η ιστορία συνεχίζεται...
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Εισαγωγή
Το σημερινό Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών αποτελεί το τρίτο κατά σειρά κτήριο στη συγκεκριμένη θέση,
το οποίο φιλοξενεί αρχαιότητες. Η ιστορία του ξεκινά το 1894, όταν ο παλαιός στρατώνας δίπλα στον
μεσαιωνικό πύργο παραχωρήθηκε για να στεγαστούν τα αρχαία αντικείμενα, κυρίως γλυπτά και επιγραφές
που συγκεντρώνονταν από όλη τη Βοιωτία. Το 1905, με δαπάνες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας,
ο στρατώνας μετασκευάστηκε στο πρώτο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης, ένα απλό, διώροφο πετρόκτιστο
οικοδόμημα, περιορισμένων διαστάσεων. Την έκθεση των αρχαιοτήτων οργάνωσε ο αρχαιολόγος Αντώνιος
Δ. Κεραμόπουλλος. Ο ίδιος σε συνεργασία με το ζεύγος των Άγγλων αρχαιολόγων P. και A. Ure – οι οποίοι είχαν
ανασκάψει πρόσφατα τμήμα νεκροταφείου της αρχαίας Μυκαλησσού (σημ. Ριτσώνα) – δημιούργησε μια
πρωτοποριακή για την εποχή έκθεση, παρουσιάζοντας τα ταφικά ευρήματα σε σύνολα και όχι ανάλογα
με την καλλιτεχνική τους αξία, όπως συνηθιζόταν έως τότε.
Στο πρώτο μουσείο εργάστηκαν πολλές εμβληματικές μορφές της ελληνικής αρχαιολογίας, όπως ο
Νικόλαος Παπαδάκις, o Χρήστος Καρούζος, o Ιωάννης Θρεψιάδης και ο Νικόλαος Πλάτων. Ο Χρήστος
Καρούζος συνέγραψε, το 1934, τον πρώτο αρχαιολογικό οδηγό του μουσείου και συνέβαλε στην
απόκρυψη των αρχαιοτήτων κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1940-1944).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή 03 • Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών 06 • Η ιστορία του αρχαιολογικού μουσείου - Η ιστορία των
ανασκαφών 10 • Τοπία & Μύθοι της Βοιωτίας 12 • Η Εποχή του Λίθου 14 • Η Εποχή του Χαλκού 16 • Η περίοδος των
μυκηναϊκών ανακτόρων 20 • Γεωμετρική περίοδος 24 • Αρχαϊκή περίοδος 26 • Κλασική περίοδος 30 • Ελληνιστική
περίοδος 34 • Η ρωμαϊκή κυριαρχία 38 • Πρωτοβυζαντινοί χρόνοι 42 • Μεσοβυζαντινή περίοδος 44 • Η περίοδος των
Δυτικών κυρίαρχων 48 • Οθωμανική περίοδος 50 • Η πνευματική ακτινοβολία της Βοιωτίας 52 • Ένα κομμάτι από την
ιστορία της Θήβας 54 • Αύλειος χώρος 56 • Ο μεσαιωνικός Πύργος 58

Μετά τη λήξη του πολέμου διαπιστώθηκε ότι το παλαιό κτήριο δεν επαρκούσε, κατεδαφίστηκε όμως
πολύ αργότερα και στη θέση του χτίστηκε ένα ισόγειο οικοδόμημα με προστώο στην είσοδο. Ο Ιωάννης
Θρεψιάδης ανέλαβε την έκθεση των αρχαιοτήτων στο νεότευκτο κτήριο, το οποίο εγκαινιάστηκε λίγους
μήνες μετά τον θάνατό του, στις 9 Δεκεμβρίου 1962. Κτηριακά επήλθε πλήρης ανανέωση, καθώς
το νέο μουσείο διέθετε λιγοστούς αλλά μεγάλους φωτεινούς χώρους. Η περιορισμένη έκτασή του
αντισταθμιζόταν από ορισμένα μοναδικά ευρήματα των συλλογών του, όπως οι σφραγιδοκύλινδροι
ανατολικής προέλευσης και οι αμφορείς με επιγραφές σε Γραμμική Β΄ γραφή από το μυκηναϊκό ανάκτορο της Θήβας, οι λάρνακες του μυκηναϊκού νεκροταφείου της Τανάγρας και οι «μαύρες» εγχάρακτες
στήλες πολεμιστών της κλασικής εποχής.
Το δεύτερο αυτό κτήριο, με περιορισμένες κατά καιρούς αναδιατάξεις της έκθεσής του, διήνυσε πορεία
45 χρόνων, μέχρι το 2007, οπότε ενσωματώθηκε στο σημερινό – τρίτο κατά σειρά – Αρχαιολογικό
Μουσείο Θηβών.
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Το νέο
Αρχαιολογικό
Μουσείο Θηβών
06

Η ανάγκη για ένα σύγχρονο μουσείο, αντάξιο της
μακραίωνης βοιωτικής ιστορίας, οδήγησε στη ριζική
ανακατασκευή και επέκταση του προϋπάρχοντος
κτηρίου. Ταυτόχρονα, δρομολογήθηκε η επανέκθεση των
αντικειμένων, με ολοκληρωτική σχεδόν ανανέωση των
εκθεμάτων, τα οποία προέρχονται στην πλειοψηφία
τους από πρόσφατες ανασκαφές. Το νέο Αρχαιολογικό
Μουσείο Θηβών υποδέχεται τους επισκέπτες σε έναν
εκσυγχρονισμένο εκθεσιακό χώρο, εμβαδού 1.000 τ.μ.,
και στεγάζει πλήθος αντικειμένων, αντιπροσωπευτικών
των χιλιετιών συνεχούς ανθρώπινης δραστηριότητας
στη Βοιωτία. Η έκθεση ακολουθεί τα ανισοϋψή επίπεδα του κτηρίου, βασικά χαρακτηριστικά του οποίου
αποτελούν η προσαρμογή στο επικλινές φυσικό ανάγλυφο του λόφου της Καδμείας, το κεντρικό αίθριο και ο
εσωτερικός εξώστης σε σχήμα Γ. Επιπλέον, μορφολογικά
το κτήριο παραπέμπει σε στοιχεία της μυκηναϊκής
αρχιτεκτονικής.
Η έκθεση διαρθρώνεται σε 18 συνολικά ενότητες, 11
από τις οποίες ακολουθούν μια βασική χρονολογική
ακολουθία, από την Παλαιολιθική περίοδο έως και
τη δημιουργία του ελληνικού κράτους (αρ. 3-14). Σε
τρεις επιπλέον, περισσότερο εξειδικευμένες, ενότητες
παρουσιάζεται η ιστορία του Αρχαιολογικού Μουσείου
Θηβών και των πρώτων αρχαιολογικών ερευνών στην
περιοχή (αίθουσα υποδοχής, αρ. 1), οι μύθοι που σχετίζονται με τη Θήβα (εισαγωγική αίθουσα, αρ. 2) και η
πνευματική ακτινοβολία της Βοιωτίας από την αρχαιότητα έως και τη σύγχρονη εποχή (εξώστης, αρ. 15).
Ο εξώστης, εκτός από αυτόνομη ενότητα, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως σύντομη διαδρομή για τον επισκέπτη που διαθέτει περιορισμένο χρόνο. Από τον

εξώστη μπορεί κανείς να βγει στο αίθριο και να
κατευθυνθεί στον στεγασμένο αρχαιολογικό χώρο
που διατηρήθηκε στα θεμέλια του μουσείου (αρ. 16),
ο οποίος είναι ορατός και από την έκθεση, από το
διαφανές δάπεδο στην αίθουσα της Αρχαϊκής περιόδου
(αρ. 7).
Η παρουσίαση του αρχαιολογικού υλικού συμπληρώνεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η προβολή
βίντεο και οι ψηφιακές–διαδραστικές εφαρμογές, οι
σχεδιαστικές και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις μνημείων και αντικειμένων, τα ενημερωτικά φυλλάδια
και τα εκπαιδευτικά έντυπα. Δύο προθήκες στο αίθριο
(αρ. 15α και 15β) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για άτομα με
προβλήματα κίνησης και όρασης. Τέλος, ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, δίπλα στην ενότητα 16, είναι αφιερωμένη στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών ολοκληρώνεται με την περιήγηση στον αύλειο χώρο – όπου
εκτίθενται λίθινα αντικείμενα, όπως επιτύμβιες στήλες,
επιγραφές, βάσεις αγαλμάτων και επιτύμβιοι λέοντες
(αρ. 17) – και την επίσκεψη στον μεσαιωνικό πύργο (αρ. 18).
Η έκθεση έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις επιθυμίες
ενός πολυσύνθετου κοινού, με διαφορετικές απαιτήσεις
και προσλαμβάνουσες. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα
να περιηγηθεί διαχρονικά στη μακραίωνη ιστορία της
Βοιωτίας μέσα από χαρακτηριστικά ευρήματα, ψηφιακές
εφαρμογές, εποπτικό υλικό, αναπαραστάσεις, αλλά και
τα ίδια τα μνημεία, όπως ο πύργος και τα αρχιτεκτονήματα στα θεμέλια του κτηρίου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ

01

ΠΡΟΘΗΚΗ 1
Ο πρώτος κατάλογος
των αρχαιοτήτων της
Αρχαιολογικής Συλλογής Θηβών.
Συντάχθηκε από τον Έφορο
Αρχαιοτήτων Ευκλείδη Βαγιάννη
το 1894.

Στην αίθουσα υποδοχής ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα
να γνωρίσει την ιστορία του Αρχαιολογικού Μουσείου
Θηβών και των ανασκαφών στη βοιωτική γη, μέσα από
παλαιές φωτογραφίες, αρχειακό υλικό, καταλόγους
καταγραφής και ανασκαφικά εργαλεία.
Στην Προθήκη 1 ξεχωρίζουν τα φύλλα ελληνικών και
γερμανικών εφημερίδων που χρησιμοποιήθηκαν ως
περιτυλίγματα αγγείων κατά τη διαδικασία της απόκρυψης των αρχαίων του μουσείου, τις παραμονές του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, και ο πρώτος κατάλογος των
αρχαιοτήτων της Αρχαιολογικής Συλλογής Θηβών,
γραμμένος από τον Έφορο Αρχαιοτήτων Ευκλείδη
Βαγιάννη το 1894.
ΠΡΟΘΗΚΗ 1

Η ιστορία
του αρχαιολογικού μουσείου

Η ιστορία των ανασκαφών

Κατάλογος των αρχαίων
που αποκρύφτηκαν
σε δύο λάκκους στην αυλή
του Μουσείου για προστασία
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
στις 2 Ιανουαρίου 1941 από τα μέλη
της επιτροπής, ανάμεσα στα οποία
και ο αρχαιολόγος Χρήστος Καρούζος.

10

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΘΗΚΗ 2
Σκύφος με ανάγλυφη παράσταση
του μύθου της ίδρυσης των Θηβών
από τον Κάδμο, 2ος αι. π.Χ. Τανάγρα

Τοπία & Μύθοι
της Βοιωτίας

ΠΡΟΘΗΚΗ 18
Ερυθρόμορφος κρατήρας με απεικόνιση
Διονύσου, Αριάδνης και πάνθηρα.
Το θεϊκό ζεύγος στρέφει ταυτόχρονα το βλέμμα
ο ένας προς τον άλλον,
σε μια σπάνια απεικόνιση τρυφερότητας,
4ος αι. π.Χ. Θήβα.

02

ΒΆΘΡΟ 1
Λάρνακα
από το μυκηναϊκό
νεκροταφείο της Τανάγρας,
13ος-12ος αι. π.Χ.

Μόλις ο επισκέπτης περάσει στην επόμενη αίθουσα
έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στο φυσικό τοπίο της
Βοιωτίας, μέσα από έναν μεγάλο τρισδιάστατο χάρτη
και ψηφιακή προβολή.
Ωστόσο η ενότητα είναι αφιερωμένη στους σπουδαιότερους βοιωτικούς μύθους, με αντικείμενα που εικονογραφούν τους μυθικούς πρωταγωνιστές ή αναφέρονται
σε αυτούς. Η Βοιωτία αποτελεί κοιτίδα πολλών φημισμένων μυθικών αφηγήσεων. ιδιαίτερα η Θήβα και
ο Ορχομενός ξεχωρίζουν ως τόποι γέννησης θεών και
ηρώων ή μυθικών συμβάντων.
Ο σκύφος με ανάγλυφες παραστάσεις της Προθήκης
2 εικονογραφεί τον ιδρυτικό μύθο της Θήβας από τον
Κάδμο, τον γιο του βασιλιά της Φοινίκης. Στις επόμενες
Προθήκες 3-4 και το βάθρο 1 εκτίθενται απεικονίσεις
της Σφίγγας, μυθικού φτερωτού τέρατος με κεφάλι γυναίκας και σώμα λέαινας, το οποίο εξόντωσε ο Οιδίποδας.
Ο πιο αγαπητός ήρωας των Ελλήνων, ο Ηρακλής, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θήβα. Οι Θηβαίοι, πολλούς
αιώνες έπειτα από τα μυθικά «γεγονότα», διατηρούσαν
τα ερείπια μιας οικίας κοντά στις Ηλέκτρες Πύλες,
όπου πίστευαν ότι είχε γεννηθεί ο ήρωας.
Η μοίρα του Ηρακλή τού επιφύλασσε να δοξαστεί
μέσα από τους δώδεκα άθλους αλλά και από μια σειρά
μικρότερων κατορθωμάτων. Στις Προθήκες 5-11 και
το βάθρο 2 εκτίθενται αντικείμενα που εικονογραφούν
τους άθλους του, όπως οι μελανόμορφες κύλικες βοιωτικού εργαστηρίου του 5ου αιώνα π.Χ., με παράσταση
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ΒΑΘΡΟ 2
Αναθηματικό ανάγλυφο Ηρακλή που δέχεται το κέρας
της Αμάλθειας από τον Πλούτωνα, 1ος αι. μ.Χ. Πυρί Θήβας

της πάλης του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας και
με τον ταύρο. Το φαινομενικά μαρτυρικό τέλος του
σε πυρά της Οίτης οδήγησε στην αποθέωσή του και
του εξασφάλισε μια θέση ανάμεσα στους θεούς. Σε
ανάμνηση του μυθικού συμβάντος κάθε χρόνο, κοντά
στο σημερινό χωριό Παύλιανη στην πλαγιά της Οίτης,
συγκεντρώνονταν οι πιστοί και έριχναν θυσιασμένα
ζώα και διάφορα αφιερώματα (όπλα, εργαλεία, χάλκινα
ειδώλια και πήλινα αγγεία) σε μια εντυπωσιακή πυρά.
Ορισμένα από αυτά τα αντικείμενα μπορεί να δει ο
επισκέπτης στην Προθήκη 8.
Ο θεός Διόνυσος, γιος του Δία και της κόρης του βασιλιά
Κάδμου, Σεμέλης, καταγόταν από τη Θήβα, αλλά σε
αντίθεση με τον Ηρακλή δεν ανατράφηκε σε αυτήν. Ένα
πλήθος πραγματικών ή φανταστικών πλασμάτων αποτελούσαν τον διονυσιακό θίασο, δηλαδή τη συντροφιά του
Διονύσου. Οι Σάτυροι ήταν μυθικά όντα, πνεύματα των
βουνών και των δασών, δύσμορφα, τριχωτά, με ουρά και
ενίοτε πόδια αλόγου, ζωηρά και σκανταλιάρικα. Στους
συντρόφους του Διονύσου περιλαμβάνονται και οι
Μαινάδες, θνητές γυναίκες, καθώς και η σύζυγός του,
Αριάδνη. Στις Προθήκες 15-20 φιλοξενούνται αγγεία
με παραστάσεις του Διονύσου και του θιάσου του.
Με την ολοκλήρωση της ξενάγησης στην ενότητα 2 και
λίγο πριν ο επισκέπτης την εγκαταλείψει, ένα μεγάλο
επιτοίχιο χρονολόγιο και μια διαδραστική ψηφιακή
εφαρμογή τον προετοιμάζουν για την περιήγησή του
στο παρελθόν της Βοιωτίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ

03

ΠΡΟΘΗΚΗ 24
Πήλινο καθιστό ειδώλιο ανδρικής μορφής
στον τύπο του «σκεπτόμενου»,
3500-3200 π.Χ. Θήβα.

ΠΡΟΘΗΚΗ 22
Λεπίδα πυριτόλιθου,
33.000-8000 π.Χ. Σπήλαιο Σεϊντί

Η Εποχή του Λίθου χαρακτηρίζεται από τις μετακινήσεις
πληθυσμών μεταξύ των ηπείρων, την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και τις αργές πολιτισμικές μεταβολές που
επιταχύνθηκαν στο τελευταίο της στάδιο. Χωρίζεται συμβατικά σε τρεις περιόδους, την Παλαιολιθική (1.000.000
πριν από σήμερα έως 10.000 χρόνια π.Χ.), τη Μεσολιθική
(10.000-6800 π.Χ.) και τη Νεολιθική (6800-3200 π.Χ.).

Η Εποχή
του Λίθου

Κατά μήκος του διαδρόμου που οδηγεί από το μυθικό
παρελθόν στα υλικά κατάλοιπα της Εποχής του Λίθου,
εκτίθενται ευρήματα που πιστοποιούν την αρχαιότερη
παρουσία του ανθρώπου στη βοιωτική γη. Πρόκειται
για μια μακρά περίοδο χιλιάδων αιώνων, με λιγοστά ή
δυσδιάκριτα υλικά υπολείμματα, τα οποία ανασύρθηκαν
κυρίως από τα βάθη σκοτεινών σπηλαίων.

ΠΡΟΘΗΚΗ 21
Κεφαλή ειδωλίου,
4000 π.Χ. Σπήλαιο Σαρακηνού
Ο νεολιθικός άνθρωπος αναπαρέστησε
την ανθρώπινη μορφή
σε μικρογραφική κλίμακα, ποικιλία
στάσεων και υλικών, εκφράζοντας
έτσι τις καλλιτεχνικές, πνευματικές
και θρησκευτικές ανησυχίες του.
ΠΡΟΘΗΚΗ 22
Σχηματοποιημένο μαρμάρινο
ειδώλιο γυναικείας μορφής,
5000 π.Χ. Σπήλαιο Σαρακηνού
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6800 - 3200 π.Χ.
Νεολιθική περίοδος

Η Παλαιολιθική περίοδος σημαδεύεται από έντονες
κλιματικές εναλλαγές μεταξύ θερμών και παγετωδών
περιόδων, κατά τις οποίες ο ελλαδικός χώρος είχε
ηπιότερες συνθήκες που τον κατέστησαν καταφύγιο
των πληθυσμών της βόρειας Ευρώπης. Στις εκτάσεις
ξηράς που κάλυπταν και το Αιγαίο, οι παλαιολιθικοί
άνθρωποι μετακινούνταν συνεχώς για κυνήγι, συλλογή
άγριων καρπών και αλιεία. Διέμεναν σε υπαίθριους
καταυλισμούς, σπήλαια και βραχοσκεπές, και κατασκεύαζαν εργαλεία από λίθο και οστό, ένδειξη επιδεξιότητας
και διανοητικής ικανότητας.
Στη Μεσολιθική περίοδο, μετά την υποχώρηση των
παγετώνων στο τέλος της Παλαιολιθικής, επικράτησαν
ηπιότερες κλιματικές συνθήκες. Σημειώθηκαν μετακινήσεις πληθυσμών μέσω της ναυσιπλοΐας, καθώς και
στροφή προς τους θαλάσσιους διατροφικούς πόρους

ΠΡΟΘΗΚΗ 26
Μεγάλη φιάλη,
3500-3200 π.Χ. Θήβα

(ψάρια και οστρακοειδή). Τα μεγάλα ζώα εξαφανίστηκαν
και το κυνήγι προσανατολίστηκε στα μικρά άγρια ζώα
και πτηνά.
Στο τέλος της Μεσολιθικής συντελείται σταδιακά η μετάβαση από το τροφοσυλλεκτικό στάδιο στο παραγωγικό,
με την καλλιέργεια δημητριακών και οσπρίων και την
εξημέρωση ζώων (Νεολιθική περίοδος). Η ανάπτυξη της
γεωργίας και της κτηνοτροφίας ήταν συνυφασμένη με
την εγκατάσταση σε μόνιμους οικισμούς και οδήγησε
στην αύξηση του πληθυσμού. Παράλληλα συνεχίστηκε
και η χρήση των σπηλαίων. Στη Βοιωτία υπαίθριοι
νεολιθικοί οικισμοί έχουν εντοπιστεί κυρίως στα πεδινά
μέρη, κατά μήκος των ποταμών και στα παράλια του
Ευβοϊκού κόλπου, δηλαδή σε σημεία που συνδύαζαν
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βοσκοτόπους, βουνά, ποτάμια
και λίμνες, και έδιναν στους κατοίκους τη δυνατότητα να
προσπορίζονται την τροφή τους τόσο από την καλλιέργεια της γης και την κτηνοτροφία, όσο και από το κυνήγι
και την αλιεία. Καλύτερα ερευνημένοι είναι οι νεολιθικοί
οικισμοί της Χαιρώνειας (Μαγούλα Μπαλωμένου), του
Ορχομενού και της Εύτρησης.
Τα αντικείμενα των Προθηκών 21-27 δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινής ζωής στην Εποχή του
Λίθου. Εκτίθενται πήλινα και μαρμάρινα ειδώλια, καθώς
και εργαλεία, όπως ξέστρα και λεπίδες από πυριτόλιθο,
αξίνες, λεπίδες και πυρήνες οψιανού, λίθινα βαρίδια,
αγκίστρια και υφαντικά εξαρτήματα. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται όπλα (αιχμές βελών από οψιανό, λίθινα
βλήματα σφενδόνης), κοσμήματα (περίαπτα, χάντρες,
διακοσμητικά όστρεα, περιδέραιο) και χαρακτηριστική
κεραμική της εποχής.

ΕΝΟΤΗΤΑ

04
Η Εποχή του Χαλκού διαδέχεται αυτήν του Λίθου.
χαρακτηρίζεται από την εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας και της καλλιέργειας δημητριακών, οσπρίων,
ελαιόδεντρων και αμπέλων, την πρόοδο της τεχνολογίας,
την βαθμιαία ανάπτυξη της μεταλλουργίας με τη γενίκευση της χρήσης του χαλκού, αλλά και την επέκταση
των επαφών με περιοχές της ανατολικής Μεσογείου και
της Ευρώπης. Χρονολογικά διακρίνεται στις ακόλουθες
περιόδους, κάθε μία από τις οποίες προσδιορίζεται από
τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Πρώιμη (32002000 π.X.), Μέση (2000-1700 π.Χ.) και Ύστερη (17001050 π.Χ.).

ΠΡΟΘΗΚΗ 28
Τεφρή μινύεια κύλικα,
2000-1700 π.Χ. Εύτρηση

ΠΡΟΘΗΚΗ 36
Αργυρή φιάλη από τάφο πολεμιστή,
1700-1600 π.Χ. Θήβα

ΠΡΟΘΗΚΗ 29
Ελεφαντοστέινο ειδώλιο
γυναίκας, κυκλαδικού τύπου,
2200-2000 π.Χ. Θήβα
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Μικρά ειδώλια ταύρων,
2600-2400 π.Χ. Λιθαρές

ΠΡΟΘΗΚΗ 30
Χρυσά περίαπτα (μενταγιόν) ή ψήφοι
από περιδέραιο, τέλος 3ης χιλιετίας, Θήβα

ΠΡΟΘΗΚΗ 28
Κύπελλο με πτυχωτό χείλος,
2400-2200 π.Χ. Θήβα

Η Εποχή
του Χαλκού

ΠΡΟΘΗΚΗ 32

ΒΑΘΡΟ 3
Αμαυρόχρωμος πίθος,
2000-1700 π.Χ. Εύτρηση

3200 - 1050 π.Χ.

Εγκαταλείποντας ο επισκέπτης την Εποχή του Λίθου
και τις απαρχές του πολιτισμού, έχει δύο επιλογές:
είτε να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και μέσω του
εξώστη (ενότητα 15) να επισπεύσει την πορεία του,
παρακάμπτοντας τις ενότητες 4-8, είτε να κατέβει στο
χαμηλότερο επίπεδο και να ξεναγηθεί στην ενότητα 4,
η οποία περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα της Εποχής του
Χαλκού.
Πρόκειται για μια χρονική περίοδο πολιτισμικής άνθησης
στον ελλαδικό χώρο, κατά την οποία αναπτύχθηκαν
τρεις από τους σημαντικότερους προϊστορικούς πολιτι..
σμούς, ο κυκλαδικός, ο μινωικός και ο μυκηναικός, με επίκεντρο τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την ηπειρωτική
Ελλάδα, αντίστοιχα.
Η Βοιωτία φαίνεται να πρωταγωνιστεί καθ’ όλη τη
διάρκεια αυτής της εποχής. Κατά την Πρώιμη Εποχή
του Χαλκού η ζωή συνεχίστηκε σε ορισμένους από
τους παλαιούς νεολιθικούς οικισμούς, ενώ ιδρύθηκαν
νέοι σε καίριες θέσεις, ώστε να ελέγχουν εύφορες

εκτάσεις, περάσματα και τους δρόμους προς τα
φυσικά λιμάνια του Κορινθιακού και του Ευβοϊκού
κόλπου. Σημαντικότεροι ήταν οι οικισμοί της Θήβας,
του Ορχομενού, της Εύτρησης και των Λιθαρών. Τα
οικήματα ήταν συνήθως ορθογώνια, κτισμένα είτε με
λίθινη θεμελίωση και τοίχους από άψητες πλίνθους
είτε με ξύλινους πασσάλους, κλαδιά και λάσπη. Στο
εσωτερικό τους υπήρχαν πιθάρια για την αποθήκευση
τροφών, εστίες και φούρνοι. Ιδιομορφία στην περιοχή
του Ορχομενού αποτελεί η κατασκευή κτιστών κυκλικών
οικοδομημάτων.
Στη Θήβα, η οποία θεωρείται από τους μεγαλύτερους
οικισμούς της Στερεάς Ελλάδας τη συγκεκριμένη
εποχή, είναι γνωστά μέχρι σήμερα τέσσερα μεγάλα
αψιδωτά οικήματα, καθώς και ορθογώνια κτήρια του
τύπου με διαδρόμους. Τα τελευταία ξεχωρίζουν από
τα υπόλοιπα, υποδηλώνοντας την ύπαρξη κοινωνικής
διαφοροποίησης. Η αποθήκευση μεγάλου μέρους της
γεωργικής παραγωγής, αλλά και οι σφραγίδες που
βρέθηκαν στο εσωτερικό ξεχωριστών οικιών, δείχνουν
την ανάγκη να περιφρουρηθεί ο πλούτος που δημιούργησε η οργανωμένη γεωργική καλλιέργεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κατοικίας μιας εύπορης οικογένειας
αποτελεί αυτή που σώζεται στα θεμέλια του μουσείου
και είναι επισκέψιμη στην ενότητα 16.
Η πολεοδομική οργάνωση της Θήβας, η έκταση του
οικισμού και τα μεγάλα κτήρια μαρτυρούν την έναρξη
της διαδικασίας αστικοποίησης. Άλλοι οικισμοί, όπως οι
Λιθαρές, είχαν μικρότερη έκταση, ενώ πολλοί αποτελούσαν δορυφόρους μεγαλύτερων.

ΠΡΟΘΉΚΗ 33
«Θησαυρός» (συγκέντρωση) χάλκινων εργαλείων
(πελέκεις, σμίλες) και το πιθάρι μέσα στο οποίο
φυλάσσονταν, 2400-2200 π.Χ. Θήβα

ΠΡΟΘΗΚΗ 34
Περιδέραιο με χάντρες σάρδιου,
2000-1700 π.Χ. Εύτρηση

ΠΡΟΘΗΚΗ 35
Ζωόμορφο ρυτό,
2600-2000 π.Χ. Εύτρηση

Η Μέση Εποχή του Χαλκού άρχισε με μια μακρά περίοδο ανακατατάξεων και
προετοιμασίας. Η Βοιωτία παρέμεινε πυκνοκατοικημένη, με κυριότερα κέντρα τη Θήβα
και τον Ορχομενό, ενώ συνεχίστηκε η ζωή σε θέσεις όπως η Εύτρηση. Ωστόσο, για κανένα κτήριο δεν αναγνωρίζεται κάποια ιδιαίτερη λειτουργία, ενώ και τα ευρήματά τους
έχουν μάλλον οικιακό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικές για την εποχή είναι οι ταφές σε
κιβωτιόσχημους τάφους και πίθους μέσα στον οικισμό.
Προς το τέλος της Μέσης Εποχής του Χαλκού παρατηρείται ανάκαμψη και η αρχή της
διαμόρφωσης μιας ισχυρής ηγετικής τάξης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχουν
οι ατομικές ταφές σε μεγάλους κιβωτιόσχημους τάφους. Από τον 17ο αιώνα π.Χ.
παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση και την τέχνη, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια από τις λαμπρότερες περιόδους του προϊστορικού
Αιγαίου. Είναι η περίοδος της γένεσης του μυκηναϊκού πολιτισμού (γνωστή και ως
Ύστερη Εποχή του Χαλκού), η οποία συνδυάζει τη μεσοελλαδική παράδοση και την
έντονη επιρροή της μινωικής Κρήτης στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο. Τότε ακριβώς
διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μετέπειτα εμφάνιση των μυκηναϊκών ανακτόρων και την οργάνωση των κοινωνιών γύρω από αυτά.
Πολλά οικιστικά κέντρα της μεταβατικής εποχής, όπως η Θήβα, ο Ορχομενός, η Χαιρώνεια, η Αλίαρτος, η Εύτρηση, το Καλάμι, το Κλειδί, η Παραλία Αυλίδος, προϋπήρχαν
ήδη στον χώρο της Βοιωτίας. Από την αρχή όμως της περιόδου ξεχωρίζουν η Θήβα
και ο Ορχομενός, θέσεις που συγκεντρώνουν δύναμη και πλούτο, προαναγγέλλοντας
την κατοπινή λαμπρή εξέλιξη. Στη Θήβα το επίκεντρο του οικισμού εντοπίζεται
στον νότιο υψηλό λόφο της Καδμείας, όπου αποκαλύφθηκαν οικιστικά κατάλοιπα και
πολυτελώς κτερισμένες ταφές. Αντίστοιχος οικισμός και νεκροταφείο διαπιστώθηκαν
και στον Ορχομενό, στις ανατολικές παρυφές του Ακοντίου όρους. Αξιοσημείωτη είναι
η εισαγωγή από μακρινές περιοχές αντικειμένων και πρώτων υλών – χρυσός από την
κεντρική Ευρώπη, ήλεκτρο (κεχριμπάρι) από τη Βαλτική, λαζουρίτης από το
Αφγανιστάν, φαγεντιανή από την Αίγυπτο, ορεία κρύσταλλος από την Κρήτη–
αποκαλύπτοντας την οικονομική ευμάρεια και τη δυνατότητα πρόσβασης στα
συγκεκριμένα μέρη μέσω εμπορικών ή άλλου είδους συναλλαγών και σχέσεων.
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ΠΡΟΘΗΚΗ 45
Κύλικα με αμαυρόχρωμη-δίχρωμη διακόσμηση,
1700-1600 π.Χ. Θήβα

Στις Προθήκες 28-46 ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να
πιστοποιήσει τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί από
την προηγούμενη περίοδο και να κατανοήσει αυτές
που θα ακολουθήσουν. Αρχικά θα αντικρύσει δύο
πολύ χαρακτηριστικά βοιωτικά αγγεία, ένα κύπελλο με
πτυχωτό χείλος και μία τεφρή μινύεια κύλικα, από την
Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού αντίστοιχα.
Ένα ελεφαντοστέινο ειδώλιο γυναίκας, κυκλαδικού τύπου,
και πήλινα αγγεία επιβεβαιώνουν τις καλλιτεχνικές
σχέσεις με τις Κυκλάδες. Μια ιδέα για τον πλούτο της
Πρώιμης Εποχής του Χαλκού σχηματίζει ο επισκέπτης
από τα χρυσά κοσμήματα, τα οποία βρέθηκαν σε
ηγεμονικό τάφο της Θήβας, ενώ μια σειρά σφραγίδων
από διάφορες θέσεις της Βοιωτίας μαρτυρεί το επίπεδο
της διοικητικής οργάνωσης των οικισμών (Προθ. 31). Η
λατρεία απαιτεί πλέον εξειδικευμένα αντικείμενα, όπως
τα ειδώλια ταύρων της Προθήκης 32. Ένας μοναδικός
«θησαυρός» χάλκινων εργαλείων (πελέκεις και σμίλες),
μαζί με το αγγείο στο οποίο τα φύλαξαν (Προθ. 33)
εκπλήσσει με την ομοιότητα που παρουσιάζει με σύγχρονα αντικείμενα και αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο
τεχνογνωσίας που διέθεταν οι μεταλλουργοί της Πρώιμης
Εποχής του Χαλκού. Τα εργαλεία βρέθηκαν καταχωμένα
κάτω από το δάπεδο μεγάλου αψιδωτού κτηρίου, όπου
τα είχε κρύψει ο κάτοχός τους δίχως να επιστρέψει.
Εργαλεία, όπλα και κοσμήματα από διάφορες βοιωτικές
θέσεις εκτίθενται και παρακάτω. Η Προθήκη 35, εκτός
από πιθανώς εισηγμένα αγγεία, φιλοξενεί και τα κτερίσματα ομαδικής ταφής 12 ατόμων στο υπόγειο του
Μουσείου (βλ. ενότητα 16), καθώς και μια σειρά αγγείων
της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλκού.

Οι τεχνολογικές γνώσεις, που απαιτούνταν για την
κατασκευή και όπτηση μεγάλων αγγείων, εργαλείων,
κοσμημάτων και ειδών πολυτελείας, οδήγησαν σταδιακά στην εμφάνιση ειδικευμένων τεχνιτών και στην
ανάπτυξη του ανταλλακτικού εμπορίου.
Καθώς ο επισκέπτης οδεύει προς το τέλος της ενότητας 4,
η οποία ολοκληρώνεται με την πρώιμη Μυκηναϊκή
περίοδο, έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον
μετασχηματισμό που διήρκησε 100 περίπου χρόνια
(1700-1600 π.Χ.) οδηγώντας στην εμφάνιση των ανακτορικών κέντρων. Χαρακτηριστικά είναι τα κτερίσματα
από πολυτελείς τάφους της εποχής, όπως η αργυρή
φιάλη από τάφο πολεμιστή (Προθ. 36) και τα χρυσά
κοσμήματα–κτερίσματα πολυτελών ταφών από τη Θήβα.
Ένα μακρύ ξίφος, μια λόγχη δόρατος και ένα μαχαίρι
συνόδευσαν τον Θηβαίο πολεμιστή κάτοχό τους στην
τελευταία του κατοικία. Η ενότητα ολοκληρώνεται με μια
σειρά χαρακτηριστικών αγγείων πόσης από νεκροταφεία
της Θήβας και ένα από τη μυκηναϊκή περίοδο.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το περιεχόμενο της Προθήκης 45, με εννιά χαρακτηριστικά αγγεία που χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλα τελετουργικά συμπόσια στη Θήβα,
καθώς και υπολείμματα τροφών, όπως κέρατα ελαφιών,
πριονισμένα για την κατασκευή εργαλείων, χαυλιόδοντες
κάπρων και θαλάσσια όστρεα.
Ο χαρακτήρας της Προθήκης 46 διαφέρει, καθώς είναι
αφιερωμένη σε ταφικά ευρήματα της πρώιμης Μυκηναϊκής περιόδου από τον Ορχομενό.
Τέλος, στο κέντρο της αίθουσας δεσπόζει στο χαμηλό
βάθρο 3 ο αμαυρόχρωμος πίθος της Μέσης Εποχής
Χαλκού από την Εύτρηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΠΡΟΘΗΚΗ 47Α
Σφράγισμα
με εμβληματικούς λέοντες,
13ος αι. π.Χ.
Ανάκτορο Θήβας

Εικονίζεται σειρά ζωηρών
καταδυόμενων δελφινιών.

Η περίοδος χαρακτηρίζεται από πολλαπλές καινοτομίες:
ιδρύθηκαν ανάκτορα, χρησιμοποιήθηκε η πρώτη γραπτή
μορφή της ελληνικής γλώσσας (Γραμμική Β γραφή),
αναπτύχθηκαν οι τέχνες και εντάθηκαν οι σχέσεις με
αυτοκρατορίες της ανατολικής Μεσογείου. Σημαντικά
κέντρα αποτελούσαν η Θήβα και ο Ορχομενός στη
Βοιωτία, οι Μυκήνες και η Τίρυνθα στην Αργολίδα, η
Πύλος στη Μεσσηνία, ο Άγιος Βασίλειος στη Λακωνία, ο
Βόλος στη Μαγνησία, η Κνωσός και η Κυδωνία (Χανιά)
στην Κρήτη. Πρόκειται για έδρες κρατών, ενταγμένων
πιθανώς σε μια ευρύτερη πολιτική οντότητα στην
περιοχή του Αιγαίου, ίσως αυτήν που αναφέρεται ως
Ahhiyawa στα κείμενα των Χετταίων.

Η περίοδος
των μυκηναϊκών
ανακτόρων
και η εποχή

Στην ενότητα 5 ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να
θαυμάσει τα εντυπωσιακά ευρήματα που τεκμηριώνουν
διάφορες πτυχές του λαμπρού μυκηναϊκού πολιτισμού
στη Βοιωτία. Εκτός από τα μεγάλα κέντρα της Θήβας
και του Ορχομενού, αναπτύχθηκαν στην περιφέρειά
τους δευτερεύοντα, όπως η Εύτρηση, η Αυλίδα, η Τανάγρα και ο Ελεών, καθώς και πλήθος μικρότερων
οικισμών. Εικάζεται επίσης η επέκταση της επιρροής
της Βοιωτίας στην Εύβοια, την Αττική, την ανατολική
Φωκίδα και τη Λοκρίδα.

μετά την κατάρρευσή τους

ΠΡΟΘΗΚΗ 83
Χρυσό περιδέραιο, 13ος αι. π.Χ.
Ανάκτορο Θήβας
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ΒΑΘΡΟ 14
Λάρνακα με ταυροκαθάψια, 13ος αι. π.Χ. Τανάγρα

ΒΑΘΡΟ 4
Η «τοιχογραφία των δελφινιών»
13ος αι. π.Χ.
Ανακτορικό συγκρότημα
στην ακρόπολη του Γλα.

1400 - 1200 π.Χ.
Περίοδος ανακτόρων

Ειδικότερα η Θήβα, με πλεονεκτική γεωγραφική θέση
στο σταυροδρόμι χερσαίων και θαλάσσιων οδών, εξελίχθηκε σε έδρα ενός από τα ισχυρότερα ανακτορικά κράτη
της μυκηναϊκής Ελλάδας, κυρίαρχη του κεντροελλαδικού
χώρου. Η ακρόπολη της Θήβας, η Καδμεία, διέθετε
ισχυρό «κυκλώπειο» τείχος, που περιέβαλλε τον οικισμό και το συγκρότημα του ανακτόρου. Κυκλώπειες
οχυρώσεις είχαν και άλλοι γνωστοί βοιωτικοί οικισμοί,

όπως η Εύτρηση, η Αλίαρτος και ο Ελεώνας (σημερινό
Άρμα). Μοναδική θεωρείται η τεράστια οχύρωση στην
ακρόπολη του Γλα, η οποία συνδέεται με τα μεγάλα
τεχνικά αποστραγγιστικά έργα της Κωπαΐδας. Το
τεχνικό αυτό επίτευγμα, μοναδικό στην αρχαιότητα,
αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων στο
οποίο είχαν φτάσει οι μυκηναίοι μηχανικοί.
Έδρα της εξουσίας κάθε μυκηναϊκής πολιτικής οντότητας ήταν το ανάκτορο, κτισμένο σε περίοπτη θέση
του διοικητικού κέντρου της. Το ανακτορικό συγκρότημα απάρτιζαν αίθουσες υποδοχής, χώροι λατρείας,
εργαστήρια, αποθήκες, διοικητικά αρχεία και χώροι
διαμονής. Στη Θήβα καταλάμβανε το κέντρο της ακρόπολης, ενώ διάφορα παραρτήματα ήταν διάσπαρτα
σε ανεξάρτητα κτήρια στο εσωτερικό της Καδμείας. Οι
σημαντικότερες αίθουσες είχαν λαμπρό τοιχογραφικό
διάκοσμο, όπως και τα ενδιαιτήματα των ηγεμόνων του
Ορχομενού αλλά και του Γλα. Στα μυκηναϊκά ανάκτορα
δραστηριοποιούνταν εργαστήρια με εξειδικευμένους
τεχνίτες, όπως αρωματοποιούς, χαλκουργούς, επιπλοποιούς, χρυσοχόους, ελεφαντουργούς, κεραμείς, υφάντρες και άλλες ειδικότητες.
Μια σημαντική διαφοροποίηση του μυκηναϊκού κόσμου
από τις προηγούμενες περιόδους ήταν η χρήση της
Γραμμικής Β γραφής, της πρώτης γραπτής μορφής
της ελληνικής γλώσσας. Προήλθε από την παλαιότερη
Γραμμική Α γραφή της μινωικής Κρήτης, την οποία οι
Μυκηναίοι υιοθέτησαν και τροποποίησαν, ώστε να
αποδώσουν τη δική τους διάλεκτο, γνωστή σήμερα
και ως μυκηναϊκή ελληνική. Η Γραμμική Β γραφή
χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από τη διοίκηση των

ΠΡΟΘΗΚΗ 56
Σφραγιδοκύλινδρος από λαζουρίτη,
από «θησαυρό» που φυλασσόταν
στο μυκηναϊκό ανάκτορο
της Θήβας, 13ος αι. π.Χ.

