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Τόποι πολιτισμού και λατρείας, τα νησιά του Βορείου 
Αιγαίου διαθέτουν ιστορία που χάνεται στα βάθη των 
αιώνων. Καθώς κάποια από αυτά κατοικούνται από 
την προϊστορική περίοδο, φέρουν αδιάκοπτα τα ίχνη 
των έργων των ανθρώπων που έζησαν εκεί. Οικισμοί, 
τόποι λατρείας αρχαίοι και βυζαντινοί, οθωμανικά, 
μεσαιωνικά και γενοβέζικα κάστρα, στέκονται 
αγέρωχα αψηφώντας τους αιώνες και περιμένοντας 
να ταξιδέψουν τους επισκέπτες σε άλλες εποχές. 

Places of culture and worship, the islands of the 
North Aegean have a long history lost in the depths 
of time. As some of them have been inhabited since 
prehistoric times, they bear uninterrupted traces of 
the works of the people who lived there. Settlements, 
ancient and Byzantine places of worship, Ottoman, 
Medieval and Genovese castles stand imperious, de-
fying the centuries and awaiting visitors, so that they 
may take them on a journey back to other times. 
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ΛέσβοςLesvos
hidden harmony κρυμμένη αρμονία

The island of Sappho
Lesvos has been a birthplace of culture since ancient 
times, as it is homeland to many an important person 
of the arts and letters. Apart from the lyric poet 
Sappho, the ‘tenth Muse’, as characterized by Plato, 
who, along with her contemporary Alcaeus, were the 
founders of melodic poetry, Lesvos is home to many 
great Greek literary figures (S. Myrivilis, I. Venezis, 
A. Eftaliotis, Th. Stavrou, A. Panselinos) as well as 
Greek painters (G. Iakovidis, L. Geralis, V. Ithakisios, G. 
Vakirtzis, O. Kanellis and, of course, the folk painter 
Theofilos Chatzimichail). Great Nobel Prize winning 
poet Odysseas Elytis draws his origins from Lesvos, 
which he has lauded for its natural beauty more than 
anyone else. 

Urban & Traditional 
Architecture
Mytilene, the capital of the island, is characterised 
by the unique architecture of its mansions. Built at 
the end of the 19th century -beginning of the 20th 
century, they combine classical Greek architecture 
with elements of European architecture. Mansions 
with sun parlours, marble staircases, windows looking 
onto the East, and others playing with the winds, they 
bear baroque, neo-gothic, belle époque, renaissance 
and neoclassical features. On Mytilene’s seafront, 
renaissance style Agios Therapon Church stands out 
with its baroque dome, along with the Metropolis’ 
neo-gothic style bell tower, rising 33 meters tall, the 
former ‘Grand Bretagne’ Hotel, the Pillars, the Ottoman 
Bank, the Old Port Authority, the District building, the 
Old City Hall, and others. 

In most of the villages of Lesvos’ countryside an austere 
architectural style has been preserved, featuring 
stone houses with tiled roofs. The amphitheatrical 
community of Molyvos is a typical example, with 
houses made of stone and wood, many of which 
date back to the 18th century.  On the slopes of Mt. 
Olympus, the highest mountain on the island, lies 
Agiassos, a mountain village, the colour and style of 
which make visitors forget they are on an island. Visit 
it for a walk along its picturesque cobbled streets, pray 
at Panagia Church and take a close look at crafts by 
famous local potters and wood carvers. In Petra, make 
sure you visit the Mansion of Vareltzidena, a late 18th 
century edifice built in Lesvos lay architecture style 
during the later years of Ottoman rule. 
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Το νησί της Σαπφούς
Η Λέσβος αποτελεί τόπο γένεσης πολιτισμού από αρχαιοτάτων χρόνων, καθώς είναι η πατρίδα πολλών σπουδαίων ανθρώπων της τέχνης και των γραμμάτων. Εκτός από τη λυρική ποιήτρια 
Σαπφώ, τη «δέκατη Μούσα» όπως τη χαρακτηρίζει ο Πλάτων, που μαζί με τον σύγχρονό της Αλκαίο είναι οι θεμελιωτές της μελικής ποίησης, η Λέσβος είναι πατρίδα σπουδαίων λογοτεχνών 
(Σ. Μυριβήλης, Η. Βενέζης, Α. Εφταλιώτης, Θ. Σταύρου, Α. Πανσέληνος) αλλά και ζωγράφων (Γ. Ιακωβίδης, Λ. Γεραλής, Β. Ιθακήσιος, Γ. Βακιρτζής, Ο. Κανέλλης και βεβαίως ο λαϊκός ζωγράφος 
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ). Ο μεγάλος Νομπελίστας ποιητής, Οδυσσέας Ελύτης, έλκει την καταγωγή του από τη Λέσβο την οποία έχει υμνήσει για την φυσική της ομορφιά όσο κανείς άλλος. 

Αστική & Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Η πρωτεύουσα Μυτιλήνη χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των αρχοντικών της. Χτισμένη τέλη του 19ου αι. - αρχές 20ου, συνδυάζουν την κλασσική ελληνική αρχιτεκτονική 
με στοιχεία της ευρωπαϊκής. Αρχοντικά με λιακωτά, σκάλες μαρμάρινες, παραθύρια που βλέπουν στην ανατολή, κι άλλα που παίζουν με τους αγέρηδες, φέρουν πάνω τους στοιχεία μπαρόκ, 
νεογοτθικά, μπελ επόκ, αναγεννησιακά, νεοκλασικά. Στην προκυμαία της Μυτιλήνης ξεχωρίζουν ο Άγιος Θεράποντας, αναγεννησιακού ρυθμού, με το μεγαλοπρεπή μπαρόκ τρούλο του, το 
νεογοτθικού ρυθμού καμπαναριό της Μητροπόλεως, ύψους 33 μέτρων, το πρώην ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια», οι Κολώνες, η Οθωμανική Τράπεζα, το Παλαιό Λιμεναρχείο, το κτίριο της 
Περιφέρειας, το Παλαιό Δημαρχείο, κ.α. 

Στα περισσότερα χωριά της λεσβιακής υπαίθρου διατηρείται το λιτό αρχιτεκτονικό ύφος, με σπίτια λιθόκτιστα και κεραμοσκεπή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αμφιθεατρικός 
οικισμός του Μολύβου, με τα σπίτια του φτιαγμένα από πέτρα και ξύλο, πολλά εκ των οποίων χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα. Στις πλαγιές του Ολύμπου, του ψηλότερου βουνού του νησιού, 
θα βρείτε την Αγιάσο, ένα ορεινό χωριό που το ύφος και το χρώμα του θα σας κάνουν να ξεχάσετε ότι βρίσκεστε σε νησί. Επισκεφτείτε τη για μια βόλτα στα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια 
της, προσκυνήστε στην Παναγιά και δείτε από κοντά τα χειροτεχνήματα των φημισμένων ντόπιων αγγειοπλαστών και ξυλογλυπτών. Στην Πέτρα μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το Αρχοντικό 
της Βαρελτζήδαινας, κτίσμα του τέλους του 18ου αιώνα που ανήκει στην κοσμική αρχιτεκτονική της Λέσβου της ύστερης Τουρκοκρατίας. 
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Castles and archaeological sites
Mytilene castle looms at the top of a pine covered hill near Mytilene harbour, and it is one of the greatest in the Mediterranean region. Its foundations were laid during Justinian’s period on the 
ruins of an even older fort. Molyvos’ trademark is its imposing Byzantine castle, crowning the entire hill and overlooking the community. It was erected during Byzantine times on the ruins of 
the extensive ancient walls, and was completed in the year 1373 by Genoan Francisco Gatelucco I.  The castle of Sigrio is a small stone castle, built during Ottoman rule, a typical example of the 
Ottoman technique. It was built in the mid 18th century by the Vice Admiral of the Ottoman fleet, Suleiman Pasha, to protect the commercial harbour of the district against piracy. 

In Therme one can visit the prehistoric settlement, which is approximately 5,000 years old. During the excavations 5 settlements from the early Bronze Age (2800 – 2400 BC) were discovered, and 
two more from the late Bronze Age (1600 – 1200 BC) were found, built on top of each other. On the northern side of Mytilene, in a pine covered district, lies the Ancient Theatre, one of the greatest 
in Greece, with a capacity of 15,000 seats! In Moria you can admire part of the arches supporting the Roman aqueduct. It was 26 kilometers long, carrying water from the springs of Mt. Olympus to 
the city of Mytilene. Near Agia Paraskevi lies the Ancient Temple of Clopedi and the Ancient Temple of the Mesa. 

Museums
A visit to the Archaeological Museums (the Old and the New one) of Mytilene, reveals the island’s history.  If you want to become acquainted with the works of folk painter Theofilos Chatzimichail, 
you can visit Varia, just outside Mytilene. Next to the Theofilos Museum is the Stratis Eleftheriadis-Teriade Museum-Library. One of a kind, mainly due to the unique nature of its exhibits, which 
include copies of the unprecedented “VERVE” Magazine, as well as the ‘Great Books’ with lithographs by Chagall, Matisse, Miró, Picasso, Leger and others. In the district of the old community 
olive press of Agia Paraskevi lies the Museum of Industrial Olive Oil Production of Lesvos. The Museum presents the development of the machinery, with emphasis on the changes brought 
about by the introduction of mechanical movement in oil production.  Vranas Olive Press – Museum is an industrial monument of unique architectural value located in the village of Papados. It 
operated without a break until the beginning of the 70s. In 1999, it passed into the ownership of Archipelagos Company, which renovated it and turned it into a museum. Also interesting is the 
Natural History Museum of Lesvos Petrified Forest in Sigri. Its goal is to study, research, promote, report, preserve and protect Lesvos Petrified Forest, which has been declared a Protected Natural 
Monument with special environmental, geological and palaeontological value. The Museum is a window into the history and development of the Aegean basin over the last 20,000,000 years. Rare 
plant fossils from W. Lesvos are on display and geological phenomena and processes related to the creation of the Petrified Forest are presented. If you wish to learn more about the natural history 
of the island you should visit the Vrisa Natural History Collection. Exhibits include paleontological finds dating back 2 million years. If you find the marriage of technology to art fascinating, pay a 
visit to the ‘Georgios Iakovidis’ Digital Art Museum in Chidira, the painter’s birthplace. 
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Κάστρα και αρχαιολογικοί χώροι
Το κάστρο της Μυτιλήνης δεσπόζει στην κορυφή πευκόφυτου λοφίσκου, κοντά στο 
λιμάνι της Μυτιλήνης και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου. Θεμελιώθηκε κατά 
την περίοδο του Ιουστινιανού πάνω στα ερείπια ενός ακόμα παλαιότερου οχυρού. Σήμα 
κατατεθέν του Μολύβου το επιβλητικό του βυζαντινό κάστρο, καθώς στεφανώνει όλο 
το λόφο πάνω από τον οικισμό. Οικοδομήθηκε κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής εποχής 
στα απομεινάρια αρχαίων, εκτεταμένων τειχών και ολοκληρώθηκε το έτος 1373 από τον 
Γενουάτη Φραγκίσκο Α’ Γατελούζο. Το κάστρο του Σιγρίου είναι ένα μικρό πέτρινο κάστρο, 
χτισμένο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, χαρακτηριστικό δείγμα της Οθωμανικής 
τεχνικής. Χτίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα από τον αντιναύαρχο του Οθωμανικού 
Στόλου Σουλεϊμάν Πασά, για την προστασία του εμπορικού λιμανιού της περιοχής από την 
πειρατεία.  

Στη Θερμή μπορείτε να επισκεφτείτε τον προϊστορικό οικισμό, ηλικίας περίπου 5.000 
χρόνων. Στις ανασκαφές βρέθηκαν 5 οικισμοί της πρώιμης Xαλκοκρατίας (2800 - 2400 
π.Χ.) και δύο της ύστερης Xαλκοκρατίας (1600 -1200 π.X.) που είναι κτισμένοι ο ένας πάνω 
από τον άλλο. Στη βόρεια πλευρά της Μυτιλήνης, σε μια πευκόφυτη περιοχή, βρίσκεται το 
Αρχαίο Θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας με χωρητικότητα 15.000 θεατές!  Στη 
Μόρια μπορείτε να θαυμάσετε τμήμα τοξοστοιχίας του ρωμαϊκού υδραγωγείου. Είχε μήκος 
26 χλμ. και μετέφερε νερό από τις πηγές του όρους Όλυμπος μέχρι την πόλη της Μυτιλήνης. 
Κοντά στην Αγία Παρασκευή βρίσκεται ο Αρχαίος Ναός της Κλοπεδής και ο Αρχαίος Ναός 
των Μέσων.

