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Η Δθνξεία Αξραηνηήησλ Βνησηίαο, ηελ άλνημε ηνπ 2016, απνδέρηεθε κε 
ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό ηελ πξόζθιεζε ηνπ Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ Φηινιό-
γσλ Ν. Βνησηίαο Γξ. Δπζηξάηηνπ Ματζηξέιιε, γηα ηε δηεμαγσγή επηκνξθσ-
ηηθήο εκεξίδαο γηα ηνπο θηινιόγνπο ησλ ζρνιείσλ ηεο Θήβαο, κε ζέκα 
«Σρεδηάδνληαο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζηα Μνπζεία θαη ηνπο Αξραηνινγη-
θνύο ρώξνπο ηεο Βνησηίαο».  

Η εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ζηηο 19 Απξηιίνπ 2016 ζην Σπλε-
δξηαθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Θήβαο κεηά από έγθξηζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Σηεξεάο Διιά-
δαο. 
Σηελ εκεξίδα επηιέρζεθε λα παξνπζηαζηνύλ αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη κλε-
κεία ηεο Βνησηίαο από ηνπο πξντζηνξηθνύο έσο ηνπο κεζαησληθνύο ρξόλνπο, 
θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη δεκηνπξγίεο ηεο Δθνξείαο.  
Η ζπκκεηνρή ησλ θηινιόγσλ θαη ην ζεξκό αγθάιηαζκα ηεο δξάζεο από ην 
επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηεο Δθνξείαο, επέδεημε ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεί 
ζηαδηαθά κία ζεηξά ςεθηαθώλ εθδόζεσλ κε ζθνπό ηνλ «απνζεζαπξηζκό» 

ηνπ ηεξάζηηνπ αξραηνινγηθνύ πινύηνπ ηεο Βνησηίαο. 
Η παξνύζα ςεθηαθή έθδνζε απεπζύλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα αι-
ιά θαη ην επξύ θνηλό πνπ επηζπκεί λα ζπγθεληξώζεη ζηνηρεία γηα ηε δεκη-
νπξγία εθπαηδεπηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξάζεσλ ή λα επηζθεθηεί ηνπο αξ-
ραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Βνησηίαο. 
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To Νζο Αρχαιολογικό Μουςείο Κθβϊν 

 

Δρ. Αλεξάνδρα Χαραμι 

Αρχαιολόγοσ 

Προϊςταμζνθ τθσ ΕΦΑ Βοιωτίασ 

 

Θ ανάγκθ για ζνα ςφγχρονο μουςείο, αντάξιο τθσ μακραίωνθσ βοιωτικισ 
ιςτορίασ, οδιγθςε ςτον εκςυγχρονιςμό του προχπάρχοντοσ κτθρίου και ςτθν 
προςκικθ ενόσ νζου κτθρίου-επζκταςθσ. Σο νζο κτιριο και θ ενοποίθςι του με το 
παλαιό, βαςίςτθκε ςτθν μελζτθ του αρχιτζκτονα Μιχάλθ ουβατηίδθ. Σο νζο κτιριο 
και οι ςτοζσ που διαμορωϊκθκαν, μία ςτο εςωτερικό τθσ ζκκεςθσ, γφρω από το 
αίκριο, ωσ υπερυψωμζνοσ διάδρομοσ, και τρεισ ςτον αφλειο χϊρο, δθμιουργεί ζνα 
ςφνολο ποικίλο και ενδιαωζρον, και ζχει ωσ αποτζλεςμα τον υπερδιπλαςιαςμό του 
εκκεςιακοφ χϊρου, ο οποίοσ πλζον καλφπτει εςωτερικά 1.000 τ.μ., ζναντι 613 του 
παλαιότερου, ενϊ προςτίκενται εξωτερικά 1.390 τ.μ. θμι-υπαίκριοι εκκεςιακοί 
χϊροι και 1.750 τ.μ. υπαίκριοι χϊροι.  

Θ ζκκεςθ περιζχει αρχαιότθτεσ από παλαιότερεσ αναςκαωζσ και 
εμπλουτίηεται ςε μεγάλο ποςοςτό με νζα εκκζματα, που προζρχονται από τισ 
αναςκαωζσ των τελευταίων χρόνων ςτθ Βοιωτία. Εκτόσ από τα μνθμεία τθσ 
προϊςτορίασ και τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ, ζχουν κζςθ τϊρα και τα υλικά 
κατάλοιπα τθσ βυηαντινισ περιόδου και των μετζπειτα αιϊνων, ωωτίηοντασ 
άγνωςτεσ μζχρι ςιμερα πτυχζσ τθσ ηωισ τθσ πόλθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 

Θ μουςειολογικι μελζτθ, θ οποία εκπονικθκε με τθν ςτενι ςυνεργαςία 10 
αρχαιολόγων δφο ςυναρμόδιων Εωορειϊν Αρχαιοτιτων, δθλαδι τθσ Εωορείασ 
Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων και τθσ Εωορείασ Βυηαντινϊν 
Αρχαιοτιτων, κακϊσ και τθσ Διεφκυνςθσ Μουςείων του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, 
με τθ ςυμμετοχι δφο αρχαιολόγων και ενόσ αρχιτζκτονα, κακόριςε τθν 
ερμθνευτικι οπτικι του μουςείου, και προζταξε τον αωθγθματικό και 
εκπαιδευτικό χαρακτιρα τθσ ζκκεςθσ, ο οποίοσ υποςτθρίχκθκε, τόςο από τθν 
ανάπτυξθ των εκκεμάτων ςτο χϊρο, όςο κι από εποπτικό και ψθωιακό υλικό. το 
πλαίςιο τθσ καλλιζργειασ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των επιςκεπτϊν και τθσ εμπλοκισ 
τουσ ςτθν ερμθνευτικι διαδικαςία, επιλζχκθκαν εκκζματα εμβλθματικοφ 
χαρακτιρα, χαρακτθριςτικά τθσ κάκε χρονολογικισ ενότθτασ, τα οποία 
παρακινοφν τουσ επιςκζπτεσ να αναρωτθκοφν για τθν καταςκευι, τθ χριςθ και τθν 
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ιςτορικι, αιςκθτικι, ι ςυμβολικι τουσ αξία. Σα κείμενα των επιτοιχίων και των 
λεηαντϊν ζχουν τθν επιςτθμονικι αρτιότθτα, είναι γραμμζνα ωςτόςο με εφλθπτο, 
απλό και κατανοθτό τρόπο, ϊςτε να απευκφνονται ςε επιςκζπτεσ όλων των 
βακμίδων εκπαίδευςθσ και κάκε θλικίασ. Ο ωωτιςμόσ του εςωτερικοφ τθσ ζκκεςθσ, 
αποτελεί ζναν ςυνδυαςμό ωυςικοφ και τεχνθτοφ ωωτιςμοφ, γενικοφ και ειδικοφ, 
που δεν κουράηει τον επιςκζπτθ, αλλά του δίνει  μια ευχάριςτθ  αίςκθςθ, ϊςτε να 
περιθγείται για πολφ ϊρα ςτα εκκζματα. Σα χρϊματα που επιλζχκθκαν και 
κακορίηουν τισ χρονικζσ περιόδουσ, δίνουν επίςθσ μια αίςκθςθ ευχάριςτθ ςτον 
επιςκζπτθ και όχι απρόςωπθ και κουραςτικι. Σα διακοςμθτικά κζματα, 
εμπνευςμζνα μζςα από τα εκτεκειμζνα αρχαία αντικείμενα, τα οποία κοςμοφν τα 
επιτοίχια, κακϊσ και οι τίτλοι που χρθςιμοποιοφνται ςε αυτά, παρακινοφν τον 
επιςκζπτθ για να τα προςζξει και να τα διαβάςει. Με το τριςδιάςτατο ερμθνευτικό 
υλικό, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται οι αποκαταςτάςεισ, όπωσ των λίκινων 
εργαλείων τθσ ενότθτασ 1, τμιμα ςτζγθσ και τοιχοποιϊασ μυκθναϊκοφ ανακτορικοφ 
οικοδομιματοσ ςτθν ενότθτα 5, οι μακζτεσ αρχαιολογικϊν χϊρων ι μνθμείων, 
όπωσ τθσ ακρόπολθσ του Γλά ςτθν ενότθτα 5 και του μακεδονικοφ τφπου τάωου 
από τθν Σανάγρα ςτθν ενότθτα 9, οι αναπαραςτάςεισ, όπωσ ο όρκιοσ αργαλειόσ 
για τθν κατανόθςθ  τθσ χριςθσ των υωαντικϊν βαρϊν ςτθν ενότθτα 1, θ γυναικεία 
ταωι από τθν Καμθλόβρυςθ Παραλίμνθσ και θ αναπαράςταςθ τθσ πυράσ για τθν 
λατρεία του Θρακλι ςτο ιερό του Θρακλζουσ ςτθν ενότθτα 6 και μιασ ταωικισ 
πυράσ ςτθν ενότθτα 8, οι ςχεδιαςτικζσ αποκαταςτάςεισ, όπωσ των τοιχογραωιϊν 
ςτθν ενότθτα 5 κ.α., επιτυγχάνεται θ άμεςθ κατανόθςθ και ερμθνεία των 
εκκεμάτων από τουσ επιςκζπτεσ.  

Οι βαςικοί εννοιολογικοί άξονεσ, βάςθ των οποίων αναπτφςςεται θ 
αωιγθςθ ςτθν ζκκεςθ είναι τρεισ, αν και άνιςοι ςε ζκταςθ. Ο βαςικόσ είναι «Θ 
Βοιωτία ςτο χϊρο και το χρόνο μζςα από τα υλικά κατάλοιπα του παρελκόντοσ», ο 
οποίοσ οδιγθςε ςτθν οργάνωςθ του αρχαιολογικοφ υλικοφ ςε ευρείεσ χρονικζσ 
περιόδουσ και ςτθν παρουςίαςθ πτυχϊν του πολιτιςμοφ, μζςω μικρο-αωθγιςεων, 
που πλζκονται γφρω από ομάδεσ εκκεμάτων. Αυτόσ ο άξονασ επεκτείνεται ςε όλθ 
τθ διαδρομι  επίςκεψθσ και κακορίηει τθ μουςειακι εμπειρία του επιςκζπτθ. 

Οι δφο άλλοι εννοιολογικοί άξονεσ είναι «Σο ωυςικό περιβάλλον και ο 
Μφκοσ ςτθν Βοιωτία» και «Θ πνευματικι ακτινοβολία τθσ Βοιωτίασ διαχρονικά», 
οι οποίοι εςτιάηουν ςε ςυγκεκριμζνο κζμα και εμωανίηονται εμβόλιμοι ςτθ γενικι 
αωιγθςθ. Ωσ γενικό ειςαγωγικό ςχόλιο, ςτον προκάλαμο, είναι θ ιςτορία τθσ 
αρχαιολογικισ ζρευνασ ςτθ Βοιωτία τον 19ο

 αιϊνα και θ ιςτορία του Μουςείου.  
τθν ειδικευμζνθ ενότθτα 2, που αωορά ςτθν αρχαία Βοιωτία και το ωυςικό 

τθσ περιβάλλον, τθ Βοιωτία και το μφκο, γίνεται θ ενθμζρωςθ του επιςκζπτθ 
ςχετικά με  το γεωγραωικό χϊρο, το ωυςικό περιβάλλον και το πλοφςιο 
μυκολογικό παρελκόν τθσ: Ο μυκικόσ οικιςτισ τθσ Κιβασ Κάδμοσ, θ ιςτορία του 
Οιδίποδα, θ ωίγγα, ο Θρακλισ, ο Διόνυςοσ, ενϊ κατά μικοσ ενόσ ολόκλθρου 
τοίχου, τοποκετείται θ λεγόμενθ  «ροι του χρόνου», μία καταςκευι-χρονολόγιο, 
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όπου γίνεται αναωορά ςτα ςθμαντικότερα ιςτορικά γεγονότα τθσ Βοιωτίασ. Θ «ροι 
του χρόνου» αναπαράγεται ςκθνογραωικά με τθν δθμιουργία μιασ εςοχισ που 
διατρζχει όλο το μικοσ τθσ εκκεςιακισ επιωάνειασ, τθν οποία διαπερνά ζνασ 
ωωτεινόσ παλμόσ. Σα ςθμαντικότερα ιςτορικά γεγονότα τθσ Βοιωτίασ 
παρουςιάηονται και ςε ζνα ψθωιακό χρονολόγιο, και ςχετίηονται με τα ιςτορικά 
γεγονότα άλλων περιοχϊν του κόςμου, με τισ οποίεσ θ Βοιωτία είχε εμπορικζσ ι 
πολιτιςτικζσ ςχζςεισ. Εκτόσ από τα ςχετικά με τουσ μφκουσ εκκζματα, υπάρχει και 
ειδικι καταςκευι, θ οποία λειτουργεί ωσ νθςίδα πλθροωόρθςθσ, με τριςδιάςτατο 
χάρτθ, βίντεο για τα τοπία τθσ Βοιωτίασ και για τουσ μφκουσ τθσ, προκειμζνου ο 
επιςκζπτθσ να αντλιςει τισ πρϊτεσ πλθροωορίεσ ςτο χϊρο τθσ Βοιωτίασ, πριν από 
το ςυγκεκριμζνο χρόνο που πραγματεφεται θ κυρίωσ ζκκεςθ, θ οποία 

αναπτφςςεται ςε 11 χρονολογικζσ ενότθτεσ, από τθν ενότθτα 3 ζωσ και τθν 14, από 
τθν Παλαιολικικι περίοδο δθλαδι ζωσ και  τθν δθμιουργία του ελλθνικοφ 
κράτουσ. 

τθν ενότθτα 15, που αωορά ςτθν Πνευματικι ακτινοβολία τθσ Βοιωτίασ 
ςτουσ αρχαίουσ χρόνουσ και ςτισ επιδράςεισ τθσ ςτο ςφγχρονο κόςμο, το 
περιεχόμενο τθσ είναι διαχρονικό και παρουςιάηει τθν πνευματικι προςωορά τθσ 
Βοιωτίασ ςτθν παγκόςμια κοινότθτα, ενϊ γίνεται ιδιαίτερθ αναωορά ςτθν ςυμβολι 
τθσ ςτο αρχαίο δράμα με τθν πλοφςια μυκολογία του Κθβαϊκοφ κφκλου, που 
εμπνζει τουσ τραγικοφσ ποιθτζσ του 5ου

 αι., αλλά και ςτο ζργο των πνευματικϊν 
προςωπικοτιτων τθσ, όπωσ του Πίνδαρου, τθσ Κόριννασ του Πλοφταρχου κ.ά. Θ 
παρουςίαςθ χρθςιμοποιεί ωσ εργαλεία τθσ εποπτικό υλικό υπό μορωι κειμζνου 
και ωωτογραωιϊν, όπωσ και αρχαιολογικά ευριματα ςχετικά με το κζατρο 
(μάςκεσ, ειδϊλια θκοποιϊν κ.λπ.). Περιλαμβάνει επίςθσ, προβολι ταινίασ με 
ςφγχρονεσ παραςτάςεισ αρχαίου δράματοσ και  βίντεο με τθ διαχρονικι ςθμαςία 
τθσ Κωπαϊδασ. Λδιαίτερθ προςοχι ζχει δοκεί ςτον δυναμικό τρόπο παρουςίαςθσ 
των πνευματικϊν προςωπικοτιτων με τθν χριςθ εναλλαςςόμενων πθγϊν ωωτόσ. 
Ο ςυμβολιςμόσ του διαχρονικοφ περιεχομζνου τθσ ενότθτασ αυτισ υλοποιείται με 
τθν χωροκζτθςι τθσ κατά μικοσ του υπερυψωμζνου  διαδρόμου που διατρζχει 
τουσ χϊρουσ τθσ επζκταςθσ του Μουςείου. 

Νζο ςτοιχείο τθσ ζκκεςθσ είναι ο διαχρονικόσ τθσ χαρακτιρασ, επιλογι που 
τίκεται υπζρ τθσ μθ αξιολογικισ προςζγγιςθσ του παρελκόντοσ. τισ 11 
χρονολογικζσ ενότθτεσ, θ αρχι των οποίων διακρίνεται μζςω εμβλθματικϊν 
αρχαιοτιτων, τοποκετθμζνων ςε προκικεσ ι βάκρα, παρουςιάηεται διαχρονικά 
και μζςω πολυάρικμων, ςθμαντικϊν και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ μοναδικϊν 
εκκεμάτων και ψθωιακϊν εωαρμογϊν, ο πολιτιςμόσ, θ κακθμερινι ηωι, θ πολιτικι 
και κοινωνικι εξζλιξθ ςτθ Βοιωτία, από τθν Παλαιολικικι περίοδο μζχρι και τθν 
ίδρυςθ του Ελλθνικοφ κράτουσ. 

Άλλο νζο ςτοιχείο είναι θ ζνταξθ ςτθν διαδρομι τθσ επίςκεψθσ, ενόσ 
αρχαιολογικοφ χϊρου και ενόσ ιςτάμενου μνθμείου. Ο επιςκεψιμοσ ςθμαντικόσ 
αρχαιολογικόσ χϊροσ, που αποκαλφωκθκε  ςτα κεμζλια του κτθρίου τθσ 
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επζκταςθσ, είναι ορατόσ και μζςα από τθν ζκκεςθ μζςω γυάλινου δαπζδου, ςτθν 
ενότθτα 6 τθσ αρχαϊκισ περιόδου. Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ βρίςκεται ςτθν ενότθτα 
16 τθσ ζκκεςθσ, για τθν οποία ο επιςκζπτθσ, διακόπτοντασ για λίγο τθν 
χρονολογικι ακολουκία τθσ περιιγθςθσ του, βγαίνει ςτον εξϊςτθ του αίκριου και 
κατεβαίνει τθν εξωτερικι του κλίμακα για να τον επιςκεωκεί. Είναι ςτεγαςμζνοσ με 
ελαωρφ ςτζγαςτρο και περιλαμβάνει επάλλθλεσ ωάςεισ τθσ προϊςτορίασ, από το 
2.500 ζωσ και το 1.400 π.Χ. τον αρχαιολογικό χϊρο υπάρχει και μια διαδραςτικι 
εωαρμογι με οκόνθσ αωισ, που δείνει ςτοιχεία για τισ αρχαιότθτεσ και ωωτίηει τα 
ςχετικά ςθμεία, κακϊσ και μια μακζτα με τισ ωάςεισ χριςθσ του χϊρου.  

Σο επιςκζψιμο ιςτάμενο μνθμείο είναι ο ωράγκικοσ πφργοσ των αιντ-Ομερ, 
που υψϊνεται ςτθν αυλι του Μουςείου και αποτελεί ορόςθμο και των τριϊν 
Μουςείων που βρίςκονταν πάντα ςτθν ίδια κζςθ. Ο πφργοσ αποκαταςτάκθκε από 
τθν αρμόδια Εωορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων και ωωτίηεται ϊςτε να είναι ορατόσ 
από κάκε άκρθ τθσ πόλθσ τθσ Κιβασ. Βρίςκεται ςτθν ενότθτα 18 με τθν οποία 
ολοκλθρϊνεται και θ επίςκεψθ. Ο ωράγκικοσ πφργοσ αποτελεί μάρτυρα τθσ 
διαχρονικισ ςπουδαιότθτασ τθσ πόλθσ και κεωρείται ότι ζχει κτιςτεί ςτο τζλοσ του 
13

ου
 αιϊνα από τον άρχοντα Νικόλαο Βϋ του εντ Ομζρ, ςτθν οικογζνεια του 

οποίου είχε παραχωρθκεί ωσ προίκα από τουσ θγεμόνεσ του Δουκάτου των 
Ακθνϊν θ μιςι πόλθ τθσ Κιβασ. Αποτελεί το καλφτερο διατθρθμζνο τμιμα τθσ 
μεςαιωνικισ οχφρωςθσ τθσ Κιβασ. Οι πρόςωατεσ εργαςίεσ ςτερζωςθσ και 
αποκατάςταςθσ του μνθμείου ζωεραν ςτο ωωσ ςθμαντικά αρχαιολογικά δεδομζνα 
και ςτο πλαίςιο τουσ διαμορωϊκθκε ςφντομθ ζκκεςθ με κζμα τθ λειτουργία του 
κτθρίου, κακϊσ επίςθσ των διάςπαρτων πφργων ςε ολόκλθρθ τθν φπαικρο τθσ 
Βοιωτίασ, τοπόςθμων μζχρι ςιμερα τθσ περιοχισ. Ο πφργοσ ςτο τζλοσ του 19ου

 

αιϊνα χρθςιμοποιικθκε ωσ ωυλακι και ςτουσ τοίχουσ του ιςογείου διατθροφνται 
ςχζδια-γκράωιτι των ωυλακιςμζνων, όπου καταμετροφν τθν άγνωςτθ ςε εμάσ 
ποινι τουσ. 

Μια άλλθ ςθμαντικι ενότθτα είναι θ 17, ςτον αφλειο Χϊρο του Μουςείου, 
όπου ςε περιςτφλιο εκτίκενται αγάλματα, ενεπίγραωεσ βάςεισ, βωμοί, ανάγλυωεσ 
επιτφμβιεσ και ανακθματικζσ ςτιλεσ, ςαρκοωάγοι, κακϊσ και αρχιτεκτονικά μζλθ. 
Ανεξάρτθτα από τθν καλλιτεχνικι τουσ ποιότθτα, εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ μασ για 
τθν ιςτορία, τθ δθμόςια και ιδιωτικι ηωι, κακϊσ και για τθν τζχνθ ςτθν αρχαία 
Βοιωτία. Λδιαίτερα εντυπωςιακοί είναι οι λίκινοι λζοντεσ, κεντρικά ςτον αφλειο 
χϊρο, ςυχνά τοποκετθμζνοι ςε πολυάνδρια και ςε τάωουσ επιωανϊν πολιτϊν, και 
τα βάκρα των Ελικωνιάδων Μουςϊν, τα οποία είχαν ανακζςει οι Κεςπιείσ  ςτο 
ιερό τουσ, ςτθν ομϊνυμθ κοιλάδα. Θ επιγραωι του αυτοκράτορα Αδριανοφ, θ 
οποία αποτελεί επιςτολι προσ τουσ Κορωνείσ, χαραγμζνθ ςε μαρμάρινο 
ορκοςτάτθ, τμιμα δθμοςίου οικοδομιματοσ, αωορά τα εγγειο-βελτιωτικά ζργα 
ςτθν Κωπαΐδα. 

Κλείνοντασ τθν ςφντομθ περιιγθςθ, κα πρζπει να αναωερκεί ότι θ ζκκεςθ 
ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να είναι προςβάςιμθ και από επιςκζπτεσ με κινθτικζσ 
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δυςκολίεσ ι προβλιματα όραςθσ και καλφπτει τισ επικυμίεσ ενόσ πολυδιάςτατου 
κοινοφ, με διαωορετικζσ απαιτιςεισ. το επίπεδο του αρχαιολογικοφ χϊρου ζχει 
δθμιουργθκεί κλειςτι  αίκουςα με κλιματιςμό, για τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων, ενϊ ζξω από τθν αίκουςα αυτι, ζχει διατθρθκεί ορατό το  τμιμα 
τθσ βυηαντινισ οχφρωςθσ τθσ πόλθσ, που αποκαλφωκθκε κατά τισ εργαςίεσ 
επζκταςθσ του κτθρίου. Μζςα ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν εντάςςεται και ζνασ 
υπαίκριοσ χϊροσ ωφλαξθσ λίκινων αρχαιοτιτων, ϊςτε να τον περιθγθκοφν και 
παράλλθλα να κατανοιςουν τθν πολυπλοκότθτα των εργαςιϊν μιασ Αρχαιολογικισ 
Τπθρεςίασ, ςε ςχζςθ π.χ. με τθ ωφλαξθ μεγάλου αρικμοφ αρχαιολογικϊν 
ευρθμάτων, για τα οποία δεν υπάρχει ο αναγκαίοσ χϊροσ για τθ  μόνιμθ ζκκεςι 
τουσ ςε ζνα Μουςείο, αλλά αναμζνουν τθν επιλεκτικι ζνταξι τουσ ςε ποικίλων 
κεμάτων περιοδικζσ εκκζςεισ.  

τισ εκπαιδευτικζσ δράςεισ τθσ Εωορείασ Αρχαιοτιτων Βοιωτίασ 

περιλαμβάνεται θ απαραίτθτθ ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν με ζναν ςφντομο οδθγό 
του Μουςείου, ςτα ελλθνικά και αγγλικά, και ζνα δίγλωςςο ωυλλάδιο. Για 
διευκόλυνςθ των εκπαιδευτικϊν, και με τθ βοικεια των Διευκφνςεων και των 
χολικϊν υμβοφλων, αυτά τα ζντυπα ζχουν προωκθκεί ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ςε 
θλεκτρονικι μορωι, ϊςτε να ενθμερϊνονται και να προετοιμάηονται πριν τθν 
επίςκεψθ. χεδιάςτθκε επίςθσ ζνασ χάρτθσ περιιγθςθσ για τα παιδιά, που 
προτείνει μία ςφντομθ πορεία ςτο Μουςείο, με ςκοπό τθν ανακάλυψθ 
ςυγκεκριμζνων εκκεμάτων, που ςχολιάηονται ειδικά ςτο χάρτθ. Απευκφνεται ςε 
εκπαιδευτικοφσ που οργανϊνουν μια ανεξάρτθτθ επίςκεψθ με τθν τάξθ τουσ, αλλά 
και ςε οικογζνειεσ, και ςτόχο ζχει να προτρζψει με ευχάριςτο και απλό τρόπο ςτθν 
εξερεφνθςθ του μουςείου, γφρω από αντικείμενα που ςχετίηονται με τθν 
κακθμερινι ηωι ςτισ διάωορεσ εποχζσ. Από τθν άνοιξθ δε του 2017, υλοποιοφνται 
ςτο Μουςείο Κθβϊν εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά προςαρμοςμζνα ςτισ 
ςχολικζσ ανάγκεσ τθσ πρωτοβάκμιασ & δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με 
κεματικζσ, «Ανακαλφπτοντασ το παρελκόν, «Θρακλισ. Ζνασ ιρωασ γεννιζται ςτθ 
Κιβα», «ε αρμονία με τθ ωφςθ», «Θ τζχνθ του αργαλειοφ», «Βία και 
ανεκτικότθτα». 

Από το 2012 ζωσ το 2015 ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε από τθν Εωορεία 
μασ μια ςειρά πρωτότυπων Μουςειοςκευϊν, με κζματα από τθν αρχαία Βοιωτία, 
τισ οποίεσ παρουςιάηουμε ςυνοπτικά και ςτα poster μασ. κοπόσ αυτισ τθσ δράςθσ 
είναι θ προβολι του πολιτιςμοφ τθσ περιοχισ και θ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ 
ανάμεςα ςτο Μουςείο και ςτα χολεία, με ευχάριςτο και δθμιουργικό τρόπο. 
Οι μουςειοςκευζσ είναι κινθτά εκπαιδευτικά προγράμματα των μουςείων, και 
περιζχουν ποικίλο ενθμερωτικό υλικό μίασ κεματικισ ενότθτασ, το οποίο 
οργανϊνεται με τθ μορωι βαλίτςασ και δανείηεται δωρεάν ςε ςχολεία για μικρό 
χρονικό διάςτθμα 15 θμερϊν. 

