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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γιορτή Πουλιών 2010: Πρόσκληση στο μαγικό κόσμο των πουλιών 
Μια μέρα παρέα με τους φτερωτούς κατοίκους και επισκέπτες του 
υγροτόπου της Νέας Αγαθούπολης θα έχουν την ευκαιρία να 
περάσουν τα παιδιά και οι φίλοι της φύσης και της άγριας πανίδας 
την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Γιορτής Πουλιών. Η 
Γιορτή Πουλιών πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία εδώ και 
πολλά χρόνια, κάθε πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη, στο 
Παρατηρητήριο της Νέας Αγαθούπολης Πιερίας από το Φορέα 
Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα και την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία, με τη στήριξη του Δήμου Μεθώνης. 
Δεκάδες επισκέπτες έρχονται στη Νέα Αγαθούπολη, προκειμένου 
να περάσουν να περάσουν μια συναρπαστική μέρα στη φύση, να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον και τα 
πουλιά της περιοχής, με παρατήρηση πουλιών, περιβαλλοντικά 
παιχνίδια και ξεναγήσεις στο Δέλτα του Αλιάκμονα.  
Σας προσκαλούμε και φέτος σ’ αυτό το ταξίδι στο μαγικό κόσμο 
των άγριων πουλιών, σε μία εκδήλωση που θα ξεκινήσει στις 10 το 
πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τη 1:30 μετά το μεσημέρι. Παράλληλα, 
στο Θεματικό Περίπτερο της Νέας Αγαθούπολης, τα παιδιά θα 
μπορούν να ξεναγηθούν και στον μικροσκοπικό κόσμο των 
εντόμων, με παρατήρηση από τα στερεοσκόπια του 
προγράμματος «Μικρόκοσμος». 
Η Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών είναι ετήσιο γεγονός που 
λαμβάνει χώρα σε 24 ευρωπαϊκές χώρες και συντονίζεται από την 
παγκόσμια ομοσπονδία Birdlife International. Στη χώρα μας 
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε οκτώ ακόμη περιοχές, από 
το Δέλτα του Έβρου, ως την Πύλο της Μεσσηνίας, με τη 
διοργάνωση της Ελληνική Ορνιθολογικής Εταιρείας και τη 
συνεργασία τοπικών φορέων και οργανώσεων. 

 



 
 

 

Καθώς το 2010 έχει ανακηρυχτεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμιο Έτος 
Βιοποικιλότητας, σε μια προσπάθεια αφύπνισης για τη διατήρηση 
του βιολογικού πλούτου του πλανήτη, η φετινή διοργάνωση 
εστιάζει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
 
Οδηγίες πρόσβασης: Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, 
οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθήσουν την έξοδο προς Μεθώνη. 
Εντός του οικισμού υπάρχουν πινακίδες για το Παρατηρητήριο 
Νέας Αγαθούπολης. 
 

 
Με την παράκληση να μεταδοθεί ή να δημοσιευτεί. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