ΠΡΟΘΗΚΗ 55
Ψευδόστομος αμφορέας
εισηγμένος από την Κρήτη

ανακτόρων για την καταγραφή των διακινουμένων προϊόντων και πρώτων υλών σε
πήλινες πινακίδες. Παρά το λογιστικό περιεχόμενό τους προσφέρουν πλήθος έμμεσων
πληροφοριών για τη μυκηναϊκή κοινωνία, τη διοίκηση, την αγροτική παραγωγή, τα
εργαστήρια και το προσωπικό τους, τις εξωτερικές σχέσεις, την τοπογραφία και τη λατρεία.
Επιγραφές Γραμμικής Β γραφής διατηρήθηκαν επίσης σε μεγάλους ψευδόστομους
αμφορείς, με τους οποίους μεταφερόταν λάδι και κρασί.
Οι γραφείς χάραζαν με οστέινες ή μετάλλινες γραφίδες τα σύμβολα στον άψητο πηλό
των πινακίδων και των σφραγισμάτων. Στη συνέχεια τα γραπτά τεκμήρια φυλάσσονταν
σε ιδιαίτερα αρχεία και διασώθηκαν επειδή κάηκαν από τη φωτιά που κατέστρεψε τους
χώρους φύλαξής τους.
Την εποχή της ακμής των ανακτόρων αναπτύχθηκαν στην περιοχή της ανατολικής
Μεσογείου εμπορικές και διπλωματικές επαφές επίσημου, αλλά και ιδιωτικού χαρακτήρα.
Στις διεργασίες αυτές συμμετείχαν διάφοροι λαοί, οργανωμένοι σε ισχυρές πολιτικές
οντότητες: οι Χετταίοι στην Ανατολία, η Αίγυπτος, η Aλασία (Κύπρος), οι Χουρίτες στη
Συρία, οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνιοι στη Μεσοποταμία.
Γύρω στα 1200 π.Χ. τα μυκηναϊκά ανάκτορα υφίστανται σοβαρές καταστροφές για
άγνωστα μέχρι σήμερα αίτια. Ενδέχεται γενικές αναταραχές στην ανατολική Μεσόγειο
να διέκοψαν ζωτικούς εμπορικούς δρόμους και αγορές. Η πολιτική και κοινωνική ιεραρχία και η συγκεντρωτική οικονομία των Μυκηναίων αποδιοργανώθηκαν και μαζί τους
χάθηκαν η γραφή και οι καλές τέχνες. Την ίδια εποχή, και ενώ πιθανότατα αρχίζουν οι
μετακινήσεις των Βοιωτών από τα βόρεια, η ζωή στον βοιωτικό χώρο συνεχίζεται σε
διάφορους παραλιακούς οικισμούς ή στα περιθώρια των πρώην ανακτορικών κέντρων
της Θήβας και του Ορχομενού, στην Εύτρηση, στον Ελεώνα (σημερινό Άρμα) και στην
Ταναγραϊκή. Κατά τον 11ο αιώνα π.Χ. φαίνεται ότι εξακολουθούν οι μετακινήσεις
πληθυσμών και η αναταραχή των προηγούμενων χρόνων.
Η περιήγηση του επισκέπτη στη μυκηναϊκή Βοιωτία αρχίζει στην Προθήκη 47α με
ένα σφράγισμα, χαρακτηριστικό σύμβολο της ανακτορικής διοίκησης και εξουσίας.
Στην Προθήκη 47 παρουσιάζονται σημαντικές θέσεις της μυκηναϊκής Βοιωτίας.
Ακολουθεί αφιέρωμα στη μυκηναϊκή αρχιτεκτονική, με ανασύνθεση τμήματος
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ΒΑΘΡΟ 7
Ψευδόστομος αμφορέας με Γραμμική Β΄ γραφή
από την Κρήτη, 14ος-13ος αι. π.Χ. Ανάκτορο Θήβας

ΒΑΘΡΟ 8
Σχεδιαστική αποκατάσταση της τοιχογραφίας με «πομπή γυναικών»,
14ος-13ος αι. π.Χ. Ανάκτορο Θήβας

της στέγης με κεραμίδες και τμήματος τοιχοποιίας.
Ξεχωρίζουν οι εξαιρετικές τοιχογραφίες «των ροδάκων»
από ανακτορικό κτήριο του Ορχομενού και των δελφινιών από το ανακτορικό συγκρότημα στην ακρόπολη
του Γλα. Την παρουσίαση συμπληρώνει σχετική βιντεοπροβολή, ενώ στο βάθρο 9 εκτίθεται μακέτα της
ακρόπολης του Γλα. Η επόμενη ενότητα με τις Προθήκες
48, 50-54 είναι αφιερωμένη στη διοίκηση και στη
γραφή και συμπληρώνεται με διαδραστική ψηφιακή
εφαρμογή με θέμα το γραφέα Γραμμικής Β γραφής.
Στην Προθήκη 55 ο επισκέπτης θα εντυπωσιαστεί
από το πλήθος και την ποικιλία των εισηγμένων στη
Θήβα αντικειμένων πολυτελείας και στο βάθρο 7 από
τις εμπορικές σχέσεις με την Κρήτη. Μοναδικό εύρημα,
στην Προθήκη 56, αποτελεί ο «θησαυρός» των σφραγιδοκυλίνδρων από λαζουρίτη με χεττιτική, μεσοποταμιακή, κασσιτική, μιταννική και κυπριακή προέλευση,
που αποκαλύφθηκε στο ανάκτορο της Θήβας.
Στις Προθήκες 58-63 εκτίθεται η εργαστηριακή δραστηριότητα του θηβαϊκού ανακτόρου, στην Προθήκη 64
η εξέλιξη της κεραμικής και στις Προθήκες 65-68 η
ενότητα για τη μυκηναϊκή θρησκεία και λατρεία, η οποία
ολοκληρώνεται εντυπωσιακά με την τοιχογραφία «της
πομπής των γυναικών» από το ανάκτορο των Θηβών.
Στις μικρογραφικές τοιχογραφίες που κοσμούσαν το
ανακτορικό κτήριο του Ορχομενού παρουσιάζονται
οι ανδρικές ασχολίες του κυνηγιού και του πολέμου.
Αντίστοιχα, στις Προθήκες 69-75 εκτίθενται καταγραφές
αλλά και απεικονίσεις οπλισμού, ιπποσκευών, καθώς

και τμήματα από δύο μυκηναϊκές πανοπλίες. Στις
Προθήκες 76-83 παρουσιάζονται αντικείμενα για την
εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών, σκεύη, κοσμήματα
και είδη καλλωπισμού.
Η κεντρική νησίδα φιλοξενεί την ενότητα με τα ταφικά
έθιμα. Ο επισκέπτης δεν πρέπει να προσπεράσει τις
περίφημες λάρνακες από θαλαμωτούς τάφους της
Τανάγρας, μοναδικά ταφικά αντικείμενα στον ελλαδικό
χώρο με σαφείς επιρροές από τη μινωική Κρήτη (βάθρο
10-13) Εντυπωσιακή είναι η λάρνακα με παράσταση
κυνηγιού, αγώνων και ταυροκαθαψίων (άλμα πάνω από
τη ράχη ταύρου σε κίνηση), ένα έθιμο που συναντάται
στη μινωική Κρήτη (βάθρο 14). Η ενότητα ολοκληρώνεται με πολυπληθή κτερίσματα από μυκηναϊκούς τάφους
της Τανάγρας (Προθ. 87-88), της Καλλιθέας (Προθ. 89),
και της Θήβας (Προθ. 84-86, 90 & βάθρο 15).
Την ταραγμένη περίοδο που ακολουθεί την κατάρρευση
των μυκηναϊκών ανακτόρων αντιπροσωπεύουν ο εικονιστικός κρατήρας του 12ου αιώνα π.Χ. στο βάθρο 16 και
τα ταφικά κτερίσματα στις Προθήκες 91-93.

ΠΡΟΘΗΚΗ 57
Ψευδόστομος μυκηναϊκός αμφορέας
«θαλάσσιου ρυθμού» με παράσταση
σχηματοποιημένου χταποδιού,
14ος-13ος αι. π.Χ. Ανάκτορο Θήβας

ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΠΡΟΘΗΚΗ 94Α
Βοιωτικό κωδωνόσχημο γυναικείο ειδώλιο (πλαγγών),
α’ μισό 7ου αι. π.Χ. Θήβα
Τα πόδια στερεώνονταν με κορδόνι και ήταν κινητά

Την περίοδο αυτή υιοθετείται το φοινικικό αλφάβητο,
συνθέτονται τα ομηρικά έπη, τίθενται τα θεμέλια της
δημιουργίας της πόλης–κράτους, ιδρύονται πανελλήνια
ιερά και καθιερώνονται περιοδικοί αθλητικοί αγώνες.

Γεωμετρική
περίοδος

Μετά τους μυκηναϊκούς χρόνους, ο επισκέπτης εισέρχεται
στην ενότητα 6 της Πρωτογεωμετρικής και Γεωμετρικής
περιόδου, μια ιδιαίτερα σημαντική εποχή πολιτικών
και κοινωνικών μετασχηματισμών. Η κατάρρευση του
μυκηναϊκού κόσμου προκάλεσε σταδιακές μετακινήσεις
πληθυσμών από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά
του Αιγαίου και τα μικρασιατικά παράλια. Ο γηγενής
πληθυσμός της Βοιωτίας διασκορπίστηκε σε μικρές
κοινότητες, ενώ το κενό εκμεταλλεύτηκαν επήλυδες
από τα βόρεια, οι Βοιωτοί, οι οποίοι μετακινήθηκαν
νοτιότερα και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή που πήρε
το όνομά τους (Βοιωτία). Γρήγορα επικράτησε ηρεμία
και η περιοχή δεν συμμετείχε συστηματικά σε περαιτέρω αποικιστικές ενέργειες ή μετακινήσεις. Σταδιακά
άρχισε η ανάκαμψη, ιδιαίτερα όταν εντάθηκαν οι
εμπορικές συναλλαγές με την Ανατολή. Προς το τέλος
της Γεωμετρικής περιόδου άρχισαν να διαμορφώνονται
οι πρώτες πόλεις. στη Βοιωτία η Θήβα ξεχωρίζει πλέον
από τις μικρότερες κώμες που την περιβάλλουν.

ΠΡΟΘΗΚΗ 94
Πρωτογεωμετρικός αμφορέας,
10ος αι. π.Χ. Θήβα

Στην τέχνη βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η διακόσμηση της κεραμικής με γεωμετρικά σχήματα. Μεγάλη
ακμή γνωρίζει η βοιωτική μεταλλοτεχνία, από τα προϊόντα της οποίας ξεχωρίζουν οι χάλκινες τοξωτές πόρπες με
εγχάρακτες αφηγηματικές παραστάσεις.

ΠΡΟΘΗΚΗ 102
Κρατήρας από τον τύμβο της Παραλίμνης,
τέλος 8ου – αρχές 7ου αι. π.Χ.
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ΠΡΟΘΗΚΗ 95
Χάλκινη οκτώσχημη πόρπη,
10ος αι. π.Χ. Τιλφούσι

Ο θαυμασμός για τον περιπλανώμενο ευγενή
που επιδιώκει πλούτη και φήμη κορυφώθηκε
στα τέλη της Γεωμετρικής περιόδου
και αποτυπώθηκε με ιδιαίτερη ένταση
στο ομηρικό έπος και στις εικαστικές τέχνες.

Τα λατρευτικά κέντρα στη Βοιωτία πολλαπλασιάζονται
προς το τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., τάση που παρατηρείται και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Στη Θήβα

1050 - 700 π.Χ.

συνεχίζεται η παλαιά λατρεία των Καβίρων, οργανώνεται
η λατρεία του Ισμηνίου Απόλλωνα και του Ηρακλή,
ενώ αποθέτες προσφορών στην περιφέρεια της πόλης
παρέχουν ενδείξεις τελετουργικής δραστηριότητας.
Την ίδια εποχή ακμάζει η λατρεία του ήρωα Πτώου
και του Πτώου Απόλλωνα στο Ακραίφνιο και οργανώνονται τα ιερά της Αρτέμιδος στην Αυλίδα και της Αθηνάς
στην Αλίαρτο.
Στην ενότητα 6 τον επισκέπτη υποδέχεται ένα χαρακτηριστικό βοιωτικό κωδωνόσχημο ειδώλιο (Προθ. 94α).
Στην προθήκη 94 εκτίθεται η εξέλιξη της κεραμικής από
την Πρωτογεωμετρική έως το τέλος της Γεωμετρικής
περιόδου. Η Προθήκη 95 είναι αφιερωμένη στη φημισμένη βοιωτική μεταλλοτεχνία και φιλοξενεί κοσμήματα,
σφραγίδες και εξαρτήματα ένδυσης.
Στις Προθήκες 96-97 εκτίθενται αντικείμενα που
σχετίζονται με τον πόλεμο, καθώς και ένας εντυπωσιακός
ταφικός αμφορέας (βάθρο 18). Στις Προθήκες 98-99
παρουσιάζονται αντικείμενα σχετικά με τη λατρεία.
Ξεχωρίζει η Προθήκη 99 με κεραμική από την τελετουργική πυρά του ιερού του Ηρακλή στη Θήβα.
Στα βάθρα 19-20 εκτίθενται δυο πώρινοι λέβητες
από τις Πλαταιές. Στα βάθρα 21-22 παρουσιάζονται
χαρακτηριστικά σκεύη οικιακής χρήσης, και χαρακτηριστικά κοσμήματα και αγγεία καλλωπισμού αντίστοιχα στην Προθήκη 100. Ταφικά αγγεία και έθιμα
παρουσιάζονται στα βάθρα 24-26 και στις Προθήκες
101-103. Ξεχωρίζει η αναπαράσταση γυναικείας ταφής
από τον τύμβο στην Καμηλόβρυση Παραλίμνης.
Τέλος, ψηφιακή διαδραστική εφαρμογή μυεί τον επισκέπτη στα μυστικά της τέχνης του κεραμέα.

ΕΝΟΤΗΤΑ

07
ΒΑΘΡΟ 34
Μαρμάρινο κιονόκρανο με αναθηματική επιγραφή,
550-540 π.Χ. Ιερό Απόλλωνα Πτώου, Ακραίφνιο

ΠΡΟΘΗΚΗ 123
Κύλικα του ρυθμού
των «βοιωτικών πτηνών»,
μέσα 6ου αι. π.Χ. Ακραίφνιο

Αρχαϊκή
περίοδος
ΠΡΟΘΗΚΗ 104
Ειδώλιο καθιστής σε θρόνο
γυναικείας μορφής,
αρχές 5ου αι. π.Χ. Ακραίφνιο
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ΠΡΟΘΗΚΗ 121
Ειδώλιο άνδρα που τρίβει τυρί σε λεκάνη,
περ. 500 π.Χ. Ριτσώνα

700 - 480 π.Χ.

ΠΡΟΘΗΚΗ 119
Άρμα με ζεύγος γυναικείων μορφών
(νύφη και παράνυμφος;) και οδηγό
(νυμφαγωγός;), 6ος αι. π.Χ. Θεσπιές

Η Αρχαϊκή περίοδος χωρίζεται συμβατικά σε δυο φάσεις,
την Πρώιμη (700-600 π.Χ.) και την Ύστερη (600-480
π.Χ.). Οργανώνονται οι πόλεις–κράτη και δημιουργείται
το Κοινό των Βοιωτών. Ο Ησίοδος από τη βοιωτική
Άσκρη συνθέτει τα φημισμένα ποιήματά του. Εδραιώνεται ο ανταγωνισμός με τη γειτονική Αττική. Το τέλος
των περσικών πολέμων βρίσκει το μεγαλύτερο τμήμα
της Βοιωτίας μεταξύ των ηττημένων.

ένα ακόμη αποτέλεσμα: ευνόησε την καθιέρωση των
συναλλαγών σε νόμισμα, πρακτική που έδωσε μεγάλη
ώθηση στο εμπόριο.

Στην αρχή της αρχαϊκής περιόδου ένα νέο κύμα αποικισμού απλώθηκε στη λεκάνη της Μεσογείου έως και
τον Εύξεινο Πόντο, αναδεικνύοντας μια τάξη εύπορων
εμπόρων, η οποία απαίτησε μερίδιο στην εξουσία. Ταυτόχρονα, μικροκαλλιεργητές και τεχνίτες διεκδίκησαν
προστασία από τις αυθαιρεσίες της άρχουσας αριστοκρατικής τάξης και σε ορισμένες περιπτώσεις πέτυχαν
να διατυπωθούν οι πρώτοι γραπτοί νόμοι. Στις αρχές
του 7ου αιώνα π.Χ. εμφανίστηκε ένας νέος στρατιωτικός
σχηματισμός, η οπλιτική φάλαγγα, η οποία άλλαξε την
τακτική των πολεμικών συγκρούσεων και υποβάθμισε
το αριστοκρατικό ιδεώδες του ανεξάρτητου πολεμιστή.
Την πρώιμη αρχαϊκή εποχή ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός των παλαιών μικρών οικισμών σε πόλεις–
κράτη, ο οποίος είχε αρχίσει την προηγούμενη περίοδο,
και εγκαθιδρύθηκαν νέα πολιτικά καθεστώτα. Η
πόλη–κράτος υπήρξε η βασική μονάδα πολιτειακής
και κοινωνικής οργάνωσης στην αρχαία Ελλάδα, με
κύρια χαρακτηριστικά την αυτονομία και την επάρκεια.
Περιλάμβανε ένα πολιτικό κέντρο (άστυ), ύπαιθρο
χώρα και συχνά μικρούς δορυφορικούς οικισμούς. Η
δημιουργία σταθερών πολιτικών σχηματισμών είχε

Τον 7ο αιώνα π.Χ. η τέχνη δέχτηκε έντονη επιρροή από
την Ανατολή. όλα όμως τα ανατολικά πρότυπα αναπροσαρμόστηκαν στα ελληνικά μέτρα. Η λυρική ποίηση
αντικατέστησε τα ηρωικά έπη, αναπτύχθηκε η ιστοριογραφία και η φιλοσοφία και κατασκευάστηκαν οι πρώτοι
μνημειακοί ναοί. Η γραφή, η οποία είχε εφευρεθεί ήδη
από τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., άρχισε να διαδίδεται
σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Η Βοιωτία δεν συμμετείχε ενεργά στον αποικισμό, ίσως
γιατί οι κοινωνικές αναστατώσεις στην επικράτειά της
δεν είχαν μεγάλη ένταση. Ωστόσο η αμφισβήτηση της
εξουσίας των αρχόντων διατυπώνεται και εδώ, όπως
προκύπτει από το έργο του Βοιωτού ποιητή Ησίοδου.

Ο 6ος αιώνας π.Χ. αποτελεί εποχή ιδιαίτερης ανάπτυξης
για τις τέχνες, την κεραμική, τη γλυπτική, τη μεταλλοτεχνία
και την αρχιτεκτονική. Στα βοιωτικά εργαστήρια παράγονται αξιόλογα προϊόντα από Βοιωτούς καλλιτέχνες
ή ξένους (κυρίως Αθηναίους και νησιώτες), οι οποίοι
εργάζονται επιτόπου. Ορισμένοι μάλιστα υπογράφουν
περήφανοι τα έργα τους. Πολυπληθείς είναι οι εισαγωγές προϊόντων, αρχικά από την Κόρινθο και έπειτα
από την Αττική.
Γύρω στο 520 π.Χ. ιδρύεται το Κοινό των Βοιωτών, μια
ομοσπονδία βοιωτικών πόλεων. Όσες μετείχαν στο
Κοινό χρησιμοποιούσαν κοινό νομισματικό τύπο με
τη βοιωτική ασπίδα στη μία όψη, ενώ οι ανεξάρτητες

ΠΡΟΘΗΚΗ 123
Σανιδόμορφο γυναικείο ειδώλιο,
τέλος 6ου - αρχές 5ου αι. π.Χ.
Ακραίφνιο

ΠΡΟΘΗΚΗ 110
Ειδώλιο ίππου,
6ος αι. π.Χ. Ακραίφνιο

πόλεις εξέδιδαν δικά τους νομίσματα. Η εισβολή ωστόσο των Περσών, λίγες δεκαετίες
αργότερα, θα διαφοροποιήσει τη στάση των μελών του Κοινού. οι περισσότερες
βρέθηκαν στο εχθρικό στρατόπεδο, ενώ οι Θεσπιές και οι Πλαταιές τάχθηκαν με
το μέρος των Ελλήνων. Το τέλος της περιόδου σημαδεύεται από τους Περσικούς
πολέμους, η τελευταία μάχη των οποίων διαδραματίζεται σε βοιωτικό έδαφος
(μάχη των Πλαταιών, 479 π.Χ.) και σημαίνει την προσωρινή πολιτική υποβάθμιση
της Θήβας.
Η ενότητα 7 ξεκινά με την Προθήκη 104, όπου εκτίθεται χαρακτηριστικό αρχαϊκό
ειδώλιο καθιστής γυναίκας με εντυπωσιακά σωζόμενα χρώματα. Στις Προθήκες
105-106 και στο βάθρο 27 εκτίθενται αντικείμενα που σχετίζονται με τη γραφή,
τη νομισματοκοπία και το δημόσιο αρχείο της Θήβας, ενώ στην Προθήκη 108 ο
επισκέπτης θα δει την ανασύνθεση μιας εντυπωσιακής ασπίδας από το Ακραίφνιο.
Στις Προθήκες 109-111 παρουσιάζονται σκηνές μάχης, οπλίτες και ιππείς σύμφωνα με την τέχνη της εποχής.
Στη συνέχεια αναπτύσσεται η θεματική ενότητα των ιερών (βάθρα
28-41 και Προθ. 107-117). Εντυπωσιακό έκθεμα αποτελεί η σειρά
των Κούρων από τον ναό του Απόλλωνα Πτώου στο Ακραίφνιο
(βάθρα 28-32) και τα χάλκινα αναθήματα στις Προθήκες 107-116.
Σημαντικό εύρημα από το ίδιο ιερό αποτελεί το κιονόκρανο–βάση
κούρου, που αφιέρωσε ένα μέλος της αθηναϊκής αριστοκρατικής
οικογένειας των Αλκμαιωνιδών γύρω στα 550-540 π.Χ., από την
οποία καταγόταν και ο Περικλής (βάθρο 34). Λίγο αργότερα, ο Πεισιστρατίδης Ίππαρχος ανέθεσε το δικό του έργο, απόδειξη του ισχυρού
ανταγωνισμού μεταξύ των δύο αθηναϊκών οικογενειών, ο οποίος ξεπερνούσε
τα όρια της Αττικής. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, χρησμό από το μαντείο είχε
ζητήσει και ο Πέρσης Μαρδόνιος.

