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Εικόνα Εξωφύλλου: Αφιερωματικό χάλκινο ειδώλιο στον Απόλλωνα, 

γνωστό και ως «Απόλλωνας του Μάντικλου». Κατά άλλους ερευνητές, απεικονίζει έναν 

πολεμιστή. Η αναθηματική επιγραφή λέει: 

 
 «Ο Μάντικλος μ΄ αφιέρωσε στον Εκηβόλο Αργυροτοξευτή ως  
    δεκάτη. Εσύ Φοίβε δώσε του ανταμοιβή». 
 
Βρέθηκε στη Θήβα, και χρονολογείται περίπου τον 7 αιώνα π.α.χ.χ. 

 

 

 

Διαδικτυακές Εκδόσεις «Ιδεών Άντρον» 

Τμήμα Εκδόσεων του Οίκου Ελλήνων Εθνικών «Θύρσος» 

www.thyrsos.gr 
 

Τα Πνευματικά δικαιώματα ανήκουν εξ ολοκλήρου στον συγγραφέα του παρόντος, καθώς 

και στον Εκδότη τα πνευματικά δικαιώματα της παρούσης έκδοσης 

 Υπεύθυνος έκδοσης: 

Οίκος Ελλήνων Εθνικών – «Θύρσος» 
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Απαγορεύεται Ρητώς η αντιγραφή και διάδοση για κερδοσκοπικούς 

σκοπούς ή με οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο και για οποιοδήποτε 

λόγο 
 

ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΕΡΣΕΑΣ 

 

 

“Όσα μπορώ , να ακούσω και να μάθω , αυτά είναι που προτιμώ.”  

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 

 

 

 

“Ευτυχής είναι αυτός που μελετάει Ιστορία” 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 

 

 

 

 

Ελλάδα, μια χώρα τόσο μικρή στον παγκόσμιο χάρτη, συγχρόνως όμως τόσο 

πλούσια σε ιστορικό και πολιτισμικό παρελθόν. Όπου και αν βρεθείς μαγεύεσαι τόσο 

με τη φυσική ομορφιά – που για κάθε περιοχή είναι μοναδική – όσο και απ’ την 

πλούσια ιστορία. Διάσπαρτα μνημεία παντού μαρτυρούν ένα σπουδαίο παρελθόν. 

Αρχαίοι ναοί, θέατρα, ασκληπιεία, μυκηναϊκές και κλασσικές ακροπόλεις, φρούρια, 

κάστρα βυζαντινά, φράγκικα, τούρκικα, σημάδια επιδρομέων που πέρασαν και 

χάθηκαν. Εντύπωση πάντα μου προκαλούσαν οι αρχαίοι ιεροί τόποι των προγόνων 

μας. Έτσι ξεκίνησα περιηγήσεις σε διάφορους τόπους, κυρίως άγνωστους, με στόχο 

να αποθανατίσω με το φωτογραφικό φακό τη σημερινή τους κατάσταση. 
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   Σημαντική περιοχή του ελληνικού χώρου  πλούσια σε ιστορία και παραδόσεις 

είναι αυτή της Βοιωτίας. Θα ταξιδέψουμε σε αρχαιολογικούς χώρους  άγνωστους στο 

ευρύ κοινό και συγκεκριμένα στο Ιερό του Πτώου Απόλλωνα, στην Ακρόπολη της 

Άρνης (Γλα ), την Καταβόθρα του Ηρακλή, το Ιερό του Τιλφουσίου Απόλλωνα 

και το Ιερό του Χάρωπα Ηρακλή. Δυστυχώς βρίσκονται σε πλήρη εγκατάλειψη και 

είναι άγνωστα στους περισσότερους. Σαφώς σημαντική ευθύνη φέρουν τα αρμόδια 

όργανα της πολιτείας  και ιδιαίτερα το υπουργείο Πολιτισμού  που χρόνια τώρα 

αδιαφορούν και δεν έχουν φροντίσει για τη συντήρηση, ανάδειξη αλλά και την 

προβολή των μνημείων. 

   Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Αρχικά θα δώσουμε γεωγραφικά και 

ιστορικά στοιχεία για την περιοχή: 

   Γεωγραφικά η Βοιωτία βρίσκεται στο διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας. 

Στην αρχαιότητα τα όρια προς την  Αττική ήταν νοτιοανατολικά στην Πάρνηθα και 

στον Κιθαιρώνα. Άλλο φυσικό σύνορο προς την Αττική ήταν ο ποταμός Ασωπός. 

Στα βορειοδυτικά φυσικό σύνορο είναι ο Παρνασσός και η Οίτη. Νοτιοδυτικά 

βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο και Βορειοανατολικά από τον Ευβοϊκό κόλπο. 

Βόρεια συνορεύει με τους Οπούντιους Λοκρούς και στα δυτικά με τους Φωκείς, οι 

οποίοι βρίσκονταν στα δυτικά του όρους Ελικώνα και της πόλης της Χαιρώνειας. 

Προς την Αττική τα όρια μεταβάλλονταν συχνά λόγω των πόλεων Ελευθερών και 

Πλαταιών. Η  πρώτη άνηκε  στην Αττική και οι Πλαταιές πότε στην Αττική και πότε 

στην Βοιωτία.                   

   Στις αρχές του 6
ου

 αιώνα π.Χ. και οι δυο πόλεις ήταν Βοιωτικές. Στα μέσα του 

αιώνα πρώτα η πόλη των Ελευθερών και μετά η πόλη των Πλαταιών προσχώρησαν 

στην Αττική. Η πόλη των Ελευθερών βρίσκεται στο ανατολικό κράσπεδο του δρόμου 

που συνδέει την Μάνδρα με τη Θήβα (Παλαιά Εθνική Οδός ). Πληροφορίες για την 

περιοχή αντλούμε από τον περιηγητή ΠΑΥΣΑΝΙΑ που επισκέφτηκε την περιοχή τον 

2
ο
 αιώνα μ.Χ. Στο βιβλίο ΑΤΤΙΚΑ αναφέρει  το Ιερό του Διονύσου και κάνει λόγο 

για την προσχώρηση της πόλεως στην Αττική.  Επισκέφθηκε το φρούριο των 
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Ελευθερών γνωστό ως «Πάνακτον» το οποίο την εποχή εκείνη ήταν ερειπωμένο. 

Βρίσκεται σε ύψωμα στα δεξιά του δρόμου που οδηγεί στη Θήβα στην περιοχή της 

Κάζας. Χρόνια πριν επισκέφθηκα το φρούριο το οποίο διατηρείται σε καλή 

κατάσταση. Είναι  ένα από τα καλύτερα διατηρούμενα δείγματα οχυρωματικής 

τέχνης του 4
ου

 π.X. αιώνα. Υπάρχει χωμάτινος δρόμος που οδηγεί μέχρι το φρούριο 

και ενημερωτικές πινακίδες. Δυστυχώς δεν υπάρχει φύλαξη. 

   Η πόλη των Πλαταιών όπως μας πληροφορεί ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ στο βιβλίο 

του (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφάλαιο 1 παρ.2) το όνομα της το οφείλει στην Πλάταια η οποία 

ήταν κόρη του Ποταμού Ασωπού. Ο ΟΜΗΡΟΣ στην ΙΛΙΑΔΑ (Ραψωδία β. στο 

κατάλογο νηῶν στίχοι 484-779) αναφέρει την πόλη των Πλαταιών μεταξύ των 

βοιωτικών πόλεων που μετείχαν με 50 πλοία στην Τρωική εκστρατεία. Ο 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ στο έργο του (ΙΣΤΟΡΙΑΙ, ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ ΕΡΑΤΩ) μνημονεύει τους 

Πλαταιείς, οι οποίοι πολέμησαν στην μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ.  με 1000 

άνδρες στο πλευρό των 10.000 Αθηναίων εναντίον των Περσών κατά την εκστρατεία 

του Δάτη και Αρταφέρνη. Ο τύμβος των νεκρών Πλαταιέων ταυτίζεται με τύμβο που 

ανεσκάφει  στον υπαίθριο χώρο του μουσείου του Μαραθώνα. Στην πεδιάδα των 

Πλαταιών δόθηκε η τελευταία μάχη των περσικών πολέμων το 479 π.Χ. στην οποία 

οι Πέρσες υπέστησαν συντριπτική ήττα (ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ Θ ‘ΚΑΛΛΙΟΠΗ) 

και ο ΣΤΡΑΒΩΝ στο έργο του (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 9
ο
 ΚΕΦ. ΒΟΙΩΤΙΑ 

παρ. 31) αναφέρεται και αυτός στην πόλη των Πλαταιών καθώς και στη μάχη που 

δόθηκε στην πεδιάδα ανάμεσα στους Έλληνες και τους Πέρσες.  

  Κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου καταστράφηκε πρώτα το 

427π.Χ. από τους Λακεδαιμόνιους μετά από πολύμηνη πολιορκία (ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ, 

ΒΙΒΛΙΟ Γ, παρ.68). Στην καταστροφή  των Πλαταιών αναφέρεται  και ο 

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ  (ΒΙΒΛΙΟ ΙΒ, παρ. 56). Δεύτερη φορά 

καταστράφηκαν από τους Θηβαίους το 374 π.Χ. όπως διασώζει και ο ΔΙΟΔΩΡΟΣ 

ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΕ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46 παράγραφοι 4-6).  Οι κάτοικοι και 

στις δυο περιπτώσεις εκδιώχτηκαν από την πόλη και επέστρεψαν οριστικά με την 

βοήθεια του Φιλίππου μετά την νίκη του επί των συνασπισμένων δυνάμεων των 

Αθηναίων και Θηβαίων κατά την μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ.  

   Το ιστορικό παρελθόν της Βοιωτίας χάνεται στα βάθη των αιώνων. 

