Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
∆ιεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων & Εκ̟αιδευτικών Προγραµµάτων
Τµήµα Εκ̟αιδευτικών Προγραµµάτων και Ε̟ικοινωνίας
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Περιήγηση στην ̟εριοχή του ιστορικού Καβουσίου Ιερά̟ετρας»
10 Ιουνίου 2018

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου συµµετέχει φέτος στην πανελλήνια επετειακή
επικοινωνιακή δράση «Πράσινες Πολιτιστικές ∆ιαδροµές» που διοργανώνει η ∆ιεύθυνση
Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού σταθερά από το 2012 στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης σχετικά µε την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Σκοπός της δράσης, βάσει
και των κατευθυντήριων οδηγιών, είναι η προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης µε την
εκπαίδευση των πολιτών σε θέµατα προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και
του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας, της
ιστορικής παράδοσης αλλά και της βιοποικιλότητας.
Στα πλαίσια των Πράσινων Πολιτιστικών ∆ιαδροµών 2018 η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Λασιθίου διοργανώνει την Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018, σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς
(∆ήµος Ιεράπετρας, Institute for Aegean Prehistory [INSTAP]) και την ευγενή συµµετοχή
πολλών άλλων (ενδεικτικά αναφέρουµε Πολιτιστικός Σύλλογος Καβουσίου, Ορειβατικός
Σύλλογος Αγίου Νικολάου, Ορειβατικός Σύλλογος Νεάπολης, Ορειβατικός Σύλλογος
Ιεράπετρας «Σταυραετός», Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας κ.α.) περιήγηση
στην ιστορική και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχή του Καβουσίου Ιεράπετρας.
Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθεί ξενάγηση στην Μινωϊκή Ελιά, τον αρχαιολογικό χώρο
του Αζοριά, τη ρωµαϊκή σιταποθήκη του Θόλου και τις βυζαντινές και µεταβυζαντινές
εκκλησίες του οικισµού (Άγιος Γεώργιος, Άγιοι Απόστολοι, Κοίµηση της Θεοτόκου –
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος). Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, η οποία θα συνδυάζει
πεζοπορία και µετακίνηση µε όχηµα (Ι.Χ.), θα γίνει κατά τόπους σύντοµη ενηµέρωση και
για άλλους σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής (οικισµοί στο Κάστρο
Καβουσίου και στον Βροντά, διαχρονική κατοίκηση στην νησίδα Ψείρα από τη µινωϊκή έως

και τη βυζαντινή περίοδο), αλλά και για την τοπική βιοποικιλότητα καθώς θα
ακολουθήσουµε έως ένα σηµείο το µονοπάτι Ε4 πάνω σε καλντερίµι εντός περιοχής που
είναι ενταγµένη στο δίκτυο Natura 2000 στην Κρήτη (Όρος Θρυπτής & γύρω περιοχή –
Ειδική Ζώνη ∆ιαχείρισης GR4320005). Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην µετακίνηση του
ανθρώπου και των οικιστικών του εγκαταστάσεων ανάλογα µε τις εκάστοτε ιστορικές
συνθήκες από το Κάστρο (12ος έως 7ος αιώνας π.Χ.) σε υψόµετρο 800 µέτρων, χαµηλότερα
στον Αζοριά κατά την αρχαϊκή περίοδο (7ος – 6ος αιώνας π.Χ.) στη συνέχεια στην παραλία
του Θόλου κατά την µακρά ειρηνική περίοδο της Pax Romana και τέλος πάλι στα υψώµατα
του πιθανότατα οχυρωµένου βυζαντινού οικισµού του Καβουσίου προς αποφυγή των
πειρατικών επιθέσεων.
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