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O απέραντος φυσικός πλούτος και οι αµέτρητες 
όµορφες παραλίες κάνουν το ταξίδι στο Βόρειο 
Αιγαίο µια εµπειρία µοναδική. Χιλιάδες ταξιδιώτες 
- εξερευνητές, ροµαντικοί και φυσιολάτρες, 
επισκέπτονται κάθε χρόνο τα νησιά του, 
ανακαλύπτοντας τον δικό τους επίγειο παράδεισο. 
Υδροβιότοποι, καταρράκτες, περιπατητικές 
διαδροµές, θεµατικά µονοπάτια και τόποι µε 
ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, προσφέρουν 
µοναδικές στιγµές ξεκούρασης, χαλάρωσης και 
ξεγνοιασιάς σε κάθε επισκέπτη. 

The endless natural wealth and countless beautiful 
beaches make a trip to the North Aegean a unique 
experience. Thousands of travellers - explorers, 
romantics and nature lovers, visit its islands every 
year, discovering their personal heaven on earth. 
Wetlands, waterfalls, hiking paths, thematic trails 
and places of special ecological interest offer 
unique, restful, relaxed and carefree moments to 
each and every visitor. 



Τόπος εναλλαγών
Η Λέσβος των χρωµάτων και των αντιθέσεων. Ένας 
καταπράσινος επίγειος παράδεισος, µε ήπιο και εύκρατο 
κλίµα, πλούσιο έδαφος και άφθονα νερά, απέραντους 
ελαιώνες, δάση από πεύκα, βελανιδιές, καστανιές και σπάνια 
χλωρίδα. Αλλά και το ιδιαίτερο ηφαιστειακό τοπίο της 
δυτικής πλευράς µε το απολιθωµένο δάσος. Αυτές οι δύο 
εικόνες συνθέτουν τις υπαίθριες οµορφιές της Λέσβου και 
δεν χωράει αµφισβήτηση πως θα σας γεννηθεί αµέσως η 
ανάγκη να τις εξερευνήσετε. Όλο το νησί της Λέσβου έχει 
ενταχθεί ως Γεωπάρκο στο Παγκόσµιο ∆ίκτυο Γεωπάρκων 
της UNESCO και το ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων.
Στο νησί υπάρχουν τρεις προστατευόµενες περιοχές, οι 
οποίες ανήκουν στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο NATURA 2000: 
Κόλπος Γέρας και Όρος Όλυµπος, Υγροβιότοποι Κόλπου 
Καλλονής και Απολιθωµένο ∆άσος - ∆υτική Χερσόνησος.

Απολιθωµένο ∆άσος
Στα δυτικά, στην περιοχή του Σιγρίου βρίσκεται το 
Απολιθωµένο ∆άσος. Εδώ το κλίµα γίνεται ξηρό, ενώ 
τα πετρώµατα είναι ηφαιστειακά. Παρατηρώντας από 
κοντά διαπιστώνουµε µια τεράστια ποικιλία φυτών και 
ζώων. Φυτικά απολιθώµατα παρατηρούνται ανάµεσα στα 
ηφαιστειακά πετρώµατα. Τα απολιθώµατα αυτά συνιστούν 
το παγκοσµίως φηµισµένο «Απολιθωµένο ∆άσος Λέσβου», 
το οποίο καλύπτει µία έκταση 15.000 εκταρίων. Στην 
περιοχή έχουν καταγραφεί πολλές απολιθωµατοφόρες 
θέσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος µε συστάδες 
απολιθωµένων κορµών δένδρων και εντυπωσιακοί 
γεώτοποι, αποτέλεσµα της ηφαιστειακής δραστηριότητας 
στην περιοχή πριν από 20 εκατοµµύρια χρόνια. Για το λόγο 
αυτό η περιοχή του Απολιθωµένου ∆άσους θα µπορούσε να 
χαρακτηρισθεί ως ένα ανοιχτό παράθυρο στην γεωιστορική 
εξέλιξη του Αιγαίου τα τελευταία 20 εκατοµµύρια χρόνια.
Το Απολιθωµένο ∆άσος αποτελεί ένα µοναδικό δασικό 
οικοσύστηµα το οποίο απολιθώθηκε επί τόπου λόγω 
της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Ο µεγάλος 
αριθµός ιστάµενων απολιθωµένων κορµών και ριζικών 
του συστηµάτων σε πλήρη ανάπτυξη, αποδεικνύει την 
αυτοχθονία του Απολιθωµένου ∆άσους. 

A place of alternations
Lesvos, an island of colors and contrast, is a rich green heav-
en on earth, with a mild and temperate climate, rich soil and 
abundant in water. The endless olive groves, pine forests, 
oaks, walnut trees and rare flora, as well as the unique vol-
canic landscape of the western side of the island, with the 
petrified forest, compose its outdoor beauties and there is 
no dispute that you will immediately feel like exploring. 
The entire island of Lesvos has been incorporated as a 
Geopark in the UNESCO Global Geopark Network. On the 
island there are three protected areas which belong to 
the European NATURA 2000 Network: ‘Geras Gulf and Mt. 
Olympus’, ‘Kalloni Gulf Wetlands’ and the ‘Petrified Forest - 
Western Peninsula’.

Petrified Forest
To the west, in the area of Sigri, lies the Petrified Forest. 
The climate here becomes dry, while the rocks are volcanic. 
Upon closer inspection one can recognize an enormous 
variety of plants and animals. Plant fossils can be observed 
amidst volcanic rock. These fossils are the world renowned 
‘Petrified Forest of Lesvos’, which covers an area of 15,000 
hectares. Several fossil sites of great interest have been 
recorded in the area, with clusters of tree trunks and impres-
sive volcanic habitats, resulting from volcanic activity in the 
area some 20 million years ago. For this reason, the Petrified 
Forest could be characterised as an open window on the 
geo-historic evolution of the Aegean over the last 20 million 
years. The Petrified Forest is a unique forest ecosystem that 
was petrified due to intense volcanic activity. The great 
number of standing petrified trunks and root systems in full 
development, prove its indigenous nature. 
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Λέσβος
κρυµµένη αρµονία

Lesvos
hidden harmony



Τοπία και βιοποικιλότητα
Στο κεντρικό τµήµα του νησιού βρίσκεται ο Κόλπος της Καλλονής, ο 
οποίος καλύπτει µια τεράστια έκταση που περιβάλλεται από πολλούς 
µικρότερους υγροτόπους. Τα οικοσυστήµατα αυτά περιλαµβάνουν 
αλυκές, ποταµούς, καλαµιώνες, ελαιώνες και πευκοδάση. Συναντώνται 
επίσης πολλές σπάνιες ορχιδέες. Στην παράκτια περιοχή του κόλπου 
υπάρχουν 17 φυσικοί και τεχνητοί υγρότοποι, που φιλοξενούν έναν 
µεγάλο αριθµό πουλιών παγκοσµίου ενδιαφέροντος. Κάθε άνοιξη η 
περιοχή πληµµυρίζει µε παρατηρητές πουλιών από όλον τον κόσµο. 
Πολλά σπάνια και προστατευόµενα είδη εντοπίζονται εδώ. Εξήντα έξι 
είδη αποδηµητικών πουλιών έχουν καταγραφεί και εξήντα οκτώ είδη 
παραµένουν στον υγροβιότοπο σε µόνιµη βάση συµπεριλαµβανοµένων 
των φλαµίνγκο (Phoenicopterus ruber), των αλκυόνων (Alcedo at-
tlis), των πελαργών (Ciconia ciconia, Ciconia nigra). Στη Λέσβο έχει 
καταγραφεί µια εντυπωσιακή ποικιλία φυτών. Εδώ βρίσκουµε βελανιδιές, 
αγριοφυστικιές, άγριες τριανταφυλλιές, καρυδιές, αµυγδαλιές καθώς και 
µια τεράστια ποικιλία βοτάνων όπως µέλισσα, µέντα, φασκόµηλο και 
γλυκάνισο. Ακόµη εδώ µπορεί κανείς να βρει το ροδόδενδρο (Rhododen-
dron luteum), το οποίο δεν φύεται πουθενά αλλού στην Ελλάδα.

Στα µεγαλύτερα υψόµετρα του Ολύµπου (υψόµετρο 968µ.) 
καλλιεργούνται ποικιλίες δένδρων τα οποία σπάνια παρουσιάζονται 
στα ελληνικά νησιά, όπως καστανιές, κερασιές, µηλιές και αχλαδιές. Εκεί 
ευδοκιµεί το ενδηµικό είδος «άλυσσο το λεσβιακό» και άλλα σπάνια 
είδη φυτών. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον ορεινό οικισµό 
της Αγιάσου και µέσα από τον καστανιώνα της να ακολουθήσετε µια 
ορεινή διαδροµή µε προορισµό το Μεγαλοχώρι, όπου η θέα στο Αιγαίο 
είναι µαγευτική. Στο νότιο τµήµα του νησιού στην περιοχή Πλωµαρίου, 
θα συναντήσετε γραφικά χωριουδάκια, χρυσές αµµουδιές, πλούσια 
βλάστηση και αγέρωχους βράχους, ενώ αξίζει να επισκεφθείτε µε βάρκα 
την Παναγιά την Κρυφτή.  

