
 

 

 

 

 
   88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                                                              «ΛΗΜΝΟΣ» 
                                                                1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 
 
 

ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
 
 
 
 
 

ΕΤΟΣ 2017 
 

 
 



-2- 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 
Καλωσόρισµα ∆ιοικητού 88Σ∆Ι 4 
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Έµβληµα Σχηµατισµού 5 
Ιστορία 88 Σ∆Ι 5 
Αποστολή 88 Σ∆Ι 6 
  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΜΝΟ  
Ονοµασία 8 
Γεωγραφία 8 
Πολιούχος Άγιος 10 
  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΜΝΟ  
Μυθολογία - Ιστορία 12 
Σύντοµα Ιστορικά Στοιχεία 14 
  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   
Ευρύτερη Περιοχή Μύρινας 17 
Ανατολική Λήµνος 23 
Βόρεια Λήµνος 30 
Νότια Λήµνος 34 
  
ΣΤΕΓΑΣΗ  
ΣΟΑ – ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ 36 
Ιδιόκτητες Κατοικίες προς Ενοικίαση 41 
  
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΣΙΤΙΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
Ξενοδοχεία 42 
Ξενώνες 42 
Λέσχη Φρουράς 42 
Πρατήριο 43 
  

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
Βρεφονηπιακός Σταθµός 44 
Νηπιαγωγεία 44 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 45 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 45 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 45 
Φροντιστήρια – Λογοθεραπευτήρια - Ωδεία 46 
  
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ  
ΚΑΑΥ 47 
Πολιτιστικές ∆οµές 47 
Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Σωµατεία - Σύλλογοι 48 
 
 

 



-3- 

 

 
ΥΓΕΙΑ  
Υγειονοµική Υποστήριξη 53 
Συµβεβληµένοι Ιατροί 54 
Φαρµακεία 54 
  
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
Μεταφορικά Μέσα 55 
Στρατιωτικό Α/Φ C-130 56 
Πολιτική Αεροπορία 56 
Ναυσιπλοΐα 56 
Μετακινήσεις - Μεταφορές 57 
Επικοινωνία 58 
  
ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 59 
  
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  Αξιότιµε Κύριε

 

 Με την ευκαιρία της τοποθέτησής σας στην 88 Στρατιωτική 

∆ιοίκηση «ΛΗΜΝΟΣ» 

εγώ προσωπικά, σας εύχοµαι καλή παραµονή στην Λήµνο και κάθε 

επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα 

 

 Η Υπηρεσία βρίσκεται στο πλ

και θα προσπαθήσει

αντιµετωπίσετε, καθ

στην περιοχή ευθύνης της 88 Σ∆Ι.

  

 Για το λόγο αυτό 

Μέριµνας Προσωπικού, υπό την ευθύνη του 1ου ΕΓ της Ταξιαρχίας, 

µε το οποίο µπορείτε να επικοινωνήσετε στα

85221 - 85212, 

εύρεση οικίας ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας

σας διευκολύνει στην εγκατάσταση σας στη Φρουρά Λήµνου.
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Αξιότιµε Κύριε-α Συνάδελφε 

Με την ευκαιρία της τοποθέτησής σας στην 88 Στρατιωτική 

«ΛΗΜΝΟΣ» το Στρατιωτικό - Πολιτικό προσωπικό και 

εγώ προσωπικά, σας εύχοµαι καλή παραµονή στην Λήµνο και κάθε 

επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα . 

Η Υπηρεσία βρίσκεται στο πλευρό σας και της οικογένει

και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόκληση

καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που θα υπηρετείτε 

στην περιοχή ευθύνης της 88 Σ∆Ι. 

Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί

Μέριµνας Προσωπικού, υπό την ευθύνη του 1ου ΕΓ της Ταξιαρχίας, 

µε το οποίο µπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 22540

 εάν επιθυµείτε, για την παροχή στοιχείων προς 

εύρεση οικίας ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας,

σας διευκολύνει στην εγκατάσταση σας στη Φρουρά Λήµνου.

                             Με εκτίµηση

                                        Ο ∆ιοικητής της 88 Σ∆Ι «ΛΗΜΝΟΣ»

                     Γρηγόριος Ρουµάνης

    Ταξίαρχος

Με την ευκαιρία της τοποθέτησής σας στην 88 Στρατιωτική 

Πολιτικό προσωπικό και 

εγώ προσωπικά, σας εύχοµαι καλή παραµονή στην Λήµνο και κάθε 

και της οικογένειάς σας 

να σας βοηθήσει σε κάθε πρόκληση που θα 

όλο το χρονικό διάστηµα που θα υπηρετείτε 

ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί Τµήµα 

Μέριµνας Προσωπικού, υπό την ευθύνη του 1ου ΕΓ της Ταξιαρχίας, 

τηλέφωνα 22540-

εάν επιθυµείτε, για την παροχή στοιχείων προς 

εύρεση οικίας ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας, που µπορεί να 

σας διευκολύνει στην εγκατάσταση σας στη Φρουρά Λήµνου. 

Με εκτίµηση 

Ο ∆ιοικητής της 88 Σ∆Ι «ΛΗΜΝΟΣ» 

Γρηγόριος Ρουµάνης 

Ταξίαρχος 



 

 

 

 

 
 Είναι η πρόταση
οποία αποτελεί δηµιούργηµα
την ενσυνείδητη υποταγή
 
 Ο Σωκράτης στον
πολιτεία για παράβαση
από τη φυλακή για να
στωικότητα απάντησε 
 
 Η παράσταση του
µυθολογία, που έχουν σώµα
µυθικών όντων υπάρχει
αναλλοίωτα χαρακτηριστικά
και η υπερηφάνεια καθώς
αγνότητα και η θέληση για
 
 Η Λήµνος, στο κάτω
Χρέος της Στρατιωτικής
 

 
 Η 88 Στρατιωτική
χωριό Αγ. ∆ηµήτριος Λήµνου
123 ∆ιοίκησης Ταγµάτων
 
 Την 17 Αυγούστου
µε αυτό τον τίτλο µέχρι
Σ∆Ι. Από τότε διατηρεί µέχρι
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έµβληµα του Σχηµατισµού 

 

«Ποιείν α κελεύει πατρίς» 

πρόταση – απόφθεγµα, γραµµένη στην κορυφή
δηµιούργηµα της βαθυστόχαστης Ελληνικής σκέψης
υποταγή του Έλληνα στους Νόµους της Πατρίδας

στον οποίο ανήκει η φράση, κατηγορήθηκε
παράβαση των Νόµων. Οι φίλοι του, του πρότειναν

για να αποφύγει την θανατική του καταδίκη
απάντησε «ποιείν α κελεύει πατρίς». 

παράσταση του εµβλήµατος παρουσιάζει δύο όντα από
έχουν σώµα λιονταριού µε κεφάλι και φτερά αετού
υπάρχει ένας κρίνος. Η παράσταση αυτή

χαρακτηριστικά και το µεγαλείο της φυλής µας, που
υπερηφάνεια καθώς και η ισχύς που εκφράζουν τα µυθικά

θέληση για παντοτινή ειρήνη. 

στο κάτω µέρος του εµβλήµατος, υπενθυµίζει
Στρατιωτικής ∆ιοίκησης, να προασπίζεται το νησί. 

Ιστορία Σχηµατισµού 

Στρατιωτική ∆ιοίκηση (Σ∆Ι) ιδρύθηκε την 20 Ιουλίου
∆ηµήτριος Λήµνου, µετά από µετονοµασία της ήδη

Ταγµάτων Εθνοφυλακής. 

Αυγούστου 1974 η 88 Σ∆Ι µετονοµάστηκε σε 123 ∆ΤΕ
χρι την 20 Απριλίου 1975, όπου µετονοµάστηκε

διατηρεί µέχρι και σήµερα την ονοµασία αυτή. 

κορυφή του εµβλήµατος η 
Ελληνικής σκέψης και δηλώνει 

Πατρίδας µας. 

κατηγορήθηκε από την αθηναϊκή 
πρότειναν να δραπετεύσει 

καταδίκη και αυτός µε 

όντα από την Ελληνική 
φτερά αετού. Στη µέση των 

παράσταση αυτή συµβολίζει τα 
µας, που είναι η λεβεντιά 
µυθικά όντα, αλλά και η 

υπενθυµίζει το µεγάλο Εθνικό 

Ιουλίου 1974, µε έδρα το 
της ήδη προϋπάρχουσας 

 123 ∆ΤΕ και παρέµεινε 
µετονοµάστηκε και πάλι σε 88 



-6- 

 

 

Άποψη του παλαιότερου Στρατηγείου της Ταξιαρχίας 
 

 Μέχρι το Φεβρουάριο 2005 το στρατηγείο της, στεγάστηκε στο νεοκλασικής 
αρχιτεκτονικής διατηρητέο κτίριο, του Χριστοδουλίδειου Ιδρύµατος στην περιοχή 
Ρωµέικος Γιαλός. Από το Μάρτιο 2005 στεγάζεται στο Στρδο «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ» 
στο 1ο χιλιόµετρο της επαρχιακής οδού Μύρινας – Μούδρου. 
 

 
Άποψη του Στρατηγείου της Ταξιαρχίας 

 
 Κατά τη διάρκεια της 42χρονης ιστορίας της Σ∆Ι, υπήρξαν πολλές οργανικές 
µεταβολές των Μονάδων της και κυρίως των οπλικών συστηµάτων και µέσων 
φθάνοντας στη σηµερινή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από σύγχρονη 
οργάνωση και εξοπλισµό, µε τα πλέον σύγχρονα οπλικά συστήµατα και µέσα 
εφάµιλλα των προηγµένων στρατών. 
 

Αποστολή 88 Σ∆Ι 
 
 Η 88 Σ∆Ι «ΛΗΜΝΟΣ» ευθύνεται για: 
 

• Την προπαρασκευή της Άµυνας των νήσων της ΠΕ της και την διεξαγωγή 
των επιχειρήσεων, που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ακεραιότητας 
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τούτων από οποιαδήποτε απειλή από οπουδήποτε και αν προέρχεται µε 
βάση τα υφιστάµενα πολεµικά σχέδια. 
 

• Την προπαρασκευή της επιστρατεύσεως ώστε να υπάρχει σε κάθε στιγµή 
δυνατότητα αµέσου επιστρατεύσεως του τοπικού δυναµικού σε όλη την 
ΠΕ. 
 

• Την εκπαίδευση και συντήρηση των  Μονάδων - Ανεξ. Υποµονάδων της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-8- 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΜΝΟ 

 

Ονοµασία 
 
 Τα διάφορα προσωνύµια της Λήµνου, όπως Αµιχθαλόεσσα, Αιθαλία, 
Vulcania, Σιντηίδα, ∆ίπολις κ.ά., απηχούν τη µυθολογική και ιστορική της πορεία. 
Λόγω της σηµαίνουσας γεωγραφικής της θέσης, έλκυσε εξαρχής το ειδικό 
ενδιαφέρον για αυτήν. Το όνοµά πιθανολογείται ότι είναι προελληνικό και σηµαίνει 
Λευκή, λόγω ίσως της µορφολογίας του εδάφους της και της λευκής όψης που 
παρουσιάζει σ' αυτόν που την προσεγγίζει από τη θάλασσα. Για πρώτη φορά το 
όνοµα Λήµνος παρουσιάζεται σε πινακίδες της Πύλου (1200 π.χ) µε το εθνικό 
όνοµα Lamniae (δηλ. Λήµνιες γυναίκες). Κατά τον Βέλκερ το όνοµα Λήµνος 
προέρχεται από το λήιον που σηµαίνει το σπαρµένο χωράφι. Πράγµατι, το 
µεγαλύτερο τµήµα του εδάφους της είναι καλλιεργήσιµο και στους κλασσικούς 
χρόνους ως κληρουχία της Αθήνας, ήταν ο σιτοβολώνας της Αθηναϊκής 
∆ηµοκρατίας, αλλά και  στη συνέχεια κατά τους βυζαντινούς χρόνους. 
 

Γεωγραφία 
 
 Στην Περιοχή Ευθύνης της 88 Σ∆Ι ανήκουν η νήσος Λήµνος, η  ενδιάµεση 
νήσος Αγίου Ευστρατίου και η βραχονησίδα Σιδερίτης. Οι αποστάσεις της Λήµνου 
σε ναυτικά µίλια (ν.µ.) από τις πλησιέστερες νήσους και ηπειρωτικές ακτές έχουν 
όπως στον παρακάτω χάρτη: 
 

 
Γεωγραφική Θέση ν. Λήµνου 

 
 Η Λήµνος είναι το όγδοο µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας µε έκταση 476 
τετραγωνικά χιλιόµετρα και το τέταρτο σε µήκος ακτών (260 χιλιόµετρα). Βρίσκεται 
στο βόρειο Αιγαίο, στο Θρακικό πέλαγος, ανάµεσα στο Άγιον Όρος, τη 

32  

18 

39  

72  

35  
22  

12  
35  
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Σαµοθράκη, την Ίµβρο και τη Λέσβο. H Λήµνος µε τις διοικητικές µεταρρυθµίσεις  
του Σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και 
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το νησί της Λήµνου αποτελεί έναν ∆ήµο µε 4 
∆ηµοτικές Ενότητες (Μύρινας, Μούδρου, Ατσικής και Νέας Κούταλης) ενώ το νησί 
του Αγ. Ευστρατίου αποτελεί ανεξάρτητο ∆ήµο. 
 
 Η Λήµνος είναι ηφαιστειογενές νησί. Αν και δεν έχει δάση, έχει εκτεταµένες 
εύφορες πεδιάδες καλλιεργηµένες µε σιτηρά κι αµπέλια. Επίσης, έχει υγροτόπους 
και υπέροχες καθαρές παραλίες. Ψηλότερη κορυφή της Λήµνου είναι το ύψωµα 
Βίγλα (420 µ.). 
 
 Οι βασικές ασχολίες των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία, η γεωργία και η αλιεία 
ο τουρισµός, το εµπόριο και τα ναυτικά επαγγέλµατα. Ο πληθυσµός του νησιού 
ανέρχεται σε 17.000 κατοίκους περίπου, βάσει της απογραφής του 2011. 
 