Οι κατάλλθλα διαμορωωμζνεσ βαλίτςεσ περιζχουν ειδικά ςχεδιαςμζνο 
εκπαιδευτικό υλικό εναλλακτικισ διδαςκαλίασ, που επιτρζπει τθν εξοικείωςθ του 



16 

 

μακθτι με ζνα κζμα ι μουςειακό αντικείμενο και είναι ςχεδιαςμζνεσ ζτςι, ϊςτε να 
χρθςιμοποιοφνται από τουσ εκπαιδευτικοφσ, χωρίσ να απαιτοφνται ιδιαίτερεσ 
γνϊςεισ. Σο εποπτικό υλικό, που περιλαμβάνει κάκε μουςειοςκευι αωορά ςτθν 
παρουςίαςθ του κζματοσ με ψθωιακό οπτικό υλικό, ενθμερωτικό ζντυπο με 
οδθγίεσ για τον εκπαιδευτικό, ωφλλο δραςτθριοτιτων για το μακθτι, κακϊσ και 
επιπλζον υλικό, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, όπωσ παιχνίδια, puzzles, βιβλίο, υλικό 
και προτάςεισ καταςκευϊν και δραματοποίθςθσ και αντίγραωα αρχαίων 
αντικειμζνων. Οι μουςειοςκευζσ ζχουν ςχεδιαςτεί ζτςι, ϊςτε να είναι δυνατι θ 
χριςθ τουσ και ωσ υλικό προετοιμαςίασ τθσ επίςκεψθσ ι και ωσ πρόςκετο υλικό, 
μετά τθν επίςκεψθ, για τθν εμβάκυνςθ τθσ μουςειακισ εμπειρίασ, με τθν 
υλοποίθςθ των προτεινόμενων δραςτθριοτιτων.  

Οι επιλεγμζνεσ κεματικζσ των μουςειοςκευϊν τθσ Εωορείασ Αρχαιοτιτων 
Βοιωτίασ παραπζμπουν ςε ςυγκεκριμζνα μνθμεία και ςθμαντικζσ πτυχζσ του 
αρχαίου πολιτιςμοφ τθσ Βοιωτίασ και ενκαρρφνουν τθν επίςκεψθ ςτα Μουςεία, 
τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και ςτισ υλλογζσ τθσ Βοιωτίασ. Μζχρι τϊρα ζχουν 
ςχεδιαςτεί μουςειοςκευζσ με τα εξισ κζματα: «Οργανϊνοντασ τθ ηωι», «Ο Κϊδων 
από το Καβίρειο», «Οι Κόρεσ τθσ Σανάγρασ», «Σο Χωμάτινο Βιβλίο των Κεςπιϊν», 
«Βυηαντινοί, Δυτικοί, Οκωμανοί».  

Σζλοσ ζχει οργανωκεί Περιιγθςθ ςτθ Βοιωτία και αρχαιολογικοί περίπατοι 
ςτθ Κιβα, ςτα πλαίςια τθσ γνωριμίασ με τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ 
Βοιωτίασ γενικά, αλλά και τθσ Κιβασ ειδικότερα, με τθν ςχεδίαςθ ενόσ εφχρθςτου 
χάρτθ, βάςει του οποίου κάποιοσ ι κάποιοι, μποροφν να οργανϊςουν μόνοι τουσ 
ζνα περίπατο ι μια περιιγθςθ. 

τα πλαίςια δε τθσ προςπάκειασ τθσ Εωορεία μασ για τθν γνωριμία των 
εκπαιδευτικϊν με τα Μουςεία, τουσ Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ςτθν Βοιωτία, ζγινε από όλουσ τουσ αρχαιολόγουσ τθσ Τπθρεςίασ 
μασ και από εμζνα προςωπικά, ςειρά ςεμιναρίων και ςτθν Κιβα και ςτθν 
Λιβαδειά, με διαωορετικά κζματα κάκε ωορά. Σα κείμενα των ςεμιναρίων αυτϊν 
εμπλουτιηόμενα με ςχζδια και ωωτογραωικό υλικό, κα αναρτθκοφν ςτο site τθσ 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, ϊςτε να είναι προςβάςιμα ανά πάςα ςτιγμι ςε όλουσ 
τουσ εκπαιδευτικοφσ του Νομοφ Βοιωτίασ. 
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Αρχαιολογικόσ Περίπατοσ ςτθν Προϊςτορικι Κιβα 

 

Δρ. Ιωάννθσ Φάππασ 

Αρχαιολόγοσ 

 

Θ ςθμερινι Κιβα, κτιςμζνθ πάνω ςτα κατάλοιπα που άωθςε θ 
δραςτθριότθτα των κατοίκων τθσ ςε όλθ τθ μακρόχρονθ ιςτορία τθσ, δε 
διαωζρει ςε τίποτε από μια τυπικι πόλθ τθσ ελλθνικισ επαρχίασ. Ο μφςτθσ 
όμωσ τθσ παλαίωατθσ ιςτορίασ τθσ, κακϊσ και των μφκων, των κρφλων και 
των παραδόςεϊν τθσ, που διζςωςε θ αρχαία ελλθνικι γραμματεία, γνωρίηει 
πολφ καλά ότι κάτω από τθ ςφγχρονθ πόλθ βρίςκονται οι αψευδείσ 
μάρτυρεσ ενόσ δοξαςμζνου και λαμπροφ παρελκόντοσ, οι οποίοι, αν και, 
ευκαιριακά μόνο ζρχονται ςτο ωωσ, αποκαλφπτουν ςυχνά μζροσ τθσ 
ηθλευτισ αίγλθσ τθσ αρχαίασ πόλθσ. 

Μια από τισ πιο χαρακτθριςτικζσ περιόδουσ ςτθν ιςτορία των Κθβϊν 
ιταν αναμωίβολα οι μυκθναϊκοί ανακτορικοί χρόνοι του 14ου και 13ου αι. 
π.Χ. Πρόκειται για τθν εποχι τθσ μζγιςτθσ ακμισ και εξάπλωςθσ του 
μυκθναϊκοφ πολιτιςμοφ, όταν ιδρφονται τα μεγάλα ανάκτορα, εμωανίηεται 
θ Γραμμικι γραωι Β, θ πρϊτθ γραπτι μορωι τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και θ 
μυκθναϊκι παρουςία ςτθν ανατολικι Μεςόγειο γίνεται εντονότατθ. 
Μεγάλα ανακτορικά κζντρα τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ και τθσ Κριτθσ ιταν θ 
Κιβα, θ Λωλκόσ, οι Μυκινεσ, θ Σίρυνκα, θ Πφλοσ, ο Άγιοσ Βαςίλειοσ, θ 
Κνωςόσ και θ Κυδωνία ςτα ςθμερινά Χανιά. Αυτά αποτελοφςαν τισ ζδρεσ 
μικρϊν κρατιδίων, οργανωμζνων πικανϊσ ςε μια ευρφτερθ πολιτικι 
οντότθτα ςτθν περιοχι του Αιγαίου, που από τα κείμενα των Χετταίων είναι 
γνωςτι ωσ Ahhiyawa. 

τθ διάρκεια των χρόνων αυτϊν θ Κιβα εξελίχκθκε ςε ςπουδαίο 
πολιτικό και διοικθτικό κζντρο τθσ κεντρικισ, θπειρωτικισ Ελλάδασ. Σα 
πλοφςια ευριματα τθσ εποχισ αυτισ, που θ αναςκαωικι ζρευνα κατά 
καιροφσ ωζρνει ςτο ωϊσ, ςυνεπικουροφμενα από τισ μαρτυρίεσ των 
ενεπίγραωων τεκμθρίων τθσ Γραμμικισ γραωισ Β, υπαινίςςονται αωενόσ 
τθν εκτεταμζνθ επικράτεια του ανακτορικοφ κζντρου τθσ Κιβασ και 



22 

 

αωετζρου τισ εμπορικζσ και διπλωματικζσ διαςυνδζςεισ του με τισ 
υπόλοιπεσ μυκθναϊκζσ κρατικζσ οντότθτεσ του ελλαδικοφ χϊρου, από τθν 
Πελοπόννθςο ωσ τθν Κριτθ, κακϊσ και με τισ πζραν του Αιγαίου περιοχζσ 
τθσ χεττιτικισ Μ. Αςίασ, τθσ υρίασ, τθσ Παλαιςτίνθσ και τθσ Αιγφπτου. Θ 
ςπουδαιότθτα μάλιςτα και θ δυναμικι των ανωτζρω ςχζςεων και επαωϊν 
ιταν τζτοια, που να κακιςτά τθ μυκθναϊκι Κιβα ιςχυρι υποψιωια για τθν 
ζδρα τθσ Ahhiyawa, ο θγεμόνασ τθσ οποίασ εμωανίηεται ςτα χεττιτικά 
κείμενα από τθν Hattuša να αλλθλογραωεί ωσ ίςοσ προσ ίςον με τον Χετταίο 
ομόλογό του. 

Όςον αωορά ςτθν επικράτεια του ανακτόρου τθσ Κιβασ, τα κείμενα 
ςε Γραμμικι Β που βρζκθκαν ςε αυτό αναωζρονται ςυχνά ςε πόλεισ και 
τοποκεςίεσ τθσ μυκθναϊκισ Βοιωτίασ, παρζχοντασ ζτςι μια ενδεικτικι 
εικόνα για τθν τοπογραωία τθσ ευρφτερθσ περιοχισ κατά τουσ μυκθναϊκοφσ 
χρόνουσ. Ανάμεςα ςτα τοπωνφμια ξεχωρίηουν τα παλαίωατα ονόματα τθσ 
Κιβασ (Κιβαι), τθσ Εφτρθςθσ, του Ελεϊνα και άλλων κζςεων. Οι αναωορζσ 
ςτθν Αμάρυνκο και τθν Κάρυςτο δείχνουν ότι θ επιρροι και ίςωσ θ 
επικράτεια του μυκθναϊκοφ κράτουσ τθσ Κιβασ ζωτανε τουλάχιςτον μζχρι 
τθ νότια Εφβοια. Θ πρόςβαςθ τθσ Κιβασ ςτθ κάλαςςα ωαίνεται άλλωςτε 
και από το τοπωνφμιο «Αιγιαλόσ», που αναωζρεται ςε μία από τισ ακτζσ του 
Κορινκιακοφ ι του βόρειου και νότιου Ευβοϊκοφ κόλπου, όπου βρίςκονταν 
ςθμαντικά λιμάνια τθσ μυκθναϊκισ Βοιωτίασ. 

Θ ίδια θ Κιβα, θ πρωτεφουςα του κράτουσ, ιταν κτιςμζνθ ςε 
περίοπτθ κζςθ επάνω ςτον λόωο τθσ Καδμείασ, με τείχοσ που ζκλεινε μζςα 
του τον οικιςμό και τα ςυγκροτιματα του ανακτόρου. Σο τείχοσ ζτρεχε 
περιμετρικά ςτο ωρφδι του λόωου, τονίηοντασ το αχλαδόςχθμο ςχιμα του. 
Ιταν κτιςμζνο με πλικιά πάνω ςε ιςχυρι λίκινθ κεμελίωςθ από μεγάλουσ 
ογκόλικουσ, όπωσ ακριβϊσ και τα τείχθ των Χετταίων ςτθ Χαττοφςα τθσ 
μακρινισ Ανατολίασ. Σμιματα τθσ οχφρωςθσ αυτισ ζχουν βρεκεί κατά 
καιροφσ και διατθροφνται ςε διάωορα ςθμεία τθσ πόλθσ. Κυρίωσ όμωσ ςτθ 
βόρεια και ανατολικι πλευρά τθσ, κοντά ςτο από παλιά γνωςτό τμιμα του 
τείχουσ ςτθ κζςθ των λεγόμενων «Προιτίδων» πυλϊν, ενϊ πρόςωατα 
βρζκθκαν και διατθροφνται επιςκζψιμα ςτον αρχαιολογικό χϊρο κάτω από 
το Μουςείο, αλλά και κάτω από τα κεμζλια του μεςαιωνικοφ πφργου ςτθν 
αυλι του. Ενδεικτικοί τθσ επιβλθτικισ όψθσ του τείχουσ, θ οποία ενζπνευςε 
το μφκο για το κτίςιμό του υπό τουσ ιχουσ τθσ λφρασ του Αμωίονα, είναι οι 
δφο μεγάλοι ογκόλικοι, που για χιλιετίεσ ολόκλθρεσ βρίςκονται ςτο ίδιο 
ςχεδόν ςθμείο, ςτθν ανθωορίτςα βορείωσ του Μουςείου. Για τουσ 
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ογκόλικουσ αυτοφσ ςϊηεται μάλιςτα θ μαρτυρία του περιθγθτι Παυςανία 
τον 2ο αι. μ.Χ., που τουσ είδε ςτθν ίδια περίπου κζςθ και αμζςωσ τουσ 
ςυνζκρινε με εκείνουσ από το κυκλϊπειο μυκθναϊκό τείχοσ τθσ Σίρυνκασ. 

το εςωτερικό τθσ ακρόπολθσ, επίκεντρο του μυκθναϊκοφ οικιςμοφ 
τθσ Κιβασ και ζδρα τθσ κεντρικισ εξουςίασ του κρατιδίου τθσ ιταν το 
κτιριο του ανακτόρου. Ιταν θ κατοικία και θ ζδρα του άνακτα, του 
κοςμικοφ και κρθςκευτικοφ αρχθγοφ του κράτουσ. Σο κεντρικό ανακτορικό 
ςυγκρότθμα τθσ Κιβασ βριςκόταν ςτθν πιο περίοπτθ κζςθ του οικιςμοφ, 
ςτο κζντρο τθσ ςθμερινισ πόλθσ. Από αυτό μζχρι ςτιγμισ ζχει αναςκαωεί 
μόνο θ ΒΑ του γωνία, που είναι ορατι ςτθ νότια πλευρά του αρχαιολογικοφ 
χϊρου του Καδμείου επί τθσ οδοφ Αντιγόνθσ. Αποτελείται από το «Δωμάτιο 
του Κθςαυροφ», μια μεγάλθ, βορινι, ορκογϊνια αίκουςα, κακϊσ και από 
τμιμα ενόσ δεφτερου δωματίου που βρίςκεται ςτα νότιά τθσ και χωρίηεται 
από αυτιν με μεςότοιχο, το «Δωμάτιο των Πίκων». Οι τοίχοι των δφο 
δωματίων προχωροφν τόςο προσ τα δυτικά, κάτω από τθ Δθμοτικι Αγορά, 
όςο και προσ τα νότια, κάτω από τισ επιχϊςεισ τθσ οδοφ Αντιγόνθσ, όπωσ 
ζχει δείξει θ αναςκαωι που διενεργοφμε εκεί, δείχνοντασ ότι το μεγαλφτερο 
μζροσ του κεντρικοφ ανακτορικοφ ςυγκροτιματοσ βρίςκεται ακόμα 
καμμζνο κάτω από το κζντρο τθσ ςθμερινισ πόλθσ. 

Σα τμιματα που ζχουν βρεκεί εκεί ςτθν οδό Αντιγόνθσ αποτελοφν 
ουςιαςτικά τα ιςόγεια ι μερικϊσ θμιυπόγεια διαμερίςματα ενόσ 
επιβλθτικοφ κτθρίου, οι καλοκτιςμζνοι και ςτιβαροί κυκλϊπειοι τοίχοι του 
οποίου, με πάχοσ 1,10 και φψοσ που ωτάνει τα 2,50μ., ςτιριηαν ανωδομι 
από πλικιά, που βρζκθκαν πεςμζνα ςτο εςωτερικό του, διατθρϊντασ ακόμα 
τθσ αρχικζσ τουσ διαςτάςεισ, αλλά και το ςυνδετικό κονίαμα που υπιρχε 
μεταξφ τουσ. Μαηί τουσ ςτο ςτρϊμα καταςτροωισ, που ωτάνει ςε πάχοσ το 
1,50μ., βρζκθκαν κομμάτια από τα καμζνα ξφλινα δοκάρια του πατϊματοσ 
και τθσ ςτζγθσ, κακϊσ και ςθμαντικά κομμάτια τοιχογραωιϊν που είχαν 
πζςει από τον όροωο, όπου κοςμοφςαν τουσ τοίχουσ του δωματίου που 
βριςκόταν ςε αυτόν. 

ε πλιρθ ςυμωωνία με τθν επιβλθτικι εμωάνιςθ του κτθρίου είναι 
και το πλοφςιο υλικό από ςπάνια και πολφτιμα ευριματα που βρζκθκαν 
ςτο εςωτερικό του, ςτα οποία και οωείλεται θ ταφτιςι του με το 
κθςαυροωυλάκιο του ανακτόρου. Περιλαμβάνουν μεγάλο αρικμό χρυςϊν 
κοςμθμάτων και άλλων από ελεωαντόδοντο και θμιπολφτιμουσ λίκουσ, 
κακϊσ και τουσ περίωθμουσ ανατολικοφσ ςωραγιδοκυλίνδρουσ από 
λαηουρίτθ, που ιταν πικανϊσ ςταλμζνοι ωσ δϊρα ςτον μυκθναίο άνακτα 
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τθσ Κιβασ από κάποιον θγεμόνα τθσ ανατολικισ Μεςογείου ςτθν περιοχι 
τθσ Αςςυρίασ. Όλα τουσ ωυλάςςονταν ςε πολυτελι κιβϊτια, όπωσ αςωαλϊσ 
ιταν και αυτό, του οποίου το χρυςό καπάκι βρζκθκε ςε πρόςωατθ 
αναςκαωι ςτο εςωτερικό του δωματίου. 

το χϊρο αυτό λειτουργοφςε όμωσ και ςθμαντικό τμιμα τθσ 
ανακτορικισ διοίκθςθσ, όπωσ δείχνουν τα πιλινα ςωραγίςματα και οι 
πινακίδεσ με Γραμμικι Β γραωι που βρζκθκαν εκεί. Σα κείμενά τουσ 
περιλαμβάνουν καταγραωζσ διαωόρων αγακϊν, ανάμεςα ςτα οποία και 
δζρματα που ειςάγονταν ςτο ανάκτορο για να παραδοκοφν προσ 
επεξεργαςία ςε διάωορουσ τεχνίτεσ, πικανϊσ για τθν καταςκευι 
δερμάτινων κθκαριϊν για ξίωθ.  

ε αντίκεςθ με το βορινό δωμάτιο που χρθςίμευε ωσ 
κθςαυροωυλάκιο, το νότιο δωμάτιο, το μεγαλφτερο μζροσ του οποίου 
βρίςκεται ςιμερα κάτω από τθν οδό Αντιγόνθσ, δεν ιταν τίποτα άλλο παρά 
μια μεγάλθ αποκικθ του ανακτόρου, με πολλά πικάρια τοποκετθμζνα ςτθ 
ςειρά, κυμίηοντασ τθ γλαωυρότατθ αναωορά του Ομιρου για το ανάκτορο 
του Οδυςςζα ςτθν Λκάκθ (Οδυςςείασ βϋ, ςτ. 338-343): 

Και ςτου γονιοφ ο Τθλζμαχοσ το κάλαμο κατζβθ  

τον αψθλό και διάπλατο, πόχε ςωροφσ χρυςάφι 
και χάλκωμα, και ςεντουκιζσ, φορζματα και μφρα 

και που γλυκόπιοτο παλιό κραςί πολλά πικάρια 

ςτεκόντουςαν ολόγεμα με αγνό πιοτό και κείο, 
ςτον τοίχο αράδα κολλθτά,… 

Σμιμα ενόσ άλλου όμοιου δωματίου, με μεγάλο πίκο ςτθ κζςθ του, 
εντοπίςτθκε πζρυςι ςτθν αναςκαωι του οικοπζδου τθσ οδοφ Αντιγόνθσ, 
πιςτοποιϊντασ ότι οι ανακτορικζσ αποκικεσ των πίκων κατελάμβαναν 
μεγάλο μζροσ τθσ ανατολικισ πλευράσ του ανακτόρου. Θ ωετινι ςυνζχεια 
των αναςκαωϊν ςτο χϊρο αυτό αναμζνεται ιδιαίτερα ςυναρπαςτικι. 

Λδιαίτερα εντυπωςιακι ιταν θ αρχιτεκτονικι διαμόρωωςθ του 
ανακτόρου που περιλάμβανε κεραμοςκεπείσ ςτζγεσ με μεγάλουσ 
ςτρωτιρεσ και καλυπτιρεσ κεράμουσ, ανάγλυωα και λίκινα κυρϊματα, 
κακϊσ και βάςεισ τοίχων από λαξευμζνουσ ι πριονιςμζνουσ με ιδιαίτερθ 
επιμζλεια λίκουσ. το εςωτερικό του κτθρίου υπιρχαν διάδρομοι και 
κλιμακοςτάςια για τθν πρόςβαςθ ςτα διάωορα δωμάτια και τα 
διαμερίςματα του ορόωου, ενϊ μεγάλοι ωωταγωγοί χρθςίμευαν ςτο 
ωωτιςμό και τον αεριςμό τουσ. Οι ςθμαντικότερεσ αίκουςεσ είχαν λαμπρό 
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τοιχογραωικό διάκοςμο, εωάμιλλο ποιοτικά με εκείνον από τα αντίςτοιχα 
μεγάλα ανακτορικά κζντρα τθσ Σίρυνκασ, των Μυκθνϊν, τθσ Πφλου και τθσ 
Κνωςοφ. Πρόκειται για μεγάλεσ εικονιςτικζσ ςυνκζςεισ και ςφνκετεσ 
διακοςμθτικζσ ηϊνεσ που αναπτφςςονταν ςε τοίχουσ, κυρϊματα και κρανία 
και περιλάμβαναν ςκθνζσ πομπισ γυναικϊν και ανδρϊν και άλλεσ 
παραςτάςεισ και πλαιςιϊνονταν από ταινίεσ με ςπείρεσ και ςειρζσ 
ροδάκων.  

Πζρα, όμωσ, από το κεντρικό ςυγκρότθμα του ανακτόρου, όπου 
βρίςκονταν οι επίςθμεσ αίκουςεσ υποδοχισ, το κθςαυροωυλάκιο και οι 
κεντρικζσ αποκικεσ, διάωορα άλλα ανεξάρτθτα κτιρια, διάςπαρτα ςτο 
εςωτερικό τθσ ακρόπολθσ, ςτζγαηαν αποκικεσ γεννθμάτων και οπλιςμοφ, 
χϊρουσ διαμονισ και ενδιαίτθςθσ του προςωπικοφ, αρχεία πινακίδων, 
χϊρουσ παραλαβισ προϊόντων που ζρχονταν από τθν περιωζρεια του 
ανακτόρου ι μακρινζσ περιοχζσ, κακϊσ και εργαςτιρια χρυςοτεχνίασ, 
ελεωαντουργίασ, υωαντουργίασ και χαλκουργίασ. Εκεί εργάηονταν 
εξειδικευμζνοι τεχνίτεσ, γνωςτοί από τα κείμενα των πινακίδων με τθν 
ονομαςία του επαγγζλματόσ τουσ: αρωματοποιοί, χαλκουργοί, χρυςοτζχνεσ, 
κοςμθματοποιοί, ελεωαντουργοί, βυρςοδζψεσ, υωάντρεσ κλπ. τα 
εργαςτιρια αυτά ζχουν καταςκευαςτεί πολλά από τα πολφτιμα αντικείμενα 
που βρζκθκαν ςτα διάωορα διαμερίςματα του ανακτόρου και ςτα 
νεκροταωεία τθσ πόλθσ και κοςμοφν ςιμερα το Αρχαιολογικό μασ Μουςείο. 

Σθν εικόνα τθσ μυκθναϊκισ Κιβασ ςυμπλθρϊνουν οι χϊροι 
ενταωιαςμοφ των νεκρϊν τθσ, οι οποίοι λειτουργοφςαν παράλλθλα με το 
χϊρο που ηοφςε και δραςτθριοποιοφταν ο πλθκυςμόσ τθσ πόλεωσ. 
Πρόκειται για τα μεγάλα νεκροταωεία καλαμωτϊν τάωων που βρίςκονταν 
περιμετρικά τθσ Καδμείασ ακρόπολθσ, ςτουσ λόωουσ του Κολωνακίου, του 
Λςμθνίου και των Καςτελλίων, απ’ όπου και προζρχεται ςθμαντικό μζροσ 
του πλοφςιου υλικοφ των μυκθναϊκϊν χρόνων που απόκειται ςιμερα ςτο 
Αρχαιολογικό Μουςείο. Ελάχιςτα όμωσ ζχουν απομείνει από τισ άλλοτε 
κραταιζσ νεκροπόλεισ τισ μυκθναϊκισ Κιβασ, κακϊσ ο χρόνοσ, θ οικοδομικι 
και θ γεωργικι δραςτθριότθτα και προ πάντων θ εκτεταμζνθ και 
μακροχρόνια ςφλθςθ κατάωεραν καίριο πλιγμα ςε ότι καλά ωφλαςςε τον 
πλοφτο τθσ μυκθναϊκισ πόλθσ. 

Σο τζλοσ τθσ μυκθναϊκισ Κιβασ ςθμαίνεται από μεγάλεσ 
καταςτροωζσ, αλλά και μια ωοβερι πυρκαγιά που κατζκαψε τθν πόλθ γφρω 
ςτο 1200 π.Χ. Αντίςτοιχθσ ζκταςθσ καταςτροωζσ ςτισ Μυκινεσ, τθν Σίρυνκα, 
τθν Πφλο και ς’ όλα τα υπόλοιπα ανακτορικά κζντρα ςθματοδότθςαν το 
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τζλοσ του μυκθναϊκοφ ανακτορικοφ πολιτιςμοφ και μασ κάνουν να 
πιςτεφουμε ότι ενδεχομζνωσ οωείλονται ςτισ αλυςιδωτζσ αναταραχζσ και 
πολεμικζσ ςυγκροφςεισ που προκάλεςε θ κάκοδοσ των περίωθμων «Λαϊν 
τθσ Καλάςςθσ» ςτθν περιοχι τθσ Ανατολίασ, τθσ Παλαιςτίνθσ και τθσ 
Αιγφπτου. 

Παρά όμωσ τθν οριςτικι καταςτροωι, ο απόθχοσ τθσ μυκθναϊκισ 
Κιβασ παρζμεινε πάντοτε ηωντανόσ ςτθ ςυνείδθςθ των ανκρϊπων, 
ωτάνοντασ ωσ τισ μζρεσ μασ μζςα από τουσ μφκουσ και τισ παραδόςεισ που 
διαδίδονταν από ςτόμα ςε ςτόμα, αντικατοπτρίηοντασ τθ ηθλευτι αίγλθ τθσ 
δοξαςμζνθσ πόλθσ.  
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Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ του «Καδμείου» τθσ Κιβασ, με τμιματα των 
αποκθκϊν και των εργαςτθρίων του μυκθναϊκοφ ανακτόρου τθσ πόλθσ 

 

 

 

Άποψθ του «Δωματίου του Κθςαυροφ», τθσ ΒΑ γωνίασ του κεντρικοφ 
ανακτορικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ μυκθναϊκισ Κιβασ 
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Άποψθ του «Δωματίου των Πίκων» πλάι ςτο «Δωμάτιο του Κθςαυροφ» του 
μυκθναϊκοφ ανακτόρου τθσ Κιβασ 

 

 

Θ διαςπορά των τμθμάτων και παραρτθμάτων του μυκθναϊκοφ ανακτόρου 
τθσ Κιβασ μζςα ςτον οικοδομικό ιςτό τθσ ςφγχρονθσ πόλθσ. 
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Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ του Καβιρείου Κθβϊν 

 

Εφθ Τςϊτα  
Αρχαιολόγοσ 

  

Ωσ αρχαιότατεσ πελαςγικζσ κεότθτεσ οι Κάβειροι, χαρακτθρίηονται 
«Μεγάλοι Κεοί», «Λςχυροί Κεοί» και «Κεοί μειλίχιοι», ενϊ λατρεφονταν ςε 
διάωορεσ πόλεισ του Ελλαδικοφ χϊρου όπωσ οι Λιμνοσ, αμοκράκθ, 
Μμβροσ, Κάςοσ, Κιβα, Ανκθδόνα, φροσ, Διλοσ, Πάροσ, Χίοσ, Κζρκυρα, 
Ρόδοσ, Πζργαμοσ, Κφηικοσ κ.α. Πρϊτοσ τουσ αναωζρει ο Πίνδαροσ. Κατά τον 
Ακθνιϊνα, οι Κάβειροι ιταν δφο, ο Λαςίων και ο Δάρδανοσ, γιοί του Δία και 
τθσ Θλζκτρασ, κόρθσ του Άτλαντα. Σο όνομά τουσ οωειλόταν ςτο ωρυγικό 
όροσ Κάβειρον, όπου αρχικά διζμεναν. Κατά τον Φερεκφδθ, τον Θρόδοτο 
και τον Μναςζα ιταν τρεισ, όπωσ τρεισ ιταν και οι Καβειρίδεσ νφμωεσ, οι 
αδερωζσ τουσ, παιδιά του Θωαίςτου και τθσ Καβειροφσ, κόρθσ του Πρωτζα 
και τθσ Αγχίςθσ. Ο Διονυςόδωροσ παραδίδει δφο ηεφγθ, τθν Αξίερον, που 
ταυτίηεται με τθ Διμθτρα, τον Αξιόκερςον, αντίςτοιχο του Πλοφτωνα, τθν 
Αξιόκερςαν, που ςχετίηεται με τθν Περςεωόνθ και τον Καςμίλον ι Καδμίλον 
με τον Ερμι. Ωςτόςο τα ονόματά τουσ δεν προωζρονταν από τουσ μφςτεσ, 
ονομάηονταν γενικϊσ «Κίακεσ» ι «Άνακτεσ».  

