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Φορέας Διαχείρισης 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού επισκέπτεται τα 
σχολεία της προστατευόμενης περιοχής 

Οι υγρότοποι, εκτός από την πλούσια βιοποικιλότητα που υποστηρίζουν και τις φυσικές 
λειτουργίες που επιτελούν, έχουν για τον άνθρωπο πολλές και σπουδαίες αξίες, μεταξύ των 
οποίων είναι η υδρευτική, η αρδευτική, η αντιπλημμυρική και η αντιδιαβρωτική, η βελτιωτική 
του κλίματος, η αλιευτική, η επιστημονική και εκπαιδευτική, και άλλες ακόμη. Με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου, ο Φορέας 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού με σκοπό την ανάδειξη της αξίας των 
πολύτιμων αλλά και πολύπαθων υγροτοπικών οικοσυστημάτων, πραγματοποιεί επισκέψεις 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης, σε επτά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης των Νομών Αρκαδίας και Λακωνίας. 

Οι επισκέψεις στα σχολεία από τους τρεις ξεναγούς του Φορέα Διαχείρισης, αφορούν σε μια 
ολοκληρωμένη παρουσίαση με θέμα «Υγρότοποι: λειτουργίες, αξίες και απειλές» με στόχο την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τη ζωτική σημασία των 
υγροτόπων, αλλά και τα προβλήματα υποβάθμισης που αντιμετωπίζουν οι εναπομείναντες 
υγρότοποι της χώρας μας. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί επισκέψεις για το Νομό Αρκαδίας στα 
Δημοτικά Σχολεία Τυρού, Παραλίου Άστρους και στο Γυμνάσιο Άστρους και για το Νομό 
Λακωνίας στο 2ο και 3ο Γυμνάσιο Σπάρτης, ενώ έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις στο 
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα και στο 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης. Υπολογίζεται πως συνολικά 
πάνω από 300 μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εν λόγω 
παρουσίαση και να συμμετάσχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά 
παιχνίδια. 

Ο Φορέας Διαχείρισης εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (2010-2015) πρόκειται 
να συνεχίσει τις επισκέψεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης στα σχολεία που γειτνιάζουν ή 
χωροθετούνται εντός της Προστατευόμενης Περιοχής. Δεδομένου ότι η σχέση του ανθρώπου 
με το περιβάλλον δομείται από τα πρώτα χρόνια της σχολικής του ζωής, η συνειδητοποίηση 
των μικρών μαθητών πως η ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος είναι ένα πολύ 
σημαντικό ζήτημα για τη διασφάλιση και την προστασία του, αποτελεί έναν από τους 
βασικούς σκοπούς του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας.  
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