
 
 

 
 
     ΟΟΟΟ σηµερινός νοµός Βοιωτίας συµπίπτει περίπου µε τα όρια της αρχαίας 
Βοιωτίας, αν προσθέσει κανείς την περιοχή δυτικά από τη Λιβαδειά και βόρεια 
από τη Χαιρώνεια, που στην αρχαιότητα ανήκαν στη Φωκίδα, και αν αφαιρέσει τις 
παραλίες της Αυλίδας, της ∆ροσιάς και της Ανθηδόνας, που ανήκουν σήµερα στην 
Εύβοια.  
     Κατά το Στράβωνα η Βοιωτία ήταν χώρα τριθάλαττος, επειδή βρέχεται από τον 
Κορινθιακό στα νότια, τον Ευβοικό κόλπο στα βόρεια και από τον Εύριπο στα 
ανατολικά. Κι όµως, η Βοιωτία προβάλλεται ανέκαθεν ως χώρα ηπειρωτική µε 
εύφορες πεδιάδες, λίµνες, ποτάµια, άφθονες πηγές και τα περίφηµα, από τη 
µυθολογία και την ιστορία, δασωµένα όρη της. Όντως ο Κιθαιρώνας, ο Ελικώνας, 
το Ύπατο, το Μεσσάπιο, το Σφίγγιο, το Ακόντιο, το Χλωµό, το Ηδύλειο, το Πτώο, 
ο Παρνασσός, που κλείνουν σχεδόν από παντού τον ορίζοντα των πεδιάδων, 
κράτησαν τους Βοιωτούς κοντά στη γη τους. Η κλειστή, καθαρά αγροτική 
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οικονοµία και η συντηρητική κοινωνία της Βοιωτίας αντιστάθηκαν στην 
αφοµοίωση πολλών προοδευτικών ρευµάτων που χαρακτηρίζουν τον αρχαίο 
ελληνικό κόσµο. Έτσι, η ευφορία του εδάφους και η καίρια γεωγραφική θέση της  
χώρας λειτούργησαν κατά τρόπο καθοριστικό για την ιστορική και πολιτιστική της 
εξέλιξη. Για τους αρχαίους οι Βοιωτοί ήταν έθνος επηλύδων-κατακτητών, που  

 
κυρίευσαν σταδιακά και εποίκισαν τη χώρα. Στη συνέχεια και µετά την παρακµή 
της βασιλείας η Βοιωτία έµεινε επί αιώνες, µέχρι και τον Πελοποννησιακό 
πόλεµο, υπό αριστοκρατικά ή ολιγαρχικά καθεστώτα. Οι βοιωτικές πόλεις, πλην 
του Ορχοµενού και των Πλαταιών, δηµιούργησαν το πρώτο στην ιστορία 
οµόσπονδο κράτος κατά το 520 π.Χ. Το Κοινό των Βοιωτών βασιζόταν στην κοινή 
καταγωγή, λατρείες, εορτές και διάλεκτο των µελών του, που σφυρηλατήθηκαν επί 
αιώνες στο περιβάλλον των µεγάλων και αρχαίων ιερών των Βοιωτών και µέσα 
από κοινούς θεσµούς, θρησκευτικές ενώσεις και αγώνες.  
     Οι ευνοϊκές γεωφυσικές και γεωγραφικές συνθήκες συνέβαλαν στην 
εγκατάσταση ανθρώπων στην περιοχή από την αυγή της προϊστορίας. Η Κωπαϊδα, 
µεγάλη λεκάνη γλυκού νερού, αποτέλεσε σηµαντικό πόλο κατοίκησης, εφόσον 
γύρω της υπήρχε άφθονη γη για καλλιέργεια, ηµιορεινή, δασώδης περιοχή για 
κυνήγι, και η ίδια η λίµνη πρόσφερε µεγάλες υδάτινες εκτάσεις για ψάρεµα. Στη 
Νεολιθική εποχή (7η-4η χιλιετία π.Χ.) υπήρχαν µόνιµοι πλέον οικισµοί, ενώ 
συνεχίστηκε και η κατοίκηση σε σπήλαια, όπως στο σπήλαιο του Σαρακηνού στην 
όχθη της Κωπαίδας. Στην ίδια περιοχή εντοπίζονται οι περισσότεροι οικισµοί της 
Βοιωτίας, ενώ κατοικούνται και τα παράλια του Ευβοϊκού. Εκτός από την 
κεραµική και το πλήθος των λίθινων εργαλείων, από τη Βοιωτία είναι γνωστά 
ειδώλια ανθρώπων καθώς και οµοιώµατα κατοικιών.  
     Στην αρχή της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.) οι οικισµοί δε 
διαφοροποιούνται αισθητά από τους παλιότερους, αλλά τα επιτεύγµατα της ώριµης 
φάσης της (Πρωτοελλαδική ΙΙ περίοδος) επηρεάζουν δυναµικά την παραγωγή και 
την πολιτιστική εξέλιξη της Βοιωτίας. Οι αλλαγές εκφράζονται εύγλωττα στην 
πολεοδοµική οργάνωση των οικισµών, στη διάδοση της χρήσης των µετάλλων, 

Το αρχαίο θέατρο του Ορχοµενού 
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στην κατασκευή συλλογικών έργων, στην πολυκαλλιέργεια των εδαφών και στην 
κοινωνική πρόοδο µε την εισαγωγή, εκτός των άλλων, νέων µεθόδων διοίκησης 
και τεχνικών. Την εποχή αυτή ξεχωρίζουν η Θήβα, οι Λιθαρές, η Εύτρηση και ο 
Ορχοµενός, όπου διαπιστώνονται επαφές µε τις ανεπτυγµένες κοινωνίες του 
νησιωτικού Αιγαίου και έµµεσα µε τους πολιτισµούς της Ανατολής. Προς το 
τέλος, όµως, της περιόδου παρατηρούνται σηµάδια καταστροφών και µεταβολών 
στο πληθυσµιακό στοιχείο, που συνοδεύονται από πολιτικές και κοινωνικές 
ανακατατάξεις, οι οποίες συνήθως αποδίδονται στη µετακίνηση νέων ελληνικών 
φύλων.  
     Η Μεσοελλαδική περίοδος (2000-1600 π.Χ.) θεωρείται και ήταν για τη 
Βοιωτία, όπως και για τη λοιπή ελληνική χερσόνησο, εποχή στασιµότητας 
τουλάχιστον στις αρχικές φάσεις της. Όµως τα σπουδαία κέντρα της 
προηγούµενης περιόδου εξακολούθησαν να αποτελούν ισχυρούς πόλους 
κατοίκησης στις περιοχές τους. Η παραγωγή κεραµικής, ιδίως της γκρίζας 
µινυακής, µε τη βοήθεια πλέον του ταχύστροφου τροχού, ήταν µεγάλη και 
εξαιρετικής ποιότητας, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα εξαγωγής της προς 
άλλες κεντροελλαδικές περιοχές. Αργότερα, προς το τέλος της περιόδου (1700- 

 

 
1600 π.Χ.), οι επαφές µε την Κρήτη και τις Κυκλάδες επηρέασαν το ρυθµό των 
εξελίξεων στην κεντρική Ελλάδα, όπως και στην Πελοπόννησο. Ανέδειξαν µια 
ισχυρή τάξη πολεµιστών, της οποίας τα µέλη θάβονταν µε πολύτιµα κτερίσµατα, 
που αντανακλούν τη δύναµη και την ευµάρεια καθώς και τις οικονοµικές επαφές 
τους µε µακρινούς λαούς και πολιτισµούς. ∆είγµατα των τάφων αυτών, που 
συγκρίνονται µε τους περίφηµους λακκοειδείς των Μυκηνών, είναι γνωστά από τη 
Θήβα, τον Ορχοµενό και την παραλία Αυλίδος (∆ράµεσι).  
     Στους αιώνες που ακολούθησαν εξαπλώθηκε και εδραιώθηκε στη Βοιωτία ο 
µυκηναϊκός πολιτισµός (1600-1100 π.Χ.). Στην πρώτη φάση (1600-1400 π.Χ.) 
επικράτησαν οι τοπικοί ηγεµόνες, θιασώτες των κρητικών κυρίως προτύπων 