Μουσεία
Μία επίσκεψη στα Αρχαιολογικά Μουσεία (Νέο και Παλιό) της Μυτιλήνης θα σας 
αποκαλύψουν την ιστορία του νησιού.  Εάν θέλετε να γνωρίσετε τα έργα του λαϊκού 
ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ μπορείτε να επισκεφθείτε τη Βαρειά, λίγο πιο έξω από 
τη Μυτιλήνη. Δίπλα στο μουσείο του Θεόφιλου βρίσκεται και το Μουσείο-Βιβλιοθήκη 
Στρατή Ελευθεριάδη –Teriade. Μοναδικό στο είδος του, κυρίως λόγω της ιδιαιτερότητας των 
εκθεμάτων του, που περιλαμβάνουν αντίτυπα από το ανεπανάληπτο περιοδικό «VERVE» 
καθώς και των «Μεγάλων Βιβλίων», με λιθογραφίες των Chagall, Matisse, Miró, Picasso, Leger 
κ.α.  Στο χώρο του παλαιού κοινοτικού ελαιοτριβείου της Αγίας Παρασκευής στεγάζεται 
το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου. Στο μουσείο παρουσιάζεται η εξέλιξη 
των μηχανημάτων, με έμφαση στις αλλαγές που επέφερε η εισαγωγή της μηχανικής 
κίνησης στην ελαιοπαραγωγή.  Το Ελαιοτριβείο -  Μουσείο Βρανά αποτελεί μοναδικής 
αρχιτεκτονικής αξίας βιομηχανικό μνημείο και βρίσκεται στο χωριό Παπάδος. Λειτούργησε 
αδιάλειπτα ως τις αρχές της δεκαετίας του ’70. Το 1999 πέρασε στην ιδιοκτησία της Εταιρίας 
«Αρχιπέλαγος» που το αναστήλωσε και το μετέτρεψε σε μουσείο. Μεγάλο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου που βρίσκεται 
στο Σίγρι. Σκοπός του είναι η μελέτη, έρευνα, ανάδειξη, έκθεση, συντήρηση και φύλαξη του 
απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου που έχει ανακηρυχθεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης 
με ιδιαίτερη περιβαλλοντική, γεωλογική και παλαιοντολογική αξία. Το Μουσείο αποτελεί ένα 
παράθυρο στην ιστορία και την εξέλιξη της λεκάνης του Αιγαίου τα τελευταία 20.000.000 
χρόνια. Παρουσιάζονται σπάνια φυτικά απολιθώματα από τη Δ. Λέσβο και προβάλλονται 
τα γεωλογικά φαινόμενα και οι διεργασίες που συνδέονται με τη δημιουργία του 
Απολιθωμένου Δάσους. Εάν θέλετε να γνωρίσετε περισσότερα για την φυσική ιστορία του 
νησιού επισκεφθείτε τη Συλλογή Φυσικής Ιστορίας Βρίσας. Εκεί εκτίθενται παλαιοντολογικά 
ευρήματα ηλικίας 2 εκατομμυρίων ετών. Αν βρίσκετε γοητευτικό το πάντρεμα της 
τεχνολογίας με την τέχνη κάντε μια επίσκεψη στο Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης», 
στα Χύδηρα, γενέτειρα του ζωγράφου. 
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Lesvos - A place of worship
Getting acquainted with the Christian aspect of Lesvos offers visitors 
an unforgettable experience related to culture, folk art and religious 
worship. Lesvos is an ideal destination for anyone seeking spiritual 
peace. The painting that is the island’s beauty is coloured by the 
churches and monasteries with their age old history, pilgrimages and 
countless picturesque chapels, each with its own history!

Pilgrimages
The Holy Monastery of Taxiarchis, the patron saint of the island, is 
located in Mantamado. There you will find the only relief icon of 
Archangel Michael found in in the Christian world. In the heart of 
Ayiassos, at the temple of the Assumption of Virgin Mary, one has the 
opportunity to see the unique icon of the Virgin holding the infant 
Jesus, as well as a significant collection of ecclesiastic manuscripts 
and utensils. On Karyes hill, above the town of Therme, lies the Holy 
Monastery of Saint Raphael, where the holy relics of saints Raphael, 
Nicolaos and Irene, who were martyred at the hands of the Ottomans, 
are kept. 

Monasteries
Many of the old monasteries of Lesvos are still used to this day. 
Some have become destinations for pilgrims, while others continue 
with spiritual traditions from the distant past.  Limon Monastery 
(Monastery of the Meadow), built in 1523, is an important spiritual 
centre with a museum and library, while a short distance away stands 
the Monastery of Panagia Myrsiniotissa. Take in the enchanting 
vistas afforded from Ypsilos Monastery in Sigrio district and Pithario 
Monastery in Eressos. A short distance outside Antissa lies Perivoli 
Monastery, while near Polichnito you will find the Monastery of 
Damandrio.

Customs and traditions
Lesvos is an enchanting land. Its rich musical tradition, its dances, the 
island’s festivals and flavours will rouse your senses and transport you 
to a different time. At the ‘Tavros (bull) Festival’ which is organised 
in many villages, you will have the opportunity to enjoy all of the 
above. The starting point of the custom is the picturesque chapel 
of Agios Charalambos on Tavros (bull) mountain, where a bull is 
sacrificed and the traditional ‘kiskek’ dish is prepared and shared out. 
The Tavros Festival is one of the most interesting records of surviving 
pagan worship rituals, excellently interweaved with popular Christian 
traditions, combining a variety of events intertwined with the bull 
sacrifice ritual. 



Λέσβος η λατρευτική
Η γνωριμία με τη χριστιανική Λέσβο θα σας προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία προσκυνηματικού, πολιτιστικού και λαογραφικού 
περιεχομένου. Αποτελεί τον ιδανικό προορισμό όσων αναζητούν την ψυχική γαλήνη. Τον πίνακα της ομορφιάς του νησιού 
χρωματίζουν εκκλησίες και μοναστήρια με μακραίωνη ιστορία, προσκυνήματα και αμέτρητα γραφικά ξωκλήσια, όλα με τη δική τους 
ιστορία!        

Προσκυνήματα
Στο Mανταμάδο βρίσκεται η Ιερά Μονή του Tαξιάρχη, ο οποίος είναι ο προστάτης Άγιος όλου του νησιού. Εκεί θα βρείτε τη 
μοναδική στο χριστιανικό κόσμο ανάγλυφη εικόνα του Tαξιάρχη Mιχαήλ. Στην καρδιά της Aγιάσου, στον ναό της Kοίμησης της 
Θεοτόκου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τη μοναδική εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσης, καθώς και μια σημαντική συλλογή 
εκκλησιαστικών χειρογράφων και σκευών. Στο ύψωμα Καρυές, πάνω από την κωμόπολη της Θερμής, βρίσκεται η Μονή Αγίου Ραφαήλ. 
Στο μοναστήρι φυλάσσονται τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, που μαρτύρησαν στα χέρια των Τούρκων.

Μοναστήρια
Πολλά από τα παλιά μοναστήρια της Λέσβου χρησιμοποιούνται ακόμα. Μερικά έχουν γίνει προορισμοί για προσκυνητές, ενώ άλλα 
συνεχίζουν τις πνευματικές παραδόσεις του μακρινού παρελθόντος. Η Μονή Λειμώνος, χτισμένη το 1523, αποτελεί ένα σημαντικό 
πνευματικό κέντρο με μουσείο και βιβλιοθήκη, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται η Μονή της Παναγίας Μυρσινιώτισσας. Απολαύστε 
τη μαγευτική θέα που σας προσφέρει μία επίσκεψη στη Μονή Υψηλού στην περιοχή Σιγρίου και στη Mονή Πιθαρίου στην Ερεσό. Λίγο 
έξω από την Άντισσα βρίσκεται η Μονή Περιβολής, ενώ κοντά στον Πολιχνίτο θα βρείτε την Mονή Δαμανδρίου.

Έθιμα και παραδόσεις
Η Λέσβος είναι ένας τόπος που θα σας μαγέψει. Η πλούσια μουσική παράδοση, οι χοροί, τα πανηγύρια και οι γεύσεις του νησιού θα 
αφυπνίσουν τις αισθήσεις σας και θα σας μεταφέρουν σε άλλες εποχές. Στο Πανηγύρι του Ταύρου που διοργανώνεται σε πολλά χωριά 
θα σας δοθεί η ευκαιρία να απολαύσετε όλα τα παραπάνω. Αφετηρία του εθίμου είναι το γραφικό ξωκλήσι του Αγίου Χαράλαμπου 
στο βουνό του Ταύρου όπου και πραγματοποιείται η ταυροθυσία και η παρασκευή του παραδοσιακού φαγητού «κισκέκ» το οποίο και 
μοιράζεται στον κόσμο. Το Πανηγύρι του Ταύρου είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τεκμήρια επιβίωσης παγανιστικών λατρευτικών 
εθίμων, άριστα συνυφασμένων με τις χριστιανικές λαϊκές παραδόσεις και συνδυάζει ποικιλία εκδηλώσεων που διαπλέκονται γύρω από 
το τελετουργικό της ταυροθυσίας.            

Λέσβος
9
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ΛήμνοςLimnos
mythical beauty μυθική ομορφιά

The island of Hephaestus
According to mythology, Goddess Hera was enraged with Zeus one 
day and when her son Hephaestus supported her, Zeus became so 
angry that he cast him out of Mt. Olympus. Hephaestus ended up on 
Limnos, where he started caring for the locals, thus making the island 
his second home. 
 

Archaeological sites
On Limnos one has the opportunity to admire what is left of the 
most ancient city in Europe. Poliochni was built at the dawn of the 
Neolithic Age for the Aegean, i.e., the 4th or 5th millennium BC. It is 
exactly across the sea from Troy, which, however, was to be built a 
thousand years later, by which time Poliochni had developed into an 
urban settlement with 1,500 residents, rectangular stone dwellings, 
a defensive wall, squares, drainage, wells, streets, public buildings 
and, possibly, a Parliament. The Parliament of Poliochni, apart from 
preceding respective ones of the classical era by almost 2000 years, 
also represents the most ancient such evidence in Europe and the 
world. The city went through many phases of architectural and cultural 
development between 5000 BC and 1600 BC and was destroyed due 
to geological causes. Near Kontopouli there is the archaeological site 
of Hephaestia. This was the location of the renowned sanctum to 
the Great Goddess of Limnos. The city dates back to the Copper Age 
and it is considered the second most important city on Limnos, after 
Myrina. This was the location of the sanctum to the Great Goddess, 
necropolises, baths, a palace and a Hellenistic Roman theatre. At 
the recently renovated theatre of Hephaestia ancient tragedies are 
performed. In Moudros, near the village of Panagia, lies the sanctum 
of the Cabeiroi. In ancient times this is where the faithful were initiated 
into the Cabeirian Rites, an annual celebration in honour of the Cabeiroi 
which was related to the rebirth of nature and the fertility of the land. 
The flora surrounding the temple inspires awe to this day. The village 
of Kaminia is well known for the famous Kaminia stele, which is a slab 
of limestone that was discovered in the previous century, built into a 
wall in the Chapel of St. Alexander. It depicts a warrior with a spear. On 
it, two inscriptions have been carved, using the Greek alphabet, which, 
however, express a language that remains unknown to this day. The 
prehistoric settlement of the city of Myrina expands over a wide area, 
along the western shore of the island, and chronologically it comes 
after Poliochni; however, according to excavation data, it seems that 
it reached its peak during the so called Red (2500 to 2300 BC) and 
Yellow (2300 to 2000 BC) periods, while the remains salvaged from the 
previous and later periods are very few. These are the most ancient 
samples of human presence, dating to the end of the 4th pre-Christian 
millennium, the so called final Neolithic Period. Near the Kotsinos 
settlement in the Agiochoma (Holy Ground) location, remains are 
preserved of where Limnian Earth used to be ritualistically excavated. 
Limnian Earth, known for its therapeutic properties since the time of 
Theofrastus and Galenus and until the 19th century, was a semiliquid 
reddish type of clay.



Το νησί του Ηφαίστου
Σύμφωνα με τη μυθολογία, η θεά Ήρα μια μέρα ήταν πολύ θυμωμένη με τον Δία και όταν ο γιος της ο Ήφαιστος την υποστήριξε, ο Δίας θύμωσε τόσο πολύ ώστε τον πέταξε έξω από τον Όλυμπο. Ο 
Ήφαιστος κατέληξε στη Λήμνο, όπου και άρχισε να φροντίζει τους κατοίκους της, καθιστώντας το νησί δεύτερη κατοικία του. 
 