ΒΑΘΡΟ 31
Κούρος, λίγο μετά τα μέσα 6ου αι. π.Χ. Ιερό του Απόλλωνα Πτώου, Ακραίφνιο

ΒΑΘΡΟ 28
Κεφαλή κούρου, 540-530 π.Χ.
Ιερό του Απόλλωνα Πτώου,
Ακραίφνιο

Στο βάθρο 41 εκτίθεται ενεπίγραφος κίονας στον
οποίο μνημονεύεται η θαυμαστή επανεύρεση της
χρυσής ασπίδας, την οποία είχε αφιερώσει ο βασιλιάς
της Λυδίας Κροίσος στον ήρωα Αμφιάραο και είχε δει ο
Ηρόδοτος στο ιερό του Απόλλωνα Ισμηνίου στη Θήβα.
Στην Προθήκη 115 παρουσιάζονται οι αθλητικοί αγώνες,
που συνδέονταν πάντα με θρησκευτικές εορτές. Στην
Προθήκη 117 εκτίθενται αναθήματα από το σπήλαιο
των Λειβηθριδών Νυμφών στην Κορώνεια, και στα
βάθρα 35-36 άγαλμα κούρου και καθιστής θεάς από
ναούς στην Εύτρηση. Στα βάθρα 37-40 και στις Προθήκες
112-114 παρουσιάζονται γλυπτά και αναθήματα από
το ιερό του Ηρακλή στη Θήβα. Ξεχωρίζει ο κρατήρας της
Προθήκης 113 με παράσταση αρπαγής της Δηιάνειρας,
έργο Βοιωτού καλλιτέχνη, και το τμήμα κρατήρα με
παράσταση πλοίου, ο οποίος ίσως διακοσμήθηκε από
Αθηναίο αγγειογράφο που εργάστηκε στη Βοιωτία το
β΄ τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ.
Η Προθήκη 118 είναι αφιερωμένη στην απεικόνιση
μουσικών και θεατρικών δρωμένων, καθώς και χορού.
Μοναδικό έργο είναι ο μελανόμορφος σκύφος αρ. 1
από την Τανάγρα με χορό μεταμφιεσμένων γερόντων,
ίσως σκηνή από κάποιο άγνωστο σήμερα θεατρικό
έργο. Στη συνέχεια (Προθ. 119-122) ο επισκέπτης
γνωρίζει τις καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων της
αρχαϊκής Βοιωτίας, από όπου ξεχωρίζουν το ειδώλιο
του άνδρα που τρίβει τυρί σε λεκάνη από τη Ριτσώνα
και το ειδώλιο της γυναίκας που ζυμώνει. Τα βοιωτι-

ΠΡΟΘΗΚΗ 111
Μελανόμορφη κύλικα,
με παράσταση μάχης,
τέλος 6ου αι. π.Χ. Ριτσώνα

κά κοροπλαστικά εργαστήρια χαρακτηρίζονται από
τη συχνή και πρωτότυπη απεικόνιση ανθρώπων σε
σκηνές της καθημερινές ζωής.
Η Προθήκη 123 παρουσιάζει τα κεραμικά και κοροπλαστικά βοιωτικά εργαστήρια. Διακρίνεται ο μελαμβαφής
κάνθαρος, με την υπογραφή του Αθηναίου αγγειοπλάστη Τεισία, ο οποίος εργαζόταν στην Τανάγρα στα
τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., καθώς και τα αγγεία τοπικών
εργαστηρίων του ρυθμού «των βοιωτικών πτηνών».
Στην Προθήκη 124 τα εισηγμένα αγγεία δίνουν μια
εικόνα των εμπορικών συναλλαγών της Βοιωτίας με
άλλες περιοχές.
Οι Προθήκες 125-127 και τα βάθρα 42-47 περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά κτερίσματα αρχαϊκών τάφων,
όπως κεραμική, ειδώλια, νομίσματα, πήλινα και χάλκινα
αντικείμενα, καθώς και επιτύμβια μνημεία από τη
Βοιωτία. Αξιοπρόσεκτα εκθέματα στην Προθήκη 126
είναι ο πολύχρωμος πόλος, ομοίωμα τελετουργικού
καλύμματος κεφαλής από τη Ριτσώνα, και τα χαριτωμένα ειδώλια σκύλων. Η ενότητα των ταφικών εθίμων
ολοκληρώνεται εντυπωσιακά με την επιτύμβια στήλη
του νεαρού Μνασίθεου από το Ακραίφνιο, έργο του
Αθηναίου γλύπτη Φιλέργου ή Φιλούργου (βάθρο 47).

ΠΡΟΘΗΚΗ 126
Έλαφος,
6ος αι. π.Χ. Ακραίφνιο
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ΒΑΘΡΟ 48
Κεφαλή γυναικείου αγάλματος,
4ος αι. π.Χ. Χαιρώνεια

ΠΡΟΘΗΚΗ 139
Χάλκινο κάτοπτρο, περ. 460 π.Χ. Ακραίφνιο

Η εποχή χαρακτηρίζεται από τον συνεχή ανταγωνισμό
Αθήνας–Σπάρτης αλλά και Θήβας–Αθήνας. Η Θήβα
εξέρχεται αποδυναμωμένη από τους περσικούς πολέμους,
γρήγορα όμως ανακάμπτει και ηγείται του Κοινού των
Βοιωτών. Εκατό σχεδόν χρόνια μετά την ταπείνωση των
περσικών πολέμων αναδεικνύεται επικεφαλής όλης της
Ελλάδας (θηβαϊκή ηγεμονία, 371-364 π.Χ.). Σύντομα
όμως ακολουθεί η συντριβή της στη μάχη της Χαιρώνειας
από τον Φίλιππο Β΄. Το 335 π.Χ. η πόλη ισοπεδώνεται
από τον Αλέξανδρο Γ΄ (τον Μέγα) και ερημώνεται.

Κλασική
περίοδος

Το σύνολο των βοιωτικών πόλεων είχε προχωρήσει στο
σχηματισμό ομοσπονδίας («Κοινόν των Βοιωτών»), πιθανότατα πριν το τέλος του 6ου αιώνα π.Χ. Οι πόλεις–μέλη
απέστελλαν εκτός από τους εκπροσώπους («Βοιωτάρχες»),
βουλευτές, οπλίτες και ιππείς ανάλογα με την ισχύ
τους. ωστόσο ηγετικό ρόλο είχαν συνήθως οι Θηβαίοι.
Η γειτνίαση με την Αθήνα συνιστούσε συνεχή απειλή για
τη Βοιωτία. Το 457 π.Χ. οι Βοιωτοί ηττήθηκαν από τους
Αθηναίους στη μάχη των Οινοφύτων. Λίγο αργότερα
όμως, το 447 π.Χ., αντιμετώπισαν νικηφόρα τους Αθηναίους στη μάχη της Κορώνειας και τους ανάγκασαν να
εγκαταλείψουν τη Βοιωτία, εκτός από τις Πλαταιές. Στον
Πελοποννησιακό πόλεμο (431-404 π.Χ.) το Βοιωτικό
Κοινό τάχθηκε στο πλευρό των Σπαρτιατών. Κατά τη
διάρκειά του (424 π.Χ.) το βοιωτικό ιππικό συνέτριψε
τους Αθηναίους στο Δήλιον (σημερινό Δήλεσι).

ΠΡΟΘΗΚΗ 132
Πήλινη προτομή της θεάς Αθηνάς,
β΄ μισό 5ου αι. π.Χ. Ακραίφνιο

ΠΡΟΘΗΚΗ 150
Ειδώλιο γυναίκας σε θρόνο,
4ος αι. π.Χ. Θήβα
Έχει αρθρωτά άνω μέλη και πλούσια
διακόσμηση στο κάθισμα

30

479 - 323 π.Χ.

Το 371 π.Χ. οι Σπαρτιάτες εισέβαλαν στη Βοιωτία, αλλά
στη μάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) οι Θηβαίοι θριάμβευσαν και εγκαθίδρυσαν μια βραχύβια ηγεμονία (371362 π.Χ.). Η νίκη τους οφείλεται στην στρατηγική ευφυΐα
του Θηβαίου Επαμεινώνδα, ο οποίος εφάρμοσε μια

ΠΡΟΘΗΚΗ 133
Μελαμβαφής κάνθαρος
με επιγραφή «ΚΑΒΙRΟ»,
5ος αι. π.Χ.

νέα τακτική, της λοξής φάλαγγας. Οι Θηβαίοι, αποφασισμένοι να εξαλείψουν κάθε πολιτική φιλοδοξία των
Σπαρτιατών, εισέβαλαν στη Λακωνία, ίδρυσαν τη Μεσσήνη
και συνοίκισαν τη Μεγαλόπολη, πόλεις εχθρικές προς τη
Σπάρτη, οι οποίες θα συνιστούσαν διαρκή απειλή για
αυτήν. Παρόλα αυτά, η ηγεμονία των Θηβαίων έμελλε
να είναι εξαιρετικά βραχύβια. Μόλις εξέλιπαν οι πρωτεργάτες της, πρώτα ο Πελοπίδας το 364 π.Χ. και δυο χρόνια
αργότερα ο Επαμεινώνδας, η ηγεμονία διαλύθηκε.
Λίγες δεκαετίες αργότερα εμφανίζονται στο προσκήνιο
οι Μακεδόνες και ο Φίλιππος Β΄. Στη μάχη της Χαιρώνειας, τον Αύγουστο του 338 π.Χ., οι συνασπισμένοι
Βοιωτοί και Αθηναίοι νικήθηκαν από τους Μακεδόνες,
οι οποία τελικά αναδείχθηκαν θριαμβευτές χάρη στην
υπεροχή της δικής τους φάλαγγας. Οι τριακόσιοι άνδρες του Ιερού Λόχου της Θήβας έπεσαν όλοι στο πεδίο
της μάχης και τάφηκαν εκεί, σε τύμβο που σημάνθηκε
με μαρμάρινο λιοντάρι. Η συντριβή των Βοιωτών στη
Χαιρώνεια το 338 π.Χ. έθεσε τέλος στην πολιτική αυτοδυναμία της πόλης–κράτους.
Μετά τη νίκη του, ο Φίλιππος εγκατέστησε φρουρά
στη Θήβα. Το 335 π.Χ. όμως, οι Θηβαίοι εξεγέρθηκαν,
με αποτέλεσμα ο Αλέξανδρος Γ΄, έπειτα από επίμονη
πολιορκία, να ισοπεδώσει την πόλη και να εξανδραποδίσει τους επιζώντες κατοίκους της.
Παρά τα συχνά πολεμικά γεγονότα, η κλασική περίοδος
χαρακτηρίζεται από το απαράμιλλα υψηλό επίπεδο της
τέχνης. Η κεραμική, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική αλλά
και η φιλοσοφία, η λογοτεχνία και ο επιστημονικός
λόγος ακμάζουν.

ΠΡΟΘΗΚΗ 148
Ερυθρόμορφη λήκυθος με φτερωτό Έρωτα,
που ίπταται πάνω από τα γαλάζια κύματα
της θάλασσας εν μέσω δελφινιών,
δ΄ τρίτο 4ου αι. π.Χ. Ακραίφνιο

ΠΡΟΘΗΚΗ 131
Χάλκινο κράνος
κορινθιακού τύπου,
άγνωστης προέλευσης

Στη Βοιωτία της κλασικής περιόδου τα τοπικά εργαστήρια αγγειοπλαστικής και κοροπλαστικής ξεχωρίζουν
για την παραγωγικότητά τους. Παραδόξως – και παρά την
πολιτική αντιπαλότητα – η καλλιτεχνική επιρροή της Αθήνας είναι
πανίσχυρη, ενώ δεν λείπουν οι εισαγωγές αττικής κεραμικής, η οποία
αντιμετωπίζεται ως είδος πολυτελείας. Τοπικής έμπνευσης είναι τα αγγεία καβιρικού
τύπου και οι ταφικές στήλες από σκούρο λίθο και εγχάρακτες παραστάσεις επώνυμων
οπλιτών, όπως του Σαυγένους, του Ρύγχωνος και του Μνάσωνος. Από τις Θεσπιές,
πόλη συνήθως φιλικά προσκείμενη στην Αθήνα, προέρχεται μια σειρά έντονα αττικιζόντων έργων.
Η περιήγηση στην ενότητα 8 ξεκινά με ένα γλυπτό της ώριμης κλασικής περιόδου στο
βάθρο 48 και αφιέρωμα στην πολιτειακή οργάνωση της Βοιωτίας, όπου εκτίθενται βασικά
σύμβολα της πολιτειακής οργάνωσης, όπως νομίσματα, δημόσια σταθμά (Προθ. 128) και
το ψήφισμα του Κοινού των Βοιωτών στο βάθρο 49. Εκεί παρουσιάζεται, εμβόλιμο, το
αναθηματικό βάθρο χάλκινου αγάλματος από τις Θεσπιές με την υπογραφή του Αθηναίου
Πραξιτέλη (βάθρο 50).
Η πολυτάραχη πολιτική και πολεμική διάσταση της κλασικής περιόδου παρουσιάζεται μέσα
από τις σωζόμενες επιγραφές. Ξεχωρίζουν οι στήλες με τα ονόματα πεσόντων στη μάχη
του Δηλίου το 424 π.Χ. (βάθρα 52 & 53-55) και ο επιτύμβιος κυβόλιθος των πεσόντων στη
μάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.), Θηβαίου βοιωτάρχη Ξενοκράτη και των συναγωνιστών
του Θεόπομπου και Μνασίλαου, με επίγραμμα που υμνεί τη γενναιότητά τους (βάθρο 56).
Έπεται η θεματική ενότητα της λατρείας (Προθ. 132). Τα ευρήματα των βοιωτικών
ιερών τοπικής ή ευρύτερης εμβέλειας παρουσιάζονται στις Προθήκες 133-138 και
στα βάθρα 57-59 φιλοξενώντας αναθήματα κάθε είδους. Ξεχωρίζουν τα μελανόμορφα
αγγεία με σκωπτικές παραστάσεις, προσφορές προς τους Καβίρους (Προθ. 132) και τα
πήλινα στεφάνια από αγροτικό ιερό γυναικείων θεοτήτων στις
παρυφές του Ορχομενού (Προθ. 138). Στις Προθήκες 135-137
εκτίθενται αντιπροσωπευτικά δείγματα των βοιωτικών κεραμικών
εργαστηρίων, όπως οι κύλικες με ανθεμωτή διακόσμηση,
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ΠΡΟΘΗΚΗ 142
Γυναικεία προτομή, γ΄ τέταρτο 5ου αι. π.Χ.
Αλίαρτος

ΠΡΟΘΗΚΗ 128
Δαρεικός, ήλεκτρο,
δυναστεία Αχαιμενιδών, 5ος αι. π.Χ.

ΒΑΘΡΟ 62
Επιτύμβια εγχάρακτη στήλη
του Μνάσωνος, τέλος 5ου αι. π.Χ. Θήβα

τα ειδώλια και οι ερυθρόμορφοι καλυκωτοί
κρατήρες, έργα μιας ομάδας αγγειογράφων
των μέσων του 4ου αιώνα π.Χ. με έντονες
αττικές επιρροές.
Σε αντίθεση με την ανάπτυξη της χαλκοτεχνίας, της κοροπλαστικής και της αγγειογραφίας, δεν υπήρξε αντίστοιχο στη βοιωτική γλυπτική,
ίσως εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλου λίθου για
λάξευση. Χαρακτηριστικά τοπικά έργα αποτελούν οι
επιτύμβιες «μαύρες» στήλες, η διακοσμητική τεχνική των
οποίων όμως συνδέεται περισσότερο με τη ζωγραφική.
Πρόκειται για εγχάρακτες με κουκίδες ή συνεχείς γραμμές
παραστάσεις σε σκούρο γκρίζο τοπικό ασβεστόλιθο,
στις οποίες εικονίζονται νεκροί πολεμιστές τη στιγμή
της επίθεσης. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι αυτές του
Ρύγχωνος και του Μνάσονος από τη Θήβα (βάθρα 61-62).
Το θηβαϊκό εργαστήριο κατασκευής των «μαύρων»
στηλών έχει συνδεθεί με τον Θηβαίο χαλκοπλάστη και
ζωγράφο Αριστείδη, μαθητή του Πολύκλειτου. Στα
βάθρα 60, 63-65, παρουσιάζονται ανάγλυφες επιτύμβιες
στήλες (5ος-4ος αι. π.Χ.) κυρίως από τις Θεσπιές και τη
Θήβα, ορισμένες με έντονα αττικό χαρακτήρα.
Στην Προθήκη 139 ένας χάλκινος καθρέφτης από το
Ακραίφνιο παρέχει μια εικόνα της δεξιοτεχνίας των
βοιωτικών εργαστηρίων χαλκοτεχνίας στα μέσα περίπου
του 5ου αιώνα π.Χ.
Στην Προθήκη 140 εκτίθενται αγγεία με παραστάσεις
συμποσίου και κυνηγιού και αντικείμενα της καθημερινής ζωής των ανδρών, από τα οποία ξεχωρίζουν οι
στλεγγίδες (εξάρτημα αθλητών για τον καθαρισμό μετά
την άθληση) και το σύνολο των αστραγάλων (παιδικό

ΠΡΟΘΗΚΗ 133
Καβιρικός σκύφος
με παράσταση λατρευτικής
πομπής, ως κτέρισμα ταφής,
δ΄ τέταρτο 5ου αι. π.Χ. Θήβα

παιχνίδι και αντικείμενο μαντείας) από
το σπήλαιο των Λειβηθριδών Νυμφών
στην Αγία Τριάδα. Στην Προθήκη 141 ο
εντυπωσιακός μαρμάρινος καλυκωτός
κρατήρας από το Ακραίφνιο, ίσως είχε
εισαχθεί από την Αττική. Στην Προθήκη
142 παρουσιάζονται αντικείμενα σχετιζόμενα με τη ζωή
των γυναικών, όπως πυξίδα με σκηνή γαμήλιας πομπής,
πλαταγές (κουδουνίστρες), θήλαστρα, κοσμήματα και
αγγεία καλλωπισμού, καθώς και εικόνες της ιδεατής
γυναικείας ομορφιάς, όπως το γυναικείο πήλινο κεφάλι
με έντονα διατηρημένα χρώματα. Στην Προθήκη 143,
αφιερωμένη στη μουσική και το χορό, διακρίνεται η
ερυθρόμορφη λήκυθος με σκηνή χορεύτριας πυρρίχιου
χορού, βοιωτική μίμηση του Αθηναίου «Ζωγράφου του
Αχιλλέα», αγγεία με σκηνές χορού και ειδώλια ηθοποιών,
χορευτών και μουσικών.
Η τελευταία θεματική ενότητα αφορά στα ταφικά έθιμα
και καταλαμβάνει τις Προθήκες 144-151 έως την κλίμακα που οδηγεί στον εξώστη. Ξεχωρίζει η επιτύμβια στήλη
της Φιλοτέρας με το μωρό της από τις Αρχαίες Σίφαι
(βάθρο 68) και η αναπαράσταση γυναικείας πυράς με τα
κτερίσματά της από τη Θήβα (Προθ. 145). Στην Προθήκη
147 φιλοξενούνται χαρακτηριστικά κτερίσματα από ταφές
στην Αλίαρτο, τη Θήβα, τον Ελεώνα και τη Χαιρώνεια.
Βγαίνοντας ο επισκέπτης από το χώρο και λίγο πριν
ανέβει την κλίμακα, έχει την ευκαιρία να αντιπαραβάλλει
τα κτερίσματα από την ταφή ενός αγοριού και ενός
κοριτσιού από τη Θήβα (Προθ. 149-150). Τέλος, στην
Προθήκη 151 έχουν συγκεντρωθεί λήκυθοι λευκού
βάθους από το Ακραίφνιο και τη Θήβα, οι περισσότερες
εισηγμένες από την Αττική.

ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΒΑΘΡΟ 69
Κεφαλή γυναικείου αγάλματος,
3ος αι. π.Χ. Λιβαδειά

Κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου, η οποία
σημαδεύεται αρχικά από τη μακεδονική κυριαρχία και στη
συνέχεια από τη ρωμαϊκή, η Βοιωτία αποσύρεται σταδιακά από το προσκήνιο, συνεχίζοντας ωστόσο να αποτελεί θέατρο σημαντικών πολεμικών αντιπαραθέσεων.

Ελληνιστική
περίοδος

Η μακεδονική κυριαρχία είχε σοβαρές συνέπειες στην
πολιτική συγκρότηση του ελλαδικού χώρου, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από την Ελλάδα στην Ανατολή
και φέρνοντας στο προσκήνιο ευρείς πολιτικούς σχηματισμούς, με τη μορφή εκτεταμένων βασιλείων. Οι παλαιές
πόλεις–κράτη διατήρησαν τους πολιτειακούς θεσμούς
τους αλλά έχασαν τη δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού,
καθώς οι μονάρχες των ελληνιστικών βασιλείων επενέβαιναν συνεχώς στα εσωτερικά τους ζητήματα. Διατηρήθηκαν είτε ως κέντρα πολιτισμού, όπως π.χ. η Αθήνα,
είτε συνασπίστηκαν σε ομοσπονδίες (Αχαϊκή Συμπολιτεία,
Κοινό των Αιτωλών), σε κάθε περίπτωση ωστόσο με
μικρή δυνατότητα αυτονομίας. Μετά τη μάχη της Χαιρώνειας, ο Φίλιππος Β΄ ανασύστησε το Κοινό των Βοιωτών
με έδρα την Ογχηστό, δίχως τη συμμετοχή της Θήβας,
η οποία προσχώρησε πολύ αργότερα (287 π.Χ.) και
μετά την ανοικοδόμησή της. Κάθε πόλη εκπροσωπείτο
από ένα μόνο βοιωτάρχη, ενώ αργότερα, ο επώνυμος
άρχοντας αντικαταστάθηκε από τον στρατηγό, κατά το
πρότυπο της Αχαϊκής Συμπολιτείας.

