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Αρχέγονη H
Θήβα

Θήβα ήταν στα αρχαία και τα βυζαντινά χρόνια η
πρωτεύουσα της Βοιωτίας και μία από τις τρεις ισχυρές
πόλεις-κράτη της αρχαίας Ελλάδας. H ίδρυση του πρώτου
οικισμού στο λόφο της Καδμείας τοποθετείται στην αρχή
της 3ης χιλιετίας π.Χ., ενώ η κατοίκηση στην ευρύτερη
περιοχή της κάτω πόλης ανάγεται στη νεολιθική εποχή.
Ιδρύθηκε πάνω σε σύστημα χαμηλών λόφων, που αποτελούν
φυσική συνέχεια των υπωρειών του Κιθαιρώνα και του
Ελικώνα. Βρίσκεται σε ίση σχεδόν απόσταση από τον Ευβοϊκό
και τον Κορινθιακό κόλπο και σχεδόν στη μέση της αρχαίας
Βοιωτίας. Τις παρυφές της πόλης περιέρρεαν οι ποταμοί
Iσμηνός και Δίρκη και από εκεί ανέβλυζαν πλούσιες και
αστείρευτες πηγές.
H εξαίρετη γεωγραφική και στρατηγική θέση της Θήβας
της εξασφάλιζε τον έλεγχο των κύριων οδικών αξόνων
που διέτρεχαν τη Βοιωτία και από εκεί προς την ελληνική
χερσόνησο.
Η Θήβα της μυκηναϊκής περιόδου ήταν ένα κραταιό ανακτορικό
κέντρο. Στο απόγειο της ακμής του, το κυρίως ανάκτορο με
τα παραρτήματά του (ενδιαιτήματα, αρχεία, εργαστήρια,
αποθήκες), ήταν μεγαλύτερο των υπολοίπων ελλαδικών,
καθώς διέθετε έκταση 32.400 τ.μ. Στους γύρω λόφους που
περιβάλλουν την Καδμεία, αναπτύσσονται τρία μεγάλα
νεκροταφεία θαλαμοειδών τάφων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
• Αραβαντινός Β., Κουντούρη Ελ. (επιμ.), 100 Χρόνια Αρχαιολογικού Έργου στη Θήβα. Οι πρωτεργάτες των ερευνών
και οι συνεχιστές τους, Αθήνα 2014.
• Αραβαντινός Β., Το αρχαιολογικό μουσείων Θηβών, Αθήνα 2010.
• Δημακοπούλου Κ., Κόνσολα Ντ., Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας, Αθήνα 1981.
• Ιερωνύμου, Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας, Χριστιανική Βοιωτία, Α΄, Λιβαδειά 2005.
• Κεραμόπουλλος Α., Θηβαϊκά, Αρχαιολογικόν Δελτίον 3, Αθήνα 1917.

Η σύντομη πολιτική και στρατιωτική ηγεμονία της στην
αρχαία Ελλάδα, έστω και για μικρό διάστημα (371-362 π.Χ.),
υπό τη στιβαρή ηγεσία των Πελοπίδα και Επαμεινώνδα,
αποτέλεσε μια από τις κορυφαίες ιστορικές περιόδους της.
Κατά την βυζαντινή περίοδο, αποτελούσε πρωτεύουσα
του Θέματος της Ελλάδας και ήταν ένα από σημαντικότερα
μεταξοπαραγωγικά κέντρα της αυτοκρατορίας. Πρωτεύουσα
αποτελούσε και κατά την μεσαιωνική περίοδο, όταν είχε
περιέλθει στο Δουκάτο των Αθηνών.

• Φαράκλας Ν., Θηβαϊκά, Αρχαιολογική Εφημερίς 135, 1996.
• Symeonoglou S., The Topography of Thebes from the Bronze Age to Modern Times,
Princeton University Press, 1985.

