
Χώρος Διεξαγωγής 

Το 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) του Τμήματος 

Κοινωνιολογίας θα διεξαχθεί στην Μυτιλήνη της Λέσβου. Η Λέσβος έχει πληθυσμό 

85.330 κατοίκους, ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Βορειοανατολικού Αιγαίου 

και είναι το τρίτο σε μέγεθος ελληνικό νησί μετά την Κρήτη και την Εύβοια.  

Η Λέσβος διαθέτει πολλές φυσικές ομορφιές, σπάνια γεωλογικά μνημεία, 

μοναδικές εναλλαγές στα τοπία της, αρχαιολογικούς θησαυρούς και οικισμούς 

εξαίρετου αρχιτεκτονικού κάλλους. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να απολαύσει 

μοναδικούς υγροβιότοπους, καταρράκτες, ιαματικές πηγές, ποικιλόμορφες ακτές και 

παραλίες, ενώ τα μοναστήρια και τα προσκυνήματα είναι πασίγνωστα σε όλη τη 

χώρα. Αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για πεζοπόρους και φυσιολάτρες.  

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Μυτιλήνη. Πρόκειται για σύγχρονη πόλη, 

διοικητικό, εμπορικό και πνευματικό κέντρο, με πληθυσμό 27.247 κατοίκων 

(απογραφή 2001). Είναι έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Νομού και της 

Περιφέρειας, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής.  

Η τοπική οικονομία στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή και συγκεκριμένα 

στην ελαιοκαλλιέργεια, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Ανεπτυγμένος είναι ο 

κλάδος της ποτοποιίας με την παρασκευή του ούζου, ενώ μεγάλη μερίδα του 

πληθυσμού ασχολείται επαγγελματικά με τον τουρισμό.  

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε 

στην σελίδα του Δήμου της Μυτιλήνης: http://www.visit-mytilene.gr/  

 

Αξιοθέατα*  

 Κάστρο της Μυτιλήνης: Στο βόρειο μέρος της πόλης, ανάμεσα σ’ ένα 

καταπράσινο πευκώνα και στη θάλασσα, υψώνονται τα απομεινάρια του 

κάστρου της Μυτιλήνης. Διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση και είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα του μεσογειακού χώρου.  

 Αρχαίο θέατρο Μυτιλήνης: Το αρχαίο θέατρο Μυτιλήνης χρονολογείται από 

τα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια. Σήμερα, αν και σώζεται στην τελευταία 

οικοδομική του φάση, φιλοξενεί κατά καιρούς ποιητικές, μουσικές και 

θεατρικές εκδηλώσεις. 

 Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Μόριας: Tο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο είναι ένα από τα 

εντυπωσιακότερα μνημεία της Λέσβου. Το καλύτερα σωζόμενο κομμάτι του 

βρίσκεται στην περιοχή της Μόριας. Η τοξοστοιχία που σώζεται είναι μήκους 

170 μέτρων και έχει 17 τόξα. 

http://www.visit-mytilene.gr/


 Μουσείο - Βιβλιοθήκη Τεριάντ: Το Μουσείο - Βιβλιοθήκη Στρατή 

Ελευθεριάδη – Tériade με έδρα τη Βαρειά της Μυτιλήνης φιλοξενεί το 

σύνολο του εκδοτικού έργου του Tériade, αποτέλεσμα της συνεργασίας και 

φιλίας του με τους κυριότερους εκφραστές της μοντέρνας τέχνης του 20ού 

αιώνα. 

 Μουσείο Έργων Θεοφίλου: Το Μουσείο Θεοφίλου ανεγέρθηκε το έτος 1964 

σε ένα προάστιο της Μυτιλήνης, τη Βαρειά, εκεί όπου γεννήθηκε και πέρασε 

τα παιδικά του χρόνια ο λαϊκός αυτοδίδακτος ζωγράφος Θεόφιλος 

Χατζημιχαήλ (1867-1934). Στο μουσείο υπάρχουν 86 πίνακες ζωγραφικής με 

θέματα παρμένα από την ιστορία, τη μυθολογία και τη λαογραφία.  

 Μουσείο ούζου ΕΒΑ: Βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο Μυτιλήνης-Καλλονής 

στις εγκαταστάσεις της ποτοποιίας, με αυθεντικά εκθέματα που 

παρουσιάζουν τον τρόπο παρασκευής ούζου  τον περασμένο αιώνα. 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης (παλαιό κτήριο): Στο παλαιό κτήριο του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης ξετυλίγεται η ιστορία της Λέσβου από 

την τελική νεολιθική περίοδο ως την ύστερη Ρωμαιοκρατία.  

 Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης (νέο κτήριο): Το νέο κτήριο του μουσείου 

στεγάζει ευρήματα από την Ελληνιστική ως και τη Ρωμαϊκή Εποχή, η οποία 

κρίνεται ως μία από τις σημαντικότερες περιόδους ανάπτυξης της αρχαίας 

Λέσβου. 

 Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο: To Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο 

της Μυτιλήνης στεγάζει μία από τις πιο αξιόλογες συλλογές του βυζαντινού 

πολιτισμού. Περιλαμβάνει συλλογή εικόνων, ξυλόγλυπτα βημόθυρα, άμφια, 

χειρόγραφα, ιερά σκεύη, δημιουργήματα της εκκλησιαστικής μικροτεχνίας 

κ.ά. 

 Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης: Στη Δημοτική Πινακοθήκη εκτίθενται 

έργα του Γιάννη Tσαρούχη, του Γ. Γουναρόπουλου, του Aντ. Πρωτοπάτση, 

του Oρ. Kανέλλη, του Πικάσο, του Mατίς, του Mόραλη, του Φασιανού, του 

Xρ. Mπότσογλου, χαρακτικά της Bάσως Kατράκη και μια σειρά από πίνακες 

πολλών άλλων σημαντικών Ελλήνων ζωγράφων. Η Δημοτική Πινακοθήκη 

διαθέτει και μία αξιόλογη συλλογή από έργα Λέσβιων ζωγράφων. 

 Μουσείο Λαϊκής Τέχνης: Μέσα στο κτίριο του παλιού Λιμεναρχείου, 

στεγάζεται το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Η συλλογή των εκθεμάτων του, 

αποτελείται από αντικείμενα διαφόρων εποχών. Πήλινα αγγεία, κουμάρια της 

Αγιάσου και του Μανταμάδου περασμένων εποχών, πιάτα με παραστάσεις 

από την παλιά καθημερινή ζωή, πήλινα αντικείμενα και άλλα. 

 Άγιος Θεράπων: O ναός του Αγίου Θεράποντα είναι ένα από τα πλέον 

αναγνωρίσιμα μνημεία του νησιού. H ιστορία του, με τη σημερινή του 

τουλάχιστον μορφή, μόλις ξεπερνά τον ενάμιση αιώνα ενώ τα εγκαίνιά του 



έγιναν το 1935. O ναός είναι χτισμένος με λαξευτούς λίθους, ενώ μεγάλο 

μέρος του υλικού για την ανέγερση του ναού μεταφέρθηκε από το λατομείο 

Σαρμοσάκ της Mικράς Aσίας. 

 Άγιος Αθανάσιος: O ναός του Αγίου Αθανασίου, μητροπολιτικός από τις 

αρχές τουλάχιστον του 18ου αιώνα, βρίσκεται στο κέντρο του παλαιού 

οικισμού της Μυτιλήνης και φαίνεται από μεγάλη απόσταση λόγω του 

εντυπωσιακού γοτθικού καμπαναριού του, ύψους 33 μέτρων. Από το 1798 

φιλοξένησε το λείψανο του νεομάρτυρα Αγίου Θεοδώρου του Βυζαντίου. 

 Άγιοι Θεόδωροι: Η εκκλησία ιδρύθηκε το 1795 μΧ. Ιστορικά ανήκει στη 

μεταβυζαντινή περίοδο. 

* Πηγή: http://www.lesvosgreece.gr/  

 

Μετάβαση στο Νησί 

Η Μυτιλήνη διαθέτει λιμάνι και αεροδρόμιο. Έχει καθημερινή ακτοπλοϊκή 

σύνδεση με τον Πειραιά όλο τον χρόνο και η διαδρομή με στάσεις και σε άλλα νησιά 

κρατάει περίπου 10 ώρες. Η Λέσβος έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση και με άλλα λιμάνια 

όπως: Χίος, Σάμος (Βαθύ, Καρλόβασι), Ικαρία, Λήμνος, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, 

Τουρκία (Αϊβαλί). Αεροπορικώς συνδέεται απευθείας με την Αθήνα και την 

Θεσσαλονίκη σε καθημερινή βάση. Η διάρκεια της πτήσης είναι 55 λεπτά.  

 

Χρήσιμα τηλέφωνα 

Νοσοκομείο Μυτιλήνης: 22510-57700 

Ταξί: 22510-23500, 22510-25900 

Αστικά Λεωφορεία ΚΤΕΛ: 22510-46436 

Υπεραστικά λεωφορεία: 22510-28873 

Λιμεναρχείο Μυτιλήνης: 108, 22510-40827, 22510-24115 

Κρατικός Αερολιμένας Μυτιλήνης: 22510-38700, 22510-61590 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π): 22510-37625 

Αστυνομία: 100, 22510-22012 

Πυροσβεστική: 199 

 

 

http://www.lesvosgreece.gr/


Χάρτης Νησιού 

 

 

 

Φωτογραφίες από τα αξιοθέατα του Νησιού 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


