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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παρόν τεύχος αποτελεί το Πρώτο Παραδοτέο της από 09/10/2020 σύμβασης με τίτλο: «Παροχή 

Υπηρεσιών Συμβούλου για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης Πολιτιστικού Αποθέματος της πόλης της 

Θήβας». 

 

Σύμφωνα με την από 19/5/2020 μελέτη του Τμήματος Ανάπτυξης – Προγραμματισμού – Οργάνωσης & 

Πληροφορικής του Δήμου Θήβας, και ειδικότερα του Κεφαλαίου 3 «Αντικείμενο και Τεχνικές 

Προδιαγραφές», το Παραδοτέο αυτό αντιστοιχεί στην Ενότητα Εργασιών Ι «Αναγνωριστική Φάση», 

όπου θα προσδιοριστούν ή θα αποσαφηνιστούν τα ακόλουθα ειδικά θέματα: 

Ι.1.  Η περιοχή παρέμβασης και οι ζώνες πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος. 

Ι.2. Ο στρατηγικός στόχος της παρέμβασης. 

Ι.3 Η σκοπιμότητα της παρέμβασης και η συμβατότητα της με άλλες υφιστάμενες Στρατηγικές. 

Ι.4 Ενδεικτικός κατάλογος προτεινόμενων παρεμβάσεων / έργων και δράσεων, που θα αποτελέσουν 

δεξαμενή έργων προς διερεύνηση, επιλογή και υλοποίηση. 

Ι.5 Ενδεικτικός κατάλογος απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και μελετών για την εξασφάλιση των 

παραπάνω παρεμβάσεων / έργων και δράσεων. 

Ι.6 Ενδεικτικός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων έργων και φορέων, που προβλέπεται να 

εμπλακούν στις σχετικές διοικητικές διαδικασίες. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: 

- Το Κεφάλαιο 1 είναι η παρούσα Εισαγωγή. 

- Στο Κεφάλαιο 2, «Η περιοχή παρέμβασης και οι ζώνες πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος», 

παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά της Θήβας, η ιστορία τη πόλης και η πολεοδομική της 

οργάνωση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πολιτιστικό της κεφάλαιο, με καταγραφή των 

πολιτιστικών πόρων, των υποδομών, των θεσμών και των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Παρουσιάζονται οι ζώνες πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της περιοχής παρέμβασης και 

εξάγονται τα πρώτα συμπεράσματα σχετικά με την δυναμική της Θήβας να συγκροτήσει μία 

ισχυρή Πολιτιστική ταυτότητα. 

- Στο Κεφάλαιο 3, «Ο στρατηγικός στόχος της παρέμβασης» αναλύεται η στρατηγική της 

παρέμβασης, παρουσιάζεται ο Γενικός Στόχος, η εξειδίκευσή του σε επιμέρους Ειδικούς Στόχους 

και η ανάλυση του σε Άξονες Προτεραιότητας. 

- Στο Κεφάλαιο 4, «Η σκοπιμότητα της παρέμβασης και η συμβατότητα της με άλλες υφιστάμενες 

Στρατηγικές», τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της παρέμβασης και περιγράφεται το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα της Στρατηγικής. Παράλληλα, παρουσιάζονται συνοπτικά οι στρατηγικές 

κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για την Δ.Ε της Θήβας, και εξηγείται η συμβατότητά της 

παρέμβασης με υφιστάμενες Στρατηγικές.  

- Στο Κεφάλαιο 5, «Ενδεικτικός κατάλογος προτεινόμενων παρεμβάσεων / έργων και δράσεων, που 

θα αποτελέσουν δεξαμενή έργων προς διερεύνηση, επιλογή και υλοποίηση», παρουσιάζονται οι 

Ομάδες των έργων που προτείνεται να συγκροτήσουν το Πρόγραμμα Δράσης και καταγράφονται 

οι προτεινόμενες Παρεμβάσεις ανά Ειδικό Στόχο.  

- Στο Κεφάλαιο 6, «Ενδεικτικός κατάλογος απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και μελετών για την 

εξασφάλιση των παραπάνω παρεμβάσεων / έργων και δράσεων», παρουσιάζονται οι απαιτούμενες 

προϋποθέσεις ωριμότητας για την υλοποίηση των ομάδων έργων και των επιμέρους έργων.  

- Στο Κεφάλαιο 7, «Ενδεικτικός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων έργων και φορέων, που 

προβλέπεται να εμπλακούν στις σχετικές διοικητικές διαδικασίες», παρουσιάζονται με βάση το 
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ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι δυνητικοί δικαιούχοι και φορείς με προβλέπεται να εμπλακούν στις 

διαδικασίες υλοποίησης των προτεινόμενων έργων. 
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2. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ / ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά  

 

Ο Δήμος Θηβαίων αποτελεί έναν από τους έξι Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας που 

συστάθηκαν το 2011 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Συνορεύει με τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, 

Ορχομενού και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Βοιωτίας, με τον Δήμο Χαλκιδέων της 

Π.Ε. Εύβοιας και με τον δήμο Μάνδρας–Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Ο Δήμος Θηβαίων 

υποδιαιρείται σε τέσσερις δημοτικές ενότητες (Θηβαίων, Βαγίων, Θίσβης και Πλαταιών). Στο χάρτη 

που ακολουθεί παρουσιάζεται η Π.Ε Βοιωτίας και αποτυπώνεται η θέση, η έκταση και η σχέση του 

Δήμου με τους όμορους σε αυτόν. 

 

 
Πηγή: www.ypes.gr 

 

Ο Δήμος συγκροτείται από ηπειρωτικό και νησιωτικό τμήμα, με πρόσβαση νότια στον Κορινθιακό 

κόλπο. Στην εδαφική επικράτεια του Δήμου ανήκουν τα όρη Ελικώνας, Κιθαιρώνας και Ύπατο, καθώς 

και επτά νησάκια κατά μήκος των ακτών του Κορινθιακού κόλπου. Στο βόρειο - κεντρικό τμήμα του 

δήμου εκτείνεται η πεδιάδα της Θήβας, με τις λίμνες Υλίκη και ανατολικότερα την Παραλίμνη, 

τμήματα των οποίων υπάγονται στον Δήμο.  

