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Στην κατάτμηση των μεγάλων εκλο-
γικών περιφερειών αναφέρεται ο 
πρωθυπουργός, αλέξης τσίπρας, επι-

συνάπτοντας ένα σποτάκι, στο πλαίσιο της 
ενημέρωσης των πολιτών για την κυβερνητι-
κή πολιτική. Η σχετική ανάρτηση είναι στον 
προσωπικό λογαριασμό του στο twitter. τίτ-
λος της σχετικής ανάρτησης είναι «μια περι-
φέρεια στα «μέτρα» της κοινωνίας. Πιο κοντά 
στον έλεγχο και τη λογοδοσία. Πιο δημοκρα-
τική».
«Η διαίρεση της επικράτειας σε εκλογικές πε-
ριφέρειες είναι ένας από τους καθοριστικότε-
ρους πυλώνες κάθε εκλογικού συστήματος, 
καθώς συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της 
τοπικότητας και της εγγύτητας των πολιτών 
προς τους αιρετούς αντιπροσώπους τους, 
ώστε να είναι ουσιαστική η επικοινωνία, αλλά 
και ο κοινωνικός έλεγχος και η λογοδοσία 
των εκλεγμένων» τονίζεται και προστίθεται: 
«οι πολύ μεγάλες πληθυσμιακά εκλογικές 
περιφέρειες φαλκιδεύουν, αντικειμενικά, τον 
ανωτέρω στόχο, ενώ παράλληλα ευνοούν 
την εξάρτηση αιρετών και υποψηφίων από 
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και μηχανι-
σμούς κινητοποίησης και πίεσης, καθώς στις 
περιπτώσεις αυτές ο εκλογικός ανταγωνι-
σμός διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό μέσω των 
μμε και της διαφήμισης».
τη σημασία της κατάτμησης της Β’ αθήνας 
και της Περιφέρειας αττικής εξηγεί ο υπουρ-
γός εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, στο 
σποτ του πρωθυπουργού.
«Η Β’ αθήνας ήταν η μεγαλύτερη περιφέρεια 
στην ευρώπη, σε μια χώρα που ήταν από τις 
μικρότερες, τώρα πλέον τελειώνει το ερώτη-

μα που γεννιέται εάν ο ψηφοφόρος η μονα-
δική σχέση που θα έχει με τον βουλευτή θα 
είναι να τον βλέπει στα media, στην τηλεόρα-
ση, κάτι συνέβαινε με τους βουλευτές της Β’ 
αθήνας» σημειώνει ο υπουργός εσωτερικών.
« εδώ και καιρό, όλοι λέγανε ότι συμφωνούν 
με αυτό το μέτρο, φαίνεται ότι οι βαρωνίες, 
τα βαριά ονόματα ήταν αυτά που τόσα χρό-
νια στεκόντουσαν ως εμπόδιο, αν δεν υπήρ-
χε η σημερινή κυβέρνηση ίσως να μη γινόταν 
ποτέ» συμπληρώνει ο κ. Σκουρλέτης.
«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το μέτρο της 
κατάτμησης της Β’ αθήνας και της Περιφέρει-
ας αττικής είναι ένα μόνο μετρό σε μία σειρά 
άλλα, τα οποία είτε έχουν δρομολογηθεί, είτε 
πρόκειται να γίνουν. Ήδη έχουμε την απλή 
αναλογική στις βουλευτικές εκλογές, στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ ανοίγει συζήτηση 
για την αναθεώρηση του Συντάγματος και 
τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, θέλουμε, 
δηλαδή, να αλλάξουμε τους όρους άσκησης 
της πολιτικής» καταλήγει ο υπουργός εσωτε-
ρικών.
το σποτ κλείνει με τη φράση του πρωθυ-
πουργού «ήταν δίκαιο και έγινε πράξη».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την άμεση συγκρότηση και δημιουργία 
Film Office στην αττική, ενός τοπικού δη-
λαδή γραφείου διεκπεραίωσης οπτικοα-

κουστικής παραγωγής, ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Ψηφιακής Πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και 
ενημέρωσης, νίκος Παππάς, από τα γραφεία 
της Περιφέρειας αττικής, αμέσως μετά τη συνά-
ντηση του με την περιφερειάρχη ρένα δούρου.
από την πλευρά της, η περιφερειάρχης δήλω-
σε πλήρη «ετοιμότητα», τονίζοντας: «είμαστε 
έτοιμοι να λειτουργήσουμε ως κόμβος ενημέ-
ρωσης, συντονισμού και αντιμετώπισης των 
γραφειοκρατικών εμποδίων για να προσελ-
κύσουμε και να διευκολύνουμε ξένες οπτικο-
ακουστικές παραγωγές».
Σημειώνεται ότι τα Film Office αποτελούν one-
stop-shop υπηρεσίες για τη διαχείριση όλων 
των αιτημάτων κινηματογράφησης και φωτο-
γράφησης στη χώρα μας. Έχουν την ευθύνη 
διασύνδεσης όλων των επαγγελματιών που 
σχετίζονται με την εκτέλεση μιας παραγωγής 
(π.χ. εστίαση, καταλύματα, τεχνικές υπηρεσίες, 
ασφαλιστικές υπηρεσίες, φωτογράφοι, ηχολή-
πτες, οπερατέρ, ηθοποιοί, καταστήματα επί-
πλων κ.ο.κ.), με στόχο την εξυπηρέτηση των 
αναγκών εκτέλεσης μιας οπτικοακουστικής 

παραγωγής σε τοπικό επίπεδο.
ειδικότερα ο κ. Παππάς ανέφερε ότι συζητήθηκε 
η άμεση προοπτική συγκρότησης γραφείου δι-
εκπεραίωσης για την υποβοήθηση οπτικοακου-
στικών παραγωγών στην Περιφέρεια αττικής.
Πρόκειται, πρόσθεσε, για μια Περιφέρεια που 
έχει ένα καταπληκτικό ανάγλυφο και μια δι-
οίκηση η οποία έκανε όλη την προετοιμασία 
ώστε πολύ έγκαιρα να λειτουργήσει -υπό το 
φως του νέου θεσμικού πλαισίου ενίσχυσης 
των οπτικοακουστικών παραγωγών- η συ-
γκρότηση του λεγόμενου Film Office. δηλαδή 
ένα γραφείο στο οποίο οι επενδυτές που ήδη 
έχουν αρχίσει να αξιοποιούν το πλαίσιο κινή-
τρων που έχει θεσπίσει το υπουργείο, θα μπο-
ρούν να αντλούν πληροφορίες, να παίρνουν 
ιδέες για το πού μπορούν να γίνουν γυρίσμα-
τα, αλλά και το πως μπορεί να υποβοηθηθεί 
η διαδικασία αδειοδότησης. «είναι κρίσιμο 
το γεγονός ότι η Περιφέρεια αττικής βρίσκε-
ται σε φάση ετοιμότητας για την αξιοποίηση 
του νέου πλαισίου στήριξης των οπτικοακου-
στικών παραγωγών, ένα πεδίο στο οποίο θα 
έχουμε πολλές ευχάριστες εκπλήξεις στο μέλ-
λον», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παππάς.
Η περιφερειάρχης χαρακτήρισε «εποικοδο-

μητική» τη συνάντηση. Σημείωσε ότι τέθηκαν 
όλα τα ζητήματα για το μεγάλο στοίχημα της 
προσέλκυσης οπτικοακουστικών παραγω-
γών στον τόπο μας. Στον αγώνα αυτόν, πρό-
σθεσε, η αττική έχει δηλώσει παρούσα εδώ 
και τρία χρόνια.
υπενθύμισε ότι σε παλαιότερο άρθρο της είχε 
επισημάνει «ότι χρειάζεται να διανύσουμε το 
τελευταίο μίλι που χωρίζει τη χώρα μας από 
ένα πραγματικά αναπτυξιακό εργαλείο, όπως 
το Film Office». Σημείωσε ότι πλέον έχουμε 
διανύσει την απόσταση και το Film Office της 
αττικής μπορεί να φέρει ξένες επενδύσεις 
στον τόπο, να στηρίξει την επιχειρηματικότη-
τα, να δημιουργήσει δουλειές.
Η αττική, συμπλήρωσε, διαθέτει σημαντικά - 
χωροταξικά, αρχαιολογικά, περιβαλλοντικά - 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και σημείωσε πως 
«με αίσθηση ευθύνης, δηλώνουμε σήμερα ότι 
είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τα δεδομένα: 
να στείλουμε παντού το μήνυμα ότι η ελλάδα 
επέστρεψε στην κατηγορία των νικητών».
Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο γενικός 
γραμματέας ενημέρωσης και επικοινωνίας 
λευτέρης Κρέτσος, ο οποίος επισήμανε ότι πα-
ρόμοιες συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί 

και με άλλες Περιφέρειες, οι οποίες όμως ακό-
μη δεν είναι έτοιμες να κάνουν το τελικό βήμα.
ακολούθησε συζήτηση για τα οικονομικά 
οφέλη που θα επιφέρει στις τοπικές κοινω-
νίες και εν γένει στη χώρα η προσέλκυση 
των οπτικοακουστικών παραγωγών από το 
εξωτερικό λόγω της ίδρυσης της νέας αυτής 
υπηρεσίας, καθώς και οι νέες θέσεις εργασί-
ας που θα δημιουργηθούν για τη στελέχωση 
των νέων αυτών δομών από εξειδικευμένους 
επαγγελματίες. Στη συζήτηση μετείχαν η 
αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, εύη απο-
στολάκη, η εντεταλμένη περιφερειακή σύμ-
βουλος για την τουριστική προβολή ελένη 
δημοπούλου και ο πρόεδρος του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Θοδωρής Σχινάς.
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Αλ. Τσίπρας: Η περιφέρεια στα 
«μέτρα» της κοινωνίας. Πιο κοντά 
στον έλεγχο και τη λογοδοσία

Δημιουργείται Film Office στην Αττική, 
ανακοίνωσε ο Ν. Παππάς μετά τη συνάντηση με τη Ρ. Δούρου

Παρακολουθώντας τον διεθνή 
τύπο μεταξύ άλλων δύο θέματα 
προβάλλουν με ιδιαίτερο ενδια-

φέρον και για διαφορετικούς λόγους. Η  
μεγάλη Βρετανία που έχοντας επιλέξει 
το Brexit βρίσκεται αντιμέτωπη πλέον 
με μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της 
ιστορίας της με όλα τα σενάρια, ακόμη 
και το χειρότερο, ανοιχτά. 
Σε εντελώς αντίθετο κλίμα η χώρα μας 
αφήνει πίσω της τα μνημόνια και βαδί-
ζει με σταθερά βήματα μέσα στην ευ-
ρωπαϊκή οικογένεια, έχοντας μπροστά 
της τα καλύτερα προγνωστικά.  
Η ελλάδα πάλεψε και άντεξε! Και ήρθε 
πλέον η ώρα που, όπως όλοι αναγνω-
ρίζουν πια, να βαδίσει «στην οδό της 
επιτυχίας» όπως δήλωσε στη συνεδρί-
αση του Eurogroup ο κ. μοσκοβισί ξε-
καθαρίζοντας κατηγορηματικά ότι δεν 
υπάρχει τέταρτο πρόγραμμα. οι εταί-
ροι μας «δε ζητούν κανένα επιπλέον 
μέτρο, καμία επιπλέον προσπάθεια». 
Για να συνεχίσει παρακάτω ο ευρω-
παίος επίτροπος ότι η «ελλάδα πρέπει 
να πετάξει με τα δικά της φτερά, με τα 
δικά της πόδια και έγκειται στους Έλ-
ληνες να καθορίσουν την αναπτυξιακή 
πολιτική τους την οποία επιθυμούν για 
το λαό τους».
Η ελλάδα έχει δυνατή Κυβέρνηση και ο 
λαός της που έχει περάσει τα τελευταία 
χρόνια δια πυρός και σιδήρου άντεξε 
και αντέχει και τώρα ήρθε η ώρα της 
ανταμοιβής.

την ώρα που άλλες χώρες στροβιλίζο-
νται στην αναποφασιστικότητα ακρο-
βατώντας πλάι στο χάος, η ελλάδα 
βγαίνει δυνατή κι όχι αδύναμη, όχι νικη-

μένη αλλά νικήτρια!
Και ο Έλληνας, πάντα ένας θαρραλέ-
ος και πολυμήχανος Οδυσσέας επι-
στρέφει πλέον όχι στη φτωχική Κα-
βαφική Ιθάκη αλλά στην μεγάλη και 
δυνατή Ιθάκη της Ευρώπης!

editorial

Επιστρέφοντας στην Ιθάκη

Μαρία Γ. Σιαφάκα
mgspmail@gmail.com
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Οδηγό με όλες τις αλλαγές που έγιναν 
στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τους 
επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις 

δίνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.  
Στη ρύθμιση μπορούν πλέον να ενταχθούν 
ελεύθεροι επαγγελματίες με οφειλές άνω των 
50.000 ευρώ ενώ ρυθμίζονται και οφειλές 
που δημιουργήθηκαν το 2017. μεταξύ άλλων 
προβλέπεται ότι ελεύθεροι επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις χωρίς πτωχευτική ικανότητα με 
οφειλές προς την εφορία έως 125.000 ευρώ 
μπορούν να επιτύχουν τη ρύθμιση των οφει-
λών τους σε 120 μηνιαίες δόσεις με την αυτο-
ματοποιημένη διαδικασία του εξωδικαστικού 
μηχανισμού.

