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Τοποθεσία Διαδικτυακή συνάντηση Ημερομηνία 25/01/2021 

Υπό εξέταση περιοχή Νότια Κυνουρία  

 

Χαρακτηριστικά με τα μεγαλύτερα κενά/η μέγιστη δυνατότητα μεταξύ πιθανού και επιθυμητού 

μέλλοντος 

Χαρακτηριστικά Κενά που εντοπίστηκαν/δυνητικές 
ευκαιρίες 

Περιβάλλον – Η περιοχή της Νότιας 
Κυνουρίας συνδυάζει ένα ευρύ θαλάσσιο 
μέτωπο και ορεινούς όγκους που 
περιβάλουν την πρωτεύουσα του δήμου, το 
Λεωνίδιο, που δημιουργεί μια μοναδική 
εικόνα υψηλής αισθητικής αξίας. Η περιοχή 
διαθέτει μια μικρή πεδινή έκταση που 
χρησιμοποιείται για την γεωργική 
παραγωγή. Σημαντικό μέρος του δήμου 
ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. 

• Το μικροκλίμα της περιοχής θεωρείται 
ιδανικό για καλλιέργεια βιολογικών 
προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία και 
προοπτικές εξαγωγής (π.χ. φαρμακευτική 
αλόη). 

• Υπάρχει πληθώρα φυσικών και 
πολιτιστικών αξιοθέατων που θα 
μπορούσαν να αναδειχθούν με τη 
δημιουργία διαδρομών και μονοπατιών. 

Δημογραφία – Ο πληθυσμός της περιοχής 
είναι περίπου 9600 κάτοικοι με αυξητικές 
τάσεις. Στην τελευταία απογραφή του 2011 
καταγράφηκε μια αύξηση του πληθυσμού 
κατά 13%.  
Τα ορεινά χωριά του δήμου υπάρχουν  
ισχυρές τάσεις εγκατάλειψης.   

• Η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια και το φυσικό 
κάλλος αποτελούν σημαντικά 
πλεονεκτήματα που μπορούν να 
συμβάλλουν τόσο στη διατήρηση του 
πληθυσμού, όσο και στην προσέλκυση νέων 
που θέλουν να δραστηριοποιηθούν 
επιχειρηματικά και να  δημιουργήσουν 
οικογένεια. 

Κοινωνική ένταξη / ζωτικότητα – Το στοιχείο 
της παράδοσης και του πολιτισμού είναι 
πολύ έντονο. Στην περιοχή ομιλείται η 
Τσακωνική διάλεκτος που είναι Δωρικής 
προέλευσης και το Λεωνίδιο είναι 
χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός 
οικισμός και ιστορικός τόπος.  

• Υπάρχει έλλειμμα  σε πολιτιστικές 
δραστηριότητες και στη ψυχαγωγία 
(σινεμά, θέατρο και δραστηριότητες 
ενηλίκων π.χ. βιβλιοθήκη). 

• Ο εθελοντισμός, η οργάνωση των πολιτών 
σε θεματικές δραστηριότητες καθώς και η 
παροχή εκπαίδευσης σε μια ποικιλία 
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Υπάρχει σημαντική δραστηριότητα 
πολιτιστικών δράσεων (π.χ. Γιορτή 
Τσακώνικης Μελιτζάνας, Φεστιβάλ 
Μελιτζάzz) με ευρεία αναγνώριση σε 
πανελλαδικό επίπεδο.  
Συνολικά θεωρείται πως η περιοχή παρέχει 
πολύ καλή ποιότητα ζωής και ασφάλειας.  

αντικειμένων π.χ. παροχή υπηρεσιών, 
γεωργία, ανακύκλωση, εστίαση, θα έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην λειτουργία της 
τοπικής κοινωνίας.  

Απασχόληση - Κύριες πηγές απασχόλησης 
είναι ο πρωτογενής τομέας (38%) μέσω της 
γεωργίας και της κτηνοτροφίας, και ο 
τριτογενής (36%) με έμφαση στις υπηρεσίες 
και τον τουρισμό.  
Η πολυαπασχόληση είναι σύνηθες 
φαινόμενο με πολλούς από τους κατοίκους 
να δραστηριοποιούνται τόσο στον τουρισμό 
όσο και στην γεωργία.  
Ο δευτερογενής τομέας παρέχει 
απασχόληση στο 12% των εργαζομένων. 
Ο τουρισμός αναπτύσσεται δυναμικά χωρίς 
όμως να έχει επιδράσει αρνητικά στη 
φυσιογνωμία της περιοχής. Το κέντρο 
αναρρίχησης του Λεωνιδίου είναι 
παγκόσμιας εμβέλειας και αποτελεί ισχυρό 
πόλο έλξης. 
Αντίθετα η γεωργία παρουσιάζει φθίνουσες 
τάσεις και χαρακτηρίζεται από τον μικρό 
κλήρο, μικρές παραγωγές και έλλειψη 
σύνδεσης με τον δευτερογενή τομέα. 

