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ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Με ην πξφγξακκα απηφ επηδηψρζεθε  ε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηηο έλλνηεο ησλ 

γεσπάξθσλ θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απφ ηελ UNESCO. 

Γηα ην ιφγν απηφ ελεκεξψζεθαλ γηα ηε γεσινγηθή ηζηνξία ηεο Λέζβνπ, ηε θπζηθή ηεο 

νκνξθηά, ηελ πνηθηιία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπ έκβηνπ θφζκνπ ηεο, γηα ηα αμηφινγα 

αξραηνινγηθά, ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηζηηθά κλεκεία, γηα ηελ ηδηαίηεξε ιατθή παξάδνζε πνπ 

παξακέλεη δσληαλή ράξε ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ θαηνίθσλ θαη θπξίσο ηελ  ππνδνκή θαη ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ ηνπξηζκφ ηνπ λεζηνχ καο. 

Δλεκεξψζεθαλ επίζεο,  γηα ην «Γεσπάξθν ηνπ Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο» ηνπ ηγξίνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ηκήκα ηνπ λεζηνχ, φπνπ εθδειψζεθε θαηά ην παξειζφλ έληνλε εθαηζηεηαθή 

δξαζηεξηφηεηα, κε απνηέιεζκα ηε  δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο κνλαδηθψλ γεσηφπσλ. 

Δπηιέρζεθε ην ζέκα απηφ γηα λα δείμνπκε φηη νιφθιεξν ην λεζί καο πιεξoί φιεο εθείλεο 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζζεί σο γεσπάξθν δηφηη παξνπζηάδεη : 

 Ηδηαίηεξε γεσινγηθή ζεκαζία  

 Αηζζεηηθή απήρεζε 

 Δθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ 

 Αξραηνινγηθφ, Οηθνινγηθφ, Ηζηνξηθφ, Πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε:  

1. πγθέληξσζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γεληθά γηα ηα γεσπάξθα  

2. πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ην γεσπάξθν ηνπ απνιηζσκέλνπ δάζνπο ηνπ  ηγξίνπ. 

3. πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα γεσπάξθα ηεο Διιάδαο .  

4. πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παλίδα θαη ρισξίδα, ηηο πεξηνρέο NATURA, ηα 

αμηφινγα αξραηνινγηθά, ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηζηηθά κλεκεία,  ηελ ηδηαίηεξε ιατθή 

παξάδνζε, ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα  θαη θπξίσο ηελ  ππνδνκή θαη ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ ηνπξηζκφ ηνπ λεζηνχ καο. 

5. Kιήζεθε ζην ζρνιείν θαη κίιεζε ζηνπο καζεηέο ν Κ. Ν. Ενχξνο, θαζεγεηήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο θαη Γ/ληήο ηνπ Μνπζείνπ 

Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηνπ ηγξίνπ. 

6. Δπίζθεςε ζε αλάινγν γεσπάξθν ηεο Σνπξθίαο, ην γεσπάξθν ηεο «Καηαθεθαπκέλεο 

γεο», φπνπ νη καζεηέο ζαχκαζαλ ηνπο θαηαπιεθηηθήο νκνξθηάο γεσινγηθνχο 
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ζρεκαηηζκνχο, γλσζηέο θαη σο «Νεξάτδεο», θαζψο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Kula κε 

ηηο ηεξάζηηεο εθηάζεηο απφ ιάβα. 

7. Παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ζε εηδηθή εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 Παξαγφκελα ηειηθά πξντφληα: 

1. Έληππε εξγαζία. 

2.  Παξνπζηάζεηο 

Δπεηδή ην ζέκα πνπ επηιέρζεθε είλαη επξχ, απνθαζίζηεθε λα ζπλερηζζεί θαη ην επφκελν 

ζρνιηθφ έηνο, ψζηε λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν θαη λα εμεηαζζεί θαη απφ πεξηζζφηεξνπο 

καζεηέο. Δπίζεο, ζρεδηάδεηαη λα εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα e-twinning θαη Comenius. Γηα ην 

ιφγν απηφ γίλεηαη αλαδήηεζε εηαίξσλ. 

πκκεηείραλ νη καζεηέο ηεο Α΄θαη Β΄Λπθείνπ 

 

Σεο  Α΄Λπθείνπ  

 

Ακαλεηίδε Δηξήλε  

Αξγπξφπνπινο Υξήζηνο 

Βεθξή νθία 

Βνχιγαξε  Βηθηψξηα 

Γαιάλε  Δηξήλε 

Γθνξέηα Υέιγθα-Μαξία 

Γηγηδίθεο Παλαγηψηεο 

Γνπκνχδεο Γξεγφξεο 

Καπησηάο Δπάγγεινο 

Παρφο Γεψξγηνο 

Πξνβαηάο Παλαγηψηεο 

θνχλεο Γεψξγηνο 

 

 

Σεο  Β΄Λπθείνπ  

 

Βαζηιέιιε Δηξήλε 

Γξεγνξίνπ  Φίιηππνο 

Απνζηφινπ  Υαξάιακπνο 

Διεπζεξίνπ Γαβξηήι 

Λαξεληδάθε Βηθηψξηα 

Κνπηδαθηφδε Ησάλλα-Παλαγηψηα 

Καζηψηεο Αζεκάθεο 

Καιάξγαιεο Ησάλλεο 

Κξηθιάλεο Δπζηξάηηνο 

Καινγήξνπ Καιιηφπε-Αγγειηθή 

Κνπηζνβίιε Διέλε-Ησάλλα 

Λντδνπ Μπξηψ 

Λαδαξή Μαξία 

 

 

πηιάλε Λνπθία 

Σδίλεο Παλαγηψηεο 

Σζηάηζεο ηπιηαλφο 

Σδαλλήο Νηθφιανο 

Νηθραζαλάη έξηδην 

Σζηηζέιιε νθία 

Παιαηνιφγνπ  Ησάλλεο 

Φσκαδάθεο Κπξηάθνο 

Μαληάηεο Απφζηνινο 

Πέππαο Αζαλάζηνο 

Φαξξνχ ηπιηαλή 

Μπαιάζθαο Παλαγηψηεο 

Πνιπδσίδνπ  Γέζπνηλα 

Μαθξήο Παλαγηψηεο 

Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: 

Βέηζηθαο Παλαγηψηεο, θπζηθφο 

Κνπθνχηα Βαξβάξα, νηθνλνκνιφγνο 

Μνπηδνπξέιιε Δηξήλε, αγγιηθψλ 
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θαινρσξίηνπ Γεσξγία, καζεκαηηθφο 

Δπραξηζηίεο 

Ηδηαίηεξα επραξηζηνχκε ηνλ θ.Νηθφιαν Ενχξν θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ηνπ 

ηκήκαηνο Γεσγξαθίαο θαη Γ/ληή ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηνπ ηγξίνπ, γηα ηελ πνιχηηκε 

βνήζεηά ηνπ θαη ηε δηεπζχληξηα ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γεληθνχ Λπθείνπ Μπηηιήλεο θ Άλλα . 

Κνπξαζάλε-Xξεζηέιε  γηα ηηο δηεπθνιχλζεηο θαη ηα κέζα πνπ παξείρε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Γεσπάξθα 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε γεσκνξθνινγηθή θαη γεσινγηθή ζεκαζία, νδήγεζε ζηελ 

ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Γεσπάξθσλ. 

Χο γεσπάξθα ραξαθηεξίδνληαη επξχηεξεο πεξηνρέο πνπ πεξηέρνπλ αμηφινγεο ζέζεηο 

γεσινγηθψλ κλεκείσλ θαη γεσηφπσλ θαζψο επίζεο θαη ζέζεηο νηθνινγηθνχ, αξραηνινγηθνχ, 

ηζηνξηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη απνηεινχλ εξγαιεία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε. 

Ζ δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπο είλαη αλάινγε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ή θπζηθψλ 

πάξθσλ θαη δηνηθνχληαη απφ έλα θνξέα δηαρείξηζεο πνπ δηαζθαιίδεη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηελ 

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ γεσηφπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ έθηαζή ηνπο, ηε δεκηνπξγία ησλ 

απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ εξκελεία, ηελ αλάδεημε, ηε ζήκαλζε θαη ηε ζχλδεζε ησλ 

γεσηφπσλ θαη ηελ αλάπηπμε ήπησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηνπ γεσηνπξηζκνχ.  

Μηα απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γεσπάξθσλ είλαη ε ελεκέξσζε θαη εμνηθείσζε 

ηνπ θνηλνχ κε ηα γεσινγηθά κλεκεία θαη ηνπο γεσηφπνπο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ, φπσο παξνπζίαζε ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ (πεξηπαηεηηθέο δηαδξνκέο) πνπ 

ζπλδένπλ γεσινγηθά κλεκεία, παξάδνζε θαη ηνπηθά πξντφληα κέζα ζε έλα Γεσπάξθν, εθζέζεηο 

γεσηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ράξηεο, θπιιάδηα, αλακλεζηηθά, αληίγξαθα 

απνιηζσκάησλ, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ – ελεκεξσηηθά πιηθά ησλ δηαθφξσλ Δπξσπατθψλ 

Γεσπάξθσλ – Γεσινγηθή θιεξνλνκηά θαη πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε.  

Ζ έλλνηα ηνπ «Γεσπάξθνπ» απνδφζεθε ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξεο 

γεσινγηθέο εκθαλίζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αεηθφξν ηνπηθή αλάπηπμε. 

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γεσπάξθσλ είλαη φηη εληφο απηψλ νη θνηλσλίεο είλαη 

αλαπηπγκέλεο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, θαζψο νη ίδηνη νη 

θάηνηθνη πξνσζνχλ ην πξντφλ πνπ νλνκάδεηαη γεσηνπξηζκφο, πξνζηαηεχνληαο θαη αμηνπνηψληαο 

ηε γεσινγηθή ηνπο θιεξνλνκηά.  
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Δηθφλα 1 Σν ζήκα ηνπ δηθηχνπ 

ησλ “επξσπατθψλ γεσπάξθσλ” 

ην νπνίν έρεη θαηνρπξσζεί ζε 

φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο.  

 

Γίθηπα γεσπάξθσλ 

 Ζ ζεζκνζέηεζε ησλ πξψησλ γεσπάξθσλ έγηλε ην 2000, φηαλ ηέζζεξηο πεξηνρέο κε πνιχ 

πινχζηα γεσινγηθή θιεξνλνκηά αιιά θησρέο ζε ηνπξηζκφ θαη νηθνλνκία, ζε ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηα επεξρφκελα νθέιε απφ ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμή ησλ θαη ηε κεηαηξνπή απηψλ ζε γεσηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, δειαδή ζε γεσπάξθα. 

       Οη ηέζζεξηο απηέο πεξηνρέο δεκηνχξγεζαλ έλα δίθηπν πνπ ζα πξνζέθεξε θνηλέο ππεξεζίεο 

πξνβνιήο θαη πξνψζεζήο ησλ. Σν δίθηπν απηφ νλνκάζηεθε Γίθηπν ησλ Δπξσπατθώλ 

Γεσπάξθσλ (European Geoparks Network) θαη νη πεξηνρέο, πνπ απνηέιεζαλ ηα πξψηα κέιε 

ηνπ δηθηχνπ, ήηαλ ηα γεσπάξθα “Reserve Geologique de Haute-Provence” ζηε Γαιιία, 

“Vulkaneifel” ζηε Γεξκαλία, “Petrified Forest of Lesvos” ζηελ Διιάδα θαη “Maestrazgo Cultural 

Park” ζηελ Ηζπαλία. 

Απφ ηφηε ν φξνο γεσπάξθα θαζηεξψζεθε θαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

αλαπηχρζεθαλ θαη εληάρζεθαλ σο κέιε ζην Γίθηπν ησλ 

Δπξσπατθψλ Γεσπάξθσλ. ήκεξα, ην δίθηπν απηφ 

απνηειείηαη απφ 38 κέιε ζε δηαθνξεηηθέο Δπξσπατθέο 

ρψξεο θαη ζπλερίδεη ζπλερψο λα αλαπηχζζεηαη. Βαζηθφο 

ζθνπφο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ γεσπάξθσλ είλαη ε 

πξνζηαζία ηεο γεσινγηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε πξνψζεζε 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

ησλ  πεξηνρψλ ηνπο 

ζηελ Δπξψπε. 

Παξάιιεια κε ην Γίθηπν ησλ Δπξσπατθψλ Γεσπάξθσλ 

αλαπηχρζεθε θαη ην Γίθηπν ησλ Παγθόζκησλ Γεσπάξθσλ 

ηεο UNESCO (Global Geoparks Network assisted by 

UNESCO), ην νπνίν ζπκπεξηέιαβε φια ηα κέιε ησλ 

Δπξσπατθψλ Γεσπάξθσλ θαη πξνζέζεζε άιια 24 κέιε απφ 

δηάθνξεο άιιεο πεξηνρέο ηεο Γεο, φπσο π.ρ. ε Κίλα.  

Σα δχν απηά δίθηπα γεσπάξθσλ πξνσζνχλ ζήκεξα ηνλ 

γεσηνπξηζκφ θαη επηβάιινπλ πξφηππεο πξνδηαγξαθέο θαη 

Δηθφλα 2 Σν ζήκα ηνπ παγθφζκηνπ 

δηθηχνπ γεσπάξθσλ 

javascript:imPopUpWin('http://www.europeangeoparks.org',0,0,'yes','yes');
javascript:imPopUpWin('http://www.europeangeoparks.org',0,0,'yes','yes');
javascript:imPopUpWin('http://www.globalgeopark.org',0,0,'yes','yes');
javascript:imPopUpWin('http://www.globalgeopark.org',0,0,'yes','yes');
javascript:imPopUpWin('http://www.globalgeopark.org',0,0,'yes','yes');
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θαλνληζκνχο ζηελ ππνδνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ κειψλ ηνπο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πςειή 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο απηνχ. 

 

Σα επξσπατθά γεσπάξθα είλαη: 

1.Reserve Geologique de Haute-Provence FRANCE  

2.Vulkaneifel Geopark  GERMANY  

3.Petrified Forest of Lesvos GREECE  

4.Parque Cultural del Maestrazgo SPAIN  

5.Psiloritis Natural Park GREECE  

6.Geo and Naturepark TERRA.vita GERMANY  

7.Copper Coast Geopark REPUBLIC OF IRELAND  

8.Marble Arch Caves European Geopark   NORTHEN IRELAND, UK  

9.Parco delle Madonie ITALY  

 

 

 

 

Δηθφλα 3: Σα επξσπατθά 

γεσπάξθα 

 

 

 

 

 

 

10.Rocca di Cerere ITALY 

11.Nature Park Eisenwurzen AUSTRIA  

12.Bergstrasse-Odenwald Geopark GERMANY  

13.North Pennines A.O.N.B. European Geopark UK  

14.Park Naturel Regional du Luberon FRANCE  
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15.North West Highlands Geopark UK  

16.Swabian Alb Geopark GERMANY  

17.Geopark Harz . Braunschweiger Land Ostfalen GERMANY  

18.Hateg Country Dinosaurs Geopark ROMANIA  

19.Parco Del Beigua ITALIA  

20.Fforest Fawr Geopark UΚ 

21.Bohemian Paradise CZECH REPUBLIC  

22.Cabo de Gata - Nijar Natural Park ANDALUCIA, SPAIN  

23.Naturtejo Geopark PORTUGAL  

24.Subbeticas Geopark ANDALUCIA, SPAIN  

25.Sobrarbe Geopark ARAGON, SPAIN  

26.Gea Norvegica Geopark NORWAY  

27.Geological, Mining Park of Sardinia ITALY  

28.Papuk Geopark CROATIA  

29.Lochaber Geopark SCOTLAND, UK  

30.English Riviera Geopark UK  

31.Parco Naturale Adamello Brenta ITALY  

32.GeoMôn GeoPark WALES, UK  

33.Arouca Geopark PORTUGAL 

34.Geopark Shetland SCOTLAND, UK  

35.Chelmos - Vouraikos Geopark GREECE  

36.Novohrad - Nogad Geopark HUNGARY – SLOVAKIA 

37.Magma Geopark NORWAY  

38.Vikos – Aoos Geopark GREECE 

Σα γεσπάξθα ζηελ Διιάδα 

ήκεξα ζηελ Διιάδα έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο Γεσπάξθα θαη απνηεινχλ κέιε ησλ δχν 

δηθηχσλ: 

• ην Απνιηζσκέλν Γάζνπο Λέζβνπ 

• ην Φπζηθό Πάξθν ηνπ Φεινξείηε ζηελ Κξήηε  

• Δζληθό Πάξθν Υεικνύ Βνπξατθνύ 

• Βίθνπ – Αώνπ   
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Ζ Λέζβνο σο γεσπάξθν 

Ζ Λέζβνο εθηφο απφ ην δπηηθφ ηκήκα ηεο, ζην νπνίν αλήθεη ην γεσπάξθν ηνπ 

απνιηζσκέλνπ δάζνπο, πιεξνί νιφθιεξε εθείλεο ηηο πξνππνζέζεηο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα ηφπν 

σο γεσπάξθν. Γηαζέηεη εμέρνπζα θαη ηδηαίηεξε γεσινγηθή θιεξνλνκηά, θαζψο επίζεο, 

αξραηνινγηθφ, νηθνινγηθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ. Πεξηιακβάλεη  πνιιέο  

αμηφινγεο πεξηνρέο θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ζπαληφηεηα ηνπο θαη σο πξνο ηελ 

επηζηεκνληθή, αηζζεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ηνπο αμία.  

πγθεθξηκέλα, ζηε Λέζβν παξαηεξεί θαλείο πνηθηιία γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην αλαηνιηθφ ζην δπηηθφ ηεο ηκήκα, κεγάιεο θαιδέξεο, εθαηζηεηαθά 

πεηξψκαηα, ζπήιαηα, απνιηζψκαηα θπηψλ θαη δψσλ, βξαρψδεηο θαη ξεμηγελείο αθηέο ,ζεξκέο θαη 

ςπρξέο πεγέο, αιπθέο.  

ιν ην λεζί δηαζέηεη κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα αθνχ δηαζέηεη πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα, 

πδξνβηφηνπνπο, δάζε θσλνθφξσλ θαη θπιινβφισλ δέλδξσλ  κε εμαηξεηηθά κεγάιν βηνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ. Ήδε 3 πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ εληάζζνληαη ζην δίθηπν πξνζηαζίαο ηεο θχζεο 

«NATURA 2000». 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ κε  πνιινχο θαη 

αμηφινγνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη  κλεκεία, κνπζεία, λανχο,  ήζε θαη έζηκα,  παξαδφζεηο,  

πνιηηηζηηθά δξψκελα, παξαδνζηαθή  κνπζηθή,  ηνπηθή θνπδίλα θ.ι.π. 

Σέινο, ζηε Λέζβν παξάγνληαη πνιιά θαη κνλαδηθήο πνηφηεηαο πξνηφληα, δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα, ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο  παξαγσγήο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο ν γεσηνπξηζκφο. 

 ια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ αλαγθαία θαη δίθαηε ηελ έληαμε νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ 

ζηα δίθηπα ησλ επξσπατθψλ θαη παγθφζκησλ γεσπάξθσλ. Απηφ ζα ζπλέβαιε ζηελ πεξαηηέξσ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζα ελίζρπε ηηο 

πξννπηηθέο γηα κηα βηψζηκε θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ.  

 

 

  

  



9 |  

 

ΓΔΧΛΟΓΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΛΔΒΟΤ 

 

Γεσκνξθνινγία ηεο Λέζβνπ 

Ζ Λέζβνο βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ ηµήµα ηνπ βφξεηνπ Αηγαίνπ. Δίλαη απφ ηα µεγαιχηεξα 

λεζηά ηνπ Αηγαηαθνχ ρψξνπ. Έρεη έθηαζε 1.636,7 Km
2
 θαη πεξίµεηξν 381 km.   

Γνκείηαη απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:  

Σν λφηην θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ θαιχπηεηαη απφ κεηακνξθσζηγελή πεηξψκαηα, 

πεξηδνηίηεο θαη ζεξπεληηλίηεο, θπιιίηεο θαη καξκαξπγηαθνχο ζρηζηφιηζνπο κε ελδηαζηξψζεηο 

καξκάξσλ αλσπαιαηνδσηθήο-ηξηαδηθήο ειηθίαο.  

Σν βφξεην φκσο θαη δπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ δνκείηαη απφ Σεηαξηνγελείο-Νενγελείο 

ζρεκαηηζκνχο, πνπ απνηεινχληαη απφ κάξγεο θαη εθαηζηεην-ηδεκαηνγελείο απνζέζεηο, πνπ 

δηαθξίλνληαη ζε δχν εθαηζηεηαθέο ζεηξέο. Ζ παιαηφηεξε, κεηνθαηληθήο ειηθίαο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αλδεζηηηθέο έσο βαζαιηηθέο-αλδεζηηηθέο ιάβεο θαη ε λεφηεξε εθαηζηεηαθή 

ζεηξά, πνπ απνηειείηαη απφ αιθαιηθέο βαζαιηηθέο εθρχζεηο, ειηθίαο Καηψηεξνπ Πιεηφθαηλνπ.   

Ζ πεξηνρή, πνπ δνκείηαη απφ ηα εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα, θαηαιακβάλεη έθηαζε 875.949 Km2 

δειαδή 53,5% ηεο νιηθήο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ.  

Σα παιαηφηεξα πεηξψµαηα ηνπ λεζηνχ εµθαλίδνληαη θπξίσο ζην αλαηνιηθφ ηµήµα θαη 

δηαρσξίδνληαη ζε δχν ζρεµαηηζµνχο, ηελ απηφρζνλε ζεηξά, πνπ απνηειείηαη απφ ζρηζηφιηζνπο 

θαη  µάξµαξα Κάησ Ληζαλζξαθνθφξνπ –  Σξηαδηθήο ειηθίαο θαη ηελ εθαηζηεηντδεµαηνγελή 

ζεηξά,  πνπ ζπλίζηαηαη απφ  µεηαµνξθσµέλα βαζηθά ππξηγελή θαη ηδεµαηνγελή πεηξψµαηα 

Κάησ-Μέζν Σξηαδηθήο ειηθίαο. ην θεληξηθφ ηµήµα ηνπ λεζηνχ εµθαλίδνληαη ππεξβαζηθά 

Δηθφλα 4: Γεσινγηθφο ράξηεο ηεο Λέζβνπ 
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πεηξψµαηα πνπ απνηεινχλ ην ππνιεηµµαηηθφ ηµήµα ελφο έληνλα δηαβξσµέλνπ ηεθηνληθνχ 

θαιχµµαηνο,  πνπ ην µεγαιχηεξν µέξνο ηνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ εθαηζηεηντδεµαηνγελή ζεηξά. 

 

Δηθφλα 5: Δηθφλα απφ ην ζρηζηνιηζηθφ ζχζηεκα ηνπ ππνβάζξνπ θνληά ζηε κεηάβαζή ηνπ πξνο ην θαζαξά 

αλζξαθηθφ. 

Ζ γεσινγηθή δνκή θαη ζχζηαζε ηεο Λέζβνπ έπαημε βαζηθφ ξφιν ζηε γεσκνξθνινγία ηεο. 

Σν δπηηθφ θαη ην βφξεην ηκήκα είλαη σο επί ην πιείζηνλ θαιπκκέλα απφ εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα 

θαη ζ’ απηά ππάξρνπλ ηα ζεκαληηθά εθαηζηεηαθά θέληξα ηνπ λεζηνχ. Απηφ είλαη έλα αθφκε 

ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο κνξθνινγίαο, κε ηελ χπαξμε κεγάισλ θαιδεξψλ 

(π.ρ. θαιδέξα Βαηνχζζαο), αιιά θαη ηελ παξνπζία ζεκαληηθψλ δφκσλ (π.ρ. δφκνο ηνπ Τςεινχ) 

πνπ αλπςψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηε κνξθνινγία ηνπ λεζηνχ, δεκηνπξγψληαο κεγάιεο 

πςνκεηξηθέο δηαθνξέο κε απνζηξνγγπισκέλνπο νξεηλνχο φγθνπο ρσξίο βιάζηεζε. Αληηζέησο, ην 

λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Λέζβνπ, δειαδή νη πεξηνρέο ηνπ φξνπο ιπκπνο, ηεο θσκφπνιεο 

Αγηάζνπ κέρξη ηελ θσκφπνιε Πισκαξίνπ, θαζψο θαη ε πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ θφιπν ηεο Γέξαο 

θαη ε ρεξζφλεζνο ηεο Ακαιήο εκθαλίδνπλ νξεηλφ κελ ηνπίν αιιά εμνκαιπζκέλν απφ ηε 

δηάβξσζε θαη κε ζεκαληηθή θπηνθάιπςε. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο κνξθνινγίαο ηεο Λέζβνπ, έρεη παίμεη ε 

λενηεθηνληθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο είλαη ππεχζπλε γηα ηα κεγάια βπζίζκαηα θαη ηηο έληνλεο 

κεηαπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. 

Σκήκα ηεο γεσκνξθνινγίαο ηνπ λεζηνχ είλαη θαη ηα ζπήιαηα. Σα ζεκαληηθφηεξα, κε 

ηεθκεξησκέλε ηελ παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ, είλαη ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ ζηελ νξεηλή πεξηνρή 
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ησλ Σαμηαξρψλ, ηα ζπήιαηα ζηε ζέζε Μαγαξάο Αιπθαληψλ θαη ζηε ζέζε Φνχζα, θνληά ζηνλ 

αγξνηηθφ νηθηζκφ Κάησ Σξίηνο. 

 

Απνιηζσκέλν δάζνο  ηγξίνπ 

Έλα απνηέιεζκα ηεο έληνλεο εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ν ζρεκαηηζκφο ηνπ 

απνιηζσκέλνπ δάζνπο ηνπ ηγξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ. Σν 

απνιηζσκέλν δάζνο δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αλσηέξνπ Οιηγφθαηλνπ-Καηψηεξνπ-

Μέζνπ Μεηφθαηλνπ. Δθείλε ε πεξίνδνο ραξαθηεξίδνληαλ απφ έληνλε εθαηζηεηαθή 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ ιάβα, ηα ππξνθιαζηηθά πιηθά θαη ε εθαηζηεηαθή ηέθξα θάιπςαλ ηε 

βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο. Μαδί κε ηελ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, ηα ζεξκά δηαιχκαηα ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ θάιπςαλ ηνπο θνξκνχο ησλ δέληξσλ. Ζ απνιίζσζε είλαη άξηζηε, νπφηε 

ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξκψλ φπσο είλαη νη εηήζηνη δαθηχιηνη, ν θινηφο, αιιά 

θαη ε εζσηεξηθή δνκή ηνπ μχινπ, δηαηεξήζεθαλ ζε άξηζηεο ζπλζήθεο. 

Σν Απνιηζσκέλν Γάζνο Λέζβνπ έρεη 

αλαθεξπρζεί δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο Φχζεο (ΠΓ 

433/1985). Ζ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ 

Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο έρεη έθηαζε 150000 

ζηξέκκαηα θαη πεξηιακβάλεη εθαηνληάδεο 

ηζηάκελνπο θαη θαηαθείκελνπο απνιηζσκέλνπο 

θνξκνχο θσλνθφξσλ θαη θαξπνθφξσλ δέλδξσλ 

πνπ ζθεπάζζεθαλ απφ εθαηζηεηαθά πιηθά θαη 

απνιηζψζεθαλ ζηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ 20 

εθαηνκκχξηα ρξφληα πεξίπνπ, ηελ πεξίνδν ηνπ 

Κάησ Μεηνθαίλνπ. Μέζα ζε ζηξψκαηα 

εθαηζηεηαθήο ζηάρηεο  απνθαιχπηνληαη ηκήκαηα 

θνξκψλ, θιαδηά, ξίδεο, θαξπνί θαη θχιια 

δέλδξσλ θαζψο θαη απνιηζσκέλα νζηά δψσλ. 

εκαληηθέο απνιηζσκαηνθφξεο πεξηνρέο 

Δηθφλα 6: Ηζηάκελνο θνξκφο απνιηζσκέλνπ 

δέληξνπ 
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ζπλαληψληαη επίζεο ζηελ παξάθηηα δψλε αιιά θαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή δπηηθά ηεο Λέζβνπ. 

ηελ πεξηνρή ηνπ απνιηζσκέλνπ δάζνπο ζπλαληψληαη επίζεο, εληππσζηαθνί εθαηζηεηαθνί 

γεψηνπνη, πνπ καξηπξνχλ ηελ έληνλε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην παξειζφλ. 

  

Σν Απνιηζσκέλν Γάζνο είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Γηθηχνπ Δπξσπατθψλ Γεσπάξθσλ.  

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2004 απνθαζίζηεθε ε έληαμή ηνπ ζην Παγθφζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ ηεο 

UNESCO. 

 

Γεσζεξκία ηεο Λέζβνπ 

Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα ή Γεσζεξκία είλαη ε θπζηθή ζεξκφηεηα, πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο γεο, θαη ε νπνία δηαξξέεη πξνο ηελ επηθάλεηά ηεο είηε ιφγσ ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηαο ησλ πεηξσκάησλ, είηε ιφγσ κεηαθνξάο ηεο δηά κέζνπ ησλ γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ. 

Ζ ελέξγεηα απηή ππάγεηαη ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη κπνξεί λα δεζκεπηεί -κε 

ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο- θαη λα αμηνπνηεζεί ζε πιήζνο αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Πεξηνρέο κε απμεκέλε ζεξκηθή ξνή, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία ζεξκψλ πεγψλ θαη 

επηθαλεηαθψλ ζεξκηθψλ εθδειψζεσλ (θνπκαξφιεο, ζνπιθαηάξεο), θηινμελνχλ δε ζεκαληηθά 

απνζέκαηα γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ, ηα νπνία είλαη εγθισβηζκέλα εληφο «θπζηθψλ παγίδσλ», ηα 

Δηθφλα 7: Καηαθείκελνο απνιηζσκέλνο θνξκφο 

αγγεηφζπεξκνπ δέλδξνπ απφ ηελ παξαζαιάζζηα 

πεξηνρή Πιάθα ηγξίνπ. 
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ιεγφκελα γεσζεξκηθά πεδία. Σα ελ ιφγσ ξεπζηά, αλάινγα κε ηε γεσζεξκηθή ελέξγεηα πνπ 

«εγθιείνπλ», πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία πνπ απηά εκθαλίδνπλ, δηαθξίλνληαη ζε 

ρακειήο ελζαιπίαο κέρξη 100
ν
C, κέζεο ελζαιπίαο κέρξη 150

ν
C θαη πςειήο πάλσ απφ 150

ν
C. 

Οη γεσζεξκηθέο ζπλζήθεο ηεο Λέζβνπ,  είλαη απνηέιεζκα εθειθπζηηθνχ ηεθηνληζκνχ, πνπ 

επηθξαηνχζε θαη επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή. Ο ηεθηνληζκφο απηφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

παξνπζία αθελφο κελ ησλ πνιπάξηζκσλ ζεξκψλ πεγψλ θαη γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ρακειήο 

ελζαιπίαο θαη αθεηέξνπ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ κέζεο θαη ίζσο πςειήο ελζαιπίαο. 

Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεη είλαη κηα εγρψξηα θπζηθή αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο, ε νπνία 

ειαηηψλεη ηελ εμάξηεζε απφ μέλεο ρψξεο ρσξίο λα είλαη αθξηβφηεξε απφ ηελ παξαγφκελε 

ελέξγεηα απφ ηηο άιιεο πεγέο. Παξνπζηάδεη κηθξφηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ε 

εθαξκνγή ηεο ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο, είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε ηελ παξνχζα ηερλνινγία, 

φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο ζ’ φιν ηνλ θφζκν. 

Ζ Λέζβνο, ιφγσ ησλ πνιιψλ γεσζεξκηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο, ζα κπνξνχζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηε θπζηθή απηή εχλνηα ηεο θχζεο. Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα απνηειεί αμηφπηζηε θαη 

αζθαιή ελεξγεηαθά πεγή, κε κηθξφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ζπλερή παξνρή ελέξγεηαο. Μπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί, βνεζψληαο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο  

Σα ππάξρνληα γεσζεξκηθά 

πεδία θξίλνληαη εθκεηαιιεχζηκα 

ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ κεγάισλ 

ξεγκάησλ πνπ απαληψληαη ζην λεζί.  

Οη θχξηεο ζεξκέο πεγέο 

ππάξρνπλ ζηνλ Πνιηρλίην (88
o
C), ε 

ζεξκφηεξε ηεο Δπξψπεο, ζηνλ Άγην 

Ησάλλε Ληζβνξίνπ (68
o
C), ζηελ 

Δθηαινχ (42
o
C), ζηε Θεξκή (46

o
C), 

ζηα Θέξκα Κνπξηδή (32
o
C), ζηα 

Θέξκα ηνπ Κφιπνπ (39
o
C), ζηελ παξάθηηα πεγή Κξπθηήο Παλαγηάο (58

o
C). Δπίζεο πεγέο 

κηθξφηεξεο ζεξκνθξαζίαο, ππάξρνπλ σο ππνζαιάζζηεο ζην Γαβαζά θαη ζηελ παξαιία Αξγέλνπ. 

Δηθφλα 8: Ηακαηηθέο πεγέο Πνιηρλίηνπ 
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μηλα ςπρξά λεξά ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή Υηδήξσλ θαη πδξνζεξκηθέο εμαιινηψζεηο ζηελ 

παξαιία Αξγέλνπ θαη Βαηνχζαο. 

Πξννπηηθέο αλάπηπμεο –γεσζεξκίαο ζηε Λέζβν. 

 

Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα απνηειεί κηα ήπηα, θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ελαιιαθηηθή κνξθή 

ελέξγεηαο πνπ ε αμηνπνίεζή ηεο ζα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ηκεκάησλ ηεο ρψξαο, ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζηελ ππνθαηάζηαζε 

ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ θαη ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ.        

Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηε Λέζβν ζήκεξα, αθνξά ζε ζέξκαλζε 

νξηζκέλσλ ζεξκνθεπίσλ ζηελ πεξηνρή Πνιηρλίηνπ θαη Ληζβνξίνπ θαη κηα ζηνηρεηψδε ρξήζε,  

θάπνησλ ζεξκψλ πεγψλ γηα ηακαηηθνχο ζθνπνχο. 

Δμαίξεζε απνηειεί ν Γήκνο Πνιπρλίηνπ πνπ μεθίλεζε ην θαηλνηφκν πξφγξακκα 

«Θεξκφπνιηο» πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Γ΄ Κ.Π.. θαη ηδησηηθά θεθάιαηα θη άξρηζε λα 

πινπνηείηαη ην 2006. Ζ «θηινζνθία» ηνπ έγθεηηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκφηεηαο απ’ ην 

γεσζεξκηθφ ξεπζηφ ηεο πεξηνρήο γηα ηε ζέξκαλζε λεξνχ πνπ ζα «θπθινθνξεί» ζην ρσξηφ 

(ηειεζέξκαλζε) εμππεξεηψληαο ηε ζέξκαλζε ησλ νηθηψλ.  

«…Τα δύο Σχολεία από ζήμεπα, αλλά και η Αζηυνομία, η εκκληζία, ηο Πολύκενηπο και ηο 

Γηποκομείο, είναι πιλοηικά ηα ππώηα έξι κηήπια που  θεπμαίνονηαι απ’ ηη γεωθεπμία. Σηη ζυνέχεια 

υπάπχει δυναηόηηηα για ηη θέπμανζη και 200 πεπίπου ζπιηιών…» 

Ο ηακαηηθφο θπζηθφο πφξνο, είπε ν πξψελ Γήκαξρνο Πνιηρλίηνπ Γ. πθάο, είλαη ζηελ 

πξάμε ε πξάζηλε αλάπηπμε, απηφ πνπ ζα δψζεη δσή ζην ρσξηφ, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο 

εξγαζίαο γηα δέθα αλζξψπνπο, αθνχ ζθνπεχνπκε λα θάλνπκε κηα δεκνηηθή εηαηξεία γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ην φιν 

εγρείξεκα, πνπ κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεζέξκαλζεο εθπιεξψλεη θαη ηνλ νπζηαζηηθφ 

ηνπ ζηφρν, λα απνηειέζεη πηιφην γηα φιε ηελ Διιάδα 

Ο δηεπζπληήο Γεσζεξκίαο & Θεξκνκεηαιιηθψλ Τδάησλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσινγηθψλ & 

Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (ΗΓΜΔ) θ. Γηψξγνο Υαηδεγηάλλεο ζε ζπλέληεπμε ηνπ αλαθέξεη: 
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«ηε Λέζβν, απφ ηηο κέρξη ζήκεξα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, εληνπίζηεθαλ ζε κηθξά βάζε 

γεσζεξκηθά ξεπζηά κε ζεξκνθξαζίεο γχξσ ζηνπο 90
0
C ηα νπνία κπνξνχλ λα ηχρνπλ αμηνπνίεζεο 

ζε γεσξγηθέο, θηελνηξνθηθέο θαη βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. Παξάιιεια, βξίζθεηαη ζε εμέιημε 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα απφ ηε ΓΔΖ (κε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ.Δ. απφ ην Γ’ 

Κ.Π..), ην νπνίν ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ 

γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ κέζεο θαη πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο ηα νπνία ζα κπνξνχλ 

ελδερφκελα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη πεξηνρέο 

Αξγέλνπ, ηχςεο θαη Πνιπρλίηνπ είλαη 

εθείλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εληνπηζκφ γεσζεξκηθψλ 

ξεπζηψλ».  

εκεηψλεηαη φηη νη θάηνηθνη ηεο 

Λέζβνπ θαη νη ηνπηθέο αξρέο έρνπλ 

ζπκθσλήζεη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο 

γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή   

Σν πνζνζηφ αμηνπνίεζεο ηεο 

γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο φκσο, παξακέλεη αθφκε ρακειφ (πεξίπνπ ην 10% ηνπ γλσζηνχ ζήκεξα 

δπλακηθνχ ρακειήο ζεξκoθξαζίαο). 

ηελ πεξίπησζε φπνπ νη γεσηξήζεηο εληνπίζνπλ εθκεηαιιεχζηκα γεσζεξκηθά ξεπζηά, ην 

φθεινο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο λήζνπ Λέζβνπ, θξίλεηαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ. 

Δθηφο απφ ηελ ειεθηξνπαξαγσγή, ηα ζεξκά λεξά ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε 

πνιιέο άιιεο ρξήζεηο , φπσο ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ θαη αλνηθηψλ θαιιηεξγεηψλ, μήξαλζε 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηρζπνθαιιηέξγεηεο (γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφθηισλ αιηεπκάησλ), 

ινπηξνζεξαπείεο, αθαιάησζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζπλεηζθέξνληαο ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

απφ ζπκβαηηθέο πεγέο θαη έκκεζε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2, ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο θαη ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο.  

Δηθφλα 9: Ηακαηηθέο πεγέο Πνιηρλίηνπ 
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Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ αλαπηχζζεηαη πάξα πνιχ γξήγνξα θαη ππάγεηαη ζηε γεσζεξκία 

είλαη απηφο πνπ αθνξά ζηηο γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο. Γειαδή, ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ππεδάθνπο πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ζέξκαλζε θαη 

ςχμε ησλ ζπηηηψλ. Απηέο νη αληιίεο ζεξκφηεηαο είλαη ήδε πνιχ αλαπηπγκέλεο ζηελ Διβεηία, 

φπνπ ππάξρνπλ πάλσ 100.000 εγθαηαζηάζεηο θαη ζηηο ΖΠΑ φπνπ ππάξρνπλ αληίζηνηρα πάλσ 

απφ 1.000.000 εγθαηαζηάζεηο. 

Πεηξώκαηα 

Με ηελ εθαηζηεηαθή δξάζε, θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη θαη ν ππξνθιαζηηθφο ζρεκαηηζκφο θαη 

ε γέλεζε ηνπ απνιηζσκέλνπ δάζνπο ηγξίνπ. Ζ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ζπλδεδεκέλε 

κε απηή έθιπζε αεξίσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ επηθξαηνχζε ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2), 

πξνθάιεζε κεγάιε θιηκαηηθή αιιαγή ηνπ ππνηξνπηθνχ θιίκαηνο, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ήηαλ ε 

εμαθάληζε ηεο παλίδαο (ησλ δψλησλ νξγαληζκψλ ) θαη ηεο βιάζηεζεο. Σα δηάθνξα είδε δέλδξσλ 

απνιηζψζεθαλ θαη ν θχξηνο παξάγνληαο ήηαλ ην δηαιπκέλν ζηα ξεπζηά δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ 

(SiO2). 

Έλδεημε ηεο επηθξάηεζεο ηξνπηθνχ - ππνηξνπηθνχ θιίκαηνο ζηε Λέζβν θαηά ηε Μεηφθαηλν 

πξηλ 16 έσο 19 εθαηνκκχξηα ρξφληα, κέρξη θαη ηελ Πιεηφθαηλν, εθηφο απφ ηελ χπαξμε ηνπ 

πινχζηνπ ζε είδε απνιηζσκέλνπ δάζνπο ηγξίνπ, απνηειεί θαη ε εκθάληζε ζηδεξνληθειηνχρνπ 

κεηαιιεχκαηνο ζηελ πεξηνρή «Κφθθηλα» Βαηεξψλ Βξίζαο. Σα επηθξαηνχληα βαζηθά - 

ππεξβαζηθά πεηξψκαηα πινχζηα ζε καγλήζην, ππέζηεζαλ ιαηεξηηίσζε κε ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζεξκνχ θαη πγξνχ θιίκαηνο θαηά ηελ Πιεηφθαηλν πεξίνδν, πξηλ δχν εθαηνκκχξηα ρξφληα, θαη 

ζρεκαηίζζεθαλ λέα ηδήκαηα εκπινπηηζκέλα ζε ληθέιην θαη ζίδεξν, ψζηε λα απνηεινχλ 

απνζέκαηα γηα εμφξπμε θαη εμαγσγή ηνπ ληθειίνπ γηα ρξήζε ζηε βηνκεραλία. 

Ζ φιε ρεκηθή δηαδηθαζία εμαιινίσζεο ησλ πεηξσκάησλ θαη ζρεκαηηζκνχ ησλ 

ζηδεξνληθειηνχρσλ κεηαιιεπκάησλ, ζπλνδεπφηαλ κε ηελ παξαγσγή ππξηηηθνχ νμένο, ην νπνίν 

ζε κεηέπεηηα ρξνληθά ζηάδηα θαηά ηελ απφζεζε ζε ιίκλε ηδεκάησλ, πξνθάιεζε έληνλα 

θαηλφκελα ππξηηίσζεο, έλα ραξαθηεξηζηηθφ θαηλφκελν θαη ησλ απνιηζσκέλσλ θνξκψλ ηνπ 

απνιηζσκέλνπ δάζνπο ηγξίνπ. Ζ δηεξεχλεζε ησλ κεηαιιεπκάησλ κε γεσηξήζεηο θαη ε 

κειινληηθή επέθηαζε ηεο έξεπλαο, πηζαλφ λα θαηαζηήζεη απηά εθκεηαιιεχζηκα απφ ηδησηηθνχο 

θνξείο (εηαηξείεο). 
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Οη έξεπλεο ζηε λήζν Λέζβν γηα ηελ αλεχξεζε εθκεηαιιεχζηκσλ γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ 

κέζεο ή θαη πςειήο ελζαιπίαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, μεθίλεζαλ ην 1970 απφ 

ηε ΓΔΖ θαη ην ΗΓΜΔ. 

Οη παξαθάησ πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εληνπηζκφ 

γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ κέζεο θαη ίζσο, πςειήο ελζαιπίαο: 

α. Πεξηνρή Αξγέλνπ  

β. Πεξηνρή ηχςεο  

γ. Πεξηνρή Πνιηρλίηνπ  

. 

  



18 |  

 

ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Ζ Λέζβνο είλαη έλα απφ ηα πινπζηφηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα λεζηά ηεο Διιάδαο, 

παξνπζηάδνληαο κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα, πινχζηα ρισξίδα, κεγάιε πνηθηιία νηθνζπζηεκάησλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαιιηέξγεηεο, πγξφηνπνη, θαζψο θαη δάζε 

θσλνθφξσλ θαη θπιινβφισλ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο, ζηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, 

εθφζνλ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηε Μηθξά Αζία. 

Ζ παλίδα ηνπ λεζηνχ είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα θαη, ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηε Μηθξά 

Αζία, απνηειείηαη ηφζν απφ επξσπατθά φζν θαη απφ αζηαηηθά είδε. Δίδε ζειαζηηθψλ, φπσο ε 

Γαιηά ή Αζηαηηθφο θίνπξνο Sciurus anomalus, εξπεηψλ, φπσο ε Οζσκαληθή Ορηά Montivipera 

xanthina, αιιά θαη πνπιηψλ, φπσο ν Σνπξθνηζνπαλάθνο Sitta krueperi αλήθνπλ ζε εθείλα ηεο 

κηθξαζηαηηθήο ρεξζνλήζνπ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηελ Διιάδα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε Λέζβν. 

Ζ Λεζβηαθή ρισξίδα πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 1400 είδε θαη ππνείδε αλψηεξσλ θπηψλ. 

Πνιιά απφ απηά είλαη ζπάληα, θπξίσο ηα κηθξνχ κεγέζνπο είδε πνπ επνηθίδνπλ πεξηνξηζκέλνπ 

κεγέζνπο πγξφηνπνπο. 

Υισξίδα ηεο Λέζβνπ 

Ζ Λέζβνο ιφγσ επλντθψλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, δηαζέηεη κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο 

ρισξίδεο ηνπ θφζκνπ, γεγνλφο πνπ θαηά πνιχ ζπκβάιιεη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ λεζηνχ. Ζ αξραία 

 

 

Δηθφλα 10: Σν θνιρηθφ (Colchicum bivonae), 

βνιβψδεο θπηφ πνπ αλζίδεη κε ηα πξψηα θξχα ηνπ 

θζηλνπψξνπ. Σν ινπινχδη ηνπ είλαη ηέιεην,.ια ηα 

κέξε ηνπ θπηνχ πεξηέρνπλ έλα δξαζηηθφ δειεηήξην, 

ηελ θνιρηθίλε 

 

 

 

 ιπξηθή πνηήηξηα απθώ (6νο π.Υ. αηψλαο) αλαθέξεη ζε πνηήκαηά ηεο ηα θπηά ηεο Λεζβηαθήο 

γεο, ελψ επίζεο ν θηιφζνθνο Θεόθξαζηνο (3νο π.Υ. αηψλαο), θαηαγξάθεη ζπζηεκαηηθά κεγάιν 

αξηζκφ θπηψλ θαη νξίδεηαη σο ν ηδξπηήο ηεο Βνηαληθήο. 
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ήκεξα, πεξηζζφηεξα απφ 1.400-1500 taxa (είδε θαη ππνείδε) θπηψλ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ρισξίδα ηεο Λέζβνπ. Απφ απηά, 24 είδε είλαη ελδεκηθά ηεο Λέζβνπ θαη ησλ λεζηψλ ηνπ ΒΑ 

Αηγαίνπ ή ηεο Μηθξάο Αζίαο, ελψ ην Alyssum lesbiacum θαη ην Asperula nitida mytilinica είλαη 

απνθιεηζηηθά ελδεκηθά ηεο Λέζβνπ. Ο πινχηνο απηφο νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ πνηθηιία 

ησλ βηνηφπσλ ηνπ λεζηνχ, ηνλ  πινχζην νξηδφληην δηακειηζκφ ηεο, ζην νξεηλφ ηεο αλάγιπθν, ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ πεηξσκάησλ ηνπ, ηε καθξνρξφληα επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ, ηε γεηηλίαζή ηνπ 

κε ηε Μηθξά Αζία αιιά θαη ηνλ, απφ γεσινγηθή άπνςε, πξφζθαην απνρσξηζκφ ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Αηγαίνπ απφ απηή. ην λεζί ππάξρνπλ αξσκαηηθά-θαξκαθεπηηθά, θαιισπηζηηθά θαη ζπάληα 

θπηά, δέλδξα θαη ζάκλνη. Αλ θαη ε Γπηηθή Λέζβνο, ζπγθξηηηθά κε ηελ ππφινηπε λεζησηηθή 

έθηαζε, είλαη άγνλε -κε εμαίξεζε κηθξέο πεδηλέο εθηάζεηο - ηα αλαηνιηθά, λφηηα θαη θεληξηθά 

ηκήκαηα είλαη θαηάθπηα απφ ειαηψλεο (11.000.000 πεξίπνπ ειαηφδεληξα) θαη δάζε πεχθσλ, 

βειαληδηψλ, θαζηαληψλ, πιαηαληψλ, θ.α. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Δηθφλα 11: Σξαρεία Πεχθε                                                Δηθφλα 12: Μαχξε πεχθε 

 

Ζ δαζηθή ρισξίδα ηεο Λέζβνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην γεσινγηθφ ππφβαζξν ηνπ λεζηνχ, 

θαζψο ε πνηθηιία ησλ πεηξσκάησλ αληαλαθιά ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο βιάζηεζεο. Ζ γεσινγηθή 

ζχζηαζε ηεο Λέζβνπ δηαηξεί ην λεζί ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο κε ηελ αληίζηνηρε βιάζηεζε: 

 Αζβεζηνιηζηθφ ηκήκα (Αλαηνιηθή Λέζβνο: Ακαιή, Πεγή, Ίππεηνο, Καξήλε) 

ην ηκήκα απηφ ηνπ λεζηνχ θπξηαξρεί ε ειηά (Olea europaea) 

 ρηζηνιηζηθφ ηκήκα (Ννηηναλαηνιηθή Λέζβνο: Αγηάζνο, Γέξα, Πισκάξη) 
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ην ηκήκα απηφ ηνπ λεζηνχ θπξηαξρεί ε  βειαληδηά ( Quercus sp) θαη ε θαζηαληά (Castanea 

sativa). 

 Οθεηνιηζηθφ ηκήκα (Κεληξηθή Λέζβνο: δπηηθά ηνπ Οιχκπνπ «Σζακιίθ») 

ην ηκήκα απηφ ηνπ λεζηνχ θπξηαξρεί ε  ηξαρεία πεχθε (pinus brutia ten). 

 Ζθαηζηεηαθφ ηκήκα (Κεληξηθή, Βφξεηα θαη Γπηηθή Λέζβνο) 

ην ηκήκα απηφ ηνπ λεζηνχ θπξηαξρεί ε  ηξαρεία βειαληδηά ( Quercus pubescens, Quercus 

aegilops), Ρνδφδεληξν (Rhododendron Luteum), Μαχξε πεχθε (Pinus nigra), θαζψ θαη ηα 

θξχγαλα: Αζηνηβή (Sarcoterium spinosum) θαη θεληαχξηα (Centaurea spinosa). 

 

Σν θχξην δαζηθφ είδνο ηεο Λέζβνπ κε ηελ κεγαιχηεξε εμάπισζε είλαη ε  ηξαρεία πεύθε 

(pinus brutia ten.) πνπ επηθάζεηαη θχξηα ζε ζρεκαηηζκνχο ηεο νθεηνιηζηθήο ζεηξάο θαζψο θαη 

πάλσ ζηελ αξραηφηεξε θάζε ησλ εθαηζηεηαθψλ ζρεκαηηζκψλ, ηηο εθαηζηεηαθέο ιάβεο. ηελ 

ηξαρεία πεχθε ηεο Λέζβνπ παξνπζηάδεηαη ην ζπάλην θαηλφκελν κηαο ζεκαληηθήο κεηάιιαμεο 

πνπ νλνκάδεηαη «πνηθηιία Αγξαθηψηε» θαη έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη θπηά- λάλνη 

ρσξίο θνξκφ θαη κε κνξθή ζθαηξηθή. Έλα δεχηεξν είδνο πεχθεο ε Pinus nigra (Μαύξε πεύθε) 

ζρεκαηίδεη δχν πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο δάζε, αλάκηθην κε ην pinus brutia. Σν έλα βξίζθεηαη 

ζηελ θνξπθή Φεινθνχδνπλν, κεηαμχ Αγηάζνπ θαη  Πισκαξίνπ  θαη ην δεχηεξν ζηελ θνξπθή ηνπ 

φξνπο Πξνθήηεο Ζιίαο, θνληά ζην ρσξηφ Πηεξνχληα. 

  

                      Δηθφλα 13: Καζηαληά    Δηθφλα 14: Καζηαλνδάζνο Αγηάζνπ 
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ηελ πεξηνρή ηεο Αγηάζνπ παξαηεξείηαη ην κφλν κεγάιν θαζηαλόδαζνο (Castanea sativa) 

πνπ εληνπίδεηαη ζην λεζί, ην νπνίν κάιηζηα, απνηειεί θαη θαιιηεξγνχκελε έθηαζε. Οη θαζηαληέο 

γεληθά θπηξψλνπλ ζηε κέζε νξεηλή δψλε αλάκεζα ζε άιια θπιινβφια δέληξα. Δθηάζεηο 

θαζηαληάο απαληψληαη λφηηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Αγηάζνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ αλαηνξίνπ (έθηαζε 

8.000 ζηξέκκαηα-20.000 δέλδξα). 

ε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ βξίζθεηαη κεγάινο  αξηζκόο ησλ άγξησλ νξρηδέσλ. 

Πνιιέο απφ απηέο δελ έρνπλ βξεζεί κέρξη ηψξα ζε θαλέλα άιιν κέξνο ηεο ρψξαο καο εθηφο απφ 

ηελ πεξηνρή ηνπ φξνπο Οιχκπνπ Αγηάζνπ ηεο  Λέζβνπ. ηελ ίδηα πεξηνρή θπηξψλνπλ θαη άιια 

ελδηαθέξνληα νξρενεηδή θαζψο θαη ε ζπάληα παηώληα. 

 

 

Δηθφλα 15: Οξρηδέεο ηεο πεξηνρήο Αγηάζνπ – Πισκαξίνπ  Δηθφλα 16: Οξρηδέεο ηεο πεξηνρήο Αγηάζνπ 
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Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ χπαξμε ηνπ θίηξηλνπ Ρνδόδεληξνπ (Rhododendron Luteum 

Sweet), (Αγνχδνπξαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ) ην νπνίν δελ ππάξρεη πνπζελά 

ζηελ Διιάδα, παξά κφλν ζηελ Λέζβν. Πξφθεηηαη γηα θπιινβφιν ζάκλν κε χςνο κέρξη 4,5 κ., κε 

κεγάια σξαία θίηξηλα άλζε θαη θχιια ινγρνεηδή θαη επηκήθε. Φχεηαη ζε πγξά θαη γφληκα 

ακκψδε θαη αξγηιψδε εδάθε θαη ην ζπλαληάκε ζε πςφκεηξν απφ 60κ. έσο ηελ θνξπθή ηνπ 

βνπλνχ Πξνθήηε Ζιία (799κ.) ηεο πεξηνρήο Παξαθνίισλ, Αλεκψηηαο θαη Πηεξνχληαο.  

 Άιια είδε πνπ ζπλαληψληαη ζηε ιεζβηαθή χπαηζξν είλαη ε αγξηιηά (Olea oleaster), 

κπξηηά (Myrtus communis), πηθξνδάθλε (Nerium oleander), θνπκαξηά (Arbutus unedo), 

πνπξλάξη ή πξίλνο (Quercus coccifera),  ιαδαληά ή αμίζηεο (Cistus creticus), ξείθη δελδξώδεο 

(Erica arborea), δάθλε ηνπ Απόιισλα ή βάγηα (Laurus nobilis), ζπάξην (Spartium junceum), 

δξπο ρλνώδεο ή ξνππάθη (Quercus pubesteus) θπθιάκηλα, παπαξνύλεοθ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 18: Ζιίαλζνο 

Δηθφλα 17 Ρνδφδελδξν 
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Δηθφλα 22: Γξπο ε ρλνψδεο ή πνππάθη 

 

Ζ πξνζηαζία  ηεο Λεζβηαθήο θχζεο, είλαη ζήκεξα επηηαθηηθφηεξε απφ θάζε άιιε θνξά 

ελάληηα ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ πινχζηα ρισξίδα ηεο. 

 

 

 

Δηθφλα 19: Παπαξνχλεο 
Δηθφλα 20:Γάθλε ηνπ Απφιισλα 

Δηθφλα 21: Μπξηηά 
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Διαηώλεο ηεο Λέζβνπ 

Ο ειαηψλαο απνηειεί έλα νηθνζχζηεκα ζχλζεην θαη κεηαβαιιφκελν θαηά ηφπνπο, αθνχ νη 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη εθρεξζψζεσλ επεκβαίλνπλ 

δξαζηηθά ζηε βηνπνηθηιφηεηά ηνπ. Δπίζεο, ε κεξηθή εγθαηάιεηςή ηνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ 

αλάπηπμε ησλ θξπγάλσλ θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ γλσζηψλ «ξνπκαληψλ», ζηελ Λέζβν 

Μέζα απφ ηε καθξφρξνλε παξνπζία ηνπο, νη ειαηώλεο έρνπλ αλαδεηρηεί σο ην 

ραξαθηεξηζηηθφηεξν νηθνζχζηεκα ηεο Λέζβνπ  θαη ηα πνπιηά, φπσο θαη νη άιινη νξγαληζκνί 

έρνπλ πξνζαξκνζηεί απφιπηα, αλαγλσξίδνληαο ηνπο ψξηκνπο ειαηψλεο σο δαζηθά ζπζηήκαηα 

πςειήο αμίαο. Δίλαη ην πιένλ εθηεηακέλν ζχζηεκα ζην λεζί  θαη εκθαλίδεη ζαθείο δηαθνξέο σο 

πξνο ην πςφκεηξν, ηελ ειηθία ησλ δέληξσλ, ηελ ππθλφηεηά ηνπο θαη ηελ ππνθείκελε βιάζηεζε. 

Δηθφλα 23: Διαηψλαο 

Σα 11 πεξίπνπ εθαη. ειαηφδελδξα, θαιχπηνπλ κηα κεγάιε έθηαζε, θχξηα ηνπ 

λνηηναλαηνιηθνχ ηνπ ηκήκαηνο, φπνπ ππάξρνπλ αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα θαη ζρηζηφιηζνη ηνπ 

ππνζηξψκαηνο (πεξηνρέο Γέξαο, Αγηάζνπ θαη Πισκαξίνπ) θαζψο επίζεο, θαη αξθεηνχο θάκπνπο 

θαη ιφθνπο, ζην ππφινηπν, εθαηζηεηνγελέο λεζί. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν πάλησο, ζηελ εμάπισζε ηεο ειηάο, έπαημε ν άλζξσπνο, πνπ δνθίκαζε 

ηνλ θαξπφ ηεο θαη ζαγελεχηεθε απφ ην ιάδη ηεο. Έηζη, κε πνιχ πξνζσπηθή εξγαζία θαη πνιχ 

θφπν, νη θάηνηθνη ηεο Λέζβνπ επέθηεηλαλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο, ζηα κέξε φπνπ δελ είρε 

θηάζεη ην πεχθν. Έθηηαμαλ άπεηξα ζέηηα γηα λα ζπγθξαηήζνπλ ην ρψκα, αθφκα θαη ζηηο πην 
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απφηνκεο πιαγηέο ησλ βνπλψλ, ελψ κε ηα δψα κεηέθεξαλ λεξφ γηα λα πνηίζνπλ ηηο θαηαβνιάδεο, 

θαη λα πηάζνπλ ηα κηθξά δεληξχιηα. Οη ειαηώλεο ηεο Λέζβνπ απνηεινύλ έλα ιακπξό 

δεκηνύξγεκα ηεο αλζξώπηλεο ππνκνλήο, επηκνλήο θαη δηνξαηηθόηεηαο. 

ηελ επηθξάηεζε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζην λεζί ηεο Λέζβνπ, βνήζεζαλ αθφκε θαη νη 

άξηζηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο κε ηελ θαηαπιεθηηθή ελαιιαγή ησλ ηεζζάξσλ επνρψλ. Σα 

πξσηνβξφρηα φηαλ έξζνπλ ζηελ ψξα ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ήιην ηνπ θζηλνπψξνπ θαη ην 

ήπην ζρεηηθά ρεηκψλα, δεκηνπξγνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ηου 

ειαηνθάξπνπ.  

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο,  αθφµα θη αλ απνηειεί  µηα  µνξθή εθµεηάιιεπζεο ηεο γεο απφ 

ηνλ άλζξσπν, είλαη εληνχηνηο  µηα θαιιηέξγεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ζαθψο ηε δσή θαη ηα 

νηθνζπζηήµαηα νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο φπνπ αλαπηχζζεηαη. Οη ειαηψλεο αλ θαη  απνηεινχλ έλα 

αθέξαην θαη ζεµαληηθφ  µέξνο ηνπ µεζνγεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζµνχ, εληνχηνηο, ε 

νηθνινγηθή ζεµαζία ηνπο πξφζθαηα αλαγλσξίζηεθε. 

