


 

Περιοδική έκθεση 

«Το ∆άσος κάτω από το δρόµο» 

 

Την περιοδική έκθεση µε τίτλο «Το ∆άσος κάτω από το δρόµο» παρουσιάζουν στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου και το 

Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί από 

την 14
η
  Φεβρουαρίου µέχρι και την 7

η
  Απριλίου 2017 στο Γενί Τζαµί (παλαιό 

Αρχαιολογικό Μουσείο), που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτόν από τον ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης. 

 

Η έκθεση ξεκίνησε το ταξίδι της τον Μάιο του 2015 και έχει ήδη φιλοξενηθεί στο 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου στο Σίγρι Λέσβου, στο 

Ίδρυµα Ευγενίδου στην Αθήνα και στο Επιµελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη. 

Παρουσιάζει κυρίως νέα φυτικά απολιθώµατα που αποκαλύφθηκαν µέσω σωστικών 

ανασκαφών κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διάνοιξης του νέου οδικού άξονα Καλλονής -

Σιγρίου, ο οποίος διασχίζει την προστατευόµενη περιοχή του Απολιθωµένου ∆άσους στη 

δυτική Λέσβο. Εντυπωσιακά απολιθώµατα φυτών και µικροσκοπικά απολιθώµατα ζώων 

που διασώθηκαν µέχρι τις µέρες µας µέσα σε ηφαιστειακή τέφρα, µάρτυρες της παρουσίας 

υποτροπικών οικοσυστηµάτων στην περιοχή του Αιγαίου πριν από 20 εκατοµµύρια 

χρόνια και των βίαιων ηφαιστειακών εκρήξεων που τα κατέστρεψαν, µεταφέρουν 

ζωντανή την εικόνα του πεδίου ανασκαφής στο χώρο της έκθεσης. Παράλληλα, 

παρουσιάζεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό όλων των φάσεων ανάδειξης και προστασίας 

των απολιθωµάτων, χάρτες διαδροµών στις επισκέψιµες θέσεις και χάρτες αποτύπωσης 

των απολιθωµατοφόρων θέσεων, όργανα αποτύπωσης, καθώς και στοιχεία της 

µεθοδολογίας ανασκαφής, µεταφοράς, καθαρισµού και συντήρησης των απολιθωµάτων. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την περιοδική έκθεση υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

www.theforestundertheroad.gr και στη σελίδα της έκθεσης στο facebook «Το ∆άσος κάτω 

από τον ∆ρόµο». 

 

Η είσοδος στην έκθεση θα είναι ελεύθερη και θα οργανώνονται καθηµερινά, κατόπιν 

ραντεβού, ειδικές εκπαιδευτικές ξεναγήσεις για οµάδες µαθητών πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και για ειδικές οµάδες επισκεπτών. 

 

 

Χώρος: Γενί Τζαμί (Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο), Αρχαιολογικού Μουσείου 30 

Ωράριο: Τρίτη-Παρασκευή 10:00 - 18:00, Σάββατο 11:00 - 15:00, Κυριακή-Δευτέρα 

κλειστά 

Ιστοσελίδες: www.theforestundertheroad.gr, www.lesvosmuseum.gr  

Facebook: Το Δάσος κάτω από τον Δρόμο 

Κρατήσεις για ομάδες & σχολεία: κα. Θάλεια-Μαρία Αλεξάκη, τηλ. 2313 318534, ηλ. 

διεύθ. pinakothiki@thessaloniki.gr 

Πληροφορίες: κα. Κατερίνα Βασιλειάδου, ηλ. διεύθ. forest.exhibition@gmail.com 
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