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Πρόλογος 
  

 Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια της πτυχιακής μελέτης του Προγράμματος Σπουδών, του 

τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Το αντικείμενο της μελέτης είναι  η διατύπωση 

προτάσεων πολεοδομικής ανάπτυξης αλλά και η περιβαλλοντική εξυγίανση πλησίον ποταμού Τάνου. 

Έγινε προσπάθεια να δοθούν λύσεις στο πρόβλημα της ρύπανσης του υδροβιότοπου μέσω διοργάνωσης 

καμπάνιας πληροφόρησης στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής πλησίον του ποταμού. Ακόμη 

προτείνεται η δημιουργία camping ερευνητών, η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και της 

βλάστησης του ποταμού. Επίσης γίνεται εκτεταμένη έρευνα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, παρατίθενται 

ιστορικά στοιχεία, ενώ γίνεται αναφορά της υφιστάμενης κατάστασης. 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συντέλεσαν στην διεκπεραίωση της έρευνας καθώς επίσης και 

τις τοπικές υπηρεσίες και φορείς για την παροχή πολύτιμων πληροφοριών. Επίσης, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της πτυχιακής μου κ. Γ.Κ. Βαρελίδη καθώς και την κ. 

Θεοδωρακάκου - Βαρελίδου Πόπη για την πολύτιμη βοήθειά τους στην ολοκλήρωση της πτυχιακής. 

Τέλος, δεν θα μπορούσα να παραλείψω να απευθύνω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στην οικογένειά 

μου για τη στήριξη που μου προσέφεραν τόσο στη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας όσο και για την 

ολοκλήρωση της φοίτησής μου. 
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Εισαγωγή 
 

Η περιοχή μελέτης αφορά τον υδροβιότοπο του ποταμού Τάνου που βρίσκεται στο Νομό 

Αρκαδίας. Ο ποταμός Τάνος είναι ένα οικοσύστημα που δέχεται ποικίλες ανθρωπογενείς πιέσεις 

και ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό φυσικό πόρο για την περιοχή. 
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Summary of Diploma Thesis in English 
 
 

Subject: MILD URBAN DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL REORGANISATION OF THE 

BROADER AREA NEAR RIVER TANOS 

 

This study is part of Diploma Thesis of the Curriculum, of Civil Engineering A.E.I. The subject of 

the study is the formulation of urban development proposals and environmental improvements 

close river Tanos. An attempt was made to provide solutions for the problem of pollution hydro 

biotope through inform, via campaigns, residents of the area close the river. Even suggested the 

creation of camping researchers, monitoring the water quality and the river vegetation. Also done 

extensive research in the wider study area, given historical data and reported the status quo. 
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Γενικά για το Νομό Αρκαδίας (Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης- 

http://www.inforef.be/projets/eureau/grece/leonin/ecolgre4gr.htm) 

Θέση – Πληθυσμός 

 

 

 

 

Η Αρκαδία με έκταση 4.419 km2 είναι ο μεγαλύτερος νομός της Πελοποννήσου με το συνολικό 

πληθυσμό της να είναι 105.000 κάτοικοι. Στην περιοχή δεν ευνοήθηκε η δημιουργία μεγάλων 

αστικών κέντρων λόγω του ορεινού ανάγλυφου και της δυσκολίας προσπέλασης της 

πελοποννησιακής ενδοχώρας. Η μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα του νομού, η Τρίπολη που 

μετρά 22.500 κατοίκους και όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, ο πληθυσμός των 

κυριότερων αστικών κέντρων της Αρκαδίας είναι πολύ περιορισμένος. 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Μαντινεία Τρίπολη (22500 κατ.) 
Μεγαλόπολη Μεγαλόπολη (4700 κατ.) 
Κυνουρία Λεωνίδιο (3800 κατ.) 
Γορτυνία Δημητσάνα (750 κατ.) 
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Ανάγλυφο – Υδρογραφικό δίκτυο 
 

 

Η Αρκαδία έχει μοναδική πρόσβαση στη θάλασσα από το παράλιο μέτωπο της Κυνουρίας, ενώ 

οριοθετείται από τις κορυφογραμμές βουνών όπου καταλήγουν οι ανατολικές πλαγιές του 

Πάρνωνα.Το όρος Μαίναλο διατρέχει την ενδοχώρα χωρίζοντας την Αρκαδία σε ανατολική και 

δυτική. Η ανατολική Αρκαδία, κλεισμένη ανάμεσα στη διαδοχή των βουνών που αποτελούν τα 

βορειοανατολικά της όρια (Σαϊτάς, Ολίγυρτος, Τραχύ, Λύρκειο, Αρτεμίσιο, Κτενιάς, Παρθένι) και 

το Μαίναλο, αποτελείται από διαδοχικές κλειστές λεκάνες (δολίνες), που χωρίζονται από μικρούς 

ασβεστολιθικούς όγκους. Τα νερά στις λεκάνες αυτές δεν απορρέουν επιφανειακά, αλλά χάνονται 

σε υπόγεια δίκτυα μέσα από καταβόθρες, ενώ μέρος τους καταλήγει μέσα από υπόγειους 

ποταμούς στις υποθαλάσσιες πηγές γλυκού νερού στον Αργολικό Κόλπο. Από τις βορειότερες 

απολήξεις του Πάρνωνα ξεκινούν οι ρεματιές που σχηματίζουν τον Τάνο ποταμό, ο οποίος 

εκβάλλει στο Άστρος, ενώ τις απορροές της ανατολικής πλευράς του βουνού συγκεντρώνουν ο 

Βρασιώτης, που καταλήγει στην παραλία του Αγίου Ανδρέα και ο Δαφνιάς νοτιότερα, που 

τροφοδοτεί τα πηγάδια της περιοχής του Λεωνιδίου. Η Κυνουρία, αποτελεί το νοτιοανατολικό 

τμήμα του νομού Αρκαδίας, με έντονο το ορεινό στοιχείο και αυτή αν και έρχεται σε επαφή με τη 

θάλασσα, αφού τον κύριο κορμό της αποτελεί ο μεγάλος ορεινός όγκος του Πάρνωνα και οι ακτές 

της είναι, με εξαίρεση τις περιοχές του Άστρους και του Λεωνιδίου, απόκρημνες και βραχώδεις. 
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 Στη δυτική Αρκαδία, ο ασβεστόλιθος εναλλάσσεται με φλύσχη και τα άφθονα επιφανειακά νερά, 

τα ρυάκια και οι ποταμοί, σχηματίζουν το μεγάλο ποτάμι, τον Αλφειό, που εκβάλλει στο Ιόνιο 

Πέλαγος. Ο ορεινός όγκος του Μαίναλου τροφοδοτεί μεγάλο μέρος των απορροών αυτών, τόσο 

του κυρίως Αλφειού, αφού στην καρδιά του βουνού γεννιέται ο παραπόταμος του Ελισσώνας, 

όσο και του Λάδωνα στα βόρεια με τον Τράγο ποταμό, που ξεκινάει από την περιοχή της 

Βυτίνας. Ο Αλφειός τροφοδοτείται επίσης και από απορροές του βόρειου Ταΰγετου και των 

Βρωμοβρυσαίικων βουνών, ενώ οι πηγές του, στην περιοχή της Ασέας, τροφοδοτούνται κυρίως 

υπογείως από νερά της λεκάνης της Τεγέας, στα νότια της Τρίπολης. Ο Λάδωνας, που επίσης 

σμίγει με τον Αλφειό στις παρυφές της Ηλείας, συγκεντρώνει νερά από τα νότια παρακλάδια του 

Χελμού και από το Αφροδίσιο, βουνό στο βορειοδυτικό άκρο του νομού Αρκαδίας. Ένα ακόμη 

ποτάμι, ο Λούσιος, συλλέγει το μεγαλύτερο μέρος των νερών των Γορτυνιακών βουνών, 

προέκταση του Μαίναλου προς τα δυτικά, για να τα διοχετεύσει, μέσα από το εντυπωσιακό 

φαράγγι που έσκαψε στο πέρασμα του, στον Αλφειό. 

 

Κλίμα 
 
 Το κλίμα της Αρκαδίας χαρακτηρίζεται ορεινό, μέσα στο πλαίσιο του ηπειρωτικού μεσογειακού, 

λόγω του έντονου ανάγλυφου και του αποκλεισμού από τις θαλάσσιες επιρροές. Έτσι, αν και τα 

παράλια της Πελοποννήσου εντάσσονται στις θερμότερες ζώνες της χώρας, στην αρκαδική 

ενδοχώρα οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλότερες. Ενδεικτικά στην Τρίπολη η ελάχιστη 

θερμοκρασία τον Ιανουάριο φθάνει το πολύ τους 1,3°C, ενώ η απόλυτη ελάχιστη κατεβαίνει μέχρι 

τους –17°C. Αυξημένες είναι και οι βροχοπτώσεις στην ενδοχώρα, με μια μείωση από τα δυτικά 

προς τα ανατολικά. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής στην Τρίπολη φθάνει τα 900mm, ενώ στην 

Βαμβακού (στον Πάρνωνα) δεν ξεπερνά τα 550mm. Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται οι 

μέσες τιμές της Αρκαδίας για ορισμένες κλιματολογικές παραμέτρους. 

 

Μέση ημερήσια βροχόπτωση (mm) 
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Μέση μηνιαία μέγιστη / ελάχιστη θερμοκρασία (°C) 

 

 

Μέση ημερήσια ηλιοφάνεια (ώρες) 

 

Οριοθέτηση της περιοχής 
 

 Ο ποταμός έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο υδρογραφικό δίκτυο διαμορφώνοντας μια λεκάνη 

έκτασης 250,02 km2. Τα όρια της λεκάνης καθορίζονται από τους ορεινούς όγκους ανάμεσα 

στους οποίους ρέει το υδρογραφικό δίκτυο του ποταμού. Συγκεκριμένα οριοθετείται στα βόρεια 

από το όρος Παρθένιο, στα ανατολικά από τον ορεινό όγκο του Πάρνωνα. Η κεντρική κοίτη του 

ποταμού αναπτύσσεται σε διεύθυνση σχεδόν Δ-Α ενώ δύο μεγάλοι παραπόταμοι του (ο 

Βρασιώτης και ο Δαφνιάς) αναπτύσσονται προς τα βόρεια βορειοδυτικά και νότια εκτείνοντας τη 

λεκάνη απορροής του υδρογραφικού δικτύου. Ο ποταμός εκβάλει στις δυτικές ακτές του 

Αργολικού κόλπου έχοντας διαμορφώσει ένα σχετικά εκτεταμένο δελταϊκό ριπίδιο στο οποίο έχει 

αναπτυχθεί η περιοχή Κάτω Βέρβενα. 
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1.1 Ιστορικά στοιχεία για τους ποταμούς (γενικά) 
(http://stachtes.stratosfountoulis.com/28.html) 
  
 Οι Έλληνες πίστευαν ότι γενάρχης των ποταμών ήταν ο Ωκεανός, μέγιστος ποταμός που 
περιέρρεε την Γη, άντρας της Τηθύος και πατέρας τριών χιλιάδων ρεμάτων, που κατέληγαν σ’ 
αυτόν. Ο Ηρόδοτος όμως έβαλε τα πράγματα στην θέση τους: “Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να 
υπάρχει ποταμός Ωκεανός, και νομίζω πως ο Όμηρος ή κάποιος παλιότερος ποιητής βρήκε το 
όνομα και το έβαλε στα έργα του”. 
 Οι ποταμοί θεοποιήθηκαν, προσωποποιημένοι σε αγάλματα, αφιερώματα και νομίσματα είτε με 
την μορφή γυμνών αντρών « με μακριά γενειάδα, στεφανωμένοι με αρμυρίκια ή καλάμια” , 
συνήθως ξαπλωμένοι, κρατώντας υδρίες από όπου τρέχει νερό, είτε με την μορφή βοδιών, 
ταύρων, λύκων, κάπρων, ή ερπετών, επηρεάζοντας ανάλογα, την ρωμαϊκή και την  δυτική γενικά 
Τέχνη, που γοητεύεται από τους ελληνικούς συμβολισμούς. Οι υγρές θεότητες στεγάστηκαν σε 
ναούς και οι κοίτες τους έγιναν θέατρο τελετουργιών. Τα ποτάμια ήταν ιερά και οι στρατοί 
θυσίαζαν πριν τα διαβούν ενώ οι έφηβοι όταν έκοβαν τα μακριά μαλλιά τους αφιέρωναν τις 
μπούκλες τους στο γειτονικό ρέμα. O Ησίοδος συμβούλευε: “Τα ποτάμια που κυλούν συνέχεια, τo 
καλό  νερό τους να μην τα περνάς ποτέ με τα πόδια, πριν προσευχηθείς κοιτάζοντας πόσο ωραία 
τρέχουνε, και πλένοντας τα χέρια σου στο αγαπημένο νερό. Όποιος περάσει ποταμό με κακία και 
μ’άνιφτα χέρια, μ’αυτόν οι θεοί θυμώνουν και του δίνουν βάσανα μεγάλα”. Φυσικό επακόλουθο 
ήταν να γίνουν επίκεντρο πλούσιας μυθοπλασίας και να θεωρηθούν κατοικίες και γεννήτορες 
θεοτήτων, Ναϊάδων ή Επιποταμίδων Νυμφών: Πολύ αργότερα, τις Νύμφες διαδέχθηκαν οι 
νεράϊδες και τα ξωτικά. 
 Μερικοί ποταμοί θεωρήθηκαν Γενάρχες λαών,  άλλοι συγκίνησαν με προσωπικά ή παρόχθια 
ρομάντζα, ή με οικογενειακά δράματα. H Στύγα, ο Αλφειός με την Αρέθουσα, ο Ευρώτας με την 
Λήδα και την Ελένη, ο Λάδωνας με την Σύριγγα και τη Δάφνη, η Αμυμώνη και ο Ποσειδώνας, ο 
Ενιπέας και η Τυρώ, ο Ίναχος και η Ιώ, ο Ασωπός και ο Αστερίων με τις θυγατέρες τους,  
υπήρξαν πρωταγωνιστές στην απέραντη σκηνή του μύθου. 
 Η παραλίμνια και παραποτάμια Πελοπόννησος κατοικήθηκε νωρίς γι’αυτό και η μυθολογία της 
περιέχει συμβολισμούς που φωτίζουν πτυχές της γεωλογίας και της προϊστορίας. Πίσω από το 
τέρας της Αμυμώνης, τις διώρυγες που άνοιξαν οι βασιλιάδες Ευρώτας και Ίναχος, την τάφρο 
που ο Ηρακλής έσκαψε για τον ποταμό Όλβιο, τον λέοντα της Νεμέας, τον Ερυμάνθιο κάπρο, τα 
αστροπελέκια που ο Δίας εξαπέλυσε στον Ασωπό, κρύβονται πραγματικότητες. 
 Σχολιάζοντας την μυθολογία των πελοποννησιακών ποταμών σε συνδυασμό με τις υποχθόνιες 
εξαφανίσεις τους στα κλειστά ασβεστολιθικά οροπέδια, ο William Clark γράφει: “Η ιστορία του 
Αλφειού και της Αρέθουσας (εικ. Moses Matheusz. van Uyttenbroeck, 1600-1646)  και χιλιάδων 
παρόμοιων παραλογισμών, αποδεικνύει ότι οι Έλληνες θα πίστευαν οτιδήποτε σχετικά με το 
νερό…. Καμία θεώρηση ως προς την απόσταση, την κατεύθυνση ή την διαφορά του υψομέτρου 
δεν στεκόταν εμπόδιο στον δρόμο του μύθου. Γι αυτούς ένας ποταμός ήταν ένας Θεός και μια 
πηγή μία νύμφη, πρόσωπα ταυτόχρονα και πράγματα, και οι δύο ιδιότητες συγχέονταν 
αξεχώριστα στο μυαλό του λαού. Αν και το νερό δεν μπορούσε να τρέξει προς τα πάνω, ένας 
Θεός ή μιά νύμφη μπορούσε. Ένας ισχυρός ποταμός χανόταν στο Στύμφαλο, ένας εξ ίσου 
ισχυρός επανεμφανιζόταν στο Άργος. Τι ποιό προφανές από το να θεωρήσουν αυτόν κι εκείνον 
έναν. 
 Οι Λατίνοι ποιητές, που γνώρισαν τα πελοποννησιακά ρέματα μέσα από τους ελληνικούς 

μύθους, τα ανύψωσαν δίπλα στους μεγάλους ποταμούς της οικουμένης. Ο Οβίδιος, 

περιγράφοντας την καταστροφή που προκάλεσε ο Φαέθων στα νερά του κόσμου, καταγράφει την 

Αμυμώνη, τον Ερύμανθο, τον Αλφειό και τον Ευρώτα, να πυρπολούνται μαζί με τον Γάγγη και 

τον Δούναβη. Επόμενο ήταν οι ποταμοί μας να ασκούν ξεχωριστή γοητεία στους 

μεταγενέστερους περιηγητές. Ο Σατωμπριάν εξομολογείται: “Πάντα ήθελα να πίνω από το νερό 

των δοξασμένων ποταμών που μπόρεσα να περάσω. ΄Εχω πιεί λοιπόν από τα νερά του 
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Μισσισσιππή, του Τάμεση, του Ρήνου, του Πάδου, του Τίβερη, του Ευρώτα, του Κηφισού, του 

Έρμου, του Γρανικού, του Ιορδάνη, του Νείλου, του Τάγου, του Έβρου.” 

 

1.2 Τα αρχαία ονόματα (Κώστας Δάρμος-Οι αρχαίοι ποταμοί της Πελοποννήσου 

http://stachtes.stratosfountoulis.com/28.html) 
  
 Όσα ποταμίσια ονόματα διασώθηκαν, αντλούν  την προέλευσή τους από κάποια πόλη, περιοχή, 
βουνό, ήρωα, νύμφη, ιδιότητα, μυθολογούμενο γεγονός ή από αμφισβητούμενη και άγνωστη 
αιτία, χωρίς ο κατάλογος να εξαντλείται εδώ. Συχνά υπάρχει μυστήριο που χάνεται στα βάθη του 
χρόνου, και είναι δύσκολο να πεις αν ο ποταμός ονοματοδοτήθηκε από άνθρωπο ή αντίστροφα 
(Ευρώτας, Σελινούς, Ίναχος, Ασωπός), όσο κι αν ο μύθος επιμένει για το πρώτο αφού η 
ετυμολογία του ονόματος, υποδεικνύει το δεύτερο. 
 Ο εντοπισμός των αρχαίων ποταμών, είναι  συχνά ένα μπερδεμένο κουβάρι στο οποίο 
μπλέκονται παραποτάμιες πόλεις, ασαφείς μαρτυρίες Ελλήνων συγγραφέων η μυθογράφων, 
στίχοι των Λατίνων και Αλεξανδρινών ποιητών, σχόλια Βυζαντινών λογίων, γνώμες περιηγητών 
και αρχαιολόγων και γεωλογικοί μετασχηματισμοί. Όπως σημειώνει ο Bursian: “Η ροή των 
ποταμών μεταβάλλεται θάλασσα μπαίνει στην ξηρά… η υποχωρεί από τις προσχώσεις… όλα 
αυτά πρέπει να τα συνεκτιμούμε στην Ιστορική Γεωγραφία”. Για κάποιους αμφιλεγόμενους 
ποταμούς η απάντηση εκκρεμεί ακόμη. Είναι αβέβαιο ποιοί είναι, αν υπήρξαν, οι αρχαίοι Έλατος , 
Σάρων , Μέλας, Ιάων, Απιδών , Κύνδων , Ρείτος, Πωρίνας , Βαβύκα και Οπλίτης , Λάδας , αλλά 
και ο Βέλζης, που αναφέρεται σε έναν κώδικα της μονής Κουτλουμουσίου . Πάνω στα ζητήματα 
αυτά, οι έρευνες των ξένων περιηγητών, παρά τις αναπόφευκτες αντιγνωμίες και τα λάθη 
προσφέρουν γόνιμο προβληματισμό και πολλά σωστά συμπεράσματα. 
 Αν η ρωμαϊκή κατάκτηση σεβάστηκε τον ανώτερο συγγενή πολιτισμό, η χριστιανική μεταστροφή 
της σάρωσε τους θεούς και τις νύμφες των ποταμών, φτωχαίνοντας το υδάτινο σκηνικό. Η 
ισοπεδωτική επέλαση των καλόγερων του Αλάριχου και οι διαδοχικές εγκαταστάσεις Σλάβων, 
Αλβανών, Φράγκων, Ενετών, και Τούρκων, έσβησαν παλιές μνήμες και πρόσθεσαν νέες. 
Ιδιαίτερα η άφιξη σλαβικών φύλων στα τέλη του 6ου αιώνα στην Πελοπόννησο, μια ταπεινή 
επαρχία του χριστιανικού ανατολικού ρωμαϊκού κράτους, επέδρασε σημαντικά στα τοπωνύμια. Η 
κάθοδος Αλβανών στις αρχές του 15ου αι. και η οθωμανική κατάκτηση έδωσαν την χαριστική 
βολή. Σχεδόν όλα τα νεώτερα ποτάμια ονόματα αποτελούν αυτόνομες κατασκευές και για 
ελάχιστα υπάρχει έδαφος για να συσχετισθούν με τα αρχαία. 
 Το νεαρό κράτος, έψαξε στα αρχαία σεντούκια για να αντλήσει συνέχεια και αίγλη και 
νεκρανάστησε τα ελληνικά τοπωνύμια, διαγράφοντας άκριτα τα ανεπιθύμητα νεώτερα, πολλά 
από τα οποία όμως, επιβιώνουν σε πείσμα των αναβαπτιστών τους. Στις έρευνες των ξένων 
περιηγητών και των νεοελλήνων λογίων, οφείλεται η απόδοση του κατάλληλου ονόματος αν και 
σε κάποιες περιπτώσεις η επαναφορά της αρχαίας ονομασίας, είναι αμφισβητήσιμη. Σε πολλά 
ποτάμια συνυπάρχει παράλληλα με το επίσημο όνομα και κάποιο άλλο: Μπούζι, Ρουφιάς, Ίρις, 
Βελίκα, Μπαρμουτσάνα, Πάνιτσα κ.ά. Οι ερμηνείες της καταγωγής των νεώτερων ονομάτων 
ποικίλουν και πολλές φορές οι σκοπιμότητες δίνουν ωραιοποιημένες όσο και ανεδαφικές 
απαντήσεις, που έρχονται σε σύγκρουση με την δεδομένη ιστορική διαδρομή του τόπου. Ακόμη 
και ξένοι περιηγητές πιθανολόγησαν αφελώς σύνδεση νεώτερων ονομασιών με αρχαιότερες 
(Μείλιχος-Μελικουκιά, Λαγγεία-Λογγοπόταμος), παράλληλα με Έλληνες που βεβαίωσαν το 
Ρουφιάς ως συνέχεια του Αλφειός, το μεσαιωνικό Καρβώνης ως διάδοχο του Αχέροντας και το 
σλαβικό Ρασίνα κληρονομιά του Ερασίνου. Όλες αυτές όμως οι καλοπροαίρετες ή ιδιοτελείς 
απόπειρες που δεν αφορούν μόνο στην Πελοπόννησο δεν αντέχουν στην κριτική. Εξόριστος στη 
Σκύρο ο Κ.Τσάτσος εξεπλάγη που το ρυάκι της  λέγεται ακόμη Κηφισός. Μόνο που το όνομα 
αυτό δεν σώθηκε στο στόμα  του λαού αλλά στα βιβλία των λογίων.  
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 Κατ’εξαίρεσιν, πέρα από ασήμαντα παραπόταμα που παρεισέφρυσαν στην πορεία, μελετήσαμε 
αυτοτελώς και τους ποταμούς Χάβο και Ρασίνα, λόγω της de facto σύνδεσής τους με την 
αρχαιότητα μέσα από  γεφύρια και πόλεις, αν και τα αρχαία ονόματά τους δεν διασώθηκαν, 
καθώς και τον Βασιλοπόταμο που η ονομασία του είναι μεσαιωνική. 

 

1.3 Ιστορικά στοιχεία για την περιοχή μελέτης 
 
Η Κυνουρία αντλεί το όνομα της από τον αρχαίο οικιστή της περιοχής το γιο του Περσέα τον 
Κύνουρο.  
 

 
 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο οι κάτοικοι της Κυνουρίας ήταν αυτόχθονες. Αυτό επιβεβαιώνεται από 
τα αρχαιολογικά ευρήματα. Τα παλαιότερα σημάδια ανθρώπινης παρουσίας στην Κυνουρία 
χρονολογούνται στη νεολιθική εποχή (γύρω στο 6500 π.χ.) ή παλιότερα, σύμφωνα με τα λίθινα 
εργαλεία από πυριτόλιθο που εντοπίστηκαν επιφανειακά στο Παράλιο Άστρος, πρόκειται για 
λίθινους πελέκεις, αξίνες, λίθινους τριπτήρες, αιχμές βελών από οψιανό και εργαλεία οψιανού, 
επίσης κεραμικά ευρήματα που χρονολογούνται στην εποχή του Χαλκού (2800 – 1100 π.χ.). 
 Η περιοχή έγινε σύντομα στόχος των ισχυρών γειτόνων της, των Σπαρτιατών, των Αργείων και 
των Αρκάδων / Τεγεατών. Αποτέλεσε κυρίως μήλον της έριδος μεταξύ των Σπαρτιατών και των 
Αργείων, καθώς βρισκόταν ανάμεσα στα δύο κράτη και διέθετε ιδιαίτερη γεω-στρατηγική θέση, 
γεγονός που κατέληξε σε πολεμική σύρραξη (περί τα τέλη του 11ου  π.χ. αιώνα σύμφωνα με τον 
Ηρόδοτο). 
 Μετά από αλλεπάλληλες συγκρούσεις φτάνουμε σε μία από τις συγκλονιστικότερες μάχες της 
Ελληνικής ιστορίας, τη μάχη που δόθηκε το 546 π.χ. στη περιοχή που βρίσκεται το Γένεον 
Πεδίον μεταξύ του Τάνου ποταμού και του φρουρίου του Παραλίου Άστρους και ονομάστηκε 
μάχη των εξακοσίων Λογάδων (εκλεκτών) ή μάχη της Θυρέας, στην οποία νικητές αναδείχτηκαν 
οι Σπαρτιάτες. Εκείνη την εποχή το Άργος γνώριζε τότε τη μέγιστη ακμή υπό τον Τυράννο 
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Φείδωνα. Μετά από αυτή τη μάχη, ολόκληρη η Κυνουρία εντάσσεται στην επικράτεια της 
Σπάρτης και ακολουθεί την τύχη της ως το 338 π.χ. 

 
 

 Μετά τη Φείδωνα όμως το Άργος άρχισε σταδιακά να παρακμάζει ενώ η Σπάρτη 
ισχυροποιούταν. Η τύχη της Κυνουρίας φαίνεται να κρίθηκε οριστικά ο 546 π.Χ., στη μάχη της 
Θυρέας (ή μάχη των Εξακοσίων Επιλέκτων), οπότε η Σπάρτη επικράτησε του Άργους και 
απέκτησε τον έλεγχο της Κυνουρίας. Το 424 π.Χ. ο αθηναϊκός στόλος έφθασε στα παράλια της 
Θυρεάτιδος, την κυριεύσε, τη λεηλάτησε και την πυρπόλησε. Η Κυνουρία παρέμεινε Σπαρτιατική 
μέχρι το 338 π.Χ. όταν ο Φίλιππος Β΄ απέδωσε το βόρειο τμήμα της στους Αργείους μέχρι και τη 
ρωμαϊκή περίοδο, ενώ η νότια περιοχή των Πρασιών και του Τυρού (η οποία ήταν το φυσικό 
σύνορο της αρχαίας Σπάρτης) παρέμεινε στη Σπάρτη. Έτσι, στα ελληνιστικά χρόνια, η Κυνουρία 
γνωρίζει νέα ακμή έχοντας περάσει στην επικράτεια του Άργους. Οι οικισμοί οχυρώνονται και 
γενικά υπάρχει έντονη δραστηριότητα και ζωή. 
 Την ανάπτυξη των ελληνιστικών χρόνων ακολούθησε αισθητή καθίζηση σε όλους τους τομείς 
της ανθρώπινης δραστηριότητας στη Κυνουρία, κατά τα Ρωμαϊκά χρόνια o πληθυσμός 
ελαττώνεται αισθητά και οι οικισμοί ερημώνουν και φθίνουν. Το μόνο που ξεχωρίζει την εποχή 
αυτή είναι η έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή Εύα της Λουκούς. 
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 Οι σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Κυνουρίας ήταν στη βόρεια Κυνουρία η Θυρέα και η 
Ανθήνη και στη νότια Κυνουρία οι Πρασιές, ο Τυρός, η Πολίχνη, η Γλυπία και το Μάριο. 
 Το έτος 1798 ιδρύθηκε στη  θέση Κουτρί του Αγίου Ιωάννη Κυνουρίας, (οικισμός που υπήρξε 
πρωτεύουσα του κράτους το καλοκαίρι του 1822), ένα ανώτερο Ελληνικό σχολείο και το 1805 
περίπου ιδρύθηκε η χειμερινή έδρα της σχολής στα καλύβια του Αη Γιάννη (στο σημερινό 
Άστρος). Στην περιοχή της Τσακωνιάς (νοτιοδυτικό τμήμα της Βόρειας Κυνουρίας) υπήρξαν τα 
χωριά Πραστός, Καστάνιτσα και Σίταινα. Οι Τσάκωνες αναφέρονται ως φύλακες των φρουρίων 
στη βυζαντινή εποχή, με μεγάλη οικονομική δύναμη. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο πληθυσμός των 
τριών χωριών της Τσακωνιάς προσεγγίζει αυτόν της Τριπολιτσάς και στις 16 Μαρτίου του 1821 
κηρύττει την έναρξη της επανάστασης. Οι Τσάκωνες πρωτοστατούν στην πολιορκία της 
Μονεμβασιάς και της Τριπολιτσάς, ενώ συμμετέχουν σε όλες τις μάχες της ελληνικής 
επανάστασης αλλά και στη Φιλική Εταιρεία. Μάλιστα, κατά την παράδοση, φέρεται ότι ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το 1821 παρέθεσε γεύμα στο Δημήτριο Υψηλάντη, στο Άστρος 
(γνωστό ως «Κολοκοτρωνέϊκο τραπέζι»). Στις 19 Μαΐου 1821 ο Νικηταράς με 200 μόνον άντρες 
αντιμετώπισε ηρωικά στα Άνω Δολιανά τους 6.000 Τούρκους του Μουσταφάμπεη. Την επόμενη 
ημέρα με ενισχύσεις που ήρθαν από τα Βέρβαινα ο εχθρός υποχώρησε με τόσο μεγάλες 
απώλειες που ο Νικηταράς ονομάστηκε έκτοτε "Τουρκοφάγος". Η νίκη των Δολιανών μαζί με 
άλλες (Βέρβαινα, Λεβίδι) υπήρξε καθοριστική για την εξάπλωση και καθιέρωση του Αγώνα στην 
Πελοπόννησο, γι' αυτό και αποτέλεσε έναν ακόμα σταθμό της Εθνεγερσίας. 
 Το 1823 (από 20 Μαρτίου μέχρι 18 Απριλίου) τελείται στο Άστρος η Β’ Εθνοσυνέλευση των 
Ελλήνων, όπου και ψηφίζεται το αναθεωρημένο σύνταγμα της επαναστατημένης Ελλάδας. 
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 Οι κάτοικοι δεν έπεσαν αμαχητί στην επέλαση του Ιμπραήμ, αλλά έπληξαν σοβαρά τα 
στρατεύματά του. Μετά την καταστροφή του Πραστού από τον Ιμπραήμ το 1826, δημιουργείται το 
Λεωνίδιο, ο Άγιος Ανδρέας και άλλα Τσακωνοχώρια. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι 
η τσακώνικη διάλεκτος, η οποία έχει ρίζες στην αρχαία Δωρική και ομιλείται μέχρι σήμερα, 
αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου. 
 Σε όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς  αγώνες που ακολούθησαν μέχρι  τη σύγχρονη εποχή, η 
περιοχή  πλήρωσε τη γενναιότητα των κατοίκων της με βαρύ φόρο αίματος (χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η εκτέλεση κατοίκων του Αγίου Πέτρου κατά τη γερμανική κατοχή). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ 
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2.1 Περιγραφή της περιοχής μελέτης 
 
 Ο ποταμός Τάνος είναι ποταμός που βρίσκεται κοντά στο Άστρος Κυνουρίας και εκβάλει βόρεια 
από το Παράλιο Άστρος Αρκαδίας στον Θυρεατικό κόλπο. 
 

2.2 Πρώτες αναφορές του ποταμού 
 
 Ο ποταμός Τάνος αναφέρεται για πρώτη φορά στην τραγωδία Ηλέκτρα του Ευριπίδη. Εκεί μας 
δίνει την πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον ποταμό του οποίου η κοίτη διασχίζει 65 χιλιόμετρα 
μέσα στον ορεινό όγκο της Βόρειας Κυνουρίας. Στην αρχαία τραγωδία χωρίς να αποκαλύψει το 
πραγματικό του όνομα ο Ορέστης αναγγέλλει στην Ηλέκτρα πως ο αδερφός της, δηλαδή ο ίδιος, 
ζει. Χαρούμενη αυτή στέλνει τον άντρα της στον γέροντα παιδαγωγό που τον μεγάλωσε κοντά 
στον ποταμό Ταναό, ο οποίος αποτελεί σύνορο μεταξύ Άργους και Σπάρτης. Με το ίδιο όνομα 
αναφέρει έξι αιώνες αργότερα και ο Παυσανίας τον ποταμό ο οποίος κατεβαίνει από τον 
Πάρνωνα και διαμέσου της γης των Αργείων χύνεται στον Θυρεάτη κόλπο. Με το όνομα των 
πρώτων ελληνικών φύλων, των Δαναών, που περιέχει την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα Danu (υγρασία, 
νερό, ποταμός) σχετίζεται το όνομα του ποταμού. 
 

