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«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού»
Ένας προορισµός για όλες τις εποχές

του χρόνου!

Έδρα του ∆ήµου είναι η επτάπυλη και επτάλοφη Θήβα, πόλη πανάρχαια 
και σεβαστή στην ιστορία και την παράδοση. Γενέτειρα του µυθικού 
Ηρακλή, του ∆ιόνυσου, του Οιδίποδα, του ποιητή Πίνδαρου και του 
περίφηµου στρατηγού Επαµεινώνδα.
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ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ
Φυσική λίµνη, βόρεια της Θήβας, µε όχθες 
απόκρηµνες, στους πρόποδες των δυτικών 
προεκτάσεων του Πτώου Όρους και των 
ανατολικών του Μεσσαπίου. Ονοµάζεται και 
Λικέρι, και έχει έκταση κατά µέσο όρο 19,1 τ. Χλµ.

∆ΑΣΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟ∆ΙΟΥ
Ένα απο τα µεγαλύτερα περιαστικά δάση
της Ελλάδας µε αξιοσηµείωτο βοτανικό 
πλούτο



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Η Θήβα διαθέτει ένα από τα σηµαντικότερα Αρχαιολογικά Μουσεία της Ελλάδας, µε
σπάνιες συλλογές στο είδος τους και πλήθος ευρηµάτων από διάφορες ιστορικές 
περιόδους. Χαρακτηριστικό του γνώρισµα αποτελεί ο µεσαιωνικός πύργος του
Saint Omer. 
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µουσεία
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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΒΙΡΕΙΟΥ
5 χλµ δυτικά των Θηβών βρίσκονται τα λείψανα του ιερού του θηβαϊκού Καβιρείου. Το Καβίρειο, ήταν ένα 
ιερό τοπικής λατρείας, αφιερωµένο στο θεό Κάβιρο, στο θεό Παίδα αλλά και στην «καβιραία ∆ήµητρα». Στο 
Ιερό των Καβίρων δηµιουργήθηκε ένας φυσικός αµφιθεατρικός χώρος µπροστά ακριβώς από το χώρο που 
κατέλαβε αργότερα ο ναός.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ
Κατά τους Περσικούς πολέµους, µια από τις αποφασιστικότερες µάχες για την τελική νίκη των Ελλήνων έγινε 
στις Πλαταιές το 479 π.Χ.
Το πεδίο της ιστορικής µάχης έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος. Από τα πλέον ενδιαφέροντα ορατά 
λείψανά του αποτελεί ο οχυρωµατικός περίβολος της αρχαίας πόλης, συνολικού µήκους 4,5 περίπου χλµ.

ΤΡΟΠΑΙΟ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α 
Μαρµάρινο τρόπαιο µε εννέα ανάγλυφες ασπίδες σε ανάµνηση της 
νίκης των Θηβαίων επί των Λακαιδαιµονίων στα Λεύκτρα. Η συντριβή 
των Λακεδαιµονίων επετεύχθη χάρη στη στρατιωτική µεγαλοφυϊα του 
Επαµεινώνδα που εφάρµοσε το σύστηµα της «Λοξής φάλαγγας» και 
της ανδρείας του Ιερού λόχου του Πελοπίδα
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ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΦΑΙ
Αρχαία Σίφαι ή Τίφα (Αλυκή), αρχαίο λιµάνι όπου 

κατασκευάστηκε η Αργώ, το καράβι της Αργοναυτικής 
εκστρατείας.

ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
Στο ύψωµα της ∆οµβραίνας στέκει αγέρωχο το κάστρο τού 

