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Καλωσόρισμα Διοικητού 88ΣΔΙ 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
 
Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε 
 
Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου μετατίθεστε στη φρουρά Λήμνου. 
 
Η 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ» βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και της οικογένειάς σας 
και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, 
καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στη φρουρά Λήμνου. 
 
Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί το Τμήμα Μέριμνας Προσωπικού 
της 88 ΣΔΙ, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22540-85212 – 
85213 (ΕΨΑΔ:864-5212-13), για την παροχή οιασδήποτε πληροφορίας που 
μπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάσταση σας στη Φρουρά. 
 
        Με εκτίμηση 
                                                                          -Ο- 
                                                                                       Διοικητής 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ» 
 
 Η 88 Στρατιωτική Διοίκηση (ΣΔΙ) ιδρύθηκε την 20 Ιουλίου 1974, με έδρα το 
χωριό Αγ. Δημήτριος Λήμνου, μετά από μετονομασία της ήδη προϋπάρχουσας 
123 Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής. 
 
 Την 17 Αυγούστου 1974 η 88 ΣΔΙ μετονομάστηκε σε 123 ΔΤΕ και παρέμεινε 
με αυτό τον τίτλο μέχρι την 20 Απριλίου 1975, όπου μετονομάστηκε και πάλι σε 88 
ΣΔΙ. Από τότε διατηρεί μέχρι και σήμερα την ονομασία αυτή. 
 
 Μέχρι το Φεβρουάριο 2005 το Στρατηγείο της Στρατιωτικής Διοίκησης, 
στεγάστηκε στο νεοκλασικής αρχιτεκτονικής διατηρητέο κτίριο, του 
Χριστοδουλίδειου Ιδρύματος στην περιοχή Ρωμέικος Γιαλός. 
 

Άποψη του παλαιότερου Στρατηγείου της Ταξιαρχίας 
 
 Από το Μάρτιο 2005 το Στρατηγείο της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ», στεγάζεται σε 
σύγχρονες εγκαταστάσεις στο 1ο χλμ. της επαρχιακής οδού Μύρινας – Μούδρου. 
 

 
Άποψη του Στρατηγείου της Ταξιαρχίας 
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Έμβλημα του Σχηματισμού 

 

 
 

«Ποιείν α κελεύει πατρίς» 
 
 Το έμβλημα της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης απεικονίζει τη νήσο Λήμνο και 
δύο μυθικά τέρατα (γρύπες), που στην μυθολογία εμφανίζονται ως φύλακες 
θησαυρών, σχετίζονται με την επαγρύπνηση και την εκδίκηση - τιμωρία κάθε 
επίδοξου επιβουλέα και συμβολίζει την αποφασιστικότητα του Σχηματισμού για 
την προάσπιση της Νήσου. 
 
 Κοσμείται από την ρήση «Ποιείν α κελεύει Πατρίς» και είναι η απάντηση του 
Σωκράτη στους φίλους του, όταν του πρότειναν να δραπετεύσει, από τη φυλακή, 
προκειμένου να αποφύγει τη θανατική καταδίκη.  
 

Χρήσιμα Στοιχεία Επικοινωνίας 
 

Διεύθυνση Στρατηγείου:  Στρδο «ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ», 
     ΤΚ 81400, Μύρινα Λήμνου 
 
Τηλέφωνα:    2254085100 (Τ/Κ) 
     22540-85212 – 85213 (Γρ. Μέριμνας Προσωπικού) 
     ΕΨΑΔ: 864-5212-13 
Ε-mail:    sdi88str@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sdi88str@gmail.com
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ΠΑΡΟΧΕΣ-ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ» 
 

Λέσχη Αξκών Φρουράς Μύρινας (ΛΑΦ ΜΥΡΙΝΑΣ) 
 
 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». Διαθέτει υποδομές για τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο καθώς και 
παιδική χαρά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2254085262. 
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Παιδική χαρά ΛΑΦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λ.Α.Φ. Μύρινας 
 
 
 Η αίθουσα της Λέσχης διατίθεται για διάφορες εκδηλώσεις (χορούς,  
γενέθλια, συνεστιάσεις κλπ), κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και έγκρισης 
της Ιεραρχίας της 88 ΣΔΙ. 
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Στρατιωτικό Πρατήριο (ΣΠ ΛΗΜΝΟΥ) 
 