ΠΡΟΘΗΚΗ 154
Κοσμήματα από χρυσό και ημιπολύτιμους
λίθους από «θησαυρό» στη Θήβα,
που περιελάμβανε και 457 νομίσματα.
Η απόκρυψή του πιθανόν έγινε κατά
τη διάρκεια της εισβολής του ρωμαίου
στρατηγού Μέτελλου στη Θήβα το 148 π.Χ.
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323 - 31 π.Χ.

Στη Βοιωτία οι ισορροπίες ανατράπηκαν βίαια. Η αρχή
των ελληνιστικών χρόνων βρίσκει τη Θήβα σωρό ερειπίων, ενώ ο Ορχομενός, οι Θεσπιές και οι Πλαταιές, πόλεις που η ίδια είχε καταστρέψει, επανοικίσθηκαν
από τους Μακεδόνες και αναπτύχθηκαν εκ νέου. Λίγο
αργότερα (316 π.Χ.) ξεκινά η ανοικοδόμηση της Θήβας

ΠΡΟΘΗΚΗ 161
Λάγυνος με γραπτό στεφάνι,
2ος αι. π.Χ.

από τον Κάσσανδρο, βασιλέα της Μακεδονίας, στον
έρανο του οποίου ανταποκρίνονται με θέρμη πόλεις
και ιδιώτες. Όμως στο αναδιοργανωμένο Κοινό των
Βοιωτών η Θήβα εισέρχεται μόνο κατά τη δεύτερη
δεκαετία του επόμενου αιώνα. Οι βοιωτικές πόλεις
συμμετείχαν κατ’ ανάγκη στους πολέμους μεταξύ των
διαδόχων του Αλεξάνδρου Γ’, συντασσόμενες με όποιον
εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Γενικά, η στάση τους
ήταν φιλομακεδονική, αν και το 197 π.Χ. αναγκάσθηκαν να συμμαχήσουν με τους Ρωμαίους εναντίον των
Μακεδόνων. Αργότερα (171 π.Χ.) όσες πόλεις συμμάχησαν με τον Μακεδόνα βασιλέα Περσέα κατά των
Ρωμαίων, υπέστησαν δεινή καταστροφή (Αλίαρτος,
Κορώνεια, Θίσβη) και το Κοινό των Βοιωτών διαλύθηκε.
Η αστάθεια που επικράτησε είχε αρνητικές επιπτώσεις
στην οικονομία. Ο πλούτος και κυρίως η γη συγκεντρώνεται σταδιακά στα χέρια των λίγων και έτσι δημιουργείται
μία νέα κυρίαρχη κοινωνική τάξη στη Βοιωτία.
Η Ρώμη καταλύει αρχικά το βασίλειο της Μακεδονίας
(168 π.Χ.) και στη συνέχεια κυριαρχεί και στη νότιο
Ελλάδα (146 π.Χ.). Το 148 π.Χ. η συμμαχία των Βοιωτών με τους Αχαιούς προκαλεί την εισβολή του Ρωμαίου
στρατηγού Μέτελλου και λίγο αργότερα του Μόμμιου
(146 π.Χ.). Τότε επιβλήθηκαν στη Βοιωτία φιλορωμαϊκά
καθεστώτα και βαριά φορολογία, με εξαίρεση κάποιες
πόλεις, όπως οι Θεσπιές, που έχαιραν ειδικής μεταχείρισης επειδή είχαν σταθεί στο πλευρό των Ρωμαίων.
Τον 1ο αιώνα π.Χ. οι πόλεμοι του βασιλιά του Πόντου
Μιθριδάτη εναντίον των Ρωμαίων και οι εμφύλιες συγκρούσεις των τελευταίων προξένησαν νέες καταστροφές στον ελλαδικό χώρο. Ο Σύλλας εισβάλλει στη

ΠΡΟΘΗΚΗ 159
Γυναικείο ειδώλιο με στεφάνι,
τέλος 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ. Αλίαρτος

ΠΡΟΘΗΚΗ 158
Μελαμβαφής κάνθαρος,
μέσα 3ου – τέλος 2ου αι. π.Χ. Λιβαδειά

Βοιωτία το 86 π.Χ. και αφαιρεί από τη Θήβα την μισή επικράτειά της. Η ειρήνη επήλθε με
την επικράτηση του Οκταβιανού Αυγούστου στη ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ.
Παρά τις ασταθείς πολιτικές συνθήκες, η οικονομική και πολιτιστική διεύρυνση που
επιτεύχθηκε προκάλεσαν την άνθηση της επιστήμης και των τεχνών. Κατά τους
ελληνιστικούς χρόνους ο ελληνικός πολιτισμός γίνεται οικουμενικός. Η αλεξανδρινή κοινή,
μια απλοποιημένη εκδοχή της αττικής διαλέκτου, καθιερώνεται ως η επίσημη γραπτή και
προφορική γλώσσα της ανατολικής Μεσογείου. Η Αθήνα παρέμεινε το αδιαμφισβήτητο
πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο, ενώ αναδύθηκαν νέα, όπως η Πέργαμος, η Έφεσος, η
Ρόδος και η Αλεξάνδρεια. Η τέχνη απεικονίζει πλέον τα συναισθήματα, ενδιαφέρεται για τα
καθημερινά στιγμιότυπα και εκφράζει δραματική ή ευτράπελη διάθεση.
Η πολυτέλεια ως κοινωνική αξία και η διεύρυνσή της στα μεσαία κοινωνικά στρώματα,
επέβαλε την ανάπτυξη της μαζικής παραγωγής. Προϊόντα καθημερινής, λατρευτικής αλλά
και ταφικής χρήσης παράγονται μαζικά και συχνά δίχως ιδιαίτερες καλλιτεχνικές αξιώσεις.
Στην κεραμική καθιερώνονται νέες τεχνικές διακόσμησης που συμβάλλουν στην αύξηση
της παραγωγής. Τα αγγεία είναι κατά κανόνα μελαμβαφή, με φειδωλή διακόσμηση απλών
φυτικών ή γεωμετρικών θεμάτων από επίθετο λευκό ή καστανέρυθρο πηλό (δυτικής
κλιτύος) ή εμπίεση διακόσμηση. Εμφανίστηκε μια νέα ομάδα αγγείων, οι «σκύφοι με
ανάγλυφη διακόσμηση», ως φθηνότερη εκδοχή των ακριβότερων μεταλλικών σκευών,
οι οποίοι επιπλέον παράγονταν εύκολα με μήτρες. Τα θέματα είναι κατά κανόνα φυτικά,
υπάρχουν όμως και εικονιστικές παραστάσεις αφηγηματικού, μυθολογικού και ερωτικού
περιεχομένου. Νέα σχήματα, όπως οι λάγυνοι και οι υδρίες τύπου “Hadra”, με μελανόγραφα
ή πολύχρωμα εξίτηλα διακοσμητικά θέματα, προορίζονταν συχνά για κτερίσματα τάφων.
Αδιαφιλονίκητο ταφικό δώρο ωστόσο αναδεικνύεται το μυροδοχείο, σε σχήμα ατράκτου.
Ο επισκέπτης, συνεχίζοντας την πορεία του εισάγεται στην αίθουσα των ελληνιστικών
χρόνων, όπου συναντά το μαρμάρινο γυναικείο κεφάλι του 3ου αιώνα π.Χ. από τη
Λιβαδειά (βάθρο 69). Η περιήγηση ξεκινά από αριστερά με αντικείμενα που σχετίζονται
με την πολιτειακή οργάνωση, όπως η στήλη με ονόματα των νέων Θεσπιέων, οι οποίοι
ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το έτος του άρχοντος του Κοινού των
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ΠΡΟΘΗΚΗ 159
Γυναικείο ειδώλιο με ιμάτιο και πλατύ κωνικό καπέλο, α΄ μισό 3ου αι. π.Χ. Θήβα

ΒΑΘΡΟ 77
Μακέτα μακεδονικού τάφου,
που βρίσκεται στην Τανάγρα

Βοιωτών Ισμηνία (βάθρο 71), το μολύβδινο σταθμίο από
το ιερό του Ποσειδώνα στην Ογχηστό (Προθ. 152) και
ο ετήσιος απολογισμός του ιππάρχου Πομπίδα (βάθρο
73). Με οξυπύθμενους εμπορικούς αμφορείς από τη Χίο,
την Κω και την Αττική στο βάθρο 74 και τις λιγοστές
οικονομίες ενός παιδιού από τη Θήβα (Προθ. 153)
παρουσιάζονται θέματα οικονομίας και εμπορίου.

ENOTHTA 9
Στη συνέχεια ο επισκέπτης κατευθύνεται στην ενότητα
όπου αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των πολεμικών
συγκρούσεων και η ανασφάλεια της ελληνιστικής εποχής. Από το επίγραμμα του ταφικού μνημείου για τον
Ακραιφνέα Εύγνωτο (βάθρο 76) μαθαίνουμε την ιστορία
του, καθώς αυτοκτόνησε όταν συνειδητοποίησε την
ήττα των συμπατριωτών του σε σύγκρουση με τους
Μακεδόνες, κοντά στο ιερό του Ποσειδώνα στην Ογχηστό, πιθανόν το 292 π.Χ. Ακολουθεί η μακέτα του τάφου
μακεδονικού τύπου της Τανάγρας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιγραφή με κατάλογο των δωρεών για την
ανοικοδόμηση της Θήβας, όπου μεταξύ των δωρητών
αναφέρεται η Μεσσήνη, η Μεγαλόπολη, η Αθήνα, ηγεμόνες και πολίτες ακόμη και από την Κύπρο (βάθρο 78).
Στις Προθήκες 154-155 εκτίθενται «θησαυροί». Ξεχωρίζει αυτός από τη Θήβα, αποτελούμενος από 457
νομίσματα και χρυσά κοσμήματα, ο οποίος απεκρύβη
ίσως κατά τη διάρκεια της εισβολής του Μετέλλου στη
Βοιωτία το 146 π.Χ.
Η Προθήκη 156 περιέχει αντικείμενα καθημερινής
χρήσης από οικίες και εργαστήρια της περιόδου, όπως
αγγεία, γουδοχέρια, αγνύθες, κλαδευτήρια και πήλινη
κυψέλη. Συμπληρωματική ψηφιακή διαδραστική

εφαρμογή ξεναγεί τον επισκέπτη σε μία τυπική ελληνιστική οικία.
Στην Προθήκη 157 παρουσιάζονται αντικείμενα που
σχετίζονται με τη μουσική και το χορό, ενώ στο βάθρο 80
εκτίθεται επιζωγραφισμένο ψηφιδωτό δάπεδο από τη
Θήβα με παράσταση αυλητή, νικητή μουσικών αγώνων.
Το θέμα της δουλείας σχολιάζεται στο βάθρο 81, με την
απελευθερωτική επιγραφή του 3ου αιώνα π.Χ. από τις
Θεσπιές. Ο επισκέπτης συνεχίζει τη γνωριμία με τον
ελληνιστικό κόσμο με την Προθήκη 158 και τη χαρακτηριστική κεραμική της περιόδου. Ξεχωρίζουν δύο
κύλικες με την επιγραφή ΦΙΛΙΑC, τα αγγεία με διακόσμηση «δυτικής κλιτύος» και οι σκύφοι με ανάγλυφη
διακόσμηση. Η Προθήκη 159 είναι αφιερωμένη στη
βοιωτική κοροπλαστική, η οποία γνωρίζει μεγάλη
ανάπτυξη με τις «Ταναγραίες». Μαζί με την Προθήκη 160,
η οποία περιέχει ειδώλια, αγγεία, κάτοπτρα και κοσμήματα, μας δίνουν μια εικόνα για την εμφάνιση και τις
ασχολίες των ενηλίκων, εφήβων και παιδιών.
Στην επόμενη αίθουσα δεξιά, τα βάθρα 82-88 προσφέρουν σύντομη εικόνα της γλυπτικής των ελληνιστικών
χρόνων. Στην Προθήκη 161 φιλοξενούνται αντικείμενα
που σχετίζονται με τα ταφικά έθιμα, ενώ στα βάθρα 89-91
παρουσιάζονται ταφικά αγγεία. Από τα επιτύμβια μνημεία ξεχωρίζουν οι χαρακτηριστικοί βοιωτικοί πώρινοι
θριγκοί, δηλαδή επιστέψεις που στερεώνονταν σε στενή
στήλη και έφεραν συχνά το όνομα του νεκρού σηματοδοτώντας τον τάφο του (βάθρο 92), τα ατρακτόσχημα
μυροδοχεία, ως δημοφιλή κτερίσματα, και η επιτύμβια
στήλη του ποιητή Καπίωνα (βάθρο 93).

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΡΟ 113
Επιτύμβια στήλη με πορτρέτο νέου,
σε δεύτερη χρήση τον 1ο αι. π.Χ.
Θήβα, οικόπεδο Τρικαλίτη
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Ο ελλαδικός χώρος αποτελεί πλέον ένα από τα πολλά
τμήματα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δίχως σημαντικό
ρόλο. Ωστόσο η μακροχρόνια ειρήνη (pax romana)
εξασφαλίζει ορισμένα οφέλη. Στη Βοιωτία ακμάζουν τα
λιμάνια του Κορινθιακού και του Ευβοϊκού Κόλπου και
λαμβάνεται αυτοκρατορική μέριμνα για τη λειτουργία
των αναχωμάτων της Κωπαΐδας.

Η ρωμαϊκή
κυριαρχία

Η επικράτηση του Οκταβιανού στη ναυμαχία του Ακτίου
(31 π.Χ.) σήμανε την πλήρη κυριαρχία της Ρώμης στην
ανατολική Μεσόγειο και τη μακροχρόνια ειρήνη. Στο
πλαίσιο της ρωμαϊκής διοίκησης η Στερεά Ελλάδα, η
Πελοπόννησος, η νότια Ήπειρος, τα Ιόνια νησιά και οι
Κυκλάδες εντάχθηκαν στην επαρχία της Αχαΐας με έδρα
την Κόρινθο. Οι επαρχίες διοικούνταν από συγκλητικούς,
ενώ οι πόλεις μπορούσαν να απευθύνονται απευθείας
στον αυτοκράτορα για την επίλυση σοβαρών θεμάτων,
για παράδειγμα συνοριακές διαφορές και φυσικές καταστροφές. Τα οικονομικά θέματα ρυθμίζονταν με αυτοκρατορικά διατάγματα, όπως το «διάταγμα» (edictum) του
αυτοκράτορα Διοκλητιανού σχετικά με τον καθορισμό
των ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών των αγαθών, αντίγραφα του οποίου βρέθηκαν στη Θήβα, τις Θεσπιές, τις
Πλαταιές και τη Λεβάδεια. Πολιτικοί λόγοι επέβαλαν τη
λατρεία του θεοποιημένου αυτοκράτορα και των μελών
της οικογένειάς του.

ΒΑΘΡΟ 94
Μαρμάρινη προτομή ιέρειας,
όπως υποδεικνύει η ταινία,
στροφίον, στα μαλλιά της,
περ. 150-160 μ.Χ. Θήβα

ΒΑΘΡΟ 98
Ανδριάντας του αυτοκράτορα Αδριανού,
2ος αι. μ.Χ. Κορώνεια
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ΒΑΘΡΟ 95
Η ενεπίγραφη στήλη
από το Ακραίφνιο περιέχει
τη «διακήρυξη ανεξαρτησίας» των Ελλήνων,
που εκφώνησε ο αυτοκράτορας Νέρων
στα Ίσθμια το 67 μ.Χ.

31 π.Χ. - 330 μ.Χ.

Οι πόλεις της Βοιωτίας διατήρησαν έναν βαθμό αυτοδιοίκησης, προσαρμόζοντας όμως τους θεσμούς στους
νόμους και τη διοίκηση της αυτοκρατορίας. Διατηρήθηκαν παλαιά αξιώματα, αλλά στη βουλή μετείχαν
ευκατάστατοι πολίτες αφοσιωμένοι στην πολιτική των
αυτοκρατόρων και ο δήμος αρκείτο στην επικύρωση των
προτάσεών της. Οι ίδιοι πολίτες αναλάμβαναν διάφορες

λειτουργίες, όπως η γυμνασιαρχία και η αγωνοθεσία, η
συντήρηση των ιερών και η
διοργάνωση εορτών. Το Κοινό
των Βοιωτών υποβαθμίστηκε
ουσιαστικά σε θρησκευτική
ένωση, με σκοπό την οργάνωση
αγώνων και εορτών και την
τέλεση της αυτοκρατορικής
λατρείας. Πολιτικά και οικονομικά η Θήβα έχει περάσει
πλέον στο περιθώριο, ενώ αντίθετα ακμάζουν οι Θεσπιές, η Τανάγρα, οι Πλαταιές, η Ακραίφια, η Λεβάδεια,
η Χαιρώνεια και τα επίνεια του Κορινθιακού Κόλπου
– Κρεύσις (Λιβαδόστρα), Σίφαι (Αλυκή), Θίσβη – και του
Ευβοϊκού – Ανθηδόνα και Δήλιον (Δήλεσι) – εξυπηρετώντας το εμπόριο.
Στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού (117-138 μ.Χ.)
και των διαδόχων του (138-180 μ.Χ.) σημειώνεται σε
όλη την αυτοκρατορία πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη. Από το τέλος όμως του 2ου και κατά τον 3ο
αιώνα μ.Χ. εντάθηκαν οι πόλεμοι στα σύνορα της
αυτοκρατορίας και οι βαρβαρικές επιδρομές, με αποτέλεσμα την αύξηση των φόρων, την ερήμωση της υπαίθρου και την περαιτέρω αποδυνάμωση των πόλεων
της μητροπολιτικής Ελλάδας. Η αναδιοργάνωση της
αυτοκρατορίας από τον Διοκλητιανό (284-305 μ.Χ.) και
η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο (330 μ.Χ.) δεν είχαν ιδιαίτερο αντίκτυπο στην περιοχή
της Βοιωτίας. Σχετικά περιθωριοποιημένη, η Βοιωτία
δέχτηκε την επίσκεψη δύο μόνον αυτοκρατόρων, του
Νέρωνα (66-67 μ.Χ.) και του Αδριανού (125 μ.Χ.). Τον 3ο
αιώνα μ.Χ. υπό την απειλή των βαρβαρικών επιδρομών,

ΒΑΘΡΟ 103
Μαρμάρινο γυναικείο ακέφαλο άγαλμα,
α΄ μισό 1ου αι. μ.Χ.
Ιερό Αυλιδείας Αρτέμιδος

ΒΑΘΡΟ 102
Χάλκινη μπανιέρα που βρέθηκε
σε δεύτερη χρήση σε ταφή,
ρωμαϊκών χρόνων, Θήβα

τα τείχη διαφόρων πόλεων, όπως των Θεσπιών και Πλαταιών, ενισχύονται ή χτίζονται εκ
νέου. Ωστόσο το 267 μ.Χ. η Λεβάδεια καταστρέφεται από την επιδρομή των Ερούλων
και η περιοχή λεηλατείται.
Η καθημερινή ζωή σημαδεύεται από έντονη κοινωνική ανισότητα. Το μεγαλύτερο τμήμα
του πληθυσμού στη Βοιωτία ζει φτωχικά καλλιεργώντας τη γη που ανήκει σε γαιοκτήμονες,
ενώ ο αριθμός των εμπόρων και των βιοτεχνών στις πόλεις είναι σχετικά μικρός.
Την υψηλότερη κοινωνική θέση κατέχουν οι πλούσιοι γαιοκτήμονες. Τμήματα μεγάλων
αγροικιών έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία της Βοιωτίας (Ακραίφνιο, Χαιρώνεια,
Τανάγρα, Τιλφούσιο). Πρόκειται για κτήρια μεικτού χαρακτήρα, με ταυτόχρονη χρήση
κατοικίας, βιοτεχνικής παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Ένας από τους
σημαντικότερους συγγραφείς της εποχής θεωρείται ο Πλούταρχος από τη Χαιρώνεια, από
τα έργα του οποίου (Ηθικά και Βίοι Παράλληλοι) αντλούμε πολλά στοιχεία σχετικά με τη
ρωμαϊκή διοίκηση, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην επαρχία της Αχαΐας.
Από τους διάφορους τομείς της τέχνης, η γλυπτική εκφράζει καλύτερα το πνεύμα της
εποχής. Ιδιαίτερα δημοφιλή γίνονται τα πορτρέτα, τα χαρακτηριστικά των οποίων
αρχικά αποδίδονται εξατομικευμένα, σχεδόν ρεαλιστικά, ακολουθώντας τη ρωμαϊκή
παράδοση. Αργότερα εμφανίζονται περισσότερα εξιδανικευμένα. τα πορτρέτα μάλιστα των αυτοκρατόρων συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά που οι ίδιοι επιθυμούν να
προβάλλουν, όπως πυγμή, δύναμη κτλ. Εργαστήρια γλυπτικής λειτουργούν σε αρκετές
βοιωτικές πόλεις, παράγοντας κυρίως επιτύμβιες στήλες και πορτρέτα. Ορισμένες
κατηγορίες επιτυμβίων γλυπτών (π.χ. σαρκοφάγοι) προέρχονται συχνά από ξένα εργαστήρια, κυρίως αττικά.
Η κεραμική, ως καλλιτεχνική έκφραση, έχει περάσει ήδη στο περιθώριο και προορίζεται
μόνο για την εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών. Η μαζική παραγωγή τυποποιημένων
κεραμικών προϊόντων εντάθηκε και τα κέντρα παραγωγής πολλαπλασιάστηκαν. Τα
αγγεία είναι πλέον κυρίως αβαφή ή με ερυθρό επίχρισμα και ενίοτε φέρουν εγχάρακτη ή
ανάγλυφη διακόσμηση (terra sigillata). Στη Βοιωτία κεραμικοί κλίβανοι έχουν εντοπιστεί στο
Ακραίφνιο και στο παραλιακό Δήλιον. Τέλος, γενικεύτηκε η χρήση του γυαλιού (η οποία
έως τότε ήταν περιορισμένη) για την κατασκευή μικρού μεγέθους οικιακών σκευών,
με την τεχνική της ελεύθερης εμφύσησης ή εμφύσησης σε μήτρα.
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ΠΡΟΘΗΚΗ 165
Γυάλινα μυροδοχεία
και αγγείο,
1ος-2ος αι. μ.Χ. Θήβα