• Η γεωργία μπορεί να ανακτήσει δυναμική 
αν προωθηθούν δυναμικές καλλιέργειες 
πιστοποιημένης ποιότητας (βιολογική, 
ολοκληρωμένης διαχείρισης) και σύνδεσης 
του καταναλωτή με τον παραγωγό.  

• Στον αγροτικό τομέα, θα πρέπει να 
καταγραφεί ο κλήρος και τα προϊόντα που 
παράγονται. Το μειονέκτημα της μη 
εξειδικευμένης παραγωγής μπορεί να 
αποτελέσει ευκαιρία διαθέτοντας τη μικρή 
διαφοροποιημένη και εποχιακή παραγωγή 
και τοπικά προϊόντα μέσω e-shop ή 
εξειδικευμένη εταιρεία εμπορίας, 
επενδύοντας παράλληλα στη μεταποίηση. 

• Ο τουρισμός θα ωφεληθεί από μια 
ισχυρότερη προβολή στο διαδίκτυο, ενώ 
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης 
του εναλλακτικού τουρισμού, της 
πεζοπορίας και της ποδηλασίας, του 
καταδυτικού και του θρησκευτικού 
τουρισμού, αλλά και του αγροτουρισμού. 

Υποδομές / υπηρεσίες – Το οδικό δίκτυο 
προς τα μεγάλα αστικά κέντρα (Τρίπολη, 
Αθήνα) δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και 
η πρόσβαση από και προς σε αυτά δεν είναι 
εύκολη.  
Οι υπηρεσίες υγείας δεν μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων αλλά 
και των επισκεπτών. 
Το κόστος μεταφοράς προϊόντων από και 
προς τα αστικά κέντρα είναι αυξημένο, ενώ 
οι υπηρεσίες μεταφορών και logistics δεν 
είναι επαρκείς. 
Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και πόροι 
έχουν αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. 
Έχουν γίνει δράσεις πολιτισμού, εναλλακτικά 
έργα υποδομής, ύδρευσης, αξιοποίηση 

• Η διαχείριση των απορριμμάτων χρήζει 
βελτίωσης ενώ απαιτούνται υποδομές 
στήριξης του τουρισμού, όπως χώροι 
στάθμευσης και υποδοχής των επισκεπτών. 

• Αξιοποίηση των υποαπασχολούμενων 
φυσικών πόρων (δάση και 
λιβαδοκτηνοτροφικές εκτάσεις) που δεν 
αξιοποιούνται στο μέγιστο δυναμικό τους. 

• Η ακτογραμμή παρέχει μεγάλα περιθώρια 
ανάπτυξης μέσω της ιχθυοκαλλιέργειας, 
του καταδυτικού τουρισμού και λιμενικών 
εγκαταστάσεων. 



 

 

κτηριακού αποθέματος, μελέτη ανάπλασης 
του κεντρικού δρόμου Λεωνιδίου. 
 

Κλιματική αλλαγή – Η περιοχή θεωρείται 
ευάλωτη σε ό,τι αφορά την επάρκεια 
υδάτινων πόρων μελλοντικά. Ήδη έχουν 
εκπονηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες 
και έργα για την προστασία των υδάτων. 

• Αναπτυξιακές δράσεις είναι αναγκαίο να 
επικεντρωθούν σε θέματα κλιματικής 
αλλαγής, ΑΠΕ και ενεργειακής αυτονομίας 
της περιοχής.  

• Το 72% του δήμου αποτελείται από δάση 
που παράγουν σημαντικές ποσότητες 
βιομάζας που μένει ανεκμετάλλευτη. Η 
δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής 
ενέργειας από βιομάζα (π.χ. κάστανα, 
υπολείμματα ελαιοπαραγωγής) θα 
συνέβαλε στην ενεργειακή αυτονομία της 
περιοχής και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης.   

• Το κτηριακό απόθεμα θα χρειαστεί να 
αναβαθμιστεί προκειμένου να 
ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες. 

