
Mount Parnon
- Maleas Cape 
Biosphere 
Reserve  

Το προτεινόμενο Απόθεμα Βιόσφαιρας  
Το «Απόθεμα Βιόσφαιρας Όρους Πάρνωνα-Κάβου Μαλέα», οριοθετεί-
ται γεωγραφικά περιλαμβάνοντας τους δήμους: Βόρειας Κυνουρίας, 
Νότιας Κυνουρίας, Σπάρτης, Ευρώτα, Μονεμβασιάς και Ελαφονήσου.

Τοπικές λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις
Τα Αποθέματα Βιόσφαιρας είναι «περιοχές εκμάθησης για την αειφό-
ρο ανάπτυξη», όπου ο Άνθρωπος και η Φύση συνυπάρχουν αρμονικά, 
μέσω της διατήρησης του φυσικού πλούτου αλλά και του ανθρώπινου 
πολιτισμού. Κάθε Απόθεμα προωθεί λύσεις που συνδυάζουν τη δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας με τη βιώσιμη χρήση της και μπορεί να 
περιλαμβάνει χερσαία, θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα. 

Συνεργάτες από όλο τον κόσμο
Ένα Απόθεμα Βιόσφαιρας δεν λειτουργεί μόνο του, ανήκει σε ένα πα-
γκόσμιο δίκτυο υπό την καθοδήγηση και την υποστήριξη της UNESCO, 
το Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του Προγράμματος 
MAB (Man and the Biosphere Programme). Αντιπροσωπεύει ένα μο-
ναδικό εργαλείο διεθνούς συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής γνώσε-
ων και εμπειριών, προωθώντας βέλτιστες πρακτικές.

Οφέλη και ευκαιρίες 
Με το χαρακτηρισμό Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO, μια περιοχή 
αποκτά πλεονεκτήματα τόσο σε επίπεδο προστασίας και διατήρησης 
του φυσικού και πολιτιστικού της περιβάλλοντος, όσο και σε επίπεδο 
αειφόρου τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. 

‣ σύγχρονο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης φυσικού και πολιτι-
στικού κεφαλαίου
‣ πρόγραμμα για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής 
‣ διεθνής αναγνώριση 
‣ αυξημένες δυνατότητες τουριστικής, εκπαιδευτικής, αγροτικής ανά-
πτυξης

‣ δημιουργία ταυτότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Τοπίο και ανθρώπινες κατασκευές
Το τοπίο έχει επηρεάσει τους κατοίκους της 
περιοχής λόγω της μορφολογίας 
του. Σε αρκετές θέσεις 
δημιούργησε 

συνθήκες γεωγραφικής απομόνωσης και διαδραμάτισε καθοριστικό 
ρόλο στη διαμόρφωση μοναδικών πολιτισμικών, γλωσσικών, 
ανθρωπολογικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών που ενώνουν 
άρρηκτα τους κατοίκους με το Απόθεμα Βιόσφαιρας.
Πολυάριθμα μοναστήρια και εκκλησίες, παραδοσιακά γεφύρια, μνη-
μεία αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως νερόμυλοι, ανεμόμυ-
λοι, νεροτριβές, ασβεστοκάμινοι κ.α. συμπληρώνουν τον μακρύ κατά-
λογο της πλούσιας ανθρώπινης παρουσίας.
Οι 15 παραδοσιακοί οικισμοί ως έκφραση πλούτου της πολιτισμικής 
κληρονομιάς της περιοχής, αποτελούν βασικό στοιχείο αρχιτεκτονικής 
και εντυπωσιακό αξιοθέατο για τον επισκέπτη.

Ίδιος τόπος - άλλος χρόνος
Ο άνθρωπος από τη φύση του, είτε για να επιβιώσει είτε για να ξεχωρί-
σει, πάντα δημιουργούσε με τα χέρια και το μυαλό του. Σημεία από το 
πέρασμα του ανθρώπου στους αιώνες:

Παυλοπέτρι, η αρχαιότερη βυθισμένη πόλη του κόσμου. Ανακαλύ-
φθηκε το 1967 στον Όρμο των Βατίκων, σε βάθος 2-3 μέτρων μεταξύ 
της παραλίας της Πούντας και της μικρής νησίδας Παυλοπέτρι που 
βρίσκεται βόρεια της Ελαφονήσου. Η ύπαρξή του οικισμού χρονο-
λογείται στην Μινωική περίοδο (16ο αι.π.Χ). 
Φρούρια και κάστρα, μικρά και μεγάλα και ακλόνητα στον χρόνο, 
δηλώνουν την πορεία του ανθρώπου σε καιρό ειρήνης και πολέμου. 
Μεταξύ αυτών και ίσως τα σημαντικότερα είναι εκείνα της Μονεμ-
βασιάς, του Μυστρά και του Γερακίου.
Τσακωνιά, τσακώνικη διάλεκτος, χορός, ενδυμασία, ήθη και έθιμα, 
μια ζωντανή ανθρώπινη δυναμική της περιοχής από τον 6ο αι.μ.Χ. Η 
τσακωνική διάλεκτος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των απειλού-
μενων γλωσσών της UNESCO και αναγνωρίζεται ως θησαυρός του 
πολιτισμού.

Όταν οι άνθρωποι έρχονται κοντά
Τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 
των κατοίκων της 
περιοχής. 

Η διοργάνωση επιτυχημένων εκδηλώσεων, από τους κατοίκους του 
προτεινόμενου Αποθέματος Βιόσφαιρας, αποδεικνύει την τήρηση των 
δεσμών με το παρελθόν αλλά και τάση για εξωστρέφεια. 

Θρησκευτικά, ιστορικά, πολιτιστικά και άλλα δρώμενα φέρνουν τους 
ανθρώπους κοντά σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Άνθρωπος - Φύση - Ανάπτυξη 
Οι άνθρωποι κατάφεραν να συνυπάρξουν με τα διαθέσιμα φυσικά στοι-
χεία της περιοχής και να αναπτύξουν κυρίως τον πρωτογενή και τον 
τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Ο πρωτογενής τομέας1 παραμένει εδώ και αιώνες βασικός παραγω-
γικός τομέας και στηρίζει οικονομικά την περιοχή. Σημαντικές ζώνες 
άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας, γηγενείς καλλιεργούμενες 
φυτικές ποικιλίες, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες εμπλουτίζουν την πα-
ραγωγική ποικιλότητα της περιοχής και αποτελούν τη βάση για την το-
πική οικονομία. 

Ο τριτογενής τομέας, των υπηρεσιών, αντιπροσωπεύεται στην περιο-
χή κυρίως από τις υποδομές τουρισμού, αναψυχής και αθλητισμού. Οι 
επισκέπτες γνωρίζουν τον φυσικό και τον πολιτιστικό πλούτο της πε-
ριοχής συλλέγοντας νέες εμπειρίες και εξερευνώντας το ημιαστικό, το 
αγροτικό και το τοπίο της υπαίθρου.

1. 6 από τα προϊόντα της περιοχής, έχουν χαρακτηρισθεί ως προϊόντα Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) (Τυρί Φέτα, Τυρί Σφέλα, Οίνος Μονεμβασιάς, 
Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου, Ελαιόλαδο Φοινίκι Λακωνίας και 
Ελαιόλαδο Κροκεές Λακωνίας).

Φορείς υλοποίησης: Η ομάδα που έχει αναλάβει τη σύνταξη του Φακέλου ανακήρυξης του νέου 

Αποθέματος Βιόσφαιρας αποτελείται από την Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου, τον Φορέα 

Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασιάς και την ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ.

http://www.fdparnonas.gr

Το φυλλάδιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παραγωγή & σχεδίαση ενημερωτικού υλικού 

ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη δράσεων 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης, Η περίπτωση του Αποθέματος 

Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα» με δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου 

& Μονεμβασίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19, 

Υπομέτρο19.2, Υποδράση 19.2.4.5, ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0011021049, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
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Τσακώνικη φορεσιά (λεπτομέρεια)/Tsakonian costume (detail)

Κάστρο Γλυππίας (Παλαιοπαναγιάς)/Glyppia castle (Palaiopanaghia)

Μυστράς/Mystras

Τοιχογραφία Αγίου Γεωργίου Γερακίου/Mural of Aghios Georgios Geraki Μονεμβασία/Monemvasia
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The proposed Biosphere Reserve
The «Biosphere Reserve of Mount Parnon - Maleas Cape», is a 
geographically demarcated area which includes the municipalities: 
North Kynouria, South Kynouria, Sparti, Evrotas, Monemvasia and 
Elafonisos.

Local solutions to global challenges 
Biosphere Reserves are “learning places for sustainable 
development”, where Man and Nature harmoniously coexist, through 
the preservation of natural wealth and human culture.
Each Reserve promotes solutions which combine the conservation 
of biodiversity with its sustainable use and can include terrestrial, 
marine and coastal ecosystems. 

