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Περίληψη 

Έντονο είναι το ενδιαφέρον που παρατηρείται ανά την ελληνική επικράτεια το 

τελευταίο χρονικό διάστημα για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου 

μας, με σκοπό όχι μόνο την προστασία του αλλά και την προσέλκυση τουριστών, 

καθώς ο τουρισμός είναι η «βαριά βιομηχανία» και ταυτόχρονα, η ατμομηχανή της 

οικονομικής ανάπτυξης του ελληνικού κράτους. Εξέχουσα θέση σε αυτή την 

προσπάθεια κατέχουν αναμφισβήτητα ο Αρχαιολογικός Χώρος και το Μουσείο των 

∆ελφών που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας. Θέτοντας ως βάση το 

γεγονός ότι οι ∆ελφοί ανήκουν στα Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς, έχουν δηλαδή το απαραίτητο «brand name» και την παγκόσμια 

ακτινοβολία, ώστε να προσελκύσουν ανθρώπους που ενδιαφέρονται να 

ψυχαγωγηθούν και να επιμορφωθούν, επιχειρείται μια προσέγγιση στον ευρύτερο 

χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας σχετικά με την επιρροή της πολιτιστικής 

κληρονομιάς των ∆ελφών στην ανάπτυξη της οικονομίας και του τουρισμού της 

ευρύτερης περιοχής που τους περιβάλλει. Άλλωστε, η Περιφερειακή Ενότητα 

Φωκίδας δεν περιορίζεται μόνο στους ∆ελφούς. Πλούσιοι ορεινοί όγκοι που 

προσφέρονται για εναλλακτικό τουρισμό, λίμνη του Μόρνου, Άμφισσα, Γαλαξίδι, 

παραλιακή ∆ωρίδα. Ταυτόχρονα, μάλιστα επιχειρείται μια προσπάθεια να αναλυθεί 

κατά πόσο οι δεσμεύσεις και οι περιορισμοί οι οποίοι επικρατούν γύρω από τέτοιες 

περιοχές προάγουν την ανάπτυξη ή την ανακόπτουν. Στο τέλος, γίνεται προσπάθεια 

να αποδειχθεί εάν ένα τόσο αναγνωρίσιμο πολιτιστικό αγαθό μπορεί να 

«συνυπάρξει» με άλλα ή τελικά τα επισκιάζει και τα εξαφανίζει. 

Λέξεις – κλειδιά: 

Φωκίδα, ∆ελφοί, πολιτισμός, τουρισμός,  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η συμβολή της τουριστικής δραστηριότητας στην οικονομία μιας περιοχής κρίνεται 

ως ιδιαίτερα σημαντική. Έχει αποδειχθεί ότι ο τουρισμός κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις, αποτελεί μοχλό ανάπτυξης. Αυτό αποδίδεται στην ιδιαίτερη φύση που 

έχει ο τουρισμός και ως δραστηριότητα ότι αναπτύσσεται, κατά κύριο λόγο, σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και στη δυναμική που διαθέτει να ενεργοποιεί την 

αναπτυξιακή διαδικασία, προκαλώντας θετικές οικονομικές επιπτώσεις στην 

παραγωγική βάση της περιφερειακής οικονομίας. 

Η αποκεντρωμένη δομή του εναλλακτικού τουρισμού είναι ιδιαίτερα φανερή 

στην περίπτωση της Ελλάδας της οποίας η "πολυνησιακή" της μορφή, η γεωγραφική 

κατανομή των πολιτιστικών της πόρων και των φυσικών της στοιχείων σε ολόκληρο 

τον εθνικό χώρο αποτελούν την "πρώτη ύλη" της "τουριστικής βιομηχανίας". Η δομή 

αυτή αλλά και η άμεση συσχέτισή του με την διατήρηση του περιβάλλοντος και την 

αειφορική ανάπτυξη καθιστά τον εναλλακτικό τουρισμό μία κατεξοχήν οικονομική 

δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με την περιφερειακή ανάπτυξη. 

 

 

1. ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Η έννοια της αειφορίας, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, 

άρχισε να συζητείται ευρύτερα και να αποτελεί το αντικείμενο μελέτης πολλών 

ερευνητών. Η «αειφορία» ορίζεται ως η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων επ’ 

ωφελεία του ανθρώπου, αλλά χωρίς την υποβάθμιση ή καταστροφή τους ώστε να 

διατηρείται η δυνατότητα των επόμενων γενεών να καλύψουν στο μέλλον τις δικές 

τους ανάγκες. Στα πλαίσια της έννοιας της αειφορίας, ξεχωριστή αναφορά γίνεται στις 

ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού εφόσον η παραδοσιακή μορφή του 

τουρισμού, που τόσο άνθησε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μοιάζει να αρχίζει να 

εγκαταλείπεται προς όφελος κάποιων άλλων μορφών, που ικανοποιούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό ανάγκες ή απλά επιθυμίες του σύγχρονου ανθρώπου, πέρα από 

την απλή τάση για φυγή, αλλαγή παραστάσεων ή αναψυχή. Η παρακμή του μαζικού 

τουρισμού οδηγεί στη δημιουργία προγραμμάτων ειδικών μορφών τουρισμού 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε κοινού. Συνεπώς, οι μορφές αυτού του είδους 

τουρισμού είναι τόσες όσες είναι και οι εμφανιζόμενες ή ικανοποιούμενες αντίστοιχες 

τουριστικές ανάγκες. Οι ειδικές αυτές μορφές τουρισμού είναι πιο αποδοτικές, πιο 

συμβατές με το περιβάλλον και στόχος τους είναι η βελτίωση του τουριστικά 
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προσφερόμενου «πακέτου» με ιδιαίτερη ευαισθησία στις προτιμήσεις και 

ενδιαφέροντα των επισκεπτών-τουριστών. Η έμφαση που δίνεται στη διαφοροποίηση 

του τουριστικού προϊόντος γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή και στο νέο Εθνικό στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, όπου τονίζεται ότι τις τελευταίες δεκαετίες το 

κυρίαρχο τουριστικό προϊόν της χώρας παρέμενε ο αδιαφοροποίητος 

παραθεριστικός τουρισμός (ήλιος-θάλασσα) ενώ παράλληλα σηματοδοτείται η 

εμφατική στροφή προς την ενίσχυση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. 

Οι ειδικές μορφές τουρισμού, που θα αποτελέσουν άξονα της μελλοντικής 

τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μας, χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός 

ειδικού και κυρίαρχου κινήτρου στη ζήτηση (π.χ. συνέδρια, οικολογία, πολιτισμός) και 

από την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης ειδικής υποδομής στις τουριστικές περιοχές που 

αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των τουριστών της κάθε ειδικής μορφής. Οι 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αποτελούν τμήμα των ειδικών μορφών τουρισμού 

και χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός κυρίαρχου ειδικού κινήτρου στη ζήτηση το 

οποίο συνδέεται με συγκεκριμένα θέματα όπως: φυσιολατρία, ταξίδια περιπέτειας, 

αθλητισμός, περιήγηση, περιβάλλον, γνωριμία με την τοπική παράδοση. 

Ένα από αυτά τα είδη «εναλλακτικού τουρισμού» είναι και ο πολιτιστικός 

τουρισμός. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι 

επισκέπτονται κάποιο μέρος με βάση το πολιτιστικό απόθεμα της κάθε περιοχής. 

Η αναγνώριση της σημασίας αλλά και της οικουμενικότητας της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και η σταδιακή  ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας για την 

προστασία της σηματοδοτεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη της πολιτιστικής 

πολιτικής στην παγκόσμια διάστασή της. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ενταχθεί στο 

ευρύτερο πλαίσιο του «πολιτιστικού διεθνισμού», που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη 

μεταπολεμική περίοδο. 

 Άλλωστε, ο πολιτιστικός τουρισμός δεν περιορίζεται στο θαυμασμό μόνο των 

αρχαιοτήτων μιας περιοχής, αλλά ταυτόχρονα επεκτείνεται και στην κατανόηση του 

τρόπου συμπεριφοράς ή του τρόπου σκέψης των ατόμων της περιοχής και την 

άμεση επαφή τους με τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμά τους. 
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2. ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Ο Εκπαιδευτικός Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών 

(UNESCO) επιζητεί να προωθήσει την αναγνώριση, προστασία και διατήρηση της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία έχει σημαντική αξία για τον άνθρωπο. 

