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Greece has a rich cultural and natural heritage. The country’s environment which 
is noted for its high biodiversity, its wide variety of biotopes, the quality of the 
atmosphere and the climate, in conjunction with the rich cultural reserve of global 
significance, stress the need to raise awareness of this wealth through such routes, 
that address not merely the local communities but the general public as well.  

Η Ελλάδα διαθέτει μοναδικό πολιτιστικό αλλά και περιβαλλοντικό πλούτο. 
Το φυσικό περιβάλλον που διακρίνεται για την υψηλή βιοποικιλότητα, το μεγάλο 
αριθμό βιοτόπων, την ποιότητα της ατμόσφαιρας και του κλίματος, σε συνδυασμό
με το ποικίλο και παγκόσμιας εμβέλειας πολιτιστικό απόθεμα αναδεικνύουν την
ανάγκη προβολής και αξιοποίησης αυτού του θησαυρού μέσω τέτοιων διαδρομών, 
που απευθύνονται στις τοπικές – και όχι μόνο – κοινωνίες.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη, η Διεύθυνση Μουσείων του ΥΠΠΟΑ διοργανώνει σε σταθερή βάση από 
το 2012 την πανελλήνια εκστρατεία «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές».
Στόχοι της δράσης είναι:
4  η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση των πολιτών σε 

θέματα προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και του φυσικού 
περιβάλλοντος της χώρας 

4  η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και της ιστορικής παράδοσης 
4  η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 
4  η ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων κοινωνικών ομάδων
4  η προαγωγή της τουριστικής ανάπτυξης μέσα από εκδηλώσεις που ποικίλλουν 

και εναρμονίζονται με το εκάστοτε φυσικό περιβάλλον και την κατά τόπους 
ιστορική και πολιτιστική παράδοση 

4  η ευαισθητοποίηση του κοινού στο σεβασμό και την κατανόηση των 
διαφορετικών πολιτισμών

Ή φιλοσοφία

Within the framework of the National Action Plan for Education for Sustainable 
Development, the Directorate of Museums of the Hellenic Ministry of Culture and 
Sports has been coordinating on a regular basis since 2012 the panhellenic campaign 
‘Green Cultural Routes’.
The action aims to
4  promote sustainable development by educating citizens on issues associated 

with the protection and valorization of the cultural wealth as well as the natural 
environment of the country

4  draw attention to the local cultural identity and historical tradition 
4  protect nature and biodiversity
4  motivate as many social groups as possible
4  encourage tourist development through various activities and events that 

harmonize each time with the landscape and the local historical and cultural 
tradition 

4  raise public awareness about respect and understanding of different cultures 

The Concept 
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In 2012, when Green Cultural Routes were instituted, the theme of WED was 
‘Green Economy: Does it include you?’ That year the leaders of the world 
assembled in Rio de Janeiro for the United Nations Conference on Sustainable 
Development, twenty years after the historic Earth Summit that took place in 
1992, a period that is marked by global action for the promotion of the three 
pillars of sustainability —society, economy and environment. 

Ορόσημο για τις «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» θεωρείται η Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. 
Αφορμή για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος αποτέλεσε 
η έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο 
Περιβάλλον στις 5-16 Ιουνίου 1972.
Τα επόμενα χρόνια καθιερώθηκε ο εορτασμός της Π.Η.Π. κάθε χρόνο σε διαφορετική 
πόλη και με διαφορετική θεματική.

Ή αφορμή

Σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΗΕ, Πράσινη Οικονομία είναι η αειφόρος διαχείριση 
των κοινών πόρων που οδηγεί στη σταθερή βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και μειώνει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους 
και τις οικολογικές ελλείψεις.

Το 2017 η θεματική της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος είναι «Συνδέοντας  
τους Ανθρώπους με τη Φύση-στις πόλεις και την ύπαιθρο, από τους πόλους στον 
Ισημερινό». Κεντρική διοργανώτρια χώρα είναι ο Καναδάς.

Τι είναι η πράσινη οικονομία;

Το 2012, όταν θεσπίστηκαν οι Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, 
το θέμα της Π.Η.Π. ήταν «Πράσινη Οικονομία: Μήπως σε αφορά;». 
Εκείνη τη χρονιά οι ηγέτες του κόσμου  συναντήθηκαν στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο, στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη,  είκοσι χρόνια μετά την ιστορική Σύνοδο Κορυφής της 
Γης το 1992. Την εικοσαετία αυτή σηματοδότησε η διεθνής δράση 
για την προώθηση των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης, 
δηλαδή της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

The defining moment
World Environment Day which is held annually on June 5th has been the defining 
moment for the ‘Green Cultural Routes’. 
World Environment Day was established in 1972 on the occasion of the United 
Nations Conference on the Human Environment (5–16 June).
Since then World Environment Day has been celebrated annually, hosted every year 
by a different city focusing each time on a different theme.  

According to the definition given by the United Nations, Green Economy is the 
sustainable management of common resources that results in improved human 
well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and 
ecological scarcities.

Green Economy

The theme of the World Environment Day in 2017 is ‘Connecting People to Nature
– in the city and on the land, from the poles to the Equator' with Canada being the 
host country.  
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ΠράσινεσΠολιτιστικεσΔιάΔρομεσ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΔΜΕΕΠ)

www.yppo.gr
www.visitgreece.gr

Οι Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές εφαρμόστηκαν πιλοτικά το 2012 (5-10 Ιουνίου).
Συμμετείχαν τρεις νομοί της χώρας (Αττικής, Ρεθύμνης και Λέσβου). 
Ο εορτασμός περιλάμβανε περιπάτους, θεματικές ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά 
προγράμματα για σχολικές ομάδες και οικογένειες, διαλέξεις και ενημερωτικές 
παρουσιάσεις. Συντονιστικό ρόλο είχαν οι κατά τόπους Υπηρεσίες Πολιτισμού, οι 
οποίες κλήθηκαν να δημιουργήσουν τοπικά δίκτυα συνεργασίας με άλλους φορείς.

Ή πρώτη εφαρμογή...

Green Cultural Routes were first implemented as a pilot project in 2012 (5th-10th 
of June) in three prefectures (Attica, Rethymno and Lesbos). They included walks, 
theme-specific guided tours, educational programmes intended for the school 
community and families, lectures and presentations. The project was coordinated by 
the local services of the Hellenic Ministry of Culture and Sports, which were invited to 
establish local collaborative networks with other organizations.     

First implementation...
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Η εκστρατεία μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων συνεχίστηκε το 2013 σε 
12 νομούς της επικράτειας, το 2014 σε 29 νομούς, το 2015 σε 31 νομούς,  ενώ το 
2016 συμμετείχαν φορείς από 36 νομούς της Ελλάδας. 
Τουλάχιστον 7000 άτομα, μας ακολούθησαν στις διαδρομές μας το 2016.

Ή συνέχεια...

∆ίκτυο 
συνεργασιών

2017

42 
Εφορείες 

Αρχαιοτήτων

21 
∆ιευθύνσεις 

Α/θµιας 
και Β/θµιας 

Εκπαίδευσης

3
 

Πανεπιστήµια

22 
∆ήµοι

5 

Κέντρα 
Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης

4 

Ιερές 
Μητροπόλεις

32 
Σύλλογοι, 
Σωµατεία

9  
Μουσεία

Για το 2017 ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 25-28 Μαΐου 
και συμμετέχουν 138 φορείς από 36 νομούς της επικράτειας. Τις μέρες 
αυτές η είσοδος στους χώρους και τα μουσεία που συμμετέχουν είναι 
ελεύθερη για το κοινό.

The 2017 celebration will last from the 25th to the 28th of May with the 
participation of 138 bodies from thirty-six prefectures. Free admission 
will be provided to the participants to all sites and museums.

Όι εκδηλώσεις του 2017 The 2017 events

In the aftermath of the successful completion of the actions, the campaign went on 
in 2013 in twelve prefectures, whereas in 2014 twenty-nine prefectures participated; 
their number rose in 2015 to thirty-one and in 2016 organizations from thirty-six 
prefectures joined the campaign. It is estimated that over 7000 people followed us in 
our routes in 2016.    

