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Α. Ο αρχαιολογικός χώρος του Ορχοµενού 

Γενική περιγραφή του χώρου 

O αρχαιολογικός χώρος του βoιωτικού Ορχοµενού καταλαµβάνει την 

ανατολική απόληξη του Ακοντίου όρους και τις υπώρειες αυτού και εντοπίζεται στις 

παρυφές προς βορρά της εύφορης περιοχής της αποξηραµενής λίµνης Κωπαΐδας. Η 

αποξήρανση της λίµνης, ήδη από τους µυκηναϊκούς χρόνους µε τα µοναδικά στην 

προϊστορική περίοδο τεχνικά αποστραγγιστικά έργα, και η συνακόλουθη απόδοση 

στην καλλιέργεια µεγάλων εκτάσεων γης συνέβαλε στην ακµή του Ορχοµενού. Ο 

πλούτος και η φήµη του αποτυπώνονται στις αφηγήσεις του Οµήρου (Ιλ., Ι,379-382)  

αλλά και του Στράβωνα και του Παυσανία. Ο τελευταίος µάλιστα στα µέσα του 2ου 

αι. µ. Χ.,  είδε το «Θησαυρό του Μινύου» τον µνηµειώδη θολωτό τάφο του 13ου αι. 

π.Χ. και θαύµασε τον τρόπο κατασκευής του, αντιπαραβάλλοντάς τον µε τα 

κυκλώπεια τείχη της Τίρυνθας και τις πυραµίδες της Αιγύπτου (Παυσανίου, Βοιωτικά 

ΙΧ, 38).Ο τάφος ήταν υπέργειος µε δρόµο µήκους περί τα 30 µ. Η είσοδός του είναι 

κατασκευασµένη από ασβεστόλιθο, ύψους 5,46 µ. και πλάτους από 2,43µ-2,70 µ. , µε 

το  µονολιθικό υπέρθυρό της, µήκους περίπου 6 µ. και βάρους πολλών τόνων, να 

διατηρείται ακόµη σήµερα στη θέση του. Ο κυκλικός θάλαµος έχει διάµετρο 14 µ., 

όσο περίπου υπολογίζεται το ύψος της θολωτής οροφής, που ήταν κτισµένη κατά τον 

εκφορικό τρόπο. Στη βορειοανατολική πλευρά της θόλου ανοίγεται µικρός πλευρικός 

θάλαµος, ορθογώνιας κάτοψης και διαστάσεων 3,79µ.Χ 2,75µ.Χ 2,40µ.(ύψος), η 

οροφή του οποίου αποτελείται από τέσσερις ασβεστολιθικές πλάκες µε ανάγλυφη 

διακόσµηση από σπείρες, ρόδακες και άνθη παπύρου. Τα τοιχώµατα του τάφου 

καθώς και είσοδός του εσωτερικά αλλά και η είσοδος του πλευρικού θαλάµου ήταν 

διακοσµηµένα µε ένθετους χάλκινους 

ρόδακες, όπως µαρτυρούν τα 

υπολείµµατα χάλκινων καρφιών µέσα 

σε οπές στους τοίχους.   

 

Θολωτός τάφος Ορχομενού (13
ος

 αι. π.Χ.) 
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Ο τάφος συνέχισε να 

χρησιµοποιείται και µετά τη 

µυκηναϊκή εποχή, πρακτική που 

δεν είναι γνωστή για κανέναν άλλο 

τάφο της ίδιας περιόδου. Στο 

κέντρο του θαλάµου σώζεται 

µαρµάρινο βάθρο των 

ελληνιστικών χρόνων σε σχήµα Π, 

πάνω στο οποίο ήταν στηµένα 

λατρευτικά αγάλµατα θεοτήτων, 

ενώ στα ρωµαϊκά χρόνια             

χρησιµοποιήθηκε για τα αγάλµατα 

ρωµαίων αυτοκρατόρων. 

Ο χώρος του Ορχοµενού κατοικήθηκε ήδη από τους νεολιθικούς χρόνους και στη 

συνέχεια καθόλη τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού, όπως αποδεικνύεται από τα 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και την πλούσια κεραµική που προήλθε από τις ανασκαφές 

στην περιοχή περιµετρικά του θολωτού τάφου. 

 
Κάτοψη αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού Βοιωτίας στην ανατολική απόληξη του Ακοντίου όρους 
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Στα βορειοανατολικά του θολωτού τάφου, εντοπίζεται το θέατρο της πόλης 

του Ορχοµενού των ιστορικών χρόνων, το οποίο κατασκευάστηκε αρχικά τον 4ο αι. 

