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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Καςτάνιτςα , 19/7/2011 

ΓΙΟΡΣΗ ΣΟΤ ΔΑΟΤ 2011 

Για τέταρτη ςυνεχόμενη χρονιά διοργανώνουμε και φέτοσ  ςτην Καςτάνιτςα την 

ΓΙΟΡΣΗ ΣΟΤ ΔΑΟΤ . Με ςτόχο την ποιοτική αναβάθμιςη τησ αλλά και 

ανταποκρινόμενοι θετικά ςτα ςχόλια και τισ προτάςεισ των προηγούμενων ετών 

απλώνοντασ  την διάρκεια  των εκδηλώςεων ςε ένα ολόκληρο δεκαπενθήμερο. 

Με ενημερώςεισ και ςυζητήςεισ  για το δάςοσ και την προςταςία του, για την χλωρίδα , 

την πανίδα και  τα ςπάνια βότανα του Πάρνωνα, με ςεμινάρια πρώτων βοηθειών και 

εθελοντική αιμοδοςία , με ζωγραφική και δημιουργική απαςχόληςη των παιδιών, με 

προβολέσ  ντοκυμανταίρ και ταινιών, με εκθέςεισ φωτογραφιών, με αθλητικούσ 

αγώνεσ αλλά και πεζοπορίεσ ςτα μοναδικά μονοπάτια του Πάρνωνα , με 

παραδοςιακούσ χορούσ από κάθε γωνιά τησ ορεινήσ  Ελλάδασ  και βέβαια με  το 

παραδοςιακό  Δημοτικό Πανηγύρι  ςτισ 30 Ιουλίου 2011 ςτισ  9μ.μ. 

 Ζητούμενο για μια ακόμα χρονιά η ευαιςθητοποίηςη και η αφύπνιςη όλων μασ για την 

προςταςία  του πανέμορφου δάςουσ του Πάρνωνα. Είμαςτε υποχρεωμένοι να  

δυναμώςουμε το κίνημα του εθελοντιςμού γιατί είναι η μοναδική μασ ελπίδα να 

παραδώςουμε  ςτισ επόμενεσ γενιέσ ένα υγιέσ περιβάλλον. 

                                                           ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ ΟΛΟΤ 

τουσ  ςυντοπίτεσ  και φίλουσ από όλα  τα χωριά  του Πάρνωνα Λακωνίασ και Αρκαδίασ, 

από τα παραλιακά χωριά τησ Κυνουρίασ αλλά  και  από την πάρτη, την Σρίπολη , το 

Άργοσ , το Ναύπλιο  να πάρουν μέροσ ςτην μεγάλη ΓΙΟΡΣΗ ΣΟΤ ΔΑΟΤ που θα 

ξεκινήςει   τo άββατο 30 Ιουλίου και ώρα 8.30μ.μ. με δημοτική βραδιά  ςτη 

Καςτάνιτςα - «ςτη Πλατεία καταδρομέα ωτηρίου Κουρούνη» ( 500 μέτρα έξω 

από την Καςτάνιτςα)  και θα ςυνεχιςτεί μέχρι τισ 14 Αυγούςτου. 

ΣΟ ΔΑΟ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΖΩΗ – Α ΣΟ ΠΡΟΦΤΛΑΞΟΤΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΡΟΠΟ 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο 
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ΤΛΛΟΓΟ ΣΩΝ ΑΠΑΝΣΑΧΟΤ ΚΑΣΑΝΙΣΙΩΣΩΝ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 

 

ΑΒΒΑΣΟ 30/7  
 10:00 - Δθμιουργικι εναςχόλθςθ για τα παιδιά με τθν Ελζνθ Σετϊρου ςτο 

Πολιτιςτικό Κζντρο. 
 21:00 - Δθμοτικι Μουςικι Βραδιά με το Γιϊργο Μπζκιο ςτο τραγοφδι και τον 

Αριςτείδθ Μουγγοπζτρο ςτο κλαρίνο.Πλατεία .Κουροφνθ 
 
ΚΤΡΙΑΚΗ 31/7  
 11:00 - Εκκεςθ δθμιουργιϊν των παιδιϊν ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο επιμζλεια Ελζνθ 

Σετϊρου.  
 19:00 - Δθμόςια ςυηιτθςθ με τθν Πυροςβεςτικι και τοπικοφσ φορείσ ςχετικά με το 

Δάςοσ, τουσ παράγοντεσ που το απειλοφν αλλά και αποτελεςματικοφσ τρόπουσ 
πρόλθψθσ και αποτροπισ των πυρκαγιϊν. 

 
ΣΡΙΣΗ 2/8  
 19:00 - Ειςαγωγι ςτθν Σςακϊνικθ Διάλεκτο και ανάγνωςθ παιδικϊν παραμυκιϊν 

απο τθν Ελζνθ Μάνου ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο. 
 18:00 - Ζκκεςθ φωτογραφίασ ςτο χολείο. Εκκζτουν οι: Θεόδωροσ Πζτρου, Γιϊργοσ 

Ξφγκοσ, Κατερίνα Λεωνταρίτθ, Γιϊργοσ Καρποντίνθσ. 
 
ΣΕΣΑΡΣΗ 3/8  
 19:00 - Προβολι του ντοκυμαντζρ “Α γροφςςα νάμου” ζνα φιλμ ςχετικά με τθν 

Σςακϊνικθ Διάλεκτο και τουσ Σςάκωνεσ τθσ Ελιςάβετ Λαλουδάκθ. Πολιτιςτικό 
Κζντρο. 

 
ΠΕΜΠΣΗ 4/8  
 19:00 - εμινάριο Πρϊτων Βοθκειϊν απο ομάδα του Κζντρου Τγείασ Άςτρουσ, ςτο 

Πολιτιςτικό Κζντρο 
 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 5/8 
 10:00  - Εκελοντικι Αιμοδοςία. Παρακαλοφμε δθλϊςτε ςυμμετοχι. 

 
ΚΤΡΙΑΚΗ 7/8  
 11:00 - Περιβαλοντικι Εκπαίδευςθ για τα παιδιά απο το Κζντρο Περιβαλλοντικισ 

Ενθμζρωςθσ Καςτάνιτςασ. Πλατεία .Κουροφνθ. 
 18:00 - Γενικι υνζλευςθ Μορφωτικοφ και Φυςιολατρικοφ υλλόγου Απανταχοφ 

Καςτανιτςιωτϊν ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο. 



 
ΣΡΙΣΗ 9/8  
 19:00 - Παρουςίαςθ και προβολι Ντοκυμαντζρ ςχετικά με τθ Μαφρθ Πζυκθ του 

Πάρνωνα ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Περιβαλλοντικισ Ενθμζρωςθσ τθσ 
Καςτάνιτςασ, κα λάβει χϊρα ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο. 

 
 
ΣΕΣΑΡΣΗ 10/8 
 19:00 - “ Παλιά Επαγζλματα...ηωντανζψτε! ”  Θεατρικι Παράςταςθ απο τα παιδιά 

ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο. 
 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 12/8  
 07:30 - Ακολουκοφμε τον Πολιτιςτικό φλλογο ίταινασ ςε πεηοπορία ςτο Φαράγγι 

του Λοφλουγκα. 
 18:00 - Ακλθτικοί αγϊνεσ για μικροφσ και μεγάλουσ. 

 
ΑΒΒΑΣΟ 13/8 
 18:00 - Παραδοςιακι Σοπικι Μαγειρικι. Οι μαγείριςςεσ του χωριοφ μαγειρεφουν 

και μασ καλοφν να δοκιμάςουμε τα εδζςματα τθσ περιοχισ μασ. Πλατεία 
.Κουροφνθ 

 20:00 - Παρουςίαςθ παραδοςιακϊν χορϊν απο το ςφλλογο “Θυρεάτθσ”. Ορεινοί και 
τοπικοί χοροί. Πλατεία .Κουροφνθ 

 

 

 

 

Με την ευγενική χορηγία του : 

 

 

 

 

 

Αρωγοί : 

www.fdparnonas.gr 