Collaborators from around the world
A Biosphere Reserve does not function independently. It belongs to 
a global network under the guidance and support of UNESCO, the 
World Network of Biosphere Reserves of the MAB programme 
(Man and the Biosphere programme). It represents a unique tool of 
international collaboration through the exchange of knowledge and 
experiences, promoting optimal practices.

Benefits and opportunities 
The designation as UNESCO Biosphere Reserve, offers advantages 
to an area both in terms of protection and preservation of its natural 
and cultural environment, as well as in terms of sustainable local 
development and social cohesion.
‣ modern integrated plan for natural and cultural capital 
management 
‣ programme for the sustainable development of the region
‣ global recognition
‣ increased opportunities for tourism, education, agricultural 
development
‣ creation of an identity for products and services

Landscape and human constructions 
The landscape has influenced the inhabitants 
of the area due to its morphology. In 
several places it created 
conditions of 

geographical isolation and had a decisive role in shaping unique 
cultural, linguistic, anthropological and environmental characteristics 
that inextricably link the inhabitants with the Biosphere Reserve.
Numerous monasteries and churches, traditional bridges, 
monuments of agricultural heritage, such as watermills, windmills, 
fulling-tubs (water-powered devices for clothe washing), lime kilns, 
etc. complete the long list of rich human presence.
The traditional settlements as an expression of the richness of the 
cultural heritage of the area, are a key element of architecture and 
an impressive attraction for the visitor. The area hosts 15 traditional 
settlements.

Same place - different times
Man by nature, either to survive or to stand out, has always created 
with his hands and mind. Signs from the passage of man through the 
centuries:
 Pavlopetri, the oldest sunken city in the world. It was discovered in 

1967 in the Bay of Vatika, at a depth of two - three meters between 
the beach of Pounta and the small islet of Pavlopetri located north 
of Elafonisos. The existence of the settlement dates back to the 
Minoan period (16th century BC).

 Fortresses and castles, small and large and unwavering through 
time, indicate the course of man in times of peace and war. Among 
them and perhaps the most important are those of of Monemvasia, 
Mystras and Geraki.

 Tsakonia, Tsakonian dialect, dance, costume, customs and 
traditions, a living human dynamic of the area from the 6th 
century AD. The Tsakonian dialect is included in the UNESCO list of 
endangered languages and is recognized as a cultural treasure.

When people come together
The customs and traditions of the area are 
an integral part of the life of the 
inhabitants of the area. 

The organization of successful events, by the inhabitants of the 
proposed Biosphere Reserve, demonstrates an observance of the 
ties with the past but also a tendency for extroversion. 
Religious, historical, cultural and other events bring people together 
almost all year round.

Man - Nature - Development
People have managed to coexist with the available natural elements 
of the region and develop mainly the primary and tertiary sectors of 
the economy.
The primary sector has remained a key productive sector for 
centuries and financially supports the region. Important zones of 
practicing agricultural activity, indigenous cultivated plant varieties, 
fisheries and aquaculture enrich the productive diversity of the region 
and form the basis for the local economy.
Many of the agricultural and livestock products of the region, as well 
as some of their derivatives, have been designated as Protected 
Designation of Origin (PDO 1 ) products.
The tertiary sector, of services, is represented in the region mainly 
by tourism, leisure and sports infrastructure. Visitors get to know the 
natural and cultural wealth of the area by gathering new experiences 
and exploring the semi-urban, agricultural and rural landscape.
1. 6 products of the region are characterized as PDO (Feta Cheese, Sfela 
Cheese, Monemvasia Wine, Tsakonian Eggplant of Leonidio, 
Lakonian Olive oil of Finiki and Lakonia Olive oil of 
Krokees).

Η πολιτιστική κληρονομιά του 
Αποθέματος Βιόσφαιρας

The team that has undertaken the preparation of the declaration File of the new Biosphere 

Reserve consists of the PARNONAS S.A. – Organization For Local Development, the Management 

Body of Parnon, Moustos, Mainalon and Monemvasia and OIKOM LTD. 

http://www.fdparnonas.gr
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Μονή Ελώνης/Elona monastery

Καστροπολιτεία Γερακίου/Geraki castle

Πραστός/ Prastos

Βυθισμένη πόλη Παυλοπετρίου/Submerged city of Pavlopetri

Τσακώνικο υφαντό/Tsakonian textile


