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1. Πρόλογος
Το σωματείο «Διάζωμα» ανέθεσε, τον Ιούλιο του 2018, στην «Κ.Σ. Τόπος Συμβουλευτική ΙΚΕ»
(«Τόπος Συμβουλευτική») την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Οργάνωση της
Συμμετοχής της Τοπικής Οικονομίας στη «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς
Ελλάδας»».
Ο μελετητής διέθετε ήδη την εμπειρία από τη συμμετοχή του, για λογαριασμό του Διαζώματος,
στην πρώτη οργανωμένη προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης που επιχειρείται στη χώρα μας,
με επίκεντρο τα μνημεία και τη σύνδεσή τους με την τοπική οικονομία: την «Πολιτιστική
Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», της οποίας η εναρκτήρια εκδήλωση («launch
event») διοργανώθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2018 στα Ιωάννινα, με περισσότερες από 25
επιχειρήσεις να έχουν προσέλθει στο «Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης και Ανάπτυξης της
Διαδρομής» και για την οποία η Τόπος Συμβουλευτική είχε εκπονήσει μελέτη σε δύο μέρη με
αντικείμενο: «Πιθανολογούμενα Έσοδα της Πολιτιστικής Διαδρομής» (2015) και «Οργάνωση
της Συμμετοχής της Τοπικής Οικονομίας της Ηπείρου στην Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία
Θέατρα της Ηπείρου» (2017).
Η παρούσα μελέτη, σύμφωνα με την αναθέτουσα αρχή, συνδέεται με «το αναπτυξιακό
πρόγραμμα «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας» («Διαδρομή») που έχει
στόχο να αναδείξει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε ποιοτικό και αναγνωρισμένο
τουριστικό προορισμό, μέσα από την έξυπνη προβολή και αξιοποίηση των μνημείων της
φύσης και του πολιτισμού, αλλά και με τη συνάντησή τους με τον τομέα της αγροτοδιατροφής.
Για την οικοδόμηση της Διαδρομής απαιτούνται 4 διακριτά στάδια : (α) εξασφάλιση υποδομών
(αρχαιολογικών και υποδομών λειτουργίας), (β) υλοποίηση του marketing και των ψηφιακών
δράσεων του προγράμματος, (γ) συμμετοχή της επιχειρηματικότητας στη Διαδρομή μέσω
ενός Συμφώνου Ποιότητας και (δ) διακυβέρνηση του προγράμματος που αφορά το τρίτο και
τέταρτο στάδιο οικοδόμησης της Διαδρομής και ειδικότερα:
▪
▪
▪

Tον εντοπισμό των κλάδων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων που θα ενταχθούν
στη Διαδρομή.
Tην περιγραφή του φορέα λειτουργίας που θα συσταθεί με σκοπό την ανάπτυξη
και εξυπηρέτηση της Διαδρομής.
Tην περιγραφή της σύνδεσης τουριστικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις της
Στερεάς Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Αναλυτικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση της εκπόνησης του έργου: «Μελέτη
για την Οργάνωση της Συμμετοχής της Τοπικής Οικονομίας στη Διαδρομή Φύσης και
Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας», το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα ως επιμέρους
παραδοτέα:
1) Εντοπισμός των κλάδων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων που θα ενταχθούν στη
Διαδρομή.
i.

Η έρευνα του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει της αμιγώς τουριστικές
επιχειρήσεις, τις συμπληρωματικές αυτών, και τυχόν δημόσιες υποδομές, η
λειτουργία των οποίων σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη βελτίωση της
προσβασιμότητας των επισκεπτών στη Στερεά Ελλάδα, ανεξάρτητα της
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νομικής μορφής και του χαρακτήρα του φορέα διαχείρισης και λειτουργίας της
υποδομής.
ii.

Πρόταση προδιαγραφών/κριτηρίων των επιχειρήσεων και γενικά
εγκαταστάσεων της παραγράφου Ι, καθώς και των προϊόντων και
επιχειρήσεων όπως περιγράφονται στη συνέχεια στην παράγραφο 3vi,
προκειμένου αυτές να συμμετάσχουν στη Διαδρομή.

2) Περιγραφή του φορέα λειτουργίας που θα συσταθεί με σκοπό την ανάπτυξη και
εξυπηρέτηση της Διαδρομής.
i.

Περιγραφή συστήματος και μεθοδολογίας ελέγχου της ποιότητας και
διατήρησης/ανανέωσης της σχετικής συμμετοχής.

ii.

Υπόδειγμα τοπικού συμφώνου ανάπτυξης των επιχειρήσεων και
εγκαταστάσεων που θα συμμετάσχουν στη Διαδρομή, με καταγραφή των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων.

iii.

Πρόταση για νομική μορφή του συμφώνου, καθώς και τη νομική μορφή της
συνεργασίας με τον φορέα στον οποίο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα
αναθέσει τη λειτουργία της Διαδρομής, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες
επεξεργασίες για το θέμα που ο Εργοδότης έχει αναθέσει σε άλλα
προγράμματα που εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης

iv.

Περιγραφή των υπηρεσιών που θα προσφέρει ο φορέας όσον αφορά τη
διαχείριση του δικτύου υποδομών (δημόσιες, κοινωφελείς, ιδιωτικές) της
Διαδρομής

v.

Περιγραφή διαχείρισης του φορέα λειτουργίας της Διαδρομής

vi.

Περιγραφή διαχείρισης προβολής/marketing της Διαδρομής

vii.

Αδρομερής περιγραφή τρόπων άντλησης εσόδων από την πλευρά του cluster
και εξόδων (δαπάνες προσωπικού, προβολής, λειτουργίας κ.λπ.)

viii.

Περιγραφή δράσεων για την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης για την
εξασφάλιση της ελάχιστης αναγκαίας συμμετοχής από την πλευρά των
επιχειρήσεων.

ix.

Συνάντηση επιμόρφωσης των αρμοδίων για τη σύσταση του φορέα διαχείρισης
της Διαδρομής και προετοιμασία σχετικών γραπτών κατευθύνσεων.

3) Περιγραφή της σύνδεσης τουριστικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις της Στερεάς
Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
i.

Μεθοδολογία με την οποία προτείνεται να επιδιωχθεί η σύνδεση.

ii.

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ύπαρξης στελέχους που θα λειτουργεί ως
ενδιάμεσος/μεσολαβητής μεταξύ του τουριστικού επιχειρηματία και του
τοπικού μικρού παραγωγού.

iii.

Περιγραφή των δράσεων του στελέχους για την εξειδίκευση της ζήτησης από
την πλευρά των τοπικών επιχειρηματιών και την κάλυψή της από τους
παραγωγούς.

iv.

Υπηρεσίες υποστήριξης από τρίτους που θα χρειαστεί το στέλεχος για την
ενίσχυση των παραγωγών.

v.

Δυνατότητες δημιουργίας διασυνδέσεων μεταξύ των παραγωγών/ενίσχυση της
αλυσίδας αξίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη της ζήτησης από
τον τουριστικό τομέα.
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vi.

Εντοπισμός και τεκμηριωμένη πρόταση των τοπικών προϊόντων του
αγροδιατροφικού τομέα που κρίνονται πρόσφορα για να συμμετάσχουν στη
Διαδρομή και καταγραφή επιλεγμένων προτεινόμενων παραγωγών.

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για τις γόνιμες
συζητήσεις και τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και επισημάνσεις τους, στον Πρόεδρο του
Διαζώματος κ. Σταύρο Μπένο, τον κ. Γιάννη Ζηρίνη ο οποίος έχει εργαστεί για λογαριασμό
του Διαζώματος πάνω στο θέμα του τουρισμού στη Στερεά Ελλάδα και έθεσε στη διάθεση της
Τόπος Συμβουλευτικής για κάθε χρήση το σχετικό υλικό που είχε συγγράψει ή επεξεργαστεί,
καθώς και για την εκ μέρους του εποικοδομητική παρακολούθηση της εξέλιξης της μελέτης,
καθώς και στην κ. Μπέτυ Χατζηνικολάου, επισημάνσεις της οποίας κατά την προηγούμενη
μελέτη για την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου διατήρησαν και στην
προκειμένη περίπτωση της επικαιρότητά τους κι ασφαλώς ελήφθησαν υπόψιν.
Για τις ανάγκες εκπόνησης της μελέτης, η ανάδοχος εταιρεία επισκέφθηκε την πλέον
«παρεξηγημένη» όσον αφορά το ενδιαφέρον και την ελκυστικότητα ως τουριστικού
προορισμού
Περιφερειακή Ενότητα της Βοιωτίας, βρέθηκε στη Χαλκίδα, όπου και
συνεργάστηκε με τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.
Κωνσταντίνο Ρουσόπουλο, το Στέλεχος του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας της
Περιφέρειας κ. Πέτρο Γίγα, και την κ. Δαβιδία Κατσαντώνη.
Καθόλα χρήσιμο και ενισχυτικό της εμπεδωμένης αντίληψης του μελετητή για την προσέγγιση
του έργου στάθηκε το υλικό που τέθηκε στη διάθεσή του, ή σε γνώση του, από την εταιρεία
Toposophy που έχει εκπονήσει το «Σχέδιο Μάρκετινγκ, Ταυτότητα και Δημιουργικό της
Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας», καθώς και η
παρακολούθηση, βήμα προς βήμα, σε μηνιαίες συναντήσεις στα γραφεία του Διαζώματος,
της δημιουργίας της ιστοσελίδας της Διαδρομής από την ατομική επιχείρηση «Χρήστος
Χιώτης» που εκπονεί το έργο.
Αρκετές συνομιλίες έγιναν με επαγγελματίες του τουρισμού (γραφεία γενικού, ειδικού και
εναλλακτικού τουρισμού, ξενοδοχεία, ξενώνες και αγροτοτουριστικά καταλύματα), οι οποίοι
γνωρίζουν από πρώτο χέρι την καθημερινότητα του τουρισμού στην περιοχή τους και ως εκ
τούτου έχουν πολύτιμη βιωματική εμπειρία πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα δυνατά και
τρωτά σημεία του τοπικού τουριστικού προϊόντος, καθώς και τη συμπεριφορά και τις
προτιμήσεις των πελατών τους.
Θερμές ευχαριστίες στο Αεροδρόμιο Σκύρου, το Λιμεναρχείο Ιτέας και τα ΚΤΕΛ Φωκίδας και
Φθιώτιδας, το Επιμελητήριο Βοιωτίας και τη Διεύθυνση Βιομηχανίας και Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, οι οποίοι με προθυμία κατέθεσαν τη γνώση τους με εμφανή
την επιθυμία να συμβάλουν ώστε να «πάει καλύτερα ο τόπος τους».
Ιδιαίτερη αναφορά οφείλει ο μελετητής στον φύλακα του αρχαιολογικού χώρου του
Ορχομενού, απτό δείγμα του πόσο το ανθρωπογενές στοιχείο μπορεί να συμβάλει στην
οικοδόμηση ενός κοινού οράματος, ως πρεσβευτής του τόπου του. Χωρίς να γνωρίζει την
ιδιότητα και το σκοπό της επίσκεψής μας, μετεβλήθη σε αυτόκλητο ξεναγό, έκανε υπερωρία
μισής ώρας για χάρη ενός άγνωστου, Έλληνα επισκέπτη, μας κάλεσε να επανέλθουμε μετά 5
χρόνια «να δείτε τότε τι θα έχει γίνει εδώ πέρα» και μας υπέδειξε -αν και βαθύ μεσημέρι- να
χτυπήσουμε στο σπίτι του ιερέα που έχει τα κλειδιά, για «να μη χάσουμε με τίποτα» το
εσωτερικό της εξαιρετικής Παναγίας Σκριπούς, μέρους του υπό διαμόρφωση Αρχαιολογικού
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Πάρκου του Ορχομενού. Δεν παρέλειψε να μας δώσει και το προφίλ των επισκεπτών του
Ορχομενού, όπως εμπειρικά το έχει σχηματίσει : «Γερμανοί κυρίως, που όταν ακούν Σλήμαν
τρέχουν, σχολεία, σύλλογοι, εκδρομές που οργανώνονται από την εκκλησία».
Παρά τις διαφορές που διακρίνουν τις δύο διαδρομές -Ηπείρου και Στερεάς- ο ανάδοχος του
έργου κρίνει πως πρέπει να υπενθυμίσει επιγραμματικά ορισμένες από τις παραδοχές που
έγιναν και κάποια από τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις μελέτες του για τα
«Πιθανολογούμενα Έσοδα της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»,
που προσαρμοζόμενα στα χαρακτηριστικά της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς
Ελλάδας, διατηρούν την επικαιρότητα και την ισχύ τους, όπως άλλωστε και για κάθε εγχείρημα
«διαδρομής», όπως προκύπτει από την, εκτεταμένη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε:
▪

Τα έργα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν τη δυνατότητα να
κινητοποιήσουν πολλαπλάσιους οικονομικούς πόρους από αυτούς που
επενδύονται σ’ αυτά. Η πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να πάψει να θεωρείται
οικονομική πολυτέλεια, με τις επενδύσεις σ’ αυτή να αναλαμβάνονται μόνο σε
περιόδους οικονομικής άνθησης.

▪

Τα αγαθά που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά από οικονομικής πλευράς
αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα μιας περιοχής, αφού σε αντίθεση με τους άλλους
οικονομικούς πόρους διατηρούν αενάως την μοναδικότητά τους. Είναι -με την καλή
έννοια- «φυσικά μονοπώλια». Η μοναδικότητα αυτή έχει ως συνέπεια τη δυνατότητά
τους να κινητοποιούν πολλαπλάσιους οικονομικούς πόρους από αυτούς που
επενδύονται σ’ αυτά, ιδίως όταν οι επενδύσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης
αναπτυξιακής στρατηγικής

▪

Στην
πρόκληση
της
αυξημένης
ανταγωνιστικότητας
στην
σημερινή
παγκοσμιοποιημένη τουριστική αγορά που απαιτεί στοιχεία μοναδικότητας και
αυθεντικότητας, η πολιτιστική κληρονομιά έχει πολλά να προσφέρει, ιδίως σε μια
χώρα όπως η Ελλάδα.

▪

Η διαδρομή οφείλει να σχεδιαστεί ως ένα σύνθετο τουριστικό προϊόν που εκτός από
το κοινό με ειδικό ενδιαφέρον για τον πολιτισμό στον σκληρό του πυρήνα
(αρχαιολογικοί χώροι με τα αντίστοιχα μουσεία αρχαία θέατρα κ.λπ.) θα συνδυάζει
και άλλα ειδικά είδη θεματικού τουρισμού, ώστε να μπορεί να απευθύνεται σε
πολλαπλά κοινά (π.χ. θερινός τουρισμός «ήλιου και θάλασσας», «τουρισμός της
περιπέτειας», «φυσιολατρικός», της «εμπειρίας, «θερμαλιστικός τουρισμός»,
«τουρισμός της ευεξίας», «θρησκευτικός», «οικολογικός τουρισμός» κ.λπ.).

▪

Αναγκαία είναι η επαρκής κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα, ώστε η διαδρομή να
υιοθετηθεί όχι μόνο από τους δημόσιους φορείς, αλλά να απολαμβάνει ευρύτερης
στήριξης από την τοπική οικονομική κοινότητα και κοινωνία, και προπαντός από
τους ιδιωτικούς φορείς που μπορεί να προσδοκούν πρόσθετα έσοδα από την
επιτυχημένη ανάπτυξή της.

▪

Σημαντική είναι η ύπαρξη μιας οργανωμένης καμπάνιας πολλαπλού και ενεργού
marketing και προβολής.

▪

Αναγκαία είναι επίσης η αξιοποίηση της πλούσιας θεματολογίας που διαθέτει η
διαδρομή, του βασικού δηλαδή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός της που είναι οι
δυνατότητές της να παράγει θέματα και «ιστορίες».
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▪

Η διοργάνωση σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων στο πλαίσιο της διαδρομής
δημιουργεί δυνατότητες αξιοποίησης για την τοπική και εθνική δημιουργική
βιομηχανία.

▪

Η ενεργή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, όσο και άλλων stakeholders σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητη και πρέπει να περιλαμβάνει και τη χρηματοδότηση
από την πλευρά τους μέρους των σχετικών δαπανών για τη διαρκή αναβάθμισή της
διαδρομής, από τα οφέλη που θα προκύπτουν από την ανατροφοδοτούμενη ανάπτυξη
που προκαλεί.

▪

Είναι δυνατή η μετατροπή δύο βασικών μειονεκτημάτων του τουρισμού της Στερεάς
Ελλάδας, της χαμηλής πληρότητας και της χαμηλής μέσης διάρκειας διαμονής, σε
πλεονεκτήματα, με την επένδυση από την πλευρά των επιχειρήσεων καταλυμάτων
στην καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.

▪

Καταλυτικό ρόλο θα παίξει η οργάνωση ενός Τοπικού Συμφώνου Υποστήριξης &
Ανάπτυξης της, με ρεαλιστικές απαιτήσεις και μαζική συμμετοχή, και η επιλογή της
κατάλληλης νομικής μορφής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη διαδρομή, που θα
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις ισχυρότερες επιχειρήσεις της περιοχής, ώστε να
έχει δυνατότητες να κινητοποιήσει και ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης αναπτυξιακής προσπάθειας.

▪

Καινοτομία σε σχέση με την αντίστοιχη μελέτη για την Ήπειρο είναι ο σχεδιασμός μιας
ειδικής προσπάθειας διασύνδεσης μεταξύ του τουριστικού και του
αγροτοδιατροφικού τομέα, προσπάθεια που δικαιολογείται όχι μόνο από τη
δυναμική του συγκεκριμένου τομέα στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδος, αλλά και από
τα πολλαπλά είδη του τουρισμού που δυνητικά μπορεί να προσελκύσει. Στην ουσία οι
αρχές που προτείνεται να διέπουν τη συγκεκριμένη διασύνδεση είναι ανάλογες με
αυτές που διέπουν ολόκληρο το σύμφωνο. Δηλαδή ενεργό marketing προς
επιλεγμένους παραγωγούς και ανοικτές πόρτες για όλους τους πιθανά
ενδιαφερόμενους, ενεργή επιδίωξη συνεργειών και σταδιακή οικοδόμηση
εμπιστοσύνης, μέσα από συγκεκριμένες ρεαλιστικές επί μέρους δράσεις, που
οικοδομούν σταδιακά το έδαφος για ευρύτερες πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες.

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να τονίσει για μιαν ακόμη φορά -κι αυτό μαρτυρά και η εμπειρία
της Ηπείρου- ότι όσες δυνατότητες ανάπτυξης και σύνδεσης της με την τοπική οικονομία και
την επιχειρηματικότητα, όπως και τους άλλους φορείς της περιοχής, έχει θεωρητικά μια
διαδρομή, αυτή η πορεία δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε προφανής, ούτε αυτονόητη. Η «επόμενη
μέρα» οφείλει να σχεδιαστεί στρατηγικά, να στηρίζεται στην εντατική δημόσια διαβούλευση,
στην εμμονή στο στόχο με σταθερότητα και σαφήνεια και, κυρίως, στην εμπέδωση ισχυρού
κλίματος εμπιστοσύνης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία.

2. Εισαγωγή
Η μελέτη που ακολουθεί έχει ως στόχο την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας
της Στερεάς Ελλάδας στη «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας».
Ξεκινά με την αποτύπωση ενδεικτικών σημαντικών πόλων ενδιαφέροντος που συνδέονται με
τη Διαδρομή: τα φυσικά αξιοθέατα της Στερεάς Ελλάδας, τα σημεία ιστορικού, αρχαιολογικού,
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θρησκευτικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος κατά μήκος και περί την Διαδρομή, όπως και
τους γαστρονομικούς σταθμούς και τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις που μπορούν να έχουν
ενδιαφέρον για έναν επισκέπτη. Σε συνδυασμό με μια παρουσίαση βασικών στοιχείων για τα
καταλύματα και την εστίαση στη Στερεά Ελλάδα, δημιουργείται έτσι ένα μωσαϊκό σημείων
ενδιαφέροντος, το οποίο δείχνει τις δυνατότητες που έχει η περιοχή για τουριστική ανάπτυξη,
με άξονα τη Διαδρομή αυτή.
Με το μωσαϊκό αυτό κατά νου, προχωρούμε στη διαμόρφωση 6 διαφορετικών Τοπικών
Διαδρομών (με βάση τους «κόμβους» ενδιαφέροντος που είχαν ήδη προσδιοριστεί από το
Διάζωμα, στο πλαίσιο της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας), οι οποίες
παρουσιάζονται σε ξεχωριστό παράρτημα της παρούσας μελέτης, λαμβάνοντας υπόψιν το
γεγονός ότι διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα και
ταξιδιωτικές προτεραιότητες και διαφορετικούς χρόνους διαθέσιμους για να αφιερώσουν σ’
αυτήν. Οι Τοπικές Διαδρομές και τα γύρω απ’ αυτές σημεία ενδιαφέροντος δίνουν τη
δυνατότητα τμηματοποίησης της Διαδρομής για να γίνει όσο το δυνατόν πιο ελκυστική σε
πολλούς τύπους δυνητικών επισκεπτών, αλλά και να αυξήσει την παραμονή (αύξηση
διανυκτερεύσεων) στη Στερεά, διασκεδάζοντας τον ανασταλτικό, προς τούτο, παράγοντα της
δυνατότητας για αυθημερόν προσέγγιση των 5 από τους 7 κόμβους της Διαδρομής (που
σημαίνει και λιγότερα έσοδα για την τοπική οικονομία).
Στη συνέχεια, με βάση γεωγραφικά (τις 6 τοπικές διαδρομές), λειτουργικά (π.χ. τα σημεία
ενδιαφέροντος που προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο και επιτρέπουν τη
διαμόρφωση ενός πλούσιου και πολυθεματικού τουριστικού προϊόντος) και άλλα κριτήρια,
γίνεται ο ενδεικτικός εντοπισμός των φορέων, επιχειρήσεων, και υποδομών που κρίνεται
αναγκαίο ή επιθυμητό να επιδιωχθεί να συμμετάσχουν στη Διαδρομή, με μια ενεργή
προσπάθεια εξατομικευμένης προσέγγισής τους. Η αρχική επιλογή, η οποία δεν είναι σε καμία
περίπτωση περιοριστική, βασίζεται σε συνδυασμό κριτηρίων τα οποία αξιολογούνται ως
σημαντικά. Πέραν των γεωγραφικών και λειτουργικών κριτηρίων που προαναφέρθηκαν,
λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων η τοπικότητα και μοναδικότητα των προϊόντων ή
υπηρεσιών που προσφέρονται, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων κ.ά.
Με δεδομένο ότι η Διαδρομή μπορεί να λειτουργήσει και ως ευκαιρία τοπικής δικτύωσης,
αξιολογούνται επίσης και οι δυνατότητες συνεργειών μεταξύ των συμμετεχόντων. Στόχος μας
είναι τα κριτήρια που παρουσιάζονται να λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές για την
ένταξη στη Διαδρομή ικανού αριθμού μελών με αφοσίωση στο όραμά της και συνεισφορά στην
ανάπτυξή της. Εξυπακούεται ότι πέραν των επιχειρήσεων και φορέων που θα προσεγγιστούν
εξατομικευμένα, θα υπάρχει και ένα παράλληλο πρόγραμμα ευρύτερης ενημέρωσης,
προσέγγισης και προσέλκυσης όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Στερεά
Ελλάδα, και μπορούν γεωγραφικά ή λειτουργικά να συνεισφέρουν στην υποστήριξη και
ανάπτυξη της Διαδρομής.
Στην επόμενη ενότητα αυτής της μελέτης προτείνεται ως προσφορότερη μορφή συνεργασίας
η δημιουργία ενός Τοπικού Συμφώνου Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Διαδρομής Φύσης και
Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας, με βάση την ποιότητα των παρεχόμενων στο ευρύτερο πλαίσιό
της προϊόντων και υπηρεσιών. Βασικές αρχές που διέπουν το Τοπικό Σύμφωνο είναι η
αυτοδέσμευση των μελών του, η απλότητα και ευκολία εφαρμογής των κανόνων του, η
συστηματική καλλιέργεια εμπιστοσύνης και συνεργειών μεταξύ των συμμετεχόντων, η
εξασφάλιση ευρείας συμμετοχής, ιδίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η ενθάρρυνση της
πιστοποίησης των υπηρεσιών των συμμετεχόντων και η σταδιακή τους βελτίωση, μέσα από
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την αξιολόγηση των ίδιων των πελατών τους, την τακτική συμμετοχή σε προγράμματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών τους, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την
επιβράβευση των μελών του δικτύου, μέσω του προγράμματος συνεργειών και της κρατικής
ενίσχυσης των κοινών δράσεων στις οποίες συμμετέχουν ως μέλη του δικτύου.
Το Σύμφωνο αυτό στηρίζεται στην υπογραφή από τους συμμετέχοντες Μνημονίου
Συνεργασίας, σχέδιο του οποίου περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης. Στο
σχέδιο Μνημονίου περιλαμβάνονται οι αναλυτικοί κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του
Συμφώνου. Ειδικότερα, οι κανόνες που αφορούν την απόκτηση του σήματος της Διαδρομής,
ο προτεινόμενος κομβικός ρόλος της Αναπτυξιακής Ευβοίας στην ανάπτυξη του Συμφώνου,
οι κανόνες που αφορούν τη διοίκηση του Συμφώνου, το σύστημα παρακολούθησης και
αξιολόγησης κ.ά. Ακολουθεί μια περιγραφή των υπηρεσιών που θα προσφέρει η δικτύωση
στα μέλη της και των δράσεων που θα επιτρέψουν την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης
για την εξασφάλιση της ελάχιστης αναγκαίας συμμετοχής από την πλευρά των επιχειρήσεων.
Γίνεται, τέλος, μια περιγραφή της διαχείρισης της προβολής/marketing της Διαδρομής, ενώ
εντοπίζονται και καταγράφονται αδρομερώς οι πιθανοί τρόποι άντλησης εσόδων από την
πλευρά της επιχειρούμενης δικτύωσης και των προσδοκώμενων εξόδων κατά τα πρώτα
χρόνια λειτουργίας της.

3. Πόλοι Ενδιαφέροντος
Τί κοινό έχουν οκτώ από τις σωζόμενες αρχαίες τραγωδίες «Αντιγόνη», «Οιδίπους
Τύραννος», «Οιδίπους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή, «Βάκχες», «Ικέτιδες», «Φοίνισσες»,
«Ηρακλής Μαινόμενος» του Ευριπίδη και «Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου; Έχουν ως
υπόθεση θηβαϊκούς μύθους!
Σε απόσταση μιας ώρας από την Αθήνα, η Βοιωτία του Ηρακλή, της Σφίγγας, των εννέα
Μουσών και των Χαρίτων, της Θήβας, του Ορχομενού, του Γλα, της Χαιρώνειας, της Κοιλάδας
των Μουσών, της Άσκρης, των Θεσπιών και των Πλαταιών, αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο
και εν πολλοίς άγνωστο κομμάτι του παζλ που συνθέτει τον προορισμό «Διαδρομή Φύσης και
Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας». Δεν είναι όμως το μόνο.
Στο κέντρο της ηπειρωτικής χώρας, η Στερεά Ελλάδα, «η δεύτερη σε έκταση ελληνική
περιφέρεια, αποτελούμενη από ηπειρωτικό και νησιωτικό τμήμα με εξαιρετικά πλούσιο
μορφολογικό ανάγλυφο και άνισα κατανεμημένο τον πληθυσμό των 547.390 κατοίκων της
(το 88,9% κατοικεί στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας, το 7,4%
στη Φωκίδα και το 3,7% στην Ευρυτανία), διαθέτει χαρακτηριστικά που μπορούν να της
προσδώσουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, ειδικά στον τομέα του τουρισμού σε
συνδυασμό με την αξιόλογη παραγωγική βάση/αγροτική παραγωγή και βιομηχανίαμεταποιητική δραστηριότητα που διαθέτει»1.
Δύο Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO -Δελφοί και Μονή του
Οσίου Λουκά-, οι Θερμοπύλες με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, αλλά και πολυάριθμα
αρχαιολογικά αξιοθέατα, ιστορικοί χώροι και μνημεία -«1.051 κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι
και μνημεία, 19 μουσεία και συλλογές του υπουργείου Πολιτισμού και 21 τουλάχιστον μουσεία
άλλων φορέων»2-, ιστορικά μοναστήρια και σημαντικοί ορθόδοξοι ναοί μαρτυρούν τη συνεχή

1
2

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2015-2019, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2015).
Διαδρομή των Μνημείων Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας, Διάζωμα.
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εξέλιξη από τη νεολιθική περίοδο μέχρι σήμερα και καταγράφονται στο πολιτιστικό απόθεμα
της Περιφέρειας, παραλλήλως με ένα μεγάλης φυσικής ομορφιάς περιβάλλον που διαθέτει
εθνικούς δρυμούς, ορεινά οικοσυστήματα ενδιαφέρουσας βιοποικιλότητας, φαράγγια,
υδροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες, καθαρές ακτές, παραδοσιακούς οικισμούς (Αράχωβα,
Χώρα Σκύρου, Αμφίκλεια, Δελφοί κ.α.), καθώς και ενδιαφέροντα στοιχεία άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς που αφορούν στην τοπική γαστρονομία, τη λαϊκή τέχνη και παράδοση.
Τα χαρακτηριστικά της αυτά συνηγορούν στο ότι η Στερεά Ελλάδα προσφέρεται για διάφορες
κατηγορίες τουρισμού, από το πρότυπο του μαζικού «ήλιος και θάλασσα», κυρίως στις ακτές
της Ευβοίας, της Φθιώτιδας και της Σκύρου, έως τον εναλλακτικό θεματικό τουρισμό
(πολιτισμικός τουρισμός, τουρισμός φύσης, τουρισμός της εμπειρίας, θερμαλιστικός
τουρισμός και τουρισμός ευεξίας, θρησκευτικός τουρισμός, γαστρονομικός, αθλητικός,
θαλάσσιος τουρισμός κ.λπ.) - δυνατότητες που εφόσον αξιοποιηθούν μπορούν να επιφέρουν
αύξηση του τουρισμού στην Περιφέρεια και επέκταση της τουριστικής περιόδου.
Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, γίνεται μια καταγραφή ενδεικτικών πόλων τουριστικού
ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, ανά θεματική κατηγορία. Στόχος της
καταγραφής είναι η «ξενάγηση» των εν δυνάμει επισκεπτών της «Διαδρομής» για τα αξιοθέατα
και τις δυνατότητες που προσφέρει, αναλόγως του χρόνου που έχει να αφιερώσει σ’ αυτήν,
όσο και η διευκόλυνση της επιλογής των φορέων και επιχειρήσεων που ο Φορέας Διαχείρισης
της Διαδρομής θα επιδιώξει να προσελκύσει, μέσω εξατομικευμένων επαφών, στο πλαίσιο
της προτεινόμενης δικτύωσης.
Πρόκειται για μια Διαδρομή που στόχο έχει «τη διαμόρφωση ενός πλήρους και επώνυμου
«προϊόντος» πολιτιστικού τουρισμού, ώστε να αναδειχθούν τα αξιοθέατα της Περιφέρειας, τα
οποία εν πολλοίς παραμένουν άγνωστα στο μέσο τουρίστα της. Θα αυξηθεί το ποσοστό σε
νέους επισκέπτες και τουρίστες ειδικού ενδιαφέροντος, θα ωφεληθούν οι εγκατεστημένες στην
Περιφέρεια επιχειρήσεις καταλυμάτων, εστίασης, αναψυχής, αλλά και οι παραγωγοί
προϊόντων αγροδιατροφής, καθώς και οι παραγωγοί σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων»
και η οποία «μετά από εντατικές διαβουλεύσεις περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες στάσεις«κόμβους» που προσδιορίζουν την ταυτότητά της»3:
1. Κόμβος Χαλκίδας-Ερέτριας,
2. Κόμβος Δελφών,
3. Κόμβος Καρπενησίου,
4. Κόμβος Θερμοπυλών,
5. Κόμβος Θηβών,
6. Κόμβος Ορχομενού και
7. Κόμβος Σκύρου.

3

Διαδρομή των Μνημείων Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας, Διάζωμα.
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3.1.

Φυσικό Περιβάλλον

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χαρακτηρίζεται από πλούσια μορφολογικά και περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά, αποτελούμενη από ηπειρωτικό, πεδινό και νησιωτικό τμήμα με μια εκτενή
παράκτια γραμμή.
Ορεινοί όγκοι, εκτενή δάση με πλούσια βιοποικιλότητα, οροπέδια, πεδιάδες, ποτάμια, φυσικές
και τεχνητές λίμνες, ακτές και παραλίες, κατοικημένα και ακατοίκητα νησιά, παράκτιες και
θαλάσσιες περιοχές, αυθεντικά οικοσυστήματα με μεγάλη ποικιλομορφία χλωρίδας και
πανίδας που έχουν καταγραφεί και προστατεύονται στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας και
ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πλήθος ιαματικών
πηγών προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Στην Περιφέρεια, ειδικότερα, υπάρχουν4,5:

4
5

▪

Ορεινοί Όγκοι: Παρνασσός, Ελικώνας, Βαρδούσια, Βελούχι, Καλλίδρομο, Οίτη,
Όρθρυ και Γκιώνα αποτελούν τα σημαντικότερά της όρη.

▪

Πεδιάδες: Παραγωγικές πεδιάδες όπως της Κωπαϊδας, του Βοιωτικού Κηφισού, του
Σπερχειού, των Θηβών, της Γραβιάς, της Θεσσαλιώτιδας, της Ξυνιάδας, του Μόρνου,
του Ελαιώνα της Άμφισσας, των Ψαχνών, της Χαλκίδας, της Ιστιαίας και του Κάμπου
Καρύστου.

▪

Λίμνες & Υγρότοποι: 3 φυσικές λίμνες (Υλίκη, Παραλίμνη και Δύστος), 2 τεχνητές
(Μόρνου και Κρεμαστών) και ο Υγρότοπος Εκβολών Σπερχειού, χώρος ιδιαίτερου
οικολογικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος (έχει χαρακτηριστεί μαζί με τους
εθνικούς δρυμούς της Περιφέρειας ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας («ΖΕΠ»)).

▪

Εθνικοί Δρυμοί: Εθνικός Δρυμός Παρνασσού και Εθνικός Δρυμός Οίτης.

▪

Περιοχές NATURA: 27 περιοχές ενταγμένες στο καθεστώς NATURA 2000, οι οποίες
καλύπτουν το 25,2% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας.

▪

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους: 28 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους («ΤΙΦΚ»),
ανάμεσά τους συγκαταλέγονται, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας το Καστρί της
Άνω Ποταμιάς, το Φαράγγι του Αγίου Δημητρίου, η χερσόνησος της Λιχάδας και το
Αισθητικό Δάσος της Στενής, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας η Κορυφή
Σαράνταινας Όρους Οξυάς και η περιοχή Μώλου-Ρεγγινίου-Καλλιδρόμου-Ανάβρας,
και τέλος στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας η Τεχνητή Λίμνη του Μόρνου και το
Ρέμα και η Χαράδρα Ρέκας.

▪

Καταφύγια Άγριας Ζωής: 78 Καταφύγια Αγριας Ζωής («ΚΑΖ»).

▪

Αισθητικά Δάση: Δάσος Στενής Ευβοίας και Περιαστικό Δάσος Τιθορέας Φθιώτιδας.

▪

Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης: 6 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης - οι πλάτανοι των
Κομποτάδων στη Φθιώτιδα, οι ελιές του Αλμυροπόταμου Εύβοιας, ο πλάτανος της

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2015-2019, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2015).
Εμπειρογνωμοσύνη Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας, ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΕ.
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Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, οι πλάτανοι της Λαμίας, το κυπαρίσσι της Πρασιάς
Ευρυτανίας και τα υπολείμματα υδροχαρούς δάσους στην Ιστιαία Εύβοιας.
▪

Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης: Υγρότοπος Δύστου Εύβοιας και
Υγρότοπος Ψαχνών Εύβοιας.

▪

Σημαντικές Περιοχές για την Παρατήρηση και Αναπαραγωγή Πουλιών: Όρη
Ντεληδίμη και Φτέρη (Άγραφα), όρος Όρθρυς, κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού Μαλιακός Κόλπος, όρος Οίτη, όρος Βαρδούσια, όρος Γκιώνα, χαράδρα Ρεκά,
Λαζόρεμα και Βαθιά Λάκκα, νότιο και ανατολικό τμήμα του όρους Παρνασσός,
Γαλαξίδι, λιμνοθάλασσες Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι Ιστιαίας, όρος Καντήλι, όρη Δίρφη,
Ξηροβούνι, Σκοτήνη, Μαυροβούνι, Αλοκτέρι, Ορτάρι και περιοχή Κύμης, λίμνη Δύστος,
όρος Όχη και γύρω περιοχή, βορειοδυτική Σκύρος και νησίδες Αγίου Φωκά, και όρος
Κοχυλάς στη Σκύρο.

▪

Ιαματικές Πηγές/Λουτρά: Αιδηψού, Καμένων Βούρλων, Θερμοπυλών, Καλλιδρόμου
(Ψωρονέρια), Υπάτης, Πλατυστόμου και Παλαιοβράχας.

Μονοπάτια
Η Στερεά Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί πεζοπορικός παράδεισος. Ερασιτέχνες και έμπειροι
πεζοπόροι και ορειβάτες θα βρουν τη δική τους «διαδρομή», αφού τα βουνά -άλλα πιο ήπια,
άλλα με απόκρημνες πλαγιές, ή βουνοκορφές- τα δάση, οι φορτωμένες με θρύλους σπηλιές,
τα λιβάδια, τα οροπέδια και τα πανέμορφα χωριά προσφέρουν πολλές δυνατότητες για μικρές,
ή μεγαλύτερες διαδρομές, όλων των βαθμών δυσκολίας, και στις 5 Περιφερειακές Ενότητες.

6

▪

Σε ό,τι αφορά εθνικά ή διεθνή μονοπάτια, αναφέρονται το «Διεθνές Μονοπάτι Ε4»,
που φτάνει από το Γιβραλτάρ μέχρι την Κύπρο, το οποίο διατρέχει τον Παρνασσό,
τους Δελφούς και το Χρισσό, και το «Εθνικό 22», το οποίο συνδέει τον Παρνασσό με
την Πάρνηθα (ξεκινώντας από την Αγόριανη καταλήγει στο καταφύγιο Μπάφι της
Πάρνηθας).

▪

Στον Παρνασσό βρίσκεται το αρχαίο μονοπάτι Κίρρας-Δελφών6, το οποίο δίνει την
ευκαιρία να ακολουθήσουν οι περιπατητές τα ίχνη των αρχαίων προσκυνητών, ενώ
υπάρχουν επίσης τα μονοπάτια:
o

Δελφοί-Επτάλοφος (Αγόριανη).

o

Δελφοί-Κωρύκειον Άντρο.

o

Δελφοί-Παρατηρητηρίου Κορυφής Κόχραν/Δεσφίνας.

o

Αμφίκλειας-Τούφας και Αμφίκλειας-Λιάκουρα.

o

Γύρος Σουβάλας.

o

Κάτω Αγόριανη-Αγόριανη.

o

Μπαρουτοσπηλιά-Ψηλή Ράχη.

Οι Δελφοί Δεν Είναι Μόνο το Μαντείο, Καθημερινή (2017).
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▪

o

Γραβιά-Βάργιαννη.

o

Λιβάδι-Καταφύγιο-Τομαρόλακκα7.

Στον Ελικώνα, σύμφωνα με τον τουριστικό οδηγό του Επιμελητηρίου Βοιωτίας8
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαδρομές:
o

Μπομπόκο-Λούτσα-Κολλιέδες.

o

Μπομπόκο-Προφήτης Ηλίας.

o

Μπομπόκο-Ξηροβούνι.

o

Προφήτης Ηλίας-Λούτσα.

o

Τζαβέλα-Ρόνιες-Ελικώνας ή Μεγάλη Λούτσα.

o

Κυριάκι-Μεγάλη Λούτσα.

o

Κατασκηνώσεις Παλιομηλιάς-Μεγάλη Λούτσα.

o

Ανάληψη-Εκκλησάκι Αγίου Γεωργίου.

o

Προφήτης Ηλίας-Κολλιέδες.

o

Αρβανίτσα-Όσιος Σεραφείμ.

▪

Στην Εύβοια υπάρχουν 30 χαρτογραφημένα μονοπάτια και πεζοπορικές διαδρομές
στα βουνά Δίρφη και Ξεροβούνι.

▪

Στην Σκύρο, ενδείκνυνται οι διαδρομές Παναγία Λιμπαινή-Φερεκάμπος-Χώρα και
Αχίλι-Άγιος Αρτέμιος-Κόχυλας.

▪

Στην Ευρυτανία μπορεί κάποιος να εξερευνήσει τις ψηλές κορυφές των βουνών μέσω
μονοπατιών στις ακόλουθες διαδρομές:

▪

o

Αγία Παρασκευή-Καραούλια-Ψηλή Κορυφή Βελουχίου, μονοπάτι Μ2.

o

Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου-Ψηλή Κορυφή Βελουχίου & Παλιό Μικρό
Χωριό-Ποτιστής-Κορυφή Χελιδόνας, μονοπάτι Μ12.

o

Μεγάλο Χωριό - Καταφύγιο - Καλιακούδας - Διάσελο Καλιακούδας - Κορυφή
Καλιακούδας, μονοπάτια Μ3-Μ4.

Εναλλακτικά, μπορεί να προτιμήσει πιο ήπιες διαδρομές, όπως:
o

7
8

Καρπενήσι-Μεγάλο Χωριό-Κορυφή Καλιακούδας-Δολιανά-γέφυρα
Δολιανών/Ροσκάς-river trekking στο Κρικελιώτη ποταμό.

Πεζοπορία, Ανεβαίνοντας στα Βουνά του Κόσμου.
Διαδρομές, Discover Βοιωτία.
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o

Καρπενήσι-ράχη Τυμφρηστού-Κρίκελλο-Δομνίστα-Σκοπιά-Άγιος
Χαράλαμπος-Καστανούλα- Ροσκά-Γέφυρα Δολιανών/Ροσκάς- river trekking
στον Κρικελιώτη.

o

Καρπενήσι-Γαύρος-Προυσός-Τόρνος-Καστανιά-Πρόδρομος-Ροσκά-γέφυρα
Δολιανών/Ροσκάς, river trekking στο Κρικελιώτη ποταμό.

Φαράγγια
Η Οίτη είναι ίσως το σημαντικότερο βουνό για canyoning στην Ελλάδα, μαζί με το Σάος της
Σαμοθράκης. Στον ομώνυμο εθνικό δρυμό φιλοξενούνται τουλάχιστον 11 φαράγγια, όπως ο
Γοργοπόταμος, ο Γερακάρης, ο Καμαριώτης (που είναι και από τα δυσκολότερα στην Ελλάδα)
ο Ντούνος, το Δέλφινο, τα Δυο Βουνά, το Κωσταλέξη, ο Καταρράκτης Κρεμαστός, το
Στενοβούνι και το Ροδοκάλο. Τα βασικά σημεία πρόσβασης για τα φαράγγια αυτά είναι τα
χωριά: Γοργοπόταμος, Λουτρά Υπάτης, Κομποτάδες και Μεξιάτες.
Σπήλαια
▪

Κωρύκειον Άντρον: Το σπήλαιο κατοικία του θεού Πάνα και των Κωρύκειων νυμφών
αποτελείται από 3 διαμερίσματα εκ των οποίων είναι επισκέψιμα τα 2. Η πρώτη
αίθουσα έχει εντυπωσιακές διαστάσεις περίπου 60 μέτρα μήκος, 26 μέτρα πλάτος και
12 μέτρα ύψος. Κατά την Τουρκοκρατία αποτελούσε καταφύγιο των αρματωλών και
των κλεφτών, ενώ κατά τη διάρκεια της κατοχής από τους Γερμανούς ήταν έδρα
στρατηγείου του ΕΛΑΣ.

▪

Επτάστομος: Έχει 7 στόμια-βάραθρα στην είσοδό του από τα οποία προέρχεται η
ονομασία του σπηλαίου. Αποτελεί τον νοτιότερο παγετώνα της Ευρώπης, λόγω του
παγετώνα που υπάρχει στο εσωτερικό του και ο οποίος διατηρείται όλο τον χρόνο.

▪

Δρακοκάρκαρος: Λέγεται ότι υπήρξε ένα από τα λημέρια του αρχιληστή Νταβέλη.

▪

Νεραϊδοσπηλιά: Οι σταλαγμίτες, οι σταλακτίτες και οι φυσικές λεκάνες νερού
συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό, στο οποίο μπορεί εύκολα κανείς να οραματιστεί
τις νεράιδες να απολαμβάνουν το μπάνιο τους, σύμφωνα με τον θρύλο.

Δραστηριότητες στη Φύση
Δεδομένης της πλούσιας γεωμορφολογίας της περιοχής, η Στερεά Ελλάδα είναι ένας ιδανικός
προορισμός για τους λάτρεις του τουρισμού της φύσης και της περιπέτειας, προσφέροντας
πολλές δυνατότητες για δραστηριότητες και σπορ. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται αρκετά
γραφεία που εξειδικεύονται στα είδη αυτά τουρισμού, με δραστηριότητες που
συμπεριλαμβάνουν σκι και snowboard, πεζοπορία, ορειβασία, διάσχιση φαραγγιών,
ποδηλασία βουνού, ιππασία, rafting, kayaking, 4x4 off-road διαδρομές, ιστιοπλοΐα,
καταδύσεις κ.ά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με το «Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Στερεάς
Ελλάδας Οδικός Χάρτης 2015-2020» που εκπόνησε το ΙΝΣΕΤΕ9, η Εύβοια «με τις
αναρίθμητες ακτές της σε συνδυασμό με μετάβαση στη Σκύρο, τοποθετείται στους Top 10
προορισμούς παγκοσμίως για ταξίδια με ιστιοπλοϊκό».

9

Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Στερεάς Ελλάδας Οδικός Χάρτης 2015-2020, ΙΝΣΕΤΕ.
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Μια πρώτη καταγραφή των εταιρειών/συλλόγων που παρέχουν υπηρεσίες εναλλακτικού
τουρισμού στη Στερεά Ελλάδα περιλαμβάνει τις ακόλουθες: Feel Ingreece, Lihadonisia
Diving Center, Aegean Seals Diving Center, Trekking Hellas, Sport Apollon, Evia Adventure
Tours, Explore Evia, Ιππικό Κέντρο Καματριάδες, Αpaloosa, Κτήμα Μουριές, F ZEIN ACTIVE,
Πάππος-Μπαλντούμης, Snowflake Winter School, True Wheels Explore MTB, ΑΤΙ, Dive
Club, Ελληνικός Χιονοδρομικός Ορειβατικός Σύλλογος Αμφίκλειας, Paragliding Fun, Katafygio
Oiti, Κρισσαίος, Αερολέσχη Φωκίδας & Στερεάς Ελλάδας, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος
Άμφισσας, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Άσπρων Σπιτιών, Ελληνικός Ορειβατικός
Σύλλογος Καρπενησίου, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λαμίας, Σύλλογος Χιονοδρομίας
Ορειβασίας Αράχωβας, Σύλλογος Χιονοδρόμων Ορειβατών Ιτέας-Κίρρας, Χιονοδρομικός
Ορειβατικός Όμιλος Λαμίας.
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Δραστηριότητες στη Φύση της Στερεάς Ελλάδας
Βοιωτία

Εύβοια/Σκύρος

Σκι &
Παρνασσός
Snowboarding (Φτερόλακα & Κελάρια)

Πεζοπορία

Ορειβασία

Διάσχιση
Φαραγγιών

Ευρυτανία

Φθιώτιδα

Χιονοδρομικό Καρπενησίου
(Βελούχι)

Ορεινές εναλλακτικές
δραστηριότητες (snowcat ski,
snowboard και snowmobile,στη
θέση Βρύζες της Οίτης

30 χαρτογραφημένα μονοπάτια
Διεθνές Μονοπάτι Ε6, Καρπενήσισυνολικά - στην Κεντρική Εύβοια
Εθνικό Μονοπάτι 02,
Μεγάλο Χωριό-Κορυφή Καλιακούδαςυπάρχουν 10 μονοπάτια, στη
πολλές διαδρομές στα
Δολιανά-Ροσκάς-Κρικελιώτης,
Βόρεια 13 και στη Νότια 18, ενώ
όρη Παρνασσός,
Καρπενήσι-Ράχη Τυμφρηστού-Κρίκελλοιδανικά σημεία εξόρμησης
Ελικώνας, Χλωμό και
Δομνίστα-Σκοπιά-Άγιος Χαράλαμποςθεωρούνται τα Πυξαριά, το
Κιθαιρώνας, αλλά και
Καστανούλα-Ροσκά-Κρικελιώτης,
Κανδηλί, το Τελέθριο και το Ξηρό
στη Δαύλεια
Καρπενήσι-Γαύρος-Προυσός-Τόρνοςόρος στη Βόρεια Εύβοια, η περιοχή
Καστανιά-Πρόδρομος-Ροσκά-Κρικελιώτης
Δίρφυς και Όλυμπος στην Κεντρική
Εύβοια και η Όχη στη Νότια Εύβοια

Ανάβαση στην
Παλιοβούνα στον
Ελικώνα

Φαράγγι Κλεισούρας

Στη θέση Βρύζες της Οίτης

Καντήλι, Δίρφυς, Ξεροβούνι και
Σκοτεινή

Μικρό Χωριό-Χελιδόνα, ΔιάσελοΚαλιακούδα, Αγία ΠαρασκευήΚαραούλια-Ψηλή Κορυφή Βελουχίου,
Στη Γραμμένη Oξυά, προς τη
μονοπάτι Μ2, Χιονοδρομικό Κέντρο
θέση Kαρβουνόλακκα, στην
Καρπενησίου-Ψηλή Κορυφή Βελουχίου & Oίτη, προς τη θέση Tράπεζα
Παλιό Μικρό Χωριό-Ποτιστής-Κορυφή
και στο Καλλίδρομο προς τη
Χελιδόνας- μονοπάτι Μ12, Μεγάλο
θέση Λίμνη Νεβρόπολης
Χωριό-Καταφύγιο-Καλιακούδας-Διάσελο
Καλιακούδας-Κορυφή Καλιακούδας,
μονοπάτια Μ3-Μ4

Αγάλη στη Δίρφυ,
Δημοσάρη και Δρυμώνας

Γοργοπόταμος, Γερακάρης,
Καμαριώτης, Τσιγγενόραμα,
Φαράγγι Πάντα Βρέχει-Κρικελοπόταμος,
Μαυρομάτης, Κακόρεμα,
Ροσκά, Γουνόρεμα, Μαύρη Σπηλιά,
Ντούνος, Δέλφινο, Δυο Βουνά,
Χαλικόρεμα, Πλατανάκι-Ρέμα, Βίνιανη,
Κωσταλέξη, Στενοβούνι και
και Βόθωνας
Ροδοκάλο στην Οίτη και
Νεροσπηλιά στην Όθρυ

Φωκίδα

Διεθνές Μονοπάτι Ε4
και 15 πεζοπορικές
διαδρομές στον
Παρνασσό

Φαράγγι Ρεγγάς
(Βίννιανη)
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Ορεινή
Ποδηλασία

Ελικώνας, χωριά
Κυριάκι και Αγία Άννα,
και περιοχή
Αρβανίτσας

Ποδηλασία

✔

Αναρρίχηση

Αναρριχητικά πεδία
στον Παρνασσό
(Ζεμενό), στη Λιβαδειά
(Κρύα) και στην
Αντίκυρα
(Κωνσταντίνα)

✔

Μυρίκη-Καλλιθέα

Στη θέση Βρύζες της Οίτης

✔

✔

Τα δύο μεγάλα
αναρριχητικά πεδία
της Γκιώνας (Πόρτες)
και των Βαρδουσίων
(Κόρακας, Γιδοβούνι,
Σκόρδα & Πυραμίδα)

Βαρδούσια, Γκιώνα και Αστράκα

Ποταμοί
Ταυρωπός, Τρικεριώτης και Λίμνη
Κρεμαστών

Rafting

Kayaking

Άγιος Βασίλειος

Ποταμός Ταυρωπός και Λίμνη
Κρεμαστών

Canoeing

Άγιος Βασίλειος

Ποταμός
Ταυρωπός, Βίνιανη, Βόθωνα και Λίμνη
Κρεμαστών

Αετός
(«Aιωρόπτερο»)

Ιππασία

✔

Πλαγιές Κιθαιρώνα
(στις Πλαταιές) και
Παρνασσού

Λιβάδι Αράχωβας και
Λίμνη Μουσών

Ποταμός Άνω
Μόρνος

Γερακάρης, ο

Περιοχή Αμφίκλειας

Χωριό Καματριάδες (Εύβοια) και
Αχερούνες (Σκύρος)

Οχθες Καρπενησιώτη και Κορυσχάδες
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Αλεξίπτωτο
Πλαγιάς
(«Παραπέντε»)

Παρνασσός, και
Κιθαιρώνας (Πλαταιές)

Στον όρμο της
Ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, snorkeling,
Αντίκυρας, στην Αλυκή,
θαλάσσιο σκι, θαλάσσιες
περιηγήσεις σε ολόκληρη την
Άγιο Νικόλαο
Εύβοια και τη Σκύρο

Θαλάσσια Σπορ στο Σαράντι και στον

Παρατήρηση
Πουλιών

Λιμνοθάλασσες Μεγάλο και Μικρό
Λιβάρι Ιστιαίας, όρος Καντήλι, όρη
Δίρφη, Ξηροβούνι, Σκοτήνη,
Μαυροβούνι, Αλοκτέρι, Ορτάρι και
περιοχή Κύμης, Λίμνη Δύστος,
Όρος Όχη και γύρω περιοχή,
Βορειοδυτική Σκύρος και νησίδες
Αγίου Φωκά και Όρος Κοχυλάς και
υδρότοπος Λιβάδι στη Σκύρο

Οίτη και Γκιώνα

Οίτη και Γκιώνα

Καμένα Βούρλα, Μώλος,
Στυλίδα και Γλύφα

Ιτέα και Γαλαξίδι

Όρη Οίτη, Βαρδούσια, Γκιώνα,
Όθρυς, Χαράδρα Ρεκά,
Λαζόρεμα και Βαθιά Λάκκα,
Κοιλάδα και Εκβολές
Σπερχειού

Γαλαξίδι
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3.2.

Ιστορικό & Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον

Αρχαία Θέατρα & Αρχαιολογικοί Χώροι/Μνημεία
Βοιωτία:
▪

Αρχαίο Θέατρο και Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας: Το Διάζωμα προωθεί,
σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού
πάρκου στον Ορχομενό Βοιωτίας, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τρία
κορυφαία μνημεία: το αρχαίο θέατρο του 4ου π.Χ. αιώνα, με ενιαίο κοίλο που
περιλάμβανε 12 σειρές εδωλίων από πωρόλιθο, το Μυκηναϊκό Ταφικό μνημείο γνωστό και ως «Θησαυρός του Μινύου»- του μυθικού βασιλιά του Ορχομενού, το
οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μνημεία του είδους του και
βρίσκεται κοντά στα ερείπια του προϊστορικού οικισμού που αναπτύχθηκε στον
Ορχομενό, καθώς και την Παναγία της Σκριπούς, κορυφαίου βυζαντινού ναού του 10ου
αιώνα. Εντός του αρχαιολογικού πάρκου βρίσκεται και το ιερό των Χαρίτων, όπου κατά
παράδοση γεννήθηκαν οι τρεις Χάριτες, κόρες του Δία και της Ευρυνόμης. Πρόκειται
για ένα έργο μεγάλης σημασίας, το οποίο θα συμβάλλει, αφενός στη συντήρηση και
ανάδειξη των τριών αυτών μνημείων, αφετέρου στη σύνδεσή τους με την αειφορία και
τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

▪

Μυκηναϊκή Ακρόπολη Γλα: Η ακρόπολη του Γλα είναι η μεγαλύτερη οχυρωμένη
μυκηναϊκή ακρόπολη που διατηρείται στον ελλαδικό χώρο. Από την κατασκευή του το
τείχος δεν συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε. Κατασκευάστηκε στη Μυκηναϊκή εποχή
και ήταν οχυρωμένο με ισχυρό κυκλώπειο τείχος, με τέσσερις πύλες. Θεωρείται ότι
ήταν υπό τον έλεγχο του Ορχομενού και αποτελούσε το κέντρο ελέγχου και
συντήρησης των έργων αποξήρανσης της Κωπαϊδας, καθώς και αποθήκη των
σιτηρών της περιοχής.

▪

Πλαταιές: Σήμερα σώζονται τμήματα του οχυρωματικού περιβόλου των αρχαίων
Πλαταιών, κάποια από τον 4ο αιώνα π.Χ και κάποια που χρονολογούνται στην
προϊστορική εποχή. Στην περιοχή δόθηκε το 479 π.Χ. η νικηφόρος μάχη των Πλαταιών
εναντίον των Περσών. Σώζονται επίσης και ορισμένοι πύργοι, χτισμένοι στον
περίβολο, στο εσωτερικό του οχυρού ο δωρικός ναός της Ήρας, ενώ σώζονται και τα
θεμέλια του βωμού που έχτισαν οι Έλληνες μετά τη μάχη, κατά παραγγελία του
Μαντείου των Δελφών.

▪

Ιερό και Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου Θήβας: Στο Καβίρειο ιερό, σε απόσταση 8
χιλιομέτρων δυτικά της Θήβας, λατρεύονταν, ήδη από τα Γεωμετρικά χρόνια, ο
Κάβιρος (στη Βοιωτία συχνά συγχέεται με το Διόνυσο), ο Παις και η Καβιραία Δήμητρα.
Στο χώρο μεταγενέστερα κτίστηκε και τελεστήριο (θέατρο), με βωμό στο κέντρο της
ορχήστρας που αποτελούνταν από κοίλο δέκα κερκίδων και χρησιμοποιήθηκε για
δρώμενα σχετικά με τη λατρεία και τη μύησή τους στα καβίρεια μυστήρια. Οι Κάβιροι
θεωρούνταν οι προστάτες των μεταλλουργών, της ευφορίας της γης, αλλά και της
ευγονίας των ζώων.

▪

Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηναϊκού Ανακτόρου Θήβας «Καδμείο»: Στο κέντρο της
Καδμείας ακρόπολης της Θήβας, στην καρδιά της σύγχρονης πόλης, βρίσκονται τα
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ερείπια του «Καδμείου», ενός μεγάλου οικοδόμηματος με πολλά δωμάτια και
διαδρόμους, προορισμένο για εργαστηριακή και αποθηκευτική λειτουργία. Σε αυτό
στεγάζονταν ορισμένα από τα σημαντικότερα εργαστήρια μικροτεχνίας του μυκηναϊκού
ανακτόρου της πόλης, όπου κατασκευάζονταν αντικείμενα και κοσμήματα και
αποθηκεύονταν διάφορα άλλα υλικά π.χ. λάδι. Στον ίδιο χώρο, το «Θησαυροφυλάκιο
του Ανακτόρου» αποτελεί τη βορειοανατολική γωνία του κεντρικού συγκροτήματος του
μυκηναϊκού ανακτόρου της Θήβας, το οποίο εκτείνεται κάτω από την κεντρική πλατεία
της πόλης.
▪

Κωρύκειο Άντρο: Το σπήλαιο ήταν αφιερωμένο στο θεό Πάνα και στις Κωρύκειες
Νύμφες. Oι αρχαίοι πίστευαν ότι το σπήλαιο προσέφερε δίοδο προς τον Άδη.
Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα ευρήματα της αρχαϊκής, κλασικής και
ρωμαϊκής περιόδου που εντοπίστηκαν εκεί. Απέχει 10 χιλιόμετρα από την Αράχωβα.

▪

Αρχαίο Θέατρο Χαιρώνειας: Στη σκιά της ακρόπολης της Χαιρώνειας βρίσκεται το
αρχαίο θέατρο, που ήταν αφιερωμένο στη λατρεία του θεού Διονύσου. Η πρώτη
κατασκευή του χρονολογείται στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. Σήμερα σώζεται μόνο το
τμήμα του κοίλου που ήταν λαξευμένο στο βράχο.

▪

Λέων της Χαιρώνειας: Mαρμάρινο επιτύμβιο μνημείο ύψους 5,5 μέτρων - ταφικό σήμα
του κοινού τάφου των Θηβαίων Ιερολοχιτών, που έπεσαν στη μάχη της Χαιρώνειας το
338 π.Χ., κατά τη σύγκρουση με τον Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας.

▪

Αρχαίο Θέατρο Άσκρης: Η αρχαία Άσκρη κτίσθηκε πριν 3.650 χρόνια. Το αρχαίο
θέατρο δεν έχει ερευνηθεί συστηματικά. Από το κοίλον του το μόνο σημείο που έχει
ερευνηθεί είναι το σκηνικό οικοδόμημα.

▪

Αρχαίο Θέατρο Τανάγρας: Το αρχαίο θέατρο είναι ορατό στα νότια της ακρόπολης της
αρχαίας Τανάγρας. Κατασκευάστηκε σε ένα μεγάλο φυσικό ανάχωμα ημικυκλικού
σχήματος, το οποίο υπέστη επιπλέον διαμόρφωση για τη δημιουργία του κοίλου του,
διαμέτρου 75 μέτρων.

▪

Κοιλάδα των Μουσών: Το ιερό Άλσος εκτείνεται σε μήκος 4 χιλιομέτρων στον Ελικώνα,
κοντά στο χωριό Θεσπιές, και βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με το Θέατρο της Άσκρας.
Εδώ, κατά τον 3ο αιώνα π. Χ. διοργανώνονταν κάθε 5 χρόνια τα Μούσεια, γιορτή
αφιερωμένη στις εννέα Μούσες (αγώνες σάλπιγγας, ποίησης, ραψωδίας, κιθάρας,
αυλού, σατυρικής ποίησης, υποκριτικής και τραγωδίας, στους οποίους έπαιρναν μέρος
μουσικοί και ποιητές από όλη την Ελλάδα). Τα σημαντικότερα σωζόμενα έως σήμερα
μνημεία είναι ο ναΐσκος των Μουσών, το θέατρο, η μακρά ιωνική στοά και ο
τετράγωνος Πύργος της ΄Ασκρας.

▪

Η Αρχαιολογική Συλλογή Θεσπιών: Ευρήματα/γλυπτά, κεραμική, αρχιτεκτονικά μέλη,
επιγραφές και επιτύμβιες στήλες από ανασκαφές στην περιοχή.

▪

Το Ιερό του Τροφωνίου: Δείγματα του άλλοτε ακμαίου ιερού/μαντείου σώζονται στις
πηγές της Έρκυνας. Στη δεξιά όχθη της Έρκυνας ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη, ερείπια
της οποίας (αγορά, λουτρό, δρόμος) έχουν έρθει στο φως.
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Εύβοια:
▪

Αρχαιολογικός Χώρος & Aρχαίο Θέατρο Ερέτριας: H Ερέτρια υπήρξε σπουδαία
ναυτική δύναμη της Ελλάδας, ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ., με πολλές αποικίες στις
ακτές του Αιγαίου, στα νησιά και στη Μεγάλη Ελλάδα. Τα ερείπιά της σώζονται
διάσπαρτα σε όλη την έκταση που φτάνει από την ακτή έως το λόφο στα βόρεια, όπου
βρισκόταν η Ακρόπολη. Το θέατρο είναι το εντυπωσιακότερο από τα μνημεία της
αρχαίας Ερέτριας, το οποίο πρέπει να κατασκευάσθηκε αρχικά τον 5ο αιώνα π.Χ.,
χωρητικότητας περίπου 6.000 θεατών, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονται ο ναός του
Δαφνηφόρου Απόλλωνα, ο Ναός της Ίσιδας και περίλαμπρη οικία με εντυπωσιακά
ψηφιδωτά του 370 π.Χ. Το θέατρο ανασκάφηκε από την Αμερικανική Αρχαιολογική
Σχολή και φέτος (2018) το καλοκαίρι άνοιξε10 μετά από 40 χρόνια τις πύλες του για το
κοινό, με τη διοργάνωση ενός πιλοτικού φεστιβάλ αρχαίου δράματος, σε συνεργασία
με το Κέντρο Κλασικού Δράματος και Θεάματος του Παντείου Πανεπιστημίου
(«ΚΕΔΡΑ»).

Φθιώτιδα:
▪

Θερμοπύλες: Ο αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών αποτέλεσε έναν από τους πιο
σημαντικούς ιστορικούς τόπους, λόγω της μάχης του 480 π.Χ., όπου οι ολιγάριθμες
ελληνικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Σπαρτιάτη βασιλιά Λεωνίδα αντιμετώπισαν τις
πολυάριθμες δυνάμεις των Περσών υπό την αρχηγία του βασιλιά Ξέρξη Α'. Απέναντι
από το σύγχρονο μνημείο του Λεωνίδα βρίσκεται χαμηλός λόφος, που έχει ταυτιστεί
με τον Κολωνό, όπου διεξήχθη η τελική φάση της μάχης των Θερμοπυλών.

▪

Ανδριάντας του Λεωνίδα: Mνημείο που αναπαριστά πάνοπλο τον Λεωνίδα και στήθηκε
απέναντι από τον ιστορικό λόφο του Κολωνού στη δεκαετία του 1950, με δαπάνες των
ομογενών της Αμερικής, σε σχέδιο Β.Φαληρέως. Το μνημείο ανεγέρθηκε σε ανάμνηση
της μάχης των Θερμοπυλών,στην κεντρική πύλη του περάσματος, όπου διεξήχθη η
τελική φάση της μάχης, όπως μαρτυρείται από την συσσώρευση σιδερένιων και
χάλκινων λογχών του 5ου αιώνα π.X. στους πρόποδες του υψώματος.