Η ενότητα των ρωμαϊκών χρόνων υποδέχεται τον επισκέπτη με την χαρακτηριστική προτομή μίας ιέρειας
(βάθρο 94). Κατόπιν παρουσιάζεται η πολιτειακή δομή
στη ρωμαϊκή Βοιωτία και η αυτοκρατορική λατρεία.
Η ενεπίγραφη στήλη από το Ακραίφνιο στο βάθρο 95
περιέχει τη «διακήρυξη ανεξαρτησίας» των Ελλήνων,
που εκφώνησε ο αυτοκράτορας Νέρων στα Ίσθμια το
67 μ.Χ., ενώ στο τιμητικό ψήφισμα από το Ακραίφνιο
του 1ου αιώνα μ.Χ. (βάθρο 96) τιμώνται δύο ευεργέτες,
ο Δημήτριος και ο Εμπέδωνας, οι οποίοι σε περίοδο
οικονομικής στενότητας πρόσφεραν στην πόλη μία σειρά από υπηρεσίες. Νομίσματα από «θησαυρό» εκτίθενται
στην Προθήκη 163. Η προτομή του αυτοκράτορα
Αδριανού κοσμεί το εντυπωσιακό μετάλλιο, το οποίο
ίσως ήταν εγκιβωτισμένο σε τείχος (αρ. 99), ενώ στο
χώρο δεσπόζει ο ανδριάντας του αυτοκράτορα Αδριανού
από την Κορώνεια (αρ. 98).
Οι δύο εικονιστικές κεφαλές (Προθ. 162) είναι χρακτηριστικές της τέχνης της εποχής. Η Προθήκη 164 φιλοξενεί
κεραμική και λύχνους με μήτρα, οι ωραιότεροι από τους
οποίους προέρχονται από τη Χαιρώνεια, και αντίστοιχα η
Προθήκη 165 χαρακτηριστικά προϊόντα υαλουργίας και
κεραμικής. Στην Προθήκη 166 παρουσιάζεται η οικιστική
οργάνωση με αντικείμενα από αγροικίες και περιαστικές
οικίες, όπως κεραμική, μαχαίρια, δρεπάνι, καρφιά, αμφορείς, σφονδύλια, υφαντικά βάρη και νομίσματα. Ξεχωρίζει το χρυσόδετο σφραγιστικό δακτυλίδι με παράσταση
της “Fortuna” (Τύχη). Αγαλμάτια του Ερμαφρόδιτου
εκτίθενται στο βάθρο 101 και μία χάλκινη σαρκοφάγος
(λουτήρας) στο βάθρο 102. Στη συνέχεια ο επισκέπτης
εισάγεται στη λατρεία το ιερό της Αρτέμιδος Αυλιδείας,
που άκμαζε στους ρωμαϊκούς χρόνους. Εκτίθεται το

άγαλμα αυτοκράτειρας στον τύπο της Αρτέμιδος (βάθρο
103) και άγαλμα ιέρειας (βάθρο 104) στον τύπο της
«μικρής Ηρακλειώτισσας», που είχε τοποθετηθεί σε βάθρο
άλλου αφιερώματος, της ιέρειας Ζωπυρείνας, με αρχική
επιγραφή «Ο Μνάσων και η Αθηνώ αφιέρωσαν την
κόρη Ζωπυρείνα στο ιερό της Αυλιδείας Αρτέμιδος, να
υπηρετεί τη θεά ως ιέρεια».
Ακολουθεί μία σειρά λίθινων γλυπτών σχετικών με
ανατολικές θεότητες (Όσιρις, Ίσιδα, Σαβάζιος και Κυβέλη)
στα βάθρα 105-108, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα διαδομένες
την αυτοκρατορική περίοδο.
Στην επόμενη θεματική ενότητα παρουσιάζονται τα ταφικά έθιμα της ρωμαϊκής περιόδου, με χαρακτηριστικά
κτερίσματα (Προθ. 167-167α), κυψέλη ως ταφικό αγγείο
(βάθρο 109) και επιτύμβια μνημεία (κιονίσκοι, μαρμάρινη
οστεοθήκη και βωμός με την προσφιλή στη Βοιωτία
παράσταση ήρωα-ιππέα) (βάθρα 110-112). Τέλος, στο
βάθρο 113 εκτίθεται επιτύμβια στήλη με το εντυπωσιακό
ζωγραφικό πορτρέτο του νεαρού Θεόδωρου, ενώ στην πίσω πλευρά επαναλαμβάνεται το όνομα, χωρίς παράσταση.
Ολοκληρώνοντας την περιήγηση και καθώς η αίθουσα
είναι αδιέξοδη, ο επισκέπτης πρέπει να επιστρέψει προς
την ενότητα των ελληνιστικών χρόνων και μόλις συναντήσει το επιζωγραφισμένο ψηφιδωτό δάπεδο, στο
βάθρο 80, να στραφεί δεξιά προς την αίθουσα της
πρωτοβυζαντινής περιόδου, στην οποία εισάγεται από
έναν μικρό προθάλαμο χωρισμένο από τους ελληνιστικούς χρόνους με αδιαφανές γυάλινο παραπέτασμα.

ΕΝΟΤΗΤΑ
Ψηφιδωτό δάπεδο
με τις προσωποποιήσεις μηνών
(λεπτομέρεια),
α΄ τέταρτο 6ου αι. μ.Χ. Θήβα

ΠΡΟΘΗΚΗ 168
Σόλιδος (χρυσό νόμισμα) Ιουστινιανού Α΄,
527-537 μ.Χ. Θήβα

Πρωτοβυζαντινοί
χρόνοι

Σφραγίδες άρτου,
6ος-7ος αι. μ.Χ. Θήβα
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324 - 565 μ.Χ.
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Θωράκιο τέμπλου
με παράσταση κριών
εκατέρωθεν σταυρού,
5ος-6ος αι. μ.Χ. Χαιρώνεια

Τον 4ο αιώνα κοσμοϊστορικά γεγονότα σηματοδοτούν
το τέλος του αρχαίου κόσμου και τη μετάβαση στο
«Βυζάντιο», το χριστιανικό κράτος της ελληνορωμαϊκής
Ανατολής που αναδύεται από τους κόλπους της
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Το απέραντο Βυζαντινό κράτος, φυσικός διάδοχος του
ρωμαϊκού, εκτεινόμενο στις τρεις ηπείρους της Μεσογείου, πρωταγωνιστεί επί έντεκα αιώνες στην ιστορική
της εξέλιξη. Στο απόγειό του φθάνει τον 6ο αιώνα,
επί Ιουστινιανού Α΄ (527-565 μ.Χ.), αυτοκράτορα με
μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες. Τον 7ο και τον 8ο
αιώνα ακολουθεί μακρά περίοδος με αναταραχές και
ανακατατάξεις, οι λεγόμενοι σκοτεινοί χρόνοι.
Η Βοιωτία, περιοχή ακμάζουσα και πυκνοκατοικημένη,
υπάγεται διοικητικά στην επαρχία Αχαΐας. Η καλλιέργεια
της εύφορης βοιωτικής γης αποτελεί την κύρια ενασχόληση των κατοίκων, ενώ παράλληλα ευνοείται η
άνθηση του εμπορίου. Από τα λιμάνια του Κορινθιακού
και του Ευβοϊκού κόλπου, τοπικά προϊόντα, όπως
σιτάρι, λάδι και κρασί, καταλήγουν στις αγορές των
μεγάλων κέντρων της αυτοκρατορίας. Ψηφοθέτες,
οικοδόμοι, μαρμαρογλύπτες, κεραμείς και πλήθος
άλλων επαγγελματιών συνθέτουν την ποικιλία των
δραστηριοτήτων της εποχής. Τη σταδιακή επικράτηση
της νέας χριστιανικής θρησκείας μαρτυρεί το πλήθος
των βασιλικών - κυρίαρχου αρχιτεκτονικού τύπου των
εκκλησιαστικών κτηρίων της περιόδου - που έχουν
αποκαλυφθεί σε ολόκληρη τη Βοιωτία και κοσμούνται
με περίτεχνα γλυπτά και ψηφιδωτά δάπεδα.
Μετά το τέλος του 6ου αιώνα και έπειτα από μια περίοδο
ανάπτυξης, η Βοιωτία συρρικνώνεται δημογραφικά και
σταδιακά παρακμάζει. Παράλληλα, εγκαθίστανται στην
περιοχή Σλάβοι.

Ο επισκέπτης συνεχίζει την πορεία του μέσω της αίθουσας
των ελληνιστικών–ρωμαϊκών χρόνων (ενότητες 9-10),
από τις οποίες η ενότητα 11 διαφοροποιείται με γυάλινο
παραπέτασμα. Στις Προθήκες 168-169 εκτίθενται νομίσματα και «θησαυροί» της εποχής, καθώς και αντικείμενα καθημερινής χρήσης από την Αντίκυρα, αντιπροσωπευτικό μεγάλο λιμάνι της περιόδου (Προθ. 170-171).
Κατόπιν ο επισκέπτης μπορεί να δει γλυπτά από
εκκλησιαστικά κτήρια της περιόδου και αντικείμενα που
συνδέονται με τη νέα χριστιανική θρησκεία (Προθ. 172,
βάθρα 116-123), ενώ στις Προθήκες 173-176 και στο
βάθρο 124 παρουσιάζονται αντικείμενα σχετικά με τα
ταφικά έθιμα της εποχής.
Στην αίθουσα δεσπόζει το εντυπωσιακό ψηφιδωτό
δάπεδο με τις προσωποποιήσεις τεσσάρων μηνών
και σκηνή κυνηγιού (α΄ τέταρτο 6ου αι.), το οποίο υπογράφουν ο Δημήτριος και ο Επιφάνης, επικεφαλής ενός
οργανωμένου και ακμαίου εργαστηρίου ψηφοθετών
της περιόδου. Στον ίδιο χώρο υπάρχει διαδραστική
ψηφιακή εφαρμογή για την τέχνη του ψηφοθέτη,
προβολή με τα ψηφιδωτά δάπεδα της Βοιωτίας, ενώ
στις Προθήκες 178-179 παρουσιάζονται σύγχρονα υλικά
και εργαλεία ενός ψηφοθέτη, καθώς και αντίγραφο–
μακέτα ψηφιδωτού δαπέδου από τη Θήβα με τα στάδια
κατασκευής ενός ψηφιδωτού.
Η έκθεση των πρωτοβυζαντινών χρόνων ολοκληρώνεται
με σκεύη της καθημερινής ζωής (βάθρα 125-127) και
με αντικείμενα που συνδέονται με το επάγγελμα του
οικοδόμου (Προθ. 180), του μαρμαρογλύπτη (Προθ. 181)
και του κεραμέα (βάθρο 128 και Προθ. 182-183).

ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΠΡΟΘΗΚΗ 186
Μολυβδόβουλλο του μητροπολίτη Θηβών
Ιωάννη Καλοκτένη, β΄ μισό 12ου αι. μ.Χ.

Μετά το τέλος της θρησκευτικής έριδας της Εικονομαχίας (726-843), το Βυζάντιο, περιορισμένο πλέον
στις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας, αποκτά
μεγαλύτερη ομοιογένεια και φθάνει σε μεγάλη ακμή.
Η χριστιανική θρησκεία, η ελληνική γλώσσα και η
ελληνορωμαϊκή παράδοση διέπουν την κρατική οργάνωση, τον καθημερινό βίο, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Μεσοβυζαντινή
περίοδος

ΠΡΟΘΗΚΗ 184
Αργυρό πινάκιο με σφραγίδες στη βάση
της αυτοκράτειρας Ειρήνης της Αθηναίας
και του Ιωάννη, βασιλικού σπαθάριου
και χαρτουλάριου του σακελλίου,
780-797 μ.Χ. Θήβα

Από τον 9ο αιώνα, η αυτοκρατορία διαθέτει ανθηρή
οικονομία, ισχυρή στρατιωτική οργάνωση και σύνθετο
κρατικό μηχανισμό υπό τον απόλυτο έλεγχο του
αυτοκράτορα. Αντίστοιχα, στην κεφαλή της Εκκλησίας
βρίσκεται ο Πατριάρχης. Το Βυζάντιο, με χαρακτήρα
οικουμενικό και ακτινοβολία σε όλο τον τότε γνωστό
κόσμο, αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο του καιρού του. Στη βασιλίδα των πόλεων,
την Κωνσταντινούπολη, ανθίζουν τα γράμματα, οι τέχνες,
οι επιστήμες και η φιλοσοφική σκέψη.
Η Βοιωτία, μετά τα ταραγμένα χρόνια των λεγόμενων
σκοτεινών χρόνων (7ο-8ο αι.), παραμένει σημαντικό πολιτικο-οικονομικό κέντρο. Από τα τέλη του 7ου
αιώνα υπάγεται στη μεγάλη διοικητική και στρατιωτική
περιφέρεια του «Θέματος της Ελλάδoς», που περιλαμβάνει την Αττική, την Εύβοια και άλλες περιοχές του κεντρικού ελλαδικού χώρου. Στα τέλη του 9ου αιώνα πρωτεύουσα του θέματος ορίζεται η Θήβα, η οποία αργότερα
(τέλος 10ου - αρχές 11ου αι.), αναδεικνύεται και σε εκκλησιαστική μητρόπολη.

ΒΑΘΡΟ 142
Αμφίγλυφο θωράκιο τέμπλου, 872/3 μ.Χ.
Ναός Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
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ΒΑΘΡΟ 142
Ημικυκλική πλάκα με παράσταση
της Θεοτόκου δεομένης.
Από προσκυνητάρι ή από τύμπανο
θύρας βυζαντινής εκκλησίας,
τέλος 10ου - αρχές 11ου αι. μ.Χ.

Στη Βοιωτία εγκαθίστανται σημαντικοί κοσμικοί και
εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της επαρχιακής διοίκησης της αυτοκρατορίας, όπως ο στρατηγός του

μέσα 9ου αι. - 1204 μ.Χ.

Θέματος της Ελλάδας, που διορίζεται απευθείας από
τον αυτοκράτορα. Από τους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους ξεχωρίζει για την κοινωφελή δράση και το
πολύπλευρο έργο του ο πολιούχος σήμερα άγιος της
Θήβας Ιωάννης Καλοκτένης, μητροπολίτης κατά το
δεύτερο μισό του 12ου αιώνα.
Η Βοιωτία κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους γνωρίζει
μεγάλη οικονομική και εμπορική ακμή. Στην περιοχή
δραστηριοποιούνται κάθε είδους τεχνίτες και βιοτέχνες,
ενώ έμποροι, ντόπιοι και ξένοι, διακινούν ποικίλα
προϊόντα. Πολύτιμες πληροφορίες για την αγροτική
οικονομία της περιοχής παρέχει το Κτηματολόγιο των
Θηβών, ένας επίσημος κρατικός φορολογικός κατάλογος
(τέλος 11ου - αρχές 12ου αι.), στον οποίο καταγράφονται
οι μεγάλοι γαιοκτήμονες της Βοιωτίας και οι κατάλληλες
για καλλιέργεια και κτηνοτροφία εκτάσεις που αυτοί
κατείχαν.
Η Θήβα κατά τους βυζαντινούς χρόνους αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα μεταξοπαραγωγικά κέντρα της
αυτοκρατορίας. Η παραγωγή υψηλής ποιότητας μεταξωτών προσελκύει το ενδιαφέρον ξένων εμπόρων, κυρίως
Βενετών, μόνιμα εγκατεστημένων στην πόλη. Οι ιστορικοί
της εποχής μιλούν με θαυμασμό για τις ικανότητες των
ντόπιων μεταξουργών, ανάμεσά τους και Εβραίων. Όταν
μάλιστα το 1147 ο Νορμανδός βασιλιάς Ρογήρος Β΄
κατέλαβε την Θήβα, μετέφερε στη Σικελία πολλούς από
τους ειδικευμένους τεχνίτες της πόλης, προκειμένου να
αναπτύξουν εκεί την τέχνη της μεταξουργίας.

ΒΑΘΡΟ 132
Εφυαλωμένα πινάκια,
τέλος 12ου – αρχές 13ου αι. μ.Χ. Θήβα

ΠΡΟΘΗΚΗ 188
Επιχρυσωμένο δακτυλίδι-σφραγίδα
με δεητική επιγραφή,
πριν από τις αρχές του 13ου αι. μ.Χ.
Σκουλαρίκια, 11ος - 12ος αι. μ.Χ.

Στη Βοιωτία διατηρείται ένας μεγάλος αριθμός μεγάλων μοναστικών συγκροτημάτων
και εκκλησιών, κοσμημένων με περίτεχνα γλυπτά, λαμπρά ψηφιδωτά και τοιχογραφίες,
μαρτυρώντας τον πλούτο του τόπου αλλά και την άμεση σχέση του με τα καλλιτεχνικά
εργαστήρια της πρωτεύουσας. Την ακμή της βυζαντινής τέχνης σηματοδοτούν ο ναός της
Παναγίας Σκριπούς στον Ορχομενό (873/4), ένα από τα πρωιμότερα μνημεία της περιόδου
σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, καθώς επίσης η μονή του Οσίου Λουκά, εγγεγραμμένη
σήμερα στον Παγκόσμιο Κατάλογο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Η ίδια η Θήβα διέθετε ένα μεγάλο αριθμό εκκλησιών, από τις οποίες ωστόσο δεν σώζεται
καμιά ακέραιη, λόγω κυρίως των ιστορικών περιπετειών της πόλης και των καταστρεπτικών
σεισμών του 19ου αιώνα. Η αρχαιολογική έρευνα έχει φέρει στο φως μέχρι σήμερα τα
κατάλοιπα 26 εκκλησιών, αποκαλυπτικών του οικοδομικού οργασμού της πόλης. Αρκετές διαθέτουν πλούσια μαρμαροθετημένα δάπεδα και εξαιρετικής ποιότητας γλυπτό και
τοιχογραφικό διάκοσμο. Την ακμή της βυζαντινής γλυπτικής στη Βοιωτία μαρτυρούν τα
αξιόλογα τοπικά εργαστήρια γλυπτικής της περιόδου, όπως το λεγόμενο «θηβαϊκό» του
τέλους του 9ου αιώνα ή «του Οσίου Λουκά» των αρχών του 11ου αιώνα. Η δράση τους
αναγνωρίζεται και σε άλλες κοντινές της Βοιωτίας περιοχές, όπως η Εύβοια και η Φθιώτιδα,
παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην άνθιση της γλυπτικής ολόκληρου του ελλαδικού χώρου.
Τους μεσοβυζαντινούς χρόνους η ζωή στη βοιωτική ύπαιθρο συνεχίζεται ακμαία. Τα
αρχαιολογικά δεδομένα, που συνεχώς εμπλουτίζονται, σε συνδυασμό με τις γραπτές πηγές,
μαρτυρούν την ύπαρξη ενός πυκνού δικτύου μικρών ή μεγαλύτερων σε έκταση οικισμών
σε ολόκληρη τη Βοιωτία. Οι περισσότεροι από αυτούς παρουσιάζουν διαχρονική κατοίκηση
και αναπτύσσονται στη θέση προγενέστερων οικισμών της αρχαιότητας.
Στην έκθεση αντιπροσωπεύονται τρεις σημαντικοί οικισμοί της Βοιωτίας, η Θίσβη, η
Ξηρονομή και το Ακραίφνιο. Η Θίσβη με τη μακραίωνη αρχαία ιστορία, το Καστόριον
όπως μετονομάζεται τους βυζαντινούς χρόνους, παραμένει μια σημαντική κώμη, στην
οικονομική άνθιση της οποίας συμβάλλει αποφασιστικά η αλίευση και επεξεργασία της
πορφύρας, του κοχυλιού από το οποίο παράγεται η ομώνυμη χρωστική, απαραίτητη
για τη βαφή των πορφυρών μεταξωτών υφασμάτων που παράγονταν στη Θήβα. Στη
Ξηρονομή, σε μικρή απόσταση από τη Θίσβη, αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα εκκλησίας του
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ΠΡΟΘΗΚΗ 188
Χάλκινος σταυρός – λειψανοθήκη,
11ος αι. μ.Χ. Θήβα