φμωωνα με τισ πθγζσ αρκετοί ονομαςτοί ιρωεσ είχαν μυθκεί ςτα 
Καβίρεια μυςτιρια. Ο Αγαμζμνων, ο Οδυςςζασ, ο Ορωζασ, ο Θρακλισ, ο 
Λάςων, οι Διόςκουροι, ο Φίλιπποσ, θ Ολυμπιάδα, ο Αλζξανδροσ Γϋ, ο 
Περςζασ τθσ Μακεδονίασ, θ Αρςινόθ, ο Θρόδοτοσ και ο Πυκαγόρασ. 
Περιςςότερεσ πλθροωορίεσ για τισ τελετζσ και τα μυςτιρια διαςϊηονται 
από το ιερό τθσ αμοκράκθσ, ωςτόςο δεν είναι ςίγουρο, ότι οι τελετζσ ςτο 
Καβίρειο τθσ Κιβασ είχαν τθν ίδια ακολουκία. 

Ο Παυςανίασ, βγαίνοντασ από τθν πόλθ των Κθβϊν από τισ Νθίςτεσ 
πφλεσ, αναωζρει ότι ςε απόςταςθ εικοςιπζντε ςταδίων υπιρχε το άλςοσ τθσ 
Διμθτρασ Καβιραίασ και τθσ Κόρθσ. Από εκεί ξεκίναγαν οι μυθμζνοι, κακϊσ 
ςε απόςταςθ επτά ςταδίων ζωταναν ςτο ιερό των Καβίρων (IX 25, 5-6). 

Ωςτόςο, ο περιθγθτισ διατθρεί ςιγιν ιχκφοσ, αποςιωπϊντασ για το ποιοι 
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ιταν οι Κάβιροι και τι είδουσ μυςτικζσ τελετζσ υπιρχαν ςτο χϊρο. Επιλζγει 
μόνο να αναωζρει τθν παράδοςθ των Κθβαίων ςχετικά με τθν αρχι, κακϊσ 
και τθν προζλευςθ των τελετϊν. το χϊρο του ιεροφ, κάποτε υπιρχε πόλθ, 
όπου οι κάτοικοί τθσ ονομάηονταν Κάβιροι. Θ κεά Διμθτρα γνϊριςε δφο 
Κάβιρουσ, τον Προμθκζα και τον γιό του Αιτναίο, ςτουσ οποίουσ και 
εμπιςτεφτθκε ζνα μυςτικό. Κατά τθν εκςτρατεία και άλωςθ τθσ Κιβασ από 
τουσ επιγόνουσ, οι Καβιραίοι εκδιϊχκθκαν από τουσ Αργείουσ και για ζνα 
χρονικό διάςτθμα διζκοψαν τθ διεξαγωγι των μυςτθρίων. Αργότερα, θ 
Πελαργι, κόρθ του Ποτνιζα και ο ςφηυγόσ τθσ, Λςκμιάδθσ, οργάνωςαν από 
τθν αρχι τα μυςτιρια, αλλά τα μετζωεραν ςε άλλθ κζςθ, με το όνομα 
Αλεξιάρουν. Κακϊσ θ νζα κζςθ τθσ μφθςθσ ιταν εκτόσ των παλιϊν ορίων, οι 
Καβιραίοι επζςτρεψαν ςτθν Καβιραία. Προσ τιμιν τθσ Πελαργισ, ςφμωωνα 
με χρθςμό από το μαντείο τθσ Δωδϊνθσ, ορίςτθκε κυςία ενόσ ηϊου εγκφου.  

φμωωνα με τον περιθγθτι θ οργι των Καβίρων ιταν γνωςτι, κακϊσ 
τιμϊρθςαν μερικοφσ ιδιϊτεσ που προςπάκθςαν να μιμθκοφν τισ τελετζσ 
τουσ ςτθ Ναφπακτο, ενϊ όςοι Πζρςεσ είχαν μείνει ςτθ Βοιωτία με τον 
Μαρδόνιο και είχαν παραβιάςει το ιερό, χάκθκαν πζωτοντασ είτε ςτθ 
κάλαςςα είτε ςε γκρεμοφσ. Παράλλθλα, όςοι μακεδόνεσ οπλίτεσ μετά τθν 
καταςτροωι τθσ Κιβασ και ολόκλθρθσ τθσ Κθβαΐδασ, προςπάκθςαν να 
καταςτρζψουν το ιερό, ςκοτϊκθκαν από κεραυνοφσ και αςτραπζσ. 

ε αυτι τθν τελευταία επίςκεψι του ςτθ Κιβα, ο Παυςανίασ 
ξεκινάει από τα δυτικά τθσ Καδμείασ και από το ρζμα τθσ Δίρκθσ με 
κατεφκυνςθ προσ τα δυτικά, επιςκζπτεται το Καβίρειο και τισ Κεςπιζσ, 
επιλζγοντασ τισ Νθίςτεσ πφλεσ, θ κζςθ των οποίων δεν ζχει επιβεβαιωκεί 
αναςκαωικά, αλλά γνωρίηουμε ότι βρίςκονταν ανάμεςα ςτισ Βορραίεσ και 
Κρθναίεσ πφλεσ τθσ πόλθσ. Οι περιγραωζσ του Παυςανία, ςυμωωνοφν ωσ 
προσ τθν φπαρξθ μικρισ κοιλάδασ, ενάμιςθ περίπου χιλιόμετρο ανατολικά 
του Καβιρείου, όπου βρίςκεται και το μικρό ναΐδριο του Αγίου Νικολάου.  

Οκτϊ περίπου χιλιόμετρα από τθ Κιβα, από το δρόμο προσ 
Λιβαδειά, ο επιςκζπτθσ ςιμερα ακολουκεί ζναν αγροτικό δρόμο πριν τθ 
ςφγχρονθ πρόςβαςθ των Βαγίων, όπου καταλιγει ςτον αρχαιολογικό χϊρο 
του ιεροφ. τθν αρχαιότθτα υπιρχε ςυντομότεροσ δρόμοσ προσ το τζμενοσ, 
ο οποίοσ και ιταν ςε χριςθ ζωσ τουσ νεϊτερουσ χρόνουσ, ζωσ τθν 
καταςκευι του νζου οδικοφ δικτφου.  

Ανάμεςα ςε χωματόλοωουσ και μικρά υψϊματα, το ιερό 
καταλαμβάνει ζνα μικρό βακοφλωμα, κρυμμζνο από τα μάτια των πολλϊν. 
Θ πρϊτθ επιςιμανςθ τθσ κζςθσ του ιεροφ των Καβίρων, ζγινε τον 



31 

 

Φεβρουάριο του 1887 από τον κθβαίο επιμελθτι Aρχαιοτιτων Eυςτρ. 
Kαλόπαιδα. Σο τζμενοσ αποκαλφωκθκε τυχαία, όταν μολφβδινα ειδϊλια 
ταφρων, που προζρχονταν από τθν περιοχι, βρζκθκαν να πωλοφνται ςτθν 
αγορά τθσ Ακινασ. Σθν ζρευνα ξεκίνθςε το Γερμανικό Αρχαιολογικό 
Λνςτιτοφτο.  

Θ αρχαιολογικι ςκαπάνθ αποκάλυψε, το 1888, κεμζλια ναοφ, ενόσ 
αναλιμματοσ που περιζβαλλε το τζμενοσ, τουλάχιςτον κατά τθν κλαςικι 
εποχι, και πολλά κτίςματα ποικίλων εποχϊν, των οποίων θ χριςθ τουσ δεν 
ζχει προςδιοριςτεί με ακρίβεια. φμωωνα με τουσ αναςκαωείσ, θ κζςθ με 
τον αρικμό 1 αναγνωρίςτθκε ωσ το πρόπυλο των ελλθνιςτικϊν χρόνων, από 
το οποίο για να ειςζλκει κανείσ ςτο δωμάτιο 2 πζρναγε μια κφρα, το λίκινο 
κατϊωλι τθσ οποίασ βρζκθκε ςτον ίδιο χϊρο. Από αυτό το χϊρο ο 
επιςκζπτθσ διζρχεται ςε ποικίλα μικρά δωμάτια (αρ. 3, 5, 6 και 8). 
θμειϊνεται ότι κατά τουσ ρωμαϊκοφσ χρόνουσ θ πρόςβαςθ ςτο ιερό 
γινόταν από τθν ανατολικι πλευρά του χϊρου και όχι από τθ βόρεια θ 
οποία βριςκόταν ςε χριςθ ζωσ τουσ ελλθνιςτικοφσ χρόνουσ. 

Κακϊσ ο χϊροσ βριςκόταν ςε χριςθ από τουσ προϊςτορικοφσ 
χρόνουσ ζωσ και τον 4ο

 αι. μ.Χ., οι καταςκευζσ επικαλφπτουν ςυχνά θ μία 
τθν άλλθ, αν και είναι δυνατόσ ο διαχωριςμόσ των μεταβολϊν ςτο χϊρο ανά 
χρονολογικι περίοδο. Θ εφρεςθ λιγοςτϊν νεολικικϊν οςτράκων (6000-3000 

π.Χ.) κάτω από το ναό αποδεικνφει μία ακόμθ πρωιμότερθ κατοίκθςθ ςτο 
χϊρο, προτοφ αυτόσ μετατραπεί ςε κρθςκευτικό κζντρο κατά τθν φςτερθ 
γεωμετρικι – αρχαϊκι εποχι.  

Σο κεντρικό κτιριο, ζνα ορκογϊνιο οικοδόμθμα, του οποίου τα 
παλαιότερα λείψανα τοποκετοφνται ςτον 6ο

 αι. π.Χ., ιταν ο ναόσ. Σο 
αρχαιότερο τμιμα αναγνωρίηεται ςτο δυτικότερο ςθμείο του ναοφ, ςτο 
οποίο κατά τουσ ελλθνιςτικοφσ χρόνουσ είχαν πρόςβαςθ με κλίμακα, θ 
οποία καταργικθκε κατά τουσ ρωμαϊκοφσ χρόνουσ. Σα κεμζλια που είναι 
ορατά ςιμερα, ανικουν ςε νεότερθ ωάςθ του τζλουσ του 4ου

 αι. π.Χ. Ο ναόσ 
διζκετε πρόναο και ςθκό, κακϊσ και υπαίκρια αυλι με δφο ορκογϊνιουσ 
βόκρουσ για κυςίεσ, ενϊ περιβαλλόταν από περίβολο. το προςτϊο 
διακρίνονται τζςςερισ κζςεισ κιόνων. το ςθκό βριςκόταν το λατρευτικό 
άγαλμα. Κακϊσ το μζγεκοσ του βάκρου ιταν μεγάλο, ζχει διατυπωκεί θ 
άποψθ ότι προοριηόταν για ςφνταγμα μορωϊν ι για ξαπλωμζνθ μορωι. 
Δυτικά του ςθκοφ, εντόσ υπαίκριασ καταςκευισ (αρ. 17 παλαιότερθ 
οικοδομικι ωάςθ), αποκαλφωκθκαν δφο βόκροι κυςιϊν, που αποτελοφν 
μεταγενζςτερεσ χρονολογικά προςκικεσ.  
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τθν παλαιότερθ οικοδομικι ωάςθ του χϊρου, όπου διεξαγόταν θ 
λατρεία, ανικει το κτιριο 13, το οποίο κακϊσ πατά πάνω του ο περίβολοσ 
των κλαςικϊν χρόνων, μοιάηει να είχε καταργθκεί. Μεταγενζςτερεσ 
ανακαινίςεισ που περιλαμβάνουν προςκικεσ ςτα δυτικά του ναοφ ζγιναν 
ςτον 2ο

 και 1ο
 αιϊνα π.Χ.  

Θ αναςκαωι ςτο χϊρο ςυνεχίςτθκε κατά το 1956, 1959, 1962 και 
από το 1964 ζωσ το 1966. Από τθν ζρευνα αποκαλφωκθκαν περιςςότερα 
κτθριακά κατάλοιπα του ιεροφ. Ανατολικά τθσ ειςόδου (αρ. 3) εντοπίςτθκε 
αψιδωτό κτιριο των αρχαϊκϊν και κλαςικϊν χρόνων, ενϊ παράλλθλα πριν 
τθν επζκταςθ του κεντρικοφ ναϊκοφ οικοδομιματοσ ςτο χϊρο 
αναγνωρίηονται ακόμα δφο αψιδωτά κτιρια (αρ. 21, 23). Ανατολικά του 
πρόναου εντοπίςτθκε βωμόσ, ο οποίοσ καταςκευάςτθκε πριν τθν προςκικθ 
προςτϊου και κιόνων και βρίςκεται ςτθν ίδια ευκεία με το ςθκό, το κοίλο 
του κεάτρου και τουσ βόκρουσ κυςιϊν. Σζλοσ, ζνασ νζοσ τοίχοσ περιζβαλε 
το κοίλο του κεάτρου και ολόκλθρο το τζμενοσ κατά τουσ ρωμαϊκοφσ 
αυτοκρατορικοφσ χρόνουσ.  

Νοτιοδυτικά του ναοφ (αρ. 14) αποκαλφωκθκε κυκλικό κεμζλιο, το 
οποίο περιζβαλε κατάλοιπα καφςεων και ερμθνεφτθκε ωσ χϊροσ όπου 
λάβαιναν χϊρα ζμπυροι τελετουργικοί κακαρμοί, κακϊσ ςτθ μζςθ βρζκθκε 
μεγάλθ πιλινθ λεκάνθ. Παρόμοια εςχάρα προςωορϊν είναι και το κτιριο 
με αρικμό 22 που διανοίχκθκε πάνω ςτισ κερκίδεσ του κεάτρου.   

Σο κζατρο, το οποίο καταςκευάςτθκε τον 3ο
 αι. π.Χ., είχε πικανόν 

δζκα λίκινεσ θμικυκλικζσ ςειρζσ κακιςμάτων, ενϊ θ πρϊτθ ςειρά απζχει 
από το ναό 18μ. Θ διάμετροσ τθσ ορχιςτρασ είναι περίπου 26 μζτρα. Κάκε 
ςειρά κακιςμάτων είχε φψοσ περίπου 36 εκ. και πλάτοσ περίπου 65 εκ. 
Πίςω από τθν κεντρικι κερκίδα αποκαλφωκθκαν τρεισ λάκκοι προςωορϊν – 

κυςιϊν (αρ. 28). Σο κζατρο δεν διζκετε ςκθνι και ςτο κζντρο τθσ ορχιςτρασ 
είχε βωμό. Θ ιδιαιτερότθτα του χϊρου, οι τελετζσ των μυςτθρίων και θ 
διαμόρωωςθ τθσ λατρείασ των Καβίρων, κακιςτά τθ χριςθ του κεάτρου ωσ 
χϊρο παρακολοφκθςθσ «δρϊμενων» που ςχετίηονταν με τθ μφθςθ των 
πιςτϊν και όχι με τθ διεξαγωγι κεατρικϊν παραςτάςεων.  

Θ ςτοά, ζνα μακρόςτενο οικοδόμθμα μικουσ 40μ. και πλάτουσ 6μ. 
ςτα νοτιοανατολικά του κεάτρου, εξυπθρετοφςε τισ λατρευτικζσ ανάγκεσ 
του ιεροφ και κτίςτθκε περί τα μζςα του 1ου

 αι. π.Χ. Περιμετρικά του ναοφ, 
αναςκάωτθκαν κτιρια που πικανόν είχαν χρθςιμοποιθκεί ωσ ξενϊνεσ ι 
κατοικίεσ για το ιερατείο.  

Μία δεξαμενι (αρ. 30) εξυπθρετοφςε τισ ανάγκεσ φδρευςθσ του 
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χϊρου ζωσ τουσ ελλθνιςτικοφσ χρόνουσ, οπότε και καταςτράωθκε. 
Αργότερα, κατά τουσ ρωμαϊκοφσ αυτοκρατορικοφσ χρόνουσ διανοίχκθκε 
πθγάδι, το οποίο κάλυπτε πικανόν ζνα μζροσ των αναγκϊν φδρευςθσ. Θ 
παρουςία αγωγοφ νεροφ, που εντοπίςτθκε μεταξφ τθσ ορχιςτρασ και του 
ναϊκοφ οικοδομιματοσ, δείχνει ότι και ςτθν αρχαιότθτα, θ φπαρξθ πλοφςιου 
υδροωόρου ορίηοντα ςτθν περιοχι είχε απαςχολιςει τουσ καταςκευαςτζσ 
με ςκοπό τθν τικάςευςθ των υδάτων, αλλά και τθ διοχζτευςθ αυτϊν ςε 
ςθμεία που θ φπαρξθ – χριςθ νεροφ ιταν απαραίτθτθ. Σο διερχόμενο 
ρυάκι, τα πολλά νερά, κακϊσ και θ γειτνίαςθ με το άλςοσ, κακιςτοφςαν τθν 
τοποκεςία ιδανικι για τθν τζλεςθ μυςτθριακϊν τελετϊν αωιερωμζνων ςτθν 
ευωορία και τθ γονιμότθτα. 

το Καβίρειο τθσ Κιβασ λάμβαναν χϊρα και διαβατιριεσ τελετζσ, 
δθλαδι μυθτικζσ ιεροπραξίεσ, οι οποίεσ ςθματοδοτοφςαν τθ μετάβαςθ από 
τθν παιδικι ςτθν εωθβικι θλικία και από τθν εωθβεία ςτθ ηωι του 
ενθλίκου. Θ παρουςία πλικουσ παιχνιδιϊν και ομοιωμάτων, όπωσ 
ςτρόβιλοι (ςβοφρεσ), αςτράγαλοι, κουδουνάκια και μικρογραωικά αγγεία, 
όπωσ και πιλινα ειδϊλια παιδιϊν και νζων, πικανόν ωσ ανακθματικζσ 
εικόνεσ όςων είχαν προςζλκει ςτο ιερό για τα διαβατιρια ζκιμα, ενιςχφουν 
αυτι τθν χριςθ του χϊρου. Οι παραςτάςεισ κυνθγιϊν και ακλθτικϊν 
δρωμζνων ερμθνεφονται ωσ δθλωτικζσ των μυθτικϊν δοκιμαςιϊν των 
εωιβων. Θ μφθςθ γινόταν ςε διονυςιακι ατμόςωαιρα, δεδομζνου ότι ο 
προςτάτθσ κεόσ είχε τθ μορωι και το χαρακτιρα του Διονφςου, ενϊ ιερά 
ςκεφθ ιταν κυρίωσ τα αγγεία πόςεωσ, δθλαδι κάνκαροι και ςκφωοι. 

Θ ιδιαίτερθ μελανόμορωθ διακόςμθςθ των αγγείων, ο λεγόμενοσ 
καβειριακόσ ρυκμόσ, εμωανίηεται ςτο τρίτο τζταρτο του 5ου

 αι. π.Χ. και 
ςταματά ςτο δεφτερο τζταρτο του 3ου

 αι. π.Χ. Θ τεχνικι περιλαμβάνει 
εγχάραξθ και επίκετο λευκό χρϊμα. Εκτόσ από ςκθνζσ με Κάβειρο ςε 
ςυμπόςιο, υπάρχουν και άλλεσ λιγότερο εφκυμεσ, εμπνευςμζνεσ από τθ 
μυκολογία, τθ ηωι των ανκρϊπων, των Πυγμαίων, αλλόκοτεσ ωσ προσ τισ 
ςτάςεισ και τισ αναλογίεσ, αλλά περιεκτικζσ και γεμάτεσ ηωντάνια. Επί τθσ 
ουςίασ είναι θ μόνθ αλθκινά κωμικι ςχολι τθσ κλαςικισ τζχνθσ. 

Σα κυριότερα ανακιματα ςτο ιερό ιταν μικρά χάλκινα βόδια, τα 
οποία ςυχνά ωζρουν επιγραωζσ. Πικανόν τα ςυγκεκριμζνα ανακιματα 
αντικακιςτοφςαν τθ δαπανθρότερθ κυςία βοδιοφ ι ταφρου ςτο κεό. Αρκετά 
ξεχωρίηουν για τθ ωυςιοκρατία τουσ, ενϊ ςε άλλα θ αωαίρεςθ ι ο τονιςμόσ 
οριςμζνων χαρακτθριςτικϊν των ηϊων ζχουν εντυπωςιακό αποτζλεςμα.  

Λδιαίτεροσ ςυςχετιςμόσ ςτισ αρχαίεσ περιγραωζσ, τθν ακολουκία τθσ 
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λατρείασ και τα αρχαιολογικά ευριματα τθσ Βοιωτίασ, διαπιςτϊνεται ςτθ 
λατρεία τθσ Διμθτρασ και τθσ Κόρθσ τόςο ςτο άλςοσ πλθςίον του 
Καβιρείου, όςο και ςτο αντίςτοιχο ιερό ςτθν Ανκθδόνα, όπου υπιρχε και 
δεφτερο βοιωτικό Καβίρειο. Ειςθγιτρια των μυςτικϊν τελετϊν, θ Καβιραία 
Διμθτρα, ςχετίηεται με τουσ δφο Κάβιρουσ, τον γενειοωόρο κεό με ςτεωάνι 
κιςςοφ ςτο κεωάλι και κάνκαρο ςτο χζρι, που μοιάηει με υπόςταςθ του 
Διονφςου και τον «παίδα», το κεϊκό παιδί που βρίςκεται ςτθν υπθρεςία 
του. 

Θ Βοιωτία ιταν και είναι αγροτικι περιοχι, με πλοφςιεσ κοιλάδεσ 
για τθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ και τθσ κτθνοτροωίασ, άλςθ και δάςθ, κακϊσ 
και πλικοσ ωυςικϊν πόρων υδάτων. Είναι λογικό να υποκζςουμε ότι οι 
μυςτικζσ τελετζσ των Καβίρων ςχετίηονταν με τθν ευόδωςθ τθσ ςυγκομιδισ, 
τθ γονιμότθτα των κοπαδιϊν και κατ’ επζκταςθ τθν ανκρϊπινθ γονιμότθτα 
και ευγονία. Θ άμεςθ ςχζςθ, ιδιαίτερα με τθν προζλευςθ των τελετϊν από 
αντίςτοιχεσ για τθ Διμθτρα, όπωσ οι τελετζσ των κεςμοωορίων, που με 
βεβαιότθτα εντοπίηονται από αρχαιολογικά ευριματα ςε πλικοσ κζςεων 
ςτθ Βοιωτία, όπωσ τα υπαίκρια ιερά εντόσ τθσ ακρόπολθσ τθσ Καδμείασ και 
του Ορχομενοφ, αλλά και ςτα ιερά ςτο Ακραίωνιο και τθν Ανκθδόνα, 
ενιςχφει το ςυςχετιςμό με τθ Μεγάλθ Μθτζρα και τθ λατρεία των ωαλλικϊν 
δαιμόνων τθσ ανατολισ.  

Σο ιερό των Καβίρων τθσ Κιβασ, μετά από μία μακραίωνθ ιςτορία 
αναςκαωϊν και μελζτθσ, ςυνεχίηει ςτισ μζρεσ μασ να μασ απαςχολεί, τόςο 
ςε επίπεδο ζρευνασ όςο και ςε επίπεδο ανάδειξθσ και προβολισ του ςτθ 
διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα, αλλά και ςτο ευρφ κοινό. Οι εργαςίεσ 
ανάδειξθσ των τελευταίων ετϊν, κακϊσ και τα μελλοντικά ςχζδια τθσ 
Εωορείασ Αρχαιοτιτων Βοιωτίασ, κα επιτρζψουν τθν ευκολότερθ πρόςβαςθ 
και χριςθ του μνθμείου, οραματιηόμενοι τθν αποκατάςταςθ και τθ 
δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου αρχαιολογικοφ χϊρου. Ζνα από τα 
ςθμαντικότερα μνθμεία τθσ Βοιωτίασ, αποδίδεται ςταδιακά ςτο κοινό και 
δεν παραμζνει ςτθ διάκεςθ των λίγων.  
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Κάτοψθ χϊρου από τισ αναςκαωζσ 1887 – 1888 
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Θ Λιβαδειά μζςα από τισ Πθγζσ του Χρόνου 

 

Ευτυχία Κουροφνθ 

Αρχαιολόγοσ 

 

τὰ μὲν δὴ πρὸσ τῶν ὀρῶν Φωκεῖσ ὑπεροικοῦςιν Ὀρχομενίων, ἐν δὲ 
τῷ πεδίῳ Λεβάδειά ἐςτιν αὐτοῖσ ὅμοροσ (Παυςανίασ 9.39.1). Θ αρχαία πόλθ 
τθσ Λιβαδειάσ (Λειβαδιά, ι Λεβαδειά ι Λεβάδεια) ιταν αρχικά χτιςμζνθ 
πάνω ςε φψωμα, ςε αρκετι απόςταςθ από τθ λίμνθ Κωπαΐδα, ςτθν 
ανατολικι όχκθ τθσ μυκικισ Ζρκυνασ. Θ νφμωθ, κόρθ του Σροωϊνιου και 
ςυντρόωιςςα τθσ Περςεωόνθσ, χάριςε το όνομά τθσ ςτο ηωοδόχο ποτάμι 
που τροωοδοτεί ακόμα και ςιμερα τθν πόλθ. ταδιακά, θ πόλθ επεκτάκθκε 
και δυτικά τθσ Ζρκυνασ, όπου βρίςκεται θ αρχαία ακρόπολθ, ςθμαντικά 
ιερά και το μεςαιωνικό ωροφριο. Σο τοπωνφμιο Λιβαδειά δεν αναωζρεται 
από τον Όμθρο, ανάμεςα ςτισ βοιωτικζσ πόλεισ που ςυμμετείχαν ςτον 
Σρωικό πόλεμο. Πολλοί όμωσ ιςτορικοί μεταξφ των οποίων και ο Παυςανίασ 
κεωροφν ότι κατά του ομθρικοφσ χρόνουσ θ πόλθ ταυτίηουν με τθ Μίδεια. 
Μία άλλθ, μυκολογικι και παρετυμολογικι εκδοχι αποδίδει το όνομά τθσ 
ςτον βαςιλζα Λζβαδο, από τθν Ακινα τθσ Κωπαΐδασ, μια πόλθ που 
καταποντίςτθκε από τισ πλθμμφρεσ τθσ λίμνθσ. Ελάχιςτα αρχαιολογικά 
κατάλοιπα ωςτόςο ζχουν εντοπιςτεί ςποραδικά, με αποτζλεςμα να μθν 
υπάρχει ςαωισ εικόνα για τισ αρχαιότερεσ περιόδουσ τθσ πόλθσ.  

