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Ο Όμιλος Φίλων της Φύσης και του Ανθρώπου  Προς: Δημοσιογράφους της Π.Ε. 

Πιερίας και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

«ΜΑΣΤΟΔΟΝΤΑΣ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ» 

ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

27/05/2022 

Δελτίο Τύπου 

Πρώτη Επίσκεψη Δημ Σχολείου στο Εκθετήριο   

«ΜΑΣΤΟΔΟΝΤΑΣ - ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ» 

 

 

 

Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 ο Όμιλός μας μετά πρόσκληση που αποστείλαμε, υποδέχθηκε στο 

χώρο του Εκθετηρίου το Δημοτικό Σχολείο Ανδρομάχης του Δήμου Κατερίνης. 
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Η πρόσκληση προς το Δημοτικό Σχολείο είχε συμβολικό χαρακτήρα διότι σε αυτό φοιτούν και 

παιδιά με καταγωγή από την Νεοκαισάρεια. Στόχος μας ήταν προ της ενάρξεως της λειτουργίας του 

Εκθετηρίου, να είναι το πρώτο σχολείο που θα επισκεπτόταν το χώρο. 

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Διεύθυνση και τους δασκάλους του σχολείου που 

αποδέχθηκαν την πρόσκληση μας.  

Το σύνολο των μαθητών που επισκέφθηκαν το χώρο εξέφρασαν την έκπληξή τους και τον 

ενθουσιασμό τους από την εμπειρία της επίσκεψης στο Εκθετήριο. Το ενδιαφέρον των μαθητών προς τα 

εκθέματα και την γνώση που αποκόμισαν ήταν μεγάλο. Η συμπεριφορά τους και ο σεβασμός προς το χώρο 

και τα ευρήματα ήταν άψογος. Αξίζει πολλά συγχαρητήρια το σύνολο των εκπαιδευτικών του Δημοτικού 

Σχολείου της Ανδρομάχης για την εξαιρετική εικόνα του συνόλου των μαθητών που φοιτούν εκεί. 

Για εμάς τα μέλη του Ομίλου μας, ήταν ιδιαίτερη στιγμή διότι μετά από οκτώ χρόνια συνεχούς και 

δύσκολης προσπάθειας το όραμά μας έγινε πραγματικότητα. Να αποτελέσουν τα ευρήματα και ο χώρος του 

Εκθετηρίου πηγή γνώσης, για την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα και αφορμή παράλληλα για την 

ανάπτυξη του τόπου μας. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλά σχολεία και επαγγελματίες του 

τουριστικού κλάδου αλλά και μεμονωμένοι ιδιώτες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να επισκεφθούν το χώρο 

του Εκθετηρίου. Δυστυχώς για καθαρά πρακτικούς λόγους δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε αυτό 

το ενδιαφέρον. Κυρίως γιατί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο Όμιλός μας θα επικεντρωθεί στις 

έρευνες για τα νέα παλαιοντολογικά ευρήματα.  

Ευελπιστούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να μπορούμε να αποδώσουμε στο ευρύτερο κοινό το 

χώρο του Εκθετηρίου εμπλουτισμένο με νέα ευρήματα εξίσου σημαντικά με τα υπάρχοντα. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη του Δημοτικού Σχολείου Ανδρομάχης του Δήμου 

Κατερίνης στο Εκθετήριο του «ΜΑΣΤΟΔΟΝΤΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ»  
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