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Κάλσ έλα ηαμίδη πξνο ηελ Δύβνηα.
Φηάλσ ...
εγώ, όπσο θαη ηόζνη άιινη:
έθαλαλ έλα απιό πέξαζκα,
επηζθέθηεθαλ ηνλ ηόπν κε ηε ζέιεζή ηνπο ή θαη ρσξίο απηή,
έκεηλαλ ιίγν, έκεηλαλ κηα δσή,
πίζηεςαλ ζε ζενύο, έθηηαμαλ ζπίηηα, ππνζηήξημαλ ηηο απόςεηο ηνπο,
νξγαλώζεθαλ θνηλσληθά, εθθξάζηεθαλ, αλέδεημαλ ή άιινηε δέρηεθαλ
εγέηεο,
ππέζηεζαλ απώιεηεο, δνύιεςαλ ηε γε, εθκεηαιιεύηεθαλ ηε ζάιαζζα,
κεηαλάζηεπζαλ, επέζηξεςαλ.
Έθηαζαλ ...
απηνί, ζηάζεθαλ ζην ζηελό ηνπ Δπξίπνπ,
αλαξσηήζεθαλ γηα ην πεξίεξγν θπζηθό θαηλόκελν,
καγεύηεθαλ θη εκπλεύζηεθαλ από ηνπο ζηξνβηιηζκνύο ησλ λεξώλ ηνπ.
Άιινη έζηεζαλ αγάικαηα ζηελ Αηδεςό,
ζεξαπεύηεθαλ από ηα ζεξκά λεξά πνπ ε γε αλαβιύδεη.
Βξίζθνκαη εδώ ...
γηα λα γλσξίζσ ηηο θνηλσλίεο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί θαη ζρεκαηίδνληαη ζε
απηόλ ηνλ ηόπν,
θάπνηα από ηα ζεκάδηα ηνπο πνπ θξάηεζε δσληαλά αλ θαη αιινησκέλα ν
ρξόλνο.
Βξίζθσ ηνλ εαπηό κνπ κέζα από ηελ αθήγεζε ηζηνξηώλ γηα ηα επξήκαηα
ηεο αξραηνινγίαο.
Σαπηίδνκαη, δηαθνξνπνηνύκαη – πξνζδηνξίδνκαη ηζηνξηθά.

Υαξαθηήξαο θαη ζηόρνη ηνπ κνπζείνπ
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Σν λέν αξραηνινγηθφ κνπζείν ηεο Υαιθίδαο, κε έδξα ηελ πξσηεχνπζα
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Βπβνίαο, είλαη πεξηθεξεηαθφ -θαιείηαη λα
θηινμελήζεη επξήκαηα απφ ην λεζί ηεο Βχβνηαο, ηηο βνησηηθέο αθηέο θαη ηε λήζν
θχξν- θαη δηαρξνληθφ -λα εθζέζεη πιηθφ πνπ αλάγεηαη απφ ηελ απψηαηε
Πξντζηνξία σο ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ Βιιεληθνχ θξάηνπο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ
αηψλα-, ζχκθσλα κε ηελ ΤΠ.ΠΟ./Α.Μ.Μ.Π.Κ./1177/40/9-1-2004, ε νπνία
εθδφζεθε κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Κεληξηθνχ Ώξραηνινγηθνχ
πκβνπιίνπ. Δ ππφ εθπφλεζε κειέηε απνζθνπεί ζην ζρεδηαζκφ κηαο κφληκεο
έθζεζεο πνπ ζα ππεξεηήζεη ην ραξαθηήξα ηνπ λένπ κνπζείνπ φπσο
πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ, πξνζδηνξίδνληαο ηηο βαζηθέο εθζεζηαθέο αξρέο, ην
πξνο έθζεζε αξραηνινγηθφ πιηθφ, ηα κέζα εξκελείαο απηνχ θ.ιπ.
Σν Μνπζείν ηεο Υαιθίδαο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεγάινπ αξραηνινγηθνχ
κνπζείνπ ζην θέληξν ηεο Βχβνηαο, ζπλδέεηαη αλαπφθεπθηα θαη κε ηα ινηπά
κηθξά ηνπηθά κνπζεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ήδε (ή ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζην κέιινλ)
ζηελ

Πεξηθεξεηαθή

Βλφηεηα

θαη

ζπλεπψο

αλαιακβάλεη

εμαξρήο

λα

δηαδξακαηίζεη θνκβηθφ ξφιν ζε έλα δίθηπν κνπζείσλ. Ο ξφινο απηφο
αλακέλεηαη λα απνθηήζεη ζαθέζηεξν πεξηερφκελν ζηελ πξάμε, κεηά ηελ
έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ κνπζείνπ, δεδνκέλνπ φηη κέρξη ζήκεξα δελ
έρεη απνδνζεί αλάινγνο ξφινο ζε πεξηθεξεηαθφ κνπζείν.
ηνπο βαζηθνχο ζηόρνπο ηεο κνπζεηαθήο παξέκβαζεο εληάζζεηαη
θαηαξράο ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Βχβνηαο κέζα απφ ηελ
επηζηεκνληθή εξκελεία ησλ πιηθψλ, πξσηίζησο, ηεθκεξίσλ. Βπξήκαηα απφ
θάζε γσληά ηεο Βχβνηαο αθεγνχληαη αλζξψπηλεο ηζηνξίεο πνπ αλάγνληαη απφ
ηελ Πξντζηνξία ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ σο ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ Βιιεληθνχ
θξάηνπο. Σν πεξηερφκελν ηεο κφληκεο έθζεζεο δελ ζηνρεχεη, σζηφζν, ζε κία
εμαληιεηηθή ρξνλνινγηθή θαη γεσγξαθηθή θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηεο Βχβνηαο,
νχηε ζε κία απνινγηζηηθή αλαζθφπεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ -φπσο απηά
απνηππψλνληαη

ζηα

αξραηνινγηθά

εχξεκαηα-

αιιά

ζηνλ

ζρνιηαζκφ

επηιεγκέλσλ πηπρψλ ηεο ηζηνξίαο ηεο κέζα απφ κηα δπλακηθή θνηλσληθή
εξκελεία ζεκαληηθψλ, δηαρξνληθά, δεηεκάησλ.
ΐαζηθφο επίζεο ζηφρνο είλαη ε παξνρή ελφο έγθπξνπ εξγαιείνπ γηα ηε
γλσξηκία κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ αιιά θαη κε ηηο κεζφδνπο πνπ γξάθεηαη ε
ηζηνξία θαη ηηο πεγέο απηήο, εθηφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, γηα ηε καζεηηθή θαη
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.
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Βπηπιένλ, ε δηακφξθσζε ελφο δσληαλνχ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ κε
πνηθηιία δξάζεσλ πνπ ζα αλαλεψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, γηα ηνπο
επηζθέπηεο ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο.
Σέινο, ζηνπο ζηφρνπο ηνπ λένπ κνπζείνπ είλαη θαη ε αλάδεημε ηνπ
θειχθνπο πνπ ην θηινμελεί σο επηζθέςηκνπ πιένλ κλεκείνπ ηεο λεφηεξεο
βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ηεο πφιεο. Μέζσ δε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ
νηλνπλεπκαηνπνηείνπ «Ώξέζνπζα», θηεξίνπ ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, γηα ηε
ζηέγαζε ηνπ λένπ κνπζείνπ, αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεπηαίνπ,
αλακέλεηαη ε αλαβάζκηζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ώγίνπ ηεθάλνπ, κε ηελ
έληαμε ζε απηήλ λέσλ ρξήζεσλ θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε καθξνπξφζεζκα
πνιενδνκηθψλ παξεκβάζεσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ ππνδνρή ησλ ελ δπλάκεη
επηζθεπηψλ, θαζψο θαη γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ λένπ κνπζείνπ-κλεκείνπ κε ηα
άιια πεξί απηνχ ηζηάκελα ή θαη ήδε αλαδεδεηγκέλα κλεκεία.
Βίλαη αθφκε επηζπκεηφ ην λέν κνπζείν λα απνηειέζεη ζεκείν ζπλάληεζεο
θαη αλαθνξάο γηα ηνπο Υαιθηδείο, αιιά θαη ρψξν έξεπλαο θαη ζπδήηεζεο γηα
ζέκαηα ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη αξραηνινγίαο. Σαπηφρξνλα, λα ζπκκεηέρεη
ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηφπνπ, αλαπηχζζνληαο
έλαλ επίζεκν ιφγν γηα ην παξειζφλ θαη εληζρχνληαο ην δηάινγν παξειζφληνοπαξφληνο. Βπίζεο, λα ιεηηνπξγήζεη σο ππμίδα πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ
επηζθεπηψλ ηεο Βχβνηαο θαη σο πεγή πιεξνθφξεζεο γηα πεξαηηέξσ
πεξηήγεζε ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν θαη ηα κλεκεία ηνπ.
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Σν θηήξην ηνπ κνπζείνπ

Σν κνπζείν ζα ζηεγαζηεί ζε βηνκεραληθφ θηήξην ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ
αηψλα, θεξπγκέλν κλεκείν πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο (ΦΒΚ ΐ' 45/22.01.1979)
θαη ηεθκήξην ηεο ζεκαληηθήο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πφιεο θαηά ηνλ
πξνεγνχκελν αηψλα. Πξφθεηηαη γηα ην εξγνζηάζην νηλνπλεπκαηνπνηίαο κε ηελ
επσλπκία «Ώξέζνπζα Ώ.Β.», ηδηνθηεζίαο ησλ Ώθψλ Γάρνπ θαη ηνπ Υξ.
Ααβνπξηδίθα, πνπ θαηάγνληαλ απφ ηελ Κάξπζην, ην νπνίν ζηακάηεζε λα
ιεηηνπξγεί νξηζηηθά ην 1980. Με δεδνκέλν ηνλ κλεκεηαθφ ηνπ ραξαθηήξα ζα
απνηειέζεη θαη ην ίδην έθζεκα ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο.
Δ «Ώξέζνπζα» πεξηήιζε ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ,
φπσο

δηαπηζηψλεηαη

θαη

απφ

ην

Βλεκεξσηηθφ

Αειηίν

ηνπ

Σερληθνχ

Βπηκειεηεξίνπ ζηηο 23-2-2004, νπφηε ην ΤΠΠΟ δηαθήξπμε ηελ εθπφλεζε
κειέηεο κε ζθνπφ ηελ «επηζθεπή θαη κεηαηξνπή ηνπ θηηξίνπ Ώξέζνπζα ζηε
Υαιθίδα ζε δηαρξνληθφ κνπζείν».
Σν Μάην ηνπ 2009, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, θαη θαηφπηλ
αξρηηεθηνληθνχ

δηαγσληζκνχ,

εγθξίζεθε

ε

αλάζεζε

εθπφλεζεο

ηεο

αξρηηεθηνληθήο, ζηαηηθήο, γεσηερληθήο, ειεθηξνκεραλνινγηθήο κειέηεο, θαζψο
θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ζηα ζπκπξάηηνληα γξαθεία
«Μέηξνλ ΟΒ – Κ. θξνπκπέινο-Ώ. ΐηθέιαο & πλεξγάηεο Ο.Β. – Γ.
Μπνπξφιηαο». Με ηελ νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο κειέηεο απηήο ην Μάην ηνπ
2011, ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ θηεξίνπ θαη ηεο πξνζζήθεο λένπ
θηεξίνπ ζε απηφ εληάζεθε ζην ΒΠΏ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 θαη
δεκνπξαηήζεθε κε πξνυπνινγηζκφ 9.420.920 επξψ ην Μάξηην ηνπ 2013, κε
αλάδνρν ηελ ηερληθή εηαηξεία «ΏΚΣΧΡ».
Ο κνπζεηνινγηθφο θαη κνπζεηνγξαθηθφο ζρεδηαζκφο ηεο κφληκεο έθζεζεο
μεθίλεζε ην 2013 απφ ηηο ζπλαξκφδηεο ηφηε Βθνξείεο Ώξραηνηήησλ, ηελ ΕΏ'
Βθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Ώξραηνηήησλ, πνπ ζα απνηεινχζε θαη
ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ Μνπζείνπ, θαη ηελ 23ε Βθνξεία ΐπδαληηλψλ
Ώξραηνηήησλ, ζην πιαίζην ηνπ εληαγκέλνπ ζην ΒΠΏ έξγνπ: «Βπηζθεπή θαη
Μεηαηξνπή ηνπ Κηεξίνπ “Ώξέζνπζα” ζηε Υαιθίδα ζε Αηαρξνληθφ Μνπζείν».
ηελ εθπφλεζε ηεο κνπζεηνινγηθήο θαη κνπζεηνγξαθηθήο κειέηεο αθνξνχλ ηα
ππνέξγα:

«Οξγάλσζε ηεο κφληκεο έθζεζεο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ

Ώξραηνηήησλ, Ώ' Φάζε» (3ν)

θαη

«Οξγάλσζε ηεο κφληκεο έθζεζεο

ΐπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ, Ώ' Φάζε» (4ν).
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ην θεληξηθφ παιαηφ θηήξην θαη ζην λφηην πξφζθηηζκα απηνχ εληάζζνληαη
νη θαζεαπηφ εθζεζηαθνί ρψξνη, νη νπνίνη εθηείλνληαη ζηηο δχν ζηάζκεο ηνπ
θηεξίνπ, θαζψο θαη ζε ελδηάκεζν παηάξη πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηκήκα απηνχ. Δ
ηξίηε ζηάζκε ηνπ παιαηνχ θηεξίνπ, ζην θέληξν ηεο, δελ ζα είλαη πξνζβάζηκε
απφ ην θνηλφ, αιιά ππάξρεη ε πξφζεζε λα δηακνξθσζεί ζε ρψξν βηβιηνζήθεο
– αλαγλσζηεξίνπ, γηα ηηο αλάγθεο πξσηίζησο ηεο Τπεξεζίαο, κε δπλαηφηεηα
σζηφζν λα κπνξεί λα ππνδέρεηαη θαη επηιεγκέλν εηδηθφ θνηλφ. Πξέπεη λα
επηζεκαλζεί φηη ν επηζθέπηεο εηζέξρεηαη ζηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο
θηλνχκελνο θαηαξράο ππνρξεσηηθά πξνο ηε δεμηά πηέξπγα ηνπ θηίζκαηνο θαη
αθνινπζεί καθξά πνξεία ζηνπο νξφθνπο πξηλ θαηαζηεί δπλαηή ε έμνδφο ηνπ.
Σν λεψηεξν θηίζκα (πξνζζήθε) ζα ζηεγάζεη ηηο βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο
ηνπ κνπζείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βαζηθψλ ππνδνκψλ γηα ηνπο επηζθέπηεο
(θαθέ, πσιεηήξην, αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, γξαθεία, εξγαζηήξηα
ζπληήξεζεο, απνζήθεο).
Σέινο, ην κνπζείν πεξηβάιιεηαη απφ έλαλ εθηεηακέλν αχιεην ρψξν, ν
νπνίνο ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ.
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Σα εθζέκαηα

Με

δεδνκέλν

φηη

ην

λέν

Ώξραηνινγηθφ

Μνπζείν

Υαιθίδαο

ζα

ππνθαηαζηήζεη πιήξσο ην πθηζηάκελν, ζηελ έθζεζε εληάρζεθε θαηαξράο
κεγάιν κέξνο ησλ αξραίσλ εθζεκάησλ, πξντζηνξηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρξφλσλ,
πνπ εθηίζεληαη κέρξη ζήκεξα ζην ππάξρνλ κνπζείν ηεο πφιεο, ζην λενθιαζηθφ
θηήξην ηεο νδνχ Βι. ΐεληδέινπ. Βπηπξφζζεηα, επηιέρζεθε κεγάινο αξηζκφο
λέσλ επξεκάησλ απφ παιαηέο θαη πξφζθαηεο αλαζθαθέο απφ δηάθνξεο ζέζεηο
ηεο Βχβνηαο, ησλ βνησηηθψλ αθηψλ θαη ηεο θχξνπ, πνπ βξίζθνληαλ ζηηο
απνζήθεο ησλ Βθνξεηψλ ηεο πεξηνρήο (ΕΏ' ΒΠΚΏ, 23ε ΒΐΏ θαη, ζε φηη αθνξά
παιαηφηεξεο αλαζθαθέο, Θ' ΒΠΚΏ).
Δ επηινγή ησλ εθζεκάησλ έγηλε θαηαξράο κε θξηηήξην απηά λα είλαη φζν
ην δπλαηφ πην αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ δηαζέζηκνπ αξραηνινγηθνχ απνζέκαηνο
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Βπβνίαο, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε ηζηνξία ηεο
δηαρξνληθά. Έγηλε κάιηζηα πξνζπάζεηα λα θαιχπηνληαη ηζνκεξψο θαη ηζφηηκα
φιεο νη κεγάιεο ρξνληθέο πεξίνδνη. Πξσηαξρηθήο επίζεο ζεκαζίαο θξηηήξην
απνηέιεζε ε δπλακηθή θάζε επξήκαηνο σο πξνο ηελ ππνζηήξημε ηεο
εθζεζηαθήο

αθήγεζεο

ηεο

κφληκεο

έθζεζεο.

Ο

βαζκφο

δηαηήξεζεο

ζπλεθηηκήζεθε σο έλα βαζκφ, αιιά δελ έπαημε πξσηεχνληα ξφιν ζηελ επηινγή
ησλ εθζεκάησλ, θαζψο απνζπαζκαηηθά δηαηεξεκέλα επξήκαηα ζεσξήζεθαλ
ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά γηα ηελ εξκελεία ελφο ζέκαηνο. Σνλ θχξην φγθν ησλ
εθζεκάησλ

ζπληζηνχλ

αληηθείκελα

(γιππηά,

νη

αθφινπζεο

επηγξαθέο),

κεγάιεο

κεηάιιηλα

θαηεγνξίεο:
(νπιηζκφο,

καξκάξηλα
κηθξνηερλία),

λνκίζκαηα, πήιηλα (αγγεία, ζθεχε, εηδψιηα θ.ιπ.), νζηέηλα θαη νξγαληθά
θαηάινηπα (κηθξνηερλία, αξραηνδσνινγηθά δηαηξνθηθά θαηάινηπα).
Βηδηθή κλεία γίλεηαη ζε επηιεγκέλα εθζέκαηα πνπ πξνηείλεηαη λα
κεηαθεξζνχλ ζην λέν κνπζείν απφ άιιεο ζπιινγέο ηεο Βθνξείαο, δεδνκέλεο
ηεο

ζεκαζίαο

ηνπο

γηα

ηελ

ππνζηήξημε

ηεο

εθζεζηαθήο

αθήγεζεο.

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηξία γιππηά απφ ηελ “Έθζεζε αξρηηεθηνληθψλ
γιππηψλ” ζην θάζηξν ηνπ Καξάκπακπα ζηε Υαιθίδα – πιάθα κε παξάζηαζε
ηεο αλάιεςεο ηνπ Ώιεμάλδξνπ (11νο αη.) θαη δχν γιππηά κε νηθφζεκα
πξνεξρφκελα απφ θηήξηα ηεο Λαηηλνθξαηίαο.

Βπίζεο, γηα ηέζζεξα γιππηά

απφ ηελ Ώξραηνινγηθή πιινγή Ώηδεςνχ – ηξεηο επηηχκβηεο ζηήιεο θαη κία
αλαζεκαηηθή ζηήιε κε ζχκβνια ηνπ Δξαθιή.
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εκεηψλεηαη φηη πέξαλ ησλ εθζεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο
αξκφδηαο πιένλ γηα ηελ πεξηνρή ΒΦΏ Βπβνίαο, επειέγεζαλ σο εθζέκαηα θαη
αληηθείκελα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Βχβνηα αιιά αλήθνπλ ζήκεξα ζε
άιινπο θνξείο θαη κνπζεία ηεο Βιιάδαο ή θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη ηα νπνία ζα
κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηελ έθζεζε κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηνπ καθξνρξφληνπ
δαλεηζκνχ. Βηδηθφηεξα, έρνπλ ήδε γίλεη αηηήκαηα δαλεηζκνχ ζηα αθφινπζα
ειιεληθά κνπζεία θαη ππεξεζίεο:
Άκεζε ήηαλ ε αληαπφθξηζε ηεο Βθνξείαο Ώξραηνηήησλ ΐνησηίαο, ε
νπνία δέρηεθε λα παξαρσξήζεη 22 αληηθείκελα απφ παιαηέο αλαζθαθέο ζηηο
ζέζεηο Ρηηζψλα θαη Ώπιίδα ζηηο βνησηηθέο αθηέο, πνπ σο πεξηνρέο αλήθνπλ
ζηελ επνπηεία ηεο Βθνξείαο Ώξραηνηήησλ Βχβνηαο.
Θεηηθή ήηαλ θαη ε απφθξηζε ηεο Βθνξείαο Παιαηναλζξσπνινγίαο –
πειαηνινγίαο Ννη. Βιιάδνο ζηελ παξαρψξεζε ηεζζάξσλ αληηθεηκέλσλ ηεο
Νενιηζηθήο θαη Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ απφ ην ζπήιαην ηεο Ώγίαο
Σξηάδαο Καξχζηνπ, γηα ηελ πιεξέζηεξε ζηειέρσζε ησλ αληίζηνηρσλ θάζεσλ
ζηελ έθζεζε ηνπ κνπζείνπ.
Οκνίσο, πνιχ ζεκαληηθή ήηαλ θαη απφ πιεπξάο Βζληθνχ Ώξραηνινγηθνχ
Μνπζείνπ ε παξαρψξεζε πέληε κνιχβδηλσλ ειαζκάησλ απφ ηα ηχξα
Βπβνίαο

κε

ηνλ

καθξνρξφλην

δαλεηζκφ

(ΤΠΠΟΏ/ΓΑΏΠΚ/ΑΜ/ΣΏΜ/19719/10926/737/442), αλ θαη δειψζεθε αδπλακία
απφ πιεπξάο ηνπ ΒΏΜ λα παξαρσξήζεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ ησλ αληηθεηκέλσλ
απφ ηελ ζεκαληηθή ηαθή ζηε ζέζε Σνχκπα ζην Λεπθαληί.
Ώπφ ην Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν παξαρσξήζεθε θσηνγξαθηθφ πιηθφ δχν
λνκηζκάησλ ηεο Βχβνηαο, σζηφζν, γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ εχξεκα, έλα
ράιθηλν ηάιαλην, απφ ηα 16 πνπ θπιάζζνληαη ζηηο ζπιινγέο ηνπ, θαη απνηειεί
ζηαζκφ γηα ηε κεηαιινηερλία ηεο Βχβνηαο (κε ηελ εηζαγσγή ραιθνχ απφ ηελ
Κχπξν ζηνπο πξψηκνπο κπθελατθνχο ρξφλνπο) δελ ππήξμε ζεηηθή απάληεζε.
Δ Βθνξεία καο πηζηεχεη φηη ην ζέκα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί.
Σν Βζληθφ Εζηνξηθφ Μνπζείν, νκνίσο, δελ αληαπνθξίζεθε ζην αίηεκά καο
γηα παξαρψξεζε κηθξνχ αξηζκνχ νπιηζκνχ ή αθφκα θαη ελφο (1) κφλν
ζπκβνιηθνχ αληηθεηκέλνπ, απφ ηε ζπιινγή ησλ Μεζαησληθψλ Βλεηηθψλ
Κξαλψλ ηνπ 14νπ θαη 15νπ αη., πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε Υαιθίδα1.

1

Πξφθεηηαη γηα ζχλνιν γλσζηφ σο “Οπιηζκφο ηεο Υαιθίδαο”, πνπ απνθαιχθζεθε ηπραία, ζε
κηα θξχπηε ησλ ηεηρψλ γχξσ ζην 1840. άθθνη κε παλνπιίεο, θξάλε, ηξηβφινπο θαη άιια φπια
ηηαιηθήο θπξίσο πξνέιεπζεο, είραλ απνθξπβεί πξνθαλψο πξηλ ηελ Οζσκαληθή θαηάιεςε ηεο
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Φσηνγξαθηθφ πιηθφ έρεη δεηεζεί θαη απφ άιια κνπζεία, φπσο π.ρ. απφ
ην Μνπζείν Μπελάθε.

Πξσηνβάζκηεο ζπλελλνήζεηο γηα καθξνρξφλην δαλεηζκφ έρνπλ γίλεη θαη
κε δχν Μνπζεία ηνπ εμσηεξηθνχ (ΐξεηαληθφ Μνπζείν, Μνπζείν Ashmolean),
φπνπ θπιάζζεηαη ηκήκα ηνπ ιεγφκελνπ «Θεζαπξνχ ηεο Υαιθίδαο»2. Ώπφ απηά
ηα κνπζεία ππάξρεη ε πξφζεζε δαλεηζκνχ αληηθεηκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηνλ ιεγφκελν «ζεζαπξφ ηεο Υαιθίδαο».
Οη γλψζεηο καο γηα ηνλ «ζεζαπξφ» θαη ηε δηαδξνκή ηνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ αιιεινγξαθία κεηαμχ ηνπ Παχινπ Λάκπξνπ (1820-1887) λνκηζκαηνιφγνπ, ζπιιέθηε θαη έκπνξνπ αξραηνηήησλ ζηελ Ώζήλα- θαη ηνπ
ζπιιέθηε δαθηπιηδηψλ Charles Drury Fortnum, απφ ηελ νπνία καζαίλνπκε φηη ν
ζεζαπξφο βξέζεθε ηελ δεθαεηία 1870, θαηά ηελ εθζθαθή ζε ζπίηη εληφο ησλ
ηεηρψλ ηεο παιηάο πφιεο ηεο Υαιθίδαο. Σειηθά ν Fortnum αγφξαζε είθνζη έλα
δαθηπιίδηα, ηα νπνία θαη δψξηζε καδί κε νιφθιεξε ηελ ζπιινγή ηνπ ζην
Ashmolean Museum, κεηά απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ επηκειεηή ηνπ Μνπζείνπ,
Sir Arthur Evans, κε ηνλ νπνίν ν Fortnum ήηαλ νηθνγελεηαθφο θίινο. Σα
ππφινηπα αληηθείκελα ηνπ ζεζαπξνχ πσιήζεθαλ ζε δηαδνρηθέο θάζεηο ζε
δηάθνξνπο ζπιιέθηεο. ην Ώξρείν Fortnum ππάξρεη αγγειηήξην πσιήζεσλ ηνπ
νίθνπ Λάκπξνπ κε ιίζηα αληηθεηκέλσλ, ζηα νπνία ν ζπιιέθηεο ζεκείσλε πνηα
πξνέξρνληαη απφ ηελ Υαιθίδα. Ο Augustus Woolaston Franks, επίζεο
ζπιιέθηεο θαη επηκειεηήο ηνπ ΐξεηαληθνχ Μνπζείνπ, αγφξαζε έλα ζχλνιν
αληηθεηκέλσλ

ηνπ

ζεζαπξνχ,

πεξίπνπ

εμαθφζηα

πελήληα

κεκνλσκέλα

αληηθείκελα, ηα νπνία θαη θιεξνδφηεζε ζην Μνπζείν (Franks Bequest). H ηχρε
ησλ ππνινίπσλ αληηθεηκέλσλ είλαη άγλσζηε, φπσο επίζεο θαη ν αθξηβήο
αξηζκφο ηνπο.

Υαιθίδαο γηα λα κελ πέζνπλ ζηα ρέξηα ησλ ερζξψλ
2
Σν ζχλνιν απηφ ζπληζηά έλα εθ ησλ ηξηψλ ζεκαληηθψλ ζπλφισλ αληηθεηκέλσλ (”ζεζαπξνί”)
πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηελ πεξίνδν ακέζσο πξηλ ηελ πνιηνξθία θαη θαηάιεςε ηεο πφιεο απφ
ηνπο Οζσκαλνχο ην 1471. Οη θάηνηθνη κπξνζηά ζηνλ ελδερφκελν θίλδπλν απέθξπςαλ ηα
ππάξρνληά ηνπο κε ηε ειπίδα λα ηα αλαθηήζνπλ φηαλ ν ερζξφο ζα είρε ππνρσξήζεη, θάηη πνπ
πνηέ δελ ζπλέβε. Καη ηα ηξία ζχλνια δείρλνπλ ηε κεγάιε επκάξεηα ηεο πφιεο, ηνλ
θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα, ηελ πνιπεζληθή ηεο ηαπηφηεηα. Σν πξψην, γλσζηφ σο „Θεζαπξφο
ηεο Υαιθίδαο‟ απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 650 ρξπζά θαη επίρξπζα αληηθείκελα: θνζκήκαηα,
αληηθείκελα έλδπζεο (δψλεο, θνπκπηά, επηξάκκαηα) θαη έλα πηάην, απνθαιχθζεθε ζηα ηέιε ηνπ
νπ
19 αηψλα θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ζηα αγγιηθά κνπζεία Ashmolean θαη ΐξεηαληθφ. Σα άιια δχν
είλαη ν ιεγφκελνο “νπιηζκφο ηεο Υαιθίδαο”, θαη ν ζεζαπξφο 4.800 βελεηζηάληθσλ λνκηζκάησλ
ηεο επνρήο, γλσζηψλ σο torneselli, πνπ βξέζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο ηε δεθαεηία ηνπ
1980 θαη ζήκεξα είλαη δηαζθνξπηζκέλνο ζε ηδησηηθέο ζπιινγέο
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Σν θαηά πφζν νη ελέξγεηεο ηνπ Λάκπξνπ ήηαλ ζχλλνκεο επηδέρεηαη
ακθηζβήηεζεο: ν ίδηνο παξαδέρεηαη ζε επηζηνιή φηη νη ελέξγεηέο ηνπ δελ
ζπλάδνπλ πάληα κε ηνλ λφκν, ρσξίο φκσο λα εμεγεί ηη ζεκαίλεη απηφ.
Βπηπξφζζεηα ην αγγειηήξην ηεο πψιεζεο δείρλεη φηη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο
γίλνληαλ ηφηε ειεχζεξα θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Οη δχν ζπιιέθηεο αγφξαζαλ
ηα αληηθείκελα θαη ηα δψξηζαλ ρσξίο πνηέ λα ακθηζβεηεζεί ε λνκηκφηεηα ησλ
ελεξγεηψλ ηνπο.
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Αξρέο εθζεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ

Οξίδνληαη εμαξρήο νη αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο, νη νπνίεο
νδήγεζαλ ηελ νκάδα εξγαζίαο θαηά ην κνπζεηνινγηθφ-κνπζεηνγξαθηθφ
ζρεδηαζκφ (λνεκαηηθφ θαη ρσξηθφ) ελψ παξάιιεια έπξεπε λα
ππνζηεξηρζνχλ απφ απηφλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν ηδηαίηεξνο
ραξαθηήξαο ηεο λέαο έθζεζεο:
1. Δ έθζεζε αθνξά ηελ ηζηνξία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο
Βπβνίαο, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε θχξνο θαη ηκήκα ησλ ΐνησηηθψλ
αθηψλ. Εδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηελ ηζηνξία ηεο Υαιθίδαο θαη ζην
πνιηηηζκηθφ ηεο απφζεκα, σο έδξα ηνπ κνπζείνπ.
2. Σν θηήξην-κλεκείν πνπ ζηεγάδεη ηελ έθζεζε απνηειεί θαη απηφ
έθζεκα. Δ ηζηνξία ηνπ ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλε
εθζεζηαθή

ελφηεηα,

ελψ

ν

επηζθέπηεο

ζα

γλσξίδεη

ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, παξάιιεια κε ηελ πνξεία ζηελ έθζεζε. Καζψο ην
ίδην ην θέιπθνο ηνπ κνπζείνπ αληηκεησπίδεηαη σο έθζεκα θαη κπνξεί λα
απνηειέζεη αλεμάξηεην απφ ηε κνπζεηαθή έθζεζε ζέκα επίζθεςεο, ζα
παξακείλεη θαηά ην δπλαηφλ ειεχζεξν απφ ηηο εθζεζηαθέο θαηαζθεπέο.
Φπζηθά, ε ίδηα ε αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε κνπζείν
έρεη πξνζζέζεη ζηνλ ρψξν μέλα πξνο ηελ αξρηθή ηνπ ιεηηνπξγία
ζηνηρεία, αιιά ηα βαζηθά κνξθνινγηθά ηνπ δεδνκέλα παξακέλνπλ
αλαγλσξίζηκα.
3. Δ έθζεζε πξνθξίλεηαη λα έρεη αθεγεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ην
αξραηνινγηθφ πιηθφ νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο ζεκαηηθέο
ελφηεηεο: 1) Πνιηηεηαθή Οξγάλσζε, 2) Οηθνλνκία, 3) Λαηξεία θαη 4)
Σαπηφηεηεο. Θεκαηηθή είλαη θαη ε Βηζαγσγή ηεο έθζεζεο, ελψ σο
ηδηαίηεξν ζέκα αλαπηχζζεηαη θαη ε ηζηνξία ηνπ θειχθνπο – κλεκείνπ. ην
πιαίζην θάζε κεγάιεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ηα εθζέκαηα παξνπζηάδνληαη
αλά ρξνληθέο πεξηφδνπο [Παιαηνιηζηθή, Νενιηζηθή, Πξψηκε επνρή ηνπ
Υαιθνχ, Μέζε επνρή ηνπ Υαιθνχ, Όζηεξε επνρή ηνπ Υαιθνχ,
Γεσκεηξηθή, Ώξρατθή, Κιαζηθή, Βιιεληζηηθή, Ρσκατθή (σο ηνλ 7 ν αη. κ.Υ.
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

Τζηεξνξσκατθήο,
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δειαδή),

ΐπδαληηλή,

Λαηηλνθξαηία, Οζσκαληθή]. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη ζεκαηηθέο δελ
αληηπξνζσπεχεηαη απφ εθζέκαηα φισλ ησλ πεξηφδσλ, εμαηηίαο ηεο
απνπζίαο αξραηνινγηθψλ καξηπξηψλ γηα φιεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο.
εκεηαθά, γίλνληαη ππαηληθηηθέο αλαθνξέο ζην ζήκεξα.
Ο αθεγεκαηηθφο απηφο ραξαθηήξαο θαιχπηεη ηαπηφρξνλα δχν
άμνλεο αλάπηπμεο ηεο πιεξνθνξίαο. Ο πξψηνο εζηηάδεη ζε εθείλεο ηηο
πηπρέο ηνπ πνιηηηζκηθνχ απνζέκαηνο ηεο Βχβνηαο, πνπ αθνξνχλ ζηηηο
πξναλαθεξζείζεο κεγάιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, θαη ηελ θαζηζηνχλ κέξνο
κίαο επξχηεξεο αλά πεξίνδν ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο δεχηεξνο
ζηνρεχεη λα αλαδείμεη αξραηνινγηθά δεδνκέλα θαη ζχλνια πνπ
επηηξέπνπλ λα πξνζεγγίζνπκε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο Βχβνηαο ζε ζρέζε
κε ηηο άιιεο πεξηνρέο. Βηδηθφηεξα εμεηάδνληαη έμη ηδηαίηεξα ππνζέκαηα (1.
Λεπθαληί,

2. Ώπνηθηζκφο-Ώιθάβεην,

3.

Νεγξνπφληε-Βγξηκπφδ,

4.

