
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ – ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
40 Εκπαιδευτικοί Γυμνασίων και Λυκείων των Αθηνών 

επισκέπτονται την Ελασσόνα και τον Όλυμπο 
 

σε τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο  
με θέμα «Όλυμπος, διαδρομή στο χρόνο και στην ιστορία». 

 
 

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο πλαίσιο ανάδειξης και προβολής  του φυσικού 

και πολιτισμικού κεφαλαίου των περιοχών δράσης του οργάνωσε σε συνεργασία με τις 

Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης Β’ και Γ’ Αθήνας το περασμένο Σαββατοκύριακο 16, 17 

και 18 Νοεμβρίου 2018 τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 18 ωρών με θέμα 

«Όλυμπος, διαδρομή στο χρόνο και στην ιστορία». Για την υλοποίηση του προγράμματος 

συνεργάσθηκαν η Δ/νση Α΄/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας 

και Αναρρίχησης, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, η Λαογραφική 

Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας, η Έκδοση της Ελασσόνας καθώς και διάφοροι τοπικοί, 

εκπαιδευτικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς. Το σεμινάριο τελούσε υπό την 

αιγίδα του Δήμου Ελασσόνας. 

Με το πρόγραμμα αυτό το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας επεδίωκε τη γνωριμία, την 

ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με το φυσικό και 

πολιτισμικό κεφάλαιο του Ολύμπου. Παράλληλα, αποσκοπούσε να επιμορφώσει και να 

ευαισθητοποιήσει με βιωματικό τρόπο τους εκπαιδευτικούς για τη σημασία και την ανάγκη 

υλοποίησης προγραμμάτων για τις προστατευόμενες περιοχές, τους ορεινούς οικισμούς, 

καθώς και για τοπία περιβαλλοντικής και πολιτισμικής αξίας. Οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην 

Ελασσόνα, καθώς και σε πεδία παραολύμπιων περιοχών του Δήμου Ελασσόνας. Την πρώτη 

ημέρα του σεμιναρίου, Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, ο κ. Απόστολος Βάλλας, εκδότης 

της «Έκδοσης της Ελασσόνας», χρωμάτισε την ομιλία του με τις αγωνίες και τους 

προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας  για την οικονομική ανάταση του Δήμου 

Ελασσόνας και των παραολύμπιων περιοχών. Ακολούθως, η κ. Θέμις Νασιοπούλου, 

ξεναγός  Εθνικών Δρυμών και Υγροτόπων, περιέγραψε τα φυσικά οικοσυστήματα του 

Ολύμπου. Η κ. Σοφία Θεοδωρίδου, υπεύθυνη του ΚΠΕ Έδεσσας – Γιαννιτσών, παρουσίασε 

τις αρχές και τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον σε 

σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές. Οι δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας  για 

τον Όλυμπο περιγράφηκαν από την κ. Γεωργία Κουτσογιάννη, μέλος της παιδαγωγικής 

ομάδας του Κέντρου. Η πρώτη ημέρα των εισηγήσεων έκλεισε με ένα φωτογραφικό ταξίδι 

στα Ολύμπια Τοπία από τον κ. Σπύρο Αναγνωστάκη. Οι δράσεις του προγράμματος 



συνεχίστηκαν την επόμενη ημέρα με βιωματικές επισκέψεις στις φυσικές ομορφιές της 

παραολύμπιας περιοχής. Συγκεκριμένα, το πρωί του Σαββάτου  17 Νοεμβρίου, οι 

συμμετέχοντες επισκέφτηκαν την Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Σπαρμού και ενημερώθηκαν για την 

ιστορία και την πνευματική δράση της Μονής από τον Ηγούμενο πατήρ Νικάνορα. Η 

διαδρομή στις φυσικές γωνιές του τόπου μας συνεχίστηκε με δράσεις πεδίου στο 

πλατανόδασος του Σπαρμού και στο διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4 στον Κοκκινοπηλό. Η 

ομάδα των συμμετεχόντων με εκπαιδευτές-εμψυχωτές του προγράμματος κ. Κώστα Σπανό, 

Αν. Υπεύθυνο του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, κ. Λευτέρη Κηπόπουλο, Βοτανολόγο – 

Φυσιοδίφη, κ. Νασιοπούλου και κ. Αναγνωστάκη «ακούμπησε» το μύθο και την ιστορία της 

περιοχής στις χιονισμένες πλαγιές του Ολύμπου. Η λαογραφία των ορεινών οικισμών 

Δήμου Ελασσόνας παρουσιάστηκε από τον κ. Ιωάννη Σαμώτα, πρόεδρο της Λαογραφικής 

Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελασσόνας  στο χιονισμένο Λιβάδι. Στο Μουσείο του Γεωργάκη 

Ολύμπιου, στο Λαογραφικό Μουσείο του Λιβαδίου και στα καλντερίμια του χωριού οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για την ιστορία και την παράδοση αυτής της 

«ζεστής» γωνιάς της περιοχής μας από τον εκπαιδευτικό κ. Νικόλαο Καψάλη. Την τρίτη 

ημέρα  του προγράμματος  στις εγκαταστάσεις του Κέντρου η κ. Βαρβάρα Πετρίδου, 

υπεύθυνη Περ/κης Εκπ/σης ΔΔΕ Β’ Αθήνας, παρουσίασε τις αρχές και την μεθοδολογία της 

εκπαίδευσης για την Αειφορία και το περιβάλλον, ενώ στην συνέχεια η κ. Κων/να 

Χατζημίχου, υπεύθυνη Περ/κης Εκπ/σης Α/θμιας Λάρισας,  έκλεισε τον κύκλο των 

εισηγήσεων   με αναφορά στις δράσεις των σχολείων της Α/θμιας Λάρισας για τον Όλυμπο. 

Το τριήμερο σεμινάριο τελείωσε τις εργασίες του με μια οικοπεριήγηση στον παραδοσιακό 

και θρησκευτικό πλούτο της ιστορικής Τσαριτσάνης, όπου και ενημερώθηκε από την κ. 

Ελένη Φαρμακιώτη, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του Κέντρου και από τον ιερέα του 

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου πατήρ Αλέξανδρο. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί των σχολείων της 

Αθήνας ευχαρίστησαν τους συντελεστές του προγράμματος για την ευκαιρία που τους 

δόθηκε για να γνωρίσουν το φυσικό και ιστορικό πλούτο του Δήμου Ελασσόνας. 

Το ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας υπηρετώντας το όραμα της ευαισθητοποίησης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας για την Αειφορία και το Περιβάλλον θα συνεχίσει τις 

δραστηριότητές του υποστηρίζοντας την συμμετοχή των περιβαλλοντικών ομάδων των 

σχολείων στα προγράμματα του Κέντρου. 
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