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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Περιβαλλοντικές δράσεις στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας 
με αφορμή την Γιορτή Καστάνου 2011 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού, με στόχο την ανάδειξη της 

προστατευόμενης περιοχής αλλά και της παράδοσης, του πολιτισμού και των τοπικών 

προϊόντων, συμμετείχε στην ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ που διοργάνωσε ο Μορφωτικός & 

Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστανιτσιωτών κατά το διάστημα 28 – 30/10/ 

2011.  

Στα πλαίσια της Γιορτής, η Καστάνιτσα Αρκαδίας, ένας από τους ομορφότερους 

διατηρητέους οικισμούς της Πελοποννήσου, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ομορφιά από την 

οποία ξεπροβάλλουν οι νερόμυλοι, τα ιστορικά μοναστήρια, ο Βυζαντινός Πύργος του χωριού 

και τα επιβλητικού όγκου Πυργόσπιτα που κουβαλούν ιστορία αρκετών αιώνων, υποδέχτηκε 

χιλιάδες επισκεπτών από ολόκληρη την Ελλάδα.  

Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της Καστάνιτσας, μέσα στο οποίο ο επισκέπτης είχε 

την ευκαιρία να απολαύσει πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό για τη χλωρίδα, την πανίδα 

αλλά και τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στην 

προστατευόμενη περιοχή, ξεναγήθηκαν εκατοντάδες άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια του 

τριημέρου.  

Οι τρεις ξεναγοί του Φορέα Διαχείρισης, κ. Αρβανίτης Διαμαντής (υπεύθυνος ΚΠΕ 

Καστάνιτσας), κα. Αναστασιάδη Αγνή (υπεύθυνη ΚΠΕ Αγ. Πέτρου) και κα. Πανταζή Αικατερίνη 

(υπεύθυνη ΚΠΕ Άστρους) υποδέχονταν και συνόδευαν τους επισκέπτες στην Αίθουσα 

Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της 

Καστάνιτσας, αναλύοντάς τους το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο Πάρνωνας στο 

νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου. Παράλληλα δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στη 

μακρόχρονη παρουσία του ανθρώπου στον Πάρνωνα, στην καλή προσαρμογή του στις 
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τοπικές συνθήκες αλλά και στην επίδρασή του στα φυτά και τα ζώα. Ολοκληρώνοντας την 

παρουσίασή του το εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης τόνιζε την ανάγκη για 

διατήρηση της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της προστατευόμενης περιοχής του 

Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού.  

Η Γιορτή Καστάνου πλαισιώθηκε την Παρασκευή 28/10 με περιβαλλοντικές δραστηριότητες 

του Φορέα Διαχείρισης για τους μικρούς επισκέπτες. Συγκεκριμένα, οι μικροί μας φίλοι είχαν 

την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσίαση με θέμα «Οι αχινοί του δάσους», να 

ζωγραφίσουν και να συμπληρώσουν γρίφους για το κάστανο και τέλος να παίξουν απίθανες 

καστανοδρομίες! Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης την επομένη, φιλοξένησε την 

παρουσίαση της ερπετοπανίδας του Πάρνωνα με θέμα «Οι παρεξηγημένοι ευεργέτες του 

πλανήτη μας», με έμφαση στα ενδημικά είδη της προστατευόμενης περιοχής και στην 

επιτακτική ανάγκη για την προστασία τους. Η δράση αυτή, που παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά στο κοινό της περιοχής, πραγματοποιήθηκε από την ξεναγό του ΚΠΕ Άστρους σε 

συνεργασία με τον Δρ. Τρυφωνόπουλο Γιώργο, βιολόγο του Φορέα Διαχείρισης. 

Ο Φορέας Διαχείρισης θα ήθελε να ευχαριστήσει το ΚΠΕ Καστρίου τόσο για την παροχή 

εκπαιδευτικού υλικού όσο και για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις. Επίσης ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στους εθελοντές και το Μορφωτικό & Φυσιολατρικό Σύλλογο των Απανταχού 

Καστανιτσιωτών για την άψογη συνεργασία.  
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