Ο όρος "Πολιτιστική Κληρονομιά" αναφέρεται σε μνημεία, ομάδες κτισμάτων και 

χώρων με ιστορική, αισθητική, αρχαιολογική, επιστημονική, εθνολογική ή 

ανθρωπολογική αξία. 

Η Συνθήκη για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής 

Κληρονομιάς υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO στις 16 Νοεμβρίου 

1972. Με την υπογραφή της, τα κράτη αναγνωρίζουν ότι οι χώροι που βρίσκονται 

στην εθνική επικράτειά τους και έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο της Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς, αποτελούν, με κάθε επιφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας και των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, παγκόσμια κληρονομιά «για την προστασία της οποίας 

είναι υπεύθυνη η διεθνής κοινότητα, που πρέπει να εργαστεί ως σύνολο για αυτό τον 

σκοπό». 

Η Ελλάδα έχει συνυπογράψει από το 1981 τη Συνθήκη της UNESCO για την 

προστασία των μνημείων και χώρων παγκόσμιας κληρονομιάς. Στόχος της UNESCO 

είναι η προστασία από κάθε είδους φθορά και καταστροφή, προκειμένου αυτά να 

κληροδοτηθούν στις γενιές του μέλλοντος. 

Τα ελληνικά μνημεία που ανήκουν στον κατάλογο των μνημείων της 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO είναι τα κάτωθι: 

1. Ναός Επικούρειου Απόλλωνος – Βάσσες (1986) 

2. Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης (1987) 

3. Αρχαιολογικός χώρος ∆ελφών (1987) 

4. Άγιο Όρος - Άθως (1988) 

5. Μετέωρα (1988) 

6. Παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία Θεσσαλονίκης (1988) 

7. Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου (1988) 

8. Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας (1989) 

9. Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά (1989) 

10. Αρχαιολογικός χώρος ∆ήλου (1990) 

11. Μόνη ∆αφνίου, Μονή Όσιου Λουκά και Νέα Μονή Χίου (1990) 

12. Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου Σάμου (1992) 

13. Αρχαιολογικός χώρος Αιγών (Βεργίνα) (1996) 
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14. Αρχαιολογικός χώροι Μυκηνών και Τίρυνθας (1999) 

15. Ιστορικό κέντρο (Χώρα), με τη Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το 

Σπήλαιο της Αποκάλυψης στην Πάτμο (1999) 

16. Παλαιά πόλη της Κέρκυρας (2007) 

 

 

 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ 
ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

Ο τουρισμός και ιδιαίτερα ο πολιτιστικός τουρισμός του Νομού εστιάζεται ουσιαστικά 

στους ∆ελφούς, που ασφαλώς αποτελεί πόλο έλξης εθνικής και διεθνούς σημασίας.  

ΜΟΥΣΕΙΟ ∆ΕΛΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ 
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(ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ιδία Επεξεργασία) 

Στον πίνακα παραπάνω φαίνεται η ετήσια επισκεψιμότητα των ∆ελφών, τόσο 

στο Μουσείο όσο και στον αρχαιολογικό χώρο. Παρά όμως τον μεγάλο αριθμό 

επισκεπτών στην συγκεκριμένη περιοχή, η εν λόγω μορφή τουρισμού περιορίζεται, 

τις περισσότερες φορές, σε επισκέψεις – ξεναγήσεις μιας ημέρας κυρίως στους 

∆ελφούς (δεδομένης και της κοντινής απόστασης, ιδίως από την Αθήνα). Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του τουρισμού στο Νομό Φωκίδας είναι η εστίαση στον αρχαιολογικό 

τουρισμό, συνδεδεμένος αποκλειστικά με το χώρο των ∆ελφών, στο χιονοδρομικό 

τουρισμό - χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού- στον ορεινό και οικολογικό τουρισμό, 

συνδεδεμένος με αυθεντικά ορεινά τοπία και φύση και τέλος η εστίαση στον 

παραθαλάσσιο τουρισμό των νοτίων παραλίων της Φωκίδας. Ιδιαίτερα σημαντικό για 

το Νομό θεωρείται η εύκολη προσπελασιμότητα από την Αθήνα, οι σχετικά χαμηλοί 

ακόμα δείκτες κορεσμού του Νομού (με εξαίρεση την περιοχή των ∆ελφών) και η 

διεποχικότητα που χαρακτηρίζει το Νομό, εφόσον αποτελεί προορισμό τεσσάρων 

εποχών. Ο αρχαιολογικός τουρισμός -στους ∆ελφούς κυρίως- έχει εξελιχθεί σε 

τουρισμό μιας μέρας λόγω αφ’ ενός μεν της εύκολης προσπελασιμότητας και αφ’ 

ετέρου της μη αναδιοργάνωσης του τουρισμού με διάχυση των ενδιαφερόντων και σε 

άλλους νέους χώρους. Η όχι καλή, πολλές φορές, κατάσταση του οδικού δικτύου και 

η απουσία σύνδεσης οδικών αρτηριών, η έλλειψη τουριστικών υποδομών σε 
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αξιόλογες περιοχές καθώς και η ελλιπής τουριστική εκπαίδευση του ανθρωπίνου 

δυναμικού αποτελούν σημαντικές αδυναμίες του προσφερόμενου τουριστικού 

«προϊόντος». Η ανάπτυξη και εξάπλωση του πολιτιστικού τουρισμού κρίνεται 

απαραίτητο να επεκταθεί περαιτέρω και σε άλλα αξιοσημείωτα ιστορικά και 

πολιτιστικά μνημεία του Νομού με κέντρα/αφετηρίες επίσκεψης ενδεχομένως την 

Άμφισσα, το Λιδωρίκι ή το Γαλαξίδι. Αξιόλογα σημεία, μεταξύ φυσικά άλλων, που θα 

μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε τουριστικά πολιτιστικά πακέτα, και να 

προσφέρονται σε συνδυασμό με τους ∆ελφούς (2-3 μέρες) ή μεμονωμένα είναι: το 

Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου, τα γραφικά παραδοσιακά σπίτια των καπεταναίων, η 

αρχαιολογική συλλογή Λιδωρικίου, το Χάνι της Γραβιάς, το φράγκικο κάστρο της 

Άμφισσας, το αρχαιολογικό μουσείο Άμφισσας, η ανάδειξη και προβολή του 

αρχαιολογικού χώρου «Πυρά Ηρακλέους» -που σχετίζεται με το μύθο του Ηρακλή-, 

καθώς και τα λαογραφικά μουσεία Καστριώτισσας, Αρτοτίνας, Κροκυλείου κ.α.  

3.1 Πολιτιστικός Τουρισμός 
Ι. Στην πόλη της Άμφισσας ο οικισμός της Χάρμαινας αποτελεί ένα σημαντικό 

μνημείο της νεότερης προβιομηχανικής κληρονομιάς. Η αναπαλαίωση του οικισμού 

αυτού - ζωντανού μουσείου – με τρόπο ώστε να προσεγγίζονται τα ευφυή συστήματα 

εκείνων των ανθρώπων που πάλευαν με τα στοιχεία της φύσης, με την ύλη, με τη γη, 

το νερό και τη φωτιά, για να τη δαμάσουν, να καλύψουν τις ανάγκες τους, να 

δημιουργήσουν πολιτισμό. 

Η αξιοποίηση της Χάρμαινας θα έχει ως στόχο:  

1. να αναδείξει την τοπική ιστορία που συνδέεται με την ανάπτυξη του οικισμού γύρω 

από ένα κέντρο βιοτεχνικής δραστηριότητας με πανελλήνια εμβέλεια.  

2. να διατηρήσει τις παραδοσιακές μεθόδους κατεργασίας των δερμάτων, οι οποίες 

έκαναν ονομαστά τα δέρματα της Άμφισσας και διασώζονται ως σήμερα.  

3. να συνδέσει την παράδοση αυτή της προβιομηχανικής κληρονομιάς με άλλες 

αντίστοιχες δραστηριότητες σε άλλους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας που 

υπάρχουν στην πόλη και τείνουν να εκλείψουν (κουδουνάδικα, σχοινάδικα, οινοποιία)  

4. να δημιουργήσει ένα πλαίσιο δράσεων που θα συνδέει την παράδοση των 

ταμπάκικων με την κυριότερη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία της εκμετάλλευσης 

του ελαιώνα της Άμφισσας αλλά και τα πολιτιστικά δρώμενα που σχετίζονται με 

αυτές. 