Landscape and biodiversity
In the central part of the island lies the Gulf of Kalloni; it covers an enormous area, surrounded by several smaller wetlands. These ecosystems 
include salt marshes, rivers, reed thickets, olive groves, and pine forests. One can also find many rare orchids. Along the gulf coast there lie 17 
natural and man-made wetlands which are home to a large number of birds significant for world biodiversity. Every spring the area is flooded by 
birdwatchers from every part of the globe. Many rare and protected bird species can be seen here. Sixty six species of migratory birds have been 
recorded and sixty eight species of birds remain in the wetlands on a permanent basis, including Flamingos (Phoenicopterus ruber), Common 
Kingfi hers (Alcedo attlis), white and black storks (Ciconia ciconia, Ciconia nigra). An impressive variety of plants have also been recorded on Lesvos. 
Here we can find oak trees, wild peanut trees, wild rosebushes, walnut trees, almond trees, as well as a wide variety of herbs, such as lemon balm, 
mint, sage, and aniseed. One can also find yellow azaleas here, which do not grow anywhere else in Greece. 

At the highest altitudes of Mt. Olympus (968m) a variety of trees are cultivated, which rarely appear on Greek islands, such as chestnut, cherry, 
apple and pear trees. The indigenous alyssum (Alyssum lesbiacum) thrives here, as well as other rare plants. Don’t forget to visit the mountain com-
munity of Agiassos and to follow the mountain path through the chestnut trees to Megalochori, affording an enchanting view of the Aegean. 
In the south part of the island, at Plomari, you will run into quaint villages, golden sandy beaches, rich vegetation and imperious rocks, while a visit 
by boat to Panagia Kryfi Secret Madonna) is worthwhile. 
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Στο νησί υπάρχει ένα µεγάλο δίκτυο µονοπατιών µε σήµανση, που θα 
σας δώσει τη δυνατότητα να ανακαλύψετε τους κρυµµένους φυσικούς 
θησαυρούς του. Σε πολλά σηµεία, τα µονοπάτια διατηρούν την παλιά τους 
λιθόστρωση, µεταφέροντάς σας σε άλλες εποχές. Θα συναντήσετε στο διάβα 
σας αποµακρυσµένα εξωκκλήσια, αρχαιολογικούς χώρους, γέφυρες, βρύσες, 
αλλά κυρίως το µαγευτικό µε τις πολλές εναλλαγές, φυσικό τοπίο της Λέσβου.
Ο Κόλπος της Γέρας είναι περιτριγυρισµένος από κατάφυτες εκτάσεις 
παρθένου ελαιοδάσους και µαζί µε τους ορεινούς και παραθαλάσσιους 
γραφικούς οικισµούς του, συνθέτει ένα µοναδικό φυσικό τοπίο που 
προσφέρεται για ατελείωτες περιπατητικές διαδροµές µέσα από τα 
µονοπάτια της ελιάς. Στο νησί υπάρχουν 11.000.000 ελαιόδεντρα και 
αν βρεθείτε εκεί τους χειµερινούς µήνες, θα έχετε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσετε ή ακόµη και να συµµετέχετε στο λιοµάζεµα και την 
παραγωγή του λαδιού.

Ιαµατικές πηγές και καταρράκτες
Στον Κόλπο της Γέρας θα βρείτε τις περίφηµες Ιαµατικές Πηγές Θέρµα που 
αξίζει να επισκεφθείτε τους χειµερινούς µήνες. Οι γεωλογικές ανακατατάξεις 
έχουν προικίσει τη Λέσβο µε πλήθος ιαµατικών πηγών, µε διάφορες χηµικές 
συνθέσεις και θερµοκρασίες, οι οποίες βοηθούν αποδεδειγµένα στη 
θεραπεία πολλών παθήσεων. Άλλες σηµαντικές ιαµατικές πηγές είναι αυτές 
της Εφταλούς, του Πολιχνίτου, του Λισβορίου και της Λουτρόπολης Θερµής.
Σε όλη τη Λέσβο έχουν καταγραφεί 14 καταρράκτες στις περιοχές: 
Παράκοιλα, Σκουτάρος, Βατούσα, Μεσότοπος, Μανταµάδος, Βασιλικά, 
Άντισσα, Πελόπη. Ο καταρράκτης του Κρινέλου στην Ερεσσό είναι ο 
µεγαλύτερος ενώ στον καταρράκτη Μαν’ κάτσα, µε τα πελώρια σκούρα 
βράχια ύψους 15-20 µέτρων, οργανώνονται extreme δραστηριότητες, όπως 
αναρριχήσεις, ραπέλ και flying fox.

Παραλίες και δραστηριότητες
Στη Λέσβο θα βρείτε υπέροχες παραλίες, πολλές εκ των οποίων έχουν 
βραβευθεί µε γαλάζια σηµαία. Μπορείτε να απολαύσετε τη γαλήνη και την 
αποµόνωση σε παραλίες όπως ο Γαβαθάς και ο Χρούσος, ή να συνδυάσετε 
το µπάνιο σας µε θαλάσσια σπορ σε πιο οργανωµένες παραλίες όπως 
της Ερεσού και των Βατερών. Η παραλία του Αγίου Ισίδωρου µε όµορφα 
κρυστάλλινα νερά που βρίσκεται στην περιοχή του Πλωµαρίου, είναι επίσης 
ένας πολύ δηµοφιλής προορισµός. Άλλες όµορφες παραλίες που αξίζει να 
επισκεφθείτε είναι οι παραλίες της Πέτρας, της Ανάξου, της Μελίντας και η 
βοτσαλωτή παραλία της Εφταλούς που βρίσκεται κοντά στον Μόλυβο.
Ο περίπλους του νησιού µε ιστιοπλοϊκό αποτελεί µοναδική εµπειρία και θα 
σας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσετε µη προσβάσιµες από ξηράς παραλίες.
Εάν είστε λάτρεις των καταδύσεων σίγουρα θα έχετε την ευκαιρία να 
ανακαλύψετε τους υποθαλάσσιους θησαυρούς του νησιού και όσοι από 
εσάς ασχολείστε µε την ιστιοσανίδα θα βρείτε σε πολλές παραλίες ιδανικές 
συνθήκες για να οδηγήσουν την αδρεναλίνη σας στα ύψη.

ΛέσβοςLesvos

There is a large network of paths, well-signposted, that help visitors discover the island’s hidden natural treasures. At many points the paths retain their old cobbles, transporting one to past times. You 
will come across distant chapels, archaeological sites, bridges, springs, but, most importantly, the constantly changing natural scenery of Lesvos. 

The Gulf of Geras is surrounded by areas rich in virgin olive groves and along with its picturesque mountain and seaside communities, composes unique natural scenery offering numerous hiking 
routes along the olive grove paths. On the island there are 11,000,000 olive trees and, if you find yourselves there during the winter months, you will have the opportunity to watch or even participate 
in olive harvesting and pressing to produce olive oil.

Hot springs and waterfalls
In the Gulf of Geras you will find the renowned Therapeutic Hot Springs, worth visiting during the winter months. Geological evolution changes have endowed Lesvos with a large number of thera-
peutic springs of various chemical compositions and temperatures, which have been proven to treat various illnesses. Other significant therapeutic springs are those of Eftalou, Polychnitos, Lisvorio 
and the Loutropolis of Therme. A total of 14 waterfalls have been recorded on Lesbos in the following areas: Parakoila, Skoutaros, Vatousa, Mesotopos, Mandamados, Vasilika, Antissa and Pelopi. The 
waterfall of Krinelo in Eressos is the largest, while extreme sports (climbing, rappel, and flying fox) are organised at Man’katsa waterfall, with its enormous dark rocks, looming 15-20 meters high.

Beaches and activities
On Lesvos, one can find incredible beaches, many of which have been awarded a blue flag. You can enjoy tranquillity and isolation on beaches such as Gavathas and Chrousos, or you can combine 
your visit to the beach with water sports in the better organised beaches of Eressos and Vatera. The beach of Agios Isidoros with its gorgeous crystal clear waters, at Plomari, is also a very popular 
destination. Other beautiful beaches worth visiting are the beaches of Petra, Anaxos, Melinda and the pebbled beach of Eftalou, near Molyvos. Sailing around the island is a unique experience and will 
give you the opportunity to visit beaches that are not accessible via land routes. If you are a scuba diving fan you will definitely have the opportunity to discover the underwater treasures of the island, 
and those of you who like windsurfing will find ideal, conditions on many beaches that will have your adrenalin pumping in no time. 
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ΛήµνοςLimnos

Άγρια γοητεία
Οι οµορφιές της Λήµνου θα σας αποκαλυφθούν σταδιακά, αλλά θα σας κερδίσουν αµέσως. Οι υπέροχες θάλασσες µε τα κρυστάλλινα ζεστά νερά, οι καθαρές αµµουδιές, οι παραδοσιακοί οικισµοί, 
τα ηφαιστειακά τοπία, οι υγρότοποι αποτελούν ένα κοµµάτι µονάχα της φυσικής οµορφιάς του νησιού. Η βλάστησή του αποτελείται από φρύγανα, κρίνους της θάλασσας και µεµονωµένες 
συστάδες βελανιδιών. Η έλλειψη δασών στο νησί οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κτηνοτροφία, τις γεωλογικές συνθήκες, αλλά και τους διαρκείς δυνατούς ανέµους που δεν επιτρέπουν την κάθετη 
ανάπτυξη της χλωρίδας. 

Περιπατητικές διαδροµές και σπηλιές
Η εξερεύνηση της άγριας φύσης στη Λήµνο ξεκινάει µε µερικές από τις πιο εντυπωσιακές περιπατητικές διαδροµές, όπως αυτή που οδηγεί στο εξωκκλήσι της Παναγιάς της Κακαβιώτισσας. Για να 
οδηγηθείτε στο βράχο που είναι χτισµένο το εκκλησάκι, θα πρέπει να διασχίσετε το χωριό Θάνος, µε αφετηρία την ακτή του Εβγάτη. 

