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 Λέσβος διαθέτει μοναδικό πλούτο γεωλογικών 

μνημείων και τοπίων φυσικής ομορφιάς, οικοτόπων 

και πολιτιστικών μνημείων που οδήγησαν στην 

αναγνώρισή της σε Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO.  

Στη Δυτική Λέσβο βρίσκεται το Απολιθωμένο Δάσος, ένα 

μοναδικό γεωλογικό μνημείο, που έχει κηρυχθεί «Διατηρητέο 

Μνημείο της Φύσης».  

Σε όλο το νησί υπάρχουν μοναδικής αξίας γεωλογικά 

μνημεία, όπως ηφαίστεια, θερμές πηγές, καταρράκτες, 

γεωμορφές, σπήλαια, απολιθωματοφόρες θέσεις, θέσεις 

εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων,  που μας δείχνουν την 

ιστορία του Αιγαίου. 

Υπάρχουν επίσης σημαντικές περιοχές οικολογικής 

σημασίας, όπου απαντώνται πολλά είδη σπάνιων και 

ενδημικών ζώων και φυτών. Στη Λέσβο συναντάμε ακόμα 

προϊστορικά και αρχαιολογικά μνημεία, μεσαιωνικά κάστρα, 

βυζαντινά μοναστήρια, βιομηχανικά κτήρια και 

παραδοσιακούς οικισμούς. 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους σε 

καλεί να πάρεις μέρος στην προσπάθεια να προστατεύσουμε 

και να αναδείξουμε τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της 

Λέσβου που έχει χαρακτηρισθεί Παγκόσμιο Γεωπάρκο 

UNESCO, παρουσιάζοντας τις δικές σου ιδέες και προτάσεις 

για τον τρόπο που μπορούμε να το πετύχουμε, 

κινητοποιώντας τους κατοίκους του νησιού μας να συμβάλουν 

στην τοπική βιωσιμότητα και σε ένα καλύτερο κοινό μέλλον! 

Η 



 
 

 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προτείνει ένα σχέδιο για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πλανήτη μας. Με το σχέδιο αυτό 

έχουν καθορισθεί 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που 

αποτελούν τις πιο επείγουσες προτεραιότητες. Στο πλαίσιο 

του σχεδίου ο καθένας μπορεί να συμβάλει με τις ιδέες του! 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους σε 

προσκαλεί να συμμετέχεις στην πρωτοβουλία «Μια δράση για 

τη Λέσβο - Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO». Κάθε 

ενδιαφέρουσα ιδέα για τη βιωσιμότητα της Λέσβου - 

Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO μπορεί να εκφραστεί μέσα 

από τη δημιουργία ενός φανζίν. 

Ποιο είναι το μέρος της Λέσβου που σε έχει εντυπωσιάσει, 

ή σε έχει γοητεύσει με την φυσική του ομορφιά, ή σε φοβίζει η 

ιδέα της απώλειας ή της υποβάθμισής του; 

Δημιούργησε το δικό σου φανζίν και μίλησε μας γι αυτό! 

Τι είναι το φανζίν; 

Το φανζίν (fanzine) είναι ένα είδος εντύπου, συνήθως με τη 

μορφή περιοδικού, που φτιάχνεται και κυκλοφορεί από ένα 

άτομο ή από μια ομάδα ατόμων. Οι δημιουργοί μπορεί να 

είναι ερασιτέχνες ή επαγγελματίες στον χώρο των Εκδόσεων. 

Τι μορφή έχει; 

Τα φανζίν μπορούν να έχουν διαφορετικά σχήματα, 

χρώματα, μεγέθη αλλά και μορφή. Πολλές φορές είναι 

φτιαγμένα στο χέρι και απλά φωτοτυπημένα και συρραμμένα 

ή άλλες φορές είναι τυπωμένα σε τυπογραφεία με όλες τις 

σύγχρονες τεχνικές. 

 

  



Τι θα περιέχει το φανζίν; 

 Επιλογή μιας θέσης της Λέσβου με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον ή / και πολιτιστική σημασία (Γεωλογικό 

μνημείο, περιοχή οικολογικής σημασίας, πολιτιστικό 

μνημείο, παραδοσιακός οικισμός ή τοπίο ιδιαίτερης 

φυσικής ομορφιάς). 

 Σύντομο κείμενο για την παρουσίαση της θέσης. 

 Ζωγραφιά ή φωτογραφία της περιοχής.  

 Προτάσεις δράσης για την προστασία και ανάδειξη της 

θέσης. 

 Σύνδεση της δράσης με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και συγκεκριμένα με τον Στόχο 13 (Δράση 

για το Κλίμα). 

 

 

Προτεινόμενοι τρόποι δημιουργίας φανζίν: 

Μπορείτε να φτιάξετε ένα ηλεκτρονικό φανζίν και να το 

στείλετε στους φίλους σας και στο Μουσείο με email. 

Μπορείτε επίσης να φτιάξετε ένα χειροποίητο φανζίν 

χρησιμοποιώντας μια κόλλα χαρτί την οποία θα διπλώσετε 

και θα κόψετε σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στη 

συνέχεια. Στείλτε με ταχυδρομείο το χειροποίητο φανζίν 

σας στο Μουσείο. 

 

Τρόπος δημιουργίας χειροποίητου φανζίν: 

 



Παράδειγμα 

 

Κόλπος Καλλονής 

Είμαι κάτοικος της Καλλονής και πολύ κοντά από το σπίτι μου 

βρίσκεται ο Κόλπος Καλλονής. Μια τοποθεσία που επισκέπτομαι 

συχνά με τους γονείς μου και με το σχολείο, και κάθε φορά με 

εντυπωσιάζει! Ο Κόλπος Καλλονής αποτελεί τον μεγαλύτερο από 

τους δύο φυσικούς κόλπους της Λέσβου. Έχει αναγνωριστεί σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο ως προστατευόμενη περιοχή. Για αυτό 

έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά 

και στη ζώνη ειδικής προστασίας από το Δίκτυο NATURA 2000. 

Στον Κόλπο σχηματίζονται υγροβιότοποι μεγάλης οικολογικής 

σημασίας. Το χώμα, το νερό και η ποικιλία μικροοργανισμών που 

αναπτύσσονται γύρω από τους υγροτόπους, κάνουν τις περιοχές 

γύρω από αυτούς ιδιαίτερα εύφορες και κατάλληλες για καλλιέργεια. 

Οι υγροβιότοποι αυτοί είναι σημεία που διασχίζουν (ιδιαίτερα κατά 

τη μεταναστευτική περίοδο) ή όπου φωλιάζουν προστατευόμενα 

είδη πτηνών. Άφθονη είναι και η χλωρίδα της περιοχής. 

 

 

Δυστυχώς, την ιδιαίτερη αυτή θέση της Λέσβου δεν τη 

προστατεύουμε όπως θα έπρεπε. Παρατηρούμε λοιπόν πολλές 

φορές να γίνονται επιχωματώσεις (μπαζώματα) σε τμήματα του 

υγροτόπου, αν και το καθεστώς προστασίας απαγορεύει τέτοιες 

ενέργειες. Για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι πρέπει ως κάτοικοι της 

περιοχής να βοηθήσουμε στην προστασία του υγροτόπου. 

Αποφασίσαμε λοιπόν μαζί με τους συμμαθητές/τριες μου και με τη 

δασκάλα μας να φτιάξουμε ένα βίντεο για τη σημασία του Κόλπου 

της Καλλονής, το οποίο θα προβάλλουμε στους κατοίκους της 

Λέσβου. Με αυτόν τον τρόπο θα τους ενημερώσουμε για την 

ανάγκη προστασίας του Κόλπου, καθώς η μόλυνση του θα έχει 

άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική ζωή του τόπου αλλά και 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο Περιβάλλον. Έτσι συμβάλουμε 

στην προσπάθεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την 

επίτευξη του Στόχου για τη καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

και των συνεπειών της, για έναν βιώσιμο Πλανήτη, τον Πλανήτη του 

2030! 



