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«στη Βοιωτία»Παράγονται όμως και γαλακτοκομικά – τυροκομικά 
προϊόντα πρώτης ποιότητας, όπως το οψιμοτύρι, το 
γευστικό γιαούρτι. Τα μαγαζάκια της Αράχοβας εκτός 
από το πεντανόστιμο τυρί, την φορμαέλα, πουλάνε 
και τα διάσημα αραχοβίτικα υφαντά, φτιαγμένα από το 
μαλλί των προβάτων της περιοχής.

Σημαντική για την τοπική οικονομία είναι και η παρα-
γωγή κρασιού, με τη ρετσίνα Θήβας να αποτελεί οίνο 
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης και τα κρα-
σιά του Διστόμου, της Άσκρης, της Ασωπίας, να ξεχω-
ρίζουν. 

Οι πόλεις, οι κωμοπόλεις, τα χωριά της Βοιωτίας είναι 
πανέμορφοι προορισμοί χειμώνα, καλοκαίρι. Το Κυ-
ριάκι, η Δαύλεια, η Αγία Άννα, η Κορώνεια και βέβαια 
η Λιβαδειά με τους νερόμυλους, τις νεροτριβές, τα πέ-
τρινα γεφύρια της Κρύας, συνθέτουν μία ανεπανάλη-
πτη εμπειρία για τον επισκέπτη.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου



Αρχαίες ιστορικές πόλεις, πε-
ρίφημα μαντεία, ένδοξα πεδία 
μαχών, βυζαντινά μνημεία, αξι-
ομνημόνευτοι ήρωες, σπουδαί-
ες τέχνες, ψηφιδωτά, κεραμική, 
γλυπτική. Η Βοιωτία ξεχωρίζει 
για την ιστορία της, με τη φημι-
σμένη Καδμεία, ακρόπολη της 
Θήβας και επίκεντρο του μυκη-
ναϊκού κόσμου, τη μυκηναϊκή 
ακρόπολη του Γλά, τον διάση-
μο θολωτό τάφο του Μινύα, το 
κάστρο της Λιβαδειάς που κα-
τασκευάστηκε επί Ιουστινιανού 
και συνδέθηκε με κάποιες από 
τις πιο έντονες στιγμές της επα-
νάστασης του ΄21, το ιστορικό 
Δίστομο και πολλά άλλα.

Το εξαιρετικό Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, αποτελεί 
μια μοναδική ευκαιρία για τη γνωριμία με τον πολιτισμό 
της περιοχής, από τα παλαιολιθικά έως τα μεταβυζαντι-
νά χρόνια. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
και τα Αρχαιολογικά Μουσεία της Χαιρώνειας και του 
Σχηματαρίου καθώς και οι Αρχαιολογικές Συλλογές του 
Διστόμου και των Θεσπιών.

Από τις σημαντικότερες 
κοιτίδες του αρχαίου ελ-
ληνικού πολιτισμού, η 
Βοιωτία απέκτησε από την 
αρχαιότητα τις βάσεις για 
ανάπτυξη και ευημερία. 
Ήταν οι πρώτοι κάτοικοι 
του Ορχομενού, οι Μινύ-
ες, που οραματίστηκαν 
και εκτέλεσαν ήδη από 
τον 14ο αιώνα π.Χ. το με-
γαλύτερο ίσως εγγειοβελ-
τιωτικό έργο στην αρχαία 
Ευρώπη, την αποξήραν-
ση της λίμνης Κωπαΐδας. 

Το έργο των Μινύων επαναλήφθηκε πολύ αργότερα, 
μετά από πολλές άκαρπες προσπάθειες. Η εταιρία Lake 
Copais Ltd, το 1887, ανέλαβε και στη συνέχεια πέτυχε 
την ολική αποξήρανση της λίμνης, δημιουργώντας μία 
από τις πιο εύφορες πεδιάδες της χώρας. 

Οι αποθήκες, τα φυλάκια, οι κατοικίες και τα 
γραφεία των υπαλλήλων της Lake Copais στην 
Αλίαρτο αποτελούν σημείο αναφοράς και πολι-
τιστική κληρονομιά για την περιοχή.

