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Επόπτευση - Φύλαξη 

Πυρκαγιές (σελ. 2) 

Παράνομες δραστηριότητες (σελ. 2) 

Συναντήσεις εργασίας (σελ. 2) 

 

Προστασία & Διαχείριση 

Καταγραφή θνησιμότητας της θαλάσσιας 
ζωής στον Αργολικό Κόλπο (σελ. 3) 

10 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά 
στον Πάρνωνα, το δάσος μαύρης πεύκης 
καλύπτει ξανά τις πλαγιές του (σελ. 4)  

Η Θημωνιά στον Πάρνωνα. Ένας θηλυκός 
Μαυροπετρίτης από τα Αντικύθηρα, 
επέλεξε τον Πάρνωνα για να τραφεί. (σελ. 5)  

 

 

 

 

 

 

Δράσεις Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας  

Επισκέψεις και ξεναγήσεις (σελ. 6) 

Περιβαλλοντικές δράσεις – εκδηλώσεις 
(σελ. 7) 

Συνεντεύξεις (σελ. 9) 

 

Λοιπές Δράσεις  

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε 
ημερίδες (σελ. 10) 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε 
επιμορφωτικά προγράμματα (σελ. 11)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχέδιο νόμου: «Οργάνωση και λειτουργία 
των Φορέων Διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών» 

 
 

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος σχετικά με το 
νέο Νομοσχέδιο το οποίο προβλέπεται να 
ψηφιστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
σχετικά με την «Οργάνωση και λειτουργία 
των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών» εντός του 2018 (σελ. 12). 
 
 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Άστρος Κυνουρίας 
Αρκαδία 220 01 

Τηλ: 27550-22021 
Fax: 27550-22806 

E-mail: info@fdparnonas.gr 
WEB: www.fdparnonas.gr   

http://www.fdparnonas.gr/
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Επόπτευση -
Φύλαξη  

Πυρκαγιές  

 
28.7.2017 Όχημα φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης στην 
περιοχή των Δολιανών Αρκαδίας   
 

Κατά το 2o εξάμηνο του 2017, εκδηλώθηκαν δύο 
πυρκαγιές εντός της προστατευόμενης περιοχής 
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού σε 
δασικά οικοσυστήματα.  

14.8.2017 Καμένη έκταση στην περιοχή Άνω Δολιανών 
Αρκαδίας  

14.11.2017 Περιστατικό πυρκαγιάς σε θαμνώδη έκταση 
στην περιοχή Αντζινέικα Αρκαδίας 

Παράνομες δραστηριότητες 

Εννέα παράνομα περιστατικά καταγράφηκαν 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017 σχετικά 
με ρύπανση από στέρεα απορριμμάτα σε 
διάφορες τοποθεσίες της ευρύτερης 
προστατευόμενης περιοχής του όρους Πάρνωνα 

και του υγροτόπου Μουστού. 

6.10.2017 Απόβλητα οικοδομικής δραστηριότητας και 
στέρεα απορρίμματα στην περιοχή του Κοσμά Αρκαδίας 

 

18.10.2017 Στέρεα απορρίμματα και οικοδομικά υλικά 
στην περιοχή της Περδικόβρυσης Αρκαδίας 
 

Σε συνέχεια του εντοπισμού και της καταγραφής 
των θέσεων ανεξέλεγκτης απόθεσης 
απορριμμάτων, ενημερώθηκαν εγγράφως από 
τον Φορέα Διαχείρισης όλες οι αρμόδιες 
υπηρεσίες.  
 

Καταγράφηκαν επίσης τέσσερα περιστατικά 
λαθραλιείας και ένα περιστατικό βανδαλισμού 
σε παρατηρητήριο περιμετρικά της 
λιμνοθάλασσας Μουστού, σε συνέχεια της 
καθημερινής επόπτευσης της περιοχής 
απόλυτου προστασίας του υγροτόπου.  

26.7.2017 Βανδαλισμός σε ένα από τα παρατηρητήρια 
της λιμνοθάλασσας Μουστού  

 

27.7.2017 Εικόνα του παρατηρητηρίου μετά τις εργασίες 
συντήρησης και αποκατάστασής του από επόπτη - 
φύλακα του Φορέα Διαχείρισης.  

 
Το κανάλι Χερονησίου εκβάλει στον Αργολικό Κόλπο 
όπως φαίνεται πανοραμικά από τον ομώνυμο λόφο  

Συναντήσεις εργασίας  

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε κατά τη 
διάρκεια του 2ου εξαμήνου 2017 στις 
συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και του Δήμου Νότιας 
Κυνουρίας, για την αντιμετώπιση κινδύνων εν 
όψει της χειμερινής περιόδου.  
Ο Υπεύθυνος του Τμήματος 
Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης 
παρέστη στις συναντήσεις εργασίας που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 

20.11.2017 Συνάντηση του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για 
την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω πλημμυρικών 
φαινομένων χιονοπτώσεων & παγετών, στο Λεωνίδιο.  

 

28.11.2017 Συμμετοχή στην "Συνεδρίαση του 
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Αρκαδίας 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση χιονοπτώσεων, 
πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων 
χειμερινής περιόδου 2017-2018" στην Τρίπολη.   
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Προστασία & 
Διαχείριση 

Καταγραφή θνησιμότητας της 
θαλάσσιας ζωής στον Αργολικό 
Κόλπο 

Από το 2015 ο Φορέας Διαχείρισης όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού καταγράφει 
τη θνησιμότητα της θαλάσσιας ζωής στην 
περιοχή του Αργολικού Κόλπου, μέσω των 
Δελτίων Εκθαλάσσωσης/Αναφοράς άγριας 
ζωής, που αποστέλλονται από τα Λιμενικά 
Τμήματα Παράλιου Άστρους και Ναυπλίου.  

Τα αποτελέσματα της καταγραφής είναι 
αποθαρρυντικά, καθώς ο αριθμός 
εκθαλάσσωσης νεκρών ζώων έχει τριπλασιαστεί 
το 2017, με τα περισσότερα θύματα να ανήκουν 
σε είδος θαλάσσιων χελωνών, κυρίως Καρέτα 
Caretta caretta και σπανιότερα Πράσινη Χελώνα 
Μίδας Chelonia mydas, ενώ πιο αραιά 
παρατηρούνται κήτη (ρινοδέλφινα, Tursiops 
truncatus). Επίσης, το 2016 στην περιοχή 
Δρέπανο Αργολίδας εντοπίστηκε νεκρό άτομο 
Μεσογειακής Φώκιας Monachus monachus. Από 
τα αριθμητικά δεδομένα προκύπτει ότι στην 
θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Λ.Τ. 
Ναυπλίου η θνησιμότητα είναι μεγαλύτερη το 
τελευταίο έτος, ενώ για όλα τα έτη την άνοιξη 
και μέχρι τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού 
καταγράφονται τα πιο πολλά νεκρά ζώα.  

Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των νεκρών 
ζώων που εκθαλασσώνονται στις ακτές 
οφείλεται στην παύση της ισορροπίας και της 
αρμονικής συμβίωσης μεταξύ της θαλάσσιας 
ζωής και του ανθρώπου. Η εντατικοποίηση της 
αλιείας και η χρήση μη κατάλληλων αλιευτικών 
εργαλείων, η έντονη τουριστική ανάπτυξη και η 
υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων 
λόγω ρύπανσης, αποτελούν τις κύριες αιτίες 
θνησιμότητας της θαλάσσιας ζωής. 