Η οχύρωση του Πανοπέα 
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τέχνης και ζωής, µε παραγωγή σηµαντικών καλλιτεχνηµάτων, πολυτελή διαβίωση 
και µνηµειώδεις τάφους. Αργότερα, στους αιώνες των οχυρωµένων ακροπόλεων, 
των ανακτόρων και της αχαϊκής εξάπλωσης (1400-1200 π.Χ.) την εξουσία κατείχε 
µια άρχουσα τάξη ιεραρχηµένη αυστηρά, µε συγκεντρωτική διοικητική οργάνωση, 
υπερπόντιες σχέσεις, δραστήρια βιοτεχνία και τήρηση λεπτοµερών λογιστικών 
αρχείων. Τότε χτίστηκαν τα ανάκτορα και τα τείχη της Θήβας, της Εύτρησης, του 
Γλα και πολλών οχυρών γύρω από την αποξηραµένη Κωπαϊδα, καθώς και ανάλογα 
δηµόσια έργα (γέφυρες, δρόµοι, φράγµατα και υδραγωγεία), σε διάφορα σηµεία 
της Βοιωτίας. Εντυπωσιακός είναι ο θολωτός τάφος του Ορχοµενού, που στις 
διαστάσεις, στο σχέδιο µε το πλευρικό δωµάτιο και στη διακόσµηση θεωρείται 
εφάµιλλος του θολωτού τάφου του Ατρέως στις Μυκήνες, ενώ στη Θήβα  
σκαλίστηκε στο βράχο µνηµειώδης θαλαµωτός τάφος µε τοιχογραφίες και 
πλούσια, βασιλικά κτερίσµατα. Στην ίδια εποχή ανάγονται και οι τάφοι -ένας 
θολωτός µε πλευρικό θάλαµο και ένας θαλαµωτός- στο φωκικό Μεδεώνα.  
     Την εποχή των ανακτόρων η παρουσία ισχυρών κρατικών οντοτήτων, στη 
Θήβα, στον Ορχοµενό και ίσως στην Τανάγρα, προσέδιδε στη Βοιωτία δυναµική  
και ισχύ αντίστοιχες µε την Αργολίδα, όπου υπήρχαν επίσης αρκετά σηµαντικά 
µυκηναίκά κέντρα. Η χώρα ήταν πυκνοκατοικηµένη και διατηρούσε υπερπόντιες 
σχέσεις µε την Κρήτη και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Στα εργαστήρια 
των Θηβών, στην Τανάγρα, στην Αυλίδα και στον Ορχοµενό συνέρρεαν 
ποικιλόµορφα τεχνουργήµατα από τα πέρατα της Ανατολικής Μεσογείου. Από τα  
µέσα του 13ου  αι. π.Χ., ωστόσο, διαγραφόταν η συρρίκνωση και κατάρρευση του  

µυκηναικού συγκεντρωτικού συστήµατος, που στηριζόταν στην παραγωγή ή την 
εισαγωγή, κατεργασία και αναδιανοµή των αγαθών από και για την άρχουσα τάξη.  
        Η κατάσταση που διαδέχθηκε το µυκηναϊκό πολιτισµό στο χώρο του 
σηµερινού νοµού Βοιωτίας αντικατοπτρίζεται στην επική ποίηση. Θεωρείται 
σχεδόν βέβαιο ότι οι 31 πόλεις του οµηρικού Καταλόγου των Πλοίων απηχούν την 
πολιτική γεωγραφία της περιοχής µάλλον κατά τους Μεταµυκηναϊκούς χρόνους. 