Τι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης; 

Το 2015 οι εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών των 

Ηνωμένων Εθνών συναντήθηκαν για να υιοθετήσουν μια 

παγκόσμια στρατηγική για το μέλλον του πλανήτη μας. 

 

 
 

Η  νέα στρατηγική βασίζεται σε μετρήσιμους στόχους, 

επιδιώκοντας να δώσουν τέλος στη φτώχεια, να 

προστατεύσουν τον Πλανήτη, αλλά και να διασφαλίσουν την 

ευημερία για όλους μας ως μέρος μιας νέας παγκόσμιας 

στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Το αποτέλεσμα ήταν 17 στόχοι που ονομάστηκαν Στόχοι 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals-

SDGs).  

Οι στόχοι αυτοί εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες 

προκλήσεις και αποτελούν μια δέσμευση όλων των χωρών 

για τους ανθρώπους, τον Πλανήτη και την ευημερία των 

κοινωνιών μας, ώστε να δοθεί τέλος στην ακραία φτώχεια, την 

ανισότητα και στις χειρότερες απειλές όπως η κλιματική 

αλλαγή έως το 2030. 

17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: 

Στόχος 1: Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας 

παντού. 

Στόχος 2: Δίνουμε τέλος στην πείνα, επιτυγχάνουμε την 

επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και 

προάγουμε τη βιώσιμη γεωργία. 

Στόχος 3: Διασφαλίζουμε μια ζωή με υγεία και προάγουμε την 

ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες. 

Στόχος 4: Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική 

εκπαίδευση, προάγοντας τις δια βίου μάθησης ευκαιρίες για 

όλους. 



Στόχος 5: Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και τη 

χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών. 

Στόχος 6: Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη 

διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για 

όλους. 

Στόχος 7: Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, 

αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους. 

Στόχος 8: Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη καθώς και την πλήρη και 

παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους. 

Στόχος 9: Δημιουργούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε 

την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε 

την καινοτομία. 

Στόχος 10: Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των 

χωρών. 

Στόχος 11: Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές, 

βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς 

αποκλεισμούς. 

Στόχος 12:  Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και τις 

βιώσιμες μεθόδους παραγωγής. 

Στόχος 13: Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των 

συνεπειών της. 

 

Στόχος 14: Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο 

τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους 

πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Στόχος 15: Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε και προωθούμε 

τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, 

διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο τα δάση, καταπολεμούμε 

την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του 

εδάφους και σταματούμε την απώλεια της βιοποικιλότητας. 



Στόχος 16: Προάγουμε ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς 

κοινωνίες με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχουμε 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε 

αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς 

σε όλα τα επίπεδα. 

Στόχος 17: Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε 

την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 

 
 



Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή σας: 

Κάθε συμμετοχή με φανζίν μπορεί να είναι από ένα άτομο ή 

ομάδα. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μεταξύ 8 έως 15 χρονών. 

Οι συμμετοχές θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση στο 

Μουσείο το καλοκαίρι του 2021.  

Οι καλύτερες συμμετοχές θα βραβευθούν. 

Τα φανζίν μπορούν να είναι φτιαγμένα στο χέρι ή στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Τα χειροποίητα φανζίν μπορείτε να τα στείλετε στο Μουσείο 

στη διεύθυνση 8ης Νοεμβρίου 17, 81100 Μυτιλήνη. 

Τα ηλεκτρονικά φανζίν μπορείτε να τα στείλετε  σε 

ηλεκτρονική μορφή στο email:  lesvospf@otenet.gr  

Για πληροφορίες σχετικά με τη Λέσβο-Παγκόσμιο Γεωπάρκο 

UNESCO επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:  

www.lesvosmuseum.gr   

www.lesvosgeopark.gr,  

www.petrifiedforest.gr   
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