Αλεξάνδρα Χαραμή
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Ακολουθώντας την οδό Πινδάρου συναντάμε την
πλατεία του Αγίου Γεωργίου (σημείο 1.2). Στο
χώρο αποκαλύφθηκε τμήμα μεγάλου δημόσιου
ορθογώνιου κτηρίου του 12ου αι. μ.Χ., με δεξαμενή
συλλογής ομβρίων υδάτων και κτιστό αγωγό. Σε
βαθύτερα στρώματα ανασκάφηκε τμήμα περιβόλου
ενός σημαντικού υπαίθριου ιερού, του Θεσμοφορίου
της Δήμητρας (5ος-3ος αι. π.Χ.), όπου λάμβαναν
χώρα ετήσιες τελετές γονιμότητας από τις γυναίκες
της πόλης. Ο λατρευτικός όμως χαρακτήρας του
χώρου ανάγεται ήδη στους μυκηναϊκούς χρόνους,
όπως μαρτυρούν τα αντικείμενα που βρέθηκαν
στο χώρο.

Πολιτιστικοί Περίπατοι Θήβας

Οι σύγχρονες πόλεις που διαθέτουν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία συχνά δυσκολεύουν τους
επισκέπτες να τα γνωρίσουν. Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκαν τρεις προτεινόμενες διαδρομές,
με σκοπό οι επισκέπτες της Θήβας να έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε μία πόλη,
η ιστορία της οποίας χάνεται στο μύθο. Ο επισκέπτης μπορεί να συμβουλευτεί το χρονολόγιο
στη δεύτερη σελίδα του εντύπου για όλες τις εποχές που αναφέρονται στο κείμενο.
Στη διαδρομή 1 ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα
να δει τους πρώτους δύο αρχαιολογικούς χώρους
της διαδρομής, μέσα στο χώρο του Μουσείου.
Το σημείο 1 του χάρτη σηματοδοτεί την έναρξη της
διαδρομής με τον αρχαιολογικό χώρο της ανασκαφής
του Μουσείου, όπου ο επισκέπτης θα δει ένα μεγάλο
αψιδωτό κτήριο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού
με περίβολο, ένα ταφικό τύμβο της Μέσης Εποχής
του Χαλκού, καθώς και τμήμα του οχυρωματικού
τείχους της μυκηναϊκής ακρόπολης. Στην αυλή του
Μουσείου Θηβών δεσπόζει το καλύτερα σωζόμενο
τμήμα της μεσαιωνικής οχύρωσης της πόλης.
Ο πύργος θεωρείται ότι χτίστηκε στα τέλη του 13ου αι.
από τον άρχοντα Νικόλαο Β΄ Σεντ Ομέρ (12581294). Έχει ορθογώνια κάτοψη και ύψος 14 μ.
Αρχικά διέθετε τρεις ορόφους, από τους οποίους
σώζονται σήμερα οι δύο. Τον 19ο αι., λειτουργούσε
ως φυλακή, ενώ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου το υπόγειο του χρησιμοποιήθηκε για την
απόκρυψη των αρχαιοτήτων που προέρχονταν
από σημαντικές ανασκαφές στην Βοιωτία.

Αναχωρώντας από το Μουσείο και σχεδόν δίπλα του
στη συμβολή των οδών Λ. Μπέλλου και Ι. Θρεψιάδου,
βρίσκεται το Συνεδριακό Κέντρο (σημείο 1.1), στα
θεμέλια του οποίου διατηρούνται αξιόλογα κατάλοιπα διαφόρων φάσεων κατοίκησης της πόλης.
Η ανασκαφή αποκάλυψε δύο κτήρια της Πρώιμης
Εποχής του Χαλκού, εκ των οποίων το ένα αψιδωτό
με υπόγεια αποθήκη. Τη Μέση Εποχή του Χαλκού
χρονολογείται ορθογώνιο κτίσμα δύο δωματίων, ενώ
στο χώρο αποκαλύφθηκε και τμήμα μυκηναϊκού
κτηρίου, που καταστράφηκε από πυρκαγιά το
1300 π.Χ. Από τον 4ο έως τον 12ο αι. μ.Χ. ο χώρος αποτελούσε τμήμα του ανεπτυγμένου οικιστικού ιστού
της Θήβας, ενώ τον 10ο αι. ανεγέρθηκε μικρός ναός.