Περιςςότερα ςτοιχεία ζχουν διατθρθκεί από το 800 π.Χ. ζωσ τθν 
φςτερθ αρχαιότθτα. Θ Λιβαδειά μαηί με τθν Kορϊνεια και τθν Αλίαρτο 
αποτελοφςε, από το 447-387 π.X. μία από τισ ζντεκα επαρχίεσ τθσ ιςχυρισ 
Βοιωτικισ Ομοςπονδίασ. Πιρε μζροσ ςτο Κοινό των Βοιωτϊν, ζχοντασ κοινό 
νόμιςμα και ακολοφκθςε τθν τφχθ των άλλων βοιωτικϊν πόλεων. Σο 386 
π.Χ. κόβει πικανόν δικό τθσ αργυρό διϊβολο ζωσ το 374 π.Χ., με τθ βοιωτικι 
αςπίδα ςτθ μία πλευρά και ςτθν άλλθ κεραυνό με το εκνικό ΛΕΒΑ-, ενϊ από 
το 338 ζωσ το 315 π.Χ. κόβει χάλκινο νόμιςμα, με τθ βοιωτικι αςπίδα από 
τθ μία πλευρά και τα γράμματα ΛΕΒ από τθν άλλθ. Σο 395 π.Χ. λεθλατικθκε 
από τον Λφςανδρο, λίγο πριν από τθ Μάχθ τθσ Αλιάρτου και το 86 π.Χ. όπου 



40 

 

ςυνζβθ θ κατάλθψθ και λεθλαςία του ναοφ του Σροωωνίου από τον 
Αρχζλαο, ςτρατθγό του Μικριδάτθ. 

Σα οικοδομικά λείψανα μαρτυροφν τθν ευπορία τθσ πόλθσ τθσ 
Λιβαδειάσ για πολφ μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Ωςτόςο, από τισ πρϊιμεσ 
ιςτορικζσ περιόδουσ, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ζχουν αποκαλυωκεί 
δεν μασ προςωζρουν μία ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τθ διαμόρωωςθ τθσ 
πόλθσ. Περιςςότερα ςτοιχεία προζρχονται από τισ αναςκαωζσ 
οργανωμζνων ι μεμονωμζνων τάωων. Ο λόωοσ του Αγίου Βλαςίου, 
γνωςτόσ και ωσ Κοϊτςανορράχθ, απεδείχκθ πωσ πρόκειται για το αρχαίο 
νεκροταωείο τθσ Λιβαδειάσ. Θ αναςκαωι του οικοπζδου ανζγερςθσ του 
νοςοκομείου τθσ Λιβαδειάσ το 1988 και θ αναςκαωι ςε γειτονικό οικόπεδο 
το 2010 ζωεραν ςτο ωωσ 185 ςυνολικά τάωουσ χρονολογοφμενοι από τα 
τζλθ του 6ου αι. π.Χ. ζωσ και τον 3ο αι. π.Χ. με εξαιρετικά ευριματα, κυρίωσ 
τοπικϊν εργαςτθριϊν.  

Από τουσ ςθμαντικότερουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ είναι το μαντικό 
ιερό του Σροωωνίου. το ιερό αυτό άλςοσ, το οποίο περιγράωει αναλυτικά 
ο Παυςανίασ, λειτουργοφςε το μαντείο μζχρι τθν κατάργθςθ του 
αρχαιοελλθνικοφ πολιτιςμοφ από τον Αυτοκράτορα Κεοδόςιο Αϋ. Πρόκειται 
για αρχαία τοπικι κεότθτα και λατρεία με κατ' εξοχιν χκόνιο χαρακτιρα. 
τα ελλθνιςτικά και ρωμαϊκά χρόνια, εποχι τθσ ατομικότθτασ και λιγότερο 
των κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων, απζκτθςε ιδιαίτερθ δθμοτικότθτα και 
αίγλθ. τθν περιοχι των πθγϊν τθσ Ζρκυνασ, που πικανόν ςυναποτελοφςαν 
τμιμα του ιεροφ τεμζνουσ με το άλςοσ και το μαντείο του Tροωωνίου, 
διατθροφνται ζωσ ςιμερα κόγχεσ ανακθμάτων και αρχαίο υλικό διάςπαρτο 
ι ςε δεφτερθ χριςθ. 

φμωωνα με τισ αρχαίεσ πθγζσ, ςτο μαντείο υπιρχε ξόανο του 
Tροωωνίου, ζργο του Δαιδάλου και λατρευτικό του άγαλμα, ζργο του 
Πραξιτζλθ, που τον απεικονίηει με ςκιπτρο, όπου ιταν τυλιγμζνα ωίδια και 
ζμοιαηε με τον Αςκλθπιό. O Παυςανίασ μοιάηει να είχε γνϊςθ τόςο τθσ 
ςθμαςίασ όςο και του τελετουργικοφ του μαντείου, εωόςον το 
ςυμβουλεφτθκε και είδε και άλλουσ να προςωεφγουν ςε αυτό. τθν εποχι 
του ωαίνεται ότι τα βαςικά ςθμεία τθσ ςφνκετθσ ιεροτελεςτίασ είχαν 
επιβιϊςει και μεταξφ αυτϊν θ υπό τθν γθ κάκοδοσ. Κατά τθν περιγραωι 
του, όποιοσ αποωάςιηε να κατζλκει ςτο μαντείο διζμενε πρϊτα, για 
οριςμζνεσ μζρεσ, ςε ζνα οίκθμα αωιερωμζνο ςτον αγακό Δαίμονα και τθν 
αγακι Σφχθ. Σθν περίοδο αναμονισ ακολουκοφςε τουσ προβλεπόμενουσ 
κανόνεσ εξαγνιςμοφ, λουηόταν ςτα νερά τθσ Ζρκυνασ και κυςίαηε ςτον ίδιο 
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τον Tροωϊνιο και τα παιδιά του, αλλά και ςτον Απόλλωνα, τον Kρόνο, τον 
Δία Bαςιλζα, τθν Hρα Hνιόχθ και, τζλοσ, ςτθ Διμθτρα, που αποκαλοφςαν 
Eυρϊπθ και πίςτευαν πωσ ιταν θ τροωόσ του Tροωωνίου, κακϊσ και ςτον 
αδελωό του Αγαμιδθ. Οι κυςίεσ προχπζκεταν και τθν φπαρξθ βωμϊν, οι 
οποίοι ωςτόςο δεν ζχουν εντοπιςτεί αναςκαωικά. ε κάκε κυςία ζνασ 
μάντθσ εξζταηε τα ςπλάχνα ενόσ κριοφ και άλλων ςωαγίων και, εωόςον όλα 
αποδεικνφονταν ευνοϊκά, ο ενδιαωερόμενοσ κατζβαινε ςτο χάςμα και το 
υπόγειο μαντικό ςπιλαιο πλιρθσ ελπίδων.  

H κάκοδοσ (κατάβαςισ) αποτελοφςε μια μορωι τελετουργίασ. H 

διαδικαςία περιλάμβανε ψυχρό λουτρό, χρίςμα ελαίου, πόςθ του φδατοσ 
των πθγϊν τθσ Λικθσ και τθσ Mνθμοςφνθσ για το εικονικό πζραςμά του 
ςτον κόςμο των νεκρϊν, προςευχι και λατρεία, περιζνδυςθ με λινό χιτϊνα 
και υπόδθςθ από τουσ ιερείσ. Ο χρθςτθριαηόμενοσ κατζβαινε, 
κακοδθγοφμενοσ προωανϊσ από τουσ ιερείσ του μαντείου, ςε ςτενότερθ, 
ςκοτεινι, ςπθλαιϊδθ κοιλότθτα. ε κατάςταςθ ίςωσ θμιλιποκυμικι ζωκανε 
και παρζμενε ςτο άδυτο. Όταν ζβγαινε, μάλλον με χαμζνεσ τισ αιςκιςεισ 
του, τον παραλάμβαναν οι ιερείσ και τον κάκιηαν ςτον κρόνο τθσ 
Mνθμοςφνθσ, ρωτϊντασ τον τι είδε και άκουςε ςτθ δραματικι εμπειρία τθσ 
υπόγειασ παραμονισ του. Κατόπιν τον παρζδιδαν ςτουσ ςυνοδοφσ ι τουσ 
οικείουσ του, ωοβιςμζνο και χωρίσ επίγνωςθ του εαυτοφ του. τθ ςυνζχεια 
τον μετζωεραν ςτον οίκο του αγακοφ Δαίμονοσ και Tφχθσ, ϊςτε να 
ανακτιςει βακμθδόν τισ διανοθτικζσ και ωυςικζσ δυνάμεισ του και πριν 
αποχωριςει, κατζγραωε ςε πινακίδα τισ εμπειρίεσ του.  

Σα όρια και θ ζκταςθ του ιεροφ άλςουσ, που πρζπει να απλωνόταν 
ςε τμιμα του ωαραγγιοφ των πθγϊν και του λόωου του μεςαιωνικοφ 
κάςτρου, μόνο κατά προςζγγιςθ τεκμαίρονται, κακϊσ τα τυχόν ίχνθ τουσ 
χάκθκαν ι καλφπτονται πλζον από νεϊτερεσ καταςκευζσ. Δυςτυχϊσ οι 
παλαιότερεσ και νεϊτερεσ αναςκαωικζσ ι τοπογραωικζσ προςπάκειεσ 
ανεφρεςθσ του ναοφ και του μαντείου του Tροωωνίου δεν πζτυχαν και 
ςτεροφνται απολφτωσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων. H μόνθ αξιόπιςτθ και 
πλιρθσ εικόνα του μαντείου είναι αυτι που άωθςε ο περιθγθτισ 
Παυςανίασ, θ εξαίρετθ διιγθςθ του οποίου πρζπει να αξιολογθκεί κατά 
λζξθ. Με αυτιν ςυμωωνοφν και αυτιν ςυμπλθρϊνουν αρκετζσ άλλεσ 
ωιλολογικζσ και επιγραωικζσ μαρτυρίεσ τθσ αρχαιότθτασ. 

H αίγλθ του μαντείου του Tροωωνίου, ςυνδυαηόμενθ με τθν 
αρχαιότθτα τθσ λατρείασ και τθν πολιτικι ςθμαςία του ναοφ του Διόσ 
Bαςιλζωσ, του πρϊτου ναοφ του κεοφ με το επίκετο αυτό ςε μια περίοδο 
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ακμισ του κεςμοφ των ελλθνιςτικϊν μοναρχιϊν, δικαιολογεί τθ 
κρθςκευτικι επιρροι τθσ ιεράσ πόλθσ Λεβαδείασ ωσ τα πζρατα του τότε 
γνωςτοφ κόςμου. Ο θμίεργοσ ναόσ του Διόσ Βαςιλζωσ, ςτο λόωο του 
Προωιτθ Θλία ςτθ Λιβαδειά, χρονολογείται ςτο βϋ μιςό του 3ου αι. π.Χ. Ο 
ναόσ δεν ολοκλθρϊκθκε ποτζ εξαιτίασ των ςυνεχϊν πολεμικϊν ςυρράξεων 
και του μεγάλου κόςτουσ που απαιτοφςε θ αποπεράτωςι του. Προσ τιμιν 
του Διόσ Βαςιλζωσ τελοφνταν κατά τον μινα Πάναμο (Βοθδρομίων: 
επτζμβριοσ/Οκτϊβριοσ) τα Βαςίλεια, γιορτι με αγϊνεσ και πομπζσ 
κανθωόρων που κακιερϊκθκε το 371 π. Χ. ςε ανάμνθςθ τθσ νίκθσ των 
Βοιωτϊν ςτα Λεφκτρα.  

Σα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα καταλαμβάνουν  μια μεγάλθ ζκταςθ 
ςτθν κορυωι του λόωου, ενϊ ςτθν εποχι του Παυςανία ιταν ορατό το 
κρθπίδωμα του ναοφ και μζροσ του δαπζδου, που ιταν ςτρωμζνο με 
ογκϊδεισ πωρόλικουσ. Θ καταςτροωι τθσ πόλθσ το 86 π.Χ. περιζλαβε και το 
ναό αυτό. θμαντικζσ ιταν και οι ωκορζσ, που υπζςτθ το μνθμείο και τθν 
εποχι τθσ Σουρκοκρατίασ, ενϊ ςτα νεϊτερα χρόνια πλικοσ αρχιτεκτονικϊν 
μελϊν μεταωζρκθκαν από το λόωο του Προωιτθ Θλία, για να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ανοικοδόμθςθ των εκκλθςιϊν των Αγ. Νικολάου και 
Αγ. Γεωργίου. Από τουσ νεϊτερουσ μελετθτζσ ο Dinsmoor αναωζρει ότι ο 
ςθκόσ είχε μικοσ 46 μ. και πρότεινε με βάςθ τα ςτοιχεία των επιγραωϊν και 
ςε ςχζςθ με τον ναό του Διόσ ςτθν Ολυμπία, τθν αποκατάςταςθ ενόσ 
οικοδομιματοσ με 6 κίονεσ ςτισ ςτενζσ πλευρζσ και 13 ςτισ μακρζσ. Σο 1969 
οι αρχαιολόγοι τθσ Αρχαιολογικισ Τπθρεςίασ Ν. Φαράκλασ και Ε. Βαλλάσ 
(αρχαιολόγοσ ιταν αυτόσ?) αποκάλυψαν τμιμα του νότιου τοίχου του 
κρθπιδϊματοσ του ναοφ ενϊ από το ςωρό τθσ αρχαίασ λατφπθσ 
αναςφρκθκαν κραφςματα από πωρόλικο, μερικά με ανάγλυωο ωυτικό 
διάκοςμο και δυο τμιματα δωρικοφ γείςου.  

Σο 1997 με πρωτοβουλία του τότε διμαρχου Λιβαδειά κ. Χριςτου 
Παλαιολόγου και με χρθματοδότθσ του Διμου ξεκίνθςαν κακαριςμοί και 
ςυλλογι αρχιτεκτονικϊν μελϊν, υπό τθν εποπτεία τθσ τότε ΚϋΕΠΚΑ. Οι 
εργαςίεσ που διιρκεςαν δφο μινεσ είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν πλιρθ 
αποκάλυψθ τθσ κάτοψθσ του ναοφ για πρϊτθ ωορά από τθν καταςκευι του. 
Οι διαςτάςεισ του ιταν 60μΧ23μ. το πλαίςιο των παραπάνω εργαςιϊν 
αναςφρκθκαν και κατεγράωθςαν 502 αρχιτεκτονικά μζλθ. Σα περιςςότερα 
ιταν από μαφρο γρανίτθ, που είχε μεταωερκεί από το χωριό οφρπθ 
(ςθμερινι Ανάλθψθ). Μετά το πζρασ των εργαςιϊν τα αποκαλυωκζντα 
λείψανα ςκεπάςτθκαν με γαιόπανα προκειμζνου να προςτατευτοφν από τισ 
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άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ ςτθν πάροδο των χρόνων. 
τθ διάρκεια τθσ Ελλθνιςτικισ περιόδου, εποχι τθσ ανοικοδόμθςθσ 

του ναοφ, θ Λιβαδειά είχε κάποια ιδιαίτερθ κζςθ, όπωσ ςυμπεραίνουμε 
από επιγραωικζσ μαρτυρίεσ, ςτισ οποίεσ ςυχνά οι κάτοικοι αναωζρονται ωσ 
πρόξενοι. Σο κζντρο τθσ ηωισ τθσ πόλθσ βριςκόταν ςτα χαμθλότερα μζρθ 
του αςτικοφ κζντρου, ανατολικά τθσ Ζρκυνασ. τθ διαπίςτωςθ αυτι ζχει 
οδθγιςει θ αποκάλυψθ οικοδομικϊν λειψάνων του 4ου και 3ου αι. π.Χ. ςτο 
οικοδομικό τετράγωνο, που περικλείονται από τισ οδοφσ 
Καραγιαννοποφλου, Χριςτοδοφλου, Μπουωίδου και Κζμιδοσ. Σο άςτυ, που 
κατοικοφςαν οι ευκατάςτατοι κτθματίεσ, ζμποροι και τεχνίτεσ, ιταν ο 
πυρινασ τθσ πολιτικισ και κοινωνικισ ηωισ.  

Θ παλαιοχριςτιανικι πόλθ τθσ Λιβαδειάσ, γενζτειρα του Αγίου 
Ρθγίνου (285-363 μ.Χ.), Επιςκόπου κοπζλου, βριςκόταν ςτο κζντρο τθσ 
ςθμερινισ πόλθσ. Σα όριά τθσ προσ τα ανατολικά είναι γνωςτά κακϊσ ζχει 
αποκαλυωκεί ζνα τμιμα οχυρωτικοφ περιβόλου του 4ου αι. μ.Χ. Επί 
Λουςτινιανοφ πικανολογείται ότι ζγινε και το αρχικό κτίςιμο του Πφργου του 
Κάςτρου. φμωωνα με νομιςματικά δεδομζνα οι επιδρομζσ του Αλάριχου, 
ςτα μζςα του 4ου αι. μ.Χ., ζπλθξαν τθν πόλθ, θ οποία όμωσ ωαίνεται πωσ 
ανζκαμψε αωοφ τον 8ο αι.μ.Χ. υπάρχει αναωορά επιςκόπου Λεβαδείασ. 

Όπωσ και ςτθ Κιβα, θ ανζγερςθ των νζων κτθρίων, μερικά από τα 
οποία διακοςμοφνταν επίςθσ με πλοφςια ψθωιδωτά, ζγινε ςτθν ίδια κζςθ 
και με το υλικό των κτιρίων τθσ αρχαίασ πόλθσ. Οι ςωςτικζσ αναςκαωζσ τθσ 
τελευταίασ δεκαετίασ, που ζχει διενεργιςει θ Εωορεία Αρχαιοτιτων 
Βοιωτίασ εντόσ του ςφγχρονου ιςτοφ τθσ πόλθσ, ζωεραν ςτο ωωσ πολλά 
τμιματα μνθμειωδϊν καταςκευϊν μεταξφ των οποίων μεγάλου μεγζκουσ 
κτίριο, με επίςθμθ αίκουςα 130 περίπου τ.μ., βοθκθτικοφσ χϊρουσ και 
αγωγοφσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ υςτερορωμαϊκϊν και ελλθνιςτικϊν 
χρόνων, υςτερορρωμαϊκό λουτρό, τμιμα του οποίου καλυπτόταν με 
ψθωιδωτό δάπεδο, αςβεςτοκάμινο, ακακόριςτα κτίςματα μεταγενζςτερων 
ρωμαϊκϊν χρόνων. Σο δάπεδο τθσ επίςθμθσ αίκουςασ καλυπτόταν από 
ψθωιδωτό με κεντρικό μετάλλιο καταςκευαςμζνο από μικρζσ πολφχρωμεσ 
ψθωίδεσ, το οποίο χρονολογείται ςτο αϋ μιςό του 4ου αι. μ.Χ. τα διάχωρα 
και τισ ηωωόρουσ κυριαρχεί ο γεωμετρικόσ και ωυτικόσ διάκοςμοσ, κακϊσ 
και ηωομορωικζσ και ανκρωπομορωικζσ παραςτάςεισ. Από αυτζσ 
ξεχωρίηουν θ αρπαγι τθσ Ευρϊπθσ από τον μεταμορωωμζνο ςε ταφρο Δία 
και οι ςκθνζσ κυνθγιοφ και ποιμενικισ ηωισ. Οι τοίχοι τθσ αίκουςασ ιταν 
επιχριςμζνοι με κονίαμα και θ πρόςβαςθ ςε αυτιν γινόταν μζςω δυο 
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ειςόδων ςτθν νότια πλευρά, από τισ οποίεσ ςϊηονται τα κατϊωλια.  
τθν περίοδο τθσ αναςυγκρότθςθσ τθσ Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ, 

από τον 9ο ζωσ τον 12ο αι. μ.Χ, μετά τισ καταςτροωζσ και τθν εριμωςθ που 
ζωεραν διάωορεσ επιδρομζσ, λειτοφργθςε ζνα δίκτυο από οχυρωμζνεσ 
πόλεισ, τα κάςτρα. Θ χρονολόγθςθ του κάςτρου τθσ Λιβαδειάσ είναι ζνα 
από τα ςθμαντικότερα ηθτιματα τθσ ζρευνασ, αωοφ υπάρχουν μόνο 
ενδείξεισ. τθν παλιότερθ βιβλιογραωία κυριαρχεί θ άποψθ ότι ολόκλθρο το 
Κάςτρο ιταν κτίςμα τθσ καταλανικισ εποχισ. ε κάκε περίπτωςθ, το 
γεγονόσ ότι το Κάςτρο τθσ Λιβαδειάσ αναδείχκθκε από τουσ Καταλανοφσ ςε 
ςτρατθγικό κζντρο των Δουκάτων ςίγουρα κα είχε ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ 
ςτθν ζκταςθ και ιςχφ των οχυρϊςεων του. Ωςτόςο, ςε πολλά ςθμεία 
διακρίνονται παλαιότερεσ ανακαταςκευζσ ι διαωορετικζσ μορωζσ 
τοιχοποιίασ, ενϊ ςφμωωνα με τον Schluberger, ςτο κάςτρο τθσ Λιβαδειάσ 
ςταμάτθςε για λίγο ο αυτοκράτορασ Βαςίλειοσ Β’ ο Βουλγαροκτόνοσ, κατά 
τθν κάκοδό του ςτο Ελλθνικό Κζμα, το 1018. 

Για τθ Λιβαδειά του 13ου αιϊνα υπάρχουν ελάχιςτεσ πλθροωορίεσ. 
Θ περιοχι κατακτικθκε από τουσ ςταυροωόρουσ το 1205 και πζραςε ςτθν 
κυριαρχία των de la Roche. Σο 1214 ο Όκων de la Roche παραχϊρθςε το 
Κάςτρο ςτθν Αγία Ζδρα, κίνθςθ που ζχει δεχκεί διαωορετικζσ ερμθνείεσ. 
Μετά τθ μάχθ του Αλμυροφ περιιλκε εφκολα ςτουσ Καταλανοφσ. 
Παραδόκθκε από τουσ ντόπιουσ άρχοντεσ, που ςφμωωνα με μεταγενζςτερο 
ζγγραωο του 1362 κατοικοφςαν ςτο ωροφριο τθσ οχυρωμζνθσ πόλθσ. Θ 
Λιβαδειά υπιρξε μετά τθ Κιβα και τθν Ακινα ο τρίτοσ πυκνότεροσ πυρινασ 
του καταλανικοφ πλθκυςμοφ, που εγκαταςτάκθκε ςτα Δουκάτα. Σο κάςτρο 
τθσ ωςτόςο αναωζρεται πάντα πρϊτο ςτουσ καταλόγουσ που ςυνζταςςε θ 
καγκελαρία τθσ εποχισ. Αυτι ιταν θ ςτρατιωτικι πρωτεφουςα, επειδι 
βριςκόταν ςτο κζντρο των καταλανικϊν κτιςεων, ςτθ ςυμβολι των διόδων 
του Παρναςςοφ και τθσ μεγάλθσ οδοφ, που ζνωνε το Δουκάτο των Ακθνϊν 
και εκείνο των Νζων Πατρϊν (ςθμ. Τπάτθ). 

Θ μεςαιωνικι Λιβαδειά αναπτφχκθκε ςτο βραχϊδθ λόωο, όπου και θ 
αρχαία ακρόπολθ τθσ πόλθσ, πάνω από το ωαράγγι τθσ Ζρκυνασ. Ο λόωοσ 
είναι ωυςικά οχυρόσ και απροςπζλαςτοσ από τα νότια και τα ανατολικά, με 
μόνθ πρόςβαςθ από τα βορειοανατολικά. Κατθωορίηει αρκετά απότομα 
προσ τθ ςθμερινι πόλθ, πάνω από τθν οποία υψϊνεται περίπου 150μ. Σο 
κάςτρο ζχει τριγωνικό ςχιμα, με ζκταςθ περίπου 20 ςτρζμματα. 
Διακρίνονται τρεισ περίβολοι που βακμιδωτά διαμορωϊνονται ςτθ βόρεια 
πλευρά του βράχου. Ο πρϊτοσ περίβολοσ ιταν ο ευρφσ περίβολοσ τθσ 
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μεςαιωνικισ πόλθσ, ο δεφτεροσ του ωρουρίου ςτθν κορυωι και ο τρίτοσ 
περίκλειε τθν κατοικία του διοικθτι ςτο οχυρότερο ςθμείο του λόωου. 

Σο ςθμερινό μονοπάτι ανεβαίνει προσ τθν πφλθ του πρϊτου 
περιβόλου, με τθν περιοχι να προςτατεφεται από ζνα μεγάλων διαςτάςεων 
εξωτερικό οχφρωμα. Όλεσ οι πφλεσ που ςϊηονται ςτο κάςτρο είναι απλά 
ανοίγματα ςτο τείχοσ, που καλφπτονται με θμικυλινδρικζσ καμάρεσ από 
λαξευτοφσ πωρόλικουσ και διατθροφν ςτοιχεία όπωσ τα κατϊωλια, οι 
εςοχζσ για τθν προςαρμογι τθσ πόρτασ, οπζσ για τισ αμπάρεσ, που κα 
αςωάλιηαν εςωτερικά τα ωφλλα τθσ πόρτασ. Ανοίγονται κοντά ςε πφργουσ 
ακριβϊσ για να προςτατεφονται πιο αποτελεςματικά από τα πυρά των 
επιτικζμενων. 

ιμερα ςτο εςωτερικό του πρϊτου περιβόλου δεν διατθροφνται 
κτίρια. Είναι όμωσ βζβαιο ότι ςε αυτό το ςθμείο βριςκόταν θ καταλανικι 
πόλθ τθσ Λιβαδειάσ, ενϊ τθν εποχι τθσ Σουρκοκρατίασ ο οικιςμόσ 
αναπτφχκθκε ςτθν περιοχι ζξω από τα τείχθ. ε αυτοφσ τουσ χρόνουσ 
μάλιςτα καταςκευάςτθκε ζνα μεγάλο υδραγωγείο το οποίο ζωερνε νερό 
ςτθ Λιβαδειά  από τα βουνά ςτα νότια τθσ πόλθσ. Σμιμα του είναι γνωςτό 
ςιμερα ωσ «τρίχινο γεωφρι». Θ πρϊθν 23θ

 Εωορεία Βυηαντινϊν 
Αρχαιοτιτων ςε ςυνεργαςία με το Διμο Λιβαδειάσ υλοποίθςε το ζργο τθσ 
αποκατάςταςθσ και ςτερζωςθσ του γεωυριοφ, ενϊ είναι ςε εξζλιξθ θ 
διαμόρωωςθ πεηοπορικοφ μονοπατιοφ, που κα ξεκινά από το κάςτρο τθσ 
Λιβαδειάσ ζωσ το «τρίχινο γεωφρι». 

