
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

 

«Επίσκεψη στο Λιοντάρι, στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

& στο Αρχαίο Θέατρο της Χαιρώνειας» 

 

 

 

 
 

 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταλάβεις ότι η Χαιρώνεια ήταν πάντα 

σπουδαία και για αιώνες βρίσκονταν στο προσκήνιο της Ιστορίας. 
 

 

Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της…………………………………………… που  

επισκέφθηκε τη Χαιρώνεια στις…………………..……του 201… 



Δυο λόγια για τη Χαιρώνεια 

Το αρχαίο όνομα της πόλης είναι Άρνη, από την ομώνυμη θυγατέρα του Αιόλου, όπως 

μας αναφέρει ο αρχαίος περιηγητής Παυσανίας στα Βοιωτικά και σύμφωνα με τον 

ίδιο η νεότερη ονομασία της πόλης οφείλεται στο επώνυμο του ήρωα της πόλης «ΧΑΙ-

ΡΩΝΑ» (ιπποδαμαστής), που ήταν γιος του Απόλλωνα και της Θηρώς. 

Η Χαιρώνεια βρίσκεται στην ίδια περιοχή που ήταν χτισμένη η αρχαία Βοιωτική πόλη 

Χαιρώνεια, από την οποία σώζονται αρκετά κτίσματα. Κυριότερα αξιοθέατα της πε-

ριοχής είναι το διάσημο Λιοντάρι, που στήθηκε μετά την μάχη της Χαιρώνειας το 338 

π.Χ., το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Αρχαίο Θέατρο. Από την Χαιρώνεια καταγόταν 

επίσης ο αρχαίος συγγραφέας Πλούταρχος.  

α) Η Μάχη και το Λιοντάρι της Χαιρώνειας 

Η μάχη της Χαιρώνειας είναι μια από τις πολυσυζητημένες μάχες της αρχαιότητας. 

Διεξήχθη στις 2 Αυγούστου 338 π.Χ. στην πεδιάδα του Βοιωτικού Κηφισού, κοντά στην 

οχυρή πόλη της Χαιρώνειας, ανάμεσα στους Μακεδόνες του Φιλίππου Β’, με επικε-

φαλής τον 18χρονο γιο του Αλέξανδρο και στις συμμαχικές δυνάμεις των Θηβαίων και 

των Αθηναίων. Ο Φίλιππος επικράτησε και αναδείχθηκε κυρίαρχος του ελληνικού χώ-

ρου. 

 



        

Το μαρμάρινο Λιοντάρι της Χαιρώνειας αποτελεί ένα από τα πιο επιβλητικά και ω-

ραία αγάλματα στην χώρα μας. Έχει ύψος 

5,30 μ. και εικονίζεται καθιστό στα πίσω πό-

δια, κοιτάζοντας περήφανο, επιβλητικό κι α-

κίνητο, ίσια πάνω απ’ τα θολά νερά κατά τη 

βουβή πόλη. Απ’ το μισάνοιχτό του στόμα σα 

να βγαίνει ακατάπαυστα ένας βρυχηθμός 

βαθύς κι απόκοσμος, σκοτεινό προμήνυμα 

του αινιγματικού σκοπού του.  

Ανεγέρθηκε, κατά τον Παυσανία, από τους 

Θηβαίους και φυλάσσει τον κοινό τάφο, ό-

που ετάφησαν οι άνδρες του Ιερού Λόχου, 

(πολυάνδριο), μετά την ήττα τους από τον 

Φίλιππο το 338 π.Χ.. Λέγεται ότι όταν ο Φί-

λιππος τους είδε όλους πεσμένους στο χώμα, 

ανάμεσα σε δάκρυα είπε: «Να χαθεί ο άν-

θρωπος ο οποίος έχει υποψίες ότι αυτοί οι 

άνδρες έκαναν ή δέχθηκαν οτιδήποτε ευτελές». 

Το Λιοντάρι στην αρχαιότητα αποτελούνταν από πέντε κομμάτια, από τα οποία τα 

τρία ήταν κοίλα από μέσα. Βρέθηκε το 1818. Το 1879 ανασκάφθηκε από την Ελληνική 

Αρχαιολογική Εταιρεία ο ευρύτερος χώρος. Το Λιοντάρι αποκαταστάθηκε και ξανατο-

ποθετήθηκε στη βάση του το 1902. Αποτελεί μέρος ενός ορθογώνιου περιβόλου (μή-

κους περίπου 24μ και πλάτους 15μ), όπου βρέθηκαν 254 σκελετοί μαζί με όπλα, δια-

τεταγμένοι σε επτά σειρές. Δεδομένου ότι ήταν απίθανο ο Φίλιππος να συναίνεσε σε 



ένα τόσο περίβλεπτο μνημείο για την ηττημένη Θήβα, πιθανόν χρονολογείται μετά 

την επανίδρυση της πόλης το 316 π.Χ.. 

Μαραθώνας, Θεσπιές, Χαιρώνεια, Αμφίπολη, τι συνδέει τα τέσσερα Λιοντάρια; 

Ο Παυσανίας αναφέρει για το Λιοντάρι της Χαιρώνειας: 

«Δεν έχει επιγραφή, αλλά πάνωθέ του στέκεται ένα λιοντάρι, ίσως σαν αναφορά στην 

τόλμη των ανθρώπων. Το ότι δεν υπάρχει επιγραφή οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, 

στο ότι το θάρρος τους δεν ανταμείφθηκε με την αντίστοιχη καλή τύχη», (πιθανόν να 

μην υπήρχε επιγραφή, επειδή οι τιμώμενοι – Θηβαίοι- είχαν ηττηθεί). 

