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Η Λέσβος διαθέτει μοναδικό πλούτο γεωλογικών μνημείων και 
τοπίων φυσικού κάλλους, περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος 

και πολιτιστικών μνημείων, τα οποία συνέβαλαν στην αναγνώρισή 
της ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO / UNESCO Global Geopark.

Η λεσβιακή ύπαιθρος είναι διάσπαρτη από ποικιλία γεωλογικών 
μνημείων και γεωμορφών, όπως ηφαίστεια, θερμές πηγές, σημαντι-
κές απολιθωματοφόρες θέσεις, μεγάλα γεωλογικά ρήγματα, καταρ-
ράκτες, παράκτιες γεωμορφές, που αποτελούν σημαντικά τεκμήρια 
της γεωλογικής ιστορίας του Αιγαίου. 

Στη δυτική χερσόνησο της Λέσβου δεσπόζει το Απολιθωμένο Δά-
σος, ένα μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα μνημείο της φύσης, το οποίο 
έχει κηρυχθεί «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» (ΠΔ 443/1985).

Η Λέσβος διαθέτει επίσης πλούσια βιοποικιλότητα. Λόγω ευνοϊκών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, διαθέτει πλουσιότατη χλωρίδα. Περισ-
σότερα από 1.400 taxa (είδη και υποείδη) φυτών περιλαμβάνονται 
στη χλωρίδα της και χωρίς υπερβολή το νησί θα μπορούσε να χαρα-
κτηρισθεί ως «Βοτανικός Παράδεισος» με αρωματικά-φαρμακευτι-

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ

3



κά, καλλωπιστικά και σπάνια φυτά, δένδρα και θάμνους. Την ιδιαίτερη 
οικολογική αξία της Λέσβου υπογραμμίζει η ένταξη τριών περιοχών 
που έχουν χαρακτηριστεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και έξι πε-
ριοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας για 
την ορνιθοπανίδα στο Ευρωπαϊκό οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Το 
Ευρωπαϊκό οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο ζωνών 
προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη δια-
τήρηση των πιο πολύτιμων και των πλέον απειλούμενων ειδών και 
ενδιαιτημάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι τρεις περιοχές της 
Λέσβου που έχουν ενταχθεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (SCI) είναι:

α. Δυτική Χερσόνησος - Απολιθωμένο Δάσος 
β. Κόλπος Καλλονής και χερσαία παράκτια ζώνη
γ. Κόλπος Γέρας, Έλος Ντίπι και Όρος Όλυμπος.

Η μακρά γεωλογική ιστορία της Λέσβου αντανακλάται στην πολύ-
πλοκη γεωλογική της δομή και στον μεγάλο αριθμό γεωτόπων, όπως 
ονομάζονται οι θέσεις ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος. 

Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της Λέσβου, οι κλιματικές συνθή-
κες, τα γόνιμα εδάφη, οι θερμές πηγές, οι ορυκτοί πόροι, δημιούργη-
σαν τις ευνοϊκές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ανθρώπων από 
την παλαιολιθική εποχή. 

Στη Λέσβο συναντώνται προϊστορικά και ιστορικά αρχαιολογικά 
μνημεία, μεσαιωνικά κάστρα, βυζαντινά μοναστήρια, παραδοσιακοί 
οικισμοί. Η πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά συνδέεται με τη χρή-
ση τοπικών δομικών υλικών που παραπέμπουν στη γεωλογική ιστο-
ρία και κληρονομιά. 

Είναι ο γενέθλιος τόπος σημαντικών προσωπικοτήτων των γραμ-
μάτων και των τεχνών, όπως η ποιήτρια Σαπφώ, ο φιλόσοφος Θεό-
φραστος, ο ποιητής Αλκαίος, ο φιλόσοφος Πιττακός, ο Τέρπανδρος ο 
κιθαρωδός, αλλά και από τους νεώτερους ο ζωγράφος Γ. Ιακωβίδης, 
ο νομπελίστας ποιητής του Αιγαίου Οδυσσέας Ελύτης. 

Η Λέσβος προσφέρει στους επισκέπτες της, τη δυνατότητα να γνω-
ρίσουν και να επισκεφτούν τα οργανωμένα πάρκα του Απολιθωμένου 

Δάσους, ένα δίκτυο γεωτόπων και γεωμνημείων, σημαντικούς οικοτό-
πους, επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, τα οποία ανα-
δεικνύουν τη διαχρονία της παρουσίας του ανθρώπου στη Λέσβο και τη 
στενή του σχέση με το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. 

Η Λέσβος διαθέτει επίσης ένα δίκτυο σημαντικών Μουσείων που 
καλύπτουν ποικιλία θεμάτων. 

Οι επισκέπτες της μπορούν να συμμετάσχουν σε ποικίλες γεωτου-
ριστικές και οικοτουριστικές δράσεις, πρωτότυπα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα, θαλάσσιες και αγροτουριστικές δραστηριότητες, πολιτιστι-
κά φεστιβάλ αλλά και πεζοπορία στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον 
που περπάτησε ο Αριστοτέλης και ο Θεόφραστος.

Η αναγνώριση της Λέσβου ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO στη-
ρίζεται στη δέσμευση των τοπικών αρχών, των επιστημονικών φο-
ρέων και της τοπικής κοινωνίας για την προστασία και ανάδειξη των 
στοιχείων της γεωλογικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόκειται για προσπάθεια που είχε τη συμπαράσταση πολλών επι-
στημονικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και κοι-
νωνικών φορέων της Λέσβου, οι οποίοι στηρίζουν τις πρωτοβουλίες 
και δράσεις του Γεωπάρκου Λέσβου.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου συ-
ντονίζει τις δράσεις για την ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς και 
των γεωτόπων της Λέσβου.

Η λειτουργία του Γεωπάρκου Λέσβου υποστηρίζεται από πολλούς 
φορείς και επιχειρήσεις που συμβάλουν στην προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παράδοσης, της τοπικής γαστρο-
νομίας και των τοπικών προιόντων.

Στο πλαίσιο της πράξης «Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Γεωπάρκα» 
GEO-IN του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύ-
προς 2014-2020, το Γεωπάρκο Λέσβου συνεργάζεται με τα Γεωπάρ-
κα του Ψηλορείτη και της Σητείας στην Κρήτη και το Γεωπάρκο Τροό-
δους στην Κύπρο για την από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων 
και την προβολή των τεσσάρων περιοχών των Γεωπάρκων ως προ-
ορισμών εναλλακτικού τουρισμού.
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Lesvos Island
UNESCO
Global Geopark

Στο Γεωπάρκο Λέσβου έχουν εντοπισθεί εντυπωσιακοί γεώτοποι 
σε κάθε γωνιά του νησιού, αινιγματικά οικοδομήματα που στέκουν 
αγέρωχα διαμορφώνοντας ένα ανεπανάληπτο φυσικό τοπίο εκεί 
όπου και ο κάθε ταπεινός βράχος προσμένει για να μας διηγηθεί την 
ιστορία του.

Οι Γεώτοποι της Λέσβου έχουν διακριθεί με βάση διεθνή κριτήρια 
στις ακόλουθες κατηγορίες:

● Απολιθωματοφόρες θέσεις
● Ηφαιστειακοί γεώτοποι
● Γεωμορφολογικοί γεώτοποι
● Τεκτονικοί - Στρωματογραφικοί γεώτοποι
● Καταρράκτες
● Θερμές πηγές.
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ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
01 ΠΑΡΚΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

(ΜΠΑΛΗ ΑΛΩΝΙΑ)
39°12΄31.09˝Β 25°53΄49.47˝Α

02 ΠΑΡΚΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΣΙΓΡΙΟΥ 
39°12΄39.58˝Β 25°51΄19.15˝Α

03 ΠΑΡΚΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΠΛΑΚΑΣ
39°12΄16.01˝Β 25°51΄9.76˝Α

04 ΠΑΡΚΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΝΗΣΙΩΠΗΣ
39°13΄9.19˝Β 25°50΄22.31˝Α

05 ΜΗΘΥΜΝΑ (ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ) 
39°20΄57.89˝Β 26°10΄20.57˝Α

71 ΜΟΡΙΑ: ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ MEGALODON 
72 ΓΑΒΑΘΑΣ - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΖΩΙΚΟ 

ΑΠΟΛΙΘΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ 
ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

73 ΛΑΨΑΡΝΑ: ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΖΩΩΝ ΤΟΥ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

