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ΒΟΙΩΤΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ 2010

Στή Βοιωτία ἡ ἱστορία καί ὁ πολιτισμός δέν 
ἀποτελοῦν ἁπλῶς ἴχνη τοῦ παρελθόντος, ἀλλά 
καθημερινή πραγματικότητα. Ἡ μακραίωνη 
καί πλούσια ἱστορία της, ὅπου ἀντικατοπτρί-
ζεται ὁλόκληρη ἡ ἱστορική ἐξέλιξη τῆς 
Ἑλλάδας, καθορίστηκε σέ μεγάλο βαθμό ἀπό 
τή γεωγραφική της θέση καί ἀπό τήν πολυ-
μορφία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Αὐτή ἡ 
στενή σύνδεση μεταξύ φυσικῶν παραγόντων 
καί ἀνθρώπινης δράσης παραμένει ἀδιάσπα-
στη καί σήμερα. 

Ὀρεινοί ὄγκοι, ὀροπέδια καί κοιλάδες, 
εὔφορες πεδιάδες, θαλάσσιες ἀκτές καί ποτά-
μια ὕδατα συγκροτοῦν ἕνα μοναδικό σέ ποι-
κιλία περιβαλλοντικό χάρτη καί χωροθετοῦν 
τήν παραγωγική καί πολιτισμική δραστηριό-
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τητα τῶν ἀνθρώπινων κοινωνιῶν ἀνά τούς αἰῶνες: ἀπό τήν καλλιέργεια τῶν σιτηρῶν ἕως 
τή νομαδική κτηνοτροφία, ἀπό τή μεταξουργία ἕως τή βιομηχανία, ἀπό τίς πόλεις καί τά 
κοινά τῆς ἀρχαιότητας ἕως τά βυζαντινά μοναστήρια, ἀπό τόν κλεφταρματολισμό τῆς 
Ὀθωμανικῆς περιόδου ἕως τήν ἀντίσταση κατά τῶν γερμανικῶν δυνάμεων κατοχῆς.

Τό λεύκωμα αὐτό ἀποτελεῖ καρπό τῆς συνεργασίας μεταξύ τῆς Νομαρχιακῆς 
Αὐτοδιοίκησης Βοιωτίας καί τοῦ Ἰδρύματος Μείζονος Ἑλληνισμοῦ. Στίς σελίδες του συ-
ναντῶνται ἡ ἐπιστημονική προσέγγιση καί φερεγγυότητα μέ τή δημιουργική προσπάθεια τῆς 
κοινωνίας μας, ὅπως ἐκφράζεται ἀπό τούς αὐτοδιοικητικούς θεσμούς της, γιά τήν ἀνάδειξη 
καί προβολή τοῦ τόπου, τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἱστορίας της. Σέ αὐτές τίς σελίδες, ἀνάμεσα 
στά τοπία καί στά στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἀνακαλύπτει ἐπίσης κανείς τό μεράκι καί 
τήν ἀγάπη τῶν δημιουργῶν τοῦ λευκώματος γιά τόν τόπο μας, πού εἶναι καί δικός τους. 
Ἀνακαλύπτει, τέλος, τή δύναμη τῆς ἱστορίας, πού εἶναι μία διαρκῆς ἀλλαγή καί μετεξέλιξη. 
Ἡ Νομαρχία Βοιωτίας ἀποτελεῖ κι αὐτή πλέον μέρος τῆς ἱστορίας, καθώς ὁ τόπος μας περνᾶ 
στίς νέες, σύγχρονες αὐτοδιοικητικές μορφες. Σέ αὐτές θά ξαναβρεθοῦμε ὅλοι, μέ τό ἴδιο 
μεράκι καί τήν ἴδια θέληση γιά τήν ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξη τῆς περιοχῆς μας, τοῦ περιβάλλο-
ντος, τοῦ πολιτισμοῦ καί κυρίως τῶν ἀνθρώπων της. 

Κλέαρχος Περγαντάς
Νομάρχης Βοιωτίας

Ἀράχοβα, Δίστομο, Κωπαΐδα, Ὑλίκη, ἀρχαία Θήβα, Οἰδίποδας, Νύμφες: Αὐτές εἶναι 
λίγες ἀπό τίς ἔννοιες πού ἔρχονται συνειρμικά στό νοῦ ὅταν ἀκούει κάποιος τή λέξη Βοιωτία. 
Γιατί ὁ νομός αὐτός τῆς ἀνατολικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας ἔχει πολλές φυσικές ὀμορφιές, μύθους 
γιά ποτάμια καί λίμνες καί μία ἱστορία τόσο παλιά, πού χάνεται στά βάθη τῶν αἰώνων. Σέ 
κάθε στιγμή τῆς ἱστορίας ἡ Βοιωτία εἶναι παρούσα μέ κάποια ἀπό τίς πόλεις καί τά χωριά 
της. 

Τό λεύκωμα αὐτό εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δημιουργικῆς συνεργασίας τοῦ Ἰδρύματος 
Μείζονος Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Νομαρχίας Βοιωτίας καί ἀποτυπώνει τήν κοινή μας προσπά-
θεια γιά τή δημιουργία συνδυασμένων δράσεων ἐθνικῶν καί τοπικῶν φορέων, γιά τήν 
ἀνάδειξη καί προβολή τοῦ πολιτιστικοῦ καί φυσικοῦ πλούτου τοῦ τόπου μας. 

Ἡ ἰδιαιτερότητά του συνίσταται στήν ἱκανότητα τῶν συντελεστῶν τοῦ ἔργου -στήν 
πλειονότητά τους συνεργάτες τοῦ ΙΜΕ, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι Βοιωτοί- νά συνδυάσουν 
τήν ἱστορία μέ τή μυθολογία καί τό περιβάλλον. Τά κείμενα, γραμμένα σέ πυκνή ἀλλά ἁπλή 
γλώσσα, εἰσάγουν τόν ἀναγνώστη σέ ἄγνωστες γιά τούς πολλούς πτυχές τῆς ἱστορίας, τῆς 
κοινωνίας καί τῆς οἰκονομίας τοῦ νομοῦ. Τό μάτι ξεκουράζεται μέ τίς φωτογραφίες πού 
συνοδεύουν τά κείμενα, οἱ ὁποῖες ἄλλοτε προσθέτουν στήν πληροφορία καί ἄλλοτε καλοῦν 
τόν ἀναγνώστη νά ἐπισκεφτεῖ τήν ὄμορφη αὐτή περιοχή.

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι αὐτή ἡ προσπάθεια, πού ξεκίνησε σέ συνεργασία μέ τό Νομάρχη 
Βοιωτίας καί τή Νομαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Βοιωτίας, θά συνεχιστεῖ καί θά ἐνδυναμωθεῖ 
στό πλαίσιο τῶν νέων θεσμῶν τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης γιά τήν εὐημερία τοῦ τόπου καί 
τῆς κοινωνίας μας. 

Λάζαρος Ἐφραίμογλου
Πρόεδρος Ἱδρύματος Μείζονος Ἑλληνισμοῦ



ΒΟΙΩΤΙΚΟ XPONOΛOΓlO 
14ος-13ος αἶ. π.Χ. Ἀνάκτορο τῆς Θήβας. Γραπτές λάρνακες τῆς Τανάγρας 
αρχές 13ου αἶ. π.Χ. Ἀκρόπολη τοῦ Γλᾶ. 
μέσα 13ου αἶ. π.Χ. Θολωτός τάφος τοῦ Ὀρχομενοῦ

560 π.Χ. Ἡ Τανάγρα ἱδρύει μαζί μέ τά Μέγαρα τήν ἀποικία Ἡράκλεια στόν 
Εὔξεινο Πόντο

550 π.Χ. Τό μἀντεῖο τοῦ Τροφωνίου χρησμοδοτεῖ στόν Κροῖσο
520 π.Χ. περίπου Ἴδρυση τοῦ Κοινοῦ τῶν Βοιωτῶν
519 π.Χ. Συμμαχία τῶν Πλαταιῶν με τήν Ἀθήνα.
500 π.Χ. Ἡ Θήβα παίρνει ὑπό τόν ἔλεγχό της τήν Ταναγρική τετρακωμία

480 π.Χ.

Στή μάχη τῶν Θερμοπυλῶν συμμετέχουν καί 700 Θεσπιεῖς. Ὁ στρα-
τός τοῦ Ξέρξη καταστρέφει τίς πόλεις τῆς βορειοανατολικῆς Φωκίδας 
(σημερινῆς βορειοδυτικῆς Βοιωτίας) Δαυλίδα καί Πανοπέα. Ἡ 
Ἁλίαρτος καταστρέφεται ἀπό τούς Πέρσες

479 π.Χ. Μάχη τῶν Πλαταιῶν καί ὁριστική ἀποχώρηση τῶν περσικῶν δυνά-
μεων ἀπό τήν Ἑλλάδα

470 π.Χ. Ἐπιστροφή στό Δήλιό του κλεμμένου ἀπό τούς Πέρσες ἀγάλματος 
τοῦ Ἀπόλλωνα.