Κατά παρόμοιο τρόπο, δεν αναφέρεται ή δεν έχει 
βρεθεί επιγραφή και για το Λιοντάρι της Αμφίπο-
λης, όπου και εκεί υπήρξε κάποτε ένα τεράστιο πο-
λυάνδρειο! Πρόκειται για 10.000 Αθηναίους εποί-
κους που ίδρυσαν εκεί την πρώτη αποικία ονομάζο-
ντας την «Εννέα Οδοί» και σκοτώθηκαν τελικά από 
τους Θράκες το 465 π.Χ..  

Αντίστοιχα το Λιο-
ντάρι των Θεσπιών 
είχε στέψει επίσης το 
πολυάνδρειο των 202 
πεσόντων Θεσπιέων 
στη μάχη του Δηλίου 

κατά των Αθη-
ναίων το 424 
π.Χ. 

Παρόμοιο είναι 

και το λεγόμενο 

Λιοντάρι του Πειραιά. Το Λιοντάρι σύμφωνα 

με τον Laborde βρίσκονταν αρχικά στον Μα-

ραθώνα, πιθανόν προς τιμή των πεσόντων 

Μαραθονομάχων (192 Αθηναίων και 11 Πλα-

ταιέων). Στη συνέχεια εικάζεται ότι μεταφέρ-

θηκε στον Πειραιά, στο «Πόρτο Λεόνε» για 

τους ξένους. Το 1687 ο Μοροζίνι άρπαξε το  

Λιοντάρι και ως τώρα βρίσκεται στο λιμάνι 

της Βενετίας... 



 

Φύλλο εργασίας 1 

Συμπλήρωσε τα κενά του παρακάτω κειμένου για το Λιοντάρι της Χαιρώνειας 

Ο Λέων της Χαιρώνειας, που βρίσκεται στη ---------------------------------, δεν στήθηκε σε-

------------------------------, αλλά σε 254 πεσόντες ----------------------------------, που σκοτώ-

θηκαν στην κρίσιμη ----------------------------------------------------------------, από τον στρατό 

του Φιλίππου και την καίρια επέλαση του ιππικού του νεαρότατου τότε Μεγάλου Α-

λεξάνδρου! Πρόκειται δηλαδή για -----------------------------------------! 

Μετά τη νίκη εκείνη, οι Έλληνες μόνοιασαν αναγκαστικά και άνοιξε ο δρόμος για τη 

μεγάλη και παράτολμη αποστολή της Μακεδονίας και των υπολοίπων πλην Λακαιδε-

μονίων, την εκστρατεία κατά της ίδιας της Περσικής Αυτοκρατορίας! 

Ο Λέων της Χαιρώνειας ύψους ----------------------, βρίσκονταν πάνω σε έναν ορθογώνιο 

περίβολο, μήκους περίπου 24 μέτρων και πλάτους 15 μέτρων, όπου πράγματι βρέθη-

καν 254 ------------------------- μαζί με όπλα, διατεταγμένοι σε επτά σειρές! 

Είναι φτιαγμένο από ----------------------------------- και σύμφωνα με τον Παυσανία το κα-

τασκεύασαν οι ----------------------------------. 

Στην αρχαιότητα αποτελούνταν από --------------------κομμάτια .Βρέθηκε το -------------- 

από την ------------------------------------- και αναστηλώθηκε το ---------------------------- . 



Φύλλο εργασίας 2 

Βρες λέξεις που έχουν σχέση με το λιοντάρι της Χαιρώνειας 

Σ Κ Τ Η Π Α Ξ Φ Ξ Δ Κ Π Χ Μ Ε 
Α Β Ο Ι Ω Τ Ι Α Φ Σ Δ Ε Α Α Β 
Β Φ Σ Σ Ν Φ Ε Δ Ε Α Ε Σ Χ Χ Σ 
Ρ Δ Λ Ι Ο Ν Τ Α Ρ Ι Ζ Ο Ψ Η Ν 
Κ Ι Μ Λ Σ Α Ρ Ε Ο Ο Η Ν Ε Λ Κ 
Ο Χ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ε Σ Τ Λ Μ Σ 
Τ Ε Χ Ο Β Δ Α Δ Π Π Ε Ε Δ Δ Φ 
Φ Χ Κ Δ Ε Η Η Β Ψ Τ Λ Σ Ρ Ω Μ 
Σ Β Α Ω Υ Μ Π Α Δ Η Ν Λ Β Ρ Ρ 
Ω Α Π Ρ Η Σ Θ Η Β Α Ι Ο Ι Κ Χ 
Α Ψ Γ Σ Ω Π Ε Ν Λ Κ Φ Η Δ Β Ζ 
Ο Μ Ν Κ Π Ν Τ Φ Ξ Λ Ψ Κ Ξ Ν Ε 
Β Α Ξ Π Φ Ρ Ε Σ Ρ Δ Ι Ρ Ρ Μ Φ 
Ρ Δ Ε Δ Δ Ω Η Ι Ε Ρ Φ Ψ Τ Ε Κ 
Τ Ρ Ο Ε Κ Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Α Φ Β 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Φύλλο εργασίας 3 

Αντιστοίχισε τα Λιοντάρια 

 

  

 

 Λέων «Πειραιά» 

 

  

 

