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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συνέχεια δράσεων από το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού

Η ευαισθητοποίηση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική
αφύπνιση των επισκεπτών και των κατοίκων της προστατευόμενης περιοχής του Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού αποτελεί προτεραιότητα του Φορέα Διαχείρισης. Για το λόγο
αυτό συμμετείχε σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων με
αφορμή τη ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ και τη ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ που διοργανώθηκαν από
τους τοπικούς Συλλόγους στη Σίταινα και στην Καστάνιτσα Αρκαδίας αντίστοιχα.
Οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στην προστασία του δάσους, στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της συνεργασίας των αρμόδιων κρατικών φορέων και εθελοντικών
ομάδων σε θέματα πυροπροστασίας, στην προσέγγιση των παιδιών μέσα από δράσεις
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στην ανάδειξη της δυναμικής των φαραγγιών, στην προστασία,
τη σήμανση, την αποκατάσταση των ζημιών σε τμήματά τους και στην εν γένει αξιοποίησή
τους. Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ντοκιμαντέρ στην Καστάνιτσα για τις
καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στην Πελοπόννησο, ενώ στη Σίταινα παρουσιάστηκαν
πρωτότυπες φωτογραφίες του φαραγγιού του Λούλουγγα.
Εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης ανέπτυξαν διάλογο:
 με τους μικρούς μαθητές για τις αξίες, τις λειτουργίες και τις απειλές του δάσους,
 με εθελοντές, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας για

την προστασία του Πάρνωνα, την εθελοντική αυτοοργάνωση και τον συντονισμό σε θέματα
πυροπροστασίας

 με κατοίκους και επισκέπτες για το έργο Life+ «Αποκατάσταση των δασών Pinus Nigra στον
Πάρνωνα (GR 2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης».

 με κατοίκους και επισκέπτες για την περίπτωση του φαραγγιού του Λούλουγγα, το
γεωλογικό του υπόβαθρο, τη δημιουργία και τον αναπτυξιακό ρόλο του στην ευρύτερη
περιοχή.

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού θα συνεχίσει τις προσπάθειες
με κύριο στόχο να αντιληφθούμε όλοι ότι οι έννοιες «περιβαλλοντική συνείδηση» και
«περιβαλλοντική προστασία» μας αφορούν άμεσα και ότι ο καθένας μας ξεχωριστά έχει τη
δύναμη να συμβάλλει ενεργά και ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε η
ανεπανάληπτη φυσική ομορφιά του λαμπρού Πάρνωνα, ο χλωριδικός θησαυρός που περικλείει,
τα γραφικά χωριά του με τη μοναδική τους ταυτότητα και ο ανεξάντλητος λαϊκός πολιτισμός
που διαθέτει η περιοχή, απαιτούν σεβασμό και προστασία από όλους μας.
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