Λειάληην πεδίν, 5. Παιακάξη, 6. Ώπιίδα), αθεγεκαηηθά εληαγκέλα ή
ζπζρεηηδφκελα κε ηηο θαηάιιειεο θαηά πεξίπησζε πξναλαθεξζείζεο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ηα νπνία θαη ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ θάζε άιιε
πεξηνρή ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ.
4. Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα αλάγνληαη ζε εθζέκαηα κε βάζε ηε
ζεσξεηηθή παξαδνρή φηη έρνπλ δπλάκεη πνιιαπιέο εξκελείεο /
αλαγλψζεηο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ έληαμε νκνεηδψλ επξεκάησλ ζε
δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο εθζεζηαθέο ελφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, κία ιεπίδα
νςηαλνχ απφ ηε Μήιν ηεο Νενιηζηθήο πεξηφδνπ κηιάεη γηα ηελ θνηλή
πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα επξείαο πεξηνρήο, ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ε
Βχβνηα, αιιά απνηειεί θαη ηεθκήξην ηνπ γεσξγηθνχ ηξφπνπ δσήο ηεο
πεξηφδνπ θαζψο θαη έλδεημε νξγάλσζεο ζαιάζζηνπ ηαμηδηνχ γηα ηελ
πξνκήζεηα απηήο. Έλα λφκηζκα θιαζηθψλ ρξφλσλ απνηειεί ζχκβνιν
θνηλήο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ησλ επβντθψλ πφιεσλ, αιιά δπλάκεη θαη
έλδεημε αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο. Καη πφζεο αθφκε εξκελείεο... Έηζη
αλαδεηθλχεηαη ε εξκελεπηηθή δχλακε ησλ πιηθψλ θαηαινίπσλ.
5. Δ ρσξνζέηεζε ηεο εηζαγσγηθήο ελφηεηαο θαη ησλ ζεκαηηθψλ
ελνηήησλ ηεο έθζεζεο γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα δηαηεξνχλ ηε λνεκαηηθή
ηνπο απηνηέιεηα θαη ηε ρσξηθή ηνπο απηνλνκία, πξνθεηκέλνπ λα
παξέρεηαη ζηνλ επηζθέπηε ε δπλαηφηεηα γηα πνιιέο, δηαθνξεηηθέο σο
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πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηε δηάξθεηα, πνξείεο επίζθεςεο. Δ λνεκαηηθή
θαη ρσξηθή απηνηέιεηα εθαξκφδεηαη θαη ζε επίπεδν ζεκαηηθψλ ή
ρξνληθψλ ππνελνηήησλ θαη εληφο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, κε
απνηέιεζκα ν επηζθέπηεο λα κπνξεί λα νξγαλψζεη ηελ επίζθεςή ηνπ
είηε κε ρξνληθφ είηε κε ζεκαηηθφ θξηηήξην. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη
απαξαίηεηα κία ζπλερφκελε εθζεζηαθή αθήγεζε θαη επνκέλσο κία
ππνρξεσηηθή πνξεία επίζθεςεο ζηα ηξία εθζεζηαθά επίπεδα ηνπ θηεξίνπ
(ηζφγεην, παηάξη, πξψηνο φξνθνο). Δ δπλακηθή απηήο ηεο εθζεζηαθήο
αξρήο έγθεηηαη ζηελ παξνρή απηνλνκίαο ζηνπο επηζθέπηεο, ζηελ επειημία
θίλεζήο ηνπο ζην ρψξν ζε πεξηπηψζεηο πνιπθνζκίαο (θπξίσο ησλ
νξγαλσκέλσλ νκάδσλ) θαη ζην ελδηαθέξνλ πξνζσπηθφ εξκελεπηηθφ
απνηέιεζκα, πνπ δχλαηαη λα πξνθχςεη κέζα απφ ηνπο πνιιαπινχο
ζπλδπαζκνχο ησλ ζεκάησλ. Βπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ παηαξηψλ σο
δίνδνη πνξείαο ηνπ επηζθέπηε θαη ε ιεηηνπξγεία ηνπο σο εθζεζηαθνί
ρψξνη, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα επφπηεπζεο ηνπ ηζνγείνπ ηνπ θηεξίνπ.
Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηειεπηαίνπ, ζεκεηψλεηαη φηη δελ ζα ηνπνζεηεζνχλ
εθζέκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηεζαίνπ, ψζηε λα επλνείηαη θαη λα
δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζηα ζεκεία ζέαζεο.
6. Δ εηζαγσγηθή ελφηεηα νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ απηνηέιεηά ηεο θαη γηα
ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη ζα πινπνηεζεί ζε πξψηε θάζε, φπσο θαη ηκήκα ηεο
έθζεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ην θηήξην θαη ηε «κπζνινγία» ηνπ νλφκαηφο ηνπ.

7. Σν ζχλνιν ηεο έθζεζεο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ
επηζθέπηε ηεο Βχβνηαο: πιεξνθνξεί θαη πξνηξέπεη γηα πξαγκαηηθή
επίζθεςε ζην ζχγρξνλν αξραηνινγηθφ απφζεκα, ζηελ πνιηηηζκηθή
θιεξνλνκηά ησλ πεξηνρψλ πνπ ζπλαπνηεινχλ ηελ Πεξηθεξεηαθή
Βλφηεηα Βχβνηαο.
8.
επνπηηθφ

Υξεζηκνπνηνχληαη
πιηθφ,

ζθελνγξαθηθνχ

πνηθίια

πιεξνθνξηαθά
ραξαθηήξα,

εξκελεπηηθά
βίληεν,

«εθζέκαηα»

κέζα

εηθαζηηθέο

(ζπκβαηηθφ
παξεκβάζεηο

βησκαηηθήο

δξάζεο,

δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο), ψζηε λα θαιπθζνχλ πνηθίιεο νκάδεο
επηζθεπηψλ θαη κε δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο, ελδηαθέξνληα, πξνηηκήζεηο,
ηξφπνπο πξφζθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο.
9. Σν ζπκβαηηθφ επνπηηθφ πιηθφ, νη εξκελεπηηθέο πηλαθίδεο,
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δηαθξίλεηαη ζε ηξία επίπεδα πιεξνθφξεζεο: πηλαθίδεο κεγάισλ
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, πηλαθίδεο ππνζεκάησλ, πηλαθίδεο ηαπηφηεηαο
αληηθείκελνπ. Σν πξψην επίπεδν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαη σο νδεγφο
ζηελ πνξεία ηνπ επηζθέπηε, νπφηε ιακβάλεη εληαία κνξθνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά.
10. Ο επηζθέπηεο λα πξνζεγγίδεη θαη κε βησκαηηθφ ηξφπν ηε
ζεκαηηθή ησλ ελνηήησλ. ην πιαίζην απηφ εληάζζνληαη ζηελ έθζεζε θαη
ζχγρξνλεο δξάζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ ν επηζθέπηεο ιακβάλεη
πεξηζζφηεξεο

πιεξνθνξίεο

γηα

ηελ

αληίζηνηρε

ζεκαηηθή,

ελψ

ηαπηφρξνλα κε ηηο δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζην παξφλ, εληφο ηνπ
Μνπζείνπ, ππεξεηεί θαη απνζαθελίδεη πηπρέο απηήο ηεο ζεκαηηθήο, πνπ
βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζην ζήκεξα.
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ελάξην ηεο έθζεζεο

Δ κειέηε απηή επηθεληξψλεηαη ζην λνεκαηηθφ θαη ρσξηθφ
ζρεδηαζκφ ηεο κφληκεο έθζεζεο ηνπ κνπζείνπ, κέζσ ηεο νπνίαο
ζρνιηάδνληαη

ζηνηρεία

ηεο

ηζηνξίαο

ηεο

Βχβνηαο,

φπσο

απηά

εξκελεχνληαη απφ ην ζχγρξνλν αξραηνινγηθφ ιφγν. Βηδηθφηεξα,
παξνπζηάδεη θαηαξρήλ πηπρέο ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο
θαη ζξεζθεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ αξραίνπ θαη ηνπ κεζαησληθνχ
θφζκνπ, ζηνλ νπνίν ε Βχβνηα κεηέρεη, ηδσκέλεο κέζα απφ ηα πιηθά
ηεθκήξηα. Παξάιιεια αλαδεηθλχεη ηδηαίηεξεο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο
αξραηνινγίαο

ηεο

Βχβνηαο,

πνπ

ζπληζηνχλ κνλαδηθφ,

δηθφ

ηεο

ραξαθηεξηζηηθφ. Με βάζε απηή ηελ επηινγή, ινηπφλ, δηαθξίλνληαη, φπσο
πξναλαθέξζεθε, δχν άμνλεο αλάπηπμεο ηεο έθζεζεο, ζηνπο νπνίνπο ζα
ζηεξηρζεί

ε

εθζεζηαθή

αθήγεζε

θαη

ζπλαθφινπζα

ν

ρσξηθφο

ζρεδηαζκφο: (α) ζέκαηα πνπ εληάζζνπλ ηελ Βχβνηα ζε επξχηεξεο
πνιηηηζκηθέο ελφηεηεο αλά ρξνληθή πεξίνδν θαη (β) αξραηνινγηθά
δεδνκέλα πνπ ηελ έθαλαλ λα μερσξίδεη ζην παξειζφλ ή ηελ θαζηζηνχλ
ζεκαληηθή γηα ηελ αξραηνινγηθή επηζηήκε ζήκεξα. Οη δχν άμνλεο
ζπλεμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο αθήγεζεο αλά επξεία ζεκαηηθή.
πγθεθξηκέλα ε εθζεζηαθή αθήγεζε αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ελφηεηεο,
ππνελφηεηεο θαη εηδηθά ζέκαηα, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο
πίλαθεο:

Δηζαγσγή
1. ν ηόπνο

Ζ Δύβνηα, δηαρξνληθόο πξννξηζκόο επίζθεςεο

ΑΗΘΟΤΑ 1 (ΕΟΓΒΕΟ)
1.1 Σν θαηλφκελν ηνπ Βπξίπνπ, έλα
δηαρξνληθφ αμηνζέαην
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1.2 Δ Ώηδεςφο, έλαο ηαμηδησηηθφο
πξννξηζκφο

2. ν ρξόλνο

Ο άλζξσπνο βιέπεη ηνλ άλζξσπν. ινη ίδηνη! Πφζν

δηαθνξεηηθνί!
ΑΗΘΟΤΑ 2 (ΕΟΓΒΕΟ)

1. Πνιηηεηαθή Οξγάλσζε
ΑΗΘΟΤΑ 2 (ΕΟΓΒΕΟ)
1.1. πζηήκαηα εμνπζίαο 3000 ρξόληα π.Υ. ;
1.1.1.

3200/3000

-2000

π.Υ.:

Σα

πξψηα ζπζηήκαηα εμνπζίαο απφ ην
3000 π.Υ.
1.1.2. 1600-1100 π.Υ.: Δ πεξίνδνο ησλ
ηζρπξψλ αλαθηφξσλ
1.2. Ζ κεηάβαζε από ηελ Πξντζηνξία ζηελ Ηζηνξία

Δηδηθό ζέκα:

Ώπφ ηελ Πξντζηνξία ζηελ Εζηνξία
ρσξίο ηνκή, κε ηζρπξνχο θπιεηηθνχο
άξρνληεο. Δ ηαθή ζην Λεπθαληί.

1.3. Ζ Πόιε-Κξάηνο: κία νιν-θαίλνπξηα πξόηαζε πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο!
1.3.1. Να είζαη ειεχζεξνο πνιίηεο
ζηελ αξραία Βιιάδα, κία αληξηθή
απνθιεηζηηθφηεηα
1.3.2. Οη ειεχζεξνη πνιίηεο
επηδεηθλχνπλ ηνλ πινχην ηνπο
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1.3.3. Τπήξραλ θαη άιιεο
θνηλσληθέο νκάδεο: κέηνηθνη, δνχινη,
θιεξνχρνη
Δηδηθό ζέκα:

ΑΗΘΟΤΑ 3 (ΠΏΣΏΡΕ ΏΕΘΟΤΏ 2)
ΑΠΟΗΚΗΜΟ-ΑΛΦΑΒΖΣΟ
Ώλαδεηείηαη λέα γε: Οη Βπβνείο
μεληηεχνληαη 2800 ρξφληα πξηλ

1.3.4. Σν πνιηηεηαθφ θαζεζηψο
αιιάδεη, νη ζεζκνί φκσο ηεο
θιαζηθήο Ώξραηφηεηαο επηβηψλνπλ

1.4. Από ηνπο πνιίηεο, ζηνλ έλαλ θη απόιπην κνλάξρε. «Δίκαη κνλνθξάηνξαο»:
βαζηιηάο, Καίζαξαο, Διέσ Θενύ Απηνθξάηνξαο, νπιηάλνο…
1.4.1. ΐαζηιεχο, ζηα ειιεληζηηθά
ρξφληα

1.4.2. Καίζαξαο, ζηε ξσκατθή
απηνθξαηνξία
1.4.3. Βιέσ Θενχ Ώπηνθξάηνξαο
ζην ΐπδάληην

1.5. «Δπξσπαίνη» επγελείο θπβεξλνύλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν

1.4.4. νπιηάλνο ζηελ Οζσκαληθή
απηνθξαηνξία

2. Οηθνλνκία
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ΑΗΘΟΤΑ 4 (ΠΡΧΣΟ ΟΡΟΦΟ)

2.1. Ζ Γε πεγή δσήο, πεδίν δηεθδίθεζεο!
ΑΗΘΟΤΑ 4Α

2.1. Οηθνλνκία θαη παξαγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο

Λειάληην πεδίνλ

Δηδηθό ζέκα:

1.Ο Λειάληηνο πφιεκνο.
2. Κεξακηθά εγαζηεξία κε πειφ απφ ην
Λειάληην πεδίν.

2.2. Ζ εμόξπμε θαη ε δηαθίλεζε πξώησλ πιώλ
ΑΗΘΟΤΑ 4Β
Παιακάξη: εκπνξείνλ ραιθνύ

Δηδηθό ζέκα:

2.2.1. Βξγαζηήξηα κεηάιισλ.
2.2.2. Κεξακηθά Βξγαζηήξηα.
2.2.3. Βξγαζηήξηα καξκάξνπ.

2.3 Δπβντθόο έλαο αζθαιήο δξόκνο
ΑΗΘΟΤΑ 4Γ
2.3.1. Ληκάληα, εκπνξηθνί ζηαζκνί.
Δηδηθό ζέκα:

Negroponte: έλα δηεζλέο ιηκάλη
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Ηζηνξία ηνπ θηεξίνπ-κλεκείνπ-κνπζείνπ3
ΑΗΘΟΤΑ 5 (ΠΏΣΏΡΕ ΏΕΘΟΤΏ 6)
1. «Αξέζνπζα», έλαο κύζνο έλα όλνκα
2. Σν επξσπατθό θαηλόκελν ηεο εθβηνκεράληζεο
2.1. Ο Άγηνο ηέθαλνο, κηα
βηνκεραληθή γεηηνληά ηεο Υαιθίδαο
2.2. Ο αλζεξφο θιάδνο ηεο
Υαιθηδατθήο πνηνπνηίαο

3. ΑΡΔΘΟΤΑ. «Νένλ βηνκεραληθόλ θαηάζηεκα Αδειθώλ Εάρνπ»
3.1. Δ καθξφπλνε ηζηνξία ηνπ θηεξίνπ
3.2. Δ αξρηηεθηνληθή ηνπ εξγνζηαζίνπ
3.3. Γξακκή παξαγσγήο θαη
κεραλήκαηα

3. Λαηξεία
ΑΗΘΟΤΑ 7 (ΕΟΓΒΕΟ)
3.1. Άγλσζηεο δνμαζίεο, πηζαλέο πξαθηηθέο. Ζ Πξντζηνξία πνπ αλαδεηνύκε
3.1.1. Νενιηζηθή Βπνρή.

3.1.2. Πξψηκε επνρή ηνπ Υαιθνχ.
3.1.3. Όζηεξε επνρή ηνπ Υαιθνχ.

3.2 Μία πνιπζετζηηθή, ηειεηνπξγηθή ζξεζθεία κε πνιηηηθό ραξαθηήξα

3

Σν ζέκα ηεο Εζηνξίαο ηνπ θηεξίνπ ζπζρεηίδεηαη ρσξηθά θαη λνεκαηηθά κε ην ζέκαηνπ
απνηθηζκνχ (πξβι. θαη παξαθάησ), θαζψο θαη νη δχν αλαπηχζζνληαη ζην παηάξη, αιιά θαη
έρνπλ έλαλ θνηλφ αθεγεκαηηθφ θξίθν, απηφλ ηνπ κχζνπ ηεο Ώξέζνπζαο, κε ηηο πνιιαπιέο
εθδνρέο.
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3.2.1. Πνιπζετζκφο. Θενί θαη ήξσεο.
Δηδηθό ζέκα:

Ώπιηδία Άξηεκηο: ηφπνο θαη κχζνο
3.2.2. Σειεηνπξγίεο

3.3 Θξεζθεπηηθόο ζπγθξεηηζκόο ζε κία θνηλσλία πνπ αιιάδεη
3.3.1. Βηζαγσγή λέσλ ζεψλ
3.3.2. Θενπνίεζε ζλεηψλ
3.3.3. Βηζαγσγή κηαο λέαο ζξεζθείαο

3.4 Ζ επηθξάηεζε ηεο κνλνζετζηηθήο ζξεζθείαο
3.4. Βπηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ

4. Σαπηόηεηεο
Δ δηακφξθσζε ζε επξχηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θνηλψλ αλαγλσξίζηκσλ
θσδίθσλ πιηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε πνιηηηζκηθψλ δσλψλ.

ΑΗΘΟΤΑ 6 (ΕΟΓΒΕΟ)
4.1. Ζ ιηζνηερλία ελώλεη!
4.2. Πνιύηηκα θαη ηειεηνπξγηθά αγγεία γηα ηνπο ιίγνπο... ζην Αηγαίν
4.3. Αληηθείκελα εμνπζίαο από ην Αηγαίν θαη ηελ Δγγύο Αλαηνιή
4.4. Δπβντθή θεξακηθή ζε όιε ηε Μεζόγεην
4.5. Ζ Δύβνηα πηνζεηεί ην θπξίαξρν αηηηθό γνύζην...
4.6. Δξγαζηήξην γιππηηθήο ζην Θέκα ηεο Διιάδνο
4.7. «Απνηππώζεηο» ηεο θενπδαιηθήο Δπξώπεο
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4.8. Κνηλνί ηόπνη ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία
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Δξκελεπηηθά κέζα εθζεζηαθήο αθήγεζεο

Σν

κνπζεηνινγηθφ

νπηηθνπνηνχληαη

θαη

ζθεπηηθφ

εξκελεχνληαη

θαη
ζην

ην

ζελάξην

ρψξν

κε

ηεο
ηηο

έθζεζεο
αλάινγεο

κνπζεηνγξαθηθέο επηινγέο, ηηο αξρηηεθηνληθέο εθζεζηαθέο θαηαζθεπέο θαη
κία ζεηξά άιισλ κέζσλ, πνπ αλαιχνληαη εδψ, πξνθεηκέλνπ λα
ππνζηεξηρζεί ε αθήγεζε:
1 . πκβαηηθό, ζηαηηθό, επνπηηθό
Σν ζπκβαηηθφ επνπηηθφ πιηθφ έρεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: θαηεπζχλεη
ζην ρψξν, εηζάγεη κε ηίηινπο ηηο κεγάιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ηα εηδηθά
ζέκαηα θαη ηα ππνζέκαηα ηνπ ζελαξίνπ, παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη
εξκελείεο γηα ην παξειζφλ κέζα απφ γξαπηά θείκελα θαη εηθνλνγξαθηθφ
πιηθφ, ζρνιηάδεη κεκνλσκέλα αξραία αληηθείκελα ή θαη νκάδεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, δηαξζξψλεηαη ζηα αθφινπζα επίπεδα παξερφκελεο
πιεξνθνξίαο:
α. Σα ζχληνκα ζέκαηα ησλ εθζεζηαθψλ ελνηήησλ (1. Πνιηηεηαθή
Οξγάλσζε, 2. Οηθνλνκία, 3. Λαηξεία, 4. Σαπηφηεηεο) ζα ζεκαλζνχλ
επθξηλψο σο νλφκαηα-ιέμεηο ζηελ αξρή θάζε ελφηεηαο θαη ζην δάπεδν,
ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά.
β. Οη πξψηνπ επηπέδνπ εξκελεπηηθέο πηλαθίδεο πιεξνθφξεζεο
ησλ ελνηήησλ έρνπλ εηζαγσγηθφ ραξαθηήξα κε έλαλ ηίηιν-κήλπκα γηα ην
ζηίγκα ηνπ ζέκαηνο ηεο ελφηεηαο θαη, ίζσο, δηεπθξηληζηηθφ ππφηηηιν, ελψ
εκπεξηέρνπλ ζχληνκα δίγισζζα (ειιεληθά θαη αγγιηθά) θείκελα. Καηά ην
κνπζεηνγξαθηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο ιακβάλνπλ απνιχησο φκνηα φςε θαη
δηαζηάζεηο θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή θάζε ελφηεηαο. Καηά ην
κεηέπεηηα γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο ζα νκνηνκνξθεζνχλ θαη ζε φ,ηη
αθνξά ηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο εληφο ηνπο θαη ηε ρξήζε
ζηνηρείσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ εληνπηζκφ ηνπο απφ ηνλ επηζθέπηε
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο ππμίδα πξνζαλαηνιηζκνχ.
γ.

Σα

δεχηεξνπ

επηπέδνπ

εξκελεπηηθά

θείκελα,

ηα

νπνία

ζπλνδεχνπλ ηα ππνζέκαηα θάζε ελφηεηαο, είλαη ζχληνκα θείκελακελχκαηα θνληά ζε νκάδεο εθζεκάησλ, πην ειεχζεξεο κνξθήο θαη
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εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, αλάινγα θαη κε ηε δηαζέζηκε θαηά πεξίπησζε
επηθάλεηα αιιά θαη ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ηεο παξερφκελεο
πιεξνθνξίαο.
δ. Σν ηξίην επίπεδν εξκελείαο αθνξά ηα ίδηα ηα εθζέκαηα.
Πξφθεηηαη γηα πηλαθηδάθηα ζρνιηαζκνχ, ηα νπνία δνκνχληαη ζε δχν κέξε:
α) ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ηαπηφηεηαο: είδνο, απφιπηε ρξνλνιφγεζε,
ζέζε, αλαζθαθηθφ πιαίζην, εξκελεία θαη β) ζρνιηαζκφο ζε ζρέζε κε ηε
ζέζε ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. ην ρξνλνιφγην ηεο εηζαγσγήο θαη
ζηνλ ζρνιηαζκφ ησλ αξραίσλ αληηθεηκέλσλ ζα ζεκεηψλεηαη ε απφιπηε
ρξνλνιφγεζε.
ε. ην ζηαηηθφ επνπηηθφ πιηθφ ηεο έθζεζεο εληάζζεηαη θαη ε καθέηα
ηνπ θηεξίνπ, πνπ πξνθξίζεθε ζην ζρεηηθφ αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ θαη
ππνζηεξίδεη ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ θηεξίνπ-κλεκείνπ-κνπζείνπ.
2. Οπηηθναθνπζηηθά εθζέκαηα
ηελ έθζεζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νπηηθνπαζηηθά εθζέκαηα,
εληαγκέλα ζηελ εθζεζηαθή αθήγεζε, ηα νπνία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
ζα ζρνιηάδνπλ είηε νκάδεο εθζεκάησλ είηε κεκνλσκέλν ζέκα-έθζεκα, θαη
άιινηε ζα ζθελνγξαθνχλ κε εηθαζηηθή καηηά ζεκεία ηεο αθήγεζεο. Ώπηά
πνηθίινπλ σο πξνο ην είδνο ηνπο. ην ζηάδην απηφ, ε κειέηε νξίδεη ηελ
αθξηβή ιεηηνπξγία θαη ζρέζε ηνπο κε ηελ αθήγεζε θαη ηα αξραία
αληηθείκελα, πξνζδηνξίδεη ζε αδξέο γξακκέο ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ηα
ρσξνζεηεί. Παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη
νξίδνληαη δηεμνδηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο αθήγεζεο (βι. παξαθάησ):

Θέζε

1

Βηζαγσγή
Ζ Δύβνηα,
δηαρξνληθόο
πξννξηζκόο

Θέκα

Δίδνο θαη ιεηηνπξγία

1.1. Σν θαηλόκελν ηνπ

Βηθαζηηθή πξνβνιή-

Δπξίπνπ, έλα

ζθελνγξαθηθό

δηαρξνληθό
Αμηνζέαην

επίζθεςεο
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2

Βηζαγσγή
Ζ Δύβνηα,
δηαρξνληθόο
πξννξηζκόο
επίζθεςεο

ράξηεο Βχβνηαο κε

Φεθηαθή δηαδξαζηηθή

πξννξηζκνχο

εθαξκνγή,

επίζθεςεο,
πεξηγξαθή κλεκείσλ

ζε κηθξή νζφλε αθήο
γηα πιεξνθόξεζε

θαη πξαθηηθέο
πιεξνθνξίεο
επίζθεςεο

3

Βηζαγσγή

2. Ο άλζξσπνο βιέπεη

Βηθαζηηθή πξνβνιή-

ηνλ άλζξσπν.

ζθελνγξαθηθό

Όινη ίδηνη! Πόζν
δηαθνξεηηθνί;

4

Πνιηηεηαθή

Βηδηθφ ζέκα: Από ηελ

Βίληεν κε ήρν γηα

νξγάλσζε

Πξντζηνξία ζηελ

αθήγεζε –

Ηζηνξία

ηεθκεξίσζεο

ρσξίο ηνκή, κε

5

ζέκαηνο

ηζρπξνύο θπιεηηθνύο

(ην Λεπθαληί θαη ν

άξρνληεο

αξραηνειιεληθφο λαφο)

Πνιηηεηαθή

ην ρψξν ζπδήηεζεο

Αθνπζηηθή εθαξκνγή

νξγάλσζε

θαη αιιειεπίδξαζεο -

κε εθθψλεζε

«ΐνπιεπηήξην»

γξακκαηεηαθψλ πεγψλ
θαη λεφηεξν
ερεηηθφ αξρεηαθφ πιηθφ
γηα ζθέςε θαη
ζπδήηεζε

6

Ώπνηθηζκφο

Βηδηθφ ζέκα: Αλαδεηείηαη

Βίληεν κε ήρν γηα

λέα γε: νη Δπβνείο

αθήγεζε –

μεληηεύνληαη 2800
ρξόληα πξηλ

ηεθκεξίσζε ζέκαηνο
κε
ζπκπιεξσκαηηθή

Σίηινο εξγαζίαο Βίληεν:
Ο κύζνο ζε πξώην

28

πιεξνθνξία κέζσ ηνπ
ζρνιηαζκνχ ηνπ κχζνπ

πιάλν.

ηεο Ώξέζνπζαο, πνπ

Ο κύζνο ηεο
Αξέζνπζαο απνηππώλεη
ην ηζηνξηθό γεγνλόο

ζηελ θπξίσο γλσζηή
εθδνρή ηνπ
απνηππψλεη ην
ηζηνξηθφ γεγνλφο ηνπ
απνηθηζκνχ ζηελ Κάησ
Εηαιία θαη ηε ηθειία.

7

Εζηνξία θηεξίνπ-

1. «Αξέζνπζα»,

Βίληεν κε ήρν γηα

κλεκείνπ-

έλαο κύζνο έλα

αθήγεζε –

κνπζείνπ

όλνκα

ηεθκεξίσζε ζέκαηνο
κε ζπκπιεξσκαηηθή

Σίηινο εξγαζίαο Βίληεν:
Αξέζνπζα: ε επβντθή
εθδνρή ηνπ κύζνπ.

8

Οηθνλνκία

πιεξνθνξία κέζσ ηνπ
ζρνιηαζκνχ ηεο
επβντθήο εθδνρήο ηνπ
κχζνπ ηεο Ώξέζνπζαο

2.1 Ζ Γε πεγή δσήο,

Πξνβνιή ρσξίο ήρν –

πεδίν δηεθδίθεζεο!

ηεθκεξίσζε
εθζέκαηνο
(ρξήζε ιίζηλσλ
εξγαιείσλ ηεο
Παιαηνιηζηθήο επνρήο)

9

Λαηξεία

Βηδηθφ ζέκα: Απιηδία

Βίληεν κε ήρν γηα

Άξηεκηο: ηόπνο θαη

αθήγεζε –

κύζνο

ηεθκεξίσζε
εθζέκαηνο

10

Σαπηφηεηεο

4.7 «Απνηππώζεηο» ηεο

Βίληεν κε ήρν γηα

θενπδαιηθήο Δπξώπεο

αθήγεζε –
ηεθκεξίσζε
εθζέκαηνο

3. «Βνπιεπηήξην»
ην θιείζηκν ηεο ελφηεηαο Πνιηηεηαθή Οξγάλσζε δηακνξθψλεηαη
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κηθξφ «βνπιεπηήξην», φπνπ νκάδεο επηζθεπηψλ -θαηαξρήλ καζεηέοκπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζε κηα ζπιινγηθή δξάζε (θαζψο ε ζπιινγηθφηεηα
βξίζθεηαη ζην επίθεληξν θάζε πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο), λα ζπδεηνχλ, κε
βάζε ελαχζκαηα πνπ ηνπο παξέρεη ζην ρψξν απηφ ζρεηηθή αθνπζηηθή
εθαξκνγή, γηα ζέκαηα πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ
παξφληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν επηζθέπηεο ιακβάλεη κέξνο ζηνλ
εκπινπηηζκφ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο κε λέν, θάζε θνξά θαη ζαθψο
δπλακηθφ, εξκελεπηηθφ πιηθφ, ηε δξάζε ηνπ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ.
4. Υώξνο δηάδξαζεο κε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο
Βληφο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο «Σαπηφηεηεο», πνπ εζηηάδεη ζηελ
αλάδεημε ηεο ηαπηφηεηαο επξχηεξσλ πνιηηηζηηθψλ δσλψλ ζηηο νπνίεο ε
Βχβνηα κεηείρε ζην παξειζφλ, αμηνπνηείηαη ε έλλνηα δηαδίθηπν, γηα λα
ιεηηνπξγήζεη θαηαξρήλ κέζσ ηεο ζπκβνιηθήο ηνπ δχλακεο, σο ην
θαηεμνρήλ ζήκεξα ζηνηρείν ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο πνιηηηζκηθήο καο
ηαπηφηεηαο, σο εξκελεπηηθφ εξγαιείν πνπ απνθσδηθνπνηεί ζε έλαλ
νηθείν γηα καο θψδηθα ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο. Βπηπιένλ ην
δηαδίθηπν, ζηε θπζηθή ηνπ δηάζηαζε (ρψξνο κε πξνβνιέο ζε
ππνινγηζηέο,

infobox)

παξνπζηάδεηαη

ζε

λνεκαηηθή

θαη

ρσξηθή

αληηπαξαβνιή κε ηηο δψλεο πνιηηηζκηθψλ νληνηήησλ ηνπ παξειζφληνο,
πξνβάιιεηαη σο ζεκεξηλφ θπξίαξρν κέζν πνιηηηζκηθήο φζκσζεο θαη
θαιεί

ηνλ

επηζθέπηε

ηνπ

κνπζείνπ

λα

βηψζεη,

in

situ,

ηελ

παγθνζκηνπνηεκέλε, πιένλ, πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, πνπ έρεη αλαδεηρζεί
ζε

θπξίαξρε.

Βηδηθφηεξα,

δεκηνπξγείηαη

εηδηθφο

ρψξνο

φπνπ

εγθαζίζηαληαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο γηα αηνκηθή θπξίσο ρξήζε (-έλα
άιιν ζηνηρείν ηεο θπξίαξρεο ζήκεξα πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ
δπηηθνχ πνιηηηζκνχ είλαη ε αηνκηθφηεηα-) θαη κε παξάιιειε παξνρή
εηεξφθιεηνπ

πιεξνθνξηαθνχ

πξνζσπηθή

ζθέςε.

Πην

πιηθνχ

(εηθαζηηθνχ,

ζπγθεθξηκέλα,

κέζα

θεηκεληθνχ)
απφ

απηήλ

γηα
ηελ

εγθαηάζηαζε θαη ηηο επηκέξνπο εθαξκνγέο ζα παξέρνληαη ελαχζκαηα
ψζηε

λα

πξνζεγγίζνπλ

νη

επηζθέπηεο

ηξέρνληα

ζέκαηα

πνπ

αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα θαη ζηνηρεία ησλ θπξίαξρσλ
πνιηηηζηηθψλ δσλψλ, ζηηο νπνίεο ε Βχβνηα αλήθε ζην παξειζφλ, αιιά
κηινχλ θαη γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηθήο καο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο
30

ζήκεξα. Ο ρψξνο απηφο γηα πξνζσπηθή αλαδήηεζε ησλ επηζθεπηψλ
απνηειεί έλα δηαδξαζηηθφ έθζεκα.

5. Δηδηθέο θαηαζθεπέο: ππνβάζεηο ππνδνρήο εθζεκάησλ θαη
εξκελεπηηθνύ πιηθνύ
Βηδηθά ζην παηάξη (αίζνπζεο 3, 5) νη εμεηαδφκελεο ζεκαηηθέο
ππνζηεξίδνληαη απφ δχν εηδηθέο θαηαζθεπέο, πνπ ηθαλνπνηνχλ παξάιιεια
πξαθηηθέο θαη ζθελνγξαθηθέο αλάγθεο. πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηηο
ππνβάζεηο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιηθνχ, πνπ ηεθκεξηψλεη ηα ζέκαηα «Ώπνηθηζκφο–
Ώιθάβεην» θαη «Εζηνξία θηεξίνπ-κλεκείνπ-κνπζείνπ», θαη πεξηέρνπλ θεηκεληθή
πιεξνθνξία, εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ θαη κηθξφ αξηζκφ αξραίσλ εθζεκάησλ. Ώπηέο
παξαπέκπνπλ ζην ίδην ην ζέκα ηεο ελφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ ιεηηνπξγνχλ θαη
σο ζθελνγξαθηθά πεξηβάιινληα. Βδψ νπζηαζηηθά αμηνπνηείηαη ε ζπκβνιηθή
αμία ηεο εηθφλαο θαη ε εηθαζηηθή ζχλζεζε κε ζηφρν ηελ έθπιεμε θαη ηελ
πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ επηζθεπηψλ. Δ ζέζε ηνπο ζην παηάξη, νξαηή
θαη απφ άιια ζεκεία ηεο έθζεζεο, ελίζρπζε απηήλ ηελ επηινγή, ε νπνία
επηπξνζζέησο επηηξέπεη ηε ζεκαηνδφηεζε ηεο ελφηεηαο ησλ δχν ζεκάησλ ηνπ
παηαξηνχ, ησλ νπνίσλ ε ζρέζε ζην πιαίζην ηεο εθζεζηαθήο αθήγεζεο δελ
είλαη δεδνκέλε νχηε απνθιεηζηηθή!
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Πξνζβαζηκόηεηα θαη πνξείεο επίζθεςεο

Δ λέα έθζεζε ζρεδηάζηεθε κε ηξφπν ψζηε λα είλαη πξαγκαηηθά θαη λνεηηθά
πξνζβάζηκε απφ φινπο. Σν ίδην ην θηήξην δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ ψζηε
νη εθζεζηαθνί ρψξνη λα είλαη πξνζβάζηκνη απφ άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ελψ ε
αθήγεζε θαη ην επνπηηθφ πιηθφ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα απαληνχλ ζηηο αλάγθεο
πνηθίισλ ειηθηαθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ (:απιά δίγισζζα θείκελα, δηαβάζκηζε
ηεο πιεξνθνξίαο εληφο ηνπο, πνηθίινπ ηχπνπ εξκελεπηηθά κέζα).
Δ βαζηθή πνξεία ηνπ επηζθέπηε κε βάζε ην θηεξηνινγηθφ πξφγξακκα είλαη
κνλαδηθή (αλ θαη θάπνηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαιείςεη λα επηζθεθηεί ηελ
δεχηεξε ζηάζκε ηεο έθζεζεο θαη ην λφηην πξφζθηηζκα), θαζψο απηφο κπαίλνληαο ζην
θηήξην πξέπεη λα θαηεπζπλζεί πξνο ηε ΐφξεηα πηέξπγα (Ώίζνπζεο 1 θαη 2), λα αλέβεη
ζην βφξεην ηκήκα ηνπ παηαξηνχ (Ώίζνπζα 3, παηάξη αίζνπζαο 2), κεηά ζηνλ φξνθν
(Ώίζνπζεο 4 α-γ), γηα λα μαλαθαηέβεη ζηε ζπλέρεηα ζην λφηην ηκήκα ηνπ παηαξηνχ
(Ώίζνπζα 5, παηάξη Ώίζνπζαο 6), ζηελ λφηηα πηέξπγα θαη ζην πξφζθηηζκα (Ώίζνπζα
7), απφ φπνπ ζα επηζηξέςεη ζηε λφηηα πηέξπγα (Ώίζνπζα 6) γηα λα εμέιζεη δηα ηνπ
πσιεηεξίνπ θαη ηνπ ρψξνπ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πάιη απφ ηελ θεληξηθή
είζνδν-έμνδν.

ηελ πξψηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ, θαζψο δελ ζα παξαδνζεί ην
πσιεηήξην θ.ιπ. αιιά θαη ην λφηην πξφζθηηζκα, ν επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα
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επηζηξέθεη απφ ηελ ίδηα πνξεία ή λα εμέξρεηαη απφ ζχξα ηεο λφηηαο πηέξπγαο πνπ ζα
επηιεγεί (Ώίζνπζα 6 ή Θχξα αλάκεζα ζε Ώίζνπζα 6 θαη 7).