 Λέων Αμφίπολης 

 

  

 

 Λέων Θεσπιών 

 

  

 

 Λέων Χαιρώνειας 



Φύλλο εργασίας 4 

Λύσε το μυστήριο του λαβύρινθου και βρες το Λιοντάρι της Χαιρώνειας… 

 

 



β) το Αρχαίο Θέατρο της Χαιρώνειας 

Ιστορική αναφορά 

 

Το αρχαίο θεάτρο της Χαιρώνειας βρίσκεται λίγες δεκάδες μέτρα βορειότερα του Λέ-

οντα της Χαιρώνειας, λαξευμένο στον φυσικό́ βράχο του Πετραχού. Το θέατρο -σε μια 

ιδιαιτέρα απλή ́μορφή́- ήταν σε χρήση τουλάχιστον από ́τα τέλη 5 αι. π.Χ. Τα εδώλια 

(=καθίσματα) είχαν σκαλιστεί́ πάνω στον σκληρό, γκρίζο βράχο και μπορούσαν να φι-

λοξενήσουν 500 περίπου θεατές. Σε αυτήν την φάση ο χώρος ίσως χρησιμοποιήθηκε 

γενικά για συναθροίσεις πολιτών και όχι μόνο για θεατρικές παραστάσεις. Με την ίδια 

μορφή το μνημείο εξακολούθησε να λειτουργεί όλον σχεδόν τον 4ο αι. π.Χ.  

Στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. ή στις αρχές του επόμενου το κοίλον (=το βαθμιδωτό τμήμα 

του θεάτρου, όπου κάθονταν οι θεατές) παίρνει ημικυκλική μορφή με τη λάξευση των 

εδωλίων πιο βαθιά στον φυσικό βράχο. Το Μουσείο της Χαιρώνειας φιλοξενεί επι-

γραφή (IG 3409), η οποία μας πληροφορεί ότι ένα ζεύγος ιδιωτών χρηματοδότησε την 

κατασκευή προσκηνίου (το ημιυπαίθριο τμήμα μπροστά στην σκηνή). Καθώς δεν 

έχουν βρεθεί έως σήμερα ίχνη οικοδομήματος που να αποδίδονται στη σκηνή (=το 

οίκημα μπροστά από το οποία έμπαινε το προσκήνιο), υποθέτουμε ότι και τα δυο 

ήταν κινητά, ίσως ξύλινα, και τοποθετούνταν κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες των 



θεατρικών έργων.  

 

Σήμερα, αντικρίζουμε ό,τι απέμεινε από την τελευταία, ρωμαϊκή φάση του μνημείου 

(τέλη 1ου αι. π.Χ. – αρχές 1ου αι. μ.Χ.). Πρόκειται για την εποχή που πραγματοποιήθη-

καν εκτεταμένες εργασίες τριπλασιάζοντας την χωρητικότητα του θεάτρου και τροπο-

ποιώντας την κάτοψή του. Η νέα διαμόρφωση επηρέασε ασφαλώς το σχήμα και την 

έκταση της ορχήστρας (=ο υπαίθριος κυκλικός χώρος, όπου αρχικά έπαιζαν οι ηθο-

ποιοί), καθώς και των παρόδων (=πλευρικών διαδρόμων). Είναι, επίσης, πολύ πι-

θανόν ότι μόνο τότε κατασκευάστηκε μόνιμη σκηνή. Το επίπεδο της προεδρίας (= τα 

έδρανα των επισήμων), που σώζει 3 εδώλια, βρίσκεται ψηλότερα από το σημερινό 

φυσικό έδαφος. Ωστόσο, δε γνωρίζουμε το πραγματικό επίπεδο της ορχήστρας του 

θεάτρου εξαιτίας των σύγχρονων επεμβάσεων επιχωμάτωσης. Η άνοδος από το ένα 

επίπεδο στο επόμενο δεν γινόταν με την κανονική χρήση κλιμάκων που, συνήθως, 

χώριζαν τα αρχαία σε κερκίδες (=σφηνοειδή τμήματα καθισμάτων ανάμεσα στις 

κλίμακες), αλλά με μια μόνο κλίμακα στο κέντρο περίπου της προεδρίας. 

 

  

Αεροφωτογραφία του θεάτρου της Χαιρώνειας. Στο επάνω τμήμα (1) είναι 
ακόμη εμφανή τα ευθύγραμμα εδώλια του αρχικού, πρώιμου θεατρικού χώρου. 
Αργότερα ο βράχος λαξεύτηκε βαθύτερα προκειμένου να δημιουργηθεί ημικυ-
κλικό κοίλο (2). 

… δυο λόγια για τον Επειό,  
ο Επειός, που κατασκεύασε τον Δούρειο Ίππο, κατάγονταν από τον Πανοπέα, 
το Κάστρο του οποίου στεφανώνει το ομώνυμο βουνό πάνω από το Αρχαίο 
Θέατρο της  Χαιρώνειας ! 



Φύλλο εργασίας 5 

Αντιστοίχισε τις δύο στήλες 

Αρχαίο ελληνικό θέατρο     Σ’ αυτές παίζονταν οι θεατρικές παραστάσεις. 

Θεός Διόνυσος     Έχει τις ρίζες στις γιορτές του Διονύσου 

Διονυσιακές γιορτές     Διοργανώνονταν γιορτές προς τιμήν του. 

Τραγωδίες     Θεατρικά έργα με χαρούμενη υπόθεση. 

