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Η Τιθορέα θεωρείτο ως η αρχαία µητρόπολη των
Φωκέων, αφού, όπως αναφέρει ο Παυσανίας στα
«Κορινθιακά», σε αυτήν εγκαταστάθηκε µε το λαό του
ο Φώκος, ο γενάρχης των Φωκέων, και σε αυτή
ενταφιάστηκε µαζί µε τη γυναίκα του Αντιόπη.
Φαίνεται ότι ο Παυσανίας ορµάται από αυτό για την
ιδιαίτερη διάκριση που κάνει στην Τιθορέα, όταν την
παρουσιάζει στην ίδια ενότητα µε το ιερό των Δελφών,
αποκοµµένη από την γύρω της περιοχή. Αυτό φαίνεται
ήδη από την εισαγωγή των Φωκικών, όπου ορίζει τη
Φωκίδα µε βάση τον άξονα Τιθορέας – Δελφών,
παραβλέποντας την πολύ πιο σηµαντική πόλη Ελάτεια
που βρίσκεται κοντά στην Τιθορέα.
Η αρχαία πόλη κτίστηκε µετά την καταστροφή των
γειτονικών Φωκικών πόλεων από τον στρατό του
Ξέρξη στην πορεία του προς την Αθήνα µετά τη µάχη
των Θερµοπυλών το 480 π. Χ. Όπως αναφέρει ο
Ηρόδοτος, οι φοβισµένοι κάτοικοι των
κατεστραµµένων πόλεων που βρίσκονταν στις όχθες
του Κηφισού, µεταξύ των οποίων και ο Νεών, οι
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Πεδιείς και η Τριταία, κατέφυγαν για να σωθούν στις
πλαγιές του Παρνασσού και σε µια κορυφή που
ονοµαζόταν Τιθορέα. Κατά τον Παυσανία η κορυφή
εκείνη όφειλε το όνοµά της στην «Αµαδρυάδα» νύµφη
Τιθορέα, µια νύµφη που ζούσε µέσα στο δάσος.
Η πόλη Νεών δεν έχει εντοπισθεί. Εικάζεται ότι σ’
αυτήν ανήκουν τα ερείπια που βρίσκονται στη θέση
“Παλιαφήβα”. Φαίνεται ότι ήταν σπουδαία πόλη της
περιοχής κατά τους κλασσικούς χρόνους, απ’ τους
οποίους διασώζονται και δύο οβολοί µε τα αρχικά της
γράµµατα "ΝΕ". Η πόλη των Πεδιέων ίσως
βρίσκονταν στην Κάτω Τιθορέα.
Μετά την αποµάκρυνση των Περσών οι Φωκείς
κατέβηκαν ξανά στις πόλεις τους στην κοιλάδα, ενώ
αργότερα οι κάτοικοι κυρίως της πόλης Νεών έχτισαν
σε απόκρηµνο σηµείο του Παρνασσού – στην περιοχή
της Τιθορέας - ένα ισχυρό φρούριο το οποίο σταδιακά
εξελίχθηκε σε µία ακµάζουσα πόλη που αφοµοίωσε
τον πληθυσµό των παλαιότερων γειτονικών πόλεων,
του Νεώνα (ή Νέωνες), της Τριταίας και των
Παραποτάµιων. Την πόλη ονόµασαν Τιθορέα σε
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ανάµνηση της κορυφής που βρισκόταν ψηλότερα και
στην οποία είχαν διασωθεί οι πρόγονοί τους κατά την
περσική εκστρατεία.
Ο ιστορικός Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει ότι
κατά τον τρίτο ιερό πόλεµο (356-346 π.Χ.), σε
απόκρηµνο σηµείο του βράχου της Τιθορέας
αυτοκτόνησε τραυµατισµένος (354 π.Χ.) ο στρατηγός
των Φωκέων Φιλόµηλος, που κατάγονταν από τη
γειτονική πόλη Λέδων. Σύµφωνα όµως µε τοπική
παράδοση, ο Φιλόµηλος σκοτώθηκε κατά την
οπισθοχώρηση του στρατού του, όταν, στην
προσπάθειά του να περάσει από απόκρηµνο σηµείο,
έπεσε στο κενό. Μετά την επέµβαση του Φιλίππου Β’
της Μακεδονίας, η Τιθορέα ακολούθησε τη µοίρα των
υπολοίπων φωκικών πόλεων. Αργότερα, όταν
επιτράπηκε να ξαναχτιστούν οι φωκικές πόλεις, ο
Νεών δεν επανεµφανίζεται πλέον, αλλά στη θέση του
αναφέρεται η Τιθορέα ή Τιθόρα.
Στην µέγιστη ακµή της η Τιθορέα έφθασε τον τρίτο
αιώνα π.Χ, οπότε και έκοψε δικό της νόµισµα, κατά
την εποχή της Αιτωλικής Συµµαχίας (279 – 168 π.
Χ.). Στον εµπροσθότυπο του νοµίσµατος εικονίζεται
νεανική ανδρική δαφνοστεφής κεφαλή (ίσως του
Απόλλωνα) και στον οπισθότυπο, αιχµή δόρατος,
σιαγών κάπρου και η επιγραφή "ΤΙΘΟΡΡΕΩΝ".
Στην πόλη υπήρχαν αρκετά µνηµεία, όπως αναφέρει ο
Παυσανίας. Το ιερό άλσος της Αθηνάς µε το ναό και
το άγαλµά της, ο ναός του Ασκληπιού Αρχαγέτου και
το Θεραπευτήριο, λίγο έξω απ’ την πόλη, στον οποίο
κατέφευγαν για θεραπεία εκτός των Τιθορέων και οι
άλλοι Φωκείς, αγορά και θέατρο, πιθανά κοντά στο
Θεραπευτήριο.