Αρχαιολογικά ευρήματα πιστοποιούν ανθρώπινη παρουσία σε όλη την περιοχή από 
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τα προϊστορικά χρόνια. Το μυθολογικό – ιστορικό παρελθόν της Βοιωτίας 

αποτυπώνεται μέσα από τους άθλους του ήρωα Ηρακλή και τις τραγωδίες του 

Θηβαϊκού κύκλου. ΣΟΦΟΚΛΗΣ (ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΟ, ΟΙΔΙΠΟΥΣ 

ΤΥΡΑΝΝΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ), ΑΙΣΧΥΛΟΣ (ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ), ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 

(ΒΑΚΧΑΙ). Η πόλη της Θήβας θεωρείτο ως ο τόπος καταγωγής του Ηρακλή και του 

Θεού  Διονύσου, η μητέρα του οποίου ήταν η Σεμέλη, κόρη του βασιλιά της Θήβας 

Κάδμου. Στην Βοιωτία γεννήθηκαν σπουδαίοι ποιητές όπως ο Ησίοδος και ο 

Πίνδαρος καθώς και ο ιερέας-ιστορικός Πλούταρχος. Αναπτύχθηκαν σπουδαία Ιερά 

όπως ο Βωμός του Διός στο όρος Ελικώνα, το Ιερό των Μουσών επίσης στο όρος 

Ελικώνα όπου ετελούντο οι σημαντικές Εορτές, τα μουσεία, το Μαντείο του 

Τροφωνίου στη Λειβαδιά, του Πτώου Απόλλωνα στην Ακραιφνία, της Ιτωνίας 

Αθηνάς στην Κορώνεια, του Ποσειδώνα στην Ογχηστό, της Αθηνάς στις 

Αλαλκομενές που περιείχε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Θεάς και άλλα. Τα Ιερά 

της Ιτωνίας Αθηνάς και του Ογχήστιου Ποσειδώνα αποτελούσαν κέντρα του κοινού 

των Βοιωτών. Στη Βοιωτία εκτός από την λατρεία των Ολυμπίων Θεών αναπτύχθηκε 

και η λατρεία ΠαμΒοιωτών Ηρώων, όπως του Ηρακλή, του Πτώου, Ακταίωνα, του 

Ευκόπου καθώς και χθόνιων Θεοτήτων με σημαντικότερη λατρεία τα Καβείρια 

μυστήρια  που διεξάγονταν στην πόλη της Θήβας. 

Αναπτύχθηκαν σπουδαίες Εορτές όπως τα Ελευθέρια που διεξάγονταν στη 

πόλη των Πλαταιών, και ήταν Πανελληνίου χαρακτήρα, τα Ογχήστεια προς τιμήν του 

Ποσειδώνα όπου ετελούντο ιππικοί αγώνες, τα ΠαμΒοιώτια που διεξάγονταν στο 

Ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς στην Κορώνεια με μουσικούς και αθλητικούς αγώνες, τα 

Πτώια κάθε τέσσερα χρόνια με γυμνικούς, μουσικούς αγώνες που διεξάγονταν στο 

Ιερό-Μαντείο του Πτώου Απόλλωνα, τα Αγρώνια, Αγράνια προς τιμή του Διονύσου 

καθώς και τα Ερώτια στον Ελικώνα κάθε πέντε χρόνια με αθλητικούς και μουσικούς 

αγώνες.  ΒΛΑΣΗΣ Γ. ΡΑΣΣΙΑΣ (ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΕΣ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ) Σημαντικά πολιτιστικά κέντρα τόσο κοντά στην νεολιθική όσο και την 

εποχή του χαλκού είναι η πόλη του Ορχομενού, κάτοικοι του οποίου είναι οι 

άγνωστοι σε πολλούς Μινύες, η πόλη της Θήβας, η Χαιρώνεια, η Εύτρισης, οι 

Θεσπιές και η πόλη των Αλών, σημαντικό λιμάνι μαζί με την Λάρυμνα και την 

Ανθυδώνα στον Ευβοϊκό κόλπο και την Κρευσίς, επίνειο της πόλης των Θεσπιέων 

στον Κορινθιακό.  
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   Κατά τα προϊστορικά χρόνια σπουδαίο κέντρο, όπως  προανέφερα,  ήταν η 

πόλη του Ορχομενού η οποία ήταν εμπορικό, οικονομικό και πολιτικό κέντρο του 

πολιτισμού των Μινύων. Η κατάσταση θα αλλάξει με την εισβολή των Βοιωτών από 

τη Θεσσαλία.  Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ. 1 παρ 1)  αναφέρει  ότι το όνομα  

Βοιωτοί το οφείλουν στον  Βοιωτό εγγονό του Αμφικτύωνα και γιο του Ίτωνου και 

της νύμφης Μελανίππης. Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ  (ΒΙΒΛΙΟ Α παρ. 12) εξηγεί πως το 

όνομα Βοιωτία δόθηκε στην περιοχή απ’ τους Βοιωτούς που κατοικούσαν πρώτα στη 

Θεσσαλία και εξήντα χρόνια μετά την πτώση της Τροίας εδιώχθησαν και 

εγκαταστάθηκαν στην χώρα που πρώτα λεγόταν Καδμήις. Μέρος αυτών είχε ήδη  

νωρίτερα εγκατασταθεί  και μετείχε στα Τρωικά. Ο ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ  

(ΒΙΒΛΙΟ Δ κεφ.67, παρ. 2)  μας πληροφορεί πως ο γιος της Άρνης και του 

Ποσειδώνα, Βοιωτός, έφτασε στη χώρα που λεγόταν Αιολίς και μετέπειτα Θεσσαλία 

και ονόμασε τους εκεί κατοίκους Βοιωτούς. Ο ΟΜΗΡΟΣ (ΙΛΙΑΔΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Β 

κατάλογο νηῶν  στοίχοι 95-510) αναφέρει τις πόλεις των Βοιωτών οι οποίοι με 50 

καράβια μετέχουν στα Τρωικά. Στο στίχο 511 αναφέρεται ξεχωριστά στους Μινύες 

και στην πόλη του Ορχομενού. Πρέπει να πούμε πως ο πολιτισμός των Μινύων 

αναπτύχτηκε παράλληλα με τον Μυκηναϊκό. Και ο ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ στο έργο του 

(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΙΤΟΜΗ κεφ.3) αναφέρεται στους Βοιωτούς 

και τους Ορχομενίους, οι οποίοι μετέχουν στα Τρωικά. 

   Τον 7
Ο
 π,Χ αιώνα δημιουργείται η πρώτη Βοιωτική Ομοσπονδία με πολιτικό 

κέντρο το Ιερό της Ιτωνίας στην περιοχή της Κορώνειας. Οφείλει το όνομα στον 

Ίτωνα, γιο του Αμφικτύωνα. Ήταν δε πολεμική θεότητα των Βοιωτών, η οποία 

ταυτίστηκε με την Αθηνά.  

Να αναφέρουμε εδώ πως Καδμεία κατά τα προϊστορικά χρόνια λεγόταν η 

πόλη της Θήβας. Οφείλει το όνομα στον Κάδμο, γιο του βασιλιά της Φοινίκης, 

Αγήνορα και της Τηλεφάεσσας. Ο ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ  (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ , ΒΙΒΛΙΟ Γ , ΚΕΦ. 4) αναφέρεται στο ταξίδι του Κάδμου, ο οποίος 

αναζητώντας την αδελφή του Ευρώπη μετά την αρπαγή της από το Δία έφτασε στην 

περιοχή της Βοιωτίας όπου και εγκαταστάθηκε. Για να αυξήσει τον πληθυσμό 

έσπειρε τα δόντια του δράκου που φύλαγε την  Άρεια Κρήνη, τον οποίο πρώτα 

σκότωσε και αφότου έσπειρε τα δόντια του φύτρωσαν οι επονομαζόμενοι Σπαρτοί. 

Όταν η πόλη μεγάλωσε στους ιστορικούς χρόνους, η Ακρόπολη των Θηβών 

ονομάστηκε Καδμεία. Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ στο Βιβλίο του (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ 5
ο
 παρ.1) 
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αναφέρει πως κάτοικοι των Θηβών ήταν οι Έκτηνες, των οποίων βασιλιάς ήταν ο 

αυτόχθονας Ώγυγος. (Κατά την βασιλεία του έγινε  κατακλυσμός, τον οποίο η 

παράδοση διέσωσε ως «Κατακλυσμό του Ωγύγου»). Οι Έκτηνες πέθαναν από 

επιδημία και αργότερα στην περιοχή εγκαταστάθηκαν οι Ύαντες και οι Άονες. Ο 

ΣΤΡΑΒΩΝ στο έργο του ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ  (ΒΙΒΛΙΟ 9
ο
 κεφ. ΒΟΙΩΤΙΑ παρ. 3) 

αναφέρει πως η Βοιωτία κατοικούνταν από βαρβάρους, τους οποίους εκδίωξε ο 

Κάδμος και οχύρωσε την πόλη της Θήβας. Αναφέρεται επίσης στους Θράκες και τους 

Πελασγούς που εκδίωξαν τους Καδμίους, οι οποίοι κατέφυγαν στη Θεσσαλία και 

επέστρεψαν μετά από χρόνια. 

   Την περίοδο των Περσικών Πολέμων οι Βοιωτικές πόλεις μήδισαν 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΟΥΡΑΝΙΑ παρ.4). Μόνη εξαίρεση η πόλη των Πλαταιών 

και των Θεσπιών . Η πόλη των Θεσπιών συμμετείχε με πανστρατιά 700 ανδρών με 

αρχηγό τον Δημόφιλο στη Μάχη των Θερμοπυλών το 480 π.Χ. στο πλευρό του 

Λεωνίδα. ΗΡΟΔΟΤΟΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΛΥΜΝΙΑ παρ.222) και ΔΙΟΔΩΡΟΣ 

ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ παρ 9) . Οι παραπάνω πόλεις 

καταστράφηκαν ολοσχερώς από τους Πέρσες.  ΗΡΟΔΟΤΟΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΟΥΡΑΝΙΑ 

παρ.50) , ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ παρ.14.). Κατά τον 

Πελοποννησιακό Πόλεμο οι Βοιωτοί τάχθηκαν με τους Λακεδαιμονίους κατά των 

Αθηναίων .Στην διάρκεια του πολέμου στο έδαφος της Βοιωτίας σημειώθηκε 

σημαντική μάχη ανάμεσα στους Βοιωτούς και τους Αθηναίους . Πρόκειται για τη 

μάχη του Δηλίου 424π.Χ. Στη μάχη χρησιμοποιήθηκε από το στρατηγό Παγώνδα 

για πρώτη φορά η τακτική της λοξής φάλαγγας. Ο ΘΟΥΚYΔΙΔΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ Δ 

παρ.90-101)  δίνει λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων πριν τη μάχη , κατά τη 

διάρκεια και το τέλος της σύρραξης . Σημαντικές πόλεις της Βοιωτίας μετείχαν στη 

σύρραξη:  Θήβα , Κορώνεια, Αλίαρτος , η πόλη Κώπαις , Τανάγρα , οι γύρω απ την 

Κωπαΐδα λίμνη Πολίχνες και Ορχομενός . Οι Βοιωτοί σημείωσαν σημαντική νίκη. 

Και ο ΔΙΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ  (ΒΙΒΛΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ παρ. 69-71) δίνει 

περιγραφή της σύγκρουσης .Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ( στο βιβλίο του ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦ. 

20 παρ.1) δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με την σύγκρουση. Επιγραμματικά αναφέρει 

μόνο το Δήλιο ως τόπο λατρείας της Αρτέμιδος και της Λητούς, των οποίων 

βρίσκονται αγάλματα. Ο ΣΤΡΑΒΩΝ στο  (ΒΙΒΛΙΟ 9 κεφ. ΒΟΙΩΤΙΑ παρ.7) 

αναφέρει το Δήλιο ως Ιερό «Αμφίδρυμα» της Δήλου όπου λατρεύονταν ο 
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Απόλλωνας, η Άρτεμις και η Λητώ. Το Ιερό ήταν παραθαλάσσιο. Στην περιοχή του 

Δηλίου βρίσκεται το σημερινό Δήλεσι. 