Κωμωδίες     Θεατρικά έργα με θλιβερή υπόθεση. 

Διθύραμβος     Αρχηγός του χορού και πρώτος ηθοποιός. 

Θέσπις     Ύμνος προς τιμήν του Διονύσου. 

Παραστάσεις     Φορούσαν μάσκες. 

Ηθοποιοί     Τον αποτελούσαν πάντα άντρες. 

Χορός     Ήταν δωρεάν για όλους. 

Κόθορνοι     Κοίλον, Ορχήστρα, Σκηνή 

Βασικά μέρη θεάτρου     Ειδικά παπούτσια με ψηλά, χοντρά πέλματα 

 



Φύλλο εργασίας 6 

Σταυρόλεξο 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  

2. Ύμνος που τραγουδούσαν πενήντα άνδρες γύρω από το βωμό του θεού Διονύσου. 

5. Το ……. του θεάτρου ήταν πάντοτε υπαίθριο και αρμονικά ενταγμένο στο γύρω τοπίο. 

6. Τα φορούσαν στα πόδια τους οι ηθοποιοί. 

7. Κοντά σ’ αυτόν ήταν χτισμένα τα πρώτα αρχαία ελληνικά θέατρα. 

8. Αυτή ήταν εξαιρετική χάρη στο ημικυκλικό σχήμα του θεάτρου. 

10. Κατείχε σημαντική θέση στην κοινωνική ζωή των αρχαίων Ελλήνων. 

12. Ισοπεδωμένος υπαίθριος κυκλικός χώρος. Εκεί τραγουδούσε ο χορός των πενήντα ανδρών. 

13. Ήταν πολύ απλά και δεν άλλαζαν κατά τη διάρκεια της παράστασης. 

14. Ο πρώτος ηθοποιός στον κόσμο. 

16. Σχηματιζόταν με το σκάψιμο της πλαγιάς ενός λόφου. Χάρη στο ημικυκλικό σχήμα του, οι θεα-
τές έβλεπαν κι άκουγαν πολύ καλά τα θεατρικά δρώμενα. 

17. Κι αυτό ήταν ένα συνηθισμένο φόντο στις θεατρικές παραστάσεις. 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Έτσι ονομάζονταν τα ρούχα των ηθοποιών. 

3. Αυτές δεν επιτρεπόταν να παίζουν στο θέατρο. 

4. Ο χώρος που έπαιζαν οι ηθοποιοί. 

9. Τις φορούσαν πάντα οι ηθοποιοί. Έτσι είχαν έκφραση γελαστή, λυπημένη ή ειρωνική. 

11. Έτσι λέγονταν οι πλούσιοι πολίτες της Αθήνας που χρηματοδοτούσαν μια θεατρική   παρά-
σταση. 

14. Συνηθισμένο φόντο στα αρχαία ελληνικά θέατρα. 

15. Τον αποτελούσαν πενήντα άνδρες. 



Φύλλο εργασίας 7 

Βάλε τις λέξεις εκεί που ταιριάζουν. 

Κοίλον, ορχήστρα, σκηνή, προσκήνιο, παρασκήνια, αναλημματικός τοίχος, αντηρίδες, 

πάροδος, θυμέλη, εύριπος, διάζωμα, προεδρία, εδώλιο, κερκίδες, κλίμακες. 

 

 

 

  



Φύλλο εργασίας 8 

Σκέψου και απάντησε 

Σημείωσε  στη δεξιά στήλη (ελέγχου) 

1. Παρατήρησε τη θέση στην οποία είναι χτισμένο το αρχαίο θέατρο της Χαιρώ-

νειας. Να επιλέξεις δύο λόγους για τους οποίους πιστεύεις ότι χτίστηκε εκεί: 

α. Δεν υπήρχε άλλος ελεύθερος χώρος στην πόλη  

β. Η φυσική ύπαρξη του βράχου ήταν το κατάλληλο σημείο για να 
διαμορφωθεί το κοίλο 

 

γ. Ο τοπικός άρχοντας αποφάσισε τη θέση του θεάτρου.  

δ. Ο προσανατολισμός προς τον κάμπο της Χαιρώνειας εξασφάλιζε 
απεριόριστη θέα. 

 

 

2. Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείμενο.  

Το αρχαίο θέατρο της Χαιρώνειας χτίστηκε σε διαδοχικές χρονικές φάσεις. Η πρώιμη, 

αρχική μορφή του θεάτρου δόθηκε περίπου στα τέλη του ............ . 

Τα ................................ είχαν σκαλιστεί πάνω στο σκληρό βράχο και μπορούσαν να 

φιλοξενήσουν 500 περίπου θεατές. Τον επόμενο αιώνα ο βράχος λαξεύτηκε βαθύ-

τερα προκειμένου να δημιουργηθεί ..............................  .................. . 

Σημαντικό ρόλο στο χτίσιμο του θεάτρου έπαιξε και ένα ζεύγος ιδιωτών που χρημα-

τοδότησε την κατασκευή .................................... . Σήμερα, αντικρίζουμε ό,τι απέμεινε 

από την τελευταία, .................................. φάση του μνημείου (τέλη 1ου αι. π.Χ – αρχές 

1ου αι. μ.Χ.), κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν και οι πιο εκτεταμένες εργασίες. 

 

 

 

  



Φύλλο εργασίας 9 

Οκτώ από τις σωζόμενες αρχαίες τραγωδίες έχουν ως υπόθεση θηβαϊκούς μύ-

θους. Αντιστοίχισε τις τραγωδίες αυτές με τους ποιητές που τις δημιούργησαν. 

