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           ΓΙΟΡΤΗ  ΚΑΣΤΑΝΟΥ  2009 – 24 και  25 Οκτωβρίου 2009  
                                          ‘’Καστάνων  Γεύσεις’’     
                        

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ              
      
     Μέσα στο χρυσοκόκκινο χρώμα των φθινοπωρινών φύλλων του καστανεώνα , την 
μυρωδιά του καπνού  από τις καμινάδες των πετρόκτιστων σπιτιών μας, τις γλυκές 
γεύσεις  απ’ τα ψημένα κάστανα, τα ώριμα καβούκια που τρίζουν σε κάθε  περπατησιά , 
και ας ευχηθούμε και με το γλυκό χάδι μιας Οκτωβριάτικης λιακάδας , σας περιμένουμε 
να γιορτάσουμε μαζί και φέτος στο χωριό μας- στην Καστάνιτσα  Αρκαδίας -  την 
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009.  
   Το 1983 διοργανώσαμε για πρώτη φορά την Γιορτή μας.  Μετά από 26 χρόνια 
καταφέραμε με πολύ κόπο και μεράκι να αναδείξουμε  την ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ 
ως μία  από τις σημαντικότερες αγροτικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις της χώρας και 
ταυτόχρονα να την αναδείξουμε ως ένα θεσμό που έδωσε  ζωή και ανάπτυξη στην 
Καστάνιτσα.  
    Θέλοντας να δώσουμε  πνοή ανανέωσης στη φετινή Γιορτή  την εμπλουτίσαμε  και τις 
δώσαμε  τον τίτλο «καστάνων γεύσεις». Το μεν Σάββατο από το απόγευμα  και μετά 
με φαγητά και σαλάτες  παρασκευασμένα με βάση το κάστανο αλλά και φασολάδα και 
κρέας βραστό τη δε Κυριακή με γλυκά τα οποία θα έχουν ως βασικό υλικό το κάστανο.  
Ο μπουφές και τις δυο μέρες θα είναι εμπλουτισμένος με σουβλάκια, κρασί, ρέγκες,  
αναψυκτικά, και φυσικά δωρεάν ψητά και βραστά κάστανα. Επίσης τη Γιορτή θα 
πλαισιώνουν παράλληλα χορευτικά, παρουσίαση δρώμενων λαογραφικού περιεχομένου, 
εκθέσεις και συγκρότημα ζωντανής μουσικής. 
    Θα είναι χαρά μας να σας καλωσορίσουμε και φέτος στην Γιορτή μας.  

                                  
                                    ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
24 ΚΑΙ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 (όπως καταγράφεταται στο Δελτίο Τύπου 
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΓΟΣ - ΑΣΤΡΣΟ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 200 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΡΥΕΣ - ΒΑΜΒΑΚΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 230 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 