Ερείπια της Καδµείας στη Θήβα 
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Το ίδιο άλλωστε ισχύει και για τις πόλεις των Φωκέων (οι 5 από τις 9) που 
αναφέρει ο Κατάλογος και σήµερα υπάγονται στο νοµό Βοιωτίας (Ιλιάδα, Β 494-
524). Φαίνεται, µάλιστα, ότι από τότε ιδρύθηκαν σταδιακά και άλλοι οικισµοί 
στην ύπαιθρο χώρα, καθώς οι νέοι της κάτοικοι, οι Βοιωτοί και στα δυτικά οι 
Φωκείς, συνέχιζαν τη µετακίνησή τους από βορρά προς νότο. Οπωσδήποτε, οι 
περισσότεροι από τους γνωστούς µυκηναϊκούς οικισµούς της Βοιωτίας συνέχισαν 
τη ζωή τους, πλάι σε νέους και στα ιερά που ίδρυαν οι κατακτητές στην πορεία 
προς τις καινούριες εστίες τους. Στη διάρκεια πάντως των Γεωµετρικών χρόνων 
(9ος-8ος αι. π.Χ.) ήλθαν στο προσκήνιο οι αριστοκράτες γαιοκτήµονες, που 
εγκατέστησαν βαθµηδόν ολιγαρχικές κυβερνήσεις. Οι ολιγαρχίες, που στη Βοιωτία 
δεν έγιναν ποτέ τυραννίες, κράτησαν σε πολλές βοιωτικές πόλεις µέχρι και τον 
Πελοποννησιακό πόλεµο. Στην περιοχή της ανατολικής Φωκίδας τα φαινόµενα 
αυτά παρουσιάστηκαν µε µικρότερη ένταση καθώς οι διαθέσιµες γαίες ήταν 
περιορισµένες, αλλά και υπό τη σκιά της ισχύος των ∆ελφών, που εν τω µεταξύ 
καθιερώνονταν ως πανελλήνιο ιερό.  
     Ο πολιτισµός της Βοιωτίας των πρώιµων ιστορικών χρόνων, πριν και µετά την 
εµφάνιση της αλφαβητικής γραφής, αναδύεται από τις περιγραφές των ησιόδειων 
και των οµηρικών επών, κυρίως όµως από την τέχνη των ταφικών ευρηµάτων και 
των πρώιµων λατρευτικών χώρων, που ήδη είχαν εγκαθιδρυθεί σε διάφορα σηµεία 
της χώρας. Στην επόµενη περίοδο, την Αρχαϊκή (7ος-6ος αι. π.Χ.), ορισµένες 
πόλεις, και κυρίως ο Ορχοµενός και αργότερα η Θήβα, προσπάθησαν να 
ποδηγετήσουν τις υπόλοιπες, έχοντας παράλληλα αναπτύξει σχέσεις µε τις 
κυρίαρχες εξωτερικές δυνάµεις της εποχής, την Κόρινθο, την Αίγινα, την Αθήνα, 
την Εύβοια, τη Θεσσαλία και κάποια από τα νησιά του Αιγαίου. Στην εποχή αυτή 
ανάγεται και η προσπάθεια ελέγχου του Ορχοµενού από τους Φωκείς. Από την 
πρώιµη αυτή διελκυστίνδα, που επικεντρώθηκε κυρίως στον έλεγχο των µεγάλων 
παµβοιώτιων ιερών, τελικά βγήκε ενισχυµένη η Θήβα. Κάποιες άλλες πόλεις, 
µάλλον οι µεγαλύτερες (Θεσπιές, Πλαταιές, Τάναγρα, Ακραίφια, Κορώνεια, 
Αλίαρτος), ισχυροποιήθηκαν και αυτές από την εκµετάλλευση των φυσικών 
πόρων, από τη βιοτεχνία και από τις ανταλλαγές µεταξύ τους και µε τον υπόλοιπο 
ελληνικό κόσµο. Ιδιαιτέρως ακµαίες παρουσιάζονται οι πόλεις κοντά στα µεγάλα 
παµβοιώτια ιερά, τα οποία δέχονταν πλούσια δώρα από την τοπική αριστοκρατία, 
τους προσκυνητές και τους ισχυρούς της εποχής, Αλκµεωνίδες, Πεισιστρατίδες 
κ.ά. Ο Ορχοµενός αρχικά, σύµφωνα µε κάποιες ενδείξεις, προσπάθησε να θέσει 
υπό τον έλεγχό του, ίσως µε τη βοήθεια των Θεσσαλών, τα παραλίµνια, πανάρχαια 
ιερά των Βοιωτών, της Ιωνίας και Αλαλκοµενίας Αθηνάς και του Ποσειδώνα στην 
Ογχηστό. Έπειτα από συγκρούσεις, των οποίων τη δυναµική και τις λειτουργίες 
αγνοούµε, η Θήβα εξουσίαζε το ιερό του Πτώου, αλλά είχε σοβαρό λόγο και στα 
παραλίµνια ιερά των Βοιωτών, το Ιτώνειο, το Αλαλκοµένειο και την Ογχηστό.  
     Συγκρούσεις µεταξύ των βοιωτικών πόλεων, µεταξύ Θηβαίων και Αθηναίων, 
καθώς και η νικηφόρα αντιµετώπιση της εισβολής των Θεσσαλών στον Κερησσό, 
αναφέρεται ότι έλαβαν χώρα στη Βοιωτία κατά την Αρχαϊκή περίοδο. Τότε, γύρω 
στο 520 π.Χ., ιδρύθηκε η πρώτη οµόσπονδη αρχή, το Κοινό των Βοιωτών, και 
θεσπίστηκαν οι βασικές αρχές διακυβέρνησης των πόλεων και οι εγγυήσεις για την 
προάσπιση των δικαίων των πολιτών τους απέναντι στην απληστία της εξουσίας 
των ολίγων. Οι πόλεις της Βοιωτίας, που παρά τις αντιθέσεις τους είχαν κοινούς 
θεσµούς και δεσµούς, αντιπροσωπεύονταν στο Κοινό τουλάχιστον από το 520 
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π.Χ. Οι πλέον σηµαντικές, αργότερα και ο Ορχοµενός αλλά όχι οι Πλαταιές, 
συµµετείχαν στην Οµοσπονδία και εφεξής έκοβαν δικά τους νοµίσµατα µε το 
σύµβολο της βοιωτικής ασπίδας, αλλά µε ξεχωριστό λογότυπο. Το Κοινό 
συνεδρίαζε στα δύο σηµαντικά θρησκευτικά κέντρα, δηλαδή στο ιερό της Αθηνάς 
Ιτωνίας στην Κορώνεια, όπου τελούνταν τα Παµβοιώτια, και στο άλσος του 
Ποσειδώνα στην Ογχηστό, κοντά στην Αλίαρτο. Σε αυτή την ιδεολογική, πολιτική 
και κοινωνική συγκυρία βρήκε τη Βοιωτία η εισβολή των Περσών (490 π.Χ.) και 
τελικά η πανελλήνια συστράτευση για την απόκρουσή της στις Πλαταιές το 479 
π.Χ. Παράλληλη πορεία ακολούθησε και η Φωκίδα αποτινάσσοντας στα τέλη του 
6ου  αι. π.Χ. την επικυριαρχία των Θεσσαλών και ιδρύοντας εν συνεχεία τη Φωκική 
Συµπολιτεία, στην οποία υπήχθησαν οι πόλεις που σήµερα βρίσκονται στα δυτικά 
του νοµού (Αντίκυρα, Άµβροσσος, ∆αυλίδα, Πανοπέας, Ανεµώρεια, Βουλίδα). Η 
έδρα µάλιστα του βουλευτηρίου της συµπολιτείας, το λεγόµενο Φωκικόν, έχει 
εντοπιστεί µεταξύ Αµβρόσσου και ∆αυλίδας.  
     Μετά τα Περσικά, η Θήβα, µε πρόσφατες τις συνέπειες του µηδισµού και της 
τιµωρίας της και ζωντανές τις αντιθέσεις της µε µερικές πόλεις του Κοινού και µε 
την Αθήνα, επιδίωξε να κυριαρχήσει στη βοιωτική πολιτική και στρατιωτική 
σκηνή. Όµως, αν και απέτρεψε τα επεκτατικά σχέδια του Περικλή στη Βοιωτία µε 
τη µάχη της Κορώνειας (446 π.Χ.) και εν συνεχεία µε τη συµµετοχή της στον 
Πελοποννησιακό πόλεµο στο πλευρό της Σπάρτης, τότε και αργότερα, στα χρόνια 
της ηγεµονίας της (371-362 π.Χ.), κατέστρεψε τις Πλαταιές, τις Θεσπιές και τον 
Ορχοµενό και επιδίωξε, ανεπιτυχώς, να πράξει το ίδιο και για την Αθήνα (404 
π.Χ.).  
     Από τότε, στα Ελληνιστικά ιδίως χρόνια και µέχρι τη ρωµαϊκή επικράτηση και 
την αυτοκρατορική ειρήνη (Pax Romana), η βοιωτική περιοχή αποτέλεσε συχνά 
πεδίο σφοδρών πολεµικών συγκρούσεων, λόγω κυρίως της επίκαιρης θέσης της 
πάνω στο σταυροδρόµι της ελληνικής χερσονήσου και των αντιθέσεων των 
βοιωτικών πόλεων µεταξύ τους και µε τις δυνάµεις της εποχής τους. Η θηβαϊκή 
ηγεµονία έφερε τη Βοιωτία στο πανελλήνιο προσκήνιο, έστω και για µικρό 
διάστηµα, µε τη µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.). Στη Χαιρώνεια, όµως, µε τη 
θυσία του Ιερού Λόχου (338 π.Χ.), η Βοιωτία, και µαζί της η ιδέα της ελληνικής 
πόλης-κράτους, παραχώρησαν οριστικά τη θέση τους σε νέα µορφή εξουσίας. 
Λίγα χρόνια αργότερα ο αφανισµός των Θηβών (335 π.Χ.) από τους Μακεδόνες 
του Αλεξάνδρου επισφράγισε µε τον πλέον τραγικό τρόπο τη νέα εποχή. Στα 
χρόνια των ∆ιαδόχων, της εισβολής των Γαλατών, των αγώνων των δύο 
συµπολιτειών, Αιτωλικής και Αχαϊκής, και των συγκρούσεων µε τους Ρωµαίους, η 
Βοιωτία και η περιοχή της ανατολικής Φωκίδας βρέθηκαν συχνά διαιρεµένες 
ανάµεσα σε αντίπαλα στρατόπεδα και υπέστησαν σοβαρές καταστροφές. Από το 
πλήθος των ιστορικών γεγονότων της εποχής ξεχωρίζουν: η επανίδρυση των 
Πλαταιών και άλλων πόλεων από τους Μακεδόνες, η ανάκτηση των Θηβών από 
τον Κάσσανδρο, µε τη συνδροµή των Αθηνών και άλλων ελληνικών πόλεων, η 
κατάληψη της Θήβας από το ∆ηµήτριο τον Πολιορκητή, η πολιορκία και η 
κατάληψη της Αντίκυρας, της Αµβρόσσου και του Πανοπέα από το Ρωµαίο 
στρατηγό Φλαµινίνο το 198 π.Χ., η ολοσχερής καταστροφή της Αλιάρτου από 
τους Ρωµαίους κατά την εξέγερση του Περσέα (171 π.Χ.), οι εισβολές των 
Ρωµαίων (148 και 146 π.Χ.), οι νίκες του Σύλλα κατά του Αρχελάου, στρατηγού 



 ΒΟ ΙΩΤ Ι ΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ                                     ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

 747 

του Μιθριδάτη, στη Χαιρώνεια και στον Ορχοµενό (86 π.Χ.). Από τις τελευταίες 
σπουδαίες νίκες για το µέλλον της Ρώµης διασώθηκαν τα ενεπίγραφα τρόπαια.  
     Ο ρόλος της Βοιωτίας στην ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισµό της αρχαίας 
Ελλάδας ήταν καθοριστικός και η προσφορά της διαρκής και πολυσχιδής, παρά τα 
ειρωνικά σχόλια των Αθηναίων συγγραφέων. Στα τέλη του 8ου αι. π.Χ., λίγες 
δεκαετίες µετά την εµφάνιση της αλφαβητικής γραφής, ο Ησίοδος, ο πρώτος 
γνωστός ποιητής της ανθρωπότητας, κατέγραφε τη θεολογία και την 
καθηµερινότητα της Βοιωτίας, που εδράζονταν σε πανάρχαιες καταβολές και 
σύγχρονες εµπειρίες. Τα ησιόδεια έπη αποτέλεσαν τη βάση για πολυπληθείς 
λατρείες θεών και ηρώων στον βοιωτικό χώρο και σταδιακά σε ολόκληρο τον 
ελληνικό κόσµο. Με την ακµή των µεγάλων ιερών και την επικράτηση της 
ολιγαρχικής εξουσίας συνέρρεαν στη Βοιωτία προσκυνητές, καλλιτέχνες, ιδέες και 
τεχνουργήµατα από διάφορα σηµεία του ορίζοντα, διαµορφώνοντας τα κύρια 
γνωρίσµατα της βοιωτικής τέχνης. Στην υπογεωµετρική κεραµική και στην 
αρχαϊκή µεταλλοτεχνία, τη γλυπτική και τη µικροτεχνία διαπιστώνονται 
επιδράσεις από την Εύβοια, την Κόρινθο, την Αττική, τις Κυκλάδες, ακόµη και  

 
από την lωνία και τη Θεσσαλία.  
     Η παλαιά ανασκαφή του αρχαϊκού ιερού του Απόλλωνα και του φερώνυµου 
ήρωα στο όρος Πτώο, πολύ κοντά στο Ακραίφνιο, και η πρόσφατη ανακάλυψη του 
χώρου λατρείας του Ηρακλή και των απογόνων του στη Θήβα δίνουν το µέτρο της 
τέχνης και των επαφών της αρχαϊκής Βοιωτίας σε τοµείς όπως η µεγάλη πλαστική, 

Το νεοκλασικό κτήριο που στεγάζει την Αρχαιολογική Συλλογή ∆ιστόµου 
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η κοροπλαστική, η αγγειοπλαστική και η αγγειογραφία, η λατρεία των θεών και 
των ηρώων, η περίτεχνη αρχιτεκτονική διακόσµηση των ναών.  
     Από το ιερό του Πτώου Απόλλωνος προέρχεται µια οµάδα αρχαϊκών κούρων 
µε νησιωτικές, κυρίως κυκλαδικές επιδράσεις και σηµαντικός αριθµός επιγραφών 
που συνόδευαν αναθήµατα. Υπογεωµετρική και αρχαική κεραµική, εναέτια 
γλυπτά, ειδώλια, επιγραφές σε λίθο και χάλκινα ελάσµατα ή αγγεία προέρχονται 
από ιερά στη Θήβα. Αλλά και η ανασκαφή πολυπληθών τάφων στη Θήβα, στον 
Ελεώνα, στη Ριτσώνα (Μυκαλησσό), στο Ακραίφνιο και στην Τανάγρα απέδωσε 
ευρήµατα της ίδιας εποχής. ∆εν είναι λίγα τα αριστουργήµατα αρχαϊκής µεγάλης 
πλαστικής και κοροπλαστικής καθώς και κεραµικής που προήλθαν από τα 
βοιωτικά νεκροταφεία. Η στήλη του Αλξήνορος από τον Ορχοµενό η στήλη των 
αδελφών Κιτύλου και ∆έρµυος από την Τανάγρα, το ανάγλυφο του Μνησιθέου -
έργο Φιλούργου- από το Ακραίφνιο και η κεφαλή κούρου από τη Θήβα είναι από 
τα πιο γνωστά γλυπτά έργα της περιόδου. Ο Ποσειδώνας της Λιβαδόστρας και η 
Αθηνά της Αντίκυρας αποτελούν κορυφαία δείγµατα της ύστερης αρχαϊκής 
χαλκοπλαστικής και φιλοξενούνται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μαζί µε 
τα γλυπτά από το τέµενος της λατρείας του Ηρακλή και της οικογένειάς του, που 
ερευνήθηκε πρόσφατα στη Θήβα, αποτελούν πολύτιµες αναφορές στο έργο 
Βοιωτών καλλιτεχνών, στις επιδράσεις τους από αθηναϊκά εργαστήρια και από 
ξένους καλλιτέχνες, που εργάστηκαν µε παραγγελίες από την αρχαϊκή Βοιωτία.  
     Αρχίζοντας από το τέλος της περιόδου και κυρίως µετά την ήττα των Περσών 
και την ταπείνωση των Θηβαίων, ο Πίνδαρος, ο µέγιστος ίσως λυρικός ποιητής της 
αρχαιότητας, εξύµνησε τους νικητές των πανελλήνιων αθλητικών αγώνων και το 
ένδοξο παρελθόν των προγόνων και του τόπου τους, αναδεικνύοντας τα κοινά 
ιδεώδη του ελληνικού κόσµου σε µια προσπάθεια γεφύρωσης των αντιπαλοτήτων 
του. Σηµαντική, επίσης, ποιήτρια ήταν και η Ταναγραία Κόριννα. Η τέχνη της 
κλασικής και ελληνιστικής Βοιωτίας και της ανατολικής Φωκίδας είναι γνωστή 
κατά κύριο λόγο από έρευνες σε νεκροπόλεις και ιερά και λιγότερο από 
συστηµατικές ανασκαφές και δηµοσιεύσεις καταλοίπων κατοίκησης. Ορισµένες 
ανασκαφές, όπως στο Πτώο, στην Κοιλάδα των Μουσών, στο ιερό των Καβείρων, 
στο Πολυάνδριο των Θεσπιέων (424 π.Χ.) και των Θηβαίων ιερολοχιτών (338 
π.Χ.), στο νεκροταφείο της Ριτσώνας και στους οικισµούς των Θηβών, των 
Πλαταιών, της Ανθηδόνας και του Ορχοµενού, άρχισαν ήδη από το τέλος του 19ου  
αιώνα ή τουλάχιστο από την αρχή του 20ου. Νεότερες και πρόσφατες 
αρχαιολογικές έρευνες έγιναν στις ακροπόλεις της Αλιάρτου, των Πλαταιών, της 
∆αυλίδας, του φωκικού Μεδεώνα και των Χορσιών (Χωστίων), στο µεθοριακό 
φρούριο του Πανάκτου, στη µυκηναική ακρόπολη του Γλα, στο λόφο της 
προϊστορικής Εύτρησης, στο ιερό της Αυλιδείας Αρτέµιδος, στο Φωκικό, στο 
σπήλαιο των Λειβηθρίδων Νυµφών στον Ελικώνα και στο σπήλαιο του 
Σαρακηνού στο Ακραίφνιο. Εξάλλου ενδελεχείς επιφανειακές έρευνες, µε 
ενδεικτική περισυλλογή κεραµικής, πραγµατοποιήθηκαν τελευταία στην περιοχή 
της Τανάγρας, στην προς Αττική µεθόριο της Βοιωτίας, στις Πλαταιές, Θεσπιές, 
Ασκρα, Θίσβη, Κορώνεια, Αλίαρτο και στον κωπαιδικό χώρο. Ανασκαφές, τέλος, 
σωστικού χαρακτήρα διεξάγονται, από το 1960, ευκαιριακά στη Θήβα, στο 
Ακραίφνιο, στην Τανάγρα, στο ∆ήλεσι, στις Πλαταιές, στις Θεσπιές, στην 
Αλίαρτο, στη Λιβαδειά, στον Ορχοµενό, στη Χαιρώνεια και οπουδήποτε οι 
ιδιωτικές οικοδοµές ή τα δηµόσια έργα φέρνουν στο φως αρχαιότητες.  
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     Τα ευρήµατα από τις ανασκαφές των νεκροπόλεων της Βοιωτίας είναι όντως 
πολυάριθµα και διδακτικά. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 5.000 τάφοι 
ιστορικών χρόνων έχουν ανασκαφεί στη Βοιωτία, ενώ πολλαπλάσιος είναι ο 
αριθµός όσων συλήθηκαν στην περιοχή από τα µέσα περίπου του 19ου αιώνα και 
εξής. Πολλές χιλιάδες αντικείµενα, προϊόντα βοιωτικών εργαστηρίων, βρίσκονται 
κατάσπαρτα σε µουσεία και ιδιωτικές συλλογές ανά την υφήλιο. Ο κύριος όγκος 
των ταφών και των κτερισµάτων των ιστορικών χρόνων ανήκει στην Κλασική και 
Ελληνιστική περίοδο και περιλαµβάνει κυρίως πήλινα αγγεία και ειδώλια, 
σπανιότερα µετάλλινα αντικείµενα και κοσµήµατα, καθώς και αρκετές λίθινες 
στήλες. Περισσότερες στήλες συλλέχθηκαν από τα συληµένα νεκροταφεία της 
Τανάγρας και άλλων πόλεων, καθώς η συστηµατική αναζήτηση ειδωλίων 
«Ταναγραίων» υπαγόρευε στους τυµβωρύχους την απόρριψή τους.  
     Πολλά λίθινα γλυπτά και επιγραφές από τις Θεσπιές διασώθηκαν 
ενσωµατωµένα σε αµυντικό περίβολο της ύστερης αρχαιότητας, ενώ οικοδοµικό 
υλικό από το ιερό των Μουσών εντοιχίστηκε σε εκκλησίες της περιοχής. Από το 
ιερό των Καβείρων, που άκµασε τον 4ο αι. π.Χ., προέρχονται ειδώλια ζώων 
(βοοειδών) και τα χαρακτηριστικά αγγεία, µε παρωδίες µυθικών αφηγήσεων και 
σκηνές µε προσκυνητές. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η οµάδα γλυπτών, κυρίως 
αγαλµάτων ιερειών, από το σηµαντικό ιερό της Αρτέµιδος στην Αυλίδα, που όπως 
το Καβείριο, κοντά στη Θήβα, και το Τροφώνειο στη Λιβαδειά, συνέχισαν τη 
δράση τους έως την ύστερη αρχαιότητα. Η πληθύς των ανδριάντων και των 
αναγλύφων που κοσµούσαν τα ιερά των πόλεων συνάγεται από ενεπίγραφες 
βάσεις, που καλύπτουν χρονολογικά ένα µεγάλο φάσµα από τα Αρχαϊκά έως τα 
Ρωµαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια.  
      Οικοδοµικά κατάλοιπα από ναούς, βωµούς ή ιερά τεµένη διασώθηκαν στις 
Θεσπιές και στις υπώρειες του Ελικώνα (Απόλλωνος, Μουσών), στην Τανάγρα 
(∆ιονύσου, Ηρακλέους), στο ∆ήλεσι (∆ηλίου Απόλλωνος), στην Αυλίδα 
(Αρτέµιδος), στις Πλαταιές (Ηραίο), στη Θήβα (Θεσµοφορείο, Ηράκλειο, 
Ισµήνιο), στην Καλλιθέα Θηβών (Μητρός Θεών), στην Τεγύρα (Απόλλωνος), 
στον Ορχοµενό (Ηρακλέους) και στη Χαιρώνεια (Ηρακλέους, Απόλλωνος 
Θουρίου), στην Κορώνεια (Ιτωνίας Αθηνάς, Ηρακλέους Χάροπος), στην Αλίαρτο 
(Αθηνάς), στο Ακραίφνιο (Αθηνάς), στην Ογχηστό (Ποσειδώνος), στη Λιβαδειά 
(Άλσος και Μαντείο του Τροφωνίου, ∆ήµητρας Ευρώπης και Έρκυνας, ∆ιός 
Βασιλέως), στην κορυφή του Ελικώνα (∆ιός) και του όρους Υπάτου (∆ιός), στην 
Αντίκυρα (Αρτέµιδος Ειλειθυίας, Αθηνάς) και στη ∆αυλίδα (Ήρωος Αρχηγέτη, 
Πολιάδος Αθηνάς).  
     Αποθέτες, εξάλλου, ιερών ή εσχάρες µε πλούσια αφιερώµατα, κυρίως ειδώλια 
και αγγεία, έχουν αποκαλυφθεί στη Θήβα (Θεσµοφορείο, κρήνη Οιδίποδος, 
Ηράκλειο, Ισµήνιο), στην Αυλίδα (ιερό Αρτέµιδος), στην Τανάγρα (ιερό 
Ηρακλέους) και σε ανασκαπτόµενο υπαίθριο ιερό των Χαρίτων και της µητέρας 
τους, της ωκεανίδας Ευρυνόµης, στους ανατολικούς πρόποδες του Ακοντίου, στον 
Ορχοµενό. Μεγάλος αριθµός αναθηµάτων, κυρίως πήλινων ειδωλίων, βρέθηκε και 
στο σπήλαιο των Λειβηθρίδων Νυµφών κοντά στην Κορώνεια. Τα αφιερώµατα 
των αποθετών συνοδεύουν συχνά επιγραφικές µαρτυρίες που βοηθούν 
αποφασιστικά στην ταύτιση των λατρευόµενων θεοτήτων.  
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     Στα νεκροταφεία των κλασικών και ελληνιστικών πόλεων της Βοιωτίας 
απαντούν τάφοι-λάκκοι, πήλινες ή λίθινες λάρνακες, χτιστές θήκες, κεραµοσκεπείς 
τάφοι, εγχυτρισµοί καθώς και οι παραδοσιακές καύσεις των νεκρών σε λάκκους. 
Οργανωµένα νεκροταφεία, µε πολλούς και πλούσια κτερισµένους ασύλητους 
τάφους πολλών περιόδων των ιστορικών χρόνων ανασκάφηκαν στη Θήβα, στο 
Ακραίφνιο, στη Ριτσώνα, στην Τανάγρα, στον Ελεώνα, στη Χαιρώνεια, στην 
Αντίκυρα και στο φωκικό Μεδεώνα. Αν και σπανιότερα από τους αρχαϊκούς, οι 
κλασικοί τάφοι κτερίζονται µε πλούσια αντικείµενα, συνήθως αγγεία, ειδώλια, 
κοσµήµατα, διάφορα προσωπικά αντικείµενα, ανάλογα µε την ηλικία και την 
κοινωνική θέση του νεκρού, ενώ συχνά προσφέρονται και καρποί ή ποτά. Στους 
τάφους αυτούς απαντούν σε µεγάλες ποσότητες οι βοιωτικές ανθεµωτές κύλικες, 
οι αρύβαλλοι (σφαιρικά αρωµατοδοχεία) και τα ανδρικά και γυναικεία ειδώλια, 
ερυθρόµορφα ανοιχτά και κλειστά αγγεία, ενώ σπανιότερα τα χάλκινα κάτοπτρα, 
χάλκινα αγγεία και πήλινα προσωπεία που απεικονίζουν θεότητες. Στην Αλίαρτο 
ένας ορθογώνιος, οικογενειακός µάλλον περίβολος περιείχε πλούσια κτερισµένο 
τάφο των µέσων του 5ου  αι. π.Χ. µε πολλές ανθεµωτές κύλικες και ειδώλια καθώς 
και πέντε προτοµές της θεάς ∆ήµητρας. Ανήκε ίσως σε ιέρεια της θεάς. Οι 
συστάδες των τάφων σχηµάτιζαν συνήθως µακρές σειρές κατά µήκος των οδικών 
αξόνων στις εξόδους των πόλεων. Στην Τανάγρα οι σειρές των συληµένων τάφων 
θύµισαν στον J.G. Fraser, το 1895, εικόνες της ∆ευτέρας Παρουσίας.  
     Οι τάφοι από τον 4ο αι. π.Χ. και µετά κτερίζονται µε αγγεία, ειδώλια και 
λύχνους, που δείχνουν τις επαφές των πόλεων της βοιωτικής περιοχής µεταξύ τους 
και µε τον έξω κόσµο, ο αριθµός τους, όµως, ολοένα λιγοστεύει σε σχέση µε τα 
κτερίσµατα των προηγούµενων περιόδων. Την εποχή αυτή απαντούν καρχήσια, 
µυροδοχεία, λάγηνοι, ανάγλυφοι «µεγαρικοί» σκύφοι, πρόχοι, ενώ περίφηµες ήταν 
και οι «Ταναγραίες», χρωµατιστά ειδώλια κοµψών γυναικών που απεικονίζονται 
σε στιγµές περιπάτου ή άλλων εκδηλώσεων. Τα ειδώλια αυτά έγιναν της µόδας 
στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα και τούτο, εκτός των άλλων, υποκίνησε την 
άγρια σύληση των βοιωτικών τάφων εκείνη την περίοδο.  
     Την εικόνα των βοιωτικών αρχαιοτήτων των ιστορικών χρόνων συµπληρώνουν 
οι οχυρώσεις των πόλεων, πολλές από τις οποίες σώζονται σε άριστη κατάσταση 
και αποτελούν πηγή σφαιρικής πληροφόρησης για την έκταση και την ισχύ των 
πόλεων, τις ιστορικές τους περιπέτειες καθώς και για τη στρατιωτική τέχνη της 
εποχής τους. Οι περισσότερες χτίστηκαν τον 4ο αι. π.Χ., στα χρόνια της θηβαϊκής 
ηγεµονίας και κατά την κυριαρχία των Μακεδόνων. Καλύτερα διατηρηµένες είναι 
των Πλαταιών, της Τανάγρας, του Ελεώνα (σηµερινού Άρµατος), της Αλιάρτου, 
του Ακραιφνίου, του Ορχοµενού, της Χαιρώνειας, της Θίσβης και των λιµανιών-
επίνειων των πόλεων της ενδοχώρας στις Σίφες (Αλυκή), την Κρεύσιδα 
(Λιβαδόστρα) και στην Ανθηδόνα (Λουκίσια), καθώς και τα οχυρά του Πανάκτου 
και των Ελευθερών «εν µεθορίοις» Αττικής και Βοιωτίας. Στα δυτικά του νοµού, 
οι φωκικές πόλεις οχυρώθηκαν επίσης κατά κύριο λόγο στη διάρκεια του 4ου  αι. 
π.Χ. Μεταξύ τους οι καλύτερα διατηρηµένες ακροπόλεις είναι του Πανοπέα και 
της Αµβρόσσου, αλλά οχυρώσεις έχουν εντοπιστεί επίσης στη ∆αύλεια, την 
Αντίκυρα και το Μεδεώνα. (ΒΑ)  
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Έρκυνα  
 

     ΝΝΝΝύµφη µιας 
πηγής στη Λιβαδειά 
της Βοιωτίας. 
∆ιηγούνταν πως ήταν 
κάποτε η σύντροφος 
της Περσεφόνης, 
πριν από την αρπαγή 
της, και πως έπαιζε 
µαζί της κάποια µέρα 
στα περίχωρα της 
πόλης. Τα δύο νεαρά 
κορίτσια είχαν µια 
χήνα, που τους 
ξέφυγε και πήγε να 

κρυφτεί µέσα σε µια σπηλιά, κάτω από µια πέτρα. Η Περσεφόνη την καταδίωξε 
και, για να την πιάσει, µετακίνησε την πέτρα. Τότε µια πηγή ανέβρυσε από τη γη 
είναι η οµώνυµη Πηγή 'Ερκυνα (ή ΄Ερκυννα), στο νερό της οποίας έπρεπε να 
λουστούν όλοι οι πιστοί που ήθελαν να συµβουλευτούν το µαντείο του 
Τροφώνιου, που βρισκόταν εκεί κοντά. 
 
Ετεοκλής 
     Ο Ετεοκλής, ένας από τους ήρωες του θηβαϊκού κύκλου, είναι γιος του 
Οιδίποδα και της Ιοκάστης και αδελφός του Πολυνείκη. Μερικές παραδόσεις του 
δίνουν για µητέρα αντί την Ιοκάστη την Ευρυγάνεια. Μετά την αποκάλυψη της 
αιµοµιξίας του Οιδίποδα, οι δύο γιοι του τον διώχνουν από τη Θήβα, ο Οιδίποδας 
τους καταριέται, προλέγοντάς τους πως θα χωριστούν και θα πεθάνουν ο ένας από 
το χέρι του άλλου. Για να αποφύγουν την πραγµατοποίηση αυτής της κατάρας, οι 
δύο αδελφοί αποφασίζουν να βασιλεύσουν διαδοχικά, καθένας για ένα χρόνο. Ο 
Ετεοκλής παίρνει πρώτος την εξουσία. Ο Πολυνείκης αποµακρύνεται είτε µε τη 
θέλησή του είτε επειδή τον έδιωξε ο αδελφός του. Αλλά, όταν επέστρεψε στο 
τέλος της χρονιάς και ζήτησε την εξουσία από τον Ετεοκλή, αυτός του την 
αρνήθηκε. Τότε ο Πολυνείκης κατέφυγε στον ΄Αδραστο και µε τη βοήθειά του 
οργάνωσε εκστρατεία εναντίον της ίδιας του της πόλης. Εντούτοις, πριν επιτεθεί 

 

Μ υ θ ο λ ο γ ί αΜ υ θ ο λ ο γ ί αΜ υ θ ο λ ο γ ί αΜ υ θ ο λ ο γ ί α     



 ΒΟ ΙΩΤ Ι ΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ                                     ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

 752 

στην πόλη, έστειλε ως πρεσβευτή τον Τυδέα να ζητήσει για τελευταία φορά από 
τον Ετεοκλή να σεβαστεί τις συνθήκες που είχαν κάµει οι δυο τους.     
     Ο Ετεοκλής αρνήθηκε και πάλι. Τότε ο στρατός των Αργείων του 'Αδραστου 

επιτέθηκε. Ο 
Ετεοκλής και ο 

Πολυνείκης 
συναντήθηκαν σε 
µια µονοµαχία 
σώµα µε σώµα 
τόσο λυσσαλέα, 
που και οι δύο 
σκοτώθηκαν. Ο 
Ετεοκλής, µετά 
τη νίκη των 
Θηβαίων, τάφηκε 
µε τιµές, ενώ ο 

Πολυνείκης 
όφειλε να µείνει χωρίς επικήδειες τιµές.  
     'Οταν εξεστράτευσαν οι Επίγονοι, στη Θήβα βασίλευε ένας γιος του Ετεοκλή, ο 
Λαοδάµαντας.  
 
Επίγονοι 
 
     Όνοµα που δόθηκε στους άµεσους απογόνους των επτά αρχηγών που πήραν 
µέρος στην πρώτη εκστρατεία εναντίον των Θηβών. Ενώ η πρώτη εκστρατεία 
τελείωσε µε αποτυχία, η δεύτερη, που επιχειρήθηκε από τους Επιγόνους, κατέληξε 
στην άλωση της πόλης.  
     ∆έκα χρόνια µετά την αποτυχία του πρώτου πολέµου, οι γιοι των ηρώων που 
είχαν σκοτωθεί µπροστά στη Θήβα αποφάσισαν να εκδικηθούν για τους πατέρες 
τους. Συµβουλεύτηκαν το µαντείο, που τους υποσχέθηκε νίκη, αν είχανε για 
αρχηγό τους τον Αλκµέωνα, το γιο του Αµφιάραου. Ο Αλκµέωνας, παρά τις 
αντιρρήσεις του, δέχτηκε την αρχηγία µετά την επιµονή της µητέρας του 
Εριφύλης, που την είχαν κερδίσει τα δώρα του Θέρσανδρου, του γιου του 
Πολυνείκη, όπως την είχαν άλλοτε δελεάσει τα δώρα του ίδιου του Πολυνείκη, 
Στον πόλεµο πήραν µέρος οι δυο γιοι του Αµφιάραου Αλκµέωνας και Αµφίλοχος, 
ο γιος του Άδραστου Αιγιαλέας, ο γιος του Τυδέα ∆ιοµήδης, ο γιος του 
Παρθενοπαίου Πρόµαχος, ο γιος του Καπανέα Σθένελος, ο γιος του Πολυνείκη 
Θέρσανδρος, ο γιος του Μηκιστέα Ευρύαλος. Οι Επίγονοι άρχισαν τις επιχειρήσεις 
λεηλατώντας τα χωριά γύρω από τη Θήβα. Όταν οι Θηβαίοι βάδισαν εναντίον τους 
µε αρχηγό το γιο του Ετεοκλή Λαοδάµαντα, η συµπλοκή έγινε στη Γλίσσαντα. Ο 
Λαοδάµαντας σκότωσε τον Αιγιαλέα, αλλά ο ίδιος σκοτώθηκε από τον Αλκµέωνα 
και οι Θηβαίοι κατατροπώθηκαν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας µε συµβουλή του 
µάντη Τειρεσία οι κάτοικοι της πόλης έφυγαν. Οι Επίγονοι µπήκαν στη Θήβα το 
πρωί της επόµενης ηµέρας, τη λεηλάτησαν και αφιέρωσαν µεγάλο µέρος από τα 
λάφυρα στον Απόλλωνα των ∆ελφών.  
 

* Πηγή: (ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ &  

ΡΩΜΑΊΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ, PIERRE GRIMAL) 

Ο ετεοκλής και ο Πολυνείκης ενώ µεταφέρονται νεκροί κατά την 
διάρκεια της µάχης (Εικονογράφηση του Alfred Church 1897) 
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«∆ιαβατήρια Ευετηρικά δρώµενα. Παλαιές µορφές- 

Σύγχρονοι προβληµατισµοί-Νέες ερµηνείες»: 
 

     ΜΜΜΜε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα στη Θήβα για τα Λαϊκά ∆ρώµενα, 
που συνδιοργάνωσαν ο ∆ηµοτικός Οργανισµός του ∆ήµου Θηβαίων, ο 
Παραδοσιακός Σύλλογος του Βλάχικου Γάµου Θήβας και το Κέντρο Ερεύνης 
Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών 
     Τα λαϊκά δρώµενα ως πολιτιστικό πόρο, τη διατήρηση και τη διαχείρισή τους 
πραγµατεύτηκαν µε επιτυχία οι συµµετέχοντες στην ηµερίδα, που συνδιοργάνωσαν 
ο ∆ηµοτικός Οργανισµός του ∆ήµου Θηβαίων, ο Παραδοσιακός Σύλλογος του 
Βλάχικου Γάµου Θήβας και το Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδηµίας Αθηνών µε τίτλο : «∆ιαβατήρια Ευετηρικά δρώµενα. Παλαιές µορφές-
Σύγχρονοι προβληµατισµοί-Νέες ερµηνείες», στις 17 Σεπτεµβρίου στα πλαίσια 

των Πινδαρείων 2011. 
Στόχος της ηµερίδας ήταν 
µέσα από την συµβολή 
ειδικών επιστηµόνων, τη 
συζήτηση µε το κοινό και 
τους φορείς που έχουν 
πάρει στους ώµους τους 
την παράδοση και τη 
διαχείρισή της να βγουν 
χρήσιµα συµπεράσµατα 
για το µέλλον και σε ότι 
αφορά το έθιµο του 
Βλάχικου Γάµου στη 
Θήβα, να αναδειχτεί η 
σηµαντικότητα του 

προκειµένου ν’ αναδειχτεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
     «Η ανάγκη της επιστηµονικής διερεύνησης του εθίµου του Βλάχικου Γάµου, η 
οποία θα επιχειρηθεί µέσα από τη σηµερινή ηµερίδα, αποτελεί κορυφαίας 
σηµασίας ανάγκη, προκειµένου να εµβαθύνουµε στις αξίες που πρεσβεύουν τα 
παραδοσιακά έθιµα, όπως ο Βλάχικος Γάµος, αλλά και τις ρίζες τους. Η απόκτηση 
της ειδικότερης γνώσης επ’ αυτών των ζητηµάτων θα συµβάλλει πολλαπλά στην 
διατήρηση και εξέλιξη των εθίµων αυτών, καθώς θα θέσει τις βάσεις για την 
απόδοση της παράδοσης αλώβητης στις επερχόµενες γενεές» λέει χαρακτηριστικά 
ο ∆ήµαρχος Θηβαίων κ. Σπ. Νικολάου «είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό ότι η 
συζήτηση γύρω από το χαρακτήρα του Βλάχικου Γάµου, πάγιο αίτηµα των 
Θηβαίων και κυρίως των συµµετεχόντων σε αυτόν, πλέον αποκτά και 
επιστηµονικές διαστάσεις, ενισχύοντας την ύπαρξη και το χαρακτήρα του καθαρώς  
 

 

Β Ο Ι Ω Τ Ι Κ Ε Σ   Σ Ε Λ Ι ∆ Ε Σ  
Επιµέλεια στήλης : Κατερίνα Κωνσταντέλλου 
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Ελληνικού και Θηβαϊκού αυτού εθίµου, ανάγοντάς το πλέον σε κορυφαίο θεσµό 
της πόλης µας. Θα ήθελα εκ µέρους της ∆ηµοτικής Αρχής να εκφράσω τα 
συγχαρητήριά µου προς τους διοργανωτές και να ευχαριστήσω για την παρουσία 
τους εδώ τους εκλεκτούς επιστήµονες, οι οποίοι θα διευρύνουν τους ορίζοντες µας 
γύρω από το κορυφαίο ζήτηµα της καταγωγής, της ύπαρξης και της διατήρησης 
του παραδοσιακού ευετηρικού δρώµενου του Βλάχικου Γάµο».  
     « Το αίτηµά µας βρήκε ανταπόκριση τόσο από την ∆ηµοτική Αρχή όσο και από 
το κέντρο έρευνας Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών» επιβεβαιώνει ο πρόεδρος 
του παραδοσιακού συλλόγου Βλάχικου Γάµου κ. Νεκτ. Χατζηδούρος «µέσα από 
την ποικιλία των λαϊκών δρώµενων της πατρίδας µας, ελπίζουµε να αναδειχτεί η 
σηµαντικότητα και η µοναδικότητα του βλάχικου γάµου της Θήβας, που για εµάς 
είναι και ένα µεγάλο βάρος, το βιώνουµε και το έχουµε παραλάβει από τις 
προηγούµενες γενιές και θέλουµε να το µεταφέρουµε και στις επόµενες γενιές». 
     «Η ηµερίδα αυτή αναφέρεται µέσα από τις επιστηµονικές εισηγήσεις ειδικών 
επιστηµόνων, που καταγράφουν τα έθιµα των δρωµένων σε όλη την Ελλάδα 
διαχρονικά και συγχρονικά, στο θέµα σήµερα της διατήρησης της παράδοσης και 
της διαχείρισης της. Η Θήβα έχει ένα µεγάλο µερίδιο σ’ αυτή την διοργάνωση 
γιατί έχει καταγεγραµµένο εδώ και ενάµιση αιώνα και παραπάνω αλλά µε βαθιές 
ρίζες στο µυθολογικό και ιστορικό της παρελθόν, το έθιµο του βλάχικου γάµου, το 
οποίο συνεχίζεται αµείωτα µέχρι σήµερα» επισηµαίνει η κ. Ανδροµάχη 
Οικονόµου, ερευνήτρια στο κέντρο Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών.  
     «Ο πολιτισµός είναι το πιο ευάλωτο σηµείο µιας κοινωνίας και πράγµατι είναι ο 
πρώτος που βάλλεται σε κάθε κρίση, είναι το πρώτο πράγµα που θα σκεφτούν ότι 
δεν είναι τόσο απαραίτητο» σχολιάζει η ∆ιευθύντρια του κέντρου κ. Αικατερήνη 
Πολυµέρου – Καµηλάκη, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά µε την επίθεση που 
δέχεται ο πολιτισµός στις µέρες µας και την ανάγκη διατήρησης των ηθών και των 
εθίµων της κοινωνίας µας και συνεχίζει « Είναι λάθος αυτό βέβαια, γιατί µέσα από 
τον πολιτισµό θα µπορούσαµε να ξεπεράσουµε πολλά προβλήµατα και να 
επανέλθουµε σε αξίες διαχρονικές που µπορούν να µας δώσουν και αποτέλεσµα 
σηµαντικό, να αναπτύξουν τη συλλογικότητα, κάτι το οποίο ξεχνάµε. ∆εν είναι το 
άτοµο, είναι το σύνολο. Ο πολιτισµός µπορεί να δώσει λύσεις και στα σηµερινά 
προβλήµατα».  
     Τέλος, η ηµερίδα περιελάµβανε και ξενάγηση στη Λαογραφική Συλλογή που 
διατηρεί το 5ο  Γυµνάσιο Θήβας 
 

*Πηγή: ORCHOMENOS-PRESS (20/9/2011) 
 
 

* * * 
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 ΒΟ ΙΩΤ Ι ΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ                                     ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

 755 

 

 

 
                      Γιάννης  Σ .  Κωτσαδάµ  

 
<<ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ>> 

(∆ιεισδύσεις  – Ανιχνεύσεις  – Τοµές) 
Στην  ποιητική  δηµιουργία   

του  Γιάννη  Κορίδη  
∆οκίµιο  κοινωνικοπολιτικής  
και  αισθητικής  θεώρησης  

Εκδ .  ΙΩΛΚΟΣ   2011 
 

  ΜΜΜΜε πολλούς τρόπους και από πολλούς 
δρόµους µπορείς να προσεγγίσεις την ποιητική 
δηµιουργiα. Βασική, όµως, προϋπόθεση και 
όρος απαραίτητος θαρρώ πως πρέπει να 
λογαριαστεί η πίστη στην αλήθεια και η επιµονή 
να µετατρέφεις τα εµπόδια σε σκαλοπάτια που 
θα σε οδηγήσουν όχι σε επιπόλαιο όργωµα αλλά 
σε βαθιά άρωση και συστηµατική ανασκαφή 

του ποιητικού τοπίου.  
     Έτσι, µπορείς να αποκρυπτογραφήσεις δηµιουργικά και επωφελώς την 
ποιητική συνείδηση-δηµιουργία, αυτό το αιώνιο και τραγικό αγώνισµα που κλείνει 
µέσα του όλες τις δυνάµεις της ζωής, ενώ φανερώνεται µε τη µορφή αθώας 
παιδιάς. Για να µπει µέσα στο ρουµάνι της ποίησης -δηλαδή της ζωής!- πρέπει να 
µετατρέψεις -να το επιχειρήσεις εννοώ- την αδυναµία σου σε παντοδυναµία, να 
κάνεις την ανηµπόρια σου κεραυνό που θα λειάνε: τον γκρεµό, για να περπατήσεις 
στο τοπίο και να συγκοµίσεις τα µηνύµατα της υπόκωφης φωνής των πραγµάτων.  
Μέσα από τους πυκνούς σε νόηµα στίχους του ποιητή αναδύεται ο κόσµος της 
φρίκης και υποδεικνύεται ο δρόµος της φυγής από το τέλµα. Και ο δρόµος είναι 
ένας. Είναι το καίριο χτύπηµα της µεγάλης κατάρας, του στυγνού τέρατος της 
εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτή είναι η βαθύτερη 
κοινωνικοπολιτική ουσία της ποίησης του Γιάννη Κορίδη,  
 
    Ο Γιάννης Σ. Κωτσαδάµ γεννήθηκε στο Ζερίκι, είναι φιλόλογος-ιστορικός, πρώην 
∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών. 
     Περάτωσε τις γυµνασιακές σπουδές στη Νεµέα Κορινθίας και πέτυχε µε 
υποτροφία του ΙΚΥ (Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών) στη Φιλοσοφική σχολή  

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  
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Αθηνών της οποίας περάτωσε το Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τµήµα και στη συνέχεια και 
το Φιλοσοφικό Τµήµα. 
    Ακολούθησε την εκπαιδευτική κατεύθυνση και υπηρέτησε σε σχολεία της επαρχίας 
και των Αθηνών. Περάτωσε την εκπαιδευτική του διαδροµή ως ∆ιευθυντής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στη ∆ιεύθυνση Λακωνίας. 
    Ήδη από τα φοιτιτικά του χρόνια είχε ενεργή συµµετοχή στο συνδικαλισµό. 
Εκλέκτηκε πρόεδρος του Συλλόγου Βοιωτών Σπουδαστών <<Ο Πλούταρχος>> και 
αντιπρόσωπος του Συλλόγου στην οµοσπονδία Τοπικών Σπουδαστικών Συλλόγων 
Ελλάδας. 
    Επί σειρά ετών κράστησε στήλες κριτικής σε περιοδικά και εφηµερίδες, ενώ 
αρθρογραφεί για θέµατα κοινωνικού-εκπαιδευτικού περιεχοµένου. 
    Πρόσφατα κυκλοφόρησε το µεγάλο έργο του <<Η Βοιωτία από την αρχαιότητα 
έως τις µέρες µας>> µε στοιχεία Τοπογραφίας, Μυθολογίας, Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας, Λαογραφίας και σύγχρονης ζωής της Βοιωτίας. 
 

* * * 
 

Άννα Μερτζάνη 
<<Έχω δικαίωµα να πω µια ιστορία>> 

      Εικ. Ίρις Σαµαρτζή                              
      Εκδ. Απόπειρα 
    ΤΤΤΤι είναι δικαίωµα; Όλοι έχουµε δικαιώµατα ακόµα κι αν 
είµαστε µικροί; Ποιος ορίζει τα δικαιώµατα; Τι γίνεται αν 
κάποιος δεν συµφωνεί µε τα δικαιώµατα των άλλων; Πώς 
λύνονται οι συγκρούσεις; Ενας διαγωνισµός στην 
καλοκαιρινή κατασκήνωση οδήγησε µια παρέα παιδιών να 

καταλάβει τις βασικές αρχές της κοινωνίας µας. Ένα σηµαντικό µυθιστόρηµα που 
προσφέρεται για οµαδικές συζητήσεις µε παιδιά. 
 
    Η Άννα Μερτζάνη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τµήµα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών και συνέχισε µεταπτυχιακές σπουδές µε 
θέµα «Child Care, Law and Practice» στο Keele University της Αγγλίας. Στη 
µεταπτυχιακή της εργασία ασχολήθηκε µε τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, 
κάνοντας µια διαπολιτισµική σύγκριση ανάµεσα στο ελληνικό και το βρετανικό 
∆ίκαιο. Παρακολούθησε σεµινάρια φωτογραφίας στο εργαστήριο του Πλάτωνα 
Ριβέλλη «Φωτογραφικός Κύκλος» και σπούδασε υποκριτική στη Σχολή Θεάτρου 
«Αρχή» τής Νέλλης Καρρά. Έχει εργαστεί ως επιµελήτρια του παιδικού τµήµατος 
των εκδόσεων Ιστός. Εδώ και πέντε χρόνια εργάζεται στη νηπιακή και δηµοτική 
εκπαίδευση. 
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