
Αρχαιολογία, μνημεία και τέχνη. Σημαντικά αρχαία ιερά τα οποία αναφέρονται στη 
Λέσβο  είναι  του Ναπαίου Απόλλωνα,  του Μαλόεντα Απόλλωνα και  το Ασκληπιείο  στη 

Μυτιλήνη,  της  Θερμίας  Άρτεμης  στη  Θερμή,  του  Ποσειδώνα  στη  Μυτιλήνη  και  στην 

Ερεσό, της Δήμητρας και της Περσεφόνης στη Μυτιλήνη, του Ηρακλή και του Δία στη 
Μήθυμνα,  του  Διονύσου  στην  Άντισσα,  στη  Μυτιλήνη,  στη  Μήθυμνα  και  στη  Βρισά. 

Έχουν  επίσης  επισημανθεί  πόλεις  και  άλλοι  αρχαιολογικοί  χώροι,  αλλά  έχουν  γίνει 

ελάχιστες ανασκαφές μεγάλης κλίμακας. Σημαντικό και μοναδικό μέχρι στιγμής είναι το 
ιερό  που  ανάσκαψε  ο  Δημήτρης  Ευαγγελίδης  στην  Κλοπεδή,  βορειοδυτικά  της  Αγίας 

Παρασκευής,  όπου  σώζονται  ερείπια  δύο  αρχαϊκών  ναών.  Από  εκεί  προέρχονται  12 

γνωστά σήμερα ακέραια  αιολικά  κιονόκρανα  και πολλά άλλα  κομμάτια,  σπόνδυλοι  και 
βάσεις  κιόνων.  Οι  κολόνες  (8  x  17)  στον  μεγάλο  ναό  ήταν  αράβδωτες  και  ο  θριγκός 

ξύλινος  με  πήλινη  επένδυση.  Η  απλή,  αυστηρή,  αλλά  και  γεμάτη  χάρη  μορφή  των 

κιονόκρανων της Κλοπεδής είναι ό,τι πιο χαρακτηριστικό έχουμε από την αρχαϊκή τέχνη 
του νησιού. Η εγχώρια κεραμική εξακολουθούσε να δίνει μονόχρωμα γκρίζα αγγεία με 

απλή  επιφάνεια  ή  με  εγχάρακτη διακόσμηση  (χαρακτηριστικός ο  αμφορίσκος  από  την 

Άντισσα  με  την  επιγραφή  Εύμαχος),  ενώ  η  εισαγωγή  ξένων  (ροδιακών,  αττικών, 
κορινθιακών)  αγγείων  υπήρξε  πολύ  περιορισμένη.  Όμως,  η  σημαντική  επίδραση  των 

Λεσβίων  στην  αρχιτεκτονική  διαφαίνεται  από  το  γεγονός  ότι  από  το  όνομά  τους 

χαρακτηρίζεται ένα είδος τειχοποιίας («Λεσβία οικοδομία») και ένα αρχιτεκτονικό μέλος 
(«Λέσβιον  κυμάτιον»).  Η  πρώτη  είναι  το  δυσκολότερο  σύστημα  κτισίματος  με  πέτρα 

(όλοι οι αρμοί είναι καμπύλοι και αυτό επιτυγχάνεται με μολύβδινο έλασμακανόνα) και 

εφαρμόστηκε  όχι  μόνο  στη  Λέσβο  (Άντισσα,  Αρίσβη,  Ερεσό,  Ξηρόκαστρο,  Αποθήκα) 
αλλά  και  στην  Ιωνία  και  στην  κεντρική  Ελλάδα  (Δελφοί),  ενώ  το  «Λέσβιο  κυμάτιο» 

στολίζει τα πιο λαμπρά μνημεία ιωνικού ρυθμού της αρχαιότητας. Από τους κλασικούς 