Project continued…
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Οι Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές περιλαμβάνουν ποικίλα είδη δράσεων όπως:
4  Θεματικές ή διαθεματικές περιηγήσεις (περιπάτους, πεζοπορίες, ποδηλατικές 

διαδρομές, έφιππες πεζοπορίες κτλ) για ευρύ κοινό ή ειδικές ομάδες κοινού
4  Εκπαιδευτικά προγράμματα 
4  Εικαστικά εργαστήρια
4  Ομιλίες-ημερίδες για θεματικές σχετικές με την εκστρατεία
4  Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (συναυλίες, μουσικές βραδιές, θεατρικά και χορευτικά 

δρώμενα)
4  Δράσεις ανάδειξης και ευπρεπισμού αρχαιολογικών χώρων
4  Φυτεύσεις χώρων και πολλές άλλες ακόμα. 

Όι δράσεις

The essential collaboration and  multifaceted synergy among the various
organizations are proven significant at many levels and set the tone for the 
events.
The bodies that participate and collaborate with the Hellenic Ministry of 
Culture and Sports in the context of the Green Cultural Routes are the 
following:  
4  The Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs 

(Directorates of Primary and Secondary Education, Environment Education 
Centres, schools)

4  University Schools and Technological Educational Institutes
4  Local Government
4  Private museums
4  Environmental organizations
4  Associations and cooperatives 
4  Volunteers

Η  ουσιαστική συνεργασία και η πολυεπίπεδη συνέργεια μεταξύ φορέων
κρίνονται πολύπλευρα σημαντικές και δίνουν το στίγμα των εκδηλώσεων.
Οι φορείς που συμμετέχουν και συνεργάζονται με το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού στο πλαίσιο των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών είναι:
4  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διευθύνσεις A/βάθμιας 

και B/βάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
σχολεία)

4  Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
4  Τοπική Αυτοδιοίκηση
4  Ιδιωτικά μουσεία
4  Πολιτιστικοί σύλλογοι
4  Περιβαλλοντικές οργανώσεις
4  Σωματεία και συνεταιρισμοί πολιτών
4  Εθελοντές

Collaborations Όι συνεργασίες

Οι Πράσινες πολιτιστικές Διαδρομές απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες κοινού όπως:
4  Μαθητές (A/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης)
4  Σπουδαστές/φοιτητές
4  Οικογένειες
4  Άτομα τρίτης ηλικίας
4  Άτομα με αναπηρία
4  Ευρύ κοινό
4  Ειδικές ομάδες κοινού

Green Cultural Routes address all sorts of audiences. These include: 
4  Pupils (of Primary or Secondary Education)
4  University students
4  Families
4  Senior citizens 
4  People with disabilities 
4  The general public
4  Specific audiences

Το κοινό Audience groups 

The Green Cultural Routes entail various kinds of actions such as:
4  Thematic or inter-thematic tours intended for the general public or special groups 

(walks, hiking, cycling, equestrian tours etc.) 
4  Educational programmes
4  Visual arts workshops/courses
4  Lectures-seminars on a variety of themes associated with the campaign
4  Performances (concerts, theatrical and dancing acts etc)
4  Valorization and improvement of archaeological sites
4  Planting in urban public spaces etc. 

Types of actions 

12 13



Το φυσικό περιβάλλον της Λέσβου

Στη Λέσβο, γενέθλιο τόπο του Θεόφραστου, εμφανίζονται τεκμήρια της γε-

ωιστορικής εξέλιξης της λεκάνης του Αιγαίου κατά την διάρκεια των τελευ-

ταίων 300 περίπου εκατομμυρίων ετών - εντυπωσιακ
οί γεώτοποι και το Απολι-

θωμένο Δάσος Λέσβου.
Τα παλαιότερα πετρώματα της Λέσβου βρίσκονται στο

ανατολικό της τμήμα και

αποτελούνται από μάρμαρα και σχιστόλιθους ηλικίας 3
50 έως 250 εκατομμυρίων

χρόνων. Στην κεντρική Λέσβο, συναντώνται οφιολιθικά
πετρώματα, υπολείμματα

τουωκεάνιου πυθμένα τηςΤηθύως, τουωκεανού που χ
ώριζε κάποτε την Ευρώπη

από την Αφρική. Το υπόλοιπο τμήμα του νησιού καλύπ
τεται από ηφαιστειακά πε-

τρώματα, που δημιουργήθηκαν από εκρήξεις ηφαιστε
ίων πριν από 21,5 με 16,5

εκατομμύρια χρόνια, δημιουργώντας εντυπωσιακούς ηφαιστειακο
ύς σχηματι-

σμούς και ηφαίστεια. Αναφορά σε χαρακτηριστικά ορυ
κτών και πετρωμάτων που

εμφανίζονται στη Λέσβο γίνεται στο έργο «Περί λίθων» του Θεόφραστου.