▪

Ασκληπιείο Δαφνούντος (στον ΄Αγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας).11 Είναι το μοναδικό
ολοκληρωμένης κάτοψης ιερό του Ασκληπιού στην Κεντρική Ελλάδα και ένα από τα
πρωιμότερα και πληρέστερα σωζόμενα Ασκληπιεία στον ελλαδικό χώρο. Η χρήση του
χώρου ως υπαίθριου λατρευτικού αρχίζει από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

Φωκίδα:
▪

Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών: Στους πρόποδες του Παρνασσού βρίσκεται το
πανελλήνιο ιερό των Δελφών και το πιο ξακουστό μαντείο της αρχαίας Ελλάδας. Ο
αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, που από το 1987 έχει χαρακτηρισθεί από την
UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, περιλαμβάνει δύο τεμένη,
αφιερωμένα στον Απόλλωνα και στην Αθηνά αντιστοίχως, καθώς και άλλου είδους
εγκαταστάσεις, κυρίως αθλητικές. Έξω και γύρω από τα δύο τεμένη διατηρούνται
διάσπαρτα τα ερείπια του οικισμού των Δελφών, που αναπτύχθηκε κυρίως στην
κλασική και τη ρωμαϊκή περίοδο, καθώς και τάφοι από τις αντίστοιχες νεκροπόλεις. Η

Το Αρχαίο Θέατρο της Ερέτριας Ανοίγει τις Πύλες του Μετά από 40 Χρόνια, Culture Now (2018).
http://www.kathimerini.gr/871424/article/epikairothta/ellada/asklhpieio-toy-dafnoyntos-ena-mnhmeio-poyperimenei
10
11
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περίοδος από τον 6ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ. συμπίπτει με τη μεγάλη ακμή του δελφικού
μαντείου. Οι χρησμοί του, που θεωρούνταν οι πιο αξιόπιστοι, εκφράζονταν από την
Πυθία, ιέρεια του μαντείου, και ερμηνεύονταν από τους ιερείς του Απόλλωνα. Πόλεις,
ηγεμόνες και απλοί άνθρωποι έσπευδαν να συμβουλευθούν το θεό και εξέφραζαν την
ευγνωμοσύνη τους με λαμπρά αναθήματα, που σταδιακά κατέκλυσαν το ιερό. Η φήμη
του μαντείου έφθασε στα πέρατα του κόσμου και η έναρξη της λειτουργίας του χανόταν
στα βάθη της αρχαιότητας και του μύθου.
▪

Αρχαίο Θέατρο Δελφών: Bρίσκεται εντός του ιερού του Πυθίου Απόλλωνος. Αποτελεί
το μεγαλύτερο οικοδόμημά του, συνδεδεμένο άμεσα με τους μύθους και τη λατρεία του
θεού. Φιλοξενούσε τους αγώνες φωνητικής και ενόργανης μουσικής στο πλαίσιο των
Πυθικών Αγώνων. Το πρώτο λίθινο θέατρο κτίστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ., ενώ η σημερινή
του μορφή ανάγεται στους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους (1ος αιώνας μ.Χ.). Την
περίοδο του Μεσοπολέμου, στο πλαίσιο των Πρώτων Δελφικών Εορτών το Μάιο του
1927, ανέβηκε στο θέατρο των Δελφών παράσταση αρχαίας τραγωδίας, για πρώτη
φορά σε αρχαίο θέατρο, στο φυσικό της χώρο, μετά από 2.000 χρόνια. Εμπνευστής
της αναβίωσης του αρχαίου θεάτρου ήταν ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός και η
Αμερικανίδα σύζυγός του, Εύα Πάλμερ.

Μουσεία & Πινακοθήκες
Εύβοια & Σκύρος:
▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας: Τα εκθέματα του Μουσείου τοποθετούνται
χρονολογικά από την Παλαιολιθική μέχρι και την Ύστερη Ρωμαϊκή Εποχή και
προέρχονται από ανασκαφές στην Εύβοια.

▪

Διαχρονικό Μουσείο «Αρέθουσα»: Αρχαιολογικά ευρήματα της Εύβοιας, βοτσαλωτό
δάπεδο οικίας από την Ερέτρια. Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας

▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύρου: Ευρήματα από την πρωτοελλαδική περίοδο (2.8001900 π.Χ.) έως τα ρωμαϊκά χρόνια. Αγγεία, κεραμικά, γλυπτά, κοσμήματα κ.ά. Επίσης,
αναπαράσταση παραδοσιακού σκυριανού σπιτιού (οικιακά σκεύη, διακοσμητικά,
κεντήματα, φορεσιές κ.λπ.).

▪

Δημοτική Πινακοθήκη Χαλκίδας: Ένα βιομηχανικό κτίριο του 1909, στην ιστορική
συνοικία της Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας, μετατράπηκε σε δημοτική πινακοθήκη και
φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, έργα του ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά, που κατάγεται από τη
Χαλκίδα.

▪

Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας: Στο φραγκικό κάστρο Νεγκρεπόντε βρίσκεται το
λαογραφικό μουσείο Χαλκίδας. Αναπαράσταση ενός μεσοαστικού σπιτιού του 20ου
αιώνα, της αγροτικής ζωής και των εργαλείων της και παραδοσιακές ενδυμασίες.

▪

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας: Πτηνά, θηλαστικά, αμφίβια, ερπετά, ψάρια,
έντομα, κ.ά., με έμφαση σε 217 διαφορετικά είδη πτηνών της τοπικής πανίδας που
ενδημούν στο οικοσύστημα των υδροβιότοπων της Βόρειας Εύβοιας.
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▪

Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Λίμνης: Οπλισμοί, πορτραίτα, συλλογή
φωτογραφιών, αντικείμενα οικιακής χρήσης, έπιπλα, στολές, κεντήματα, υφαντά,
εργαλεία, ψηφιδωτά, κεραμικά, επιτύμβιες στήλες και νομίσματα.

▪

Λαογραφικό Μουσείο Κύμης: Πλούσιες συλλογές αντικειμένων, από τους εξής
κλάδους της λαϊκής τέχνης: υφαντική, κεντητική, ενδυμασίες, μεταλλοτεχνία, κεραμική,
ξυλογλυπτική, λαϊκή ζωγραφική.

▪

Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς: Αντικείμενα λαογραφικού ενδιαφέροντος, αλλά και
θρησκευτικά κειμήλια, άμφια και αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές. Μεγάλη συλλογή
από ιστορικά έγγραφα που αφορούν την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του
1821, με πιο σημαντικά την Προκήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, όπως γράφτηκε
από τους πρωτεργάτες της Φιλικής Εταιρίας και την Αποκήρυξη της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821, που υπογράφηκε από τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’ και τους
Συνοδικούς. Σπάνια βιβλία, γλυπτά και έργα ζωγραφικής.

▪

Σκυριανό Σπίτι Ανδρέα Γιαλούρη: Δημοτικό σκυριανό παραδοσιακό σπίτι, δωρεά
Μαρίας και Ανδρέα Γιαλούρη, με όλα του τα έπιπλα, τα χρηστικά αντικείμενα και τη
διακόσμησή του.

▪

Μουσείο Γιάννη Σκαρίμπα: Το μουσείο φιλοξενεί τις φιγούρες Καραγκιόζη που
φιλοτέχνησε ο ίδιος ο Γιάννης Σκαρίμπας, αλλά και πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες
και βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει βιβλία του ή για εκείνον, καθώς επίσης προσωπικά
αντικείμενα και χειρόγραφά του.

▪

Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού: Έκθεση ιερών κειμηλίων και λαογραφικών
αντικειμένων που έφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι Καππαδοκίας μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή, στο Νέο Προκόπι Ευβοίας. Στεγάζεται στον Άγιο Ιωάννη
το Ρώσο.

▪

Μουσείο Οίνου και Λαογραφίας Γεωργίου & Χρυσής Τζιβάνη: Συλλογή αντικειμένων,
παραδοσιακών εργαλείων και μηχανισμών από διάφορες χώρες, για την παραγωγή
του οίνου και του λαδιού. Βρίσκεται στη Ριτσώνα Αυλίδας και διαθέτει και αίθουσα
γευσιγνωσίας.

Ευρυτανία:
▪

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης: Το ιστορικό σχολείο των Κορυσχάδων που το 1944,
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, φιλοξένησε τις εργασίες του Εθνικού
Συμβουλίου στις 14-27 Μαΐου 1944, σήμερα στεγάζει το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης,
με πλούσιο υλικό . Την περίοδο της Κατοχής στο χωριό υπήρξαν το Γενικό Στρατηγείο
του ΕΛΑΣ με συνεργεία οπλισμού, νοσοκομείο, το τυπογραφείο της 13ης μεραρχίας
του ΕΛΑΣ, οι αποθήκες της επιμελητείας του Αντάρτη, πεδία εκγύμνασης κ.ά.

▪

Εκκλησιαστικό Μουσείο Παναγίας Προυσιώτισσας: Άμφια, χειρόγραφοι κώδικες,
βιβλία και ένα μοναδικό σπαθί του 1821, που θεωρείται ότι ανήκε στον Γεώργιο
Καραϊσκάκη

▪

Λαογραφικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού: Μέσα από τα εκθέματά του, αναβιώνει το
παρελθόν και αναδεικνύει την ιστορική συνέχεια και εξέλιξη της περιοχής.
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▪

Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Παλαιού Μικρού Χωριού: Τα εκθέματα δείχνουν την
ατομική, οικογενειακή και συλλογική ζωή και δράση των κατοίκων του χωριού στους
προηγούμενους αιώνες, καθώς και τη συμβολή τους στους αγώνες από την
Επανάσταση του 1821 ως τον B´ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Εθνική Αντίσταση.
Ιστορικά έγγραφα, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, απομεινάρια από το τυπογραφείο της
Εθνικής Αντίστασης κ.ά. Ξεχωριστή αξία έχουν τα αυτοβιογραφικά κείμενα και οι
γραπτές προσωπικές μαρτυρίες κατοίκων του χωριού.

▪

Λαογραφικό Μουσείο Αγίας Τριάδας: Αντικείμενα της ζωής των αγροτών της περιοχής
(γεωργικά εργαλεία, οικιακά σκεύη, φορεσιές κ.λπ.) Στεγάζει και την «Φώτειο
Βιβλιοθήκη» που αριθμεί 8.000 βιβλία γενικού ενδιαφέροντος.

▪

Μουσείο Βίνιανης: Λειτουργεί στο ανακαινισμένο σχολείο Βίνιανης, όπου ήταν τα
γραφεία της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης («ΠΕΕΑ»). Διαθέτει
ντοκουμέντα από το έργο της ΠΕΕΑ και παρουσιάζει την οργάνωση του Γενικού
Στρατηγείου του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού «ΕΛΑΣ». Μπροστά στο
σχολείο βρίσκονται οι δέκα προτομές των μελών της ΠΕΕΑ.

▪

Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Δομνίστας: Παλαιά αντικείμενα και αρχειακό
φωτογραφικό υλικό.

▪

Λαογραφικό Μουσείο Γρανίτσας: Αντικείμενα λαϊκής τέχνης, υφαντά, ξυλόγλυπτα,
αγροτικά και κτηνοτροφικά εργαλεία, αργαλειός, τοπικές φορεσιές και όπλα του 1821,
αλλά και προσωπογραφίες, προσωπικά αντικείμενα και η βιβλιοθήκη του Ζαχαρία
Παπαντωνίου.

Βοιωτία:
▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών: Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στεγάζει πλήθος
αντικειμένων, αντιπροσωπευτικών των χιλιετιών της συνεχούς ανθρώπινης
δραστηριότητας στη Βοιωτία. Η έκθεση διαρθρώνεται σε 18 συνολικά ενότητες, 11 από
τις οποίες ακολουθούν χρονολογική σειρά από την Παλαιολιθική περίοδο έως και το
τέλος της Οθωμανικής κυριαρχίας, ενώ παρουσιάζεται διαχρονικά ο πολιτισμός, η
καθημερινή ζωή, η πολιτική και κοινωνική εξέλιξη στη Βοιωτία.

▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου: Στεγάζει ευρήματα από τις πρώτες ανασκαφές
στην περιοχή των νεκροταφείων, κυρίως, και της ακροπόλεως της αρχαίας Τανάγρας
(τα έτη 1874-1890 και 1911), επιτύμβια μνημεία, αγγεία και πήλινα ειδώλια.

▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας: Τα εκθέματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
γλυπτά από τη Λιβαδειά και τη Χαιρώνεια, κεραμική από προϊστορικές και ιστορικές
θέσεις της ευρύτερης περιοχής, τεμάχια τοιχογραφιών μυκηναϊκών χρόνων από τον
Ορχομενό, νομίσματα και όπλα από τον τύμβο των Μακεδόνων και το πολυάνδριο των
Θηβαίων στη Χαιρώνεια.

▪

Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου: Περιλαμβάνει ευρήματα, κυρίως της αρχαίας
φωκικής πόλης Αμβρόσσου, που βρισκόταν στη θέση του σημερινού Διστόμου, αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.

▪

Μουσείο Θυμάτων Nαζισμού Διστόμου: Η ιστορία της πόλης κρατιέται ζωντανή στη
μνήμη, μέσω του Μουσείου στο οποίο υπάρχουν οι φωτογραφίες όλων των θυμάτων
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της σφαγής και του οστεοφυλακίου που βρίσκεται ακόμα και σήμερα στο λόφο
Κάναλες. Εκτίθεται υλικό από εφημερίδες και περιοδικά της εποχής, ενώ υπάρχει
αίθουσα προβολής οπτικοακουστικού υλικού.
▪

Ιστορικό & Εθνολογικό Μουσείο Λιβαδειάς: Εκτίθενται αντικείμενα οικιακής χρήσης,
εργαλεία υφαντουργίας, αγροτικά αντικείμενα και αλεστικές μηχανές. Επίσης, υπάρχει
ενότητα για την υδροκίνηση και αίθουσα εικονικής πραγματικότητας, με ψηφιακή
αναπαράσταση του Μαντείου Τροφωνίου.

▪

Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας: Βιβλιοθήκη με πάνω από 5.000 τόμους βιβλίων και
μεγάλη συλλογή ιστορικών και φωτογραφικών αρχείων από την καθημερινή και
ιστορική πορεία της Αράχωβας κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Μεγάλη καινοτομία όμως
του μουσείου είναι η λειτουργία παραδοσιακών τεχνών της Αράχωβας με την
διδασκαλία πεπειραμένων τεχνιτριών στους τομείς της υφαντικής, του πλεξίματος, του
κεντήματος, της κατασκευής ανδρικής και γυναικείας φορεσιάς κ.λπ., τα οποία
εκτίθενται και στο μουσείο.

▪

Το Μουσείο Του Δασκάλου: Μέσα από τα διάφορα εκθέματα παρακολουθείται η
ιστορία της εκπαίδευσης από τον Καποδίστρια μέχρι σήμερα, η αντιπαλότητα
καθαρευουσιάνων και δημοτικιστών στις απαρχές του προηγούμενου αιώνα και η
ιστορία των αλφαβηταρίων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι σήμερα.

Φθιώτιδα:
▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας στεγάζεται σε ένα
εντυπωσιακό κτίριο της εποχής του Όθωνα, το οποίο λειτουργούσε ως στρατώνας και
βρίσκεται στην κορυφή του λόφου του κάστρου της Λαμίας. Οι συλλογές του μουσείου
περιλαμβάνουν αρχαιολογικά ευρήματα από ανασκαφικές έρευνες στη Φθιώτιδα και
Ευρυτανία.

▪

Λαογραφικό Μουσείο Λαμίας: Περίπου 1.600 αντικείμενα αποτυπώνουν στοιχεία της
βιοτεχνικής παραγωγής/επαγγελμάτων, της γεωργικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής, της ενδυμασίας, των κοσμημάτων, της υφαντικής, της οικίας και των
σκευών.

▪

Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος»: Περιλαμβάνει 144 έργα και
σχέδια του Αλέκου Κοντόπουλου, καθώς και μία σειρά από μοναδικά κεραμικά πιάτα,
ζωγραφισμένα με ακρυλικές ύλες.

▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης: Εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από ανασκαφές
της Λοκρίδας και τμήματος της αρχαίας Φωκίδας που αντιπροσωπεύουν όλες τις
περιόδους, από την προϊστορική έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους.

▪

Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών & Μνημείο του Λεωνίδα: Βρίσκεται στις
Θερμοπύλες, κοντά στο Μνημείο του Λεωνίδα και μέσα από καινοτόμα μέσα
σύγχρονης τεχνολογίας (τρισδιάστατης εικονικής πραγματικότητας) προβάλλονται τα
ιστορικά γεγονότα της εποχής της μάχης των Θερμοπυλών.

▪

Bυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας στην Υπάτη: Στεγάζεται στο κτίριο των λεγόμενων
«Καποδιστριακών Στρατώνων», που ανεγέρθηκε το 1836 για τις ανάγκες του

25

ελληνικού στρατού. Εκτίθενται αντιπροσωπευτικά ευρήματα της Φθιώτιδας, που
χρονολογούνται στην παλαιοχριστιανική και βυζαντινή περίοδο (4ος-14ος αιώνας).
▪

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Οίτης: Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Οίτης,
εμπλουτισμένο με τη χλωρίδα και την πανίδα της Οίτης, παρέχει πληροφορίες που
έχουν σχέση με τη γεωλογία, παλαιοντολογία, κλιματολογία, εδαφολογία και οικολογία
της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Οίτης. Λειτουργεί στο χώρο Εκτροφείου
Θηραμάτων Ιεράς Μονής Αγάθωνος.

▪

Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Σπερχειάδας: Αντικείμενα χρηστικά, οικιακά και
επαγγελματικά σύνεργα από τον καθημερινό βίο στη Δυτική Φθιώτιδα, εξαρτήματα και
κοσμήματα από ενδυμασίες και αντιπροσωπευτικά όπλα του 19ου και 20ου αιώνα.

▪

Μουσείο Άρτου Αμφίκλειας: Εκτίθεται ποικιλία ψωμιών σε διάφορα μεγέθη, σχήματα
και ανάγλυφα σχέδια και παρουσιάζεται όλος ο κύκλος του ψωμιού (από τον σπόρο
στο αλεύρι).

▪

Μουσείο Επαγγελμάτων Αμφίκλειας: Άριστα διατηρημένα σύνεργα παλιών
επαγγελμάτων, όπως ο πεταλωτής (αλμπάνης), ο επισηγματοποιός (σαμαρτζής ή
σαμαράς), η υφάντρα, αλλά και μεμονωμένα παλαιά αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Φωκίδα:
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▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, από τα πιο
σημαντικά στην Ελλάδα και 7ο σε επισκεψιμότητα μουσείο)12 παρουσιάζει την ιστορία
του φημισμένου δελφικού ιερού και του πιο ξακουστού μαντείου του αρχαίου ελληνικού
κόσμου. Οι πλούσιες συλλογές του περιλαμβάνουν κυρίως αρχιτεκτονικά γλυπτά,
αγάλματα και έργα μικροτεχνίας, αφιερώματα των πιστών στο ιερό, τα οποία ανακλούν
τη θρησκευτικο-πολιτική και καλλιτεχνική δραστηριότητά του σε όλη την ιστορική του
πορεία, από την ίδρυση του απολλώνιου τεμένους τον 8ο αιώνα π.Χ. έως την παρακμή
του στα χρόνια της ύστερης αρχαιότητας.

▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας: Προσφέρει στον επισκέπτη την εικόνα και την
ιστορική εξέλιξη της αρχαίας Φωκίδας, με ευρήματα που καλύπτουν χρονολογικά τους
αιώνες από την εποχή του χαλκού μέχρι τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους.

▪

Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου: Αντικείμενα που έχουν σχέση με τα καράβια και τη
θάλασσα: πίνακες ιστιοφόρων, ναυτικά όργανα, ακρόπρωρα με ξυλόγλυπτες
γυναικείες μορφές, ναυτικά όργανα, ημερολόγια των πλοίων και νηολόγια των
Γαλαξειδιώτικων καραβιών.

▪

Λαογραφικό Μουσείο Γαλαξιδίου: Στεγάζεται στο Αρχοντικό Αγγελή και περιλαμβάνει
αντικείμενα λαϊκής τέχνης, οικιακά σκεύη και εργαλεία, κεντήματα, υφαντά,
παραδοσιακές φορεσιές εξαιρετικής σπανιότητας και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από
την καθημερινή ζωή του Γαλαξιδίου του περασμένου αιώνα.

Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, ΕΛΣΤΑΤ (2018)
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▪

Μουσείο Άγγελου & Εύας Σικελιανού: Το Μουσείο Δελφικών Εορτών στεγάζεται στο
σπίτι του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού, το οποίο αποτελεί πλέον ιδιοκτησία του
Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Μοναστήρια & Εκκλησίες
Εύβοια & Σκύρος:
▪

Άγιος Ιωάννης Ρώσος: Από τα σπουδαιότερα θρησκευτικά προσκυνήματα όλης της
Ελλάδας, κτίστηκε από Έλληνες πρόσφυγες που ήλθαν στη Χαλκίδα από το Προκόπι
της Καππαδοκίας το 1924, με την ανταλλαγή των πληθυσμών μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Μαζί τους έφεραν και το λείψανο του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, που
φυλάσσεται πλέον στο Μουσείο του Ναού.

▪

Moνή Αγίου Γεωργίου: Μονή του 5ου αιώνα στα Ήλια.

▪

Παναγία Ντινιούς: Εκκλησία στην Ιστιαία.

▪

Kοίμηση της Θεοτόκου: Εκκλησία του 9ου αιώνα στη Σκύρο.

▪

Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου: Μοναστήρι του 10ου αιώνα, μετόχι της Mεγίστης
Λαύρας του Aγίου Όρους, στη Σκύρο.

Ευρυτανία:
▪

Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας: Η μονή Προυσού (9ου αιώνα) αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα προσκυνητικά κέντρα της Ορθοδοξίας, καθώς φιλοξενεί την εικόνα της
Παναγίας της Προυσιώτισσας η οποία είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Η μονή
στέκει στις άκρες ενός απόκρημνου βράχου και διαθέτει μουσείο όπου εκτίθενται
εικόνες του 15ου και 16ου αιώνα, εκκλησιαστικά κειμήλια και χειρόγραφα, αλλά και μέρος
του οπλισμού του Γεώργιου Καραϊσκάκη.

▪

Βασιλική Αγίου Λεωνιδίου: Μονή του 5ου αιώνα, στο δάπεδο της οποίας υπάρχει
ψηφιδωτό διαστάσεων 28x18 μέτρων.

▪

Ιερά Μονή Παναγίας Στάνας: Μονή του 15ου και 16ου αιώνα. Το εσωτερικό του ναού
είναι διακοσμημένο με τοιχογραφίες.

▪

Μοναστήρι Μεταμόρφωσης του Σωτήρα: Χτίστηκε περίπου το 1700. Διαθέτει άριστα
δείγματα βυζαντινής τέχνης, όπως τοιχογραφίες και εικόνες.

▪

Μητρόπολη του Καρπενησίου: Αφιερωμένη
χαρακτηριστικό δείγμα βυζαντινής εκκλησίας.

▪

Μοναστήρι της Τατάρνας: Πολλά σπάνια και πολύτιμα ιερά κειμήλια, όπως η περίφημη
ψηφιδωτή εικόνα «Ο Βασιλεύς της Δόξης» (1350). Στη βιβλιοθήκη του μοναστηριού
εκτίθενται έντυπα που χρονολογούνται από το 1544 και εκδόθηκαν στη Βιέννη, τη
Βενετία και άλλες πόλεις της Ευρώπης.

▪

Μοναστήρι Δομιανών - Κοιμήσεως της Θεοτόκου: Ο ναός του μοναστηριού θεωρείται
ότι χτίστηκε τον 16ο αιώνα.

στην

Αγία

Τριάδα,

αποτελεί
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▪

Ναός του Αγίου Νικολάου του Νέου εν Βουναίνις: Μέσα σε αργυρή θήκη επτά περίπου
αιώνων, φυλάσσεται το χέρι του Μεγάλου Απόστολου Αγίου Ευαγγελιστή Λουκά.

▪

Ναός της Αγίας Παρασκευής: Ναός του 16ου αιώνα. Υπήρξε γνωστό ως
Ελληνομουσείο Αγράφων – Σχολή Γούβας. Ήταν το πανεπιστήμιο της εκείνης εποχής,
όπου δίδαξε μεταξύ άλλων και ο Κοσμάς ο Αιτωλός.

Βοιωτία:
▪

Μονή Οσίου Λουκά: Χαρακτηρισμένο το 1990 ως μνημείο Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς από την UNESCO, αποτελεί σπουδαία βυζαντινή μονή του 11ου αιώνα.
Περιλαμβάνει δύο εκκλησίες: το Ναό της Παναγίας και το Καθολικό. Τα ψηφιδωτά που
διακοσμούν τους τοίχους του Καθολικού αποτελούν κορυφαία αριστουργήματα της
βυζαντινής τέχνης. Διαθέτει συλλογή γλυπτών. Από αρχιτεκτονικής άποψης, το
μοναστήρι είναι πρότυπο της βυζαντινής τέχνης. Ο Όσιος Λουκάς είναι το καλύτερα
διατηρημένο μοναστηριακό συγκρότημα της μεσοβυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα.

▪

Μονή Σκριπούς: Σώζεται μόνο το Καθολικό (873 μ.Χ.), αφιερωμένο στην Κοίμηση της
Θεοτόκου και στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Στην τοιχοδομία του έχει
χρησιμοποιηθεί άφθονο αρχαίο υλικό από τον αρχαιολογικό χώρο του Ορχομενού, με
τον οποίο γειτνιάζει άμεσα.

▪

Μονή Σαγματά: Είναι αφιερωμένη στον Όσιο Κλήμη τον Αθηναίο, ο οποίος υπήρξε ο
κτήτορας της μονής κατά τον 12ο αιώνα. Χτίστηκε πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού
αφιερωμένου στον Ύπατο Δία, δομικά υλικά από τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν στην
ανέγερσή της. Ένας ιδιαίτερος χώρος εντός του μοναστηριού είναι αφιερωμένος στον
Άγιο Λουκά της Συμφερουπόλεως-Κριμαίας (1877-1961) και εκτίθενται προσωπικά
του αντικείμενα και εικόνες του.

▪

Άγιος Δημήτριος και Μεγάλη Παναγιά: Το μαρμάρινο τέμπλο της εκκλησίας αυτής της
Θήβας είναι έργο του γλύπτη Δημήτρη Φιλιππότη.

▪

Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου Ιερουσαλήμ: Απέχει πέντε χιλιόμετρα από τη
Δαύλεια. Ιδρύθηκε πιθανότατα το 1088 μ.Χ

Φθιώτιδα:
▪

Μονή Αγάθωνος: Μονή του 15ου αιώνα στην Υπάτη, βρίσκεται σε καταπράσινη πλαγιά
της Οίτης. Διαθέτει πολύτιμα εκκλησιαστικά κειμήλια και φιλοξενεί ταξιδιώτες στον
ξενώνα της.

▪

Μονή Δαμάστας: Γυναικεία μονή αφιερωμένη στη Γέννηση της Θεοτόκου, βρίσκεται
μέσα σε ένα μαγευτικό περιβάλλον. Το Καθολικό της είναι του 11ου αιώνα με
αγιογραφίες του 1818.

▪

Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος: Μονή του 12ου αιώνα με ενδιαφέρουσες
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα (Καμένα Βούρλα).
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Φωκίδα:
▪

Μονή του Προφήτη Ηλία: Μονή στο Χρισσό που αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της
Επανάστασης του 1821 για τη Ρούμελη. To ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού είναι
φιλοτεχνημένο από τον Μετσοβίτη γλύπτη Αθανάσιο Μόσχο.

▪

Μονή του Τιμίου Προδρόμου: Κοντά στη νέα μονή στη Δεσφίνα βρίσκεται και η παλιά,
του 13ου-14ου αιώνα, κρυμμένη σε μία άγρια κατακόρυφη πλαγιά.

▪

Μονή του Σωτήρος: Περίτεχνο βυζαντινό μνημείο στην Άμφισσα που χρονολογείται
περί τον 11ο-12ο αιώνα. Τα αρχιτεκτονικά δομικά του στοιχεία το κατατάσσουν σε ένα
από τα εξόχως ιδιαίτερα δημιουργήματα της μέσης βυζαντινή περιόδου.

▪

Άγιος Γεώργιος: Η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Αράχωβα είναι
φτιαγμένη με αρχαία υλικά και προσφέρει υπέροχη θέα.

▪

Εισόδεια της Θεοτόκου: Βρίσκεται στην Αράχωβα. Στο ναό που χτίστηκε αμέσως μετά
το 1821 φυλάσσονται λείψανα του Αγίου Χαράλαμπου.

▪

Αγία Ιερουσαλήμ: Το εκκλησάκι της Αγίας Ιερουσαλήμ δεσπόζει πάνω από το φαράγγι
της Έρκυνας, στη σπηλιά της Ζωοδόχου Πηγής.

Κάστρα
▪

Κάστρο Καράμπαμπα: Οικοδομήθηκε από τους Τούρκους το 1684 με σκοπό την
προστασία της Χαλκίδας από τους Βενετούς. Βρίσκεται στη βοιωτική ακτή και δεσπόζει
του πορθμού του Ευρίπου. Στο εσωτερικό του υπάρχει το εκκλησάκι του Προφήτη
Ηλία, αλλά και εκθέματα από διάφορες ιστορικές περιόδους της Χαλκίδας, μεταξύ των
οποίων Παλαιοχριστιανική, Μεσοβυζαντινή, Φράγκικη και Οθωμανική.

▪

Κάστρο Δαύλειας: Χτισμένο στη σκιά του Παρνασσού βρίσκεται το Κάστρο της
Δαύλειας, το οποίο είχε οχυρωθεί από την εποχή των Πελασγών και συνέχισε να
χρησιμοποιείται και κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. Το κάστρο χαρακτηρίστηκε
προέχον βυζαντινό μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού.

▪

Κάστρο Λιβαδειάς: Πρόκειται για ένα από τα μόλις τέσσερα καταλανικά κάστρα της
χώρας. Χρονολογείται το 14ο αιώνα. Η περιοχή του λόφου του Κάστρου αποτελεί
επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, στον οποίο κατά τους ιστορικούς χρόνους πιστεύεται
ότι υπήρχε το περίφημο Μαντείο του Τροφωνίου.

▪

Κάστρο Άμφισσας: Δεσπόζει της πρωτεύουσας Άμφισσας (Σάλωνα), σα να την
προστατεύει ακόμα και σήμερα από τους άλλοτε Ρωμαίους, Βυζαντινούς, Φράγκους,
Καταλανούς και Οθωμανούς κατακτητές του. Κατά την παράδοση, το κάστρο των
Σαλώνων είναι ένα από τα κάστρα της Ωριάς, δηλαδή της ωραίας, κρύβοντας τον
θρύλο της όμορφης βασιλοπούλας που σκοτώθηκε πέφτοντας από το κάστρο για να
μη πέσει στα χέρια των Τούρκων.

▪

Κάστρο Λαμίας: Μεσαιωνικό κάστρο στο υψηλότερο σημείο της Λαμίας, «παρατηρεί»
την πόλη, αλλά και την κοιλάδα του Σπερχειού, τις κορυφές της Οίτης, του
Καλλιδρόμου, του Παρνασσού, της Γκιώνας και του Μαλιακού Κόλπου. Στο εσωτερικό
του λειτουργεί το Αρχαιολογικό Μουσείο της Λαμίας.
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▪

Κάστρο Χώρας Σκύρου: Βυζαντινό φρούριο χτισμένο στη θέση της αρχαίας
ακρόπολης. Μέσα στο κάστρο υπάρχουν τα ερείπια της εκκλησίας της Kοίμησης της
Θεοτόκου (9ου αιώνα), αλλά και το καστρομονάστηρο του Αγίου Γεωργίου (10ου αιώνα).
Μετόχι της Mεγίστης Λαύρας του Aγίου Όρους.

Λοιπά Σημεία Ενδιαφέροντος
Βοιωτία:
▪

Περιοχή της Κρύας: Τοπίο φυσικού μοναδικού κάλλους και χώρος αναψυχής,
αποτελεί την έξοδο ενός φαραγγιού. Υπάρχει και πέτρινο θέατρο που φιλοξενεί
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε όλη την περιοχή της Κρύας έγιναν και γίνονται
ανακαινίσεις ιστορικών, βιομηχανικών κτιρίων, ενοποιήσεις χώρων, αναστηλώσεις
μνημείων. Επίσης, στην Κρύα υπάρχουν οι περίφημες πηγές, γνωστές ως Λήθη και
Μνημοσύνη.

▪

Πύργος του Ρολογιού: Χτίστηκε κατά τη Φραγκοκρατία στη Λιβαδειά, ενώ το ρολόι
χάρισε στην πόλη ο λόρδος Έλγιν το 1803.

▪

Νερόμυλος: Χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και λειτούργησε ως αλευρόμυλος.
Σήμερα οι εγκαταστάσεις έχουν ανακαινιστεί και αποτελούν ένα πρότυπο πολιτιστικό
κέντρο με συνεδριακό και εκθεσιακό χώρο.

▪

Μαυσωλείο Διστόμου: Λίγο έξω από το Δίστομο, σύγχρονο μνημείο στην τοποθεσία
«Καρακόλιθος» που μαρτυρά τον τόπο εκτέλεσης των 134 πολιτών τον Απρίλιο του
1944. Στην πίσω πλευρά του μνημείου αναγράφονται τα ονόματα των νεκρών
Διστομιτών.

▪

Πλακέτα Οιδίποδα: Έξω από την Δαύλεια, σύγχρονο μνημείο-πέτρινη κατασκευή,
που υποδεικνύει το σημείο όπου σύμφωνα με τη μυθολογία ο Οιδίποδας σκότωσε τον
πατέρα του Λάιο.

▪

Πέστροφες Ορχομενού: Όταν η Κωπαΐδα ήταν λίμνη είχε πολλά ψάρια, ξεχώριζαν
όμως τα χέλια της, για τα οποία υπάρχει σχετική αναφορά του Παυσανία: «αι δε
εγχέλεις αυτόθι και μεγέθει μέγισται και εσθίειν εισίν ήδισται». Πλέον, μετά την
αποξήρανση της λίμνης, στον Μέλανα ποταμό τα χέλια αντικαταστάθηκαν από το 1970
από τις πέστροφες Ορχομενού, ονομαστό τοπικό προϊόν. Ο επισκέπτης μπορεί να
περιηγηθεί σε μια πανέμορφη διαδρομή, ξεκινώντας από την Ακιδαλία πηγή της
Αφροδίτης ή πηγή των Χαρίτων, να συνεχίσει στον πεζόδρομο δίπλα στις πηγές του
Μέλανα ποταμού και μετά στον δρόμο δίπλα στο ποτάμι, να συναντήσει τα εκτροφεία
και τις μονάδες παραγωγής της καπνιστής (σε ξύλο οξιάς) πέστροφας και να γευτεί το
προϊόν.

Εύβοια/Σκύρος:
▪

Γέφυρα της Χαλκίδας: Η γέφυρα στον πορθμό του Ευρίπου μετρά 2.500 χρόνια
ιστορίας (410 π.Χ.), όμως με τη σημερινή της «συρταρωτή» μορφή, που της
επιτρέπει να ανοίγει για τη διέλευση πλοίων, ιστιοφόρων κ.λπ. υπάρχει από το 1963.
Συγχρόνως, αποτελεί «μπαλκόνι θέασης» του φαινομένου της παλίρροιας, της
αλλαγής δηλαδή κάθε 6 ώρες των νερών του Ευρίπου.

30

▪

Μεγάλη Στράτα: Η Μεγάλη Στράτα στη Σκύρο οδηγεί στην πλατεία Mπρουκ, όπου
δεσπόζει το άγαλμα του Άγγλου ποιητή και φιλέλληνα Pόμπερτ Mπρουκ (1887-1915),
το οποίο φιλοτέχνησε ο γλύπτης Mιχάλης Tόμπρος.

Ευρυτανία:
▪

Φαράγγι Πάντα Βρέχει: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία φυσικού κάλλους είναι
το φαράγγι Πάντα Βρέχει, που βρίσκεται μεταξύ των χωριών Ροσκά και Δολιανά. Εκεί,
τα παγωμένα νερά που έρχονται από το απόκρημνο βουνό της Καλιακούδας, στην
προσπάθεια τους να γίνουν ένα με τα νερά του Κρικελιώτη ποταμού βρίσκουν διέξοδο
από πηγές στις κορυφές του φαραγγιού, δημιουργώντας όμορφους καταρράκτες. Στην
αρχή του φαραγγιού βρίσκεται και η περίφημη ξύλινη κρεμαστή γέφυρα ΡοσκάςΔολιανών.

▪

Πύργος Καραϊσκάκη: Βρίσκεται κοντά στη Μονή Προυσσού και πήρε το όνομά του
επειδή ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης Γεώργιος Καραϊσκάκης έμενε κατά
περιόδους στο μοναστήρι, εγκαθιστώντας μερικούς από τους άντρες του στον πύργο.

Φθιώτιδα:
▪

Ανοπαία Ατραπός: Μονοπάτι σε δύσβατο μυστικό πέρασμα, το οποίο έκανε γνωστό
στον Ξέρξη ο Εφιάλτης, με αποτέλεσμα ο περσικός στρατός να βρεθεί στα νώτα των
ελληνικών δυνάμεων και να τις νικήσουν, στη Μάχη των Θερμοπυλών το 480 π.Χ.

▪

Πάρκο της Παύλιανης: Κοντά στις πηγές του Ασωπού, στην είσοδο του Εθνικού
Δρυμού της Οίτης βρίσκεται ένα πάρκο αναψυχής, ιδανικό για παιδιά. Κούνιες που
αιωρούνται πάνω από το ποτάμι, πολύχρωμες υφασμάτινες αιώρες δεμένες στα
έλατα, ένα γήπεδο βόλεϊ πάνω σε στρωμένο ροκανίδι και με ξύλινες κερκίδες,
δεντρόσπιτα, ένα τραμπολίνο, ξύλινα τραπεζάκια και σημεία με τάβλι και επιτραπέζια
παιχνίδια. Η Παύλιανη είναι ενταγμένη στο πιλοτικό πρόγραμμα «Habitat Agenda»
που αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη των χωριών και την εκτέλεση πρότυπων έργων
ανάπλασης για την αναβάθμισή τους.

▪

Μουσείο Υδροκίνησης: Μεταξύ της Άνω και Κάτω Παύλιανης βρίσκεται το
πετρόκτιστο Μουσείο Υδροκίνησης που στεγάζει το Νεροπρίονο, τον Νερόμυλο, το
Μαντάνι και την Νεροτριβή.

Φωκίδα:
▪

Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας-Βαγονέτο: Ανάμεσα στη Γκιώνα και τον Παρνασσό,
μόλις λίγα χιλιόμετρα από τη Λαμία και δυόμιση περίπου ώρες από την Αθήνα, το
«Βαγονέτο», το τρενάκι που χρησιμοποιούσαν οι μεταλλωρύχοι 30 χρόνια πριν,
ταξιδεύει τους επισκέπτες ενός μοναδικού θεματικού πάρκου στη χώρα, στις στοές και
τους χώρους ενός μεταλλείου, μέσα από ψηφιακό σύστημα ξενάγησης σε 6 γλώσσες.

▪

Το Χάνι της Γραβιάς: Αναπαλαιωμένος και επισκέψιμος, ο χώρος από τον οποίο ο
Οδυσσέας Ανδρούτσος ανέκοψε την πορεία του Ομέρ Βρυώνη προς την
Πελοπόννησο.

▪

Τριζόνια: 50 σπίτια, ελιές και πικροδάφνες συνθέτουν την εικόνα των Τριζονιών, του
λιλιπούτειου νησιού με τις ωραίες παραλίες (2,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα η έκτασή του),
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που βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από τη Φωκίδα. Εδώ δεν κυκλοφορεί κανένα
αυτοκίνητο, ακούγονται μόνον οι ήχοι των τζιτζικιών, της θάλασσας και των σκαφών
που φτάνουν μέχρις εδώ, καθώς το νησί είναι ενδιάμεσος σταθμός για σκάφη
αναψυχής που κατευθύνονται από τον Σαρωνικό και το Αιγαίο προς τον Πατραϊκό
Κόλπο και το Ιόνιο και αντίστροφα.
Γαστρονομία
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσφέρει ποικιλομορφία τοπίων, γης, και παραγωγικών
πόρων, συνδυάζοντας εύφορες πεδιάδες, επιβλητικά βουνά με πεύκα και έλατα, βοσκοτόπια
και μια ατελείωτη και πλούσια ακτογραμμή – στοιχεία που, σε συνδυασμό με τη μακρά
παράδοση στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων από τους ανθρώπους της περιοχής, δίνουν
εξαιρετικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και συνθέτουν μια τοπική κουζίνα
με δική της ταυτότητα. Εξαιρετικά κρέατα και γαλακτοκομικά/τυροκομικά προϊόντα,
επιτραπέζιες ελιές και ελαιόλαδο, ποικιλία λαχανικών, μέλι, κελυφωτά φιστίκια, σύκα, κρασιά,
τσιπούρες και λαβράκια και πολλά άλλα παραδοσιακά εδέσματα και αγαθά αποτελούν μόνο
ένα μικρό δείγμα του θησαυρού που έχει να προσφέρει η Στερεά Ελλάδα13.
Η περιοχή της Βοιωτίας παράγει πολύ γνωστά τυροκομικά προϊόντα14 - φέτα Παρνασσού,
φορμαέλα Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης («ΠΟΠ») από την Αράχωβα, οψιμοτύρι ή
κερεμέζι, μυζήθρα και γιαούρτι. Σημαντική είναι η παραγωγή κρασιού, ελαιόλαδου, ελιών και
κρασιού. Παραδοσιακά πιάτα της Βοιωτίας είναι το αρνάκι γιουβέτσι, οι σαρμάδες με
αμπελόφυλλα, οι ντολμάδες και οι πίτες, ενώ στη ζαχαροπλαστική, οι Βοιωτοί προτιμούν τα
σιροπιαστά γλυκά, με καρύδι, αμύγδαλο και μέλι -ο μπακλαβάς, το καρυδάτο και οι
κουραμπιέδες είναι τα πιο σημαντικά από αυτά.
Στην Εύβοια15 υπάρχει μεγάλη ποικιλία από κτηνοτροφικά προϊόντα (τυρί, γάλα, μυζήθρες,
κρέας), αγροτικά (λάδι, κρασί, κηπευτικά, σύκα), προϊόντα αλιείας, αρωματικά βότανα και
ιδιαίτερες παραδοσιακές συνταγές: τραχανάς με καπνιστό χοιρινό, σεσκουλόπιτα, γεμιστό
κατσικάκι, βουλωτό αρνάκι, μπιφτέκια μανιταριών, κόκορας στιφάδο ή με γκόγκιλιες,
τυροπιτάρια, μελιτζάνες με τραχανά, ρεβιθομάνεστρο. Μεγάλη αφθονία ψαριών (πετρόψαρα,
ροφοί, στήρες, συναγρίδες, βλάχοι, σκορπίνες, κυδώνια, γυαλιστερές, καλόγνωμες, μύδια,
στρείδια, πορφύρες, χτένια, καραβίδες, χταπόδια, καλαμάρια και αστακοί). Η περιοχή έχει
μεγάλη παράδοση και στα γλυκά - μυζηθροχαλβάς, κιουνεφέ, ραβανί με πετιμέζι,
αμυγδαλόπιτα, αχαμνόπιτα (γαλατόπιτα), κουλίκια, καρυδόπιτα, μπακλαβάς, αμυγδαλωτά και
γλυκά από μούστο, όπως σουτζούκια και χαϊμαλιά.
Στη Σκύρο16, τοπικές σπεσιαλιτέ θεωρούνται το κατσικάκι μαγειρεμένο με πολλούς
συνδυασμούς, οι περίφημες αστακομακαρονάδες και τα άφθονα φρέσκα ψάρια, οι λαδόπιτες,
αλλά και οι τραχανόπιτες, τυρόπιτες και ρυζόπιτες, τα τοπικά τυριά -μυζήθρα, ξυνοτύρι και
γραβιέρα- αλλά και το τοπικό κρασί. Ιδιαίτερες συνταγές της σκυριανής κουζίνας είναι οι
«αγαλιποκεφτέδες» με πρώτη ύλη τις ανεμώνες της θάλασσας, οι «μανίτες» και τα «τάφτιτσα»
με ντόπια μανιτάρια, τα «τεροπτάρια» (πίτες με τραχανά, ρύζι και μυζήθρα), η φάβα με μάραθο
και το επτάζυμο ψωμί (με προζύμι από αλεσμένα ρεβύθια).

Προϊόντα & Παραγωγοί, Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας.
Στερεά Ελλάδα, Γαστροτουρισμός.
15 Στερεά Ελλάδα, Γαστροτουρισμός.
16 Greek Gastronomy.
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Στην Ευρυτανία17 η τοπική γαστρονομία διαθέτει πλούσια κρέατα. Σε κάθε γωνιά του νομού
σερβίρονται κοκορέτσι, κοντοσούβλι, παϊδάκια, λουκάνικα με αρώματα μπαχαρικών και
πράσου, σπουδαία αλλαντικά, υψηλής ποιότητας προσούτο και σαλάμι. Από γαλακτοκομικά,
Τσαλαφούτι, λευκό τυρί μαλακό που σερβίρεται και με μέλι, κατσικίσιο βούτυρο, εξαιρετικό
μέλι, αλλά και πέστροφες από τα ποτάμια της Ευρυτανίας και παραδοσιακά ζυμαρικά –
τραχανάς και χυλοπίτες. Χαρακτηριστικές συνταγές της Ευρυτανίας είναι η κοκκινιστή γίδα με
ζυμαρικά, το χασάπικο (μοσχαρίσιο κρέας, φέτες ντομάτας, κρεμμύδι , σκόρδο και μπαχάρι
που σιγοψήνονται μέσα σε πήλινο στη χόβολη), αρνάκι στη γάστρα ή λαδορίγανο,
αγριογούρουνο στιφάδο, γίδα βραστή, προβατίνα κοκκινιστή, κόκορας κρασάτος, χοιρινό με
χόρτα τσιτσιριστά, μανιτάρια τηγανιτά και κάθε είδους πίτα – τυρόπιτα, χορτόπιτα,
κολοκυθόπιτα, ζυμαρόπιτα, λαγόπιτα. Γαγοκέρασα, χαμοκέρασα, βατόμουρα, βύσσινα,
κράνια, γκόρτζα (άγρια αχλάδια), κορόμηλα, μούρα, αγριόμηλα, κυδώνια, φιρίκια και άλλα
φρούτα που αφθονούν στην περιοχή γίνονται υπέροχες μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού και
ηδύποτα.
Στη Φθιώτιδα18, τα ντόπια κρέατα έχουν την πρωτοκαθεδρία στην τοπική κουζίνα, ενώ
ιδιαίτερο προϊόν της τοπικής γαστρονομίας είναι το Κατίκι Δομοκού ΠΟΠ. Πρόβατα,
προβατίνα, κατσίκια, το «κλέφτικο», το «τυλιχτό», το «χαρτόδεμα», κοκορέτσια, σπληνάντερα,
κοντοσούβλια με ζυγούρι, γαρδουμπάκια φριγαδέλι (συκώτι με μυρωδικά), καβουρμάς με
ζυγούρι και φρέσκα λουκάνικα δεν λείπουν από τα γιορτινά και τα καθημερινά τραπέζια.
Περίτεχνοι μεζέδες με αγριογούρουνο, στιφάδο, γίδα με μυρωδάτα λαχανικά ή σούπα, χοντρό
κρέας με ντομάτα, χυλοπίτες ή τραχανά, αρνάκι με αγουρίδες, αρνί καπαμά τρέμουλα (πηχτή
χοιρινού) και γιομίδια (ψιλοκομμένα εντόσθια) αρνιού με χορταρικά και φρέσκα κρεμμύδια,
κόκορας με κουρκουμπίνες. Εξαιρετικές ελιές και λάδι, σπουδαία κρασιά Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης («ΠΓΕ») και μεγάλη ποικιλία από πίτες: κρεατόπιτα, μακαρονόπιτα,
βλαχόπιτα, πικάντικη τυρόπιτα, μαμαλίγκα, κουρκουτό με κολοκύθι κ.ά. Πειρασμό αποτελούν
και τα γλυκά: γαλακτομπούρεκο Λαμίας, μπακλαβάς, δίπλες και κουραμπιέδες.
Στη Φωκίδα19, τα ονομαστά κρεατικά και γαλακτοκομικά/τυροκομικά προϊόντα από τη Γκιώνα
και το Λιδορίκι, οι περίφημες ελιές της Άμφισσας, αλλά και οι θαλασσινοί μεζέδες του
Γαλαξιδίου χαρακτηρίζουν την τοπική κουζίνα. Η περίφημη «κονσερβολιά Αμφίσσης» ΠΟΠ
και το εξαιρετικό λάδι παράγονται στον αρχαιότερο ελαιώνα της Ελλάδας, ηλικίας 3.000 ετών,
που αριθμεί 1.200.000 ελαιόδενδρα. Η περιοχή της Γκιώνας, χαρακτηρίζεται από τα
τυροκομικά προϊόντα -φέτα, οψιμοτύρι, γραβιέρα, πρόβειο και γίδινο γιαούρτι- το κρέας και τα
εντόσθια (φημισμένο ρουμελιώτικο κοντοσούβλι, κοκορέτσι, αρνί σούβλας, σπληνάντερο,
γαρδουμπάκια, συκωτάκια τηγανιτά, συκωτάκια ριγανάτα με ντομάτα, συκωτάκια και σπλήνες
περασμένα σε μπόλια), καθώς και τις υπέροχες πίτες. Η Δεσφίνα έχει μεγάλη παράδοση στην
παρασκευή παξιμαδιών και το Γαλαξίδι για τα φρέσκα ψάρια, τους θαλασσινούς ουζομεζέδες
και το ραβανί του.
Oινοτουρισμός
Στον οινικό χάρτη της Ελλάδας, ο αμπελώνας της Στερεάς Ελλάδας20 καταλαμβάνει τη
δεύτερη θέση μεταξύ των 9 αμπελουργικών περιφερειών ως προς την έκταση των αμπελιών
(25,9%) και με 636 κωδικούς την τρίτη θέση ως προς το πλήθος των παραγόμενων κρασιών,
Στερεά Ελλάδα, Γαστροτουρισμός.
Στερεά Ελλάδα, Γαστροτουρισμός.
19 Στερεά Ελλάδα, Γαστροτουρισμός.
20 Οινικές Eξερευνήσεις, Wine Surveyor.
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με την Ευρυτανία να παραμένει μια από τις 2 περιοχές της χώρας (Πρέβεζα η άλλη) στις
οποίες δεν υπάρχει οργανωμένο οινοποιείο και δεν καταγράφεται παραγωγή εμφιαλωμένου
κρασιού.
Η Στερεά Ελλάδα είναι μια από τις δύο αμπελουργικές περιφέρειες (Θράκη η δεύτερη) που
δεν έχουν οίνους ΠΟΠ (ΟΠΑΠ ή ΟΠΕ). Έχει όμως με διαφορά τους περισσότερους ΠΓΕ:
▪

Περιφέρειας: ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα (ΤΟ Στερεάς Ελλάδας).

▪

Νομών: ΠΓΕ Εύβοια (Τοπικός Οίνος Εύβοιας).

▪

Περιοχών: Παρνασσού (Φωκίδα και Φθιώτιδα), Κοιλάδας Αταλάντης, Οπούντια
Λοκρίδας, Πλαγιές Κνημίδας και Μαρτίνου στη Φθιώτιδα, Θηβαϊκός, Πλαγιές
Κιθαιρώνα στη Βοιωτία, Ληλάντιου Πεδίου, Καρύστου και Ριτσώνας Αυλίδας στην
Εύβοια.

▪

Οίνοι Ονομασίας Κατά Παράδοση: Ρετσίνα Βοιωτίας, Θήβας, Εύβοιας, Γιάλτρων,
Καρύστου και Χαλκίδας.

Ώθηση στην ανάδειξη των κρασιών της Στερεάς Ελλάδας επιχειρεί να δώσει εδώ και 10 χρόνια
η Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδας21, με αποτέλεσμα σήμερα 7
επισκέψιμοι αμπελώνες-οινοποιεία της Στερεάς Ελλάδας να συνθέτουν τους 4 από τους 7
«Δρόμους Κρασιού της Κεντρικής Ελλάδας», συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του
οινοτουρισμού στην ευρύτερη περιοχή, καθώς τα περισσότερα συνδυάζουν την οινογνωσία
με τη γευσιγνωσία τοπικών εδεσμάτων. Οι Δρόμοι του Κρασιού της Κεντρικής Ελλάδος που
βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τα ενταγμένα σ’ αυτούς
οινοποιεία-αμπελώνες είναι τα ακόλουθα:
▪

Δρόμοι του Κρασιού της Κοιλάδας Αταλάντης: Κτήμα Χατζημιχάλη
και Κτήμα Παπουτσή.

▪

Δρόμοι του Κρασιού του Ελικώνα: Κτήμα Μουσών
Θηβαϊκή Γη

▪

Δρόμοι του Κρασιού του Κιθαιρώνα: Κτήμα Κατσέλη

▪

Δρόμοι του Κρασιού της Ριτσώνας: Κτήμα Τσακανίκα και Βιολογικοί Αμπελώνες
Τζιβάνη

▪

Δρόμοι του Κρασιού της Δίρφης: Κτήμα Αβαντίς, Οινοποιία Λύκος.

Λαϊκή Τέχνη
▪

21

Υφαντική: Μεταξύ των περιοχών στις οποίες άνθισε η υφαντική σαν οικιακή και
εργαστηριακή τέχνη (Ήπειρος, Θεσσαλία, Σουφλί και Καλαμάτα) ήταν και η Αράχωβα,
όπου μέχρι το 1970 «δούλευαν» περίπου 1.000 αργαλειοί. Γραπτές μαρτυρίες για την
ενασχόληση των γυναικών με την υφαντική υπάρχουν ήδη από το 1850, ωστόσο
μεγάλη ώθηση στην τέχνη έδωσε η διοργάνωση, το 1927, από τις Αγγελική
Χατζημιχάλη και Εύα Πάλμερ-Σικελιανού, έκθεσης εγχώριων υφαντών στο χωριό των
Δελφών και στην Αράχωβα, σε μια προσπάθεια να συνδυάσουν τις Δελφικές γιορτές
με τη νεοελληνική παράδοση. Από τότε καλλιεργήθηκε ο επαγγελματισμός και η

ΟινοΚεντρικά.

34

υφαντική απετέλεσε μέσο βιοπορισμού για τις γυναίκες της Αράχωβας. Βασική
υφαντική ύλη ήταν τα μαλλιά που προμηθεύονταν από τους τσοπάνηδες μετά τον
ανοιξιάτικο «Κούρο». Ακολουθούσε η βαφή των γνεμάτων, με φυτικές βαφές που
προέρχονταν από φύλλα, άνθη και καρπούς της τοπικής χλωρίδας και η ύφανση στον
αργαλειό φορεσιών και καλυμάτων: (α) στρωσίδια του ύπνου (κουβέρτες, μπατανίες,
τσέργες,μαλλινοσέντονα και μαξιλάρια), και (β) στρωσίδια εσωτερικών χώρων
(ντιβανόπανα και μπάντες για την κρεβατοκάμαρα, διακοσμητικά μαξιλάρια για τα
μιτέρια και παντοειδή χαλιά, τα ονομαστά καρπίτια). Τα πιο γνωστά από τα
διακοσμητικά μοτίβα που κληροδοτούσαν οι μανάδες στις κόρες ήταν κάβουρας,
ρόκες, γραφτό, κλαρί, πλάτανος, κλειδιά, ήλιος, οκτάκτινο άστρο, κουραμπαλίνα,
κοδέλλα, γέρος, δασονόμος, Κατσαντώνης, γιατρίνα, πολυέλαιος, δόντια, ποτήρια και
τα νεότερα φιούμπα και τσαρούχι.
▪

Σκυριανή Ξυλογλυπτική: Η σκυριανή ξυλογλυπτική αποτελεί ένα σπουδαίο κλάδο
της λαϊκής τέχνης στη Σκύρο. Ο πλούτος σε σχέδια και φόρμες, η αισθητική και ο
ιδιαίτερος τρόπος τεχνικής κατασκευής κάνουν τα σκυριανά ξυλόγλυπτα να κατέχουν
καλλιτεχνική αυτοτέλεια ανάμεσα στα ελληνικά ξυλόγλυπτα. Η δημιουργία τους
ξεκίνησε από μεράκι και αγάπη ερασιτεχνών και εξελίχθηκε σε παραγωγή
επαγγελματιών εδώ και πολλά χρόνια, κοσμώντας σπίτια και αρχοντικά, εντός και
εκτός Σκύρου. Ιστορικά, τα ξυλόγλυπτα της Σκύρου που σώζονται μέχρι σήμερα
χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα και μετά και αφορούν σε έπιπλα, αρχιτεκτονικές
κατασκευές, ποιμενική μικροξυλογλυπτική και εκκλησιαστική ξυλογλυπτική. Τα ξύλα
που χρησιμοποιούνται είναι το σφεντάμι, η αγριελιά, η μουριά, η καρυδιά και το μαόνι.
Ευρέως γνωστό έχει γίνει το «σκυριανό σκαμνάκι».

▪

Κεραμικά Σκύρου: Η παραδοσιακή σκυριανή κεραμική22 παλαιότερα περιοριζόταν
στην κατασκευή χρηστικών αντικειμένων (τέτοια ήταν τα σταμνιά, οι κρυολόγοι, τα
τσουκάλια κ.ά.) Διακοσμούνταν με λευκά-γραμμικά σχεδιάσματα χωρίς υάλωμα και
έγχρωμες αγγειογραφίες. Για τη διακόσμηση του παραδοσιακού σκυριανού σπιτιού
εισάγονταν στο νησί πιάτα, πιατέλες, λαγήνια, κούπες, σουπιέρες κ.ά. από το Τσανάκ
Καλέ, το Ιζνίκ (Νίκαια), την Κιουτάχεια της Μικράς Ασίας, την Ιταλία, την Ισπανία, την
Ολλανδία και αργότερα από την Αγγλία, μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.
Αυτά τα κεραμικά οι Σκυριανοί τα αποκαλούν «παλαιά». Στη σύγχρονη κεραμική της
Σκύρου, που είναι μια ακμαία βιοτεχνία, δραστηριοποιούνται 3-4 τοπικά εργαστήρια,
αναπαράγοντας αντίγραφα των «παλαιών», αλλά και νέα κεραμικά.

▪

Κεντήματα Σκύρου: Η κεντητική τέχνη άνθισε στη Σκύρο, στην οποία σώζονται
εργόχειρα που ανάγονται στους βυζαντινούς χρόνους. Στόλιζαν τα σκυριανά σπίτια
αλλά και τις ανδρικές και γυναικείες φορεσιές, διακρίνονται για την ποικιλία των
διακοσμητικών τους μοτίβων -ανθρώπινες φιγούρες, γοργόνες, ζώα, τρεχαντήρια,
φυτά και λουλούδια- με ανθεκτική στο χρόνο πολυχρωμία.

4. Συμμετοχή Φορέων, Επιχειρήσεων, Υποδομών στη Διαδρομή Φύσης
και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας
Ο πολιτιστικός τουρισμός παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με το κυρίαρχο μοντέλο
τουρισμού «ήλιου και θάλασσας», γεγονός που εν μέρει εξηγεί τη μικρότερη του
22

Το Σκυριανό Σπίτι και η Διακόσμησή του, Σκύρος Ναυτική Εταιρεία.
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αναμενόμενου συμμετοχή του στην τουριστική αγορά της Ελλάδας (ο τουρισμός ήλιου και
θάλασσας αφορά το 8,5% του συνόλου των ευρωπαίων τουριστών στη χώρα, ενώ ο
πολιτιστικός τουρισμός αφορά μόλις το 2,4%)23.
Ανάμεσα σε άλλα, οι υποδομές που χρησιμοποιούνται και οι υπηρεσίες που προσφέρονται
στο πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού, παρέχονται από πολλούς και διαφορετικού τύπου
συντελεστές, με διαφορετικά ενδιαφέροντα και στόχους. Προκειμένου λοιπόν να σχεδιαστεί
και να αναπτυχθεί με επιτυχία ένα πολιτιστικό τουριστικό προϊόν, απαιτείται συνεχής
συνεργασία και συντονισμός αυτών των πολλών και ανόμοιων μεταξύ τους συντελεστών δημόσιος τομέας, διαχειριστές κοινωφελών υποδομών, ιδιώτες (επιχειρηματίες και
επαγγελματίες), κοινωνία των πολιτών- έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ένα ενιαίο και υψηλό
ποιοτικά επίπεδο στο προσφερόμενο τελικό προϊόν, συντονιζόμενοι με θετικό πνεύμα στην
επίτευξη του κοινού στόχου24.
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το Adventure Travel Trade Association25 «ο τουρισμός
φύσης-περιπέτειας ερμηνεύεται ως συνάντηση κινήτρων, όπου η σωματική άσκηση
πλαισιώνει το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου.
Βασικό ζητούμενο είναι η λήψη νέων ερεθισμάτων και οι βιωματικές εμπειρίες με αυθεντικό
περιεχόμενο και διδάγματα».
Παραλλήλως, όπως διαπιστώνεται στο World Economic Forum 2017 «η Ελλάδα, εξακολουθεί
να υστερεί στην ποιότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών και την ποιότητα που διακρίνει σε όρους τουριστικής εμπειρίας τους φυσικούς
και πολιτιστικούς πόρους της χώρας»26.
Με βάση τα παραπάνω και υπό προϋποθέσεις, η Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς
Ελλάδας, με δυνητική ζήτηση είτε από επισκέπτες γενικού ενδιαφέροντος που αποτελούν και
την πλειονότητα, είτε ειδικής κατηγορίας, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό και ελκυστικό
τουριστικό πακέτο, μέσα απ’ τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και
προϊόντων και την ανάπτυξη συνεργειών σε όλο το φάσμα των εμπλεκομένων, με στόχους:
▪

Τη δημιουργία ενός τουριστικού επώνυμου προϊόντος («brand name») διεθνώς
αναγνωρίσιμου.

▪

Την προσέλκυση επισκεπτών.

▪

Τη δημιουργία ευκαιριών για επιχειρήσεις και παραγωγούς προϊόντων και
υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

▪

Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

▪

Την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ως νέο τουριστικό προϊόν, η Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας ενδιαφέρει
οργανισμούς, φορείς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, η δραστηριότητα των οποίων βρίσκεται
Ο Πελάτης Μας και οι Πελάτες των Άλλων, ΙΝΣΕΤΕ (2015).
Μελέτη Αναβάθμισης του Προϊόντος «Πολιτιστικός Τουρισμός» Μέσω Εργαλείων ΕΣΠΑ, ΙΝΣΕΤΕ & ΣΤΑΔΙΟΝ
ΑΕ (2015).
25 Σχέδιο Μάρκετινγκ, Ταυτότητα και Δημιουργικό της Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής της Στερεάς
Ελλάδας, Toposophy (2018).
26 Σχέδιο Μάρκετινγκ, Ταυτότητα και Δημιουργικό της Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής της Στερεάς
Ελλάδας, Toposophy (2018).
23
24
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σε γεωγραφική, ή λειτουργική συνάφεια και αλληλεπίδραση με τη Διαδρομή και την ευρύτερη
περιοχή της, όπως:
▪

Ξενοδοχεία και καταλύματα.

▪

Χώρους εστίασης και αναψυχής.

▪

Επιχειρήσεις και παραγωγούς του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.

▪

Τουριστικά γραφεία εσωτερικού και εξωτερικού.

▪

Μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς.

▪

Οργανισμούς και εταιρείες διαχείρισης λιμένων και αερολιμένων.

▪

Εταιρείες κρουαζιέρας.

▪

Αεροπορικές εταιρείες.

▪

Εταιρείες διαχείρισης οδικών αξόνων.

▪

Χώρους πολιτισμού (μουσεία, πινακοθήκες, φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.).

▪

Διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται ή θα μπορούσαν να
σχετίζονται με τον τουρισμό.

4.1.

Κριτήρια Συμμετοχής / Προδιαγραφές

Προτού προχωρήσουμε στον εντοπισμό πιθανών συμμετεχόντων στη Διαδρομή Φύσης και
Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας έχει σημασία να αποσαφηνίσουμε τα σημαντικότερα κριτήρια τα
οποία λαμβάνουμε υπόψιν κατά την άσκηση αυτή, τα κριτήρια δηλαδή τα οποία καθιστούν
επωφελή τη συμμετοχή φορέων, υποδομών, επιχειρήσεων και προϊόντων στη Διαδρομή.
Κάποια ενδεικτικά κριτήρια συμμετοχής τα οποία οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν
παρουσιάζονται παρακάτω:
▪

Γεωγραφική Συνάφεια: Η γεωγραφική εγγύτητα μιας επιχείρησης, ενός φορέα ή μιας
υποδομής στη Διαδρομή είναι αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό κριτήριο στη δυνατότητα
να επωφεληθεί από τη συμμετοχή σε αυτήν. Παρά ταύτα, η εγγύτητα δεν είναι το παν:
παραδείγματος χάριν, μια επιχείρηση της Στερεάς Ελλάδας θα μπορούσε να
προμηθεύει προϊόντα σε μια άλλη επί της Διαδρομής, να έχει λοιπόν συμφέρον στην
ανάπτυξή της, χωρίς κατ’ ανάγκην να βρίσκεται πλησίον αυτής. Έτσι προτιμούμε το
κριτήριο «γεωγραφική συνάφεια», το οποίο επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη
αξιολόγηση των ωφελειών που μπορεί κανείς να έχει από την ανάπτυξη της
Διαδρομής.

▪

Τοπικότητα: Ο τοπικός χαρακτήρας ενός προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας
είναι ιδιαίτερης σημασίας στην επιλογή του για συμμετοχή στη Διαδρομή, άλλωστε η
ανάπτυξη της Διαδρομής μπορεί και πρέπει να επωφεληθεί από τις τοπικές
ιδιαιτερότητες της Στερεάς Ελλάδας, την ιστορία και τις παραδόσεις της. Έτσι,
επιχειρήσεις, φορείς, προϊόντα και επαγγελματίες που χτίζουν πάνω στην ιδιαίτερη
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ταυτότητα της Στερεάς Ελλάδας έχουν πολλά να προσφέρουν στη Διαδρομή με τη
συμμετοχή τους, συνεισφέροντας παράλληλα στο branding της περιοχής στο σύνολό
της.
▪

Μοναδικότητα: Κατά την ίδια λογική, και η μοναδικότητα ενός προτεινόμενου
προϊόντος ή υπηρεσίας έχει τη σημασία της και μπορεί να συμβάλει σε εκθετικό βαθμό
στην ανάπτυξη της Διαδρομής. Η μοναδικότητα συντελεί στη διαμόρφωση του brand
name, τόσο όταν αφορά προϊόντα (π.χ. ένα υφαντό χαλί της Αράχωβας, ή ένα
σκυριανό κεραμικό), όσο και όταν πρόκειται για υπηρεσίες (π.χ. μια μοναδικής θέας
πίστα «παραπέντε») ή ένα αξιοθέατο (π.χ. ένας υδροβιότοπος με ενδιαφέρουσα
πανίδα).