 

Γεωφυσικός Χάρτης Λήµνου 

  
 Η ενδιάµεση νήσος  Άγιος Ευστράτιος  έχει έκταση: 43,32 χλµ2, ακτογραµµή 
37 χλµ και ο πληθυσµός ανέρχεται στους 250 κατοίκους. Το έδαφος 
χαρακτηρίζεται ως ορεινό και ηφαιστειογενούς σύστασης και το 1/3 µόνο 
καλύπτεται από καλλιέργειες. Εκατέρωθεν της κορυφογραµµής που διασχίζει από 
Β. προς Ν. το νησί, σχηµατίζονται λόφοι που προχωρούν προς τη θάλασσα, µε 
γκρεµούς πιο απόκρηµνους κατά την ανατολική πλευρά του νησιού. 
 
 Η υψηλότερη κορυφή είναι το Σηµάδι (298µ.). Ανάµεσα στους λόφους της 
δυτικής πλευράς σχηµατίζονται µικρές κοιλάδες που τελειώνουν σε γραφικές 
αµµουδερές ακρογιαλιές. Μεγαλύτερη από όλες είναι η κοιλάδα, όπου βρίσκεται ο 
µοναδικός οικισµός.  
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Άγιος Ευστράτιος 

 
Πολιούχος Άγιος 

 
  Κατά τη βυζαντινή εποχή προστάτης της Λήµνου ήταν ο Άγιος Αλέξανδρος, 
του οποίου το λείψανο φυλασσόταν στη Λήµνο ως το 1308. Όµως, το 1308 σε 
κάποια πειρατική επιδροµή εκλάπη το σκήνωµά του και µεταφέρθηκε στη Βενετία. 
Έκτοτε, η µνηµόνευση του Αγ. Αλεξάνδρου ως πολιούχου της Λήµνου σταδιακά 
εξασθένησε. Ακολούθησαν πολλές αλλαγές και τραγικά γεγονότα στο νησί  
επιδροµές πειρατών, διαµάχες αυτοκρατορικών οικογενειών εισβολές Φράγκων 
και Βυζαντινών ηγεµόνων, και τελικά τουρκοκρατία από το 1479. Όλες αυτές οι 
µεταβολές είχαν ως αποτέλεσµα οι παλιές συνήθειες να ξεχαστούν σιγά-σιγά. 
 

 
Αγιος Σώζων 

 
 Το νησί άρχισε να συνέρχεται από τη φτώχια και την αγραµµατοσύνη από τα 
µέσα του 18ου αιώνα. Λήµνιοι έµποροι και ναυτικοί ήρθαν σε επαφή µε την 
Ευρώπη, τη Ρωσία και την Αίγυπτο. Απέκτησαν πλούτο και σιγά-σιγά άρχισαν να 
ξαναχτίζουν τους παλιούς ταπεινούς και συχνά ερειπωµένους ναούς των χωριών 
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τους. Οι Ληµνιοί καραβοκύρηδες που ταξίδευαν στο δρόµο τους από και προς τα 
∆αρδανέλια αγνάντευαν το νησί τους από µακριά.  
 

 
Εκκλησάκι Αγίου Σώζοντος 

  
 Ένα εξωκλήσι, που βρισκόταν από παλιά στη ΝΑ ακτή της Λήµνου, τους 
έδινε κουράγιο και δύναµη να συνεχίσουν τη µάχη τους µε τη θάλασσα λέγοντας 
την ευχή: «Άγιε Σώζο σώσε µας!». Ηταν ο ναΐσκος του Αγίου Σώζοντος, που 
βρίσκεται κοντά στο χωριό Φισίνη. Οι Λήµνιοι ναυτικοί θεωρούσαν σωτήρα τον 
Άγιο Σώζο, διότι κάποτε έσωσε τους ναυαγούς µετατρέποντας την κάπα του σε 
βάρκα  Οµοίως, οι κάτοικοι του νησιού, που πρόσµεναν τους θαλασσοδαρµένους 
συγγενείς τους, στον Άγιο Σώζο κατέφευγαν µε παρακλήσεις και τάµατα. Έτσι, για 
τη ληµνιά ναυτοσύνη και για τις οικογένειες των ξενιτεµένων ο Άγιος Σώζων έγινε 
σταδιακά ο προστάτης άγιος, στο πανηγύρι του οποίου όφειλαν να πάνε κάθε 
χρόνο στις 7 Σεπτεµβρίου. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα καθιερώθηκε να τιµάται 
ως πολιούχος της Λήµνου. 
  
 Παράδοση 
 
 Σύµφωνα µε την τοπική παράδοση ο ναός κτίστηκε σε αυτή τη θέση έπειτα 
από υπόδειξη του ιδίου του αγίου µε θαυµατουργό τρόπο. Στην περιοχή που 
βρίσκεται σήµερα ο ναός, υπήρχε ανέκαθεν ένα αγίασµα, ένα πηγάδι µε γλυκό 
νερό, το οποίο βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας. Εκεί κοντά ένας κάτοικος του 
γειτονικού χωριού Φισίνη βρήκε µια παλιά εικόνα του Αγίου Σώζοντος. Την έφερε 
στο χωριό, αλλά το άλλο πρωί η εικόνα βρέθηκε πάλι στο ακρωτήρι κοντά στο 
αγίασµα. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές, ώσπου ο άγιος παρουσιάστηκε σε 
κάποιον ευσεβή βοσκό και του υπέδειξε τον τόπο που ήθελε να χτίσουν εκκλησία 
και να τοποθετήσουν την εικόνα του. Τον καθοδήγησε µε ένα παράξενο 
φαινόµενο, κατά το οποίο, όπως περπατούσε για να πάει στην µάντρα του, πίσω 
του ήταν νύχτα και µόνο µπροστά του, στο δρόµο προς το ακρωτήρι, ήταν ηµέρα. 
Όταν το φαινόµενο έπαψε θεώρησε ο βοσκός πως αυτό ήταν το σηµείο που του 
υπέδειξε ο άγιος.  
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΜΝΟ 

 

Μυθολογία 
 
 Ήφαιστος: ο πάτρωνας θεός 
 
 Ο µύθος αναφέρει πως ο Ήφαιστος µπλέχτηκε σε µια αψιµαχία µε τον ∆ία, µε 
αποτέλεσµα ο βασιλιάς των θεών να τον εκσφενδονίσει απ' τον Όλυµπο. Ο 
Ήφαιστος έπεφτε για µέρες, ώσπου προσγειώθηκε στη Λήµνο. Οι κάτοικοι του 
τόπου εκεί τον περιποιήθηκαν και ο αρχιµεταλλουργός θεός, για να τους 
ευχαριστήσει, έστησε ένα εργαστήρι στο νησί στο οποίο έφτιαχνε διάφορα 
θαυµαστά αντικείµενα. 
 

 
Ηρακλής 

  
 Πράγµατι ο µύθος απηχεί έντονα στην πραγµατικότητα µιας και το νησί, 
εκτός απ' την έντονη µεταλλουργική παράδοσή του, έχει και ηφαιστειογενή 
σύσταση εδάφους. Πριν χιλιάδες χρόνια πιθανόν να διέθετε και ενεργό ηφαίστειο 
µε το όνοµα Μόσυχλος, του οποίου η θέση σήµερα είναι αβέβαιη. Επίσης απέχει 
ελάχιστα από τα µεταλλεία του Εύξεινου Πόντου και της Μικράς Ασίας πηγές 
πλούτου και ανάπτυξης. Η σύνδεση του σιδήρου µε το όνοµα των πρώτων 
κατοίκων της Λήµνου, των Σιντίων, (που υποδέχτηκαν τον Ήφαιστο) είναι 
προφανής. Σηµερινά τοπωνύµια και ιδιαίτερα αυτό ενός µικρού νησιού στα Β∆ της 
Λήµνου, που ονοµάζεται Σιδηρίτης ή Σεργίτσι, µαρτυρά του λόγου το αληθές. 
 
 Οι Κάβειροι 
 
 Ο Ήφαιστος παίρνοντας για νύφη του τη νύµφη Καβειρώ έκαναν ένα παιδί 
τον Καδµίλο. Ο Καδµίλος µε τη σειρά του γέννησε τρεις γιους, τους Κάβειρους. 
Αυτά τα υποχθόνια πνεύµατα της θάλασσας, της γης και της φωτιάς, οι τότε 
κάτοικοι της Λήµνου τα αναπαριστούσαν µε το σφυρί και τη λαβίδα του 
µεταλλουργού. Η µορφή τους γήινη ή εξωτική ανάλογα, κοσµούσε διάφορα 
καλλιτεχνήµατα της εποχής. Η λέξη Κάβειρος πιθανόν να προέρχεται απ' το 
σηµιτικό καβιρίµ, που σηµαίνει ισχυρός, δυνατός, ή απ' το Ελληνικό «καίω». 
Λέγονταν και Καρκίνοι, µιας και οι λαβίδες του σιδηρουργού παρέπεµπαν στα 
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γνωστά καβούρια. Τα Καβείρια µυστήρια ήταν η ετήσια γιορτή προς τιµήν των 
Καβείρων, στο οµώνυµο ιερό τους που σήµερα βρίσκεται ΒΑ του νησιού.  
 
 Ανάµεσα σε µυθολογία και  ιστορία 
 
 Μέσα από µυθολογικά και ιστορικά κείµενα, προκύπτει το συµπέρασµα ότι ο 
αρχαίος κόσµος έδειχνε ζωηρό ενδιαφέρον για τη Λήµνο και τον πολιτισµό της. 
Μετά τους Σιντίες, κυριάρχησαν στο νησί οι Κάρες. Ύστερα ήρθαν οι Κρήτες, τους 
οποίους οι Ληµνιοί δέχθηκαν φιλικά. Θέλοντας να τους ευχαριστήσει για την 
ευγένεια και τη φιλοξενία τους, ο βασιλιάς των Κρητών, Ραδάµανθυς, τους έδωσε 
το Θόαντα, γιο του θεού ∆ιόνυσου και της Αριάδνης, ο οποίος έγινε ο πρώτος 
βασιλιάς της Λήµνου. Αργότερα, ο βασιλιάς της Ιωλκού, Κρηθέας, προκειµένου να 
χρησιµοποιήσει τη Λήµνο ως ενδιάµεσο σταθµό στα αποικιστικά του ταξίδια προς 
τη Μ. Ασία και τον Εύξεινο Πόντο, έδωσε για γυναίκα στο Θόαντα, την κόρη του 
Μύρινα. 
 
 Στα χρόνια της βασιλείας του Θόαντα, οι γυναίκες του νησιού διέπραξαν 
ύβρη εναντίον της θεάς Αφροδίτης, η οποία τις καταράστηκε να έχουν άσχηµη 
µυρωδιά και γι’ αυτό οι άντρες µοιχεύσανε και έφεραν στο νησί γυναίκες απ' τη 
Θράκη. Οι σύζυγοί τους όµως, µη µπορώντας να ανεχτούν τη µεγάλη αυτή 
προσβολή και υπό την καθοδήγηση της κόρης του βασιλιά, της Υψιπύλης, τούς 
σκότωσαν όλους. Η ίδια ωστόσο διέσωσε κρυφά τον πατέρα της ενώ µετά τη 
σφαγή, η Υψιπύλη ανακηρύχθηκε βασίλισσα της Λήµνου  
 
 Μια άλλη εκδοχή, κατά τον Ηρόδοτο αυτή τη φορά, σχετικά µε τα Λήµνια 
δεινά, είναι πως οι Πελασγοί, διωγµένοι απ' την Αττική έκλεψαν όλες τις παρθένες 
γυναίκες - ή «άρκτους» - και τις πήραν µαζί τους στη Λήµνο, όπου και 
εγκαταστάθηκαν. Εκεί ωστόσο οι γυναίκες άρχισαν να µεγαλώνουν τα παιδιά τους 
σύµφωνα µε τα Αττικά έθιµα και γι αυτό οι Πελασγοί τις σκότωσαν όλες. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ότι στις δύο εκδοχές του µύθου, «ξεκαθαρίζονται» 
αντίθετα φύλα. 
 

Οφέλτης και Υψιπύλη Οι Μνήµες του Φιλοκτήτη 

 
 Όχι πολύ αργότερα, οι µυθικοί Αργοναύτες, ταξιδεύοντας για την Κολχίδα, 
έκαναν ενδιάµεση στάση στη Λήµνο. Για να τους τιµήσει η Υψιπύλη, αθλοθέτησε 
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πλούσια βραβεία, κάνοντας αγώνες προς τιµήν τους και οι πρώτοι Ηµίθεοι 
Πενταθλητές ήταν ο Τελαµώνας, ο Λυγκέας, ο Ζήτης, ο Κάλαϊς και ο Πηλέας. Το 
πένταθλο από το 708 π.Χ. στη 18η Ολυµπιάδα, έγινε Ολυµπιακό Άθληµα. Ως 
βασίλισσα, επέτρεψε στις υπηκόους της να παντρεύτηκαν και να αποκτήσουν 
παιδιά από τους Αργοναύτες. Η ίδια απέκτησε δύο τέκνα από τον Ιάσονα, εκ των 
οποίων ο ένας ήταν ο οµηρικός βασιλιάς Εύνηος.  
 
 Κάποτε όµως αποκαλύφθηκε ότι η Υψιπύλη είχε διασώσει τον πατέρα της, 
οπότε εκθρονίσθηκε και πουλήθηκε σκλάβα στους πειρατές. Οι πειρατές µε τη 
σειρά τους την πούλησαν στον βασιλιά της Νεµέας Λυκούργο και έγινε τροφός του 
γιού του. Τελικά, η Υψιπύλη σώθηκε από τους επτά Αργείους στρατηγούς. 
 
 Στη Λήµνο αφέθηκε για δώδεκα χρόνια απ' τους συντρόφους του 
Αργοναύτες, ο Φιλοκτήτης, µε την κακοφορµισµένη του πληγή απ' το δάγκωµα του 
φιδιού του ναού του Απόλλωνα κι από τότε κι ως σήµερα το νησί θεωρείται 
ακούσιος τόπος υποδοχής των κουρασµένων και πονεµένων ανθρώπων. 
 

Σύντοµα Ιστορικά Στοιχεία 
 
 Στο νησί υπάρχουν λείψανα 14 τουλάχιστον νεολιθικών οικισµών µε 
σηµαντικότερο αυτόν της Πολιόχνης. Η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε επτά 
πόλεις κτισµένες η µια πάνω στην άλλη, σε διαδοχικές ιστορικές φάσεις από το 
4000 π.χ ως το 1500 π.χ µε προηγµένο πολιτισµό, όπως αποκαλύπτουν τα 
ευρήµατα. Εξ' άλλου η αποκάλυψη βουλευτηρίου, του πρώτου ίσως βουλευτηρίου 
του κόσµου µαρτυρεί ότι η δηµοκρατία λειτούργησε από πολύ νωρίς στη Λήµνο. 
 