 Λειτουργεί Πρατήριο στο Στρδο «ΤΣΙΜΟΥΡΗ», πλησίον της ΛΑΦ ΜΥΡΙΝΑΣ, 
στο Ρωμέικο Γιαλό με επιλογές προϊόντων σε οικονομικές τιμές και έκδοση 
προσφορών. Παρέχει είδη super market, καθώς και στρατιωτικά είδη. 
Πληροφορίες για τις τρέχουσες προσφορές, αποστέλλονται και προσωπικά στα 
στελέχη τα οποία σε εθελοντική βάση δηλώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας στην 88 
ΣΔΙ/ΓΕΠ (e-mail: sdi88str@gmail.com), προκειμένου να ενημερώνονται για 
συναφή θέματα - προσφορές. Το τηλέφωνο επικοινωνίας του ΣΠ ΛΗΜΝΟΥ είναι: 
2254085261. 
 

 
 

Ημέρα ΠΡΩΪ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
Χειμερινό ωράριο Θερινό ωράριο 1/4 - 31/10 

Δευτέρα ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 
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 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στρατιωτικό Πρατήριο 

mailto:sdi88str@gmail.com
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Ξενώνες 
 
 Στο πλαίσιο της παροχής διευκολύνσεων τόσο σε στελέχη τα οποία εκτελούν 
διατεταγμένη υπηρεσία όσο και σε επισκέπτες - φιλοξενούμενους της 88 ΣΔΙ 
λειτουργούν στην πόλη της Μύρινας και ειδικότερα στο Στρδο «ΤΣΙΜΟΥΡΗ» 
(εντός του οποίου ευρίσκεται η ΛΑΦ ΜΥΡΙΝΑΣ και το ΣΠ ΛΗΜΝΟΥ), 4 ξενώνες 
των 4 ατόμων και 1 ξενώνας των 3 ατόμων. Σύνολο: 19 άτομα.  
 
 

 
Ξενώνες Μύρινας 

 

 
 
 

 Η διάθεσή των γίνεται, κατόπιν αίτησης προς την 88 ΣΔΙ/7ο ΕΓ (τηλ 
2254085271, ΦΑΞ 2254024520) και έγκρισης της Ιεραρχίας της 88 ΣΔΙ. 
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Βρεφονηπιακός Σταθμός Φρουράς ΛΗΜΝΟΥ 
 
 Από το Σεπτέμβριο του 2005 λειτουργεί στη Λήμνο Βρεφονηπιακός Σταθμός 
του Στρατού Ξηράς στο Στρδο «ΑΝΘΛΓΟΥ ΒΕΡΤΣΩΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ» στη 
περιοχή Πλατύ.  
   

  
Βρεφονηπιακός Σταθμός 

 
 Αιτήσεις υποβάλλονται από 1 Ιουνίου έως 10 Αυγούστου. Η κατάθεση των 
αιτήσεων από τους δικαιούχους, είναι δυνατή και στη Μονάδα που υπηρετούν, 
εφόσον έχει κοινοποιηθεί η μετάθεσή τους κατά το τρέχον έτος για τη Φρουρά 
Λήμνου. Οι  Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες,  υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις στην 
88 ΣΔΙ/1ο ΕΓ. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του Σταθμού στο τηλέφωνο 
2254025956. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-10- 
 

Ενημερωτικός οδηγός Φρουράς Λήμνου     

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 
 

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

 
 

 Πληροφορίες για θέματα στέγασης σε ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ, παρέχονται 
από αρμόδιο επιτελή της 88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ, στα τηλέφωνα: 2254085247-2254085272, 
(ΕΨΑΔ:5272-5247). 
 
 Παρακάτω παρατίθεται οπτικό υλικό των ΣΟΑ-ΣΟΜΥ ΣΟΕΠΟΠ 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΥΡΙΝΑ 

ΣΟΑ ΜΥΡΙΝΑΣ 19 

ΔΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

43 ΣΟΑ 
20 ΣΟΑ ΑΓΑΜΩΝ 

14 ΣΟΜΥ 
4 ΣΟΜΥ ΑΓΑΜΩΝ 

44 ΣΟΕΠΟΠ 
10 ΣΟΕΠΟΠ ΑΓΑΜΩΝ 

85 ΣΟΑ 
21 ΣΟΑ ΑΓΑΜΩΝ 

ΣΟΑ ΒΕΡΤΣΩΝΙΟΥ 24 
ΣΟΑ ΑΓΑΜΩΝ 
ΑΝΔΡΩΝΙΟΥ 20 

ΣΟΜΥ ΑΝΔΡΩΝΙΟΥ 14 
ΣΟΜΥ ΑΓΑΜΩΝ 

(Κτηριακό συγκρότημα 
ΣΟΕΠΟΠ Μύρινας) 

