
 
Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Άστρος, 20/10/2011 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με αφορμή την ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ 
στην Καστάνιτσα Αρκαδίας 

Κάθε χρόνο, στα τέλη του Οκτώβρη, η Καστάνιτσα Αρκαδίας γιορτάζει τα υπέροχα καστανά 
της! Μια γιορτή που κρατά τις ρίζες της από τα τέλη του 18ου αιώνα, έχει αναβιώσει και 
αναδειχθεί σε μια από τις σημαντικότερες γιορτές κάστανου με πλήθος επισκεπτών από όλη 
την Ελλάδα.  

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού συμμετέχει στην ΓΙΟΡΤΗ 
ΚΑΣΤΑΝΟΥ 2011 που διοργανώνει ο Μορφωτικός & Φυσιολατρικός Σύλλογος των 
Απανταχού Καστανιτσιωτών, στο πλαίσιο των δράσεων για την ανάδειξη της 
προστατευόμενης περιοχής αλλά και της παράδοσης, του πολιτισμού και των τοπικών 
προϊόντων.  

Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο παραδοσιακό τσακωνοχώρι του Πάρνωνα στις 29 
Οκτωβρίου 2011 και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν γλυκά και φαγητά 
μαγειρεμένα με κάστανο και παραδοσιακές συνταγές της περιοχής. Το πρόγραμμα των 
δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό 
του Φορέα Διαχείρισης έχει ως εξής:  

§ Παρασκευή 28 Οκτωβρίου και ώρα 16.00 «Περιβαλλοντικές δραστηριότητες για παιδιά 
με θέμα το κάστανο» και  

§ Σάββατο 29 Οκτωβρίου και ώρα 18.00 παρουσίαση για τα ερπετά του Πάρνωνα «Οι 
παρεξηγημένοι ευεργέτες του ανθρώπου»  

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της 
Καστάνιτσας στο  οποίο καθ’ όλη την διάρκεια του διημέρου θα προβάλλεται πρωτότυπο 
οπτικοακουστικό υλικό με θέμα την χλωρίδα και την πανίδα του Πάρνωνα, αλλά και τις 
δραστηριότητες του Φορέα Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή.  
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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