▪

Ποικιλία: Επίσης σημαντικό είναι στη Διαδρομή να συμμετέχει μια ικανή ποικιλία
υποδομών, φορέων και επιχειρήσεων διαφορετικών τύπων και εξειδικεύσεων, έτσι
ώστε να επιτευχθεί η διαμόρφωση ενός όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένου και
ελκυστικού τουριστικού πακέτου, κατάλληλου για ένα ευρύ δυνητικό κοινό. Τα
ενδιαφέροντα των επισκεπτών σπάνια είναι μονοδιάστατα, ακόμη και για τις πιο
εξειδικευμένες περιπτώσεις εξ αυτών, έτσι η επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να
έχει ως στόχο την ύπαρξη πλήθους επιλογών που να ταιριάζουν στα
αλληλοκαλυπτόμενα αυτά ενδιαφέροντα.

▪

Εξωστρέφεια: Εξαιρετικής σημασίας θεωρείται η επίδειξη εκ μέρους επιχειρήσεων και
παραγωγών εξωστρέφειας. Η εξωστρέφεια θα μπορούσε να διαπιστωθεί μέσω της
συμμετοχής τους -με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των
οικείων επιμελητηρίων- σε διεθνείς εκθέσεις (π.χ. στην τουριστική έκθεση ΙΜΤΜ στο
Τελ Αβίβ, στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών Anuga που διεξάγεται
στην Κολωνία, στη SIAL στο Παρίσι, στην ProWein στο Ντίσελντορφ, στη FOOD &
LIFE στο Μόναχο, στο Food Euphoria Festival στο Άμστερνταμ, στην World Τravel
Market στο Λονδίνο κ.ά) ή σε εγχώριες διοργανώσεις (π.χ. στην AGROfest Στερεάς
Ελλάδας, στη διοργάνωση Όλη η Ελλάδα Σε Ένα Τραπέζι με πρωτοβουλία της
Εθνικής Τράπεζας, στη διοργάνωση Greek Gastronomy Village στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο), είτε επειδή συμμετέχουν ως μέλη στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Στερεάς Ελλάδας, ενισχύοντας με την παρουσία τους τους κοινούς στόχους, είτε γιατί
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να προβάλλουν τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα
τους στην πλατφόρμα Agora Central Greece που τέθηκε σε λειτουργία από την
τελευταία. Η εξωστρέφεια μιας επιχείρησης προκύπτει επίσης από τη διατήρηση
ιστοσελίδας τουλάχιστον δίγλωσσης, αλλά και μέσω της διάθεσης των προϊόντων και
των υπηρεσιών της μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος («e-shop»), καθώς και οι δύο
αυτές πρακτικές αποκαλύπτουν μια διάθεση εξυπηρέτησης ξένου κοινού που είναι
καταλυτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Διαδρομής.

▪

Παρουσία στο Διαδίκτυο: Μια ικανοποιητική και όπως αναφέρθηκε και παραπάνω
τουλάχιστον δίγλωσση παρουσία μιας επιχείρησης ή ενός παραγωγού στο διαδίκτυο
είναι από μόνη της ενδεικτική μιας διάθεσης για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει
η τεχνολογία για την καλύτερη εξυπηρέτηση ενός κοινού, αλλά και τη διεύρυνση αυτού.

▪

Μέγεθος: Είναι σαφές ότι ενώ το μέγεθος μιας επιχείρησης δεν είναι σε καμία
περίπτωση το μοναδικό κριτήριο που λαμβάνουμε υπόψιν, η ένταξη κάποιων εκ των
μεγαλύτερων επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας στη Διαδρομή θα είχε θετικό
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πρόσημο στη δυνατότητα της Διαδρομής να εξελιχθεί και να αναδειχθεί με γρήγορους
ρυθμούς, κάτι επωφελές για το σύνολο των εμπλεκομένων.
▪

Κυκλοφορία: Εκτός από το μέγεθος μιας επιχείρησης ή ενός παραγωγού, σημασία
έχει και το πόσο ευρεία είναι η κυκλοφορία των προϊόντων του εντός και εκτός της
Στερεάς Ελλάδας. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ευρεία κυκλοφορία ενός
προϊόντος μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην ένταξη ενός παραγωγού στη
Διαδρομή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες γεωγραφικά ο παραγωγός δεν
βρίσκεται πλησίον της Διαδρομής.

▪

Δυνατότητες Συνεργειών: Η Διαδρομή είναι στην πράξη μια μορφή δικτύωσης, έτσι
οι δυνατότητες συνεργειών μεταξύ των συμμετεχόντων λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν
και θα καλλιεργούνται στο πλαίσιο της Διαδρομής συστηματικά. Όσο το δυνατόν
περισσότερες και εντονότερες είναι οι συνέργειες αυτές, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη
που μπορούν να αποκομίσουν, τόσο οι εμπλεκόμενοι, όσο και η ίδια η Διαδρομή στην
ανάπτυξή της.

▪

Υφιστάμενα Δίκτυα: Υφιστάμενες δικτυώσεις στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας
πρέπει να ληφθούν υπόψιν και να ενταχθούν στην προσπάθεια ανάπτυξης της
Διαδρομής, καθώς η εμπιστοσύνη και το «track record» συνεργασίας που
προϋποθέτουν είναι ανεκτίμητης αξίας για την εξέλιξη της ευρύτερης δικτύωσης η
οποία επιδιώκεται.

4.2.

Εντοπισμός Πιθανών Συμμετεχόντων

Αεροδρόμια

27

▪

Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου: Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και σε απόσταση περίπου 50 λεπτών από τη Λαμία, ενώ
περιλαμβάνεται στα 23 «ορφανά» περιφερειακά αεροδρόμια του ΤΑΙΠΕΔ. Προσφάτως
ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece κ. Alexander Zinell δήλωσε ότι η εταιρεία
«είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας των 14 περιφερειακών
αεροδρομίων, που έχει στη διαχείρισή της, και στα υπόλοιπα «ορφανά» κρατικά
περιφερειακά αεροδρόμια, εφόσον ανοίξει η σχετική συζήτηση από την ελληνική
Πολιτεία»27.

▪

Αερολιμένας Σκύρου: Βρίσκεται 17 χιλιόμετρα από την πόλη της Σκύρου στην περιοχή
Τραχύ και λειτουργεί από το 1984. Η αεροπορική σύνδεση του νησιού υπόκειται στο
καθεστώς των επιδοτούμενων ενδοκρατικών αεροπορικών συνδέσεων, με
αποτέλεσμα οι τιμές των εισιτηρίων να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.

▪

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Είτε στο πλαίσιο των δράσεων
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ο υλοποιεί ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, είτε ως
μέλος της σύμπραξης «This is Athens & Partners» που ως στόχο έχει την αναβάθμιση
της Αθήνας ως προορισμού, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και αποδοτικό να επιδιωχθεί
και επιτευχθεί κάποιου είδους συνεργασία μεταξύ της κύριας πύλης εισόδου στην

Ενδιαφέρον της Fraport για το Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου, Thessalia Economy (2018).
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Ελλάδα και της Διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με την επεξεργασία των
στοιχείων που έχει κάνει το ΙΝΣΕΤΕ σε στατιστικό του δελτίο 28: «το σύνολο των
διεθνών αεροπορικών αφίξεων για το 2017 ανέρχεται σε περίπου σε 7,1 εκατομμύρια
επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 11,7% σε σχέση με το 2016. Οι μεγαλύτερες
αγορές για την Αθήνα το 2017 ήταν η Γερμανία (797 χιλ. επιβάτες - αύξηση 11,3% σε
σχέση με το 2016), η Ιταλία (735 χιλ. επιβάτες- αύξηση 4,2% σε σχέση με το 2016)
και το Hνωμένο Βασίλειο (665 χιλ. επιβάτες - αύξηση 3,2% σε σχέση με το 2016). Στην
τέταρτη θέση βρίσκεται η Κύπρος (529 χιλ. επιβάτες - αύξηση 5,6% σε σχέση με το
2016) και στην πέμπτη θέση η Γαλλία (503 χιλ. επιβάτες- αύξηση 2,5% σε σχέση με
το 2016). Στην έκτη θέση ανέβηκε η Τουρκία (351 χιλ. επιβάτες- αύξηση 6,1% σε σχέση
με το 2016) ενώ στην έβδομη θέση υποχώρησε η Ελβετία με 337 χιλ. επιβάτες
παρουσιάζοντας παρόλα αυτά αύξηση 1,7%. Στην όγδοη θέση βρίσκεται η Ισπανία
(262 χιλ. επιβάτες - αύξηση 28,1% σε σχέση με το 2016), στην ένατη η Ολλανδία (242
χιλ. επιβάτες - αύξηση 28,5% σε σχέση με το 2016) και στη δέκατη ανέβηκαν οι
Ηνωμένες Πολιτείες (208 χιλ. επιβάτες), παρουσιάζοντας αύξηση 45,4%. Ακολουθούν
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 206.990 επιβάτες (αύξηση 13,8%), το Βέλγιο με
184.992 επιβάτες (αύξηση 14,2%), το Ισραήλ με 183.763 επιβάτες (αύξηση 45,4%),
η Ρουμανία με 151.984 επιβάτες (αύξηση 20,0%) και την 15άδα συμπληρώνει η
Ρωσία με 149.962 (αύξηση 17,4%)».
Αεροπορικές Εταιρείες
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▪

Aegean Airlines: Βραβεύθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά ως «Καλύτερη Περιφερειακή
Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη για το 2017» σε έρευνα που έγινε σε
περισσότερους από 19,9 εκατ. επιβάτες από τα Skytrax World Airline Awards. Το 2017
μετέφερε 13,2 εκατομμύρια επιβάτες σε πτήσεις εξωτερικού κι εσωτερικού, 6%
περισσότερους από το 2016. Το πρόγραμμά της για το 2018 περιλαμβάνει ένα δίκτυο
153 προορισμών, 31 εσωτερικού και 122 εξωτερικού σε 44 χώρες, με 16,6 εκατ.
διαθέσιμες θέσεις. Εκτός από δραστήριο μέλος της σύμπραξης «This is Athens &
Partners», η Aegean Airlines συμμετέχει μέσα από σειρά ενεργειών υπό τον τίτλο
«Όλη η Ελλάδα Κοντά» στη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας. Μάλιστα, από τον
Μάιο και κάθε μήνα, σε συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς και φορείς, στις πτήσεις
της Aegean και της Olympic Air εσωτερικού και εξωτερικού, προσφέρονταν
παραδοσιακά τοπικά προϊόντα. Επιπλέον, αξιοποιεί κάθε δυνατότητα για την
προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού, όπως, παραδείγματος χάριν,
μέσα από το κανάλι «Enter Greece», μέσα από την προβολή των ιστοτόπων Discover
Greece και Visit Greece, αλλά και την έκδοση του περιοδικού «Blue», με αφιερώματα
και οδηγούς για προορισμούς στην Ελλάδα. Μέσω της θυγατρικής της Olympic Air
εξυπηρετεί με τακτικά δρομολόγια τον Αερολιμένα Σκύρου με πτήσεις από/προς τον
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με διάρκεια πτήσης τα 30 λεπτά.

▪

Λοιπές Αεροπορικές Εταιρείες: Κατά τη θερινή περίοδο (Ιούνιος-Οκτώβριος), από
τον Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου εκτελούν πτήσεις charter οι αεροπορικές εταιρείες
Austrian Airlines από/προς τη Βιέννη, Condor απευθείας από/προς το Μόναχο,
EasyJet απευθείας από/προς το Λονδίνο, Transavia μέσω Κεφαλλονιάς από/προς το
Άμστερνταμ, Transavia France από/προς το Παρίσι, Tui Fly Belgium μέσω Καβάλας
από/προς τις Βρυξέλλες, Enter Air μέσω Σκιάθου από/προς το Λονδίνο και Tus

Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2016 & 2017 Α’ Μέρος Απολογισμός, ΙΝΣΕΤΕ.
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Airways απευθείας από/για το Τελ Αβίβ. Σε ό,τι αφορά τον Αερολιμένα Σκύρου, πέρα
από τα τακτικά δρομολόγια της Aegean Airlines, και η Sky Express από και προς τη
Θεσσαλονίκη, με διάρκεια πτήσης τα 40 λεπτά. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή
Αερολιμενάρχη Σύρου κ. Φώτη Φωτίου, με τον οποίο συνομίλησε η ανάδοχος εταιρεία,
«το καλοκαίρι του 2018 εκτελούνται προς/από το νησί δύο τακτικές εβδομαδιαίες
πτήσεις charter από το Παρίσι και τη Βιέννη, από την ΑSL France (Ιούλιος-Αύγουστος)
και την Air Baltic (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) αντιστοίχως».
Λιμάνια
▪

Οργανισμός Λιμένων Εύβοιας: Διαχειρίζεται τα ακόλουθα λιμάνια, τα οποία μέσω
πορθμειακών και ακτοπλοϊκών γραμμών εξυπηρετούν τη σύνδεση της ηπειρωτικής
Στερεάς Ελλάδας με την Εύβοια και την Σκύρο: Λιμάνι Ερέτριας (σύνδεση με Ωρωπό),
Λιμάνι Στύρων (σύνδεση με Αγία Μαρίνα), Λιμάνι Αιδηψού (σύνδεση με Αρκίτσα),
Λιμάνι Μαντουδίου «Κυμάσι» (σύνδεση με Σκιάθο, Σκόπελο), Λιμάνι Μαρμαρίου
(σύνδεση με Ραφήνα). Διαχειρίζεται επίσης τα ακόλουθα τουριστικά αγκυροβόλια, στα
οποία έχει εγκαταστήσει νέα μονάδες παροχής ρεύματος και νερού («Pillar») που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους με μια ενιαία κάρτα για όλα
τα αγκυροβόλια της Εύβοιας, αξίας 12 ευρώ: Χαλκίδας (θέση Βουρκάρι), Καρύστου,
Κύμης, Αλμυροποτάμου, Λίμνης, Αιδηψού, Ψαροπουλίου, Αρτάκης, Μαρμαρίου,
Ωρεών (Αγιόκαμπου). Ο Οργανισμός Λιμένων Ευβοίας είναι μέλος της Ένωσης
Λιμένων Ελλάδας, μιας εταιρείας αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει ως
στόχο τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των μελών της (13 οργανισμοί λιμένων
που είναι ανώνυμες εταιρείες και 10 λιμενικά ταμεία), με σκοπό την ανάπτυξη λιμενικής
πολιτικής, τη συμμέτοχη των λιμένων στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημιουργία
εύρωστων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων παροχής λιμενικών υπηρεσιών.

▪

Λιμάνι Αγίου Κωνσταντίνου: Ο Άγιος Κωνσταντίνος αποτελεί το πέρασμα των
ταξιδιωτών από/προς τη Στερεά Ελλάδα και το λιμάνι του συνδέει ακτοπλοϊκά την
κεντρική Ελλάδα με τις Βόρειες Σποράδες (Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο). Υπό αυτή
την έννοια υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες «διερχομένους» επισκέπτες και θα
μπορούσε να χρησιμεύσει ως πολύτιμο σημείο ενημέρωσης και προβολής της
Διαδρομής.

▪

Λιμάνι Ιτέας: Επιβατικό-εμπορικό λιμάνι και υπερσύγχρονη μαρίνα, με δυνατότητα
ελλιμενισμού 250 σκαφών, που δέχεται κάθε χρόνο τόσο εμπορικές πλεύσεις, όσο και
κρουαζιερόπλοια, αλλά και ιδιωτικά σκάφη. Το λιμάνι της Ιτέας «χωροταξικά
τοποθετείται μεταξύ του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους, που συγκεντρώνουν
τουριστικούς προορισμούς υψηλής ζήτησης, παρέχοντας γρήγορη οδική σύνδεση
με παγκόσμιας εμβέλειας ιστορικούς και πολιτιστικούς πόλους - μνημεία της UNESCO
όπως οι Δελφοί και η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά στη Βοιωτία σε χρόνο μόλις 15 και 45
λεπτά αντίστοιχα, ενώ απέχει μία ώρα από τις Θερμοπύλες. Με αυτά τα δεδομένα, το
λιμάνι της Ιτέας σε συνδυασμό με άλλους τουριστικούς προορισμούς του Ιονίου και
του Σαρωνικού, αποτελεί έναν ιδιαίτερα δυναμικό τουριστικό πόλο ανάπτυξης της
περιοχής. Από το σύνολο των κρουαζιερόπλοιων που δραστηριοποιούνται σταθερά
στον ελληνικό χώρο, το 62,2% έχει τη δυνατότητα προσόρμισης στο λιμάνι της Ιτέας
με βάση το μέγιστο επιτρεπτό βύθισμα των πλοίων. Σε σχέση με τις εταιρίες
κρουαζιέρας, το λιμάνι της Ιτέας δύναται να προσεγγιστεί μέσω του Πατραϊκού από
όλα τα συνήθως δραστηριοποιούμενα στο χώρο πλοία, ενώ μέσω του Κορινθιακού
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κόλπου, η Ιτέα είναι προσεγγίσιμη από περιορισμένο αριθμό πλοίων»29. Σύμφωνα με
το Λιμεναρχείο Ιτέας, με το οποίο συνομίλησε η ανάδοχος εταιρεία, «το 2017 έφτασαν
στο Λιμάνι 140 κρουαζιερόπλοια (τα μεγαλύτερα, χωρητικότητας μέχρι 3.000 ατόμων
έμειναν αρόδο, ενώ τα μέχρι 1.000 ατόμων ελλιμενίστηκαν), ενώ το 2018 οι αφίξεις
μειώθηκαν στις 60. Όλα τα δρομολόγια ξεκινούσαν από τον Πειραιά και κατευθύνονταν
στο Ιόνιο, παρέμεναν για λίγες ώρες (όσο για μίαν επίσκεψη στους Δελφούς) και
αποχωρούσαν χωρίς να σημειωθεί ούτε μία διανυκτέρευση».
Ναυτιλιακές Εταιρείες
▪

Ferries Αιδηψού: Εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με καθημερινά και συχνά δρομολόγια
από και προς τα λιμάνια της Αιδηψού και της Αρκίτσας. Λειτουργεί υπό την
Κοινοπραξία Πορθμείων Αιδηψού-Αρκίτσας, στην οποία συγχωνεύτηκαν το 1999 οι
ναυτικές εταιρείες των οποίων τα φέριμποτ εκτελούσαν τη συγκεκριμένη διαδρομή.
Από το 2006, η ίδια κοινοπραξία προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς με φέριμποτ
από/προς τα λιμάνια Γλύφα στη Φθιώτιδας και Αγιόκαμπου στη Βόρεια Εύβοια, με
τακτικά, καθημερινά δρομολόγια. Διαθέτει εξαιρετικό ιστότοπο, ο οποίος μάλιστα είναι
διαθέσιμος σε 11 γλώσσες, με άφθονες πληροφορίες).

▪

Κοινοπραξία Ραφήνας-Μαρμαρίου: Εξυπηρετεί τη σύνδεση της Ραφήνας με το
Μαρμάρι με δύο πλοία, τα «Evia Star» και «Πανόραμα», και διάρκεια ταξιδιού περίπου
μία ώρα.

▪

Κοινοπραξία Πλοίων Στύρων-Αγίας Μαρίνας: Εξυπηρετεί τη σύνδεση Νέων Στύρων
με την Αγία Μαρίνα Μαραθώνα, με διάρκεια ταξιδιού περίπου 40 λεπτά.

▪

Ναυτική Εταιρία Σκύρου: Συνδέει καθημερινά το νησί με την Εύβοια, εκτελώντας το
δρομολόγιο από το λιμάνι της Λιναριάς στη Σκύρο στο λιμάνι της Κύμης στην Εύβοια.

▪

Λοιπές Ναυτιλιακές Εταιρείες: Η «Ναυτική Εταιρεία Νέα Ψαρά ΙΙ»30 και η «Ναυτική
Εταιρεία Πρέβεζα ΙΙ και Πρέβεζα ΙΙΙ»31 εξυπηρετούν καθημερινά την πορθμειακή
γραμμή Ερέτριας Ωρωπού.

Οδικοί Άξονες & Μέσα Μεταφοράς
▪

Νέα Οδός: Πρόκειται για την εταιρεία που στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης
παραχώρησης έχει αναλάβει να μετατρέψει τμήμα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ
μήκους περίπου 172,5 χιλιομέτρων από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης
Αττικής έως τη Σκάρφεια Φθιώτιδας, μετά τα Καμένα Βούρλα, σε ένα σύγχρονο,
ασφαλή αυτοκινητόδρομο «σημείο αναφοράς τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα
διεθνή πρότυπα»32. Στις εργασίες που ήδη πραγματοποιούνται περιλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων, διαπλατύνσεις του δρόμου, αλλαγές των στηθαίων ασφαλείας,
ανακατασκευές ανισόπεδων κόμβων, αναβάθμιση των υπαρχόντων χώρων
στάθμευσης και δημιουργία νέων, βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.ά. Η

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2015-2019, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2015).
Τηλ: 22290 64990.
31 Τηλ: 22290 60090.
32 Περιγραφή, Νέα Οδός.
29
30
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εταιρεία έχει αναλάβει επίσης να κατασκευάσει το συνδετήριο κλάδο του ΠΑΘΕ
Σχηματάρι-Χαλκίδα, μήκους 11 χιλιομέτρων.
▪

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Σήμερα εξυπηρετούνται άριστα δύο από τους κόμβους της Διαδρομής
Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας, η Χαλκίδα και η Θήβα, όπου ο σταθμός του
τρένου απέχει μόλις ένα χιλιόμετρο από το ομώνυμο μουσείο. Η Χαλκίδα εξυπηρετείται
από την Προαστιακή Γραμμή που τη συνδέει απευθείας με το κέντρο της Αθήνας και
αντίστροφα, με καθημερινά δρομολόγια. Επιπλέον, από τον σταθμό «Κάτω Αχαρναί»
υπάρχει η δυνατότητα μετεπιβίβασης στις αμαξοστοιχίες που πραγματοποιούν
δρομολόγια από/προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Στο
μέλλον, και υπό την προϋπόθεση της συνεργασίας και ανταπόκρισης των σχετικών
δρομολογίων από τα τοπικά ΚΤΕΛ, θα μπορούσαν κάλλιστα να εξυπηρετηθούν και οι
κόμβοι Ορχομενού και Θερμοπυλών, δεδομένης της σχετικής εγγύτητας της
σιδηροδρομικής γραμμής. Σε κάθε περίπτωση, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα μπορούσε να
αποτελέσει σημείο προβολής της Διαδρομής στους χιλιάδες επιβάτες που κάνουν
ετησίως χρήση των υπηρεσιών της.

▪

ΚΤΕΛ Νομού Ευβοίας: Εκτελεί όλες τις υπεραστικές λεωφορειακές γραμμές του νομού
Ευβοίας, καθώς και τις διανομαρχιακές γραμμές Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πατρών
και Ευρυτανίας. Επίσης εξυπηρετεί τα δρομολόγια από την Κύμη προς τη Σκύρο
(εκτελεί και τα τοπικά, εντός του νησιού, δρομολόγια), την Σκόπελο και την Αλόννησο.
Θυγατρική εταιρεία του ΚΤΕΛ Ευβοίας είναι το ταξιδιωτικό γραφείο Αρέθουσα Tours,
το οποίο, πέραν των κλασικών υπηρεσιών ενός γραφείου ταξιδιού, προσφέρει
καθημερινή σύνδεση με 5 δρομολόγια της Χαλκίδας (με διάρκεια ταξιδιού μία ώρα και
40 λεπτά) και της Ερέτριας (με διάρκεια ταξιδιού 2 ώρες και 20 λεπτά) απευθείας με το
Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς και καθημερινή σύνδεση με την Αλβανία.

▪

ΚΤΕΛ Ευρυτανίας: Εκτελεί δρομολόγια εντός του νομού και συνδέσεις με την Αθήνα,
τη Λαμία και τη Ζάκυνθο.

▪

ΚΤΕΛ Θήβας: Εκτελεί τοπικά δρομολόγια της επαρχίας Θηβών, μεταξύ άλλων και
προς τις Πλαταιές.

▪

ΚΤΕΛ Λιβαδειάς: Υπάρχει ωριαία σύνδεση με το σιδηροδρομικό σταθμό Λιβαδειάς (7
χιλιόμετρα από την πόλη), εκτελούνται τακτικά δρομολόγια προς τις γύρω πόλεις και
χωριά (Θήβα, Ορχομενό, Δίστομο, Αράχωβα, Αντίκυρα, Δαύλεια, Τιθορέα, Αμφίκλεια
κ.λπ.), ενώ με διερχόμενα λεωφορεία υπάρχει σύνδεση και με Ιτέα, Άμφισσα, Χαλκίδα
και Ιωάννινα.

▪

ΚΤΕΛ Φθιώτιδας: Εκτελεί δρομολόγια εντός του νομού και μέσω συνεργαζόμενων
ΚΤΕΛ συνδέεται από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Καρπενήσι, τη Ζάκυνθο, τα Χανιά και
το Ηράκλειο Κρήτης. Ως θυγατρική εταιρεία του ΚΤΕΛ Φθιώτιδας λειτουργεί το
ταξιδιωτικό γραφείο Φθία ΚΤΕΛ, το οποίο όμως είναι ανοιχτό αποκλειστικά ώρες
γραφείου (στη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι τις 14:00).

▪

ΚΤΕΛ Φωκίδας: Προσαρμοσμένο στη μεγάλη επισκεψιμότητα των Δελφών, του
σημείου-ορόσημο και χώρου διεθνούς ακτινοβολίας του νομού, το ΚΤΕΛ Φωκίδας
διαθέτει τρίγλωσσο δικτυακό τόπο (σε ελληνικά, αγγλικά και κινεζικά) και δυνατότητα
πρόσβασης στις κυριότερες πληροφορίες του, όπως π.χ. τα δρομολόγια, σε
περισσότερες από 50 γλώσσες. Προσφέρει δε στους χρήστες των υπηρεσιών του
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ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια όλων των δρομολογίων που
εκτελεί. Έχει, επίσης, συστήσει ως θυγατρική εταιρεία το ταξιδιωτικό γραφείο «ΚΤΕΛ
Φωκίδας Travel», οργανώνοντας εκδρομές κατά ζήτηση, με ένα τουριστικό λεωφορείο
που διαθέτει. Σύμφωνα με το Γραφείο Κίνησης του ΚΤΕΛ, με το οποίο συνομίλησε η
ανάδοχος εταιρεία, «στα μισά από τα δρομολόγια Αθήνα-Δελφοί που εκτελούμε (7
ημερησίως κατά την θερινή περίοδο και 5 κατά τη χειμερινή), υπάρχουν 10-15 κινέζοι
τουρίστες. Πολλοί εξ αυτών, όπως και ευρωπαίοι ή άλλων εθνικοτήτων ταξιδιώτες,
έρχονται αποκλειστικά για τους Δελφούς και αποχωρούν αυθημερόν. Είναι όμως
σύνηθες να συνδυάζουν τους Δελφούς με τα Μετέωρα, οπότε χρησιμοποιώντας και
πάλι το δικό μας ΚΤΕΛ πηγαίνουν μέχρι τη Λαμία και από εκεί συνεχίζουν για την
Καλαμπάκα. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρατηρούμε ότι συνήθως προηγείται μια
διανυκτέρευση στην Ιτέα ή το Γαλαξίδι -κινούμενοι και πάλι με το ΚΤΕΛ- προκειμένου
να δουν και άλλα μέρη πριν αναχωρήσουν».
Χιονοδρομικά Κέντρα
▪

Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού: Tο μεγαλύτερο και πλέον οργανωμένο
χιονοδρομικό κέντρο της χώρας, σε απόσταση δύο ωρών από την Αθήνα, και 22
χιλιομέτρων. από την Αράχωβα, με δύο χιονοδρομικές περιοχές, τα Κελάρια και η
Φτερόλακα, οι οποίες διαθέτουν συνολικά 21 πίστες και 7 χιονοδρομικές διαδρομές, 5
συνδετικά μονοπάτια και 4 μίνι πίστες αρχαρίων με baby-lifts. Με τους νέους
υπερσύγχρονους αποσυμπλεκόμενους αναβατήρες σε Κελάρια και Φτερόλακα, το
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού είναι πλέον στη λίστα με τα κορυφαία χιονοδρομικά
κέντρα στα Βαλκάνια. Σε πολλά σημεία του χιονοδρομικού πεδίου υπάρχει οπτική
επαφή με τον Κορινθιακό, αλλά και τον Ευβοϊκό κόλπο, προσδίδοντας στη
χιονοδρομική εμπειρία μοναδικότητα.

▪

Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου: Βρίσκεται στο όρος Τυμφρηστός (Βελούχι) σε
απόσταση 10 χιλιομέτρων από το Καρπενήσι και διαθέτει 5 αναβατήρες με 18 πίστες
σκι, χωρισμένες σε χρωματικές ζώνες, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας, καθώς και 4
off-piste διαδρομές εντός των ορίων του χιονοδρομικού.

Ιαματικές Πηγές/Λουτρά
Η Στερεά Ελλάδα, και ειδικά οι Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Ευβοίας είναι πλούσιες
σε ιαματικές πηγές, ορισμένες των οποίων χρησιμοποιήθηκαν ευρέως ήδη από τη δεκαετία
του ‘50. «Τέσσερις από αυτές που ερευνήθηκαν και βρίσκονται στη Στερεά -Αιδηψός, Καμένα
Βούρλα, Υπάτη και Θερμοπύλες- διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που υπό την
προϋπόθεση των επενδύσεων για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεών τους και την προβολής
τους, θα μπορούσαν να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό τουριστών που ενδιαφέρονται για τον
ιαματικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας που αποτελούν κι ένα εξαιρετικά δυναμικό κοινό»33
Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») από την «Project M» (spin-off εταιρεία του
Πανεπιστημίου του Lüneburg Γερμανίας με εμπειρία περισσότερων από 1.800 μελετών στους
τομείς υγείας-αναψυχής-τουρισμού-τουριστικών υποδομών), οι παραπάνω τέσσερις περιοχές
διακρίνονται για την «εξαιρετική θεραπευτική ισχύ του ιαματικού νερού, εγγύτητα των
ιαματικών πηγών σε πολιτιστικές και φυσικές τοποθεσίες εξαιρετικής ομορφιάς και
33

Strategy Advisory for Seven Thermal Springs in Greece - Investors Workshop, Project M (2018).

44

ενδιαφέροντος, δυνατότητα συνδυασμού της θεραπείας με υπαίθριες δραστηριότητες,
δυνατότητα για θαλασσοθεραπεία λόγω της γειτνίασης με ασφαλείς και καθαρές ακτές και τη
σύντομη οδική κυρίως (αλλά και διά θαλάσσης για την περίπτωση της Αιδηψού) σύνδεση με
την Αθήνα. Παραμένουν ωστόσο αναξιοποίητοι ως διεθνείς προορισμοί υγείας και ευεξίας, τη
στιγμή που η τουριστική αγορά στον τομέα της πρόληψης με βάση τις ιαματικές πηγές
προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για την Ελλάδα, σε συνδυασμό με τους φυσικούς και
πολιτιστικούς πόρους και δυνατότητες προσέλκυσης νέων ομάδων στόχων και περισσότερων
επισκεπτών με σημαντική επέκταση της τουριστικής σεζόν μέσω στοχοθετημένων
πολυήμερων προγραμμάτων και πακέτων»34.
Οι πλέον γνωστές ιαματικές πηγές της Στερεάς Ελλάδας είναι οι ακόλουθες:
▪

Αιδηψός35: Η Αιδηψός, σε απόσταση 200 χιλιομέτρων από τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών, 4 ωρών από τον Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και
2 ωρών από τον Αερολιμένα της Νέας Αγχιάλου (Βόλος) είναι πολύ γνωστή από την
εποχή του Αριστοτέλη (384-332 π.Χ.) για τις ιαματικές πηγές της -περίπου 60 στον
αριθμό- και για τις θεραπευτικές ιδιότητες των νερών της (από τις πλέον θερμές στην
Ευρώπη) που αναβλύζουν από πολλά σημεία της πόλης, καθώς επίσης και μέσα από
τη θάλασσα. Το κρατικό υδροθεραπευτήριο της Ιαματικής Πηγής Αιδηψού, το οποίο
κατασκευάσθηκε το 1985 είναι σε υποδομή, έκταση και επίπεδα παροχών από τα
μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ σημειώνεται ότι στο
κτίριο στεγάζεται αρχαιολογική συλλογή με ευρήματα της κλασικής περιόδου από την
ευρύτερη περιοχή36. Λουτροθεραπευτικές υπηρεσίες παρέχονται και από τα ιδιωτικά
υδροθεραπευτήρια που λειτουργούν εντός ή εκτός ξενοδοχείων, με πολυτελέστερες
αυτές του πεντάστερου ξενοδοχείου Thermae Sylla Spa που χτίστηκε το 1896,
ανακαινίστηκε πριν από λίγα χρόνια και σύμφωνα με το γνωστό περιοδικό Condé Nast
Traveller «είναι ένα από τα 10 καλύτερα thermal spa στον κόσμο»37. Τέλος, η ομώνυμη
δημοτική πλαζ καλύπτει τις ανάγκες όσων θέλουν να συνδυάσουν τη λουτροθεραπεία
με το ευεργετικό θαλασσινό νερό.

▪

Καμένα Βούρλα38: Είναι κτισμένα στη βορειοδυτική ακτή του Μαλιακού κόλπου,
ανάμεσα στη θάλασσα και τα κατάφυτα από αιωνόβια δέντρα βουνά Θρόνιο και
Καλλίνδρομο. Χαρακτηρίζονται από ξερό κλίμα και στην περιοχή λειτουργούν
εγκαταστάσεις θερμαλισμού όλο το χρόνο. Στα Καμένα Βούρλα υπάρχει μεγάλος
αριθμός θερμών φυσικών αναβλύσεων με διαφορετικό φυσικο-χημικό χαρακτήρα και
με θερμοκρασίες κυμαίνονται από 30 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Πέρα από τις
σύγχρονες εγκαταστάσεις θερμαλισμού υγείας, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
παρέχονται στο πεντάστερο ξενοδοχείο «Γαλήνη», ενώ το κρατικό υδροθεραπευτήριο
και μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, εστιατορίων και λοιπών
παροχών συμπληρώνουν την εμπειρία του επισκέπτη.

▪

Υπάτη39: Η πηγή της Υπάτης απέχει 11 χιλιόμετρα από το σιδηροδρομικό σταθμό
Λιανοκλαδίου και 19 χιλιόμετρα από τη Λαμία, αναβλύζει από φυσικό ρήγμα, με όψη
κρατήρα ηφαιστείου βάθους 16 μέτρων. Το Υδροθεραπευτήριο της Υπάτης είναι από

34

Strategy Advisory for Seven Thermal Springs in Greece - Investors Workshop, Project M (2018).
Ιαματικές Πηγές και Θερμαλισμός - Ιαματικά Λουτρά στη Βόρεια Εύβοια, Go Evia.
36 Ιαματικός Φυσικός Πόρος Αιδηψού - Γενικά Στοιχεία, Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
37 Thermae Sylla Spa Wellness Hotel, Αθηνόραμα.
38 Ιαματικός Φυσικός Πόρος Καμένων Βούρλων - Γενικά Στοιχεία, Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
39 Ιαματική Πηγή Υπάτης, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ.
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τα πλέον σύγχρονα. Περιλαμβάνει 59 λουτήρες (πολυτελείας με συνεχή δωμάτια για
ξεκούραση των λουόμενων, λουτήρες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, ειδικών
θεραπειών και λουτήρες για πάσχοντες από βαριές δερματικές παθήσεις). Η πηγή της
Υπάτης παρουσιάζει ιδιότυπη φυσικοχημική σύσταση και ανήκει σε μια σπάνια
κατηγορία οξυανθρακούχων πηγών. Οι μόνες πηγές που προσομοιάζουν εν μέρει
στην πηγή της Υπάτης και έχουν οργανωθεί από τα ειδικά κέντρα λουτροθεραπείας
των πασχόντων από τις παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος είναι οι πηγές Royat
στη Γαλλία και οι πηγές του Bad Nauheim στη Γερμανία, αλλά και από αυτές διαφέρει
η πηγή της Υπάτης, διότι περιέχει και ποσότητα υδρόθειου, το οποίο δεν έχουν οι
άλλες πηγές. Έχουν περάσει στη διαχείριση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου
(«ΕΤΑΔ»).
▪

Θερμοπύλες40: Η πηγή των Θερμοπυλών βρίσκεται στο 200ο χιλιόμετρο της Εθνικής
Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Λαμίας. Σύμφωνα
με τη μυθολογία, ο Ήφαιστος δημιούργησε μετά από παράκληση της θεάς Αθηνάς τις
πηγές για να πλένεται και να ανακτά τις δυνάμεις του ο Ηρακλής μετά τους άθλους του.
Στους καταρράκτες που σχηματίζονται από τη ροή του νερού της πηγής προσέρχεται
πλήθος κόσμου, θαυμάζοντας το τοπίο και πραγματοποιώντας μπάνιο στα άφθονα
νερά της πηγής, η θερμοκρασία των οποίων είναι στους 40 βαθμούς Κελσίου.

▪

Πλατύστομο41: Βρίσκονται σε απόσταση 35 χιλιόμετρα από τη Λαμία και 5 χιλιόμετρα
από την κωμόπολη της Μακρακώμης. Από το 2004 η εταιρεία «Πλατύστομο ΑΕ»
δημιούργησε ένα σύγχρονο κέντρο θερμαλισμού υγείας και ευεξίας υψηλών
προδιαγραφών. Στο συγκρότημα Thermae Platystomou Resort & Spa λειτουργεί
υδροθεραπευτήριο με εξωτερική και εσωτερική πισίνα με ιαματικό νερό και πολλές
άλλες παροχές.

▪

Παλαιοβράχα42: Στην κοιλάδα του Σπερχειού, 5 χιλιόμετρα από την Μακρακώμη
βρίσκονται τα Ιαματικά Λουτρά της Παλαιοβράχας. Οι εγκαταστάσεις των λουτρών
αριθμούν 3 εξωτερικές πισίνες θερμοκρασίας 26 βαθμών Κελσίου. Η περίοδος
λειτουργίας των λουτρών είναι από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο.

▪

Καλλίδρομο43: Στη Δαμάστα, μετά τη γέφυρας της Αλαμάνας και κοντά στην Εθνική
Οδό Λαμίας-Αθηνών βρίσκονται οι ιαματικές πηγές του Καλλιδρόμου. Στην ανοικτή
πισίνα που σχηματίζεται μπορεί κανείς να απολαύσει το μπάνιο του στους 35 βαθμούς
Κελσίου.

▪

Δρανίστα-Καΐτσα44: Οι ιαματικές πηγές Δρανίστας-Καΐτσας είναι γνωστές από την
εποχή της Τουρκοκρατίας. Η οργανωμένη λειτουργία τους ξεκινά το 1890, οπότε
συναντάμε και την πρώτη καταγραφή των ιαματικών τους ιδιοτήτων. Διαθέτουν
εγκαταστάσεις θερμαλισμού και λυδροθεραπευτήριο που βρίσκεται κάτω από σκιερά
πλατάνια και βελανιδιές σε απόσταση 150 περίπου μέτρων από τις υπόλοιπες
εγκαταστάσεις. Διαθέτουν 24 λουτήρες, ενώ κοντά στο υδροθεραπευτήριο

Ιαματικός Φυσικός Πόρος Θερμοπυλών - Γενικά Στοιχεία, Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
Ιαματικός Φυσικός Πόρος Πλατυστόμου - Γενικά Στοιχεία, Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας
42 Ιαματικά Λουτρά, Δήμος Μακρακώμης.
43 Αξιοθέατα της Περιοχής, Δήμος Λαμιέων.
44 Η Περιοχή, Ιαματικά Λουτρά Δρανίστας-Καΐτσας.
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λειτουργούν εγκαταστάσεις διαμονής και εστίασης. Η λουτρική περίοδος διαρκεί από
την 1η Ιουνίου ως τις 30 Σεπτεμβρίου, τις ώρες 08:00-13:00 π.μ. και 17:00-20:00 μ.μ.
▪

Εκκάρα45: Την πηγή της Εκκάρας επισκέπτονται σε μεγάλο ποσοστό κυρίως νεαρά
άτομα, όχι μόνο για θεραπευτικούς λόγους, αλλά και για λόγους αναψυχής. Η περιοχή
γύρω από την πηγή έχει πλούσια πολιτιστική και λαογραφική παράδοση, όμορφα
ξωκλήσια και μοναστήρια, πανέμορφα φυσικά τοπία, γραφικές ταβέρνες κ.ά. Η
θερμοκρασία του νερού είναι μεταξύ 28 και 29 βαθμών Κελσίου.

Βιομηχανίες & Πετρελαϊκές Εταιρείες
▪

ΕΚΟ & ΕΛΠΕ: Η εταιρεία Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια («ΕΚΟ»), θυγατρική του
Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια («ΕΛΠΕ»), ως μέγας χορηγός ονοματοδοσίας στηρίζει τη
βιωσιμότητα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, τον οποίο θεωρεί «σημαντικό θεσμό όχι
μόνο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά για ολόκληρη τη χώρα»46. Σύμφωνα με
τον Γενικό Διευθυντή Εγχώριας και Διεθνούς Εμπορίας των ΕΛΠΕ κ. Ρομπέρτο
Καραχάννα «οφείλουμε να πράξουμε τα καλύτερα, ως ανταπόδοση προς όλους
όσους αγκάλιασαν με τόση αγάπη το θεσμό του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Για τον λόγο
αυτόν, ήδη προγραμματίζονται όλα τα αναγκαία επόμενα βήματα που θα
διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της διοργάνωσης και θα προσδώσουν στο
θεσμό τη διεθνή αίγλη που του αναλογεί, πάντα σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Λαμιέων, την ΟΜΑΕ και όλους τους φορείς που
ενδιαφέρονται για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις»47.

▪

Μεγάλες Βιομηχανίες: Μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας,
πολυεθνικές ή εγχώριες, έχουν τις εγκαταστάσεις τους ή μέρος αυτών στη Βοιωτία ή
σε μικρότερη έκταση σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς Ελλάδας.
Απασχολούν ντόπιο εργατικό δυναμικό και στο πλαίσιο των προγραμμάτων εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούν, υπάρχουν δράσεις τοπικού χαρακτήρα ή
σημασίας. Υπό την οπτική αυτή και ανεξαρτήτως του αν υπάγονται ή όχι στον
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας («ΣΒΣΕ»), θα μπορούσαν να λειτουργήσουν
ως υποστηρικτές της Διαδρομής με διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις:
Βιοχάλκο του Ομίλου Στασινόπουλου με παγκόσμια παρουσία σε περισσότερες από
100 χώρες (και οι θυγατρικές της, ανάμεσα στις οποίες οι ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ, CABLEL
κ.ά.) Αλουμίνιον της Ελλάδος, Elmin Βωξίτες, Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ, ΗΡΩΝ, Coca Cola Τρία
Έψιλον, Pepsico-ΗΒΗ, Νηρέας Ιχθυοκαλλιέργειες, Σελόντα, Μινέρβα, Κορρές Φυσικά
Καλλυντικά, Barilla, Elbisco, Tσακίρης, Chipita, Soya Hellas, Παλίρροια, Καματζής κ.ά.

Μεγάλοι Τουριστικοί Οργανισμοί
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεγάλοι tour operators, όπως οι εταιρείες ΤUI, Thomas Cook,
ITS, DER Touristik, Neckermann Reisen, Cook Travel κ.λπ., καθώς και μεγάλες διαδικτυακές
πλατφόρμες τουριστικών υπηρεσιών όπως Booking.com, TripAdvisor, Trivago κ.λπ.

Ιαματικός Φυσικός Πόρος Εκκάρας - Γενικά Στοιχεία, Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
Συνέντευξη Τύπου Παρουσίασης ΕΚΟ Acropolis Rally 2018, Acropolis Rally.
47 Δελτίο Τύπου ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2018, ΕΚΟ.
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Tουριστικά Γραφεία με Εξειδίκευση στον Πολιτιστικό Τουρισμό
Υπάρχουν αρκετά εξειδικευμένα γραφεία στο εξωτερικό που προσφέρουν εκδρομές, είτε
τυποποιημένες, είτε προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών. Ενδεικτικά μερικά από τα
πλέον γνωστά είναι τα ακόλουθα:
▪

Γερμανία: Studiosus, Rundreisen, Gebeco, Olimar.

▪

Αγγλία: Special Tours, Martin Randall Travel, JMB Travel, Inscape, Travel for the Arts,
Cox & Kings, Andante Travels, Insight Vacations, Arblaster & Clarke, Saga.

▪

Γαλλία: Arts et Vie, Intermèdes, Voyageurs du Monde, Terre Entière, Euridice Opéra,
Clio.

«Οι εταιρείες αυτές είναι εξειδικευμένες στον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό που
αναζητά την αυθεντικότητα στους προορισμούς, οι εκδρομές που προτείνουν είναι ακριβές και
οι απαιτήσεις αντίστοιχες. Προγραμματίζουν 12 μήνες νωρίτερα τις προτάσεις τους, εκδίδουν
νωρίς τις μπροσούρες τους και επιθυμούν έγκαιρη πληροφόρηση για τα πρακτικά θέματα της
διοργάνωσης αυτών των εκδρομών όπως: ωράρια και ημέρες λειτουργίας αρχαιολογικών
χώρων και μουσείων, ωράρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, πληροφορίες για το κλείσιμο
χώρων λόγω επισκευών, κ.λπ. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να υπάρχουν σε
ιστοσελίδες κάθε μουσείου και αρχαιολογικού χώρου, όπως συμβαίνει στις περισσότερες
περιπτώσεις στο εξωτερικό. Πρόσθετες πληροφορίες στην κάθε ιστοσελίδα για τις συλλογές
και τα κυριότερα εκθέματα του μουσείου και του χώρου, μια σύντομη εξιστόρηση των κύριων
γεγονότων που σημάδεψαν τον χώρο κ.λπ. θα έκαναν πιο ελκυστική την επίσκεψη, τόσο για
τον επαγγελματία του ταξιδιωτικού γραφείου που θα σχεδιάσει την εκδρομή, όσο και για τον
δυνητικό επισκέπτη.»48
Αντίστοιχα με τα ξένα γραφεία, μικρότερης όμως εμβέλειας, υπάρχουν και καθιερωμένα
παλαιότερα ελληνικά γραφεία, με έδρα την Αθήνα, τα οποία οργανώνουν τυποποιημένες
εκδρομές στους κλασικούς αρχαιολογικούς χώρους -Επίδαυρος, Μυκήνες, Ολυμπία, Δελφοί,
Μετέωρα- και πωλούνται είτε μέσω ξενοδοχείων, δημιουργώντας γκρουπ από πελάτες τους,
είτε αυτοτελώς (π.χ. Somewhere We Know, Grèce sur Mesure, Keytours, Chat Tours) και τα
οποία, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να προσανατολίσουν τους πελάτες τους προς τη
Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας.
Το ίδιο ισχύει και για νέα, μικρά ελληνικά εξειδικευμένα γραφεία που ασχολούνται με tailor
made εκδρομές κατά παραγγελία, για μεγαλύτερα ή και μικρότερα γκρουπ, που αποζητούν
την αυθεντικότητα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε προορισμού και εναπόκειται στο κάθε
γραφείο να σχεδιάσει προϊόντα που θα το διαφοροποιήσουν από τα υπόλοιπα και θα του
δώσουν πρόσβαση στη νέα αυτήν αγορά. Ενδεικτικά γραφεία στην Ελλάδα: True Greece,
Discover Greek Culture και Somewhere We Know.
Όσον αφορά στον τουρισμό της εμπειρίας, σε συνδυασμό με περιηγήσεις και επισκέψεις σε
αξιοθέατα, σε διεθνές ή ευρωπαϊκό επίπεδο δραστηριοποιούνται ενδεικτικά τα: Evaneos,
Responsible Travel, TripConnexion, TourRadar, Klook, Voyageons Autrement, Partech, Get
Your Guide και Expedia.

Μελέτη Αναβάθμισης του Προϊόντος «Πολιτιστικός Τουρισμός» Μέσω Εργαλείων ΕΣΠΑ, ΙΝΣΕΤΕ & ΣΤΑΔΙΟΝ
ΑΕ (2015).
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης μια ειδική κατηγορία τουριστικών γραφείων/πρακτόρων που
εξυπηρετεί για τον προορισμό «Ελλάδα» την αγορά της Ρωσίας, δραστηριοποιούμενα είτε
στην Ελλάδα, είτε στη Ρωσία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα: TEZ Tour, Mouzenidis Travel,
Ambotis, PEGAS Touristik, BG Operator και ICS Group.
Τουριστικά Γραφεία & Σύλλογοι Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων
Υπάρχουν αρκετά τουριστικά γραφεία/επιχειρήσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων που
δραστηριοποιούνται στην Στερεά Ελλάδα, είτε καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε εποχιακά.
Η Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για
κύριες, ή συμπληρωματικές δραστηριότητες, στις οποίες αυτά ειδικεύονται.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
▪

Eύβοια/Σκύρος: Feel InGreece στη Σκύρο (θαλάσσιες ξεναγήσεις, καταδύσεις,
πεζοπορίες και μαθήματα μαγειρικής, κεραμεικής και ξυλογλυπτικής) που βραβεύτηκε
από το Εμπορικό Επιμελητήριο Ευβοίας με το ετήσιο βραβείο πρότυπων τουριστικώνιστιοπλοϊκών υπηρεσιών, Lihadonisia Diving Center (καταδύσεις και snorkeling) και
Aegean Seals Diving Center (καταδύσεις) στη Χαλκίδα, Trekking Hellas Εύβοιας με
βάση στο Club Agia Anna στη Βόρεια Εύβοια, Sport Apollon (σχολή καταδύσεων),
Evia Adventure Tours (ποδηλασία, πεζοπορία, επισκέψεις σε οινοποιεία κ.ά.), Explore
Evia (κρουαζιέρες στα Λιχαδονήσια, πεζοπορίες και rafting), Ιππικό Κέντρο
Καματριάδες στην Ιστιαία Εύβοιας, Αpaloosa (ιππασία στα μονοπάτια και τις παραλίες
της Σκύρου) και Κτήμα Μουριές (χώρος ελεγχόμενης αναπαραγωγής για τη διάσωση
του σκυριανού αλόγου, ιππασία και πρόγραμμα υιοθεσίας αλόγων).

▪

Ευρυτανία: Trekking Hellas Ευρυτανίας (rafting, canyoning, οργανωμένες
πεζοπορίες, mountain bike, ιππασία και via ferrata), Ευ Ζην - ACTIVE (rafting, κανόκαγιάκ, τετράωρα περιπέτειας με Jeep 4x4, river trekking, πεζοπορία-καταρρίχηση,
διάσχιση φαραγγιών, paintball και ποδηλασία βουνού), Saloon Park (ιππασία, πύργος
αναρρίχησης, τοξοβολία, εναέριο πέρασμα) και The Newton Park (εκπαιδευτικό και
ψυχαγωγικό πάρκο με δραστηριότητες για παιδιά και γονείς και διαδραστικά εκθέματα
που εξηγούν τους νόμους του Νεύτωνα, αλλά και τις αρχές του Αρχιμήδη - διαθέτει
επίσης τμήμα ανακύκλωσης, φάρμα με ζώα και αθλητικές εγκαταστάσεις).

▪

Βοιωτία: Trekking Hellas Παρνασσού (πεζοπορία και mountain bike με έμπειρους
οδηγούς), Πάππος-Μπαλντούμης (σχολή σκι), Snowflake Winter School (σχολή σκι),
True Wheels Explore (μαθήματα ορεινής ποδηλασίας και υπηρεσίες uplift για downhill)
διαδρομές), ΑΤΙ (ιππικές δραστηριότητες), Mountain Ice (παγοδρόμιο με δικό του caférestaurant-bar – διαθέτει παιδικό σταθμό και νοικιάζει επίσης οχήματα ATV), Λίμνη
Μουσών (πάρκο αναψυχής για καφέ και φαγητό, ιδανικό για οικογένειες με παιδιά διοργανώνει μικρές βόλτες με άλογα γύρω απ’ την τεχνητή λίμνη Μουσών),
Ορειβατικός Σύνδεσμος Κυριακίου (πεζοπορίες).

▪

Φθιώτιδα: Dive Club και Νature in Action στη Λαμία.

▪

Φωκίδα: Ελληνικός Χιονοδρομικός Ορειβατικός Σύλλογος Αμφίκλειας (ορειβατικές και
πεζοπορικές εξορμήσεις στην Αμφίκλεια και την ευρύτερη περιοχή), Paragliding Fun
(αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από τους Δελφούς), Katafygio Oiti (ορεινές εναλλακτικές
δραστηριότητες στη θέση Βρύζες της Οίτης, snowcat ski, snowboard και snowmobile,
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ορεινή ποδηλασία, πεζοπορία και πάρκο περιπέτειας), Κρισσαίος Σύλλογος
Ελεύθερων κι Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδας, Αερολέσχη Φωκίδας & Στερεάς
Ελλάδας (αλεξίπτωτο πλαγιάς).
Ειδική κατηγορία φορέα που ασχολείται με τον εναλλακτικό τουρισμό έχοντας μακρά
παράδοση αποτελεί η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης, μέλη της οποίας
είναι τα ακόλουθα σωματεία στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας (δεν διαθέτουν ιστοσελίδα,
αλλά η μητρική ιστοσελίδα παρέχει κάποιες πληροφορίες και στην αγγλική γλώσσα):
«Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Άμφισσας», «Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Άσπρων
Σπιτιών», «Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρπενησίου», «Ελληνικός Ορειβατικός
Σύλλογος Λαμίας», «Σύλλογος Χιονοδρομίας Ορειβασίας Αράχωβας», «Σύλλογος
Χιονοδρόμων Ορειβατών Ιτέας-Κίρρας», «Χιονοδρομικός Ορειβατικός Όμιλος Λαμίας».
Γραφεία Γενικού Τουρισμού
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα μεγάλα τουριστικά γραφεία που έχουν την έδρα τους
στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη (Ginis, Travel Plan, Manessis, Heronia κ.λπ.), στο σύνολο των
οποίων πρέπει να προβληθεί για προώθηση η Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς
Ελλάδας, ώστε να τη συμπεριλάβουν στα τουριστικά πακέτα τους.
Το ίδιο ισχύει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό και για τα γραφεία γενικού τουρισμού της Στερεάς
Ελλάδας, τα οποία όμως καλούνται να εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους,
εάν θέλουν να επωφεληθούν από τη δυναμική της τουριστικής ανάπτυξης που προσφέρει η
Διαδρομή.
Μια σύντομη περιήγηση στο διαδίκτυο όσον αφορά τα γραφεία γενικού τουρισμού της Στερεάς
Ελλάδας -και σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα γραφεία εναλλακτικού τουρισμού- δείχνει ότι
μόνον 24 από τα 65 γραφεία διατηρούν ιστοσελίδα, εκ των οποίων οι 15 είναι διαθέσιμες και
στην αγγλική γλώσσα, 2 προσφέρονται σε 3 γλώσσες, 1 σε 4 γλώσσες, με αποκορύφωμα την
ιστοσελίδα του Τουριστικού Γραφείου του ΚΤΕΛ Φωκίδας, στην οποία μπορεί κάποιος να
ενημερωθεί για τα δρομολόγια σε περισσότερες από 50 γλώσσες.
Ακολούθως παρατίθενται τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού της Στερεάς Ελλάδας:
▪

Βοιωτία: Tsotras Travel (δίγλωσσo), Παπαγιάννης Travel, Αρμονία Τουριστικές
Επιχειρήσεις, Μουντής Tours, Cosmos Travel και Ρόκκος Tours στη Θήβα. Αγγελίνας
Travel (σε 4 γλώσσες), Midia Tours (σε τρεις γλώσσες), Levadia Tours, ORION Travel,
Παπαχαραλάμπους Travel και Νikas Travel στη Λιβαδειά. Σε άλλες περιοχές της
Βοιωτίας: Travel Point (δίγλωσσο) στο Σχηματάρι, Μεδεών Ελλάς στα Άσπρα Σπίτια
και Μεϊδάνης Χρήστος στη Δόμβραινα.

▪

Eύβοια/Σκύρος: Melemis Travel, Yanna Tours (δίγλωσσο), Palirria Tours
(δίγλωσσο), Melemis Travel, United Club of United Travellers, Arethousa Tours (το
γραφείο τουρισμού του ΚΤΕΛ Χαλκίδας με πληροφορίες για τα δρομολόγια στα
αγγλικά), Δούδαλης Tours, Kanelos Tours, VI Travel και Kyzikos Tours στη Χαλκίδα.
Feel InGreece (στα αγγλικά) και Skyros Travel + Tourism στη Σκύρο. Σε άλλες
περιοχές της Εύβοιας: Lokris Travel (δίγλωσσο) στα Λουτρά Αιδηψού, Syllas Travel
και Pefki Travel (δίγλωσσο) στην Αιδηψό, Pefki Traditional Tours και Travel Elegance
στην Ιστιαία, Messapia Travel στα Ψαχνά, Vacances Héliades στην Ερέτρια και
Mandravelos Lines στο Αλιβέρι.
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▪

Ευρυτανία: Alkyoni Travel και Karpenissi Tours.

▪

Φθιώτιδα: Crazy Holidays (σε πέντε γλώσσες), Travel Plus (δίγλωσσο), Malavetas
Travel (δίγλωσσο), Lamia Travel, ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ (τουριστικό γραφείο ΚΤΕΛ Φθιώτιδας,
μόνο στα ελληνικά), Ilko Travel, Karanasios Travel, Kontos Travel, Κολημένος Travel
και Viktor Davacaj στη Λαμία. Σε άλλες περιοχές της Φθιώτιδας: Lokris Travel
(δίγλωσσο) και Grekos Tours στην Αταλάντη, Stand Travel (στα αγγλικά) και Lichas
Club στα Καμένα Βούρλα, Αλκυών Rent a Car και Bilalis Travel στον Άγιο
Κωνσταντίνο.

▪

Φωκίδα: Γραφείο Τουρισμού ΚΤΕΛ Φωκίδας (σε τρεις γλώσσες, με πληροφορίες για
τα δρομολόγια σε περισσότερες από 50 γλώσσες), Γιάννης Βολίκας, Κωνσταντίνος
Ντότσικας στην Άμφισσα και Fokis Travel στην Ιτέα.

Λοιποί Φορείς
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▪

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου: Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ») διαχειρίζεται
το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, τις Ιαματικές Πηγές Αιδηψού, Καμένων
Βούρλων, Υπάτης και Θερμοπυλών, όπως επίσης και το κάμπινγκ των Καμένων
Βούρλων. Ανήκει κατά 100% στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ
(«ΕΕΣΠ») και διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο περιλαμβάνει 210
τουριστικά ακίνητα ανά την Ελλάδα (όπως τα πρώην ξενοδοχεία Ξενία, μαρίνες,
κάμπινγκ, γκολφ, χιονοδρομικά κέντρα, μουσεία, σπήλαια, τουριστικά περίπτερα,
ιαματικές πηγές), αλλά και σημαντικού μεγέθους και προοπτικών εκτάσεις προς
τουριστική αξιοποίηση, 8 Ολυμπιακά ακίνητα, 70 χιλ. περίπου τίτλους ακινήτων της
ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και 1.052 ακίνητα που έχουν
μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ. «Προτεραιότητα της ΕΤΑΔ είναι η διαχείριση και αξιοποίηση
των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της με σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία,
σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της
χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, του τουρισμού και των τοπικών
κοινωνιών. Πρόθεση της εταιρείας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η
προώθηση συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με γνώμονα την προστασία του
περιβάλλοντος και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες»49.

▪

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων: Σκοπός του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων («ΣΕΤΕ») είναι η συνεχής ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισμού στην
ελληνική οικονομία. Εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών
επιχειρήσεων, καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
ευρύτερα στην τουριστική οικονομία και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των
τουριστικών δραστηριοτήτων. «Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣETE είναι ο φορέας που: (α)
καταδεικνύει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία του τουρισμού
στην κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, (β)
ενημερώνει την κυβέρνηση, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την επιχειρηματική
κοινότητα για τις εξελίξεις στη διεθνή τουριστική αγορά, (γ) προωθεί τη συνεργασία
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υποστηρίζει και προωθεί τις επιχειρηματικές αρχές των
μελών του και εκπροσωπεί τα μέλη του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, (δ)

Η Εταιρεία, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου.
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δημιουργεί συνεργασίες μεταξύ των επιμέρους κλάδων του τουρισμού και μεταξύ
τουρισμού και άλλων τομέων της οικονομίας, (ε) φροντίζει για τη δημιουργία και τη
διάδοση της τεχνογνωσίας σε θέματα τουρισμού, (στ) συνεργάζεται με ελληνικά και
διεθνή ερευνητικά κέντρα για τον τουρισμό και την οικονομία. Μέσω της Marketing
Greece, εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ίδρυσε το 2013, υποστηρίζει το
υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ στη δημιουργία μιας νέας τουριστικής ταυτότητας
για την Ελλάδα, φιλοδοξώντας να αναδείξει τη χώρα μας σε έναν από τους
σημαντικότερους και ελκυστικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ενώ
παραλλήλως λειτουργεί και υποστηρίζει τη διαδραστική πλατφόρμα Discover Greece,
η οποία προβάλλει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων, ενεργεί ως
εργαλείο πωλήσεων, παρέχοντας τη διασύνδεση των προϊόντων με διαδικτυακές
μηχανές κρατήσεων και συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη online κοινοτήτων και
εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»50.
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▪

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών: Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
(«ΕΠΚεΔ»), με πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την κ. Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ,
ιδρύθηκε το 1977 με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή και στόχο τη
δημιουργία στους Δελφούς ενός ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πνευματικού κέντρου για
την ανάδειξη των κοινών πολιτιστικών στοιχείων των ευρωπαϊκών λαών και τη
βαθύτερη σχέση του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού με την κλασική Ελλάδα.
Λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπό την εποπτεία του υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού, και τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στις
δραστηριότητές του, για την υλοποίηση των οποίων έχει αναπτύξει συνεργασίες με
διεθνείς και εθνικούς φορείς, περιλαμβάνονται η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων,
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, καθώς και εικαστικές εκθέσεις και
φεστιβάλ μουσικής και θεάτρου, με κύρια έμφαση στο αρχαίο δράμα, που
απευθύνονται όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά στο παγκόσμιο κοινό. Οι εκδηλώσεις
πραγματοποιούνται στο κεντρικό κτίριο του ΕΠΚεΔ και στο καινούργιο ανοιχτό θέατρο
«Φρύνιχος».

▪

Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Η ετήσια συνδιάσκεψη διοργανώνεται από την αστική,
μη κερδοσκοπική εταιρεία «Οικονομικό Φόρουμ Δελφών». Μέλη και υποστηρικτές του
φόρουμ είναι εταιρείες, οργανισμοί και φορείς, που «συμμερίζονται το όραμα για έναν
ειλικρινή, αποδοτικό διάλογο, ο οποίος θα ενεργοποιήσει το διανοητικό κεφάλαιο εντός
και εκτός της χώρας, θα μετατρέψει την γνώση σε καινοτόμες και εξωστρεφείς
δραστηριότητες και θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της θέση της χώρας στο
παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθαι». Ο θεσμός έχει ήδη στο ενεργητικό του τρεις
συνδιασκέψεις, στις οποίες η εντυπωσιακή συμμετοχή προσωπικοτήτων από κάθε
κλάδο της οικονομίας, της πολιτικής και του ακαδημαϊκού χώρου επιβεβαιώνει το
διεθνή χαρακτήρα και τη σημασία που έχει αποκτήσει το φόρουμ εντός και εκτός
συνόρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φετινή (2018) διοργάνωση που είχε ως θέμα τον
στρατηγικό σχεδιασμό, τις προκλήσεις, αλλά και την πορεία ανάπτυξης του θεματικού
τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκέντρωσε 440 ομιλητές και περισσότερους από
2.000 ακροατές. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και η ιδρύτρια και διευθύνων
σύμβουλος του International Society of Change Leaders της Μεγάλης Βρετανίας Dr.
Frances Tsakonas, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της HotelBrain κ. Πάνος
Παλαιολόγος, ο αντιπρόεδρος του αμερικανικού ταξιδιωτικού κολοσσού Travel

Η Αποστολή Μας, ΣΕΤΕ.
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Leaders Group κ. Peter Vlitas και στελέχη ελληνικών και διεθνών ομίλων επενδύσεων
στον χώρο του τουρισμού (Dimand και OLIAROS).
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▪

Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας: Έχει την ευθύνη της διοργάνωσης,
στο ελληνικό του τμήμα, του ευρωπαϊκής εμβέλειας «EKO Rally Akropolis» που τον
περασμένο Ιούνιο (2018) επέστρεψε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Στερεά
Ελλάδα. Μολονότι, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της ΟΜΑΕ, δεν θα διεξαχθεί
το 2019 το ράλι στην Ελλάδα για οικονομικούς λόγους, έχει ήδη ξεκινήσει η
προετοιμασία για τη διοργάνωση, με τους καλύτερους δυνατούς όρους, του αγώνα για
το 202051. Το ράλι ξεκινά από την Ακρόπολη και μέσα από συναρπαστικές διαδρομές
στα βουνά της Ρούμελης, διασχίζοντας τους δήμους Θήβας, Μώλου-Αγ.
Κωνσταντίνου, Δελφών, Μακρακώμης και Αμφίκλειας-Ελάτειας τερματίζει στην Λαμία,
στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδα, κ. Κώστας
Μπακογιάννης έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι η «υποστήριξη της Περιφέρειας σε
έναν τέτοιο θεσμό εντάσσεται στην πολιτική επιλογή να δημιουργούνται ευκαιρίες για
τον τουρισμό, την οικονομία και τον πολιτισμό της Στερεάς Ελλάδας».