χρόνους  μοναδικό  μνημείο  έως  τώρα  είναι  ο  ναός  των  Μέσων.  Ο  πρώτος  γνωστός 
ιωνικός ψευδοδίπτερος ναός (8 x 14 κολόνες) χρονολογείται στο δεύτερο τέταρτο του 

4ου  αι.  π.Χ.  Στο  ακρωτήριο  Άγιος  Φωκάς,  μικρός  μαρμάρινος  δωρικός  ναός  εν 

παραστάσει ταυτίστηκε με τον ναό του Διονύσου Βρησαγενούς. Σημαντικά λείψανα των 
αρχαίων  πόλεων  σώζονται  στην  Άντισσα  (αψιδωτά  κτίρια,  τοίχοι  λεσβίας  οικοδομίας, 

ισοδομικοί),  στην  Πύρρα  (οχυρωματικός  περίβολος,  λείψανα  κλασικών  και  ρωμαϊκών 

κτισμάτων· μετά την καταστροφή της από σεισμό, το 231 π.Χ., κατοικήθηκε μόνο το 
προάστιό  της  στη  θέση  Αχλαδερή  όπου  βρίσκονται  ρωμαϊκά  ερείπια),  στην  Αρίσβη 

(μεγάλο τμήμα τείχους λεσβίας δομής με πύργο και εισόδους, μεγαροειδή σπίτια), στην 

Ερεσό (μέρος του παλιού περιβόλου και του ελληνιστικού ισοδομικού, ερείπια κτιρίων, 
λείψανα  του  λιμένα),  σε  διάφορες  τοποθεσίες  (Μάκαρα,  Ξηρόκαστρο,  Παράκοιλα, 

Aποθήκα) του κόλπου της Καλλονής και στη Μυτιλήνη. 

Χριστιανικοί χρόνοι. Ελάχιστα μνημεία της βυζαντινής περιόδου σώζονται στο νησί. 
Σημαντικότερες είναι οι βυζαντινές εκκλησίες της Κοίμησης της Θεοτόκου (η Τρουλωτή) 
στους Πύργους Θερμής, ο Άγιος Στέφανος του Μανταμάδου και ο Ταξιάρχης του Κάτω 

Τρίτους.  Τμήματα της  εποχής  των Παλαιολόγων σώζονται  στα  κάστρα  της Μυτιλήνης 

και της Μήθυμνας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι της εποχής των Γατελούζων 
και  της  τουρκοκρατίας.  Της  ίδιας  εποχής  είναι  και  τα  υπόλοιπα  κάστρα.  Σώζονται  σε



αρκετά  καλή  κατάσταση  το  Οβρεόκαστρο  (στην  αρχαία  Άντισσα),  τα  κάστρα  της 

Ερεσού και της Καλλονής (στην αρχαία Αρίσβη), το οποίο είχε εγκαταλειφθεί το 1757, 
όταν  χτίστηκε  το  νεότερο  φρούριο  της  Λέσβου,  και  του  Σιγρίου.  Αξιόλογα  δείγματα 

αρχιτεκτονικής της εποχής της τουρκοκρατίας τα οποία σώζονται είναι επίσης το τζαμί 

του Μεσαγρού της Γέρας και το τζαμί της Μυτιλήνης, ιδιόρρυθμοι πύργοι στη Θερμή και 
στη  Μυτιλήνη,  καθώς  και  το  σπίτι  της  Βαρελτζίδαινας  στην  Πέτρα.  Επίσης,  αξιόλογα 

μοναστήρια με πλούσια κειμήλια είναι  του Λειμώνα, του Υψηλού, της Μυρσινώτισσας, 

του  Δαμανδριού,  της  Περιβολής  με  ωραίες  μεταβυζαντινές  τοιχογραφίες·  παρόμοιες 
τοιχογραφίες  σώζονται  και  στις  εκκλησίες  του  Χριστού  στα  Παπιανά  και  του  Αγίου 

Νικολάου της Πέτρας.