Σημείο 1.2: πλατεία Αγίου Γεωργίου
Σημείο 1.3: “Καδμείο”

Σημείο 1.1: Συνεδριακό Κέντρο

Σημείο 1: Πύργος Σεντ Ομέρ

Συνεχίζοντας ευθεία στην οδό Πινδάρου, βρίσκεται
τμήμα του «Καδμείου ανάκτορου» (σημείο 1.3). Στο
χώρο έχουν ανασκαφεί και ονομαστεί συμβατικά η
«Οικία του Κάδμου», το «Δωμάτιο του Θησαυρού»,
το «Νέο Καδμείο» και το «Δωμάτιο των Πίθων», ενώ
έχουν βρεθεί πλήθος σημαντικών ευρημάτων της
μυκηναϊκής εποχής, που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Στην κλασική ή πρώιμη
ελληνιστική περίοδο χρονολογείται τμήμα ορθογωνίου κτηρίου ορατό στο ΝΑ τμήμα του χώρου,
που είτε αποτελεί τμήμα ναού της Δήμητρας ή
στωικό κτήριο της αγοράς της αρχαίας πόλης.
Στο ΒΔ τμήμα του χώρου έχει αποκαλυφθεί τμήμα
οικοδομήματος της φραγκοκρατίας, που ταυτίζεται
με το παλάτι της οικογένειας των Σεντ Ομέρ (13oς αι.).

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1
Η περιήγηση συνεχίζεται στη συμβολή των οδών
Επαμεινώνδα και Δημοκρίτου (σημείο 1.4), όπου
σώζεται ένα σύνολο τριών δωματίων, το οποίο
αποτελούσε εργαστήριο του Καδμείου ανακτόρου
και έχει ερμηνευθεί ως χώρος επεξεργασίας μαλλιού.
Κατά την ανασκαφική έρευνα βρέθηκε μεγάλος
αριθμός αποθηκευτικών αγγείων, πήλινος λουτήρας
και σπαράγματα τοιχογραφιών. Σημαντικότερο
όμως εύρημα αποτελεί ένα σύνολο πινακίδων
Γραμμικής Β γραφής, το περιεχόμενο των οποίων
σχετίζεται με την αποθήκευση, πλύσιμο και πιθανή
επεξεργασία του μαλλιού, αλλά και με την καταγραφή αποστολής του σε διαφόρους προορισμούς
και αποδέκτες, εντός και εκτός Θήβας.

Σημείο 1.5: Άγιος Ιωάννης Καλοκτένης
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Σημείο 1.4: Εργαστήριο επεξεργασίας μαλλιού

Πλησίον του εμπορικού κέντρου βρίσκεται ο μικρός διώροφος ναός της Αγίας Αικατερίνης (σημείο 1.7).
Κτίστηκε το 1957 σε θέση που σύμφωνα με τον Κεραμόπουλλο υπήρχε υπόγειο οικίας που είχε
χρησιμοποιηθεί από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ως τόπος λατρείας, ενώ κατά την Τουρκοκρατία
μετατράπηκε πιθανότατα σε μικρό ναό, που δεν σώζεται σήμερα. Στο ισόγειο του σύγχρονου ναού
διατηρείται σήμερα κατακόμβη των πρώτων χριστιανικών αιώνων.
Κατηφορίζοντας την οδό Δίρκης συναντάμε το ναό του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου (σημείο 1.8).
Ο ναός κτίστηκε το 872/3 από τον αξιωματούχο Βασίλειο, σύμφωνα με την επιγραφή που ήταν
σκαλισμένη στον μαρμάρινο κοσμήτη, στην κόγχη του ιερού. Πιθανόν τον 10ο αι., κτίστηκε στα
θεμέλιά του μικρός μονόχωρος ναός. Σύγχρονες με αυτόν είναι και οι ταφές, μία στο εσωτερικό
του και άλλες νότια και ανατολικά. Κατά την οθωμανική περίοδο ο ναός χρησιμοποιήθηκε
πιθανόν και ως τέμενος. Τον 19ο αι., πάνω στα ερείπια των παλαιότερων κτισμάτων, ιδρύθηκε
ο μικρός ναός του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα.
Σημείο 1.8: Ναός Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου

Στην κεντρική πλατεία της Θήβας, βρίσκεται ο
ναός του πολιούχου της πόλης Αγίου Ιωάννη
Καλοκτένη (σημείο 1.5). Ο ναός κτίστηκε γύρω
στο 1900 με δαπάνες της βασίλισσας Όλγας, στη
θέση παλαιότερου. Κατά την παράδοση, τον πρώτο
ναό ίδρυσε ο Ιωάννης Καλοκτένης (Μητροπολίτης
Θηβών περί το 1166-1190) και ήταν αφιερωμένος
στην Θεομήτορα. Καταλάμβανε την περιοχή γύρω
από το παλαιό Δημαρχείο και αρχικά λειτούργησε
ως Δράκειος Νυχτερινή Σχολή. Κατά τη διάνοιξη των
θεμελίων της σχολής, αποκαλύφθηκαν τα ερείπια
του πρώτου ναού της Θεοτόκου, από τα οποία αποτοιχίστηκε τοιχογραφία με παράσταση Εισόδου εις
τα Ιεροσόλυμα, σήμερα στο Μουσείο Θηβών.
Σχεδόν απέναντι από το ναό, στο υπόγειο εμπορικού
κέντρου (σημείο 1.6), διατηρούνται αρχιτεκτονικά
κατάλοιπα διαφόρων εποχών. Τα παλαιότερα ανάγονται σε κτήρια και τάφους της Ύστερης Εποχής
του Χαλκού. Από την ρωμαϊκή περίοδο διατηρείται
οικοδόμημα πέντε τουλάχιστον δωματίων. Η κατοίκηση συνεχίστηκε κατά τους παλαιοχριστιανικούς
χρόνους όπως μαρτυρεί ψηφιδωτό δάπεδο με παράσταση δελφινιών, ενώ πάνω σε αυτό κατασκευάστηκε
ένα πολυτελές κτίσμα του 11ου αι. Κατά την περίοδο
της Φραγκοκρατίας ακολούθησε η ανέγερση ενός
επιμήκους κτηρίου με επιμελημένη τοιχοποιία,
το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την Οθωμανική
περίοδο ως τοπικό εργαστήριο κατασκευής λουλάδων από σηπιόλιθο.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1

Πολιτιστικοί Περίπατοι Θήβας

Κοντά στον Άγιο Γρηγόριο, στην παλιά συνοικία
Αρμενιά (σημείο 1.9) βρίσκεται ο μητροπολιτικός ναός
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγία Λότζια).
Για την ανέγερση του ναού χρησιμοποιήθηκαν
αρχαίες κολώνες και έξι κορινθιακά κιονόκρανα.
Τον 13ο αι. υπήρξε μητρόπολη των Φράγκων όπου
λάμβαναν χώρα σημαντικές τελετές. Πιθανόν εκεί να
πραγματοποιήθηκε και η στέψη του νεαρού Δούκα
των Αθηνών Guy de la Roche το 1294. Από την
περίοδο αυτή πρέπει να προέρχονται και τα δύο μαρμάρινα λιοντάρια στο κάτω τμήμα του ξυλόγλυπτου
δεσποτικού θρόνου. Μετά τους σεισμούς του 1853
και 1914 ο ναός επανακτίστηκε. Η τελική ανακατασκευή της εκκλησίας έγινε το 1920.
Σημείο 1.9: Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Λότζια)

Το τελικό σημείο της διαδρομής 1, βρίσκεται επί
της οδού Πελοπίδου, η ονομαζόμενη «Οπλοθήκη»
(σημείο 1.10), που αποτελεί σημαντικό παράρτημα
του κεντρικού ανακτορικού συγκροτήματος. Από το
σύνολο των κτηρίων που αποκαλύφθηκαν, διακρίνεται ότι το συγκρότημα διέθετε τουλάχιστον μια
μεγάλη ορθογώνια αίθουσα, καθώς και μικρότερα
δωμάτια ανάμεσα σε πλέγμα στενών διαδρόμων.
Τα δωμάτια λειτουργούσαν ως αποθήκες οπλισμού,
ιπποσκευής χάλκινων εργαλείων και σκευών, ως
χώροι φύλαξης ελεφαντουργημάτων, ζυγίσματος
διαφόρων πρώτων υλών, αλλά και τήρησης αρχείων
με πινακίδες Γραμμικής Β για διάφορες οικονομικές δραστηριότητες του ανακτόρου. Κάτω από
τα μυκηναϊκά κατάλοιπα βρέθηκε νεκροταφείο
της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλκού.
Σημείο 1.10: Ανασκαφή «Οπλοθήκης», 1965

