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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 
 
                                                                                                                                    

     

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για όγδοη συνεχή χρονιά, από τις 9 έως τις 12 Μαΐου σε όλη τη χώρα, η Διεύθυνση 
Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. υλοποίησε την επικοινωνιακή δράση «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές». 
Σκοπός της δράσης ήταν η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, με την εκπαίδευση 
των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και του 
φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.  
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας συμμετείχε με επιτυχία στην συγκεκριμένη δράση, 
σε συνδιοργάνωση με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, καθώς και 
με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου. Οι εκδηλώσεις 
απευθύνονταν στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς 
και στο ευρύ κοινό, ενώ η είσοδος για τις εκδηλώσεις ήταν ελεύθερη για τους 
συμμετέχοντες. 
Συγκεκριμένα η δράση περιλάμβανε:  
Α) Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου, 8 Μαΐου 2019: 

Κοινή δράση από την ΕΦΑ Πιερίας και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Ολύμπου, με στόχο τη βιωματική γνωριμία των μαθητών α΄θμιας εκπαίδευσης με 
το φυσικό περιβάλλον, τον μύθο και την πολιτιστική ταυτότητα του αρχαιολογικού 
χώρου.  

1) «Ζώα και φυτά στο αρχαίο Δίον: Μύθοι-Τέχνη-Φύση». 
Περιήγηση στο αρχαιολογικό πάρκο με επίκεντρο τα ζώα και τα φυτά στην τέχνη 
του αρχαίου Δίου, τους μυθολογικούς συσχετισμούς και τη φυσική τους παρουσία 
(ΦΔΕΔΟ: Θ. Νασοπούλου / ΕΦΑ Πιερίας: Μ. Παπαθανασίου- Σ. Κουλίδου- Γ. 
Αδαμίδης) 
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2) Εικαστικό εργαστήρι με κατασκευές από φυσικά υλικά και έμπνευση από 
τις απεικονίσεις φυτών και ζώων του Δίου  
(ΕΦΑ Πιερίας: Μ. Παπαθανασίου - Σ. Κουλίδου-Γ. Αδαμίδης) 
 
 

 
Β) Βιωματικό Πάρκο Λειβήθρων (ΕΣΠΑ 2007-2013), 10 & 13 Μαΐου 2019: 

Κοινή δράση από την ΕΦΑ Πιερίας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ανατολικού Ολύμπου και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.Στόχος 
της δράσης ήταν η κατανόηση της σχέσης ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος καθώς και η βιωματική γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον, τον 
μύθο και την πολιτιστική ταυτότητα του οικείου χώρου. 
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν παιδιά προσχολικής αγωγής και μαθητές α΄θμιας και 
β΄θμιας εκπαίδευσης. Περιλάμβανε τα εξής: 
1)  «Πτηνόμορφα και μιξογενή όντα στην αρχαία τέχνη» 

Αρχαιολογική παρουσίαση (ΕΦΑ Πιερίας: Ε. Κλινάκη) 
2) «Παίζοντας μαθαίνω για τα ζώα του Ολύμπου» 

Περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (10/5/2019, ΚΠΕ ΑνΟλ:  B. 
Μπεκιροπούλου) 

         «Η χλωρίδα στη γειτονιά του Ορφέα» 
Περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (13/5/2019, ΦΔΕΔΟ: Θ. 
Νασοπούλου) 

3) «Μυθικά ζώα: Θα σε φανταστώ, θα σε στολίσω και θα σε ονοματίσω» 
Εργαστήριο κοροπλαστικής (ΕΦΑ Πιερίας: Β. Κυπριανού) 
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Στιγμές από τις δράσεις: 

ΔΙΟΝ (Αρχαιολογικό Πάρκο) 

 
 Καλωσόρισμα στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου 

 

 
  «Ζώα και φυτά στο αρχαίο Δίον: Μύθοι-Τέχνη-Φύση» (ΦΔΕΔΟ, Θ. 

Νασοπούλου)  
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 Περιήγηση και διαδραστικά παιχνίδια στο αρχαιολογικό πάρκο του Δίου 
 

 

  
 Εκπαιδευτικό καλλιτεχνικό εργαστήριο με φυσικά υλικά (ΕΦΑ Πιερίας) 
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Βιωματικό Πάρκο Λειβήθρων 

 
 Αρχαιολογική περιήγηση (ΕΦΑ Πιερίας) 

 

 

 Αρχαιολογική παρουσίαση «Πτηνόμορφα και μιξογενή όντα στην αρχαία 
τέχνη» (ΕΦΑ Πιερίας) 
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 Διαδραστικό παιχνίδι «Παίζοντας μαθαίνω για τα ζώα του Ολύμπου» (ΚΠΕ 
ΑΝ.Ολ., Β. Μπεκιροπούλου) 

 

 

 Περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η χλωρίδα στη γειτονιά του 
Ορφέα» (ΦΔΕΔΟ, Θ. Νασοπούλου) 
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 Εργαστήριο κοροπλαστικής «Μυθικά ζώα: Θα σε φανταστώ, θα σε 

στολίσω και θα σε ονοματίσω» (ΕΦΑ Πιερίας) 
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