
Ευρήματα από τη μεγαλύτερη σωστική 
παλαιοντολογική ανασκαφή στην Ελλάδα, κατά 
μήκος του νέου οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ (ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ) 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το ΔάσοςΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Διοργάνωση

Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης

Ωράριο λειτουργίας της έκθεσης:

Τρίτη-Παρασκευή 10.00-18.00
Σάββατο 11.00-15.00
Κυριακή-Δευτέρα Κλειστά

Πληροφορίες

Δήμος Θεσσαλονίκης
Γενί Τζαμί (Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο),
Αρχαιολογικού Μουσείου 30, Θεσσαλονίκη
www.theforestundertheroad.gr

Για αιτήματα ξεναγήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 
την κυρία Δάφνη Παντελή, είτε στο τηλέφωνο 2313 318534, είτε με ηλε-
κτρονικό μήνυμα στο pinakothiki@thessaloniki.gr

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Σίγρι Λέσβου, Τ.Κ. 81103
Τηλ.: 22510 47033, 22530 54434 
Email: lesvospf@otenet.gr
www.lesvosmuseum.gr

Κορμοί που έχουν συντηρηθεί και βρίσκονται 
στον οδικό άξονα Καλλονής - Σιγρίου

Γιγαντιαίοι απολιθωμένοι κορμοί δένδρων 
στο νέο οδικό άξονα Καλλονής - Σιγρίου
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Το έργο «Έρευνες απολιθωμάτων»

Η έκθεση «Το ΔΑΣΟΣ κάτω από τον ΔΡΟΜΟ – Ευρήματα απολιθω-
μάτων από τις ανασκαφές κατά μήκος του νέου οδικού άξονα Καλλο-
νής - Σιγρίου» πραγματοποιείται στα πλαίσια της Πράξης «ΓΕΩΠΑΡΚΟ 
ΛΕΣΒΟΥ – Δράσεις σήμανσης, ψηφιακής ανάδειξης και προβολής» στα 
πλαίσια του ΟΣΑΠΥ Δήμου Λέσβου – ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙ-
ΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσοι 
Αιγαίου 2007-2013» (Άξονας Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου»).

Η ανασκαφική έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Υποέρ-
γου 5 «Έρευνες απολιθωμάτων» της Πράξης «Κατασκευή – αναβάθμιση 
οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007 – 2013», το οποίο 
υλοποιήθηκε με ίδια μέσα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθω-
μένου Δάσους Λέσβου.



Το ΔΑΣΟΣ κάτω από τον ΔΡΟΜΟ

Η έκθεση παρουσιάζει στο κοινό τα προκαταρκτικά αποτελέσματα και 
ενδεικτικά ανασκαφικά ευρήματα από τις απολιθωματοφόρες θέσεις, οι 
οποίες αποκαλύφθηκαν κατά τις εκσκαφές για την κατασκευή του νέου 
οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου. Τμήμα του νέου οδικού άξονα δια-
σχίζει την προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους (Σίγρι 
– Άντισσα).

Οι ανασκαφές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δά-
σους Λέσβου έφεραν στο φως ευρήματα ιδιαίτερης επιστημονικής αξί-
ας. Η γνωριμία του επισκέπτη της περιοχής με τα ευρήματα αποτελεί μια 
πρωτόγνωρη και μοναδική εμπειρία καθώς ενώ διασχίζει ένα σύγχρονο 
οδικό άξονα ταυτόχρονα περιηγείται σε ένα ανοικτό υπαίθριο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας. Κατά μήκος της χάραξης αποκαλύφθηκαν σημαντικά 
τεκμήρια της σύνθεσης των απολιθωμένων δασών της Λέσβου και του 
Αιγαίου, ενώ άγνωστες λεπτομέρειες της τοπογραφίες της και του τρό-
που δημιουργίας τους ήρθαν στο φως.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη σωστική ανασκαφή απο-
λιθωμάτων αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σή-
μερα στην Ελλάδα, τόσο από άποψη έκτασης όσο και από άποψη αριθ-
μού ευρημάτων.

Θραύσματα και αποσπασμένα τμήματα απολιθωμένων κορμών κω-
νοφόρων και αγγειόσπερμων δένδρων, όπως πεύκα, κυπαρισσίδες, σε-
κόιες, βαλανιδιές, φοίνικες και ηφαιστειακοί ορίζοντες πλούσιοι σε με-
γάλης ποικιλίας ειδών φύλλα, όπως δάφνες, κανέλλες, καρυδιές, μαρ-
τυρούν την ύπαρξη εκτεταμένων υποτροπικών δασών. Παράλληλα απο-
τελούν τεκμήρια της βιαιότητας των ηφαιστειακών εκρήξεων που τα κα-
τέστρεψαν και μέσω της διαδικασίας της απολίθωσης οδήγησαν στη δη-
μιουργία του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, ενός μοναδικού σε παγκό-
σμια κλίμακα μνημείου, που ανακηρύχθηκε από την Ελληνική Πολιτεία 
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» (ΠΔ 443/1985).