74 ΒΑΤΕΡΑ: ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΖΩΩΝ 2 ΕΚ. 
ΧΡΟΝΩΝ  
(ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΡΙΣΑΣ)

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ
06 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΣ ΔΟΜΟΣ ΥΨΗΛΟΥ – 

ΣΤΗΛΟΕΙΔΕΙΣ ΛΑΒΕΣ
39°13΄51.97˝Β 25°56΄7.26˝Α

07 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΣ ΔΟΜΟΣ - 
ΛΑΚΚΟΛΙΘΟΣ ΕΡΕΣΟΥ
39° 9΄29.72˝Β 25°55΄44.14˝Α

08 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΦΛΕΒΑ ΕΡΕΣΟΥ
39° 9΄56.51˝Β 25°54΄51.03˝Α 

09 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΣ ΔΟΜΟΣ ΜΑΣΤΟΥ - 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΡΕΣΟΥ
39° 8΄1.66˝Β 25°56΄6.33˝Α 

10 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΣ ΔΟΜΟΣ ΠΟΡΤΟΣ - 
ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
39°9΄25.42˝Β 25°58΄31.31˝Α

11 ΔOMOI - ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΚΑΛΔΕΡΑ 
ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
39° 7΄36.41˝Β 26° 0΄34.21˝Α

12 ΔΟΜΟΙ - ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΚΑΛΔΕΡΑ 
ΒΑΤΟΥΣΑΣ 
39°13΄48.87˝Β 26° 3΄12.72˝Α

13 ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΥΣΑΣ 
39°14΄19.12˝Β 26° 2΄44.91˝Α

14 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΛΑΤΥΠΟΠΑΓΕΣ 
ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ
39°12΄40.65˝Β 26° 3΄21.88˝Α 

15 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΦΛΕΒΑ ΦΙΛΙΑΣ
39°15΄30.52˝Β 26° 8΄45.30˝Α

16 ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΟΤΙΑΣ
39°15΄26.02˝Β 26° 6΄41.78˝Α 

17 «ΚΕΡΙΑ» ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 
39°15΄16.16˝Β 26° 9΄31.72˝Α

18 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΣ ΔΟΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ
39°22΄5.88˝Β 26°10΄38.88˝Α

19 ΣΤΗΛΟΕΙΔΕΙΣ ΛΑΒΕΣ ΠΕΛΟΠΗΣ
 39°18΄56.05˝Β 26°15΄7.56˝Α

20 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
39°19΄36.42˝Β 26°10΄33.33˝Α

21 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΦΛΕΒΑ ΠΕΤΡΑΣ 
ΑΥΛΑΚΙ
39°19΄20.56˝Β 26° 9΄52.56˝Α

22 ΣΤΗΛΟΕΙΔΕΙΣ ΛΑΒΕΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
39°22΄23.39˝Β 26°10΄52.70˝Α

23-24 ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ - 
ΔΟΜΟΙ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΓΛΑΣ
39°20΄6.55˝Β 26°14΄52.47˝Α

25 ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ - ΡΕΥΜΑ ΛΑΒΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ
39°22΄27.03˝Β 26°18΄10.67˝Α

26 ΣΤΗΛΟΕΙΔΕΙΣ ΛΑΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΑ 
(ΤΟΚΜΑΚΙΑ)
39°18΄53.89˝Β 26°26΄47.12˝Α

27 ΙΓΝΙΜΒΡΙΤΗΣ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ
39°10΄48.72˝Β 26°17΄43.75˝Α

28 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΦΛΕΒΑ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ
39° 6΄34.01˝Β 26°32΄10.44˝Α

43 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΦΛΕΒΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ
39° 21΄31.83˝Β 26° 11΄33.48˝Α

44 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΚΑΛΔΕΡΑ ΑΓΡΑΣ
39° 9΄5.18˝Β 26° 4΄12.79˝Α

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ
29 ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) 

39°15΄31.54˝Β 25°58΄56.10˝Α

30 ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΛΓΑΡΗ (ΒΑΤΟΥΣΑ)
39°14΄2.60˝Β 26° 1΄8.00˝Α

31 ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΣΙΚΝΙΑ
39°14΄56.26˝Β 26°14΄13.09˝Α

32 ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΨΑΜΜΙΤΕΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
38°58΄6.91˝Β 26°23΄22.17˝Α

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ - ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ 
ΓΕΩΤΟΠΟΙ

33 ΤΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ 
ΚΡΥΦΤΗΣ - ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
38°59΄45.63˝Β 26°17΄37.87˝Α

34 ΡΗΓΜΑ ΑΝΤΙΣΣΑΣ 
39°13΄9.75˝Β 25°58΄26.28˝Α

35 ΡΗΓΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
39°14΄35.05˝Β 26°16΄11.07˝Α

36 ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΥ
39° 4΄26.86˝Β 26°21΄14.49˝Α

37 ΡΗΓΜΑ ΛΑΡΣΟΥ
39° 7΄21.85˝Β 26°27΄17.43˝Α

38 ΡΗΓΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ
39° 6΄56.41˝Β 26°29΄54.61˝Α

39 ΑΓΡΙΛΙΑ 
39° 0΄33.73˝Β 26°35΄45.52˝Α

40 ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΦΙΟΛΙΘΩΝ
39° 7΄21.85˝Β 26°27΄17.43˝Α

41 ΦΥΚΙΟΤΡΥΠΑ 
39° 6΄42.31˝Β 26°34΄1.36˝Α

42 «ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ» ΛΙΜΝΑΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
39° 7΄34.19˝Β 26°32΄54.36˝Α 

ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
53 ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

39° 4΄25.68˝Β 26°12΄0.61˝Α

54 ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ
39° 6΄45.74˝Β 26°29΄55.53˝Α

55 ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ
39° 6΄3.51˝Β 26°12΄3.76˝Α

56 ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΡΓΕΝΟΥ
39°22΄34.81˝Β 26°15΄57.41˝Α

57 ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ 
ΘΕΡΜΗΣ
39°10΄54.66˝Β 26°29΄54.37˝Α

58 ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΦΤΑΛΟΥ 
39°22΄45.81˝Β 26°12΄58.29˝Α

59 ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΦΤΗΣ 
38°59΄45.63˝Β 26°17΄37.87˝Α

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ

60 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΠΕΣΣΑΣ
39° 7΄23.09˝Β 26°16΄2.68˝Α

61 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΜΑΝ΄ ΚΑΤΣΑ
39°16΄36.36˝Β 26°21΄32.75˝Α

62 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΑ 
(ΚΛΑΠΑΔΟΥ)
39°16΄27.63˝Β 26°11΄29.80˝Α

63 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΛΑΚΚΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΣ (ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ)
39°18΄41.31˝Β 26° 9΄6.32˝Α 

64 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 
39°13΄1.08˝Β 26° 7΄50.52˝Α 

65 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ 
(ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ)
39°11΄29.97˝Β 26° 7΄17.13˝Α 

66 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΒΑΘΥΛΙΜΝΟΣ 
(ΧΙΔΗΡΩΝ)
39°12΄30.60˝Β 26°2΄13.11˝Α

67 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΜΕΘΑΛΙΑ
39°11΄32.76˝Β 25°58΄12.97˝Α

68 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΝΙΓΙΔΑ 
39° 4΄4.57˝Β 26°14΄26.59˝Α

ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΓΕΩΤΟΠΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ 
ΠΑΡΚΟ ΝΗΣΙΩΠΗΣ
Μια μοναδική εμπειρία μπορούν 
να βιώσουν οι επισκέπτες του 
Θαλάσσιου Πάρκου Απολιθω-
μένου Δάσους Νησιώπης, του 
πρώτου θαλάσσιου πάρκου απο-
λιθωμάτων στην Ελλάδα. Η Νη-
σιώπη είναι η νησίδα που κλείνει 
από δυτικά τον κόλπο του Σιγρί-
ου και αποτελεί τμήμα του Απολι-
θωμένου Δάσους Λέσβου.

Με το ειδικό σκάφος με γυά-
λινο πυθμένα «ΝΗΣΙΩΠΗ» υλο-
ποιούνται θαλασσινές περιηγή-
σεις στην παράκτια ζώνη του 
Σιγρίου και στο θαλάσσιο τμήμα 

περιμετρικά της νησίδας Νησιώ-
πη. Εντυπωσιακοί απολιθωμέ-
νοι κορμοί δέντρων αλλά και η 
πλούσια βενθική χλωρίδα και πα-
νίδα κερδίζουν το ενδιαφέρον. Οι 
επισκέπτες του Θαλάσσιου Πάρ-
κου Νησιώπης μπορούν επίσης 
να περιηγηθούν μέσα από ειδικά 
διαμορφωμένες περιπατητικές 
διαδρομές στις 44 εντυπωσιακές 
απολιθωματοφόρες θέσεις του 
Απολιθωμένου Δάσους. 