II. Θα μπορούσε επίσης να προχωρήσει η δημιουργία «Πάρκου Ναυτικής 

Παράδοσης», στον ιστορικό και παραδοσιακό οικισμό του Γαλαξιδίου που οφείλει την 
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ακμή και πολιτιστική του φυσιογνωμία στη μακραίωνη ναυτική του παράδοση. Το 

πάρκο μπορεί να περιλαμβάνει τα σημαντικότερα μνημεία και τους πολιτιστικούς 

φορείς που συνδέονται με την ναυτική ιστορία του Γαλαξιδίου όπως το Ναυτικό 

Μουσείο Γαλαξιδίου με τα πλούσια ναυτικά εκθέματα (μακέτες πλοίων, χάρτες, 

ακρόπρωρα, λαϊκές θαλασσογραφίες κ.α.), το Ναό του Αγίου Νικολάου με το 

περίφημο ξυλόγλυπτο τέμπλο του καθώς και τους εναπομείναντες ταρσανάδες.  

Στόχος του πάρκου θα είναι η τεκμηρίωση και διαφύλαξη της ναυτικής του 

κληρονομιάς με μια σειρά δραστηριοτήτων όπως:  

1. την ίδρυση Κέντρου Καταγραφής και Τεκμηρίωσης της ναυτικής παράδοσης του 

Γαλαξιδίου μέσα από τη συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού και άλλων τεκμηρίων. 

Θα μπορούσε να στεγαστεί σε κάποιο από τα παραδοσιακά διατηρητέα σπίτια του 

οικισμού.  

2. την ίδρυση Εργαστηρίου Ναυπηγικής όπου θα μπορούν να διδάσκονται οι τεχνικές 

κατασκευής και συντήρησης παραδοσιακών σκαριών.  

3. τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, συνεδρίων, 

εκθέσεων, ερευνητικών προγραμμάτων κ.α. 

3.2 Χιονοδρομικός Τουρισμός  
Ο χειμερινός τουρισμός περιλαμβάνει τον ορεινό τουρισμό, το χιονοδρομικό, τον 

ορειβατικό, τον τουρισμό περιπέτειας και τον τουρισμό παραχείμανσης. Ο 

χιονοδρομικός τουρισμός επομένως αποτελεί υποκατηγορία της ευρύτερης έννοιας 

χειμερινός τουρισμός. Στην υπό μελέτη περιοχή, ο χιονοδρομικός τουρισμός 

αναπτύσσεται κυρίως στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Το Χιονοδρομικό 

Κέντρο Παρνασσού αποτελεί ένα από τα καλύτερα οργανωμένα και εξοπλισμένα 

χιονοδρομικά κέντρα της χώρας και καλύπτει τις απαιτήσεις τόσο για αρχάριους όσο 

και για προχωρημένους λάτρεις του σκι. Είναι μια ιδανική αφετηρία για διασχίσεις με 

ορειβατικό σκι αλλά και για ακροβατικό σκι. Στο συγκεκριμένο χιονοδρομικό κέντρο, 

ιδιαίτερα σημαντική πιθανόν θα ήταν και η διοργάνωση διεθνών χειμερινών αγώνων 

καθώς και η δημιουργία προγραμμάτων ενημέρωσης των μαθητών των σχολείων για 

τις χειμερινές αθλητικές δραστηριότητες που προσφέρονται στο χιονοδρομικό κέντρο. 

3.3 Θαλάσσιος Τουρισμός  
Ο θαλάσσιος τουρισμός περιλαμβάνει τον τουρισμό παραλίας, τη θαλάσσια 

περιήγηση (κρουαζιέρα), τα θαλάσσια σπορ και το θαλάσσιο πολιτιστικό τουρισμό. 

Συγκεκριμένα, η παράκτια ζώνη του Νομού ενδείκνυται και προσφέρει δυνατότητες 

παραπέρα ανάπτυξης της μορφής αυτής τουρισμού με βασικά κέντρα την Ιτέα, το 
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Γαλαξίδι και την Ερατεινή. Η προσέλκυση και αλλοδαπών τουριστών (που σήμερα 

εντοπίζονται σχεδόν αποκλειστικά στους ∆ελφούς) θα συνέβαλλε ουσιαστικά στην 

οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών . Προς το σκοπό αυτό, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κατάλληλα οργανωμένης υποδομής για παροχή 

υπηρεσιών πχ: ομπρέλες, καθίσματα παραλίας, χώρος για beach volley, παρουσία 

ναυαγοσώστη, αναψυκτήρια, εστιατόρια, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παροχή 

ιατρικών υπηρεσιών, δυνατότητα εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής (κανό, 

jet-ski κτλ) ακόμα και η λειτουργία σχολών εκμάθησης θαλάσσιων αθλημάτων. Τα 

τελευταία χρόνια, παρατηρείται η ανάπτυξη οργανωμένων παραλιών και αντίστοιχων 

θαλάσσιων παροχών στο Νομό. Η παρουσία όμως περισσότερων ξενοδοχειακών 

συγκροτημάτων και campings θα αποτελούσε χωρίς αμφισβήτηση πόλο έλξης 

περισσότερων επισκεπτών. Στα τουριστικά λιμάνια Γαλαξιδίου και Ιτέας θα 

μπορούσαν να προσφέρονται θαλάσσιες διαδρομές / περιηγήσεις και προς άλλες 

κατευθύνσεις (π.χ. επισκέψεις στο νησί Τριζόνια - μοναδικό κατοικήσιμο νησί του 

Κορινθιακού, κατάφυτο και με ενδιαφέρουσες παραλίες αλλά και επέκταση των 

διαδρομών μέχρι την κοντινή Ναύπακτο) .  

Σημαντική είναι και η ετήσια διοργάνωση του εορτασμού για την Επέτειο της 

Ναυμαχίας της Αγκάλης. Ενδιαφέρουσα ιδέα θα ήταν ίσως και η αναπαράσταση της 

Ναυμαχίας (όπως αντίστοιχα συμβαίνει στη Ναύπακτο). 

3.4 Επαγγελματικός Τουρισμός  
O επαγγελματικός τουρισμός είναι ειδική μορφή τουρισμού και σχετίζεται με την 

προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας αυτών που συμμετέχουν. Εκτός 

όμως των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τα συμμετέχοντα άτομα μπορούν να 

αναπτύξουν και τουριστικές δραστηριότητες σε αυτή την κατηγορία τουρισμού 

ανήκουν ο συνεδριακός, ο εκθεσιακός τουρισμός και ο τουρισμός κινήτρων.  

• συνεδριακός τουρισμός  

Σε αυτή την κατηγορία τουρισμού περιλαμβάνονται τα θερινά σχολεία επιμόρφωσης 

καθώς επίσης και τα σεμινάρια εξειδίκευσης-ενημέρωσης στελεχών πάνω σε 

διάφορα επιστημονικά θέματα. Ο Νομός διαθέτει αρκετά συνεδριακά κέντρα. 

Συνεπώς, η αναβάθμιση, βελτίωση, επέκταση των υπαρχόντων συνεδριακών 

κέντρων καθώς και η δημιουργία νέων καθίσταται ιδιαίτερα αναγκαία για την 

τουριστική αναβάθμιση της περιοχής καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ο συνεδριακός 

τουρισμός, που συνήθως πραγματοποιούνται σε περιόδους εκτός αιχμής, 

συνδυάζεται με εκδρομές και επισκέψεις αξιοθέατων στην τριγύρω περιοχή.  
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• εκθεσιακός τουρισμός  

Ορίζεται ως η συμμετοχή των επαγγελματιών σε μια έκθεση, είτε ως εκθέτες είτε ως 

επισκέπτες είτε ως απλώς απασχολούμενοι στην έκθεση που παράλληλα μπορούν 

να συνδυάσουν τουριστικές δραστηριότητες. Για αυτό το σκοπό, η ύπαρξη 

σύγχρονων και κατάλληλα εξοπλισμένων εκθεσιακών χώρων κρίνεται κάτι 

περισσότερο από απαραίτητη. 