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει
στην προτεινόμενη Διαδρομή 2.
Κατηφορίζοντας στην οδό Οιδίποδος, στο χώρο
όπου επρόκειτο να ανεγερθεί το σχολικό συγκρότημα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας,
ήρθαν στο φως σημαντικές αρχαιότητες, χρονολογούμενες από το 2.500 π.Χ. έως και τη βυζαντινή
περίοδο (σημείο 2.1). Σήμερα είναι ορατά κατάλοιπα πρωτοελλαδικών οικιών, ενώ κατά τη μεσοελλαδική περίοδο ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως
νεκροταφείο. Στους μυκηναϊκούς χρόνους η θέση
κατοικήθηκε εκ νέου και περιβλήθηκε με οχύρωση
(13ος αι. π.Χ.). Κατά την ελληνιστική περίοδο κατασκευάστηκε ένα δημόσιο οικοδόμημα (στοά) με
ψηφιδωτό δάπεδο, ενώ από τους βυζαντινούς χρόνους διατηρούνται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ενός
εντυπωσιακού επιμήκους κτηρίου 26 μέτρων, στρατιωτικού πιθανόν χαρακτήρα.
Βορειότερα στην οδό Π. Δράκου, διατηρείται ορατό
ένα τμήμα οχύρωσης, χρονολογούμενο στην περίοδο
των Δυτικών Ηγεμόνων (σημείο 2.2). Ο επισκέπτης
μπορεί να διακρίνει τον ύψους 2,5 περίπου μέτρων
πύργο, κατασκευασμένο από πελεκημένους δόμους,
προερχόμενους πιθανόν από το αρχαίο τείχος της
Καδμείας ακρόπολης. Στους παλαιοχριστιανικούς
χρόνους (4ος–6ος αι.) ανήκει τμήμα λουτρού, το οποίο
καταλαμβάνει και τη μεγαλύτερη έκταση του οικοπέδου. Διαθέτει εξαιρετική λίθινη τοιχοποιία, η οποία
έφερε εσωτερικά διακόσμηση με ορθομαρμάρωση
και μαρμαροθετημένο δάπεδο.

Σημείο 2.3: Ηλέκτρες Πύλες

Συνεχίζοντας στην οδό Αμφίωνος και μετά επί της
Πολυνείκους συναντάμε μέρος της οχύρωσης
της πόλης. Οι Ηλέκτρες Πύλες (σημείο 2.3) είχαν
διαχρονικά ιδιαίτερη σημασία για τη Θήβα, καθώς
εδώ απέληγε η κύρια πρόσβαση από την Αθήνα. Τα
κατάλοιπα που αντικρίζουμε σήμερα στο χώρο χρονολογούνται κυρίως από το τέλος του 4ου αι. π.Χ.
Δύο επιβλητικοί κυκλικοί πύργοι πλαισίωναν τη σημερινή οδό Πολυνείκους ελέγχοντας την πρόσβαση,
ενώ μια εσωτερική ημικυκλική αυλή ενίσχυε τον
αμυντικό χαρακτήρα του συνόλου. Οι πύργοι δέχτηκαν αλλεπάλληλες μετασκευές, ενώ είναι άγνωστη
η πρωιμότερη διαμόρφωση της εισόδου. Υποθέτουμε
όμως ότι στην ίδια θέση προϋπήρχε οχύρωση και
πύλη ήδη από την μυκηναϊκή περίοδο.
Κατηφορίζοντας στην οδό Πολυνείκους, ο επισκέπτης αντικρίζει τμήμα του ιερού του Ηρακλή
(σημείο 2.4). Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες
πιστοποιημένες θέσεις λατρείας στη Θήβα, σχεδόν
σύγχρονη με αυτήν του Απόλλωνα Ισμηνίου. Την
Πρώιμη και τη Μέση Εποχή του Χαλκού ο χώρος
χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο, ενώ κατά τη
μυκηναϊκή περίοδο ανεγέρθηκαν σημαντικά κτίσματα, ίσως οικίες. Στο τέλος του 8ου π.Χ. εγκαθίσταται λατρεία του Ηρακλή, η οποία περιλαμβάνει
θυσίες, τελετουργικά γεύματα και εντυπωσιακές
υπαίθριες πυρές. Αργότερα, στους κλασικούς και
ρωμαϊκούς χρόνους η λατρεία μεταφέρθηκε νοτιότερα, προς την πεδιάδα.