Τον 2ο π.Χ. αιώνα η Τιθορέα ακολούθησε την τύχη
της υπόλοιπης Ελλάδας και υποτάχθηκε στους
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Ρωµαίους Κατά τη Ρωµαϊκή εποχή στην περιοχή
λατρεύονταν και αιγυπτιακές θεότητες, ο Σάραπις, η
Ίσις και ο Άνουβις. Ο ναός του Σάραπη υπήρχε στο
χώρο που σήµερα υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου, στον περίβολο του οποίου
βρέθηκαν έξη απελευθερωτικές επιγραφές δούλων οι
οποίοι συµβολικά πωλούνταν στον Σάραπη, ενώ ο
ιερέας φρόντιζε να µην καταπατηθεί η
απελευθερωτική πράξη. Σε έναν περίβολο έξω απ’ την
πόλη, υπήρχε το Άδυτο της θεάς Ίσιδος.
Σύµφωνα µε ένα εξαίρετο επίγραµµα που έχει
διασωθεί, στην Τιθορέα έζησε και πέθανε ο
φηµισµένος Αλεξανδριανός γιατρός Δωρόθεος.
Επίσης, ο Διογένης ο Λαέρτιος αναφέρει στο έργο του
«Βίοι Φιλοσόφων», ότι από την Τιθορέα καταγόταν
Θέων ο Τιθορεύς, ένας αξιόλογος φιλόσοφος που
έζησε τον 4ο αι. π.Χ. Πολύ συχνά µνηµονεύει την
Τιθορέα και ο Πλούταρχος, ο οποίος µάλιστα είχε
εκεί έναν στενό φίλο, τον Σώκλαρο, που ασχολούνταν
ερασιτεχνικά µε πειράµατα φυτικής.
Το 476 π.Χ. περίπου η περιοχή πέρασε στην σφαίρα
της επιρροής του Νεότευκτου Βυζαντινούς κράτους.
Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η περιοχή πέρασε µια
σκληρή εποχή διωγµών των Χριστιανών, όπως
µαρτυρούν πέντε τάφοι που βρέθηκαν στον Άγιο
Ιωάννη, οι οποίοι πιστεύεται ότι ανήκουν στα µέλη
οικογένειας ιερέα που είχαν θανατώθηκαν οµαδικά.
Στο έργο «Συνέκδηµος» του Ιεροκλέους η Τιθώρα
αναφέρεται ως έδρα Επισκόπου τον 5ο αι. µ.Χ.
Και κατά την Βυζαντινή περίοδο η Τιθορέα ήταν
σηµαντικό εµπορικό και διοικητικό κέντρο µε
πολλούς χριστιανικούς ναούς.

