








     

        Το σημερινό  κτίριο είναι 
σύγχρονο, είναι μία 

απομίμηση του παλιού, που 
δυστυχώς κατέρρευσε. Εδώ 
μέσα γράφτηκε μία από τις 

πιο λαμπρές σελίδες του 
Αγώνα του '21, η Μάχη της 
Γραβιάς που δόθηκε στις 8 
Μαΐου 1821. Ο Οδυσσέας 

Ανδρούτσος με τους άλλους 
καπεταναίους, κλείστηκαν 

στο θρυλικό "Χάνι της 
Γραβιάς" μαζί με τα 118 

παλικάρια και 
συγκράτησαν τις ορδές του 

Ομέρ Βρυώνη, κόβοντάς 
τους το δρόμο για τα 

Σάλωνα και την 
Πελοπόννησο με στόχο την 

κατάπνιξη της 
επανάστασης. 













Κάστρο των Σαλώνων ή 
κάστρο της Ωριάς, που 
σύμφωνα με τη 
μυθολογία κτίστηκε 
από τους Kύκλωπες.  











Αναπαλαιωμένο κτίριο κοντά στην πηγή της Χάρμαινας

 
 







http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20130307/low/assets_LARGE_t_183762_54173386.JPG




       Η πόλη βρίσκεται σε 
υψόμετρο 200 μέτρων, στο 
δυτικό τμήμα του νομού, 

στο άκρο της πεδιάδας της 
Κωπαΐδας. Η Λιβαδειά 
είναι πρωτεύουσα της 

 Βοιωτίας . 

http://viotikoskosmos.wikidot.com/perifereiaki-enotita-viotias


Περιοχή Κρύα: 

Ο  ποταμός  Έρκυνας  που 

 διασχίζει  την πόλη 

της Λιβαδειάς.



Νύμφη ΕΡΚΥΝΑ:  κόρη του 
Τροφωνίου 



Νερόμυλος 



ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΛΟΦΟΣ

 

ΚΟΓΧΕΣ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ 

      Ο Τροφώνιος  
ήταν γιος του 
Απόλλωνα και 
της Επικάστης . 

Έχτισε ένα  
περίεργο 

οίκημα  μέσα σ’ 
ένα φυσικό 

χάσμα,  για να 
χρησιμοποιηθεί 

σαν 
θεραπευτήριο – 

Ασκληπιείο. 
Έγινε ξακουστό 

Μαντείο .   



 Μέσα στο φαράγγι της Κρύας 
υπάρχει το ανοιχτό πέτρινο 
θέατρο, από τους αρχαίους 
χρόνους.

στην περιοχή αυτή 

εικάζεται ότι βρισκόταν 

το Μαντείο του 

Τροφωνίου κατά την 

αρχαιότητα. 

       Λόγω της θέσης του, 
το θέατρο έχει 
άριστη ακουστική  







Πύργος του Ρολογιού 
χτίστηκε στα χρόνια 
της Φραγκοκρατίας 

και χρησίμευε ως 
πυρσός 

 









ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΣΤΕΙΡΙΩΤΗΣ

      Ο Όσιος, γόνος 
προσφύγων από την 

Αίγινα,   σε   νεαρότατη  
ηλικία  επέλεξε  τη 

μοναστική ζωή.

       Μόνασε σε διάφορα 
μοναστήρια  και μετά 
από συνολικά 35 έτη 
μοναστικού βίου, το 
946,εγκαταστάθηκε 

στην τοποθεσία όπου 
βρίσκεται σήμερα το 
μοναστήρι,  όπου και 
πέθανε σε ηλικία 56 

ετών.  



Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία 
της μεσοβυζαντινής τέχνης και αρχιτεκτονικής  



Το 
Καθολικό,  

χτίστηκε για 
να στεγάσει 
τα λείψανα 
του οσίου

 



Ο εσωτερικός διάκοσμος του Καθολικού

Τα λαμπρά ψηφιδωτά που 
κοσμούν τις ανώτερες επιφάνειές 

του είναι τα σημαντικότερα της 
μεσοβυζαντινής τέχνης



       Το λείψανο του 
Οσίου ανακομίστηκε 

από τον τάφο σε θήκη 
στη βορειοανατολική 

πλευρά του 
Καθολικού πιθανόν 

το 1011 μ. Χ.. 
Απομακρύνθηκε από 

τους πατέρες της 
Μονής για να 

προστατευθεί από 
την Οθωμανική 

επέλαση και κατέληξε 
στη Βενετία. 

Επεστράφη στο 
μοναστήρι το 1986. 



Στην  είσοδο  της  Μονής
δεσπόζει το κωδωνοστάσιο

Στα  βυζαντινά  χρόνια 
ήταν αμυντικός πύργος

με  πολεμίστρες







Μονή Παναγίας Σκριπού



Στην τοιχοδομία 
του έχει 

χρησιμοποιηθεί άφθονο  αρχαίο υλικό  το οποίο προέρχεται από τον κοντινό αρχαιολογικό χώρο της  πόλης του Ορχομενού

 Ο ναός διασώζει θαυμάσια παλαιοχριστιανικά γλυπτά, σπάνιες επιγραφές της χριστιανικής, 
αλλά και της προχριστιανικής περιόδου, που χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό 

υλικό. 







Το λιοντάρι της Χαιρώνειας

5,30 μ. ύψος



      Το μνημείο 
στήθηκε λίγο 

μετά τη 
Mάχη της Χαιρώνειας το 338 π. Χ.

 για να 
σημαδέψει τον 
ομαδικό τάφο 

στον οποίο 
τάφηκαν κατά 
την παράδοση 

οι νεκροί 
ιερολοχίτες, 

όταν ο 
Φίλιππος 

επέτρεψε την 
ταφή των 

νεκρών στους 
Θηβαίους  

http://www.plutarcheio.gr/LinkClick.aspx?link=95&tabid=86


3Ο Γυμνάσιο Τρικάλων





        Το επίνειο          
             της  
Άμφισσας



ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ





  Ιερός Ναός 
Αγίου 
Νικολάου

      Ο ναός είναι 
βυζαντινού 
ρυθμού με 

δυο 
καμπαναριά 
και τρούλο 

και  χτίστηκε  
το 1902











 





Οι Θερμοπύλες είναι κυρίως γνωστές εξαιτίας της Μάχης των Θερμοπυλών, το 480 π. Χ.  μεταξύ των 
Ελλήνων και των Περσών, όπου οι 300 Σπαρτιάτες του Λεωνίδα μαζί με 700 Θεσπιείς έπεσαν στο 

πεδίο της μάχης υπερασπίζοντας τα στενά των Θερμοπυλών.  

        Το στενό των Θερμοπυλών όπως 
είναι σήμερα. Τον καιρό που έγινε 
η Μάχη των Θερμοπυλών, η ακτή 
ήταν πολύ πιο κοντά στο βουνό.  







Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών  

Βρίσκεται στις Θερμοπύλες 
πλησίον του Μνημείου του 

Λεωνίδα  



        Στις αίθουσές του οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν γύρω από τα ιστορικά 
γεγονότα μέσω πλοήγησης σε ψηφιακά «τραπέζια» πληροφοριών, αλλά και παρακολουθώντας video 

τρισδιάστατης τεχνολογίας γύρω από την μάχη των Θερμοπυλών. 
 





      
 ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ





ΠΗΓΕΣ

• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF
%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE

%B5%CF%82
• http://www.plutarcheio.gr/Default.aspx?tabid=86
•  http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=4924 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=4924
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