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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

Καλωσόρισμα Διοικητού 88ΣΔΙ 

 
ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΓΙΟΙΚΗΣΟΤ 

 
Αγαπεηέ Κχξηε-α πλάδειθε 
 
Με δηαηαγή ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ κεηαηίζεζηε ζηε θξνπξά Λήκλνπ. 
 
Ζ 88 ΓΗ «ΛΖΜΝΟ» βξίζθεηαη ηφζν ζην πιεπξφ ζαο φζν θαη ηεο νηθνγέλεηάο ζαο 
θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ζαο βνεζήζεη ζε θάζε πξφβιεκα πνπ ζα αληηκεησπίζεηε, 
θαζ’ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ππεξεηείηε ζηε θξνπξά Λήκλνπ. 
 
Γηα ην ιφγν απηφ ελεξγνπνηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί ην Σκήκα Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ 
ηεο 88 ΣΔΙ, κε ην νπνίν κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζην ηειέθσλν 22540-85212 – 
85213 (ΕΨΑΔ:864-5212-13), γηα ηελ παξνρή νηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο πνπ 
κπνξεί λα ζαο δηεπθνιχλεη ζηελ εγθαηάζηαζε ζαο ζηε Φξνπξά. 
 
        Με εκτίμηση 
                                                                          -Ο- 
                                                                             Διοικητής 
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 

 

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ 88 ΓΙ «ΛΗΜΝΟ» 
 

 Ζ 88 ηξαηησηηθή Γηνίθεζε (ΓΗ) ηδξχζεθε ηελ 20 Ηνπιίνπ 1974, κε έδξα ην 
ρσξηφ Αγ. Γεκήηξηνο Λήκλνπ, κεηά απφ κεηνλνκαζία ηεο ήδε πξνυπάξρνπζαο 
123 Γηνίθεζεο Σαγκάησλ Δζλνθπιαθήο. 
 
 Σελ 17 Απγνχζηνπ 1974 ε 88 ΓΗ κεηνλνκάζηεθε ζε 123 ΓΣΔ θαη παξέκεηλε 
κε απηφ ηνλ ηίηιν κέρξη ηελ 20 Απξηιίνπ 1975, φπνπ κεηνλνκάζηεθε θαη πάιη ζε 88 
ΓΗ. Απφ ηφηε δηαηεξεί κέρξη θαη ζήκεξα ηελ νλνκαζία απηή. 
 
 Μέρξη ην Φεβξνπάξην 2005 ην ηξαηεγείν ηεο ηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο, 
ζηεγάζηεθε ζην λενθιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο δηαηεξεηέν θηίξην, ηνπ 
Υξηζηνδνπιίδεηνπ Ηδξχκαηνο ζηελ πεξηνρή Ρσκέηθνο Γηαιφο. 
 

Άπνςε ηνπ παιαηφηεξνπ ηξαηεγείνπ ηεο Σαμηαξρίαο 
 
 Απφ ην Μάξηην 2005 ην ηξαηεγείν ηεο 88 ΓΗ «ΛΖΜΝΟ», ζηεγάδεηαη ζε 
ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ζην 1ν ρικ. ηεο επαξρηαθήο νδνχ Μχξηλαο – Μνχδξνπ. 
 

 
Άπνςε ηνπ ηξαηεγείνπ ηεο Σαμηαξρίαο 
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

Έκβιεκα ηνπ ρεκαηηζκνύ 

 

 
 

«Ποιείν α κελεύει πατρίς» 
 

 Σν έκβιεκα ηεο 88 ηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο απεηθνλίδεη ηε λήζν Λήκλν θαη 
δχν κπζηθά ηέξαηα (γξχπεο), πνπ ζηελ κπζνινγία εκθαλίδνληαη σο θχιαθεο 
ζεζαπξψλ, ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγξχπλεζε θαη ηελ εθδίθεζε - ηηκσξία θάζε 
επίδνμνπ επηβνπιέα θαη ζπκβνιίδεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ ρεκαηηζκνχ γηα 
ηελ πξνάζπηζε ηεο Νήζνπ. 
 
 Κνζκείηαη απφ ηελ ξήζε «Πνηείλ α θειεχεη Παηξίο» θαη είλαη ε απάληεζε ηνπ 
σθξάηε ζηνπο θίινπο ηνπ, φηαλ ηνπ πξφηεηλαλ λα δξαπεηεχζεη, απφ ηε θπιαθή, 
πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηε ζαλαηηθή θαηαδίθε.  
 

Υξήζηκα ηνηρεία Δπηθνηλωλίαο 
 

Γηεχζπλζε ηξαηεγείνπ:  ηξδν «ΝΑΤΑΡΥΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΖ», 
     ΣΚ 81400, Μχξηλα Λήκλνπ 
 
Σειέθσλα:    2254085100 (Σ/Κ) 
     22540-85212 – 85213 (Γξ. Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ) 
     ΔΦΑΓ: 864-5212-13 
Δ-mail:    sdi88str@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sdi88str@gmail.com
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

ΠΑΡΟΥΔ-ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ 88 ΓΙ «ΛΗΜΝΟ» 
 

Λέζρε Αμθώλ Φξνπξάο Μύξηλαο (ΛΑΦ ΜΤΡΙΝΑ) 

 

 ηε Φξνπξά ιεηηνπξγεί κία Λέζρε ζην ηξαηφπεδν «ΑΝΘΛΓΟΤ 
ΣΗΜΟΤΡΖ», ζηελ πεξηνρή Ρσκέηθνο Γηαιφο ηεο πφιεο ηεο Μχξηλαο. Δίλαη άξηηα 
νξγαλσκέλε θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ζηειερψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 
θαζεκεξηλά κε 2 - 3 επηινγέο καγεηξεπηψλ επηινγψλ, θαζψο θαη παξαγγειηψλ «ηεο 
ψξαο». Γηαζέηεη ππνδνκέο γηα ηε ρεηκεξηλή θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν θαζψο θαη 
παηδηθή ραξά. Σν ηειέθσλν επηθνηλσλίαο είλαη 2254085262. 
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παηδηθή ραξά ΛΑΦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λ.Α.Φ. Μχξηλαο 

 
 
 Ζ αίζνπζα ηεο Λέζρεο δηαηίζεηαη γηα δηάθνξεο εθδειψζεηο (ρνξνχο,  
γελέζιηα, ζπλεζηηάζεηο θιπ), θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη έγθξηζεο 
ηεο Ηεξαξρίαο ηεο 88 ΓΗ. 
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

 

ηξαηηωηηθό Πξαηήξην (Π ΛΗΜΝΟΤ) 

 
 Λεηηνπξγεί Πξαηήξην ζην ηξδν «ΣΗΜΟΤΡΖ», πιεζίνλ ηεο ΛΑΦ ΜΤΡΗΝΑ, 
ζην Ρσκέηθν Γηαιφ κε επηινγέο πξντφλησλ ζε νηθνλνκηθέο ηηκέο θαη έθδνζε 
πξνζθνξψλ. Παξέρεη είδε super market, θαζψο θαη ζηξαηησηηθά είδε. 
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηξέρνπζεο πξνζθνξέο, απνζηέιινληαη θαη πξνζσπηθά ζηα 
ζηειέρε ηα νπνία ζε εζεινληηθή βάζε δειψλνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζηελ 88 
ΓΗ/ΓΔΠ (e-mail: sdi88str@gmail.com), πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη γηα 
ζπλαθή ζέκαηα - πξνζθνξέο. Σν ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηνπ Π ΛΖΜΝΟΤ είλαη: 
2254085261. 
 

 
 

Ηκέξα ΠΡΧΨ 
ΑΠΟΓΔΤΜΑ 

Υεηκεξηλό ωξάξην Θεξηλό ωξάξην 1/4 - 31/10 

Γεπηέξα ΚΛΔΗΣΑ ΚΛΔΗΣΑ ΚΛΔΗΣΑ 

Σξίηε 08:30-14:00 17:30-20:00 18:30-21:00 

Σεηάξηε 08:30-14:00 ΚΛΔΗΣΑ ΚΛΔΗΣΑ 

Πέκπηε 08:30-14:00 17:30-20:00 18:30-21:00 

Παξαζθεπή 08:30-14:00 17:30-20:00 18:30-21:00 

αββάην 08:30-14:00 ΚΛΔΗΣΑ ΚΛΔΗΣΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ηξαηησηηθφ Πξαηήξην 

mailto:sdi88str@gmail.com
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

 

Ξελώλεο 

 
 ην πιαίζην ηεο παξνρήο δηεπθνιχλζεσλ ηφζν ζε ζηειέρε ηα νπνία εθηεινχλ 
δηαηεηαγκέλε ππεξεζία φζν θαη ζε επηζθέπηεο - θηινμελνχκελνπο ηεο 88 ΓΗ 
ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε ηεο Μχξηλαο θαη εηδηθφηεξα ζην ηξδν «ΣΗΜΟΤΡΖ» 
(εληφο ηνπ νπνίνπ επξίζθεηαη ε ΛΑΦ ΜΤΡΗΝΑ θαη ην Π ΛΖΜΝΟΤ), 4 μελψλεο 
ησλ 4 αηφκσλ θαη 1 μελψλαο ησλ 3 αηφκσλ. χλνιν: 19 άηνκα.  
 
 

 
Ξελψλεο Μχξηλαο 

 

 
 
 

 Ζ δηάζεζή ησλ γίλεηαη, θαηφπηλ αίηεζεο πξνο ηελ 88 ΓΗ/7ν ΔΓ (ηει 
2254085271, ΦΑΞ 2254024520) θαη έγθξηζεο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο 88 ΓΗ. 
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

 

Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο Φξνπξάο ΛΗΜΝΟΤ 

 
 Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2005 ιεηηνπξγεί ζηε Λήκλν Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο 
ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο ζην ηξδν «ΑΝΘΛΓΟΤ ΒΔΡΣΧΝΖ ΑΓΟΡΑΣΟΤ» ζηε 
πεξηνρή Πιαηχ.  
   

  
Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο 

 
 Αηηήζεηο ππνβάιινληαη απφ 1 Ηνπλίνπ έσο 10 Απγνχζηνπ. Ζ θαηάζεζε ησλ 
αηηήζεσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, είλαη δπλαηή θαη ζηε Μνλάδα πνπ ππεξεηνχλ, 
εθφζνλ έρεη θνηλνπνηεζεί ε κεηάζεζή ηνπο θαηά ην ηξέρνλ έηνο γηα ηε Φξνπξά 
Λήκλνπ. Οη  Μνλάδεο-Αλεμ. Τπνκνλάδεο,  ππνβάιινπλ έγθαηξα ηηο αηηήζεηο ζηελ 
88 ΓΗ/1ν ΔΓ. 
 
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ζην ηειέθσλν 
2254025956. 
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

 

ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΑ ΟΙΚΗΜΑΣΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΛΗΜΝΟΤ 
 

 Σα ππάξρνληα ΟΑ – ΟΜΤ θαη ΟΔΠΟΠ ηεο Λήκλνπ θαίλνληαη ζπλνπηηθά 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
 
 

 
 

 Πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα ζηέγαζεο ζε ΟΑ-ΟΜΤ-ΟΔΠΟΠ, παξέρνληαη 
απφ αξκφδην επηηειή ηεο 88 ΓΗ/4ν ΔΓ, ζηα ηειέθσλα: 2254085247-2254085272, 
(ΔΦΑΓ:5272-5247). 
 
 Παξαθάησ παξαηίζεηαη νπηηθφ πιηθφ ησλ ΟΑ-ΟΜΤ ΟΔΠΟΠ 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΣΗΡΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΣΟΜΔΑ 
ΤΝΟΛΟ 

ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΧΝ 
ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΧΝ 
ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΜΤΡΗΝΑ 

ΟΑ ΜΤΡΗΝΑ 19 

ΓΤΣΗΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

43 ΟΑ 
20 ΟΑ ΑΓΑΜΧΝ 

14 ΟΜΤ 
4 ΟΜΤ ΑΓΑΜΧΝ 

44 ΟΔΠΟΠ 
10 ΟΔΠΟΠ ΑΓΑΜΧΝ 

85 ΟΑ 
21 ΟΑ ΑΓΑΜΧΝ 

ΟΑ ΒΔΡΣΧΝΗΟΤ 24 

ΟΑ ΑΓΑΜΧΝ 
ΑΝΓΡΧΝΗΟΤ 

20 

ΟΜΤ ΑΝΓΡΧΝΗΟΤ 14 

ΟΜΤ ΑΓΑΜΧΝ 
(Κηεξηαθφ ζπγθξφηεκα 

ΟΔΠΟΠ Μχξηλαο) 
4 

ΟΔΠΟΠ ΜΤΡΗΝΑ 32 

ΟΔΠΟΠ ΑΓΑΜΧΝ 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ 

10 

27 ΟΜΤ 
4 ΟΜΤ ΑΓΑΜΧΝ 

ΟΔΠΟΠ ΔΓΓΑΜΧΝ 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ 

12 

ΛΗΒΑΓΟΥΧΡΗ 
ΟΑ ΛΗΒΑΓΟΥΧΡΗΟΤ 16 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

30 ΟΑ 
6 ΟΜΤ 

ΟΜΤ 
ΛΗΒΑΓΟΥΧΡΗΟΤ 

4 

ΝΔΑ ΚΟΤΣΑΛΖ 

ΟΑ ΝΔΑ 
ΚΟΤΣΑΛΖ 

14 

ΟΜΤ 
ΛΗΒΑΓΟΥΧΡΗΟΤ 

2 

ΜΟΤΓΡΟ 

ΟΑ ΜΟΤΓΡΟΤ 12 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

12 ΟΑ 
1 ΟΑ ΑΓΑΜΧΝ 

7 ΟΜΤ 
9 ΟΔΠΟΠ 

3 ΟΔΠΟΠ ΑΓΑΜΧΝ 

53 ΟΔΠΟΠ 
13 ΟΔΠΟΠ 

ΑΓΑΜΧΝ 

ΟΜΤ ΔΓΓΑΜΧΝ 
ΜΟΤΓΡΟΤ 

7 

ΟΔΠΟΠ ΔΓΓΑΜΧΝ 
ΜΟΤΓΡΟΤ 

9 

ΟΔΠΟΠ ΑΓΑΜΧΝ 
ΜΟΤΓΡΟΤ 

3 

ΟΑ ΑΓΑΜΧΝ 
ΜΟΤΓΡΟΤ 

1 

ΤΝΟΛΟ 203 



-11- 

 

Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

 ΟΑ Βεξηζώλε (ρ. ΠΛΑΣΤ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 ΟΑ Μύξηλαο 
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

 ΟΑ - ΟΜΤ Ληβαδνρωξίνπ 
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

ΟΑ - ΟΜΤ Νέαο Κνύηαιεο 
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

 ΟΑ-ΟΜΤ Μνύδξνπ 
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

 ΟΔΠΟΠ Μνύδξνπ [ηξδν «ΓΗΜΟΤΛΑ»] 
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

ΟΑ ΑΓΑΜΧΝ-ΟΜΤ Αδξωλίνπ – Μύξηλαο 
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

ΟΔΠΟΠ Μύξηλαο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
ΟΔΠΟΠ  ηξδνπ «ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ» 
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     
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Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

Ιδηόθηεηεο Καηνηθίεο πξνο Δλνηθίαζε 

 
 Σν γξαθείν Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ ηεο 88 ΓΗ δηαζέηεη ζηνηρεία νηθηψλ πξνο 
ελνηθίαζε, πνπ παξέρνπλ ζπλάδειθνη, λπλ ή πξψελ ελνηθηαζηέο απηψλ. Σειέθσλν 
επηθνηλσλίαο 2254085212-85213. 
  

ΚΑΑΤ 

 

 ηε λήζν Λήκλν δελ ππάξρνπλ ΚΑΑΤ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-20- 

 

Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

ΥΡΗΙΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΗΜΝΟ 
 

Ολνκαζία 

 
 Σα δηάθνξα πξνζσλχκηα ηεο Λήκλνπ, φπσο Αλεκφεζζα, Αηζαιία, Ππξφεζζα, 
ηληείδα, Γίπνιηο θ.ά., απερνχλ ηε κπζνινγηθή θαη ηζηνξηθή ηεο πνξεία. Λφγσ ηεο 

ζεκαίλνπζαο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, έιθπζε εμαξρήο ην εηδηθφ ελδηαθέξνλ γηα 
απηήλ. Γηα πξψηε θνξά ην φλνκα Λήκλνο παξνπζηάδεηαη ζε πηλαθίδεο ηεο Πχινπ 
(1200 π.ρ.) κε ην εζληθφ φλνκα Lamniae (δει. Λήκληεο γπλαίθεο). Σν φλνκα 
Λήκλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ νκεξηθή ιέμε ιήηνλ πνπ ζεκαίλεη ην ζπαξκέλν 
ρσξάθη. Πξάγκαηη, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ εδάθνπο ηεο είλαη θαιιηεξγήζηκν θαη 
ζηνπο θιαζζηθνχο ρξφλνπο σο θιεξνπρία ηεο Αζήλαο, ήηαλ ν ζηηνβνιψλαο ηεο 
Αζελατθήο Γεκνθξαηίαο, αιιά θαη  ζηε ζπλέρεηα θαηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο. 
 