 

Στον χάρτη που ακολουθεί φαίνεται η πόλη της Θήβας στο ευρύτερο γεωφυσικό ανάγλυφο, κατά βάση 

πεδινό με ορισμένες κατά τόπους λοφώδεις και ορεινές εξάρσεις, η σχέση της πόλης με την ομώνυμη 

πεδιάδα, τη λίμνη Υλίκη και τα κοντινά υψώματα, με χαρακτηριστικότερο το όρος Τεύμησος, στο 

οποίο βρίσκεται το τεχνητό δάσος Μοσχοποδίου.  

http://www.ypes.gr/
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Για τον σκοπό της παρούσας μελέτης, ως περιοχή παρέμβασης ορίζεται η Δ.Ε. Θήβας και ειδικότερα η 

πόλη της Θήβας που αποτελεί έδρα της. Η Δ.Ε Θηβαίων έχει πληθυσμό 25.479 κατοίκους1. Ο Δήμος 

κατατάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων δήμων2 και έχει χαρακτήρα αστικό. Η πόλη της Θήβας 

απέχει από την Αθήνα 90 περίπου χιλιόμετρα μέσω της από βορρά σύνδεσής της δια της ΠΑΘΕ και70 

χλμ. μέσω της Παλαιάς Εθνικής οδού στα νότια. Απέχει επίσης 22 χλμ. τόσο από τον Ευβοϊκό, όσο και 

από τον Κορινθιακό κόλπο.  

 

 
Η Θέση του Δήμου Θήβας στην Π.Ε Βοιωτίας και πάνω στους οδικούς Άξονες 

 

 
1 https://el.wikisource.org/wiki/Ελληνική_απογραφή_2011_(de facto)/Περιφερειακή_Ενότητα_Βοιωτίας  
2 Μεσαίοι δήμοι είναι αυτοί που έχουν από 20.000 έως 50.000 κατοίκους. Τα στοιχεία αναφέρονται στην απογραφή του 2011 

https://el.wikisource.org/wiki/Ελληνική_απογραφή_2011_(de
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Η φυσιογνωμία της περιοχής παρουσιάζει δυναμικά χαρακτηριστικά σε όλους τους τομείς της 

παραγωγικής δραστηριότητας. Η δυναμική αυτή έχει μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, 

ιδίως λόγω του φάσματος των δραστηριοτήτων «γεωργίας – μεταποίησης» και χονδρεμπορίου / 

διάθεσης προϊόντων γεωργίας» αλλά και με την ύπαρξη της μεγάλης αγοράς της Αθήνας σε κοντινή 

απόσταση. Κατά συνέπεια, ο πληθυσμός της Θήβας κατά ένα μεγάλο ποσοστό απασχολείται στον 

πρωτογενή τομέα, ενώ υψηλή είναι η ενασχόληση και με τον δευτερογενή τομέα. Ο τριτογενής τομέας 

μπορεί να χαρακτηριστεί αναπτυσσόμενος με λίγες και μεμονωμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες 

εστιάζονται κυρίως στον τομέα των μεταφορών και της διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού. Τα 

τελευταία χρόνια, λόγω της αποβιομηχάνισης και της έλλειψης κινήτρων για νέες επενδύσεις, ο δείκτης 

της ανεργίας έχει ανέβει κατακόρυφα. 

 

Ωστόσο, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι η πλεονεκτική θέση της Θήβας στην νοτιοανατολική «περι 

– αθηναϊκή» περιοχή της Βοιωτίας και η γειτνίασή της με την μητρόπολη της Αθήνας, είχαν αρνητική 

επίδραση για την αστική της εξέλιξη, καθώς μετατράπηκε σε χώρο όπου κυριαρχούν επιχειρηματικές 

δραστηριότητες για την παραγωγή προϊόντος προς όφελος της οικονομίας της Αθήνας, χωρίς να 

παράγεται ανάπτυξη για την ίδια την περιοχή. Κατά συνέπεια, ο ρόλος της σήμερα είναι σχετικά 

υποβαθμισμένος σε σχέση με τις δυνατότητές της. 

 

Συμπερασματικά, καθοριστικοί παράγοντες για την διαμόρφωση της σύγχρονης φυσιογνωμίας της 

Θήβας ήταν η εγγύτητα της με την Αθηναϊκή μητρόπολη, τη βιομηχανική ζώνη των «Οινοφύτων – 

Σχηματαρίου» και τις μεγάλες γεωργικές εκτάσεις. 
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2.2 Το Πολιτιστικό Κεφάλαιο της Περιοχής Παρέμβασης  

 

2.2.1 Μυθολογία  

 

Η Θήβα και η ευρύτερη περιοχή της αποτέλεσαν κεντρικό χώρο της ελληνικής μυθολογίας, ως τόπος 

γέννησης θεών και ηρώων, αναγνωρίζεται ως περιοχή μυθικών συμβάντων και χώρος δράσης των 

τραγικών ηρώων του θηβαϊκού κύκλου. 

- Κάδμος: Μυθικός οικιστής της Θήβας, γιος του βασιλιά της Φοινίκης, ο οποίος αναζητώντας την 

αδελφή του Ευρώπη έφθασε στη Θήβα, όπου ίδρυσε την Καδμεία σύμφωνα με το δελφικό χρησμό. 

Τον Kάδμο, διαδέχθηκε ο γιός του Πολύδωρος, αρχηγέτης της πολύπαθης δυναστείας των 

Λαβδακιδών. 

- Οι Θηβαίοι Διόσκουροι, Zήθος και Aμφίων έγιναν βασιλιάδες της Θήβας και οχύρωσαν την πόλη 

με επτάπυλο τείχος. O Zήθος μετέφερε τους λίθους και ο Aμφίων τους έκτιζε με τη μαγεία της 

μουσικής του. 

- H πόλη ονομάστηκε Θήβη ή Θήβαι, από την ομώνυμη σύζυγο του Zήθου, κόρη του ποταμού 

Ασωπού. 

- Ο πιο αγαπητός ήρωας των Ελλήνων, ο Ηρακλής, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θήβα. Οι Θηβαίοι, 

πολλούς αιώνες έπειτα από τα μυθικά «γεγονότα», διατηρούσαν τα ερείπια μιας οικίας κοντά στις 

Ηλέκτρες Πύλες, όπου πίστευαν ότι είχε γεννηθεί ο ήρωας. 

