Οδηγίες – Κανόνες Συγγραφής
Στην αρχή ο άνθρωπος ζωγράφιζε για να αποδώσει τις ιστορίες του. Σταδιακά, με τη χρήση συμβόλων ή γραμμάτων άρχισε να τις καταγράφει. Άλλοτε
πάλι, έδινε τρισδιάστατη μορφή στη σκέψη του μέσα από άλλες μορφές τέχνης· πλάθοντας τον πηλό, λαξεύοντας την πέτρα, ζωγραφίζοντας με το
πινέλο, χαράζοντας με ένα αιχμηρό εργαλείο, δημιούργησε μορφές και έννοιες, περιέγραψε επαγγέλματα, θρησκείες, συνήθειες. Το κάθε εύρημα,
έργο ενός συχνά άγνωστου σήμερα δημιουργού, αποτελεί τη βάση της ιστορίας που θα δημιουργηθεί από εσένα. Ίσως το κάθε εύρημα να μπορεί να
μας βοηθήσει να φανταστούμε τον δημιουργό του. Ίσως να μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε μέσα από τα μάτια του καλλιτέχνη. Ίσως ακόμα να
ανακαλύψουμε πώς ζούσαν κατά την εποχή που φτιάχτηκαν αυτά τα αντικείμενα. Ήρθε η στιγμή αυτές τις σκέψεις να τις γράψεις.
Διάλεξε την ομάδα σου βάσει της ηλικίας σου. Επίλεξε ένα εύρημα και στη συνέχεια επίλεξε μία από τις λογοτεχνικές κατηγορίες. Το κείμενό σου θα
πρέπει να είναι από 200 έως 2.000 λέξεις. Προσεκτικά, δες το εύρημα που επέλεξες. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη όταν το βλέπεις; Σίγουρα υπάρχει
μια κρυμμένη ιστορία που μπορείς να ανακαλύψεις. Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος επιλογή. Η ιστορία είναι δική σου. Περίγραψε αυτό που αισθάνεσαι,
αυτό που φαντάζεσαι, προσπάθησε να μεταφέρεις τους αναγνώστες σου σε μια μακρινή εποχή, πίσω στον χρόνο. Σε κάποιες ομάδες υπάρχουν
«λέξεις – κλειδιά». Είναι για να σε βοηθήσουν και εάν θέλεις να τις χρησιμοποιήσεις στην ιστορία σου. Δεν κάνεις απλή περιγραφή. Δημιουργείς μία
νέα σελίδα στην ιστορία του ευρήματος. Το κάθε εύρημα είναι η αφορμή για μία ιστορία γεμάτη φαντασία και πρωτοτυπία. Καλή διασκέδαση!

Κατηγορίες δημιουργικής γραφής
Διήγημα
Μυθιστόρημα
Παραμύθι
Ποίημα
Επιστολή
Θεατρικό έργο

Α. Ομάδα ευρημάτων για συμμετοχή ηλικιών από 10 έως 13 ετών
α/α
Α1

Φωτογραφία

Περιγραφή
Ψευδόστομος αμφορέας με διακόσμηση χταποδιού, εισηγμένος στη
Θήβα από τη Δυτική Κρήτη, βρέθηκε στο Ανάκτορο της Θήβας (14ος –
13ος αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών
Λέξεις – κλειδιά: αγγείο, χταπόδι, πηλός, νερό
Λεξιλόγιο
Μυκηναϊκή περίοδος (1600-1100 π.Χ.): Μία από τις τρεις περιόδους της
Εποχής του Χαλκού έχει ονομασθεί με το επίθετο «μυκηναϊκή», το
οποίο προέρχεται από την πρώτη αρχαία πόλη αυτής της περιόδου
που ανασκάφηκε, τις Μυκήνες στην Αργολίδα. Ο διαχωρισμός των
περιόδων έχει γίνει για να μπορούμε εύκολα να περιγράψουμε κοινά
έθιμα και συνήθειες των κατοίκων, ανάλογα με την περιοχή όπου
ζούσαν.
Εμπόριο – εισαγωγές: Αυτή την περίοδο οι έμποροι έκαναν ανταλλαγές
προϊόντων και δεν χρησιμοποιούσαν νομίσματα.
Ψευδόστομος αμφορέας: Μεγάλο αποθηκευτικό αγγείο με ένα
«ψεύτικο» – κλειστό στόμιο και ένα ανοικτό, που χρησιμοποιούνταν
για τη μεταφορά υγρών.