π.Χ., ενώ στον χώρο που καταλαµβάνει σήµερα ο βυζαντινός ναός της Παναγίας 

Σκριπούς (874µ.Χ.), πιστεύεται ότι βρισκόταν το ιερό των Χαρίτων, προς τιµήν των 

οποίων τελούνταν στο θέατρο τα Χαριτήσια, µουσικοί, θεατρικοί και ποιητικοί 

αγώνες.

 

 

Αεροφωτογραφία αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού Βοιωτίας, όπου διακρίνονται:1.ο θολωτός τάφος, 

2. το αρχαίο θέατρο και 3. ο βυζαντινός ναός της Παναγίας Σκριπούς 

 

Στα βορειοδυτικά του θεάτρου και ψηλότερα πάνω στο λόφο σώζονται τα 

κατάλοιπα ναϊκών οικοδοµηµάτων που αποδίδονται από τους µελετητές στη λατρεία 

του ∆ιονύσου και του Ασκληπιού. Ειδικά, για την περίπτωση του Ασκληπιείου έχει 

υποστηριχθεί ότι η αρχική φάση κατασκευής του χρονολογείται στον 6ο -5ο αι. π.Χ. 

ενώ µια δεύτερη φάση του ανήκει στο β΄ µισό του 4ου αι. π.Χ. 

 

 

 

   1 

2 

   3 
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Σε καλή, κατά τόπους, κατάσταση σώζεται και η οχύρωση της πόλης του 4ου 

αι. π.Χ., η οποία ενισχύθηκε και επεκτάθηκε από τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας µετά 

τη νίκη  το 338 µ.Χ.  στη µάχη της Χαιρώνειας εναντίον του συνασπισµού των 

Θηβαίων και Αθηναίων. Από αυτήν τη φάση ανακατασκευής του τείχους δεσπόζει 

ακόµη και σήµερα στην ψηλότερη κορυφή του Ακοντίου όρους, πύργος χτισµένος 

κατά το ισόδοµο σύστηµα, στον οποίο καταλήγει το δυτικό άκρο του οχυρωµατικού 

περιβόλου που περικλείει την ακρόπολη στην βόρεια πλευρά της.     

 

Λιθογραφία περιηγητή του 19
ου

 (Leake,1805)  με τον πύργο της  εποχής του Αλεξάνδρου στην 

κορυφή του Ακοντίου και την πορεία του τείχους   

Tο ιστορικό των ερευνών 

 Η αναφορά του Ορχοµενού στις αρχαίες πηγές ώθησε τους ξένους περιηγητές 

(Clarke, Dodwell, Leake και Cockerell) των αρχών του 19ου αι. να επισκεφθούν το 

χώρο, οι οποίοι βρίσκουν τη θόλο του τάφου να έχει καταρρεύσει και να καλύπτεται 

από µεγάλες επιχώσεις. Την περίοδο 1880-81 ο χώρος του Ορχοµενού ερευνάται από 



7 

 

τον Ερρίκο  Σλήµαν, ο οποίος αρχικά ανασκάπτει το θολωτό τάφο και το πλευρικό 

θάλαµό του, που ήταν συληµένος ήδη από την αρχαιότητα και στη συνέχεια ανοίγει 

τάφρους στα βόρεια του θολωτού τάφου, όπου διαπιστώνει την ύπαρξη προϊστορικής 

εγκατάστασης απ’όπου προήλθε η χαρακτηριστική κίτρινη και γκρίζα µεσοελλαδική 

κεραµική, που ονοµάστηκε από τον ανασκαφέα µινυακή. 

Ο Σλήµαν επανέλαβε την έρευνα στον Ορχοµενό το 1886. Αργότερα στα 

1893- 94 ο Α. de Ridder πραγµατοποίησε ανασκαφές στην περιοχή του Ασκληπιείου 

στα Β∆ του Θολωτού τάφου, ενώ ο Γ. Σωτηριάδης εντόπισε και ερεύνησε έναν 

υστεροελλαδικό τύµβο στο χώρο των τοµών του Σλήµαν. Εν συνεχεία η Βαυαρική 

Ακαδηµία Επιστηµών κατά τα έτη 

1903 και 1905 διενήργησε 

συστηµατική ανασκαφή 

συνεχίζοντας τις προηγούµενες 

έρευνες. Τότε αποκαλύφθηκε ο 

σηµαντικός προϊστορικός οικισµός 

του Ορχοµενού και επιπλέον 

ανασκάφηκε η  επίχωση πάνω από 

τον πλευρικό θάλαµο του θολωτού 

τάφου, η οροφή του οποίου 

παρέµενε ακόµη βυθισµένη. Η 

αναστήλωση της οροφής του 

πλευρικού θαλάµου   

πραγµατοποιήθηκε το 1914 από   

τον αρχιτέκτονα- αρχαιολόγο   

Αναστάσιο Ορλάνδο.  