Ώλ θαη κία ε δπλαηή δηαδξνκή ζην θηήξην, νη δπλαηφηεηεο επίζθεςεο είλαη
πνιιέο, κε βάζε ηνλ εθζεζηαθφ ζρεδηαζκφ πνπ επηιέρζεθε. πγθεθξηκέλα, ν
επηζθέπηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα δεη θάπνηα απφ ηηο ζεκαηηθέο ηεο έθζεζεο -θάζε κία
αλαπηχζζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, πιήλ απηήο ηεο ηζηνξίαο ηνπ θηεξίνπ πνπ
πξνυπνζέηεη πεξηήγεζε ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ κλεκείνπ-, φπσο ηα θαηλφκελα ηεο
πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο πνπ ζρνιηάδνληαη ζηε βφξεηα πηέξπγα (Ώίζνπζα 2 θαη παηάξη
Ώίζνπζαο 2) ή ηηο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθε
δηαρξνληθά ζηελ Βχβνηα, ζηνλ πξψην φξνθν (Ώίζνπζεο 4 α-γ) θ.ν.θ. Ώπφ ηελ άιιε
πιεπξά, είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε κηαο απφ ηηο κεγάιεο πεξηφδνπο πνπ ε έθζεζε
θσηίδεη (π.ρ. θιαζηθή, κεζαησληθή θ.ιπ.) κε ηε δηακφξθσζε κηαο δηαδξνκήο
επίζθεςεο θαη ζηάζεηο ζηηο ππνελφηεηεο θαη ηα εθζέκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ. Καη
επηκέξνπο

ππνζέκαηα

κπνξνχλ

λα

απνηειέζνπλ

αθνξκή

γηα

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, φπσο π.ρ. ν απνηθηζκφο ή ν κχζνο ηεο Ώξέζνπζαο.
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απηνηειείο

Βπί ηεο νπζίαο, αλ θαη ε πνξεία θίλεζεο ηνπ επηζθέπηε είλαη γξακκηθή, ε
έθζεζε ηνπ παξέρεη πιήζνο επηινγψλ γηα δηαθνξεηηθέο πνξείεο επίζθεςεο, πξάγκα
πνπ ζεσξείηαη φηη ζα εληζρχζεη ηηο επαλεηιιεκέλεο / πνιιαπιέο επηζθέςεηο ζην ρψξν
ηνπ κνπζείνπ θαζψο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο εληφο ησλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ.
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Αλάπηπμε εθζεζηαθήο αθήγεζεο

ΔΗΑΓΩΓΖ: ΣΟΠΟ
ΑΗΘΟΤΑ 1
«Ζ Δύβνηα, δηαρξνληθόο πξννξηζκόο επίζθεςεο»
1. «Σν θαηλόκελν ηνπ Δπξίπνπ, έλα δηαρξνληθό
αμηνζέαην»
2. «Ζ Αηδεςόο, έλαο ηαμηδησηηθόο πξννξηζκόο»

ρεδηάδεηαη κία εηζαγσγηθή ελφηεηα ε νπνία ζα εληάζζεη ην
γεγνλφο ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν ζηελ έθζεζε, ζα εηζάγεη ήπηα ηνλ
επηζθέπηε ζην πιαίζην αλαθνξάο ηεο αθήγεζεο (ρψξνο, ρξφλνο), ελψ
ζα απνηειεί παξάιιεια απηνηειέο ζέκα, πνπ κπνξεί λα ζηαζεί θαη
αλεμάξηεηα απφ ηελ αθφινπζε εθζεζηαθή αθήγεζε.
Δ επίζθεςε ζηελ έθζεζε μεθηλά κε εηζαγσγηθνχ ηχπνπ ελφηεηα, φπνπ ε
Βχβνηα κέζσ ηνπ κνπζείνπ ζρνιηάδεηαη σο δηαρξνληθφο πξννξηζκφο
(πνιηηηζκηθήο) επίζθεςεο. Παξάιιεια, κε ηελ ελφηεηα απηή ε δξάζε ηνπ
κνπζείνπ -σο θνξέα ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ θαη σο πξννξηζκφο επίζθεςεοεληάζζεηαη ζηελ ίδηα ηελ έθζεζε. Δ ινγηθή ζρεδηαζκνχ ζπλνςίδεηαη ζην
«επίζθεςε ζην κνπζείν – επίζθεςε ζηελ ηζηνξία ηεο Βχβνηαο» θαη ζηνρεχεη
ζηε βησκαηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ επηζθέπηε.
Πην αλαιπηηθά, απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε δχν βαζηθψλ
ηφπσλ πνπ δηαρξνληθά έρνπλ πξνζειθχζεη επηζθέπηεο θαη ηαμηδηψηεο: ν
Βχξηπνο ζηε Υαιθίδα θαη ηα ζεξκά ινπηξά ζηελ Ώηδεςφ, σο ηδηαίηεξνη ηφπνη
αμηνκλεκφλεπηεο ηζηνξηθήο θαη ηζηνξηνγξαθηθήο βαξχηεηαο θαη, ζπλαθφινπζα,
ηαμηδησηηθνχ (αμηνζέαηνπ) πξννξηζκνχ. ηε ζπλέρεηα ζα πξνηείλνληαη ζην
ζεκεξηλφ επηζθέπηε-ηαμηδηψηε πεξηζζφηεξνη πξννξηζκνί επίζθεςεο, δειαδή
αξραηνινγηθνί ρψξνη, κλεκεία θαη κνπζεία ηεο Βχβνηαο, ηα νπνία αμίδεη λα
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γλσξίζεη, θαζψο θαη κία ζχληνκε πεξηήγεζε ζην παξειζφλ ηεο πεξηνρήο, πνπ
κπνξεί λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε δηαδξνκέο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν.
Δ πξψηε απηή ελφηεηα νξίδεη ζαθψο ηνλ άμνλα ηνπ ηφπνπ θαη ζηνρεχεη
ζηελ επράξηζηε έληαμε ηνπ επηζθέπηε ζηελ έθζεζε θαη ζηελ ηαχηηζή ηνπ κε
ηαμηδηψηε, πεξηεγεηή, εξεπλεηή, αίζζεζε θαη ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαηεξήζεη
θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην Μνπζείν. Βπηπιένλ, πξνηείλνληάο ηνπ -κέζσ
ζρεηηθνχ ράξηε- αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία γηα λα επηζθεθηεί θαηαξράο λνεξά θαη έπεηηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα- ζπλδέεη ηα εθζέκαηα κε ηνπο
ζεκαληηθνχο ηφπνπο πξνέιεπζήο ηνπο θαη «κεηαθέξεη» ηα αθίλεηα κλεκεία
εληφο ηνπ κνπζείνπ. Οξηζκέλεο, κάιηζηα, απφ απηέο ηηο ζέζεηο ελζσκαηψλνληαη
ζηηο κεηέπεηηα εθζεζηαθέο ελφηεηεο, σο ηφπνη κε ηδηαίηεξε ηζηνξηθή ζεκαζία
(πξβι. θαη ηηο ηδηαίηεξεο πηπρέο ζηελ ηζηνξία ηεο Βχβνηαο, φπσο ε Ώπιίδα ζηηο
βνησηηθέο αθηέο, ην Παιακάξη ζηε θχξν, ην Negreponte-Egripoz θ.ά.). ην
ζεκείν απηφ, σζηφζν, παξέρεηαη κία πξψηε πιεξνθνξία γηα απηνχο.
Χο

θηλεηήξηνο

κνριφο

έκπλεπζεο

αμηνπνηήζεθε

ζηελ

εηζαγσγή

ζπκβνιηθά θαη αλαπαξαζηαηηθά ην ηδηαίηεξν θπζηθφ θαηλφκελν ζην ζηελφ ηνπ
Βπξίπνπ, θαη εηδηθφηεξα ν ζηξνβηιηζκφο ησλ λεξψλ θαη ν ζρεκαηηζκφο
ζπεηξψλ.
Σν παξαπάλσ κνπζεηνινγηθφ ζθεπηηθφ πινπνηείηαη κε ηε δεκηνπξγία
ηξηψλ δηαθξηηψλ θαη ζε ζπλάξηεζε κεηαμχ ηνπο «ηνπίσλ»-πξννξηζκψλ
επίζθεςεο: ηνπ Βπξίπνπ, ηεο Ώηδεςνχ θαη ηεο Βχβνηαο. Σα δχν πξψηα, πνπ
μερσξίδνπλ σο ηδηαίηεξνη ηφπνη δηαρξνληθήο ηζηνξηθήο θαη ινγνηερληθήο
αλαθνξάο θαη σο αμία ηαμηδησηηθήο πξαθηηθήο, πξέπεη λα εμαξζνχλ θαη λα
απνδψζνπλ νλεηξηθή δηάζεζε ηαμηδηνχ κέζα απφ ηελ έθζεζε αξραίσλ
αληηθεηκέλσλ, γξαπηψλ πεγψλ θαη εηθφλσλ. Χο πξνο ηα αξραία αληηθείκελα, ην
πξψην ππνζέκα 1. Σν θαηλόκελν ηνπ Δπξίπνπ, έλα δηαρξνληθό αμηνζέαην
εκπεξηέρεη έλα αληίγξαθν αξραίνπ γιππηνχ ζε έκκεζε ζπκβνιηθή ζχλδεζε
(απφ θείκελν ηνπ Γ. εθέξε) κε ην αμηνζέαην ηνπ ζηξνβηιηζκνχ ησλ λεξψλ,
θεξακηθά αληηθείκελα κε δηαθφζκεζε ζπεηξψλ σο ζχκβνιν ζηξνβηιηζκνχ
λεξψλ, άγαικα ηνπ Πνζεηδψλα πξνεξρφκελν απφ ηνλ Βχξηπν, θαζψο θαη έλα
ςεθηδσηφ δάπεδν κε πδάηηλα ζέκαηα, ηα νπνία ζπλνδεχνληαη αθελφο απφ ην
θείκελν ηνπ Γ. εθέξε θαη αθεηέξνπ απφ αξραίεο πεγέο πνπ κηινχλ γηα ην ίδην
ην θαηλφκελν. Δ ζχλζεζε ζπκπιεξψλεηαη απφ εηθφλα ζηαηηθή θαη θηλνχκελε.
Ώληίζηνηρα ην ππνζέκα 2. Ζ Αηδεςόο, έλαο ηαμηδησηηθόο πξννξηζκόο
εκπεξηέρεη αξραία αγάικαηα θαη επηηχκβηεο ζηήιεο πνπ αθνξνχλ ηα δχν
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βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θεκηζκέλεο ινπηξφπνιεο, ηελ ηακαηηθή ζεξαπεία
θαη ηελ αλαςπρή, θαη ζπλνδεχεηαη απφ αξραίεο πεγέο θαη ζηαηηθή εηθφλα.
Καη νη δχν δηαρξνληθνί πξννξηζκνί πιαηζηψλνληαη απφ ζρέδηα πνπ
νπηηθνπνηνχλ αθαηξεηηθά πνίεκα ηνπ Γηάλλε θαξίκπα γηα ηε Υαιθίδα θαη
θείκελν ηνπ Μελέιανπ Λνπληέκε γηα ηελ Ώηδεςφ.
Ο ηξίηνο «ηφπνο»-πξννξηζκφο επίζθεςεο είλαη ε Βχβνηα (ΐνησηηθέο
αθηέο θαη θχξνο) θαη ζπλίζηαηαη απφ έλα ράξηε κε ζεκεία πνιηηηζκηθνχ
ελδηαθέξνληνο (κνπζεία, κλεκεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κε έκθαζε ζην
ηζηνξηθφ θέληξν Υαιθίδαο), σο ηζηνξηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο πξννξηζκνχο
επίζθεςεο. ην ράξηε ζα ελζσκαησζεί κία δηαδξαζηηθή ςεθηαθή εθαξκνγή ελ
είδεη ζχληνκνπ νδεγνχ πεξηήγεζεο. Ώπηφο ζα πιαηζησζεί απφ ζχγρξνλεο
θσηνγξαθίεο κλεκείσλ, ρψξσλ θαη επηζθεπηψλ.
Γηα ην ζχλνιν ηεο ελφηεηαο, ε αλαθνξά ζην ζήκεξα επηηπγράλεηαη ηφζν
απφ ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ινγνηερληθψλ αλαθνξψλ φζν θαη απφ ηελ παξνπζία
ράξηε ηεο Βχβνηαο κε ζεκεησκέλεο ηζηνξηθέο ζέζεηο θαη ησξηλνχο πξννξηζκνχο
επίζθεςεο.
Χο εθζεζηαθά κέζα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ: αληίγξαθν αξραίνπ γιππηνχ
απφ ηνλ λαφ ηνπ Ααθλεθφξνπ Ώπφιισλα ζηελ Βξέηξηα, θαιιηηερλεκέλν απφ
ηνλ γιχπηε . Σξηάληε, ζθίηζα αθαηξεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο γέθπξαο ηνπ
Βπξίπνπ θαη ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο Ώηδεςνχ, θείκελα (ηζηνξηνγξαθηθά
θαη

ινγνηερληθά),

εηθαζηηθή

πξνβνιή

ζηξνβηιηζκψλ

ζθελνγξαθηθνχ

ραξαθηήξα, ράξηεο ηεο Βχβνηαο κε πξνηεηλφκελεο ζέζεηο αξραηνινγηθψλ
κλεκείσλ θαη ελζσκαησκέλε δηαδξαζηηθή νζφλε αθήο κε ζχληνκε πεξηγξαθή
θαη πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ζεκεξηλνχο πξννξηζκνχο επίζθεςεο, θαη, ηέινο,
κεγάιε ζχλζεζε ζχγρξνλσλ θσηνγξαθηψλ κε πεξηερφκελν ηα κλεκεία θαη
ηνπο επηζθέπηεο ηνπο.
ύλνιν αξραίσλ αληηθεηκέλσλ: 14

ΔΗΑΓΩΓΖ: ΥΡΟΝΟ
ΑΗΘΟΤΑ 2
«Ο άλζξσπνο βιέπεη ηνλ άλζξσπν. Όινη ίδηνη! Πόζν
δηαθνξεηηθνί;»
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ηε ζπλέρεηα, νξίδεηαη εθζεζηαθά θαη ε παξάκεηξνο ηνπ ρξφλνπ, πνπ ε
έθζεζε θαιχπηεη απφ ηελ πξντζηνξία σο θαη ηελ νζσκαληθή πεξίνδν, κε
ππαηληθηηθέο αλαθνξέο σζηφζν θαη ζην ζήκεξα. Βηδηθφηεξα, πξνζεγγίδεηαη
εξκελεπηηθά ε δηαρξνληθή παξνπζία θαη δξάζε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ Βχβνηα,
φπσο απηέο ηεθκεξηψλνληαη κέζα απφ ηα πιηθά θαηάινηπα ησλ παξαπάλσ
πεξηφδσλ θαη ηα ζπλαθή κε απηά ηζηνξηθά γεγνλφηα.
Κεληξηθφ έθζεκα ζπληζηνχλ αιιεινπρία έξγσλ πνπ απνδίδνπλ ηελ
αλζξψπηλε κνξθή, νπηηθνπνηψληαο, επί ηεο νπζίαο, ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ
κε ηξφπν άκεζν γηα ηνλ επηζθέπηε. Δ ινγηθή ζρεδηαζκνχ ζπλνςίδεηαη ζην φηη
«ν άλζξσπνο βιέπεη ηνλ άλζξσπν, ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ», θαη ζηνρεχεη
ζηε βησκαηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ επηζθέπηε. Σαπηφρξνλα εηζάγεηαη
κε ζαθήλεηα ε ινγηθή ηεο δηαρξνληθήο εξκελείαο ησλ ζεκάησλ πνπ ζα
αλαπηπρζνχλ ζηελ πνξεία ηεο έθζεζεο. Οη δηαθνξεηηθέο απεηθνλίζεηο ηεο
αλζξψπηλεο κνξθήο αληηκεησπίδνληαη σο πνξηξαίηα δηαθνξεηηθψλ επνρψλ
ζηε

γξακκή

ηνπ

ρξφλνπ

θαη

κεηακνξθψλνληαη

ζε

ζπκβνιηθνχο

«αληηπξνζψπνπο» ηεο ηζηνξίαο ηεο Βχβνηαο. Δ πνηθηιία ησλ αξραίσλ
αληηθεηκέλσλ -σο πξνο ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπο- επηβάιιεη ηελ αλάγθε
δηαρείξηζεο

εηεξφκνξθσλ

ζηνηρείσλ,

αιιά

παξάιιεια

επηηξέπεη

λα

θαηαγξαθνχλ ηδενινγηθέο, αηζζεηηθέο θαη θνηλσληθέο ηάζεηο σο πξνο ην ζέκα
ηεο απεηθφληζεο ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο, αιιά θαη ηπρφλ δηαθνξά ζηηο
ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλά κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν. Σα αξραία
αληηθείκελα εθηίζεληαη ζε πξψην πιάλν θαη ζε εχιεπηε παξαιιειία κε έλα
ζπλνπηηθφ ρξνλνιφγην (θάησ απφ απηά), φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε ζεκαληηθά
ηζηνξηθά γεγνλφηα αλά κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν. Δ ηζηνξηθή πιεξνθνξία γηα
φζνπο έρνπλ θαηνηθήζεη δηαρξνληθά ζηελ Βχβνηα ζα έρεη δνζεί πνιχ ζπλνπηηθά
ζηελ εηζαγσγηθή πηλαθίδα.
Δ ππαηληθηηθή αλαθνξά ζην ζήκεξα επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνπζία ελφο
ζχγρξνλνπ θαζξέπηε, ζην ηέινο ηεο γξακκήο ηνπ ρξφλνπ, ζην νπνίν ν θάζε
επηζθέπηεο ζα βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα «απεηθνλίδεηαη» ζην ζήκεξα.
Γεηνχκελν απνηειεί θαη ε δπλαηφηεηα εληαίαο, επνπηηθήο ζέαζεο ησλ
πξνζψπσλ ζηε γξακκή ηνπ ρξφλνπ. πκπιεξσκαηηθά σο ζθελνγξαθηθφ
ζηνηρείν θαη κε ζηφρν ηελ επίηαζε ηεο βησκαηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο
ησλ επηζθεπηψλ θαη ηελ αλαθνξά ζην ζήκεξα, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία
εηθαζηηθήο βηληενπξνβνιήο κε εξκελεπηηθφ ζθελνγξαθηθφ ραξαθηήξα, ην
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα ζηνηρεηνζεηείηαη απφ εηθαζηηθή ζχλζεζε εηθφλσλ
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αξραίσλ θαη ζχγρξνλσλ απεηθνλίζεσλ ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο, πνπ ζα
ελαιιάζζνληαη.
Χο εθζεζηαθά κέζα εδψ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ: πηλαθίδα κε ηελ ηζηνξηθή
πιεξνθνξία

γηα

ηνπο

θαηνίθνπο

ηεο

Βχβνηαο

δηαρξνληθά,

εηθαζηηθή

βηληενπξνβνιή ζθελνγξαθηθνχ ραξαθηήξα, γξαθηζηηθά ζηνηρεία γηα ηίηιν,
ππφηηηιν θαη ζήκαλζε ησλ επνρψλ, ζηαηηθφ ρξνλνιφγην θαη έλαο ζχγρξνλνο
θαζξέθηεο.
ύλνιν αξραίσλ αληηθεηκέλσλ: 42

ΥΩΡΗΚΟ ΘΤΛΑΚΑ: ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

ΑΗΘΟΤΑ 2 & ΑΗΘΟΤΑ 3 (ΠΏΣΏΡΕ ΏΕΘΟΤΏ 2)
Δ ελφηεηα απηή εξκελεχεη δηαρξνληθά βαζηθέο πηπρέο ηεο πνιηηεηαθήο
νξγάλσζεο ησλ θνηλσληψλ ζηελ Βχβνηα, απφ ηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ, φπνπ ηα
πξψηκα αξραηνινγηθά ηεθκήξηα ηεο νπνίαο κηινχλ γηα χπαξμε θεληξηθήο
κέξηκλαο ζηηο θνηλφηεηέο ηεο, σο ηηο κεγάιεο απηνθξαηνξίεο ησλ ηζηνξηθψλ
ρξφλσλ θαη ηελ παξνπζία θενπδαιηθψλ θξαηηδίσλ ζηα πξψελ εδάθε ηεο
βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο.
Δ εθζεζηαθή αθήγεζε αξζξψλεηαη εδψ ζε απφιπηε ρξνλνινγηθή
αθνινπζία θαη γξακκηθή ρσξνζέηεζε ησλ εθζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ ν
επηζθέπηεο λα αληηιεθζεί θαηά ηε γξακκηθή θίλεζή ηνπ ζην ρψξν, δηαδηθαζίεο
δηακφξθσζεο, δηαδνρήο, επαλάιεςεο ή θαη κεηακφξθσζεο δεηεκάησλ ηεο
θνηλσληθήο θαη πνιηηεηαθήο ηζηνξίαο, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηα
αξραηνινγηθά επξήκαηα θαη εθζεζηαθά εξκελεχνληαη απφ εκάο. Δ αθήγεζε
ζπλνςίδεηαη ζε κεγάια ηζηνξηθά ζέκαηα-ηνκέο: ηε δηακφξθσζε θαηά ηελ
Πξντζηνξία ζπζηεκάησλ εμνπζίαο, ηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ-θξαηψλ σο
ηζηνξηθφ θαηλφκελν ηεο Κιαζηθήο Ώξραηφηεηαο, ηε καθξφρξνλε επηβίσζε
ζεζκψλ ηεο πφιεο-θξάηνπο θαη, ηέινο, ην ζρεκαηηζκφ ησλ ειιεληζηηθψλ
βαζηιείσλ, νπφηε παγηψλεηαη ε ηδενινγία ηνπ κνλάξρε κε ηε γέλεζε ησλ
κεγάισλ απηνθξαηνξηψλ πνπ βαζίζηεθαλ ζε απηήλ, κέρξη θαη δχν αηψλεο πξηλ
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απφ ζήκεξα. Σα παξαπάλσ ζέκαηα ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο ππνζέκαηα -πνπ
παξνπζηάδνπλ κε εχιεπην επίζεο ηξφπν κία εηδηθφηεξε πηπρή ηνπ κεγάινπ
ζέκαηνο- εμεηδηθεχνληαο ηε κηθξναθήγεζε ηεο ελφηεηαο (βι. ζπλνιηθφ πίλαθα
αθήγεζεο).
ηελ αθήγεζε ηεο ελφηεηαο εληάζζεηαη σο παξέλζεζε θαη σο επίινγνο ε
δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξνπ ρψξνπ πνπ παξαπέκπεη ζε ζπιινγηθνχο ρψξνπο
έθθξαζεο, ελφο «βνπιεπηεξίνπ», κε δηηηή ιεηηνπξγία. Σν ζεκείν απηφ
ρσξνζεηείηαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο ελφηεηαο θαη ζε ηθαλή απφζηαζε (ρσξηθή
αιιά θαη λνεκαηηθή σο πξνο ηε γξακκή ηνπ ρξφλνπ αθήγεζεο) απφ ηα
εθζέκαηα. Δ παξνπζία ηνπ πξνηξέπεη ζε αλαζηνραζκφ φζσλ «εηπψζεθαλ»,
ζπδήηεζε θαη, θπζηθά, ζε νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα ζρνιηθψλ ή άιισλ
νκάδσλ. Βπηπιένλ ράξε ζηε κνξθή ηνπ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα σο ζεκείν
ζηάζεο θαη θάζηζκα. Χζηφζν, ζηφρνο καο είλαη ε κνξθή ηνπ ρψξνπ απηνχ λα
εληάζζεηαη παξάιιεια ζην δηαρξνληθφ θαίξην ζέκα ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο
θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε ελλνηνινγηθή ηνπο ζπλάθεηα κε ηε
δεκηνπξγία εδξάλσλ ζε ακθηζεαηξηθή δηάηαμε έδξαλα (βνπιεπηήξην πφιεσλθξαηψλ ζηελ Ώξραηφηεηα, θνηλνβνχιην ζήκεξα). Δ επηινγή απηή ζπλδέεη ην
παξειζφλ κε ην ζήκεξα θαη ππνζηεξίδεη ηελ εκπινθή ησλ επηζθεπηψλ ζηελ
έθζεζε, ε δξάζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ελ δπλάκεη «έθζεκα», πνπ
ζπιιεηηνπξγεί εξκελεπηηθά κε ην αξραηνινγηθφ πιηθφ. Σν έθζεκα απηφ ζα
ζπκπιεξψλεη αθνπζηηθή εθαξκνγή κε αθνπζηηθφ πιηθφ, ζρεηηθφ κε ηελ
πνιηηεηαθή νξγάλσζε αξραίσλ θαη λεφηεξσλ ρξφλσλ (κε θείκελα Πιάησλα,
Ώξηζηνηέιε, Μαθηαβέιιη, Καζηνξηάδε θ.ά).

1.1 πζηήκαηα εμνπζίαο 3000 π.Υ.;
Πην αλαιπηηθά, ε εθζεζηαθή αθήγεζε μεθηλά κε ηελ εξκελεία ησλ
αξραηνινγηθψλ ηεθκεξίσλ ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ, Πξψηκεο θαη Όζηεξεο
(3200/3000-1100 π.Υ.), γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο θαη
θνηλσληθήο

ηεξάξρεζεο

ζηελ

Βχβνηα.

Καηά

ηελ

3ε

ρηιεηία

π.Υ.

ε

ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, ε εμεηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο, ε
εληαηηθνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πςεινχ
επηπέδνπ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ησλ νηθηζκψλ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά
θνηλσληψλ κε ζαθή ίρλε ηεξάξρεζεο. Πνιπηειή επξήκαηα θαη δνκέο εηδηθψλ
ιεηηνπξγηψλ, φπσο ζηηαπνζήθεο θαη δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα θηήξηα, δειψλνπλ
θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη πνηθηιία νηθνλνκηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη
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δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Εδηαίηεξα ζεκαληηθά επξήκαηα έρνπλ απνδψζεη νη
νηθηζκνί ηεο Μάληθαο θαη ησλ ηχξσλ ζηελ Βχβνηα θαη ν νηθηζκφο ηνπ
Παιακαξίνπ ζηε θχξνπ θαη είλαη ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα. ηα
κέζα ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Υ. αλαπηχζζνληαη ηζρπξά θέληξα εμνπζίαο. ε
πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Γξαθήο ΐ δηαβάδνπκε γηα θνηλσληθή ηεξαξρία:
αμησκαηνχρνη, ειεχζεξνη, δνχινη. Ώλ θαη ζηηο πηλαθίδεο αλαθέξνληαη νη ζέζεηο
ηεο Βχβνηαο, Ώκάξπλζνο, Κάξπζηνο θαη πηζαλψο Υαιθίδαο, ε έδξα ηνπηθνχ
άξρνληα δελ έρεη αθφκα εληνπηζηεί. Ο Θνισηφο ηάθνο ζηελ Καηαθαινχ, θνληά
ζην Ώιηβέξη, ίζσο απνηειεί έλδεημε γηα χπαξμε αλαθηνξηθνχ θέληξνπ ζηελ
θεληξηθή Βχβνηα.
Χο πξνο ηα αξραία αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αθήγεζε, ζα
εθηεζνχλ: φπια, ζθξαγίδεο, θνζκήκαηα, πνιπηειή αληηθείκελα ηεο Πξψηκεο θαη
ηεο Όζηεξεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ, θαζψο θαη δχν απεηθνλίζεηο πνιεκηζηή θαη
αξηζηνθξάηε ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ.

1.2 Δηδηθό ζέκα: Από ηελ Πξντζηνξία ζηελ Ηζηνξία ρσξίο
ηνκή, κε ηζρπξνύο θπιεηηθνύο άξρνληεο
Δ κεηάβαζε πξνο κία λέα πνιηηεηαθή πξαγκαηηθφηεηα, κεηά ηελ
θαηάξξεπζε ησλ κπθελατθψλ αλαθηφξσλ, ζηα ρξφληα πνπ ζεκαηνδνηνχλ ην
πέξαζκα απφ ηελ Πξντζηνξία ζηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο ηεθκεξηψλεηαη ζηελ
Βχβνηα απφ κία αξραηνινγηθή ζέζε αλαθνξάο, ην Λεπθαληί, έλαλ ηζρπξφ
νηθηζκφ θαη θέληξν εμνπζίαο ζηηο αθηέο ηνπ Νφηηνπ Βπβντθνχ. Σα θηλεηά θαη
αθίλεηα επξήκαηα ηεο ζέζεο έρνπλ εξκελεπηεί σο ηεθκήξηα χπαξμεο θεληξηθήο
κέξηκλαο θαη εμνπζίαο γηα ηελ θνηλφηεηα θαη σο απφδεημε θνηλσληθήο
ηεξάξρεζεο θαη, ηαπηφρξνλα, ζπληζηνχλ κνλαδηθφ εχξεκα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ
ειιαδηθνχ ρψξνπ ζηελ απγή ηεο 1εο ρηιηεηίαο, αιιά θαη γηα ηελ ηζηνξία ηεο
αξρηηεθηνληθήο. Γηα ην ιφγν απηφ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνλ άμνλα ηεο εθζεζηαθήο
αθήγεζεο «ηδηαίηεξεο πηπρέο ζηελ ηζηνξία ηεο Βχβνηαο». Βηδηθφηεξα, ζα
εθηεζνχλ θαη ζα εμαξζνχλ εθζεζηαθά ηα θηλεηά επξήκαηα απφ ηε κλεκεηαθή
ηαθηθή θαηαζθεπή ζηε ζέζε Σνχκπα, κε ηηο πινχζηεο ηαθέο ελφο άλδξα κε ηνλ
νπιηζκφ ηνπ, κηαο γπλαίθαο κε ηα πνιπηειή ηεο θνζκήκαηα, θαη ησλ ηεζζάξσλ
αιφγσλ πνπ ηνπο ζπλφδεπαλ. Οη νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ν ηξφπνο ηεο
ηαθήο ηνπ άλδξα κε ην νκεξηθφ πξφηππν ηεο ηαθήο ηνπ πνιεκηζηή θαη ε ρξήζε
αληηθεηκέλσλ-θεηκειίσλ πνπ ζπλφδεπαλ ηνπο λεθξνχο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ
ηαχηηζε ηνπ λεθξνχ άλδξα κε ηνλ ηνπηθφ άξρνληα, ηνλ νπνίν αθνινχζεζε ζην
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ζάλαην ε ζχληξνθφο ηνπ. Βπηπξφζζεηα, ε κνλαδηθφηεηα ηνπ θηεξίνπ, κέζα ζην
νπνίν ηνπνζεηήζεθαλ νη ηαθέο, νθείιεηαη ζηηο αξρηηεθηνληθέο ζπιιήςεηο πνπ
παξνπζηάδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ εξγαζία πνπ απαηηήζεθε φρη κφλν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, αιιά θαη γηα
ηελ θάιπςή ηνπ απφ ηχκβν, ππνδειψλνπλ ζαθψο ηελ χπαξμε κίαο θεληξηθήο
εμνπζίαο. Σν ίδην ην θηήξην, επίζεο, ζεσξείηαη πξφδξνκνο ηνπ κεηέπεηηα
εθαηφκπεδνπ αξραηνειιεληθνχ λανχ.
Τπνγξακκίδνπκε φηη δελ ζα εθηεζεί θαλέλα ζθειεηηθφ θαηάινηπν απφ ηηο
ηαθέο θαη φηη ν ηξφπνο έθζεζεο ζα παξαπέκπεη κφλν ζηελ εηθφλα ηεο εχξεζήο
ηνπο θαηά ηελ αλαζθαθή, δειαδή ζα ππάξμεη αθαηξεηηθή αλαπαξάζηαζε κε ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Σν εχξεκα απηφ ζα παξνπζηάδεηαη θαη κε επνπηηθά
κέζα: ηελ αξρηηεθηνληθή θάηνςε ηνπ θηεξίνπ, ηε ζρεδηαζηηθή απνηχπσζε ησλ
ηαθψλ θαη θσηνγξαθία ηνπ ηεθξνδφρνπ αγγείνπ ηεο αλδξηθήο θαχζεο, πνπ
βξίζθεηαη ζην Βζληθφ Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν. Σέινο, πξνβιέπεηαη ε αθήγεζε
λα εληζρπζεί απφ βίληεν κε πεξηερφκελν ηε ζέζε θαη θπξίσο ην θηήξην σο
πξφδξνκν ζηνηρείν ηνπ αξραηνειιεληθνχ λανχ.

1.3 Ζ Πόιε-Κξάηνο: κία νιν-θαίλνπξηα πξόηαζε
πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο!
Δ επφκελε κεγάιε εθζεζηαθή ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηεηαθή
νξγάλσζε, θαη παξνπζηάδεη έλα πνιηηεηαθφ θαηλφκελν-ηνκή ζηελ νξγάλσζε
ησλ θνηλσληψλ. Ώπφ ηηο αξρέο ηεο 1εο ρηιηεηίαο π.Υ. ζεκεηψλνληαη δηαδνρέο
πνιηηεπκάησλ, θαη ην πνιίηεπκα γίλεηαη απφ αξηζηνθξαηηθφ (θξηηήξην ε
θαηαγσγή), νιηγαξρηθφ (θξηηήξην ν πινχηνο), ηπξαλλίδα (θηιφδνμα άηνκα κε
ιατθή ππνζηήξημε) θαη ηέινο δεκνθξαηία. Δ ελνπνίεζε κηθξψλ θσκψλ νδεγεί
ζηε δεκηνπξγία άζηεσο θαη πφιεσλ-θξαηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα αλεμάξηεηε
δηνηθεηηθά νληφηεηα πνπ αζθεί εμνπζία ζε κεγαιχηεξε έθηαζε απφ φηη ηα φξηα
κηαο πφιεο, ζηελ νπνία εκπεξηέρνληαη θαη κηθξφηεξεο πφιεηο/νηθηζκνί, φπνπ ην
άζηπ αλάγεηαη ζε θέληξν ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο δσήο.
Κνηλφο ζηφρνο ησλ πνιηηψλ είλαη ε πξνζηαζία ηεο πφιεο. Δ Εζηηαία, ε Υαιθίδα,
ε Βξέηξηα θαη ε Κάξπζηνο είλαη νη ηέζζεξηο πφιεηο-θξάηε ηεο Βχβνηαο. ε απηέο
ιεηηνπξγνχλ ηα ζψκαηα ηεο εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ θαη ηεο βνπιήο.
Σξεηο θνξέο ζηελ ηζηνξία ηνπο ζπζηήλεηαη ην Κνηλφ ησλ Βπβνέσλ, πνπ
απνηειεί κία πνιηηεηαθή έλσζε. ΐαζηθφο ιφγνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ είλαη ε
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αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ επβντθψλ πφιεσλ-θξαηψλ
απέλαληη ζε άιιεο ηζρπξέο πφιεηο-θξάηε ή ζε επίδνμνπο κνλάξρεο. Χο εθ
ηνχηνπ, ην Κνηλφ έρεη πεξηζζφηεξν πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ ραξαθηήξα παξά
νηθνλνκηθφ. Σν Κνηλφ θφβεη λνκίζκαηα γηα πξψηε θνξά ην 375 π.Υ. πνπ
απεηθνλίδνπλ ζηελ εκπξφζζηα φςε θαζηζηφ ηαχξν, θαη ζηελ νπηζζία ην θεθάιη
ηεο Νχκθεο Βχβνηαο κε ηελ επηγξαθή ΔΤΒ.
ε επίπεδν εθζεζηαθήο αθήγεζεο, θαηαξράο εξκελεχνληαη ηα ζηνηρεία
πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πφιεσλ-θξαηψλ, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα
ζχκβνια πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ νληφηεηα θάζε κίαο απφ ηηο πφιεηο-θξάηε ηεο
Βχβνηαο αιιιά θαη ηνπ Κνηλνχ ησλ Βπβνέσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν επηζθέπηεο
ζα γλσξίζεη ηελ ηδηαίηεξε γεσγξαθηθή ηνπο επηθξάηεηα, θαζψο θαη ηε ζεκαζία
ησλ λνκηζκάησλ, πνπ γηα λα πθίζηαηαη σο πνιηηηθή νληφηεηα έθνβε ε θάζε κία
απηφλνκα.

Βπίζεο,

ζα πξνζεγγίζεη επηγξαθέο σο δεκφζηα έγγξαθα

(ςεθίζκαηα), ςήθνπο θαη άιιεο καξηπξίεο δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα. Σν ζηνηρείν
ηεο εγγελνχο απηνλνκίαο ηνπο αιιά θαη ηεο πεξηζηαζηαθήο ζπιιεηηνπξγίαο
ηνπο, ζα αλαδεηρζεί κε ηελ παξνπζίαζε ζε ηέζζεξα μερσξηζηά εθζεζηαθά
ζηνηρεία ησλ ηεζζάξσλ πφιεσλ-θξαηψλ, ζπζρεηηζκέλα κε ράξηε ηεο Βχβνηαο.
Τπνγξακκίδνπκε φηη παξνπζηάδεηαη θαη ε πφιε-θξάηνο ηεο θχξνπ, βάζεη ηεο
εθζεζηαθήο καο αξρήο γηα ηα ζχγρξνλα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Βλφηεηαο Βχβνηαο, αλ θαη ζηελ Ώξραηφηεηα δελ απνηεινχζε κέξνο ηεο
Βχβνηαο.
Σν πξψην ππνζέκα ηεο ελφηεηαο απαληά ζην εξψηεκα πνηεο νκάδεο
απαξηίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ πφιεσλ-θξαηψλ, πνηα ε ηεξάξρεζε
ησλ κειψλ ηνπο θαη πνηεο νη ζπλήζεηέο ηνπο. πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηνπο
ειεχζεξνπο πνιίηεο (Εππνβφηεο, Εππείο θαη Ώεηλαχηεο γηα ηηο επβντθέο πφιεηοθξάηε), ηνπο κεηνίθνπο, ηνπο δνχινπο θαη ηνπο θιεξνχρνπο. Δ θάζε νκάδα ζα
εθηεζεί κε δηαθξηηφ ηξφπν θαη κε ηελ παξαπάλσ ζεηξά.