Α2

Τοιχογραφία με παράσταση δελφινιών, από τη μυκηναϊκή ακρόπολη
του Γλα στην Κωπαΐδα (13ος αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών
Λέξεις – κλειδιά: θάλασσα, ακρόπολη, Κωπαΐδα, δελφίνια
Λεξιλόγιο
Τοιχογραφία: Ζωγραφική (νωπογραφία) σε τοίχους για τη διακόσμηση
σημαντικών δωματίων των ανακτόρων της μυκηναϊκής εποχής.
Κωπαΐδα: Αρχαία λίμνη της Βοιωτίας. Στους μυκηναϊκούς χρόνους
ξεκίνησαν έργα αποστράγγισης για την αποφυγή πλημμυρών και την
εξασφάλιση εκτάσεων γης για καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Από το
1880, σταδιακά, η περιοχή μετατράπηκε οριστικά σε κοιλάδα.
Γλας: Μυκηναϊκή οχυρωμένη ακρόπολη της Βοιωτίας, κοντά στο
σύγχρονο χωριό Κάστρο και μέσα στην Κωπαΐδα.

Α3

Βοιωτικό κωδωνόσχημο γυναικείο ειδώλιο, από τη Θήβα (α΄ μισό 7ου
αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών
Λέξεις – κλειδιά: παιχνίδι, γυναίκα, πηλός, πινέλο
Λεξιλόγιο
Ειδώλιο: Είδος = μορφή. Ομοιώματα μικρού μεγέθους, που φτιάχνονται
από πηλό, λίθο (π.χ. μάρμαρο) ή ξύλο. Χρησιμοποιούνται ως δώρα
(προσφορές) σε ιερά ή στις ταφές.
Πλαγγών: Η αρχαία ονομασία της κούκλας από το ρήμα «πλάσσω». Ήταν
κυρίως από πηλό, ξύλο, ύφασμα ή κερί και είχε κινητά ή
ζωγραφισμένα χέρια και πόδια. Έχουν βρεθεί μόνο πήλινες, καθώς δεν
έχουν σωθεί από άλλα υλικά.
Γεωμετρική εποχή: Η Ομηρική Εποχή. Περίοδος της αρχαίας ελληνικής
ιστορίας (1050-700 π.Χ.). Ονομάστηκε έτσι από τη διακόσμηση των

Α4

αγγείων με γεωμετρικά σύμβολα. Κατά την περίοδο αυτή
χρησιμοποιείται περισσότερο ο σίδηρος από τον χαλκό.
Ειδώλιο δίφρου με αναβάτες, από το Ακραίφνιο (6ος αι. π.Χ.).
Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών
Λέξεις – κλειδιά: άρμα, ασπίδα, άλογα, πηλός
Λεξιλόγιο
Ιππέας (καβαλάρης): Όπως ο οπλίτης (αρχαίος στρατιώτης του πεζικού),
ο ιππέας φορά περικεφαλαία (κράνος) και κρατά δόρυ και ασπίδα.
Δίφρος: άρμα που το σέρνουν δύο άλογα.
Ακραίφνιο: Η Ακραιφία (σύγχρονο Ακραίφνιο) ήταν αρχαία ημιορεινή
βοιωτική πόλη στη νότια άκρη της Κωπαΐδας.
Αρχαϊκή εποχή (700-450 π.Χ.): Η περίοδος χαρακτηρίζεται από
σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως ο σχηματισμός της πόλης-κράτους,
η ίδρυση αποικιών, η καθιέρωση της γραφής. Αλλάζει η κοινωνία, το
πολίτευμα και η τέχνη, ενώ ξεκινά η καταγραφή των νόμων και η
έκδοση νομισμάτων.