Πληροφορίες: 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Σίγρι Λέσβου Τ.Κ. 81103
Τηλ.-Fax: 22530 54434 / 22510 47033
E-mail: lesvospf@otenet.gr

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΕΣ 
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
Μια ευρεία επιλογή από ημερήσιες 
θαλάσσιες εκδρομές όπως παρα-
τήρησης ηλιοβασιλέματος, ψαρέ-
ματος κ.ά. προσφέρονται στους 
επισκέπτες της βόρειας Λέσβου με 
το παραδοσιακό καραβάκι Santa 
Elena. Με σημεία αφετηρίας το λι-
μάνι του Μολύβου και της Πέτρας 
μπορούν να γνωρίσουν το παρά-
κτιο τοπίο αλλά και να απολαύσουν 
το κολύμπι και πολλές ακόμη δρα-
στηριότητες.

Πληροφορίες:
Lesvorama Travel & Shipping Agency
M. Γούτου 22, Τ.Κ. 81108 
Μήθυμνα Λέσβου
Τηλ.: 22530 72291 - Fax: 22530 72292
E-mail: info@lesvos-cruises.com 
www.lesvos-cruises.com

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 
– ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΥΦΤΗ

Με αφετηρία τη μαρίνα Πλωμα-
ρίου, οι επισκέπτες της Λέσβου 
μπορούν να ανακαλύψουν πα-
νέμορφους παράκτιους τόπους 
όπως την Παναγία Κρυφτή, την 
παραλία των Βατερών, τον Άγιο 
Φωκά, την παραλία Τάρτι, τον 
Άγιο Ερμογένη μέσα από ειδικές 
θαλασσινές διαδρομές με το καΐκι 
Ασπασία.

Πληροφορίες:
Aspasia Sea Cruizes
Πλωμάρι Λέσβου
Τηλ.: 22520 32898, 
22520 32825, 
6977570711
www.imperial-lesvos.gr/aspasia.htm

θαλασσια περιηγηση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ  ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ
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ALTERNATIVE SAILING

Η ALTERNATIVE SAILING λει-
τουργεί στη Λέσβο με βάσεις στη 
Μαρίνα Μυτιλήνης και το λιμάνι 
του Μολύβου.

Τα ταξίδια της είναι ένας συνδυ-
ασμός της ιστιοπλοΐας με τα όσα 
πλουσιοπάροχα παρέχει η Λέσβος 
και το Βόρειο Αιγαίο. Εκτός από 
τις συγκινήσεις ενός ημερήσι-
ου ή πολυήμερου ταξιδιού με τα 
πανιά και τον άνεμο, τα παιχνίδια 
του ήλιου και των κυμάτων της 
θάλασσας, τα γραφικά λιμανάκια, 
τους μικρούς, απρόσιτους από τη 
στεριά όρμους, τα πολυάριθμα νη-
σάκια, η ALTERNATIVE SAILING 
σας ταξιδεύει στις γεύσεις, τη βιο-
ποικιλότητα και τον πολιτισμό της 
Λέσβου με στόχο να σας προσφέ-
ρει βιωματικές εμπειρίες.

Η ALTERNATIVE SAILING συ-
νεργάζεται με φορείς και άλλων 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στο σχεδιασμό ταξιδιών όπου 
συνδυάζονται η ιστιοπλοΐα με την 
ποδηλασία, τις καταδύσεις, την 
παρατήρηση πουλιών και της 
άγριας χλωρίδας, την πεζοπορία, 
την ορειβασία και πολλές άλλες 
δραστηριότητες που μπορεί να 
προσφέρει η Φύση της Λέσβου.

Πληροφορίες: 
ALTERNATIVE SAILING
Τηλ. 6974792050, 6978893703
E-mail: info@alternativesailing.gr

WINd SuRf - KITE SuRf

Wind surf και Kite surf, από τα 
πιο συναρπαστικά θαλάσσια σπορ, 
μπορούν να συμμετάσχουν οι επι-
σκέπτες του Γεωπάρκου Λέσβου. 
Στο βόρειο άκρο του κόλπου Σι-
γρίου λειτουργεί το WINDSURF 
– KITESURF CENTRE SIGRI που 
προσφέρει υπηρεσίες εκμάθησης 
όλων των επιπέδων. Η αναμέτρη-
ση με τα μοναδικά στοιχεία της 
φύσης, τον αέρα και το νερό στα 
τα πεντακάθαρα νερά του Σιγρίου 
προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες.

Πληροφορίες: 
Sigri Surf
Σίγρι Λέσβου Τ.Κ. 81103
Τηλ.: 22530 54600 , 
0043 (0)6507152779
E-mail:office@sigrisurf.com
www.sigrisurf.com

Καταδύσεισ

H μεγάλη ακτογραμμή του νη-
σιού της Λέσβου σε συνδυασμό 

με τον τεράστιο πλούτο του βυθού 
της δημιουργούν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για όσους αναζη-
τούν τη μαγεία της υποβρύχιας 
εξερεύνησης. Ναυάγια, πολύχρω-
μα κοράλλια, πλούσιο ζωικό βα-
σίλειο και η μοναδική μορφολογία 
του βυθού δημιουργούν δεκάδες 
προορισμούς κατάλληλους για κα-
ταδύσεις.

ιστιοπλοΐα

Για τους λάτρεις της ιστιοπλο-
ΐας, το Γεωπάρκο Λέσβου 

δίνει την ευκαιρία για γνωριμία 
με τις υπέροχες θάλασσας του 
νησιού και του Αιγαίου. Στον νησί 
ο Λεσβιακός Όμιλος Ιστιοπλοΐας 
Ανοιχτής Θαλάσσης και ο Ιστιο-
πλοϊκός Όμιλος Μυτιλήνης προ-
σφέρουν μοναδικές εμπειρίες 
τόσο σε έμπειρους ιστιοπλόους, 
όσο και σε αυτούς που θέλουν να 
κάνουν μία ιστιοπλοϊκή βόλτα. 

Ο Λεσβιακός Όμιλος Ιστιοπλοΐ-
ας Ανοιχτής Θαλάσσης λειτουργεί 
σχολή με θεωρητικά και πρακτι-
κά μαθήματα, διοργανώνει κάθε 
χρόνο τον αγώνα «Περίπλους 
Λέσβου», συμμετέχει σε αγώνες 
άλλων ομίλων και στην Aegean 
Regata. 

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μυτι-
λήνης λειτουργεί σχολές εκμά-

θησης ιστιοπλοΐας για παιδιά και 
ενήλικες και διεξάγει περιφερει-
ακούς και διασυλλογικούς αγώ-
νες ανοιχτής θαλάσσης αλλά και 
ιστιοπλοΐας ολυμπιακών διαδρο-
μών και συμμετέχει σε αγώνες σε 
όλη την Ελλάδα. 

Πληροφορίες: 
Λεσβιακός Όμιλος Ιστιοπλοΐας 
Ανοιχτής Θαλάσσης (ΛΟΙΑΘ)
Δεξιός Λιμενοβραχίονας, 
Τ.Θ. 57, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100 
Τηλ.-Fax: 22510 20204 
E-mail: info@oscl.gr 
www.oscl.gr

ΙΣΤΙΟΠΛΟϊΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πληροφορίες: 
Παναγιούδα Μυτιλήνης, Παράρτημα: 
Μαρίνα Μυτιλήνης
Τ.Θ. 32, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100
E-mail: info@i-o-m.gr 
www.i-o-m.gr

ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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LESVoS ScubA 
ocEANIc cENTRE

Το κέντρο καταδύσεων Lesvos 
Scuba Oceanic Centre λειτουργεί 
στο νησί της Λέσβου από το 2002 
από το Yako II Beach Bar που βρί-
σκεται στην παραλία της Πέτρας 
και προσφέρει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες κατάδυσης σε ντόπιους 
και επισκέπτες. Οι εκπαιδευτές του 
είναι εξειδικευμένοι και επίσημα 
αναγνωρισμένοι από την Ελληνική 
Κυβέρνηση και το PADI – CMAS.