1.3.1 Να είζαη ειεύζεξνο πνιίηεο ζηελ Αξραία Διιάδα,
κηα αληξηθή απνθιεηζηηθόηεηα
1.3.2 Οη ειεύζεξνη πνιίηεο επηδεηθλύνπλ ηνλ πινύην ηνπο
Δ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ πνιίηε είλαη θιεξνλνκηθή απνθιεηζηηθφηεηα
ησλ αλδξψλ, ζηνπο νπνίνπο θαη δίλεη δηθαίσκα ζηε δηαρείξηζε ηεο εμνπζίαο. Ο
πνιίηεο ζπκκεηέρεη θαη ιακβάλεη απνθάζεηο ζηηο ζπλειεχζεηο ηεο Βθθιεζίαο
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ηνπ Αήκνπ θαη ζηε ΐνπιή, ππεξεηψληαο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. Ο
ειεχζεξνο πνιίηεο έρεη δηθαίσκα ζηελ νπιηηηθή ηδηφηεηα, ε νπνία πξνυπνζέηεη
ηελ πξνκήζεηα αηνκηθνχ νπιηζκνχ θαη ηε ζπιινγηθή ηθαλφηεηα γηα ππεξάζπηζε
ηεο πφιεο ηνπ. Βπηπιένλ, έρεη ην δηθαίσκα θαηνρήο γεο θαη αθηλήησλ θαη
πνιινί απφ απηνχο θαηαθέξλνπλ λα πινπηίζνπλ, φπσο θαηαγξάθεηαη απφ ηα
ηαθηθά κλεκεία θαη ηα πνιπηειή ηεθξνδφρα αγγεία. ηελ Βχβνηα, σο αλψηεξε
θαηεγνξία πνιηηψλ αλαγλσξίδνληαη νη Εππνβφηεο ζηε Υαιθίδα θαη νη Εππείο
ζηελ Βξέηξηα, αξηζηνθξάηεο κε ζχκβνιν θχξνπο θαη πινχηνπ ηνλ ίππν. Μηα
αθφκα, ηάμε, νη Ώεηλαχηεο, ζηελ Βξέηξηα, ήηαλ επηθνξηηζκέλνη λα ζπληεξνχλ
πινία ηφζν γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, φζν θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο (άκπλα,
πφιεκν θ.ιπ.). Οη γπλαίθεο δελ έρνπλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα.

1.3.3

Πάληα

ππήξραλ

πνιιέο

θνηλσληθέο

νκάδεο:

κέηνηθνη, δνύινη, θιεξνύρνη
Δ επφκελε θνηλσληθή νκάδα, νη κέηνηθνη, θαηνηθνχλ κέζα ζηα φξηα κηαο
πφιεο-θξάηνπο αιιά δελ θαηάγνληαη απφ απηήλ. Αελ έρνπλ πνιηηηθά
δηθαηψκαηα. πκκεηέρνπλ, φκσο ζπλήζσο, ζηηο ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Οη πεξηζζφηεξεο βηνηερλίεο είλαη ζηα ρέξηα ηνπο.
Δ ηξίηε θνηλσληθή νκάδα πνπ απαληά ζε φιεο ηηο αξραίεο πφιεηο-θξάηε
είλαη νη δνχινη. Δ ζπνπδαηφηεξε πεγή δνχισλ είλαη ν πφιεκνο. Φπζηθά νχηε
απηνί έρνπλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Τπάξρνπλ δεκφζηνη δνχινη, πνπ δνπιεχνπλ
ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο, θαη ηδησηηθνί, πνπ εξγάδνληαη ζηα ζπίηηα, ηα ρσξάθηα
θαη ηα ιαηνκεία. ζνη έρνπλ θάπνηα κφξθσζε αλαιακβάλνπλ ξφιν ηξνθνχ ή
παηδαγσγνχ.
Μηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία, κε ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ Βχβνηα είλαη νη
θιεξνχρνη. Οη Ώζελαίνη παίξλνπλ γαίεο απφ ηηο ζπκκαρηθέο ή ππνηειείο πφιεηο
θαη ηηο δηαλέκνπλ ζε Ώζελαίνπο πνιίηεο, ηνπο θιεξνχρνπο. Οη θιεξνχρνη
δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Ώζελαίνπ πνιίηε, είλαη ππνρξεσκέλνη λα
θαηαβάιινπλ θφξνπο ζηελ παηξίδα ηνπο, λα ζηξαηεχνληαη ζηηο ηάμεηο ησλ
νπιηηψλ θαη λα δηακέλνπλ κφληκα ζην λέν ηνπο κέξνο.
ζν αθνξά ζηα αξραία αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αθήγεζε,
ζα εθηεζνχλ: ζπκβνιηθά αληηθείκελα ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, απεηθνλίζεηο
Εππέσλ θαη πήιηλα εηδψιηα ίππσλ, επηγξαθή ησλ Ώεηλαπηψλ απφ ηελ Βξέηξηα,
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ηαθηθά αγγεία θαη ελεπίγξαθεο επηηχκβηεο ζηήιεο, ζηηο νπνίεο απνηππψλνληαη
φιεο νη θνηλσληθέο ηάμεηο.

Δηδηθό

ζέκα:

ΑΝΑΕΖΣΔΗΣΑΗ

λέα

γε:

νη

Δπβνείο

μεληηεύνληαη 2800 ρξόληα πξηλ
«ΑΠΟΗΚΗΜΟ-ΑΛΦΑΒΖΣΟ»
ΑΗΘΟΤΑ 3 (ΠΏΣΏΡΕ ΏΕΘΟΤΏ 2)
ε ζπλέρεηα θαη σο απφξξνηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πφιεο-θξάηνπο έξρεηαη
λα ηεζεί ην ζέκα ηνπ Ώπνηθηζκνχ. Ώλεβαίλνληαο ζηνλ εκηψξνθν ηνπ κνπζείνπ,
φπνπ ζην επίκεθεο αλνηθηφ παηάξη κε ζέαζε ηκήκαηνο ηνπ ηζνγείνπ πνπ
θηινμελεί ηε ζεκαηηθή “πνιηηεηαθή νξγάλσζε”, ζπκεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζεζκνχ ηεο πφιεο-θξάηνπο, ρσξνζεηείηαη σο εηδηθφ ζέκα ε εθζεζηαθή ελφηεηα
«Ώπνηθηζκφο-Ώιθάβεην». Ο Ώπνηθηζκφο, ηνκή ζηελ ηζηνξία ηνπ αξραίνπ
ειιεληθνχ θφζκνπ, απνηειεί, ηδηαίηεξε πηπρή ηεο ηζηνξίαο ηεο Βχβνηαο, θαζψο
νη πφιεηο ηνπ λεζηνχ είραλ δπλακηθφ ξφιν σο κεηξνπφιεηο, θαη σο εθ ηνχηνπ
επηιέρζεθε λα απνηειέζεη απηφλνκε ελφηεηα, πνπ αλαπηχζζεηαη, κάιηζηα, κε
ηδηαίηεξα ζθελνγξαθηθά κέζα. Δ λνεκαηηθή ζπλάθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
απνηθηζκνχ κε ην ζεζκφ ησλ πφιεσλ-θξαηψλ ελίζρπζε ηελ επηινγή ηεο
ηνπνζέηεζήο ηνπ ζε γεηηλίαζε θαη κάιηζηα ζε παξάιιειν θαηά κήθνο νπηηθφ
άμνλα.
Γηα δχν αηψλεο (8νο-6νο αηψλαο π.Υ.) ηεθκεξηψλεηαη -ηζηνξηθά θαη
αξραηνινγηθά- έλα κεγάιν θχκα κεηαλάζηεπζεο πιεζπζκψλ πξνο ην ΐφξεην
Ώηγαίν, ηε Νφηηα Εηαιία, ηε ηθειία θαη ηνλ Βχμεηλν Πφλην. Σν ηζηνξηθφ απηφ
θαηλφκελν είλαη γλσζηφ ζηελ ηζηνξία σο Βιιεληθφο Ώπνηθηζκφο ή Αεχηεξνο
Ώπνηθηζκφο. ε αληίζεζε κε ηε κεηαθίλεζε θχισλ πνπ ζπληειείηαη θαηά ηνλ
Πξψην Ώπνηθηζκφ (11νο-9νο αηψλαο π.Υ.), ν Αεχηεξνο απνηειεί νξγαλσκέλε
επηρείξεζε κίαο κεηξφπνιεο γηα ηε δεκηνπξγία απνηθηψλ. Οη Βπβνείο -γλσζηνί
έκπνξνη θαη δηάζεκνη γηα ηα θαξάβηα ηνπο- ηαμηδεχνπλ απφ λσξίο ζηε
Μεζφγεην. Θεσξνχληαη πξσηνπφξνη ζηελ ίδξπζε απνηθηψλ ζηε ΐφξεηα
Βιιάδα, ηελ Κάησ Εηαιία θαη ηε ηθειία. Χο βαζηθά θίλεηξα γηα ηε

45

κεηαλάζηεπζε έρνπλ ζεσξεζεί: ε αλάγθε εμεχξεζεο λέσλ θαιιηεξγήζηκσλ
γαηψλ, κεηά απφ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Βχβνηα, ε αλάγθε δηαζθάιηζεο
πξψησλ πιψλ θαη ε δηαθίλεζε πξντφλησλ. Βπηπξφζζεηα, επέδξαζαλ ε
αζθνχκελε πίεζε ιφγσ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ θαζψο θαη ε εθδίσμε κέξνπο ηνπ
πιεζπζκνχ απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο.
Οη εκπνξηθέο επαθέο ησλ Βπβνέσλ κε ηνπο Φνίληθεο ζηελ Ώλαηνιή,
δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ πξψησλ κε ηε γξαθή. Οη
εηξεληθέο ζρέζεηο ησλ ιαψλ ηνχο επηηξέπνπλ λα κάζνπλ ην θνηληθηθφ
αιθάβεην. ηε ζπλέρεηα νη Έιιελεο ην πξνζαξκφδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη
πξνθχπηεη ην ειιεληθφ αιθάβεην. Δ αιθαβεηηθή γξαθή απνηειεί κηα απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο θαηαθηήζεηο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Δ εηζαγσγή
ηεο ζηελ Βιιάδα ηνπνζεηείηαη γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 9νπ αηψλα ή ζην πξψην κηζφ
ηνπ 8νπ αηψλα π.Υ. Δ Βχβνηα απνηειεί -γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειεηεηψλ- ηνλ
ηφπν γέλλεζεο ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ. Πηζαλφηαηα δηακνξθψλεηαη εδψ θαη
ζηε ζπλέρεηα εμαπιψλεηαη. Οη άπνηθνη ην κεηαθέξνπλ θαη ζηε Αχζε, ζηηο λέεο
παηξίδεο ηνπο.

Πην αλαιπηηθά ε αθήγεζε ηνπ ζέκαηνο δηαξζξψλεηαη ζηα αθφινπζα πέληε
ππνζέκαηα:

1.

Οη

κύζνη

απνηππώλνπλ

ηελ

ηζηνξία

ηνπ

απνηθηζκνύ.
2. Οη αξραίνη ζπγγξαθείο εμεγνύλ ηελ ηζηνξία ηνπ
απνηθηζκνύ.
3. Ζ επβντθή γξαθή ηαμηδεύεη ζηε Γύζε.
4. Σν θνηληθηθό αιθάβεην δηακνξθώλεηαη ζηελ
Δύβνηα θαη γίλεηαη ειιεληθό.
5. Καη νη ζρέζεηο κε ηε κεηξόπνιε;
ην 1ν ππνζέκα, ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ηελ εμήγεζε απφ ηνπο
αξραίνπο Έιιελεο γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο κέζα απφ ηε κπζνινγία, θαη
εδψ ζπγθεθξηκέλα ηνπ απνηθηζκνχ ησλ πξνγφλσλ ηνπο, παξνπζηάδεηαη κία
απφ ηηο δχν εθδνρέο ηνπ κχζνπ ηεο λχκθεο Ώξέζνπζαο, κπζηθνχ πξνζψπνπ
πνπ έδσζε ην φλνκά ηεο ζε αξραία πεγή δίπια ζην κνπζείν θαη κεηέπεηηα ζην
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παιηφ εξγνζηάζην νηλνπλεπκαηνπνηίαο πνπ ζηεγάδεη ζήκεξα ην κνπζείν. Δ
εθδνρή ηνπ κχζνπ πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ απνηθηζκφ είλαη ε εμήο: χκθσλα
κε κία παξαιιαγή ν Ώιθεηφο είλαη θπλεγφο, εξσηεπκέλνο κε ηε Νχκθε ηεο
ΏραΎαο, Ώξέζνπζα. Βθείλε δελ αληαπνθξίλεηαη ζην επίκνλν θπλήγη ηνπ θαη γηα
λα ηνλ απνθχγεη δεηά απφ ηελ Άξηεκε βνήζεηα. Δ ζεά ηφηε ηελ ηπιίγεη ζε
ζχλλεθν θαη ηελ κεηαθέξεη ζηελ Οξηπγία, λεζάθη απέλαληη απφ ηηο
πξαθνχζεο, φπνπ ηε κεηακνξθψλεη ζε πεγή, πινχζηα ζε γάξγαξν λεξφ. Ο
Ώιθεηφο απειπηζκέλνο γηα ην ρακέλν έξσηα, πεξηπιαληέηαη κέρξη πνπ ηνλ
ιππάηαη ν Αίαο θαη ηνλ κεηακνξθψλεη ζην κεγάιν πνηακφ ηεο Πεινπνλλήζνπ.
Σφηε εθείλνο δηαζρίδεη κε νξκή ην πέιαγνο θαη θηάλεη ζηε ηθειία, φπνπ θαη
ελψλεηαη κε ηα λεξά ηεο Ώξέζνπζαο.
Σν ζέκα ηνπ κχζνπ ζα παξνπζηαζηεί ζε βίληεν, πξνβνιή κέγηζηεο
δηάξθεηαο 3΄ ιεπηψλ, ζην ζελάξην ηνπ νπνίνπ ζα αμηνπνηεζνχλ ην πινχζην
εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ, νη γξακκαηεηαθέο θαη ινγνηερληθέο πεγέο θαη νη κνπζηθέο
ζπλζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη άκεζα ζηελ Ώξέζνπζα θαη ηνλ Ώιθεηφ ή θαη πνπ
έρνπλ απνηειέζεη έκκεζε πεγή έκπλεπζεο ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη γηα
δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηέρλεο. Σνλ κχζν αλαπαξάγνπλ πνιινί αξραίνη
ζπγγξαθείο, φπσο ν Πίλδαξνο, ν Πνιχβηνο, ν Παπζαλίαο, ν Οβίδηνο ζηηο
Μεηακνξθψζεηο ηνπ, ν Κηθέξσλαο, ν ελέθαο θαη ν Πιίληνο, ελψ ζηνπο
λεψηεξνπο ρξφλνπο έρεη απνηειέζεη έκπλεπζε γηα έλα κνπζηθφ έξγν απφ ηνλ
ζπλζέηε Μπέλδακηλ Μπξίηελ (1913-1976), βαζηζκέλν ζηηο «Μεηακνξθψζεηο»
ηνπ Οβηδίνπ. εκεηψλνπκε, επίζεο, φηη ε κνξθή ηεο λχκθεο έρεη ππάξμεη
ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη έρεη απνδνζεί δηαρξνληθά ζε πιήζνο θαιιηηερληθψλ
δεκηνπξγηψλ (πίλαθεο

δσγξαθηθήο,

γθξαβνχξεο,

πνιπηειή αληηθείκελα,

λνκίζκαηα, ραξηνλνκίζκαηα, γξακκαηφζεκα).
Χζηφζν, ν κχζνο ηεο Ώξέζνπζαο έρεη θαη δεχηεξε γλσζηή εθδνρή, ηε
«Υαιθηδατθή», ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί, επίζεο, ζε αθήγεζε βίληεν ζηελ
ελφηεηα ηεο «Εζηνξίαο ηνπ θηεξίνπ-κλεκείνπ-κνπζείνπ», ζηε δεχηεξε πηέξπγα
ηνπ παηαξηνχ.
Αηεπθξηλίδνπκε φηη ζε επίπεδν εθζεζηαθήο αθήγεζεο, νη δχν ελφηεηεο ζην
παηάξη ζπλδένληαη κε ηηο δχν εθδνρέο ηνπ κχζνπ κέζα απφ ηε ρξήζε θνηλνχ
εξκελεπηηθνχ κέζνπ (δχν βίληεν κε αθήγεζε). Βπηπιένλ, ζα ππάξμεη ζπλαθήο
κνπζεηνγξαθηθφο ρεηξηζκφο γηα ηηο δχν απηέο ελφηεηεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε
άκεζε ζχλδεζήο ηνπο.
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Γηα ηελ παξνπζίαζε θαη εξκελεία ηνπ ζέκαηνο απηνχ, ζα ζρεδηαζηεί
εηδηθή ππφβαζε γηα ηελ ππνδνρή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζηαηηθνχ πιηθνχ, ηεο
νπηηθναθνπζηηθήο εθαξκνγήο (βίληεν κε αθήγεζε), θαη ησλ αξραίσλ
αληηθεηκέλσλ, ε νπνία ζα παξαπέκπεη κε ηε κνξθή ηεο ζην ίδην ην ζέκα ηεο
ελφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην εηδηθφ ζέκα «Ώπνηθηζκφο-Ώιθάβεην» ζα
αμηνπνηεζεί κνξθή πινίνπ ηεο επνρήο απφ εχξεκα ζηελ Βχβνηα. Βδψ
νπζηαζηηθά αμηνπνηείηαη ε ζπκβνιηθή αμία ηεο εηθφλαο θαη ε εηθαζηηθή ζχλζεζε
κε ζηφρν ηελ έθπιεμε θαη ηελ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ επηζθεπηψλ.

ΑΗΘΟΤΑ 2 (ζπλέρεηα)
1.3.4 Σν πνιηηεηαθό θαζεζηώο αιιάδεη, νη ζεζκνί όκσο
ηεο θιαζηθήο Αξραηόηεηαο επηβηώλνπλ
ην επφκελν ππνζέκα ηεο ελφηεηαο ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο,
δειψλεηαη ε επηβίσζε νξηζκέλσλ ζεζκψλ ηεο Κιαζηθήο επνρήο σο ηελ
Όζηεξε Ώξραηφηεηα, κνινλφηη πνιηηεηαθά έρεη ππάξμεη ζηξνθή πξνο ηε
κνλνθξαηνξία, κε ηα ειιεληζηηθά βαζίιεηα θαη ηελ επηθξαηνχζα ηδενινγία θαη
εηθφλα ηνπ Μεγάινπ Ώιεμάλδξνπ. ηηο πφιεηο, ζε απηέο πνπ παιαηφηεξα
ζπληζηνχζαλ ην θέληξν πφιεσλ-θξαηψλ, ζπλερίδνπλ, σζηφζν, λα ιεηηνπξγνχλ
ηα ζψκαηα ηεο Βθθιεζίαο ηνπ Αήκνπ θαη ε ΐνπιή. Με ηελ εγθαζίδξπζε,
βέβαηα, κνλαξρηψλ, πνιιέο απνθάζεηο επηβάιινληαη απφ ηελ θεληξηθή
εμνπζία, ηνπο ηζρπξνχο κνλάξρεο. Οη πφιεηο δηαηεξνχλ απιψο ζρεηηθή
απηνλνκία ζηε ξχζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο δεηεκάησλ. Χο ηνλ 4o αηψλα
κ.Υ. νη ιεηηνπξγίεο κηαο πφιεο ζηεξίδνληαη ζηηο παιαηέο δνκέο θαη ηνπο
ζεζκνχο ηεο πφιεο-θξάηνπο.
Οη αζιεηηθνί αγψλεο, σο ζεζκφο ζεκαληηθφο γηα ηελ δηαπαηδαγψγεζε
ησλ αγνξηψλ θαη κε πνιχ κεγάιε θνηλσληθή απνδνρή, δηνξγαλψλνληαη θαζφιε
ηελ ηζηνξία ησλ πφιεσλ-θξαηψλ, γεγνλφο πνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη κε ηελ
εγθαηάζηαζε ζηελ Βχβνηα θαηαθηεηψλ, μέλσλ εκπφξσλ, κεηνίθσλ. Γηα
παξάδεηγκα, ζε αζιεηηθνχο αγψλεο ζηε Υαιθίδα πξνο ηηκήλ ηνπ Δξαθιή
ζπκκεηέρνπλ Ρσκαίνη, Ώληηνρείο θαη Υαιθηδείο.
Χο πξνο ηα αξραία αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αθήγεζε, ζα
εθηεζνχλ: ηηκεηηθφ ςήθηζκα αζιεηηθψλ αγψλσλ, δχν ρξπζά ζηεθάληα Βπβνέσλ
ληθεηψλ θαη επηγξαθέο ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη ςεθίζκαηα ηεο Βθθιεζίαο
ηνπ Αήκνπ θαη ε ΐνπιήο. Σν πεξηερφκελν ησλ επηγξαθψλ ζα απνδνζεί
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ζπλνπηηθά ζην ηξίην επίπεδν εξκελείαο, ζηα πηλαθηδάθηα ζρνιηαζκνχ ησλ
εθζεκάησλ.

1.4.

Από ηνπο πνιίηεο, ζηνλ έλαλ θη απόιπην κνλάξρε

«Δίκαη Μνλνθξάηνξαο»: Βαζηιηάο, Καίζαξαο, ειέσ
Θενύ Απηνθξάηνξαο, νπιηάλνο...

πσο ήδε έρεη εηπσζεί, παξάιιεια κε ηελ φςηκε ιεηηνπξγία ησλ
πφιεσλ-θξαηψλ,

ην πνιηηεηαθφ ηνπίν αιιάδεη ξαγδαία,

γεγνλφο

πνπ

απνηππψλεηαη ζηελ επφκελε κεγάιε ελφηεηα Από ηνπο πνιίηεο, ζηνλ έλαλ
θη απόιπην κνλάξρε. Με ηνλ Μεγάιν Ώιέμαλδξν δηακνξθψλεηαη έλα λένπ
ηχπνπ θξάηνο, πνπ ελζσκαηψλεη ζηνηρεία ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ-θξαηψλ, ηεο
καθεδνληθήο βαζηιείαο θαη ησλ πεξζηθψλ-αηγππηηαθψλ κνλαξρηψλ. Βδψ
εθηίζεηαη έλα ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ γιππηφ ηεο κεζνβπδαληηλήο πεξηφδνπ κε
παξάζηαζε

«Ώλάιεςεο

Ώιεμάλδξνπ»,

έθζεκα

πνπ

ζπκππθλψλεη

ηε

δηαρξνληθή δπλακηθή ηνπ ηδεψδνπο ηνπ ηζρπξνχ κνλάξρε, κέζα απφ ηελ
απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ πξψηνπ απηνχ κνλνθξάηνξα-ζπκβφινπ, πνπ
απνηέιεζε πξφηππν γηα ηηο ηξεηο αθφινπζεο απηνθξαηνξίεο. Σν αληηθείκελν
απηφ ζα εμαξζεί κνπζεηνγξαθηθά θαηέρνληαο θνκβηθή ζέζε αλάκεζα ζηελ
Ώξραηφηεηα θαη ηνπο επφκελνπο αηψλεο θαη ζε άκεζε, θαηά ην δπλαηφλ, νπηηθή
επαθή κε ηηο ηξεηο απηνθξαηνξίεο.
Χο ππνζέκαηα, «Δίκαη Μνλνθξάηνξαο»: Βαζηιηάο, Καίζαξαο, ειέσ
ζενύ Απηνθξάηνξαο, νπιηάλνο..., παξνπζηάδνληαη ζε απφιπηε ρξνλνινγηθή
αθνινπζία ε Βιιεληζηηθή, Ρσκατθή, ΐπδαληηλή θαη Οζσκαληθή απηνθξαηνξία,
κε έκθαζε ζην πξφζσπν ησλ κνλαξρψλ θαη ζε πηπρέο ηεο δσήο ησλ
ππεθφσλ ηνπο. Ώπηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο κνλαξρίεο είλαη φηη ν κνλάξρεο
θξαηά ηε ζέζε ηνπ ηζφβηα θαη ε εμνπζία κεηαβηβάδεηαη ζπλήζσο ζε κέινο ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο.
1.4.1. Βαζηιεύο, ζηα ειιεληζηηθά ρξόληα. Δ κεγάιε απηή επνρή ησλ
απηνθξαηνξηψλ μεθηλάεη κε ηα ειιεληζηηθά βαζίιεηα. Ώξρεγφο ηνπ θξάηνπο είλαη
ν βαζηιηάο. Πηζηνί ζε απηφλ αμησκαηνχρνη θαηαιακβάλνπλ ηηο ζεκαληηθέο
ζέζεηο ζηε δηνίθεζε θαη ην ζηξαηφ. ηελ Βχβνηα εγθαζίζηαληαη καθεδνληθέο
θξνπξέο πνπ επηβάινπλ ηελ ηάμε θαη κεξηκλνχλ γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ
Μαθεδφλα βαζηιηά.
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1.4.2. Καίζαξαο, ζηε ξσκατθή απηνθξαηνξία. Δ Βχβνηα θαζππνηάζζεηαη
ζην imperium, ην νπνίν ελνπνηεί ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ κε απφιπην άξρνληα
ηνλ

θαίζαξα

ή

απηνθξάηνξα.

Ώπηφο

ζπγθεληξψλεη

πιένλ

πνιηηηθέο,

ζξεζθεπηηθέο, δηθαζηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο εμνπζίεο. Μεηά ηελ νξηζηηθή
επηθξάηεζε ησλ Ρσκαίσλ ην 86 π.Υ., ε Βχβνηα απνηειεί κέξνο ηεο θαη νη
πφιεηο εληάζζνληαη αξρηθά ζην θαζεζηψο ησλ dediticii, ράλνπλ δειαδή ηα
δηθαηψκαηα θαη ηελ λνκηθή ηνπο ππφζηαζε θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ληθεηή.
ηαδηαθά αλαζπζηήλνληαη νη πνιηηηθέο δνκέο θαη ζπλερίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο
ΐνπιήο θαη ηεο Βθθιεζίαο ηνπ Αήκνπ. Με ην δηάηαγκα ηνπ Καξαθάιια, ην 211
κ.Υ., ε ηδηφηεηα ηνπ Ρσκαίνπ πνιίηε παξέρεηαη ζηνπο ειεχζεξνπο πνιίηεο φιεο
ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο.
1.4.3. Διέσ Θενύ Απηνθξάηνξαο ζην Βπδάλην. Δ Βχβνηα εληάζζεηαη ζην
Θέκα ηεο Βιιάδνο, θαη ε Βχβνηα γίλεηαη ηκήκα ηεο ΐπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο,
φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κεηά ηνλ 7ν-9ν αη., κε θπξίαξρν πιένλ ην ειιεληθφ
ζηνηρείν. ηε λέα δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο κεηά ηνλ 7ν αη., ε Βχβνηα
εληάζζεηαη ζην Θέκα ηεο Βιιάδαο κε έδξα αξρηθά ηελ Κφξηλζν θαη έπεηηα ηε
Θήβα. Ο ζεκαηηθφο ζηφινο εδξεχεη ζηνλ Βχξηπν. Σν θάζηξν ηνπ Βπξίπνπ,
Νεγξνπνληε, ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ «ζθνηεηλψλ» αηψλσλ απνηειεί ρψξν
παξνπζίαο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζην λφηην ειιαδηθφ ρψξν. Δ θνηλσληθή
ζχλζεζε ηεο Βχβνηαο δελ δηαθέξεη απφ ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο, ΐνησηία θαη
Ώηηηθή. Οη αξρνληηθέο νηθνγέλεηεο ηεο Βχβνηαο, ηεο ΐνησηίαο θαη ηελ Ώηηηθήο
είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο.

1.5 «Δπξσπαίνη» επγελείο θπβεξλνύλ ζηνλ ειιαδηθό
ρώξν
Βκβφιηκα, ινηπφλ, θαη σο ζαθψο δηαθξηηή ελφηεηα ζηελ εθζεζηαθή
αθήγεζε ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο, παξνπζηάδεηαη, πιεζίνλ ηεο βπδαληηλήο
απηνθξαηνξίαο, αιιά έμσ απφ ηε ζεηξά ησλ απηνθξαηνξηψλ, ε πεξίνδνο ησλ
Απηηθψλ Φενπδαιηθψλ θξαηψλ [«Δπξσπαίνη» επγελείο θπβεξλνύλ ζηνλ
ειιαδηθό ρώξν]. Δ ιεγφκελε βπδαληηλή πεξίνδνο θιείλεη κε ηελ Βχβνηα λα
βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ιαηίλσλ, Φξάγθσλ θαη Βλεηψλ (13νο-15νο αη.). Γαη
ηνπο αηψλεο απηνχο ζηα εδάθε ηεο εθαξκφδεηαη ην θενπδαιηθφ ζχζηεκα πνπ
ηζρχεη ζηελ κεζαησληθή Βπξψπε, θαη έρνπλ ηζρχ νη Ώζζίδεο ηεο Ρσκαλίαο.
ηελ πεξίνδν απηή ε Βχβνηα δηαηξείηαη ζε ηξία κεγάια θένπδα, ηα ηξηηεκφξηα
(αληηζηνηρνχλ

ζηε

Νφηηα,

ΐφξεηα

θαη
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Κεληξηθή

Βχβνηα),

ηα

νπνία

ππνδηαηξνχληαη ζε κηθξφηεξα θένπδα θαη δηνηθνχληαη απφ ηνπο ηξηηεκφξηνπο.
ηα ηέιε ηνπ 13νπ αη. θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ
λεζηνχ πεξλά ζηελ εμνπζία ηνπ βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα, κε ηνπηθφ
αληηπξφζσπν ηνλ ηππφηε Ληθάξην. Σνπο δχν αηψλεο πνπ αθνινπζνχλ ε
ΐελεηία, ε νπνία αλέθαζελ δηαδξακάηηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζην κεγάιν ιηκάλη ηνπ
Negroponte (Υαιθίδα), εμαπιψλεη βαζκηαία ηνλ έιεγρν ηεο ζε νιφθιεξν ην
λεζί, κέρξη ην 1390, νπφηε νιφθιεξε ε Βχβνηα δηνηθείηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν
ηεο Γαιελνηάηεο, ην ΐάηιν. Δ Κάξπζηνο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ην 14ν αη.
εληάζζεηαη ζην θαηαιαληθφ δνπθάην ησλ Ώζελψλ.
Σν ηδηαίηεξν πνιηηεηαθφ απηφ θαζεζηψο αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ
ηηο απηνθξαηνξίεο, αιιά ρσξίο λα δηαζπάηαη ε πξαγκαηηθή ρξνληθή αθνινπζία
ησλ πνιηηεπκάησλ. Γηαπηφ, αλ θαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ην ΐπδάληην,
δηαθνξνπνηείηαη ρσξηθά θαη σο ηέηνην ζα απνδνζεί θαη ζην κνπζεηνγξαθηθφ
ζρεδηαζκφ.

1.4. «Δίκαη Μνλνθξάηνξαο»: Βαζηιηάο, Καίζαξαο, ειέσ
ζενύ Απηνθξάηνξαο, νπιηάλνο... (ζπλέρεηα)

1.4.4. νπιηάλνο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Δ δηνηθεηηθή εδξαίσζε
ησλ Οζσκαλψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηνπο επφκελνπο αηψλεο, θαζηζηά ηελ
Βχβνηα ηκήκα κίαο αθφκε απηνθξαηνξίαο, ηεο Οζσκαληθήο. Ώλήθεη ζην
ζαληδάθη ηνπ Βπξίπνπ κε πξσηεχνπζα ηε Υαιθίδα (Egriboz, Ώλαηνιηθή ηεξεά
Βιιάδα), ε νπνία είλαη έδξα ηνπ Οζσκαληθνχ ζηφινπ ζην Ώηγαίν θαη ηνπ
δηνηθεηή ηνπ, Καπνπδάλ παζά. Δ θνηλσληθή ζχλζεζε ηεο Βχβνηαο δελ
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο (ηηκαξηνχρνη, αγάδεο, ρσξηθνί).
πσο θαη ζε φιε ηελ απηνθξαηνξία, ε ζξεζθεία έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ
θνηλσληθή νξγάλσζε. ηα κλεκεία ηεο πεξηφδνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ε
ζπλχπαξμε Υξηζηηαλψλ, Ββξαίσλ θαη Μνπζνπικάλσλ.

Σν κνπζεηνινγηθό ζθεπηηθό, ζε φ,ηη αθνξά ηηο κνλνθξαηνξίεο,
δηαζθαιίδεη ηελ θνκβηθή ζέζε ζην αλάγιπθν ηεο «Ώλάιεςεο ηνπ Ώιέμαλδξνπ»,
σο ηδηαίηεξν εκβιεκαηηθφ έθζεκα, θαη πξνηείλεη ζηε ζπλέρεηα ηελ παξαηαθηηθή
παξνπζίαζε ησλ απηνθξαηνξηψλ πνπ επηθξάηεζαλ κε έκθαζε ζην πξφζσπν
ηνπ ηδεψδνπο κνλάξρε, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηελ ηέρλε ηεο επνρήο. Οη
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ηέζζεξηο βαζηθέο πεξίνδνη ζα ζεκαηνδνηνχληαη απφ εηθφλεο κεγάισλ
δηαζηάζεσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κνλαξρψλ, ελ είδεη πνξηξέησλ (βαζηιέα,
θαίζαξα,

ειέσ

ζενχ

απηνθξάηνξα,

ζνπιηάλνπ).

Ννκίζκαηα

ή

άιιεο

επηγξαθηθέο καξηπξίεο ησλ αληίζηνηρσλ επνρψλ ζπλνδεχνπλ ηα πνξηξέηα, σο
ηεθκήξηα ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο πξνβνιήο ηεο απηνθξαηνξηθήο
ηδενινγίαο. Σν δίπνιν κνλνθξάηνξαο – ππήθννη ζα πινπνηεζεί α) κε ηελ
έθζεζε αγαικάησλ θαη επηγξαθψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θνηλσληθή
δηαζηξσκάησζε ηεο ξσκατθήο επνρήο,

β) κε επηγξαθή δηαηάγκαηνο

θαηαζθεπήο νρπξσκαηηθνχ έξγνπ γηα ηε βπδαληηλή επνρή θαη γ) κε επηηχκβηεο
ζηήιεο γηα ηελ νζσκαληθή πεξίνδν, νη νπνίεο ππνδειψλνπλ ηελ παξνπζία ηεο
λέαο θαη θπξίαξρεο νκάδαο ππεθφσλ.
Χο πξνο ηα αξραία αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αθήγεζε γηα ηελ
πεξίνδν ησλ Απηηθψλ Φενπδαιηθψλ θξαηψλ, ζα εθηεζνχλ: ηξία αξρηηεθηνληθά
γιππηά πνπ θέξνπλ ηα ζχκβνια ησλ επγελψλ δπηηθψλ νηθνγελεηψλ πνπ
δηνηθνχζαλ ην λεζί θαη αληίζηνηρα κε ηε ινγηθή ζηηο απηνθξαηνξίεο, λνκίζκαηα.