 Πρώτοι κάτοικοί της αναφέρονται οι Σίντιες. Εµφανίζονται στο ιστορικό 
στερέωµα οι Κάρες, οι Φοίνικες, οι Μινύες, οι Πελασγοί, Τυρρηνοί, οι Αθηναίοι, οι 
Πέρσες, οι Σπαρτιάτες, οι Μακεδόνες, οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου,  
 
 Στα Βυζαντινά χρόνια η Λήµνος δοκιµάστηκε από πειρατικές επιδροµές. 
Μετά το τέλος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας το νησί πέρασε στα χέρια των 
Ενετών έως το 1278µ.Χ. Αργότερα την κυβέρνησαν οι Γατελούζοι και ξανά οι 
Ενετοί. Η γεωγραφική θέση του νησιού και η ασφάλεια των κόλπων του ανέδειξε 
τη σπουδαιότητά του ως καίριο στρατιωτικό σηµείο.  
 
 Μετά την πτώση του Βυζαντίου, η Λήµνος ήταν προσευχή για πολλούς 
πειρατές. Το νησί πέρασε στα χέρια των Γενουατών το 1453, γεγονός που έφερε 
µεγάλη οικονοµική και εµπορική ανάπτυξη. Από το 1462 έως το 1479, η Λήµνος 
ήταν το αντικείµενο διαµαρτυριών µεταξύ Βενετών και Τούρκων. Οι κάτοικοι της 
Λήµνου αντιστάθηκαν σθεναρά στην οθωµανική επέκταση, µε αποκορύφωµα τη 
µάχη του Κότσινα και τα ηρωικά κατορθώµατα της Μαρούλας το 1475, όπου σαν 
µια άλλη Ιωάννα της Λωρραίνης, µε το σπαθί του νεκρού πατέρα της εµψυχώνει 
τους Ληµνιούς και τους Βενετσιάνους ιππότες, οδηγώντας τους στη νίκη. Εν τέλει 
η Λήµνος, χωρίς να κατακτηθεί ποτέ, παραχωρείται από τους Βενετούς στους 
Οθωµανούς το 1479.  
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.  
Το άγαλµα της Μαρούλας 

  
 Το 1821 η Λήµνος πολέµησε για την ανεξαρτησία της, αλλά δεν κατάφερε να 
απελευθερωθεί όπως και τα άλλα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Η 
απελευθέρωση ήρθε το 1912, µε η βοήθεια του ναυάρχου Κουντουριώτη, ο οποίος 
έφτασε στο λιµάνι του Μούδρου και εξουδετέρωσε την τουρκική φρουρά. Τον 
Οκτώβριο του 1912, έγινε το πρώτο νησί του αρχιπελάγους που απελευθερώθηκε 
από τους Τούρκους και συνέβαλε, µε τη γεωγραφική του θέση, ως ορµητήριο του 
στόλου, στην απελευθέρωση και των άλλων νησιών του Αιγαίου. 
 

 
Ναύρχος Κουντουριώτης 

 
 Η Λήµνος συνδέεται επίσης µε τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο και ειδικότερα µε τις 
προσπάθειες των συµµάχων να πλήξουν τους Τούρκους στην Καλλίπολη και µε 
την υπογραφή της γνωστής ανακωχής του Μούδρου, ανάµεσα στους συµµάχους 
και την Τουρκία, που ουσιαστικά σήµανε το τέλος του πολέµου. Μετά την 
καταστροφή του 1922 έγινε τόπος υποδοχής και περίθαλψης χιλιάδων πονεµένων 
προσφύγων από τα  χώµατα της Ιωνίας. 
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Συµµαχικό Νεκροταφείο Μούδρου 

 
 ∆είγµατα αρχαίων πολιτισµών συναντάµε και στον Άγιο Ευστράτιο στις 
περιοχές Αλωνίτσι, στο Λόφο του Αγίου Μηνά και στην Εβραϊκή όπου υπάρχουν 
λείψανα προϊστορικού οικισµού, αρχαίας πόλης και αρχαίας νεκρόπολης 
αντίστοιχα. 
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ευρύτερη Περιοχή Μύρινας 
 
 Πρωτεύουσα και κύριο λιµάνι της Λήµνου είναι η Μύρινα µε πληθυσµό 5.704 
(απογραφή 2011). Είναι χτισµένη στη δυτική ακτή του νησιού και βρίσκεται µεταξύ 
δύο φρουρίων, αποτελώντας τον κυριότερο οικισµό του νησιού.  
 
 Η πόλη της Μύρινας κατοικήθηκε πριν από την εποχή του χαλκού, όπως 
προκύπτει από αρχαιότητες που έχουν βρεθεί. Ως αρχικό πυρήνα είχε τη µικρή 
χερσόνησο του µετεωρολογικού σταθµού και επεκτάθηκε βόρεια προς τα Ρηχά 
Νερά, όπου υπάρχει ασφαλές λιµανάκι. Εκεί εντοπίζεται το επίκεντρο του 
οικισµού. Η περιοχή πρόσφερε στους κατοίκους ασφαλή ελλιµενισµό, επαφή µε τη 
θάλασσα για διευκόλυνση της αλιείας και των εµπορικών συναλλαγών και στενή 
σχέση µε την κοντινή εύφορη ενδοχώρα, στην οποία είναι χτισµένη η σηµερινή 
πόλη. Στη διάρκεια των πέντε χιλιετιών που πέρασαν από τότε ήταν πάντοτε 
κατοικηµένη σε διάφορα σηµεία της έκτασης που καταλαµβάνει η σηµερινή πόλη. 
  

 
Απόψη της Μύρινας 

 
 Η καρδιά της Λήµνου χτυπά στην πρωτεύουσά της, την Μύρινα, που είναι 
απλωµένη ανάµεσα σε δύο ορµίσκους: τον κοσµοπολίτικο Ρωµέικο Γιαλό, και τον 
Τούρκικο Γιαλό ή απλώς Λιµάνι, που βρέχεται από τη θάλασσα της Νέας Μαδύτου 
και πλαισιώνεται από το εµπορικό και το βενετσιάνικο λιµάνι. Ως πρωτεύουσα του 
νησιού, είχε ήδη αρχίσει να ακµάζει από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Έτσι, κοντά 
στο φρούριο, ζούσαν η τουρκική φρουρά και οι οικογένειες των Τούρκων - εξ ου 
και το όνοµα Τούρκικος Γιαλός. Η άλλη πλευρά του κάστρου, όπου 
εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες, γύρω από τη Μητρόπολη και την εκκλησία τους, 
ονοµάστηκε Ρωµέικος Γιαλός. 
 
 Σταθερό σηµείο αναφοράς όλων των ιστορικών περιόδων αποτελεί η 
οχυρωµένη χερσόνησος, ύψους 120 µέτρων περίπου, η οποία δεσπόζει µεταξύ 
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των δύο όρµων και παρείχε προστασία και ασφάλεια. Ολόκληρη η πόλη έχει ένα 
αυθεντικό και παραδοσιακό στυλ µε τα γραφικά της δροµάκια, τα Αρχοντικά στον 
Ρωµέικο Γιαλό, την αγορά, και το λιµανάκι. Ενδιαφέροντα αξιοθέατα αποτελούν το 
ενετικό Κάστρο µε τα ελάφια του, το Αρχαιολογικό Μουσείο, η προϊστορική πόλη, 
ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Τριάδας και το Εκκλησιαστικό Μουσείο.  
 

 
Απόψη της Μύρινας 

 
  Ο Ρωµαίικος Γιαλός, βόρεια του κάστρου και τα Ρηχά Νερά, είναι οι δύο 
πλησιέστερες παραλίες, σε απόσταση βαδίσµατος από τη Μύρινα 
 
 Κάστρο Μύρινας  
 
 Το κάστρο της Μύρινας ή «Παλιόκαστρο» αποτελεί ένα από τα πιο 
καλοδιατηρηµένα κάστρα του Αιγαίου πελάγους. Σε αυτό µπορούν να 
αναγνωριστούν πολλές περίοδοι της ιστορίας του νησιού. Στα νότια της πρώτης 
πύλης του γενουάτικου κάστρου διατηρείται ένα τµήµα των κυκλώπειων 
πελασγικών τειχών.  
 

 
Κάστρο Μύρινας 

  
 Οι βυζαντινοί έκτισαν το 1186, επί αυτοκρατορίας Ανδρόνικου Α' Κοµνηνού, 



-19- 

 

ένα µικρό αλλά ισχυρό κάστρο, από το οποίο όµως σώζονται ελάχιστα στοιχεία. 
Στη συνέχεια, την περίοδο της Φραγκοκρατίας πραγµατοποιήθηκαν επισκευές, 
κυρίως όµως το κάστρο αναδιαµορφώθηκε και επισκευάστηκε από τους Γενουάτες 
και κατόπιν από τους Οθωµανούς.   
 

 
Το Κάστρο της Μύρινας µε φόντο το Άγιο Όρος 

 
 Το κάστρο καλύπτει έκταση 144 στρεµµάτων. Έχει τριπλό τείχος µε 14 
πύργους συνολικά, ύψους έως 8 µ. και πάχους 1,5 µ., το οποίο προστάτευε βαθιά 
τάφρος στα ανατολικά, που σήµερα δεν υπάρχει. Έχει µια κεντρική πύλη, 
ανατολική, στην οποία οδηγούσε ανηφορικό λιθόστρωτο µονοπάτι και µια 
µικρότερη, βόρεια, κοντά στην ακτή. Στην ανατολική και νότια πλευρά το τείχος 
είναι υψηλό και ο αριθµός των πύργων σχετικά µεγάλος, ενώ στην βόρεια και 
δυτική πλευρά το τείχος είναι κατά πολύ χαµηλότερο και οι πύργοι σπανιότεροι. 
Στο ψηλότερο σηµείο του λόφου υπάρχει ηµικατεστραµµένο οχυρό κτίσµα, µε 
πολλούς εσωτερικούς χώρους. Σήµερα διακρίνονται ερείπια, από κτήρια διοίκησης 
και διαµονής της οθωµανικής φρουράς, τούρκικο τέµενος, συγκροτήµατα 
δεξαµενών, στοές κ.α. 
 

 
Ελάφια του είδους Damadama 
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 Η θέα που προσφέρει το κάστρο είναι µαγευτική. Ανεβαίνοντας στο Κάστρο 
της Μύρινας σήµερα, οι επισκέπτες εκτός από τα ερείπια του παλιού οχυρού, 
µπορούν να δουν και τους σηµερινούς «κατοίκους» του. Στην περιοχή 
κυκλοφορούν ελεύθερα δεκάδες ελάφια του είδους Damadama, τα οποία 
εµφανίζονται να κινούνται ελευθερα. Πρόκειται για πλατόνια, τα ελάφια της Ρόδου, 
δύο από τα οποία µεταφέρθηκαν εκεί τη δεκαετία του 1970 και 
πολλαπλασιάστηκαν. 
 
 Ρωµέικς Γιαλός 
 
 Έχει κηρυχθεί διατηρητέα και είναι η πιο αρχοντική συνοικία της Μύρινας. Τα 
µεγαλοπρεπή και νεοκλασικού στυλ αρχοντόσπιτά της, δίπλα στο κύµα και στη 
σκιά του κάστρου, φέρουν έντονο το αποικιοκρατικό στίγµα, µιας και έχουν χτιστεί, 
πριν από έναν αιώνα περίπου, από πλούσιους Ληµνιούς, που είχαν εγκατασταθεί 
και διαπρέψει στην Αίγυπτο. Εδώ, παρουσιάζεται µια ολόκληρη εποχή 
αυθεντικότητας, πλούτου και µεγαλείου. Από τον Ρωµέικο Γιαλό, όταν ο ορίζοντας 
είναι καθαρός, το βλέµµα φθάνει µέχρι τον Άθω. 
 

 
Ρωµαϊκός Γιαλός 

 
 Κάσπακας. 
 
 Λίγο βορειότερα από τη Μύρινα είναι ο Κάσπακας, ένα µικρό παραδοσιακό 
χωριό κτισµένο στην πλαγιά του βουνού Άγιος Αθανάσιος, µέσα σε µια χαράδρα. 
Ένα από τα παλαιότερα χωριά της Λήµνου διαθέτει µακραίωνη ιστορία που φτάνει 
ως τα όψιµα Βυζαντινά χρόνια. Χτισµένο αµφιθεατρικά, φέρνει στο νου ορεινό 
χωριό της ηπειρωτικής Ελλάδας. Έχει πλούσια παράδοση στην παραγωγή 
γλυκών, ζυµαρικών και άλλων εδεσµάτων. Απ' τον Κάσπακα περνά κανείς για να 
φτάσει στο επίνειο του Άη Γιάννη και την ερηµική παραλία του Καρβουνόλακα.  
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Εγκαταστάσεις θερµών λουτρών στα Θέρµα Κάσπακας 

 
 Θέρµα 
   
 Περίπου 6 χλµ. ανατολικά της Mύρινας βρίσκεται το χωριό Θέρµα µε τις 
ιαµατικές πηγές του, µέσα σε µια καταπράσινη περιοχή γεµάτη πλατάνια και 
λεύκες. Εκεί, υπάρχουν ιαµατικές πηγές, που αξιοποιούνται απ' την αρχαιότητα. Ο 
Χασάν Πασάς Τζεζάερλης το 1770 έχτισε ένα χαµάµ για την υγεία των κατοίκων 
της περιοχής, η διατηρηµένη µορφή του οποίου ακόµη υπάρχει και λειτουργεί. 
Αποτελεί ένα οργανωµένο δηµοτικό συγκρότηµα λουτρών παρέχοντας υπηρεσίες 
θεραπειών, που λειτουργεί καθηµερινά, τη µεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου και 
προσφέρει µια εναλλακτική µορφή αναψυχής, σε όσους επιθυµούν να 
επωφεληθούν από τις ιαµατικές ιδιότητες των θερµών υδάτων. 
 
 Προάστιο της πρωτεύουσας είναι το Πλατύ µε τη δαντελωτή παραλία και το 
πλήθος ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων δωµατίων. 
   

 
Πλατύ 

 
 Κορνός 
 
 Σκαρφαλωµένο στις πλαγιές του βουνού Σκούρα, βρίσκεται το χωριό Κορνό 
µε 270 κατοίκους. Τα ψηλά δέντρα, τα τρεχούµενα νερά και η θέση όπου είναι 
χτισµένος ο οικισµός, δηµιουργούν ένα τοπίο που δεν θυµίζει την υπόλοιπη 
άνενδρη και επίπεδη Λήµνο. Το χωριό οφείλει την ονοµασία του στη βρύση 
(κρούνο). Σώζονται δύο, η µία χτισµένη το 1902 που βρίσκεται στη πλατεία, ενώ η 
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δεύτερη στέκει εντυπωσιακά στην είσοδο του χωριού. Και οι δύο ανήκουν στις 
κρήνες µε συµπαγή πρόσοψη. Η παράδοση λέει, ότι σαν χωριό υπήρχε από το 
1500 περίπου. Ο Κορνός, επί τουρκοκρατίας ήταν δήµος µε 2.000 κατοίκους, και 
ευηµερούσε. Αυτό αποδεικνύεται από τα όµορφα παλιά αρχοντικά. Από εδώ 
κατάγονται πολλοί ευεργέτες του νησιού, κυρίως Αιγυπτιώτες µετανάστες. 
 

 
Ο Κορνός χιονισµένος 

 
 Παναγία η Κακκαβιώτισσα 
 
 Οδηγώντας ανάµεσα από τα εντυπωσιακά γεωλογικά σχήµατα των λόφων 
και διασχίζοντας το ύψωµα Κάκκαβος, περίπου 4 χλµ. από τη Μύρινα κοντά στο 
χωριό Εβγάτη, παρουσιάζεται ανάµεσα από τεράστιους βράχους, διαφόρων 
σχηµάτων, ένα εκκλησάκι, η Παναγία η «Κακκαβιώτισσα». Πρόκειται για σπάνια 
παγκοσµίως άσκεπη εκκλησία κατάλοιπο ενός από τα πολλά µετόχια του νησιού, 
είναι γνωστό από το 1305, όταν περιήλθε στην ιδιοκτησία της Μονής Μεγίστης 
 

 
Παναγία η Κακκαβιώτισσα 
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Λαύρας. Τότε είχαν εγκατασταθεί στο εξωκκλήσι µοναχοί από τον Άγ. Ευστράτιο, 
για να προστατευθούν από επιδροµές των Τούρκων. Εντυπωσιακή είναι η θέση 
του σε δυσπρόσιτη σπηλιά, στην κορυφή του βουνού, ανάµεσα σε επιβλητικά 
βράχια, θέση που πιθανότατα φιλοξένησε παλαιοχριστιανικό ναό και ερηµίτες στη 
βυζαντινή περίοδο. Το εξωκκλήσι λειτουργείται κάθε Λαµπροτρίτη.  
 

Ανατολική Λήµνος 
    
 Το ανατολικό κοµµάτι της Λήµνου, διαθέτει εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς 
χώρους και σπάνιας οµορφιάς υγροβιότοπους, αλλά και υπέροχες παραλίες.  
 
 Μούδρος 
 
 Ο Μούδρος σήµερα είναι η δεύτερος µεγαλύτερος κατοικηµένος τόπος της 
Λήµνου και ενεργό λιµάνι. Πρόκειται για µια µικρό, γραφικό κόλπο, που αποτελεί 
ένα από τα ασφαλέστερα λιµάνια της Ανατολικής Μεσογείου. Στο χωριό δεσπόζει 
η εντυπωσιακή εκκλησία της Ευαγγελίστριας, ο περίφηµος ναός του οικισµού, 
χτισµένος το 1903, µε το σπουδαίο ξύλινο τέµπλο, ενώ σηµαντικά αξιοθέατα 
αποτελούν η πανέµορφη εκκλησία των Ταξιαρχών το παλιό πέτρινο δηµοτικό 
σχολείο, αλλά και τα γραφικά δροµάκια. Το ηλιοβασίλεµα στο Μούδρο είναι πάντα 
ξεχωριστό. 
 
 Η ονοµασία Μούδρον (το) ή Μούδρος (ο) πιθανότερο προέκυψε από κάποιο 
«µύδρο», γρανιτένιο βράχο από στερεοποιηµένη λάβα που υπήρχε κοντά στην 
ακτή και σ’ αυτόν έδεναν οι ναυτικοί τα πλοία τους. Κατά µία άλλη εκδοχή 
προέρχεται από παραφθορά της λέξης «µονύδριον» (µικρή µονή). 
 
 Η κατοίκηση στο Μούδρο ξεκίνησε από τους προϊστορικούς χρόνους µε 
επίκεντρο το Κουκονήσι. Το Κουκονήσι ή «Νησάκι», είναι µια µικρή ωοειδής 
νησίδα που βρίσκεται ΒΑ του Μούδρου. Οι ανασκαφές στο Κουκονήσι έφεραν στο 
φως έναν σηµαντικό προϊστορικό οικισµό, ισοδύναµο της Πολιόχνης.  
 

  
Κουκονήσι 
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 Το Κουκονήσι υπήρξε ένας οικισµός µε συνεχή κατοίκηση από την Πρώιµη 
ως την Ύστερη Χαλκοκρατία (12ος αι. π.Χ.). Στα τέλη της περιόδου, που 
αντιστοιχεί στην Τροία  (µετά το 1700 π.Χ.), ο οικισµός καταστράφηκε ξαφνικά από 
σεισµό που συνοδεύτηκε από πυρκαγιά. 
 
 Ιστορική Σηµασία του Μούδρου 
 
 Ο Μούδρος µε το φυσικό λιµάνι του υπήρξε ορµητήριο του Ελληνικού Στόλου 
στους Βαλκανικούς Πολέµους 1912-13. Από εδώ ξεκίνησε ο Π. Κουντουριώτης για 
τις µεγάλες ναυµαχίες της Έλλης και της Λήµνου. Το λιµάνι χρησιµοποιήθηκε από 
τον ελληνικό στόλο,  ως ορµητήριο, 50 µόλις ναυτικά µίλια από την έξοδο των 
στενών των ∆αρδανελλίων. Με την αποφασιστική αυτή κίνηση, ο Κουντουριώτης 
κατάφερνε να εκφοβίζει τους Τούρκους και να βραδύνουν τις επιχειρήσεις τους 
βοηθώντας στην απελευθέρωση των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου την 
περίοδο 1912-1913. Από την Λήµνο ξεκίνησαν επίσης µε υδροπλάνο ο 
«Ναυτίλος» και ο «Μιχ. Μουτούσης» για την πρώτη αεροπορική αποστολή, την 
κατόπτευση των θέσεων του Τουρκικού Στόλου. 
 
 Όταν ξέσπασε ο πόλεµος Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος το 1914, η νέα εθνική 
κυβέρνηση της Αυστραλίας (οµοσπονδιακή κοινοπολιτεία µόνο για 13 χρόνια) ήταν 
πρόθυµη να εδραιώσει τη φήµη της µεταξύ των εθνών του κόσµου. Το 1915 
στρατιώτες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας συγκροτούσαν το ANZAC 
(Australian New Zealand Army Corps) που αποτελούνταν από δύο ταξιαρχίες, την 
1η αυστραλιανή ταξιαρχία πεζικού και την ταξιαρχία αυστραλών και νεοζηλανδών 
υπό τις διαταγές του στρατηγού Γουίλιαµ Μπέρντγουντ. Επίσης, στο σώµα 
µετείχαν µονάδες µηχανικού, τραυµατιοφορέων και συλλογής τραυµατιών, 
µεταφορικά µέσα και υπαίθρια µαγειρεία. 
 

 
Γενικό Νοσοκοµείο Αυστραλών στην περιοχή του Μούδρου 

 
 Το ANZAC αποτελούσε µέρος της συµµαχικής εκστρατείας της Βρετανικής 
Κοινοπολιτείας και των συµµάχων της Αντάντ, που έθεσε ως στόχο να καταλάβει 
µε απόβαση την χερσόνησο της Καλλίπολης, προκειµένου να ανοίξει τα 
∆αρδανέλια στις συµµαχικές ναυτικές δυνάµεις.  Ο τελικός στόχος ήταν να 
προχωρήσουν ως την Κωνσταντινούπολη την πρωτεύουσα της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, σύµµαχο της Γερµανίας. Έτσι, στις αρχές Μαρτίου του 1915, 
Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί και Βρετανοί και Γάλλοι έφτασαν στο νησί της Λήµνου, 
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στον κόλπο του Μούδρου, για να προετοιµάσουν την προσχεδιασµένη εισβολή και 
να οργανώσουν και να χρησιµοποιήσουν το νησί ως βάση για την επούλωση 
τραυµατιών και την υλικοτεχνική υποστήριξη της µάχης που ήταν έτοιµη να 
ξεκινήσει. 
 
  Οι πρώτες στρατιωτικές δυνάµεις της συµµαχίας αποβιβάστηκαν στην 
Καλλίπολη στις 25 Απριλίου, συναντώντας σθεναρή αντίσταση από τους 
υπερασπιστές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ό,τι είχε σχεδιαστεί ως ένα 
τολµηρό χτύπηµα στην Τουρκία, έγινε γρήγορα ένα αδιέξοδο, και η εκστρατεία 
σύρθηκε για οκτώ µήνες. Στο τέλος του 1915, οι συµµαχικές δυνάµεις είχαν 
εκκενωθεί από την Καλλίπολη, αφού και οι δύο πλευρές υπέστησαν βαριές 
απώλειες και υπέµειναν µεγάλες δυσκολίες. Πολλοί στρατιώτες της συµµαχίας 
έµµειναν θαµµένοι στην χερσόνησο της Καλλίπολης, ενώ οι τραυµατίες 
νοσηλεύονταν στη Λήµνο, σε νοσοκοµείο εκστρατείας που είχε στηθεί στο χωριό 
Σαρπί Λήµνου, καθώς και σε πλοία.  Πολλοί που πέθαναν, θάφτηκαν σε δύο 
συµµαχικά νεκροταφεία στο Πορτιανού και στο Μούδρο όπου κρατούν στο χώµα 
τους, περισσότερους από 1.300 νεκρούς από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο 
(κυρίως). 
 

 
"Τότε και Σήµερα"  Συµµαχικό νεκροταφείο Πορτιανού 

 
 Αν και η εκστρατεία στην Καλλίπολη απέτυχε στους στρατιωτικούς στόχους 
της, οι ενέργειες και δράσεις της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας κατά τη 
διάρκεια της εκστρατείας, άφησε σε όλους µια ισχυρή κληρονοµιά. Η δηµιουργία 
αυτού που έγινε γνωστό ως «Θρύλος των ANZAC», έγινε ένα σηµαντικό µέρος της 
ταυτότητας και των δύο εθνών.  
 
 Στη µνήµη των µαχητών, των τραυµατιών και των νεκρών Αυστραλών και 
Νεοζηλανδών µελών του ΑΝΖΑC την 25η Απριλίου, ως Ηµέρα Μνήµης του 
ΑΝΖΑC, γνωστή ως ANZAC Day, θεωρείται εθνική επέτειος και κάθε έτος 
πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις και στην Λήµνο.  
 
 Επιπλέον ιστορικής σηµασίας για την περιοχή, αποτελεί η Ανακωχή του 
Μούδρου ή Συνθήκη του Μούδρου, που χαρακτηρίζεται η γνωστή συµφωνία 
ανακωχής που συνάφθηκε στον οµώνυµο όρµο επί του αγγλικού πολεµικού 
«Αγαµέµνων», στις 17/30 Οκτωβρίου 1918 και υπογράφτηκε την εποµένη, µεταξύ 
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των ∆υτικών Συµµαχικών ∆υνάµεων, της Αντάντ, αφενός, και της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας αφετέρου, µε τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Με την 
συνθήκη αυτή συµφωνήθηκε η κατάπαυση των εχθροπραξιών µεταξύ των 
Συµµαχικών ∆υνάµεων, (µετά των οποίων και η Ελλάδα), και της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας µε κυριότερο αποτέλεσµα την υποχρέωση του ανοίγµατος των 
Στενών των ∆αρδανελλίων καθώς και του Βοσπόρου προς την Μαύρη Θάλασσα. 
 

 
Ευαγγελίστρια 

 
 Λίγο νοτιότερα του Μούδρου συναντώνται οι δυο πεντακάθαρες αµµουδερές 
παραλίες µε πανέµορφους σχηµατισµούς βράχων, το Φαναράκι και η Χαβούλη 
 
 Οι Αλµυρές Λίµνες 
 

 Ανατολικότερα του Μουδρου κοντά στο Kοντοπούλι υπάρχει σύµπλεγµα 
υγροβιότοπων που αποτελείται από τρεις λίµνες, την Aλυκή, τη Xορταρόλιµνη και 
την Aσπρόλιµνη. H Aλυκή είναι η µεγαλύτερη µε έκταση 6.300 στρεµµάτων και 
επικοινωνεί µε τη θάλασσα µέσω µιας µικρής διώρυγας και το καλοκαίρι που 
ξεραίνεται αφήνει πίσω της αλάτι άριστης ποιότητας. H Xορταρόλιµνη είναι µια 
υφάλµυρη λίµνη, µε έκταση 2.300 στρεµµάτων που επίσης ξεραίνεται το 
καλοκαίρι. H Aσπρόλιµνη είναι η µικρότερη και βρίσκεται ανάµεσα στις άλλες δύο 
και χαρακτηρίζεται από την υψηλή περιεκτικότητά της σε αλάτι και το καλοκαίρι 
ξεραίνεται. Οι τρεις λίµνες είναι ενταγµένες στο δίκτυο NATURA 2000, καθώς 
φιλοξενούν πολλά µεταναστευτικά πουλιά. 
 

 
Χορταρολίµνη 
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 Λίγο πιο δυτικά, βρίσκεται το χωρίο Κοντοπούλι µε την όµορφη πλατεία 
πλαισιωµένη από τα παραδοσιακά σπίτια και γραφικά καφενεδάκια η Παναγιά και 
κοντά στο Ιερό των Καβείρων, η όµορφη παραλία της Νεφτίνας, µε ψιλή άµµο και 
καθαρά νερά, ενώ στο ανατολικό άκρο του νησιού, βρίσκεται η µεγάλη παραλία 
Κέρος, µε ένα ονειρικό τοπίο διεθνώς γνωστό για τη φιλοξενία θαλάσσιων 
αθληµάτων και δραστηριοτήτων λόγω της διαµόρφωσής του και των ανέµων που 
επικρατούν.  
 

