
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ
Ο καταστρεπτικός σεισμός του 426 π.Χ. στην Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα), τ. Α, 
Αθήναι 2004)

Ο Δημήτριος Καταλιανός αναφέροντας 
τους σεισμούς πουνέγιναν κάποτε σε όλη 
την Ελλάδα, λέει πως καταβυθίστηκε το 
μεγλύτερο μέρος των Λιχάδων νήσων και 
του Κηναίου και πως τα θερμα λουτρά της 
Αιδηψού και των Θερμοπυλών άρχισαν να 
βγάζουν και πάλι νερό μετά από παύση 
τριών ημερών, και μάλιστα της Αιδηψού 
ανέβλυσαν και από άλλα σημεία. Το τείχος 
του Ωρεού προς την πλευρά της θάλασσας 
γκρεμίστηκε μαζί με 700 περίπου από τα 
σπίτια.
Όσο για τον Εχίνο, τα Φάλαρα και την 
Ηράκλεια της Τραχίνας όι μόνο ερειπώθηκαν
σε μεγάλη έκταση, αλλά πιο συγκεκριμένα τα
Φάλαρα ισοπεδώθηκαν. Παρόμοια 
συμφορά έπληξε και τους κατοίκους της 
Λαμίας και της Λάρισας. Και η Σκάρφεια 
καταστράφηκε εκ θεμελίων και μέσα στα 
ερείπια χάθηκαν τουλάχιστον 1700 
άνθρωποι, ενώ στους Θρονίους οι μισοί 
απ΄αυτούς και περισσότεροι. Υψώθηκε κύμα
που εξαπλώθηκε ορμητικά προς τρεις 
κατευθύνσεις, αφ΄ενός προς την Τάρφη και 
το Θρόνιο, αφ΄ετέρου προς τις Θερμοπύλες 
και τέλος προς την πεδιάδα μεχρι τον 
Φωκικό Δαφνούντα. Οι πηγές των ποταμών 
ξεράθηκαν για κάποιες ημέρες, ενώ ο 
Σπερχειός άλλαξε κοίτη και έκανε πλωτούς 
τους δρόμους και ο Βοάγριος μπήκε σε 
άλλο φαράγγι. Πολλές περιοχές της Αλόπης,
της Κύνου και του Οπούντος υπέστησαν 
σοβαρές καταστροφές, ενώ το Οίον, το 
φρούριο που βρίσκεται από πάνω, 
καταστράφηλε ολοκληρωτικά. Γκρεμίστηκε 
ένα μέρος του τείχος της Ελάτειας, και στον 
Άλπωνο, στη διαρκεια του εορτασμού των 
θεσμοφορίων, εικοσιπέντε παρθένες, που 
είχαν ανέβει πάνω σε πύργο του λιμανιού για
να δουν τη γιορτή, επειδή ο πύργος έπεσε, 
έπεσαν και αυτές στη θάλασσα. Για την 
Αταλάντη που βρίσκεται κοντά στην Εύβοια,
λένε πως στο μέσον της άνοιξε ένα ρήγμα 
και δηιουργήθηκε πλωτός διάδρομος.



Πραγματολογικά στοιχεία
Επιμέλεια: Απόστολος Γατής

Εχίνος: Αχινός Φθιώτιδας (Στράβωνας, «Γεωγραφικά», βιβλίο Θ΄, 435-440: «Είθ’ εξής 
παραπλεύσαντι σταδίοις εκατόν ο Εχίνος υπέρκειται. Της δ’ εξής παραλίας εν μεσογαία εστίν η 
Κρεμαστή Λάρισα1, είκοσι σταδίους αυτής διέχουσα, η δ’ αυτή και Πελασγία λεγομένη Λάρισα». 
- Μετά από εκατό στάδια βρίσκεται ο Αχινός και πιο πέρα, 20 στάδια εσωτερικά τής παραλίας, η 
Κρεμαστή Λάρισα, η οποία λέγεται και Πελασγία. 

Κήναιον: ακρωτήρι στη Β. Εύβοια
Ωρεοί: Δήμος στο βόρειο τμημα της Εύβοιας. Το 2011 συγχωνεύτηκε στο νέο Δήμος 

Ιστιαίας - Αιδηψού σύμφωνα με το Σχέδιο Καλλικράτης. 
Φάλαρα: Αρχαία πόλη της Φθιώτιδας, η σημερινή Στυλίδα.
Τάρφη: Αρχαία πόλη της Λοκρίδας (Όμηρος). Ήταν χτισμένη νοτίως του Θρονίου, στις 

δασώδεις περιοχές του όρους Κνημίδα και κοντά στον Βοάγριο χείμμαρο.
Θρόνιο: Αρχαία ελληνική πόλη χτισμένη στις όχθες του Μαλιακού, κάτω από το όρος 

Καλλίδρομο (Κνημίς). Ήταν η πρωτεύουσα των Επικνημίδιων Λοκρών. Σύμφωνα με τον Όμηρο 
ήταν μία από τις πόλεις των Λοκρών που συμμετείχαν στον Τρωικό πόλεμο. (Σήμερα Νέο 
Θρόνιο, δήμου Μώλου – Αγίου Κων/νου).

Βοάγριος: Ο ποταμός Βοάγριος ή Μάνης όπως αναφέρει ο Στράβων, πήγαζε από το 
όρος Κνημίς και κατέληγε στον Ευβοϊκό μεταξύ των πόλεων Σκάρφεια και Θρόνιο πιο πάνω από 
τις οποίες βρίσκονταν η Νίκαια και η Ηράκλεια κοντά στις οποίες βρισκόταν το βουνό Οίτη. Με 
την ίδια ονομασία υφίστατι και σήμερα.

Άλπωνος: Κατά τον Ηρόδοτο Αλπηνός. Αρχαία πόλη στην ανατολική Λοκρίδα.
Δαφνουντας: Αρχαία πόλη και λιμάνι των Φωκέων και των Λοκρών. Η θέση του σημερινού 
χωριού του Αγίου Κωνσταντίνου πρέπει να ταυτίζεται με τον αρχαίο λιμένα. Να σημειωθεί ότι 
τμήματα μιας αρχαίας πόλης – λιμάνι, καθώς και ένα σημαντικό Ασκληπιείο ήρθαν  στο φως, με
αφορμή την πραγματοποίηση έργων για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε.

Θεσμοφόρια: Τα Θεσμοφόρια συνιστούσαν την πιο διαδεδομένη γιορτή σε όλο τον 
ελληνικό κόσμο για τη θεά Δήμητρα και την κόρη της Περσεφόνη, όπου συμμετείχαν 
αποκλειστικά γυναίκες. Πυρήνα των Θεσμοφορίων αποτελούσε ο αποκλεισμός του ανδρικού 
φύλου και η συγκρότηση μίας ένωσης γυναικών, μέσω της οποίας τονιζόταν ο ρόλος τους στη 
γονιμότητα της κοινότητας και συμβολικά στην ευφορία της καλλιεργήσιμης γης. Στην Αθήνα, ο 
εορτασμός τους διαρκούσε τρεις μέρες, από τις 11 έως τις 13 του μήνα Πυανοψιώνος, και 
ακολουθούνταν μία συγκεκριμένη τελετουργία.  (ΠΗΓΗ: 
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/culture/4120thesmophoria.html). 

http://www.ime.gr/chronos/05/gr/culture/4120thesmophoria.html