πρώτου μισού του 10ου αιώνα, σε χαρακτηριστικό για
την εποχή αρχιτεκτονικό τύπο (μεταβατικός σταυροειδής
εγγεγραμμένος με τρούλλο) και τμήμα μικρού νεκροταφείου ενός άγνωστου μέχρι σήμερα βυζαντινού οικισμού. Σε μικρή απόσταση από το σημερινό Ακραίφνιο
και παραπλεύρως της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,
εκτεταμένες ανασκαφικές έρευνες έφεραν στο φως τα
κατάλοιπα βυζαντινού αγροτικού οικισμού κτισμένου
στα ανατολικά της λίμνης Κωπαῒδας, με διάρκεια ζωής
από το 10ο έως τα τέλη του 13ου αιώνα.
Ο επισκέπτης στην ενότητα 12 θα δει πρώτα το ιδιαίτερα
σημαντικό αργυρό πινάκιο που βρέθηκε στη Θήβα
(Προθ. 184) με σφραγίδες της αυτοκράτειρας Ειρήνης
της Αθηναίας, της πρώτης γυναίκας που ανήλθε στο βυζαντινό θρόνο, και του ανώτερου κρατικού αξιωματούχου
Ιωάννη, βασιλικού σπαθαρίου και χαρτουλάριου του
σακελλίου, χρονολογούμενο στα 780-797. Ακολουθούν
αντικείμενα που συνδέονται με τη δράση κρατικών και
εκκλησιαστικών αξιωματούχων στη Βοιωτία, όπως η
επιγραφή από το ναό του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου,
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θήβας (872/3)
που κτίστηκε με δαπάνη του κρατικού αξιωματούχου,
βασιλικού κανδιδάτου Βασίλειου (βάθρο 129). Στην
Προθήκη 186 εκτίθενται μολυβδόβουλλα, από τα οποία
ξεχωρίζει εκείνο του μητροπολίτη της Θήβας Ιωάννη
Καλοκτένη (Προθ. 186), καθώς επίσης χαρακτηριστικά νομίσματα της περιόδου, που αντανακλούν την
οικονομική ευμάρεια της περιοχής. Στην Προθήκη 187
και στο βάθρο 130, παρουσιάζονται αντικείμενα που
συνδέονται με το εμπόριο και την οικονομία της Βοιωτίας,
όπως ζυγοί και αμφορείς. Ακολουθούν οι Προθήκες 188189 με περίτεχνα κοσμήματα, αντικείμενα καλλωπισμού

και εξαρτήματα ένδυσης που αντανακλούν την αγάπη
των Βυζαντινών για καλλωπισμό, παρά τους περιορισμούς που έθεταν συχνά οι Πατέρες της Εκκλησίας.
Στην τελευταία προθήκη εκτίθενται αντιπροσωπευτικά
εργαλεία της διαχρονικής ενασχόλησης των γυναικών
με τη ραπτική και την υφαντουργία, ενώ στο βάθρο
131 εργαλεία για τις αγροτικές ασχολίες, τη βάση της
οικονομίας της εποχής.
Στη συνέχεια, ψηφιακή προβολή με θέμα τη βυζαντινή
πόλη εισάγει τον επισκέπτη στην οργάνωση ενός βυζαντινού νοικοκυριού. Πήλινα επιτραπέζια και μαγειρικά
σκεύη (βάθρα 132-134) και αντικείμενα από τον εξοπλισμό ενός βυζαντινού σπιτιού (Προθ. 190-191) συνθέτουν την εικόνα του εσωτερικού μιας βυζαντινής οικίας.
Στην Προθήκη 192 εκτίθενται αντικείμενα που συνδέονται με τη διασκέδαση που δεν έλειπε από τη ζωή των
Βυζαντινών.
Στην επομένη θεματική ενότητα, με θέμα τη διακόσμηση
των βυζαντινών ναών (βάθρα 135-142, 154-155),
εκτίθενται αξιόλογα γλυπτά και τοιχογραφίες από τη
Θήβα, ενώ στην Προθήκη 193 αντικείμενα που συνδέονται με την ιδιωτική ευλάβεια των κατοίκων της πόλης.
Στη συνέχεια η έκθεση είναι αφιερωμένη στη Θίσβη,
το Ακραίφνιο και την Ξηρονομή, σε συσχετισμό με τις
Προθήκες 194-201 όπου εκτίθενται αντικείμενα από
τους δύο τελευταίους οικισμούς. Η ενότητα 12 ολοκληρώνεται με διαδραστική προβολή για τα βυζαντινά
μνημεία της Βοιωτίας και κλείνει με την Προθήκη 201α
όπου εκτίθεται φύλλο χειρογράφου από ευαγγελιστάριο
(λειτουργικό βιβλίο) των αρχών του 14ου αιώνα.

ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΒΑΘΡΟ 146
Κιονόκρανο με αγγέλους,
πιθανώς από προσκυνητάρι ή ταφικό μνημείο
εκκλησιαστικού κτηρίου του λατινικού δόγματος,
13ος αι. μ.Χ. Θήβα

ΠΡΟΘΗΚΗ 205
Τορνέσιο του δούκα Γκυ Β΄ντε λα Ρος
ή του Γκωτιέ Α΄ Βριέννιου,
περ. 1307-1311 μ.Χ. Νομισματοκοπείο Θήβας.

Η περίοδος των
Δυτικών κυρίαρχων

ΠΡΟΘΗΚΗ 202
«Θησαυρός» βενετικών νομισμάτων,
χρονολογία απόκρυψης περ. 1400 μ.Χ. Θήβα
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ΠΡΟΘΗΚΗ 202Α
Εφυαλωμένη κούπα
με παράσταση πολεμιστή,
τέλος 12ου - αρχές 13ου αι. μ.Χ. Θήβα

1204 - 1460 μ.Χ.

Το 1204, με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από
τους Σταυροφόρους, η Βυζαντινή αυτοκρατορία καταλύεται και στα εδάφη της Σταυροφόροι και Βενετοί
ιδρύουν έναν μεγάλο αριθμό φραγκικών και λατινικών
κρατιδίων.
Η Βοιωτία, με τις γειτονικές Αττική και Μεγαρίδα,
περιέρχεται στο κράτος που ιδρύει ο Φράγκος ιππότης
Όθωνας ντε λα Ρος (περ. 1204-1225), γνωστό ως
Δουκάτο των Αθηνών, που με πρωτεύουσα τη Θήβα
αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα κρατίδια
του ελλαδικού χώρου.
Τα επόμενα χρόνια θα είναι ταραχώδη· το 1311 Καταλανοί μισθοφόροι στρατιώτες στρέφονται εναντίον
των Φράγκων και το Δουκάτο περιέρχεται στη δικαιοδοσία τους. Το 1380 μισθοφόροι στρατιώτες από τη
Ναβάρρα της Ισπανίας εκδιώκουν τους Καταλανούς
παραμένοντας για σύντομο χρονικό διάστημα στην
περιοχή. Το 1388 περίπου το Δουκάτο περιέρχεται
στη φλωρεντινή οικογένεια των Ατζαγιόλι, οι οποίοι
μεταφέρουν την πρωτεύουσά του στην Αθήνα, μέχρι
το 1460, οπότε οι Οθωμανοί καταλύουν οριστικά τη
μακρόχρονη παρουσία των Δυτικών στην περιοχή.
Οι δυτικοί ηγεμόνες εφαρμόζουν στη Βοιωτία το
φεουδαρχικό σύστημα διακυβέρνησης, διαιρώντας
τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της υπαίθρου σε μικρούς
κλήρους που διανέμονται σε ιππότες, επιφορτισμένους
με τη στρατιωτική άμυνα της περιοχής. Στη Θήβα
ενθρονίζεται Λατίνος αρχιεπισκόπος, ενώ ο ορθόδοξος
κλήρος αντικαθίσταται με καθολικό. Οι ορθόδοξοι,
ωστόσο, γηγενείς πληθυσμοί εξακολουθούν να ασκούν
την πίστη τους, όπως φανερώνει ο μεγάλος αριθμός
τοιχογραφημένων εκκλησιών της περιόδου.

ΒΑΘΡΟ 149
Μολύβδινο κάλυμμα κιβωτιδίου,
πιθανώς λειτουργικής χρήσης,
με λατινικές επιγραφές και τις
παραστάσεις του Ευαγγελισμού
και της Σταύρωσης,
13ος-15ος αι. μ.Χ. Θήβα

Η οικονομία του Δουκάτου βασίζεται κυρίως στην αγροτική παραγωγή και στη βοιωτική ύπαιθρο αναπτύσσονται πολυάριθμοι αγροτικοί οικισμοί, όπως αυτός
του Πάνακτου, όπου οι γηγενείς κάτοικοι καλλιεργούν
τη γη για λογαριασμό των δυτικών φεουδαρχών.
Η Θήβα, Estives σύμφωνα με τις δυτικές πηγές, γνωρίζει
μεγάλη οικονομική και εμπορική ακμή. Τη σημασία της
ως διοικητικό κέντρο της περιοχής επιβεβαιώνει η εδώ
εγκατάσταση του νομισματοκοπείου του Δουκάτου.
Ο επισκέπτης εισάγεται στην ενότητα 13 με την πήλινη
εφυαλωμένη κούπα με παράσταση πολεμιστή, που
απηχεί τις έντονες μαχητικές συγκρούσεις της περιόδου
(Προθ. 202α). Το θέμα του πολέμου διαπραγματεύεται
και στην επόμενη Προθήκη 202, όπως και στο
βάθρο 144, όπου εκτίθενται μπάλλες πολιορκητικών
μηχανών. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η δυτική τέχνη
των εγκατεστημένων στη Βοιωτία ηγεμόνων με χαρακτηριστικά γλυπτά από τη Θήβα (βάθρα 145-146).
Κατόπιν, εκτίθενται αντικείμενα καθημερινής ζωής
από το Πάνακτο (Προθ. 203-204, βάθρα 147-148) και
κατάλοιπα εργαστηρίων κεραμικής και μεταλλουργίας
από τη Θήβα (Προθ. 206). Στις Προθήκες 205 και 207
παρουσιάζονται νομίσματα του νομισματοκοπείου
της Θήβας αλλά και των υπόλοιπων κρατών που
κυκλοφορούν στην περιοχή, ενώ στην Προθήκη 208
«θησαυροί» που απηχούν τις συνθήκες ανασφάλειας
που επικρατούν στη Βοιωτία λόγω των συνεχών πολεμικών συγκρούσεων της περιόδου. Τέλος, στο βάθρο
149 εκτίθενται πήλινα σκεύη, τοπικής παραγωγής και
εισηγμένα, που αντανακλούν την οικονομική ευμάρεια
της περιοχής, καθώς επίσης λειτουργικά σκεύη τόσο
του ορθόδοξου, όσο και του καθολικού δόγματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ
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Μαρμάρινη επίστεψη
επιτύμβιας στήλης
σε μορφή σαρικιού,
τέλος 16ου – αρχές 17ου αι. μ.Χ.
Θήβα
Λουλάδες από καπνοσύριγγες
(πίπες) από πηλό και σηπιόλιθο,
17ος – αρχές 20ου αι. μ.Χ.
Θήβα - Λιβαδειά

ΠΡΟΘΗΚΗ 209
Χρυσό αλτίν (αltin) του σουλτάνου Μαχμούτ Β΄,
1808-1839 μ.Χ.

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τον
σουλτάνο Μωάμεθ Β΄ σηματοδοτεί το οριστικό τέλος
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έκτοτε, οι Οθωμανοί
εδραιώνονται στην ανατολική Μεσόγειο, συγκροτώντας
μία αχανή αυτοκρατορία.

Οθωμανική
περίοδος

Η Βοιωτία προσαρτάται οριστικά στους Οθωμανούς
το 1460, υπαγόμενη στο σαντζάκι του Ευρίπου, μεγάλη
διοικητική περιφέρεια με έδρα τη Χαλκίδα. Διαιρείται
σε δύο μεγάλους καζάδες (διοικητικές περιφέρειες) της
«Ιστίφας» (Θήβας) και της Λιβαδειάς.

ΒΑΘΡΟ 150
Επιτύμβια οθωμανική στήλη
του μουφτή (νομοδιδάσκαλου)
Χατζή Αχμέντ Εφέντη,
1758-1759 μ.Χ. Θήβα

ΠΡΟΘΗΚΗ 212
Τρίπτυχο με την παράσταση της Παναγίας
στον τύπο Ρόδον το Αμάραντον στο κεντρικό φύλλο
και αγίους στα δύο πλαϊνά, 19ος αι. μ.Χ. Θήβα
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1460 - 1830 μ.Χ.

Στην περιοχή εγκαθίστανται μουσουλμάνοι, ο πληθυσμός
ωστόσο παραμένει στην πλειονότητά του χριστιανικός.
Σημαντική επίσης είναι η παρουσία Εβραίων, καθώς
επίσης Αρβανιτών που εγκαθιστά η Οθωμανική διοίκηση στη βοιωτική ύπαιθρο με σκοπό την ενίσχυση της
αγροτικής παραγωγής.
Κατά την οθωμανική περίοδο η εικόνα των πόλεων
αλλάζει, καθώς οι κάτοικοι μένουν σε ξεχωριστές γειτονιές
(μαχαλάδες) ανάλογα με τη θρησκεία τους. Οι περιηγητές
περιγράφουν με εντυπωσιασμό τις πλούσιες αρχοντικές
κατοικίες της Θήβας και της Λιβαδειάς, τους ολάνθιστους
κήπους και τις κρήνες, όπου όμορφες κοπέλες πλένουν
ασπρόρουχα. Στα πολύβουα παζάρια πωλούνται κάθε
είδους προϊόντα, ενώ πολυτελή κεραμικά σκεύη εισάγονται
από Ιταλία και Μικρά Ασία.
Παράλληλα, το 16ο αιώνα νέες συνήθειες καθιερώνονται
στη ζωή των κατοίκων της αυτοκρατορίας, χριστιανών
και μουσουλμάνων. Με την ανακάλυψη της Αμερικής
(1492) εισάγεται στην Ευρώπη ο καπνός, ενώ μέσω της
Αραβίας διαδίδεται παράλληλα ο καφές.
Η ορθόδοξη πίστη βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής
των χριστιανικών πληθυσμών της Βοιωτίας με τα

μοναστήρια της περιοχής, όπως του Οσίου Λουκά ή του
Οσίου Σεραφείμ στη Δομβραίνα να αναδεικνύονται σε
σημαντικά πνευματικά κέντρα.
Η ζωγραφική, κύριο εκφραστικό μέσο της θρησκευτικής
τέχνης της περιόδου, ακμάζει κατά το δεύτερο μισό του
16ου αιώνα με τρεις σπουδαίους ζωγράφους από τη Θήβα,
τον Φράγκο Κατελάνο και τους αδελφούς Γεώργιο και
Φράγκο Κονταρή, των οποίων η φήμη ξεπερνά τα
γεωγραφικά όρια της Βοιωτίας.
Κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 η Βοιωτία
βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων και το 1829,
με τη μάχη στα στενά της Πέτρας, απελευθερώνεται
από τους Οθωμανούς.
Η ενότητα 14 ξεκινά με την Προθήκη 209 όπου εκτίθενται νομίσματα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας μαζί
με Βενετικά, κυρίαρχης δύναμης σε πολλές περιοχές
του ελλαδικού χώρου. Στο βάθρο 150 παρουσιάζονται
οθωμανικές επιτύμβιες στήλες και μια εβραϊκή από τη
Θήβα. Ακολουθούν αντικείμενα της καθημερινής ζωής
(βάθρα 151-152), από τα οποία ξεχωρίζουν οι πίπες
καπνού και οι μικρές κούπες για καφέ. Η ενότητα
του πολέμου αντιπροσωπεύεται με τα μολύβδινα σφαιρίδια–βλήματα της Προθήκης 210 και το ξίφος της
Προθήκης 211. Στην Προθήκη 212 παρουσιάζονται
αντικείμενα που συνδέονται με την ορθόδοξη λατρεία,
ενώ η ενότητα ολοκληρώνεται με την αποτοιχισμένη
τοιχογραφία από τη Θήβα που αποδίδεται στο εργαστήριο των αδελφών Κονταρή (βάθρο 153).
Στη συνέχεια ο επισκέπτης εισέρχεται πάλι στην αίθουσα υποδοχής, από όπου μπορεί να επισκεφθεί τον
αύλειο χώρο (ενότητα 17).

ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΠΡΟΘΗΚΗ 214
Θεατρική μάσκα ηθοποιού
από τη Θήβα, 3ος αι. π.Χ.

Ο επισκέπτης αμέσως μετά την περιήγησή του στην
Εποχή του Λίθου μπορεί να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο
και να εισέλθει στην ενότητα 15 (πνευματική ακτινοβολία), η οποία φιλοξενείται στον εξώστη.
Η Θήβα στη δραματική ποίηση

Η πνευματική
ακτινοβολία
της Βοιωτίας

Η πλούσια μυθολογική παράδοση της Θήβας είναι
σήμερα γνωστή κυρίως χάρη στα έργα των Αθηναίων
τραγικών ποιητών του 5ου αιώνα π.Χ., οι οποίοι μπορούσαν να της αποδίδουν δυναστικές έριδες και
ολέθρια πάθη, αταίριαστα για την Αθήνα. Οκτώ από
τις σωζόμενες αρχαίες τραγωδίες έχουν ως υπόθεση
θηβαϊκούς μύθους: οι Επτά επί Θήβας του Αισχύλου, η
Αντιγόνη, ο Οιδίπους Τύραννος και ο Οιδίπους επί Κολωνώ
του Σοφοκλή, ο Ηρακλής Μαινόμενος, οι Βάκχες, οι
Ικέτιδες και οι Φοίνισσες του Ευριπίδη.
Το θέατρο αποτελούσε βασικό δημόσιο κτήριο της
αρχαίας πόλης. Στη Βοιωτία έχουν διασωθεί σε καλή
κατάσταση τα αρχαία θέατρα στον Ορχομενό και τη
Χαιρώνεια, ενώ έχει πιστοποιηθεί η ύπαρξη θεατρικών
κατασκευών και σε ιερά, όπως των Καβίρων στη Θήβα
και των Μουσών στον Ελικώνα.

ΠΡΟΘΗΚΗ 213
Ερυθρόμορφος κρατήρας
με παράσταση ηθοποιών μεταμφιεσμένων
σε διονυσιακό θίασο, 4ος αι. π.Χ. Θήβα
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Στις Προθήκες 213-214 η παράσταση σε ερυθρόμορφο
αγγείο, τα ειδώλια και τα προσωπεία ηθοποιών εισάγουν τον επισκέπτη στο χώρο του αρχαίου θεάτρου,
ενώ στο βάθρο 114 η ρωμαϊκή σαρκοφάγος με ανάγλυφη παράσταση της Ιφιγένειας εν Ταύροις εμπνέεται
ίσως από το ομώνυμο δράμα.

Στην Προθήκη 215 εκτίθεται θεατρικό κοστούμι από
σύγχρονη παράσταση τραγωδίας του θηβαϊκού κύκλου.
Συμπληρωματικά παρουσιάζεται βιντεοπροβολή με
αποσπάσματα σύγχρονων παραστάσεων από τραγωδίες του θηβαϊκού κύκλου.
Στις Προθήκες 216-217 εκτίθενται χαρακτικά με θεματική από τη Βοιωτία και τους μύθους της, καθώς και
παλαίτυπα βιβλία με παρόμοια θέματα. Το αφιέρωμα
στην πνευματική ακτινοβολία της Βοιωτίας στο
πέρασμα των αιώνων συμπληρώνεται με διαδραστική
προβολή που παρουσιάζει σημαντικές προσωπικότητες
της Βοιωτίας, την πορεία των περιηγητών από τον 14ο
έως τον 19ο αιώνα στη Βοιωτία και την απεικόνιση
τοπίων και ανθρώπων της περιοχής μέσα από το
φακό διάσημων φωτογράφων του 20ού αιώνα. Τέλος,
παρουσιάζεται βιντεοπροβολή με θέμα τη διαχρονική
σημασία της λίμνης Κωπαΐδας για την ανάπτυξη της
Βοιωτίας.
Στην Προθήκη 218 του εξώστη φιλοξενείται και απτική
συλλογή με βοιωτικές αρχαιότητες, τις οποίες μπορεί
να αγγίξει και να επεξεργαστεί ο επισκέπτης.
Ο εξώστης απολήγει στην ενότητα 8 (Κλασική εποχή),
από όπου ο επισκέπτης μπορεί να συνεχίσει στην
ενότητα 9 (Ελληνιστικοί χρόνοι), να κατέβει στον αρχαιολογικό χώρο στο υπόγειο του μουσείου (ενότητα 16) ή
να επιστρέψει πίσω στην αρχή της ενότητας 15 και να
κατέβει την κλίμακα που οδηγεί στην ενότητα 4 (Εποχή
του Χαλκού), συνεχίζοντας την πορεία του με βάση τον
αύξοντα αριθμό των ενοτήτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ
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Πίθοι από την αυλή του αψιδωτού κτηρίου

ΠΡΟΘΗΚΗ 31
Σφραγίδα με λαβή από σηπιόλιθο προερχόμενη
από το εσωτερικό του αψιδωτού κτηρίου

Στον χώρο του Μουσείου, εκεί όπου άλλοτε βρισκόταν
το βόρειο άκρο της αρχαίας ακρόπολης Καδμείας, διασώθηκε ένα τεκμήριο της πανάρχαιας ιστορίας της
Θήβας.

ένα κομμάτι
από την ιστορία
της Θήβας

Στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (περ. 2500 π.Χ.) χτίστηκε ένα ξεχωριστό για την εποχή οικοδόμημα, επίμηκες και

Άποψη της ομαδικής ταφής

Γύρω στο 2300/2200 π.Χ. το κτήριο καταστράφηκε
και πάνω στις σωρούς των χωμάτων και των διαλυμένων ωμοπλίνθων ενταφιάστηκαν ομαδικά τουλάχιστον
δώδεκα άτομα, ενήλικες και παιδιά, μαζί με χαρακτηριστικά αγγεία της εποχής. Ακολούθως, όλη η περιοχή
μέσα και γύρω από το μνημειώδες κτήριο σφραγίστηκε
με έναν μεγάλο τύμβο από στρώσεις ωμοπλίνθων.
Στη Μέση Εποχή του Χαλκού (2000-1700 π.Χ.) η περιοχή
του τύμβου χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο. Διανοίχθηκαν κιβωτιόσχημοι και λακκοειδείς τάφοι, πιθανώς
σε μια προσπάθεια διατήρησης της σχέσης με τους
μακρινούς προγόνους.
Αρκετούς αιώνες αργότερα, στους μυκηναϊκούς
ανακτορικούς χρόνους (14ος-13ος αι. π.Χ.), τμήμα του
οχυρωματικού τείχους που περιέβαλλε την Καδμεία
θεμελιώθηκε στην ίδια θέση, καταστρέφοντας ένα
μέρος του τύμβου.