 

Ευριπίδης 

  

  Βάκχες 

 Οιδίπους Τύραννος 

 Ικέτιδες 

 

 

 

Αισχύλος 

  

  Επτά επί Θήβας 

 Αντιγόνη 

 Οιδίπους επί Κολωνώ 

 

 

 

Σοφοκλής 

  

 
 Ηρακλής μαινόμενος 

 Φοίνισσες 

 

 

 

… δυο λόγια για τον Πλούταρχο 

 

Ο Πλούταρχος (45 – 120 μ. Χ.) ιστορικός, βιογράφος & δοκι-
μιογράφος. Γεννημένος στη Χαιρώνεια. Magistratus, (άρ-
χων) της πόλης και Ιερέας του Δελφικού ναού. 
Έργα του: 

 Βίοι παράλληλοι 

 Ηθικά 

 Ερωτήσεις 
Το έργο του επηρέασε σημαντικά την αγγλική και τη γαλλική 
λογοτεχνία 



γ) το Αρχαιολογικό Μουσείο της Χαιρώνειας 

Το κτίριο του Μουσείου 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας 

κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1903 

και 1907, με δαπάνες της εν Αθήναις 

Αρχαιολογικής Εταιρείας, και σε άμεση 

γειτνίαση με το ταφικό μνημείο του Λέ-

οντος. Ιδρύθηκε για να στεγάσει ευρή-

ματα από τις πρώτες ανασκαφές που 

διενήργησε η εν Αθήναις Αρχαιολογική 

Εταιρεία, υπό την εποπτεία του αρχαι-

ολόγου Γεώργιου Σωτηριάδη, στο πο-

λυάνδριο της μάχης του 338 π.Χ., κα-

θώς και σε μια σειρά θέσεων των νεο-

λιθικών χρόνων και της πρώιμης εποχής του Χαλκού στην κοιλάδα του βοιωτικού Κηφι-

σού.  

Η Έκθεση 

Τα εκθέματα του Μουσείου είναι 

πολύ σημαντικά και περιλαμβά-

νουν, μεταξύ άλλων, γλυπτά από τη 

Λιβαδειά και τη Χαιρώνεια (Κυβέλη, 

Δήμητρα, πορτραίτο αυτοκράτορα 

Αδριανού, Αθηνά Κραναία, λίθινη 

σφαίρα με ανάγλυφες μορφές Ηλίου και Σελήνης), 

κεραμική από προϊστορικές και ιστορικές θέσεις στην 

περιοχή της Χαιρώνειας, την Ελάτεια, τον Ορχομενό, 

τον Έξαρχο και τους Αγίους Θεοδώρους της Αντίκυ-

ρας, τεμάχια 

τοιχογρα-

φιών μυκηναϊκών χρόνων από τον Ορχομενό, 

νομίσματα και όπλα από τον τύμβο των Μα-

κεδόνων και το πολυάνδριο των Θηβαίων στη 

Χαιρώνεια. Τα τελευταία χρόνια οι συλλογές 

του Μουσείου έχουν εμπλουτιστεί με τα ευ-

ρήματα των ανασκαφών της Εφορείας στον 

Ορχομενό, τη Λιβαδειά, το Βοιωτικό Κηφισό  



 

(εκτεταμένο νεκροταφείο αρχαϊκών χρόνων) και τη 

Χαιρώνεια (ρωμαϊκές αγροικίες, τάφοι των κλασικών 

και ελληνιστικών χρόνων).  

Αξιομνημόνευτο είναι ακόμη ψηφι-

δωτό δάπεδο του 3ου αι. μ.Χ. με 

πλούσια γεωμετρική διακόσμηση σε 

ζώνες (ταινίες, ρόμβους, τεμνόμε-

νους κύκλους, σπείρες, μαιάνδρους) 

και τις προσωποποιήσεις των τεσσά-

ρων Εποχών του έτους. Το ψηφιδωτό, που βρέθηκε στη 

Χαιρώνεια το 1993, προς το παρόν στεγάζεται στην 

προκατασκευασμένη αποθήκη. Ακόμη στον αύλειο χώρο υπάρχει σημαντικό ταφικό 

μνημείο του 2ου αι μ.Χ. (υπέργειος τάφος-οίκος με λάρνακες και δάπεδο από ψηφι-

δωτό), το οποίο αποκαλύφθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, κατά τις ανασκαφές του νε-

κροταφείου στο οποίο ανήκει και ο περίφημος 

Λέων ενώ ερευνήθηκε εκ νέου το 1990. 

 Στον περίβολο του Μουσείου υπάρχει συσσω-

ρευμένο πλήθος επιγραφών και επιτυμβίων στη-

λών, αρχιτεκτονικά μέλη από μεγάλα ναϊκά οικο-

δομήματα και βάθρα από τη Χαιρώνεια, τη Λιβα-

δειά, την Ελάτεια, την Κορώνεια, τη Δαύλεια, τον 

Άγιο Βλάσιο και το Δίστομο. 

Αγαπητοί μαθητές, είσαστε έτοιμοι να γνωρίσετε τα εκθέματα του Αρχαιολογικού 

Μουσείου της Χαιρώνειας; Ανακαλύψτε τα κι ακούστε, λοιπόν, τι έχουν να σας πουν!!!  
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Εντόπισε τα παρακάτω εκθέματα στο Μουσείο της Χαιρώνειας 

Όταν εντοπίσεις κάποιο σημείωσε  στη δεξιά στήλη (ελέγχου) 

Έκθεμα Όνομα Έλεγχος 

 

Άγαλμα Κυβέλης. 
Πεντελικό μάρμαρο. 