 
Κόλπος Κέρους 

 
 Ηφαιστεία 
 
 Κοντά στο Κοντοπούλι, προς τα βορειοανατολικά, βρίσκεται ο αρχαιολογικός 
χώρος της Ηφαιστείας που αποτελούσε κατά τους ιστορικούς χρόνους, τη δεύτερη 
σηµαντικότερη πόλη της Λήµνου, µετά τη Μύρινα. Η Ηφαιστεία ήταν µία από τις 
δύο πόλεις-κράτη της αρχαίας Λήµνου και, σύµφωνα µε τα ανασκαφικά και 
ιστορικά δεδοµένα, η µεγάλη ακµή της διήρκεσε από τον 7ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ. 
Αποτελούσε την έδρα της αρχαιοελληνικής θρησκείας στο νησί και προστάτης της 
πόλης ήταν ο θεός Ήφαιστος. Νοµίσµατα που βρέθηκαν εδώ και παριστάνουν 
έναν αναµµένο δαυλό στη µία τους όψη, αποδεικνύουν ότι τελούνταν γιορτές προς 
τιµή του θεού Ηφαίστου, τα λεγόµενα «Ηφαίστεια».  
 

 
Ηφαιστεία 
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 Η αρχαία πόλη καταλάµβανε ολόκληρη τη χερσόνησο της Παλαιόπολης, 
στον κόλπο του Πουρνιά. Ήταν σηµαντικό λιµάνι, κτισµένη από τους Πελασγούς 
πάνω σε µία χερσόνησο που βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα σχηµατίζοντας 
δύο φυσικά λιµάνια, που χρησιµοποιούνταν ανάλογα µε τον καιρό. Μετά την 
κατάκτηση του νησιού από τους Αθηναίους ο πληθυσµός της ελαττώθηκε, 
σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο. Υπάρχουν πολυάριθµοι τάφοι µε αττικά αγγεία και ο 
πιο παλιός υπολογίζεται στο πρώτο µισό του 5ου αιώνα και άλλοι µεταγενέστεροι 
που φθάνουν µέχρι τη ρωµαϊκή εποχή.  
 
 Ανάµεσα στα ελληνικά κτίσµατα σηµειώνουµε το θέατρο, κατασκευασµένο 
αρχικά, πιθανώς στην ελληνιστική περίοδο και τροποποιηµένο στη ρωµαϊκή. Άλλα 
κτίσµατα που βρέθηκαν, όπως εκκλησίες και κατοικίες, µαρτυρούν για τη 
σπουδαιότητα αυτής της πόλης στη βυζαντινή περίοδο. Στην παρακµή και στην 
πλήρη εγκατάλειψη της Ηφαιστείας συνετέλεσαν δύο λόγοι, πρώτον, η φυσική 
καταστροφή του λιµανιού, λόγω των διαδοχικών προσχώσεων από τα νερά της 
βροχής και δεύτερον η επικράτηση του χριστιανισµού γύρω στο 2ο µε 3ο αιώνα. 
Οι χριστιανοί µη µπορώντας να ακολουθήσουν µε άνεση τη θρησκεία τους, 
αναζήτησαν νέα έδρα στον Κότζινο, η ακµή του οποίου επέσπευσε την ερήµωση 
της Ηφαιστείας. 
 

 
 
 Το Ιερό των Καβείρων 
 
 Αφιερωµένο στη λατρεία του Hφαίστου ήταν και το Iερό των Kαβείρων, που 
βρίσκεται κοντά στο χωριό Παναγιά, βορειότερα της Hφαιστείας, στο ακρωτήριο 
της Xλόης. Oι Kάβειροι ήταν παιδιά του Ήφαιστου και στο ιερό τελούνταν τα 
Kαβείρια Mυστήρια, που είχαν σχέση µε την αναγέννηση της φύσης και τη 
γονιµότητα της γης. Στη γιορτή, που διαρκούσε 9 µέρες, µπορούσαν να πάρουν 
µέρος µόνο οι µυηµένοι και έσβηναν όλες οι φωτιές του νησιού. Kατόπιν έφευγε 
πλοίο για τη ∆ήλο, από όπου έφερνε την ιερή φλόγα και κατά την επιστροφή του 
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γινόταν πανηγυρική τελετή υποδοχής, µε δεήσεις και καθαγιασµούς που 
συµβόλιζε την καινούργια εξαγνισµένη ζωή. Οι µη µυηµένοι απαγορευόταν να 
πατήσουν στο ιερό των Καβείρων και η ανυπακοή τιµωρούνταν µε θάνατο. Λέγεται 
πως η Ολυµπία, η µητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν µία εκ των 
διασηµότερων µυστών των Καβείριων µυστηρίων.  
 

 
Ιερό των Καβείρων 

 
 Kάτω από το ιερό των Kαβείρων βρίσκεται η σπηλιά, όπου, σύµφωνα µε τον 
µύθο, έζησε για 12 χρόνια ο Φιλοκτήτης, όταν τον εγκατέλειψαν οι Aχαιοί επειδή 
τον δάγκωσε φίδι 
 
 Πολιόχνη 
 
 Oι αρχαιολογικές ανασκαφές και τα ευρήµατά τους δείχνουν την αδιάκοπη 
κατοίκηση του νησιού από την εποχή του χαλκού. Ένα από τα σηµαντικότερα 
µνηµεία του νησιού είναι η αρχαία πόλη Πολιόχνη, στην ανατολική ακτή, στον 
όρµο Bρόσκοπος. Ιδρύθηκε την 4η ή 5η χιλιετία π.χ., ακριβώς απέναντι από την 
Tροία, η οποία δηµιουργήθηκε αργότερα, όταν η Πολιόχνη είχε εξελιχθεί σε 
οργανωµένο αστικό κέντρο.  
 
 Την 3η χιλιετία π.χ. ήταν η γνωστότερη ακρόπολη του Bορείου Aιγαίου, µετά 
την Tροία, και οι θησαυροί που βρέθηκαν δείχνουν πως οι δυο πόλεις είχαν 
κοινούς πολιτισµούς. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως σηµαντικά ευρήµατα από µια 
πλήρως οργανωµένη πόλη, µε ορθογώνιες πέτρινες κατοικίες, προστατευτικό 
τείχος, πλατείες, πηγάδια, δρόµους, δηµόσια κτίρια και το Bουλευτήριο, κάτι που 
υποδεικνύει ότι η Λήµνος, εισήγαγε πρώτη θεσµούς συλλογικής διακυβέρνησης 
στο Αιγαίο και στον κόσµο γενικότερα. Τα µεταλλικά αντικείµενα (µήτρες, 
καλούπια, µεταλλευτικές χοάνες, λίθινος σφυροπέλεκυς) που βρέθηκαν εκεί αλλά 
και οι αποδείξεις ότι αυτά τα όπλα και εργαλεία κατασκευάζονταν επί τόπου, 
µαρτυρούν ότι η Λήµνος έγινε πολύ πρώιµα ένα σπουδαίο µεταλλουργικό κέντρο 
και διαδραµάτισε σηµαντικότατο ρόλο στα πράγµατα του Αιγαίου. Ο πλούτος που 
συγκέντρωσε από την κατεργασία και τη διακίνηση των µετάλλων και της 
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τεχνογνωσίας της, καθρεφτίζεται στην υψηλής στάθµης αρχιτεκτονική και την 
πολεοδοµία της Πολιόχνης. 
 

 
Πολυόχνη 

 
 H Πολιόχνη ονοµάστηκε επίσης και Eπτάπολις, καθώς ανασκάφτηκαν εδώ 
επτά διαφορετικές πόλεις σε επτά αλλεπάλληλα στρώµατα. Kαθεµιά είναι πιο 
εξελιγµένη τεχνολογικά από την προηγούµενη (αυτό φαίνεται κυρίως στην 
κατασκευή των αγγείων) γι’ αυτό και οι αρχαιολόγοι ονόµασαν τις ιστορικές 
περιόδους των πόλεων Mελανή, Kυανή, Πράσινη, Eρυθρή, Kίτρινη, Kαστανή (ή 
Φαιά) και Iώδη.  
 
 Kατά τη Mελανή Περίοδο ο οικισµός βρίσκοταν στο ξεκίνηµά του και 
καταλάµβανε περιορισµένη έκταση, ενώ στην Kυανή Περίοδο άρχισε να 
αναπτύσσεται σταδιακά µια µικρή πόλη, µε οχυρωµατικό τείχος και δηµόσια κτίρια 
όπως η κοινοτική σιταποθήκη και το βουλευτήριο. Kατά την Πράσινη και Eρυθρά 
περίοδο ο οικισµός επεκτείνεται και ενισχύεται η οχύρωση µε µια επιπλέον 
προσθήκη και ηµικυκλικά προτειχίσµατα, ενώ οι κατοικίες παρουσιάζονται σαν 
συστάδες δωµατίων. Στην Kίτρινη Περίοδο, η Πολιόχνη γνωρίζει τη µεγαλύτερη 
ακµή της, όµως στο τέλος της ένας σεισµός καταστρέφει την πόλη, οι κάτοικοι 
µεταφέρονται στην κορυφή του λόφου και επισκευάζουν τα παλιά οικήµατα. Kατά 
τη Φαιά και Iώδη περίοδο η Πολιόχνη παρακµάζει και συµβάλλει στην ανάπτυξη 
του Kουκονησίου, όπου µεταφέρεται η ζωή του νησιού. 
 

Βόρεια Λήµνος 
 
 Το βόρειο κοµµάτι της Λήµνου, περιλαµβάνει χωριά, απλωµένα σε έναν 
εύφορο κάµπο, εντυπωσιακά σχήµατα βράχων και γραφικούς ορµίσκους. Η 
ευρύτερη περιοχή της Ατσικής εκτός από το οµώνυµο χωριό περιλαµβάνει το 
χωριό Βάρος µε τα υπέροχα πέτρινα σπίτια, τον φηµισµένο για τ’ αµπέλια του Άγιο 
∆ηµήτριο, την αµµουδερή παραλία στο Γοµάτι κοντά στη ∆άφνη, την περιοχή 
Παχιές Αµµουδιές στον Κατάλακκο, που είναι χτισµένο µέσα σε χαράδρα όπου θα 
συναντήσει το ασυνήθιστο τοπίο µε τους αµµόλοφους καθώς και την περιοχή των 
Φαρακλών µε τους εντυπωσιακούς σχηµατισµούς των βράχων, κοντά στο 
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Προπούλι. Στην περιοχή µπορεί να δει κανείς απολιθωµένους κορµούς δέντρων 
που θυµίζουν την ηφαιστειογενή φύση του νησιού.  
 
 Ατσική 
 
 Είναι µεσόγειο χωριό που πρωτοαναφέρεται το 1284. Το όνοµά της προδίδει 
την ύπαρξη αρχαίου οικισµού µιας και προέρχεται από την αρχαία ονοµασία 
«Αττική». Οι Αθηναίοι πληρούχοι έδωσαν αυτή την επωνυµία τον 4ο ή 5ο αιώνα 
π.Χ., είτε σε ανάµνηση της πατρίδας τους, είτε επειδή φύτεψαν αττικές 
(ελαιόδεντρα) στον εύφορο κάµπο της.  
 

 
Γοµάτι 

 
 Κότσινας 
 
 Βορειοανατολικά της Ατσικής βρίσκεται η οργανωµένη παραλία του Κότσινα, 
σε ένα γραφικό λιµανάκι. Εκεί διασώζονται επίσης ίχνη του Κάστρου που 
περιέβαλε την αρχαία πόλη. Η ονοµασία προήλθε από το ερυθρό χρώµα που έχει 
το έδαφος της περιοχής και ιδιαιτέρως η περίφηµη «Ληµνία Γη», η οποία 
εξορυσσόταν από το γειτονικό λόφο ∆εσπότης, το Μόσυχλο των αρχαίων, κοντά 
στο εξωκλήσι του Σωτήρος.  
 

 
Κότσινας Αγίασµα 
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 Στο λόφο του Κότσινα, µέσα στο κάστρο είναι χτισµένος ο ναός της 
Ζωοδόχου Πηγής πάνω από ένα υπόγειο πηγάδι - «αγίασµα», στο οποίο 
κατεβαίνει κανείς µε 64 σκαλοπάτια, φθάνοντας σχεδόν στο επίπεδο της 
θάλασσας. Προφανώς, όταν φτιάχτηκε ο τεχνητός γήλοφος του κάστρου, 
προβλέφθηκε η υπόγεια στοά, ώστε να µη χαθεί το απαραίτητο στις πολιορκίες 
νερό. 
 
 Παχιές Αµµουδιές (Αµµοθίνες) 
 
 Πάνω από την παραλία Γοµάτι, στις πλαγιές του χωριού Κατάλακκο, 
βρίσκεται η περιοχή µε τις γνωστές Παχιές Αµµουδιές (Αµµοθίνες). Το θέαµα είναι 
πέρα για πέρα αναπάντεχο καθώς παρουσιάζεται µια µικρή έρηµος µια επιφάνεια, 
µακριά από τη θάλασσα γεµάτη άµµο, µε αµµόλοφους που αλλάζουν διαρκώς 
σχήµα, όπως ακριβώς και στη Σαχάρα, ανάλογα µε το πώς τους συνθέτει ο 
βοριάς. Το τοπίο είναι µοναδικό για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Είναι 
ενδοχωρικές θίνες και όχι παράκτιες και «υπαίτιος» για την δηµιουργία τους είναι ο 
άνεµος που µετακίνησε την άµµο. Το φαινόµενο θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο σε 
νησιωτικές περιοχές.  
 

 
Αµµοθίνες 

 
 Η ελάχιστη βλάστηση που συνθέτει τη χλωρίδα των Αµµοθινών, είναι κυρίως 
τα πανέµορφα λευκά κρινάκια της Λήµνου ενώ περιµετρικά των ολόχρυσων 
αµµοθινών, υπάρχουν αµµόφιλη βλάστηση, λυγαριές, αγριοαχλαδιές, θυµάρι 
πικροδάφνες και αγριελιές. Αξίζει να σηµειωθεί, πάντως, ότι το τοπίο είναι τόσο 
ιδιαίτερο που συχνά αποτελεί τόπο γυρισµάτων για πολλά διαφηµιστικά σποτ. 
 

Νότια Λήµνος 
 
 Κοντιάς 
 
 Έδρα της νότιας Λήµνου είναι ο Κοντιάς, ενώ ένα από τα µεγαλύτερα και 
ωραιότερα χωριά της Λήµνου, µε τον πευκόφυτο λόφο, τα πέτρινα σπίτια 
αρχοντικά παλιών εύπορων πλοιοκτητών µε το χαρακτηριστικό τοπικό χρώµα. 
Στην είσοδο του Κοντιά, υπάρχει µια σειρά από παλιούς ανεµόµυλους µε τους 
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οποίους άλεθαν το σιτάρι. Η Λήµνος - µε το όνοµα ανεµόεσσα - ήταν λογικό να 
έχει αναρίθµητους ανεµόµυλους, τόσο γιατί φυσά συνεχώς δυνατός αέρας, όσο και 
επειδή ήταν πασίγνωστη για τις καλλιέργειες του σιταριού. Άλλωστε ακόµα και 
σήµερα, στην ελληνική γεωργία από τα καλύτερα υβρίδια σιταριού ονοµάζεται 
«Λήµνος».  
 