4 

ΣΟΕΠΟΠ ΜΥΡΙΝΑΣ 32 
ΣΟΕΠΟΠ ΑΓΑΜΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 10 

27 ΣΟΜΥ 
4 ΣΟΜΥ ΑΓΑΜΩΝ 

ΣΟΕΠΟΠ ΕΓΓΑΜΩΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 12 

ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ 
ΣΟΑ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 16 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

30 ΣΟΑ 
6 ΣΟΜΥ 

ΣΟΜΥ 
ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 4 

ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ 

ΣΟΑ ΝΕΑΣ 
ΚΟΥΤΑΛΗΣ 14 

ΣΟΜΥ 
ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 2 

ΜΟΥΔΡΟΣ 

ΣΟΑ ΜΟΥΔΡΟΥ 12 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

12 ΣΟΑ 
1 ΣΟΑ ΑΓΑΜΩΝ 

7 ΣΟΜΥ 
9 ΣΟΕΠΟΠ 

3 ΣΟΕΠΟΠ ΑΓΑΜΩΝ 

53 ΣΟΕΠΟΠ 
13 ΣΟΕΠΟΠ 

ΑΓΑΜΩΝ 

ΣΟΜΥ ΕΓΓΑΜΩΝ 
ΜΟΥΔΡΟΥ 7 

ΣΟΕΠΟΠ ΕΓΓΑΜΩΝ 
ΜΟΥΔΡΟΥ 9 

ΣΟΕΠΟΠ ΑΓΑΜΩΝ 
ΜΟΥΔΡΟΥ 3 

ΣΟΑ ΑΓΑΜΩΝ 
ΜΟΥΔΡΟΥ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 203 
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 ΣΟΑ Βερτσώνη (χ. ΠΛΑΤΥ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 ΣΟΑ Μύρινας 
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 ΣΟΑ - ΣΟΜΥ Λιβαδοχωρίου 
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ΣΟΑ - ΣΟΜΥ Νέας Κούταλης 
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 ΣΟΑ-ΣΟΜΥ Μούδρου 
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 ΣΟΕΠΟΠ Μούδρου [Στρδο «ΔΗΜΟΥΛΑ»] 
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ΣΟΑ ΑΓΑΜΩΝ-ΣΟΜΥ Αδρωνίου – Μύρινας 
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ΣΟΕΠΟΠ Μύρινας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
ΣΟΕΠΟΠ  Στρδου «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ» 
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Ιδιόκτητες Κατοικίες προς Ενοικίαση 
 
 Το γραφείο Μέριμνας Προσωπικού της 88 ΣΔΙ διαθέτει στοιχεία οικιών προς 
ενοικίαση, που παρέχουν συνάδελφοι, νυν ή πρώην ενοικιαστές αυτών. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 2254085212-85213. 
  

ΚΑΑΥ 
 
 Στη νήσο Λήμνο δεν υπάρχουν ΚΑΑΥ. 
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Υπηρεσία Τηλέφωνο 

88 ΣΔΙ/ΚΕΠΙΚ 2254085100, ΦΑΧ: 2254024520 
Email: sdi88str@gmail.com 

Υπασπιστήριο 22540-85121 

88 ΣΔΙ/1ο ΕΓ  
(και Γραφείο Μέριμνας Προσωπικού) 

2254085101 
22540 85212-13 

ΕΨΑΔ: 864 5212-13 

88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ (ΣΟΑ) 225408-5247, 5272 
ΕΨΑΔ: 864 5247-5272 

88 ΣΔΙ/7ο ΕΓ (ΞΕΝΩΝΕΣ) 2254085271 
ΕΨΑΔ: 864-5271 

Συντονιστής Σχηματισμού 2254085114-2254022968 όλο το 
24ωρο 

Φρουραρχείο 22540 27622 
Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας 22540 22200 
Αστυνομικό Τμήμα Μούδρου 22540 71201 

Αστυνομικό Τμήμα Κοντοπουλίου 22540 41201 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 22540 22199, 24815 

Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου 2254350400 
Γραφείο Πληροφόρησης ΔΟΥ 22543 51128 

Δημαρχείο 22543 50000 
Επαρχείο 22540 22996 

ΚΕΠ 22540 41078 
Δ Ε Η (βλάβες) 22540 26650 
Ο Τ Ε (Βλάβες) 22540 22121 
ΕΛΤΑ Μύρινας 22540 22462 

 
 Επικοινωνίες 
 
 Στη Λήμνο υπάρχουν εξυπηρετήσεις επικοινωνιών (κινητή τηλεφωνία – 
συνδρομητικές υπηρεσίες τηλεόρασης κ.λπ.) όλων των μεγαλύτερων εταιριών που 
έχουν πανελλαδική κάλυψη.  
 
 Πάροχοι Ηλεκτρικού Ρεύματος 
 
 Στη πόλη της Μύρινας υφίσταται πρακτορείο ενημέρωσης της ΔΕΗ, χωρίς 
δυνατότητα νέας σύνδεσης (τηλ:2254026169), καθώς η έδρα της εταιρίας 
βρίσκεται στην Χίο (το αίτημα σύνδεσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά με 
αλληλογραφία). Ωστόσο στη Λήμνο δραστηριοποιούνται πλέον και άλλες ιδιωτικές 
εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.  
  

mailto:sdi88str@gmail.com
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Τράπεζες 
 

Ονομασία Τηλέφωνο 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 2254020232 

Eurobank 2254029140 
PiraeusBank 22540 26230 
AlphaBank 22540 24849 

* (Δεδομένα από διαδίκτυο) 
 
 ΔΟΥ 
 
 Στη Λήμνο υπάρχει Γραφείο Πληροφόρησης, καθώς η έδρα της ΔΟΥ 
βρίσκεται στην Μυτιλήνη. 
 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
 
 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 

 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

 
 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 2254085212-85213. 
 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 
 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).  
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Αεροδρόμιο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» 

 
Πολιτική Αεροπορία 

 
 Οι παρακάτω αεροπορικές εταιρίες συνδέουν την Λήμνο με προορισμούς: 
 

Αεροπορική Εταιρία Τηλέφωνο 
AEGEAN 22540 24617 – 24446 

SKY 22540 25690 
 
* (Δεδομένα 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. 
 

 
Λιμάνι Μύρινας 
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Ακτοπλοϊκή Εταιρία Πλοίο 

BLUE STAR 
Ε/Γ-Ο/Γ  «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» 

Ε/Γ-Ο/Γ «AQUA BLUE» 
«ΑΙΟΛΙΣ» Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΙΟΛΙΣ» 

Λιμεναρχείο Τηλέφωνο 
Μύρινας Λήµνου 2254022225 

Καβάλας 2510223716 
Μυτιλήνης 2251040827 

Θεσσαλονίκης 2310531645, 2310531646 
Λαυρίου 2292026859 

Άγιος Ευστράτιος 2254093393 
* (Δεδομένα 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 Δημήτριος 10,5 Km Πλάκα 46 Km 
Δάφνη 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 
 
* (Δεδομένα 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 2254085212-85213. 
 
 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 2254085212-85213. 
 
 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 2254085212-85213. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-25- 
 

Ενημερωτικός οδηγός Φρουράς Λήμνου     

 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

Νηπιαγωγεία 
 

Ονομασία Σχολείου Τηλέφωνο e-mail 
Ολοήμ. Νηπ. Αγ. Δημητρίου 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 

* (Δεδομένα από Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λέσβου) 
 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
 

Ονομασία Σχολείου Τηλέφωνο E-MAIL 
Ολοήμ. Δημ. Σχολείο  

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

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

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

Ολοήμ. Δημ. Σχολείο 
Κοντοπουλίου 2254041204 mail@dim-kontop.les.scg.gr 

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

Ολοήμ. Δημ. Σχολ.  
Νέας Κούταλης 2254092380 mail@dim-n-koutal.les.sch.gr 

Ειδικό Δημ Σχολείο Καλλιθέας - 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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* 
(Δεδομένα από Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λέσβου) 
 

Δευτεροβάθμια 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 

* (Δεδομένα από Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λέσβου) 
 

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

Τμήμα Διεύθυνση Τηλεφ. Κέντρο 
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 2254083000 
 
* (Δεδομένα από διαδίκτυο) 
 

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 2254085212-
85213. 
 