Το Lesvos Scuba Oceanic Centre 
ακολουθεί το PADI εκπαιδευτικό 
σύστημα και τα πρότυπα, προσφέ-
ροντας ένα ευρύ φάσμα μαθημά-
των που καλύπτουν τις ανάγκες 
τόσο αρχάριων όσο και έμπειρων 
δυτών. Όλα τα μαθήματα υποστη-
ρίζονται πλήρως με εκπαιδευτι-
κό υλικό (εκπαιδευτικά εγχειρί-
δια, CD, DVD). Χρησιμοποιείται 
Scubapro καταδυτικός εξοπλισμός 
(ρυθμιστές, BCD, στολές κ.λπ.).

Πληροφορίες:
Lesvos Scuba Oceanic Centre
Τηλ. 6945998764, 6981026085
E-mail: info@lesvoscuba.gr

θερμεσ πηγεσ

ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΛΠΟΥ 
ΓΕΡΑΣ “ΘΕΡΜΑ”

Οι θερμές πηγές «Θέρμα» ανα-
βλύζουν μέσα σε νεογενή ιζή-
ματα που περιλαμβάνουν στρώ-
ματα αργίλου και ψαμμίτες. Η 
ανάβλυση του νερού γίνεται 
μέσω του μεγάλου ρήγματος με 
διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ που οριοθετεί 
την ανατολική ακτή του κόλπου 
Γέρας και εμφανίζει εντυπωσι-
ακές κατοπτρικές επιφάνειες. 
Η θερμοκρασία του νερού είναι 
39,7οC και ραδιενέργεια 1.8. Η 
πηγή ορίζεται ως χλωριονατρι-
ούχος και στο νερό περιέχονται 
χλωριούχο αμμώνιο, βρωμιούχο 
νάτριο, νιτρικό κάλιο, χλωριούχο 
ασβέστιο, χλωριούχο μαγνήσιο 
κ.λπ. Συστήνεται για τη θεραπεία 
ρευματισμών, αρθρίτιδας, ψαμ-
μιάσεις, βρογχίτιδες, γυναικολο-
γικές παθήσεις και άλλα. 

Πληροφορίες:
ΘERMASPA
7ο χλμ. Μυτιλήνης – Καλλονής
Τηλ.: 2251041503/ 6944051212
Ε-mail: contact@thermaspalesvos.com
www.thermaspalesvos.com

 πεΖοπορια 
στη λεσΒο
ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΑΒΑΣ

Για τους λάτρεις της πεζοπορίας 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
έχει χαράξει στη δυτική Λέσβο 
ένα δίκτυο περιπατητικών δια-
δρομών που ενώνουν τους γεώ-
τοπους με την ονομασία «Τα Μο-
νοπάτια της Λάβας». Οι περιοχές 
των διαδρομών παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο γεωλογικό, αρχαιολο-
γικό, πολιτιστικό και αισθητικό 
ενδιαφέρον.

Πληροφορίες για τα 
«ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΑΒΑΣ»:
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Τηλ. 22510 47033, 22530 54434
E-mail: lesvospf@otenet.gr

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
Στη Λέσβο ξεδιπλώνεται σήμερα 
ένα Δίκτυο Περιπατητικών Δια-
δρομών από την Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε).
Πρόκειται για 18 μονοπάτια που 
καλύπτουν όλο το νησί και επι-
φυλάσσουν πολλές εκπλήξεις 
για τους επισκέπτες τους. Επι-
σκεφθείτε λοιπόν τα πανέμορφα 
δάση, τους καστανιώνες, τα μο-
νοπάτια της ελιάς, της παραδοσι-
ακής κτηνοτροφίας, περπατήστε 
στο πλακόστρωτο της «πατου-
μένης», της Αγιάσου, χαρείτε τα 
δροσερά νερά των κόλπων της 
Γέρας και της Καλλονής κάτω 
από την σκιά των ατελείωτων 
ελαιώνων, γνωρίστε τη μοναδι-
κότητα της φύσης του Απολιθω-
μένου Δάσους, το αγέρωχο κά-
στρο του Μολύβου, παρατηρήστε 
τα σπάνια πουλιά στους υγροβιό-
τοπους, περιδιαβείτε τα παραδο-
σιακά χωριά, ξεκουραστείτε στα 
παραδοσιακά καφενεία, αναζω-
ογονηθείτε στις ιαματικές πηγές.

Πληροφορίες & ενημερωτικό υλικό:
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου 
(ΕΤΑΛ Α.Ε.)
Τηλ. 22510 29400

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
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ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΜΟΛΥΒΟΥ

Ένα μοναδικής ομορφιάς Δίκτυο 
Περιπατητικών Διαδρομών μπο-
ρούν να ανακαλύψουν οι περι-
πατητές στην ευρύτερη περιοχή 
του Μολύβου. Πανέμορφα τοπία, 
χλωρίδα και πανίδα, στοιχεία της 
παραδοσιακής κτηνοτροφίας, πα-
ραδοσιακά χωριά και καφενεία, 
ιαματικές πηγές, κοιλάδες, ξωκλή-
σια και πολλές ακόμα διαφορετικές 
εικόνες εναλλάσσονται ασταμάτητα 
χαρίζοντας στους επισκέπτες τους 
ανεπανάληπτες εμπειρίες.

Για την διευκόλυνση των περι-
πατητών έχει εκδοθεί καλαίσθητο 
έντυπο φυλλάδιο-χάρτης που πε-
ριέχει αναλυτική περιγραφή για τις 
προτεινόμενες περιπατητικές και 
ποδηλατικές διαδρομές.

Πληροφορίες & παραλαβή του 
φυλλαδίου – χάρτη των διαδρομών:
Γραφείο του Φορέα Τουρισμού 
Μήθυμνας
Τηλ. 22530 71990
E-mail: info@visitmolivos.com

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ:

ΟΡΕΙΑΣ – ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΛΕΣΒΟΥ

Ο ΟΡΕΙΑΣ καλεί τους φίλους 
του να απολαύσουν τη φύση και 
να ανακαλύψουν τη λεσβιακή 
ύπαιθρο, να ασκηθούν ευχάρι-
στα και να θαυμάσουν τα ιστορι-
κά και θρησκευτικά μνημεία της 
Λέσβου, να γευτούν τα τοπικά 
εδέσματα, να συμμετάσχουν σε 
εκδηλώσεις με χορό και τραγού-

δι αλλά και να φωτογραφίσουν τα 
μικρά και μεγάλα θαύματα γύρω 
μας.

Πληροφορίες & χάρτες διαδρομών:
ΟΡΕΙΑΣ – Ορειβατικός Πεζοπορικός 
Σύλλογος Λέσβου
Τηλ. 6974118668
E-mail: oreias@gmail.com
 

dISA TRAVEL
Η πεζοπορία στη Λέσβο είναι πά-
ντα μια περιπέτεια καθώς υπάρ-
χουν τόσα πολλά να δει κανείς 
και τόσα πολλά να απολαύσει και 
να βιώσει στην αυθεντική εξοχή 
της Λέσβου. Το DISA-Travel ορ-
γανώνει για τους περιπατητές 
της Λέσβου όμορφες και ενδια-
φέρουσες διαδρομές σε διάφο-
ρες περιοχές του νησιού, όλες τις 
εποχές του έτους. Μέσα από τις 
διαδρομές οι περιπατητές μπο-
ρούν να απολαύσουν τα πλούσια 
δάση από πεύκα, τις όμορφες 
παραλίες, τη φανταστική θέα, να 
γνωρίζουν τη μοναδική χλωρίδα 
και πανίδα, τα όμορφα χωριά, τις 
εκκλησίες και τα μοναστήρια, τις 
ταβέρνες με νόστιμα τοπικά εδέ-
σματα, αλλά και όλα τα μικρά και 
μυστικά μέρη που μόνο οι ντόπιοι 
γνωρίζουν.