Ειδικότερα με τις τελευταίες αλλαγές:
1. διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της ρύθ-
μισης οφειλών προς το δημόσιο καθώς:
- καταργήθηκε το προβλεπόμενο ανώτατο 
όριο των 50.000 ευρώ για οφειλές προς το δη-
μόσιο, ενώ
- υπάγονται στη ρύθμιση και οι οφειλές  που 
βεβαιώθηκαν στη φορολογική διοίκηση εντός 
του έτους 2017, ήτοι έως τις 31/12/2017, 
αντί του προϊσχύοντος χρονικού ορίου της 
31ης/12/2016.
2. επεκτάθηκε η εφαρμογή των ειδικών κα-
νόνων ρύθμισης που ίσχυαν για οφειλέτες με 
συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστω-
τές ή προς το δημόσιο, κατά περίπτωση) από 
20.000,01 έως 50.000 ευρώ, σε οφειλέτες με 
συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστω-
τές ή προς το δημόσιο, κατά περίπτωση) από 
20.000,01 έως 125.000 ευρώ.
3. τέθηκαν νέοι κανόνες ρύθμισης οφειλών για 
οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους 
τους πιστωτές ή προς το δημόσιο, κατά περί-
πτωση) άνω των 125.000 ευρώ, που προβλέ-
πουν την υποχρέωση του οφειλέτη να προ-
σκομίσει αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο 
αναδιάρθρωσης οφειλών. οι εν λόγω κανόνες 
ισχύουν για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα με 
πτωχευτική ικανότητα και νομικά πρόσωπα 
που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα και για οφειλέτες φυσικά πρό-
σωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα που απο-
κτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστη-

ριότητα. ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές ο 
οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει αξιολόγηση 
βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης 
οφειλών, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ο 
οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι 
μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου ελλά-
δος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια 
ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος ή 
άδεια λογιστή φοροτεχνικού τάξης α’, είτε νο-
μικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση 
και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρό-
σωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το 
κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. Για 
την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφει-
λέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% 
των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης 
καταβολής και το 95% των αυτοτελώς βεβαιω-
μένων προστίμων που έχουν επιβληθεί από τη 
φορολογική διοίκηση , ώστε το ποσό οφειλής 
προς το δημόσιο, βάσει του οποίου κρίνεται η 
βιωσιμότητα, να είναι πλασματικά μειωμένο, 
χωρίς ωστόσο το ποσό αυτό να ταυτίζεται με 
το ποσό αποπληρωμής της οφειλής που προ-
τείνεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης. το σχέ-
διο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο 
με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 
του ν. 4469/2017 όπως ισχύει και στη νέα περί-
πτωση Γ του άρθρου 6 ή στη νέα περίπτωση Γ 
του άρθρου 7 της αυο Πολ 1223/2017, κατά 
περίπτωση, όπως τροποποιήθηκε με την αυο 
Πολ 1116/2018, δηλαδή
- η ρύθμιση να μη φέρει το δημόσιο σε χειρό-
τερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία 
θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης 
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, 
στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέ-
λεσης
- το προτεινόμενο σχήμα αποπληρωμών δύ-
ναται να περιλαμβάνει μείωση έως 100% των 
προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβο-
λής και να μην καταλήγει σε παρούσα αξία μι-
κρότερη του 50% της συνολικά βεβαιωμένης 
βασικής οφειλής που πρόκειται να υπαχθεί 
στη ρύθμιση.
το δημόσιο προτείνει λύσεις ρύθμισης λαμβά-
νοντας υπόψη την αξιολόγηση βιωσιμότητας, 
το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών και την 
ικανότητα αποπληρωμής που προκύπτει από 

αυτά, σε ισόποσες τοκοχρεωλυτικά υπολογι-
σμένες μηνιαίες δόσεις, όπως ισχύουν, ο αριθ-
μός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
εκατόν είκοσι.
μείωση οφειλής δύναται να προταθεί, αφού 
ληφθούν υπόψη όλοι οι ανωτέρω κανόνες, 
μόνο εφόσον η συνολική, σε βάθος δεκαετί-
ας, και με όρους παρούσας αξίας, ικανότητα 
αποπληρωμής υπολείπεται της συνολικής 
οφειλής. το συνολικό ποσό προς αποπληρωμή 
βάσει της ρύθμισης δεν μπορεί να υπολείπεται 
της ως άνω ικανότητας αποπληρωμής.
4. Προστέθηκαν νέες εξαιρέσεις στη δυνατό-
τητα ρύθμισης οφειλών σε περίπτωση που η 
συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων 
του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφει-
λετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού 
με τον οφειλέτη

Συγκεκριμένα:
το δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, σε περί-
πτωση που η προς ρύθμιση συνολική οφειλή 
προς αυτό υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και η 
συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων 
του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφει-
λετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού 
με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιο-
ρίζεται στην ενότητα, υπερβαίνει το εικοσιπε-
νταπλάσιο (25).
με το νέο εδάφιο που προστέθηκε στην πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 8 της απόφασης, προ-
βλέπεται ότι «το δημόσιο, επίσης, δεν προτεί-
νει ρυθμίσεις εφόσον
(α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς 
αυτό υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνο-
λική αξία των περιουσιακών στοιχείων του 

οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό 
που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη 
περίπτωση ή το εικοσαπλάσιο  αυτής, όποιο εκ 
των δύο είναι μεγαλύτερο και (β) η προς ρύθ-
μιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει 
τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των πε-
ριουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαί-
νει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα 
με την προηγούμενη περίπτωση ή το δεκαπε-
νταπλάσιο (15) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι 
μεγαλύτερο».
από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το δημόσιο 
δεν προτείνει ρυθμίσεις, εφόσον:
α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαί-
νει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των πε-
ριουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν 
συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν 
την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη,  υπερ-
βαίνει το ποσό των (50.000 Χ 25=) 1.250.000 
ευρώ ή το 20πλάσιο της προς ρύθμιση οφει-
λής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο και
β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει 
τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των πε-
ριουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν 
συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την 
αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, υπερβαίνει 
το ποσό των (200.000 Χ 20=) 4.000.000 ευρώ ή 
το 15πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής, όποιο 
εκ των δύο είναι μεγαλύτερο.
εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις περί δυνατό-
τητας αδρανοποίησης κατασχέσεων απαιτή-
σεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων 
υπό την έννοια της αποδέσμευσης αποκλει-
στικά μελλοντικών απαιτήσεων καθώς και 
περί άρσης αυτών υπό προϋποθέσεις. 

«Για την κυβέρνηση τσίπρα η ολο-
κλήρωση του προγράμματος στις 
20 αυγούστου σημαίνει ότι στα-

ματούν οι πιέσεις για νέες περικοπές και νέες 
θυσίες και έτσι η ελλάδα θα μπορέσει να ανα-
πνεύσει και προπαντός να αναπτυχθεί, γρά-
φει η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 
σε άρθρο με τίτλο «μετά την κρίση έρχεται η 
ανάπτυξη». Στον υπότιτλο αναφέρεται: «Στο 
χρηματιστήριο αθηνών υπάρχουν μερικές 
επιχειρήσεις με ελκυστικά μερίσματα».
επειδή στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται, 
πλέον, η ανάπτυξη και όχι, όπως παλαιότερα, 
η ανάκαμψη από την κρίση, εδώ και μήνες γί-
νεται λόγος για αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά 
με επενδύσεις στην ελλάδα. εξαγοράστηκαν 
ξενοδοχεία, νοσοκομεία, ακόμα και συμμε-
τοχές του δημοσίου στον οΣε, τα διυλιστή-
ρια Motor Oil ή τα ναυπηγεία. Στη συνολική 
εικόνα μίας χώρας ελκυστικής για επενδυτές 

ταιριάζει ότι ξένοι επενδυτές έχουν ήδη ανα-
λάβει την εκμετάλλευση αεροδρομίων και 
λιμανιών. την ίδια στιγμή, ιδιώτες επενδυτές 
στρέφονται κυρίως σε ακίνητα στο κέντρο 
της αθήνας με στόχο την ενοικίαση μέσω 
Airbnb.
«αυτά τα κεφάλαια, όμως, δεν περνούν μέσα 
από οικονομικούς θεσμούς, αφού πρόκειται 
για άμεσες ξένες επενδύσεις», διαπιστώνει 
επικεφαλής οικονομολόγος μεγάλης ελληνι-
κής τράπεζας, μιλώντας στην FAZ. το ελλη-
νικό Χρηματιστήριο είναι, κατά την εκτίμησή 
του, πολύ μικρό, με περιορισμένη ρευστότη-
τα και δεν διαθέτει αρκετές ελπιδοφόρες επι-
χειρήσεις. Όμως, όποιος θέλει να επενδύσει 
εκεί, έχει μερικές ενδιαφέρουσες επιλογές, 
όπως τις εταιρίες μυτιληναίος, τιταν, οτε, 
Aegean και Jumbo.
Κατά την άποψη του επικεφαλής οικονομο-
λόγου της Eurobank, τάσου αναστασάτου, 

«στην ελλάδα όλα εξαρτώνται από την εμπι-
στοσύνη των αγορών. Η άνοδος των αναπτυ-
ξιακών ρυθμών τα επόμενα χρόνια εξαρτάται 
από την οικονομική πολιτική, η οποία πρέπει 
να αποδείξει ότι παραμένει προσηλωμένη σε 
αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις που καθιστούν 
βιώσιμο το χρέος και εγγυώνται την ανάπτυ-
ξη». Πρόσφατα, η Eurobank διεξήγαγε έρευ-

να, σύμφωνα με την οποία 
επενδύσεις 22 δισ. σε τουρι-
σμό, logistics και ενέργεια θα 
μπορούσαν να αποδώσουν 
διπλά ή τριπλά οφέλη για το 
αεΠ.
Όμως, ακόμα και ελληνικά 
ομόλογα δίνουν προοπτική 
κέρδους στους επενδυτές, 
πιστεύει ο κ. αναστασάτος, 
αλλά και άλλοι επικεφαλείς 
οικονομολόγοι: «το spread 
των ελληνικών ομολόγων 

έναντι των γερμανικών είναι διπλάσιο από 
της Πορτογαλίας και τριπλάσιο από της ισπα-
νίας, παρά το γεγονός ότι πολλά θεμελιώδη 
οικονομικά στοιχεία είναι παρόμοια» τονίζει 
ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank. 
«τη διαφορά κάνει μόνο η εμπιστοσύνη των 
αγορών» προσθέτει.

FAZ: Μετά την κρίση έρχεται η ανάπτυξη

ΑΑΔΕ: Όλες οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων 
για επαγγελματίες και επιχειρήσεις
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Τη σημαντική συνεισφορά του 
ομίλου οτε στην οικονομία, 
την κοινωνία και το περιβάλλον, 

αποτυπώνει ο απολογισμός Βιώσιμης 
ανάπτυξης του ομίλου για το 2017. 
με στοιχεία από 8 εταιρείες του ομί-
λου στην ελλάδα, την ρουμανία και 
την αλβανία, ο απολογισμός Βιώσιμης 
ανάπτυξης του ομίλου οτε παρουσι-
άζει το οικονομικό, κοινωνικό και πε-
ριβαλλοντικό του αποτύπωμα, καθώς 
και τη συνεισφορά του στην επίτευξη 
των Στόχων Βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων εθνών. Για πρώτη φορά φέ-
τος, στον απολογισμό περιλαμβάνο-
νται βίντεο στη νοηματική γλώσσα, με 
υποτιτλισμό και εκφώνηση, για τα άτο-
μα με προβλήματα ακοής και όρασης.
με όραμα να συμβάλλει σε έναν κό-
σμο καλύτερο για όλους, ο Όμιλος 
Oτε δημιουργεί τα δίκτυα του μέλλο-
ντος, φέρνοντας τη χώρα πιο κοντά 
στη νέα ψηφιακή εποχή, αναπτύσσει 
υπηρεσίες και προϊόντα που κάνουν 
καλύτερη την καθημερινότητα των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 
ενίσχυση της κοινωνίας και την ανά-
πτυξη των νέων. 
ακολουθούν συνοπτικά οι επιδόσεις 
του ομίλου οτε για το 2017, στους 
πέντε πυλώνες δράσης:

Ψηφιακή Κοινωνία
ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί 
προτεραιότητα για τον Όμιλο οτε. με 
επενδύσεις 800 εκατ. ευρώ το 2017, και 
συνολικό επενδυτικό πλάνο άνω των 
2 δισ. ευρώ έως το 2022 μόνο για την 
ελλάδα, στόχος του ομίλου οτε είναι η 
οπτική ίνα να φτάσει σε περισσότερες 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά. επιπλέον, 
αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής, ο 
Όμιλος αναπτύσσει προηγμένα προϊό-
ντα και υπηρεσίες, που αλλάζουν την 
εμπειρία των καταναλωτών, αλλά και 
προηγμένες λύσεις ICT, που στηρίζουν 
την πρόοδο των επιχειρήσεων. το 2017, 
ο Όμιλος οτε συμμετείχε σε 28 ερευνη-
τικά έργα, συγχρηματοδοτούμενα από 
την ευρωπαϊκή Ένωση για προηγμένες 
τεχνολογικές λύσεις. 

Καλύτερος Κόσμος για Όλους
Η κοινωνική συνεισφορά του ομί-
λου οτε το 2017 ξεπέρασε τα 4,2 

εκατ. ευρώ, προσφέροντας βοήθεια 
σε πάνω από 1,2 εκατ. ανθρώπους. 
Στις δράσεις του ομίλου με κοινωνι-
κό χαρακτήρα, περιλαμβάνονται το 
Πρόγραμμα υποτροφιών COSMOTE 
για φοιτητές με οικονομικές και κοι-
νωνικές δυσκολίες, καθώς και οι 
πρωτοβουλίες για τη διάδοση της 
εκπαιδευτικής μεθόδου S.T.E.M. 

(Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) στους μαθητές, μέσα 
από τους Πανελλήνιους διαγωνι-
σμούς και την ολυμπιάδα εκπαιδευτι-
κής ρομποτικής. 

Υπεύθυνη Εργασία & Ανάπτυξη 
μέσα από τη δραστηριότητά του, ο 
Όμιλος οτε συνεισφέρει στην ενίσχυ-

ση της απασχόλησης με πάνω από 75 
χιλ. άμεσες και έμμεσες θέσεις εργα-
σίας* -που αντιστοιχούν στο 1,9% της 
απασχόλησης στην ελλάδα. 
Στόχος του ομίλου, είναι να προσφέ-
ρει στους πάνω από 20.000 εργαζο-
μένους του ένα ασφαλές και δημιουρ-
γικό περιβάλλον, με δυνατότητες για 
ανάπτυξη και εκπαίδευση. το 2017, οι 
ώρες εκπαίδευσης των εργαζομένων 
ξεπέρασαν τις 343.000. 

Βιώσιμο Περιβάλλον για Όλους
αν και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών 
έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις μικρής 
κλίμακας, ο Όμιλος οτε έχει στόχο στα-
θερά να βελτιώνει την ενεργειακή του 
αποδοτικότητα και να μειώνει το περι-
βαλλοντικό του αποτύπωμα. το 2017, ο 
Όμιλος βελτίωσε κατά 18% την ενεργει-
ακή του αποδοτικότητα και μείωσε  κατά 
6,3% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές 
αερίων φαινομένου του Θερμοκηπίου 
σε σχέση με το 2016. δίνοντας έμφαση 
στην κυκλική οικονομία και την επιμή-
κυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, 
ο Όμιλος οτε το 2017 ανακύκλωσε το 
70% των παραγόμενων απορριμμάτων 
από τις δραστηριότητές του.

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 
Η υπεύθυνη λειτουργία του ομίλου 
οτε αποτυπώνεται επίσης στις δια-
δικασίες, τις πολιτικές και τους μηχα-
νισμούς που έχει αναπτύξει για την 
αντιμετώπιση εταιρικών κινδύνων, 
τη διαχείριση θεμάτων κανονιστικής 
συμμόρφωσης, ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, ασφάλειας και απορρήτου 
δεδομένων, ασφαλούς χρήσης της τε-
χνολογίας, ποιότητας προμηθειών και 
εφοδιαστικής αλυσίδας. ενδεικτικά, 
στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού, ο Όμιλος σήμερα μετρά 
πάνω από 1,8 εκατ. ενεργούς χρή-
στες των εμπορικών του εφαρμογών 
(applications), σε μηνιαία βάση.

ο Όμιλος οτε θα συνεχίσει να κάνει 
πράξη το όραμα του για έναν κόσμο 
καλύτερο για όλους, αποτελώντας 
σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής 
οικονομίας και κοινωνίας. 

* μελέτη ιοΒε για το ρόλο του ομίλου οτε, ως βασικό πυλώ-

να της ελληνικής οικονομίας και Κοινωνίας, μάρτιος 2018

Όμιλος ΟΤΕ:
Με την τεχνολογία και την υπεύθυνη λειτουργία 
συμβάλλει σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους
Δημοσιεύτηκε ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2017, 
με οπτικοακουστικό υλικό και για άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης



h e l l e n i c  m a i l  g u i d e s
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Ο νομός φθιώτιδας, με πρωτεύουσα 
την πόλη της λαμίας, βρίσκεται 
στην κεντρική Στερεά ελλάδα, στα 

σύνορα με τη Θεσσαλία, και βρέχεται από 
το μαλιακό και το βόρειο ευβοϊκό κόλπο.  
το κλίμα της φθιώτιδας είναι στα ορεινά 
μέρη ψυχρό, ενώ στα παράλια ήπιο το χει-
μώνα και δροσερό το καλοκαίρι.
ο νομός φθιώτιδας προσφέρεται τόσο για 
χειμερινές όσο και για καλοκαιρινές δια-

κοπές. Στα βουνά, στα δυτικά του νομού, 
μπορείτε να απολαύσετε την υπέροχη 
φύση, ενώ στις παραθαλάσσιες ανατολι-
κές περιοχές θα βρείτε πανέμορφες πα-
ραλίες και οργανωμένα τουριστικά θέρε-
τρα. Η φθιώτιδα φημίζεται ακόμη για τις 
λουτροπόλεις που διαθέτει, ενώ ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοποθεσίες 
ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως οι Θερ-
μοπύλες και η γέφυρα του Γοργοποτάμου.

Yπέροχη Φθιώτιδα
Λαμπρή ιστορία, πολιτισμός 
και θαυμάσιο φυσικό 
περιβάλλον



«Με ένα πλήθος ποιοτικών 
υποδομών και τουριστικών 
καταλυμάτων, η Φθιώτιδα καλύπτει 
τις επιθυμίες ακόμη και του πλέον 
απαιτητικού επισκέπτη, ενώ μία 
σειρά από ξεχωριστής σημασίας 
τόποι δίνουν την αίσθηση, ότι η 
επίσκεψη στην περιοχή αποτελεί 
τη σύνοψη μίας επίσκεψης 
σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Διαθέτοντας τόσο ορεινούς όσο και 
παραθαλάσσιους προορισμούς, η 
Φθιώτιδα είναι αναμφισβήτητα ο 
νομός των τεσσάρων εποχών»

«Η Λαμία, η Αμφίκλεια, η Ελάτεια, 
η Αταλάντη, ο Άγιος Κωνσταντίνος, 
η Στυλίδα, ο Δομοκός, ο 
Τυμφρηστός, η Μακρακώμη, η 
Σπερχειάδα και όλη η Φθιώτιδα 
είναι έτοιμη να υποδεχθεί 
επισκέπτες όλων των απαιτήσεων 
και ενδιαφερόντων. 
Σας περιμένουμε στη Φθιώτιδα!»

h e l l e n i c  m a i l  g u i d e s
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Μία μικρογραφία της χώρας μας 
συνιστά η ευρύτερη περιοχή της 
φθιώτιδας, με κάθε είδους ομορ-

φιές και τόπους ιστορικού, θρησκευτικού και 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και 
μία ποικιλομορφία εθίμων και παραδόσεων. 
ευρισκόμενη στην καρδιά της ελλάδας προ-
σφέρει πολλαπλές δυνατότητας στον επισκέ-
πτη αποτελώντας το ορμητήριο για εκδρομές 
τόσο σε ορεινές, όσο και σε νησιωτικές περιο-
χές όπως οι Βόρειες Σποράδες.
με ένα πλήθος ποιοτικών υποδομών και του-
ριστικών καταλυμάτων, η φθιώτιδα καλύπτει 
τις επιθυμίες ακόμη και του πλέον απαιτητι-
κού επισκέπτη, ενώ μία σειρά από ξεχωρι-
στής σημασίας τόποι δίνουν την αίσθηση, 
ότι η επίσκεψη στην περιοχή αποτελεί τη 
σύνοψη μίας επίσκεψης σε ολόκληρη την 
ελλάδα. διαθέτοντας τόσο ορεινούς όσο και 
παραθαλάσσιους προορισμούς, η φθιώτιδα 
είναι αναμφισβήτητα ο νομός των τεσσάρων 
εποχών.
- οι εθνικοί δρυμοί της οίτης και του Παρνασ-
σού προσφέρουν ένα άριστο πεδίο για κάθε 
φυσιολάτρη, αλλά και ένα μεγάλο αριθμό 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για μικρούς 
και μεγάλους
- οι ιαματικές πηγές των Καμένων Βούρλων, 
του Κονιαβίτη, των Θερμοπυλών, της υπάτης, 
του Καλλιδρόμου, του Πλατυστόμου, της Πα-
λαιοβράχας, της δρανίστας – Καΐτσας είναι 
μεταξύ των πιο φημισμένων φιλοξενώντας 
χιλιάδες επισκέπτες ετησίως
- τα αρχαιολογικά μουσεία της λαμίας και της 
αταλάντης, καθώς και το Βυζαντινό μουσείο 
υπάτης, φιλοξενούν εκθέματα από ολόκληρη 
την Κεντρική ελλάδα αποτελώντας σπουδαία 
σημεία διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς
- το Κάστρο της λαμίας, δεσπόζοντας πάνω 
από την κοιλάδα του Σπερχειού και με ορίζο-
ντα ως τον μαλιακό, είναι ένα ακόμη σημα-
ντικότατο σημείο αναφοράς της πρωτεύου-
σας της Στερεάς ελλάδας

- Η ιερά μονή αγάθωνος, στους πρόποδες 
της οίτης, είναι ένα σημείο τεράστιας ιστορι-
κής σημασίας και θρησκευτικής κατάνυξης, 
με τον επισκέπτη να έχει τη δυνατότητα να 
έρθει σε επαφή με τον ανεκτίμητης ομορφιάς 
περιβάλλοντα χώρο, όπου προστατεύονται 
όλα τα είδη της τοπικής χλωρίδας και πανίδας
- ο Γοργοπόταμος, με την περίφημη γέφυρα, 
αντιπροσωπεύει την εθνική ενότητα διατη-
ρώντας άσβεστη την ιστορική μνήμη σε ένα 
μαγευτικό καταπράσινο τοπίο ελάχιστα χιλιό-
μετρα από τη λαμία
- οι Θερμοπύλες, το αιώνιο διάβα μεταξύ Βο-
ρείου και νοτίου ελλάδας, καλούν πάντοτε 
για μια στάση στο μουσείο και στο άγαλμα 
του λεωνίδα μεταδίδοντας το μήνυμα του 
αγώνα για ελευθερία ενάντια σε υπέρτερες 
δυνάμεις
- Η Παύλιανη και η Βελίτσα, δύο πανέμορφα 
ορεινά θέρετρα της ευρύτερης περιοχής της 
λαμίας, καθώς και νοτιότερα η αμφίκλεια, 
αποτελούν ιδανικούς χώρους αναψυχής για 
την περίοδο του χειμώνα
- το αχλάδι, το ψαροχώρι της Βόρειας φθιώ-
τιδας, που δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε 
νησί, καθώς και πρόσβαση σε μοναδικές γα-
στριμαργικές απολαύσεις
- το μαυρίλο, στην αλπικής ομορφιάς δυτική 
φθιώτιδα, έλκει επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου, ενώ πασίγνωστη είναι η γιορτή του 
κάστανου που διοργανώνεται με τη συμμετοχή 
εκατοντάδων φθιωτών και όχι μόνο
- φυσικά, για το τέλος, δε θα μπορούσαν να 
παραληφθούν ο Άγιος Κωνσταντίνος, τα Κα-
μένα Βούρλα, η Σκάλα αταλάντης, ο Θεολό-
γος, οι ράχες και η Γλύφα, που αποτελούν 
τους διαχρονικά απόλυτους προορισμούς για 
επισκέπτες από ολόκληρη την ελλάδα
Η λαμία, η αμφίκλεια, η ελάτεια, η αταλάντη, 
ο Άγιος Κωνσταντίνος, η Στυλίδα, ο δομοκός, 
ο τυμφρηστός, η μακρακώμη, η Σπερχειάδα 
και όλη η φθιώτιδα είναι έτοιμη να υποδεχθεί 
επισκέπτες όλων των απαιτήσεων και ενδια-
φερόντων. Σας περιμένουμε στη φθιώτιδα!