Δεκάδες μεγάλοι απολιθωμένοι κορμοί δένδρων, ιστάμενοι και κατα-
κείμενοι, ριζικά συστήματα και κλαδιά δένδρων, φυλλοφόροι ορίζοντες 
με μεγάλη ποικιλία φύλλων μεταφέρουν ζωντανή την εικόνα του πεδίου 
ανασκαφής στην έκθεση.

Μια πρωτότυπη έκθεση που επιχειρεί να εστιάσει και στην ανθρώπινη 
προσπάθεια για τη διάσωση των απολιθωμάτων, δίνοντας πληροφορίες 
για τις διαδικασίες της ανασκαφής, της συντήρησης, της μεταφοράς και 
της τεκμηρίωσης των ευρημάτων, της χαρτογράφησης και της ανάδειξης 
των απολιθωμένων θέσεων.

Η έκθεση οργανώνεται σε 11 ενότητες, στις οποίες παρουσιάζεται το 
σημαντικό έργο της κατασκευής του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου και 
της διάσωσης των απολιθωμάτων, η ιστορία δημιουργίας του Απολιθωμέ-
νου Δάσους Λέσβου, τα νέα ευρήματα, οι απολιθωματοφόρες θέσεις, οι 
γεώτοποι καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό όλων των φάσεων ανά-
δειξης και προστασίας των απολιθωμάτων. Επίσης, προβάλλονται οι χάρ-
τες των διαδρομών στις επισκέψιμες θέσεις αλλά και οι χάρτες αποτύπω-
σης όλων των απολιθωματοφόρων θέσεων. Εκτίθενται τα ξύλινα κιβώ-
τια μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης των απολιθωμάτων, τα ερ-
γαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανασκαφή, τα υλικά και τα μικρο-
εργαλεία όλων των διαδικασιών συντήρησης καθώς και τα υλικά για την 
κατασκευή γυψονάρθηκα που χρησιμοποιήθηκε για την ασφαλή μεταφο-
ρά των κινητών ευρημάτων αλλά και την προστασία αυτών που παραμέ-
νουν στις θέσεις εύρεσης. 
Η έκθεση ολοκληρώνεται με την ενότητα που ξεδιπλώνει ολόκληρη τη γε-
ωλογική ιστορία της Λέσβου, σαν ένα ταξίδι στο χρόνο και παρουσιάζει το 
μεγαλείο του  Γεωπάρκου Λέσβου - Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO.

Ενημέρωση & εκπαιδευτικές δράσεις

Μια έκθεση σχεδιασμένη να προσελκύει το ενδιαφέρον επισκεπτών 
όλων των ηλικιών. Η περιήγηση στο χώρο πλαισιώνεται από επιστημο-
νική ενημέρωση προσαρμοσμένη στο ηλικιακό 
επίπεδο των επισκεπτών.

Ιδιαίτερα για τα παιδιά, 
πραγματοποιούνται εκπαιδευ-
τικές δράσεις με σκοπό την ευ-
αισθητοποίησή τους σε θέματα 
ανάδειξης, προστασίας και δια-
χείρισης του Απολιθωμένου Δά-
σους Λέσβου.

Τα παιδιά με τη βοήθεια των 
εκθεμάτων και της σύγχρονης τε-
χνολογίας θα ταξιδέψουν νοερά 
πίσω στο γεωλογικό παρελθόν του 
Αιγαίου και με ευχάριστο και ψυχαγωγικό τρόπο θα έρθουν σε επαφή 
με φαινόμενα και διεργασίες που δε μπορούν άμεσα να παρατηρήσουν.

Προσβασιμότητα σε άτομα 
με προβλήματα όρασης

Η έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέ-
σβου είναι πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με προβλήματα όρασης. 

Όλες οι λεζάντες των εκθεμάτων της έκθεσης είναι γραμμένες και 
σε γραφή Braille, ενώ το σύνολο των  κειμένων της έκθεσης παρέχο-
νται επίσης σε γραφή Braille.

Στην έκθεση έχουν ενταχθεί εκθέματα - τμήματα απολιθωμένων 
κορμών δένδρων τα οποία επιτρέπεται να γίνουν αντιληπτά μέσω 
αφής, με αποτέλεσμα δίνεται η δυνατότητα  σε  άτομα με προβλήματα 
όρασης να έχουν πλήρη πρόσβαση στο εκθεσιακό υλικό.

Αποτύπωμα φύλλου Εντυπωσιακό ριζικό σύστημα δένδρου 
Άποψη των εργασιών προστασίας

Πανοραμική άποψη των ανασκαφικών εργασιών που αποκάλυψαν 
μια ιδιαίτερα πλούσια απολιθωματοφόρα θέση.