Αρχαιολογικοί χώροι
Στη Λήμνο θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τα απομεινάρια της αρχαιότερης πόλης στην Ευρώπη. Η Πολιόχνη χτίστηκε στην αυγή της νεολιθικής περιόδου για το Αιγαίο, την 4η ή 5η χιλιετία 
π.Χ. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Τροία, αν και η Τροία δεν έμελε να χτιστεί παρά χίλια χρόνια αργότερα, όταν πια η Πολιόχνη είχε εξελιχθεί σε έναν αστικό οικισμό με 1.500 κατοίκους, 
ορθογώνιες πέτρινες κατοικίες, προστατευτικό τείχος, πλατείες, αποχέτευση, πηγάδια, δρόμους, δημόσια κτίρια και πιθανώς Βουλευτήριο. Το Βουλευτήριο της Πολιόχνης εκτός του ότι προηγείται 
σχεδόν 2000 χρόνια από τα αντίστοιχα της κλασικής εποχής, αντιπροσωπεύει επίσης την αρχαιότερη μαρτυρία στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η πόλη πέρασε από πολλές φάσεις αρχιτεκτονικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης ανάμεσα στο 5000 π.Χ. και το 1600 π.Χ. και καταστράφηκε από γεωλογικά αίτια. Κοντά στο Κοντοπούλι θα βρείτε τον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας. Εκεί ήταν χτισμένο 
το περίφημο ιερό της μεγάλης θεάς της Λήμνου. Η πόλη χρονολογείται από την Χαλκoλιθική εποχή και θεωρείται η δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Λήμνου μετά τη Μύρινα. Εκεί βρίσκονταν το 
ιερό της Μεγάλης Θεάς, νεκρoπόλεις, λουτρά, ένα ανάκτορο και ένα ελληνιστικό ρωμαϊκό θέατρο. Στο πρόσφατα ανακαινισμένο θέατρο της Ηφαιστίας πραγματοποιούνται παραστάσεις αρχαίας 
τραγωδίας. Στο Μούδρο, κοντά στο χωριό Παναγιά, θα συναντήσετε το ιερό των Καβείρων. Εκεί γινόταν κατά την αρχαιότητα η μύηση των πιστών στα Καβείρια Μυστήρια, ετήσια γιορτή προς τιμήν 
των Καβείρων, η οποία είχε σχέση με την αναγέννηση της φύσης και τη γονιμότητα της γης. Η φύση γύρω από το ναό εξακολουθεί να προκαλεί δέος. Το χωριό Καμίνια είναι γνωστό για την περίφημη 
στήλη των Καμινίων. Πρόκειται για μια πλάκα από πωρόλιθο που βρέθηκε εντοιχισμένη τον περασμένο αιώνα στο εκκλησάκι του Αγίου Αλέξανδρου. Απεικονίζεται η μορφή ενός πολεμιστή με δόρυ. 
Έχουν χαραχτεί πάνω της δύο επιγραφές στο ελληνικό αλφάβητο, που αποδίδουν όμως άγνωστη μέχρι σήμερα γλώσσα. Ο προϊστορικός οικισμός της πόλης της Μύρινας απλώνεται σε μια πλατιά 
ζώνη, κατά μήκος της δυτικής ακτής του νησιού και χρονολογικά παρακολουθεί την Πολιόχνη, αλλά σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα φαίνεται ότι γνώρισε την μεγαλύτερη ακμή στη λεγόμενη 
Ερυθρά (2500 έως 2300 π.Χ.) και Κίτρινη (2300 έως 2000 π.Χ.) περίοδο, ενώ τα λείψανα που σώζονται από προηγούμενες και μεταγενέστερες περιόδους είναι πολύ περιορισμένα. Είναι τα αρχαιότερα 
δείγματα της ανθρώπινης παρουσίας, που χρονολογούνται στο τέλος της τέταρτης προχριστιανικής χιλιετίας, την λεγόμενη τελική νεολιθική περίοδο. Κοντά στον οικισμό του Κότσινα στην περιοχή 
Αγιόχωμα, διασώζονται ίχνη, από όπου εξορυσσόταν η Λημνία γη, με τελετουργικό τρόπο. Η Λημνία γη ήταν ένας παχύρρευστος κοκκινωπός πηλός, γνωστός για τις θεραπευτικές του ιδιότητες από 
τα χρόνια του Θεοφράστου και του Γαληνού ως το τέλος του 19ου αιώνα. 
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Castles
The castle of Moudros was one of the most fortified ones on Limnos, along with the one in Myrina and Kotsinos. Although currently destroyed, it bears witness to the fortification of the city, possibly 
by the Venetian Navigajoso, who built extensive defensive works on the island around 1207 - 1214.  During the 15th century the fortress of Kotsinos was one of the most powerful ones on the island. 
During the period when Limnos was under Venetian occupation, the Castle was attacked four times by the Ottomans, who caused very serious damage. Very little is left in the way of fortress ruins near 
the present day small harbour of Kotsinos. At present there is the Church of Zoodochos Pigi with the subterranean Agiasma (Holy Water) and the statue of Maroula. The castle of Kotsinos is associated 
with the legendary Maroula, the heroic nobleman’s daughter, who, during a siege by the Ottomans, successfully defended the city with her father’s sword, after he had been killed. The castle of Myrina 
is one a most famous and well preserved castle. It took on an early form in the early 12th century and its fortications were reinforced in 1185 by emperor Andronicus I, Comnenus. The rock on which the 
castle is built divides Myrina coast into two parts, namely, the Romeiko (Greek) and the Turkish beaches. 

Architecture - Museums 
Along the Roman beach are the impressive homes of Lemnian aristocracy, all built in the second half of the 19th century. They reflect the prosperity of their owners and the unique taste they cultivated 
while living in the cosmopolitan centres of the time such as Alexandria, Odessa and Trieste. Amongst these buildings is the Archaeological Museum, where exhibits include finds from digs carried out 
at Poliochni, Hephaestia and Cabeiria, as well as the few antiquities the Greeks of the neighbouring island of Imvros had time to take with them before leaving their homes. The Metropolitan Mansion is 
also located on the Romeiko beach, that used to be the residence of a rich Egyptian. Now it houses the Ecclesiastic Museum of the island which contains ecclesiastic utensils, vestments, and exceptional 
icons. In the village of Portiano lies the Folklore Museum, while in Nea Koutali is the Museum of Maritime Tradition and Sponge Fishing, which presents the nautical life of the Koutalianoi before they 
were violently expatriated from Propontis and a display of the Nea Koutali archaeological collection, which includes objects collected by sponge fishermen from the depths of the sea. In Kondias a 
Contemporary Balkan Art Gallery, unique in Greece, has been created. The Gallery houses 74 paintings by Balkan artists.

Worship
At the top of the mountain, in an inaccessible cave near Zemara location, lies Panagia Kakaviotissa. According to oral tradition, where the chapel now stands, there once lived six monks (belonging 
to the Monastery of Megisti Lavra), who had come from the neighboring island of Agios Efstratios. Chased by Ottoman Turks or pirates, they found refuge in the chapel in their effort to protect 
themselves. An annual mass is held at the chapel on the Tuesday after Easter Sunday, when the icon of Virgin Mary of Kakavia is brought over.



Κάστρα
Το κάστρο του Μούδρου ήταν ένα από τα ισχυρότερα της Λήμνου, μαζί με αυτά 
της Μύρινας και του Κότσινου. Αν και σήμερα είναι κατεστραμμένο, μαρτυρά την 
οχύρωση της πόλης πιθανότατα από τους Ενετούς Ναβιγκαγιόζους που έκαναν 
εκτεταμένα έργα προστασίας στο νησί γύρω στα 1207-1214. Το φρούριο του Κότσινου 
ήταν κατά τον 15ο αιώνα ένα από τα ισχυρότερα φρούρια του νησιού. Κατά την 
περίοδο που η Λήμνος ήταν υπό την κατοχή των Ενετών το κάστρο δέχτηκε τέσσερις 
επιθέσεις από τους Τούρκους με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. 
Ελάχιστα ερείπια του φρουρίου σώζονται κοντά στο σημερινό λιμανάκι του Κότσινα. 
Σήμερα, υπάρχει η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής με το υπόγειο Άγιασμα και το 
άγαλμα της Μαρούλας. Το κάστρο του Κότσινα συνδέεται με τη θρυλική Μαρούλα, 
την ηρωική αρχοντοπούλα, που σε μια πολιορκία των Τούρκων, υπερασπίστηκε 
επιτυχώς την πόλη με το σπαθί του σκοτωμένου πατέρα της. Το κάστρο της Μύρινας 
αποτελεί ένα από τα πιο ξακουστά και καλοδιατηρημένα κάστρα. Σε μια πρώιμη 
μορφή χτίστηκε στις αρχές του 12ου αιώνα και οι οχυρώσεις του ενισχύθηκαν το 1185 
από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Α΄ Κομνηνό. Ο βράχος στον οποίο είναι χτισμένο 
το κάστρο χωρίζει την παραλία της Μύρινας σε δύο «γιαλούς», το Ρωμαίικο και τον 
Τούρκικο Γιαλό.

Αρχιτεκτονική-Μουσεία
Κατά μήκος του Ρωμαίικου γιαλού βρίσκονται τα εντυπωσιακά σπίτια της λημνιακής 
αριστοκρατίας, χτισμένα όλα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αντανακλούν 
την οικονομική υπεροχή των ιδιοκτητών τους και την ιδιαίτερη αισθητική που 
καλλιέργησαν ζώντας στα κοσμοπολίτικα κέντρα της τότε εποχής: την Αλεξάνδρεια, 
την Οδησσό, την Τεργέστη. 

Ανάμεσα στα κτίρια αυτά είναι και το Αρχαιολογικό Μουσείο όπου εκτίθενται 
ευρήματα από τις ανασκαφές στην Πολιόχνη, την Ηφαιστία και τα Καβείρια, καθώς και 
οι λιγοστές αρχαιότητες που πρόλαβαν να μεταφέρουν από τον τόπο τους οι Έλληνες 
της γειτονικής Ίμβρου. Στον Ρωμαίικο Γιαλό βρίσκεται και το Μητροπολιτικό Μέγαρο, 
άλλοτε κατοικία ενός πλούσιου αιγυπτιώτη. Σήμερα στεγάζει το Εκκλησιαστικό 
Μουσείο του νησιού το οποίο διαθέτει εκκλησιαστικά σκεύη, άμφια και εξαιρετικές 
εικόνες. Στο χωριό Πορτιανού βρίσκεται το Λαογραφικό Μουσείο ενώ στη Νέα 
Κούταλη, το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας. Εκεί παρουσιάζεται 
η ναυτική ζωή των Κουταλιανών πριν από τον ξεριζωμό τους από την Προποντίδα 
και εκτίθεται η αρχαιολογική συλλογή της Νέας Κούταλης η οποία αποτελείται από 
αντικείμενα που περισυνέλεξαν οι σφουγγαράδες από τα βάθη της θάλασσας. Στον 
Κοντιά δημιουργήθηκε Πινακοθήκη Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης, μοναδική στον 
ελλαδικό χώρο όπου στεγάζονται 74 έργα ζωγράφων από τα Βαλκάνια.

Λατρεία
Στην κορυφή του βουνού, σε μια δυσπρόσιτη σπηλιά κοντά στην περιοχή Ζεματά, 
βρίσκεται η Παναγία Κακαβιώτισσα. Σύμφωνα με προφορική παράδοση, στη θέση 
που είναι το εκκλησάκι ζούσαν έξι μοναχοί (οι οποίοι ανήκαν στη μονή Μεγίστης 
Λαύρας) που είχαν έρθει από το γειτονικό νησί του Αγίου Ευστρατίου. Κυνηγημένοι 
από Τούρκους ή πειρατές, για να προστατευτούν εγκαταστάθηκαν στο εξωκκλήσι. Το 
εξωκλήσι λειτουργείται κάθε Λαμπροτρίτη, οπότε και μεταφέρεται σ’ αυτό η εικόνα 
της Παναγιάς της Κακαβιώτισσας.  

Λήμνος
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escape to nature απόδραση στη φύση

Agios 
Εfstratios Άγιος Ευστράτιος

In the footsteps of great Greeks 
The history of the island starts in the Mycenaean period and has culturally 
and historically followed the fortune of the islands of the Northern 
Aegean. Archaeological findings from the Poliochne era have been 
discovered. The island has had various names over time: ‘Nea’ during the 
prehistoric period, ‘Alonissos’ during the classical period, ‘Nissos ton Neon’ 
during the Byzantine era and ‘Agios Efstratios’ since the 15th century.

However, Agios Efstratios became widely known through being associated 
with a rough chapter of Greek modern history, since it became a place 
of exile. This beautiful island served as the home of not only exiled 
politicians, but also leading intellectuals and artists, such as poets Yiannis 
Ritsos, Tassos Leivaditis and Titos Patrikios, authors Menelaos Loudemis, 
Tassos Vournas, actors Manos Katrakis, Tzavalas Karoussos, painters 
Christos Daglis, Giorgos Farsakidis and other political exiles.

The old hamlet of Agios Efstratios was situated above the port, on top of 
a hill, and was destroyed after the 1968 earthquake. Subsequently, the 
military dictatorship (junta) decided to have it demolished. Almost all 
houses were torn down, along with 8 of the island’s 11 churches. Many, 
such as the Church of the ‘Five Martyrs’, had been constructed with 
materials from ancient Greek temples and contained important icons of 
the 6th - 7th century AD.

Houses were made of stone and featured two or three stories with wooden 
supports and traditional architectural styles. The beautiful Porfyreios 
& Marasleios School building survived the earthquake and subsequent 
demolition. Porfyreios & Marasleios School was erected from 1906 to 
1909 with funds of the community of Agiostratites in Egypt and donated 
by National Benefactor Grigoris Maraslis; it had housed the island’s 
grade school until then (1909-1968). Presently, following its renovation, it 
aspires to house the ‘Green Energy’ Academy within the framework of the 
implementation of the ‘Ai Stratis – Green Island’ Programme.

The renovated building of the ‘Old School’ houses the Museum of 
Democracy, featuring exhibits, photographs, authentic items, handwritten 
newspapers and video shows from the life of exiles on the island and other 
places of exile.

Remains of an ancient settlement have been found on the Agios Minas 
Hill and its chapel, along with the remains of a prehistoric settlement 
in Alonitsi location and the remains of an ancient necropolis in Evraiki 
(Jewish) location.

Also worthy of note are the Churches of Christ, St. Nicholas and St. Basil, 
the latter having been built in 1727. The island also features numerous 
chapels (45 before the earthquake) and 3 glebes of Mt. Athos monasteries.