Σε περίπτωση εντοπισμού κάποιου νεκρού 
ζώου στην ακτή οι πολίτες μπορούν να 

επικοινωνούν με την Λιμενική Αρχή της 
περιοχής τους ή με τον Φορέα Διαχείρισης 
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού. 

Σημαντικό βήμα στην προστασία των 
θαλασσίων χελωνών σε στεριά και θάλασσα 
έγινε με τις νέες περιοχές Natura 2000, βάσει της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 
Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
Β΄4432/15-12-2017). 

Ειδικά, σε ότι αφορά στην προστασία των 
θαλασσίων χελωνών, έγινε χαρακτηρισμός 4 
νέων θαλάσσιων περιοχών (Θρακικό πέλαγος, 
Κεφαλονιά, Κορινθιακός κόλπος και Νότια 
Μεσσηνία), οι οποίες καλύπτουν σημαντικά 
πεδία τροφής, διαχείμασης ή ζευγαρώματος στη 
θάλασσα και ορισμένες παραλίες ωοτοκίας της 
Caretta caretta. Επίσης, έγινε επέκταση 5 
υφιστάμενων περιοχών Natura 2000 
(Αμβρακικός κόλπος, Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι, 
Εκβολές Ευρώτα, Χανιά) στον θαλάσσιο και 
χερσαίο χώρο, όπου εντοπίζεται αυξημένη 
παρουσία θαλασσίων χελωνών.  

13.06.2016 Ακτή Κάτω Βερβένων Αρκαδίας: σήμανση 
φωλιών ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας Καρέτα (Caretta 
caretta) από τον Φορέα Διαχείρισης  

Στο ευρύτερο παραλιακό μέτωπο του κάμπου 
της Θυρέας στην Αρκαδία, έχουν εντοπιστεί και 
σημανθεί από τον Φορέα Διαχείρισης φωλιές 
ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας Καρέτα (Caretta 
caretta). 
 
 

Στις γραφικές απεικονίσεις της ενότητας 
παρουσιάζονται αναλυτικά τα αριθμητικά 
δεδομένα για τα καταγεγραμμένα περιστατικά 
στην θαλάσσια περιοχή του Αργολικού Κόλπου: 

 
Αριθμός νεκρών χελωνών της θαλάσσιας περιοχής του 
Αργολικού Κόλπου ανά έτος και Υπηρεσία επιτήρησης της 
περιοχής. 

 
Αριθμός νεκρών ζώων της θαλάσσιας περιοχής του 
Αργολικού Κόλπου ανά έτος και Υπηρεσία επιτήρησης της 
περιοχής. 

 
Συνολικός  αριθμός νεκρών ζώων ανά είδος, στη 
θαλάσσια περιοχή του Αργολικού Κόλπου για το χρονικό 
διάστημα 2015-2017    

Αριθμός των νεκρών ζώων της θαλάσσιας περιοχής του Αργολικού Κόλπου ανά μήνα για κάθε έτος της 
περιόδου 2015 – 2017.  
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10 χρόνια μετά την καταστροφική 
πυρκαγιά στον Πάρνωνα, το 
δάσος μαύρης πεύκης καλύπτει 
ξανά τις πλαγιές του 

Το καλοκαίρι του 2007 καταγράφεται στην 
Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες φυσικές 
καταστροφές στην ιστορία της. Οι 
εκτεταμένες πυρκαγιές σε πολλά μέρη της 
χώρας, θα κάνουν στάχτη περισσότερα από 
2,5 εκατομμύρια στρέμματα δάσους και 
αγρών, προκαλώντας τεράστια οικολογική 
καταστροφή και τον θάνατο 63 
συνανθρώπων μας.  

Από τις 23 Αυγούστου έως τις αρχές 
Σεπτεμβρίου, ήταν η σειρά του Πάρνωνα να 
δοκιμαστεί. Μια μεγάλη πυρκαγιά έκαψε 
39.000 περίπου στρέμματα μεικτού δάσους 
μαύρης πεύκης, ελάτης και χαλεπίου πεύκης, 
από τα οποία τα 19.000 ήταν δάσος μαύρης 
πεύκης, ένα δάσος που δύσκολα αναγεννάται 
φυσικά. Η τεράστια αυτή έκταση μαζί με τις 
εκτάσεις που κάηκαν την ίδια περίοδο στον 
Ταΰγετο αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 
το 3% της έκτασης των δασών μαύρης πεύκης 
στις προστατευόμενες περιοχές του 
ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 στη χώρα.  

 
Συνεισφορά των άκαυτων νησίδων στην αποίκιση της 
καμένης έκτασης. Δέντρο μαύρης πεύκης που σώθηκε 
από την πυρκαγιά του 2007, περιτριγυρισμένο από 
φυσική αναγέννηση. (2017, Αρχείο Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα)  

 
Επιφάνεια παρακολούθησης της αποκατάστασης το 
2012. (2012 Αρχείο ΕΚΒΥ) 

 
Η ίδια επιφάνεια παρακολούθησης το 2017. (2017 
Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα) 

Το επόμενο έτος το Δασαρχείο Σπάρτης, το 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, ο 
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού και η Διεύθυνση 
Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, άρχισαν τη μεγάλη προσπάθεια 
υποβοήθησης της φυσικής αναγέννησης, μέσω 
του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
προγράμματος φύτευσης 5.300 στρεμμάτων 
δάσους μαύρης πεύκης. Ο σχεδιασμός του 
προγράμματος και οι πρώτες φυτεύσεις σε 
έκταση 2.800 στρεμμάτων χρηματοδοτήθηκαν 
από το πρόγραμμα LIFE, μέσω του έργου LIFE+ 
ΦΥΣΗ LIFE07 NAT/GR/000286 με τίτλο 
«Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον 
Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης 
προσέγγισης» και από τη Γενική Διεύθυνση 
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και 
Φυσικού Περιβάλλοντος. Η αποκατάσταση των 
υπόλοιπων 2.500 στρεμμάτων του καμένου 
δάσους χρηματοδοτήθηκε από το 
χρηματοδοτικό μέσο ΕΟΧ, μέσω του έργου 
«Αποκατάσταση δασών Όρους Πάρνωνα και 
κατευθύνσεις διατήρησης Όρους Ταΰγετου στη 
Λακωνία». 

Σήμερα, 10 χρόνια μετά την καταστροφική 
πυρκαγιά, το δάσος μαύρης πεύκης, αργά αλλά 
σταθερά, καλύπτει ξανά τις πλαγιές του 
Πάρνωνα. Οι μαυρισμένες από την πυρκαγιά 
πλαγιές απέναντι από το Πολύδροσο (Τζίτζινα) 
αποκτούν και πάλι το πράσινο των 
μαυρόπευκων και των ελάτων, κάνοντας απτά 
τα αποτελέσματα της συλλογικής 
προσπάθειας, εκπέμποντας ισχυρό το μήνυμα 
για τις δυνατότητες που παρέχουν ο 
ρεαλιστικός και επιστημονικά στέρεος 
σχεδιασμός και η συνεργασία με τις τοπικές 
κοινωνίες. Η αναγέννηση του δάσους δείχνει 
επίσης ότι ακόμη και κάτω από ιδανικές 
συνθήκες χρηματοδότησης και συνεργασίας, η 
αποκατάσταση είναι ιδιαίτερα απαιτητική και 
είναι επιτακτική η ανάγκη να ενταθούν σε όλα 

τα επίπεδα οι προσπάθειες για την αποτροπή 
αντίστοιχων μεγάλων δασικών πυρκαγιών. 