Κοντά στο ιερό των Καβείρων, στο Κοντοπούλι, µπορείτε να επισκεφθείτε τη σπηλιά του Φιλοκτήτη, η οποία έχει δύο εισόδους, µια από την πλευρά του βράχου και µια από τη θάλασσα. Σύµφωνα 
µε το µύθο, κατά τη διάρκεια της πρώτης εκστρατείας εναντίον της Τροίας, οι Αχαιοί εγκατέλειψαν τον Φιλοκτήτη, πρωταγωνιστή της οµώνυµης τραγωδίας του Σοφοκλή, στη Λήµνο και έφυγαν 
για την Τροία επειδή τον δάγκωσε φίδι στο πόδι, µε αποτέλεσµα να υποφέρει από δυνατούς πόνους. Ο Φιλοκτήτης αφέθηκε για δώδεκα χρόνια στο νησί µέσα σε µια σπηλιά και έβρισκε τροφή 
κυνηγώντας µε τα όπλα του Ηρακλή και ανακουφιζόταν από τους πόνους του ποδιού του µε τη Ληµνία γη.

Άλλες σπηλιές εντοπίζονται στη δύσβατη περιοχή Μεγάλο Φαναράκι, κοντά στο Μούδρο, εκεί όπου απλώνεται το απολιθωµένο δάσος της Λήµνου. Πριν από 20 εκατοµµύρια χρόνια το νησί 
καλυπτόταν ολόκληρο από πυκνά δάση µε φοίνικες, πεύκα και γιγάντιες σεκόϊες, µέχρι που σκεπάστηκαν από τη λάβα των ηφαιστείων.

mythical beauty µυθική οµορφιά

Wild Charm
Limnos reveals its beauty gradually, but it 
will win you over immediately. Its glorious 
sea with its warm crystal clear waters, its 
clean beaches, its traditional communities, 
its volcanic landscapes, its wetlands, are just 
some components of the island’s natural 
beauty. The island’s fl ra includes brush-
wood, sea daffodils and isolated clumps 
of oak trees. The absence of forests on 
the island is mainly due to animal grazing, 
geological conditions and prevailing strong 
winds, which do not allow for the vertical 
growth of fl ra.

Hiking trails and caves
The exploration of Limnos’ wild nature 
starts with some of the most impressive hik-
ing routes, such as the one leading to the 
Chapel of Panagia Kakaviotissa. To reach the 
rock on which the chapel is built, you will 
have to cross the village of Thanos, starting 
from Evgatis beach.

Near the Cabeiroi sanctum, at Kondopouli, 
you can visit the cave of Philoctetes, which 
has two entrances, one on the side of the 
rock and one from the sea. According to 
mythology, during the first campaign 
against Troy, the Achaeans abandoned 
Philoctetes, the hero in Sophocles’ tragedy 
of the same name, on Limnos and left for 
Troy, because a snake had bitten his leg, 
causing him great pains and causing a 
terrible odour to emanate from his wound. 
Philoctetes was left on the island for twelve 
years, living in a cave, hunting for his food 
using Heracles’ weapons, and finding relief 
from the pains in his leg by applying Limnia 
earth.

Other caves can be found in the inacces-
sible area of Megalo Fanaraki, near Mou-
dros, where Limnos Petrified Forest lies. 
20 million years ago the entire island was 
covered by forests of palm trees, pine trees, 
giant sequoias, until they were all covered 
by volcanic lava.
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Γήινοι και υδάτινοι σχηµατισµοί
Ανατολικά της Ατσικής βρίσκεται η περιοχή των Φαλακρών, µε εντυπωσιακά πετρώµατα, αλλόκοτα σχήµατα βράχων και γραφικούς ορµίσκους. ∆υτικά του χωριού Ατσική και αφού περάσετε το 
χωριό ∆άφνη και Κατάλακκο θα ανακαλύψετε τις εντυπωσιακές αµµοθίνες. Πρόκειται για µια αµµώδη έκταση που οι ντόπιοι αποκαλούν «Παχιές Αµµουδιές». Οι αµµοθίνες προσεγγίζονται µέσα 
από µια εντυπωσιακή διαδροµή, γεµάτη αγριοελιές, αστιβιές και ασφόδελους από την παραλία Γοµάτι. Αποτελούν σηµαντικούς, εύθραυστους οικότοπους και φιλοξενούν φυτά και ζώα που 
έχουν προσαρµοστεί µέσα από µια περίοδο χιλιετιών στις δύσκολες συνθήκες του περιβάλλοντος. Μια από τις κρυµµένες οµορφιές του νησιού τα «Κρεµαστά Νερά», βρίσκονται κοντά στο χωριό 
Κάσπακα, στο ρέµα Κατσαΐτη. Πρόκειται για έναν καταρράκτη που απολαµβάνει κανείς ιδιαίτερα σε εποχή έντονων βροχοπτώσεων. Στην περιφέρεια του χωριού Κορνού βρίσκονται τα Θέρµα. Η 
µοναδική ιαµατική πηγή στη Λήµνο βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Προφήτης Ηλίας, µε την οµώνυµη εκεί εκκλησία του. Η ιαµατική πηγή, γνωστή από την αρχαιότητα, βρίσκεται στο χείλος 
ενός µεγάλου γεωλογικού ρήγµατος στο έδαφος, µε βάθος 1200µ, σε θερµοκρασία 42°C χειµώνα - καλοκαίρι. Το νερό των Θέρµων πίνεται και είναι κατάλληλο τόσο για λουτροθεραπεία, όσο και για 
ποσιθεραπεία, αφού περιέχει ελάχιστη ποσότητα αλάτων. 

Στη µυρωδάτη Λήµνο, που την άνοιξη θυµίζει µια απέραντη πλωτή έκθεση λουλουδιών, πρέπει να επισκεφτείτε οπωσδήποτε τους αµπελώνες. Στις πανέµορφες πεδιάδες του ηφαιστειογενούς 
εδάφους της καλλιεργείται η λευκή αρωµατική ποικιλία Μοσχάτο Αλεξανδρείας, από το οποίο παράγονται εξαιρετικά λευκά κρασιά, ενώ στην ανατολική πλευρά του νησιού καλλιεργείται η ερυθρή 
ποικιλία Ληµνιό («Καλαµπάκι» στην τοπική ορολογία), η οποία αναφέρεται από τον Αριστοτέλη ως Ληµνία Άµπελος. Εδώ, ο επισκέπτης ρεµβάζει στη φύση προτού σηκώσει το ποτήρι και το µάτι 
µεθάει από οµορφιά πριν από την πρώτη γουλιά…

Αν είστε λάτρης της παρατήρησης πουλιών (bird watching) µπορείτε να επισκεφθείτε τους τρεις, µοναδικού φυσικού κάλλους, υδροβιότοπους, την Αλυκή, την Χορταρολίµνη και την Ασπρολίµνη. 
Καταλαµβάνουν συνολική έκταση 18.000 στρεµµάτων, έχουν κηρυχθεί Ζώνες Ειδικής Προστασίας και εντάσσονται στο ∆ίκτυο NATURA 2000. Εδώ θα ανακαλύψετε µια πλούσια ορνιθοπανίδα, µε 
περισσότερα από 250 είδη σπάνιων και υπό εξαφάνιση πουλιών, όπως φοινικόπτερα, φλαµίνγκο, κιρκινέζια και πέρδικες. 

Η Λήµνος φηµίζεται για τις εκπληκτικές της παραλίες, µε τη χρυσή άµµο και τα πεντακάθαρα γαλάζια νερά. Η πόλη της Μύρινας περιβάλλεται από τις παραλίες Τούρκικος Γιαλός, Ρωµέικος Γιαλός και 
Ρηχά Νερά που έχει νόηµα να επισκεφτείτε πεζοί, περνώντας µέσα από τα γραφικά σοκάκια της. Αµέτρητες είναι και οι µικρές παραλίες που βρίσκονται διάσπαρτες στην ακτογραµµή του νησιού, 
µε σηµαντικότερες, το Φαναράκι και τη Χαβούλη στο Μούδρο, τον Παρθενόµυτο και το Σκίδι στη Σκανδάλη, τη Νεφτίνα κοντά στο Κοντοπούλι, την παραλία του Κότσινα, τον Εβγάτη και τα Κόκκινα 
κοντά στο χωριό Κοντιά, την παραλία του Θάνους και του Πλατύ, την παραλία του Αυλώνα, την παραλία Αη Γιάννης στον Κάσπακα, το Γοµάτι στο Κατάλακκο και τον Άγιο Ερµόλαο στην Ατσική.
Αν αγαπάτε την περιπέτεια, µπορείτε να επιδοθείτε σε θαλάσσια σπορ όπως το windsurfing και το kite surfing στην παραλία του Κέρους, στην παραλία του Αυλώνα, του Πλατύ και του Εβγάτη, 
και στις παραλίες της Μύρινας. Κι αν είστε τυχεροί, ίσως το βλέµµα σας συναντηθεί µε ένα από τα περίπου 80 ελάφια που ζούνε στο νησί. Από το 1970, αποτελούν το σήµα κατατεθέν της Μύρινας.

Earth and water formations
To the east of Atsiki lies the area of Falakra, with impressive ores, 
weirdly shaped rocks and picturesque coves. To the west of Atsiki 
village, beyond Daphne and Katalakko villages, one can discover the 
impressive sand dunes. This is a sandy area, called by the locals ‘Pachies 
Ammoudes’ (Thick sand). The sand dunes can be reached at the end of 
an impressive route through wild olive trees, astivia bushes (Poterium 
spinosum) and asphodels along Gomati beach. These are important, 
fragile habitats, home to plants and animals that have adapted through 
millennia to such harsh environmental conditions. One of the island’s 
hidden beauties is ‘Kremasta Nera’ (Hanging Waters), which is near 
Kaspakas village, in Katsaitis gorge. This waterfall is most enjoyable 
during the rainy season. In the region of Kornos village lies the spring 
of Therma, the only therapeutic spring on Limnos, at the foot of Mt. 
Profitis Elias, where the church to the prophet has been erected. The 
therapeutic spring, known since antiquity, lies on the edge of a major 
1200m geological fault. Its temperature is 42° C around the year. The 
water at Therma is potable and appropriate for both spa and drinking 
therapy, since it contains a minimal quantity of minerals.