Πάξα πνιιά θπηά αλζίδνπλ ζην ππφζηξσκα ηνπ ειαηψλα ηελ άλνημε δεκηνπξγψληαο έλα 

ππέξνρν, πνιχρξσκν πίλαθα. Μνλαδηθή είλαη ε δηαδνρηθή αλζνθνξία απφ ηα δχν είδε Αλεκψλαο 

(Αnemone coronaria θαη A.pavonina), νη νπνίεο κε ηηο πνιχρξσκεο πνηθηιίεο ηνπο θαιχπηνπλ 

κεγάιεο εθηάζεηο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε δηαδνρηθή αλζνθνξία ηεο Μαξγαξίηαο, ηεο νπνίαο 

Δηθφλα 24: Διαηψλαο 



26 |  

 

ηα δχν είδε (Anthemis chia θαη Aarvensis) «ληχλνπλ» θπξηνιεθηηθά ζηα άζπξα ηνπο ιφθνπο θαη 

ηνπο θάκπνπο. Αξγφηεξα, κέζα ζην Μάτν, εκθαλίδεηαη ε θαηαθφθθηλε Παπαξνχλα (Papaver 

rhoeas) ε ζπαληφηεξε πνξηνθαιφρξσκε (P. Levigatum). Ηδηαίηεξε εμάπισζε παξνπζηάδεη ζε 

νξηζκέλνπο ειαηψλεο ν Αζθφδεινο ή αζπφξδνπιαο (Asphodelus microcarpus), ην θπηφ ησλ 

Ηιηζζίσλ Πεδίσλ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. 

Παλίδα ηεο Λέζβνπ 

Ζ παλίδα ηνπ λεζηνχ είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα. 

  ην λεζί έρνπλ θαηαγξαθεί 13 είδε ρεξζαίσλ ζειαζηηθψλ θαη 11 είδε λπρηεξίδσλ, 5 είδε 

ακθηβίσλ θαη 21 είδε εξπεηψλ. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε νξληζνπαλίδα ηνπ λεζηνχ, κε ηελ 

παξνπζία αξθεηψλ πγξνηφπσλ ζεκαληηθψλ γηα ηα πνπιηά, φπσο ν Κφιπνο ηεο Καιινλήο θαη ηεο 

Γέξαο, θαζψο θαη ε Αιπθή ηνπ Πνιπρλίηνπ. πλνιηθά, ζηε Λέζβν έρνπλ παξαηεξεζεί 325 είδε 

πνπιηψλ. 

  

Ζ Λέζβνο παξνπζηάδεη κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα ζε είδε ζειαζηηθψλ. Γηα δχν είδε απφ 

απηά, απνηειεί ην δπηηθφηεξν άθξν εμάπισζήο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηε Γαιηά ή Αζηαηηθό 

θίνπξν (Sciurus anomalus) θαη ηελ Κεπνκπγαιίδα ηεο Λέζβνπ (Crocidura lasia). Καη ηα δχν 

απηά είδε δελ απαληψληαη πνπζελά αιινχ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. O Αζηαηηθφο ζθίνπξνο 

(Γαιηά γηα ηνπο ληφπηνπο) δεη, απφ νιφθιεξν ηνλ επξσπατθφ θαη ειιαδηθφ ρψξν, κφλν ζηε 

Δηθφλα 25: Αζηαηηθφο ζθίνπξνο ή Γαιηά 
Δηθφλα 26: Σνπξθνηζνπαλάθνο 
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Λέζβν πνπ είλαη θαη ην δπηηθφηεξν άθξν εμάπισζεο ηνπ είδνπο. Ζ κεγαιχηεξε ππθλφηεηα 

απαληάηαη ζην δάζνο Καζηαληάο ηνπ φξνπο ιπκπνο, ζε ειαηψλεο θαη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο 

θαη ζε θαινχο πιεζπζκνχο ζηα δάζε βειαληδηάο θαη ιηγφηεξν ζηα δάζε θσλνθφξσλ. 

Έμη είδε λπρηεξίδσλ πνπ αλήθνπλ ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο νδεγίαο 92/43/EEC ζπλαληψληαη 

ζην λεζί. Δίλαη νη: Μηθξνξηλόινθε (Rhinolophus hipposideros), Σξαλνξηλόινθε (Rhinolophus 

ferrumequinum), Βαιθαλνξηλόινθε (Rhinolophus blasii), Ομπγλαζνκπσηίδα (Myotis blythii), 

Σξαλνκπσηίδα (Myotis myotis) θαη Μαθξνπηεξπγνλπρηεξίδα (Miniopterus schreibersii).  

 

Δηθφλα 27: Οζσκαληθή νρηά 

 Ζ εξπεηνπαλίδα ηεο Λέζβνπ είλαη εμαηξεηηθά πινχζηα. Απνηειείηαη απφ πέληε είδε 

ακθηβίσλ, δχν είδε  λεξνρεισλψλ γιπθνχ λεξνχ, δχν είδε ζηεξηαλψλ ρεισλψλ, έμη είδε ζαπξψλ 

θαη έληεθα είδε θηδηψλ. ηα είδε ησλ θηδηψλ, ην κφλν δειεηεξηψδεο είλαη ν νζσκαληθή νρηά 

(Vipera Xanthina), ελψ ζηα εξπεηά ηνπ λεζηνχ ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη θαη ην Κξνθνδεηιάθη 

(Agama stelio). Οη επνρηαθέο ιηκλνχιεο θαη ηα γθηφιηα (ηνπηθή νλνκαζία ησλ ζηεξλψλ γηα ην 

πφηηζκα ησλ δψσλ, πνπ ζπρλά έρνπλ αξθεηά κεγάιν κέγεζνο) ππνζηεξίδνπλ ζεκαληηθνχο 

πιεζπζκνχο ακθηβίσλ θαη  λεξνρειώλσλ (θπξίσο Mauremys caspica, Emys orbicularis 

ζπαληφηεξα). Σα δχν είδε ζηεξηαλψλ ρεισλψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηε Λέζβν, ε Διιεληθή 

Υειώλα (Testudo graeca) θαη ε Κξαζπεδσηή Υειώλα (Testudo marginata) αλήθνπλ ζην 
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Παξάξηεκα ΗΗ ηεο ζπλζήθεο CITES πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ εηδψλ ηεο 

άγξηαο παλίδαο. 

Σέζζεξα απφ ηα είδε ησλ ακθηβίσλ θαη εξπεηψλ ηνπ λεζηνχ πξνζηαηεχνληαη κε βάζε ην 

Παξάξηεκα ΗΗ ηεο νδεγίαο 92/43/EEC. Απηά είλαη: ε Διιεληθή Υειψλα Testudo graeca, ε ηηθηή 

Νεξνρειψλα Emys orbicularis, ε Γξακκσηή Νεξνρειψλα Mauremys rivulata θαη ην πηηφθηδν 

Elaphe situla. 

Πνιχ ελδηαθέξνλ νηθνζχζηεκα είλαη νη Παξάθηηνη Τγξόηνπνη ηνπ Κόιπνπ ηεο 

Καιινλήο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ίδην ηνλ Κφιπν αιιά θαη κεγάιν αξηζκφ ρεξζαίσλ πγξνηφπσλ: 

ηηο αιπθέο Καιινλήο θαη Πνιπρλίηνπ, αιίπεδα, ξέκαηα θαη ηηο εθβνιέο ηνπο, θαιακηψλεο, 

πεπθνδάζνο θαη ειαηψλεο. 

 

Δηθφλα 28 : Τγξφηνπνο Καιινλήο 

Ζ Λέζβνο είλαη ε κφλε πεξηνρή ζην λεζησηηθφ ρψξν πνπ θσιηάδεη Μαπξνπειαξγόο 

(Ciconia nigra), ην κνλαδηθφ λεζί ζηε Δπξψπε πνπ δεη ν Αζηαηηθφο θίνπξνο, ην κνλαδηθφ κέξνο 

ζηελ Δπξψπε πνπ δεη ν Σνπξθνηζνπαλάθνο (Sitta krupperi), εδψ βξίζθεηαη ν κεγαιχηεξνο 

επξσπατθφο πιεζπζκφο ηνπ κπξλνηζίρινλνπ (Emberiza cineracea). Οη Καζηαλόρελεο 

(Tadorna ferruginea) είδνο αζηαηηθήο πξνέιεπζεο, απφ ηα ζεκαληηθφηεξα είδε ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο θαη ηνπ λεζηνχ γεληθφηεξα, είλαη κφληκνη θάηνηθνη θαη νη θχξηεο θαη γλσζηέο ζέζεηο 

αλαπαξαγσγήο ππάξρνπλ ζηελ αιπθή Καιινλήο, ζηνλ πγξφηνπν ησλ Μέζσλ Αγ. Παξαζθεπήο 

θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ-Παιηνχ Μαληακάδνπ. 

΄ φ,ηη αθνξά ηα πνπιηά, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε λεζηώηηθε νξεηλή πέξδηθα 

(Alectoris Chuvar), ε νπνία εθηξέθεηαη θαη σο θπλεγεηηθφ ζήξακα. Αλάκεζα ζηνπο πνιχ 

ελδηαθέξνληεο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ είλαη ηα ξνδ θιακίγθν (θνηληθόπηεξα), φισλ ησλ εηδψλ νη 
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εξσδηνί (ηζηθλίαδεο), νη βαξβάξεο, ν θαιακνθαλάο, ε ραιθφθνηα, ε αιθπφλα, ν θνθθηλνζθέιεο, 

έλα λεπξηθφ πνπιί πνπ κε ην παξακηθξφ πεηηέηαη μεζεθψλνληαο θαη ηα ππφινηπα πνπιηά θαη ε 

αβνθέηα, έλα πνπιί κε ςειά πφδηα θαη ξάκθνο πνπ θπξηψλεη πξνο ηα επάλσ. 

 

 

ηηο βξαρνλεζίδεο ηεο Λέζβνπ θσιηάδεη θαη αλαπαξάγεηαη ν Αηγαηόγιαξνο (Larus 

auduini), είδνο πξνηεξαηφηεηαο, παγθφζκηα απεηινχκελν, κε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ απνηθηψλ ηνπ. ηε Λέζβν παξαηεξνχκε θαη ην Μαπξνπεηξίηεο (Falco eleonorae) θαη ην 

Κηξθηλέδη (Falco naumanni), είδε παγθφζκηα απεηινχκελα κε εμαηξεηηθά αλεζπρεηηθή πνξεία, 

δηαηεξνχληαη αθφκε ζε κηθξνχο αξηζκνχο ζην λεζί, φπνπ θσιηάδνπλ ζε αξθεηέο βξαρνλεζίδεο. 

Ζ Λέζβνο παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο νξληζνιφγνπο. Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε 

ηελ θαζηζηά ζεκαληηθφηαην ζηαζκφ θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηηο κεηαλαζηεχζεηο ησλ πνπιηψλ. 

Οη βηφηνπνη ηνπ λεζηνχ θηινμελνχλ, κφληκα ή επνρηαθά, ζπάληα είδε. πλνιηθά ζηε Λέζβν έρνπλ 

παξαηεξεζεί 325 είδε πνπιηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνπξγνχληαη παξαηεξεηήξηα θαη 

ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ελψ αληίζηνηρα απμάλεη θαη ν 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε Λέζβν έρνληαο σο θχξην ζθνπφ ηελ παξαηήξεζε 

πνπιηψλ. 

Πεξηνρέο Natura 

Απφ ην 1937, ε Διιάδα άξρηζε λα αλαγλσξίδεη πεξηνρέο κε εηδηθφ νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ 

(δάζε, πγξνηφπνπο θηι.) θαη λα ηηο ζέηεη ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. 

Δηθόλα 29: κπξλνηζίρινλν Δηθφλα 30: Υαιθφθνηα 
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Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ ήηαλ ε απφιπηε πξνζηαζία θπζηθψλ πεξηνρψλ θαη ν απνθιεηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. ηελ πνξεία, ε πξνζέγγηζε απηή εγθαηαιείπεηαη θαη δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηελ 

αληίιεςε ηεο ελζσκάησζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηεο 

ζηελήο ζχλδεζεο ηεο πξνζηαζίαο κε ηελ αεηθνξηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

ηελ Διιάδα, θπζηθέο πεξηνρέο αλαγλσξίδνληαη σο πξνζηαηεπφκελεο είηε κέζσ ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπο κε βάζε ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία, είηε κε ηελ θαηνρχξσζή ηνπο ζην 

πιαίζην δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ηηο νπνίεο έρεη θπξψζεη ε ρψξα, θαη δηεζλψλ ή Δπξσπατθψλ 

πξσηνβνπιηψλ. Πεξαηηέξσ, νη πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, απνηεινχλ πεξηνρέο 

δηαηήξεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ Κνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

παξαηεξείηαη αιιειεπηθάιπςε κεηαμχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Οη πεξηνρέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην NATURA 2000 γηα ηε Λέζβν είλαη: 

•  Απνιηζσκέλνο Γάζνο - Γπηηθή ρεξζφλεζνο 

•  Κφιπνο Καιινλήο - ρεξζαία θαη παξάθηηα δψλε 

•  Κφιπνο Γέξαο, έινο Νηίπη θαη φξνο ιπκπνο 

•  Νεζίδεο θαη βξαρνλεζίδεο ζχκπιεγκα Σνκαξνλεζηψλ, Κχδσλαο, Αγηνο Γεψξγηνο, 

Γιαξνλήζη 

 

Κόιπνο Γεξαο, Έινο Νηηπη, Όξνο Όιπκπνο θαη Υαξακίδα 

Πεξηνρή ραξαθηεξηζκέλε 

ηφζν σο «δψλε εηδηθήο 

πξνζηαζίαο» φζν θαη σο «ηφπνο 

θνηλνηηθήο ζεκαζίαο» κε 4 είδε 

πξνζηαηεπφκελσλ ακθηβίσλ/ 

εξπεηψλ, 5 είδε πξνζηαηεπφκελσλ 

ζειαζηηθψλ θαη  87 είδε 

πξνζηαηεπφκελσλ πνπιηψλ. 
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Όξνο Όιπκπνο 

 

Πεξηνρή ραξαθηεξηζκέλε σο 

«δψλε εηδηθήο πξνζηαζίαο» κε 

113 είδε πξνζηαηεπφκελσλ 

πνπιηψλ 

 

 

 

Κόιπνο Καιινλήο θαη ρεξζαία παξάθηηα δώλε 

 

Πεξηνρή ραξαθηεξηζκέλε σο «ηφπνο 

θνηλνηηθήο ζεκαζίαο» κε 4 είδε 

πξνζηαηεπφκελσλ εξπεηψλ/ ακθηβίσλ 

138 είδε πξνζηαηεπφκελσλ πνπιηψλ, 1 

είδνο πξνζηαηεπφκελνπ ςαξηνχ θαη 6 

είδε πξνζηαηεπφκελσλ ζειαζηηθψλ. 

 

 

Ννηηνδπηηθή ρεξζόλεζνο, Απνιηζσκέλν δάζνο ιέζβνπ 

 

Πεξηνρή ραξαθηεξηζκέλε 

σο «δψλε εηδηθήο 

πξνζηαζίαο» κε 185 είδε 

πξνζηαηεπφκελσλ 

πνπιηψλ. 
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Ννηηνδπηηθή ρεξζόλεζνο, Απνιηζσκέλν δάζνο ιέζβνπ 

 

Πεξηνρή ραξαθηεξηζκέλε 

σο «ηφπνο θνηλνηηθήο 

ζεκαζίαο» κε 2 είδε 

πξνζηαηεπφκελσλ 

ακθίβησλ/ εξπεηψλ θαη 7 

είδε πξνζηαηεπφκελσλ 

ζειαζηηθψλ. 

 

 

 

Βόξεηα Λέζβνο 

 

 

Πεξηνρή ραξαθηεξηζκέλε σο 

«δψλε εηδηθήο πξνζηαζίαο» κε 

51 πξνζηαηεπφκελα είδε 

πνπιηψλ.  
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Δηθφλα 31: ΦΟΗΝΗΚΟΠΣΔΡΑ (Phoenicopterus roseus) ζηελ αιπθή Καιινλήο 

 
Δηθφλα 32:Φιακίγθνο ζηηο αιπθέο ηνπ θφιπνπ ηεο Καιινλήο 
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ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΛΔΒΟΤ 

Ηζηνξία ηεο Λέζβνπ 

 

Ο Ζξφδνηνο αλαθέξεη πάληα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ κε ην θνηλφ φλνκα, Λέζβηνη ή 

Μπηηιελαίνη. Πνιχ λσξίο, πξηλ απφ ην 700 π.Υ, νη Μπηηιελαίνη ήιεγραλ ηηο αηνιηθέο πφιεηο θαη 

ζπλνηθηζκνχο ηεο απέλαληη κηθξαζηαηηθήο αθηήο θηάλνληαο κέρξη ηα Γαξδαλέιιηα. Ζ Λέζβνο 

καδί κε ηελ Κχκε ηεο Μηθξάο Αζίαο ζεσξήζεθαλ ηα ζπνπδαηφηεξα αηνιηθά θέληξα, θαη 

κεηξνπφιεηο ησλ ηξηάληα πεξίπνπ αηνιηθψλ πφιεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ φξνπο Ίδε.  

Απφ ηηο πφιεηο ηνπ λεζηνχ πέληε ήηαλ νη ζεκαληηθφηεξεο, ε Μπηηιήλε, ε Μήζπκλα, ε 

Άληηζζα, ε Πχξξα, θαη ε Δξεζφο. Μηα έθηε πφιε, ε Αξίζβε, θαηαζηξάθεθε ηνλ 5ν π.Υ. αη. απφ 

ηνπο Μεζπκλαίνπο. Ζ Μπηηιήλε, αθνχ μεπέξαζε ζηα ηέιε ηνπ 7νπ π.Υ. αη. ηηο εζσηεξηθέο 

δηελέμεηο θαη ηαξαρέο, ζηηο νπνίεο έιαβε κέξνο θαη ν πνηεηήο Αιθαίνο, ράξε ζην ζνθφ Πηηηαθφ 

απέθηεζε δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ε νπνία ηεο επέηξεςε λα 

αλαπηπρζεί ζε ηζρπξή λαπηηθή δχλακε θαη λα θπξηαξρήζεη ζηηο άιιεο πφιεηο ηνπ λεζηνχ. ηα 

570 π.Υ. νη Μπηηιελαίνη είλαη νη κφλνη Αηνιείο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηνλ απνηθηζκφ ηεο 

Ναπθξάηηδνο ζηελ Αίγππην. 

Δπί Κχξνπ ε Λέζβνο γίλεηαη θφξνπ ππνηειήο ζηνπο Πέξζεο θαη ππνρξεψλεηαη λα ηνπο 

αθνινπζήζεη ζηηο εθζηξαηείεο ηνπο, ηνπ Κακβχζε θαηά ηεο Αηγχπηνπ, ηνπ Γαξείνπ θαηά ησλ 

θπζψλ θαη ηνπ Ξέξμε θαηά ηεο Διιάδαο. Μεηά ηε λαπκαρία ηεο Μπθάιεο θαη ηελ ήηηα ησλ 

Πεξζψλ ην λεζί γίλεηαη κέινο ηεο Αζελατθήο πκκαρίαο αιιά απνζηαηεί θαηά ηνλ 

Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν θαη κφιηο πνπ ζα γιπηψζεη ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηεο απφ ηνπο 

Αζελαίνπο. Μεηά ηελ ήηηα ησλ Αζελαίσλ ζηνπο Αηγφο Πνηακνχο ην 405 π.Υ., ν Λχζαλδξνο 

ηελ ππνηάζζεη, αιιά ην 369 π.Υ. εληάζζεηαη θαη πάιη ζηε Β΄ Αζελατθή πκκαρία. Οη Πέξζεο 

ζα ηελ θαηαιάβνπλ ην 357 π.Υ. θαη ηειηθά ζα ηελ απειεπζεξψζεη ην 332 π.Υ. ν Μέγαο 

Αιέμαλδξνο. Καηά ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο εμαθαλίδνληαη απφ ην πξνζθήλην νη δχν απφ ηηο 

πέληε κεγάιεο πφιεηο, ε Άληηζζα θαη ε Πχξξα, θαη εκθαλίδεηαη θαη πάιη ζαλ πνιπαλζξσπφηεξε 

ε Μπηηιήλε. Δπηθαλέζηαηνη Ρσκαίνη (Πνκπήηνο, Αγξίππαο, Γεξκαληθφο) ηελ επηζθέπηνληαη θαη 

ηεο δίλνπλ πξνλφκηα θαη αγαζά. Σν 52 κ.Υ. πεξίπνπ ην λεζί δέρεηαη ην Υξηζηηαληζκφ απφ ηνλ 

απφζηνιν Παχιν. 

 ηνπο παιαηνρξηζηηαληθνχο θαη πξσηνβπδαληηλνχο ρξφλνπο ε Λέζβνο, απνιακβάλνληαο 

ηα πξνλφκηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ απηνθξαηφξσλ, δεη εηξεληθά θαη αθκάδεη κέρξη ηνλ 8ν κ.Υ 
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αη., νπφηε θαη αξρίδνπλ νη θαηαζηξνθηθέο βαξβαξηθέο επηδξνκέο. ε φιε ηελ πεξίνδν ηεο 

βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ην λεζί ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηφπνο θηινμελίαο επηζήκσλ 

εμφξηζησλ, φπσο ε απηνθξάηεηξα Δηξήλε, ν παηξηάξρεο Ηγλάηηνο Ραγθαβέ, ν Κσλζηαληίλνο 

Μνλνκάρνο, ν Λέσλ Κνπξνπαιάηεο θ.α. 

 Σν 1355 ν απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Δ' Παιαηνιφγνο παξαρψξεζε ην λεζί ζην Γελνπάηε 

Φξαγθίζθν Γαηεινχδν, n νηθνγέλεηα ηνπ νπνίνπ ζα θπβεξλήζεη ην λεζί γηα 107 ρξφληα, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ εγεκνλία ηεο ζε κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ηεο Αλαηνιήο. Γέθα ρξφληα 

κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (1453), ν Μσάκεζ ν Β' κε ηζρπξή λαπηηθή δχλακε 

πνιηνξθεί ηε Μπηηιήλε, ε νπνία κεηά απφ 16 κέξεο αληίζηαζεο, ην 1462, παξαδίλεηαη. Ζ 

Λέζβνο ζα παξακείλεη ππφ ηνπξθηθή θαηνρή κέρξη ην 1912. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

Δπαλάζηαζεο ην λεζί, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ, ήηαλ ηφπνο ζπγθέληξσζεο ηνχξθηθσλ 

ζηξαηεπκάησλ, νξκεηήξην θαη θαηαθχγην ηνπ ηνπξθηθνχ ζηφινπ. ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο 

Λέζβνπ, δηεμήρζεζαλ πνιιέο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο ζηελ Δξεζφ ην 1821 θαη ην 1824 θαη 

ζην ζηελφ Λέζβνπ θαη Μ. Αζίαο ην 1826. Σειηθά, απειεπζεξψζεθε απφ ηνλ ειιεληθφ ζηφιν 

ζηηο 8 Ννεκβξίνπ ηνπ 1912. 

  

Πνιηηηζκόο ηεο Λέζβνπ 

 

Οη ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα θαη θπξίσο,  ε πνίεζε, άλζηζαλ ζην λεζί απφ ηελ πξψηκε 

αξραηφηεηα. Καηά ηε κπζνινγία, ζηε Λέζβν απέζεζε ε ζάιαζζα ην θεθάιη ηνπ Οξθέα θαη ηε 

ιχξα ηνπ, κεηά ηε ζαλάησζή ηνπ απφ ηηο καηλάδεο ζηε Θξάθε. Καη ν κχζνο επηκέλεη φηη ην 

θνκκέλν θεθάιη ηνπ Οξθέα ζπλέρηζε λα ηξαγνπδάεη θαη λα ρξεζκνδνηεί ζην καληείν ηνπ θνληά 

ζηελ Άληηζζα, ελψ ε ιχξα ππήξρε, θαηά ηελ παξάδνζε, θξεκαζκέλε ζην λαφ ηνπ Απφιισλνο, 

ζηε Μπηηιήλε. Απφ ηνλ 7ν π.Υ. αη., παξάιιεια κε ηε κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

παξνπζηάδεηαη ζηε Λέζβν πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή άλζεζε, απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν. Αλ θαη ην πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο αξραίαο Διιάδαο ήηαλ ε Αζήλα, νη πφιεηο 

ηεο Λέζβνπ ζπλεηζέθεξαλ ζεκαληηθά ζην νηθνδφκεκα ηνπ αξραίνπ Διιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ 

κνπζηθή θαη ε πνίεζε είλαη νη πην αγαπεκέλεο αζρνιίεο ησλ Λεζβίσλ. Ο Σέξπαλδξνο ν 

Αληηζζαίνο, ν Αξίσλ ν Μεζπκλαίνο, ηνλ νπνίν ν κχζνο ηνλ ζέιεη λα ηαμηδεχεη ηξαγνπδψληαο, 

θαζηζκέλνο ζηελ πιάηε ελφο δειθηληνχ, θαη ν Κνηηίσλ ν Μπηηιελαίνο, ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ 

ησλ πεξίθεκσλ κνπζηθψλ ηεο αξραηφηεηαο. Ο Σέξπαλδξνο γελλήζεθε ζηελ Άληηζζα αιιά 
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δεκηνχξγεζε ζηε πάξηε φπνπ ίδξπζε κνπζηθή ζρνιή θαη λίθεζε ζε κνπζηθνχο αγψλεο θαηά 

ηελ 26ε Οιπκπηάδα, δει. ην 676 – 673 π.Υ. ηνλ Σέξπαλδξν απνδίδεηαη ε εθεχξεζε ηεο 

επηάρνξδεο ιχξαο ε νπνία νλνκαδφηαλ βάξβηηνο, θαζψο θαη ε ηειεηνπνίεζε ηνπ «Νφκνπ», ελφο 

χκλνπ αθηεξσκέλνπ ζηε ιαηξεία ηνπ Απφιισλνο. Ο Αξίσλ ππήξμε κεηαγελέζηεξνο ηνπ 

Σέξπαλδξνπ θαη ζπλερηζηήο ηνπ έξγνπ ηνπ. Γεκηνχξγεζε ζηελ απιή ηνπ Πεξίαλδξνπ, ζηελ 

Κφξηλζν θαη αλέδεημε ην ρνξηθφ ηξαγνχδη θαη ηδηαίηεξα ην δηνλπζηαθφ δηζχξακβν ζε ζχλζεην 

θαη έληερλν πνηεηηθφ θαη κνπζηθφ είδνο. Ζ ιπξηθή πνίεζε εθπξνζσπείηαη ζηε Λέζβν απφ ηε 

απθψ θαη ηνλ Αιθαίν. Ο Αιθαίνο ν νπνίνο δελ έγξαςε κφλν εξσηηθά θαη ζπκπνζηαθά 

πνηήκαηα, αιιά θαη πνιηηηθά, εμνξίζζεθε εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ηνπ δξάζεο ζηελ Πχξξα, ζηε 

Λπδία θαη ζηελ Αίγππην. Ζ απθώ γελλήζεθε ζηελ Δξεζφ, αλακείρζεθε θη απηή ζηελ 

πνιηηηθή, αθνινπζψληαο ηελ παξάδνζε πνπ επέηξεπε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ηεο 

Λέζβνπ ζηα θνηλά, εμνξίζζεθε ζηε ηθειία θαη γχξηζε γηα λα αλνίμεη ζηε Μπηηιήλε ζρνιή 

ρνξνχ θαη κνπζηθήο. 

Ζ απθψ θαη ν Αιθαίνο ζεσξνχληαη νη ζεκειησηέο ηεο κειηθήο πνίεζεο, ηνπ είδνπο 

δειαδή εθείλνπ πνχ ζπλδπάδεη ηνλ 

έκκεηξν ιφγν κε ηε ζπλνδεία ηεο 

κνπζηθήο ππφθξνπζεο. Ζ πνίεζε ηνπ 

Αιθαίνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ απιφηεηα 

θαη ηε δχλακή ηεο θαη απφ κεηξηθή 

άπνςε ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ ειιεληθή θαη ιαηηληθή πνίεζε. Ζ 

πνίεζε ηεο απθνχο, ε νπνία θαηέρεη 

ηελ πξψηε ζέζε αλάκεζα ζηνπο 

ιπξηθνχο πνηεηέο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, αληιεί ηα ζέκαηά ηεο απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα θαη δηαθξίλεηαη γηα ηε ράξε ηεο έθθξαζεο, ηε 

ζνθία ζηε ζχλζεζε θαη ηε δχλακε ηνπ πεγαίνπ αηζζήκαηνο. 

Σελ επηθή πνίεζε εθπξνζσπνχλ o Λέζρεο ν Ππξξαίνο θαη ν Σέιεζηο o Μεζπκλαίνο. Ο 

Λέζρεο θέξεηαη σο ν ζπγγξαθέαο ηνπ έπνπο "Μηθξή Ηιηάο" θη αλ θαη γελλήζεθε ζηελ Πχξξα 

θαηά ηα κέζα ηνπ 7νπ π.Υ. αηψλα, έδεζε θαη έγξαςε πηζαλά ζηε Μπηηιήλε. χγρξνλνο ηνπ 

Λέζρε, ν Σέιεζηο θέξεηαη σο δεκηνπξγφο έπνπο κε ζέκα απφ ηηο Σηηαλνκαρίεο ή Γηγαληνκαρίεο. 

Ο Πηηηαθόο έδεζε πεξί ηνλ 7ν αηψλα π.Υ. θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο επηά ζνθνχο ηεο 
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αξραηφηεηαο. Μεγάιε ε ζνθία ηνπ, πνιιά ηα απνθζέγκαηα. Γελ ήηαλ φκσο, ν Πηηηαθφο κφλν 

κεγάινο ζνθφο, ήηαλ θαη κεγάινο παηξηψηεο. Οη ζπκπνιίηεο ηνπ ηνλ ηίκεζαλ αλαθεξχζζνληάο 

ηνλ ηζφβην Αηζπκλήηε. Οη ηζηνξηθνί Διιάληθνο ν Μπηηιελαίνο, Μπξζίινο ν Μεζπκλαίνο, 

Υάξεο o Μπηηιελαίνο, Δξκείαο ν Μεζπκλαίνο, νη θηιφζνθνη Θεφθξαζηνο ν Δξέζηνο, δηάδνρνο 

ηνπ Αξηζηνηέιε, Φαλίαο o Δξέζηνο, Κξάηππνο ν Μπηηιελαίνο, νη ξήηνξεο Αηζρίλεο, Πνηάκσλ, 

Λεζβψλαμ, ν αζηξνλφκνο Μαθξηθέηαο, ν θσκσδηνγξάθνο Αιθαίνο ν Μίθνπ, ήηαλ απφ ηνπο 

δηαζεκφηεξνπο άλδξεο ηεο αξραίαο Διιάδαο. Ο Διιάληθνο ν νπνίνο έδεζε θαηά ηνλ 5ν π.Υ. 