Σημείο 2.5: Εσωτερικό καμαροσκεπή τάφου

Οδηγούμαστε ανατολικά και αφήνοντας το κέντρο
της πόλης συναντάμε στην οδό Αναπαύσεως, ΝΔ
του λόφου του Ισμηνίου Απόλλωνα τα ερείπια
βυζαντινού ναού, μιας τρίκλιτης βασιλικής με
νάρθηκα (σημείο 2.5). Κτίστηκε πιθανότατα τον
10ο αι. στη θέση παλαιότερου ναού και στη δόμησή
του χρησιμοποιήθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη από το
ναό του Ισμηνίου Απόλλωνα. Ο ναός εγκαταλείφθηκε οριστικά γύρω στα μέσα του 14ου αι. όπως
φανερώνει ένας θησαυρός από τέσσερα ασημένια
βενετσιάνικα νομίσματα. Ο καμαροσκεπής τάφος
στο νοτιανατολικό άκρο του χώρου μεταφέρθηκε
εδώ από οικόπεδο της Καδμείας, για να εκτεθεί.
Το ιερό του Ισμηνίου Απόλλωνα βρίσκεται στον
ομώνυμο λόφο, νοτιοανατολικά της Καδμείας
(σημείο 2.6). Την εποχή της ακμής του ο περίβολος
του ήταν γεμάτος αναθήματα, κυρίως χάλκινους
τρίποδες και αγάλματα, ενώ ο ναός χρησιμοποιήθηκε και ως θησαυροφυλάκειο. Η λατρεία του
Απόλλωνα άρχισε λίγο πριν το τέλος του 8ου αι. π.Χ.,
όπου είχε κατασκευαστεί ένας μικρός ξύλινος ή
πλίνθινος ναός, που αργότερα αντικαταστάθηκε
με λίθινο. Σήμερα από το ιερό σώζονται κατάλοιπα
μόνο του δωρικού ναού της ύστερης κλασικής
περιόδου. Πρόσφατες ανασκαφές της Αμερικανικής
Σχολής Κλασικών Σπουδών σε συνεργασία την
ΕΦΑ Βοιωτίας, αποκάλυψαν τμήματα γειτονιάς
και νεκροταφείο της βυζαντινής περιόδου.

Σημείο 2.6: Ναός Ισμηνίου Απόλλωνα

Σημείο 2.4: Ιερό του Ηρακλή

Σημείο 2.7: Μυκηναϊκό νεκροταφείο

Η διαδρομή συνεχίζει προς του λόφους Μικρό
και Μεγάλο Καστέλλι όπου βρισκόταν ένα από τα
μυκηναϊκά νεκροταφεία της πόλης (σημείο 2.7).
Από τους πολυάριθμους θαλαμωτούς τάφους, ξεχωρίζει ένας μνημειώδης τάφος, γνωστός σήμερα με
τη συμβατική ονομασία «Τάφος των Οιδίποδος
Παίδων», καθώς είναι από τα ελάχιστα τοιχογραφημένα ταφικά μνημεία της εποχής, με σπείρες και
φυτικά θέματα, αλλά και το μοναδικό που έφερε
εικονιστικές παραστάσεις (θρηνωδοί). Το μνημείο
έλαβε την τελική του μορφή γύρω στα μέσα του
13ου αι. π.Χ. όταν ο αρχικός θάλαμος ενοποιήθηκε
με έναν νέο στα ανατολικά, ο δρόμος και η είσοδός
του καταργήθηκαν και ως μοναδική πρόσβαση χρησιμοποιήθηκε η είσοδος του ανατολικού θαλάμου.
Ο τελευταίος σταθμός της διαδρομής 2 είναι στη
συμβολή των οδών Αυλίδος και Βουρδουμπά που
διατηρείται ορατό τμήμα του μυκηναϊκού τείχους
της Καδμείας, στη θέση όπου τοποθετούνται οι
«Προιτίδες» πύλες (σημείο 2.8), όπου κατέληγε ο
αρχαίος δρόμος από τη Χαλκίδα και την ανατολική
Βοιωτία. Το τείχος είχε πάχος 4,5 μ., διέθετε δύο όψεις
κτισμένες με μεγάλους ογκόλιθους, ενώ το εσωτερικό του γέμιζε με μικρότερες πέτρες. Με βάση τα
δεδομένα των ανασκαφών, η γραμμή της μυκηναϊκής
οχύρωσης χαράσσεται σε ολόκληρη την ανατολική
πλευρά της Θήβας, από τις Ηλέκτρες πύλες έως και
εδώ, με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια.

