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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Καστάνιτσα ,  3/10/2012 

Θέμα: ΓΙΟΡΣΗ ΚΑΣΑΝΟΤ 2012 

Μϋςα ςτο χρυςοκόκκινο χρώμα των φθινοπωρινών 

φύλλων του καςτανεώνα, την μυρωδιϊ του καπνού από 

τισ καμινϊδεσ των πετρόκτιςτων ςπιτιών μασ, τισ γλυκϋσ 

γεύςεισ  απ’ τα ψημϋνα κϊςτανα, τα ώριμα καβούκια 

που τρύζουν ςε κϊθε  περπατηςιϊ, και ασ ευχηθούμε και 

με το γλυκό χϊδι μιασ Οκτωβριϊτικησ λιακϊδασ, ςασ 

περιμϋνουμε να γιορτϊςουμε μαζύ και φϋτοσ ςτο χωριό 

μασ - ςτην Καςτϊνιτςα  Αρκαδύασ - την ΓΙΟΡΣΗ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΝΟΤ το ϊββατο 27 Οκτωβρύου 2012.  

Σο 1983 διοργανώςαμε για πρώτη φορϊ την Γιορτό μασ. Μετϊ από 29 χρόνια καταφϋραμε με 

πολύ κόπο και μερϊκι να αναδεύξουμε την ΓΙΟΡΣΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΟΤ ωσ μύα από τισ 

ςημαντικότερεσ αγροτικϋσ – πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ τησ χώρασ και ταυτόχρονα να την 

αναδεύξουμε ωσ ϋνα θεςμό που ϋδωςε ζωό και ανϊπτυξη ςτην Καςτϊνιτςα αλλϊ και την γύρω 

περιοχό τα τελευταύα χρόνια. 

Σο πρωύ του αββϊτου θα προςφϋρεται τςϊι του βουνού ςτουσ πρώτουσ που θα 

καταφθϊςουν ενώ απο το μεςημϋρι θα ςερβύρονται παραδοςιακϊ τοπικϊ φαγητϊ όπωσ 

φαςολϊδα παντρεμϋνη, βραςτό γύδα και βϋβαια φαγητϊ και γλυκϊ τα οπούα θα ϋχουν ωσ 

βαςικό υλικό το κϊςτανο, ςυντροφιϊ με κραςύ, τςύπουρο και παραδοςιακό μουςικό. Κατα τη 

διϊρκεια τησ ημϋρασ θα λϊβουν χώρα διϊφορα δρώμενα όπωσ παρουςύαςη παραδοςιακών 

χορών και παρϊλληλη αναφορϊ ςτην ιςτορύα προϋλευςησ του κϊθε χορού, απο τοπικούσ 

ςυλλόγουσ. Πϋντε εφ θα παρουςιϊςουν ςυνταγϋσ Mαγειρικόσ και Ζαχαροπλαςτικόσ με βϊςη 

το Κϊςτανο, ενώ ςτη ςυνϋχεια θα ακολουθόςει παρουςύαςη παραδοςιακών πιϊτων απο τισ 

νοικοκυρϋσ του χωριού. Παρϊλληλα, τη Γιορτό θα πλαιςιώνουν εκθϋςεισ ζωγραφικόσ, 

λαογραφικού υλικού και χειροπούητων δημιουργιών και βϋβαια ενημερώςεισ ςχετικϊ με το 

περιβϊλλον και το κϊςτανο απο το Υορϋα Διαχεύρηςησ Πϊρνωνα.  

Θα εύναι χαρϊ μασ να ςασ καλωςορύςουμε και φϋτοσ ςτην Γιορτό μασ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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