 
 
 
 

Διθέσιο Δημ. Σχολείο Ειδικής 
Αγωγής 

kallith.les.sch.gr 

mailto:mail@dim-eid-kallith.les.sch.gr
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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. 
 

  
Δημοτικό 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.Δημητρίου Τμήμα ποδοσφαίρου 

Αθλητικός  Όμιλος Κάσπακα Κάσπακα Τμήμα ποδοσφαίρου 
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Ονομασία Περιοχή Πληροφορίες 

Αθλητικός Όμιλος ΑΗΤΟΣ Πλάκας - 
Παναγιάς Τμήμα ποδοσφαίρου 

Αθλητικός Σύλλογος «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Καμίνια Τμήμα ποδοσφαίρου 
Αθλητ. Μορφ. Συλ. Θάνους Θάνος Τμήμα ποδοσφαίρου 

Αθλητ. Όμιλος Θάνους Θάνος Τμήμα ποδοσφαίρου 
Ιππικός Σύλλογος Λήμνου «ΔΙΠΟΛΙΣ» 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. «ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ» Ν. Κούταλη Τμήμα ποδοσφαίρου 
Ποδοσφ. Όμιλος Σαρδών «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» Σαρδές Τμήμα ποδοσφαίρου 

Αθλητικός Σύλλογος «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» Κοντοπούλι Τμήμα ποδοσφαίρου 
και στίβου 

 
* (Δεδομένα 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 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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 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 Δημητρίου Άγιος 
 

- 
Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Αθλητ. Σύλ. «ΕΡΜΗΣ» Βάρος 2254031588 

Σύλλογος Καλλιθιωτών «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Καλλιθέα - 
Εκολιτιστικός Σύλλογος Πορτιανού Πορτιανού 2254051446 

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

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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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 

 
 
 Οι συμβεβλημένοι με το ΥΕΘΑ ιατροί της Λήμνου είναι οι παρακάτω (για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ΔΥΓ/88 ΣΔΙ 
«ΛΗΜΝΟΣ» στο τηλέφωνο 22540 85246, καθώς και στην ιστοσελίδα army.gr):  
 
 

Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο  Διεύθυνση Τηλέφωνο 

Διαγνωστικό 
Εργαστήριο Λήμνου Ιατρική Α.Ε Λ.Δημοκρατίας 20, 

Μύρινα Λήμνου 2254025425 

Γυναικολόγος Χαραλαμπίδης  
Χαρίλαος 

Γαροφαλλίδου 46, 
Μύρινα Λήμνου 

2254027712 
6934038923 

Λογοθεραπευτής Ανεστοπούλου Ελένη Μούδρος Λήμνου 2254071325 
6951771098 

Καρδιολόγος Μαρινάκης Νικόλαος 
Μητροπόλεως και 

Αντωνιάδη 1,  
Μύρινα Λήμνου 

2254024477, 
2254023170 

κιν.6945702813 

Λογοθεραπευτής Αβράμη Γεωργία Εστίας 8 
Μύρινα Λήμνου Κιν. 6989791563 

Μικροβιολόγος Τσιρακίδης Γεώργιος 

Γαροφαλλίδου 44, 
Μύρινα Λήμνου 

2254025277 
Κιν.6942475640 

Απέναντι εκκλησίας 
Αγ. Δημητρίου, 

 Κοντοπούλι 
Λήμνου 

2254042020 
Κιν. 6942475640 

  

Οφθαλμίατρος Μαγκούτης Αθανάσιος 
Λεωφόρος 

Δημοκρατίας 6, 
Μύρινα Λήμνου 

2254400163 
Κιν.6972211599 

Παθολόγος Καϊτανίδης Κων/νος Γαροφαλλίδη 25, 
Μύρινα Λήμνου 

2254026103 
κιν.6972270768 

Παθολόγος Λούκας Θωμάς Γαροφαλλίδη 44, 
Μύρινα Λήμνου 

2254020011, 
κιν.6937032012 

Παθολόγος Κατής Τριαντάφυλλος Μητροπόλεως 7, 
Μύρινα Λήμνου 

2254110018 
κιν.6946068250 

Παιδίατρος Κατήρα Όλγα 
Λ. Δημοκρατίας 38, 

Μύρινα Λήμνου 
 

2254020044, 
κιν.6945350259 

Παιδίατρος Κατσώνη Μάλαμα Ελ. Βενιζέλου 14, 
Μύρινα Λήμνου 

2254026129, 
κιν.6955473698 

 
* (Δεδομένα από http://army.gr/el/themata-prosopikoy/ygeionomika/symvevlimenoi-iat 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΜΝΟ 
 

