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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέµα:« Μαθητικός Τουρισµός - Μένω στη Στερεά Ελλάδα»  
 
Φίλοι Εκπαιδευτικοί,  
 
Η πατρίδα µας βιώνει τα τελευταία χρόνια µια πρωτοφανή οικονοµική κρίση µε σοβαρές 
επιπτώσεις στο επίπεδο ζωής, στην εργασία, στο κοινωνικό κράτος κλπ. Η κρίση και η ύφεση 
επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό την Περιφέρειά µας λόγω του υψηλού, αλλά πλασµατικού 
Α.Ε.Π. 
Ως πρώτη αιρετή διοίκηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καταβάλουµε µια τεράστια 
προσπάθεια αφενός µεν η Περιφέρεια ως νεοσύστατος θεσµός να λειτουργήσει οµαλά, 
αφετέρου δε να υλοποιήσει το ΕΣΠΑ και να αξιοποιήσει επενδυτικά προγράµµατα 
προκειµένου να συµβάλλει από την πλευρά της, στο βαθµό που της αναλογεί, στην 
αντιµετώπιση του µείζονος προβλήµατος της ανεργίας. 
Ένας τοµέας που µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στη δηµιουργία θέσεων εργασίας τα 
επόµενα χρόνια είναι ο Τουρισµός, στον οποίο θα δώσουµε ιδιαίτερη βαρύτητα µέσω 
προγραµµάτων τουριστικής προβολής. Ιδιαίτερη κατηγορία τουρισµού αποτελεί και ο 
Μαθητικός Τουρισµός. 
 
Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί, 
 
Προκειµένου να στηριχτεί η οικονοµία της Περιφέρειάς µας και να δηµιουργηθούν, ή 
καλύτερα να µην χαθούν, θέσεις εργασίας από τους γονείς των µαθητών σας, σας 
προτείνουµε να συµπεριλάβετε κατά προτεραιότητα στον προγραµµατισµό σας για τις 
εκδροµές των σχολείων σας, προορισµούς εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
 
 
 
 
Η Περιφέρεια µας έχει πλούσιες φυσικές οµορφιές, πολιτιστικά µνηµεία, πλήθος µονών και 
εκκλησιών,  δασικά χωριά, υδροβιότοπους, µοναδική χλωρίδα και πανίδα, φαράγγια, 
κρυστάλλινες  παραλίες,  ορειβατικά καταφύγια, πεζοπορικές και αναρριχητικές διαδροµές, 
πίστες ορεινής ποδηλασίας, υποβρύχιες δραστηριότητες, ιππασία, νόστιµες λιχουδιές,  
ποικιλία διασκέδασης και πάνω από  όλα την ανθρώπινη ζεστασιά και φιλοξενία. 



Ενδεικτικά αναφέρονται:  
α. Αρχαιολογικοί  χώροι όπως: ∆ελφοί, Θερµοπύλες, Ερέτρια µε το αρχαίο θέατρο, Θήβα, 
Ορχοµενός, Χαιρώνεια, Πλαταιές, καθώς και τα διάσπαρτα  µεσαιωνικά κάστρα. 
β. Οι πλούσιες συλλογές των αρχαιολογικών, λαογραφικών και ναυτικών µουσείων  ∆ελφών, 
Λαµίας, Θήβας, Χαλκίδας,  Ερέτριας, Γαλαξιδίου.  
γ. Τα  θρησκευτικά µνηµεία: οι µονές του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία, το σκήνωµα του οσίου 
Ιωάννη Ρώσου στο Προκόπι της Εύβοιας,  Αγάθωνος  στη Φθιώτιδα, Προυσσού στην 
Ευρυτανία και πολλές άλλες. 
δ. Το µοναδικό παγκοσµίως φαινόµενο της παλίρροιας του Ευρίπου στη Χαλκίδα µε τα νερά 
να αλλάζουν κατεύθυνση κάθε έξι ώρες υπό την επίδραση της σελήνης.  
ε. Οι  πανέµορφες παραλίες µε τα κρυστάλλινα νερά και τη γαλήνη και ηρεµία που 
αποπνέουν. 
στ. Τα µαγευτικά τοπία, τα καταπράσινα βουνά, τα γραφικά χωριουδάκια, οι ορεινές και 
πεζοπορικές διαδροµές στα πανέµορφα βουνά µας και σκι στα οργανωµένα κέντρα του  
Παρνασσού και του Βελουχιού. 
ζ. Οι πολύ καλά οργανωµένες ξενοδοχειακές µονάδες όλων των κατηγοριών, τα 
ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα και τα studios. 
η.  Η ζωντανή παράδοση, οι παραδοσιακές συνταγές, η φιλοξενία, η ζεστασιά και το 
χαµόγελο της κατοίκων.  
 
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί 
 
 σας διαβιβάζουµε τις προτάσεις των Τµηµάτων Τουρισµού των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της Περιφέρειάς µας που αφορούν προορισµούς για την πραγµατοποίηση µαθητικών 
εκπαιδευτικών επισκέψεων και είµαστε βέβαιοι ότι στο εξής θα θέσετε σε πρώτη 
προτεραιότητα οι επισκέψεις και οι εκπαιδευτικές εκδροµές  να πραγµατοποιούνται εντός της 
περιφέρειάς µας. 
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