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ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”NOUVELLE” 

 
«Μουσείο του Μαμούθ», «Πάρκο Δεινοσαύρων», «Σπήλαιο», «Πάρκο Θηλαστικών», 

«Βοτανικός Κήπος» 

 

 

Σας ενημερώνουμε πως θα επιθυμούσαμε να γνωστοποιηθεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας ότι για μια ακόμη χρονιά θα λειτουργήσει το 
Περιβαλλοντικό Προϊστορικό Πάρκο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το πάρκο έχει ανανεωθεί με 
καινούρια εκθέματα όπως κινούμενους δεινόσαυρους, νέα είδη δεινοσαύρων και σκελετούς 
δεινοσαύρων σε φυσικό μέγεθος, ενώ επίσης στο χώρο του Πάρκου Θηλαστικών έχουν προστεθεί 
εκθέματα όσων ειδών κινδυνεύουν με εξαφάνιση στην Ελλάδα. Αποτελεί ένα πόλο έλξης για 
μικρούς και μεγάλους με θεματογραφία πανεπιστημιακού επιπέδου, ειδικά διαμορφωμένη για να 
είναι κατανοητή από όλες τις ηλικίες.  
Το Μουσείο του Μαμούθ αποτελεί προέκταση στο «Πάρκο Δεινοσαύρων και Σπήλαιο της 

εξέλιξης». Πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα με απολιθώματα από το 

τριχωτό μαμούθ Mammuthus primigenius (BLUMENBACH, 1799). Το τριχωτό μαμούθ αποτελεί το 

σύμβολο της Εποχής των Παγετώνων, είναι ένα από τρία διαφορετικά είδη μαμούθ και το πιο 

σπάνιο στη χώρα μας. Τα συγκεκριμένα απολιθώματα επομένως, δεν είναι μόνο εκθέματα για 

εκπαιδευτικούς, αλλά και για ερευνητικούς λόγους. Στο Μουσείο του Μαμούθ, απολιθώματα τόσο 

από μαμούθ όσο και από ζώα της εποχής των παγετώνων της Βόρειας Θάλασσας, που τότε ήταν 

στεριά, μας δίνουν πληροφορίες για να μάθουμε την ιστορία ενός χαμένου κόσμου. Στη Βόρεια 

Θάλασσα, μεταξύ της Μ. Βρετανίας και της Ολλανδίας, σε μόλις 30 μέτρα βάθος, τόνοι 

απολιθωμάτων έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα, κυρίως με τα δίκτυα των αλιέων. Με τη 

συνεργασία των ειδικών, τα απολιθώματα αξιολογούνται και στη συνέχεια αξιοποιούνται. Ένας 

μοναδικός στον κόσμο, αδέσποτος θησαυρός από εκατομμύρια απολιθωμένα οστά και δόντια 

ζώων του παρελθόντος στεγάζονται στα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας της Ολλανδίας και σε 

εκατοντάδες ιδιωτικές συλλογές. Τα απολιθώματα είναι μάρτυρες των κλιματικών αλλαγών. Ένα 

από τα καλύτερα παραδείγματα προέρχεται από τη Βόρεια Θάλασσα, που μας δείχνει ότι η Μ. 

Βρετανία μετατράπηκε σε νησί πριν από 8.000 χρόνια. Αυτό συνέβη με την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας, μετά το λιώσιμο των πάγων με το τέλος της εποχής των παγετώνων. Την ιστορία αυτή 

μας τη διηγούνται εν μέρει τα απολιθώματα, σαν και αυτά που βρίσκονται σε έκθεση στο «Μουσείο 

Μαμούθ». Από τα απολιθώματα μαθαίνουμε αν το κλίμα ήταν ζεστό ή ψυχρό, υγρό ή ξηρό και το 

παλαιοπεριβάλλον αν ήταν λιμναίο ή θαλάσσιο, σαβάνα, δάσος ή στέπα κ.ο.κ. Εκτός από τα 

πραγματικά απολιθώματα του τριχωτού μαμούθ, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να δει 

απολιθώματα και από τη συνοδό πανίδα του μαμούθ, όπως από τον τριχωτό ρινόκερο, το άγριο 

άλογο, το βίσονα, τον τάρανδο κ.α., όπως επίσης αναπαράσταση του εξοπλισμού των αλιέων και 

μια συλλογή ορυκτών και πετρωμάτων. Με τη βοήθεια των εκθεμάτων, στο τέλος της διαδρομής 

θα έχουμε κατανοήσει την πραγματική ιστορία της Εποχής των Παγετώνων. Η δημιουργία του 

Μουσείου Μαμούθ και του ευρύτερου χώρου έρχεται ως συνέχεια του θεματικού Πάρκου των 

Δεινοσαύρων, το οποίο ασχολείται με το Μεσοζωικό αιώνα (250 – 65 εκ. χρόνια πριν). Συνεχίζεται 

με την εξέλιξη των ζώων στον Καινοζωικό αιώνα στο Πάρκο των Θηλαστικών, όπου το ταξίδι 

στο χρόνο φτάνει μέχρι 8.000 χρόνια πριν με την εξαφάνιση του μαμούθ. Αυτή η μοναδική έκθεση 
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για τη χώρα μας, ήταν μια έμπνευση η οποία υλοποιήθηκε από την παλαιοντολόγο Ευαγγελία 

Τσουκαλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και την ομάδα της σε 

συνεργασία με τον κορυφαίο στα προβοσκιδωτά, τον Ολλανδό Dick Mol, επιστημονικό συνεργάτη 

του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Ρότερνταμ και πρόεδρο του Mammuthus International Club. 

 

Στο Περιβαλλοντικό Πάρκο  οι μαθητές πραγματοποιούν ξενάγηση 1 ώρας από παλαιοντολόγο του 

Α.Π.Θ.  στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 

 α) Το Πάρκο Δεινοσαύρων. 

 Στο οποίο οι μαθητές θα δούνε αναπαραστάσεις χαρακτηριστικών ειδών δεινοσαύρων και 

ερπετών διαφόρων γεωλογικών περιόδων σε περίπου πραγματικές διαστάσεις, μαθαίνοντας για 

την εξέλιξη και εξαφάνιση αυτών των μοναδικών ζώων. 

β)  Το σπήλαιο. 

 Ένα τεχνητό σπήλαιο με το χαρακτηριστικό διάκοσμο, το οποίο έχει δημιουργηθεί υπό την 

επίβλεψη του Τοπικού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας και 

είναι απόλυτα ασφαλές για τα παιδιά, τα οποία εξοπλίζονται με κράνη και φωτιστικές πηγές για μια 

ρεαλιστική εξερεύνηση. 

 γ) Το Πάρκο των Θηλαστικών. 

 Εδώ οι μαθητές θα δούνε αναπαραστάσεις περίπου 30 προϊστορικών θηλαστικών που δείχνει την 

εξέλιξή τους τα τελευταία 20.000.000 χρόνια αλλά και των 12 ειδών που απειλούνται. 

 δ) Το Μουσείο Μαμούθ. 

 Με την επίσκεψη στο Μουσείο του Μαμούθ, με τη βοήθεια των απολιθωμάτων, 

μαθαίνουμε για τις κλιματικές αλλαγές του παρελθόντος και τους λόγους εξαφάνισης 

πολλών προϊστορικών ζώων. Με αυτόν τον τρόπο θα ερμηνεύσουμε τις συνθήκες του 

παρόντος ώστε να προβλέψουμε τις αλλαγές του μέλλοντος. 

 ε)  Βοτανικό κήπο. ( με περισσότερα από 100 μεσογειακά φυτά). 

Όλα τα εκθέματα και οι διαδρομές είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να τηρούνται όλοι οι κανόνες 

ασφαλείας. Η ξενάγηση και η εκπαίδευση γίνεται από έμπειρους επιστήμονες (γεωλόγους, 

παλαιοντολόγους και σπηλαιολόγους), ενώ η ψυχαγωγία και η φύλαξη από έμπειρους 

παιδαγωγούς. Συνοψίζοντας, ο σκοπός του «Περιβαλλοντικού Προϊστορικού Πάρκου» με τις 

θεματικές ενότητες του «Πάρκου Δεινοσαύρων», «Σπήλαιο», «Πάρκο Θηλαστικών», «Μουσείο 

Μαμούθ» και «Βοτανικός Κήπος» είναι η ευαισθητοποίηση του ανθρώπου, ώστε δια της γνώσης 

να επανέλθει στο σεβασμό της φύσης ως μοναδική πηγή ζωής αλλά και η προώθηση της 

Γεωλογικής επιστήμης (Γεωλογία, Ορυκτολογία, Παλαιοντολογία, Σπηλαιολογία) σε ένα ιδιωτικό 

χώρο, ένα χώρο εκπαίδευσης και μάθησης, καθώς και έρευνας. 

 

 Στο τέλος του προγράμματος οι μικρές τάξεις παίζουν στον παιδότοπο του 

πολυχώρου με την επίβλεψη των παιδαγωγών ενώ οι μεγαλύτερες τάξεις παίζουν 

στο αθλητικό κέντρο του πολυχώρου με την επίβλεψη γυμναστών. 

 
 Το κόστος για κάθε μαθητή είναι 4.5€. 

 

Σερταρίδης Γεώργιος (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής) 

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

 