 
Επιφάνεια παρακολούθησης της αποκατάστασης το 
2012. (2012 Αρχείο ΕΚΒΥ) 

 
Η ίδια επιφάνεια το 2017. (2017 Αρχείο Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα). 

Αναλυτική πληροφόρηση για το έργο LIFE 
PINUS μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 
έργου www.parnonaslife.gr. Σχετικά με τον  
σχεδιασμό και την αποκατάσταση των δασών, 
μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε την 
ταινία «Το ταξίδι του σπόρου» στη 
διεύθυνση: http://www.parnonaslife.gr/el/the-
travelling-seed.  

Περισσότερες πληροφορίες: 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων Δρ. 
Πέτρος Κακούρος, Υπεύθυνος έργου LIFE PINUS, 

Τηλ. 2310 473320, Email: petros@ekby.gr 

Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού Αργύρης Μπόγλης, 

Συντονιστής έργου ΦΔ, Τηλ. 27550 22021 (εσ. 4), 
Email: info@fdparnonas.gr  Κατερίνα Πανταζή, 
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΦΔ, τηλ: 27550 

22021 (εσ. 7), Email: press@fdparnonas.gr    

http://www.parnonaslife.gr/el/the-travelling-seed
http://www.parnonaslife.gr/el/the-travelling-seed
mailto:petros@ekby.gr
mailto:info@fdparnonas.gr
mailto:press@fdparnonas.gr
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Οι Θημωνιές είναι δυο μικρά βραχονήσια 
στην 
ανεμοδαρμένη 
βορειανατολική 
ακτή των 
Αντικυθήρων. 

Πολύ κοντά σε αυτές είναι η θέση του 
διάσημου ναυαγίου των Αντικυθήρων αλλά 
και η φωλιά ενός θηλυκού Μαυροπετρίτη 
(Falco eleonorae) που αγαπά τον Πάρνωνα. Το 
μεταναστευτικό αυτό γεράκι, βαφτίστηκε 
«Θημωνιά» από τους ορνιθολόγους του 
προγράμματος LIFE ElClimA που της 
τοποθέτησαν έναν μικροσκοπικό πομπό 
δορυφορικής παρακολούθησης, ο οποίος μας 
δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε μαζί της.  

Γυρνώντας από τους τόπους διαχείμασής της 
στη μακρινή Μαδαγασκάρη, η Θημωνιά 
αρχικά επισκέφτηκε τους παραθαλάσσιους 
γκρεμούς όπου έχει τη φωλιά της, 
προκειμένου να δηλώσει «παρούσα» και να 
διεκδικήσει το χώρο της από τους ομοειδείς 
της. Μετά από σύντομη παραμονή εκεί, 
πέρασε από διάφορες ορεινές περιοχές της 
κεντρικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, 
για να καταλήξει τελικά στα δάση του 
Πάρνωνα και πιο συγκεκριμένα, στο κεντρικό 
τμήμα του βουνού, μεταξύ Κοσμά και 
Καστάνιτσας. Τις πρώτες μέρες, επέστρεφε 
συνεχώς στα Αντικύθηρα, τα οποία απέχουν 
πάνω από 200 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, 
γεγονός που αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της πτητικής ευχέρειας αυτών 
των πουλιών. Από τα μέσα Ιουνίου και μετά, 
οι επισκέψεις στο νησί έγιναν πολύ πιο 
αραιές. Με ορμητήριο το δάσος πάνω από το 
Παλαιοχώρι έκανε καθημερινές εξορμήσεις 
σε όλο το βουνό, προς αναζήτηση τροφής. Η 
Θημωνιά κυνηγούσε κυρίως στο δασοσκεπές 
τμήμα του Πάρνωνα, ενώ είναι 
χαρακτηριστικό πως ξεκινούσε κάθε μέρα τις 

πτήσεις πολύ πριν την ανατολή του ήλιου. 
Παρότι δεν πρόκειται για νυχτόβιο είδος, ο 
Μαυροπετρίτης είναι γνωστό πως έχει την 
ικανότητα να ταξιδεύει αλλά και να 
κυνηγά και νυχτερινές ώρες. Ο Πάρνωνας 
αποτελεί έναν από τα βουνά της Ελλάδας 
όπου ο Μαυροπετρίτης παρατηρείται 
τακτικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
από το επίπεδο της θάλασσας ως τις 
βουνοκορφές, πάντα όμως σε μικρούς 
αριθμούς. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις 
εντόμων πάνω από τα εκτεταμένα δάση 
της περιοχής δίνουν τη δυνατότητα στο 
γεράκι να τραφεί με μεγάλα έντομα ενώ οι 
κορυφές των πανύψηλων Μαυρόπευκων και 
των Ελάτων, του επιτρέπουν να κουρνιάσει 
με ασφάλεια. 

Σε λίγο καιρό η Θημωνιά θα αφήσει τα 
δροσερά δάση, για να βρεθεί και πάλι στον 
τόπο που γεννήθηκε, εκεί που συναντιέται το 
Ιόνιο με το Αιγαίο πέλαγος. Ας ευχηθούμε τον 
επόμενο χρόνο να επιστρέψει και πάλι, 
ασφαλής, στο αγαπημένο της βουνό για να 
βρει πλούσια τροφή προκειμένου να 
προετοιμαστεί για την αναπαραγωγική 
περίοδο. 

Λίγα λόγια για το είδος  

 

Ο Μαυροπετρίτης είναι ένα μεταναστευτικό 
γεράκι μεσαίου μεγέθους, που, όπως 
μαρτυρά και το όνομά του, έχει σκούρο 
χρωματισμό. Φωλιάζει στις χώρες γύρω από 
τη Μεσόγειο και αποτελεί το μόνο πουλί στην 
βιογεωγραφική περιοχή της Δυτικής 
Παλαιαρκτικής (όπου ανήκει και η Ευρώπη), 
το οποίο γεννά στα τέλη του Ιουλίου. Η 
ιδιαιτερότητα του αυτή οφείλεται στο 
γεγονός πως φροντίζει να συγχρονίσει την 
εποχή του ταΐσματος των νεοσσών του, με τη 
φθινοπωρινή μετανάστευση των πουλιών, 
έτσι ώστε να έχει στη διάθεσή του μια 
συνεχή, πλούσια σε πρωτεΐνες, πηγή τροφής 
για τις ανάγκες τους. Τα μέρη που φωλιάζει 
είναι τα νησιά και οι βραχονησίδες του 
Αιγαίου, καθώς από εκεί διέρχονται σε  
μεγάλους αριθμούς τα μικρόπουλα κατά τη 
μετανάστευση. Οι Μαυροπετρίτες είναι 

κοινωνικά πουλιά και φωλιάζουν πολλοί μαζί 
σε γκρεμούς και βραχώδεις ακτές, 
δημιουργώντας χαλαρές αποικίες. Τον 
υπόλοιπο καιρό είναι κατά κύριο λόγο 
εντομοφάγοι και αναζητούν την τροφή τους 
σε ευρύτερες περιοχές. Θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί και ως από τα πλέον 
σημαντικά είδη της χώρας μας, δεδομένου 
του ότι η Ελλάδα φιλοξενεί το 85% του 
παγκόσμιου πληθυσμού του. Κάθε χρόνο στα 
τέλη του Οκτώβρη οι Μαυροπετρίτες 
ξεκινούν ένα ταξίδι ως τη μακρινή 
Μαδαγασκάρη. Όλοι οι Μαυροπετρίτες του 
κόσμου ξεχειμωνιάζουν εκεί. Οι νεαροί 
Μαυροπετρίτες πραγματοποιούν το ταξίδι 
αυτό ολομόναχοι, ένα μόλις μήνα μετά την 
πρώτη τους πτήση. 

