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Lésbos (ook Mitílini genoemd), het op twee na groot ste Griekse eiland na Kréta
en Évvia (Έuboia), is de geboor te plaats van de dich te res Sapphó, de ver ha len ‐
ver tel ler Aésopos, de dich ter Árion en - meer recent – de schil der Theófilos en de
dich ter Ódys seus Elítis die in 1979 de Nobel prijs voor de Lite ra tuur won.
Het afwis se lende land schap valt onmid del lijk op. Unesco beschouwt heel Lésbos,
gezien haar arche o lo gi sche, eco lo gi sche en cul tu rele waarde, als Geo park. Het
eiland is berg ach tig en heeft een vul ka ni sche oor sprong, waar door er op tal rijke
plaat sen warm wa ter bron nen zijn. Het is bedekt met graan vel den, zout pan nen
en een bijna-woes tijn. De uit ge strekte naald bos sen en de ruim elf mil joen olijf bo ‐
men hou den Lésbos zelfs in de hete zomer maan den groen.
De hoofd stad Mitilíni is een leven dige stad met drukke cafés langs de zee bou le ‐
vard en goede accom mo da tie. Míthimna in het noor den is beschei de ner maar
dank zij de bij zon dere bouw stijl, het mid del eeuwse kas teel dat hoog boven de
stad ligt en de vele stran den een aan trek ke lijke ver blijf plaats.
Naast wan de len en fiet sen is Lésbos een mekka voor vogel lief heb bers. Het eiland
ligt op de migra tie route van trek vo gels en telt meer dan 279 soor ten, variërend
van roof vo gels tot stelt lo pers. De olijf olie is beroemd om zijn goede kwa li teit,
even als de oúzo die wereld wijd wordt ver kocht.
Lief heb bers van cul tuur komen ook aan hun trek ken. Het eiland her bergt vele
cul tu rele schat ten uit de pre his to rie, het Romeinse Rijk, het Byzan tijnse Rijk, de
mid del eeu wen en de Otto maanse peri ode. Míthimna, Pétra, Skála Eressóu en
Skála Kal lonís zijn popu laire bad plaat sen. Lésbos ken merkt zich door de betrek ‐
ke lijke rust: mas sa toe risme vind je er niet.
 
Met deze Odys see-reis gids kun je gebaande én onge baande wegen ver ken nen.
Odys see-gid sen ken mer ken zich door een eigen tijdse beschrij ving van de ste den
en stre ken die je bezoekt. Natuur lijk: ker ken, kas te len en musea komen uit ge ‐
breid aan bod, maar ook afge le gen dor pen, ver ge ten attrac ties en stille natuur ge ‐
bie den.
Veel lees- en reis ple zier,
Sigrid van der Zee
 
Tips
Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn
er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst re ge ‐
lin gen? Laat het ons weten! Of heb je tips heb ben over hotels, pen si ons, cam ‐
pings en der ge lijke? Ook dat horen we graag! Stuur een email naar: info@ 
odysee- reisgidsen. nl
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Een visser prepareert zijn netten, op de achtergrond Plomári. Foto Stefanie Uit den Boogaard

Het eiland Lésbos (Grieks: Λέσβος) ligt in de Egeïsche Zee, niet ver van de
kust van Turkije en Klein-Azië. Met 1630 km² is het een van de grootste eilan‐
den van Griekenland. Het eiland telt ruim 85.000 inwoners, van wie circa een
derde in de hoofdstad Mitilíni woont. Bestuurlijk is het eiland een gemeente
(dímos) en een regionale eenheid (periferiakí enótita) binnen de regio
(periféria) Noord-Egeïsche Eilanden.
 
Lésbos wordt in het oos ten door de Straat van Mitilíni en in het noor den door de
Straat van Müsel lim van Tur kije geschei den. Het land schap is berg ach tig en
heeft een vul ka ni sche oor sprong, waar door er op tal rijke plaat sen warm wa ter ‐
bron nen zijn. Het is bedekt met graan vel den, zout pan nen en een bijna-woes tijn,
maar ook met den nen bos sen en olijf boom gaar den. Lésbos telt meer dan elf mil ‐
joen olijf bo men waar van som mige ouder zijn dan vijf hon derd jaar. Olijf olie is dan
ook de belang rijk ste inkom sten bron van het eiland, en niet het toe risme. Wie
een maal over het eiland reist, zal spoe dig onder de beko ring van het afwis se lende
land schap raken. De Ólim bos (968 m) in het zui den en Lepéthim nos (968 m) in
het noor den geven het eiland een berg ach tig uiter lijk. In het wes te lijk deel ligt
een uniek natuur mo nu ment: het ver steende woud. Mil joe nen jaren gele den
werd in deze regio een sub tro pisch bos bedekt met een 800 m dikke laag vul ka ‐
nisch as. Twee bin nen zeeën, de Golf van Kal loní en de Golf van Géra, ste ken diep
het land in. Het gehele eiland wordt door Unesco beschouwd als Glo bal Geo park.
Kas te len uit de Genuese peri ode zijn in Mitilíni en Míthimna bewaard geble ven,
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ter wijl in Mitilíni spo ren van Otto maanse archi tec tuur terug te vin den zijn. De
meeste toe ris ten ver blij ven in de bad plaat sen Míthimna, Pétra en Skála Kal lonís.
Behalve met toe risme en olijf olie ver die nen de eiland be wo ners de kost met de
vis se rij, de zout win ning, zui vel en het des til le ren van oúzo. Dit sterke anijs ‐
drankje is onlos ma ke lijk ver bon den met de kwa li teit van leven op Lésbos: een
uit ge breide lunch bestaande uit aller lei verse en lokale ingrediënten is pas com ‐
pleet met een ‘kara vaki’, een flesje oúzo!
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O Plátanos in Lióta/Lygerí (nabij
Gavathás)
H Taverna Ávlonas in Ávlonas
Majorán in Míthimna (Mólivos)

Teriáde Museum in Variá
Museum van het Versteende
Woud in Sígri
Museum voor Olijfolie Industrie in
Agia Paraskeví

De watervallen van Pésas,
Man’Kátsa, Parákila, Vathilímni en
Klapádos
De bloeiende gele rododendrons in april en mei in het bos rond
Pteroúnda
Tamme kastanjes in de bossen rond Agiásos

Tsónia, rood zandstrand met prima eetgelegenheid
Tárti, wit strand met blauwgroene zee 
Chroússos, hippiestrand met veel wildkampeerders

Kasteel van Mitilíni, een van de grootste vestingwerken
Zomerconcert in het kasteel 
Paleókastro bij Vrísa, een oude vesting van de familie Gattelusi
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Nog een aanrader: Het verborgen kerkje van Panagia
Krifti nabij Melínda. Foto Stefanie Uit den Boogaard

Unieke eetgelegenheden

Inspirerende musa

Overweldigende natuur

Mooie stranden

Imposante vestingwerken

Mitilíni en omgevingMitilíni en omgeving
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