On the NE side of the island, near Alonitsi beach, there is a cave in the rock 
where St. Efstratius hid when being persecuted by the iconoclasts (8th 
century AD). It is believed that the contemporary name of the island is due 
to him.
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Αποτυπώματα μεγάλων Ελλήνων
Η ιστορία του νησιού ξεκινά από τη Μυκηναϊκή περίοδο και ακολουθεί πολιτισμικά και ιστορικά τις τύχες των νησιών του Βόρειου Αιγαίου. Έχουν βρεθεί αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής της 
Πολιόχνης. Το νησί είχε διάφορες ονομασίες «Νέα» στην προϊστορική περίοδο, «Αλώνισος» στην κλασική, «Νήσος των Νέων» στην Βυζαντινή και μετά τον 15ο αιώνα «Άγιος Ευστράτιος».

Όμως, ο Άγιος Ευστράτιος έγινε ευρύτερα γνωστός γιατί συνδέθηκε με ένα δύσκολο κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας μας. Έγινε τόπος εξορίας. Αυτό το πανέμορφο νησί, είδε να βαδίζουν στα 
εδάφη του πέρα από τους πολιτικούς, ο ανθός του πνεύματος και της τέχνης της εποχή, όπως οι ποιητές Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λειβαδίτης, Τίτος Πατρίκιος, οι συγγραφείς Μενέλαος Λουντέμης, 
Τάσος Βουρνάς, οι ηθοποιοί Μάνος Κατράκης, Τζαβαλάς Καρούσος, οι ζωγράφοι Χρήστος Δαγκλής, Γιώργος Φαρσακίδης και πολλοί άλλοι ως πολιτικοί εξόριστοι.

Πάνω από το λιμάνι, σκαρφαλωμένος στην κορυφή του λόφου, βρισκόταν ο παλιός οικισμός του Αγίου Ευστρατίου, ο οποίος υπέστη καταστροφές από το σεισμό του 1968 και ακολούθως η τότε 
στρατιωτική κυβέρνηση (χούντα) αποφάσισε την κατεδάφισή του. Σχεδόν το σύνολο των σπιτιών καθώς και οι 8 από τους 11 ναούς του νησιού κατεδαφίστηκαν. Πολλοί από αυτούς ήταν χτισμένοι 
με δομικά στοιχεία αρχαίων ελληνικών ναών και είχαν σημαντικές αγιογραφίες του 6ου – 7ου αιώνα μ.Χ, όπως ο ναός των «Πέντε Μαρτύρων».

Τα σπίτια ήταν λιθόχτιστα, διώροφα ή τριώροφα, με ξύλινα υποστυλώματα και παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Από τον σεισμό και την κατεδάφιση που ακολούθησε σώθηκε το πανέμορφο κτίριο της 
Πορφυρίου και Μαρασλείου Σχολής. Η Πορφύριος και Μαράσλειος Σχολή χτίστηκε την περίοδο 1906-1909 με δαπάνη της παροικίας των Αγιοστρατητών στην Αίγυπτο και του Εθνικού Ευεργέτη 
Γρηγ. Μαρασλή και στέγαζε μέχρι τότε (1909-1968) το δημοτικό σχολείο του νησιού. Σήμερα, μετά την ανακαίνισή της, φιλοδοξεί να στεγάσει την ακαδημία «Πράσινης Ενέργειας» στα πλαίσια 
εφαρμογής του Προγράμματος «Άη Στράτης Πράσινο Νησί». 

Στο αναστηλωμένο κτίριο του «Παλαιού Διδακτηρίου» βρίσκεται το Μουσείο Δημοκρατίας. Εκεί θα βρείτε εκθέματα, φωτογραφίες, αυθεντικά αντικείμενα, χειρόγραφες εφημερίδες και προβολές 
βίντεο από τη ζωή των εξόριστων στο νησί, καθώς και από άλλους τόπους εξορίας.

Στο λόφο του Αγίου Μηνά και στο ξωκλήσι του έχουν εντοπιστεί λείψανα αρχαίου οικισμού, όπως και στην περιοχή Αλωνίτσι και στην περιοχή Εβραϊκή έχουν βρεθεί λείψανα προϊστορικού οικισμού 
και αρχαίας νεκρόπολης αντίστοιχα.

Αξιοσημείωτες είναι οι εκκλησίες του Χριστού, του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Βασιλείου η οποία χτίστηκε το 1727. Στο νησί υπάρχουν πολλά εξωκλήσια (45 πριν το σεισμό) και 3 μετόχια 
μοναστηριών του Αγίου Όρους.

Στην ΒΑ πλευρά του νησιού, κοντά στην παραλία Αλωνίτσι, βρίσκεται σκαρφαλωμένη στο βράχο η σπηλιά στην οποία κατέφυγε και μόνασε ο Όσιος Ευστράτιος όταν κυνηγήθηκε από τους 
εικονομάχους (8ος αιώνας μ.Χ.) και στον οποίο πιστεύεται ότι οφείλεται η σημερινή ονομασία του νησιού.  
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ΧίοςChios
land of scents τόπος μυροβόλος

Medieval paradise
On Chios visitors can be transported to yester times, as the island boasts one of the best preserved Medieval defence networks in the Mediterranean, with castles, towers, watchtowers and fortified 
settlements that stand witness to the need for defence against pirates, raiders and conquerors. Fortified medieval settlements are found in Mastichochoria (Mastic villages) (namely, Pyrgi, Mesta, 
Olympoi, Kalamoti, Armolia, Vessa). Easily accessible castles to visit are the castles of the city of Chios, Volissos Castle, as well as castles offering tours along countryside footpaths, such as Apolichnon 
Castle (Armolia), Grias (Old Lady’s) Castle (Kardamyla), Orias (Beauty’s) Castle (Kampia), the Tower of Dotia (Pyrgi), ‘Ta Markou’ Tower (Pispilounta). Watchtowers that can be visited are Pache 
Watchtower (Sidirounta), Mesta Watchtower and Tracheliou Watchtower (Lithi).

The Campos
Unique to Greece and one of the most beautiful areas on Chios is Campos, a historical and cultural complex that harmoniously combines an exceptional natural habitat with unique local architectural 
features. Campos has been declared a listed “historical and traditional settlement”. The area flourished in the 17th and 18th centuries. The Genovese chose it to build their mansions in the 14th 
century, as did local aristocrats in later years. However, the Chios massacre of 1822 and the lethal earthquake of 1881 destroyed many noteworthy buildings. Some of the oldest are still standing 
but in bad condition (Mansions of the Rallides, the Petrokokkinoi, the Skylitsides, the Chrysolorades). Better preserved mansions rebuilt after the earthquake, combining local architecture with 
many neoclassical features include the “Argentiko”, which is now a luxurious hotel, and the mansions of Kalvokoresis, Mavrokordatos, Zygomalas, Kaloutas and Casanovas. The high walls made of 
Thymiana rock (a brownish-red rock) protect each property against the winds and the cold. When the courtyard doors open they reveal cobbled or pebbled courtyards, comfortable open air spaces 
for everyday life and work, with large, cool-shade casting trees, such as pines, walnut trees, linden trees and flowers, wells, cisterns, ledges all the way to the garden itself. Intricate cisterns, decorated 
with marble relief motifs and spouts, take a prominent position in the courtyard. Shaded paths, flower gardens and creeping jasmine bushes create a unique environment. Genoan elements 
are combined with local architectural tradition, creating a unique architectural profile. Two to three storey houses rise majestically above tree lines, providing a panoramic view, combined with 
supervision of the estate. At present, Campos retains its main characteristics and liveliness. Wander along its quiet narrow streets, see the majestic mansions, hear the sound of the water irrigating 
the vegetable gardens and breathe in, especially in the spring, the intoxicating aromas of blossoming citrus trees. You will then agree that Campos, after all these centuries, is still a refuge of peace 
and tranquillity.
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Μεσαιωνικός παράδεισος
Στη Χίο ο επισκέπτης μπορεί να μεταφερθεί σε εποχές περασμένες, 
καθώς στο νησί σώζεται ένα από τα καλύτερα διατηρημένα 
Μεσαιωνικά αμυντικά δίκτυα της Μεσογείου, με κάστρα, πύργους, 
βίγλες και οχυρωμένους οικισμούς που μαρτυρούν την ανάγκη για 
άμυνα ενάντια σε πειρατές, επιδρομείς και κατακτητές. Οχυρωμένοι 
μεσαιωνικοί οικισμοί βρίσκονται στα Μαστιχοχώρια (Πυργί, Μεστά, 
Ολύμποι, Καλαμωτή, Αρμόλια, Βέσσα). Κάστρα με εύκολη πρόσβαση 
που μπορείτε να επισκεφθείτε είναι το Κάστρο της πόλης της Χίου, το 
κάστρο Βολισσού, όπως και κάστρα με περιήγηση σε εξοχικά μονοπάτια 
όπως το κάστρο Απολίχνων (Αρμόλια), το κάστρο Γριάς (Καρδάμυλα), 
το κάστρο Ωριάς (Καμπιά), ο πύργος Δοτίων (Πυργί), ο πύργος 
«Τα Μάρκου» (Πισπιλούντα). Επισκέψιμες βίγλες αποτελούν η βίγλα 
Παχή (Σιδηρούντα), η βίγλα Μεστών και η βίγλα Τραχηλίου (Λιθί).

Ο Κάμπος
Μοναδικός στον ελληνικό χώρο και μια από τις πιο όμορφες περιοχές 
της Χίου, ο Κάμπος είναι ένα ιστορικό και πολιτιστικό σύνολο όπου 
συνδυάζεται αρμονικά το εξαίρετο φυσικό τοπίο με τα ιδιαίτερα τοπικά 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Έχει κηρυχθεί «ιστορικός τόπος και 
παραδοσιακός οικισμός». Η περιοχή γνώρισε μεγάλη ακμή κατά το 17ο 
και 18ο αιώνα. Τον χώρο επέλεξαν τόσο οι Γενοβέζοι για να κτίσουν 
τις επαύλεις τους το 14ο αιώνα, όσο και οι ντόπιοι αριστοκράτες στα 
μετέπειτα χρόνια. Όμως, η σφαγή της Χίου το 1822 και ο φονικός 
σεισμός του 1881 κατέστρεψαν πολλά αξιόλογα κτίσματα. Από τα 
παλαιότερα διατηρούνται κάποια σε κακή κατάσταση (Ράλληδων, 
Πετροκόκκινων, Σκυλίτσηδων, Χρυσολωράδων). Περισσότερο 
καλοδιατηρημένα αρχοντικά που ξαναχτίστηκαν μετά το σεισμό, 
συνδυάζοντας την τοπική αρχιτεκτονική με αρκετά νεοκλασικά 
στοιχεία, είναι το «Αργέντικο» το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα 
πολυτελές ξενοδοχείο, οι οικίες Καλβοκορέση, Μαυροκορδάτου, 
Ζυγομαλά, Καλουτά και Καζανόβα. Οι ψηλοί τοίχοι από θυμιανούσικη 
πέτρα προστατεύουν την κάθε ιδιοκτησία από τους αγέρηδες και το 
κρύο. Όταν ανοίξει η αυλόπορτα αποκαλύπτεται η πλακόστρωτη ή 
βοτσαλωτή αυλή, ένας άνετος υπαίθριος χώρος καθημερινής ζωής και 
εργασίας με μεγάλα σκιερά δένδρα, όπως κουκουναριές, καρυδιές, 
φλαμουριές, λουλούδια, πηγάδι, στέρνα, πεζούλια και στη συνέχεια 
το ίδιο το περιβόλι. Περίτεχνες στέρνες, κοσμημένες με μαρμάρινα 
ανάγλυφα και κρουνούς, κατέχουν περίοπτη θέση στο χώρο της 
αυλής. Σκιεροί δρόμοι, κήποι λουλουδιών κι αναρριχώμενα γιασεμιά 
δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον. Τα γενοβέζικα στοιχεία 
συνδυάζονται με τη ντόπια αρχιτεκτονική παράδοση, δημιουργώντας 
μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Σπίτια με δύο έως τρία 
πατώματα υψώνονται επιβλητικά πάνω από τις κορφές των δέντρων, 
εξασφαλίζοντας πανοραμική θέα αλλά και έλεγχο του κτήματος. 
Σήμερα, ο Κάμπος διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του και τη 
ζωντάνια του. Περιπλανηθείτε στα ήσυχα στενά δρομάκια του, δείτε τα 
μεγαλόπρεπα αρχοντικά, ακούστε τους ήχους του νερού που ποτίζει τα 
περιβόλια και αναπνεύστε, την άνοιξη κυρίως, τα μεθυστικά αρώματα 
των ανθισμένων εσπεριδοειδών. Θα διαπιστώσετε ότι ο Κάμπος, με το 
πέρασμα τόσων αιώνων, παραμένει ένα καταφύγιο ησυχίας και γαλήνης.
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Chios ‘The Man from Chios’
Many areas claim the great philosopher was born on their soil. The view that 
Homer came from Chios, however, was so well known in the 6th century BC, 
that when the lyric poet Symonides spoke of the great poet, he referred to 
him as ‘Chios Aner’ (A Man from Chios), without even mentioning his name.
It should be noted that the Pasha Vrysi or Daskalopetra location, is 
considered to have been Homer’s Rock, a site where the great teacher used 
to teach.