Πρόσοψη του «Θησαυρού του Μινύου» (1894) 
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Οι ανασκαφές στην περιοχή του Ορχοµενού επαναλήφθηκαν στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 από την Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων  

και τότε αποκαλύφθηκε το αρχαίο θέατρο του 4ου αι. π.Χ., που βρίσκεται σε άµεση 

γειτνίαση µε τον θολωτό τάφο. Κατά τις ίδιες ανασκαφές αποκαλύφθηκαν στα βόρεια 

του θολωτού τάφου, στην περιοχή του θεάτρου, τάφοι του 16ου- 15ου αι. π.Χ. 

σύγχρονοι µε τους τάφους των Ταφικών Κύκλων Α και Β των Μυκηνών καθώς και 

µυκηναϊκό κτήριο, απ’ το εσωτερικό του οποίου προήλθαν χάλκινα όπλα. Εικάζεται 

ότι το κτήριο αυτό σχετίζεται µε την ανακτορική εγκατάσταση της ίδιας περιόδου. 

Όντως, εντός του περιβόλου του ναού της Σκριπούς και έµπροσθεν (δυτικά) αυτού 

ερευνήθηκαν τα θεµέλια ενός κτηρίου της µυκηναϊκής εποχής µε πολλά σπαράγµατα 

τοιχογραφιών µε παραστάσεις κυνηγιού και αθλοπαιδιών. 

 

Β. Το θέατρο του Ορχοµενού Βοιωτίας 

Περιγραφή 

Τo θέατρο, είναι κτισµένο µέσα στην τειχισµένη ακρόπολη του 4ου αι. π.Χ. 

και βρίσκεται ανάµεσα στο θολωτό τάφο και το βυζαντινό ναό της Σκριπούς. Η 

πρώτη κατασκευή του τοποθετείται χρονολογικά στην ελληνιστική περίοδο και 

συγκεκριµένα στον 4ο αι. π.Χ. και ενδεχοµένως συνδέεται µε την εποχή επέκτασης 

των τειχών της πόλης από τους Μακεδόνες, µετά την επικράτηση του Φιλίππου Β΄ 

Μακεδονίας  στη µάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. ή µετά την καταστροφή των 

Θηβών το 335 π.Χ., οπότε ο Ορχοµενός ανταµείφθηκε από τους Μακεδόνες για τις 

υπηρεσίες του στην εκπόρθηση της αντίζηλης πόλης 

Το θέατρο αποτελείται από ενιαίο κοίλο χωρίς διαζώµατα και οι βαθµίδες για 

τα ειδώλια των θεατών είναι εν µέρει λαξευµένες στο φυσικό βραχώδες πρανές του 

Ακοντίου και εν µέρει έχουν κατασκευαστεί από τεχνητές επιχωµατώσεις. Στο 

θέατρο εκτός από τους µουσικούς αγώνες προς τιµήν των Χαρίτων, του ∆ιός 

Οµολωίου και του ∆ιονύσου, όπως προκύπτει από τις επιγραφές που έχουν βρεθεί 

στην περιοχή του θεάτρου, πραγµατοποιούνταν και οι συγκεντρώσεις των 

συµµαχικών πόλεων του Κοινού των Βοιωτών µετά την προσωρινή µεταφορά της 

έδρας του στον Ορχοµενό, το 335 π.Χ., όταν η πόλη της Θήβας ισοπεδώθηκε από το 



9 

 

στρατό του Αλεξάνδρου ως τιµωρία για την αποστασία της κατά της µακεδονικής 

φρουράς. 

Η σηµερινή µορφή του µνηµείου είναι το αποτέλεσµα συνεχών 

ανακατασκευών και προσθηκών που έλαβαν χώρα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 

χρήσης του.  

              

                                        Αεροφωτογραφία  θεάτρου Ορχομενού 

 Η πρώτη ανακατασκευή του χρονολογείται στον 3ο αι. π.Χ. ενώ η τελευταία 

εκτιµάται ότι έγινε τον 1ο αι. µ.Χ. Ωστόσο το θέατρο παρέµεινε σε χρήση έως και 

ύστερους χρόνους όπως συνάγεται από την πρόχειρη επισκευή των κλιµάκων στο ανώτερο 

τµήµα του κοίλου. Μετά τον 3ο αι. π.Χ., στο θέατρο πραγµατοποιούνται εργασίες και 

προσθήκες µεγαλύτερης κλίµακας, Συγκεκριµένα, τότε η είσοδος της βόρειας παρόδου 

µνηµειοποιείται µε την κατασκευή διπλού ανοίγµατος ενώ στο βόρειο άκρο του θεάτρου 

δηµιουργείται διπλή κλίµακα που οδηγούσε τους θεατές στα ψηλότερα σηµεία του κοίλου.   