In spring, scented Limnos reminds one of an endless floating flower 
show. You should definitely visit its vineyards. In the beautiful valleys 
of its volcanic soil, the aromatic white Muscat of Alexandria is grown, 
producing excellent white wines, while on the eastern side of the island 
the red Limnio variety is grown (‘Kalambaki’, as the locals call it) which 
is mentioned by Aristotle as Limnia Ambelos (Limnos Vine). Visitors 
here first muse over nature before raising their glasses; one’s eyes grow 
intoxicated with the beauty before even tasting one’s first sip...

If you are a bird watcher, you can visit the three unparalleled wetlands, 
namely, Alyki, Chortarolimni and Asprolimni (Salt plane, Grass Lake 
and White Lake). They cover a total area of 18,000 km2 and have been 
declared Special Protection Territories as part of the NATURA 2000 Net-
work. Here one can discover a rich variety of bird fauna, including more 
than 250 species of rare and endangered birds, such as two flamingo 
species, lesser kestrels and partridges.

Limnos is renowned for its amazing beaches with golden sand and 
clear blue waters. The city of Myrina is surrounded by the beaches 
of Tourkikos Gyalos (Turkish beach), Romeikos Gyalos (Greek beach) 
and Richa Nera (Shallow Waters). It would make sense to visit these 
destinations on foot through the quaint alleys of Myrina. There are 
also countless small beaches scattered over the island’s shoreline, 
the most important of which are Fanaraki and Chavouli in Moudros, 
Parthenomytos and Skidi in Skandali, Neftina near Kontopouli, Kotsina 
beach, Evgatis and Kokkina, near Kontia village, Thanous beach and 
Platy beach, Avlona beach, Ai Giannis beach in Kaspakas, Gomati in 
Katalakko, and Agios Ermolaos in Atsiki. If you are an adventure lover, 
you can practise some water sports, such as windsurfing or kite surfing 
on Keros beach, Avlona beach, Platy and Evgatis, and the beaches of 
Myrina. If you are lucky, your eyes might catch one of the 80 deer living 
on the island. Since 1970 they have been the trademark of Myrina.
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Άγιος Ευστράτιος
Agios 

Εfstratios

Αγαπηµένες ∆ιαδροµές
Ο Άγιος Ευστράτιος, ή Άη Στράτης όπως τον αποκαλούν οι 
ντόπιοι, είναι ένα νησί µε ιδιαίτερο φυσικό πλούτο και οµορφιά. 
Γραφικές ακρογιαλιές, σπάνιοι γεωλογικοί σχηµατισµοί, θαλάσσιες 
σπηλιές συνθέτουν το µαγευτικό τοπίο του, ενώ οι αµέτρητες 
βελανιδιές που κοσµούν τις παραλίες του προσφέρουν µε τον παχύ 
ίσκιο τους, καλοδεχούµενη δροσιά µέσα στο καυτό καλοκαίρι. 
Ατέλειωτοι περίπατοι στη φύση και πεζοπορικές διαδροµές 
ανάµεσα σε γραφικά ξωκλήσια και ιστορικά µνηµεία πρόκειται να 
µονοπωλήσουν ευχάριστα τις διακοπές σας. 

Ακολουθήστε ένα δίκτυο περίπου 50 χλµ. και ανακαλύψτε τις 
οµορφιές του νησιού µέσα από βατούς χωµατόδροµους. Στο ΒΑ 
τµήµα του νησιού κυριαρχεί το πράσινο µε ένα υπέροχο δάσος από 
αυτοφυείς βελανιδιές, ενώ στη Β∆ πλευρά του νησιού βρίσκεται 
ο οικισµός του Αγίου Ευστρατίου. Στο όµορφο λιµανάκι του οι 
ψαράδες δένουν τα αλιευτικά και τις βάρκες τους, ενώ από εδώ τα 
σκάφη αναψυχής ξεκινάνε για να κάνουν τον γύρο του νησιού και 
να επισκεφθούν τις παραλίες που δεν είναι προσβάσιµες από την 
ξηρά. Οι πιο φηµισµένες παραλίες είναι αυτές του Αγίου ∆ηµητρίου, 
του Τρυγάρη, η Τρυπητή, το Φτελιό, τα Γουρνιά και το Λυδαριό.

Αν βρεθείτε σε ένα τέτοιο σκάφος, θα έχετε την ευκαιρία να 
θαυµάσετε την παράκτια βραχώδη ζώνη όπου εντοπίζονται οι 
θαλασσοσπηλιές, ιδανικό καταφύγιο για τις µεσογειακές φώκιες 
Monachus Μonachus. Οι απόκρηµνοι παράκτιοι βράχοι φιλοξενούν 
αρπακτικά όπως οι µαυροπετρίτες και άλλα σηµαντικά είδη 
θαλάσσιων πουλιών όπως θαλασσοκόρακες, γλάροι, µύχοι, ενώ στις 
εαρινές λίµνες εντοπίζονται σπάνια είδη φυτών.

Το νησί παρουσιάζει µεγάλο καταδυτικό ενδιαφέρον, καθώς στο 
βυθό του εκτείνονται τα λιβάδια ποσειδωνίας, γνωστά και ως 
«φυκιάδες». Τα θαλάσσια λιβάδια των µεσογειακών θαλασσών 
αποτελούν τόπο κατοικίας και αναπαραγωγής ενός µεγάλου 
αριθµού θαλάσσιων οργανισµών, ενώ συµβάλλουν στην προστασία 
των ακτών από τη διάβρωση. Αν είστε λάτρεις του υποβρύχιου 
ψαρέµατος, οι ∆ώδεκα Απόστολοι, το ∆ασκαλιό και η Βέλια, είναι 
µερικές από τις πιο πλούσιες σε ψαρότοπους βραχονησίδες, που θα 
προσελκύσουν εγγυηµένα το ενδιαφέρον σας.  

Ο Άγιος Ευστράτιος ανήκει στο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών 
“NATURA 2000”, καθώς διαθέτει σηµαντικούς οικότοπους στο 
χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον.

escape to nature απόδραση στη φύση

Favourite Itineraries
Agios Efstratios or Ai Stratis, as the locals call it, is an island of 
unique natural wealth and beauty. Picturesque beaches, rare 
geological formations, and sea caverns compose the enchanting 
scenery, while the countless oak trees that decorate its beaches 
offer their rich shade, a welcome coolness in the hot summer. 
Endless walks in nature and hiking trails amidst picturesque chapels 
and historical monuments will pleasantly monopolise your holiday.

Follow a network of approximately 50 kilometres and discover 
the island’s beauty through easily accessible dirt roads. In the 
northeast part of the island, nature is dominant with a glorious 
forest of uncultivated oak trees, while on the northwest side lies 
the community of Agios Efstratios. In its beautiful small harbour 
fi hermen moor their fi hing boats; this is also the starting point 
for recreational vessels that tour around the entire island to reach 
the beaches that are inaccessible by land routes. The most famous 
beaches are Agios Dimitrios, Trygaris, Trypiti, Ftelio, Gournia and 
Lydario.

If you find yourselves on such a boat, you will have the opportunity 
to admire the rocky shoreline, where the sea caverns are located, 
an ideal sanctuary for Mediterranean seals (Monachus monachus). 
The steep coastal cliffs are home to predators (Eleonora’s Falcon) 
and other important sea birds (European Shag, seagulls, Yelkuan 
Shearwater), while rare plants can be found in spring lakes.

The island is also of great interest to divers, as the meadows of 
Posidonia (seagrass), also known as ‘Fykiades’, extend along its 
seabed. The sea meadows of the Mediterranean seas provide 
nesting and breeding grounds for a large number of sea species, 
while they contribute to the protection of shores from erosion. 
If you are a lover of underwater fi hing, Dodeka Apostoloi, 
Daskalio and Velia are some of the richest islets in fish populations, 
guaranteed to attract your interest.

Agios Efstratios belongs to the “NATURA 2000” network of 
protected areas, since it includes important land and sea habitats.
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ΧίοςChios Περιπλάνηση στο ωραίο
Η Χίος προσφέρει υπέροχες παρθένες φυσικές οµορφιές, 
πανέµορφες παραλίες και αµέτρητα µονοπάτια και διαδροµές 
που οδηγούν σε φαράγγια, ποτάµια και δυσπρόσιτα µνηµεία 
ιστορικού ενδιαφέροντος. Αποτελεί πόλο έλξης για τους 
φυσιολάτρες και οικοτουρίστες που την επισκέπτονται όλες 
τις εποχές του χρόνου, για να απολαύσουν τα φυσικά κάλλη 
της: τη µοναδική χλωρίδα, τα κτήµατα µε τα εσπεριδοειδή, 
τις καλλιέργειες µε τα µαστιχόδεντρα, τα επιβλητικά ορεινά 
συγκροτήµατα, τις ρεµατιές και τις ορθοπλαγιές µε την άγρια 
φυσική οµορφιά. 