ύλνιν αξραίσλ αληηθεηκέλσλ: 159

ΥΩΡΗΚΟ ΘΤΛΑΚΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΑΗΘΟΤΑ 4

ηνλ πξψην φξνθν αλαπηχζζεηαη αθεγεκαηηθά ε κεγάιε ζεκαηηθή
ελφηεηα ηεο «Οηθνλνκίαο», ε νπνία ρσξνζεηείηαη ζην ζχλνιν ηνπ
νξφθνπ θαη κνηξάδεηαη ζηνπο ηξεηο ρψξνπο ηνπ (ΑΗΘΟΤΑ 4Α ΑΗΘΟΤΑ 4Β - ΑΗΘΟΤΑ 4Γ). Πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε κεγάιε
εθζεζηαθή ελφηεηα, ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί κε ηξφπν ψζηε λα απνηειεί
δπλάκεη έλα αθφκε αλεμάξηεην-απηνηειέο ζέκα επίζθεςεο, ελψ
παξάιιεια επηηξέπεη ηε δηαζθάιηζε ηεο λνεκαηηθήο αθεγεκαηηθήο
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ζπλέρεηαο κε ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο «Πνιηηεηαθήο Οξγάλσζεο»
(ΏΕΘΟΤΏ 2), ζην βαζκφ πνπ ηα δηαθνξεηηθά πνιηηεχκαηα θαη ε
δηνηθεηηθή νξγάλσζε θάζε επνρήο δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ
νηθνλνκία θάζε θνηλσλίαο. Βπηπιένλ, ην εηδηθφ ζέκα ηνπ απνηθηζκνχ πνπ
ρσξνζεηείηαη ζην ελδηάκεζν παηάξη, κε ηε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ηνπ
δηάζηαζε, ζπληζηά άιιε κηα παξάκεηξν γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ηνπ
επηζθέπηε ζηε λέα ζεκαηηθή.
Βληφο ηεο ελφηεηαο ε πνξεία επίζθεςεο δελ είλαη απαξαηηήησο
γξακκηθή, θαζψο ε εθζεζηαθή αθήγεζε είλαη ζεκαηηθή θαη φρη
ρξνλνινγηθή, θαη ηα λνήκαηα ησλ ππνζεκάησλ νινθιεξψλνληαη ζηνλ
θάζε επηκέξνπο ρψξν πνπ αλαπηχζζνληαη. Βπνκέλσο ε θίλεζε ζηηο
ηξεηο αίζνπζεο ηνπ νξφθνπ επαθίεηαη ζηελ επηινγή ηνπ επηζθέπηε θαη
δελ πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλα πεξάζκαηα απφ ην έλα ζηνλ άιιν ρψξν,
απφ ππνζέκα ζε ππνζέκα.
ηε κεγάιε απηή εθζεζηαθή ελφηεηα εξκελεχνληαη δηαρξνληθά
πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο ηεο Βχβνηαο θαη ηεο θχξνπ. ε
επίπεδν αθήγεζεο ε ελφηεηα ηνπ πξψηνπ νξφθνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία
επηκέξνπο ππνζέκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία απνηειεί κία εηδηθφηεξε
πηπρή ηνπ κεγάινπ ζέκαηνο. ην ζχλνιφ ηνπο απηά αληηπξνζσπεχνπλ
θαη αληηζηνηρνχλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο παξαγσγήο ηεο νηθνλνκίαο
(πξσηνγελή, δεπηεξνγελή, ηξηηνγελή). ε θάζε έλα απφ ηα ηξία
ππνζέκαηα παξνπζηάδεηαη θαη έλα εηδηθό ζέκα, κέζα απφ ηελ έθζεζε
αξραηνινγηθνχ πιηθνχ ζεκαληηθψλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ ηεο Βχβνηαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα: ε πεδηάδα ηνπ Λήιαληα ζηελ θεληξηθή Βχβνηα γηα ηελ
απφθηεζε θπζηθψλ πφξσλ, ην Παιακάξη ζηε θχξν γηα ηε δηαθίλεζε θαη
κεηαπνίεζε ησλ κεηάιισλ θαη ε Υαιθίδα γηα ην εκπφξην αγαζψλ θαη
πξντφλησλ. Πην αλαιπηηθά:

2.1 Ζ Γε πεγή δσήο, πεδίν δηεθδίθεζεο!
ΑΗΘΟΤΑ 4Α
Σν πξψην ππφζεκα ηεο «Οηθνλνκίαο», αθνξά ηε γε σο βάζε ηεο
νηθνλνκίαο ησλ θνηλσληψλ. Ώξρηθά ν άλζξσπνο θπλεγά θαη ζπιιέγεη ηελ
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ηξνθή ηνπ, ελψ ζηαδηαθά καζαίλεη λα θαιιηεξγεί ηε γε θαη λα εθηξέθεη ηα
δψα. ηε ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο γεο ζηεξίδεηαη ε επεκεξία θαη ε
αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο. Καηά ηε καθξαίσλε ηζηνξία ηεο, ε Βχβνηα
άιινηε ππήξμε απηάξθεο ζε γεσξγηθά αγαζά θαη άιινηε νδεγήζεθε ζηελ
εηζαγσγή αγαζψλ απφ άιιεο πεξηνρέο γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ
αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο.
Γηα ην πξψην ππνζέκα κε ζέκα ηε γε, δεκηνπξγείηαη κία κεγάιε
εθζεζηαθή

ζχλζεζε

απνηεινχκελε

απφ

έλα

κεγάιν

ζχλνιν

αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ηα νπνία θάλνπλ λχμε ζηηο νηθνλνκηθέο
ιεηηνπξγίεο

ηνπ

πξσηνγελνχο

ηνκέα:

θπλήγη,

ηξνθνζπιινγή,

θηελνηξνθία, αιηεία, γεσξγία αιιά θαη παξνπζηάδνπλ ζπλαθφινπζεο
πξαθηηθέο ηξνθνπαξαζθεπήο, απνζήθεπζεο θαη θαηαλάισζεο. Καζεκία
απφ ηηο νηθνλνκηθέο απηέο πξαθηηθέο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ελδεηθηηθά
αληηθείκελα (εξγαιεία θαη ζθεχε), ηα νπνία αξραηνινγηθά ηεθκεξηψλνπλ
ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο. Ώπηά θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη εθηίζεληαη
αλά είδνο πξαθηηθήο θαη αλά κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, ζε θάζεηνπο θαη
νξηδφληηνπο εχιεπηνπο άμνλεο αλάγλσζεο-ζέαζεο, ζε κνξθή θαλάβνπ
δειαδή. Οξηζκέλα ηεηξάγσλα ηεο ζχλζεζεο ζα παξακείλνπλ θελά ιφγσ
ηεο έιιεηςεο ζρεηηθψλ αξραηνινγηθψλ ηεθκεξίσλ απφ ηελ Βχβνηα θαηά
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη δελ
αζθνχληαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Οη
δχν άμνλεο ππνκλεκαηίδνληαη κε γξαπηή ζήκαλζε, δειαδή ζηνλ
νξηδφληην άμνλα: Παιαηνιηζηθή επνρή/Νενιηζηθή επνρή θ.ν.θ θαη ζηνλ
θάζεην: θπλήγη/θηελνηξνθία θ.ν.θ. Δ κνξθή ηνπ εθζεζηαθνχ ππνβάζξνπ
παξαπέκπεη κε ππαηληθηηθφ ηξφπν ζηελ ίδηα ηε γε, ελψ ππάξρεη
δπλαηφηεηα ζπλνιηθήο επφπηεπζεο θαη πεξηκεηξηθήο ζέαζήο ηνπ. Βλ
είδεη ηεθκεξίσζεο εθζέκαηνο, κηα μερσξηζηή πηλαθίδα εκπεξηέρεη ηηο
βαζηθέο αμίεο νηθνλνκηθήο δσήο θάζε ρξνληθήο πεξηφδνπ ζε θαηαθφξπθν
άμνλα, θαη ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ πξνβνιή ππνκλεκαηηζκέλσλ
εηθφλσλ (ρσξίο ήρν) πνπ ζα ζπκπιεξψλεη λνεκαηηθά ηελ νηθνλνκηθή
δσή θαηά ηελ Παιαηνιηζηθή επνρή, κε έκθαζε ζηε ζχλζεηε δηαδηθαζία
θαηεξγαζίαο ιίζηλσλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ θαηαζθεπή πνιπρξεζηηθψλ
εξγαιείσλ.
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Δηδηθό ζέκα: Λειάληην πεδίνλ
ε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαπάλσ ζχλζεζε, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο γεο,
πνπ ζηαζεξά ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ηξνθνδνηεί ηηο αλζξψπηλεο
θνηλσλίεο, κε έλα αθφκα επηκέξνπο ζέκα ηεο ηζηνξίαο ηεο Βχβνηαο: ηελ
πεδηάδα ηνπ Λήιαληα ζην θέληξν ηνπ λεζηνχ, πνπ έρεη απνηειέζεη
δηαρξνληθά ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο. Πέξαλ ησλ
επθφξσλ εδαθψλ ηεο, ε πεξηνρή απηή παξείρε θαη άξηζηεο πνηφηεηαο
θνηηάζκαηα πεινχ, ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη θαη απφ αξραηνινγηθά
θαηάινηπα. ηελ έθζεζε παξνπζηάδνληαη αληηθείκελα απφ ηα εξγαζηήξηα
γεσκεηξηθψλ θαη κεζνβπδαληηλψλ ρξφλσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ
πειφ ηεο πεξηνρήο. Αελ είλαη φκσο κφλν ζεηηθέο νη πξνζιακβάλνπζεο
απφ ηελ πεξηνρή: ν έιεγρνο ησλ εχθνξσλ θαη πινχζησλ εδαθψλ ηεο
ππήξμε αηηία γηα ηνλ Λειάληην Πφιεκν αλάκεζα ζηηο πφιεηο-θξάηε ηεο
Υαιθίδαο θαη ηεο Βξέηξηαο, ζηα ηέιε ηνπ 8νπ αη. π.Υ.. Πξφθεηηαη γηα έλα
πνιχ ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο πνπ ζρνιηάδεηαη εδψ θαη κε ηε
ζπκβνιηθή ηνπ δηάζηαζε σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο δηεθδίθεζεο ηεο γεο.
Σν εηδηθό απηφ ζέκα θαηέρεη θεληξηθή θαη βαξχλνπζα ζέζε ζηελ
Ώίζνπζα 4Ώ, ζεκαηνδνηψληαο θαη ηελ εθζεζηαθή αθήγεζε γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε ηεο γεο απφ ηνλ άλζξσπν. Σν εηδηθφ ζέκα παξνπζηάδεηαη
ζε ζπζρεηηζκφ κε κηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ εθζεζηαθή επηθάλεηα, ε
νπνία πξνβάιεη ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηεο εχθνξεο πεδηάδαο σο θφλην
ζηελ

πξναλαθεξζείζα

ελζσκαηψλνληαη

ηα

ζχλζεζε.
εθζέκαηα

ηε
πνπ

κεγάιε

εηθφλα

εηθνλνγξαθνχλ

εμάιινπ
ηα

δχν

πξναλαδεξζέληα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε γε θαη ηεο
ρξήζε ηεο: α) ν Λειάληηνο Πφιεκνο κε εθζέκαηα, φπσο φπια, αγγεία κε
απεηθνλίζεηο

πνιεκηθψλ

ζθελψλ

θαη

β)

ε

αγγεηνπιαζηηθή

ησλ

γεσκεηξηθψλ θαη ησλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ, κε ηελ έθζεζε αγγείσλ
θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ην ρψκα ηεο πεδηάδαο.

2.2 Ζ εμόξπμε θαη ε δηαθίλεζε πξώησλ πιώλ
ΑΗΘΟΤΑ 4Β
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ηε ζπλέρεηα, σο δεχηεξν ππνζέκα παξνπζηάδεηαη, ζηελ Ώίζνπζα
4ΐ, ν ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξψησλ πιψλ (κεηάιισλ, πεινχ,
ιίζνπ). Δ εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ ηνλ άλζξσπν απνηειεί ηζηνξηθά ηε
βάζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ βηνηηθνχ ηνπ επηπέδνπ θαη ηελ επεκεξία ησλ
θνηλνηήησλ ηνπ. Ώπφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ηζηνξίαο ν
άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί ην ιίζν γηα θαζεκεξηλέο εξγαζίεο. ηαδηαθά
μεθηλά ε εθκεηάιιεπζε ηνπ πεινχ γηα ηελ θαηαζθεπή αγγείσλ θαη ησλ
κεηάιισλ γηα εξγαιεία, φπια θαη πνιχηηκα αληηθείκελα (θνζκήκαηα). Δ
κεηαπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ επλνεί ηελ εμεηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο,
δεκηνπξγεί

ηηο

πξνυπνζέζεηο

γηα

ηελ

αχμεζε

ηεο

εκπνξηθήο

δξαζηεξηφηεηαο κε άιιεο πεξηνρέο θαη νδεγεί ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
ησλ θνηλνηήησλ.

Δηδηθό ζέκα: Παιακάξη: εκπνξείνλ ραιθνύ
Δ βαζηθή ηδέα ηεο εθζεζηαθήο αθήγεζεο αλαπηχζζεηαη αλά είδνο
πξψηεο χιεο. Καηαξρήλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα κέηαιια. Κεληξηθή ζέζε
ζηελ Ώίζνπζα 4ΐ θαηέρεη ε θαηεξγαζία ησλ κεηάιισλ θαη ηα εξγαζηήξηά
ηνπο. Σν Παιακάξη ηεο θχξνπ, απνηειεί ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ
ηζηνξία ηεο δηαθίλεζεο ηνπ ραιθνχ θαηά ηελ 3ε ρηιηεηία π.Υ. Σα επξήκαηα
απφ

ηνλ

πξντζηνξηθφ

νηθηζκφ

απνηεινχλ

ηηο

ζεκαληηθφηεξεο

αξραηνινγηθέο καξηπξίεο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαθίλεζε ηνπ
ραιθνχ. Σν εηδηθό απηφ ζέκα ζεκαηνδνηεί θαη λνεκαηηθά ην ζέκα ηεο
αθήγεζεο ζηνλ εθζεζηαθφ απηφ ρψξν, κε ηελ παξνπζία κηαο κεγάισλ
δηαζηάζεσλ εηθφλαο ηεο αξραηνινγηθήο ζέζεο ηνπ Παιακαξίνπ, ζέζεο
ηδηαίηεξα ζεκαληηθήο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Βχβνηαο.
2.2.1 Δξγαζηήξηα κεηάιισλ. Βδψ ζα εθηεζνχλ πξψηεο χιεο, ηα
κέηαιια, αληηθείκελα γηα δχγηζκα, εξγαιεία επεμεξγαζίαο κεηάιισλ θαη
παξαγφκελα πξντφληα κεηαιινπξγίαο, κε ηελ ίδηα ινγηθή ρεηξηζκνχ,
φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν εηδηθφ ζέκα, δειαδή αλά ζηάδην
θαηεξγαζίαο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ Πξντζηνξία, ε αθήγεζε θηάλεη σο ηε
Ρσκατθή επνρή, εθζέηνληαο χιεο θαη ηέρλεξγα πνπ καξηπξνχλ
δηαρξνληθά κεηαιινπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πκβνιηθά θαη γηα ιφγνπο
56

επηηαθηηθήο

«εηθνλνγξάθεζεο»

ηνπ

ξφινπ

ηνπ

αλζξψπνπ

ζηελ

επεμεξγαζία ηεο πξψηεο χιεο θαη ζηε δεκηνπξγία ηερλέξγσλ, εθηίζεληαη,
εθηφο ηνπ παξαπάλσ πιαηζίνπ, κία επηηχκβηα ζηήιε ηνπ ραιθνπξγνχ
ψηεξνπ πνπ πέζαλε ζηελ Ώηδεςφ θαη έλα ιπρλάξη κε παξάζηαζε
εξγαζηεξίνπ κεηαιινπξγίαο.
2.2.2. Κεξακηθά εξγαζηήξηα. Δ επφκελε πξψηε χιε πνπ
παξνπζηάδεηαη είλαη ν πειφο θαη ηα παξαγφκελα πξντφληα ησλ ηνπηθψλ
εξγαζηεξίσλ αγγεηνπιαζηηθήο, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζε ρξνλνινγηθή
αθνινπζία απφ ηελ Ώξρατθή σο ηελ Οζσκαληθή επνρή. Ώπηά θάιππηαλ
θπξίσο ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο, δελ ιείπνπλ φκσο θαη
πεξηπηψζεηο φπνπ επβντθά αγγεία βξίζθνληαη θαη ζε άιιεο ζέζεηο ηνπ
Ώηγαίνπ. Γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο έρνπλ επηιεγεί εξγαιεία
θεξακηθψλ εξγαζηεξίσλ, απνξξίκκαηα εξγαζηεξίσλ, θαη ηα ίδηα ηα
παξαγφκελα αληηθείκελα (αγγεία, εδψιηα, ιπρλάξηα). Δ κνξθή ηνπ
εθζεζηαθνχ ππνβάζξνπ πνπ ζα δερηεί ηα αγγεία ππαηληθηηθά παξαπέκπεη
ζε πάγθνπο αγνξάο. Βθηίζεληαη πξντφληα έμη ηνπηθψλ εξγαζηεξίσλ: ησλ
αξρατθψλ εξγαζηεξίσλ ηεο θχξνπ θαη ηεο Βχβνηαο, ηνπ θιαζηθνχ, ηνπ
ειιεληζηηθνχ, ηνπ ξσκατθνχ θαη ηνπ νζσκαληθνχ εξγαζηεξίνπ ηεο
Υαιθίδαο.
2.2.3. Δξγαζηήξηα καξκάξνπ. Ώθνινπζεί αλαθνξά ζην ιίζν.
Παξνπζηάδνληαη θαηαξρήλ ηα εξγαζηήξηα γιππηψλ ησλ ξσκατθψλ
ρξφλσλ, θπξίσο έξγα πξννξηζκέλα γηα ηελ ηνπηθή αγνξά. ην θέληξν,
φκσο, ηεο ελφηεηαο βξίζθεηαη ε εμαγσγή καξκάξσλ, θπξίσο απφ ηελ
Κάξπζην, ζε νιφθιεξε ηε Μεζφγεην, κε κεγάιν αληίθηππν ζηελ
νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. Βδψ, εθηίζεληαη ζξαχζκαηα πξψησλ πιψλ θαη
πξντφληα γιππηηθήο ησλ επβντθψλ εξγαζηεξίσλ ηεο Υαιθίδαο, ηεο
Βξέηξηαο θαη ηνπ Ώιηβεξίνπ. Δ ρξήζε κηαο ζχγρξνλεο εηθφλαο ησλ
ιαηνκείσλ ζηε ζέζε Κνιψλεο ζηε λφηηα Βχβνηα, ζα έρεη θεληξηθή ζέζε.

2.3. Δπβντθόο έλαο αζθαιήο δξόκνο
ΑΗΘΟΤΑ 4Γ
Χο ηξίην ππνζέκα ηεο ελφηεηαο ηεο «Οηθνλνκίαο» παξνπζηάδεηαη ν
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ηνκέαο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ εκπνξίνπ ζηελ ηζηνξία ηεο Βχβνηαο. Δ
ζάιαζζα ππήξμε ε πην θαηάιιειε νδφο γηα ηε κεηαθνξά πξντφλησλ,
αγαζψλ θαη αλζξψπσλ κέρξη ηελ αλαθάιπςε ηνπ ζηδεξφδξνκνπ. Γηα
αηψλεο νη θάηνηθνη ηνπ Ώηγαίνπ ρξεζηκνπνηνχλ πινηάξηα ιαμεπκέλα απφ
έλα θαη κφλν θνξκφ δέλδξνπ. Με απηά κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα, φπσο
νςηαλφ, ήδε απφ ηελ 8ε ρηιηεηία π.Υ. Δ εμέιημε ηεο λαππεγηθήο θαη ε
πξφνδνο ηεο αζηξνλνκίαο βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ησλ ηαμηδηψλ
κεγαιχηεξσλ απνζηάζεσλ ζε νιφθιεξε ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ.
ΐαζηθή έγλνηα ησλ λαπηηθψλ είλαη ηα αζθαιή πεξάζκαηα, έλα απφ απηά
είλαη ν ΐφξεηνο θαη ν Νφηηνο Βπβντθφο θφιπνο. Ώπφ ηνπο απάλεκνπο
φξκνπο ησλ πξντζηνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα ιηκάληα ησλ πφιεσλθξαηψλ θαη ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ηα θαξάβηα θηάλνπλ ζην έλα
θαη κνλαδηθφ ιηκάλη, απηφ ηεο Υαιθίδαο: ηνλ Βχξηπν φπσο νλνκαδφηαλ
θαηά ηε βπδαληηλή επνρή, ην Νegroponte θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Απηηθψλ
θπξηάξρσλ θαη ην Egriboz θαηά ηελ Οζσκαληθή επνρή. Ώπαξαίξεηα γηα
ηελ αληαιιαθηηθή νηθνλνκία είλαη ηα κέζα ζπλαιιαγήο θαη ηα δηαηάγκαηα,
πνπ νξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη βξίζθνληαη ζε θάζε ιηκάλη. Σν
λφκηζκα είλαη ην θπξίαξρν κέζν ζπλαιιαγήο.
Δ βαζηθή ηδέα ηεο εθζεζηαθήο αθήγεζεο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ
ηα ιηκάληα θάζε κεγάιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κέζα απφ εθζέκαηα πνπ
εξκελεχνληαη σο εκπνξεχζηκα είδε θαζψο θαη κέζα απφ ηα ίδηα ηα κέζα
ζπλαιιαγήο. ηελ αίζνπζα 4Γ πξνηείλεηαη λα απνδνζεί ε αίζζεζε ελφο
εκπνξηθνχ ιηκαληνχ ηεο αξραηφηεηαο, ηφζν θπζηθά, κε ηελ επηινγή
ζρεηηθψλ αξραίσλ αληηθεηκέλσλ (εθηίζεηαη θαη κία ιίζηλε άγθπξα σο
εκβιεκαηηθφ αληηθείκελν), φζν θαη κε ηε δεκηνπξγία ήπησλ, ππαηληθηηθνχ
χθνπο, κνπζεηνγξαθηθψλ-ζθελνγξαθηθψλ παξεκβάζεσλ.
Πην

ζπγθεθξηκέλα,

ζην

θέληξν

ηνπ

ρψξνπ

πξνηείλεηαη

ε

νκαδνπνίεζε δχν ηχπσλ εκπνξεχζηκσλ εηδψλ ζε ηξεηο κεγάιεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο: «πνιπηειή» αληηθείκελα θαη ακθνξείο, σο ην
θαηεμνρήλ αγγείν κεηαθνξάο αγαζψλ, αλά ηξεηο ρξνληθέο νκάδεο α)
θιαζηθψλ θαη ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, β) ξσκατθψλ ρξφλσλ θαη γ)
βπδαληηλψλ ρξφλσλ. Ώπηά ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε εθζεζηαθά ππφβαζξα
(ζχιαθεο), ησλ νπνίσλ ν ζρεδηαζκφο ζα παξαπέκπεη ζηε κνξθή
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πινίνπ, κε ηνπο ακθνξείο λα εθηίζεληαη ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπο, ζαλ
λα πξφθεηηαη γηα ακπάξηα, θαη ηα «πνιπηειή» αληηθείκελα ζε πςειφηεξν
επίπεδν.
Μηα

αθφκε

νκάδα

αξραίσλ

αληηθεηκέλσλ

αληαιιαθηηθήο

νηθνλνκίαο, σο αξραηνινγηθέο ελδείμεηο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
εξκελεχνπλ ηε δηαθίλεζε πξντφλησλ ζηα ιηκάληα. Πξφθεηηαη γηα ζηαζκία
γηα ην δχγηζκα, λνκίζκαηα θαη κία επηγξαθή κε απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα
πεξί ηηκψλ, ηα νπνία πξνηείλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ πεξηκεηξηθά ησλ
θεληξηθψλ θαηαζθεπψλ, γηα λα παξαπέκπνπλ κε ήπηα ζθελνγξαθηθά
κέζα ζε πάγθν ζπλαιιαγήο-αγνξάο.

Δηδηθό ζέκα: Negroponte, έλα δηεζλέο ιηκάλη
Χο ππξήλαο ηνπ ηξίηνπ ππνζέκαηνο θαζίζηαηαη ην εηδηθό ζέκα:
Negroponte, έλα δηεζλέο ιηκάλη. Σν κεζαησληθφ ιηκάλη ηεο Υαιθίδαο
(Βχξηπνο, Νegroponte θαη κεηέπεηηα Egriboz), ζπγθεληξψλεη πιεζψξα
εκπνξεχζηκσλ εηδψλ -αγγεία ζηελ έθζεζε- απφ δηάθνξα κέξε ηεο
Μεζνγείνπ θαη θαηαιακβάλεη θεληξηθή ζέζε ζηελ Ώίζνπζα 4Γ. Βπηπιένλ,
εδψ παξνπζηάδεηαη θιεηζηφ ζχλνιν ράιθηλσλ αγγείσλ ηνπ 13 νπ αη., ηα
νπνία απνθαιχθζεθαλ θαηά ηηο πξφζθαηεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο
ηνπ ζεκαληηθνχ ελεηηθνχ θηεξίνπ ηεο «Οηθίαο ΐατινπ», ζην ηζηνξηθφ
θέληξν

ηεο

Υαιθίδαο,

θαη

ζεκαηνδνηνχλ

ην

ραξαθηήξα

ηεο

πφιεο/ιηκαληνχ ζηελ πεξίνδν ηεο κέγηζηεο αθκήο ηεο. Σν εηδηθφ απηφ
ζέκα δηαθξίλεηαη απφ ηελ παξνπζία κηαο κεγάισλ δηαζηάζεσλ
θσηνγξαθηθήο ιήςεο ησλ ζηελψλ ηνπ Βπξίπνπ, φπσο απηά ήηαλ
δηακνξθσκέλα πξηλ απφ ηελ θαηεδάθηζε ησλ ηεηρψλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ
αη.
ύλνιν αξραίσλ αληηθεηκέλσλ: 360

59

Δηδηθό ζέκα: Ηζηνξία ηνπ θηεξίνπ-κλεκείνπ-κνπζείνπ
ΑΗΘΟΤΑ 5 (ΠΏΣΏΡΕ ΏΕΘΟΤΏ 7)

πλερίδνληαο θάπνηνο επζεία ζηε δεχηεξε πηέξπγα ηνπ παηαξηνχ,
κεηά ην εηδηθφ ζέκα ηνπ απνηθηζκνχ, ή θαηεβαίλνληαο απφ ηνλ πξψην
φξνθν, γηα λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ, ζπλαληά ηελ εθζεζηαθή ελφηεηα,
εηδηθό ζέκα, «Ηζηνξία ηνπ θηεξίνπ-κλεκείνπ-κνπζείνπ». Σν ίδην ην
θέιπθνο ηνπ κνπζείνπ αληηκεησπίδεηαη σο έθζεκα, ζηνηρείν πνπ έρεη
νξηζηεί σο βαζηθή αξρή ζρεδηαζκνχ ηεο κφληκεο έθζεζεο. Απλεηηθά ην
ίδην ην θηήξην ζα απνηειεί αληηθείκελν μερσξηζηήο επίζθεςεο ηζηνξηθνχ
θαη αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο, σο ηεθκήξην ηεο νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο

ηζηνξίαο

ηεο

πφιεο

θαη

σο

δείγκα

βηνκεραληθήο

αξρηηεθηνληθήο ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα αληίζηνηρα. Δ πεξηήγεζε ζην
θηήξην-κλεκείν

ζπκπιεξψλεηαη

ζε

επίπεδν

πιεξνθφξεζεο

θαη

εξκελείαο απφ κία ηδηαίηεξε εθζεζηαθή ελφηεηα γηα ην ζέκα ηνπ
εξγνζηαζίνπ ηεο Ώξέζνπζαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί θαη αλεμάξηεηα σο
απηνηειήο εθζεζηαθή αθήγεζε -φπσο άιισζηε φιεο νη ελφηεηεο- ελψ
ηαπηφρξνλα εληάζζεηαη ζηε γεληθή αθήγεζε ηεο έθζεζεο. Ώπηφ
επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ρσξνζέηεζή ηεο ζε κεκνλσκέλν ρψξν, ν
νπνίνο αθηεξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζην ζέκα απηφ.
Χζηφζν, κέζσ ηνπ νλφκαηνο ηνπ εξγνζηαζίνπ «Ώξέζνπζα» θαη ηνπ
κχζνπ πίζσ απφ ην φλνκα, ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζπλδέεηαη κε ην
ππνζέκα ηεο άιιεο πηέξπγαο ηνπ παηαξηνχ «Ώπνηθηζκφο-Ώιθάβεην»,
κέζα απφ κηα άιιε εθδνρή ηνπ κχζνπ ηεο λχκθεο. Βπίζεο, ζηνηρεία
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ζπλνρήο κε ηελ ελφηεηα ηεο «Οηθνλνκίαο», ηελ νπνία ελδέρεηαη λα
αθνινπζεί ρσξηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν επηζθέπηεο αλέβεη πξψηα
ζηνλ πξψην φξνθν, ζπληζηά ην γεγνλφο φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ
εξγνζηαζίνπ αθνξά νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.
πκπιεξσκαηηθά,

ππνγξακκίδνπκε

ην

γεγνλφο

φηη

ηφζν

ε

απνθαηάζηαζε θαη επαλάρξεζε ηνπ εξεηπσκέλνπ θηεξίνπ, φζν θαη ε
εθζεζηαθή ελφηεηα πηζηεχνπκε φηη ζα ζπκβάινπλ δπλακηθά ζηελ
ππάξρνπζα θηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο αλαθνξηθά κε ηελ
πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο, απνηίκεζεο θαη δηαθχιαμεο ηνπ ζεκαληηθνχ
βηνκεραληθνχ απνζέκαηνο ηεο πφιεο.
Γηα ηελ παξνπζίαζε θαη εξκελεία ηνπ εηδηθνχ απηνχ ζέκαηνο ζα
ζρεδηαζηεί εηδηθή ππφβαζε γηα ηελ ππνδνρή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζηαηηθνχ
πιηθνχ, ηεο νπηηθναθνπζηηθήο εθαξκνγήο (βίληεν κε αθήγεζε) θαη ηελ έθζεζε
λεφηεξσλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ πξνεξρφκελα απφ ην θηήξην (πήιηλε
αλζνζηήιε, αθξνθέξακα, ηνχβιν κε επηγξαθή «ΏΡΒΘΟΤΏ/ΥΏΛΚΕΑΟ») θαη
ηε καθέηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θηεξίνπ. Δ εηδηθή απηή εθζεζηαθή επηθάλεηα ζα
παξαπέκπεη κε ηε κνξθή ηεο ζην ίδην ην ζέκα ηεο ελφηεηαο. Οπζηαζηηθά
αμηνπνηείηαη ε ζπκβνιηθή αμία ηεο εηθφλαο ηνπ θηεξίνπ κέζα απφ κία πην
εηθαζηηθή πξνζέγγηζε κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ
ζέκαηνο αιιά θαη ηελ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ επηζθεπηψλ.
ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηνγελήο
έξεπλα ζε αξρεηαθφ πιηθφ, πνπ ζπγθεληξψζεθε γηα λα αμηνπνηεζεί εθζεζηαθά
αιιά θαη ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ εληχπνπ γηα ηελ νξγάλσζε επηζθέςεσλ
ζρνιηθψλ νκάδσλ ή θαη νηθνγελεηψλ κε παηδηά. Βηδηθφηεξα, ζπγθεληξψζεθε θαη
κειεηήζεθε πιηθφ (γξαπηέο πεγέο θαη εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ) ζην αξρείν ησλ
αθφινπζσλ θνξέσλ: Εζηνξηθφ Ώξρείν Βζληθήο Σξάπεδαο Βιιάδαο, Βιιεληθφ
Λνγνηερληθφ θαη Εζηνξηθφ Ώξρείν (ΒΛΕΏ), Εζηνξηθφ Ώξρείν ηνπ Πνιηηηζηηθνχ
Εδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο, Γεληθά Ώξρεία ηνπ Κξάηνπο Ννκνχ Βπβνίαο,
Αηεχζπλζε

ΐηνκεραλίαο

Πεξηθεξεηαθήο

Βλφηεηαο

Βπβνίαο,

Σερληθφ

Βπηκειεηήξην Βιιάδαο (Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Βπβνίαο). Βπηπιένλ, ζηηο
ηδησηηθέο αξρεηαθέο ζπιινγέο ησλ θθ. Εσάλλε Λάκπξνπ, Αεκήηξε Αεκεξηδή,
Κσλζηαληίλνπ Αεκεηνχιε. Βπίζεο, απνδειηηψζεθαλ ηνπηθέο εθεκεξίδεο εηδηθά
γηα ηελ επηρείξεζε αιιά θαη γηα άιιεο βηνκεραλίεο ηεο πφιεο.
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Βηδηθφηεξα, κε βάζε ηελ αξρεηαθή έξεπλα ε αθήγεζε ηεο ελφηεηαο
δηαξζξψλεηαη ζηα ηξία κεγάια ζέκαηα θαη ηα επηκέξνπο ππνζέκαηα, πνπ
ζεκεηψλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

1. «Αξέζνπζα», έλαο κύζνο έλα όλνκα
Δ επηρείξηζε νηλνπλεπκαηνπνηίαο ζπλέδεζε ην φλνκά ηεο κε ην κχζν ηεο
λχκθεο Ώξέζνπζαο θαη ηελ νκψλπκε γεηηνληθή πεγή. Φαίλεηαη φηη ζηελ
πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο θαηαζθεπάζηεθε θαηά ηελ Ώξραηφηεηα έλαο κχζνο, πνπ
εμεγνχζε ηελ νλνκαζία ηεο πην γλσζηήο θξήλεο ηεο πφιεο, ε εηπκνινγία ηεο
ιέμεο «Ώξέζνπζα» ζεκαίλεη απηή πνπ πνηίδεη, δξνζίδεη, αλαδσνγνλεί. Καηά ηελ
ηνπηθή εθδνρή -άιιε απφ απηή ηεο Κάησ Εηαιίαο θαη ηνπ απνηθηζκνχ- ε
Ώξέζνπζα, αθνχ ελψζεθε κε ηνλ Πνζεηδψλα ζηα λεξά ηνπ Βπξίπνπ,
κεηακνξθψζεθε ζε πεγή απφ ηελ Ήξα.
Δ δηαθνξεηηθή, «Υαιθηδατθή», εθδνρή ηνπ κχζνπ ζπληζηά, ζε επίπεδν
αθήγεζεο, ην ελσηηθφ λνεκαηηθφ ζηνηρείν κεηαμχ ησλ δχν ελνηήησλ ηνπ
εκηψξνθνπ: απνηθηζκφο-αιθάβεην θαη ηζηνξία θηεξίνπ-κλεκείνπ. Ο ζχλδεζκνο
απηφο κνπζεηνινγηθά νπηηθνπνηείηαη κε ηε ρξήζε θνηλνχ εξκελεπηηθνχ κέζνπ,
δχν βίληεν κε ήρν γηα αθήγεζε κέγηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ ιεπηψλ, ηα νπνία ζα
ηεθκεξηψλνπλ ηα ζέκαηα ησλ δχν ελνηήησλ κε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία
κέζσ ηνπ ζρνιηαζκνχ ησλ δχν εθδνρψλ ηνπ κχζνπ. Βπηπιένλ, ζα ππάξμεη
ζπλαθήο κνπζεηνγξαθηθφο ρεηξηζκφο γηα ηηο δχν απηέο ελφηεηεο, ψζηε λα
επηηεπρζεί ε άκεζε ζχλδεζή ηνπο. Σν ζελάξην ηνπ βίληεν ζα εμεγεί ηνλ αξραίν
κχζν ηεο Ώξέζνπζαο θαη ζα ζπλδέεη ηελ ηζηνξία ηνπ εξγνζηαζίνπ κε ηελ
επσλπκία «Ώξέζνπζα», κέζα απφ ηελ αθήγεζε αξραίσλ θαη λεφηεξσλ
γξακκαηεηαθψλ πεγψλ, εηθφλσλ πνπ ζα νπηηθνπνηνχλ ηνλ κχζν, αιιά θαη ηελ
απήρεζε-επηβίσζή ηνπ ζηε ζεκεξηλή πφιε ηεο Υαιθίδαο κε αθεηεξία ην ίδην
ην εξγνζηάζην (ινγφηππα δεκφζησλ θνξέσλ, αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
ζπιιφγσλ, νλνκαηνδνζία δξφκνπ κνπζείνπ). εκεηψλνπκε φηη ε κνξθή ηεο
λχκθεο έρεη ππάξμεη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη έρεη απνδνζεί δηαρξνληθά ζε
πιήζνο θαιιηηερληθψλ δεκηνπξγηψλ (πίλαθεο δσγξαθηθήο, γθξαβνχξεο,
πνιπηειή αληηθείκελα, λνκίζκαηα, ραξηνλνκίζκαηα, γξακκαηφζεκν, κνπζηθή
ζχλζεζε

απφ

ηνλ

δεκηνπξγφ

Μπέλδακηλ

Μπξίηελ

βαζηζκέλν

«Μεηακνξθψζεηο» ηνπ Οβηδίνπ).

2. Σν επξσπατθό θαηλόκελν ηεο εθβηνκεράληζεο
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ζηηο

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. ε ρψξα έρεη δηέιζεη ζην δεχηεξν θχκα
εθβηνκεράληζεο. Δ Υαιθίδα ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο δψδεθα ειιεληθέο
πφιεηο, ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ην 1896-1920, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 55%.
Πξσηαξρηθφο, σζηφζν, παξάγνληαο γηα ηελ φπνηα βηνκεραληθή ηεο αλάπηπμε
δελ ππήξμε ην κέγεζφο ηεο, αιιά θπξίσο ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε.
Δ πφιε ηεο Υαιθίδαο, ζε κία θνκβηθή ζέζε, ζην ζηαπξνδξφκη ζαιάζζησλ
θαη ρεξζαίσλ δξφκσλ, δελ εληάζζεηαη ζηελ πξψηε νκάδα ησλ πφιεσλ πνπ
παξνπζίαζαλ ηάζεηο εθβηνκεράληζεο. Ώληηζέησο εληάζζεηαη ζηε δεχηεξε
νκάδα ησλ πφιεσλ πνπ ζεκείσζαλ βηνκεραληθή πξφνδν, νη νπνίεο ελψ
βξίζθνληαη θνληά ζηα κεγάια βηνκεραληθά θέληξα ηεο επνρήο, Ώζήλα, χξν θαη
Πεηξαηά, δηαηήξεζαλ ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα απηφλνκεο παξνπζίαο θαη
ιεηηνπξγίαο. Δ ζπγθξάηεζε ινηπφλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Υαιθίδαο, ζε κία επνρή
πνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ επιήγεζαλ απφ ηελ ππεξπφληηα
κεηαλάζηεπζε, νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη πξνζπάζεζε λα ζηξαθεί
πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο.
Δ πφιε ην 1904 απνθηά ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε κε ηελ Ώζήλα, γεγνλφο
πνπ αχμεζε ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε απηήλ. Έλαο θιάδνο ζηνλ νπνίν
ε Υαιθίδα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε είλαη ε νηλνπλεπκαηνπνηία θαη ε
πνηνπνηία, κε πιεζψξα κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ λα ηδξχνληαη,
λα παξάγνπλ θαη λα εμάγνπλ άξηζηεο πνηφηεηαο πξντφληα. εκαληηθή ψζεζε
αλάπηπμεο έδσζε θαη ε ίδξπζε ηεο «Ώξέζνπζα Ώ.Β.», εξγνζηάζην ησλ
επηρεηξεκαηηψλ αδεξθψλ Γάρνπ απφ ηελ Κάξπζην.
Ώπφ ηα κέζα ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 20νχ αηψλα, ε πεξίνδνο απηή ηεο
εθβηνκεράληζεο θηάλεη ζηα φξηά ηεο κε ηελ αλαηίκεζε ηεο δξαρκήο θαη ηελ
θξίζε ησλ εμαγσγψλ λα θαζηζηνχλ πξνβιεκαηηθή ηελ ιεηηνπξγία κηθξψλ
βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, φπσο ε «Ώξέζνπζα Ώ.Β.». Χο απάληεζε ζηνλ θίλδπλν
ιεηηνπξγίαο, ηε δεθαεηία ηνπ 1910 πεξηζζφηεξεο απφ ζαξάληα κνλάδεο
νηλνπλεπκαηνπνηίαο ζπγρσλεχνληαη. Σνλ ίδην δξφκν αθνινπζεί θαη ε
«Ώξέζνπζα Ώ.Β.».

2.1. Ο Άγηνο ηέθαλνο, κηα βηνκεραληθή γεηηνληά ηεο
Υαιθίδαο
Δ γεηηνληά ηνπ Ώγίνπ ηεθάλνπ ζηελ άθξε ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ, ζην
λφηην ιηκάλη ηεο πφιεο, απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πεξηνρέο φπνπ
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αλαπηχρζεθαλ βηνκεραληθέο κνλάδεο, αιιά θαη ζπλνηθία θαηνηθηψλ. Σν λεξφ
ησλ πεγψλ ηεο Ώξέζνπζαο έπαημε επίζεο θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ
εγθαηάζηαζε βηνηερληθήο θαη βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ζηε βηνκεραληθή δψλε ηνπ Ώγίνπ ηεθάλνπ, θαη ζε γεηηλίαζε κε ην εξγνζηάζην
ηεο Ώξέζνπζαο, εληνπίδνληαη δχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο κνλάδεο ζαπσλνπνηίαο
ηεο Βιιάδαο. ηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ ΚΣΒΛ ππήξρε ην εξγνζηάζην
παξαγσγήο πξάζηλνπ ζαπνπληνχ «Κηαπέθνο-Καξάθσζηαο-Ληλάξδνο & ΕΏ».
Σν ζαπνχλη κε ζήκα ηε κέιηζζα δηαλεκφηαλ ζε Βχβνηα, ΐνησηία θαη ζε άιιεο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο, σο ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Αίπια βξίζθεηαη ην εξγνζηάζην
ηεο εηαηξείαο «ΐαζίιεηνο Γεσξγηάδεο Ώ.Β.», ην νπνίν ιεηηνχξγεζε απφ ην 1921
σο ππξελειαηνπξγείν θαη ζαπσλνπνηία, κε ην γλσζηφ ζαπνχλη «Παιίξξνηα»,
αιιά θαη αξγφηεξα σο παγνπνηείν. Δ επηρείξεζε πηψρεπζε θαη ην ζπγθξφηεκα
ην 1962 πεξηήιζε ζηελ Βζληθή Σξάπεδα. Βπηπιένλ, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πεγήο
ηεο Ώξέζνπζαο ππήξραλ βπξζνδεςεία, πνπ παξήγαγαλ ρνληξά δέξκαηα
γλσζηά κε ηελ νλνκαζία «βαθέηεο».
ηελ πεξηνρή εγθαηαζηάζεθαλ πξφζθπγεο απφ ηελ Λαγθάδα ηεο Κπδίθνπ
θαη ην Πξνθφπη ηεο Καππαδνθίαο, νη νπνίνη απνηέιεζαλ ην θχξην εξγαηηθφ
δπλακηθφ απηψλ ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ.

2.2. O αλζεξόο θιάδνο ηεο Υαιθηδατθήο πνηνπνηίαο
ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ε Υαιθίδα ήηαλ ήδε γλσζηή γηα ηα πνιιά θαη
θαιά θξαζηά ηεο, πνπ θαιιηεξγνχληαλ ζηελ εχθνξε πεδηάδα ηνπ Λήιαληα.
ιεο νη ηαβέξλεο ηεο Κεληξηθήο θαη ΐφξεηαο Βιιάδαο δηαθήκηδαλ θαη
πσινχζαλ ηε «Ρεηζίλα ηεο Υαιθίδαο». Έλα απφ ηα πην γλσζηά νηθνγελεηαθά
νηλνπνηία ήηαλ ε επηρείξεζε «Υατλά», πνπ ηδξχζεθε ην 1928, αιιά θαη ηξεηο
αθφκε εζληθήο εκβέιεηαο: ν «ΏΏΥ», ην «ΐφηξπο» θαη ε «Ώξέζνπζα». Οη
εγθαηαζηάζεηο ηνπ «ΏΏΥ» επεμεξγάδνληαλ κέρξη δψδεθα εθαηνκκχξηα θηιά
ζηαθπιηψλ ζε θάζε νηλνπνηεηηθή πεξίνδν θαη ε επηρείξεζε απαζρνινχζε
κφληκν θαη επνρηαθφ πξνζσπηθφ. Δ εηαηξεία νίλσλ θαη νηλνπλεπκάησλ
«ΐφηξπο» ηδξχζεθε ην 1927 θαη παξήγαγε σο ην 1986 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
νίλσλ (ην ξεηηλίηε Υαιθίδαο, ην ιεπθφ μεξφ θαη δηάθνξνπο ηχπνπο γιπθψλ). Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο εμαγφηαλ ζηε Γεξκαλία θαη γεληθφηεξα ζηελ
θεληξηθή

Βπξψπε.

Έλαο

αθφκε

θιάδνο

κε

ηδηαίηεξε

βηνκεραληθή

δξαζηεξηφηεηα είλαη απηφο ηεο νηλνπλεπκαηνπνηίαο θαη ηεο πνηνπνηίαο κε
πιεζψξα κηθξψλ βηνκεραληψλ θαη επηρεηξήζεσλ λα παξάγνπλ θαη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο λα εμάγνπλ νηλφπλεπκα, νχδν, θνληάθ θαη δηάθνξα ιηθέξ άξηζηεο
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πνηφηεηαο. Πνιιά απφ ηα πξντφληα βξαβεχνληαη ζε δηεζλείο εθζέζεηο ζηελ
Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.
πλνιηθά γηα ην ζέκα ησλ βηνκεραληψλ ζα αμηνπνηεζνχλ πιεξνθνξίεο
θαη εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ πνπ έρεη ζπιιερζεί ζην πιαίζην ηεο πξσηνγελνχο
έξεπλαο, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε νκάδα εξγαζίαο παξάιιεια κε ηελ
εθπφλεζε ηεο κειέηεο: ινγφηππα επηρεηξήζεσλ, επηζηνιφραξηα, ππνγξαθέο
ηδηνθηεηψλ, εηηθέηεο πξντφλησλ, ηηκνιφγηα, αιιεινγξαθία, πνιενδνκηθφ
απφζπαζκα κε επηρεηξήζεηο θαη αεξνθσηνγξαθίεο ηεο βηνκεραληθήο δψλεο. Δ
πιεζψξα ηνπ παξαπάλσ πιηθνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ψζηε λα απνηππψζεη,
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε εηθφλεο, ηελ έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θιάδν ηεο
νηλνπνηίαο θαη ηεο πνηνπνηίαο ζηε Υαιθίδα.

3. ΑΡΔΘΟΤΑ: «Νένλ βηνκεραληθόλ θαηάζηεκα Αδειθώλ
Εάρνπ»
3.1 Ζ καθξόπλνε ηζηνξία ηνπ θηεξίνπ
3.2 Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ εξγνζηαζίνπ
3.3 Γξακκή παξαγσγήο θαη κεραλήκαηα
εκαληηθή ψζεζε ζηνλ θιάδν απηφ ηεο νηλνπλεπκαηνπνηίαο έδσζε θαη ε
ίδξπζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Ώξέζνπζαο ησλ επηρεηξεκαηηψλ αδεξθψλ Γάρνπ.
Δ επηινγή ηεο ζέζεο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ εξγνζηαζίνπ δελ είλαη ηπραία. Σν
νηθφπεδν βξίζθεηαη ζην λφηην ιηκάλη ηεο πφιεο δίπια ζηε ζάιαζζα, φπνπ είλαη
δπλαηφο ν ειιηκεληζκφο ησλ θνξηεγψλ πινίσλ γηα ηε κεηαθνξά ηεο πξψηεο
χιεο ηεο ζηαθίδαο, ελψ δεκηνπξγεί επλνηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
παξαγφκελνπ πξντφληνο. Αεκνζίεπκα ηεο ηνπηθήο εθεκεξίδαο Δύξηπνο
αλαθέξεηαη ζην εξγνζηάζην ηνλ επηέκβξην ηνπ 1902, ρσξίο φκσο λα είλαη
ζαθέο ην έηνο ίδξπζήο ηνπ. Δ θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο ραηξεηίζηεθε σο
εμαηξεηηθή επελδπηηθή θίλεζε, δπλάκελε λα δψζεη δσή ζηελ νηθνλνκία ηεο
πφιεο πνπ είρε ηξαπκαηηζηεί ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδν αλάκεζα ζηα
1875-1895, φηαλ αξθεηέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο είραλ θιείζεη, ιφγσ ηεο
κεγάιεο χθεζεο. Δ επηρείξεζε παξνπζηάδεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
κνλάδσλ

πνπ

ηδξχνληαη

θαηά

ηε

δηάξθεηα

ηνπ

δεχηεξνπ

θχκαηνο

εθβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα κηα κηθξνχ κεγέζνπο κνλάδα κε
πεξηνξηζκέλεο

δπλαηφηεηεο

εμαγσγψλ,
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πνπ

παξάγεη

νηλφπλεπκα,

ρξεζηκνπνηψληαο σο πξψηε χιε ηε ζηαθίδα πξνεξρφκελε απφ ηηο
θαιιηέξγεηεο

ζην

Λειάληην

Πεδίν.

Οη

αληίζηνηρεο

κνλάδεο

φπσο

ε

«ΏΡΒΘΟΤΏ», ζηεξηδφκελεο θαηά θαλφλα ζηελ έληαζε ηεο εξγαζίαο,
παξνπζίαδαλ κηθξέο δπλαηφηεηεο εμαγσγήο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Ώπφ ην 1906 έσο θαη ηηο παξακνλέο ηνπ Ώ' Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, σο
απάληεζε ζηνλ θίλδπλν δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο κίαο βηνκεραληθήο κνλάδαο
επηιέγεηαη ε ζπγρψλεπζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηδησθφηαλ, κέζσ ηεο
κείσζεο

ησλ

εμφδσλ,

ε

ελίζρπζε

ησλ

κεγαιχηεξσλ

κνλάδσλ

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ώζήλαο. Έηζη ινηπφλ, είλαη γλσζηφ φηη
ηε δεθαεηία 1910 πεξηζζφηεξεο απφ ζαξάληα κηθξέο θαη κεγαιχηεξεο κνλάδεο
ζπγρσλεχνληαη ζην ρψξν ηεο νηλνπλεπκαηνπνηίαο. Βίλαη γλσζηφ φηη νη Ώθνί
Γάρνπ, ηδηνθηήηεο ηεο «ΏΡΒΘΟΤΏ», κεηέρνπλ ήδε απφ ην 1911 σο ηδξπηηθά
κέιε ηεο Ώλψλπκεο Βηαηξείαο Οηλνπλεπκαηνπνηίαο Πεηξαηψο (Ώ.Β.Ο.Π.),
επηβεβαηψλνληαο κία, εμίζνπ, ηζρπξή ηάζε ηεο πεξηφδνπ, πνπ νκνίσο
απνζθνπνχζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίσλ ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ,
ηε δεκηνπξγία αλψλπκσλ εηαηξεηψλ. Δ αλψλπκε εηαηξεία έρνληαο απμήζεη
ζεκαληηθά έσο ην 1922 ην θεθάιαηφ ηεο πξνρψξεζε ζηελ θαηαζθεπή ελφο
λένπ θαη κεγαιχηεξνπ εξγνζηαζίνπ, κε ηελ επσλπκία «ΚΡΟΝΟ», ζην νπνίν
κεηαθέξεηαη ην ζχλνιν ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο «ΏΡΒΘΟΤΏ».
Ώπφ ηηο καξηπξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θηεξίνπ απφ εθείλε ηε ρξνλνινγία
έσο ηηο παξακνλέο ηνπ ΐ' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, γλσξίδνπκε φηη ην θηήξην
ιεηηνπξγνχζε σο νηλνπνηείν, δηαζέηνληαο δεμακελέο νίλνπ.
Πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ππήξμε ην πξψην θηήξην ζηελ πεξηνρή ηνπ
Ώγίνπ ηεθάλνπ πνπ ειεθηξνδνηήζεθε, ελψ γλσξίδνπκε φηη απφ ην 1947
ιεηηνχξγεζε σο απνζήθε πνπ δηέζεηε ζηελ αγνξά ηεο Υαιθίδαο ηα
νηλνπλεχκαηα πνπ παξάγνληαλ ζην εξγνζηάζην ηεο Βιεπζίλαο. Κπξηφηεξνο
αληαγσληζηήο ηεο «ΏΡΒΘΟΤΏ» απηή ηελ επνρή θαίλεηαη φηη ππήξμε ν
«ΏΏΥ», ν Ώλαγθαζηηθφο πλεηαηξηζκφο Ώκπεινθηεκφλσλ Υαιθίδαο, ν νπνίνο
δηαηεξνχζε

κεγάιν

ζπλεηαηξηζηηθφ

νηλνπνηείν.

Δ

αηηία

δηαθνπήο

ηεο

παξαγσγήο ζηελ «ΏΡΒΘΟΤΏ» έρεη απνδνζεί ζηε θπιινμήξα πνπ έπιεμε
ηνπο ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο. Αελ θαίλεηαη, σζηφζν απίζαλν, ιακβάλνληαο
ππφςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηφδνπ, φπσο πεξηγξάθεθε πην
πάλσ, ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν λα δηαδξακάηηζε ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο.
Κξίζηκν παξακέλεη ην εξψηεκα γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνχξγεζε
ην εξγνζηάζην. Βίλαη γλσζηφ, φρη κφλν απφ ηηο καξηπξίεο ησλ εθεκεξίδσλ,
αιιά θαη απφ ηελ επηγξαθή ηεο εηζφδνπ φηη ην εξγνζηάζην ιεηηνχξγεζε
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παξάιιεια σο παγνπνηείν. Ώπηή ε ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ζα
πξέπεη λα καο μελίδεη, δεδνκέλνπ φηη ήηαλ θάηη ζχλεζεο γηα ηελ επνρή,
πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί θαη λα εδξαησζεί ε ιεηηνπξγία κίαο κεραληθήο
εγθαηάζηαζεο. Σν 1979, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θήξπμε ην παιηφ εξγνζηάζην
δηαηεξεηέν θηήξην, σο «έξγν ηέρλεο πνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή πξνζηαζία», αιιά
θαη γηαηί «ε θαιή θαηάζηαζή ηνπ θαη ε γεηηλίαζή ηνπ κε ηελ αξραία πεγή ηεο
Ώξέζνπζαο ην θαζηζηά θαηάιιειν γηα Μνπζείν».
Σν εξγνζηάζην έθιεηζε νξηζηηθά ην 1980. To 1988, κεηά απφ αλαγθαζηηθφ
πιεηζηεξηαζκφ, ην πξψελ νηλνπνηείν πεξηήιζε ζηελ «Βζληθή Σξάπεδα ηεο
Βιιάδνο Ώ.Β.», απφ ηελ νπνία ην αγφξαζε ε «Βζληθή Κεθαιαίνπ Ώ.Β.» ην
1994.

πλνιηθά ην ηξίην ζέκα ηεο ελφηεηαο, αθηεξσκέλν ζην θηήξην, ζα
αθεγεζεί ην κεγάιν θαη πνιππνίθηιν ηζηνξηθφ ηνπ θηεξίνπ, ρσξηζκέλν ζε ηξεηο
κεγάιεο πεξηφδνπο. Θα πεξηγξάςεη ηα βαζηθά νηθνδνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά,
ζα εθζέζεη θάπνηα δηαζσζέληα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ θειχθνπο θαη ηελ
ζχγρξνλε κνξθή ηνπ κέζσ ηεο καθέηαο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη
ζα ην εγγξάςεη αξρηηεθηνληθά ζηελ επνρή ηνπ κε ηελ αλαθνξά αληίζηνηρσλ
εξγνζηαζηαθψλ κνλάδσλ (Κακπάο θαη Φηλφπνπινο ζηελ Ώζήλα). Βπηπιένλ,
ζα απνδνζνχλ ζπλνπηηθά κέζσ θεηκεληθήο πιεξνθνξίαο θαη εηθνλνγξαθηθνχ
πιηθνχ -ζρεδηαγξάκκαηα- ηα ζηάδηα παξαγσγήο θξαζηνχ. εκεηψλνπκε
ελδερφκελε ρξήζε ζην γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ ζπκβφισλ ρεκηθψλ ελψζεσλ.
ρεηηθά

κε

ην

ηζηνξηθφ

ηνπ

θηεξίνπ,

ε

πιεζψξα

ησλ

γεγνλφησλ,

νκαδνπνηεκέλε ζε βαζηθά θαη ζε δεπηεξεχνληα γεγνλφηα, ζα κπνξνχζε λα
παξνπζηαζηεί γξαθηζηηθά ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλε επηθάλεηα ζηε κνξθή
επηηνίρηνπ θιαζηθνχ εκεξνινγίνπ, φπνπ ηα δεπηεξεχνληα ζηνηρεία ζα
βξίζθνληαη σο θξπκκέλε (πεξαηηέξσ) πιεξνθνξία ζε δεχηεξν επίπεδν, ελψ ηα
βαζηθά γεγνλφηα κε ζήκαλζε ηνπ έηνπο ζα βξίζθνληαη ζε πξψην πιάλν, θάηη,
σζηφζν, πνπ ζα πξνζδηνξηζηέη θαηά ηνλ ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ηεο
θαηαζθεπήο. Γηα παξάδεηγκα, σο βαζηθά γεγνλφηα ζε πξψην πιάλν: 1902θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ/ 1906- Φπιινμήξα ζηνπο ακπειψλεο θαη αλαζηνιή
ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ/ 1911-Μεηαβίβαζε θπξηφηεηαο εξγνζηαζίνπ ζηελ
«Ώλψλπκεο Βηαηξείαο Οηλνπλεπκαηνπνηίαο Πεηξαηψο» θαη σο δεχηεξν πιάλν
θάησ απφ ην 1902: 31.3.1899 αγνξά νηθνπέδνπ απφ ηελ «Ώξέζνπζα Ώ.Β.» ησλ
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αδειθψλ Γάρνπ κε θαηαγσγή απφ Κάξπζην. πληδηνθηήηεο ν Α. Υξ.
Ααβνπξηδίθαο, θ.ιπ.
Αηεπθξηλίδνπκε φηη δελ έρνπλ δηαζσζεί κεραλήκαηα ή άιινο εμνπιηζκφο
θαη γηα ην ιφγν απηφ, γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζα
ρξεζηκνπνηεζεί πιηθφ απφ αληίζηνηρεο κνλάδεο παξαγσγήο νίλνπ ηεο επνρήο.
εκεηψλνπκε φηη ζηνλ ηζφγεην ρψξν θαηεβαίλνληαο απφ ηνλ εκηψξνθν ν ρψξνο
κίαο θάπνηε ρηηζηήο δεμακελήο ζα δηαηεξεζεί αθάιππηνο θαη ζα γίλεη έθζεκα κε
ζρεηηθφ ππνκλεκαηηζκφ (ζπκκεηξηθά ζηελ άιιε γσλία ηνπ ηζνγείνπ ν ρψξνο
κίαο αληίζηνηρεο δεμακελήο εληφο ηεο ελφηεηαο ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο
κεηαηξέπεηαη ζε «βνπιεπηήξην»).
Χο πξνο ηα αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αθήγεζε, ζα εθηεζνχλ:
νθηψ αθξνθέξακα θαη κία πήιηλε αλζνζηήιε απφ ηνλ αξρηηεθηνληθφ δηάθνζκν
ηνπ

θηεξίνπ,

θαζψο

θαη

έλα

πήιηλν

ηνχβιν

κε

ηελ

επηγξαθή

«ΏΡΒΘΟΤΏ/ΥΏΛΚΕΑΟ»
ύλνιν αληηθεηκέλσλ: 10

ΥΩΡΗΚΟ ΘΤΛΑΚΑ: ΛΑΣΡΔΗΑ

ΑΗΘΟΤΑ

7 (ΕΟΓΒΕΟ)

ηε ζπλέρεηα ηεο έθζεζεο αλαπηχζζεηαη δηαρξνληθά κία αθφκε
ελφηεηα αθηεξσκέλε ζην ζέκα ηεο ιαηξείαο, ε νπνία ρσξνζεηείηαη ζε
αλεμάξηεηε απφ ην θπξίσο θηήξην αίζνπζα, ε πξφζβαζε ζηελ νπνία
δηαζθαιίδεηαη απφ ζηεγαζκέλν πέξαζκα ζε επηθνηλσλία κε ηνλ ηζφγεην
ρψξν ηνπ θηεξίνπ, κέζσ ηεο Ώίζνπζαο 6 (Υσξηθφο Θχιαθαο
«Σαπηφηεηεο», πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα). Δ ζπγθεθξηκέλε
ελφηεηα ζε λνεκαηηθφ επίπεδν ζπιιεηηνπξγεί κε απηή ηεο «Πνιηηεηαθήο
Οξγάλσζεο» ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ ηζνγείνπ, θαζψο εξκελεχνληαη εθεί
ηα θνηλσληθά θαη πνιηηεηαθά ζηνηρεία πνπ γελλνχλ ή άιινηε εληζρχνπλ ηα
ζξεζθεπηηθά κνληέια.
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Δ ελφηεηα απηή εξκελεχεη δηαρξνληθά βαζηθέο πηπρέο ηεο ζξεζθεπηηθήο
πίζηεο θαη ησλ πξαθηηθψλ ιαηξείαο ησλ θνηλσληψλ ζηελ Βχβνηα, μεθηλψληαο
απφ ηηο πξψηκεο αξραηνινγηθέο ελδείμεηο γηα ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο θαηά ηελ
Πξντζηνξία, εζηηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ζην ειιεληθφ δσδεθάζεν, θαη κεηέπεηηα
ζηνλ ζπγθξεηηζκφ ζξεζθεηψλ ζηε Μεζφγεην, ψζηε λα θιείζεη κε ηε ρξηζηηαληθή
κνλνζετζηηθή ζξεζθεία.
Δ εθζεζηαθή αθήγεζε αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηέζζεξα κεγάια ζέκαηα
– ηζηνξηθέο ηνκέο (4 ππνελφηεηεο) θαη αξζξψλεηαη ζε απφιπηε ρξνλνινγηθή
αθνινπζία, ψζηε λα εμηζηνξνχληαη νη ζηαδηαθέο κεηαβάζεηο απφ ηε κία
ζξεζθεία ζηελ άιιε θαη ε επηθξάηεζε απηψλ θαηά κεγάιεο ηζηνξηθέο επνρέο
(Πξντζηνξία, Ώξραηφηεηα, Όζηεξε Ώξραηφηεηα, ΐπδαληηλή θαη Οζσκαληθή
πεξίνδνο. Δ ρσξνζέηεζε ησλ εθζεζηαθψλ ζπιάθσλ ζα ππνζηεξίδεη αληίζηνηρα
ηε γξακκή απηή ηνπ ρξφλνπ κε ην ζρεδηαζκφ κηαο γξακκηθήο πνξείαο
επίζθεςεο. Αεδνκέλνπ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα γεγνλφηα δελ ζπκβαίλνπλ
απνιχησο δηαδνρηθά ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, αιιά ζπκβαίλνπλ θαη παξάιιεια φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπλχπαξμε πνιπζετζκνχ θαη κνλνζετζκνχ θαηά ηελ
Όζηεξε Ώξραηφηεηα θαη ε κεηάβαζε απφ ηε κία ζηελ άιιε ζξεζθεπηηθή
επηινγή- ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο ζα επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη
ρξνλνινγηθέο απηέο κεηαβάζεηο θαζψο θαη νη λνεκαηηθνί ζπζρεηηζκνί κεηαμχ
ησλ εθζεζηαθψλ ελνηήησλ.
Βπηπιένλ, σο εηδηθό ζέκα, εκβφιηκν θαη εμέρνλ ζηελ εθζεζηαθή αθήγεζε
εληαγκέλν ζηελ ελφηεηα γηα ηελ Ώξραηφηεηα, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ Βχβνηα
αιιά θαζίζηαηαη κνλαδηθφ ράξε ζηελ παγθφζκηα εκβέιεηά ηνπ ζήκεξα,
αλαπηχζζεηαη ε πεξίπησζε ηνπ αξραίνπ ηεξνχ ηεο Ώξηέκηδαο ζηελ Ώπιίδα,
ζέζε γλσζηή θαη απφ ηηο πξσηκφηεξεο νκεξηθέο αθεγήζεηο, πνπ ζπζρεηίδεηαη
κε ηνλ απφπινπ ησλ Ώραηψλ γηα ηελ Σξνία. Πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα «δεκνθηιή»
κπζηθφ θαη ηζηνξηθφ ηφπν, εμηζηνξεκέλν ζηελ αξραία γξακκαηεία: ζηα νκεξηθά
έπε κε ηνλ Σξσηθφ Πφιεκν, ζην αξραίν δξάκα κε ηε ζπζία ηεο Εθηγέλεηαο, αιιά
θαη ηελ επηβίσζε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ σο ζεκαηνινγία ζηηο κεηαγελέζηεξεο
επνρέο, σο θαη ηηο ζχγρξνλεο θηλεκαηνγξαθηθέο θαη ζεαηξηθέο παξαγσγέο γηα
ηνλ Σξσηθφ πφιεκν θαη ζπλαθή ζέκαηα απηνχ.

3.1 Άγλσζηεο δνμαζίεο, πηζαλέο πξαθηηθέο. Ζ Πξντζηνξία
πνπ αλαδεηνύκε
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Δ εθζεζηαθή αθήγεζε μεθηλά κε παξνπζίαζε ησλ εξσηεκάησλ ηεο
έξεπλαο γηα απηήλ ηε καθξηλή ρξνληθά επνρή κε απνπζία θαηαγξαθήο
άπισλ δεδνκέλσλ, αλαθνξηθά κε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηηο
ζπλαθείο πξαθηηθέο ησλ ηφηε θνηλσληψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εξκελεχεη ηα
ζρεηηθά πιηθά θαηάινηπα πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηε Νενιηζηθή επνρή, ηελ
Πξψηκε θαη ηελ Όζηεξε επνρή ηνπ Υαιθνχ.
Πην αλαιπηηθά, παξά ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ καο πεξί ησλ
δεηεκάησλ απηψλ θαηά ηνλ 20ν αη., ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ
ηδενινγία ησλ πξντζηνξηθψλ θνηλσληψλ παξακέλνπλ πνιιά.

Οη

άλζξσπνη απέδσζαλ ππεξθπζηθέο δπλάκεηο ζε θαηαζηάζεηο πνπ δελ
κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα
ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη νη αξξψζηηεο. ε επίπεδν αξραηνινγηθήο
έξεπλαο, σο πιηθά ηεθκήξηα ζξεζθεπηηθήο ή θαη ηειεηνπξγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο εξκελεχνληαη αληηθείκελα ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη
απφ ηα θαζεκεξηλά ρξεζηηθά ζθεχε θαη ζηα νπνία, εμαηηίαο ησλ πνιιψλ
αλζξσπνινγηθψλ-εζλνγξαθηθψλ παξαιιήισλ πνπ έρεη εληνπίζεη ε
έξεπλα, απνδίδνληαη θπξίσο ζπκβνιηθέο ρξήζεηο. Σα εθζέκαηα ηεο
κηθξήο

απηήο

ππνελφηεηαο

είλαη

αληηθείκελα

κε

ζπκβνιηθή

λνεκαηνδφηεζε φπσο πήιηλα αλζξσπφκνξθα εηδψιηα ζηεαηνππγηθψλ
θαη θαιιφζρεκσλ κνξθψλ, θπιαθηά θαη πεξίηερλα ηειεηνπξγηθά ζθεχε,
φπσο αγγεία γηα πξνζθνξέο πγξψλ θαη ηξνθίκσλ (ηεγαλφζρεκα αγγεία,
ξπηά, θέξλνο).

3.2.1. Μία πνιπζετζηηθή, ηειεηνπξγηθή ζξεζθεία κε
πνιηηηθό ραξαθηήξα
Δ κεγάιε απηή εθζεζηαθή ππνελφηεηα ζρνιηάδεη πηπρέο ηεο
πνιπζετζηηθήο ζξεζθείαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο θνηλσλίαο, κέζα απφ ηα
αξραηνινγηθά δεδνκέλα ηεο Βχβνηαο.
Δ

γεληθεπκέλε

ρξήζε

ηνπ Ασδεθάζενπ

εκθαλίδεηαη

ζηνπο

πξψηκνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη ζηαδηαθά παγηψλεηαη. Οη ζξεζθεπηηθέο
πξαθηηθέο ηεινχληαη ζε δεκφζηα θαη νηθηαθά ηεξά, κε ζηφρν ηελ εχλνηα
ησλ ζεψλ ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο φζν θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο πφιεηο-θξάηε.
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Καζεκία απφ απηέο είρε δηακνξθψζεη έλα εηδηθφ ζξεζθεπηηθφ εκεξνιφγην
θαη επέιεγε ηνπο ζενχο πνπ ζα ιάηξεπε. ηελ Βχβνηα θαη ηε θχξν
απνδηδφηαλ ιαηξεία ζηνπο ζενχο ηνπ Οιχκπνπ, ζε Υζφληεο ζεφηεηεο θαη
ζε ήξσεο, θαη είλαη γλσζηέο πνιιέο γηνξηέο αθηεξσκέλεο ζε απηνχο
ηφζν απφ ηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα φζν θαη ηηο γξαπηέο πεγέο. Οη ζενί
παξνπζηάδνληαη κέζα απφ απεηθνλίζεηο ησλ ιαηξεπηψλ ηνπο κε ηα
δηάθνξα ζχκβνιά ηνπο, αιιά θαη κέζα απφ αληηθείκελα, φπσο ηα
αλαζήκαηα, πνπ πξνζθέξνληαη ζε απηνχο απφ ηνπο πξνζθπλεηέο.
Δ αθήγεζε ηεο ππνελφηεηαο αλαπηχζζεηαη θαηαξρήλ κε ηελ
παξνπζίαζε ζε παξάηαμε πνξηξαίησλ ησλ ζεψλ ηνπ αξραηνειιεληθνχ
παλζένπ, ηνπ Ώπφιισλα, ηεο Άξηεκεο, ηεο Ώζελάο, ηεο Ώθξνδίηεο, ηνπ
Βξκή, ηνπ Άξε, ηνπ Αηφλπζνπ, ηνπ Ώζθιεπηνχ θαη ηνπ εκίζενπ Δξαθιή,
ησλ νπνίσλ ε ιαηξεία ππήξμε δηαδεδνκέλε ζηελ Βχβνηα. Ο Ώπφιισλαο
αλνίγεη ην πάλζενλ, θαζψο θαίλεηαη φηη ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε
παλεπβντθή ιαηξεία -κε ηνπηθά πξνζσλχκηα-, ηελ νπνία κάιηζηα
«κεηέθεξαλ» νη Βπβνείο θαη ζηηο απνηθίεο ηνπο. Κάζε ζεφο, ζε επίπεδν
αληηθεηκέλσλ, παξνπζηάδεηαη κέζα απφ αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζε
αξρηηεθηνληθά γιππηά, αλαζεκαηηθά αγάικαηα απφ ηεξά, κηθξνγξαθηθά
αληηθείκελα, επηγξαθέο θαη άιια ζρεηηθά κε ηε ιαηξεία ηνπ αληηθείκελα.
ηελ πεξίπησζε ηεο δηνλπζηαθήο ιαηξείαο ζρνιηάδεηαη ε παξνπζία θαη ε
ζέζε ησλ ζεαηξηθψλ δξψκελσλ πξνο ηηκή ηνπ ζενχ. Σε ζεηξά ησλ
«πνξηξαίησλ» θιείλεη ν Δξαθιήο, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνλ κχζν
μεθνπξαδφηαλ κεηά ηνπο άζινπο ηνπ ζηελ Ώηδεςφ θαη ηειηθά πέζαλε ζην
αθξσηήξην Κήλαην, πξαγκαηνπνηψληαο ζπζία ζην εθεί ηεξφ ηνπ Αία
Κελαίνπ. Χο αξραίν αληηθείκελν επηιέρζεθε έλα καξκάξηλν ζχκπιεγκα
Δξαθιή κε ιένληα, αλάζεκα ηνπ Κπιίσλα ζε ηεξφ ηνπ Δξαθιή ζηνπο
Χξενχο, φπσο καξηπξείηαη απφ ηελ επηγξαθή ζε επβντθφ αιθάβεην πνπ
δηαζψδεηαη πάλσ ζην γιππηφ. Τπελζπκίδεηαη φηη ζηελ Βηζαγσγηθή
ελφηεηα ηεο έθζεζεο, φπνπ ζρνιηάδεηαη ε Ώηδεςφο σο πξννξηζκφο
επίζθεςεο, ην ζέκα αλνίγεη κία ζηήιε κε απεηθφληζε ησλ ζπκβφισλ ηνπ
Δξαθιή.
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Δηδηθό ζέκα: Απιηδία Άξηεκηο, ηόπνο θαη κύζνο
ηελ ελφηεηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζξεζθείαο εληάζζεηαη ην ηεξφ
ηεο Ώπιίδαο θαη ε πεξηνρή ηνπ. Δ Ώπιίδα ζπληζηά ζεκαληηθφ ηνπφζεκν
ηεο Βχβνηαο, ηφζν γηα ηε ζεκαζία ηεο ζηελ πξντζηνξία ηνπ ειιαδηθνχ
ρψξνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ, φπσο απηή πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηα
νκεξηθά έπε, φζν θαη γηα ηελ παγθφζκηα εκβέιεηά ηεο, ιφγσ ηεο
επηβίσζεο ηνπ κχζνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο, κέζα απφ ηα ηζηνξηθά,
ινγνηερληθά θαη εηθαζηηθά κεηαγελέζηεξα αθεγήκαηα. Με δεδνκέλε ηε
ζεκαζία ηεο ζέζεο ζηελ πξντζηνξία -θαηά ηε κπθελατθή πεξίνδν-, αθνχ
απφ εδψ απνπιέεη ν ειιεληθφο ζηφινο γηα ηελ Σξνία κεηά απφ ηε ζπζία
ηεο Εθηγέλεηαο ζηελ Ώξηέκηδα, αιιά θαη επεηδή ηα πθηζηάκελα
αξραηνινγηθά θαηάινηπα κηινχλ γηα αθκαίν ηεξφ ησλ θιαζηθψλ θαη
ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, ε ελφηεηα απηή εληφο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ
ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηελ πξντζηνξία θαη ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο, ζε
γεηηλίαζε θαη κε ηνπο δπν. Μάιηζηα γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ απηφ,
εθηίζεληαη επξήκαηα απφ ην κπθελατθφ λεθξνηαθείν ηεο πεξηνρήο, ηα
νπνία αλ θαη πξνεγνχληαη ρξνλνινγηθά (15νο-14νο αη. π.Υ.) ηεο επνρήο
πνπ εηθάδεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζηφινπ ησλ Ώραηψλ (12νο αη. π.Υ.),
δειψλνπλ

ζαθψο

ηελ

παξνπζία

ζηελ

πεξηνρή

κπθελατθήο

εγθαηάζηαζεο, θαη επνκέλσο φηη ε επηινγή ηεο ζέζεο γηα ηε
ζπγθέληξσζε ηνπ ζηφινπ δελ ήηαλ ηπραία.
ην ηεξφ ηεο Ώπιίδαο θπξίαξρε ήηαλ ε ιαηξεία ηεο Άξηεκεο, ζεάο
ηνπ θπλεγηνχ θαη πξνζηάηηδαο ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη ησλ δψσλ. Δ ζεά
ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε, ηε κεηξφηεηα, ηε γνληκφηεηα, ελψ ζπρλά ηεο
απνδίδνληαη θαη νη αηθλίδηνη ζάλαηνη γπλαηθψλ. Δ χπαξμε ιαηξεπηηθνχ
αγάικαηνο ηεο ζεάο Βθάηεο, καξηπξά πξνθαλψο θάπνηα ζπιιαηξεία
ησλ δχν ζεψλ. Δ Βθάηε, θπξίσο κε ηε ρζφληα ππφζηαζή ηεο, ζρεηίδεηαη
κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηε γνληκφηεηα, ηε ζνδεηά, ηε κνίξα θαη ην
ζάλαην. Δ ρζφληα Βθάηε ζπλδέεηαη, επίζεο, κε μφξθηα θαη καγηθά, κηα
ηδηφηεηα πνπ ηελ μερσξίδεη απφ ηελ Άξηεκε. Σέινο, ζην ηεξφ
αλαγλσξίδεηαη ε ιαηξεία θαη ηεο ειήλεο, ε νπνία επίζεο ήηαλ
ζπλδεδεκέλε κε ηε γνληκφηεηα ηεο γεο, ηνπο θχθινπο ησλ επνρψλ θαη
ηνλ

θάησ

θφζκν.

