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Ιστορία  
Οι ελληνικές Φθιώτιδες Θήβες δημιουργήθηκαν από κατοίκους της Φυλακής και της Πυράσου πιθανώς κατά το δεύτερο 
μισό του 4ου αιώνα π.Χ., κοντά στις σημερινές Μικροθήβες.  Έγιναν ηγέτιδα πόλη της Αρχαίας Φθιώτιδας και άκμασαν 
ως το κύριο λιμάνι στον Παγασητικό κόλπο μέχρι την ίδρυση της Δημητριάδας  γύρω στο 293 π.Χ. Η πόλη προσχώρησε 
στην Αιτωλική Συμπολιτεία κατά το 2ο μισό του 3ο αιώνα π.Χ.  Οι ελληνικές  Φθιώτιδες Θήβες καταστράφηκαν από τα 
στρατεύματα του Μακεδόνα βασιλιά Φιλλίπου Ε’ το 217 π.Χ. ο οποίος στη συνέχεια ανοικοδόμησε την πόλη, αυτή τη 
φορά με Μακεδόνες αποίκους, και τη μετονόμασε σε Φιλιππούπολη.   

 

Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, οι Φθιώτιδες Θήβες μεταφέρθηκαν στην παραθαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σήμερα η 
Νέα Αγχίαλος, πολύ κοντά στην Πύρασο αν και η αρχική θέση δεν εγκαταλείφθηκε εντελώς. Στα χρόνια του 
Χριστιανισμού το όνομα γίνεται Θήβες που, για διάκριση από τις ελληνιστικές Θήβες γίνεται Θεσσαλικές ή Χριστιανικές 
Θήβες. Η νέα πόλη γρήγορα αναπτύχθηκε σε σημαντικό Χριστιανικό κέντρο. Πυρπολήθηκε και καταστράφηκε στα μισά 

του 7ου αιώνα. 



Αρχαιολογικά ευρήματα  

Οι αρχαιολογικές έρευνες αποκάλυψαν το αρχαίο θέατρο Φθιωτιδών  Θηβών,  3.000 θέσεων περίπου, το οποίο 
υπολογίζεται ότι θεμελιώθηκε στα ελληνιστικά χρόνια και λειτούργησε  μέχρι την ύστερη ρωμαϊκή  εποχή. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour
ce=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG8aeK2fn
zAhV18rsIHXFGBxIQuAJ6BAgTEAY&url=https%3A%2F%2
Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXOAhf_mxdoM&
usg=AOvVaw1duosMPfwt5DeM8m4UMqnA 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG8aeK2fnzAhV18rsIHXFGBxIQuAJ6BAgTEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXOAhf_mxdoM&usg=AOvVaw1duosMPfwt5DeM8m4UMqnA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG8aeK2fnzAhV18rsIHXFGBxIQuAJ6BAgTEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXOAhf_mxdoM&usg=AOvVaw1duosMPfwt5DeM8m4UMqnA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG8aeK2fnzAhV18rsIHXFGBxIQuAJ6BAgTEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXOAhf_mxdoM&usg=AOvVaw1duosMPfwt5DeM8m4UMqnA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG8aeK2fnzAhV18rsIHXFGBxIQuAJ6BAgTEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXOAhf_mxdoM&usg=AOvVaw1duosMPfwt5DeM8m4UMqnA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG8aeK2fnzAhV18rsIHXFGBxIQuAJ6BAgTEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXOAhf_mxdoM&usg=AOvVaw1duosMPfwt5DeM8m4UMqnA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG8aeK2fnzAhV18rsIHXFGBxIQuAJ6BAgTEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXOAhf_mxdoM&usg=AOvVaw1duosMPfwt5DeM8m4UMqnA


Αρχαιολογικά Ευρήματα Χριστιανικών Θηβών  
 Από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα  της περιοχής, θεωρούνται οι πολλές βασιλικές που ανέδειξε  η 

αρχαιολογική σκαπάνη και οι οποίες τοποθετούνται  χρονολογικά στον  5Ο και  6Ο αιώνα μ.Χ. ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
αυτών των κατασκευών είναι τα ενδιαφέροντα ψηφιδωτά τα οποία, χάρη στις προσπάθειες των αρχαιολόγων, 
διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Η αποκάλυψη τμήματος του αρχαίου τείχους, το μήκος του υπολογίζεται σε 2 
χιλιόμετρα περίπου, περικλείοντας μια έκταση 250.000 τετραγωνικών μέτρων, δείχνει το μέγεθος των Φθιωτιδών Θηβών 
αλλά και την σπουδαιότητα της κατά την αρχαιότητα.  

Μέχρι σήμερα έχουν προσδιοριστεί 10 σημαντικά μνημεία της αρχαίας πόλης  

 Η ακρόπολη της  Πύρασου 

 Η βασιλική του Ελπιδίου 

 Το συγκρότημα των δημόσιων κτιρίων  

 Το επίσκοπο μέγαρο  

 Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου  

 Υπόκαυστο – λουτρό  

 Γυμνάσιο και λουτρό  

 Πλακόστρωτη λεωφόρος με κατάστημα << έμβολος >> της βασιλικής 

 Έπαυλη 

 Βασιλική του αρχιερέως  Πέτρου  

Αλλά και έξω από τα τείχη υπάρχουν σημαντικά κτίρια 

 Η κοιμητηριακή βασιλική ( βασιλική Δ’ )                                                                                                         

 Άλλη βασιλική  

 5η κατά σειρά έπαυλη του 3ου – 4ου αιώνα κοντά στη θάλασσα  

 Λουτρό και εκτεταμένα ψηφιδωτά δάπεδα ανατολικά τους τοίχους  

 Άλλη οδός με καταστήματα ΝΑ του τοίχους 
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