- Ο θεός Διόνυσος, γιος του Δία και της κόρης του βασιλιά Κάδμου, Σεμέλης, καταγόταν από τη 

Θήβα, αλλά σε αντίθεση με τον Ηρακλή δεν ανατράφηκε σε αυτήν. 

- Η Σφίγγα, μυθικό φτερωτό τέρας με κεφάλι γυναίκας και σώμα λέαινας είναι στενά συνδεδεμένη 

με το μύθο των Λαβδακιδών και συγκεκριμένα με εκείνον του Οιδίποδα – σύμφωνα με τον 

Παυσανία ήταν νόθα κόρη του Λάϊου. 

 

Η πλούσια μυθολογική παράδοση της Θήβας είναι σήμερα γνωστή κυρίως χάρη στα έργα των 

Αθηναίων τραγικών ποιητών του 5ου αιώνα π.Χ., οι οποίοι μπορούσαν να της αποδίδουν δυναστικές 

έριδες και ολέθρια πάθη, αταίριαστα για την Αθήνα. Οκτώ από τις σωζόμενες αρχαίες τραγωδίες έχουν 

ως υπόθεση θηβαϊκούς μύθους: οι Επτά επί Θήβας του Αισχύλου, η Αντιγόνη, ο Οιδίπους Τύραννος και 

ο Οιδίπους επί Κολωνώ του Σοφοκλή, ο Ηρακλής Μαινόμενος, οι Βάκχες, οι Ικέτιδες και οι Φοίνισσες 

του Ευριπίδη. Με τον τρόπο αυτό, η ισχυρή μυθολογία της Θήβας επιβίωσε με ισχυρό τρόπο μέσα από 

την αρχαία τραγωδία και στη συνέχεια, με την αναβίωση του αρχαίου δράματος, η Θήβα έγινε 

παγκοσμίως γνωστή ως κοιτίδα αυτών των γεγονότων που επηρέασαν έως και τη σύγχρονη 

ψυχανάλυση. 
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2.2.2 Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί χώροι και Μνημεία Δήμου Θήβας  

 

Ο Δήμος Θηβαίων στο σύνολο του διαθέτει ένα σημαντικό απόθεμα αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων όλων των ιστορικών περιόδων (προϊστορικά, αρχαία, μεσαιωνικά και νεότερα μνημεία) 

καθώς και όλων των τύπων (οικιστικά σύνολα, θέατρα, ναοί, οχυρωματικές κατασκευές, βιομηχανικά 

κτήρια, κ.λπ.). Αυτός ο μνημειακός πλούτος διασπείρεται σε όλη την έκταση του Δήμου, είτε εντός 

αστικών περιοχών, είτε σε περιαστικές – αγροτικές ή και ορεινές περιοχές. Συνολικά καταγράφονται 29 

κηρυγμένοι από το ΥΠ.ΠΟ.Α. αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, που κατανέμονται και στις τέσσερις 

Δημοτικές Ενότητες, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 
ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΗΒΑΙΩΝ  ΒΑΓΙΩΝ ΘΙΣΒΗΣ  ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

14 1 11 3 29 

 

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία ανά 

Δημοτική Ενότητα.  

 

ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ Δ.Ε. ΘΗΒΑΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

1 Αρχαιολογικός χώρος λίμνης 

Παραλίμνης 

 
Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

2 Ναός Ισμηνίου Απόλλωνος 

στη Θήβα 

Λόφος Ιγγλέση Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι 

3 Ι. Ναός Αγίου Γρηγορίου 

Θεολόγου στη Θήβα 

Θήβα Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

4 Κάστρο Θηβών - Πύργος 

Σανταμέρη 

Θήβα Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια 

5 Λόφος 

Μεσοβουνίου/Σουβάλας 
Θηβών 

 
Φυσικοί Χώροι 

6 Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου ή 

Μεγάλη Παναγία  

Θήβα Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

7 ΟΤ 325 Θηβών. 

Αρχαιολογικός χώρος 

Θήβα Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Τμήματα 

Κτιρίου 

8 Η πόλη των Θηβών. 

Αρχαιολογικός χώρος 

Θήβα Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

9 Ι. Ναός του Ευαγγελιστή 
Λουκά 

Θήβα Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Κωδωνοστάσια, Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

10 Ι. Ναός Αγίας Τριάδος  Θήβα - Δυτικά 
του ρέματος της 

Δίρκης 

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

11 Κοιμητήριο επί του λόφου 

Καστέλλι  

Θήβα - Λόφος 

Καστέλλι 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία 

13 Κτίριο στην οδό Κάδμου και 

Μπινιάρη (οικία Ζιώμα), ιδ. 
Εκκλησίας Παναγίας Θηβών 

Οδός Κάδμου και 

Μπινιάρη -  
Θήβα 

Αστικά Κτίρια 

14 Τείχος και τμήμα 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής 

Περίβολος Ι.Ν. 

Ευαγγελιστή 

Λουκά 

Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ιεροί Ναοί 

Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

15 Ι. Μονή Σαγματά. Ζώνη 

προστασίας 

 Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Θρησκευτικοί Χώροι 

Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 

http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php
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Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα είναι εμφανές ότι στην πόλη της Θήβας συγκεντρώνονται οι 

περισσότεροι από τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, καθώς, όπως θα αναλυθεί 

στη συνέχεια, η πόλη της Θήβας παρουσιάζει αρχαιολογική και ιστορική σπουδαιότητα και μεγάλη 

πυκνότητα αρχαιολογικών θέσεων, στοιχείο που συνετέλεσε στο να κηρυχθεί από το ΥΠ.ΠΟ.Α. το 

ιστορικό κέντρο της πόλης, η Καδμεία, σε αρχαιολογικό χώρο. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί 

αναλυτικότερα η ιδιαίτερη πολιτιστική φυσιογνωμία της πόλης της Θήβας μέσα από την ιστορική της 

εξέλιξη και των παρουσίαση των μνημείων της.  

 

Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζονται οι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία των υπόλοιπων Δημοτικών 

Ενοτήτων. 