Οη

ηξεηο

απηέο
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ζεφηεηεο

δηαζέηνπλ

θνηλά

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπρλά ζπγρένληαη νη ξφινη θαη νη ηδηφηεηέο ηνπο. Δ
ζπλχπαξμε ζην ηεξφ ηεο Ώπιίδαο απεηθνλίζεσλ θαη ησλ ηξηψλ ζενηήησλ
δειψλεη φηη ζηε ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ ππήξρε ζηελή ζρέζε
αλάκεζά ηνπο, θαη ε ηαπηφηεηά ηνπο δελ ήηαλ δηαθξηηή.
ζν αθνξά ζηα αξραία αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
αθήγεζε, ζα εθηεζνχλ: αληηθείκελα απφ ην κπθελατθφ λεθξνηαθείν θαη
απφ ην ηεξφ ηεο Άξηεκεο. Μαδί κε ηα πξντζηνξηθά ηαθηθά θηεξίζκαηα
(αγγεία, εηδψιην, μίθε) θαη γηα ηελ θαιχηεξε «ζχλδεζε» ηεο ζέζεο κε ηνλ
κεξν θαη ηε ζπζία ηεο Εθηγέλεηαο ζηε ζεά, ζα ππάξμεη θαη ζχληνκν
εξκελεπηηθφ βίληεν κε αθήγεζε (δηάξθεηαο 3΄), ην νπνίν ηα ζρνιηάδεη
δηαρξνληθά πηπρέο ηνπ κχζνπ, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο αξραηνινγίαο ηνπ
ηφπνπ. Μέζσ ην βίληεν ζα επηηεπρζεί κε νκαιφ ηξφπν ε ζχλδεζε ηεο
Πξντζηνξίαο ηεο ζέζεο κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα.
Ώλαθνξηθά κε ην ίδην ην ηεξφ εθηίζεηαη ην ιαηξεπηηθφ άγαικα ηεο Βθάηεο
θαη αλαζήκαηα πξνζθπλεηψλ, ηειεηνπξγηθά ζθεχε ηνπ ηεξνχ (ιχρλνη),
θαη έλα θιεηδί, πνπ βξέζεθε εληφο ηνπ λανχ.

3.2.2 Σειεηνπξγίεο
ηε ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο, θαη σο ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο
πνιπζετζηηθήο ζξεζθείαο, ην νπνίν ζπλδέεηαη ηφζν κε ηε ιαηξεία ηεο
Άξηεκεο φζν θαη κε ηηο ιαηξείεο ησλ ππνινίπσλ ζεψλ, αλαπηχζζεηαη ην
ζπλαθέο ζέκα ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ραξαθηήξα ηεο αξραίαο ειιεληθήο
ζξεζθείαο κε ζρνιηαζκφ ησλ βαζηθψλ πηπρψλ ησλ ηειεηψλ θαη ηνπ
επαλαιακβαλφκελνπ ηππηθνχ ηνπο. Ώπηέο πξαγκαηνπνηνχληαλ κε
αηκαηεξέο ζπζίεο, πγξέο πξνζθνξέο θαη πξνζεπρέο. Αελ ιείπνπλ θαη
ζηνηρεία γηα ηελ άζθεζε καγείαο, πξαθηηθήο ζπλπθαζκέλεο κε ηελ
έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ην έξγν ησλ ζεψλ θαη επνκέλσο ηελ
επίθιεζε καγηθψλ δπλάκεσλ κε μφξθηα θαη νκνηψκαηα (βνπληνχ), ψζηε
λα πξνθαιέζνπλ θαθφ ζε θάπνηνλ ή αληίζεηα λα επηδηψμνπλ ηελ
ζπκπάζεηα θαη ηελ αγάπε.
Βμέρνπζα ζέζε θαηαιακβάλνπλ ηα αγαικαηίδηα ησλ Μηθξψλ
Άξθησλ, ησλ κηθξψλ θνξηηζηψλ δειαδή πνπ ππεξεηνχζαλ ζπλήζσο ηε
73

ζεά Άξηεκε, παξακέλνληαο ζην λαφ ηεο απφ ηα πέληε έσο ηα δέθα ηνπο
ρξφληα. Οη θνπέιεο αζθνχληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεξήο απηήο ζεηείαο
ηνπο, ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ππεξήθαλν θαη δπλακηθφ ραξαθηήξα ζην
πιαίζην κηαο θνηλφηεηαο. Σα αγαικαηίδηα ησλ Μηθξψλ Άξθησλ, θάπνηα
πξνεξρφκελα απφ ηε Υαιθίδα, «ζπλνκηινχλ» ρσξηθά άκεζα ηφζν κε ηηο
ππφινηπεο ηειεηνπξγίεο, φζν θαη κε ην ηεξφ ηεο Ώπιίδαο.

3.3 Θξεζθεπηηθόο ζπγθξεηηζκόο ζε κία θνηλσλία πνπ
αιιάδεη
Ώθνινπζεί ε αλαθνξά ζηα ζξεζθεπηηθά δεδνκέλα απφ ηελ επνρή
ηνπ Μεγάινπ Ώιεμάλδξνπ θαη σο ηελ επηθξάηεζε ηεο κνλνζετζηηθήο
ζξεζθείαο, ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Έκθαζε δίλεηαη θαηαξρήλ ζε έλα
ηδηαίηεξν

ζξεζθεηνινγηθφ

θαηλφκελν,

απηφ

ηνπ

«ζξεζθεπηηθνχ

ζπγθξεηηζκνχ». Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Μεγάινπ
Ώιεμάλδξνπ θαη ηελ θπξηαξρία ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο ζηε
ζπλέρεηα, ε εμάπισζε ηνπ ειιεληζκνχ θαη ε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνπο
πνιηηηζκνχο ηεο Ώλαηνιήο νδεγεί ζηελ εηζαγσγή λέσλ ζενηήησλ ζηα
ηνπηθά πάλζεα. Σν ηζηνξηθφ απηφ θαηλφκελν αθνξά ηελ εμνκνίσζε
ζενηήησλ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. ηελ Βχβνηα θαη ηε θχξν
αλαγλσξίδνληαη εηζαγσγέο ζενηήησλ ηφζν απφ ηελ Ώίγππην φζν θαη απφ
ηελ Ώζζπξία.
Πην αλαιπηηθά, ε θεληξηθή ηδέα ηεο ππνελφηεηαο αλαπηχζζεηαη ζε
ηξία ζέκαηα: ην πξψην (3.3.1.) ζρνιηάδεη ηηο μέλεο ζεφηεηεο πνπ
εηζήρζεζαλ ζην ειιεληθφ πάλζενλ, φπσο ε ιαηξεία ηεο Κπβέιεο, ηεο
Ίζηδνο, ηνπ άξαπη. Σν δεχηεξν (3.3.2.) αθνξά ηελ ζενπνίεζε ζλεηψλ,
φπσο ηνπ Ώληίλννπ θαη ηνπ Πνιπδεπθίσλα. Σν ηξίην (3.3.3.) παξνπζηάδεη
ηηο πξψηεο καξηπξίεο γηα ηελ παξνπζία ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο,
ηαπηφρξνλα κε ηε ιαηξεία άιισλ ζενηήησλ ζην πιαίζην πνιπζετζηηθψλ ή
θαη κνλνζετζηηθψλ ζξεζθεηψλ.
ζν αθνξά ζηα αξραία αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
αθήγεζε, ζα εθηεζνχλ: κία κεγάιε αλαζεκαηηθή ζηήιε κε αλαθνξά ζηηο
«καγηθέο» ηδηφηεηεο ηνπ Καξπνθξάηε (Ώξπνθξάηεο-ξνο), γηνχ ηεο
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Ίζηδνο θαη ηνπ ζηξη, κία επηηχκβηα ζηήιε κε ζπγθξεηηθή εηθνλνγξαθία
Ίζηδνο θαη Τγείαο, αγαικαηίδηα Ίζηδνο θαη Κπβέιεο, θαη ηκήκαηα κεγάισλ
δηαζηάζεσλ θξαηήξα κε παξαζηάζεηο ζενηήησλ (Κπβέιεο, Πάλα θαη
άιισλ δσφκνξθσλ ζεψλ), ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηελ εηζαγσγή θαη ηελ
ιαηξεία αλαηνιηθψλ ζενηήησλ ζηελ Βχβνηα. Βπηπιένλ, έλα ράιθηλν
άγαικα ηεο ζεάο Σχρεο, πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζενπνίεζε ελλνηψλ. ηελ
ππνελφηεηα γηα ηε ζενπνίεζε ζλεηψλ εθηίζεληαη ην άγαικα ηνπ Ώληίλννπ
θαη κία πξνηνκή ηνπ Πνιπδεπθίσλα. Γηα ην ηξίην ζέκα, απηνχ ηεο
εκθάληζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ε παιαηφηεξε γξαπηή καξηπξία ζηελ
Βχβνηα απνηειεί αλαθνξά ζε Βπηζθνπή. Ώληίζηνηρα αξραηνινγηθά
θαηάινηπα πξνέξρνληαη απφ ηκήκαηα γιππηνχ δηαθφζκνπ άγλσζησλ ζε
εκάο λαψλ, απφ ειάρηζηεο επηγξαθέο ή θαη απφ ζχκβνια ραξαγκέλα ζε
θπιαρηά θαη ζε αληηθείκελα φπσο ιπρλάξηα, ζθξαγίδεο πξνζθνξψλ,
ζηαπξνχο θαη αγγεία.

3.4 Ζ επηθξάηεζε ηεο κνλνζετζηηθήο ζξεζθείαο
ηελ ππνελφηεηα απηή βαζηθή ηδέα απνηειεί ε παξνπζίαζε ησλ
εθζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε λανχο ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ απφ
δηάθνξεο ζέζεηο ηεο Βχβνηαο θαη καξηπξνχλ ηελ νινθιεξσηηθή
επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, κε απφιπηα θνηλνχο θαη αλαγλσξίζηκνπο
θψδηθεο. Σνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο πεξηφδνπ αλαδηνξγαλψλεηαη καδί κε
ηελ πνιηηηθή θαη ε εθθιεζηαζηηθή δηνίθεζε. Παξάιιεια, θαηά ηε κέζε
βπδαληηλή πεξίνδν ζηελ Βχβνηα, φπσο θαη ζηελ ππφινηπε απηνθξαηνξία,
ηδξχνληαη κεγάιεο κνλέο. Κηίδνληαη, επίζεο, κηθξφηεξνη θαη ηαπεηλνί
ελνξηαθνί λανί. Σν λεζί, φπσο θαη ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο Ώλαηνιηθήο
ηεξεάο, εληάζζεηαη ζηελ ζθαίξα επηξξνήο ηνπ απηνθξαηνξηθνχ
θαζηδξχκαηνο ηεο Μνλήο Οζίνπ Λνπθά, κεηφρη ηεο νπνίαο ππήξρε ζην
Ώιηβέξη. Δ λέα πνιηηηθή θαηάζηαζε, θέξλεη ζην λεζί Λαηίλνπο ηεξάξρεο
θαη κνλαρηθά ηάγκαηα, θαηαξγεί ηηο νξζφδνμεο επηζθνπέο θαη δεκηνπξγεί
ζηε ζέζε ηνπο ιαηηληθέο, πάληα κε κεηξφπνιε ηελ Ώζήλα. Σν ιαηηληθφ
δφγκα δελ θαίλεηαη λα είρε ηδηαίηεξε απήρεζε ζηνλ ληφπην πιεζπζκφ, ν
νπνίνο φπσο θαη ζηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν παξακέλεη πηζηφο ζηελ
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νξζνδνμία. Μεηά ην 1261 ε έδξα ηνπ Λαηίλνπ Παηξηάξρε κεηαθέξεηαη
απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηελ Υαιθίδα.
Σν λέν ζηνηρείν, κε ηελ έιεπζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ,
απνηειεί ε αλέγεξζε κνπζνπικαληθψλ ηεκελψλ θαη θαζηδξπκάησλ,
θπξίσο ζηελ πφιε ηνπ Egriboz (Υαιθίδα). Ο νξζφδνμνο πιεζπζκφο έρεη
κηα ζρεηηθή άλεζε ζηελ άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ θαη
παξαθνινπζεί ηα θαιιηηερληθά ξεχκαηα ζηελ εληνίρηα δσγξαθηθή ηεο
επνρήο, ζηνπο δξφκνπο ηεο βπδαληηλήο παξάδνζεο. Μεηά ην 16ν αη.
ηδξχνληαη ή αλαθαηλίδνληαη κεγάιεο κνλέο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ
ζεκαληηθή αθίλεηε πεξηνπζία.
ζν αθνξά ζηα αξραία αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
αθήγεζε, ζα εθηεζνχλ: κεκνλσκέλα αξρηηεθηνληθά γιππηά πξνεξρφκελα
απφ βπδαληηλνχο λανχο, αιιά ζα αλαζπζηαζεί θαη έλα απφ ηα
καξκάξηλα ηέκπια ηνπ κεζνβπδαληηλνχ λανχ ηεο Άηηαιεο, ην νπνίν
απνηειεί αληηθείκελν αλάηαμεο κεηά θαη ηηο πξφζθαηεο εξγαζίεο
απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ. Δ ζπλχπαξμε ηεο ρξηζηηαληθήο θαη
κνπζνπικαληθήο ιαηξείαο θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν ζρνιηάδεηαη κε
αθνξκή ηελ έθζεζε κίαο κεηαβπδαληηλήο ηνηρνγξαθίαο κε παξάζηαζε
Κνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ.
ύλνιν αξραίσλ αληηθεηκέλσλ: 123

ΥΩΡΗΚΟ ΘΤΛΑΚΑ: ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ
ΑΗΘΟΤΑ 6

Δ ηειεπηαία απηή εθζεζηαθή ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη ζηε δηαρξνλία ηνπ
έλα ηδηαίηεξν ζέκα θαη ζα επηρεηξήζεη λα ην εξκελεχζεη εθζεζηαθά κε κία
μερσξηζηή κνπζεηνγξαθηθή πξνζέγγηζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ έλλνηα ησλ
πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ θαη ηνπο ηξφπνπο δηακφξθσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
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απηψλ, ζέκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ αξραηνινγηθά ηεθκεξησκέλεο
πεξηπηψζεηο ηνπ παξειζφληνο ηεο Βχβνηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνπζία
ζπλαθψλ θαηαινίπσλ ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, φκνησλ ζε ραξαθηεξηζηηθά θαη
λνήκαηα, αξραηνινγηθά εληνπηζκέλσλ ζε επξχηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο,
ηζηνξηθά ηεθκεξηψλνπλ θάπνηα αλαγλσξίζηκα «δίθηπα» ηαπηνηήησλ θαη
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθάζηνηε θνηλσληψλ, ελίνηε ηδηαίηεξα ηζρπξά θαη κε
δηάξθεηα ζην ρξφλν, κε ηα νπνία ππεξβαίλνπλ θάπνηε ηηο εθάζηνηε «θξαηηθέο»
νληφηεηεο. Σα πιηθά απηά θαηάινηπα κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ σο ζχλδεζκνη
θαη ελδείμεηο επαθψλ -άκεζσλ ή έκκεζσλ- θαζηζηψληαο έθδειε ηελ χπαξμε
πνιηηηζκηθψλ ζπλαθεηψλ, αλ φρη ηζρπξψλ επηξξνψλ, θαη αθνξνχλ θαηά
πεξίπησζε νηθνλνκηθά δεδνκέλα, θαιιηηερληθά πξφηππα θαη πνιηηηθφ πιαίζην.
Τιηθά θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο ινηπφλ, πξνεξρφκελα απφ δηάθνξα ζεκεία
ηεο Μεζνγείνπ, ηα νπνία έρνπλ εληνπηζηεί ζε πνιιέο ζέζεηο ηεο Βχβνηαο -απφ
ηελ Πξντζηνξηθή σο θαη ηελ Οζσκαληθή επνρή- ηεθκεξηψλνπλ θαη εληάζζνπλ
θαηά πεξίπησζε ηελ Βχβνηα ζε επξχηεξεο πνιηηηζκηθέο νληφηεηεο.
ε επίπεδν εθζεζηαθήο αθήγεζεο, ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα
αλαπηπρζεί κε ηελ παξνπζίαζε νθηψ επηκέξνπο πεξηπηψζεσλ δηαθφξσλ
ρξνληθψλ πεξηφδσλ, ρσξίο λα θαιχπηεηαη εμνινθιήξνπ ην γλσζηφ θαη απφ ηηο
ινηπέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ρξνλνινγηθφ θάζκα ηεο αθήγεζεο. Σα νθηψ
ππνζέκαηα νκαδνπνηνχληαη θαη εθηίζεληαη ζε ινγηθή ρξνληθή αιιεινπρία ζε
δηεπξπκέλεο

ρξνληθέο

ελφηεηεο:

Πξντζηνξία

(ππνελφηεηεο

4.1

-

4.3),

Ώξραηφηεηα (4.4, 4.5), Μεζαίσλαο (4.6 - 4.8), ελψ παξαηεξείηαη φηη
αληηζηνηρνχλ δηαδνρηθά θαη ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο
είλαη νη: Ώηγαίν, Μεζφγεηνο, Βπξψπε, Αχζε-Ώλαηνιή. Δ ζχλδεζε κε ην ζήκεξα
ζα δνζεί εδψ κέζα απφ ηελ έκθαζε ζηηο ζχγρξνλεο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο ή
ηαπηφηεηα (;), κε ηε γεσγξαθηθή θιίκαθα εδψ λα αγγίδεη ηνλ παγθφζκην ράξηε,
θαζψο θαη κέζα απφ ηελ κνπζεηνγξαθηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζπκβφινπ ηνπ
δηαδηθηχνπ, θαηεμνρήλ ζπκβφινπ ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο, θπξίαξρεο ζήκεξα,
ηαπηφηεηαο.
Βηδηθφηεξα, ζε επίπεδν εθζεζηαθήο εξκελείαο, ζθεπηηθνχ, αμηνπνηείηαη
λνεκαηηθά θαη ρσξηθά ε έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο-εγθαηάζηαζεο «δηθηχσλ», ηφζν
κε αθνξκή ηελ έλλνηα ηεο επαθήο/αληαιιαγήο, ζε επίπεδν πνιηηηζκηθφ, ηεο
γεσγξαθηθήο ζχδεπμεο πεξηνρψλ φζν θαη ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο
γεληθφηεξα. ην παξειζφλ νη άλζξσπνη ρξεηαδφηαλ λα κεηαθηλνχληαη, λα
ηαμηδεχνπλ, γηα λα έξζνπλ ζε επαθή, λα αληαιιάμνπλ, λα ζπλδηαιιαγνχλ, λα
ζπδεηήζνπλ... ήκεξα, ε επαθή είλαη δπλαηή θαη ρσξίο κεηαθίλεζε – ζηαηηθά,
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κέζσ αζχξκαησλ δηθηχσλ θαη ηεο επηθξάηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Δ νπζηαζηηθή
απηή πνιηηηζκηθή αιιαγή είλαη κία απφ ηηο ζεκειηψδεηο αληηζέζεηο παξφληνοπαξειζφληνο, απνηειεί δε γηα εκάο πεδίν ζρνιηαζκνχ θαη αλαζηνραζκνχ ζην
πιαίζην ηεο εθζεζηαθήο εξκελείαο ησλ ελ ιφγσ αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ θαη
ησλ

θνηλσληθψλ

ζπλζεθψλ,

απφ

ηηο

νπνίεο

απηά

κνξθψζεθαλ

θαη

ιεηηνχξγεζαλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζπληνκνγξαθία ηνπ World Wide Web, ηα
ηξία WWW ηνπ δηαδηθηχνπ, δεκηνπξγείηαη κία λνεκαηηθή θαη ζρεδηαζηηθή
αλαθνξά ζπζρεηίδνληαο ηηο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο κε ηηο
ζεκεξηλέο. Σα νκαδνπνηεκέλα ζε νρηψ ζέκαηα, ζε ηξεηο κεγάιεο ρξνληθέο
πεξηφδνπο θαη ηξεηο γεσγξαθηθέο επηθξάηεηεο δηθηχσλ θίλεζεο, αξραία
αληηθείκελα ζα εθηεζνχλ ζε ηξεηο εθζεζηαθέο θαηαζθεπέο κνξθήο “w”. Κάζε
γεσγξαθηθή επηθξάηεηα ζα ππνζηεξηρζεί μερσξηζηά απφ αληίζηνηρν ζηαηηθφ
επνπηηθφ πιηθφ, φπνπ ράξηεο θαη ζχληνκε θεηκεληθή πιεξνθνξία (ηίηινηκελχκαηα θαη ππνκλεκαηηζκνί) ζα νπηηθνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ.
ε λνεκαηηθή αληίζεζε κε ην εθζεζηαθφ ζχλνιν, ην νπνίν ζα
παξνπζηάζεη πεξηπηψζεηο πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ ηνπ παξειζφληνο, ζα
δηακνξθσζεί ρψξνο δηάδξαζεο ησλ επηζθεπηψλ κε ηελ ηνπνζέηεζε
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, φπνπ ην δηαδίθηπν παξνπζηάδεηαη θαη πξνβάιιεηαη
σο ην ζχγρξνλν θπξίαξρν κέζν πνιηηηζκηθήο φζκσζεο θαη ζηνηρείν-ζχκβνιν
ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Θα δεκηνπξγεζεί εηδηθφο ρψξνο θαη
ζα εγθαηαζηαζνχλ ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο γηα αηνκηθή θπξίσο ρξήζε ππαηληθηηθή αλαθνξά ζηελ αηνκηθφηεηα ηεο ζεκεξηλήο επνρήο- θαη κε παξνρή
εηεξφθιεηνπ πιηθνχ γηα πξνζσπηθή ζθέςε θαη αλαζηνραζκφ επί ηνπ
παξειζφληνο αιιά θαη επί ηνπ παξφληνο. Μέζα απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο ζα
παξέρνληαη αθφκε ελαχζκαηα (γξαπηφο θαη πξνθνξηθφο ιφγνο, εηθφλεο) γηα λα
πξνζεγγίζνπλ νη επηζθέπηεο ηξέρνληα ζέκαηα πνπ κηινχλ γηα ηελ έλλνηα ησλ
ηαπηνηήησλ, ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επηθξάηεζή ηνπο. Ο ρψξνο απηφο γηα
πξνζσπηθή αλαδήηεζε ησλ επηζθεπηψλ ζα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηα
ζέκαηα ηνπ παξειζφληνο, κε αθνξκή δηαθνξεηηθά δεηήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ
πιηθνχ πνιηηηζκνχ θαη αθφκε κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ παξνρήο
πνιηηηζκνχ πνπ είλαη ην ίδην ην δηαδίθηπν. Σέινο, κε ηε δξάζε απηή ν
επηζθέπηεο κεηέρεη ζην ζέκα πνπ εθηίζεηαη θαη ζρνιηάδεηαη ζηελ αίζνπζα απηή,
θαη, ππφ κηα έλλνηα, ν επηζθέπηεο γίλεηαη θαη ν ίδηνο δσληαλφ ηκήκα ηεο
έθζεζεο.
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Πην αλαιπηηθά, νη πεξηπηψζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ είλαη νη
αθφινπζεο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο-κελχκαηα:

4.1 Ζ ιηζνηερλία ελώλεη!
Δ πξψηε ππνελφηεηα εξκελεχεη ην γεγνλφο φηη θαηά ηε Νενιηζηθή επνρή
παξά ηελ αθζνλία ησλ πεηξσκάησλ, νη θάηνηθνη ηεο Βχβνηαο θαηαζθεπάδνπλ
ιεπίδεο απφ εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο, ζπγθεθξηκέλα απφ νςηαλφ ηεο Μήινπ
θαη ππξηηφιηζν απφ ηηο ζεζζαιηθέο ππψξεηεο ηεο Πίλδνπ, γεγνλφο πνπ
καξηπξεί ηζηνξηθά ηελ πξνηίκεζε ελφο δνθηκαζκέλνπ δεκνθηινχο πιηθνχ, ηελ
επηθξάηεζε κηαο ηερληθήο γλψζεο, ηελ θνηλή ρξήζε ελφο εξγαιείνπ, ηελ
αλαγλψξηζε θαη εδξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπο λα
πξνκεζεχνπλ πιηθά θαζψο θαη ηειηθά πξντφληα. Δ αλάγθε, επνκέλσο, θαη ε
επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ απνθηά κεγαιχηεξε βαξχηεηα, αλ αλαινγηζηεί
θαλείο ηηο δπζθνιίεο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα κέζα πνπ δηέζεηαλ νη άλζξσπνη ην
8000 π.Υ. γηα λα ηαμηδεχζνπλ σο ηε Μήιν γηα πξνκήζεηα νςηαλνχ.
Θα εθηεζνχλ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ επνρή εθείλε ιίζηλα εξγαιεία απφ
θπθιαδίηηθν νςηαλφ θαη ζεζζαιηθφ ππξηηφιηζν.

4.2 Πνιύηηκα θαη ηειεηνπξγηθά αγγεία γηα ηνπο ιίγνπο...
ζην Αηγαίν
Δ δεχηεξε ππνελφηεηα ζηελ πξψηε ρξνλνινγηθή θαη γεσγξαθηθή νκάδα
(Πξντζηνξία/Ώηγαίν), εξκελεχεη ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ζεκαληηθέο ζέζεηο
ηεο Βχβνηαο -θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ- (Μάληθα, Νέα ηχξα,
Λεπθαληί) δηαηεξνχλ ζηελνχο δεζκνχο κε ηηο Κπθιάδεο αιιά θαη ηηο πεξηνρέο
ηνπ ΐνξεηναλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ (Σξνία θ.ιπ.). Μέζα απφ ηηο επαθέο δέρνληαη
λέεο επηδξάζεηο θαη πηνζεηνχλ μέλεο ζπλήζεηεο, φπσο πξψηεο χιεο, έζηκα
ηαθήο, ρξήζε ηνπ θεξακηθνχ ηξνρνχ.
Θα εθηεζνχλ αληηθείκελα πνπ ηελ επνρή εθείλε έθηαζαλ ζηελ Βχβνηα, σο
εηζαγσγέο: εηδψιηα θαη αγγεία απφ ηηο Κπθιάδεο θαη ραξαθηεξηζηηθά αγγεία
απφ ην ΐνξεηαλαηνιηθφ Ώηγαίν.
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4.3 Αληηθείκελα εμνπζίαο από ην Αηγαίν θαη ηελ Δγγύο
Αλαηνιή
ηελ ηξίηε ππνελφηεηα (Πξντζηνξία/Ώηγαίν) ε πεξίπησζε αθνξά
ηελ πεξίνδν αθκήο ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ, φπνπ παξαηεξείηαη ε
χπαξμε ηεο «Μπθελατθήο θνηλήο», ή νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε ησλ
αλαθηνξηθψλ θέληξσλ πνπ ειέγρνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ην εκπφξην. Μεηά
ην 13ν αηψλα, φηαλ ην ζχζηεκα απηφ θαηαξξέεη, αθνινπζεί ζηα κέζα ηνπ
12νπ αηψλα π.Υ. κία ζχληνκε πεξίνδνο αλάθακςεο, πνπ είλαη γλσζηή
σο «κηθξή θνηλή». Δ Βχβνηα εθκεηαιιεπφκελε ηελ θνκβηθή ζέζε πνπ
δηαζέηεη ζηα ζαιάζζηα πεξάζκαηα δηεπξχλεη ηα δίθηπα επαθψλ ηεο θαη
αλαπηχζζεη νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ηζρπξνχο ηεο
επνρήο.
Θα εθηεζνχλ αληηθείκελα πξνεξρφκελα απφ ηελ Κξήηε θαη απφ ηελ
Βγγχο Ώλαηνιή (Φνηλίθε, πξνπαιαηζηίλε).

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ζε δχν ππνελφηεηεο πεξηπηψζεηο
πνιηηηζκηθήο ζπλάθεηαο ηεο Βχβνηαο κε καθξηλφηεξεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ,
πνπ δηακνξθψζεθαλ θαηά ηνπο πξψηκνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη ηελ θιαζηθή
Ώξραηφηεηα:

4.4 Δπβντθή θεξακηθή ζε όιε ηε Μεζόγεην
Καηά ηελ Πξσηνγεσκεηξηθή-Γεσκεηξηθή επνρή, δείγκαηα επβντθήο
θεξακηθήο εκθαλίδνληαη ζε πνιιέο ζέζεηο ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ, απφ ηηο
πξνπαιαηζηηληαθέο αθηέο σο θαη ηελ Εβεξηθή ρεξζφλεζν. Βίλαη ε πεξίνδνο
πνπ νη Βπβνείο ηαμηδεχνπλ, εκπνξεχνληαη ηα πξντφληα ηνπο θαη ηδξχνπλ
απνηθίεο. Δ παξνπζία ζηνπο ηάθνπο ζην Λεπθαληί θαη ζηε θχξν εηζεγκέλσλ
αληηθεηκέλσλ γνήηξνπ απφ καθξηλέο πεξηνρέο επηβεβαηψλνπλ απηέο ηηο επαθέο.
Θα εθηεζνχλ αγγεία ηα νπνία απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθή θεξακηθή ηεο
Βχβνηαο, φπσο ζθχθνη θαη πηλάθηα κε θξεκάκελα εκηθχθιηα, ζρήκαηα πνπ
θπθινθνξνχζαλ ηελ επνρή εθείλε ζε φιε ηε Μεζφγεην θαη αλαδεηθλχνπλ ηνλ
ξφιν ησλ Βπβνέσλ ζηε δηακφξθσζε θπξίαξρσλ ηάζεσλ. Σαπηφρξνλα, ζα
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εθηεζνχλ αγγεία ζηα νπνία αλαγλσξίδνληαη επηδξάζεηο απφ ηελ Ώηηηθή θαη ηελ
Ώλαηνιή, δειψλνληαο ηηο ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο ζε πνιηηηζκηθφ επίπεδν.

4.5 Ζ Δύβνηα πηνζεηεί ην θπξίαξρν αηηηθό γνύζην...
Καηά ηελ Ώξρατθή θαη Κιαζηθή επνρή, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Βχβνηαο
θαη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ηεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε
δηαθνξεηηθψλ θέληξσλ ζηα βφξεηα, θεληξηθά θαη λφηηα. Οη επαθέο θάζε
πεξηνρήο θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ εγγχηεηα κε άιιεο πεξηνρέο (ΐφξεηα ΒχβνηαΘεζζαιία, Κεληξηθή Βχβνηα-ΐνησηία/Ώηηηθή, Νφηηα Βχβνηα-Ώηηηθή). Χζηφζν, ε
θπξηαξρία ηεο Ώζήλαο, αθελφο κέζσ πνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ, φπσο ήηαλ ε
εγθαζίδξπζε θιεξνπρηψλ ζε δηάθνξεο πφιεηο (Εζηηαία, Υαιθίδα, Βξέηξηα θαη
πηζαλψο θαη Κάξπζην), θαη αθεηέξνπ κέζα απφ ηηο ηζρπξέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο
θαη ηελ εμάπισζε ηνπ αζελατθνχ εκπνξίνπ ζηε Μεζφγεην θαη ηνλ Βχμεηλν
Πφλην, είλαη εκθαλήο θαη ζηελ Βχβνηα, ε νπνία θαηά πεξηφδνπο πξνζδέλεηαη
ζηνλ άξκα ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο.
Θα εθηεζνχλ εηζεγκέλεο απφ ηελ Ώηηηθή ιήθπζνη, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ
εηζαγσγή θαη αληηγξαθή ζπλεζεηψλ θαζεκεξηλήο δσήο ή άιισλ εθθάλζεσλ,
φπσο ηαθηθψλ πξαθηηθψλ, αιιά θαη γιππηά ληφπησλ θαιιηηερλψλ πνπ έρνπλ
επεξεαζηεί απφ ηα αηηηθά πξφηππα θαη ηηο θπξίαξρεο αηζζεηηθέο ηάζεηο.

Σέινο,

ηξεηο

αθφκε

πνιηηηζκηθήο ζπλάθεηαο

ππνελφηεηεο

παξνπζηάδνπλ

πεξηπηψζεηο

ζην πιαίζην ηεο βπδαληηλήο θαη νζσκαληθήο

απηνθξαηνξίαο, θαζψο θαη ηεο έληνλεο παξνπζίαο ησλ Απηηθψλ θπξηάξρσλ
ζηελ Βχβνηα:

4.6

Δξγαζηήξην γιππηηθήο ζην Θέμα της Ελλάδος
Καηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν, ε Βχβνηα έρεη ζηελή ζρέζε κε ηελ Ώηηηθή θαη

ηε ΐνησηία (Θέκα ηεο Βιιάδνο). ε επίπεδν εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο, ζε
λανχο ζηελ Άηηαιεο, ηα Πνιηηηθά θαη ην Ώιηβέξη, ε γιππηηθή απνδίδεη ή
αληηγξάθεη ηελ παξαγσγή ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ εξγαζηεξίνπ γιππηηθήο ηνπ
πξψηνπ κηζνχ ηνπ 11νπ αη., πνπ έρεη ζπζρεηηζζεί θαη κε ηε Μνλή ζηνπ Λνπθά,
ζηε γεηηνληθή ΐνησηία. Σν επξχηεξν δίθηπν ζην νπνίν εληάζζεηαη ην λεζί έρεη
σο θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κε ηελ νπνία ην θάζηξν

81

ηνπ Βπξίπνπ (Υαιθίδαο) δηαηεξεί αδηάιεηπηε επαθή ζε φιε ηελ πεξίνδν, αθφκε
θαη θαηά ηνπο ιεγφκελνπο «ζθνηεηλνχο» αηψλεο.
Θα εθηεζεί έλα κεγάισλ δηαζηάζεσλ καξκάξηλν ππέξζπξν ηφμν κε
αλάγιπθν δηάθνζκν ηνπ ηέινπο ηνπ 9νπ αη., πξνεξρφκελν απφ εθθιεζηαζηηθφ ή
δηνηθεηηθφ θηήξην, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθφ εξγαζηήξη γιππηηθήο ζηε
ΐνησηία, έξγα ηνπ νπνίνπ έρνπλ ζεσξεζεί γιππηά ζην λαφ ηνπ Ώγίνπ
Γξεγνξίνπ ζηε Θήβα, θαζψο θαη ηε Μνλή Παλαγίαο θξηπνχο ζηνλ Οξρνκελφ.

4.7 «Απνηππώζεηο» ηεο θενπδαιηθήο Δπξώπεο
Με ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Απηηθψλ θπξηάξρσλ ζηελ Βχβνηα, ην λεζί
εληάζζεηαη ζην δίθηπν ησλ θενπδαιηθψλ πνιηηηθψλ νληνηήησλ ηεο
Απηηθήο Βπξψπεο, θαζψο θαη ηνπ εκπνξίνπ κεγάισλ απνζηάζεσλ ηεο
ΐελεηίαο ζηε Μεζφγεην. Δ πνιηηηζκηθή επαθή κε ηε ΐελεηία θαη ηε Αχζε,
γεληθφηεξα, ππθλψλνπλ θαη ε πφιε ηνπ Negroponte απνθηά κεηά ην 14ν
αη. φια ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο πνιππνιηηηζκηθήο ελεηηθήο θηήζεο.
Κεξακηθή απφ ηνλ θνληηλφ αηγαηαθφ ρψξν, ηελ Κχπξν, ηελ Εηαιία, ηελ
Εζπαλία θαη ηε πξία, ε νπνία έρεη βξεζεί ζηελ πφιε αληηθαηνπηξίδεη ηηο
επαθέο ησλ θαηνίθσλ θαη ην πέξαζκα ηαμηδησηψλ ηνπ κεζνγεηαθνχ
ρψξνπ απφ ην λεζί - ζηαζκφ ζηηο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο ηεο επνρήο. Οη
επαθέο ησλ Λαηίλσλ κε ηνλ νξζφδνμν πιεζπζκφ, απνηέιεζκα ηεο
ζπλχπαξμεο
απνηππψλεηαη

θαη

ηεο

ζηελ

φζκσζεο
θαιιηηερληθή

δχν

πνιηηηζκηθψλ

παξαγσγή

ηνπ

παξαδφζεσλ,
εξγαζηεξίνπ

δσγξαθηθήο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα ηέιε ηνπ 13νπ αξρέο 14νπ αη. ζε
νξζφδνμνπο λανχο ηεο θεληξηθήο Βχβνηαο, ζην νπνίν αληρλεχνληαη
επηξξνέο απφ ηε δπηηθή ηέρλε.
ηελ ππνελφηεηα απηή ζα εθηεζνχλ πνιπηειή θνζκήκαηα, κέξνο
ελφο απφ ηνπο ιεγφκελνπο «ζεζαπξνχο ηεο Υαιθίδαο». Βπηπιένλ, έλα
ηκήκα μχιηλνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ (θνπξνχζη), απφ μχιν ελδερνκέλσο
εηζεγκέλν απφ ηηο Άιπεηο, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ θηήξην
ηεο επνρήο, ηελ νηθία ηνπ ΐαΎινπ ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Υαιθίδαο, ην
νπνίν εληνπίζηεθε θαηά ηηο πξφζθαηεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο. Σν
μχιηλν απηφ θνπξνχζη είλαη παξφκνην κε απηά ηνπ γεηηνληθνχ λανχ ηεο
Ώγίαο Παξαζθεπήο, ηα νπνία ζχκθσλα κε αλαιχζεηο έρνπλ εηζαρζεί απφ
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ηηο Άιπεηο.

4.8 Κνηλνί ηόπνη ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία
Δ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Βχβνηαο θαη ε ζεκαζία ηνπ ιηκαληνχ ηεο
Υαιθίδαο ζπλδένπλ ην λεζί κε ηα ηνπηθά δίθηπα πνπ ζρεκαηίδνληαη εληφο
ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο (γεηηνληθέο πεξηνρέο, ΐνησηία, Ώηηηθή,
Μηθξά Ώζία,

λεζηά

ηνπ Ώηγαίνπ)

θαη

κε

ηα

ππεξηνπηθά

πνπ

δηακνξθψλνληαη απφ ηηο επαθέο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο κε ηε
Απηηθή Βπξψπε. Δ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κεηά ην 18ν αη. θαη
ε απμαλφκελε ζεκαζία ησλ Βιιήλσλ εκπφξσλ ζηα επξσπατθά δίθηπα
ζπλαιιαγψλ αληρλεχεηαη ζηελ εηζεγκέλε θεξακηθή απφ ηε Απηηθή
Βπξψπε πνπ έρεη εληνπηζζεί ζηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο. ε ηνπηθφ
επίπεδν έλδεημε ησλ επαθψλ ηνπ λεζηνχ απνηειεί ε παξνπζία ζηελ
Βχβνηα ησλ Κνληαξήδσλ δσγξάθσλ, ηνπ ιεγφκελνπ εξγαζηεξίνπ ησλ
Θεβψλ.
ηελ ππνελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην δήηεκα ησλ θαιιηηερληθψλ πξνηχπσλ
θαη ηεο θίλεζεο ησλ δσγξάθσλ, θαζψο ζα εθηεζνχλ ηξεηο ηνηρνγξαθίεο κε
κνξθέο αγίσλ απφ ην λαφ ηεο Παιαηνπαλαγηάο ζηε ηελή, έξγν ζεκαληηθνχ
δσγξάθνπ ηνπ 16νπ αη., ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα θεκηζκέλα
θαιιηηερληθά εξγαζηήξηα ηεο ιεγφκελεο ρνιήο ησλ Θεβψλ.
Βπηπιένλ, ην δήηεκα ησλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ ζα δνζεί κέζα απφ
έλα παξάδεηγκα κίαο πξνζθηινχο θνηλσληθήο ζπλήζεηαο ζην πιαίζην ηεο
νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο: ηεο ρξήζεο ινπιάδσλ γηα ην θάπληζκα, νη νπνίνη
έρνπλ βξεζεί ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζε αλαζθαθέο ζηε Υαιθίδαο.

ύλνιν αξραίσλ αληηθεηκέλσλ: 924

4

Έτοσν σπολογιζηεί 18 κοζμήμαηα από ηον «Θηζασρό ηης Χαλκίδας», ο οποίος αριθμεί περί ηα 166
κοζμήμαηα.
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Παξάξηεκα Α: Πεγέο Δηζαγσγηθήο Δλόηεηαο

ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΕΥΡΙΠΟΥ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΟ

ΒΠΕΚΒΦΔ ΒΤΡΕΠΟΤ

Κατά τύχη μπήκα στο Μουσείο σας για να δείξω στο φίλο μου το καταπληκτικό
σύμπλεγμα του Θησέα και της Αντιόπης. Είταν ένα όμορφο πρωινό και είχα
αρκετά χαζέψει τα νερά του Ευρίπου. Εκείνους τους στροβίλους μέσα στο ρέμα
τούς ξαναβρήκα μαρμαρωμένους στο άγαλμα που ξανάβλεπα.

Βίδε θαη έγξαςε ν πνηεηήο Γηψξγνο εθέξεο ηνλ Φιεβάξε ηνπ 1971 ζε επηζηνιή
πξνο θίιν ηνπ

Αnd then went [Αιμίλιος Παύλος] down to Chalcis, to see the curiosities (spectacle)
of the Euripus, and of the island of Eubœa, which is there united to the continent by
a bridge.

Έγξαςε ν ηζηνξηθφο Σίηνο Λίβηνο ηνλ 1ν αηψλα π.Υ. ζην Ηζηνξία ηεο Ρώκεο
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ΒΠΕΚΒΦΔ θαη ΦΏΕΝΟΜΒΝΟ ΒΤΡΕΠΟΤ

Στο στενό Κεσμέ-Καγιά, η θάλασσα τρέχει μέρα-νύχτα σαράντα φορές
κατακάτω και σαράντα φορές καταπάνω. [...]. Γιατί το' χουνε να το λένε, πως δε
βρίσκεται πουθενά αλλού τέτοιο παράδοξο αξιοθέατο. [...]. Είναι ο τόπος
ψυχαγωγίας των ξένων και των τριγυρινών.

Βίδε θαη έγξαςε ν πεξηεγεηήο Ββιηά Σζειεκπί ηνλ 17ν αηψλα ζην Σαμίδη ζηελ
Διιάδα. Από ηε Θξάθε σο ηελ Αηηηθή

Η κανονική ροή των νερών του Ευρίπου βόρεια και νότια, σε μια θάλασσα που
δεν ξαίρω πλήμμη και φιρονερία, ήταν το αίνιγμα των αρχαίων και δεν ξαίρω αν
η νεώτερη επιστήμη το ξεκαθάρισε.

Βίδε θαη έγξαςε ν αξραηνιφγνο Λνπδνβίθνο Ρνο ηνλ 19ν αηψλα ζην Αλακλήζεηο θαη
Αλαθνηλώζεηο από ηελ Διιάδα 1832-1833
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Ο ΣΟΠΟ

κει που σβουρίζει ο Εύριπος ολοένα
κι από συχνούς στριφογυρίζει ανέμους
και τη γαλάζια θάλασσα ταράζει.

Έγξαςε ν Βπξηπίδεο ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. ζηελ ηξαγσδία ηνπ Ηθηγέλεηα ελ Σαύξνηο
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ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΟ

ΜΤΘΟΛΟΓΕΚΔ ΒΞΔΓΔΔ ΦΏΕΝΟΜΒΝΟΤ

Τα θερμά λουτρά της Αιδηψού έγιναν για χάρη του Ηρακλή, για να
ξεκουράζεται και να θεραπεύεται από τους άθλους. Έργο θεϊκής προέλευσης: ο
Ηφαιστος με ένα χτύπημα έφερε στην επιφάνεια τα θερμά ύδατα της γης.

Έγξαςε ν ιπξηθόο πνηεηήο Ίβπθνο ηνλ 6ν αηώλα π.Υ.

(Κύνος) κεῖται δὲ κατὰ Αἰδηψὸν τῆς Εὐβοίας, ὅπου τὰ θερμὰ τὰ Ἡρακλέους
and Cynus lies opposite Aedepsus in Euboea, where are the hot waters of Heracles

Έγξαςε ν γεσγξάθνο ηξάβσλ ηνλ 1ν αηψλα κ.Υ. ζηα Γεσγξαθηθά.

ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΔ ΒΞΔΓΔΔ ΦΏΕΝΟΜΒΝΟΤ

ἔτι δὲ περὶ τόπους τοιούτους οἱ ἰσχυρότατοι γίγνονται τῶν σεισμῶν, ὅπου
θάλαττα ῥοώδης ἢ ἡ χώρα σομφὴ καὶ ὕπαντρος· διὸ καὶ περὶ Ἑλλήσποντον καὶ
περὶ Ἀχαΐαν καὶ Σικελίαν, καὶ τῆς Εὐβοίας περὶ τούτους τοὺς τόπους· δοκεῖ γὰρ
διαυλωνίζειν ὑπὸ τὴν γῆν ἡ θάλαττα· διὸ καὶ τὰ θερμὰ τὰ περὶ Αἰδηψὸν ἀπὸ
τοιαύτης αἰτίας γέγονε.

Έγξαςε ν Ώξηζηνηέιεο ηνλ 4ν αηψλα π.Υ. ζηα Μεηεσξνινγηθά.
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ΠΟΛΔ, ΒΠΕΚΒΠΣΒ, ΤΠΟΑΟΜΒ

Τῆς Εὐβοίας ὁ Αἰδηψός, οὗ τὰ Θερμὰ χωρίον ἐστὶν αὐτοφυῆ πολλὰ πρὸς ἡδονὰς
ἔχον ἐλευθερίους καὶ κατεσκευασμένον οἰκήσεσι καὶ διαίταις, κοινὸν οἰκητήριον
ἀποδέδεικται τῆς Ἑλλάδος

Έγξαςε ν ηζηνξηθφο Πινχηαξρνο ηνλ 1ν αηψλα κ.Υ. ζηα πκπνζηαθά.

ΘΒΡΏΠΒΕΏ ΚΏΕ ΑΕΏΚΟΠΒ

While Sulla was tarrying at Athens, his feet were attacked by numbness and a feeling
of heaviness, which Strabo says is premonitory gout. He therefore crossed the straits
to Aedepsus and used the hot waters there, taking a holiday at the same time, and
passing his time pleasantly with the theatrical artists.

Έγξαςε ν ηζηνξηθφο Πινχηαξρνο ηνλ 1ν αηψλα κ.Υ. ζην έξγν ηνπ ΐίνη Παξάιιεινη:
χιιαο
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Στην αρχή του παραλιακού δρόμου υψώνεται το πιο αρχαίο ξενοδοχείο του
τόπου, ένα μεγάλο σκοτεινό κτίριο παλιάς αρχιτεκτονικής [...] τ' όνομά του
όνομα όμως έχει και το επιδεικνύει σα μετάλλιο. “Θέρμαι Σύλλα”. Ναι, ήταν,
λέει κάπου εκεί τα ρωμαϊκά Λουτρά του Σύλλα, που κάθε καλοκαίρι ερχόταν ν'
αποτοξινώσει τον οργανισμό του ο καλοζωιστής αυτός Αυτοκράτορας.

Έγξαςε ν ινγνηέρλεο Μελέιανο Λνπληέκεο ην 1946 ζην Καιελύρηα Εσή

89

Παξάξηεκα Β: Κείκελα Πηλαθίδσλ (Κείκελα Δξγαζίαο)

ΥΩΡΗΚΟ ΘΤΛΑΚΑ: ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ
ΑΗΘΟΤΑ 2

Σίηινο
πζηήκαηα εμνπζίαο 3000 ρξόληα π.Υ. ;

Μήλπκα
Δ νξγαλσκέλε κέξηκλα γηα ηελ θνηλφηεηα θαη νη κλεκεηψδεηο ηαθηθέο θαηαζθεπέο
ηεθκεξηψλνπλ θεληξηθφ ζχζηεκα εμνπζίαο θαη θνηλσληθή ηεξάξρεζε θαηά ηελ 3ε θαη 2ε
ρηιηεηία π.Υ.

Πεξηερφκελν (Κείκελα Βξγαζίαο)

3200/3000 -2000 π.Υ.
Σα δεδνκέλα: Οη νηθηζκνί θαηαζθεπάδνληαη κεηά απφ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. Δ γε
θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά. Οη άλζξσπνη εμεηδηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.
Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο είλαη εληαηηθέο. Αηνηθεηηθά θηήξηα, ζηηαπνζήθεο, ηζρπξέο
νρπξψζεηο θαη κλεκεηψδεηο ηάθνη «κηινχλ» γηα θνηλσληθή ηεξάξρεζε. Οη νηθηζκνί ηεο
Μάληθαο θαη ησλ ηχξσλ ζηελ Βχβνηα θαη ν νηθηζκφο ηνπ Παιακαξίνπ ζηε θχξνπ
είλαη ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο επνρήο.
1600-1100 π.Υ. ηα κέζα ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Υ. αλαπηχζζνληαη ηζρπξά θέληξα
εμνπζίαο κε αλψηαην άξρνληα ηνλ άλαθηα. ε πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Γξαθήο ΐ
δηαβάδνπκε γηα ηελ θνηλσληθή ηεξαξρία. Ώμησκαηνχρνη, ειεχζεξνη, δνχινη. Ώλ θαη ζηηο
πηλαθίδεο αλαθέξνληαη νη ζέζεηο ηεο Βχβνηαο Ώκάξπλζνο, Κάξπζηνο θαη πηζαλψο θαη
ε Υαιθίδα, ε έδξα ηνπ ηνπηθνχ άξρνληα δελ έρεη αθφκα εληνπηζηεί. Ο ζνισηφο ηάθνο
ζηελ Καηαθαινχ, θνληά ζην Ώιηβέξη, ίζσο απνηειεί έλδεημε γηα ηελ χπαξμε
αλαθηνξηθνχ θέληξνπ ζηελ θεληξηθή Βχβνηα.
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Σίηινο
Ζ Πόιε-Κξάηνο: κία νιν-θαίλνπξηα πξόηαζε πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο!

Πεξηερφκελν (Κείκελα Βξγαζίαο)

Μέζα ζηνλ 8ν αη. π.Υ. ζε φιν ζρεδφλ ηνλ ειιεληθφ θφζκν γελληέηαη έλαο λένο ηχπνο
πνιηηεηαθήο νληφηεηαο. Οη κηθξέο θψκεο ελνπνηνχληαη θαη δεκηνπξγνχλ ηηο πφιεηοθξάηε. Δ πφιε-θξάηνο αζθεί εμνπζία ζε κεγαιχηεξε έθηαζε θαη κηθξφηεξεο πφιεηο.
Έρεη ηνλ ξφιν ηνπ θέληξνπ ηεο πνιηηηθήο δσήο.
Εζηηαία, Υαιθίδα, Βξέηξηα θαη Κάξπζηνο είλαη νη πφιεηο-θξάηε ηεο Βχβνηαο. ε απηέο
ιεηηνπξγνχλ ηα ζψκαηα ηεο εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ, κηα ζπλέιεπζε αλνηθηή γηα φινπο
ηνπ άξξελεο πνιίηεο, θαη ε βνπιή, ην ζψκα αμησκαηνχρσλ πνπ εηνηκάδεη ηα
λνκνζεηηθά πξνζρέδηα.
Αηαδνρή πνιηηεπκάησλ απφ ηνλ 8ν σο ηνλ 4ν αη. π.Υ.

-

Ώξηζηνθξαηία κε θξηηήξην ηελ θαηαγσγή.

-

Οιηγαξρία κε θξηηήξην ηνλ πινχην.

-

Σπξαλλίδα θηιφδνμσλ αηφκσλ κε ιατθή ππνζηήξημε

-

Αεκνθξαηία, ε εμνπζία ζηα ρέξηα ησλ πνιιψλ.

Μέρξη θαη ηνλ 6ν αη. π.Υ. ηελ εμνπζία αζθνχλ νη πινχζηνη αξηζηνθξάηεο ζηελ Βχβνηα:
Εππνβφηεο ζηε Υαιθίδα, Εππείο θαη Ώεηλαχηεο ζηελ Βξέηξηα. Δ δεκνθξαηία
«δεκηνπξγεί» πνιίηεο κε θνηλφ ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο πφιεο. Βίλαη δηαθξηηή ε
θνηλσληθή ηεξάξρεζε: ειεχζεξνη, κέηνηθνη, δνχινη.

Σίηινο
Από ηνπο πνιίηεο, ζηνλ έλαλ θη απόιπην «Δίκαη κνλνθξάηνξαο»: βαζηιηάο,
Καίζαξαο, Διέσ Θενύ Απηνθξάηνξαο, νπιηάλνο…
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Πεξηερφκελν (Κείκελα Βξγαζίαο)

Οη θαηαθηήζεηο ηνπ Μεγάινπ Ώιεμάλδξνπ θαη ε επαθή ηνπ κε ηνπο πνιηηηζκνχο ηεο
Ώλαηνιήο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ηχπνπ θξάηνπο, πνπ ελζσκαηψλεη
ζηνηρεία ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ-θξαηψλ, ηεο καθεδνληθήο βαζηιείαο θαη ησλ
πεξζηθψλ-αηγππηηαθψλ κνλαξρηψλ. Σν θξάηνο απηφ, πνπ ζπλερίδεηαη θαη απφ ηνπο
Αηαδφρνπο ηνπ, νλνκάδεηαη ειιεληζηηθή κνλαξρία. Σν ίδην κνληέιν εμνπζίαο
αλαγλσξίδεηαη ζην θξάηνο ησλ Ρσκαίσλ (imperium), αθνχ νη πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο
ζπγθεληξψλνληαη ζηα ρέξηα ελφο αλζξψπνπ, ηνπ Καίζαξα ή απηνθξάηνξα. Δ
αληίιεςε ηνπ ειέσ ζενύ κνλάξρε είλαη παξνχζα θαη ζηε θπζηθή ζπλέρεηα ηεο
ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία. Ώλ θαη αιιάδεη ν ηξφπνο
δηνίθεζεο ησλ επαξρηψλ, ζηνηρεία ηεο δηαθπβέξλεζεο, φπσο ην ξσκατθφ δίθαην,
ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο βπδαληηλνχο απηνθξάηνξεο. Ώλάινγε είλαη
θαη ε δηνίθεζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, φπνπ επηθεθαιήο θαη απφιπηνο
άξρσλ είλαη ν νπιηάλνο. Ώπηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο κνλαξρίεο είλαη φηη ν κνλάξρεο
θξαηά ηελ ζέζε ηνπ ηζφβηα θαη ε εμνπζία κεηαβηβάδεηαη ζπλήζσο ζε κέινο ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ.

Σίηινο
“Δπξσπαίνη” επγελείο θπβεξλνύλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν.

Πεξηερφκελν (Κείκελα Βξγαζίαο)

Μεηά ην 1204 θαη ηε δηάιπζε ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, νη ιαηίλνη θαηαθηεηέο
θέξλνπλ ζην λεζί ην ζεζκφ ηεο θενπδαξρίαο, ν νπνίνο απνηειεί θπξίαξρν πνιηηηθφ
θαζεζηψο ζηνλ ππφινηπν Βπξσπατθφ ρψξν. Σν λεζί δηαηξείηαη ζε ηξία κεγάια
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θένπδα, ηα ηξηηεκφξηα (Νφηηα, ΐφξεηα, Κεληξηθή Βχβνηα), ηα νπνία ππνδηαηξνχληαη ζε
κηθξφηεξα θαη δηνηθνχληαη απφ ηνπο ηξηηεκφξηνπο (terzieri). ηα ηέιε ηνπ 13νπ αηψλα
θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ πεξλά ζηελ εμνπζία ηνπ
βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα κε ηνπηθφ αληηπξφζσπν ηνλ ηππφηε Ληθάξην. Σνπο δχν
αηψλεο πνπ αθνινπζνχλ ε ΐελεηία βαζκηαία εμαπιψλεη ηνλ έιεγρν ηεο ζην λεζί,
κέρξη ην 1390 νπφηε νιφθιεξε ε Βχβνηα δηνηθείηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο
Γαιελνηάηεο, ηνλ ΐάηιν. Δ Κάξπζηνο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνλ 14ν αηψλα
(1318-1366) εληάζζεηαη ζην θαηαιαληθφ δνπθάην ησλ Ώζελψλ.
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ΔΗΓΗΚΟ ΘΔΜΑ: ΑΠΟΗΚΗΜΟ

ΑΗΘΟΤΑ 3 (ΠΏΣΏΡΕ ΏΕΘΟΤΏ 2)

Σίηινο
ΑΝΑΕΖΣΔΗΣΑΗ λέα γε: Οη Δπβνείο μεληηεύνληαη 2800 ρξόληα πξηλ

Πεξηερφκελν (Κείκελα Βξγαζίαο)

Ώπφ ηνλ 8ν κέρξη ηνλ 6ν αη. π.Υ. παξαηεξείηαη έλα κεγάιν θχκα κεηαθίλεζεο
πιεζπζκψλ απφ ηελ επεηξσηηθή Βιιάδα θαη ηα λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ πξνο ην ΐφξεην
Ώηγαίν, ηε Νφηηα Εηαιία, ηε ηθειία θαη ηνλ Βχμεηλν Πφλην. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη
γλσζηφ σο Βιιεληθφο απνηθηζκφο ή Αεχηεξνο απνηθηζκφο. Ο Αεχηεξνο απνηθηζκφο
απνηειεί νξγαλσκέλε επηρείξεζε απφ ηελ κεηξφπνιε ζε αληίζεζε κε ηελ κεηαθίλεζε
θχισλ πνπ ζπληειείηαη θαηά ηνλ Πξψην απνηθηζκφ (11νο-9νο αη. π.Υ.). Οθείιεηαη ζηελ
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ αλάγθε γηα πξψηεο χιεο θαη ζε εζσηεξηθέο πνιηηηθέο
θξίζεηο.

Οη Βπβνείο, γλσζηνί έκπνξνη θαη δηάζεκνη γηα ηα θαξάβηα ηνπο, ηαμηδεχνπλ απφ
λσξίο ζηε Μεζφγεην. Θεσξνχληαη πξσηνπφξνη ζηελ ίδξπζε απνηθηψλ ζηελ ΐφξεηα
Βιιάδα, ηελ Κάησ Εηαιία θαη ηε ηθειία. Βπηδηψθνπλ:

-

λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Βχβνηα θαη ηελ
επαθφινπζε έιιεηςε θαιιηεξγήζηκσλ γαηψλ

-

λα πξνκεζεπηνχλ πξψηεο χιεο, φπσο κέηαιια

-

λα δηαθηλήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο

Μεηαμχ κχζνπ θαη ηζηνξίαο βξίζθεηαη ε εθδνρή, φπνπ ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ
Σξσηθνχ πνιέκνπ, ν αξρεγφο ησλ Ώβάλησλ Βιεθήλσξ, κε κπνξψληαο λα
επηζηξέςεη ζηελ Βχβνηα, επεηδή είρε ζθνηψζεη ηνλ παππνχ ηνπ, ηαμηδεχεη πξνο ηε
ηθειία. Βγθαζίζηαηαη αξρηθά ζε έλα λεζί θνληά ζηε ηθειία, ηνλ Οζξνλφ, απφ φπνπ
φκσο εθδηψθεηαη. ηε ζπλέρεηα πεγαίλεη ζηελ Ήπεηξν θαη ηδξχεη ηελ Ώκαληία θαη ηνλ
Χξηθφ.
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Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο ησλ Βπβνέσλ θαη νη επαθέο κε ηνπο ιανχο ηεο Ώλαηνιήο, ηνπο
Φνίληθεο, νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ηεο γξαθήο. Οη εηξεληθέο ζρέζεηο ησλ ιαψλ
επηηξέπνπλ ζηνπο Βπβνείο λα κάζνπλ ην θνηληθηθφ αιθάβεην, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα
πξνζαξκφδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο.
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ΥΩΡΗΚΟ ΘΤΛΑΚΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

AIΘΟΤΑ 4 α

Σίηινο
Ζ γε πεγή δσήο, πεδίν δηεθδίθεζεο

Πεξηερφκελν (Κείκελα Βξγαζίαο)

Δ γε απνηειεί ηε βάζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ. Ώξρηθά ν
άλζξσπνο θπλεγά ή ζπιέγεη ηελ ηξνθή ηνπ, ελψ ζηαδηαθά καζαίλεη λα θαιιηεξγεί ηε
γε θαη λα εθηξέθεη ηα δψα. ηε ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο γεο ζηεξίδεηαη ε
επεκεξία θαη ε αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο. Καηά ηε καθξαίσλε ηζηνξία ηεο ε Βχβνηα
άιινηε ππήξμε απηάξθεο ζε γεσξγηθά αγαζά θαη άιινηε νδεγήζεθε ζηελ εηζαγσγή
αγαζψλ απφ άιιεο πεξηνρέο γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ
ηεο. Ο έιεγρνο ησλ εχθνξσλ εδαθψλ ππήξμε αηηία θαη γηα πνιέκνπο, φπσο είλαη ν
Λειάληηνο πφιεκνο αλάκεζα ζηηο πφιεηο Υαιθίδα θαη Βξέηξηα.
Ώξραίεο πεγέο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα ηεο Βχβνηαο, φπσο ην ιάδη, ηα
ζχθα, ηα αριάδηα, ηα θάζηαλα, ηα κήια, ηα ςάξηα θαη θπζηθά ην θξαζί.
Ο γεσξγηθφο ηξφπνο δσήο επηβηψλεη γηα ρηιηεηίεο, κέρξη ηνλ 18ν αη., νπφηε ζπληειείηαη
ε εθβηνκεράληζε ησλ θνηλσληψλ.

ΑΗΘΟΤΑ 4 β

Σίηινο
Ζ εμόξπμε θαη ε δηαθίλεζε πξώησλ πιώλ
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Πεξηερφκελν (Κείκελα Βξγαζίαο)

Δ εθκεηάιιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ βηνηηθνχ
επηπέδνπ θαη ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ηνπο.
Ώπφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο εμέιημήο ηνπο νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ιίζν γηα ηηο
θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηνπο (θπλήγη, ηξνθνπαξαζθεπή, ρηίζηκν θ.ιπ.). ηαδηαθά μεθηλά
ε εθκεηάιιεπζε ηνπ πεινχ γηα ηελ θαηαζθεπή αγγείσλ θαη ησλ κεηάιισλ γηα
εξγαιεία, φπια θαη πνιχηηκα αληηθείκελα (θνζκήκαηα).
Δ κεηαπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ επλνεί ηελ εμεηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο, δεκηνπξγεί ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε άιιεο πεξηνρέο, θαη
νδεγεί ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ.

ΑΗΘΟΤΑ 4 γ

Σίηινο
Δπβντθόο, έλαο αζθαιήο δξόκνο

Πεξηερφκελν (Κείκελα Βξγαζίαο)
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Δ ζάιαζζα ππήξμε ε πην θαηάιιειε νδφο γηα ηε κεηαθνξά πξντφλησλ,
αγαζψλ θαη αλζξψπσλ κέρξη ηελ αλαθάιπςε ηνπ ζηδεξφδξνκνπ. Γηα αηψλεο νη
θάηνηθνη ηνπ Ώηγαίνπ ρξεζηκνπνηνχλ πινηάξηα ιαμεπκέλα απφ έλα θαη κφλν
θνξκφ δέλδξνπ. Με απηά κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα, φπσο νςηαλφ, ήδε απφ
ηελ 8ε ρηιηεηία π.Υ. Δ εμέιημε ηεο λαππεγηθήο θαη ε πξφνδνο ηεο αζηξνλνκίαο
βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ησλ ηαμηδηψλ κεγαιχηεξσλ απνζηάζεσλ ζε νιφθιεξε
ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ.
ΐαζηθή έγλνηα ησλ λαπηηθψλ είλαη ηα αζθαιή πεξάζκαηα, έλα απφ ηα νπνία
είλαη ν ΐφξεηνο θαη ν Νφηηνο Βπβντθφο θφιπνο.
Ώπφ ηνπο απάλεκνπο φξκνπο ησλ πξντζηνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα
ιηκάληα ησλ πφιεσλ-θξαηψλ θαη ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ηα θαξάβηα
θηάλνπλ ζην έλα θαη κνλαδηθφ ιηκάλη ηνπ Νegroponte θαηά ηνπο βπδαληηλνχο
θαη κεηαβπδαληηλνχο ρξφλνπο.
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ΥΩΡΗΚΟ ΘΤΛΑΚΑ: ΛΑΣΡΔΗΑ
ΑΗΘΟΤΑ 7

Σίηινο
Άγλσζηεο δνμαζίεο, πηζαλέο πξαθηηθέο: ε πξντζηνξία πνπ αλαδεηνύκε

Πεξηερφκελν (Κείκελα Βξγαζίαο)

Παξά ησλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ καο θαηά ηνλ 20ν αη. ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε
ηελ ηδενινγία ησλ πξντζηνξηθψλ θνηλσληψλ παξακέλνπλ πνιιά. Οη άλζξσπνη
απέδσζαλ ππεξθπζηθέο δπλάκεηο ζε θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα
θαηαιάβνπλ θαη λα ειέγμνπλ, φπσο ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη νη αξξψζηηεο. Σα
αλαζθαθηθά δεδνκέλα απφ δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ
άζθεζε ιαηξεπηηθψλ πξαθηηθψλ κε νηθηαθφ ραξαθηήξα θαηά ηε λενιηζηθή επνρή, ελψ
ήδε απφ ηελ 2 ρηιηεηία π.Υ. αλαγλσξίδνληαη ηα πξψηα ζηνηρεία γηα δηάθξηζε νηθηαθήο
θαη επίζεκεο ιαηξείαο. Δ απνπζία εηδηθψλ ζξεζθεπηηθψλ ρψξσλ ζηελ Βχβνηα
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ιαηξεπηηθέο πξαθηηθέο δελ άθεζαλ πιηθά θαηάινηπα θαη
αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ παξνπζία επξεκάησλ κε ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, φπσο είλαη
ηα εηδψιηα, ηα θπιαθηά θαη θάπνηα ηδηφκνξθα ζθεχε.

Σίηινο
Μηα πνιπζετζηηθή, ηειεηνπξγηθή ζξεζθεία, κε πνιηηηθό ραξαθηήξα

Πεξηερφκελν (Κείκελα Βξγαζίαο)

Δ γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ Ασδεθάζενπ εκθαλίδεηαη ζηνπο πξψηκνπο ηζηνξηθνχο
ρξφλνπο θαη ζηαδηαθά παγηψλεηαη. Οη ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο ηεινχληαη ζε δεκφζηα
θαη νηθηαθά ηεξά, κε ζηφρν ηελ εχλνηα ησλ ζεψλ ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο, φζν θαη γηα ηηο
ίδηεο ηηο πφιεηο-θξάηε. Κάζε πφιε είρε δηακνξθψζεη έλα εηδηθφ ζξεζθεπηηθφ
εκεξνιφγην θαη επέιεγε ηνπο ζενχο πνπ ζα ιάηξεπε. ηελ Βχβνηα θαη ηε θχξν
απνδηδφηαλ ιαηξεία γηα ηνπο ζενχο ηνπ Οιχκπνπ, ηηο Υζφληεο ζεφηεηεο θαη ηνπο
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ήξσεο, θαη είλαη γλσζηέο, ηφζν απφ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, φζν θαη απφ ηηο
γξαπηέο πεγέο, πνιιέο γηνξηέο αθηεξσκέλεο ζε απηνχο. Βηδηθή βαξχηεηα δηλφηαλ ζηε
ιαηξεία ησλ πνιηνχρσλ ζεψλ, φπσο ηνπ Αία ζηε Υαιθίδα θαη ηνπ Ώπφιισλα ζηελ
Βξέηξηα. Οη ηειεηέο πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ζπζίεο, πγξέο πξνζθνξέο θαη πξνζεπρέο.

Σίηινο
Θξεζθεπηηθόο ζπγθξεηηζκόο ζε κηα θνηλσλία πνπ αιιάδεη

Πεξηερφκελν (Κείκελα Βξγαζίαο)

Με ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Μεγάινπ Ώιεμάλδξνπ θαη ηελ θπξηαξρία ηεο Ρσκατθήο
απηνθξαηνξίαο ζηε ζπλέρεηα, ε εμάπισζε ηνπ ειιεληζκνχ θαη ε ζπλάληεζή ηνπ κε
ηνπο πνιηηηζκνχο ηεο Ώλαηνιήο νδεγεί ζηελ εηζαγσγή λέσλ ζενηήησλ ζηα ηνπηθά
πάλζεα. Σν θαηλφκελν νλνκάδεηαη «ζξεζθεπηηθφο ζπγθξεηηζκφο» θαη αθνξά ζηελ
εμνκνίσζε ζενηήησλ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Έλαο κεγάινο θαη δπλαηφο
θφζκνο δηακνξθψλεηαη ζηε Μεζφγεην δεκηνπξγψληαο αίζζεκα ελφηεηαο, πνπ
εληζρχεηαη απφ ηε ιαηξεία ηνπ βαζηιηά-απηνθξάηνξα θαη ηε ζενπνίεζε ζλεηψλ κε
ζηφρν ηελ πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή νκνγελνπνίεζε. ηελ Βχβνηα θαη ηε θχξν
αλαγλσξίδνληαη εηζαγσγέο ζενηήησλ ηφζν απφ ηελ Ώίγππην φζν θαη απφ ηελ
Ώζζπξία.

Σίηινο
Ζ επηθξάηεζε ηεο κνλνζετζηηθήο ζξεζθείαο

Πεξηερφκελν (Κείκελα Βξγαζίαο)
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Οη παιαηνρξηζηηαληθνί λανί πνπ έρνπλ κέρξη ζήκεξα εληνπηζηεί θαη εξεπλεζεί ζηελ
Βχβνηα είλαη ιίγνη θαη‟ αλαινγία κε ην κέγεζνο ηνπ λεζηνχ. Μεηά ην 10ν αηψλα
ηδξχνληαη

κεγάιεο

κνλέο,

πνπ

εληάζζνληαη

ζηελ

ζθαίξα

επηξξνήο

ηνπ

απηνθξαηνξηθνχ θαζηδξχκαηνο ηεο κνλήο ηνπ Οζίνπ Λνπθά. εκαληηθέο κνξθέο ηελ
επνρήο ζπλδένληαη κε ην λεζί (ζηνο Νίθσλ ν Μεηαλνείηαη, ζηνο Υξηζηφδνπινο),
ελψ ν άγηνο Νηθφιανο ν ηθειηψηεο εγθαηληάδεη κηα καθξά παξάδνζε ηδηαίηεξεο ηηκήο
ζε ηνπηθνχο αγίνπο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ Βχβνηα κεηά απφ πεξηπιάλεζή ηνπο ζηνλ
ρψξν ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Σε ιαηηληθή θαηάθηεζε αθνινπζνχλ Λαηίλνη
ηεξάξρεο θαη κνλαρηθά ηάγκαηα. Σν Negroponte γίλεηαη έδξα ηνπ Λαηίλνπ Παηξηάξρε
θαη ν λαφο ηνπ Ώγίνπ Μάξθνπ θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηεο πφιεο. ηελ χπαηζξν
αλεγείξνληαη κηθξνί λανί ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ηχπν ηνπ ζηαπξεπίζηεγνπ. ηα ηέιε ηνπ
13νπ αηψλα ζηελ πεξηνρή Κχκεο – Ώπισλαξίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη έλα εξγαζηήξην
δσγξαθηθήο ζην νπνίν δηαπηζηψλνληαη επηδξάζεηο απφ ηελ δπηηθή ηέρλε.
Καηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν αλεγείξνληαη κνπζνπικαληθά ηεκέλε θαη θαζηδξχκαηα
θπξίσο ζηελ πφιε ηνπ Egriboz, απφ ηα νπνία ζήκεξα ζψδεηαη κφλν ην Βκίξ Γαδέ.
Σαπηφρξνλα, κεηά ηνλ 16ν αηψλα ηδξχνληαη ή αλαθαηλίδνληαη κεγάιεο κνλέο κε
ζεκαληηθή αθίλεηε πεξηνπζία.
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ΑΗΘΟΤΑ 6

Μήλπκα
Δ

δηακφξθσζε

αλαγλσξίζηκσλ

ζε

επξχηεξεο

θσδίθσλ

πιηθνχ

γεσγξαθηθέο
πνιηηηζκνχ

πεξηνρέο
πνπ

νδεγεί

θνηλψλ
ζηελ

αλαγλψξηζε πνιηηηζκηθψλ δσλψλ.

Πεξηερφκελν (Κείκελα Βξγαζίαο)

Δ δηακφξθσζε ζε επξχηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θνηλψλ αλαγλσξίζηκσλ θσδίθσλ
πιηθνχ πνιηηηζκνχ νδεγεί ζε ηζρπξνχο θαη αλαγλσξίζηκνπο «θψδηθεο επηθνηλσλίαο».
Βπξήκαηα απφ δηάθνξα κέξε ηεο Μεζνγείνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζε πνιιέο ζέζεηο
ηεο Βχβνηαο, απφ ηα Πξντζηνξηθά σο θαη ηα Οζσκαληθά ρξφληα, καξηπξνχλ
δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά ζρέζεηο θαη επαθέο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε θνηλσληθνχο,
νηθνλνκηθνχο θαη θπξίσο πνιηηηθνχο ιφγνπο θαη εληάζζνπλ ηελ Βχβνηα θαηά
πεξίπησζε ζε επξχηεξεο πνιηηηζηηθέο ελφηεηεο.
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