Το χωριό είχε αξιόλογη συµµετοχή στην επανάσταση
του 1821. Ο Οδ. Ανδρούτσος, που έδρασε στην
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περιοχή, χρησιµοποίησε σαν ορµητήριο µια σπηλιά
που βρίσκεται στην ΝΑ απόκρηµνη πλευρά του
χωριού, σε απόσταση 3 χλµ. Επίσης ο Γ.
Καραϊσκάκης εγκατέστησε στην Τιθορέα το αρχηγείο
του.
Μετά την απελευθέρωση του 21, η Τιθορέα
αναπτύχθηκε ξανά σε σπουδαίο εµπορικό και
διοικητικό κέντρο, µε Σχολαρχείο, Ειρηνοδικείο και
λοιπές Δηµόσιες Υπηρεσίες.
Τον Οκτώβριο του 1835 έγινε οµώνυµος ΔΗΜΟΣ µε
έδρα την ΤΙΘΟΡΕΑ 820 κάτοικοι και
συµπεριλάµβανε τα χωριά Αγία Μαρίνα 250 κάτοικοι
και Μπεσχίνιο 197 κάτοικοι. Αργότερα στο Δήµο
Τιθορέας προστέθηκαν τα χωριά και οικισµοί
Καλύβια Βελίτσας, Μόδι, Κραβασαράς, Μονή Αγίας
Μαρίνας, Τουρκοχώρι και Αγία Παρασκευή.
Τον Σεπτέµβριο 1840 ο Δήµος Τιθορέας
συγχωνεύεται µε το Δήµο Ελάτειας. Τον Νοέµβριο
του 1873 η συγχώνευση καταργείται και
επαναλειτουργεί ο Δήµος Τιθορέας και
συµπεριλαµβάνει όλα τα χωριά και τους οικισµούς
που συµπεριλάµβανε πρίν από την συγχώνευση του
1840.
Στις 24 Απριλίου 1943 οι Ιταλοί έκαψαν το σύνολο
σχεδόν των σπιτιών του Χωριού. Οι κάτοικοι είχαν
καταφύγει στις σπηλιές και τα εξωκλήσια του
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (Αγιαρσαλή κ.τ.λ).
Στα νεώτερα χρόνια η Τιθορέα υπήρξε γενέτειρα του
Φιλοποίµενα Φίνου θεµελιωτή του Ελληνικού
Κινηµατογράφου και ιδρυτή της ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ.
Κληρονοµιά
Είναι του 4ου π.χ. και καλύπτουν την βόρεια και
δυτική πλευρά. Κτισµένα κατά το ισοδοµικό σύστηµα
τειχοποιίας από ασβεστολιθικούς δόµους, είναι από
τα καλύτερα σωζόµενα δείγµατα ελληνιστικής
οχυρωµατικής και από τα πλέον αξιοθέατα αρχαία
τείχη της Κεντρικής Ελλάδας. Το βόρειο µέρος είναι
και το καλύτερα σωζόµενο τµήµα και χρήζει άµεσης
αναστύλωσης. Το τείχος κατεβαίνει την πλαγιά
απότοµα και φέρει επίστεψη, που κατατέµνεται σε µια
σειρά από βαθµίδες. Η ανατολική και νότια πλευρά
της αρχαίας πόλης προστατευόταν από τη φυσική
οχύρωση που προσφέρει η βαθειά και απότοµη
χαράδρα του Καχάλη και η απόκρηµνη αναβαθµίδα
του Παρνασσού που υψώνεται επιβλητικά και σχεδόν
κατακόρυφα από πάνω της. Τµήµατα των τειχών ή
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πύργων βρίσκονται ανάµεσα στα σπίτια του
σηµερινού χωριού ή στις αυλές. Μεγάλοι ορθογώνιοι
λίθοι του τείχους ή των αρχαίων οικοδοµηµάτων
έχουν χρησιµοποιηθεί ως δοµικό υλικό στα σπίτια του
χωριού ή στους αναληµµατικούς τοίχους στις αυλές.
Η οχύρωση παρουσιάζει την ιδιορρυθµία ότι δεν
διαθέτει µυστική είσοδο (όπως συµβαίνει και στην
οχύρωση της Δαυλίδας).
Νεότερα Μνηµεία
Αξιόλογα µνηµεία και αξιοθέατα της περιοχής είναι:

Το 1960, κοντά στην κεντρική πλατεία του χωριού,
κατά την ανέγερση ναού στη µνήµη του Αββά Ζωσιµά
εντοπίσθηκαν ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού µε
ψηφιδωτό δάπεδο που απεικόνιζε τον ζωδιακό κύκλο.
Μεταξύ άλλων, αποκαλύφθηκε µαρµάρινη
σαρκοφάγος που σήµερα εκτίθεται δίπλα στο ναό
αυτό.
Η Αγιαρσαλή, ένας ναΐσκος σε δυσπρόσιτη σπηλιά
ψηλά στον απόκρηµνο βράχο πάνω από το χωριό,
όπου κατέφευγαν διωκόµενοι ερηµίτες. Η θέα από
εκεί είναι µαγευτική.
Μερικά µεταβυζαντινά εκκλησάκια και εξωκλήσια
του χωριού έχουν κτισθεί πάνω σε ερείπια αρχαίων
ναών και στους τοίχους τους είναι ενσωµατωµένες
αρχαίες πέτρες µε ανάγλυφα σκαλίσµατα και
επιγραφές: Ο Προφήτης Ηλίας, του 17ου αι.,
µονόκλιτο ναΰδριο µε καµαρωτή στέγη, στο νότιο
άκρο του χωριού µε εντοιχισµένα αρχαία γλυπτά και
τοιχογραφίες στην κόγχη του ιερού. Ο Άγιος Ιωάννης
ο Θεολόγος, των αρχών του 17ου αι., µονόκλιτη
βασιλική µε καµαροσκεπή στέγη, χτιστό τέµπλο και
µε τοιχογραφίες της ίδιας εποχής και τέχνης µε
εκείνες του Προφήτη Ηλία. Στα δεξιά της εισόδου
στην εξωτερική πλευρά είναι εντοιχισµένη παλιά
επιγραφή και στο βόρειο τοίχο ανάγλυφη πλάκα µε
ανθέµια και φύλλα. Τέλος, το µικρό εξωκλήσι της
Παναγίας, στο οποίο είναι εντοιχισµένες δυο αρχαίες
επιτύµβιες επιγραφές.
Προϊστορικός Συνοικισµός της Αγίας Μαρίνας
4 χλµ. ανατολικά της Κάτω Τιθορέας, βρίσκεται ο
προϊστορικός συνοικισµός της Αγίας Μαρίνας.
Πρόκειται για έναν επιµήκη γήλοφο, που υψώνεται
ανάµεσα στους αγρούς της αριστερής πλευράς της
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κοιλάδας του Βοιωτικού Κηφισού ποταµού και
ονοµάζεται απ’ τους ντόπιους "Μαγούλα". Ο γήλοφος
αυτός έχει ύψος 10µ. περίπου, µήκος 300µ. και
πλάτος 200µ. Σχηµατίσθηκε από επιχώσεις
αλλεπάλληλων προϊστορικών οικισµών της
νεολιθικής εποχής µέχρι και τη µυκηναϊκή.
Στο πρώτο στρώµα, σε βάθος 0,40µ. κάτω από την
καλλιεργούµενη επιφάνεια, βρέθηκαν νεότατα και
τούρκικα όστρακα. Στο επόµενο στρώµα, πάχους 1 µ.,
βρέθηκαν όστρακα της ύστερης µυκηναϊκής
περιόδου, τεφρού χρώµατος. Για τον τρόπο
σχηµατισµού στρώµατος τέτοιου πάχους σε διάστηµα
τριών µόνον αιώνων, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι
κάτοικοι του αγροτικού αυτού οικισµού συσσώρευαν
χώµα ικανού πάχους ώστε να µην πληµµυρίζει από τα
νερά του Κηφισού ποταµού, που έρρεε ακριβώς δίπλα,
όπως µαρτυρεί η σωζόµενη µέχρι σήµερα παλιά κοίτη
στη θέση "Ποτόκι". Κάτω απ’ το µυκηναϊκό στρώµα,
υπάρχει προµυκηναϊκό στρώµα πάχους 3,5µ. µε
όστρακα που ανήκαν σε ραµφόστοµα και σε
πλατύστοµα αγγεία. Στο στρώµα αυτό βρέθηκαν
τοίχοι λιθόχτιστων οικιών και κιβωτιόσχηµοι τάφοι.
Στο κατώτατο στρώµα, πάχους 3,5µ., βρέθηκαν
νεολιθικά όστρακα. Στην έσχατη διάστρωση στο
παρθένο σκληρό έδαφος βρέθηκαν χάλκινα ψέλλια µε
µικρά κογχύλια. Πιο πέρα βρέθηκαν επίσης δυο
µικρά χάλκινα εγχειρίδια, ένας χάλκινος εγκοπεύς
και µια µικρή κωνοειδής σφραγίδα από στεατίτη.

