
 
 
 

Το Μικρό Μουσείο της Πάρνηθας 
 
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2008- O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 
και η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος εγκαινίασαν σήμερα Τετάρτη 4 Ιουνίου, παρουσία κυβερνητικών 
εκπροσώπων και φορέων της πολιτείας, το Μικρό Μουσείο της Πάρνηθας. 
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να αναδείξει τις πολλές όψεις του Εθνικού 
Δρυμού, το ρόλο του στο Αττικό οικοσύστημα, αναδεικνύοντας τη σχέση 
ανθρώπου και φύσης, παρακινώντας όλους τους πολίτες να αλλάξουν συνήθειες 
και τρόπο ζωής.  
 
Το παρών έδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριος Κωνσταντίνος 
Κιλτίδης, ο οποίος χαιρετώντας την εκδήλωση, συνεγχάρει το Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας για την προσπάθεια 
ανάδειξης του φυσικού πλούτου του Δρυμού και επαγρύπνησης των πολιτών για 
την προστασία του περιβάλλοντος. «Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας 
Περιβάλλοντος, η οποία πρέπει να αποτελεί απλά και μόνο μια αφορμή, πρέπει 
όλοι να ευαισθητοποιηθούμε, μαθαίνοντας τρόπους σωστής συμπεριφοράς κατά 
την περιήγησή μας στο χώρο του δάσους. Εύχομαι η πρωτοβουλία αυτή να 
αποτελέσει πόλο έλξης των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών, ώστε να 
επισκεφθούν το Μικρό Μουσείο της Πάρνηθας, ανακαλύπτοντας την σπάνια 
ομορφιά της». 
 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κύριος Δημήτριος Σπάθης, Πρόεδρος του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι, 
«πιστεύουμε πως η ύπαρξη ενός χώρου όπως το κέντρο περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης (Μικρό Μουσείο της Πάρνηθας) στον κάτω σταθμό του τελεφερίκ, τον 
οποίο επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες κόσμου, θα συμβάλλει στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το οικοσύστημα της 
Πάρνηθας και την ανάγκη προστασίας του, ειδικά μετά το περσινό πλήγμα που 
προκλήθηκε από την εκδήλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς». Ο κύριος Σπάθης 
ευχαρίστησε το Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας για την κάλυψη των δαπανών του 
εξοπλισμού του Μουσείου, καθώς επίσης το Δασαρχείο Πάρνηθας και τη Δ/νση 
Αναδασώσεων. 
 
Ο κύριος Στέφανος Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρείας Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε., ευχαρίστησε θερμά τον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πρόεδρο και τους εκπροσώπους του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για την έμπρακτη και από κοινού υποστήριξη της 
πρωτοβουλίας του «Μικρού Μουσείου της Πάρνηθας», δηλώνοντας ότι: «όλοι 
οφείλουμε να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ξαναγίνει η Πάρνηθα ο 
Δρυμός που μας αξίζει, ένας στόχος της διοίκησης του συγκροτήματος Mont 
Parnes που ελπίζουμε να τον υιοθετήσετε κι εσείς». 
 
Η μόνιμη έκθεση του Μικρού Μουσείου της Πάρνηθας αναπτύσσεται με βάση 2 
θεματικούς άξονες, περιλαμβάνοντας συνολικά 11 επί μέρους ενότητες:  



 
Άξονας Α’: Άνθρωπος και δάσος   

− «Η σπηλιά του Πανός»: ένα άτυπο χρονολόγιο της ιστορίας της περιοχής με 
βάση τα κυριότερα μυθολογικά, ιστορικά, πολιτισμικά ευρήματα. 

− «Το κόκκινο Ελάφι»: μια εκτενής εικαστική σύνθεση που απεικονίζει το 
Δρυμό σε πλήρη ανάπτυξη με χρήση εικονογράφησης και φωτογραφιών. 

− «Το βουνό»: σύνθεση που παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό και  
πληροφορίες σχετικά με το βουνό της Πάρνηθας. 

− «Μονοπάτι 22»: σχηματική αναπαράσταση της πορείας του μονοπατιού 22 
που διέρχεται από την περιοχή του Δρυμού. 

 
Άξονας Β’: Προστασία και διαχείριση του δάσους 

− «Η καταστροφή του 2007»: φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από 
την πυρκαγιά. 

− «Αποκατάσταση»: παρουσίαση των ενεργειών που έχουν γίνει έως τώρα με 
στόχο την αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης του Δρυμού. 

− «Συντήρηση και φροντίδα»: τρόποι συντήρησης και προστασίας του 
Δρυμού και δράσεις των φορέων 

− «Αθήνα και Πάρνηθα»: η ζωτική σημασία του Δρυμού για το λεκανοπέδιο 
της Αττικής 

− «Η σωστή συμπεριφορά»: ο δεκάλογος καλής συμπεριφοράς απέναντι στο 
φυσικό περιβάλλον  

− «Εθελοντισμός»: Η εμπειρία της επίσκεψης ολοκληρώνεται με μία ενότητα 
στην οποία πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος και οι πρωτοβουλίες του για ενεργό 
συμβολή στη φροντίδα και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

 
Το Μουσείο υλοποιήθηκε χάρη στην χρηματοδότηση της Ελληνικό Καζίνο 
Πάρνηθας Α.Ε. και θα λειτουργεί καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα 10 π.μ έως 6 
μ.μ στον σταθμό αφετηρίας του τελεφερίκ. Η είσοδος για τους επισκέπτες είναι 
ελεύθερη. 