Ο δεφτεροσ περίβολοσ, το ωροφριο τθσ πόλθσ, προσ τθν πλευρά του 
οικιςμοφ από όπου ζχει πρόςβαςθ, είναι ιδιαίτερα εντυπωςιακόσ με ζνα 
ιςχυρό τείχοσ, που προςτατεφεται από τρεισ ορκογϊνιουσ πφργουσ. Σο πιο 
εντυπωςιακό τμιμα του ωρουρίου είναι ο μεγάλοσ πφργοσ δίπλα ςτθν 
πφλθ, δίπλα με τον πφργο ςτο ωαράγγι τθσ Ζρκυνασ. Σο μοναδικό κτίριο που 
διατθρείται ςιμερα ςτο χϊρο είναι ζνα μικρό διϊροωο οικοδόμθμα, ο 
όροωοσ του οποίου ςτεγάηει τθν εκκλθςία τθσ Αγίασ οωίασ, ενϊ το ιςόγειο 
τθν εκκλθςία τθσ Αγίασ Βαρβάρασ. Ο όροωοσ, καταςκευι του 19ου-20ου 
αιϊνα διαμορωϊκθκε πάνω από μία μεγάλθ δίχωρθ κινςτζρνα με 
θμικυλινδρικοφσ κόλουσ, κεμελίωςθ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, όπου 
ςυγκζντρωνε το νερό τθσ βροχισ και εξυπθρετοφςε τισ ανάγκεσ φδρευςθσ 
του ωρουρίου.  

Είναι κατανοθτό, ότι ο επιςκζπτθσ ςιμερα, δεν είναι εφκολο να 
διαμορωϊςει μία ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ αρχαίασ ι βυηαντινισ πόλθσ, 
κακϊσ θ μακροχρόνια κατοίκθςθ ςτο χϊρο δεν αωινει πολλά περικϊρια. 
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Ωςτόςο, κακϊσ θ ζρευνα και θ μελζτθ του πλοφςιου αρχαιολογικοφ 
πλοφτου τθσ περιοχισ είναι ςε εξζλιξθ, μασ επιτρζπει να ελπίηουμε ςτθ 
ςταδιακι διαμόρωωςθ και δθμιουργία ςθμείων πολιτιςτικοφ 
ενδιαωζροντοσ, με τθ δυνατότθτα ανάδειξθσ των αρχαιοτιτων τθσ πόλθσ. 
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Οι αρχαιολογικοί χϊροι του Ορχομενοφ και τθσ 
Χαιρϊνειασ 

 

Όλγα Κυριαηι 

Αρχαιολόγοσ, ΜSc. 

 

Οι αρχαιολογικοί χϊροι τθσ Βοιωτίασ, πζρα από τθν παρουςία 
ιςτάμενων μνθμείων τα οποία διατθροφνται ορατά ςτο χϊρο,  ςυνδζονται 
με ζνα πλικοσ μφκων και ςθμαντικϊν ιςτορικϊν γεγονότων υνδυαςτικά, οι 
δφο αυτζσ παράμετροι, είναι δυνατό να αποτελζςουν τθ βάςθ για το 
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςτοχευμζνων εκπαιδευτικϊν δράςεων για 
μακθτζσ όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ. Σα εκπαιδευτικά προγράμματα 
ςε χϊρουσ με αρχαιολογικό και ιςτορικό ενδιαωζρον, όπου ςυνυπάρχουν τα 
απτά κατάλοιπα του παρελκόντοσ, τα μνθμεία, και οι γραπτζσ πθγζσ τθσ 
ιςτορίασ, αποτελοφν μια ςθμαντικι και εναλλακτικι προςζγγιςθ τθσ 
μακθςιακισ διαδικαςίασ κακϊσ ςυμπλθρϊνουν μζςα από τθ βιωματικι 
εμπειρία τθ διδαςκαλία ςτθν τάξθ και ευαιςκθτοποιοφν τουσ νζουσ 
ανκρϊπουσ ςε κζματα προςταςίασ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Ωςτόςο, 
θ υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 
αποτελεί ταυτόχρονα μια δφςκολθ αποςτολι κακϊσ τα κατάλοιπα 
διατθροφνται ςυνικωσ αποςπαςματικά χωρίσ να είναι εφκολο να 
αποκρυπτογραωθκοφν από τουσ επιςκζπτεσ, ενϊ το ευρφτερο ωυςικό 
περιβάλλον ζχει μεταβλθκεί λόγω των νεότερων επεμβάςεων. το πλαίςιο 
τθσ διαδικαςίασ κατανόθςθσ των αρχαιολογικϊν χϊρων τθσ Βοιωτίασ με 
ςκοπό τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων, παρουςιάηονται ςυνοπτικά 
οι αρχαιολογικοί χϊροι του Ορχομενοφ και τθσ Χαιρϊνειασ.  

Α. O Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Ορχομενοφ 

O αρχαιολογικόσ χϊροσ του βοιωτικοφ Ορχομενοφ καταλαμβάνει τθν 
ανατολικι απόλθξθ και τισ υπϊρειεσ του βραχϊδουσ και επιμικουσ ορεινοφ 
όγκου, του Ακοντίου όρουσ, που δεςπόηει ςτθν κοιλάδα του Βοιωτικοφ 
Κθωιςοφ ςτισ παρυωζσ προσ βορρά τθσ εφωορθσ περιοχισ τθσ 
αποξθραμζνθσ ςιμερα λίμνθσ  Κωπαΐδασ. Θ κζςθ του αρχαίου οικιςμοφ 
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ςυμπίπτει κατά πολφ με τθ κζςθ του ςφγχρονου οικιςμοφ του Ορχομενοφ. 
Ο Ορχομενόσ μαηί με τθ Κιβα αποτζλεςαν δφο  από τα 

ςθμαντικότερα κζντρα εξουςίασ τθσ Βοιωτίασ ιδθ από τθν προϊςτορικι 
εποχι, γεγονόσ ςτο οποίο οωείλεται και ο μεταξφ τουσ ανταγωνιςμόσ για 
κυριαρχία, που καταγράωεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ αρχαιότθτασ. 
υνοπτικά, μποροφμε να αναωζρουμε ότι ο Ορχομενόσ ςυμμετείχε ςτθ 
ομοςπονδία των βοιωτικϊν πόλεων, το Κοινό των Βοιωτϊν, από τον 6ο αι. 
π.Χ. κατζχοντασ θγετικι κζςθ και αποχϊρθςε το 395 π.Χ. αωοφ ςυμμάχθςε 
με τουσ παρτιάτεσ. Μετά τθ νίκθ των Κθβαίων ςτθ μάχθ των Λεφκτρων το 
371 π.Χ. επζςτρεψε ςτο Κοινό χωρίσ εκπροςϊπθςθ. Ακολοφκθςε θ 
καταςτροωι τθσ πόλθσ το 364 π.Χ. από τουσ Κθβαίουσ ωσ τιμωρία λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ ορχομζνιων ιππζων ςε κίνθμα με ςκοπό τθν ανατροπι του 
κθβαϊκοφ πολιτεφματοσ. Κατά τθ διάρκεια του Γϋ Λεροφ Πολζμου (354- 346 

π.Χ.), ο Ορχομενόσ βρζκθκε υπό τθν κυριαρχία των Φωκζων. Θ πόλθ 
καταςτράωθκε εκ νζου από το Ρωμαίο ςτρατθγό Λεφκιο Κορνιλιο φλλα το 
86 π.Χ. κατά τθ διάρκεια των Μικριδατικϊν πολζμων. 

Θ αρχαιολογικι ζρευνα από τα τζλθ του 19ου αιϊνα ζωσ ςιμερα 
ζχει ωωτίςει ςε μεγάλο βακμό το κζμα τθσ ιςτορικισ τοπογραωίασ του 
Ορχομενοφ. Θ περιοχι του Ορχομενοφ παρουςιάηει ςυνεχι κατοίκθςθ από 
τουσ νεολικικοφσ χρόνουσ (6θ-5θ χιλιετία π.Χ.) ζωσ και τθ βυηαντινι 
περίοδο, όπωσ αποδεικνφεται από τα ςθμαντικά μνθμεία που ςϊηονται 
ακόμθ και ςιμερα ορατά ςτο χϊρο. 

Ο πλοφτοσ και θ ωιμθ του Ορχομενοφ, ειδικά κατά τθ μυκθναϊκι 
περίοδο (16ο-12ο αι. π.Χ.), αποτυπϊνονται γλαωυρά ςτισ αωθγιςεισ του 
Ομιρου, του τράβωνα και του Παυςανία. Θ μεγάλθ αυτι ακμι του 
Ορχομενοφ μπορεί να ςυςχετιςκεί ιςτορικά με τθν αποξιρανςθ τθσ λίμνθσ 
Κωπαΐδασ και τθν απόδοςθ μεγάλων εκτάςεων ςτθν καλλιζργεια, θ οποία 
ζλαβε χϊρα κατά τον 13ο αι. π.Χ. Θ αποξιρανςθ τθσ λίμνθσ κατζςτθ δυνατι 
με τθν καταςκευι των μοναδικϊν ςε ςφλλθψθ, εκτζλεςθ και ζκταςθ 
τεχνικϊν αποςτραγγιςτικϊν ζργων, τμιματα των οποίων ζχουν 
αποκαλυωκεί από τθν αρχαιολογικι ζρευνα ςε διάωορα ςθμεία ςτθν 
περιοχι ανάμεςα ςτον Ορχομενό και τθ μυκθναϊκι ακρόπολθ του Γλα, ςτα 
ανατολικά του ςφγχρονου οικιςμοφ του Κάςτρου. Σα αποςτραγγιςτικά αυτά 
ζργα αποτελοφνταν από ζνα ςφςτθμα καναλιϊν και κτιςτϊν ιςχυρϊν 
αναλθμματικϊν τοίχων μζςω των οποίων τα νερά των ποταμϊν Κθωιςοφ 
και Μζλανα, διοχετεφονταν ςε ωυςικζσ καταβόκρεσ που οδθγοφςαν ςτθ 
κάλαςςα ςτθν περιοχι τθσ Λάρυμνασ. Θ ειςροι των υδάτων των ποταμϊν 
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αυτϊν ςτο τεκτονικό βφκιςμα τθσ Κωπαΐδασ είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ 
δθμιουργία τθσ λίμνθσ ενϊ θ εκτροπι τουσ οδιγθςε ςτθ δθμιουργία νζων 
καλλιεργιςιμων εδαωϊν. 

Ο ρωμαίοσ περιθγθτισ Παυςανίασ, τον 2ο αι. μ.Χ. όταν επιςκζωκθκε 
τον Ορχομενό, αναωζρεται με καυμαςμό ςτον «Κθςαυρό του Μινφα», τον 
μνθμειϊδθ κολωτό τάωο τθσ μυκθναϊκισ περιόδου (13οσ αι. π.Χ.), ο οποίοσ 
αποτελεί ακόμα και ςιμερα ςθμείο αναωοράσ του αρχαιολογικοφ χϊρου 
Ορχομενοφ. Ο Παυςανίασ μάλιςτα τον αντιπαραβάλλει με τα κυκλϊπεια 
τείχθ τθσ Σίρυνκασ και τισ πυραμίδεσ τθσ Αιγφπτου (Παυςανίου, Βοιωτικά ΛΧ, 
38), κακϊσ ο τάωοσ ακόμθ και τότε, 15 αιϊνεσ μετά τθν καταςκευι, του 
διατθροφςε άκικτθ τθ κόλο και το δρόμο του. Θ ονομαςία του τάωου ωσ 
Κθςαυρόσ είναι ςυμβατικι και αποδίδει τθ λαϊκι πεποίκθςθ ότι πρόκειται 
για κθςαυροωυλάκιο, όπου ςυγκεντρϊνονταν τα πλοφτθ του μυκικοφ 
βαςιλιά του Ορχομενοφ Μινφα. 

Ο τάωοσ ιταν υπζργειοσ, με δρόμο μικουσ περί τα 30 μ. Θ είςοδόσ 
του είναι καταςκευαςμζνθ από αςβεςτόλικο, φψουσ 5,46 μ. και πλάτουσ 
από  2,43μ-2,70 μ., με το μονολοκικό υπζρκυρό τθσ, μικουσ 6 μ. και βάρουσ 
πολλϊν τόνων, να διατθρείται ακόμθ και ςιμερα ςτθ κζςθ του. Ο κυκλικόσ 
κάλαμοσ ζχει διάμετρο 14 μ., όςο περίπου υπολογίηεται το φψοσ τθσ 
κολωτισ οροωισ, που ιταν κτιςμζνθ κατά τον εκωορικό τρόπο. τθ 
βορειοανατολικι πλευρά τθσ κόλου ανοίγεται μικρόσ πλευρικόσ  κάλαμοσ, 
θ οροωι του οποίου αποτελείται του οποίου από τζςςερισ αςβεςτολικικζσ 
πλάκεσ με ανάγλυωθ διακόςμθςθ από ςπείρεσ ρόδακεσ και άνκθ παπφρου. 

Σο ταωικό αυτό μνθμείο βρίςκει ακριβζσ παράλλθλο ςτον κολωτό 
τάωο του Ατρζα των Μυκθνϊν. Σα τοιχϊματα του τάωου, θ είςοδόσ του 
εςωτερικά αλλά και θ είςοδοσ του πλευρικοφ καλάμου ιταν διακοςμθμζνα 
πικανότατα με ζνκετουσ ρόδακεσ, όπωσ μαρτυροφν τα υπολείμματα 
χάλκινων καρωιϊν μζςα ςε οπζσ ςτουσ τοίχουσ. Ο τάωοσ ςυνζχιςε να 
χρθςιμοποιείται και μετά τθ μυκθναϊκι εποχι, όπωσ προκφπτει από το 
μαρμάρινο βάκρο των ελλθνιςτικϊν χρόνων (4οσ αι. π.Χ.) ςε ςχιμα Π, που 
διατθρείται ςτο κζντρο τθσ κόλου πάνω ςτο οποίο ιταν ςτθμζνα λατρευτικά 
αγάλματα κεοτιτων, ενϊ ςτα ρωμαϊκά χρόνια χρθςιμοποιικθκε για τα 
αγάλματα ρωμαίων αυτοκρατόρων.  
 τον Ορχομενό, επίςθσ ο Παυςανίασ αναωζρει ότι υπιρχε ιερό του 
Διονφςου και ιερό των Χαρίτων, το οποίο χαρακτθρίηει ωσ αρχαίο, 
δθλϊνοντασ προωανϊσ τθν παλαιότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ λατρείασ ςτθν 
περιοχι. το ιερό των Χαρίτων, οι κάτοικοι του Ορχομενοφ, τιμοφςαν τουσ 
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λίκουσ, που κατά τθν παράδοςθ είχαν πζςει από τον ουρανό. Θ λατρεία των 
Χαρίτων αποδεικνφεται και αρχαιολογικά από τον μεγάλο αρικμό 
ανακθματικϊν επιγραωϊν που βρζκθκαν ςτθν περιοχι, οι οποίεσ 
προςωζρουν πλθροωορίεσ ςχετικά με τθ γιορτι των Χαριτθςίων, των 
μουςικϊν και ποιθτικϊν αγϊνων, που πραγματοποιοφνταν ςτο κζατρο τθσ 
πόλθσ προσ τιμιν των Χαρίτων. Θ κζςθ του ιεροφ των Χαρίτων δεν ζχει προσ 
το παρόν ταυτιςτεί από τθν ζρευνα. 

Σο αρχαίο κζατρο ιταν κτιςμζνο εντόσ των τειχϊν τθσ πόλθσ των 
ιςτορικϊν χρόνων. Οι αναςκαωζσ απζδειξαν ότι το κζατρο κεμελιϊκθκε 
μζςα ςτον χϊρο που καταλάμβανε ζνα νεκροταωείο τθσ πρϊιμθσ 
μυκθναϊκισ περιόδου (16οσ-14οσ αι. π.Χ). Θ πρϊτθ ωάςθ καταςκευισ του 
κεάτρου χρονολογείται τον 4ο αι. π.Χ. και ςχετίηεται πικανότατα με τθν 
εποχι επζκταςθσ και ενίςχυςθσ τθσ οχφρωςθσ τθσ πόλθσ από τουσ 
Μακεδόνεσ ωσ ανταμοιβι για τθ ςυμμαχία τθσ πόλθσ του Ορχομενοφ με τον 
Φίλιππο Βϋ ςτθ μάχθ τθσ Χαιρϊνειασ το 338 π.Χ., ςτθν οποία επικράτθςε 
ζναντι του ςυναςπιςμοφ των πόλεων- κρατϊν τθσ νοτίου Ελλάδασ (Ακινα, 
Κιβα κ.ά). 

Σο κζατρο, όπωσ αυτό αποκαλφωκθκε κατά τισ αναςκαωζσ τθσ 
δεκαετίασ του 197, ςϊηει ζνα ενιαίο κοίλο και τισ βακμίδεσ για τθν ζδραςθ 
των μαρμάρινων εδωλίων που ιταν λαξευμζνεσ ςτο ωυςικό βραχϊδεσ 
πρανζσ του Ακοντίου, ενϊ δεν ζχουν διαςωκεί οι βακμίδεσ που είχαν 
καταςκευαςτεί από τεχνθτζσ επιχωματϊςεισ. το κζατρο εκτόσ από τουσ 
μουςικοφσ αγϊνεσ προσ τιμιν των Χαρίτων, του Διόσ Ομολωίου και του 
Διονφςου όπωσ προκφπτει από τισ επιγραωζσ που ζχουν βρεκεί ςτθν 
περιοχι του κεάτρου, πραγματοποιοφνταν και οι ςυγκεντρϊςεισ των 
ςυμμαχικϊν πόλεων του Κοινοφ των Βοιωτϊν μετά τθν προςωρινι 
μεταωορά τθσ ζδρασ του ςτον Ορχομενό, το 335 π.Χ., όταν θ πόλθ τθσ 
Κιβασ ιςοπεδϊκθκε από το ςτρατό του Αλεξάνδρου ωσ τιμωρία για τθν 
αποςταςία τθσ κατά τθσ μακεδονικισ ωρουράσ. 

Θ ςθμερινι μορωι του μνθμείου είναι το αποτζλεςμα ςυνεχϊν 
ανακαταςκευϊν και προςκθκϊν που ζλαβαν χϊρα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου χριςθσ του. Θ πρϊτθ ανακαταςκευι του χρονολογείται ςτον 2ο 
αι. π.Χ., ενϊ μια τελευταία επζμβαςθ εκτιμάται ότι ζγινε ςτον 3ο αι. μ.Χ. 
Σον 2ο αι. π.Χ. καταςκευάςτθκε το μαρμάρινο κοίλο και το μαρμάρινο 
ςκθνικό οικοδόμθμα. Σθν ίδια περίοδο θ είςοδοσ τθσ βόρειασ παρόδου 
μνθμειοποιείται με τθν καταςκευι διπλοφ ανοίγματοσ ενϊ ςτο βόρειο άκρο 
του κεάτρου δθμιουργείται διπλι κλίμακα που οδθγοφςε τουσ κεατζσ ςτα 
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ψθλότερα ςθμεία του κοίλου.   
 Σο κοίλο είναι ςτραμμζνο προσ τα νοτιοανατολικά ςε ςχιμα 
θμικυκλίου. Θ ορχιςτρα ζχει διάμετρο 15,5 μ. και διαχωρίηεται από το 
κοίλο με αγωγό αποχζτευςθσ ομβρίων και ζνα επίπεδο αναβακμό. Θ 
κατϊτερθ βακμίδα του κοίλου τονίηεται με μαρμάρινεσ προεδρίεσ, οι 
οποίεσ διαςϊκθκαν ςε κακι κατάςταςθ. Σο κοίλο χωρίηεται ακτινωτά με 
κλίμακεσ ςε 8 κερκίδεσ. 

τα βορειοδυτικά του κεάτρου και ψθλότερα πάνω ςτο λόωο ζχουν 
εντοπιςτεί κατάλοιπα ναϊκοφ οικοδομιματοσ, που ζχει αποδοκεί από τον 
αναςκαωζα A. DeRidder (1895), ςτθ λατρεία του Αςκλθπιοφ, με τθν αρχικι 
ωάςθ καταςκευισ του να χρονολογείται ςτον 6ο -5ο αι. π.Χ., ενϊ μια 
δεφτερθ ωάςθ ςτο β ́ μιςό του 4ου αι. π.Χ.  

ε καλι κατάςταςθ ςϊηεται κατά τόπουσ και θ οχφρωςθ τθσ αρχαίασ 
πόλθσ του 4ου αι. π.Χ., θ οποία όπωσ προαναωζρκθκε ενιςχφκθκε από τον 
Φίλιππο Βϋ μετά τθ νίκθ του ςτθ μάχθ τθσ Χαιρϊνειασ το 338 π.Χ. ι 
πικανότατα μετά το 335 π.Χ., οπότε θ Κιβα ιςοπεδϊκθκε και θ ζδρα του 
Κοινοφ των Βοιωτϊν μεταωζρκθκε ςτον Ορχομενό.  

Από αυτι τθν ωάςθ ανακαταςκευισ του τείχουσ, διατθρείται ακόμθ 
και ςιμερα ςτθν ψθλότερθ κορυωι του Ακοντίου όρουσ, πφργοσ χτιςμζνοσ 
κατά το ιςόδομο ςφςτθμα δομισ. τον πφργο καταλιγει το δυτικό άκρο του 
οχυρωματικοφ περιβόλου που περικλείει τθσ ακρόπολθ ςτθ βόρεια πλευρά 
τθσ. τθ νότια πλευρά τθσ ακρόπολθσ τα τείχθ δεν ςϊηονται πλζον λόγω τθσ 
άναρχθσ και αυκαίρετθσ οικοδόμθςθσ κατά τα νεότερα χρόνια. Ωςτόςο, τα 
τείχθ ςϊηονταν ςε μεγαλφτερθ ζκταςθ ςτισ αρχζσ του 19ου (1805), όταν ο 
Άγγλοσ ςτρατιωτικόσ και περιθγθτισ William Leake, επιςκζωκθκε τον 
Ορχομενό και αποτφπωςε τον ςυνολικό περίβολο των τειχϊν.  
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Ιακωβίδθσ Σπ., Γλασ και Ορχομενόσ, Επετθρίσ τθσ Εταιρείασ Βοιωτικϊν 
Μελετϊν, τομ. Β ́, τ. α ,́ Πρακτικά Β ́∆ιεκνοφσ Συνεδρίου Βοιωτικϊν Μελετϊν, 
Λιβαδειά 6-10 επτεμβρίου 1992, Ακινα 1995.  
Κουντοφρθ Ζ., Ορχομενόσ-Κωπαΐδα, Αρχαιολογία. Εφβοια και Στερεά 
Ελλάδα (επιμ. Α. Βλαχόπουλοσ), εκδ. Μζλιςςα, Ακινα 2008, 248-254.  
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Β. Ο Αρχαιολογικόσ Χϊροσ τθσ Χαιρϊνειασ 

 

Θ πόλθ τθσ Χαιρϊνειασ κατά τθν αρχαιότθτα αναπτφχκθκε ςτουσ 
πρόποδεσ του δίδυμου υψϊματοσ Πετραχοφ, το οποίο αποτελεί 
παραωυάδα του όρουσ Κουρίου, το οποίο οριοκετοφςε από τα δυτικά τθν 
εφωορθ πεδιάδα τθσ Χαιρϊνειασ που απλϊνεται βορείωσ τθσ πόλθσ και 
διαρρζεται από τον ποταμό Βοιωτικό Κθωιςό ενϊ ςτα ανατολικά οριηόταν 
από τον επίμθκεσ βραχϊδθ όγκο του Ακοντίου όρουσ. φμωωνα με τθν 
αναωορά του Παυςανία (XI 41, 6-7), ςτθν κορυωι του Πετραχοφ υπιρχε 
άγαλμα του Δία, κακϊσ υπιρχε θ παράδοςθ ότι εκεί εξαπατικθκε ο Κρόνοσ 
από τθν Ρζα, θ οποία του ζδωςε να καταπιεί τον ςπαργανωμζνο λίκο αντί 
το βρζωοσ Δία. Θ κζςθ τθσ αρχαίασ πόλθσ ςυμπίπτει κατά μεγάλο μζροσ με 
τον ςφγχρονο ομϊνυμο οικιςμό, ο οποίοσ απζχει 13,5 περίπου χλμ από τθν 
Λιβαδειά, τθν πρωτεφουςα του Νομοφ Βοιωτίασ. 

Σο όνομα τθσ πόλθσ, ςφμωωνα με τον Βοιωτό ποιθτι Θςίοδο, 
προζρχεται από τον επϊνυμο ιρωα τθσ Χαιρϊνειασ, τον Χαίρωνα, που ιταν 
δαμαςτισ αλόγων και γιοσ τθσ Κθροφσ και του κεοφ Απόλλωνα. τα 
ομθρικά ζπθ θ πόλθ ωζρει τθν ονομαςία Άρνθ, τθν οποία είχε πάρει από τθ 
κόρθ του Αιόλου και με αυτό το όνομα τθν παρακζτει ο Όμθροσ ςτον 
κατάλογο των βοιωτικϊν πόλεων που ςυμμετείχαν ςτον Σρωικό πόλεμο. 

Θ Χαιρϊνεια κατά τθν αρχαιότθτα βριςκόταν πάνω ςτο ωυςικό 
πζραςμα από τθ νότια ςτθ βόρεια Ελλάδα, επί τθσ βοιωτικισ μεκορίου, ςτα 
ςφνορα  με τθ χϊρα των Φωκζων, πολφ κοντά ςτισ ωωκικζσ πόλεισ του 
Πανοπζα (ςθμ. Άγιοσ Βλάςιοσ) και τθσ Δαυλίδασ (ςθμ. Δαφλεια).Θ περιοχι 
χαρακτθρίηεται ωσ μεγάλθσ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ, κακϊσ αποτελοφςε τθ 
ςθμαντικότερθ δίοδο προσ τθν βόρεια και τθ δυτικι Ελλάδα μζςω του 
ςτενοφ των Παραποταμίων (ςθμ. Ανκοχϊρι), κακϊσ και προσ το Μαντείο 
των Δελωϊν μζςω τθσ χιςτισ Οδοφ, θ οποίο διιρχετο από τθν πεδιάδα 
ανάμεςα ςτον Πανοπζα και τθ Δαυλίδα.  Λόγω τθσ επίκαιρθσ γεωπολιτικισ 
κζςθσ τθσ, θ κοιλάδα τθσ Χαιρϊνειασ αποτζλεςε κζατρο ςθμαντικϊν μαχϊν 
τθσ αρχαιότθτασ, θ ζκβαςθ των οποίων επθρζαςε τισ κοινωνικοπολιτικζσ 
εξελίξεισ ςτον ελλαδικό χϊρο.  