457 π.Χ. Συμμαχία τῆς Θήβας μέ τή Σπάρτη. Μάχη στά Οἰνόφυτα μεταξύ 
Ἀθηναίων καί Βοιωτῶν

447 π.Χ. Οἱ Ἀθηναῖοι ἡττῶνται ἀπό τούς ἐξόριστους Βοιωτούς στήν Κορώνεια. 
Ἡ Ἀκραιφία καί ἡ Χαιρώνεια στό Κοινό τῶν Βοιωτῶν.

446 π.Χ.
Ἀνασύσταση τοῦ Βοιωτικοῦ Κοινοῦ. Ἡ Ἀκραιφία μέ τίς Κῶπες ἐκλέ-
γουν ἀπό κοινοῦ ἕνα βοιωτάρχη. Κατάληψη τῆς Χαιρώνειας ἀπό 
τούς Ἀθηναίους καί ἐξανδραποδισμός τῶν κατοίκων. 

427 π.Χ. Ὁ Ὀρχομενός ὑφίσταται σοβαρές ζημιές ἀπό σεισμό.
426 π.Χ. Καταστροφή τῶν Πλαταιῶν ἀπό τούς Θηβαίους

424 π.Χ. Μάχη τοῦ Δηλίου μεταξύ Βοιωτῶν καί Ἀθηναίων

423 π.Χ. Κατάληψη τῶν Θεσπιῶν ἀπό τούς Ἀθηναίους.

395 π.Χ. Μάχη τῆς Ἁλιάρτου μεταξύ Σπαρτιατῶν καί Θηβαίων. 
Ἡ Λιβαδειά καταστρέφεται ἀπό τό Λύσανδρο.

394 π.Χ. Ὁ Σπαρτιάτης στρατηγός Ἀγησίλαος νικᾶ τόν ἐνωμένο στρατό 
τῶν Ἀθηναίων, Θηβαίων καί Ἀργείων στήν Κορώνεια.

387 π.Χ. Ἡ Κορώνεια γίνεται ἀνεξάρτητη πόλη.

386 π.Χ. Ἐπανίδρυση τῶν Πλαταιῶν ἀπό τούς Σπαρτιάτες. 
Ἡ Λιβαδειά κόβει ἀργυρό νόμισμα.

382 π.Χ. Κατάληψη τῆς Θήβας ἀπό τούς Σπαρτιάτες καί ἐγκατάσταση σπαρ-
τιατικῆς φρουρᾶς στήν Καδμεία.
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378 π.Χ. Ἡ Ἀκραιφία καί ἡ Χαιρώνεια στό Κοινό τῶν Βοιωτῶν.

371 π.Χ. Μάχη τῶν Λεύκτρων μεταξύ Θηβαίων καί Σπαρτιατῶν καί ἑδραίω-
ση τῆς θηβαϊκής ἠγεμονίας.

364 π.Χ. Καταστροφή τοῦ Ὀρχομενοῦ ἀπό τούς Θηβαίους.

362 π.Χ. Μάχη τῆς Μαντίνειας, θάνατος τοῦ Ἐπαμεινώνδα καί τέλος τῆς 
θηβαϊκῆς ἠγεμονίας.

356-346 π.Χ. Γ’ Ἱερός πόλεμος. Πολλά ἐπεισόδια τοῦ πολέμου ἐξελίσσονται στή φωκι-
κή-βοιωτική μεθόριο. Ὁ Ὀρχομενός περνᾶ στόν ἔλεγχο τῶν Φωκέων.

352 π.Χ. Ὁ στρατηγός Ὀνόμαρχος τῶν Φωκέων καταλαμβάνει τήν Κορώνεια 
καί τή μετατρέπει σέ φωκικό ὀχυρό.

351 π.Χ. Κατάληψη τῆς Χαιρώνειας ἀπό τούς Φωκεῖς.

346 π.Χ.

Οἱ Κορσιές καταλαμβάνονται ἀπό τούς Φωκεῖς καί ἀμέσως μετά 
καταστρέφονται ἀπό τούς Θηβαίους. Καταστροφή τῶν πόλεων τῆς 
Φωκίδας (σημερινή δυτική Βοιωτία) Ἀντίκυρα, Ἄμβροσσος, Δαυλίδα 
καί Πανοπέας ἀπό τό Φίλιππο Β’ τῆς Μακεδονίας.

338 π.Χ.

Μάχη τῆς Χαιρώνειας. Θηβαῖοι, Ἀθηναῖοι καί ἄλλοι σύμμαχοι ἐνα-
ντίον τῶν Μακεδόνων. Ἐπανίδρυση τοῦ Ὀρχομενοῦ ἀπό τό Φίλιππο 
Β’ τῆς Μακεδονίας. Ὁ ναός τοῦ Ὀγχηστίου Ποσειδῶνος γίνεται ἕδρα 
τοῦ Κοινοῦ τῶν Βοιωτῶν.

335 π.Χ. Καταστροφή τῆς Θήβας ἀπό τόν Ἀλέξανδρο τῆς Μακεδονίας.
316 π.Χ. Ὁ Κάσσανδρος ξαναχτίζει τήν Καδμεία τῆς Θήβας.
288 π.Χ. Ἡ Θήβα κερδίζει τήν αὐτονομία της ἀπό τό Δημήτριο Πολιορκητή.

245 π.Χ. Οἱ Θηβαῖοι συγκρούονται στή Χαιρώνεια μέ τά στρατεύματα τῆς 
Αἰτωλικῆς Συμπολιτείας καί ἡττῶνται.

226-224 π.Χ. Ἐπανίδρυση τῶν Πτώϊων ἀγώνων.
210 π.Χ. Ἡ Ἀντίκυρα καταλαμβάνεται ἀπό τό Ρωμαῖο στρατηγό Βαλέριο Λεβίνο.

208 π.Χ. Ἡ Ἀντίκυρα ἀνακαταλαμβάνεται ἀπό τό Φίλιππο Ε’ .

199 π.Χ. Οἱ κάτοικοι τῆς Ἄνδρου μεταφέρονται στό Δήλιο γιά νά γλιτώσουν 
ἀπό τόν Ἄτταλο Α´ πού λεηλατεῖ τό νησί τους.

198 π.Χ. Πολιορκία καί κατάληψη τῆς Ἀντίκυρας ἀπό τό στρατηγό Τίτο Κόϊντο 
Φλαμινίνο. Καταστροφή τοῦ Πανοπέα.

196 π.Χ. Ἡ Ἀκραιφία καταλαμβάνεται ἀπό τόν Ἄππιο Κλαύδιο.

171 π.Χ. Καταστροφή τῆς Ἁλιάρτου ἀπό τόν πραίτορα Γάϊο Λουκρήτιο Γάλλο. 
Κατάληψη τῆς Θίσβης καί τῆς Κορώνειας ἀπό τούς Ρωμαίους.

148 π.Χ. Ὁ Ρωμαῖος στρατηγός Μέτελλος εἰσβάλλει στή Βοιωτία.
146 π.Χ. Ὁ Ρωμαῖος στρατηγός Μόμμιος εἰσβάλλει στή Βοιωτία.

86 π.Χ.
Μάχη τῆς Χαιρώνειας μεταξύ τοῦ Ρωμαίου στρατηγοῦ Σύλλα καί τῶν 
στρατηγῶν τοῦ Μιθριδάτη Στ´, Ταξίλου καί Ἀρχελάου. Καταστροφή 
τῆς πόλης τῶν Ἀλαλκομενῶν καί τοῦ ἱεροῦ της Ἀθηνᾶς ἀπό τό Σύλλα.
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47 π.Χ. Οἱ Θεσπιές τιμῶνται ὡς ἐλεύθερη πόλη γιά τή συμμαχία τους μέ τή 
Ρώμη κατά τοῦ Μιθριδάτη Στ´.

301 Ἔδικτο τοῦ Διοκλητιανοῦ ἀπό τίς Πλαταιές.

325 Ἡ Δαύλεια καταγράφεται ὡς ἐπισκοπή στήν Οἰκουμενική Σύνοδο 
τῆς Νίκαιας.

451 Οἱ Πλαταιές ἐκπροσωποῦνται ὡς ἐπισκοπῆ στήν Οἰκουμενική Σύνοδο 
τῆς Χαλκηδόνας.

551 Καταστροφή τῆς Κορώνειας ἀπό σεισμό.

7ος αἰώνας
Ἡ ἀρχαία Τανάγρα ἐγκαταλείπεται ἀπό τούς κατοίκους της, πού 
ἀναζητοῦν μία πιό ὀχυρῆ θέση ὑπό τήν πίεση Ἀβάρων καί Σλάβων 
ἐπιδρομέων.

9ος αἰώνας Νέες ἐπιδρομές Σλάβων στή Βοιωτία.
871-872 Ναός τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου στή Θήβα.
873-874 Ἴδρυση τῆς μονῆς τῆς Παναγίας Σκριπούς στόν Ὀρχομενό.
953 Θάνατος τοῦ ὁσίου Λουκᾶ.