Α5

Βοιωτικός καβιρικός σκύφος, με παράσταση κύκνων, βρέθηκε στο
νεκροταφείο των Θεσπιών (δ΄ τέταρτο 5ου αι. π.Χ.). Αρχαιολογική
Συλλογή Θεσπιών
Λέξεις – κλειδιά: αγγείο, σταφύλια, κύκνοι, πηλός
Λεξιλόγιο
Κάβιροι (Θήβα): Οι Κάβειροι ή Κάβιροι, κατά τη βοιωτική γραφή, ήταν
θεότητες της αρχαίας μυστηριακής λατρείας. Οι Κάβιροι της Θήβας
αναφέρονται ως Κάβιρος και Παις (γιος του Καβίρου), στους οποίους
η θεά Δήμητρα δίδαξε τις τελετές αυτές.
Καβιρικός σκύφος: Είδος αγγείου πόσεως με δύο λαβές. Οι Καβιρικοί
σκύφοι έχουν ανοικτόχρωμο φόντο και διακοσμούνται με ποικίλες
μορφές και παραστάσεις. Οι παραστάσεις συχνά είναι σατυρικές,
εικονίζουν θεότητες, πουλιά και ζώα ή μουσικούς και χορευτές.
Σκιαγράφηση: Τεχνοτροπία ζωγραφικής με τη χρήση χρωστήρων
(πινέλα).
Κύκνος: Οι καλλιτέχνες της αρχαιότητας απεικονίζουν πολλά είδη ζώων
και πτηνών που συναντούσαν στις περιοχές που ζούσαν. Συχνά τα
πτηνά συνδέονται με θεότητες ή μύθους. Μερικές φορές ακόμα και ο
Δίας έπαιρνε τη μορφή πτηνού και μεταμορφωνόταν άλλοτε σε αετό
και άλλοτε σε κούκο ή ακόμα και σε κύκνο.

Α6

Πήλινο ειδώλιο που απεικονίζει Νίκη, από την αρχαία Τανάγρα (μέσα
4ου αι. π.Χ.) Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου
Λέξεις – κλειδιά: ειδώλιο, Νίκη, κοσμήματα, χρώματα
Λεξιλόγιο
Ειδώλιο: Είδος = μορφή. Ομοιώματα μικρού μεγέθους, που φτιάχνονται
από πηλό, λίθο (π.χ. μάρμαρο) ή ξύλο. Χρησιμοποιούνται ως δώρα
(προσφορές) σε ιερά ή στις ταφές.
Ταναγραία: Οι Ταναγραίες κόρες είναι πήλινα ειδώλια που προέρχονται
από την αρχαία πόλη της Τανάγρας στη Βοιωτία και απεικονίζουν
κυρίως ευγενείς γυναίκες, πρότυπα ομορφιάς και μόδας της εποχής
τους.
Νίκη: Θεότητα της αρχαιότητας, κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα.
Μετά την επικράτηση του Δία κατά την Τιτανομαχία, η Νίκη έγινε
ακόλουθός του. Ήταν η ηνίοχος (οδηγός άρματος) των θεών, ενώ
συχνά εικονίζεται με φτερά.

Α7

Επιτύμβια στήλη από μάρμαρο με παράσταση σκύλου, από τη Βοιωτία
(4ος αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών
Λέξεις – κλειδιά: πέτρα, σκύλος, φιλία, παιχνίδι
Λεξιλόγιο
Επιτύμβια στήλη: Επιτύμβια ή επιτάφια στήλη ονομάζεται η λίθινη
στήλη που τοποθετούνταν επάνω στους τάφους για να γίνεται ορατή
η θέση τους· επάνω της χαράσσονταν ή γράφονταν τα στοιχεία του
νεκρού.
Ανάγλυφο: Γλυπτό έργο τέχνης, στο οποίο οι μορφές λαξεύονται επάνω
σε επίπεδες επιφάνειες.
Σκύλος: Στην αρχαιότητα είχε σεβαστή θέση στην καθημερινή ζωή. Στη
μυθολογία, πολλά τέρατα έχουν τη μορφή σκύλου (Σκύλλα, Χάρυβδη,
Κέρβερος κ.ά.), ίσως ως ανάμνηση του είδους από όταν ήταν ακόμα
άγριο. Μετά την εξημέρωσή του, έγινε χρήσιμος και πολύτιμος
συνοδός του ανθρώπου. Συχνά εικονίζεται σε παρόμοιες στήλες, ως
φίλος που συνοδεύει το αφεντικό του στο αιώνιο ταξίδι του.