Θ Χαιρϊνεια ζγινε ιδιαιτζρωσ γνωςτι εξαιτίασ τθσ μάχθσ του 338 
π.Χ., ανάμεςα ςτα ςτρατεφματα του Φιλίππου Βϋ τθσ Μακεδονίασ και του 
ςυναςπιςμοφ των πόλεων-κρατϊν τθσ νοτίου Ελλάδασ, κακϊσ μετά τθ νίκθ 
των Μακεδόνων και τθν επικράτθςι τουσ καταλφκθκε ο κεςμόσ τθσ πόλθσ-

κράτουσ, άλλαξε ο ςυςχετιςμόσ των δυνάμεων και αναπτφχκθκαν οι 
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μεγάλεσ τθσ Ελλθνιςτικισ περιόδου. 
Μετά τθ μάχθ, οι Κθβαίοι ζςτθςαν ζνα μαρμάρινο λιοντάρι πάνω 

από τθν περιοχι ταωισ των ςτρατιωτϊν του Λεροφ Λόχου που ζπεςαν μζχρι 
ενόσ. Σο λιοντάρι που ςιμερα ςτζκεται ςτθν είςοδο τθσ πόλθσ, είχε 
τοποκετθκεί ςτο μζςο τθσ βόρειασ πλευράσ ταωικοφ περιβόλου, βριςκόταν 
διαμελιςμζνο και καλυμμζνο με χϊμα μζχρι το 1818, που εντοπίςτθκε από 
τον Άγγλο περιθγθτι Crawford, ο οποίοσ πραγματοποίθςε αναςκαωι μικρισ 
κλίμακασ για τθν πλιρθ αποκάλυψθ του, τθν οποία δεν ολοκλιρωςε. Θ 
αποκάλυψθ όλων των τμθμάτων του Λζοντα πραγματοποιικθκε το 
επόμενο ζτοσ από τον Οδυςςζα Ανδροφτςου. Αργότερα, θ αναςκαωικι 
ζρευνα τθσ Αρχαιολογικισ Εταιρείασ υπό τον Παναγιϊτθ ταματάκθ κατά τα 
ζτθ 1879-80 ζωερε ςτο ωωσ 254 ςκελετοφσ, οι οποίοι ιταν κτεριςμζνοι με 
αγγεία και όπλα. Θ διαδικαςία τθσ αναςτιλωςθσ του μνθμείου υπιρξε 
χρονοβόρα και ολοκλθρϊκθκε το 1904 από τθν εν Ακιναισ Αρχαιολογικι 
Εταιρεία. χεδόν παράλλθλα ξεκίνθςε με δαπάνεσ τθσ Εν Ακιναισ 
Αρχαιολογικισ Εταιρείασ θ ανζγερςθ του Μουςείου Χαιρϊνειασ, 
προκειμζνου να ςτεγάςει τα ευριματα από τισ αναςκαωζσ τθσ περιοχισ, το 
οποίο ολοκλθρϊκθκε το 1907. 
 ε απόςταςθ 3χλμ από τθ Χαιρϊνεια, ερευνικθκε κατά το διάςτθμα 
1902-1903 από το Γεϊργιο ωτθριάδθ ζνασ τεχνθτόσ τφμβοσ, που περιείχε 
μεγάλθ ταωικι πυρά κακϊσ και όπλα και αγγεία. Ο τφμβοσ, φψουσ 7μ. και 
διαμζτρου 70μ., ταυτίςτθκε από τον αναςκαωζα με τον χϊρο ταωισ των 
πεςόντων Μακεδόνων. Μάλιςτα από τισ πθγζσ παραδίδεται ότι εκεί  κοντά 
ιταν ςτθμζνθ θ ςκθνι του Αλεξάνδρου. 
 Αργότερα, ςτθ Χαιρϊνεια επίςθσ, κατά τθν περίοδο του Αϋ 
Μικριδατικοφ Πολζμου (88-84 π.Χ.), ζλαβε χϊρα και θ ςθμαντικι μάχθ 
ανάμεςα ςτα ςτρατεφματα του ρωμαίου ςτρατθγό Λεφκιου Κορνιλιου 
φλλα και του βαςιλιά του Πόντου Μικριδάτθ, το 86 π.Χ, με τθν επικράτθςθ 
του πρϊτου. Ο φλλασ γιόρταςε τθν νίκθ του ςτθν Κιβα, ενϊ ςτον τόπο των 
μαχϊν ςτθν περιοχι Χαιρϊνειασ και Ορχομενοφ  ζςτθςε  λίκινα τρόπαια, εκ 
των οποίων δφο ζχουν εντοπιςτεί από τθν ςφγχρονθ αρχαιολογικι ζρευνα. 
Θ ςυγκεκριμζνθ μάχθ εδραίωςε τθν κυριαρχία των Ρωμαίων, οι οποίοι 
ζγιναν πλζον οι κφριοι ρυκμιςτζσ τθσ τφχθσ τθσ Ελλάδασ.  

Λςτορικά, θ Χαιρϊνεια αποτζλεςε για μεγάλα χρονικά διαςτιματα 
(6ο -5ο αι. π.Χ.) κϊμθ του Ορχομενοφ, εκτόσ από ςφντομα διαςτιματα 
ανεξαρτθςίασ ι κατάλθψθσ από τουσ Ακθναίουσ (447 π.Χ.) και τουσ Φωκείσ 
(351-346 π.Χ.), αλλά και αργότερα λειτουργοφςε ωσ πόλθ εξαρτθμζνθ από 
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αυτόν και λόγω γειτνίαςθσ απολάμβανε των ωυςικϊν ευεργετθμάτων τθσ 
Κωπαϊδασ αλλά και τθσ εφωορθσ κοιλάδασ του βοιωτικοφ Κθωιςοφ. Σο 395 
π.Χ. αποτζλεςε ανεξάρτθτθ ενότθτα με άλλεσ δφο κοντινζσ βοιωτικζσ 
πόλεισ, τισ Κϊπεσ και τθν Ακραιωία με τισ οποίεσ ςυμμετείχε ςτο Κοινό των 
Βοιωτϊν ψθωίηοντασ για τθν εκλογι Βοιωταρχϊν. 

Θ περιοχι τθσ Χαιρϊνειασ λόγω του ιδιαίτερα ευνοθμζνου ωυςικοφ 
και γεωγραωικοφ περιβάλλοντοσ, παρουςιάηει ζντονθ ανκρϊπινθ 
δραςτθριότθτα και ςθμαντικζσ οικιςτικζσ εγκαταςτάςεισ ιδθ από τθ 
νεολικικι περίοδο, θ οποία αντιπροςωπεφεται κυρίωσ από τα ευριματα, 
που προιλκαν από τθ γνωςτι προϊςτορικι κζςθ «Μαγοφλα Μπαλωμζνου», 
κοντά ςτον παλιό ιδθροδρομικό τακμό, που εντοπίηεται ςιμερα 2χλμ. 
ανατολικά του οικιςμοφ, κοντά ςτθ δυτικι όχκθ του ποταμοφ. Από τθ κζςθ 
πρόθλκε πλικοσ κινθτϊν ευρθμάτων και κεραμικισ, όλων τθσ Αρχαιότερθσ 
και Μζςθσ Νεολικικισ περιόδου (6500-5300 π.Χ.), τα οποία εκτίκενται 
ςιμερα ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Χαιρϊνειασ.  

Ωςτόςο, από τθ νεότερθ αρχαιολογικι ζρευνα ςτθν περιοχι, 
εντοπίςτθκαν δφο νζεσ κζςεισ τθσ Σελικισ Νεολικικισ (4500-3200 π.Χ.), μια 
κοντά ςτο ιδθροδρομικό τακμό τθσ Δαφλειασ ςε απόςταςθ 4 χλμ περίπου 
βορειοανατολικά τθσ Χαιρϊνειασ και θ δεφτερθ ςτο χωριό Προςιλιο επί του 
Ακοντίου όρουσ. Επίςθσ, πρόςωατθ ανακάλυψθ οικιςμοφ του τζλουσ τθσ 
Πρϊιμθσ εποχισ του Χαλκοφ (3θ χιλιετία π.Χ.) ςτθν πεδιάδα του 
Μαυρονερίου, ςυμπλιρωςε το κενό που υπιρχε ζωσ ςιμερα ςχετικά με τθν 
προϊςτορικι κατοίκθςθ τθσ περιοχισ. Από τισ επόμενεσ περιόδουσ τθν 
Μυκθναϊκι (1650-1050 π.Χ.) και τθ Γεωμετρικι (9οσ -7οσ  π.Χ.), διακζτουμε 
ελάχιςτα αρχαιολογικά δεδομζνα. 

Σον 6ο αι. π.Χ. οχυρϊνεται το φψωμα  Πετραχόσ. Θ οχφρωςθ που 
διατθρείται ορατι ςε μεγάλο μικοσ ακόμα και ςιμερα, ενιςχφκθκε πικανϊσ 
μετά τα μζςα του 5ου αι. π.Χ,  ενϊ τον 4ο αι. π.Χ, επεκτάκθκε και περιζλαβε 
εκτόσ από τθν ακρόπολθ και τθν κάτω πόλθ. Θ οχφρωςθ τθσ πόλθσ 
αποτελοφνταν από πζντε τετράγωνουσ  πφργουσ, από ζνασ ςε κάκε μια από 
τισ πζντε προεξοχζσ τθσ κορυωογραμμισ του Πετραχοφ, που αρχίηουν από 
το βράχο του κεάτρου και  ωτάνουν μζχρι τθν ψθλότερθ κορυωι του 
βουνοφ. Οι πφργοι διζκεταν περίβολο και επικοινωνοφςαν με διάδρομο 
καλά αςωαλιςμζνο από τισ κατθωορικζσ πλευρζσ δεξιά και αριςτερά.  

τθν κλαςικι ωάςθ κατοίκθςθσ τθσ πόλθσ ανικει και θ καταςκευι 
του κεάτρου, που ιταν λαξευμζνο ςτο βράχο ςτθν ανατολικι παρειά του 
υψϊματοσ Πετραχόσ και ιταν αωιερωμζνο ςτον Απόλλωνα Δαωνθωόρο και 
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τθν Αρτζμιδα οωδίνα, όπωσ προκφπτει από ανακθματικι επιγραωι, που 
βρζκθκε ςτο χϊρο. 

ιμερα από το κζατρο ςϊηεται μόνο το τμιμα του κοίλου που ιταν 
λαξευμζνο ςτο ωυςικό βράχο του υψϊματοσ Πετραχοφ, κακϊσ το υπόλοιπο 
αποτελείτο προωανϊσ από κτιςτά μζρθ. Σο κοίλο χωρίηεται από δφο 
διαηϊματα ςε τρία μζρθ. Σο κάτω μζροσ ζχει τρεισ ςειρζσ κακίςματα, το 
μεςαίο δζκα, ενϊ το ανϊτερο τζςςερισ. Χαρακτθριςτικι είναι θ απουςία 
των ακτινωτϊν κλιμάκων που χϊριηαν τα κζατρα ςε κερκίδεσ.  

Σο κζατρο αρχικά και κατά τθν κλαςικι περίοδο είχε πικανότατα 
ευκφγραμμο κοίλο, όπωσ γίνεται ωανερό από το μθ ςυμμετρικά θμικυκλικό 
ςωηόμενο κοίλο και οκτϊ ςειρζσ εδράνων, που μποροφςαν να 
ωιλοξενιςουν 500 περίπου κεατζσ. ε αυτιν τθν ωάςθ, ο χϊροσ ίςωσ 
χρθςιμοποιικθκε γενικά για ςυνακροίςεισ πολιτϊν και όχι μόνο για 
κεατρικζσ παραςτάςεισ. Με τθν ίδια μορωι το μνθμείο εξακολοφκθςε να 
λειτουργεί όλον ςχεδόν τον 4ο αι. π.Χ. Κατά τθν ελλθνιςτικι περίοδο (3οσ -
2οσ αι. π.Χ.), το κοίλο του, ζγινε θμικυκλικό και οι ςειρζσ των εδράνων 
αυξικθκαν ςε δεκαπζντε. 

Θ επιγραωι (IG 3409) που βρίςκεται ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο 
Χαιρϊνειασ, μασ πλθροωορεί ότι ζνα ηεφγοσ ιδιωτϊν χρθματοδότθςε τθν 
καταςκευι προςκθνίου. Κακϊσ δεν ζχουν βρεκεί ζωσ ςιμερα ίχνθ 
οικοδομιματοσ που να αποδίδονται ςτθν ςκθνι, υποκζτουμε ότι και τα δυο 
ιταν κινθτά, ίςωσ ξφλινα, και τοποκετοφνταν κάκε ωορά ςφμωωνα με τισ 
ανάγκεσ των κεατρικϊν ζργων. 

ιμερα αντικρίηουμε ό,τι απζμεινε από τθν τελευταία, ρωμαϊκι 
ωάςθ του μνθμείου (τζλθ 1ου αι. π.Χ. – αρχζσ 1ου αι. μ.Χ.). Πρόκειται για 
τθν εποχι που πραγματοποιικθκαν εκτεταμζνεσ εργαςίεσ που αφξθςαν τθν 
χωρθτικότθτα του κεάτρου και τροποποίθςαν τθν κάτοψι του. Σθ 
ςυγκεκριμζνθ περίοδο, θ πόλθ τθσ Χαιρϊνειασ βρίςκεται ςε μεγάλθ ακμι, θ 
κατοίκθςθ επεκτείνεται πλζον προσ τθν πεδιάδα και  Θ ςυγκεκριμζνθ 
διαμόρωωςθ επθρζαςε αςωαλϊσ το ςχιμα και τθν ζκταςθ τθσ ορχιςτρασ, 
κακϊσ και των παρόδων. Είναι επίςθσ πολφ πικανόν ότι μόνο τότε 
καταςκευάςτθκε μόνιμθ ςκθνι (scaena), κατά τα ρωμαϊκά πρότυπα. 

Θ Χαιρϊνεια παρουςιάηει ιδιαίτερθ ακμι και εξαπλϊνεται και ςτθν 
πεδινι περιοχι ςτα ανατολικά τθσ ακρόπολθσ κατά τθν ρωμαϊκι περίοδο, 
όπωσ ςυνάγεται από τα ςθμαντικά αρχαιολογικά ευριματα, τόςο οικιςτικά 
όςο και ταωικά, που ζχουν κατά καιροφσ εντοπιςτεί και αναςκαωεί από τθν 
Αρχαιολογικι Τπθρεςία. Σθν εποχι αυτι είναι γνωςτι ωσ τόποσ παραγωγισ 
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αρωματικϊν ελαίων από άνκθ για τα οποία πίςτευαν ότι είχαν 
κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ ι ςυντελοφςαν ςτθν ςυντιρθςθ των ξφλινων 
αγαλμάτων.  

τθ Χαιρϊνεια επίςθσ, γεννικθκε και ζηθςε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 
ηωισ ο ςθμαντικόσ ιςτορικόσ Πλοφταρχοσ (περ. 45-120 μ.Χ.), ο οποίοσ παρά 
τισ υψθλζσ γνωριμίεσ του με ρωμαίουσ αξιωματοφχουσ επζλεξε να ηιςει το 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηωισ του μια ιςυχθ οικογενειακι ηωι ςτθν γενζτειρα 
του, καταλαμβάνοντασ τοπικά αξιϊματα και ωιλοξενϊντασ ςε αυτιν τον 
ευρφ κφκλο των επιωανϊν ωίλων του. Από το ςυγγραωικό του ζργο 
ξεχωρίηουν οι Βίοι, ςτουσ οποίουσ παρουςιάηονται αντιπαραβολικά 22 
ηεφγθ γνωςτϊν Ελλινων και Ρωμαίων πολιτικϊν, ςτρατθγϊν κλπ κακϊσ και 
τζςςερεισ απλζσ βιογραωίεσ. 

Κατά τθν φςτερθ αρχαιότθτα αρχίηει βακμιαία θ παρακμι τθσ 
Χαιρϊνειασ. Σο ωκινόπωρο του 551 μ.Χ. ιςοπεδϊνεται από ιςχυρό ςειςμό, 
ενϊ κατά τθν Φραγκοκρατία και τθν Σουρκοκρατία είναι μια αςιμαντθ 
πολίχνθ. 
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Θ βυηαντινι Βοιωτία και τα μνθμεία τθσ 

 

Δρ. Νίκοσ Κοντογιάννθσ 

   Αρχαιολόγοσ     

 

το κείμενο παρουςιάηονται τζςςερα ςθμαντικά μνθμεία που 
κτίςτθκαν ςτουσ μζςουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ, και ςιμερα ςϊηονται ςχεδόν 
ακζραια και λειτουργοφν υπθρετϊντασ τισ κρθςκευτικζσ ανάγκεσ των 
κατοίκων.  

Κατά τουσ μζςουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ, δθλαδι από τον 7ο ζωσ και 
τον 12ο αιϊνα, θ Βοιωτία γνϊριςε μεγάλεσ ανακατατάξεισ και μεταβολζσ. Ο 
αρχαίοσ κόςμοσ και οι πόλεισ τθσ φςτερθσ αρχαιότθτεσ ςχεδόν 
εξαωανίςκθκαν, ενϊ ο πλθκυςμόσ μειϊκθκε μζςα από πολζμουσ, 
επιδρομζσ και ςειςμοφσ.  

τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 9ου αιϊνα, λόγω τθσ καίριασ 
γεωγραωικισ τθσ κζςθσ, θ Κιβα επιλζγεται ωσ πρωτεφουςα του Κζματοσ 
τθσ Ελλάδασ, γίνεται ζδρα Αρχιεπιςκόπου και τρατθγοφ. Από αυτι τθν 
ςτιγμι και εξισ ξεκινάει μια ςαωισ οικονομικι ανάκαμψθ τθσ Βοιωτίασ. Ο 
πλθκυςμόσ είναι κατά βάςθ αγροτικόσ, με όλεσ τισ μεταποιθτικζσ εργαςίεσ 
να ςυγκεντρϊνονται ςτθν Κιβα. Θ επαωι με τον ζξω κόςμο και κυρίωσ τθν 
πρωτεφουςα Κωνςταντινοφπολθ γίνεται από τθν Χαλκίδα, που λειτουργεί 
ωσ επίνειο τθσ Βοιωτίασ. 

Σο πρϊτο μνθμείο είναι θ Παναγία κριποφ ςτον Ορχομενό. Ζνα από 
τα παλιότερα μνθμεία τθσ Ελλάδασ και ιδιαίτερα ςθμαντικό γιατί είναι 
απόλυτα χρονολογθμζνο το 874 με βάςθ τισ επιγραωζσ που βρίςκονται 
εντοιχιςμζνεσ ςε αυτό.  

Θ αρχιτεκτονικι του παρουςιάηει ςθμαντικό ενδιαωζρον γιατί είναι 
ζνα από τα πρϊτα κτιρια που προςπακοφν να ςυνδυάςουν τθν 
παλαιοχριςτιανικι βαςιλικι (ζνα μεγάλο δρομικό κτιριο) με τον ελεφκερο 
ςταυρό. Αυτι θ πορεία κα καταλιξει ςτον βυηαντινό ςταυροειδι 
εγγεγραμμζνο με τροφλο, τον κατεξοχιν βυηαντινό τφπο. Εδϊ τα δφο 
κομμάτια του κτθρίου, το ψθλό ςταυρόςχθμο κζντρο και τα γωνιακά 
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διαμερίςματα με τα οποία ολοκλθρϊνεται θ τετράγωνθ κάτοψθ είναι 
ςχεδόν αποκομμζνα μεταξφ τουσ, και επικοινωνοφν μόνο με μικρά 
ανοίγματα.  

Σο μνθμείο είναι κτιςμζνο με αρχαίουσ λίκουσ ςε δεφτερθ χριςθ. 
τουσ τοίχουσ του μποροφμε να αναγνωρίςουμε ςπονδφλουσ, ςτιλεσ, 
λικόπλινκουσ, όλα από τα αρχαία μνθμεία που βρίςκονταν ςτθν περιοχι. Οι 
επιωάνειεσ των τοίχων δζνονται μεταξφ τουσ με διακοςμθτικζσ ταινίεσ, μία 
από τισ οποίεσ είναι με κεραμίδια.  

θμαντικζσ και μοναδικζσ για τθν ιςτορία τθσ Βυηαντινισ Ελλάδασ 
είναι οι ανάγλυωεσ επιγραωζσ. Μία από αυτζσ είναι γραμμζνθ ςε ομθρικι 
γλϊςςα με ιαμβικοφσ ςτίχουσ. Μιλάει για τον Λζοντα πρωτοςπακάριο ο 
οποίοσ ζκτιςε το μνθμείο, κατείχε γθ ςτον Ορχομενό και αωιζρωςε 
παρεκκλιςια του ναοφ ςτουσ Αποςτόλουσ Πζτρο και Παφλο. Σθν επιγραωι 
αυτι κεωροφμε ότι ο Λζοντασ τθν παράγγειλε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και 
τθν ζωερε να τθν εντοιχίςει ςτο μνθμείο, ςε αντίκεςθ με τισ άλλεσ 
επιγραωζσ τθσ ανατολικισ πλευράσ που ζγιναν από ντόπιουσ. ε αυτζσ 
μακαίνουμε ότι ο ναόσ ανεγζρκθκε από τον Λζοντα τθν ςφηυγο και τα 
παιδιά του το ζτοσ 874, τθν εποχι του Βαςιλείου Αϋ του Μακεδόνα. 

Σο επόμενο μνθμείο τθσ παρουςίαςθσ είναι παγκόςμιασ εμβζλειασ, 
εγγεγραμμζνο ςτον κατάλογο Παγκόςμιασ Κλθρονομιάσ τθσ Unesco. 

Πρόκειται για τθν μονι Οςίου Λουκά. Κτιςμζνθ ςτισ δυτικζσ πλαγιζσ του 
Ελικϊνα, κοντά ςτθν αρχαία τείριδα, θ Μονι του Οςίου Λουκά είναι ζνα 
από τα ςθμαντικότερα και καλφτερα διατθρθμζνα μνθμεία του βυηαντινοφ 
πολιτιςμοφ.  Κτίςμα υψθλισ τζχνθσ και αιςκθτικισ, αποτζλεςε από τθν 
οικοδόμθςι του τον 10ο αιϊνα καλλιτεχνικό πρότυπο και ςθμείο αναωοράσ 
για ολόκλθρθ τθν Κεντρικι και Νότια Ελλάδα.  Κατά τθν λατινοκρατία και 
τθν τουρκοκρατία (13οσ αι. και εξισ) το μοναςτιρι αντιμετϊπιςε αντίξοεσ 
ςυνκικεσ. τθν πρόςωατθ ιςτορία του, ςθμαντικζσ καταςτροωζσ 
προκλικθκαν από τα οκωμανικά ςτρατεφματα κατά τθν ελλθνικι 
επανάςταςθ (1823), και από βομβαρδιςμοφσ κατά τον Βϋ Παγκόςμιο 
Πόλεμο (1943). 

Ο όςιοσ Λουκάσ (+953), ςφμωωνα με το κείμενο του «Βίου» του, 
εγκαταςτάκθκε και ίδρυςε μοναςτικι κοινότθτα ςτθν περιοχι τθσ τείριδασ 
το 946.  H δράςθ και τα καφματα του οςίου κατζςτθςαν τθ μονι ςθμαντικό 
προςκφνθμα, όπου ςυνζρρεε πλικοσ πιςτϊν για να κεραπευκοφν. 

Από τον 10ο ζωσ και τον 12ο αι., ο πρϊτοσ κτθριακόσ πυρινασ που 
είχε δθμιουργιςει ο ίδιοσ ο όςιοσ Λουκάσ αναδιαμορωϊκθκε και 
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εξελίχκθκε ςε ζνα λαμπρό μοναςτθριακό ςυγκρότθμα.  Μία δεφτερθ 
μεγάλθ οικοδομικι περίοδοσ ξεκίνθςε τον 16ο αι., όταν τα κακολικά 
επιςκευάςτθκαν και γφρω τουσ ξανακτίςτθκαν πτζρυγεσ με κελλιά, 
βοθκθτικοφσ και αποκθκευτικοφσ χϊρουσ.   

Ο ναόσ τθσ Παναγίασ ανικει ςτον τφπο του ςφνκετου ςταυροειδοφσ 
εγγεγραμμζνου και χρονολογείται μεταξφ 961 και 1011. Σα μορωολογικά 
του ςτοιχεία, μεταξφ των οποίων ο γλυπτόσ και ο κεραμοπλαςτικόσ 
διάκοςμοσ, υπιρξαν για δφο τουλάχιςτον αιϊνεσ πρότυπα για πλειάδα 
ναϊν ςτθν Νότια Ελλάδα. 

Ο ναόσ του Οςίου Λουκά αποτελεί το παλαιότερο ςωηόμενο δείγμα 
του ςφνκετου οκταγωνικοφ τφπου, ςτο εςωτερικό του οποίου 
δθμιουργείται ζνασ ενιαίοσ και αδιάςπαςτοσ χϊροσ κάτω από τον ευρφ 
τροφλο. Ζργο κωνςταντινουπολίτικων εργαςτθρίων, το κτιριο διατθρεί τθν 
αρχικι του λαμπρότθτα και υψθλι αιςκθτικι, χάρθ ςτα εξαίςια ψθωιδωτά 
και τισ τοιχογραωίεσ, τα μαρμαρόςτρωτα δάπεδα και τουσ τοίχουσ με τθν 
ορκομαρμάρωςθ.  Ωσ πικανι θμερομθνία εγκαινίων κεωρείται το 1011 ι το 
1022. 

Θ Κρφπτθ του Οςίου Λουκά, αωιερωμζνθ ςτθν Αγία Βαρβάρα, είναι 
ςταυρόςχθμθ και κοςμείται με τοιχογραωίεσ του 11ου αι., ςτισ οποίεσ 
δίνεται ιδιαίτερθ ζμωαςθ ςτισ ςκθνζσ του Πάκουσ και τισ μορωζσ αγίων. 

Σο Κωδωνοςτάςιο ςτθ νότια είςοδο τθσ Μονισ διατθρεί ςτο 
εςωτερικό του μικρό οκταγωνικό διϊροωο ναίςκο με τοιχογραωίεσ, πικανόν 
του 11ου αι.  Σο κτιριο πιρε τθ μορωι πφργου κατά τθν περίοδο 1460-

1569, ενϊ μετατράπθκε ςε κωδωνοςτάςιο με τθν προςκικθ δφο ορόωων 
ςτα τζλθ του 19ου αι. 

Θ Σράπεηα (χϊροσ εςτίαςθσ των μοναχϊν), αναςτθλωμζνθ ςιμερα, 
διατθρείται ςτα νότια του κακολικοφ.  Λειτουργεί από το 1993 ωσ μουςείο 
γλυπτϊν, όπου εκτίκενται εξαιρετικισ ποιότθτασ μαρμάρινα μζλθ από τθν 
Μονι και τθν ευρφτερθ περιοχι. 

Σο Ελαιοτριβείο με τον ελαιόμυλο για τθν ςφνκλιψθ του καρποφ, το 
ελαιοπιεςτιριο για τθν εξαγωγι του λαδιοφ και τα μεγάλα πικάρια 
αποκικευςθσ, ςυνδζεται άμεςα με τθν κακθμερινι ηωι και τισ αγροτικζσ 
αςχολίεσ των μοναχϊν. 

Σο Βορδοναρείο (ςταφλοσ), μακρόςτενο διϊροωο οικοδόμθμα ςτα 
ανατολικά του ςυγκροτιματοσ, βρίςκεται δίπλα ςτθν ανατολικι –αρχικι- 

πφλθ του ςυγκροτιματοσ.  ιμερα ωιλοξενεί αποτοιχιςμζνεσ τοιχογραωίεσ 
του 18ου αι., από το ναό του Αγίου πυρίδωνα Μεδεϊνα ςτθν περιοχι τθσ 
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Αντίκυρασ. 
τα βουνά πάνω από τον Ορχομενό βρίςκεται ζνα μοναδικό 

μνθμείο, ο Άγιοσ Νικόλαοσ των Καμπιϊν. Κεωρείται ότι κτίςτθκε κατά τον 
12ο αιϊνα και αρχιτεκτονικά μιμείται τον κακολικό τθσ Μονισ Οςίου 
Λουκά. Είναι διϊροωοσ, με τον όροωο να ακολουκεί τον οκταγωνικό τφπο 
με μεγάλο κεντρικό τροφλλο, ενϊ θ κρφπτθ ςτο υπόγειο καλφπτεται με 
ςταυροκόλια. Αυτζσ οι ομοιότθτεσ, μαηί με μεταγενζςτερεσ αρχειακζσ 
μαρτυρίεσ, οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι το μοναςτιρι ιταν μετόχι τθσ 
Μονισ Οςίου Λουκά, κτιςμζνο προωανϊσ ςε περιοχι με μεγάλθ κτθματικι 
περιουςία τθσ Μονισ, τθν οποία και διαχειρίηονταν οι μοναχοί του 
μετοχίου. 

Θ κρφπτθ, που προωανϊσ κα είχε νεκρικό/ταωικό χαρακτιρα,  
διαςϊηει τοιχογραωίεσ από τα τζλθ του 13ου αιϊνα, και ανάμεςα ςτισ 
παραςτάςεισ διακρίνουμε τον τοπικό άγιο, πολιοφχο τθσ Κιβασ, Λωάννθ τον 
Καλοκτζνθ. Σο γεγονόσ ότι το εικονογραωικό πρόγραμμα περιορίηεται με 
μορωζσ αγίων και αςκθτϊν ςυνδζεται ςτθν λειτουργία του κτθρίου ωσ 
κακολικό μονισ. Αντίςτοιχεσ τοιχογραωίεσ διατθροφνται και ςτθν περιοχι 
του ιεροφ, ςτον όροωο τθσ εκκλθςίασ, τισ οποίεσ ςταδιακά αποκαλφπτει θ 
Τπθρεςία μασ με εξαιρετικά αποτελζςματα.  

Αυτό που εντυπωςιάηει ςτα Καμπιά είναι θ εξωτερικι εμωάνιςθ του 
μνθμείου με περίτεχνα λαξευμζνουσ λίκουσ και πλινκοπερίκλειςτο 
διάκοςμο ςτα τόξα, τον τροφλλο και τισ καμάρεσ. Θ λικοξοικι δεινότθτα που 
διακρίνουμε ςτα Καμπιά διαωοροποιεί αυτό το κτιριο από όλα τα 
υπόλοιπα βυηαντινά μνθμεία.  

Σο τζταρτο ςθμαντικό μνθμείο τθσ Βοιωτίασ, ο Άγιοσ Γεϊργιοσ ςτο 
Ακραίωνιο, μπορεί να αναγνωςκεί με δφο τρόπουσ: 

Θ πρϊτθ ερμθνεία βαςίηεται ςτθν παλαιότερθ βιβλιογραωία, 
αρχιτεκτονικζσ παρατθριςεισ και γραπτζσ μεςαιωνικζσ πθγζσ. Ο Antoine de 

Flamenc, ο Φράγκοσ κυρίαρχοσ τθσ περιοχισ, πολζμθςε ςε μια 
καταςτροωικι μάχθ, το 1311. Σότε αντιπαρατάχκθκαν από τθν μία οι 
Φράγκοι βαρόνοι τθσ τερεάσ και από τθν άλλθ ο ςτρατόσ των Καταλανϊν 
μιςκοωόρων. Με κατάπλθξθ ο μεςαιωνικόσ κόςμοσ ζμακε ότι οι Καταλανοί 
εξόντωςαν κυριολεκτικά τουσ Φράγκουσ ιππότεσ. Ο Antoine ιταν ζνασ από 
τουσ ελάχιςτουσ επιηϊντεσ. Γφριςε ςτο ςπίτι του και ζκτιςε μια εκκλθςία ςτο 
όνομα του Αγίου Γεωργίου, του προςτάτθ ςτον οποίο απζδωςε τθν ςωτθρία 
του. Διακόςμθςε τθν εκκλθςία με τοιχογραωίεσ και εν τζλει τάωθκε ςτο 
εςωτερικό τθσ, όπωσ πλθροωορεί και θ ςωηόμενθ επιγραωι. 



71 

 

 H δεφτερθ ανάγνωςθ, είναι αυτι που προζκυψε από τισ αναςκαωζσ 
και τισ εργαςίεσ αναςτιλωςθσ του μνθμείου: 

Θ εκκλθςία ζχει κεμελιωκεί πάνω ςε προχπάρχον παλαιοχριςτιανικό 
κτιριο. Εκείνο ιταν πολφ μεγαλφτερο από τθν εκκλθςία, όμωσ δεν 
γνωρίηουμε αν ιταν κοςμικό ι κρθςκευτικό οικοδόμθμα. Σα δάπεδά του 
ιταν διακοςμθμζνα με ψθωιδωτά του 5ου αιϊνα, τα οποία είναι 
πανομοιότυπα με ψθωιδωτά που ζχουν βρεκεί ςτθν Χαλκίδα. Ζχουμε 
επομζνωσ ζνα τοπικό εργαςτιριο ψθωοκετϊν που δοφλευε αυτι τθν 
περίοδο ςτθν Κεντρικι Ελλάδα. 
 Θ Εκκλθςία κτίςκθκε τον 12ο αιϊνα ακολουκϊντασ τον ςυνικθ 
ςταυροειδι εγγεγραμμζνο τφπο. Σο αρκοςόλιο (αυτό που ςυνικωσ 
κεωροφμε ωσ «τάωο του δεωλαμά») ιταν τμιμα του αρχικοφ κτθρίου, και 
καταςκευάςκθκε τον 12ο αιϊνα για να υποδεχκεί τα λείψανα του αρχικοφ, 
αλλά άγνωςτου, κτιτορα. Ζνα ολόκλθρο νεκροταωείο αυτισ τθσ εποχισ με 
πολλαπλζσ ταωζσ ςε κάκε τάωο, αποκαλφωκθκε γφρω από τον ναό.  
 το εςωτερικό του ναοφ ςϊηεται το αρχικό μαρμάρινο τζμπλο του 
12ου αιϊνα, κάτω από πολλζσ μεταγενζςτερεσ επιςτρϊςεισ και 
επιηωγραωίςεισ. Αποκαλφψαμε επίςθσ το μεςοβυηαντινό δάπεδο 
κοςμθμζνο με μαρμαροκετιματα, το οποίο βριςκόταν απλά κάτω από 
τςιμεντοπλακίδια του προθγοφμενου αιϊνα. 
 Οι τοίχοι του κτθρίου είχαν διακοςμθκεί με τοιχογραωίεσ ιδθ ςτα 
τζλθ του 12ου αιϊνα. Κατά τον 14ο αιϊνα, τθν εποχι του Antoine, ςτο 
κτιριο προςτζκθκε ο ςθμερινόσ νάρκθκασ, και τοιχογραωικθκαν οι τοίχοι 
του. Προςτζκθκαν επίςθσ νζεσ τοιχογραωίεσ ςτον τάωο που πλζον 
προορίςκθκε για τον de Flamenc. Σον 16ο αιϊνα πραγματοποιικθκε μια 
ςθμαντικι παρζμβαςθ. Σο ςυνεργείο των Κονταριδων, αδζλωια από τθν 
Κιβα που δοφλευαν κυρίωσ ςτο Άγιο Όροσ και τθν Βόρεια Ελλάδα, 
κάλυψαν όλουσ τουσ τοίχουσ με νζεσ τοιχογραωίεσ, εξαίρετα δείγματα τθσ 
τζχνθσ τουσ. Σζλοσ τον 19ο αιϊνα, προςτζκθκε ο εξωνάρκθκασ του ναοφ και 
ζνα νζο ςυνεργείο ντόπιων ηωγράωων ανζλαβε να καλφψει εκ νζου τουσ 
τοίχουσ του ναοφ με τοιχογραωίεσ. 
 Σα τζςςερα μνθμεία τθσ Βοιωτίασ είναι ενδεικτικά αωενόσ του 
πλοφτου και τθσ ανάπτυξθσ που γνϊριςε θ περιοχι κατά τουσ 
μεςοβυηαντινοφσ χρόνουσ, και αωετζρου τθσ πολυκφμαντθσ διαδρομισ τθσ 
μζχρι τισ μζρεσ μασ. Είναι ςιμερα πλιρωσ αναςτθλωμζνα και προςβάςιμα 
τόςο ςτουσ απλοφσ επιςκζπτεσ όςο και ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, τα 
μζλθ τθσ οποίασ καλοφνται να τα ανακαλφψουν και να τα εξερευνιςουν. 
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Σο χολείο πάει ... ςτο Μουςείο 

χεδιάηοντασ μία εκπαιδευτικι περιιγθςθ για μακθτζσ 

 

Ακθνά Παπαδάκθ 
Αρχαιολόγοσ, MSc. 

 

Το μουςείο και το ςφγχρονο ελλθνικό ςχολείο 

 Σα ελλθνικά μουςεία και οι αρχαιολογικοί χϊροι δζχονται χιλιάδεσ 
μακθτζσ κάκε χρόνο, κακϊσ το μουςείο ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία αποτελεί 
ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ εκπαίδευςθσ, ςε μία αλλθλζνδετθ ςχζςθ που 
μπορεί να πάρει διαωορετικζσ μορωζσ. Σα μουςεία ζχουν τθ δυνατότθτα να 
ανταποκρικοφν ςε πολλαπλζσ όψεισ τθσ νοθμοςφνθσ των παιδιϊν και να 
παίξουν κεμελιϊδθ ρόλο ςτθν εκπαίδευςι τουσ. Δίνουν ερεκίςματα για τθ 
διδαςκαλία μακθμάτων, όπωσ ιςτορία, γλϊςςα, γεωγραωία, μακθματικά 
τεχνολογία, ωυςικι και χθμεία, αλλά και για τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι 
των παιδιϊν με το περιβάλλον τουσ. 
 Οι μουςειακοί χϊροι ζχουν τουσ δικοφσ τουσ «κϊδικεσ», τουσ 
οποίουσ καλείται να ερμθνεφςει ο επιςκζπτθσ ενόσ μουςείου, για να 
καταλάβει τι βλζπει και να το απολαφςει. Από αυτοφσ βαςικοί είναι οι 
κϊδικεσ λειτουργίασ, όπωσ οι κλειςτζσ και ψθλζσ προκικεσ, οι ταμπζλεσ, οι 
καρτζλεσ, οι αρικμοί ειςαγωγισ, οι κϊδικεσ ςυμπεριωοράσ, όπωσ θ 
απαγόρευςθ του αγγίγματοσ, τθσ ωωτογράωιςθσ των αντικειμζνων και των 
δυνατϊν ςυνομιλιϊν και οι κϊδικεσ επικοινωνίασ, όπωσ ο τρόποσ ζκκεςθσ 
των αντικειμζνων, τα επεξθγθματικά κείμενα και τα ποικίλα ερμθνευτικά 
μζςα που τα ςυνοδεφουν. Θ ερμθνεία όλων αυτϊν των ςτοιχείων δεν είναι 
ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ εφκολθ ι αυτονόθτθ, με αποτζλεςμα πολλοί 
άνκρωποι να αποωεφγουν τθν επίςκεψθ ςτα μουςεία. 
 Για τα παιδιά, τα μουςεία είναι χϊροι πιο αυςτθροί από τθ ςχολικι 
τάξθ, ςυχνά και πιο ςκοτεινοί, με αντικείμενα ακατανόθτα, καμιά ωορά 
ςπαςμζνα πίςω από «γυάλινα κουτιά» και ανκρϊπουσ, που τα 
παρακολουκοφν καχφποπτα, ζτοιμοι να τουσ κάνουν παρατιρθςθ για τθν 
παραμικρι τουσ κίνθςθ.  
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 Από τθν άλλθ πλευρά, οι επαγγελματίεσ των μουςείων κα ικελαν τα 
παιδιά να αντιμετωπίηουν τα μουςεία με διάκεςθ εξερευνθτικι, να νιϊκουν 
μαγεμζνα από το  μυςτιριο του χϊρου αυτοφ. Με διάκεςθ επικοινωνίασ, οι 
εργαηόμενοι ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ προςωζρουν ωσ λφςθ εκπαιδευτικζσ 
πρακτικζσ, όπωσ ξεναγιςεισ και εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά 
προςαρμοςμζνεσ ςτθν παιδικι θλικία και τισ ςχολικζσ ανάγκεσ.  
 υχνά αυτό το γεγονόσ διευκολφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ 
ςυνοδεφουν απλά τουσ μακθτζσ τουσ ςτα μουςεία, χωρίσ να ςυμμετζχουν 
ενεργά ςτθν επίςκεψθ. Ωςτόςο, μόνο ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ γνωρίηει τισ 
ανάγκεσ, τισ ικανότθτεσ, αλλά και τισ ελλείψεισ των μακθτϊν του. 
Επομζνωσ, θ εμπλοκι του ςτθ μουςειακι εκπαιδευτικι πρακτικι κρίνεται 
αναγκαία.    
 τόχοσ αυτισ τθσ παρουςίαςθσ είναι μζςα από οδθγίεσ, ιδζεσ και 
προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ να βοθκιςει τον εκπαιδευτικό να 
κατακτιςει το γρίωο τθσ «μουςειακισ περιιγθςθσ». Με τθν ενεργό 
ςυμμετοχι και τθν εωαρμογι ςφγχρονων παιδαγωγικϊν μεκόδων μάκθςθσ 
και ψυχαγωγίασ, θ ανεξάρτθτθ εκπαιδευτικι περιιγθςθ μπορεί γίνει 
απολαυςτικι και επιμορωωτικι εμπειρία και τα παιδιά πρόκυμοι 
επιςκζπτεσ των μουςείων. 
Οι οδθγίεσ αυτζσ κατανζμονται ςε τζςςερα ςτάδια:  
Α) Προετοιμαςία του εκπαιδευτικοφ για τθν επίςκεψθ,  
Β) Προετοιμαςία των μακθτϊν πριν από τθν επίςκεψθ,  
Γ) Θ επίςκεψθ,  
Δ) Μετά τθν επίςκεψθ.   
 

Αϋ ςτάδιο: Προετοιμαςία του εκπαιδευτικοφ για τθν επίςκεψθ 

1) Κακοριςμόσ ςτόχων. 
 θμαντικό ςτοιχείο για τθν επιτυχία μίασ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ 
είναι οι ξεκάκαροι ςτόχοι που κζτει ο διοργανωτισ τθσ, για ποιο ςκοπό τθν 
κάνει και τι κζλει να πετφχει από αυτιν. Καλό είναι οι ςτόχοι να είναι 
ςυγκεκριμζνοι και λίγοι, για να είναι πιο ςυγκροτθμζνο το κζμα και το 
περιεχόμενο τθσ επίςκεψθσ.  
2) Γνωριμία με το μουςείο. 
 Σο πρϊτο βιμα είναι θ γνωριμία του εκπαιδευτικοφ με το μουςείο ι 
τον αρχαιολογικό χϊρο που επιλζγει. ε μία πρϊτθ επίςκεψθ, καλό είναι να 
περιπλανθκεί ςτουσ χϊρουσ και να προςπακιςει να νιϊςουν άνετα και 
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οικεία, να εκπαιδεφςει το βλζμμα και να κατανοιςει τθν πολυςθμία των 
πραγμάτων.    
-Πιο ςυγκεκριμζνα, είναι ςκόπιμθ θ προμικεια ενόσ πλάνου του 
εκκεςιακοφ χϊρου και εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αν διατίκεται. Επιςκζπτεται 
τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του μουςείου αν υπάρχει.    
-Θα είναι καλό, επίςθσ, ο εκπαιδευτικόσ να παρακολουκιςει κάποιο ειδικό 
επιμορωωτικό ςεμινάριο που προςωζρεται από οριςμζνα μουςεία λίγεσ 
θμζρεσ πριν από τθ ςχολικι επίςκεψθ ι ςτθν αρχι και ςτθ μζςθ του 
ςχολικοφ ζτουσ. Σαυτόχρονα, μπορεί να επικοινωνιςει με κάποιον αρμόδιο 
ςτο μουςείο. Μπορεί να ςυηθτιςει μαηί του κζματα ςχετικά με τθ 
ωιλοςοωία του τρόπου επιλογισ και ζκκεςθσ των αντικειμζνων. Μια απλι 
ξενάγθςθ δεν είναι ποτζ ικανοποιθτικι.   
 

3) χεδιαςμόσ διαδρομισ μζςα ςτο μουςείο. 
 Χριςιμο είναι ο εκπαιδευτικόσ να προςχεδιάςει τον τρόπο άωιξθσ 
ςτο μουςείο και τθν πορεία των μακθτϊν μζςα ςε αυτό, αλλά και να 
ενθμερωκεί για τισ λειτουργικζσ προδιαγραωζσ του (ωράριο, φπαρξθ 
ειςιτθρίου, τουαλζτεσ κ.λπ.).  
 Παράλλθλα κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ καταγράωει τα 
προτεριματα και τα μειονεκτιματα του χϊρου, ςθμειϊνει τισ δικζσ του 
εντυπϊςεισ και προςπακεί να μαντζψει τισ απορίεσ και τα ερωτιματα των 
παιδιϊν.   
 

4) Επιλογι εκκεμάτων. 
 Θ πρακτικι τθσ ξενάγθςθσ ςε ολόκλθρο τον μουςειακό χϊρο πρζπει 
να αποωεφγεται. Είναι ανιαρι και κουραςτικι για τουσ μακθτζσ και ςυχνά 
δθμιουργεί αρνθτικά ςυναιςκιματα για το μουςείο.   
 Θ προετοιμαςία οριςμζνων κεμάτων ανάπτυξθσ για τθ ςχολικι 
επίςκεψθ ςτο μουςείο είναι χριςιμθ. Ο εκπαιδευτικόσ προςζχει αυτά να 
είναι ςχετικά με τα ενδιαωζροντα, τισ εμπειρίεσ, τισ γνϊςεισ των μακθτϊν, 
αλλά και τθ ςχολικι φλθ. Κατά τθ δικι του επίςκεψθ ςτο μουςείο, επιλζγει 
οριςμζνα μόνο από τα μουςειακά εκκζματα που κα χρθςιμοποιιςει για τθν 
ανάπτυξθ κάκε κζματοσ. Μπορεί να ηθτιςει γι’ αυτό τθ βοικεια κάποιου 
εργαηόμενου ςτο χϊρο. Καλό είναι να ςτακεί μπροςτά από τα επιλεγμζνα 
αντικείμενα και να προβλθματιςτεί ςχετικά με αυτά, από το ποιοσ τα 
ζωτιαξε και γιατί, μζχρι ποιοσ τα ζβαλε ςτο μουςείο και για ποιο λόγο.  
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5) χεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων, ωφλλα εργαςίασ, κλπ. 
 Καταρχιν χρειάηεται να λαμβάνεται υπόψθ θ διάρκεια τθσ 
επίςκεψθσ, που δεν πρζπει να ξεπερνάει τθ μία με μιάμιςθ ϊρα.  
 Θ απλι ξενάγθςθ από ζκκεμα ςε ζκκεμα μπορεί να αποβεί ανιαρι. 
Αντίκετα, τουσ μακθτζσ κερδίηει θ «ςκθνοκεςία» ωσ προσ τον τρόπο 
προςζγγιςθσ του κζματοσ και κζαςθσ των αντικειμζνων. Ο εκπαιδευτικόσ 
προςζχει τον τόνο τθσ ωωνισ του, τισ κινιςεισ του ςϊματοσ, τθ ροι του 
λόγου του. Οργανϊνει ουςιαςτικά μια παράςταςθ, παρουςιάηοντασ κάτι 
διαωορετικό από τθ ςχολικι διδαςκαλία, κεντρίηοντασ με αυτόν τον τρόπο 
το ενδιαωζρον των μακθτϊν.     
 

6) Ενθμζρωςθ του μουςείου για τθν επίςκεψθ, κλείςιμο θμερομθνίασ, κλπ.  
 Πολφ ςθμαντικζσ είναι οι πρακτικζσ λεπτομζρειεσ τθσ επίςκεψθσ και 
θ ςυνεννόθςθ με το μουςείο, κακϊσ και θ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ, αν 
ακυρωκεί θ επίςκεψθ. 
 

Β) Προετοιμαςία των μακθτϊν πριν από τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο 

1) Ενθμζρωςθ για τουσ κανόνεσ ςυμπεριωοράσ ςτο μουςείο. 
 Δίνεται ζμωαςθ ςτουσ κανόνεσ που ακολουκοφμε, όταν 
επιςκεπτόμαςτε χϊρουσ πολιτιςμοφ (τι μποροφμε και τι δεν μποροφμε να 
κάνουμε ςε ζνα Μουςείο). Οι κανόνεσ αυτοί ιςχφουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
παραμονισ τθσ ομάδασ ςτο Μουςείο (πρόγραμμα, διάλειμμα, πικανι 
παραμονι και μετά το πζρασ του προγράμματοσ).  
2) Ενθμζρωςθ για πρακτικά κζματα.  
 Οι μακθτζσ ενθμερϊνονται για τα κατάλλθλα ροφχα, αν πρζπει να 
κρατοφν ςθμειωματάριο, χρϊματα, ωωτογραωικι μθχανι, αν υπάρχει 
κυλικείο ι πρζπει να ωζρουν κολατςιό κλπ. Καλό είναι τα παιδιά να ωζρουν 
ταμπελίτςεσ / αυτοκόλλθτα με τα μικρά τουσ ονόματα γραμμζνα με μεγάλα 
γράμματα. 
 Ενδεικτικι προςζγγιςθ: με ομαδικι εργαςία ςτθν τάξθ, μποροφν να 
προκφψουν ευρθματικζσ και ανκεκτικζσ ταμπελίτςεσ, που κα 
χρθςιμοποιοφν ςε κάκε εκπαιδευτικι επίςκεψθ. 
3) Εξάςκθςθ ςτθ μζκοδο τθσ ςυλλογικισ ςυμμετοχισ.  

Θ προετοιμαςία για το μουςείο δε πρζπει να επικεντρϊνεται μόνο 
ςτο περιεχόμενο, αλλά κυρίωσ ςτθ μζκοδο τθσ «ςυλλογικισ ςυμμετοχισ». 
υχνά οι μακθτζσ ςυμμετζχουν με ακατάςτατο και χαοτικό τρόπο, 
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δυςκολεφονται να προςζξουν τον ομιλθτι και διακόπτουν ςυχνά τον 
εκπαιδευτι ι τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Δεν ζχουν μάκει να ςυγκρατοφν τον 
ενκουςιαςμό τουσ, πράγμα που μερικζσ ωορζσ προκαλεί προβλιματα. Θ 
προετοιμαςία για τθν επίςκεψθ ςθμαίνει να καλλιεργθκοφν δεξιότθτεσ για 
ομαδικι δουλειά: παρατιρθςθ, διάλογοσ, ςεβαςμόσ ςτουσ ςυμμακθτζσ και 
τισ ιδζεσ τουσ, προςαρμογι ςτθ χρονικι διάρκεια των ποικίλων 
δραςτθριοτιτων.  
 

4) Ενθμζρωςθ για το χϊρο και το κζμα τθσ επίςκεψθσ. 
           Καλό είναι να γίνει από τον εκπαιδευτικό ςφνδεςθ τθσ επίςκεψθσ με 
διάωορα μακιματα και να προϊδεαςτοφν οι μακθτζσ για αυτιν. υνιςτάται 
θ διακεματικι προςζγγιςθ.  
 

5) Προετοιμαςία με διάωορεσ δραςτθριότθτεσ και ομαδικζσ εργαςίεσ. 
Χριςιμθ είναι μία προετοιμαςία με διάωορεσ δραςτθριότθτεσ και 

ομαδικζσ εργαςίεσ. 
Ενδεικτικι προςζγγιςθ:  
- Συηιτθςθ με τουσ μακθτζσ για το τι περιμζνουν να δουν ςτο μουςείο και 
για το ποιοι εργάηονται εκεί.  
- Για τθν ειςαγωγι των παιδιϊν ςτθν ζννοια του χρόνου, καλό είναι να 
αποωεφγεται θ καταςκευι γραμμικϊν ςχεδίων αναπαράςταςθσ του χρόνου 
και να δίνεται ζμωαςθ ςτισ ςυγκρίςεισ τθσ ςθμερινισ εποχισ με άλλεσ 
εποχζσ.   
- Δίνεται ςτουσ μακθτζσ θ ευκαιρία να επιλζξουν εκείνοι το κζμα ανάπτυξθσ 
κατά τθ μουςειακι επίςκεψθ μζςα από μια ςειρά κεμάτων που ζχει 
προετοιμάςει ο εκπαιδευτικόσ. Θ πρωτοβουλία ζχει κακοριςτικι ςθμαςία 
ςτθ μάκθςθ.    
 Οι παραπάνω δραςτθριότθτεσ ςυμβάλλουν ςτθν εξοικείωςθ των 
παιδιϊν με τθ λειτουργία των μουςειακϊν χϊρων και είναι καλό να 
επαναλαμβάνονται πριν από τισ πρϊτεσ επιςκζψεισ ςτα μουςεία. Μετά από 
μια ςειρά επιςκζψεων ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να δθμιουργιςει παρόμοιεσ 
δραςτθριότθτεσ που κα προετοιμάηουν τα παιδιά για το ςυγκεκριμζνο κζμα 
ανάπτυξθσ κάκε ωορά.     

Γ) Η επίςκεψθ ςτο μουςείο 

1) Περιιγθςθ ςε μικρζσ ομάδεσ. 
 Θ επίςκεψθ ςτο μουςείο πρζπει να γίνεται με μικρι ομάδα μακθτϊν 
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(15-20 παιδιά) ι οι μεγάλεσ ομάδεσ να χωρίηονται ςε επιμζρουσ τμιματα, 
για να μποροφν να βλζπουν, να ακοφν και να ςυμμετζχουν όλοι.  
 

2) υμπεριωορά του εκπαιδευτικοφ. 
 Σα παιδιά χρειάηεται να αιςκάνονται άνετα και ωιλικά ςτον 
μουςειακό χϊρο. Ανάλογα με τθν θλικία, τισ ιδιαιτερότθτεσ και τθ διάκεςθ 
τουσ τθν ϊρα τθσ επίςκεψθσ, προςαρμόηεται το κζμα ανάπτυξθσ, αλλά και ο 
τρόποσ περιιγθςθσ κάκε ωορά. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι 
ςυντονιςτικόσ. Δίνει αωορμζσ για διάλογο και δθμιουργεί ευχάριςτο κλίμα. 
Μζςα από τθ χριςθ ανοικτϊν ερωτιςεων αυξανόμενθσ δυςκολίασ 
τροωοδοτείται θ ςυηιτθςθ και θ αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν με τον χϊρο 
και τα εκκζματα. Χαλαρά διαλείμματα γζλιου είναι απαραίτθτα.     
- Πριν μπει θ ομάδα ςτο μουςείο, ο εκπαιδευτικόσ υπενκυμίηει ςτουσ 
μακθτζσ το κζμα τθσ επίςκεψθσ και το βαςικό ςκοπό τθσ, που είναι να 
μάκουν διάωορα πράγματα διαςκεδάηοντασ. Ενθμερϊνει τουσ μακθτζσ για 
τθν φπαρξθ τουαλζτασ, κυλικείου, για τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ και γενικά 
τθν παρουςιάηει ωσ κάτι ευχάριςτο και δθμιουργικό, ωσ ζνα παιχνίδι.   
- Συγκεντρϊνει τα πράγματα των παιδιϊν, μπουφάν, τςάντεσ ςε ζνα 
αςωαλζσ μζροσ, προκειμζνου να ζχουν ελευκερία κινιςεων.   
- Οδθγεί τουσ μακθτζσ ςε ζνα μζροσ που ζχει προεπιλζξει.  
- Αφιερϊνει χρόνο ςτθ γνωριμία των μακθτϊν με τον χϊρο και τουσ 
ανκρϊπουσ του. Ο εκπαιδευτικόσ βοθκάει τα παιδιά να βιϊςουν τον χϊρο, 
το κακζνα με τον δικό του τρόπο και ςφμωωνα με τισ δικζσ του ικανότθτεσ. 
Τπενκυμίηει ωςτόςο ςτα παιδιά τουσ κανόνεσ για τθν «επίςκεψθ ςτο 
μουςείο». τα μεγαλφτερα παιδιά μιλάει για το δθμόςιο χαρακτιρα του 
χϊρου και τουσ εμπνζει τον ςεβαςμό για τουσ υπόλοιπουσ επιςκζπτεσ του.    
- Ο εκπαιδευτικόσ αφυπνίηει τισ αιςκιςεισ των μακθτϊν. Τουσ ρωτάει να 
του πουν πζρα από το τι βλζπουν, τι μυρίηουν ςτο μουςείο, τι ακοφνε, πϊσ 
αιςκάνονται.  
- Καλό είναι να αποφεφγει τισ αξιολογικζσ παρατθριςεισ, που μόνο 
προκαταλιψεισ δθμιουργοφν, και να απομυκοποιεί τον μουςειακό χϊρο 
και τα αντικείμενα του. Προςεγγίηει αρχικά τα εκκζματα ωσ υλικά 
αντικείμενα. Ρωτάει τα παιδιά για το υλικό τθσ καταςκευισ τουσ, το χρϊμα, 
το ςχζδιο, το μζγεκοσ, το αν είναι ακζραια ι όχι. Με τισ παραπάνω 
δραςτθριότθτεσ καλλιεργείται το βλζμμα και θ δεξιότθτα παρατιρθςθσ και 
περιγραωισ. 
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- Όμωσ τα μουςειακά αντικείμενα περά από υλικά αντικείμενα είναι και 
"ςθμεία". Φζρουν νοιματα ωσ μάρτυρεσ αλλοτινϊν εποχϊν. Θ προςζγγιςθ 
μζςω των ακόλουκων δραςτθριοτιτων ζχει ςκοπό να μάκουν τα παιδιά να 
αναηθτοφν από μόνα τουσ αυτά τα νοιματα και ζτςι να «ςπάνε» τουσ 
κϊδικεσ επικοινωνίασ των μουςείων: Σο κζμα ανάπτυξθσ καλό είναι να 
ξεκινά από το παρόν, που γνωρίηουν τα παιδιά, και να τα παρακινεί να 
ςκεωτοφν αν τα πράγματα ιταν πάντα ζτςι, αν ζχουμε όλα τα ςτοιχεία για 
ερμθνείεσ ςτθ διάκεςι μασ ςιμερα, πικανόν τι γνωρίηουμε για άλλουσ 
πολιτιςμοφσ ι άλλεσ τεχνολογίεσ, με τι τρόπουσ / επιςτιμεσ γίνεται ςιμερα 
θ ζρευνα, κλπ. τθ ςυνζχεια αναηθτοφνται ςτο μουςείο τα αντικείμενα που 
μποροφν να δϊςουν απαντιςεισ ςε οριςμζνα από τα παραπάνω 
ερωτιματα. Ο εκπαιδευτικόσ προςπακεί να βοθκιςει τα παιδιά πίςω από 
τα αντικείμενα να δουν τουσ ανκρϊπουσ που τα ζωτιαξαν και τα 
χρθςιμοποίθςαν. Ενεργοποιεί τθ ωανταςία τουσ με τθ δραματοποίθςθ 
οριςμζνων ςκθνϊν, όπωσ π.χ. τθσ καταςκευισ μιασ πιλινθσ κοφπασ ι τθσ 
εξαςωάλιςθσ τθσ τροωισ μζςω τθσ ανταλλαγισ προϊόντων. Αναηθτοφνται 
ανάλογα αντικείμενα ςτο μουςείο. Αν δεν υπάρχουν, ο εκπαιδευτικόσ ζχει 
ωροντίςει να ωζρει μαηί του να δείξει ωωτογραωίεσ και υλικό για ςυγκρίςεισ 
ι ςυηιτθςθ και από άλλα μουςεία. 
- Ο εκπαιδευτικόσ καλό είναι να αποφεφγει τθν αποδοκιμαςία όταν ζνα 
παιδί δίνει μια λανκαςμζνθ ερμθνεία, κακϊσ θ επίςκεψθ δεν πρζπει να 
αποτελεί εξζταςθ ςε μάκθμα. Ηθτάει τθ γνϊμθ ενόσ άλλου μακθτι. 
Διαβεβαιϊνει τουσ μακθτζσ του ότι μποροφν να μιλοφν ελεφκερα, να λζνε 
ό,τι ςκζωτονται και να κάνουν ερωτιςεισ αν ζχουν απορίεσ.    
3) Μοντζλο περιιγθςθσ με ωφλλα εργαςίασ. 
 Θ χριςθ ωφλλων εργαςίασ βοθκά τουσ μακθτζσ να κινθκοφν ςτο 
χϊρο μόνοι ι κατά ομάδεσ, κζτοντασ δομθμζνα ερωτιματα. Μακαίνουν 
πϊσ να εντοπίηουν τα εκκζματα, πϊσ αντλοφν πλθροωορίεσ, τι πρζπει και τι 
δεν πρζπει να κάνουν. 
Επειδι αποτελοφν κακοδθγοφμενο τρόπο περιιγθςθσ, κυμίηουν ςχολικζσ 
πρακτικζσ και δίνουν ζμωαςθ ςτθν παρατθρθτικότθτα και όχι ςτθ ωανταςία. 
Θ χριςθ τουσ διευκολφνει τον εκπαιδευτικό, αλλά χρειάηεται προςοχι ςτον 
τρόπο ςφνταξισ τουσ, ϊςτε να μθν κακοδθγείται πλιρωσ θ ςκζψθ των 
παιδιϊν.   
 

4) Μοντζλο περιιγθςθσ ςε επιλεγμζνα εκκζματα. 
 Σα παιδιά κακοδθγοφνται με τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ να 
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παρατθριςουν, να εκωζρουν τθ γνϊμθ τουσ και τελικά να καταλάβουν τι 
είναι αυτό που βλζπουν. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται θ ωανταςία, θ 
κριτικι ςκζψθ και το ενδιαωζρον των μακθτϊν. 
- Ο εκπαιδευτικόσ ευαιςκθτοποιεί τουσ μακθτζσ ςτισ ζννοιεσ τθσ ιςτορικισ 
αβεβαιότθτασ και ςχετικότθτασ. Παρακινεί τουσ μακθτζσ να αναηθτοφν 
πλθροωορίεσ για τθν ιςτορία πζρα από το ςχολικό βιβλίο ςε εωθμερίδεσ, 
περιοδικά, άλλα βιβλία, ςε μουςεία, ςτθν τθλεόραςθ.    
Ενδεικτικι προςζγγιςθ:  
 Αωοφ ζχει γίνει ςυηιτθςθ για κάποιο αντικείμενο, επιλζγεται ζνασ 
μακθτισ για να διαβάςει τθν πινακίδα που το ςυνοδεφει. Ρωτάει τουσ 
υπόλοιπουσ μακθτζσ τι κατάλαβαν. Πϊσ κα ζγραωαν οι ίδιοι το κείμενο. 
Αποκαλφπτεται με τον τρόπο αυτό ότι εκείνοι που επιλζγουν ποια 
αντικείμενα του μουςείου κα παρουςιάςουν ςτο κοινό, επιλζγουν και μια 
ερμθνεία, που μπορεί και να μθν είναι απόλυτα κατανοθτι από όλουσ. 
Ωςτόςο, μποροφν να υπάρξουν πολλζσ ερμθνείεσ αρκεί να ζχει κανείσ 
επιχειριματα. Ο μουςειακόσ χϊροσ προςωζρεται για τθν κατανόθςθ των 
πολλαπλϊν ερμθνειϊν τθσ πραγματικότθτασ. Επιπλζον νζα ευριματα που 
ζρχονται ςυνεχϊσ ςτο ωωσ μποροφν να ανατρζψουν κάποιεσ από τισ 
ςθμερινζσ ερμθνείεσ.   
 

5) Μοντζλο ξενάγθςθσ με επαγγελματία ξεναγό ι τον εκπαιδευτικό ςε ρόλο 
ξεναγοφ. 
 Καλό είναι να αποωεφγεται αυτόσ ο τρόποσ περιιγθςθσ, κακϊσ οι 
μακθτζσ ςφντομα χάνουν το ενδιαωζρον τουσ, δεν παρακολουκοφν, κάνουν 
ωαςαρία.  
Δ) Μετά τθν επίςκεψθ 

 Θ «μουςειακι εμπειρία» δε ςταματά ςτθν ζξοδο του μουςείου, αλλά 
ςυνεχίηεται ςτο ςχολείο. Οι παρακάτω δραςτθριότθτεσ ςυμβάλλουν ςτθν 
καλφτερθ αξιοποίθςθ τθσ επίςκεψθσ ςτο μουςείο ςτθν τάξθ ι ςτο ςπίτι, 
κακϊσ διατθρείται το ενδιαωζρον των μακθτϊν και ανατροωοδοτείται για 
αρκετό καιρό μετά τθν επίςκεψθ. 
 

1) Λδζεσ και προτάςεισ για δραςτθριότθτεσ. 
 Σθν επίςκεψθ μπορεί να ακολουκιςει θ ετοιμαςία ςχετικισ 
εργαςίασ ι ερευνθτικοφ ζργου, που κα ςυνδζει τα εκκζματα του μουςείου 
με τθ ςχολικι φλθ. 
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 Επίςθσ, καλό είναι να ακολουκιςουν δθμιουργικζσ δράςεισ 
εμπνευςμζνεσ από τθν επίςκεψθ, όπωσ καλλιτεχνικά ζργα, χειροτεχνίεσ, 
κεατρικζσ παραςτάςεισ, δθμιουργικι γραωι και ωιλαναγνωςία. 
Ενδεικτικι προςζγγιςθ:  
- Χρθςιμοποιοφνται μερικζσ από τισ πρϊτεσ φλεσ που είχαν ςτθ διάκεςι 
τουσ παλαιότερα οι άνκρωποι και οι μακθτζσ δθμιουργοφν αντίγραωα των 
αντικειμζνων που είδαν ςτο μουςείο. Αρχίηει ςτθ ςυνζχεια διάλογοσ για τθν 
ζννοια του πρωτότυπου και του αντίγραωου αντικειμζνου.     
- Μια άλλθ ςυηιτθςθ που μπορεί να γίνει είναι για τθν πορεία ενόσ 
αρχαιολογικοφ αντικειμζνου από τθν εφρεςθ του ωσ τθν παρουςίαςι του 
ςτο μουςείο και για τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται ςε ζνα αρχαιολογικό 
μουςείο. Δραματοποιοφνται ςτθν αυλι του ςχολείου τα διάωορα ςτάδια 
τθσ αναςκαωισ. Προκαλείται διάλογοσ για τθν προςταςία τθσ πολιτιςμικισ 
κλθρονομιάσ και ςυντάςςεται ςχετικό κείμενο για να δθμοςιευκεί ςτθ 
ςχολικι εωθμερίδα.     
- Ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί άλλα ευζλικτα ςχζδια δράςθσ, όπωσ θ 
ξενάγθςθ των γονιϊν από τα παιδιά μια θμζρα ςτο μουςείο, θ ςυγγραωι 
ενόσ βιβλίου/μίασ ιςτορίασ, το ανζβαςμα μιασ κεατρικισ παράςταςθσ, θ 
δθμιουργία μιασ ςχολικισ ςυλλογισ.   
- Παροτρφνει τουσ μακθτζσ να γράψουν μια ζκκεςθ, ζνα ποίθμα ι να 
ηωγραωίςουν κάτι με κζμα πϊσ περνοφςε τθν ϊρα του ζνα παιδί τθν εποχι 
για τθν οποία ζγινε ςυηιτθςθ ςτο μουςείο.  
 

2) Επεξεργαςία και Αξιολόγθςθ τθσ επίςκεψθσ.  
 Καλό είναι να υπάρχει ςυηιτθςθ του εκπαιδευτικοφ με τουσ μακθτζσ 
ωσ προσ τθ γενικι εντφπωςθ τουσ από τθν επίςκεψθ, που κα βοθκιςει τον 
εκπαιδευτικό ςτον απολογιςμό και τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
δράςθσ, αλλά και μελλοντικά, ωσ προσ τον τρόπο που κα ςχεδιάςει τισ 
εκπαιδευτικζσ περιθγιςεισ ςτο μζλλον. 
Ενδεικτικι προςζγγιςθ:  
- Συγκρίνονται οι προςδοκίεσ των μακθτϊν πριν από τθν επίςκεψθ με τισ 
εντυπϊςεισ τουσ μετά από αυτιν. τθ ςυνζχεια οι μακθτζσ καταγράωουν τι 
τουσ άρεςε ςτο μουςείο, τι τουσ δυςκόλεψε, ποιεσ αλλαγζσ κα ζκαναν. 
τζλνουν μια ςχετικι επιςτολι ςτθ διεφκυνςθ του μουςείου.   
- Ο εκπαιδευτικόσ ηθτάει από τουσ μακθτζσ να κάνουν πωσ μιλοφν για τθν 
επίςκεψθ ςτο μουςείο ςε ωίλουσ και ςυγγενείσ. Σι κα τουσ ζλεγαν ι πϊσ κα 
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περιζγραωαν τθν επίςκεψθ ςε ζνα άρκρο εωθμερίδασ;   
- Καταγράφονται οι αντιδράςεισ των μακθτϊν μετά από λίγεσ θμζρεσ. Ο 
εκπαιδευτικόσ αξιολογεί μαηί με τουσ μακθτζσ τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο 
και προετοιμάηει με βάςθ τα αποτελζςματα και τισ εμπειρίεσ τουσ τθν 
επόμενθ επίςκεψθ.   

 

Τελικζσ παρατθριςεισ 

 Επιςθμαίνεται ότι οι παραπάνω οδθγίεσ, ιδζεσ και προτάςεισ 
αποςκοποφν να βοθκιςουν και να εμπνεφςουν τον εκπαιδευτικό, για να 
γίνει θ μακθτικι επίςκεψθ ςτο μουςείο μία εμπειρία πραγματικά 
επιμορωωτικι, αλλά και ψυχαγωγικι, πζρα από τθν παρακολοφκθςθ των 
τυποποιθμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που προςωζρουν τα 
μουςεία.  
 Με το ςκεπτικό ότι ο πολιτιςμόσ και θ τζχνθ δεν διδάςκονται απλϊσ, 
αλλά βιϊνονται, κεωροφμε ότι το μζλλον των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςτα 
μουςεία βρίςκεται ςτθ δθμιουργικι αναηιτθςθ του ίδιου του 
εκπαιδευτικοφ με τθν τάξθ των μακθτϊν, λειτουργϊντασ ωσ ομάδα. 
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Σο Μουςείο πάει ... ςτο χολείο 

Μουςειοςκευζσ και αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ 
κθςαυροφ τθσ Βοιωτίασ 

 

Ακθνά Παπαδάκθ 

Αρχαιολόγοσ, MSc. 

             

Μουςειοςκευζσ - ζνα πολφτιμο εργαλείο του Μουςείου 

 Οι μουςειοςκευζσ, ζννοια που προκφπτει από τισ λζξεισ μουςείο + 
αποςκευι, είναι κινθτά εκπαιδευτικά προγράμματα των μουςείων, κακϊσ 
ποικίλο ενθμερωτικό υλικό μίασ κεματικισ ενότθτασ οργανϊνεται με τθ 
μορωι βαλίτςασ και δανείηεται δωρεάν ςε ςχολεία για μικρό χρονικό 
διάςτθμα 15 θμερϊν.  
 Οι κατάλλθλα διαμορωωμζνεσ βαλίτςεσ περιζχουν ειδικά 
ςχεδιαςμζνο εκπαιδευτικό υλικό εναλλακτικισ διδαςκαλίασ, που επιτρζπει 
τθν εξοικείωςθ του μακθτι με ζνα κζμα ι μουςειακό αντικείμενο και είναι 
ςχεδιαςμζνεσ ζτςι, ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται από τουσ εκπαιδευτικοφσ 
χωρίσ να απαιτοφνται ιδιαίτερεσ γνϊςεισ.  
  Κάκε μία περιζχει πολφπλευρο εποπτικό υλικό, που περιλαμβάνει 
τθν παρουςίαςθ του κζματοσ με ψθωιακό οπτικό υλικό, ενθμερωτικό 
ζντυπο με οδθγίεσ για τον εκπαιδευτικό, ωφλλο δραςτθριοτιτων για το 
μακθτι, κακϊσ και επιπλζον υλικό, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, όπωσ 
παιχνίδια, puzzles, βιβλίο, υλικό και προτάςεισ καταςκευϊν και 
δραματοποίθςθσ, κακϊσ και αντίγραωα αρχαίων αντικειμζνων.  

Η μάκθςθ γίνεται ζνα γοθτευτικό παιχνίδι 
 Ζνα από τα ςθμαντικά πλεονεκτιματά τουσ είναι ότι επιτρζπουν ςτο 
παιδί να ζλκει ςε επαωι με τα μουςειακά αντικείμενα αξιοποιϊντασ και 
άλλεσ αιςκιςεισ εκτόσ τθσ όραςθσ και τθσ ακοισ.  
 Επίςθσ, επιτρζπουν ςτο μακθτι και τον εκπαιδευτικό να 
αςχολθκοφν με το μουςειακό αντικείμενο ακόμθ και όταν βρίςκονται 
μακριά από τουσ μουςειακοφσ χϊρουσ, αυτόνομα, ςτο ωιλικό για τα παιδιά 
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και γνϊριμο χϊρο του ςχολείου τουσ, ςφμωωνα με τουσ επιλεγμζνουσ 
ςτόχουσ και τισ κεματικζσ ενδιαωζροντοσ του εκπαιδευτικοφ. 
 Ωςτόςο, οι μουςειοςκευζσ ζχουν ςχεδιαςτεί ζτςι, ϊςτε να είναι 
δυνατι θ χριςθ τουσ και ςυνδυαςτικά με μία περιιγθςθ ςε αρχαιολογικό 
μουςείο ι ςε αρχαιολογικό χϊρο, τόςο ωσ υλικό προετοιμαςίασ τθσ 
επίςκεψθσ ι και ωσ πρόςκετο υλικό, μετά τθν επίςκεψθ, για τθν εμβάκυνςθ 
τθσ μουςειακισ εμπειρίασ,  με τθν υλοποίθςθ  των προτεινόμενων 
δραςτθριοτιτων.  
 Σο ςυγκεκριμζνο είδοσ πολιτιςτικισ εμπειρίασ είναι ευζλικτο, 
προςαρμόηεται εφκολα ςε διαωορετικά γνωςτικά επίπεδα, ενκαρρφνει τθ 
δθμιουργικότθτα και διευκολφνει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, κακϊσ 
εμπλουτίηει με ευχάριςτο τρόπο τισ ςχολικζσ γνϊςεισ. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει 
ςτθ διάκεςι του πλοφςιο υλικό και ιδζεσ, που μπορεί να αξιοποιιςει, να 
απλοποιιςει ι να εμπλουτίςει ανάλογα με τα ενδιαωζροντα και τισ 
δυνατότθτεσ τθσ ςχολικισ ομάδασ.  
 Αν και γνωςτικά απευκφνονται ςτθν Αρχαία Λςτορία Δθμοτικοφ και 
Γυμναςίου, είναι δυνατι θ χριςθ τουσ πζρα από τα όρια του μακιματοσ τθσ 
Λςτορίασ, διακεματικά ι ςε ςυνεργαςία με άλλεσ ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν 
για τθ δθμιουργία ενόσ ευρφτερου προγράμματοσ, ςε μακιματα 
εικαςτικϊν, κεάτρου, περιβάλλοντοσ, κοινωνικισ και πολιτικισ αγωγισ, και 
όπου αλλοφ κρίνει κατάλλθλο ο εκπαιδευτικόσ. 

Οι πρωτότυπεσ μουςειοςκευζσ τθσ ΕΦΑ Βοιωτίασ 

 Κατά τθν περίοδο 2012 ζωσ 2014 ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε από 
τθν Εωορεία Αρχαιοτιτων Βοιωτίασ μία ςειρά πρωτότυπων μουςειοςκευϊν 
με κζματα από τθν αρχαία Βοιωτία. κοπόσ αυτισ τθσ δράςθσ είναι θ 
προβολι του πολιτιςμοφ τθσ περιοχισ και θ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ 
ανάμεςα ςτο Μουςείο και ςτα χολεία με ευχάριςτο και δθμιουργικό 
τρόπο.  

Οι επιλεγμζνεσ κεματικζσ των μουςειοςκευϊν τθσ ΕΦΑ Βοιωτίασ 
παραπζμπουν ςε ςυγκεκριμζνα μνθμεία και ςθμαντικζσ πτυχζσ του αρχαίου 
πολιτιςμοφ τθσ Βοιωτίασ και ενκαρρφνουν τθν επίςκεψθ ςτα Μουςεία, τουσ 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και ςτισ υλλογζσ τθσ Βοιωτίασ.  

Δίνοντασ το ςτίγμα τθσ Βοιωτίασ ςτο γενικότερο ιςτορικό και 
πολιτιςτικό πλαίςιο, ευνοοφν τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςχετικά 
με τθν ιδιαίτερθ πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ περιοχισ. Αν και κεματικά 
ανεξάρτθτεσ, οι μουςειοςκευζσ μποροφν να αποτελζςουν και ζνα ςφνολο, 
μζςα από το οποίο προςεγγίηεται με νζα μζςα ο πολιτιςμόσ τθσ αρχαίασ 
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Βοιωτίασ. Μζχρι τϊρα ζχουν ςχεδιαςτεί τρεισ Μουςειοςκευζσ με τα εξισ 
κζματα: «Ο Κϊδων από το Καβίρειο», «Οι Κόρεσ τθσ Τανάγρασ», «Το 
Χωμάτινο Βιβλίο των Θεςπιϊν» (Συντονιςμόσ: Αλεξάνδρα Χαραμι, 
Προϊςταμζνθ ΕΦΑ Βοιωτίασ, Επιμζλεια μουςειοςκευϊν: Ακθνά Παπαδάκθ, 
Αρχαιολόγοσ ΕΦΑ Βοιωτίασ, Σχεδιαςμόσ & παραγωγι μουςειοςκευϊν: Πόπθ 
Γεωργοποφλου, Εκνολόγοσ – Μουςειολόγοσ). 

 

Παρουςίαςθ των μουςειοςκευϊν 

Ο Κϊδων από το Καβίρειο. 
 Απευκφνεται κυρίωσ ςτθν Γ'- Σ' Δθμοτικοφ & Α' Γυμναςίου. 
 Κζμα: Λερό Καβίρων κεϊν ςτθ Κιβα, Λατρείεσ και κρθςκευτικό 

ςυναίςκθμα ςτθν αρχαιότθτα. τοιχεία ενόσ αρχαίου ιεροφ. Άνκρωποσ 
& ωυςικό περιβάλλον. 

 υνάωεια: Μουςείο Κιβασ. Λερό Καβίρων (Καβίριο). 
 Σο Λερό των Καβίρων ςτθ Κιβα αποτελεί το κεντρικό κζμα τθσ ψθωιακισ 

παρουςίαςθσ,ενόσεπιδαπζδιουπαιχνιδιοφκαιάλλωνδραςτθριοτιτων. Πε
ριζχονται αντίγραωα καβιρικϊν αγγείων, puzzles, κάρτεσ ερωτιςεων, 
κ.α. 

 Σο υλικό ςτοχεφει ςτθ γνωριμία με πτυχζσ τθσ κακθμερινισ και 
κρθςκευτικισ ηωισ των ανκρϊπων τθσ Κιβασ του 5ου

 αι. π.Χ., αλλά και 
με τον ιδιαίτερο τφπο των καβιρικϊν αγγείων και άλλων ευρθμάτων που 
ιρκαν ςτο ωωσ ςε αυτό το Λερό. 

Υλοποιικθκε ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ διακρατικισ 
ςυνεργαςίασ FIRESENSE, 7nthFPW, 2009-2013. 

Οι Κόρεσ τθσ Τανάγρασ. 
 Απευκφνεται κυρίωσ ςτθ Γ' - Σ' Δθμοτικοφ, Αϋ Γυμναςίου. 
 Κζμα: αρχαία κοροπλαςτικι, πιλινα ειδϊλια «Σαναγραίεσ». 

Αρχαιοκαπθλία. 
 υνάωεια: Μουςείο χθματαρίου, Μουςείο Κιβασ, Σανάγρα. 
 Σα ονομαςτά πιλινα ειδϊλια τθσ Σανάγρασ αποτελοφν το κεντρικό κζμα 

ενόσ εικονογραωθμζνου παραμυκιοφ με θχογραωθμζνθ αωιγθςθ, 
ψθωιακισ παρουςίαςθσ και δραςτθριοτιτων δραματοποίθςθσ. Επίςθσ 
περιζχονται πιςτά αντίγραωα Σαναγραίων Κορϊν, υωάςματα για 
αρχαιοελλθνικι ενδυμαςία, καλοφπια για καταςκευι ειδωλίων, κ.α. 

 Σο υλικό ςτοχεφει ςτθ γνωριμία των μακθτϊν με τθν αρχαία Σανάγρα, 
τισ τεχνικζσ καταςκευισ και τα ιδιαίτερα αιςκθτικά ςτοιχεία των 
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Σαναγραίων κορϊν. Παράλλθλα προςβλζπει ςτθν εξοικείωςθ με τθν 
αρχαιοελλθνικι ενδυμαςία και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ για τθν 
προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.  

 Υλοποιικθκε με χορθγία τθσ εταιρείασ Coca - Cola 3E. 

 

Το χωμάτινο βιβλίο των Θεςπιϊν. 
 Απευκφνεται κυρίωσ ςτθ Γ' - Σ' Δθμοτικοφ, Αϋ Γυμναςίου. 
 Κζμα: Αρχαία Κεςπικι, Λςτορία τθσ Αρχαίασ Βοιωτίασ. Από τθν 

αναςκαωι ςτο Μουςείο: οι επαγγελματίεσ τθσ αναςκαωισ και των 
Μουςείων. χεδίαςε τθ δικι ςου ζκκεςθ. Σαωικά ζκιμα τθσ 
αρχαιότθτασ. Σο παρόν ςε ςχζςθ με το παρελκόν.  

 υνάωεια: Μουςείο Κιβασ, υλλογι Κεςπιϊν. Κεςπιζσ, Σρόπαιο 
Λεφκτρων. Κοιλάδα των Μουςϊν. 

 Θ αρχαία πόλθ των Κεςπιϊν και ο ρόλοσ τθσ ςτθν αρχαία Βοιωτία, 
κακϊσ και ο τρόποσ που θ ιςτορία μίασ περιοχισ αναδφεται μζςα από 
τισ αναςκαωζσ αποτελοφν το κεντρικό κζμα τθσ ψθωιακισ παρουςίαςθσ, 
παιχνιδιϊν, καταςκευϊν και δραςτθριοτιτων δραματοποίθςθσ. 
Περιζχονται και αντίγραωα αγγείων.  

 Σο υλικό ςτοχεφει ςτθ γνωριμία των μακθτϊν με τθν τοπικι ιςτορία των 
Κεςπιϊν και ςτθν εξοικείωςθ με το ζργο τθσ αρχαιολογικισ υπθρεςίασ.  

 Υλοποιικθκε ςτο ζργο «Καταςκευι οδοφ Καναβάρθ-Διαςταφρωςθ 
Θεςπιϊν-Δομβραίνα (Κορφνθ)-Θίςβθ-Πρόδρομοσ (με παράκαμψθ 
Δομβραίνασ)», Ε.Π. Περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ, ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

τόχοσ τθσ Εωορείασ Αρχαιοτιτων Βοιωτίασ είναι ςτα επόμενα χρόνια 
να εμπλουτιςτεί θ ςυλλογι με νζεσ μουςειοςκευζσ που κα καλφπτουν 
διαχρονικά και κεματικά περιςςότερεσ πτυχζσ του πολιτιςμοφ και τθσ 
ιςτορίασ τθσ Βοιωτίασ.  
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«Ο Κϊδων από το Καβίρειο» 

 

«Οι Κόρεσ τθσ Σανάγρασ» 
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«Σο χωμάτινο βιβλίο των Κεςπιϊν» 
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