Καραϊσκάκη που αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για την 
επανάστασή του.
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Κιθαιρώνας
Ορεινός όγκος στα σύνορα της Αττικοβοιωτίας.
Καλύπτεται κατά µεγάλο µέρος από πεύκα και έλατα.
Σύµφωνα µε τη µυθολογία πήρε το όνοµά του από τον
βασιλιά των Πλαταιών Κιθαιρών.
Πολλές µυθολογικές παραδόσεις του Θηβαϊκού κύκλου 
αναφέρουν ότι εκεί εγκαταλείφθηκε σε βρεφική ηλικία ο 
Οιδίποδας, όπου τον βρήκε ένας βοσκός και τον 
παρέδωσε στη γυναίκα του βασιλιά της Κορίνθου.
Λέγεται ακόµα ότι στον Κιθαιρώνα µεγάλωσαν από 
κάποιο βοσκό, ο Ζήθος και ο Αµφίονας, που έγιναν στη 
συνέχεια βασιλιάδες της Θήβας. Άλλος µύθος θέλει να 
ζούσε στο βουνό το Λιοντάρι που σκότωσε ο Ηρακλής.
Με ορµητήριο τον Κιθαιρώνα, κοντά στις Πλαταιές κάθε 
χρόνο οργανώνονται πτήσεις για αυτόν που θέλει να 
ξεφύγει από την καθηµερινότητα. Ο επισκέπτης εκεί θα 
ανακαλύψει τον υπέροχο κόσµο του αλεξίπτωτου της 
πλαγιάς.



8

∆ηµοτική Ενότητα
Πλαταιών 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΒΑ∆ΟΣΤΡΑΣ



ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10

∆ηµοτική Ενότητα
Θίσβης 

ΣΑΡΑΝΤΗ



ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗ
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ΒΑΓΙΑ
∆εκαπέντε χιλιόµετρα δυτικά της Θήβας βρίσκονται τα Βάγια, χτισµένα αµφιθεατρικά σε δυο χαµηλές 
λοφοπλαγιές. Η θέα από κει αγκαλιάζει το µεγάλο κάµπο του “Τηνέριου ” (Βαρυκό).
Απέναντι απ' την πόλη προς το βορρά, υψώνεται επιβλητική η βουνοκορφή του Φαγά, όπως τον λένε οι ντόπιοι.
Η «Βίγλα» στο πέρασµα του χρόνου, φιλοξένησε τη µυθική Σφίγγα.

∆ηµοτική Ενότητα
Βαγίων 



13

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς µετά το θάνατο του 
Αποστόλου Παύλου έζησε, δίδαξε, έγραψε και 
πέθανε στη Θήβα.
Στην πόλη της Θήβας κτίστηκε ναός προς τιµήν του 
και το ιερό λείψανό του τοποθετήθηκε από τους 
χριστιανούς σε ρωµαϊκή λάρνακα, η οποία σώζεται 
µέχρι σήµερα. Ο Προσκυνηµατικός Ναός σήµερα 
κοσµεί την πόλη της Θήβας και πολλοί προσκυνητές 
επισκέπτονται τον ιερό αυτό χώρο για να λάβουν την 
ευλογία του Ιδρυτού της τοπικής Βοιωτικής 
Εκκλησίας.

Θρησκευτικός
τουρισµός 



ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ
Βόρεια της ∆οµβραίνας κάτω από τις κορυφογραµµές του Ελικώνα 
δεσπόζει το Μοναστήρι της Μακαριώτισσας που αποτέλεσε καθ΄ όλη την 
περίοδο της τουρκοκρατίας εστία µελέτης και διαφώτισης καθώς και κρυφό 
σχολειό.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ – ΣΑΓΜΑΤΑ 
Ένα από τα αρχαιότερα µοναστήρια, είναι χτισµένη σε υψόµετρο 
747 µέτρων στην κορυφή του Σαγµατίου όρους (Ύπατο Θηβών).
Στο κέντρο της Ιεράς Μονής υψώνεται το καθολικό, που είναι 
αφιερωµένο στη µεταµόρφωση του Σωτήρος και κτίστηκε τον 12ο 
αιώνα. ∆υτικά βρίσκεται το νεόκτιστο παρεκκλήσι του Οσίου 
Κλήµεντος µε τον τάφο του και ένα µικρό µονοπάτι που καταλήγει 
στην απόκρηµνη σπηλιά όπου ασκήτεψε ο Όσιος Κλήµης. Από το 
σηµείο αυτό η θέα προς τον βοιωτικό κάµπο και τις λίµνες είναι 
µαγευτική.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ – ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΣΤΑ 
ΒΑΓΙΑ
Ο ναός της Ιεράς Μονής είναι χτισµένος σε βυζαντινό ρυθµό και 
χρονολογείται τον 16° αιώνα. Είναι αφιερωµένος στον απόστολο και 
ευαγγελιστή Ιωάννη το Θεολόγο.
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ


