
Μουσειακές 
Διαδρομές

Το νησί της Λέσβου έχει να επιδείξει μια πλούσια ιστορική και πολιτιστική παράδοση, 

η οποία αντικατοπτρίζεται -εκτός των άλλων- και στις πλούσιες συλλογές των 

Μουσείων της, αρκετά από τα οποία δε διαθέτουν υψηλή αναγνωρισιμότητα.

Με εφαλτήριο το ευρέως αναγνωρίσιμο και με υψηλή επισκεψιμότητα Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου, σας καλούμε να ανακαλύψετε και να επισκεφτείτε 

μια σειρά θεματικών Μουσείων, κατανεμημένων γεωγραφικά σε όλο το νησί της 

Λέσβου, για να γνωρίσετε τον ανεκτίμητο πλούτο που κρύβουν στις συλλογές 

τους.

Τα Μουσεία αυτά είναι: 

● Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Σίγρι)

● Αναγνωστήριο Αγιάσου

● Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922 Σκάλας Λουτρών

● Λαογραφικό Μουσείο Βατούσας

● Λαογραφικό Μουσείο Πλωμαρίου

● Λαογραφικο Μουσείο Ρητίνης Αμπελικού

Σε καθένα από τα παραπάνω Μουσεία έχει υλοποιηθεί και εγκατασταθεί σε 

σταθερό πληροφοριακό σταθμό (info-kiosk) μία ψηφιακή εφαρμογή, ως χρήσιμο 

ερμηνευτικό εργαλείο των συλλογών.

Δικτυωθείτε λοιπόν Μουσειακά και ταξιδέψτε στο πλούσιο πολιτιστικό 
παρελθόν της Λέσβου!

Δ ή μ ο ς  Λ έ ς β ο υ

Περιήγηση στην Ιστορία 
και τον Πολιτισμό της Λέσβου
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Λαογραφικό Μουσείο 
Πλωμαρίου
Το Λαογραφικό Μουσείο πλωμαρίου στεγάζεται στον 
πρώτο όροφο ενός κτιρίου στην κεντρική πλατεία 
του πλωμαρίου, δίπλα σε έναν από τους υπεραιω-
νόβιους πλάτανους της περιοχής. Τα εκθέματά του 
αντικατοπτρίζουν την πλούσια λαογραφική και ναυτική 
παράδοση του τόπου και περιλαμβάνουν:

• Τοπικές παραδοσιακές φορεσιές  
• Οικιακά σκεύη • Νομίσματα 
• Ιστορικά ντοκουμέντα • Έπιπλα 
• Φωτογραφίες • Εργαλεία

1Β 2Β 3Β 4Β

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας απολιθωμέ-
νου Δάσους Λέσβου ιδρύθηκε το 1994 με 
σκοπό τη μελέτη, προστασία, συντήρηση και 
ανάδειξη του απολιθωμένου Δάσους Λέ-
σβου, που αποτελεί ένα διατηρητέο φυσικό 
μνημείο με παγκόσμια αναγνώριση. ή έδρα 
του Μουσείου βρίσκεται στον οικισμό Σίγρι 
της Δυτικής Λέσβου, στο κέντρο της προ-
στατευόμενης περιοχής του απολιθωμένου 
δάσους.
οι μόνιμες εκθέσεις του διαρθρώνονται σε 
δύο αίθουσες:
1. Αίθουσα Απολιθωμένου Δάσους

Στην αίθουσα αυτή παρουσιάζονται σε 
εκθεσιακές ενότητες: 
• η εξέλιξη των φυτών στη γη,
• η χλωρίδα του Απολιθωμένου Δά-
σους,
• το υποθαλάσσιο τμήμα του απολι-
θωμένου δάσους,
• αντιπροσωπευτικά φυτικά απολιθώ-
ματα του Ελληνικού χώρου,
• τεκμήρια για τα ζώα του Απολιθωμέ-
νου Δάσους,
• καθώς και μία ειδική αναφορά στο Θε-
όφραστο, το φιλόσοφο που γεννήθηκε 
στη Λέσβο και θεωρείται ο πατέρας της 
ορυκτολογίας, της βοτανικής και της οι-
κολογίας. 

2. Αίθουσα «Η εξέλιξη του Αιγαίου»
Στην δεύτερη αίθουσα «ή εξέλιξη του αι-
γαίου» παρουσιάζονται:
• τα γεωλογικά φαινόμενα και οι δι-
εργασίες που οδήγησαν στη δημιουργία 
του απολιθωμένου Δάσους, 
• η γεωλογική ιστορία της λεκάνης του αιγαίου τα τελευταία 20 εκατομμύ-
ρια χρόνια. 

Αναγνωστήριο Αγιάσου
Το αναγνωστήριο αγιάσου «ή ανάπτυξη», ιδρύθηκε 
στα τέλη του προηγούμενου αιώνα (1894), ως συλ-
λογικός φορέας με στόχο την προώθηση των γραμμά-
των και των τεχνών, στο πλαίσιο της αγιασώτικης κοι-
νωνίας.
Μέχρι και σήμερα συνεχίζει την πολύτιμη πολιτιστική 
του δράση στους παρακάτω τομείς:
• Βιβλιοθήκη Αναγνωστηρίου

Τα βιβλία του αναγνωστηρίου, ελληνικά και ξενό-
γλωσσα, καλύπτουν πολλούς κλάδους του επιστη-
τού: αρχαία ελληνική και λατινική φιλολογία, 
δίκαιο, παλιές εκδόσεις, χειρόγραφα κ.ά. 

• Μουσικοχορευτική παράδοση
Το αναγνωστήριο δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρε-
ται για τη μουσική, τη φωνητική και την ενόργανη. 
ή δραστηριότητα στον τομέα αυτό από παλιά μέχρι 
και σήμερα περιλαμβάνει: οπερέτες, παραδοσιακή 
κομπανία, χορευτικό τμήμα, χορωδία, τμήμα με 
σαντούρια, καθώς και την καθιέρωση του θεσμού 
της Συνάντησης Παραδοσιακών Μουσικοχορευ-
τικών Σχημάτων Λέσβου.

• Ερασιτεχνικό Θέατρο
Το αναγνωστήριο, όπως ήταν φυσικό, προσαρμο-
ζόταν στο πνεύμα και στο ρεπερτόριο της εποχής 
και παρουσίαζε ειδυλλιακά δράματα, τραγωδίες 
εθνικού περιεχομένου, μονόπρακτες κωμωδίες 
και άλλα παρόμοια. 

Διαθέτει αίθουσα Κινηματοθεάτρου.
• Καρναβάλι

Το αναγνωστήριο ενδιαφέρθηκε από πολύ νωρίς και 
για το καρναβάλι, με την οργάνωση καρναβαλικών 
οργανώσεων από το 1937 μέχρι και σήμερα. 

• Λαογραφικό Μουσείο
Το Λαογραφικό Μουσείο περιλαμβάνει ποικίλα εκ-
θέματα, όπως βιοτεχνικά εργαλεία, είδη οικοτε-
χνίας και λαϊκής τέχνης, είδη σιδηρουργίας, ξυ-
λουργικά εργαλεία, παραδοσιακές φορεσιές, 
αναπαράσταση χώρων αγιασώτικου σπιτιού κ.ά.

Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922 
Σκάλας Λουτρών
Το Μουσείο προσφυγικής Μνήμης 1922 εδρεύει στη Σκάλα 
Λουτρών και στεγάζεται στο παλιό Δημοτικό Σχολείο του χω-
ριού. Με τη συνδρομή και τις προσπάθειες του Συλλόγου Μικρα-
σιατών της Σκάλας Λουτρών «Το Δελφίνι» δημιουργήθηκε το 
Μουσείο στην προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής μνήμης και 
διάσωσης των τελευταίων «θησαυρών» της Μ. ασίας στη Λέσβο.
Στο χώρο του Μουσείου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να 
ενημερωθεί για τη Μικρά ασία από τον πρώτο ελληνικό αποικι-
σμό και την εξέλιξη των περιοχών όπου εγκαταστάθηκαν Έλλη-
νες μέχρι και το 1922, καθώς και για την εγκατάσταση των προ-
σφύγων στην ελλάδα.
ή συλλογή του Μουσείου, η οποία διαρκώς εμπλουτίζεται από 
προσφορές, περιλαμβάνει 500 περίπου εκθέματα όπως:

• Οικιακά σκεύη • Εργαλεία • Όπλα 
• Παραδοσιακές ενδυμασίες • Κοσμήματα • Εικόνες
• Φωτογραφίες • Έντυπα

Λαογραφικό Μουσείο Βατούσας
Το Λαογραφικό Μουσείο της βατούσας στεγάζεται σε ένα 
από τα ωραιότερα νεοκλασικά της Λέσβου, το αρχοντικό 
γώγου. Χτίστηκε γύρω στο 1890 από τον επιφανή γιατρό 
γώγο ως προίκα για την κόρη του και περιήλθε στην κοινό-
τητα στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Μετά την ανακαί-
νισή του, εγκαινιάστηκε το 1989 ως πολιτιστικό κέντρο και 
Λαογραφικό Μουσείο. ή έκθεση διαρθρώνεται χωρικά σε 
τρία τμήματα (ισόγειο, υπόγειο και όροφος) και περιλαμβά-
νει αντικείμενα που αποτυπώνουν τον πολιτιστικό πλούτο 
του χωριού και της περιοχής.
Συγκεκριμένα η Συλλογή περιλαμβάνει: 

• Δύο βιβλιοθήκες με ποικίλα βιβλία και συγγράμ-
ματα, ελληνικά και ξενόγλωσσα
• Αγροτικά εργαλεία  • Οικιακά σκεύη 
• Παραδοσιακές ενδυμασίες  • Φωτογραφίες
• Έπιπλα

Λαογραφικό Μουσείο Ρητίνης Αμπελικού
Το Μουσείο ρητίνης αμπελικού δημιουργήθηκε το 1995 με πρωτοβουλία του Ιερέως ευστράτιου κακάμπου-
ρα και με τη συνδρομή όλων των κατοίκων του χωριού. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται βρίσκεται στον αύλειο 
χώρο του Ιερού ναού αγίου νικολάου αμπελικού. 
ή έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις βασικές μουσειογραφικές ενότητες:
1. Συλλογή Ρητίνης

ή αίθουσα αυτή είναι αφιερωμένη στα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι εργά-
τες για τη συλλογή της ρητίνης και αποτελεί τη μοναδική εκθεσιακή συλλογή αυτού 
του είδους στον ελλαδικό χώρο. 

2. Λαογραφική Συλλογή 
Στα εκθέματα της συλλογής ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 
• Οικιακά σκεύη • Εργαλεία (γεωργικά, υφαντικής κ.ά.)
• Όπλα • Νομίσματα • Μουσικά όργανα
• Φωτογραφικές μηχανές

3. Εκκλησιαστική Συλλογή
Σε αυτό το τμήμα διασώζονται και παρουσιάζονται:
• Ενδύματα ιερέων του Αμπελικού 
• Βιβλία ψαλτηρίου τυπωμένα στη Βενετία 
• Βιβλία λεσβιακής και βυζαντινής μουσικής 
• Ξυλόγλυπτα εξαπτέρυγα 
• Ιερά σκεύη • Εικόνες

αγιάσος Λέσβου, 81101
Τηλ.: (+30) 22520 22240, (+30) 22523 50560
Fax: (+30) 22520 22240
Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα-κυριακή 10:00-14:00 & 17:00-21:00 (01/07-15/09)
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τους μήνες οκτώβριο-Ιούνιο.

αμπελικό Λέσβου, 81200
Τηλ.: (+30) 22520 91287 / κιν.:  (+30) 6972881341
Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα-Σάββατο 17:00-19:00 & κυριακή 10:00-12:00 (όλο το χρόνο)
ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σκάλα Λουτρών Λέσβου, 81100
Τηλ.: (+30) 22510 91277 / κιν.: (+30) 6974640419
Ώρες λειτουργίας: 
κατόπιν επικοινωνίας στα παραπάνω τηλέφωνα.

βατούσα Λέσβου, 81103
Τηλ.-Fax: (+30) 22530 51224 / κιν.: (+30) 6978946205
Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα-κυριακή 09:30-13:00 (01/05-01/09)
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τους μήνες οκτώβριο-απρίλιο.

πλωμάρι Λέσβου, 81200
Τηλ.: (+30) 22523 50109  / κιν.: (+30) 6988 167213
Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα-Σάββατο 10:00-14:00 & 17:00-21:00

Σίγρι Λέσβου, 81103
Τηλ.-Fax: (+30) 22530 54434
E-mail: lesvospf@otenet.gr
Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα-Σάββατο 9:00-17:00 & κυριακή 10:00-17:00 (01/10 – 30/06)
Δευτέρα-Σάββατο 9:00-18:00 & κυριακή 10:00-18:00 (01/07 – 30/09)
αργίες: πρωτοχρονιά, καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, κυριακή του πάσχα, 
28η οκτωβρίου, 25 και 26 Δεκεμβρίου.


