
 

 
 

 

Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Άστρος,  04/06/2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Περιβαλλοντική ενημέρωση νηπίων και μαθητών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας από τον 

Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα - υγροτόπου Μουστού  

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Μαΐου, οι ξεναγοί του Φορέα 

Διαχείρισης επισκέφτηκαν έξι (5) Νηπιαγωγεία και ένα (2) Δημοτικά Σχολεία που βρίσκονται σε περιοχές εντός και 

πλησίον της προστατευόμενης περιοχής όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού. Ειδικότερα, οι ξεναγοί του Φορέα 

Διαχείρισης επισκέφτηκαν οργανωμένα περίπου 210 παιδιά, προερχόμενα από διάφορες προσχολικές και σχολικές 

μονάδες (Νηπιαγωγείο Δολιανών, Νηπιαγωγείο Αγ. Πέτρου, Νηπιαγωγείο Αγ. Αντρέα, 3ο και 8ο Νηπιαγωγείο 

Άργους, Δημοτικό Σχολείο Αγ. Πέτρου και 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους), προσφέροντάς τους ένα ειδικό 

πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ανάλογο της ηλικίας τους. Οι επισκέψεις περιελάμβαναν την 

παρακολούθηση πλούσιου και διασκεδαστικού οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο διαμορφώθηκε με στόχο να 

γιορτάσουμε την Ημέρα αυτή και ταυτόχρονα να γνωρίσουμε περισσότερα για την ύπαρξη και την ιστορία της 

χελώνας. Η παρουσίαση της χελώνας έγινε με απλό και εύληπτο τρόπο, επισημαίνοντας τη διαρκή απειλή και τον 

κίνδυνο που αντιμετωπίζει από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Η παρουσίαση κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον των μικρών «απαιτητικών» θεατών, καθώς ενθουσιάστηκαν 

παρακολουθώντας βίντεο, εικόνες αλλά και τραγούδια για τη χελώνα. Μέσα από τις ειδικά διαμορφωμένες 

διαφάνειες τα παιδιά έμαθαν για την ύπαρξή της από τα προϊστορικά χρόνια, την προστασία της από την ελληνική 

και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις συνήθειές της, τα είδη που υπάρχουν και τις διαφορές τους, τα είδη που απαντώνται 

στην προστατευόμενη περιοχή και πολλά άλλα. Αξιοσημείωτο και πολύ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι 

ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες προέκυψαν από ερωτήσεις – απορίες των μικρών μας οικολόγων (π.χ. 

το πώς ξεχωρίζουμε τα δύο φύλα χελώνας, γιατί πέφτει σε χειμερία νάρκη, τους κινδύνους που την απειλούν, τι 

μπορούμε να κάνουμε για να την προστατέψουμε). Στο τέλος τους περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη, καθώς είχαν 

την ευκαιρία να δουν από κοντά και να αγγίξουν ένα μικρό ζωντανό χελωνάκι στεριάς, το οποίο κράτησαν στα 

χέρια τους με πολύ μεγάλη προσοχή και αγάπη. 

Η εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας των χελωνών, του περιβάλλοντος, 

και γενικότερα του ευαίσθητου πλανήτη μας. Ας συνδράμουμε όλοι στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε τους 

αυριανούς προστάτες του περιβάλλοντος. 
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