Τα φυτά που συγκροτούν τη σύγχρονη χλωρίδα της Λ
έσβου αποτελούν εξέλιξη

της απολιθωμένης χλωρίδας που συναντάται στο απο
λιθωμένο δάσος. Η απολι-

θωμένη χλωρίδα περιλαμβάνει κωνοφόρα και καρποφόρα δένδρα, όπως το

πεύκο, το κυπαρίσσι, τη βαλανιδιά, τη δάφνη, τη λεύκη
, την τηλιά, απόγονοι των

οποίων συμμετέχουν και στη σύγχρονη αυτόχθονη χλωρίδα της Λέσβου. Βρέ-

θηκαν όμως και πολλά υποτροπικά φυτά που δεν εμφα
νίζονται πλέον στη Λέσβο,

όπως το κανελόδενδρο, ο φοίνικας, η σεκόια, η τροπική καρυδιά, η κουνιχάμια.

Πληροφορίες για τη λεσβιακή φύση στους αρχαίους χρόνους αντλούμε κυρίως

από τη Σαπφώ, τον Αριστοτέλη, το Θεόφραστο, το Λόγ
γο και τις κτηματολογικές

επιγραφές.
Στους αρχαίους χρόνους τα δάση κάλυπταν περίπου τη μισή έκταση του νησιού

,

ενώ η υπόλοιπη ήταν μοιρασμένη ανάμεσα στην καλλιεργήσιμη γη και στα βο-

σκοτόπια. Στο κεντρικό και νοτιοδυτικό τμήμα κυριαρ
χούσαν τα πεύκα(γνωστό

είναι το «Πυρραίων όρος», δηλαδή το σημερινόΤσαμλ
ίκι), στα βορειοδυτικά και

νότια οι βαλανιδιές, στα ανατολικά οι ελαιώνες. Η αμπελοφυτία ήταν ιδιαίτερα

διαδεδομένη, ενώ ποικιλία δέντρων και καλλωπιστικώνφυτών (πλατάνια
, συκιές,

ροδιές, ία, κρίνα, ρόδα) συμπλήρωναν αρμονικά το το
πίο.Η πανίδα δεν διέφερε

πολύ από τη σημερινή. Ελάφια, αγριόχοιροι, λύκοι ζού
σαν στα δάση, στις αγροι-

κίες εκτρέφονταν πρόβατα, κατσίκια, βόδια, όρνιθες και χήνες και η θάλασσα

ήταν άφθονη σε αλιεύματα, κυρίως σε οστρακόδερμα και μαλάκια.

Η υπερεκμετάλλευση των εδαφικών πόρων, που είχε ξεκινήσει από τη ρωμαϊκή

εποχή και εντάθηκε κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, επέφερε τη

συρρίκνωση των δασών με αποτέλεσμα σήμερα το δυ
τικό τμήμα να είναι άγονο,

με ελάχιστες μικρές πεδινές εκτάσεις, ενώ το ανατολικό, το νότιο και το κεντρικό

κατάφυτο.

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ

Ανακαλύπτουμε τόπους

που συνδέονται με τη γέννηση των φυσικών επιστημών

ΣΣεμια κοινή διαδρομή, από τηΜυτιλήνη έως το Σίγρι και την Ερεσό, ενώ-

νονται και προβάλλονται μνημεία φυσικής και πολιτι
στικής κληρονομιάς,

που ερμηνεύουν το ξεχωριστό τοπίο της Λέσβου, προσδιορίζουν την ταυ-

τότητα του τοπικού πολιτισμού και παρουσιάζουν την ιστορική συνέχεια.

1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Η θεοποίηση της φύσης μέσα από τους μύθους αποτυ
πώνεται στα αγαλμα-

τίδια της Κυβέλης, και στις παραστάσεις ψηφιδωτών δα
πέδων που διακο-

σμούσαν πολυτελείς ρωμαϊκές οικίες: ο Ορφέας μαγεύει με τη λύρα του τα

άγρια ζώα, ο Πυρραίων Εύριπος (κόλπος της Καλλον
ής) μεταμορφώνεται σε

αγένειο θαλάσσιο δαίμονα, οι Νηρηίδες και οι ιχθυοκ
ένταυροι χαίρονται ανέ-

μελα τη θάλασσα.

2. ΒΟΡΕΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΗΜυτιλήνη διέθετε δύο λιμένες που σχηματίζονταν στις εκβολές του Ευρί-

που, δηλαδή του καναλιού που διαιρούσε την πόλη σε στεριανό και νησιω-

τικό τμήμα μέχρι τη Βυζαντινή εποχή. Ο βόρειος λιμένας (Μέγας, Μαλόεις ή

Εμπορικός) συγκέντρωνε τις εμπορικές δραστηριότη
τες (εικ.4), ενώ ο νότιος

(Τριηρικός) τις στρατιωτικές. Από τις στοές που εξυπ
ηρετούσαν το βόρειο λι-

μάνι, η μεγαλύτερη (τέλος 4ου αι. π.Χ.) ήταν δωρικού ρυθμού και είχε προ-

σαρτηθεί στο αμυντικό τείχος της πόλης.

Το ναΐδριο του Αποστόλου Παύλου στα ανατολικά της στοάς σηματοδοτεί

την επίσκεψη του Αποστόλου στηΜυτιλήνη το 52 μ.Χ., χωρίς ωστόσο να επι-

βεβαιώνεται ότι κήρυξε το Λόγο του Θεού στη θέση
αυτή. Το βόρειο λιμάνι,

που στην ανατολική πλευρά του δεσπόζει το μεσαιω
νικό κάστρο, διατήρησε

τη σημασία του μέχρι το 19ο αι., οπότε οι λειτουργίες
του μεταφέρθηκαν στο

νότιο.

3. ΛΑΡΣΟΣ
Στις Λαρισσαίες πέτρες συναντάται η εντυπωσιακή επιφάνεια του μεγάλου

ενεργού ρήγματος της Λάρσου που συνδέεται με τη
δημιουργία του κόλπου

της Γέρας και τη δημιουργία της κοιλάδας και του δ
έλτα του ποταμού Ευερ-

γέτουλα. Κατά μήκος των γεωλογικών ρηγμάτων αν
αβλύζουν οι θερμές πη-

γές «Θέρμα», με 39,7° C. Πάνωστην επιφάνεια του ρήγματος της Λάρσου έχει

λαξευτεί η αύλακα του ρωμαϊκού υδραγωγείου της Μυτιλήνης, που ξεκι-

νούσε από τις πηγές του Ολύμπου και κατέληγε στο λόφο της Αγίας Κυ-

ριακής, καλύπτοντας έκταση 26 χλμ. Το νερό, περίπου 24.000 κ.μ. καθη-

μερινά, μεταφερόταν με αγωγούς υπόγειους ή επιφανειακούς, πήλινους,

χτιστούς ή λαξευμένους στο βράχο, ενώ στις χαράδρες και τις κοιλάδες ο

αγωγός στηριζόταν σε υδατογέφυρες, από τις οποίες η καλύτερα διατη-

ρημένη βρίσκεται στηΜόρια (εικ.7, δεν είναι απαραίτητη). Το υδραγωγείο

θεωρείται έργο του Αγρίππα (63-12 π.Χ.) ή του Αδριανού (76-138 μ.Χ.).

4. ΑΡΧΑΙΑ ΠΥΡΡΑ - ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Η Πύρρα αναπτύχθηκε στο πλάτωμα ενός παραθαλάσσιου χαμηλού λό-

