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Συνοπτική περιγραφή 

Το Λεωνίδιο βρίσκεται στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας που 

είναι μία περιοχή η οποία συνδέεται οικονομικά με την 

αγροτική παραγωγή και τις ήπιες μορφές τουρισμού, με 

άλλα λόγια με τον εποχιακό και θρησκευτικό τουρισμό. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη την 

οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η τουριστική περίοδος 

έχει συρρικνωθεί, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών και η 

ανεργία που πλήττει τους νέους έχουν αυξηθεί. Προκειμένου να υποστηριχθεί η τοπική οικονομία 

η ΟΤΔ Πάρνωνα μέσω του προγράμματος LEADER ενέκρινε στο τοπικό πρόγραμμα το 

Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου. Το έργο περιλαμβάνει τη διάνοιξη αναριχητικών διαδρομών, 

απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και προωθητικές δράσεις όπως διοργάνωση φεστιβάλ αναρίχησης 

καθώς και οδηγούς με τις αναριχητικές διαδρομές. 

Περιγραφή κατάστασης/πλαισίου 

Η αναρριχητική δραστηριότητα στην περιοχή του Λεωνιδίου ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του ’80 

λόγω του μεγάλου κόκκινου βράχου, τον οποίο οι ντόπιο αποκαλούν ‘Κοκκινόβραχο’, που 

προσφέρει θέα στο κέντρο της πόλης και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον συγκεκριμένο 

παραδοσιακό οικισμό. Ειδικότερα κατά τα έτη 1986 – 87, υπήρξε έντονη αναρριχητική 

δραστηριότητα με το άνοιγμα πολλών νέων διαδρομών. Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, η περιοχή 

του Λεωνιδίου σταδιακά εξελίσσεται σε κεντρικό σημείο αναρρίχησης με τη δημιουργία του 

πεδίου αναρρίχησης ‘Έλωνα’ το 2008.   

Η ιδέα δημιουργίας του αναρριχητικού πάρκου 

ωρίμασε στο πλαίσιο του ομώνυμου έργου ως τμήμα 

του τοπικού προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής 

Εταιρείας Πάρνωνα. Το έργο αφορούσε τη δημιουργία 

νέων αναρριχητικών διαδρομών, τη διοργάνωση 

φεστιβάλ αναρρίχησης και τη δημιουργία 

αναρριχητικού οδηγού.    

Παράλληλα, ο Δήμος της Νότιας Κυνουρίας άρχισε να αξιοποιεί την πρωτοβουλία ξένων 

αναρριχητών να δημιουργήσουν επιπλέον διαδρομές στην περιοχή και να στηρίξει οικονομικά τις 

προσπάθειές τους. 

Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου 
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Στόχοι 

Το συγκεκριμένο έργο - μέσα από έναν εναλλακτικό τρόπο και με σεβασμό στην παράδοση, τον 

πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον- στοχεύει: 

• Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της 

δικτύωσης και της ποιότητας των τοπικών προϊόντων 

και υπηρεσιών. 

• Στη βελτίωση – διαφοροποίηση του Τουριστικού 

Προϊόντος.   

• Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού 

αγροτικού πληθυσμού.  

• Στην ανάδειξη της ταυτότητας και των τοπικών χαρακτηριστικών των χωριών της 

περιοχής.  

Δραστηριότητες του έργου 

Οι κύριες δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων από τις 24/10/2012 έως την 31/12/2013 ήταν οι ακόλουθες:  

• Μελέτη - Χαρτογράφηση – Διαδικασίες 

αδειοδότησης. 

• Άνοιγμα 140 αναρριχητικών διαδρομών 

συμπεριλαμβανομένων δρόμων/μονοπατιών 

πρόσβασης. 

• Χάραξη και επισήμανση των αναρριχητικών 

διαδρομών και σήμανση αυτών. 

• Προώθηση του αναρριχητικού πάρκου μέσω έντυπου ενημερωτικού υλικού και 

ιστοσελίδων στον ελληνικό και ξένο τύπο, καθώς και στα ΜΜΕ.  

• Ιστοσελίδα. 

• Διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των τοπικών παραγόντων, 

των επαγγελματιών και των κατοίκων. 

• Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού αναρριχητικού οδηγού για την περιοχή του 

Λεωνιδίου (1000 αντίτυπα).  

• Διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Αναρρίχησης Λεωνιδίου.  
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Οι επιπρόσθετες δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης 

Υποβολής Προτάσεων από τις 03/02/2014 έως την 31/12/2015 ήταν: 

• Δημιουργία επιπλέον 200 αναρριχητικών διαδρομών. 

• Διαχωρισμός σε ζώνες και εξοπλισμός των αναρριχητικών διαδρομών με μόνιμα σημεία 

αγκίστρωσης.   

• Κατάλληλες υποδομές πρόσβασης (εντοπισμός- βελτίωση διαδρομών, κατάλληλη 

σήμανση). 

• Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικού υλικού, χρήση διαδικτύου.  

Το έργο, σε επίπεδο υλοποίησης, λειτουργίας και προώθησης, περιλαμβάνει τη συνεργασία 

μεταξύ των ακόλουθων ενδιαφερόμενων εταίρων: 

• Δήμος Νότιας Κυνουρίας  

• Αλπίν Κλάμπ ΕΠΕ Αθηνών  

• Αναπτυξιακή Πάρνωνα  

• Εμπορικός Σύλλογος Λεωνιδίου  

• Πολιτιστικός Σύλλογος Λεωνιδίου  

• Αθλητικός Σύλλογος Λεωνιδίου  

• Ορειβάτες Σπηλαιολόγοι Κυνουρίας  

• Σύνδεσμος Ξενοδόχων Αρκαδίας  

• Τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

• Ντόπιοι κάτοικοι και εθελοντές  

Αποτελέσματα 

Το Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου, μολονότι καλύπτει την περιοχή του Λεωνιδίου, έχει επιφέρει 

ορατά οικονομικά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, μεταξύ άλλων: 

αύξηση της εποχικότητας και της επισκεψιμότητας, ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής 

επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τουριστικό τομέα, διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής, άμεσο οικονομικό 

όφελος για τα καταστήματα και τους εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα (παροχή τροφίμων και 

ποτών, ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικίαση σπιτιών κ.λπ.). 
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Όσον αφορά στην τοπική κοινωνία, πέρα από την 

ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ντόπιων κατοίκων και 

την ενίσχυση του αθλητικού πνεύματος, υπάρχουν 

πλέον περισσότερες δυνατότητες για δημιουργία και 

διατήρηση των θέσεων εργασίας, γεγονός που ενισχύει 

την επιχειρηματικότητα και μειώνει την εσωτερική 

μετανάστευση.  

Μία επιπλέον θετική επίπτωση που αξίζει να αναφερθεί είναι η ανάπτυξη του εναλλακτικού 

τουρισμού. Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου, δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές ήπιου τουρισμού οι οποίες λειτουργούν με 

σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον. 

 

Γενικά στοιχεία 

Τίτλος έργου Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου 

Διάρκεια έργου 24/10/2012- 19/10/2017 

Περιοχή Λεωνίδιο Αρκαδίας, Πελοπόννησος  

Είδος δικαιούχου  Δημοτική αρχή σε συνεργασία με ιδιωτική επιχείρηση  

Μέτρο Μέτρο 19, LEADER/CLLD 

Προτεραιότητα 

Περιοχή εστίασης 

6β Κοινωνική ένταξη και τοπική ανάπτυξη 

 

Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ)                                    Στοιχεία επικοινωνίας   

Συνολικό 

κόστος  

95.768,97 Δικαιούχος  Δήμος Νότιας Κυνουρίας 

Δημόσια 

δαπάνη 

95.768,97 Εκπρόσωποι 

επικοινωνίας 

Χαράλαμπος Λυσικάτος 

Άννα Κοδέλλα, Ιβάνα 

Κάλαβερ 

Κοινοτική 

συμμετοχή 

90.980,52 Τηλέφωνα +302757360202 

+302757022807 
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Εθνική 

συμμετοχή 

4.788,45 email hlysikatos@gmail.com 

akodella@parnonas.gr 

ikalaver@parnonas.gr 

Ιδιωτική 

συμμετοχή 

- Website www.climbinleonidio.com 
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