ΠΡΟΘΗΚΗ 33
Βελόνες και περόνες απο το αψιδωτό κτήριο

Μακέτα και ανασύνθεση του αρχαιολογικού χώρου
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με αψιδωτή τη δυτική στενή πλευρά. Περιβαλλόταν από
ψηλό και στιβαρό περίβολο, χτισμένο με ωμοπλίνθους
επάνω σε λίθινο θεμέλιο, ενώ με την ίδια τεχνική είχε
κατασκευαστεί και το ίδιο το οικοδόμημα. Το κτήριο
στεγαζόταν με σκεπή από ξύλινα δοκάρια και δόρωση
(καλαμωτή) καλυμμένη με στρώματα πηλού. Εσωτερικά
διέθετε τρία συνεχόμενα δωμάτια, τα οποία συμπληρώνονταν από έναν ημιυπαίθριο χώρο για τις εξωτερικές εργασίες. Διέθετε επίσης εστίες και κατάλληλα
διαμορφωμένους χώρους, όπου στερεώνονταν μεγάλα
πιθάρια με δημητριακά και όσπρια. Φαίνεται ότι στο
κτήριο αυτό διέμενε μια αρκετά εύπορη οικογένεια,
από τις σημαντικότερες ίσως του οικισμού.

ΠΡΟΘΗΚΗ 33
Λόγχες δοράτων που βρέθηκαν
στο αψιδωτό κτήριο

Κτερίσματα
από την ομαδική ταφή

ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΒΑΘΡΟ ΑΥΛΗΣ Α27
Μαρμάρινο ανθέμιο,
επίστεψη επιτύμβιας στήλης,
4ος αι. π.Χ. Πλαταιές

ΒΑΘΡΟ ΑΥΛΗΣ Α5
Ενεπίγραφο βάθρο αγάλματος της Μούσας Καλλιόπης, 1ος αι. π.Χ. Κοιλάδα Μουσών, Θεσπιές

Αύλειος
χώρος
ΒΑΘΡΟ ΑΥΛΗΣ Α43
Επιτύμβια στήλη ιέρειας Διονύσου,
με παράσταση από κλειδιού ιερού
και με στεφάνι κισσού,
4ος/3ος αι. π.Χ. Θήβα
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ΒΑΘΡΟ ΑΥΛΗΣ Α86
Τμήμα αρχιτεκτονικού μέλους με
παράσταση του Χριστού Παντοκράτορα,
τέλος 13ου - 14ος αι. Θήβα.

ΒΑΘΡΟ ΑΥΛΗΣ Α38
Επιτύμβια στήλη με παράσταση
αφηρωισμένου νεκρού,
γ΄τέταρτο 4ου αι. Θεσπιές

Ολοκληρώνοντας ο επισκέπτης την περιήγηση στο
κτήριο και τον αρχαιολογικό χώρο, βγαίνει στο περιστύλιο
όπου φυλάσσονται αγάλματα, ενεπίγραφες βάσεις,
βωμοί, ανάγλυφες επιτύμβιες και αναθηματικές στήλες,
σαρκοφάγοι, καθώς και αρχιτεκτονικά μέλη. Ανεξάρτητα
από την καλλιτεχνική τους ποιότητα, εμπλουτίζουν τις
γνώσεις μας για την ιστορία, τη δημόσια και ιδιωτική ζωή,
καθώς και για την τέχνη στην αρχαία Βοιωτία.
Τα εκθέματα του περιστυλίου οργανώνονται σε ενότητες. Αριστερά της αύλειας εισόδου, συγκεντρώνονται
τα λίθινα αναθήματα, δηλαδή τα πολύτιμα δώρα που
αφιέρωναν οι πιστοί σε θεούς και ήρωες. Ιδιαίτερα
εντυπωσιακά είναι τα βάθρα 1-9 των χάλκινων αγαλμάτων των Ελικωνιάδων Μουσών, τα οποία είχαν
αναθέσει οι Θεσπιείς στο ιερό τους, στην ομώνυμη
κοιλάδα. Η ανάθεση των Θεσπιέων έχει χαραχθεί με
μεγάλα γράμματα ώστε να ξεχωρίζει. Κάτω από κάθε
άγαλμα Μούσας είχε χαραχθεί το όνομά της καθώς και
ένα επίγραμμα, ένα σύντομο ποίημα προς τιμήν της,
το οποίο είχε συνθέσει ο Κορίνθιος ποιητής Όνεστος
την εποχή του αυτοκράτορα Αυγούστου. Η ξενάγηση
συνεχίζεται με λίθινα επιτύμβια μνημεία, τα οποία
φιλοδοξούσαν να προστατέψουν τη μνήμη του νεκρού
από τη λήθη. Ιδιαίτερα εντυπωσιακοί θεωρούνται οι
λίθινοι λέοντες, συχνά τοποθετημένοι σε πολυάνδρια
και σε τάφους επιφανών πολιτών, όπως ο μαρμάρινος
λέοντας, σήμα του τύμβου των πεσόντων στη Μάχη
της Χαιρώνειας (338 π.Χ.). Στον αύλειο χώρο δεσπόζει
με το μέγεθός του ο μαρμάρινος λέοντας υπερφυσικού
μεγέθους από το Πυρί της Θήβας, ο οποίος φέρει στο
στέρνο την επιγραφή «Fαστίας». Ο νεκρός πιθανόν
ταυτίζεται με τον ομώνυμο βοιωτάρχην του πρώιμου
4ου αιώνα π.Χ. Δίπλα του μικρότερου μεγέθους λέοντες
προέρχονται από τις Θεσπιές.

Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο τα δαπανηρά επιτύμβια
μνημεία, όπως ο βωμός με παράσταση ήρωα–ιππέα,
οι μαρμάρινες σαρκοφάγοι ή οι ναόσχημες στήλες,
προορίζονται για τους εύπορους. Για τους υπολοίπους
ήταν αρκετός ένας ενεπίγραφος κιονίσκος ή απλές
στήλες με αετωματική ή οριζόντια απόληξη.
Μια ιδιαίτερη κατηγορία λίθινων μνημείων αποτελούν
οι επιγραφές, οι μαρτυρίες των οποίων φωτίζουν τον
ιδιωτικό και τον δημόσιο βίο των Βοιωτών, αλλά και την
πολιτειακή οργάνωση των πόλεων και του Βοιωτικού
Κοινού από τον 6ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 4ο αιώνα μ.Χ.
Στο δεξί σκέλος του περιστυλίου, σε σχέση με τον
εισερχόμενο από την αυλή, εκτίθενται απελευθερωτικές
επιγραφές δούλων, αγωνιστικές επιγραφές (καταγραφή
νικητών σε αγώνες), ακόμη και αυτοκρατορικές, όπως
αυτές του αυτοκράτορα Αδριανού. Ο Αδριανός επισκέφθηκε την Κορώνεια το 125 μ.Χ. και διέγνωσε το
πρόβλημα που προκαλούσαν οι πλημμύρες στη δυτική
Κωπαΐδα. Χρηματοδότησε ο ίδιος τα έργα και έστειλε
σχετικές επιστολές προς τους Κορωνείς, οι οποίες
χαράχθηκαν σε μεγάλους μαρμάρινους ορθοστάτες. Ο
σωζόμενος ορθοστάτης αποτελούσε τμήμα δημόσιου
οικοδομήματος, στο οποίο είχαν χαραχθεί και άλλες
αυτοκρατορικές επιστολές. Δίπλα στην επιγραφή της
Κορώνειας εκτίθενται αντικείμενα που σχετίζονται με τη
διαχείριση των υδάτων.
Την εικόνα συμπληρώνουν αντιπροσωπευτικά λίθινα
αντικείμενα βυζαντινής και οθωμανικής περιόδου.
Τέλος, η περιήγηση στο παρελθόν της Βοιωτίας
ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στον εντυπωσιακό
μεσαιωνικό πύργο του Σεντ-Ομέρ, μάρτυρα της διαχρονικής σπουδαιότητας της πόλης.

ΕΝΟΤΗΤΑ

18
Στην αυλή του μουσείου δεσπόζει σήμερα ο μεσαιωνικός πύργος που θεωρείται ότι έχει κτιστεί στα τέλη του
13ου αιώνα από τον άρχοντα Νικόλαο Β΄ Σεντ Ομέρ
(1258-1294), στην οικογένεια του οποίου είχε παραχωρηθεί ως προίκα από τους ηγεμόνες του Δουκάτου
των Αθηνών η μισή πόλη της Θήβας. Αποτελεί το καλύτερα διατηρημένο τμήμα της μεσαιωνικής οχύρωσης της Θήβας, έχει ορθογώνια κάτοψη και το ύψος
του φτάνει τα 14 μέτρα. Αρχικά διέθετε τρεις τουλάχιστον ορόφους, από τους οποίους σώζονται σήμερα
οι δύο πρώτοι. Για λόγους προστασίας η είσοδος
βρισκόταν στον πρώτο ορόφο και η πρόσβαση τόσο σε
αυτόν, όσο και στα υπόλοιπα επίπεδα γινόταν με ξύλινες
κλίμακες.

Ο πύργος στα τέλη του 19ου αιώνα χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή.
Στους τοίχους του ισογείου διατηρούνται σχέδια των φυλακισμένων,
όπου καταμετρούν την άγνωστη σε εμάς ποινή τους.

Οι πρόσφατες εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης
του μνημείου έφεραν στο φως σημαντικά αρχαιολογικά
δεδομένα, ενώ στο πλαίσιό τους διαμορφώθηκε σύντομη

Ο Πύργος σε χαρακτικό του R.R. Farrer, 1880

έκθεση με θέμα τη λειτουργία του κτηρίου, καθώς
επίσης των διάσπαρτων πύργων σε ολόληρη την ύπαιθρο
της Βοιωτίας, τοπόσημων μέχρι σήμερα της περιοχής.
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Ο μεσαιωνικός
Πύργος

ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Μουσειολογική Μελέτη: Βασίλειος Αραβαντινός, Θ΄ ΕΠΚΑ, Ευγενία Γερούση, 23η ΕΒΑ,
Σαπφώ Αθανασοπούλου, ΔΜΕΕΠ
Εργασίες Επανέκθεσης: Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη ΕΦΑ Βοιωτίας, Παρή Καλαμαρά,
Προϊσταμένη ΕΦΑ Ευβοίας, Αθηνά Παπαδάκη, Αρχαιολόγος ΕΦΑ Βοιωτίας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΡΙΟΥ: Μιχάλης Σουβατζίδης, αρχιτέκτων-μηχανικός
ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Αντώνης Μανιουδάκης, αρχιτέκτων-μηχανικός
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: Σπύρος Κακάβας, αρχιτέκτων-μηχανικός
Αντωνία Λιβιεράτου, αρχαιολόγος
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Σαπφώ Αθανασοπούλου, Βασίλειος Αραβαντινός, Ελευθερία Βολτυράκη, Ευγενία Γερούση,
Κυριακή Καλλιγά, Έλενα Κουντούρη, Αναστασία Μπαλάσκα, Νίκος Κοντογιάννης,
Δήμητρα Οικονόμου, Αθηνά Παπαδάκη, Μαρία Σκορδαρά, Αλεξάνδρα Χαραμή
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ
Έργο «Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ», Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013
Υπεύθυνη έργου: Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη ΕΦΑ Βοιωτίας
Υπεύθυνη βυζαντινών αρχαιοτήτων: Παρή Καλαμαρά, Προϊσταμένη ΕΦΑ Ευβοίας,
Στεφανία Σκαρτσή
Ομάδα Επίβλεψης: Μαρία Κωστάρα, Σοφία Μιχαήλογλου, Ιωάννα Μωραϊτου,
Αθηνά Παπαδάκη, Δέσποινα Φερτάκη
Υπόλογος Έργου: Μαρία Κωστάρα
• Επιμέλεια έκθεσης
Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη ΕΦΑ Βοιωτίας, Αθηνά Παπαδάκη, Ιωάννης Φάππας,
Αντωνία Λιβιεράτου
Παρή Καλαμαρά, Προϊσταμένη ΕΦΑ Ευβοίας, Ιωάννης Βαξεβάνης, Μαριανίκη Κουτσούκου
• Επιστημονική τεκμηρίωση - συγγραφή κειμένων
Ιωάννης Βαξεβάνης, Κυριακή Καλλιγά, Ανδρομάχη Κατσελάκη, Γαρυφαλλιά Κίτσου,
Ευτυχία Κουρούνη, Αντωνία Λιβιεράτου, Αθηνά Παπαδάκη, Κατερίνα Τρανταλίδου,
Ευαγγελία Βασιλική Τσώτα, Ιωάννης Φάππας
Συνεργάστηκαν: Ελένη Ανδρίκου, Βασίλειος Αραβαντινός, Σμαράγδα Αρβανίτη,
Ελευθερία Βολτυράκη, Ιωάννης Καλλιοντζής, Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, Στέλλα Κατσαρού,
Χαρίκλεια Κοιλάκου, Γιώργος Λιακόπουλος, Άννα Λουδάρου, Λένα Μπαρμπαρίτσα,
Γιόρκα Νικολάου, Εύη Ντάφη, Γιώργος Πάλλης, Νικόλαος Παπαζαρκάδας,
Βικτώρια Σαμπετάι, Αδαμάντιος Σάμψων, Καλλιόπη Σαρρή, Στεφανία Σκαρτσή,
Μαρία Σκορδαρά, Κυριακή Ψαράκη, Julian Baker, Margherita Bonanno-Aravantinos,
Archibald Dunn, Marcella Pisani
• Τεχνική υποστήριξη
Συντήρηση αρχαιοτήτων: Πάνος Αγγελίδης, Παναγιώτης Βαλμάς,
Πέγκυ Βεργιώτη, Χάρης Γεωργιάδης, Λία Γιαννακού, Γιώτα Γκιώνη, Δανάη Δραγούμη
Ιωάννα Ζερβάκη, Άρτεμις Καμπουράκη, Κυριακή Καραγιάννη, Μάρω Καραδήμου,
Ευαγγελία Κόλλια, Μαρία Λουκά, Σοφία Μιχαήλογλου, Ζωή Μπαργιώτα, Δήμητρα
Μπρατσιώτη, Ιωάννα Μωραΐτου, Δήμητρα Πετροπούλου, Άντα Πρωτοψάλτη, Σπύρος
Σαμαρτζής, Θεοφανώ Σαραμαντή, Τίμος Σιάκουλης, Νίκος Στεργίου, Ιωάννα Στεφανή,
Κατερίνα Φτίκου, Καλυψώ Φωτίου-Φωτόγλου, Ευαγγελία Χρήστου, Γεωργία Ψαρρού.
Συνεργάστηκαν: Κώστας Βασιλειάδης, Όλγα Κολέφα, Δημήτρης Μαραζιώτης,
Άκης Μαργαριτώφ, Ιωάννα Παπαϊωάννου
Στηρίξεις αρχαιοτήτων: Δημήτρης Δρόσος, Σταύρος Μαυρομιχάλης, Κλειώ Ουρενάι,
Βασίλειος Παρχαρίδης
Ζωγραφική αποκατάσταση τοιχογραφιών: Νίκος Σεπετζόγλου, ζωγράφος
Σχεδιαστές: Μαίρη Βασιλείου, Ασπασία Δριγκοπούλου, Σωτήρης Καζακίδης,
Πόπη Μητσοπούλου, Κώστας Μπαϊρακτάρης
Σχεδιασμός εσωτερικής διάταξης προθηκών: Σπύρος Κακάβας, αρχιτέκτων-μηχανικός,
Γεωργία Νικολακοπούλου, αρχιτέκτων-μηχανικός,
Αυγουστίνα Σχολίδου, αρχιτέκτων-μηχανικός
Μελέτη σήμανσης χώρων Μουσείου: Γεωργία Νικολακοπούλου, αρχιτέκτων-μηχανικός
Σχεδίαση λογοτύπου: Ιωάννης Φάππας

Λογίστρια: Σταυρούλα Βαλμά
Υπεύθυνη Τεχνικής Υπηρεσίας: Μαρία Κωστάρα
Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου: Πηνελόπη Κουρκούτη, Δημήτρης Κουτσοδήμος
Εργατοτεχνίτες: Βαγγέλης Ανανίας, Θεοδώρα Γιάννενα, Ελισάβετ Γιώτη,
Δημήτρης Καπνογιάννης, Γιώργος Καραμπιτσάκος, Θεόδωρος Καραμπιτσάκος,
Δήμητρα Καραμπιτσάκου, Παναγιώτης Κεραμιδάς, Κώστας Μιμιγιάννης, Δημήτρης
Κουτσοδήμος, Βαγγέλης Νίκας, Χρήστος Νίκας, Κώστας Ροχάλης, Παναγιώτης Ροχάλης,
Ιωάννης Τσαραπάρης, Λουκάς Σιάκουλης, Αντώνης Στεργίου, Δημήτρης Χατζόγλου
• Εκθεσιακές κατασκευές
Προθήκες - Ειδικές Κατασκευές: Goppion SpA, Α. Λιγνού & ΣΙΑ ΕΕ
Κατασκευή αναρτώμενου διαδρόμου & στεγάστρου αρχαιολογικού χώρου:
2π Τεχνολογική ΑΕ, Cannobio
Ειδικός συμπληρωματικός φωτισμός έκθεσης: Ν. Σταματόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ
Μεταφορές αρχαιοτήτων: Ε. Μ. Σιδεριάς, Ελαιοχρωματισμοί: Π. Χασάπης,
Η/Μ: Δ. Χρήστου, Ξυλουργικές εργασίες: Γ. Μουλκιαρώτης, Σιδηροκατασκευές:
Ασημακόπουλος ΑΒΕΕ, Ν. Βαρέντζης & ΣΙΑ ΟΕ, Ευγενία Παπαδάκου, Σκουρτανιώτης Τζουμάνης ΟΕ, Μαρμαροκοπή: Σ. Σ. Καλπούζος, Κατασκευές από σκυρόδεμα: ΜΠΕΤΟΦΙΛ
ΑΒΕΠΜ, Ν. Π. Κοβάνης, Επίβλεψη εργασιών: Σ. Π. Θεοδώρου, πολιτικός μηχανικός
• Σχεδιασμός- παραγωγή ερμηνευτικών μέσων
Σχεδιασμός και παραγωγή Μουσειοσκευών: Πόπη Γεωργοπούλου, εθνολόγος-μουσειολόγος,
Εκδόσεις ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ, Αθηνά Παπαδάκη, αρχαιολόγος
Σχεδιασμός απτικής διαδρομής: Αναστασία Κάλου, ειδικός προσβασιμότητας
Παραγωγή εκπαιδευτικών αντιγράφων αρχαιοτήτων: THETIS AUTHENTICS LTD,
Θωμάς Κοτσιγιάννης, αγγειογράφος, Σοφία Τσουρινάκη, καθηγήτρια - τεχνολόγος αρχαίου
υφάσματος, Ηλίας Χριστόπουλος, κεραμίστας
Κινηματογραφικές προβολές: FILM-51ocean SP.C, Αγγελική Πιττάκη, σκηνοθέτης
Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή εποπτικού υλικού: HORIZON ΙΚΕ
Μεταφράσεις κειμένων εποπτικού: Αλεξάνδρα Ντούμα
Επιμέλεια κειμένων εποπτικού: Θοδωρής Κουτσογιάννης
Παραγωγή εντύπων: Γραφικές Τέχνες Γιωτάκου ΕΕ
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αθηνά Ιακωβίδου
Σταθμός ενημέρωσης: DCS
Μακέτες αρχαιολογικών χώρων και μνημείων – σήμανση χώρων Μουσείου:
Νικόλαος Παντελαίος
Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ», Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013
Υπεύθυνη έργου: Αθηνά Παπαδάκη, αρχαιολόγος ΕΦΑ Βοιωτίας
Ψηφιακές εφαρμογές & διαδικτυακός κόμβος: Radiant technologies, Tool ΕΠΕ, Τάσος Μπέλλας
Σχεδιασμός περιεχομένου ψηφιακών εφαρμογών: Ιωάννης Βαξεβάνης, Παρή Καλαμαρά,
Μαριανίκη Κουτσούκου, Αντωνία Λιβιεράτου, Αθηνά Παπαδάκη, Ιωάννης Φάππας,
Αλεξάνδρα Χαραμή
Μεταφράσεις κειμένων ψηφιακών εφαρμογών: Steve Lever
Σχέδια ψηφιακών εφαρμογών: Γιάννης Νάκας
• Φωτογραφίες εποπτικού και ψηφιακών εφαρμογών
Χρήστος Γαλάζιος, Χρήστος Μακρυπούλιας, Σωκράτης Μαυρομμάτης, Βασίλης Νίκας,
Κώστας Ξενικάκης, Ανδρέας Σαντρουζάνος
• Πηγές αρχειακού και φωτογραφικού υλικού
Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας,
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος, Αμερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Γερμανικό Αρχαιολογικό
Ινστιτούτο Αθηνών, Γαλλική Σχολή Αθηνών, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Ελληνικό
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ.), Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Θεσσαλονίκη, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Μουσείο Μπενάκη, Νομισματικό
Μουσείο, Εθνικό Θέατρο, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Ἰδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη,
Ιστορικό Υφαντουργείο ΣΕΝ, Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Βατικανό, Ιωάννης Λάμπρου, Αντώνης Μαζαράκης, Κώστας Στεφάνου,
• Δωρητές
Γεώργιος Κατσιμπάρδης, δωρεά συλλογής αρχαιοτήτων
Ιωάννης Λάμπρου, δωρεά χαρακτικών και παλαιτύπων
Λουκάς Παπαλεξανδρής, δωρεά βυζαντινού χειρογράφου
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