Λιβαδειά 
 

 

Αμφορέας από τον Ορχομενό. Ύ-
στερη Πρωτοελλαδική ΙΙ περίοδος 

(2400 – 2200 π.Χ) 
 

 

Αττικός μελανόμορφος σκύφος με 
παράσταση γοργονείου. 

Άγιος Βλάσιος 
 

 

Επιτύμβια στήλη  

 

Κούρος από Παριανό μάρμαρο. Ορ-
χομενός. Περ. 550-540 π.Χ 

 

 

Προϊστορικά πέτρινα τσεκούρια. 
Ορχομενός 
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Εντόπισε τα παρακάτω εκθέματα στο Μουσείο της Χαιρώνειας 

Όταν εντοπίσεις κάποιο σημείωσε  στη δεξιά στήλη (ελέγχου) 

Έκθεμα Όνομα Έλεγχος 

 

Προϊστορικό ειδώλιο γυναίκας  

 

Τμήμα επιτύμβιας στήλης  

 

Το Ιωνικό κιονόκρανο  

 

Πήλινο ομοίωμα οικίας. 
5800_5300 αι. π.Χ. 

 

 

Πτυκτό χάλκινο κάτοπτρο. Στο κά-
λυμμα έχει ανάγλυφη βουκολική 

σκηνή.  
Λιβαδειά 3ος αι. π. Χ. 

 

 

Κύλικα Βοιωτικού Εργαστηρίου 
(Αγγείο Πόσεως).  

Στον πυθμένα έχει ανάγλυφη προ-
τομή του Διονύσου ή του Πάνα 
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Αγγεία 

 

Κοίταξε με προσοχή το έκθεμα με αριθμό 5. 
Πρόκειται για έναν αμφορέα, ο οποίος βρέθηκε κατά 
τις ανασκαφές στην ακρόπολη του Γλα. 
Από τι υλικό είναι κατασκευασμένος; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια είναι η χρονολόγησή του; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια, κατά τη γνώμη σου, ήταν η χρήση του; 
……………………………………………………………………………...... 

 

Κοίταξε με προσοχή το έκθεμα με αριθμό 1. 
Πρόκειται για έναν αμφορέα, ο οποίος βρέθηκε κατά 
τις ανασκαφές στον Ορχομενό. 
Από τι υλικό είναι κατασκευασμένος; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια είναι η χρονολόγησή του; 
……………………………………………………………………………….. 
Πέρα από την αποθηκευτική του χρήση, ως τι άλλο 
χρησιμοποιούνταν; 
……………………………………………………………………………….. 

 

Κοίταξε με προσοχή το έκθεμα με αριθμό 6. 
Πρόκειται για ένα πιθοειδές αγγείο, το οποίο βρέθηκε 
κατά τις ανασκαφές στη Μαγούλα Μπαλωμένου. 
Από τι υλικό είναι κατασκευασμένο; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια είναι η χρονολόγησή του; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια πιστεύεις ότι ήταν η χρήση του; 
……………………………………………………………………………...... 

 

Κοίταξε με προσοχή τα εκθέματα με αριθμούς 12 & 13. 
Πρόκειται για δύο φιάλες, οι οποίες βρέθηκαν κατά 
τις ανασκαφές στη Μαγούλα Μπαλωμένου. 
Από τι υλικό είναι κατασκευασμένες; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια είναι η χρονολόγησή τους; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το περιεχόμενο των αγγείων; 
……………………………………………………………………………...... 
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Αγγεία 

 

Κοίταξε με προσοχή το έκθεμα με αριθμό 16. 
Πρόκειται για μία οινοχόη, που βρέθηκε κατά τις ανασκα-
φές στο Βρανέζι. 
Από τι υλικό είναι κατασκευασμένη; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια είναι η χρονολόγησή της; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια πιστεύεις ότι ήταν η χρήση της, με βάση την ονομασία 
της; 
……………………………………………………………………………...... 
Με ποιο/ποια αντικείμενο μπορούμε να την παρομοιά-
σουμε σήμερα; 
……………………………………………………………………………….. 

 

Κοίταξε με προσοχή το έκθεμα με αριθμό 20. 
Πρόκειται για έναν αμφορέα, ο οποίος βρέθηκε κατά τις α-
νασκαφές στο Βρανέζι. 
Από τι υλικό είναι κατασκευασμένος; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια είναι η χρονολόγησή του; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια πιστεύεις ότι ήταν η χρήση του; 
……………………………………………………………………………...... 

 

Κοίταξε με προσοχή τα δύο εκθέματα.  
Πρόκειται για δύο κάνθαρους, οι οποίοι βρέθηκαν κατά τις 
ανασκαφές στον τάφο 45 στην Πλατιά Στράτα Χαιρώνειας. 
Σημείωσε τον αριθμό του καθενός.  
……………………………………………………………………………….. 
Ποια είναι η χρονολόγησή τους; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια πιστεύεις ότι ήταν η χρήση τους; 
……………………………………………………………………………...... 
Με τη λατρεία ποιου Θεού έχουν συνδεθεί; 
……………………………………………………………………………….. 
Με ποιο/ποια σημερινό αντικείμενο μπορούμε να το παρο-
μοιάσουμε; 
……………………………………………………………………………….. 
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Αγγεία 

 

Κοίταξε με προσοχή τα εκθέματα με αριθμό 31. 
Πρόκειται για τρεις υδρίες. 
Από τι υλικό είναι κατασκευασμένες; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια είναι η χρονολόγησή τους; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το περιεχόμενο και ποια η 
χρήση τους; 
…………………………………………………………………………...... 
Να περιγράψεις τη διακόσμηση της 3ης κατά σειρά 
υδρίας. Τι παρατηρείς; 
……………………………………………………………………………….. 

