
 

 
 

 

Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Άστρος,  22/08/2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ στην Καστάνιτσα Αρκαδίας. 

Ολοκληρώθηκαν οι πολυήμερες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην Καστάνιτσα Αρκαδίας με αφορμή την Γιορτή 

του Δάσους. Ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστανιτσιωτών συνεχίζοντας την 

πολύχρονη προσφορά του, διοργάνωσε για 6η συνεχή χρονιά την Γιορτή του Δάσους. Από τις 8 έως και τις 13 

Αυγούστου 2013 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, θεατρικές παραστάσεις, πεζοπορίες, καθώς και αθλητικοί αγώνες. 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε ενεργά και φέτος στις εκδηλώσεις, ενημερώνοντας για  την οικολογική αξία της 

προστατευόμενης περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, μέσω α) της προβολής παρουσίασης στο 

πολιτιστικό κέντρο Καστάνιτσας, β) της πραγματοποίησης περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και ομαδικών 

παιχνιδιών στην πλατεία του χωριού.  Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων κληρώθηκαν αρκετά αναμνηστικά δώρα 

στα παιδιά με το λογότυπο του Φορέα  Διαχείρισης, όπως καπέλα, μπλούζες, σημειωματάρια κ.ά. 

 

Επίσης, ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στην 2η ετήσια εκδήλωση «Συμπολιτεία του Πάρνωνα» της συνάντησης 

των πολιτιστικών συλλόγων Καστάνιτσας, Πλατάνου, Σίταινας, Χαράδρου που πραγματοποιήθηκε στις 12/8/2013, 

στην Καστάνιτσα Αρκαδίας  (πλατεία Κουρούνη). Οι παρευρισκόμενοι αυτής της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν παρουσίαση από τον ξεναγό του Φορέα, που αφορούσε την τοπική χλωρίδα και πανίδα, καθώς 

και τα φυσικά μνημεία των τεσσάρων χωριών του Πάρνωνα.  

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού θα συνεχίσει να υλοποιεί ανάλογες δράσεις σε 

τοπικές γιορτές με στόχο την περιβαλλοντική ενημέρωση - ευαισθητοποίηση πολιτών και τοπικών φορέων. Τέλος, 

θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πολιτιστικό σύλλογο της Καστάνιτσας για την πολύ καλή μεταξύ μας 

συνεργασία για άλλη μια χρονιά.  
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