αηψλα, δηαθξίζεθε γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηαμηλνκήζεη ην ηζηνξηθφ πιηθφ ζην νπνίν είρε 

πξφζβαζε θαη λα απαιιάμεη ηελ ηζηνξία απφ ηα κπζνινγηθά ζηνηρεία. Ο Υάξεο, ζχγρξνλνο ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ζπκκεηείρε ζηηο εθζηξαηείεο ηνπ κεγάινπ Μαθεδφλα ζηξαηειάηε θαη 

ηηο θαηέγξαςε καδί κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ρσξψλ πνχ επηζθέθζεθε, ζε δέθα βηβιία. Ο 

κεηαγελέζηεξνο ηζηνξηθφο Μπξζίινο ν νπνίνο έδεζε ηνλ 3
ν
  π.Υ. αηψλα, ζηα έξγα ηνπ 

"Λεζβηαθά" θαη "Παξάδνμα ηζηνξηθά" έδσζε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηε Λέζβν. Ο 

Θεόθξαζηνο, καζεηήο ηνπ Αξηζηνηέιε ίδξπζε καδί κε ην δάζθαιφ ηνπ, ζηελ Αζήλα ηνπ 4νπ 

αηψλα, ηελ "Πεξηπαηεηηθή ρνιή" ηελ νπνία θαη δηεχζπλε κεηά ην ζάλαην ηνπ κεγάινπ 

δαζθάινπ ηνπ έσο ην 287 π.Υ. Αθνινχζεζε ηνλ Αξηζηνηέιε ζηε Λέζβν θαη ηε Μαθεδνλία θαη 

ζπκκεηείρε ζηηο έξεπλεο ηνπ κεγάινπ θηινζφθνπ. Αλαθέξνληαη 240 ζπγγξάκκαηα ηνπ 

Θεφθξαζηνπ απφ ηα νπνία δπζηπρψο ζψδνληαη δχν. Ζ πλεπκαηηθή απηή παξάδνζε ζα 

ζπλερηζζεί θαη ζηα λεφηεξα ρξφληα κε εθπξφζσπνπο ηεο ηνλ πνηεηή Οδπζζέα Διύηε, ηνλ 

ηζηνξηθφ θαη ινγνηέρλε Γεώξγην Βαιέηα, ην ινγνηέρλε, δεκνζηνγξάθν θαη αθαδεκατθφ 

ηξαηή Μπξηβήιε, ηνλ πεδνγξάθν θαη αθαδεκατθφ Ζιία Βελέδε, ηνχο ινγνηέρλεο ηξαηή 

Γνύθα θαη Αξγύξε Δθηαιηώηε, ην ινγνηέρλε Αζεκάθε Παλζέιελν, ηνλ δσγξάθν θαη 

γιχπηε Γεώξγην Ηαθσβίδε, ηνλ ιατθφ δσγξάθν Θεόθηιν Υαηδεκηραήι θαη άιινπο. 

 

Σν λεζί ηεο Λέζβνπ έρεη λα παξνπζηάζεη πινχζηα πνιηηηζηηθή δξάζε. ε πνιιέο πεξηνρέο 

ηνπ λεζηνχ είλαη έληνλε ε ιατθή θαη ζξεζθεπηηθή παξάδνζε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη 

ζξεζθεπηηθέο θαη ζεκαηηθέο γηνξηέο, ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ γάκνπ, ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ 

Πάζρα, ηεο Απνθξηάο θιπ. Δπίζεο, ιακβάλνπλ ρψξα εθδειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κνπζηθή, ην 

ζέαηξν, ην ρνξφ, ηε δσγξαθηθή, ηε θσηνγξαθία, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, αιιά θαη ηηο ςεθηαθέο 

ηέρλεο, ηε ινγνηερλία θαη ηελ πνίεζε. 
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Δίλαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα ησλ Λέζβησλ λα επηδείμνπλ έληνλε πνιηηηζηηθή δξάζε θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηα ήζε, ηα έζηκά θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά. Ζ πνιηηηζηηθή απηή δξάζε πεξηιακβάλεη αλαβηψζεηο εζίκσλ, φπσο 

ην παλεγχξη ηνπ Σαχξνπ ζηελ Αγία Παξαζθεπή, πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1774, θαζηεξψζεηο 

ζεζκψλ φπσο ην Λεζβηαθφ θαινθαίξη, πνπ δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν απφ ηνλ Γήκν Μπηηιήλεο. 

Ήζε θαη έζηκα 

 

Σα έζηκα θαη νη παξαδφζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο Λέζβνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ 

έληνλε εθδήισζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. ε θάζε ενξηαζκφ ζξεζθεπηηθήο επεηείνπ, 

αλαβηψλνπλ έζηκα θαη παξαδφζεηο, πνπ νη ξίδεο ηνπο ράλνληαη ζην βάζνο ησλ αηψλσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Υξηζηηαληθνί επέηεηνη ενξηαζκνχ, φπσο ηα Υξηζηνχγελλα θαη ην Πάζρα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθψλ θαγεηψλ θαη γιπθψλ, θάιαληα, ηξαγνχδηα θαη 

άιιεο εζηκνηππηθέο εθδειψζεηο.  

 εκαληηθά επίζεο, γεγνλφηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο, φπσο ε γέλλεζε, ε βάπηηζε θη ν γάκνο 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηηο παξαδφζεηο ηνπ ηφπνπ. Σελ εκέξα ηνπ γάκνπ γηα παξάδεηγκα, ε 

λύθε ζηνιίδεηαη κε ηε ζπλνδεία παξαδνζηαθώλ νξγάλσλ. Πξηλ πάεη ζηελ εθθιεζία, ζχκθσλα 

κε ην έζηκν, θφβνπλ έλα ηζνπξέθη ζην θεθάιη ηεο ηεξψληαο ηηο παηξνπαξάδνηεο ζπκβνιηθέο 

δηαδηθαζίεο. Σα φξγαλα ζπλνδεχνπλ ην δεπγάξη ζηελ εθθιεζία θαη ζην γιέληη πνπ αθνινπζεί 

Δηθφλα 33: Παξαδνζηαθφο γάκνο 
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αθνχγνληαη ηνπηθά ηξαγνχδηα θαη ρνξεχνληαη παξαδνζηαθνί ρνξνί. ηνπο θαιεζκέλνπο 

κνηξάδνληαη παξαδνζηαθά ακπγδαισηά γιπθά θαη κπαθιαβάδεο. 

ήκεξα γίλνληαη αμηφινγεο πξνζπάζεηεο απφ πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, κε ζθνπφ ηελ 

δηαηήξεζή ηνπο, θαζψο ηα ήζε θαη έζηκα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο Λεζβηαθήο 

ηαπηφηεηαο. Μεξηθέο θνξέο αλαβηψλνπλ αβίαζηα, αιιά πην ζπρλά ηεινχληαη ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηελ αηγίδα ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο 

ζπιιφγνπο, νπφηε πξνζιακβάλνπλ θαη ππεξηνπηθή δηάζηαζε, κε ηε κεηάθιεζε κνπζηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ ή επαγγεικαηηψλ ηεο ςπραγσγίαο, πνπ πξνέξρνληαη απφ φιε ηε Λέζβν θαη ηελ 

ππφινηπε Διιάδα. 

 Παξάιιεια, έρνπλ θαζηεξσζεί θαη νξηζκέλεο "λέεο" εηήζηεο ενξηέο κε πνηθίιεο 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, φπσο ε Γηνξηή ηνπ Οχδνπ θαη ην Λεζβηαθφ Καινθαίξη ζηε Μπηηιήλε, 

ε Γηνξηή ηεο αξδέιιαο ζηε θάια Καιινλήο, ν "Βαηνπζηαλφο Αχγνπζηνο" ζηε Βαηνχζα, ηα 

"Βεληακίλεηα" ζην Πισκάξη θαη πνιιέο άιιεο.  

Παλεγύξηα  

Οη γηνξηέο θαη ηα παλεγχξηα ηεο Λέζβνπ ζπλαξηψληαη κε ηνλ «θχθιν ηνπ ρξφλνπ». 

Γειαδή, ζρεηίδνληαη κε ηα θνκβηθά θνηλσληθά θαη ζξεζθεπηηθά δξψκελα ελφο εκεξνινγηαθνχ 

έηνπο, φπσο ηα Υξηζηνχγελλα, ε Πξσηνρξνληά θαη ηα Φψηα, νη Απφθξηεο, ην Πάζρα, ν 

Κιήδνλαο, ν Γεθαπεληαχγνπζηνο θαη ηα Δλληάκεξα ηεο Θενηφθνπ, ή νη ενξηέο πξνζηαηψλ-

Αγίσλ, κε ππεξηνπηθή ή ηνπηθή αλαγλψξηζε. Σα πεξηζζφηεξα παλεγχξηα πξαγκαηνπνηνχληαη 

πξνο ηηκήλ ησλ Αγίσλ ηεο Οξζφδνμεο εθθιεζίαο ζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ηδηαίηεξα φκσο, 

ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

Ζ παξάδνζε ησλ παλεγπξηψλ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνλ αγξνηηθφ ρψξν, κε επίθεληξα ηφζν 

ηηο εθθιεζίεο ησλ νηθηζκψλ, φζν θαη ηα ππαίζξηα εμσθιήζηα. Παιαηφηεξα, ηελ νξγάλσζε ησλ 

παλεγπξηψλ αλαιάκβαλαλ νη θνηλφηεηεο, νη επαγγεικαηηθέο ζπληερλίεο, θαζψο θαη νη γεσξγηθνί 

θαη θηελνηξνθηθνί ζχιινγνη. ήκεξα, πνιιά παλεγχξηα δηαηεξνχληαη (θαη) κε ηε ζπκβνιή 

πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ ή ησλ ιέζβησλ νκνγελψλ, ελψ αξθεηά έρνπλ πιένλ μεραζηεί. 

Μεξηθά παλεγχξηα είραλ πεξηζζφηεξν «θιεηζηφ» ηνπηθφ ραξαθηήξα, ελψ άιια 

πξνζειάκβαλαλ κηα «ππεξηνπηθή» παιιεζβηαθή δηάζηαζε, πξνζειθχνληαο κεγάια πιήζε 

επηζθεπηψλ /πξνζθπλεηψλ, αθφκε θαη απφ ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο ηεο Μ. Αζίαο (πξηλ ην 1922). 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην παλεγχξη ηεο Παλαγίαο ζηελ Αγηάζν, θαζψο θαη ην 

παλεγχξη ηνπ Σαμηάξρε ζην Μαληακάδν, φπνπ ζπλέξξεαλ κέρξη ην 1922 πιήζε πξνζθπλεηψλ 
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απφ ηελ απέλαληη Μηθξαζηαηηθή αθηή, θπξίσο ηε κχξλε θαη ην Ατβαιί. Σα παλεγχξηα απηά 

δηαξθνχζαλ πνιιέο κέξεο θαη έπαηδαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη 

νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ. 

Σα κεγάια, αιιά (αθφκε) θαη ηα κηθξφηεξα παλεγχξηα έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα 

ιεζβηαθά εκπνξηθά θαη βηνηερληθά δίθηπα, αθνχ απνηεινχζαλ επθαηξία γηα ηελ έθζεζε θαη 

πψιεζε δηαθφξσλ αγξνηηθψλ θαη βηνηερληθψλ πξντφλησλ, ή γηα ηελ παξνπζίαζε θαη 

αγνξαπσιεζία δψσλ. ήκεξα, απηή ε δηάζηαζε έρεη εθιείςεη, αιιά ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ 

ρψξνπο δηαθίλεζεο θζελψλ νηθηαθψλ θαη ςπραγσγηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη παηδηθψλ 

παηρληδηψλ παλειιαδηθήο θαη ιεζβηαθήο παξαγσγήο. 

Ζ ενξηαζηηθή θνηλσληθνπνίεζε ζηνπο ρψξνπο ησλ παλεγπξηψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

δηαζθέδαζε θαη ην ρνξφ ζηα θαθελεία θαη ηηο πιαηείεο ησλ ρσξηψλ, κε άθζνλν πνηφ, θαγεηφ θαη 

κνπζηθή πνπ παίδνπλ ιεζβηαθά κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα. Παιηφηεξα, ην ξεπεξηφξην απηψλ ησλ 

ζπγθξνηεκάησλ ζπκπεξηειάκβαλε απνθιεηζηηθά ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ηξαγνχδηα 

θπξίσο, κηθξαζηάηηθεο πξνέιεπζεο, φπσο δετκπέθηθα, θαξζηιακάδεο, ζπξηνχο θαη κπάιινπο. 

ήκεξα, αθνινπζεί ηα παλειιήληα κνπζηθά πξφηππα, αιιά εμαθνινπζεί λα εκπινπηίδεηαη κε 

νξηζκέλα θιαζηθά «κηθξαζηάηηθα», πνπ έρνπλ δηαρξνληθή επηηπρία.  

Οξηζκέλα έζηκα πνπ εκθαλίδνληαλ απνζπαζκαηηθά (κφλν) ζε νξηζκέλα θεληξηθά 

παλεγχξηα, ηείλνπλ ζήκεξα λα πξνζιάβνπλ κηα ππεξηνπηθή δηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

Δηθφλα 34: Πεξηθνξά ηνπ ηαχξνπ 
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ζχλνιν ησλ ιεζβηαθψλ παλεγπξηψλ. Έλα απ' απηά είλαη ε ζπκβνιηθή πεξηθνξά θαη ε 

ηειεηνπξγηθή ζθαγή ελφο αλζνζηνιηζκέλνπ ηαχξνπ κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο, θαζψο θαη ε 

ζπλαθφινπζε πξνεηνηκαζία ηνπ «θηζθέθ», (βξαζηφ θξέαο κε ζηηάξη θαη κπφιηθν θίκηλν), πνπ 

φιε ηε λχρηα καγεηξεχεηαη κέζα ζε κεγάια θαδάληα ππφ ηνπο ήρνπο ηξαγνπδηψλ θαη 

θαηαλαιψλεηαη ζπιινγηθά απφ ηνπο παλεγπξηψηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο θνηλφηεηαο ην 

επφκελν πξσί.  

Μηα δεχηεξε αθνινπζία εζίκσλ, πνπ απνθηνχλ ζηαδηαθά παιιεζβηαθή δηάδνζε, κεηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950, είλαη απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ “θνπιηνχξα ηνπ αιφγνπ”. Σν άινγν 

θαηέρεη ζήκεξα ζεκαληηθή ζέζε ζηα ιεζβηαθά παλεγχξηα. Οη αλαβάηεο ζηνιίδνπλ ηα άινγά ηνπο 

κε ηδηαίηεξε θαιαηζζεζία, ελψ ζπλαγσλίδνληαη ζηελ επίδεημε, ηηο θηγνχξεο θαη ην ρνξφ. ε 

πνιιά παλεγχξηα πξαγκαηνπνηνχληαη (θαη) ηππνδξνκίεο κε παιιεζβηαθή ζπκκεηνρή. 

Σα κεγάια παιιεζβηαθά παλεγχξηα κε ππεξηνπηθφ ραξαθηήξα πνπ απνηεινχλ κέρξη 

ζήκεξα θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ζηελ θνηλσληθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή ηνπ λεζηνχ είλαη: 

 ην παλεγχξη ηεο Παλαγίαο ην Γεθαπεληαχγνπζην ζηελ Αγηάζν  θαη ηελ Πέηξα. 

 ην παλεγχξη ηνπ Σαμηάξρε ηελ Κπξηαθή ησλ Μπξνθφξσλ ζην Μαληακάδν  

 ην παλεγχξη ηνπ Αγίνπ Υαξάιακπνπ ή ηνπ «Σαχξνπ», ζηελ Αγία Παξαζθεπή (αιιά θαη 

ζην Μαληακάδν θαη ηε Νάπε)  

 ην παλεγχξη ηνπ Αγίνπ Ηγλαηίνπ ζηε Μνλή Λεηκψλνο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Καιινλήο.  

Οη ππφινηπεο ζξεζθεπηηθέο θαη θνζκηθέο εθδειψζεηο ηνπ «θχθινπ ηνπ ρξφλνπ» 

θαηαλέκνληαη δηαρξνληθά εμίζνπ ζηνπο αζηηθνχο θαη αγξνηηθνχο ρψξνπο. Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 

1970, ε νξγάλσζή ηνπο ήηαλ απζφξκεηε: παξέεο παηδηψλ ζπγθεληξψλνληαλ γηα λα «πνχλ ηα 

θάιαληα» ζηα ζπίηηα, ή παξέεο γιεληηζηψλ ζπλδηαζθέδαδαλ – πνιιέο θνξέο κεηακθηεζκέλνη – 

Δηθφλα 35 Απφ ην βξάζηκν ηνπ θηζθέθ 
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ηελ πεξίνδν ηεο Απνθξηάο. Ζ επηηέιεζή ηνπο ζπλδεφηαλ ζηελά κε ην ηνπηθφ, θνηλνηηθφ πιαίζην, 

αθνχ νη αληαιιαγέο επρψλ ή πεηξαγκάησλ αθνξνχζαλ πξφζσπα ηνπ άκεζνπ θνηλσληθνχ 

πεξίγπξνπ. Μεγάιν είλαη ην γιέληη θαη ηηο απφθξηεο, εηδηθά ζην Μεζφηνπν κε ηνπο 

«θνπδνπλάηνπο» θαη ζηελ Αγηάζν φπνπ ηα ζθσπηηθά πεηξαγκάηα ζπλερίδνπλ κηα παξάδνζε 

αηψλσλ. 

Σα θαινθαίξηα δηνξγαλψλνληαη γηνξηέο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ λεζηνχ. Ζ Γηνξηή ηεο 

αξδέιιαο ζηε θάια Καιινλήο, ηνπ Οχδνπ ζηε Μπηηιήλε θαη ην Πισκάξη,ηεο Σξάηαο ζηελ 

Πέηξα θαη ζηελ θάια Πνιπρλίηνπ. 

Σνπηθή κνπζηθή –Υνξνί 

Ζ Λεζβηαθή κνπζηθή, θαζψο θαη νη ηνπηθνί ρνξνί έρνπλ δερηεί επηδξάζεηο απφ ηα κνπζηθά 

ξεχκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα θαηνηθνχκελα απφ `Διιελεο παξάιηα ηεο Μηθξά Αζίαο. 

Λατθά ζπγθξνηήκαηα κε ηε ζπλνδεία ρνξεπηψλ ελδεδπκέλσλ κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, 

αθφκε θαη ζήκεξα, πξνζδίδνπλ έλα κνλαδηθφ ηφλν ραξάο θαη δσληάληαο ζ’ φιεο ηηο ραξκφζπλεο 

πηπρέο ηεο Λεζβηαθήο δσήο : ζηα παλεγχξηα, ζηηο ηειεηέο ηνπ γάκνπ θαη θαηά ηνπο ενξηαζκνχο 

ζξεζθεπηηθψλ θαη εζληθψλ επεηείσλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε θαηαζθεπή νξγάλσλ θαηά 

παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ έγρνξδνπ κνπζηθνχ νξγάλνπ «ζαληνύξη», ην νπνίν 

είλαη παξφλ ζε θάζε Λεζβηαθή κνπζηθή ζχλζεζε. 

Δηθφλα 36: Πεξηθνξά ηεο εηθφλαο ηεο Παλαγίαο ζηελ Αγηάζν 
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χκθσλα κε ηελ καξηπξία πνιιψλ κνπζηθψλ θαη ηξαγνπδηζηψλ, ηα ηξαγνχδηα θαη νη 

ζθνπνί πνπ ήηαλ δεκνθηιείο ζηε Λέζβν, ηδηαίηεξα κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1960  είραλ 

δηάδνζε ζε φιν ην λεζί. Τπήξραλ βέβαηα, ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο, πξνζσπηθέο ή ηνπηθέο, 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δηαζψδνληαη ζηηο ηνπηθέο νλνκαζίεο ησλ ζθνπψλ, θαζψο θαη θάπνηνη 

ηδηαίηεξνη ζθνπνί πνπ ήηαλ γλσζηνί θαη δηαδεδνκέλνη κφλν ζε έλα ηκήκα ηνπ λεζηνχ, φπσο 

ε πεξηνρή ηνπ Πισκαξίνπ. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη ζθνπνί θαη ηα ηξαγνχδηα είραλ 

παιιεζβηαθή δηάδνζε κε ηνπηθέο παξαιιαγέο ζηε κεισδία ή ζηνπο ζηίρνπο. 

Οη ζθνπνί θαη ηα ηξαγνχδηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ζε 

ρνξεπηηθνχο ή θαζηζηηθνχο, αλάινγα κε ηελ ηνπηθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα ή αλάινγα κε ηελ 

επνρή θαη ην πιαίζην επηηέιεζήο ηνπο. Μπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

α) ζηα ηξαγνχδηα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κύθινπ ηεο Εσήο (πνπ πεξηιακβάλεη 

λαλνπξίζκαηα, ηξαγνχδηα ηνπ γάκνπ θιπ.), 

β) ζηα ηξαγνχδηα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κύθινπ ηνπ Υξόλνπ (πνπ πεξηιακβάλεη θάιαληα, 

απνθξηάηηθα, αθεγεκαηηθά ζξεζθεπηηθά ηξαγνχδηα), 

γ) ζηα ηξαγνχδηα θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ παλεγπξηώλ, 

δ) ζηα ηξαγνχδηα θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο παξέαο. 

 

Δλδεηθηηθνί ρνξνί είλαη ν «Λεζβηαθόο», ν «Μπάινο» θαη ν «Μπηηιελατθόο»  

δεκηνπξγεκέλνη κέζα ζην ηνπηθφ θιίκα ιεβεληηάο θαη αγάπεο γηα ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ηεο 

ςπρήο. 

Δηθφλα 37: Παξαδνζηαθνί ρνξνί 

http://www3.aegean.gr/culturelab/songs_gr.htm#Kyklou Zois
http://www3.aegean.gr/culturelab/songs_gr.htm#Xronou
http://www3.aegean.gr/culturelab/songs_gr.htm#Panigiria
http://www3.aegean.gr/culturelab/songs_gr.htm#Pareas
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Λατθέο ηέρλεο 

Πξσηαξρηθά, αλαπηχρζεθε ε αγγεηνπιαζηηθή, ιφγσ ηεο χπαξμεο άθζνλσλ απνζεκάησλ ηεο 

απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο (άξγηινο) ζην Λεζβηαθφ έδαθνο θαη ελ κέξεη ε ραιθνπξγία. Ζ Λέζβνο 

ζηαδηαθά αλαδείρηεθε ζε θέληξν θεξακηθήο, κε ηε ιεηηνπξγία πνιπάξηζκσλ εξγαζηεξίσλ, 

θπξίσο, ζηηο πεξηνρέο ηεο Αγηάζνπ θαη Μαληακάδνπ, φπνπ θαηαζθεπάδνληαη εθηφο απφ ρξεζηηθά 

αληηθείκελα θαη δηαθνζκεηηθά, κε κνηίβα αληινχκελα απφ ηε Βπδαληηλή παξάδνζε θαη ηελ 

πινχζηα ζε εξεζίζκαηα Λεζβηαθή θχζε. Οη πεξηνρέο 

απηέο - αθφκε θαη ζήκεξα - ζπλερίδνπλ λα πξσηνζηαηνχλ 

ζηελ θεξακηθή δεκηνπξγία, ελψ δείγκαηα ηεο θεξακηθήο 

ηέρλεο θαη αγγεηνπιαζηηθήο εθηίζεληαη ζηα Μνπζεία 

Λατθήο Σέρλεο θαη ζηηο Λανγξαθηθέο πιινγέο ηνπ 

λεζηνχ. 

Δπίζεο, ε μπινγιππηηθή αλαπηχζζεηαη ιφγσ 

χπαξμεο πιεζψξαο μχινπ θπξίσο ειηάο θαη θαζηαληάο. 

Αξρηθά, θαηαζθεπάδνληαη αληηθείκελα εθθιεζηαζηηθά, 

φπσο έληερλα ηέκπια, εηθνλνζηάζηα, πξνζθπλεηάξηα θη 

άιια αληηθείκελα πεξίηερλα, απζηεξά πάληα 

εθθιεζηαζηηθήο ρξήζεο. 

ηαδηαθά, ε μπινγιππηηθή επεθηείλεηαη ζηε 

δηαθφζκεζε ησλ Λεζβηαθψλ ζπηηηψλ (ζηα ιεγφκελα 

«ζαρληζίληα», νξνθέο, πφξηεο, εζσηεξηθέο ζθάιεο), θαζψο θαη ζηελ επηπινπνηία. 

Δηθφλα 39: Ξπιφγιππηε Αγηαζψηηθε θαζέια Δηθφλα 38: Γείγκαηα θεξακηθήο ηέρλεο 

Δηθφλα 40: Λεζβηαθά πθαληά 
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Ολνκαζηέο είλαη νη «θαζέιεο» ή «ζεληνύθηα» πνπ θνζκνχλ ην παξαδνζηαθφ, αιιά θαη 

ζχγρξνλν Λεζβηαθφ ζπίηη. Σα δηαθνζκεηηθά κνηίβα αληινχληαη - φπσο θαη ζηελ θεξακηθή - απφ 

ηε Βπδαληηλή παξάδνζε θαη ηε Λεζβηαθή θχζε. ήκεξα, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ζαπκάζεη 

μπιφγιππηα έξγα ζε Λανγξαθηθά θαη Δθθιεζηαζηηθά Μνπζεία ηνπ λεζηνχ, αιιά ηαπηφρξνλα, 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθηεί εξγαζηήξηα μπινγιππηηθήο θαη ηηο εθζέζεηο ηνπο. 

Παξάιιεια, ε πθαληνπξγηθή γλσξίδεη άλζεζε κε ηελ θαηαζθεπή πνιχρξσκσλ 

πθαζκάησλ, κε ηε ρξήζε ηνπ παξαδνζηαθνχ μχιηλνπ αξγαιεηνχ, ελψ ηα λήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαθφζκεζε ησλ πθαληψλ βάθνληαη κε θπηηθά ρξψκαηα. 

Ζ πθαληνπξγηθή απνηειεί θπξίσο, γπλαηθεία ελαζρφιεζε, ελψ ηα δηαθνζκεηηθά κνηίβα 

αληινχληαη απφ ηα θπζηθά ηνπία θαη ηα πθαληά δηαρσξίδνληαη ζε θαζεκεξηλήο ή ενξηαζηηθήο 

ρξήζεο. 

Παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο 

Λανγξαθηθέο ζπιινγέο κε ηνπηθέο ελδπκαζίεο ππάξρνπλ ζε πνιιέο θσκνπφιεηο ηνπ 

λεζηνχ, κε κνλαδηθά εθζέκαηα - αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο ηνπηθή ελδπκαζίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο Λεζβηαθήο θνξεζηάο είλαη ε βξάθα, γπλαηθεία θαη 

αλδξηθή, θαηαζθεπαζκέλε απφ ρνληξφ ή ιεπηφ πθαληφ χθαζκα αλάινγα κε ηε ρξήζε 

(θαζεκεξηλή ή ενξηαζηηθή). 

Ζ αλδξηθή ελδπκαζία πέξα απφ ηελ βξάθα - πάληα καχξνπ ρξψκαηνο- ζπλδπάδεηαη κε 

καχξν ή ιεπθφ πνπθάκηζν, καχξν γηιέθν, καχξε «θαηζνύια» ζην θεθάιη θαη καχξα 

ππνδήκαηα. Ζ αληίζηνηρε γπλαηθεία ελδπκαζία ζπλδπάδεη πθαληή πνιχρξσκε βξάθα, κε 

αλάινγν πνπθάκηζν ή θνπζηάλη θαη ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην «ηζεκπέξη» ζην θεθάιη (καληήιη). 

 

 

Δηθφλα 41: 

Γπλαίθεο κε 

παξαδνζηαθέο 

ελδπκαζίεο 
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         Δηθφλα 42: Παξαδνζηαθή γπλαηθεία θνξεζηά  Δηθφλα 43: Παξαδνζηαθή αλδξηθή θνξεζηά 

 

 Παηαηνχθεο, γνχλεο, παιηά, θάπεο, γπλαηθείεο ρξπζνθέληεηεο θνξεζηέο, νινκέηαμα κε 

απαινχο ρξσκαηηζκνχο πθαληά, ζπκπιεξψλνπλ ηελ ελδπκαζία ηνπ θαηνίθνπ ηεο Λέζβνπ. 

Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα 

Σα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα ηεο Λέζβνπ αληαλαθινχλ ηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζε έλα ηζηνξηθφ πιαίζην ζπλερψλ θαη θνκβηθψλ 

αιιαγψλ, απφ ην 19ν ζηνλ 20φ αηψλα. ' απηφ ην πιαίζην, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αλάπηπμε κηαο 

αθνινπζίαο λέσλ επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ, πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε δηαδηθαζία 

επεμεξγαζίαο ηνπ θαξπνχ ηεο ειηάο, κεηά ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, φηαλ επεθηείλεηαη ε 

ειαηνθαιιηέξγεηα θαη αλαπηχζζεηαη ε παξάγσγε βηνκεραλία ηνπ ειαηνιάδνπ, ηνπ ζαπνπληνχ θαη 

ηνπ ππξελέιαηνπ. 

Χο λεζησηηθφο θφκβνο, ε Λέζβνο παξνπζίαδε ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηε λαπηηιία, ζηε 

λαππεγηθή θαη ην εκπφξην. Δπηπιένλ φκσο, ε ηδηαίηεξε γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο πνπ κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί γεληθά εκηνξεηλή θαη δχζβαηε, θαηαθεξκαηίδνληαο δηαθξηηέο θαη ζρεηηθά 

απνκνλσκέλεο πεξηθέξεηεο, ζπλεηέιεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο κε ζχλζεηε νηθνλνκηθή 

νξγάλσζε, πνπ πεξηειάκβαλε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αγξνηηθή θαιιηέξγεηα, 

θηελνηξνθία θαη βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα. 
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Παξφηη ελδερνκέλσο, ε νηθηαθή απηάξθεηα ήηαλ ην απψηεξν πξφηππν ησλ θαηνίθσλ, δελ 

ήηαλ απφιπηα εθηθηή νχηε ζηηο κηθξέο ηνπηθέο θνηλσλίεο ησλ ρσξηψλ, νχηε αθφκα πεξηζζφηεξν 

ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηνπο κεγάινπο νηθηζκνχο, εθφζνλ νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ήηαλ 

αθηήκνλεο αγξφηεο θαη θηελνηξφθνη. Έηζη, απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα - πηζαλφηαηα θαη πνιχ 

λσξίηεξα - ππάξρεη ζεκαληηθή θαη εθηεηακέλε δηαθνξνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα ρσξηά, ζηηο θσκνπφιεηο θαη βέβαηα ζηελ πφιε ηεο Μπηηιήλεο, φπνπ 

ππάξρεη θαη ην κεγαιχηεξν θάζκα επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ. Οη επηκέξνπο επαγγεικαηίεο 

είλαη νξγαλσκέλνη ζε ηνπηθά ζσκαηεία, ηηο ζπληερλίεο (ή "ηζλάθηα" ή "ξνπθέηηα" φπσο 

επνλνκάδνληαη ζηελ ηνπηθή δηάιεθην), νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο καζεηείαο, ζπκκεηνρήο 

θαη νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηνπο. 

Απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο θαη 

ηερλνγλσζίαο, ε αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ 

θαη ε ίδξπζε λέσλ βηνηερληθψλ εξγαζηεξίσλ θαη βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, ζπλδπάζηεθαλ κε κηα 

παξάιιειε αχμεζε ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο παξαγφκελεο εξγαζίαο. Έηζη, πνιινί κεγάινη 

αζηηθνπνηεκέλνη νηθηζκνί εμεηδηθεχηεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ν 

Μαληακάδνο θαη ε Αγηάζνο ζηελ παξαγσγή πήιηλσλ ζθεπψλ, ε Αγηάζνο ζηελ παξαγσγή 

ειαηνπάλσλ θαη αγξνηηθψλ εξγαιείσλ, ν Αζψκαηνο ζηελ παξαγσγή ιίζηλσλ αληηθεηκέλσλ θαη 

εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο, ην Πισκάξη ζηε λαππεγηθή θ.ν.θ.), ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ δελ 

ηθαλνπνηνχζαλ κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αιιά πξννξίδνληαλ θαη γηα εμαγσγή 

ζηνλ ειιεληθφ λεζησηηθφ ρψξν, ζηε Μηθξά Αζία, θαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ζηνλ 

Πεηξαηά, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Καβάια. 

Αξραηνινγηθνί ρώξνη-Μλεκεία 

 Αξραίν Θέαηξν Μπηηιήλεο 

Βξίζθεηαη ζε χςσκα. κέζα ζε έλα δαζχιιην απφ πεχθα, ζε κηθξή απφζηαζε δπηηθά, απφ 

ηνλ αλεθνξηθφ δξφκν πνπ δηαζρίδεη ηνλ πλνηθηζκφ θαη θηάλεη σο ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο 

Κπξηαθήο. Ο Γεκήηξηνο Δπαγγειίδεο, έθαλε ηελ πξψηε αλαζθαθηθή έξεπλα ην 1928. Γήισζε 

ηφηε, φηη ην Θέαηξν ηεο Μπηηιήλεο ήηαλ απφ ηα κεγαιχηεξα ηεο Διιάδαο, εθάκηιιν ηεο 

Δπηδαχξνπ θαη ρσξνχζε πεξίπνπ 15.000 ζεαηέο. O ίδηνο, ην 1958, επαλέιαβε ηελ έξεπλα, θπξίσο 

ζην ρψξν ηεο νξρήζηξαο θαη ηεο ζθελήο. 
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H πξψηε νηθνδνκηθή θάζε ηνπ Θεάηξνπ ηεο Mπηηιήλεο ρξνλνινγείηαη ζηελ πξψηκε 

ειιεληζηηθή πεξίνδν, φπσο απνδεηθλχνπλ ηα εδψιηα θαη ηα αξρηηεθηνληθά κέιε, πνπ βξέζεθαλ 

επί ηφπνπ ή ρξεζηκνπνηεκέλα ζε δεχηεξε ρξήζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ Kάζηξνπ ηεο 

Mπηηιήλεο. Aπφ ην Aξραίν Θέαηξν Mπηηιήλεο ζψδεηαη ε ηειεπηαία νηθνδνκηθή θάζε ηνπ 

κλεκείνπ, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα Yζηεξνξσκατθά ρξφληα. Tν ζρήκα ηεο νξρήζηξαο είλαη 

θπθιηθφ, κε δηάκεηξν πεξίπνπ 24,20κ. H νξρήζηξα νξίδεηαη απφ ην εληειψο θαηεζηξακκέλν 

θνίιν κε ηνίρν πνπ έθεξε νξζνκαξκάξσζε. H ζθελή δηαηξείηαη απφ ηξεηο δηαδξφκνπο. ην 

κεζαίν βξέζεθε θηηζηφο νρεηφο γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ. ηα δπηηθά ηεο νξρήζηξαο 

ππάξρνπλ δχν δσκάηηα ζθακκέλα ζην βξάρν ηνπ θνίινπ. Καηά ηηο αλαζθαθέο, απνθαιχθζεθαλ 

εξείπηα βσκνχ, αθηεξσκέλνπ ζηελ ηέξεηα Πνηακίιιε, ηεο νπνίαο ζξπκκαηηζκέλν θαη αθέθαιν 

βξέζεθε ην καξκάξηλν άγαικά ηεο. Δπίζεο, βξέζεθε έλα ρέξη αγάικαηνο ζε ππεξθπζηθφ κέγεζνο 

θαη απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα κε πήιηλνπο ζσιήλεο. ια ηα εδψιηα πνπ βξέζεθαλ, είραλ 

απνζπαζζεί απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε θαη πνιιά είραλ κεηαθεξζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλέγεξζε δηαθφξσλ θηηζκάησλ θαη ηδίσο γηα ηελ αλαθαίληζε ηνπ θξνπξίνπ απφ ηνπο 

Γαηεινχδνπο. 

Kαηά ηελ πζηεξνξσκατθή πεξίνδν, φηαλ ε Λέζβνο βξηζθφηαλ ζε πλεπκαηηθή άλζηζε, ην 

Θέαηξν κεηαζθεπάζζεθε. Tν πεηαιφζρεκν θνίιν ηνπ ππνινγίδεηαη φηη, ζηε θάζε απηή, ζα είρε 

ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 10.000 ζεαηψλ. O Πινχηαξρνο, ζην βίν ηνπ Πνκπείνπ (Πνκπήηνο, 42) 

δηέζσζε ηελ πιεξνθνξία, φηη ν Pσκαίνο ζηξαηεγφο -θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηε Μπηηιήλε ην 

62π.Υ.- ελζνπζηάζηεθε ηφζν απφ ην Θέαηξν ηεο Mπηηιήλεο θαη έδσζε εληνιή λα αλεγεξζεί 

παξφκνην ζέαηξν θαη ζηε Ρψκε. Έηζη, ην Θέαηξν ηεο Μπηηιήλεο ρξεζίκεπζε γηα πξφηππν ηνπ 

Δηθφλα 44: Αξραίν ζέαηξν ηεο Μπηηιήλεο. 
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πεξίθεκνπ Πνκπεηαλνχ ζεάηξνπ ηεο Ρσκατθήο πξσηεχνπζαο, πνπ ρηίζηεθε ζηε Pψκε ην 55 π.X. 

Kαηά ην 1968, ν ηφηε έθνξνο Aξραηνηήησλ B. Πεηξάθνο πξνέβε ζε αλαζηήισζε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ηνίρνπ ηεο νξρήζηξαο θαζψο θαη ζε απνθαηάζηαζε ησλ δχν δσκαηίσλ δπηηθά ηεο 

νξρήζηξαο. 

Ζ ερεηηθή ηνπ ήηαλ θαη είλαη ππέξνρε. Σν Αξραίν Θέαηξν Μπηηιήλεο είλαη θεξπγκέλνο 

αξραηνινγηθφο ρψξνο. H Eθνξεία είρε εηζεγεζεί ζηηο Kεληξηθέο Yπεξεζίεο ηνπ Yπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ, απφ ην 1994, ηελ απαιινηξίσζε ησλ ηδησηηθψλ νηθνπέδσλ, φπνπ ρσξνζεηείηαη ην 

Aξραίν Θέαηξν Mπηηιήλεο. 

 Ηεξόο Ναόο ησλ Μέζσλ 

Tν Iεξφ ησλ Μέζζσλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε "Κνπθάια" ή "Κνθθάια" ηεο πεξηνρήο Μέζα 

ζηελ αγξνηηθή πεξηθέξεηα ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο Λέζβνπ. ηελ αξραηφηεηα βξηζθφηαλ θνληά 

ζηα βφξεηα ζχλνξα ηεο επηθξάηεηαο ηεο αξραίαο πφιεο Πχξξαο θαη ζην κέζν (θέληξν) ηεο 

Λέζβνπ, απφ φπνπ ε πεξηνρή πήξε ην φλνκα ηεο, "Μέζζνλ", κε ηνλ αηνιηθφ ηχπν ηεο ιέμεο. Ο 

νθηάζηπινο ςεπδνδίπηεξνο ησληθφο λαφο ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 4νπ αηψλα π.ρ. ελζσκάησζε ην 

αξρατθφ ιαηξεπηηθφ θηίξην κε ηα πξνθηίζκαηά ηνπ. 

Δηθφλα 45: απφ ηελ επηζθεςε ζην αξραίν ζέαηξν 
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ηνλ 3ν - 4ν αηψλα κ.ρ. ν λαφο θαηαζηξέθεηαη, ηα αξρηηεθηνληθά κέιε ηνπ θπξηνιεθηηθά 

ζξπκκαηίδνληαη θαη αζβεζηνπνηνχληαη ζηνπο θιηβάλνπο, πνπ θηίδνληαη ζε επαθή θαη γχξσ ηνπ. 

Ζ βαζηιηθή ησλ παιαηνρξηζηηαληθψλ ρξφλσλ θηίδεηαη πάλσ ζην δάπεδν ηνπ πζηεξνθιαζηθνχ 

λανχ, ελψ ε ιαηξεία ζπλερίδεηαη ζηελ ίδηα ζέζε κέρξη ζήκεξα ζην κεηαβπδαληηλφ λαΐζθν ηνπ 

Σαμηάξρε. Οη Υξηζηηαληθνί λανί ήηαλ θνηκεηεξηαθνί, φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο αλαζθακκέλνπο 

ηάθνπο ζην δάπεδν ηνπ αξραίνπ λανχ θαη ζηε γχξσ πεξηνρή. 

Σν παιιεζβηαθφ ηεξφ ησλ Μέζζσλ θαίλεηαη φηη ελψλεη ηε κνίξα ηνπ κε ν θνηλφ ησλ 

Λεζβίσλ απφ ηα αξρατθά ρξφληα κέρξη ην 2ν αη. κ.Υ.. Με ην ηεξφ απηφ νη κειεηεηέο ηαπηίδνπλ ην 

"εχδεηινλ ηέκελνο κέγα μχλνλ", πνπ αλαθέξεη ν Λέζβηνο πνηεηήο Αιθαίνο. ην ηέκελνο απηφ νη 

Λέζβηνη θαζηέξσζαλ βσκνχο ζηε ιαηξεία ησλ "αζάλαησλ  καθάξσλ", δειαδή ηνπ Γία αληίανπ, 

ηεο "Αηνιήηαο ζένπ πάλησλ γελέζιηα", πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ Ήξα θαη ηνπ "θεκήιηνπ Εφλλπζζνπ 

σκήζηαλ" (Γηνλχζνπ) (ηεο ιεγφκελεο Λεζβηαθήο ηξηάδαο). Ο ίδηνο πνηεηήο καο πιεξνθνξεί γηα 

ηηο εηήζηεο γηνξηέο θαη γηα ηα θαιιηζηεία, πνπ δηεμάγνληαλ ζην ηέκελνο. Ζ κεηαγελέζηεξε 

ειιεληζηηθή παξάδνζε θαληαδφηαλ ηελ πνηήηξηα απθψ λα ζπλνδεχεη κε ηε ιχξα ηεο ηα 

θνξίηζηα ηεο Λέζβνπ ζην ρνξφ θαη ζην ηξαγνχδη ζην "ηέκελνο γιαπθφπηδνο αγιαφλ Ήξεο". 

Δηθφλα 46: Ηεξφο λαφο ησλ Μέζσλ 
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Ο ησληθφο λαφο ηνπ Μέζζνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κλεκεία ηεο Λέζβνπ. 

Απφ ηνλ αξραίν λαφ ζψδεηαη κφλν ε ζεκειίσζή ηνπ θαη ην εζσηεξηθφ ησλ βαζκίδσλ ηεο 

θξεπίδαο, ελψ θαίλνληαη ε θφγρε ηνπ Ηεξνχ ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο θαη ν 

κεηαβπδαληηλφο λαΐζθνο ηνπ Σαμηάξρε. 

  

 Αξραίνο νηθηζκόο Θεξκήο 

ΘΔΡΜΖ Η: Γχξσ ζην 3000 π.Υ., νη πξψηνη θάηνηθνη ζεκειίσζαλ ηα ζπίηηα ηνπο ζην καιαθφ 

θπζηθφ βξάρν, αθνινπζψληαο ηελ απαιή θακπχιε ηνπ εδάθνπο απφ ηε ζάιαζζα πξνο ηελ 

ελδνρψξα θαη απφ ην βνξξά πξνο ην λφην. 

ηε Θεξκή Η ζπλαληάκε ην βαζηθφ αξρηηεθηνληθφ ηχπν πνπ ζπλερίζηεθε ζρεδφλ 

αλαιινίσηνο ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ νηθηζκνχ: ην νξζνγψλην ζηελφκαθξν νηθνδφκεκα κε 

θιεηζηφ, ελίνηε αλνηθηφ, πξνζάιακν θαη ζάιακν (θχξην δσκάηην), κε είζνδν ζηε κηα ζηελή 

πιεπξά. Οη ηνίρνη ήηαλ θηηζκέλνη κε πέηξεο θαη ιάζπε. Σα δάπεδα ησλ ζπηηηψλ, αιιά θαη νη 

δξφκνη, ήηαλ ζηξσκέλα κε ιεπθά, ζαιαζζηλά βνηζαιάθηα θαη, ζπαληφηεξα, ζρηζηφπιαθεο. Οη 

ζηέγεο ήηαλ επίπεδεο: πάλσ ζε νξηδφληηα μχιηλα δνθάξηα ηνπνζεηνχζαλ θιαδηά θαη θαιάκηα, κε 

επηθάιπςε απφ πειφρσκα, φπσο ζηε λεψηεξε ιατθή αξρηηεθηνληθή. 

Ζ Θεξκή Η ήηαλ ήδε κία κηθξή πφιε, αλνρχξσηε, αιιά κε πνιενδνκηθή νξγάλσζε: ηα ζπίηηα 

ζπλδένληαλ κε κεζνηνηρίεο θαη ζρεκάηηδαλ ζπγθξνηήκαηα, νξγαλσκέλα αθηηλσηά γχξσ απφ έλα 

θεληξηθφ ζπγθξφηεκα, ην νπνίν νξηνζεηνχζε έλαο δξφκνο πιάηνπο 2-3κ. Απηφ ην πεξηθεληξηθφ 

πνιενδνκηθφ ζχζηεκα, πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πξψηεο πφιεηο ηεο Θεξκήο, ήηαλ αγαπεηφ επξχηεξα 

ζην βνξεηναλαηνιηθφ Αηγαίν θαη ηε δπηηθή Μηθξά Αζία. 

ΘΔΡΜΖ II: ηε Θεξκή II βιέπνπκε ηελ πξψηε απφπεηξα ακπληηθήο ελίζρπζεο ηνπ νηθηζκνχ: νη 

ζπλερείο εμσηεξηθνί ηνίρνη ησλ ζπηηηψλ δεκηνπξγνχζαλ έλα είδνο νρπξσκαηηθνχ πεξηβφινπ, κε 

κία πχιε, πξνζηαηεπκέλε απφ δχν ηξαπεδηφζρεκνπο πχξγνπο. 

ΘΔΡΜΖ III: Σν ζχζηεκα απηφ θαηαιήγεη ζηε Θεξκή III ζε πην ζπζηεκαηηθή πξνζηαζία ηνπ 

θεληξηθνχ ηκήκαηνο, πνπ ζα ήηαλ ην ηειεπηαίν θαηαθχγην ησλ θαηνίθσλ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ, 

κ' έλα πεξίβνιν πιάηνπο 1-2 κ. θαη πξνκαρψλεο. 

ΘΔΡΜΖ IV: ηε Θεξκή IV ζεκεηψλεηαη κία ζεκαληηθή ηνκή ζηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε: ε 

πφιε μαλαρηίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη εγθαηαιείπεηαη ην πεξηθεληξηθφ 

ζχζηεκα. 
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Παξάιιεινη, άλεηνη, δξφκνη πιάηνπο 2-5 κ., ρσξίδνπλ ηνλ νηθηζκφ ζε κεγάια νηθνδνκηθά 

ζπγθξνηήκαηα. Απηή είλαη ε ιεγφκελε «νξζνγσληθή» δηάηαμε, ζαθψο απνηέιεζκα θεληξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ζπιινγηθήο εθηέιεζεο, ε νπνία ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ Αηγαηαθφ 

ρψξν. Δπηπιένλ, ε πφιε ζσξαθίζηεθε κε έλαλ νρπξσκαηηθφ πεξίβνιν. 

Δηθφλα 47: Αξραίνο νηθηζκφο Θεξκήο 

 

ΘΔΡΜΖ V: Ζ αλάγθε πξνζηαζίαο εθδειψλεηαη ζαθέζηεξα κε ηελ θαηαζθεπή ελφο ηζρπξνχ 

ακπληηθνχ ηείρνπο, φηαλ κηα λέα πφιε, ε Θεξκή V, δηαδέρζεθε νκαιά ηελ πξνεγνχκελε. Σν 

ηείρνο απνηειείηαη απφ έλα θχξην ηκήκα, πιάηνπο πεξίπνπ 2 κ., πνπ ζπλδέεηαη κε εγθάξζηνπο 

ηνίρνπο κε 2 ή 3 εμσηεξηθά πξνηεηρίζκαηα. ψδνληαη ζήκεξα δχν πχιεο, εληζρπκέλεο κε 

πξνκαρψλεο θη έλα πεξίπινθν ζχζηεκα εμσηεξηθψλ ηνίρσλ. 

Σν «νξζνγσληθφ» ή γξακκηθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην ηειεηνπνηήζεθε κε ηε ράξαμε κηαο θεληξηθήο 

νδηθήο αξηεξίαο, θαη κηθξφηεξσλ εγθάξζησλ δξφκσλ πνπ δεκηνπξγνχζαλ αληζνκεγέζε 

νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη κηθξνχο αλνηθηνχο ρψξνπο (πιαηείεο). 

 Ηεξόο Ναόο Κινπεδήο 

Σν Ηεξφ ηεο Κινπεδήο, βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά ηεο Αγηάο Παξαζθεπήο Λέζβνπ θαη 

απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δείγκαηα αξρατθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ λεζηνχ. Ο Ναφο, 

αθηεξσκέλν πηζαλψο ζηνλ Ναπαίν Απφιισλα, πξσηνρηίζηεθε ηνλ 8ν αηψλα π.Υ ελψ ηελ ηειηθή 

ηνπ κνξθή πήξε ζηα κέζα ηνπ 6νπ αηψλα π.Υ. 

Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα έθεξε ζην θσο ηα νηθνδνκηθά ιείςαλα δχν αξρατθψλ λαψλ. Ο έλαο 

απφ απηνχο, κεγάινο πεξίπηεξνο λαφο, είρε ςηιφιηγλνπο αξάβδσηνπο θίνλεο θαη ηδηφκνξθα 
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αηνιηθά θηνλφθξαλα πνπ ζήκεξα εθηίζεληαη ζην Παιαηφ Κηίξην ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ 

Μπηηιήλεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ αηνιηθψλ θηνλφθξαλσλ είλαη νη δχν κεγάινη έιηθεο πνπ 

ζηξέθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά απφ έλα κεγάιν θπηηθφ θφζκεκα (αλζέκην). Ζ απιή θαη απζηεξή 

κνξθή ησλ θηνλφθξαλσλ ηεο Κινπεδήο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξρατθήο ηέρλεο ηεο 

Λέζβνπ, ελψ ηέηνηνπ είδνπο θηνλφθξαλα ζπλαληψληαη θαη ζε αηνιηθέο πφιεηο ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

 Ρσκατθό Τδξαγσγείν ηεο Μόξηαο 

Σν κεγαιχηεξν θαη σθειηκφηεξν ηερληθφ έξγν πνπ έγηλε ζηε Λέζβν θαηά  ηελ  αξραηφηεηα  

είλαη ε θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο 26 ρηιηνκέηξσλ γηα ηε κεηαθνξά λεξνχ ζηελ πφιε ηεο 

Μπηηιήλεο,  απφ ηε Μεγάιε  Λίκλε θαη ηηο πεγέο ηνπ Σζίγθνπ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Οιχκπνπ ηεο Αγηάζνπ. ψδεηαη ηνμνζηνηρία κήθνπο 170 κέηξσλ κε 17 ηφμα. Κάζε άλνηγκα 

ππνδηαηξείηαη ζε 3 επάιιεια ηφμα πνπ ζηεξίδνληαη ζε πεζζνχο. Κάζε πεζζφο έρεη επίθξαλν κε 

θπκάηην θαη άβαθα. Οη πεζζνί θαη νη ζνιίηεο ησλ ηφμσλ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ιεζβηαθφ γθξίδν 

κάξκαξν. Σν Ρσκατθφ Τδξαγσγείν εηθάδεηαη φηη ρηίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 2νπ ή ζηηο αξρέο ηνπ 

3νπ κ.Υ. αηψλα. Καηαζθεπάζηεθε γηα ηε κεηαθνξά λεξνχ απφ ηηο άθζνλεο πεγέο ηνπ φξνπο 

Οιχκπνπ κέρξη ηελ αξραία πφιε ηεο Μπηηιήλεο, ζε δηαδξνκή πεξίπνπ 26 ρικ. 

 

Δηθφλα 48: Ηεξφο λαφο Κινπεδήο 

Δηθφλα 49: Τδξαγσγείν ηεο Μφξηαο 
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Κάζηξα 

 Κάζηξν ηεο Μπηηιήλεο 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θάζηξα ηεο Μεζνγείνπ, είλαη ρηηζκέλν ζηελ θνξπθή πεπθφθπηνπ 

ινθίζθνπ, θνληά ζην ιηκάλη ηεο Μπηηιήλεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ άξρηζε θαηά ηε Βπδαληηλή επνρή 

(483-565 κ.Υ.), κε ηε ρξεζηκνπνίεζε αξραίνπ δνκηθνχ πιηθνχ θαη νινθιεξψζεθε ζηα ρξφληα 

ηεο Ζγεκνλίαο ησλ Γελνπαηψλ Γαηεινχδσλ (1355-1462). Σν 1373 ρηίζηεθε πνιχππξγν - κε 

επάιμεηο θαη ηάθξνπο- απφ ηνλ πξψην Γαηεινχδν εγεκφλα Φξαγθίζθν Α΄. Σν 1384 

θαηαζηξνθηθφο ζεηζκφο γθξεκίδεη ην θάζηξν θαη θαηφπηλ ηνχηνπ επαλανηθνδνκείηαη. ηε 

ζπλέρεηα εληζρχεηαη κε ακπληηθά έξγα (λέεο επάιμεηο, αλαρψκαηα, θαλφληα), ψζπνπ 

θαηαιακβάλεηαη απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1462. Αθφκε θαη ζήκεξα δηαζψδεηαη ην παιάηη ησλ 

Γαηεινχδσλ, έλαο ηεηξάγσλνο πέηξηλνο πχξγνο κε εληνηρηζκέλε πιάθα, φπνπ κε επδηάθξηηα 

αλάγιπθα ζρήκαηα  παξηζηάλεηαη ην νηθφζεκν ησλ Γαηεινχδσλ θαη παξαζηάζεηο Ρσκατθψλ 

κνλνκαρηψλ. Δπίζεο, ζηελ εμσηεξηθή πχιε ππάξρεη πιάθα κε ην νηθφζεκν ησλ Παιαηνιφγσλ. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο έγηλαλ πξνζζεηηθέο εξγαζίεο θαη θαηαζθεπάζηεθε επίζεο, 

έλα Σνχξθηθν Ηεξνδηδαζθαιείν, θηίζκα πνπ ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα. Μέζα ζην θάζηξν ζψδνληαη 

ππφγεηεο ζηνέο, πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο θαηαθχγην γηα ηα γπλαηθφπαηδα ηεο πφιεο ζε πεξηφδνπο 

πνιέκνπ, θαζψο θαη πδαηνδεμακελή ρσξεηηθφηεηαο 4.000θ.κ.  

ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο δηεμαγσγήο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο. 

 

(α) 



55 |  

 

 (β) 

(γ) 

(δ) 

Δηθφλεο 50
 
α,βγ,δ: Σν θάζηξν ηεο Μπηηιήλεο 
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 Σν θάζηξν ηεο Μεζύκλεο 

Οηθνδνκήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Βπδαληηλήο επνρήο ζηα απνκεηλάξηα αξραίσλ, 

εθηεηακέλσλ ηεηρψλ, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε επηδξνκψλ Φξάγθσλ θαη Σνχξθσλ, 

νινθιεξψζεθε ην έηνο 1373 απφ ηνλ Γελνπάηε Φξαγθίζθν Α’ Γαηεινχδν θαη εληζρχζεθε 

πεξαηηέξσ απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1462. Πξφθεηηαη γηα έλα θαινθηηαγκέλν Κάζηξν, ρηηζκέλν κε 

θφθθηλν θαη θαθέ ηξαρείηε, κε γεξά ηείρε, κε επηγξαθέο, νηθφζεκα θαη άιια δηαθξηηηθά ζηνηρεία. 

Ο ρψξνο ρσξίδεηαη ζε πνιιά επίπεδα, ελψ εμαίξεην κλεκείν παξακέλεη ε θεληξηθή είζνδνο 

θαηαζθεπαζκέλε απφ ρνληξφ μχιν, ζθεπαζκέλν κε πεξίηερλεο κεηαιιηθέο πιάθεο. Βξίζθεηαη 

ζηελ θνξπθή πεπθφθπηνπ ιφθνπ θαη ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα θαιχηεξα δηαηεξεκέλα Κάζηξα 

ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη σο ηφπνο δηεμαγσγήο πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ. 

Δηθφλεο  51 α,β: Σν θάζηξν ηνπ Μνιχβνπ 
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 Σν θάζηξν ηνπ ηγξίνπ 

 

Πξφθεηηαη γηα κηθξφ πέηξηλν θάζηξν, ρηηζκέλν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, 

ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο Οζσκαληθήο ηερληθήο. Υηίζηεθε ην 1757 ή 1767 απφ ηνλ 

αληηλαχαξρν ηνπ Οζσκαληθνχ ηφινπ νπιετκάλ Παζά, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπνξηθνχ 

ιηκαληνχ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ πεηξαηεία. Δίλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ, ηεηξάγσλν, κε ηεηξάγσλνπο 

επίζεο, νρπξσκαηηθνχο πχξγνπο ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο.  

(α) 

Ζ θεληξηθή πχιε ζηα αλαηνιηθά έθιεηλε κε δίθπιιε ζχξα, επελδεδπκέλε κε ζηδεξά 

ειάζκαηα. Κνζκείηαη κε νμπθφξπθν ηφμν - δείγκα ηππηθήο αξαβηθήο αξρηηεθηνληθήο - 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ελαιιαζζφκελνπο θφθθηλνπο θαη ιεπθνχο ιίζνπο. Παξφκνηα είλαη ηα 

ηνμσηά ιίζηλα ή πιίλζηλα ππέξζπξα ησλ θειηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζηξνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλην γηα ηε δηακνλή ηεο κφληκεο θξνπξάο.  

(β) 
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(γ) 
Δηθφλεο 52 α,β,γ: Σν θάζηξν ηνπ ηγξίνπ 

ήκεξα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα ζαπκάζεη έλζεηεο 

Σνχξθηθεο επηγξαθέο θαη πεξίηερλε δηαθφζκεζε, πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ έλα ραξαθηήξα 

αλαηνιίηηθν. Βξίζθεηαη ιίγν έμσ απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ ηγξίνπ, κε θαηαπιεθηηθή ζέα πξνο ην 

Αηγαίν.  

 

Ηεξνί λανί θαη κνλαζηήξηα 

ηε Λέζβν ππάξρνπλ πνιινί θαη ζεκαληηθνί λανί θαη πνιιά κνλαζηήξηα. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

 Μεηξνπνιηηηθόο Ναόο Αγίνπ Αζαλαζίνπ 

Βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Mπηηιήλεο. Αλήθεη ζηνλ ηχπν ηεο ζηαπξνεηδνχο ηξίθιηηεο 

βαζηιηθήο κε εγγεγξακκέλν ζφιν. Δίλαη κεηξνπνιηηηθφο λαφο απφ ηηο αξρέο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

18νπ αηψλα, θαη είλαη δηαθξηηφο απφ κεγάιε απφζηαζε ιφγσ ηνπ κλεκεηψδνπο γνηζηθνχ 

θσδσλνζηαζίνπ ηνπ. Υηηζκέλν ηνπ 1882 ην εληππσζηαθφ θσδσλνζηάζην έρεη χςνο ηξηάληα 

ηξηψλ κέηξσλ θαη θέξεη έληνλα γνηζηθά ζηνηρεία. 

Σν εζσηεξηθφ ηνπ λανχ είλαη εμίζνπ εληππσζηαθφ κε ην εμσηεξηθφ ηνπ. Tν ηέκπιν ηνπ είλαη έλα 

απφ ηα σξαηφηεξα δείγκαηα ηεο κεηαβπδαληηλήο μπινγιππηηθήο ηέρλεο ζηε Λέζβν. Tεο ίδηαο 

ηερλνηξνπίαο είλαη ε Aγία Tξάπεδα θαη ν αξρηεξαηηθφο ζξφλνο. Κνζκείηαη θπξίσο απφ ηα 

μπιφγιππηα θαη ηηο λαηνπξαιηζηηθέο ηνηρνγξαθίεο ηνπ θαη ιακπξχλεηαη απφ ην ζθήλσκα ηνπ 

αγίνπ Θενδψξνπ ηνπ Bπδαληίνπ, ην νπνίν θηινμελεί γηα πεξηζζφηεξνπο απφ δχν αηψλεο. 
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(α)      (β) 

Δηθφλεο  53 α,β: Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο Αγίνπ Αζαλαζίνπ 

 Ηεξόο λαόο Αγίνπ Θεξάπνληα ζηε Μπηηιήλε 

Eληππσζηαθφο εμσηεξηθά θαη κεγαινπξεπήο εζσηεξηθά, ν λαφο ηνπ Aγίνπ Θεξάπνληα 

είλαη έλα απφ ηα πην αλαγλσξίζηκα κλεκεία ηνπ 

λεζηνχ, θαίηνη ε ηζηνξία ηνπ, κε ηε ζεκεξηλή 

ηνπ ηνπιάρηζηνλ κνξθή, κφιηο μεπεξλά ηνλ 

ελάκηζε αηψλα, ελψ ηα εγθαίληά ηνπ έγηλαλ ην 

1935. 

Μέρξη ην 1850 ζην ίδην ζεκείν ππήξρε 

κηθξφο λαφο, αθηεξσκέλνο επίζεο ζηνλ άγην 

Θεξάπνληα. O λαφο εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο 

ησλ αζζελψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ηνπ γλσζηνχ “μελνδνρεηνχ” ηεο 

Mπηηιήλεο, ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε αθξηβψο 

απέλαληη απφ ην ζεκεξηλφ λαφ, εθεί φπνπ 

βξίζθεηαη ην θηίξην πνπ ζηεγάδεη ην 

Eθθιεζηαζηηθφ Bπδαληηλφ Mνπζείν. 

ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ε επέθηαζε ηεο Mπηηιήλεο είρε δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα 

ρσξεηηθφηεηαο ζην λαφ, ν νπνίνο δελ θάιππηε πιένλ κφλν ηηο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ, αιιά 

θαη νιφθιεξεο ηεο γχξσ πεξηνρήο. Tφηε ζπλειήθζε ην φξακα γηα ηελ αλέγεξζε κηαο λέαο 

Δηθφλα 54:Ζ δπηηθή φςε ηνπ λανχ 
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κεγαιχηεξεο εθθιεζίαο. Πξσηνπφξνο ηεο πξνζπάζεηαο ππήξμε ν ηφηε Mεηξνπνιίηεο Mπηηιήλεο 

Kαιιίληθνο (1843-1853), κεηέπεηηα Παηξηάξρεο Aιεμαλδξείαο (1858-1861). πλέζηεζε 

Eπηηξνπή, κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα εξάλσλ, απφ ηνπο νπνίνπο ζα ζπγθεληξσλφηαλ ηα απαξαίηεηα 

ρξήκαηα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ λανχ. Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηξηαξρηθήο ηνπ ζεηείαο ζπλέρηζε 

λα βνεζά ην έξγν, δηελεξγψληαο εξάλνπο θαη απνζηέιινληαο ζεκαληηθά πνζά ζηε Mπηηιήλε. 

Mεηά ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ ην ζξφλν ηεο Aιεμάλδξεηαο επέζηξεςε ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ 

θαη ζπλέρηζε ηελ πξνζπάζεηα, αλαιακβάλνληαο, κε απφθαζε ηεο Γεκνγεξνληίαο Mπηηιήλεο, ηελ 

πξνεδξία ηεο επηηξνπήο αλεγέξζεσο ηνπ λανχ ζηηο 27 Iαλνπαξίνπ 1864. 

Tν δχζθνιν νηθνδνκηθφ έξγν αλέιαβε ν Λέζβηνο αξρηηέθηνλαο Aξγχξεο Aδαιήο, ν 

νπνίνο κεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Mεηζφβεην Πνιπηερλείν δηεηέιεζε βνεζφο ησλ δχν 

κεγαιχηεξσλ αξρηηεθηφλσλ ηεο επνρήο, Θεφθηινπ Xάλζελ θαη Eξλέζηνπ Tζίιεξ.  

O βαζηθφο αξρηηεθηνληθφο ξπζκφο ηνπ λανχ είλαη απηφο ηνπ εγγεγξακέλνπ ζηαπξνεηδνχο 

κεηά ηξνχιινπ. ηελ εμσηεξηθή ηνπ κνξθή θέξεη πνιιά θαη έληνλα γνηζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε 

παξνπζία ησλ νπνίσλ πηζαλψο νθείιεηαη ζηηο επηδξάζεηο πνπ δέρζεθε ν Aξγχξεο Aδαιήο θαηά 

ηε καζεηεία ηνπ θνληά ζηνπο δχν κεγάινπο δαζθάινπο ηνπ. 

O εμσηεξηθφο δηάθνζκνο είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ θεκηζκέλνπ Λέζβηνπ δσγξάθνπ θαη 

γιχπηε Nηθνιάνπ Kεζαλιή. H πνηθηιφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ ηνλ θαζηζηά 

εληππσζηαθφ. O λαφο είλαη ρηηζκέλνο κε ιαμεπηνχο ιίζνπο. ηελ πξφζνςή ηνπ ππάξρνπλ δχν 

επάιιειεο ζεηξέο θηφλσλ, ησληθνχ θαη θνξηλζηαθνχ ξπζκνχ. Πέληε ηξνχιινη επηζηέθνπλ ην 

νηθνδφκεκα. Kάζε ηξνχιινο ζηεξίδεηαη ζε αεηψκαηα, ηα νπνία έρνπλ δηαθνζκεζεί κε δσγξαθηέο 

θαη γιππηά. 

Tν μπιφγιππην ηέκπιν ηνπ λανχ είλαη έξγν ηνπ 1915 θαη έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην ρέξη 

ελφο Mπηηιεληνχ ηερλίηε, ηνπ Γεκεηξίνπ Kφβαια. O ίδηνο θηινηέρλεζε επίζεο, ηνλ αξρηεξαηηθφ 

ζξφλν, ηνλ άκβσλα θαη ηα δχν κεγάια πξνζθπλεηάξηα ηνπ λανχ. 

ηνλ θπξίσο λαφ, κεηαμχ ηνπ αξρηεξαηηθνχ ζξφλνπ θαη ηνπ πξνζθπλεηαξίνπ, βξίζθεηαη ν 

ηάθνο ηνπ Mεηξνπνιίηε Oπγγξνβιαρίαο Iγλαηίνπ, ελφο απφ ηνπο κεγάινπο πξσηαγσληζηέο ηεο 

Eπαλαζηάζεσο ηνπ 1821. Tν ιείςαλφ ηνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ άγην Θεξάπνληα απφ ην λαφ ηεο 

Aγίαο Tξηάδνο ηνπ Ληβφξλν, φπνπ είρε ηαθεί ν ηεξάξρεο κεηά ην ζάλαηφ ηνπ ζηελ Πίδα ην 1828, 

θαη ελαπεηέζε ζηελ καξκάξηλε ζαξθνθάγν ην 1965. 
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 Η.Ν. Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ Καγηαλίνπ 

O λαφο ησλ Tαμηαξρψλ είλαη έλαο απφ ηνπο λεψηεξνπο ηεο Mεηξνπφιεσο, θαζψο έρεη 

αλεγεξζεί κφιηο ην 1903, ζηε ζέζε 

παιαηφηεξνπ κηθξνχ λανχ. Eίλαη 

αθηεξσκέλνο ζηνπο Aξραγγέινπο 

Mηραήι θαη Γαβξηήι, ηνπο 

Tαμηάξρεο. Aπφ ην 1936 ε επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε νλνκαζία ηνπ 

λανχ δφζεθε θαη επηζήκσο ζε 

νιφθιεξν ην γχξσ ρσξηφ, ην κέρξη 

ηφηε απνθαινχκελν ζηα έγγξαθα σο 

Kαγηάλη, νλνκαζία πνπ παξακέλεη 

δσληαλή ζηελ πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία ησλ Λεζβίσλ. O λαφο δεζπφδεη ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ησλ λνηηνρψξσλ ηεο 

Mπηηιήλεο, εμαηηίαο ηνπ φγθνπ ηνπ θαη ηνπ εληππσζηαθνχ ηξνχινπ ηνπ. 

Ο λαφο παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ην λαφ ηνπ Aγίνπ Θεξάπνληα ζηε Mπηηιήλε, 

δηφηη ηνλ θαηαζθεχαζε ν ίδηνο αξρηηέθηνλαο, ν Aξγχξεο Aδαιήο. Πξφθεηηαη γηα ζηαπξνεηδή λαφ, 

ν νπνίνο φκσο παξνπζηάδεη γνηζηθέο επηξξνέο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ, κε θπξηφηεξν ην 

κλεκεηαθψλ δηαζηάζεσλ ηξνχιν ηνπ. 

 Η.Ν. Kνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ Αγηάζνπ 

H Kνίκεζε ηεο  Θενηφθνπ, γλσζηφηεξε σο “Παλαγία ηεο Aγηάζνπ”, είλαη έλαο απφ ηνπο 

πιένλ επηζθέςηκνπο λανχο ηνπ λεζηνχ, εμαηηίαο ηεο ζαπκαηνπξγήο εηθφλαο ηεο Παλαγίαο. 

Ο λαφο, είλαη κηα ηξίθιηηε θαη ηξηζππφζηαηε βαζηιηθή, εληππσζηαθή γηα ηηο ηεξάζηηεο 

δηαζηάζεηο ηεο (κήθνπο 32,20 θαη πιάηνπο 26,20 κέηξσλ). H εμσηεξηθή ηεο κνξθή είλαη ε 

ραξαθηεξηζηηθή ησλ ιεζβηαθψλ βαζηιηθψλ: ε ζηέγε ηεο είλαη ηεηξάξξηρηε κε απνηκήζεηο ζηελ 

αλαηνιηθή θαη ηε δπηηθή πιεπξά, ελψ ν λάξζεθάο ηεο πεξηθιείεηαη απφ θηνλνζηνηρία θαη 

πξνεθηείλεηαη ζηε βφξεηα θαη ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ λανχ. Tν Iεξφ  Bήκα ηεο θέξεη εμσηεξηθά 

ηξεηο θφγρεο.  

Δηθφλα 55: Ναφο Σαμηαξρψλ Καγηαλίνπ. 
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Tν ηέκπιν θαη ν ζξφλνο  ηνπ λανχ είλαη ζαπκάζηα δείγκαηα ηεο καξκαξνγιππηηθήο. 

Λέγεηαη κάιηζηα φηη νη 

θαιιηηέρλεο πνπ ηα 

δεκηνχξγεζαλ ρξεηάζηεθαλ 

είθνζη ρξφληα γηα λα 

νινθιεξψζνπλ ην έξγν ηνπο. O 

φινο εζσηεξηθφο δηάθνζκνο 

νινθιεξψζεθε ην 1838, φπσο 

γλσξίδνπκε απφ επηγξαθή πνπ 

ηνπνζεηήζεθε ηφηε ζην 

λάξζεθα. 

Tν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ  ηνπ ηέκπινπ είλαη φηη αξρηθά ήηαλ θνληχηεξν ζε ζχγθξηζε 

κε ην ζεκεξηλφ. Kάπνηε  φκσο ζεσξήζεθε ρακειφ θαη απνθαζίζηεθε λα πξνζηεζεί μχιηλν 

ηκήκα, γηα λα θηάζεη ζην επηζπκεηφ χςνο. Tν πξφζζεην  ηκήκα θηινηερλήζεθε αθξηβψο ζηελ 

ίδηα ηερλνηξνπία κε ην καξκάξηλν θαη βάθηεθε ζηηο ίδηεο αθξηβψο απνρξψζεηο, κε απνηέιεζκα 

λα κελ είλαη κέρξη ζήκεξα δηαθξηηή ε δηαθνξά αλάκεζα ζην καξκάξηλν θαη ην μχιηλν κέξνο. 

 Η.Ν. Παλαγηάο ηεο Γιπθνθηινύζαο 

ηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ ζηε καγεπηηθή θαη θνζκνπνιίηηθε Πέηξα βξίζθεηαη ε 

εθθιεζία ηεο Παλαγηάο ηεο Γιπθνθηινχζαο 

ρηηζκέλε πάλσ ζε βξάρν, φπνπ έρνπλ ιαμεπζεί 

ζηε βνξηλή ηνπ πιεπξά 114 ζθαινπάηηα πνπ 

νδεγνχλ ζηελ εθθιεζία. Ζ εμαίξεηα νρπξή ηνπ 

ζέζε σζεί ζηελ αλαδήηεζε ηεο θηίζεο ηνπ ζηελ 

πεξίνδν ησλ ζπρλψλ πεηξαηηθψλ επηδξνκψλ ηεο 

Τζηεξνβπδαληηλήο πεξηφδνπ. 

Ζ πεξίνπηε εθθιεζία είλαη ηξίθιηηε 

βαζηιηθή κε λάξζεθα, ζπάληεο Βπδαληηλέο 

εηθφλεο θαη εμαηξεηηθήο αηζζεηηθήο μπιφγιππην επηζθνπηθφ ζξφλν. ηελ ίδηα ζέζε 

πηζαλνινγείηαη φηη ππήξρε λατδξην απφ ην 15ν αηψλα. ηε ζέζε ηνπ ρηίζηεθε ην 17ν αηψλα 

κεγαιχηεξε εθθιεζία κε θειηά. Ζ αλαθαίληζε ηνπ λανχ ζηε κνξθή πνπ παξνπζηάδεηαη ζήκεξα 

Δηθφλα56 : Ζ επηβιεηηθή πξφζνςε ηνπ λανχ 
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έγηλε κε ζνπιηαληθφ θηξκάλη ην 1840 απφ ην εμ Αλεκψηηαο πξσηνκάζηνξα ηξαηή Καξέθν. 

Απνηειεί ζεκαληηθφ πξνζθχλεκα ηνπ λεζηνχ θαη ηφπν έιμεο επηζθεπηψλ θαηά ηελ αθνινπζία 

ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο θαη ηεο πεξηθνξάο ηνπ επηηαθίνπ. 

 Ο Ναόο Παλαγίαο Σξνπισηήο- Θεξκή 

Ο Η.Ν. Παλαγίαο ηεο Σξνπισηήο είλαη θηηζκέλνο ζε έλα γξαθηθφ χςσκα ζηελ πεξηνρή ησλ 

Άλσ Πχξγσλ Θεξκήο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Λέζβνπ, 10 κφιηο ρηιηφκεηξα απφ ηελ πφιε ηεο 

Μπηηιήλεο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο ειάρηζηνπο βπδαληηλνχο λανχο πνπ ζψδνληαη ζηε 

Λέζβν. 

Ο λαφο είλαη αθηεξσκέλνο 

ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ θαη 

νλνκάζηεθε Παλαγία Σξνπισηή 

ή Σνπξισηή, γηαηί είλαη έλαο απφ 

ηνπο ειάρηζηνπο λανχο κε 

ηξνχιν ζην λεζί θαη είλαη κηα 

απφ ηηο ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ 

ην ζφιν ηνπ ηξνχινπ θνζκεί ε 

εηθφλα ηεο Θενηφθνπ αληί ηνπ 

Παληνθξάηνξα. 

Ο λαφο ρξνλνινγείηαη ζηνλ 

14ν αηψλα, είλαη ξπζκνχ 

εγγεγξακκέλνπ ζηαπξνεηδνχο κε 

ηξνχιν ν νπνίνο  είλαη θπιηλδξηθφο θαη ζηεξίδεηαη πάλσ ζε ηέζζεξηο πεζζνχο. Ο λαφο είλαη 

θηηζκέλνο κε θνηλή πέηξα θαη αζβεζηνθνλίακα, ελψ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ θέξεη πνιιά δνκηθά κέιε 

αξραίσλ θηηζκάησλ, πηζαλφηαηα πξνεξρφκελα απφ ην γεηηνληθφ ηεξφ ηέκελνο ηεο Άξηεκεο. 

Μεηαγελέζηεξε είλαη ε πξνζζήθε ηνπ λάξζεθα ζηελ δπηηθή πιεπξά. ην εζσηεξηθφ ζψδνληαη 

ηνηρνγξαθίεο  

Σν κλεκείν ζήκεξα είλαη ίζσο έλα απφ ηα πην θαινδηαηεξεκέλα κλεκεία απηήο ηεο 

πεξηφδνπ.  
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 Mνλή Aγίνπ Iσάλλνπ ηνπ Θενιόγνπ 

H Mνλή Aγίνπ  Iσάλλνπ ηνπ Θενιφγνπ είλαη ρηηζκέλε ζηελ θνξπθή ηνπ φξνπο ξδπκλνο, 

ζαλ αθνίκεηε ζθνπηά νιφθιεξεο ηεο 

δπηηθήο Λέζβνπ. Eμαηηίαο αθξηβψο ηεο 

ζέζεψο ηεο είλαη γλσζηφηεξε απφ ην 18ν 

αηψλα σο Mνλή Yςεινχ. H θξνπξηαθή  

αξρηηεθηνληθή ηεο κνξθή, κε πνιεκίζηξεο 

θαη νρπξσκαηηθφ πχξγν, δεκηνπξγεί κε 

ηελ πξψηε καηηά ηελ εληχπσζε ελφο 

κνλαζηεξηνχ πνπ ζην πέξαζκα ησλ 

αηψλσλ αλαγθάζηεθε ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο λα ακπλζεί θαη πξνζέθεξε 

θαηαθχγην ζηνπο θαηνίθνπο ηεο γχξσ 

πεξηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα επηδξνκψλ. 

 Tν κνλαζηήξη ήηαλ παιαηφηεξα 

γλσζηφ κε ηελ πξνζσλπκία “ηνπ 

Zήζπξνο”, νλνκαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθξαηέζηεξε παξάδνζε σο πξνο ηελ ίδξπζε ηεο 

κνλήο θαηά ηνλ 7ν αηψλα, νπφηε θάπνηνο χξνο κνλαρφο, ν νπνίνο αλαγθάζηεθε λα 

απνκαθξπλζεί απφ ηελ παηξίδα ηνπ θαη ηνλ ηφπν αζθήζεψο ηνπ εμ αηηίαο ηεο θαηαιήςεσο ηεο 

πξίαο απφ ηνπο Πέξζεο θαη ηνπο Άξαβεο, εγθαηαζηάζεθε ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ. Aπφ ηελ 

έθθξαζε "δε χξνο", ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά  νη θάηνηθνη γηα ηελ θνξπθή ηνπ 

βνπλνχ, πξνήιζε θαη ε αξρηθή νλνκαζία ηνπ κνλαζηεξηνχ, αιιά θαη ν ραξαθηεξηζκφο 

νιφθιεξνπ ηνπ βνπλνχ σο Εεζχξνπ ή Εήζπξα. 

H κνλή δηαζέηεη αμηφινγε ηζηνξηθή βηβιηνζήθε, ν νπνία πεξηιακβάλεη πελήληα ελλέα 

ρεηξφγξαθνπο θψδηθεο, δχν ιεηηνπξγηθά εηιεηάξηα, θαηάζηηρα θαη δεθάδεο παιαίηππα βηβιία. 

ην αξρείν ηεο ζψδνληαη παηξηαξρηθέο θαη κεηξνπνιηηηθέο επηζηνιέο, θηξκάληα, πσιεηήξηα, 

δηαζήθεο, ζπκθσλεηηθά, αθηεξσηήξηα, δηαλεκεηήξηα θαη άιια έγγξαθα. 

 H Mνλή ηνπ Aγίσλ Pαθαήι, Nηθνιάνπ θαη Eηξήλεο 

H Mνλή ηνπ Aγίσλ Pαθαήι, Nηθνιάνπ θαη Eηξήλεο ηδξχζεθε ην 1963, ζε ζεκείν φπνπ 

βξηζθφηαλ βπδαληηλφ κνλαζηήξη, ην νπνίν φκσο, θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο απφ Oζσκαλνχο 
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ζηξαηηψηεο ην 1463. Oη ηξεηο άγηνη καξηχξεζαλ θαηά ηελ επηδξνκή ησλ Oζσκαλψλ, 

ζπλνδεπφκελνη ζην  καξηπξηθφ ζάλαην θαη απφ άιινπο θαηνίθνπο ηεο Θεξκήο, κε αθνξκή κηα 

ηνπηθή ζηάζε, πνπ επέθεξε ηε καλία ησλ θαηαθηεηψλ γηα εθδίθεζε. 

 H κνλή ηδξχζεθε  επηζήκσο κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηνπ 1963, πεληαθφζηα αθξηβψο 

ρξφληα κεηά ην καξηχξην ησλ αγίσλ. Tα 

εγθαίληά ηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 6 

Iνπιίνπ 1969. ηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 1970 

ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν αλαθήξπμε 

αγίνπο ηνλ Ραθαήι, ην Νηθφιαν, ηελ Δηξήλε 

θαη ηνπο ζπλαζιεηέο ηνπο, νξίδνληαο ηνλ 

ενξηαζκφ ηεο κλήκεο ηνπο ηελ Σξίηε ηεο 

Γηαθαηλεζίκνπ. 

ε πνιχ ιίγα ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή ηεο, 

ε κνλή θαηέζηε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνζθπλήκαηα ηεο Oξζνδνμίαο, εμ αηηίαο ηεο 

εληνλφηαηεο ζαπκαηνπξγηθήο δξάζεσο ηνπ 

Aγίνπ Pαθαήι. H κνλή απνηειεί ζεκαληηθφ 

ρνξεγφ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ, κε θπξηφηεξεο 

ηε ρξεκαηνδφηεζε εθδφζεσλ, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιείσλ, 

βηβιηνζεθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ θαη ηε βξάβεπζε ζε εηήζηα βάζε ησλ αξηζηνχρσλ 

καζεηψλ ηεο πεξηνρήο. 

 Mνλή Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ Eξεζνύ ή Mνλή Πηζαξίνπ 

 H Mνλή Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ ηεο Eξεζνχ είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηή σο Mνλή 

Πηζαξίνπ ή “Πηζάξη”, νλνκαζία πνπ νθείιεηαη ζηε γεσκνξθία ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη, ζε έλα θνίισκα ραξάδξαο, κεηαμχ ιφθσλ πνπ ηε ζηεθαλψλνπλ, ζρεκαηίδνληαο γχξσ 

ηεο έλα λνεηφ πηζάξη, ν ππνηηζέκελνο πάηνο ηνπ νπνίνπ έρεη κεηακνξθσζεί ηειεπηαία ζε 

ιηκλνδεμακελή, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξαθείκελνπ ηερλεηνχ θξάγκαηνο. 

Δηθφλα 60: Άπνςε ηνπ θαζνιηθνχ 
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Tν θαζνιηθφ ηεο είλαη 

κνλφρσξνο λαφο, ν νπνίνο πξφζθαηα 

αλαθαηλίζηεθε θαη αγηνγξαθήζεθε 

απφ ην Λάδαξν Zήθν. Tν πιένλ 

ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη 

φηη ν θίνλαο ηεο Aγίαο Tξάπεδαο 

επηζηέθεηαη απφ αληεζηξακκέλε βάζε 

αξραίνπ θίνλα, πάλσ ζηελ νπνία έρεη 

ηεζεί ε καξκάξηλα πιάθα ηεο. Aξραίνη 

θίνλεο  πεξηζηνηρίδνπλ επίζεο, ην 

λάξζεθα ηνπ λανχ, δίλνληαο 

επηβιεηηθφ ραξαθηήξα ζηε ζπλνιηθή φςε ηνπ. 

Eθαηέξσζελ ηνπ θαζνιηθνχ ππάξρνπλ  δχν παξεθθιήζηα, εθ ησλ νπνίσλ ην βφξεην είλαη 

αθηεξσκέλν ζηνπο Mηθξαζηάηεο αγίνπο, ελψ ην λφηην ζε φινπο ηνπο δηαιάκςαληεο αγίνπο ηεο 

Λέζβνπ. 

 Σν  “Μνλαζηήξη ηνπ Σαμηάξρε” ζην Μαληακάδν 

 Παζίγλσζηνο φκσο, είλαη ν Μαληακάδνο γηα ην κεγάιν πξνζθχλεκα ηνπ Σαμηάξρε ηνπ. Ζ 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απ' ην ρσξηφ, ζ' έλα αλνηρηφ, νιφθσην ρψξν 

απφ ειηέο θαη πεχθα. Ο αξρηθφο λαφο ρηίζηεθε πξηλ απφ ην 1700. Σν 1879 αλνηθνδνκήζεθε εθ 

βάζξσλ. Σν εηθφληζκα ηνπ Αγίνπ είλαη αλάγιπθν, θαηαζθεπαζκέλν απφ άγλσζην πιηθφ. Ο 

ζξχινο αλαθέξεη φηη ην θηινηέρλεζε έλαο κνλαρφο, απφ πειφ θαη αίκα. ηελ πεξηνρή ππήξρε 

παιηφ κνλαζηήξη. ε κηα επηδξνκή ηνπο αξαθελνί πεηξαηέο έζθαμαλ ηνπο κνλαρνχο. Γιίησζε 

κνλάρα έλαο πνπ είρε ζθαξθαιψζεη ζηε ζηέγε. Οη Αγαξελνί ηνλ θπλήγεζαλ. Αιιά φηαλ ηνλ 

πιεζίαζαλ είδαλ κπξνζηά ηνπο λα έξρεηαη κηα καληαζκέλε ζάιαζζα πνπ απεηινχζε λα ηνπο 

θαηαπηεί. Σξνκαγκέλνη άθεζαλ ηνλ θαιφγεξν θαη έθπγαλ. Ο κνλαρφο, πνπ απέδσζε ηε ζσηεξία 

ηνπ ζηνλ Σαμηάξρε, κάδεςε πειφ θαη κε ην αίκα ησλ ζθνησκέλσλ ζπλάδειθσλ ηνπ έθηηαμε ην 

εηθφληζκα ηνπ Αγίνπ. 

 ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ θπιάγεηαη, ζαλ εζληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ θεηκήιην, ν 

αξρηεξαηηθφο ζάθνο ηνπ εζλνκάξηπξα Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Δ. Σνλ ζάθν 

απηφ αγφξαζε ζε δεκνπξαζία ν καληακαδηψηεο κεηξνπνιίηεο Πνξθχξηνο Φσηηάδεο ν νπνίνο 
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θαηά ηνλ απαγρνληζκφ ηνπ Παηξηάξρε ήηαλ Πξσηνζχγθεινο ησλ Παηξηαξρείσλ. Μεηά ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ νη ζπγγελείο ηνπ ηνλ δψξηζαλ ζην Πξνζθχλεκα. Τπάξρνπλ αθφκα, παιηφ 

ρξπζνθέληεην επηηξαρήιην ηνπ 1656, παιηά επαγγέιηα θαη εθθιεζηαζηηθά βηβιία. Αλάκεζα ζηηο 

εηθφλεο ηνπ λανχ, αξθεηέο είλαη ηνπ 16νπ αηψλα. Ζ πεγή απ' ηελ νπνία αλαβιχδεη ην αγίαζκα, 

ζεσξείηαη απ' ηηο πην αξραίεο ηεο Λέζβνπ. ην πξνζθχλεκα ππάξρεη θαη ν ηάθνο ηνπ 

κεηξνπνιίηνπ Πνξθπξίνπ κε εληνηρηζκέλε πιάθα. 

Σν παλεγχξη ηνπ Σαμηάξρε γίλεηαη ηελ Κπξηαθή ησλ Μπξνθφξσλ θαη παίξλεη κεγάιε 

ζξεζθεπηηθή ιακπξφηεηα. Υηιηάδεο πηζηψλ ζπξξένπλ απ' φια ηα κέξε ηνπ λεζηνχ κε ηηο 

ηεξάζηηεο ιακπάδεο ηνπο θαη ηα αλαζήκαηά ηνπο γηα λα επραξηζηήζνπλ ηνλ Άγην. Σν Παλεγχξη 

ζπλδέεηαη θαη κε ην αξραηνιαηξηθφ έζηκν ηεο δσνζπζίαο. Σν δψν ζθάδεηαη αθνχ επινγεζεί απ' 

ηνλ παπά, πξάν, ρσξίο λα πξνβάιιεη θακία αληίζηαζε! Σν έζηκν δείρλεη πφζν παιηά είλαη ε 

ιαηξεία ηνπ Αγίνπ.  

Ζ εθθιεζία γηνξηάδεη θαη ζηηο 8 Ννεκβξίνπ. 

Δηθφλα 62: Ο ηεξφο λαφο ησλ Σαμηαξρψλ, Μαληακάδνπ 
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Μνπζεία 

Σν λεζί ηεο Λέζβνπ κε ηελ πινχζηα ηζηνξία θαη ην κεγάιν πνιηηηζκφ, έρεη πνιιά κνπζεία 

ζηα νπνία εθηίζεληαη ηζηνξηθά επξήκαηα, αληηθείκελα ζξεζθεπηηθήο πίζηεο, ιατθέο θνξεζηέο, 

αληηθείκελα κηαο άιιεο επνρήο θαη πνιιά άιια. Δλδεηθηηθά ζα παξνπζηάζνπκε κεξηθά απφ απηά. 

 Αξραηνινγηθό Μνπζείν Μπηηιήλεο (Παιαηό θηίξην) 

ην Παιαηφ θηίξην ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Μπηηιήλεο μεηπιίγεηαη ε ηζηνξία ηεο 

Λέζβνπ απφ ην ηέινο ηεο  Νενιηζηθήο πεξηφδνπ  σο ηελ χζηεξε Ρσκαηνθξαηία. Υηίζηεθε ην 

1912 απφ ηελ νηθνγέλεηα Βνπξλάδνπ ζε ξπζκφ εθιεθηηθηζηηθφ θαη απνηειείηαη απφ δχν νξφθνπο 

θαη ηζφγεην. 

 ηνλ πξψην φξνθν ηνπ αξρνληηθνχ θηινμελνχληαη εθζέκαηα ηεο χζηεξεο Νενιηζηθήο 

επνρήο (θεξακηθή, εξγαιεία θαη θνζκήκαηα απφ ην ζπήιαην Αγ. Βαξζνινκαίνπ) θαζψο θαη ηεο 

επνρήο ηνπ Υαιθνχ (εξγαιεία θαη δείγκαηα θεξακηθήο, θνξνπιαζηηθήο, κεηαιινηερλίαο απφ ηελ 

πξντζηνξηθή Λέζβν θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ηεο Θεξκήο). ην δεχηεξν 

φξνθν θηινμελνχληαη, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, αληηθείκελα ηνπ 10νπ αη. π.ρ. σο ηνλ 4ν αη. κ.Υ 

(δείγκαηα ιεζβηαθήο θνξνπιαζηηθήο, θεξακηθήο, κεηαιινηερλίαο θαη παινπξγίαο, ηαθηθά 

ζχλνια, αλαζήκαηα απφ απνζέηεο ηεξψλ, ζπιινγή ιπρλαξηψλ θαη εηδσιίσλ, ρξπζά θνζκήκαηα 

θαη λνκίζκαηα). ηηο δχν αίζνπζεο ηνπ ππνζηαηηθνχ εθηίζεληαη αξρηηεθηνληθά κέιε λαψλ (φπσο 

ηα κνλαδηθά αηνιηθά θηνλφθξαλα απφ ηνπο λανχο ηεο Κινπεδήο), ηεξνί λφκνη, γιππηά θαζψο θαη 

αλαζεκαηηθέο επηγξαθέο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ Αξρατθή σο ηε Ρσκατθή Δπνρή. Σέινο, 
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ζηελ απιή ηνπνζεηήζεθαλ ηα βαξηά γιππηά θαη ηα αξρηηεθηνληθά κέιε ζεκαληηθψλ θηηξίσλ 

ειιεληζηηθψλ θαη ξσκατθψλ ρξφλσλ ηεο Μπηηιήλεο (ελεπίγξαθεο θαη αλάγιπθεο ζηήιεο, 

γιππηά, βάζξα, βσκνί θαη αξρηηεθηνληθά κέιε). 

 Αξραηνινγηθό Μνπζείν Μπηηιήλεο (Νέν θηίξην) 

ε κηθξή απφζηαζε απφ ην Παιαηφ θηίξην ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ζηελ πεξηνρή 

Κηφζθη βξίζθεηαη ην λέν θηίξην ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Μπηηιήλεο. Ζ αλέγεξζε ηνπ λένπ 

θηηξίνπ νινθιεξψζεθε ην 1995 ελψ ην Μάξηην ηνπ 1999 εγθαηληάζηεθε ε κφληκε έθζεζε κε 

ηίηιν "Ζ Λέζβνο απφ ηελ Διιεληζηηθή ζηε Ρσκατθή Δπνρή" ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζε κία απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηφδνπο αλάπηπμεο ηεο αξραίαο Λέζβνπ, δειαδή απφ ηνλ 4ν αη. π.Υ. έσο 

ηνλ 3ν αη. κ.Υ. Σν ζθεπηηθφ ηεο έθζεζεο είλαη λα πξνζεγγίζεη ν επηζθέπηεο ηελ θαζεκεξηλή 

πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή ηνπ λεζηνχ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή. 

Σνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο, νη νπνίνη ζηεγάδνληαη ζε δχν νξφθνπο, απνηεινχλ έμη αίζνπζεο 

κε ηε κφληκε έθζεζε θαη δχν αίζνπζεο γηα πεξηνδηθέο εθζέζεηο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη 

δηαξζξσκέλνη νη ρψξνη νδήγεζε ζην ζρεδηαζκφ ηεο κφληκεο έθζεζεο ζε ηξεηο ελφηεηεο. 

ηηο ηξεηο αίζνπζεο ηνπ πξψηνπ ηζφγεηνπ νξφθνπ εθηίζεληαη ςεθηδσηά δάπεδα, 

ηνηρνγξαθίεο θαη θηλεηά επξήκαηα απφ ξσκατθέο επαχιεηο, πνπ ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε 

απνθάιπςε ζην ιφθν ηεο Αγίαο Κπξηαθήο ζηε Μπηηιήλε, ελψ ζηνπο ηξεηο ζπλερφκελνπο ρψξνπο 

ηνπ δεχηεξνπ ηζφγεηνπ νξφθνπ ηνπνζεηήζεθαλ γιππηά (αλάγιπθα, 

πνξηξαίηα θαη νιφγιπθα). ηηο αίζνπζεο ηεο πεξηνδηθήο έθζεζεο, 

θηινμελνχληαη εθζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ξσκατθά ζπκπφζηα. 

 Μνπζείν Έξγσλ Θενθίινπ 

Σν Μνπζείν Θενθίινπ αλεγέξζεθε ην έηνο 1964 ζε έλα 

πξνάζηεην ηεο Μπηηιήλεο, ηε Βαξεηά, εθεί φπνπ γελλήζεθε θαη 

πέξαζε ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα ν ιατθφο απηνδίδαθηνο δσγξάθνο 

Θεφθηινο Υαηδεκηραήι (1867-1934), κε έμνδα ηνπ Μπηηιεληνχ, 

θεκηζκέλνπ θαιιηηερληθνχ εθδφηε ζην Παξίζη, ηξαηή 

Διεπζεξηάδε (TERIADE). 

 Σν 1965 ν TERIADE ην δψξεζε ζην Γήκν ηεο Μπηηιήλεο 

καδί κε 86 πίλαθεο ηνπ Θεφθηινπ, απφ ηελ ηδησηηθή ηνπ ζπιινγή, 

θαη απφ ηφηε ιεηηνπξγεί σο Γεκνηηθφ Μνπζείν. Σν θηίξην είλαη 

θηηζκέλν κε κπηηιεληά πέηξα ζε ρξψκα, πνπ ηαηξηάδεη απφιπηα κε 

Δηθφλα 64: Ο δσγξάθνο Θεφθηινο 
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ηνλ απέξαλην ειαηψλα πνπ ην πεξηβάιιεη.  

Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ζπλερφκελεο αίζνπζεο, κέζα ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ 86 δσγξαθηθνί 

πίλαθεο ηνπ Θεφθηινπ απφ ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα ηεο δσή ηνπ. Σελ έθζεζε επηκειήζεθε ν 

Γηάλλεο Σζαξνχρεο. 

Σα ζέκαηα ησλ πηλάθσλ είλαη παξκέλα απφ ηελ Ηζηνξία, Μπζνινγία, Λανγξαθία. 

Αλαπαξηζηά επίζεο, ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, ελδπκαζίεο, ηνπία θ.ά. 

 Μνπζείν-Βηβιηνζήθε Σεξηάλη 

Σν Μνπζείν-Βηβιηνζήθε ηξαηή Διεπζεξηάδε -Teriade , κε έδξα ηε Βαξεηά ηεο 

Μπηηιήλεο ηδξχζεθε ην 1979 θαη απνηειεί δσξεά ηνπ ηξαηή Διεπζεξηάδε ζην Τπ. Πνιηηηζκνχ. 

Ζ κφληκε έθζεζή ηνπ ζηεγάδεηαη ζ’ έλα δηψξνθν θηίξην πνπ απνηειείηαη απφ 10 αίζνπζεο αλά 

φξνθν. Σφζν ην πεξηερφκελν ηνπ κνπζείνπ, φζν θαη ην θηίξην, είλαη απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ δσξεηή, Απνθαζίζηεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ηδέα 

θαη επίβιεςή ηνπ, κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεη εληαίν ην εθδνηηθφ ηνπ έξγν θαη λα δεκηνπξγήζεη 

έλα πξσηφηππν είδνπο κνπζείνπ, πνπ λα ζπλδπάδεη ην ιφγν κε ηελ εηθφλα. Δπίζεο, ηα ζρέδηα ηνπ 

θηηξίνπ έγηλαλ απφ ην δηαθεθξηκέλν αξρηηέθηνλα Γηψξγν Γηαλλνπιέιιε. 

Μνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, πεξηέρεη 

αληίηππα απφ ην αλεπαλάιεπην, ηφζν ζε πνηφηεηα, φζν θαη ζε παξνπζίαζε, πεξηνδηθφ 

«VERVE». Δπίζεο, ηα «Μεγάια Βηβιία», ηα νπνία ζεσξνχληαη πξσηφηππα έξγα ηέρλεο, ηφζν 

απφ εθδνηηθήο άπνςεο, φζν θαη γηα ηηο ιηζνγξαθίεο πνπ πεξηέρνπλ, φια αξηζκεκέλα θαη ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αληηηχπσλ, ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαιιηηέρλεο, Beaudin, 

Bonnard, Chagall, Giacometti, Gris, Gromaire, Laurens, Le Corbusier, Leger, Matisse, Miro, 

Picasso, Rouault, Vilon, ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο επξσπαίνπο εθθξαζηέο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο ηνπ 

20νπ αηψλα. Δθηίζεληαη επίζεο, νη ιηζνγξαθίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα «Μεγάια Βηβιία», θαζψο ε 

ζπιινγή ηνπ ηξαηή Διεπζεξηάδε-Teriade απφ πίλαθεο Διιήλσλ θαιιηηερλψλ φπσο ηνπ 

Θεφθηινπ, Σζαξνχρε, Καλέιιε, Ρφξξε θαη άιισλ. 

Ζ ζπιινγή απηή θαζηζηά ην κνπζείν κνλαδηθφ ζε παγθφζκην επίπεδν,  θαζψο αθφκε θαη 

ηα κεγαιχηεξα κνπζεία ζηνλ θφζκν δελ δηαζέηνπλ παξά κφλν κηθξά ηκήκαηα απφ ηελ αληίζηνηρε 

ζεηξά απηνχ ηνπ εθδνηηθνχ έξγνπ. 

Δθηφο απφ ηελ κφληκε έθζεζή ηνπ, ην Μνπζείν πξαγκαηνπνηεί αλαδξνκηθέο εθζέζεηο 

εηθαζηηθψλ ηερλψλ, εθδφζεηο θαη άιιεο ζπλαθείο πξνο ην ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο. Παξάιιεια κε ηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ γηα 
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ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ησλ εθζεκάησλ ηνπ, έρεη ζπλεξγαζηεί κε δαλεηζκφ έξγσλ ηνπ κε 

αληίζηνηρνπο θνξείο ζε Διιάδα θαη Κχπξν, φπσο ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε, ην Σειφγιεην Ίδξπκα, 

ηε Ννκαξρία Πεηξαηά, ην Κέληξν Σερλψλ Λεπθσζίαο, ηε Μνλή Κίθθνπ ζηελ Κχπξν, ηελ 

Ηαπσληθή Πξεζβεία θαη άιια έγθπξα ηδξχκαηα θαη Οξγαληζκνχο. 

 Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ 

Σν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ ηδξχζεθε ην 1994 ζην 

ίγξη ηεο Λέζβνπ κε ζθνπφ ηε κειέηε, έξεπλα, αλάδεημε, έθζεζε, ζπληήξεζε θαη θχιαμε ηνπ 

απνιηζσκέλνπ Γάζνπο ηεο Λέζβνπ πνπ έρεη αλαθεξπρζεί Γηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο Φχζεο κε 

ηδηαίηεξε πεξηβαιινληηθή, γεσινγηθή θαη παιαηνληνινγηθή αμία. Σν Μνπζείν απνηειεί έλα 

παξάζπξν ζηελ ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ηεο ιεθάλεο ηνπ Αηγαίνπ ηα ηειεπηαία 20.000.000 

ρξφληα. ηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ θηινμελνχληαη δχν κφληκεο εθζέζεηο αθηεξσκέλεο ζην 

Απνιηζσκέλν Γάζνο ηεο Λέζβνπ θαη ζηε Γεσηζηνξηθή Δμέιημε ηνπ Αηγαίνπ. ε απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζπάληα θπηηθά απνιηζψκαηα απφ ηε Γπηηθή Λέζβν θαη πξνβάιινληαη ηα 

γεσινγηθά θαηλφκελα θαη νη δηεξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Απνιηζσκέλνπ 

Γάζνπο. 

 Σν κνπζείν είλαη θνηλσθειέο λνκηθφ πξφζσπν, θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην Νφκν 

2260/94 σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. 

Απνπεξαηψζεθε κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Β’ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (ΠΔΠ Βνξείνπ 

Αηγαίνπ). 

Δθηφο ησλ κφληκσλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ, ην Μνπζείν δηαζέηεη: Αίζνπζα ειεθηξνληθψλ 

πνιπκέζσλ-πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, Αίζνπζα πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ, Βηβιηνζήθε, Πσιεηήξην - 

Δηθφλα 65: Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ 
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Βηβιηνπσιείν, Αλαςπθηήξην, Γξαθεία - Γηνίθεζε, Δξγαζηήξηα - Απνζήθεο θαη θηίξην Ξελψλσλ 

γηα θηινμελία επηζηεκφλσλ. Παξάιιεια, νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κνπζείνπ κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 πιινγή Φπζηθήο Ηζηνξίαο Βξίζαο 

Ζ πιινγή Φπζηθήο Ηζηνξίαο Βξίζαο εγθαηληάζηεθε ην επηέκβξην ηνπ 1999 θαη 

πεξηιακβάλεη ηα απνιηζψκαηα ζπνλδπισηψλ θαη 

αζπφλδπισλ πνπ έδεζαλ ζηελ πεξηνρή πξηλ απφ 2 

εθαηνκκχξηα ρξφληα, δείγκαηα νξπθηψλ, 

πεηξσκάησλ θαη κεηαιιεπκάησλ ηεο Λέζβνπ, 

ηκήκα δσνινγίαο θαζψο θαη ηκήκα βνηαληθήο κε 

κνλαδηθή αμία φρη κφλν ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

αιιά θαη ζ’ νιφθιεξε Δπξψπε. Ζ έθζεζε 

ζηεγάδεηαη ζην θηίξην ηνπ παιηνχ παξζελαγσγείνπ 

ηεο Βξίζαο θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

επηζθέπηε λα απνθηήζεη κηα γεληθή εληχπσζε γηα ηε θπζηθή ηζηνξία ηεο πεξηνρήο. Αλάκεζα ζηα 

επξήκαηα μερσξίδνπλ νζηά απφ ξηλφθεξνπο, θακήιεο, αληηιφπεο, γαδέιεο, ειέθαληεο θαη 

θαχθαια ρεισλψλ πνπ θηάλνπλ ζε κήθνο ηα 2,5 κέηξα! 

 Φεθηαθό Μνπζείν «Γεώξγηνο Ηαθσβίδεο» 

 Σν Φεθηαθφ Μνπζείν «Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο», ζηα Υχδεξα ηεο Λέζβνπ, γελέηεηξα ηνπ 

δσγξάθνπ, είλαη ην πξψην εμ νινθιήξνπ Φεθηαθφ Μνπζείν Σέρλεο ζηελ Διιάδα. 

Γηακνξθσκέλν ζχκθσλα κε εηδηθή κνπζεηνινγηθή κειέηε βαζηζκέλε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

Δηθφλα 67: Φεθηαθφ κνπζείν "Γ. Ηαθσβίδεο" 

Δηθφλα 66: Σν κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηεο 

Βξίζαο 
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αλαδεηθλχεη πηζηά ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ θαηαμησκέλνπ Έιιελα δσγξάθνπ κέζα απφ κηα 

πνηθηιία ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ςεθηαθήο πξνβνιήο θαη δηάδξαζεο. 

 Μνπζείν Βηνκεραληθήο Διαηνπξγίαο 

Σν Μνπζείν Βηνκεραληθήο Διαηνπξγίαο (ΜΒΔΛ) ζηεγάδεηαη ζε αλαπαιαησκέλν 

ιηζφρηηζην θηίξην ηνπ 1910 

ζηελ Αγία Παξαζθεπή ηεο 

Λέζβνπ θαη απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα 

βηνκεραληθήο αξρηηεθηνληθήο. 

Σν Διαηνηξηβείν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην 

Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ 

Πεηξαηψο (ΠΗΟΠ) ην νπνίν θαη 

έρεη ηελ επζχλε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ απνηειεί ηκήκα 

ηνπ ζπλφινπ ησλ αμηφινγσλ 

βηνκεραληθψλ θηηξίσλ ηνπ λεζηνχ. Σν Μνπζείν Βηνκεραληθήο Διαηνπξγίαο Λέζβνπ επηδηψθεη λα 

πξνβάιεη ηε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο ειαηνπξγίαο φζν θαη ζην επξχηεξν 

πεδίν ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη λα ηελ εληάμεη ζηα αξρηηεθηνληθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

ζπκθξαδφκελά ηεο.΄ 

ην κνπζείν παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ κεραλεκάησλ, κε έκθαζε ζηηο αιιαγέο πνπ 

επέθεξε ε εηζαγσγή ηεο κεραληθήο θίλεζεο ζηελ ειαηνπαξαγσγή. ην θπξίσο θηίξην δίλεηαη 

έκθαζε ζηα ηξία βαζηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ, ζηε ζχλζιηςε ηνπ 

θαξπνχ, ηε ζπκπίεζε ηνπ ειαηνπνιηνχ, ην δηαρσξηζκφ ηνπ ιαδηνχ απφ ην λεξφ θαη γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αιεπξφκπινπ. Οη παιηέο απνζήθεο ειαηνθάξπνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθέο εθζεηηθέο κνλάδεο πνπ πξνβάιινπλ ην αλζξψπηλν ζηνηρείν. 

πγθεθξηκέλα ζηηο κεγάιεο απνζήθεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ θνηλνηηθνχ 

ειαηνηξηβείνπ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, ζηελ εθκεράληζε ηεο ειαηνπξγίαο ζηε Λέζβν θαη ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πιαίζην, ελψ ζηηο κεγάιεο απνζήθεο παξνπζηάδνληαη νη 

εξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειαηνπαξαγσγή. 

Δηθφλα 68: Μνπζείν Βηνκεραληθήο Διαηνπξγίαο 
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 Διαηνηξηβείν - Μνπζείν ηεο "Δηαηξείαο Αξρηπέιαγνο" 

 Σν κνλαδηθήο αξρηηεθηνληθήο αμίαο βηνκεραληθφ κλεκείν ηνπ Παπάδνπ ιεηηνχξγεζε 

αδηάιεηπηα σο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, νπφηε έθιεηζε θαη παξαδφζεθε ζηε θζνξά ηνπ 

ρξφλνπ.Σν 1999 πέξαζε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Δηαηξείαο Αξρηπέιαγνο – ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ 

Οξγαληζκνχ κε ζεκαληηθφ πνιηηηζηηθφ έξγν ζην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ – πνπ αλέιαβε ην θηιφδνμν 

έξγν ηεο αλαζηήισζεο θαη ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε κνπζείν. 

Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ηζηνξηθνχ 

ειαηνηξηβείνπ ζε Μνπζείν, νινθιεξψζεθε ην 2005. Σν αλαζηεισηηθφ έξγν δηήξθεζε ηξία 

πεξίπνπ ρξφληα (2006-2009) θαη έγηλε κε θάζε ζεβαζκφ ζηε ιηηή αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ. 

Παξάιιεια, επηζθεπάζηεθε θαη μαλαιεηηνχξγεζε ν ηζηνξηθφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, δίλνληαο ζηνλ επηζθέπηε κηα πηζηή εηθφλα ηεο παξαδνζηαθήο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο ηνπ ιαδηνχ. 

πληεξήζεθαλ επίζεο, ππνδεηγκαηηθά, ζηα Δξγαζηήξηα ηνπ Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο 

Δζληθήο Σξάπεδαο, ηα 112 ινγηζηηθά βηβιία ηνπ ειαηνηξηβείνπ, πνπ ζπγθξνηνχλ έλα απφ ηα 

ζπαληφηεξα θαη πιεξέζηεξα αλάινγα αξρεία πνπ ζψδνληαη. 

Σέινο, δεκηνπξγήζεθε κηα κνλαδηθή ζεκαηηθή πηλαθνζήθε ζχγρξνλεο ηέρλεο κε 

πξσηφηππα έξγα δσγξαθηθήο εκπλεπζκέλα απφ ηελ αλαζηήισζε ηνπ κλεκείνπ, πνπ 

θηινηέρλεζαλ θαη πξνζέθεξαλ ζηελ Δηαηξεία Αξρηπέιαγνο θνξπθαίνη Έιιελεο Εσγξάθνη.  

Δηθφλα 69 Διαηνηξηβείν - Μνπζείν ηεο "Δηαηξείαο Αξρηπέιαγνο" 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΛΔΒΟΤ 

Ζ Λέζβνο είλαη απφ εθείλεο ηηο λεζηψηηθεο πεξηνρέο νη νηθνλνκίεο ησλ νπνίσλ 

αλαπηχρζεθαλ ζηεξηδφκελεο θπξίσο ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ληφπησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ 

πφξσλ. 

Γείγκα απηήο ηεο αλάπηπμεο πνπ αξρίδεη απφ ηα παιηφηεξα ρξφληα είλαη ν κεγάινο αξηζκφο 

αξρνληηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζην λεζί ηεο Λέζβνπ αιιά θαη αξθεηέο  βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 

πνπ ζπλαληάκε .  

Ζ νηθνλνκία ηνπ Ννκνχ ζηεξίρζεθε θαηά θχξην ιφγν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα δειαδή ζηε 

γεσξγία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξαγσγή ειαηφιαδνπ, ζηελ θηελνηξνθία (παξαγσγή 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ) θαζψο θαη ζηελ αιηεία (δηάθνξα ςάξηα θαη νζηξαθνεηδή). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξάγνληεο φπσο νη κηθξνχ κεγέζνπο αγξνηηθνί θιήξνη, νη 

πεξηνξηζκέλεο θπζηθέο πεγέο, ν γεξαζκέλνο πιεζπζκφο, ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ (εμαηηίαο θπξίσο ηνπ πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο) θαζψο 

θαη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ πξνηφλησλ πνπ δελ αθνινχζεζαλ ηε γεληθή αλνδηθή ηάζε 

ηεο αγνξάο κείσζαλ ην αγξνηηθφ εηζφδεκα θαη εκπφδηζαλ ηελ πεξαηηέξσ  αλάπηπμε ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα. 

πλερήο  είλαη ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ απνκαθξπζκέλσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ πνπ 

ελ κέξεη νθείιεηαη ζηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε είηε πξνο ηε Μπηηιήλε (ηελ πξσηεχνπζα ηνπ 

λεζηνχ), ή ηελ επεηξσηηθή Διιάδα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, θιπ.). χκθσλα κε έξεπλα ηεο 

Δηθφλα 70: Διαηνηξηβείν Βξαλά. (Μνπζείν ηεο "Δηαηξείαο Αξρηπέιαγνο") 
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Eurostat γηα ηα ειιεληθά λεζηά, ε απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κεηψλεηαη ζηαζεξά απφ 

ην 1961, κε νξηζκέλεο κφλν αλαθάκςεηο ηα ηειεπηαία έηε. Σν πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο 

απαζρφιεζεο κεηψζεθε απφ 40,8% ην 1970 ζε 15,8% ην 2002. 

Τπφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο, παξαηεξήζεθε εγθαηάιεηςε ησλ ειαηψλσλ νη νπνίνη 

κεηαηξάπεθαλ ζε θπζηθέο πεξηνρέο ή άιιαμαλ ρξήζε. 

Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο πεξηνξηζκνχ ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ απηή δεκηνπξγνχζε ήηαλ ε πξνζνρή λα επηθεληξσζεί ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ άκεζε αλάγθε 

αλάπηπμεο ππνδνκψλ (μελνδνρεία, δξφκνπο θαη κεηαθνξέο) ε νπνία μεθίλεζε ζην πιαίζην κηαο 

πνιηηηθήο εθζπγρξνληζκνχ πνπ εληζρχζεθε κεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ.  

Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά 

ηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ θαη ηε ρξήζε γεο εηδηθά ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο φπσο ηελ Καιινλή, ηελ 

Δξεζφ, ηελ Μήζπκλα, ηελ Πέηξα θαη ηα Βαηεξά ή άιιεο πεξηνρέο θνληά ζε εζληθά πάξθα ή 

ζεκαληηθέο πεξηνρέο αλαςπρήο φπσο ην ίγξη θαη ην Πισκάξη.  

Σαπηφρξνλα, εληζρχζεθαλ νη πξνζπάζεηεο πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ κεηαπνίεζε 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θπξίσο ιάδη, ηπξνθνκηθά, αιίπαζηα, νχδν, θξαζηά θ.ι.π.. Σειεπηαία 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ παξαγσγή βηνινγηθνχ ειαηνιάδνπ θαη ζηελ νηλνπαξαγσγή απφ ακπειψλεο 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. 

Έηζη, έρνπκε ζην λεζί ηεο Λέζβνπ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο επηρεηξήζεσλ ηδηαίηεξα ζηνλ 

θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ αιιά θαη ησλ παξαδνζηαθψλ πξνηφλησλ, αξθεηά δπλακηθψλ ζε 

παλειιήλην επίπεδν. Οη επηρεηξήζεηο απηέο  αλ ζπλδπαζηνχλ απνηειεζκαηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ 

θαη θπξίσο κε ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπ κνξθέο (αγξνηνπξηζκφο) ζα δψζνπλ κηα αλαπηπμηαθή πλνή 

ζηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ, κε φια ηα ζεηηθά πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.  
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Παξαγσγή θαη κεηαπνίεζε ηνπηθώλ πξντόλησλ  

 Διαηόιαδν 

Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαιιηεξγείηαη ε ειηά ζηε Λέζβν, είλαη νξεηλέο ή εκηνξεηλέο κε 

μεξηθά, θησρά ζε νπζία εδάθε. Απηή  ε ηδηνκνξθία 

ηεο θαιιηέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηε πνηθηιία, είλαη πνπ 

πξνζδίδεη ζην ιεζβηαθφ ειαηφιαδν ηελ ππεξνρή ζε 

γεπζηηθφηεηα θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ζε αξσκαηηθέο 

χιεο.  

Λφγσ ηεο κε ζπζηεκαηηθήο θαιιηέξγεηαο ή 

ιφγσ ηεο νξεηλφηεηαο ησλ πεξηνρψλ θαη ηεο 

δπζβαηφηεηαο ησλ ειαηψλσλ, ε ρξήζε ιηπαζκάησλ 

ζηα ειαηφδελδξα ζηε Λέζβν, κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη πεξηνξηζκέλε. Δμάιινπ, ε 

θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ γίλεηαη κε νξγαλσκέλνπο απφ ηε Ννκαξρία ςεθαζκνχο απφ ην 

έδαθνο, θαηά ηνπο νπνίνπο ςεθάδεηαη κφλν ν θνξκφο  θαη φρη ην θχιισκα ηνπ δέλδξνπ. Έηζη ε 

επηβάξπλζε είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή.  

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηνιάδνπ ηεο Λέζβνπ έρνπλ θαη επίζεκα 

αλαγλσξηζζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία ην έρεη θαηνρπξψζεη σο «ΠΡΟΨΟΝ 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ». Δπίζεο, γηα ηα «εμαηξεηηθά παξζέλα ειαηφιαδα» ηεο Λέζβνπ, 

έρνπλ εγθξηζεί σο ΠΟΠ «ΠΡΟΨΟΝ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ» νη ηνπσλπκηθνί 

ραξαθηεξηζκνί Μπηηιήλε, Καιινλή Λέζβνπ θαη Πισκάξη Λέζβνπ. 

Έηζη, πεξηθξνπξεκέλν ην Λεζβηαθφ ειαηφιαδν απφ πιεπξάο αγλφηεηαο θαη πνηφηεηαο, 

πξνζθέξεηαη ζηελ θαηαλάισζε 

 απνύλη 

Ζ ζαπσλνπνηεία έρεη καθξά παξάδνζε ζηε Λέζβν.  Σα 

ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ε δήηεζε ηνπ ζαπνπληνχ 

απφ ειαηφιαδν σο απνηέιεζκα ηεο επηζηξνθήο ησλ θαηαλαισηψλ 

ζε θπζηθά πξντφληα. Ζ ηάζε απηή είλαη δηθαηνινγεκέλε αθνχ ην 

ειαηφιαδν είλαη ε θαιχηεξε ιηπαξή νπζία γηα ην αλζξψπηλν 

δέξκα.  

ην λεζί ππάξρνπλ βηνηερλίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 
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παξαγσγή ρεηξνπνίεηνπ ζαπνπληνχ απφ παξαδνζηαθέο ζπληαγέο κε 

ηε ρξήζε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο βνηάλσλ θαη γλήζηνπ ειαηφιαδνπ. 

Ο ζπλδπαζκφο απηφο δεκηνπξγεί έλα πξσηφηππν θαη αμηφινγν 

πξντφλ, εηδηθά αλ ιάβνπκε ππφςε φηη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθέο νπζίεο φπσο ρξψκαηα ή ζπληεξεηηθά.  

 

 Ούδν 

πσο θαηαδεηθλχνπλ νη ζηαηηζηηθέο έξεπλεο, ην θαιφ νχδν, ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ έρεη ηαπηηζηεί κε ηε Λέζβν. 

Καζφινπ άδηθα βέβαηα, αθνχ πέξα απφ ηελ 

πςειή πνηφηεηα ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο, 

είλαη ν απφιπηνο ζπλδπαζκφο κε ηηο ηνπηθέο 

γαζηξηκαξγηθέο απνιαχζεηο θαη ηελ πινχζηα 

αηγαηνπειαγίηηθε θχζε ηνπ λεζηνχ.  

Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ νχδνπ παίδεη ην γιπθάληζν. Ζ Λέζβνο 

πνπ θεκίδεηαη γηα ην εχθξαην θιίκα ηεο, 

δεκηνπξγεί ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα λα αλαπηπρζεί απηφ ην αξσκαηηθφ θπηφ. Ζ βαζηθή δηαθνξά 

ηνπ νχδνπ απφ ηα άιια αιθννινχρα πνηά κε άξσκα γιπθάληζνπ, είλαη ν ηξφπνο αξσκαηηζκνχ. 

Αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπληαγέο, ηνπο ζπλδπαζκνχο θαη ηα κπζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε 

πνηνπνηïα, ην νχδν πεξηέρεη κηα επξεία ζεηξά ζπζηαηηθψλ. Ζ χπαξμε πνηνηηθψλ ηνπηθψλ πξψησλ 

πιψλ ζην λεζί, φπσο ηα ακπέιηα, ην γιπθάληζν, ηα αξσκαηηθά θπηά θαη ην λεξφ, ζπληέιεζε ζηελ 

αλαδήηεζε, ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ελφο πνηνηηθνχ πξντφληνο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο απφζηαμεο, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζεκεξηλή επνρή, φπνπ πνιιέο 

θνξέο ε πνηφηεηα ζπζηάδεηαη ζην βσκφ ηνπ θέξδνπο. ηαλ απηή γίλεηαη κε ηνλ παιηφ, 

παξαδνζηαθφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο κάιηζηα ηα θαιχηεξα πιηθά, ην απνηέιεζκα είλαη 

εληππσζηαθφ θαη πνιχ γεπζηηθφ, γεγνλφο πνπ έρεη δηαθνξνπνηήζεη ην νχδν ηεο Λέζβνπ θαη ην 

έρεη θαηαηάμεη πξψην ζηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ.  

 



79 |  

 

 Σπξνθνκηθά πξντόληα 

Παξαδνζηαθά ηπξνθνκηθά πξντφληα (θαη κάιηζηα κε νλνκαζία πξνέιεπζεο) είλαη ην 

Λαδνηχξη Μπηηιήλεο, ε Φέηα, ην Καζέξη, ην πξφβεην 

γηανχξηη,  κνλαδηθά ζηε γεχζε ηνπο θαη ην άξσκά 

ηνπο.  

Οη παξαδνζηαθέο κνλάδεο ηπξνθφκεζεο, 

εγγπψληαη ηηο μερσξηζηέο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηέο 

ηνπ απφ ην ίδην ην γεγνλφο φηη κεηαπνηνχλ ην 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη ζχζηαζεο αηγνπξφβεην 

γάια ηεο πεξηνρήο πνπ ζα κπνξνχζε θάησ απφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο 

νηθνινγηθφ. 

Ζ θπζηθή ρισξίδα θαη νη ηνπηθέο θπιέο αηγνπξνβάησλ απνηεινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο 

γελεζηνπξγνχο παξάγνληεο ηεο αλψηεξεο πνηνηηθήο ζχλζεζεο ηνπ γάιαθηνο.  

Έλαο αθφκα φκσο, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ν άλζξσπνο-παξαγσγφο- ν νπνίνο 

δηαηήξεζε ρξφληα ηψξα ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ηπξνθφκεζεο πξνζθέξνληαο έηζη ζηηο λέεο γεληέο 

ην παξαδνζηαθφ θαη κνλαδηθφ ηπξί (Φέηα, Λαδνηχξη, Γξαβηέξα, Κεθαινηχξη, Καζέξη, θιπ) θαη 

γηανχξηη.  

 Αιίπαζηα 

 Έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα ηνπ Β. Αηγαίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ννκνχ 

Λέζβνπ, είλαη ηα αιίπαζηα. 

Παζίγλσζηε είλαη ζε φιν ηνλ θφζκν ε ζαξδέια Καιινλήο. Καη ζηα δπν κεγάια λεζηά ηνπ 

Ννκνχ (Λέζβνο θαη Λήκλνο) ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο 

θαη ηππνπνίεζεο ςαξηψλ.  

Ζ πξψηε χιε (ςάξηα) αιηεχεηαη θαζεκεξηλά απφ ηα ςαξνθάηθα θαη γξη-γξη ηνπ ηφπνπ καο. 

Ζ ηππνπνηεηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη κε θαζαξά εκπεηξηθφ ηξφπν πνπ καζαίλεηαη απφ γεληά ζε 

γεληά ελψ βειηηψλεηαη κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη θπζηθά κε πείξα. Δηδηθφηεξα, 

ηα ςάξηα πνπ επεμεξγάδνληαη θαη ηππνπνηνχληαη είλαη νη ζαξδέιεο, νη θνιηνί, ν γαχξνο, ε 

αληδνχγηα θαη ε ιαθέξδα. Ζ επεμεξγαζία ηνπο γίλεηαη κε θαζαξά αγλφ θαη παξαδνζηαθφ ηξφπν 

κφλν κε αιάηη.  