Πεζοπορικές διαδροµές
Μια από τις ωραιότερες πεζοπορικές διαδροµές καταλήγει 
στο καταπράσινο φαράγγι των Καµπιών και στο ορµητικό, 
ανάλογα µε τις εποχές, ποτάµι του. Βρίσκεται στη βόρεια 
Χίο, κοντά στο όρος Πελινναίο, και µέσα από µια διαδροµή 
περίπου δυόµιση χλµ., αποκαλύπτεται στον επισκέπτη η 
συµφιλίωση των κατοίκων µε τη φύση. Το φαράγγι είναι ένα 
µεικτό δάσος από καστανιές, πλατάνια, γκορτσιές, µικρές 
βελανιδιές, υπεραιωνόβιες δρυς, κυπαρίσσια, πεύκα, θάµνους 
και αποτελεί φυσικό καταφύγιο για σπάνια είδη πουλιών, όπως 
η αετογερακίνα, ο σπιζαετός και ο µαυροπετρίτης. ∆ίπλα στην 
κοίτη του ποταµού βρίσκεται το µονοπάτι που οδηγεί στην 
πεντακάθαρη παραλία των Καµπιών, έναν τόπο κατάφυτο από 
περιβόλια µε εσπεριδοειδή. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής 
θα θαυµάσετε το µεσαιωνικό κάστρο της Ωριάς και το ξωκλήσι 
της Αγίας Παρασκευής, χτισµένα και τα δύο στην κορυφή ενός 
υπερυψωµένου βράχου. 

Αν θέλετε να αποκτήσει ιστορικό ενδιαφέρον η εκδροµή σας, 
το εντυπωσιακό Κάστρο Απολίχνων, στο χωριό Αρµόλια, στην 
νότια Χίο, είναι ένας υπέροχος προορισµός. Βρίσκεται κι αυτό 
σκαρφαλωµένο σ’ έναν λόφο και για να το επισκεφθείτε θα 
πρέπει να ακολουθήσετε ένα ανηφορικό µονοπάτι ανάµεσα σε 
πυκνά καταπράσινα πεύκα. 

Τα Μεστά και οι Ολύµποι είναι δύο µεσαιωνικά χωριά µε 
ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και το µονοπάτι 
που οδηγεί στην περιοχή, περνάει µέσα από αµέτρητα 
ελαιόδεντρα και µυρωδάτα µαστιχόδεντρα. Μαζί µε το Πυργί, 
είναι οι παλαιότεροι µεσαιωνικοί οικισµοί της Ελλάδας που 
κατοικούνται αδιαλείπτως! 

Άλλες όµορφες διαδροµές που µπορείτε να ακολουθήσετε 
είναι η ανάβαση στο κάστρο Γριάς, η περιήγηση στη κοιλάδα 
Μαλαγκιώτη ή µια βόλτα στον ξακουστό Κάµπο της Χίου µε τα 
πανέµορφα περιβόλια εσπεριδοειδών.

land of scents τόπος µυροβόλος

Wandering through beauty
Chios offers wonderful virginal natural beauty, 
gorgeous beaches and countless trails and routes 
leading to canyons, rivers and inaccessible historical 
monuments. It is a pole of attraction for nature 
lovers and ecotourists, who visit it throughout the 
year, in order to enjoy its natural allure: its unique 
flora, its citrus tree estates, its mastic tree farms, its 
majestic mountains, its ravines and its vertical cliff
faces with their fierce natural elegance. 

Hiking routes
One of the most wonderful hiking routes ends 
at the lush canyon of Kampoi and its river, which 
can be turbulent depending on the season. It 
is in northern Chios, near Mt. Pelinnaio, and an 
approximately two and a half kilometre trail reveals 
to visitors the locals’ harmony with nature. The 
canyon is a forest of chestnut trees, sycamore trees, 
almond-leaved pear trees, small and perennial 
oak trees, pine trees and bushes, and it is a natural 
refuge for rare birds, such as the Long-legged 
Buzzard, Bonelli’s Eagles and Eleonora’s Falcon. 
Next to the river there is a trail that leads to spotless 
Kampies beach, a place bursting with citrus 
gardens. On the way you will have the opportunity 
to admire the medieval castle of Oria and the 
chapel of Agia Paraskevi, both built at the top of an 
elevated rock. 

If you would like your excursion to become 
more historically interesting, Apolichni Castle, in 
Armolia village, in Southern Chios, is an impressive, 
wonderful destination. This is also perched on a hill 
and in order to visit it you have to follow an uphill 
trail between dense burgeoning pines.

Mesta and Olympoi are two medieval villages of 
historic and architectural interest and the trail 
leading to the area passes through countless olive 
trees and fragrant mastic trees. Along with Pyrgi, 
they are the oldest medieval communities in Greece 
that have been inhabited without interruption. 

Other beautiful routes you can follow include 
hiking up to Kastro Grias (Old Lady’s Castle), taking 
a tour of Malagiotis Valley or a walk in renowned 
Chios Campos (The Flatlands), with its beautiful 
citrus tree groves. 
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Σπήλαια
Η Χίος διαθέτει πολυάριθµα φυσικά σπήλαια, µε σηµαντικότερα το σπήλαιο των Ολύµπων και 
το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, στη νότια και στη βόρεια Χίο αντίστοιχα. Ορισµένα από αυτά είναι 
υποθαλάσσια και δυσπρόσιτα και απαιτούν ειδικό εξοπλισµό για την εξερεύνησή τους. Στο χωριό Άγιο 
Γάλας, στην περιοχή Γλυκύ Νερό, µπορείτε να παρακολουθήσετε και να φωτογραφήσετε χιλιάδες 
πεταλούδες που δηµιουργούν ένα µαγευτικό θέαµα µε τον χορό τους.

Παραλίες και δραστηριότητες
Πολλές όµορφες παραλίες βρίσκονται κοντά στην πόλη της Χίου, όπως η ∆ασκαλόπετρα, o Όρµος 
του Λω, το Τάγµα στην Αγία Παρασκευή, ο Αφανής Ναύτης και η Bella Vista. Οι κοσµοπολίτες όµως 
θα προτιµήσουν τον Καρφά, την Αγιά Φωτιά, την Κώµη, τα Μαύρα Βόλια και τα Βρουλίδια, ενώ δεν θα 
αγνοήσουν την Ελίντα και το Λιθί, την παραλία Βολισσού, τον Ναγό και τον Γιώσωνα.  

Στις χιώτικες παραλίες, θα βρείτε πολλές προτάσεις για αθλητικές δραστηριότητες και θαλάσσια σπορ. 
Μπορείτε να εξασκηθείτε στο windsurfing, στην ιστιοπλοΐα, στην κωπηλασία, αλλά και στο υποβρύχιο 
ψάρεµα ή τις καταδύσεις στον πανέµορφο βυθό των θαλασσών του νησιού.

Caves
Chios has a number of natural caves, the most important being the Olympoi cave and 
the cave at Agio Galas, in southern and northern Chios, respectively. Some of these are 
underwater and difficult to get to, and require special equipment in order to be explored. 
In the village of Agio Galas, in the area of Glyki Nero, you can observe and photograph 
thousands of butterflies that create a magical image with their dance. 

Beaches and activities
There are many wonderful beaches near the town of Chios, such as Daskalopetra, 
Lo’s Ormos, Tagma in Agia Paraskevi, Afanis Naftis (Unkown Sailor) and Bella Vista. 
Cosmopolitans will prefer Karfa, Agia Fotia, Komi, Mavra Volia and Vroulidia, while they 
cannot ignore Elinda and Lithi, Volissos beach, Nagos and Giosonas. 

On the beaches of Chios there are many options for activities and water sports. One can 
practise windsurfing, sailing, canoeing, as well as underwater fishing or scuba diving along 
the glorious seabed of the island’s waters.



Μικρές εξερευνήσεις
Οι Οινούσσες είναι ένας ειδυλλιακός τόπος διακοπών. O µοναδικός 
φυσικός πλούτος τους, έχει αναδείξει όλο το σύµπλεγµα σε 
προστατευόµενη περιοχή του δικτύου NATURA 2000.

Το νησί διαθέτει όµορφους κολπίσκους για µπάνιο ή για ψάρεµα και 
οι χαµηλοί λόφοι του, οι κοιλάδες και τα αλσύλλια προσφέρονται 
για υγιεινούς περιπάτους µε θέα το Αιγαίο πάνω σε παλαιά 
χαραγµένα µονοπάτια. 

Θα βρείτε ήρεµες παραλίες ανάµεσα σε σκίνους, συκιές και 
αµπελώνες, όπως το Μπιλάλι, το Φασόλι και την αµµώδη παραλία 
τ’ Απηγάνου, γραφικές παραλίες µε καταγάλανα νερά, όπως του Αη 
Γιάννη, του Ασπαλαθρόκαµπου, του Καλαµιάρη, του Μάρµαρου, 
της Αλυκής, αλλά και πιο δύσβατες, όπως του Χόχλακα και της 
Κατσίκας. 

Ο γύρος του νησιού µε καΐκι είναι µια ανεπανάληπτη εµπειρία 
που πρέπει να ζήσετε αν βρεθείτε στις Οινούσσες. Ειδικά τους 
χειµερινούς µήνες, η πλούσια χλωρίδα και τα σπάνια είδη 
µανιταριών προσελκύουν τους φυσιολάτρες. Επισκεφθείτε τα 
γειτονικά ερηµονήσια που το καθένα έχει την δική του φυσική 
οµορφιά και εξερευνήστε τις παρθένες παραλίες τους. 

Οι περισσότερες παραλίες του νησιού ενδείκνυνται για θαλάσσια 
σπορ, όπως και για κατάδυση και υποβρύχιο ψάρεµα. Η πλούσια 
πανίδα του βυθού προσελκύει κάθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
πολλούς δύτες, αφού προσφέρει µια αποκαλυπτική υποβρύχια 
εµπειρία.