 
Κρυπτόλεξο για τα αγγεία 

Μπορείς να βρεις τις κρυμμένες λέξεις;  
ΑΜΦΟΡΕΑΣ, ΥΔΡΙΑ, ΟΙΝΟΧΟΗ, ΚΑΝΘΑΡΟΣ, ΦΙΑΛΗ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Α Γ Ν Σ Η Λ Φ Τ Μ Υ 

Κ Ρ Π Υ Δ Ρ Ι Α Χ Β 

Σ Ζ Α Μ Φ Ο Ρ Ε Α Σ 

Τ Ξ Ρ Ο Ι Ν Ο Χ Ο Η 

Φ Κ Α Ν Θ Α Ρ Ο Σ Δ 

Ρ Ζ Ε Α Χ Η Κ Τ Ψ Σ 

Ω Ι Ζ Φ Ι Α Λ Η Π Μ 
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Γλυπτά 

 

Κοίταξε με προσοχή το διπλανό έκθεμα. 
Πρόκειται για ένα αγαλμάτιο. 
Σημείωσε τον αριθμό του εκθέματος.  
……………………………………………………………………………….. 
Ποιο πιστεύεις ότι είναι το υλικό κατασκευής του; 
……………………………………………………………………………….. 
Πότε τοποθετείται χρονικά; 
……………………………………………………………………………...... 
Ποια θεότητα αναπαριστά; 
……………………………………………………………………………….. 

 

Κοίταξε με προσοχή το διπλανό έκθεμα. 
Πρόκειται για ένα άγαλμα, το οποίο βρέθηκε στη Λιβα-
δειά. 
Σημείωσε τον αριθμό του εκθέματος.  
……………………………………………………………………………….. 
Ποιο πιστεύεις ότι είναι το υλικό κατασκευής του; 
……………………………………………………………………………….. 
Πότε τοποθετείται χρονικά; 
……………………………………………………………………………...... 
Ποια θεότητα αναπαριστά; 
……………………………………………………………………………….. 

 

Κοίταξε με προσοχή το διπλανό έκθεμα. 
Πρόκειται για μία Ερμαϊκή στήλη, η οποία βρέθηκε στη 
Λιβαδειά. 
Σημείωσε τον αριθμό του εκθέματος.  
……………………………………………………………………………….. 
Ποιο πιστεύεις ότι είναι το υλικό κατασκευής του; 
……………………………………………………………………………….. 
Πότε τοποθετείται χρονικά; 
……………………………………………………………………………...... 
Αφού το παρατηρήσεις προσεκτικά να περιγράψεις τι ει-
κονίζει. 
……………………………………………………………………………….. 
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Ειδώλια 

 

Κοίταξε με προσοχή τα διπλανά εκθέματα. 
Πρόκειται για ειδώλια βοιωτικού εργαστηρίου, από τη 
Χαιρώνεια και τη Λιβαδειά. 
Σημείωσε τους αριθμούς των εκθεμάτων.  
……………………………………………………………………………….. 
Ποιο πιστεύεις ότι είναι το υλικό κατασκευής τους; 
……………………………………………………………………………….. 
Πότε τοποθετούνται χρονικά; 
……………………………………………………………………………...... 
Τι μορφές απεικονίζονται στα συγκεκριμένα ειδώλια; 
……………………………………………………………………………….. 

 

Κοίταξε με προσοχή το διπλανό έκθεμα. 
Πρόκειται για ειδώλιο, το οποίο βρέθηκε κατά τις ανα-
σκαφές στη Μαγούλα Μπαλωμένου. 
Σημείωσε τον αριθμό του εκθέματος.  
……………………………………………………………………………….. 
Ποιο πιστεύεις ότι είναι το υλικό κατασκευής του; 
……………………………………………………………………………….. 
Πότε τοποθετείται χρονικά; 
……………………………………………………………………………...... 
Τι μορφή απεικονίζεται στο συγκεκριμένο ειδώλιο; 
……………………………………………………………………………….. 
Μπορείς να περιγράψεις τη διακόσμησή του; 
……………………………………………………………………………….. 

 Ταφικά έθιμα-κτερίσματα 

 

Κοίταξε με προσοχή τα διπλανά εκθέματα. 
Πρόκειται για άνθη και χάντρες. 
Σημείωσε τον αριθμό των εκθεμάτων.  
……………………………………………………………………………….. 
Ποια πιστεύεις ότι είναι τα υλικά κατασκευής τους; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια είναι η χρονολόγησή τους; 
……………………………………………………………………………...... 
Ποια, κατά τη γνώμη σου, ήταν η χρήση τους; 
……………………………………………………………………………….. 
Που ανευρέθηκαν τα συγκεκριμένα εκθέματα; 
……………………………………………………………………………….. 
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Κοσμήματα, σκεύη και σύνεργα για τη γυναικεία ομορφιά 

 

Κοίταξε με προσοχή τα δύο εκθέματα. 
Πρόκειται για δύο σπειροειδείς σωληνίσκους. 
Σημείωσε τον αριθμό των εκθεμάτων.  
……………………………………………………………………………….. 
Ποιο πιστεύεις ότι είναι το υλικό κατασκευής τους; 
……………………………………………………………………………….. 
Πότε τοποθετούνται χρονικά; 
……………………………………………………………………………...... 
Πώς ερμηνεύεται η χρήση τους; 
……………………………………………………………………………….. 