Β. Ομάδα ευρημάτων για συμμετοχή ηλικιών από 14 έως 17 ετών
α/α
Β1

Φωτογραφία

Περιγραφή
Τοιχογραφία με παράσταση πολεμιστών και πρόσοψη κτηρίου, από
τον Ορχομενό (14ος – 13ος αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών
Λέξεις – κλειδιά: οδοντόφρακτο κράνος, δόρυ, περικνημίδες, πρόσοψη
Λεξιλόγιο
Τοιχογραφία: Ζωγραφική (νωπογραφία) σε τοίχους για τη διακόσμηση
σημαντικών δωματίων των ανακτόρων της μυκηναϊκής εποχής.
Οδοντόφρακτο κράνος: Ήταν κατασκευασμένο από δέρμα, επάνω στο
οποίο έραβαν τμήματα χαύλιων (χαυλιόδοντες) κάπρων
(αγριογούρουνων).
Βοιωτικός Ορχομενός: Πόλη της αρχαίας Βοιωτίας στη βόρεια πλευρά
της Κωπαΐδας, με κατοίκηση από τη νεολιθική εποχή έως σήμερα.

Β2

Μελανόμορφος σκύφος με παράσταση νεαρού κολυμβητή, από τη
Ριτσώνα (αρχές 5ου αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών
Λέξεις – κλειδιά: κολύμπι, θάλασσα, αγγείο, μελανόμορφο
Λεξιλόγιο
Μελανόμορφο: Τεχνική διακόσμησης των αγγείων, κατά την οποία οι
μορφές αποδίδονται με μελανό (μαύρο) χρώμα σε ανοιχτόχρωμο
βάθος.
Σκύφος: Ανοικτό αγγείο πόσεως με δύο λαβές.

Β3

Ριτσώνα: Περιοχή της αρχαίας ανατολικής Βοιωτίας, όπου βρισκόταν
η αρχαία πόλη της Μυκαλησσού, σε μικρή απόσταση από τον
πορθμό του Ευρίπου.
Αττική ερυθρόμορφη λήκυθος (του Ζωγράφου του Bowdoin), με
παράσταση Αρτέμιδος (475-470 π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο
Σχηματαρίου
Λέξεις – κλειδιά: λήκυθος, δάδες, βωμός, ερυθρόμορφο
Λεξιλόγιο
Ερυθρόμορφο: Τεχνική διακόσμησης των αγγείων, κατά την οποία οι
μορφές αποδίδονται στο χρώμα του πηλού (ερυθρό) επάνω σε
σκούρο βάθος.
Λήκυθος: Τύπος κλειστού αγγείου που χρησίμευε για τη μεταφορά
ελαίων.
Ονομασίες ζωγράφων: Πολλοί αρχαίοι ζωγράφοι δεν είναι γνωστοί με
το πραγματικό τους όνομα. Για να γίνει δυνατή η απόδοση των
αρχαίων έργων τέχνης σε έναν συγκεκριμένο ζωγράφο, δίνονται
συμβατικές ονομασίες, όπως το όνομα του ερευνητή που πρώτος
ταύτισε έναν ζωγράφο ή της περιοχής όπου βρέθηκαν τα
περισσότερα έργα του ζωγράφου κ.ά.