Τηλ.: 0049 172 8022147, 
0030 698 6637872
E-mail: disa-travel@web.de

παρατηρηση 
πούλιών

Η μεγάλη ποικιλία των βιοτό-
πων της Λέσβου, καθώς και 

η θέση της στην ανατολική Mε-
σόγειο την καθιστούν μοναδική 
ως προς την ποικιλία της ορνι-
θοπανίδας. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν παρατηρηθεί στη Λέσβο 
πάνω από 300 είδη πουλιών 
(μετανάστευση, φώλιασμα, ξε-
χειμώνιασμα, εποχιακή παρου-
σία). Η ιδανική περίοδος για την 
παρατήρηση πουλιών είναι από 
το Μάρτιο έως τα τέλη του Μαΐου 
και ξανά από τα τέλη του Σεπτέμ-
βρη έως τα τέλη Νοεμβρίου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
ΠΟΥΛΙΩΝ:
LESVoS bIRdWATcHING
Το LESVOS BIRDWATCHING ορ-
γανώνει για τους επισκέπτες της 
Λέσβου συναρπαστικές δράσεις 
παρατήρησης και φωτογράφη-
σης πουλιών, όπου νέες εμπει-
ρίες και εικόνες αποκαλύπτονται 
σε ένα συνδυασμό διασκέδασης 
και γνώσης. Η παρατήρηση και 
φωτογράφηση πουλιών είναι 

από τις πιο δημοφιλείς δραστη-
ριότητες στη Λέσβο. Είναι κατάλ-
ληλες τόσο για αρχάριους όσο 
και για έμπειρους παρατηρητές 
πουλιών, μεμονωμένα άτομα 
ή μικρές ομάδες (έως 8 άτομα) 
και μπορούν να τροποποιηθούν 
για να καλύψουν τις προσωπικές 
ανάγκες των συμμετασχόντων 
(όπως επιθυμητό είδος για πα-
ρατήρηση, να περιλαμβάνει πε-
ζοπορία, παρατήρηση των άλλων 
στοιχείων της φύσης κ.λπ.).

Πληροφορίες:
LESVOS BIRDWATCHING
Τηλ. 6972809610
E-mail: lesvosbirdwatching@gmail.com
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περιηγηση στη φύση

Κάθε περιοδεία στο Γεωπάρκο 
Λέσβου είναι και μια εντελώς 

διαφορετική εμπειρία, σε ένα δια-
φορετικό τοπίο, με μια διαφορετική 
ατμόσφαιρα. Εκεί που η φύση διατη-
ρείται αναλλοίωτη, εκεί που κάποιος 
αισθάνεται πως βλέπει τα σημεία 
που δεν προσφέρονται απλόχερα 
με την πρώτη επίσκεψη, αλλά που 
απαιτούν την πραγματική, αυθεντική 
κι επίμονη θέληση του επισκέπτη να 
βιώσει την πραγματική εικόνα του 
τόπου που επισκέπτεται.

PANdoRA TRAVEL LESVoS

Το PANDORA TRAVEL LESVOS 
οργανώνει αξέχαστες περιηγήσεις 
στη φύση που καλύπτουν όλο το 
νησί της Λέσβου. Κάνοντας όποιο 
συνδυασμό δραστηριοτήτων επι-
θυμείτε, μπορείτε να εξερευνή-
σετε την ομορφιά της φύσης της 
Λέσβου μέσα από μια εξατομικευ-
μένη περιπέτεια. Κάθε περιήγηση 
είναι και ένα ταξίδι περιπέτειας 
που προσφέρει γνωριμία με τα μυ-
στικά της λεσβιακής φύσης, με μο-
ναδικούς γεωτόπους και ηφαιστει-
ακά τοπία, παραδοσιακά χωριά, 
επίσκεψη σε εκπληκτικές αμμώ-
δεις παραλίες για μια δροσιστική 
βουτιά αλλά και την ευκαιρία για 
απόλαυση ενός γεύματος με πα-
ραδοσιακά προϊόντα της Λέσβου.

Πληροφορίες:
Τηλ.: 22520 42080, 6986729992
E-mail: info@pandoralesvos.com

ποδηλασια

Για τους λάτρεις της ποδηλασίας 
που αναζητούν την περιπέτεια, 

το Γεωπάρκο Λέσβου προσφέρει 
τις καλύτερες ποδηλατικές διαδρο-
μές αλλά και πολλές εναλλακτικές 
λύσεις για όλα τα επίπεδα. Οι πο-
δηλάτες στη Λέσβο βιώνουν μονα-
δικές εμπειρίας μέσα από τα δάση 
της Λέσβου και τα άγρια τοπία.

Οι επισκέπτες του Γεωπάρκου 
Λέσβου μπορούν να συμμετά-
σχουν και σε αγώνες ποδηλασίας 
που οργανώνονται από το Lesvos 
Ride μεταξύ των οποίων το 
Lesvos Ride Grand Prix αλλά και 
αγώνες Enduro που οργανώνονται 
κάθε έτους, οι οποίοι είναι μια με-
γάλη ευκαιρία για τους ποδηλάτες 
να δοκιμάσουν τα όριά τους και να 
γνωρίσουν την τοπική ζωή και το 
τοπίο.

 
LESVoS RIdE
Το Lesvos Ride ειδικεύεται στον 
ποδηλατικό τουρισμό και σε ότι 
έχει σχέση με το ποδήλατο. Προ-
σφέρει πλήρη πακέτα ποδηλα-
τικών διακοπών, ποδηλατικών 
διαδρομών με συνοδεία οδηγού 
με ποιοτικά ποδήλατα κατάλληλα 
για κάθε είδος ποδηλασίας συνο-
δευόμενα από τον πιο σύγχρονο 
εξοπλισμό, οικογενειακών ποδη-
λατικών διαδρομών, εξατομικευ-
μένα μαθήματα ορεινής ποδηλασί-
ας από πιστοποιημένο εκπαιδευτή, 
σεμινάρια βελτίωσης τεχνικής και 
ασφαλούς οδήγησης καθώς και 
διοργάνωση κάθε είδους ποδηλα-

τικού event και αγώνα. Με εμπει-
ρία άνω των 15 ετών, το Lesvos 
Ride υπόσχεται να σας οδηγήσει 
με ασφάλεια σε μονοπάτια της Λέ-
σβου που κρύβουν αθέατες ομορ-
φιές αλλά και να κάνει το ποδήλατο 
τρόπο ζωής.

Πληροφορίες:
Τηλ.: 6945934834 / 6980681184
E-mail: lesvosride@gmail.com

ιππασια

Ένα ευρύ δίκτυο μονοπατιών 
ξετυλίγεται στο νησί της Λέ-

σβου, που συνδέουν τα γειτονικά 
χωριά μεταξύ τους και οδηγούν 
σε εντυπωσιακούς γεωτόπους, 
μοναδικής ομορφιάς τοπία, αρ-
χαιολογικούς χώρους, φαντα-
στικές παραλίες. Όλες αυτές τις 
ομορφιές της Λέσβου οι επι-
σκέπτες της Λέσβου έχουν την 
ευκαιρία να ανακαλύψουν μέσα 
από την ιππασία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΙΠΠΑΣΙΑΣ:
TouMbA Eco fARM
Το αγρόκτημα βρίσκεται στην περι-
οχή του Πλωμαρίου, ανάμεσα στα 
χωριά Μηλιές και Καρυώνα. Έχει 
πάρει το όνομά του από τη στρογ-
γυλεμένη κορυφή του λόφου, την 
«Τούμπα» στην οποία βρίσκεται 
προσφέροντας στους επισκέπτες 
του πανοραμική θέα τόσο προς τα 
βουνά όσο και προς τη θάλασσα. 
Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1990 από 
τον Κώστα Μούκα, ένα από τους λί-
γους κατοίκους της περιοχής.

Διαθέτει δικά της άλογα με τα 
οποία οργανώνει για τους επισκέ-
πτες της βόλτες με άλογα σε ένα 
ευρύ δίκτυο μονοπατιών που ξε-
τυλίγεται γύρω από το αγρόκτημα 
και τα οποία συνδέουν τα γειτονικά 
χωριά μεταξύ τους και οδηγούν σε 
θέσεις ιδανικές για βόλτες ή πεζο-
πορία. Οι δραστηριότητες είναι κα-
τάλληλες τόσο για αρχάριους όσο 
και για προχωρημένους αναβάτες.

Τηλ.: 6981923432, 6946024485
E-mail: ecofarmtoumba@gmail.com
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Δημοτική
Πινακοθήκη
Μήθυμνας

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυ-
τιλήνης (Νέο κτίριο) εκτυλίσσεται 
η καθημερινή θρησκευτική, οικο-

νομική και πολιτική ζωή από τον 
3ο αι. π.Χ ως και τον 4ο αι. μ.Χ. 
Μεταξύ άλλων, εκτίθενται τα πε-
ρίφημα ψηφιδωτά της «Οικίας του 
Μενάνδρου». 

Διεύθυνση: 8ης Νοεμβρίου, 
Τ.Κ. 811 31 Μυτιλήνη
Τηλ: 22510 40223 
E - mail: efales@culture.gr
Ιστότοπος: http://odysseus.culture.
gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3484

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΕΡΕΣΟΥ 
Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις 
ενότητες: α) θρησκεία και λα-
τρεία (αναθηματικά ανάγλυφα και 
ολόγλυφα έργα), β) ταφικά έθιμα 
(επιτύμβιες στήλες, πήλινη σαρκο-
φάγος, κτερίσματα) και γ) καθημε-

ρινή ζωή. Στον ημιυπαίθριο χώρο 
εκτίθενται ευμεγέθη αρχιτεκτονι-
κά μέλη, αναθηματικά ανάγλυφα 
και βωμοί ελληνιστικών και ρω-
μαϊκών χρόνων. 

Διεύθυνση: Σκάλα Ερεσού,  
Τ.Κ. 811 05 Ερεσός
Τηλ. - Fax: 22530 53037
E - mail: efales@culture.gr
Ιστότοπος: http://odysseus.culture.
gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=18301

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 
ΒΑΡΕΛΤΖΗΔΑΙΝΑΣ

Είναι ένα από τα ελάχιστα σωζόμε-
να αρχοντικά της Λέσβου του τέ-
λους του 18ου – αρχών του 19ου 
αιώνα. Αποτελεί σημαντικό δείγμα 

της αστικής αρχιτεκτονικής της 
όψιμης Οθωμανικής περιόδου της 
Λέσβου, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό 
για την οργάνωση της κάτοψης, 
του θεματικού διακόσμου, του λει-
τουργικού τυπικού και των κατα-
σκευαστικών λεπτομερειών. 

Διεύθυνση: Πέτρα, Τ.Κ. 811 09 Λέσβος
Τηλ. - Fax: 22530 41510
E - mail: efales@culture.gr 
Ιστότοπος: http://odysseus.culture.
gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=16441

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Η συλλογή του περιλαμβάνει εικό-
νες βυζαντινής και λαϊκής τέχνης 
από τον 13ο έως τον 20ο αιώνα. 
Εκτός από την κύρια συλλογή των 
εικόνων, περιλαμβάνει επίσης 
συλλογές που αποτελούνται από 
άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα, 
όπως ξυλόγλυπτα, ιερά σκεύη, 
βημόθυρα, άμφια, χειρόγραφα κ.ά.

Διεύθυνση:  
Πλατεία Αγίου Θεράποντος, 
Τ.Κ. 811 31 Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510 28916
E - mail: ebmmyt@gmail.com
Ιστότοπος: www.ebmm.gr

Το Δίκτυο Μουσείων της Λέσβου αποτελεί μια πρωτοβουλία των φο-
ρέων που διαχειρίζονται Μουσεία της Λέσβου που λειτουργούν και 

αναγνωρίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Η Λέσβος διαθέτει ένα πλήθος πολύ σημαντικών Μουσείων που κα-

λύπτουν θεματικά ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, και περιλαμβάνουν 
αρχαιολογικά, μουσεία τέχνης και πινακοθήκες, φυσικής ιστορίας και 
θεματικά μουσεία.

ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
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Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
βρίσκεται στο κέντρο της προστα-
τευόμενης περιοχής του Απολιθω-
μένου Δάσους. Ιδρύθηκε το 1994 
με σκοπό τη μελέτη, έρευνα, ανά-
δειξη και προστασία του Απολιθω-
μένου Δάσους Λέσβου.

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
παρουσιάζονται μοναδικά απολι-
θώματα του Απολιθωμένου Δά-
σους Λέσβου, οι φυσικές διεργα-
σίες που οδήγησαν στη δημιουργία 
του καθώς και η γεωιστορική εξέ-
λιξη του Αιγαίου Πελάγους. Στους 
χώρους του Μουσείου έχει εγκα-
τασταθεί και λειτουργεί σεισμική 
τράπεζα προσομοίωσης μεγάλων 
και καταστροφικών σεισμών. 

Διοργανώνει καλοκαιρινές πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις «Γιορτές της 
Γης» και τη Γιορτή Αγροτουρισμού. 
Καθόλη τη διάρκεια του έτους 
υλοποιούνται εκπαιδευτικά προ-
γράμματα.

Διεύθυνση: Σίγρι, Τ.Κ. 811 03 Λέσβος 
Τηλ. - Fax: 22530 54434, 
22510 47033
E - mail: lesvospf@otenet.gr
Ιστότοπος: www.lesvosmuseum.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ - 
TERIADE

Στεγάζει, διαφυλάσσει και παρου-
σιάζει το σύνολο του εκδοτικού 
έργου του Στρατή Ελευθεριάδη - 
Tériade. Στις αίθουσές του εκτίθε-
νται έργα γνωστών καλλιτεχνών, 
αντίτυπα των «Μεγάλων Βιβλίων» 
και VERVE με λιθογραφίες των 
Chagall, Matisse, Picasso, Léger 
κ.ά. καθώς και αντίγραφα μεσαιω-
νικών χειρογράφων.

Διεύθυνση: Βαρειά, 
Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510 23372
E - mail: info@museumteriade.gr
Ιστότοπος: http://museumteriade.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Διαθέτει 86 πίνακες του λαϊκού 
ζωγράφου Θεόφιλου. Ανεγέρθηκε 
στη Βαρειά, εκεί όπου γεννήθηκε 
και πέρασε τα παιδικά του χρόνια 
ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος, με 
έξοδα του Στρατή Ελευθεριάδη - 
Tériade. Το 1965 ο Tériade το δώ-
ρισε στο Δήμο Μυτιλήνης μαζί με 
86 πίνακες από την ιδιωτική του 
συλλογή. 

Διεύθυνση: Βαρειά, 
Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: 22510 41644

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Διαθέτει μια από τις σημαντικότε-
ρες συλλογές έργων ζωγραφικής, 
η οποία δωρήθηκε στον Δήμο από 
τον Γιώργο Σίμο - Πετρή και την 
αδελφή του Έλλη Σίμου. Eκτίθε-
νται έργα μεγάλων ζωγράφων και 
χαρακτών, Ελλήνων και ξένων κα-
θώς και μια αξιόλογη συλλογή από 
έργα Λέσβιων ζωγράφων.

Διεύθυνση: Αδραμυτίου 46, 
Τ.Κ. 811 31 Μυτιλήνη
Τηλ. - Fax: 22510 48002

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Η Δημοτική Πινακοθήκη Μήθυ-
μνας στεγάζεται στο σπίτι όπου 
έζησε ο Αργύρης Εφταλιώτης. 
Εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 
1981 με 77 έργα που δωρήθηκαν 
είτε από τους ίδιους τους καλλι-
τέχνες είτε από συλλέκτες έργων 
τέχνης. Στη συλλογή της φιλοξε-
νούνται έργα παλαιότερων δημι-
ουργών, όπως τα δύο σχέδια του 
Γιαννούλη Χαλεπά, αλλά και μίας 
γενιάς νεότερων καλλιτεχνών.

Διεύθυνση: Μήθυμνα, 
Τ.Κ. 81108 Λέσβος
Τηλ: 2253071323, 6947174563, 
6983611849

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Στεγάζεται στην Αγία Παρασκευή 
Λέσβου, στο συγκρότημα του πα-
λαιού κοινοτικού ελαιοτριβείου 
της Αγίας Παρασκευής (1911-
1967). Αυθεντικά μηχανήματα που 
λειτουργούν ξανά, ψηφιακές προ-
βολές και ο ήχος της μπουρούς, 
ζωντανεύουν μοναδικά τη διαδι-
κασία παραγωγής του ελαιόλαδου 
και τον κύκλο των εργασιών που 
σχετίζονται με την ελαιοπαραγω-
γή. Το Μουσείο δημιουργήθηκε 
και λειτουργεί από το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). 

Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή, 
T.K. 811 02 Λέσβος
Τηλ: 22530 32300
E - mail: piop@piraeusbank.gr 
Ιστότοπος: http://www.piop.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 
ΒΡΑΝΑ

Πρόκειται για μοναδικής αρχιτε-
κτονικής αξίας βιομηχανικό μνη-

μείο, το οποίο κατασκευάστηκε 
το 1887 από τον Νικόλαο Βρανά, 
παππού του Νομπελίστα ποιητή 
Οδυσσέα Ελύτη. Εκτίθενται σπάνιο 
αρχειακό υλικό, έκθεση ζωγραφι-
κής και παλαιά αντικείμενα από τη 
λειτουργία του ελαιοτριβείου. 

Διεύθυνση: Παπάδος, 
Τ.Κ. 811 06 Λέσβος 
Τηλ.: 22510 82007
E - mail: info@vranasmuseum.gr 
Ιστότοπος: www.vranasmuseum.gr

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ»

Πρόκειται για το πρώτο εξ ολο-
κλήρου Ψηφιακό Μουσείο Τέχνης 
στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί 
στα Χίδηρα της Λέσβου, γενέτειρα 
του ζωγράφου Γεώργιου Ιακωβί-
δη. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνο-
λογίες, αναδεικνύει πιστά τη ζωή 
και προβάλλει το έργο του καταξι-
ωμένου Έλληνα ζωγράφου.

Διεύθυνση: Χίδηρα, 
T.K. 811 10 Λέσβος
Τηλ.: 22530 51128
E - mail: info@jakobides - digital - 
museum.gr 
Ιστότοπος: www.jakobides - digital - 
museum.gr

ΤΟΠΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΙΚΑ 
ΜΟΥΣΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ 1922 
Στο Μουσείο ο επισκέπτης έχει τη 
δυνατότητα να ενημερωθεί για τη 
Μικρά Ασία, από τον πρώτο ελλη-
νικό αποικισμό και την εξέλιξη των 
περιοχών όπου εγκαταστάθηκαν 
οι Έλληνες μέχρι το 1922, καθώς 
και για την εγκατάσταση των προ-
σφύγων στην Ελλάδα. Η συλλογή 
του Μουσείου περιλαμβάνει οικι-
ακά σκεύη, εργαλεία, όπλα, παρα-
δοσιακές ενδυμασίες, κοσμήματα, 
εικόνες, φωτογραφίες, έντυπα.

Διεύθυνση: Σκάλα Λουτρών, 
Τ.Κ. 81100 Λέσβος
Τηλ: 22510 91277

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ
Το Αναγνωστήριο Αγιάσου «Η 
Ανάπτυξη» ιδρύθηκε το 1894 ως 
συλλογικός φορέας με στόχο την 
προώθηση των γραμμάτων και 
των τεχνών, στο πλαίσιο της Αγια-
σώτικης κοινωνίας. Μέχρι σήμερα 
συνεχίζει την πολύτιμη πολιτιστική 
του δράση στους τομείς Βιβλιοθή-
κη Αναγνωστηρίου, Μουσικοχο-
ρευτική παράδοση, Ερασιτεχνικό 
θέατρο, Καρναβάλι και Λαογραφι-
κό Μουσείο. 

Διεύθυνση: Αγιάσος, Τ.Κ. 81101 Λέσβος
Τηλ: 22520 22240, 22523 50560

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑΣ 
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 
Το Μουσείο Σαπωνοποιίας στε-
γάζεται στο πρώην σαπωνοποι-
είο Πούλια, σημερινό Πολιτιστικό 
Κέντρο Πλωμαρίου (Πολύκεντρο 
Πλωμαρίου). Στους χώρους του 
Μουσείου Σαπωνοποιίας Πλωμα-
ρίου εκτίθενται εργαλεία παρα-
σκευής του σαπουνιού, σφραγίδες 
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ξύλινες και μεταλλικές, συσκευ-
ασίες και περιτυλίγματα των σα-
πουνιών, ετικέτες, ξηραντήρια, 
ζυγαριές, καζάνια και φωτογραφι-
κό υλικό. 

Διεύθυνση: Πλωμάρι, 
Τ.Κ. 81200 Λέσβος
Τηλ: 22520 50101, 22520 32320

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Το Λαογραφικό Μουσείο Πλω-
μαρίου βρίσκεται στην κεντρική 
πλατεία του οικισμού. Τα εκθέματά 
του αντικατοπτρίζουν την πλούσια 
λαογραφική και ναυτική παράδοση 
του τόπου και περιλαμβάνουν το-
πικές παραδοσιακές φορεσιές, οι-
κιακά σκεύη, νομίσματα, ιστορικά 
ντοκουμέντα, έπιπλα, φωτογραφί-
ες, εργαλεία.

Διεύθυνση: Πλωμάρι, 
Τ.Κ. 81200 Λέσβος
Τηλ: 22523 50109

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ 
Το κτίριο όπου στεγάζεται βρίσκε-
ται στον αύλειο χώρο του Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου Αμπελικού. 
Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις 
βασικές μουσειογραφικές ενότη-
τες: τη συλλογή ρητίνης που είναι 
αφιερωμένη στα αντικείμενα που 
χρησιμοποιούσαν οι εργάτες για τη 
συλλογή της ρητίνης, τη λαογρα-
φική συλλογή που περιλαμβάνει 
εκθέματα όπως εργαλεία, οικιακά 
σκεύη, μουσικά όργανα κ.ά. και 
την εκκλησιαστική συλλογή στην 
οποία παρουσιάζονται ενδύματα 
ιερέων, βιβλία, ιερά σκεύη, εικό-
νες κ.ά.

Διεύθυνση: Αμπελικό, 
Τ.Κ. 81200 Λέσβος
Τηλ: 22520 91287

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΒΑΤΟΥΣΑΣ
Στεγάζεται σε ένα από τα ωραι-
ότερα νεοκλασικά κτίρια της Λέ-
σβου, το αρχοντικό Γώγου. Η 
έκθεση διαρθρώνεται χωρικά σε 

τρία τμήματα (ισόγειο, υπόγειο και 
όροφος) και περιλαμβάνει αντικεί-
μενα που αποτυπώνουν τον πολι-
τιστικό πλούτο του χωριού και της 
περιοχής όπως βιβλία, αγροτικά 
εργαλεία, οικιακά σκεύη, παραδο-
σιακές ενδυμασίες, φωτογραφίες, 
έπιπλα.

Διεύθυνση: Βατούσα, 
Τ.Κ. 81103 Λέσβος
Τηλ: 22530 51224

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΥΖΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ
Βρίσκεται στο Πλωμάρι της Λέ-
σβου, μπροστά από τα αποστακτή-
ρια ούζου «Βαρβαγιάννη». Στους 
χώρους του εκτίθενται τα πρώτα 
εργαλεία που χρησίμευαν για την 
εμφιάλωση και την επικόλληση 
της διάσημης μπλε ετικέτας και 
το πρώτο καζάνι που κατασκευ-
άστηκε το 1858 στην Κωνσταντι-
νούπολη, στο οποίο δοκιμάστηκαν 
μυστικά αιώνων και τεχνικές για 
να γεννηθούν οι συνταγές της οι-
κογένειας Βαρβαγιάννη.

Διεύθυνση: Πλωμάρι, 
Τ.Κ. 81200 Λέσβος
Τηλ: 22520 32741

ΜΟΥΣΕΙΟ «Ο ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΟΥΖΟΥ» 
Το μουσείο «O Κόσμος του Ούζου» 
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του 
αποστακτήριου του Ούζου Πλω-
μαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου. Σκο-
πός του είναι η ανάδειξη της πα-
ραδοσιακής τέχνης της ουζοποιίας 
που χαρακτηρίζει το Πλωμάρι. Στις 
συλλογές του περιλαμβάνονται 
αντικείμενα που χρησιμοποιού-
νταν στην απόσταξη και την εμ-
φιάλωση, εργαλεία που παραδο-
σιακά χρησιμοποιούνταν για την 
παραγωγή του ούζου καθώς και η 
πρώτη φιάλη του Ούζου Πλωμαρί-
ου Ισιδώρου Αρβανίτου. 

Διεύθυνση: Θέση Κάμπος Πλαγιάς, 
Πλωμάρι, Τ.Κ. 81200 Λέσβος
Τηλ: 22520 31450
E-mail: grammateia@ouzoplomari.gr

Ιστότοπος: www.ouzoplomari.gr

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Η Λέσβος βρέθηκε στην πρωτοπορία με την ίδρυση του πρώτου Αγρο-
τουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών στα μέσα της δεκαετίας του 

’80, του Συνεταιρισμού Πέτρας. Τα τελευταία χρόνια, το συνεταιριστικό 
πνεύμα στο νομό Λέσβου αναπτύχθηκε με μεγάλους ρυθμούς. 