Πόλεις και οικισμοί περιμετρικά της Κωπαΐδας 
ανέπτυξαν σημαντικά την αγροτική οικονομία 
και αύξησαν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων 
τους. Οι πεδιάδες της Κωπαΐδας, της Χαιρώνει-
ας και της Θήβας είναι από τις πιο γόνιμες της 
χώρας.

Το νερό της Έρκυνας και το βαμβάκι της Κωπαΐ-
δας ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες στην ανά-
πτυξη της κλωστοϋφαντουργίας στη Λιβαδειά, 
τον 19ο αιώνα.

Η Βοιωτία ξεχωρίζει όμως και για την ομορφιά 
του φυσικού της τοπίου, την ποικιλία των επιλογών που 
προσφέρει. 

Η θέα του Bοιωτικού 
κάμπου αποτελεί ένα 
κομμάτι της ομορφιάς 
της περιοχής. Το τοπίο 
συμπληρώνουν οι στι-
βαροί ορεινοί όγκοι του 
Ελικώνα και του Παρ-
νασσού και η λεκάνη 
των λιμνών Υλίκης και 
Παραλίμνης. Η περιο-
χή Υλίκης - Παραλίμνης 
- Βοιωτικού Κηφισού 
έχει ενταχθεί στο «Δί-
κτυο Natura 2000», 
ενώ ο Εθνικός Δρυμός 
του Παρνασσού, είναι από τους παλαιότερους της Ελλά-
δας. Τις ράχες του Ελικώνα και του Παρνασσού διατρέ-
χουν πολλά μονοπάτια και δασικοί δρόμοι. Γι’ αυτό και η 
περιοχή είναι συνυφασμένη με τον αθλητισμό. Υπάρχουν 
οργανωμένες ομάδες και υποδομές για να δοκιμάσει κα-
νείς mountain bike, trekking, αιωροπτερισμό, χειμερινό 
σκι ακόμη και ποτάμιο σκι στον Βοιωτικό Κηφισό.

Ανάμεσα στον Παρνασσό και τον Ελικώνα, κοντά στο χω-
ριό Στείρι βρίσκεται η Μονή του Οσίου Λουκά, ένα από τα 
σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία του ελλαδικού χώρου 
και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

Ωστόσο σημαντικές ακόμη είναι και η μονή Αγίου Νι-
κολάου στα Καμπιά, η μονή Σαγματά στο Ύπατο, η 
μονή Αγ. Γεωργίου στο Ακραίφνιο και βέβαια το μο-
ναστήρι της Παναγίας της Σκριπούς στον Ορχομενό 
και πολλά άλλα. Κατηφορίζοντας από το βουνό προς 
τα νοτιοδυτικά απλώνεται κάτω η ομορφιά του παρα-
θαλάσσιου τοπίου του Κορινθιακού Κόλπου.

Η γη της Βοιωτίας που πήρε το όνομα της από το 
γιο του Ποσειδώνα και της Άρνης, έχει συνδέσει την 
ύπαρξη της με το υδάτινο στοιχείο. Οι παραλίες του 
Κορινθιακού όπως 
η Αντίκυρα, το Σα-
ράντι, η Αλυκή και 
οι παραλίες του 
Ευβοϊκού, όπως το 
Δήλεσι είναι μερι-
κές μόνο επιλογές 
που αξίζουν για τη 
γραφικότητά τους, 
για τα γαλάζια νερά 
και τις ψαροταβέρ-
νες τους. 

Ονομαστά για το 
καλό φαγητό και 
ιδιαίτερα για τα 
κρεατικά στην κα-
λύτερη εκδοχή τους 
είναι πολλά εστια-
τόρια της περιοχής. Εξάλλου, το σουβλάκι της Λιβα-
δειάς είναι ξακουστό σε όλη τη χώρα, ενώ στα Δερ-
βενοχώρια, μια ανάσα από την Αθήνα, πολλές είναι οι 
ταβέρνες με μεγάλη ποικιλία σε ντόπια κρέατα. 

Ο θολωτός τάφος του Μινύα

Παραλία στην Αντίκυρα

Όσιος Λουκάς

Σκί στον Παρνασσό

Οι Κήποι της Αλιάρτου