Φθιώτιδα 
Επίσκεψη 
στην 
καρδιά της 
Ελλάδας

ΙωΑννηΣ ΣΑρΑΚΙωΤηΣ

Άρθρο του κ.Ιωάννη  Σαρακιώτη,
Δικηγόρου – Βουλευτή  Φθιώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στη 
MAIL
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Phthiotis is one of the regional units 
of Greece and it is  part  of the 
administrative region of Central 

Greece  and governed in the regional 
capital of Lamia. Phthiotis is bordered by 
Thessaly in the north and by the Malian 
and northern Euboean gulfs to the east. 
While it can get quite cold near the 
mountains during winter, the climate near 

the coast is mainly Mediterranean, with 
mild winters and cool summers.
With lush, unspoiled landscape of the 
mountain ranges to the west, stunning 
beaches and organized resorts to the east, 
Phthiotis is an ideal holiday destination 
all year round. The region is famous for its 
hot springs and historical sites such as the 
Thermopylae and the Gorgopotamos bridge.

h e l l e n i c  m a i l  g u i d e s

Wonderful Phthiotis
The Land of  Heroes  
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The Phthiotida region is almost like 
a small-scale example of the rest of 
Greece, condensed and filled with all 

kinds of natural beauty, historic, religious and 
archaeological sites, as well as a multitude of 
local customs and traditions. Situated in the 
heart of mainland Greece, vacationers can 
easily travel to both mountain or sea side 
resorts, whether it be on the mainland or the 
nearby archipelago, the Sporades.  Offering a 
variety of high quality accommodation and 
amenities for your vacation, Phthiotida is an 
ideal destination even for the most discerning 
travelers. At the same time, the range of 
varying sights the area offers, leaves visitors 
feeling like they have travelled  throughout 
the whole of Greece. Whether you are drawn 
to the coast, for a sea-side vacation, or 
whether a mountain-side retreat is more to 
your liking, Phthiotida is undoubtedly the 
region of all seasons.  
- The Oeta and Parnassos Natural Parks offer 
an excellent setting for anyone looking to 
hike and enjoy unspoiled natural landscapes, 
as well as many educational activities for 
both children and adults.
- The hot springs in Kamena Vourla, 
Koniavitis, Thermopylae, Ypatis, Kallidromos, 
Platistomos, Palaiovracha, Dranistas – Kaitsas 
are some of the most famous in the area, 
visited by thousands each year.
- The Archaeological museums of Lamia and 
Atalanti, along with the Byzantine museum 
of Ypati, display exhibits from all over Central 
Greece, making them the most important 
cultural heritage reliquaries in the area.
- The Castle of Lamia, another compelling 
cultural site of the capital of Central Greece, 
overlooks the valley of the Spercheios river, 
all the way to the Malian Sea.
- At the foothills of mount Oeta, the 

Agathonos Monastery is a remarkable 
landmark of great historic and religious 
importance, giving visitors a chance to 
admire all kinds of protected local wildlife 
and fauna that surround the monastery.
- The village of Gorgopotamos, along with 
its famous bridge, is a standing symbol of 
national unity, located just a few kilometers 
away from the capital, Lamia, amidst a 
magnificent lush landscape.
- Thermopylae, the perennial passage 
between North and South Greece and a 
perpetual symbol for fighting for one’s 
freedom against incredible odds, warrants a 
visit not only for the statue of Leonidas, but 
also for its museum.
- The villages of Pavliani and Velitsa, two 
majestic mountain resorts near Lamia, along 
with Amfikleia, are ideal for your winter 
vacations.
- A fishing village with an Aegean-island feel, 
Ahladi, located to the north of Phthiotida, 
is an ideal destination for those seeking to 
indulge in a unique gastronomic delights.
- To the west of Phthiotida, the alpine village 
of Mavrilos, attracts tourists all year round 
and is famous for the Chestnut Festival, held 
there every year and organized by hundreds 
of inhabitants.
- Finally, this listing would not be complete 
without mentioning Agios Konstantinos, 
Kamena Vourla, Skala of Atalanti, Theologos, 
Raches and Glyfa – favorite holiday 
destinations for vacationers from all over 
Greece. 
Cities like Lamia, Amfikleia, Elateiaa, Atalanti, 
Agios Konstantinos, Stylida, Domokos, 
Tymfristos, Makrakomi, Spercheiada and 
the whole of Phthiotida await travelers of all 
tastes and interests.
See you in Phthiotida!

Phthiotida  
Journey into the 
heartland of Greece
Phthiotida is undoubtedly 
the region of all seasons
See you in Phthiotida!

IoannIs sarakIoTIs

Article written for the Hellenic Mail by Ioannis 
Sarakiotis,
Lawyer –SYRIZA Member of the Hellenic Parliament  
Parliamentary Representative for Phthiotida 

“Offering a variety of high quality 
accommodation and amenities 
for your vacation, Phthiotida is 
an ideal destination. At the same 
time, the range of varying sights 
the area offers, leaves visitors 
feeling like they have travelled 
throughout the whole of Greece. 
Whether you are drawn to the 
coast, for a sea-side vacation, or 
whether a mountain-side retreat 
is more to your liking, Phthiotida 
is undoubtedly the region of all 
seasons.”

“Cities like Lamia, Amfikleia, 
Elateia, Atalanti, Agios 
Konstantinos, Stylida, Domokos, 
Tymfristos, Makrakomi, 
Spercheiada and the whole of 
Phthiotida await travelers of all 
tastes and interests.
See you in Phthiotida!”



Κύριε Πρόεδρε, η Φθιώτιδα είναι ένας 
ευλογημένος τόπος με υπέροχη φύση, 
πανέμορφη θάλασσα, εκπληκτικά ια-
ματικά λουτρά αλλά και φανταστικές 
διαδρομές στο βουνό. Θα θέλατε να 
μας πείτε  τη γνώμη σας για την περαι-
τέρω ανάπτυξη της περιοχής;
ο νομός φθιώτιδας διαθέτει ένα πλού-
σιο απόθεμα πόρων για την ανάπτυξη 
των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 
που ωστόσο παραμένει σε μεγάλο βαθ-
μό ακόμη αναξιοποίητο. Η τουριστική 
εικόνα μας οφείλει να στηριχθεί στα 
ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά, σε εκείνα 
που τη διαφοροποιούν από τις ανταγω-
νιστικές περιοχές στην ελλάδα και στο 
εξωτερικό και αποτελούν τα συγκριτικά 
της πλεονεκτήματα: τον πολιτισμό και 
το φυσικό περιβάλλον. Όμως δεν αρκεί 
η ύπαρξη ενός πλούσιου αποθέματος 
σε αντίστοιχους τουριστικούς πόρους 
για τη προσέλκυση επενδύσεων και 
τουριστών. απαιτείται η ανάδειξη των 
αξιοποιήσιμων πόρων, η ανανέωση και 
διαφοροποίηση της τουριστικής εικό-
νας της περιοχής μας μέσα από συγκε-
κριμένα και νέα τουριστικά προϊόντα, 
προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του 
τόπου μας. Η ανάπτυξη των ειδικών μορ-
φών τουρισμού, με στόχο την διεύρυνση 

του τουριστικού προϊόντος, η διάχυση της 
τουριστικής ανάπτυξης και η άμβλυνση 
της εποχικότητας, αποτελούν σημαντικά 
ζητήματα. τέλος, επιβάλλεται η υιοθέτη-
ση δράσεων για αναπτυσσόμενους και ει-
δικούς -(ορεινές περιοχές)- τουριστικούς 
προορισμούς με την ταυτόχρονη διασύν-
δεσή τους με προορισμούς ιαματικού και 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος, που η φθι-
ώτιδα θεωρείται χαρισματική σε αυτούς 
τους τομείς.

Θα θέλατε να μας μιλήσετε για τις ενέργειες   
στις οποίες προβαίνετε  για την προβολή 
των προϊόντων και υπηρεσιών του Νομού 
σας αλλά και τις δράσεις του Επιμελητηρίου 
Φθιώτιδας; 
το επιμελητήριο μας, εργάζεται συστη-
ματικά για την ενίσχυση της επιχειρηματι-
κότητας και την ενδυνάμωση του οικονο-
μικού ρόλου της περιοχής μας. Όλο αυτό 
το διάστημα έχουμε αναπτύξει συγκε-
κριμένη εκθεσιακή πολιτική και έχουμε 
συμμετάσχει κατά καιρούς στις μεγαλύ-
τερες εκθέσεις προϊόντων του εξωτερι-
κού προωθώντας και υποστηρίζοντας τις 
τοπικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της συ-
γκεκριμένης εκθεσιακής μας πολιτικής και 

των δράσεων εξαγωγικού προσανατολι-
σμού, υποστηρίζουμε τις δυναμικές επι-
χειρήσεις του πρωτογενούς μας τομέα, 
συμμετέχοντας σε μεγάλες εκθέσεις του 
εσωτερικού και του εξωτερικού επιδοτώ-
ντας μέρος της συμμετοχής τους.  Κύριο 
μέλημά μας είναι τα τοπικά μας προϊόντα, 
να γίνουν ευρύτερα γνωστά, να βγουν 
δυναμικά στο εξωγενές περιβάλλον και 
να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στην 
παγκόσμια αγορά. 
ακόμη, μέσα από ένα λειτουργικό και 
σύγχρονο portal που διαθέτουμε, ενη-
μερώνουμε και υποστηρίζουμε τις επι-
χειρήσεις  - μέλη ως προς την αναζήτη-
ση συνεργασιών από άλλες χώρες και 
προσπαθούμε να δικτυώσουμε τους 
ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. Στα 
πλαίσια εξωτερίκευσης των διαδικασιών 
μας υιοθετούμε ευέλικτες διαδικασίες με 
τη συμμετοχή όλων των επιχειρηματιών 
– μελών μας, με κύριο στόχο να υπάρχει 
πληροφόρηση για τα πεπραγμένα και τις 
δραστηριότητες μας. επιπλέον, το ζήτη-
μα της εξειδίκευσης, κατάρτισης και ενη-
μέρωσης είναι στην επιχειρησιακή μας 

ατζέντα. μέσα από στοχευμένες ημερίδες, 
εκδηλώσεις, συνέδρια και σεμινάρια, είμα-
στε δίπλα στον επιχειρηματία και τον υπο-
ψήφιο επενδυτή παρέχοντας ουσιαστική 
και ολοκληρωμένη ενημέρωση. ακόμη, 
σε συνεργασία με φορείς της Περιφέρειας, 
σχεδιάζουμε και συντάσσουμε προτάσεις 
για την κατάρτιση του αναπτυξιακού πλά-
νου της Περιφέρειάς μας και συμμετέχου-
με ενεργά σε κάθε διαβούλευση που αφο-
ρά την τοπική μας οικονομία και κοινωνία. 
εμείς ως διοίκηση του επιμελητηρίου φθι-
ώτιδας, προσπαθούμε  να αξιοποιήσουμε 
την τεχνογνωσία της περιοχής, να ενισχύ-
σουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 
και να αντιμετωπίσουμε τις διαθρωτικές 
αδυναμίες της τοπικής οικονομίας. Η φθι-
ώτιδα θεωρούμε ότι μπορεί να διεκδική-
σει δυναμικά τη θέση που τις αξίζει στον 

«Ο Νομός Φθιώτιδας διαθέτει ένα πλούσιο απόθεμα πόρων για 
την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που ωστόσο 
παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακόμη αναξιοποίητο. Η τουριστική εικόνα 
μας οφείλει να στηριχθεί στα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά, σε εκείνα 
που τη διαφοροποιούν από τις ανταγωνιστικές περιοχές στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό και αποτελούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα: 
τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον» 
«Το Επιμελητήριο μας, εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και την ενδυνάμωση του οικονομικού ρόλου της 
περιοχής μας. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένη 
εκθεσιακή πολιτική και έχουμε συμμετάσχει κατά καιρούς στις 
μεγαλύτερες εκθέσεις προϊόντων του εξωτερικού προωθώντας και 
υποστηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις»

«Εμείς, όμως, θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Να αναδεικνύουμε 
τα προβλήματα και να διεκδικούμε, με επιμονή, την επίλυσή τους.  
Κράτος και αγορά οφείλουν να λειτουργήσουν ως σύμμαχοι προς 
αυτή την κατεύθυνση. Η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των 
Επιμελητηρίων, μέσω όμως ενός κεντρικού αναπτυξιακού πλάνου της 
χώρας με εθνική στρατηγική, καθώς και η διαμόρφωση ενός γόνιμου 
φορολογικού πλαισίου, θα αποτελέσει ένα κρίσιμο βήμα»

h e l l e n i c  m a i l  g u i d e s
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εγχώριο χάρτη και να αναδείξει όλες τις 
δυνατότητες και τις δυναμικές που απαι-
τούνται, ώστε να καταστεί σημείο ανα-
φοράς της Περιφερειακής οικονομίας 
της ευρύτερης Κεντρικής ελλάδας.  