 

 

ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ Ε ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗ  ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

1 Ελαιοτριβείο  ΒΑΓΙΩΝ Βάγια 
 

Αγροτική Οικονομία, 
Βιοτεχνία / Βιομηχανία 

2 Επτά (7) πέτρινα γεφύρια, περιοχή 
Δήμου Θίσβης, Ν. Βοιωτίας, 

φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού 

Δημοσίου 

ΘΙΣΒΗΣ 
  

Γέφυρες 

3 Ι. Μονή Ταξιαρχών στον 

Πρόδρομο  

ΘΙΣΒΗΣ 
 

3 χλμ. Δ του 

οικισμού 

Μοναστηριακά 

Συγκροτήματα 

4 Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
Γουλά Ξηρονομής (αρχαία πόλη 

Άνω Σιφών). Καθορισμός Ζώνης Α  

ΘΙΣΒΗΣ 
 

Λόφος Γουλά Οικιστικά Σύνολα 

5 Αρχαιολογικός χώρος λόφου 

Κάστρο (ακρόπολη των αρχαίων 
Kορσιών). Καθορισμός Ζώνης Α  

ΘΙΣΒΗΣ 
 

Λόφος Κάστρου Οικιστικά Σύνολα 

6 Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας 

πόλης Θίσβης. Καθορισμός Ζωνών 

προστασίας A και B 

ΘΙΣΒΗΣ 
 

Λόφος 

Παλαιόκαστρο 

Ακροπόλεις, Αμυντικά 

Συγκροτήματα,  

7 Αρχαιολογικός χώρος Αλυκής 

(ακρόπολη αρχαίων Σιφών ή 
Τιφών). Καθορισμός Ζωνών 

προστασίας A και B 

ΘΙΣΒΗΣ Αλυκή 
 

Ακροπόλεις, Αμυντικά 

Συγκροτήματα 

8 Ι. Μονή Δομβούς ή Οσίου 
Σεραφείμ 

ΘΙΣΒΗΣ Δομβραίνα 
 

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα  

9 Πύργος Καραϊσκάκη στη 
Δόμβραινα  

ΘΙΣΒΗΣ Δομβραίνα Κορυφή λόφου Αμυντικά 
Συγκροτήματα,  

10 Ι. Μονή Μακαριώτισσας στη 

Δόμβραινα  

ΘΙΣΒΗΣ 
 

Επί του 

Ελικώνα, 

Δόμβραινα 

Μοναστηριακά 

Συγκροτήματα 

11 Ι. Ναός Αναλήψεως Θίσβης. ΘΙΣΒΗΣ Πρόδρομος 
 

Ιεροί Ναοί  

12 Το Συγκρότημα του Υδραγωγείου 

και του Νερόμυλου - Ελαιοτριβείου 

φερόμενης ιδιοκτησίας Δ. Θίσβης 

ΘΙΣΒΗΣ Πρόδρομος 
 

Αγροτική Οικονομία, 

Βιοτεχνία / Μύλοι 

14 Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας 
Ευτρήσεως 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ 
  

Οικιστικά Σύνολα 

15 Αρχαιολογικός χώρος του πεδίου 

της μάχης των Πλαταιών 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ 
  

Αρχαιολογικές Θέσεις 

16 Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στη θέση 

"Πύργος" στο Καπαρέλλι Βοιωτίας 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ Καπαρέλλιον 
 

  

  

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2966&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=671910816&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=671910816&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=671910816&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=671910816&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3000&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3000&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2995&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2995&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2995&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3001&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3001&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3001&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2972&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2972&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2972&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2996&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2996&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2996&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2996&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2969&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2969&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2977&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2977&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2978&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2978&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2965&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1771282414&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1771282414&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1771282414&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2998&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2998&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3089&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3089&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=810132458&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=810132458&v17=
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Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θέσεις πολιτιστικού και ιστορικού 

ενδιαφέροντος, καθώς η ευρύτερη περιοχή γύρω από τη Θήβα αποτέλεσε κατά την αρχαιότητα πεδίο 

σημαντικών ιστορικών γεγονότων (Πλαταιές, Λεύκτρα) στον οποίο αναπτύχθηκαν οικισμοί (Αρχαία 

Θίσβη, Αρχαία Αλυκή), ιδρύθηκαν σημαντικά ιερά (Καβίρειο) και στη συνέχεια μοναστηριακά 

συγκροτήματα και εγκαταστάσεις της προβιομηχανικής εποχής (προβιομηχανικό συγκρότημα Θίσβης). 
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2.2.3 Ιστορική εξέλιξη της πόλης της Θήβας  

 

H βοιωτική Θήβα ιδρύθηκε πάνω σε σύστημα χαμηλών λόφων, που αποτελούν φυσική συνέχεια των 

υπωρειών του Kιθαιρώνα και του Eλικώνα. H ακρόπολή της, η Καδμεία, είχε μήκος 800 μ. και πλάτος 

περίπου 400. Βρισκόταν σε ίση σχεδόν απόσταση από τον Ευβοϊκό και τον Κορινθιακό κόλπο, σχεδόν 

στη μέση της αρχαίας Βοιωτίας και περιβαλλόταν από εύφορες πεδιάδες και ονομαστά βουνά, ενώ στις 

παρυφές της πόλης έρρεαν οι ποταμοί Iσμηνός και Δίρκη. Η πόλη ήταν συνεπώς προορισμένη να 

κυριαρχήσει καταρχήν στη Βοιωτία και ακολούθως να επεκτείνει την ισχύ και την επιρροή της στις 

γειτονικές της περιοχές. 

 

Η Προϊστορική Θήβα 

 

Η εγκατάσταση των πρώτων νεολιθικών κατοίκων ανιχνεύεται στους πρόποδες των λόφων που 

απαρτίζουν την Καδμεία και στο σημερινό οικισμό Πυρί. Κατά την πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλ. 

π.Χ.) αναπτύσσεται ο πρώτος οργανωμένος οικισμός πάνω στην ακρόπολη που χαρακτηρίζεται πυκνός 

και εκτεταμένος. Όταν ο οικισμός των χρόνων αυτών εκλείπει, τη θέση του παίρνει ο επίσης μεγάλος 

οικισμός της Μέσης Εποχής του Χαλκού (2000-1600 περ. π.Χ.). Κατά τον 14ο και 13ο αι. π.Χ. η Θήβα 

είναι ήδη ένα ισχυρό ανακτορικό κέντρο, εφάμιλλο των συγχρόνων του στο Αιγαίο και στην Εγγύς 

Ανατολή. Στο απόγειο της ακμής του, το κυρίως ανάκτορο με τα παραρτήματά του ήταν μεγαλύτερο 

των υπολοίπων ελλαδικών. Τη στιγμή της αιφνίδιας καταστροφής του διέθετε ένα πλήθος κτηρίων 

(ενδιαιτημάτων, εντευκτηρίων, αποθηκών, εργαστηρίων και αρχείων) απλωμένων στην ευρύχωρη 

ακρόπολη, η οποία ήταν τειχισμένη με κυκλώπειο τείχος. Σύμφωνα με την παράδοση, διέθετε επτά 

πύλες, παρόλο που αυτό δεν τεκμηριώθηκε από τις ανασκαφικές έρευνες. Μετά τη βίαια και απρόσμενη 

καταστροφή του μυκηναϊκού ανακτόρου, στα τέλη του 13ου αι. π.Χ., η προϊστορική πόλη επιβίωσε 

συρρικνωμένη σε μέγεθος για μερικές ακόμη δεκαετίες, σε μια περίοδο γενικής αναταραχής και 

μετακινήσεων. Στο χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται πάνω στο σύγχρονο πολεοδομικό ιστό, οι 

προϊστορικές θέσεις στην ακρόπολη της Καδμείας και στους κοντινούς λόφους (Καστέλι, Ισμήνιο, 

Κολωνάκι) καθώς και η πυκνότητα τους μέσα στον κεντρικό πυρήνα της ακρόπολης.  

Πηγή:Διαδραστικός χάρτης της Προϊστορικής Θήβας 

https://uvalibrary.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=2ce0aa08f4fa49cdae61d8db826556ee   

https://uvalibrary.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=2ce0aa08f4fa49cdae61d8db826556ee
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Η Θήβα των Ιστορικών Χρόνων ως την Ρωμαϊκή εποχή  

 

Η Καδμεία κατοικείται και πάλι με βεβαιότητα στην ύστερη γεωμετρική περίοδο. Τα ευρήματα των 

ανασκαφών, κυρίως σε νεκροταφεία στην ΒΑ και ΒΔ πλευρά της Καδμείας αποδεικνύουν ότι η πόλη 

των Θηβών αποτελούσε σημαντικό πολιτιστικό κέντρο, το σημαντικότερο της Βοιωτίας, και είχε 

αναπτύξει σημαντικά εργαστήρια κεραμικής, κοροπλαστικής και μεταλλοτεχνίας. Παράλληλα κοντά 

στην Καδμεία δημιουργούνται λατρευτικοί χώροι και τα πρώτα ιερά, που συνδέονται με σημαντικά 

πρόσωπα της μυθολογίας και του δωδεκάθεου. Ο «Οίκος του Ηρακλέους», που αποκαλύφθηκε στη 

νοτιοδυτική πλευρά της ακρόπολης επιβεβαιώνει πως η λατρεία του Ηρακλή και των παιδιών του 

εγκαθιδρύθηκε στη Θήβα στα τέλη του 8ου αι. π.Χ., όπως και ο πρώτος ναός του Απόλλωνα στο λόφο 

του Ισμηνίου, στα νοτιοανατολικά της Καδμείας, επιβεβαιώνει τη σύνδεση της πόλης με τον Θεό.  

 

Για τη Θήβα των αρχαϊκών χρόνων τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται κυρίως από τα νεκροταφεία 

της. Για τη Θήβα των κλασικών χρόνων, φαίνεται ότι η πόλη δεν περιοριζόταν μόνο στον χώρο της 

Καδμείας. Απλωνόταν σε μεγάλη έκταση στη γύρω από αυτήν περιοχή και διέθετε και δεύτερο 

οχυρωματικό περίβολο μήκους 7 χλμ. Ο Παυσανίας, κατά την περιήγησή του στην πόλη των Θηβών, 

είδε και περιέγραψε πολλά ιερά και δημόσια οικοδομήματα, τα οποία είχαν ιδρυθεί κατά τους 

κλασικούς χρόνους. Τα σημαντικότερα ήταν το Ιερό του Ισμηνίου Απόλλωνος το οποίο ασκούσε 

επιρροή πέρα από τα όρια της Βοιωτίας και το Καβίρειο, αφιερωμένο στην μυστηριακή λατρεία των 

Καβείρων και σε απόσταση 8 χλμ. δυτικά της πόλης.  

 

Ωστόσο, τα οικιστικά κατάλοιπα της κλασικής περιόδου σώζονται συνήθως σε επίπεδο θεμελίωσης, με 

αποτέλεσμα να μην παρέχουν επαρκή στοιχεία για τη χρήση και τη λειτουργία τους και για την 

ανασύσταση της τοπογραφίας της «πόλης – κράτους». Άλλωστε, η «κλασική πόλη» ισοπεδώθηκε 

ολοσχερώς και οι κάτοικοί της εξανδραποδίστηκαν με την εισβολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 335 

π.Χ. Στη συνέχεια, η Θήβα μετατρέπεται σε έρημη πόλη. Η ανοικοδόμησή της ξεκίνησε, με 

πρωτοβουλία του βασιλιά της Μακεδονίας Κάσσανδρου, με προτεραιότητα τον περίβολο της κάτω 

πόλεως, ο οποίος έχει ανιχνευθεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Στη συνέχεια, η ανοικοδομημένη πόλη 

χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 287 π.Χ. ως βάση των μακεδονικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η 

ελληνιστική Θήβα φαίνεται ότι έχει ανακάμψει ως οργανωμένη πόλη, ωστόσο, τα αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα αυτής της εποχής είναι κατά κανόνα αποσπασματικά. Κατά την περίοδο της ρωμαιοκρατίας, 

η παρακμή και η ένδεια είναι σαφείς, όπως τεκμηριώνεται από τα ανασκαφικά δεδομένα κυρίως από τα 

νεκροταφεία.  

 

Η Βυζαντινή και μεσαιωνική Θήβα  

 

Η Θήβα κατά τη βυζαντινή περίοδο αναδείχτηκε σε σημαντικό οικονομικό και διοικητικό κέντρο του 

κεντρικού Ελλαδικού χώρου, κυρίως από τον 9ο αι μ.Χ., οπότε ορίστηκε πρωτεύουσα του θέματος της 

Ελλάδας, θέση που διατήρησε μέχρι τα τέλη του 12ου αι μ.Χ. Την περίοδο αυτή η πόλη απέκτησε 

χαρακτήρα αστικού κέντρου με μεγάλη δημογραφική ανάπτυξη, αξιόλογη οικοδομική δραστηριότητα, 

αύξηση της παραγωγής και του εμπορίου και μεγάλες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Στην ανάπτυξη του 

εμπορίου σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι βενετοί έμποροι, οι οποίοι ήταν μόνιμα εγκατεστημένοι εκεί. 