• τουρισμός κινήτρων  

Αφορούν ταξίδια και ομαδικά τουριστικά πακέτα τα οποία προσφέρουν μεγάλες 

εμπορικές επιχειρήσεις στους συνεργάτες και υπαλλήλους τους σαν κίνητρο για την 

προώθηση των προϊόντων τους ή σαν επιβράβευση για την απόδοση της εργασίας 

τους. Ο Νομός Φωκίδας δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες περιοχές μέχρι στιγμής. 

Η συμμετοχή του Νομού σε αυτής της μορφής τον τουρισμό κρίνεται αναγκαία διότι 

αυτό συνεπάγεται εκδρομές και διαμονή σε χωριά της περιοχής και παράλληλα και 

άλλες εναλλακτικές δραστηριότητες τουρισμού (πχ διαμονή στον Αθ. ∆ιάκο, 

πρόγραμμα περιήγησης-ορειβασίας, ποδηλασία κ.α.)  

3.5 Θρησκευτικός/Προσκυνηματικός Τουρισμός  
Ενδεικτικό της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδεται σε αυτή τη μορφή τουρισμού είναι 

η ειδική έντυπη έκδοση της Ν.Α. Φωκίδας: «Ελλάς – Φωκίδα: Ορθοδοξίας Φλόγα». 

Πρόκειται για ένα πληρέστατο έγχρωμο οδηγό 67 σελίδων (δίγλωσσο ελληνικά-

αγγλικά) που καταγράφει και προβάλλει τα ιερά μνημεία της περιγράφοντας την 

ιστορία τους, παραθέτοντας στοιχεία επικοινωνίας των μονών αλλά και πληροφορίες 

για υφιστάμενα καταλύματα, χάρτη και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα και διευθύνσεις. Η 

Ν.Α Φωκίδας είχε προβεί επίσης και στην έκδοση ξεχωριστού DVD για το 

θρησκευτικό τουρισμό όπου παρουσιάζεται και οπτικώς ένα οδοιπορικό στους ιερούς 

ναούς και στα θρησκευτικά κειμήλια του Νομού. 

Σε αυτό το σημείο, ιδιαίτερη αναφορά, ως παράδειγμα αξιόλογης 

προσπάθειας προβολής του θρησκευτικού τουρισμού στο Νομό, αξίζει να γίνει στην 

Ι.Μ. Αγίων Αυγουστίνου & Σεραφείμ στο Τρίκορφο (γνωστό και ως μοναστήρι των 

«παπαροκάδων»), που έχει καταστεί πόλος έλξης για την ευρύτερη περιοχή και όχι 

μόνο. Στη Μονή λειτουργούν παιδικές κατασκηνώσεις, γήπεδα άθλησης, παιδικές 

χαρές, ζωολογικός κήπος ενώ κατά καιρούς διοργανώνονται και διάφορες 

εκδηλώσεις από τους δραστήριους μοναχούς της Ι.Μ. 

3.6 Ορεινός Τουρισμός και Οικοτουρισμός  
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Σύμφωνα με τη μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

2000-2006 (2003), ο ορεινός και περιηγητικός τουρισμός του Νομού επικεντρώνεται 

στους ορεινούς όγκους Βαρδούσια και Γκιώνα. Η οροσειρά Βαρδουσίων αποτελεί 

κύριο πόλο έλξης πολλών ορειβατών και στην ευρύτερη περιοχή της υπάρχουν 

ενδιαφέρουσα χωριά διαμονής και πρόσβασης όπως: η Αρτοτίνα, ο Αθ. ∆ιάκος, η 

Μουσουνίτσα, η Βίνιανη, η Καλοσκοπή, ο Πολύδροσος, το Λιδωρίκι, η Συκιά, οι 

Πενταγιοί αλλά και άλλοι οικισμοί. Επίσης, υπάρχουν δυνατότητες για ορισμένες 

ενδιαφέρουσες οικοτουριστικές διαδρομές και περιηγήσεις σε φαράγγια ή χαράδρες. 

Ιδιαίτερα, η χαράδρα της Ρέκας, είναι από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα φαράγγια 

της χώρας. Η ρεματιά του Λαζορέματος είναι επίσης ιδιαίτερης ομορφιάς. Πρόκειται 

για περιοχή μεγάλης οικολογικής σημασίας με ενδημικά είδη φυτών, αρπακτικά 

πουλιά, αγριόγιδα, κλπ. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 

που διασχίζει τα Βαρδούσια και καταλήγει στους ∆ελφούς. Στη θέση Καψίτσα του 

∆ήμου Άμφισσας υπάρχει επίσης το δασικό χωριό, με ξύλινους οικίσκους μέσα στο 

ελατόδασος. 

Ως προς τον Παρνασσό (στο νομό εντάσσεται το Β.∆. τμήμα του) υπάρχουν 

δυνατότητες άσκησης δραστηριοτήτων ορεινού-περιηγητικού τουρισμού και 

οικοτουρισμού. (πχ: περιηγήσεις και στον Εθνικό ∆ρυμό αλλά και σε ενδιαφέροντα 

ορεινά τοπία και σπήλαια - Κωρύκειο Άντρο, σπήλαιο Επτάστομος, Νεραϊδοσπηλιά 

Βάριανης και Κάρκαρος Πολύδροσου-).  

Με απώτερο στόχο την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της ευρύτερης 

περιοχής, χρήσιμη θα ήταν η παροχή οικοτουριστικών εντύπων, χαρτών και 

εικονογραφημένων οδηγών για την ευρύτερη περιοχή.  

• ορειβατικός τουρισμός  

Ιδιαίτερη μνεία για την ορειβασία-πεζοπορία στην περιοχή πρέπει να γίνει στο 

ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 

προσέλκυσης και ανάδειξης της περιοχής. Το Ε4 είναι μια υπερσυνοριακή – 

πεζοπορική διαδρομή που ξεκινά από την Ισπανία, διασχίζει την Ευρώπη μέσα από 

τα βουνά των Άλπεων, και στην Ελλάδα περνάει από την περιοχή της Φλώρινας, 

διασχίζει τη χώρα από Βορρά προς Νότο έως το Γύθειο και την Κρήτη από δυτικά 

προς Ανατολικά. Στην περιοχή μελέτης, το μονοπάτι Ε4 περνάει από τα Βαρδούσια 

και τη Γκιώνα. Στο κομμάτι Επτάλοφος – ∆ελφοί συγκεντρώνει τους περισσότερους 

πεζοπόρους καθώς είναι κοντά στην πρωτεύουσα και τερματίζει στον αρχαιολογικό 

χώρο των ∆ελφών. Το τμήμα αυτό της διαδρομής είναι πολύ όμορφο, διασχίζει δάση 
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με πηγές, είναι στρωτό χωρίς μεγάλες μορφολογικές κλίσεις και έχει πυκνή σήμανση. 

Όλη η διαδρομή του Ε4 είναι σηματοδοτημένη. 

Τα ήδη υπάρχοντα καταφύγια επίσης χρήζουν προσθηκών και 

επιδιορθώσεων καθώς και η κατασκευή νέων, εφόσον προηγηθούν σχετικές μελέτες 

σκοπιμότητας και χωροθέτησης, κρίνεται αναγκαία. Απαραίτητη θεωρείται επίσης και 

η δημιουργία κέντρων διάσωσης και πρώτων βοηθειών σε περιοχές όπου θα 

ασκούνται υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες. H δημιουργία καταφυγίων ανάγκης 

που θα εξυπηρετούν μικρές ομάδες ορειβατών θεωρείται επίσης αναγκαία. Τα 

καταφύγια αυτά θα παρέχουν τη δυνατότητα διανυκτέρευσης με ελάχιστες ανέσεις. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει ωστόσο να γίνει και στα άλλα μονοπάτια της περιοχής 

εφόσον το υφιστάμενο δίκτυο μονοπατιών είναι ελλιπώς σηματοδοτημένο και 

αποτελείται από τμήματα που τις περισσότερες φορές δεν συνδέονται μεταξύ τους. 