1010 Ὁ Βασίλειος Βουλγαροκτόνος ἀνεγείρει τό ναό τοῦ Ἁγίου Σώζοντος 
στόν Ὀρχομενό. 

1088 Ἀνέγερση τοῦ καθολικοῦ της μονῆς Ἱερουσαλήμ.

1147 Ἄλωση τῆς Θήβας ἀπό τούς Νορμανδούς τοῦ Ρογῆρου Β´.

1204 Ἡ βοιωτική Καρδίτσα (Ἀκραίφνιο) περιέρχεται στό Δουκάτο τῶν 
Ἀθηνῶν.

12ος αἰώνας
Ἴδρυση τῆς μονῆς τῆς Εὐαγγελίστριας. Ἀσκητήριο τοῦ Ὁσίου Νικήτα 
(Σίντ Ἰργκίντ). Μονή Τσάτσαρη. Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Θωμᾶ στήν 
περιοχή τῆς Τανάγρας.

1311

Μάχη τοῦ Κηφισοῦ ἤ τοῦ Ἀλμυροῦ (ἤ τοῦ Ὀρχομενοῦ) μεταξύ τῶν 
Καταλανῶν καί τοῦ Δούκα τῶν Ἀθηνῶν. Κατάληψη τῆς Θήβας ἀπό 
τήν Καταλανική Ἑταιρεία. Ὁ Ἀντώνιο ντέ Φλάμα, αὐθέντης τῆς 
βοιωτικῆς Καρδίτσας, ἀνεγείρει τό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

1379 Ἡ Θήβα καταλαμβάνεται ἀπό τούς Ναβαραίους μισθοφόρους τοῦ 
Φλωρεντινοῦ Νέριο Α´ Ἀτζαγιολί.

1388 Ὁλόκληρη ἡ Βοιωτία ὡς τμήμα τοῦ Δουκάτου τῶν Ἀθηνῶν περιέρ-
χεται στό Νέριο Ἀτζαγιολί.

1394 Οἱ Ἀτζαγιολί -καί μαζί τους ἡ Βοιωτία- γίνονται ὑποτελεῖς στούς 
Ὀθωμανούς.

1435 Ἡ Θήβα περνᾶ σέ ὀθωμανική κυριαρχία. Ὁ Κυριακός ὁ Ἀγκωνίτης 
ἐπισκέπτεται τήν Ἀράχοβα.

1460 Ἡ Βοιωτία καταλαμβάνεται ἀπό τούς Ὀθωμανούς,
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1622 Ἀνακαίνιση τῆς Παναγίας Καλαμιώτισσας στή Ζάλτσα.

1638 Γράμμα τοῦ πατριάρχη Κύριλλου Λουκάρεως ὁρίζει 
ὡς σταυροπηγιακή τή μονή Ὁσίου Σεραφείμ Δομβούς.

18ος αἰώνας Ἡ πρόσοδος τοῦ καζά τῆς Λιβαδειᾶς ἀφιερώνεται 
στό Γενί τζαμί τοῦ Σκούταρι.

1770 Ἔναρξη καλλιέργειας βαμβακιοῦ στόν κάμπο τῆς Βοιωτίας.
1788-1789 Ἐπιδημία πανώλης στήν περιοχή τῆς Κωτιαΐδας.

1803 Ὁ Ἔλγιν δωρίζει τό ρολόϊ τῆς Λιβαδειᾶς σέ ἀντάλλαγμα 
γιά ἔρευνες στήν περιοχή τοῦ Τροφωνίου.

1821, 27 Μαρτίου Κήρυξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης στή Στερεά Ἑλλάδα 
ἀπό τόν ἐπίσκοπο Σαλώνων Ἠσαΐα στή μονή Ὁσίου Λουκᾶ.

1821, Ἀπρίλιος

Σέ πανηγυρική δοξολογία οἱ ἐπίσκοποι Σαλώνων, Ταλαντίου 
καί Ἀθηνῶν εὐλογοῦν τήν ἐπαναστατική σημαία τοῦ Διάκου 
στήν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Λιβαδειά. 
Ἀπελευθέρωση τῆς Θήβας ἀπό τό Βασίλη Μποῦσγο.

1821, Ἰούνιος Ἀνακατάληψη τῆς Θήβας ἀπό τόν Ομέρ Βρυώνη.

1821, Αὔγουστος
Μάχη στά Βασιλικά τῆς Χαιρώνειας μεταξύ τῶν ὁπλαρχηγῶν Γκούρα, 
Δυοβουνιώτη καί Πανουργιά καί τῶν ὀθωμανικῶν στρατευμάτων 
τοῦ Μπειρᾶν πασᾶ.

1822 Πυρπόληση τῆς Θήβας ἀπό τό Δράμαλη.
1823 Ὁ Περκόφτσαλη πασάς καίει τή βόρεια πλευρά τῆς Ἀράχοβας.

1825, 26 Ὀκτωβρίου Πυρπόληση τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Σκουρτανιώτη 
στό ναό τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος.

1826, 
18-24 Νοεμβρίου

Ἡ μάχη τῆς Ἀράχοβας ἀνάμεσα στόν Καραϊσκάκη 
καί στρατεύματα τοῦ Μουστάμπεη.

1827, 31 Ἰανουαρίου Μάχη τοῦ Διστόμου μεταξύ Καραισκάκη καί δυνάμεων τοῦ Κιουταχῆ.

1829, 29 Ἰανουαρίου
Μάχη τοῦ Μαρτίνου. Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης νικᾶ 
τό Μαχμούτ πασά μέ τή συμμετοχή κατοίκων τῆς Καρδίτσας 
καί μοναχῶν τῆς μονῆς Πελαγίας,

1829 Ὀριστική ἀπελευθέρωση τῆς Θήβας καί τῆς Λιβαδειᾶς.

1833 Ἡ Θήβα ἀποτελεῖ ἕδρα ἑνός ἐκ τῶν τριῶν δικαστηρίων τῆς Ἑλλάδας.

1851 Τά Βάγια γίνονται ἕδρα τοῦ Δήμου Θεσπιέων.

1856, 12 Ἰουνίου Συμπλοκή στό Ζεμενό καί θάνατος τοῦ Χρήστου Νταβέλη 
καί τοῦ Ἰωάννη Μέγα,

1865 Σύμβαση μέ τούς Γάλλους Μομφεριέρ καί Μπονέρ 
γιά τήν ἀποξήρανση τῆς Κωπαΐδας.

1867 Ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τῆς Μεγάλης Παναγιᾶς 
καί τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στή Θήβα ἀπό τούς ἀδερφούς Φιλιππότη.
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1870 Ἡ σφαγή τοῦ Δήλεσι.

1873
Στήν Τανάγρα ἀρχίζει ἡ δράση τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 
μέ σκοπό τήν ἀνακοπή τῶν λαθρανασκαφῶν, καθώς τά εἰδώλια 
τῶν Ταναγραίων γίνονται περιζήτητα.

1880 Νέα σύμβαση μέ ἄλλη γαλλική ἑταιρεία 
γιά τήν ἀποξήρανση τῆς Κωπαΐδας.

1882 Ἀνασκάπτεται τό Πολυάνδριο Θεσπιῶν ἀπό τόν Π. Σταματάκη.
1885 Ἀρχή ἀνασκαφῶν στό Πτῶο ἀπό τή Γαλλική Ἀρχαιολογική Σχολή.
1887 Ἀρχίζει ἡ ἀνασκαφή τοῦ Καβειρίου τῆς Θήβας.
1899 Ἡ Λιβαδειά γίνεται πρωτεύουσα τοῦ νομοῦ Βοιωτίας.
1901 Ἐργοστάσιο ἠλεκτροπαραγωγῆς στήν Μπούκα (Ἀκραίφνιο).
1902-1904 Ἀναστήλωση τοῦ Λέοντα τῆς Χαιρώνειας.

1915 Ἀναστήλωση τοῦ λεγόμενου «Θησαυροῦ τοῦ Μινύα» 
ἀπό τόν Ἀναστάσιο Ὀρλάνδο.

1916 Μετονομασία τοῦ οἰκισμοῦ Καραντᾶς σέ Ἐλλοπία.
1919 Μετονομασία τοῦ οἰκισμοῦ Κριμπᾶς σέ Ἁλίαρτο.

1924 Ἡ πρώτη ἑτερόδοξη ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς 
της Ἑλλάδος ἱδρύεται στά Βάγια.

1926 Πρῶτες ἀνασκαφές τῆς Βρετανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς 
στήν Ἀλίαρτο.

1928 Ἀνέγερση τοῦ ρολογιοῦ στή Δαύλεια.
1929 Ὁ οἰκισμός Λιάτανη μἐτονομάζεται σέ Ἅγιο Θωμά.

1931 Ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου ἀποξήρανσης τῆς Κωπαΐδας ἀπό τήν Ἀγγλική 
Ἑταιρεία Λίμνης Κωπαΐδος (Lake Copais Co Ltd).

1935 Μετονομασία τῆς Καρδίτσας σέ Ἀκραίφνιο.

1941, Ἀπρίλιος Βομβαρδισμός ἑλληνικῶν πλοίων ἀπό τή γερμανική ἀεροπορία 
στό λιμάνι τῆς Ἀντίκυρας.

1943, Μάϊος Καταστροφή τῆς Δαύλειας καί πυρπόληση τοῦ Ἀνθοχωρίου 
καί τοῦ Κυριακίου ἀπό τίς δυνάμεις κατοχῆς.

1943, 
9-10 Σεπτεμβρίου

Μάχη τῆς Ἀράχοβας ἀνάμεσα σέ γερμανικές δυνάμεις κατοχῆς 
καί δυνάμεις τοῦ ΕΛΑΣ.

1943, Ὀκτώβριος Ἐπιδρομή τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων στά Δερβενοχώρια.
1944, 14-15 Μαρτίου Πυρπόληση τοῦ χωριοῦ τῆς Ἀράχοβας καί ἐκτελέσεις κατοίκων.
1944, Ἀπρίλιος Πυρπόληση τοῦ Κυριακίου ἀπό γερμανικές δυνάμεις.
1944, 10 Ἰουνίου Σφαγή τοῦ Διστόμου ἀπό τούς Γερμανούς.

1944, 11 Ἰουνίου Ἐκτέλεση κατοίκων στό χωριό Καλάμι ἀπό τούς Γερμανούς.

1944, Αὔγουστος Οἱ Γερμανοί καταστρέφουν τά χωριά Δομβραίνα, Πρόδρομος 
καί Θίσβη.
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Τό πρῶτο ἥμισυ τοῦ 20ου αἰώνα τό Γυμνάσιο Θηβῶν ἦταν μεικτό. Σέ μία τάξη, δυό σει-
ρές θρανίων μέ ἀγόρια, μία σειρά κορίτσια, συνολικά 30-40 μαθητές. Τά παιδιά ἦσαν ἀπό 
τή Θήβα, στήν ὁποία συμπεριλαμβάνεται τό Τάχι, τό Πυρί, ὁ Συνοικισμός, οἱ Ἅγιοι Θεόδωροι, 
ἦσαν ἐπίσης παιδιά, κυρίως ἀγόρια, ἀπό χωριά τῆς ἐπαρχίας Θηβῶν ὡς τά Βάγια, ἡ Ἄσκρη, 
τό Λεοντάριον, τά Λεύκτρα, οἱ Πλαταιές, οἱ Ἐρυθρές, ἡ Ξηρονομή, ἡ Δομβραίνα, τό 
Λουτούφι…

Τό 1940 δέν ὑπῆρχαν Λύκεια καί τά Γυμνάσια ἦσαν ἑξατάξια, ἐάν ἡ εἰσαγωγή τοῦ μα-
θητοῦ γινόταν ἀπό τό τέλος τῆς ἕκτης Δημοτικοῦ στήν τρίτη τάξη Γυμνασίου. Ὅμως ὑπῆρχαν 
καί ὀκτατάξια ἐάν ὁ μαθητής, μετά τήν τετάρτη τάξη τοῦ Δημοτικοῦ εἰσήρχετο στήν πρώτη 
τάξη Γυμνασίου. Καιροί γάρ δύσκολοι τῆς Κατοχῆς καί γιά τή λειτουργία τῶν Σχολείων. 
Στή Θήβα τό ἡμέτερο Γυμνάσιο βρισκόταν λίγο πιό πάνω ἀπό τήν ἀγορά τῆς Θήβας καί τό 
1946 ἦταν ἑξατάξιο, ὅπερ σημαίνει ὅτι ἀπολυτήριο πήραμε μέ ἀποφοίτηση ἀπό τήν 8η τάξη. 
Τά μαθήματά μας γίνονταν σέ ἕξι αἴθουσες ὡραίου μονώροφου κτηρίου καί ἄλλες δυό δίπλα, 
στό ἰσόγειο διώροφου κτηρίου. Στό δεύτερο ὄροφο αὐτοῦ τοῦ κτηρίου εἶχαν τά γραφεῖα 
τους ὁ Γυμνασιάρχης καί οἱ Καθηγηταί. Τό ἐπίμηκες μονώροφο κτήριο διδασκαλίας εἶχε 
πρόσοψη πρός τήν Ἀνατολή, παράλληλη πρός τόν διπλανό κεντρικό δρόμο. Μεγάλη αὐλή 
μέ μάνδρα μᾶς χώριζε ἀπό αὐτόν τόν δρόμο, τότε ἦταν ἡ Ἐθνική Ὁδός Ἀθηνῶν –Λαμίας.

Γυμνασιάρχη, σχεδόν ὅλα τά χρόνια, εἴχαμε τόν Βασίλειον Βαγενά. Κάθε πρωί γινόταν 
προσευχή πρίν μποῦμε στήν τάξη γιά τό μάθημα. Συγκεντρωμένοι ὅλοι στήν αὐλή, στραμ-
μένοι οἱ μαθητές πρός τό σχολεῖο καί ἐμπρός μας ὄρθιοι, πάνω στό πλατύσκαλο, οἱ Καθηγηταί 
σέ μία σειρά μεγάλη κατά πλάτος, νά βλέπουν τά παιδιά τους καί τήν ἀνατολή τοῦ ἥλιου. 
Στό κέντρο, βεβαίως, ὁ Γυμνασιάρχης, ψηλός, εὐσχήμων, λιγόλογος καί σοβαρός, καλοῦσε 
ἕναν μαθητή, ὄχι τόν ἴδιο πάντα, γιά νά ἀπαγγείλει τά τῆς προσευχῆς: Βασιλεῦ Οὐράνιε… 
Πάτερ ἠμῶν… Δι’ εὐχῶν… Ἀδιανόητη ἦταν κάθε ἀταξία, Καθηγητῶν καί Μαθητῶν, στήν 
πρωινή αὐτή συγκέντρωση. Δέσποζε ἐκεῖ ὁ Βαγενάς! Δέν εἶδα ποτέ, δέν θυμᾶμαι ἀμέλεια 
καθηγητοῦ ἤ μαθητοῦ νά καθυστερήσει μία φορά ἕνα λεπτό καί νά μήν εἶναι μαζί μέ ὅλους 
ὄρθιος καί σιωπηρός τήν ὥρα τῆς προσευχῆς. Κατά καιρούς γινόταν ἀνακοίνωση ἀπό τόν 
γυμνασιάρχη μέ δυνατή φωνή, σταθερή καί καθαρή. Μιλοῦσε ὁ Βαγενάς, ἀδιανόητο τό 
σχόλιο ἀπό μαθητή. Ἡ πειθαρχία ἦταν ὁρατή, ψηλαφητή στίς τάξεις ἀπό ὅλους, μαθητές 
καί δάσκαλους τοῦ Γυμνασίου. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι μεταξύ τῶν μαθητῶν ὑπῆρχε κάποιο 
κράτος φόβου, ἀλλά ποτέ δέν εἶδε κανείς τιμωρία στή δική μας τάξη τῶν 30-35 ἤ περισσο-
τέρων παιδιῶν. 

Τίμιος ὁ Βαγενᾶς, μᾶς ἔδειχνε νά ἐννοήσουμε καλά ὅτι πρέπει νά ἔχουμε πάντα τό κεφά-
λι μας ψηλά. Τό ἔμβλημα τοῦ μαθητοῦ στό δρόμο ἦταν τό πηλίκιο καί τῆς μαθήτριας ρόμπα 
κυανή, ἡ μπλέ ποδιά. Καί ταῦτα σήμαιναν εὐσχήμονα περίπατον στήν πόλη, βάδισμα χωρίς 
στίγμα ἀλητείας. Ἀδύνατον, λοιπόν, νά κυκλοφορεῖ μαθητής κατά τόν ἐλεύθερο χρόνο δίχως 

ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΤΟΥΤΟΥΖΑ,
 Ὁμ. Καθηγητοῦ Π.Α. ἐπ. προέδρου «Ε.Β.Μ.»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΩΝ 1946-1952
Γονέων καί διδασκάλων μέμνησο, μή ὄκνει κολακεύειν
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τό ἔμβλημά του, γιατί κι αὐτές τίς ἐλεύθερες ὧρες ὑπῆρχε ἔλεγχος ἀπό ἀναπάντεχο μάτι 
καθηγητοῦ τοῦ Γυμνασίου. Ὅπως π.χ. μέ τό μαθητή νά δέχεται τήν παρατήρηση καθηγητοῦ, 
ὅλως τυχαίως ἐμφανισθέντος καθ’ ὁδόν: «Δέν εἶναι εἰκόνα μαθητοῦ αὐτή, νά τρῶς καί νά 
γλύφεις χωνάκι παγωτό σέ δρόμο κεντρικό…» Ἤ τό ἄλλο, τό ἄσχημο ἄκουσμα γιά πλούσιο 
γνωστό γεωργόν, ὁ ὁποῖος μία Κυριακή ἀπόγευμα στό περιβόλι του, ἔριξε μέ τό δίκαννο 
στόν ἀέρα τουφεκιά, ὅταν εἶδε μαθητές νά κόβουν βερίκοκα στά δένδρα. Ἡ Ἀγορά σχολί-
αζε ἄσχημα τόν πυροβολητή ἄρχοντα τῆς Θήβας, ὅμως τήν ἑπομένη τό πρωί ὅλοι οἱ μαθη-
ταί τοῦ Γυμνασίου ἄκουσαν μέ τρόμο τή βροντερή φωνή τοῦ Βαγενᾶ. Δέν ἔγιναν, δέν 
ἤθελε νά γίνουν ὁ ἴδιος ἀνακρίσεις γιά τιμωρία τῶν «κλεπτών», πού τά βερίκοκα ἦσαν τήν 
ἐποχή αὐτή σπόρ συνηθισμένο. 

Στήν τάξη οἱ μαθηταί ἤσαν συγκεντρωμένοι, πρόσεχαν τήν ἐξέταση τοῦ συμμαθητοῦ 
τους, μετεῖχαν ψυχή καί πνεύματι στίς παρατηρήσεις καί σχόλια τοῦ καθηγητοῦ, συχνάκις 
ἔπαιρναν τό λόγο καί αὐτά ἤσαν κανόνας γενικός, καί, ἀντιθέτως, πλήρης ἡ ἀπουσία κάθε 
«ἐξυπνάδας». Φυσικά ὅλων ἡ προσοχή ἦταν δεδομένη ὅταν παρέδιδε μάθημα ὁ καθηγητής. 
Αὐτά ἴσχυαν ἀνεξαρτήτως μαθήματος καί ὀνόματος καθηγητοῦ, ὑπῆρχε ἡ ἐντύπωση ὅτι 
κάπου περιφερόταν ὁ ὀφθαλμός τοῦ Βαγενᾶ. Βεβαίως ὑπῆρχε κλιμάκωσις στήν αὐστηρό-
τητα πού εἶχε ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς αἰθούσης, ὡς πρός ψιθύρους μαθητῶν. Μέ φιλόλογο κα-
θηγητή τό Βαγενά στήν ἕδρα ἡ σχετική τιμή τῶν ψιθύρων ἦταν ἀπόλυτα μηδενική καί εἶναι 
γεγονός ὅτι ὁ περιεκτικός του λόγος περίτεχνα ἄνοιγε τά ὦτα ὅλων καί μᾶς εὐχαριστοῦσε. 
Ἀντιστρόφως ἡ αἴθουσα παρουσίαζε κύματα ἱλαρότητος μέ σχετικούς ψιθύρους ὅταν δί-
δασκε γαλλικά ἡ κυρία Βαγενά, σύζυγος τοῦ Γυμνασιάρχη. Ἀλλά καί ἐδῶ ὅλοι οἱ ψίθυροι 
ἤσαν πρός τήν θετική πλευρά, μέ σχετικά χαμόγελα ἀπό παρατηρήσεις –παρεμβάσεις πρός 
διόρθωση λαθῶν, καλή γραφή στόν πίνακα, στήν προφορά τῶν λέξεων, σωστή ἀνάγνωση 
ἤ ἀπαγγελία. Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή τοῦ μαθήματος στόχευαν καί οἱ ἀποκλίσεις, ὁσά-
κις δινόταν ἡ εὐκαιρία ἀπό τή «Γαλλίδα» μας: περί εὐπρεπείας, ὡραίας στάσης, καλῆς 
ἐνδυμασίας, νοικοκυροσύνης, μέ νύξεις καί ἀποστροφές περισσότερο πρός τά κορίτσια. 
Ἔγινε θόρυβος μεγάλος ὅταν, μέ τήν εἴσοδό της, βλέπει τήν ἕδρα ὡραῖα στολισμένη μέ 
τραπεζομάντηλο καί ἀνθοδοχεῖο. Στάθηκε καί προσπαθοῦσε ἡ ἴδια νά βρεῖ μέ ἔκφραση 
ἐπαίνων ποιές τό εἶχαν κάνει. Ζούσαμε τό μάθημα ἀκόμη καί ὅταν ὁ ἄριστος καί φίλος μου 
μαθητής μέ δυσλεξία δυσκολεύτηκε μία φορᾶ πολύ στήν ἀνάγνωση. Μετά ἀρκετή ὑπομονή 
ἡ «Γαλλίδα» τοῦ εἶπε «ἀρκετά», τότε ἐκεῖνος ἐπιστρέφων νά καθίσει στό θρανίο ψιθύρισε 
«κοριτσάκι…», στενοχωρημένος πολύ γιά τήν ἐμφάνισή του, ἀλλά ἀδύναμος νά βρεῖ πιό 
ἄσχημη λέξη γιά τήν καθηγήτρια. 

Ἐνθυμίσεις μακρινές τοῦ Γυμνασίου. Πέραν τοῦ ἀπαράμιλλου ζεύγους Βαγενᾶ εἶχαν 
ἐπίπεδο ζωῆς ὅλοι οἱ καθηγητές μας. Ἤσαν οἱ μύστες μας στήν οἰκοδομή παιδείας τά πιό 
σπουδαία χρόνια. Μᾶς ἔδωσαν βάσεις καί, τό σπουδαιότερο, φρόνημα ἀγωνιστικό προόδου 
καί εἰρήνης. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ καλή πορεία στή ζωή ὅλων σχεδόν τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου. 
Ἐπιτυχημένοι σήμερα φιλόλογοι καί θεολόγοι, πρέσβεις, νομικοί, ἰατροί, γεωπόνοι ἤ καί 
ἄλλοι ἐπιστήμονες, ἐπιτυχημένοι ἔμποροι καί γεωργοί. Ὁ φίλος ὁ Γιάννης, γεωργός, μέ τή 
συμμαθήτρια Τασία, εἶναι ὑπερήφανοι γιά τόν διακεκριμένο χειρουργό τῶν Ἀθηνῶν, υἱόν 
τους. Γιά τό ἴδιο ἐπαίρεται ὁ παλαιός ἀθλητής καί εἴτα ἔμπορος, ὁ Γιῶργος, γιά τό δικό του 
γιό, ἐπίκουρο καθηγητή χειρουργικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας. Καί τό πιό ἐνδιαφέ-
ρον εἶναι ὅτι ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἐπιτυχημένοι στήν τάξη μας δέν εἴμαστε ἀπό τούς πρώτους, κα-
νένας μας δέν ἦταν στούς πρώτους τρεῖς. Ὡς ἀριστεῖς, οἱ τελευταῖοι εἶχαν καί ἔχουν μέχρι 



σήμερα τό σεβασμό ὅλων τῶν ἄλλων, στήν παρέλαση ἐκεῖνοι ἤσαν παραστάτες τῆς σημαίας 
καί ἐμεῖς ζηλεύαμε. Στή δική μας τάξη οἱ πρῶτοι τρεῖς ἤσαν γυναικείου φύλου, φίλες τῆς 
«Γαλλίδας», τῆς κυρίας Βαγενᾶ. Ἡ Ἀλεξάνδρα, ἡ Σοφία, ἡ Ἀρετή, ἡ Στέλλα. Ποῦ νά τίς 
φθάσουμε, ἀλλά οἱ ἐποχές δέν ἐπέτρεπαν τή συνέχιση σπουδῶν στό Πανεπιστήμιο, οἱ γονεῖς 
τίς ἤθελαν καλές νοικοκυρές. 

Σέ σχέση μέ τά ἀνωτέρω θά τελειώσω μέ προσωπικό συμβάν. Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας 
τοῦ 1990, ἦρθε καθηγητής μου τοῦ Γυμνασίου ἐκείνης τῆς περιόδου Βαγενᾶ, στόν προθά-
λαμο τοῦ γραφείου τοῦ Καθηγητοῦ Καρδιολογίας. Ἤμουν διευθυντής τῆς μόνης ἐν Ἑλλάδι 
Καρδιολογικῆς Πανεπιστημιακῆς Κλινικῆς. Στέκεται, λοιπόν, ὄρθιος ὁ ἐπισκέπτης καί ἡ 
γραμματεύς μέ ἐσωτερικό τηλέφωνο μέ εἰδοποιεῖ. Ἐγώ σηκώνομαι ἀμέσως, ὡς τῷ καιρῷ 
ἐκείνω, σάν μαθητής ἀνοίγω τήν πόρτα τοῦ γραφείου. Παχουλός καί μᾶλλον ψηλός ἐκεῖνος, 
ὅπως τότε, μέ καθορᾶ, κοιτάζοντάς με ἀπό πάνω μέχρι κάτω ὅπως στάθηκα μέ δέος στήν 
ἄκρη ἔξω ἀπό τήν πόρτα. Μένει γιά λίγο σιωπηλός καί αἰφνιδιάζει μέ δυνατή φωνή: δυό 
ἥττας δέχομαι, τήν ἐκ τοῦ υἱοῦ μου καί ἐκ τοῦ μαθητοῦ μου- Πλούταρχος. Ὁ καθηγητής 
εἰσέρχεται, ὁ μαθητής ἀκολουθεῖ, καί ἐκεῖνος περιεργάζεται ἐπί μακρόν, λεπτά θά ἔλεγα, 
ὅλο τό γραφεῖο ρίχνοντας ματιές καί πρός ἐμένα…
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1953
Μέ τό Ν .Δ. 2641/1953 ἀπαλλοτριώνεται ἡ ἀποξηραμένη ἔκταση τῆς 
Κωπαϊδας ἀπό τό Ἑλληνικό Δημόσιο καί μοἰράζεται σέ 13.000 ἀκτή-
μονες.

1961-1965
Ἀνεγείρεται ὁ οἰκισμός Ἄσπρα Σπίτια σέ σχέδια τοῦ γραφείου τοῦ 
Κωνσταντίνου Δοξιάδη. Ἑλληνογαλλική ἀνασκαφή στό φωκικό 
Μεδεώνα.

1965 Λειτουργία τοῦ ἐργοστασίου Ἀλουμίνιον τῆς Ἑλλάδος στόν Ἅγιο 
Νικόλαο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Ἐπιστημονική Ἐπιμέλεια: Δρ. Ἀθανάσιος Σίδερης, Καλλιτεχνική Ἐπιμέλεια: Θανάσης 

Κωνσταντόπουλος, Φωτογραφίες: Θάνος Τσάντας, Κείμενα: Δρ. Βασίλειος Ἀραβαντινός, 
Δρ. John L. Bintliff, Δρ. Γιάννης Γεωργανᾶς, Δρ. Χάρις Κοιλάκου, Κώστας Λαζαρίδης, 
Δέσποινα Λαμπαδά, Δέσποινα Μόσχου, Γκέντσο Μπάνεβ, Μαρία-Δήμητρα Ντόουσον, 
Βασίλης Παπαδόπουλος, Σ. Μοχάμμαντ, Τ. Σαριάτ –Παναχί, Δρ. Ἀθανάσιος Σίδερης, Γιῶργος 
Τζεδόπουλος, Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα, Φιλολογική Ἐπιμέλεια: Σοφία Ἀλεξάκη, Μετάφραση 
Κειμένου JB: Γιάννης Γεωργανᾶς, Σχεδιασμός Ἐξωφύλλου: Θανάσης Κωνσταντόπουλος, 
Χάρτης Ἐσωφύλλου: Φωτεινή Κλαδιά, Πνευματικά Δικαιώματα: Βασίλης Παπαδόπουλος, 
Γενικός Συντονισμός Ἔργου: Γιῶργος Γιαννούλης-Γιαννουλόπουλος

Συνέχεια απο την σελ. 715
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Κατά τή δημόσια συνεδρία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τήν Τρίτη 29 Μαρτίου 2011 καί ὤρα 
19:00, ἔγινε ἡ ὁμιλία τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Χρύσανθου Χρήστου μέ θέμα «Ντιέγκο Βελάσκεθ. 
Ἡ ἱσπανική φωνή τῆς εὐρωπαϊκῆς τέχνης».

Ἀκολουθεῖ σύντομη περίληψη τῆς ὁμιλίας.

Μέ τόν Βελάσκεθ ἔχουμε τήν πιό σημαντική 
φυσιογνωμία ὄχι μόνο τῆς ἱσπανικῆς ἀλλά καί τῆς 
παγκόσμιας τέχνης. Πρόκειται γιά τόν δημιουργό 
γιά τόν ὁποῖο ὁ σπουδαιότερος μελετητής του, ὁ 
Κάρλο Γιούστι, θά παρατηρήσει ὅτι «ὁ Βελάσκεθ 
εἶναι ὁ πιό ζωγράφος ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλον» 
καί ὁ Ὀρτέγκα Ὕ Γκασέ θά τονίσει ὅτι «ὁ 
Βελάσκεθ φέρνει στήν ζωγραφική τήν ὀπτικότητα 
ὅπως ὁ Καρτέσιος ξαναφέρνει τή σκέψη καί τήν 
λογική» καί ὁ Κέρερ ὅτι «ὁ Βελάσκεθ ἔχει τήν με-

γαλύτερη ὀπτική δύναμη τοῦ 17ου αἰώνα». Καί ἄλλοι ἀκόμη θά τονίσουν ὅτι «ὁ Βελάσκεθ 
εἶναι ὁ πιό ζωγράφος πού ὑπῆρξε ποτέ» καί ἀκόμη «ὅτι μέ τήν ζωγραφική του μᾶς δίνει ἕνα 
λογάριθμο τῆς πραγματικότητας». Καλλιτέχνης πού γεννήθηκε τό 1599 στή Σεβίλη καί πέ-
θανε τό 1660 στή Μαδρίτη, ἀποτελεῖ μαζί μέ τόν Ρούμπενς καί τόν Ρέμπραντ τίς σπουδαιό-
τερες φυσιογνωμίες τῆς τέχνης τοῦ 17ου αἰώνα. Ἐξαιρετικός προσωπογράφος τῆς αὐλῆς 
τοῦ Φιλίππου IV μέ ἔργα πού δέν περιορίζονται νά δίνουν τήν πραγματικότητα, ἀλλά τήν 
ἴδια τήν ἀλήθεια, μᾶς ἔχει δώσει θαυμάσια μυθολογικά θέματα, τό πιό σημαντικό γυμνό 
ὅλης της ἱσπανικῆς τέχνης, τήν περίφημη Ἀφροδίτη στόν Καθρέφτη, καί σάν ἀποκορύφωμα, 
τά δυό ἀριστουργήματά του τήν τελευταία δεκαετία τῆς ζωῆς του, τό Λάς Μενίνας-Οἰκογένεια 
τοῦ Φιλίππου καί τό Λάς Χιλαντέρας -οἱ Ὑφάντριες. Δημιουργός πού οὐσιαστικά ὄχι μόνο 
προετοιμάζει τόν ἐμπρεσιονισμό, ἀλλά καί ἔχει δώσει ἔργα στά ὁποῖα κυριολεκτικά ἐξαϋ-
λώνεται τό πραγματικό καί γίνεται εἰκόνα τό ἐσωτερικό καί ἡ ἀλήθεια. Μάλιστα ἀπό ὁμό-
τεχνούς του σάν τόν Ντελακρουά, τόν Μανέ καί τόν Ρενουάρ ἔχει χαρακτηριστεῖ σάν «ζω-
γράφος τῶν ζωγράφων» καί σάν ὁ καλλιτέχνης πού κατορθώνει νά κάνει «τήν ὀπτική 
πραγματικότητα ζωγραφική ἀλήθεια» μέ ἔργα πού συναγωνίζονται αὐτά τοῦ Τιτσιάνο, τοῦ 
Ροῦμπενς καί τοῦ Ρέμπρααντ, μέ τήν θεματογραφία, τό μορφοπλαστικό λεξιλόγιο, τήν χρω-
ματική γλώσσα καί τήν σύνθεση».

Πηγή * Ἰστοσελίδα Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ,
 Ἀκαδημαϊκοῦ

«Ντιέγκο Βελάσκεθ. 
Ἡ ἱσπανική φωνή τῆς εὐρωπαϊκῆς τέχνης»
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Μία βραδιά γιά τή δική μας Τότα Τσάκου Κονβερτίνο! 

Ἦταν ἀκριβῶς ὅπως σᾶς τό προα-
ναγγείλαμε! Μία βραδιά γιά τήν κα 
Τότα Τσάκου – Κονβερτίνο, μία βρα-
διά γιά τήν Ὀρχομένια συγγραφέα καί 
μεταφράστρια, μία βραδιά γιά ἕνα δικό 
μας πνευματικό ἄνθρωπο! Τή Δευτέρα 
18 Ἰανουαρίου 2011, στήν αἴθουσα 
ἐκδηλώσεων τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων 
Λογοτεχνῶν, φίλοι καί συγγενεῖς, 
ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, μέλη τῆς 
ΕΕΛ ἀλλά καί ἐκπρόσωποι τῆς 
Βοιωτίας καί τοῦ Δήμου Ὀρχομενοῦ 
βρέθηκαν στήν λογοτεχνική γιορτή τῆς 

κας Τότας Τσάκου – Κονβερτίνο μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση τριῶν δεκαετιῶν συγγρα-
φικοῦ ἔργου.

Τήν βραδιά ἄνοιξε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν κ. Παῦλος 
Ναθαναήλ, ὁ ὁποῖος καί προλόγισε μέ θερμά λόγια τήν συγγραφέα καί διακεκριμένο μέλος 
της.

Τόν Περιφερειάρχη Στερεᾶς Ἑλλάδας ἐκπροσώπησε ὁ κ. Γιῶργος Παπαργύρης, 
Περιφερειακός Σύμβουλος καί ἐκπρόσωπος τοῦ Ὀρχομενοῦ, ὁ ὁποῖος στή συνέχεια ἀνα-
φέρθηκε στήν προσωπικότητα τοῦ τιμώμενου προσώπου ὅπως ἐκεῖνος τήν ἔχει βιώσει μέσα 
ἀπό τήν ἀνθρώπινη περισσότερο διάστασή της.

Ἀκολούθως, τό λόγο ἔλαβε ὁ παριστάμενος Δήμαρχος τῆς πόλης μας καί γενέτειρας τῆς 
συγγραφέως, ὁ κ. Κώστας Ξηρογιάννης, πού πέρα ἀπό τήν σημερινή του ἰδιότητα, παραμέ-
νει ἐπί σειρά ἐτῶν φίλος της καί συμπαραστάτης τοῦ ἔργου της. Μάλιστα, στήν ἀναφορά 
τοῦ ὁ κ. Ξηρογιάννης, εἶπε πώς «ἡ Τότα ἔχει προσφέρει πολλά στόν Ὀρχομενό καί ὁ Ὀρχομενός 
σχεδόν τίποτα γιά ἐκείνη», τονίζοντας παράλληλα τήν οὐσιαστική καί διαχρονική ἀξία πού 
ἔχει πλέον ὁ χρόνος προσδώσει στό πλούσιο συγγραφικό της ἔργο. 

Στή συνέχεια, τό λόγο πῆραν οἱ προσκεκλημένοι ὁμιλητές, ἀρχικά ὁ δημοσιογράφος καί 
δημοτικός σύμβουλος κ. Λάμπρος Ρόδης, ἡ συγγραφέας καί κριτικός κα Εὐαγγελία Μισραχίλ 
καί ὁ κ. Τάσος Μακράτος, μέλος τοῦ ΔΣ τῆς Ε.Ε.Λ. καί ποιητῆς – φιλόλογος, οἱ ὁποῖοι καί 
ἔκαναν προσωπικές ἀναφορές πάνω στήν 30χρονη πορεία τῆς Ὀρχομένιας πρέσβειρας τῶν 
γραμμάτων μας.

Ἡ βραδιά ἔκλεισε ἡ ἴδια ἡ συγγραφέας μέ ἀναφορές στό ξεκίνημά της, στά πρῶτα της 
βιβλία ἀλλά καί στήν αἰτία πού τήν ὁδήγησε στήν συγγραφή ζώντας ἐπί σειρά ἐτῶν στό 
ἐξωτερικό. 

Τέλος, ὑπέγραψε ὑπομονετικά τά βιβλία της. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς πέρα ἀπό τούς 
προαναφερόμενους, τήν κα Τότα Τσάκου Κονβερτίνο τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ἡ 
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Περιφερειακή Σύμβουλος κα Φανή Παπαθωμά, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας 
Λουτσίου κ. Δημήτρης Ἀντωνίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Ἐπαγγελματιῶν Ἐμπόρων 
καί Βιοτεχνῶν Ὀρχομενοῦ κ. Ντίνος Δάρρας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ὀρχομενίων τῆς 
Ἀθήνας «Ὁ Μινύας» κ. Νίκος Καρρής καί μέλη τοῦ ΔΣ, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου 
Λεβαδεῶν τῆς Ἀθήνας «Ὁ Λάμπρος Κατσώνης» κ. Πάνος Στάμου καί μέλη τοῦ ΔΣ, ἡ 
γραμματέας τῆς Ἑταιρείας Βοιωτικῶν Μελετῶν κα Κατερίνα Κωνσταντέλλου, τό μέλος 
τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Ἄκης Βαγιάκος, κ.ἅ.

Πηγή : Orchomenos Press 

* * *

Γοήτευσε τό κοινό ὁ καθηγητής Παπαγεωργίου-Βενετᾶς 
στήν ἑσπερίδα γιά τό ΞΕΝΙΑ τῆς Λιβαδειᾶς

Μάγεψε τό πολυπληθές κοινό πού προσῆλθε τό βράδυ τῆς Δευτέρας 31 Ἰανουαρίου 
2011, στό Συνεδριακό Κέντρο τῆς Κρύας γιά νά παρακολουθήσει τήν ἑσπερίδα μέ θέμα 
τό ΞΕΝΙΑ τῆς Λιβαδειᾶς ὁ καθηγητής καί δημιουργός του Ἀλέξανδρος Παπαγεωργίου-
Βενετᾶς. Ὁ ἐκ τῶν σημαντικότερων Ἑλλήνων ἀρχιτεκτόνων καί πολεοδόμων καθηγητής 
Παπαγεωργίου-Βενετᾶς διηγήθηκε μέ ἀπολαυστικό τρόπο ὁλόκληρη τήν ἱστορία τῆς 
κατασκευῆς τοῦ ΞΕΝΙΑ τῆς Λιβαδειᾶς, μέ τό πρόγραμμα τοῦ ΕΟΤ, μέ τό σκεπτικό πίσω 
ἀπό τή μορφή τοῦ περίφημου ἀναψυκτηρίου, ἀλλά καί τίς παρεμβάσεις πού ἀπό τότε 
ἔγιναν στό κτήριο.

Γιά τήν σημερινή οἰκτρή ἐμφάνιση τοῦ κατεστραμμένου ΞΕΝΙΑ ὁ κ. Ἀλέξανδρος 
Παπαγεωργίου-Βενετᾶς τόνισε ὅτι μέ τό ρεαλισμό τῆς ἡλικίας καί τῆς ἐμπειρίας θεωρεῖ 
τήν κατάσταση ἀρκετά καλύτερη ἀπό τό ἀναμενόμενο καθώς δέν ἔχουν καταστραφεῖ 
οὔτε οἱ τοῖχοι οὔτε οἱ αἰωνόβιοι πλάτανοι. Ἡ πρότασή του ἀφορᾶ στήν πλήρη καί ἀκριβή 
ἀποκατάσταση τοῦ ΞΕΝΙΑ ἤ ἄλλως, ἐάν αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνει γιά ποικίλους λόγους, 

τήν πλήρη ἀποξήλωσή του καί 
τήν ἀπόδοση τοῦ χώρου στή 
φύση καθώς ὅπως στοχαστικά 
εἶπε «ἡ διατήρηση ἑνός τοπίου 
εἶναι πολλές φορές πιό ἐπιθυμη-
τή ἀπό τή διατήρηση ἑνός κτη-
ρίου».

Στή βάση τῆς οἰκονομικῆς 
δυσπραγίας πού βιώνει ἡ χώρα 
ὁ κ. Παπαγεωργίου-Βενετᾶς 
πρότεινε καί μία μεταβατική 
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λύση -σοφή μέσα στήν ἁπλότητά της- ἕως ὅτου ληφθοῦν οἱ ἀποφάσεις. Κατά τή βαρύνου-
σα γνώμη τοῦ τό κτήριο πρέπει νά καθαριστεῖ καί νά βαφτεῖ ἀπαλλασσόμενο ἀπό τά 
γκράφιτι καί μέ τήν προσθήκη μερικῶν ἀναρριχητικῶν φυτῶν θά μποροῦσε νά δημιουρ-
γήσει μία καλύτερη ἐντύπωση ἀπό τή σημερινή ἀποκαρδιωτική καί θλιβερή εἰκόνα. 

Πρίν ἀπό τόν καθηγητή Παπαγεωργίου-Βενετᾶ ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ ΒΟΙΩΤΙΑ 
Δημήτρης Λάμπρου στή σύντομη εἰσαγωγή του, ὑποστήριξε ὅτι τό ΞΕΝΙΑ εἶναι τό σημα-
ντικότερο, τό πλέον ἀξιόλογο κτήριο πού ἔχει οἰκοδομηθεῖ στή Λιβαδειά τούς τελευταίους 
αἰῶνες καθώς συνδυάζει ἁρμονικά τή λειτουργικότητα, τήν αἰσθητική ἀρτιότητα καί 
οἰκονομική ἀποδοτικότητα. 

Ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση τοῦ προέδρου τοῦ Ἐπιμελητηρίου Βοιωτίας κ. Παναγιώτη 
Ἀγνιάδη, ὁ ὁποῖος ἐπεσήμανε ὅτι ἡ καταστροφή τοῦ ΞΕΝΙΑ ἐπικυρώνει τήν δραματική 
ὑστέρηση τῆς Λιβαδειᾶς σέ ὅλους τους τομεῖς τῆς κοινωνικοοικονομικῆς πραγματικότη-
τας. Ὁ κ. Ἀγνιάδης ζήτησε συστράτευση ὅλων τῶν φορέων καί τῶν πολιτῶν γιά τήν 
ἀντιστροφή τῆς κατάστασης. Γιά τό ΞΕΝΙΑ ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπιμελητηρίου Βοιωτίας 
σημείωσε ὅτι ἀποτελεῖ μέρος τῆς συλλογικῆς ταυτότητας τῆς Λιβαδειᾶς καί τόπος τῶν πιό 
ὄμορφων ἀναμνήσεων τῶν κατοίκων της.

Ὁ ἀρχιτέκτων Γιῶργος Μπενέτος κατέθεσε μία ἀνθρωποκεντρική, ὁλοκληρωμένη, 
ἐπεξεργασμένη καί ἐφικτή πρόταση γιά τήν ἀναβάθμιση τῆς περιοχῆς τῶν Πηγῶν πού μέ 
τή σειρά της θά σημάνει τήν ἀναβάθμιση τῆς Λιβαδειᾶς ἀπό οἰκονομικῆς πλευρᾶς καί ἀπό 
τήν ἄποψη τῆς βελτίωσης τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν κατοίκων καί τῶν ἐπισκεπτῶν. Γιά τό 
ΞΕΝΙΑ τῆς Λιβαδειᾶς ὁ κ. Μπενέτος τόνισε: «Ἡ ἔνταξη τοῦ Ξενία στό χῶρο μοιάζει νά 
εἶναι πλήρης. Ἡ ὀργανική διάρθρωση, ὁ τρόπος φωτισμοῦ τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου, οἱ 
κτισμένοι προσεκτικά τοῖχοι του μέ πέτρα θυμίζουν νησιώτικη ξερολιθιά, δίνοντας ἑλλη-
νική ταυτότητα στό ἔργο.

Τό Ξένια ἐμπεριέχει ὅλη τη φρεσκάδα τῆς νιότης καί τό μεγάλο ταλέντο τοῦ δημιουρ-
γοῦ του».

Πηγή: www.viotiablogspot.com
* * *
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ETAIPEIA BOIøTIKøN ME§ETøN
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κόλλιας Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κεραμάρης Νικόλαος, Μπράμης Ἰωάννης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κωνσταντέλλου Κατερίνα
ΤΑΜΙΑΣ: Τούτουζας Κωνσταντῖνος
ΜΕΛΗ: Τούτουζας Παῦλος, Σοφοῦ-Νομικοῦ Σοφία, Σαρρή Καλλιόπη,  
Συμεωνίδου-Παύλου Ἑλένη, 
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Στίς 17 Μαρτίου ἔφυγε ἀπό κοντά μας ὁ 
Χρῆστος Τσάγκας ἕνας καλλιτέχνης πού ὑπηρέτησε 
ἐπί σειρά ἐτῶν τό θέατρο μέ ἦθος καί συνέπεια.

Μέ τόν ἀδελφό του Λάμπρο ὑπῆρξαν οἱ 
ἱδρυτές τῆς Θεατρικῆς Σκηνῆς «Παλκοσένικο» 
μέ οὐσιαστικό παιδευτικό χαρακτήρα,  στό ἀρχαῖο 
δράμα. Σταθερή ἀξία γιά τόν Χρῆστο Τσάγκα, 
ἐκτός των ἄλλων, ἡ μεγάλη του ἀγάπη γιά τήν 
γενέθλια γῆ, ποτέ δέν εἶχε ἀρνηθεῖ νά συμβάλει σέ 
ὁποιαδήποτε ἐκδήλωση γινότανε γιά τήν Βοιωτία. 
Καλό σου ταξίδι φίλε Χρῆστο.

Ὁ κριτικός θεάτρου κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος, ἔγραψε τήν 1/4/2011 στήν ἐφημερίδα ΤΑ 
ΝΕΑ καί στήν στήλη «Τό πνεῦμα τοῦ τόνου» 

Σκεῦος ἐκλογῆς 
Καθυστερημένα λόγω συγκυριῶν καί ἐπετείων ἔρχομαι νά τιμήσω τήν ἐκδημία τοῦ Χρήστου 

Τσάγκα μέ μία δέσμη ἀπό δακρυόεντα ἀνοιξιάτικα γιούλια. Ὁ Χρῆστος Τσάγκας ὑπῆρξε μία 
σημαίνουσα προσωπικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ θεάτρου. Ἐν πρώτοις ἡ φύση τοῦ χάρισε μία ἀπό 
τίς πλέον εὐαίσθητες, μουσικά πλήρεις καί συναισθηματικά πλούσιες φωνές. Μετά τή φωνή τοῦ 
Κωτσόπουλου, τοῦ Κατράκη, ἡ φωνή τοῦ Τσάγκα ἦταν ἕνα φίλτρο πού μποροῦσε νά μεταπoιήσει 
ψυχικές ταραχές, ἄλγη, χαρές, ἐνθουσιασμούς, τρόμους καί ἀλαλαγμούς σέ ΡΥΘΜΟ. 

Πρόσφατα, κύκνειο ἄσμα (κυριολεκτικῶς) μάς χάρισε μέ τή θεία φωνή του σέ CD τά «Ἅπαντα» 
τοῦ Καβάφη, μέγα μάθηµα γιά τό πῶς διαβάζεται ἡ ποίηση. 

Ὁ Τσάγκας ὑπηρέτησε τό ποιητικό θέατρο, τό ρεαλιστικό, τό συμβολικό, τό ἐπικό μέ μία 
ἀξιοθαύμαστη προσαρμοστικότητα στίς ἀπαιτήσεις κάθε ὑποκριτικῆς καί σκηνοθετικής αἰσθητικῆς 
σχολῆς. Ἡ λαϊκή του καταγωγή, ἡ συνεχής ἀναφορά του στίς ρίζες του στή βοιωτική ἐνδοχώρα 
τόν προίκισαν μέ μία ἁπλότητα πού ἀντλοῦσε κύρος ἀπό τή λαϊκή ἀφήγηση, προφορική καί 
λυρική, τόν ἑλληνικό κύκλιο χορό καί τή θυµοσοφία τῶν σοφῶν γερόντων. Τό χιούμορ τοῦ 
Τσάγκα, ὁ αὐτοσαρκαστικός του οἶστρος. ἡ αὐτοκριτική τοῦ διάθεση, συχνά ἡ ταπείνωσή του 
μπροστά στά κείμενα πού καλοῦνταν νά ἐρμηνεύσει τόν καθιστοῦσαν, ἐκτός ἀπό ἀναγνωρίσιμο 
καί οἰκεῖο προσωπεῖο τῆς ἐμπειρίας μας, καί ἀνθεκτικό ἐκπρόσωπο τῆς ἑλληνικῆς ὑποκριτικῆς. 

Τραγικός ἄνθρωπος ὁ Χρῆστος Τσάγκας, ἕνα τραγικό σκεῦος ἐκλογῆς ἑνός ἀνελέητου 
πεπρωμένου, ἔκανε συχνά τίς «δοκιμές νάρκης τοῦ ἄλγους», μέ φαντασία καί λόγο, τέχνη, ὥσπου 
τό σκεύoς ράγισε. 

Γιά τήν ἱστορία, ἀναφέρω πώς ὁ Τσάγκας ξεκίνησε στό θέατρο ὡς ἐνδυματολόγος στόν 
«Φορτουνάτο» τοῦ Εὐαγγελάτου τό 1961 καί εὐτύχησε νά γίνει ὁ προτιμημένος ἠθοποιός τοῦ 
Μίνου Βολανάκη. Ἄν ὑπάρχει ἀλλοῦ παρηγοριά, ἅς τόν παρηγoρήσει. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ὁ Ἐκδοτικός Ὀργανισµός Λιβάνη καί ὁ 
Συνδεσμος Συγγραφέων - Λογοτεχνῶν Βοιωτίας 
ἔχουν τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσουν στήν 
παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Κώστα Κ. Κατή 
μέ τόν τίτλο  «ΜΟΡΣΙΜΟΝ Τό Αἴνιγµα τῶν 
Φονικῶν Κύκλων ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ» 
τήν Τετάρτη, 15 Ἰουνίου 2011, στίς 19:30, 
στήν Αἴθουσα Συνεδριάσεων τῆς ΕΣΗΕΑ 
(Ἀκαδημίας 20, Ἀθήνα). 

Γιά τό βιβλίο θά μιλήσουν: 
Γιῶργος Βελαχουτάκος, ἀρθρογράφος - 

πολιτικός ἀναλυτῆς 
Δηµήτρης Ἰατρόπουλος, ποιητής - χρονογράφος 
Γιῶργος Λεovταρίτης, δημοσιογράφος - συγγραφέας 
Γιῶργος Κωσταγιάννης, πρόεδρος τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Λιβαδει-

ᾶς, λογοτέχνης 
Συντονίζει ὁ Δημήτρης Ζαννίδης, δημοσιογράφος - συγγραφέας, διευ-

θυντής τοῦ Ἰδρύματος Προαγωγῆς Δημοσιογραφίας Ἄθ. Β. Μπότση 
Θά ἀπευθύνουν χαιρετισµό: 
Νίκος Κόλλιας: διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέλος τῆς Ἑλληνι-

κῆς Ἐπιτροπῆς τῆς UNESCO, συγγραφέας - ἱστορικός ἐρευνητής καί πρόεδρος 
τῆς Ἑταιρείας Βοιωτικῶν Μελετῶν 

Πάνος Στάμου: διδάκτωρ Ἱστορίας τῆς Ρωσικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν, 
ἱστορικός συγγραφέας καί πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Λεβαδέων «Λάμπρος 
Κατσώνης»