 

Η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή της Θήβας από τα μέσα του 11ου αι μ.Χ. έως και την περίοδο της 

Φραγκοκρατίας ήταν αναμφίβολα η μεταξουργία. Οι πηγές αναφέρονται με θαυμασμό για την 

«ιστουργικήν κομψότητα» των χρωματιστών μεταξωτών υφαντών της Θήβας («χρωματουργείν 

ευφυώς»). Η ποιότητα του θηβαϊκού μεταξιού συνδέεται πιθανότατα με την παρουσία εβραϊκής 



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Διαγνωστική Προσέγγιση και Πλαίσιο Δράσης 

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 13 

κοινότητας, η οποία ήταν εγκατεστημένη στην πόλη από τις αρχές του 12ου αι μ.Χ. Εργαστήρια 

επεξεργασίας και κυρίως βαφής μεταξωτών υφασμάτων έχουν εντοπιστεί σε δύο σημεία εκτός της 

Καδμείας, το ένα από τα δύο στη δυτική κλιτύ, στη συνοικία Εβραίικα. Από τα άλλα εργαστήρια που 

υπήρχαν έχουν εντοπιστεί δύο, το πρώτο στην περιοχή της Παναγίας της Λότζιας, εντός της Καδμείας, 

το οποίο παρήγαγε αντικείμενα μεταλλοτεχνίας και το δεύτερο, ένα εργαστήριο κεραμικής, το οποίο 

εντοπίστηκε στα Νοτιοανατολικά της Καδμείας. 

 

Η πόλη διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τη μορφή που είχε ήδη από τους αρχαίους χρόνους. Το κεντρικό 

οικοδομικό σύνολο εξακολουθούσε να είναι η Καδμεία, ενώ ο πληθυσμός κατοικούσε και εκτός της 

Καδμείας, στους γύρω λόφους και σε περιφερειακούς οικισμούς. Ως προς την οχύρωση της πόλης, τα 

ανασκαφικά δεδομένα είναι αποσπασματικά και η απουσία μελέτης δεν επιτρέπει την ακριβέστερη 

χρονολόγησή τους, ωστόσο φαίνεται ότι αυτή θα ακολουθούσε το φρύδι του λόφου. Το καλύτερα 

διατηρημένο τμήμα της μεσαιωνικής οχύρωσης αποτελεί ο Πύργος του Σεντ Ομέρ, ο οποίος σύμφωνα 

με την επικρατέστερη άποψη αποτελεί τμήμα του κάστρου, πιθανότατα το ακροπύργιο. Η ονομασία του 

προήλθε από το όνομα του κτήτορα, Νικόλαου Β΄ Σεντ Ομερ (Nicholas II de Saint Omer). Ο Πύργος 

είναι ορατός εντός του σύγχρονου περιβόλου του Αρχαιολογικού Μουσείου  

 

Αντίστοιχα πενιχρή εικόνα έχουμε και για τον οικιστικό ιστό της πόλης. Στο κέντρο της Καδμείας, στην 

πλατεία του Αγίου Γεωργίου, επί της οδού Πινδάρου αποκαλύφθηκε ένα εντυπωσιακό μεσοβυζαντινό 

οικοδόμημα, πιθανότατα του 12ου αιώνα, ορθογώνιας κάτοψης και γενικών διαστάσεων 10x15 μ., που 

έχει ερμηνευθεί ως δημόσιο κτίριο, η χρήση του ωστόσο παραμένει αδιάγνωστη. Παράλληλα, η 

σημασία του νερού και το σύστημα υδροδότησης της πόλης είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα. Στις όχθες του 

Ισμηνού ποταμού που διατρέχει το ανατολικό τμήμα της πόλης, είναι γνωστό μέσα από γραπτές πηγές 

και από περιγραφές περιηγητών ότι λειτουργούσαν πολυάριθμοι υδρόμυλοι. Κατάλοιπα ενός 

υδρόμυλου αποκαλύφθηκαν πρόσφατα πλάι στην κοίτη του ποταμού. 

 

Τέλος, από τη βυζαντινή περίοδο δεν σώζεται σχεδόν κανένας ναός ακέραιος. Ωστόσο, η αρχαιολογική 

έρευνα, έχει φέρει στο φως στοιχεία για την ύπαρξη τουλάχιστον 24 ναών, η ανέγερση των οποίων 

ανάγεται στη βυζαντινή περίοδο. Οι περισσότεροι από αυτούς εντοπίζονται εντός της Καδμείας. Από 

αυτούς οι σημαντικότεροι είναι ο Ι.Ν Αγίου Γρηγορίου, ο οποίος βρίσκεται σε οικόπεδο στα ΝΑ της 

Καδμείας (συμβολή των οδών Δίρκης και Πελοπίδου)3 και ο Ι.Ν του Ευαγγελιστή Λουκά κοντά στο 

λόφο Ιγγλέση, αν και ο σημερινός ναός είναι αυτός που ανοικοδομήθηκε το 1863.  

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι κυρίαρχη προσωπικότητα του β΄ μισού του 12ου αιώνα στη Θήβα 

υπήρξε ο περίφημος ανθρωπιστής μητροπολίτης Ιωάννης Καλοκτένης4, ο οποίος αγαπήθηκε από το λαό 

και τιμάται μέχρι σήμερα ως ο πολιούχος άγιος της πόλης. Η εκκλησία που είναι αφιερωμένη στη 

μνήμη του βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Θήβας, στη θέση παλαιότερου ναού, ο οποίος 

καταστράφηκε από τους σεισμούς το 1900. Επίσης, από τους ναούς της πόλης που έχουν ανασκαφεί και 

έχει διαπιστωθεί ότι λειτουργούσαν κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνα, δύο ναοί με εξαιρετικό 

τοιχογραφικό διάκοσμο συνδέονται με τον Καλοκτένη  

 

 
3 Σύμφωνα με τη σωζόμενη κτητορική επιγραφή κτίστηκε το έτος 872/3. Από το ναό που θα είχε εξαιρετικά 