Ονομασία 
 
 Τα διάφορα προσωνύμια της Λήμνου, όπως Ανεμόεσσα, Αιθαλία, Πυρόεσσα, 
Σιντηίδα, Δίπολις κ.ά., απηχούν τη μυθολογική και ιστορική της πορεία. Λόγω της 
σημαίνουσας γεωγραφικής της θέσης, έλκυσε εξαρχής το ειδικό ενδιαφέρον για 
αυτήν. Για πρώτη φορά το όνομα Λήμνος παρουσιάζεται σε πινακίδες της Πύλου 
(1200 π.χ.) με το εθνικό όνομα Lamniae (δηλ. Λήμνιες γυναίκες). Το όνομα 
Λήμνος προέρχεται από την ομηρική λέξη 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 Δημοκρατίας, αλλά και  στη συνέχεια κατά τους βυζαντινούς χρόνους. 
 

Γεωγραφία 
 
 Στην Περιοχή Ευθύνης της 88 ΣΔΙ 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 
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 Δήμο με 4 

32  

18 

39  

72  

35  

22  

12  

35  
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Δημοτικές Ενότητες (Μύρινας, Μούδρου, Ατσικής και Νέας Κούταλης) ενώ το νησί 
του Αγ. Ευστρατίου αποτελεί ανεξάρτητο Δήμο. 
 
 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 (429 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. 
 

 
Άγιος 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 
τους. Οι Λημνιοί καραβοκύρηδες που ταξίδευαν στο δρόμο τους από και προς τα 
Δαρδανέλια αγνάντευαν το νησί τους από μακριά.  
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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.  
 
 
 
 
 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzj4b3tpPUAhXDVRoKHVBCCF4QjRwIBw&url=http://www.profitisilias.com.gr/index.php/component/k2/item/499-agiosswzwn.html&psig=AFQjCNFHhbp7Tf1If5hhRNUmMuqJlutq7A&ust=1496089700091374
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzj4b3tpPUAhXDVRoKHVBCCF4QjRwIBw&url=http://www.profitisilias.com.gr/index.php/component/k2/item/499-agiosswzwn.html&psig=AFQjCNFHhbp7Tf1If5hhRNUmMuqJlutq7A&ust=1496089700091374�
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 
 

Μυθολογία 
 
 Ήφαιστος: ο πάτρωνας θεός 
 
 Ο μύθος αναφέρει πως ο Ήφαιστος μπλέχτηκε σε μια αψιμαχία με τον Δία, 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 διέθετε ενεργό ηφαίστειο με το όνομα 
Μόσυχλος. 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 
ΒΔ 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 Διόνυσου 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, 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.  
 

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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.  
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 

 
 Δείγματα 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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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 

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 

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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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, ένα 
μικρό αλλά ισχυρό κάστρο, από το οποίο όμως σώζονται ελάχιστα στοιχεία. Στη 
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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 

 
 Η θέα που προσφέρει το κάστρο είναι μαγευτική. Ανεβαίνοντας στο Κάστρο 
της Μύρινας σήμερα, οι επισκέπτες εκτός από τα ερείπια του παλιού οχυρού, 
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μπορούν να δουν και τους σημερινούς «κατοίκους» του. Στην περιοχή 
κυκλοφορούν ελεύθερα δεκάδες ελάφια του είδους Damadama, τα οποία 
εμφανίζονται να κινούνται ελεύθερα. Πρόκειται για πλατόνια, τα ελάφια της Ρόδου, 
δύο από τα οποία μεταφέρθηκαν εκεί τη δεκαετία του 1970 και 
πολλαπλασιάστηκαν. 
 
 Ρωμέικoς 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 Ρωμεϊκό Γιαλό, όταν ο ορίζοντας 
είναι καθαρός, το βλέμμα φθάνει μέχρι τον Άθω. 
 

 
Ρωμεϊκός 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.  
 

http://www.limnosgreece.gr/el/myrina
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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.  
 
 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 
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. 