▪

ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: Το ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας λειτουργεί με τέσσερις (4) σχολές
και δεκαπέντε (15) τμήματα που εδρεύουν σε 5 πόλεις: Λαμία, Χαλκίδα, Άμφισσα,
Θήβα και Καρπενήσι. Ενδιαφέρον για πιθανές συνέργειες με τη Διαδρομή Φύσης και
Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν το «Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και
Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων», όπως επίσης το «Τμήμα
Εμπορίας και Διαφήμισης» -και τα δύο με έδρα την Άμφισσα-, καθώς και το «Τμήμα
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», με έδρα το Καρπενήσι, είτε
εξακολουθήσουν να υπάγονται στο ΑΤΕΙ, είτε υπαχθούν σε διαφορετικά
πανεπιστήμια, σύμφωνα με την προωθούμενη μεταρρύθμιση από το υπουργείο
Παιδείας.

▪

This is Athens & Partners: Πρόκειται για την πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα
σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ των Δήμου Αθηναίων, ΣΕΤΕ, Aegean
Airlines και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών που διαχειρίζεται τον Οργανισμό Destination
Marketing & Management («DMO») της Αθήνας, με βασική αποστολή τη σταδιακή
καθιέρωσή της ως κορυφαίου ευρωπαϊκού προορισμού για επισκέπτες, κατοίκους,
επαγγελματίες και επενδυτές, εκτελώντας ένα ολοκληρωμένο, τριετές αναπτυξιακό
πλάνο ύψους 15 εκατ. ευρώ. Ήδη στους φορείς στήριξης έχουν προστεθεί η «Λάμψα
ΑΕ» ιδιοκτήτρια των ξενοδοχείων King George και Μεγάλης Βρεταννίας, η «Ιονική
Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις AE» ιδιοκτήτρια του Hilton και η «Lamda Development»,
η οποία φιλοδοξεί να αναπτύξει το Ελληνικό και λειτουργεί τα εμπορικά κέντρα The
Μall Athens και Golden Hall. Θα ήταν σκόπιμο να επιδιωχθεί μια συνεργασία
υποστηρικτικού χαρακτήρα μεταξύ του DMO και της Διαδρομής, δεδομένου ότι, όπως
θα καταφανεί σε κεφάλαια που ακολουθούν, η επισκεψιμότητα στη Στερεά Ελλάδα
επηρεάζεται άμεσα από την αύξηση της επισκεψιμότητας στην Αθήνα και η Αττική,
λόγω της γειτνίασης με τη Στερεά αποτελεί την κύρια δεξαμενή επισκεπτών της, τόσο
ημεδαπών, όσο και αλλοδαπών. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, όπως έχει
δηλώσει ο κ. Αλέξης Γαληνός, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του
Δήμου Αθηναίων, «μέσα από τις νέες καμπάνιες προώθησης της Αθήνας ως
προορισμού για όλες τις εποχές που θα «τρέξουν» από την άνοιξη του 2019,

https://www.sport24.gr/Sports/Motorsport/Rally_Acropolis/xwris-rali-akropolis-to-2019.5359631.html
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αναμένεται να προσεγγιστούν 120 εκατ. πολίτες από χώρες που αποτελούν
σημαντικές τουριστικές αγορές, και εκτιμάται ότι θα φέρουν επιπλέον, τουλάχιστον 200
χιλ. νέους επισκέπτες στην Αθήνα»52.
▪

Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδας: Η Ένωση Οινοπαραγωγών
Αμπελώνα Κεντρικής («ΕΝΟΑΚΕ») συστάθηκε πριν 10 χρόνια με πρωτοβουλία του
οινοποιού Δημήτρη Χατζημιχάλη του ομώνυμου κτήματος και εδρεύει στην Αταλάντη
Φθιώτιδας. Είκοσι τέσσερις οινοπαραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική
Ελλάδα ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο την ανάδειξη της οινοπαραγωγικής
δύναμης του αμπελώνα της Κεντρικής Ελλάδας, την προβολή των προϊόντων στην
εσωτερική και διεθνή αγορά και τη διενέργεια πολιτιστικών δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό του οίνου. Φιλοδοξία της ΕΝΟΑΚΕ είναι
να παίξουν καθοριστικό ρόλο σ’ αυτήν την προσπάθεια με την ανάπτυξη του
οινοτουρισμού οι «7 Δρόμοι Κρασιού της Κεντρικής Ελλάδας» (7 επισκέψιμοι
αμπελώνες-οινοποιεία), από τους οποίους οι 4 βρίσκονται στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας.

▪

Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας: Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με σκοπό να αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία και δράσεις
για την προώθηση αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας. Είναι μια μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα κοινοπραξία μεταξύ φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, στην οποία συμμετέχουν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δήμοι, επιμελητήρια,
συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα που εδράζονται εντός της
Περιφέρειας. Ειδικότεροι στόχοι της Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης είναι η ενίσχυση
της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η
διασύνδεση και ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του αγροδιατροφικού μας τομέα, του
τουρισμού και της εστίασης, η ανάδειξη και διάδοση της τοπικής και μεσογειακής
κουζίνας και η ενθάρρυνση και υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του
αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής.

▪

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Μεταξύ των σκοπών του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας («ΣΒΣΕ»), όπως αυτοί αναγράφονται στο Καταστατικό
του είναι «η ανάπτυξη του επιχειρείν και της επιχειρηματικότητας […] και η συμβολή
στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας». Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια καθώς και οι δύο
πλευρές συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της πρότασης για τη μεγαλύτερη επένδυση
(προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ) στην περιοχή για την εξυγίανση του Ασωπού
ποταμού και την οριοθέτηση και αναβάθμιση της βιομηχανικής περιοχής με τη
μεγαλύτερη βιομηχανική συγκέντρωση στη χώρα, που υποβλήθηκε ήδη από τον
Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη στην αρμόδια διαχειριστική αρχή. Σύμφωνα με
την κ. Ζυγογιάννη, Διευθύντρια Ανάπτυξης και Βιομηχανίας της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας, «στο σχετικό Μητρώο Βοιωτίας είναι εγγεγραμμένες περίπου
1.400 βιομηχανικές επιχειρήσεις (περιλαμβάνονται και οι ανενεργές), από τις οποίες οι
500 είναι συγκεντρωμένες στην περιοχή του Ασωπού (Ζώνες Σχηματαρίου και
Οινοφύτων)». Το σύνολο των βιομηχανιών-μελών του ΣΒΣΕ «επιτυγχάνει το 15% των
συνολικών εξαγωγών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών προϊόντων

This is Athens: Τριετές Πλάνο 15 Εκατ. Ευρώ για την Τουριστική «Απογείωση» της Αθήνας, Πρώτο Θέμα
(2018).
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πλην πετρελαιοειδών. Ο πραγματοποιούμενος από τις επιχειρήσεις-μέλη κύκλος
εργασιών αντιπροσωπεύει το 3% του ΑΕΠ της Χώρας».
▪

Σχολείο Τουρισμού OnTour: Πρόκειται για μία εκπαιδευτική, μη κερδοσκοπική δράση,
η οποία γεννήθηκε από τη σύμπραξη του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ («ΙΝΣΕΤΕ») και του
Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας. Στόχος του Σχολείου Τουρισμού OnTour, που
μετακινείται σε περιοχές που το ζητούν, είναι να «εξοπλίσει» τους επαγγελματίες του
τουρισμού και όσους άμεσα ή έμμεσα απασχολούνται και επηρεάζουν το τουριστικό
προϊόν, με νέες γνώσεις, ιδέες και δεξιότητες. Στο διήμερο Σχολείο οι
συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν εξειδικευμένους
ομιλητές, οι οποίοι προσφέρουν γνώσεις μέσα από διαδραστικές εισηγήσεις σε
τουριστικά θέματα. Το Σχολείο επιδιώκει να φέρει κοντά την τοπική κοινωνία και να
ενισχύσει την υλοποίηση συνεργιών, αναδεικνύοντας τις αξίες του εθελοντισμού και
του συναγωνισμού. Το Σχολείο Τουρισμού OnTour έχει ήδη επισκεφτεί 5 προορισμούς
(Πόρος, Κατερίνη, Βόρειες Σποράδες, Χίος και Χαλκιδική) και έχουν συμμετάσχει σε
αυτό περίπου 670 άτομα. Το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας υλοποιήθηκε χάρις στο
μεράκι μιας μικρής ομάδας ανθρώπων και την ευγενική στήριξη της Costa Navarino
και του ξενοδοχείου Elite City Resort. Φέτος, μάλιστα, βραβεύτηκε «με το 1ο Τιμητικό
Βραβείο Tourism Awards 2018, τα οποία θεωρούνται τα μεγαλύτερα βραβεία
τουρισμού της ελληνικής αγοράς»53. Στόχος του Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας είναι
«να προσφέρει στους επαγγελματίες και εργαζομένους στο χώρο του τουρισμού και
του επισιτισμού, αλλά και στους σπουδαστές σχολών τουριστικής κατεύθυνσης,
διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση, με στόχο να αποκτήσουν επικαιροποιημένες
γνώσεις και να παρακολουθούν με συνέπεια και επαγγελματισμό τις νέες εξελίξεις σε
ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον»54.

Τουριστικά Καταλύματα
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας («ΞΕΕ»), τον Οκτώβριο
του 2018 υπήρχαν συνολικά 511 ξενοδοχειακά καταλύματα όλων των κατηγοριών στη Στερεά
Ελλάδα (περίπου 29 χιλιάδες κλίνες, εκ των οποίων το 69% αφορά κλίνες δύο και τριών
αστέρων) με τη μερίδα του λέοντος να συγκεντρώνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας
(229 καταλύματα), ακολουθούμενης από την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (119
καταλύματα), με τις δύο προαναφερθείσες ενότητες να συγκεντρώνουν το 75% των
ξενοδοχειακών κλινών στη Στερεά Ελλάδα. «Άλλες τόσες (19.063) είναι οι κλίνες στην Στερεά
Ελλάδα σε μη κύρια τουριστικά καταλύματα»55 που δεν υπάγονται στο ΞΕΕ.

Μεγάλη Διάκριση για το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας, Επιτυχές Ξεκίνημα για το Σχολείο Τουρισμού On Tour,
Kalamata Journal (2018).
54 Το Σχολείο, Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας.
55 Σχέδιο Μάρκετινγκ, Ταυτότητα και Δημιουργικό της Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής της Στερεάς
Ελλάδας, Toposophy (2018).
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Καταλύματα στη Στερεά Ελλάδα56
Κατάταξη
Ξενοδοχείων

5*

4*

3*

2*

1*

Βοιωτία

3

7

9

13

4

Εύβοια

2

19

59

123

26

Σκύρος

-

2

8

8

1

Ευρυτανία

3

2

23

10

2

Φθιώτιδα

1

3

11

78

26

Φωκίδα

-

12

35

27

7

Σύνολο
Περιφέρειας

9

45

142

259

56

Τα τουριστικά καταλύματα υψηλού επιπέδου της περιοχής έχουν τη δυναμική να προβάλουν/
προωθήσουν στους πελάτες τους τις τοπικές διαδρομές κατά μήκος της Διαδρομής Φύσης και
Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας, η οποία διαθέτει, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΞΕΕ 9 μονάδες
πέντε αστέρων/lux (3 στην Αράχωβα, 3 στην Ευρυτανία, 1 στα Καμένα Βούρλα, 1 στην Αιδηψό
και 1 στην Ερέτρια), 2 κατηγορίες που διαθέτουν συνολικά 1.565 κλίνες, από τις οποίες οι 494
σε τρείς μονάδες του Καρπενησίου και 493 σε μία μονάδα στα Καμένα Βούρλα. Στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπάρχουν ακόμα 45 ξενοδοχειακές μονάδες τεσσάρων αστέρων
(19 στην Εύβοια, 2 στην Σκύρο, 2 στην Ευρυτανία, 7 στην Βοιωτία, 3 στην Φθιώτιδα και 12
στην Φωκίδα). Οι παραπάνω ξενοδοχειακές μονάδες παρατίθενται ακολούθως:
Ξενοδοχειακές Μονάδες Πέντε Αστέρων/Lux και Τεσσάρων Αστέρων
Βοιωτία
5*: Santa Marina Resort & Spa, Αegli, Tagli Resort
4*: Alpen House, Anemolia, Ellinon Thea, Levadia Hotel, Licoria, Santa Marina Hotel
Εύβοια/Σκύρος
5*: Thermae Sylla, Negreponte Resort Eretria
4*: Avantis Suites Hotel, Bomo Palmavira Beach Hotel, Thalatta Seaside Hotel, Cabanas,
Seta Alonia, Olympic Star, Anastasia Hotel & Suites, Kymi Palace, Miramare, Amaronda
Resort & Spa, Elimnion Resort, Evia Hotel & Suites, Skyros Palace, Porto Evia Mare
Boutique Hotel, Philoxenia Hotel, Almira Mare, Kaminos Natural Senses, Eretria Village

56

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (2018).
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Resort, Kaminos Resort, Club Agia Anna, Lucy, Apollon Suites, Pelagos, Avra Spa Hotel,
Altamar Hotel, Sunday Hotel
Ευρυτανία
5*: Αvaris, Montana, Sun Rise
4*: Dryas, Old Inn
Φθιώτιδα
5*: Calini
4*: Kyriaki, Cedars, Dadi Archontiko Parnassou
Φωκίδα
4*: Amalia, Apollonia, Aselinos, Dasos Resort, Delphi Beach, Delphi Palace, King Iniohos,
Galaxa, Kastalia, Nafsika Palace

Εξάλλου, συνολικά 101 καταλύματα (στα οποία περιλαμβάνονται και ξενώνες και
αγροτουριστικά καταλύματα) έχουν αξιολογηθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα Alpha Guide
του Αθηνοράματος για την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το Καρπενήσι και γενικότερα η
Ευρυτανία προηγούνται με 31 καταλύματα, με την Εύβοια στη δεύτερη θέση με 19
καταλύματα. Για πολλά εξ αυτών, μάλιστα συμπίπτουν και οι προτιμήσεις τουριστών που
δημοσιεύουν τη σχετική αξιολόγηση στο TripAdvisor.
Τα καταλύματα στη Στερεά Ελλάδα που προτείνονται από τον Alpha Guide συνοψίζονται
παρακάτω:
Καταλύματα Alpha Guide
Βοιωτία
Αράχωβα: Αγιαννόρεμα, Αίγλη Resort & Spa, Αλέξανδρος, Alpen House, Boutique Hotel
Skamnos, Domotel Anemolia Mountain Resort, Ειρεσιώνη, Elafivolia, Ελλήνων Θέα, Ευ
Ζην Studio & Suites, Monte Bianco Villas, Ξενώνας Μυλωνά, Οντάς, Santa Marina Resort
& Spa, Santa Marina Hotel, Tagli Resort & Spa, Villa Filoxenia,
Ευαγγελίστρια: Helicon Μουσών
Εύβοια/Σκύρος
Χαλκίδα: Lucy Hotel, Το Πέλαγος
Ερέτρια: Miramare, Negrοponte Resort
Αιδηψός: Thermae Sylla, Over Sea
Ροβιές: Αγροτουριστικός Ξενώνας Ελαιώναs, Αλεξανδρίδης, Το Ρόδι Boutique Hotel
Μαρμάρι: Αιγαία
Κάρυστος: Anastasia Hotel & Suites, Apollon Suites, Καρύστιον
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Λίμνη: Βατερή, Kaminos Resort
Γρεγολίμανο: Club Mediterranee Γρεγολίμανο
Πευκί: Ilios Studios
Αγία Άννα: Thalatta Sea Side
Κύμη: Valledi Village
Σκύρος: Άμμος Hotel, Διώνη, Nefeli Hotel
Ευρυτανία
Καρπενήσι: Αμαδρυάδες, Άνεσις, Avaris Hotel, Ελβετία, Κώνισκος, Μέλεγος Hotel,
Montana Spa, Oniropetra, Selestina, The View Village
Μεγάλο Χωριό: Anerada Inn, Αρχοντόπετρα Suites & Spa, Λεβάντα, Μεσοστράτι, Forest
Suites Hotel, Grand Village Boutique Inn
Βουτύρο: Βίλα Βιργινία, Emotions Country Resort, Ninemia Bungalows Hotel
Άγιος Νικόλαος: Casa di Neve Chalet, Chalet Maritina, Kastanea House & Bar, Πέτρινο
Ρόδι
Κορυσχάδες: Εποχές Luxury Suites, Παραδοσιακός Οικισμός Κορυσχάδων
Μυρίκη: Κέδρος Village
Κάτω Μεσοχώρα: Likouresi Village
Κλαυσί: Ναϊάδες
Κρέντη: Ξενώνας Μάκκας
Φιδάκια: Οιχαλία www.fidakia.gr
Παλαιό Μικρό Χωριό: Studio Merses
Φθιώτιδα
Αμφίκλεια: Δαδί Αρχοντικό Παρνασσού, Διαμερίσματα Ζάγγου, Ξενώνας Κυριακή
Παύλιανη: Πέτρινο
Φωκίδα
Δελφοί: Acropole Delphi Hotel, Amalia Hotel Delphi, Απολλωνία, Delphi Palace
Γαλαξίδι: Γανυμήδης, Europa Beach Hotel, Miramare, Nostos, Villa Οιάνθεια
Ιτέα: Nafsika Beach Hotel, Nafsika Palace
Πολύδροσος: Argyriou Winery & Guesthouse, Δρυάς, Έρωχος Suites
Αγόριανη: Elatos Resort & Health Club, Το Μπαλκόνι της Αγόριανης, Teresa Country
Lodge
Μαριολάτα: Μετόχι
Καστριώτισσα: Το Αρχοντικό της Ευανθίας
Βάργιανη: Αρχοντόλιθος, Ξενώνας Ιφιγένεια
Αθανάσιος Διάκος: Hotel Vardousia

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι από τα 511 ξενοδοχειακά καταλύματα της Στερεάς και παρά
τον γαστρονομικό πλούτο της περιοχής μόνον τα ακόλουθα είκοσι έξι (26) ξενοδοχεία που
έχουν γεωγραφική συνάφεια με την Διαδρομή έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας «Ελληνικό Πρωϊνό»57 για τον εμπλουτισμό του
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πρωινού που προσφέρεται στα ελληνικά ξενοδοχεία με αγνά και μοναδικά προϊόντα της
ελληνικής γης, καθώς και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα της κάθε περιοχής της Ελλάδας.
Συμμετοχές στην Πρωτοβουλία «Ελληνικό Πρωϊνό»
Βοιωτία
Αράχωβα: Skamnos Boutique Hotel
Ευαγγελίστρια-Ελικώνας: Κτήμα Μουσών Guesthouse
Εύβοια/Σκύρος
Χαλκίδα: Lucy Hotel
Eρέτρια: Αvantis Suites Hotel
Λουτρά Αιδηψού: Thermae Sylla, Sagini Hotel, Ilia Mare Ηotel
Nέα Στύρα: Venus Beach, Saint George Hotel
Κύμη: Spanos Kymi Palace
Άγιος Γεώργιος Λιχάδας: Club Med Gregolimano
Ροβιές: Rodi Boutique Hotel
Λίμνη: Elimnion Resort
Κάρυστος: Anastasia Hotel & Suites
Πευκί: Altamar Hotel
Σκύρος: Αmmos Hotel, Nefeli Hotel
Ευρυτανία
Καρπενήσι: Selestina, Ninemia
Άγιος Νικόλαος: Kastanea House & Bar
Μικρό Χωριό: Country Club Hotel & Suites
Μεγάλο Χωριό: Forest Suites, Archodopetra
Φθιώτιδα
Αμφίκλεια: Ξενώνας Κυριακή
Φωκίδα
Δελφοί: Kastalia Boutique Hotel, Amalia Hotel
Γαλαξίδι: Miramare, Archontiko Art Hotel, Γαλαξίδι

Ειδική κατηγορία καταλυμάτων αποτελούν τα αγροτουριστικά καταλύματα ή ξενώνες ή
εναλλακτικοί χώροι διαμονής, που συνδυάζουν την παραμονή των ενοίκων με τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα ακόλουθα:
▪

Αμφίκαια: Πρότυπος χώρος αγροτοτουριστικών δραστηριοτήτων στην Αμφίκλεια της
Φθιώτιδας, στον οποίο οι διαμένοντες στα 16 πέτρινα σπίτια που διαθέτει μπορούν να
γευτούν φρέσκα τοπικά προϊόντα και, αναλόγως της εποχής, να πάρουν μια γεύση της
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αγροτικής ζωής, συμμετέχοντας στην κηπουρική, το σκάψιμο, το φύτεμα και το
κλάδεμα λαχανικών και δέντρων του αγροκτήματος.
▪

Ελαιώνας: Ξενώνας και αγρόκτημα που πουλάει λάδι και ελιές (γευσιγνωσία λαδιού,
μάζεμα ελιών, μαθήματα μαγειρικής, υφαντική στον αργαλειό, γιόγκα, παρατήρηση
πουλιών, μαθήματα ελληνικής γλώσσας με τη συνεργασία της ομάδας Peek at Greek,
δραστηριότητες στη φύση με τη συνεργασία της Trekking Hellas Ευβοίας στη λίμνη.

▪

Ξενώνας & Ταβέρνα Μαυροδήμου: Βρίσκεται στην Αγόριαννη Φωκίδας και συνδυάζει
τη διαμονή με βιωματικές δραστηριότητες: ζύμωμα, παρασκευή χειροποίητης πίτας,
συλλογή και φύτευση βοτάνων και τσαγιού, πεζοπορία με συνοδεία πιστοποιημένου
οδηγού βουνού και ορεινή ποδηλασία με τη συνεργασία της True Wheels. Να
σημειωθεί
ότι
οι
χώροι της
ταβέρνας
και
του
ξενώνα
είναι πιστοποιημένοι άκαπνοι χώροι.

▪

Silver Island Yoga Retreat: Διαμονή στο Αργυρονήσι, ένα ιδιωτικό νησί απέναντι από
τους Ωρεούς της Βόρειας Εύβοιας, στο οποίο δεν υπάρχει καν ηλεκτρικό ρεύμα. Εδώ
μπορεί κάποιος να έρθει για να συνδυάσει τη διαμονή σε έναν «ανόθευτο» χώρο
μεγάλης φυσικής ομορφιάς και να κάνει μαθήματα γιόγκα και διαλογισμού.

▪

Vasilikia Mountain Farm: Πέντε ξύλινα σπίτια σε ύφος ορεινού ράντσου στη Βόρεια
Αμερική μέσα σε μια φάρμα με ζώα, στους πρόποδες της Οίτης, στην Κάτω Παύλιανη
με κουνέλια, κατσίκες πρόβατα, τυροκομείο, κοτέτσι και στέρνα. Πάπιες, χήνες,
γαλοπούλες, κότες και φραγκόκοτες κυκλοφορούν ελεύθερα στο χώρο.

▪

The Newton Park: Ανήκει στον Ξενώνα Νηνεμία στο Καρπενήσι, είναι όμως ανοιχτό
για το κοινό εκτός ξενώνα. Εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πάρκο με δραστηριότητες
για παιδιά και γονείς και διαδραστικά εκθέματα/παιχνίδια, κατασκευασμένα από
καθημερινά υλικά, που εξηγούν τους νόμους του Νεύτωνα αλλά και τις αρχές του
Αρχιμήδη. Στο πάρκο υπάρχουν ακόμη τμήμα ανακύκλωσης, φάρμα με ζώα και
αθλητικές εγκαταστάσεις.

▪

Τελέθριον Project: Δεν είναι κατάλυμα, αλλά έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας έως 30
ατόμων που θέλουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Αυτάρκης οικο-κοινότητα
στο όρος Τελέθριο «που παράγει μόνη της ό,τι χρειάζεται σε αρμονία με τη φύση και
τον άνθρωπο», στο χωριό Άγιος στην Αιδηψό. Φύτεμα και συλλογή σπόρων,
μελισσοκομικές εργασίες, οικολογικές κατασκευές, πρακτικά σεμινάρια και εργαστήρια
ανοιχτά σε όλους έναντι μικρού ανταλλάγματος, ξυλουργείο, εκθετήριο, θερμοκήπιο,
αποξηραντής βοτάνων, κομποστικές τουαλέτες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω
φωτοβολταϊκών, βοτανικός κήπος, σύστημα διαχείρισης νερού, λαχανόκηπος και
πάνω από 1.000 καρποφόρα δέντρα. Το εγχείρημα έχει ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια και
μέχρι σήμερα το «Τελέθριον έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 30.000 επισκέπτες
από κάθε γωνιά του κόσμου»58.

Χώροι Εστίασης
Η λίστα Alpha Guide περιλαμβάνει τους ακόλουθους 75 επιλεγμένους χώρους εστίασης στην
Στερεά Ελλάδα, με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στην Εύβοια (25), ακολουθούμενη από
την πόλη της Αράχωβας (14).
58

Τελέθριον Ελευθερίας… στη Βόρεια Εύβοια, AlternaGreece (2017).
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Χώροι Εστίασης Alpha Guide
Βοιωτία
Αράχωβα: Αγνάντιο, Το Αρχοντικό, Δασαργύρης, Ζάχος Καλύβα, Καπλάνης, Καραούλι, Le
Sapin, Οίστρος by Aktida, Παναγιώτα Παρνασσός, Το Πιθάρι, Tavola, The Lounge
Restaurant
Εύβοια/Σκύρος
Χαλκίδα: Τα 5 Φ, Πιάτο
Αιδηψός: Αντώνης, Ζαχαράκης, Καλύβα (Μουριές), Μεσόγειος
Μπούρτζι: Βαγγέλης Μπιθικούκης
Λίμνη: Bella Vista, Ο Θύμιος
Πευκί: Το Καπηλειό της Μένιας
Ιστιαία: Το Κύμα (Το Στέκι του Ταξιάρχη)
Αγία Άννα: Μαϊστράλι, Πασιφάη
Γυμνό: Διόνυσος (Νάτσου)
Πάνω Αετός: Δημήτρης
Κάρυστος: Ο Ζούρας, Κάβο Ντόρο
Στενή: Ο Θανάσης των Ορέων, Ο Πλάτανος
Νέα Αρτάκη: Η Κληματαριά
Αμάρυνθος: Λιμανάκι
Παραδείσι: Μουριές, Χωνί
Δοκός: Το Τζάκι
Οξύλιθος: Ο Φάρος
Σκύρος: Άγιος Πέτρος (Τάκος), Αλμύρα, Ο Αντώνης, Κυρά Καλή, Σταματία, Στέφανος, Η
Ταβέρνα της Πόπης
Ευρυτανία
Καρπενήσι: Μεσοστράτη, Πάρκο Κεφαλόβρυσου
Κρίκελο: Αντιγόνη
Γαύρος: Πέταλο, Το Σπίτι του Ψαρά
Μικρό Χωριό: Χωριάτικο
Φθιώτιδα
Λαμία: Διόνυσος, Ρεζέρβα
Καμένα Βούρλα: Camino, Φαλαραίικα
Αμφίκλεια: Δαδί, Καλιφόρνια
Αταλάντη: Ο Φάρος
Λιβανάτες: Ο Φλωράκης
Υπάτη: Το Χάνι του Ζιάκα
Γοργοπόταμος: Τεμπέλης
Φωκίδα
Δελφοί: Βάκχος, Επίκουρος, Το Πατρικό Μας, Ο Φούρλας
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Γαλαξίδι: Η Καλή Καρδιά, Μαρίτσα, Σκελετόβραχος
Άμφισσα: Φαρόπουλος
Αγόριανη: Η Γκρίζα Αρκούδα, Κυρ- Γιάννης, Le Grand Chalet
Αθανάσιος Διάκος: Γιάννης Ραβάνης, Το Μετερίζι-Μαστροκωστόπουλος

Μουσεία & Πινακοθήκες
Μουσεία & Πινακοθήκες
Βοιωτία
Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου, Αρχαιολογικό
Μουσείο Χαιρώνειας, Η Αρχαιολογική Συλλογή Θεσπιών, Αρχαιολoγική Συλλογή
Διστόμου, Μουσείο Θυμάτων Nαζισμού Διστόμου, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
Λιβαδειάς, Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας, Μουσείο του Δασκάλου
Εύβοια/Σκύρος
Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας, Διαχρονικό Μουσείο «Αρέθουσα», Αρχαιολογικό
Μουσείο Σκύρου, Πινακοθήκη Χαλκίδας, Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας, Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Λίμνης, Λαογραφικό
Μουσείο Κύμης, Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς, Σκυριανό Σπίτι Ανδρέα Γιαλούρη,
Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού, Μουσείο Γιάννη Σκαρίμπα, Mουσείο Οίνου και
Λαογραφίας Γεωργίου & Χρυσής Τζιβάνη
Ευρυτανία
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, Εκκλησιαστικό Μουσείο Παναγίας Προυσιώτισσας,
Λαογραφικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Παλαιού
Μικρού Χωριού, Λαογραφικό Μουσείο Αγίας Τριάδας, Μουσείο Βίνιανης, Λαογραφικό
και Ιστορικό Μουσείο Δομνίστας, Λαογραφικό Μουσείο Γρανίτσας
Φθιώτιδα
Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας, Λαογραφικό Μουσείο Λαμίας, Δημοτική Πινακοθήκη
Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος», Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης,
Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών και Μνημείο του Λεωνίδα,
Bυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Οίτης, Ιστορικό και
Λαογραφικό Μουσείο Σπερχειάδας, Μουσείο του Άρτου Αμφίκλειας, Μουσείο
Επαγγελμάτων Αμφίκλειας
Φωκίδα
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας, Ναυτικό Μουσείο
Γαλαξιδίου, Λαογραφικό Μουσείο Γαλαξιδίου, Μουσείο Άγγελου & Εύας Σικελιανού
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Παραγωγοί Τοπικών Προϊόντων
Τα τοπικά διατροφικά προϊόντα ανά κλάδο παραγωγής που κρίνονται πρόσφορα κατ’ αρχήν,
ως είδη, για να συμμετάσχουν στη Διαδρομή, έχουν επιλεγεί από το «Καλάθι Αγροτικών
Προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Πρόκειται για «προϊόντα που παράγονται ή
μεταποιούνται στην Στερεά Ελλάδα, αναδεικνύουν την ταυτότητα της περιοχής, συνδέονται με
την τοπική γαστρονομία και το διατροφικό της πρότυπο αποτελούν στοιχεία του ιδιαίτερου
πολιτισμού της περιοχής και της Μεσογειακής Διατροφής και μπορούν να δώσουν ώθηση
στην ανάπτυξή της»59. Προέρχονται απ’ τους τομείς της ζωικής και φυτικής παραγωγής, της
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μελισσοκομίας και έχουν επιλεγεί και ενταχθεί στο
Καλάθι μετά από διαβούλευση και συν-απόφαση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και του
συνόλου των τοπικών παραγόντων (φορείς, παραγωγοί, υπηρεσιακοί παράγοντες κ.ά.). Είναι
τα προϊόντα που και μπορούν και επιβάλλεται να επιδιωχθεί να συμμετάσχουν στη Διαδρομή.
Ειδική κατηγορία των διατροφικών προϊόντων αποτελούν ορισμένα προϊόντα, τα οποία
μολονότι παράγονται σε περιορισμένες ποσότητες, παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική,
συνδεόμενα με καινοτόμες προσπάθειες. Πολλά απ’ αυτά εξάγονται ενώ άλλα βρίσκονται σε
χώρους αγροτουριστικού ενδιαφέροντος.
Ανά κλάδο παραγωγής προτείνονται τα ακόλουθα:

59

▪

Προϊόντα Επεξεργασίας Γάλακτος: Τέσσερα είδη τυριών έχουν χαρακτηρισθεί ΠΟΠ
-φέτα ΠΟΠ, κατίκι Δομοκού ΠΟΠ, φορμαέλα Αράχωβας/Παρνασσού ΠΟΠ,
κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ- αλλά στην περιοχή παράγονται και εξαιρετικά κασέρια,
τσαλαφούτι κεφαλοτύρι, κατσικίσιο τυρί, γάλα και γιαούρτι.

▪

Ζωϊκής Παραγωγής: Αρνάκι και κατσικάκι Καρύστου /Γκιώνας, αιγοπρόβατα, χοιρινά,
βοοειδή εκτατικής κυρίως εκτροφής και πουλερικά (αποδίδουν το 13% της συνολικής
εγχώριας παραγωγής κρέατος).

▪

Προϊόντα Ιχθυοκαλλιέργειας/Αλιείας: Η αλιευτική δραστηριότητα (αλιεία ανοιχτής
θάλασσας, θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες και ιχθυοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων)
ευνοείται από την παρουσία μεγάλου μήκους ακτών αλλά και των υπολοίπων φυσικών
συνθηκών της περιοχής (υπήνεμοι κόλποι, θαλάσσια ρεύματα κ.λπ.), στοιχεία που
έχουν επιτρέψει την έντονη ανάπτυξη ιδίως της ιχθυοκαλλιέργειας σε κλωβούς. Η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε παραγωγή αλιευμάτων
από ιχθυοκαλλιέργειες (τσιπούρα και λαβράκι) με ποσοστό που πλησιάζει το 34% της
συνολικής εγχώριας παραγωγής. Αφθονία αλιευμάτων ανοιχτής θάλασσας βρίσκονται
σε Εύβοια και Σκύρο - η τελευταία μάλιστα φημίζεται για τους αστακούς της.

▪

Προϊόντα Οινοποιείας: Οίνοι ΠΓΕ Στερεάς Ελλάδας, Θήβας, Καρύστου, Κοιλάδας
Αταλάντης, Ληλάντιου Πεδίου, Μαρτίνου, Οπούντια Λοκρίδας, Πλαγιών Κιθαιρώνα,
Παρνασσού, Πλαγιών Πάρνηθας και Ριτσώνας Αυλίδας. Ακόμη, οίνοι με ονομασία
κατά παράδοση είναι οι ρετσίνες Βοιωτίας, Ευβοίας, Θηβών, Χαλκίδας και Καρύστου.

▪

Προϊόντα Φυτικής Παραγωγής: ΠΟΠ κονσερβολιές Άμφισσας Αταλάντης, Ροβιών
και Στυλίδας. Σε ό,τι αφορά το λάδι, δραστηριοποιούνται πέντε οργανώσεις
ελαιοκομικών φορέων, οι ΕΑΣ Αταλάντης, Εύβοιας, Θήβας, Στυλίδας και ο ΑΣ Ροβιών.

Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
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ΠΟΠ ακτινίδιο Σπερχειού τα ακτινίδια παράγονται αποκλειστικά στη Φθιώτιδα με
μεγαλύτερη συγκέντρωση στην περιοχή Καστρίου, όπου και δραστηριοποιείται ο
Συνεταιρισμός Ακτινιδιοπαραγωγών Καστρίου, Kεράσια Γοργοποτάμου και Μετοχίου,
ροδάκινα, βερύκοκα, φακή Δομοκού.
▪

Άλλα Διατροφικά Προϊόντα: ΠΟΠ ξερά σύκα Κύμης και Ταξιάρχη Ευβοίας - στον
τομέα αυτό δραστηριοποιούνται οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Κύμης και Ταξιάρχη, ΠΟΠ
κελυφωτό φιστίκι Φθιώτιδας στην παραγωγή του οποίου δραστηριοποιούνται δύο
συνεταιρισμοί (ΑΣ Φυστικοπαραγωγών Μάκρης και Μώλου Φθιώτιδας), ξηροί καρποί,
όπως αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια, κάστανα, μέλι (εδώ παράγεται το 15,6% της
συνολικής εγχώριας παραγωγής), τρούφα, στέβια, μαραθόσπορος, αλόη, γλυκά
κουταλιού χειροποίητα ζυμαρικά και αρωματικά φυτά/βότανα.

Συμμετοχή στη Διαδρομή πρέπει να επιδιωχθεί και για τα προϊόντα λαϊκής
τέχνης/δημιουργικού πολιτισμού της περιοχής της Στερεάς Ελλάδας , όπως υφαντά,
κεντήματα, κεραμικά, ξυλόγλυπτα, διακοσμητικά αντικείμενα και λοιπά σουβενίρ. Ανά κλάδο
παραγωγής προτείνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες επιχειρήσεις, φορείς και επαγγελματίες:
Τοπικοί Παραγωγοί
Τυροκομικά/Γαλακτομικά
▪

▪
▪
▪

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαμίας: Με παρουσία πάνω από 90 χρόνια, έχει στην
κατοχή του τη Βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας, συλλέγοντας ντόπιο γάλα από
κτηνοτρόφους της περιοχής και διαθέτοντάς το στην τοπική αγορά. Παράγει επίσης
φέτα ΠΟΠ, γιαούρτι, γραβιέρα κ.ά.
Γαλακτοτυροκομικά -Κωνσταντίνος Β. Ζήσιμος: Παραδοσιακά ελληνικά τυριά κυρίως φέτα και γίδινο τυρί- στη Λαμία.
Δομοκός Γαλακτομικά Προϊόντα: Ανήκει στον Όμιλο Νίκας και παράγει κατίκι στο
Περιβόλι Δομοκού.
Κάλλιον: Παράγει φέτα, γραβιέρα και λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα στο Λιδωρίκι
Φωκίδας

Ελιές & Ελαιόλαδο
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Greek Exquisite Tastes: Παράγει βραβευμένες ελιές και ελαιόλαδο στη Στύρφακα
Λαμίας.
Mer des Oliviers de Delphes: Ελαιόλαδο της οικογένειας Κανατά από τον αρχαίο
ελαιώνα της Άμφισσας.
Αtalanti - Οικογένεια Ανεστάκου: Βιολογικές ελιές, πάστα ελιάς και λάδι στην
Αταλάντη.
Ελαιουργείο Αμαρύνθου-Κ. Μπουρίκας: Ελαιουργείο στην Αμάρυνθο Ευβοίας.
Ελαιόλαδο Πύθιο: Ελαιόλαδο στο Σερνικάκι Φωκίδας
Ελαιώνας: Ελιές και ελαιόλαδο στις Ροβιές Ευβοίας.
Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας: Ιδρύθηκε το 1949 και είναι ένας
από τους παλαιότερους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα στην παραγωγή της
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

επιτραπέζιας ελιάς. Αριθμεί 1.600 μέλη τα οποία καλλιεργούν, αποκλειστικά, την
Κονσερβολιά Στυλίδας. Με το εμπορικό σήμα «elisti» εξάγει σε Βέλγιο, Ολλανδία,
Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και ΗΠΑ.
Βάγιας Τρόφιμα: Επιτραπέζιες ελιές και ελαιόλαδο στην Αταλάντη.
G3 Foods Greek Golden Groves: Εξαγωγική εταιρεία αγροτικών προϊόντων -λάδι,
ελιές και μέλι- στη Χαλκίδα.
Ελαιουργική Φωκίδας: Εργοστάσιο ελαίων στην Άμφισσα.
SOYA Hellas: Σογιέλαια και προϊόντα σόγιας, ηλιέλαια και ελαιόλαδα στα Ψαχνά
Ευβοίας.
Απόστολος Σαίτης: Ελιές και λάδι στη Στυλίδα.
Paraskevas Natural Olives: Ελιές και λάδι στην Άμφισσα.
Στον τομέα αυτό δραστηριοποιούνται κυρίως 6 οργανώσεις ελαιοκομικών φορέων:
ΕΑΣ Αταλάντης, ΕΑΣ Ευβοίας, ΕΑΣ Θήβας, ΕΑΣ Στυλίδας, ΑΣ Ροβιών και
Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αιδηψού.

Κρέατα & Αλλαντικά Κοτόπουλα και Αυγά
▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

Φάρμα Μπράλου: Στον Μπράλο Φθιώτιδας, σε έκταση 350 στρεμμάτων εκτρέφονται
μόσχοι, Black Angus Purebred 100%, αιγοπρόβατα, χοίροι, ελληνικός μαύρος χοίρος,
μακεδονικοί νεροβούβαλοι, κοτόπουλα, φασιανοί, πάπιες, χήνες, πέρδικες,
γαλοπούλες, ορτύκια και φραγκόκοτες. Η φάρμα διαθέτει επίσης ελαιώνα,
οπωροφόρα δένδρα, μελίσσια, μποστάνι, αρωματικά φυτά και όσπρια. Παράγει
ακόμη γιαούρτι και φέτα, λουκάνικα και αλλαντικά, χειροποίητα ζυμαρικά και σπιτικές
μαρμελάδες.
Ευβοιότοποι: Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής βιολογικού κρέατος με επισκέψιμο
πρότυπο αγρόκτημα στην Κήρινθο της βόρειας Εύβοιας, επισκέψιμο τυποποιητήριο
και καταστήματα στην Αθήνα. Εδώ τα ζώα μεγαλώνουν φυσιολογικά με ήπιες
μεθόδους και βιολογική σίτιση. Η επιχείρηση επεκτείνει την πρωτογενή μα παραγωγή
μέσα από συνέργειες με βιολογικά πιστοποιημένα αγροκτήματα ανά την Ελλάδα.
Αλλαντοποιείο Στρεμμένου: Προσούτο, σαλάμι και άλλα παραδοσιακά αλλαντικά στον
Προυσσό Ευρυτανίας.
Αφοί Βρέκκου: Χωριάτικα λουκάνικα, αλλαντικά Καρπενησίου και καπνιστά προϊόντα.
Αγρόκτημα Ανάβρα: Υψηλής ποιότητας κρέας και λουκάνικα αγριογούρουνου, σε ένα
αγρόκτημα 100 στρεμμάτων σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τις Θερμοπύλες, που
διαθέτει πολλά οπωροφόρα δένδρα, ελάφια, χήνες, πάπιες και αλογάκια πόνυ. Ο
χώρος δεν προσφέρεται προς το παρόν για ομαδικές επισκέψεις, παρά μόνον για
μεμονωμένες.
Αγγελάκης: Εκτροφή, τυποποίηση πουλερικών στον Πούρνο Ευβοίας. Η εταιρεία στο
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μεταξύ άλλων, στηρίζει το «Σώμα
Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Ευβοίας» σε μόνιμη βάση.
Βλαχάκης: Αβγά (βιολογικά, ελεύθερης βοσκής ή αχυρώνα) από πάνω από 300 χιλ.
κότες στο Ύπατο Θηβών. Η εταιρεία, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
τροφοδοτεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θηβαίων.
Μ. Φιλίππου-Ι.Τσιρώνης: Εκτροφή και τυποποίηση χοιρινού κρέατος στο Σχηματάρι.
Σκαλέζα Μονοπρόσωπη Πτηνοτροφική: Πτηνοτροφική μονάδα στη Δίρφυ Ευβοίας.

65

▪
▪
▪

Αγρόκτημα Κελαϊδίτης: Εκτροφή και εμπορία χοίρων στον Πισσώνα Ευβοίας.
Εvia Farm: Παραγωγή και τυποποίηση ελληνικού κρέατος στον Οξύλιθο Ευβοίας.
Aφοί Σπανού «Ορτύκια Δημητρίου»: Ορτύκια και αυγά ορτυκιών στη Λαμία.

Ιχθυοκαλλιέργειες & Αλιεύματα
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Nikofarm: Τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί και μυλοκόπι με δυνατότητα συσκευασίας
περισσότερων από 15 τόνους ψαριών ημερησίως στα Λουτρά Αιδηψού.
Υδατοκαλλιέργειες Γ & Π Μπιτσάκος: Τσιπούρα και λαβράκι στη Λάρυμνα Φθιώτιδας.
Από το 2014 βασικός μέτοχος είναι η «Diorafish International» με έδρα το
Λουξεμβούργο, με στόχο μια «κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση» με αυστηρούς
ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής.
Blue Farm: Τσιπούρα και λαβράκι, στο Μαρμάρι Ευβοίας.
Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες: Από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μεσογειακών ειδών
ιχθυοκαλλιέργειας στον κόσμο, διατηρεί εγκαταστάσεις και στη Φωκίδα και την
Εύβοια, παράγοντας ανάμεσα σε άλλα λαβράκι, τσιπούρα και μυλοκόπι. Εξάγει σε
περισσότερες από 35 χώρες στον κόσμο.
Σελόντα: Με εγκαταστάσεις σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα, ετήσια παραγωγή 32.000
τόνων τσιπούρας και λαβρακιού και εξαγωές σε περισσότερες από 25 χώρες.
Fresco: Ιχθυοτροφείο πέστροφας στο Γαύρο Καρπενησίου.
Pecaso: Καπνιστή και νωπή πέστροφα στις Πηγές Χαρίτων στον Ορχομενό
Στον τομέα αυτόν δραστηριοποιούνται επίσης οι ακόλουθοι: «Ευβοϊκή Ανώνυμη
Εταιρεία Ανάπτυξης Ιχθυοκαλλιεργειών», «Φειδώ», «Ιχθυοτροφεία Μαρτίνου»,
«Lion», «Προμηθέας», «Ιχθυοτροφεία Μαντέ».

Αποξηραμένα Σύκα & Προϊόντα Σύκου
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Askada Farm: Αποξηραμένα βιολογικά σύκα, τσάντνεϊ σύκου, άλλειμμα, σιρόπι
σύκου, σοκολατάκια, μπάρες και μπουκιές σύκου στην Κύμη Ευβοίας. Έχει
συμμετάσχει στην Εκθεση «Food Ephoria Amsterdam» και συνεργάζεται με την
Stayia Farm και την The Bee Brothers.
CUMA: Σύκα και προϊόντα σύκου Κύμης στην Κύμη Ευβοίας.
Συκοφάγος: Σύκα και προϊόντα με βάση το σύκο Κύμης ΠΟΠ.
Kumilio: Φρέσκα και ξερά σύκα, παστέλι και συκόμελο στο Κάδδι Κύμης.
Ε & Δ Κόντος: Ξηρά σύκα, μαρμελάδες και ντομάτα λιαστή στο Βασιλικό Ευβοίας.
Στον τομέα αυτόν δραστηριοποιούνται οι ακόλουθοι δύο συνεταιρισμοί: Αγροτικός
Συνεταιρισμός Κύμης και Αγροτικός Συνεταιρισμός Ταξιάρχη - από τους
παλαιότερους στην ελληνική επικράτεια (ιδρύθηκε το 1928).

Ακτινίδια
▪

Σπερχειός Kiwi - Στ. Τσασιόπουλος: Με ετήσια παραγωγή 7.000 τόνων, η εταιρεία
παράγει και συσκευάζει υψηλής ποιότητας ακτινίδια στη Λαμία, συνεργαζόμενη με
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τους πιστοποιημένους παραγωγούς της περιοχής, και εξάγει στην Ευρώπη
(Γερμανία, Κάτω Χώρες, Μεγάλη Βρετανία, Αυστρία και Τσεχία) και στην Αίγυπτο.

Μέλι
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stayia Farm: Βιολογικό μέλι, προϊόντα με βάση το μέλι, αρωματικά φυτά στη Χαλκίδα.
Τιμήθηκε με το ετήσιο βραβείο καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικής δράσης από το
Επιμελητήριο Ευβοίας το 2016.
Melite: Μέλι ελάτης Αγράφων στο Κλαυσί Ευρυτανίας.
BeeWell: Μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, πρόπολη στη Νέα Aρτάκη Ευβοίας.
Αγγελική Ευθυμιάδη: Μέλι ελάτου Οίτης στη Λαμία
Εvia Apiculture-Ευβοϊκη Μελισσοκομία: Μέλι και προϊόντα με βάση το μέλι στη Nέα
Στύρα Ευβοίας.
Melissourgion Οικογένειας Αργυρίου: Βιολογικό μέλι στις Κονίστρες Ευβοίας.
Εμμέλια: Μέλι και προϊόντα με βάση το μέλι (σαπούνια, lip balm, κηραλοιφές) στα
Χώστια Βοιωτίας.
Η Άγρια Μέλισσα: Μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, πρόπολη στην Πτελέα Φθιώτιδας.
ΜΕΛΛΗΝ: Βιολογικό μέλι στο Μαλανδρίνο Φωκίδας.
Bee Naturalles: Βιολογικό μέλι, κηραλοιφές και προϊόντα περιποίησης στη Νέα
Αρτάκη Ευβοίας.
Μέλι Μόκα: Βιολογικό μέλι, γύρη και κηραλοιφές στην Ιτέα Φωκίδας.
Αναστάσιος Σταμέλος - Οικοτεχνία Μέλι Κερί: Μέλι, κηραλοιφές, υπερτροφές στη
Δόμβραινα Βοιωτίας.
Μέλι Μίστρος: Μέλι και προϊόντα μελιού στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας.

Ξηροί Καρποί
▪

▪

▪

Κελυφωτό Φυστίκι Μάκρης: Ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Φιστικοπαραγωγών
Μάκρης» στην Mακρακώμη Φθιώτιδας ιδρύθηκε το 2002, αριθμεί 29 μέλη και πάνω
από 60 συνεργαζόμενους και εξάγει σε Γερμανία, Ιταλία, Κροατία, Ντουμπάι, Ισραήλ,
Σερβία κ.ά.
Κελυφωτό Φιστίκι Μώλου-Θερμοπύλες: Ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Κελυφωτό
Φιστίκι Μώλου-Θερμοπύλες» δημιουργήθηκε το 2011, αποτελείται από 70 περίπου
παραγωγούς, οι οποίοι καλλιεργούν περί τα 2.000 στρέμματα με 40.000
φιστικόδεντρα και εξάγει σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.
Greek Exquisite Tastes: Παράγει κελυφωτό φιστίκι στη Στύρφακα Λαμίας.

Διάφορα
▪
▪

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης: Αμιγώς ελληνική εταιρία παραγωγής μπύρας στο
σύγχρονο εργοστάσιό της στην Αταλάντη.
Stevia Hellas Coop: Ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβια Ελλάς» αριθμεί 87 μέλη,
είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκά και κυκλοφορεί τα προϊόντα του με την εμπορική
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▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ονομασία «La Mia Stevia» εξάγοντας σε Ευρώπη, Αφρική και Αμερική. Πήρε το
πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Start-Up/Scale-Up Awards για καινοτόμες
επιχειρήσεις.
Μανιτάρια Δίρφυς: Παραγωγή πάνω από 100 ειδών νωπών μανιταριών και
προϊόντων με μανιτάρια. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα με το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (
πρώην ΕΘΙΑΓΕ) κι έχει πάρει πολλά βραβεία.
Παλίρροια Σουλιώτης: Με βάση τα Πολιτικά Ευβοίας, είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας
εξαγωγέας έτοιμων γευμάτων και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό ντολμά στον
κόσμο. Για το 2014 η συνολική παραγωγή του ανήλθε σε 17.500 τόνους.
Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Δίρφυς»: Με εξαγωγές σε Αυστραλία, ΗΠΑ, Σαουδική
Αραβία και Γερμανία, έχει τιμηθεί με το ειδικό βραβείο iTQi από το Διεθνές Ινστιτούτο
Γεύσης και Ποιότητας που εδρεύει στις Βρυξέλλες.
ΑΓΡΟ.ΚΤΗ.ΜΕΛ: Ο «Αγροτικός Κτηνοτροφικός και Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός
Κύμης Αλιβερίου» παράγει σύκα Κύμης και παράγωγα σύκου, μέλι και παράγωγα
μελιού, ελιές, λάδι, βότανα, γλυκά και μαρμελάδες.
Berryland: Μαρμελάδες με υπερτροφές στη Χαλκίδα, σε συνεργασία με παραγωγούς
ομοειδών πρώτων υλών από όλη της Ελλάδα.
Β Fresh Spitiko: Χειροποίητα αναψυκτικά από βιολογικούς χυμούς στη Χαλκίδα
(τρίγλωσση ιστοσελίδα, πιστοποιήσεις κ.λπ.).
FOS Natural Creativity - Mala Perouvianna: Φρέσκος χυμός κόκκινης ντομάτας και
χυμός πορτοκαλί ντομάτας, αρωματισμένος με πουρέ φρέσκων λαχανικών στη Βάγια
Βοιωτίας.
Όσπρια Λιμογαρδίου: Παραδοσιακές καλλιέργειες οσπρίων στη Μεγάλη Βρύση
Λαμίας.
Αμαλί Κεράσματα: Οπωρικόν ξύδι, μικρογεύματα και παραδοσιακά προϊόντα στη
Χαλκίδα.
Παυλίδη Αφοί - Ποτοποιία: Ούζο, τσίπουρο, λικέρ, μαστίχα, κονιάκ στη Μεγάλη Ράχη.
Spyropoulos Family: Αποστάγματα στο Αλιβέρι Ευβοίας.
Το Ρακαριό του Σάλωνα: Αποστάγματα Άμφισσα Φωκίδας.
Ελλήνων Γεύσεις-Ν. Μάλλιος: Έτοιμες σαλάτες και τουρσιά Λαμία
Λαλανίτης: Φρέσκα λαχανικά στα Ψαχνά Ευβοίας.
Δ. Νομικός: Επεξεργασία φρούτων και λαχανικών στον Ενιππέα Φθιώτιδας.
Αγνή: Αεριούχα αναψυκτικά στον Ορχοµενό.
Ηellas Quality Foods: Delicatessen προϊόντα, κεφάλια μαύρου σκόρδου, τεμαχισμένο
και ολόκληρες σκελίδες σκόρδου στην Κοιτσανοράχη Λιβαδειάς.
Gaias Foods: Μπάρες με υπερτροφές στην Αλίαρτο Βοιωτίας.
Μ’ Έλαια: Χειροποίητα σαπούνια στον Νέα Λάμψακο Ευβοίας.

Παραδοσιακά Προϊόντα
▪

Αν. Κεραμίδας: Ζαχαρώδη προϊόντα, κουραμπιέδες, λουκούμια, χαλβάδες και
ζυμαρικά, όπως χυλοπίτες, κριθαράκι, μακαρονάκι και τραχανάδες στην Υπάτη
Φθιώτιδας.
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Ερκύνα: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση παραγωγής χειροποίητων ζυμαρικών,
μαρμελάδων και γλυκών του κουταλιού από έξι γυναίκες στη Λιβαδειά.
Μεγάλο Χωριό: Χειροποίητα ζυμαρικά, γλυκά κουταλιού και μαρμελάδες στο Μεγάλο
Χωριό Ευρυτανίας.
Πλαστήρι: Χωριάτικες πίτες, γλυκά και παραδοσιακά προϊόντα στο Καρπενήσι.
Ελένη Σιδέρη: Σπιτικά ζυμαρικά στην Αταλάντη.
Της Γιαγιάς τα Μυστικά: Πετιμέζι, μούστος, ζυμαρικά στο Νεοχώρι ΑλιάρτουΘεσπιέων, Βοιωτίας.
Παραδοσιακά Ζυμαρικά Δαρδούμα: Τραχανάς και ζυμαρικά με ιστορία 100 χρόνων ,
στο Βέλος Ευβοίας. Παρέχουν πολλές συνταγές στη δίγλωσση ιστοσελίδα.
Ανάγνος Ευστάθιος: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών που συνεργάζεται και
προμηθεύει τα εστιατόρια/ταβέρνες Εκάτη στο Δίστομο, O Καρμάλης και Το Φασούλι
στην Αράχωβα και Βάκχος στους Δελφούς).
Royal Food: Χειροποίητα ζυμαρικά σε πρωτότυπους συνδυασμούς συστατικών στη
Χαλκίδα.
Γέννημα Γης: Χειροποίητα ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάς στο Στείρι Βοιωτίας.
Προμηθεύει το εστιατόριο του Μουσείου Ακρόπολης.
Τροφώνιος Παν: Χειροποίητα υφαντά, παραδοσιακές στολές, σπιτικές μαρμελάδες
και γλυκά του κουταλιού, βιολογικό κρασί και ελαιόλαδο στη Λιβαδειά.
Αέναος Ροή: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση υπερτροφών και εναλλακτικών
καλλιεργειών στο Βουτύρο Ευρυτανίας.
Rodi Elimnion: Χυμοί στη Λίμνη Ευβοίας.
Παραδοσιακά Γλυκά Αράχωβας Παπαστάθη: Καρυδάτο, μυγδαλάτο, ροζιές και
πούρο Αράχωβας.

Επισκέψιμα Αγροκτήματα
▪

▪

▪

▪

ΜΟΚΑ Μέλι: Εκτροφή μελισσιών και προϊόντα μελιού στην Ιτέα, σ’ ένα αγρόκτημα
που προσφέρει οργανωμένες επισκέψεις σε μεμονωμένους ταξιδιώτες, σχολεία,
συλλόγους (όλοι φορούν ειδική στολή) τους οποίους ενημερώνει και ξεναγεί για τη
διαδικασία παραγωγής του μελιού.
Αγρόκτημα Γεωργακόπουλου: Παραγωγή βιολογικών προϊόντων (παρθένο
ελαιόλαδο, λευκό και κόκκινο κρασί, μαρμελάδα και λικέρ κυδώνι, τσίπουρο
αποσταγμένο σε ιδιόκτητο καζάνι, ξύδι, τουρσί, χυλοπίτες) στην Αγία Παρασκευή
Λοκρίδας Φθιώτιδας. Είναι στη διάθεση των επισκεπτών και των φίλων του
αγροκτήματος απ’ όλη την Ελλάδα.
AgriFarm Premium Products: Ρύζι, όσπρια και αποξηραμένα φρούτα που
καλλιεργούνται με απολύτως φυσικό τρόπο, τόσο σε ιδιόκτητα αγροκτήματα στη
Στερεά Ελλάδα, όσο και σε επιλεγμένες γεωργικές εκτάσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα
(συμμετέχουν 11 παραγωγοί). Συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια Πατρών, Θεσσαλίας
και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
Βιολογικό Αγρόκτημα Ανοπαία: Βιολογικό λάδι Sacrum Donum, βιολογικό μέλι, γύρη,
πρόπολη, κερί στη Μενδενίτσα Φθιώτιδας.
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▪

Φάρμα Χρήστου Ανδρούτσου: Επισκέψιμη φάρμα και εργαστήριο ζυμαρικών,
οπωροφόρα δέντρα, αρωματικά φυτά και βότανα, κότες, κοκόρια και αυγά στον
Βατώντα Εύβοιας.

Αρωματικά Φυτά, Βότανα & Καλλυντικά
▪
▪
▪
▪

Χαράλαμπος Ακριώτης: Βότανα και κηραλοιφές στην Αμφιθέα.
Μετόχι: Βότανα στο Μετόχι Κύμης Ευβοίας.
Evia Natural: Χειροποίητα φυσικά σαπούνια στη Χαλκίδα.
Harisma Soap: Χειροποίητα φυσικά σαπούνια και κηραλοιφές στη Νέα Αρτάκη
Ευβοίας.

Είδη Λαϊκής Τέχνης
▪
▪
▪

Υφάδι: Εργαστήριο παραδοσιακής φορεσιάς και κοσμημάτων και υφαντών στον
αργαλειό στη Λαμία.
Τhesis Wood: Εργαστήριο και μαθήματα ξυλογλυπτικής στη Σκύρο.
Σταμάτης Φτούλης: Εργαστήριο κεραμικών στη Σκύρο.

Γυναικείοι Συνεταιρισμοί
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Βουνιχώρας: Παραδοσιακά προϊόντα,
γλυκά κουταλιού, ζυμαρικά και μέλι στη Βουνιχώρα.
Γεωργοτουριστικός Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Γυναικών Αράχωβας - Κυπάρισσος:
Χρυσοκεντήματα για παραδοσιακές στολές και εκκλησιαστικά είδη, υφαντά,
παράδοση μαθημάτων υφαντικής, διακοσμητικά από ζυμάρι, οργάνωση ξεναγήσεων
στα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής, διαχείριση αγροτουριστικών καταλυμάτων,
και παραγωγή χειροποίητων ζυμαρικών και γλυκών στην Αράχωβα.
Συνεταιρισμός Γυναικών Προσφυγικού Συνοικισμού Θήβας - Το Μοσχοκάρφι:
Ζυμαρικά, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, λικέρ, πίτες και μέλι στη Θήβα.
Γυναικείο Καλλιτεχνικό Συνεταιριστικό Εργαστήρι Αγγειοπλαστικής - Ταναγραία Κόρη:
Πήλινες δημιουργίες στο Σχηματάρι.
Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών - Φιλομήλα: Ζυμαρικά, γλυκά κουταλιού και
ταψιού στη Δαύλεια.
Χειροτεχνικός Συνεταιρισμός Γυναικών Λίμνης Ευβοίας: Λιμνιώτικα υφαντά.
Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός - Αρτακεία Κρήνη: Αμυγδαλωτά, πίτες και
ζυμαρικά στη Νέα Αρτάκη.
Αγροτουριστική Συνεταιριστική Οργάνωση Γυναικών Νέας Αρτάκης - Νέα Κύζικος:
Αμυγδαλωτά, γλυκά κουταλιού, ζυμαρικά, αρτοσκευάσματα, γλυκά ταψιού και μέλι.
Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών - Avalona: Αρτοσκευάσματα, γλυκά
κουταλιού, μαρμελάδες, λικέρ, πίτες και γλυκά ταψιού στα Χάνια.
Γυναικείος Συνεταιρισμός Λαϊκής Τέχνης - Ευρυτανία: Ζυμαρικά, γλυκά κουταλιού,
μαρμελάδες και λικέρ.
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Αμπελώνες- Οινοποιεία
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lykos Winery: Στην Μαλακώντα Ερέτριας.
Κτήμα Αβαντίς: Στο Ληλάντιο Πεδίο-Μύτικας.
Κτήμα Τζιβάνη- Bio Wines: Στη Ριτσώνα Αυλίδας.
Οινοποιείο Βρυνιώτης: Στη Γιάλτρα Βόρειας Εύβοιας.
Κτήμα Τσακανίκα: Στη Ριτσώνα Χαλκίδας.
Κτήμα Σαμπάνη: Στον Άγιο Ιωάννη Αυλίδας.
Οινοποιείο Κουτσογιωργάκη: Στα Καμάρια Ιστιαίας.
Καρυστία Οινοποιητική: Στην Κάρυστο.
Οινοποιητική Σκύρου-Αφοι Πανέρη: Στη Σκύρο.
Lalari-Stamatis Nikolaou Winery: Στις Αχερούνες Σκύρου.
Κτήμα Μουσών: Στην Άσκρη Βοιωτίας.
Samartzis Estate Wines: Στις κοινότητες Άσκρης και Βαγίων Βοιωτίας.
Θηβαϊκή Γη: Στη Βάγια Βοιωτίας.
Οινοποιία Αγάτσα: Στην Κοκκάλα Θήβας.
Οινοποιία Τζουνάρα: Στη Βάγια Βοιωτίας.
Κτήμα Ζαρογκίκα: Στη Ριτσώνα Χαλκίδας.
Κτήμα Κατσέλη: Στην Ασωπεία Θηβών.
Κτήμα Χατζημιχάλη: Στον Μεγαπλάτανο Αταλάντης.
Ευάμπελος Γη: Στο Γερακλί Δομοκού (επισκέψιμο).
Αμπελώνες Διαμαντή: Στο Κόμμα Φθιώτιδας.
Κτήμα Παπουτσή: Στην Αταλάντη Φθιώτιδας.
Κτήμα Καραδήμου: Στον Μεγαπλάτανο Αταλάντης.
Κύφαιρα: Στην Εκκάρα.
Κτήμα Κυρίτση: Εντός του οποίου λειτουργεί το αποστακτήριο τσίπουρου και ούζου
«Άμβυξ ο Ξυνιεύς» στην Ξυνιάδα Δομοκού.
Οινοποιείο Χρήστου Παντρά: Κρασιά βιολογικής καλλιέργειας.
Ερίβωλος Φθία: Κρασιά στον Καλλίδρομο.
Argyriou Winery

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί60
Επωνυμία

Δήμος

Email

Βοιωτία
Αγροτικός Συνεταιρισμός
ΕΛΚΕΚ Θήβας

60

Τανάγρας

anemart@otenet.gr

Ενήμεροι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί έως τις 30/6/2018, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
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Οργάνωση Παραγωγών
Βιομηχανικής Τομάτας Αγροτικός Συνεταιρισμός

Λεβαδέων

tomatasgi@gmail.com

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Λιβαδειάς Ο Αιχμέας

Λεβαδέων

mng@aixmeas.gr

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αράχωβας

Διστόμου-ΑράχωβαςΑντίκυρας

aixmeas@aixmeas.gr

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Ορχομενού

Οροχομενού

a.s.orchomenos@gmail.com

Εύβοια/Σκύρος
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Ταξιάρχη

Ιστιαίας-Αιδηψού

figs.taxiarxi@gmail.com

Αγροτικός Οινοποιητικός
Συνεταιρισμός Κάρυστου
Μαρμαρίου

Καρύστου

oino66@otenet.gr

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Λουκισίων

Χαλκιδέων

alibinisisconsulting@yahoo.gr

Αγροτικός Ελαιοπαραγωγικός Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας
Συνεταιρισμός Ροβιών
Άννας

rovcoop@otenet.gr

Φθιώτιδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Παραγωγών Κελυφωτού
Φιστικιού Μώλου Φθιώτιδας

Μώλου-Αγίου
Κωνσταντίνου

a.s.fistikimolou@gmail.com

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Λιανοκλαδίου

Λιανοκλαδίου

agrlian@otenet.gr

Αγροτικός Ελαιουργικός
Συνεταιρισμός Λιβανάτων

Λοκρών

8486600@gmail.com

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Στέβια Ελλάς

Λαμιέων

info@stevianet.gr

Αγροτικός Ελαιουργικός
Συνεταιρισμός Στυλίδας

Στυλίδος

info@stylidacoop.gr

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Νέου Μοναστηριού

Δομοκού

as.n.monastiri@gmail.com
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Αγροτικός Συνεταιρισμός
Ελαιουργικός Σπαρτιάς

Στυλίδος

as.spartias@gmail.com

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Βάρδαλης

Δομοκού

taxabout@yahoo.gr

Γεωργικός Ελαιουργικός
Πιστωτικός Συνεταιρισμός
Αγίου Κωνσταντίνου

Μώλου-Αγίου
Κωνσταντίνου

elaiourgikosak@gmail.com

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Φιστικοπαραγωγών Μάκρης

Μακρακώμης

kelyfoto.fistiki@gmail.com

Μελισσοκομικός
Συνεταιρισμός Λαμίας

Λαμιέων

info@melitteas.com

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Ομβριακής

Δομοκού

omvria1@otenet.gr

Συνεταιρισμός Αγροτών
Θεσσαλιώτιδος

Δομοκού

thesalis@otenet.gr

Συνεταιρισμός Αγροτών ΤΚ
Φραντζή

Λαμιέων

agrefin@otenet.gr

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Βαμβακουργικών
Δημητριακών &
Κτηνοτροφικων Προϊόντων
Λαμίας

Λαμιέων

info@easlamias.gr

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μαλεσίνας Αθηνά

Λοκρών

agrosunathina@gmail.com

Φωκίδα
Ελαιουργικός Αγροτικός
Συνεταιρισμός Άμφισσας

Δελφών

amfisaun@hol.gr

5. Σύνδεση Τουριστικών Επιχειρήσεων με Αγροτοδιατροφικό Τομέα
5.1.

Μεθοδολογία με την Οποία Προτείνεται να Επιδιωχθεί η Σύνδεση

Ο αγροδιατροφικός τομέας, στην περίπτωση της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς
Ελλάδας, αποτελεί στρατηγικό χαρακτηριστικό της ίδιας της διαδρομής. Αυτό συμβαίνει και
γιατί υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή πολύ σημαντικός πλούτος, από πλευράς επιχειρήσεων
του τομέα αλλά και ξεχωριστών, για διάφορους λόγους, προϊόντων, αλλά και γιατί η
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εποχικότητα του τουρισμού στην συγκεκριμένη περιφέρεια είναι δυνητικά πολύ ευρύτερη από
τον κλασικό τουρισμό ηλίου και θάλασσας που αναπτύσσεται σε άλλες περιοχές.
Μεγαλύτερης διάρκειας εποχικότητα που συνεπάγεται αναβαθμισμένο ρόλο για τη
γαστρονομία στη συγκεκριμένη Διαδρομή. Χωρίς την γαστρονομία, κρίσιμο στοιχείο της
οποίας είναι τα τοπικά προϊόντα και η τοπική κουζίνα, οι εκδρομές στην περιοχή στις
περιόδους του χειμερινού, φθινοπωρινού και ανοιξιάτικού τουρισμού χάνουν ένα καθοριστικό
για την ελκυστικότητα τους στοιχείο.
Επίσης ο αγροδιατροφικός τομέας έχει αφ’ εαυτού ιδιαίτερη σημασία στην συγκεκριμένη
περιοχή και η προώθηση του αποτελεί σημαντικό στόχο της αναπτυξιακής προσπάθειας,
όπως εφαρμόζεται και εμπράκτως από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της
πρωτοβουλίας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας.
Συνεπώς η σύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα πρέπει να είναι οργανικά και λειτουργικά
συνυφασμένη με την ίδια την καθημερινή λειτουργία της Διαδρομής και να επιδιώκεται η
επίτευξη της όχι μόνο στο πλαίσιο των κανόνων που διέπουν το τοπικό σύμφωνο ποιότητας
και ανάπτυξης, αλλά και με ενεργή και διαρκή προώθηση της σχετικής προσπάθειας.
Απαιτεί δηλαδή τόσο την διαρκή και ενεργή επικοινωνία με τους stakeholders της Διαδρομής
και από τις δύο πλευρές του φάσματος, εστίαση και καταλύματα από τη μία παραγωγοί από
την άλλη, όσο και τη δημιουργία τακτικών «θεσμοθετημένων» ευκαιριών και γεγονότων, που
θα υπενθυμίζουν, ενθαρρύνουν και πολλαπλασιάζουν την εμβάθυνση της σχετικής σύνδεσης,
μέχρι τουλάχιστον να διασφαλιστεί ότι αυτή θα αποτελεί πλέον μέρος της ίδιας της κουλτούρας
της Διαδρομής, ιδανικά δε και της κουλτούρας ατομικά των επιχειρήσεων που
πρωταγωνιστούν σε αυτήν.
Για το σκοπό αυτό και -τουλάχιστον για την πρώτη πενταετία λειτουργίας της- προτείνουμε
την ειδική ανάθεση της διασύνδεσης των τουριστικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις της
Στερεάς Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, σε στέλεχος που θα
λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών.

5.2.

Τεκμηρίωση της Αναγκαιότητας Ύπαρξης Στελέχους που θα Λειτουργεί
ως Ενδιάμεσος/Μεσολαβητής Μεταξύ του Τουριστικού Επιχειρηματία
και του Τοπικού Μικρού Παραγωγού

Υπάρχει σειρά λόγων που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα του «στελέχους μεσολαβητή».
Ενδεικτικά αναφέρουμε τους ακόλουθους:
▪

Η σημασία της πραγματικής, καθημερινής, ανθρώπινης επαφής. Οι παραγωγοί
τοπικών και παραδοσιακών αγροδιατροφικών προϊόντων έχουν στη συντριπτική
πλειοψηφία τους μικρό μέγεθος και δεν στηρίζονται, στον τρόπο με τον οποίο
επιχειρούν, τόσο σε κανόνες και γραφειοκρατικές διαδικασίες, όσο στην προσωπική
επαφή και στη δημιουργία εμπιστοσύνης με τους κάθε είδους συνεργάτες τους. Στην
ουσία λειτουργούν ως τμήματα ευρύτερων άτυπων δικτύων συνεργασιών, που έχουν
ως συγκολλητική ουσία τις αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Το ίδιο και
η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες εστίασης
στην περιοχή, αλλά και των περισσότερων καταστημάτων από τα οποία αγοράζουν
τοπικά προϊόντα οι τουρίστες και επισκέπτες. Αντίστοιχα όμως και σε ό,τι αφορά τα
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ξενοδοχεία και καταλύματα υπάρχει στη συγκεκριμένη περιφέρεια πολύ μεγάλος
αριθμός επιχειρήσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά (μικρότερες επιχειρήσεις που δεν
ανήκουν σε αλυσίδες). Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Περιφέρεια έχουμε 457
ξενοδοχεία 3,2 και 1 αστέρων, έναντι μόλις 54 με 4 και 5 αστέρια, ενώ και μεταξύ των
τετράστερων και πεντάστερων ξενοδοχείων υπάρχουν πολλά μικρότερα (μπουτίκ
hotels).
▪

Ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκομένων και οι μικρές αρχικές πωλήσεις. Οι
ενδιαφερόμενοι από τις δύο πλευρές του φάσματος είναι τόσοι πολλοί ώστε ένα από
τα βασικά εμπόδια για να υπάρξει ουσιαστική μεταξύ τους διασύνδεση είναι το μικρό
οικονομικό όφελος, σε σχέση με την προσπάθεια που απαιτείται, από τις πραγματικές
πωλήσεις που πετυχαίνει ο παραγωγός σε επιμέρους σημεία πώλησης. Ένα μπαρ σε
μια ακτή της Σκύρου, που δουλεύει καλά μερικούς μήνες το καλοκαίρι δεν δικαιολογεί
από πλευράς π.χ. πωλήσεων φυστικιών το κόστος για να αναλάβει τη σχετική
πρωτοβουλία προσωπικής επαφής ένας παραγωγός από τη Φθιώτιδα. Η παρουσία
ενός μονίμου συνδέσμου, που θα μειώνει καταλυτικά με διάφορους τρόπους το σχετικό
κόστος για να υπάρξει η επαφή, να δημιουργηθεί η αμοιβαία επωφελής διασύνδεση
και να υπερβούν, τόσο οι παραγωγοί όσο και αυτοί που προσφέρουν τουριστικές
υπηρεσίες, αυτή τη δυσκολία, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία της
διασύνδεσης. Αν η αγορά μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα από μόνη της με μία
κεντρικά κατευθυνόμενη καινοτομία, όπως για παράδειγμα το «Ελληνικό Πρωινό»61,
τότε το «Ελληνικό Πρωινό» δεν θα ήταν παρόν σε μόλις 26 ξενοδοχεία σε περιοχές με
γεωγραφική συνάφεια με τη Διαδρομή. Εμπειρία που δυστυχώς δεν αφορά μόνο στη
Στερεά Ελλάδα και δείχνει ότι δεν υπάρχει αυτοματοποίηση σε ό,τι αφορά τη
δημιουργία των σχετικών δικτυώσεων χωρίς την επένδυση σε ανθρώπινους πόρους,
σε δημιουργία εμπιστοσύνης, σε άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και
παρεξηγήσεων, σε δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας διπλής κατεύθυνσης μεταξύ των
δύο πλευρών, και σε ενεργή προσπάθεια αποφόρτισης της αναπόφευκτης διάψευσης
που δημιουργούν υπερβολικές προσδοκίες και ο αργός ρυθμός ανάπτυξης που
σχεδόν πάντοτε έχουν οι προσπάθειες αυτού του είδους.

▪

Η γνώση σε βάθος συνθηκών και ανθρώπων αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία
της διασύνδεσης. Ακόμα η ενεργή επικοινωνία με ένα κοινό με ειδικά και ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά όπως είναι τόσο οι μικροί παραγωγοί όσο και η παροχή υπηρεσιών
εστίασης, αλλά και τα τοπικά σημεία πώλησης προς στα οποία έχουν πρόσβαση οι
τουρίστες και επισκέπτες απαιτεί γνώση και εμβάθυνση, από την πλευρά του Φορέα
Διαχείρισης της Διαδρομής, για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των
σχετικών επιχειρήσεων, που έχουν και έντονες γεωγραφικές και εποχικές
διαφοροποιήσεις. Γνώση που δεν μπορεί να συσσωρευτεί με την κατά περίπτωση
απευθείας ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών σε τρίτους.

Μια πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την προώθηση της ελληνικής κουζίνας και
ελληνικών τοπικών προϊόντων στο πρωινό που προσφέρουν τα ελληνικά ξενοδοχεία.
61
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5.3.

Περιγραφή των Δράσεων του Στελέχους για την Εξειδίκευση της
Ζήτησης από την Πλευρά των Τοπικών Επιχειρηματιών και την Κάλυψή
της από τους Παραγωγούς

Το στέλεχος που θα αναλάβει την προσπάθεια διασύνδεσης προτείνεται να αναλάβει τις
ακόλουθες πρωτοβουλίες, σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης της
Διαδρομής:
▪

Αρχική έρευνα καταγραφής της παρούσας γνώσης, χρήσης και ανάδειξης των
τοπικών προϊόντων από καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία και καταλύματα καθώς και
των δυνητικών αναγκών και ζητούμενων τιμών.

▪

Ενεργό πρόγραμμα προσέλκυσης επιλεγμένων παραγωγών στο πρόγραμμα
διασύνδεσης, με δράσεις επικοινωνίας και προσωπικής «πώλησης», μέσω μικρών
εκδηλώσεων και επιλεγμένων επισκέψεων στους χώρους παραγωγής. Για το σκοπό
αυτό θα προετοιμαστεί σχετική συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος
διασύνδεσης, η οποία θα σταλεί καταρχήν σε επιλεγμένους παραγωγούς σε
συνεργασία και με τους πιθανούς συμμάχους του προγράμματος (π.χ.
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας). Στη συνέχεια θα οργανωθούν μικρές
(ανοικτές) εκδηλώσεις, ανά νομό ή περιοχή, όπου θα γίνει η σχετική παρουσίαση, ενώ
σε σημαντικούς για την επιτυχία του έργου παραγωγούς θα επιδιωχθεί η επίσκεψη στο
χώρο παραγωγής. Οι εκδηλώσεις θα επιδιωχθεί να προβληθούν στα τοπικά ΜΜΕ έτσι
ώστε να υπάρχει και σχετική διάχυση της πληροφορίας σε όλους τους τοπικούς
παραγωγούς. Τέλος η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να μπορεί να
συμπληρώνεται με μεγάλη ευκολία ηλεκτρονικά σε σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας του
Φορέα Λειτουργίας της Διαδρομής.

▪

Σχεδιασμός πενταετούς και ετήσιου προγράμματος δράσεων διασύνδεσης, που θα
υλοποιείται από το Φορέα Λειτουργίας της Διαδρομής, με ευθύνη του στελέχους. Το
πρόγραμμα δράσεων μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
i.

Δημιουργία καταλόγων με όλα τα στοιχεία των υπευθύνων για αγορές στα
καταστήματα εστίασης, τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα, καθώς και με τις
τοπικές επιχειρήσεις-παραγωγούς τοπικών προϊόντων που θα είχε αξία και
σημασία να συμμετάσχουν στη Διαδρομή. Οι αγοραστές σε πολλές
περιπτώσεις θα είναι οι ίδιοι οι επιχειρηματίες των μικρών επιχειρήσεων
εστίασης, σε άλλες όμως μπορεί να πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα (σεφ
ή μάγειροι, υπεύθυνοι αγορών ξενοδοχείων κ.λπ.).

ii.

Εμπλοκή στη διασύνδεση εταιριών διανομής τροφίμων με στόχο την
επίλυση του προβλήματος των μεταφορών μικρών ποσοτήτων. Το στέλεχος
θα έρθει σε επαφή με τα μέλη του cluster (επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία
και καταλύματα) και τους επιλεγμένους τοπικούς παραγωγούς και θα
καταγράψει τις εταιρίες διανομής που χρησιμοποιούν. Στη συνέχεια θα επιλεγεί
αριθμός διανομέων (τοπικών ή εθνικών, που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή), που θα μπορούσαν να καλύψουν ικανοποιητικά τη σχετική
διασύνδεση (δυνητικά το 90% τουλάχιστον των μελών του cluster), οι οποίοι
θα προσκληθούν να συνδράμουν στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων
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διευκολύνοντας σε πρακτικό επίπεδο την σχετική διασύνδεση, στο πλαίσιο των
ειδικών event Β2Β που θα αναλυθούν στη συνέχεια.

▪

iii.

Πρόγραμμα προβολής των τοπικών προϊόντων στα αντίστοιχα μέλη του
cluster (επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία και καταλύματα). Το πρόγραμμα
προβολής, το οποίο μπορεί και θα ήταν σκόπιμο να οργανωθεί σε συνεργασία
με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας, αλλά και την Ένωση
Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος, μπορεί να περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων. Δημιουργία ιστοσελίδας -σε συνεργασία με την Agora Central
Greece- και τριμηνιαίου newsletter, που θα παρουσιάζουν τα τοπικά προϊόντα
που έχουν επιλεγεί, καθώς και τρόπους χρήσης τους (συνταγές κ.λπ.). Ετήσια
συνάντηση, που θα πραγματοποιείται κάθε φορά σε διαφορετικό νομό της
Στερεάς, όπου θα προσκαλούνται τα αντίστοιχα μέλη του cluster και οι τοπικοί
παραγωγοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (ενδοχομένως και στο πλαίσιο
της «ημέρας συνεργειών» που αναφέρεται σε επόμενο κεφάλαιο). Στη
συνάντηση αυτή θα υπάρχει παρουσίαση των τοπικών προϊόντων που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα (με τη μορφή προθηκών ή και μικρών
περιπτέρων) και ευκαιρία για συναντήσεις B2B. Επίσης, σε συνεργασία με
επώνυμο ή επώνυμους σεφ με καταγωγή από τον συγκεκριμένο νομό, μπορεί
να υπάρχει και ένα τμήμα της εκδήλωσης που θα αφιερώνεται στην ανάδειξη
της τοπικής κουζίνας του συγκεκριμένου νομού και στους τρόπους που
μπορούν οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα τοπικά προϊόντα62. Στις
συναντήσεις αυτές θα προσκαλούνται επίσης και επιχειρήσεις πώλησης
τοπικών προϊόντων σε επισκέπτες/τουρίστες αλλά και οι τοπικοί υπεύθυνοι
αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που έχουν στο σχεδιασμό τους την ανάδειξη
τοπικών προϊόντων (τέτοιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει για παράδειγμα ο ΑΒ
Βασιλόπουλος63). Οι εκδηλώσεις αυτές θα λειτουργούν και ως εργαλεία για τη
διεύρυνση της συμμετοχής στο cluster, συνεπώς θα είναι ανοικτές και σε μη
μέλη, τα οποία θα προσκαλούνται με ειδική στόχευση επικεντρωμένη καταρχήν
στον νομό, όπου οργανώνεται η εκδήλωση. Οι εκδηλώσεις θα προβάλλονται
πριν και μετά από το Φορέα Λειτουργίας στα τοπικά και στα εθνικά ΜΜΕ.

iv.

Προσέγγιση των ξενοδοχείων, καταλυμάτων και επιχειρήσεων εστίασης και
αναψυχής, στις περιόδους διαμόρφωσης του μενού τους (ανάλογα με την
περίπτωση άνοιξη και φθινόπωρο), για να εντάξουν τοπικά προϊόντα στο μενού
τους. Η εκστρατεία αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί και διαφημιστικά μέσα ή/και
direct marketing (τοπικά μέσα, social media, επιστολές με δείγματα κ.λπ.),
αλλά και ειδικές προσπάθειες προώθησης από τους συνεργαζόμενους με το
πρόγραμμα διανομείς.

Πρόγραμμα προθηκών και δώρων αναχώρησης. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει ως
στόχο να δημιουργήσουν τα μέλη του cluster που με οποιοδήποτε τρόπο προσφέρουν
υπηρεσίες εστίασης προθήκες με τις οποίες θα προβάλλονται τα τοπικά προϊόντα τα
οποία απολαμβάνουν οι επισκέπτες τουρίστες στο μενού τους, έτσι ώστε κάθε μέλος

Εδώ μπορεί να αξιοποιηθεί και το βιβλίο «Στερεά Ελλάδα. Πάρε μια Γεύση». Είναι μια πρωτοβουλία της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την ολοκληρωμένη καταγραφή και παρουσίαση του γαστρονομικού
πολιτισμού της περιοχής, όπου αποτυπώνονται με πλούσιο φωτογραφικό υλικό τοπικά προϊόντα, παραδόσεις,
έθιμα και παραδοσιακές συνταγές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
63 ΑΒ Βασιλόπουλος: 3η Χρονιά Zampple Booster, Business News (2017).
62
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του cluster να λειτουργεί ως σημείο προβολής της τοπικής παραγωγής και
γαστρονομίας. Οι σχετικές προθήκες μπορεί να σχεδιαστούν ενιαία και να έχουν εκτός
από τα δείγματα των προϊόντων και έντυπο υλικό ενημέρωσης των πελατών για την
προέλευση, τις ιδιότητες, την ιστορία και την γαστρονομική χρήση των προϊόντων,
καθώς και για τα κοντινότερα σημεία διάθεσης των προϊόντων (στο βαθμό που δεν
είναι επιθυμητό ή νομικά εφικτό η προμήθεια να γίνεται από την ίδια την επιχείρηση)64.
Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος προτείνεται η δημιουργία ενός προγράμματος
δώρων αναχώρησης, που μπορεί να προσφέρουν τα ξενοδοχεία και καταλύματα που
συμμετέχουν στο cluster, σε συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς, το οποίο
επίσης θα οργανώνει ο φορέας λειτουργίας και θα συνοδεύεται με τις αντίστοιχες
πληροφορίες για την προέλευση, τις ιδιότητες, την ιστορία και την γαστρονομική χρήση
των προϊόντων.
▪

Συνεργασία με επώνυμο(α) e-shop. Για τη διευκόλυνση των πωλήσεων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό ο Φορέας Λειτουργίας (πιθανόν και σε συνεργασία με την
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας, αλλά και την Ένωση Οινοπαραγωγών
Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος), μπορεί να συνεργαστεί με επώνυμο ή επώνυμα eshop, που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση στα προϊόντα
που προβάλλονται στο πρόγραμμα προθηκών και δώρων αναχώρησης και μετά την
αναχώρησή τους, ανεξαρτήτως των δυνατοτήτων διανομής των τοπικών παραγωγών
στην περιοχή -ή/και χώρα- στην οποία κατοικούν.

▪

Συνεργασία με το πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» για την διαμόρφωση τοπικών
πρωινών των επιμέρους περιοχών του προορισμού, με βάση τα διαθέσιμα τοπικά
προϊόντα και την αντίστοιχη τοπική μαγειρική παράδοση, σε συνεργασία με επώνυμο
ή επώνυμους σεφ με καταγωγή από την κάθε περιοχή.

Εξυπακούεται ότι το σύνθετο αυτό πρόγραμμα απαιτεί ομαδική προσπάθεια και το στέλεχος
που θα αναλάβει θα πρέπει να αποτελεί μέλος μιας ομάδας που θα αποτελείται από
επιλεγμένα στελέχη του Φορέα Λειτουργίας και ενδεχομένως και στελέχη ιδιωτικών
επιχειρήσεων και θα έχει την εποπτεία του προγράμματος και των σημαντικών αποφάσεων
που αφορούν τον σχεδιασμό του. Η κύρια ευθύνη υλοποίησης θα βαρύνει βέβαια το
συγκεκριμένο στέλεχος.

5.4.

Υπηρεσίες Υποστήριξης από Τρίτους που θα Χρειαστεί το Στέλεχος για
την Ενίσχυση των Παραγωγών

Οι υπηρεσίες υποστήριξης που θα χρειαστεί το στέλεχος που θα αναλάβει το έργο της
διασύνδεσης θα εξαρτηθούν από το πρόγραμμα δράσεων που θα εγκρίνει ο φορέας.
Ενδεικτικά, με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο μπορούμε να
διαχωρίσουμε σε δύο κατηγορίες τις σχετικές υπηρεσίες:
▪

64

Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν να προσφέρουν πιθανοί σύμμαχοι στην υλοποίηση του
προγράμματος. Εδώ περιλαμβάνονται για παράδειγμα τοπικοί φορείς όπως η
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας και η Ένωση Οινοπαραγωγών
Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος, η Agora Central Greece δυνητικοί επαγγελματικοί
συνεργάτες όπως οι συνεργαζόμενοι διανομείς ή/και συνεργαζόμενα e-shop, εθνικοί

Βλέπε το concept των εστιατορίων της ERGON.
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φορείς όπως το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας στο θέμα του «Ελληνικού
Πρωινού» κ.λπ.
▪

5.5.

Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν να προσφέρουν εξωτερικοί συνεργάτες, στους οποίους
μπορεί να περιλαμβάνονται εταιρίες ερευνών (για την αρχική έρευνα), εταιρίες
παροχής διαφημιστικών και άλλων παρεμφερών υπηρεσιών (δημιουργία
ηλεκτρονικών και έντυπων καταχωρήσεων και ειδικών εντύπων, αγορά χώρου και
χρόνου στα τοπικά μέσα, επώνυμοι σεφ, εταιρίες που εξειδικεύονται στη διοργάνωση
εκδηλώσεων κ.λπ.).

Δυνατότητες Δημιουργίας Διασυνδέσεων Μεταξύ των Παραγωγών/
Ενίσχυση της Αλυσίδας Αξίας, με Στόχο την Αποτελεσματικότερη
Κάλυψη της Ζήτησης από τον Τουριστικό Τομέα.

Οι δυνατότητες δημιουργίας διασυνδέσεων μεταξύ των ίδιων των παραγωγών είναι
συνάρτηση του βαθμού συνεργατικότητας που ήδη υφίσταται μεταξύ τους, αλλά και του
κεφαλαίου εμπιστοσύνης που θα μπορέσει σταδιακά να δημιουργήσει ο Φορέας Λειτουργίας
της Διαδρομής, σε ό,τι αφορά τους τοπικούς παραγωγούς. Ο βαθμός συνεργατικότητας στον
αγροδιατροφικό τομέα είναι δυστυχώς σε ολόκληρη την Ελλάδα πολύ χαμηλότερος του
κοινωνικά επιθυμητού και η Στερεά Ελλάδα -παρά ενδιαφέρουσες καινούριες πρωτοβουλίες
όπως αυτή της Περιφέρειας (Αγροδιατροφική Σύμπραξη), στην οποία έχουμε ήδη αναφερθείδεν αποτελεί εξαίρεση.
Επίσης σε ό,τι αφορά τη δημιουργία εμπιστοσύνης η σχετική προσπάθεια χρειάζεται χρόνο
και επιτυχίες για να φέρει αποτελέσματα. Η σχετική θεωρία για τη δημιουργία εμπιστοσύνης
την θεωρεί ως μια δυναμική διαδικασία65 και υπάρχει αντίστοιχο μοντέλο (Lewicki and Bunker
1996), με βάση το οποίο αναπτύσσεται δυναμικά σε τρία αλληλεπικαλυπτόμενα και διαδοχικά
επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά στην «εμπιστοσύνη με βάση το κόστος-όφελος», το οποίο
στηρίζεται στον υπολογισμό. Στον βαθμό δηλαδή που τα μέρη προσδοκούν άμεσα οφέλη από
την τήρηση εκ μέρους τους σχέσεων εμπιστοσύνης. Στο πεδίο αυτό θα κριθεί σε πρώτη φάση
η δυνατότητα δημιουργίας διασυνδέσεων μεταξύ των παραγωγών. Αν ο Φορέας Λειτουργίας,
με τις πρωτοβουλίες που προαναφέραμε, μπορέσει και οδηγήσει σε μικρή έστω αύξηση των
πωλήσεων των παραγωγών που συμμετέχουν στους πρώτους δώδεκα με δεκαοκτώ μήνες
της σχετικής προσπάθειας, τότε θα δημιουργηθεί ένα πρώτο επίπεδο εμπιστοσύνης, με βάση
το όφελος που είναι απολύτως αναγκαίο για μπορεί να προχωρήσει οποιαδήποτε περαιτέρω
προσπάθεια για τη διασύνδεση μεταξύ των παραγωγών.
Το δεύτερο επίπεδο, αφορά με βάση την σχετική θεωρία στην «εμπιστοσύνη με βάση την
γνώση», η οποία αναπτύσσεται στην πορεία του χρόνου, με βάση τη μόνιμη επαφή των
ανθρώπων μεταξύ τους και στηρίζεται στην επαρκή γνώση του άλλου μέρους, επί της οποίας
μπορεί βάσιμα να στηριχθεί η προσδοκία για την συμπεριφορά του. Στην προκειμένη
περίπτωση το δεύτερο επίπεδο εμπιστοσύνης θα επιδιωχθεί να οικοδομηθεί με τη βοήθεια
των ετήσιων εκδηλώσεων διασύνδεσης, που θα δίνουν την ευκαιρία στους παραγωγούς των
τοπικών προϊόντων να βρίσκονται μεταξύ τους σε περιβάλλον που ενθαρρύνει στην μεταξύ
τους εξοικείωση και γνωριμία στη βάση κοινών (και όχι ανταγωνιστικών) επιδιώξεων. Η φάση
αυτή θα χρειαστεί μια διετία ή τριετία για να αρχίσει στοιχειωδώς να λειτουργεί, παράλληλα με
65

Paliszkiewicz Joanna Olga. Trust Management: Literature Review. Warsaw University of Life Sciences.
Poland. Management, Volume 6, Winter 2011.
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άλλες σχετικές ευκαιρίες συνάντησης στο πλαίσιο συμμαχικών φορέων που
προαναφέρθηκαν, για να μπορέσει η πρωτοβουλία σταδιακά να περάσει στο τρίτο επίπεδο,
στην «εμπιστοσύνη με βάση την ταύτιση», που στηρίζεται στη δημιουργία κοινής ταυτότητας.
Επισημαίνουμε εδώ ότι στην πορεία του χρόνου, όταν η εμπιστοσύνη μεταβαίνει σταδιακά
από το πρώτο στο τρίτο επίπεδο -επιτυγχάνεται δηλαδή πλέον όχι με βάση το κόστος/όφελος,
αλλά με βάση την ταύτιση- τότε αποτελεί εξαιρετικά ισχυρή συγκολλητική ουσία και μεγάλο
δυνητικό πλεονέκτημα για τον οργανισμό ή την ομάδα που τη διαθέτει.
Παρόλα αυτά με δεδομένο ότι υφίστανται ήδη σχετικές πρωτοβουλίες διασύνδεσης μεταξύ
των παραγωγών, που έχει ήδη αναλάβει η περιφέρεια ή και οι ίδιοι, στις οποίες αναφερθήκαμε
στο κεφάλαιο των συμμάχων, θεωρούμε ότι ο Φορέας Λειτουργίας πρέπει να αξιοποιήσει το
κεφάλαιο εμπιστοσύνης που θα οικοδομήσει για να τις ενισχύσει και να μην επιδιώξει να
δημιουργήσει διαφορετικές δομές ή πρωτοβουλίες. Άλλωστε ο όγκος των άμεσων πωλήσεων
που μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να κινητοποιήσει η σχετική προσπάθεια δεν είναι
δυνατόν να καλύψει σημαντικό μέρος της παραγωγικής δυνατότητας της σχετικής τοπικής
παραγωγής, αφού οι επισκέπτες/τουρίστες αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με
τις δυνητικές εθνικές και (κατά μείζονα λόγο) διεθνείς αγορές, η αποτελεσματική διείσδυση
στις οποίες αποτελεί τον μείζονα στόχο του αγροδιατροφικού τομέα. Το γεγονός αυτό έχει
ιδιαίτερη σημασία και για τη δημιουργία ισχυρότερων κοινών δεσμών μεταξύ των παραγωγών,
που θα ενθαρρύνουν τη μεταξύ τους συνεργασία, στα πλαίσια που αναφέραμε. Γιατί λόγω του
μικρού μεγέθους της σχετικής αγοράς (τουρίστες, επισκέπτες), σε σχέση με την εθνική και
διεθνή αγορά, η πρωτοβουλία της διασύνδεσης έχει περισσότερο χαρακτήρα προβολής και
προώθησης και δημιουργίας ενός ευρύτερου περιβάλλοντος που θα αυξάνει την άυλη αξία
των προϊόντων τους. Η πλευρά αυτή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με τον
ανταγωνισμό για τις σχετικές πωλήσεις μεταξύ τουριστών/επισκεπτών, που θα μπορούσε να
υπάρξει μεταξύ επιχειρήσεων που πωλούν παρεμφερή προϊόντα.
Σε ό,τι αφορά τώρα την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας αυτή αφορά τη βελτίωση της ποιότητας,
της ποικιλίας και της διαθεσιμότητας από την πλευρά των παραγωγών, που μπορεί να τεθεί
ως προϋπόθεση από την πλευρά του Φορέα Λειτουργίας ή και των μελών της δικτύωσης που
θα κληθούν να αγοράσουν και να προωθήσουν τα σχετικά προϊόντα. Το ερώτημα το οποίο
τίθεται εν προκειμένω είναι διπλό:
▪

Πρέπει η βελτίωση αυτή να τεθεί με το χαρακτήρα κανόνων και προϋποθέσεων ή με
τη μορφή παροτρύνσεων και ευκαιριών;

▪

Πρέπει η βελτίωση αυτή να επιδιωχθεί στην πρώτη φάση της λειτουργίας του Φορέα
και της προσπάθειας διασύνδεσης ή να εισαχθεί σταδιακά στη διάρκεια της πρώτης
πενταετίας λειτουργίας του.

Η απάντηση και στα δύο ερωτήματα είναι κοινή και βασίζεται στην θεωρητική ανάλυση που
προαναφέρθηκε. Η στόχευση πρέπει να τεθεί από την αρχή, όχι όμως -στην πρώτη φάση
τουλάχιστον- με τον χαρακτήρα αυστηρών κανόνων και προϋποθέσεων και η εφαρμογή της
να προωθηθεί σταδιακά καθώς θα δημιουργείται κοινό κεφάλαιο εμπιστοσύνης και κοινής
ταυτότητας μεταξύ των ενδιαφερομένων. Τα δε εργαλεία που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν
στην πρώτη φάση προτείνεται να είναι ήπια και παραδειγματικά (π.χ. βραβεύσεις όσων
επιδιώκουν την υψηλή ποιότητα, επισκέψεις μελών του cluster σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις,
ανάδειξη αντίστοιχων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των μέσων προβολής (έντυπα newsletter,
προθήκες κ.λπ.), έτσι ώστε χωρίς να εμποδίζεται η ευρεία συμμετοχή να δίνονται κίνητρα και
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να επαναβεβαιώνεται διαρκώς η κατεύθυνση της προσπάθειας προς την ποιότητα και την
πιστοποίησή της.

5.6.

Εντοπισμός και Τεκμηριωμένη Πρόταση των Τοπικών Προϊόντων του
Αγροδιατροφικού Τομέα που Κρίνονται Πρόσφορα για να
Συμμετάσχουν στη Διαδρομή και Καταγραφή Επιλεγμένων
Προτεινόμενων Παραγωγών

Τα Κριτήρια
Η συμμετοχή τοπικών προϊόντων και παραγωγών στη Διαδρομή δεν πρέπει καταρχήν να
αποτελεί μια κλειστή διαδικασία, στην οποία οποιοσδήποτε, έστω και με τεκμηριωμένο τρόπο
και στη βάση κριτηρίων, αποφασίζει να αποκλείσει ένα προϊόν ή παραγωγό της περιοχής που
με νόμιμο τρόπο παράγει και εμπορεύεται προϊόντα στην περιοχή και βεβαιώνει την
τοπικότητα των προϊόντων σε ό,τι αφορά την προέλευσή τους. Στην πρώτη φάση λοιπόν
προτείνεται ότι η σχετική διαδικασία βεβαίωσης της τοπικότητας να έχει τον χαρακτήρα
αυτοδέσμευσης, που συνοδεύεται προαιρετικά με όποια αναγκαία κατά περίπτωση
τεκμηρίωση από τον ίδιο -και με ευθύνη του- τον παραγωγό. Σε περίπτωση που προκύψει
κάποιο πρόβλημα (π.χ. τυρί ή κρέας που εμφανίζεται ως τοπικό και αποδεικνύεται ότι είναι
εισαγόμενο από το εξωτερικό), αυτό θα πρέπει να επιδιώκεται να λυθεί με ήπιο τρόπο στην
πρώτη φάση και σε περίπτωση επανάληψης το θέμα να τίθεται στο αρμόδιο όργανο του
Φορέα Λειτουργίας.
Το ανοικτό της διαδικασίας δεν σημαίνει όμως ότι ο Φορέας δεν θα εφαρμόσει κριτήρια για
την προσέλκυση προϊόντων και παραγωγών που θα είναι οι καταλληλότεροι για να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα διασύνδεσης. Η διαφορά στην προσέγγιση μεταξύ των
λιγότερο ή και περισσότερο κατάλληλών θα είναι ότι οι τελευταίοι θα επιδιωχθεί να
προσελκυστούν με ένα στοχευμένο στους ίδιους και ενεργό πρόγραμμα επικοινωνίας και
προσωπικής «πώλησης», το οποίο συνοπτικά έχει ήδη περιγραφεί σε προηγούμενο
υποκεφάλαιο.
Τα κριτήρια τώρα που προτείνεται να εφαρμοστούν είναι τα ακόλουθα:
▪

Κατάλληλο γεωγραφικό πεδίο για την επίτευξη της διασύνδεσης. Με δεδομένο ότι η
τοπικότητα στην Στερεά Ελλάδα έχει πολλαπλούς πόλους (π.χ. διαφορετική στην
Εύβοια ή στη Σκύρο, διαφορετική στο Καρπενήσι, διαφορετική στην Αράχωβα), ένα
από τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμοστούν είναι η τοπικότητα όπως την
αντιλαμβάνεται τόσο ο παραγωγός όσο και το μέλος του cluster που αγοράζει η
προβάλει το προϊόν και βέβαια και ο επισκέπτης/τουρίστας που έχει επιλέξει να κάνει
τη Διαδρομή. Για παράδειγμα ένα τυρί από την Αράχωβα δεν είναι «τοπικό» στη
Σκύρο, ιδίως αν υπάρχει εκεί παρεμφερές τοπικό τυρί. Κατά την επιλογή των
προϊόντων θα πρέπει συνεπώς να επιδιωχθεί να καλυφθούν κατά το δυνατόν με
τοπικά προϊόντα όλοι οι επί μέρους πόλοι, αλλά και να ληφθεί η τοπικότητα τους
υπόψη κατά την προσπάθεια διασύνδεσης, διαχωρίζοντας τα τοπικά από τα
υπερτοπικά προϊόντα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο παρουσίασης και προώθησης στα
μέλη του cluster.
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▪

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τοπικού προϊόντος. Τα πλεονεκτήματα αυτά δεν
αφορούν τις τιμές, που δεν είναι κάτι στο οποίο μπορεί να υπεισέλθει το cluster, αλλά
τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα προτεραιότητα έχουν τα επώνυμα
προϊόντα σε σχέση με τα ανώνυμα, τα πιστοποιημένα ή/και τα βιολογικά, αυτά που
έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά, αυτά που έχουν μοναδικότητα ή σπανιότητα και αυτά
που έχουν ιδιαίτερους δεσμούς με την τοπική παράδοση (γαστρονομική ή άλλη).
Αυτονόητο είναι ότι τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν τα προϊόντα ΠΟΠ66 ή ΠΓΕ67,
καθώς και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ)68, κατηγορία η
οποία για την ώρα όμως δεν έχει αξιοποιηθεί στην Ελλάδα69, όμως δεν εξαντλούνται
σ’ αυτά αφού αν κάποιο συγκεκριμένο προϊόν έχει αξία για τον προορισμό/διαδρομή
με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν δεν θα πρέπει να αποκλειστεί γιατί δεν έχει
πραγματοποιηθεί η τυπική του ένταξη σε κάποια από τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
Ιδίως αν αντιμετωπίζεται ως ελκυστικό από τους ίδιους τους «πελάτες» (από τα μέλη
του cluster που θα τα χρησιμοποιήσουν ή προβάλουν και από τους
επισκέπτες/τουρίστες).

Κατηγορίες Προϊόντων
Όπως προαναφέραμε προτείνεται να περιληφθούν όλα τα προϊόντα ΠΟΠ της Στερεάς
Ελλάδας, τα οποία ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα, αλλά και προϊόντα που συνδέονται
με τα προηγούμενα και προωθούνται από τους ίδιους παραγωγούς. Παράδειγμα η πάστα
Ελιάς και οι γεμιστές ελιές ή ελιές με αρωματικά, που προέρχονται από τις ποικιλίες
κονσερβολιάς. Αντίστοιχα οι άλλοι ξηροί καρποί που προωθούνται παράλληλα με το
κελυφωτό Φυστικι Φθιώτιδας.
Προϊόντα με Ονομασία Προέλευσης ή Γεωγραφική Ένδειξη στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
Προϊόν

Ονομασία Προέλευσης ή Γεωγραφική
Ένδειξη

Περιφερειακές Ενότητες

Ακτινίδιο Σπερχειού (ΠΟΠ)

Φθιώτιδας

«ΠΟΠ «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή
ενός τροφίμου, (α) που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη
χώρα, (β) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο
γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και (γ) του
οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική
περιοχή.»
67 Γεωγραφική Ένδειξη. Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν: (α) το οποίο
κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα· (β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η
φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση· και (γ) του οποίου ένα
τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.
68 Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα. Ως εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν νοείται ένα ιδιότυπο
προϊόν ή τρόφιμο το οποίο: (α) παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που αντιστοιχεί
στην παραδοσιακή πρακτική για το εν λόγω προϊόν ή τρόφιμο· ή (β) παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά
που είναι τα χρησιμοποιούμενα παραδοσιακά. Για να μπορεί να καταχωρισθεί μια ονομασία ως ονομασία
εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος, πρέπει: (α) να χρησιμοποιείται κατά παράδοση για την
περιγραφή του ιδιότυπου προϊόντος· ή (β) να προσδιορίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα ή τον ιδιότυπο
χαρακτήρα του προϊόντος.
69 Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι είναι προς υπογραφή υπουργική απόφαση για να κατηγοριοποιηθεί ο ελληνικός
γύρος ως το πρώτο ελληνικό ΕΠΙΠ.
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Κελυφωτό Φυστίκι Φθιώτιδας (ΠΟΠ)
Φρούτα / Ξηροί
Καρποί

Ξερά Σύκα Κύμης (ΠΟΠ)
Ξέρα Σύκα Ταξιάρχη (ΠΟΠ) (κοινότητες στη
Βόρεια Εύβοια)
Κονσερβολιά Αμφίσσης (ΠΟΠ)

Εύβοιας

Φωκίδας

Κονσερβολιά Αταλάντης (ΠΟΠ)
Ελιές

Φθιώτιδας
Κονσερβολιά Στυλίδας (ΠΟΠ)
Κονσερβολιά Ροβιών (ΠΟΠ)

Εύβοιας

Φορμαέλλα Αραχώβης Παρνασσού (ΠΟΠ)

Βοιωτίας

Φέτα (ΠΟΠ)

Όλες οι Περιφερειακές
Ενότητες

Κατίκι Δομοκού (ΠΟΠ)

Φθιώτιδας

Κεφαλογραβιέρα (ΠΟΠ)

Ευρυτανίας

Τυριά

Οι Οίνοι ΠΓΕ Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή Θήβας, Καρύστου, Κοιλάδας Αταλάντης, Ληλάντιου
Πεδίου, Μαρτίνου, Οπούντια Λοκρίδας, Πλαγιών Κιθαιρώνα, Παρνασσού, Πλαγιών Πάρνηθας
και Ριτσώνας Αυλίδας, καθώς και οι οίνοι με ονομασία κατά παράδοση, δηλαδή οι ρετσίνες
Βοιωτίας, Ευβοίας, Θηβών, Χαλκίδας και Καρύστου, καθώς και παραδοσιακά ή καινοτόμα
τοπικά ηδύποτα.
Παραδοσιακά προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα αλλαντικά στην Ευρυτανία, οι
κουραμπιέδες, τα λουκούμια, οι χαλβάδες, τα γλυκά κουταλιού και μαρμελάδες, τα
χειροποίητα ζυμαρικά και χυλοπίτες, ο τραχανάς, το πετιμέζι και ο μούστος, οι χωριάτικές
πίτες, το τοπικό μέλι και ο βασιλικός πολτός, τα τοπικά αρωματικά φυτά κα.
Καινοτόμα προϊόντα, όπως οι μαρμελάδες και μπάρες με υπερτροφές, τα προϊόντα στέβιας,
το τσάτνεϊ και άλλα προϊόντα σύκου.
Προϊόντα με σπανιότητα η μοναδικότητα, όπως τα ορτύκια και τα αυγά ορτυκιών στη Λαμία η
πέστροφα στο Καρπενήσι, τα μανιτάρια στην Δίρφη, ο ελληνικός μαύρος χοίρος στη Φθιώτιδα
κα.
Προϊοντα με έντονη τοπικότητα όπως τοπικά κρέατα (π.χ. Αρνάκι και κατσικάκι Καρύστου
/Γκιώνας), τοπικό ελαιόλαδο, τοπικά αλιεύματα ανοικτής θαλάσσης (π.χ. αστακοί στη Σκύρο),
το τοπικό γάλα και γιαούρτι (π.χ. στη Λαμία) κ.ά.
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Επιλεγμένοι Παραγωγοί70
Αναφέρονται στη συνέχεια με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, αλλά και το ενδιαφέρον τους για
ενεργή προβολή των προϊόντων τους, ενδεικτικά επιλεγμένοι παραγωγοί, για τη διευκόλυνση
της σχετικής προσπάθειας. Ο κατάλογος είναι προφανώς ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός.
Σκοπός του είναι να υποβοηθήσει στη σύνταξη του ολοκληρωμένου καταλόγου τον οποίο θα
συντάξει ο Φορέας Λειτουργίας, με πρωτοβουλία του αντίστοιχου υπευθύνου κατά την έναρξη
του προγράμματος διασύνδεσης. Προτείνεται λοιπόν να αξιολογηθεί η συμμετοχή των
ακολούθων:
▪

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαμίας (γάλα, φέτα ΠΟΠ, γιαούρτι, γραβιέρα κ.ά.)

▪

Κωνσταντίνος Β. Ζήσιμος (Παραδοσιακά τυριά), Λαμία.

▪

Δομοκός Γαλακτομικά Προϊόντα (Όμιλος Νίκας – κατίκι), Δομοκός.

▪

Κάλλιον (φέτα, γραβιέρα κ.λπ.), Λιδωρίκι Φωκίδας

▪

Greek Exquisite Tastes (ελιές και ελαιόλαδο), Στύρφακα Λαμίας

▪

Mer des Oliviers de Delphes (Ελαιόλαδο), Άμφισσα.

▪

Αtalanti - Οικογένεια Ανεστάκου (Βιολογικές ελιές, πάστα ελιάς, λάδι), Αταλάντη

▪

Ελαιουργείο Αμαρύνθου-Κ. Μπουρίκας, Αμάρυνθος Ευβοίας.

▪

Ελαιόλαδο Πύθιο, Σερνικάκι Φωκίδας

▪

Ελαιώνας (Ελιές, ελαιόλαδο), Ροβιές Ευβοίας.

▪

Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας (Κονσερβολιά Στυλίδας)

▪

Βάγιας Τρόφιμα (Επιτραπέζιες ελιές, ελαιόλαδο), Αταλάντη.

▪

G3 Foods Greek Golden Groves (Εξαγωγική -λάδι, ελιές, μέλι), Χαλκίδα.

▪

Απόστολος Σαίτης (Ελιές, λάδι), Στυλίδα

▪

Paraskevas Natural Olives (Ελιές, λάδι) Άμφισσα.

▪

ΕΑΣ Αταλάντης, ΕΑΣ Στυλίδας, ΑΣ Ροβιών

▪

Φάρμα Μπράλου (κρέατα αλλαντικά, ελληνικός μαύρος χοίρος, μακεδονικοί
νεροβούβαλοι, φασιανοί, πάπιες, χήνες, πέρδικες, ορτύκια, φραγκόκοτες κα) Φθιώτιδα

▪

Αλλαντοποιείο Στρεμμένου (προσούτο και παραδοσιακά αλλαντικά), Προυσσός
Ευρυτανίας

▪

Αφοί Βρέκκου (Χωριάτικα λουκάνικα και άλλα και παραδοσιακά αλλαντικά), Καρπενήσι

Στην προσπάθεια προτείνεται να περιληφθούν και οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που συμμετέχουν στην
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας, στην Agora Central Greece, όπως και όλα τα μέλη του Ένωση
Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος, που δεν αναφέρονται επώνυμα στη συνέχεια.
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▪

Αγγελάκης (κοτόπουλα, ξεχωρίζει το καινοτόμο ελαιοπουλάκι με ειδική εκτροφή),
Πούρνος Ευβοίας

▪

Βλαχάκης (αυγά βιολογικά, ελεύθερης βοσκής ή αχυρώνα, ξεχωρίζουν τα βιολογικά
αβγά από το Οροπέδιο Δομοκού71), ιδιόκτητα κτήματα στο Ύπατο Θηβών και στα
Καλύβια Θορικού

▪

Aφοί Σπανού «Ορτύκια Δημητρίου» (Ορτύκια, αυγά ορτυκιών), Λαμία

▪

Nikofarm (Τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί και το νέο στην ελληνική αγορά μυλοκόπι)
Λουτρά Αιδηψού

▪

Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες72. Από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μεσογειακών ειδών
ιχθυοκαλλιέργειας στον κόσμο (λαβράκι, τσιπούρ, κρανιός, φαγκρί).

▪

Σελόντα (τσιπούρα, λαβράκι, κρανιός, μυτάκι), εγκαταστάσεις σε Εύβοια, Βοιωτία και
Φωκίδα και εξαγωγές σε περισσότερες από 25 χώρες.

▪

Fresco (πέστροφα) Γαύρος Καρπενησίου

▪

Pecaso (καπνιστή και νωπή πέστροφα) Πηγές Χαρίτων, Ορχομενός

▪

Προμηθέας Ιχθυοκαλλιέργιες (Φακγρί, κρανιός, τσιπούρα), Λάρυμνα Φθιώτιδας

▪

Askada Farm (Αποξηραμένα βιολογικά σύκα, τσάντνεϊ σύκου, άλλειμμα, σιρόπι σύκου,
σοκολατάκια, μπάρες και μπουκιές σύκου) στην Κύμη Ευβοίας

▪

CUMA (σύκα και προϊόντα σύκου Κύμης) Κύμη Ευβοίας

▪

Συκοφάγος (σύκα και προϊόντα με βάση το σύκο Κύμης – όπως το βιολογικό σαλάμι
σύκου) Κύμη Ευβοίας

▪

Kumilio (φρέσκα και ξερά σύκα, παστέλι και συκόμελο) Κάδδι Κύμης

▪

Ε & Δ Κόντος (ξηρά σύκα, μαρμελάδες και ντομάτα λιαστή) Βασιλικό Ευβοίας

▪

Σπερχειός Kiwi - Στ. Τσασιόπουλος (ακτινίδια, πορτοκάλια, λεμόνια), Φθιώτιδα

▪

Stayia Farm (Βιολογικό μέλι, παστέλι, βασιλικός πολτός ελαιόλαδο) Χαλκίδα

▪

Melite (μέλι ελάτης) Κλαυσί Ευρυτανία

▪

BeeWell (οργανικά μέλια, γύρη, βασιλικός πολτός, πρόπολη) στη Νέα Aρτάκη Ευβοία

▪

Εvia Apiculture-Ευβοϊκη Μελισσοκομία (Μέλι και προϊόντα με βάση το μέλι) Nέα Στύρα
Ευβοίας

▪

Melissourgion Οικογένειας Αργυρίου (Βιολογικό μέλι) Κονίστρες Ευβοίας

▪

Εμμέλια (μέλι, βασιλικός πολτός, πρόπολη κα) Χώστια Βοιωτίας

Οι κότες ζουν εκεί ελεύθερες, τρέφονται αποκλειστικά με πιστοποιημένες βιολογικές τροφές.
Ο Νηρέας και η Σελόντα είναι μεγάλες εταιρίες με τα δικά τους προβλήματα, θα μπορούσαν να είναι
υποστηρικτές μάλλον παρά συμμετέχοντες στην προσπάθεια δισύνδεσης.
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▪

Η Άγρια Μέλισσα (Μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, πρόπολη) Πτελέα Φθιώτιδας

▪

ΜΕΛΛΗΝ (Βιολογικό μέλι) Μαλανδρίνο Φωκίδας

▪

Bee Naturalles (Βιολογικό μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, πρόπολη κα) Νέα Αρτάκη
Ευβοίας

▪

Μέλι Μόκα (Βιολογικό μέλι, γύρη κα) Ιτέα Φωκίδας

▪

Αναστάσιος Σταμέλος - Οικοτεχνία Μέλι-Κερί (Μέλι, μέλι με υπερτροφές, αρωματικά
ελαιόλαδα) Δόμβραινα Βοιωτίας

▪

Μέλι Μίστρος (μέλι και προϊόντα μελιού), Νέα Αρτάκη Ευβοίας

▪

Greek Exquisite Tastes (κελυφωτό φιστίκι, ελαιόλαδο, ελιές, ψητές ελιές) Στύρφακα
Λαμίας

▪

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (σημαντική ελληνική ζυθοποιία) Αταλάντη

▪

Μανιτάρια Δίρφυς (μανιτάρια κάθε είδους και άγρια καθώς και προϊοντα γκουρμέ
μανιταριών) Εύβοια

▪

Παλίρροια Σουλιώτης. Δεν μπορεί να θεωρηθεί αυστηρά τοπικός παραγωγός καθώς
διαθέτει εκτός από τα Πολιτικά Ευβοίας και εργοστάσιο στη Βουλγαρία και είναι ο
μεγαλύτερος Έλληνας εξαγωγέας έτοιμων γευμάτων, θα είχε όμως σημασία να
συμμετέχει με κάποια μορφή στο πρόγραμμα

▪

Φυσικό Μεταλλικό Νερό Δίρφυς (μεταλλικό νερό) Εύβοια

▪

Berryland (Μαρμελάδες, σάλτσες, χυμοί με υπερτροφές) Χαλκίδα

▪

ΒFresh Spitiko (Χειροποίητα αναψυκτικά από βιολογικούς χυμούς) Χαλκίδα

▪

FOS Natural Creativity - Mala Perouvianna (Φρέσκος χυμός κόκκινης ντομάτας και
χυμός πορτοκαλί ντομάτας, αρωματισμένος με πουρέ φρέσκων λαχανικών) Βάγια
Βοιωτίας

▪

Αμαλί Κεράσματα (οπωρικά ξύδια, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού ντελικατέσεν)
Χαλκίδα

▪

Παυλίδη Αφοί – Ποτοποιία (Ούζο, τσίπουρο, λικέρ, μαστίχα, κονιάκ κα) Οινόφυτα
Βοιωτίας, με καταγωγή από την Μικρά Ασία, όχι με την παραδοσιακή έννοια τοπικός
παραγωγός

▪

Spyropoulos Family (τσίπουρο) Αλιβέρι Ευβοίας

▪

Το Ρακαριό του Σάλωνα (τσίπουρο, ) Άμφισσα Φωκίδας

▪

Λαλανίτης (Φρέσκα λαχανικά) Ψαχνά Ευβοίας

▪

Ηellas Quality Foods (Delicatessen προϊόντα, κεφάλια μαύρου σκόρδου, τεμαχισμένο
και ολόκληρες σκελίδες σκόρδου) Κοιτσανοράχη Λιβαδειάς

▪

Gaias Foods (Μπάρες με υπερτροφές) Αλίαρτος Βοιωτίας
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▪

Αν. Κεραμίδας (Ζαχαρώδη προϊόντα, κουραμπιέδες, λουκούμια, χαλβάδες
καιζυμαρικά, όπως χυλοπίτες, κριθαράκι, μακαρονάκι και τραχανάδες) Υπάτη
Φθιώτιδας

▪

Ερκύνα Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (χειροποίητα ζυμαρικά, μαρμελάδες,
λικέρ, γλυκά κουταλιού, σάλτσες) Λιβαδειά

▪

Μεγάλο Χωριό (Χειροποίητα ζυμαρικά, σάλτσες, γλυκά κουταλιού και μαρμελάδες)
Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας

▪

Πλαστήρι (Χωριάτικες πίτες, γλυκά και παραδοσιακά προϊόντα) Καρπενήσι

▪

Tης Γιαγιάς τα Μυστικά (Πετιμέζι, μούστος, ζυμαρικά) Νεοχώρι Αλιάρτου Βοιωτία

▪

Παραδοσιακά Ζυμαρικά Δαρδούμα (Τραχανάς και ζυμαρικά) Βέλος Ευβοίας

▪

Ανάγνος Ευστάθιος (παραδοσιακά ζυμαρικά) Δίστομο Βοιωτίας

▪

Royal Food (Χειροποίητα ζυμαρικά) Χαλκίδα

▪

Γέννημα Γης (Χειροποίητα ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάς) Στείρι Βοιωτίας

▪

Rodi Elimnion (Χυμοί ροδιού) Λίμνη Ευβοίας

▪

Αγρόκτημα Γεωργακόπουλου (παρθένο ελαιόλαδο, λευκό και κόκκινο κρασί,
μαρμελάδα και λικέρ κυδώνι, τσίπουρο, ξύδι, τουρσί, χυλοπίτες) Αγία Παρασκευή
Λοκρίδας Φθιώτιδας

▪

AgriFarm Premium Products (Ρύζι, όσπρια και αποξηραμένα φρούτα) Ανθήλη Λαμίας

▪

Βιολογικό Αγρόκτημα Ανοπαία (Βιολογικό λάδι Sacrum Donum, βιολογικό μέλι, γύρη,
πρόπολη) Μενδενίτσα Φθιώτιδας

▪

Φάρμα Χρήστου Ανδρούτσου (επισκέψιμη φάρμα και εργαστήριο ζυμαρικών,
οπωροφόρα δέντρα, αρωματικά φυτά και βότανα, κότες, κοκόρια και αυγά) Βατώντα
Εύβοιας

▪

Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών – Φιλομήλα (Ζυμαρικά, γλυκά κουταλιού και
ταψιού) Δαύλεια Λειβαδιάς

▪

Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών – Avalona (Γλυκά κουταλιού - Μαρμελάδες
- Μουσταλευριές - Σουτζούκια - Πετιμέζι - Τραχανάδες - Αμυγδαλωτά - Μπακλαβάδες
- Λικέρ - Πίτες) Αυλώνα, Εύβοια.

▪

Γυναικείος Συνεταιρισμός Λαϊκής Τέχνης – Ευρυτανία (βότανα, γλυκό βατόμουρο,
γλυκό κράνα, γλυκό μούρο, ζυμαρικά, λικέρ μούρο, μαρμελάδα μούρο κα) Καρπενήσι.

▪

Lykos Winery (κρασί & οινοτουρισμός) Μαλακώντα Ερέτριας

▪

Κτήμα Αβαντίς (κρασί & οινοτουρισμός) Ληλάντιο Πεδίο-Μύτικας

▪

Κτήμα Τζιβάνη- Bio Wines (βιολογικά κρασιά & μικρό επισκέψιμο Μουσείο) Ριτσώνα
Αυλίδας
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▪

Οινοποιείο Βρυνιώτης (κρασιά και οινοτουρισμός) Γιάλτρα Βόρειας Εύβοιας

▪

Κτήμα Τσακανίκα (κρασί) Ριτσώνα Χαλκίδα

▪

Οινοποιείο Κουτσογιωργάκη (κρασί) Καμάρια Ιστιαία

▪

Κτήμα Μουσών (κρασιά) Άσκρη Βοιωτία

▪

Samartzis Estate Wines (κρασιά ΠΓΕ) Άσκρη Βοιωτία

▪

Θηβαϊκή Γη (κρασιά, οινοτουρισμός) Βάγια Βοιωτία

▪

Οινοποιία Αγάτσα (κρασιά) Άγιοι θεόδωροι, Θηβα Βοιωτία

▪

Οινοποιία Τζουνάρα (κρασιά) Βάγια Βοιωτίας

▪

Κτήμα Ζαρογκίκα (κρασιά) Ριτσώνα Χαλκίδας

▪

Κτήμα Κατσέλη (κρασιά) Ασωπεία Θηβών

▪

Κτήμα Χατζημιχάλη (σημαντικός Έλληνας οινοπαραγωγός) Μεγαπλάτανος Αταλάντης

▪

Ευάμπελος Γη (κρασί, οινοτουρισμός) Γερακλί Δομοκού

▪

Κτήμα Παπουτσή (κρασιά βιολογικής καλλιέργειας) Αταλάντη Φθιώτιδας

▪

Κτήμα Καραδήμου (κρασί) Μεγαπλάτανο Αταλάντης

▪

Οινοποιείο Χρήστου Παντρά (Κρασιά βιολογικής καλλιέργειας) Μώλος Φθιώτιδας

▪

Ερίβωλος Φθία (Κρασιά και Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης) Καλλίδρομο
Φθιώτιδας

▪

Argyriou Winery (κρασιά με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Παρνασσός)
Πολύδροσο

▪

Ελιξη ΑΕ (μπύρα Delphi) Χαλκίδα

▪

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λιβαδειάς Ο Αιχμέας Λεβαδέων (ελαιόλαδο από την
Κοθρέϊκη ποικιλία Μανάκι)

▪

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ορχομενού (δεν περιλαμβάνεται λόγω προϊόντων αφού
κυρίως παράγει βαμβάκι, σίτο και ντομάτα, έχει όμως ενεργά ασχοληθεί και με τον
αγροτοτουρισμό, προβάλει την έννοια της Διαδρομής και έχει ενεργό ενδιαφέρον για
την ανάπτυξη της)

▪

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ταξιάρχη Ιστιαίας-Αιδηψού (ξερά σύκα)

▪

Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κάρυστου (Μοσχάτο)

▪

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κελυφωτό Φιστίκι Μώλου-Θερμοπύλες Φθιώτιδα

▪

Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβια Ελλάς (προϊόντα στέβιας) Λαμία
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▪

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μακρακώμη Φθιώτιδας

Φιστικοπαραγωγών

Μάκρης

(κελυφωτό

φυστίκι)

▪

Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λαμίας «Μελιττέας» (μέλι, βιολογικό μέλι, παστέλι,
πρόπολη)

▪

ΑΓΡΟ.ΚΤΗ.ΜΕΛ - Αγροτικός Κτηνοτροφικός και Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός
Κύμης Αλιβερίου (σύκα Κύμης και παράγωγα σύκου, μέλι και παράγωγα μελιού, ελιές,
λάδι, βότανα, ξηροί καρποί)

6. Τοπικό Σύμφωνο Ανάπτυξης Με Επίκεντρο τη Διαδρομή Φύσης και
Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας
Παρά το διαφορετικό τους μέγεθος, αντικείμενο και χαρακτήρα, ένα ξενοδοχείο στους Δελφούς
έχει ακριβώς την ίδια προσδοκία από την επιτυχία της Διαδρομής με μια παραδοσιακή
ταβέρνα στο Καρπενήσι ή ένα οινοποιείο που βρίσκεται μακράν της Διαδρομής, πλην όμως
προμηθεύει με τα προϊόντα του καταστήματα εστίασης εντός της περιμέτρου της: την αύξηση
του κύκλου εργασιών και των εσόδων τους.
Πέραν αυτών, μια σειρά από επιλεγμένες επιχειρήσεις, οργανισμοί και φορείς που ασκούν
δραστηριότητα που δεν βρίσκεται σε άμεση γεωγραφική συνάφεια με τη Διαδρομή, θα
μπορούσαν να επιδράσουν θετικά με αυτήν. Κρισιμότερο ίσως είναι το παράδειγμα της
περιοχής της Αττικής, η οποία μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της
Διαδρομής, αποτελώντας πηγή επισκεπτών.
Στην αντίρροπη κατεύθυνση, αν και ασφαλώς όχι με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής, όλες οι
παραπάνω περιπτώσεις επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών θα μπορούσαν να
συμβάλουν, αναλαμβάνοντας μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, στην επιτυχία της
Διαδρομής, συμμετέχοντας στην υιοθέτηση του κοινού οράματος και ενσωματώνοντας στην
πολιτική και τη λειτουργία τους κριτήρια, κανόνες και πρότυπα που έχουν από κοινού
συμφωνηθεί ότι το υπηρετούν.
Με επίγνωση των χαρακτηριστικών εκείνων που συνιστούν την παθογένεια των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στη χώρα μας (μικρό μέγεθος, έλλειψη τεχνογνωσίας και πιστοποίησης,
χαρακτήρας οικογενειακής επιχείρησης κ.λπ.) και τις καθιστούν αυτομάτως αδύναμο κρίκο
στην αλυσίδα των συνεργασιών που απαιτούνται, αλλά και της δύσκολης οικονομικής
συγκυρίας των τελευταίων χρόνων, στο ΠΕΠ της Στερεάς Ελλάδας αναφέρεται ως άξονας
προτεραιότητας η «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 73.
Την ίδια στιγμή, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική τουρισμού του ΠΕΠ, αναφέρεται χαρακτηριστικά
ότι αν και ο τουρισμός «αποτελεί έναν κλάδο που μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην
οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας […] παρά τις δυνατότητες που υπάρχουν και τα θετικά́
σημάδια που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια, ο συγκεκριμένος κλάδος δεν παρουσιάζει
ιδιαίτερη δυναμική» 74.
Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιστροφή του παραπάνω κλίματος υπάρχουν, όπως
αναφέρεται άλλωστε και αναλυτικά σε ενότητα που ακολουθεί για τη στόχευση της Διαδρομής
73
74

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2014).
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2014).
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όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις, ενώ και η πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας έχει στηρίξει μέχρι
στιγμής ιδιαίτερα ενεργά το έργο.
Ενώ όμως θεωρητικά υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης της Διαδρομής και της
σύνδεσής της με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, όπως και τους άλλους φορείς
της περιοχής, αυτή η πορεία δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε προφανής, ούτε αυτονόητη. Όπως
σημείωνε ο μελετητής και σε προηγούμενη μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό του
Διαζώματος «κρίσιμος παράγοντας στην επιτυχία του εγχειρήματος είναι ο σχεδιασμός της
«επόμενης ημέρας»: ο τρόπος οργάνωσης, η νομική μορφή της συνεργασίας, το εύρος και η
έκταση εφαρμογής, ο δημόσιος, ιδιωτικός ή μικτός χαρακτήρας της πρωτοβουλίας, οι
προϋποθέσεις συμμετοχής, τα αναγκαία βήματα και η σειρά με τα οποία πρέπει να γίνουν».
Η «επόμενη ημέρα», λοιπόν, βρίσκει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ενδοπεριφερειακές
ανισότητες μεταξύ ανατολικής και δυτικής Στερεάς, ενώ ως αδυναμίες αναφέρονται «η χαμηλή
ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η εξάρτηση του πρωτογενή τομέα από
φθίνοντες κλάδους, ο χαμηλός βαθμός οριζόντιας και κάθετης διασύνδεσης μεταξύ των
κλάδων της τοπικής οικονομίας, η μείωση και γήρανση του πληθυσμού, ο χαμηλός βαθμός
καινοτομικότητας και επιχειρηματικότητας, η μεγάλη εξάρτηση από την Αττική, τα οξυμένα
λόγω της κρίσης κοινωνικά προβλήματα, κ.ά.».
Την ίδια στιγμή, ενώ η Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδα είναι ένα τουριστικό
προϊόν, το οποίο είναι σε θέση να βελτιώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, η
σύνδεση του προϊόντος με την τοπική οικονομία και την παραγωγικότητα, καθώς και η
αλληλοτροφοδότησή τους, οδηγούν στην ανάγκη να επαναδιατυπωθούν πρακτικές
συνεργασιών, με βάση τις θετικές και αρνητικές πλευρές που η εμπειρία συνεργατικών
σχημάτων στη χώρα μας έχει αναδείξει.

6.1.

Περιγραφή της Προτεινόμενης Δικτύωσης

Μείζων στόχος στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα αντιγραφειοκρατικό σύμφωνο
ποιότητας και ανάπτυξης που θα εφαρμοστεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων
που βρίσκονται τόσο κατά μήκος της Διαδρομής, όσο και στο σύνολο, ει δυνατόν, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με συνέπεια τη δημιουργία μιας εξαιρετικά θετικής εικόνας στον
επισκέπτη για το σύνολο των εμπειριών του προορισμού, πράγμα που θα διευκόλυνε τη
διαδικασία της αναπτυξιακής ανάφλεξης σε ολόκληρη την Στερεά.
Για το σκοπό αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να τεθούν τέτοια κριτήρια συμμετοχής
(αναφέρθηκαν κάποια ενδεικτικά σε προηγούμενη ενότητα), έτσι ώστε να μπορούν όλοι ή
σχεδόν όλοι όσοι θα βρεθούν στο δρόμο των επισκεπτών της Διαδρομής να υιοθετήσουν, σε
πρώτη φάση τουλάχιστον, τα απολύτως βασικά και απαραίτητα. Σε αμέσως επόμενη φάση,
καθώς οι συμμετέχοντες θα αποκομίζουν τα αναπτυξιακά οφέλη και θα γίνονται συνείδηση τα
πλεονεκτήματα των κανόνων ποιότητας, θα μπορούν να ενσωματώνονται στο σύμφωνο νέες
προδιαγραφές ποιότητας, ανεβάζοντας αντιστοίχως και την κλίμακα αξιολόγησης.
Προς τούτο κατατείνει και η εμπειρία της εφαρμογής 19 Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας στη
χώρα μας, τα οποία κατοχυρώθηκαν μέσω του προγράμματος LEADER («Τοπική Ανάπτυξη
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»)75, η πλειονότητα των οποίων ή έχει σταματήσει να
75

LEADER/CLLD, The European Network for Rural Development.
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λειτουργεί ή υπολειτουργεί. Όπως βεβαιώνουν στελέχη που πρωτοστάτησαν στη συγκρότηση
των τοπικών συμφώνων εκείνης της περιόδου, μεταξύ των άλλων αιτίων αποτυχίας, όπως η
λήξη χρηματοδότησης, συγκαταλέγεται το γεγονός ότι «ο γραφειοκρατικός και διαχειριστικός
πήχης των Τοπικών Συμφώνων, σε περιοχές μη αναπτυγμένες και με επιχειρήσεις με λίγους
ανθρώπινους πόρους, είχε τεθεί τόσο ψηλά ώστε ελάχιστοι ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με
τη δύσκολη άσκηση της υπερπήδησής του. Κατέληξαν λοιπόν να εφαρμόζονται από εκείνες
τις λίγες επιχειρήσεις που είχαν ήδη υψηλά πρότυπα ποιότητας. Δηλαδή, από αυτές που το
είχαν λιγότερο ανάγκη και λόγω του μικρού τους αριθμού δεν μπορούσαν να αλλάξουν τη
συνολική εικόνα του προορισμού»76.
Παρόμοια αποτελέσματα είχε και το έργο «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής» που υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-201377,
προσβλέποντας στη δημιουργία ενός κοινού Δικτύου με την επωνυμία «MedLS», με σκοπό
τη συγκέντρωση των διαχρονικών αξιών της Μεσογείου υπό ένα συλλογικό εργαλείο που
αφορούσε τον πολιτισμό, τα τοπικά προϊόντα, τη χειροτεχνία, τη φύση, τα τρόφιμα και την
ευεξία που εκπροσωπεί η μεσογειακή δίαιτα και οι διατροφικές συνήθειες.
Να σημειωθεί ότι με την υπουργική απόφαση του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «καθορισμού των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής
και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παραγωγής και των διαδικασιών καταχώρισης των
μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας («ΚΗΜΟ»)»
τίθενται οι ελάχιστοι αναγκαίοι κανόνες που επιτρέπουν, ρυθμίζουν και διευκολύνουν την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας μικρών παραγωγών τοπικών προϊόντων.
Η Μορφή της Συνεργασίας
Προτείνουμε ως προσφορότερη μορφή συνεργασίας τη δημιουργία ενός Τοπικού Συμφώνου
Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Διαδρομής των Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας
(«Σύμφωνο»), το οποίο θα στηρίζεται στην υπογραφή από τους συμμετέχοντες «Μνημονίου
Συνεργασίας», σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται.
Βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Μνημονίου Συνεργασίας είναι τα ακόλουθα:
▪

Απευθύνεται σε επαγγελματίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς ιδιωτικού,
κοινωφελούς και δημόσιου χαρακτήρα, με ομοειδή ή συμπληρωματικά
χαρακτηριστικά, οι οποίοι σχετίζονται με τη Διαδρομή και συναποφασίζουν να
συνεργαστούν σε εθελοντική βάση, με αυτοδέσμευση, προκειμένου να
προωθήσουν τη Διαδρομή και την ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας ως
προορισμό, με κοινό όραμα τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων
υπηρεσιών και προϊόντων.

▪

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι από τις ως άνω κατηγορίες ασκούν δραστηριότητα
ή οποία βρίσκεται σε γεωγραφική, ή/και λειτουργική συνάφεια και αλληλεπίδραση
με τη Διαδρομή και την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

▪

Επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, έτσι ώστε να συγκροτηθεί μια ισχυρή
ομάδα, τα μέλη της οποίας, αποδεχόμενα τους κανόνες του Συμφώνου, τόσο

Μελέτη Υποβάθρου: Πιθανολογούμενα Έσοδα της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου,
Τόπος Συμβουλευτική, 2015.
77 Δίκτυο Επιχειρήσεων με Τοπικά Προϊόντα, epirusPost.gr (2014).
76
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μεμονωμένα, όσο και -κυρίως- μέσω συνεργειών, αποδέχονται την τοπική
στρατηγική ανάπτυξης, ενσωματώνουν στην πολιτική και τη λειτουργία τους στοιχεία
της τοπικής ταυτότητας, συντελούν στη δημιουργία του καλού ονόματος του νέου
τουριστικού προϊόντος (του brand name της Διαδρομής), ενώ συνδράμουν σε αυτό και
το διαφυλάσσουν ως μια «συλλογική περιουσία», λειτουργώντας ως πρεσβευτές
των άλλων μελών, της ομάδας ως οντότητας και της περιοχής.
▪

Καθιερώνονται ως ελάχιστα, κριτήρια συμμετοχής που δεν αποθαρρύνουν με
δαιδαλώδεις και κοστοβόρες διαδικασίες τις μικρότερες επιχειρήσεις απ’ το να
προσέλθουν στο Σύμφωνο. Αντιθέτως, αυτές «επιβραβεύονται», στο μέτρο που
ενσωματώσουν μια πολιτική αλλαγών και αυτοβελτίωσης και επιδείξουν
σταθερότητα στην αξία του διαρκούς εκσυγχρονισμού τους, ώστε να καταστούν
ανταγωνιστικές. Τα ισχύοντα συστήματα πιστοποίησης λαμβάνονται υπόψιν.

▪

«Μικροί» και «μεγάλοι» αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που εμπνέεται και εργάζεται
για τον ίδιο στόχο. Η συμβολή του κάθε μέρους δεν αποτιμάται μόνο σε οικονομικούς
δείκτες, αλλά και μέσα από τις συνέργειες που αξιοποιεί και από την αποτύπωση και
τη σταθερότητα της διάθεσης για ενσωμάτωση της καινοτομίας, της ψηφιακής
τεχνολογίας και των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων στη λειτουργία μιας μονάδας.
Ωστόσο, οι εταίροι που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο Σύμφωνο και έχουν και τη
βούληση και την οικονομική δυνατότητα να το πράξουν, καλούνται σε δεύτερη φάση,
μέσω ενός περιορισμένου οικονομικού πόρου που θα λειτουργήσει
συμπληρωματικά με άλλες πηγές χρηματοδότησης και θα διευκολύνει την διάρκεια και
αντοχή της πρωτοβουλίας, να δείξουν έμπρακτα τη συμμετοχή τους στην
ισχυροποίηση της κοινής προσπάθειας. Σε πρώτη φάση θα αναζητηθούν οικονομικοί
πόροι από τον ιδιωτικό τομέα με τη μορφή χορηγιών από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
που θα συμμετάσχουν στο Σύμφωνο.

▪

Παρέχεται στους συμμετέχοντες στο Σύμφωνο, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης
συγκεκριμένων κριτηρίων που τίθενται ανά επίπεδο, το Σήμα της Διαδρομής, ως
ένδειξη/αποτύπωση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν,
με τη φιλοδοξία να καθιερωθεί στην εξέλιξή του στην εσωτερική και διεθνή τουριστική
αγορά ως αξιόπιστο και υψηλού κύρους σήμα ποιότητας.

▪

Ενθαρρύνονται και αξιοποιούνται οι συνέργειες μεταξύ των «συμπρωταγωνιστών»
(παρόχων υπηρεσιών και δημιουργών της εικόνας) του νέου τουριστικού προϊόντος
της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας, αυξάνοντας την
επισκεψιμότητα της περιοχής ενδιαφέροντος και την ανταγωνιστικότητα των επί
μέρους συμμετεχόντων.

▪

Αποδίδεται
μεγάλη
σημασία
στη
συμμετοχή
σε
προγράμματα
κατάρτισης/ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης
εργοδοτών,
εργαζομένων
και
αυτοαπασχολούμενων, τα οποία θα βελτιώσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές
τους, θα αναπτύξουν την επιχειρηματική κουλτούρα και τη συνεργατικότητα, και θα
ενισχύσουν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

▪

Προσδιορίζεται μια πενταετία ως χρόνος ισχύος του Συμφώνου (με δυνατότητα
επέκτασης ή ενδιάμεσης μετεξέλιξης σε άλλη νομική μορφή). Ο πρώτος χρόνος θα
είναι προπαρασκευαστικός, με ήπιο βαθμό εμπλοκής στην πρώτη φάση της
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προσπάθειας, έτσι ώστε να υπάρχει ο χρόνος -χωρίς πιεστικές επιλογές και
δεσμεύσεις- να δημιουργηθεί το αναγκαίο κεφάλαιο εμπιστοσύνης, που η εμπειρία
μας από την προώθηση άλλων δικτυώσεων αποδεικνύει ότι αποτελεί απολύτως
αναγκαία προϋπόθεση για την τελική επιτυχία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, αλλά και
να προχωρήσουν τα μέλη στις αναγκαίες προσαρμογές που απαιτούνται.
▪

Αναγνωρίζεται η θετική εμπλοκή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία,
προτείνοντας την Αναπτυξιακή Εύβοιας ως επιχειρησιακό βραχίονα της προώθησης
της Διαδρομής ως τουριστικό προορισμό, καλείται εμπράκτως να υποστηρίξει τη
σύνδεσή της με την τοπική οικονομία, αλλά και να προσδιορίσει/διασφαλίσει τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τα αναγκαία βήματα που θα δημιουργήσουν το αναγκαίο
κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και θα θέσουν
στέρεες βάσεις για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

▪

Επιπλέον η Αναπτυξιακή Εύβοιας, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο και τους
διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες εκπαίδευσης,
αξιολόγησης, διαπίστωσης της τήρησης των κανόνων και ελέγχου των
συμφωνηθέντων και μεταφοράς τεχνογνωσίας, στις οποίες συμφωνούν να
συμπράξουν τα μέλη του Συμφώνου. Θα καταθέτει προτάσεις χρηματοδότησης
προγραμμάτων που υπηρετούν το συνολικό εγχείρημα και τους σκοπούς του
Συμφώνου και θα διασφαλίζει όλα τα αναγκαία μέσα που θα προβάλουν και θα
προάγουν στο εσωτερικό και το εξωτερικό το νέο τουριστικό προϊόν ως ταξιδιωτικό
προορισμό.

▪

To Σύστημα Διοίκησης οφείλει -και αυτό- να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα
στα μέρη που συμπράττουν, με την εκπροσώπηση, χωρίς αποκλεισμούς όλων των
πλευρών και στα Όργανα Διοίκησης. Η συμμετοχή επίσης προσωπικοτήτων
εγνωσμένου κύρους, μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία, αλλά και να
διευκολύνει ένα τόσο σύνθετο, στα πρώτα τουλάχιστον βήματά του, έργο. Στην πρώτη
φάση, η διοίκηση θα επιλεγεί από όλους τους συμμετέχοντες, με πρωτοβουλία της
Αναπτυξιακής Ηπείρου και τη λογική της ομοφωνίας («by consensus»). Στη δεύτερη
φάση, μετά από μια τριετία εφαρμογής του συμφώνου, η επιλογή της νέας διοίκησης
θα γίνει με εκλογή των εκπροσώπων των άλλων, πλην της Αναπτυξιακής Εύβοιας,
από τα οικονομικά ενήμερα μέλη του Συμφώνου.

6.2.

Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας

Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού
Στερεάς Ελλάδας
για την προώθηση και αξιοποίηση της «Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς
Ελλάδας» («Διαδρομή») και τη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία της περιοχής.
Στη Χαλκίδα, σήμερα, [ημερομηνία], οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1.
2.
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3.
[… κ.λπ.]
συμφωνούμε και συναποφασίζουμε με το παρόν να συνεργαστούμε σε εθελοντική βάση
προκειμένου να προωθήσουμε ένα κοινό για την περιοχή μας όραμα που αφορά στην
προώθηση και αξιοποίηση της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας, ως
επώνυμου τουριστικού προϊόντος, και τη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία της περιοχής.
Προς την κατεύθυνση αυτή αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους του παρακάτω
Μνημονίου Συνεργασίας, όσων συμμετέχουν σήμερα ή/και θα προσέλθουν στο μέλλον στο
Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς
Ελλάδας («Σύμφωνο»).
Μνημόνιο Συνεργασίας
Εισαγωγή
Το Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού
Στερεάς Ελλάδας είναι μια εθελοντική, συλλογική, πρωτοβουλία επαγγελματιών,
επιχειρηματιών, φορέων και οργανισμών του ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου τομέα, η
δραστηριότητα των οποίων βρίσκεται σε γεωγραφική, ή/και λειτουργική συνάφεια με την
Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας, για την υποστήριξη και ανάπτυξη της
Διαδρομής, με βάση την ποιότητα των παρεχόμενων στο ευρύτερο πλαίσιό της προϊόντων και
υπηρεσιών, και τη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία, ώστε να καταστεί ένας υψηλού
επιπέδου αναγνωρίσιμος τουριστικός προορισμός. Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ
των παραγωγικών τομέων της οικονομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ως όχημα
ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή.
Όσοι αποδέχονται το πνεύμα και τους όρους του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας,
συνομολογούν ότι θα εργαστούν και συνεργαστούν, αυτοδεσμευόμενοι, για την τήρηση
προδιαγραφών ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της
Διαδρομής, ώστε το υλικό και άυλο πολιτισμικό σύνολο, συνδεδεμένο με το ανθρωπογενές
και φυσικό περιβάλλον, να λειτουργεί ως «υψηλού επιπέδου ξεναγός της τοπικής ταυτότητας»
της Στερεάς Ελλάδας.
Έχοντας την πολιτική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και την τεχνική
συνδρομή της αναπτυξιακής της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ» («Αναπτυξιακή
Εύβοιας»), η οποία προτείνεται ως φορέας λειτουργίας του έργου ανάπτυξης της Διαδρομής
ως τουριστικού προϊόντος, το Σύμφωνο συγκροτείται από ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι
λειτουργώντας εντός του θεσμικού πλαισίου της Πολιτείας, καθορίζουν ειδικότερες
προδιαγραφές για τους εταίρους και ενισχύουν συνέργειες που βελτιώνουν την ποιότητα και
προσδίδουν ταυτότητα στις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες στην περιοχή.
Σκοποί
Οι σκοποί του Συμφώνου είναι οι ακόλουθοι:
▪

Η σύνδεση της Διαδρομής με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.
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▪

Η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Διαδρομής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
ως επώνυμου τουριστικού προϊόντος, στο οποίο αποτυπώνονται τουριστικές
υπηρεσίες αναβαθμισμένης ποιότητας και ταυτότητας της περιοχής.

▪

Η δημιουργία εστιών ποιότητας στην «καρδιά» της Διαδρομής, ως σημεία
αναφοράς για τους επισκέπτες και οδηγών για τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους
παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, η επιτυχία των οποίων μπορεί να συμβάλλει
στην ενσωμάτωση του προτύπου στο σύνολο της Περιφέρειας.

Βασικές Αρχές
▪

Αυτοδέσμευση: Οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται την αξία της συλλογικής
προσπάθειας και προσέρχονται σ’ αυτήν όχι γιατί μια θεσμική ή ισχυρή νομική
δέσμευση τους το επιβάλλει, αλλά με την ισχυρή πεποίθηση ότι παρά τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά ή οικονομικά μεγέθη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο μπορεί
να προσδώσει προστιθέμενη αξία στη Διαδρομή, προς όφελος των ιδίων και της
περιοχής γενικότερα.

▪

Εμπιστοσύνη & Συνέργειες: Επιδιώκεται η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και
ενθαρρύνονται και αξιοποιούνται συνέργειες μεταξύ των μελών, ως ο ισχυρότερος
παράγοντας που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην Διαδρομή και θα αποτελέσει
κύριο συστατικό της επιτυχίας της. Μέσω των συνεργειών καθίσταται αποδοτική η
διαχείριση της «συλλογικής περιουσίας», καθώς οι συμμετέχοντες λειτουργούν
ταυτοχρόνως ως πρεσβευτές των άλλων μελών, της ομάδας ως οντότητας και της
περιοχής.

▪

Ευρεία Συμμετοχή: Καθορίζονται απλοί κανόνες και μέτρα ποιότητας, ώστε να
επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Καθιερώνονται κριτήρια συμμετοχής που
δεν αποθαρρύνουν με δαιδαλώδεις και κοστοβόρες διαδικασίες τις μικρότερες
επιχειρήσεις να προσέλθουν στο Σύμφωνο. Αντιθέτως, διαβάζοντας τα κριτήρια, ο
καθένας μπορεί αμέσως να αισθανθεί ότι τον αφορούν και ότι εύκολα μπορεί να μετέχει
στο Σύμφωνο. Τα μέλη του Συμφώνου αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που εμπνέεται
και εργάζεται για τον ίδιο στόχο. Η συμβολή του κάθε μέρους δεν αποτιμάται μόνον σε
οικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως μέσα από τις συνέργειες που διενεργεί και από την
αποτύπωση και τη σταθερότητα της διάθεσης για την ενσωμάτωση της καινοτομίας,
της ψηφιακής τεχνολογίας και των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων στη λειτουργία μιας
μονάδας.

▪

Κατάρτιση: Αποδίδεται μεγάλη σημασία στη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης,
εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εργοδοτών, εργαζομένων και
αυτοαπασχολούμενων, όχι για να δώσουν εξετάσεις και να βαθμολογηθούν απ’
αυτών, αλλά για να κατανοήσουν και να αισθανθούν πιο οικείο το περιβάλλον και τα
εργαλεία μέσα από τα οποία αναπτύσσεται ένα νέο τουριστικό προϊόν που φιλοδοξεί
να έχει διεθνή απήχηση. Παράλληλα, η συμμετοχή τους στα παραπάνω προγράμματα
θα βελτιώσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους, θα αναπτύξει την
επιχειρηματική τους κουλτούρα και θα ενισχύσει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

▪

Αξιολόγηση: Στην καθημερινή πρακτική, αυτός που τελικά κρίνει μια υπηρεσία, ή ένα
προϊόν είναι ο πελάτης τους: χρήστης ή αγοραστής. Η παραδοχή αυτή ενσωματώνεται
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ως κριτήριο αξιολόγησης μέσα από την υποχρεωτική δίγλωσση παρουσία στο
διαδίκτυο της επιχείρησης ή του μέλους και -κυρίως- τη λειτουργία (διαδικτυακή και με
μήνυμα SMS από το κινητό τηλέφωνο) της υπηρεσίας «Διαχείρισης Παρατηρήσεων &
Παραπόνων». Αντί δηλαδή να ωθούνται εκατοντάδες επιχειρήσεις σε βαριές
διαδικασίες πιστοποίησης κατά την έναρξη αυτής της προσπάθειας για τις οποίες δεν
έχουν ούτε το χρόνο, ούτε τον τρόπο, ούτε τα χρήματα να ανταποκριθούν, θα
αξιολογούνται καθημερινά, ανταποκρινόμενες ή μη σε κριτήρια ποιότητας, μέσα απ’
την οπτική γωνία των πελατών τους. Η διαδικασία αυτή αντιμετωπίζει τον ξένο κυρίως
επισκέπτη ως έναν μοναδικό και όχι περιστασιακό πελάτη, απ’ το βαθμό ικανοποίησης
του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η από «στόμα σε στόμα» («word of mouth»)
προβολή του προορισμού, μετά την επιστροφή του στην πατρίδα του. Ισχύοντα
συστήματα πιστοποίησης λαμβάνονται υπόψιν για τη δεύτερη βαθμίδα του Σήματος
Ποιότητας.
▪

Ανάδειξη των Τοπικών Προϊόντων: Η χρήση και προβολή τοπικών προϊόντων, σε
συνδυασμό με τη γαστρονομική παράδοση, γίνονται στα χέρια των μελών του
Συμφώνου «εργαλείο δημιουργίας εικόνας» στους επισκέπτες για την ταυτότητα της
Διαδρομής και της Στερεάς Ελλάδας, ως νέου τουριστικού προϊόντος και προορισμού
αντιστοίχως, και συγχρόνως, μέσο ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας.

▪

Επιβράβευση: Οι μικρότερες επιχειρήσεις «επιβραβεύονται» στο μέτρο που
ενσωματώσουν μια πολιτική αλλαγών και αυτοβελτίωσης και επιδείξουν σταθερότητα
στην αξία του διαρκούς εκσυγχρονισμού τους, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές. Η
επιβράβευση δίδεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα, με τη βοήθεια του προγράμματος
συνεργειών, όσο και μέσω της κρατικής ενίσχυσης των κοινών δράσεων στις οποίες
συμμετέχουν ως μέλη του δικτύου, στις οποίες περιλαμβάνονται και προγράμματα
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα Μέσα
Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σύμφωνο:
(1) Θεσπίζει ένα σύνολο κανόνων που λειτουργούν με βάση το θεσμικό πλαίσιο της
Πολιτείας και εξειδικεύει τις ειδικότερες προδιαγραφές που βελτιώνουν την ποιότητα των
παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή.
(2) Φροντίζει για την προσαρμογή σε πρότυπα, προδιαγραφές και μεθοδολογίες που
εκπονούνται και υιοθετούνται στο πλαίσιο του Συμφώνου, σε συνδυασμό με το συντονισμό
και την κοινή δράση για την προβολή και προώθηση αυτών.
(3) Παρέχει στους συμμετέχοντες, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των κριτηρίων που
τίθενται ανά επίπεδο (βλ. «Κριτήρια»), το Σήμα της Διαδρομής 3 βαθμίδων («Σήμα»), ως
ένδειξη/αποτύπωση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν, με τη
φιλοδοξία να καθιερωθεί στην εξέλιξή του στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά ως
αξιόπιστο και υψηλού κύρους σήμα ποιότητας. Το Σήμα (και οι εφαρμογές του), το οποίο θα
σχεδιαστεί από ειδικούς, αναρτάται υποχρεωτικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε
εμφανές σημείο της φυσικής εγκατάστασης και της ιστοσελίδας του Συμφώνου και κάθε
μέλους του χωριστά, προσδίδοντας αναγνωρισιμότητα και κύρος.
Μέλη
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Δικαίωμα συμμετοχής στο Σύμφωνο έχουν επαγγελματίες, επιχειρήσεις, οργανισμοί και
φορείς, ανεξαρτήτως μεγέθους, ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου χαρακτήρα, νομικά ή
φυσικά πρόσωπα, με ομοειδή ή συμπληρωματικά χαρακτηριστικά, που ασκούν
δραστηριότητα που βρίσκεται σε γεωγραφική ή/και λειτουργική συνάφεια και αλληλεπίδραση
με τη Διαδρομή και την ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας.
Ενδεικτικά, μέλη του Τοπικού Συμφώνου μπορεί να είναι:
▪

Τα πάσης φύσεως καταλύματα.

▪

Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής.

▪

Επιχειρήσεις και παραγωγοί τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς
τομέα.

▪

Οινοποιητικές επιχειρήσεις.

▪

Συνεταιρισμοί παραδοσιακών προϊόντων.

▪

Δημιουργοί και κατασκευαστές ειδών λαϊκής τέχνης, σουβενίρ, προϊόντων τοπικού
πολιτισμού (χειροτεχνήματα, κοσμήματα, υφαντά, ξυλόγλυπτα κ.λπ.).

▪

Τουριστικά γραφεία εσωτερικού και εξωτερικού.

▪

Εξειδικευμένα γραφεία τουρισμού περιπέτειας και δραστηριοτήτων στη φύση.

▪

Μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί.

▪

Οργανισμοί και εταιρείες διαχείρισης λιμένων.

▪

Εταιρείες κρουαζιέρας.

▪

Αεροπορικές εταιρείες.

▪

Εταιρείες διαχείρισης οδικών αξόνων.

▪

Φορείς πολιτισμού (μουσεία, πινακοθήκες, φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.).

▪

Ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα

▪

Διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες και εμπορικές επιχειρήσεις που σχετίζονται
με τον τουρισμό: πιστοποιημένοι ξεναγοί, εταιρείες ψηφιακών εφαρμογών, ενώσεις και
εταιρείες ταξί, τοπικά ΚΤΕΛ, εταιρείες πλωτών μεταφορών κ.ά.

Υποστηρικτές
Ως πιθανοί υποστηρικτές του Συμφώνου θα είχε νόημα να προσκληθούν επιλεγμένες
επιχειρήσεις, οργανισμοί και φορείς που ασκούν δραστηριότητα που δεν βρίσκεται μεν σε
άμεση γεωγραφική συνάφεια με τη Διαδρομή, όμως θα μπορούσαν να επιδράσουν θετικά με
αυτήν. Κρισιμότερο ίσως είναι το παράδειγμα της περιοχής της Αττικής, η οποία μπορεί να
παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της Διαδρομής, αποτελώντας βασική πηγή
επισκεπτών τόσο εγχώριων, όσο και αλλοδαπών στη συνέχεια. Η συγκεκριμένη κατηγορία
είναι διακριτή από την κατηγορία των μελών και έχει υποστηρικτικό και συμβουλευτικό
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χαρακτήρα. Στους υποστηρικτές δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ετήσια Γενική
Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν τα μέλη, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.
Ενδεικτικά, υποστηρικτές του Τοπικού Συμφώνου θα μπορούσαν να είναι:
▪

Αντίστοιχοι οργανισμοί ή Destination Marketing & Management Organizations
(«DMOs») άλλων περιοχών, και ιδιαίτερα της Αττικής (π.χ. «This is Athens &
Partners»).

▪

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων («ΣΕΤΕ»)

▪

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

▪

Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου.

▪

Αεροπορικές εταιρείες.

▪

Σχολές τουρισμού (π.χ. «Σχολείο Τουρισμού On Tour»).

Διάρκεια
Η διάρκεια του Συμφώνου ορίζεται σε πέντε (5) έτη (με δυνατότητα επέκτασης ή ενδιάμεσης
μετεξέλιξης σε άλλη νομική μορφή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών) και
αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος. Ο πρώτος χρόνος θα είναι
προπαρασκευαστικός, ώστε αφενός μεν να δημιουργηθεί το αναγκαίο κεφάλαιο
εμπιστοσύνης, αφετέρου να δοθεί χρόνος σε επιχειρήσεις και φορείς να προχωρήσουν στις
αναγκαίες προσαρμογές στις απαιτήσεις του Συμφώνου.
Ρόλος της Αναπτυξιακής Εύβοιας
Η Αναπτυξιακή Εύβοιας προτείνεται να είναι ο επιχειρησιακός βραχίονας της προώθησης της
Διαδρομής ως τουριστικού προορισμού/προϊόντος και της σύνδεσής της με την τοπική
οικονομία.
Για τον σκοπό αυτό και με βάση το νομοθετικό πλαίσιο και τους διαθέσιμους οικονομικούς
πόρους:
▪

Έχει την ευθύνη υλοποίησης του Συμφώνου.

▪

Διασφαλίζει τα βήματα και τις προϋποθέσεις που θα δημιουργήσουν το αναγκαίο
κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

▪

Συμμετέχει στη διοίκησή του.

▪

Συμβάλλει στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του εγχειρήματος, υποστηρίζοντας
εμπράκτως την προσπάθεια, με οικονομικούς πόρους και παροχή τεχνογνωσίας.
Προς τούτο συγκροτεί «Ομάδα Διαχείρισης», την οποία στελεχώνει με προσωπικό, το
οποίο απασχολείται κατά κύριο λόγο με την πρωτοβουλία.

Ειδικότερα, σε εφαρμογή των ανωτέρω η Αναπτυξιακή Εύβοιας:
▪

Προάγει με δράσεις και δραστηριότητες την επαγγελματική ενημέρωση και
κατάρτιση των μελών του Συμφώνου, προσφεύγοντας στις προς τούτο υπηρεσίες

98

πιστοποιημένων φορέων κατάρτισης (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ»
κ.λπ.), ή/και συνεργαζόμενη με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, επιμελητήρια
κ.λπ.
▪

Έχει την ευθύνη διαμόρφωσης του Σήματος της Διαδρομής και του συστήματος
ελέγχου των προϋποθέσεων για την απόκτησή του από τα μέλη του Συμφώνου, μετά
το πρώτο προπαρασκευστικό έτος, για τον περιοδικό έλεγχο τήρησης των
προδιαγραφών που τίθενται (σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Συμφώνου)
και για την απόδοση του Σήματος σε νέα μέλη που εντάσσονται στο Σύμφωνο. Προς
τούτο, είτε προσφεύγει σε υπηρεσίες εξειδικευμένων παρόχων, είτε δημιουργεί ομάδα
κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών, τα οποία μετά από έλεγχο που διενεργούν
προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια που τίθενται στο παρόν
μνημόνιο, παρέχουν στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή επαγγελματική δραστηριότητα
τη σχετική διαπίστευση για την ένταξη στο Σύμφωνο και την απόκτηση του Σήματος
της Διαδρομής.

▪

Διατηρεί το διαδικτυακό ιστότοπο («portal») της Διαδρομής και του Συμφώνου, έχει
την ευθύνη σχεδιασμού του περιεχομένου του, καθορίζει τη διαδικασία υποδοχής και
χειρισμού παραπόνων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προλαμβάνεται
η επανάληψή τους.

▪

Αναπτύσσει, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Συμφώνου, προγράμματα
marketing και προβολής και διασφαλίζει όλα τα αναγκαία μέσα που θα προβάλλουν
(σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), διεθνώς και στο εσωτερικό, τη Διαδρομή και το
Σύμφωνο. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η συμμετοχή σε εκθέσεις, οι πάσης φύσεως
εκδηλώσεις, όπως συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και δημόσιες συζητήσεις, η
διοργάνωση ταξιδιών από και προς το εξωτερικό, η διενέργεια ερευνών αγοράς και
επιστημονικών ερευνών και κάθε είδους μελετών κ.λπ.

▪

Υποβάλλει, κατά μόνας ή από κοινού με τα μέλη του Συμφώνου, ή για λογαριασμό
τους, προτάσεις συμμετοχής σε χρηματοδοτικά εργαλεία και αναλαμβάνει την
υλοποίησή τους.

▪

Συνεργάζεται με ειδικούς σε θέματα τουρισμού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην
περιοχή.

▪

Συνεργάζεται με άλλους φορείς και φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν την προώθηση
του πολιτιστικού τουρισμού και αναλαμβάνει κοινές δραστηριότητες σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Διοίκηση & Εκπροσώπηση
Τα όργανα του Συμφώνου είναι τρία:
▪

Επιτροπή Παρακολούθησης: Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 19
μέλη, 7 εκ των οποίων ορίζονται από την Αναπτυξιακή Εύβοιας, 10 εκπροσώπους (2
από καθεμία) των μελών από τις Περιφερειακές Ενοτήτες Βοιωτίας, Εύβοιας,
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, και 2 εκπροσώπους των μελών των δύο
βαθμίδων του Σήματος (από ένας ανά κάθε βαθμίδα). Πρόεδρος της Επιτροπής
Παρακολούθησης εκλέγεται ένα εκ των μελών που προτείνει η Αναπτυξιακή Εύβοιας.
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο και έχει την
ευθύνη λήψης όλων των αποφάσεων που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος
Συμφώνου.
▪

Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του
Συμφώνου που είναι ταμειακά ενήμερα, λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των
παρόντων, ενώ υπάρχει πρόνοια και για συμμετοχή με ηλεκτρονικά μέσα. Η Γενική
Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση ετησίως και εκτάκτως εφόσον το
αποφασίσει η Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Γενική Συνέλευση επιλέγει τα μέλη της
Επιτροπής Παρακολούθησης που δεν ορίζονται από την Αναπτυξιακή Εύβοιας, και
αποφασίζει για την τροποποίηση των όρων του παρόντος Συμφώνου, που απαιτεί
όμως και τη σύμφωνη γνώμη της Αναπτυξιακής Εύβοιας.

▪

Επιτροπή Δεοντολογίας: Η Επιτροπή Δεοντολογίας μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή
των όρων του Συμφώνου. Αποτελείται από 5 μέλη και συγκροτείται κυρίως από
προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους οι οποίες υποδεικνύονται από την Αναπτυξιακή
Εύβοιας και από τα μη οριζόμενα από την Αναπτυξιακή Εύβοιας μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης, με αναλογία 2 προς 3 μέλη.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Δεοντολογίας διαπιστώσει παραβίαση των κανόνων και των
αρχών που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν
καταγγελιών, είτε ως αποτέλεσμα των ελέγχων και της αξιολόγησης που διενεργούνται κατά
τα ως άνω (βλ. «Σύστημα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης»), επιβάλλονται κυρώσεις ηθικού
περιεχομένου.
Ειδικότερα, η Επιτροπή Δεοντολογίας προβαίνει σε σύσταση συμμόρφωσης, με υποχρεωτικό
χαρακτήρα, προσδιορίζοντας εύλογο χρόνο γι’ αυτήν. Η μη δικαιολογημένη τήρηση της
υποχρέωσης αυτής μετά την πάροδο δύο συστάσεων συνιστά παραβίαση των όρων του
Συμφώνου, η οποία επισύρει την επιβολή της διαγραφής του μέλους από το Σύμφωνο, η
οποία αποφασίζεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας.
Το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσφύγει στην ολομέλεια της Επιτροπής
Παρακολούθησης, η οποία μπορεί να άρει τις συνέπειες της σχετικής απόφασης με
αιτιολογημένη εισήγηση (που αφορά τη συμμόρφωση του μέλους και ρητές εγγυήσεις για μη
παραβίαση των κανόνων του Συμφώνου στο μέλλον) και λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη
τουλάχιστον 11 εκ των 17 μελών, σε μυστική ψηφοφορία.
Η θητεία των μελών των σχετικών οργάνων ορίζεται στα τρία (3) έτη, με απεριόριστη
δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη των οργάνων που θα υπηρετήσουν στη διάρκεια της πρώτης
τριετίας επιλέγονται κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των ιδρυτικών μελών του Συμφώνου, με
συναινετική διαδικασία («by consensus») και ορίζονται ονομαστικά στο παρόν κείμενο.
Πόροι
Η εγγραφή των μελών στο Σύμφωνο γίνεται δωρεάν για την πρώτη διετία. Στη συνέχεια,
ορίζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης ετήσια συνδρομή που λαμβάνει υπόψιν της το
μέγεθος της κάθε επιχείρησης και τις δραστηριότητές της που αφορούν την Περιφέρεια της
Στερεάς Ελλάδας.
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Η συνδρομή για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις -με τζίρο μέχρι 100 χιλιάδες ευρώ- δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 40 ευρώ το χρόνο. Ο πόρος αυτός, ο οποίος θα λειτουργήσει
συμπληρωματικά με άλλες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. χορηγίες), κατατίθεται σε κοινό
τραπεζικό λογαριασμό που δημιουργείται προς τούτο από την Αναπτυξιακή Εύβοιας (η οποία
θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς κάθε επιχείρηση που πληρώνει συνδρομή),
αποτελεί πόρο του Συμφώνου και διατίθεται για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών του,
με βάση τις οδηγίες της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Έδρα
Προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός και η τεχνική υποστήριξη του Συμφώνου, ορίζεται
ως έδρα του η έδρα της Αναπτυξιακής Εύβοιας στη Χαλκίδα.
Δυνατότητα Τροποποίησης
Οι κανόνες του Συμφώνου τροποποιούνται, επεκτείνονται και εμπλουτίζονται μετά από
εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που
λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου των ταμειακά ενήμερων μελών και με τη σύμφωνη
γνώμη της Αναπτυξιακής.
Στο τέλος της πρώτης τριετίας, με βάση και τις σχετικές ενδιάμεσες Εκθέσεις Αξιολόγησης,
προβλέπεται ούτως ή άλλως μια διαδικασία αναθεώρησης των όρων του Συμφώνου, η οποία
θα αξιοποιεί τη συσσωρευμένη εμπειρία από την εφαρμογή του.
Κριτήρια Αξιολόγησης για την Παροχή του Σήματος της Διαδρομής
Τα μέλη του Τοπικού Συμφώνου στα οποία παρέχεται το Σήμα της Διαδρομής κατατάσσονται
σε βαθμίδες, αναλόγως των κριτηρίων που πληρούν, και παίρνουν το αντίστοιχο Σήμα της
Διαδρομής.
Α΄Βαθμίδα
Τα κριτήρια επιλογής για την ένταξη στην πρώτη βαθμίδα είναι τα ακόλουθα:
▪

Προφίλ & Ενεργή Παρουσία στο Διαδίκτυο σε Ελληνικά & Αγγλικά: Κάθε μέλος
οφείλει να παρέχει τουλάχιστον τις βασικές πληροφορίες για το είδος της
δραστηριότητας που ασκεί, τις προσφερόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα που διαθέτει,
τις συνέργειες στις οποίες μετέχει, τον τρόπο πρόσβασης και τα στοιχεία επικοινωνίας
του, καθώς και αναφορά στη δική του διαδικτυακή σελίδα (εφόσον υπάρχει) και σε μια
σελίδα σε ένα τουλάχιστον μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή/και εξειδικευμένο ταξιδιωτικό
portal που ο ίδιος επιλέγει. Επίσης, σε διακριτό σημείο των εγκαταστάσεών του πρέπει
να βρίσκεται το Σήμα της Διαδρομής που διαθέτει, καθώς και ένα σύντομο κείμενο
αναφοράς -κοινό για όλα τα μέλη- στο Σύμφωνο και τους σκοπούς του. Οι
πληροφορίες του προφίλ πρέπει να ανανεώνονται από τον ίδιο κάθε φορά που
προκύπτουν αλλαγές, ώστε να είναι ακριβείς και να ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά χώρους εστίασης (είτε ασκείται αμιγώς αυτή η
δραστηριότητα, είτε προσφέρεται εντός του χώρου των πάσης φύσεως καταλυμάτων),
θα πρέπει να υπάρχει διαδικτυακά διαθέσιμος ο ενδεικτικός τιμοκατάλογος («μενού»)
της επιχείρησης, στον οποίο θα αποτυπώνεται με διακριτό τρόπο η χρήση τοπικών
υλών, προϊόντων ή παραδοσιακών τεχνικών στην παρασκευή των εδεσμάτων, με
αναφορά ει δυνατόν στον παραγωγό ή προμηθευτή.
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▪

Διαχείριση Παρατηρήσεων & Παραπόνων: Αποτελεί εργαλείο καθημερινής
αυτοβελτίωσης και αξιολόγησης τόσο για την ίδια την επιχείρηση ή τη δραστηριότητα,
όσο και για τη διοίκηση του Συμφώνου. Παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο
να εκφράσει τις παρατηρήσεις του ή και τα παράπονά του αν δεν είναι ικανοποιημένος
από τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που του παρασχέθηκαν, μέσα από ειδικό για το
σκοπό αυτό χώρο που διατηρείται στο portal της Διαδρομής ή εναλλακτικά στο μέσο ή
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και στα εξειδικευμένα ταξιδιωτικά portal (π.χ.
TripAdvisor, Booking.com κ.λπ.), που έχει επιλέξει για την προβολή της η επιχείρηση
ή τα οποία χρησιμοποιούν συστηματικά οι πελάτες της. Εναλλακτικά, μπορεί να σταλεί
μήνυμα από το κινητό κάθε επισκέπτη/χρήστη σε αριθμό που θα έχει καθοριστεί επί
τούτου από την Αναπτυξιακή Εύβοιας, και το οποίο θα κοινοποιείται στο
ενδιαφερόμενο μέλος. Το τελευταίο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει άμεσα στον
ενδιαφερόμενο ή στα μέσα που χρησιμοποιεί, ή το αργότερο εντός 10 ημερών από την
κοινοποίηση του παραπόνου ή του επικριτικού σχολίου. Όταν η απάντηση γίνεται
απευθείας στον ενδιαφερόμενο, κοινοποιείται στην Αναπτυξιακή Εύβοιας. Ο αριθμός
αποστολής μηνύματος SMS και η διεύθυνση του portal για την υποβολή
παρατηρήσεων/παραπόνων ή η συγκεκριμένη διεύθυνση του μέσου κοινωνικής
δικτύωσης ή των εξειδικευμένων ταξιδιωτικών portal που χρησιμοποιεί για το σκοπό
αυτό η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιούνται στους επισκέπτες ηλεκτρονικώς και
εντύπως (να αναγράφονται στο προφίλ του μέλους και σε εμφανές σημείο στις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης, π.χ. στην είσοδο, στον τιμοκατάλογο στην περίπτωση
των καταστημάτων εστίασης και στα έντυπα προβολής της).

▪

Χρήση & Προβολή Τουλάχιστον 3 Τοπικών Προϊόντων σε Χώρους Εστίασης: Η
χρήση αφορά κυρίως είτε αμιγώς επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, ουζερί,
καφετέριες κ.λπ.), είτε χώρους εστίασης εντός επιχειρήσεων άλλου αντικειμένου
(ξενοδοχείων, ξενώνων και πάσης φύσεως καταλυμάτων που προσφέρουν είτε μόνο
πρωινό, είτε και γεύμα και δείπνο, κυλικείων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
κ.λπ.), οι οποίες οφείλουν να χρησιμοποιούν και να προσφέρουν 3 τουλάχιστον τοπικά
προϊόντα, με σαφή αναφορά στον τιμοκατάλογο στην ονομασία, την προέλευση και
τον παραγωγό, ή προμηθευτή. Όπου δεν χρησιμοποιείται τιμοκατάλογος, η απαίτηση
αυτή ικανοποιείται με τη σχετική σήμανση που συνοδεύει τα εκτιθέμενα προϊόντα (π.χ.
στο μπουφέ του πρωινού ενός ξενοδοχείου ή άλλου τύπου καταλύματος) ή στο υλικό
προβολής μιας επιχείρησης (π.χ. αγροτοτουριστικού καταλύματος ή ενός ξενώνα).

▪

Εγκατάσταση & Λειτουργία Συσκευής «Point of Sale» («POS»): Αφορά όλους τους
επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο υποχρεούνται στην
εγκατάσταση POS και την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα.

▪

Εφαρμογή Κατ’ Ελάχιστον Μίας Πρακτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενός
Τουλάχιστον Ρεύματος Ανακύκλωσης: Εφαρμογή τουλάχιστον μίας πρακτικής
εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η αντικατάσταση κοινών λαμπτήρων με άλλους
χαμηλής
κατανάλωσης
λαμπτήρες
και
η
συστηματική
ανακύκλωση
υλικών/απορριμμάτων σε ένα κατ’ ελάχιστον ρεύμα (π.χ. γυαλί, χαρτί, τηγανέλαια,
αλουμίνιο κ.λπ.).

▪

Συμμετοχή Κατ’ Ελάχιστον σε 10 Ώρες Προγραμμάτων Κατάρτισης: Τα σχετικά
προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται με ευθύνη της Αναπτυξιακής Εύβοιας και
αποσκοπούν στην ειδική εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων, φορέων και
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οργανισμών-μελών του Συμφώνου πάνω στην ιστορία της Διαδρομής, τη φιλοσοφία
του Τοπικού Συμφώνου, τη διαχείριση παρατηρήσεων και παραπόνων, τη χρήση
τοπικών προϊόντων, τη συμπεριφορά απέναντι στους επισκέπτες/χρήστες των
προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, στην τοπική γαστρονομία κ.λπ., αλλά και
σε ευρύτερα προγράμματα κατάρτισης που έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων, στο ευρύτερο πλαίσιο της Διαδρομής, προϊόντων και υπηρεσιών.
Ως ενδεικτικές κατηγορίες «εκπαιδευομένων» αναφέρονται οι υπεύθυνοι/εργαζόμενοι
στον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαμονής και εστίασης, ταξιδιωτικών
γραφείων και εξειδικευμένων γραφείων τουρισμού, και επισκέψιμων χώρων
παραγωγής και πώλησης τουριστικών προϊόντων (οινοποιεία, τυροκομεία,
χειροτέχνες, συνεταιρισμοί παραδοσιακών προϊόντων). Αναφέρονται επίσης
ενδεικτικά το προσωπικό των λιμανιών Αγίου Κωνσταντίνου και Ιτέας, καθώς και των
μελών του Οργανισμού Λιμένων Εύβοιας, όπως επίσης των αερολιμένων Σκύρου και
Νέας Αγχιάλου, το προσωπικό φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθώς
και το προσωπικό και οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ και ενώσεων ταξί.
▪

Ενεργή Επιδίωξη Συνεργειών: Τα μέλη του Συμφώνου θα πρέπει να συμμετέχουν
με εξουσιοδοτημένα στελέχη τους στην «Ημέρα Συνεργειών» που θα διοργανώνεται
μια φορά το χρόνο από την Αναπτυξιακή Εύβοιας. Στη διάρκεια της ημέρας αυτής θα
ανακοινώνονται οι προτάσεις της Αναπτυξιακής Εύβοιας για τις οργανωμένες
συλλογικές κινήσεις συνεργειών, οι οποίες θα απευθύνονται είτε σε όλους τους
συμμετέχοντες είτε σε ευρύτερες υπο-ομάδες συμμετεχόντων. Στη συνέχεια
προτείνεται να πραγματοποιούνται οργανωμένα από την Αναπτυξιακή Εύβοιας
workshops και επιχειρηματικές συναντήσεις B2B («business-to-business») για την
αναζήτηση επιπλέον συνεργειών μεταξύ των μελών του δικτύου.

Ειδικά για τα τουριστικά γραφεία που αναλαμβάνουν να υλοποιούν εκδρομές με βάση τη
Διαδρομή, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στο δίκτυο οφείλουν:
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▪

Να καλύπτουν ως προς το τουριστικό πακέτο της Διαδρομής όλες τις υποχρεώσεις
που προβλέπει το ΠΔ 339/96 «περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 90/314 (ΕΕL 58/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές
και περιηγήσεις»78 (ΦΕΚ 225 Α), στο βαθμό που το πακέτο αυτό συνιστά
«οργανωμένο ταξίδι» ή «οργανωμένη περιήγηση» κατά την έννοια της Οδηγίας
90/314/ΕΟΚ και το προεδρικό αυτό διάταγμα (βλ. ορισμούς άρθρου 2 του
Διατάγματος).

▪

Να εκτελούν τη Διαδρομή με τουριστικά λεωφορεία, που να μην έχουν υπερβεί τα
δέκα (10) έτη κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό από την ημερομηνία πρώτης
κυκλοφορίας, τα οποία να διαθέτουν θέρμανση και κλιματισμό, WC και μπαρ με νερό
και αναψυκτικά.

▪

Να έχουν επαγγελματία οδηγό με στοιχειώδεις γνώσεις αγγλικής γλώσσας, που να
επιτρέπουν μια απλή συνεννόηση με τους επιβάτες.

▪

Εντός των αρχαιολογικών χώρων που περιλαμβάνονται στη Διαδρομή, την ξενάγηση
να πραγματοποιεί επαγγελματίας ξεναγός.

ΠΔ 339/1996 Περί Οργανωμένων Ταξιδιών, ΦΕΚ Α 225/11-9-1996.
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Β΄Βαθμίδα
Στη δεύτερη βαθμίδα εντάσσονται τα μέλη που πληρούν όλα τα κριτήρια της πρώτης βαθμίδας
και συγχρόνως έχουν αποκτήσει και διατηρούν μία από τις παρακάτω πιστοποιήσεις ή σήματα
πιστοποίησης ή άλλες ισοδύναμες ή/και ανώτερες πιστοποιήσεις στο χώρο που
δραστηριοποιείται το κάθε μέλος:
▪

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

▪

ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών.

▪

Βεβαίωση HACCP σύμφωνα με τις αρχές του Codex Alimentarius και τον Κανονισμό
(ΕΚ) 852/2004.

▪

GLOBALGAP για τη διεθνή πιστοποίηση φρέσκων προϊόντων.

▪

AGRO 2.1 και 2.2 συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή
και AGRO 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 προδιαγραφές για την εκτροφή και την τυποποίηση
χοιρινού κρέατος.

▪

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων στη φυτική παραγωγή, στη ζωική παραγωγή και
στη μεταποίηση από αναγνωρισμένους από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
φορείς πιστοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι: A Cert-Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Πιστοποίησης, IRIS bio, ΔΗΩ, ΒΙΟ Ηellas, TUV Hellas, Φυσιολογική, Qways,
Πράσινος Έλεγχος, Γεωτεχνικό Εργαστήριο, Bio Euro Cert.

▪

ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

▪

ISO 50001 για τη Διαχείριση Ενέργειας.

▪

Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

▪

Σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ Μας».

▪

Σήμα «We Do Local».

▪

Ειδικά για τα καταλύματα, στη Β΄ Βαθμίδα εντάσσονται τα ξενοδοχεία 3, 4 και 5
αστέρων και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια 3 και 4 κλειδιών.

Γ΄ Βαθμίδα
Είναι σκόπιμο στην παρούσα φάση να μην προσδιοριστούν περιοριστικά οι όροι και οι
προϋποθέσεις ένταξης στην Γ΄ Βαθμίδα, όπως συμβατικά προβλέπεται, αλλά αυτό να
αντιμετωπιστεί από τα ίδια τα όργανα της Δικτύωσης, αναλόγως με την εξέλιξή της και της
εμπειρίας που στο μεταξύ θα έχει αποκτηθεί.

6.3.

Δράσεις για την Οικοδόμηση Κλίματος Εμπιστοσύνης

Στη σύγχρονη κοινωνική θεωρία και στα νέα οικονομικά των θεσμών, η έννοια της
εμπιστοσύνης ταυτίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό με την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου. Οι
επιτυχημένες συλλογικές προσπάθειες απαιτούν ένα κεφάλαιο εμπιστοσύνης για να
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οικοδομηθούν, και στη συνέχεια δημιουργούν με τη σειρά τους κοινωνικό κεφάλαιο, με τη
μορφή της αύξησης της εμπιστοσύνης, που επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό και τη διεύρυνση
των συλλογικών προσπαθειών, σε έναν ανατροφοδοτούμενο ενάρετο κύκλο.
Η αναπτυξιακή ανάφλεξη μέσα από το τουριστικό προϊόν που αποτελεί η Διαδρομή Φύσης
και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο αν οι συμμετέχοντες
στο Τοπικό Σύμφωνο Ανάπτυξης συνάψουν μεταξύ τους σχέσεις εμπιστοσύνης και
συνέργειας. Για την οικοδόμηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης που θα εξασφαλίσει, αφενός την
ελάχιστη αναγκαία συμμετοχή από την πλευρά των επιχειρήσεων που θα κάνει το σχήμα
αποτελεσματικό και βιώσιμο, αφετέρου την εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας σε βάθος
χρόνου, προτείνονται μια σειρά από δράσεις.
▪

Δράσεις Προβολής: Η δυνατότητα ένταξης στη Διαδρομή συμμετεχόντων που
πληρούν τα σχετικά κριτήρια, ανάλογα με την αντίστοιχη βαθμίδα στόχευσης, θα
πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως και διεξοδικά για τα οφέλη που μπορεί να τους
προσφέρει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Οι δράσεις για την επιτυχημένη προβολή
του Τοπικού Συμφώνου, οι οποίες είναι ανεξάρτητες αλλά συμπληρωματικές της
προβολής της Διαδρομής ως τουριστικού προϊόντος, αποτελούν το πρώτο στοίχημα
που πρέπει να κερδηθεί για την ενεργοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων στην
προσπάθεια αυτή. Θα πρέπει ασφαλώς στις δράσεις αυτές να ληφθεί υπόψιν η μεγάλη
διαφοροποίηση -κλαδική, γεωγραφική, μεγέθους- μεταξύ επιχειρήσεων, έτσι ώστε η
ενημέρωση να είναι ευρεία, σαφής και να μην αποκλείει κανέναν. Η πρώτη επαφή με
την πρωτοβουλία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το αν θα ταχθεί η τοπική οικονομία θετικά
απέναντι στην υιοθέτηση του Συμφώνου.

▪

Ημέρες Κατάρτισης: Ένα από τα οφέλη τα οποία επιφυλάσσει στους συμμετέχοντες
η ένταξη στο Σύμφωνο -αλλά και μια από τις υποχρεώσεις που οφείλουν να
ικανοποιούν- είναι η συμμετοχή σε δράσεις και δραστηριότητες επαγγελματικής
ενημέρωσης και κατάρτιση μελών του Συμφώνου. Για τις δράσεις αυτές, μπορούν να
αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες πιστοποιημένων φορέων κατάρτισης (Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ» κ.λπ.), ή/και εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμοί,
επιμελητήρια κ.λπ. Οι ημέρες κατάρτισης αποτελούν βασικό μοχλό για την οικοδόμηση
εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ των μελών, που βρίσκονται με αφορμή τις ημερίδες στον
ίδιο χώρο, όχι ως ανταγωνιστές, αλλά ως συμμετέχοντες σε μια κοινή πρωτοβουλία,
αλλά και απέναντι στο ίδιο το Σύμφωνο, καθώς αποτελούν αφορμή για την εμπέδωση
των πλεονεκτημάτων που τους επιφυλάσσει. Σημαντικό είναι στον τρόπο που
οργανώνονται οι συγκεκριμένες ημερίδες, να λαμβάνεται υπόψιν ο μεγάλος βαθμός
διαφοροποίησης μεταξύ των συμμετεχόντων, και να αξιοποιείται καταλλήλως, χωρίς
να υπάρχει αίσθηση ότι τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε κάποιους και
όχι σε κάποιους άλλους.

▪

Ημέρες Συνεργειών: Στην ίδια λογική με τις ημέρες κατάρτισης που περιγράφηκαν
παραπάνω, οι ημέρες συνεργειών -οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν και με τις
ημέρες κατάρτισης αν αυτό κριθεί χρήσιμο για λόγους π.χ. γεωγραφικής κάλυψηςδίνουν την ευκαιρία στα μέλη να διερευνήσουν τα πεδία επί των οποίων η μεταξύ τους
συνεργασία μπορεί να είναι αμοιβαία επωφελής. Οι ημέρες συνεργειών, αν
οργανωθούν επιτυχημένα, μπορούν να λειτουργήσουν ως «θερμοκοιτίδες»
συνεργατικότητας, ανταλλαγής πληροφόρησης και τεχνογνωσίας και, τελικά,
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περαιτέρω οικοδόμησης της εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του Συμφώνου, αλλά
και εμπέδωσης των δυνατοτήτων του.
▪

Επαφή με την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Με δεδομένη τη συνύπαρξη της νέας
συνεργατικής δομής που φιλοδοξεί να χτίσει το Σύμφωνο με φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης με αλληλοκαλυπτόμενες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες, θεωρείται
εξαιρετικά σημαντικό να επιτευχθεί, ει δυνατόν από την αρχή, η αρμονική συνύπαρξή
της με τους φορείς αυτούς, η οποία θα συνεισφέρει σημαντικά και στην οικοδόμηση
κλίματος εμπιστοσύνης εντός των τοπικών κοινωνιών της Στερεάς Ελλάδας.

▪

Εμπλοκή Προσωπικοτήτων & Οργανισμών Ευρύτερου Κύρους: Στην πρώτη
κυρίως φάση της δικτύωσης και μέχρι η λειτουργία της και η εσωτερική ζωή της να
οικοδομήσει σταδιακά το κοινωνικό κεφάλαιο εμπιστοσύνης έχει ιδιαίτερη σημασία η
εμπλοκή στη Διαδρομή -π.χ. στην ηγεσία της ή/και στους υποστηρικτές τηςπροσωπικότήτων και οργανισμών με ευρύτερο κύρος που θα προσφέρουν ένα
αυξημένο «αρχικό κεφάλαιο εμπιστοσύνης» κρίσιμο για την τελική επιτυχία.

6.4.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Για να καταστήσει όσο το δυνατόν σαφέστερη την αξία του, το Σύμφωνο οφείλει, αφενός να
παρέχει στα μέλη του τις υπηρεσίες προβολής, κατάρτισης, τεχνογνωσίας και
συνεργατικότητας όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω, αφετέρου, να λειτουργήσει ως
κρίκος επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των διαφορετικών οργανισμών και φορέων
της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του δικτύου υποδομών κατά
μήκος της Διαδρομής.
Μέσα από τη συστηματική καταγραφή παρατηρήσεων και παραπόνων, είναι σε θέση να
αποτελέσει μοχλό βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (δημόσιων και ιδιωτικών) σε όλη
την έκταση της Διαδρομής, αναλαμβάνοντας καταρχήν ρόλο επισήμανσης ζητημάτων και
επίσπευσης της σχετικής ενημέρωσης στους αρμόδιους φορείς, με βάση το υφιστάμενο
νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο.
Για το σκοπό αυτό προτείνεται η κατηγοριοποίηση των παρατηρήσεων και παραπόνων των
επιχειρήσεων και των πελατών τους, τόσο μέσω του συστήματος αξιολόγησης του δικτύου
όσο και μέσω της καθημερινής επαφής με τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο. Οι
παρατηρήσεις αυτές θα χωρίζονται σε άμεσης ενέργειας, που σημαίνει άμεση ενημέρωση του
συγκεκριμένου αρμόδιου οργανισμού, φορέα ή επιχείρησης και σε παρατηρήσεις που
αθροίζονται σε ένα «αποθετήριο» (registry) της διαδρομής και από εκεί συνοψίζονται σε μια
έκθεση για προτάσεις βελτίωσης της διαδρομής που συζητούνται στο πλαίσιο της Επιτροπής
Παρακαλούθησης σε ετήσια βάση. Αν οι παρατηρήσεις της πρώτης κατηγορίας δεν οδηγούν
σε επίλυση του προβλήματος και το θέμα κρίνεται υψηλής προτεραιότητας μπορεί
εναλλακτικά να συγκαλείται έκτακτα η Επιτροπή Παρακολούθησης ή να ενημερώνεται άμεσα
η πολιτική ηγεσία της περιφέρειας.
Με γνώμονα την ανάγκη να διατηρηθούν οι ισορροπίες μεταξύ των διαφορετικών αρμοδίων φορέων και οργανισμών- δεν κρίνεται σκόπιμο στην παρούσα φάση ο φορέας διαχείρισης της
Διαδρομής να επιδιώξει επιπλέον ρόλο στη διαχείριση του δικτύου υποδομών κατά μήκος της
Διαδρομής, από αυτό της παρακολούθησης και κινητοποίησης, μια προοπτική που θα
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μπορούσε ενδεχομένως να διερευνηθεί στο μέλλον, καθώς ο δίκτυο θα αποκτά εμπιστοσύνη
και κύρος στην τοπική κοινωνία της Στερεάς Ελλάδος.

6.5.

Marketing της Διαδρομής

Οι βασικές κατευθύνσεις της διαχείρισης της προβολής/marketing της Διαδρομής
παρουσιάζονται αναλυτικά στο «Σχέδιο Μάρκετινγκ, Ταυτότητα και Δημιουργικό της
Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας», το οποίο έχει εκπονήσει
η εταιρεία Toposophy και έχουν ως εξής79:
▪

Α1 - Οργάνωση Φορέα Λειτουργίας: Αρμοδιότητες παρακολούθησης και
συντονισμού, αρμοδιότητες κινητοποίησης παραγωγικών κλάδων, αρμοδιότητες
υλοποίησης δράσεων.

▪

Α2 - Δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουριστικών Δεδομένων: Δημιουργία
μηχανισμού που θα επιφορτιστεί με την καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση ποικίλων
δεδομένων σε σχέση με τα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά του τουρισμό στην περιοχή
της Διαδρομής, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση πορισμάτων σε
σχέση με την ανάγκη παρεμβάσεων, καθώς και τον διαμοιρασμό χρηστικών
πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε διαφορετικά κοινά ενδιαφέροντος.

▪

Α3 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Προγράμματος Μελών: Δημιουργία προγράμματος
για φορείς και μεμονωμένα μέλη που θα υποστηρίξουν την αποστολή και την
υλοποίηση των δράσεων του Φορέα Λειτουργίας και θα επεκτείνουν τη δυναμική του
δικτύου της Διαδρομής.

▪

Α4 - Δημιουργία Χαρτοφυλακίου Τουριστικού Προϊόντος & Ανάπτυξη Πακέτων
Θεματικών Εμπειριών & Προϊόντων: Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της
Διαδρομής με ελκυστικές και εξειδικευμένες εμπειρίες.

▪

Α5 - Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστήματος Σήμανσης: Καθορισμός
προδιαγραφών και σχεδιασμός και εγκατάσταση ενός τεχνικά άρτιου και αισθητικά
ελκυστικού συστήματος τουριστικής σήμανσης.

▪

Α6 - Διασύνδεση Υφιστάμενων Εκδηλώσεων με Θεματικές Εμπειρίες &
Ανάπτυξη Νέων Εκδηλώσεων: Πρωτοβουλίες για τη διασύνδεση των υφιστάμενων
εκδηλώσεων με τις θεματικές εμπειρίες που θα δημιουργηθούν, καθώς και για την
ανάπτυξη τουλάχιστον 2 νέων εκδηλώσεων που θα αναδεικνύουν τον πολύπλευρο
χαρακτήρα της Διαδρομής.

▪

Α7 - Ανάπτυξη Visitor Pass: Σχεδιασμός και λειτουργία ενός visitor pass που θα
προσφέρει κίνητρα σε όσους ενδιαφέρονται να βιώσουν πολλές θεματικές εμπειρίες,
ή ακόμα και να επισκεφθούν το σύνολο των κόμβων της Διαδρομής, προσφέροντας
εκπτωτικές τιμές.

▪

Α8 - Ανάπτυξη και Διάθεση Αναμνηστικών Ειδών & Επώνυμων Προϊόντων:
Σχεδιασμός, παραγωγή και διάθεση επώνυμων προϊόντων και αναμνηστικών ειδών

Σχέδιο Μάρκετινγκ, Ταυτότητα και Δημιουργικό της Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής της Στερεάς
Ελλάδας, Toposophy (2018).
79
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που θα αποτελέσουν διακριτά στοιχεία της Διαδρομής ως αντιπροσωπευτικά δείγματα
από την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη τοπική παραγωγή της Στερεάς
Ελλάδας.
▪

Β1.1 - Ανάπτυξη Δημιουργικής Ταυτότητας της Διαδρομής & Brand Toolkit:
Ανάπτυξη brand toolkit για την προώθηση της Διαδρομής.

▪

Β1.2 - Παραγωγή/Διάδοση Ποιοτικού Περιεχομένου & Εικαστικών Εφαρμογών:
Παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου και εικαστικών εφαρμογών που θα πλαισιώσει και
θα εμπλουτίσει τις ποικίλες χρήσεις της νέας δημιουργικής ταυτότητας.

▪

Β2 - Προώθηση Μέσω Online Καναλιών: Ανάπτυξη website και blog της Διαδρομής,
δημιουργία και διαχείριση social media accounts, email marketing μέσω τακτικών και
εκτάκτων newsletters, online campaign με Facebook/Instagram διαφημίσεις και
opinion influencers.

▪

B3 - Προώθηση Μέσω Travel Trade Καναλιών: Προώθηση μέσω οδηγού
προώθηση τουριστικών προϊόντων και εξειδικευμένων εκδηλώσεων για την ανάπτυξη
διεπιχειρησιακών σχέσεων, προώθηση μέσω fam trips για διαφορετικές κατηγορίες
tour operators, προώθηση των θεματικών εμπειριών μέσω online travel agents με
εξειδικευμένο περιεχόμενο και διεκδίκηση ετήσιας εκδήλωσης Adventure Travel Trade
Association.

6.6.