Churches - Monasteries 

In the 11th century Nea Moni (New Monastery) was built in the centre of 
the island, dedicated to the Assumption of Virgin Mary. On an area of 
17,000 m2 there is the main church, two smaller ones, the dining room where 
the monks had their meals, their domiciles (cells) and the underground tanks 
created to collect water. All parts of the monastery are surrounded by tall 
stone walls, while Nea Moni’s mosaics date back to the 11th century. The 
Monastery belongs to UNESCO’s World Heritage monuments.

The Church of Panagia Krena, in Vavyloi, was constructed at the end of the 
12th century. In its interior wall decorations from five different time periods 
have been preserved. In Pyrgi, one can find the Church of Agioi Apostoloi, 
an illustration of the ‘insular’ octagon church architectural style. It is an 
excellently preserved Byzantine monument, which bears rich exterior 
ceramic decoration and the interior frescoes by Antonios Domestichos 
Kynegos, the Cretan, dating to 1665. In the medieval village of Mesta there 
is the Church of Palios Taxiarchis, which was constructed in 1412. During the 
Chios massacre in 1822, the Ottomans looted the church and caused great 
destruction, which was repaired in 1833. The impressive carved wooded 
iconostasis of the church is decorated with scenes from the Old and New 
Testaments. It was constructed in 1833 and it is an excellent example of 
Chios wood carving that reached its prime between the 17th and 19th 
centuries in the Aegean and Asia Minor regions. Moundes Monastery is the 
second most important monastery on the island after New Moni and it was 
constructed during the Byzantine period and reached its peak at the end 
of the Ottoman rule. It lies near the village of Dieucha, in Amani, and it is 
dedicated to St. John the Baptist. It consists of small chapels and cells. Inside 
the church visitors can admire impressive frescos from the 15th, 16th and 
17th centuries.
 
In the village of Kalamoti there is Panagia Agrelopousaina, a domed, single-
aisled Basilica with a square narthex. There, one has the opportunity to 
admire impressive frescos from the 14th century and beautiful sculptures in 
the church surroundings. The Convent of Agios Minas is known around the 
world for the tragic massacre of 1822. The bones of the victims are still kept 
in the Monastery’s ossuary. The convent is at the top of a hill near the village 
of Neochori and while it initially hosted monks, in 1932 it was converted into 
a women’s convent.  The convent of Agios Constantinos is also noteworthy, 
near the beach of Karfas, where the nuns occupy themselves with icon 
painting and weaving.
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Χίος«Ο Χίος Ανήρ»
Πολλές περιοχές ερίζουν για την καταγωγή του σπουδαίου φιλόσοφου. Η 
άποψη όμως ότι ο Όμηρος καταγόταν από τη Χίο ήταν τόσο διαδεδομένη τον 
6ο αιώνα π.Χ. ώστε όταν ο λυρικός Σιμωνίδης μιλούσε για τον μεγάλο ποιητή, 
χρησιμοποιούσε την προσφώνηση «ο Χίος Ανήρ» χωρίς να αναφέρει καν το 
όνομά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή Πασά Βρύση ή Δασκαλόπετρα, 
εικάζεται ότι βρίσκεται η Πέτρα του Ομήρου, στην οποία δίδασκε ο μεγάλος 
διδάσκαλος.

Εκκλησίες-Μοναστήρια
Τον 11ο αιώνα χτίστηκε στο κέντρο του νησιού η Νέα Μονή, η οποία αφιερώθηκε 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Σε μια έκταση 17.000 τ.μ., βρίσκεται ο κύριος 
ναός, δύο μικρότερες εκκλησίες, η τράπεζα όπου δειπνούσαν οι μοναχοί, τα 
καταλύματα (κελιά) των μοναχών και υπόγειες δεξαμενές που δημιουργήθηκαν 
για την αποθήκευση νερού. Όλα τα τμήματα του μοναστηριού περιβάλλονται 
από ψηλά πέτρινα τείχη ενώ τα ψηφιδωτά του χρονολογούνται από τον 11ο 
αιώνα. Το μοναστήρι ανήκει στα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο ναός της Παναγίας Κρήνας, στους Βαβύλους, κατασκευάστηκε στα τέλη 
του 12ου αιώνα. Εντός του ναού διασώζεται τοιχογραφικός διάκοσμος 
πέντε διαφορετικών εποχών. Στο Πυργί θα συναντήσετε τον Ναό των Αγίων 
Αποστόλων, ο οποίος ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο των «νησιώτικων» 
οκταγωνικών ναών. Είναι ένα άριστα διατηρούμενο βυζαντινό μνημείο που 
φέρει εξωτερικά πλούσιο κεραμικό διάκοσμο και εσωτερικά τοιχογραφίες του 
Αντωνίου Δομεστίχου Κυνηγού του Κρητός, του έτους 1665. Στο μεσαιωνικό 
χωριό των Μεστών θα βρείτε την εκκλησία του Παλιού Ταξιάρχη που 
οικοδομήθηκε το 1412. Κατά τη διάρκεια της σφαγής της Χίου, το 1822, οι 
Τούρκοι λεηλάτησαν την εκκλησία και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές, 
οι οποίες επιδιορθώθηκαν το 1833. Το εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο του 
ναού είναι διακοσμημένο με παραστάσεις από την Παλαιά και την Καινή 
Διαθήκη. Κατασκευάστηκε το 1833 και αποτελεί περίφημο δείγμα της Χιώτικης 
ξυλογλυπτικής που ήκμασε τον 17ο - 19ο αιώνα στο Αιγαίο και τη Μικρά Ασία. 
Η Μονή Μουνδών αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο μοναστήρι του νησιού, 
μετά τη Νέα Μονή. Οικοδομήθηκε κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου 
και έζησε την ακμή του στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας. Βρίσκεται 
κοντά στο χωριό Διευχά, στην Αμανή και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη 
τον Πρόδρομο. Αποτελείται από μικρά παρεκκλήσια και κελιά. Στο καθολικό του 
ναού θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε εντυπωσιακές τοιχογραφίες από τον 
15ο, 16ο και 17ο αιώνα.
 
Στο χωριό Καλαμωτή βρίσκεται η Παναγία Αγρελωπούσαινα, μια μονόκλιτη 
βασιλική εκκλησία με τρούλο και τετράγωνο νάρθηκα. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία 
να θαυμάσετε εντυπωσιακές τοιχογραφίες του 14ου αιώνα και πανέμορφα 
γλυπτά στον εξωτερικό χώρο του ναού. Το μοναστήρι του Άγιου Μηνά είναι 
γνωστό παγκοσμίως για την τραγική σφαγή του 1822. Οστά των θυμάτων 
φυλάσσονται ακόμα στο οστεοφυλάκιο της Μονής. Το μοναστήρι βρίσκεται 
στην κορυφή ενός λόφου κοντά στο χωριό Νεοχώρι και ενώ αρχικά φιλοξενούσε 
μοναχούς, το 1932 μετατράπηκε σε γυναικείο μοναστήρι. Επίσης αξιόλογο είναι 
το μοναστήρι του Αγ. Κωνσταντίνου, κοντά στην παραλία του Καρφά, γυναικείο 
μοναστήρι όπου οι μοναχές του ασχολούνται με την αγιογραφία και την 
υφαντική. 



The Seafaring Island
The Oinousses, a cluster of nine islands and islets NE of Chios and 
west of Erythraia, has been inhabited since antiquity. Historians 
such as Hecataeus (6th century BC), Herodotus and Thucydides 
note the strategic location of the Oinousses.

St. Paul visited the islands during his second missionary journey 
“across the sea from Chios” on his way to Ephesus. 

As early as the 18th century AD, stockbreeders and farmers from 
Chios transported their herds there in search of pasture, which 
the barren island did not feature. Thus, they began transporting 
goods from their land to Chios, Smyrna and other ports using 
their boats. Their activities expanded to using larger vessels 
and, later on, steamboats. Most of them became sailors and ship 
owners, establishing enterprises on Chios, Syros and abroad.

The islands are considered to be the birthplace of seamanship. 
The center of the main town is dominated by the Cathedral 
of St. Nicholas, the patron saint of the islands and protector 
of seafarers. Beautiful and magnificent, with artful icons and 
numerous votive offerings by sailors from their voyages, the 
Church was completed in its current form in 1929. It features a 
part of the holy relics of the Saint, transported with splendor 
from Sicily in 2001.

At the central square of Naftossini (Seafaring capacity), one can 
find the Monument to the Unknown Sailor bearing the names of 
hundreds of sailors from the Oinousses lost at sea.

The Maritime Museum, a jewel of the islands, presents the 
splendor of Oinoussian shipping in the clearest way. The 
Maritime Lyceum, the first model school for Sailors in Greece, 
founded in 1954, and the Merchant Marine Academy continue 
the island’s long maritime history.

The western shore is dominated by the Holy Convent of 
Evangelismos. A jewel of monastic architecture, it was erected in 
1962 and welcomes numerous pilgrims every year. It is renowned 
not only for its architecture, but also for its rich icons, works by 
Fotis Kontoglou, and other heirlooms and items of worship.
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ΟινούσσεςOinousses
riches of the sea θάλασσας πλούτος



Το νησί της ναυτοσύνης
Οι Οινούσσες, συστάδα εννέα νησιών και βραχονησίδων ΒΑ της Χίου και δυτικά της Ερυθραίας, κατοικούνται από την αρχαιότητα. Ιστορικοί όπως ο Εκαταίος (6ος αιώνας π.Χ) καθώς και οι Ηρόδοτος 
και Θουκυδίδης αναφέρουν τη στρατηγική θέση των Οινουσσών. Ο Απόστολος Παύλος διέρχεται στη δεύτερη αποστολική περιοδεία του «αντικρύ Χίου» κατευθυνόμενος προς την Έφεσο. 

Από τον 18ο αιώνα μ.Χ. κτηνοτρόφοι και γεωργοί από τη Χίο μεταφέρουν τα κοπάδια τους αναζητώντας βοσκοτόπια που όμως το άγονο και άνυδρο νησί δεν μπορεί να τους προσφέρει. Έτσι, 
αρχίζουν με τα καΐκια τους τη μεταφορά αγαθών από τον τόπο τους προς τη Χίο, τη Σμύρνη και άλλα λιμάνια. Οι δραστηριότητες επεκτείνονται με μεγαλύτερα ιστιοφόρα και αργότερα ατμόπλοια. 
Οι περισσότεροι γίνονται ναυτικοί και καραβοκύρηδες και δημιουργούν επιχειρήσεις στη Χίο, στη Σύρο και στο εξωτερικό.

Το νησί θεωρείται κοιτίδα της ναυτοσύνης. Στο κέντρο της κωμόπολης δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός του Αγ. Νικολάου, πολιούχου του νησιού και προστάτη των ναυτιλλομένων. Περικαλλής και 
μεγαλόπρεπος, με περίτεχνες αγιογραφίες και πάμπολλα τάματα των ναυτικών από τα ταξίδια τους, ο Ναός ολοκληρώθηκε στη σημερινή του μορφή το 1929. Φιλοξενεί τεμάχιο του ιερού λειψάνου 
του Αγίου που μεταφέρθηκε με λαμπρότητα από την Σικελία το 2001.

Στην κεντρική πλατεία Ναυτοσύνης θα συναντήσετε το Μνημείο του Αφανή Ναύτη και τα ονόματα των εκατοντάδων απολεσθέντων Οινουσσίων ναυτικών.

Το Ναυτικό Μουσείο, κόσμημα και καύχημα του τόπου, προβάλλει με αδιάψευστο τρόπο το μεγαλείο της ναυτιλίας των Οινουσσών. Το Ναυτικό Λύκειο, το πρώτο εν Ελλάδι πρότυπο εκπαιδευτήριο 
για ναυτικούς από το 1954, καθώς και η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού αποτελούν τη συνέχεια της μεγάλης ναυτικής ιστορίας του νησιού.

Στη δυτική ακτή δεσπόζει η Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού. Κομψοτέχνημα της μοναστηριακής αρχιτεκτονικής, οικοδομήθηκε το 1962 και υποδέχεται κάθε χρόνο πλήθος προσκυνητών. 
Αξιοθαύμαστη όχι μόνο η αρχιτεκτονική του, αλλά και οι πλούσιες αγιογραφίες, έργα του Φώτη Κόντογλου, καθώς και λοιπά κειμήλια και είδη λατρείας.
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A blessed place
“Go to Psara as a pilgrim, ready to lose your heart and win it back again”, said Nikos Gialouris, the painter from Chios, once, referring to the sea-beaten rock in the northeast Aegean.

Psara has been inhabited since the Mycenaean period, as pointed out by the significant 13th century finds from the Mycenaean cemetery excavated in Archontiki Gulf, on the western coast of the 
island. Today, the region features an archaeological park, while the finds are on display at Chios Archaeological Museum.

In the district of Paleokastro community, a geometric Classical and Hellenistic era settlement was discovered, while parts of the Classical period walls are still visible.

The Holy Church of Agios Nikolaos was built in 1793 in honour of the patron Saint of seafarers. The height of the church is 24 metres and in order to visit it one has to climb up 60 steps. During the 
destruction of Psara in 1824, holy relics and vessels kept in the church were looted; however, the holy gospel was saved. In its time, the church was the largest in the Archipelago and had justly been 
characterised as the Aegean Metropolis.