Β4

Χάλκινο κάτοπτρο με αγαλματίδιο κόρης, ανθεμωτή διακόσμηση και
δύο ερωτιδείς, στην επάνω πλευρά μία αλεπού που κυνηγά λαγό και
στην κορυφή σφίγγα· από το Ακραίφνιο (περ. 460 π.Χ.). Αρχαιολογικό
Μουσείο Θηβών
Λέξεις – κλειδιά: κάτοπτρο, έρωτες, κυνήγι, χαλκός
Λεξιλόγιο
Κάτοπτρο: Το αντικείμενο του οποίου η επιφάνεια αντανακλά τις
ακτίνες του φωτός με αποτέλεσμα να σχηματίζει το είδωλο που
προβάλλεται. Ο πιο γνωστός τύπος κατόπτρου είναι ο καθρέπτης.
Ανθέμιο – ανθεμωτή διακόσμηση: Προέρχεται από τη λέξη άνθος, το
λουλούδι. Στην τέχνη έτσι ονομάζεται το σχηματοποιημένο άνθος
που χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό μοτίβο.
Κόρη: Όρος που χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο αγαλματικό τύπο,
κυρίως από την αρχαϊκή εποχή και μετά. Αναπαριστά όρθιες ή
καθιστές γυναίκες, νεαρής ηλικίας, θνητές ή θεές.

Β5

Μαρμάρινη σφαίρα με ανάγλυφες προτομές του Ήλιου και της
Σελήνης, από τη Λιβαδειά (τέλη 1ου αι. π.Χ. – αρχές 1ου αι. μ.Χ.).
Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας
Λέξεις – κλειδιά: θεότητα, μάρμαρο, ανάγλυφο, μυστήρια
Λεξιλόγιο
Ανάγλυφο: Γλυπτό έργο τέχνης, στο οποίο οι μορφές λαξεύονται
επάνω σε επίπεδες επιφάνειες.
Προτομή: Γλυπτή αναπαράσταση ανθρώπου από τον θώρακα και
επάνω.
Ρωμαϊκή εποχή (31 π.Χ. – 330 μ.Χ.): Η εποχή της μεγαλύτερης εδαφικής
κατάκτησης κάτω από τις εντολές του Ρωμαίου αυτοκράτορα, μετά
την περίοδο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Κάθε περιοχή ελεγχόταν
διοικητικά από την έδρα του αυτοκράτορα, καθώς και από τους
τοπικούς αξιωματούχους. Η τέχνη ενσωματώνει πολλά στοιχεία από
την ελληνική παράδοση, ενώ, εξαιτίας της παραγωγής αντιγράφων
χάλκινων αγαλμάτων σε μάρμαρο, έχουν σωθεί φημισμένα έργα των
οποίων τα πρωτότυπα έχουν χαθεί.

Β6

Πήλινο αγαλμάτιο που απεικονίζει γυναικεία μορφή, από την Αντίκυρα
(3ος αι. π.Χ.). Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου
Λέξεις – κλειδιά: πηλός, αγαλμάτιο, κώμη, δώρο
Λεξιλόγιο
Μήτρα: Συνήθως λίθινο καλούπι, στο οποίο λαξεύεται το σχήμα που
επιθυμούν να αναπαράγουν. Με τη χρήση καλουπιού/μήτρας,
κατασκευάζονται αριθμητικά περισσότερα έργα, όμοια μεταξύ τους.
Αντίκυρα: Παραθαλάσσια πόλη της αρχαίας Φωκίδας (σημερινή ΒΑ
Βοιωτία). Η σύγχρονη Αντίκυρα είναι πιθανόν η αρχαία Κυπάρισσος.
Ελληνιστική εποχή (323-30 π.Χ.): Η περίοδος συμβατικά ξεκινά μετά
τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τελειώνει με την
επικράτηση των Ρωμαίων στο τελευταίο ελληνιστικό βασίλειο, αυτό
των Πτολεμαίων (Αίγυπτος). Πρόκειται για μία περίοδο ανανέωσης
και διεύρυνσης του ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολή. Η
μεγαλύτερη αλλαγή της εποχής ήταν η κατάργηση της πόληςκράτους και η επικράτηση της μοναρχίας και των συμπολιτειών
(πολιτικές και στρατιωτικές ενώσεις πόλεων).