   Το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου βρίσκει κουρασμένες πολιτικά, 

οικονομικά, στρατιωτικά τις πόλεις της Αθήνας και της Σπάρτης. Κατά τον 4
Ο 

π.Χ 

αιώνα τα ηνία της κυριαρχίας της Ελλάδας αναλαμβάνει η πόλη της Θήβας από το 

379 – 362 π.Χ. Ηγετικές μορφές είναι ο Πελοπίδας και ο Επαμεινώνδας. Σπάρτη και 

Αθήνα συνασπίζονται, ώστε να αντιμετωπίσουν τη Θήβα. Σημαντική νίκη επί του 

Σπαρτιατικού στρατού  πετυχαίνουν οι Θηβαίοι σε βοιωτικό έδαφος. Είναι η γνωστή 

μάχη των Λεύκτρων το 371π.Χ. Με τη νίκη εδραιώνεται  η Θηβαϊκή ηγεμονία. Τα 

Λεύκτρα είναι μια πεδιάδα που απέχει 15 χιλιόμετρα της πόλης της Θήβας, δυτικά 

του σημερινού χωριού Μελισσοχώρι. Έχει βρεθεί το τρόπαιο - σήμερα είναι 

αναστηλωμένο-  το οποίο είχε στηθεί απ τους Θηβαίους για τη νίκη τους. Η ήττα του 

σπαρτιατικού στρατού σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της Σπάρτης. Είναι η πρώτη 

φορά που ηττάται σπαρτιατικό στράτευμα σε μάχη εκ παρατάξεως.  

Στη μάχη χρησιμοποιήθηκε για δεύτερη φορά η τακτική  της λοξής 

φάλαγγας. Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ στο βιβλίο του (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ.13 παρ.1-14) 

περιγράφει τη μάχη, την ήττα και το θάνατο του Σπαρτιάτη βασιλιά Κλεόμβρουτου. 

Ο ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ στο έργο του (ΕΛΛΗΝΙΚΑ τόμος 6
ος

  παρ.4,5 -15) δίνει 

διεξοδική περιγραφή της σύγκρουσης  καθώς και τους αριθμούς των οπλιτών και των 

νεκρών. Λεπτομερή περιγραφή για τη μάχη μας δίνει και ο ΔΙΟΔΩΡΟΣ 

ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ στα ιστορικά του (τόμος 15ος κεφ. 55-56) καθώς και ο 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ στο βιβλίο του (ΒΙΟ ΠΕΛΟΠΙΔΑ). Μνεία στη μάχη των 

Λεύκτρων κάνει ο ΣΤΡΑΒΩΝ στο έργο του (ΒΟΙΩΤΙΑ τομ. 9ος παρ. 39).   

Η Θηβαϊκή ηγεμονία λήγει το 362 π.Χ με τη μάχη της Μαντινείας στην 

Πελοπόννησο στη διάρκεια της οποίας σκοτώνεται ο Επαμεινώνδας. Με το τέλος 

της Θηβαϊκής ηγεμονίας κυρίαρχη δύναμη στον ελλαδικό χώρο είναι η Μακεδονία 

του βασιλιά Φιλίππου Β’. Οι πόλεις – κράτη υποκύπτουν στη δύναμη των 

Μακεδόνων. Η Αθήνα και η Σπάρτη σε μια απέλπιδα προσπάθεια να διατηρήσουν 

την αυτονομία τους ενώνονται σε κοινό αγώνα κατά του Φιλίππου. Πάλι σε βοιωτικό 

έδαφος στην πεδιάδα της Χαιρώνειας οι δυνάμεις των συνασπισμένων Αθηναίων 

και Θηβαίων  συγκρούονται με τις μακεδονικές το 338 π.Χ. Νικητές αναδεικνύονται 

οι Μακεδόνες. Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ στο βιβλίο του (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ. 40 παρ.5-10) δε 
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μνημονεύει τη μάχη. Αναφέρει μόνο το πολυάνδριο που ήταν αφιερωμένο στους 

νεκρούς Θηβαίους. Πάνω στο πολυάνδριο είχε στηθεί μαρμάρινος λέοντας. Σήμερα 

το μνημείο είναι αποκατεστημένο. Βρίσκεται αριστερά του δημόσιου δρόμου που 

διασχίζει τη Χαιρώνεια. Δίπλα του βρίσκεται το μουσείο της Χαιρώνειας, όνειρο των 

κατοίκων της περιοχής, το οποίο πραγματοποιήθηκε το 2009. Μνεία για τη μάχη της 

Χαιρώνειας κάνει και ο ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΚΑΤΟΕΚΤΟ 

κεφ.86-87) καθώς και ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ παρ.9).  

Στη μάχη μετείχε για πρώτη φορά ο Αλέξανδρος σε ηλικία 18 ετών  ως επικεφαλής 

του ιππικού των εταίρων. Επιγραμματικά στη μάχη και στον τάφο των πεσόντων 

Θηβαίων αναφέρεται και ο ΣΤΡΑΒΩΝ ( ΒΙΒΛΙΟ 9
ο
, κεφ. ΒΟΙΩΤΙΑ, παρ.37) Εδώ 

να αναφέρουμε ότι η Χαιρώνεια  ήταν η πόλη του Πλούταρχου, ιερέα του Μαντείου 

των Δελφών. Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ στο βιβλίο του (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ.40 παρ 5) την 

αναφέρει και ως Άρνη, η οποία ήταν κόρη του Αιόλου και  το όνομα Χαιρώνεια το 

οφείλει στο γιο του Απόλλωνα Χαίρωνα. Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ Δ παρ.76) τη 

μνημονεύει  ως πόλη υποτελή του Ορχομενού.
 

   Μετά τη δολοφονία του Φιλίππου, οι Θηβαίοι επαναστατούν. Ο Αλέξανδρος 

εισβάλει στη Βοιωτία, πολιορκεί τη Θήβα, την καταλαμβάνει και την καταστρέφει εκ 

θεμελίων πουλώντας τους Θηβαίους ως δούλους. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (ΒΙΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ παρ 11.) Ο ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 

ΕΒΔΟΜΟ κεφ. 11-14) δίνει λεπτομερή περιγραφή της πολιορκίας, κατάληψης και 

ισοπέδωσης της Θήβας. 

   Έχοντας χάσει την αυτονομία τους και την παλιά αίγλη τους οι πόλεις- κράτη 

της Βοιωτίας περνούν στη λήθη. Τον 2
ο
 π.Χ. αιώνα η Ελλάδα κατακτιέται από τους 

Ρωμαίους και μαζί και οι πόλεις της Βοιωτίας ακολουθούν τη μοίρα των υπολοίπων 

πόλεων. Στην Βοιωτία και πάλι η πεδιάδα της Χαιρώνειας, για δεύτερη φορά θα γίνει 

πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στους Ρωμαίους του Σύλλα και των μικρασιατικών 

στρατευμάτων του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη το 86π.Χ. Διεξοδική περιγραφή 

της σύγκρουσης κάνει ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (ΒΙΟΣ ΣΥΛΛΑ παρ.18-19). Εντύπωση 

προκαλεί η συμμετοχή των Χαιρωναίων στο πλευρό του Σύλλα. Στη παρ.19 ο 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ περιγράφει και τα δυο τρόπαια που έστησε ο Σύλλας μετά τη νίκη 

του, ένα στη πεδιάδα και το άλλο στην κορυφή του όρους Θουρίου. Στην ίδια 

παράγραφο αναφέρει το θρίαμβο του Σύλλα στη Θήβα. Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ στο βιβλίο 
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του (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ.40 παρ.7) δεν αναφέρεται διεξοδικά στη μάχη. Επιγραμματικά 

αναφέρεται μόνο στα τρόπαια που έστησε ο Σύλλας. 

   Στους αιώνες που ακολουθούν η Βοιωτία ακολουθεί τη μοίρα της υπόλοιπης 

Ελλάδας. Μετά τη Ρωμαιοκρατία και το διαχωρισμό της αυτοκρατορίας σε Δυτικό 

και Ανατολικό κράτος η Ελλάδα περνά στην κυριαρχία  του Ανατολικού Ρωμαϊκού 

κράτους (το γνωστό Βυζάντιο). Η Θήβα ήδη ακμάζουσα και πάλι γίνεται πόλος έλξης 

πλούσιων έμπορων (Βενετών , Εβραίων) και γίνεται στόχος των Νορμανδών κατά τις 

εισβολές τους στο Βυζάντιο.  

  Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204 και 

την εισβολή τους στον ελλαδικό χώρο, οι τελευταίοι συναντούν αντίσταση από τον 

άρχοντα του Μορέα Λέοντα Σγουρό. Το ίδιο έτος ο Σγουρός καταλαμβάνει την πόλη 

της Θήβας. Μετά το θάνατο του λήγει και η τελευταία αντίσταση και με την οριστική 

επικράτηση των Σταυροφόρων δημιουργούνται τα σταυροφορικά κράτη στον 

ελλαδικό χώρο. Η Βοιωτία μαζί με την Αττική και τη Μεγαρίδα παραχωρούνται στο 

Βουργουνδό Όθωνα Ντέ Λα Ρος. Ιδρύεται το Δουκάτο των Αθηνών. Από το 1205-

1458 ξεκινάει η περίοδος της Λατινοκρατίας στην Ελλάδα. Η Θήβα περνά στα χέρια 

του ανιψιού του Όθωνα, Γκοντέλα Ρος και της αδελφής του, Μπον. Με τον γάμο της 

Μπον η περιοχή περνά στην εξουσία της οικογένειας Σαιντ Ομέρ, η οποία στα 

ερείπια της ακρόπολης Καδμείας κτίζει ισχυρό κάστρο. Σήμερα το μόνο που 

διατηρείται είναι ένας πύργος ο λεγόμενος Σανταμέρι. Το 1225 ο Γκυ μεταφέρει την 

πρωτεύουσα του Δουκάτου από την Αθήνα στη Θήβα. Παρουσιάζεται μεγάλη 

οικονομική άνθηση και η Θήβα γίνεται πάλι πόλος έλξης Βενετών, Γενοβέζων, 

Εβραίων. 

    Το Δουκάτο των Αθηνών κατακτιέται το 1311. Τη χρονιά εκείνη οι 

Καταλανοί μισθοφόροι, μέλη της Καταλανικής Εταιρίας, που ήδη έχουν εισβάλει και 

λεηλατούν τον ελλαδικό χώρο συγκρούονται με τους Λατίνους (Φράγκους ) στην 

Βοιωτία στην πεδιάδα της Κωπαΐδας – άλλοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πεδιάδα 

κοντά στον Αλμυρό της Μαγνησίας  - τους οποίους και νικούν. Οι Φράγκοι 

υπέστησαν συντριπτική ήττα. Το σύνολο των ιπποτών του δουκάτου εξολοθρεύεται. 

Οι μόνοι που διασώζονται είναι ο Βονιφάτιος ντα Βερόνα και ο Ρογήρος Ντελόρ. 

Στην μάχη αναφέρεται για πρώτη  φορά η παρουσία των Οθωμανών Τούρκων ως 

συμμάχων των Καταλανών. Η Βοιωτία περνά στα χέρια των Καταλανών. Η 
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Καταλανοκρατία διαρκεί από το 1311-1388 μ.Χ.
12 

 Με την αποχώρηση των 

Καταλανών το δουκάτο των Αθηνών περνά στα χέρια των Ατζαγιόλι, οικογένεια από 

την Φλωρεντία μέχρι και το 1458 που κατακτιέται από τους Οθωμανούς Τούρκους.  

Ακολουθεί η Οθωμανοκρατία και τέλος η απελευθέρωση. 

   Αφού αναφέραμε περιληπτικά τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που 

αφορούν τη Βοιωτία, θα προχωρήσουμε στην περιγραφή του πρώτου σταθμού της 

περιήγησης μας, που  είναι το Μαντείο του Πτύου Απόλλωνα.  

   Πρωτομαγιά με σύμμαχο τον καλό καιρό γύρω στις εννέα το πρωί ξεκινάμε με 

προορισμό το χωριό Ακραίφνιο με σκοπό να επισκεφτούμε το Μαντείο του Πτώου 

Απόλλωνα. Οδηγούμε στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και μετά τη λίμνη Υλίκη 

στρίβουμε δεξιά στην έξοδο που οδηγεί στο χωριό Ακραίφνιο. Παλιότερα λεγόταν 

βοιωτική Καρδίτσα, όνομα το όποιο δόθηκε τα χρόνια του Μεσαίωνα κατά τη 

Λατινοκρατία. Γεωγραφικά βρίσκεται βόρεια της Υλίκης και ανατολικά της 

Κωπαΐδας. Η πόλη αναφέρεται από τον ΗΡΟΔΟΤΟ (ΒΙΒΛΙΟ ΟΥΡΑΝΙΑ παρ.135) 

ως Ακραιφία. Στην κορυφή του λόφου, πάνω από το χωριό διατηρείται τείχος 

κλασσικής εποχής σε 

σχετικά καλή 

κατάσταση. Η θέση της 

ακρόπολης δεν είναι 

τυχαία. Μπορείς να 

διακρίνεις τον Ελικώνα, 

τον Παρνασσό, την 

Υλίκη, την Κωπαΐδα. 

Στην νότια πλευρά της 

διατηρείται πύλη. 

Δυστυχώς η πρόσβαση γίνεται δύσκολα και την εποχή που το είχαμε επισκεφτεί δεν 

είχαν γίνει εργασίες συντήρησης. Αρχαίοι λίθοι της ακρόπολης έχουν δυστυχώς 

χρησιμοποιηθεί ως δομικό υλικό στα σπίτια του χωριού. Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 

(ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ.23 παρ. 5) δεν κάνει εκτενή αναφορά στην πόλη του Ακραιφνίου. 

Μας μνημονεύει μόνο το Ιερό του Διονύσου με το λατρευτικό άγαλμα του Θεού 

χαρακτηρίζοντας το ως αξιοθαύμαστο. Στους πρόποδες του λόφου βρίσκεται η 

μεσαιωνική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Κατά την επίσκεψη μας παρατηρήσαμε 

ότι είναι κτισμένη με αρχαίο δομικό υλικό. Πολλοί λίθοι είναι ενεπίγραφοι Ρωμαϊκών 
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χρόνων. Στο περίβολο της εκκλησίας βρίσκονται επιτύμβιες στήλες, παρατημένες 

δυστυχώς. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ στο τρίτομο έργο του (ΦΡΟΥΡΙΑ 

ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, τόμος 1
ος

) αναφέρει την εκκλησία λέγοντας ότι 

κτίστηκε από το Φράγκο ιππότη Αντόνιο ντε Φλάμα, ο οποίος σώθηκε από τη μάχη 

της Κωπαΐδας. Ο ΟΜΗΡΟΣ (ΙΛΙΑΔΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Β στον κατάλογο νηών)  δεν 

αναφέρει την πόλη της Ακραιφνίας. Ευρήματα που έχουν έρθει στο φως πιστοποιούν 

ότι η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται στα γεωμετρικά χρόνια. Σε πλήρη ακμή βρίσκεται 

τον 6
ο
 και 5

ο
 π.Χ. αιώνα. Το νεκροταφείο βρισκόταν στα νότια του λόφου της 

ακρόπολης. Βρέθηκε το 1974 και ως το 1980 είχαν ανακαλυφθεί 663 τάφοι του 6
ου 

και 5
ου

 αιώνα π.Χ. εντός των οποίων βρέθηκαν πολλά κεραμικά ντόπια και κυρίως 

Αττικά και Κορινθιακά.  

   Αφήνουμε το χωριό και ακολουθώντας το δρόμο που οδηγεί προς τη Μονή 

Οσίας Πελαγίας στα ανατολικά με προορισμό το Ιερό του Πτώου.  Η απόσταση είναι 

περίπου 3 χιλιόμετρα. Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ στο βιβλίο του (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ.23 παρ.6) 

αναφέρει ότι είναι 15 στάδια (1 στάδιο  190 μέτρα). Αναφέρεται σε κάποιον Άσιο 

ποιητή της αρχαϊκής εποχής, ο οποίος σε έπος  το οποίο συνέγραψε, αναφέρει πως ο 

Απόλλωνας πήρε το προσωνύμιο Πτώος από τον γιο του Αθάμαντα και της 

Θεμιστούς. Ο Πτώος λατρευόταν εκεί ως τοπικός Ήρωας. Αργότερα 

αντικαταστάθηκε από τον Απόλλωνα που λατρευόταν ως πολεμικός Θεός. Άλλη 

εκδοχή αναφέρει πως ο Πτώος ήταν γιος του Απόλλωνα και της Ζευξίππης. Στο 

Μαντείο υπήρχαν προφήτες και μάντεις. Οι χρηστηριαζόμενοι υποβάλλονταν σε 

νηστεία, προσευχή καθώς και σε σωματικούς καθαρμούς πριν εισέλθουν να 

παραλάβουν χρησμοδότηση. Το Μαντείο του Πτώου με εντολή της δελφικής 

Αμφικτυονίας απολάμβανε ασυλία. Το όλο συγκρότημα του Ιερού περιελάμβανε το 

Ναό του Απόλλωνα, τη «μαντική σπηλιά» καθώς και ένα μικρό αντίγραφο του Ναού 

της Προναίας Αθηνάς των Δελφών. Ήταν ένα από τα έξι Μαντεία της Βοιωτίας 

(Τροφωνίου, Θηβών, Αβών, Τεγύρας και Αμφιαράου). Καταστράφηκε το 335 π.Χ 

από τους Μακεδόνες και ξαναλειτούργησε μετά την ανοικοδόμηση της Θήβας το 315 

π.Χ από τον Κάσσανδρο. Το Ιερό περιελάμβανε επίσης θέατρο, δεξαμενή νερού, 

λουτρά, κτίρια για τους ιερείς και επισκέπτες. Αποτελούσε πνευματικό κέντρο και 

προστατευόταν από το Κοινό των Βοιωτών. Τη Βοιωτική ομοσπονδία αποτελούσαν 

οι πόλεις: Ακραιφνία, Ωρωπός, Πλαταιές, Χαλκίδα, Ανθηδών, Κορώνεια, Αλίαρτος, 
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Θήβα, Θεσπιές, Τανάγρα, Ορχομενός, Λιβαδειά, Κώπες, Χαιρώνεια, Θίσβη και 

Ύηττος.  

Σημαντικές Εορτές ήταν τα Πτώα- Πτώια, οι οποίες περιλάμβαναν γυμνικούς 

και μουσικούς αγώνες. Τα Πτώια τελούνταν κάθε 5 χρόνια. Από επιγραφή που 

βρέθηκε μαθαίνουμε ότι κατά τον 1ο π.Χ αιώνα τελούνταν τ’ αγωνίσματα του 

Σαλπιγκτή, Κήρυκα, Ραψωδού, Αθλητή, Κιθαρωδού και Ποιητή επών. Πριν 

ξεκινήσουν οι αγώνες γινόταν η θυσία. Είχε προηγηθεί επίσης η ιερή εκεχειρία, η 

οποία κρατούσε 1 μήνα, άρχιζε δε στις 15 Ιουλίου (Ιπποδρόμιος κατά το Βοιωτικό 

ημερολόγιο) (Ιστοσελίδα www.akraifnia-polis.gr/Temple.html , ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “OI AKΡΑΙΦΝΕΙΣ”) Οι 

Εορτές ήδη από τον 3
ο
 π.Χ. αιώνα άνηκαν στον κατάλογο των επίσημων Εορτών της 

Βοιωτικής Ομοσπονδίας. Διακόπτονται απότομα τον 4
ο
 π.Χ. αιώνα εξαιτίας της 

εισβολής των Μακεδόνων. Συνεχίζονται μέχρι και τον 2
ο
 π.Χ. αιώνα, την εποχή του 

Ηρώδου του Αττικού. Ο Παυσανίας δεν αναφέρεται στα Πτώα, ούτε στην περιγραφή 

του Ιερού. Αναφέρει μόνο ότι το Μαντείο θεωρείτο αλάθητο και πολύφωνο, 

χρησμοδοτούσε δηλαδή και σε άλλες γλώσσες. Το αποδεικνύει αναφέροντας το 

περιστατικό με τον Μυν τον Ευρωπεία, ο οποίος ως απεσταλμένος του Μαρδόνιου 

πήρε χρησμοδότηση σε γλώσσα βαρβαρική.  

  Στο Μαντείο του Πτώου αναφέρεται και ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ στο (ΒΙΒΛΙΟ ΟΥΡΑΝΙΑ 

παρ.135) καθώς και στο περιστατικό με τον Μύν. Ανασκαφές διενεργήθηκαν από τη 

Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή από το 1885 έως το 1888 και 1981 και μια το 1903. 

Στο φως ήρθαν η θεμελίωση του Ιερού, επιγραφές, αναθήματα, μπρούτζινοι τρίποδες 

και αρχαϊκοί κούροι που εκτίθενται στα μουσεία Θηβών και Αθηνών αντίστοιχα.  