The Monastery of the Dormition of the Virgin Mary was built around 1780 and it is situated 11 kilometres north of Psara community. In the Monastery there are rare manuscripts and religious books 
preserved, which were printed in Moscow and Venice. During the historic destruction of Psara, the only thing to survive was the icon of Virgin Mary crafted by Domenikos Theotokopoulos (El Greco), 
which was smuggled out to the island of Syros, where it remains to this day. In 1830, the new icon of the Dormition of the Virgin Mary was created and is carried on August 1 of each year from the 
monastery to the Church of the Transfiguration. After the icon visits all the houses of the village to bless them, it is returned to the monastery on August 6. Believers stay in monastery cells until August 
15 so that they can help with the preparations for the major church feast. 

The most important page of the island history during the Greek Liberation Revolution was written on Mavri Rachi (Black-sloped) Hill, on the southern tip of the peninsula where the ruins of the 
fortification walls remain to this day. Here one can find a rock in the place where the gunpowder warehouse stood and a monument for the souls of the island defenders who blew themselves up so as 
not to fall captive to the Ottomans.
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Τόπος ευλογημένος
«Στα Ψαρά να πας σαν προσκυνητής, έτοιμος να χάσεις 
την καρδιά σου και να την ξανακερδίσεις», είχε πει κάποτε 
ο Χιώτης ζωγράφος Νίκος Γιαλούρης, αναφερόμενος στον 
θαλασσοδαρμένο βράχο του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα Ψαρά κατοικούνται από τη Μυκηναϊκή περίοδο, όπως 
μαρτυρούν σημαντικά ευρήματα του 13ου αιώνα από το 
μυκηναϊκό νεκροταφείο που ανασκάφθηκε στον κόλπο 
Αρχοντίκι στη δυτική ακτή του νησιού. Στην περιοχή υπάρχει 
σήμερα αρχαιολογικό πάρκο ενώ τα ευρήματα εκτίθενται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Χίου. 

Στην περιοχή του οικισμού Παλαιόκαστρο ανακαλύφθηκε 
οικισμός γεωμετρικών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, 
ενώ ορατά είναι τα τμήματα του τείχους της κλασικής 
περιόδου. 

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου χτίστηκε το 1793 προς τιμήν του 
Αγίου, προστάτη των ναυτικών. Το ύψος της εκκλησίας φτάνει 
τα 24 μέτρα και για να την επισκεφτείτε θα πρέπει να ανεβείτε 
60 σκαλοπάτια. Κατά την καταστροφή των Ψαρών, το 1824, 
λεηλατήθηκαν τα ιερά κειμήλια και τα σκεύη που φυλάσσονταν 
στο ναό, όμως σώθηκε το ιερό ευαγγέλιο. Ο ναός αποτελούσε 
στην εποχή του τον μεγαλύτερο ναό του Αρχιπελάγους και 
δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως η Μητρόπολη του Αιγαίου. 

Η Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου χτίστηκε περίπου το 1780 
και βρίσκεται 11 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού των Ψαρών. 
Στη Μονή σώζονται σπάνια χειρόγραφα και ιερατικά βιβλία 
που έχουν τυπωθεί στη Μόσχα και τη Βενετία. Στην ιστορική 
καταστροφή των Ψαρών από τη λεηλασία σώθηκε η εικόνα της 
Παναγίας, φιλοτεχνημένη από τον Δομίνικο Θεοτοκόπουλο 
(Ελ Γκρέκο), η οποία φυγαδεύτηκε στο νησί της Σύρου, όπου 
βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Το 1830 φιλοτεχνήθηκε η νέα 
εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και μεταφέρεται κάθε 
χρόνο την 1η Αυγούστου από το μοναστήρι προς το ναό της 
Μεταμόρφωσης. Η εικόνα, αφού επισκεφτεί όλα τα σπίτια 
του χωριού για ευλογία, επιστρέφει στο μοναστήρι στις 6 
Αυγούστου. Πιστοί πηγαίνουν και μένουν στα κελιά της μονής 
μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε να βοηθήσουν στην 
προετοιμασία για το μεγάλο πανηγύρι. 

Το σημαντικότερο κομμάτι της ιστορίας του νησιού κατά την 
περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης γράφτηκε στον λόφο της 
Μαύρης Ράχης. Βρίσκεται στο νότιο άκρο της χερσονήσου, 
όπου χαλάσματα από τα οχυρωματικά τείχη του σώζονται 
μέχρι και σήμερα. Στο σημείο αυτό, θα βρείτε ένα βράχο 
στη θέση του οποίου βρισκόταν η πυριτιδαποθήκη και ένα 
μνημείο για τις ψυχές των υπερασπιστών του νησιού που 
ανατινάχθηκαν για να μην πέσουν αιχμάλωτοι στα χέρια των 
Τούρκων.
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ΣάμοςSamos
the light of Pythagoras το φως του Πυθαγόρα

The Pythagorean Island
In antiquity Samos was quite a large naval power and one of the 
most important centres of commerce in the Aegean – known for 
its wine and ceramics – trading both within Greece as well as with 
the peoples of the Mediterranean. It is the birthplace of many major 
figures of antiquity, namely, the philosopher, mathematician and 
music theorist Pythagoras, the philosopher Epicurus, the astronomer 
and mathematician Aristarchus, the tyrant Polycrates, during whose 
tyranny Samos reached the pinnacle of its cultural growth and fame. 
The greatest works on the island are dated to his reign. 

The Temple of Hera
According to Greek mythology, the goddess Hera was born on 
Samos. Ruins of her temple have been preserved to this day near the 
southern coast of the island. The Heraion was established as a holy 
place in the geometric period and remained in use until Roman times. 
The temple was an Ionic dipterous edifice with 115 gigantic columns, 
of which a single column stands at about half its original height. At 
the time of Polycrates the temple took on its final and most majestic 
form, with rich wall décor and a frieze featuring sphinxes and various 
animals. Herodotus considered the Temple of Hera ‘the greatest and 
most imposing temple in Greece’. UNESCO included the temple and 
the broader archaeological site of Pythagoreion among the world’s 
cultural heritage monuments. 

The Sanctum was connected politically and administratively with 
the ancient city of Samos (present-day Pythagoreion). The city was 
connected to the Sanctum via Iera Odos (the Holy Road), segments of 
which survive to this day. Great votive items have been found along 
the Iera Odos and are now housed at Samos Archaeological Museum, 
the most important being the Geneleos’ Statue Complex, and the 
colossal Kouros. This unique work of archaic plastic art was found 
during the excavation search of the Iera Odos Area to the east of the 
Heraion. It was one of 5 - 6 colossal kouros statues that adorned the 
northern side of the Road. 

The Tunnel of Eupalinos
The Tunnel of Eupalinos is one of the greatest technical achievements 
of the 6th century BC and it is considered by many to be the 8th  
wonder of antiquity. The precision of the construct is tangible proof 
of the high architectural achievement of Greek engineers of the 
time. The “double-edged trench”, as it was called by ancient historian 
Herodotus, was constructed during the tyranny of Polycrates in order 
to supply the ancient capital of Samos with water. The work was 
constructed by the architect Eupalinos around 550 BC and was used 
until the Late Roman period. 



Πυθαγόρειος Νήσος
Η Σάμος κατά την αρχαιότητα ήταν μεγάλη ναυτική δύναμη και ένα 
από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα στο Αιγαίο, γνωστή για το 
κρασί και τα κεραμικά της, με εμπορικές συναλλαγές, όχι μόνο με τον 
ελλαδικό χώρο, αλλά και τους λαούς της Μεσογείου. Είναι η γενέθλια 
γη μεγάλων προσωπικοτήτων της αρχαιότητας. Του φιλόσοφου, 
μαθηματικού και θεωρητικού της μουσικής Πυθαγόρα, του φιλόσοφου 
Επίκουρου, του αστρονόμου και μαθηματικού Αρίσταρχου και του 
τύραννου Πολυκράτη, κατά τη διάρκεια της τυραννίας του οποίου η 
Σάμος έφτασε στο απόγειο της πολιτιστικής ανάπτυξης και της φήμης 
της. Στην εποχή του χρονολογούνται τα σημαντικότερα έργα στο νησί.

Ο Ναός της Ήρας 
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η θεά Ήρα γεννήθηκε στη 
Σάμο. Ερείπια του ναού της σώζονται ακόμα κοντά στην νότια ακτή 
του νησιού. Το Ηραίον καθιερώθηκε από τους γεωμετρικούς χρόνους 
ως ιερός τόπος και παρέμεινε τέτοιος μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή. Ο 
ναός ήταν δίπτερος, ιωνικού ρυθμού, με 115 γιγάντιες κολώνες από τις 
οποίες στέκει όρθιος ένας μοναδικός κίονας στο μισό περίπου από το 
αρχικό του ύψος. Την εποχή του Πολυκράτη ο ναός παίρνει την τελική 
και μεγαλόπρεπη μορφή του με πλούσια διακόσμηση στους τοίχους 
και ζωοφόρο με σφίγγες και διάφορα ζώα. Ο Ηρόδοτος θεωρούσε τον 
Ναό της Ήρας «το μεγαλύτερο και επιβλητικότερο ναό στην Ελλάδα». 
Η UNESCO συμπεριέλαβε το ναό και την ευρύτερη αρχαιολογική 
περιοχή του Πυθαγορείου στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Το Ιερό ήταν συνδεδεμένο πολιτικά και διοικητικά με την 
αρχαία πόλη της Σάμου (σημερινό Πυθαγόρειο). Η πόλη συνδεόταν 
με το Ιερό μέσω της Ιεράς Οδού, τμήματα της οποίας διασώζονται 
μέχρι σήμερα. Σπουδαία αναθηματικά αντικείμενα βρέθηκαν κατά 
μήκος της Ιεράς Οδού, τα οποία τώρα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Σάμου, με σημαντικότερα το Σύνταγμα Αγαλμάτων του 
γλύπτη Γενέλεω, και τον κολοσσιαίο Κούρο. Το μοναδικό αυτό έργο 
αρχαϊκής πλαστικής βρέθηκε κατά την ανασκαφική έρευνα στο χώρο 
της Ιεράς Οδού στα ανατολικά του Ηραίου. Ήταν ένας από τους 5 - 6 
κολοσσιαίους κούρους που στόλιζαν τη βόρεια πλευρά της Οδού. 

Το Ευπαλίνειο Όρυγμα
Το Ευπαλίνειο Όρυγμα είναι ένα από τα σπουδαιότερα τεχνικά 
επιτεύγματα του 6ου αιώνα π.Χ. και θεωρείται από πολλούς το 8ο 
θαύμα της αρχαιότητας. Η ακρίβεια της κατασκευής του αποτελεί 
απτή απόδειξη των υψηλών αρχιτεκτονικών γνώσεων που είχαν οι 
Έλληνες μηχανικοί εκείνης της εποχής. Το «αμφίστομον όρυγμα», 
όπως το ονομάζει ο αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος, κατασκευάστηκε 
κατά τη διάρκεια της τυραννίας του Πολυκράτη με σκοπό την 
τροφοδότηση της αρχαίας πρωτεύουσας της Σάμου με νερό. Το έργο 
κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ευπαλίνο, περίπου το 550 π.Χ. 
και χρησιμοποιήθηκε μέχρι και τα Ύστερα Ρωμαϊκά χρόνια.
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Samos
Polycrates Walls
Polycrates walls, 6430 metres long, protected the ancient 
city of Samos and enclosed an area of 1.2 km2. Very few 
segments have been preserved, which are still impressive 
to visitors. 

The Ancient Quarries of Agiades
To the south of the village of Mytilinioi, on Koutsodontis 
Hill, at a distance of 1000-1500m, a system of 45 tunnels 
was developed, which were entrances to the Ancient 
Quarries -Mines. They lie at an altitude of 141m and are 
supported by pillars, carved by hand, testimony to the 
accurate study, array and careful construction of each one, 
so as to soundly support the mountainous mass above 
them. One of these tunnels leads to the interior of the hill, 
where speleologists have recorded 8 mining levels, with 
the total depth of the quarry reaching 70m. This is where 
materials were mined from to be used for the erection of 
the great temple of Hera and other buildings of the ancient 
city of Samos. 

The Archaeological Site 
of Thermes
To the west of Pythagoreion and within the area of ancient 
Samos’ sport facilities, lie the ruins of Thermes, also known 
as the Roman Baths, which were built in the second half of 
the 2nd century AD. In this area, there were the changing 
rooms for bathers, the areas for cold baths, the octagonal 
pool and the chambers for warm baths, as well as a domed 
room used as a sauna. In the 5th century, this room was 
used as a baptistery and incorporated into the three-aisled 
Palaeo-Christian basilica, in the northern part of Thermes. 
Thermes were a single, well-organised location, which 
included the athletic facilities of the ancient city, namely, a 
gymnasium, a stadium and a palaestra (wrestling ring). The 
stadium was 190-200m long and 40-50m wide and was one 
of the largest stadiums in ancient Greece. 

Monasteries - Churches 
In Byzantine times, Samos’ social and economic life 
was tied down and the only spiritual expression was 
Christian religious worship. A large number of monasteries 
were built and towers appeared to protect the island’s 
population from raids by pirates and enemies. We should 
mention, characteristically, Sarakini Tower, which was built 
in 1577 and the Tower of Lykourgos of modern times (1824).