2.3 Ο ποταμός 
 

 Κατά τα αρχαία χρόνια ο Τάνος κατέβαζε ορμητικά τα νερά του από τη δασώδη περιοχή της 
μεγάλης ορεινής διαδρομής του. Ωστόσο στα νεότερα χρόνια, με την καταστροφή των δασών, 
λιγόστεψαν τα νερά του και έγινε χείμαρρος, ο οποίος το καλοκαίρι είναι εντελώς ξερός, ενώ τον 
χειμώνα γίνεται απειλητικός προκαλώντας, κάποιες φορές, καταστροφές. Από τις πλημμύρες στις 
9 Νοεμβρίου του 1911 υποχώρησε η γέφυρα των Κάτω Δολιανά Αρκαδίας, ενώ στις 4 
Δεκεμβρίου του 1921 τα πολλά νερά του κατέστρεψαν αρκετά σπίτια του Παραλίου Άστρους 
αλλά και τον Δεκέμβριο του 1967 κατέρευσαν σπίτια, δρόμοι και δέντρα. Ο πρώτος που 
προσδιόρισε με τοπογραφική σαφήνεια την ταυτότητα του ποταμού ήταν ο Γάλλος γεωγράφος 
Μπομπλάζ, όταν πέρασε από την Κυνουρία το 1829. Αυτός επιβεβαίωσε τη μαρτυρία του Λήκ, 
πως σε παλιότερα χρόνια ο Τάνος σχημάτιζε Δέλτα στο Θυρεατικό κάμπο και έκβαλε στη 
θάλασσα τα νερά του νότια στη θέση Πόρτες αλλά και εκεί που εκβάλει σήμερα κοντά στο 
Παλιόχανο. Οι πρώτες πηγές του ποταμού είναι στα πρόβουνα της βόρειας πλευράς του 
Πάρνωνα (Μαλεβού). Προχωρά βορειοδυτικά, όπου θα συγκεντρώσει όλα τα νερά της περιοχής 
του Αγίου Πέτρου και θα ονομαστεί Αγιοπετρίτικο ποτάμι, ενώ στην περιοχή της Ωριάς θα 
μετονομαστεί σε Ραγκαβά. Δύο μεγάλα ρέματα που κατεβαίνουν από τα Καστριτοχώρια, του 
Σημάδη και του Σεούλου, θα δυναμώσουν τη ροή του κατά τους χειμερινούς μήνες. Όταν φτάσει 
στην Περδικόβρυση αφήνει στα δεξιά του το μοναστήρι του Προδρόμου και εμπλουτίζεται με νερά 
από τους χείμαρρους που κατεβαίνουν από τις δύο όχθες. Στην περιοχή του Στόλου ενώνονται 
τα νερά τους στην κοίτη του, ο Ξεριάς που ξεκινάει από την περιοχή του Παρθενίου, ο χείμαρρος 
της Γαλτενάς (Αετοχώρι) εκείνος του Στόλου. Εδώ θα εγκαταλείψει την ορεινή του διαδρομή και 
θα μπει στην πεδινή περιοχή των Κάτω Δολιανών, όπου η κοίτη του πλαταίνει, ακολουθεί 
ανατολική κατεύθυνση και εκβάλλει βόρεια από το Παράλιο Άστρος στον Θυρεατικό κόλπο. 

(Αρκαδία , οι τόποι και οι δρόμοι του Νερού - www.el.wikipedia.org/wiki/Τάνος_(ποταμός)) 
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2.4 Φυσικό περιβάλλον 
 

Το υδρογραφικό δίκτυο 
  
Η επιφανειακή αποστράγγιση της περιοχής γίνεται κυρίως από τους ποταμούς Τάνο, Βρασιάτη 
(Αγ.Ανδρέας) και Δαφνώνα, ρέματα με βασική διεύθυνση ροής από τα ΝΔ και Δ προς τα 
ανατολικά. Οι ποταμοί αυτοί εξαιτίας της μεγάλης περατότητας των σχηματισμών που διασχίζουν 
είναι κατά θέσεις σχεδόν αρροϊκοί. Πηγάζουν από τον Πάρνωνα. Το δυτικό - νοτιοδυτικό τμήμα 
ανήκει στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Ευρώτα και του Μαριορέματος, ενώ το βορειοδυτικό 
στην κλειστή λεκάνη της Τρίπολης. 
 
 Το υδρογραφικό δίκτυο χαρακτηρίζεται γενικά ως παράλληλου τύπου με μεγάλο δείκτη 
διακλάδωσης, εφόσον σημαντικός αριθμός κλάδων συμβάλλει απ’ ευθείας στους βασικούς 
άξονες αποστράγγισης. 
  
 Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης διαχωρίζονται 11 ολοκληρωμένες λεκάνες απορροής, εκ 
των οποίων οι δύο είναι κλειστές. Στις κλειστές αυτές λεκάνες η αποστράγγιση γίνεται μέσω 
καταβόθρων οι οποίες οδηγούν τα νερά στις μεγάλες καρστικές πηγές της παραθαλάσσιας 
ζώνης. 
 
Βλάστηση 
 
 Η βλάστηση στη δυτική Αρκαδία εμφανίζει μεγαλύτερη ποικιλία απ’ ότι στην ανατολική. Πυκνά 
δάση από έλατα σκεπάζουν τον όγκο του Μαινάλου και τις ψηλότερες κορυφές των Γορτυνιακών 
βουνών καθώς και το βόρειο Ταΰγετο. Στα νότια της Μεγαλόπολης υπάρχουν εκτεταμένα δάση 
με βελανιδιές. Οι θαμνώνες, κυρίαρχο στοιχείο της βλάστησης των μεσαίων υψομέτρων, 
ποικίλουν σε σύνθεση ανάλογα με το υπόστρωμα. Στις περιοχές με ασβεστόλιθο κυριαρχούν το 
πουρνάρι (Quercus coccifera) και το σφεντάμι (Acer creticum) μαζί με την ασφάκα (Phlomis 
fruticosa), ενώ τις περιοχές με φλύσχη καλύπτει συνήθως η μακκία βλάστηση, ένα πυκνό 
θαμνοτόπι με αγριοκουμαριές (Arbutus andrachne) και ρείκια (Erica verticillata). Διάσπαρτες 
μέσα στα δάση από βελανιδιές και τους θαμνώνες ορθώνονται μικρές συστάδες κυπαρισσιών, 
χαρακτηριστικές του πελοποννησιακού τοπίου. Στις όχθες των μεγάλων ποταμών φυτρώνουν 
κυρίως πλατάνια και ιτιές. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του τοπίου της δυτικής Αρκαδίας και 
ιδιαίτερα της Γορτυνίας είναι η διαμόρφωση των πλαγιών σε πεζούλες. Πολλές από αυτές είναι 
φυτεμένες με ελιές, ενώ όπου οι καλλιέργειες εγκαταλείφθηκαν επεκτείνεται το θαμνοτόπι 
ανακαταλαμβάνοντας τα εδάφη που του άνηκαν.      
 Στο νοτιοανατολικό τμήμα του νομού Αρκαδίας, που αποτελεί και την περιοχή μελέτης μας, 
δεσπόζει ο ορεινός όγκος του Πάρνωνα, του οποίου οι περισσότερες κορυφές και πλαγιές είναι 
δασωμένες με έλατα και μαυρόπευκα (Pinus nigra). Στα ανατολικά του κυρίως όγκου του 
Πάρνωνα εκτείνεται μια μεγάλη περιοχή με τραχύ ανάγλυφο όπου κυριαρχεί το πουρνάρι 
(Quercus coccifera). Τέλος, στην παράλια ζώνη η παρουσία της ελιάς και ιδιαίτερα της 
χαρουπιάς τονίζουν έντονα το μεσογειακό χαρακτήρα της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΛΙΜΑ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 
                                                                                                                                                                                                                             (πηγή: www.hellenica.de) 
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3.1 Γεωγραφική θέση (Μορφολογία Αρκαδίας - http://www.livepedia.gr) 

 Η Αρκαδία είναι νομός της Ελλάδας που βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου. Συνορεύει 
στα νότια με το νομό Λακωνίας, στα νοτιοδυτικά με το νομό, στα βόρεια με το Νομό Αχαΐας, στα 
βορειοανατολικά με το νομό Κορινθίας, στα βόρεια και ανατολικά με το νομό Αργολίδας ενώ στα 
δυτικά με το νομό Ηλείας. Το ανατολικό τμήμα του νομού έχει έξοδο στον Αργολικό κόλπο και το 
Μυρτώο Πέλαγος. 
 Αποτελεί τον πιο ψυχρό νομό της Πελοποννήσου από το ανάγλυφο, τη μορφή του και τη 
γεωγραφική θέση του. Το κλίμα της Αρκαδίας είναι ψυχρό το χειμώνα, με βροχές και χιόνια, και 
δροσερό το καλοκαίρι. 
 Μέχρι το 1999 η Αρκαδία χωριζόταν διοικητικά σε τέσσερις επαρχίες Μαντινείας, 
Μεγαλοπόλεως, Γορτυνίας και Κυνουρίας. 
Σημαντικές πόλεις του νομού είναι η πρωτεύουσα Τρίπολη, η Μεγαλόπολη, το Λεωνίδιο, το 
Άστρος, ο Τυρός, το Λεβίδι. 
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Βουνά του Νομού Αρκαδίας είναι: 
 

 Μαίναλο. Θεωρείται μεγάλο ορεινό συγκρότημα λέγεται ότι αποτελεί την "Ακρόπολη της 
Πελοποννήσου". Ψηλότερη κορυφή του είναι ο Προφήτης Ηλίας (1.981m). Όλη η οροσειρά 
είναι σκεπασμένη από δάση. Διαθέτει ωραίες και πλούσιες κοιλάδες. (Αρκαδικά τοπία). 
Ψηλότερες κορυφές του είναι η Οστρακίνα (1.981m), το Ρουπάκι (1.035m), του Ροδιά 
(1.320m), την Φραντζέτα (1.942m), κ.ά. 

 Ταΰγετος. Το βόρειο τμήμα του βουνού βρίσκεται στο Νομό. Κορυφές του η Ελληνίτσα 
(1.926m), ο Άγιος Γεώργιος (1.297m). 

 Πάρνωνας. Οι κορυφές του είναι η Άνω Κορομηλιά (1.232m), Καρακούλα (1.318m), 
Ζαβίτσα (976m), Μεγάλος Κόζακας (1.069m). 

 
 
 
Άλλα βουνά είναι: Το Αρτεμίσιο 
(1.772m) Σημαντικότερη κορυφή του το 
Μαρμπέρι (1.032m), Κτενιάς (1.599m). 
Αποτελεί παρακλάδι του όρους 
Αρτεμισίου και είναι γεμάτο από δάση. 
Το Λύρκειο (ή Πούπατο, 1.756m), το 
Σαιτάς (ή Όρυξις, 1.812m). Ένα μέρος 
του ανήκει στο Νομό Αρκαδίας. 
Ξεχωρίζει η κορυφή Φάλκος (ή Λιάβα). 
 
Ο Νομός Αρκαδίας είναι πλούσιος σε 
τρεχούμενα νερά. Χείμαρροι ρυάκια 
καθώς και μεγάλα ποτάμια κατρακυλούν 
από τις πυκνοδασωμένες πλαγιές των 
βουνών της. 
 
 
 

Αρκαδικά Βουνά                           (πηγή: οδηγός περιφέρειας Πελοποννήσου) 

 
Ο Αλφειός είναι το μεγαλύτερο ποτάμι που έχει μήκος 88 km. Πηγάζει από το οροπέδιο της 
Τρίπολης και στη πορεία του δέχεται παραπόταμους και ρέματα. Ο Λάδωνας (ή Λάδων ή 
Ρουφιάς) σχηματίζει σε μικρή έκταση όριο ανάμεσα στους νομούς Αρκαδίας και Αχαΐας. Πηγάζει 
από το Χελμό και Σαιτά. Σχηματίζει υδατοπτώσεις που ονομάζονται Πήδημα, ενώ 
κατασκευάστηκε υδροηλεκτρικό έργο. 
 
Και ο Ερύμανθος. Πηγάζει από το όρος Ερύμανθος και είναι φυσικό σύνορο μεταξύ του Νομού 
Αχαΐας και του Νομού Ηλείας. 
 
Ο Νομός Αρκαδίας έχει περιορισμένες πεδιάδες επειδή είναι ορεινός. Δύο χαμηλές πεδινές 
εκτάσεις σχηματίζονται δίπλα στον Αργολικό κόλπο: Η πεδιάδα του Άστρους (ή Θυρεατική) και 
νοτιότερα η πεδιάδα του Λεωνιδίου η οποία είναι μικρότερη. Οι άλλες πεδινές περιοχές του νομού 
είναι ψηλές λεκάνες δηλ. οροπέδια τα οποία περικλείουν ψηλότερα βουνά. 
Γνωστό είναι το οροπέδιο της Τρίπολης (ύψους 600-700 m). 
Άλλη λεκάνη είναι η ωοειδής λεκάνη της Μεγαλόπολης (μέσου ύψους 400 m) που σχηματίζεται 
ανάμεσα στα βουνά Μαίναλο, Ταΰγετο, Λύκαιο με κέντρο την ομώνυμη πόλη. 

(LivePedia.gr) 
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Τρεις είναι οι λίμνες στο Νομό Αρκαδίας: 
 

 Η Λίμνη του Μουστού είναι λίμνη - υδροβιότοπος, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά 

από το Άστρος και χωρίζει τη Θυρεατική πεδιάδα σε δύο τμήματα, τον κάμπο του Άστρους 

και τον κάμπο του Αγίου Ανδρέα. 

 Τάκκα. Έχει ύψος 657m Η έκτασή της δεν είναι σταθερή. Παρουσιάζει εποχιακές 

διακυμάνσεις δηλ. μεγαλώνει το χειμώνα και μικραίνει το καλοκαίρι. Μελετάται το θέμα 

συστηματικής χρησιμοποίησης των νερών της λίμνης για αρδευτικούς σκοπούς. 

 Η τεχνητή λίμνη του Λάδωνα. Έχει ύψος 420m έκταση 16 km2 και μήκος 15km Πίσω από 
το φράγμα ύψους 40m σχηματίστηκε η τεχνητή λίμνη. 

 
                                                                                                                        Λίμνη Τάκα 

3.2 Κλίμα 
 

 Ο καιρός και το κλίμα της Αρκαδίας διαφέρουν μεταξύ των ορεινών και των παραθαλάσσιων 

περιοχών. Στις περιοχές με μεγάλο υψόμετρο το κλίμα μπορεί να χαρακτηριστεί ηπειρωτικό, 

λόγω του ψύχους που επικρατεί στις ογκώδεις οροσειρές όπου φυσούν ισχυροί άνεμοι και λόγω 

των χιονοπτώσεων, κατά τους χειμερινούς μήνες. Το καλοκαίρι ο καιρός παραμένει δροσερός 

καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι βροχοπτώσεις δεν είναι σπάνιες, σ' όλη τη διάρκεια του 

έτους. Κατεβαίνοντας προς τις ακτές της Αρκαδίας το κλίμα γίνεται πιο ήπιο, όπου τους 

καλοκαιρινούς μήνες η μέση θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 32°C. 
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 Γενικά η Αρκαδία έχει ορεινό κλίμα. Η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει παρατηρηθεί στον 

νομό είναι -28 °C στην πρωτεύουσα (Τρίπολη) τον Φεβρουάριο του 1903 που είναι μια απ' τις 

χαμηλότερες θερμοκρασίες που "πάγωσαν" ποτέ την Ελλάδα (η χαμηλότερη ήταν -30°C στο 

Κάτω Νευροκόπι). Και η υψηλότερη που έφτασε ποτέ στην Αρκαδία ήταν αυτή των 42°C τον 

Ιούλιο του 2007. 

3.3 Ανθρωπογενές περιβάλλον (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού) 

Διοικητική διάρθρωση 

 
 Η ευρύτερη περιοχή μελέτης της υπάρχουσας πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει ολόκληρη την 
επαρχία Κυνουρίας του νομού 
Αρκαδίας, που περιλαμβάνει 2 δήμους και 25 κοινότητες  τις οποίες δύο έχουν συνενωθεί 
πρόσφατα σε Δήμο (Δ. Τυροσαπουνακαίικων) και μέρος της επαρχίας Λακεδαίμονος του ν. 
Λακωνίας, που περιλαμβάνει 6 κοινότητες και τμήματα που ανήκουν σε άλλες 5 κοινότητες. 
 Πρόσφατα έχουν οριστεί και στους δύο νομούς οι εδαφικές περιφέρειες, οι έδρες και οι 
ονομασίες των Συμβουλίων Περιοχής. 
 Συνολικά υπάρχουν στην περιοχή μελέτης 101 οικισμοί (88 στην επαρχία Κυνουρίας 
και 13 στην επαρχία Λακεδαίμονος) απογραμμένοι κατά την πρόσφατη απογραφή (1991) 
καθώς και 6 μονές. 
 Από την εποχή της απελευθέρωσης και της δημιουργίας του Ελληνικού Κράτους μέχρι 
σήμερα έχουν γίνει αρκετές αλλαγές των διοικητικών ορίων στην περιοχή μελέτης. 
Αναφέρεται ότι αρχικά, το 1833, προβλέπονται δύο επαρχίες, Αγίου Πέτρου και Πραστού, 
οι οποίες στη συνέχεια, το 1834, μετονομάστηκαν σε Κυνουρίας, με έδρα τον Άγιο Πέτρο, 
και Πρασσιών, με έδρα τον Πραστό (Βλ. Σκιαδάς Ελευθέριος: "Ιστορικό διάγραμμα των 
Δήμων"). Η επαρχία Κυνουρίας εντάχθηκε στο νομό Αρκαδίας και η επαρχία Πρασσιών 
στο νομό Λακωνίας. Ο Άγιος Πέτρος, από το 1836, απετέλεσε επίσης έδρα της Διοίκησης 
Κυνουρίας που περιελάμβανε τις δυο επαρχίες (οι Διοικήσεις αντικατέστησαν τότε τους 
νομούς), ενώ από το 1836 η έδρα της διοίκησης μεταφέρθηκε στο Άστρος, "........... έως 
ότου το Άστρος, κατασταθεί εντελώς υγιεινό δια της αποξηράνσεως των εκεί ελών ο 
διοικητής δύναται να εδρεύει εν καιρώ θέρους εις Άγιον Ιωάννην, ή εις Άγιον Πέτρον..." (Βλ. 
Σκιαδάς Ελευθέριος. "Ιστορικό διάγραμμα..........."). 
 Τα όρια μεταξύ των δύο επαρχιών και παλαιότερα μεταξύ και των νομών Λακωνίας και 
Αρκαδίας "........ αρχίζουν ανατολικά παρά τις εκβολές του μικρού ποταμού Μουστού και 
διευθύνονται προς την πλευρά αυτή u956 μέχρι του όρους Μαλερό...........". 
 Το 1838 καταργήθηκε η διοίκηση Κυνουρίας και η επαρχία Κυνουρίας, στην οποία 
προσαρτήθηκαν οι δήμοι της επαρχίας Πρασσιών, που καταργήθηκε, εξαρτήθηκε από τη 
διοίκηση Μαντινείας. 
 Το 1840 καταργήθηκε ο θεσμός των Διοικήσεων και η επαρχία Κυνουρίας απετέλεσε 
επαρχία του νομού Αρκαδίας. 
 Το 1845 (Β.Δ. 5/12/1845/ΦΕΚ 34) έδρα του έπαρχου Κυνουρίας ορίζεται το Λεωνίδιο 
και ορίζεται επίσης ότι: "... ο έπαρχος δύναται να εδρεύει εις το Χωρίον Άγιος Ιωάννης από 
την 1 Απριλίου μέχρι 1 Οκτωβρίου εκάστου έτους...". 

Δημογραφικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

 

 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία υπήρξε σημαντική μείωση του πληθυσμού 
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που εντοπίζεται μέχρι το 1971 στο σύνολο της περιοχής μελέτης. Από το 1981 
παρατηρείται ανάκαμψη του πληθυσμού. 
 Τα φαινόμενα αυτά δεν κατανέμονται ομοιόμορφα σ' όλους τους οικισμούς της 
περιοχής μελέτης. Σε ορισμένους παρατηρείται έντονη αύξηση του πληθυσμού από 
νωρίτερα (1971) ενώ άλλοι συνεχίζουν να έχουν μείωση του πληθυσμού. 
Μπορεί να παρατηρηθεί ότι κατά κανόνα μείωση παρουσιάζουν οι οικισμοί που 
ευρίσκονται στα ορεινά ενώ αύξηση παρουσιάζουν οι οικισμοί που ευρίσκονται στις 
πεδινές (με χαμηλό υψόμετρο) και παραθαλάσσιες περιοχές. 
 Η ανάπτυξη μηχανοποιημένων, αρδευόμενων και εντατικών καλλιεργειών στα πεδινά 
και η πρόοδος του τουρισμού και του παραθερισμού στις παραθαλάσσιες περιοχές, σε 
συνδυασμό με τη σχετική συρρίκνωση της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, ερμηνεύουν τις 
διαφοροποιήσεις της πληθυσμιακής εξέλιξης από περιοχή σε περιοχή και από οικισμό σε 
οικισμό. 
 Σημειώνεται ότι συχνά σε οικισμούς μετακινουμένων πληθυσμών παρατηρούνται στις 
απογραφές περίεργες αυξομειώσεις πληθυσμών. Αυτές εξηγούνται από το γεγονός ότι 
άλλοτε η απογραφή γίνεται όταν ο οικισμός κατοικείται και από τους μετακινούμενους 
κατοίκους και άλλοτε όταν δεν κατοικείται από αυτούς. 
 Για να συναχθούν λεπτομερή συμπεράσματα από τα στοιχεία των απογραφών θα 
έπρεπε να γίνουν στα στοιχεία σημαντικές διορθώσεις που, όμως, δεν μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν με τα τωρινά δεδομένα. Εκτός από την αλλοίωση που οφείλεται 
στους μετακινούμενους κατοίκους, μια άλλη αλλοίωση της πραγματικής πληθυσμιακής 
σύστασης οφείλεται στη μετακίνηση και συνειδητή απογραφή μονίμων κατοίκων των 
αστικών κέντρων στα χωριά καταγωγής τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των 
Κούτρουφων όπου, ενώ κατά τα έτη 1961 και 1971 ο πληθυσμός είναι μηδενικός, το 1981 
εμφανίζονται 166 κάτοικοι και το 1991, 213 κάτοικοι. 
 Τα φαινόμενο της εποχιακής μετακίνησης κατοίκων κατά τη διάρκεια τους έτους από 
τον ένα οικισμό στον άλλον, για το οποίο έχει γίνει αναφορά και σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
είναι συνεχώς φθίνον. Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη "Τουριστική 
Ανάπτυξη Παραλιακής Κυνουρίας", (Οικονόμου Α. κ.αλ.), το 1985 ο μετακινούμενος πληθυσμός 
της Κυνουρίας είχε περιοριστεί περίπου σε 6.400 κατοίκους δηλαδή ποσοστό 25% του συνολικού 
πληθυσμού. Σήμερα το ποσοστό αυτό θα πρέπει να έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο. 
 Οι κάτοικοι που διέκοψαν τις ετήσιες μετακινήσεις εγκαταστάθηκαν μόνιμα, στις 
περισσότερες των περιπτώσεων, στη χειμερινή τους κατοικία, δηλαδή στα πεδινά. 
Η μείωση του πληθυσμού, που παρατηρείται από το 1956 μέχρι το 1981, οφείλεται στην έξοδο 
σημαντικού αριθμού κατοίκων προς τα αστικά κέντρα του εσωτερικού και το εξωτερικό. 
(Αθήνα-Τρίπολη-Ναύπλιο-Άργος-Αμερική-Αυστραλία). 
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 Η μοναδική περίπτωση αντίστροφης μετακίνησης πληθυσμών καταγράφηκε επίσημα 
μόνον μια φορά κατά την εγκατάσταση στην Ελλάδα των Μικρασιατών προσφύγων. Οι 
Μικρασιάτες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μελέτης είναι πολύ μικρό 
ποσοστό του συνόλου των απογραμμένων προσφύγων και, αναλογικά, μικρό ποσοστό 
των μονίμων κατοίκων. Μόνον στις Καρυές (Αράχωβα) 
εμφανίζεται ότι εγκαταστάθηκε ένας αριθμός 106 προσφύγων που ισοδυναμεί περίπου με 
το 8% του πληθυσμού του οικισμού. Δεν είναι, όμως, γνωστό αν αυτοί παρέμειναν στο 
χωριό ή σύντομα μετανάστευσαν προς τα αστικά κέντρα, φαινόμενο που ήταν πολύ 
συνηθισμένο. 
 Πρόσφατα παρουσιάζονται άλλα φαινόμενα εποχιακής ή παροδικής εγκατάστασης 
κατοίκων. Πρόκειται, ως επί το πλείστον, για αλλοδαπούς που εργάζονται παράνομα σαν 
εργάτες στις οικοδομές, στον τουρισμό ή σε αγροτικές δραστηριότητες. Εκτός όμως από 
αυτούς, και Έλληνες από άλλες περιοχές έρχονται να εργαστούν εποχιακά, κυρίως το 
καλοκαίρι, σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό. 
 Ο αριθμός των εποχιακά εγκαθιστάμενων στην περιοχή δεν είναι γνωστός, και είναι 
δύσκολο να προσδιοριστεί και να τεκμηριωθεί. 

 

3.4 Χρήσεις γης και Θεσμοθετημένες ζώνες 

Υφιστάμενες χρήσεις γης 

 
 Οι βασικές λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία, οι 
υπηρεσίες και ο τουρισμός. 
 Η περιοχή είναι πλούσια σε τρεχούμενα νερά. Χείμαρροι ρυάκια καθώς και μεγάλα ποτάμια 
κατρακυλούν από τις πυκνοδασωμένες πλαγιές των βουνών της. 
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 Οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις πρασίνου είναι τα όροι Μαίναλο, Ταΰγετος και Πάρνωνας. 
 

 
 

(πηγή: Γεωμορφολογική Μελέτη της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Τάνου) 

Θεσμοθετημένες ζώνες 

 
 Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν σημαντικές θεσμοθετημένες ζώνες. Η ευρύτερη 
περιοχή του νομού Αρκαδίας ανήκει στην ζώνη κινήτρων Γ' του Ν. 1892/90. Σημαντικές 
χωροταξικού χαρακτήρα ζώνες δεν έχουν θεσμοθετηθεί στην περιοχή. Έχουν θεσμοθετηθεί μόνο 
τα όρια των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων στα σημαντικά αστικά κέντρα που 
προαναφέρθηκαν. 
Περιορισμένης έκτασης ζώνες έχουν θεσμοθετηθεί από το υπουργείο Πολιτισμού ή το 
ΥΠΕΧΩΔΕ για την προστασία αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή 
(Μονεμβασία κλπ.), ή παραδοσιακών οικισμών (Ναύπλιο κ.λπ.), ενώ ορισμένα 
μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες προστατεύονται με σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου 
Γεωργίας ως Μνημεία της Φύσης. 



 
33 

 

3.5 Κύριες οικονομικές δραστηριότητες( Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – 

υγροτόπου Μουστού) 
 
 Στις αγροτικές περιοχές η πλειοψηφία ασχολείται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Τα 
παραγόμενα προϊόντα είναι κρέας, γαλακτοκομικά, ελιές, λάδι και κάστανα. Στα παράλια ωστόσο, 
υπάρχουν μεγάλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. 
 Ο πληθυσμός των ορεινών περιοχών σήμερα μειώνεται καθώς οι νέοι αναζητούν καλύτερες 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Δεν παρατηρείται όμως παρόμοιο φαινόμενο στις παραλιακές 
περιοχές του Δήμου, οι οποίες παρουσιάζουν αξιόλογη οικονομική άνθιση λόγω της αλματώδους 
ανάπτυξης του παραθεριστικού τουρισμού. 
 Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται κάποια  τουριστική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών του 
Δήμου και ειδικότερα προς τους ορεινούς ιστορικούς και παραδοσιακούς οικισμούς Καστάνιτσα, 
Άγιο Πέτρο, Πραστό και Καστρί. Το γεγονός αυτό επιτρέπει κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία για 
δημιουργία ενός αξιόλογου τουριστικού ρεύματος και προς αυτή την περιοχή με ότι αυτό 
συνεπάγεται στην οικονομία και την ανάπτυξή της. 
 

Απασχόληση – Ανεργία 
 
 Από τη σύνθεση και την κατανομή της απασχόλησης στην περιοχή μελέτης προκύπτει 
μία γενική εικόνα του προφίλ επαγγελματικής ενασχόλησης των κατοίκων. 
 Η επίσημη ανεργία στην περιοχή μελέτης κυμαίνεται μέχρι σήμερα σε επίπεδα 
χαμηλότερα του εθνικού μέσου όρου αλλά και του αντίστοιχου ποσοστού ανεργίας των 
Νομών της ευρύτερης περιοχής (Λακωνίας, Αρκαδίας). 
 Είναι δύσκολο να έχει κανείς στοιχεία για το ύψος της ανεργίας ξεχωριστά για την 
ημιορεινή /ορεινή ζώνη και την παράλια ζώνη. 
 Είναι π.χ. πιθανό, ότι η ορεινή /ημιορεινή ζώνη τροφοδοτεί με ανέργους την παράλια 
ζώνη, στα πλαίσια της μετακίνησης πληθυσμού από την πρώτη προς τη δεύτερη. 
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Πρωτογενής τομέας 
 
 Ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία της περιοχής είτε 
πρόκειται για πεδινές - παραθαλάσσιες είτε για ημιορεινές και ορεινές περιοχές. 
 Η φυτική παραγωγή είναι περίπου ίσης αξίας με τη ζωική παραγωγή. 
 Κύρια γεωργικά προϊόντα στην περιοχή είναι: ντομάτες, μαρούλια, μελιτζάνες, ελαιόλαδο, 
εσπεριδοειδή, κεράσια, κάστανα, καρύδια /αμύγδαλα, πατάτες και πεπόνια που καλύπτουν το 
86% της συνολικής αξίας παραγωγής. 
 Τα κυριότερα προϊόντα ζωικής παραγωγής είναι το κρέας και το γάλα των αιγοπροβάτων, το 
τυρί, τα πουλερικά και αυγά. 
 Στις ορεινές /ημιορεινές περιοχές παράγονται κυρίως: κεράσια, κάστανα, καρύδια, 
μέλι, ελαιόλαδο (σε μικρότερη έκταση έναντι της πεδινής/ παράλιας ζώνης), αιγοπρόβειο 
κρέας και τυροκομικά προϊόντα. 
Το ελαιόλαδο είναι το μόνο προϊόν που είναι τόσο στην πεδινή/ παράλια όσο και στην ορεινή 
/ημιορεινή ζώνη σημαντικό. 
 
Γεωργία 
  
 Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι το 64,0% περίπου της γεωργικής γης καταλαμβάνουν οι 
δενδρώδεις καλλιέργειες. Τα πλέον αξιόλογα είδη της ομάδας των δενδρωδών καλλιεργειών είναι 
τα ελαιόδενδρα, οι καστανιές, οι καρυδιές και οι χαρουπιές. Οι αροτραίες καλλιέργειες 
καταλαμβάνουν ποσοστό 15% της γεωργικής γης, με κυρίαρχες καλλιέργειες των σανοδοτικών 
φυτών. 
 Τέλος, οι κηπευτικές καλλιέργειες καταλαμβάνουν ποσοστό 10% περίπου, με 
κυριότερα καλλιεργούμενα είδη τα κουνουπίδια, τα μαρούλια και οι ντομάτες υπαίθρου. 
  

 
 
Κτηνοτροφία 
 
 Η περιοχή μελέτης είναι κατ' εξοχήν γεωργοκτηνοτροφική. Κυρίαρχος κλάδος της 
κτηνοτροφίας είναι η ποιμενική αιγοπροβατοτροφία. 
 Από τα στοιχεία των προαναφερομένων πινάκων προκύπτει ότι η μέση 
γαλακτοπαραγωγή των προβάτων είναι 86 κιλά ενώ των αιγών είναι 120 κιλά. 
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 Οι εκτάσεις των βοσκοτόπων εκτείνονται στον ορεινό όγκο του Πάρνωνα και η έκτασή 
τους ανέρχεται σε 918.700 στρέμματα εκ των οποίων ποσοστό 88,0 % (808.200 
στρέμματα) είναι ιδιωτικοί. 
 Οι ανάγκες βόσκησης των 104.130 ποιμενικών αιγοπροβάτων μπορούν να 
καλυφθούν κατά την περίοδο της βόσκησης από έκταση 416.520 στρεμμάτων (4 στρ./ 
κεφαλή). 
 Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης αξίας της ζωικής παραγωγής, λήφθηκαν υπόψη 
οι τιμές που διαμορφώθηκαν στην περιοχή κατά την περίοδο 1993 
 Στην περιοχή του Πάρνωνα γύρω από το ΔΣΠ βόσκουν 40.000 αιγοπρόβατα που 
ανήκουν σε 180 κτηνοτρόφους 15 Κοινοτήτων που οριοθετούν τον Πάρνωνα. Το πυκνό 
οδικό δίκτυο και η επάρκεια πηγών νερού επιτρέπουν στους κτηνοτρόφους να 
εκμεταλλεύονται τις βοσκές περιορίζοντας τις μετακινήσεις παρά το ότι δεν έχουν γίνει 
έργα βελτίωσης βοσκοτόπων λόγω αδυναμίας εφαρμογής του από ετών ανενεργού 
σχετικού νόμου, καθώς και έργα υποδομής (στέγαστρα ζώων, κ.λπ.). 
 Οι ανατολικές περιοχές του Πάρνωνα, που κυριαρχούνται από αείφυλλα πλατύφυλλα, 
βόσκονται από μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων που είναι δύσκολο να εκτιμηθεί δεδομένης 
της πάγιας αναντιστοιχίας πραγματικών και στατιστικών στοιχείων.  

Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες 

  
 Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν δηλωμένα συνολικά 138 αλιευτικά σκάφη. Εξ’αυτών 
10 είναι πεζότρατες και τα υπόλοιπα 128 είναι σκάφη παράκτιας αλιείας (διχτυάρικα - 
παραγαδιάρικα). Υπολογίζεται ότι περίπου 150 - 170 άτομα απασχολούνται με την 
επαγγελματική αλιεία εκ των οποίων το ήμισυ ασχολούνται αποκλειστικά με την αλιεία. Οι 
υπόλοιποι απασχολούνται περιστασιακά με την γεωργία τον τουρισμό ή με άλλες 
δραστηριότητες. Τα περισσότερα σκάφη ελλιμενίζονται στο Άστρος, στην Τυρό και στο 
Λεωνίδιο. Τα αλιεύματα διοχετεύονται στα πλησίον μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Τρίπολη 
και το Ναύπλιο, καθώς επίσης και στα πλησίον μαγαζιά (εστιατόρια, ταβέρνες). 
 Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν σε πλήρη λειτουργία 2 μονάδες πάχυνσης 
θαλασσινών ψαριών (τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί κ.λ.π.) με το σύστημα των πλωτών 
ιχθυοκλωβών, ενώ δεν υπάρχουν μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στην ξηρά. 
 Η αλιευτική παραγωγή της λίμνης Μουστού είναι πολύ μικρή σαν αποτέλεσμα των 
αλόγιστων επεμβάσεων στον υδάτινο αυτό χώρο όπως επίσης και γενικότερα στον 
υγρότοπο. Οι σημαντικότερες από αυτές τις επεμβάσεις περιλαμβάνουν αποξηράνσεις, 
επιχωματώσεις, παράνομη αλιεία, καταπατήσεις γης συνοδευόμενες με παράνομες 
ανεγέρσεις κτισμάτων (αυθαίρετα) και χρήση φραγμών, και γεωργικές καλλιέργειες. Υπό 
αυτές τις συνθήκες όχι μόνο περιορίστηκε στο ελάχιστο η αλιευτική παραγωγή αλλά 
υποβαθμίστηκε περιβαλλοντικά και ολόκληρος ο υγρότοπος. 
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Δασοπονία 
 
Η κύρια δραστηριότητα των δασόβιων πληθυσμών ήταν η κτηνοτροφία που γινόταν 
με την ανεξέλεγκτη βόσκηση των κοπαδιών στο δάσος με εμφανή ακόμα τα σημάδια σε 
ορισμένα σημεία. Η τροφική προτίμηση των ζώων στα αρτίφυτρα των δένδρων αντί των 
σκληρών αγρωστωδών φυτών και η συμπίεση του εδάφους δημιούργησαν εστίες 
διάβρωσης και εμπόδιζαν την φυσική αναγέννηση του δάσους. Η πρακτική αυτή - 
κοινότατη στον Ελλαδικό χώρο - σε συνδυασμό με το κάψιμο εκτάσεων για τη δημιουργία 
βοσκών, υποβάθμισαν το δάσος. Το 1955 το Δημόσιο έθεσε κάτω από καθεστώς 
εκμετάλλευσης τα δάση της περιοχής με αυτεπιστασία (Κρατική Εκμετάλλευση Δασών - 
Κ.Ε.Δ.) και οι συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται σταδιακά. Η υποβοήθηση της φυσικής 
αναγέννησης με δενδροφυτεύσεις, η τήρηση των απαγορευτικών διατάξεων βοσκής και η 
δημιουργία καλύτερων οικονομικών συνθηκών για τους κατοίκους, συνέτειναν στην φυσική 
και οικονομική βελτίωση της περιοχής. Η βελτίωση του δασικού συμπλέγματος του 
Πάρνωνα από πλευράς εκμετάλλευσης στηρίχθηκε, εκτός από την λειτουργία της Κ.Ε.Δ., και στο 
διαρκώς βελτιούμενο δίκτυο δασοδρόμων όλων των κατηγοριών που σήμερα 
ξεπερνά τα 350 χιλιόμετρα. Το δάσος είναι σχεδόν άριστα διανοιγμένο όσο αφορά τις 
συνθήκες μεταφοράς των δασικών προϊόντων. Στις διαδικασίες συγκομιδής εργάζονται 
τα μέλη των δασικών συνεταιρισμών των Κοινοτήτων Καστάνιτσας, Σίταινας και Αγίου 
Πέτρου και, όπου αυτά δεν επαρκούν (παρατηρείται δραματική μείωση του αριθμού των 
μελών), απασχολούνται για τις υλοτομικές - μετατοπιστικές εργασίες και συνεργεία 
δασεργατών από άλλες περιοχές της Χώρας (Θεσσαλία κ.λπ.) με σκοπό την πλήρη 
απόληψη του καθορισμένου από την ισχύουσα διαχειριστική μελέτη λήμματος. Σε άλλες 
εργασίες (καθαρισμούς κ.λπ.) απασχολείται προσωπικό από την Βαμβακού, τον Πραστό, 
τον Κοσμά κ.λπ. ενώ, ειδικά για τις αναδασωτικές εργασίες στην περιοχή των Βρεσθένων, 
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως κάτοικοι της περιοχής. 
 Η Κεφαλληνιακή Ελάτη και η Μαύρη Πεύκη είναι τα κύρια δασοπονικά είδη που 
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αποτελούν το ξυλώδες κεφάλαιο του δασικού συμπλέγματος του Πάρνωνα (ΔΣΠ). Η Ελάτη που 
ευνοείται από την πυκνή συγκόμωση όντας σκιόφιλο είδος, έχει αρχίσει να διεισδύει στις αμιγείς 
συστάδες της Μαύρης Πεύκης. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επιθυμητή η διατήρηση 
της Μ.Πεύκης. Στις μικτές συστάδες τα 
επιθυμητά ποσοστά μίξης είναι Μ.Πεύκη / Ελάτη: 60% / 40% Οι καλλιεργητικές επεμβάσεις 
στις συστάδες της Μ.Πεύκης έχουν βελτιώσει αισθητά το ξυλώδες κεφάλαιο και η 
διαχειριστική μορφή που παρουσιάζεται είναι η ακανόνιστη υποκηπευτή. 
 

 
                                                                                                                                          χωριά Πάρνωνα 

 
Εξόρυξη 
 
 Στην περιοχή μελέτης, πέραν των λατομείων αδρανών λειτουργούν και λατομεία 
μαρμάρων που τα περισσότερα βρίσκονται στην βορειοδυτική περιοχή (Άνω Δολιανά, 
Άγιος Πέτρος, Καρυές, Βαρβίτσα, Σίταινα κ.λπ.). Αυτή η περιοχή βρίσκεται 
σε μεγάλο υψόμετρο και σε μεγάλο ποσοστό μέσα σε δάσος. Παρόλο που δεν υπάρχουν 
στοιχεία για τον όγκο και την αξία της παραγωγής εκτιμάται ότι αποτελεί σημαντική οικονομική 
δραστηριότητα που υπάρχει η τάση να αναπτυχθεί μελλοντικά περισσότερο. Τα λατομεία 
μαρμάρου εξυπηρετούνται από δασικούς δρόμους χωρίς κατάλληλη χάραξη και τεχνική υποδομή 
οι οποίοι καταστρέφονται από τα μεγάλα φορτηγά που τους χρησιμοποιούν συστηματικά. 
 Άλλες εξορυκτικές ή μεταλλευτικές δραστηριότητες δεν υπάρχουν στην περιοχή. 
Παλαιότερα είχε γίνει εκμετάλλευση κοιτασμάτων σιδηρομεταλλευμάτων στην περιοχή 
Τυρού. Σήμερα τα κοιτάσματα αυτά δεν κρίνονται οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. 
 

Δευτερογενής τομέας 
 
 Ο τομέας αυτός, που περιλαμβάνει βιομηχανίες, βιοτεχνίες και την οικοδομική 
δραστηριότητα, είναι σχετικά λιγότερο ανεπτυγμένος. Αυτό ισχύει 
περισσότερο για την βιομηχανία και τη βιοτεχνία. 
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 Ο κλάδος της βιομηχανίας στην περιοχή είναι, όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, 
σχετικά περιορισμένος με μικρές μονάδες. Η κλωστοϋφαντουργία ανθούσε στο παρελθόν, όμως, 
μετά το κλείσιμο μίας μεγάλης μονάδας στο Άστρος, ο κλάδος συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίση. 
Με την δημιουργία των ΒΙΠΑ υπάρχει και κάποια τάση μετεγκατάστασης σε αυτές μονάδων από 
την περιοχή μελέτης. 
 Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες βρίσκονται στην μεγάλη τους πλειονότητα στην 
Πεδινή και παράλια ζώνη. 
 Η οικοδομική δραστηριότητα είναι σημαντική για την περιοχή μελέτης. Η ανέγερση 
νέων οικοδομών συγκεντρώνεται σε μεγάλο ποσοστό στα πεδινά και παράλια της περιοχής 
μελέτης. 
 Το 1993 καταγράφηκε η ανέγερση 124 νέων οικοδομών από τις οποίες οι 96 
αφορούσαν παράλιες περιοχές. 
 Συγκρίνοντας την οικοδομική δραστηριότητα μεταξύ ορεινών και πεδινών περιοχών 
παρατηρείται ότι η διαφορά είναι εξαιρετικά μεγάλη. Χαρακτηριστική είναι η σύγκριση 
μεταξύ Πούλιθρων (παραλιακός οικισμός) και Βούρβουρων (ορεινός οικισμός) που έχουν 
περίπου τον ίδιο πληθυσμό. 
 

 
 

Τριτογενής τομέας 
 
Εμπόριο – Υπηρεσίες 
 
 Ο τομέας αυτός είναι ο σημαντικότερος μετά τον πρωτογενή για την οικονομία της 
περιοχής. 
 Αυτό προκύπτει με σαφήνεια από τα παρακάτω στοιχεία. 
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                                                                                                                                                                                                                       (πηγή: ΚΕΠΕ, 1995) 

Τουρισμός 

 Οι επίσημες στατιστικές του τουριστικού τομέα δεν αποδίδουν πιστά την 
πραγματικότητα του κλάδου στην περιοχή μελέτης, διότι σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται 
σε μεγάλο ποσοστό τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και οι εξοχικές κατοικίες, που 
καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τον τουρισμό της περιοχής. 
 Η σύνθεση των τουριστών είναι: 85% ημεδαποί και 15% αλλοδαποί τουρίστες. 
 Από πλευράς τουριστικών εσόδων, μπορεί να λεχθεί ότι σε μεγάλο ποσοστό πρόκειται 
για έλληνες τουρίστες χαμηλού έως μέσου εισοδηματικού επιπέδου. Η ύπαρξη πολλών 
παραλιακών κατασκηνωτικών χώρων ενισχύει το στοιχείο αυτό. 
 Σχετικής σημασίας είναι και οι κατάπλοι σκαφών αναψυχής στις μαρίνες της περιοχής 
μελέτης. Το 1994 καταγράφηκαν οι κατάπλοι 1200 σκαφών με 1870 ημέρες παραμονής 
στα λιμάνια και μαρίνες Άστρους και Λεωνιδίου. 
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 
μελέτης παρουσιάζει η δημιουργία του Αρκαδικού Χωριού στα παράλια του Αγ. Ανδρέα, 
μεταξύ Άστρους και Τυρού. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έχουν κατασκευαστεί 
ήδη 100 κατοικίες και προβλέπεται να κατασκευαστούν συνολικά 300-350, για ομογενείς 
ελληνικής καταγωγής. 
 Η παραλιακή περιοχή αποτελεί την κύρια περιοχή παραθερισμού των κατοίκων της 
Τρίπολης και γενικότερα της αρκαδικής ενδοχώρας. Η κατασκευή και πώληση παραθεριστικών 
διαμερισμάτων στο Παράλιο Άστρος αποτελεί έναν από τους σημαντικούς τομείς της οικονομίας 
της περιοχής. 
 Οι κύριες είσοδοι των παραθεριστών στην περιοχή γίνεται οδικά από βόρεια 
μέσω της επαρχιακής οδού Κιβερίου -Άστρους -Λεωνιδίου και από δυτικά μέσω της 
επαρχιακής οδού Τρίπολης -Άστρους και ακτοπλοϊκά από τα λιμάνια Άστρους, Λεωνιδίου 
(Πλάκας), Τυρού τα οποία συνδέονται με τον Πειραιά, τον Αργοσαρωνικό και λιμάνια της 
Λακωνίας (Μονεμβασιά, Νεάπολη κ.λπ.) με υδροπτέρυγα κατά τη διάρκεια της τουριστικής 
Περιόδου. 
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Δασική αναψυχή 
 
 Οι δραστηριότητες αναψυχής στα δάση, που δεν είναι μοναδικές αλλά κοινές στις διάφορες 
κατηγορίες υπαιθρίων χώρων, άρχισαν να αναπτύσσονται χωρίς την παρουσία ευκολιών 
δίνοντας διέξοδο σε πιέσεις που επέφεραν κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, όπως η 
συγκέντρωση των ανθρώπων στις πόλεις, η ανάπτυξη της τεχνολογίας κ.λπ. Με τα νέα δεδομένα 
αλλάξε η αντίληψη για την χρησιμοποίηση της γης και των φυσικών πόρων. Λόγω αυτών των 
αλλαγών η δασοπονία άρχισε να προσανατολίζεται από την οικονομική και προστατευτική 
λειτουργία του δάσους και στην κοινωνική, αναδεικνύοντας τις διαστάσεις της σαν "δασοπονία 
πολλαπλών σκοπών". Τα δάση της χώρας μας προσφέρονται κυρίως για αναψυχή, 
παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη συγκρότησή τους, όπως είναι η ηλικία και 
το ύψος των δένδρων, η ποικιλία της βλάστησης και οι προστατευτικές ιδιότητες από θορύβους, 
οχλήσεις και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
 Παράλληλα και σε σχέση με τις διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να 
αναπτυχθούν, τα δάση παρουσιάζουν ποικιλία παραγόντων που είναι επιθυμητοί τόσο για 
τις άτυπες (πεζοπορία, απόλαυση θέας, ελεύθερο παιγνίδι κ.λπ.) όσο και για τις 
εξειδικευμένες (κυνήγι, ψάρεμα, αναρρίχηση κ.λπ.) αναψυχικές δραστηριότητες. Επί πλέον 
σημαντικοί παράγοντες για την καταλληλότητα των Ελληνικών δασών για αναψυχή είναι η 
μικρή γενικά απόστασή τους από τα αστικά κέντρα και τις παραθαλάσσιες παραθεριστικές 
περιοχές και η ύπαρξη, σχεδόν πάντοτε μέσα ή κοντά σε αυτά, ιστορικών, θρησκευτικών ή 
αρχαιολογικών μνημείων. Είναι γνωστό ότι για την συντριπτική πλειοψηφία των δασικών 
περιοχών της χώρας δεν υπάρχουν ειδικές έρευνες για θέματα υπαίθριας αναψυχής, 
υπάρχουν όμως οι γενικές κατευθύνσεις του ΥπΓε για τη δημιουργία υποδομής και για την 
οργάνωση των διαφόρων περιοχών για την "υποδοχή" δραστηριοτήτων αναψυχής με 
έμφαση πάντοτε στον φυσικό πόρο (προστασία, συντήρηση, βελτίωση) και όχι στις 
ευκολίες σαν πόλο έλξης επισκεπτών. Για την ανάπτυξη και της κοινωνικής λεγόμενης 
λειτουργίας του δασικού συμπλέγματος Πάρνωνα θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια 
οι άξονες της πολιτικής που αφορούν στην διατήρηση του δασικού χαρακτήρα του και να 
γίνουν έρευνες για την αντίληψη του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιεί ή επιθυμεί να πραγματοποιήσει στο δάσος για την αναψυχή του. 
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 Παρά το ότι το ΔΣΠ έχει τεθεί από το 1953 κάτω από καθεστώς οικονομικής 
εκμετάλλευσης με θεαματικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα, ο ίδιος φυσικός χώρος πάντοτε 
παρείχε τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής με 
συνέπεια την σταδιακή εφαρμογή ενός σχεδίου από τη Δασική Υπηρεσία για την 
οργάνωση μέσα σε κάποια πλαίσια του ευρύτερου χώρου με πρώτο βήμα την εκτέλεση 
έργων υποδομής. Αυτά τα έργα υποδομής που οι βασικοί τους άξονες είναι η οδοποιία και 
η δημιουργία χώρων πολύωρης παραμονής (διημέρευσης) και υπαιθρίου γεύματος 
συνήθως με ύπαρξη πηγής ποσίμου νερού, αποτελούν ένα πλέγμα βασικώνπαρεμβάσεων 
αναψυχής και ταυτόχρονα επιτελούν και άλλες λειτουργίες στα πλαίσια της 
οικονομικής διαχείρισης του ΔΣΠ. Συγκεκριμένα, οι δασικοί δρόμοι, που οδηγούν στους 
διαμορφωμένους χώρους, αποτελούν τμήμα του δασικού οδικού δικτύου που προορίζεται για την 
εκμετάλλευση του δάσους, ενώ οι δεσμευμένες πηγές (υδρομαστεύσεις) είναι απαραίτητες για 
την ύπαρξη πυροσβεστικών κρουνών. Ο ορεινός όγκος του Πάρνωνα, από άποψη 
καταλληλότητας για δασική αναψυχή, διαθέτει χαρακτηριστικά που είναι κοινά στα περισσότερα 
ορεινά συγκροτήματα της χώρας. Γενικά, μπορούν να αναφερθούν οι φυσικοί παράγοντες 
(ποικιλία και δομή της ψηλής και χαμηλής βλάστησης), η κοντινή απόσταση από τα αστικά 
κέντρα της ευρύτερης περιοχής, η κανονική διασπορά οικισμών επάνω στον ορεινό όγκο και 
στην περίμετρό του, η παρουσία θρησκευτικών και άλλων ιδιαιτεροτήτων και η παρουσία πηγών 
ποσίμου νερού σε μία κανονική χωρική διασπορά. 
 Κατά τους θερινούς μήνες ο Πάρνωνας αποτελεί τόπο προσέλκυσης επισκεπτών από 
την ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα τα χωριά Καρυές, Άγιος Πέτρος, Πολύδροσο και 
Κοσμάς εμφανίζουν σχετική κίνηση. Στον Άγιο Πέτρο λειτουργεί ξενοδοχείο και πρόσφατα 
στη Βαμβακού κτίστηκε ξενώνας και άρχισε να λειτουργεί και εξοχικό κέντρο. Ξενώνες 
λειτουργούν επίσης στο Παλαιοχώρι, στο Πολύδροσο, στην Καστάνιτσα, στον Κοσμά και 
στο Γεράκι, ενώ προγραμματίσθηκαν αντίστοιχοι χώροι στο Καστρί (χρηματοδότηση ΠΕΠ). 
Μέσω του Leader II προβλέπεται η κατασκευή δέκα ξενώνων από τους οποίους ορισμένοι 
θα είναι στην περιοχή μελέτης (δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός). 
Με την ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού δικτύου, που συνδέει τα ορεινά χωριά 
μεταξύ τους και με την Σπάρτη, το Λεωνίδιο και την Τρίπολη, και την οργάνωση των 
παρόδιων χώρων διημέρευσης και υπαιθρίου γεύματος, είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί η 
κίνηση των επισκεπτών και κατά συνέπεια η φόρτιση της περιοχής τόσο από την 
προσέλκυση νέων επισκεπτών με την διευκόλυνση της πρόσβασης και μετακίνησης στον 
ορεινό όγκο, όσο και με την αύξηση της κινητικότητας όλων των επισκεπτών λόγω της 
βελτίωσης των οδικών συνθηκών. 
 Η αύξηση της ζήτησης που είναι αναμενόμενη αλλά και προσδοκώμενη στην περιοχή, 
θα πρέπει, αν δεν είναι εφικτό να προβλεφθεί και μετρηθεί, τουλάχιστον να ελεγχθεί, 
δεδομένου ότι η κατ'αρχήν αξιοποίηση των τοπικών φυσικών ιδιαιτεροτήτων (επίπεδες 
θέσεις, θέσεις θέας, προστατευμένες πεζοπορικές διαδρομές κ.λπ.), θα δώσει τη θέση της 
σε αναγκαστική επέκταση της οργάνωσης και σε χώρους πιθανόν ακατάλληλους για 
κάποιες τέτοιες δραστηριότητες, διαταράσσοντας το δίπτυχο "ασφάλεια - άνεση" για τους 
επισκέπτες. Επί πλέον η αυξανόμενη φόρτιση, ακόμα κι αν δεν ξεπερνά την χωρητικότητα 
αναψυχής για την περιοχή, έχει μεγάλες απαιτήσεις σε φύλαξη, φροντίδα και προστασία με 
αποτέλεσμα την ανάγκη αύξησης του προσωπικού και των μέσων καθώς και τον διαρκή 
έλεγχο και επανασχεδιασμό της διαχείρισης ιδιαίτερα όσον αφορά αυτό τον τομέα. 
Θα μπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι το ορεινό τμήμα του Πάρνωνα, προκειμένου 
να υποδεχτεί δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής, θα πρέπει να τεθεί κάτω από μία νέα 
διαχειριστική οπτική όπου η οικονομική σημασία του δασικού συμπλέγματος θα 
συμπεριλαμβάνει στην ξυλοπαραγωγή και την δασική αναψυχή. Πρωταρχικής σημασίας 
βήμα για τον σκοπό αυτό είναι η διερεύνηση των θεμελιωδών δεδομένων, όπως είναι τα 
όρια ανοχής του φυσικού χώρου και οι απαιτήσεις προστασίας του, καθώς και οι 
απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου σε συνδυασμό με την αντίληψή του για τις 
δραστηριότητες της υπαίθριας αναψυχής στον συγκεκριμένο ορεινό χώρο. 



 
42 

 

 Για να καλυφθεί η απόσταση από τις δραστηριότητες που χαλαρά λαμβάνουν χώρα 
στον Πάρνωνα μέχρι την παρουσία ενός πλέγματος δασικής αναψυχής (έλεγχος εισόδου, 
χώροι ενημέρωσης - πληροφόρησης, φυλάκια, διοικητήριο, έργα υποδομής, ευκολίες 
αναψυχής, προστασία, συντήρηση και κανονισμός λειτουργίας) χρειάζεται η καλλιέργεια 
πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων στο θέμα και η χάραξη της 
στρατηγικής με έμφαση στην διατήρηση του φυσικού πόρου και στην απόληψη από το 
κοινό της μέγιστης αναψυχικής εμπειρίας. 
 Θεωρώντας σαν στόχο του προγράμματος την ανάπτυξη ενός οργανωμένου 
πλέγματος υπαίθριας αναψυχής στον Πάρνωνα, θα πρέπει να θεμελιωθεί η αντίληψη της 
από μηδενική βάση θεώρησης του θέματος, γεγονός που αποτελεί, άλλωστε, μεγάλο 
πλεονέκτημα. 
 

 
                                                                     Λατομείο στον Πάρνωνα 

 
Οικονομικό προφίλ της περιοχής μελέτης ( Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού) 
 
 Από πλευράς προφίλ της οικονομίας, στην περιοχή μελέτης μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει ότι υπάρχουν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις: 
1. το προφίλ των πεδινών/ παράλιων Κοινοτήτων /Δήμων 
2. το προφίλ των ορεινών/ ημιορεινών Κοινοτήτων εκατέρωθεν της κορυφογραμμής του 
Πάρνωνα. 
 Το προφίλ της οικονομίας των πεδινών/ παράλιων τμημάτων της περιοχής μελέτης 
χαρακτηρίζεται συνοπτικά από τα εξής στοιχεία: 

 γεωργία (ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, εσπεριδοειδή) 

 Υπάρχει παράδοση θερμοκηπιακής παραγωγής στο Λεωνίδιο. Το ελαιόλαδο είναι το 
σημαντικότερο προϊόν του πρωτογενούς τομέα. 

 κτηνοτροφία (πουλερικά και αυγά, χοίρειο κρέας) 

 τουρισμός (κυρίως εγχώριος) 

 σχετικά υψηλή οικοδομική δραστηριότητα 
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 σχετικά υψηλοί δείκτες ευημερίας και ποσοστά ανεργίας 

 περιορισμένης κλίμακας βιομηχανική παραγωγή, κυρίως στους κλάδους υφαντουργίας 
και τροφίμων 

 καλή ηλικιακή πυραμίδα και σχετικά καλό επίπεδο εκπαίδευσης 
Το προφίλ της οικονομίας των ημιορεινών/ ορεινών τμημάτων της περιοχής μελέτης 
χαρακτηρίζεται συνοπτικά από τα εξής στοιχεία: 

 γεωργία (κάστανα, καρύδια, κεράσια, ελαιόλαδο - κυρίως μικρές παραδοσιακές 
μονάδες) 

 κτηνοτροφία (αιγοπρόβειο γάλα και κρέας) 

 δασικά προϊόντα (εμφανίζουν μειωμένη παραγωγή τα τελευταία χρόνια) 

 μελισσοκομικά προϊόντα 

 μείωση πληθυσμού 

 χαμηλοί δείκτες ευημερίας (όχι χαμηλότεροι σε σύγκριση με άλλες ορεινές/ ημιορεινές 
περιοχές της χώρας) 

 χαμηλή οικοδομική δραστηριότητα 

 καλή ηλικιακή πυραμίδα με σχετικά χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.  
 
Να σημειωθεί ότι η καλή ηλικιακή πυραμίδα προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της 
ΕΣΥΕ, όχι όμως από τις εκτιμήσεις που έγιναν επιτόπου. 
 

 

 
               Ορεινή Αρκαδία - Γεφύρι Ατσίχολου 

 
 
 
 
 
Επίπεδο Ευημερίας 

 
 Η περιοχή μελέτης υστερεί σαφώς έναντι του εθνικού μέσου όρου στους τομείς των υποδομών 
καθώς και μεγεθών τα οποία αποτελούν τη βάση υπολογισμού δεικτών ευημερίας για μία 
περιοχή. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΠΕ προκύπτει ότι η περιοχή μελέτης υστερεί σαφώς του μέσου 
όρου των Νομών Αρκαδίας και Λακωνίας και ακόμη περισσότερο έναντι Νομών όπως ο Νομός 
Αχαΐας. 
 Η υστέρηση αυτή επικεντρώνεται στα ημιορεινά/ ορεινά τμήματα της περιοχής 
μελέτης, διότι όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα οι ημιαστικές περιοχές του Άστρους 
και Λεωνιδίου δεν υπολείπονται του μέσου όρου των Νομών της ευρύτερης περιοχής 
μελέτης. 

3.6 Ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία ( Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – 

υγροτόπου Μουστού) 
 
 Η περιοχή έχει πλούσια ιστορία σε γεγονότα και συμβάντα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί όχι μόνο με 
τη γεωστρατηγική της θέση (στα δυτικά παράλια του Αργολικού Κόλπου), αλλά και με την ύπαρξη 
των εύφορων πεδιάδων του Τάνου, του Βρασιάτη και του Δαφνώνα στα παράλια. 
 Τα πρώτη ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας διαπιστώνονται με βεβαιότητα τουλάχιστον από τα 
νεολιθικά χρόνια. Πλούσια ευρήματα της εποχής αυτής, καθώς και της εποχής Χαλκοκρατίας από 
τις θέσεις Μαρμαράλωνα (Ξερόκαμπου), Κουτρί (Άνω Μελιγούς), Άγιος Γεώργιος (Μελιγούς), 
Χερρονήσι, Νησί Παραλίου Άστρους, στο δρόμο κοντά στην Παραλία Λεωνιδίου, στο Γεράκι, 
φωτίζουν κάπως τα προϊστορικά αυτά χρόνια. Οι πρώτοι κάτοικοι ανήκουν στα προελληνικά 
φύλλα, στους Πελασγούς, που έζησαν εδώ πριν τους Αρκάδες στην Αρκαδία και τους 
(πρωτοέλληνες) Δαναούς στην Αργολίδα και στα Παράλια της Κυνουρίας. Στη συνέχεια 
εγκαθίστανται στην Κυνουρία οι Ίωνες. Οι δημιουργοί του Μυκηναϊκού πολιτισμού, οι Αχαιοί, 
εγκαταστάθηκαν στην Αργολίδα γύρω στα 1600 π.Χ. Λίγο αργότερα κατέβηκαν από κει στη 
Λακωνία, ενώ η Κυνουρία ήταν ήδη κομμάτι της Αργείας γης. Αυτά μαρτυρούν και τα ευρήματα 
από το Χερρονήσι, το Νησί του Αγίου Ανδρέα, το Ελληνικό Άστρους, το Καστράκι Μελιγούς. Στο 
λόφο της Ανάληψης, δυτικά του χωριού Βούρβουρα, βρέθηκαν 
λείψανα αξιόλογου οχυρωμένου οικισμού (Ίασος ή Ιασαία), που άκμασε στα μυκηναϊκά 
χρόνια. Θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι βρέθηκαν στη θέση Μάκρος (παραλία Λεωνιδίου), θέση 
Κοτρώνι (Βασκίνα), κοντά στο Παλιοχώρι. Και σε άλλες περιοχές του Πάρνωνα βρέθηκαν 
λείψανα αυτής της περιόδου (στο Ξεροκάμπι, στην περιοχή Χάραδρου, Πλατάνας, στον 
Κάμπο Καρυάς, στη θέση Σοβάλα Πραστού). 
 Με την κάθοδο των Δωριέων, που ήρθαν και κατέλαβαν τη γη αυτή τελευταίοι, αρχίζει 
ο εκδωρισμός των κατοίκων. Στην περιοχή συναντιούνται τα όρια τριών επικρατειών: των 
Δωριέων της Σπάρτης, των Αρκάδων της Τεγέας και των Δωριέων του Άργους. 
Χαρακτηριστική μαρτυρία αποτελούν τα ευρήματα στη θέση Φονεμένοι του Αγ. Πέτρου, δίπλα 
στο δρόμο προς Καρυές, όπου βρέθηκαν τρεις μεγάλοι λιθοσωροί οι οποίοι 
αντιστοιχούσαν στα όρια των επικρατειών του Άργους, της Τεγέας και της Σπάρτης και 
ήταν αρχαία ιερά αφιερωμένα στον Ενόδιον Ερμή. 
 Στην Τεγέα ανήκε η περιοχή δυτικά-βορειοδυτικά των Βουρβούρων. Η τεγεάτικη 
Φυλάκη του Παυσανία πρέπει να ήταν στο φυσικά οχυρωμένο ύψωμα Κακκαβουλέρι (20' 
δυτικά από τα Βούρβουρα). Μικροί γύρω συνοικισμοί -Πηγαδάκια, Κούτρουφα, Βέρβενα- 
αποτελούσαν τον τεγεάτικο δήμο των Φυλακέων. Και η αρχαία πόλη των Καρυών, που 
πιθανόν, βρισκόταν βόρεια του σημερινού ομώνυμου χωριού, ήταν αρχικά αρκαδική πόλη. 
Την κατέλαβαν οι Σπαρτιάτες την εποχή των επεκτατικών πολέμων (πριν ή μετά τον 
πρώτο μεσσηνιακό πόλεμο). Η πόλη των Καρυών στους ιστορικούς χρόνους ήταν 
φημισμένη για μια ιδιότυπη λατρεία της Άρτεμης: στην ετήσια γιορτή της, Καρυάτια, 
κεντρική θέση είχε ένας λατρευτικός χορός παρθένων. Τα ωραία σώματα των κοριτσιών, οι 
κινήσεις και η εμφάνισή τους ενέπνευσαν στους Έλληνες πλάστες τον τύπο της 
καρυάτιδας, καθώς και παραστάσεις χορευουσών καρυατίδων ή λακαινών σε ποικίλα 
εικαστικά έργα τέχνης. Ο Ναός της Άρτεμης ίσως να ήταν στη θέση της σημερινής 



 
45 

 

εκκλησίας της Παναγίας βόρεια των Καρυών, στο προαύλιο της οποίας υπάρχουν τρία 
υπεραιωνόβια πλατάνια και άφθονα νερά στην κρήνη. 
 Η Κυνουρία, από τα τέλη του 11ου αι. π.Χ. ως τα ρωμαϊκά χρόνια, αποτέλεσε 
περιζήτητη λεία για την ικανοποίηση των συμφερόντων της Σπάρτης και του Άργους. 
Γεωγραφικά η περιοχή της χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Τη βόρεια, που στα αρχαία 
χρόνια αντιστοιχούσε στη Θυρεάτιδα, με κύριο οικισμό τη Θυρέα και δευτερεύοντες την 
Ανθήνη, τη Νηρίδα, την Εύα και το Άστρος, ενώ το νότιο αντιστοιχούσε στη χώρα των 
Πρασιών, στην οποία υπήρχε ο κύριος οικισμός Πρασιαί και οι δευτερεύοντες Πολίχνη, 
Τυρός και Γλυππία. Μέχρι τον 7ο αι. π.Χ. η Κυνουρία πρέπει να διατηρεί την αυτονομία της 
(προκύπτει από τη συμμετοχή των Πρασιών στην Αμφικτυονία της Καλαυρίας) παρ' όλες 
τις προσπάθειες του Άργους και της Σπάρτης να την προσαρτήσουν. Εντούτοις η περιοχή 
των Πρασιών πρέπει να σχετιζόταν περισσότερο με τη Λακωνία, ενώ η περιοχή της 
Θυρεάτιδας με την Αργολίδα. (Τα αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή στηρίζουν αυτό το 
συμπέρασμα). Οι Αργείοι διεκδικούσαν την Κυνουρία, προσπαθώντας να βάλουν φραγμό 
στην εξάπλωση των Σπαρτιατών ανατολικά. Στο α' μισό του 8ου αι. π.Χ. κυριεύθηκαν από 
τους Σπαρτιάτες οι πόλεις των περιοίκων Αχαιών, Αμυκλαί, Φάρις και Γερονθραί. 
 Οι Γερόνθρες, που κατείχαν τη θέση του σημερινού Γερακίου, βρίσκονταν στη δυτική 
πλευρά του Πάρνωνα. Με την κατάληψη των Γερονθρών οι Σπαρτιάτες εξασφάλιζαν τα 
νώτα τους στις επιχειρήσεις που έκαναν εναντίον των Αργείων. Για περισσότερη ασφάλεια 
έδιωξαν τους κατοίκους της πόλης, που ήταν Αχαιοί, και εγκατέστησαν Λακεδαιμονίους 
περιοίκους. Οι διωχθέντες βρήκαν καταφύγιο πιθανόν στην ανατολική πλευρά του 
Πάρνωνα. 
  

 
                                                                                                Λύκαιο Όρος - Αρχαία Λυκόσουρα 

Στα μέσα του 7ου αι. π.Χ. οι Αργείοι είναι κύριοι της Κυνουρίας, των Κυθήρων και της 
Χερσονήσου του Μαλέα. 
 Η Σπάρτη όμως επιμένει στις διεκδικήσεις της Κυνουρίας. Χαρακτηριστικό αυτής της 
διαμάχης είναι η θρυλική μάχη της Θυρεάτιδας στα 546 π.Χ με εξακόσιους επίλεκτους (με 
300 άντρες από κάθε πλευρά), που αναφέρεται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς. 
Σώζονται μόνο τρεις, γι' αυτό την άλλη μέρα ακολούθησε δεύτερη πολύνεκρη μάχη, στην 
οποία νίκησαν οι Σπαρτιάτες. Το πιο πιθανό είναι η περίφημη μάχη να έγινε στο 
Ξεροκάμπι. "Σ' αυτό συνηγορούν η μορφή του εδάφους, η στρατηγική θέση της περιοχής, 
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το αρχαίο οδικό δίκτυο..." (από δω περνούσε ο δρόμος από το Άργος, προς την Τεγέα και 
τη Σπάρτη) "...και μια επιγραφική μαρτυρία από ένα χάλκινο αγαλμάτιο ταύρου που 
βρέθηκε στο Ξεροκάμπι" (Π. Φάκλαρης, "Αρχαία Κυνουρία" Αθήνα 1990). Μετά το γεγονός 
αυτό ολόκληρη η Κυνουρία θα παραμείνει στην επικράτεια της Σπάρτης ως το 338 π.Χ. 
Την περίοδο αυτή οι Σπαρτιάτες εγκατέστησαν στη Θυρεάτιδα τους εκτοπισμένους 
Αιγινήτες. Το 338 π.Χ. η περιοχή της Κυνουρίας και πιο νότια ως το Ζάρακα (όπου οι 
Γερόνθρες και ο Μαριός), επανέρχεται στους Αργείους. 
 Ο αρχαίος Μαριός κατείχε τη θέση του σημερινού χωριού Μαρί. Ο Παυσανίας 
αναφέρει εδώ ένα αρχαίο ιερό κοινό για όλους τους θεούς, και γύρω από το ιερό άλσος με 
πηγές. "Ο Μαριός έχει νερά αφθονότερα από κάθε άλλο μέρος". Η αρχαία ακρόπολη 
βρισκόταν σε λόφο στα νότια του χωριού. Υπάρχουν λείψανα τείχους και όστρακα 
αρχαϊκών χρόνων. 
 Το 219 π.Χ. οι Πρασιές και η Πολίχνη κυριεύονται από τη Σπάρτη, που όμως δεν 
κατάφερε να καταλάβει τη Γλυππία, η οποία από το 338 π.Χ. και μέχρι την επικράτηση των 
ρωμαίων αποτελούσε ένα προχωρημένο φυλάκιο του Άργους στο πλευρό της Σπάρτης. Οι 
Αργείοι πρέπει να οχύρωσαν τον οικισμό στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. και να βοήθησαν στην 
ανάπτυξή του. Εδώ βρήκαν καταφύγιο ένα χρόνο αργότερα οι αιφνιδιασθέντες από το Λυκούργο 
Μεσσήνιοι που είχαν στρατοπεδεύσει έξω απ' τα τείχη του. 
 Η διαμάχη αυτή μεταξύ του Άργους και της Σπάρτης εξηγεί την ύπαρξη στην περιοχή 
(και ειδικά στην Κυνουρία) πολλών οχυρωμένων οικισμών (Θυρέα, Ανθήνη, Άστρος, 
Τσιόροβο Δολιανών, Πρασιές, Τυρός, Πολίχνη, Γλυππία, Μαριός, Γερόνθρες, Ίασος), 
καθώς και αρκετών οχυρών πύργων-φυλακείων σε διάφορες επίκαιρες θέσεις, όπως 
οδικές αρτηρίες. 
 Για το αρχαίο οδικό δίκτυο της περιοχής θα μπορούσε να ηπωθεί ότι μέχρι τις μέρες 
που άρχισε να χρησιμοποιείται η προχωρημένη τεχνολογία οδοποιίας, διατηρήθηκαν 
αρκετές από τις χαράξεις τους. Και πρώτ' απ' όλα ο παραλιακός δρόμος από το Άργος ως 
τα Πούλιθρα εκτός από μερικά σημεία που ανέβαινε πιο πάνω απ' την παραλία), από το 
Άστρος προς την Τρίπολη, καθώς και ο δρόμος από το Άργος ως τα Κ. Δολιανά, που 
περνούσε από τη Ζάβιτσα. Ο τελευταίος ήταν και ο πιο σημαντικός δρόμος της 
Θυρεάτιδας. ακολουθώντας τη βόρεια πλαγιά της Ζάβιτσας, έβγαινε στον Ξυλόπυργο και 
τον Τσιόροβο, για να συνεχίσει ως αμαξιτός ως τη Σπάρτη και την Τεγέα. 
 Οι ορεινές περιοχές του Πάρνωνα με ομαλό έδαφος κατοικούνται στα αρχαία χρόνια 
από κτηνοτρόφους κατά τη θερινή περίοδο (μικροσυνοικισμοί στο Ξεροκάμπι, στο Κουτρί 
Άνω Μελιγούς, στο Λεβέτι Προσηλίων, στον Κάμπο Καρυάς, στη Σοβάλα Πραστού), που 
τις εγκαταλείπουν το χειμώνα και κατεβαίνουν στα χειμαδιά στην παραλιακή λωρίδα της 
Κυνουρίας ή της Λακωνίας (ευρήματα στην περιοχή Κάτω Βέρβενα, στο Πηγάδι Κοσμά, 
στα Σπήλαια Σκυλοχωρίου). 
 Από τα αρχαϊκά μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια η περιοχή της Κυνουρίας ακολουθεί ιστορικά 
και πολιτιστικά το Άργος και τη Σπάρτη αναλόγως, διατηρεί όμως μερικές ιδιαιτερότητες 
στον τρόπο ζωής, τις λατρείες και τα έθιμα. Σ' αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο το ότι οι 
προσβάσεις σε μερικές περιοχές του Πάρνωνα ήταν αρκετά δύσκολες. Αυτό συνέβαλε στη 
διατήρηση της ταυτότητας αυτών των περιοχών και στα μετέπειτα χρόνια, όπως για 
παράδειγμα η τσακώνικη διάλεκτος, που θεωρείται παραφθορά της δωρικής. 
 Μετά την υποδούλωση στους Ρωμαίους έπαψαν οι πόλεμοι ανάμεσα στα ελληνικά 
κράτη. Για την Πελοπόννησο άρχισαν χρόνια οικονομικής ακμής. Σ' αυτά τα χρόνια ακμάζει 
στην περιοχή του Πάρνωνα ένας σημαντικός οικισμός "Εύα", η σπουδαιότερη πόλη της 
Θυρεάτιδας, τουλάχιστον στο 2ο και 3ο αι. μ.Χ. 
 Περίπου στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. ο Ηρώδης έκτισε στην Εύα μια από τις 
πολυτελέστερες επαύλεις του και εξωράισε τον οικισμό με υδραγωγεία, λουτρά, άλση, 
αγάλματα κ.λπ. Τον Τιβέριο Κλαύδιο Αττικό Ηρώδη (101-177 μ.Χ.) δεν τον τράβηξε εδώ 
μόνο το ωραίο και ήρεμο τοπίο με την πλούσια βλάστηση, τα ποικίλα θηράματα και τα 
άφθονα νερά, αλλά και η εύφορη πεδιάδα της Θυρεάτιδας, της οποίας ένα μεγάλο μέρος 
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πρέπει να εκμεταλλευόταν. 
 Στους Βυζαντινούς χρόνους (από τον 4ο αι. μ.Χ.) η Πελοπόννησος αποτελεί ένα τμήμα 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ακολουθεί τις τύχες της. Στη θέση Παλιόστολος βόρεια- 
βορειοανατολικά του χωριού Στόλος, όπου ερείπια οικισμού παλιοχριστιανικών χρόνων, 
βρέθηκε μια επιτύμβια επιγραφή που μαρτυρεί ότι στον 6ο αι. έχει διαδοθεί η χριστιανική 
θρησκεία στο εσωτερικό της Κυνουρίας (Π. Φάκλαρης, "Αρχαία Κυνουρία" Αθήνα 1990). 
Τον 8ο αι. εμφανίζονται στην περιοχή Σλαβικές φυλές: Μηλιγγοί και Εζερίτες, που 
εγκαταστάθηκαν στις δυσπρόσιτες περιοχές του Ταΰγετου και του Πάρνωνα. Οι κατά 
περιόδους εξεγέρσεις τους (από τον 8ο έως το 10ο αι.) καταστάλθηκαν από το στρατό του 
Βυζαντίου. Οι Μηλιγγοί άφησαν αρκετά τοπωνύμια, όπως στην Κυνουρία τα "Μελιγγίτικα 
καλύβια", κοντά στο Άστρος, και το "Μελιγού" στον Αγ. Ιωάννη. Οι φυλές αυτές 
ασπάσθηκαν τον Χριστιανισμό και εξελληνίστηκαν σιγά-σιγά. 
 Στα χρόνια της Α' Φραγκοκρατίας η περιοχή περιήλθε στους Ενετούς. Ο Γοδεφρείδος 
Βιλλεαρδουίνος για να απαλλαγεί από τις ενοχλήσεις και επιθέσεις των Τσακώνων που 
έμειναν πάντα ανυπότακτοι και για να επιτηρεί τους Τσάκωνες και τους Μηλιγγούς ίδρυσε 
το 1210 φρούριο στο Γεράκι. Λίγο αργότερα κτίζεται από τους Φράγκους το κάστρο της Ωριάς 
στο Ξεροκάμπι. Μετά από την παράδοση της Μονεμβασιάς στους Φράγκους (1250), η οποία 
πολιορκήθηκε στενά επί τρία και πλέον χρόνια, ακολούθησε η καθυπόταξη των Τσακώνων που 
ποτέ ως τη στιγμή εκείνη δεν είχαν αναγνωρίσει τη φράγκικη κυριαρχία. Για να ολοκληρώσει την 
υποδούλωση της Πελοποννήσου ο Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος έκτισε το κάστρο του Μυστρά και 
δυο άλλα κοντά στο Ταίναρο. 
  

 
                                                                                                                    Η μάχη της Πελαγονίας - Καστοριάς (1259) 

 
Όταν μετά τη μάχη της Πελαγονίας (Δυτ. Μακεδονία) το 1259 ο Μιχαήλ Παλαιολόγος 
είχε ανακτήσει την Κωνσταντινούπολη και ανακηρύχθηκε Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, 
ανέκτησε σιγά-σιγά όλη την Πελοπόννησο. Οι εχθροπραξίες και οι λεηλασίες όμως, δεν 
είχαν σταματήσει. Η Πελοπόννησος δεν ευημερούσε πλέον. Την εποχή αυτή οι Βενετοί δεν 
έπαυσαν να ενδιαφέρονται για τα νευραλγικά τμήματα της Χερσονήσου. Έτσι, στα 1400 
περίπου, κυρίευσαν και εγκαταστάθηκαν στο Άστρος. Αργότερα, ο δούκας των Αθηνών 
πήρε ως προίκα το Άστρος το Λεωνίδιο και άλλα πολίσματα της Τσακωνιάς, η οποία 
περιελάμβανε τότε όχι μόνο το Γεράκι, αλλά έφθανε και κάτω από τη Μονεμβασία, μέχρι τα 
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Βάτικα. Το μεσαιωνικό κάστρο του Παραλίου Άστρους, πρέπει να υπήρχε ήδη τότε, αφού 
αναφέρεται στα αρχειακά έγγραφα της Βενετίας το 1407, όπως και σε πολλούς χάρτες αυτής της 
περιόδου. Σε άλλους χάρτες της εποχής αυτής διαχωρίζουν το μεσόγειο Άστρος που υπάρχει 
στους μεσαιωνικούς χρόνους. 
 Την εποχή εκείνη το Άστρος ήταν διμερές, δηλαδή οι κάτοικοί του αναγκάζονταν το 
καλοκαίρι, για να αποφύγουν τους ελώδεις πυρετούς, να ανεβαίνουν στον Άγιο Ιωάννη και 
το χειμώνα να παραμένουν στο Άστρος. 
 Ο Άγιος Ιωάννης που προ της Άλωσης της Κωνσταντικούπολης ήταν μόνο θερινή 
διαμονή των Αστρειτών και λεγόταν κατά την παράδοση "Απάνω Άστρος" ή "Αγιάννης του 
Άστρους", έγινε αυτοτελής και μόνιμη έδρα των Αστρειτών μετά την Άλωση, γιατί μόνο σ' 
αυτόν εύρισκαν ασφάλεια και απόφευγαν τις αυθαιρεσίες και καταπιέσεις των Τούρκων, 
που προτιμούσαν τα εύφορα πεδινά εδάφη και τα παραθαλάσσια μέρη. 
 Πολλοί οικισμοί της περιοχής του Πάρνωνα συνεχίζουν τη ζωή τόσο στα 
πρωτοχριστιανικά όσο και στα Μεσαιωνικά χρόνια, είτε σαν επέκταση των ήδη 
υπαρχόντων αρχαίων οικισμών (Νησί Παραλίου Άστρους, Νησί Αγίου Ανδρέα, Πρασιές, 
Γλυππία, Μαριός, Γεράκι) είτε μετακινούμενοι λίγο στην ίδια περιοχή (Καρυές, Βούρβουρα, 
Άστρος κ.ά.) Εμφανίζονται και νέοι οικισμοί μετά το πέρασμα των αιώνων. Έτσι, υπάρχουν 
ακμαίοι οικισμοί πάνω στον ορεινό όγκο, που μνημονεύονται σε κείμενα, όπως "η 
Καστάνιτσα και τα Τζίτζινα" το 1293, "η Σίταινα" το 1435, "η Φούσκα" (Αγ. Παντελεήμονας) 
το 1320 και η "Επισκοπή Ρέοντος" από τα 1293 ως 1429. Η ίδρυση του Πραστού 
πιθανότατα ανάγεται στον όψιμο μεσαίωνα. Σαφείς μνείες του οικισμού υπάρχουν ήδη από 
τα 1435 και 1437 ("...ο Ρέοντος του Πραστού, της Καστάνιτσας και του Αγ. Λεωνιδίου"). 
Κατά το 1460 τα Τούρκικα στρατεύματα εισέβαλαν στην Πελοπόννησο και την 
υπόταξαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Το 1467 η Καστάνιτσα και ο Πραστός βρίσκονται 
ακόμα στα χέρια των Ενετών. Η κυριαρχία των Τούρκων στην Τσακωνιά διήρκησε από τα 
1540 έως τα 1685. Η περιοχή του Πάρνωνα ουδέποτε σχεδόν κατοικήθηκε από τους 
Τούρκους. Υφίσταται όμως λεηλασίες και αρπαγές όταν δείχνει επαναστατικές διαθέσεις. 
Οι Έλληνες της Πελοποννήσου ποτέ δε θεώρησαν την τουρκική κατάκτηση οριστική. 
Αμέσως μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) άρχισαν να δημιουργούνται σ' 
αυτήν εστίες αντίστασης κατά των Τούρκων. 
 Όταν ο Ενετός Φρ. Μοροζίνι πέτυχε να γίνει κύριος της Πελοποννήσου μετά την νίκη 
του κατά των Τούρκων στις 23 Ιουλίου 1687, η χώρα βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. 
Η Πελοπόννησος διαιρέθηκε σε τέσσερα διαμερίσματα (Ρωμανίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας 
και Λακωνίας). Η Αρκαδία και η δυτική Κυνουρία (Άγιος Πέτρος) ανήκε στο διαμέρισμα της 
Ρωμανίας που είχε 244 κατοικημένα χωριά και συγκέντρωνε πληθυσμό 71129 κατοίκων. 
 Οι Ενετοί εκράτησαν την Πελοπόννησο υπό την εξουσία τους ως το 1715 και 
φρόντισαν να πυκνώσουν τον πληθυσμό της και να εντατικοποιήσουν τις διάφορες 
καλλιέργειες u947 για καλύτερη απόδοση προς όφελός τους. 
 Στα χρόνια της Α' Τουρκοκρατίας και της επακόλουθης Β' Ενετοκρατίας η περιοχή είχε 
δύο σημαντικά χωριά, τον Άγιο Πέτρο και τον Πραστό. Στην περιοχή της Θυρεάτιδας ο 
οικισμός που αναπτύσσεται περισσότερο είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος με τα γύρω του 
μοναστήρια της Λουκούς, της Αγίας Τριάδος, της Παλιοπαναγιάς, του Αγίου Δημητρίου του 
Ρεοντινού και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου δημιούργησε αξιόλογη πνευματική ζωή. 
Ταυτόχρονα και τα γειτονικά χωριά -Μελιγού, Πλάτανος και Τρίστενα (Χάραδρος)- 
βρίσκονται σε σχετική ακμή. 
 Μετά το 1715 οι Τούρκοι έγιναν και πάλι κύριοι της Πελοποννήσου. 
 Στο 18ο αι. και στα πρώτα χρόνια του 19ου, στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης 
των επαρχιακών κέντρων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ο Πραστός βρίσκεται σε μεγάλη 
ακμή. Πολλοί Τσάκωνες εγκαθίστανται προσωρινώς στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
διατηρούν εργαστήρια και αποθήκες και εισάγουν προϊόντα από την πατρίδα τους. 
 Ήταν πυκνοκατοικημένος και είχε τρεις συνοικίες με πύργους, εκκλησίες, υδραγωγεία 
κ.ά. Οι κάτοικοι μέναν εδώ από τη Μεγάλη Εβδομάδα ως του Αγίου Δημητρίου, ενώ τη 
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χειμερινή περίοδο κατέβαιναν στο Λεωνίδιο, τον Άγιο Ανδρέα και στους συνοικισμούς των 
Τυρομελάνων. Στα τέλη του 18ου και αρχές 19ου αιώνα αρχίζει και πάλι να 
δημιουργείται το Άστρος. Κορυφαίος των ευεργετών του ο Δημ. Καρυτσιώτης, πλούσιος 
εμπόρος εγκατεστημένος στην Τεργέστη και καταγόμενος από την Καρίτσα ίδρυσε δύο 
σχολές, η μία στη θέση "Κουτρί" Αγ. Ιωάννου (1798) και η δεύτερη στο Άστρος (1805). 
 Στο Παράλιο Άστρος η ζωή ξαναεμφανίζεται κατά τα έτη της Επανάστασης. 
 Στην ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή του Πάρνωνα γνώρισε από τη Βυζαντινή εποχή 
και αδιάλειπτα μεγάλη άνθηση ο μοναστικός βίος. Τα ίχνη του είναι εμφανή σε όλο το 
βουνό. Μονές, μετόχια, ξωκλήσια, κρήνες, υδραγωγεία. Μόνο στην περιοχή της επισκοπής 
Ρέοντος και Πραστού υπήρχαν δώδεκα μοναστήρια, πραγματικά κάστρα οχυρωμένα με 
ψηλούς περιβόλους και πύργους. Αποτέλεσαν κατά καιρούς κέντρα θρησκευτικής ζωής, 
αλλά και σημαντικής οικονομικής δραστηριότητας. Μερικά από αυτά είναι κτισμένα σε 
χώρους αρχαίας λατρείας. Όπως, για παράδειγμα, η Μονή Λουκούς που είναι κτισμένη στη 
θέση του ναού Ασκληπιάδη Πολεμοκράτη κ.ά. 
 Μάρτυρες των ταραγμένων αιώνων είναι και τα πολυάριθμα κάστρα και πύργοι, 
μεσαιωνικά και βυζαντινά, σκορπισμένα σε όλη την περιοχή. Εκτός από τα ήδη 
αναφερθέντα είναι και το Κάστρο της Αρτίκαινας κοντά στο Ορεινό Κορακοβούνι, το 
κάστρο του Ωριώντα (Παλιόχωρα), ο πύργος της Μονής Ευαγγελίστριας (Αγ. Ανδρέας), το 
Κάστρο της Ζαραφόνας (φωτο 2.79) και πολλοί μικροί πύργοι-παρατηρητήρια. 
 Με την έναρξη της Επανάστασης η περιοχή του Πάρνωνα κινητοποιείται αμέσως. Οι 
κάτοικοι της νότιας Κυνουρίας οργανώνουν στρατιωτικό σώμα και το στέλνουν προς 
πολιορκία της Μονεμβασιάς ενώ οι κάτοικοι της βόρειας κατευθύνθηκαν προς τα Βέρβενα 
για αναμονή της επίθεσης κατά της Τρίπολης. Εδώ γίνονται οι γνωστές μάχες των 
Βερβένων και των Δολιανών. Στις 18 Μαΐου 1821 το σώμα των Τούρκων χωρίζεται στα 
τρία μέρη και επιτίθεται κατά των Ελλήνων στα Βέρβενα, στα Άνω Δολιανά και στο 
Δραγούνι. Η νίκη των Ελλήνων στα Βέρβενα και στα Δολιανά αναπτέρωσε το ηθικό των 
Ελλήνων πολεμιστών. 
 Το 1822 ο Άγιος Ιωάννης φιλοξενεί για 2 ½ μήνες την Κυβέρνηση της Επαναστατημένης 
Ελλάδας. 

 
 
 Την Άνοιξη του 1823 γίνεται στο Άστρος Β' Εθνική Συνέλευση. 
 Το καλοκαίρι του 1825 οι αδελφοί Ζαφειρόπουλοι, βλέποντας τον κίνδυνο από το 



 
50 

 

στρατό του Ιμπραήμ να πλησιάζει, κτίζουν οχυρό πάνω στο λόφο (Νησί) του Παραλίου 
Άστρους, δίπλα στο μεσαιωνικό φρούριο. 
 Το 1826 ο οργισμένος από τις απώλειές του Ιμπραήμ καταλαμβάνει την επαρχία Αγίου 
Πέτρου και καίει τον οικισμό. Την τύχη αυτή ακολουθούν ο Άγιος Ιωάννης, η Μελιγού, ο 
Πλάτανος κ.α. Οι κάτοικοι της περιοχής Πλατάνου και Σίταινας κρύφτηκαν μέσα σε μια 
μεγάλη σπηλιά για μέρες και απέκρουσαν όλες τις προσπάθειες των Αιγυπτίων του 
Ιμπραήμ να την καταλάβουν. Για άλλη μια φορά τα σπήλαια του Πάρνωνα, γνωστά 
καταφύγια των κατοίκων της περιοχής από αρχαία χρόνια, τους πρόσφεραν άσυλο και 
ασφάλεια. 
 Ο στρατός του Ιμπραήμ, μη καταφέρνοντας να κατακτήσει το Παράλιο Άστρος, και με 
αρκετές απώλειες υποχωρεί. Τότε κάηκε ο Πραστός με τη γύρω περιοχή (και εγκαταλείφθηκε για 
πολλά χρόνια), ενώ οι Έλληνες πολεμιστές με επικεφαλής τον Καψαμπέλη απέκρουαν τους 
Τούρκους στην Καστάνιτσα. 
 Με την απελευθέρωση της Ελλάδας ο Πραστός και ο Άγιος Πέτρος γίνονται 
πρωτεύουσες επαρχιών του νεοσύστατου κράτους. Ο Πραστός όμως δεν μπόρεσε να 
διατηρήσει την παλιά του αίγλη. Το Λεωνίδιο, όπου εγκαταστάθηκαν πολλοί Πραστιώτες, 
άρχισε να αναπτύσσεται μετεπαναστατικά σαν τοπικό κέντρο της περιοχής. 

 

 

3.7 Επιπτώσεις στο περιβάλλον από το οικονομικό - 

κοινωνικό σύστημα 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσω να αξιολογήσω συνολικά τα στοιχεία της ανάλυσης όσον 
αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η προσέγγιση δεν περιλαμβάνει μόνον τον τρόπο με τον 
οποίο εκφράζονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και τις αιτίες που εξ αρχής 
επιτρέπουν τις επιπτώσεις αυτές. Έτσι, η αξιολόγηση των επιπτώσεων περιλαμβάνει 
ουσιαστικά δύο προσεγγίσεις: 

 Η πρώτη αφορά κυρίως στις αιτίες που επιτρέπουν εξ αρχής την δημιουργία αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή άπτεται περισσότερο του τρόπου με 
τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, γίνεται ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η 
εκτέλεση των έργων και ασκείται ο έλεγχος. 

 Η δεύτερη αφορά στον τρόπο με τον οποίο δρουν στο περιβάλλον τα παράγωγα των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Η προσέγγιση αυτή σχετίζεται με τα φυσικά, χημικά και 
βιολογικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και με τον τρόπο που αυτά 
υποβαθμίζονται. 
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Με βάση την πρώτη προσέγγιση οι βασικές αιτίες υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
στην περιοχή μελέτης (αλλά και σε όλη την Ελλάδα) είναι: 

 Η έλλειψη σαφώς διατυπωμένης και συμφωνημένης πολιτικής περιβάλλοντος και 
ανάπτυξης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 Ο ελλιπής, συνολικά, προγραμματισμός για την περιοχή μελέτης. 

 Ο μέχρι πρόσφατα κακός ή πρόχειρος σχεδιασμό έργων και ενεργειών λόγω έλλειψης 
των αναγκαίων μελετών, λόγω ατελών μελετών, λόγω έλλειψης της απαραίτητης 
τεχνογνωσίας και ελλειπούς στελέχωσης των επί μέρους υπηρεσιών. 

 Οι παράνομες δραστηριότητες ιδιωτών, αλλά και κοινωνικών ή φορέων του δημοσίου, 
οι οποίες όμως δεν ελέγχονται ικανοποιητικά από τους αρμόδιους φορείς. 

 Η μη κατάλληλη ενημέρωση για τις απαιτούμενες διαδικασίες έγκρισης και εκτέλεσης 
έργων. 

 Η μη εκπόνηση των απαραίτητων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή στην 
περίπτωση εκπόνησής τους, η κακή τους ποιότητα σε συνδυασμό με την αδυναμία των 
υπηρεσιών για ουσιαστικό έλεγχο (λόγω έλλειψης προσωπικού, εξειδίκευσης κ.λπ.). 

 Ο ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ υπηρεσιών του ίδιου ή διαφορετικού διοικητικού 
επιπέδου. 
 
 Με βάση τη δεύτερη προσέγγιση αναλύονται τα κύρια προβλήματα υποβάθμισης των 
φυσικών πόρων και οι επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις επί μέρους 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες από τις οποίες απορρέουν οι επιπτώσεις αυτές. 
 Συνοπτικά τα κύρια προβλήματα υποβάθμισης περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης 
σχετίζονται με: 

 τη διαχείριση των απορριμμάτων, 

 τη διαχείριση των λυμάτων, 

 τη διαχείριση των νερών (επιφανειακών και υπογείων) και την υποβάθμισή τους, 

 τις παράνομες δραστηριότητες (αυθαίρετα, λαθροθηρία, παράνομη χρήση νερών, 
συλλογή αρωματικών στην ορεινή περιοχή κ.λπ.), 

 την οικιστική ανάπτυξη, 

 την ανάπτυξη επί μέρους κλάδων και κυρίως του τουρισμού και της γεωργίας η οποία 
ουσιαστικά εκδηλώνεται με αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα προηγούμενα επίπεδα. 
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Διαχείριση απορριμμάτων (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού) 
  
 Η απουσία οργανωμένων χώρων διάθεσης απορριμμάτων στην περιοχή μελέτης 
(στεγανοποίηση, διαχείριση στραγγισμάτων και βιοαερίου, καθημερινή επικάλυψη, 
περίφραξη και έλεγχος λειτουργίας, έργα αποκατάστασης) σε συνδυασμό με την απουσία 
σχεδιασμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων δημιουργούν ουσιαστικά τη σημερινή 
κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από πάρα πολλούς ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης 
(βλ. χάρτη 3.5). Σε αυτούς τα απορρίμματα συνήθως καίγονται ή αυταναφλέγονται 
δημιουργώντας σημειακά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και πιο συνολικά προβλήματα 
ρύπανσης και μόλυνσης επιφανειακών και υπογείων υδροφορέων. Αν και δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένα στοιχεία ρύπανσης είναι βέβαιο ότι η ρύπανση από τους ανεξέλεγκτους χώρους 
διάθεσης απορριμμάτων είναι σημαντική και αφορά επίσης ιδιαίτερα τοξικά υλικά (μπαταρίες, 
χρώματα κ.λπ.) για τα οποία ουδεμία μέριμνα υπάρχει. Οι περιβαλλοντικοί όροι, που 
επιβάλλονται σε συνεργεία αυτοκινήτων και σε άλλα καταστήματα που προκαλούν ρύπανση, 
ουδέποτε ελέγχονται αν τηρούνται και, κατά κανόνα, δεν τηρούνται στην πράξη. 
 Μελέτη που αφορά στον εντοπισμό θέσεων κατάλληλων για τη δημιουργία ΧΥΤΑ που 
θα καλύπτουν ευρύτερες περιοχές του νομού βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο 
και έχουν προταθεί κατ' αρχήν θέσεις που έχουν σημειωθεί στο χάρτη 3.10. 
 Οι προοπτικές που υπάρχουν για τον έλεγχο της κατάστασης και για την εναρμόνιση 
με βάση το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο (Κοινή Υπουργική Απόφαση 69728/ 824/ ΦΕΚ/ 
Β/358/17.5.1996 “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων”, Οδηγία 
94/62/ΕΚ "Για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας", Πρόταση Οδηγίας 
4103/95 - COM (93) 275 για την ταφή των αποβλήτων, Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 
του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος) είναι σε 
αυτήν τη φάση μάλλον περιορισμένες κάτι που ισχύει για το σύνολο της χώρας. 
 

 
                                                                                                                                                                                                          Ρυπανση ποταμού Τάνου 
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Διαχείριση λυμάτων και υγρών αποβλήτων 
  
 Στην περιοχή μελέτης δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
τουλάχιστον για τους μεγάλους οικισμούς. Το γεγονός αυτό ήδη δημιουργεί προβλήματα 
ρύπανσης επιφανειακών και υπογείων υδροφορέων. Μελέτες για κατασκευή δικτύων και 
εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών για τις δύο κρίσιμες παραλιακές ζώνες (Άστρους και 
Λεωνιδίου) έχουν εκπονηθεί πρόσφατα αλλά δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τα απαραίτητα έργα. 
 Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων δεν έχει δημιουργηθεί σε κανέναν οικισμό της περιοχής. Τα 
ακάθαρτα αποχετεύονται σε βόθρους, γεγονός που μπορεί να προκαλεί ή να προκαλέσει 
μόλυνση των υπόγειων νερών, ιδίως στις περιοχές πεδινές και παραθαλάσσιες και 
προβλήματα στα αντλούμενα νερά ύδρευσης ή άρδευσης αλλά και στις γειτονικές ακτές. 
Πάντως, τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών των 
ακτών δεν αποδεικνύουν μέχρι τώρα προβλήματα μόλυνσης των νερών στις παραλίες που 
χρησιμοποιούνται συνήθως από τους λουόμενους. Ανάλογα προβλήματα μπορούν να 
προκληθούν και από τα υγρά απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων, όπως της μεγάλης 
χοιροτροφικής μονάδας της οποίας αποδέκτης των λυμάτων είναι παρακείμενη καταβόθρα 
και από τα λύματα ελαιουργείων τα οποία είτε δεν τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους 
που έχουν επιβληθεί είτε τους εφαρμόζουν πλημμελώς. Βοθρολύματα αντλούνται σε 
συγκεκριμένους οικισμούς μεταφέρονται από ειδικά βυτιοφόρα οχήματα που απορρίπτονται σε 
συγκεκριμένους χώρους. 
 Βασικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων αποτελεί η Κοινοτική Οδηγία 
92/271/30.5.91 με την οποία καθορίζονται τα θέματα σχετικά με την επεξεργασία των 
αστικών κυρίως λυμάτων (Η ελληνική νομοθεσία δεν έχει ακόμη εναρμονιστεί με τη 
συγκεκριμένη οδηγία, γεγονός για το οποίο η Ελλάδα καταδικάσθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο). Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η συγκεκριμένη οδηγία αποτελεί ουσιαστικά το 
μοναδικό σχετικά ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των λυμάτων, είναι αναγκαίο ο 
σχεδιασμός της διαχείρισης των λυμάτων και στην περιοχή μελέτης να στηριχτεί στα 
οριζόμενα από την οδηγία αυτή.                                                           
 
Ρύπανση/ υποβάθμιση υπογείων νερών 
 

 Αποτελεί σημαντικότατο πρόβλημα στην παράκτια περιοχή και σχετίζεται τόσο με την 
ανάπτυξη ορισμένων δραστηριοτήτων (τουρισμός, γεωργία κ.λπ.) όσο και με τη διατήρηση 
των παράκτιων υγροτόπων. Η υπεράντληση (γεωργική κυρίως χρήση) και η ρύπανση 
(κυρίως από τη γεωργία -λιπάσματα και γεωργικά φάρμακα, τις κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις, και τα αστικά λύματα) αποτελούν σημαντικό πρόβλημα σε επί μέρους 
περιοχές. Στοιχεία ρύπανσης έχουν προκύψει από μετρήσεις στην περιοχή Δρακόρι του Ν. 
Αρκαδίας (ρ. Αγ.Ανδρέα) (αυξημένη συγκέντρωση στα ΝΟ2) και στην περιοχή του 
Λεωνιδίου (ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση ΝΟ3). Ιδιαίτερα η ρύπανση των υπογείων 
υδροφορέων με νιτρικά πρέπει να θεωρηθεί ως κρίσιμη διότι αποτελεί φαινόμενο που 
ενισχύεται με το χρόνο λόγω της επιβάρυνσης με νιτρικά των επί μέρους εδαφικών 
οριζόντων. Η ρύπανση των υπογείων υδροφορέων συνεχίζεται ακόμη και αν σταματήσει 
εντελώς η επιβάρυνση των εδαφών (ο χρόνος είναι συνάρτηση των φυσικών, χημικών και 
βιολογικών χαρακτηριστικών των εδαφών και δε μπορεί να εκτιμηθεί λόγω έλλειψης 
βασικών δεδομένων για την περιοχή μελέτης). 
 Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα πρέπει να τονισθεί ότι τόσο οι 
προσχωματικοί, όσο και ορισμένοι καρστικοί υδροφόροι ορίζοντες παρουσιάζουν έντονο 
φαινόμενο υφαλμύρινσης. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να αποδοθεί για μεν τους καρστικούς 
στην ανάμειξη με τη θάλασσα η οποία στα ανοικτά προς τη θάλασσα καρστικά συστήματα 
αποτελεί το επίπεδο βάσης. Όσον αφορά τη ρύπανση των προσχωματικών υδροφόρων 
οριζόντων αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τροφοδοσία τους από τους ήδη 
υποβαθμισμένους καρστικούς υδροφόρους των περιθωρίων (πλευρικές μεταγγίσεις) και 
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πιθανά επικουρικά από την υπεράντληση στην περίοδο αιχμής. 
 

 
                                                                                                    (πηγή:www.paragogi.net) 

  
 Υφαλμύρινση παρουσιάζεται στην περιοχή Άστρους - Αγ. Ανδρέα που οφείλεται στην 
προσβολή των υδροφορέων κύρια μέσω των ασβεστολιθικών μαζών που τους 
περιβάλλουν, στην περιοχή Τυρού όπου είναι αποτέλεσμα θαλάσσιας προσβολής των 
προσχώσεων εξ αιτίας της υπεράντλησης και στην περιοχή Λεωνιδίου - Πουλίθρων, όπου 
το φαινόμενο πρέπει να αποδοθεί στην είσοδο του θαλασσινού νερού, γεγονός το οποίο 
πραγματοποιείται έμμεσα από τους κατά μέτωπο ανοικτούς προς τη θάλασσα 
ασβεστόλιθους, οι οποίοι περιβάλλουν τις προσχώσεις και μεταγγίζουν τμήμα των νερών 
τους σ’αυτές. 
 
Κατασκευές οδικών δικτύων ( Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού) 
 
 Στο Δασικό Συγκρότημα Πάρνωνα έχει κατασκευαστεί οδικό δίκτυο μήκους 360 km που 
ανταποκρίνεται από άποψη προδιαγραφών (πλάτος καταστρώματος κ.λπ.) στις απαιτήσεις της 
εκμετάλλευσης και ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων των ορεινών 
κοινοτήτων επέχοντας θέση και επαρχιακού οδικού δικτύου. Ορισμένοι άξονες αυτού του δικτύου 
είναι χαρακτηρισμένοι και επαρχιακές οδοί (βλ. χάρτη 3.5). 
Η ανάπτυξη οδικού δικτύου στα δασικά συμπλέγματα ενέχει κινδύνους δεδομένου ότι 
κάθε δασικός δρόμος αποτελεί μία μόνιμη διάνοιξη του δάσους, διαταράσσει ως και σε 
ακραίες περιπτώσεις διακόπτει την συνέχειά του, δημιουργεί πολλές φορές εστίες 
διάβρωσης, επιτρέπει την άνετη πρόσβαση των λαθροκυνηγών, λαθροϋλοτόμων κλπ, και 
συχνά γίνεται εστία απόρριψης απορριμμάτων και, φυσικά, πόλος ηχορύπανσης. 
Οι άξονες της διαβάθμισης της πρόσβασης στα τμήματα του οδικού δικτύου από 
διάφορες κατηγορίες χρηστών (Δασική Υπηρεσία, άλλες Υπηρεσίες, κάτοικοι τοπικών 
κοινοτήτων, επισκέπτες κ.λπ.), θα προκύψουν από την ενιαία διαχειριστική οπτική του 
ορεινού όγκου του Πάρνωνα που θα συμπεριλαμβάνει την ξυλοπαραγωγή αλλά και την 
άσκηση δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής με πάγια πάντοτε την ανάγκη ασφαλούς και 
άνετης μετακίνησης των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων. 
Τέλος, όσον αφορά τις υπάρχουσες εργολαβίες σε εξέλιξη και τα σχεδιαζόμενα έργα 
οδοποιίας έχουν εντοπιστεί περιοχές όπου αναμένονται τεχνικά και γεωλογικά προβλήματα, 
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ενώ δεν έχει εκπονηθεί αντίστοιχη γεωλογική μελέτη, όπως προβλέπεται και από την 
εγκύκλιο ΔΜΕΟ/α/0/3429/11-9-1995 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Πρέπει να τονιστεί ότι, ιδιαίτερα για τα έργα οδοποιίας που προβλέπονται στο ΠΕΠ 
Πελοποννήσου, υπάρχει πρόβλημα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είτε διότι δεν έχουν 
εκπονηθεί οι αντίστοιχες μελέτες, είτε διότι αυτές δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 
που ορίζονται στην ΚΥΑ 69269/ 5387/ 1990. 
Ακόμη πρέπει να τονιστεί ότι η προβλεπόμενη οδός από Πούλιθρα προς Φωκιανό και 
προς τα όρια του νομού καθώς και η οδός από Τυρό προς Παλαιοχώρα δημιουργούν 
προβλήματα στο τοπίο και πρέπει να επανεξεταστούν εξ αρχής. 
 
Πιέσεις και απαιτήσεις γης 
 
Ο τουρισμός και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση του 
παραθερισμού είναι από τις κύριες αιτίες πρόκλησης πίεσης για αλλαγή χρήσεων γης. Ο τρόπος 
που αναπτύσσεται ο τουρισμός και ο παραθερισμός αλλά και η έλλειψη πολεοδομικού 
σχεδιασμού προκαλεί μια πλαστή εντύπωση ότι απαιτούνται μεγαλύτερες εκτάσεις για την 
εξυπηρέτησή τους. Βασικός παράγων που δημιουργεί αυτή την πλαστή εντύπωση είναι το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο για την εκτός σχεδίου δόμηση, σύμφωνα με το οποίο, τυπικά, σχεδόν σε 
οποιαδήποτε εκτός σχεδίου θέση θα μπορούσε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει τουριστική μονάδα 
ή μεταποιητική μονάδα κλπ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διάσπαρτη και άναρχη χωροθέτηση 
χρήσεων και δραστηριοτήτων εκτός σχεδίου και προκαλεί στους ιδιοκτήτες γης και στους 
ενδιαφερόμενους επενδυτές την εντύπωση ότι μπορούν να χτίσουν οτιδήποτε 
οπουδήποτε. Στη δεδομένη περίπτωση δηλαδή, ένα ατελές και ξεπερασμένο κανονιστικό 
θεσμικό πλαίσιο δόμησης υποκαθιστά ανεπιτυχώς την πολιτική γης και τον χωροταξικό 
σχεδιασμό, που δεν υπάρχουν. 
Άλλες εξυπηρετήσεις, όπως συνεργεία αυτοκινήτων, εργαστήρια, “μάντρες” 
οικοδομικών υλικών και άλλες εμπορικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
- αστική και τουριστική - της παραλιακής ζώνης διαχέονται άναρχα στον περιαστικό χώρο, 
κυρίως εις βάρος της γεωργίας, η οποία αποδιαρθρώνεται στην περιαστική περιοχή. 
Πιέσεις για αλλαγή χρήσεων ασκούν και διάφορα έργα τεχνικής υποδομής όπως το 
οδικό δίκτυο, εξωτερικά υδραγωγεία, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής 
τάσης κ.λπ. Ειδικότερα το οδικό δίκτυο, όπου διανοίγεται, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία 
που διευκολύνει τη δόμηση κατά μήκος των οδικών αξόνων, οδηγεί στην χωροθέτηση 
διαφόρων δραστηριοτήτων κατά μήκος του δικτύου. 
Κατά μήκος των ακτών αναπτύσσονται διάφορες χρήσεις και δραστηριότητες που 
συχνά είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους όπως: λιμενικές εγκαταστάσεις και ακτές 
κολύμβησης, υπερτοπικοί δρόμοι και ακτές κολύμβησης, ιχθυοκαλλιέργειες και ακτές 
κολύμβησης κ.ο.κ. Τέτοια φαινόμενα είναι ορατά και στην περιοχή μελέτης (αλιευτικά 
καταφύγια στο Ξηροπήγαδο, Παραλία Τυρού, Πλάκα κ.λπ. σε σχέση με τις ακτές 
κολύμβησης). 
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                                                                                                               Ορεινή Αρκαδία 

 
Οικισμοί και δομημένο περιβάλλον 
 
 Οι παραδοσιακοί, χαρακτηρισμένοι και μη, οικισμοί της ορεινής περιοχής έχουν να 
αντιμετωπίσουν παράλληλα δύο προβλήματα: την εγκατάλειψη και κατάρρευση του 
παραδοσιακού οικιστικού τους πλούτου και την αλλοίωσή τους από κακές - αρνητικές 
επεμβάσεις. 
 Οι επεμβάσεις γίνονται στις κατοικίες και γενικά τα κτίσματα αλλά και στους 
ελεύθερους ή ιδιωτικούς χώρους. 
Η έλλειψη κατάλληλων ειδικών όρων δόμησης στην πλειονότητα αυτών και η έλλειψη ελέγχου 
στα έργα που γίνονται είναι δύο από τους σημαντικότερους λόγους που πολλές επεμβάσεις, 
παρά τις καλές προθέσεις, έχουν αρνητικό αποτέλεσμα. Η επεκτεινόμενη χρήση του αυτοκινήτου, 
η αλλαγή της χρήσης και του χαρακτήρα πολλών κοινόχρηστων χώρων, η μετατροπή πολλών 
κατοικιών σε παραθεριστικές είναι στοιχεία που επιβάλουν συνολική και συστηματική 
πολεοδομική προσέγγιση καθενός οικισμού και του περιβάλλοντος χώρου του. 
 Στην παραλιακή ζώνη η έντονη ανάπτυξη του τουρισμού-παραθερισμού δημιουργεί σαφώς πιο 
πολύπλοκα προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα 
για κάθε οικισμό. Γι' αυτό, στην παραλιακή - πεδινή ζώνη επιβάλλεται η εκπόνηση 
πολεοδομικής - χωροταξικής πρότασης για το σύνολο της περιοχής που θα ρυθμίζει τόσο 
ζητήματα πολεοδομικού χαρακτήρα (εντός των οικισμών) όσο και ζητήματα των εκτός 
οικισμών και εκτός σχεδίου περιοχών (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου κλπ.). 
 Η μη εφαρμογή των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων στους οικισμούς 
στους οποίους εκπονήθηκαν και η εκτέλεση έργων σε πολλούς οικισμούς, στο πλαίσιο του 
ΠΕΠ ή άλλων προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων, χωρίς να υπάρχει ένα κατευθυντήριο 
πλαίσιο, περιπλέκει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. 
 Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και μεμονωμένα διάσπαρτα στοιχεία του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος όπως είναι τα παραδοσιακά στοιχεία 
αγροτοκτηνοτροφικής υποδομής (μαντριά, καλύβες, αλώνια, πηγάδια, στέρνες, νερόμυλοι, 
ανεμόμυλοι, λιθόστρωτα μονοπάτια κλπ.). Για την προστασία τους ορισμένα από αυτά θα 
πρέπει να κηρυχθούν διατηρητέα. 
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Άλλα προβλήματα και αρνητικές επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον 
 
Το σύνολο των προβλημάτων που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια έχουν με 
κάποιον τρόπο επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Στο σύνολό τους 
όμως οι επιπτώσεις αυτές είναι περιορισμένες στον ορεινό χώρο και είναι ουσιαστικά 
διαχειρίσιμες. Ως κύρια προβλήματα για το βιοτικό περιβάλλον εκτός όσων αναφέρθηκαν 
ήδη στα προηγούμενα κεφάλαια πρέπει να θεωρηθούν επίσης: 

 Η λαθροθηρία 

 Η συλλογή αρωματικών φυτών στον ορεινό όγκο αποτελεί μια από τις 
παραδοσιακές δραστηριότητες. Αποτελεί όμως πρόβλημα από τη στιγμή που γίνεται 
ανεξέλεγκτα. Το δασαρχείο Σπάρτης στη οκταετία 1988- 96 δε χορήγησε άδεια συλλογής 
τσαγιού με σκοπό την εμπορεία εφαρμόζοντας σχετική Δασική Απαγορευτική Διάταξη την 
οποία έχει εκδώσει. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει συλλογή που γίνεται παράνομα, η οποία και 
πρέπει να ελεγχθεί. 

 Η επέκταση καλλιεργειών στην πεδινή περιοχή και σε βάρος των υγροτόπων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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4.1 Γεωλογικοί σχηματισμοί (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού) 
 
 Η γεωλογική δομή της περιοχής είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που 
συναντώνται αποτελούν κατά βάση ανθρακικά ιζήματα κυρίως των γεωτεκτονικών ενοτήτων 
Τρίπολης και Πίνδου, συναντώνται όμως επίσης μεταμορφωμένα και ηφαιστειακά πετρώματα. 
Στο σύνολό τους έχουν έντονα διαρρηχθεί και πτυχωθεί σε διάφορες φάσεις τεκτονισμού, 
γεγονός που συμβάλλει στο σημερινή εικόνα της σύνθετης γεωλογικής δομής (βλ. γεωλογικό 
χάρτη 3.3.1). 
 Στη συνέχεια δίδεται συνοπτική γεωλογική περιγραφή των σχηματισμών. 
 
Μεταλπικοί σχηματισμοί 
 Οι μεταλπικοί σχηματισμοί χωρίζονται στις τεταρτογενείς αποθέσεις και στα νεογενή. 
 Οι Τεταρτογενείς αποθέσεις έχουν μικρή οριζοντιογραφική ανάπτυξη σε σχέση με τους 
αλπικούς σχηματισμούς. Απαντώνται στην παράκτια ζώνη της περιοχής στα χαμηλά 
τμήματα των κοιλάδων των ποταμών και των κλειστών λεκανών. 
 Έχουν ενοποιηθεί διαφόρου προελεύσεως πρόσφατοι σχηματισμοί όπως 
ποταμοχειμάρριες αλλουβιακές προσχώσεις και αλλουβιακά ριπίδια, παλαιοί και νέοι κώνοι 
και πλευρικά κορήματα, ποτάμιες αναβαθμίδες κ.λπ. 
 Συνίστανται κυρίως από αργίλους, άμμους, κροκάλες, κροκαλοπαγή, χαλίκια κ.ά. Οι 
αποθέσεις αυτές έχουν πάχος το οποίο ποικίλει με μεγαλύτερο το πάχος των 
προσχώσεων στην περιοχή Λεωνιδίου. 
 Χαρακτηριστικό των σχηματισμών αυτών είναι η ανομοιομορφία της διάταξης των 
υλικών, τα οποία ταξινομημένα σε μη κανονικές επαλληλίες στρώσεων κατά την 
κατακόρυφη και οριζόντια έννοια έχουν άμεση συνέπεια στην περατότητά τους. 
 Δύο εμφανίσεις σχηματισμών του Νεογενούς έχουν χαρτογραφηθεί στα ΒΔ της 
κοινότητας Κοσμά. Πρόκειται για κροκαλολατυποπαγή ασβεστολιθικά με παρεμβολές 
ψαμμιτών και ψαμμιτικών ασβεστόλιθων. 
 
Αλπικοί σχηματισμοί 
 Οι αλπικοί σχηματισμοί καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης και 
ανήκουν στις γεωτεκτονικές ενότητες της αυτόχθονης Ιονίου (Μάνης), της Φυλλιτικής - 
Χαλαζιτικής σειράς (Άρνα), της Ωλονού - Πίνδου και της Τρίπολης. 
 
 Στην περιοχή συναντάται σχεδόν όλη η στρωματογραφική κολώνα της ενότητας στην 
οποία συμμετέχουν οι παρακάτω σχηματισμοί: 

 Πλακώδη μάρμαρα (Plattenkalk) (A. Κρητιδικό - Ηώκαινο): Πρόκειται για λεπτοπλακώδη 
έως μεσοπλακώδη μάρμαρα μικροκρυσταλλικά και έχουν χρώμα λευκό έως ροδόχρωο. 

 Στρωματώδη μάρμαρα (Α. Ιουρασικό - Α. Κρητιδικό): Αντιστοιχεί στο σχηματισμό της 
Βίγλας της Ιονίου ενότητας. Είναι μεσοκρυσταλλικά έως αδροκρυσταλλικά με συμμετοχή 
στρωματωδών πυριτιολίθων. Έχουν χρώμα λευκότεφρο και στα κατώτερα τμήματα 
συμμετέχουν δολομιτικά μάρμαρα. 

 Κερατόλιθοι (Α. Λιάσιο - Μάλμιο): Αντιστοιχεί στο σχηματισμό των σχιστόλιθων με 
Ποσειδώνιες της Ιονίου ενότητας. Πρόκειται για λεπτοπλακώδεις κερατόλιθους με 
ενστρώσεις αργιλοπυριτικών σχιστόλιθων. 

 Συμπαγή μάρμαρα (Μ. Τριαδικό - Κ. Ιουρασικό): Αντιστοιχεί στο σχηματισμό του 
Παντοκράτορα της Ιονίου ενότητας. Πρόκειται για αδροκρυσταλλικά μάρμαρα δολομιτικής 
σύστασης και λευκού χρώματος. Συμμετέχουν διάσπαρτοι πυριτόλιθοι και στο σύνολό τους 
παρουσιάζουν έντονη καρστικοποίηση. 

 Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να ενταχθούν και τα μάρμαρα που αναφέρονται στο φύλλο 
“Άστρος” ως σύστημα Β. Πρόκειται για μάρμαρα σακχαρώδη, δολομιτικά, 
παχυστρωματώδους έως λεπτοστρωμάτωδους χαρακτήρα. Το χρώμα τους ποικίλει από 
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υπόλευκο έως τεφρό. Τοπικά συμμετέχουν κόνδυλοι λευκών πυριτόλιθων καθώς επίσης 
και λεπτές ενστρώσεις χαλαζιτών και φυλλιτών. Τα μάρμαρα αυτά χρησιμοποιούνται 
κυρίως για εκμετάλλευση. 

 
Ενότητα φυλλιτών - χαλαζιτών (Άρνα) 
 Η ενότητα αυτή συνίσταται από μεταμορφωμένα πετρώματα με ηλικία μεταμόρφωσης 
Ηωκαινική - Κ. Μειοκαινική, είναι επωθημένη στην ενότητα της Μάνης και υπόκειται 
τεκτονικά των στρωμάτων “Τυρού” της ενότητας Τρίπολης. Συνίσταται από φυλλίτες, 
σχιστόλιθους, χαλαζίτες και μετακροκαλοπαγή. Στους κατώτερους ορίζοντες συμμετέχουν 
τράπεζες και φακοί κυανότεφρων μαρμάρων (Πέρμιο - λιθανθρακοφόρο). 
 
Ενότητα Τρίπολης 
 Καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα στην περιοχή μελέτης και απαντάται όλη η 
στρωματογραφική κολόνα της ενότητας. Οι ομαδοποιημένοι γεωλογικοί σχηματισμοί είναι 
οι παρακάτω: 

 Φλύσχης (Μ-Α Ηώκαινο): Συνίσταται από εναλλαγές ψαμμιτών, ψαμμιτομαργών, 
κροκαλοπαγών και κατά θέσεις συναντώνται κλαστικά υλικά και ενστρώσεις κερατολίθων. 

 Ασβεστόλιθοι, δολομίτες, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι (Μ. Ηώκαινο - Κρητιδικό): Είναι τεφροί, 
βιτουμενιούχοι, παχυστρωματώδεις έως λεπτοστρωματώδεις με κατά θέσεις ενστρώσεις 
κερατολίθων. Συμπεριλαμβάνονται και τα μεταβατικά προς το φλύσχη. Στα κατώτερα μέλη 
συναντώνται λατυποπαγείς δολομίτες. 

 Ασβεστόλιθοι, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι (Κ.-Μ. Ιουρασικό - Α. Ιουρασικό): Είναι 
σκοτεινότεφροι έως μέλανες, κρυσταλλικοί και συνήθως παχυστρωματώδεις. Στα 
κατώτερα τμήμα είναι πιο ανοικτότεφροι. 

 Δολομίτες και δολομιτικοί ασβεστόλιθοι (Α. Τριαδικό - Κ. Ιουρασικό): Χαρακτηρίζονται από 
κρυσταλλικότητα και είναι στρωματώδεις έως συμπαγείς. Στη βάση τους κατά τόπους 
αναπτύσσεται μεταλλοφορία. 

 Στρώματα “Τυρού”: Ο σχηματισμός αυτός αποτελεί το μεταμορφωμένο υπόβαθρο της 
ενότητας της Τρίπολης. Συνίστανται από δύο επί μέρους σειρές: 

 Ηφαίστειο - ιζηματογενής σειρά (Πέρμιο - Κ. Τριαδικό) στην οποία συμμετέχουν 
ελαφρά μεταμορφωμένοι τόφφοι, ψαμμίτες και διαστρώσεις αργιλικών 
σχιστόλιθων. Τοπικά συναντώνται και ανδεσιτικές λάβες. 

 Αργιλικοί σχιστόλιθοι με εναλλαγές ή ενστρώσεις ψαμμιτών και 
λεπτοκρυσταλλικών ασβεστολίθων (Λιθανθρακοφόρο). Συναντώνται τοπικά 
επίσης πολύχρωμα στρωματώδη μάρμαρα. 

 
Ενότητα Ωλονού - Πίνδου 
 Η ενότητα αυτή απαντάται κυρίως στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης και είναι 
επωθημένη στην ενότητα της Τρίπολης. Στην περιοχή μελέτης αντιπροσωπεύεται από 
τους παρακάτω σχηματισμούς: 

 Φλύσχης (Παλαιόκαινο - Μαιστρίχτιο): Αποτελείται από εναλλαγές ψαμμιτών, σχιστόλιθων 
καθώς επίσης και λεπτές ενστρώσεις ασβεστολίθων, πυριτιολίθων και κερατολίθων. 

 Ασβεστόλιθοι (Α. Κρητιδικό): Πρόκειται για πλακώδεις έως λεπτοστρωματώδεις 
ασβεστόλιθους με τοπικές παρεμβολές κονδύλων πυριτόλιθων και κερατολίθων. Το 
χρώμα τους ποικίλει από λευκό, κίτρινο έως τεφρό. Συνήθως είναι καρστικοποιημένοι. Στη 
βάση τους συμμετέχουν παχυστρωματώδεις μικροκρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και 
ποικιλόχρωμες μάργες. 

 Αργιλικοί σχιστόλιθοι (Κ. - Μ. Κρητιδικό): Αποτελεί σχηματισμό παρόμοιο του φλύσχη (1ος 
φλύσχης), ο οποίος συνίσταται από αργιλικούς σχιστόλιθους, κερατολίθους, ψαμμίτες, 
κλαστικά ιζήματα και ασβεστόλιθους. 
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Περιοχές ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος 
 Οι περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον είναι: 
 
Τριποταμιά 
 Η περιοχή αναπτύσσεται στους ανθρακικούς σχηματισμούς της ενότητας της 
Τρίπολης και στην σειρά φυλλίτων - χαλαζιτών. Αποτελεί περιοχή όπου λόγω της 
ανάπτυξης των ανθρακικών σχηματισμών, έχουν υποστεί έντονα φαινόμενα καρστικής 
διάβρωσης. Αναπτύσσεται έντονο ανάγλυφο με χαραδρώσεις, οι οποίες καταλήγουν στην 
κοιλάδα Ζαρμπάνιτσα η οποία μέχρι την έξοδο της παρουσιάζει μειωμένο ενδιαφέρον από 
άποψη φυσικού κάλλους. 
 Στην περιοχή συναντώνται σπηλαιώδεις μορφές. Ορισμένα σπήλαια έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιόδους σαν καταφύγια. 
 Με περαιτέρω εξειδικευμένη μελέτη θα μπορούσε να γίνει τουριστική αξιοποίηση τους. 
 Η παρουσία του νερού είναι έντονη και χαρακτηριστικά δημιουργούνται ενδιαφέροντες 
καταρράκτες. Επίσης έχουν εντοπισθεί σημαντικές πηγαίες αναβλύσεις. 
 Τέλος, η περιοχή παρουσιάζει τεκτονικό ενδιαφέρον με την διασταύρωση ρηξιγενών 
επιφανειών σχεδόν στο σημείο συνάντησης των χαραδρών. 
 

 
                                                                                                                                                                Τριποταμιά: ποταμός Ερύμανθος 

Οροπέδιο Πάρνωνα 
 Αναπτύσσεται σε υψόμετρο 1700m περίπου, στην τοποθεσία του δάσους της 
Σίταινας. 
 Το γεωλογικό υπόβαθρο στην περιοχή και μέχρι την κορυφή του Πάρνωνα είναι τα 
μάρμαρα του πυρήνα του αντικλίνου του Πάρνωνα. Επιφανειακά το οροπέδιο καλύπτεται 
από πρόσφατες αποθέσεις και κορηματικά υλικά. 
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 Αποτελεί μια ευρεία χαρακτηριστική επιφάνεια ισοπέδωσης η δημιουργία της οποίας 
εκτιμάται ότι οφείλεται σε συνδυασμό τεκτονικών επιδράσεων και ανάπτυξης καρστικών 
φαινομένων διάβρωσης. 
 
Κοιλάδα Δαφνώνα 
 Η χαράδρα αναπτύσσεται κυρίως στους ανθρακικούς σχηματισμούς της ενότητας 
Τρίπολης, οι οποίοι όπως έχει αναφερθεί είναι ιδιαίτερα καρστικοποιημένοι. 
 Αποτελεί την πιο χαρακτηριστική μορφή καρστικής κατακόρυφης διάβρωσης σε ευρεία 
έκταση στην περιοχή με δημιουργία απότομων κλιτύων και μαιανδρισμών του ποταμού. 
 Στην περιοχή του Παλαιοχωρίου ευρίσκεται το Βάραθρο Πρόπαντες, βάθους 315m (το 
δεύτερο βαθύτερο στην Ελλάδα). 
 

 
                                                                                                                                                                  Παλαιοχώρα, Αρκαδία 

 
Οροπέδιο Παληοχώρας 
 Βρίσκεται σε υψόμετρο 800m περίπου και αναπτύσσεται στους ανθρακικούς 
σχηματισμούς της Τρίπολης. Η περιοχή αυτή αποτελεί μια κλειστή υδρολογική λεκάνη, η 
αποστράγγιση της οποίας πραγματοποιείται μέσω της καταβόθρας Δέρσες. Όπως έχει 
αναφερθεί έχει γίνει μερική αναγνώριση του σπηλαίου, το οποίο παρουσιάζει αξιόλογο 
ενδιαφέρον. Εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει τουριστική αξιοποίησή του. 
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4.2 Σεισμικότητα περιοχής 
 
 Σύμφωνα με το χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας (ΝΕΑΚ, 1995), 
Η ευρύτερη περιοχή κατατάσσεται ολοκληρωτικά στη ζώνη ΙΙ. Ο συντελεστής σεισμικής 
επιτάχυνσης για τη ζώνη αυτή είναι 0,16. 
 Στην περιοχή δεν έχει καταγράφει κανένα σεισμικό επίκεντρο, ενώ όσα αναφέρονται στον 
περίγυρο δεν αναμένεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις. 
 Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Καθ. κ. Παπαζάχο (Σεισμοί της Ελλάδας), όπου έχει 
γίνει καταγραφή όλων των σεισμικών επικέντρων από το 500 π.Χ. έως το 1986, τα οποία 
έχουν δώσει σεισμούς μεγαλύτερους από 6 βαθμούς της κλίμακας Richter. Δεν αναφέρεται 
κανένα σεισμικό επίκεντρο στην περιοχή ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
ακόμα και δύο ισχυροί σεισμοί (1897, 1898) με επίκεντρο κοντά στην Τρίπολη δεν είχαν κανένα 
καταστροφικό αποτέλεσμα. 

 

4.3 Ορυκτοί πόροι - Εξορυκτική δραστηριότητα 

Λατομεία μαρμάρων (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού) 
 

 
                                                                                            Σχεδιασμός εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών 

 Η λατομική δραστηριότητα σχετικά με την εξόρυξη μαρμάρων στην περιοχή του 
Πάρνωνα είναι γνωστή από την αρχαιότητα. 
 Οι μαρμαροφόρες περιοχές βρίσκονται στον πυρήνα του αντικλίνου* του Πάρνωνα 
και ανήκουν στην ενότητα της Μάνης. 
  
 
*Αντίκλινο είναι η κυρτή πτυχή με αψιδωτή μορφή. Τα στρώματα στρεβλώνται λόγω της πτύχωσης είτε προς τα 
πάνω είτε προς τα κάτω. Αντίκλινο είναι η προς τα πάνω θολωτή πτύχωση.  
Τα μάρμαρα που συναντώνται έχουν τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: είναι συνήθως 
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δολομιτικά, έχουν σακχαρώδη υφή, είναι κρυσταλλικά και έχουν χρώμα λευκό έως 
τεφρογκρί που έχει να κάνει με την στρωματογραφική θέση που έχουν στο αντίκλινο (τα 
κατώτερα 
τμήματα έχουν σκουρότερο χρώμα). Χαρακτηρίζονται ως λεπτοστρωματώδη έως 
μεσοστρωματώδη και τυπικά παρατηρούνται λεπτές ενστρώσεις χαλαζιτών και φυλλιτών. 
Χαρακτηριστικό τους είναι κατά θέσεις ο έντονος τεκτονισμός, χαρακτηριστικό το οποίο, 
συνδυαζόμενο και με τον λεπτοστρωματώδη χαρακτήρα του ή τη συμμετοχή φλεβών και 
ενστρώσεων χαλαζιτών, καθιστά δύσκολη έως ασύμφορη την εξόρυξή τους. 
 Παρ’ όλα αυτά, σήμερα τα μάρμαρα του Πάρνωνα συμμετέχουν στην Ελληνική αγορά 
μαρμάρου και μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εκμετάλλευσή τους αποτελεί ένα σημαντικό 
πλουτοπαραγωγικό και αναπτυξιακό παράγοντα για την περιοχή. 
 Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 15 χρόνια παρατηρείται αύξηση της εξορυκτικής 
δραστηριότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με παλαιότερη καταγραφή (1978) των λατομείων 
μαρμάρων στην περιοχή λειτουργούσαν 4 λατομεία, ενώ σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που συγκεντρώθηκαν από τη Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας Αρκαδίας, λειτουργούν 9, 
από τα οποία ένα βρίσκεται σε εκκρεμότητα και υπάρχει ενδιαφέρον για επέκταση της 
εξορυκτικής δραστηριότητας στις ίδιες με σήμερα περιοχές. 
 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τα στοιχεία της Δ/νσης Βιομηχανίας, στο χάρτη 
3.3.1 έχουν σημειωθεί επιπλέον και θέσεις ανενεργών λατομείων τα οποία προέκυψαν 
κατά την αναγνωριστική εργασία υπαίθρου. 
 Δυστυχώς δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία ως προς τον ετήσιο όγκο εξόρυξης ανά λατομείο, τα 
οποία μόνο έμμεσα μπορούν να προκύψουν από τα μισθώματα των ενοικιαστών. 
 Στη συνέχεια σχολιάζεται αναλυτικά, ανά περιοχές ενδιαφέροντος, η εξορυκτική δραστηριότητα. 
 
Άνω Δολιανά 
 Λειτουργούν 4 λατομεία για παραγωγή μαρμάρων και μαρμαρόσκονης. Τα μάρμαρα 
που εξορύσσονται είναι υπόλευκα έως λευκογκρί και τοπικά με γαλάζια απόχρωση με 
καρβίδια και διασχίζονται συνήθως από πολυάριθμες ρωγμές και κατακλάσεις. Δεν 
εξορύσσονται μεγάλοι όγκοι, εφόσον συνήθως οι στρώσεις τους είναι έως 1 m. Έχει 
καταγραφεί ότι το LM1, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του κατά το 1969, το 1978 είχε 
παραγωγή 10.000 m3/έτος. 
 Συγκριτικά με τις άλλες περιοχές στην περιοχή αυτή είναι επιβεβλημένη η αποκατάσταση του 
περιβάλλοντα χώρου. Θα πρέπει να σημειωθεί το αρχαίο λατομείο της περιοχής, που 
καταστράφηκε, το οποίο χρησιμοποιούνταν περισσότερο για παραγωγή δομικών υλικών και 
σπάνια για γλυπτική. 
 
Αγ. Πέτρος 
 Λειτουργούν 3 λατομεία για παραγωγή μαρμάρων και ασβέστη ενώ εκκρεμούν 6 νέες 
αιτήσεις. Τα μάρμαρα του Αγ. Πέτρου είναι δύο ειδών. Εκτός από τα γνωστά υπόλευκα 
μάρμαρα του Πάρνωνα, μόνο στην περιοχή αυτή συναντώνται τα τεφρόμαυρα 
κρυσταλλικά μάρμαρα, τα οποία δημιουργούν ωραίο διάκοσμο. 
 Τα μάρμαρα του Αγ. Πέτρου εξορύσσονται σε τράπεζες ή συμπαγείς όγκους 1- 3 m. Η 
θέση εξόρυξης βρίσκεται σε απόσταση 5 km νότια του οικισμού, μέσα στην κοιλάδα. 
 
Σίταινα 
 Λειτουργεί 1 λατομείο για παραγωγή μαρμάρου, ενώ έχουν διακόψει τη λειτουργία 
τους άλλα δύο εκ των οποίων το ένα ήταν για παραγωγή όνυχα (τουλάχιστον για το 
τελευταίο δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο στη Δ/νση Βιομηχανίας). 
 Χαρακτηριστικό των μαρμάρων της Σίταινας είναι ο λευκότερος σχετικά χαρακτήρας 
τους σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές αλλά και ο έντονος τεκτονισμός με αποτέλεσμα τη 
διάρρηξη και τη δημιουργία πολλών διακλάσεων με πλήρωση αργιλικού υλικού. 
 Εκτός από τις προαναφερθείσες περιοχές, οι οποίες αποτελούν τις κύριες 
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μαρμαροφόρες περιοχές, λατομείο μαρμάρου λειτουργεί επίσης στα Δ της περιοχής 
μελέτης, στα Βέρβενα, ενώ πιθανά να έχει διακοπεί η λειτουργία άλλου στην Καστάνιτσα, 
στο οποίο εξορύσσονταν κρυσταλλικό μάρμαρο με ωραίους συνδυασμούς χρωμάτων. Το 
σημαντικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της εξορυκτικής δραστηριότητας στην περιοχή 
έχει οδηγήσει πολλές φορές στην αναζήτηση και νέων περιοχών για εκμετάλλευση. Το 
ΙΓΜΕ, Παράρτημα Τρίπολης, έχει κάνει τέτοιου είδους έρευνες όπως στην περιοχή 
Καρυών της κοινότητας Κοσμά, η οποία όμως χαρακτηρίσθηκε ως προβληματική περιοχή 
για εξόρυξη. 
 

Λατομεία αδρανών 
 Στην περιοχή μελέτης έχουν χαρακτηρισθεί τρεις λατομικές περιοχές για παραγωγή 
αδρανών υλικών. 

i. Η λατομική περιοχή Αγ. Ανδρέα σε απόσταση 3 km προς τα ανατολικά της κοινότητας. 
Δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. 

ii. Η λατομική περιοχή Λεωνιδίου σε απόσταση 6 km προς τα δυτικά μέσα στη χαράδρα 
του Δαφνώνα. Υποδιαιρείται σε δύο λατομικούς χώρους, από τους οποίους έχει 
ενεργοποιηθεί ο ένας με εκμίσθωση που όμως δεν είναι βέβαιο εάν έχει λειτουργήσει. 

iii. Η λατομική περιοχή Γερακίου. 
 
 Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την αναγνώριση υπαίθρου εντοπίσθηκαν 
κατά θέσεις διάφοροι άλλοι χώροι απόληψης αδρανών υλικών, οι οποίοι άλλοι 
χρησιμοποιούνται και άλλοι έχουν εγκαταλειφθεί και οι οποίοι σημειώνονται στο χάρτη 
3.3.1. Αυτοί οι χώροι έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για περιστασιακές ανάγκες κατά την 
κατασκευή έργων οδοποιίας, οι οποίοι σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί χωρίς να υφίσταται 
καμιά αποκατάστασή τους. 
 Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί έρευνα που έχει γίνει για την περιοχή του Λεωνιδίου 
όπου έχουν εντοπισθεί θέσεις για εκμετάλλευση δολομιτών με μεγάλο σχετικά ποσοστό 
ΜgΟ έως και 22% υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκύρα οδοστρωσίας για 
αντιολισθητικούς τάπητες ή ακόμα και παραγωγή μαγνησίας. 
 Οι θέσεις αυτές εντοπίσθηκαν στο Ακρωτήριο Ανάβολοι και στη Χερσόνησο 
Μπουρνιά, δεν έχει εκδηλωθεί όμως περαιτέρω ενδιαφέρον. 

 
Μεταλλεία 
 Η ευρύτερη περιοχή Τυρού - Λεωνιδίου είχε προκαλέσει κατά το παρελθόν το 
ενδιαφέρον διαφόρων μεταλλευτών. Ακόμα και πριν το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο είχαν γίνει 
αρκετές μεταλλευτικές εργασίες μικρής κλίμακας. Το ΙΓΜΕ έχει εκτελέσει ευρύτερες 
ερευνητικές εργασίες στην περιοχή στα πλαίσια του προγράμματος “Βασική 
κοιτασματολογική έρευνα της ενότητας των “Στρωμάτων Τυρού” στην Πελοπόννησο. Οι 
συστηματικότερες ερευνητικές εργασίες ξεκίνησαν κατά το έτος 1978 - 79. 
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Ορυκτό Αιματίτης το οποίο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (πηγή: http://paysanias.blogspot.gr)  
 
Είδος μεταλλοφορίας: Από το χωριό Τυρός μέχρι το Ακρωτήριο Μπουρνιάς 
εντοπίζονται μεταλλοφόρες εμφανίσεις, οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο τύπους: 
1. Πρωτογενής θειούχος μεταλλοφορία. Εντοπίζεται σε 3 θέσεις στο ακρωτήριο 
Μπουρνιάς εκ των οποίων στη μία έχει ανορυχθεί ερευνητική στοά μήκους 25 μ, όπου 
μελετήθηκε η θειούχος μεταλλοφορία. Το μετάλλευμα παρουσιάζεται με φλέβες πολύ 
μικρού πάχους και τα κύρια ορυκτά που περιέχει είναι σφαλερίτης, γαληνίτης, 
σιδηροπυρίτης και εναργίτης. 
2. Μεταλλοφορία σιδηρούχων καλυμμάτων (gossom), τα οποία αντιστοιχούν σε 
οξειδωμένα παράγωγα πρωτογενών θειούχων ορυκτών. Το μετάλλευμα είναι έντονα 
οξειδωμένο και τα οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου αποτελούν τα κύρια ορυκτά. 
 
Θέση μεταλλοφορίας: Η μεταλλοφορία φιλοξενείται μέσα σε διαρρήξεις και ασυνέχειες 
των δολομιτών και δολομιτικών ασβεστόλιθων της ενότητας της Τρίπολης. Από τις μέχρι 
τώρα έρευνες πιθανή πηγή διαμόρφωσης της μεταλλοφορίας εκτιμάται ότι είναι οι 
υποκείμενοι σχηματισμοί των “Στρωμάτων Τυρού”. 
 
Λειτουργία μεταλλείων: Το σημαντικότερο μεταλλείο που λειτούργησε στην περιοχή 
είναι στο λόφο Τηγάνι και λειτούργησε κατά την περίοδο 1900 - 1910 για εκμετάλλευση 
σιδήρου. Το μεταλλείο αυτό σήμερα έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο. Επίσης κατά τη 
χρονική περίοδο 1967 - 1972 λειτούργησε μεταλλείο εξόρυξης βαρύτη - γαληνίτη στην 
περιοχή του χωριού Α. Τυρός. 
Οι θέσεις των ανενεργών μεταλλείων και των μεταλλοφόρων εμφανίσεων 
παρουσιάζονται στο χάρτη 3.3.1. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, 
σήμερα δεν υπάρχει κανένα οικονομικό ενδιαφέρον για συνέχιση της εκμετάλλευσης. 
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4.4 Υδρογεωλογία - Υδρολογία - Ποιότητα υδάτων 

Γενικά 

Η ευρύτερη περιοχή πλησίον του ποταμού Τάνου χαρακτηρίζεται από σύνθετες υδρογεωλογικές 
συνθήκες, τα βασικά χαρακτηριστικά των οποίων είναι τα παρακάτω: 

 Σύνθετη γεωλογική δομή με έντονο τεκτονισμό. 

 Επικράτηση ανθρακικών, υδροπερατών σχηματισμών. 

 Εναλλαγές περατών - αδιαπέρατων σχηματισμών και έντονη καρστικοποίηση των 
ανθρακικών σχηματισμών με αποτέλεσμα την εκλεκτική κυκλοφορία του νερού. 

 Εκφόρτιση μεγάλων ποσοτήτων υπόγειου νερού με τη μορφή παράκτιων και 
υποθαλάσσιων πηγών συνήθως υφάλμυρων. 

 Άμεση επαφή σε μεγάλο μήκος ασβεστολιθικών σχηματισμών με τη θάλασσα με 
αποτέλεσμα την υφαλμύρωση παραθαλάσσιων περιοχών. 
 
 Το πρόβλημα της ανεύρεσης υπογείων αποθεμάτων νερού σε ικανή ποσότητα και 
αποδεκτή ποιότητα για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής (ύδρευση, άρδευση κ.λπ.), 
ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη, όπου υπάρχει μεγαλύτερη αναπτυξιακή δραστηριότητα, 
έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη των πολιτεία. Γι’ αυτό έχουν γίνει κατά καιρούς 
διάφορες τοπικού χαρακτήρα μελέτες και, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, έχουν γίνει 
προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων. 
 Πάντως θα πρέπει να τονισθεί ότι το πρόβλημα της κάλυψης των υδατικών αναγκών 
μπορεί να επιλυθεί μόνο με τη σύνταξη προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων, 
εφόσον προηγηθούν αντίστοιχες ολοκληρωμένες υδρογεωλογικές μελέτες. 
 Η παρουσίαση των υδρογεωλογικών συνθηκών γίνεται στον υδρογεωλογικό χάρτη 
3.4, όπου παρουσιάζονται τα υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών 
σχηματισμών ανάλογα με το είδος και το βαθμό περατότητάς τους, δίνεται η κίνηση του 
υπόγειου νερού, γίνεται ταξινόμηση των πηγών ανάλογα με την παροχή τους και την 
περιεκτικότητα του νερού σε Cl-, εντοπίζονται οι περιοχές υφαλμύρινσης και τέλος 
σημειώνονται τα έργα που έχουν προταθεί για την εκμετάλλευση των επιφανειακών νερών. 

Υδρολιθολογική συμπεριφορά σχηματισμών (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – 

υγροτόπου Μουστού) 
Οι σχηματισμοί που δομούν την περιοχή έχουν διαφορετική υδρολιθολογική συμπεριφορά, η 
οποία εξαρτάται κυρίως από τη λιθολογική τους σύσταση, τον βαθμό κατακερματισμού και το 
βαθμό καρστικοποίησης στην περίπτωση των ανθρακικών σχηματισμών. 
Διακρίνονται τρεις βασικές κατηγορίες σχηματισμών: οι πορώδεις, οι καρστικοί και οι 
πρακτικά αδιαπέρατοι σχηματισμοί. 
 
Πορώδεις 
Στους σχηματισμούς αυτούς η κίνηση του υπόγειου νερού γίνεται μέσω του 
πρωτογενούς πορώδους τους.  
 
Καρστικοί σχηματισμοί 
Στους σχηματισμούς αυτούς η κυκλοφορία του νερού πραγματοποιείται δια μέσω του 
δευτερογενούς πορώδους τους, δηλαδή μέσα από τα συστήματα ασυνεχειών (ρήγματα, 
διακλάσεις) και το καρστικό δίκτυο που αναπτύσσεται σ΄αυτούς. 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται βρίσκονται όλα τα ανθρακικά πετρώματα δηλ. ασβεστόλιθοι, 
δολομιτικοί ασβεστόλιθοι, δολομίτες και μάρμαρα των γεωτεκτονικών ενοτήτων Πίνδου, 
Τρίπολης και Ιονίου (Μάνης). 
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Βασικά χαρακτηριστικά των ανθρακικών σχηματισμών είναι: 

 Η μεγαλύτερη καρστικοποίηση κατά την κατακόρυφη έννοια. 

 Η εντονότερη καρστικοποίηση των ανθρακικών σχηματισμών της ενότητας της Τρίπολης 
σε σχέση με την ενότητα της Πίνδου. 

 Η ανάπτυξη της υδροφορίας ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από την τεκτονική τοποθέτηση 
των ανθρακικών σχηματισμών σε σχέση με τα αδιαπέρατα μέλη των γεωτεκτονικών 
ενοτήτων. 

 
Πρακτικά αδιαπέρατοι σχηματισμοί 
Στους πρακτικά αδιαπέρατους σχηματισμούς βρίσκονται ο φλύσχης στο σύνολό του 
ανεξάρτητα γεωτεκτονικής ενότητας, οι φυλλίτες και οι σχιστόλιθοι της σειράς φυλλιτών - 
χαλαζιτών (Αρνα), καθώς και τα ηφαίστειο-ιζηματογενή πετρώματα και οι αργιλικοί 
σχιστόλιθοι των στρωμάτων Τυρού. 
Επιλεκτικά, στις ζώνες κερματισμού των σχηματισμών αυτών και στο επιφανειακά 
αποσαθρωμένο τμήμα τους, είναι εφικτή η ανάπτυξη ασθενούς υπόγειας υδροφορίας, 
όπου δύναται να δημιουργούνται τοπικές εκφορτίσεις με μικροπηγές. 
Η σημασία των σχηματισμών αυτών εντοπίζεται στη λειτουργία τους ως επίπεδο 
βάσης καρστικών συστημάτων. 
 
Κίνηση υπογείου νερού - Πηγές 
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεύρεσης υπογείων αποθεμάτων νερού 
μπορεί να λυθεί μέσω της γνώση της υπόγειας υδραυλικής σε συνάρτηση με τους υδραυλικούς 
συντελεστές των υδροφορέων. Γι’ αυτό απαιτούνται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, μακροχρόνιες 
παρατηρήσεις καθώς επίσης και γεωτρητική έρευνα. Επομένως, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία 
δύναται να γίνει μια κατ’ εκτίμηση περιγραφή των συνθηκών διακίνησης του υπόγειου νερού. 
Σημαντική παράμετρος είναι τα στοιχεία των πηγαίων εκφορτίσεων. 
 
Περιοχή καρστικού συστήματος μεταξύ Τάνου-Βρασιάτη 
Τα δεδομένα και οι παραδοχές προέρχονται από την υδρογεωλογική έρευνα της ευρύτερης 
περιοχής του έλους Μουστού Αρκαδίας. (ΙΓΜΕ, Α. Στυλιανού 1986). 
 Στο ισοζύγιο αυτό υπολογίζεται η επιφανειακή έκταση των ανθρακικών σχηματισμών 
σε 110 km2. 
 Μέση ετήσια βροχόπτωση θεωρείται 800 mm και μέση ετήσια θερμοκρασία 16°C. 
 Οι υδρολογικοί συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής: 
R: 5-10%, 
Ε: 45-50%, 
Ι: 35-40%. 
 Με βάση τα παραπάνω υπολογίζεται ότι το νερό που κατεισδύει στο σύστημα είναι της 
τάξης των 30 εκατομ. m3 το χρόνο. 
 Όσον αφορά το ισοζύγιο των υπογείων νερών, δίνονται οι παρακάτω εκτιμήσεις: 
Προστίθεται υπόγεια τροφοδοσία 10 - 15 εκατ. m3 και επόμενα συνολική ποσότητα 
εισερχομένου νερού της τάξης των 45 εκατ m3/έτος. 
 Οι εκφορτίσεις του συστήματος (πηγές Λουκούς, Παλαιοπαναγιάς και Μουστού) 
εκτιμώνται σε 20 εκατ m3/έτος. 
 Η εναποθήκευση του συστήματος υπολογίζεται επομένως σε 20 - 25 εκατ m3/έτος. 
 
Ποιότητα υπόγειου νερού (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού) 

 Από την έρευνα που έγινε σχετικά με την παρούσα πτυχιακή προέκυψε οτι τόσο οι 
προσχωματικοί, όσο και ορισμένοι καρστικοί υδροφόροι ορίζοντες παρουσιάζουν έντονο 
φαινόμενο υφαλμύρινσης. Το φαινόμενο αυτό απέδωσα για τους καρστικούς 
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στην ανάμειξη με τη θάλασσα η οποία στα ανοικτά προς τη θάλασσα καρστικά συστήματα 
σηματοδοτεί το επίπεδο βάσης. 
 Η ρύπανση των προσχωματικών υδροφόρων οριζόντων οφείλεται κυρίως στην τροφοδοσία τους 
από τους ήδη υποβαθμισμένους καρστικούς υδροφόρους των περιθωρίων (πλευρικές 
μεταγγίσεις) αλλά και από την υπεράντληση τόσο από γεωτρήσεις όσο και σε κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες σε περιόδους αιχμής. 
 Σύμφωνα με χημικές αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για τον προσδιορισμό 
της περιεκτικότητας των ιόντων Cl, η συγκέντρωση των χλωριόντων στην περιοχή 
Άστρους - Αγ. Ανδρέα κυμαίνεται από 30 ppm μέχρι και πάνω από 5.000 ppm. 
Παρατηρείται χαρακτηριστικά μία τάση προσβολής των υδροφορέων κύρια μέσω των 
ασβεστολιθικών μαζών, που τους περιβάλλουν. 
 Ασθενέστερη προσβολή συντελείται δια μέσου του ίδιου του συστήματος των 
προσχώσεων. Τεμάχη ανθρακικών σχηματισμών φραγμένα έναντι της θάλασσας από 
κοκκώδεις σχηματισμούς ή και από τεκτονικά αίτια, διατηρούν καλής ποιότητας νερό, 
εμπλουτίζοντας σε ορισμένες θέσεις, πλευρικά και τους υδροφόρους ορίζοντες των προσχώσεων 
(π.χ. ασβεστόλιθο Δ του Άστρους). Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία ζωνών με 
καλύτερη ποιότητα νερού. Εμπλουτισμός επιτυγχάνεται επίσης και επιφανειακά από τους 
χείμαρρους που διαρρέουν την περιοχή δημιουργώντας έτσι ζώνες με καλύτερης 
ποιότητας υδροφορία. 
  
 Στην περιοχή Τυρού η συγκέντρωση χλωριόντων κυμαίνεται από 100 - 1500 ppm και 
είναι αποτέλεσμα θαλάσσιας προσβολής των προσχώσεων εξ αιτίας της υπεράντλησης. 
Καλύτερης ποιότητας νερό εντοπίζεται τόσο στη Β όσο και στη Ν ζώνη του κάμπου, όπου 
ασθενούς δυναμικότητας υδροφορία διαμορφώνεται μέσα στον αποσαθρωμένο μανδύα 
του κρυσταλλοσχιστώδους - ηφαιστειακού - συστήματος που απαντάται στα περιθώρια της 
πεδινής έκτασης. 
  
 Στην περιοχή Λεωνιδίου - Πουλίθρων η περιεκτικότητα του υπογείου νερού σε Cl- 
κυμαίνεται από 100 ppm έως και 2.000 ppm. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να αποδοθεί στην 
είσοδο του θαλασσινού νερού, γεγονός το οποίο πραγματοποιείται έμμεσα από τους κατά 
μέτωπο ανοικτούς προς τη θάλασσα ασβεστόλιθους, οι οποίοι περιβάλλουν τις 
προσχώσεις και μεταγγίζουν τμήμα των νερών τους σ’αυτές. 
 Από τις χημικές αναλύσεις (στα διαγράμματα SHOELLER) των νερών από πηγές τόσο 
παράκτιες όσο και της ενδοχώρας είναι σαφές το φαινόμενο της ανάμειξης του γλυκού με 
το αλμυρό νερό που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των συγκέντρωσης των ιόντων Cl, 
Na, Mg και SO4 (υφάλμυρες πηγές). 
 Ορισμένες πηγές της ενδοχώρας παρουσιάζουν στις χημικές αναλύσεις αυξημένη 
περιεκτικότητα σε Mg. Η τιμή αυτή πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικά στη σύσταση των 
σχηματισμών (δολομίτες) μέσω των οποίων κινείται u964 το νερό. Πρόκειται κυρίως για τα 
καρστικά νερά της γεωτεκτονικής ενότητας της Τρίπολης. 
 Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Πρόγραμμα παρακολούθησης 
ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά” πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σε δύο 
θέσεις από το σύνολο της περιοχής έρευνας. 
Σε δείγμα νερού από φρέαρ στην περιοχή Δρακόρι του Ν. Αρκαδίας (ρ. Αγ. Ανδρέα) η 
αυξημένη συγκέντρωση στα ΝΟ2 (0,21 ppm) πρέπει να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στην 
παρουσία κτηνοτροφικών μονάδων (χοιροστάσια) στο ανάντι, στον Άγ.Ανδρέα. Οι κάτοικοι 
στην περιοχή γνωρίζουν την υποβάθμιση της ποιότητας του προσχωματικού υδροφορέα. 
 Εδώ η απόρριψη των αποβλήτων γίνεται στην καταβόθρα Σιντοβίστρα, όμως διίστανται οι 
απόψεις όσον αφορά την πηγή μόλυνσης. 
 Στην περιοχή του Λεωνιδίου η ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση ΝΟ3 (157,0 ppm), εκτός 
των καλλιεργειών (χρήση λιπασμάτων), πρέπει να αποδοθεί στην αναπτυγμένη 
κτηνοτροφία στις ανάντι ορεινές περιοχές. 
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Χρήσεις υδάτων 
Η ορθολογική χρήση και συνδυαστική διαχείριση των υδάτινων πόρων έχει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη και προστασία της περιοχής ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια σχολιάζονται οι σημερινές 
συνθήκες εκμετάλλευσης των υπογείων και επιφανειακών νερών, αλλά και οι προτάσεις 
που έχουν γίνει για την περιοχή. 
 
Υδροληπτικά έργα 
 Κυρίως γεωτρήσεις και πηγάδια εντοπίζονται στις πεδινές περιοχές του Άστρους - Αγ. Ανδρέα 
και Λεωνιδίου και χρησιμοποιούνται κυρίως για αρδευτικούς σκοπούς. Και στις δύο περιοχές το 
πλήθος των υδροληπτικών έργων είναι μεγάλο και εκτιμάται ότι γίνεται υπερεκμετάλλευση των 
υδροφόρων οριζόντων ιδιαίτερα κατά τις καλοκαιρινές περιόδους όπου και οι αρδευτικές ανάγκες 
αυξάνουν αλλά και η περιοχή έχει έντονη τουριστική κίνηση. 
 Λόγω αυτής της υπεράντλησης με την πάροδο των χρόνων γίνονται ολοένα και εντονότερα τα 
προβλήματα υφαλμύρινσης των πεδινών περιοχών με σοβαρές επιπτώσεις στην 
μελλοντική ανάπτυξή τους. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα φαινόμενα αυτά 
δύσκολα γίνονται αντιστρεπτά. 
 Υδροληπτικά έργα επίσης συναντώνται κατά περίπτωση και στις ορεινές περιοχές 
όπου κυρίως υπάρχουν γεωτρήσεις για υδρευτικούς σκοπούς των κοινοτήτων, όπου 
δεν επαρκούσαν οι ανάγκες από παλαιές αναβλύσεις. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι 
σοβαρά υδρευτικά προβλήματα αντιμετωπίζει η νοτιοανατολική περιοχή, οροπέδιο 
Τσούμου (Τσιτάλια, Πελετά κ.λπ.). Στην περιοχή Γερακιού υπάρχει υδρογεώτρηση 
302m βάθους με στάθμη στα 300m σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη καρστικοποίηση και άμεση 
κατείσδυση των υδάτων στο επίπεδο της θάλασσας. 
 
Υδρομάστευση Πηγών 
 Σε μεγάλο πλήθος πηγαίων αναβλύσεων έχουν γίνει υδρομαστευτικά έργα για την 
ύδρευση των κοινοτήτων. Εκτιμάται ότι το ζήτημα της υδρομάστευσης των πηγών, όπου 
υπάρχουν σοβαρά περιθώρια ανάπτυξης, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί μέσα σε ένα 
ευρύτερο διαχειριστικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες 
ανάπτυξης της περιοχής. 
 
Εκμετάλλευση επιφανειακών νερών 
 Κατά καιρούς έχουν γίνει αρκετές προτάσεις για την εκμετάλλευση των επιφανειακών 
νερών από τις οποίες επικρατέστερες είναι δύο: 
α. Φράγμα Τάνου: Η θέση του έργου βρίσκεται κοντά στην κοινότητα Έλατος και 
υπολογίζεται να έχει χωρητικότητα 3.000.000 m3. Η μελέτη του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη. 
β. Λιμνοδεξαμενή Βουρβούρων: Προτείνεται εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή στον 
Σαρανταπόταμο με στεγανή επένδυση, χωρητικότητας 800.000m3. 
 

4.5 Μετεωρολογικά στοιχεία 
 
 Κύριοι μετεωρολογικοί σταθμοί στην περιοχή μπορούν να θεωρηθούν οι σταθμοί Άστρους 
(παράκτια περιοχή) και Βαμβακούς (ορεινή περιοχή, 1000m υψόμετρο). Με βάση τα στοιχεία από 
τους δύο αυτούς μετεωρολογικούς σταθμούς προκύπτουν τα αντίστοιχα ομβροθερμικά 
διαγράμματα. 
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 Στην παράκτια περιοχή το κλίμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπέρξηρο- ξηρό με χαρακτηριστική 
ξηρή περίοδο στη θερινή περίοδο, σπάνια εμφάνιση παγετών και βροχοπτώσεις στη διάρκεια του 
χειμώνα. Επικρατούν οι βόρειοι άνεμοι με μικρές εντάσεις (σπάνια πάνω από 6 Beaufort). Η μέση 
σχετική υγρασία είναι περίπου 65%. 
 

 
Ομβροθερμικά διαγράμματα σταθμών Άστρους και Βαμβακούς 

 
Η ορεινή περιοχή έχει βαρύ χειμώνα, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας μεταξύ 
θερμής και ψυχρής περιόδου καθώς και μεταξύ ημέρας και νύκτας, εμφάνιση παγετών από 
Οκτώβριο ως Απρίλιο και βροχοπτώσεις κατανεμημένες σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η 
σχετική υγρασία είναι υψηλή και κυμαίνεται κατά την ψυχρή περίοδο μεταξύ 67% και 80% 
ενώ κατά τη θερμή περίοδο μεταξύ 51% και 61%(Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού). Οι 
άνεμοι που επικρατούν είναι Βορειοανατολικοί και σπανιότερα νοτιοδυτικοί. Χαρακτηριστικά είναι 
επίσης τα φαινόμενα ομίχλης κυρίως στη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα. 

 

4.6 Στοιχεία ποιότητας ατμόσφαιρας 
 

 Δεν υπάρχουν σημαντικές πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας στην περιοχή. Στην ευρύτερη 
περιοχή και συγκεκριμένα στην Μεγαλόπολη βρίσκονται οι θερμοηλεκτρικές λιγνιτικές μονάδες 
της ΔΕΗ οι οποίες όμως βρίσκονται σε σημαντική απόσταση και οι ρύποι που 
προκαλούνται σ’ αυτές δεν επηρεάζουν την ατμόσφαιρα της περιοχής που μελετάμε. 
 Σε τοπικό επίπεδο εντοπίζονται περιοχές που η ατμόσφαιρά τους επιβαρύνεται λόγω 
οσμών που προέρχονται από γειτονικούς σκουπιδότοπους. 
 Σημειώνεται ότι η απόρριψη των απορριμμάτων γίνεται επιφανειακά χωρίς να γίνεται 
υγειονομική ταφή τους με αποτέλεσμα, εκτός από τις οσμές, να προκαλείται τοπικά και 
ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα καυσαέρια των απορριμμάτων που καίγονται ή 
αυταναφλέγονται. 
 Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται να έχει μεγάλες διαστάσεις λόγω και των εντελώς 
ακατάλληλων θέσεων απόρριψης των σκουπιδιών (δίπλα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, σε ρέματα 
και ποτάμια κλπ) ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο όπου η τουρισμός βρίσκεται σε άνθηση. 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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5.1 Οικοσυστήματα (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού) 

 
 Στην περιοχή μελέτης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, διακρίνονται οι παρακάτω 
ζώνες βλάστησης όπως περιγράφονται από τον Ντάφη (1976) που βασίστηκε στην 
διάρθρωση της βλάστησης της ΝΑ Ευρώπης κατά Horvat (1962). 
 Κατά μήκος της παραλιακής περιοχής και σε μία συνεχή λωρίδα μεταβαλλόμενου πλάτους 
αντιπροσωπεύεται η Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης που χωρίζεται από οικολογική και 
φυσιογνωμική άποψη σε δύο υποζώνες, ξηρότερες και χαμηλότερες περιοχές και υγρότερες και 
αμέσως ψηλότερες περιοχές. 
 Ο κεντρικός ορεινός όγκος κυριαρχείται από τα ψηλά δάση και εντάσσεται στην ζώνη των 
ορεινών παραμεσογείων κωνοφόρων. 
 Οι παραπάνω κατάταξη αντιστοιχεί ουσιαστικά και στα ομβροθερμικά διαγράμματα, που 
προκύπτουν από τα μετεωρολογικά δεδομένα του σταθμού 
στη Βαμβακού (1.000m υψόμετρο) και του σταθμού στο Άστρος (παράκτιος). 
 Συνολικά η περιοχή μελέτης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη 
χλωρίδα και τους επί μέρους τύπους οικοτόπου. Η πανίδα, λόγω της μακροχρόνιας 
παρουσίας του ανθρώπου και της εύκολης σχετικά πρόσβασης, ουσιαστικά δεν 
περιλαμβάνει ιδιαίτερα σπάνια ή απειλούμενα είδη σε σημαντικό αριθμό και χωρική 
συγκέντρωση. 
 Όσον αφορά την χλωρίδα, η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από μεγάλη οικολογική 
αξία. Μερικά από τα είδη και υποείδη της περιοχής είναι μοναδικά στον Ευρωπαϊκό χώρο, 
όπως τα τοπικά ενδημικά και ορισμένα σπάνια ασιατικά είδη (Juniperus drupacea, 
Thalictrum orientale κλπ). Συνολικά, στην περιοχή έχουν καταγραφεί 276 είδη και υποείδη 
(χωρίς να υπάρχει ακόμη πλήρης καταγραφή) από τα οποία τα τοπικά ενδημικά του 
Πάρνωνα ανέρχονται σε 14 είδη και υποείδη, τα ενδημικά της Πελοποννήσου σε 24, τα 
ελληνικά ενδημικά σε 36 και τα σπάνια για την Ελλάδα και την Ευρώπη σε 10. 
 Όσον αφορά την πανίδα αξιόλογη είναι η παρουσία 53 ειδών ορνιθοπανίδας του 
Παραρτήματος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/ 409 ενώ από την υπόλοιπη πανίδα 6 είδη 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 92/ 43, 24 είδη 
προστατεύονται με βάση την εθνική νομοθεσία, τις διεθνείς συμβάσεις ή περιλαμβάνονται 
στον Εθνικό Κόκκινο Κατάλογο και 18 είναι ενδημικά. Γενικά, τα ενδημικά, απειλούμενα, 
σπάνια και προστατευόμενα είδη πανίδας κατανέμονται ως εξής: 12 είδη θηλαστικών, 2 
είδη ιχθυοπανίδας, 19 είδη ερπετών, 5 είδη αμφιβίων και 22 είδη ασπόνδυλων. 
 Όσον αφορά τους τύπους οικοτόπων υπάρχουν τρεις τύποι οικοτόπων 
προτεραιότητας (Δάση Μαύρης Πεύκης, Δάση Μηλόκεδρου και Δάση Δενδρόκεδρου) από 
τους οποίους τα Δάση του Δενδρόκεδρου είναι μοναδικά στην Ευρώπη. Επίσης, 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι οικότοποι των Δασών Καστανιάς, των απότομων πλαγιών, 
των Μεσογειακών ασβεστολιθικών γκρεμών, των νοτιοελληνικών γκρεμών, των αμμοθινών 
και των αλοφυτικών πεδίων. 
Για την καλύτερη προσέγγιση η περιοχή μελέτης χωρίζεται στις κάτωθι ζώνες: 

1. Αλπική - υποαλπική ζώνη (πάνω από τα 1500m) 
2. Μικτά δάση στην ημιορεινή ζώνη και τα δάση κωνοφόρων στην ορεινή ζώνη (600- 800      

- 1500m) 
3. Θαμνώνες αείφυλλων-πλατύφυλλων (από τα 700m μέχρι την ακτή). Στη ζώνη αυτή 

εντοπίζονται και οι καλλιέργειες είτε ως ενιαίες καλλιεργούμενες εκτάσεις στις χαμηλού 
υψομέτρου πεδινές περιοχές είτε ως πιο διάσπαρτες και διακοπτόμενες μικτές 
καλλιέργειες στη λοφώδη και ημιορεινή ζώνη. 

4. Παράκτια ζώνη - υγρότοποι 
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Αλπική - Υποαλπική ζώνη (πάνω από τα 1500m) 
 Στην κύρια κορυφογραμμή του Πάρνωνα από την κορυφή Μεγάλη Τούρλα (1935m) 
στα βόρεια μέχρι την κορυφή Προφήτης Ηλίας (1780m) στα νότια εμφανίζονται τα 
περισσότερα ενδημικά είδη της χλωρίδας. 
 Η ζώνη αυτή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την υποστήριξη 
απειλουμένων ειδών της πανίδας. Από ορνιθολογική σκοπιά υπάρχουν λίγα είδη, η 
περιοχή παρουσιάζει όμως ενδιαφέρον εξαιτίας των ειδικά προσαρμοσθέντων ειδών. 
 Έχουν καταγραφεί δύο είδη που περιλαμβάνονται στην Κοινοτική Οδηγία 79/ 409. 
 

 
                                                                                                                                                            (πηγή: www.parnonas.org) 

 
Μικτά δάση και δάση κωνοφόρων στην ορεινή ζώνη (600 - 800 - 1500m) 
 Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουσία των ορεινών οικισμών καθώς και από 
τα δάση τα οποία και εκμεταλλεύονται. 
 Εδώ αναπτύσσονται σημαντικοί οικότοποι προτεραιότητας (Δάση Μαύρης Πεύκης, 
Δάση Μηλόκεδρου, Δάση Δενδρόκεδρου). 
 Η πανίδα παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον και περιλαμβάνει (εκτός 
της ορνιθοπανίδας): 
 
Θηλαστικά: Τρανορινόλοφος (Rhinolophus ferrum-equinum), Πυρρομυωτίδα (Myotis 
emarginatus). 
Ερπετά και Αμφίβια: Κρασπεδοχελώνα (Testudo marginata), Σπιτόφιδο (Elaphe 
situla), Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata). 
- 2 είδη θηλαστικών του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου: Τσακάλι (Canis aureus), 
Δενδρομυωξός (Dryomys nitedula wingei) 
17 ενδημικά είδη: 
Θηλαστικά: Αλεπού (Vulpes vulpes hellenica), Κρικοποντικός (Apodemus flavicollis 
dietzi). 
Ερπετά: Πελοποννησιακή Γουστέρα (Podarcis peloponnesiaca), Κεφαλλονίτικο 
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Κονάκι (Anguis cephallonicus), Αιγαιόσαυρα (Podarcis erhardii livadiaca), 
Γραικόσαυρα (Lacerta graeca). 
Ασπόνδυλα: Porcellio messenicus, Armadillidium kalamatense, Poecilimon nobilis, 
Poecilimon tesselatus, Platycleis parnon, Oropodisma chelmosi, Chorthippus 
pulloides, Armadillidium tripolitzense, Porcellio nasutus, Dailognatha vicina, 
Cantharis dahlgreni 
- 21 είδη που προστατεύονται βάσει διεθνών συμβάσεων: 
Θηλαστικά: Λαγός (Lepus europaeus), Νυφίτσα (Mustela nivalis), Κουνάβι (Martes 
foina), Ασβός (Meles meles). 
Ερπετά: Κυρτοδάκτυλος (Cyrtodactylus kotschyi bibroni) Σαπίτης (Malpolon 
monspessulanus), Οχιά (Vipera ammodytes) Οφιόμορος (Ophiomorus 
punctatissimus), Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata), Δενδρογαλιά (Coluber 
gemonensis), Βακνόσαυρα (Podarcis taurica ionica), Τοιχόσαυρα (Podarcis muralis 
albanica), Τυφλίτης (Ophisaurus apodus), Ασινόφιδο (Coronella austriaca), 
Κυβόφιδο (Natrix tessellata). 
Αμφίβια: Πρασινόφρυνος (Bufo viridis), Δενδροβάτραχος (Hyla arborea), 
Πηδοβάτραχος (Rana dalmatina), Γραικοβάτραχος (Rana graeca), Λιμνοβάτραχος 
(Rana ridibunda). 
Ασπόνδυλα: Zerynthia polyxena. 
 Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα ξεχωρίζουν δύο υποζώνες, η ορεινή ζώνη των 
κωνοφόρων (υψόμετρο 800 - 1500 μέτρα) στην οποία έχουν καταγραφεί 18 είδη που 
περιλαμβάνονται στην Κοινοτική Οδηγία 79/ 409 και η ημιορεινή ζώνη των μικτών δασών 
(υψόμετρο: 600 - 800 μέτρα) στην οποία έχουν καταγραφεί 17 είδη που περιλαμβάνονται 
στην Κοινοτική Οδηγία 79/ 409. 
 Η ορεινή ζώνη των κωνοφόρων παρουσιάζει έντονο ορνιθολογικό ενδιαφέρον όχι 
τόσο ως προς την ποικιλότητα των ειδών όσο ως προς την πυκνότητα των πληθυσμών, 
ιδιαίτερα στρουθιόμορφων πουλιών. Πιο συγκεκριμένα, απαντώνται τα συνήθη δασικά είδη 
που απαντώνται και στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, όμως απουσιάζουν οι 
περισσότεροι δρυοκολάπτες λόγω μάλλον της γεωγραφικής θέσης της περιοχής. Όμως, το 
σχετικά με άλλους Ελληνικούς ορεινούς όγκους ηπιότερο κλίμα του Πάρνωνα, η πλούσια 
δάσωση με ταυτόχρονη παρουσία Ελάτων και Μαυρόπευκων, η απουσία έντονων και 
μακράς διάρκειας χιονοπτώσεων, συντείνουν στη διατήρηση πολύ πυκνών πληθυσμών 
πουλιών, κυρίως στρουθιόμορφων, ακόμη και κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, παρ 
όλο που σε αυτήν την περίοδο οι πληθυσμοί αραιώνουν εξ αιτίας της συμπεριφοράς 
διεκδίκησης πεδίων επικράτειας. Από την άποψη της προστασίας, δεν αναγνωρίζονται 
ειδικές απειλές για τα απαντώμενα είδη. 
 Η ημιορεινή ζώνη μικτών δασών παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο ως προς την 
ποικιλία των ειδών όσο και ως προς την πυκνότητα των πληθυσμών τους. Πιο 
συγκεκριμένα εκεί απαντάται η μεγαλύτερη ποικιλία πουλιών σε σχέση με τα υπόλοιπα 
εξεταζόμενα ενδιαιτήματα. Και σ΄ αυτή τη ζώνη δεν εντοπίζονται ειδικές απειλές για τα 
διάφορα είδη πουλιών. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί το γεγονός ότι σ΄ αυτή τη ζώνη είναι 
χτισμένα αρκετά από τα χωριά του Πάρνωνα, περιβαλλόμενα κυριολεκτικά από το είδος 
αυτής της βλάστησης αλλά και με παρεμβαλλόμενους μικρούς αγρούς κηπευτικών ή 
οπωροφόρων, δημιουργώντας έτσι μια έντονη μωσαϊκότητα ενδιαιτημάτων. Αυτός ο 
παράγων, καθώς και η ύπαρξη συνήθως ρεόντων υδάτων κοντά στα χωριά, δημιουργούν 
πολύ ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης και αναπαραγωγής δεκάδων ειδών πουλιών, έτσι ώστε 
γύρω από τέτοια χωριά να έχουν δημιουργηθεί κυριολεκτικά μικροί “ορνιθολογικοί 
παράδεισοι”. 
 Στη ζώνη αυτή βρίσκεται και το σημαντικότερο τμήμα του Φαραγγιού του Λεωνιδίου- 
Ελώνης στο οποίο παρατηρείται μεγαλύτερη συχνότητα παρουσίας βραχόφιλων ειδών της 
ορνιθοπανίδας όπως ο Βραχοτσοπανάκος, η Κάργια, το Βραχοχελίδονο, η Ασπροκώλα, ο 
Γαλαζοκότσυφας και διάφορα αρπακτικά πουλιά όπως το Βραχοκιρκίνεζο που διατηρεί 
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εκεί αρκετά αναπαραγόμενα ζευγάρια, η Γερακίνα, η Κουκουβάγια και ο Μπούφος. Επίσης 
είναι πολύ πιθανή η συχνή παρουσία ή και φώλιασμα του Πετρίτη και του Χρυσαετού. 
Τέλος η ζώνη αυτή παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη χλωρίδα της, η 
οποία και αποτελεί και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της.  
 
