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Ο  Όμίλος Φίλων της Φύσης και του Ανθρώπου «ΜΑΣΤΟΔΟΝΤΑΣ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ» 

Διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία στις 15 Δεκεμβρίου την εκδήλωση 

 "Όλυμπος" Η άγνωστη πλευρά της δημιουργίας και οι μύθοι 

Γεωλογία & Μυθολογία  

όπου προβλήθηκε το ντοκυμαντέρ 

 Mt Olympus The Creation 

Της Ellopia NY Films USA 

 
Η εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε  το Σάββατο στις 15 Δεκεμβρίου  18:30 στο Δημοτικό Συνεδριακό κέντρο 

Κατερίνης (Εκάβη). 

 

 

 



 

Προλόγισε   

Ο  Πρόεδρος του Ομίλου Φίλων της Φύσης και του Ανθρώπου «Μαστόδοντας-Νεκαισάρεια» 

Σάββας Μ Τσεντίδης   

ο οποίος παρουσίασε εν συντομία την δημιουργία του Ομίλου, την έως σήμερα δράση του και τους βασικούς 

στόχους και επιδιώξεις του. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Ομίλου να περατώσει το Εκθετήριο 

του Μαστόδοντα Νεοκαισάρειας, την συμβολή του  εν λόγο εκθέματος στην ανάπτυξη μιας νέας τουριστικής 

θεματικής ενότητας για την Πιερία (Παλαιοντολογία) καθώς επίσης και στις προσπάθειες που κάνει μεταξύ άλλων  

ο Όμιλος στην δημιουργία και την ανάπτυξη τόσο σε γεωπαλαιοντολογικές όσο και πολιτιστικές διαδρομές. 

 

 ομιλητές ήταν 

 Ο  Ομότιμος Καθηγητής Γεωλογίας,  Νεοτεκτονικής - Παλαιοσεισμολογίας και 

 Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 

Πρόεδρος ΔΣ Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης  

Πρόεδρος ΔΣ Επιστημονικού Κέντρου Γεωλογίας των Σεισμών Τυρνάβου,  Σπυρίδων Παυλίδης.  

Αναφέρθηκε στην Γεωλογία, τα σεισμικά ρήγματα, την γεωλογική γένεση και τους μύθους του Ολύμπου. 

 



 

Η Καθηγήτρια Γεωλογίας και ερευνήτρια Άννιε Ράσσιος, ανέπτυξε την ομιλία της μιλώντας για τον Όλυμπο «ως ένα 

νησί στον χρόνο», μια γεωποιητική προσέγγιση της δημιουργίας του. 

 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε στηρίζοντας την ενεργά η Καθηγήτρια Γεωλογίας, Βιολογίας , Δρ Παλαιοντολογίας του 

Α.Π.Θ. Ευαγγελία Τσουκαλά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Όμιλος Φίλων της Φύσης και του Ανθρώπου " Μαστόδοντας-Νεοκαισάρεια" και το Δ.Σ, ευχαριστούν θερμά  για 

την ενεργή στήριξή τους 

την Αντιπεριφερειάρχη  Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, τον Δήμαρχο Κατερίνης Σάββα Χιονίδη, τον Σεβασμιότατο 

Μητροπολίτη κκ Γεώργιο, τον ΟΠΠΑΠ και τον Πρόεδρο του θεόδωρο Παυλίδη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού 

Πιπίτσα Μακρίδου- Παρτσαλίδου  για την ενεργή στήριξη τους.  

 

Στην σύντομη παρέμβαση του ο Δημήτρης Ζησόπουλος Συν σκηνοθέτης Mt Olympus the Creation. Ellopia Films USA 

 

'το μέλημά μας είναι τηρώντας το επίπεδο παραγωγής, να δημιουργήσουμε για τους παγκόσμιους θεατές, 

ντοκιμαντέρ για τον τόπο μας την Ελλάδα, τις ιδιαιτερότητές της. Στην αγγλική γλώσσα να είναι προσβάσιμο από 

εκατομμύρια κόσμου. Φτάνει πια το 'βλογάμε τα γένια μας'. Αφήνουμε έτσι το πεδίο στους παραχαράκτες της 

ιστορίας να αλωνίζουν στο παγκόσμιο πλατό.  

 

 

 

 

 

 



Μέσω του Skype σε μια σύντομη παρέμβαση της η Σκηνοθέτης Δημιουργός του Mt Olympus the Creation. Ellopia 

Films USA,  Αθηνά Κρικέλη τόνισε 

 

 Τόσο οι συνεργάτες της Ellopia Films USA εδώ στην Νέα Υόρκη, όσο και η εξαιρετική ομάδα μας στην Ελλάδα 

πιστεύουμε με πάθος πως όλα είναι κατορθωτά. Αρκεί να υπάρχει όραμα. Πλώρη τώρα για την παγκόσμια 

πρεμιέρα του 5ου ντοκιμαντέρ της σειράς “Macedonia the shinning gate to Mt. Olympus' 

Τους χορηγούς της εκδήλωσης  

Την Ellopia NY Films USA, την Mount Olympus Series, την Ποτοποιία Παπαγιαννούλη, την  Ομάδα Ελαιοπαραγωγών 

«Όλυμπος Θεϊκό-Olympus Divine»  τον ερασιτέχνη εικονολήπτη κο Άγγελο Τούφα. 

 

 

 

 

 

Τους χορηγούς επικοινωνίας  

Dion tv και  Skai 92,6FM Ράδιο Κατερίνης 

 