Mini explorations
The Oinousses are a perfect holiday destination and their unique natural wealth has promoted the entire island 
complex into a NATURA 2000 Network Protected Area.

The island has beautiful small coves for swimming or fishing and the island’s low hills, valleys and groves are ideal 
for healthy walks along the island’s age old trails, affording a view over the Aegean.

You will find tranquil beaches amongst lentisks, fig trees and vineyards, such as Bilali, Fasoli and the sandy beach 
of Apeganos, quaint beaches with crystal clear waters, such as Ai Giannis, Aspalothrocampos, Kalamiaris, Marmaro, 
Alyki, and others, harder to approach, such as Chochlakas and Katsika.

Touring the island by caique is an unforgettable experience one should not miss at the Oinousses. Especially in 
winter months, the rich flora and the rare toadstools and mushrooms attract nature lovers. Visit the neighbouring 
desert islands, each of which has its own natural beauty and explore their virgin beaches.

Most of the island’s beaches are perfect for water sports, such as diving and underwater fi hing. The seabed’s rich 
fauna attracts divers throughout the year, as it offers a revealing underwater experience.
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Απέραντο γαλάζιο
Τα Ψαρά είναι ένα ησυχαστήριο που θα σας φέρει πιο κοντά στη 
φύση. Ακολουθήστε πεζοπορικές διαδροµές και µονοπάτια που 
οδηγούν στα όµορφα ξωκλήσια και στα σηµαντικά ιστορικά 
µνηµεία του νησιού. 

Το νησί διακρίνεται για τις υπέροχες παραλίες του, µε τα 
καταγάλανα και πεντακάθαρα νερά. Με βότσαλα, σε κλειστούς 
όρµους, µε ψιλή άµµο, ερηµικές, ανεξερεύνητες, παραλίες για 
χαλάρωση, ξεγνοιασιά και ανεµελιά. Η πιο πολυσύχναστη από 
αυτές είναι η παραλία του Κατσούνη η οποία βρίσκεται, όπως 
και ο Κάτω Γιαλός, µέσα στον οικισµό. Έχει άµµο, ρηχά νερά και 
κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί τον τοπικό αγώνα beach volley που 
διοργανώνει η Αδελφότητα Ψαριανών. Άλλες όµορφες παραλίες 
είναι τα Λαζαρέττα, µε την ψιλή άµµο και τα κοχύλια, η Λάκκα και η 
παραλία της Λήµνου µε άµµο και ψιλό βότσαλο.

Οι πολυάριθµες βραχονησίδες του νησιού αποτελούν πλούσιους 
ψαρότοπους. Στην περιήγησή σας επισκεφθείτε τις περιοχές που 
ανήκουν στο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών «NATURA 2000», 
οι οποίες αποτελούν βιότοπους φυσικού κάλλους και χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε τον «παράδεισο» 
των Ψαριανών τo γειτονικό ακατοίκητο νησί των Αντίψαρων µε τις 
υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά.

Endless blue

Psara is a retreat to bring you closer to nature. Follow the hiking trails and paths leading to the beautiful chapels and important historical monuments of the island.

The island is renowned for its wonderful beaches with immaculate deep blue waters; there are beaches with pebbles, in closed coves, with fine sand, deserted, unexplored, relaxing, serene or com-
forting. The most popular one is Katsounis beach which, just like Kato Gialos, lies within the community. It is sandy with shallow waters and hosts the local beach volley tournament every summer, 
organised by the Psarianoi Brotherhood. Other beautiful beaches include Lazarepa with fine sand and seashells, Lakka and Limnos beach with its sand and fine pebbles.

The numerous islets around the island are rich in fi h and ideal for fishing. During your tour, visit the areas belonging to the ‘NATURA 2000’ protected network territory, which are habitats of natural 
beauty and need special protection. It is also worth visiting the islanders’ “paradise”, the neighbouring uninhabited island of Antipsara, with its amazing beaches and pristine waters
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trails of history ιστορίας µονοπάτια



Βουνό και θάλασσα
Η Σάµος χαρακτηρίζεται ως νησί απαράµιλλης οµορφιάς γιατί συνδυάζει το βουνό µε τη θάλασσα. Εκτός 
από µοναδικές παραλίες µε κρυστάλλινα νερά, έχει να επιδείξει κατάφυτους ορεινούς όγκους, µονοπάτια 
για πεζοπορία, αναρριχητικά πεδία, σπήλαια και φαράγγια. Περισσότερες από 40 διαδροµές ανάµεσα 
σε πυκνά πευκοδάση προσφέρουν µοναδική ευκαιρία για παρατήρηση της πολυποίκιλης πανίδας και 
χλωρίδας του νησιού. Μαγευτικές περιηγήσεις σε γραφικά και λιθόστρωτα µονοπάτια, µέσα από δάση, 
υγρές ρεµατιές και γραφικά χωριά σκαρφαλωµένα στις πλαγιές των βουνών, αποκαλύπτουν την αρµονική 
συµβίωση του ανθρώπου µε τη φύση.

Χλωρίδα και πανίδα
Ο Κέρκης και η Άµπελος -από τα πολλά αµπέλια που υπήρχαν εκεί κατά την αρχαιότητα- οι δύο µεγάλοι 
ορεινοί όγκοι της Σάµου, είναι πλούσιοι σε µονοπάτια και πεζοπορικές διαδροµές για εξερεύνηση. Γι’ αυτούς 
που αγαπούν την περιπέτεια και τη φύση προτείνουµε τη διαδροµή που ξεκινά από τα Βοτσαλάκια -από την 
πλευρά του Μαραθόκαµπου- και καταλήγει στη Βίγλα, την κορυφή του Κέρκη, σε υψόµετρο 1400 µέτρων. 
Ο Κέρκης, όπως και το όρος Άµπελος παρουσιάζουν πλούσια πανίδα και φιλοξενούν πάνω από 1400 είδη 
ενδηµικών και σπάνιων φυτών. 

Χίος
το φως του Πυθαγόρα

Sea and Mountain
Samos is considered to be an island of incomparable beauty because it combines mountainous and marine 
settings. Apart from singular beaches with crystal waters, its arsenal also includes lush mountains, hiking 
trails, climbing courses, caves and canyons. More than 40 routes through dense pine forests offer a unique 
opportunity to enjoy the rich variety in the island flora and fauna. Enchanting tours along picturesque 
cobbled trails through forests, dewy ravines and quaint villages perched on mountain slopes, reveal the 
harmonious coexistence of man and nature.

Flora and Fauna
Mt. Kerkis and Mt. Ambelos - named after the numerous vineyards that existed there in antiquity -the two 
major mountains of Samos, are rich in trails and hiking routes for exploring. For lovers of adventure and 
nature, we recommend the trail that starts at Votsalakia -on the Marathocambos side- and ends at Vigla, the 
peak of Mt. Kerkis, at an altitude of 1400 metres. Mt. Kerkis and Mt. Ambelos both present rich flora and are 
home to more than 1400 species of indigenous and rare plants.
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the light of Pythagoras



Η λίµνη Γλυφάδα και ο βιότοπος της Αλυκής στα ανατολικά του 
νησιού, είναι δύο σηµαντικοί σταθµοί για πολλά µεταναστευτικά 
είδη πουλιών. Στις Αλυκές έως το 1965 παραγόταν εξαιρετικής 
ποιότητας αλάτι. Ακόµα και σήµερα, όταν τα νερά υποχωρούν, 
έρχονται στην επιφάνεια οι ερειπωµένες εγκαταστάσεις τους. 
Η περιοχή περιλαµβάνεται στα δίκτυα CORINE και NATURA 
2000 και χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Υψηλής Προστασίας στον 
Χωροταξικό Σχεδιασµό του νησιού. Κατά την επίσκεψή σας στο 
βιότοπο θα έχετε την ευκαιρία να παρατηρήσετε πουλιά τα οποία 
βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή, είτε για αναπαραγωγή, είτε για 
να περάσουν το χειµώνα, όπως φλαµίνγκο, αργυροπελεκάνους, 
φιδαετούς, αετογερακίνες, αγριόπαπιες, κύκνους, ερωδιούς 
και άλλα 120 καταγεγραµµένα είδη, πολλά από τα οποία 
χαρακτηρίζονται σπάνια ή απειλούµενα µε εξαφάνιση.

Βόλτα µε ποδήλατο
Μια καλή ιδέα για να απολαύσετε τη φύση και τις παραλίες της 
Σάµου είναι µια βόλτα µε ποδήλατο. ∆ιαλέξτε τη διαδροµή από 
το Κοκκάρι και περάστε από τις µαγευτικές παραλίες Λεµονάκια, 
Τσαµαδού και Τσάµπου και από κει στον Άγιο Κωνσταντίνο ή το 
Καρλοβάσι. 

Γαλαζοπράσινες βουτιές
Οι παραλίες της Σάµου, βοτσαλωτές ή αµµώδεις, είναι 
κατανεµηµένες σε όλο το µήκος των ακτών του νησιού, δίπλα 
σε καταπράσινα τοπία. Ξεχωρίζουν για τη µαγευτική και άγρια 
οµορφιά τους και τα γαλαζοπράσινα νερά, το Μικρό και το Μεγάλο 
Σεϊτάνι. Το Μεγάλο Σεϊτάνι είναι η παραλία της προστατευόµενης 
φώκιας Monachus monachus και µαζί µε τα δάση της Καστανιάς 
και της Λέκκας  - στο όρος Άµπελος - και το ακρωτήριο Κατάβαση 
έχουν κηρυχθεί Ζώνες Ειδικής Προστασίας, ενταγµένες επίσης στο 
∆ίκτυο NATURA 2000. 

