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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Η εξερεύνηση του νησιού µας, της Λέσβου, επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για
τους επισκέπτες του. Πέρα από την κλασσική οµορφιά που προσφέρει σε όσους
επιδιώκουν τις διακοπές στις παράκτιες περιοχές του και την έντονη καλοκαιρινή
ζωή η Λέσβος έχει ένα κρυµµένο θησαυρό που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη
προσπάθεια να τον ανακαλύψει κανείς.
Το θαυµάσιο περιβάλλον της ενδοχώρας, τις ορεινές, ηµιορεινές και αγροτικές
διαδροµές της, τα πλούσια δάση της, τους υδροβιότοπους, τα παραδοσιακά της
χωριά που συντηρούν ακόµη ένα τρόπο ζωής που έχει πλέον ξεχαστεί στα αστικά
κέντρα.
Στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+:
Λέσβος «Ο κόσµος µας σε ανάπτυξη» µε το συντονισµό από την Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης Λέσβου ΕΤΑΛ Α.Ε., και σε συνεργασία µε τους ∆ήµους του νησιού µας
και τη Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ), έχει µελετηθεί και
δηµιουργήσει ένα δίκτυο από 18 µονοπάτια στο νησί µας τα οποία µπορούν
πλέον να περιηγηθούν επισκέπτες και κάτοικοι. Φιλοδοξία του σχεδίου αποτελεί ο
στόχος να αναδειχθεί το νησί µας ως προορισµός περιηγητικού τουρισµού,
αναδεικνύοντας έτσι τη µοναδικότητα της φύσης ενός νησιού που συνδυάζει µε
αρµονία το βουνό και τη θάλασσα.
Το Σχέδιο των περιπατητικών διαδροµών σχεδιάστηκε µε προσοχή και µελέτη
ώστε να µην υπάρχει ανθρώπινη παρέµβαση που να αλλοιώνει το περιβάλλον,
σχεδιάστηκε µε κριτήρια που αναδεικνύουν το αγροτικό τοπίο και τα
χαρακτηριστικά του όπως:
•

Οικοτουρισµός – Προστατευµένες περιοχές – Υγροβιότοποι – NATURA 2000

•

Περιοχές µε ειδικό ενδιαφέρον – Γεωλογικά φαινόµενα – (Απολιθωµένο
∆άσος)

•

Τοπική παράδοση και κουλτούρα – Θρησκευτικό ενδιαφέρον – Τέχνη –
Πολιτισµός

•
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•

Ορεινές περιοχές – Μεσογειακό τοπίο – ∆άση – Ελαιώνες – Πευκοδάση –
Καστανιώνες

…Στις συνδέσεις που ακολουθούν µπορείτε να περιηγηθείτε στα ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ της
Λέσβου… Επισκεφθείτε λοιπόν τα πανέµορφα δάση µας, τους καστανιώνες, τα
µονοπάτια της ελιάς, της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, περπατήστε και εσείς στο
πλακόστρωτο της «πατουµένης», στα βήµατα της χάρης της Παναγίας της
Αγιάσου τον ∆εκαπενταύγουστο, µαζί µε τους χιλιάδες άλλους προσκυνητές,
χαρείτε τα δροσερά νερά των κόλπων της Γέρας και της Καλλονής κάτω από την
σκιά των ατελείωτων ελαιώνων, γνωρίστε την µοναδικότητα της φύσης του
απολιθωµένου δάσους, το αγέρωχο κάστρο του Μολύβου, παρατηρήστε τα
φλαµίγκος, περιδιαβείτε τα παραδοσιακά χωρία µας, ξαποστάστε στα
παραδοσιακά καφενεία, αναζωογονηθείτε στις ιαµατικές πηγές, και µαζί σας,
πάρτε την ανάµνηση και την ικανοποίηση των γεύσεων και των αισθήσεων που
τόσο απλόχερα το νησί µας χαρίζει στους επισκέπτες του…

Φθινόπωρο λοιπόν στη Λέσβο αλλά και άνοιξη,
και χειµώνα, και καλοκαίρι, γιατί αξίζει…
ΕΤΑΛ Α.Ε.
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