Τα Πολυκράτεια Τείχη
Τα Πολυκράτεια τείχη, μήκους 6430 μέτρων προστάτευαν την αρχαία πόλη της Σάμου και περιέκλειαν μια έκταση 1,2 τ.χλμ. Τα ελάχιστα τμήματά τους που έχουν διασωθεί, εντυπωσιάζουν ακόμη και 
σήμερα τον επισκέπτη.

Τα Αρχαία Λατομεία Αγιάδων
Στα νότια του χωριού Μυτιληνιοί, στο λόφο Κουτσοδόντη, αναπτύχθηκε σε μια απόσταση 1000-1500μ. ένα σύστημα από 45 στοές, οι οποίες απετέλεσαν εισόδους Αρχαίων Λατομείων - Ορυχείων. 
Βρίσκονται σε υψόμετρο περίπου 141μ. και οι είσοδοί τους στηρίζονται σε κολώνες λαξευμένες με το χέρι, μαρτυρώντας την ακρίβεια της μελέτης, τη διάταξη, αλλά και την προσεγμένη κατασκευή 
της κάθε μιας, ώστε να συγκρατούν στέρεα το βουνό πάνω τους. Μια από αυτές τις στοές οδηγεί στο εσωτερικό του λόφου, όπου σπηλαιολόγοι κατέγραψαν 8 επίπεδα εξόρυξης με το συνολικό 
βάθος του ορυχείου να φθάνει τα 70μ.  Από τη θέση αυτή εξορύσσονταν υλικά για την ανέγερση του μεγάλου ναού της Ήρας και άλλων κτιρίων της αρχαίας πόλης της Σάμου.

Ο Αρχαιολογικός Χώρος των Θερμών 
Στα δυτικά του Πυθαγορείου και μέσα στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων της αρχαίας Σάμου υπάρχουν τα ερείπια των Θερμών ή αλλιώς Ρωμαϊκών Λουτρών που κτίστηκαν το δεύτερο μισό 
του 2ου μ.Χ. αιώνα. Στο χώρο αυτό υπήρχαν τα αποδυτήρια για τους λουόμενους, οι χώροι για τα ψυχρά λουτρά, η οκταγωνική πισίνα και οι αίθουσες για τα ζεστά λουτρά και ένα θολωτό δωμάτιο 
ως χώρος σάουνας. Τον 5ο αιώνα, αυτό το δωμάτιο χρησιμοποιήθηκε ως βαπτιστήριο και εντάχθηκε στην τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική, η οποία καταλάμβανε το βόρειο μέρος των Θερμών. 
Οι Θέρμες εντάσσονται σε ένα ενιαίο και οργανωμένο χώρο που περιλάμβανε τις αθλητικές εγκαταστάσεις της αρχαίας πόλης και συγκεκριμένα γυμνάσιο, στάδιο και παλαίστρα. Το στάδιο είχε 
μήκος 190-200μ. και πλάτος 40-50μ. και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της αρχαίας Ελλάδας.

Μοναστήρια-Εκκλησίες
Τα βυζαντινά χρόνια η κοινωνική και οικονομική ζωή της Σάμου καθηλώνεται, με μόνη πνευματική έκφραση τη λατρευτική χριστιανική θρησκεία. Πλήθος μοναστηριών χτίζονται και πύργοι 
εμφανίζονται για να προστατέψουν τον πληθυσμό του νησιού από πειρατικές και εχθρικές επιδρομές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον Πύργο του Σαρακίνη που χτίστηκε το 1577 και τα νεώτερα 
χρόνια (1824) τον Πύργο του Λυκούργου.
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On Mount Rabaidoni stands the Convent of Zoodochos Pigi, built in 1756. Inside it there is an intricate wood carved iconostasis, pillars from the ancient sanctum of Miletus, an elaborately carved 
wooden throne and beautiful murals. In the lush valley of Vlamari there is the Monastery of Agia Zoni, built in 1695. Inside it frescoes from the 17th century are preserved as well as a noteworthy 
library with patriarchal documents and valuable utensils. Near the Mavratzaioi community stands the Monastery of Timios Stavros, built in 1592-1604. A gilt carved wooden pulpit and an impressive 
throne, created in the 19th century, are preserved inside the church. The Monastery has a noteworthy library with old books, letters and important manuscripts.  Southeast of the Koumaradaioi 
community stands the Monastery of Megali Panagia. The frescoes of the church date back to the 16th century, while the pulpit, the impressive throne and the iconostasis are all made of gilt carved 
wood, created in the 18th century. The Monastery of Panagia Vrontiani was built in 1566. In its church, a majestic domed single-aisle basilica, a gilt carved wooden temple depicting scenes from the 
Old and New Testaments, an imposing carved wooden throne from the 18th century and a small sample of noteworthy frescos are preserved. The Monastery of Zoodochos Pigi of Kakoperatos lies in 
a lush ravine near Saitania. The natural scenery that surrounds it is enchanting and it is well worth one’s time to follow the path leading to the well-known cave of Kakoperatos, where the monks have 
built a chapel. To the south of the monastery, near the Gulf of Panaretos stands the chapel of Ai Giannis (St. John). The chapel of the Monastery of Panagia Speliani is built inside a cave in a lush green 
area, very close to Pythagoreion. The cave was part of a place of worship since antiquity and specialists support that Pythagoras had a school of philosophy at the site where the monastery was built. 
The Monastery of Agia Trias was built in 1824 and it is the most recently built monastery on the island. It is located near Mytilinaioi community. The Monastery of Profitis Elias is built in the northwest 
of Samos. The church is a domed, single-aisled basilica and inside it there are noteworthy 18th century icons. In the Katholikon (main church of the Monastery), the marble floor is impressive and 
intricately decorated with an omphalion at its centre and depictions of Adam and Eve. 

At the foot of Mt. Kerki stands Panagia Sarandaskaliotissa (40 steps Virgin), built at the mouth of a cave. There is a small 11th century church, where important frescos are preserved. Panagia 
Sarandaskaliotissa is built in a cave, known as Pythagoras’ Cave. It is said that this is where the ancient Greek mathematician had found refuge when chased by the tyrant Polycrates. 



Στο βουνό Ραμπαηδόνι θα βρείτε τη Μονή Ζωοδόχου 
Πηγής, χτισμένη το 1756. Στο εσωτερικό της υπάρχει ένα 
περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο, κολώνες από το αρχαίο 
ιερό της Μιλήτου, ένας δεσποτικός ξυλόγλυπτος θρόνος 
και όμορφες τοιχογραφίες. Στην κατάφυτη κοιλάδα της 
Βλαμαρής βρίσκεται η Μονή Αγίας Ζώνης, χτισμένη το 1695. 
Στο εσωτερικό της φυλάσσονται τοιχογραφίες του 17ου 
αιώνα και μια αξιόλογη βιβλιοθήκη με πατριαρχικά έγραφα 
και πολύτιμα σκεύη. Κοντά στον οικισμό Μαυρατζαίοι 
βρίσκεται η Μονή Τιμίου Σταυρού, χτισμένη το 1592-1604. 
Στο εσωτερικό του φυλάσσεται ένας επίχρυσος ξυλόγλυπτος 
άμβωνας και ένας εντυπωσιακός θρόνος, δημιουργίες του 
19ου αιώνα. Η Μονή διαθέτει αξιόλογη βιβλιοθήκη με παλιά 
βιβλία, επιστολές και σημαντικά χειρόγραφα. Νοτιοανατολικά 
του οικισμού Κουμαραδαίοι βρίσκεται η Μονή Μεγάλης 
Παναγιάς. Οι τοιχογραφίες του ναού είναι του 16ου αιώνα, 
ενώ ο άμβωνας, ο επιβλητικός θρόνος και το τέμπλο είναι 
επιχρυσωμένα ξυλόγλυπτα, τα οποία κατασκευάστηκαν κατά 
τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Η Μονή Παναγιάς Βροντιανής 
χτίστηκε το 1566. Στο ναό, μια μεγαλόπρεπη μονόκλιτη 
βασιλική με τρούλο, σώζονται το επίχρυσο, ξυλόγλυπτο 
τέμπλο με απεικονίσεις της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, 
ένας επιβλητικός ξυλόγλυπτος θρόνος του 18ου αιώνα και 
μικρό δείγμα αξιόλογων τοιχογραφιών. Η Μονή Ζωοδόχου 
Πηγής Κακοπέρατου βρίσκεται σε μια καταπράσινη χαράδρα 
κοντά στα Σαϊτάνια. Το φυσικό τοπίο που την περιβάλλει 
είναι μαγευτικό και αξίζει να ακολουθήσετε τη διαδρομή που 
οδηγεί στο γνωστό σπήλαιο Κακοπέρατου, μέσα στο οποίο 
έχτισαν οι μοναχοί ένα εκκλησάκι. Νότια της μονής, κοντά 
στο βάραθρο του Πανάρετου βρίσκεται το ξωκλήσι του 
Αϊ Γιάννη. Το εκκλησάκι της Μονής Παναγίας Σπηλιανής είναι 
χτισμένο μέσα σε μια σπηλιά, σε μια καταπράσινη περιοχή 
πολύ κοντά στο Πυθαγόρειο. Το σπήλαιο αποτελούσε τόπο 
λατρείας από την αρχαιότητα και ειδικοί υποστηρίζουν ότι 
ο Πυθαγόρας διέθετε φιλοσοφική σχολή στο σημείο όπου 
είναι χτισμένο σήμερα το μοναστήρι. Η Μονή Αγίας Τριάδας 
χτίστηκε το 1824 και είναι το νεώτερο μοναστήρι του νησιού. 
Βρίσκεται κοντά στον οικισμό Μυτιληνιοί. Η Μονή του 
Προφήτη Ηλία είναι χτισμένη στη βορειοδυτική πλευρά της 
Σάμου. Ο ναός ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής 
με τρούλο και στο εσωτερικό του φυλάσσονται αξιόλογες 
εικόνες του 18ου αιώνα. Στο Καθολικό του ναού αξιόλογο 
είναι το μαρμάρινο δάπεδο με περίτεχνο ομφάλιο στο 
κέντρο και απεικονίσεις του Αδάμ και της Εύας. 

Στους πρόποδες του βουνού Κέρκης βρίσκεται η Παναγία 
Σαραντασκαλιώτισσα, χτισμένη στην είσοδο ενός 
σπηλαίου. Ένας μικρός ναός του 11ου αιώνα όπου σώζονται 
σημαντικές τοιχογραφίες. Η Παναγία Σαραντασκαλιώτισσα 
είναι χτισμένη μέσα σε μια σπηλιά, γνωστή ως Σπηλιά του 
Πυθαγόρα. Εκεί λέγεται πως είχε βρει καταφύγιο ο αρχαίος 
έλληνας μαθηματικός, όταν κυνηγήθηκε από τον τύραννο 
Πολυκράτη.
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The Land of Icarus 
Ikaria, the glorious island of the Northern Aegean, is connected to the myth of 
Icarus, the first man to fly, wearing wings of wax. Excited by this new experience, 
he flew too close to the sun, which resulted in his wings melting and his drowning 
in the sea, near the shores of the island named after him. Currently, one can 
visit archaeological sites, Byzantine and more recent monuments, churches and 
monasteries, thus enriching their journey to the island. 

Monuments
On the banks of the River Chalaris lies the archaeological site of Tavroplio (Nas), 
where Goddess Artemis was worshipped from Classical to Roman times. This is 
the area’s main monument. To this day, the quay and floor of the Sanctum are 
preserved at the site of the ancient port. According to mythology, Naiads lived 
in Tavropolio. Oenoe or Dionysiad was the ancient capital of the island. Ruins of 
the wall that surrounded the city and the crumbling building of the Byzantine 
era can be seen in present-day Campos region. The ancient city of Drakano is 
considered to be the homeland of Dionysus and lies in the Fanari location, on the 
easternmost part of the island. There, one can admire the Tower of Drakano, a 
circular construct of the Alexandrian era, 4th century BC, amongst the ruins of the 
ancient castle. Present day Therma took their name from the ancient city of Ikaria, 
Thermai, which was known for its radium-containing therapeutic hot springs. 
A short distance to the east of the present-day bath town in ‘Chalasmena Therma’ 
(Broken Therma), lie the ruins of the ancient city. Near the village of Kosoikia, 
on the northern part of the island, you will find the Castle of Koskinas. It is a 
Byzantine era fortress of the 10th century, within which the church of St. Georgios 
of Dorgana stands hidden. 

 Museums
At the archaeological and folklore museum of Agios Kirikos (St. Cerycus) you 
will have the opportunity to admire many ancient artefacts, vases, steles, stone 
and copper tools and amphorae discovered at the bottom of the sea. Campos 
Museum is home to archaeological finds from the ruins of ancient Oenoe, such as 
Neolithic era tools, vessels from all eras of antiquity, clay figurines, tomb stones 
with relief decorations, and coins. At the Folklore Museums of Vrakades, Perdiki 
and Polykarpos there are impressive exhibits of cultural history and popular 
traditional arts and crafts. In Vrakades there is the symbol-house named ‘A 
Monument of Struggles and Reconciliation - Mikis Theodorakis’.