ΣάµοςSamos

Glyfada Lake and the Alyki habitat, in the east part of the island, are two important stops for many migra-
tory birds. Up until 1965, Alykes produced excellent quality salt. To this day, when the waters recede, their 
abandoned facilities reappear. The area is included in the CORINE and NATURA 2000 networks and is listed 
as a High Protection Area in the island’s Physical Planning. During your visit to these sites you will have the 
opportunity to become acquainted with birds which find refuge in the area, either to breed or to spend 
the winter; species include flamingos, Dalmatian Pelicans, Short-toed Snake Eagles, Long-legged buzzards, 
mallards, swans, herons and another 120 recorded species, many of which are characterised as rare or 
endangered.

Bicycle ride
A good way to enjoy Samos nature and beaches is cycling. Follow the route from Kokkari and ride through 
the enchanting beaches of Lemonakia, Tsamados and Tsambos, and from there to Agios Konstantinos or 
Karlovasi.

Dips into the sea
Samos’ beaches, whether pebbled or sandy, are scattered all along the island’s coastline next to scenery of 
lush vegetation. Mikro Seitani and Megalo Seitani stand out for their fierce beauty and aquamarine waters. 
Megalo Seitani is the beach of the endangered Mediterranean monk seal (Monachus monachus) and along 
with the forests of Kastania and Lekka -on Mt. Ambelos- and cape Katavasi, these have been listed as Spe-
cial Protection Areas incorporated in the NATURA 2000 Network.
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Καταρράκτες
Μία ακόµα από τις ευχάριστες εκπλήξεις του νησιού 
είναι οι φυσικοί καταρράκτες στο Καρλόβασι. Ένα 
γραφικό µονοπάτι, µε πολύ καλή σήµανση, εξασφαλίζει 
την πρόσβαση από την περιοχή Ποτάµι στον πρώτο 
από τους καταρράκτες. Για να φτάσετε στον επόµενο 
- και µεγαλύτερο - θα πρέπει να ανεβείτε τα 60 ξύλινα 
σκαλοπάτια και να καταλήξετε σε ένα ξέφωτο µε 
υπέροχη θέα, ή για τους πιο τολµηρούς, µε τη βοήθεια 
σχοινιών να ανεβείτε µέσα από το ποτάµι. Ο µεγάλος 
καταρράκτης του Καρλοβασίου έχει περίπου πέντε 
µέτρα ύψος και προσφέρει ευκαιρίες για κολύµπι στα 
δροσερά νερά της µικρής λίµνης, που σχηµατίζεται 
στη βάση του. 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Αιγαίου
Το µουσείο, που κάθε φυσιολάτρης πρέπει να 
επισκεφθεί, είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου, 
που στεγάζεται στο χωριό Μυτιληνιοί. Στα τµήµατά 
του εκτίθενται σηµαντικός αριθµός από ζώα και 
πουλιά της Σάµου, µια συλλογή από 3000 δείγµατα 
χλωρίδας του νησιού, ορυκτά και πετρώµατα, καθώς 
και απολιθώµατα ζώων που έζησαν στη Σάµο πριν από 
8-10 εκατοµµύρια χρόνια. 

ΣάµοςSamos

Waterfalls
The island offers more pleasant surprises at its natural waterfalls in Karlovasi. A quaint, well-signposted trail helps you find access through the Potami area, to the first waterfall. To reach the next one 
– the biggest one – you will have to climb up 60 wooden steps and reach a clearing with wonderful views; alternatively, the more daring who can use ropes can climb up from the river itself. The great 
waterfall of Karlovasi is approximately 5 meters high and offers you the opportunity for a swim in the cool waters of the small lake at its base.

Natural History Museum of the Aegean
The museum that must be visited by all nature lovers is the Natural History Museum of the Aegean, housed at Mytilinioi village. Its exhibits include a great number of Samos’ animals and birds, a col-
lection of 3000 samples of the island’s flora, minerals and ores, as well as fossils of animals that lived on Samos 8-10 million years ago.
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ΙκαρίαIkaria

Όµορφος Κόσµος
Η Ικαρία είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα νησιά της Ελλάδας, µε ζεστούς και φιλόξενους κατοίκους έτοιµους να σας δώσουν οδηγίες για το πως να απολαύσετε τη διαµονή σας. ∆ιασκεδάστε στα 
παραδοσιακά πανηγύρια και χορέψτε υπό τους ήχους της Καριώτικης µουσικής µαζί µε τους ντόπιους και αφεθείτε να σας παρασύρουν στους δικούς τους, χαλαρούς ρυθµούς που τους έχουν 
χαρίσει τη φήµη των πιο µακρόβιων ανθρώπων του κόσµου!

Περιπατητικές διαδροµές
Αν αγαπάτε την πεζοπορία και τη βόλτα στην εξοχή, οι φυσικές διαδροµές του νησιού θα σας ανταµείψουν. Θα συναντήσετε πυκνά πευκοδάση, άγριους καταρράκτες, χείµαρρους, καταπράσινες 
κοιλάδες, πετρόκτιστες γέφυρες, πανέµορφες λίµνες και γραφικά χωριά. Στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού βρίσκεται το ληµνοφράγµα Πεζίου, το καταπράσινο φαράγγι Χάλαρη και το ορµητικό 
ποτάµι του. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας θα συναντήσετε τα παλιά πέτρινα γεφύρια Γεµέλια, Λουπάστρα και τους καταρράκτες του Χάλαρη, µια λίµνη που περιβάλλεται από πυκνή βλάστηση 
και παλιούς παραδοσιακούς νερόµυλους. Με 45 µέτρα ύψος ο καταρράκτης Ράτσο στην Άνω Χάλαρη, είναι ένα υπερθέαµα που αξίζει να παρακολουθήσετε και ακολούθως να φτάσετε ως το 
γραφικό Καρκινάγρι. Στη νότια πλευρά του νησιού βρίσκεται το πανάρχαιο δάσος Ράντη µε τις αιωνόβιες αριές (είδος βελανιδιάς), τα σπάνια βότανα και τα προστατευόµενα είδη χλωρίδας και 
πανίδας. Μια από τις πιο σηµαντικές διαδροµές της Ικαρίας είναι ο γύρος των Ραχών. Χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο ακολουθούν το διάσηµο µονοπάτι, µήκους 25 χλµ., για να οδηγηθούν στα πιο 
όµορφα αξιοθέατα της περιοχής, ξεκινώντας από την αφετηρία που βρίσκεται ανάµεσα στο όµορφο Γιαλισκάρι και τον γραφικό Αρµενιστή. Στην πορεία τους συναντούν γραφικά χωριά, απότοµες 
πλαγιές, πεντακάθαρες λίµνες και µικρά ποτάµια. Ένα πανέµορφο τοπίο φυσικού κάλλους που δίνει διαφορετική διάσταση σε ένα τόσο µικρό νησί... Αν διαθέτετε αντοχές µπορείτε να επισκεφθείτε 
το αρχαίο µονοπάτι που ένωνε τη δυτική πλευρά της Ικαρίας µε τον Άγιο Κήρυκο. Να επισκεφθείτε το γραφικό Ξυλοσύρτη και να παρατηρήσετε σπάνια είδη πτηνών, να αναρριχηθείτε στην πλαγιά 
της Πούντας ή να απολαύσετε τη θέα από τα περιβόλια, τα γιοφύρια και τις ρεµατιές περπατώντας προς τον Χρυσόστοµο. Στην περιοχή βρίσκεται ο ψηλότερος καταρράκτης του νησιού, ο Ρυάκα 
και η λίµνη Σελίνι, που σχηµατίζεται δίπλα του.

A Beautiful World
Ikaria is a truly unique Greek island, with welcom-
ing and hospitable locals, ready to provide visitors 
with directions on how to best enjoy their stay, 
having fun at traditional festivals and dancing to the 
sounds of Kariotiki music along with the locals; they 
will seduce you to follow their own, relaxed pace of 
living, which has made them known for being the 
longest-lived people in the world! 

Hiking trails
If you love hiking and walks in the countryside the 
island’s natural footpaths will reward you. You will 
meet dense pine forests, wild waterfalls, streams, 
lush green valleys, stone bridges, beautiful lakes 
and picturesque villages. On the northwest side of 
the island lies the lake dam of Pezi, the lush green 
canyon of Chalari and its turbulent river. Along your 
hike you will encounter the Gemelia and Loupastra 
old stone bridges, Chalari’s waterfalls, a lake sur-
rounded by dense vegetation and old traditional 
water mills. At a height of 45 metres, Ratso waterfall 
in Ano Chalari is an incredible sight worth seeing 
and then you can continue until you reach the pic-
turesque location of Karkinagri. At the centre of the 
island lies the ancient forest of Ranti with its age old 
Aries (a type of oak), rare herbs and protected flora 
and fauna species. One of the most important trails 
on Ikaria is the tour of Raches. Thousands of visitors 
follow this famous 25 kilometre trail every year, 
to reach the most beautiful sites of the area. The 
starting point is between the wonderful Gialiskari 
and the picturesque Armenistis. On the way, hikers 
encounter quaint villages, steep cliffs, crystal clear 
lakes and small rivers. Breathtaking scenery of natu-
ral beauty provides a different perspective of such a 
small island... If you have the stamina for it, you can 
visit the ancient trail that  connected the western 
side of Ikaria with Agios Kirikos. Visit picturesque 
Xylosyrtis and watch rare birds, climb the slope of 
Pounta or enjoy the view over farmlands, bridges 
and ravines walking towards Chryssostomos. The 
highest waterfall on the island, Ryakas, is in this 
area, as well as Selini Lake right next to it. 

