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«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 2019» 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας 
συμμετέχει το 2019 με τις ακόλουθες δράσεις: 
 
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 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) 
 

2) Εικαστικό εργαστήρι με κατασκευές από φυσικά υλικά και έμπνευση από τις  
απεικονίσεις φυτών και  ζώων του Δίου (ΕΦΑ Πιερίας: Μ. Παπαθανασίου - Σ.  
Κουλίδου) 
Η δράση απευθύνεται: 

• σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Α΄ θμιας Εκπαίδευσης,  

• συλλόγους, φορείς και αυτόνομους επισκέπτες 
Δηλώσεις συμμετοχής στα ακόλουθα τηλέφωνα:  
ΕΦΑ Πιερίας-Μουσείο Δίου: 23510 53644 (Μ. Παπαθανασίου) 
Διάρκεια δράσης:  09.30-12.30  
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50 άτομα ανά κύκλο 
Συντονιστές της δράσης: Σ. Κουλίδου, Μ. Παπαθανασίου 
 
Β) Βιωματικό Πάρκο Λειβήθρων, 10 & 13 Μαΐου 2019: 
Κοινή δράση από την ΕΦΑ Πιερίας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ανατολικού Ολύμπου και τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.  
Στόχος της δράσης είναι 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.  
 
➢  10/5/2019:   
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 (ΚΠΕ ΑνΟλ: Β. Μπεκιροπούλου) 
3) «Μυθικά ζώα: Θα σε φανταστώ, θα σε στολίσω και θα σε ονοματίσω» 
      Εργαστήριο κοροπλαστικής (ΕΦΑ Πιερίας: Β. Κυπριανού)   
 
➢ 13/5/2019: 
1) «Πτηνόμορφα και μιξογενή όντα στην αρχαία τέχνη» 
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       Αρχαιολογική παρουσίαση (ΕΦΑ Πιερίας: Ε. Κλινάκη) 

2)  «Η χλωρίδα στη γειτονιά του Ορφέα» 

       Περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΦΔΕΔΟ: Θ. Νασοπούλου) 

3)  «Μυθικά ζώα: Θα σε φανταστώ, θα σε στολίσω και θα σε ονοματίσω»          

       Εργαστήριο κοροπλαστικής (ΕΦΑ Πιερίας: Β. Κυπριανού)   

Η δράση απευθύνεται: 

• σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Α΄ θμιας  (10/5 & 13/5) και Β΄ θμιας 
Εκπαίδευσης (13/5),  

• συλλόγους, φορείς και αυτόνομους επισκέπτες (10/5 & 13/5) 
 

Δηλώσεις συμμετοχής: ΕΦΑ Πιερίας: 2351047883 (Ε. Κλινάκη) & 23510 53644 (Β. 
Κυπριανού), efapie@culture.gr 
Διάρκεια δράσης:  09:15-11:00 & 11:00-12:45  
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50 άτομα ανά κύκλο 
 
Συντονιστές της δράσης: Ε. Κλινάκη, Β. Κυπριανού, (ΕΦΑ Πιερίας), Β. Μπεκιροπούλου 
(ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου), Θ. Νασοπούλου (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Ολύμπου). 
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