Κείµενο:
Μιχάλης Μιχαλόπουλος
Έργο Ε.Ε. «Οι Δρόµοι του Παυσανία»,
Πανεπιστήµιο Πατρών
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καλύτερη και από το
Ιβηρικό και του νησιού της
Ίστριας. Μ' αυτό φτιάχνουν
τα διάφορα είδη μύρου και
στέλνουν στον
αυτοκράτορα από αυτό το
λάδι.
ΛΑΔΙ
Το ευάερο μικροκλίμα που
επικρατεί στις περιοχές
καλλιέργειας, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την
κοιλάδα του Κηφισού και
τον ορεινό όγκο του
Παρνασσού, σε συνδυασμό
με τα γόνιμα, ελαφρά
επικλινή και στραγγερά
εδάφη, δημιουργούν άριστες
συνθήκες για την
καλλιέργεια της ελιάς,
περιορίζοντας στο ελάχιστο
τις προσβολές από εχθρούς
και ασθένειες στα δένδρα.
Η επιλογή επίσης της
γνωστής ποικιλίας
Arbequina, που οι
περισσότεροι έλληνες και
ξένοι τη θεωρούν Ισπανική,
δεν πρέπει ούτε να ξενίζει,
ούτε να προσβάλει την
Ελληνική παράδοση, γιατί
στην πραγματικότητα
πρόκειται γιά μία ποικιλία
Ελληνικής καταγωγής.
Η ελληνικότητα της
ARBEQUINA έχει περάσει
απαρατήρητη από τους
περισσότερους Έλληνες
ελαιοκόμους, με εξαίρεση το
Νίκο Λυχνο στο δίτομο έργο
του «Το Δένδρον της
Ελαιάς, αλλά αναφέρεται
πολύ συχνά από τους ίδιους
τους Ισπανούς στα πλέον
επίσημα έγγραφα τους.
(Ramon Blanco, 1926
"Estudio Biometrico De La
Oliva Arbequina").

Η καλλιέργεια λοιπόν της
ποικιλίας Arbequina ήταν
και παραμένει συνειδητή
επιλογή από τον
Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό
Δυτικής Λοκρίδας, διότι το
λάδι της όχι μόνο μοιάζει σε
πολλά σημεία με εκείνο της
ντόπιας ποικιλίας
«Κοθρέϊκη» αλλά και επειδή
πλεονεκτεί γευστικά σε
σύγκριση με το πολύ
γνωστό λάδι της ποικιλίας
«Κορωνέϊκη» που
καλλιεργείται σε όλη σχεδόν
τη Νότια Ελλάδα.
Ο Παυσανίας, ο μεγάλος
περιηγητής της
αρχαιότητας, επαινεί, στα
«Φωκικά», το λάδι της
Τιθορέας.
Απόσπασμα από τα Φωκικά
του Παυσανία
"Tὸ δὲ ἔλαιον τὸ ἐν τῇ
Τιθορέων ἀποδεῖ μὲν
πλήθει τοῦ τε Ἀττικοῦ καὶ
τοῦ Σικυωνίου, χρόᾳ δὲ
ὑπερβάλλει καὶ ἡδονῇ
Ἰβηρικὸν καὶ τὸ ἐκ τῆς
νήσου τῆς Ἰστρίας' καὶ μύρα
τε ἀπ' αὐτοῦ παντοῖα ἑψοῦσι
καὶ τὸ ἔλαιον ὡς βασιλέα
ἄγουσιν." (Ελλάδος
περιήγησις, Φωκικά.19)
Η παραγωγή λαδιού της
Τιθορέας είναι μικρότερη σε
ποσότητα από εκείνη της
περιοχής της Αττικής και
της Σικυώνας, αλλά το
χρώμα και η γεύση του είναι

ΦΟΡΜΑΕΛΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Η Αραχωβίτικη νοστιμιά
Δεν νοείται επισκέπτης του
Παρνασσού να μην έχει
δοκιμάσει την Αραχωβίτικη
φορμαέλα. Το παραδοσιακό
αυτό τυρί με
Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης, παράγεται
από γίδινο ή πρόβειο γάλα ή
και μείγμα αυτών, που
προέρχεται από ζώα που
βόσκουν στον Παρνασσό.
Έχει ιδιαίτερο κυλινδρικό
σχήμα εξ αιτίας
των πλεκτών καλουπιών
μέσα στα οποία
τοποθετείται για να
ωριμάσει.
ΜΕΛΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Το γλυκό δώρο του
Παρνασσού στον άνθρωπο.
Ο Παρνασσός εκτός των
άλλων προϊόντων του,
φημίζεται και για το εκλεκτό
μέλι του, με τις
ποικιλίες ελάτης και ανθέων
να κατέχουν την πρώτη
θέση.
Το μέλι συλλέγεται από
μελίσσια που βρίσκονται
στις πλαγιές του
Παρνασσού, τόσο από
τα έλατα όσο και από
την πλούσια ποικιλία φυτών
του βουνού. Το μέλι ελάτης
λόγω της χαμηλής
περιεκτικότητας σε γλυκόζη
δεν κρυσταλλώνει, όσα
χρόνια κι αν περάσουν.
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Μόλις 155 χιλιόμετρα από την
Αθήνα και 17 χιλιόμετρα από τη
Φτερόλακα του Παρνασσού, κοντά
στο χωριό Τιθορέα, στην κοιλάδα
του Βοιωτικού Κηφισού ρίζωσαν από
το 1911, σε μια έκταση 120
στρεμάτων, τα όνειρα των
παππούδων μας και τώρα τα δικά
μας...
Για την διαμονή σας, σας παρέχουμε
έξι πετρόχτιστα διαμερίσματα με
κουζίνα και μπάνιο που μπορούν να
φιλοξενήσουν έως 4 άτομα.
Η διακόσμησή τους είναι
προσεγμένη και με γούστο.
Η θαλπωρή επικρατεί στον χώρο
αλλά ενισχύεται ακόμη περισσότερο
με το τζάκι και την κεντρική
θέρμανση.
Στο τζάκι και στο
μπάρμπεκιου εξωτερικού χώρου
μπορείτε να ψήσετε και να χαρείτε με
τους φίλους σας.
Ενα σωστό αγρόκτημα έχει και τα
ζωάκια του, μικρά και μεγάλα.
Κάνοντας τη βόλτα σας στο
αγρόκτημα μας, εκτός από τους
τράγους, τις κατσικούλες, το
τσοπανόσκυλό μας, θα συναντήσετε
και τον Άνεμο το αλογάκι μας και τη
Χαρούλα το γαϊδουράκι μας. Είναι τα
νέα μέλη της ομάδας μας τα οποία με
πολύ χαρά σας παρουσιάζουμε...

Σημείωση: Οι περιοχές της
Φθιώτιδας φημίζονται για τα ψητά
τους, οπότε προετοιμαστείτε για
λαχταριστή κρεατοφαγία με παϊδάκια,
προβατίνα κοντοσούβλι και σπιτικές
χυλοπίτες δίπλα στο τζάκι.

ΤΙΘΟΡΕΑ	
  

ΦΑΓΗΤΟ	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ΔΙΑΜΟΝΗ	
  
	
  

ΤΙΘΟΡΕΑ	
  

ΦΑΓΗΤΟ	
  

ΜΕΤΑΒΑΣΗ	
  
	
  

ΤΙΘΟΡΕΑ	
  

ΜΕΤΑΒΑΣΗ	
  

Από Αθήνα: στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας στο 110ο χλμ.ακολουθούμε την έξοδο του Κάστρου προς
Ορχομενό-Λιβαδειά. Στη διασταύρωση προς Λιβαδειά ή Λαμία στρίβουμε δεξιά προς Λαμία. Αφού
περάσουμε τα χωριά Θούριο και Χαιρώνεια φτάνουμε στη διασταύρωση προς Αταλάντη ή
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και Λαμία. Ακολουθούμε τη 2η διαδρομή και αφού περάσουμε το
χωριό Αγία Παρασκευή φτάνουμε στην Κάτω Τιθορέα όπου και η πινακίδα για την Άνω Τιθορέα.

	
  