Το κοίλο έχει εσωτερική διάµετρο 39 µέτρα περίπου και αποτελείται από 

δώδεκα σειρές εδωλίων από πωρόλιθο. Μεταξύ των εδωλίων παρεµβάλλονται εννέα 

κλίµακες από σκληρό ασβεστόλιθο, οι οποίες χώριζαν το κοίλο σε οκτώ κερκίδες. Το 
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κοίλο ήταν στραµµένο προς τα νοτιοανατολικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εντοπισµός 

κατά χώραν αρχιτεκτονικών στοιχείων, που προέρχονται από το σκηνικό οικοδόµηµα 

(scaenae frons) και του προσκηνίου και µπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της 

εικόνας της ανωδοµής της σκηνής, αν και πολλά δοµικά στοιχεία της χρησιµοποιήθηκαν 

στην κατασκευή του βυζαντινού ναού της Σκριπούς. Το προσκήνιο έφερε κιονοστοιχία 

δωρικών ηµικιόνων στην πρόσοψη και στο επιστύλιο πάνω από αυτό υπήρχε επιγραφή µε 

αφιέρωση  στις Χάριτες.  

Πάνω από το προσκήνιο βρισκόταν το λογείον, ο χώρος όπου κινούνταν οι 

ηθοποιοί. Από τη πίσω πλευρά του λογείου, όπως φαίνεται από τους τοίχους της σκηνής 

που εντοπίστηκαν κατά την ανασκαφή του 1972, ξεκινούσε το σκηνικό οικοδόµηµα 

(scaenae frons), το οποίο είχε στην πρόσοψη θυρώµατα. Στη ρωµαϊκή περίοδο 

κατασκευάστηκε µε αρχαιότερο οικοδοµικό υλικό υπερυψωµένο λογείο. Στην παρυφή της 

ορχήστρας διατηρούνται τα έδρανα της προεδρίας προς τιµήν των Χαρίτων.  

 Κατάσταση διατήρησης του µνηµείου 

Σήµερα το θέατρο διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση, ωστόσο για λόγους 

προστασίας του, καθώς υπάρχει κίνδυνος υποχώρησης των καθισµάτων και των λοιπών 

αρχιτεκτονικών στοιχείων, το µνηµείο δεν παραχωρείται για την πραγµατοποίηση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, το µνηµείο δεν έχει ανασκαφεί συστηµατικά και 

συνολικά. Μετά την αποκάλυψή του το 1973, κατά την οποία εντοπίστηκε το µεγαλύτερο 

τµήµα του κοίλου και της 

ορχήστρας, εν συνεχεία το 1999 

πραγµατοποιήθηκαν από τη Θ΄ 

Εφορεία Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων 

ανασκαφικές εργασίες µικρής 

κλίµακας, οι οποίες έφεραν στο 

φως στα νοτιοδυτικά του θεάτρου 

τα αναλήµµατα των παρόδων του 

µνηµείου. 

Λεπτομέρεια κλίμακας του θεάτρου 
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Προτεινόµενες εργασίες & Χρονοδιάγραµµα 

Προκειµένου το αρχαίο θέατρο του Ορχοµενού να αναδειχθεί και ακολούθως  

να αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισµού για την περιοχή της Βοιωτίας µε την 

πραγµατοποίηση θεατρικών και µουσικών παραστάσεων σε αυτό, κρίνεται 

απαραίτητη, τόσο η ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας του χώρου  θεάτρου, 

ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως η κάτοψη του µνηµείου  και να ενοποιηθεί ο χώρος µε 

τα µνηµεία που διατηρούνται πέριξ αυτού (Θολωτός τάφος, ναός Παναγίας 

Σκριπούς), όσο και η υλοποίηση εργασιών στερέωσης, ήπιου χαρακτήρα, ώστε να 

προστατευθεί το µνηµείο από τη φυσική φθορά, που έχει επέλθει µε την πάροδο του 

χρόνου. 