Το πρόγραμμα LIFE Φύση “Διαχειριστικές 
δράσεις για τη διευκόλυνση της 
προσαρμογής του είδους Falco eleonorae* 
στην κλιματική αλλαγή” (LIFE ElClimA) 
υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, 
σε συνεργασία με την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία και την εταιρεία 
περιβαλλοντικών συμβούλων NCC σε 7 
νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου με τη 
συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου 
LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Πράσινου Ταμείου. Το πρόγραμμα 
αποσκοπεί στη διευκόλυνση της 
προσαρμογής του Μαυροπετρίτη στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσα 
από μια σειρά διαχειριστικών δράσεων.  
 

Περισσότερα για το πρόγραμμα:   
Νίκος Τσιόπελας 
Συντονιστής Προγράμματος LIFE ElClimA 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
τηλ./fax: 210 8228704 εσωτ. 114 
www.lifefalcoeleonorae.gr, www.facebook.co
m/lifeelclima/    

Η Θημωνιά στον Πάρνωνα. 
Ένας θηλυκός Μαυροπετρίτης από 
τα Αντικύθηρα, επέλεξε τον 
Πάρνωνα για να τραφεί. 

http://www.lifefalcoeleonorae.gr/
http://www.lifefalcoeleonorae.gr/
http://www.facebook.com/lifeelclima/
http://www.facebook.com/lifeelclima/
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Επισκέψεις και ξεναγήσεις  

 
5-8.8.2017 Από την ξενάγηση προσκόπων «ΕΛΠΙΔΑ» 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας 
 

 

10.10.2017 Από την εκπαιδευτικό περίπατο του ΕΠΑΛ 
Άστρους στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους 
 

  
22.10.2017 Από την ξενάγηση Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας 

 

1.11.2017 Από την επίσκεψη του 7ου Δημοτικού 
Σχολείου Άργους στη λιμνοθάλασσα Μουστού 
 

 

3.11.2017 Από τις ξεναγήσεις στο Κέντρο 
Πληροφόρησης στο Κέντρο Πληροφόρησης Λεωνιδίου 
στο πλαίσιο του "Climbing Festival 2017” 
 

5.11.2017 Από την ξενάγηση του Συνδέσμου Φίλων 
Χορού και Παράδοσης Τερψιθέας Γλυφάδας στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας 
 

 

15.11.2017 Από την ξενάγηση του Δημοτικού 
Σχολείου Αγίου Ανδρέα στο Κέντρο Πληροφόρησης 
Λεωνιδίου  

 

 

16.11.2017 Από την επίσκεψη του 3ου Γυμνασίου 
Τρίπολης στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους 
 

 
18-19.11.2017 Φωτογραφίζοντας τα αρπακτικά πάνω 
από το Λεωνίδιο. Από τη διήμερη εκδρομή της 
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στον Πάρνωνα. 
 

22,24.11.2017 Ξενάγηση ομάδας επισκεπτών στον 
υγρότοπο Μουστού 
 

  

Δράσεις 
Πληροφόρησης 
Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας 

Τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού υποδέχτηκαν συνολικά στο πεδίο της προστατευόμενης περιοχής και στα 
τέσσερα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης που λειτουργούν στην προστατευόμενη περιοχή, στο Άστρος, τον Άγιο Πέτρο, την Καστάνιτσα και το 

Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, κατά την περίοδο του 2ου εξαμήνου του 2017 περίπου 1.750 επισκέπτες. 



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 
ΝEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 13 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 07.2017-12.2017  

7 

 

 

Περιβαλλοντικές δράσεις και 
εκδηλώσεις  

Φεστιβάλ “Loving Μελιτζάzz 2017” 

 
Από την προβολή ταινιών – ντοκιμαντέρ με θέμα την 
προστατευόμενη περιοχή στο Κέντρο Πληροφόρησης 
για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα στο Λεωνίδιο 

Στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων 

του Μελιτζάzz, "Loving 
Μελιτζάzz 2017" το Κέντρο 
Λεωνιδίου παρέμεινε 

ανοιχτό για το κοινό από τις 5 Ιουλίου έως τις 
9 Ιουλίου ενώ κατά τη διάρκεια του ωραρίου 
λειτουργίας πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις 
επισκεπτών καθώς και προβλήθηκαν οι τρεις 
ταινίες-ντοκιμαντέρ του Φορέα Διαχείρισης 
σε σκηνοθεσία Στέλιου Χαραλαμπόπουλου 
στον περιβάλλοντα χώρο του. 

 

Συνάντηση εργασίας στο Κέντρο 
Πληροφόρησης Λεωνιδίου στο πλαίσιο 
του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Η 
Αξία του Αποθέματος Βιόσφαιρας στην 
Τοπική Κοινότητα», του τοπικού 
προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 
2014-2020  

 
Παρουσίαση στο Κέντρο Πληροφόρησης για τη 
χλωρίδα του Πάρνωνα από την υπεύθυνη 
δημοσίων σχέσεων και ξεναγό του ΦΔ 
 
Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στην 
διεξαγωγή συνάντησης εργασίας εταίρων 
στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής 
Φάσης του Σχεδίου Διακρατικής 

Συνεργασίας του τοπικού προγράμματος 
CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 7.7.2017 στον χώρο 
προβολής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
του Κέντρου. Η ομάδα εργασίας μαζί με τα 
στελέχη της Hiiumaa Leader LAG [Ομάδα 
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Εσθονίας], 
παρακολούθησαν παρουσιάσεις αναφορικά 
με:   

 την ΟΤΔ Πάρνωνα και την περιοχή 
παρέμβασης από τον Γεν. Διευθυντή της 
Αναπτυξιακής Πάρνωνα,  

 την Hiiumaa Leader LAG και την περιοχή 
παρέμβασης αναφορικά με το απόθεμα 
βιόσφαιρας, από εκπρόσωπο της ΟΤΔ 
Εσθονίας, 

 τις δράσεις του Σχεδίου Διακρατικής 
Συνεργασίας «Η Αξία του Αποθέματος 
Βιόσφαιρας στην Τοπική Κοινότητα» 
από συνεργάτη της Αναπτυξιακή 
Πάρνωνα, 

 την εξειδίκευση των παραδοτέων του 
Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Η 
Αξία του Αποθέματος Βιόσφαιρας στην 
Τοπική Κοινότητα» από εκπρόσωπο της 
OIKOM-Μελετητική Περιβάλλοντος 
ΕΠΕ, 

 τις δράσεις και τα προγράμματα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από 
εκπρόσωπο του ΚΠΕ Μολάων. 

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των 
συμμετεχόντων αναφορικά με το Απόθεμα 
Βιόσφαιρας, ενώ η συνάντηση 
ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στους χώρους 
του Κέντρου Πληροφόρησης του Λεωνιδίου 
από τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης. 

Αθλητική διοργάνωση Κρόνιο Πέρασμα στα 
χωριά του Πάρνωνα σε Αρκαδία και 
Λακωνία  

Ο Φορέας Διαχείρισης για 4η συνεχή χρονιά 
συνδιοργάνωσε τον αγώνα υπεραπόστασης 
70 χλμ. στον Πάρνωνα «Κρόνιο Πέρασμα: 
τρέξιμο στο ιερό βουνό του Κρόνου, του 
πατέρα των θεών» που διεξήχθη στις 
15.7.2017 με σημείο αφετηρίας και 
τερματισμού τον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας.  

Τον αγώνα διοργάνωσαν οι Δήμος Βόρειας 
Κυνουρίας, Φορέας Διαχείρισης, τοπική 
κοινότητα Αγίου Πέτρου με την αρωγή 
φορέων και επαγγελματιών της κοινότητας 
και την ευγενική συμμετοχή του Αθλητικού 

Πολιτιστικού Συλλόγου Απόλλων Δυτ. 
Αττικής.  

Το αθλητικό γεγονός ολοκληρώθηκε με τη 
συμμετοχή 156 αθλητών από όλη την Ελλάδα 
αλλά και το εξωτερικό. Η χάραξη της 
κυκλικής διαδρομής χαρακτηρίζεται από 
τοπία ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, έχοντας 
αφετηρία τον Αγ. Πέτρο και κατεύθυνση προς 
το καταφύγιο Πάρνωνα, περνώντας από τον 
κόμβο των Τσιντζίνων (ή Πολύδροσο), 
διασχίζοντας τα χωριά Βαμβακού, Βαρβίτσα, 
Καρυές, Βούρβουρα ώστε να καταλήξει πίσω 
στον Άγιο Πέτρο.  

Οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να διασχίσουν μέρος 
της δασικής περιοχής του Πάρνωνα και να τρέξουν 
υπό τη σκιά ελάτων, μαυρόπευκων και πλατανιών.  

Συμπληρωματικά, για πρώτη φορά 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την ίδια μέρα 
και ένας δεύτερος παράλληλος αγώνας, 
συνολικής απόστασης 37,5 χλμ. με το όνομα 
«Δρόμοι του Πάρνωνα ή Ημικρόνιον 
Πέρασμα».  

 
Ο πρώτος αθλητής του αγώνα ξεπερνά το σημείο του 
Μαραθωνίου στην περιοχή μεταξύ Βαρβίτσας και 
Καρυών Λακωνίας.    

http://www.melitzazz.gr/
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6η «Συμπολιτεία του Πάρνωνα»  

  
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στην πλατεία της 
Καστάνιτσας με παρουσίαση  από τα στελέχη του ΦΔ 

Στο καθιερωμένο ετήσιο αντάμωμα των 
κατοίκων των χωριών της Σίταινας, της 
Καστάνιτσας, του Πλατάνου και του 
Χαράδρου Αρκαδίας, προβλήθηκε 
ντοκιμαντέρ από την προστατευόμενη 
περιοχή. Στην αρχή της εκδήλωσης που είχε 
ως θέμα «Μύθοι και Παραδόσεις, Λάμιες και 
Άλαλα» προβλήθηκε βίντεο με φωτογραφικό 
υλικό από το αρχείο του Φορέα Διαχείρισης, 
κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στα 
προηγούμενα πέντε ανταμώματα.  

«Γιορτή του Δάσους 2017» στην Καστάνιτσα  

Σημαντική ήταν η 
συμβολή του Φορέα 
Διαχείρισης στην 
εκδήλωση «Γιορτή του 

Δάσους 2017», με 
απελευθέρωση 

αποθεραπευμένων γερακίνων (Buteo buteo) 
και επανένταξη στο φυσικό τους περιβάλλον 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Προστασίας 
και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», με 
αθλητικές δραστηριότητες και ομαδικά 
παιχνίδια στην πλατεία του χωριού, αλλά και 
με κληρώσεις αναμνηστικών για τα παιδιά 
(σημειωματάρια, ξυλομπογιές κ.α.) από τον 
Φορέα Διαχείρισης. Την εκδήλωση 
διοργάνωσε ο Μορφωτικός και 
Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού 
Καστανιτσιωτών. 

Ενημέρωση από τα στελέχη του ΦΔ στην πλατεία Σ. 
Κουρούνη της Καστάνιτσας  

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις 
επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής στους 
χώρους του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Καστάνιτσας από το προσωπικό 
του ΦΔ. 

Οι φίλοι εθελοντές του Φορέα Διαχείρισης 
ανοίγουν τον δρόμο για ένα καθαρό 
περιβάλλον! 
Οι καθαρισμοί ακτών και φυσικών 
περιοχών αποτελούν μια δημοφιλή 
δραστηριότητα του ΦΔ στο πλαίσιο του 
περιβαλλοντικού προγράμματος που 
υλοποιεί, το οποίο έχει ως σκοπό την 
ευαισθητοποίηση κατοίκων και επισκεπτών 
της προστατευόμενης περιοχής αλλά και 
του ευρύτερου κοινού για ένα απαλλαγμένο 
από απορρίμματα φυσικό περιβάλλον. 
Έχοντας υιοθετήσει, από αρχής της 
λειτουργίας του, ποικίλες δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ο 
Φορέας συνεργάστηκε με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Μελιγούς διοργανώνοντας στις 
25.8.2017 κοινή εθελοντική δράση 
καθαρισμού της ακτής «Πόρτες Μελιγούς», η 
οποία χωροθετείται εντός της Περιοχής 
Απόλυτης Προστασίας της Φύσης 
υγροτόπου Μουστού. 

 
Η Matthiola tricuspidata (παραθαλάσσια βιολέτα), 
εμφανίζεται στις αμμώδεις παραλίες κοντά και 
τριγύρω από τον Μουστό. 

To Tripolium pannonicum subsp. pannonicum 
φύεται ανάμεσα στους καλαμιώνες του Μουστού. 

Ο καθαρισμός της παραθαλάσσιας έκτασης 
στις ακτές του Αργολικού Κόλπου 
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 
ευαισθητοποιημένων πολιτών αλλά και 
μικρών παιδιών. 

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς  

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στο 
τριήμερο πρόγραμμα ενημερωτικής δράσης 
ΠΟΛ(Ε)ΙΣ «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς- Ευρώπη μια κοινή κληρονομιά», 
στο Γεράκι Λακωνίας.  

Ενημέρωση μαθητών Δημοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Γερακίου από τα στελέχη του ΦΔ 
αναφορικά με την πολυσύνθετη χλωρίδα του 
Πάρνωνα  

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε υπό τον 
συντονισμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Λακωνίας, εντός του Σεπτεμβρίου (22-24/09) 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης, στο 
Αρχαίο Θέατρο Γυθείου και στον 
Αρχαιολογικό Χώρο Κάστρου Γερακίου, 
περιλαμβάνοντας ποικίλες δράσεις και 
εκδηλώσεις.  

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του κτηρίου 
υποδοχής επισκεπτών του αρχαιολογικού 
χώρου του Κάστρου Γερακίου 
παρουσιάστηκε από τα στελέχη του ΦΔ στις 
22/9 το θέμα «Τα σπάνια φυτά του Πάρνωνα» 
προς τους μαθητές από το Γεράκι το οποίο 
αφορούσε στην κατ’ αρχήν γνωριμία τους με 
την προστατευόμενη περιοχή όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, αλλά και 
στην ανάδειξη του χλωριδικού πλούτου της! 

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών στον 
υγρότοπο του Μουστού 

Για 6η συνεχή χρονιά ο Φορέας Διαχείρισης, 
σε συνεργασία με το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου και 
τον συντονισμό από την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Γιορτής Πουλιών, διοργάνωσε 
στις 30.09.2017 ημερήσια δράση στη 
λιμνοθάλασσα Μουστού, με σκοπό να 
αξιοποιηθεί η αγάπη που τρέφει ο κόσμος 
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προς τα πουλιά και με αφορμή το ετήσιο 
ταξίδι της μετανάστευσης.  

Εργαστήριο κατασκευής ταΐστρας και ποτίστρας από 
τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ Καστρίου για τα 
μεταναστευτικά πουλιά εν όψει της χειμερινής 
περιόδου στη λιμνοθάλασσα Μουστού 

Περιβαλλοντικές δραστηριότητες για τα παιδιά στη 
λιμνοθάλασσα Μουστού  

Το θέμα της διοργάνωσης ήταν για άλλη μια 
χρονιά η προστασία των μεταναστευτικών 
πουλιών και των βιοτόπων τους, τονίζοντας 
την ανάγκη προστασίας των περιοχών όπου 
φωλιάζουν, αναπαράγονται, σταματούν για 
τροφή και ξεκούραση, καθώς και των 
μεταναστευτικών διαδρομών στο σύνολό 
τους.  

Η ημερήσια δράση στον υγρότοπο Μουστού, 
περιλάμβανε ακόμα:   

 παρατήρηση άγριας ορνιθοπανίδας με τη 
χρήση ειδικού εξοπλισμού  

 επανένταξη μιας γερακίνας (Buteo buteo) 
στο φυσικό της περιβάλλον, σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Προστασίας και 
Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ,  

 διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού 
για την προστατευόμενη περιοχή,  

 αναλυτική καταγραφή των ειδών που 
παρατηρήθηκαν (RIA- Rapid Information 
Action) στο πλαίσιο της εκδήλωσης. 

34 χρόνια Γιορτή Κάστανου στην 
Καστάνιτσα Αρκαδίας  

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας παρέμεινε ανοιχτό για 7η συνεχή 
χρονιά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 
Γιορτής Κάστανου στην Καστάνιτσα 
Αρκαδίας, την 28η Οκτωβρίου 2017. Ο 
παραδοσιακός οικισμός της Καστάνιτσας 
αποτέλεσε πόλο έλξης για χιλιάδες 
επισκέπτες από διάφορα μέρη της Ελλάδας με 
τη γιορτή που διοργανώνεται για 34η χρονιά 
από τον Μορφωτικό και Φυσιολατρικό 
Σύλλογο των Απανταχού Καστανιτσιωτών και 
αναδεικνύεται πλέον ως μια από τις 
σημαντικότερες εκδηλώσεις προβολής 
τοπικών προϊόντων και λαϊκής παράδοσης 
στην Πελοπόννησο. 

Ενημέρωση κοινού από τα στελέχη του ΦΔ στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας   

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, 28 και 29 
Οκτωβρίου 2017, το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης υποδέχτηκε και ξενάγησε 
εκατοντάδες επισκέπτες στους χώρους του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της 
Καστάνιτσας ενώ παράλληλα προβλήθηκαν 
για το κοινό οι ταινίες ντοκιμαντέρ του ΦΔ 
στο Κέντρο.  

Συνεντεύξεις  

Η διάχυση πληροφορίας για την αξία και τη 
συνεπαγόμενη ανάγκη προστασίας της 
περιοχής του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου 
Μουστού υλοποιείται και μέσω 
συνεντεύξεων των στελεχών του 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης αλλά και 
του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του 
φορέα, προς τα τοπικά και περιφερειακά 
ΜΜΕ. Στόχο για το έτος 2017 αποτέλεσε η 
επιδίωξη της εμπεριστατωμένης προβολής 
τόσο του Φορέα όσο και της 
προστατευόμενης περιοχής, μέσω 
προσωπικών συνεντεύξεων του 

επιστημονικού προσωπικού και των μελών 
του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης στην 
τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στους 
ιστοχώρους που σχετίζονται ή και 
προβάλλουν περιβαλλοντικά θέματα. Κατά τη 
διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2017 δόθηκαν 
οι παρακάτω συνεντεύξεις σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά ΜΜΕ εκ μέρους του ΦΔ: 

 5.7.2017 Συνέντευξη Πρόεδρου του ΦΔ 
κου. Δημήτριου Μήλιου στην εκπομπή 
«Χαμηλή Πτήση» του τηλεοπτικού 
σταθμού Ionian Chanel με αφορμή το 
φεστιβάλ Μελιτζάzz στο Λεωνίδιο. 
Παρακολουθήστε τη συνέντευξη στον 
παρακάτω σύνδεσμο: link  

Η συνέντευξη του Προέδρου του ΦΔ στο Ionian 
Chanel εστίασε στη συμμετοχή του ΦΔ στο 
φεστιβάλ Μελιτζάzz και στις ξεναγήσεις 
επισκεπτών που πραγματοποιούνται στο πρώην 
Δημοτικό Σχολείο Βασκίνας όπου στεγάζεται 
σήμερα το Κέντρο Πληροφόρησης για την 
Χλωρίδα του Πάρνωνα στο Λεωνίδιο. 
 

 14.7.2017 Συνέντευξη Πρόεδρου του ΦΔ 
στον ραδιοσταθμό της ΕΡΤ Τρίπολης για 
την αθλητική διοργάνωση ΚΡΟΝΙΟΝ 
Πέρασμα 2017 στον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας. 

 29.9.2017 Τηλεφωνική συνέντευξη στο 
ραδιόφωνο της ΕΡΤ (ERA Tripolis) με 
αφορμή τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής 
Γιορτής των πουλιών στον υγρότοπο 
Μουστού.  

 28.10.2017 Συνέντευξη στην εκπομπή 
«Τρέχα Γύρευε» του Ionian Chanel με 
αφορμή τη Γιορτή Κάστανου στο Κέντρο 
Περ/κης Ενημέρωσης Καστάνιτσας. 

 7.11.2017 Συνέντευξη στην εφημερίδα 
Καθημερινή για το Κέντρο 
Πληροφόρησης για τη χλωρίδα του 
Πάρνωνα στο Λεωνίδιο με αφορμή το 2ο 
Αναρριχητικό Φεστιβάλ «Climbing Festival 
2017» στο Λεωνίδιο. Το άρθρο αφιέρωμα 
καταχωρήθηκε στο έντυπο Ταξίδια της 
Καθημερινής και κυκλοφόρησε την 
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017. Για να 
διαβάσετε το άρθρο πατήστε εδώ.    

https://www.youtube.com/watch?v=SqC62RpF_N4
http://www.kathimerini.gr/937087/gallery/ta3idia/sthn-ellada/lewnidio-ta-mystika-ths-tsakwnias
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Λοιπές Δράσεις 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης 
σε ημερίδες 

Αναβίωση των Μονοπατιών του Πάρνωνα 
και τη Συμβολή τους στην Τοπική Ανάπτυξη 

Η εμπειρία 
του Menalon Trail 
της Γορτυνίας, που 
αποτελεί πια 
σημαντικό πόλο 
έλξης τουριστών, 
παρουσιάστηκε σε 
εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε 
στις 11.8.2017 στο 
Κοινοτικό Γραφείο 

Αγίου Πέτρου Αρκαδίας. Στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης αναπτύχθηκαν οι 
προβληματισμοί και οι ευκαιρίες για την 
καταγραφή της αναγκαίας ατζέντας 
ενεργειών σε όλα τα επίπεδα, ώστε να 
υλοποιηθεί αντίστοιχο έργο στον Πάρνωνα. 
Με δεδομένο ότι ο Πάρνωνας είναι 
προορισμός για εναλλακτικές 
δραστηριότητες στη φύση, πεζοπορίες, 
ορειβασία, mountain bike κ.λπ., αλλά και 
επειδή διαθέτει και εξαιρετικής σημασίας 
φυσικό περιβάλλον, το θέμα της Αναβίωσης 
των Μονοπατιών αποκτά πρωταρχική 
σημασία. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία πολιτών της Κυνουρίας με 
ομιλητές την πολιτευτή της ΝΔ κυρία Εύη 
Τατούλη και το συντονιστή του Menalon Trail 
κ. Γιάννη Λαγό. Παρόντες ήταν ο 
αντιπεριφερειάρχης κ. Ρουμελιώτης, ο 
περιφερειακός σύμβουλος κ. Μπακούρης, οι 
αντιδήμαρχοι κκ. Γκαύρος και Σαβούρδος, 
πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι 
συλλόγων και του Φορέα Πάρνωνα – 
Μουστού κ.ά. Συντονίστρια της συζήτησης 
ήταν η κυρία Φωτεινή Δαλιάνη. 

Μεταξύ άλλων, ο λόγος δόθηκε και στον κ. 
Μπόγλη Αργύρη, Συντονιστή του Φορέα 
Διαχείρισης, ο οποίος ανέπτυξε το ιστορικό 
ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί από 
τον Φορέα Διαχείρισης αναφορικά με την 
διάνοιξη μονοπατιών και παρέθεσε στην 
διάθεση της οργανωτικής ομάδας το αρχείο 

μελετών μονοπατιών που είναι διαθέσιμα 
στον Φορέα Διαχείρισης. Εξέφρασε, επίσης, 
την δέσμευση του Φορέα Διαχείρισης για την 
αρωγή στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας 
αυτής. 

Η δέσμευση για την στήριξη της 
πρωτοβουλίας αυτής, δόθηκε και από όλους 
τους παρευρισκόμενους αιρετούς 
εκπροσώπους της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και των Δήμων Βόρειας και 
Νότιας Κυνουρίας. Θετική ήταν και η 
ανταπόκριση από τους προέδρους των 
τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων 
των συλλόγων, ώστε να υλοποιηθεί η ιδέα για 
ένα δίκτυο μονοπατιών που θα ενώνει την 
Κυνουρία. 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολική 
Πελοποννήσου (EL03) 

 
2.10.2017 Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης με 

την ιδιότητα του Προϊσταμένου Δ/νσης Υδάτων 
Πελοποννήσου απεύθυνε χαιρετισμό κατά την 

έναρξη των εργασιών της Ημερίδας. 

Στο πλαίσιο διαβούλευσης 1ης 
Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου 
(EL03), η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
και η Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 
Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα, 
υλοποίησαν ημερίδα με θέμα: «1η 
Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Ανατολική Πελοποννήσου 
(EL03)», στο Βουλευτικό, Συνεδριακό 
Κέντρο Ναυπλίου, όπου παρουσιάστηκαν οι 
βασικές διαφοροποιήσεις του 

αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης από 
το εγκεκριμένο.  

Το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης παρακολούθησε τις εργασίες 
της ημερίδας διαβούλευσης της 1ης 
Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης, 
ώστε να μπορέσει υποβάλλει 
εμπεριστατωμένες απόψεις με την 
γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας στο Υδατικό 
Διαμέρισμα Αν. Πελοποννήσου (EL 03) 

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
η Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στο πλαίσιο 
εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ & της 
ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103 /2010, όπως ισχύει, 
υλοποίησαν Ημερίδα με θέμα «Σχέδιο 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου 
(EL03)» στο Βουλευτικό, Συνεδριακό Κέντρο 
Ναυπλίου, όπου παρουσιάστηκαν τα 
προσχέδια Διαχείρισης και η μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε για την σύνταξή τους.

 
3.10.2017 Ο Πρόεδρος του ΦΔ με την ιδιότητα του 
Προϊσταμένου Δ/νσης Υδάτων Πελοποννήσου 
παρέθεσε εναρκτήρια Εισήγηση, με θέμα «Εισαγωγή 
στην έννοια της πλημμύρας Διαβούλευση Σχεδίου 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας» 

Το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης παρακολούθησε τις εργασίες της 
ημερίδας διαβούλευσης του Σχεδίου 
Διαχείρισης, ώστε να μπορέσει να υποβάλλει 
εμπεριστατωμένες απόψεις με την 
γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ως 
κοινωνικός εταίρος (διαχειριστής) για το 
Σχέδιο Διαχείρισης.    

http://menalontrail.eu/el/
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Ημερίδα με θέμα «Καστανιά: Καλλιέργεια, 
Ασθένειες, Μεταποίηση» στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας 

Με διοργανωτές τον Δήμο Βόρειας 
Κυνουρίας, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Ελαιοπαραγωγών Κυνουρίας και την Τοπική 
Κοινότητα Καστάνιτσας, πραγματοποιήθηκε 
στις 22 Οκτωβρίου 2017 ημερίδα με θέμα την 
καλλιέργεια της καστανιάς στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας.  

 
22.10.2017 Στελέχη του προσωπικού του Φορέα 
Διαχείρισης με τον Δρα Αβτζή Δημήτριο, κύριο 
ομιλητή της ημερίδας, Εντεταλμένο Ερευνητή 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», 
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης.  

Το παρών έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ευάγγελος 
Αποστόλου απευθύνοντας χαιρετισμό. Στο 
τέλος της εκδήλωσης ο Υπουργός κ. 
Αποστόλου (βλ. φωτό σελ.6) και το κοινό της 
εκδήλωσης ξεναγήθηκε από το προσωπικό 
του Φορέα Διαχείρισης στους χώρους του 
Κέντρου και της Έκθεσης Παραδοσιακών 
Επαγγελμάτων. 

1η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών και 
3η Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη 
Εκπροσώπων Πιστοποιημένων 
Μονοπατιών LQT (Leading Quality Trails) 

          

Δεκάδες σύνεδροι και περιπατητές από όλη 
την Ευρώπη και την Ελλάδα συμμετείχαν 
στην 1η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών 
και της 3η Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη 
Εκπροσώπων Πιστοποιημένων 
Μονοπατιών LQT που πραγματοποιήθηκαν 
στο Πανταζοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της 

Βυτίνας (4/11) και το Συνεδριακό Πολιτιστικό 
Κέντρο της Δημητσάνας(5/11) αντίστοιχα. 

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και είχαν 
ως στόχο αφενός μεν την παρουσίαση του1ου 
πιστοποιημένου με την ανώτατη 
πιστοποίηση LQT Ελληνικού μονοπατιού και 
10ου Ευρωπαϊκού MenalonTrail, αλλά και την 
ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας στα 
υπό πιστοποίηση ή υπάρχοντα Ελληνικά 
μονοπάτια.  

Ο Πρόεδρος της ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ. 
Ιωάννης Λαγός, αλλά και ο Αντιπρόεδρος 
Γεώργιος Κούλαλης αφού παρουσίασαν τις 8 
διαδρομές του MenalonTrail, υπογράμμισαν 
μεταξύ άλλων την σπουδαιότητα των 
πιστοποιημένων μονοπατιών και πως αυτά 
μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών 
επιμηκύνοντας την τουριστική σεζόν και 
ταυτόχρονα αναβαθμίζοντας το τουριστικό 
προϊόν, γεγονός, το οποίο αποδεικνύεται και 
από την εντυπωσιακή άνοδο των κρατήσεων 
στα καταλύματα της Γορτυνίας κατά 
τουλάχιστον 100% σε σχέση με την περσινή 
περίοδο με επισκέπτες σχεδόν αποκλειστικά 
πεζοπόρους από όλη την Ευρώπη και τον 
κόσμο. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν 25 
διαφορετικά Ελληνικά μονοπάτια. 

Τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα Μουστού 
εκπροσώπησαν μέλη του προσωπικού του 
ΦΔ. 

Ελληνο-Ιταλική Επιστημονική συνάντηση 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» 

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το Istituto di 
Biometeorologia – Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (IBIMET-CNR) της Ιταλίας, ο Δήμος 
Στυλίδας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Στυλίδας-Υπάτης, 
πραγματοποίησαν στις 22.11.17 Ημερίδα – 
Ελληνο-Ιταλική Επιστημονική συνάντηση με 
θέμα: «Ανάπτυξη και Διαχείρισης της 
παράκτιας ζώνης» στη Στυλίδα Φθιώτιδας, με 
την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων, της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς 
Ελλάδας (ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας), της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Φθιώτιδας, του Δήμου Λοκρών και του 
Δικτύου Παράκτιον-PARACTION, με την 

ευγενική συμμετοχή του Λιμεναρχείου 
Στυλίδας.  

Κατόπιν σχετικού αιτήματος των 
διοργανωτών, παραχωρήθηκε το 
ντοκιμαντέρ του ΦΔ Πάρνωνα-Μουστού με 
τίτλο «Από αλάτι και χιόνι», το οποίο 
προβλήθηκε σε παράλληλη συνεδρία στον 
χώρο διεξαγωγής της Ημερίδας. Τον Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα Μουστού 
εκπροσώπησε ο Συντονιστής του ΦΔ. 

Συμμετοχή Φορέα Διαχείρησης σε 
επιμορφωτικά προγράμματα  
 

18-22.12.2017 Συμμετοχή σε επιμορφωτικό 
πρόγραμμα του ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ  

Στο θεματικό κύκλο 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη» των 
προγραμμάτων του 
Ινστιτούτου 

Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διοργανώθηκε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: 
«Επεξεργασία και εφαρμογές περιβαλλοντικών και 
χωροταξικών δεδομένων με πολυκριτηριακή 
ανάλυση (RASTR GIS & MULTICRITERIA 
ANAYSIS)». Το πρόγραμμα διάρκειας 35 ωρών 
(πενθήμερο) – 18/12/2017 έως 22/12/2017 - 
παρακολούθησε ο Συντονιστής του ΦΔ. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλλει 
στην προώθηση και στην ανάπτυξη των 
μεθόδων επίλυσης χωρικών προβλημάτων στο 
χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, συνδυάζοντας 
την απαραίτητη θεωρητική γνώση γύρω από 
την τεχνολογία των ψηφιδωτών χωρικών 
δεδομένων και τη χρήση μεθόδων 
πολυκριτηριακής ανάλυσης, με την πρακτική 
εξάσκηση στη χρήση εξειδικευμένου 
λογισμικού, για το σχεδιασμό, την υλοποίηση 
και την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων που 
σχετίζονται με τα Δεδομένα και τον γεωγραφικό 
χώρο. Το πρόγραμμα είναι το τρίτο και 
τελευταίο κατά σειρά προαπαιτούμενων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία είναι:  

1. Διαχείριση Περιβαλλοντικών, Πολεοδομικών 
και Χωροταξικών Δεδομένων με χρήση ΓΣΠ, 

2. Δημιουργία, Επεξεργασία και Ανάλυση 
Περιβαλλοντικών, Πολεοδομικών και 
Χωροταξικών Δεδομένων με χρήση ΓΣΠ.   

http://www.era-ewv-ferp.com/frontpage/
http://www.era-ewv-ferp.com/frontpage/
http://menalontrail.eu/el/
http://www.ekdd.gr/
http://www.ekdd.gr/
http://www.era-ewv-ferp.com/frontpage/
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Εντός του 2018 πρόκειται να ψηφιστεί το 
Νομοσχέδιο από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος σχετικά με την «Οργάνωση 
και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών».  

Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται η κάλυψη 
του συνόλου των περιοχών του δικτύου 
Natura 2000 της χώρας (445 από τις 446 
περιοχές, δηλαδή 99,78% του συνόλου των 
περιοχών) με ενιαίο τρόπο, με την ένταξή 
τους στη χωρική αρμοδιότητα ΦΔΠΠ μέσω: 

(α) της επέκτασης των περιοχών ευθύνης 
των υφιστάμενων 28 ΦΔΠΠ, και  

(β) της ίδρυσης οκτώ (8) νέων ΦΔΠΠ για 
μεγάλες γεωγραφικές ενότητες που δεν 
καλύπτονται από τους 28 ΦΔΠΠ. 

Ο ΦΔ όρους Πάρνωνα & υγροτόπου 
Μουστού, με έκταση προστατευόμενης 
περιοχής εμβαδού 114.089 ha, 
περιλαμβάνει μέρος από πέντε περιοχές 
που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό 
Οικολογικό Δίκτυο «NATURA 2000», οι 
οποίες καταλαμβάνουν περίπου 59.691 ha 
της Προστατευόμενης Περιοχής.  

Με το νομοσχέδιο, ο ΦΔ όρους Πάρνωνα & 
υγροτόπου Μουστού μετονομάζεται σε ΦΔ 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας με σημαντική αύξηση της 
χωρικής αρμοδιότητας, η οποία πλέον 
περιλαμβάνει 14 περιοχές του Δικτύου 
«NATURA 2000» που ορίζονται με τον Ν. 
3044/2002 (ΦΕΚ Α’ 197) και περιλαμβάνει 
και τις περιοχές του δικτύου βάσει της υπ’ 
αρ. 50743/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ B 4432), 
συνολικής έκτασης περίπου 164.914 ha, 
αφαιρώντας τις περιοχές που 
επικαλύπτονται.  

Μεταξύ αυτών είναι το όρος Μαίναλο, η 
λίμνη Στυμφαλία, το όρος Αρτεμίσιο, τα 
όρη Ανατολικής Λακωνίας με την περιοχή 
Μονεμβασίας και οι εκβολές του Ευρώτα με 
τη θαλάσσια περιοχή του Λακωνικού 
Κόλπου, με κωδικούς GR2510003 – ΕΖΔ, 
GR2510004 – ΖΕΠ, GR2520001 – ΕΖΔ, 
GR2520002 – ΕΖΔ, GR2520003 – ΕΖΔ, 
GR2520005, - ΕΖΔ – πΤΚΣ, GR2520006 – 
ΕΖΔ, GR2530002 - ΕΖΔ – ΖΕΠ, GR2530004 – 
ΕΖΔ, GR2540001 - ΕΖΔ – πΤΚΣ, GR2540002 
– ΕΖΔ, GR2540003 - ΕΖΔ – πΤΚΣ, 
GR2540006 – ΖΕΠ, GR2540007 – ΖΕΠ. (ΕΖΔ: 
Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, ΖΕΠ: Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας Ορνιθοπανίδας πΤΚΣ: 
προτεινόμενος Τόπος Κοινοτικής 
Σημασίας). 

Με τις νέες συμπληρώσεις περιοχών στην 
περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔ, 
ανακύπτουν νέα και πιθανόν άγνωστα 
δεδομένα των περιοχών. Για την κάλυψη 
της νέας διευρυμένης προστατευόμενης 
περιοχής απαιτείται πρόσληψη νέου 
προσωπικού για την προστασία και φύλαξη 
της προστατευόμενης περιοχής, καινούργιο 
εξοπλισμό και μεγαλύτερο στόλο 
οχημάτων, η οποία προγραμματίζεται για 
τα επόμενα έτη. 

 

 
Φορέας Διαχείρισης 

όρους Πάρνωνα & 
υγροτόπου Μουστού 
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