 

Κοίταξε με προσοχή το διπλανό έκθεμα. 
Πρόκειται για κάτοπτρο, το οποίο βρέθηκε στη Λιβαδειά. 
Σημείωσε τον αριθμό του εκθέματος.  
……………………………………………………………………………….. 
Ποιο πιστεύεις ότι είναι το υλικό κατασκευής του; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια είναι η χρονολόγησή του; 
……………………………………………………………………………...... 
Ποια, κατά τη γνώμη σου, ήταν η χρήση του; 
……………………………………………………………………………….. 
Με ποιο σημερινό αντικείμενο θα μπορούσαμε να το συ-
γκρίνουμε; 
……………………………………………………………………………….. 

 
Κοίταξε με προσοχή τα διπλανά εκθέματα. 
Πρόκειται για χάντρες. 
Σημείωσε τον αριθμό των εκθεμάτων.  
……………………………………………………………………………….. 
Ποια πιστεύεις ότι είναι τα υλικά κατασκευής τους; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια είναι η χρονολόγησή τους; 
……………………………………………………………………………...... 
Ποια, κατά τη γνώμη σου, ήταν η χρήση τους; 
……………………………………………………………………………….. 
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Νομίσματα 

 

Κοίταξε με προσοχή τα παρακάτω εκθέματα. 
Πρόκειται για φόλλεις, νομισματοκοπείου Κωνσταντινού-
πολης, οι οποίοι/ες βρέθηκαν σε ανασκαφές στον Ορχο-
μενό και τη Λιβαδειά. 
Σημείωσε τους αριθμούς των εκθεμάτων.  
……………………………………………………………………………….. 
Ποιο είναι το υλικό κατασκευής τους; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια είναι η χρονολόγησή τους; 
……………………………………………………………………………...... 
Σε ποια εποχή αναφέρονται; 
……………………………………………………………………………….. 
Μπορείς να περιγράψεις τι απεικονίζεται στο καθένα από 
τα συγκεκριμένα νομίσματα; 
……………………………………………………………………………….. 

Ξυλουργικά και γεωργικά εργαλεία 

 

Κοίταξε με προσοχή τα παρακάτω εκθέματα. 
Πρόκειται για πελέκεις. 
Σημείωσε τον αριθμό των εκθεμάτων.  
……………………………………………………………………………….. 
Ποιο είναι το υλικό κατασκευής τους; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια πιστεύεις ότι ήταν η χρήση τους; 
……………………………………………………………………………...... 

Εργαλεία υγιεινής 

 

Κοίταξε με προσοχή τα διπλανά εκθέματα. 
Πρόκειται για στλεγγίδες. 
Σημείωσε τους αριθμούς των εκθεμάτων.  
……………………………………………………………………………….. 
Ποια πιστεύεις ότι είναι τα υλικά κατασκευής τους; 
……………………………………………………………………………….. 
Ποια, κατά τη γνώμη σου, ήταν η χρήση τους; 
……………………………………………………………………………….. 
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Με όσα είδες μέχρι τώρα μπορείς να χρωματίσεις το δικό σου αγγείο; 
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1. Παρατήρησε προσεκτικά το χώρο γύρω σου και κατάγραψε μερικά αντικεί-

μενα οικιακής χρήσης. 

 

1.…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.…………………………………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………………………………… 

6.…………………………………………………………………………………………………………………… 

7.…………………………………………………………………………………………………………………… 

8.…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ποια από αυτά χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα και για ποιόν σκοπό; 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………………………………………… 
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Η Χαιρώνεια με τα μάτια των περιηγητών, 
Βρες και αντιστοίχισε τις γκραβούρες με τους τίτλους 

 

  

 

 Φανταστική απεικόνιση της μάχης 
της Χαιρώνειας (338 π.Χ.). 

 

  

 

 Ερείπια της ακρόπολης του Πανοπέα 

 

  

 

 Άποψη του Θεάτρου της Χαιρώνειας 

 

  

 

 Τάταρος & μέλη από τον Λέοντα 

 

  

 

 Ο Λέων Χαιρώνειας  

 

  

 

 Τα ερείπια της Αρχαίας Χαιρώνειας  
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Δίκτυο Τοπικής Ιστορίας Βοιωτίας 
Υπεύθυνος: 

Μαϊστρέλης Ευστράτιος, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Βοιωτίας 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

«Επίσκεψη στο Λιοντάρι, στο Αρχαιολογικό Μουσείο & στο Αρχαίο Θέατρο της Χαιρώνειας» 
Συντάκτες του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί  

του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Λιβαδειάς, με έδρα τη Χαιρώνεια: 

 

Ηλίας Ιωάννης   Φυσικής Αγωγής 

Πάκιου Άννα   Φιλόλογος 

Γιωτοπούλου Θεοχαρούλα   Φιλόλογος - Μουσικός 

Αναγνώστου Κων/να   Κοινωνιολόγος 

Νέτη Ελευθερία   Εικαστικός 

 