Οι σημαντικότερες περιοχές όσον 
αφορά σπάνια, απειλούμενα και ενδημικά είδη χλωρίδας είναι: 

1. Η περιοχή γύρω από την Καστάνιτσα και μέσα στο χωριό. 
2. Η περιοχή γύρω από τη Μονή Μαλεβής και κυρίως νότια του Μοναστηριού (συστάδα 

Juniperus drupacea). 
3. Η περιοχή γύρω από τα χωριά Ορεινή Μελιγού και Άγιος Ιωάννης. 
4. Η χαράδρα του Δαφνώνα (Λεωνιδίου) και η περιοχή της Μονής Ελώνης). 

 
Λοφώδης-ημιορεινή ζώνη αείφυλλων-πλατύφυλλων 
 Είναι η ζώνη που έχει επηρεαστεί εντονότερα από τον άνθρωπο και χαρακτηρίζεται 
από βοσκότοπους. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά σπάνια ή 
απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας ούτε όσον αφορά τα επί μέρους ενδιαιτήματα. Και 
σ΄αυτήν τη ζώνη πάντως, η ποικιλία των ειδών της ορνιθοπανίδας είναι αξιόλογη όπως και 
η πυκνότητα των πληθυσμών χωρίς όμως να παρουσιάζει ιδιαίτερο ορνιθολογικό 
ενδιαφέρον συγκριτικά με άλλες αντίστοιχες περιοχές της χώρας. Και σ΄αυτή τη ζώνη δεν 
εντοπίζονται ιδιαίτερες περιοχές με σημαίνουσα ορνιθολογική σημασία όπου πρέπει να 
ισχύσουν ειδικά μέτρα προστασίας - διαχείρισης. 
 Οι συστηματικά καλλιεργούμενες περιοχές είναι σχετικά λίγες και όχι εκτενείς. Επίσης, 
σε μεγάλο ποσοστό της επιφάνειάς τους καλύπτονται από ελαιώνες. Οι καλλιέργειες είναι 
ως επί το πλείστον εκτατικές, χωρίς αξιόλογες δυνατότητες εντατικοποίησής τους και έτσι 
δεν χρήζουν εφαρμογής ιδιαίτερων μέτρων γι αυτή καθαυτή την προστασία-διατήρηση της 
ορνιθοπανίδας. 
 
Παράκτια ζώνη - Υγρότοποι 
 Εδώ περιλαμβάνονται ο υγρότοπος της λίμνης Μουστού, οι μικροί υγρότοποι βόρεια 
του Μουστού, οι μικροί υγρότοποι νότια του Μουστού και ο υγρότοπος του κόλπου 
Φωκιανού. Από τους υγροτόπους αυτούς ιδιαίτερη σημασία έχει ο υγρότοπος της λίμνης 
Μουστού. 
 Για τον υγρότοπο του Μουστού, θα πρέπει να σημειωθεί κατ΄αρχήν το ότι αν και είναι 
σχετικά μικρός (έχουν απομείνει 1600 περίπου στρέμματα), εν τούτοις περιλαμβάνει 
μεγάλη ποικιλία επιμέρους υγροτοπικών ενδιαιτημάτων όπως π.χ. λιμνοπηγή, ρυάκια- 
κανάλια, αλμυρόβαλτους με αλμυρίκια ή με βούρλα ή με χαμηλά αλόφυτα, γλυκόβαλτο με 
καλαμώνα και μαχαιρίδια, διαβαθμίσεις βάλτων, λασποτόπια και αμμουδερές ακτές. Έτσι, 
και η ποικιλία των ειδών που απαντώνται σ΄ αυτόν είναι αξιόλογη. 
 Η περιβάλλουσα βλάστηση συντίθεται κυρίως από φρύγανα, συστάδες με αλμυρίκια 
και ελαιώνες. 
 Βόρεια και Νότια της λίμνης Μουστού υπάρχουν μικρότερες λίμνες και αλμυρόβαλτοι 
ενώ στα Δυτικά ο λόφος Σοποτός (387m) αποτελεί το φυσικό όριο της λίμνης. Παράλληλα 
με την λίμνη βρίσκεται η παράκτια ζώνη από την οποία χωρίζεται με αμμοθίνες. 
 Η μικρότερη λίμνη Χεροννησίου έκτασης 20 περίπου στρεμμάτων, δεύτερη σε έκταση 
μετά τον Μουστό σχηματίζεται από τα νερά πηγής που αναβλύζουν από τις παρυφές του 
ομώνυμου λόφου και επικοινωνεί απ’ ευθείας με την θάλασσα. 
 Από τα είδη της πανίδας η κρασπεδοχελώνα (Testudo marginata), το ψάρι Ζαχαριάς 
(Aphanius fasciatus) και το σπιτόφιδο Elaphe situla αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της 
Κοινοτικής Οδηγίας 92/43. Άλλα σημαντικά είδη είναι ο φρύνος Bufo viridis και η σαύρα 
Ophiomorus punctatissimus τα οποία και προστατεύονται από τη συνθήκη της Βέρνης και 
την Ελληνική νομοθεσία (προεδρικό διάταγμα 67/1981) και η Σακοράφα (Syngnathus 
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abaster). Επίσης αξίζει να σημειωθεί και η παρουσία του ενδημικού ασπόνδυλου Cantharis 
dahlgreni. 
 Στην ορνιθοπανίδα έχουν καταγραφεί 33 είδη που περιλαμβάνονται στην Κοινοτική 
Οδηγία 79/ 409. 
 Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σημεία 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον. Μεταξύ αυτών οι 
σημαντικότερες είναι: 

 Η Τριποταμιά 

 Το Οροπέδιο του Πάρνωνα 

 Η Κοιλάδα του Δαφνώνα 

 Το Οροπέδιο της Παληοχώρας 
                                                                                                               

5.2 Το δίκτυο NATURA 2000 (http://www.ypeka.gr/ ) 

 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες 
φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: 
 
τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, 
όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» 
τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI) όπως 
ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι 
οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια 
του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής. 
Οι ΖΕΠ, μετά το χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο 
Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 
92/43/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των 
ΤΚΣ πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών Mελών 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα 
Βιογεωγραφικών Σεμιναρίων. Οι ΤΚΣ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  
 
 
Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις 
περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation - SAC)» 
το αργότερο μέσα σε μια εξαετία και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για την διατήρηση σε 
ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός 
αυτών. Οι ΕΖΔ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 
  
Η εφαρμογή του Δικτύου στην Ελλάδα 
 
Η καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και 
οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα μας (296 περιοχές – «Επιστημονικός 
Κατάλογος»), έγινε από ομάδα περίπου 100 επιστημόνων που συστήθηκε ειδικά για το σκοπό 
αυτό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE (1994-1996) με τίτλο «Καταγραφή, 
Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και 
Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Στον «Επιστημονικό Κατάλογο» εντάχθηκε το 
σύνολο σχεδόν των μέχρι τότε προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
  



 
78 

 

Η επιλογή των τόπων που προτάθηκαν από τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε από κοινή 
ομάδα εργασίας των πρώην Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και  Γεωργίας κατόπιν γνωμοδοτήσεων όλων 
των συναρμόδιων Υπουργείων. Οι συμπληρώσεις – τροποποιήσεις του καταλόγου βασίστηκαν 
στα συμπεράσματα των βιογεωγραφικών σεμιναρίων για τη Μεσογειακή ζώνη και στον 
χαρακτηρισμό από το BirdLife International Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά στην Ελλάδα. 
  
Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 241 Τόπους 
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ). Οι δύο κατάλογοι περιοχών παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις 
όσον αφορά τις εκτάσεις τους. 
  
Ο κατάλογος των Ελληνικών Ζωνών Ειδικής Προστασίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1495/Β/06.09.2010 ως παράρτημα στη νέα ενσωμάτωση της Οδηγίας 79/4009/ΕΟΚ (η οποία 
κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ). 
  
239 Ελληνικοί Τόποι Κοινοτικής Σημασίας χαρακτηρίστηκαν ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης με το 
Ν3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011). 
 
Όπως βλέπουμε στον παρακάτω χάρτη οι κοντινότερες περιοχές που εντάσονται στο δίκτυο 
Natura 2000 είναι η λίμνη Τάκα, η λιμνοθάλασσα Μουστού αλλά και το όρος Πάρνωνα.  
 

 
(πηγή: www.natura2000.eea.europa.eu) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΑΝΟΥ 
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6.1 Χαρακτηριστικά του ποταμού Τάνου 
 
 Η λεκάνη απορροής του ποταμού Τάνου έχει έκταση περίπου 260km2 και το μήκος της κύριας 
κοίτης του είναι περίπου 43km. Οι πηγές του Τάνου βρίσκονται δυτικά της κορυφής του 
Πάρνωνα, Μεγάλη Τούρλα (1935m) και η εκβολή του στο δυτικό τμήμα του Αργολικού Κόλπου, 
βόρεια του Παράλιου Άστρους. 
 Η λεκάνη απορροής του ρέματος Μαριόρρεμα βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, 
στη νότια περιοχή της ΛΑΠ (GR31). Το ρέμα πηγάζει από το νότιο τμήμα του Πάρνωνα και 
εκβάλλει στην πεδιάδα του Έλους ανατολικά της εκβολής του ποταμού Ευρώτα, στις ακτές του 
Λακωνικού κόλπου. Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση περίπου 257 km2 και το μήκος της 
κύριας κοίτης του είναι περίπου 37km. Βόρεια του οικισμού του Έλους το ρέμα διαχωρίζεται σε 
ένα διευθετημένο τμήμα που διέρχεται δυτικά του οικισμού και σε ένα τμήμα που έχει εκτραπεί 
και διέρχεται ανατολικά του Έλους. Οι δύο αυτές κοίτες εκβάλουν στην λιμνοθάλασσα Βιβαρίου. 
 Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν οριστεί γραμμικές περιοχές προστασίας πλάτους 50 μέτρων 
εκατέρωθεν της κοίτης του ρέματος από τις εκβολές μέχρι τα όρια του νομού Αρκαδίας. 
Από τις περιοχές εξαιρούνται τμήματα που ευρίσκονται ήδη εντός ορίων οικισμών εντός 
εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. ή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. 

 

6.2 Ποιότητα Νερών 
 
 Η ποιότητα νερών του ποταμού Τάνου έχει μειωθεί λόγω της αυξημένης ρύπανσης που 
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Οι κάτοικοι εναποθέτουν απορρίμματα, ενώ εκεί καταλήγουν 
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και ορισμένα λύματα από τις γύρω περιοχές. Επίσης τα λιπάσματα, που χρησιμοποιούνται 
ευρέως στην έτσι κι αλλιώς αγροτική περιοχή, διεισδύουν στον εδαφικό μανδύα και στη συνέχεια 
με τη διαδικασία της διήθησης εισέρχονται στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα ή στα επιφανειακά 
νερά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 
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7.1 Πληροφορίες σχετικά με τα οικοσυστήματα (el.wikipedia.org) 
 
 Ως οικοσύστημα μπορούμε να θεωρήσουμε μια βασική οικολογική μονάδα που αποτελείται από 
το φυσικό περιβάλλον και τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό. Ως σύστημα μελέτης 
περιλαμβάνει βιοτικά στοιχεία δηλαδή το σύνολο των οργανισμών ή βιοκοινότητα ενός 
οικοτόπου, αβιοτικά στοιχεία, όπως είναι ο αέρας, το νερό, το χώμα ο ήλιος κ.ά., καθώς και τις 
μεταξύ τους συνολικές αλληλεπιδράσεις. Η επιστήμη που μελετά τα οικοσυστήματα είναι 
η οικολογία. 
 
Κάθε σύστημα των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων μιας περιοχής αποτελείται από: 

 Το σύνολο των οργανισμών που ανήκουν στο ίδιο είδος, δηλαδή τον πληθυσμό. 

 Το σύνολο των πληθυσμών ενός οικοσυστήματος και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ 
τους, δηλαδή την βιοκοινότητα. 

 Την περιοχή στην οποία ζει ένας πληθυσμός ή μια βιοκοινότητα, δηλαδή τον βιότοπο. 
 
 Υπάρχουν πολλοί τύποι οικοσυστημάτων. Στην θάλασσα ονομάζονται θαλάσσια οικοσυστήματα, 
όσα απαντούν σε ακτές αποκαλούνται παράκτια οικοσυστήματα, ενώ στην ξηρά 
ονομάζονται χερσαία οικοσυστήματα. Όταν σε μια έκταση ξηράς υπάρχουν μόνο γεωργικές 
καλλιέργειες, τότε θεωρείται αγροτικό οικοσύστημα. Υπάρχουν, επίσης, και τα οικοσυστήματα 
των γλυκέων υδάτων, οι υγρότοποι. Ο ρόλος των τελευταίων είναι βασικός, καθώς αποτελούν 
βασική πηγή τροφής και προστασίας σε ένα μεγάλο αριθμό πτηνών, θηλαστικών, ψαριών και 
άλλων οργανισμών. 
 
 Δασικό οικοσύστημα είναι το οικοσύστημα των φυτών και ζώων, στο οποίο κυριαρχούν τα 
δενδρώδη δασικά είδη. 
 
Διάκριση οργανισμών 
 Σε ένα οικοσύστημα, οι οργανισμοί διακρίνονται ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν την 
τροφή τους. Πιο συγκεκριμένα: 
 

 Παραγωγοί ή αυτότροφοι οργανισμοί είναι εκείνοι που δεσμεύοντας συνήθως την ηλιακή 
ακτινοβολία με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης ή αξιοποιώντας άλλου είδους ενέργεια, 
παράγουν γλυκόζη από ανόργανα μόρια, όπως νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Στους 
παραγωγούς συναντάμε τα φυτά, τα κυανοβακτήρια και τα φύκη. 

 Καταναλωτές ή ετερότροφοι οργανισμοί είναι εκείνοι που αποκτούν ενέργεια μέσω της 
τροφής τους. Ανάλογα με το πόσο απέχουν από τους παραγωγούς, διακρίνονται σε 
καταναλωτές πρώτης τάξης (φυτοφάγα ζώα), καταναλωτές δεύτερης τάξης (σαρκοφάγα 
ζώα που τρέφονται με φυτοφάγα), τρίτης τάξης (σαρκοφάγα ζώα που τρέφονται με άλλα 
σαρκοφάγα) κ.ο.κ. 

 Αποικοδομητές είναι τα βακτήρια και οι μύκητες που διασπούν τη νεκρή οργανική ύλη και 
τη μετατρέποντας την σε ανόργανη, ώστε να είναι αξιοποιήσιμη από τους παραγωγούς 
στη συνέχεια. Νεκρή οργανική ύλη αποτελούν οι νεκροί οργανισμοί, τα πεσμένα φύλλα και 
οι καρποί κ.ά. 

 
Ιδιότητες Οικοσυστήματος 
 Ένα οικοσύστημα έχει τη δυνατότητα να διατηρείται σε ισορροπία μέσω των αυτορρυθμιστικών 
μηχανισμών που διαθέτει.  Έτσι επαναφέρουν την ισορροπία ανάμεσα στις σχέσεις των 
οργανισμών που ζουν σε αυτό, αν αυτή τείνει να διαταραχτεί. 
 Η ισορροπία είναι ανάλογη της ποικιλότητας. Όσο πιο πολλά διαφορετικά είδη οργανισμών 
υπάρχουν σε ένα οικοσύστημα, τόσο μεγαλύτερη ισορροπία υπάρχει σε αυτό, καθώς διατίθενται 
περισσότεροι αυτορρυθμιστικοί μηχανισμοί. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
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 Για παράδειγμα, αν μια μεταβολή περιορίσει τον πληθυσμό ενός είδους, το είδος που τρέφεται 
από αυτό θα έχει εναλλακτικές επιλογές να τραφεί σε ένα οικοσύστημα με ποικιλότητα και δεν θα 
κινδυνέψει να εξαφανιστεί, αντίθετα με ένα οικοσύστημα περιορισμένης ποικιλότητας. 
 Ένα οικοσύστημα δεν έχει συγκεκριμένο μέγεθος. Ο μελετητής του οικοσυστήματος είναι εκείνος 
που καθορίζει την αρχή και το τέλος του. Έτσι, ένα οικοσύστημα μπορεί να αποτελεί ολόκληρη η 
Γη, ή ακόμα και μια γλάστρα με ένα φυτό, όπου ζουν φυτά, έντομα, μικροοργανισμοί κλπ. 
 
Προϋποθέσεις διατήρησης ενός οικοσυστήματος 
 Για να διατηρηθεί ένα οικοσύστημα απαιτείται: 
 

 συνεχής προσφορά ενέργειας σε αυτό, η οποία εξασφαλίζεται από την ηλιακή ακτινοβολία 
ή άλλες μορφές ενέργειας στα αυτότροφα οικοσυστήματα και την εισαγωγή τροφών από 
τα αυτότροφα οικοσυστήματα στα ετερότροφα. 

 η διαθεσιμότητα της ενέργειας στους οργανισμούς που ζουν στο οικοσύστημα, που 
επιτυγχάνεται με τις τροφικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. 

 η ανακύκλωση των στοιχείων που εξασφαλίζουν τη ζωή, ώστε να είναι διαθέσιμα από τους 
οργανισμούς. 

 
Καταρράκτης Λεπίδας                                                                                                        (πηγή: www.wikiloc.com) 

 
 
 
 
 

http://www.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=5899459
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7.2 Το αβιοτικό περιβάλλον (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού) 
 
 Η περιοχή πλησίον του ποταμού είναι κυρίως ορεινή και διαμορφώνεται απότομα από τη 
θάλασσα μέχρι μεγάλο ύψος. Εκτείνεται ανατολικά της ακτογραμμής από το Κιβέρι 
μέχρι τον όρμο Φωκιανού και μέχρι τους δυτικούς πρόβουνους του Πάρνωνα. 
 Πεδινά τμήματα μικρής έκτασης αναπτύσσονται παράκτια στην περιοχή Παραλίου 
Άστρους. 
 Η κλίση του ανάγλυφου στις περιοχές αυτές κυμαίνεται από 0 - 10% (στα περιθώρια 
των πεδινών περιοχών), ενώ το υψόμετρο φθάνει τα 120 m. 
 Ημιορεινή μπορεί να χαρακτηρισθεί η περιοχή στους πρόβουνους του Πάρνωνα. 
Αποτελεί σημαντικό τμήμα στην περιοχή έρευνας, το υψόμετρο φθάνει τα 900 μ ενώ η 
μορφολογική κλίση κυμαίνεται από 10 - 40 %. 
 Το ανάγλυφο περιλαμβάνει χαράδρες, χωρίς να υφίσταται 
σημαντικός αριθμός διακλαδώσεων. 
 Ορεινή θεωρείται η περιοχή της οροσειράς του Πάρνωνα, όπου το υψόμετρο 
κυμαίνεται από 900 έως 1930 μ, ενώ η μορφολογική κλίση φτάνει τοπικά το 65%. 
Οι ακτές είναι πολυσχιδείς και στην πλειοψηφία τους απότομες με εξαίρεση τις 
αμμώδεις παραλίες στους όρμους Πουλίθρων, Λεωνιδίου και Άστρους. 
 Σχετικά με το στάδιο εξέλιξης η περιοχή μπορεί να χωριστεί σε τρία επί μέρους 
τμήματα: 

 Στο κεντρικό τμήμα της, στον ορεινό όγκο του Πάρνωνα (διεύθυνση ΒΔ - ΝΑ), η περιοχή 
βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διάβρωσης, το οποίο χαρακτηρίζεται ως στάδιο 
προχωρημένης νεότητας - ωριμότητας. Έχει σχηματισθεί ολοκληρωμένο σύστημα 
αποστράγγισης με μεγάλο αριθμό ρεμάτων ανά μονάδα επιφάνειας. Οι κοιλάδες είναι 
βαθιές με μεσοποτάμιους υδροκρίτες στενούς. Το ανάγλυφο είναι πολυσχιδές και 
εμφανίζει σημαντική διάβρωση κατά την κατακόρυφη έννοια. 

 Τα περιθώρια της ορεινής περιοχής, από άποψη διάβρωσης βρίσκονται σε στάδιο 
ωριμότητας. Η διαφοροποίηση από την ορεινή περιοχή, οφείλεται στην παρουσία 
επιφανειών ισοπέδωσης (οροπέδια). 

 Οι μικρής έκτασης πεδινές εκτάσεις βρίσκονται σε στάδιο γήρανσης όπου ρέματα μεγάλου 
μήκος κινούνται σε προσχωσιγενείς πεδιάδες. Εκεί ο αριθμός των ρεμάτων ανά μονάδα 
επιφανείας είναι μικρός. 

 Γενικό χαρακτηριστικό της περιοχής από άποψη μορφολογίας είναι το απότομο και 
χωρίς σημαντικές διακλαδώσεις ανάγλυφο. 
 Ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή μελέτης έχει η περιοχή του υγρότοπου Μουστού, ο 
οποίος σχηματίστηκε από την υπερύψωση της παραλιακής ζώνης με αμμώδεις η 
αμμοχαλικοειδής αποθέσεις της θάλασσας (θίνες) και από πηγαία πόσιμα η υφάλμυρα 
νερά προερχόμενα από καρστικές πηγές στη στάθμη περίπου της θάλασσας. 
 Στην περιοχή γύρω από την λίμνη και αμέσως μετά το άνω επιφανειακό στρώμα 
υπάρχει στρώμα τεφρόχρουν αργιλοαμμώδες με μεγάλη περιεκτικότητα σε λευκά 
όστρακα. Το υπέδαφος, μέχρι βάθους 1m, αποτελείται από πλαστική άργιλο, τόσο προς 
την πλευρά της θάλασσας όσο και προς βορρά και νότο της λίμνης. Προς την πλευρά της 
θάλασσας κάτω από την άργιλο συναντάται στρώμα αμμοχάλικων θαλάσσης που 
βρίσκεται υψηλότερα καθώς προχωρούμε προς την θάλασσα. 
 Σε μερικά σημεία του βόρειου τμήματος το αμμοχάλικο έχει συμπυκνωθεί σε 
κροκαλοπαγές πάχους 20cm. 
 
Υδρολογική λεκάνη Τάνου 
 Ο κύριος άξονας απορροής έχει αρχικά διεύθυνση από Ν προς Β όπου και 
παρουσιάζει κατά θέσεις μόνιμη ροή, στο μέσο περίπου της λεκάνης και βόρεια της 
κοινότητας Αγ. Γεωργίου στρέφεται κατά 90° και ακολουθεί διεύθυνση Δ - Α και εκβάλλει 
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στον Αργολικό κόλπο. Το υδρογραφικό δίκτυο στο σύνολό του είναι παράλληλου τύπου. 
Μεγάλος αριθμός ρεμάτων αναπτύσσεται είτε κατά μήκος ρηγμάτων, είτε παράλληλα 
σ΄ αυτά. 
 Γενικά το υδρογραφικό δίκτυο είναι αραιό με μεγάλου μήκους κλάδους φαινόμενο το 
οποίο πρέπει να αποδοθεί στην επικράτηση των μεγάλης περατότητας ανθρακικών 
σχηματισμών στο μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνης. Χαρακτηριστικό για το υδρογραφικό 
δίκτυο είναι η μόνιμη ροή κατά μήκος του κύριου κλάδου διεύθυνσης Ν - Β. 

7.3 Το βιοτικό περιβάλλον (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού) 
 
Βλάστηση και χλωρίδα 
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διαπλάσεις της βλάστησης στην περιοχή 
μελέτης με τα χαρακτηριστικά είδη τους. Η περιγραφή της διαδοχής των διαπλάσεων 
στηρίζεται στην κατάταξη κατά Ντάφη (1976) και κατά Horvat (1962) ενώ αντλήθηκαν 
πληροφορίες από Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον φορέα 
διαχείρισης της περιοχής. 
 Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από έντονο και κατακερματισμένο ανάγλυφο και 
περιλαμβάνει τον κεντρικό ορεινό όγκο του Πάρνωνα και τις απότομες απολήξεις του προς 
τη θάλασσα καθώς και την ΒΔ περιοχή που αποτελεί συνέχεια του οροπεδίου της 
Τρίπολης. 
 Από το υψόμετρο των 750m και με έμφαση στα ΒΔ της περιοχής εμφανίζεται η Pinus 
nigra (μαύρη πεύκη) σε αμιγείς σχετικά συστάδες και σταδιακά δίνει τη θέση της προς Ν στην 
Abies cephalonica (κεφαλλονιακή ελάτη) σχηματίζοντας στο ενδιάμεσο εκτεταμένες μικτές 
συστάδες μέχρι και του υψομέτρου των 1500m. 
 Τα ψηλά δάση της περιοχής ορίζονται από την νοητή περιφέρεια των πρώην 
Κοινοτήτων Βαμβακούς, Βερίων, Αγριάνων, Κοσμά, Παλαιοχωρίου, Αγ.Βασιλείου, 
Πλατανακίου, Καστάνιτσας (όπου υπάρχει ένας σημαντικός καστανεώνας από Castanea 
vesca), Σίταινας, Πραστού και Μονής Μαλεβής. 
 Στα Δ του σχετικά επιμήκους κεντρικού ορεινού όγκου και μέχρι την νοητή οριογραμμή 
των πρώην Κοινοτήτων Βρεσθένων, Βασαρά, Γκοριτσάς, Γερακίου και Καρίτσας η περιοχή 
κυριαρχείται από τις διαπλάσεις των αείφυλλων πλατύφυλλων με κυρίαρχη την Quercus 
coccifera (πουρνάρι) που αντικατοπτρίζει την εντονότατη βόσκηση που ασκείται από παλιά 
στην περιοχή. 
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Castanea vesca 

 
 Στην περιοχή των Βρεσθένων είχε γίνει μία εκτεταμένη αναδασωτική προσπάθεια 
κατά το παρελθόν με την ενρητίνωση των θαμνώνων με Pinus radiata (παραθαλάσσια 
πεύκη - αμερικανική) και P. maritima (μεσογειακή πεύκη - της δυτικής Μεσογείου), που θεωρείται 
ότι αντιστοιχούν στο περιβάλλον των αείφυλλων πλατύφυλλων, και μετά από μία καταστροφική 
πρόσφατη πυρκαγιά, σε ολόκληρη την περιοχή έγινε αναδάσωση μόνο με Pinus maritima και 
ήδη, με την ταχεία ανάπτυξή της, έχει αλλάξει την φυσιογνωμία στην συγκεκριμένη περιοχή. 
 Στην Κοινότητα Καλλιθέας σε μία έκταση 1800 στρ. εμφανίζονται πυκνότατες 
συστάδες από Pinus halepensis (χαλέπιος πεύκη) με έντονα τα σημάδια της ρητίνευσης. 
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι ανατολικές περιοχές του Πάρνωνα που επί 
πλέον χαρακτηρίζονται από διακεκριμένες έντονες χαραδρώσεις (χαράδρα Λεωνιδίου, 
ρεύματος Βρασιάτη κ.λπ.). 
 Η διάπλαση των αείφυλλων πλατύφυλλων δίνει τη θέση της, πλησιάζοντας πολύ στην 
ακτογραμμή, στις ενώσεις των φρυγάνων. 
 Στα Β της περιοχής μελέτης ορίζονται οι περιοχές των Καρυών, του Αγ.Πέτρου, της 
Μεσορράχης και της Μονής Μαλεβής, που δέχονται γενικά την ευνοϊκή επίδραση των 
βροχοπτώσεων της ενδοχώρας και του υψομέτρου, και οι περιοχές που ορίζει ο νοητός 
άξονας Άνω και Κάτω Δολιανών με χαμηλότερο υψόμετρο. 
 Στις υγρότερες περιοχές η βλάστηση είναι πλούσια και σχηματίζονται συστάδες 
φυλλοβόλων πλατύφυλλων ενώ στην περιοχή των Καρυών σε υψομετρικό εύρος από 960 
- 1260m σχηματίζεται δρυοδάσος από Quercus conferta (πλατύφυλλος δρυς) σε έκταση 
3600 στρ. Στην περιοχή του Αγ. Πέτρου υπάρχει ένας ακόμα καστανεώνας (όπως επίσης 
και στην Κοινότητα Κοσμά). Στην περιοχή της Μονής Μαλεβής βρίσκεται η έκταση με αμιγή 
Juniperus drupacea (δενδρόκεδρο ή δρυπώδη κέδρο) ο οποίος όμως εξαπλώνεται και στις 
περιοχές του Πραστού, Αγ.Βασιλείου, Πλατανακίου, Παλαιοχωρίου και Κοσμά συνήθως σε 
μίξη με την Abies cephalonica (κεφαλλονιακή ελάτη) ή τα αείφυλλα πλατύφυλλα. 
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 Στις ξηρότερες (χαμηλότερες) βόρειες περιοχές και μέχρι την πεδιάδα του χειμάρρου 
Τάνου στο Άστρος, κυριαρχεί η Quercus coccifera (πουρνάρι) με έντονα τα σημάδια της 
υπερβόσκησης και με εκτεταμένες, στα χαμηλότερα σημεία, τις εκχερσώσεις για την 
καλλιέργεια της ελιάς. Ο κάμπος του Άστρους αποτελεί έναν αμιγή ελαιώνα 
χαρακτηριζόμενος σαν η περισσότερο θερμή θέση της περιοχής μελέτης. 
 Στη λίμνη Μουστός, λόγω του μικρού βάθους και της έκτασης, αναπτύσσονται στενές σχέσεις 
μεταξύ των φυτοκοινωνιών. Μεταξύ των Μακροφύτων μεγάλη είναι η κατανομή του 
Lambrothamnium papulosum και του Potamogeton vaginatus. Μεγάλη επίσης ανάπτυξη και 
κατανομή παρουσιάζεται στα νηματώδη χλωροφύκη (Enteromorpha, Chaetomorpha, 
Cladophora) και στο μεμβρανώδες Ulva lactuca. Κοντά στον πυθμένα είναι εμφανής η 
ανταγωνιστική σχέση Mακροφύτων και φυτοπλαγκτού. Στο φυτοπλαγκτό κυριαρχούν τα 
Δινομαστιγωτά και ιδιαιτέρως τα είδη Exuviaella baltica, Peridinium trochoideum, Prorocentrum 
micans, ενώ στα Διάτομα κυριαρχούν τα επί των μακροφυκών επίφυτα Licmophora, Cocconeis, 
Synedra, Fragilaria κ.λπ., και τα πλαγκτονικά Sceletonema, Rhizosolenia, Chaetoceros, 
Coscinodiscus κ.λπ. 
 Γενικά, από βλαστικής απόψεως η λίμνη ανήκει σε θερμές περιοχές αλμυρών - 
υφάλμυρων υδάτων. 
 Οι επί μέρους τύποι βλάστησης (ακολουθήθηκε, όπου ήταν δυνατόν, η ονοματολογία 
με βάση την Κοινοτική Οδηγία 92/ 43) και τα πιο συχνά εμφανιζόμενα είδη αναφέρονται 
παρακάτω: 
 
Βλάστηση φρυγάνων: Sarcopterium spinosum (Αφάνα), Centaurea spinosa, 
Corydothymus capitatus (Θυμάρι), Stachys spinosa, Rhamnus oleoides, Salvia triloba, 
Cistus incanus (Λαδανιά), Phlomis fruticosa (Ασφάκα), Origanum vulgare (Ρίγανη), Pistacia 
lentiscus (Σχίνος), Olea oleaster (Αγριελιά), Quercus coccifera (Πουρνάρι), Myrtus 
communis (Μυρτιά), κ.ά. Αποτελεί κοινή βλάστηση στην περιοχή μελέτης, καλύπτει κυρίως 
τις ημιορεινές περιοχές μέχρι και τις ακτές. 
 