Ο αρχαιολογικός χώρος σήμερα, δυστυχώς, δεν έχει την προσοχή που θα του 

άξιζε. Το Ιερό χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο συναντούμε τη βρύση 

και σκόρπια ερείπια της δεξαμενής που χρησιμοποιούνταν για τον καθαρμό των 

χρηστηριαζόμενων. Η δεξαμενή χωρίζεται σε τρία μέρη μέσω δυο ενδιάμεσων 

διατοιχησμάτων που διαθέτει. Ανηφορίζουμε προς το δεύτερο διάζωμα. Παντού 

σκόρπια ερείπια, δομικοί λίθοι, βάσεις αναθημάτων. Διακρίνουμε τον αγωγό που 

οδηγούσε το νερό από την πηγή προς τη δεξαμενή.  Στο πάνω διάζωμα ορατή είναι η 

θεμελίωση του Ιερού. Τριγύρω σκόρπιοι δομικοί λίθοι, διακρίνουμε αναλληματικό 

τοίχο που προορίζεται να συγκρατεί τα χώματα από υψηλότερο επίπεδο του εδάφους. 

http://www.akraifnia-polis.gr/Temple.html
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Συναντούμε την ιερά πηγή. Με έκπληξη παρατηρούμε ότι ακόμα αναβλύζει ύδωρ. 

Δυστυχώς στον αρχαιολογικό χώρο δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης, όπως 

καθαρισμός από την πυκνή βλάστηση που κυριολεκτικά τον πνίγει, και δεν υπάρχει 

περίφραξη ούτε φύλαξη, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε κάθε επιτήδειο για παράνομες 

ενέργειες (λαθρανασκαφές).  

Βιντεοσκοπούμε και φωτογραφίζουμε το χώρο. 
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Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και μέσω πάλι του Ακραιφνίου 

φτάνουμε στην εθνική οδό. Κατευθυνόμαστε προς Λαμία, στρίβουμε δεξιά, στην 

έξοδο που γράφει προς Κάστρο. Το σημερινό χωριό Κάστρο βρίσκεται στη θέση της 

αρχαίας πόλης Κώπαι, η οποία ήταν παραλίμνια. Βρισκόταν δηλαδή στις όχθες της 

τότε, λίμνης Κωπαΐδας. Ο ΟΜΗΡΟΣ (ΙΛΙΑΔΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Β κατάλογος νηών 

στοίχος 502)  μνημονεύει τις Κώπαι μεταξύ των πόλεων της Βοιωτίας που μετείχαν 

στα Τρωικά. Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ. 24 παρ. 1) αναφέρει ότι στις 

Κώπαι υπάρχουν ιερά του Διονύσου, της Δήμητρας και του Σάραπι. Λόγο κάνει και 

για δύο πόλεις, την Αθήνα και την Ελευσίνα, οι οποίες είχαν καταποντιστεί. Για την 

ύπαρξή τους ενημερώθηκε από τους Βοιωτούς. Ο ΣΤΡΑΒΩΝ στο έργο του 

(ΒΟΙΩΤΙΑ τόμος 9ος παρ. 18) αναφέρει τις Κώπες. Λέγει επίσης ότι η Κωπαΐδα 

έλαβε τ’ όνομά της από την ομώνυμη πόλη, δηλαδή τις Κώπες. Αναφέρεται ακόμη 

στην Αθήνα και την Ελευσίνα οι οποίες ιδρύθηκαν από τον Κέκροπα την εποχή που 

λεγόταν Ωγυγία η χώρα της Βοιωτίας και οι οποίες καταποντίστηκαν. 

   Ακολουθούμε τις πινακίδες που οδηγούν προς την Ακρόπολη της Άρνης 

(Γλα). Τα όνομα Γλα είναι παραφθορά του τουρκικού Κουλάς που σημαίνει φρούριο- 

κάστρο. Ταυτίζεται με την Άρνη, πόλη την οποία αναφέρει ο ΟΜΗΡΟΣ (ΙΛΙΑΔΑ 

ΡΑΨΩΔΙΑ Β κατάλογος νεων στοίχος 507) με το επίθετο «αμπελοφόρα». Το όνομα 

Άρνη όπως μας πληροφορεί ο ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ Δ κεφ.67 

παρ.6) το έλαβε 

από την κόρη 

του 

Αιόλου Άρνη 

η οποία ήταν η 

μητέρα του 

Βοιωτού. 
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Πληροφορίες για την οχύρωση της Ακρόπολης λαμβάνουμε από τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ, ο οποίος στο τρίτομο έργο του (ΦΡΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ, τόμ. 1
ος

) αναφέρεται διεξοδικά.  

 

 

Η οχύρωση καταλαμβάνει όλη την κορυφή του λόφου. Έχει περίμετρο 3 χιλιόμετρα. 

Είναι κυκλώπειας κατασκευής αποτελούμενη από λίθους μήκους δύο μέτρων και 

ύψους ενός μέτρου. Το φάρδος της οχύρωσης φτάνει τα 6 μέτρα και το ύψος επίσης 

τα 6 μέτρα σε πολλά σημεία. Έχει τέσσερις πύλες, μία για κάθε σημείο του ορίζοντα. 

Οι ανασκαφές για το εσωτερικό της ακρόπολης έφεραν στο φώς ίχνη πελώριου 

οικοδομήματος, σχήματος Γ με μήκος 140 μέτρα, τα οποία ανήκουν στο βασιλικό 

ανάκτορο. Να αναφέρουμε πως το οχυρό είναι το μεγαλύτερα που υπάρχει στην  

Ελλάδα καθώς είναι εφτά φορές μεγαλύτερο από αυτό  των Μυκηνών και δέκα φορές 

μεγαλύτερο από αυτό της Τίρυνθας. Όταν η Κωπαΐδα ήταν λίμνη, ο λόφος έμοιαζε με 

νησί. Το ύψος του ήταν από 20-50μ. Στα ριζά του λόφου βρίσκονται φυσικές 

καταβόθρες. Η οχυρωμένη έκταση έφτανε τα 200 στρέμματα. Οι ανασκαφές εκτός 

του ανακτόρου έφεραν στο φως συγκροτήματα τα οποία πιθανόν χρησίμευαν ως 

αποθηκευτικοί χώροι χωρητικότητας 2.000 τόνων. Βρέθηκαν επίσης μεγάλοι 

αμφορείς και αποθηκευτικά αγγεία με το περιεχόμενό τους που ήταν θαλασσινά 
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όστρεα και στάρι καμμένο. Δεν ήταν έδρα άνακτος. Ως έδρα άνακτος υπήρξε η πόλη 

του Ορχομενού. Το οχυρό χτίστηκε κοντά στα αποστραγγιστικά έργα της Κωπαϊδας, 

ώστε να είναι δυνατή η επίβλεψη και η συντήρηση (www.akraifnia-polis.gr , 

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ). 

 

Σήμερα η 

κατάσταση είναι 

απελπιστική. Ο 

λόφος 

περιβάλλεται 

εξωτερικά της 

περιμέτρου από 

πυκνή βλάστηση 

(αγριόχορτα, 

θάμνοι και 

δέντρα) πράγμα 

που δυσκολεύει 

σε πολλά σημεία την πρόσβαση προς το εσωτερικό της οχύρωσης.  Το λόφο 

περιτριγυρίζει δρόμος που επιτρέπει μια περιήγηση εξωτερικά του οχυρού. Τα τείχη 

έχουν πέσει σε όλη 

την περίμετρο και 

διατηρούνται σε 

χαμηλό ύψος. Δύο 

πύλες 

διατηρούνται σε 

σχετικά καλή 

κατάσταση και 

εκεί οι πύργοι 

βρίσκονται σε 

χαμηλό ύψος λόγω 

της φθοράς του 

χρόνου και της 

πλήρους εγκατάλειψης. Η κεντρική είσοδος βρίσκεται στην δυτική πύλη.   Παλιότερα 

http://www.akraifnia-polis.gr/
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είχαν τοποθετηθεί ξύλινα σπιτάκια τα οποία προορίζονταν να στεγάσουν τους 

φύλακες. Δυστυχώς δεν έγινε καμιά πρόσληψη προσωπικού. Έτσι ο χώρος παραμένει 

εντελώς αφύλακτος δίνοντας την ευκαιρία σε επιτήδειους για παράνομες ενέργειες 

(λαθρανασκαφές ). Στην κύρια είσοδο ίσα που διακρίνονται κάποια λαξευμένα 

σκαλοπάτια, φθαρμένα και οι λίθοι από τους πύργους που πλαισίωναν την πύλη 

έχουν κατρακυλήσει.  

Περνώντας μέσα από ψηλά χόρτα και πατώντας σε λίθους εισερχόμαστε στο 

εσωτερικό της οχύρωσης. Δυστυχώς δεν είναι εφικτό να περιηγηθείς εύκολα λόγω 

της βλάστησης. Δεν καταφέραμε να ψάξουμε ούτε για τα ίχνη του ανακτόρου και των 

διαφόρων βοηθητικών χώρων – ίσως και υπογείων χώρων – που τυχόν θα υπήρχαν 

στην Ακρόπολη. Διακρίνουμε μόνο ίχνη της εσωτερικής πλευράς των οχυρωματικών 

πύργων που πλαισιώνουν την πύλη. Βγάζουμε φωτογραφίες, βιντεοσκοπούμε και 

φεύγουμε για να επισκεφθούμε την ανατολική πύλη παίρνοντας την οδό που οδηγεί 

περιμετρικά του οχυρού. Κοιτώντας την πύλη από το δρόμο προσπαθούμε να 

φανταστούμε πόσο επιβλητική θα έδειχνε πλαισιωμένη από τους τεράστιους 

τετράγωνους πύργους. Ίσα ίσα διακρίνουμε μέσα στα χόρτα το μονοπάτι. Το 

ακολουθούμε φτάνοντας στους πρόποδες του λόφου. Πραγματικά σκαρφαλώσαμε 

πάνω στους τεράστιους ογκόλιθους – που κάποτε αποτελούσαν μέρος των 

οχυρώσεων οι οποίοι έχουν κατρακυλήσει φράζοντας την οδό που οδηγούσε στην 

είσοδο του οχυρού.  
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Και εδώ  αντικρίζουμε την  ίδια εικόνα. Εσωτερικά δεν μπορεί εύκολα να 

περιηγηθεί κανείς. Οι οχυρωματικοί πύργοι διατηρούνται και αυτοί σε χαμηλό ύψος. 

Και εδώ βιντεοσκόπηση και οι απαραίτητες φωτογραφίες.  
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Το μόνο παρήγορο είναι η 

καταπληκτική θέα. Όπου και αν 

κοιτάξεις φαίνεται η πεδιάδα. Η 

Ακρόπολη της Άρνης (Γλα), 

καταστράφηκε όταν η περιοχή 

μεταβλήθηκε σε λίμνη.   Ο 

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ 

(ΒΙΒΛΙΟ Δ κεφ. 18 παρ. 7) μας 

αναφέρει πως η περιοχή 

πλημμύρισε, όταν ο Ηρακλής κατά τον πόλεμο Θηβαίων και Μινύων, έφραξε το 

ρεύμα κοντά στον Ορχομενό. Αναφορά στον καταποντισμό της Άρνης κάνει και ο 

ΣΤΡΑΒΩΝΑΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ κεφ.3 παρ. 18).  

Αναχωρούμε προς τα βορειοανατολικά με προορισμό το χωριό Νέο Κόκκινο 

και τη φυσική μεγάλη καταβόθρα ή καταβόθρα του Ηρακλή, όπως αποκαλείται. Είναι 

η μεγαλύτερη από τις καταβόθρες της Κωπαΐδας οι οποίες βρίσκονται περιμετρικά 

της πεδιάδας και είναι περίπου 25. Η λίμνη Κωπαΐδα ήταν η μεγαλύτερη στην 

Ελλάδα. Τέλη του 19
ου

 αιώνα ξεκίνησε η αποξήρανση της – επί κυβερνήσεως 

Χαριλάου Τρικούπη – και ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό του 20
ου

 αιώνα (1931) οπότε 

και μετατράπηκε σε εύφορη  πεδιάδα  άνω των 200.000 στρεμμάτων. Σ΄ αυτή 

καλλιεργούνται βαμβάκι, όσπρια, δημητριακά και γίνεται εκτροφή βοοειδών και 

αιγοπροβάτων. Λεγόταν και Κηφησίς, επειδή σε αυτήν μαζεύονταν τα νερά του 

Βοιωτικού Κηφισού οι πήγες του οποίου βρίσκονται κοντά στην αρχαία Λίλαια στη 

Φωκίδα ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ.24 παρ. 1, ΦΩΚΙΚΑ κεφ.33 παρ. 3-5). 

Σε περιήγηση στην περιοχή επισκέφτηκα τις πηγές του Κηφισού. Και σήμερα 

αναβλύζει άφθονο νερό. Ο ΟΜΗΡΟΣ (ΙΛΙΑΔΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ε στοίχο 709) 

αναφέρεται στην Κωπαΐδα ως λίμνη του Κηφισού. Κατά την προϊστορία η Κωπαΐδα 

ήταν λίμνη. Σημαντικές πληροφορίες μας δίνει ο καθηγητής γεωλογίας Ηλίας 

Μαριολάκος. Σύμφωνα με τον καθηγητή οι Μινύες τοποθέτησαν την στάθμη του 

νερού ψηλότερα, ώστε να ποτίζονται οι καλλιέργειες με την δύναμη της βαρύτητας, 

μέθοδος την οποία έχουν λίγα κανάλια σήμερα στην Ευρώπη. Οι Μινύες είχαν 

κατασκευάσει κανάλια που διοχέτευαν τα νερά στις φυσικές καταβόθρες- Μεγάλη 

καταβόθρα ή Ηρακλή, Μπίνιας και σ’ άλλες- και αφού διένυαν απόσταση τεσσάρων 
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χιλιομέτρων, εξέρχονταν στον Ευβοϊκό κόλπο στην περιοχή της Λάρυμνας. Επίσης 

είχαν κατασκευάσει τεχνητή καταβόθρα μήκους 2,5 χιλιομέτρων περίπου μέσω της 

οποίας εξέρχονταν τα νερά επίσης στη Λάρυμνα. Πληροφορίες για την τεχνητή 

καταβόθρα μας δίνει ο ΝΙΚΟΣ ΛΕΛΟΥΔΑΣ στο βιβλίο του (ΕΞΕΡΕΥΝΟΝΤΑΣ 

ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΗΛΑΙΑ- ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

τομ.Α).  

Πληροφορούμαστε ότι η παραπάνω βρίσκεται - όπως επίσης και του Ηρακλή- 

κάτω από το χωριό Νέο Κόκκινο. Έχει μήκος περί τα 2,5 χιλιόμετρα σήμερα όμως 

έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές λόγω των δονήσεων που προκαλούν οι 

εκρήξεις των μεταλλείων (το χωριό βρίσκεται στην περιοχή των μεταλλείων 

σιδηρομεταλλευμάτων της ΛΑΡΚΟ) ώστε η πρόσβαση να είναι δυνατή μέχρι τα 350 

μέτρα περίπου. Στην επιφάνεια του εδάφους και κατά μήκος της σήραγγας 

βρίσκονται κάθετα πηγάδια- χρησίμευαν ως μέσο για επίσκεψη, επίβλεψη και 

συντήρηση της σήραγγας. Τα περισσότερα είναι μπαζωμένα, τέσσερα διατηρούνται 

σε καλή κατάσταση και το βάθος τους φθάνει από 15 εως 60 μέτρα. Έχουν διασωθεί 

τα κανάλια καθώς και διώρυγες οι οποίες βρίσκονται στα βόρεια, κεντρικά και νότια 

της Κωπαΐδας. Στα βόρεια το μεγαλύτερο κανάλι ήταν μήκους 27 χιλιομέτρων, 

πλάτους 40-60 μέτρων και βάθους 2-3 μέτρων. Συγκέντρωνε τα νερά του Βοιωτικού 

Κηφισού και του Μέλανα. Όπως προαναφέραμε τα συγκεκριμένα νερά διοχετεύονταν 

στις καταβόθρες της Μπίνιας και του Ηρακλή. Η κεντρική διώρυγα- κανάλι μάζευε 

τα νερά της Έρκυνας και άλλων χειμάρρων και τα έριχνε στη βόρεια. Η νότια 

διώρυγα συγκέντρωνε τα νερά του Φάλαρου ποταμού, του Τρίτωνα και άλλων 

μικρότερων χειμάρρων και τα διοχέτευε στη βόρεια. Τα κανάλια-διώρυγες 

χρησιμοποιήθηκαν και ως πλωτά ποτάμια για μεταφορές. Η στάθμη του καναλιού 

ήταν περί τα 2 μέτρα ψηλότερα από την επιφάνεια της πεδιάδας. Σήμερα ο δημόσιος 

δρόμος Κάστρου- Ορχομενού περνά σε μερικά σημεία πάνω από τα αναχώματα της 

βόρειας διώρυγας (ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ). 

Ο ΣΤΡΑΒΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ 9ο κεφ. ΒΟΙΩΤΙΑ παρ. 16-18) ομιλεί για την 

Κωπαΐδα. Περιγράφει γεωλογικά φαινόμενα δηλαδή σεισμούς, οι οποίοι άλλοτε 

φράσσουν και άλλοτε ανοίγουν τις καταβόθρες που υπάρχουν στην περιοχή, με 

αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι πόλεις και άλλοτε μέσω τεχνητών καναλιών για να 

οδηγούνται τα νερά στις καταβόθρες μέσω των οποίων εξέρχονταν στη θάλασσα. 
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Μνημονεύει επίσης πως τα καλάμια του έλους της περιοχής της Αλιάρτου είναι 

κατάλληλα για την κατασκευή αυλών.  

Η πρώτη αποξήρανση της επιτεύχθηκε από το  «μυθικό» λαό των Μινύων, οι 

οποίοι μέσω αποχετευτικών και αποστραγγιστικών έργων (έργο μυθικών διαστάσεων 

για την εποχή) την μετατρέπουν σε εύφορη πεδιάδα αποκτώντας έτσι οικονομική 

ευμάρεια και μετατρέποντας και την πόλη του Ορχομενού σε πανίσχυρο πολιτικό και 

οικονομικό κέντρο. Γενάρχης των Μινύων είναι ο Μινύας εγγονός του Ποσειδώνα 

(ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΚΑ). Εκτός από κατασκευαστές κυκλώπειων έργων οι 

Μινύες είναι και σπουδαίοι ναυτικοί. Σημαντική ναυτική βάση είναι η πόλη του 

Ιωλκού στον Παγασητικό Κόλπο καθώς και η πόλη της Άλον, στη Θεσσαλία και οι 

δυο. Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΛΥΜΝΙΑ παρ.197) αναφέρει την πόλη Άλο 

μνημονεύοντας εκεί απόγονους του Αθάμαντα γιού του Αιόλου. Ο Αθάμας υπήρξε 

βασιλιάς του Ορχομενού, άνδρας της Νεφέλης και πατέρας του Φρίξου και της 

Έλλης. Η πόλη του Ορχομενού οφείλει το όνομα της στον γιο του Μινύα, Ορχομενό 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ.36 παρ.6). Στα πλούτη που κατέχει ο Ορχομενός 

αναφέρεται ο ΟΜΗΡΟΣ (ΙΛΙΑΔΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ι στοίχος 381) στο λόγο του Αχιλλέα 

προς την πρεσβεία που έστειλε ο Αγαμέμνονας, ώστε να κατευνάσει την οργή του. 

Και ο ΣΤΡΑΒΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ 9ο κεφ. ΒΟΙΩΤΙΑ παρ. 40) αναφέρεται στον 

Ορχομενό ως η πόλη των Μινύων. Μνημονεύει τον πλούτο της πόλης καθώς  επίσης 

και τη διαμάχη Έργινου- Ηρακλή. Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ Δ παρ. 76) 

αναφέρεται στους Μινύες και στην πόλη του Ορχομενού. Σημαντική ναυτική 

εκστρατεία πανελλήνιου χαρακτήρα ήταν δε η γνωστή Αργοναυτική εκστρατεία. 

Αρχηγός είναι ο Ιάσωνας γιος του Αίσονα. ΣΤΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ (στίχοι 75-103) ο 

ίδιος ο Ιάσωνας ομολογεί στον Ορφέα ότι κατάγεται από το γένος των Μινύων. 

   Ο πολιτισμός των Μινύων παρήκμασε στα τέλη του 13αιώνα π.Χ. περί το 

1230 π.Χ. Τα κτίρια φέρουν ίχνη βίαιης καταστροφής και έκτοτε δεν 

ξαναλειτούργησε η Ακρόπολη του Γλα. Τα αποστραγγιστικά έργα παραμελούνται και 

η Κωπαΐδα μετατρέπεται και πάλι σε λίμνη. Με το τέλος  του Μυκηναϊκού 

Πολιτισμού γύρω στα 1100 π.Χ. εξαφανίζεται και ο Μινυακός. Κυριότερη αιτία είναι 

η διαμάχη Μινύων και Θηβαίων. Αιτία της διαμάχης ο φόνος, δια ασήμαντον 

αφορμή, του πατέρα του Εργίνου, βασιλιά του Ορχομενού, αναγκάζοντας τον να 

επιβάλει φόρο υποτελείας στους Θηβαίους. Ο Ηρακλής εκστρατεύει εναντίον των 

Μινύων και τους νικάει κατακτώντας την πόλη του Ορχομενού, σκοτώνοντας 
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παράλληλα και τον Εργίνο. Στον πόλεμο μεταξύ Μινύων και Θηβαίων αναφέρονται ο 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ Β κεφ. ΙV) καθώς και ο 

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ Δ παρ. 10).  

  Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ. 37 παρ. 1-3) αναφέρεται επίσης στον 

πόλεμο. Κατά τον Παυσανία ο Εργίνος δεν σκοτώνεται. Ο Ηρακλής καταφέρνει να 

νικήσει τους Μινύες φράζοντας το ρεύμα του Βοιωτικού Κηφισού, πλημμυρίζοντας 

την Κωπαΐδα και μετατρέποντας την σε λίμνη. ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΔΙΚΕΛΙΩΤΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟ (Δ παρ. 18), ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ.38 παρ.6-8).  

   Φτάνουμε στο χωριό Νέο Κόκκινο. Έχει φτιαχτεί για να στεγάσει τους 

υπαλλήλους και τις οικογένειες τους που εργάζονται στη εταιρία που εκμεταλλεύεται 

τα κοιτάσματα σιδηρομεταλλευμάτων που υπάρχουν στο υπέδαφος της γύρω 

περιοχής. Το χωριό δεν ονομάστηκε τυχαία Κόκκινο. Τα πάντα, όπως βλάστηση, 

σπίτια, πυλώνες ηλεκτρικού και τηλεφώνου είναι καλυμμένα με μια άχνη ερυθρού 

χρώματος που σου δημιουργούν την εντύπωση πως έχουνε σκουριάσει. Σκεπτόμαστε 

το πόσο επιβαρυμένη θα είναι η υγεία των εργαζομένων – κατοίκων του χωριού, 

αφού όταν φυσά, όλη αυτή η σκόνη (καρκινογόνος), θα εισέρχεται στους πνεύμονές 

τους. Βεβαίως πρέπει να πούμε εδώ ότι η εταιρία, και προς τιμήν της, έχει 

δενδροφυτεύσει περιοχές των μεταλλείων στις οποίες έχει σταματήσει η εξόρυξη, 

αναπλάθοντας έτσι το χώρο και αποκαθιστώντας τον στην αρχική μορφή του. Σαφώς 

όπου συνεχίζεται η εξόρυξη το τοπίο παρουσιάζει εικόνα πλήρους καταστροφής. 

   Αφήνουμε το αυτοκίνητο στο χωριό και κατηφορίζοντας την πλαγιά φτάνουμε 

στο μονοπάτι που οδηγεί προς τη 

μεγάλη καταβόθρα. Το Νέο  

Κόκκινο είναι κτισμένο ακριβώς 

πάνω απ τη Μεγάλη Καταβόθρα 

πράγμα που μας προκαλεί 

έκπληξη. Υπάρχει πλούσια 

βλάστηση,  όπως χόρτα, ψηλοί 

θάμνοι και δέντρα που μας 

εμποδίζουν να δούμε την είσοδο 

από μακριά. Η βλάστηση 

οφείλεται στο ότι ακόμα και 
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σήμερα μαζεύονται νερά στην καταβόθρα (τα νερά του Κηφισού με κανάλι 

οδηγούνται στη λίμνη Υλίκη). Πλησιάζουμε αισθανόμενοι μόνο την ανάσα του 

«Θηρίου». Ένα ψυχρό αεράκι που έρχεται από τα σπλάχνα του στομίου, μας 

δροσίζει. Πουλιά που κουρνιάζουν σε μικρά σπηλαιώματα γύρω από το στόμιο 

τρομάζουν καθώς πλησιάζουμε και φεύγουν μακριά. Μένουμε έκπληκτοι με αυτό που 

αντικρίζουν τα μάτια μας. Μπροστά μας ορθώνεται το στόμιο, ένα τεράστιο άνοιγμα 

σαν γιγάντιο στόμα ενός θηρίου  έτοιμο να καταπιεί τα πάντα. Πραγματικά ότι και να 

πω, ότι χαρακτηρισμούς και να δώσω είναι δύσκολο να περιγράψω αυτό το μεγαλείο 

της φύσης. Σωστά δε ονομάστηκε Καταβόθρα του Ηρακλή. Κρίμα που η πολιτεία δεν 

έχει δώσει την απαραίτητη προσοχή σ ένα τέτοιο μέρος που θα έπρεπε να έχει 

αναδειχτεί η σημασία του.  

 

 

Στην είσοδο του σπηλαίου υπάρχουν τεράστιοι βράχοι. Η λεκάνη της 

Κωπαΐδας αποτελεί  ένα τεκτονικό βύθισμα σεισμικά ενεργό. Στηριζόμενοι σ’ αυτό 

θα μπορούσαμε πιο ορθολογιστικά να εξηγήσουμε ότι πίσω από τον μύθο της 

διαμάχης του Ηρακλέους με τoν Μινύων και το φράξιμο της καταβόθρας κρύβονται 
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φυσικά φαινόμενα, όπως σεισμοί και γεωλογικές μεταβολές. Τέλος να αναφέρουμε 

ότι σε διεθνές συνέδριο που έγινε στην Μυτιλήνη το 1997 παρουσία εκπροσώπου της 

UNESCO η καταβόθρα του Ηρακλή προτάθηκε να συμπεριληφθεί στα μνημεία της 

παγκόσμιας κληρονομιάς. Θα μπορούσα να πω πως τους είχε χρησιμοποιήσει ο 

Ηρακλής για να φράξει το ρεύμα.  

Προχωράμε στο εσωτερικό του 

σπηλαίου. Σχεδόν μετά από 100 μέτρα η 

πορεία μας διακόπτεται από σωρούς 

χωμάτων και βράχων. Σημαντικές 

πληροφορίες για την καταβόθρα 

λαμβάνουμε από το βιβλίο του ΝΙΚΟΥ 

ΛΕΛΟΥΔΑ (ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΗΛΑΙΑ – 

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

τομ. 1
ος

). Η σπηλιά είχε χαρτογραφηθεί 

το 1970 από ομάδα Ιταλών 

σπηλαιολόγων οι οποίοι υπολόγισαν το 

μήκος της γύρω στα 4,5 χιλιόμετρα. 

Μέσω της συγκεκριμένης καταβόθρας 

τα νερά του Κηφισού εξέρχονταν στον 

Ευβοϊκό κόλπο κοντά στην πόλη της 

Λάρυμνας. Δυστυχώς 40 χρόνια μετά 

και λόγω της κατασκευής του χωριού – 

αφού οι εκβραχισμοί πετάγονται στο 

εσωτερικό της – σήμερα δύναται να 

διασχίσει κάποιος μόνο 100 μετρά. Ο σωρός που μας έφραζε την πορεία μας 

αναγκάζει να επιστρέψουμε πίσω στην είσοδο. Βιντεοσκοπούμε, τραβάμε και τις 

απαραίτητες φωτογραφίες και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής.  
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Ξαναπερνάμε από την Ακρόπολη του Γλα και φτάνουμε στην εθνική οδό. 

Στρίβουμε αριστερά και οδηγούμε νότια προς το Ακραίφνιο έχοντας αριστερά μας τα 

κράσπεδα της λίμνης που είναι γεμάτα φυσικές καταβόθρες. Σχεδόν όλες 

χρησιμοποιούνται από τους ντόπιους ως στάνες. Τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά 

έχουν υποστεί τεχνικές επεμβάσεις από τους Μινύες με σκοπό να αποφευχθούν οι 

συσσωρεύσεις λάσπης και φερτών υλικών που προκαλούν φράξιμο στο εσωτερικό 

τους. Φτάνουμε στο Ακραίφνιο, περνάμε κάτω από την εθνική οδό και 

κατευθυνόμαστε νοτιοδυτικά παράλληλα με τα κράσπεδα της λίμνης, όπου και εκεί 

βρίσκονται καταβόθρες με προορισμό την Αλίαρτο. Παλιά λεγόταν Μούλκι. Η 

αρχαία Αλίαρτος βρισκόταν σε λόφο κοντά στη σημερινή κωμόπολη. Ερείπια της 

Ακρόπολης επιζούν ακόμα και σήμερα. Κατά την αρχαιότητα οι πρόποδες του λόφου 

αποτελούσαν τα κράσπεδα της λίμνης Κωπαΐδας. Ο ΟΜΗΡΟΣ (ΙΛΙΑΔΑ 

ΡΑΨΩΔΙΑ Β, κατάλογο νηών στ. 503) αναφέρει την Αλίαρτο μεταξύ των 

Βοιωτικών πόλεων που μετέχουν στα Τρωικά .Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ (ΒΙΒΛΙΟ 

ΟΥΡΑΝΙΑ παρ. 34) στην προέλαση των Περσών στην Βοιωτία δεν αναφέρεται στην 

καταστροφή της. Αντίθετα ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ.32 παρ.4-5)  

αναφέρεται στην καταστροφή της πόλεως κατά την εισβολή των Περσών το 480 π.χ.  

Μνημονεύει επίσης (κεφ.32 παρ 5-6 και κεφ.33 παρ.1) τον τάφο του Λύσανδρου και 

το ηρώο του Κέκροπα. 

  Ο Λύσανδρος, Σπαρτιάτης αρχηγός νικητής του Πελοποννησιακού πολέμου, 

σκοτώθηκε το 395 π.Χ. την περίοδο του Βοιωτικού-Κορινθιακού πολέμου σε μάχη 

μπροστά στα τείχη της Αλίαρτου κατά τη σύγκρουση Φωκέων και Λοκρών. Είχε 

εισβάλει στη Βοιωτία καθώς  η Σπαρτή ήταν σύμμαχος με τη Φωκίδα. Διεξοδικά 

στην σύγκρουση και στο θάνατο του Λύσανδρου αναφέρεται ο ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ στο 

έργο του ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ παρ.517 – 520). Αντίθετα ο 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (ΒΙΟ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ παρ. 28-29)  αναφέρει ότι η σωρός του 

Λυσάνδρου ετάφη στον Πανοπέα (σημερινό χωριό Αγ.Βλασης) Φωκίδας κοντά στη 

Χαιρώνεια.  

   Η Αλίαρτος καταστρέφεται ολοσχερώς από τους Ρωμαίους το 171 π.Χ, κατά 

τον πόλεμο εναντίον του Βασιλέως της Μακεδονίας Περσέα, γιο του Φιλίππου Ε’ της 

δυναστείας των Αντιγονιδών, όπως αναφέρουν ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ (κεφ.30, παρ.18 και 

18
α
) καθώς και ο ΣΤΡΑΒΩΝΑΣ (κεφ.9, παρ.4-11). Όσον αφορά το ηρώο του 

Κέκροπα, σύμφωνα με τον ΣΤΡΑΒΩΝΑ(κεφ.9, παρ.4-11),  μετά την πτώση της 
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Αλιάρτου οι Ρωμαίοι την παρέδωσαν στους Αθηναίους, οι όποιοι ως άποικοι 

μετέφεραν εκεί τη λατρεία του Κέκροπος. Επίσης ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΚΑ 

κεφ.33, παρ.3) μνημονεύει Ιερά χωρίς λατρευτικά αγάλματα και στέγη. Πιθανόν 

κατά την επίσκεψη του στην Αλίαρτο συνάντησε κατεστραμμένο Ναό από τους 

Ρωμαίους το 171 π.Χ., όπως προαναφέραμε, και γι’ αυτό ομιλεί έτσι. 

   Φεύγουμε από την Αλίαρτο ακλουθώντας το δημόσιο δρόμο που οδηγεί στη 

Λειβαδιά. Φτάνουμε στο ύψωμα της Πέτρας όπως αποκαλείται σήμερα που αποτελεί 

μέρος των υψωμάτων της Κορώνειας. Είναι το αρχαίο Τιλφούσιο Όρος με την 

Τιλφούσα πηγή που αναφέρει ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ.33, παρ.1).  Η 

Τιλφούσα ήταν Νύμφη και κατά τη Βοιωτική παράδοση ο Απόλλωνας σε αναζήτηση 

ιερού τόπου έφτασε στην πηγή, η Νύμφη όμως τον προέτρεψε να πάει στους Δελφούς 

λέγοντας του πως το μέρος ήταν πιο ήσυχο σε σχέση με την περιοχή γύρω από την 

πηγή. Ο ΣΤΡΑΒΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ 9Ο κεφ. ΒΟΙΩΤΙΑ, παρ. 36) αναφέρει πως η πηγή 

βρίσκεται στους πρόποδες του Τιλφουσίου όρους. Δεν αναφέρει κανένα Ιερό του 

Απόλλωνα. Στα 1834 μ.Χ ο περιηγητής ROSS που επισκέφτηκε την περιοχή 

ισχυρίζεται ότι η πηγή βρίσκεται σε λόφο του Τιλφουσίου όρους το οποίο δεν 

συγχέεται με το όρος της Πέτρας. Ο ερευνητής FONTEROSE (1967) πίστευε πως η 

πηγή βρισκόταν στο όρος Πέτρα και τα νερά της σχημάτιζαν καταρράκτη ύψους 70 

μέτρων. Σε νεότερη έρευνα το 1969 τοποθέτησε την πηγή στην περιοχή του Αγ. 

Νικολάου στην περιοχή Υψηλάντης. Διαπίστωσε ότι τα νερά στην πηγή του Αγ. 

Νικολάου ήταν πιο κρύα από εκείνα της πηγής του όρους Πέτρα δίνοντας έτσι 

ερμηνεία στο γεγονός του θανάτου του Τειρεσία ο οποίος πίνοντας το κρύο νερό της 

πηγής έπαθε ανακοπή και πέθανε. Απέχει απ την Αλίαρτο 50 σταδία (9,5 – 10 

χιλιόμετρα περίπου ). Εκεί στην πηγή πέθανε ο μάντης Τειρεσίας κατά την μεταφορά 

του ως ομήρου των Επιγόνων - οι όποιοι κατέκτησαν τη Θήβα – μαζί με λάφυρα 

στους Δελφούς. Τα παραπάνω μνημονεύει και ο ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ (κεφ. 

67). Στο ύψωμα της Πέτρας διεξήχθη το Σεπτέμβριο του 1829 η τελευταία μάχη της 

Ελληνικής Επανάστασης ανάμεσα στις δυνάμεις του Δημητρίου Υψηλάντη και των 

Τούρκων υπό τον Ασλάνμπεη Μουχουρδάρη οι οποίοι υποχωρούσαν στη Λαμία. Οι 

Τούρκοι εγκλωβίστηκαν στο πέρασμα ανάμεσα στο ύψωμα και στη λίμνη Κωπαΐδα 

και υπέστησαν συντριπτική ήττα. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ τομ. 4
ος

). Το χωριό ονομάστηκε Υψηλάντης προς 

τιμήν του Δημητρίου Υψηλάντη κατά τη νίκη που πέτυχε στα στενά της Πέτρας το 
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1829 εναντίον των Τούρκων. ΠΑΡΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΧΑΙΑ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ). 

   Λίγο παρακάτω από το ύψωμα στα δεξιά κράσπεδα του δρόμου βρίσκεται το 

εκκλησάκι του Ιωάννη του Προδρόμου. Σε ανασκαφές που διενέργησε ο αρχαιολόγος 

Γ.Σπυρόπουλος εντόπισε την θεμελίωση αρχαίου ναού, στάχτες θυσιών καθώς και 

βάθρο με αναθηματική επιγραφή για την Άρτεμη. Το Ιερό ταυτίστηκε με το Ιερό του 

Τιλφουσίου Απόλλωνα. Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΚΑ) δεν κάνει καμία αναφορά 

στο Ιερό.  

   Σταματάμε διπλά στο εκκλησάκι και ψάχνουμε για το Ιερό. Ανάμεσα στους 

θάμνους διακρίνουμε τη θεμελίωση του αρχαίου Ιερού. Άλλοι δομικοί λίθοι 

βρίσκονται μισοθαμμένοι στη νότια πλευρά ανάμεσα σε δέντρα.   
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Διακρίνονται επίσης λίθοι του αρχαίου Ιερού, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως 

δομικό υλικό στην εκκλησία. Ήταν συνηθισμένο φαινόμενο τα ιερά της νέας 

θρησκείας να κτίζονται με το δομικό υλικό του Ιερού της Παλαιάς Θρησκείας. Η 

είσοδος του ναού και αυτή κτισμένη με δομικούς λίθους του αρχαίου Ιερού. 

Μπαίνουμε στο εσωτερικό και ανακαλύπτουμε ότι η Αγία Τράπεζα έχει τοποθετηθεί 

πάνω σε σπόνδυλο κίονα και κιονόκρανο. Οι φωτογραφίες είναι τεκμήριο αυτού του 

γεγονότος. 
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  Φεύγουμε κατευθυνόμενοι προς τη Λειβαδιά. Τελικός προορισμός μας   το 

Ιερό του Ηρακλή Χάρωπα. Έτσι δεν επισκεπτόμαστε την πόλη των Αλαλκομενών με 

το φημισμένο Ιερό της Αθηνάς που περιείχε το χρυσελεφάντινο άγαλμα, ούτε και την 

πόλη της Κορώνειας Ιτωνίας Αθηνάς, κέντρο της Βοιωτικής Ομοσπονδίας και χώρο 

όπου τελούνταν τα Παμβοιώτια. Στρίβουμε αριστερά στην έξοδο που οδηγεί στα 

χωριά Άγιο Γεώργιο και Αγία Άννα. Περνάμε το χωριό Άγιο Γεώργιο και σε μικρή 

απόσταση στρίβουμε δεξιά στην πινακίδα που οδηγεί στο μοναστήρι των Ταξιαρχών. 

Το μονοπάτι στενό, ίσα που χωράει ένα αυτοκίνητο, στρωμένο με τσιμέντο ελίσσεται 

σαν φίδι μέσα στους ελαιώνες. Στο τέλος του δρόμου προβάλλει το μοναστήρι το 

οποίο είναι χτισμένο με το αρχαίο υλικό του Ιερού καθώς και ενεπίγραφων πλακών 

που είναι δομημένες σε αυτό. Φυσικά όλο το αρχαίο δομικό υλικό δεν διακρίνεται 

καθώς όλο το μοναστήρι είναι βαμμένο με λευκό χρώμα.  Μερικά μέτρα πιο κάτω 

μέσα στα δέντρα βρίσκεται η πηγή- Κεφαλόβρυσο- που θεωρείτο κατά την 

αρχαιότητα στόμιο του κάτω κόσμου (Άδη) από όπου εξήλθε ο Ηρακλής φέρνοντας 

τον Κέρβερο. Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ στο βιβλίο του ΒΟΙΩΤΙΚΑ κεφ. 34, παρ.5 

αναφέρει το Ιερό του Ηρακλή Χάρωψ μόνο επιγραμματικά. Ο ΔΙΟΔΩΡΟΣ 

ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ δεν αναφέρεται σε κανένα Ιερό. Ομιλεί μόνο για το γεγονός της 

αρπαγής του Κέρβερου από τον Ηρακλή και τίποτα άλλο, όπως και  ο ΣΤΡΑΒΩΝΑΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ τόμ. 9, δεν αναφέρεται σε κανένα ιερό κατά την 

περιγραφή της Βοιωτίας. 

   Απέναντι από το μοναστήρι και σε χαμηλότερο επίπεδο βρίσκονται τα ερείπια 

στοάς, η οποία είναι των Ρωμαϊκών χρόνων. Δυστυχώς σήμερα ο χώρος είναι σε 

πλήρη εγκατάλειψη. Είναι καλυμμένος με πυκνή βλάστηση και δεν υπάρχει 

ενημερωτική πινακίδα. Περπατάμε στο χώρο της στοάς με προσοχή, καθώς δεν 

αναγνωρίζουμε που πατάμε από τη βλάστηση. Η μόνη εργασία που έχει γίνει είναι η 

αντιστήριξη αναλληματικού τοίχου της στοάς με σκοπό να αποφευχθεί η 

κατάρρευση. Σε περίπτωση που καταρρεύσει θα παρασυρθεί και ο δρόμος που 

βρίσκεται πάνω από την στοά. Χάρωπας ονομάστηκε, διότι όταν οργιζόταν ο Θεός 

γινόταν φοβερός. Κατά άλλη εκδοχή ο Θεός που εξευγενιζόταν γινόταν παρήγορος. Ο 

Ηρακλής ως χθόνια θεότητα λατρευόταν εκεί ως παρήγορος Θεός. Επίσης είχε το 

προσωνύμιο ως ‘’παλαίμων’’ συνδεόμενο με το καλλίνικος, καθώς και ως αλεξίκακος 

Θεός, αυτός δηλαδή που νικά/ που διώχνει το κακό. Βγάζουμε τις απαραίτητες 
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φωτογραφίες που πιστοποιούν την πλήρη εγκατάλειψη του Ιερού και ξεκινάμε για 

την Αθήνα. 
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Κατά την επιστροφή μας σταματάμε και πάλι στην Αλίαρτο και συγκεκριμένα 

σε μία καταβόθρα σήμερα μπαζωμένη από φερτά υλικά. Στην κορυφή της υπάρχει 

μεσαιωνικός πύργος χτισμένος, η βάση του οποίου είναι χτισμένη με άφθονο αρχαίο 

δομικό υλικό. Και εδώ βγάζουμε φωτογραφίες που πιστοποιούν του λόγου το αληθές 

και συνεχίζουμε για το δρόμο της επιστροφής. 

   Στην μέχρι τώρα περιήγηση μας, η εμπειρία και η γνώση που αποκτήσαμε, 

είναι  σημαντική. Τα συναισθήματα ανάμεικτα. Νιώθουμε θαυμασμό για την 

πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά μας, παράλληλα όμως θυμό και λύπη για την 

αδιαφορία που διακατέχει τους αρμόδιους φορείς και αφήνει να βρίσκονται σε πλήρη 

εγκατάλειψη μέρη με τόσο πλούσια ιστορία. 
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