Σημείο 2.8: Τμήμα μυκηναϊκού τείχους

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3

Η προτεινόμενη διαδρομή 3 αφορά χώρους που
βρίσκονται περιμετρικά του κέντρου της πόλης και
ξεκινά από την κρήνη της Δίρκης (σημείο 3.1). Στις
νοτιοδυτικές υπώρειες του λόφου της Καδμείας,
βρίσκεται η φημισμένη κρήνη που συνδέεται με το
μύθο της ίδρυσης της Θήβας από τον Κάδμο, σε
θέση που σύμφωνα με τον Παυσανία βρισκόταν το
ιερό της Ρέας. Η σημερινή μορφή της, δίπλα στο
σπηλαιώδες όρυγμα, διαμορφώθηκε την οθωμανική περίοδο, αν και η πηγή ήταν σε χρήση πιθανόν από τους προϊστορικούς χρόνους. Οι κρήνες
κατασκευάζονταν με σκοπό τη συγκέντρωση και
τη διανομή του νερού στην πόλη από μια πηγή
και αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου υδρευτικού
συστήματος που περιλαμβάνει αγωγούς, υδατοδεξαμενές και πηγάδια.
Σημείο 3.2: Ναός Αγίου Δημητρίου - Μεγάλη Παναγία

Σημείο 3.1: Κρήνη της Δίρκης

Το κτήριο πρώην ιδιοκτησίας Ζιώμα (σημείο 3.3)
στη συμβολή των οδών Κάδμου και Μπινιάρη,
αποτελεί εξαίρετο δείγμα της λαϊκής αρχιτεκτονικής της περιόδου του 18ου-19ου αι. (πιθανότατα
κτισμένο γύρω στο 1850). Πρόκειται για διώροφο
λιθόκτιστο κεραμοσκεπές κτίσμα με υπόγειο.
Σώζει στοιχεία από τη λαϊκή αρχιτεκτονική, όπως
το χαγιάτι. Η κύρια είσοδος που οδηγεί στην αυλή,
πλαισιώνεται από σκαλιστές παραστάδες και γείσο
από τοπικό λίθο. Στον όροφο της οικίας σώζονται
τοιχογραφίες και οροφογραφίες. Το κτήριο έχει
κηρυχθεί ως ιστορικά διατηρητέο μνημείο και έργο
τέχνης και σήμερα υπάγεται στην ΕΦΑ Βοιωτίας,
με σκοπό να αναστηλωθεί και να είναι επισκέψιμο.
Σημείο 3.3: Κτήριο Ζιώμα

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου – Μεγάλη Παναγία
(σημείο 3.2), βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της
Καδμείας και κτίστηκε το 1867 με σχέδια του Τήνιου
αρχιτέκτονα Ιωάννη Φιλιππότη με την συνεργασία
του γιού του γλύπτη Δημητρίου. Στην τοιχοποιία
του ναού έχουν ενσωματωθεί ποικίλα αρχαία και
βυζαντινά γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη. Σύμφωνα
με την παράδοση, στην ίδια θέση υπήρχε παλαιότερος ναός ή μονή, όπου φυλασσόταν εικόνα της
Παναγίας Βρεφοκρατούσας «έργο του ευαγγελιστή
Λουκά». Μετά την αφαίρεση της ασημένιας επένδυσης της εικόνας του 1861, διαπιστώθηκε ότι
πρόκειται για έργο του τέλους του 12ου- αρχών του
13ου αι. με μεταγενέστερες επιζωγραφήσεις.

Συνεχίζοντας, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα
κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦΑ Βοιωτίας να
επισκεφτεί το υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου
Θηβών (σημείο 3.4), όπου διατηρείται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα συνοικίας βυζαντινών χρόνων,
με διάρκεια ζωής από τον 11ο αι. έως λίγο μετά τα
μέσα του 13ου αι., οπότε και εγκαταλείφθηκε. Ο
πολεοδομικός ιστός σχηματίστηκε από σπίτια με
ορθογωνική κάτοψη. Σε ορισμένα διατηρούνται
μαγειρικές εστίες, κινστέρνες (υδατοδεξαμενές),
σιροί (λαξευτοί στο έδαφος αποθηκευτικοί χώροι)
και λιθόστρωτες αυλές, εικονογραφώντας, μαζί με
τα κινητά ευρήματα, την καθημερινότητα των κατοίκων. Στο βορειότερο άκρο της συνοικίας σώζεται
η εκκλησία της γειτονιάς.
Σημείο 3.4: Δικαστικό Μέγαρο

Απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο βρίσκεται ο
ναός του Αγίου Νικολάου (σημείο 3.5). Είναι ο
μοναδικός ναός της Θήβας που διατηρεί τοίχους
και γλυπτά από την πρώτη οικοδομική φάση του
12ου αι.. Ο ναός είχε καταρρεύσει από το σεισμό
του 1853 και ξανακτίστηκε ως ξυλόστεγος μετά το
1882, χωρίς να αποκλείεται στην αρχική του φάση
να ήταν τρουλαίος. Στην τοιχοποιία του μνημείου
έχουν ενσωματωθεί πολλά αρχαία λίθινα τμήματα,
ενώ στο εσωτερικό του διατηρείται σε άριστη
κατάσταση ένα πλούσια κοσμημένο τρίλιθο θύρωμα
που θα ανήκε στην αρχική πρόσοψη του ναού.
Σημείο 3.7: “Αμφείον”, προϊστορικός τάφος

Βορειοανατολικά της πόλης συναντάμε το ναό του
Ευαγγελιστή Λουκά (σημείο 3.6). Ο ναός ανήκει
στους σύνθετους σταυροειδείς εγγεγραμμένους
ναούς με τρούλο. Μεταγενέστερες μετατροπές
έγιναν στις αρχές του 20ου αι. Στην κόγχη του
βόρειου τοίχου έχει τοποθετηθεί τμήμα μαρμάρινου επιστυλίου τέμπλου του 10ου – 11ου αι., ενώ
στο διακονικό σώζεται μια μαρμάρινη σαρκοφάγος του 2ου αι. μ.Χ., όπου πιστεύεται ότι τάφηκε
ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εξωτερικά του ναού, αποκαλύφθηκε η κόγχη παλαιοχριστιανικής βασιλικής,
καθώς και τμήμα της κλασικής οχύρωσης της πόλης.
Ο αύλειος χώρος λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα ως
νεκροταφείο της πόλης, όπου ο επισκέπτης μπορεί
να δει αξιόλογα ταφικά μνημεία τήνιων γλυπτών,
του 19ου και 20ου αι.

Σημείο 3.6: Ναός Ευαγγελιστή Λουκά και τείχος

Στο βορειότερο άκρο της πόλης είναι και το τελευταίο
σημείο της διαδρομής 3. Ο λόφος του Αμφείου
(σημείο 3.7) χρησιμοποιήθηκε, ήδη από τις αρχές
της 3ης χιλιετίας π.Χ., ως αρχαίο νεκροταφείο από
θαλαμοειδείς τάφους. Γύρω στο 2600-2500 π.Χ.
στην κορυφή του λόφου κτίστηκε μεγάλος τύμβος
από πλίνθους. Αργότερα, προς το τέλος της ίδιας
χιλιετίας, κατασκευάστηκε με μεγάλες λίθινες πλάκες
στην κορυφή του τύμβου, ένας μνημειώδης κιβωτιόσχημος τάφος, που δέχτηκε μία ή περισσότερες
ταφές πλούσια κτερισμένες. Η ονομασία Άμφειον
ή Αμφείον αποδόθηκε στον λόφο σε μεταγενέστερους χρόνους, καθώς εκεί θεωρούσαν ότι είχε
ταφεί ο μυθικός κατασκευαστής των τειχών της
Θήβας, Αμφίων.
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