Κύριε Κυρίτση, μπορείτε να μας περι-
γράψετε συνοπτικά πώς κρίνετε τη γε-
νική κατάσταση των επιχειρήσεων του 
Νομού σας;
Η παρατεταμένη κρίση έχει πλήξει ση-
μαντικά τον ευρύ κύκλο του εμπορίου 
και αυτό των ελευθέρων επαγγελματιών, 
δηλαδή τη βάση του κοινωνικού στρώ-
ματος που συγκροτούσε τη λεγόμενη 
μεσαία τάξη. Όλοι αυτοί, όλοι εμείς, δέ-
χθηκαν και δέχονται τις συνέπειες της 
μεγάλης και μακράς ύφεσης που περιο-
ρίζει δραστηριότητες συνδεδεμένες με 
την κατανάλωση των λεγόμενων διαρ-
κών αγαθών και των υπηρεσιών.
Στη χώρα μας σήμερα επιβάλλεται καθε-

στώς αυξημένης επιτήρησης και μέσα σε 
αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, 
είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε 
τις επιχειρήσεις μας να παράξουν πλούτο, 
να υιοθετήσουμε πολιτικές που θα τονώ-
σουν την απασχόληση με παράλληλη μεί-
ωση των φορολογικών συντελεστών.
Η δημόσια διοίκηση σήμερα, οφείλει να 
τοποθετήσει στο επίκεντρο τις δυνάμεις 
της υγιούς επιχειρηματικότητας, απενο-
χοποιώντας το επιχειρείν, παρέχοντας 
ανάσα στις επιχειρήσεις για την καθημε-
ρινή μάχη που δίνουν για να κρατηθούν 
ανοικτές.
Όλοι εμείς καθημερινά προσπαθούμε να 
στηρίξουμε την πραγματική οικονομία 
και στοχοποιούμαστε μονίμως ως ύπο-
πτοι και υπαίτιοι,  για τα δεινά της οικονο-
μικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλ-
θει η χώρα. 
τα ζητήματα που μας απασχολούν πολλά: 
• Οι τράπεζες, οι οποίες αδυνατούν να 
εξυπηρετήσουν τις επιχειρήσεις που αντι-
μετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευ-
στότητας και δεν έχουν πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση. 
• Η υψηλή και άδικη φορολόγηση και τα 
εξοντωτικά πρόστιμα που μας επιβάλλο-
νται.
• Οι κατασχέσεις, οι πλειστηριασμοί, η 
ανύπαρκτη ιατροφαρμακευτική κάλυ-
ψη, η συρρίκνωση της αγοραστικής μας 
δύναμης, η ανεργία που χτυπάει κόκκινο 
στο νομό μας και την Περιφέρεια.
• Η σημαντική απώλεια των θέσεων ερ-
γασίας, η μαζική εξαφάνιση των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων και η αύξηση του 
πληθυσμού που ζει κοντά στο όριο της 
φτώχειας.
τα χρέη συσσωρεύονται γιατί οι επιχει-
ρήσεις και οι επαγγελματίες, στη συντρι-
πτική τους πλειονότητα, πολύ απλά δεν 
έχουν να πληρώσουν. Και δεν έχουν, όχι 
εξαιτίας κακών πρακτικών, αλλά γιατί πα-
λεύουν να επιβιώσουν σε μια οικονομία 
που έχει συρρικνωθεί κατά 25% τα τελευ-
ταία χρόνια. 
Χρειάζεται πρωτίστως ανατροπή της 
άσχημης ψυχολογίας που υπάρχει αυτή 
τη στιγμή στην αγορά και διακατέχει το 
σύνολο σχεδόν του επιχειρηματικού κό-
σμου, με λήψη μέτρων που να μπορούν 

να βοηθήσουν τον επιχειρηματία. 
Κυρίως, όμως, χρειαζόμαστε ένα βιώσιμο 
φορολογικό περιβάλλον. με λιγότερους 
φόρους και κίνητρα για τις επιχειρήσεις, 
ώστε όχι μόνο να παραμείνουν στη ζωή, 
αλλά και να ορθοποδήσουν. να μπορέ-
σουν να κάνουν επενδύσεις που θα τονώ-
σουν την ανταγωνιστικότητά τους. Για να 
μπορέσουν οι χιλιάδες ικανοί επιστήμονες 
επαγγελματίες που διαθέτει σήμερα η 
χώρα, να παραμείνουν εδώ και να στηρί-
ξουν την ανάκαμψή της.
Για να κερδίσει το στοίχημα της ανάκαμ-
ψης, για να μπορέσει να αποκαταστήσει 
σταδιακά το επίπεδο ζωής των πολιτών 
της, η χώρα μας και η περιοχή μας κατ’ε-
πέκταση, δεν έχει άλλη επιλογή από το να 
στηριχθεί στις δυνάμεις του ιδιωτικού το-
μέα. Για αυτό το στόχο, χρειάζεται ακόμη 
πολλή προσπάθεια. 
εμείς, όμως, θα συνεχίσουμε να είμαστε 
εδώ. να αναδεικνύουμε τα προβλήματα 
και να διεκδικούμε, με επιμονή, την επί-
λυσή τους.  Κράτος και αγορά οφείλουν 
να λειτουργήσουν ως σύμμαχοι προς 
αυτή την κατεύθυνση. Η ενίσχυση του 
αναπτυξιακού ρόλου των επιμελητη-
ρίων, μέσω όμως ενός κεντρικού ανα-
πτυξιακού πλάνου της χώρας με εθνική 
στρατηγική, καθώς και η διαμόρφωση 
ενός γόνιμου φορολογικού πλαισίου, θα 
αποτελέσει ένα κρίσιμο βήμα.

Εμείς 
θα συνεχίσουμε 
να είμαστε εδώ

ΑθΑνΑΣΙΟΣ ηλ. ΚΥρΙΤΣηΣ

Συνέντευξη του 
κ. Αθανάσιου Ηλ. 
Κυρίτση
Προέδρου Επιμε-
λητηρίου Φθιώτι-
δας στη  MAIL



Κύριε Δήμαρχε, η Φθιώτιδα δεν έχει να 
ζηλέψει τίποτα από καμία άλλη τουρι-
στική περιοχή της Ελλάδας. Συνδυάζει 
βουνό και θάλασσα, πράσινο και γαλά-
ζιο. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για την 
περιοχή μας;
Πράγματι ο νομός φθιώτιδας συνδυάζει 
πολλές φυσικές ομορφιές και θαλάσσιες 
και ημιορεινών περιοχών εναλλακτικού 
τουρισμού, θρησκευτικού τουρισμού, 
ιαματικού τουρισμού που δεν υπάρχει 
σε τόσο μεγάλη έκταση στην υπόλοιπη 
χώρα. Στο νομό φθιώτιδας συγκεκριμέ-
να έχουμε πέντε σημεία θερμαλισμού, 
αλλά είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό 
ανοργάνωτα, όπως και ο υπόλοιπος του-
ρισμός. αν και ξεκίνησε πριν από περί-
που εβδομήντα χρόνια από τον Κωνστα-
ντίνο Καραμανλή η δημιουργία τριών 
– τεσσάρων κέντρων στην ελλάδα, ένα 
εκ των οποίων ήταν τα Καμένα Βούρλα, 
που κυρίως απευθύνονταν σε εσωτερικό 
τουρισμό, αν και είμαστε στο κέντρο της 
ελλάδας, δεν έχουμε σοβαρές και ταυ-
τοποιημένες επιχειρήσεις γιατί πολλές 
από αυτές έχουν κλείσει στο παρελθόν. 
Συγκεκριμένα και στο δήμο λοκρών, 
δύο μεγάλες επιχειρήσεις που μεσουρα-
νούσαν πριν από είκοσι και τριάντα χρό-
νια, το «Καλυψώ Club» και το ξενοδοχείο 
«Παυλόπουλου» παραμένουν ανενεργά 
πάνω από είκοσι χρόνια. υπάρχει όμως 
μια συγκεκριμένη δραστηριότητα που 
έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα με 
την απόφαση του Στε να ξεμπλοκάρει το 
λεγόμενο «αταλάντη Hills» και αναμένε-
ται να γίνει μια μεγάλη επένδυση. 
ο δήμος των λοκρών έχει μια παραλιακή 
ζώνη μήκους ογδόντα έξι χιλιομέτρων, 
με μικρή σχετικά τουριστική ανάπτυξη, 
εσωτερικού τουρισμού κυρίως. φέτος 
παρουσιάζεται με το διεθνές σύστημα 
ενοικίασης μονοκατοικιών ή  διαμερι-
σμάτων, μεγάλη προσέλευση σε όλη την 
παραλιακή μας ζώνη. είμαστε ένας κατα-
πράσινος δήμος περιτριγυρισμένος από 
φυσικό περιβάλλον και από θάλασσα. εί-
μαστε ο μοναδικός δήμος στην ελλάδα 
που έχει έξι γαλάζιες σημαίες. Όλες μας 
οι παραλίες είναι διαθέσιμες, με πάρα 
πολύ μεγάλη συμβολή του δήμου. το 
επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται 
επενδύσεις με αγοραπωλησίες οικοπέ-
δων. αλλά περιμένουμε και μεγάλους 
επενδυτές οι οποίοι θα προχωρήσουν 
στην κατεύθυνση της αξιοποίησης και 
του θρησκευτικού τουρισμού. ο δήμος 
μας έχει δέκα μοναστήρια, πάνω από 
τριακόσιες εκκλησίες και ξωκλήσια. ο 
δήμος λοκρών έχει πολύ μεγάλη ιστο-
ρική παρακαταθήκη. υπολογίστε το γε-
γονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή 
άλλος δήμος στην ελλάδα που να έχει 
εγκατεστημένες τέσσερεις αρχαιολογι-
κές σχολές, δύο αμερικάνικες, μία ελλη-
νική και μία γερμανική, οι οποίες πραγ-
ματοποιούν συνεχώς επενδύσεις και 
ανασκαφές. δυστυχώς, όμως, και ο τομέ-
ας αυτός έχει πάει πάρα πολύ πίσω, γιατί 
η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα μεγάλης 
καθυστέρησης στην ανάδειξη και στην 
παρουσίαση αυτών. φανταστείτε επίσης 
ότι στην Στερεά ελλάδα δε γινόταν κανέ-
να συνέδριο, μέχρι το 2012 που πραγμα-
τοποιήσαμε στο δήμο λοκρών. αλλά η 
Στερεά ελλάδα υπαγόταν στη Θεσσαλία 
για τα αρχαιολογικά ευρήματα. 

Περιμένουμε λοιπόν, δύο – τρεις μεγάλες 
επενδύσεις το επόμενο διάστημα ώστε 
να μπορέσουν ως leader να έχουν μιας 
ιδιαίτερης σημασίας προστιθέμενη αξία. 
δηλαδή οι μικρές ιδιόκτητες επιχειρήσεις 
δεν μπορούν να προσελκύσουν τον τουρι-
σμό, γιατί ταυτόχρονα με το θρησκευτικό 
τουρισμό και την αρχαία ιστορία, έχουμε 
και νεότερα ιστορικά κειμήλια για πολλά 
ιστορικά γεγονότα, όπως είναι η γνωστή 
μάχη του μαρτίνου που έδωσε πολύ με-
γάλη ώθηση  στην απελευθέρωση της πα-
τρίδας μας. επίσης υπάρχουν φαράγγια, 
σπήλαια και πολλές ποικίλες ομορφιές 
που είναι αναξιοποίητες.

Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας το 
όραμά σας για τη Λοκρίδα και τη Φθιώ-
τιδα;
είναι ένας δήμος φιλικός προς το περι-
βάλλον. Ένας δήμος που μαζί με τη γε-
ωργία και την κτηνοτροφία συνδυάζει 
την ήπια βιομηχανική παραγωγή. μην 
ξεχνάτε ότι διαθέτουμε το μεγαλύτερο 
εργοστάσιο στην ευρώπη, τη λαρΚο. Όλα 
αυτά σε συνδυασμό με το πράσινο περι-
βάλλον, όπως η δημιουργία πολλών μονο-
πατιών μέσω των προγραμμάτων leader 
προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες κάθε 
χρόνο, δύνανται να μετατρέψουν την πε-
ριοχή σε ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών. 
Η αύξηση της επισκεψιμότητας αυτής 
της ουσιαστικά παρθένας τουριστικά πε-
ριοχής του δήμου των λοκρών, τόσο της 
παραθαλάσσιας όσο και της ορεινής και 
ημιορεινής, με αξιοποίηση του εκκλησια-
στικού και ιστορικού τουρισμού, θα δώσει 
προστιθέμενη αξία στον τόπο. επίσης με 
ενοικιάσεις κατοικιών, που είναι μια νέα 
παγκόσμια κατεύθυνση για όλο το χρό-
νο, μπορεί να ανέβει το τοπικό εισόδημα. 
αλλά και με δημιουργία νέων μεγάλων 
μονάδων, γιατί, ως γνωστόν,  έχει κορε-
στεί τόσο η Πελοπόννησος όσο και η νη-
σιωτική ελλάδα, άρα είναι μονόδρομος οι 
επενδύσεις να έρθουν προς τη δική μας 
περιοχή. Σημασία έχει όταν αυτό συμβεί 
να συνδυάσουμε και να συνδέσουμε την 

εξαιρετικής ποιότητας τοπική παραγωγή, 
τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγω-
γής που διαθέτουμε ώστε να επιτύχουμε 
και μεγαλύτερη απασχόληση αλλά και 
μία προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες που παρέχουμε, η οποία εί-
ναι απαραίτητη για να αναβαθμιστεί και 
να αναπτυχθεί η περιοχή μας.

Κύριε Δήμαρχε, θα θέλατε να μας μιλή-
σετε για τα τοπικά προϊόντα; Αλλά και 
επίσης θα θέλαμε να μας προτείνετε το-
πικά πιάτα που πρέπει να δοκιμάσουμε 
οπωσδήποτε;  
Ξεκινάμε από τη φυτική παραγωγή. 
Έχουμε πολύ καλό ελαιόλαδο, πολύ κα-
λές ελιές, η μισή παραγωγή των ελιών 
Καλαμών της ελλάδας παράγεται στο 
δήμο των λοκρών. Πολύ καλό μέλι, περι-
ώνυμο μέλι το οποίο έχει βραβευτεί εδώ 
και πενήντα χρόνια από διάφορες εκθέ-
σεις, όπως είναι το μέλι του μαρτίνου, 
της μαλεσίνας, του Θεολόγου και των 
ορεινών περιοχών. είναι η γνωστή πατά-
τα των λιβανατών εξαιρετικής ποιότητας, 
είναι η φέτα, τα τυροκομικά προϊόντα, το 
πολύ καλό κρασί που παράγουν πολλές 
μικρομεσαίες και μία μεγάλη επιχείρηση 
στο δήμο των λοκρών. Θα έλεγα ότι αυ-
τός ο τόπος εδώ είναι ευλογημένος, έχει 
όλη την παραγωγική δυναμική, η οποία 
και για τους αθηναίους και για όλους τους 
κατοίκους της ελλάδας, ως κέντρο της ελ-
λάδας με τα πολύ καλά οδικά δίκτυα που 
διαθέτουμε είναι εύκολα προσβάσιμη. 
οι τιμές είναι πολύ καλές, πολύ ανταγωνι-
στικές, χαμηλές σε σχέση με άλλες περι-
οχές και για τα προϊόντα αλλά και για τα 
τουριστικά καταλύματα. απλώς θέλουμε 
μία βοήθεια και ενίσχυση στη κατεύθυνση 

που ανέφερα προηγουμένως. Για παράδειγ-
μα ο δήμος διεκδικεί το «Καλυψώ Club» για 
ενοικίαση από το δημόσιο, που μέχρι τώρα 
δεν μας το έχει παραχωρήσει, για να μπο-
ρέσει να γίνει ένας διεθνής διαγωνισμός 
και να αναλάβει ένας επιχειρηματίας τη 
λειτουργία του. Έτσι θα δημιουργούνταν 
διακόσιες θέσεις εργασίας. υπάρχει όπως 
καταλαβαίνετε σε αδράνεια δυναμικό, το 
οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί, προκειμένου 
να δουλέψουν οι άνθρωποι, να φέρουν 
χρήματα στην περιοχή μας, ώστε να ανα-
βαθμιστεί η τουριστική κίνηση.

h e l l e n i c  m a i l  g u i d e s
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Δήμος Λοκρών 
Ένας καταπράσινος 
δυναμικός Δήμος 
περιτριγυρισμένος 
από θάλασσα

ΠΑνΑΓΙωΤηΣ ΔΙΟλΕΤΤΑΣ

Συνέντευξη του 
Δημάρχου Λοκρών 
κ. Νικολάου Λιόλι-
ου στη Mail

«Πράγματι ο νομός Φθιώτιδας συνδυάζει πολλές φυσικές ομορφιές 
και θαλάσσιες και ημιορεινών περιοχών εναλλακτικού τουρισμού, 
θρησκευτικού τουρισμού, ιαματικού τουρισμού που δεν υπάρχει σε 
τόσο μεγάλη έκταση στην υπόλοιπη χώρα»

«Υπάρχει όμως μια συγκεκριμένη δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει 
το τελευταίο διάστημα με την απόφαση του ΣτΕ να ξεμπλοκάρει 
το λεγόμενο «Αταλάντη Hills» και αναμένεται να γίνει μια μεγάλη 
επένδυση» 

«Φέτος παρουσιάζεται με το διεθνές σύστημα ενοικίασης 
μονοκατοικιών ή  διαμερισμάτων, μεγάλη προσέλευση σε όλη 
την παραλιακή μας ζώνη. Είμαστε ένας καταπράσινος Δήμος 
περιτριγυρισμένος από φυσικό περιβάλλον και από θάλασσα. Είμαστε 
ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει έξι γαλάζιες σημαίες. Όλες 
μας οι παραλίες είναι διαθέσιμες, με πάρα πολύ μεγάλη συμβολή του 
Δήμου. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται επενδύσεις με 
αγοραπωλησίες οικοπέδων. Αλλά περιμένουμε και μεγάλους επενδυτές 
οι οποίοι θα προχωρήσουν στην κατεύθυνση της αξιοποίησης και του 
θρησκευτικού τουρισμού»



H δημοτική φιλαρμονική λαμίας απο-
τελεί μια από τις παλαιότερα ιδρυ-
θείσες φιλαρμονικές της ελλάδας 

(1896) και έναν από τους σπουδαιότερους 
πολιτιστικούς φορείς της πόλης αλλά και 
της χώρας μας. από την ίδρυσή της έως 
σήμερα έχει να επιδείξει ένα σημαντικό και 
ποικίλο έργο στον τομέα του πολιτισμού , 
προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε διάφο-
ρες θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις ,συμμετέχοντας σε εθνικές 
εορτές και πραγματοποιώντας διακεκριμέ-
νες εμφανίσεις, όπως συναυλίες και παρελά-
σεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. διαρκής 
στόχος της είναι η διατήρηση, η βελτίωση 
και η διάδοση της μουσικής κληρονομιάς 
μας, και κυρίως η προσφορά δωρεάν μου-
σικής παιδείας.
Η δΗμοτιΚΗ φιλαρμονιΚΗ λαμιαΣ είναι 
η πρώτη ελληνική φιλαρμονική που προ-
σκλήθηκε και έδωσε συναυλία στις 7 οκτω-
βρίου 1995, στο μέγαρο μουσικής αθηνών, 
όπου κατάφερε να αποσπάσει τα καλύτερα 
σχόλια. τον ιούνιο του 1996 εκπροσώπησε 
επάξια την ελλάδα στο Παγκόσμιο φεστι-
βάλ φιλαρμονικών που έγινε στοVillefrance 
της Γαλλίας.H παρουσία και οι δραστηρι-
ότητές της έχουν διεθνή χαρακτήρα με 
συμμετοχή σε μουσικές εκδηλώσεις σε όλο 
τον κόσμο, μεταξύ των οποίων στη μόσχα 
,στον Καναδά ,στη αυστρία ,στην ισπανία, 
στο San Remo (ιταλία),στη Βαρσοβία (Πο-
λωνία), στη νέα υόρκη.

από το χθές...

h e l l e n i c  m a i l  g u i d e s
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Στις κορυφαίες εκδηλώσεις της δημοτι-
κής φιλαρμονικής λαμίας συγκαταλέ-
γεται και η υπερατλαντική αποστολή 

που πραγματοποίησε το 2001 στην Florida 
των Η. Π. α , μετά από επίσημη πρόσκληση 
της ελληνικής ομογένειας , προκειμένου να 
παραστεί στην μεγαλειώδη παρέλαση που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο για τον εορτασμό 
της επετείου της 25ης μαρτίου.
εξαιρετικά ιστορικής σημασίας και ανάλογης 
σπουδαιότητας γεγονός για την πορεία της 
δημοτικής φιλαρμονικής λαμίας ,υπήρξε και 
η επίσημη πρόσκληση από το Σεπτό οικουμε-
νικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και 
τον Πατριάρχη του Γένους κ. κ Βαρθολομαίο 
να επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη και να 
παραστεί σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις 
εκεί.
H συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην 
ιστορική μονή αγίου Γεωργίου του Κουδουνά 
στα Πριγκιποννήσια στις 27 ιουλίου 2004, πα-
ρουσία του ιδίου, των αρχών της Πόλης, του 
Συνδέσμου αποφοίτων Ζωγραφείου λυκείου 
, και σύσσωμης της ομογένειας υπήρξε ιστο-
ρικός σταθμός τόσο για την ίδια όσο και για το 
οικουμενικό Πατριαρχείο και το εναπομείναν 
στοιχείο ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.

Δημοτική 
Φιλαρμονική 
Λαμίας

...στο σήμερα



Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2013. 
αριθμεί πάνω από 250 μέλη και 
έχει έδρα την πόλη της λαμίας.

διοικείται από 5 μελές διοικητικό Συμ-
βούλιο. Πρόεδρος από την ίδρυση του 
Συλλόγου έως σήμερα είναι ο καθηγη-
τής φυσικής αγωγής Γεωργαντζάς Κων-
σταντίνος.
διατηρεί τμήματα παραδοσιακών χο-
ρών ενηλίκων και παιδιών. 
Έχει συμμετάσχει σε χορευτικά φεστι-
βάλ σε όλη την ελλάδα (Έδεσσα, Κοζά-
νη, Σαντορίνη, Σύρο, Πάρο,νάξο, ιτέα 
φωκίδας, ορχομενό Βοιωτίας κ. α.). Συμ-
μετέχει στα περισσότερα από τα πολιτι-
στικά δρ΄πωμενα της πόλης της λαμίας.
διοργανώνει συχνά εκδρομές πολιτιστι-
στικού περιεχομένου για τα μέλη του 
καθώς και σεμινάρια παραδοσιακών 
χορών.
το βεστιάριο του Συλλόγου εμπλουτί-
ζουν πιστά αντίγραφα φορεσιών από 
τη ρούμελη ,τη μ ασία, τη Σάμο και την 
Ήπειρο.
δύο είναι οι κύριες εκδηλώσεις που δι-
οργανώνει ο Σύλλογος στη λαμία, την 
Χειμερινή χοροεσπερίδα το φεβρου-
άριο και τη Θερινή Γιορτή λήξης τον 
ιούνιο.

h e l l e n i c  m a i l  g u i d e s
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Ονομάζομαι Γεωργαντζάς Κων-
σταντίνος. Γεννήθηκα το 1965 
στην Καρδίτσα. Παντρεμένος 

με δύο παιδιά διαμένω μόνιμα στη λα-
μία από το 1988. εργάζομαι  25 χρόνια 
ως εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής στην 
α/θμια εκπ/ση φθιώτιδας με οργανική 
θέση στο 13 δημοτικό Σχολείο λαμίας.
αποφοίτησα από το τεφφα Θεσσαλονί-
κης το 1988.
από το 1992 διδάσκω παραδοσιακούς 
χορούς σε πλήθος Συλλόγων της περιο-
χής φθιώτιδας.
από το 2013 που ιδρύθηκε ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Πήγασος λαμίας αναλαμ-
βάνω την προεδρία του Συλλόγου και 
την διδασκαλία των παραδοσιακών χο-
ρών στα τμήματα ενηλίκων.