3.7 Αγροτουρισμός 
Ο αγροτουρισμός βρίσκεται σε φάση εξέλιξης στην περιοχή. Η δράση των τοπικών 

συνεταιρισμών ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Υπάρχει μόνο μεμονωμένη 

δράση κάποιων συλλόγων σε διάφορες εκδηλώσεις των χωριών. Οι συνεταιρισμοί θα 

μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, 

ζυμαρικών, τραχανά, τσάι, ρίγανη, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού, ελατίσιου μελιού, 

ελιών Αμφίσσης, ελαιόλαδου, παραδοσιακών πιτών, παραδοσιακών υφαντών 

αργαλειού και κεντημάτων κ.α.. Έλλειψη επίσης παρατηρείται στην παρουσία 

γνήσιων αγροτουριστικών καταλυμάτων. Η δημιουργία τέτοιων καταλυμάτων σε 

αγροτικές εκτάσεις θα παρείχε τη δυνατότητα για αθλητικές δραστηριότητες, 

ενασχόληση με την κηπουρική, μάζεμα φρούτων και αρωματικών φυτών, περιποίηση 

ζώων, παρακολούθηση τεχνικών βιολογικής καλλιέργειας και παροχή σπιτικού 

πρωινού με προϊόντα του αγροκτήματος, ασχολίες που σίγουρα θα αποτελούσαν 

πόλο έλξης για τουρίστες που επιδιώκουν εναλλακτικές τουριστικές εμπειρίες  

3.8 Γεωτουρισμός  
Ο Γεωτουρισμός είναι μια μορφή πολιτιστικού – περιβαλλοντικού τουρισμού που 

ασχολείται με την εφαρμογή της γεωλογικής γνώσης για την ανάπτυξη 

γεωτουριστικών δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά το Νομό Φωκίδας, στα πλαίσια 

αυτής της μορφής τουρισμού, λειτουργεί το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας 

«Βαγονέτο». Αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα Μεταλλευτικό Πάρκο που 

περιλαμβάνει υπόγεια στοά όπου αναπτύσσεται η ιστορία εξόρυξης του βωξίτη. Σε 

αυτό το πάρκο οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με την ιστορία της εξόρυξης του 
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βωξίτη. Η όλη «αναπαράσταση» γίνεται με το κατάλληλο οπτικοακουστικό σύστημα 

για την πιστή απόδοση των εργασιών της εποχής με ήχο και φως. Ο επισκέπτης 

ενημερώνεται για το τι είναι ο βωξίτης, πως σχηματίστηκε, πως ερευνάται και πως 

εξορύσσεται καθώς και για τις χρήσεις, τις εφαρμογές του και για τις προσπάθειες 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 

3.9 Αθλητικός Τουρισμός/Τουρισμός Περιπέτειας  
Οι δραστηριότητες που προτείνονται με βάση την υπάρχουσα υποδομή είναι οι εξής:  

• ποδήλατο βουνού  

Σε περιοχές του Νομού όπου υπάρχει κατάλληλη οδική υποδομή και καλή οδική 

σύνδεση με αρκετά χωριά, η ίδρυση ενός ποδηλατικού κέντρου για νέους και 

έμπειρους ποδηλάτες βουνού θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον εγχείρημα για το Νομό. 

Το ποδηλατικό κέντρο θα παρέχει εξοπλισμό, ποδήλατα, εργαλεία και ανταλλακτικά 

όπως και ένα αυτοκίνητο 4Χ4. Η σήμανση των δρόμων μπορεί να γίνει με κατάλληλα 

σήματα τόσο για τη σημασία των δρόμων όσο και το βαθμό δυσκολίας. Η κατασκευή 

πινακίδας όπου θα είναι σημειωμένες οι ποδηλατικές διαδρομές, τα μονοπάτια, τα 

τοπωνύμια, οι χώροι αναψυχής και οι δραστηριότητες που μπορούν να διεξαχθούν 

κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη. Τα πληροφοριακά έντυπα μπορούν να αναφέρονται σε 

ποδηλατικές διαδρομές, σε αξιοθέατα, στα μήκη των διαδρομών, στον απαιτούμενο 

χρόνο και στην τεχνική δυσκολία. 

• σκι δρόμων αντοχής  

Οι δρόμοι αντοχής στη χιονοδρομία είναι άθλημα το οποίο διεξάγεται σε ανώμαλο 

χιονισμένο έδαφος και ο αθλητής χρησιμοποιεί το τρέξιμο για να προωθηθεί έχοντας 

στα πόδια του ειδικά πέδιλα. Η χιονοδρομία δρόμων αντοχής διακρίνεται στην 

τουριστική και στην αγωνιστική. ∆εν απαιτούνται ειδικές υποδομές εκτός από μερικά 

σημεία ανάπαυσης, σήμανση των δρόμων και καλή πληροφόρηση. Μπορεί επίσης 

να οργανωθεί και κάποιος χώρος εκμάθησης από ειδικούς εκπαιδευτές. 

• αναρριχητικό κέντρο Συκιάς Γκιώνας  

Το αναρριχητικό κέντρο Συκιάς με τις αρνητικές του κλίσεις είναι ένα από τα 

καλύτερα της Ευρώπης και δίνει μεγάλες συγκινήσεις στους λάτρεις του σπορ. Η 

οργάνωση των αναρριχητικών πεδίων πρέπει να συνοδεύεται από την έκδοση ενός 

οδηγού ο οποίος θα περιέχει πληροφορίες για όλα τα αναρριχητικά πεδία της 

Γκιώνας, φωτογραφίες και αναλυτικά σχεδιαγράμματα. Επίσης, σημαντικό είναι τα 

κείμενα να είναι γραμμένα και σε ξένες γλώσσες.  

• αεραθλητισμός  
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Πολλές πλαγιές (θέση «Κόφινας» - Άμφισσα, Προφήτης Ηλίας-Μαλανδρίνο, περιοχή 

Ιτέας-∆εσφίνας κ.α.) είναι ιδανικές για πτήσεις με αλεξίπτωτο καθώς γίνονται 

απογειώσεις προς όλες τις κατευθύνσεις του ανέμου.  

• χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης  

Η ίδρυση κατασκηνωτικών χώρων μπορούν να προσφέρουν πολλές από τις 

εναλλακτικές δραστηριότητες που ήδη έχουν αναφερθεί. 

• κυνήγι  

Με βάση ειδική μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων 

(ΙΣΕΠ), το κυνήγι αποτελεί μορφή εναλλακτικού φυσιολατρικού τουρισμού (2001) . 

Ιδιαίτερα σημαντικά κρίνονται τα έργα υποδομής σχετικά με την κατασκευή 

περισσότερων παρατηρητηρίων, χώρους ανάπαυσης των κυνηγών, και έργα 

βελτίωσης βιότοπου όπως δασοκομικές επεμβάσεις, αναδασώσεις, σπορές και 

λιπάνσεις βοσκοτόπων. Επίσης, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να δημιουργηθούν 

περισσότεροι ξενώνες κοντά σε κυνηγετικές περιοχές. Οι ξενώνες αυτοί θα 

μπορούσαν να προσφέρουν εξειδικευμένα τουριστικά πακέτα που θα απευθύνονται 

και σε κυνηγούς. Ακολουθώντας τα παραδείγματα άλλων χωρών (Φιλανδία, Σουηδία) 

που έχουν «επενδύσει» σε αυτή τη μορφή τουρισμού, στους ξενώνες αυτούς θα 

μπορούσαν να παρέχονται ειδικοί κυνηγετικοί χάρτες, φυλλάδια, βιβλία και 

ενδεχομένως να παρέχεται η δυνατότητα έμπειρου ξεναγού-οδηγού που θα επιτηρεί 

και θα καθοδηγεί τη διαδικασία του κυνηγιού ειδικά για τους νέους κυνηγούς. 

• εξερευνήσεις σπηλαίων  

Εκτός από το σπήλαιο «Επτάστομος», που βρίσκεται στον Εθνικό ∆ρυμό 

Παρνασσού, υπάρχουν πολλά ακόμα αξιόλογα σπήλαια, που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν αντικείμενο ενδιαφέροντος και αξιοποίησης, όπως είναι τα σπήλαια 

Αγίας Ελεούσας-Πολυδρόσου, Νεραïδοσπηλιά-Βάργιανης, Καταβόθρα-Αγόριανης 

κ.α.  

• λοιπές δραστηριότητες  

Άλλες δραστηριότητες που προτείνονται είναι: rafting, canyoning, paintball, 

τοξοβολία, θαλάσσιο σκι και ιππασία. Επίσης, κάθε χρόνο κάποιες από τις διαδρομές 

του Ράλι Ακρόπολης διέρχονται από το Νομό. Ενδεχομένως, θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν αναλυτικοί χάρτες όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η διαδρομή, τα 

αξιοθέατα που μπορούν να επισκεφθούν οι θεατές, κοντινά καταλύματα και παροχές 

φαγητού. 
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4. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
4.1. Σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης 
Τα βασικά στοιχεία στα οποία θα αναφερθούμε αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία 

θα πρέπει να στηριχθούν οι δυναμικές διαδικασίες σχεδιασμού της τουριστικής 

ανάπτυξης: 

• οι τουριστικοί πόροι της περιοχής 

• οι τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες της περιοχής 

• ευρύτερες υποδομές και υποδομές της περιοχής 

• υποδομές και υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο (ευρύτερες και τουριστικές) 

• σχέδιο marketing 

• γενικό θεσμικό πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης 

• έρευνες αγοράς και μελέτες σχετικές με τη ζήτηση για την περιοχή 

• ανθρώπινοι πόροι 

• διαδικασίες σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης 

• σε αρκετές περιοχές υπάρχει το σύνολο αυτών των στοιχείων αλλά υπάρχουν 

και περιοχές στις οποίες βρίσκουμε ένα μέρος από αυτά, γεγονός που 

δυσκολεύει τις διαδικασίες του σχεδιασμού. 

 

4.2.∆ιαχείριση ενός προγράμματος marketing της τουριστικής περιοχής 
Η οργάνωση, προώθηση και διαχείριση ενός σταθερού προγράμματος marketing 

αποτελεί στοιχείο μεσοπρόθεσμης σταθερότητας της τουριστικής ανάπτυξης. Οι 

κυριότεροι στόχοι ενός τέτοιου προγράμματος είναι: 

• Η συστηματική προβολή της περιοχής, 

• Η συγκρότηση ιδιαίτερης διαφημιστικής «εικόνας» της περιοχής 

• Η διαρκής αναζήτηση νέων αγορών και «ομάδων στόχων» 

• Η συνεργασία με κατοίκους, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις 

της περιοχής, 

• Η σύνδεση του προγράμματος marketing  με τους βασικούς στόχους και 

σκοπούς του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. 

• ∆ιαχείριση των ανθρώπινων πόρων στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης 

• Οι άξονες της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων σε περιοχές με τουριστική 

ανάπτυξη είναι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κατοίκων 
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αλλά και – σε ορισμένες περιπτώσεις – των τουριστών. Τα κυριότερα από 

αυτά τα προγράμματα αφορούν: 

• Προγράμματα τουριστικής εκπαίδευσης 

• Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης για όσους ήδη 

εργάζονται στον τουριστικό τομέα 

• Προγράμματα επιμόρφωσης κατοίκων και τουριστών 

• Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

• Συστηματική μελέτη και έρευνα των χαρακτηριστικών της απασχόλησης στον 

τουριστικό τομέα. 

 

4.3.Στρατηγικές Τουριστικής Ανάπτυξης Νομού Φωκίδας  
Τα προβλήματα που ενδεχομένως να εμποδίζουν την περαιτέρω αναπτυξιακή 

πορεία του τουρισμού αφορούν τη μη πλήρη αξιοποίηση των τουριστικών παραλίων 

του Νομού καθώς και ορισμένων ορεινών περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους που 

ωστόσο δεν έχουν επαρκώς αξιοποιηθεί. Ιδιαίτερα αναγκαία κρίνεται η αξιοποίηση 

των μεγάλων ορεινών συμπλεγμάτων για εναλλακτικές μορφές ορεινού κυρίως 

τουρισμού. Περιοχές όπως η Ιτέα, η Άμφισσα και τα χωριά προσφέρονται για 

ανάπτυξη του αγροτουρισμού, αθλητικού, θρησκευτικού, κυνηγετικού τουρισμού κ.α. 

Οι στόχοι του Νομού για περαιτέρω ενδυνάμωση του τουριστικού του 

προϊόντος πρέπει να εστιάζονται στο οδικό δίκτυο. Είναι απαραίτητο να 

δημιουργηθεί, σύγχρονο οδικό δίκτυο, εύκολα προσπελάσιμο, ώστε να γίνει άνετη η 

σύνδεση βασικών αξόνων με τα παράλια και τον πανέμορφο ορεινό όγκο. Αυτό θα 

βοηθήσει στην ανάπτυξη του τουρισμού, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

στην άρση της απομόνωσης του Νομού από την υπόλοιπη Ελλάδα.  

Οι κύριοι οδικοί άξονες της Φωκίδας είναι:  

• Οδικός άξονας: Αντιρρίου - Λαμίας  

• Ναυπάκτου – Γραβιάς μέσω Λευκαδιτίου, Συκιάς, Στρώμης, Παύλιανης 

• Περιφερειακός δρόμος της λίμνης του Μόρνου 

• ∆ελφών – Άμφισσας  

Οι δευτερεύοντες οδικοί άξονες είναι:  

• Οδικός άξονας: Ερατεινή Μηλιά – Στίλια - Περιθιώτισσα– Ποτειδάνεια –Τείχιο. 

Ιδιαίτερα σημαντικό για άνετη πρόσβαση στα χωριά είναι η δημιουργία κάθετων 

αξόνων που θα συνδέουν τα παράλια με τα ορεινά χωριά, όπως: Μαραθιά – 
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Ποτιδάνεια, Άγ. Σπυρίδωνα – Καλλιθέα και στίλια, Ερατεινής με Εθνική Οδό 

Άμφισσας- Λιδωρικίου, Αγ. Πάντες με Ε.Ο Ερατεινής – Λιδωρικίου. Απαραίτητοι 

κρίνονται επίσης οι οδικοί άξονες για εύκολη πρόσβαση στον ορεινό όγκο της 

Φωκίδας, όπως στα χωριά που βρίσκονται στα Βαρδούσια, τη Γκιώνα και τον 

Παρνασσό. 

Βελτίωση χρειάζεται η Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιτέας – Άμφισσας – Θερμοπυλών και 

παρακάμψεις στην Ιτέα και Γραβιά. Με αυτόν τον τρόπο συνδέονται οι Περιφέρειες 

Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Μακεδονίας με την Πάτρα και τη Πελοπόννησο 

μέσω Αντιρρίου-Ρίου. Επίσης, ηπαράκαμψη ∆ελφών, που σε συνδυασμό με την 

παράκαμψη Αράχωβας και τη διαπλάτυνση της Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θήβας θα δώσει τη 

δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης σε Παρνασσό, ∆ελφούς, Ιτέα, Άμφισσα και 

Αντίρριο με την πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας δηλαδή 

Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά.  

Ο Νομός οφείλει επίσης να εστιάσει:  

• Στην αξιοποίηση της κοιλάδας του Μόρνου καθώς σήμερα δεν υπάρχει καμία 

σχεδόν δραστηριότητα. 

• Στην αναβάθμιση των κέντρων υγείας του Νομού και του Νοσοκομείου 

Άμφισσας έτσι ώστε ο Νομός να αποτελέσει ασφαλή προορισμό. 

• Στα αντισταθμιστικά οφέλη για την περιοχή 

• Απαραίτητη κρίνεται η χορήγηση αντισταθμιστικών οφελών υπέρ του Νομού 

τόσο για την απώλεια ενός μεγάλου πλουτοπαραγωγικού πόρου του νερού 

του Μόρνου όσο και για την εκμετάλλευση του βωξίτη. 

• Στη συλλογή σκουπιδιών 

• Η βελτίωση της ποιότητας του ανθρωπίνου δυναμικού και ιδιαίτερα των 

σχετιζόμενων με τον τουρισμό. Επίσης, η κατάρτιση σε νέα επαγγέλματα 

σχετιζόμενα π.χ. με τον ορεινό τουρισμό (εκπαιδευτές αναρρίχησης, συνοδοί 

ποδηλάτου, βουνού, συνοδοί πεζοπορικών διαδρομών) 

• Η αναβάθμιση της μαρίνας Ιτέας 

• Η αξιοποίηση του αγκυροβολίου Τριζονίων  

• Η αναβάθμιση των αλιευτικών καταφυγίων 

• Ο επανακαθορισμός ΖΟΕ ευρύτερης περιοχής ∆ελφών με σκοπό τόσο την 

προστασία του ∆ελφικού τοπίου όσο και την ελεγχόμενη ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής. 
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• Η τουριστική αξιοποίηση παραλιακής ζώνης με κατασκευή οργανωμένων 

παραλιών και σύγχρονων καταλυμάτων 

• Αναπλάσεις χώρων αναψυχής 

• ∆ημιουργία απαραίτητων υποδομών εναλλακτικού τουρισμού (αναρριχητικό, 

ποδηλατικό κέντρο, κατασκηνώσεις, προπονητικό κέντρο, αγροτουριστικά 

κέντρα κ.α) 

• Ανάδειξη – προβολή μνημείων περιοχής και αναπαλαίωση/ συντήρηση 

παλιών κτιρίων και αρχοντικών 

• Η δημιουργία κέντρων πληροφόρησης/ενημέρωσης σχετικά με οικοτουριστικές 

– εναλλακτικές δραστηριότητες 

• Η δραστηριοποίηση γυναικείων συνεταιρισμών και προβολή/προώθηση 

ντόπιων προϊόντων. 

• Η σήμανση δρόμων, μνημείων, μονοπατιών 

• Η ανάδειξη τοπικού χρώματος (λαογραφικά μουσεία, οργάνωση, συντονισμός 

και δημοσιοποίηση τοπικών εκδηλώσεων, προβολή τοπικής κουζίνας)  

• Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η υιοθέτηση τεχνικών «marketing» και 

προώθησης του τουριστικού προορισμού «Φωκίδα» έτσι ώστε να αποκτήσει η 

περιοχή αναγνωρίσιμο «brand name» και να μπορέσει να ανταγωνιστεί 

επιτυχώς άλλους δημοφιλείς προορισμούς. 

 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Λόγω του γρήγορου ρυθμού που ακολουθείται την σημερινή εποχή, και 

επιπροσθέτως της τάσης για παγκοσμιοποίηση, με συνακόλουθα αποτελέσματα την 

σύμπραξη και τη συμβάδιση, σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικά, οικονομικά), οι πόλεις 

έχουν αρχίσει να χάνουν την ταυτότητά τους. Οι συνεχώς αυξανόμενοι ρυθμοί στο 

παγκόσμιο επίπεδο και οι διαρκείς απαιτήσεις λόγω του ανταγωνισμού, δεν αφήνουν 

περιθώρια λάθους και υστέρησης σε κανέναν που εποφθαλμιά την διάκριση και την 

«πρωτιά» στον ανεπίσημο διεθνή ανταγωνισμό. 

 Η απώλεια της ταυτότητας μιας περιοχής, της πολιτιστικής και ιστορικής, 

δηλαδή, να μην προσέχει και να μην λαμβάνει υπόψη το παρελθόν της, έχει σαν 

αποτέλεσμα την «υβριδοποίησή» της και την μεταμόρφωσή της σε μια πόλη με μη 

σαφή χαρακτηριστικά. Συνέπεια αυτής είναι το γεγονός, από τη  μια μεριά να δίνεται 
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έμφαση σε σύγχρονα και μοντέρνα κτίρια, και από την άλλη να υπάρχουν ανάμεσά 

τους παραδοσιακά κτίρια και μνημεία τα οποία να διατηρούνται λόγω ιστορικότητάς 

τους, χωρίς κάποιο σαφή προσανατολισμό και προγραμματισμό για την 

χρηστικότητά τους.  

 Όσον αφορά τα δεδομένα για τον Ελλαδικό χώρο, δεν μπορούμε να πούμε ότι 

διαφέρουν δραματικά σε σχέση με το εξωτερικό, δηλαδή στη χώρα μας είναι που δεν 

υφίσταται καν προγραμματισμός. Το φαινόμενο όμως αυτό είναι πολύ λυπηρό, 

καθώς είμαστε από τους μόνους λαούς, αν όχι ο μοναδικός με τόσο πλούσιο 

πολιτισμό, όπου μάλιστα τα μνημεία που διαθέτουμε είναι πολυάριθμα.  

Βέβαια μια πόλη με προσωπικότητα έχει και μνήμη και όραμα για το μέλλον 

και δεν αντιμετωπίζει τα μνημεία της σαν παθολογικά στοιχεία ως απόκλιση από τους 

νόμους της εξέλιξης και της ανάπτυξης αλλά τα ενσωματώνει στο σχεδιασμό της. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αρκετές οικοδομές που προσπαθούν να 

κατασκευασθούν σταματούν οποιεσδήποτε διαδικασίες καθώς βρέθηκαν δείγματα 

αρχαιοτήτων (οτιδήποτε και αν είναι αυτό από αγγείο μικρό έως λείψανα αρχαίου 

τείχους). Όπως προαναφέρθηκε είναι λυπηρό καθώς αυτός ο πλούτος έμεινε και 

μένει ανεκμετάλλευτος. 

 ∆υστυχώς ο τομέας που τα προηγούμενα χρόνια στήριζε αρκετά την οικονομία 

της χώρας μας ήταν ο πρωτογενής, ο οποίος όμως τις τελευταίες περιόδους 

παρουσιάζει μια σημαντική πτώση και δεν μπορεί να φανεί αρκετά ανταγωνιστικός. Ο 

δευτερογενής ανέκαθεν δεν ήταν ο δυνατός τομέας της ελληνικής οικονομίας και 

όσον αφορά τον τριτογενή, ο μόνος που ήταν «άξιος εκπρόσωπός» του ήταν ο 

τουρισμός, ο οποίος όμως είχε μια μονοδιάστατη ανάπτυξη. Το λέμε αυτό καθώς 

μόνο ο παραθεριστικός τουρισμός υπήρχε και η εντύπωση που είχε φτάσει να 

δημιουργηθεί στους Έλληνες που κατοικούσαν στα παραθεριστικά μέρη ήταν ότι 

«δουλεύουμε 3-4 μήνες το καλοκαίρι για να έχουμε για τον υπόλοιπο καιρό», η οποία 

όμως λογική έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα της αισχροκέρδειας, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται δραστικά ο τουρισμός. 

 ∆υναμικός κλάδος που θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθεί και που δεν μπορεί 

να κορεστεί είναι ο πολιτιστικός τουρισμός, καθώς όσα χρόνια και αν περάσουν, η 

κάθε γενιά θα θέλει να μάθει και να δει ιδίοις όμμασι τι δημιούργησαν πριν από 

χιλιάδες χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής χωρίς μάλιστα να διαθέτουν τους 

εξοπλισμούς του σήμερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας είναι η γειτονική μας χώρα η Τουρκία. Παρουσιάζοντας τα 
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ελληνικά μνημεία των παραλίων της Μ. Ασίας, τις ομορφιές των ελληνικών νησιών 

του Αιγαίου Πελάγους, καθώς και προσφέροντας δωμάτια σε ξενοδοχεία πολυτελείας 

και όλα αυτά σε πολύ χαμηλές τιμές, προσέφεραν στους δυτικοευρωπαίους ένα 

οικονομικό πακέτο το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να αρνηθούν. 

  Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών θα πρέπει να 

συνδράμουν όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Από τον κεντρικό κρατικό μηχανισμό μέχρι 

και τον μικρότερο ιδιώτη, αλλά πάνω από όλα οι τοπικοί φορείς οι οποίοι θα έχουν 

και την άμεση επαφή με τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα πρέπει 

μάλιστα να ενεργοποιηθούν άμεσα οι τοπικοί παράγοντες ώστε να δημιουργηθούν 

άμεσα οι κατάλληλες προϋποθέσεις και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά μας σε 

υψηλά επίπεδα.  

Άλλωστε, δεν ευσταθή σήμερα το δίλλημα «περιβάλλον ή ανάπτυξη» καθώς το ένα 

δεν αποκλείει το άλλο, καθώς η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, φυσικού και 

πολιτιστικού, μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση και στην ανάπτυξη της κοινωνίας 

που τα περιβάλει.  Η διατήρηση άλλωστε της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της 

ιστορικής μας μνήμης αξίζει κάθε θυσία 

 Περνώντας τώρα στην περιοχή μελέτης, στη Ζώνη προστασίας ∆ελφικού 

Τοπίου (τέως Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου ∆ελφών) και της ευρύτερης περιοχής, πρέπει 

να σημειώσουμε ότι τόσο από προσωπική άποψη όσο και λαμβάνοντας υπόψη 

μελέτες που έχουν εκπονηθεί, μπορεί να ειπωθεί ότι προοπτικές ανάπτυξης 

υπάρχουν. Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν προοπτικές και στους τρεις 

παραγωγικούς τομείς (Πρωτογενής, Μεταποίηση – ∆ευτερογενής, Τουρισμός – 

Τριτογενής). 

 Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης που προηγήθηκε, 

παρατηρήθηκε ότι όλη η περιοχή μελέτης, πέραν των ∆ελφών (Άμφισσα, Ιτέα, 

Γαλαξίδι), έχουν πλούτο που παραμένει ανεκμετάλλευτος. Στοιχεία τόσο για τον 

πολιτιστικό όσο και παραθεριστικό τουρισμό. Τα πλεονεκτήματα είναι άλλωστε τόσα 

πολλά για την συγκεκριμένη περιοχή, που θα ήταν ολέθριο σφάλμα να μην στηρίξει 

την ανάπτυξη της σε αυτά. Λόγου χάρη, αξίζει να αναφερθεί η ύπαρξη του 

αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου στους ∆ελφούς, το Χιονοδρομικό Κέντρο 

Παρνασσού, ο Εθνικός ∆ρυμός Παρνασσού, καθώς και οι πανέμορφες παραλίες της 

Ιτέας και του Γαλαξιδίου. Επιπλέον με σωστή οργάνωση μπορεί να υπάρξει 

τουρισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
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Η τουριστική ανάπτυξη έχει ποικίλες επιπτώσεις σε μια περιοχή, οι οποίες 

αντανακλώνται στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. 

Πρέπει να επισημανθεί  ότι με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει 

πανσπερμία απόψεων αναφορικά με το ζήτημα των επιπτώσεων από την τουριστική 

ανάπτυξη, καθώς το ζήτημα αυτό έχει μελετηθεί από επιστήμονες με διαφορετική 

επιστημονική προέλευση, όπως: οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, γεωγράφοι, 

χωροτάκτες, περιβαλλοντολόγοι. 

Από τη μελέτη των επιπτώσεων αναδεικνύονται δύο σημαντικά θέματα: α) η 

σημασία του ελέγχου των διαδικασιών της τουριστικής ανάπτυξης, β) η δυναμική του 

τουρισμού που αλλάζει εντελώς τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των 

περιοχών όπου αναπτύσσεται, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα για την πορεία 

ανάπτυξης των τουριστικών περιοχών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανάλυση των επιπτώσεων οφείλεται η εντυπωσιακή 

αύξηση των μελετών, προγραμμάτων και πολιτικών που, ιδιαίτερα μετά το 1980, 

προβάλλουν την ανάγκη προγραμματισμού, διαχείρισης αλλά και γενικότερης 

αλλαγής των προτύπων τουριστικής ανάπτυξης στον κόσμο. 

Οι κυριότερες από τις επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία αφορούν στα 

ζητήματα της απασχόλησης, της περιφερειακής ανάπτυξης, των πολλαπλασιαστικών 

επιδράσεων στην τοπική οικονομία, του ισοζυγίου πληρωμών, των φορολογικών 

εσόδων για το κράτος, του πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών της γης σε 

τοπικό επίπεδο. 

Επιπλέον, ο τουρισμός επιδρά στην κοινωνία και στον πολιτισμό στα εξής 

ζητήματα: κοινωνική δομή, επαγγελματική κια κοινωνική κινητικότητα, αποτελέσματα 

της επικοινωνίας των ντόπιων με τους τουρίστες, αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις, τα 

ήθη και τα έθιμα, εμπορευματοποίηση δραστηριοτήτων και προϊόντων του τοπικού 

πολιτισμού και της παράδοσης. 

Τέλος, υπάρχει επίπτωση και στο περιβάλλον, η οποία εστιάζεται κυρίως στα 

εξής ζητήματα: φυσικό περιβάλλον, συγκρούσεις στις χρήσεις γης, μετατροπή 

οικιστικών συνόλων ή χωρικών ενοτήτων σε τουριστικούς πόρους, φέρουσα 

ικανότητα τουριστικών περιοχών, προβλήματα ανάπτυξης, λειτουργίας και 

διαχείρισης τουριστικών περιοχών.  

Τα μνημεία όλων των εποχών, τα παραδοσιακά κτίσματα και οι οικισμοί άλλα 

και σύγχρονα κτίσματα ή τόποι θεωρούνται τουριστικοί πόροι. 
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Ο τουρισμός θεωρείται συχνά ως η κύρια αιτία υποβάθμισης του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κυρίως εκείνου του τμήματος που είναι 

ταυτόχρονα και φορέας ιστορικής μνήμης (μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικοί 

χώροι). Η αναγνώριση όμως του τουρισμού ως το κύριο αίτιο για τις διάφορες 

αλλαγές του δομημένου περιβάλλοντος είναι συχνά εσφαλμένη καθώς ανάλογα 

προβλήματα συμβαίνουν συχνά και εκεί όπου καμία τουριστική δραστηριότητα δεν 

αναπτύσσεται. 

Το δομημένο περιβάλλον με ιστορική, πολιτιστική αξία, λόγω του 

ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, δέχεται συχνά σημαντικές πιέσεις από τον 

τουρισμό. Πολλοί ιστορικοί οικισμοί (π.χ. Βενετία, Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, 

Σύμη) και μνημεία κάθε εποχής ( π.χ. Αγ. Σοφία, Ακρόπολη, Κνωσός, αρχαίο θέατρο 

Επιδαύρου, αρχαιολογικός χώρος ∆ελφών) απειλούνται από τις χιλιάδες επισκεπτών 

που δέχονται κάθε χρόνο. 

Ο τουρισμός δεν έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις, αλλά μπορεί να συμβάλει 

και θετικά στην ανάδειξη και προστασία ορισμένων ιστορικών και αρχαιολογικών 

χώρων, δημιουργώντας πιέσεις για την ανάληψη δράσεων σε κεντρικό και τοπικό 

επίπεδο από δημόσιους φορείς και ιδιώτες. 

Για να υλοποιηθούν όλα αυτά και για να γίνει ελκυστικότερο το προϊόν της 

περιοχής θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και κάποια βασικά έργα υποδομής, με 

πρώτο και κυριότερο το οδικό δίκτυο. ∆εν μπορεί να συζητά κανένας για προοπτικές 

ανάπτυξης και το υπάρχον οδικό δίκτυο  να υπάρχει από τα μέσα της δεκαετίας 1960 

– 1970  και να πληρεί της τότε προϋποθέσεις με ένα ρεύμα ανά κατεύθυνση. 

Ελλείψεις παρουσιάζονται και σε χώρους στάθμευσης και σε χώρους για τον 

ελεύθερο χρόνο των επισκεπτών. 

 ∆εν θα πρέπει να ξεχαστούν και οι προϋποθέσεις που υπάρχουν για την 

προσέλκυση επενδυτών στην περιοχή. Αυτό αποτελεί άλλο ένα δείγμα των 

δυνατοτήτων την περιοχή, οι οποίες όμως παραμένουν ανεκμετάλλευτες είτε λόγω 

της μη ύπαρξης επενδυτών, είτε λόγω της κακής διαφήμισης ή της μη διαφήμισης 

των δυνατοτήτων στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο και στον ευρωπαϊκό. 

 Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα τα παραπάνω συνηγορούν ότι 

δεν πρόκειται για κάτι ουτοπικό η ύπαρξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με 

προοπτικές για ανάπτυξη. Η συνέργεια που μπορεί να υφίσταται μάλιστα μπορεί να 

οδηγήσει και στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων και μορφών ανάπτυξης (όπως για 

παράδειγμα συνεδριακός τουρισμός) ή στη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων ώστε να 
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υπάρχει μια διαρκείς ροή τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Συνεπώς μπορεί 

να υπάρξει μεταξύ τους συνέργεια και μάλιστα το ένα να συμπληρώνει το άλλο ώστε 

να εκμεταλλεύεται η εκάστοτε περιοχή όλες τις δυνατότητες και όλους τους πόρους 

που έχει στη διάθεσή της προς το δικό της καλό και προς τη δική της ανάπτυξη. 
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