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Ο  Όμίλος Φίλων της Φύσης και του Ανθρώπου   Προς: Δημοσιογράφους του Νομού Πιερίας 

«ΜΑΣΤΟΔΟΝΤΑΣ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ»                και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ  

17/05/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ο Όμιλος Φίλων της Φύσης και του Ανθρώπου «Μαστόδοντας-Νεοκαισάρεια» σας προσκαλεί να παρευρεθείτε με 

την ευκαιρία της «Διεθνούς Ημέρας Μουσείων» στη συνέντευξη τύπου που διοργανώνει το Σάββατο 18 Μαΐου 

2019 και ώρα 11:00π.μ. στον χώρο του Εκθετηρίου στην κεντρική πλατεία της Νεοκαισάρειας. 

Την συνέντευξη θα παραχωρήσουν ως κύριοι ομιλητές οι παλαιοντολόγοι Dick Mol και Ευαγγελία Τσουκαλά. 

Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο Σάββας Τσεντίδης, Πρόεδρος του ομίλου Φίλων της Φύσης και του 

Ανθρώπου «Μαστόδοντας –Νεοκαισάρεια». 

Στην εισήγησή τους θα αναφερθούν γενικότερα στη δημιουργία των Μουσείων Παλαιοντολογίας, στις θετικές 

επιδράσεις τους στις τοπικές κοινωνίες, στις μαθητικές κοινότητες και στη συμβολή τους στην τουριστική ανάπτυξη του 

κάθε τόπου. 

 Ο κος Dick Mol είναι παλαιοντολόγος και ειδικός στη δημιουργία παλαιοντολογικών Μουσείων. Στο παρελθόν 

συμμετείχε στη δημιουργία πολλών Παλαιοντολογικών Μουσείων τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, καθώς επίσης και στην Ασία. Στην Ελλάδα έχει προσφέρει εθελοντικά όλη την εμπειρία και τη γνώση του για 

την ίδρυση τριών Μουσείων: στη Μηλιά Γρεβενών, στο Κιλκίς, στη Σιάτιστα και στο Μουσείο του Μαμούθ στο 

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. 

 Η κα Ευαγγελία Τσουκαλά είναι Γεωλόγος, Βιολόγος, παλαιοντολόγος, καθηγήτρια στο τμήμα Γεωλογίας 

Α.Π.Θ. Η ανασκαφική της δράση και η φήμη της έχει ξεπεράσει τα Ελληνικά σύνορα. Συνέβαλε αποφασιστικά και με 

προσωπικές θυσίες στη δημιουργία πολλών εκθεσιακών χώρων στη Βόρεια Ελλάδα. 

 Η συμβολή τους για τη δημιουργία ενός αξιόλογου εκθετηρίου στη Νεοκαισάρεια με βάση την ανακάλυψη 

απολιθωμάτων του Μαστόδοντα στην περιοχή μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι εκτός της εξειδίκευσής τους στην 

παλαιοντολογία γενικότερα, πιο συγκεκριμένα εξειδικεύονται στα προβοσκιδωτά. 

Με το πέρας της εισήγησής τους θα δεχθούν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους 

προκειμένου να ενημερώσουν όσο το δυνατόν ποιο αναλυτικά για τις συγκεκριμένες ανασκαφές, τα ευρήματα που 

προέκυψαν, την επιστημονική τους αξία καθώς και τα οφέλη που απορρέουν για την τοπική κοινωνία και όχι μόνον.  

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 Για πληροφορίες στο τηλέφωνο του προέδρου του Ομίλου, Σάββα Τσεντίδη 6948801975 και του 

Γραμματέα Γεώργιου Σιδηρόπουλου 6944385717. 
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