Την πρωτοβουλία πήραν ομάδες γυναικών από διάφορα χωριά του 
νησιού, οι οποίες ασχολήθηκαν με κάτι δημιουργικό και συγχρόνως 
τους έδωσε τη δυνατότητα για ένα επιχειρηματικό ξεκίνημα. Η πλούσια 
δράση τους έχει τονώσει την τοπική οικονομία και έχει βοηθήσει ουσι-
αστικά στη διατήρησή της Δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή 
γλυκισμάτων, τροφίμων και ηδύποτων, αλλά και στην οργάνωση υπη-
ρεσιών εστίασης. Ο συνεταιρισμός της Πέτρας έχει ειδικευτεί στη φιλο-
ξενία τουριστών στα καταλύματα που διαθέτουν τα μέλη του. Σήμερα 
λειτουργούν στη Λέσβο με ιδιαίτερη επιτυχία 8 Γυναικείοι Αγροτουρι-
στικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίοι είναι διάσπαρτοι σε όλο το μήκος και το 
πλάτος του νησιού.
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ζυμαρικά, τυροκομικά προϊόντα, 
γλυκά του ταψιού ενώ παρέχει 
και τη δυνατότητα εστίασης.

Πληροφορίες: 
Μεσότοπος Λέσβου Τ.Κ. 81105
Τηλ. 22530 96390 / 96290 / 96090
Fax: 22530 96590
E-mail: mesotoposwoman@gmail.com
www.mesotoposwomen.com

ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 
«ΡΟΔΙ ΚΑΙ ΣΤΑΧΥ»

Ο Γυναικείος Συνεταιρισμός Μο-
λύβου «Ρόδι και Στάχυ» άνοιξε το 
2004, διαλύθηκε το 2008 και την 
ίδια χρονιά επαναλειτούργησε. 
Στην έκθεσή τους διαθέτουν γλυ-
κά, είδη ζαχαροπλαστικής, πίτες, 
παραδοσιακά τρόφιμα. Επίσης, 
λειτουργούν εστιατόριο-καφε-
νείο στο οποίο οι γυναίκες του 
συνεταιρισμού παρασκευάζουν 
μοναδικής ποιότητας και νοστι-
μιάς εδέσματα χρησιμοποιώντας 
παραδοσιακές συνταγές της πε-
ριοχής.

Πληροφορίες: 
Πολιχνίτος Λέσβου Τ.Κ. 81108
Τηλ. 22530 71258 

ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ

Ο Αγροτοτουριστικός Συνεταιρι-
σμός Γυναικών Παρακοίλων βρί-
σκεται στη βορειοδυτική Λέσβου, 
πλάι στον κόλπο της Καλλονής. 
Η φύση το προίκισε απλόχερα 
με ένα μοναδικό πορτοκαλεώ-
να. Αυτόν τον τόπο θέλησαν να 
κρατήσουν ζωντανό έντεκα νέες 
γυναίκες από τα Παράκοιλα, 
ιδρύοντας το συνεταιρισμό το 
2001. Στο περίπτερό του μπορεί 
κάποιος να βρει γλυκά κουτα-
λιού, μαρμελάδες, λικέρ, ζυμαρι-
κά, τυροκομικά προϊόντα, γλυκά 
του ταψιού, φυσικό αλάτι από τις 
αλυκές του κόλπου Καλλονής. 

Πληροφορίες: 
Παράκοιλα Λέσβου Τ.Κ. 81107
Τηλ.- Fax: 22530 94441
E-mail: info@parakilawomencoop.com
www.parakilawomencoop.com

ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
«Η ΣΕΛΑΔΑ»

Ο Αγροτουριστικός Συνεται-
ρισμός Γυναικών Αγίας Παρα-
σκευής βρίσκεται στην κεντρική 
Λέσβο, σε μια περιοχή με εύ-
φορη γη που αποδίδει καρπούς 
μοναδικής νοστιμιάς και αξίας. Ο 
συνεταιρισμός συνεχίζει την πα-
ράδοση και παρασκευάζει κου-
λουράκια, ζυμαρικά, λαδοτύρι, 
αρωματικό λάδι, γλυκά κουτα-
λιού και ταψιού, μεγάλη ποικιλία 
από αλμυρά.

Πληροφορίες: 
Αγία Παρασκευή Λέσβου Τ.Κ. 81102
Τηλ.-Fax: 22530 31196 
E-mail: seladacooperative@outlook.com

ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΑΓΡΑΣ «ΤΑ ΛΕΥΚΑ»

Ο Γυναικείος Συνεταιρισμός της 
Άγρας «Τα Λεύκα» ιδρύθηκε το 
2006. Βρίσκεται στον ομώνυμο 
οικισμό, στις παρυφές του νεό-
τερου ηφαιστείου της Λέσβου. 
Παρασκευάζει γλυκά κουταλιού, 
σιροπιαστά, ζυμαρικά, παραδοσι-
ακά γλυκά, τρόφιμα ενώ παράλ-

ληλα ασχολείται με τη συλλογή 
και τυποποίηση αρωματικών 
φυτών.

Πληροφορίες: 
Άγρα Λέσβου Τ.Κ. 81105
Τηλ. 22530 95568

ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

Δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο 
του 1998. Η ταχύτατη ανάπτυξη 
του συνεταιρισμού οφείλεται στην 
άριστη ποιότητα των προϊόντων 
του αλλά και στο μεράκι των γυ-
ναικών να αξιοποιούν τους καρ-
πούς της λεσβιακής γης μέσα από 
τις συνταγές των γιαγιάδων τους. 
Στο περίπτερο του γυναικείου 
συνεταιρισμού Μεσοτόπου μπο-
ρεί κάποιος να βρει γλυκά κου-
ταλιού, μαρμελάδες, ηδύποτα, 
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ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΠΕΤΡΑΣ

Ιδρύθηκε το 1983 και είναι ο 
πρώτος αγροτουριστικός συ-
νεταιρισμός γυναικών στην Ελ-
λάδα. Τα μέλη του ενοικιάζουν 
δωμάτια σε όλο το χωριό της Πέ-
τρας. Προσφέρουν στους ενοικι-
αστές σπιτικό πρωινό και έχουν 
δικό τους εστιατόριο με παρα-
δοσιακά φαγητά. Διοργανώνουν 
εκδρομές στο νησί και φέρνουν 
τους τουρίστες σε επαφή με τον 
ελληνικό πολιτισμό. 

Πληροφορίες: 
Πέτρα Λέσβου Τ.Κ. 81109
Τηλ. 22530 41309 / 41238
E-mail: petra_syn@hotmail.gr

ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Ο συνεταιρισμός δημιουργήθηκε 
το 1997 και ασχολείται με την πα-
ρασκευή γλυκών του κουταλιού, 
μαρμελάδων και λικέρ, αλλά και 
με την κατασκευή εικόνων από 

παλιό ξύλο και κεντημάτων. Επί-
σης στην έκθεσή τους διαθέτουν 
διάφορα βότανα, ελιές, τουρσί 
και αμπελόφυλλα

Πληροφορίες: 
Πολιχνίτος Λέσβου Τ.Κ. 81300
Τηλ. 22520 42260 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυ-
ναικών Σκαλοχωρίου βρίσκεται 
σε ένα όμορφο, ζωντανό χωριό 
της κεντρικής Λέσβου. Ιδρύθη-
κε το 2000 από 49 γυναίκες και 
αξιοποιώντας τις παραδοσιακές 
συνταγές που κληρονόμησαν, 
παράγουν αυθεντικά παραδοσι-
ακά προϊόντα άριστης ποιότητας 
όπως γλυκά κουταλιού, μαρμε-
λάδες, λικέρ, ζυμαρικά, τυροκο-
μικά προϊόντα, αρωματικά, βότα-
να, αμυγδαλωτά.

Πληροφορίες: 
Σκαλοχώρι Λέσβου Τ.Κ. 81110
Τηλ. 22530 98887
E-mail: sineterismos2000@gmail.com
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Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση (ΕΤΠΑ)
και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

https://www.geo-in.eu/http://greece-cyprus.eu/

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

811 03 Σίγρι, Λέσβου, Τηλ.-fax: 22530 54434
e-mail: lesvospf@otenet.gr

Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης
8ης Νοεμβρίου 17 & Παπαγιάννη, 811 31 Μυτιλήνη

τηλ.-fax: 22510 47033

www.lesvosmuseum.gr
www.lesvosgeopark.gr
www.petrifiedforest.gr

www.europeangeoparks.org

ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ
∆ΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

MΟΥΣΕΙΟ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ


