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Θεμέλια αρχαίου ναού, αφιερωμένου 
στον Ηρακλή σώζονται στο μικρό 
ύψωμα Πυρά. Σύμφωνα με τον αρχαίο 
μύθο, ο Ηρακλής κάηκε σε μεγάλη 
πυρά ακριβώς στη θέση αυτή, για να 
γλυτώσει από τους αφόρητους πόνους 
που του προξένησε ο  δηλητηριασμένος 
χιτώνας της Δηιάνειρας. 

Φυσιολατρικός Τουρισμός 
Βιοεγενετικό Απόθεμα Εθνικός Δρυμός 
Οίτης – Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης 
Ο Πλάτανος Αγ. Μαρίνας – Αισθητικά 
Δάση Περιαστικό Δάσος Τιθορέας – 
Υδάτινα Στοιχεία Λίμνες Μόρνου, 
Νευρόπολης – Ποτάμια Σπερχειός Κηφισός 
Ασωπός Ίναχος Γοργοπόταμος – Ακτές 
Ευβοϊκός Μαλιακός Κόλπος, Τραγάνα, 
Σκάλα Αταλάντης, Καμένα Βούρλα, 
Γλύφα 

 
Θρησκευτικός Τουρισμός 

Αγ. Λουκάς, Μητρόπολη Ευαγγελίστριας, 
Παναγία Αρχοντική, Λαμία – Μοναστήρι 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Καμένα 
Βούρλα – Αγία Παρασκευή, Δομοκός – 
Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων, Πελασγία 
– Ιερά Μονή Παναγίας Αντίνιτσας – 
Μονή Παναγίας Ελεούσης Ξυνιάδος – Αγ. 
Γεώργιος και Αγ. Βλάσιος Στυλίδος – Αγ. 
Νικόλαος Δίβρης – Αγ. Τριάδα Τραγάνας 
– Μεταμόρφωση του Σωτήρος Λιβανάτων 
– Παναγία Δαδίου Αμφίκλειας. 
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Φθιωτική Γη: η κοιλάδα του Σπερχειού στον 

Πολιτισμικός Τουρισμός 
Θερμοπύλες η μάχη των 300 Σπαρτιατών 
του Λεωνίδα – Κάστρο Λαμίας, Κάστρο 
Δομοκού, Θεολόγος Αρχαία Ακρόπολη και 
τα λείψανα ενός οικισμού της νεολιθικής 
περιόδου – Γλύφα νεκροταφείο Μεσοελ-
λαδική και Υστεροελλαδική εποχή, ίχνη 
οχύρωσης και σπήλαια συνδεδεμένα με τη 
θεά Δήμητρα – Κάστρο Πελασγίας οχυρό 
του 5ου και του 4ου αι. π.Χ. – Ελάτεια αρχαία 
ακρόπολη και νεκροταφείο μυκηναϊκού τύπου 
από τον 14ο αι. μέχρι και τον 10ο αι. π.Χ. – 
Κάστρο Λιμογαρδίου οχυρό από τους 
Φθιωτούς Αχαιούς – Κάστρο Αχινού οχυρό 
της ακρόπολης που χρονολογείται τον 4ο 
αι. π.Χ. – Κάστρο Μενδενίτσας κάστρο του 
13ου αι. μ.Χ. – Κάστρο Δρυμαίας σωζόμενο 
τείχος του 5ου αι. π.Χ. και λείψανα ναού της 
θεάς Δήμητρας –Ακρόπολη της Λάρυμνας 
περιβάλλει το αρχαίο λιμάνι από την οποία 
σώζεται ένα τείχος – Αρχαιολογικό Μουσείο 
Λαμίας – Λαογραφικό Μουσείο Λαμίας 

 

 

κύκλο της Ελληνικής παράδοσης απλώνει το 
πέπλο της για να μαγέψει τον επισκέπτη. 
Το όνομά της προέρχεται από το όνομα του 
μυθικού ήρωα Φθίου, αδελφού του Αχαιού, 
γενάρχη των Αχαιών. Ο Όμηρος αναφέρει τους 
κατοίκους της με τα ονόματα Μυρμιδόνες και 
Έλληνες και αρχηγό τους τον επιφανέστερο 
ήρωα του Τρωικού πολέμου, τον Αχιλλέα. 
Στα πλαίσια της κατανόησης, εκτίμησης και 
διατήρησης των φυσικών περιοχών και του 
πολιτιστικού πλούτου έρχεται ο ‘Βιοτουρισμός’ 
να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις για το 
περιβάλλον, την οικονομία, την τοπική 
κοινωνία και τις υπάρχουσες κοινωνικές και 
πολιτιστικές δομές. 
Ο Νομός Φθιώτιδας αντανακλά τη φυσική 
ομορφιά, την πλούσια χλωρίδα και πανίδα, και 
τον πολιτισμό χιλιετηρίδων ολόκληρης της 
χώρας αποτελώντας ιδανική περίπτωση εφαρμογής 
του Βιοτουρισμού, με νέα πρότυπα για την 
ανάπτυξη.  

 

Φυσικοί καταρράκτες στα ιαματικά 
Λουτρά Θερμοπυλών 