Αδρομερής Περιγραφή τρόπων άντλησης Εσόδων & Εξόδων

Στόχευση για Ιδιωτική Συμμετοχή
Η προσπάθεια που θα αναληφθεί από την Αναπτυξιακή Εύβοιας για την εξασφάλιση της
ελάχιστης αναγκαίας συμμετοχής ιδιωτικών επιχειρήσεων στο Σύμφωνο Ποιότητας,
επιβάλλεται κατά την κρίση του μελετητή να διεξαχθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις.
Κατά την πρώτη, εκτιμάται αρχικά το ποιες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που για λόγους
λειτουργικούς, κλαδικούς, αναπτυξιακούς, γεωγραφικούς, διασφάλισης τεκμηρίων ποιότητας
κ.λπ. είναι κρίσιμο να συμμετέχουν στο Σύμφωνο. Για τον εντοπισμό τους η Αναπτυξιακή
Ευβοίας έχει στη διάθεσή της και θα είναι χρήσιμο να αξιοποιήσει το πρώτο μέρος αυτής της,
ανά χείρας, μελέτης, στο οποίο περιγράφονται κριτήρια και κλάδοι επιχειρήσεων και
εγκαταστάσεων η ένταξη των οποίων στο δίκτυο είτε επιβάλλεται, είτε κρίνεται πρόσφορη.
Κυρίαρχη θέση μεταξύ των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι υπό αναζήτηση επιχειρήσεις
της πρώτης φάσης είναι η δυνατότητά τους να δημιουργούν, να συμβάλλουν και να μετέχουν
σε συνέργειες που θα προσδώσουν ώθηση και αναπτυξιακή διάσταση στη σύνδεση της
Διαδρομής με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, αποτελώντας παράλληλα το
πρώτο απτό δείγμα της πεποίθησής τους για την πολλαπλασιαστική και σε πολλά επίπεδα
αξία της συνεργατικότητας και συμπληρωματικότητας.
Αφού λοιπόν εντοπιστούν με αυτό τον τρόπο τα 40-60 επιλεγμένα πιθανά μέλη, συγκροτείται
στην Αναπτυξιακή Εύβοιας μια ομάδα που θα αναλάβει να προσεγγίσει τον καθένα
ξεχωριστά, επικοινωνώντας τη φιλοσοφία του Συμφώνου, επιδιώκοντας τη σύμπραξή του και
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οριστικοποιώντας τη βούληση, τη δυνατότητα και το είδος συνεργειών στις οποίες θέλει να
συμμετάσχει.
Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο η παρουσίαση της Διαδρομής
και του Συμφώνου, ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να την επισκεφθεί και να
μάθει περισσότερα γι’ αυτά.
Η ίδια ακριβώς διαδικασία των ξεχωριστών συναντήσεων ενημέρωσης θα ακολουθηθεί και
όσον αφορά επιλεγμένους συλλογικούς φορείς (π.χ. ενώσεις ξενοδόχων, επιμελητήρια κ.λπ.),
προκειμένου να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία και να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση,
ενημέρωση, κινητοποίηση και παρότρυνση των μελών τους για τη συμμετοχή στο Σύμφωνο.
Κατά τη δεύτερη φάση εφαρμόζεται η φιλοσοφία των ανοιχτών θυρών, η οποία επιτρέπει σε
όσους πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις ή έχουν διάθεση ή εμπνέονται από το κοινό όραμα
που περιγράφεται στο Σύμφωνο, ανεξαρτήτως του πού βρίσκονται και δραστηριοποιούνται
στη Στερεά Ελλάδα, να προσέλθουν και να συνυπογράψουν.
Για το σκοπό αυτό, η Αναπτυξιακή Εύβοιας διοργανώνει 5 δημόσιες εκδηλώσεις, μία ανά
Περιφερειακή Ενότητα, απευθυνόμενη σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις τους οποίους και
καλεί να προσέλθουν, μέσα από ένα πρόγραμμα προσωπικών προσκλήσεων και
ανακοινώσεων σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, στις οποίες αναφέρεται
απαραιτήτως ο δικτυακός τόπος ενημέρωσης για την Διαδρομή και το Σύμφωνο. Σχετικές
αναρτήσεις γίνονται και στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων περιφερειακών ενοτήτων και
τοπικών συλλογικών φορέων.
Στις εκδηλώσεις αυτές γίνεται μια συνολική παρουσίαση της Διαδρομής, του Συμφώνου και
των χαρακτηριστικών που το διέπουν, επεξηγούνται τα πλεονεκτήματα για τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις και δίνεται έμφαση στις δυνητικές συνέργειες, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να
διακρίνει και προσωποποιημένα τα πλεονεκτήματα που αφορούν τη δική του επιχείρηση ή
δραστηριότητα.
Θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουν διασφαλιστεί ήδη κάποιες συνέργειες ή δυνατότητες για
συνέργειες, με τη μορφή ομαδικών προγραμμάτων στα οποία έχουν ήδη αποφασίσει να
μετάσχουν οι αρχικοί συμμετέχοντες, ώστε η εκδήλωση να μη περιοριστεί στην παρουσίαση,
αλλά να λειτουργήσει στην ουσία ως μια πρώτη ημέρα συνεργειών, από αυτές που προβλέπει
το Σύμφωνο.
Έτσι θα μπορούσε να ξεκινά η πρωτοβουλία της Διαδρομής και του Συμφώνου, με ένα
ελάχιστο κεφάλαιο συνεργειών που θα έχουν ήδη επιτευχθεί και οι οποίες μαζί με την αναφορά
σε χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, που ευνοούν ιδιαιτέρως τις συνέργειες, θα μπορούσαν
να δημιουργήσουν τον αναγκαίο αρχικό ενθουσιασμό και να παρακινήσουν τους
συμμετέχοντες να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία.
Η επίτευξη της ιδιωτικής συμμετοχής κάποιων μεγαλύτερων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη Στερεά Ελλάδα θα εξασφαλίσει στην επιχειρούμενη δικτύωση και ένα
πρώτο ρεύμα εσόδων, μέσω χορηγιών. Στην προσπάθεια άντλησης χρηματοδοτικών πόρων
μέσω χορηγιών, η στρατηγική που ενδείκνυται να ακολουθηθεί έχει τρία σκέλη:
▪

Το πρώτο αφορά τις μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
κατά μήκος της Διαδρομής και είναι σε θέση να επωφεληθούν άμεσα και σημαντικά
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από την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην οποία στοχεύει το Σύμφωνο. Αν
αυτοί πεισθούν ως προς τα προσδοκώμενα οφέλη, θα μπορούσαν να αποτελέσουν
μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στα πρώτα βήματα του εγχειρήματος.
▪

Το δεύτερο αφορά μεγάλες μεν σε μέγεθος επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
Στερεά Ελλάδα, οι δραστηριότητες όμως των οποίων δεν συνδέονται με το τουριστικό
προϊόν (π.χ. μεγάλες βιομηχανίες). Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούσαν παρά ταύτα
να συνδράμουν στην προσπάθεια, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης («ΕΚΕ») που πραγματοποιούν, μέσα από χορηγίες που βοηθούν
την τοπική οικονομία να πετύχει μια αναπτυξιακή ανάφλεξη με πολλαπλά οφέλη.

▪

Το τρίτο σκέλος αφορά πάλι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν ασκούν
δραστηριότητα που βρίσκεται σε άμεση γεωγραφική συνάφεια με τη Διαδρομή, όμως
θα μπορούσαν να επιδράσουν θετικά με αυτήν -οι επονομαζόμενοι υποστηρικτές του
Συμφώνου, όπως αυτού περιγράφηκαν σε προηγούμενη ενότητα- και οι οποίοι θα
μπορούσαν, είτε με τη μορφή χορηγίας, είτε με τη μορφή παροχών σε είδος, είτε με
την παροχή τεχνογνωσίας να συνδράμουν στην προσπάθεια.

Παράλληλα, με την πάροδο της πρώτης διετίας από τη σύναψη του Σύμφωνου, ένα
επιπρόσθετο ρεύμα εσόδων θα προκύψει για την επιχειρούμενη δικτύωση μέσα από την
ετήσια συνδρομή που θα ορίσει η Επιτροπή Παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψιν το
μέγεθος της κάθε επιχείρησης και τις δραστηριότητές της που αφορούν την Περιφέρεια της
Στερεάς Ελλάδας, και η οποία, όπως αναφέρθηκε στο Μνημόνιο Συνεργασίας που
παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα, προτείνεται να μην υπερβαίνει για τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις -με τζίρο μέχρι 100 χιλιάδες ευρώ- τα 40 ευρώ το χρόνο.
Η φύση της Διαδρομής και το μέγεθος σήμερα του τουριστικού της τομέα δημιουργει
περιορισμούς σε σχέση με τα προσδοκώμενα έσοδα από ιδιωτικούς φορείς στην πρώτη φάση
της λειτουργίας της, καθώς είναι λίγες οι πραγματικά μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν
άμεσα να επωφεληθούν οικονομικά από την ανάπτυξή της Διαδρομής (λίγες μεγάλες
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ιδιωτικοί δρόμοι κ.λπ.) και συνεπώς να έχουν το οικονομικό
κίνητρο να αντιμετωπίσουν τη χρηματοδότηση της Διαδρομής ως μια οιονεί ιδιωτική
επένδυση. Συνεπώς, η έμφαση σε ό,τι αφορα την ιδιωτική χρηματοδότηση πρέπει -πέραν των
λίγων αυτών συγκεκριμένων επιχειρήσεων- να δοθεί στην συστηματική προσέλκυση πόρων
από τα προγράμματα ΕΚΕ των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή, και στη μαζικότητα της συμμετοχής μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να
δημιουργηθεί και ένα ικανό κεφάλαιο από τις ετήσιες συνδρομές στη Διαδρομή.
Στόχευση για Κρατικές Ενισχύσεις
Στη συγκυρία του ΕΣΠΑ 2014-2020, τα νέα εργαλεία διαχείρισης πόρων επιτρέπουν την
εστιασμένη διάθεση κονδυλίων από πολλαπλές πηγές (περισσότερα του ενός Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά Ταμεία, Επιχειρησιακά Προγράμματα και Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα), με κοινό παρονομαστή τη στρατηγική ανάπτυξης μέσα σε μια καθορισμένη
περιοχή, όπου αναπτύσσεται μια Ολοκληρωμένη Χωρικη Επένδυση.
Με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του
Σωματείου Διάζωμα, οι δύο φορείς έχουν από κοινού έχουν συμφωνήσει να προωθήσουν την
με τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Τα Μονοπάτια
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της Ιστορίας - Διαδρομές Φύσης και Πολιτισμού», που έχει σχεδιάσει και εγκρίνει η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας.
Όπως περιγράφει το εν λόγω Μνημόνιο: «Στην εν λόγω ΟΧΕ, πέραν των τεχνικών έργων που
έχουν προγραμματιστεί, περιλαμβάνεται και πλήθος αναγκαίων παρεμβάσεων/δράσεων
«ήπιου» (soft) χαρακτήρα που αποτελούν προϋπόθεση για την δημιουργία ολοκληρωμένου
προϊόντος στον πολιτιστικό τουρισμό. Οι δράσεις αυτές αφορούν θέματα προβολής/marketing
του προορισμού, κατάρτιση επαγγελματιών, παροχή κρατικών ενισχύσεων στις ΜΜΕ του
(ευρύτερου) τουριστικού τομέα, ενίσχυση της δημιουργικής βιομηχανίας, υποστήριξη τοπικών
δικτυώσεων επιχειρήσεων κ.λπ.»
Συγκεκριμένα με βάση την πρόσκληση για την «υποβολή Πρότασης Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική
Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης» (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην ενότητα 4 -«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020», προβλέπονται οι εξής δαπάνες:
•

•

•

Θεματικός στόχος 03: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Επενδυτική προτεραιότητα: Στήριξη της δημιουργίας και της
επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
Ευρώ 240.000.
Θεματικός στόχος 08: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων Επενδυτική προτεραιότητα:
Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές. Ευρώ 1.000.000.
Θεματικός στόχος 06: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων. Επενδυτική προτεραιότητα: Διατήρηση, προστασία,
προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ευρώ 1.040.000.

Είναι προφανές ότι τα εργαλεία αυτά θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα στην
συμμετοχή της τοπικής οικονομίας στη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας, με
την κατεύθυνση πόρων προς τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν σε αυτήν, για την βελτίωση
της ανταγωνιστικότητάς τους (θεματικός στόχος 03) και την κατάρτιση των εργαζομένων και
την αντίστοιχη προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του συμφώνου (θεματικός
στόχος 08), οι οποίες προτείνεται να επιδιωχθεί να λαμβάνουν στοχευμένα κίνητρα (κρατικές
ενισχύσεις για ΜΜΕ), ειδικά σχεδιασμένα για τη Διαδρομή.
Τα έργα/εργασίες το κόστος των οποίων θα μπορούσε να υπαχθεί στα εν λόγω κίνητρα,
μπορούν να είναι τα ισχύοντα μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τα προσφερόμενα κίνητρα για ΜΜΕ,
αφού όμως προηγουμένως εξειδικευτούν, έτσι ώστε να καλύπτουν τα ειδικά κριτήρια
συμμετοχής των επιχειρήσεων στο Σύμφωνο, όπως αυτά αποτυπώνονται στην ενότητα 6.2
(υποενότητα «Κριτήρια Αξιολόγησης για την Παροχή του Σήματος της Διαδρομής») της
παρούσας μελέτης.
Επίσης δαπάνες υποστήριξης του δικτύου που αφορούν την προώθησή του θα μπορούσαν
να καλυφθούν εν μέρει από τους πόρους του θεματικού στόχου 08 (Διατήρηση, προστασία,
προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς).
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Αδρομερής Περιγραφή Προσδοκώμενων Εξόδων
Σε ό,τι αφορά τώρα τα προσδοκώμενα έξοδα τα οποία προβλέπεται να απαιτηθούν κατά τα
πρώτα χρόνια λειτουργίας του Συμφώνου, αυτά μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες
κατηγορίες:
▪

Έξοδα Προσωπικού: Εκτιμάται ότι στα πρώτα στάδια της προσπάθειας, η δικτύωση
μπορεί να στελεχωθεί από δύο εργαζόμενους (συν το στέλεxoς που θα ασχολείται
ειδικά με τη διασύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα, εφόσον αυτό αποφασιστεί). Το
συνολικό κόστος εκτιμάται στις 45-60 χιλιάδες ευρώ ετησίως.

▪

Έξοδα Λειτουργίας: Κόστη νομικών, λογιστικών και τεχνικών υπηρεσιών για την
υποστήριξη της δικτύωσης. Τα κόστη αυτά με αξιοποίηση των συνεργειών φιλοξενίας
από την Αναπτυξιακή Ευβοίας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ ετησίως.

▪

Έξοδα Προβολής: Η συγκεκριμένη κατηγορία χωρίζεται στις δαπάνες για την
προβολή του Συμφώνου και αυτές για το marketing της ίδιας της Διαδρομής. Για τις
πρώτες το κόστος εκτιμάται σε 10.000 ευρώ ετησίως για την πρώτη μόνο τριετία. Οι
δαπάνες προβολής της διαδρομής αποτελούν μέρος του σχεδίου marketing και όχι της
παρούσας μελέτης.

▪

Έξοδα Ημερίδων & Συναντήσεων: Οι απαραίτητες δαπάνες για τη διοργάνωση των
συναντήσεων μεταξύ των αρμόδιων επιτροπών που ορίζονται από το Σύμφωνο, των
μελών του, καθώς και των ημερών κατάρτισης και συνεργειών, όπως και άλλων
δράσεων που στόχο έχουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη μεταφορά
τεχνογνωσίας. Τα κόστη αυτά με αξιοποίηση των συνεργειών με το πρόγραμμα
σύνδεσης με τον αγροτοδιατροφικό τομέα εκτιμώνται στις 25.000 ευρώ ετησίως.

▪

Έξοδα Σύνδεσης με Αγροτοδιατροφικό Τομέα: Δαπάνες που αφορούν το
πρόγραμμα δράσεων για τη διασύνδεση με τον αγροτοδιατροφικό τομέα, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Οι δαπάνες εκτιμώνται στις 30 χιλ.
ευρώ τον πρώτο χρόνο και στις 20.000 ετησίως στα επόμενα.

6.7.

Συνάντηση Επιμόρφωσης

Ο μελετητής έχει αναλάβει την υποχρέωση να προετοιμάσει και να συμμετάσχει σε μια
συνάντηση επιμόρφωσης των αρμοδίων για τη σύσταση του φορέα διαχείρισης της
Διαδρομής, με στόχο την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων της παρούσας μελέτης.
Μετά την αναγκαία σύμφωνη γνώμη, από την πλευρά του αναθέτοντος (Διάζωμα, σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Στεράς Ελλάδος), σε ό,τι αφορά τα στοιχεία της μελέτης που
αναφέρονται στη σύσταση και τις δράσεις του Φορέα Λειτουργίας της Διαδρομής, θα
πραγματοποιηθεί η εν λόγω συνάντηση επιμόρφωσης και θα σταλούν στους συμμετέχοντες
και οι αντίστοχιες περιληπτικές γραπτές κατευθύνσεις που θα διευκολύνουν τα επόμενα
βήματα του έργου τους.
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7. Παράρτημα
7.1.

Ταξίδια στη Διαδρομή

Αν κάποιος έπρεπε να σχεδιάσει τη Διαδρομή στο χαρτί, θα σχημάτιζε έναν ελλειπτικό κύκλο
μήκους περίπου 600 χιλιομέτρων, που διαπερνά αν κινείται οδικώς επί 8,5 ώρες και τις 5
Περιφερειακές Ενότητες και τα έξι κέντρα-κόμβους που έχουν προσδιοριστεί, πριν
αποφασίσει θαλασσινό ταξίδι στο Αιγαίο και το νησί-κόσμημα της Σκύρου -έβδομο κόμβο της
Διαδρομής- προσθέτοντας άλλες δύο ώρες στην πορεία του.
Όλα αυτά είναι βεβαίως θεωρητικά, αφενός γιατί το ανάγλυφο της περιοχής δεν απαγορεύει
μεν, ωστόσο δυσχεραίνει τη γρήγορη πρόσβαση και εσωτερική σύνδεση ορισμένων
τουλάχιστον κόμβων, αφετέρου διότι κάθε κόμβος έχει προικοδοτηθεί με τόσες περιφερειακές
-άξιες θέασης ή βιωματικής εμπειρίας- ευκαιρίες, που πρακτικά επιβάλλεται ο εν δυνάμει
επισκέπτης να τη διανύσει τμηματικά, επιλέγοντας κάθε φορά το/τα τμήματα που τον
ενδιαφέρουν, ώστε να αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων που του προσφέρονται.
Με πίστη στο ενιαίο του χαρακτήρα της Διαδρομής (με την έννοια των κοινών κανόνων,
προδιαγραφών και υπηρεσιών που προσφέρονται) και στις δυνατότητες περαιτέρω
τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής με άξονα τη Διαδρομή, ο μελετητής, μολονότι
δεν είχε προς τούτο συμβατική υποχρέωση, διαμόρφωσε «6 Ταξίδια στη Διαδρομή» («Ταξίδια
στη Διαδρομή» ή «Ταξίδια») λαμβάνοντας υπόψιν τον τρόπο και τον χρόνο προσέγγισης, τον
αρχαιολογικό, ιστορικό, πολιτιστικό και φυσικό πλούτο κάθε περιοχής, και το γεγονός ότι
διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα και ταξιδιωτικές
προτεραιότητες και διαφορετικούς χρόνους διαθέσιμους για να αφιερώσουν σε αυτά.
Τα Ταξίδια στη Διαδρομή καθιστούν τη Διαδρομή πιο ελκυστική σε πολλούς τύπους δυνητικών
επισκεπτών, συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας σε διαφορετικά αλλά με
παρεμφερή στοιχεία σημεία της Διαδρομής, τα οποία προβαλλόμενα (μέσα από το διαθέσιμο
ενημερωτικό/πληροφοριακό υλικό) ως μέρος ενός συνόλου, αναβαθμίζουν ακόμη
περισσότερο την αξία αυτής καθαυτής της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς
Ελλάδας.
Τα Ταξίδια που διαμορφώθηκαν για τις ανάγκες της μελέτης στηρίχτηκαν στις παραδοχές
ότι:
1. Ο κύριος όγκος επισκεπτών προέρχεται από την Αττική.
2. Ο όγκος των επισκεπτών περιλαμβάνει τόσο ημεδαπούς, όσο και αλλοδαπούς
επισκέπτες.
3. Με αφετηρία την Αθήνα, η προσέγγιση-επίσκεψη αποκλειστικά στους 5 (Δελφούς,
Θήβα, Ορχομενό, Θερμοπύλες, Χαλκίδα-Ερέτρια) από τους 7 συνολικά κόμβους της
Διαδρομής μπορεί να εξυπηρετηθεί αυθημερόν.
4. Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, αυθημερόν εξυπηρετείται μόνον η επίσκεψη στις
Θερμοπύλες, άρα οποιοδήποτε άλλος προορισμός για Ρώσους, Πολωνούς,
Ρουμάνους και Βαλκάνιους που κατέρχονται οδικώς ή αεροπορικώς μέσω
Θεσσαλονίκης προϋποθέτει κάποιες διανυκτερεύσεις.
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5. Η εγγύτητα στη μεγάλη εσωτερική και αναπτυσσόμενη εξωτερική αγορά του
Λεκανοπεδίου είναι το ισχυρό πλεονέκτημα της Διαδρομής, το οποίο, σε συνεκτίμηση
όσων προκύπτουν από τα στοιχεία που ακολουθούν, και με την προϋπόθεση ισχυρής
προβολής της Διαδρομής θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπολογίσιμη βελτίωση όλων
των δεικτών που συνδέονται με την επισκεψιμότητα ενός τόπου.
Στοιχεία Αφίξεων & Πληρότητας Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων τα
Έτη 2016-2017 στη Στερεά Ελλάδα80
Περιφερειακές
Ενότητες

Αφίξεις

2016

Αλλοδαπών

18.794

Βοιωτίας

Πληρότητα
Ξενοδοχείων

2017

23.595
24,3%

27,1%

Ημεδαπών

34.485

37.135

Αλλοδαπών

69.426

76.936

Εύβοιας

28,8%

30,7%

Ημεδαπών

152.411

160.341

Αλλοδαπών

1.376

1.083

Ευρυτανίας

16,8%

18,3%

Ημεδαπών

36.237

34.514

Αλλοδαπών

12.439

16.758

Φθιώτιδας

18,6%

18,9%

Ημεδαπών

85.667

79.641

Αλλοδαπών

87.809

125.745

Φωκίδας

29,1%

36,1%

Ημεδαπών

42.587

42.908

Αλλοδαπών

189.844

244.117

Σύνολο

25,6%
Ημεδαπών

Πληρότητα
Ξενοδοχείων

351.387

27,9%
354.539

Όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στη Στερεά Ελλάδα, στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας («ΕΛΣΤΑΤ») δείχνουν ότι οι Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας και
Φωκίδας συγκέντρωσαν το 2017 σχεδόν το 90% των διανυκτερεύσεων (503.122 για την
Εύβοια, 224.598 για τη Φωκίδα, έναντι 821.085 σε επίπεδο Περιφέρειας), με την Εύβοια να

80

Ξενοδοχεία, Κάμπινγκ και Ενοικιαζόμενα Καταλύματα, ΕΛΣΤΑΤ.
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ξεπερνά τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών (473.714 το 2017), πράγμα που είχε για πρώτη
φορά συμβεί ήδη από το 2016.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην μελέτη της Toposophy
(μετά την εκ μέρους της επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και του Ινστιτούτου Τουριστικών
Ερευνών και Προβλέψεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας), «η Στερεά Ελλάδα
δεν αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης του εισερχόμενου τουρισμού, αφού το 2016 συγκέντρωσε το
1,4% των επισκέψεων, το 1% των διανυκτερεύσεων και το 0,9% των εισπράξεων επί του
συνόλου της χώρας». Ωστόσο «μεταξύ 2014 και 2016, οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών σε
ξενοδοχειακά καταλύματα στη Στερεά αυξήθηκαν κατά 33,5% (μ.ο. αύξησης στην Επικράτεια
8,3%) και το ίδιο συνέβη και με τους ημεδαπούς επισκέπτες με 12% (έναντι 8,5%) Η ενίσχυση
των μεγεθών του εισερχόμενου τουρισμού στην Στερεά Ελλάδα -που σε ποσοστό 92,8%
προέρχεται από την Ευρώπη- έχει συμπέσει με τον σχεδόν διπλασιασμό (2012-2017) των
διεθνών αφίξεων στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας. Οι κύριες αγορές αλλοδαπών
επισκεπτών εν πολλοίς ταυτίζονται με τις αγορές της Αττικής, με εξαίρεση την έντονη
παρουσία της ρωσικής αγοράς»81.
Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, «οι αλλοδαποί που επισκέπτονται την Στερεά επιλέγουν
για διαμονή κατά προτεραιότητα και κατά σειρά τους δήμους Ερέτριας, Δελφών, ΙστιαίαςΑιδηψού, Χαλκιδέων και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, ενώ οι ημεδαποί τους δήμους ΙστιαίαςΑιδηψού, Ερέτριας, Χαλκιδέων, Λαμιέων και Καρπενησίου, ακολουθούμενους από τους
Δελφούς στην 6η θέση». Παρά ταύτα, «όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, η Περιφερειακή
Ενότητα Φωκίδας είναι η μόνη που κατέγραψε σχετική αύξηση στις διανυκτερεύσεις
ημεδαπών μεταξύ 2009-2016, με τις σημαντικότερες απώλειες να τις έχει υποστεί η
Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας».
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ , κυρίως όμως μετά από συζητήσεις που έγιναν
με επαγγελματίες του τουρισμού και στις 5 Περιφερειακές Ενότητες, τα βασικά χαρακτηριστικά
των επισκεπτών της Στερεάς Ελλάδας περιγράφονται συνοπτικά στις ακόλουθες
υποενότητες.
Αλλοδαποί Επισκέπτες
Οι αλλοδαποί επισκέπτες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, έρχονται στην Ελλάδα
αεροπορικώς, ή οδικώς για διακοπές κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο και στο πλαίσιο αυτό
επισκέπτονται κι έχουν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση και στη Στερεά Ελλάδα.
Είναι κατά αριθμητική σειρά82 Γάλλοι (φτάνουν τις 200 χιλιάδες διανυκτερεύσεις), Ρώσοι
(προσεγγίζουν τις 100 χιλιάδες), Αμερικανοί (περισσότερες από 40 χιλιάδες), Γερμανοί,
Πολωνοί, Ιταλοί, Βρετανοί και Βέλγοι (ανήκουν στην κατηγορία των 20-40 χιλιάδων
διανυκτερεύσεων) κι ακολουθούν Ολλανδοί, Ισπανοί, Ρουμάνοι κι Ελβετοί (από 10-20
χιλιάδες). Τα τελευταία 2 χρόνια η Εύβοια, όπως ισχυρίζονται επιχειρηματίες τουριστικών
καταλυμάτων με τους οποίους συνομίλησε ο μελετητής, αρχίζει να σημειώνει την παρουσία
Ισραηλινών, γεγονός που δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τη συνεπή, τελευταία,
συμμετοχή της Περιφέρειας σε εκθέσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα στο Τελ Αβίβ.

Σχέδιο Μάρκετινγκ, Ταυτότητα και Δημιουργικό της Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής της Στερεάς
Ελλάδας, Toposophy (2018).
82 Αφίξεις Μη Κατοίκων στην Ελλάδα, ΕΛΣΤΑΤ.
81

115

Παρόλο που οι Δελφοί (πρωτίστως) και οι Θερμοπύλες (πολύ λιγότερο) λειτουργούν με τη
διεθνή αναγνωρισιμότητα που έχουν ως πόλοι έλξης αυτοί καθαυτοί, οι αλλοδαποί τουρίστες
ανήκουν κυρίως στην κατηγορία τουρισμού «Ήλιος και Θάλασσα» που τους επιτρέπει στη
συγκεκριμένη περίπτωση να συνδυάσουν τον αρχικό τους στόχο (ξεκούραση, χαλάρωση) με
την απόλαυση του σημαντικού πολιτιστικού αποθέματος της Στερεάς και με άλλα
ενδιαφέροντα, π.χ. οι Γάλλοι με τις δραστηριότητες στη φύση, οι Ρώσοι με τον θρησκευτικό
τουρισμό κ.λπ.
Όσον αφορά στις αυθημερόν επισκέψεις αλλοδαπών στη Στερεά, είναι αναμενόμενο ότι οι
Δελφοί κρατούν τα αδιαφιλονίκητα σκήπτρα, ως ένα διεθνές brand name (διαθέτουν μάλιστα
το 7ο σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικό μουσείο στην Ελλάδα). Μια ματιά στον διαδικτυακό
τόπο του ΚΤΕΛ Νομού Φωκίδας αποκαλύπτει ότι εκτός των 3 γλωσσών (ελληνικά, αγγλικά,
κινεζικά) που μπορεί να επιλέξει για να περιηγηθεί στον ιστότοπο, βασικές πληροφορίες είναι
διαθέσιμες σε περισσότερες από 50 γλώσσες. Κατά τον υπεύθυνο κίνησης του ΚΤΕΛ «από
την άνοιξη και μετά, σε καθένα από τα 5 δρομολόγια από/προς την Αθήνα που εκτελεί
καθημερινά το ΚΤΕΛ, οι μισοί επιβάτες είναι αλλοδαποί και 10-15 εξ αυτών Κινέζοι. Οι
περισσότεροι δεν διανυκτερεύουν στους Δελφούς. Αν δεν επιστρέψουν αυθημερόν στην
Αθήνα, θα κάνουν μια βόλτα μέχρι την Ιτέα ή το Γαλαξίδι και θα πάρουν το βραδινό δρομολόγιο
για τα Μετέωρα».
Άλλη δεξαμενή αυθημερόν επισκεπτών των Δελφών είναι οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων
που με εκκίνηση τον Πειραιά και προορισμό τα Ιόνια κάνουν μια παράκαμψη μέχρι το Λιμάνι
της Ιτέας, επισκέπτονται τους Δελφούς και αποχωρούν.
Όσον αφορά το νέο ανερχόμενο (για ημεδαπούς και αλλοδαπούς) αυθημερόν προορισμό της
Βοιωτίας, λόγω της λειτουργίας εδώ και 2,5 χρόνια του εξαιρετικού νέου Αρχαιολογικού
Μουσείου της Θήβας, είναι χαρακτηριστική η παραχρήμα απάντηση του φύλακα του
Αρχαιολογικού Πάρκου του Ορχομενού, μισή ώρα δρόμο βορειότερα, στην ερώτησή μας
«ποιοι κυρίως επισκέπτονται τον Ορχομενό, εκτός από τα σχολεία και τους ημεδαπούς
συλλόγους»; «Οι Γερμανοί! Πηγαίνουν πρώτα στο Μουσείο Θηβών κι αμέσως μετά έρχονται
εδώ. Οι Γερμανοί, γενικώς, να ξέρετε, όπου ακούν Σλήμαν, τρέχουν!».
Ημεδαποί Επισκέπτες
Τους ημεδαπούς επισκέπτες θα μπορούσαμε να τους χωρίσουμε σε κατηγορίες:
▪

Όσους πραγματοποιούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο πλούσιο και οικονομικό
για οικογένειες παραλιακό μέτωπο της Εύβοιας (κυρίως) και της Φθιώτιδας και
λιγότερο της Φωκίδας.

▪

Τον αστικό τουρισμό από την Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική και Δυτική Ελλάδα και
Ήπειρο που με αφορμή ένα ελεύθερο διήμερο ή τριήμερο εκδράμουν στα πολιτιστικά
και άλλου είδους αξιοθέατα της Στερεάς.

▪

Σε όσους θέλουν ένα city break, συνδυάζοντας τις δραστηριότητες στη φύση και τα
σπορ με πολιτιστικά ενδιαφέροντα και νυχτερινή, ενδεχομένως, ζωή.

▪

Στους εκδρομείς της μιας ημέρας, κατηγορία στην οποία ανήκουν ζευγάρια, παρέες,
οικογένειες, σύλλογοι, σχολεία κ.λπ.

▪

Μικρότερα ποσοστά επισκέπτονται τη Στερεά για επαγγελματικούς λόγους ή για να
συμμετάσχουν σε συνέδρια που πραγματοποιούνται στην περιοχή, συνήθως στο
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών ή σε συνεδριακούς χώρους μεγάλων ξενοδοχείων, κυρίως
της Εύβοιας.
Κατά τον μελετητή, και οι δύο παραπάνω κατηγορίες μπορούν να διαθέσουν από κάποιες
ώρες ή και μία ολόκληρη μέρα για να μετακινηθούν πέραν της βάσης διαμονής που αρχικά
έχουν επιλέξει, προκειμένου να επισκεφθούν τμήματα της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού
Στερεάς Ελλάδας, εφόσον τους προσελκύσει ένα πιο σύνθετο πακέτο που θα τους παρέχει
και άλλες επιλογές, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό διαμορφώθηκαν 6 προτάσεις για ταξίδια στους 7 κόμβους και γύρω
απ’ αυτούς της Διαδρομής με αφετηρία, λόγω της εγγύτητας, κυρίως την Αθήνα, στα οποία
συμπεριελήφθησαν οι περισσότερες επιλογές με διαφορετικά συμβατά είδη θεματικού
τουρισμού που θα προσφέρει η Διαδρομή ώστε να αυξηθούν οι επισκέπτες ή να αυξηθεί πράγμα που είναι και το κυρίως ζητούμενο- η παραμονή τους στην περιοχή.
Διαμορφώθηκε επίσης ένας συνολικός πίνακας των χιλιομετρικών αποστάσεων και του
χρόνου που απαιτείται για τη διάνυση αυτών, ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
διαμορφώσουν συνδυασμούς που ταιριάζουν στις δικές τους ανάγκες, ανάλογα με το χρόνο
που μπορεί να διαθέσει ο κάθε επισκέπτης και τα ενδιαφέροντά του.
Διαδρομή 1: Αθήνα-Δελφοί
Αφετηρία

Αθήνα

Προορισμός

Δελφοί

Περιγραφή

▪

Ένα παγκόσμιο brand name και Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO, οι Δελφοί, χαρακτηρίζουν αυτή
τη διαδρομή. Στους πρόποδες του Παρνασσού, το
πανελλήνιο ιερό των Δελφών και το πιο ξακουστό μαντείο
της αρχαίας Ελλάδας προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες
τουρίστες απ’ όλον τον κόσμο.

▪

Εδώ η ιστορία συναντάται με τη μαγευτική φύση του
βουνού, της θάλασσας και του αρχαιότερου ελαιώνα της
χώρας, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους
ταξιδευτές του πολιτισμού και του εναλλακτικού τουρισμού,
καθώς κι ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα των
Βαλκανίων.
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▪

Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών: Στους πρόποδες του
Παρνασσού βρίσκεται το πανελλήνιο ιερό των Δελφών και
το πιο ξακουστό μαντείο της αρχαίας Ελλάδας. Ο
αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, που από το 1987 έχει
χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς, περιλαμβάνει δύο τεμένη, αφιερωμένα στον
Απόλλωνα και στην Αθηνά αντιστοίχως, καθώς και άλλου
είδους εγκαταστάσεις, κυρίως αθλητικές. Έξω και γύρω από
τα δύο τεμένη διατηρούνται διάσπαρτα τα ερείπια του
οικισμού των Δελφών, που αναπτύχθηκε κυρίως στην
κλασική και στη ρωμαϊκή περίοδο, καθώς και τάφοι από τις
αντίστοιχες νεκροπόλεις. Η περίοδος από τον 6ο έως τον 4ο
αιώνα π.Χ. συμπίπτει με τη μεγάλη ακμή του δελφικού
μαντείου. Οι χρησμοί του, που θεωρούνταν οι πιο
αξιόπιστοι, εκφράζονταν από την Πυθία, ιέρεια του μαντείου,
και ερμηνεύονταν από τους ιερείς του Απόλλωνα. Πόλεις,
ηγεμόνες και απλοί άνθρωποι έσπευδαν να συμβουλευθούν
το θεό και εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους με λαμπρά
αναθήματα, που σταδιακά κατέκλυσαν το ιερό. Η φήμη του
μαντείου έφθασε στα πέρατα του κόσμου και η έναρξη της
λειτουργίας του χανόταν στα βάθη της αρχαιότητας και του
μύθου.

▪

Αρχαίο Θέατρο Δελφών: Βρίσκεται εντός του ιερού του
Πυθίου Απόλλωνος. Αποτελεί το μεγαλύτερο οικοδόμημά
του, συνδεδεμένο άμεσα με τους μύθους και τη λατρεία του
θεού. Φιλοξενούσε τους αγώνες φωνητικής και ενόργανης
μουσικής στο πλαίσιο των Πυθικών Αγώνων. Το πρώτο
λίθινο θέατρο χτίστηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα, ενώ η σημερινή
του μορφή ανάγεται στους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους
(1ος αιώνας μ.Χ.) Την περίοδο του Μεσοπολέμου, στο
πλαίσιο των Πρώτων Δελφικών Εορτών το Μάιο του 1927,
ανέβηκε στο θέατρο των Δελφών παράσταση αρχαίας
τραγωδίας, για πρώτη φορά σε αρχαίο θέατρο, στο φυσικό
της χώρο, μετά από 2000 χρόνια. Εμπνευστής της
αναβίωσης του αρχαίου θεάτρου ήταν ο ποιητής Άγγελος
Σικελιανός και η Αμερικανίδα σύζυγός του Εύα Πάλμερ.

▪

Μουσείο Άγγελου & Εύας Σικελιανού: Το Μουσείο Δελφικών
Εορτών στεγάζεται στο σπίτι του Άγγελου και της Εύας
Σικελιανού, το οποίο αποτελεί πλέον ιδιοκτησία του
Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Οι Δελφικές
εορτές διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 1927, με
πρωτοβουλία του Άγγελου Σικελιανού και της Εύας Πάλμερ.

Αξιοθέατα
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Εναλλακτικές
Δραστηριότητες

▪

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και «υπαίθρια
γλυπτοθήκη» με έργα Ζογγολόπουλου, Βαρώτσου κ.ά.

▪

Κωρύκειο Άντρο: Το σπήλαιο ήταν αφιερωμένο στο θεό
Πάνα και στις Κωρύκειες Νύμφες. Oι αρχαίοι πίστευαν ότι το
σπήλαιο προσέφερε δίοδο προς τον Άδη. Παρουσιάζει
εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα ευρήματα της αρχαϊκής,
κλασικής και ρωμαϊκής περιόδου που εντοπίστηκαν εκεί,
αλλά και για τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες του. Κατά την
Τουρκοκρατία αποτελούσε καταφύγιο των αρματωλών και
των κλεφτών, ενώ κατά την διάρκεια της κατοχής από τους
Γερμανούς, έδρα στρατηγείου του ΕΛΑΣ. Απέχει δέκα
χιλιόμετρα από την Αράχωβα.

▪

Υπέροχη θέα προς τον Ελαιώνα της Άμφισσας, τον
αρχαιότερο ελαιώνα της Ελλάδας, ηλικίας 3.000 ετών, που
αριθμεί 1.200.000 ελαιόδενδρα.

▪

Σκι στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, από τα κορυφαία
στα Βαλκάνια σε απόσταση δύο ωρών από την Αθήνα, και
22 χιλιομέτρων από την Αράχωβα, με συνολικά 21 πίστες
και 7 χιονοδρομικές διαδρομές, 5 συνδετικά μονοπάτια και 4
μίνι πίστες αρχαρίων με babylifts.

▪

Ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού (μαζί με του Ολύμπου είναι
από το 1938 οι δύο πρώτοι εθνικοί δρυμοί στη χώρα) είναι ο
παράδεισος των φυσιολατρών και όσων αγαπούν τον
τουρισμό της εμπειρίας. Γεμάτος δάση, χαράδρες,
πεζοπορικές διαδρομές, σπήλαια, παραμένει μαγευτικό από
όποιο σημείο κι αν το προσεγγίσει κανείς: τους Δελφούς,
την Άμφισσα, τη Γραβιά ή την Αράχωβα.

▪

Πεζοπορία στον Παρνασσό: Το «διεθνές μονοπάτι Ε4»
(από το Γιβραλτάρ μέχρι την Κύπρο) διατρέχει τον
Παρνασσό, τους Δελφούς και το Χρισσό, ενώ το «Εθνικό
22» συνδέει τον Παρνασσό με την Πάρνηθα (ξεκινώντας
από την Αγόριανη καταλήγει στο καταφύγιο Μπάφι της
Πάρνηθας).

▪

Το αρχαίο μονοπάτι Κίρρας-Δελφών δίνει την ευκαιρία να
γίνετε και οι ίδιοι μέρος της ιστορίας του τόπου αυτού,
ακολουθώντας τα ίχνη των αρχαίων προσκυνητών.

▪

Άλλες επιλογές, τα μονοπάτια Δελφοί-Επτάλοφος, ΔελφοίΚωρύκειον Άντρο, Δελφοί-Παρατηρητήριο ΚορυφήςΚόχραν/ Δεσφίνας, Αμφίκλειας-Τούφας, ΑμφίκλειαςΛιάκουρα, Γύρος Σουβάλας, Κάτω Αγόριανη-Αγόριανη,
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Μπαρουτοσπηλιά-Ψηλή Ράχη, Γραβιά-Βάργιαννη, ΛιβάδιΚαταφύγιο-Τομαρόλακκα.
▪

Η πεζοπορία-ορειβασία στον Παρνασσό μπορεί να
συνδυαστεί με την επίσκεψη σ’ ένα από τα σπήλαια που
υπάρχουν στο βουνό. Ανάμεσά τους εξέχουσα θέση
καταλαμβάνει το Κωρύκειο Άντρο. Υπάρχουν ακόμη: το
σπήλαιο Επτάστομος με 7 στόμια-βάραθρα στην είσοδό
του που αποτελεί τον νοτιότερο παγετώνα της Ευρώπης,
λόγω του παγετώνα που υπάρχει στο εσωτερικό του και ο
οποίος διατηρείται όλο τον χρόνο, το Σπήλαιο
Δρακοκάρκαρος που λέγεται ότι υπήρξε ένα από τα λημέρια
του αρχιληστή Νταβέλη, και η Νεραϊδοσπηλιά, με
σταλαγμίτες, σταλακτίτες και φυσικές λεκάνες νερού να
συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό, στο οποίο μπορεί
εύκολα κανείς να οραματιστεί τις νεράιδες να
απολαμβάνουν το μπάνιο τους, σύμφωνα με τον θρύλο.

▪

Αλεξίπτωτο Πλαγιάς πάνω από τους Δελφούς.

▪

Ξενάγηση στο κύκλο ζωής των μελισσών και της
παραγωγής μελιού στο κτήμα-μελισσοκομείο Μέλι ΜΟΚΑ
στην Ιτέα.

▪

Οινογευσία ή/και διαμονή στο οινοποιείο και ξενώνα της
Οικογένειας Αργυρίου του ομώνυμου Αμπελώνα, που
βρίσκεται στο Πολύδροσο Παρνασσού και παράγει και τη
γνωστή μπύρα Delphi.

▪

Ταξίδια με ιστιοπλοϊκά και γιοτ: Ο Κορινθιακός είναι
πέρασμα από το Αιγαίο στο Ιόνιο και αντιστρόφως, κι αυτό
δίνει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες ιστιοπλοϊκά και γιοτ να
φτάσουν μέχρι την υπερσύγχρονη μαρίνα της Ιτέας (και τη
μικρότερη στα Τριζόνια), με κύριο προορισμό τους Δελφούς.

▪

Κολύμπι και θαλάσσια σπορ (wind-surfing και kite-surfing)
στη νότια ακτογραμμή της Φωκίδας, στο Γαλαξίδι, την Ιτέα,
στα παραθαλάσσια θέρετρα Ερατεινή και Άγιος Ιωάννης και
στις παραλίες Τροκαντερό, Καλαφάτης, Χιλιαδού, Σεργούλα
κ.ά.

▪

Ανάμεσα στη Γκιώνα και τον Παρνασσό, το τρενάκι που
χρησιμοποιούσαν οι μεταλλωρύχοι 30 χρόνια πριν περιμένει
να σας ταξιδέψει στο «Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Βαγονέτο» Πρόκειται για το μοναδικό θεματικό πάρκο στη
χώρα, που παρουσιάζει τους χώρους ενός μεταλλείου,
καθώς και τη διαδικασία εξαγωγής του βωξίτη. Υπάρχει
ψηφιακό σύστημα ξενάγησης σε 6 γλώσσες.
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Θρησκευτικός
Τουρισμός

Κοντινές Εξορμήσεις

▪

Στην «καρδιά» της ορεινής Φωκίδας βρίσκεται μία από τις
πιο όμορφες τεχνητές λίμνες της Ελλάδας, η λίμνη Μόρνου
με κορυφαίο αξιοθέατο το Κάλλιο, το χωριό που βυθίστηκε
όταν τα νερά κατέκλυσαν την κοιλάδα του Μόρνου.

▪

Μονή του Προφήτη Ηλία στο Χρισσό, αποτέλεσε το σημείο
εκκίνησης της Επανάστασης του 1821 για τη Ρούμελη. Τo
ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού είναι φιλοτεχνημένο από τον
Μετσοβίτη γλύπτη Αθανάσιο Μόσχο.

▪

Μονή του Σωτήρος στην Αμφισσα, περίτεχνο βυζαντινό
μνημείο που χρονολογείται περί τον 11ο -12ο αιώνα. Τα
αρχιτεκτονικά δομικά του στοιχεία το κατατάσσουν σε ένα
από τα εξόχως ιδιαίτερα δημιουργήματα της μέσης
βυζαντινή περιόδου.

▪

Μονή του Τιμίου Προδρόμου στη Δεσφίνα. Κοντά στη νέα
μονή βρίσκεται και η παλιά, κρυμμένη σε μία άγρια
κατακόρυφη πλαγιά.

▪

Η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Αράχωβα. Η
εκκλησία είναι φτιαγμένη με αρχαία υλικά και προσφέρει
υπέροχη θέα.

▪

Τα Εισόδεια της Θεοτόκου στην Αράχωβα. Στο ναό, που
χτίστηκε αμέσως μετά το 1821 φυλάσσονται λείψανα του
Αγίου Χαράλαμπου.

▪

Γαλαξίδι: Μεγάλο ναυτικό κέντρο του 19ου αιώνα, ο
παραδοσιακός οικισμός του Γαλαξιδίου διατηρεί σχεδόν
αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του και διαθέτει καλή τουριστική
υποδομή. Εδώ αξίζει κανείς να επισκεφθεί το Ναυτικό
Μουσείο Γαλαξιδίου και το Λαογραφικό Μουσείο Γαλαξιδίου

▪

Ιτέα: Το επίνειο της Άμφισσας, με ωραία νεοκλασικά του
19ου αιώνα και λείψανα του αρχαίου λιμανιού της Κίρρας

▪

Άμφισα: Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας, Κάστρο
Άμφισσας και Χάρμαινα διατηρητέα συνοικία.

▪

Αράχωβα: Η «κοσμοπολίτισσα» γραφική πόλη της
Βοιωτίας, χτισμένη στους πρόποδες του Παρνασσού, είναι
ιδανικός προορισμός Σαββατοκύριακου, τόσο για τους
λάτρεις της φύσης (είτε θέλουν να κάνουν σκι, είτε απλώς
να αφεθούν στη μαγεία του βουνού), όσο και της ιστορίας,
αφού βρίσκεται πολύ κοντά στους Δελφούς. Με πετρόκτιστα
σπίτια και λιθόστρωτα δρομάκια, διαθέτει πολύ καλή
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τουριστική υποδομή και νυχτερινή ζωή και φημίζεται για τα
τυροκομικά της προϊόντα και τα υφαντά.
▪

Το Χάνι της Γραβιάς: Αναπαλαιωμένος και επισκέψιμος ο
χώρος από τον οποίο ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ανέκοψε
την πορεία του Ομέρ Βρυώνη προς την Πελοπόννησο.

▪

Ανηφορίζοντας προς την Γκιώνα αξίζει η επίσκεψη, κυρίως
το χειμώνα, στα όμορφα χωριά και κωμοπόλεις Αθανάσιο
Διάκο, Πολύδροσο, Κάτω Αγόριανη και Αγόριανη.

▪

Τριζόνια: Πενήντα σπίτια, ελιές και πικροδάφνες, συνθέτουν
την εικόνα των Τριζονιών, του λιλιπούτειου νησιού με τις
ωραίες παραλίες που βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων
από τη Φωκίδα.

▪

Ονομαστά κρεατικά και γαλακτοκομικά/τυροκομικά
προϊόντα από τη Γκιώνα και το Λιδορίκι, οι περίφημες ελιές
της Άμφισσας, αλλά και οι θαλασσινοί μεζέδες του
Γαλαξιδίου χαρακτηρίζουν την τοπική κουζίνα.

▪

Η περίφημη «κονσερβολιά Αμφίσσης» ΠΟΠ και το
εξαιρετικό λάδι παράγονται στον αρχαιότερο ελαιώνα της
Ελλάδας.

▪

Η περιοχή της Γκιώνας χαρακτηρίζεται από τα τυροκομικά
προϊόντα -φέτα, οψιμοτύρι, γραβιέρα, πρόβειο και γίδινο
γιαούρτι- το κρέας και τα εντόσθια (φημισμένο ρουμελιώτικο
κοντοσούβλι, κοκορέτσι, αρνί σούβλας, σπληνάντερο,
γαρδουμπάκια, συκωτάκια τηγανιτά, συκωτάκια ριγανάτα με
ντομάτα, συκωτάκια και σπλήνες περασμένα σε μπόλια),
καθώς και τις υπέροχες πίτες.

▪

Η Δεσφίνα έχει μεγάλη παράδοση στην παρασκευή
παξιμαδιών.

▪

Το Γαλαξίδι φημίζεται για τα φρέσκα ψάρια , τους
θαλασινούς ουζομεζέδες, τα γαλαξειδιώτικα κελέμια
(κρεμμυδοντολμάδες με κιμά, ρύζι και μυρωδικά) και το
ραβανί του.

▪

Φεστιβάλ Δελφών: Μετρά ένα χρόνο ζωής, εστιάζει στη
σύγχρονη ελληνική μουσική και την παραγωγή νέας
δημιουργίας, διαρκεί δύο εβδομάδες το καλοκαίρι και έχει
ως βάση το σπίτι του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού

Τοπική Γαστρονομία

Εκδηλώσεις
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στους Δελφούς, διαχέοντας τις εκδηλώσεις του και στο
Γαλαξίδι, την Άμφισσα και στο Κροκύλειο Δωρίδος.
▪

Το Σάββατο της Αποκριάς στην Άμφισσα, θρύλοι και
παραδόσεις αναβιώνουν στη «Νύχτα των Στοιχειών» στη
συνοικία της Χάρμαινας.

▪

Την Καθαρή Δευτέρα στο Γαλαξίδι, ο «αλευροπόλεμος»
στα στενά της πόλης προσελκύει εκατοντάδες τουρίστες.

▪

Τριήμερο πανηγύρι διοργανώνεται στην Αράχωβα στη
γιορτή του Πολιούχου Αγίου Γεωργίου.

▪

Φορμαέλα Αράχωβας ΠΟΠ και οψιμοτύρι, «κονσερβολιά
Αμφίσσης» ΠΟΠ, λάδι, τυροκομικά Γκιώνας και φέτα
Παρνασσού ΠΟΠ και Λιδωρικίου, τραχανάς, χειροποίητα
ζυμαρικά και υφαντά.

Αγορές

Διαδρομή 2: Αθήνα-Καρπενήσι
Αφετηρία

Αθήνα

Προορισμός

Καρπενήσι

Περιγραφή

Αξιοθέατα

▪

Έχει αποκληθεί «η Ελβετία της Ελλάδας» και όχι αδίκως, σε
ό,τι αφορά την πανέμορφη φύση της. Επιβλητικά βουνά
γεμάτα έλατα, καστανιές και πλατάνια, ποτάμια, φαράγγια,
καταρράκτες, πετρόκτιστα γεφύρια, λίμνες και γραφικά
χωριά, η Ευρυτανία είναι ο ιδανικός προορισμός για τους
λάτρεις του τουρισμού της φύσης και της εμπειρίας.

▪

Με ένα χιονοδρομικό κέντρο σε απόσταση αναπνοής από
το Καρπενήσι, σπουδαία μοναστήρια, ενδιαφέροντα μικρά
μουσεία και πανέμορφα χωριά, προσφέρεται για
αποδράσεις Σαββατοκύριακου, αλλά είναι καλύτερα να
υπολογίζει κανείς τρεις ή και περισσότερες μέρες για να
απολαύσει τη μαγεία του του προορισμού στο σύνολό του.

▪

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης: Το ιστορικό σχολείο των
Κορυσχάδων που το 1944, κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, φιλοξένησε τις εργασίες του Εθνικού
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Συμβουλίου στις 14-27 Μαΐου 1944, σήμερα στεγάζει το
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, με πλούσιο υλικό.
▪

Εκκλησιαστικό Μουσείο Παναγίας Προυσιώτισσας: Άμφια,
χειρόγραφοι κώδικες, βιβλία και ένα μοναδικό σπαθί του
1821, που θεωρείται ότι ανήκε στον Γεώργιο Καραϊσκάκη.

▪

Λαογραφικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού: Μέσα από τα
εκθέματά του αναβιώνει το παρελθόν και αναδεικνύει την
ιστορική συνέχεια και εξέλιξη της περιοχής.

▪

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Μουσείο Παλαιού Μικρού
Χωριού: Τα εκθέματα δείχνουν την ατομική, οικογενειακή και
συλλογική ζωή και δράση των κατοίκων του χωριού στους
προηγούμενους αιώνες, καθώς και τη συμβολή τους στους
αγώνες, από την Επανάσταση του 1821 έως τον B’
Παγκόσμιο Πόλεμο και την Εθνική Αντίσταση.

▪

Λαογραφικό Μουσείο Αγίας Τριάδας: Αντικείμενα της ζωής
των αγροτών της περιοχής (γεωργικά εργαλεία, οικιακά
σκεύη, φορεσιές κ.λπ.). Στεγάζει και την «Φώτειο
Βιβλιοθήκη» που αριθμεί 8.000 βιβλία γενικού
ενδιαφέροντος.

▪

Λοιπά Μουσεία: Μουσείο Βίνιανης, Λαογραφικό και Ιστορικό
Μουσείο Δομνίστας, Λαογραφικό Μουσείο Γρανίτσας.

▪

Κοντά στο Καρπενήσι βρίσκεται το περίφημο Κεφαλόβρυσο.
Οι πηγές και ένα υπέροχο πλατανοδάσος που δεν αφήνει
κανέναν αδιάφορο.

▪

Κλασική και υπέροχη διαδρομή είναι εκείνη που οδηγεί στον
Προυσό, διασχίζοντας την περιοχή της Ποταμιάς: 32
χιλιόμετρα μαγείας πλάι στον ποταμό Καρπενησιώτη και
ανάμεσα στα βουνά Χελιδόνα και Καλιακούδα.

▪

Επίσκεψη σε όμορφα χωρά: Μεγάλο και Μικρό Χωριό,
Κορυσχάδες, Κλαυσί, Βουτύρο, Νόστιμο και Γαύρος.

▪

Επίσκεψη στην Ποταμιά την οποία διασχίζει ο ποταμός
Καρπενησιώτης, που συναντάται λίγο αργότερα, στον
Προυσό με τον Κρικελοπόταμο σχηματίζοντας τον
Τρικεριώτη
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Εναλλακτικές
Δραστηριότητες

▪

Στον Προυσό βρίσκεται το μεγάλο προσκύνημα της
Παναγίας, σε ένα μεγαλειώδες τοπίο μέσα στη χαράδρα.

▪

Στην ίδια περιοχή αξίζει μια επίσκεψη στο αλλαντοποιείο
Στρεμμένου, όπου παράγονται εξαιρετικής ποιότητας
προσούτο και αλλαντικά.

▪

Το Φαράγγι Παντα Βρέχει Μία από τις πιο εντυπωσιακές
περιοχές είναι το φαράγγι Πάντα Βρέχει, που βρίσκεται
μεταξύ των χωριών Ροσκά και Δολιανά νότια του
νομού.Εκεί, τα παγωμένα νερά, που έρχονται από το
απόκρημνο βουνό της Καλιακούδας, στην προσπάθεια τους
να γίνουν ένα με τα νερά του Κρικελιώτη ποταμού βρίσκουν
διέξοδο από πηγές στις κορυφές του φαραγγιού
δημιουργώντας όμορφους καταρράκτες.

▪

Επίσκεψη στην πανέμορφη τεχνητή λίμνη Κρεμαστών που
προσφέρεται για όμορφες διαδρομές με κανό – καγιάκ, και
την γέφυρα της Επισκοπής στη λίμνη, που συνδέει τις
Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας.
Μαγευτική θέα προς τη λίμνη και την γέφυρα προσφέρει η
θέση «Τσαγκαράλωνα», κοντά στα Φιδάκια Ευρυτανίας ένα
χωριό που αξίζει να επισκεφθεί κανείς, όπως επίσης και
από το χωριό Τριπόταμο κοντά στο οποίο βρίσκεται η
ιστορική μονή της Τατάρνας. Ιστορικό διατηρητέο μνημείο
της λίμνης είναι η γέφυρα του Μανώλη, που χρονολογείται
από το 1654 ,

▪

Κυπαρίσσι Πρασιάς Ευρυτανίας: Έχει χαρακτηριστεί
«Μνημείο της Φύσης», με ύψος του υπερβαίνει τα 35 μέτρα,
ενώ από εδώ λέγεται πως πέρασε ο Κοσμάς ο Αιτωλός.

▪

Οι φίλοι του σκι και του snowboard -αρχάριοι ή
προχωρημένοι- έχουν στη διάθεσή τους 11 και 2,
αντιστοίχως, πίστες υψηλών προδιαγραφών στο
Χιονοδρομικό Κέντρο Βελουχίου, σε απόσταση μόλις 10
χιλιομέτρων από το Καρπενήσι.

▪

Rafting στους ποταμούς Ταυρωπό και Τρικεριώτη.

▪

River trekking στις όχθες του Κρικελοπόταμου, στο Φαράγγι
Πάντα Βρέχει.

▪

Canoeing-kayaking στη Λίμνη Κρεμαστών.
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▪

Η Ευρυτανία με πολλούς δρόμους μέσα στα δάση από
έλατα και καστανιές, είναι ιδανική για ποδηλατικές
διαδρομές με mountain bike.

▪

Στα περίχωρα του γραφικού χωριού του Καρπενησίου,
φιλικά άλογα -με τη βοήθεια συνοδού για τους μικρότερους
ιππείς- διασχίζουν γραφικά μονοπάτια στις όχθες του
Καρπενησιώτη και φτάνουν στο εντυπωσιακό γεφύρι των
Κορυσχάδων. Ιδανικό για μεγάλους και παιδιά.

▪

Η περιοχή διαθέτει εκπληκτικά μέρη για πεζοπορία ανάμεσά τους η διαδρομή λίγο έξω από το χωριό Κλαυσί,
που ακολουθεί παραλλήλως μέσα σε όμορφο ελατόδασος
τον Καρπενησιώτη, περνάει από το Κεφαλόβρυσο και
φτάνει το χωριό Καλλιθέα, με τη μοναδική θέα προς το
Καρπενήσι και το Βελούχι.

▪

Ορειβασία: (α) Αγία Παρασκευή-Καραούλια-Ψηλή Κορυφή
Βελουχίου, μονοπάτι Μ2, (β) Χιονοδρομικό Κέντρο
Καρπενησίου-Ψηλή Κορυφή Βελουχίου & Παλιό Μικρό
Χωριό-Ποτιστής-Κορυφή Χελιδόνας, μονοπάτι Μ12, (γ)
Μεγάλο Χωριό-Καταφύγιο-Καλιακούδας-Διάσελο
Καλιακούδας -Κορυφή Καλιακούδας, μονοπάτια Μ3-Μ4.

▪

Canyoning στο άγριας ομορφιάς και μέτριας δυσκολίας
φαράγγι που ξεκινάει από το χωριό Καρίτσα και καταλήγει
στον Καρπενησιώτη, το οποίο έχει 12 καταρράκτες ύψους
8-25 μέτρων. Τα βράχια του δημιουργούν σε πολλά σημεία
φυσικές πισίνες για μπάνιο.

▪

Φτάνοντας με πεζοπορία στη Μαύρη Σπηλιά, συνεχίζει
κανείς μέσα στο φαράγγι από μονοπάτι που έχει
κατασκευαστεί πάνω στον βράχο (via ferrata). Η διαδρομή
σκαρφαλώνει σε κάθετους βράχους δίπλα σε υπέροχους
καταρράκτες.

▪

Για τα παιδιά, υπάρχουν δύο ενδιαφέροντες χώροι
δραστηριοτήτων: το Salοon Park, με πύργο αναρρίχησης,
τοξοβολία, εναέριο πέρασμα, ιππασία κ.ά., και το Newton
Park, όπου θεωρήματα και νόμοι των θετικών επιστημών
συναντούν την πρακτική εφαρμογή τους μέσα από
εντυπωσιακά διαδραστικά παιχνίδια. Εδώ υπάρχουν ακόμη
τμήμα ανακύκλωσης, φάρμα με ζώα και αθλητικές
εγκαταστάσεις .
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▪

Στο Καρπενήσι βρίσκεται ένα από τα αρτιότερα αθλητικά
κέντρα της Ευρώπης που μπορεί να φιλοξενήσει πλειάδα
αθλητικών εκδηλώσεων. Οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου
και μπάσκετ, πρωταθλητές στίβου και ολυμπιονίκες, έχουν
κατά καιρούς προπονηθεί στις εγκαταστάσεις του (2 γήπεδα
ποδοσφαίρου, στίβος με ταρτάν, γήπεδο ρίψεων, ένας
φυσικός περιφερειακός δρόμος για τζόγκινγκ μήκους 2
χιλιομέτρων κ.ά.).

▪

Γάμος στο Καρπενήσι: Ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι
είναι πρόθυμοι να παντρέψουν στις όχθες των ποταμών,
στους καταρράκτες του φαραγγιού Πάντα Βρέχει, στην
Ψηλή Κορυφή του Βελουχιού ή και κάνοντας καταρρίχηση
από τη Γέφυρα στα Διπόταμα, όποιον θέλει έναν
διαφορετικό γάμο, που μπορούν να οργανώσουν οι
επαγγελματίες τις περιοχής.

▪

Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας: Η μονή Προυσού (9ου
αιώνα) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνητικά
κέντρα της Ορθοδοξίας καθώς φιλοξενεί την εικόνα της
Παναγίας της Προυσιώτισσας η οποία είναι έργο του
Ευαγγελιστή Λουκά. Η μονή στέκει στις άκρες ενός
απόκρημνου βράχου και διαθέτει μουσείο όπου εκτίθενται
εικόνες του 15ου και 16ου αιώνα, εκκλησιαστικά κειμήλια και
χειρόγραφα, αλλά και μέρος του οπλισμού του Γεώργιου
Καραϊσκάκη.

▪

Βασιλική Αγίου Λεωνιδίου: Παλαιοχριστιανικό μνημείο της
Ευρυτανίας, στο δάπεδο του οποίου υπάρχει ψηφιδωτό
διαστάσεων 28x18 μέτρων

▪

Ιερά Μονή Παναγίας Στάνας-Μοναστήρι Μεταμόρφωσης
του Σωτήρα: Χτίστηκε περίπου το 1700. Διαθέτει άριστα
δείγματα βυζαντινής τέχνης, όπως τοιχογραφίες και
εικόνες.

▪

Η Μητρόπολη του Καρπενησίου: Αφιερωμένη στην Αγία
Τριάδα, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα βυζαντινής
εκκλησίας.

▪

Μοναστήρι της Τατάρνας: Πολλά σπάνια και πολύτιμα ιερά
κειμήλια, όπως η περίφημη ψηφιδωτή εικόνα «Ο Βασιλεύς
της Δόξης» (1350). Στη βιβλιοθήκη του μοναστηριού

Θρησκευτικός
Τουρισμός
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εκτίθενται έντυπα που χρονολογούνται από το 1544 και
εκδόθηκαν στη Βιέννη, τη Βενετία και άλλες πόλεις της
Ευρώπης.

Τοπική
Γαστρονομία

▪

Μοναστήρι Δομνιανών-Κοιμήσεως της Θεοτόκου: Ο ναός
του μοναστηριού θεωρείται ότι χτίστηκε τον 16ο αιώνα.

▪

Ναός του Αγίου Νικολάου του Νέου εν Βουναίνις: Μέσα σε
αργυρή θήκη επτά περίπου αιώνων φυλάσσεται το χέρι του
Μεγάλου Απόστολου Αγίου Ευαγγελιστή Λουκά.

▪

Ναός της Αγίας Παρασκευής: Ναός του 16ου αιώνα, υπήρξε
γνωστός ως Ελληνομουσείο Αγράφων-Σχολή Γούβας. Ήταν
το πανεπιστήμιο εκείνης της εποχής, όπου δίδαξε, μεταξύ
άλλων, και ο Κοσμάς ο Αιτωλός.

▪

Στην Ευρυτανία, η τοπική γαστρονομία διαθέτει πλούσια
κρέατα - σε κάθε γωνιά του νομού σερβίρονται κοκορέτσι,
κοντοσούβλι, παϊδάκια, λουκάνικα με αρώματα μπαχαρικών
και πράσου, σπουδαία αλλαντικά, υψηλής ποιότητας
προσούτο, σαλάμι.

▪

Διαθέτει επίσης γαλακτοκομικά -τσαλαφούτι (λευκό τυρί
μαλακό που σερβίρεται και με μέλι), φέτα και κατσικίσιο
βούτυρο-, εξαιρετικό μέλι ,αλλά και πέστροφες από τα
ποτάμια της Ευρυτανίας, όπως και παραδοσιακά ζυμαρικά τραχανά και χυλοπίτες.

▪

Στις ταβέρνες και τα εστιατόρια της ευρύτερης περιοχής
μπορεί κανείς να γευτεί χαρακτηριστικές συνταγές της
Ευρυτανίας, όπως είναι η κοκκινιστή γίδα με ζυμαρικά, το
χασάπικο (μοσχαρίσιο κρέας, φέτες ντομάτας, κρεμμύδι,
σκόρδο, μπαχάρι που σιγοψήνεται μέσα σε πήλινο στην
χόβολη), το αρνάκι στη γάστρα ή λαδορίγανη, το
αγριογούρουνο στιφάδο, η γίδα βραστή, η προβατίνα
κοκκινιστή, ο κόκορας κρασάτος, το χοιρινό με χόρτα
τσιτσιριστά, τα μανιτάρια τηγανιτά και κάθε είδους πίτα τυρόπιτα, χορτόπιτα, κολοκυθόπιτα, ζυμαρόπιτα και
λαγόπιτα.

▪

Γαγοκέρασα, χαμοκέρασα, βατόμουρα, βύσσινα, κράνια,
γκόρτζα (άγρια αχλάδια), κορόμηλα, μούρα, αγριόμηλα,
κυδώνια, φιρίκια κ.ά. που αφθονούν στην περιοχή γίνονται
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υπέροχες μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού και ηδύποτα.
Μοναδικό στο είδος του το λικέρ Μούρο.

Εκδηλώσεις

▪

Γιορτές Δάσους: Πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι σε
όλη την περιοχή με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ήθη
και έθιμα, βραδιές διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

▪

Γιορτή Τσίπουρου τον Οκτώβριο στη Δομνίστα. Πάτημα
σταφυλιών και παραγωγή τσίπουρου, συνοδεία μουσικής
και χορού.

▪

Γιορτή Κάστανου στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας κάθε
Οκτώβριο.

▪

Εξαιρετικά αλλαντικά και λουκάνικα, τυρί τσαλαφούτι,
χειροποίητα ζυμαρικά, μέλι, κάστανα, τσάι του βουνού,
γλυκά του κουταλιού, ηδύποτα και ντόπιο τσίπουρο.