Οι εργασίες ανάδειξης και προστασίας του µνηµείου θα πραγµατοποιηθούν, 

υπό το πρίσµα της διατήρησης του χαρακτήρα του και της  οργανικής ενσωµάτωσής 

του στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο του Ορχοµενού, όπου διατηρούνται ορατά, 

κατάλοιπα της ανθρώπινης δραστηριότητας από τους προϊστορικούς έως και τους 

βυζαντινούς χρόνους. Επιπροσθέτως, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και η 

χρήση των επιµέρους µνηµείων θα συµβάλλουν  στην εκπαίδευση των επισκεπτών 

στο  µέσα από τη βιωµατική εµπειρία.   

Την ευθύνη του σχεδιασµού και της υλοποίησης των απαιτούµενων εργασιών  

θα αναλάβει οµάδα επιστηµόνων όλων των ειδικοτήτων (αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, 

συντηρητές), η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων σε σχέση µε το 

χρονοδιάγραµµα και το διατιθέµενο προϋπολογισµό.  

Όλες οι επεµβάσεις θα πραγµατοποιούνται µετά την επιστηµονική 

τεκµηρίωση (φωτογραφική, σχεδιαστική, τοπογραφική), την συνακόλουθη εκπόνηση 

των αναγκαίων µελετών και την έγκριση τους από τα αρµόδια όργανα του 

Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.  

Ο Προγραµµατισµός των εργασιών και επεµβάσεων θα πραγµατοποιηθεί σε 

δύο φάσεις, µια προκαταρκτική (Α΄ φάση)  και µία ώριµη (Β ΄φάση), οι οποίες 

αναλύονται ως ακολούθως: 
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Α΄ Φάση (2012-2013) 

� Αποψίλωση του χώρου και καθαρισµός µε ανασκαφικό τρόπο µε 

σκοπό να αποκαλυφθούν οι οικοδοµικές λεπτοµέρειες του 

θεάτρου. 

� Κατάργηση σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Ορχοµενού της δηµοτικής 

οδού Μινύου, που τέµνει τον αρχαιολογικό χώρο και ανασκαφή 

στο χώρο που καταλαµβάνει το σηµερινό οδόστρωµα, προκειµένου 

να αποκαλυφθεί πλήρως η σκηνή και οι πάροδοι του θεάτρου. 

� Λεπτοµερής σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση µετά την 

ολοκλήρωση των ανασκαφών. 

� Εκπόνηση των µελετών στερέωσης και αποκατάστασης του 

θεάτρου αλλά και της ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού 

χώρου Ορχοµενού σε συνεργασία και µε την συναρµόδια 23η 

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και υποβολή των σχετικών 

µελετών προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο.  

 

 

Β΄ Φάση ( 2014-2016) 

 

� Υλοποίηση µελέτης στερέωσης και αποκατάστασης θεάτρου 

� Υλοποίηση µελέτης ενοποίησης αρχαιολογικού χώρου Ορχοµενού 

και ανάδειξης των επιµέρους µνηµείων. 

 

Προϋπολογισµός εργασιών 

Οι απαιτούµενες δαπάνες για τις ανωτέρω αναφερόµενες εργασίες 

Α΄ Φάση  (316.600 €) 

� Για τη µισθοδοσία προσωπικού: 261.600 € [1 Αρχαιολόγος και 1 

Αρχιτέκτονας σε ετήσια βάση για δύο (2) χρόνια και 1 Συντηρητής 

Αρχαιοτήτων, 1 Σχεδιαστής και 6 Εργατοτεχνίτες για ένα (1) χρόνο] 

� Φωτογράφιση: 25.000 € 
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� Υλικοτεχνική υποδοµή: 30.000 € (υλικά συντήρησης, εργαλεία κ.ά.) 

 

Β΄ Φάση (571.200 €)  

� Για τη µισθοδοσία προσωπικού: 511.200 €  [1 Αρχαιολόγος, 1 Αρχιτέκτονας, 

1 Πολιτικός Μηχανικός, 2 Συντηρητές Αρχαιοτήτων (ειδικευµένοι στη 

συντήρηση λίθου), 1 Σχεδιαστής και 6 Εργατοτεχνίτες σε ετήσια βάση για δύο 

(2) χρόνια.  

� Για υλικοτεχνική υποδοµή: 60.000 € (υλικά συντήρησης, αδρανή υλικά, 

εργαλεία κ.ά.). 

Για τις εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Ορχοµενού 

και των µνηµείων που το περιβάλλουν, εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί το ποσό των 

887.800 € 

                                                                                       

                                                                                     Όλγα Κυριαζή 

                                                                               Αρχαιολόγος Θ΄ΕΠΚΑ 
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