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

 
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 
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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 

 
 Το Κουκονήσι υπήρξε ένας οικισμός με συνεχή κατοίκηση από την Πρώιμη 
ως την Ύστερη Χαλκοκρατία (12ος αι. π.Χ.). Στα τέλη της περιόδου, που 

https://greece.terrabook.com/lemnos/el/page/euaggelistria-moudrou
https://greece.terrabook.com/lemnos/el/page/taksiarches-moudrou
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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 Δαρδανελλίων. 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. 
 

  
"Τότε και Σήμερα"  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 
Δαρδανέλια 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, 
στον κόλπο του Μούδρου, για να προετοιμάσουν την προσχεδιασμένη εισβολή και 
να οργανώσουν και να χρησιμοποιήσουν το νησί ως βάση για την επούλωση 

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
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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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. Ότι 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 
των Δυτικών Συμμαχικών Δυνάμεων, της Αντάντ, αφενός, και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας αφετέρου, με τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Με την 

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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συνθήκη αυτή συμφωνήθηκε η κατάπαυση των εχθροπραξιών μεταξύ των 
Συμμαχικών Δυνάμεων, (μετά των οποίων και η Ελλάδα), και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας με κυριότερο αποτέλεσμα την υποχρέωση του ανοίγματος των 
Στενών των Δαρδανελλίων 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. 
 

 
Χορταρόλιμνη 
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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 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
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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 Δήλο, από όπου έφερνε την ιερή φλόγα και κατά την επιστροφή του 
γινόταν πανηγυρική τελετή υποδοχής, με δεήσεις και καθαγιασμούς που 

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
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


-52- 
 

Ενημερωτικός οδηγός Φρουράς Λήμνου     

 

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 
τεχνογνωσίας της, καθρεφτίζεται στην υψηλής στάθμης αρχιτεκτονική και την 
πολεοδομία της Πολιόχνης. 
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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 
Δημήτριο, την αμμουδερή παραλία στο Γομάτι κοντά στη Δάφνη, 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 
Προπούλι. Στην περιοχή μπορεί να δει κανείς απολιθωμένους κορμούς δέντρων 
που θυμίζουν την ηφαιστειογενή φύση του νησιού.  
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 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 Δεσπότης, το Μόσυχλο των αρχαίων, κοντά 
στο εξωκλήσι του Σωτήρος.  
 

  
Κότσινας Αγίασμα 

 
 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 

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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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 
οποίους άλεθαν το σιτάρι. Η Λήμνος - με το όνομα ανεμόεσσα - ήταν λογικό να 
έχει αναρίθμητους ανεμόμυλους, τόσο γιατί φυσά συνεχώς δυνατός αέρας, όσο και 

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?Id=8077
http://www.gtp.gr/LocPage.asp?Id=8077
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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.  
 

 
Διαπόρι 

 
 Λίγο νοτιότερα, υπάρχει η όμορφη παραλία του Εβγάτη, ενώ πιο ανατολικά 
βρίσκεται το λιμανάκι Διαπόρι. Βρίσκεται σε ένα στενό, αμμώδη ισθμό, πλάτους 
400-800 μέτρων, ο οποίος συνδέει την ορεινή χερσόνησο του Φακού με την 
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υπόλοιπη Λήμνο. Στις δυο ακτές του ισθμού σχηματίζονται τα λιμάνια: του Κοντιά 
στα ανατολικά και του Διαπορίου 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 
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 

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=65642
http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=65642
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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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ΔΙΑΜΟΝΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

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. 
 

Πολιτιστικές Δομές 
 

  
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 
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 Εκδηλώσεις 
 
 Στο νησί πραγματοποιούνται περιοδικά διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
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 

 
 

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
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 όγκος των επιλογών βρίσκεται στη Μύρινα, όπου συναντώνται κάθε λογής 
ταβέρνες, μεζεδοπωλεία και εστιατόρια που σε πολλές περιπτώσεις φιλοξενούν 
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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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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Ενημερωτικός οδηγός Φρουράς Λήμνου     

 

 
Το Τμήμα Μέριμνας Προσωπικού της 88 ΣΔΙ είναι Πάντα στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε πληροφορία με την προσδοκία ότι θα μπορέσουμε να σας 
εξυπηρετήσουμε 

 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 

 
22540-85212, 85213 

 
ΕΨΑΔ: 864-5212-13 

 
Σας ευχόμαστε καλή εγκατάσταση και παραμονή στην νήσο Λήμνο 

 
Σύνταξη-Επιμέλεια 

 
Επίλαρχος Νικόλαος Κατσαρός 
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