Η ψυχή του 
Πήγασου 
Λαμίας 

ΓΕωρΓΑνΤζΑΣ ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΣ

Πήγασος Λαμίας



Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η περιο-
χή κατοικείται τουλάχιστον από την 5η χι-
λιετία π.Χ. Στο τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ., 

το μέρος αποικίστηκε από τους Κάρες, τους λέ-
λεγες, τους δρύοπες και τους Πελασγούς.
Στους Περσικούς Πολέμους, η φθιώτιδα συν-
δέθηκε με μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της 
αρχαίας ελληνικής ιστορίας. το 480 π.Χ., περί-
που 7.000 Έλληνες οπλίτες από διάφορα μέρη 
της ελλάδας, υπό τη γενική ηγεσία του λεωνίδα, 
βασιλιά της Σπάρτης, παρατάχθηκαν στα στενά 
των Θερμοπυλών, προκειμένου να σταματή-
σουν την προέλαση των περσικών στιφών του 
βασιλιά Ξέρξη.
Κατά τη μάχη, οι Έλληνες, αρχικά, απωθούσαν 
αποτελεσματικά τους Πέρσες. Στη συνέχεια, 
όμως, ένας προδότης, ο εφιάλτης από την τροι-
ζήνα, έδειξε ένα πέρασμα στον Ξέρξη που οδη-
γούσε πίσω από τις ελληνικές δυνάμεις. λίγο 
πριν υπερφαλαγγιστούν, ο λεωνίδας διέταξε 
τους συμμάχους του να αποχωρήσουν, ενώ ο 
ίδιος, με 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς, έμει-
νε φρουρός των στενών. οι εναπομείναντες 
υπερασπιστές του περάσματος έπεσαν όλοι 
ηρωικά, αναδεικνύοντας τις Θερμοπύλες σε 
σύμβολο της ελευθερίας και του ηρωικού ιδε-
ώδους.
Στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., η φθιώτιδα προσαρ-
τήθηκε στο κράτος του φιλίππου Β’ της μακε-
δονίας. Η μακεδονική κυριαρχία διήρκεσε ως το 
2ο π.Χ. αιώνα, οπότε και η ελλάδα κυριεύθηκε 
από τους ρωμαίους. Στα βυζαντινά χρόνια, οι 
κάτοικοι της φθιώτιδας ασπάστηκαν το Χρι-
στιανισμό πολύ νωρίς (πιθανότατα μέσα 1ου 
αι.), ενώ, το 869, στην 8η οικουμενική Σύνοδο, 
η λαμία (που είχε το ίδιο όνομα και στην αρχαι-

ότητα) αναφέρεται ως Ζητούνι, ένα όνομα που 
διατηρήθηκε ως το 1836.
το 995, στο Σπερχειό, ο βυζαντινός στρατός, 
υπό την ηγεσία του στρατηγού νικηφόρου ου-
ρανού, επιτυγχάνει μια μεγαλειώδη νίκη ενα-
ντίον των Βούλγαρων του Σαμουήλ, οι οποίοι 
πρωτύτερα είχαν λεηλατήσει την περιοχή της 
φθιώτιδας.
μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από 
τους λατίνους, το 1204, η φθιώτιδα περνάει στα 
χέρια του Βονιφάτιου μομφερατικού. αργότε-
ρα, εντάσσεται στο δεσποτάτο της Ηπείρου, 
ενώ, το 1319-1393, καταλαμβάνεται από τους 
Καταλανούς. το 1393, η φθιώτιδα κυριεύεται 
για πρώτη φορά από τους οθωμανούς, οι οποί-
οι κυριάρχησαν οριστικά στην περιοχή το 1446.
Κατά την επανάσταση, στην περιοχή της αλα-
μάνας, γράφτηκε, τον απρίλιο του 1821, άλλο 
ένα κεφάλαιο απαράμιλλου ηρωισμού και πα-
τριωτισμού στην ιστορία του εθνικοαπελευ-
θερωτικού αγώνα, καθώς ο α. διάκος, με τα 
λιγοστά παλικάρια του, αντιστάθηκε σε πολυ-
πληθέστερα τουρκικά στρατεύματα, με σκοπό 
να ανακόψει την πορεία τους στα νότια. Η φθι-
ώτιδα απελευθερώθηκε, τελικά, από τους τούρ-
κους το 1833.
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
ομάδες της εθνικής αντίστασης, σε συνεργα-
σία με Βρετανούς σαμποτέρ, κατόρθωσαν, το 
νοέμβρη του 1942, να ανατινάξουν τη γέφυρα 
του Γοργοποτάμου. Η ανατίναξη της γέφυρας 
διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη νίκη των 
Συμμάχων στην αφρική, καθώς αποτελούσε 
σημαντικό παράγοντα για τη μεταφορά πυρο-
μαχικών. τελικά, η φθιώτιδα απελευθερώθηκε 
από τις δυνάμεις του Άξονα το 1944.

h e l l e n i c  m a i l  g u i d e s
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according to archeological findings, 
the region was first settled sometime 
around 5000 BC, while towards the 

end of the 4th millennium BC the area was 
settled by the Leleges, Carians, Dryopians 
and Pelasgians, peoples of the Aegean.
Around 480 BC, during the Greco-Persian 
Wars, Phthiotis became the setting for one 
of the most glorious battles in ancient Greek 
history,as well as in the history of the Western 
civilization, the Battle of Thermopylae. A 
Greek force of approximately 7,000 men, all 
from different parts of Greece, assembled 
at the straights of Thermopylae and, under 
the leadership of King Leonidas of Sparta, 
defended against the invading armies 
of King of the Persian Empire, Xerxes.
As the battle waged on, and the Greek 
army successfully held the Persians at bay, 
Ephialtes of Trachis betrayed a secret path 
that would lead Xerxes’ army around the 
Greek allied forces. Just before they were 
flanked, Leonidas ordered the allies’ retreat 
while he stood ground at the straights, along 
with 300 Spartan and 700 Thespian soldiers. 
And so, because of their heroic last stand and 
patriotic act of self-sacrifice, Thermopylae 
came to be a symbol of freedom and a 
synonym to The Heroic Ideal.
Towards the middle of the 4th century 
BC, Phthiotis was annexed by Phillip II of 
Macedonia and remained so until the 2nd 
century BC, as Greece fell under Roman rule. 
During the Byzantine era, residents of the 

area where  the first to adopt Christianity 
and in 869 AD the capital, Lamia, that had 
retained its ancient name from ancient 
times, is renamed Zitouni until 1836.
In 995, the Byzantine army, under the 
command of general Nikephoros Ouranos, is 
led to victory at the Spercheios Battle, on the 
shores of the Spercheios river near Lamia, 
against the Bulgarians that had been raiding 
Phthiotida.
As Constantinople fell in 1204, Phthiotida 
falls under the reign of Bonifacio I del 
Monferrato and is later incorporated to the 
Despotate of Epirus only to be taken over by 
the Catalans between 1319-1393. In 1393, 
Phthiotida is conquered by the Ottomans 
for the first time, whose control of the area 
became permanent in 1446.
During the Greek Revolution against the 
Ottomans, in April of 1821, in the Alamana 
area, the region sees another heroic act of 
unrivaled patriotism as Athanasios Diakos 
led a small party of resistance fighters 
against a well-organized Turkish army, 
in an attempt to stop their south-bound 
expedition. Phthiotida was finally freed from 
the Turks in 1833.
As World War II waged on, groups of the 
Greek Resistance, in cooperation with 
British saboteurs, succeeded in detonating 
explosives on the bridge of Gorgopotamos, 
disrupting supply routes for the Axis forces, 
in November 1942. Phthiotida was freed 
from Axis forces in 1944.

Phthiotis 
throughout 
history



η πρωτεύουσα του νομού φθιώτιδας 
υποδέχεται τον επισκέπτη στις νοτιο-
δυτικές πλαγιές του όρους Όθρυς, στη 

βόρεια πλευρά της κοιλάδας που διασχίζει ο 
Σπερχειός ποταμός. τα πολλά μνημεία και οι 
εκκλησίες αντικατοπτρίζουν την ιστορία της 
πόλης, ενώ οι φυσικές της τοποθεσίες αναδει-
κνύουν την ομορφιά της. Παράλληλα, αποτελεί 
συγκοινωνιακό κόμβο και εμπορικό κέντρο της 
γύρω περιοχής, αφού έχει κίνηση όλο το χρόνο 
και πολλά εμπορικά καταστήματα.
Σε ένα βραχώδη λόφο, με πανοραμική θέα 
στη γραφική κοιλάδα του Σπερχειού, βρί-
σκεται το κάστρο της λαμίας. Στην ουσία 
πρόκειται για οχυρωματικό περίβολο, από 
τον οποίο σώζονται τμήματα των πρώιμων 
οικοδομικών φάσεών του από τον 5ο αιώνα 
π.Χ. το μεγαλύτερο, όμως, τμήμα του είναι 
αποτέλεσμα διαδοχικών επεμβάσεων και 
επισκευών κατά τη βυζαντινή και μεσαιω-
νική περίοδο. Στην κορυφή της ακρόπολης 
διατηρείται αναπαλαιωμένο το κτήριο του 
οθωνικού στρατώνα, όπου στεγάζεται και το 
αρχαιολογικό μουσείο της λαμίας. επίσης, 
στη νότια πλευρά του κάστρου βρίσκεται η 
μεταβυζαντινή εκκλησία της Παναγίας της 
αρχοντικής, που κτίστηκε το 1760 στα ερεί-
πια παλαιότερης εκκλησίας, η οποία κατα-
στράφηκε από φωτιά.
Πέρα από το πανέμορφο κάστρο, τα υπό-
λοιπα αξιοθέατα βρίσκονται γύρω από τις 
πλατείες λαού, διάκου και ελευθερίας. Συ-
γκεκριμένα, στην πλατεία λαού βρίσκεται 
το έφιππο άγαλμα του Άρη Βελουχιώτη, του 
αρχηγού του ελαΣ στη μάχη ενάντια στο 

γερμανικό φασισμό. επίσης, στην πλατεία 
λαού βρίσκεται και ένα άγαλμα φουστανελο-
φόρου, έργο του γλύπτη Γ. Καραντινού. με-
γάλης ιστορικής αξίας είναι και το ηρώο-κε-
νοτάφιο του αθανασίου διάκου, στο σημείο 
ακριβώς όπου έγινε το μαρτύριό του, στη 
σημερινή τοποθεσία της ομώνυμης πλατείας. 
Πίσω ακριβώς από το μνημείο, επί υψηλού 
τοίχου εντός κόγχης, υπάρχει η προτομή του 
ήρωα της αλαμάνας.
Στην καρδιά της πρωτεύουσας του νομού 
φθιώτιδος, στην πλατεία ελευθερίας, βρίσκε-
ται η μητρόπολη του ευαγγελισμού της Θε-
οτόκου, ιστορικό εκκλησιαστικό μνημείο όχι 
τόσο από πλευράς αρχαιότητας, αλλά από 
πλευράς ιστορικής αξίας και διαφυλάξεως 
κειμηλίων που έχουν σχέση με τα μεγαλύτε-
ρα εκκλησιαστικά, κοινωνικά, πολιτικά, πνευ-
ματικά και εθνικά γεγονότα της περιοχής της 
φθιώτιδος. είναι τρίκλιτη βασιλική με τρού-
λο, με νεοκλασικά στοιχεία, θεμελιώθηκε το 
1861 και εγκαινιάστηκε το 1915.
επίσης, αξίζει να επισκεφτείτε την εκκλησία 
του αγίου λουκά (18ος αιώνας), από την 
οποία μπορείτε να απολαύσετε μια μαγευτι-
κή θέα της λαμίας και του μαλιακού κόλπου. 
Κοντά στη λαμία βρίσκεται και το χωριό Κο-
μποτάδες, στην πλατεία του οποίου πραγμα-
τοποιήθηκε, τον απρίλιο του 1821, πολεμικό 
συμβούλιο με τους Έλληνες οπλαρχηγούς 
διάκο, Πανουργιά και δυοβουνιώτη για την 
αντιμετώπιση του ομέρ Βρυώνη. Προς δια-
φύλαξη της μνήμης του γεγονότος έχει στη-
θεί αναμνηστική στήλη στην περιοχή τέσσε-
ρα Πλατάνια.