Monasteries
To the west of St. Kerykos lies the Monastery of Evangelistria. The monastery was 
built in the 17th century and within it is the Church of St. Makarios. Near Christo, 
in Raches, lies the Monastery of the Virgin Mary-in-Mounte, built in the 13th 
century and containing numerous murals and old icons. The monastery of Osia 
Theoktisti is in the village of Pege, near Campos. The church is decorated with 
icon frescoes following the Mount Athos array tradition. To the south of Na, on 
the western coast of the island, you will find the Holy Monastery of Mavrianos. 
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ΙκαρίαIkaria
παράδεισος... αλλιώςalternative paradise
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Ικάρου τόπος
Η Ικαρία, το πανέμορφο νησί του Βορείου Αιγαίου, έχει συνδέσει την ιστορία της 
με τον μύθο του Iκάρου, του πρώτου ανθρώπου που πέταξε φορώντας κέρινα 
φτερά. Ενθουσιασμένος από την πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία πέταξε κοντά στον 
ήλιο, με αποτέλεσμα να λιώσουν τα φτερά του και να πνιγεί στο πέλαγος κοντά 
στις ακτές του νησιού που πήρε το όνομά του. Σήμερα μπορείτε να επισκεφτείτε 
αρχαιολογικούς χώρους, βυζαντινά και νεότερα μνημεία, εκκλησιές και 
μοναστήρια που θα δώσουν άλλη διάσταση στο οδοιπορικό σας στο νησί.

Μνημεία
Στις όχθες του ποταμού Χάλαρη θα βρείτε τον αρχαιολογικό χώρο Ταυροπόλιον 
(Νας), όπου λατρεύτηκε η θεά Άρτεμις από τα κλασσικά χρόνια έως την 
ρωμαιοκρατία. Αποτελεί το κυριότερο μνημείο της περιοχής. Από το αρχαίο 
λιμάνι σώζεται σήμερα η προκυμαία και το δάπεδο του Ιερού. Κατά τη 
μυθολογία στο Ταυροπόλ224921 4292249254ον κατοικούσαν οι Ναϊάδες. Η 
Οινόη ή Διονυσιάδα ήταν η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού. Τα ευρήματα 
από το τείχος που περιέκλειε την πόλη όπως και το ερειπωμένο οίκημα της 
Βυζαντινής περιόδου θα τα βρείτε στη σημερινή περιοχή του Κάμπου. Η αρχαία 
πόλη Δράκανο θεωρείται η πατρίδα του Διόνυσου και βρίσκεται στην περιοχή 
Φανάρι, στο ανατολικότερο σημείο του νησιού. Εκεί θα θαυμάσετε τον Πύργο του 
Δράκανου, κυκλικό οικοδόμημα Αλεξανδρινής εποχής, 4ου π.Χ. αιώνα, ανάμεσα 
στα ερείπια του αρχαίου κάστρου. Τα σημερινά Θέρμα πήραν το όνομά τους 
από την αρχαία πόλη της Ικαρίας Θέρμαι, η οποία ήταν γνωστή για τις ραδιούχες 
ιαματικές της πηγές. Σε μικρή απόσταση ανατολικά της σημερινής λουτρόπολης, 
στη θέση «Χαλασμένα Θέρμα», βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης. Κοντά 
στο χωριό Κοσοίκια, στη βόρεια περιοχή του νησιού, θα βρείτε το Κάστρο του 
Κοσκινά. Πρόκειται για φρούριο Βυζαντινής εποχής του 10ου αιώνα, μέσα στο 
οποίο κρύβεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Δοργανά.
 

Μουσεία
Στο αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο του Αγίου Κηρύκου θα έχετε την 
ευκαιρία να θαυμάσετε πολλά αρχαία ευρήματα, αγγεία, στήλες, λίθινα και 
χάλκινα εργαλεία και αμφορείς που βρέθηκαν στο βυθό της θάλασσας. Το 
Μουσείο Κάμπου φιλοξενεί αρχαιολογικά ευρήματα από τα ερείπια της αρχαίας 
Οινόης, όπως: εργαλεία νεολιθικής εποχής, αγγεία όλων των εποχών της 
αρχαιότητας, πήλινα ειδώλια, ανάγλυφα επιτύμβια, νομίσματα. Στα Λαογραφικά 
Μουσεία Βρακάδων, Περδικίου και Πολυκάρπου θα εντυπωσιασθείτε από 
εκθέματα πολιτιστικής ιστορίας και λαϊκής παραδοσιακής τέχνης. Στους Βρακάδες 
θα συναντήσετε το σπίτι σύμβολο «Μνημείο Αγώνων και Συμφιλίωσης – Μίκης 
Θεοδωράκης».
 

Μοναστήρια
Στα δυτικά του Αγ. Κηρύκου θα βρείτε το Μοναστήρι της Ευαγγελίστριας. Το 
μοναστήρι χτίστηκε τον 17ο αιώνα και μέσα βρίσκεται η εκκλησία του Αγ. 
Μακαρίου. Κοντά στο Χριστό Ραχών βρίσκεται το Μοναστήρι της Παναγίας του 
Μουντέ, το οποίο χτίστηκε τον 13ο αιώνα και διαθέτει πολλές τοιχογραφίες και 
παλιές εικόνες. Το Μοναστήρι της Οσίας Θεοκτίστης βρίσκεται στο χωριό Πηγή 
κοντά στον Κάμπο. Η εκκλησία είναι αγιογραφημένη με την τεχνική «φρέσκο» 
ακολουθώντας αγιορείτικη διάταξη. Νότια από το Να, στις δυτικές ακτές του 
νησιού θα βρείτε την Ιερά Μονή Μαυριανού.



Small explorations 
Fournoi is a small island with a long history, but very 
little recorded historical data. One of the few things 
we know is that Fournoi supplied ancient Miletus 
with marble. Furthermore, it is speculated that its first 
inhabitants were Ionians. Although our knowledge 
of the island is limited, when you visit Fournoi you 
will come across interesting finds from different time 
periods. 

From the hill of Agios Georgios, above the village, 
one can observe a cyclopean wall from a prehistoric 
fortification on the foundations of which a classical era 
castle was built, which, in turn, served as the acropolis 
of Fournoi. At the top of the hill there was a temple and 
a sanctum. In unmovable rocks within the walls there 
are inscriptions that speak of the gods of Samothrace, 
the founder of the acropolis and the god Hermes. 

In the piazza of the present-day community of Fournoi 
stands an Alexandrian style Roman sarcophagus, 
decorated with schematic relief motifs of wreaths 
and circles. The sarcophagus stands on rectangular 
supports and it is speculated that in the surrounding 
area there, still, lies buried the old Roman cemetery. 

On the Western side of the island is Kamari. Here, an 
ancient settlement has been identified, with building 
ruins extending from the foot of the low hill all the way 
into the sea. 

At Agia Trias site of Chrysomilia location there lie 
the ruins of the foundations of an ancient temple 
dedicated to Poseidon. 

At many points on the hill of Petrokopio there are 
traces of ancient quarrying, while the entire slope 
on the side of the quarry, all the way to the sea, 
was covered with breccia and large marble pieces; 
it is speculated that ancient Miletus was built with 
such materials. Another great quarry is located at 
‘Tsigganario’ location. 
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ΦούρνοιFournoi
αιγαίου στολίδιaegean jewel
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Μικρές εξερευνήσεις
Οι Φούρνοι είναι ένα μικρό νησί με μακρόχρονη ιστορία, αλλά ελάχιστα καταγεγραμμένα ιστορικά στοιχεία. Από τα λίγα που γνωρίζουμε είναι ότι οι Φούρνοι προμήθευαν την αρχαία Μίλητο 
με μάρμαρο. Επίσης, εικάζεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν Ίωνες. Αν και οι γνώσεις μας για το νησί είναι περιορισμένες, όταν επισκεφθείτε τους Φούρνους θα βρείτε ενδιαφέροντα 
ευρήματα από διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Στο λόφο του Αγίου Γεωργίου πάνω από το χωριό θα παρατηρήσετε ένα κυκλώπειο τείχος προϊστορικού οχυρωματικού έργου, στα θεμέλια του οποίου χτίστηκε κάστρο κλασσικής εποχής που 
αποτέλεσε την ακρόπολη των Φούρνων. Στην κορυφή του λόφου υπήρχε ναός και ιερό. Σε ριζιμιές και εντοιχισμένες πέτρες υπάρχουν επιγραφές που κάνουν λόγο για τους θεούς της Σαμοθράκης, 
τον κτήτορα της ακρόπολης και τον θεό Ερμή. 

Στην πλατεία του σύγχρονου οικισμού των Φούρνων βρίσκεται ρωμαϊκή σαρκοφάγος αλεξανδρινού τύπου, διακοσμημένη με ανάγλυφα σχηματοποιημένα στεφάνια και κύκλους. Η σαρκοφάγος 
πατά σε ορθογώνια στηρίγματα και υπάρχουν εικασίες ότι στη γύρω περιοχή πρέπει να βρίσκεται, θαμμένο ακόμα, το παλαιό ρωμαϊκό νεκροταφείο.

Στη Δυτική πλευρά του νησιού βρίσκεται το Καμάρι. Εδώ έχει εντοπιστεί ένας αρχαίος οικισμός με λείψανα κτιρίων να εκτείνονται από τις πλαγιές του χαμηλού λόφου και να συνεχίζουν ακόμα και 
μέσα στη θάλασσα.  Στη θέση Αγία Τριάδα της Χρυσομηλιάς υπάρχουν ερείπια από θεμέλια αρχαίου ναού, αφιερωμένου στον Ποσειδώνα.

Σε πολλά σημεία του λόφου στο Πετροκοπιό υπάρχουν ίχνη αρχαίας λατόμησης, ενώ όλη η πλαγιά από το λατομείο ως την ακτή ήταν σκεπασμένη με λατύπη και μεγάλα κομμάτια μαρμάρου από 
τα οποία εικάζεται πως χτίστηκε η αρχαία Μίλητος. Ένα άλλο αρχαίο λατομείο υπάρχει και στην περιοχή «Τσιγγαναριό».
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Χρήσιμες 
Πληροφορίες

Useful
Information

Limnos / Λήμνος
Tourism Dept. of Lesvos-Limnos R.U. / Τμήμα Τουρισμού 
Π.Ε. Λέσβου-Λήμνου: +30 22510 47437
Limnos Regional Unit / Περιφ. Ενότητα Λήμνου: 
+30 22543 51200
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr, lemnos@lemnos.gr
Municipality of Limnos / Δήμος Λήμνου: 
+30 22543 50000
www.travelplan.lesvos.gr 
www.mobile.lesvos.gr
www.lesvoslemnos.gr
www.lemnos.gr
www.limnos.gov.gr

Agios Efstratios / Άγιος Ευστράτιος
Tourism Dept. of Lesvos-Limnos R.U. / Τμήμα Τουρισμού 
Π.Ε. Λέσβου-Λήμνου: +30 22510 47437
Limnos Regional Unit / Περιφ. Ενότητα Λήμνου: 
+30 22543 51200
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr, lemnos@lemnos.gr
Municipality of Agios Efstratios / Δήμος Αγίου Ευστρατίου: 
+30 22540 93210
www.travelplan.lesvos.gr 
www.mobile.lesvos.gr
www.lesvoslemnos.gr 
www.agios-efstratios.gov.gr

Lesvos / Λέσβος
Tourism Dept. of Lesvos R.U. / Τμήμα Τουρισμού 
Π.Ε. Λέσβου: +30 22510 47437
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr

Municipal Tourism Office / Τουριστικό 
Γραφείο Δήμου: +30 22510 55868, 27777
www.lesvoslemnos.gr
www.travelplan.lesvos.gr 
www.mobile.lesvos.gr
www.mytilene.gr

Chios / Χίος 
Tourism Dept. of Chios R.U. / Τμήμα Τουρισμού 
Π.Ε. Χίου: +30 22710 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Municipal Tourism Office / Τουριστικό 
Γραφείο Δήμου: +30 22710 44389
www.chioscity.gr
www.chios.gr
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Samos / Σάμος 
Tourism Dept. of Samos R.U. / Τμήμα Τουρισμού 
Π.Ε. Σάμου: +30 22733 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Municipality of Samos / Δήμος Σάμου: 
+30 22733 50101
www.culture.samos.gr
www.samos.gr
www.vathi.org

Ikaria / Ικαρία
Tourism Dept. of Samos-Ikaria R.U. / 
Περιφ. Ενότητα Ικαρίας: +30 22733 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Ikaria Regional Unit / Περιφ. Ενότητα Ικαρίας: 
+30 22750 23094, 23822
e-mail: ikaria.dioik@pvaigaiou.gov.gr
Municipality of Ikaria / Δήμος Ικαρίας: 
+30 22753 50400
www.ikaria-culture.samos.gr

Fournoi / Φούρνοι 

Tourism Dept. of Samos R.U. / Τμήμα Τουρισμού 
Π.Ε. Σάμου: +30 22733 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Ikaria Regional Unit / Περιφ. Ενότητα Ικαρίας: 
+30 22750 23094, 23822
e-mail: ikaria.dioik@pvaigaiou.gov.gr
Municipality of Fournoi / Δήμος Φούρνων: 
+30 22753 50600
www.ikaria-culture.samos.gr

Oinousses / Οινούσσες
Tourism Dept. of Chios R.U. / Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Χίου: 
+30 22710 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Municipality of Oinousses / Δήμος Οινουσσών: 
+30 22710 55326, 55400
www.chios.gr

Psara / Ψαρά
Tourism Dept. of Chios R.U. / Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Χίου: 
+30 22710 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Municipality of Psara / Δήμος Ψαρών: +30 22743 50100
www.chios.gr
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