παράδεισος... αλλιώςalternative paradise
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Σπήλαια και ιαµατικά νερά
Όταν τελειώσετε µε την πεζοπορία σηµειώστε στην ατζέντα σας τα 
πολυάριθµα και δυσπρόσιτα φυσικά σπήλαια, αλλά και τις γνωστές 
από την αρχαιότητα ιαµατικές πηγές του νησιού που συµβάλλουν 
στην θεραπεία µιας σειράς παθήσεων. Στον Άγιο Κήρυκο υπάρχει 
πλήθος ιαµατικών πηγών, όπως της Αρτέµιδος, του Απόλλωνος, του 
Μουσταφά, του Σπηλαίου και του Κράτσα.

Βιοποικιλότητα
Η οροσειρά του Αθέρα και η νοτιοδυτική πλευρά της Ικαρίας 
φιλοξενούν σπάνια είδη φυτών όπως, η τραχεία πεύκη και η 
κορονίλλα, καθώς και πλούσια ορνιθοπανίδα. Μέσω σχεδιασµένων 
παρατηρητηρίων, ο επισκέπτης µπορεί να θαυµάσει σπάνια 
πουλιά όπως ο τσιχλογέρακας, ο θαλασσαητός, ο γκιώνης, ο 
θαλασσοκόρακας, ο µύχος και η αητογερακίνα. Σηµαντικοί 
υδροβιότοποι είναι οι εκβολές Βουτσιδέ (στον Κάµπο) και Κεραµέ, η 
εκβολή του ποταµού Χάρακα (έλος Λιβάδι), του ρέµατος Μυρσώνα 
(Μεσακτή), οι ποταµοί Χάλαρης, Κυπαρισσιού, Άρης, Χειλοποτάµι 
Καραβοστάµου, οι τεχνητές λίµνες Βαθές, Πεζί και η λιµνοδεξαµενή 
στον Άγιο Κήρυκο. Το όρος Αθέρας, η περιοχή Φανάρι, το φαράγγι 
της Χάλαρης, η περιοχή Πλαγιάς και όλο το νοτιοδυτικό τµήµα του 
νησιού έχουν κηρυχθεί Ζώνες Ειδικής Προστασίας του ∆ικτύου 
NATURA 2000.

∆ραστηριότητες
Θαυµάστε το ηλιοβασίλεµα από τον Άγιο Αλέξανδρο Κουνιάδων και 
το Κοστέλλι των Βρακάδων και απολαύστε τη µαγευτική θέα από 
τα ορεινά χωριά Μάραθο και Φραντάτο. Αναρριχηθείτε στα βουνά 
του Μαγγανίτη και κολυµπήστε στη Φερώη και τις Σεϋχέλλες. Όσοι 
διαθέτετε όρεξη για σπορ µπορείτε να απασχοληθείτε κάνοντας 
windsurfing, καταδύσεις και υποβρύχιο ψάρεµα, ενώ αν διαθέτετε 
σκάφος, µπορείτε να επισκεφθείτε τις παρθένες παραλίες του 
νησιού και να κολυµπήσετε στα καταγάλανα νερά τους.

Caves and medicinal waters
At the end of your hike, make a note of the numerous and inaccessible natural caves, as well as the therapeutic springs that have 
been well known since antiquity to help treat a range of illnesses. At Agios Kirikos there are numerous therapeutic springs, such 
as those of Artemis, Apollo, Mustafa, Spilaio and Kratsa. 

Biodiversity
The Athera range, on the southwest side of Ikaria, is home to rare plants, such as the Turkish pine and the coronilla, and a rich 
variety of birds. Through well-planned observation posts visitors can admire rare birds such as the Eurasian Sparrow hawk, 
the White-tailed Eagle, the Eurasian Scops Owl, the European Shag, the Yelkouan Shearwater and the Long Legged Buzzard. 
Important wetlands are the estuary of Voutside (at Campos) and Kerame, the estuary of the Charakas River (Livadi marsh), Myrson 
Gorge (Mesakti), the Chalaris, Kyparissiou, Aris, Cheilopotami, and Karavostamou rivers, man-made lakes Vathes and Pezi and the 
Agios Kirikos reservoir. Mt. Atheras, the Fanari location, the canyon of Chalaris, the Plagia area and the whole of the southwest 
part of the island have been declared a Special Protection Territory included in the NATURA 2000 network. 

Activities
Admire the sunset from Agios Alexandros in Kouniadi and Kostelli in Vrakades, and relish the enchanting view from the moun-
tainous villages of Marathos and Frantato. Climb Mt. Manganitis and swim at Feroe and Seychelles. Those of you with an appetite 
for sports can spend time windsurfing, scuba diving and underwater fi hing, while if you have a boat you can visit the island’s 
virgin beaches and swim in their clear blue waters. 



Quiet escapes
The Fournoi are located between Samos and Ikaria and are an ideal destination for any nature loving traveller. The island offers unique images of tranquillity, unparalleled natural beauty and rich biodi-
versity. Its vegetation is dominated by aromatic plants, bushes and olive trees, while there is an intense presence of mandrake, the ‘alchemists root’, with mythical aphrodisiac properties.
In the Chora (main town) of Fournoi, visitors can walk through small, quaint alleys, unaltered by time, and find shade under its enormous sycamore trees, next to the island’s cafes.

The island is beset by numerous beaches and the best means of transportation to discover the countless crystal water coves is one of the local, multi-coloured kaikia (small boats). Many vessels take 
refuge in Kampi bay, as plentiful modern accommodation has been constructed on the rises around it, with a view over the sea. Psili Ammos is a beach easily accessible on foot, while transportation is 
required to reach Agios Ioannis and Petrokopi beach. Other beautiful beaches are Kamari, Bali, Elidaki, Vitsilia, Vlychada, Koumara and Ambelos.

If you love fi hing, you can visit the island of Thymaina opposite Fournoi, with its authentic fi hing village, and you can swim at Kerameidou beach. If you are looking for something more relaxed you can 
visit Chryssomilia, a true paradise of peace, built amphitheatrically, with beautiful beaches and a fi hing boat haven.

The Mediterranean Monachus monachus seal can be found at Fournoi, along with many kinds of dolphins, sea turtles and great populations of breeding birds, such as Eleonora’s Falcon, Bonelli’s Eagle, 
and the Chukar Partridge. The island belongs to the ‘NATURA 2000’ network, due to its interesting flora and fauna.
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ΦούρνοιFournoi

Ήσυχες αποδράσεις
Οι Φούρνοι βρίσκονται µεταξύ Σάµου και Ικαρίας και αποτελούν ιδανικό προορισµό για κάθε φυσιολάτρη 
ταξιδιώτη. Το νησί προσφέρει µοναδικές εικόνες ηρεµίας και απαράµιλλης φυσικής οµορφιάς και διαθέτει 
πλούσια βιοποικιλότητα. Στη βλάστηση κυριαρχούν διάφορα είδη αρωµατικών φυτών, θαµνοειδή και ελιές, 
ενώ έντονη είναι η παρουσία του µανδραγόρα, της «ρίζας των αλχηµιστών» µε τις µυθικές αφροδισιακές 
ιδιότητες.

Στη Χώρα των Φούρνων θα περπατήσετε στα µικρά, γραφικά, αναλλοίωτα από το χρόνο, δροµάκια της και 
θα βρείτε σκιά στα πανύψηλα πλατάνια, δίπλα στα καφενεδάκια του νησιού. 
Το νησί περιστοιχίζεται από πολυάριθµες παραλίες και το καλύτερο µεταφορικό µέσο για να ανακαλύψετε 
τους αµέτρητους κολπίσκους µε τα κρυστάλλινα νερά, είναι ένα από τα πολύχρωµα καΐκια του. 
Πολλά σκάφη βρίσκουν καταφύγιο στον όµορφο όρµο του Καµπιού, αφού στα γύρω υψώµατα έχουν 
κατασκευαστεί πολλά σύγχρονα καταλύµατα µε θέα στη θάλασσα. Εύκολα προσβάσιµη παραλία µε τα 
πόδια είναι η Ψιλή Άµµος, ενώ για τον Άγιο Ιωάννη και την παραλία του Πετροκοπίου θα χρειαστείτε 
µεταφορικό µέσο. Άλλες όµορφες παραλίες είναι το Καµάρι, το Μπαλί, το Ελιδάκι, η Βιτσιλιά, η Βλυχάδα, τα 
Κουµαρά και η Άµπελος.

Αν αγαπάτε το ψάρεµα, µπορείτε να επισκεφθείτε το νησί της Θύµαινας, απέναντι από τους Φούρνους, µε 
το γνήσιο ψαροχώρι της και να κολυµπήσετε στην παραλία της Κεραµειδούς. Αν ψάχνετε κάτι πιο χαλαρό, 
µπορείτε να επισκεφθείτε τη Χρυσοµηλιά, έναν αληθινό παράδεισο ησυχίας, κτισµένο αµφιθεατρικά, µε 
υπέροχες παραλίες και αλιευτικό καταφύγιο.

Στην περιοχή των Φούρνων εντοπίζεται η µεσογειακή φώκια Μonachus monachus, πολλά είδη δελφινιών, 
θαλάσσιες χελώνες και µεγάλοι πληθυσµοί αναπαραγόµενων πτηνών όπως ο µαυραερίτης, ο σπιζαετός 
και η νησιώτικη πέρδικα. Το νησί είναι ενταγµένο στο δίκτυο «NATURA 2000» για το ενδιαφέρον που 
παρουσιάζει τόσο η χλωρίδα, όσο και η πανίδα του. 

αιγαίου στολίδιaegean jewel
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