h e l l e n i c  m a i l  g u i d e s
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The capital of the Phthiodia region is 
located on the southwestern foothills 
of the Othrys mountain, on the north 

of the Spercheios river valley. The various 
monuments and churches are testament to 
the area’s rich history, and, even though it is a 
local transit hub and commercial center, the 
unspoiled and lush landscape highlight the 
area’s natural beauty.
The castle of Lamia is built on the top of a 
rocky hill, with a panoramic view of the valley 
of Spercheios. A small part of the fortification 
built approximately during the 5th century BC 
remains unaltered, while the largest part was 
repaired or altered during the Byzantine and 
Medieval era. At the top of the acropolis there 
is a restored barracks of the Ottoman army, 
which nowadays hosts the Archaeological 
Museum of Lamia. Furthermore, located in the 
south part of the castle is the post-byzantine 
Church of the Virgin Mary, built in 1760 on 
top of the ruins of an older church that was 
destroyed in a fire.
Apart from the majestic castle, the rest 
of the noteworthy sights of the town are 
situated around the People’s Plaza, Diakos 
and Eleftheria Plazas. Specifically, the statue 
of Aris Velouchiotis, leader of the Resistance 

against the German forces, is located in 
the People’s Plaza. Also, in the same plaza, 
there is the statue of the Greek Guard by 
the famous sculptor S. Karantinos. A sight of 
great historic significance, the cenotaph of 
Athanasios Diakos, built right on the location 
of his martyrdom, is located in the A. Diakos 
Plaza, along with a bust of him, right behind 
his monument.
In the heart of the capital, the Eleftheria 
Plaza, lies the Metropolis of the Evangelism 
of the Mother of Christ, a significant historic 
monument not due to its antiquity, but due 
to the relics stored within related to religious, 
social, political, spiritual and national events 
related to the area. It is a three-aisled domed 
church of neo-classical architecture, founded 
in 1861 and completed in 1915.
Another important church   is the 18th 
century church of Agios Loukas, from 
which you can enjoy a magnificent view 
of Lamia and the Malian sea. Not far from 
Lamia, there is the Kompotades village, site 
of the War Council of Diakos, Panourgias 
and Dyovouniotis conferred on fighting 
against Ottoman leader Omer Vrioni. To 
commemorate this Council, a column was 
raised in the Tessera Platania area.Λαμία

Lamia
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Το 1ο Χορωδιακό φεστιβάλ αταλάντης 
έγινε τον απρίλιο του 1982 μετά από 
απόφαση του δημάρχου, δημήτρη μα-

μάνδρα, που παρακινήθηκε από τη σημαντική 
παρουσία της ανδρικής χορωδίας του Πολιτι-
στικού Συλλόγου αταλάντης «Η ΠροοδοΣ» σε 
όλη την ελλάδα. εξάλλου μετά τη συμμετοχή 
της σε πολλά άλλα χορωδιακά φεστιβάλ της 
ελλάδας καθώς και σε διάφορες εκδηλώσεις η 
διασπίστωση ότι η αταλάντη είχε τη δυνατό-
τητα και το δικαίωμα να οργανώσει το δικό της 
Χορωδιακό φεστιβάλ ήταν καθολική.
Η καθιέρωσή του είχε κι έχει πρωταρχικό σκο-
πό να τιμήσει τη Χορωδιακή μουσική
γενικά και ειδικότερα το Χορωδιακό Κίνημα 
στην αταλάντη, που έχει τις ρίζες του
επίσημα γύρω στο 1930. αποδίδεται έτσι τιμή 
σε όλους όσους εργάστηκαν, 
πρόσφεραν και διατήρησαν σε υψηλό βαθμό 
τη χορωδιακή μουσική παράδοση στην
αταλάντη, που αποτέλεσε και αποτελεί σημα-
ντική κοινωνική παρέμβαση στη ζωή 
της πόλης και πλέον του σημερινού δήμου λο-
κρών, αφού η πολιτιστική 
δραστηριότητα χαρακτηρίζει την πνευματική 

εικόνα του κάθε 
τόπου.
 το Χορωδιακό φε-
στιβάλ αταλάντης 
δίκαια θεωρείται 
από όλους ως το 
πιο σημαντικό πο-
λιτιστικό γεγονός 
της πόλης μας επί 
τριάντα επτά χρό-
νια.
 Ένας λόγος που το 
κάνει τόσο σημα-
ντικό είναι το γε-
γονός ότι κατά την 
πολύχρονη πορεία 
του έχουν παρου-
σιαστεί μπροστά 
στο κοινό της ατα-
λάντης χορωδίες 
απ’ όλα τα μέρη της ελλάδας, οι καλύτερες που 
έχουν κυριαρχίσει κατά καιρούς , και υπό τη 
διεύθυνση των πιο αξιόλογων μαέστρων της 
χώρας.
 επίσης, οι κατά καιρούς εμφανίσεις περίφημων 

ξένων χορωδιών έχουν καταξιώσει το φεστιβάλ 
στη συνείδηση των αταλαντινών.
Πέρα από όλα αυτά η καθιέρωση και η συνέχι-
ση της πραγματοποίησης του 
Χορωδιακού φεστιβάλ συντελεί στη συνεχή 
επαφή μεταξύ ανθρώπων που έχουν την 

ίδια αγάπη και το ίδιο μεράκι για το ομαδικό 
τραγούδι. ακόμη, άλλωστε, υπάρχει η 
πίστη ότι με τον τρόπο αυτό συνεισφέρει η κοι-
νωνία της αταλάντης και του δήμου 
λοκρών ένα λιθαράκι στο πολιτιστικό οικοδό-
μημα της χώρας μας…

Το Χορωδιακό Φεστιβάλ Αταλάντης
h e l l e n i c  m a i l  g u i d e s
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η κωμόπολη της αταλάντης είναι έδρα 
του δήμου  λοκρών  του νομού φθιώ-
τιδας. είναι χτισμένη στους πρόποδες 

του βουνού ρόδα και απέχει 76 χλμ. από τη 
λαμία. Η περιοχή της αταλάντης διαθέτει ση-
μαντικά αξιοθέατα, όπως τη μονή των αγίων 

αναργύρων (17ος αιώνας), την κατακόμβη του 
αγίου αθανασίου, καθώς και τη μικρή εκκλη-
σία του οσίου Σεραφείμ, σε λόφο κοντά στον 
οικισμό. επίνειο της αταλάντης είναι η Σκάλα, 
με ωραία παραλία, από το λιμάνι της οποίας η 
περιοχή συνδέεται με τη βόρεια εύβοια

The town of Atalanti is the seat of 
the  municipality of Lokroi  of the 
Phthiotis  regional unit. It is built 

on the foothills of the Roda mountain, 76 
km from Lamia. The area is home to many 
significant sites such as the 17th century 

Agioi Anargyroi Monastery, the catacomb 
of Agios Athanasios and the chapel of Daint 
Serapheim, built on a hill just outside the 
village. Skala is the port of Atalanti, which 
services ferries to northern Euboea and is 
next to a beautiful beach.

AtalantiΑταλάντη

h e l l e n i c  m a i l  g u i d e s
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Το μικρό αυτό χωριό απέχει 18 χλμ. 
από τη λαμία και έχει άρρηκτα συν-
δεθεί με τη μάχη του 480 π.Χ. μεταξύ 

των Περσών και των ηρωικών Σπαρτιατών 
του λεωνίδα. ως ανάμνηση αυτής της μάχης 
στέκει εκεί, περήφανα, το άγαλμα του λεω-
νίδα, δίπλα στο κενοτάφιο των πεσόντων. 
αξίζει, επίσης, να επισκεφτείτε την ιστο-
ρική γέφυρα της αλαμάνας, 3 χλμ. δυτικά, 

στην οποία πολέμησε ηρωικά ο αθανάσιος 
διάκος, καθώς και το κάστρο της μενδενί-
τσας (13ος αιώνας), στη βόρεια πλευρά του 
όρους Καλλίδρομο. το χωριό φημίζεται, 
επίσης, από την αρχαιότητα, για τις ιαματι-
κές πηγές του, με αποτέλεσμα τα τελευταία 
χρόνια να έχει εξελιχθεί σε σημαντική λου-
τρόπολη, με αξιόλογες ξενοδοχειακές υπο-
δομές.

This small village is just 18km from 
Lamia and provided the setting for the 
480 BC glorious battle when the heroic 

Spartans, led by Leonidas fought against 
numerous Persians.  To commemorate this 
great and glorious Battle there is a statue of 

Leonidas, next to the cenotaph of the fallen 
soldiers.
 Another important site is the historic bridge 
of Alamana, about 3km west, on which 
Athanasios Diakos fought bravely against 
the Ottomans.

Thermopylae

Θερμοπύλες
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Ιστορικό χωριό, το οποίο έγινε γνωστό 
από την ανατίναξη της ομώνυμης γέ-
φυρας κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

τα όμορφο αυτό χωριό απέχει 7 χλμ. από 
τη λαμία και βρίσκεται στους πρόποδες 
της οίτης, δίπλα στα νερά του Γοργοποτά-
μου, από τον οποίο πήρε και την ονομα-
σία του. Πάνω από το χωριό βρίσκεται η 

ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάμου, στην 
οποία γράφτηκε μια από τις ενδοξότερες 
σελίδες της νεότερης ιστορίας της ελλά-
δας, καθώς, το 1942, Έλληνες αντάρτες, 
σε συνεργασία με Βρετανούς σαμποτέρ, 
την ανατίναξαν, καθυστερώντας, έτσι, τη 
μεταφορά εφοδίων από τους ναζί στο μέ-
τωπο της αφρικής.

a historic village that became 
famous when Allied forces blew 
up the  bridge  of Gorgopotamos  

during World War II. This beautiful 
village is just 7km from Lamia, located 
on the foothills of mount Oeta, next to 
the Gorgopotamos river, after which it 

is named. Overlooking the village, the 
historic bridge of Gorgopotamos, was 
the setting for one of the most glorious 
moments in recent Greek History, as its 
destruction by Greek Resistance and 
British Special Forces hindered the supply 
of ammunition to the Axis forces in Africa.

Gorgopotamos

Γοργοπόταμος
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η υπάτη είναι μια ορεινή κωμόπολη 
στις πλαγιές του επιβλητικού όρους 
οίτη. Πρόκειται για μια κατάφυτη πε-

ριοχή, η οποία απέχει 23 χιλιόμετρα από την 
πρωτεύουσα του νομού φθιώτιδος. Κύριο 
χαρακτηριστικό της υπάτης είναι η εκθαμβω-
τική πανοραμική θέα του κάμπου της λαμί-
ας, ως την παραλία της αγίας μαρίνας. επτά, 
περίπου, χιλιόμετρα δυτικά της υπάτης βρί-
σκεται η μονή του οσίου αγάθωνα, του 15ου 
αιώνα, και στο εσωτερικό της φυλάσσονται 

ανεκτίμητα εκκλησιαστικά κειμήλια.
τα λουτρά υπάτης είναι ένα χωριό, σε κο-
ντινή απόσταση από την υπάτη, το οποίο 
διαθέτει πολύ αναπτυγμένες τουριστικές 
υποδομές, καθώς κάθε χρόνο κατακλύζεται 
από χιλιάδες επισκέπτες, εξαιτίας των ιαμα-
τικών λουτρών που υπάρχουν στην περιοχή. 
τα ιαματικά λουτρά των λουτρών υπάτης εν-
δείκνυνται για την ανακούφιση από πολλές 
ασθένειες, όπως δερματοπάθειες, αρθροπά-
θειες και παθήσεις του αναπνευστικού.

Ypati is a mountain village built on 
the slope of mount Oeta. It is a lush, 
forested area, just 23km from Lamia. 

One of the main features of the village is its 
dazzling panoramic view of the Lamia plains, 
all the way to the coast of Agia Marina. 
Approximately 7km west of Ypati there is the 
15th century monastery of Saint Agathonas, 

which stores priceless religious relics.
Loutra Ypatis is a nearby, well developed 
village with plenty of accommodation, as it 
is a popular destination all year round due 
to the hot springs in the area. The springs of 
Loutra Ypatis are recommended as a relief for 
many ailments of the respiratory system, the 
skin and arthritis.

Ypati 
& Loutra Ypatis

 Υπάτη 
- Λουτρά Υπάτης
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Ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι ένα ιδιαί-
τερα αναπτυγμένο παραθαλάσσιο 
τουριστικό θέρετρο, που χαρακτη-

ρίζεται από την πυκνή βλάστηση που κυ-
ριαρχεί στην περιοχή. ο οικισμός βρίσκεται 
48 χλμ. νοτιοανατολικά της λαμίας και σε 
αυτόν λειτουργούν πολλές ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, καθώς παρουσιάζει τουριστι-
κή κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Στην παραλία του οικισμού μπορείτε να 
απολαύσετε την πεντακάθαρη θάλασσα της 
περιοχής, ενώ αξίζει να επισκεφτείτε και την 
εκκλησία του αγίου Κωνσταντίνου, η οποία 
διαθέτει ορισμένα υπέροχα ψηφιδωτά. ο 
Άγιος Κωνσταντίνος συνδέεται ακτοπλοϊκά 
με τα νησιά των βόρειων Σποράδων, καθώς 
και με το λιμάνι του αγίου Γεωργίου λιχά-
δας, στην εύβοια.

agios Konstantinos is a significantly 
developed sea-side resort, known for its 
lush scenery. Located 48km southeast 

of Lamia, it remains a popular holiday 
destination throughout the year, and so offers 
plenty accommodation. The crystal-clear 

waters of the nearby beach provide for an ideal 
swimming location, whereas the church of 
Agios Konstantinos and its wonderful mosaics 
is a site worth visiting. The local port services 
ferries heading to the northern Sporades and 
Agios Georgios in Lichada, Euboea.

Agios 
Konstantinos

Άγιος 
Κωνσταντίνος
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