 
Ανεµόµυλοι Κοντιάς 

 
 Το όνοµα του χωριού προήλθε από τον Βυζαντινό γαιοκτήµονα της περιοχής 
Κοντέα, που η παράδοση τον θέλει Πελοποννήσιο στην καταγωγή. Το χωριό 
αρχικά βρισκόταν κοντά στην θάλασσα και εγκαταλείφθηκε λόγω των πειρατών 
γύρω στο 1600. Στη παλιά περιοχή αποµένει µόνο το µεσαιωνικό κάστρο µε το 
όνοµα Παλαιόκαστρο του Κοντέα.  
 

 
∆ιαπόρι 
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 Λίγο νοτιότερα, υπάρχει η όµορφη παραλία του Εβγάτη, ενώ πιο ανατολικά 
βρίσκεται το λιµανάκι ∆ιαπόρι. Βρίσκεται σε ένα στενό, αµµώδη ισθµό, πλάτους 
400-800 µέτρων, ο οποίος συνδέει την ορεινή χερσόνησο του Φακού µε την 
υπόλοιπη Λήµνο. Στις δυο ακτές του ισθµού σχηµατίζονται τα λιµάνια: του Κοντιά 
στα ανατολικά και του ∆ιαπορίου στα δυτικά προς τον κόλπο του Μούδρου. Στην 
περιοχή υπάρχει υγροβιότοπος µε αξιόλογη ορνιθοπανίδα. 
 
 Πορτιανό 
 
 Το χωριό Πορτιανού του οποίου το όνοµα σηµαίνει «καινούριο λιµάνι» 
πρωτοαναφέρεται σε έναν ταξιδιωτικό χάρτη του 1785. Το χωριό οχυρώθηκε κατά 
το 17ο αιώνα απ' τους Ενετούς. Σήµερα παραµένει ερειπωµένος ένας  ενετικός 
πύργος στο σηµείο Μέλαγγας. Το χωριό διαθέτει πλούσια λαογραφική και 
καλλιτεχνική παράδοση. Αξίζει κανείς να επισκεφθεί το πλούσιο λαογραφικό του 
Μουσείο. Στο Πορτιανού είχαν στρατοπεδεύσει οι συµµαχικές δυνάµεις το 1915 
και εδώ είχε εγκαταστήσει το στρατηγείο του ο Ουίνστον Τσώρτσιλ την ίδια εποχή, 
όταν ως Πρώτος Λόρδος του Αγγλικού Ναυαρχείου διηύθυνε τις επιχειρήσεις των 
συµµάχων στην Καλλίπολη. Το αρχοντικό που τον φιλοξένησε πρόσφατα 
αναπαλαιώθηκε. Σώζεται και η πολυθρόνα του γραφείου του ´Αγγλου πολιτικού. 
Έξω από το χωριό σε συµµαχικό νεκροταφείο, είναι θαµµένοι νεκροί των 
επιχειρήσεων της Καλλίπολης.  
 
 Νέα Κούταλη 
 
 Η Νέα Κούταλη χτίστηκε το 1926 στη µεσηµβρινή πλαγιά του λόφου 
Στροµπόλιθος, για να εγκατασταθούν οι πρόσφυγες από την Κούταλη της 
Προποντίδας. Η Νέα Κούταλη αποτελεί το δεύτερο χωριό της Λήµνου που 
χτίστηκε από τους πρόσφυγες της Μικρασίας. Είναι χτισµένη αµφιθεατρικά στον 
κόλπο του Μούδρου. Απλώνεται από το πευκοδάσος της Αγίας Τριάδας, που 
φύτεψαν οι πρόσφυγες και µέσα από περιποιηµένα σπίτια και αυλές που είναι 
πνιγµένες στις τριανταφυλλιές και τα γεράνια, καταλήγει στο γραφικό πετρόχτιστο 
λιµανάκι, το γεµάτο µε ψαράδικες βάρκες και καΐκια.  
 

 
Νέα Κούταλη 

 
 Tο χωριό έγινε ονοµαστό κέντρο σπογγαλιείας τέχνη που σταµάτησε τη 
δεκαετία του 70. Εκεί βρίσκεται το «Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και 
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Σπογγαλιείας», όπου παρουσιάζεται η ναυτική ζωή των Kουταλιανών πριν από 
τον ξεριζωµό τους από την Προποντίδα, µέσα από τα κειµήλια, τον εξοπλισµό των 
δυτών, τα εξαρτήµατα των σπογγαλιευτικών καϊκιών, τα είδη των σφουγγαριών, τα 
εργαλεία επεξεργασίας και συσκευασίας των σφουγγαριών. Επίσης, στο µουσείο 
εκτίθεται αρχαιολογική συλλογή, η οποία αποτελείται από αντικείµενα που 
περισυνέλεξαν οι σφουγγαράδες από τα βάθη της θάλασσας.  
 

 
Αγ. Ιωάννης Νέα Κούταλη 

 
 Σε µικρή σχετικά απόσταση από το λιµάνι της Ν. Κούταλης, υπάρχει ένα 
νησάκι πάνω στο οποίο είναι χτισµένο το εκκλησάκι του Άη-Νικόλα. Η πρόσβαση 
στη εκκλησάκι αυτό γίνεται µόνο δια θαλάσσης ενώ σε περίοδο άµπωτης το 
επίπεδο της θάλασσας µεταξύ στεριάς και νησιού φτάνει στο µισό µέτρο περίπου 
οπότε επιτρέπει στον επισκέπτη να φθάσει στο νησάκι µε τα πόδια. 
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ΣΤΕΓΑΣΗ 

  

ΣΟΑ – ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ 
 

 Τα υπάρχοντα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ και ΣΟΕΠΟΠ της Λήµνου φαίνονται συνοπτικά 
στον παρακάτω πίνακα: 

 

Κατηγορία 
Οικηµάτων 

∆υτικός 
Τοµέας 

Κεντρικός 
Τοµέας 

Ανατολικός 
Τοµέας 

Συν. ανά 
Κατηγορία 

ΣΟΑ 

Στρδου 
Βερτσώνη 

24 Λιβαδοχωρίου 16(α) 
Μούδρου 10 83 

Μύρινας 19 Ν.Κούταλης 14(β) 

ΣΟΜΥ Ανδρωνίου 14 
Λιβαδοχωρίου 4 

Μούδρου 6 26 
Ν.Κούταλης 2 

ΣΟΑ 
ΑΓΑΜΩΝ 

Ανδρωνίου 20 - - - - 20 

ΣΟΕΠΟΠ Μύρινας 33 
Στρδου 

∆ηµητριάδη 
20 Μούδρου 8 61 

Συν. ανά 
Τοµέα 

110 56 24 190 

 
Παρατηρήσεις:  
α.  Κατανοµή τεσσάρων (4) οικηµάτων ΣΟΑ και χαρακτηρισµός τους ως ΣΟΜΥ.  
β.  Κατανοµή δύο (2) οικηµάτων ΣΟΑ και χαρακτηρισµός τους ως ΣΟΜΥ 

 
 
 Παρακάτω ακολουθούν εξωτερικές φωτογραφίες των ΣΟΑ-ΣΟΜΥ ΣΟΕΠΟΠ 
καθώς και η θέση τους στο χάρτη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ΣΟΑ Στρδου «Β
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ΣΟΑ Μύρινας 
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ΒΕΡΤΣΩΝΗ» (Μύρινα) 
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 ΣΟΑ - ΣΟΜΥ Λιβαδοχωρίου 
 

 
 
 
 
 ΣΟΑ - ΣΟΜΥ Νέας Κούταλης 
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 ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ Μούδρου 
 

 
 
 ΣΟΑ ΑΓΑΜΩΝ-ΣΟΜΥ Αδρωνίου - Μύρινας 
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 ΣΟΕΠΟΠ Μύρινας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΣΟΕΠΟΠ ∆ηµητριάδη 
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Ιδιόκτητες Κατοικίες προς Ενοικίαση 
 
 Το γραφείο Μέριµνας Προσωπικού της 88 Σ∆Ι διαθέτει στοιχεία οικιών προς 
ενοικίαση, που παρέχουν συνάδελφοι, νυν ή πρώην ενοικιαστές αυτών. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 2254085221-85212 
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΣΙΤΙΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

Ξενοδοχεία 
 
 Στην Λήµνο υπάρχουν ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών σε διάφορες 
περιοχές του νησιού που καλύπτουν κάθε απαίτηση φιλοξενίας. Στοιχεία για τις 
διαθεσιµότητες και άλλες πληροφορίες εντοπίζονται στο διαδίκτυο όπου τα 
περισσότερα διαθέτουν ιστοσελίδα. 
 

Ξενώνες 
 
 Στην πόλη της Μύρινας Λήµνου λειτουργεί 1 ξενώνας και 5 ξενώνες  στην 
περιοχή Ψύλλοι. Τηλεφωνική επικοινωνία µε το 7ο ΕΓ/88 Σ∆Ι στο τηλέφωνο 
2254085271, για πληροφορίες και απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
 

 
Ξενώνας Μύρινας 

 

Λέσχη Φρουράς 
 
 Στη Φρουρά λειτουργεί µία λέσχη στο Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ ΤΣΙΜΟΥΡΗ», 
στην περιοχή Ρωµέικος Γιαλός της πόλης της Μύρινας. Είναι άρτια οργανωµένη 
και καλύπτει τις ανάγκες των στελεχών και των οικογενειών τους, καθηµερινά µε 2 
- 3  επιλογές µαγειρευτών επιλογών, καθώς και παραγγελιών «της ώρας». 
∆ιαθέτει ελεγχόµενη παιδική χαρά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2254085262 
 

  
Λ.Α.Φ. Μύρινας 
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Λ.Α.Φ. Μύρινας 

 

Πρατήριο 
 
 Λειτουργεί στο Πρατήριο µε επιλογές προϊόντων σε οικονοµικές τιµές και 
έκδοση προσφορών. Πληροφορίες για τις τρέχουσες προσφορές, αποστέλλονται 
στα στελέχη που σε εθελοντική βάση έχουν αποδώσει στοιχεία επικοινωνίας (e-
mail). Το τηλέφωνο επικοινωνίαw είναι 2254085261. 
 

Ηµέρα Πρωί 
Απόγευµα 

Χειµερινό ωράριο Θερινό ωράριο 1/4 - 31/10 

∆ευτέρα κλειστά κλειστά κλειστά 

Τρίτη 08:30-14:00 17:30-20:00 18:30-21:00 
Τετάρτη 08:30-14:00 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 
Πέµπτη 08:30-14:00 17:30-20:00 18:30-21:00 

Παρασκευή 08:30-14:00 17:30-20:00 18:30-21:00 
Σαββάτο 08:30-14:00 κλειστά κλειστά 
Κυριακή κλειστά κλειστά κλειστά 

 

 
Στρατιωτικό Πρατήριο 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Βρεφονηπιακός Σταθµός 
 
 Από το Σεπτέµβριο του 2005 λειτουργεί στη Λήµνο βρεφονηπιακός σταθµός 
του Στρατού στο Στρδο «ΒΕΡΤΣΩΝΗ» (35 θέσεων, για παιδιά 2,5 έως 5 ετών). Για 
πληροφορίες σχετικά µε την λειτουργία του Σταθµού στο τηλέφωνο 2254025956. 
   

  
Βρεφονηπιακός σταθµός 

 

Νηπιαγωγεία 
 

Ονοµασία Σχολείου Τηλέφωνο e-mail 

Ολοήµ. Νηπ. Αγ. ∆ηµητρίου 2254061954 mail@nip-ag-dimitr.les.sch.gr 

Ολοήµ. Νηπ. Ατσικής 2254031476 mail@nip-atsik.les.sch.gr 

1/Θ Ολοήµ. Νηπ. Βάρους 2254031119 mail@nip-varous.les.sch.gr 

Ολοήµ. Νηπ. Θάνους 2254022775 mail@nip-thanous.les.sch.gr 

Ολοήµ. Νηπ. Κάσπακα 2254061845 mail@nip-kaspak.les.sch.gr 

Ολοήµ. Νηπ. Κοντιά 2254051975 mail@nip-kontia.les.sch.gr 

Ολοήµ. Νηπ.  Κοντοπουλίου 2254041905 mail@nip-kontop.les.sch.gr 

Ολοήµ. Νηπ. Μούδρου 2254071261 mail@nip-moudr.les.sch.gr 

1ο Ολοήµ. Νηπ. Μύρινας  -
Παρισίδειο 

2254022090 mail@1nip-myrin.les.sch.gr 

2ο Ολοήµ. Νηπ. Μύρινας 2254022322 mail@2nip-myrin.les.sch.gr 

3ο Ολοήµ. Νηπ. Μύρινας – 
Μποβολέτειο 

2254026012 mail@3nip-myrin.les.sch.gr 

4ο Ολοήµ. Νηπ. Μύρινας 2254025567 mail@4nip-myrin.les.sch.gr 

Ολοήµ. Νηπ. Ν. Κούταλης 2254092138 mail@nip-n-koutal.les.sch.gr 

Ολοήµ. Νηπ. Πλατύ 2254022976 mail@nip-plateos.les.sch.gr 

Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλλιθέας 2254092573 
mail@nip-eid-agogis-

kallith.les.sch 

* (∆εδοµένα από ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ν. Λέσβου) 
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Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
 

* (∆εδοµένα από ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ν. Λέσβου) 

 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

 
Ονοµασία Σχολείου Τηλέφωνο e-mail 

Γυµνάσιο Μύρινας 22540 22217 mail@gym-myrin.les.sch.gr 
Γυµνάσιο Μούδρου 22540-71322 mail@gym-moudr.les.sch.gr 

Γυµνάσιο Λιβαδοχωρίου 22540-92321 mail@gym-livad.les.sch.gr 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λήµνου (Ρεπανίδι) 22540-41735 mail@eeeek-repan.les.sch.gr 

Ενιαίο Λύκειο Μύρινας 22540 25560 mail@lyk-myrin.les.sch.gr 
Ενιαίο Λύκειο Μούδρου 22540 71004 mail@lyk-moudr.les.sch.gr 

Εσπερινό Λύκειο Μύρινας 22541-11032 mail@lyk-esp-myrin.les.sch.gr 
ΕΠΑΛ Μύρινας 22540 23212 mail@1epal-myrin.les.sch.gr 
ΕΠΑΛ Μούδρου 22540 71351 mail@1epal-moudr.les.sch.gr 

* (∆εδοµένα από ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ν. Λέσβου) 

 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
 Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και συγκεκριµένα η Σχολή Περιβάλλοντος 
λειτουργεί στη Μύρινα το παρακάτω Τµήµα. 
 

Τµήµα ∆ιεύθυνση Τηλεφ. Κέντρο 

Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής Μητροπολίτη Ιωακείµ 2 2254083000 
* (∆εδοµένα από διαδύκτυο) 

 
 
 
 
 

Ονοµασία Σχολείου Τηλέφωνο E-MAIL 

Ολοήµ. ∆ηµ. Σχολείο  
Αγίου ∆ηµητρίου 

2254061307 mail@dim-ag-dimitr.les.sch.gr 

Ολοήµ. ∆ηµ. Σχολείο Ατσικής 2254031708 mail@dim-atsik.les.scg.gr 
Ολοήµ. ∆ηµ. Σχολείο Θάνους 2254023034 mail@dim-thanous.les.sch.gr 

Ολοήµ. ∆ηµ. Σχολείο  Κάσπακα 2254061509 mail@dim-kaspak.les.sch.gr 
Ολοήµ. ∆ηµ. Σχολείο Κοντιά 2254051375 mail@dim-kontias.les.sch.gr 

Ολοήµ. ∆ηµ. Σχολείο 
Κοντοπουλίου 

2254041204 mail@dim-kontop.les.scg.gr 

Ολοήµ. ∆ηµ. Σχολείο  Μούδρου 2254071251 mail@dim-moudr.les.sch.gr 
1ο Ολοήµ. ∆ηµ. Σχολ. Μύρινας 2254022494 mail@1dim-myrin.les.sch.gr 
2ο Ολοήµ. ∆ηµ. Σχολ. Μύρινας 2254022559 mail@2dim-myrin.les.sch.gr 
3ο Ολοήµ. ∆ηµ. Σχολ. Μύρινας 2254022919 mail@3dim-myrin.les.sch.gr 

Ολοήµ. ∆ηµ. Σχολ.  
Νέας Κούταλης 

2254092380 mail@dim-n-koutal.les.sch.gr 

Ειδικό ∆ηµ Σχολείο Καλλιθέας - 
∆ιθέσιο ∆ηµ. Σχολείο Ειδικής 

Αγωγής 
2254092573 

mail@dim-eid-
kallith.les.sch.gr 
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Φροντιστήρια - Λογοθεραπευτήρια - Ωδεία 
 
 Στο νησί υπάρχουν: 
 
 α. Φροντιστήρια Μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών καθώς και 
καθηγητές που παραδίδουν µαθήµατα κατ΄ οίκον και φέρουν φορολογική 
οντότητα.  
  
 β. Ιδιωτικά εργαστήρια λογοθεραπειών αλλά και αντιµετώπισης 
µαθησιακών δυσκολιών.  
 
 γ. Καλλιτεχνικά Εργαστήρια και Ωδεία.  
 
 Το Γραφείο Μέριµνας Προσωπικού βρίσκεται στη διάθεση των στελεχών για 
ενηµέρωση επί των παραπάνω εξυπηρετήσεων, στο τηλέφωνο 2254085221-
85212. 
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

  

ΚΑΑΥ 
 
 Στη νήσο Λήµνο δεν υπάρχουν ΚΑΑΥ. 
 

Πολιτιστικές ∆οµές 
 

  
Λαογραφικό Μουσείο Πορτιανού Αρχαιολογικό Μουσείο Μύρινας 

  
Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Πινακοθήκη Βαλκανικής Ζωγραφικής 

 

Ονοµασία Περιοχή Τηλέφωνο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Μύρινα 2254022990 

Λαογραφικό Μουσείο Πορτιανού 2254051785 

Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης  
και Σπογγαλιείας 

Νέα 
Κούταλη 

2254092383 

Βιβλιοθήκη του ιδρύµατος «Αποστόλου 
Καρατζά» 

Μύρινα 2254023513 

Πινακοθήκη Βαλκανικής Ζωγραφικής Κοντιάς - 

Κινηµατοθέατρο στο πολιτιστικό κέντρο 
«Μαρούλα». 

Μύρινα cinemaroula.blogspot.gr 

* (∆εδοµένα από διαδίκτυο) 
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Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Σωµατεία - Σύλλογοι 
 
 Αθλητικές Εγκαταστάσεις 
 
 Στην Λήµνο υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου 
καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας τόσο στη Μύρινα όσο και σε χωριά. Στην Μύρινα 
επιπλέον υπάρχει κλειστό γυµναστήριο, στίβος, εγκαταστάσεις τέννις και 
ποδοσφαίρου 5x5. 
 

  
∆ηµοτικό στάδιο Μύρινας Κλειστό στάδιο Μύρινας 

  
Εγκαταστάσεις τέννις Γήπεδο ποδοσφαίρου Μύρινας 

 
 Αθλητικοί Σύλλογοι  
 

Ονοµασία Περιοχή Πληροφορίες 

Αθλητική Ένωση Λήµνου (ΑΕΛ) Μύρινα 
Τµήµα ποδοσφαίρου, 

στίβου, βόλεϋ 
χάντµπολ 

Ναυτικός Όµιλος Λήµνου Μύρινα Ιστιοπλοία 

Αθλητική Ένωση Λήµνος Μύρινα Τµήµα ποδοσφαίρου 

Αθλητικός Σύλλογος «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» Μύρινα Τµήµα ποδοσφαίρου 
 Αθλητ. Όµιλος Μύρινας  Μύρινα Τµήµα ποδοσφαίρου 

 Αθλητικός Σύλλογος «ΗΡΑΚΛΗΣ» Ατσική Τµήµα ποδοσφαίρου 

Αθλητικός  Όµιλος «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» Αγ.∆ηµητρίου Τµήµα ποδοσφαίρου 

Αθλητικός  Όµιλος Κάσπακα Κάσπακα Τµήµα ποδοσφαίρου 

Αθλητικός Όµιλος ΑΗΤΟΣ 
Πλάκας - 
Παναγιάς 

Τµήµα ποδοσφαίρου 
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Ονοµασία Περιοχή Πληροφορίες 

Αθλητικός Σύλλογος «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» Καµίνια Τµήµα ποδοσφαίρου 

Αθλητ. Μορφ. Συλ. Θάνους Θάνος Τµήµα ποδοσφαίρου 

Αθλητ. Όµιλος Θάνους Θάνος Τµήµα ποδοσφαίρου 

Ιππικός Σύλλογος Λήµνου «∆ΙΠΟΛΙΣ» Κοντοπούλι Ιππασία 

Μ.Ε.Α.Σ. Κορνός Κορνός Τµήµα ποδοσφαίρου 

Γ.Π.Σ. «ΆΡΗΣ» Μούδρου Τµήµα ποδοσφαίρου 

Π.Α.Ο. Ρεπανιδίου Ρεπανίδι Τµήµα ποδοσφαίρου 

Αθλητικός Συλλογος «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» Κοντιά Τµήµα ποδοσφαίρου 

Αθλητ. Συλ. «ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆Α» Ν. Κούταλη Τµήµα ποδοσφαίρου 

Ποδοσφ. Όµιλος Σαρδών «∆ΙΑΓΟΡΑΣ» Σαρδές Τµήµα ποδοσφαίρου 

Αθλητικός Σύλλογος «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» Κοντοπούλι 
Τµήµα ποδοσφαίρου 

και στίβου 

* (∆εδοµένα από Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής) 

 

  
Χειροσφαίρηση Ποδόσφαιρο 

  
Κωπηλασία Στίβος 

 
 Γυµναστήρια – Εργαστήρια Χορού 
 
 Το Γραφείο Μέριµνας Προσωπικού βρίσκεται στη διάθεση των στελεχών για 
ενηµέρωση επί των παραπάνω εξυπηρετήσεων, στο τηλέφωνο 2254085221-
85212.. 
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 Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
 

  
Παραστάσεις Χορευτικών Οµάδων Πολιτιστικών Συλλόγων 

 

Ονοµασία Περιοχή Πληροφορίες 

Σώµα Ελληνίδων Οδηγών Λήµνου Μύρινα - 

Πολιτιστικός Αθλ. Σύλ. Πλατέος «Αγ. Γεώργιος» Πλατύ - 

Μορφωτικός Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλ. Μύρινας Μύρινα 2254023606 

Εξωραϊστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ανδρωνίου Μύρινα 2254022922 

Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Θάνους  Θάνος 2254025378 

Λύκειο των Ελληνίδων, Παράρτηµα Λήµνου Μύρινα 2254025350 

Σύλλογος Ιµβρίων Λήµνου Μύρινα - 

Πολιτιστικός Σύλλογος Μούδρου Μούδρος 2254071750 

Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Πλάκας Πλάκα 2254094289 

Εκπολιτιστικός, Μορφωτικός, Αθλ. Σύλ. Παναγιάς Παναγιά 2254094572 

Εκπολ. Εξωραϊστικός Αθλ. Ιππικός Σύλ. «ΤΟ ΚΕΡΩΣ» Καλλιόπη 2254071034 

Πολιτιστικός Μορφωτικός Αθλ. Σύλ. «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»  Μύρινα - 

Ποντιακό Σωµατείο Λήµνου «ΑΛΕΞ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ» Μύρινα - 

Σύλ. Κρητών Λήµνου «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΣΟΣ» Μύρινα - 

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Αθλ. Σύλ.«ΛΗΜΝΟΣ» Μύρινα 2254031588 

Θεατρική Οµάδα «ΟΝΕΙΡΟ» Μύρινα - 

Αστική Μη Κερδοσκ. Πολιτ. Εταιρεία «ΑΝΑΠΛΟΥΣ»  - 

Εκπολιτιστικός Επιµορ. Ψυχαγ..Συλ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»  Μύρινα - 

Κινηµατογραφική Λέσχη Μυρινας Μύρινα - 

Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου ∆ηµητρίου Άγιος 
∆ηµήτριος 

- 

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Αθλητ. Σύλ. «ΕΡΜΗΣ» Βάρος 2254031588 

Σύλλογος Καλλιθιωτών «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Καλλιθέα - 

Εκολιτιστικός Σύλλογος Πορτιανού Πορτιανού 2254051446 

Μουσικοχορευτικός Λαογ. Σύλ. «Οι Κεχαγιάδες» Μύρινα 2254051277 
* (∆εδοµένα από Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής) 

  
 Εκδηλώσεις 
 
 Στο νησί πραγµατοποιούνται περιοδικά διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
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το ενδιαφέρον για συµµετοχή είναι µεγάλο. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλετε να γίνει 
στους ιππικούς αγώνες που πραγµατοποιούνται στο χωριό Καλλιόπη την ηµέρα 
εορτής του Αγίου Γεωργίου. 
 

  
Ιππικοί Αγώνες 

  
 Την άνοιξη και το καλοκαίρι πληθαίνουν οι τοπικές εκδηλώσεις και 
παραστάσεις. Επιπλέον οργανώνονται καλοκαιρινά φεστιβάλ µε υπαίθριες 
συναυλίες.  
 
 Χώροι Εστίασης  
 
 Στη Λήµνο υπάρχουν όλων των ειδών χώροι εστίασης για την ψυχαγωγία 
των κατοίκων παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η αριθµητική ποσότητα  
τους φυσικά, είναι ανάλογη του πληθυσµιακού µεγέθους του νησιού, αλλά και της 
εποχής του έτους, καλύπτοντας ωστόσο µε το παραπάνω, τις οικογενειακές και 
κοινωνικές απαιτήσεις. 
 

 
Επιλογές βραδινής εξόδου  στο Ρωµέικο Γιαλό 

  
 Ο όγκος των επιλογών βρίσκεται στη Μύρινα, όπου συναντώνται κάθε λογής 
ταβέρνες, µεζεδοπωλεία και εστιατόρια που σε πολλές περιπτώσεις φιλοξενούν 
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µουσικά σχήµατα, δίνοντας ιδιαίτερο τόνο στην διασκέδαση. Επιπλέον υπάρχουν 
και νυκτερινά bars για νυκτερινή διασκέδαση, που το καλοκαίρι πληθαίνουν.  
 

 
Καλοκαιρινό bar 

 
 Σχεδόν σε κάθε χωριό υπάρχουν γραφικές ταβέρνες όπου αξίζουν οι 
επιλογές των τοπικών συνταγών αλλά και κρασιού για τα οποία διακρίνεται η 
Λήµνος. Προτεινόµενες επιλογές είναι το κατσικάκι Κασπακινό (κατσίκι στο 
φούρνο µε ρύζι και επικάλυψη φρέσκο καλαθάκι Λήµνου), η τυρόπιτα Λήµνου µε 
 τον χαρακτηριστικό αρωµατικό δυόσµο, ο Άφκος (Ληµνία φάβα), µελίχλωρο 
σαγανάκι και πετεινό µε  φλωµάρια (τοπικές χυλοπίτες). Λόγω των µικρών 
αποστάσεων στο νησί η επιλογή εξόδου σε κάποιο χωριό δεν αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα.  
 

 
Ταβέρνα στο χωριό Λύχνα 

  
 Τους καλοκαιρινούς µήνες υπάρχουν πολλές οργανωµένες παραλίες 
περιµετρικά του νησιού. 
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ΥΓΕΙΑ 

 

Υγειονοµική Υποστήριξη 
 
 Στην πόλη της Μύρινας λειτουργεί το Νοσοκοµείο Μύρινας (τηλ. 
2254350400) και στο Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΒΕΡΤΣΩΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ» 
το ΣΤΕΠ/88 ΤΥΓ (τηλ. 2254085226). 
 

  
ΣΤΕΠ Γενικό Νοσοκοµείο Μύρινας 

 

Συµβεβληµένοι Ιατροί 
 
 Οι συµβεβληµένοι µε το ΥΕΘΑ ιατροί της Λήµνου είναι οι παρακάτω (για 
περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην ∆ΥΓ/88 Σ∆Ι 
«ΛΗΜΝΟΣ» στο τηλέφωνο 22540 85246):  
 

Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα ∆ιεύθυνση Τηλέφωνο 

Μαρινάκης Νικόλαος Καρδιολόγος 
Μητροπόλεως & 

Αντωνιάδου1, Μύρινα 
2254024477-
6945702813 

Ιατρική ∆ιάγνωση 
Λήµνου 

Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο 

Λ. ∆ηµοκρατίας 13, 
Μύρινα 

2254024320 

Τσικοπούλου-Καµνή 
Αικατερίνη 

Μικροβιολόγος 
Πλατεία ΚΤΕΛ, 

Μύρινα 
2254025788 
6973550787 

Τσιρακίδης Γεώργιος Μικροβιολόγος 
Γαροφαλλίδου 44, 

Μύρινα 
2254025277 
6942475640 

Κωνσταντίνου 
Παναγιώτης 

Οφθαλµίατρος Καρατζά 10, Μύρινα 
2254026306 
6972098917 

Λούκας Θωµάς 
Ειδικός 

Παθολόγος 
Γαροφαλλίδου 44, 

Μύρινα 
6937032012 

Παναγιώτου Σταύρος Οφθαλµίατρος Ψαρώφ 9, Μύρινα 
2254023501-
24206(οικία) 

Κατής Τριαντάφυλλος Παθολόγος 
Μητροπόλεως 9, 

Μύρινα 
2254110018 
6946068250 

Νασούλη Αντιγόνη 
Λογοθεραπεύ-

τρια 
Κοραή 3, Μύρινα 2254111970 

* (∆εδοµένα από ∆ΥΓ/88 Σ∆Ι) 
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Φαρµακεία 
 
 Στο νησί υπάρχουν Φαρµακεία πέραν της Μύρινας και σε όλα τα µεγάλα 
χωριά. Το Γραφείο Μέριµνας Προσωπικού βρίσκεται στη διάθεση των στελεχών 
για ενηµέρωση, στο τηλέφωνο 2254085221-85212. 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙA - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Μεταφορικά Μέσα 
 
 Η Λήµνος εξυπηρετείται µε Α/Φ για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιά του 
Αιγαίου. Τα δροµολόγια ποικίλουν ανάλογα µε την εποχή και τη διαθεσιµότητα των 
Α/Φ. Το αεροδρόµιο διαθέτει αφύλακτο χώρο στάθµευσης χωρίς χρέωση. 
(Τηλέφωνο επικοινωνίας Αεροδρόµιο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Λήµνου 22540 29400).  
 

 
Αεροδρόµιο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» 

 

Στρατιωτικό Α/Φ C-130 
 
 Η Λήµνος εξυπηρετείται µε Α/Φ C-130 της ΠΑ. Το δροµολόγιο που 
πραγµατοποιείται και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 
 
Ηµέρα (∆ροµολόγιο) ∆ιαδροµή 

∆ευτέρα (101.1Α) 
κάθε 14 ηµέρες 

µονή προσγείωση 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ (08:00)-ΣΚΥΡΟΣ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- 
ΛΗΜΝΟΣ (11:45)-ΣΚΥΡΟΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

∆ευτέρα (101.2Α) 
κάθε 14 ηµέρες 

διπλή προσγείωση 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ (08:00)- 
ΛΗΜΝΟΣ (08:45)-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
ΛΗΜΝΟΣ (11:45)-ΣΚΥΡΟΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Παρασκευή (101.1) 
κάθε 14 ηµέρες 

µονή προσγείωση 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ (08:00)-ΣΚΥΡΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ (09:30)-
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΣΚΥΡΟΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Παρασκευή(101.2) 
κάθε 14 ηµέρες 

διπλή προσγείωση 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ (08:00)-ΣΚΥΡΟΣ- 
ΛΗΜΝΟΣ (09:30)-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

ΛΗΜΝΟΣ (12:00) - ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
FAX 2551020296 

* (∆εδοµένα από 88Σ∆Ι/4
ο
 ΕΓ) 
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Περιοχή Γραφεία για C-130 Τηλέφωνο 

Λήµνος 

88 Σ∆Ι/4Ο ΕΓ 2254085241 
FAX 88 Σ∆Ι 2254024520 
ΓΕΦ 130 ΣΜ 2254095665 

Αεροδρόµιο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» 2254029437 

Αθήνα (800-10) 

Φρουραρχείο 2107496349 
FAX 2108822476 

ΓΕΦ 112 ΣΜ 
2106595665 
2105505665 

Θεσσαλονίκη (831-30) 
Φρουραρχείο 2310664476 

FAX 2310850645 
ΓΕΦ 113 ΣΜ 2310485665 

Αλεξανδρούπολη ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ / 4Ο ΕΓ 2551062611 
* (∆εδοµένα από 88Σ∆Ι/4

ο
 ΕΓ) 

 

Πολιτική Αεροπορία 
 
 Οι παρακάτω αεροπορικές εταιρίες συνδέουν την Λήµνο µε προορισµούς: 
 

Αεροπορική Εταιρία Τηλέφωνο 

AEGEAN 22540 24617 – 24446 

SKY 22540 25690 
* (∆εδοµένα από διαδίκτυο) 

 

Ναυσιπλοΐα 
 
 Πραγµατοποιούνται δροµολόγια πλοίων από και προς τη Λήµνο από το 
λιµάνι της Μύρινας. Τα δροµολόγια ποικίλουν ανάλογα µε την εποχή και τη 
διαθεσιµότητα των πλοίων, προς και από τα λιµάνια του Λαυρίου, Πειραιά, 
Μυτιλήνης, Χίου, Σάµου, Καβάλας και Αγ. Ευστρατίου. 
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Ακτοπλοϊκή Εταιρία Πλοίο 

HELLENICS SEA 
WAYS 

Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΡΟ∆ΟΣ», ή «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» 

Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΗΓΑΣΟΣ» 

«ΑΙΟΛΙΣ» Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΙΟΛΙΣ» 

Λιµεναρχείο Τηλέφωνο 

Μύρινας Λήµνου 2254022225 

Καβάλας 2510223716 

Μυτιλήνης 2251040827 

Θεσσαλονίκης 2310531645, 2310531646 

Λαυρίου 2292026859 

Άγιος Ευστράτιος 2254093393 
* (∆εδοµένα από διαδίκτυο) 

 

Μετακινήσεις – Μεταφορές 
 
 Η Λήµνος διαθέτει ένα ασφαλτοστρωµένο δίκτυο µήκους 200 περίπου 
χιλιοµέτρων, το οποίο είναι σε γενικές γραµµές πολύ καλό. Οι δρόµοι που 
συνδέουν την πρωτεύουσα Μύρινα µε τους 36 οικισµούς του νησιού είναι 
ασφαλτοστρωµένοι. Ασφαλτοστρωµένοι είναι επίσης οι δρόµοι που οδηγούν στις 
κυριότερες παραλίες και τους αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από αυτόν προς την 
Ηφαιστεία.  
 
 Χιλιοµετρικές Αποστάσεις εντός Νήσου από Μύρινα 

 
Περιοχή Απόσταση Περιοχή Απόσταση 

Αερολιµένας Λήµνου  19 Km Λύχνα 23,5 Km 
Άγιος Αλέξανδρος 37,5 Km Μούδρος 30 Km 

Αγία Σοφία 39,5 Km Νέα Κούταλη 18 Km 
Αγκαρυώνες 20 Km Παναγιά 42,5 Km 

Ατσική 22 Km Νέο Πεδινό 18,5 Km 
Βάρος 21,5 Km Πορτιανού 21 Km 

Άγιος ∆ηµήτριος 10,5 Km Πλάκα 46 Km 
∆άφνη 15,5 Km Πλατύ 3 Km 
Θάνος 4 Km Προπούλι 25 Km 

Καλλιθέα 17 Km Ρεπανίδι 30 Km 
Καλλιόπη 34,5 Km Ρουσσοπούλι 33,5 Km 
Καµίνια 35,5 Km Ρωµανού 27,5 Km 
Καρπάσι 20,5 Km Σαρδές 12 Km 
Κάσπακας 5,5 Km Σκανδάλη 44 Km 
Κατάλακκος 18,5 Km Τσιµάνδρια 22,5Km 
Κοντιάς 24 Km Φυσίνη 42Km 

Κοντοπούλι 33,5 Km Ηφαιστεία 38,5Km 
Κορνός 8 Km Καβείρια 43,5Km 

Λιβαδοχώρι 15,5 Km Πολιόχνη 40 Km 
* (∆εδοµένα από διαδίκτυο) 
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 Υπεραστική Συγκοινωνία 
 
 Στην Λήµνο υπάρχει υπεραστική συγκοινωνία (ΚΤΕΛ) που συνδέει τα χωριά 
µε τη Μύρινα καθηµερινά εκτός Κυριακής. Συγκεκριµένα τα δροµολόγια ξεκινούν 
από τα περιφερειακά χωριά (Πλάκα - Σκανδάλι - Κοντιάς - Ατσική) µε προορισµό 
τη Μύρινα τις πρωινές ώρες και επιστρέφουν σε αυτά, ακολουθώντας το 
αντίστροφο δροµολόγιο το µεσηµέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας Κ.Τ.Ε.Λ. 
2254022464. 
 
 Ταξί 
 
 Στη Λήµνο υπάρχει κεντρικός σταθµός ΤΑΞΙ (τηλ: 2254023820) που 
εξυπηρετεί ολόκληρο το νησί. Το Γραφείο Μέριµνας Προσωπικού βρίσκεται στη 
διάθεση των στελεχών για ενηµέρωση επί της υπόψη εξυπηρέτησης, στο 
τηλέφωνο 2254085221-85212. 
 
 Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων 

 
 Στη Λήµνο υπάρχει επαρκής αριθµός Γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Το 
Γραφείο Μέριµνας Προσωπικού βρίσκεται στη διάθεση των στελεχών για 
ενηµέρωση επί της υπόψη εξυπηρέτησης, στο τηλέφωνο 2254085221-85212. 
 
 Μεταφορικές Εταιρίες - Ταχυµεταφορές 
 
 Στη Λήµνο υπάρχει επαρκής αριθµός µεταφορικών εταιριών αλλά και 
γραφείων ταχυµεταφορών που εξυπηρετούν και τον ηπειρωτικό χώρο της χώρας. 
Το Γραφείο Μέριµνας Προσωπικού βρίσκεται στη διάθεση των στελεχών για 
ενηµέρωση επί της υπόψη εξυπηρέτησης, στο τηλέφωνο 2254085221-85212. 
 

Επικοινωνία 
 
 Στη Λήµνο υπάρχουν εξυπηρετήσεις επικοινωνιών (κινητή τηλεφωνία – 
συνδροµητικές υπηρεσίες τηλεόρασης κ.λπ.) όλων των µεγαλύτερων εταιριών που 
έχουν πανελλαδική κάλυψη. 
 
 Τράπεζες 
 

Ονοµασία Τηλέφωνο 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 2254020232 

Eurobank 2254029140 

PiraeusBank 22540 26230 

AlphaBank 22540 24849 
* (∆εδοµένα από διαδίκτυο) 

 
 ∆ΟΥ 
 
 Στη Λήµνο υπάρχει Γραφείο Πληροφόρησης, καθώς η έδρα της ∆ΟΥ 
βρίσκεται στην Μυτιλήνη 
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 
 
 Το γραφείο Μέριµνας Προσωπικού της 88 Σ∆Ι είναι στελεχωµένο από 
έµπειρα στελέχη, που γνωρίζουν τις προβλέψεις των διαταγών περί της µέριµνας 
των µελών των οικογενειών καθώς επίσης γνωρίζουν καλά την νήσο Λήµνο. 
Επιπλέον το προσωπικό είναι πρόθυµο να βοηθήσει τα µέλη των οικογενειών των 
νεοτοποθετηµένων, εφόσον αυτά δεν διαµένουν στη Λήµνο, σε συνεργασία µε τα 
αντίστοιχα γραφεία Μέριµνας Προσωπικού της περιοχής στην οποία διαµένουν.  
 
 Περεταίρω, τα στελέχη της Ταξιαρχίας ενηµερώνονται από το ΓΕΠ (σε 
εθελοντική βάση)  µε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε οτιδήποτε αφορά 
σε αδιαβάθµητη υπηρεσιακή πληροφόρηση καθώς και σε ενδιαφέροντα 
πολιτιστικά και αθλητικά δρώµενα που λαµβάνουν χώρα στο νησί. 
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
 Πλέον των παραπάνω άλλα χρήσιµα τηλέφωνα είναι: 

 

Υπηρεσία Τηλέφωνο 

88 Σ∆Ι/ΚΕΠΙΚ 2254085100, ΦΑΞ:2254024520 

Υπασπιστήριο 22540-85121 

88 Σ∆Ι/1ο ΕΓ  
(και Γραφείο Μέριµνας Προσωπικού) 

2254085101 
22540 85221 

88 Σ∆Ι/4ο ΕΓ (ΣΟΑ) 2254085247 

Συντονιστής Σχηµατισµού 2254085240-24 όλο το 24ωρο 

Φρουραρχείο 2254085115 

Αστυνοµικό Τµήµα Μύρινας 22540 22200 

Αστυνοµικό Τµήµα Μούδρου 22540 71201 

Αστυνοµικό Τµήµα Κοντοπουλίου 22540 41201 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 22540 22199, 24815 

Γραφείο Πληροφόρησης ∆ΟΥ 22543 51128 

∆ηµαρχείο 22543 50000 

Επαρχείο 22540 22996 

ΚΕΠ 22540 41078 

∆ Ε Η (βλάβες) 22540 26650 

Ο Τ Ε (Βλάβες) 22540 22121 

ΕΛΤΑ Μύρινας 22540 22462 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
 Ο υπόψη ενηµερωτικός οδηγός συντάχθηκε για την υποβοήθηση των 
νεοτοποθετηµένων στελεχών και επιτελέστηκε προσπάθεια να συµπεριληφθούν 
και να τηρούνται, το δυνατό περισσότερες και εγκυρότερες πληροφορίες. Ωστόσο, 
πλέον των δοµών µέριµνας προσωπικού της 88 Σ∆Ι, οι καταγεγραµµένοι στο 
Γραφείο Μέριµνας Προσωπικού, ιδιωτικοί και δηµόσιοι φορείς, αποτελούν 
ενδεικτική πληροφόρηση και ενδεχοµένως δεν αποτελούν το σύνολο των 
υπαρχόντων. 
 
 Η Ταξιαρχία ∆ΗΛΩΝΕΙ ότι µε κανένα ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα δεν 
συνεργάζεται προνοµιακά και γι’ αυτό ο οδηγός αυτός, αλλά και το Γραφείο 
Μέριµνας Προσωπικού ∆ΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ και δεν ΠΡΟΩΘΕΙ κατά 
προτεραιότητα, την επιλογή κανενός από αυτούς. 
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