Γεωγξαθία 

 
 ηελ Πεξηνρή Δπζχλεο ηεο 88 ΓΗ αλήθνπλ ε λήζνο Λήκλνο, ε  ελδηάκεζε 
λήζνο Αγίνπ Δπζηξαηίνπ θαη ε βξαρνλεζίδα ηδεξίηεο. Οη απνζηάζεηο ηεο Λήκλνπ 
ζε λαπηηθά κίιηα (λ.κ.) απφ ηηο πιεζηέζηεξεο λήζνπο θαη επεηξσηηθέο αθηέο έρνπλ 
φπσο ζηνλ παξαθάησ ράξηε: 
 

 
Γεσγξαθηθή Θέζε λ. Λήκλνπ 

 
 Ζ Λήκλνο είλαη ην φγδνν κεγαιχηεξν λεζί ηεο Διιάδαο κε έθηαζε 476 
ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη ην ηέηαξην ζε κήθνο αθηψλ (260 ρηιηφκεηξα). Βξίζθεηαη 
ζην βφξεην Αηγαίν, ζην Θξαθηθφ πέιαγνο, αλάκεζα ζην Άγηνλ ξνο, ηε 
ακνζξάθε, ηελ Ίκβξν θαη ηε Λέζβν. H Λήκλνο κε ηηο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο  
ηνπ ρεδίνπ «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» αλήθεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λέζβνπ θαη 
ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ. Σν λεζί ηεο Λήκλνπ απνηειεί έλαλ Γήκν κε 4 

32  

18 

39  

72  

35  

22  

12  

35  
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Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Μχξηλαο, Μνχδξνπ, Αηζηθήο θαη Νέαο Κνχηαιεο) ελψ ην λεζί 
ηνπ Αγ. Δπζηξαηίνπ απνηειεί αλεμάξηεην Γήκν. 
 
 Ζ Λήκλνο είλαη εθαηζηεηνγελέο λεζί. Αλ θαη δελ έρεη δάζε, έρεη εθηεηακέλεο 
εχθνξεο πεδηάδεο θαιιηεξγεκέλεο κε ζηηεξά θη ακπέιηα. Δπίζεο, έρεη πγξνηφπνπο 
θαη ππέξνρεο θαζαξέο παξαιίεο. Φειφηεξε θνξπθή ηεο Λήκλνπ είλαη ην χςσκα 
Βίγια (429 κ.). 
 
 Οη βαζηθέο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ είλαη ε θηελνηξνθία, ε γεσξγία θαη ε αιηεία 
ν ηνπξηζκφο, ην εκπφξην θαη ηα λαπηηθά επαγγέικαηα. Ο πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ 
αλέξρεηαη ζε 17.000 θαηνίθνπο πεξίπνπ, βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011. 
 

 
Γεσθπζηθφο Υάξηεο Λήκλνπ 

  
 Ζ ελδηάκεζε λήζνο  Άγηνο Δπζηξάηηνο  έρεη έθηαζε: 43,32 ρικ2, αθηνγξακκή 
37 ρικ θαη ν πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζηνπο 250 θαηνίθνπο. Σν έδαθνο 
ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφ θαη εθαηζηεηνγελνχο ζχζηαζεο θαη ην 1/3 κφλν 
θαιχπηεηαη απφ θαιιηέξγεηεο. Δθαηέξσζελ ηεο θνξπθνγξακκήο πνπ δηαζρίδεη απφ 
Β. πξνο Ν. ην λεζί, ζρεκαηίδνληαη ιφθνη πνπ πξνρσξνχλ πξνο ηε ζάιαζζα, κε 
γθξεκνχο πην απφθξεκλνπο θαηά ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ. 
 
 Ζ πςειφηεξε θνξπθή είλαη ην εκάδη (298κ.). Αλάκεζα ζηνπο ιφθνπο ηεο 
δπηηθήο πιεπξάο ζρεκαηίδνληαη κηθξέο θνηιάδεο πνπ ηειεηψλνπλ ζε γξαθηθέο 
ακκνπδεξέο αθξνγηαιηέο. Μεγαιχηεξε απφ φιεο είλαη ε θνηιάδα, φπνπ βξίζθεηαη ν 
κνλαδηθφο νηθηζκφο.  
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Άγηνο Δπζηξάηηνο 

 
Πνιηνύρνο Άγηνο 

 

  Καηά ηε βπδαληηλή επνρή πξνζηάηεο ηεο Λήκλνπ ήηαλ ν Άγηνο Αιέμαλδξνο, 
ηνπ νπνίνπ ην ιείςαλν θπιαζζφηαλ ζηε Λήκλν σο ην 1308. κσο, ην 1308 ζε 
θάπνηα πεηξαηηθή επηδξνκή εθιάπε ην ζθήλσκά ηνπ θαη κεηαθέξζεθε ζηε Βελεηία. 
Έθηνηε, ε κλεκφλεπζε ηνπ Αγ. Αιεμάλδξνπ σο πνιηνχρνπ ηεο Λήκλνπ ζηαδηαθά 
εμαζζέλεζε. Αθνινχζεζαλ πνιιέο αιιαγέο θαη ηξαγηθά γεγνλφηα ζην λεζί  
επηδξνκέο πεηξαηψλ, δηακάρεο απηνθξαηνξηθψλ νηθνγελεηψλ εηζβνιέο Φξάγθσλ 
θαη Βπδαληηλψλ εγεκφλσλ, θαη ηειηθά ηνπξθνθξαηία απφ ην 1479. ιεο απηέο νη 
κεηαβνιέο είραλ σο απνηέιεζκα νη παιηέο ζπλήζεηεο λα μεραζηνχλ ζηγά-ζηγά. 
 

 
Άγηνο ψδσλ 

 

 Σν λεζί άξρηζε λα ζπλέξρεηαη απφ ηε θηψρηα θαη ηελ αγξακκαηνζχλε απφ ηα 
κέζα ηνπ 18νπ αηψλα. Λήκληνη έκπνξνη θαη λαπηηθνί ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ 
Δπξψπε, ηε Ρσζία θαη ηελ Αίγππην. Απέθηεζαλ πινχην θαη ζηγά-ζηγά άξρηζαλ λα 
μαλαρηίδνπλ ηνπο παιηνχο ηαπεηλνχο θαη ζπρλά εξεηπσκέλνπο λανχο ησλ ρσξηψλ 
ηνπο. Οη Λεκληνί θαξαβνθχξεδεο πνπ ηαμίδεπαλ ζην δξφκν ηνπο απφ θαη πξνο ηα 
Γαξδαλέιηα αγλάληεπαλ ην λεζί ηνπο απφ καθξηά.  
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Δθθιεζάθη Αγίνπ ψδνληνο 

  
 Έλα εμσθιήζη, πνπ βξηζθφηαλ απφ παιηά ζηε ΝΑ αθηή ηεο Λήκλνπ, ηνπο 
έδηλε θνπξάγην θαη δχλακε λα ζπλερίζνπλ ηε κάρε ηνπο κε ηε ζάιαζζα ιέγνληαο 
ηελ επρή: «Άγηε ψδν ζψζε καο!». Ζηαλ ν λαΐζθνο ηνπ Αγίνπ ψδνληνο, πνπ 
βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηφ Φηζίλε. Οη Λήκληνη λαπηηθνί ζεσξνχζαλ ζσηήξα ηνλ 
Άγην ψδν, δηφηη θάπνηε έζσζε ηνπο λαπαγνχο κεηαηξέπνληαο ηελ θάπα ηνπ ζε 
βάξθα  Οκνίσο, νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ, πνπ πξφζκελαλ ηνπο ζαιαζζνδαξκέλνπο 
ζπγγελείο ηνπο, ζηνλ Άγην ψδν θαηέθεπγαλ κε παξαθιήζεηο θαη ηάκαηα. Έηζη, γηα 
ηε ιεκληά λαπηνζχλε θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ μεληηεκέλσλ ν Άγηνο ψδσλ έγηλε 
ζηαδηαθά ν πξνζηάηεο άγηνο, ζην παλεγχξη ηνπ νπνίνπ φθεηιαλ λα πάλε θάζε 
ρξφλν ζηηο 7 επηεκβξίνπ. Πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαζηεξψζεθε λα ηηκάηαη 
σο πνιηνχρνο ηεο Λήκλνπ. 
  
 Παξάδνζε 
 
 χκθσλα κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε ν λαφο θηίζηεθε ζε απηή ηε ζέζε έπεηηα 
απφ ππφδεημε ηνπ ηδίνπ ηνπ αγίνπ κε ζαπκαηνπξγφ ηξφπν. ηελ πεξηνρή πνπ 
βξίζθεηαη ζήκεξα ν λαφο, ππήξρε αλέθαζελ έλα αγίαζκα, έλα πεγάδη κε γιπθφ 
λεξφ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. Δθεί θνληά έλαο θάηνηθνο ηνπ 
γεηηνληθνχ ρσξηνχ Φηζίλε βξήθε κηα παιηά εηθφλα ηνπ Αγίνπ ψδνληνο. Σελ έθεξε 
ζην ρσξηφ, αιιά ην άιιν πξσί ε εηθφλα βξέζεθε πάιη ζην αθξσηήξη θνληά ζην 
αγίαζκα. Απηφ επαλαιήθζεθε πνιιέο θνξέο, ψζπνπ ν άγηνο παξνπζηάζηεθε ζε 
θάπνηνλ επζεβή βνζθφ θαη ηνπ ππέδεημε ηνλ ηφπν πνπ ήζειε λα ρηίζνπλ εθθιεζία 
θαη λα ηνπνζεηήζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ. Σνλ θαζνδήγεζε κε έλα παξάμελν 
θαηλφκελν, θαηά ην νπνίν, φπσο πεξπαηνχζε γηα λα πάεη ζηελ κάληξα ηνπ, πίζσ 
ηνπ ήηαλ λχρηα θαη κφλν κπξνζηά ηνπ, ζην δξφκν πξνο ην αθξσηήξη, ήηαλ εκέξα. 
ηαλ ην θαηλφκελν έπαςε ζεψξεζε ν βνζθφο πσο απηφ ήηαλ ην ζεκείν πνπ ηνπ 
ππέδεημε ν άγηνο.  
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ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΛΗΜΝΟΤ 
 

Μπζνινγία 

 
 Ήθαηζηνο: ν πάηξωλαο ζεόο 
 

 Ο κχζνο αλαθέξεη πσο ν Ήθαηζηνο κπιέρηεθε ζε κηα αςηκαρία κε ηνλ Γία, κε 
απνηέιεζκα ν βαζηιηάο ησλ ζεψλ λα ηνλ εθζθελδνλίζεη απ' ηνλ ιπκπν. Ο 
Ήθαηζηνο έπεθηε γηα κέξεο, ψζπνπ πξνζγεηψζεθε ζηε Λήκλν. Οη θάηνηθνη ηνπ 
ηφπνπ εθεί ηνλ πεξηπνηήζεθαλ θαη ν αξρηκεηαιινπξγφο ζεφο, γηα λα ηνπο 
επραξηζηήζεη, έζηεζε έλα εξγαζηήξη ζην λεζί ζην νπνίν έθηηαρλε δηάθνξα 
ζαπκαζηά αληηθείκελα. 
 

 
Ζξαθιήο 

  
 Πξάγκαηη ν κχζνο απερεί έληνλα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηαο θαη ην λεζί, 
εθηφο απ' ηελ έληνλε κεηαιινπξγηθή παξάδνζή ηνπ, έρεη θαη εθαηζηεηνγελή 
ζχζηαζε εδάθνπο. Πξηλ ρηιηάδεο ρξφληα δηέζεηε ελεξγφ εθαίζηεην κε ην φλνκα 
Μφζπρινο. Δπίζεο απέρεη ειάρηζηα απφ ηα κεηαιιεία ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θαη ηεο 
Μηθξάο Αζίαο πεγέο πινχηνπ θαη αλάπηπμεο. Ζ ζχλδεζε ηνπ ζηδήξνπ κε ην φλνκα 
ησλ πξψησλ θαηνίθσλ ηεο Λήκλνπ, ησλ ηληίσλ, (πνπ ππνδέρηεθαλ ηνλ Ήθαηζην) 
είλαη πξνθαλήο. εκεξηλά ηνπσλχκηα θαη ηδηαίηεξα απηφ ελφο κηθξνχ λεζηνχ ζηα 
ΒΓ ηεο Λήκλνπ, πνπ νλνκάδεηαη ηδεξίηεο ή εξγίηζη, καξηπξά ηνπ ιφγνπ ην 
αιεζέο. 
 
 Οη Κάβεηξνη 
 
 Ο Ήθαηζηνο παίξλνληαο γηα λχθε ηνπ ηε λχκθε Καβεηξψ έθαλαλ έλα παηδί 
ηνλ Καδκίιν. Ο Καδκίινο κε ηε ζεηξά ηνπ γέλλεζε ηξεηο γηνπο, ηνπο Κάβεηξνπο. 
Απηά ηα ππνρζφληα πλεχκαηα ηεο ζάιαζζαο, ηεο γεο θαη ηεο θσηηάο, νη ηφηε 
θάηνηθνη ηεο Λήκλνπ ηα αλαπαξηζηνχζαλ κε ην ζθπξί θαη ηε ιαβίδα ηνπ 
κεηαιινπξγνχ. Ζ κνξθή ηνπο γήηλε ή εμσηηθή αλάινγα, θνζκνχζε δηάθνξα 
θαιιηηερλήκαηα ηεο επνρήο. Ζ ιέμε Κάβεηξνο πηζαλφλ λα πξνέξρεηαη απ' ην 
ζεκηηηθφ θαβηξίκ, πνπ ζεκαίλεη ηζρπξφο, δπλαηφο, ή απ' ην Διιεληθφ «θαίσ». 
Λέγνληαλ θαη Καξθίλνη, κηαο θαη νη ιαβίδεο ηνπ ζηδεξνπξγνχ παξέπεκπαλ ζηα 
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γλσζηά θαβνχξηα. Σα Καβείξηα κπζηήξηα ήηαλ ε εηήζηα γηνξηή πξνο ηηκήλ ησλ 
Καβείξσλ, ζην νκψλπκν ηεξφ ηνπο πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ΒΑ ηνπ λεζηνχ.  
 
 Αλάκεζα ζε κπζνινγία θαη  ηζηνξία 
 
 Μέζα απφ κπζνινγηθά θαη ηζηνξηθά θείκελα, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν 
αξραίνο θφζκνο έδεηρλε δσεξφ ελδηαθέξνλ γηα ηε Λήκλν θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. 
Μεηά ηνπο ηληίεο, θπξηάξρεζαλ ζην λεζί νη Κάξεο. Όζηεξα ήξζαλ νη Κξήηεο, ηνπο 
νπνίνπο νη Λεκληνί δέρζεθαλ θηιηθά. Θέινληαο λα ηνπο επραξηζηήζεη γηα ηελ 
επγέλεηα θαη ηε θηινμελία ηνπο, ν βαζηιηάο ησλ Κξεηψλ, Ραδάκαλζπο, ηνπο έδσζε 
ην Θφαληα, γην ηνπ ζενχ Γηφλπζνπ θαη ηεο Αξηάδλεο, ν νπνίνο έγηλε ν πξψηνο 
βαζηιηάο ηεο Λήκλνπ. Αξγφηεξα, ν βαζηιηάο ηεο Ησιθνχ, Κξεζέαο, πξνθεηκέλνπ λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηε Λήκλν σο ελδηάκεζν ζηαζκφ ζηα απνηθηζηηθά ηνπ ηαμίδηα πξνο 
ηε Μ. Αζία θαη ηνλ Δχμεηλν Πφλην, έδσζε γηα γπλαίθα ζην Θφαληα, ηελ θφξε ηνπ 
Μχξηλα. 
 
 ηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Θφαληα, νη γπλαίθεο ηνπ λεζηνχ δηέπξαμαλ 
χβξε ελαληίνλ ηεο ζεάο Αθξνδίηεο, ε νπνία ηηο θαηαξάζηεθε λα έρνπλ άζρεκε 
κπξσδηά θαη γη’ απηφ νη άληξεο κνηρεχζαλε θαη έθεξαλ ζην λεζί γπλαίθεο απ' ηε 
Θξάθε. Οη ζχδπγνί ηνπο φκσο, κε κπνξψληαο λα αλερηνχλ ηε κεγάιε απηή 
πξνζβνιή θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο θφξεο ηνπ βαζηιηά, ηεο Τςηπχιεο, ηνχο 
ζθφησζαλ φινπο. Ζ ίδηα σζηφζν δηέζσζε θξπθά ηνλ παηέξα ηεο ελψ κεηά ηε 
ζθαγή, ε Τςηπχιε αλαθεξχρζεθε βαζίιηζζα ηεο Λήκλνπ  
 
 Μηα άιιε εθδνρή, θαηά ηνλ Ζξφδνην απηή ηε θνξά, ζρεηηθά κε ηα Λήκληα 
δεηλά, είλαη πσο νη Πειαζγνί, δησγκέλνη απ' ηελ Αηηηθή έθιεςαλ φιεο ηηο παξζέλεο 
γπλαίθεο - ή «άξθηνπο» - θαη ηηο πήξαλ καδί ηνπο ζηε Λήκλν, φπνπ θαη 
εγθαηαζηάζεθαλ. Δθεί σζηφζν νη γπλαίθεο άξρηζαλ λα κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηνπο 
ζχκθσλα κε ηα Αηηηθά έζηκα θαη γη απηφ νη Πειαζγνί ηηο ζθφησζαλ φιεο. 
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, φηη ζηηο δχν εθδνρέο ηνπ κχζνπ, «μεθαζαξίδνληαη» 
αληίζεηα θχια. 
 

  
Οθέιηεο θαη Τςηπχιε Οη Μλήκεο ηνπ Φηινθηήηε 

 
 ρη πνιχ αξγφηεξα, νη κπζηθνί Αξγνλαχηεο, ηαμηδεχνληαο γηα ηελ Κνιρίδα, 
έθαλαλ ελδηάκεζε ζηάζε ζηε Λήκλν. Γηα λα ηνπο ηηκήζεη ε Τςηπχιε, αζινζέηεζε 
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πινχζηα βξαβεία, θάλνληαο αγψλεο πξνο ηηκήλ ηνπο θαη νη πξψηνη Ζκίζενη 
Πεληαζιεηέο ήηαλ ν Σειακψλαο, ν Λπγθέαο, ν Εήηεο, ν Κάιατο θαη ν Πειέαο. Σν 
πέληαζιν απφ ην 708 π.Υ. ζηε 18ε Οιπκπηάδα, έγηλε Οιπκπηαθφ Άζιεκα. Χο 
βαζίιηζζα, επέηξεςε ζηηο ππεθφνπο ηεο λα παληξεχηεθαλ θαη λα απνθηήζνπλ 
παηδηά απφ ηνπο Αξγνλαχηεο. Ζ ίδηα απέθηεζε δχν ηέθλα απφ ηνλ Ηάζνλα, εθ ησλ 

νπνίσλ ν έλαο ήηαλ ν νκεξηθφο βαζηιηάο Δχλενο.  
 
 Κάπνηε φκσο απνθαιχθζεθε φηη ε Τςηπχιε είρε δηαζψζεη ηνλ παηέξα ηεο, 
νπφηε εθζξνλίζζεθε θαη πνπιήζεθε ζθιάβα ζηνπο πεηξαηέο. Οη πεηξαηέο κε ηε 
ζεηξά ηνπο ηελ πνχιεζαλ ζηνλ βαζηιηά ηεο Νεκέαο Λπθνχξγν θαη έγηλε ηξνθφο ηνπ 
γηνχ ηνπ. Σειηθά, ε Τςηπχιε ζψζεθε απφ ηνπο επηά Αξγείνπο ζηξαηεγνχο. 
 
 ηε Λήκλν αθέζεθε γηα δψδεθα ρξφληα απ' ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ, ν 
Φηινθηήηεο, κε ηελ θαθνθνξκηζκέλε ηνπ πιεγή απ' ην δάγθσκα ηνπ θηδηνχ ηνπ 
λανχ ηνπ Απφιισλα θη απφ ηφηε θη σο ζήκεξα ην λεζί ζεσξείηαη αθνχζηνο ηφπνο 
ππνδνρήο ησλ θνπξαζκέλσλ θαη πνλεκέλσλ αλζξψπσλ. 
 

ύληνκα Ιζηνξηθά ηνηρεία 

 
 ην λεζί ππάξρνπλ ιείςαλα 14 ηνπιάρηζηνλ λενιηζηθψλ νηθηζκψλ κε 
ζεκαληηθφηεξν απηφλ ηεο Πνιηφρλεο. Ζ αξραηνινγηθή ζθαπάλε απνθάιπςε επηά 
πφιεηο θηηζκέλεο ε κηα πάλσ ζηελ άιιε, ζε δηαδνρηθέο ηζηνξηθέο θάζεηο απφ ην 
4000 π.ρ σο ην 1500 π.ρ κε πξνεγκέλν πνιηηηζκφ, φπσο απνθαιχπηνπλ ηα 
επξήκαηα. Δμ' άιινπ ε απνθάιπςε βνπιεπηεξίνπ, ηνπ πξψηνπ ίζσο βνπιεπηεξίνπ 

ηνπ θφζκνπ καξηπξεί φηη ε δεκνθξαηία ιεηηνχξγεζε απφ πνιχ λσξίο ζηε Λήκλν. 
 
 Πξψηνη θάηνηθνί ηεο αλαθέξνληαη νη ίληηεο. Δκθαλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ 
ζηεξέσκα νη Κάξεο, νη Φνίληθεο, νη Μηλχεο, νη Πειαζγνί, Σπξξελνί, νη Αζελαίνη, νη 
Πέξζεο, νη παξηηάηεο, νη Μαθεδφλεο, νη δηάδνρνη ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ,  
 
 ηα Βπδαληηλά ρξφληα ε Λήκλνο δνθηκάζηεθε απφ πεηξαηηθέο επηδξνκέο. 
Μεηά ην ηέινο ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο ην λεζί πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ 
Δλεηψλ έσο ην 1278κ.Υ. Αξγφηεξα ηελ θπβέξλεζαλ νη Γαηεινχδνη θαη μαλά νη 
Δλεηνί. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνχ θαη ε αζθάιεηα ησλ θφιπσλ ηνπ αλέδεημε 
ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ σο θαίξην ζηξαηησηηθφ ζεκείν.  
 
 Μεηά ηελ πηψζε ηνπ Βπδαληίνπ, ε Λήκλνο ήηαλ πξνζεπρή γηα πνιινχο 
πεηξαηέο. Σν λεζί πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ Γελνπαηψλ ην 1453, γεγνλφο πνπ έθεξε 
κεγάιε νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή αλάπηπμε. Απφ ην 1462 έσο ην 1479, ε Λήκλνο 
ήηαλ ην αληηθείκελν δηακαξηπξηψλ κεηαμχ Βελεηψλ θαη Σνχξθσλ. Οη θάηνηθνη ηεο 
Λήκλνπ αληηζηάζεθαλ ζζελαξά ζηελ νζσκαληθή επέθηαζε, κε απνθνξχθσκα ηε 
κάρε ηνπ Κφηζηλα θαη ηα εξσηθά θαηνξζψκαηα ηεο Μαξνχιαο ην 1475, φπνπ ζαλ 
κηα άιιε Ησάλλα ηεο Λσξξαίλεο, κε ην ζπαζί ηνπ λεθξνχ παηέξα ηεο εκςπρψλεη 
ηνπο Λεκληνχο θαη ηνπο Βελεηζηάλνπο ηππφηεο, νδεγψληαο ηνπο ζηε λίθε. Δλ ηέιεη 
ε Λήκλνο, ρσξίο λα θαηαθηεζεί πνηέ, παξαρσξείηαη απφ ηνπο Βελεηνχο ζηνπο 
Οζσκαλνχο ην 1479.  
 

http://webcache.googleusercontent.com/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%82
http://webcache.googleusercontent.com/wiki/%CE%99%CE%AC%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://webcache.googleusercontent.com/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%82
http://webcache.googleusercontent.com/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%B1
http://www.mylemnos.gr/poliochni.html
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.  
Σν άγαικα ηεο Μαξνχιαο 

  
 Σν 1821 ε Λήκλνο πνιέκεζε γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο, αιιά δελ θαηάθεξε λα 
απειεπζεξσζεί φπσο θαη ηα άιια λεζηά ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ. Ζ 
απειεπζέξσζε ήξζε ην 1912, κε ε βνήζεηα ηνπ λαπάξρνπ Κνπληνπξηψηε, ν νπνίνο 
έθηαζε ζην ιηκάλη ηνπ Μνχδξνπ θαη εμνπδεηέξσζε ηελ ηνπξθηθή θξνπξά. Σνλ 
Οθηψβξην ηνπ 1912, έγηλε ην πξψην λεζί ηνπ αξρηπειάγνπο πνπ απειεπζεξψζεθε 
απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ζπλέβαιε, κε ηε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε, σο νξκεηήξην ηνπ 
ζηφινπ, ζηελ απειεπζέξσζε θαη ησλ άιισλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. 
 

 
Ναχξρνο Κνπληνπξηψηεο 

 
 Ζ Λήκλνο ζπλδέεηαη επίζεο κε ηνλ Α' Παγθφζκην Πφιεκν θαη εηδηθφηεξα κε ηηο 
πξνζπάζεηεο ησλ ζπκκάρσλ λα πιήμνπλ ηνπο Σνχξθνπο ζηελ Καιιίπνιε θαη κε 
ηελ ππνγξαθή ηεο γλσζηήο αλαθσρήο ηνπ Μνχδξνπ, αλάκεζα ζηνπο ζπκκάρνπο 
θαη ηελ Σνπξθία, πνπ νπζηαζηηθά ζήκαλε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Μεηά ηελ 
θαηαζηξνθή ηνπ 1922 έγηλε ηφπνο ππνδνρήο θαη πεξίζαιςεο ρηιηάδσλ πνλεκέλσλ 
πξνζθχγσλ απφ ηα  ρψκαηα ηεο Ησλίαο. 
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πκκαρηθφ Νεθξνηαθείν Μνχδξνπ 

 
 Γείγκαηα αξραίσλ πνιηηηζκψλ ζπλαληάκε θαη ζηνλ Άγην Δπζηξάηην ζηηο 
πεξηνρέο Αισλίηζη, ζην Λφθν ηνπ Αγίνπ Μελά θαη ζηελ Δβξατθή φπνπ ππάξρνπλ 
ιείςαλα πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ, αξραίαο πφιεο θαη αξραίαο λεθξφπνιεο 
αληίζηνηρα. 
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ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΧΝΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 
 

Τπεξεζία Σειέθωλν 

88 ΓΗ/ΚΔΠΗΚ 
2254085100, ΦΑΥ: 2254024520 

Email: sdi88str@gmail.com 

Τπαζπηζηήξην 22540-85121 

88 ΓΗ/1ν ΔΓ  
(θαη Γξαθείν Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ) 

2254085101 
22540 85212-13 

ΔΦΑΓ: 864 5212-13 

88 ΓΗ/4ν ΔΓ (ΟΑ) 
225408-5247, 5272 

ΔΦΑΓ: 864 5247-5272 

88 ΓΗ/7ν ΔΓ (ΞΔΝΧΝΔ) 
2254085271 

ΔΦΑΓ: 864-5271 

πληνληζηήο ρεκαηηζκνχ 2254085114-2254022968 φιν ην 
24σξν 

Φξνπξαξρείν 22540 27622 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα Μχξηλαο 22540 22200 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα Μνχδξνπ 22540 71201 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα Κνληνπνπιίνπ 22540 41201 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 22540 22199, 24815 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Λήκλνπ 2254350400 

Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο ΓΟΤ 22543 51128 

Γεκαξρείν 22543 50000 

Δπαξρείν 22540 22996 

ΚΔΠ 22540 41078 

Γ Δ Ζ (βιάβεο) 22540 26650 

Ο Σ Δ (Βιάβεο) 22540 22121 

ΔΛΣΑ Μχξηλαο 22540 22462 

 
 Δπηθνηλωλίεο 
 
 ηε Λήκλν ππάξρνπλ εμππεξεηήζεηο επηθνηλσληψλ (θηλεηή ηειεθσλία – 
ζπλδξνκεηηθέο ππεξεζίεο ηειεφξαζεο θ.ιπ.) φισλ ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ πνπ 
έρνπλ παλειιαδηθή θάιπςε.  
 
 Πάξνρνη Ηιεθηξηθνύ Ρεύκαηνο 
 
 ηε πφιε ηεο Μχξηλαο πθίζηαηαη πξαθηνξείν ελεκέξσζεο ηεο ΓΔΖ, ρσξίο 
δπλαηφηεηα λέαο ζχλδεζεο (ηει:2254026169), θαζψο ε έδξα ηεο εηαηξίαο 
βξίζθεηαη ζηελ Υίν (ην αίηεκα ζχλδεζεο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κε 
αιιεινγξαθία). Χζηφζν ζηε Λήκλν δξαζηεξηνπνηνχληαη πιένλ θαη άιιεο ηδησηηθέο 
εηαηξίεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  

mailto:sdi88str@gmail.com
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 Σξάπεδεο 
 

Ολνκαζία Σειέθωλν 

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2254020232 

Eurobank 2254029140 

PiraeusBank 22540 26230 

AlphaBank 22540 24849 

* (Γεδνκέλα απφ δηαδίθηπν) 

 
 ΓΟΤ 
 
 ηε Λήκλν ππάξρεη Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο, θαζψο ε έδξα ηεο ΓΟΤ 
βξίζθεηαη ζηελ Μπηηιήλε. 
 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ 
 
 ηελ πφιε ηεο Μχξηλαο ιεηηνπξγεί ην Ννζνθνκείν Μχξηλαο (ηει. 
2254350400) θαη ζην ηξαηφπεδν «ΑΝΘΛΓΟΤ (ΠΕ) ΒΔΡΣΧΝΖ ΑΓΟΡΑΣΟΤ» 
ην ΣΔΠ/88 ΣΤΓ (ηει. 2254085226). 
 

  
ΣΔΠ Γεληθφ Ννζνθνκείν Μχξηλαο 

 

ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ 

 
 ην λεζί ππάξρνπλ Φαξκαθεία πέξαλ ηεο Μχξηλαο θαη ζε φια ηα κεγάια 
ρσξηά. Σν Γξαθείν Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ζηειερψλ 
γηα ελεκέξσζε, ζην ηειέθσλν 2254085212-85213. 
 

ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΔ 

 
 Ζ Λήκλνο εμππεξεηείηαη κε Α/Φ γηα Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη λεζηά ηνπ 
Αηγαίνπ. Σα δξνκνιφγηα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 
Α/Φ. Σν αεξνδξφκην δηαζέηεη αθχιαθην ρψξν ζηάζκεπζεο ρσξίο ρξέσζε. 
(Σειέθσλν επηθνηλσλίαο Αεξνδξφκην «ΖΦΑΗΣΟ» Λήκλνπ 22540 29400).  
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Αεξνδξφκην «ΖΦΑΗΣΟ» 

 

Πνιηηηθή Αεξνπνξία 

 

 Οη παξαθάησ αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ζπλδένπλ ηελ Λήκλν κε πξννξηζκνχο: 
 

Αεξνπνξηθή Δηαηξία Σειέθωλν 

AEGEAN 22540 24617 – 24446 

SKY 22540 25690 
 
* (Γεδνκέλα απφ δηαδίθηπν) 

 

Ναπζηπινΐα 

 
 Πξαγκαηνπνηνχληαη δξνκνιφγηα πινίσλ απφ θαη πξνο ηε Λήκλν απφ ην 
ιηκάλη ηεο Μχξηλαο. Σα δξνκνιφγηα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηε 
δηαζεζηκφηεηα ησλ πινίσλ, πξνο θαη απφ ηα ιηκάληα ηνπ Λαπξίνπ, Πεηξαηά, 
Μπηηιήλεο, Υίνπ, άκνπ, Καβάιαο θαη Αγ. Δπζηξαηίνπ. 
 

 
Ληκάλη Μχξηλαο 



-32- 

 

Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

 

Αθηνπινϊθή Δηαηξία Πινίν 

BLUE STAR 
Δ/Γ-Ο/Γ  «ΝΖΟ ΜΤΚΟΝΟ» 

Δ/Γ-Ο/Γ «AQUA BLUE» 

«ΑΗΟΛΗ» Δ/Γ-Ο/Γ «ΑΗΟΛΗ» 

Ληκελαξρείν Σειέθωλν 

Μχξηλαο Λήµλνπ 2254022225 

Καβάιαο 2510223716 

Μπηηιήλεο 2251040827 

Θεζζαινλίθεο 2310531645, 2310531646 

Λαπξίνπ 2292026859 

Άγηνο Δπζηξάηηνο 2254093393 

* (Γεδνκέλα απφ δηαδίθηπν) 

 

Μεηαθηλήζεηο – Μεηαθνξέο 

 
 Ζ Λήκλνο δηαζέηεη έλα αζθαιηνζηξσκέλν δίθηπν κήθνπο 200 πεξίπνπ 
ρηιηνκέηξσλ, ην νπνίν είλαη ζε γεληθέο γξακκέο πνιχ θαιφ. Οη δξφκνη πνπ 
ζπλδένπλ ηελ πξσηεχνπζα Μχξηλα κε ηνπο 36 νηθηζκνχο ηνπ λεζηνχ είλαη 
αζθαιηνζηξσκέλνη. Αζθαιηνζηξσκέλνη είλαη επίζεο νη δξφκνη πνπ νδεγνχλ ζηηο 
θπξηφηεξεο παξαιίεο θαη ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, εθηφο απφ απηφλ πξνο ηελ 
Ζθαηζηεία.  
 
 Υηιηνκεηξηθέο Απνζηάζεηο εληόο Νήζνπ από Μύξηλα 

 
Πεξηνρή Απόζηαζε Πεξηνρή Απόζηαζε 

Αεξνιηκέλαο Λήκλνπ  19 Km Λχρλα 23,5 Km 

Άγηνο Αιέμαλδξνο 37,5 Km Μνχδξνο 30 Km 

Αγία νθία 39,5 Km Νέα Κνχηαιε 18 Km 

Αγθαξπψλεο 20 Km Παλαγηά 42,5 Km 

Αηζηθή 22 Km Νέν Πεδηλφ 18,5 Km 

Βάξνο 21,5 Km Πνξηηαλνχ 21 Km 

Άγηνο Γεκήηξηνο 10,5 Km Πιάθα 46 Km 

Γάθλε 15,5 Km Πιαηχ 3 Km 

Θάλνο 4 Km Πξνπνχιη 25 Km 

Καιιηζέα 17 Km Ρεπαλίδη 30 Km 

Καιιηφπε 34,5 Km Ρνπζζνπνχιη 33,5 Km 

Κακίληα 35,5 Km Ρσκαλνχ 27,5 Km 

Καξπάζη 20,5 Km αξδέο 12 Km 

Κάζπαθαο 5,5 Km θαλδάιε 44 Km 

Καηάιαθθνο 18,5 Km Σζηκάλδξηα 22,5Km 

Κνληηάο 24 Km Φπζίλε 42Km 

Κνληνπνχιη 33,5 Km Ζθαηζηεία 38,5Km 

Κνξλφο 8 Km Καβείξηα 43,5Km 

Ληβαδνρψξη 15,5 Km Πνιηφρλε 40 Km 
 
* (Γεδνκέλα απφ δηαδίθηπν) 
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 Τπεξαζηηθή πγθνηλωλία 

 
 ηελ Λήκλν ππάξρεη ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία (ΚΣΔΛ) πνπ ζπλδέεη ηα ρσξηά 
κε ηε Μχξηλα θαζεκεξηλά εθηφο Κπξηαθήο. πγθεθξηκέλα ηα δξνκνιφγηα μεθηλνχλ 
απφ ηα πεξηθεξεηαθά ρσξηά (Πιάθα - θαλδάιη - Κνληηάο - Αηζηθή) κε πξννξηζκφ 
ηε Μχξηλα ηηο πξσηλέο ψξεο θαη επηζηξέθνπλ ζε απηά, αθνινπζψληαο ην 
αληίζηξνθν δξνκνιφγην ην κεζεκέξη. Σειέθσλν επηθνηλσλίαο Κ.Σ.Δ.Λ. 
2254022464. 
 
 Σαμί 
 

 ηε Λήκλν ππάξρεη θεληξηθφο ζηαζκφο ΣΑΞΗ (ηει: 2254023820) πνπ 
εμππεξεηεί νιφθιεξν ην λεζί. Σν Γξαθείν Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ βξίζθεηαη ζηε 
δηάζεζε ησλ ζηειερψλ γηα ελεκέξσζε επί ηεο ππφςε εμππεξέηεζεο, ζην 
ηειέθσλν 2254085212-85213. 
 
 Δλνηθηάζεηο Απηνθηλήηωλ 

 
 ηε Λήκλν ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο Γξαθείσλ ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ. Σν 
Γξαθείν Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ζηειερψλ γηα 
ελεκέξσζε επί ηεο ππφςε εμππεξέηεζεο, ζην ηειέθσλν 2254085212-85213. 
 
 Μεηαθνξηθέο Δηαηξίεο - Σαρπκεηαθνξέο 
 

 ηε Λήκλν ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ αιιά θαη 
γξαθείσλ ηαρπκεηαθνξψλ πνπ εμππεξεηνχλ θαη ηνλ επεηξσηηθφ ρψξν ηεο ρψξαο. 
Σν Γξαθείν Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ζηειερψλ γηα 
ελεκέξσζε επί ηεο ππφςε εμππεξέηεζεο, ζην ηειέθσλν 2254085212-85213. 
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ΥΟΛΔΙΑ 
 

Νεπηαγωγεία 

 

Ολνκαζία ρνιείνπ Σειέθωλν e-mail 

Οινήκ. Νεπ. Αγ. Γεκεηξίνπ 2254061954 mail@nip-ag-dimitr.les.sch.gr 

Οινήκ. Νεπ. Αηζηθήο 2254031476 mail@nip-atsik.les.sch.gr 

1/Θ Οινήκ. Νεπ. Βάξνπο 2254031119 mail@nip-varous.les.sch.gr 

Οινήκ. Νεπ. Θάλνπο 2254022775 mail@nip-thanous.les.sch.gr 

Οινήκ. Νεπ. Κάζπαθα 2254061845 mail@nip-kaspak.les.sch.gr 

Οινήκ. Νεπ. Κνληηά 2254051975 mail@nip-kontia.les.sch.gr 

Οινήκ. Νεπ.  Κνληνπνπιίνπ 2254041905 mail@nip-kontop.les.sch.gr 

Οινήκ. Νεπ. Μνχδξνπ 2254071261 mail@nip-moudr.les.sch.gr 

1ν Οινήκ. Νεπ. Μχξηλαο  -
Παξηζίδεην 

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

2ν Οινήκ. Νεπ. Μχξηλαο 2254022322 mail@2nip-myrin.les.sch.gr 

3ν Οινήκ. Νεπ. Μχξηλαο – 
Μπνβνιέηεην 

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

4ν Οινήκ. Νεπ. Μχξηλαο 2254025567 mail@4nip-myrin.les.sch.gr 

Οινήκ. Νεπ. Ν. Κνχηαιεο 2254092138 mail@nip-n-koutal.les.sch.gr 

Οινήκ. Νεπ. Πιαηχ 2254022976 mail@nip-plateos.les.sch.gr 

Δηδηθφ Νεπηαγσγείν Καιιηζέαο 2254092573 
mail@nip-eid-agogis-

kallith.les.sch 

* (Γεδνκέλα απφ Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λ. Λέζβνπ) 

 

Πξωηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

Ολνκαζία ρνιείνπ Σειέθωλν E-MAIL 

Οινήκ. Γεκ. ρνιείν  
Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

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

Οινήκ. Γεκ. ρνιείν Αηζηθήο 2254031708 mail@dim-atsik.les.scg.gr 

Οινήκ. Γεκ. ρνιείν Θάλνπο 2254023034 mail@dim-thanous.les.sch.gr 

Οινήκ. Γεκ. ρνιείν  Κάζπαθα 2254061509 mail@dim-kaspak.les.sch.gr 

Οινήκ. Γεκ. ρνιείν Κνληηά 2254051375 mail@dim-kontias.les.sch.gr 

Οινήκ. Γεκ. ρνιείν 
Κνληνπνπιίνπ 

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

Οινήκ. Γεκ. ρνιείν  Μνχδξνπ 2254071251 mail@dim-moudr.les.sch.gr 

1ν Οινήκ. Γεκ. ρνι. Μχξηλαο 2254022494 mail@1dim-myrin.les.sch.gr 

2ν Οινήκ. Γεκ. ρνι. Μχξηλαο 2254022559 mail@2dim-myrin.les.sch.gr 

3ν Οινήκ. Γεκ. ρνι. Μχξηλαο 2254022919 mail@3dim-myrin.les.sch.gr 

Οινήκ. Γεκ. ρνι.  
Νέαο Κνχηαιεο 

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

Δηδηθφ Γεκ ρνιείν Καιιηζέαο - 2254092573 mail@dim-eid-

mailto:mail@nip-ag-dimitr.les.sch.gr
mailto:mail@nip-atsik.les.sch.gr
mailto:mail@nip-varous.les.sch.gr
mailto:mail@nip-thanous.les.sch.gr
mailto:mail@nip-kaspak.les.sch.gr
mailto:mail@nip-kontia.les.sch.gr
mailto:mail@nip-kontop.les.sch.gr
mailto:mail@nip-moudr.les.sch.gr
mailto:mail@1nip-myrin.les.sch.gr
mailto:mail@2nip-myrin.les.sch.gr
mailto:mail@3nip-myrin.les.sch.gr
mailto:mail@4nip-myrin.les.sch.gr
mailto:mail@nip-n-koutal.les.sch.gr
mailto:mail@nip-plateos.les.sch.gr
mailto:mail@nip-eid-agogis-kallith.les.sch
mailto:mail@nip-eid-agogis-kallith.les.sch
mailto:mail@dim-ag-dimitr.les.sch.gr
mailto:mail@dim-atsik.les.scg.gr
mailto:mail@dim-thanous.les.sch.gr
mailto:mail@dim-kaspak.les.sch.gr
mailto:mail@dim-kontias.les.sch.gr
mailto:mail@dim-kontop.les.scg.gr
mailto:mail@dim-moudr.les.sch.gr
mailto:mail@1dim-myrin.les.sch.gr
mailto:mail@2dim-myrin.les.sch.gr
mailto:mail@3dim-myrin.les.sch.gr
mailto:mail@dim-n-koutal.les.sch.gr
mailto:mail@dim-eid-kallith.les.sch.gr
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* 
(Γεδνκέλα απφ Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λ. Λέζβνπ) 

 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

Ολνκαζία ρνιείνπ Σειέθωλν e-mail 

Γπκλάζην Μχξηλαο 22540 22217 mail@gym-myrin.les.sch.gr 

Γπκλάζην Μνχδξνπ 22540-71322 mail@gym-moudr.les.sch.gr 

Γπκλάζην Ληβαδνρσξίνπ 22540-92321 mail@gym-livad.les.sch.gr 

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λήκλνπ (Ρεπαλίδη) 22540-41735 mail@eeeek-repan.les.sch.gr 

Δληαίν Λχθεην Μχξηλαο 22540 25560 mail@lyk-myrin.les.sch.gr 

Δληαίν Λχθεην Μνχδξνπ 22540 71004 mail@lyk-moudr.les.sch.gr 

Δζπεξηλφ Λχθεην Μχξηλαο 22541-11032 mail@lyk-esp-myrin.les.sch.gr 

ΔΠΑΛ Μχξηλαο 22540 23212 mail@1epal-myrin.les.sch.gr 

ΔΠΑΛ Μνχδξνπ 22540 71351 mail@1epal-moudr.les.sch.gr 
* (Γεδνκέλα απφ Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λ. Λέζβνπ) 

 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ρνιή Πεξηβάιινληνο 
ιεηηνπξγεί ζηε Μχξηλα ην παξαθάησ Σκήκα. 
 

Σκήκα Γηεύζπλζε Σειεθ. Κέληξν 

Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο Μεηξνπνιίηε Ησαθείκ 2 2254083000 
 
* (Γεδνκέλα απφ δηαδίθηπν) 

 

Φξνληηζηήξηα - Λνγνζεξαπεπηήξηα - Χδεία 

 
 ην λεζί ππάξρνπλ: 
 
 α. Φξνληηζηήξηα Μέζεο εθπαίδεπζεο θαη μέλσλ γισζζψλ θαζψο θαη 
θαζεγεηέο πνπ παξαδίδνπλ καζήκαηα θαη΄ νίθνλ θαη θέξνπλ θνξνινγηθή 
νληφηεηα.  
  
 β. Ηδησηηθά εξγαζηήξηα ινγνζεξαπεηψλ αιιά θαη αληηκεηψπηζεο 
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.  
 
 γ. Καιιηηερληθά Δξγαζηήξηα θαη Χδεία.  
 
 Σν Γξαθείν Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ζηειερψλ γηα 
ελεκέξσζε επί ησλ παξαπάλσ εμππεξεηήζεσλ, ζην ηειέθσλν 2254085212-
85213. 
 
 
 
 
 

Γηζέζην Γεκ. ρνιείν Δηδηθήο 
Αγσγήο 

kallith.les.sch.gr 

mailto:mail@dim-eid-kallith.les.sch.gr
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Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο - ωκαηεία - ύιινγνη 

 
 Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο 
 
 ηελ Λήκλν ππάξρνπλ αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνδνζθαίξνπ 
θαιαζφζθαηξαο θαη πεηφζθαηξαο ηφζν ζηε Μχξηλα φζν θαη ζε ρσξηά. ηελ Μχξηλα 
επηπιένλ ππάξρεη θιεηζηφ γπκλαζηήξην, ζηίβνο, εγθαηαζηάζεηο ηέλληο θαη 
πνδνζθαίξνπ 5x5. 
 

  
Γεκνηηθφ ζηάδην Μχξηλαο Κιεηζηφ ζηάδην Μχξηλαο 

 

  
Δγθαηαζηάζεηο ηέλληο Γήπεδν πνδνζθαίξνπ Μχξηλαο 

 
 Αζιεηηθνί ύιινγνη  

 

Ολνκαζία Πεξηνρή Πιεξνθνξίεο 

Αζιεηηθή Έλσζε Λήκλνπ (ΑΔΛ) Μχξηλα 
Σκήκα πνδνζθαίξνπ, 

ζηίβνπ, βφιευ 
ράληκπνι 

Ναπηηθφο κηινο Λήκλνπ Μχξηλα Ηζηηνπινία 

Αζιεηηθή Έλσζε Λήκλνο Μχξηλα Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

Αζιεηηθφο χιινγνο «ΑΡΓΟΝΑΤΣΔ» Μχξηλα Σκήκα πνδνζθαίξνπ 
 
 
 

Αζιεη. κηινο Μχξηλαο  Μχξηλα Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

 Αζιεηηθφο χιινγνο «ΖΡΑΚΛΖ» Αηζηθή Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

Αζιεηηθφο  κηινο «ΚΔΡΑΤΝΟ» Αγ.Γεκεηξίνπ Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

Αζιεηηθφο  κηινο Κάζπαθα Κάζπαθα Σκήκα πνδνζθαίξνπ 
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Ολνκαζία Πεξηνρή Πιεξνθνξίεο 

Αζιεηηθφο κηινο ΑΖΣΟ 
Πιάθαο - 
Παλαγηάο 

Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

Αζιεηηθφο χιινγνο «ΠΟΔΗΓΧΝ» Κακίληα Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

Αζιεη. Μνξθ. πι. Θάλνπο Θάλνο Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

Αζιεη. κηινο Θάλνπο Θάλνο Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

Ηππηθφο χιινγνο Λήκλνπ «ΓΗΠΟΛΗ» Κνληνπνχιη Ηππαζία 

Μ.Δ.Α.. Κνξλφο Κνξλφο Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

Γ.Π.. «ΆΡΖ» Μνχδξνπ Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

Π.Α.Ο. Ρεπαληδίνπ Ρεπαλίδη Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

Αζιεηηθφο πιινγνο «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ» Κνληηά Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

Αζιεη. πι. «ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ» Ν. Κνχηαιε Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

Πνδνζθ. κηινο αξδψλ «ΓΗΑΓΟΡΑ» αξδέο Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

Αζιεηηθφο χιινγνο «ΖΦΑΗΣΔΗΑ» Κνληνπνχιη 
Σκήκα πνδνζθαίξνπ 

θαη ζηίβνπ 

 
* (Γεδνκέλα απφ Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο) 

 

  
Υεηξνζθαίξεζε Πνδφζθαηξν 

  
Κσπειαζία ηίβνο 

 
 Γπκλαζηήξηα – Δξγαζηήξηα Υνξνύ 
 

 Σν Γξαθείν Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ζηειερψλ γηα 
ελεκέξσζε επί ησλ παξαπάλσ εμππεξεηήζεσλ, ζην ηειέθσλν 2254085212-
85213. 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjA_Kme6YvUAhWKuRQKHfMeCZ0QFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ypai.gr%2Fsite%2Fhome%2FBasic%2BMenu%2FThe%2Bislands%2Bof%2BAegean%2FNorthern%2BAegean%2FNOMOS%2BLESBOY%2FLIMNOS%2FServices%2BInstitutions%2BAssociations.csp%3Bjsessionid%3Dc0a81e0a30d9fdf498424fed43e58ca3a05167bdf6ae.e38Pch0Kbh4Nc40Oax4Oa3iRby1ynknvrkLOlQzNp65In0&usg=AFQjCNHdrPDse2VXOEhJXbJzQMpAhIwq9w
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 Πνιηηηζηηθνί ύιινγνη 
 

  
Παξαζηάζεηο Υνξεπηηθψλ Οκάδσλ Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ 

 

Ολνκαζία Πεξηνρή Πιεξνθνξίεο 

ψκα Διιελίδσλ Οδεγψλ Λήκλνπ Μχξηλα - 

Πνιηηηζηηθφο Αζι. χι. Πιαηένο «Αγ. Γεψξγηνο» Πιαηχ - 

Μνξθσηηθφο Πνιηηηζηηθφο Αζιεηηθφο χι. Μχξηλαο Μχξηλα 2254023606 

Δμσξατζηηθφο Μνξθσηηθφο χιινγνο Αλδξσλίνπ Μχξηλα 2254022922 

Αζιεηηθφο Μνξθσηηθφο χιινγνο Θάλνπο  Θάλνο 2254025378 

Λχθεην ησλ Διιελίδσλ, Παξάξηεκα Λήκλνπ Μχξηλα 2254025350 

χιινγνο Ηκβξίσλ Λήκλνπ Μχξηλα - 

Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Μνχδξνπ Μνχδξνο 2254071750 

Δθπνιηηηζηηθφο Δμσξατζηηθφο χιινγνο Πιάθαο Πιάθα 2254094289 

Δθπνιηηηζηηθφο, Μνξθσηηθφο, Αζι. χι. Παλαγηάο Παλαγηά 2254094572 

Δθπνι. Δμσξατζηηθφο Αζι. Ηππηθφο χι. «ΣΟ ΚΔΡΧ» Καιιηφπε 2254071034 

Πνιηηηζηηθφο Μνξθσηηθφο Αζι. χι. «ΖΦΑΗΣΟ»  Μχξηλα - 

Πνληηαθφ σκαηείν Λήκλνπ «ΑΛΔΞ. ΤΦΖΛΑΝΣΖ» Μχξηλα - 

χι. Κξεηψλ Λήκλνπ «Ζ ΜΔΓΑΛΟΝΖΟ» Μχξηλα - 

Μνξθσηηθφο Δθπνιηηηζηηθφο Αζι. χι.«ΛΖΜΝΟ» Μχξηλα 2254031588 

Θεαηξηθή Οκάδα «ΟΝΔΗΡΟ» Μχξηλα - 

Αζηηθή Με Κεξδνζθ. Πνιηη. Δηαηξεία «ΑΝΑΠΛΟΤ»  - 

Δθπνιηηηζηηθφο Δπηκνξ. Φπραγ..πι. «ΠΡΟΜΖΘΔΑ»  Μχξηλα - 

Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Μπξηλαο Μχξηλα - 

Μνξθσηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ Άγηνο 
Γεκήηξηνο 

- 

Μνξθσηηθφο Δθπνιηηηζηηθφο Αζιεη. χι. «ΔΡΜΖ» Βάξνο 2254031588 

χιινγνο Καιιηζησηψλ «ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ» Καιιηζέα - 

Δθνιηηηζηηθφο χιινγνο Πνξηηαλνχ Πνξηηαλνχ 2254051446 

Μνπζηθνρνξεπηηθφο Λανγ. χι. «Οη Κεραγηάδεο» Μχξηλα 2254051277 
 
* (Γεδνκέλα απφ Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο) 

 
 
 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjA_Kme6YvUAhWKuRQKHfMeCZ0QFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ypai.gr%2Fsite%2Fhome%2FBasic%2BMenu%2FThe%2Bislands%2Bof%2BAegean%2FNorthern%2BAegean%2FNOMOS%2BLESBOY%2FLIMNOS%2FServices%2BInstitutions%2BAssociations.csp%3Bjsessionid%3Dc0a81e0a30d9fdf498424fed43e58ca3a05167bdf6ae.e38Pch0Kbh4Nc40Oax4Oa3iRby1ynknvrkLOlQzNp65In0&usg=AFQjCNHdrPDse2VXOEhJXbJzQMpAhIwq9w
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΧΝ ΙΑΣΡΧΝ 

 
 
 Οη ζπκβεβιεκέλνη κε ην ΤΔΘΑ ηαηξνί ηεο Λήκλνπ είλαη νη παξαθάησ (γηα 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ ΓΤΓ/88 ΓΗ 
«ΛΖΜΝΟ» ζην ηειέθσλν 22540 85246, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα army.gr):  
 
 

Δηδηθόηεηα Ολνκαηεπώλπκν  Γηεύζπλζε Σειέθωλν 

Γηαγλσζηηθφ 
Δξγαζηήξην Λήκλνπ 

Ηαηξηθή Α.Δ 
Λ.Γεκνθξαηίαο 20, 

Μχξηλα Λήκλνπ 
2254025425 

Γπλαηθνιφγνο 
Υαξαιακπίδεο  
Υαξίιανο 

Γαξνθαιιίδνπ 46, 
Μχξηλα Λήκλνπ 

2254027712 
6934038923 

Λνγνζεξαπεπηήο Αλεζηνπνχινπ Διέλε Μνχδξνο Λήκλνπ 
2254071325 
6951771098 

Καξδηνιφγνο Μαξηλάθεο Νηθφιανο 
Μεηξνπφιεσο θαη 

Αλησληάδε 1,  
Μχξηλα Λήκλνπ 

2254024477, 
2254023170 

θηλ.6945702813 

Λνγνζεξαπεπηήο Αβξάκε Γεσξγία 
Δζηίαο 8 

Μχξηλα Λήκλνπ 
Κηλ. 6989791563 

Μηθξνβηνιφγνο Σζηξαθίδεο Γεψξγηνο 

Γαξνθαιιίδνπ 44, 
Μχξηλα Λήκλνπ 

2254025277 
Κηλ.6942475640 

Απέλαληη εθθιεζίαο 
Αγ. Γεκεηξίνπ, 

 Κνληνπνχιη 
Λήκλνπ 

2254042020 
Κηλ. 6942475640 

  

Οθζαικίαηξνο Μαγθνχηεο Αζαλάζηνο 
Λεσθφξνο 

Γεκνθξαηίαο 6, 
Μχξηλα Λήκλνπ 

2254400163 
Κηλ.6972211599 

Παζνιφγνο Κατηαλίδεο Κσλ/λνο 
Γαξνθαιιίδε 25, 
Μχξηλα Λήκλνπ 

2254026103 
θηλ.6972270768 

Παζνιφγνο Λνχθαο Θσκάο 
Γαξνθαιιίδε 44, 
Μχξηλα Λήκλνπ 

2254020011, 
θηλ.6937032012 

Παζνιφγνο Καηήο Σξηαληάθπιινο 
Μεηξνπφιεσο 7, 
Μχξηλα Λήκλνπ 

2254110018 
θηλ.6946068250 

Παηδίαηξνο Καηήξα ιγα 
Λ. Γεκνθξαηίαο 38, 

Μχξηλα Λήκλνπ 
 

2254020044, 
θηλ.6945350259 

Παηδίαηξνο Καηζψλε Μάιακα 
Δι. Βεληδέινπ 14, 
Μχξηλα Λήκλνπ 

2254026129, 
θηλ.6955473698 

 
* (Γεδνκέλα απφ http://army.gr/el/themata-prosopikoy/ygeionomika/symvevlimenoi-iatroi) 
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ΑΞΙΟΘΔΣΑΣΑ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ 
 

Δπξύηεξε Πεξηνρή Μύξηλαο 

 
 Πξσηεχνπζα θαη θχξην ιηκάλη ηεο Λήκλνπ είλαη ε Μχξηλα κε πιεζπζκφ 5.704 
(απνγξαθή 2011). Δίλαη ρηηζκέλε ζηε δπηηθή αθηή ηνπ λεζηνχ θαη βξίζθεηαη κεηαμχ 
δχν θξνπξίσλ, απνηειψληαο ηνλ θπξηφηεξν νηθηζκφ ηνπ λεζηνχ.  
 
 Ζ πφιε ηεο Μχξηλαο θαηνηθήζεθε πξηλ απφ ηελ επνρή ηνπ ραιθνχ, φπσο 
πξνθχπηεη απφ αξραηφηεηεο πνπ έρνπλ βξεζεί. Χο αξρηθφ ππξήλα είρε ηε κηθξή 
ρεξζφλεζν ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ θαη επεθηάζεθε βφξεηα πξνο ηα Ρερά 
Νεξά, φπνπ ππάξρεη αζθαιέο ιηκαλάθη. Δθεί εληνπίδεηαη ην επίθεληξν ηνπ 
νηθηζκνχ. Ζ πεξηνρή πξφζθεξε ζηνπο θαηνίθνπο αζθαιή ειιηκεληζκφ, επαθή κε ηε 
ζάιαζζα γηα δηεπθφιπλζε ηεο αιηείαο θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελή 
ζρέζε κε ηελ θνληηλή εχθνξε ελδνρψξα, ζηελ νπνία είλαη ρηηζκέλε ε ζεκεξηλή 
πφιε. ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ρηιηεηηψλ πνπ πέξαζαλ απφ ηφηε ήηαλ πάληνηε 
θαηνηθεκέλε ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλεη ε ζεκεξηλή πφιε. 
  

 
Απφςε ηεο Μχξηλαο 

 
 Ζ θαξδηά ηεο Λήκλνπ ρηππά ζηελ πξσηεχνπζά ηεο, ηελ Μχξηλα, πνπ είλαη 
απισκέλε αλάκεζα ζε δχν νξκίζθνπο: ηνλ θνζκνπνιίηηθν Ρσκέηθν Γηαιφ, θαη ηνλ 
Σνχξθηθν Γηαιφ ή απιψο Ληκάλη, πνπ βξέρεηαη απφ ηε ζάιαζζα ηεο Νέαο Μαδχηνπ 
θαη πιαηζηψλεηαη απφ ην εκπνξηθφ θαη ην βελεηζηάληθν ιηκάλη. Χο πξσηεχνπζα ηνπ 
λεζηνχ, είρε ήδε αξρίζεη λα αθκάδεη απφ ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Έηζη, θνληά 
ζην θξνχξην, δνχζαλ ε ηνπξθηθή θξνπξά θαη νη νηθνγέλεηεο ησλ Σνχξθσλ - εμ νπ 
θαη ην φλνκα Σνχξθηθνο Γηαιφο. Ζ άιιε πιεπξά ηνπ θάζηξνπ, φπνπ 
εγθαηαζηάζεθαλ νη Έιιελεο, γχξσ απφ ηε Μεηξφπνιε θαη ηελ εθθιεζία ηνπο, 
νλνκάζηεθε Ρσκέηθνο Γηαιφο. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8D
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 ηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο φισλ ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ απνηειεί ε 
νρπξσκέλε ρεξζφλεζνο, χςνπο 120 κέηξσλ πεξίπνπ, ε νπνία δεζπφδεη κεηαμχ 
ησλ δχν φξκσλ θαη παξείρε πξνζηαζία θαη αζθάιεηα. Οιφθιεξε ε πφιε έρεη έλα 
απζεληηθφ θαη παξαδνζηαθφ ζηπι κε ηα γξαθηθά ηεο δξνκάθηα, ηα Αξρνληηθά ζηνλ 
Ρσκέηθν Γηαιφ, ηελ αγνξά, θαη ην ιηκαλάθη. Δλδηαθέξνληα αμηνζέαηα απνηεινχλ ην 
ελεηηθφ Κάζηξν κε ηα ειάθηα ηνπ, ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, ε πξντζηνξηθή πφιε, 
ν Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο ηεο Αγίαο Σξηάδαο θαη ην Δθθιεζηαζηηθφ Μνπζείν.  
 

 
 Απφςε ηεο Μχξηλαο 

 
  Ο Ρσκαίηθνο Γηαιφο, βφξεηα ηνπ θάζηξνπ θαη ηα Ρερά Νεξά, είλαη νη δχν 
πιεζηέζηεξεο παξαιίεο, ζε απφζηαζε βαδίζκαηνο απφ ηε Μχξηλα 
 
 Κάζηξν Μύξηλαο  
 

 Σν θάζηξν ηεο Μχξηλαο ή «Παιηφθαζηξν» απνηειεί έλα απφ ηα πην 
θαινδηαηεξεκέλα θάζηξα ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο. ε απηφ κπνξνχλ λα 
αλαγλσξηζηνχλ πνιιέο πεξίνδνη ηεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ. ηα λφηηα ηεο πξψηεο 
πχιεο ηνπ γελνπάηηθνπ θάζηξνπ δηαηεξείηαη έλα ηκήκα ησλ θπθιψπεησλ 
πειαζγηθψλ ηεηρψλ.  
 

 
Κάζηξν Μχξηλαο 
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Οη βπδαληηλνί έθηηζαλ ην 1186, επί απηνθξαηνξίαο Αλδξφληθνπ Α' Κνκλελνχ, έλα 
κηθξφ αιιά ηζρπξφ θάζηξν, απφ ην νπνίν φκσο ζψδνληαη ειάρηζηα ζηνηρεία. ηε 
ζπλέρεηα, ηελ πεξίνδν ηεο Φξαγθνθξαηίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθεπέο, θπξίσο 
φκσο ην θάζηξν αλαδηακνξθψζεθε θαη επηζθεπάζηεθε απφ ηνπο Γελνπάηεο θαη 
θαηφπηλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο.  
 

 
Σν Κάζηξν ηεο Μχξηλαο κε θφλην ην Άγην ξνο 

 
 Σν θάζηξν θαιχπηεη έθηαζε 144 ζηξεκκάησλ. Έρεη ηξηπιφ ηείρνο κε 14 
πχξγνπο ζπλνιηθά, χςνπο έσο 8 κ. θαη πάρνπο 1,5 κ., ην νπνίν πξνζηάηεπε βαζηά 
ηάθξνο ζηα αλαηνιηθά, πνπ ζήκεξα δελ ππάξρεη. Έρεη κηα θεληξηθή πχιε, 
αλαηνιηθή, ζηελ νπνία νδεγνχζε αλεθνξηθφ ιηζφζηξσην κνλνπάηη θαη κηα 
κηθξφηεξε, βφξεηα, θνληά ζηελ αθηή. ηελ αλαηνιηθή θαη λφηηα πιεπξά ην ηείρνο 
είλαη πςειφ θαη ν αξηζκφο ησλ πχξγσλ ζρεηηθά κεγάινο, ελψ ζηελ βφξεηα θαη 
δπηηθή πιεπξά ην ηείρνο είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξν θαη νη πχξγνη ζπαληφηεξνη. 
ην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ ιφθνπ ππάξρεη εκηθαηεζηξακκέλν νρπξφ θηίζκα, κε 
πνιινχο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. ήκεξα δηαθξίλνληαη εξείπηα, απφ θηήξηα δηνίθεζεο 
θαη δηακνλήο ηεο νζσκαληθήο θξνπξάο, ηνχξθηθν ηέκελνο, ζπγθξνηήκαηα 
δεμακελψλ, ζηνέο θ.α. 
 

 
Διάθηα ηνπ είδνπο Damadama 

 



-43- 

 

Δλεκεξσηηθφο νδεγφο Φξνπξάο Λήκλνπ     

 

 Ζ ζέα πνπ πξνζθέξεη ην θάζηξν είλαη καγεπηηθή. Αλεβαίλνληαο ζην Κάζηξν 
ηεο Μχξηλαο ζήκεξα, νη επηζθέπηεο εθηφο απφ ηα εξείπηα ηνπ παιηνχ νρπξνχ, 
κπνξνχλ λα δνπλ θαη ηνπο ζεκεξηλνχο «θαηνίθνπο» ηνπ. ηελ πεξηνρή 
θπθινθνξνχλ ειεχζεξα δεθάδεο ειάθηα ηνπ είδνπο Damadama, ηα νπνία 
εκθαλίδνληαη λα θηλνχληαη ειεχζεξα. Πξφθεηηαη γηα πιαηφληα, ηα ειάθηα ηεο Ρφδνπ, 
δχν απφ ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ εθεί ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 
πνιιαπιαζηάζηεθαλ. 
 
 Ρωκέηθoο Γηαιόο 
 
 Έρεη θεξπρζεί δηαηεξεηέα θαη είλαη ε πην αξρνληηθή ζπλνηθία ηεο Μχξηλαο. Σα 
κεγαινπξεπή θαη λενθιαζηθνχ ζηπι αξρνληφζπηηά ηεο, δίπια ζην θχκα θαη ζηε 
ζθηά ηνπ θάζηξνπ, θέξνπλ έληνλν ην απνηθηνθξαηηθφ ζηίγκα, κηαο θαη έρνπλ ρηηζηεί, 
πξηλ απφ έλαλ αηψλα πεξίπνπ, απφ πινχζηνπο Λεκληνχο, πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί 
θαη δηαπξέςεη ζηελ Αίγππην. Δδψ, παξνπζηάδεηαη κηα νιφθιεξε επνρή 
απζεληηθφηεηαο, πινχηνπ θαη κεγαιείνπ. Απφ ηνλ Ρσκετθφ Γηαιφ, φηαλ ν νξίδνληαο 
είλαη θαζαξφο, ην βιέκκα θζάλεη κέρξη ηνλ Άζσ. 
 

 
Ρσκετθφο Γηαιφο 

 
 Κάζπαθαο. 
 
 Λίγν βνξεηφηεξα απφ ηε Μχξηλα είλαη ν Κάζπαθαο, έλα κηθξφ παξαδνζηαθφ 
ρσξηφ θηηζκέλν ζηελ πιαγηά ηνπ βνπλνχ Άγηνο Αζαλάζηνο, κέζα ζε κηα ραξάδξα. 
Έλα απφ ηα παιαηφηεξα ρσξηά ηεο Λήκλνπ δηαζέηεη καθξαίσλε ηζηνξία πνπ θηάλεη 
σο ηα φςηκα Βπδαληηλά ρξφληα. Υηηζκέλν ακθηζεαηξηθά, θέξλεη ζην λνπ νξεηλφ 
ρσξηφ ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Έρεη πινχζηα παξάδνζε ζηελ παξαγσγή 
γιπθψλ, δπκαξηθψλ θαη άιισλ εδεζκάησλ. Απ' ηνλ Κάζπαθα πεξλά θαλείο γηα λα 
θηάζεη ζην επίλεην ηνπ Άε Γηάλλε θαη ηελ εξεκηθή παξαιία ηνπ Καξβνπλφιαθα.  
 

http://www.limnosgreece.gr/el/myrina
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Δγθαηαζηάζεηο ζεξκψλ ινπηξψλ ζηα Θέξκα Κάζπαθαο 

 
 Θέξκα 
   
 Πεξίπνπ 6 ρικ. αλαηνιηθά ηεο Mχξηλαο βξίζθεηαη ην ρσξηφ Θέξκα κε ηηο 
ηακαηηθέο πεγέο ηνπ, κέζα ζε κηα θαηαπξάζηλε πεξηνρή γεκάηε πιαηάληα θαη 
ιεχθεο. Δθεί, ππάξρνπλ ηακαηηθέο πεγέο, πνπ αμηνπνηνχληαη απ' ηελ αξραηφηεηα. Ο 
Υαζάλ Παζάο Σδεδάεξιεο ην 1770 έρηηζε έλα ρακάκ γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ 
ηεο πεξηνρήο, ε δηαηεξεκέλε κνξθή ηνπ νπνίνπ αθφκε ππάξρεη.  
 
 Πξνάζηην ηεο πξσηεχνπζαο είλαη ην Πιαηχ κε ηε δαληεισηή παξαιία θαη ην 
πιήζνο μελνδνρείσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ. 
   

 
Πιαηχ 

 
 Κνξλόο 
 
 θαξθαισκέλν ζηηο πιαγηέο ηνπ βνπλνχ θνχξα, βξίζθεηαη ην ρσξηφ Κνξλφ 
κε 270 θαηνίθνπο. Σα ςειά δέληξα, ηα ηξερνχκελα λεξά θαη ε ζέζε φπνπ είλαη 
ρηηζκέλνο ν νηθηζκφο, δεκηνπξγνχλ έλα ηνπίν πνπ δελ ζπκίδεη ηελ ππφινηπε 
άλελδξε θαη επίπεδε Λήκλν. Σν ρσξηφ νθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζηε βξχζε 
(θξνχλν). ψδνληαη δχν, ε κία ρηηζκέλε ην 1902 πνπ βξίζθεηαη ζηε πιαηεία, ελψ ε 
δεχηεξε ζηέθεη εληππσζηαθά ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ. Καη νη δχν αλήθνπλ ζηηο 
θξήλεο κε ζπκπαγή πξφζνςε. Ζ παξάδνζε ιέεη, φηη ζαλ ρσξηφ ππήξρε απφ ην 
1500 πεξίπνπ. Ο Κνξλφο, επί ηνπξθνθξαηίαο ήηαλ δήκνο κε 2.000 θαηνίθνπο, θαη 
επεκεξνχζε. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηα φκνξθα παιηά αξρνληηθά. Απφ εδψ 
θαηάγνληαη πνιινί επεξγέηεο ηνπ λεζηνχ, θπξίσο Αηγππηηψηεο κεηαλάζηεο. 

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=8073
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Ο Κνξλφο ρηνληζκέλνο 

 
 Παλαγία ε Καθθαβηώηηζζα 
 
 Οδεγψληαο αλάκεζα απφ ηα εληππσζηαθά γεσινγηθά ζρήκαηα ησλ ιφθσλ 
θαη δηαζρίδνληαο ην χςσκα Κάθθαβνο, πεξίπνπ 4 ρικ. απφ ηε Μχξηλα θνληά ζην 
ρσξηφ Δβγάηε, παξνπζηάδεηαη αλάκεζα απφ ηεξάζηηνπο βξάρνπο, δηαθφξσλ 
ζρεκάησλ, έλα εθθιεζάθη, ε Παλαγία ε «Καθθαβηψηηζζα». Πξφθεηηαη γηα ζπάληα 
παγθνζκίσο άζθεπε εθθιεζία θαηάινηπν ελφο απφ ηα πνιιά κεηφρηα ηνπ λεζηνχ, 
είλαη γλσζηφ απφ ην 1305, φηαλ πεξηήιζε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Μνλήο Μεγίζηεο 
 

 
Παλαγία ε Καθθαβηψηηζζα 

 

Λαχξαο. Σφηε είραλ εγθαηαζηαζεί ζην εμσθθιήζη κνλαρνί απφ ηνλ Άγ. Δπζηξάηην, 
γηα λα πξνζηαηεπζνχλ απφ επηδξνκέο ησλ Σνχξθσλ. Δληππσζηαθή είλαη ε ζέζε 
ηνπ ζε δπζπξφζηηε ζπειηά, ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ, αλάκεζα ζε επηβιεηηθά 
βξάρηα, ζέζε πνπ πηζαλφηαηα θηινμέλεζε παιαηνρξηζηηαληθφ λαφ θαη εξεκίηεο ζηε 
βπδαληηλή πεξίνδν. Σν εμσθθιήζη ιεηηνπξγείηαη θάζε Λακπξνηξίηε.  
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Αλαηνιηθή Λήκλνο 

 
 Σν αλαηνιηθφ θνκκάηη ηεο Λήκλνπ, δηαζέηεη εληππσζηαθνχο αξραηνινγηθνχο 
ρψξνπο θαη ζπάληαο νκνξθηάο πγξνβηφηνπνπο, αιιά θαη ππέξνρεο παξαιίεο.  
 
 Μνύδξνο 
 

 Ο Μνχδξνο ζήκεξα είλαη ε δεχηεξνο κεγαιχηεξνο θαηνηθεκέλνο ηφπνο ηεο 
Λήκλνπ θαη ελεξγφ ιηκάλη. Πξφθεηηαη γηα κηα κηθξφ, γξαθηθφ θφιπν, πνπ απνηειεί 
έλα απφ ηα αζθαιέζηεξα ιηκάληα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. ην ρσξηφ δεζπφδεη 
ε εληππσζηαθή εθθιεζία ηεο Δπαγγειίζηξηαο, ν πεξίθεκνο λαφο ηνπ νηθηζκνχ, 
ρηηζκέλνο ην 1903, κε ην ζπνπδαίν μχιηλν ηέκπιν, ελψ ζεκαληηθά αμηνζέαηα 
απνηεινχλ ε παλέκνξθε εθθιεζία ησλ Σαμηαξρψλ ην παιηφ πέηξηλν δεκνηηθφ 
ζρνιείν, αιιά θαη ηα γξαθηθά δξνκάθηα. Σν ειηνβαζίιεκα ζην Μνχδξν είλαη πάληα 
μερσξηζηφ. 
 
 Ζ νλνκαζία Μνχδξνλ (ην) ή Μνχδξνο (ν) πηζαλφηεξν πξνέθπςε απφ θάπνην 
«κχδξν», γξαληηέλην βξάρν απφ ζηεξενπνηεκέλε ιάβα πνπ ππήξρε θνληά ζηελ 
αθηή θαη ζ’ απηφλ έδελαλ νη λαπηηθνί ηα πινία ηνπο. Καηά κία άιιε εθδνρή 
πξνέξρεηαη απφ παξαθζνξά ηεο ιέμεο «κνλχδξηνλ» (κηθξή κνλή). 
 
 Ζ θαηνίθεζε ζην Μνχδξν μεθίλεζε απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο κε 
επίθεληξν ην Κνπθνλήζη. Σν Κνπθνλήζη ή «Νεζάθη», είλαη κηα κηθξή σνεηδήο 
λεζίδα πνπ βξίζθεηαη ΒΑ ηνπ Μνχδξνπ. Οη αλαζθαθέο ζην Κνπθνλήζη έθεξαλ ζην 
θσο έλαλ ζεκαληηθφ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ, ηζνδχλακν ηεο Πνιηφρλεο. 
 

  
Κνπθνλήζη 

 
 Σν Κνπθνλήζη ππήξμε έλαο νηθηζκφο κε ζπλερή θαηνίθεζε απφ ηελ Πξψηκε 
σο ηελ Όζηεξε Υαιθνθξαηία (12νο αη. π.Υ.). ηα ηέιε ηεο πεξηφδνπ, πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ Σξνία  (κεηά ην 1700 π.Υ.), ν νηθηζκφο θαηαζηξάθεθε μαθληθά απφ 
ζεηζκφ πνπ ζπλνδεχηεθε απφ ππξθαγηά. 
 

https://greece.terrabook.com/lemnos/el/page/euaggelistria-moudrou
https://greece.terrabook.com/lemnos/el/page/taksiarches-moudrou
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 Ιζηνξηθή εκαζία ηνπ Μνύδξνπ 

 
 Ο Μνχδξνο κε ην θπζηθφ ιηκάλη ηνπ ππήξμε νξκεηήξην ηνπ Διιεληθνχ ηφινπ 
ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο 1912-13. Απφ εδψ μεθίλεζε ν Π. Κνπληνπξηψηεο γηα 
ηηο κεγάιεο λαπκαρίεο ηεο Έιιεο θαη ηεο Λήκλνπ. Σν ιηκάλη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ 
ηνλ ειιεληθφ ζηφιν,  σο νξκεηήξην, 50 κφιηο λαπηηθά κίιηα απφ ηελ έμνδν ησλ 
ζηελψλ ησλ Γαξδαλειιίσλ. Με ηελ απνθαζηζηηθή απηή θίλεζε, ν Κνπληνπξηψηεο 
θαηάθεξλε λα εθθνβίδεη ηνπο Σνχξθνπο θαη λα βξαδχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο 
βνεζψληαο ζηελ απειεπζέξσζε ησλ λεζηψλ ηνπ βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ηελ 
πεξίνδν 1912-1913. Απφ ηελ Λήκλν μεθίλεζαλ επίζεο κε πδξνπιάλν ν 
«Ναπηίινο» θαη ν «Μηρ. Μνπηνχζεο» γηα ηελ πξψηε αεξνπνξηθή απνζηνιή, ηελ 
θαηφπηεπζε ησλ ζέζεσλ ηνπ Σνπξθηθνχ ηφινπ. 
 
 ηαλ μέζπαζε ν πφιεκνο Α’ Παγθφζκηνο Πφιεκνο ην 1914, ε λέα εζληθή 
θπβέξλεζε ηεο Απζηξαιίαο (νκνζπνλδηαθή θνηλνπνιηηεία κφλν γηα 13 ρξφληα) ήηαλ 
πξφζπκε λα εδξαηψζεη ηε θήκε ηεο κεηαμχ ησλ εζλψλ ηνπ θφζκνπ. Σν 1915 
ζηξαηηψηεο ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο ζπγθξνηνχζαλ ην ANZAC 
(Australian New Zealand Army Corps) πνπ απνηεινχληαλ απφ δχν ηαμηαξρίεο, ηελ 
1ε απζηξαιηαλή ηαμηαξρία πεδηθνχ θαη ηελ ηαμηαξρία απζηξαιψλ θαη λενδειαλδψλ 
ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ ζηξαηεγνχ Γνπίιηακ Μπέξληγνπλη. Δπίζεο, ζην ζψκα 
κεηείραλ κνλάδεο κεραληθνχ, ηξαπκαηηνθνξέσλ θαη ζπιινγήο ηξαπκαηηψλ, 
κεηαθνξηθά κέζα θαη ππαίζξηα καγεηξεία. 
 

  
"Σφηε θαη ήκεξα"  Γεληθφ Ννζνθνκείν Απζηξαιψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Μνχδξνπ 

 
 Σν ANZAC απνηεινχζε κέξνο ηεο ζπκκαρηθήο εθζηξαηείαο ηεο Βξεηαληθήο 
Κνηλνπνιηηείαο θαη ησλ ζπκκάρσλ ηεο Αληάλη, πνπ έζεζε σο ζηφρν λα θαηαιάβεη 
κε απφβαζε ηελ ρεξζφλεζν ηεο Καιιίπνιεο, πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη ηα 
Γαξδαλέιηα ζηηο ζπκκαρηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο. Ο ηειηθφο ζηφρνο ήηαλ λα 
πξνρσξήζνπλ σο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηελ πξσηεχνπζα ηεο Οζσκαληθήο 
Απηνθξαηνξίαο, ζχκκαρν ηεο Γεξκαλίαο. Έηζη, ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ηνπ 1915, 
Απζηξαινί, Νενδειαλδνί θαη Βξεηαλνί θαη Γάιινη έθηαζαλ ζην λεζί ηεο Λήκλνπ, 
ζηνλ θφιπν ηνπ Μνχδξνπ, γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ πξνζρεδηαζκέλε εηζβνιή θαη 
λα νξγαλψζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην λεζί σο βάζε γηα ηελ επνχισζε 
ηξαπκαηηψλ θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνζηήξημε ηεο κάρεο πνπ ήηαλ έηνηκε λα 
μεθηλήζεη. 
 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir1bKp05LUAhWJBBoKHXWQBmEQjRwIBw&url=https://anmm.wordpress.com/tag/anzac/&psig=AFQjCNH3CC3dQkK0lA-Xggh1Oelk-mJgCg&ust=1496062842334059
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  Οη πξψηεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηεο ζπκκαρίαο απνβηβάζηεθαλ ζηελ 
Καιιίπνιε ζηηο 25 Απξηιίνπ, ζπλαληψληαο ζζελαξή αληίζηαζε απφ ηνπο 
ππεξαζπηζηέο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. ηη είρε ζρεδηαζηεί σο έλα 
ηνικεξφ ρηχπεκα ζηελ Σνπξθία, έγηλε γξήγνξα έλα αδηέμνδν, θαη ε εθζηξαηεία 
ζχξζεθε γηα νθηψ κήλεο. ην ηέινο ηνπ 1915, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο είραλ 
εθθελσζεί απφ ηελ Καιιίπνιε, αθνχ θαη νη δχν πιεπξέο ππέζηεζαλ βαξηέο 
απψιεηεο θαη ππέκεηλαλ κεγάιεο δπζθνιίεο. Πνιινί ζηξαηηψηεο ηεο ζπκκαρίαο 
έκκεηλαλ ζακκέλνη ζηελ ρεξζφλεζν ηεο Καιιίπνιεο, ελψ νη ηξαπκαηίεο 
λνζειεχνληαλ ζηε Λήκλν, ζε λνζνθνκείν εθζηξαηείαο πνπ είρε ζηεζεί ζην ρσξηφ 
αξπί Λήκλνπ, θαζψο θαη ζε πινία.  Πνιινί πνπ πέζαλαλ, ζάθηεθαλ ζε δχν 
ζπκκαρηθά λεθξνηαθεία ζην Πνξηηαλνχ θαη ζην Μνχδξν φπνπ θξαηνχλ ζην ρψκα 
ηνπο, πεξηζζφηεξνπο απφ 1.300 λεθξνχο απφ ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν 
(θπξίσο). 
 

 
"Τότε και Σήμερα"  πκκαρηθφ λεθξνηαθείν Πνξηηαλνχ 

 
 Αλ θαη ε εθζηξαηεία ζηελ Καιιίπνιε απέηπρε ζηνπο ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο 
ηεο, νη ελέξγεηεο θαη δξάζεηο ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο, άθεζε ζε φινπο κηα ηζρπξή θιεξνλνκηά. Ζ δεκηνπξγία 
απηνχ πνπ έγηλε γλσζηφ σο «Θξχινο ησλ ANZAC», έγηλε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 
ηαπηφηεηαο θαη ησλ δχν εζλψλ.  
 
 ηε κλήκε ησλ καρεηψλ, ησλ ηξαπκαηηψλ θαη ησλ λεθξψλ Απζηξαιψλ θαη 
Νενδειαλδψλ κειψλ ηνπ ΑΝΕΑC ηελ 25ε Απξηιίνπ, σο Ζκέξα Μλήκεο ηνπ 
ΑΝΕΑC, γλσζηή σο ANZAC Day, ζεσξείηαη εζληθή επέηεηνο θαη θάζε έηνο 
πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο θαη ζηελ Λήκλν.  
 
 Δπηπιένλ ηζηνξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή, απνηειεί ε Αλαθσρή ηνπ 
Μνχδξνπ ή πλζήθε ηνπ Μνχδξνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη ε γλσζηή ζπκθσλία 
αλαθσρήο πνπ ζπλάθζεθε ζηνλ νκψλπκν φξκν επί ηνπ αγγιηθνχ πνιεκηθνχ 
«Αγακέκλσλ», ζηηο 17/30 Οθησβξίνπ 1918 θαη ππνγξάθηεθε ηελ επνκέλε, κεηαμχ 
ησλ Γπηηθψλ πκκαρηθψλ Γπλάκεσλ, ηεο Αληάλη, αθελφο, θαη ηεο Οζσκαληθήο 
Απηνθξαηνξίαο αθεηέξνπ, κε ηε ιήμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Με ηελ 
ζπλζήθε απηή ζπκθσλήζεθε ε θαηάπαπζε ησλ ερζξνπξαμηψλ κεηαμχ ησλ 
πκκαρηθψλ Γπλάκεσλ, (κεηά ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα), θαη ηεο Οζσκαληθήο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%AF_%CE%9B%CE%AE%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%AE%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AE%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
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Απηνθξαηνξίαο κε θπξηφηεξν απνηέιεζκα ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλνίγκαηνο ησλ 
ηελψλ ησλ Γαξδαλειιίσλ θαζψο θαη ηνπ Βνζπφξνπ πξνο ηελ Μαχξε Θάιαζζα. 
 

 
Δπαγγειίζηξηα 

 
 Λίγν λνηηφηεξα ηνπ Μνχδξνπ ζπλαληψληαη νη δπν πεληαθάζαξεο ακκνπδεξέο 
παξαιίεο κε παλέκνξθνπο ζρεκαηηζκνχο βξάρσλ, ην Φαλαξάθη θαη ε Υαβνχιε 
 
 Οη Αικπξέο Λίκλεο 
 

 Αλαηνιηθφηεξα ηνπ Μνπδξνπ θνληά ζην Kνληνπνχιη ππάξρεη ζχκπιεγκα 
πγξνβηφηνπσλ πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο ιίκλεο, ηελ Aιπθή, ηε Xνξηαξφιηκλε θαη 
ηελ Aζπξφιηκλε. H Aιπθή είλαη ε κεγαιχηεξε κε έθηαζε 6.300 ζηξεκκάησλ θαη 
επηθνηλσλεί κε ηε ζάιαζζα κέζσ κηαο κηθξήο δηψξπγαο θαη ην θαινθαίξη πνπ 
μεξαίλεηαη αθήλεη πίζσ ηεο αιάηη άξηζηεο πνηφηεηαο. H Xνξηαξφιηκλε είλαη κηα 
πθάικπξε ιίκλε, κε έθηαζε 2.300 ζηξεκκάησλ πνπ επίζεο μεξαίλεηαη ην 
θαινθαίξη. H Aζπξφιηκλε είλαη ε κηθξφηεξε θαη βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο άιιεο δχν 
θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πςειή πεξηεθηηθφηεηά ηεο ζε αιάηη θαη ην θαινθαίξη 
μεξαίλεηαη. Οη ηξεηο ιίκλεο είλαη εληαγκέλεο ζην δίθηπν NATURA 2000, θαζψο 
θηινμελνχλ πνιιά κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά. 
 

 
Υνξηαξφιηκλε 

 
 Λίγν πην δπηηθά, βξίζθεηαη ην ρσξίν Κνληνπνχιη κε ηελ φκνξθε πιαηεία 
πιαηζησκέλε απφ ηα παξαδνζηαθά ζπίηηα θαη γξαθηθά θαθελεδάθηα ε Παλαγηά θαη 
θνληά ζην Ηεξφ ησλ Καβείξσλ, ε φκνξθε παξαιία ηεο Νεθηίλαο, κε ςηιή άκκν θαη 
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θαζαξά λεξά, ελψ ζην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ λεζηνχ, βξίζθεηαη ε κεγάιε παξαιία 
Κέξνο, κε έλα νλεηξηθφ ηνπίν δηεζλψο γλσζηφ γηα ηε θηινμελία ζαιάζζησλ 
αζιεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ ηεο δηακφξθσζήο ηνπ θαη ησλ αλέκσλ πνπ 
επηθξαηνχλ.  
 

 
Κφιπνο Κέξνπο 

 
 Ηθαηζηεία 
 
 Κνληά ζην Κνληνπνχιη, πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά, βξίζθεηαη ν αξραηνινγηθφο 
ρψξνο ηεο Ζθαηζηείαο πνπ απνηεινχζε θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο, ηε δεχηεξε 
ζεκαληηθφηεξε πφιε ηεο Λήκλνπ, κεηά ηε Μχξηλα. Ζ Ζθαηζηεία ήηαλ κία απφ ηηο 
δχν πφιεηο-θξάηε ηεο αξραίαο Λήκλνπ θαη, ζχκθσλα κε ηα αλαζθαθηθά θαη 
ηζηνξηθά δεδνκέλα, ε κεγάιε αθκή ηεο δηήξθεζε απφ ηνλ 7ν έσο ηνλ 1ν αηψλα π.Υ. 
Απνηεινχζε ηελ έδξα ηεο αξραηνειιεληθήο ζξεζθείαο ζην λεζί θαη πξνζηάηεο ηεο 
πφιεο ήηαλ ν ζεφο Ήθαηζηνο. Ννκίζκαηα πνπ βξέζεθαλ εδψ θαη παξηζηάλνπλ 
έλαλ αλακκέλν δαπιφ ζηε κία ηνπο φςε, απνδεηθλχνπλ φηη ηεινχληαλ γηνξηέο πξνο 
ηηκή ηνπ ζενχ Ζθαίζηνπ, ηα ιεγφκελα «Ζθαίζηεηα».  
 

 
Ζθαηζηεία 

 

 Ζ αξραία πφιε θαηαιάκβαλε νιφθιεξε ηε ρεξζφλεζν ηεο Παιαηφπνιεο, 
ζηνλ θφιπν ηνπ Πνπξληά. Ήηαλ ζεκαληηθφ ιηκάλη, θηηζκέλε απφ ηνπο Πειαζγνχο 
πάλσ ζε κία ρεξζφλεζν πνπ βξέρεηαη γχξσ-γχξσ απφ ζάιαζζα ζρεκαηίδνληαο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B3%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
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δχν θπζηθά ιηκάληα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ αλάινγα κε ηνλ θαηξφ. Μεηά ηελ 
θαηάθηεζε ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο Αζελαίνπο ν πιεζπζκφο ηεο ειαηηψζεθε, 
ζχκθσλα κε ηνλ Ζξφδνην. Τπάξρνπλ πνιπάξηζκνη ηάθνη κε αηηηθά αγγεία θαη ν 
πην παιηφο ππνινγίδεηαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 5νπ αηψλα θαη άιινη κεηαγελέζηεξνη 
πνπ θζάλνπλ κέρξη ηε ξσκατθή επνρή.  
 
 Αλάκεζα ζηα ειιεληθά θηίζκαηα ζεκεηψλνπκε ην ζέαηξν, θαηαζθεπαζκέλν 
αξρηθά, πηζαλψο ζηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν θαη ηξνπνπνηεκέλν ζηε ξσκατθή. Άιια 
θηίζκαηα πνπ βξέζεθαλ, φπσο εθθιεζίεο θαη θαηνηθίεο, καξηπξνχλ γηα ηε 
ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο πφιεο ζηε βπδαληηλή πεξίνδν. ηελ παξαθκή θαη ζηελ 
πιήξε εγθαηάιεηςε ηεο Ζθαηζηείαο ζπλεηέιεζαλ δχν ιφγνη, πξψηνλ, ε θπζηθή 
θαηαζηξνθή ηνπ ιηκαληνχ, ιφγσ ησλ δηαδνρηθψλ πξνζρψζεσλ απφ ηα λεξά ηεο 
βξνρήο θαη δεχηεξνλ ε επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ γχξσ ζην 2ν κε 3ν αηψλα. 
Οη ρξηζηηαλνί κε κπνξψληαο λα αθνινπζήζνπλ κε άλεζε ηε ζξεζθεία ηνπο, 
αλαδήηεζαλ λέα έδξα ζηνλ Κφηδηλν, ε αθκή ηνπ νπνίνπ επέζπεπζε ηελ εξήκσζε 
ηεο Ζθαηζηείαο. 
 

 
 
 Σν Ιεξό ηωλ Καβείξωλ 

 
 Αθηεξσκέλν ζηε ιαηξεία ηνπ Hθαίζηνπ ήηαλ θαη ην Iεξφ ησλ Kαβείξσλ, πνπ 
βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηφ Παλαγηά, βνξεηφηεξα ηεο Hθαηζηείαο, ζην αθξσηήξην 
ηεο Xιφεο. Oη Kάβεηξνη ήηαλ παηδηά ηνπ Ήθαηζηνπ θαη ζην ηεξφ ηεινχληαλ ηα 
Kαβείξηα Mπζηήξηα, πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ αλαγέλλεζε ηεο θχζεο θαη ηε 
γνληκφηεηα ηεο γεο. ηε γηνξηή, πνπ δηαξθνχζε 9 κέξεο, κπνξνχζαλ λα πάξνπλ 
κέξνο κφλν νη κπεκέλνη θαη έζβελαλ φιεο νη θσηηέο ηνπ λεζηνχ. Kαηφπηλ έθεπγε 
πινίν γηα ηε Γήιν, απφ φπνπ έθεξλε ηελ ηεξή θιφγα θαη θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ 
γηλφηαλ παλεγπξηθή ηειεηή ππνδνρήο, κε δεήζεηο θαη θαζαγηαζκνχο πνπ 
ζπκβφιηδε ηελ θαηλνχξγηα εμαγληζκέλε δσή. Οη κε κπεκέλνη απαγνξεπφηαλ λα 
παηήζνπλ ζην ηεξφ ησλ Καβείξσλ θαη ε αλππαθνή ηηκσξνχληαλ κε ζάλαην. Λέγεηαη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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πσο ε Οιπκπία, ε κεηέξα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ήηαλ κία εθ ησλ 
δηαζεκφηεξσλ κπζηψλ ησλ Καβείξησλ κπζηεξίσλ.  
  

 
Ηεξφ ησλ Καβείξσλ 

 
 Kάησ απφ ην ηεξφ ησλ Kαβείξσλ βξίζθεηαη ε ζπειηά, φπνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 
κχζν, έδεζε γηα 12 ρξφληα ν Φηινθηήηεο, φηαλ ηνλ εγθαηέιεηςαλ νη Aραηνί επεηδή 
ηνλ δάγθσζε θίδη 
 
 Πνιηόρλε  
 
 Oη αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο θαη ηα επξήκαηά ηνπο δείρλνπλ ηελ αδηάθνπε 
θαηνίθεζε ηνπ λεζηνχ απφ ηελ επνρή ηνπ ραιθνχ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 
κλεκεία ηνπ λεζηνχ είλαη ε αξραία πφιε Πνιηφρλε, ζηελ αλαηνιηθή αθηή, ζηνλ 
φξκν Bξφζθνπνο. Ηδξχζεθε ηελ 4ε ή 5ε ρηιηεηία π.ρ., αθξηβψο απέλαληη απφ ηελ 
Tξνία, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε αξγφηεξα, φηαλ ε Πνιηφρλε είρε εμειηρζεί ζε 
νξγαλσκέλν αζηηθφ θέληξν.  
 
 Σελ 3ε ρηιηεηία π.ρ. ήηαλ ε γλσζηφηεξε αθξφπνιε ηνπ Bνξείνπ Aηγαίνπ, κεηά 
ηελ Tξνία, θαη νη ζεζαπξνί πνπ βξέζεθαλ δείρλνπλ πσο νη δπν πφιεηο είραλ 
θνηλνχο πνιηηηζκνχο. Οη αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο ζεκαληηθά επξήκαηα απφ κηα 
πιήξσο νξγαλσκέλε πφιε, κε νξζνγψληεο πέηξηλεο θαηνηθίεο, πξνζηαηεπηηθφ 
ηείρνο, πιαηείεο, πεγάδηα, δξφκνπο, δεκφζηα θηίξηα θαη ην Bνπιεπηήξην, θάηη πνπ 
ππνδεηθλχεη φηη ε Λήκλνο, εηζήγαγε πξψηε ζεζκνχο ζπιινγηθήο δηαθπβέξλεζεο 
ζην Αηγαίν θαη ζηνλ θφζκν γεληθφηεξα. Σα κεηαιιηθά αληηθείκελα (κήηξεο, 
θαινχπηα, κεηαιιεπηηθέο ρνάλεο, ιίζηλνο ζθπξνπέιεθπο) πνπ βξέζεθαλ εθεί αιιά 
θαη νη απνδείμεηο φηη απηά ηα φπια θαη εξγαιεία θαηαζθεπάδνληαλ επί ηφπνπ, 
καξηπξνχλ φηη ε Λήκλνο έγηλε πνιχ πξψηκα έλα ζπνπδαίν κεηαιινπξγηθφ θέληξν 
θαη δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηα πξάγκαηα ηνπ Αηγαίνπ. Ο πινχηνο πνπ 
ζπγθέληξσζε απφ ηελ θαηεξγαζία θαη ηε δηαθίλεζε ησλ κεηάιισλ θαη ηεο 
ηερλνγλσζίαο ηεο, θαζξεθηίδεηαη ζηελ πςειήο ζηάζκεο αξρηηεθηνληθή θαη ηελ 
πνιενδνκία ηεο Πνιηφρλεο. 
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Πνιπφρλε 

 
 H Πνιηφρλε νλνκάζηεθε επίζεο θαη Eπηάπνιηο, θαζψο αλαζθάθηεθαλ εδψ 
επηά δηαθνξεηηθέο πφιεηο ζε επηά αιιεπάιιεια ζηξψκαηα. Kαζεκηά είλαη πην 
εμειηγκέλε ηερλνινγηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε (απηφ θαίλεηαη θπξίσο ζηελ 
θαηαζθεπή ησλ αγγείσλ) γη’ απηφ θαη νη αξραηνιφγνη νλφκαζαλ ηηο ηζηνξηθέο 
πεξηφδνπο ησλ πφιεσλ Mειαλή, Kπαλή, Πξάζηλε, Eξπζξή, Kίηξηλε, Kαζηαλή (ή 
Φαηά) θαη Iψδε.  
 
 Kαηά ηε Mειαλή Πεξίνδν ν νηθηζκφο βξίζθνηαλ ζην μεθίλεκά ηνπ θαη 
θαηαιάκβαλε πεξηνξηζκέλε έθηαζε, ελψ ζηελ Kπαλή Πεξίνδν άξρηζε λα 
αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά κηα κηθξή πφιε, κε νρπξσκαηηθφ ηείρνο θαη δεκφζηα θηίξηα 
φπσο ε θνηλνηηθή ζηηαπνζήθε θαη ην βνπιεπηήξην. Kαηά ηελ Πξάζηλε θαη Eξπζξά 
πεξίνδν ν νηθηζκφο επεθηείλεηαη θαη εληζρχεηαη ε νρχξσζε κε κηα επηπιένλ 
πξνζζήθε θαη εκηθπθιηθά πξνηεηρίζκαηα, ελψ νη θαηνηθίεο παξνπζηάδνληαη ζαλ 
ζπζηάδεο δσκαηίσλ. ηελ Kίηξηλε Πεξίνδν, ε Πνιηφρλε γλσξίδεη ηε κεγαιχηεξε 
αθκή ηεο, φκσο ζην ηέινο ηεο έλαο ζεηζκφο θαηαζηξέθεη ηελ πφιε, νη θάηνηθνη 
κεηαθέξνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ θαη επηζθεπάδνπλ ηα παιηά νηθήκαηα. Kαηά 
ηε Φαηά θαη Iψδε πεξίνδν ε Πνιηφρλε παξαθκάδεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ Kνπθνλεζίνπ, φπνπ κεηαθέξεηαη ε δσή ηνπ λεζηνχ. 
 

Βόξεηα Λήκλνο 

 
 Σν βφξεην θνκκάηη ηεο Λήκλνπ, πεξηιακβάλεη ρσξηά, απισκέλα ζε έλαλ 
εχθνξν θάκπν, εληππσζηαθά ζρήκαηα βξάρσλ θαη γξαθηθνχο νξκίζθνπο. Ζ 
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηζηθήο εθηφο απφ ην νκψλπκν ρσξηφ πεξηιακβάλεη ην 
ρσξηφ Βάξνο κε ηα ππέξνρα πέηξηλα ζπίηηα, ηνλ θεκηζκέλν γηα η’ ακπέιηα ηνπ Άγην 
Γεκήηξην, ηελ ακκνπδεξή παξαιία ζην Γνκάηη θνληά ζηε Γάθλε, ηελ πεξηνρή 
Παρηέο Ακκνπδηέο ζηνλ Καηάιαθθν, πνπ είλαη ρηηζκέλν κέζα ζε ραξάδξα φπνπ ζα 
ζπλαληήζεη ην αζπλήζηζην ηνπίν κε ηνπο ακκφινθνπο θαζψο θαη ηελ πεξηνρή ησλ 
Φαξαθιψλ κε ηνπο εληππσζηαθνχο ζρεκαηηζκνχο ησλ βξάρσλ, θνληά ζην 
Πξνπνχιη. ηελ πεξηνρή κπνξεί λα δεη θαλείο απνιηζσκέλνπο θνξκνχο δέληξσλ 
πνπ ζπκίδνπλ ηελ εθαηζηεηνγελή θχζε ηνπ λεζηνχ.  
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 Αηζηθή 
 
 Δίλαη κεζφγεην ρσξηφ πνπ πξσηναλαθέξεηαη ην 1284. Σν φλνκά ηεο πξνδίδεη 
ηελ χπαξμε αξραίνπ νηθηζκνχ κηαο θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία νλνκαζία 
«Αηηηθή». Οη Αζελαίνη πιεξνχρνη έδσζαλ απηή ηελ επσλπκία ηνλ 4ν ή 5ν αηψλα 
π.Υ., είηε ζε αλάκλεζε ηεο παηξίδαο ηνπο, είηε επεηδή θχηεςαλ αηηηθέο 
(ειαηφδεληξα) ζηνλ εχθνξν θάκπν ηεο.  
 

 
Γνκάηη 

 
 Κόηζηλαο 
 
 Βνξεηναλαηνιηθά ηεο Αηζηθήο βξίζθεηαη ε νξγαλσκέλε παξαιία ηνπ Κφηζηλα, 
ζε έλα γξαθηθφ ιηκαλάθη. Δθεί δηαζψδνληαη επίζεο ίρλε ηνπ Κάζηξνπ πνπ 
πεξηέβαιε ηελ αξραία πφιε. Ζ νλνκαζία πξνήιζε απφ ην εξπζξφ ρξψκα πνπ έρεη 
ην έδαθνο ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαηηέξσο ε πεξίθεκε «Λεκλία Γε», ε νπνία 
εμνξπζζφηαλ απφ ην γεηηνληθφ ιφθν Γεζπφηεο, ην Μφζπριν ησλ αξραίσλ, θνληά 
ζην εμσθιήζη ηνπ σηήξνο.  
 

  
Κφηζηλαο Αγίαζκα 

 
 ην ιφθν ηνπ Κφηζηλα, κέζα ζην θάζηξν είλαη ρηηζκέλνο ν λαφο ηεο 
Εσνδφρνπ Πεγήο πάλσ απφ έλα ππφγεην πεγάδη - «αγίαζκα», ζην νπνίν 
θαηεβαίλεη θαλείο κε 64 ζθαινπάηηα, θζάλνληαο ζρεδφλ ζην επίπεδν ηεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B7%CE%BC%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CE%B7
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ζάιαζζαο. Πξνθαλψο, φηαλ θηηάρηεθε ν ηερλεηφο γήινθνο ηνπ θάζηξνπ, 
πξνβιέθζεθε ε ππφγεηα ζηνά, ψζηε λα κε ραζεί ην απαξαίηεην ζηηο πνιηνξθίεο 
λεξφ. 
 
 Παρηέο Ακκνπδηέο (Ακκνζίλεο) 

 
 Πάλσ απφ ηελ παξαιία Γνκάηη, ζηηο πιαγηέο ηνπ ρσξηνχ Καηάιαθθν, 
βξίζθεηαη ε πεξηνρή κε ηηο γλσζηέο Παρηέο Ακκνπδηέο (Ακκνζίλεο). Σν ζέακα είλαη 
πέξα γηα πέξα αλαπάληερν θαζψο παξνπζηάδεηαη κηα κηθξή έξεκνο κηα επηθάλεηα, 
καθξηά απφ ηε ζάιαζζα γεκάηε άκκν, κε ακκφινθνπο πνπ αιιάδνπλ δηαξθψο 
ζρήκα, φπσο αθξηβψο θαη ζηε αράξα, αλάινγα κε ην πψο ηνπο ζπλζέηεη ν 
βνξηάο. Σν ηνπίν είλαη κνλαδηθφ γηα ηελ Διιάδα αιιά θαη ηελ Δπξψπε. Δίλαη 
ελδνρσξηθέο ζίλεο θαη φρη παξάθηηεο θαη «ππαίηηνο» γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο είλαη ν 
άλεκνο πνπ κεηαθίλεζε ηελ άκκν. Σν θαηλφκελν ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζπάλην ζε 
λεζησηηθέο πεξηνρέο.  
 

 
Ακκνζίλεο 

 
 Ζ ειάρηζηε βιάζηεζε πνπ ζπλζέηεη ηε ρισξίδα ησλ Ακκνζηλψλ, είλαη θπξίσο 
ηα παλέκνξθα ιεπθά θξηλάθηα ηεο Λήκλνπ ελψ πεξηκεηξηθά ησλ νιφρξπζσλ 
ακκνζηλψλ, ππάξρνπλ ακκφθηιε βιάζηεζε, ιπγαξηέο, αγξηναριαδηέο, ζπκάξη 
πηθξνδάθλεο θαη αγξηειηέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πάλησο, φηη ην ηνπίν είλαη ηφζν 
ηδηαίηεξν πνπ ζπρλά απνηειεί ηφπν γπξηζκάησλ γηα πνιιά δηαθεκηζηηθά ζπνη. 
 

Νόηηα Λήκλνο 

 
 Κνληηάο 

 
 Έδξα ηεο λφηηαο Λήκλνπ είλαη ν Κνληηάο, ελψ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη 
σξαηφηεξα ρσξηά ηεο Λήκλνπ, κε ηνλ πεπθφθπην ιφθν, ηα πέηξηλα ζπίηηα 
αξρνληηθά παιηψλ εχπνξσλ πινηνθηεηψλ κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπηθφ ρξψκα. 
ηελ είζνδν ηνπ Κνληηά, ππάξρεη κηα ζεηξά απφ παιηνχο αλεκφκπινπο κε ηνπο 
νπνίνπο άιεζαλ ην ζηηάξη. Ζ Λήκλνο - κε ην φλνκα αλεκφεζζα - ήηαλ ινγηθφ λα 
έρεη αλαξίζκεηνπο αλεκφκπινπο, ηφζν γηαηί θπζά ζπλερψο δπλαηφο αέξαο, φζν θαη 

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?Id=8077
http://www.gtp.gr/LocPage.asp?Id=8077
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επεηδή ήηαλ παζίγλσζηε γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ ζηηαξηνχ. Άιισζηε αθφκα θαη 
ζήκεξα, ζηελ ειιεληθή γεσξγία απφ ηα θαιχηεξα πβξίδηα ζηηαξηνχ νλνκάδεηαη 
«Λήκλνο».  
 

 
Αλεκφκπινη Κνληηάο 

 
 Σν φλνκα ηνπ ρσξηνχ πξνήιζε απφ ηνλ Βπδαληηλφ γαηνθηήκνλα ηεο πεξηνρήο 
Κνληέα, πνπ ε παξάδνζε ηνλ ζέιεη Πεινπνλλήζην ζηελ θαηαγσγή. Σν ρσξηφ 
αξρηθά βξηζθφηαλ θνληά ζηελ ζάιαζζα θαη εγθαηαιείθζεθε ιφγσ ησλ πεηξαηψλ 
γχξσ ζην 1600. ηε παιηά πεξηνρή απνκέλεη κφλν ην κεζαησληθφ θάζηξν κε ην 
φλνκα Παιαηφθαζηξν ηνπ Κνληέα.  
 

 
Γηαπφξη 

 
 Λίγν λνηηφηεξα, ππάξρεη ε φκνξθε παξαιία ηνπ Δβγάηε, ελψ πην αλαηνιηθά 
βξίζθεηαη ην ιηκαλάθη Γηαπφξη. Βξίζθεηαη ζε έλα ζηελφ, ακκψδε ηζζκφ, πιάηνπο 
400-800 κέηξσλ, ν νπνίνο ζπλδέεη ηελ νξεηλή ρεξζφλεζν ηνπ Φαθνχ κε ηελ 
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ππφινηπε Λήκλν. ηηο δπν αθηέο ηνπ ηζζκνχ ζρεκαηίδνληαη ηα ιηκάληα: ηνπ Κνληηά 
ζηα αλαηνιηθά θαη ηνπ Γηαπνξίνπ ζηα δπηηθά πξνο ηνλ θφιπν ηνπ Μνχδξνπ. ηελ 
πεξηνρή ππάξρεη πγξνβηφηνπνο κε αμηφινγε νξληζνπαλίδα. 
 
 Πνξηηαλό 

 
 Σν ρσξηφ Πνξηηαλνχ ηνπ νπνίνπ ην φλνκα ζεκαίλεη «θαηλνχξην ιηκάλη» 
πξσηναλαθέξεηαη ζε έλαλ ηαμηδησηηθφ ράξηε ηνπ 1785. Σν ρσξηφ νρπξψζεθε θαηά 
ην 17ν αηψλα απ' ηνπο Δλεηνχο. ήκεξα παξακέλεη εξεηπσκέλνο έλαο  ελεηηθφο 
πχξγνο ζην ζεκείν Μέιαγγαο. Σν ρσξηφ δηαζέηεη πινχζηα ιανγξαθηθή θαη 
θαιιηηερληθή παξάδνζε. Αμίδεη θαλείο λα επηζθεθζεί ην πινχζην ιανγξαθηθφ ηνπ 
Μνπζείν. ην Πνξηηαλνχ είραλ ζηξαηνπεδεχζεη νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ην 1915 
θαη εδψ είρε εγθαηαζηήζεη ην ζηξαηεγείν ηνπ ν Οπίλζηνλ Σζψξηζηι ηελ ίδηα επνρή, 
φηαλ σο Πξψηνο Λφξδνο ηνπ Αγγιηθνχ Ναπαξρείνπ δηεχζπλε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ 
ζπκκάρσλ ζηελ Καιιίπνιε. Σν αξρνληηθφ πνπ ηνλ θηινμέλεζε πξφζθαηα 
αλαπαιαηψζεθε. ψδεηαη θαη ε πνιπζξφλα ηνπ γξαθείνπ ηνπ ´Αγγινπ πνιηηηθνχ. 
Έμσ απφ ην ρσξηφ ζε ζπκκαρηθφ λεθξνηαθείν, είλαη ζακκέλνη λεθξνί ησλ 
επηρεηξήζεσλ ηεο Καιιίπνιεο.  
 
 Νέα Κνύηαιε 
 
 Ζ Νέα Κνχηαιε ρηίζηεθε ην 1926 ζηε κεζεκβξηλή πιαγηά ηνπ ιφθνπ 
ηξνκπφιηζνο, γηα λα εγθαηαζηαζνχλ νη πξφζθπγεο απφ ηελ Κνχηαιε ηεο 
Πξνπνληίδαο. Ζ Νέα Κνχηαιε απνηειεί ην δεχηεξν ρσξηφ ηεο Λήκλνπ πνπ 
ρηίζηεθε απφ ηνπο πξφζθπγεο ηεο Μηθξαζίαο. Δίλαη ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά ζηνλ 
θφιπν ηνπ Μνχδξνπ. Απιψλεηαη απφ ην πεπθνδάζνο ηεο Αγίαο Σξηάδαο, πνπ 
θχηεςαλ νη πξφζθπγεο θαη κέζα απφ πεξηπνηεκέλα ζπίηηα θαη απιέο πνπ είλαη 
πληγκέλεο ζηηο ηξηαληαθπιιηέο θαη ηα γεξάληα, θαηαιήγεη ζην γξαθηθφ πεηξφρηηζην 
ιηκαλάθη, ην γεκάην κε ςαξάδηθεο βάξθεο θαη θαΐθηα.  
 

 
Νέα Κνχηαιε 

 
 Tν ρσξηφ έγηλε νλνκαζηφ θέληξν ζπνγγαιηείαο ηέρλε πνπ ζηακάηεζε ηε 
δεθαεηία ηνπ 70. Δθεί βξίζθεηαη ην «Μνπζείν Ναπηηθήο Παξάδνζεο θαη 
πνγγαιηείαο», φπνπ παξνπζηάδεηαη ε λαπηηθή δσή ησλ Kνπηαιηαλψλ πξηλ απφ 
ηνλ μεξηδσκφ ηνπο απφ ηελ Πξνπνληίδα, κέζα απφ ηα θεηκήιηα, ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 
δπηψλ, ηα εμαξηήκαηα ησλ ζπνγγαιηεπηηθψλ θατθηψλ, ηα είδε ησλ ζθνπγγαξηψλ, ηα 
εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο ησλ ζθνπγγαξηψλ. Δπίζεο, ζην κνπζείν 

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=65642
http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=65642
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εθηίζεηαη αξραηνινγηθή ζπιινγή, ε νπνία απνηειείηαη απφ αληηθείκελα πνπ 
πεξηζπλέιεμαλ νη ζθνπγγαξάδεο απφ ηα βάζε ηεο ζάιαζζαο.  
 

 
Αγ. Ησάλλεο Νέα Κνχηαιε 

 
 ε κηθξή ζρεηηθά απφζηαζε απφ ην ιηκάλη ηεο Ν. Κνχηαιεο, ππάξρεη έλα 
λεζάθη πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλν ην εθθιεζάθη ηνπ Άε-Νηθφια. Ζ πξφζβαζε 
ζηε εθθιεζάθη απηφ γίλεηαη κφλν δηα ζαιάζζεο ελψ ζε πεξίνδν άκπσηεο ην 
επίπεδν ηεο ζάιαζζαο κεηαμχ ζηεξηάο θαη λεζηνχ θηάλεη ζην κηζφ κέηξν πεξίπνπ 
νπφηε επηηξέπεη ζηνλ επηζθέπηε λα θζάζεη ζην λεζάθη κε ηα πφδηα. 
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ΓΙΑΜΟΝΗ-ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ- ΠΟΛΙΣΙΜΟ 
 

Ξελνδνρεία 

 
 ηελ Λήκλν ππάξρνπλ μελνδνρεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζε δηάθνξεο 
πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ πνπ θαιχπηνπλ θάζε απαίηεζε θηινμελίαο. ηνηρεία γηα ηηο 
δηαζεζηκφηεηεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο εληνπίδνληαη ζην δηαδίθηπν φπνπ ηα 
πεξηζζφηεξα δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα. 
 

Πνιηηηζηηθέο Γνκέο 

 

  
Λανγξαθηθφ Μνπζείν Πνξηηαλνχ 

 
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Μχξηλαο 

  
Μνπζείν Ναπηηθήο Παξάδνζεο θαη πνγγαιηείαο Πηλαθνζήθε Βαιθαληθήο Εσγξαθηθήο 

 

Ολνκαζία Πεξηνρή Σειέθωλν 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Μχξηλα 2254022990 

Λανγξαθηθφ Μνπζείν Πνξηηαλνχ 2254051785 

Μνπζείν Ναπηηθήο Παξάδνζεο  
θαη πνγγαιηείαο 

Νέα Κνχηαιε 2254092383 

Βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηνο «Απνζηφινπ 
Καξαηδά» 

Μχξηλα 2254023513 

Πηλαθνζήθε Βαιθαληθήο Εσγξαθηθήο Κνληηάο - 

Κηλεκαηνζέαηξν ζην πνιηηηζηηθφ θέληξν 
«Μαξνχια». 

Μχξηλα cinemaroula.blogspot.gr 
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 Δθδειώζεηο 

 
 ην λεζί πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηνδηθά δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη 
ην ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή είλαη κεγάιν. Ηδηαίηεξε αλαθνξά νθείιεηε λα γίλεη 
ζηνπο ηππηθνχο αγψλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρσξηφ Καιιηφπε ηελ εκέξα 
ενξηήο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. 
 

  
Ηππηθνί Αγψλεο 

 
 Σελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη πιεζαίλνπλ νη ηνπηθέο εθδειψζεηο θαη 
παξαζηάζεηο. Δπηπιένλ νξγαλψλνληαη θαινθαηξηλά θεζηηβάι κε ππαίζξηεο 
ζπλαπιίεο.  
 
 Υώξνη Δζηίαζεο  
 
 ηε Λήκλν ππάξρνπλ φισλ ησλ εηδψλ ρψξνη εζηίαζεο γηα ηελ ςπραγσγία 
ησλ θαηνίθσλ παξέρνληαο πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Ζ αξηζκεηηθή πνζφηεηα  
ηνπο θπζηθά, είλαη αλάινγε ηνπ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη ηεο 
επνρήο ηνπ έηνπο, θαιχπηνληαο σζηφζν κε ην παξαπάλσ, ηηο νηθνγελεηαθέο θαη 
θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 
 

 
Δπηινγέο βξαδηλήο εμφδνπ  ζην Ρσκέηθν Γηαιφ 

 
 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTgsnVzJTUAhVJVxoKHR2dBqMQjRwIBw&url=http://pravlis.gr/index.php/gr/lemnos/lemnos-plirofories/lemnos-restaurants&psig=AFQjCNE6nU3UbDFstUo_ETj1ybqtRkB_qA&ust=1496129870671929
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 Ο φγθνο ησλ επηινγψλ βξίζθεηαη ζηε Μχξηλα, φπνπ ζπλαληψληαη θάζε ινγήο 
ηαβέξλεο, κεδεδνπσιεία θαη εζηηαηφξηα πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θηινμελνχλ 
κνπζηθά ζρήκαηα, δίλνληαο ηδηαίηεξν ηφλν ζηελ δηαζθέδαζε. Δπηπιένλ ππάξρνπλ 
θαη λπθηεξηλά bars γηα λπθηεξηλή δηαζθέδαζε, πνπ ην θαινθαίξη πιεζαίλνπλ.  
 

 
Καινθαηξηλφ bar 

 
 ρεδφλ ζε θάζε ρσξηφ ππάξρνπλ γξαθηθέο ηαβέξλεο φπνπ αμίδνπλ νη 
επηινγέο ησλ ηνπηθψλ ζπληαγψλ αιιά θαη θξαζηνχ γηα ηα νπνία δηαθξίλεηαη ε 
Λήκλνο. Πξνηεηλφκελεο επηινγέο είλαη ην θαηζηθάθη Καζπαθηλφ (θαηζίθη ζην 
θνχξλν κε ξχδη θαη επηθάιπςε θξέζθν θαιαζάθη Λήκλνπ), ε ηπξφπηηα Λήκλνπ κε 
 ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ αξσκαηηθφ δπφζκν, ν Άθθνο (Λεκλία θάβα), κειίρισξν 
ζαγαλάθη θαη πεηεηλφ κε  θισκάξηα (ηνπηθέο ρπινπίηεο). Λφγσ ησλ κηθξψλ 
απνζηάζεσλ ζην λεζί ε επηινγή εμφδνπ ζε θάπνην ρσξηφ δελ απνηειεί 
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα.  
 

 
Σαβέξλα ζην ρσξηφ Λχρλα 

 
 Σνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ππάξρνπλ πνιιέο νξγαλσκέλεο παξαιίεο 
πεξηκεηξηθά ηνπ λεζηνχ. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH6t__yZTUAhWGBBoKHWXHBqgQjRwIBw&url=http://limniakifoni.gr/?p=32415&psig=AFQjCNHzLYTlXZTD9EZrcpMAeS5xTbRzDQ&ust=1496128948362594
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Σν Σκήκα Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ ηεο 88 ΓΗ είλαη Πάληα ζηε δηάζεζή ζαο γηα 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κε ηελ πξνζδνθία φηη ζα κπνξέζνπκε λα ζαο 
εμππεξεηήζνπκε 

 
Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: 

 
22540-85212, 85213 

 
ΔΦΑΓ: 864-5212-13 

 
αο επρφκαζηε θαιή εγθαηάζηαζε θαη παξακνλή ζηελ λήζν Λήκλν 

 
χληαμε-Δπηκέιεηα 

 
Δπίιαξρνο Νηθφιανο Καηζαξφο 

 

 