Δηθφλα 71: Γηάθνξα ηπξνθνκηθά πξντφληα 
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Απηφ φκσο, πνπ θάλεη ηα αιίπαζηα ηνπ λεζηνχ λα μερσξίδνπλ είλαη ε πνηφηεηα ησλ 

ςαξηψλ ηεο πεξηνρήο, πηζαλφλ ιφγσ ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ πιαγθηφλ πνπ 

ππάξρεη ζηελ πεξηνρή, θχξηα φκσο, ζηνπο δχν θφιπνπο ηεο Λέζβνπ (Γέξαο θαη Καιινλήο) 

 Παξαδνζηαθά εδέζκαηα 

ηνλ ηνκέα απηφ, εθηφο απφ θάπνηεο αλαγλσξηζκέλεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Λέζβν θαη 13 

γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί.  

        Με ηελ άλζηζε απηνχ ηνπ θιάδνπ, έρεη 

αλαβηψζεη κηα ζεηξά παξαδνζηαθψλ ηνπηθψλ 

ζπληαγψλ θαη κηα πινχζηα πνηθηιία πξντφλησλ 

έρεη αλαδπζεί ζηελ ηνπηθή παξαγσγή, φπσο 

γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, καξκειάδεο, βηνινγηθά 

γιπθίζκαηα, εδχπνηα, ζάιηζεο, δπκαξηθά, 

δηάθνξα βφηαλα θαη αξσκαηηθά θπηά, ειηέο, 

ηνπξζί, ηξαραλάο, αιιά θαη θεληήκαηα, 

πθαληά, θαιάζηα, εξγφρεηξα, εηθφλεο απφ παιηφ μχιν θ.ά. 

Ζ αλάπηπμε απηνχ ηνπ θιάδνπ, ηνλψλεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεζηνχ καο, 

εκπινπηίδεη ηελ  παξαγσγηθή θπζηνγλσκία ηνπ, εληζρχεη ηελ ηνπξηζηηθή καο ηαπηφηεηα θαη 

δεκηνπξγεί κηα αηζηφδνμε πξννπηηθή ελάληηα ζηελ εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ.  

 Μέιη 

Σν γλσζηφ γηα ηε γεχζε ηνπ θαη ην άξσκά ηνπ ζπκαξίζην κέιη ηεο Λέζβνπ, ην ζπλαληά 

θαλείο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ λεζηνχ, ελψ ε 

θαηεξγαζία ηνπ γίλεηαη κε παξαδνζηαθφ ηξφπν, 

ρσξίο πξφζζεηα, δηαηεξψληαο έηζη, γηα ρξφληα ηελ 

πνηφηεηά ηνπ θαη κεγαιψλνληαο κέξα κε ηε κέξα ηε 

θήκε ηνπ. 

ε κεξηθά ζεκεία επίζεο, (πεπθνδάζνπο 

Καιινλήο θιπ) κπνξείηε λα δνθηκάζεηε θαη άιιεο 

γεχζεηο φπσο ην πεπθφκειν ή ην αλζφκειν.  

Δηθφλα 72: Γηάθνξα παξαδνζηαθά εδέκαηα 
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 Κεξακηθά - Ξπιόγιππηα- Τθαληά 

Ζ Λέζβνο ήηαλ θαη είλαη έλα απφ ηα γλσζηφηεξα θέληξα παξαδνζηαθήο αγγεηνπιαζηηθήο. 

Ίζσο ιφγσ ηεο ζπζηάζεσο ηνπ ρψκαηφο ηεο 

(αξγηιφρσκα θαη θνθθηλφρσκα), είλαη νπζηαζηηθά 

"ζπαξκέλε" κε εξγαζηήξηα θεξακηθήο ή 

"ηζνπθαιάδηθα", φπσο ηα νλνκάδνπλ θαη ζηελ ηνπηθή 

νκηιία. Σα κεγαιχηεξα θαη ηα γλσζηφηεξα ηα 

ζπλαληά θαλείο ζην Μαληακάδν, ζηελ Αγηάζν θαη 

ζηε Μπηηιήλε φπνπ ε ηέρλε ηεο αγγεηνπιαζηηθήο 

κεηαβηβάδεηαη απαξάιιαρηε απφ γεληά ζε γεληά.  

 

Παξαδνζηαθή ιατθή ηέρλε ζηε Λέζβν είλαη θαη ε μπινγιππηηθή, φπνπ έκπεηξνη ηερλίηεο 

ζθαιίδνπλ ην μχιν ηεο ειηάο, ηεο θαζηαληάο θαη ηεο 

θεξαζηάο, δίλνληάο ηνπ κνξθή αλαιινίσηε ζην 

ρξφλν, είηε ηηκψληαο ηνπο αγίνπο ζηνπο λανχο θαη ζηα 

κνλαζηήξηα, είηε δηαθνζκψληαο ηα ζπίηηα κε ηα 

πεξίθεκα Λεζβηαθά μπιφγιππηα έπηπια πνπ ηα 

ζπλαληά θαλείο θαη ζηηο ηξεηο επείξνπο. Ζ Αγηάζνο, ν 

Αζψκαηνο θαη ε Μπηηιήλε είλαη νη θαηεμνρήλ 

πεξηνρέο πνπ ζπλαληάο  ηερλίηεο κε κεξάθη θαη 

γνχζην.  

 

Ζ ηέρλε ηεο πθαληνπξγίαο ήηαλ ηδηαίηεξα 

αλεπηπγκέλε ζηε Λέζβν. Μεγάιν ξφιν ζηελ αλάπηπμή ηεο 

έπαημε ν ζεζκφο ηεο πξνίθαο, πνπ επέβαιε ζηηο λέεο 

θνπέιεο λα εηνηκάζνπλ κφλεο ηνπο ηα «πξνηθηά» ηνπο. 

Παξάιιεια, ε ηέρλε απηή αλαπηχρζεθε φρη κφλν σο 

νηθνθπξηθή αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ρξεζηηθψλ, 

δηαθνζκεηηθψλ πθαληψλ θαη εηδψλ ξνπρηζκνχ, αιιά θαη 

σο νηθνηερλία πνπ πξφζθεξε πξφζζεην εηζφδεκα. Οη 

Δηθφλα 73: Δξγαζηήξην αγγεηνπιαζηηθήο 

Δηθφλα 74: Λεπηνκέξεηα απφ μπιφγιππην 

Δηθφλα 75: Παξαδνζηαθφ πθαληφ 
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λνηθνθπξάδεο έθαλαλ ηα πξνηθηά ηνπο κε πθαληά. Σα θνζκνχζαλ ζε θάζε γσληά ηνπ ζπηηηνχ, 

απφ ηα κηθξά ηξαπεδάθηα, ηα πηαηάθηα θαη ην δίζθν ζεξβηξίζκαηνο, κέρξη ηα παξάζπξα κε ηηο 

πεξίηερλεο θνπξηίλεο.  

Δπηπρψο πνπ θάπνηνη πξίλ απφ εκάο θξφληηζαλ λα θξαηήζνπλ θαη λα "δηδάμνπλ" ζηηο λέεο 

γεληέο απηή ηε ιατθή ηέρλε, πνπ ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα κε ην ίδην κεξάθη, κε ηελ ίδηα ηερληθή θαη 

κε ηα ίδηα κέζα. 

 

 Σνπξηζκόο 

Οη παξαγσγηθνί θιάδνη πνπ απνηεινχλ ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη ην εκπφξην, ν ηνπξηζκφο 

νη κεηαθνξέο, ε πγεία, ε εθπαίδεπζε, νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ε επηθνηλσλία.  

 

 

 

Δηθφλα 76: Παξαιία ηεο Πέηξαο 

 

 

 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη ηδηαίηεξα  ζεκαληηθφο θιάδνο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. Σν θιίκα, ν 

ήιηνο, νη αξραηφηεηεο, νη κνλαδηθέο παξαιίεο, απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα θάζε επηζθέπηε απφ 

φιν ηνλ θφζκν. Βέβαηα, αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία επεηδή ην επίπεδν ππεξεζηψλ ζπγθξηλφκελν 

κε αληαγσλίζηξηεο ρψξεο είλαη ρακειφ θαη αλ ζπλδπαζηεί κε ηελ αλεμέιεγθηε θεξδνζθνπία 

ζέηεη ζε θίλδπλν έλα βαζηθφ παξάγνληα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο ρψξαο. Γίλνληαη ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ 

φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. Μνξθέο ηέηνηνπ ηνπξηζκνχ  είλαη ν αγξνηνπξηζκφο, ν αζιεηηθφο 

ηνπξηζκφο, ν νξεηβαηηθφο, ν ρηνλνδξνκηθφο, ν ζαιάζζηνο, δηάθνξνη ρψξνη αξραηνινγηθνί, 

ηακαηηθέο πεγέο, πεξηπαηεηηθέο δηαδξνκέο, πγξνβηφηνπνη, ε απξφβιεηε θαη αλεθκεηάιιεπηε 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

πγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζηε Λέζβν νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ 

ηνπξηζκφ ηεο . Ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο παξνπζηάδεηαη απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε 

ζηελ Λέζβν. Απηή ηελ πεξίνδν ν ηξηηνγελήο ηνκέαο παξνπζηάδεη άλνδν φκσο, απηφ δελ αξθεί 
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γηαηί είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε ε δηάξθεηα. Γη απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζηε Λέζβν 

ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο. Ζ Λέζβνο  κπνξεί λα αλαπηπρζεί σο ηνπξηζηηθφ θέληξν κέζσ ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη λα παξνπζηάζεη κεγάιε αλάπηπμε ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο. 

Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, εθηφο απφ ηε ζπκβνιηθή έλλνηα πνπ έρεη απνθηήζεη σο κνξθή 

ηνπξηζκνχ, ηεο νπνίαο ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε αλαδήηεζε ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηεο 

επαθήο κε ηε θχζε, ε άξλεζε ησλ απξφζσπσλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ, ε απνθπγή ησλ θνζκηθψλ 

παξαιηψλ ή ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαθνπψλ κε ηελ πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη 

ζε θάζε εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ, ε νπνία πξνζειθχεη ηνπξίζηεο κε εηδηθά ελδηαθέξνληα, 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

θαη ηέινο, πξνζθέξεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο επνρηθφηεηαο.  

Μνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ: 

 Αγξνηνπξηζκφο 

 πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο 

 Οξεηβαηηθφο θαη  πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο 

 Δθπαηδεπηηθφο-πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 

 Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο  

 Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο 

 Υεηκεξηλφο ηνπξηζκφο 

Δηθφλα 77: Παξαιία Βαηεξψλ 
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 Παξάθηηνο, παξαιίκληνο, παξαπνηάκηνο, ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο ησλ 

πγξνβηφηνπσλ 

 Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο 

 Αζηηθφο ηνπξηζκφο 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη κνξθέο απηέο δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην καδηθφ ηνπξηζκφ, 

κε ηελ έλλνηα ηνπ παξαζαιάζζηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Χζηφζν, δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο 

απηφλ, ζπκβάιινληαο, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ 

ηεο πεξηθέξεηαο. 

 Αγξνηνπξηζκόο 

Οξηζκφο: Ο Αγξνηνπξηζκφο είλαη κηα ήπηα κνξθή βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη 

πνιπδξαζηεξηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, ε νπνία έρεη σο ζηφρνπο:  

- Να ζπκβάιεη ψζηε ν επηζθέπηεο λα γλσξίζεη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηηο αγξνηηθέο 

αζρνιίεο, ηα ηνπηθά πξντφληα, ηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ, 

ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη ηα απζεληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ απηνχ. 

 - Να θέξεη ηνλ επηζθέπηε ζε επαθή κε ηε θχζε θαζψο θαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

χπαηζξν, ζηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη, λα ςπραγσγεζεί θαη λα ληψζεη ηε ραξά ηεο 

πεξηήγεζεο, ηεο γλψζεο θαη ηεο αλαθάιπςεο.  

- Να θηλεηνπνηήζεη ηηο παξαγσγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ, 

ζπκβάιινληαο έηζη, ζηελ αεηθφξν πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ.  

Ο ζσζηά ζρεδηαζκέλνο θαη θαιά νξγαλσκέλνο αγξνηνπξηζκφο έρεη θαηαδεηρζεί φηη 

απνηειεί έλα απφ ηα απνηειεζκαηηθφηεξα εξγαιεία γηα ηε καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ελφο ηφπνπ . Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε απηήο ηεο κνξθήο ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο πεξηνρήο απνηεινχλ πιένλ ηα δηαθνξνπνηεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζηεξίδνληαη ζηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο.  

ε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, ν αγξνηνπξηζκφο απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ 

πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο ηνκέα κε ηνλ ηξηηνγελή. Γειαδή, ηεο παξαγσγήο γεσξγηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο κεηαπνίεζεο, κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 

Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγεί, ζηεξίδεη θαη ηνλψλεη ηελ ηνπηθή αγνξά, παξέρνληαο λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο, έλα ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα ζηηο αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο θαη ζπγθξαηψληαο 

ηνλ πιεζπζκφ ζηελ χπαηζξν. 
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Οη θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ αγξνηνπξηζκφ είλαη 

επηγξακκαηηθά νη παξαθάησ:  

 Αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα  

 Πξαηήξηα / Δθζεηήξηα αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ  

 Αγξνηνπξηζηηθά θέληξα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο  

 Σνπξηζηηθά γξαθεία πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηνξγάλσζε ή ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηεγήζεσλ νηθνηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο  

 Αγξνθηήκαηα  

 Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ  

 Δξγαζηήξηα ιατθήο ηέρλεο  

Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ επηζθέπηε, ν αγξνηνπξηζκφο απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ 

πξνσζεί κηα κνξθή ηαμηδηνχ κε ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ παξάδνζε, βαζηζκέλε ζηε 

γλσξηκία ηνπ κε ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα, ηζηνξία θαη θαζεκεξηλφηεηα. Μηα ζπλνιηθή εκπεηξία 

θαηά ηελ νπνία ν επηζθέπηεο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ ληφπην ηξφπν δσήο θαη ζπλδπάδεη ηελ 

αλαςπρή κε ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπ γηα θνηλσληθά, ηζηνξηθά, πεξηβαιινληηθά 

θαη άιια ζέκαηα ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο.  

Ννκηθό Καζεζηώο 

Ση πεξηιακβάλεη ε Διιεληθή Πξνδηαγξαθή ηνπ ΔΛΟΣ γηα ηνλ Αγξνηνπξηζκφ: 

Ζ Διιεληθή Πξνδηαγξαθή γηα ηνλ Αγξνηνπξηζκφ νπζηαζηηθά απνηειεί ην απφζηαγκα ησλ 

θαηά θαηξνχο πξνζπαζεηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε κηαο ζεηξάο πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ πνπ παξέρνληαη ζηελ ειιεληθή χπαηζξν. Σν πεξηερφκελφ ηεο 

αληαλαθιάηαη ζηνλ πιήξε ηίηιν ηεο, ν νπνίνο είλαη «Αγξνηνπξηζκφο: Οξνινγία θαη γεληθέο 

απαηηήζεηο γηα ηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ αγξνηνπξηζκνχ».  

Πεξηιακβάλεη νξηζκνχο γηα ηα παξαθάησ:  

 αγξνηνπξηζκφο 

 αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ  

 αγξνηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο  

 αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε θαη  

 κνξθέο αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ  
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Καη γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

απαηηήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε επηά επηκέξνπο δηαθξηηνχο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ήηνη:  

 Ννκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο (άδεηεο ιεηηνπξγίαο, πεξηνξηζκνί θιπ)  

 Κηηξηνδνκηθνί θαη Λεηηνπξγηθνί ξνη (αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά, δνκηθά πιηθά, 

εμνπιηζκφο, αζθάιεηα θιπ)  

 Πεξηβάιινλ (πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θηινπεξηβαιινληηθά κέηξα θιπ)  

 Σνπηθά ραξαθηεξηζηηθά (πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηζκηθψλ θαη 

θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο, ρξήζε θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ θιπ)  

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ (ζέζεηο εξγαζίαο, εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ)  

 Πειάηεο (επηθνηλσλία, κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο, ζπλερήο βειηίσζε)  

 πλέξγεηα- Άκηιια- Γηθηχσζε- Αληαγσληζηηθφηεηα - Καηλνηνκία  

χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο Πξνδηαγξαθήο, αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη νη 

επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγξνηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο , -ζε πεξηνρέο 

δειαδή κε κηθξφ πιεζπζκφ θαη πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ - θαη παξέρνπλ 

κία απφ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:  

 Γηακνλή  

 Δζηίαζε  

 Πεξηήγεζε ζηε θχζε  

 Δπαηζζεηνπνίεζε, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε  

 Γλσξηκία κε ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κηαο πεξηνρήο, επίζθεςε ζηα ηζηνξηθά θαη ινηπά 

αμηνζέαηα, ζπκκεηνρή ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο  

 Γλσξηκία κε παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, αγξνηηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη 

θαιιηέξγεηαο θαζψο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ εθιείςεη  

Αιιά γηαηί θάπνηνο λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ; 

Γηα λα θξαηεζεί ν θφζκνο ζηελ χπαηζξν. Γηα λα ηνλσζεί ε αγξνηηθή δσή, λα εληζρπζεί ην 

νηθνλνκηθφ εηζφδεκα. Γηα λα ζηακαηήζνπλ λα εξεκψλνπλ ηα νξεηλά ρσξηά θαη νη κεηνλεθηηθέο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο,  πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ είραλ κέρξη πξφζθαηα επθαηξία αλάπηπμεο 

θαη αμηνπνίεζεο. Γηα λα θξαηεζνχλ νη λένη ζηνλ ηφπν ηνπο θαη λα δψζνπκε δηέμνδν απφ ηελ 

αλεξγία. 
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Γελ είλαη ηπραίν φηη ε πνιηηηθή αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ απνηειεί θεληξηθή 

θαηεπζπληήξηα πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο απάληεζε ζηα δεηήκαηα ηεο 

πνιπιεηηνπξγηθήο γεσξγίαο, ηεο ελίζρπζεο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, ηεο πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο,  ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο. Απηφ ην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ πνιινί εηαίξνη καο ζηελ Δπξσπατθή νηθνγέλεηα 

έρνπλ πινπνηήζεη εδψ θαη δεθαεηίεο ζηελ Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηελ Απζηξία, ππήξμε ε απάληεζε 

ζηελ εξήκσζε ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζηε κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο. ήκεξα ππνινγίδεηαη 

φηη ην 70% ησλ Ακεξηθαλψλ, Απζηξαιψλ, Απζηξηαθψλ θαη Γεξκαλψλ θαη φρη πνιχ κηθξφηεξν 

πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θάλνπλ ζε εηήζηα βάζε αγξνηνπξηζκφ. 

 

Δηθφλα 78: Παξαδνζηαθφο μελψλαο ζηε Κάπε Λέζβνπ 

Με ηνλ αγξνηνπξηζκφ, πεηπραίλνπκε ηελ παξακνλή ησλ θαηνίθσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο, ηελ 

δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ηελ αλαθαίληζε ζπηηηψλ θαη αξρνληηθψλ πνπ 

αθέζεθαλ ζηνλ ρξφλν. Μέζσ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πξνβάιιεηαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε 

κνλαδηθφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο πνπ ράλεηαη θαη δηαβξψλεηαη. ήκεξα ππάξρνπλ πεξί ηηο 5.000 

νξεηλέο πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ελδερφκελν, είηε λα εμαθαληζηνχλ νινθιεξσηηθά, ιφγσ 

ηεο αξαηνθαηνίθεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ κεγάιε ειηθία, είηε λα απνθηήζνπλ έλα εληειψο λέν 

πιεζπζκφ πνπ ηπραίλεη λα θηάζεη εθεί ζαλ κεηαλάζηεο απφ θάπνηα άιιε ρψξα, θηλδπλεχνληαο 

έηζη λα ραζεί έλα κεγάιν θνκκάηη ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε λα 
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ζπγθξνηήζνπλ ηηο δπλακηθέο ηνπο, ζε κηα δηαδηθαζία επαηζζεηνπνίεζεο θαη αλάζηξνθεο πνξείαο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ, ν αγξνηνπξηζκφο ζα απνηειέζεη ην κεγάιν θίλεηξν. 

Παξάιιεια, δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη, απνηειεί κηα επθαηξία πξνζέγγηζεο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Δπξψπεο, θαζψο θαη ησλ θνηλσληψλ πνπ αλαπηχζζνληαη  ζηα πιαίζηα απηά παξ’ 

φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο. 

Σψξα πνπ ηα ζεκάδηα θνξεζκνχ ηνπ θιαζηθνχ κνληέινπ ηνπξηζκνχ έρνπλ αξρίζεη λα 

γίλνληαη εκθαλή θαη ηα νθέιε άξρηζαλ λα ηζνζθειίδνπλ ηα πξνβιήκαηα, είλαη θαλεξφ πσο 

πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε λέεο δηεμφδνπο θαη κνληέια ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. ήκεξα, αξρίδεη λα 

γίλεηαη ζπλείδεζε φηη ε αλάπηπμε ησλ ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ν αγξνηνπξηζκφο, 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζεβαζκνχ ζηνλ άλζξσπν θαη ζην πεξηβάιινλ είλαη ε 

πιένλ θαηάιιειε κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε γλσξηκία θαη επηθνηλσλία 

ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπξψπεο, ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ αλεθηηθφηεηα ηεο 

φπνηαο δηαθνξάο ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο επείξνπ. 

Ζ Διιάδα δελ ζα ζηακαηήζεη λα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην καδηθφ ηνπξηζκφ, αιιά φκσο, 

δηαζέηεη εμαηξεηηθνχο θαη πνηθίινπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα 

αλαδείμνπλ έλα λέν ελαιιαθηηθφ πξφζσπν, έλα ήπην ηνπξηζηηθφ κνληέιν, έλα πνηνηηθφ πξντφλ 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζε έλα εμίζνπ πνηνηηθφ ηκήκα ηεο αγνξάο. 

Ο αγξνηνπξηζκφο δελ είλαη απιψο κηα κνξθή ηνπξηζκνχ. Δίλαη κηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν δσήο, κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα, έλα φξακα. 

 Πεξηπαηεηηθόο-Σνπξηζκόο πγξνβηνηόπσλ 

Οη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Λέζβνπ γηα 

παξαθνινχζεζε πνπιηψλ. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηε Λέζβν, έρεη απνθηήζεη κεγάιε 

ζεκαζία, ε παξαηήξεζε ησλ πνπιηψλ, πνπ 

ειθχεη επηζηήκνλεο θαη επηζθέπηεο θπξίσο 

απφ ην εμσηεξηθφ, αιιά θαη φινπο ηνπο 

θπζηνιάηξεο. Οη εχθνια πξνζβάζηκεο 

πεξηνρέο, είλαη νη πδξνβηόηνπνη ηεο Αγίαο 

Παξαζθεπήο, ηνπ Νηηπίνπ-Λάξζνπ θαη ηεο 

θάιαο Καιινλήο. Δηθφλα 79: Πεξηπαηεηηθή δηαδξνκή 
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Δδψ εκθαλίδνληαη πνπιηά απφ ηελ Δπξψπε, ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή. ίγνπξα 

εληππσζηαθή είλαη ε ζέα ηελ άλνημε, θαηά ηε κεηαλάζηεπζε ησλ πνπιηώλ απφ ηελ Αθξηθή κε  

θαηεχζπλζε πξνο ηελ Δπξψπε. Σα πηελά πνπ ζπλαληάκε, είλαη ην Φνηληθόπηεξν 

(θιακίλγθν), πνπ εληππσζηάδεη κε ηα ξνδ θηεξά ηνπ, ν Μαπξνπειαξγόο, ε Αβνθέηα, ν 

Καιακνθαλάο, ε Καζηαλόρελα, ν Λεπθνπειαξγόο θαη πνιιά άιια. 

Δηθφλα 80: Τδξνβηφηνπνο Καιινλήο – Παξαηεξεηήξην πνπιηψλ 

 

ηνλ πδξνβηφηνπν ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, έρνπλ ζηεζεί δχν παξαηεξεηήξηα. Σν έλα δίπια 

ζηελ επαξρηαθή νδφ Μπηηιήλεο - Καιινλήο κεηά ηελ παξαθακπηήξην πξνο ηνλ Πνιηρλίην, εάλ 

ζπλερίζεηε πξνο Καιινλή, θαη ην δεχηεξν ζηελ πεξηνρή ησλ Αιπθψλ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο 

κεηά ηε δηαζηαχξσζε πξνο ην ρσξηφ ηεο Αγ. Παξαζθεπήο, εάλ ζηξίςεηε πξνο ηα αξηζηεξά. Σα 

πηελά κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη ζην ρσξηφ ηεο θάιαο Καιινλήο, ιίγν πξηλ ηελ είζνδν ηνπ 

ρσξηνχ, φηαλ έξρεζηε απφ ηελ Καιινλή, φπσο θαη ζηνλ Καιακηψλα ηνπ πδξνβηφηνπνπ Λάξζνπ-

Νηηπίνπ θαη ζηηο Αιπθέο ηνπ Πνιηρλίηνπ. Σέινο, ηα λεζάθηα απέλαληη από ηελ Πέηξα, ν Άε-

Γηώξγεο, ην Γιαξνλήζη θαη ην Μπξκήγθη, απνηεινχλ πξνζηαηεπφκελε δψλε άγξηαο 

νξληζνπαλίδαο. ηνλ Άε- Γηψξγε ιεηηνπξγεί νηθνινγηθφ παξαηεξεηήξην. 

Αξθεηφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ  
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• Σα ζεκαηηθά κνλνπάηηα γηα πεξηπαηεηηθέο πεξηεγήζεηο κε ζηνρεπκέλν νηθνινγηθφ, 

πνιηηηζηηθφ ή γεσκνξθνινγηθφ πεξηερφκελν φπσο νη δξφκνη ηεο ιάβαο (Απνιηζσκέλν 

Γάζνο ) θαη ηα κνλνπάηηα ηεο ειηάο (Κφιπνο ηεο Γέξαο) 

• Οη πεξηπαηεηηθέο δηαδξνκέο ζε ραξαγκέλα κνλνπάηηα θαη  αγξνηηθνχο δξφκνπο φπνπ 

κπνξνχλ νη επηζθέπηεο λα ζαπκάζνπλ ηε θχζε θαη λα απνιαχζνπλ ηηο θπζηθέο νκνξθηέο 

ηνπ λεζηνχ, φπσο ε νξεηλή πεξηνρή Πισκαξίνπ θαη ην ξνο ιπκπνο, 

• Οη ρψξνη εμεξεχλεζεο φπσο ηα ζπήιαηα Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ θαη Φνχζα θαη νη 

θαηαξξάθηεο Αριαδεξήο,  

Μηα πνιχ γλσζηή δηαδξνκή πνπ ηα πξνζθέξεη φια απηά είλαη απφ ηνλ Αζψκαην ζηνπο 

Αγίνπο Αλαξγχξνπο. Σν κνλνπάηη μεθηλά ζηα δπηηθά ηνπ ρσξηνχ, δίπια απφ ην λεθξνηαθείν. 

Αλεβαίλνπκε ην πιαθφζηξσην κνλνπάηη, ην νπνίν καο νδεγεί ζε έλα ζηαπξνδξφκη. πλερίδνπκε 

ηνλ αλεθνξηθφ δξφκν κε θαηεχζπλζε ηε Μεγάιε Βξχζε πξνο ηελ Άληξηα, ηνλ Καξπψλα θαη ηελ 

Κξπθηή. πλερίδνληαο, ν δξφκνο γίλεηαη θηδίζηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλαληάκε ην ξέκα. 

Πξνρσξάκε, πεξλάκε ην πνηάκη θαη κεηά απφ ιίγα κέηξα, θζάλνπκε ζην εθθιεζάθη ησλ Αγίσλ 

Αλαξγχξσλ. 

 Ηακαηηθόο Σνπξηζκόο 

Σα πινχζηα αλζξαθνχρα, ρισξηνχρα, ζεηνχρα θαη ξαδηνελεξγά λεξά, ε πνηθηιία ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ θαη ησλ κνλάδσλ ξαδηελέξγεηαο είλαη δηάζεκα ζηε Λέζβν απφ ηελ αξραηφηεηα 

θαη πξνζειθχνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ ζην λεζί.  

Απηφο ν πινχηνο, φπσο έρεη αλαιπζεί θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, θάλεη ηε Λέζβν ίζσο 

ην πην φκνξθν κέξνο γηα ζεξαπεπηηθφ-ηακαηηθφ ηνπξηζκφ ζηε Μεζφγεην.  

 Πνιηηηζηηθόο ηνπξηζκόο 

Δπίζεο, ε Λέζβνο έρεη λα πξνζθέξεη ζηνπο επηζθέπηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά αξθεηνχο θαη αμηνζαχκαζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κλεκεία θαη 

κνπζεία. Σα πεξηζζφηεξα έρνπλ πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 Θξεζθεπηηθόο ηνπξηζκόο 

Ζ κεγάιε  ζξεζθεπηηθή θιεξνλνκηά ηνπ λεζηνχ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί κπνξεί λα 

πξνζειθχζεη κεγάιν αξηζκφ ηνπξηζηψλ.  
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πκπέξαζκα 

Απηφο είλαη ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε Λέζβνο θαη πξέπεη κε 

θάζε ηξφπν λα ηνλ πξνβάιινπκε πξνο ηηο άιιεο ρψξεο έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί θαη λα αλέβεη ην 

επίπεδν ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζηελ πεξηνρή καο. Ζ Λέζβνο πξέπεη λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα 

λα βειηηψζεη ηηο ηνπξηζηηθέο επηζθέςεηο δηφηη είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο ηεο πξνφδνπ ηνπ 

ηξηηνγελνχο ηνκέα. Έλαο αθφκα ηξφπνο γηα λα αλαπηπρηεί ν ηξηηνγελήο ηνκέαο  είλαη κε ην 

εκπφξην ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ψζηε λα γίλνπλ επξέσο γλσζηά θαη λα απμεζεί ε δήηεζή ηνπο.  

πσο είδακε, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ηνπ λεζηνχ καο βαζίδεηαη ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 

θαηά θχξην ιφγν θαη γηα απηφ πξέπεη λα βνεζήζνπκε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ γηα λα 

ππάξμεη νηθνλνκηθή πξφνδνο.  
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ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Απφ ηελ επίζθεςε ηνπ θ. Ν. Ενχξνπ ζην ζρνιείν 
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Απφ ηελ επίζθεςε ηνπ ζρνιείνπ ζην γεσπάξθν Katakekaumene – Ζ Κακέλε Υψξα ηεο πφιεο Kula ηεο Σνπξθίαο. 
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