φου στον Κόλπο της Καλλονής και την αρχαϊκή εποχή οχυρώθηκε με τεί-

χος «λεσβίας οικοδομίας». Αυτός ο τρόπος δόμησης, γνωστός από τον

Αριστοτέλη, σημαίνει το χτίσιμο με πέτρες που έχουν
κυρτές έδρες και συ-

ναρμόζονται με τη βοήθεια μολύβδινου κανόνα. Τον
4ο αι. π.Χ. ή μετά την

καταστροφή της από σεισμό το 231 π.Χ., η πόλη επεκτάθηκε στη νοτιο-

δυτική πλαγιά του λόφου, σχηματίζοντας το προάστιον. Από τους δύο

όρμους που περιβάλλουν το λόφο, ο βόρειος ταυτίζεται με το λιμάνι της

κλασικής εποχής. Η νεκρόπολη εκτεινόταν νοτιοδυτικά προς την Αχλα-

δερή. Ο Αριστοτέλης το 345 π.Χ. πέρασε από την Άσσο στη Μυτιλήνη,

όπου έμεινε και δίδαξε μέχρι το 342 π.Χ. Στο έργο του «Περί τα ζώα Ιστο-

ρίαι» περιέγραψε διεξοδικά τον Πυρραίων Εύριπο κα
ι ταξινόμησε τα πλού-

σια αλιεύματά του, θεμελιώνοντας την επιστήμη της
Βιολογίας. Ο Κόλπος

της Καλλονής παραμένει σημαντικότατος υγρότοπο
ς και γι’ αυτό έχει εν-

ταχθεί στο δίκτυο «Natura 2000».
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ΠΡΑΣΙΝH ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΣΤΑΣΕΙΣ

Από Μυτιλήνη
1. ΑρχαιολογικόΜουσείο Μυτιλήνης

Αφετηρία
2. Βόρειος Λιμένας Μυτιλήνης

Μέσα στην πόλη, 1,5 χλμ.

3. Λάρσος
9 χλμ.

4. Αρχαία Πύρρα - Κόλπος Καλλονής

35 χλμ.
5. Ιερό τουΜέσσου

33 χλμ.

6. Κρατήρας Βατούσας
Σημείο θέασης 60 χλμ., Βατούσα 65 χλμ.

7. Φρούριο Σιγρίου
100 χλμ.

8. Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου

Σίγρι, 100 χλμ.
9. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Σίγρι, 100 χλμ.
10. Σκάλα Ερεσού

85 χλμ.
Χάρτες: R. Koldewey, Die Antiken Baureste der Ins

el Lesbos, Berlin 1890

ΥποΥργείο πολίτίσμοΥ καί τοΥρίσμοΥ

γεΝίκΗ ΔίεΥΘΥΝσΗ αρΧαίοτΗτΩΝ καί πολίτίστίκΗσ κλΗροΝομίασ

ΔίεΥΘΥΝσΗ μοΥσείΩΝ, εκΘεσεΩΝ καί εκπαίΔεΥτίκΩΝ προγραμματΩΝ

Ακολούθησέ με...

στο Ιερό του Ολυμπίου Διός

και τα Παριλίσσια Ιερά

Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές

Αθήνα, 8-10 Ιουνίου 2012

www.yppo.gr
www.visitgreece.gr

ΥποΥργείο πολίτίσμοΥ καί τοΥρίσμοΥγεΝίκΗ ΔίεΥΘΥΝσΗ αρΧαίοτΗτΩΝ  καί πολίτίστίκΗσ κλΗροΝομίασΔίεΥΘΥΝσΗ μοΥσείΩΝ, εκΘεσεΩΝ  καί εκπαίΔεΥτίκΩΝ προγραμματΩΝ

Με τις άρκτους 
στη Βραυρώνα

Αθήνα, 8-10 Ιουνίου 2012

Η θερμή ανταπόκριση όλων- φορέων και κοινού- αναδεικνύει την ανάγκη 
θεσμοθέτησης πανελλαδικών εκστρατειών, που στηρίζονται στη συνέργεια τομέων 
του Πολιτισμού με πολλαπλούς και «ετερόκλιτους» φορείς δημόσιους ή μη, και 
έχουν ως στόχο την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση των 
πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Κάθε χρόνο οι συμμετέχοντες στις Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές αγκαλιάζουν 
με ενθουσιασμό το σύνολο των δράσεων και μέσω της αξιολόγησης εκφράζουν όχι 
μόνο την ικανοποίησή τους, αλλά και την επιθυμία αυτές να συνεχιστούν και να 
εμπλουτιστούν περαιτέρω.

Ή προοπτική

The warm response with which the action was met, calls attention to the need to
institutionalize panhellenic campaigns that rely on the synergy of various domains of
Culture with a variety of ‘dissimilar’ public as well as private organizations, with the
intention to promote sustainability by educating citizens on issues of protection and
valorization of the cultural wealth.
Every year the participants fervently embrace the actions undertaken in the 
context of the Green Cultural Routes and through evaluation, express not just their 
contentment but also their desire for the continuation and further enrichment of the 
campaign. 

Prospects
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