Β7

Οστέινο ζάρι, από τη Θήβα (Μέσοι Βυζαντινοί χρόνοι). Αρχαιολογικό
Μουσείο Θηβών
Λέξεις – κλειδιά: παιχνίδι, φίλοι, αριθμοί, τύχη
Λεξιλόγιο
Οστέινο: Η χρήση οστών ζώων και ελεφαντόδοντου εξακολουθεί έως
τις μέρες μας για την κατασκευή χρηστικών ή διακοσμητικών
αντικειμένων.
Κυβεία: Οι κύβοι ή ζάρια ήταν εξάπλευροι, από οστό ή λίθο, με
χαρακτηριστικά σημάδια στις πλευρές τους. Κυβεία ονομαζόταν και
το τυχερό παιχνίδι, ενώ ο παίκτης ονομαζόταν κυβευτής (ή
κοττιστής).

Γ. Ομάδα ευρημάτων για συμμετοχή ηλικιών από 18 έως 21 ετών
α/α
Γ1

Γ2

Φωτογραφία

Περιγραφή
Πήλινο γυναικείο ειδώλιο, από τη Χαιρώνεια (5600-5300 π.Χ.).
Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας

Κάνθαρος με παράσταση βοιωτικής ασπίδας, από την Καμηλόβρυση
(β΄ μισό 8ου αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Γ3

Πήλινο άρμα με ζεύγος γυναικείων μορφών (νύφη και παράνυμφος)
και οδηγό (νυμφαγωγός), από τις Θεσπιές (6ος αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό
Μουσείο Θηβών

Γ4

«Θησαυρός» νομισμάτων με θησαυράριο (κουμπαράς), από τη Θήβα
(χρονολογία απόκρυψης: τέλος 2ου – αρχές 1ου αι. π.Χ.).
Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Γ5

Αναθηματικό ανάγλυφο με παράσταση Ηρακλή που δέχεται το κέρας
της Αμάλθειας από τον Πλούτωνα, από τη Θήβα (1ος αι. μ.Χ.).
Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Γ6

Αγαλμάτιο Κυβέλης με τύμπανο και λέοντα, από τη Θήβα (1ος αι. μ.Χ.).
Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Γ7

Ψηφιδωτό δάπεδο με απεικόνιση της προσωποποίησης του μήνα
Ιουλίου, από τη Θήβα (4ος αι. μ.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Δ. Ομάδα ευρημάτων για συμμετοχή ηλικιών από 22 ετών και άνω
α/α
Δ1

Δ2

Φωτογραφία

Περιγραφή
Τμήμα αγγείου με εγχάρακτη παράσταση πλοίου, από τον Ορχομενό
(2400-2200 π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας

Πήλινη λάρνακα με παράσταση Σφίγγας, από το μυκηναϊκό
νεκροταφείο της Τανάγρας (13ος – 12ος αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό
Μουσείο Θηβών

Δ3

Πήλινα ειδώλια θρηνωδών, από το νεκροταφείο της αρχαίας
Τανάγρας (590-580 π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου

Δ4

Αττικός ερυθρόμορφος σκύφος με παράσταση Σατύρου (του
Ζωγράφου του Βρύγου), από τη Ριτσώνα (αρχαία Μυκαλλησός, περ.
480 π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Δ5

Επιτύμβια στήλη της Φιλοτέρας που κρατά μωρό, από τις αρχαίες
Σίφαι (Τίφαι) Αλυκής (αρχές 4ου αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο
Θηβών

Δ6

Τμήμα μαρμάρινης πλάκας με απεικόνιση της Ανάληψης του
Αλεξάνδρου, από τη Βοιωτία (Βυζαντινών χρόνων). Αρχαιολογικό
Μουσείο Θηβών

Δ7

Εφυαλωμένη κούπα με παράσταση κυνηγού (12ος αι. μ.Χ.).
Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