Αγορές

Διαδρομή 3: Κόμβος Θερμοπυλών
Αφετηρία

Αθήνα

Προορισμός

Κόμβος Θερμοπυλών

Περιγραφή

▪

Μπορεί η ταινία «300» να γυρίστηκε στο Μόντρεαλ, το
πραγματικό πεδίο της μάχης όμως βρίσκεται εδώ και είναι οι
Θερμοπύλες, που αποτελούν ένα εν δυνάμει ισχυρό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση διεθνούς
κοινού στην περιοχή.

▪

Ένας Εθνικός Δρυμός περιμένει όσους αγαπούν τον
τουρισμό της εμπειρίας, με ενδιαφέροντα μοναστήρια, ενώ οι
λάτρεις του καλού κρασιού θα απολαύσουν περίφημα
κρασιά, όπως και εξαιρετικά προϊόντα τοπικής γαστρονομίας

▪

Τέλος, οι θερμές πηγές αφθονούν, όπως και οι εύκολα
προσβάσιμες παραλίες.
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▪

Θερμοπύλες: Ο αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών
αποτέλεσε έναν από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς
τόπους λόγω της μάχης του 480 π.Χ., όπου οι ολιγάριθμες
ελληνικές δυνάμεις αντιμετώπισαν τις πολυάριθμες δυνάμεις
των Περσών υπό την αρχηγία του βασιλιά Ξέρξη Α'.
Απέναντι από το σύγχρονο μνημείο του Λεωνίδα βρίσκεται
χαμηλός λόφος που έχει ταυτιστεί με τον Κολωνό, όπου
διεξήχθη η τελική φάση της μάχης των Θερμοπυλών.

▪

Ανδριάντας του Λεωνίδα: Mνημείο που αναπαριστά
πάνοπλο τον Λεωνίδα και στήθηκε απέναντι από τον
ιστορικό λόφο του Κολωνού στη δεκαετία του ‘50, με
δαπάνες των ομογενών της Αμερικής.

▪

Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών και Μνημείο
του Λεωνίδα: Μέσα από καινοτόμα μέσα σύγχρονης
τεχνολογίας (τρισδιάστατης εικονικής πραγματικότητας)
προβάλλονται τα ιστορικά γεγονότα της εποχής της μάχης
των Θερμοπυλών.

▪

Ανοπαία Ατραπός: Μονοπάτι σε δύσβατο μυστικό πέρασμα
το οποίο έκανε γνωστό στον Ξέρξη ο Εφιάλτης πριν τη Μάχη
των Θερμοπυλών.

▪

Ασκληπιείο Δαφνούντος: Είναι το μοναδικό ολοκληρωμένης
κάτοψης ιερό του Ασκληπιού στην Κεντρική Ελλάδα και ένα
από τα πρωιμότερα και πληρέστερα σωζόμενα Ασκληπιεία
στον ελλαδικό χώρο. Η χρήση του χώρου ως υπαίθριου
λατρευτικού αρχίζει από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας: Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Λαμίας στεγάζεται σ’ ένα εντυπωσιακό κτίριο της εποχής του
Όθωνα, το οποίο λειτουργούσε ως Στρατώνας και βρίσκεται
στην κορυφή του λόφου του κάστρου της Λαμίας. Οι
συλλογές του μουσείου περιλαμβάνουν αρχαιολογικά
ευρήματα από ανασκαφικές έρευνες στη Φθιώτιδα και
Ευρυτανία.

▪

Κάστρο Λαμίας: Μεσαιωνικό κάστρο, στο υψηλότερο σημείο
της πόλης. Στο εσωτερικό του λειτουργεί το Αρχαιολογικό
Μουσείο της Λαμίας.

▪

Λαογραφικό Μουσείο Λαμίας: Περίπου 1.600 αντικείμενα
αποτυπώνουν στοιχεία της βιοτεχνικής παραγωγής.

Αξιοθέατα
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▪

Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος»:
Περιλαμβάνει 144 έργα και σχέδια του Αλέκου Κοντόπουλου,
καθώς και μία σειρά από μοναδικά κεραμικά πιάτα,
ζωγραφισμένα με ακρυλικές ύλες.

▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης: Εκτίθενται αρχαιολογικά
ευρήματα από ανασκαφές της Λοκρίδας και τμήματος της
αρχαίας Φωκίδας που αντιπροσωπεύουν όλες τις
περιόδους, από την προϊστορική, έως και τους Ρωμαϊκούς
χρόνους.

▪

Bυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας στην Υπάτη: Στεγάζεται στο
κτίριο των λεγόμενων «Καποδιστριακών Στρατώνων», που
ανεγέρθηκε το 1836 για τις ανάγκες του ελληνικού στρατού.
Εκτίθενται αντιπροσωπευτικά ευρήματα της Φθιώτιδας, που
χρονολογούνται στην παλαιοχριστιανική και βυζαντινή
περίοδο (4ος-14ος αιώνας).

▪

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Οίτης: Το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας της Οίτης, εμπλουτισμένο με τη χλωρίδα και την
πανίδα της Οίτης, παρέχει πληροφορίες που έχουν σχέση με
τη γεωλογία, παλαιοντολογία, κλιματολογία, εδαφολογία και
οικολογία της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Οίτης.

▪

Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Σπερχειάδας: Αντικείμενα
χρηστικά, οικιακά και επαγγελματικά σύνεργα, από τον
καθημερινό βίο στη Δυτική Φθιώτιδα, εξαρτήματα και
κοσμήματα από ενδυμασίες και αντιπροσωπευτικά όπλα του
19ου και 20ου αιώνα.

▪

Μουσείο του Άρτου Αμφίκλειας: Εκτίθεται ποικιλία ψωμιών
σε διάφορα μεγέθη, σχήματα και ανάγλυφα σχέδια και
παρουσιάζεται όλος ο κύκλος του ψωμιού.

▪

Μουσείο Επαγγελμάτων Αμφίκλειας: Άριστα διατηρημένα τα
σύνεργα παλιών επαγγελμάτων, αλλά και μεμονωμένα
παλαιά αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

▪

Πάρκο της Παύλιανης: Κοντά στις πηγές του Ασωπού, στην
είσοδο του Εθνικού Δρυμού της Οίτης βρίσκεται το πάρκο
αναψυχής, ιδανικό για παιδιά.
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▪

Ιαματικές Πηγές/Λουτρά: Καμένων Βούρλων (στο 5*
Ξενοδοχείο Γαλήνη και επίσκεψη στα υδροθεραπευτήρια
των ξενοδοχείων Ράδιον, Θρόνιον και στο
υδροθεραπευτήριο Ασκληπιός), Θερμοπυλών (δημόσια
λουτρά δίπλα στην Εθνική Οδό), Καλλιδρόμου
(Ψωρονέρια), Υπάτης, Πλατυστόμου και Παλαιοβράχας.

▪

Εθνικός Δρυμός Οίτης: Κυριαρχεί στο τοπίο κι αποτελεί ένα
παράδεισο για τους φυσιολάτρες.

▪

Πεζοπορία: Προορισμός όλων των εποχών για τους
πεζοπόρους, η Οίτη διατρέχεται σχεδόν στο σύνολό της από
ένα δίκτυο επαρκώς σηματοδοτημένων μονοπατιών, τα
οποία σκαρφαλώνουν στις κορυφές της, κατεβαίνουν τα
φαράγγια της και συνδέουν μεταξύ τους τα χωριά στις
πλαγιές της.

▪

Διάσχιση Φαραγγιών: Η Οίτη είναι ίσως το σημαντικότερο
βουνό για canyoning στην Ελλάδα με 11 φαράγγια προς
εξερεύνηση με βασικά σημεία πρόσβασης τα χωριά:
Γοργοπόταμος, Λουτρά Υπάτης, Κομποτάδες και Μεξιάτες.
Τα καταγεγραμμένα φαράγγια της Οίτης, στα οποία έχουν
τοποθετηθεί μόνιμες ασφάλειες ώστε να είναι εύκολη η
πρόσβαση στους μυημένους του αθλήματος, είναι: Ντούνος,
Δελφινάκι, Δυο Βουνά, Γοργοπόταμος, Κωσταλέξη,
Καταρράκτης Κρεμαστός, Στενοβούνι, Γερακάρης, Κάκαβος,
Καμαριώτης και Ροδοκάλο. Φαράγγι με εύκολη πρόσβαση
είναι το φαράγγι του Ασωπού με εκκίνηση κάτω από τη
σιδηροδρομική γέφυρα της Παπαδιάς και τερματισμό στη
γέφυρα του Ασωπού.

▪

Ορειβασία: Στη Γραμμένη Oξυά προς τη θέση
Kαρβουνόλακκα, στην Oίτη προς τη θέση Tράπεζα, στο
Καλλίδρομο προς τη θέση Λίμνη Νεβρόπολης.

▪

Ορεινές εναλλακτικές δραστηριότητες στο Καταφύγιο της
Οίτης στη θέση Βρύζες, αλεξίπτωτο πλαγιάς στην Οίτη και
την Γκιώνα, και αιωρόπτερο στην Αμφίκλεια.

▪

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους: Η Κορυφή Σαράνταινας
του όρους Οξυά και η περιοχή Μώλου-ΡεγγινίουΚαλλιδρόμου-Ανάβρας.

▪

Αισθητικό Δάσος Τιθορέας: Καλύπτει έκταση 2.000
στρεμμάτων περί την Τιθορέα, στην πλατεία της οποίας

Εναλλακτικός
Τουρισμός
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βρίσκεται πλάτανος, χαρακτηρισμένος ως Διατηρητέο
Μνημείο της Φύσης. Στην Τιθορέα υπάρχει επίσης αρχαίο
κάστρο και η σπηλιά του Οδυσσέα Ανδρούτσου.
▪

Το Πλατανόδασος του Σπερχειού: Δάσος πλούσιο σε
βλάστηση που εκτείνεται σε περίπου 1.000 στρέμματα κι έχει
17 είδη δέντρων.

▪

Επίσκεψη στη Φάρμα Μπράλου όπου, σε έκταση 350
στρεμμάτων εκτρέφονται μόσχοι, αιγοπρόβατα, χοίροι,
ελληνικός μαύρος χοίρος, μακεδονικοί νεροβούβαλοι
κοτόπουλα, φασιανοί, πάπιες, χήνες, πέρδικες, γαλοπούλες,
ορτύκια και φραγκόκοτες, τα οποία τρέφονται από τα
καλλιεργούμενα για το σκοπό αυτό μέσα στο κτήμα δένδρα
και φυτά.

▪

Oι Δρόμοι του Κρασιού της Κοιλάδας Αταλάντης στη
Φθιώτιδα περιλαμβάνουν 2 εξαιρετικά επισκέψιμα
οινοποιεία: το πολυβραβευμένο Κτήμα Χατζημιχάλη και το
Κτήμα Παπουτσή. Πέραν αυτών λάτρεις του καλού κρασιού
θα αποζημιωθούν από τη μεγάλη ποικιλία κρασιών ΠΓΕ που
παράγονται στις περιοχές Αταλάντης, Μώλου και Δομοκού,
όπου δραστηριοποιούνται πολλά οινοποιεία (τα
περισσότερα επισκέψιμα μετά από συνεννόηση).

▪

Επίσκεψη στα Καμένα Βούρλα, στην Υπάτη, στο γραφικό
χωριό Μπράλος και στον παραδοσιακό οικισμό της
Αμφίκλειας.

▪

Κολύμπι στον Άγιο Κωνσταντίνο, τα Καμένα Βούρλα, τον
Καραβόμυλο, το Μώλο, τη Στυλίδα τη Γλυφα, το Αχλάδι και
την Αγία Μαρίνα.
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Θρησκευτικός
Τουρισμός

▪

Μονή Αγάθωνος στην Υπάτη: Μονή του 15ου αιώνα,
βρίσκεται σε καταπράσινη πλαγιά της Οίτης. Διαθέτει
πολύτιμα εκκλησιαστικά κειμήλια και φιλοξενεί ταξιδιώτες
στον ξενώνα της.

▪

Μονή Δαμάστας: Γυναικεία μονή αφιερωμένη στη Γέννηση
της Θεοτόκου, βρίσκεται μέσα σ’ ένα μαγευτικό περιβάλλον.

▪

Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος: Μονή του 12ου αιώνα με
ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες του 17ου αιώνα.

▪

Στην Φθιώτιδα, τα ντόπια κρέατα έχουν την πρωτοκαθεδρία
στην τοπική κουζίνα, ενώ ιδιαίτερο προϊόν της τοπικής
γαστρονομίας είναι το τυρί Κατίκι Δομοκού ΠΟΠ, Πρόβατα,
προβατίνα, κατσίκια, το «κλέφτικο», το «τυλιχτό», το
«χαρτόδεμα», κοκορέτσια, σπληνάντερα, κοντοσούβλια, με
ζυγούρι, γαρδουμπάκια φριγαδέλι (συκώτι με μυρωδικά)
καβουρμάς με ζυγούρι, φρέσκα λουκάνικα δεν λείπουν από
τα γιορτινά και τα καθημερινά τραπέζια. Περίτεχνοι μεζέδες
με αγριογούρουνο, στιφάδο, γίδα με μυρωδάτα λαχανικά ή
σούπα, χοντρό κρέας με ντομάτα, χυλοπίτες ή τραχανά
αρνάκι με αγουρίδες, αρνί καπαμά τρέμουλα (πηχτή
χοιρινού) και γιομίδια (ψιλοκομμένα εντόσθια) αρνιού με
χορταρικά και φρέσκα κρεμμύδια, κόκορας με
κουρκουμπίνες.

▪

Εξαιρετικές ελιές και λάδι, σπουδαία κρασιά ΠΓΕ και μεγάλη
ποικιλία από πίτες: κρεατόπιτα, μακαρονόπιτα, βλαχόπιτα,
πικάντικη τυρόπιτα, μαμαλίγκα, κουρκουτό με κολοκύθι, κ.ά.

▪

Πειρασμός τα γλυκά: γαλακτομπούρεκο Λαμίας, μπακλαβάς,
δίπλες και κουραμπιέδες.

▪

Πολλά τοπικά πανηγύρια και θρησκευτικές γιορτές.

▪

Κατίκι Δομοκού ΠΟΠ, κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ και εξαιρετικά
κασέρια, τσαλαφούτι, κεφαλοτύρι, κατσικίσιο τυρί, γάλα και
γιαούρτι.

▪

Οίνοι ΠΓΕ Κοιλάδας Αταλάντης και Οπούντια Λοκρίδας.

Τοπική Γαστρονομία

Εκδηλώσεις

Αγορές
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▪

ΠΟΠ κονσερβολιές Αταλάντης και Στυλίδας, λάδι, και φακή
Δομοκού.

▪

ΠΟΠ κελυφωτό φιστίκι Φθιώτιδας.

▪

Χειροποίητα ζυμαρικά - χυλοπίτες, κριθαράκι, μακαρονάκι
και τραχανάδες.

▪

Κουραμπιέδες, λουκούμια και χαλβάδες.

Διαδρομή 4: Κόμβοι Θήβας & Ορχομενού
Αφετηρία

Αθήνα

Προορισμοί

Κόμβοι Θήβας & Ορχομενού
▪

Τα έχει όλα κι όμως μοιάζει «παραμελημένη». Κοιτίδα
μυθικών αφηγήσεων, γενέτειρα θεών και ηρώων, τόπος με
μεγάλη αρχαιολογική και ιστορική αξία, εύκολα και γρήγορα
προσβάσιμη από την Αθήνα η «παρεξηγημένη» Βοιωτία
ετοιμάζεται με αξιώσεις να ξανασυστηθεί.

▪

Η Θήβα, με το νέο αρχαιολογικό μουσείο-τοπόσημο που
αναδεικνύεται σε αυτοτελή «προορισμό», ο Ορχομενός,
όπου προωθείται η δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου με
τρία κορυφαία μνημεία, ένας περίπατος στην ιστορία μέσα
από τις Πλαταιές, τα Λεύκτρα, τις Θεσπιές, την Άσκρη και τη
Χαιρώνεια, στέκονται δίπλα σε δυο πανέμορφα βουνά Παρνασσό κι Ελικώνα- έναν παράδεισο για όσους αγαπούν
τη φύση και τον τουρισμό της εμπειρίας.

▪

Στην περιοχή υπάρχει ένα μοναστήρι που αποτελεί Μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομάς της UNESCO και ένα
χιονοδρομικό κέντρο ευρωπαϊκού επιπέδου.

▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών: Το νέο Αρχαιολογικό
Μουσείο στεγάζει πλήθος αντικειμένων, αντιπροσωπευτικών
των χιλιετιών της συνεχούς ανθρώπινης δραστηριότητας στη
Βοιωτία.

▪

Ιερό και Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου Θήβας: Στο Καβίρειο ιερό,
σε απόσταση 8 χιλιομέτρων δυτικά της Θήβας, λατρεύονταν,

Περιγραφή

Αξιοθέατα στην
Περιοχή της Θήβας
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ήδη από τα Γεωμετρικά χρόνια, ο Κάβιρος (στη Βοιωτία
συχνά συγχέεται με το Διόνυσο), ο Παις και η Καβιραία
Δήμητρα. Στον χώρο μεταγενέστερα κτίστηκε και τελεστήριο
(θέατρο), με βωμό στο κέντρο της ορχήστρας που
αποτελούνταν από κοίλο 10 κερκίδων και χρησιμοποιήθηκε
για δρώμενα σχετικά με τη λατρεία και τη μύησή τους στα
καβίρεια μυστήρια.
▪

Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηναϊκού Ανακτόρου Θήβας: Στο
κέντρο της Καδμείας ακρόπολης της Θήβας, στην καρδιά της
σύγχρονης πόλης, βρίσκονται τα ερείπια του Καδμείου, ενός
μεγάλου οικοδόμηματος με πολλά δωμάτια και διαδρόμους,
προορισμένο για εργαστηριακή και αποθηκευτική λειτουργία.

▪

Κοιλάδα των Μουσών: Το ιερό Άλσος εκτείνεται σε μήκος 4
χιλιομέτρων στον Ελικώνα, κοντά στο χωριό Θεσπιές, και
βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με το Θέατρο της Άσκρας.
Εδώ, κατά τον 3ο αιώνα π. Χ. διοργανώνονταν κάθε πέντε
χρόνια τα Μούσεια, γιορτή αφιερωμένη στις εννέα Μούσες.
Τα σημαντικότερα σωζόμενα έως σήμερα μνημεία είναι ο
ναΐσκος των Μουσών, το θέατρο, η μακρά ιωνική στοά και ο
τετράγωνος Πύργος της Άσκρας.

▪

Αρχαίο Θέατρο Άσκρης: Η αρχαία Άσκρη κτίσθηκε πριν
3.650 χρόνια. Το αρχαίο θέατρο δεν έχει ερευνηθεί
συστηματικά. Από το κοίλον του, το μόνο σημείο που έχει
ερευνηθεί είναι το σκηνικό οικοδόμημα.

▪

Πλαταιές: Σήμερα σώζονται τμήματα του οχυρωματικού
περιβόλου των αρχαίων Πλαταιών, κάποια από τον 4ο αιώνα
π.Χ και κάποια που χρονολογούνται στην προϊστορική
εποχή.

▪

Αρχαιολογική Συλλογή Θεσπιών: Ευρήματα -γλυπτά,
κεραμική, αρχιτεκτονικά μέλη, επιγραφές και επιτύμβιες
στήλες- από ανασκαφές στην περιοχή.

▪

Αρχαίο Θέατρο Τανάγρας: Το αρχαίο θέατρο είναι ορατό στα
νότια της ακρόπολης της αρχαίας Τανάγρας.
Κατασκευάστηκε σε ένα μεγάλο φυσικό ανάχωμα
ημικυκλικού σχήματος που υπέστη επιπλέον διαμόρφωση
για τη δημιουργία κοίλου διαμέτρου 75 μέτρων.
Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου: Στεγάζει ευρήματα από
τις πρώτες ανασκαφές στην περιοχή των νεκροταφείων,

▪

136

κυρίως, και της ακροπόλεως της αρχαίας Τανάγρας,
επιτύμβια μνημεία, αγγεία και πήλινα ειδώλια.

Αξιοθέατα στην
Ευρύτερη Περιοχή
Ορχομενού

▪

Αρχαίο Θέατρο και Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού
Βοιωτίας: Το Διάζωμα προωθεί σε συνεργασία με όλους
τους αρμόδιους φορείς τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού
πάρκου στον Ορχομενό Βοιωτίας, το οποίο θα περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων τρία κορυφαία μνημεία: το αρχαίο θέατρο του
4ου π.Χ. αιώνα, με ενιαίο κοίλο που περιλάμβανε 12 σειρές
εδωλίων από πωρόλιθο, το Μυκηναϊκό Ταφικό μνημείο του
μυθικού βασιλιά του Ορχομενού, το οποίο είναι ένα από τα
μεγαλύτερα και σημαντικότερα μνημεία του είδους του και
βρίσκεται κοντά στα ερείπια του προϊστορικού οικισμού που
αναπτύχθηκε στον Ορχομενό, καθώς και την Παναγία της
Σκριπούς, κορυφαίου βυζαντινού ναού του 10ου αιώνα.
Εντός του αρχαιολογικού πάρκου βρίσκεται και το ιερό των
Χαρίτων, όπου κατά παράδοση γεννήθηκαν οι τρεις Χάριτες.
Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης σημασίας, το οποίο θα
συμβάλλει, αφενός στη συντήρηση και ανάδειξη των τριών
αυτών μνημείων, αφετέρου στη σύνδεσή τους με την
αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

▪

Μυκηναϊκή Ακρόπολη Γλα: Η ακρόπολη του Γλα είναι η
μεγαλύτερη οχυρωμένη μυκηναϊκή ακρόπολη που
διατηρείται στον ελλαδικό χώρο. Από την κατασκευή του, το
τείχος δεν συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε.

▪

Λέων της Χαιρώνειας: Μαρμάρινο επιτύμβιο μνημείο-ταφικό
σήμα του κοινού τάφου των Θηβαίων Ιερολοχιτών, που
έπεσαν στη μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. κατά τη
σύγκρουση με τον Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας.

▪

Αρχαίο Θέατρο Χαιρώνειας: Στη σκιά της ακρόπολης της
Χαιρώνειας βρίσκεται το αρχαίο θέατρο, που ήταν
αφιερωμένο στη λατρεία του θεού Διονύσου. Η πρώτη
κατασκευή του χρονολογείται στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ.

▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας: Τα εκθέματα
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γλυπτά από τη Λιβαδειά και
τη Χαιρώνεια, κεραμική από προϊστορικές και ιστορικές
θέσεις της ευρύτερης περιοχής, τεμάχια τοιχογραφιών
μυκηναϊκών χρόνων από τον Ορχομενό, νομίσματα και όπλα
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από τον τύμβο των Μακεδόνων και το πολυάνδριο των
Θηβαίων στη Χαιρώνεια.

▪

Κάστρο της Λιβαδειάς: Πρόκειται για ένα από τα μόλις 4
καταλανικά κάστρα της χώρας. Χρονολογείται το 14ο αιώνα.

▪

Ιερό του Τροφωνίου: Δείγματα του άλλοτε ακμαίου ιερούμαντείου σώζονται στις πηγές της Έρκυνας. Στη δεξιά όχθη
της Έρκυνας ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη, ερείπια της
οποίας (αγορά, λουτρό, δρόμος) έχουν έρθει στο φως.

▪

Πύργος του Ρολογιού: Χτίστηκε κατά τη Φραγκοκρατία, ενώ
το ρολόι χάρισε στη Λιβαδειά ο λόρδος Έλγιν το 1803.

▪

Νερόμυλος: Χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και
λειτούργησε ως αλευρόμυλος. Σήμερα οι εγκαταστάσεις
έχουν ανακαινιστεί και αποτελούν ένα πρότυπο πολιτιστικό
κέντρο με συνεδριακό και εκθεσιακό χώρο.

▪

Ιστορικό & Εθνολογικό Μουσείο: Εκτίθενται αντικείμενα
οικιακής χρήσης, εργαλεία υφαντουργίας, αγροτικά
αντικείμενα και αλεστικές μηχανές. Επίσης υπάρχει ενότητα
για την υδροκίνηση και αίθουσα Εικονικής Πραγματικότητας,
με ψηφιακή αναπαράσταση του Μαντείου Τροφωνίου.

▪

Το εκκλησάκι της Αγίας Ιερουσαλήμ δεσπόζει πάνω από το
φαράγγι της Έρκυνας, στη σπηλιά της Ζωοδόχου Πηγής.

▪

Η περιοχή της Κρύας αποτελεί τοπίο φυσικού μοναδικού
κάλλους και χώρο αναψυχής. Αποτελεί την έξοδο ενός
φαραγγιού. Υπάρχει και πέτρινο θέατρο που φιλοξενεί
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε όλη την περιοχή της Κρύας
έγιναν και γίνονται ανακαινίσεις ιστορικών, βιομηχανικών
κτιρίων, ενοποιήσεις χώρων, αναστηλώσεις μνημείων.
Επίσης, στην Κρύα υπάρχουν οι περίφημες πηγές, γνωστές
ως Λήθη και Μνημοσύνη.

▪

Αράχωβα: Η «κοσμοπολίτισσα» γραφική πόλη της Βοιωτίας,
χτισμένη στους πρόποδες του Παρνασσού, είναι ιδανικός
προορισμός Σαββατοκύριακου, τόσο για τους λάτρεις της
φύσης (είτε θέλουν να κάνουν σκι, είτε απλώς να αφεθούν
στη μαγεία του βουνού), όσο και της ιστορίας, αφού
βρίσκεται πολύ κοντά στους Δελφούς. Με πετρόκτιστα
σπίτια και λιθόστρωτα δρομάκια, διαθέτει πολύ καλή

Κοντινές Αποδράσεις
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τουριστική υποδομή και νυχτερινή ζωή και φημίζεται για τα
τυροκομικά της προϊόντα και τα υφαντά.

Θρησκευτικός
Τουρισμός

▪

Κωρύκειο Άντρο: Το σπήλαιο ήταν αφιερωμένο στο θεό
Πάνα και στις Κωρύκειες Νύμφες. Oι αρχαίοι πίστευαν ότι το
σπήλαιο προσέφερε δίοδο προς τον Άδη. Παρουσιάζει
εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα ευρήματα της αρχαϊκής,
κλασικής και ρωμαϊκής περιόδου που εντοπίστηκαν εκεί,
αλλά και για τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες του. Κατά την
Τουρκοκρατία αποτελούσε καταφύγιο των αρματωλών και
των κλεφτών, ενώ κατά την διάρκεια της κατοχής από τους
Γερμανούς, έδρα στρατηγείου του ΕΛΑΣ. Απέχει δέκα
χιλιόμετρα από την Αράχωβα.

▪

Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου: Περιλαμβάνει ευρήματα
κυρίως της αρχαίας φωκικής πόλης Αμβρόσσου, που
βρισκόταν στη θέση του σημερινού Διστόμου, αλλά και της
ευρύτερης περιοχής.

▪

Μουσείο Θυμάτων Nαζισμού Διστόμου: Η ιστορία της πόλης
κρατιέται ζωντανή στη μνήμη, μέσω του Μουσείου στο οποίο
υπάρχουν οι φωτογραφίες όλων των θυμάτων της σφαγής
και του οστεοφυλακίου που βρίσκεται ακόμα και σήμερα στο
λόφο Κάναλες. Μαυσωλείο Διστόμου έξω από το Δίστομο,
μαρτυρά τον τόπο εκτέλεσης των 134 πολιτών τον Απρίλιο
του 1944.

▪

Το Μουσείο Του Δασκάλου: Μέσα από τα διάφορα εκθέματα
παρακολουθείται η ιστορία της εκπαίδευσης από τον
Καποδίστρια μέχρι σήμερα, η αντιπαλότητα
καθαρευουσιάνων και δημοτικιστών στις απαρχές του
προηγούμενου αιώνα και η ιστορία των αλφαβηταρίων από
την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι σήμερα.

▪

Κάστρο Δαύλειας: Το κάστρο χαρακτηρίστηκε προέχον
Βυζαντινό μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού.

▪

Σύγχρονο μνημείο έξω από την Δαύλεια υποδεικνύει το
σημείο όπου σύμφωνα με τη μυθολογία ο Οιδίποδας
σκότωσε τον πατέρα του Λάιο.

▪

Μονή Οσίου Λουκά: Χαρακτηρισμένο το 1990 ως Μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO αποτελεί
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σπουδαίο βυζαντινό του 11ου αιώνα. Περιλαμβάνει 2
εκκλησίες: το Ναό της Παναγίας και το Καθολικό.

Εναλλακτικές
Δραστηριότητες

▪

Μονή Σκιπούς: Σώζεται μόνο το Καθολικό (873 μ.Χ.),
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου και στους
Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.

▪

Μονή Σαγματά: Είναι αφιερωμένη στον Όσιο Κλήμη τον
Αθηναίο, ο οποίος υπήρξε ο κτήτορας της μονής κατά τον
12ο αιώνα, χτίστηκε πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού
αφιερωμένου στον Ύπατο Δία, δομικά υλικά από τον οποίο
και χρησιμοποιήθηκαν στην ανέγερσή της.

▪

Άγιος Δημήτριος και Μεγάλη Παναγιά: Το μαρμάρινο τέμπλο
της εκκλησίας αυτής της Θήβας είναι έργο του γλύπτη
Δημήτρη Φιλιππότη.

▪

Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου Ιερουσαλήμ: Απέχει 5
χιλιόμετρα από τη Δαύλεια και ιδρύθηκε πιθανότατα το 1088.

▪

Πεζοπορία: Στον Ελικώνα, ενδιαφέρουσες είναι οι
διαδρομές: (α) Μπομπόκο-Λούτσα-Κολλιέδες, (β)
Μπομπόκο-Προφήτης Ηλίας, (γ) Μπομπόκο-Ξηροβούνι, (δ)
Προφήτης Ηλίας-Λούτσα Τζαβέλα-Ρόνιες-Ελικώνας ή
Μεγάλη Λούτσα, (ε) Κυριάκι-Μεγάλη Λούτσα, (στ)
Κατασκηνώσεις Παλιομηλιάς-Μεγάλη Λούτσα, (ζ) ΑνάληψηΕκκλησάκι Αγίου Γεωργίου, (η) Προφήτης Ηλίας-Κολλιέδες,
(θ) Αρβανίτσα-Όσιος Σεραφείμ.

▪

Σηματοδοτημένο Μονοπάτι 22: Συνδέει τον Παρνασσό με
την Πάρνηθα, ξεκινά από το χωριό Αγία Άννα, έχει μήκος
11,5 χιλιομέτρων και διάρκεια 3 ωρών.

▪

Χαράδρα Κλεισούρας: Διαδρομή-κατάβαση που προτιμούν
πολλοί εκδρομείς, καθώς συνδυάζεται με επίσκεψη στη
Μονή του Οσίου Λουκά. Η διαδρομή καταλήγει στον Κόλπο
της Αντίκυρας και είναι διάρκειας 6 ωρών.

▪

Το πλάτωμα της Αρβανίτσας στην καρδιά του Ελικώνα,
ανάμεσα στα πανύψηλα έλατα και στα χωριά Αγία Άννα,
Ελικώνας και Κυριάκι. Σημείο αναφοράς για την περιοχή
είναι η Μονή Οσίου Λουκά, βορειοδυτικά από το Κυριάκι
προς το Δίστομο.
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▪

Σκι στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, από τα κορυφαία
στα Βαλκάνια, σε απόσταση δύο ωρών από την Αθήνα, και
22 χιλιομέτρων από την Αράχωβα, με συνολικά 21 πίστες
και 7 χιονοδρομικές διαδρομές, 5 συνδετικά μονοπάτια και 4
μίνι πίστες αρχαρίων με babylifts.

▪

Αλεξίπτωτο Πλαγιάς: Οι πλαγιές του Κιθαιρώνα στις
Πλαταιές και οι πλαγιές του Παρνασσού είναι από τις πιο
αγαπημένες των αιωροπτεριστών, καθώς συγκεντρώνουν
όλα τα στοιχεία για εύκολες και ασφαλείς απογειώσεις, και
ταυτόχρονα για καλά, υψηλά και μακρινά πετάγματα.

▪

Λίμνη Μουσών στην Άσκρη: Πάρκο αναψυχής για καφέ και
φαγητό, ιδανικό για οικογένειες με παιδιά. Μικρές βόλτες με
άλογα γύρω από την τεχνητή λίμνη Μουσών.

▪

Αναρρίχηση: Οργανωμένο αναρριχητικό πεδίο στο φαράγγι
της Κρύας στη Λειβαδιά.

▪

Ιδιαίτερου φυσικού κάλους είναι η περιοχή των Πηγών της
Κρύας, με αιωνόβια πλατάνια, τρεχούμενα νερά που
σχηματίζουν μικρούς καταρράκτες και τον ποταμό Έρκυνα
με 11 πέτρινα γεφύρια. Εδώ καταλήγει το ομώνυμο
Φαράγγι, μέσα στο οποίο έχει κατασκευαστεί ανοιχτό
πέτρινο θέατρο και δρόμος πλακόστρωτος περιπάτου.

▪

Οι Δρόμοι του Κρασιού του Ελικώνα και του Κιθαιρώνα, με
συνεχόμενη επί 2.500 χρόνια αμπελοκαλλιέργεια,
περιλαμβάνουν για όσους θέλουν να κινηθούν
νοτιοανατολικά της Θήβας τρία εξαιρετικά επισκέψιμα
οινοποιεία - το Κτήμα Μουσών και τη Θηβαϊκή Γη ο πρώτος,
το Κτήμα Κατσέλη ο δεύτερος. Οι φίλοι του καλού κρασιού
θα βρουν όμως πολλές ποικιλίες οίνων ΠΓΕ και οίνων με
ονομασία κατά παράδοση, ειδικά στην περιοχή της Θήβας
και στις περιοχές των πλαγιών του Κιθαιρώνα και του
Παρνασσού, όπου δραστηριοποιούνται και οι επιχειρήσεις:
Samartzis Estate Wines, Οινοποιία Αγάτσα, Οινοποιία
Τζουνάρα και Κτήμα Ζαρογκίκα.

▪

Για όσους θέλουν να κινηθούν βορειοδυτικά του Ορχομενού,
σε απόσταση 45 λεπτών, αξίζει μια επίσκεψη-ξενάγηση μετά
οινογευσίας και γεύματος στο πολυβραβευμένο Κτήμα
Χατζημιχάλη κοντά στην Αταλάντη.
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▪

Κολύμπι στα Αντίκυρα που είναι ένας γραφικός
παραθαλάσσιος οικισμός.

▪

Για τους φίλους των τρένων, αξίζει κανείς να επισκεφθεί τους
διατηρητέους σιδηροδρομικούς σταθμούς Αλαλκομενών και
Αλιάρτου που χτίστηκαν το 1904.

▪

Η περιοχή της Βοιωτίας παράγει τα πολύ γνωστά
τυροκομικά προϊόντα φέτα Παρνασσού ΠΟΠ, φορμαέλα
ΠΟΠ από την Αράχωβα, οψιμοτύρι ή κερεμέζι, μυζήθρα και
γιαούρτι.

▪

Σημαντική είναι η παραγωγή κρασιού, ελαιόλαδου, ελιών και
κρασιού. Περίφημες θεωρούνται οι πέστροφες Ορχομενού.
Επίσης παράγονται χειροποίητα ζυμαρικά, χυλοπίτες και
τραχανάδες. Επιχείρηση της Βοιωτίας, στο Στείρι,
προμηθεύει με ζυμαρικά το Μουσείο της Ακρόπολης.

▪

Παραδοσιακά πιάτα της Βοιωτίας είναι το αρνάκι γιουβέτσι,
οι σαρμάδες με αμπελόφυλλα, οι ντολμάδες, οι πίτες, ενώ
στη ζαχαροπλαστική, οι Βοιωτοί προτιμούν τα σιροπιαστά
γλυκά, με καρύδι, αμύγδαλο και μέλι. Ο μπακλαβάς, το
καρυδάτο και οι κουραμπιέδες είναι τα πιο σημαντικά από
αυτά.

▪

Πάσχα στη Λιβαδειά: Η παράδοση του Ρουμελιώτικου
Πάσχα συνεχίζεται και διατηρείται κάθε χρόνο, καθώς
ζωντανεύει το έθιμο του «λάκκου». Όλη η πόλη -οι πλατείες,
οι δρόμοι, οι αυλές- έχουν μεταβληθεί σε μια απέραντη
ψησταριά και εκατοντάδες αρνιά ψήνονται για να γιορτάσουν
μαζί οι οικογένειες και οι επισκέπτες.

▪

Βλάχικος Γάμος: Με την τελετή του γάμου την Καθαρά
Δευτέρα κορυφώνεται η γιορτή της Αποκριάς στη Θήβα.
Σκωπτικοί διάλογοι ανάμεσα στους συμπεθέρους με βλάχικη
προφορά, κουδουνάτοι, φαλλοί και Πυρίχειος χορός, σε μια
γιορτή που θεωρείται αυθεντικό κατάλοιπο της πανάρχαιης
οργιαστικής διονυσιακής λατρείας.

▪

Πινδάρεια: Πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Θήβα κάθε
Αύγουστο και Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο ενός θεσμού που
συμπλήρωσε φέτος 40 χρόνια.
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Eκδηλώσεις
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Αγορές

▪

Τροφώνεια: Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις κάθε
Σεπτέμβριο στο θέατρο της Κρύας και στη Λιβαδειά.

▪

Φεστιβάλ Δάσους: Τριήμερο φεστιβάλ στο οροπέδιο της
Αρβανίτσας στον Ελικώνα, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από
το χωριό Αγία Άννα.

▪

Τυροκομικά: Φορμαέλα ΠΟΠ από την Αράχωβα, φέτα
Παρνασσού ΠΟΠ, οψιμοτύρι, μυζήθρα και γιαούρτι.

▪

Κρασιά, λάδι και ελιές, πέστροφες Ορχομενού, χειροποίητα
ζυμαρικά και σιροπιαστά γλυκά - μπακλαβάς και καρυδάτο.

▪

Υφαντά και είδη λαϊκής τέχνης από την Αράχωβα.

Διαδρομή 5: Κόμβος Χαλκίδας & Ερέτριας
Αφετηρία

Αθήνα

Προορισμοί

Κόμβοι Χαλκίδας & Ερέτριας

Περιγραφή

Αξιοθέατα στη
Χαλκίδα

▪

Τόπος με μεγάλο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον,
διάσημες θερμές πηγές, πολύ καλή τουριστική υποδομή,
όμορφες θάλασσες και κατάφυτα βουνά, είναι η πατρίδα του
Γιώργου Παπανικολάου και του Νίκου Σκαλκώτα, του Γιάννη
Σκαρίμπα και του Δημήτρη Μυταρά.

▪

Η Εύβοια των μεταναστευτικών πουλιών, του καλού κρασιού
και των καινοτόμων επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού
τομέα, ενδείκνυται τόσο για μονοήμερες αποδράσεις, όσο
και για παραμονή μεγαλύτερης διάρκειας, για ανθρώπους
που αγαπούν την ιστορία, τη φύση και τον εναλλακτικό
τουρισμό ή απλώς την καλοκαιρινή χαλάρωση.

▪

Αρχαιολογικός Χώρος & Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας: H
Ερέτρια, υπήρξε σπουδαία ναυτική δύναμη της Ελλάδας,
ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ., με πολλές αποικίες στις ακτές
του Αιγαίου, στα νησιά και στη Μεγάλη Ελλάδα. Τα ερείπιά
της σώζονται διάσπαρτα σε όλη την έκταση που φθάνει από

143

την ακτή έως το λόφο στα βόρεια, όπου βρισκόταν η
Ακρόπολη (στο σημερινό λόφο Καστέλι). Το θέατρο είναι το
εντυπωσιακότερο από τα μνημεία της αρχαίας Ερέτριας, το
οποίο πρέπει να κατασκευάσθηκε αρχικά τον 5ο αιώνα π.Χ.,
χωρητικότητας περίπου 6.000 θεατών, ενώ στον ίδιο χώρο
βρίσκονται ο ναός του Δαφνηφόρου Απόλλωνα, ο ναός του
Διονύσου, ο ναός της Ίσιδας και περίλαμπρη οικία με
εντυπωσιακά ψηφιδωτά του 370 π.Χ. Το θέατρο
ανασκάφηκε από την Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή και
φέτος (2018) το καλοκαίρι άνοιξε μετά από 40 χρόνια τις
πύλες του για το κοινό, με τη διοργάνωση ενός πιλοτικού
φεστιβάλ αρχαίου δράματος.
▪

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»:
Αρχαιολογικά ευρήματα της Εύβοιας σε ανακαινισμένο κτίριο
του 1902 που λειτουργούσε ως ποτοποιείο.

▪

Πινακοθήκη Χαλκίδας: Σ’ ένα βιομηχανικό κτίριο του 1909
φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων, έργα του ζωγράφου Δημήτρη
Μυταρά, που κατάγεται από τη Χαλκίδα.

▪

Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας: Στο φραγκικό κάστρο
Νεγκρεπόντε βρίσκεται το λαογραφικό μουσείο Χαλκίδας.
Αναπαράσταση ενός μεσοαστικού σπιτιού, του 20ου αιώνα,
της αγροτικής ζωής και των εργαλείων της και
παραδοσιακές ενδυμασίες.

▪

Κάστρο Καράμπαμπα: Οικοδομήθηκε από τους Τούρκους το
1684 με σκοπό την προστασία της Χαλκίδας από τους
Βενετούς. Βρίσκεται στη βοιωτική ακτή και δεσπόζει του
πορθμού του Ευρίπου. Στο εσωτερικό του υπάρχει το
εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, αλλά και εκθέματα από
διάφορες ιστορικές περιόδους της Χαλκίδας.

▪

Βόλτα στην Οδό Αβάντων και στον παραλιακό δρόμο που
διαθέτουν ενδιαφέροντα κτίρια, όπως τα άλλοτε κοσμικά
ξενοδοχεία Παλίρροια και Lucy, το «κόκκινο σπίτι» και το
σπίτι με τα αγάλματα.

▪

Η γέφυρα της Χαλκίδας: Η γέφυρα στον πορθμό του
Ευρίπου μετρά 2.500 χρόνια ιστορίας (410 π.Χ.), όμως με τη
σημερινή της, «συρταρωτή» μορφή που της επιτρέπει να
ανοίγει για τη διέλευση πλοίων, ιστιοφόρων κ.λπ. υπάρχει
από το 1963. Συγχρόνως, αποτελεί «μπαλκόνι θέασης» του
φαινομένου της παλίρροιας, της αλλαγής δηλαδή κάθε 6
ώρες των νερών του Ευρίπου.
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Εναλλακτικές
Δραστηριότητες

▪

Εβραϊκή Συναγωγή: Η μοναδική στην Ευρώπη που αριθμεί
2.500 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ίδια πόλη.

▪

Τζαμί Εμίρ Τζαδέ: Τζαμί του 16ου αιώνα.

▪

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας: Πτηνά, θηλαστικά,
αμφίβια, ερπετά, ψάρια, έντομα, κ.ά., με έμφαση σε 217
διαφορετικά είδη πτηνών της τοπικής πανίδας που ενδημούν
στο οικοσύστημα των υδροβιότοπων της Βόρειας Εύβοιας.

▪

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Λίμνης: Οπλισμοί,
πορτραίτα, συλλογή φωτογραφιών, αντικείμενα οικιακής
χρήσης, έπιπλα, στολές, κεντήματα, υφαντά, εργαλεία,
ψηφιδωτά, κεραμικά, επιτύμβιες στήλες και νομίσματα.

▪

Μουσείο Γιάννη Σκαρίμπα: Το μουσείο φιλοξενεί, μεταξυ
άλλων, τις φιγούρες Καραγκιόζη, που φιλοτέχνησε ο ίδιος ο
Γιάννης Σκαρίμπας.

▪

Mουσείο Οίνου και Λαογραφίας Γεωργίου & Χρυσής
Τζιβάνη: Συλλογή αντικειμένων, παραδοσιακών εργαλείων
και μηχανισμών από διάφορες χώρες, για την παραγωγή του
οίνου και του λαδιού στο ομώνυμο οινοποιείο. Βρίσκεται στη
Ριτσώνα Αυλίδας και διαθέτει και αίθουσα γευσιγνωσίας.

▪

Επίσκεψη στον αμπελώνα και το οινοποιείο του Κτήματος
Λύκου για οινογνωσία και γεύμα στο εστιατόριο που διαθέτει

▪

Ιαματικός τουρισμός στην Αιδηψό, μια από τις πλέον
γνωστές λουτροπόλεις της χώρας, με υπηρεσίες στον τομέα
αυτό υψηλής ποιότητας, όπου μπορεί κάποιος να θαυμάσει
πολλά όμορφα κτίρια από την εποχή της ακμής της (π.χ. το
ανακαινισμένο Θέρμαι Σύλλα και το ξενοδοχείο Αίγλη).

▪

Οι φίλοι του καλού κρασιού θα αποζημιωθούν από μια
επίσκεψη στους αμπελώνες της Εύβοιας. Τέσσερις απ΄
αυτούς έχουν ενταχθεί στους Δρόμους του Κρασιού Δίρφης
και Ριτσώνας της Εύβοιας: το πολυβραβευμένο Κτήμα
Αβαντίς και η Οινοποιία Λύκος, στην οποία μπορεί κάποιος
να δοκιμάσει κρασιά και να γευματίσει στο εστιατόριο που
διαθέτει, το Κτήμα Τσακανίκα και οι Βιολογικοί Αμπελώνες
Τζιβάνη, που διατηρούν και το ομώνυμο μουσείο.

▪

Παρατήρηση πουλιών στα όρη Καντήλι, Δίρφη, Ξηροβούνι,
Σκοτήνη, Μαυροβούνι, Αλοκτέρι, Ορτάρι, στην περιοχή
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Κύμης, στη λίμνη Δύστος, στο όρος Όχη και Ιστιαία (Μικρό
και Μεγάλο Λιβάρι).
▪

Επίσκεψη σε 2 Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της φύσης,
τους υγρότοπους Δύστου και Ψαχνών, σε 2 Διατηρητέα
Μνημεία της Φύσης, στις ελιές του Αλμυροπόταμου (στα
Στύρα) και στα υπολείμματα υδροχαρούς δάσους στην
Ιστιαία.

▪

Επίσκεψη στη Στενή και στο χαρακτηρισμένο Αισθητικό
Δάσος της, απ’ όπου οι λάτρεις της ορειβασίας μπορούν να
κατευθυνθούν μέχρι το ορειβατικό καταφύγιο.

▪

Πεζοπορία-Ορειβασία: 30 χαρτογραφημένα μονοπάτια και
πεζοπορικές διαδρομές στα βουνά Δίρφη, Ξεροβούνι,
Καντήλι και Σκοτεινή.

▪

Ιππασία στο χωριό Καματριάδες στη Βόρεια Εύβοια.

▪

Διάσχιση Φαραγγιού: Κοντά στον Άγιο Αθανάσιο βρίσκεται
το εξαιρετικής ομορφιάς φαράγγι Αγάλη στη Δίρφη, το οποίο
μπορεί κάποιος να διασχίσει σε 2,5 ώρες.

▪

Επίσκεψη στο ακρωτήριο της Λιχάδας, τη «μύτη» της
Εύβοιας στον Μαλλιακό, με πανέμορφες παραλίες και μικρά
παραθεριστικά κέντρα (Γρεγολίμανο και Γιάλτρα).

▪

Επίσκεψη στο βουνό Τελέθριο και στην οικολογική κοινότητα
Τελέθριο Project. Η περιοχή (μαζί με Λιχάδα και Γιάλτρα),
είναι ενταγμένη στο Δίκτυο για τη Φύση 2000.

▪

Επίσκεψη στις ελιές του Αλμυροπόταμου και τα υπολείμματα
υδροχαρούς δάσους στην Ιστιαία, που έχουν κηρυχθεί
Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης

▪

Επίσκεψη στα δρακόσπιτα (Στύρα και κορυφή Οχης).
Αινιγματικές πετρόκτιστες κατασκευές άγνωστης
χρονολογίας (κυμαίνεται από τα προϊστορικά έως τα
ελληνιστικά χρόνια, με εντυπωσιακές θολωτές στέγες),
έδωσαν τροφή στις λαϊκές δοξασίες.

▪

Καταδύσεις: Πολλές εταιρείες δραστηριοποιούνται στον
τομέα αυτό, κυρίως στην βόρεια και κεντρική Εύβοια, όπου η
ποικιλομορφία του βυθού ελκύει πολλούς λάτρεις του σπορ.
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▪

Sailing & Yachting: Η Εύβοια τοποθετείται στους top 10
προορισμούς παγκοσμίως για ταξίδια με ιστιοπλοϊκό,
σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ.

▪

Κολύμπι και θαλάσσια σπορ στις αμέτρητες και μαγευτικές
παραλίες του νησιού από τον βορρά ως τον νότο, στον
Ευβοϊκό και το Αιγαίο πέλαγος και στα νησάκια (Λιχαδονήσια
και Πεταλιοί).
Πολλά παραθεριστικά κέντρα (Λίμνη, Ροβιές, Αγία Άννα,
Κύμη, Αμάρυνθος, Κάρυστος κ.ά.)
Yoga-διαλογισμός στο Ασημονήσι (Silver Island) στη Βόρεια
Εύβοια και διάσπαρτα σε όλη σχεδόν την Εύβοια.

▪
▪

Θρησκευτικός
Τουρισμός
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▪

Άγιος Ιωάννης Ρώσος: Από τα σπουδαιότερα θρησκευτικά
προσκυνήματα όλης της Ελλάδας, χτίστηκε από Έλληνες
πρόσφυγες που ήλθαν στη Χαλκίδα από το Προκόπι της
Καππαδοκίας το 1924, με την ανταλλαγή των πληθυσμών
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Μαζί τους έφεραν και το
λείψανο του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, ιερά κειμήλια και
λαογραφικά αντικείμενα, που φυλάσσεται πλέον στο νέο
Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού του Ναού.

▪

Moνή Αγίου Γεωργίου: Μονή του 5ου αιώνα στα Ήλια.

▪

Παναγία Ντινιούς: Εκκλησία στην Ιστιαία, χτισμένη σε λόφο
κατάφυτο με πλατάνια, στις όχθες μικρού χείμαρρου.

▪

Μονή Οσίου Δαυίδ του Γέροντος: Μονή στις Ροβιές, στην
οποία φυλάσσεται το λείψανο του ιδρυτή της, που
αγιοποιήθηκε προσφάτως.

▪

Μονή Γαλατάκη: Μονή του 16ου αιώνα στη Λίμνη, με θέα
στον Ευβοϊκό, αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, προστάτη
των ναυτικών.

▪

Μονή της Χιλιαδούς, στην ομώνυμη παραλία στη δυτική
Εύβοια, του 12ου αιώνα, αφιερωμένη στην Κοίμηση της
Θεοτόκου.

▪

Στην Εύβοια υπάρχει μεγάλη ποικιλία από κτηνοτροφικά
προϊόντα (τυρί, γάλα, μυζήθρες και κρέας), αγροτικά (λάδι,
κρασί, κηπευτικά και σύκα), αφθονία ψαριών (πετρόψαρα,
ροφοί, στήρες, συναγρίδες, βλάχοι, σκορπίνες, κυδώνια,
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γυαλιστερές, καλόγνωμες, μύδια, στρείδια, πορφύρες,
χτένια, καραβίδες, χταπόδια και καλαμάρια), μέλι, και
αρωματικά βότανα.
▪

Η κουζίνα της περιοχής χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες
παραδοσιακές συνταγές: τραχανάς με καπνιστό χοιρινό,
σεσκουλόπιτα, γεμιστό κατσικάκι, βουλωτό αρνάκι,
μπιφτέκια μανιταριών, κόκορας στιφάδο ή με γκόγκιλιες,
τυροπιτάρια, μελιτζάνες με τραχανά, ρεβιθομάνεστρο.

▪

Μεγάλη παράδοση έχει η Εύβοια και στα γλυκά:
μυζηθροχαλβάς, κιουνεφέ, ραβανί με πετιμέζι,
αμυγδαλόπιτα, αχαμνόπιτα (γαλατόπιτα), κουλίκια,
καρυδόπιτα, μπακλαβάς, αμυγδαλωτά και γλυκά από
μούστο, όπως σουτζούκια καιχαϊμαλιά.

▪

Λίγο έξω από την Χαλκίδα, στη Νέα Λάμψακο, τα ουζερί
είναι ονομαστά για τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά που
διαθέτουν

▪

Γιορτή αγροτικών βιολογικών προϊόντων στην παραλία
Χαλκίδας κάθε Σεπτέμβριο.
Μεγάλο πανηγύρι τον Δεκαπεντάυγουστο στην Κύμη, με
παραδοσιακό στιφάδο που βράζει σε μεγάλα καζάνια.
Η γιορτή του καλαμαριού, κάθε Ιούλιο στην Χιλιαδού,
περιλαμβάνει και διαγωνισμό ψαρέματος καλαμαριού
με απονομή βραβείου.
Γιορτή μελιού στη Στενή οργανώνει ο Μελισσοκομικός
Συνεταιρισμός Στενής. Ο Συνεταιρισμός ετοιμάζει έκθεση
μελιού και πουλάει μέλι στους επισκέπτες. Οι γυναίκες των
μελισσοκόμων ετοιμάζουν λουκουμάδες με μέλι,
μπακλαβάδες και άλλα γλυκά, που προσφέρονται στα
τραπέζια.
Γιορτή ούζου στη Νέα Λάμψακο .
Η γιορτή σύκου στο Βίταλο Κύμης διοργανώνεται από το
συνεταιρισμό σύκων της περιοχής κάθε Αύγουστο.
Γιορτή τυριού στο χωριό Μαυρόπουλο Διρφύων κάθε Ιούλιο.
Γιορτή πατάτας στο χωριό Ριτσώνα Διρφύων κάθε Ιούνιο.
Κοτομαζώματα-κοτoφαγώματα στη Γραμπιά Καρυστίας.
Ανήμερα της γιορτής των Φώτων, με τη συνοδεία
παραδοσιακών οργάνων, ομάδα όλων των ηλικιών ψάλλει
τα κάλαντα και μαζεύει κοτόπουλα. Το τελευταίο Σάββατο

▪
▪

▪

Εκδηλώσεις

▪
▪
▪
▪
▪
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▪

Αγορές

▪

του Ιανουαρίου, με τη συνοδεία πάντα παραδοσιακών
οργάνων, γίνεται το φάγωμα των κοτόπουλων.
Spiral Knights Eco-Fest: Φεστιβάλ στο πλαίσιο του
Τελέθριον Project στον Άγιο της Βόρειας Εύβοιας.
Περισσότερα από 300 εργαστήρια, σεμινάρια, παρουσιάσεις
και ομιλίες πάνω σε θέματα όπως φυσική καλλιέργεια,
φυσική δόμηση, διατροφή, κομποστοποίηση, αλλά και
σεμινάρια yoga, tai chi, capoeira, chi qong, acro yoga,
acrobatics, thai massage κ.λπ. Διοργανώνεται από την οικοκοινότητα που διαχειρίζεται το Τελέθριον Project και οι
επισκέπτες μένουν σε δικές τους σκηνές.
Σύκα ΠΟΠ Κύμης και Ταξιάρχη, ελιές Ροβιών, μανιτάρια,
μέλι, λάδι, αρωματικά βότανα, πίτες, χειροποίητα ζυμαρικά,
αμυγδαλωτά και κεντήματα.

Διαδρομή 6: Αθήνα-Σκύρος Θήβα
Αφετηρία

Αθήνα

Προορισμός

Σκύρος

Περιγραφή

▪

Απευθύνεται κυρίως στον μπουτίκ τουρισμό. Όμορφη φύση,
εναλλακτικές δραστηριότητες, καθαρές θάλασσες και
άφθονοι αστακοί και φρέσκα ψάρια.

▪

Το μεγαλύτερο νησί των Σποράδων προσφέρεται για
πολυτελή χαλάρωση και είναι ιδανικό για τους παρατηρητές
πουλιών, τους λάτρεις της λαϊκής τέχνης -ξυλογλυπτικής,
κεραμικής, κεντητικής- και τους «κυνηγούς» της τοπικής
γαστρονομίας.
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▪

Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύρου: Ευρήματα από την
πρωτοελλαδική περίοδο (2.800-1.900 π.Χ.) έως τα ρωμαϊκά
χρόνια. Αγγεία, κεραμικά, γλυπτά, κοσμήματα κ.ά. Επίσης,
αναπαράσταση παραδοσιακού Σκυριανού σπιτιού (οικιακά
σκεύη, διακοσμητικά, κεντήματα και φορεσιές).

▪

Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς: Αντικείμενα λαογραφικού
ενδιαφέροντος, αλλά και θρησκευτικά κειμήλια, άμφια και
αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές. Μεγάλη συλλογή από
ιστορικά έγγραφα που αφορούν την περίοδο της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821, με πιο σημαντικά την Προκήρυξη
της Ελληνικής Επανάστασης, όπως γράφτηκε από τους
πρωτεργάτες της Φιλικής Εταιρίας και την Αποκήρυξη της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821, που υπογράφηκε από
τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’ και τους Συνοδικούς. Σπάνια
βιβλία, γλυπτά και έργα ζωγραφικής.

▪

Σκυριανό Σπίτι Ανδρέα Γιαλούρη: Δημοτικό Σκυριανό
παραδοσιακό σπίτι, δωρεά Μαρίας και Ανδρέα Γιαλούρη, με
όλα του τα έπιπλα, τα χρηστικά αντικείμενα και τη
διακόσμησή του.

▪

Άγαλμα του Ρόμπερτ Μπρουκ: Η Μεγάλη Στράτα οδηγεί
στην πλατεία Mπρουκ, όπου δεσπόζει το άγαλμα του
Άγγλου ποιητή και φιλέλληνα Pόμπερτ Mπρουκ (18871915), το οποίο φιλοτέχνησε ο γλύπτης Mιχάλης Tόμπρος.

▪

Kοίμηση της Θεοτόκου: Εκκλησία του 9ου αιώνα.

▪

Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου: Μοναστήρι του 10ου αιώνα,
μετόχι της Mεγίστης Λαύρας του Aγίου Όρους.

▪

Περιήγηση στις θαλάσσιες σπηλιές (Ξυλοπαράτη,
Μαντρούχα, Πεντεκάλη, Διατρυπτή και Γερανιά Σπηλιά) με
εντυπωσιακούς σταλακτίτες, κοντά στη λιμάνι.

▪

Επίσκεψη στο νησάκι Σαρακηνό, ιππασία στο δημοτικό
ιπποδρόμιο στις Αχερούνες, με τα ξακουστά μικρόσωμα
σκυριανά αλογάκια (το ύψος τους δεν ξεπερνά τα 1,10 μέτρα
και είναι οι τελευταίοι και σπανιότατοι αντιπρόσωποι της
«πικερμικής ράτσας των ιππαρίων» της παλαιολιθικής
εποχής, οι οποίοι απαντώνται μόνον στη Σκύρο και στα
νησιά Σέτλαντ της Αγγλίας.

Αξιοθέατα

Εναλλακτικές
Δραστηριότητες
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▪

▪
▪

Τοπική Γαστρονομία

▪

Μαθήματα μαγειρικής-τοπικής γαστρονομίας, κεραμικής,
ξυλογλυπτικής και κεντήματος.

▪

Κατσικάκι μαγειρεμένο με πολλούς συνδυασμούς, οι
περίφημες αστακομακαρονάδες και άφθονα φρέσκα ψάρια,
λαδόπιτες, αλλά και τραχανόπιτες, τυρόπιτες και ρυζόπιτες.

▪

Τοπικά τυριά -μυζήθρα, ξυνοτύρι και γραβιέρα- και τοπικό
κρασί.

▪

Ιδιαίτερες συνταγές της σκυριανής κουζίνας είναι οι
«αγαλιποκεφτέδες» με πρώτη ύλη τις ανεμώνες της
θάλασσας, οι «μανίτες» και τα «τάφτιτσα» με ντόπια
μανιτάρια, τα «τεροπτάρια» (πίτες με τραχανά, ρύζι και
μυζήθρα), η φάβα με μάραθο και το επτάζυμο ψωμί (με
προζύμι από αλεσμένα ρεβύθια).

▪

Γιορτή Καρναβάλι της Σκυριανής Αποκριάς: Γιορτή των
«Κουδουνάτων», οπότε και αναβιώνουν πανάρχαια
διονυσιακά έθιμα, όπως αυτό του «Γέρου», της «Κορέλλας»
και της «Τράτας».

▪

Φεστιβάλ Σκύρου: Κάθε καλοκαίρι, πολιτιστικές εκδηλώσεις
στο πετρόκτιστο θεατράκι των 1.000 θέσεων.

▪

Περίφημα ξυλόγλυπτα σκυριανά έπιπλα, κεραμικά
ζωγραφιστά σκυριανά πιάτα και άλλα αντικείμενα χρηστικά,
ή διακοσμητικά, κεντήματα, τυριά και τοπικό κρασί.

Εκδηλώσεις

Αγορές

Παρατήρηση πουλιών στον υγρότοπο Λιβάδι στο όρος
Κόχυλα στη Βορειοδυτική Σκύρο και στις νησίδες Αγίου
Φωκά (κυρίως του Μαυροπετρίτη, είδους γερακιού, αλλά και
του Σμυρνότσιχλου, του Αιγαιόγλαρου, του Σταχτοτσικνιά και
του Πορφυροτσικνιά).
Πεζοπορία-ορειβασία στις διαδρομές Παναγία ΛιμπιανήΧώρα και Αχίλλι-Άγιος Ατρέμιος-Κόχυλας.
Κολύμπι, θαλάσσιες περιηγήσεις και σπορ (καταδύσεις, wind
surfing και θαλάσσιο σκι) στις παραλίες στα Μαγαζιά, τον
Μώλο, τα Γυρίσματα, την Ατσίτσα, τον Άγιο Πέτρο και το
Αχίλλι (ο μύθος θέλει τον Αχιλλέα να ξεκινά από εδώ για την
Τροία)
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Επιμέρους Χρόνοι & Χιλιομετρικές Αποστάσεις Μεταξύ των Κόμβων83
Αφετηρία

Προορισμός (Διάρκεια σε Ώρες / Απόσταση σε Χιλιόμετρα)

Θήβα

Αθήνα

1:05 /
92,8

Θεσσαλονίκη

4:13 /
421

Ορχομενός

2:57 /
237

Πάτρα

Θερμοπύλες

Δελφοί

Καρπενήσι

Χαλκίδα /
Ερέτρια

Σκύρος84

1:27 /
130

2:05 /
198

2:11 /
183

3:35 /
287

0:57 / 78,7
1:16 / 96,6

2:30 /
161 (μέχρι
την Κύμη +
1:40 με το
πλοίο)

4:06 /
408

3:04 /
305

4:17 /
380

4:09 /
314

4:32 / 454
4:52 / 473

6:03 /
536 (μέχρι
την Κύμη +
1:40 με το
πλοίο)

2:59 / 277
3:19 / 294

4:36 /
359 (μέχρι
την Κύμη +
1:40 με το
πλοίο)

2:43 /
177

2:43 /
180

1:59 /
125

3:05 /
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Επιμέρους Χρόνοι & Χιλιομετρικές Αποστάσεις Μεταξύ Προορισμών85
Προορισμός

Λιβαδειά

Αφετηρία (Διάρκεια σε Ώρες / Απόσταση σε Χιλιόμετρα)
Θήβα

Ορχομενός

0:44 / 45,6

0:16 / 12,6

Θερμοπύλες

Θήβα

Δελφοί

Καρπενήσι

Χαλκίδα

0,34 h
44,9 km

Ορχομενός

0:37 / 48,9

Ακρόπολη του
Γλα

0:26 / 33,1

0:19 / 19,6

Αράχωβα

1:08 / 79,6

0:39 / 44

Χιονοδρομικό
Κέντρο
Παρνασσού

1:47 / 104

0:48 / 34,9

Η ανάλυση έγινε με βάση στοιχεία διαδρομών της εφαρμογής Google Maps του Οκτωβρίου 2018.
Προστίθεται και η ώρα του δρομολογίου με το πλοίο - συνήθως διαρκεί 1 ώρα και 40’.
85 Η ανάλυση έγινε με βάση στοιχεία διαδρομών της εφαρμογής Google Maps του Οκτωβρίου 2018.
83
84
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Μονή Οσίου
Λουκά

1:12 / 78,6

Δίστομο

0:59 / 69,2

Κοιλάδα Μουσών

0:45 / 31,3

Άσκρη

0:28 / 23,1

Χαιρώνεια

0:45 / 50,9

Πλαταιές

0:19 / 18,2

Ελίκωνας
(Κυριάκι)

1:08 / 60,7

0:39 / 34,8

0:21 / 14

Δελφοί

1:15 / 80,7 km

Άμφισσα

0:23 / 20,9

Ιτέα

0:21 / 17,8

Γαλαξίδι

0:36 / 33,6

Λαμία

Θερμοπύλες

0,17 h
16,8 km

1,23 h
73,9 km

1:15 / 80,7

Καμένα Βούρλα

0,18 h
22,6 km

Αταλάντη

0,40 h
61,6 km

Υπάτη

0,43 h
38,1 km

Παύλιανη

0,41 h
37,3 km

Μονή Αγάθωνος

0,57 h
47,9 km

Καταφύγιο Οίτης

0,44 h
42,5 km

Ερέτρια

0,25 h
20,3 km

Αιδηψός

2,04 h

153

110 km

Άγιος Ιωάννης
Ρώσσος

1h
47,9 km

Ροβιές

1,40 h
86,4 km

Ιστιαία

2,09 h
111 km

Λιχαδονήσια

2,49 h
140 km

Κύμη

1,40 h
84,3 km

Στενή Δίρφυος

0,37 h
29,08 km

Κάρυστος

2,08 h
118 km

Μονή Προυσού

0,45 h
28,3 km

Κορυσχάδες

0,10 h
5,2 km

Φαράγγι Πάντα
Βρέχει

1,36 h
39,5 km

Μεγάλο Χωριό

0,20 h
13,2 km

Μικρό Χωριό

0,23 h
14 km

Φιδάκι

0,42 h
26,5 km

Βινιανή

0,55 h
36,3 km

Λίμνη Κρεμαστών

1,29 h
55,6 km

Λίμνη Μόρνου

3,43 h
122 km
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