 

Πώς μπορούν να καλυφθούν αυτά τα κενά/να επιτευχθούν οι δυνατότητες; Απαραίτητες 

προϋποθέσεις/απαιτούμενες δράσεις 

Απαραίτητες προϋποθέσεις 

Το Λεωνίδιο έχει τις δυνατότητες να δημιουργήσει ένα μοναδικό brand name που να βασίζεται στη 
θεματολογία της Τσακώνικης παράδοσης και προϊόντων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εστίασης, 
διαμονής και τα αξιοθέατα θα πρέπει να συνδεθούν με αυτήν την παράδοση παρέχοντας ένα νέο 
προϊόν. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται ένα επιχειρησιακό σχέδιο που να θέτει τους 
στόχους, τον ορισμό του branding, ένα marketing plan, νέες ψηφιακές εφαρμογές και οπτικό υλικό, 
καθώς και γραφείο συμβουλευτικών υπηρεσιών  για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Θα πρέπει να αποφευχθεί η άναρχη και μονομερής ανάπτυξη του τουρισμού. Αντίθετα, η ανάπτυξη 
θα πρέπει να βασίζεται στον τοπικό χαρακτήρα και σε ισορροπία με τη γεωργία, διαφυλάσσοντας 
παράλληλα το ιστορικό και φυσικό περιβάλλον. Έμφαση πρέπει να δοθεί στον εναλλακτικό 
τουρισμό υψηλής ποιότητας. 

Είναι κρίσιμο να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ του δήμου, της περιφέρειας και όλων των 
εμπλεκομένων φορέων και πολιτών. Ήδη υπάρχει ένα καλό πνεύμα συνεργασίας το οποίο θα 
πρέπει να διατηρηθεί και μέσω μιας σειράς συναντήσεων να εξειδικευθούν τα θέματα και να 
προταθούν λύσεις. Η οργάνωση τοπικών κοινοτήτων με αντικείμενο την τοπική διαχείριση 
θεμάτων που τους απασχολούν μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής (π.χ. η τοπική διαχείριση 
της ανακύκλωσης  επιστρέφει το όφελος στην κοινότητα). 

Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει τον τρόπο και την ποιότητα της ζωής 
των κατοίκων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η εργασία και η υγεία.  



 

 

Η αναζήτηση και μελέτη καλών πρακτικών από άλλες περιοχές θα συμβάλει στον καλύτερο 
σχεδιασμό ενός βιώσιμου και φιλικού προς τη φυσιογνωμία της περιοχής πλαισίου ανάπτυξης 
αποφεύγοντας λάθη που έχουν γίνει αλλού. 

 

Εμπνευσμένη ιστορία: 

Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου 
Το Λεωνίδιο είναι ένας τόπος άρρηκτα συνδεδεμένος με την εντυπωσιακή 250μ. ύψους κόκκινη 
ορθοπλαγία. Η αναρριχητική δράση στον Κοκκινόβραχο, όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, από τις 
αρχές της δεκαετίας του ‘80, δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης μιας περισσότερο ασφαλούς 
αναρριχητικής δραστηριότητας. Η δημιουργία του Αναρριχητικού Πάρκου, με περισσότερες από 
1800 διαδρομές, έχει κατατάξεις την περιοχή του Λεωνιδίου στους πιο δημοφιλείς αναρριχητικούς 
προορισμούς παγκοσμίως. Το Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου είναι ένα έργο που με σεβασμό στην 
παράδοση, τον πολιτισμό και τον φυσικό πλούτο της περιοχής συνέβαλε στην αύξηση της  
τουριστικής επισκεψιμότητας , στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, στην 
διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος 
της περιοχής.  
 
Συμμετοχή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο “Απόθεμα Βιόσφαιρας Όρους Πάρνωνα-Κάβου 
Μαλέα” του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα MAB (Man and the Biosphere Programme 
- MAB) της UNESCO 
 
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας αποτελεί υποψήφια περιοχή του προτεινομένου Αποθέματος 
Βιόσφαιρας Όρους Πάρνωνα-Κάβου Μαλέα. Πρόκειται για περιοχές όπου ο Άνθρωπος και η Φύση 
συνυπάρχουν αρμονικά, μέσω της διατήρησης του φυσικού πλούτου και του πολιτισμού. 
Συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής: αποτελεί ιστορικό τόπο και παραδοσιακό οικισμό, 
βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000, διαθέτει το αναγνωρισμένο 
προϊόν Π.Ο.Π. Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου ενώ οι κάτοικοί του μιλούν ακόμα την -υπό 
εξαφάνιση- Τσακώνικη γλώσσα, διαθέτει γραφική τοπική αρχιτεκτονική. Κατόπιν ένταξης στο 
παγκόσμιο Δίκτυο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας η περιοχή: 
• θα είναι πλέον ενεργό μέλος ενός δικτύου ανάπτυξης 
• αποκτά αναγνώριση με παγκόσμια εμβέλεια 
• μπορεί να ακολουθήσει καινοτόμες προσεγγίσεις οικονομικής ανάπτυξης 
• θα έχει την δυνατότητα για διάκριση των προϊόντων και των υπηρεσιών της χάρη στην      
αναγνωρισιμότητα του δικτύου 
• θα έχει την ευκαιρία για συνεργασίες με άλλα Αποθέματα σε πολλαπλά επίπεδα 
 
 

 

 