Σκληρόφυλλα δάση: Quercus ilex (Αριά), Q. pubescens (Χλοώδης Δρύς), Q. coccifera 
(Πουρνάρι), Phillyrea media (Φιλική), Erica verticillata (Χαμόρεικι), E. arborea (Ρείκι), 
Arbutus unedo (Κουμαριά), Spartium junceum (Σπάρτο) κ.ά. Αποτελεί επίσης κοινή 
βλάστηση, αν και σε μεγάλες εκτάσεις έχει είτε υποβαθμιστεί (διαδοχή προς διαπλάσεις 
φρυγάνων) είτε αντικατασταθεί με καλλιέργειες. 
 
Βλάστηση απόκρημνων πλαγιών: Astragalus hellenicus, Corydalis bulbosa, 
Sclerochorton junceum, Euphorbia deflexa, Geranium macrorrhizum, Rumex scutatus. 
 
Βλάστηση ασβεστολιθικών γκρεμών: Campanula versicolor, C. rupestris, Sideritis 
roeseri, Stachys candidan Hypericum vesiculosum, Asperula arcadiensis, Galium 
boryanum, Alkanna greaca, Alyssum orientale, κ.ά. 
 
Βλάστηση γκρεμών ψηλών υψομέτρων: Silene auriculata, Achillea umbellata, 
Campanula rupicola, Saxifraga sibthorpii, S. marginata, Valeriana olenaea, Satureja 
parnassika, κ.ά. Εμφανίζεται κυρίως στον Ωριώντα και δευτερευόντως στον βασικό ορεινό 
όγκο του Πάρνωνα. 
 
Θαμνότοποι: Stipa pennata ssp. pulcherrina, Morina persica, Astragalus angustifolius, 
Daphne oleoides, Juniperus communis ssp. haemispherica, Berberis cretica, Anthemis 
montana, Prunus cocomilla 
 
Βλάστηση Νοτιοελληνικών γκρεμών: Silene auriculata, Achillea umbellata, Campanula 
rupicola, Valeriana olenaea, Satureja parnassica, Rosa glutinosa, Viola poetica, 
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Edraianthus parnassicus. 
 

 
Αλμυρίκια (ποταμός Τάνος) 

 
Δάση Καστανιάς: Castanea sativa 
 
Δάση Δρυός: Quercus frainetto 
 
Δάση με Μαύρη Πεύκη: Pinus nigra subsp. pallasiana. Εμφανίζονται κυρίως στον 
κύριο ορεινό όγκο του Πάρνωνα. 
 
Δάση ελάτης και μαύρης πεύκης: Abies cephalonica και Pinus nigra subsp. pallasiana. 
Εμφανίζονται κυρίως στην περιοχή της χαράδρας του Δαφνώνα και στον κύριο ορεινό 
όγκο του Πάρνωνα. 
 
Δάση Μηλόκεδρου: Juniperus foetidissima. Κυρίως στον κύριο ορεινό όγκο του 
Πάρνωνα. 
 
Δάση Δενδρόκεδρου: Juniperus drupacea. Οι σημαντικότερες διαπλάσεις 
αναπτύσσονται στον κύριο ορεινό όγκο του Πάρνωνα. 
Τέλος, στην παράκτια περιοχή και κυρίως όπου σχηματίζονται υγροτοπικά συστήματα 
(κυρίως στον υγρότοπο Μουστού και τους μικρούς υγρότοπους βόρεια και νότια αυτού) 
εμφανίζονται οι παρακάτω διαπλάσεις: 
 
Υδρόφιλη βλάστηση: Ruppia maritima, Potamatae. 
 
Αμμόφιλη βλάστηση: Agropyrum junceum, Eryngium maritimum (Αγκάθι), Medicago 
marina (Μηδική), Sporolopus pungens. 
 
Αλοφυτική βλάστηση: Juncus spp (Βούρλα), Arthrocnemum fruticosum (Αρμύρες), 
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Aster tripolium. 
 
Καλαμώνες με Phragmites australis (Αγριοκάλαμο). 
 
Φρύγανα: Corydothymus capitatus (Θυμάρι), Calicotome villosa (Ασπάλαθος). 
 
Θαμνώνες με Tamarix spp (Αρμυρίκια), Pistacia lentiscus (σχοίνος). 
 
Ειδικότερα στον ποταμό Τάνο βρέθηκαν επίσης τα παρακάτω είδη: 

 Mαργαρίτα 

 Bρώμη    

 Σπάρτο 

 Αλμυρίκι 

 Μάραθο 

 Sternbergia lutea (κρινάκι κίτρινο) 

 Καλάμι 

 Zώχος  

 Βάτος 

 Γαϊδουράγκαθο 

 Λυγιά 

 Πικροδάφνη 

 Φύκια 

 Καρποί πικροδάφνης 

 Άνθη πικροδάφνης 

 Πλάτανος 
 
Πανίδα 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μακροχρόνια παρουσία του ανθρώπου στην ευρύτερη 
περιοχή, σε συνδυασμό με την εύκολη σχετικά πρόσβαση έχει οδηγήσει στην σταδιακή 
εξαφάνιση αρκετών ειδών της πανίδας και κυρίως των μεγάλων θηλαστικών. Συνολικά από την 
πλευρά της πανίδας η περιοχή μελέτης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον όσον 
αφορά τη συγκέντρωση και τον πληθυσμό ειδών που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Παρακάτω 
καταγράφονται τα σημαντικότερα είδη της πανίδας όπως αυτά εμφανίζονται στις επί μέρους 
περιοχές και αναφέρονται τα βασικά στοιχεία για την κατανομή και τον πληθυσμό τους. Πρέπει να 
τονιστεί ότι υπάρχουν ελάχιστα βιβλιογραφικά δεδομένα για την πανίδα του Πάρνωνα/ Μουστού 
και κανένα ερευνητικό μακροχρόνιο πρόγραμμα απογραφής. 
 
Θηλαστικά 
 Υπάρχουν τα γνωστά είδη που απαντώνται σε όλη την Ελλάδα. Τα σημαντικότερα 
είδη είναι: 
Martes foina (Κουνάβι), Mustela nivalis (Νυφίτσα), Vulpes vulpes hellenica (Αλεπού), 
Meles meles (Ασβός), Lepus europaeus (Λαγός), Dryomys nitedula wingei 
(Δενδρομυωξός), Canis aureus (Τσακάλι), Rhinolophus ferrum-equinum 
(Τρανορινόλοφος), Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα), Microtus thomasi, Apodemus 
flavicollis dietzi (Κρικοποντικός), Apodemus mystacinus epimelas (Βραχοποντικός) 
 
 
Ιχθυοπανίδα 
 Οι λίμνες Μουστού και Χερονησίου (κυρίως του Μουστού λόγω μεγέθους) 
χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ιχθυοπανίδας αν και ο αριθμός τόσο των ειδών όσο και 
των ατόμων είναι περιορισμένος με εξαίρεση τις περιοχές των καναλιών επικοινωνίας που 
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βρίσκονται κοντά στην θάλασσα. Τα κυρίως είδη που απαντώνται ανήκουν τα γνωστά 
ευρύαλα είδη που απαντώνται στις Ελληνικές λιμνοθάλασσες. 
 Είναι φανερό ότι το πιο νευραλγικό σημείο που έχει σχέση με την ύπαρξη της 
ιχθυοπανίδας μέσα στις παράλιες λίμνες είναι οι τάφροι (κανάλια) επικοινωνίας τους με την 
θάλασσα και την καλή κατάσταση της υφαλοκρηπίδας που την περιβάλει. Μέσα στην 
κυρίως λίμνη Μουστού και στα κανάλια επικοινωνίας του με την θάλασσα εντοπίστηκαν το 
χέλι, ο γούργος και όλα τα είδη κέφαλων εκτός του Chelon labrosus. Κοντά στα στόμια 
επικοινωνίας των καναλιών με την θάλασσα εντοπίστηκαν η σακοράφα και η αθερίνα και, 
κυρίως, γόνος τσιπούρας, λαβρακιού και μουρμούρας. Αναλυτικά στοιχεία για τα είδη που 
έχουν καταγραφεί αναφέρονται παρακάτω. 
 
Atherina boyeri (αθερίνα): Συναντάται κυρίως στις παράκτιες ρηχές περιοχές σε 
κοπάδια και είναι είδος ευρύαλο. Χαρακτηρίζεται από μεγάλα μάτια και προεκτεταμένο 
στόμα. Η διατροφή του βασίζεται κυρίως σε μικρά καρκινοειδή και περιστασιακά σε 
σκώληκες και μαλάκια. 
 
Mugil cephalus (κοινός κέφαλος): Ο μεγαλύτερος από όλα τα είδη κέφαλων φθάνει τα 
70 – 80cm μήκος και 8 - 9 κιλά βάρος. Είναι κοσμοπολίτικο είδος των θερμών και 
εύκρατων θαλασσών. Θεωρείται από τα πλέον ευρύθερμα και ευρύαλα είδη. Η 
αναπαραγωγή του αρχίζει το καλοκαίρι και από τον Σεπτέμβριο ο γόνος αφθονεί στα 
στόμια γλυκών και υφάλμυρων νερών. 
 
Liza aurata (μυξινάρι): Δεν ξεπερνά σε μήκος τα 45cm. Η αναπαραγωγή του ξεκινά τον 
χειμώνα και ο γόνος εμφανίζεται στις ακτές από τον Φεβρουάριο. Εισέρχεται σε λιμάνια και 
στόμια ποταμών αλλά σπανίως μετακινείται σε γλυκά νερά. Τρέφεται με φύκη και 
οργανικές ουσίες. 
 
Liza saliens (γάστρος): Είναι ευρύαλο και εξαιρετικά ευρύθερμο. Δεν ξεπερνά τα 35cm. 
μήκος και τα 0.35kg βάρος. 
 
Liza ramada (μαυράκι): Διαδεδομένο σε όλη την Μεσόγειο και στον Ανατολικό 
Ατλαντικό από το Μαρόκο μέχρι την Αγγλία. Εξαιρετικά ευρύαλο προσαρμόζεται εύκολα 
στο γλυκό νερό. Εισέρχεται σε λιμνοθάλασσες και εκβολές ποταμών. 
 
Aphanius fasciatus (γούργος): Μικρό σε μέγεθος είδος με πτερύγια χωρίς ακάνθους 
και χωρίς πλευρική γραμμή. Ζει σε ελαφρώς υφάλμυρα νερά και συναντάται σε παράκτιες 
περιοχές. Είναι πολύ ανθεκτικό είδος στις εναλλαγές της θερμοκρασίας και του οξυγόνου 
στο νερό. 
 
Sparus aurata (τσιπούρα): Ζει σε κοπάδια σε ρηχά νερά πάνω από λασπώδεις η 
αμμώδεις περιοχές σε βάθη μέχρι 30m. Τα νεαρά άτομα ζουν σε ρηχά νερά. Στη Μεσόγειο 
την άνοιξη πλησιάζει τις ακτές και συχνά εισέρχεται στα στόμια των ποταμών και στις 
λιμνοθάλασσες ζώντας σε υφάλμυρα νερά. Μεταναστεύει στην ανοιχτή θάλασσα για να 
γεννήσει σε βαθιά νερά τον χειμώνα. Τρέφεται με μαλάκια και καρκινοειδή. 
 
Dicentrarchus labrax (λαβράκι): Κοινό είδος της Μεσογείου. Συναντάται επίσης στα 
Δυτικά παράλια της Αφρικής και στις Ευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού μέχρι τις Νότιες 
ακτές της Βόρειας Θάλασσας. Μπορεί να φθάσει σε μήκος το 1m και βάρος τα 9kg. 
Κολυμπά γρήγορα σε κοπάδια και συχνά εισέρχεται στις εκβολές ποταμών. Συναντάται 
ευρέως στις λιμνοθάλασσες. Είναι σύγχρονο και γονοχωριστικό είδος και γεννά ετησίως 
και για κάποια χρόνια. Στη Μεσόγειο η αναπαραγωγή διαρκεί από τον Δεκέμβριο μέχρι τον 
Μάρτιο. Είναι ευρύθερμο και ευρύαλο και γεννά μικρά πελαγικά αυγά κοντά σε εκβολές και 
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στόμια ποταμών η σε παράκτιες περιοχές. 
 
Anguilla anguilla (χέλι): Είδος που μεγάλο μέρος της ζωής του περνά σε υφάλμυρα και 
γλυκά νερά. Ιδιόμορφο ως προς τον αναπαραγωγικό του κύκλο. Τα μικρά μετά τη 
μεταμόρφωσή τους στις παράκτιες περιοχές εισέρχονται σε ρηχά υφάλμυρα νερά και σε 
ποταμούς και ρυάκια. Μετά από παραμονή 4 έως 10 ετών σε υφάλμυρα και γλυκά νερά 
επανέρχονται στην ανοιχτή θάλασσα έτοιμα για αναπαραγωγή. Θρέφεται με μικρότερα 
ψάρια, καρκινοειδή, βάτραχους, σαλιγκάρια και νύμφες εντόμων. Είναι νυκτόβιο και την 
περισσότερη διάρκεια της ημέρας είναι κρυμμένο στη λάσπη και κάτω από πέτρες και 
ρίζες. 
 
Syngnathus acus (σακοράφα): Κοινό είδος στα ρηχά νερά και σε εκβολές πάνω από 
λασπώδεις και αμμώδεις βυθούς. Θρέφεται με μικρούς πλανκτονικούς οργανισμούς ιδίως 
μικρά καρκινοειδή και νύμφες ψαριών και αναπαράγεται το καλοκαίρι. 
 
Lithognathus mormyrus (μουρμούρι): Φθάνει σε μήκος τα 45cm με χαρακτηριστικές 
12 κάθετες πλευρικές σκούρες γραμμές. Συχνάζει σε αμμώδεις βυθούς στα ρηχά νερά. 
 
Αμφίβια/Ερπετά 
 Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από σχετικά πλούσια πανίδα αμφιβίων και ερπετών 
(τουλάχιστον σε σχέση με τα θηλαστικά) αν και ούτε εδώ υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
πληθυσμών. Τα κυριότερα είδη αμφιβίων και ερπετών στην περιοχή μελέτης είναι: 
 Testudo marginata (Κρασπεδοχελώνα), εμφανίζεται ουσιαστικά σε όλη την περιοχή 
μελέτης, Testudo hermanni (Μεσογειακή χελώνα) Podarcis peloponnesiaca (Πελοπον- 
νησιακή γουστέρα), Coluber gemonensis (Δενδρογαλιά), Lacerta trilineata (Τρανόσαυρα), 
Vipera ammodytes (Οχιά) Elaphe situla (Σπιτόφιδο) Elaphe quatuorlineata (Λαφιάτης), 
Ophisaurus apodus (Τυφλίτης), Ophiomorus punctatissimus (Οφιόμορος)), Lacerta graeca 
(Γραικόσαυρα), Podarcis peloponnesiaca (Πελοπονησσιακή Γουστέρα), Coronella 
austriaca (Ασινόφιδο), Malpolon monspessulanus (Κοιλοπέλτης), Natrix tessellata 
(Κυβόφιδο), Lacerta trilineata (Τρανόσαυρα), Bufo viridis (Πρασινόφρυνος), Hyla arborea 
(Δενδροβάτραχος), Rana dalmatina (Πηδοβάτραχος), Rana graeca (Γραικοβάτραχος), 
Rana ridibunda (Λιμνοβάτραχος), Anguis cephallonicus (Κεφαλλονίτικο Κονάκι), Podarcis 
taurica ionica (Βακνόσαυρα), Podarcis erhardii livadiaca (Σιλιβούι, Αιγαιόσαυρα), Podarcis 
muralis albanica (Τοιχόσαυρα), Cyrtodactylus kotchyi bibroni (Κυρτοδάκτυλος, Κασίριδα). 
 
Ασπόνδυλα 
 Σημαντική είναι και η πανίδα των ασπόνδυλων στην περιοχή του κυρίως ορεινού 
όγκου του Πάρνωνα όπως αυτή προκύπτει από τη βιβλιογραφική καταγραφή. Σε αυτήν 
συμπεριλαμβάνονται τα είδη: 
 Pieris ergane, Heodes alciphron, Zerynthia polyxena, Anthocharis gruneri, 
Armadillidium tripolitzense (στην περιοχή του κυρίως ορεινού όγκου του Πάρνωνα), 
Cantharis dahlgreni (και στην περιοχή του Μουστού), Carabus arcadicus, Chorthippus 
pulloides, Dailognatha vicina, Hipparchia aristaeus, Oropodisma chelmosi, Pieris krueperi, 
Platycleis parnon, Plebejus sephirus, Poecilimon nobilis, Poecilimon tesselatus, Porcellio 
messenicus, Porcellio nasutus, Pseudochazara graeca, Raiboscelis azureus επίσης στην 
περιοχή της χαράδρας του Δαφνώνα (Λεωνιδίου) έχει καταγραφεί το είδος Armadillidium 
kalamatense. 
 
Ειδικότερα στον ποταμό Τάνο βρέθηκαν επίσης τα παρακάτω είδη: 

 Ακρίδα                       

 Καβούρι     
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 Κουνούπι     

 Διπλόποδo 

 Αράχνη 
 
 
Η αξιολόγηση των ειδών της χλωρίδας στηρίχθηκε στις κάτωθι βιβλιογραφικές πηγές: 

 Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece (Κόκκινος Κατάλογος 
Σπανίων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας). 

 ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, ΕΚΒΥ: Standard Data Form. Περιοχές Εθνικού Καταλόγου 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

 Π.Δ. 67/1981 

 Παράρτημα ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 92/ 43 

 Ιατρού, Γρ. 1986: Συμβολή στη μελέτη του ενδημισμού της χλωρίδας της 
Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πατρών (διδακτορική διατριβή) 

 Strid, A. 1986: Mountain Flora of Greece. Vol. 1. Cambridge University Press. 

 Strid, A. & Kit Tan 1991: Mountain Flora of Greece. Vol. 2. Edinburgh University Press. 

 Τutin T.G. 1964-80: Flora Europaea. Vol. 1-5. 

 Χανζημπίρος Κ. & Συνεργάτες "Πρόγραμμα Δημιουργίας Τράπεζας Στοιχείων για το 
Ελληνικό Φυσικό Περιβάλλον" 

 Σφήκας Γ.: Προσωπικές επισημάνσεις και αρχείο Ανθοφόρου. 
 
Η αναφορά των ειδών της πανίδας γίνεται με βάση το διαχωρισμό σε θηλαστικά, 
ορνιθοπανίδα, ιχθυοπανίδα, αμφίβια & ερπετά και ασπόνδυλα. Για την αξιολόγηση των 
ειδών χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω βιβλιογραφικές πηγές: 

 ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, ΕΚΒΥ: Standard Data Form. Περιοχές Εθνικού Καταλόγου 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

 Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας 

 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων & Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 
1994: Απογραφή των Ελληνικών Υγροτόπων ως Φυσικών Πόρων 

 Π.Δ. 67/1981 

 Παράρτημα ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 92/ 43 

 Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/ 409 
 

7.4 Τροφική αλυσίδα 
 
Η τροφική αλυσίδα του ποταμού αποτελεί την κύρια οδό, δια μέσου της οποίας κυκλοφορούν η 
ύλη και η ενέργεια στο οικοσύστημα. Συντελεί έτσι στην ποσοτική και ποιοτική μετατροπή της 
ύλης και της ενέργειας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
οικοσυστήματος. 
  

 Στο 1ο τροφικό επίπεδο ανήκουν οι παραγωγοί, δηλαδή οι αυτότροφοι οργανισμοί. Στον 
ποταμό, το 1ο τροφικό επίπεδο αποτελείται από τη βενθική χλωρίδα, το φυτοπλαγκτόν, τα 
ελόβια και τα υδρόβια φυτά. 

 

 Στο 2ο τροφικό επίπεδο ανήκουν οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές 1ης τάξης είναι οι 

φυτοφάγοι οργανισμοί, δηλαδή το διηθηματοφάγο ζωοπλαγκτόν και τα φυτοφάγα και 

φυτοπλαγκτονοφάγα ψάρια. 
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(πηγή: gpeppas.gr) 

 

Οι καταναλωτές 2ης τάξης είναι τα πλαγκτονικά αρπακτικά ασπόνδυλα, οι ζωοπλαγκτονικοί 
οργανισμοί(γόνος κυπρινοειδών), τα ψάρια και ορισμένοι παμφάγοι οργανισμοί(το χέλι, οι 
νεροχελώνες, τα αμφίβια). Τέλος στους καταναλωτές 3ης τάξης ανήκουν οι βίδρες και τα 
αρπακτικά πτηνά. 
 

 Στο 3ο τροφικό επίπεδο ανήκουν οι αποικοδομητές, δηλαδή τα βακτήρια και οι μύκητες 
που βρίσκονται στον ποταμό. 

 
Στο 1ο τροφικό επίπεδο παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγής, ενώ στα υπόλοιπα επίπεδα 
υπήρχε έλλειψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται σωστά η παραγωγή. 
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                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 
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8.1 Δίκτυο ύδρευσης 
 
 Οι περισσότεροι ορεινοί οικισμοί υδρεύονται από κοντινές σ' αυτούς πηγές στις 
οποίες έχουν γίνει υδρομαστευτικά έργα. Αν και στους περισσότερους από αυτούς έχει 
κατασκευαστεί δίκτυο ύδρευσης που εξυπηρετεί κάθε κατοικία, έχουν διατηρηθεί οι παλιές, 
παραδοσιακές κρήνες και σε ορισμένες περιπτώσεις νεροτριβές και πλυσταριά. 
 Οι περισσότεροι πεδινοί οικισμοί υδρεύονται από γεωτρήσεις ή πηγές από τις οποίες 
μεταφέρουν το νερό (Λεωνίδιο, Κορακοβούνι, Αγ. Ανδρέας κ.λπ.). Η ανάπτυξη όμως 
αυτών των οικισμών και η ανάπτυξη του τουρισμού στις παρακείμενες παραλίες έχει 
πολλαπλασιάσει τις ανάγκες για νερό ύδρευσης στην παραλιακή ζώνη κυρίως κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 
Παράλληλα η υπεράντληση νερού για άρδευση και ύδρευση από τους υπόγειους 
υδροφορείς έχει προκαλέσει την υφαλμύρινση του υπόγειου νερού σε ορισμένες περιοχές. 
Έτσι, η ύδρευση (και άρδευση) της αναπτυγμένης και αναπτυσσόμενης ζώνης γίνεται 
καθημερινά πιο έντονο και πιο σύνθετο πρόβλημα. 
Ορισμένοι ημιορεινοί οικισμοί, βρίσκονται σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν πηγαία ή υπόγεια 
νερά. Η ύδρευση τους γίνεται από στέρνες που συγκεντρώνουν κυρίως το νερό της βροχής. 
Παραδοσιακές στέρνες πηγάδια και παρόμοιες εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένες 
σε διάφορα σημεία της περιοχής κυρίως εκεί που δεν υπάρχουν πηγές. 
Σημειώνεται τέλος ότι το τρεχούμενο νερό χρησιμοποιείτο παραδοσιακά σαν κινητήρια 
δύναμη σε νερόμυλους που αλέθανε σιτηρά και σε λιοτρίβια. Χαρακτηριστικοί είναι οι 
νερόμυλοι του Πλατάνου. 
 Τέτοια παραδοσιακή υποδομή είναι διάσπαρτη σ' ολόκληρη την περιοχή.  
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8.2 Βόσκηση 
 
 Ο παραποτάμιος χώρος χρησιμοποιείται από κτηνοτρόφους της περιοχής για τη βόσκηση των 
ζώων τους . Η δραστηριότητα αυτή δε γίνεται με ιδιαίτερη ένταση. Λόγω της πυκνότητας του 
καλαμώνα τα αιγοπρόβατα δεν μπορούν να εισχωρήσουν σε αυτόν και αξιοποιούν μόνο τα 
περιφερειακά σημεία του. Τα ζώα χρησιμοποιώντας τον καλαμώνα για τη διατροφή τους, 
περιορίζουν την ανάπτυξή του και αξιοποιούν τη φυτική παραγωγή, χωρίς να προκαλούν 
προβλήματα στους άλλους οργανισμούς του οικοσυστήματος. 
 

8.3 Χρήσεις γης 
 
 Ο χώρος του ποταμού χρησιμοποιείται κυρίως για χρήσεις όπως εκείνες της γεωργίας, της 
βόσκησης και της οικοπεδοποίησης. Επίσης υπάρχει καταυλισμός Ρομά οι οποίοι μέσω της 
καύσης καλωδίων, της συσσώρευσης απορριμμάτων και της έλλειψης αποχέτευσης, ρυπαίνουν 
τον ποταμό αλλά και το περιβάλλον. 
 Τέλος η απουσία οργανωμένων χώρων διάθεσης απορριμμάτων σε συνδυασμό με την απουσία 
σχεδιασμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων δημιουργούν ουσιαστικά τη σημερινή 
κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από πάρα πολλούς ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης. Σε 
αυτούς τα απορρίμματα συνήθως καίγονται ή αυταναφλέγονται δημιουργώντας σημειακά 
προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και πιο συνολικά προβλήματα ρύπανσης και μόλυνσης 
επιφανειακών και υπογείων υδροφορέων. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ρύπανσης 
είναι βέβαιο ότι η ρύπανση από τους ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης απορριμμάτων είναι 
σημαντική και αφορά επίσης ιδιαίτερα τοξικά υλικά (μπαταρίες, χρώματα κ.λπ.) για τα οποία 
ουδεμία μέριμνα υπάρχει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
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9.1 Αειφόρος ανάπτυξη 
 

 Η αξιοποίηση των φυσικών διαθεσίµων και των πόρων που διαθέτει µια περιοχή στα πλαίσια της 
βιώσιµης ανάπτυξης, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την οποιασδήποτε µορφή παρέµβασης 
θέλουμε να υλοποιήσουμε στο χώρο. Οι δυσµενείς συνέπειες που προέρχονται από την 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος είναι ένα βασικό πρόβληµα που απασχολεί έντονα την 
επιστηµονική κοινότητα, την πολιτεία και την κοινωνία, καθώς διογκώνεται διαχρονικά και 
σχετίζεται άµεσα µε την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η αειφόρος ανάπτυξη, συνιστά τη 
µοναδική περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση του προβλήµατος της ορθής αξιοποίησης των φυσικών 
διαθεσίµων. 

9.2 Προτάσεις αναβάθμισης και πολεοδομικής ανάπτυξης του 

ποταμού 
 
Επιγραμματικά προτείνονται: 

 Η προεπεξεργασία των αποβλήτων πριν τη διάθεσή τους. 

 Η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου όλων των οικισμών της ευρύτερης περιοχής. 

 Η τοποθέτηση μηχανισμών κατακράτησης και απομάκρυνσης των απορριμμάτων. 

 Ο συνεχής έλεγχος για τον εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων των βόθρων με το 
αποχετευτικό δίκτυο των όμβριων, καθώς και των συνθηκών διάθεσης των υγρών 
αποβλήτων όλων των δραστηριοτήτων. 

 Η σταδιακή απομάκρυνση των χοιροτοφικών και πτηνοτροφικών μονάδων από την 
παραλίμνια περιοχή, και από τους χώρους που είναι κοντά σε οικισμούς και την 
εγκατάστασή τους σε ΒΙΠΕ για γεωκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

 Ο περιορισμός στη χρήση των αζωτούχων και φωσφορούχων λιπασμάτων καθώς και των 
φυτοφαρμάκων. 

 Η κατασκευή έργων προστασίας από τις προσχώσεις και επιδώσεις με την κατασκευή 
λεκανών καθίζησης πριν την είσοδο των επιφανειακών υδάτων. 

 Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από συγκεκριμένα σημεία 

 Δημιουργία camping ερευνητών καθώς και κέντρου ενημέρωσης 

 Παρακολούθηση ποιότητας νερού 

 Δημιουργία οικισμού Ρομά 
 
 

Δημιουργία camping ερευνητών καθώς και κέντρου ενημέρωσης 
 
 
Προτείνεται η δημιουργία camping ερευνητών μέσω του οποίου θα μπορούσαν να γίνονται 
έρευνες και αναλύσεις σχετικά με τον ποταμό την ποιότητα των νερών. Ακόμη θα υπήρχε η 
δυνατότητα παρατήρησης και καταγραφής της χλωρίδας και πανίδας του, ενώ οι αρμοδιότητες θα 
μπορούσαν να επεκταθούν και στην ενημέρωση του κοινού, μέσω έκθεσης- περιπτέρου. Τέλος 
θα υπήρχε η δυνατότητα εκπαιδευτικών εκδρομών για την εκμάθηση και πληροφόρηση των 
μαθητών. 
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Σημείο τοποθέτησης camping 
 
Το σημείο που επιλέχθηκε, μετά από αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, για την 
τοποθέτηση του camping βρίσκεται δίπλα στις εκβολές του ποταμού. Το σημείο αποτελεί περιοχή 
υποβαθμισμένου υδροβιότοπου και μέσω της δημιουργίας της εν λόγω κατασκευής θα 
αναβαθμιζόταν η περιοχή. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς παραμένει άγνωστο. 
 
 

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου όλων των οικισμών της 

ευρύτερης περιοχής 
 
Μέχρι σήμερα μέρος των λυμάτων καταλήγει στον ποταμό ρυπαίνοντάς τον. Έτσι προτείνεται η 
δημιουργία ενός αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Αξίζει 
να σημειωθεί πως έχουν γίνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ωστόσο ακόμη το πρόβλημα 
παραμένει. Μέσω αυτής της κατασκευής θα ήταν επίσης εφικτό να γίνεται συνεχής έλεγχος για 
τον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων των βόθρων με το αποχετευτικό δίκτυο των όμβριων, 
καθώς και των συνθηκών διάθεσης των υγρών αποβλήτων όλων των δραστηριοτήτων. 

 

Κατασκευή έργων προστασίας 
 
Κατά τους χειμερινούς μήνες παρατηρούνται φαινόμενα υπερχείλισης του ποταμού λόγω ελειπών 
έργων προστασίας από τις προσχώσεις και λεκανών καθίζησης. 
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Υπάρχων προστατευτικό τοιχείο επί του ποταμού Τάνου 
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Προτείνεται έτσι η δημιουργία σύγχρονων τοιχίων αντιστήριξης σε νευραλγικά σημεία του 
ποταμού ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υπερχείλισης κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Επίσης  θα ήταν σκόπιμη η κατασκευή λεκανών καθίζησης ώστε να αποφορτίζονται τα εισρέοντα 
νερά. 
 
 
 

Δημιουργία οικισμού Ρομά 
 
Μέσα στον χώρο του ποταμού υπάρχει καταυλισμός Ρομά οι οποίοι μέσω της καύσης καλωδίων, 
της συσσώρευσης απορριμμάτων και της έλλειψης αποχέτευσης, ρυπαίνουν τον ποταμό αλλά 
και το περιβάλλον. Επίσης η απουσία οργανωμένων χώρων διάθεσης απορριμμάτων σε 
συνδυασμό με την απουσία σχεδιασμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων δημιουργούν 
ουσιαστικά τη σημερινή κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από πάρα πολλούς ανεξέλεγκτους 
χώρους διάθεσης. Σε αυτούς τα απορρίμματα συνήθως καίγονται ή αυταναφλέγονται 
δημιουργώντας σημειακά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και πιο συνολικά προβλήματα 
ρύπανσης και μόλυνσης επιφανειακών και υπογείων υδροφορέων. Αν και δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένα στοιχεία ρύπανσης είναι βέβαιο ότι η ρύπανση από τους ανεξέλεγκτους χώρους 
διάθεσης απορριμμάτων είναι σημαντική και αφορά επίσης ιδιαίτερα τοξικά υλικά (μπαταρίες, 
χρώματα κ.λπ.) για τα οποία ουδεμία μέριμνα υπάρχει. 
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 Προτείνεται έτσι η δημιουργία οργανωμένου χώρου διαμονής για τους Ρομά για καλύτερη 
ποιότητα ζωής αλλά και ταυτόχρονα για τη μείωση της ρύπανσης και υποβάθμισης του ποταμού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
104 

 

  



 
105 

 

Βιβλιογραφία 

 
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού 

Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 
 

ΙΓΜΕ, Α. Στυλιανού 1986 

Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece (Κόκκινος Κατάλογος 

Σπανίων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας). 

 

ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, ΕΚΒΥ: Standard Data Form. Περιοχές Εθνικού Καταλόγου 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

 

Π.Δ. 67/1981 

 

Παράρτημα ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 92/ 43 

 

Ιατρού, Γρ. 1986: Συμβολή στη μελέτη του ενδημισμού της χλωρίδας της 

Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πατρών (διδακτορική διατριβή) 

 

Strid, A. 1986: Mountain Flora of Greece. Vol. 1. Cambridge University Press. 

 

Strid, A. & Kit Tan 1991: Mountain Flora of Greece. Vol. 2. Edinburgh University Press. 

 

Τutin T.G. 1964-80: Flora Europaea. Vol. 1-5. 

 

Χανζημπίρος Κ. & Συνεργάτες "Πρόγραμμα Δημιουργίας Τράπεζας Στοιχείων για το 

Ελληνικό Φυσικό Περιβάλλον" 

 



 
106 

 

Σφήκας Γ.: Προσωπικές επισημάνσεις και αρχείο Ανθοφόρου. 

 

ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, ΕΚΒΥ: Standard Data Form. Περιοχές Εθνικού Καταλόγου 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

 

Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων & Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 

1994: Απογραφή των Ελληνικών Υγροτόπων ως Φυσικών Πόρων 

Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/ 409 

 

www.discoverkynouria.gr 

 

LivePedia.gr 

 

Παναγιώτης Π. Φάκλαρης, Αρχαία Κυνουρία, έκδοση ΤΑ.ΠΟ.Ε 1990 

 

     Ιωάννου Δ. Κωτσαρίδη, Του Τσέγγουρα το πήδημα, έκδοση Α’ 1978 

 

     Ιω. Κουσκουνα-Κυρ. Χασαπογιογιάννη- Ιω. Κακαβούλια, Θυρεατις Γη,έκδοση Πνευματικού         

Κέντρου Άστρους 1981 

     

     Κεντρικός Πατριωτικός Σύλλογος «Δολιανά Κυνουρίας», Χρονικά Δολιανών Κυνουρίας Τεύχος 

Β’, 1962  

 

     Κεντρικός Πατριωτικός Σύλλογος «Δολιανά Κυνουρίας», Χρονικά Δολιανών Κυνουρίας Τεύχος 

Α’, 1959 