μεγάλο μέγεθος έχει ανασκαφεί ένα μικρό μόνο τμήμα, καθώς η συνέχειά του βρίσκεται κάτω από την οδό 

Δίρκης. Σήμερα στη θέση των ερειπίων του έχει ανεγερθεί ένα μονόχωρο ναΰδριο του 19ου αι. που τιμάται στη 

μνήμη του Αγίου Βασιλείου. 
4 Ο Μητροπολίτης συνέβαλλε στην κατασκευή σημαντικών κτηρίων κοινής ωφελείας μεταξύ των οποίων και 

πτωχοκομείο, νοσοκομείο και υδραγωγείο, οι λεγόμενες «καμάρες» που έφερε νερό στο εσωτερικό της Καδμείας 

από το λόφο του Κολωνακίου. 
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Η Θήβα των νεότερων χρόνων 

 

Στους νεότερους και τους σύγχρονους χρόνους (από τον 16ο αιώνα μ.Χ. και εξής), η Θήβα, αλλά και η 

Βοιωτία γενικότερα, αποτελώντας σημαντικό οικονομικό και διοικητικό κέντρο μιας ευρύτερης 

περιοχής, συγκέντρωνε πληθυσμό από την εγγύς ύπαιθρο χώρα αλλά και από μακρινές περιοχές, κυρίως 

νομαδικούς και περιπλανώμενους (προσφυγικούς) πληθυσμούς -Αρβανίτες, Εβραίους, Αρμένιους, 

Τσιγγάνους, Βλάχους, Σαρακατσάνους, Μικρασιάτες, μέχρι τους σημερινούς, μετά το 1990, 

οικονομικούς μετανάστες από τα Βαλκάνια και την Ασία- που έβρισκαν εκεί τόπο προσωρινής ή 

μόνιμης εγκατάστασης5. 

 

Οι Αρβανίτες, εγκαθίστανται στην πόλη της Θήβας σταδιακά προερχόμενοι από τα γύρω αρβανίτικα 

χωριά της Αττικο-Βοιωτίας. Στη συνέχεια, η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στη Θήβα 

«ενίσχυσε τις τάσεις αστικοποίησης» με τη δραστηριοποίηση τους στο εμπόριο, στη βιοτεχνία αλλά και 

στη διάδοση και ανάπτυξη νέων καλλιεργειών Οι Τσιγγάνοι στη μεταπολεμική περίοδο εγγράφονται 

στην τοπική αγορά εργασίας ως εποχιακοί εργάτες, μικροπωλητές και μουσικοί.6 Τέλος, οι Βλάχοι και 

οι Σαρακατσάνοι επηρέασαν την οικονομική και κοινωνική οργάνωση της Θήβας και συνέβαλλαν με 

τον δικό τους τρόπο ο καθένας στην σημερινή ταυτότητα της πόλης. Ο αστικός χώρος της Θήβας 

αποτελεί πλέον για τους πληθυσμούς αυτούς τον δικό τους τόπο, ο οποίος οργανώνεται, ονοματίζεται 

και σηματοδοτείται μέσα από το δικό τους πολιτισμικό σύστημα. 

 

Παράλληλα, ο αστικός χαρακτήρας της πόλης διαμορφώνεται σταδιακά, από τα μέσα του 19ου αιώνα 

με την ανάπτυξη ενός βιοτεχνικού και οικονομικού-εμπορικού κέντρου που βρίσκεται στα χέρια αστών 

που ασχολούνται με το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τα ελευθέρια επαγγέλματα. Ωστόσο, μέχρι την 

περίοδο 1960-70 δεν υπάρχει σαφής χωρική διάκριση ανάμεσα στο «αγροτικό» και το «αστικό», καθώς 

η πόλη της Θήβας σημαδεύεται έντονα από την ύπαιθρο χώρα και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν 

χώρα σε αυτή.  

 

  

 
5 Ανδρομάχη Οικονόμου «Από το νομαδισμό στην αστικοποίηση: κοινωνική και πολιτισμική οργάνωση του αστικού 

επαρχιακού χώρου» σελ. 49- στο «Μετασχηματισμοί του χώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις». Εκδ. 

Νήσος. 
6 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. «Το Κατοικείν των Τσιγγάνων στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Θήβας». Ε. 

Καραθανάση. Διδακτορική διατριβή, Απρίλιος, 1996. ΕΜΠ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών. Τμήμα 

Πολεοδομίας και Χωροταξίας.  
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2.2.4 Πολιτιστικές Υποδομές και Επενδύσεις  

 

Η πόλη της Θήβας διαθέτει επαρκείς δημόσιες υποδομές στον Τομέα της Πολιτισμού και της αναψυχής. 

Η πλέον εξέχουσα υποδομή και αυτή που αποτελεί αδιαμφισβήτητο πόλο προσέλκυσης επισκεπτών 

στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας. Το Μουσείο στη 

σημερινή του μορφή προέκυψε μετά από ένα μεγάλο σε διάρκεια πρόγραμμα που περιλάμβανε: α) την 

επέκταση του υφιστάμενου κελύφους, β) τη διατήρηση και ανάδειξη των αρχαίων καταλοίπων που 

εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες αυτές, γ) τη στερέωση και ανάδειξη του μεσαιωνικού πύργου, δ) την 

επανέκθεση της μόνιμης συλλογής, ε) τη δημιουργία περιεχομένου και την ανάπτυξη ψηφιακών 

εφαρμογών και στ) την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων. Πρόκειται για μία 

υποδειγματική υποδομή που κέρδισε γρήγορα αναγνωσιμότητα και επαινέθηκε για τον ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό του.  

 

 

 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας αποτελεί συγχρόνως μία πολιτιστική επένδυση αναπτυξιακού 

χαρακτήρα για την πόλη, καθώς η σημασία του έργου αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και για το 

λόγο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών έως και την ψηφιακή του 

υπόσταση από όλα τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα από το 1994 έως το 2013 με 

πόρους που αγγίζουν τα 14,3 εκατ. ευρώ. 

 

Άλλες σημαντικές υποδομές στον τομέα του Πολιτισμού είναι οι εξής: 

- Το Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Θήβας. Το κτήριο αποτελεί ιδιοκτησία και έδρα της ΔΗ.ΚΕ.Θ. 

(Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήβας) Στο κτήριο λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες 

εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη από διάφορους φορείς. Οι αίθουσες 

παραχωρούνται δωρεάν σε συλλόγους και πολιτιστικούς φορείς της πόλης. Στο χώρο του κτηρίου, 

λειτουργεί χειμερινός κινηματογράφος υπό την Δ/νση της ΔΗΚΕΘ. Επιπλέον, το ίδιο το κτίριο 

ενσωματώνει αυτόνομα, σε ημιυπαίθριους χώρους αρχαιότητες, οι οποίες ήρθαν στο φως κατά την 

ανέγερσή του και εναλλακτικά προβάλλονται και είναι ορατές, τόσο από τους εσωτερικούς 

κεντρικούς χώρους όσο και από τον ελεύθερο-ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, οπότε και αποτελεί 

χώρο ενδιαφέροντος. Επίσης, στο ισόγειο του κτιρίου (αίθουσα Αλκμήνη), εγκαταστάθηκε η 

εικονική αναπαράσταση του Μυκηναϊκού Ανακτόρου της Θήβας. 
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- Το Πνευματικό Κέντρο  

- Η Δημοτική Βιβλιοθήκη  

- Το Δημοτικό Ωδείο Θήβας. Λειτουργεί υπό την Δ/νση της ΔΗΚΕΘ παρέχοντας υπηρεσίες σε 

περίπου 170 παιδιά. 

- Ο Θερινός Κινηματογράφος «Σόνια». Αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Θηβαίων και παραχωρείται 

η χρήση του στην ΔΗΚΕΘ με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 259 παρ. 6 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).  

 

Επίσης, κύριοι φορείς προώθησης και διαχείρισης των πολιτιστικών υποδομών και εκδηλώσεων από 

την πλευρά του Δήμου είναι τα δυο δημοτικά νομικά πρόσωπα: 

- ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ) και  

- η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ) η οποία οργανώνει και έχει την 

ευθύνη των περισσότερων πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Θήβα. 

 

Σε γενικές γραμμές, οι χώροι των πολιτιστικών εκδηλώσεων συγκεντρώνονται στην Καδμεία και στην 

ενότητα «Μουσείο – Ωδείο / Αμφείο – Συνεδριακό Κέντρο», όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

Παράλληλα, οργανώνονται εκδηλώσεις και σε υπαίθριους χώρους, από τους οποίους οι σημαντικότεροι 

είναι το ανοικτό Θέατρο στο δάσος Μοσχοποδίου, χωρητικότητας 2.000 θέσεων και ο υπαίθριος χώρος 

στην Αγ. Τριάδα για τον Βλάχικο Γάμο. 

 

Στους νέους και υπό επισκευή / ολοκλήρωση ή απόκτηση χώρους για πολιτιστικές δραστηριότητες 

συμπεριλαμβάνονται:  

- το Πνευματικό Κέντρο στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου,  

- η Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο παλιό κτίριο της ΔΕΗ, 

- το Λαογραφικό μουσείο πίσω από την Οιδιπόδεια Κρήνη. 

 

Τέλος και συμπληρωματικά και προς τα ανωτέρω θα πρέπει να αναφερθούν ξεχωριστά δύο σημαντικές 

αναπτυξιακές παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού, οι οποίες έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα 

της ζωής και την συνολική βελτίωση του περιβάλλοντος. Αναφέρονται στην ενότητα αυτή, επειδή 

χωροθετούνται στο ιστορικό κέντρο της Καδμείας και συνδέονται άμεσα με τον υποδομές και τις θέσεις 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  

 

- Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοιχτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος 

Χρυσορρόα της Θήβας 

 

Το έργο, προϋπολογισμού 1,8 εκ. ευρώ αφορούσε τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου κατά μήκος 

του ρέματος Χρυσορρόα συνολικού εμβαδού 20.950 τ.μ., ο οποίος χωροθετείται σε εγγύτητα με τις 
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Ηλέκτρες Πύλες αλλά δεν είχε καμία ιδιαίτερη χρήση και παρουσίαζε εγκατάλειψη ενώ ταυτόχρονα 

καταλαμβανόταν από αυθαίρετες χρήσεις. Η διαμόρφωση ήταν συμβατή με τις αρχές, τους τρόπους και 

τα υλικά κατασκευής του βιοκλιματικού αστικού σχεδιασμού. Το έργο βραβεύθηκε το 2016 «Best City 

awards» 7αποκατέστησε το τοπίο και την λειτουργία του άλλοτε πράσινου κοινόχρηστου χώρου σε όλη 

την ανατολική Καδμεία, αλλάζοντας παράλληλα τις κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασίας – αερισμού) 

και στην ευρύτερη πυκνοδομημένη περιοχή της Κεντρικής Πόλης. 

 

- Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων 

 

Το έργο προϋπολογισμού 4,7 εκ. αφορούσε την ανάπλαση – διαμόρφωση ολόκληρη της οδού 

Επαμεινώνδα του κεντρικού πεζόδρομου της πόλης που διασχίζει το κέντρο της Θήβας (από το μνημείο 

Επαμεινώνδα έως το Συνεδριακό κέντρο) και ορισμένων εκ των καθέτων σε αυτήν δρόμων, σε βάθος 

ενός οικοδομικού τετραγώνου, συνολικής επιφανείας περίπου 16.260 τ.μ. Περιλάμβανε νέα δίκτυα 

ομβρίων και ηλεκτροφωτισμού, επιστρώσεις, φυτεύσεις καθώς και αστικό εξοπλισμό.  

 
  

 
7 https://koropoulisgroup.gr/project/βιοκλιματική- αναβάθμιση-του -δημόσιο/  

https://koropoulisgroup.gr/project/βιοκλιματική-%20αναβάθμιση-του%20-δημόσιο/


Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Διαγνωστική Προσέγγιση και Πλαίσιο Δράσης 

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 18 

 

2.2.5 Πολιτιστικές Δράσεις και Θεσμοί  

 

Στον Τομέα του δράσεων και εκδηλώσεων Πολιτισμού που έχει σχεδιάσει και οργανώσει το Υπουργείο 

Πολιτισμού, η ΕΦΑ Βοιωτίας έχει ξεκινήσει να οργανώνει τους «Πολιτιστικούς Περίπατους στη 

Θήβα», καταρχάς με τη δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού. Επίσης κατά τη διάρκεια των 

ετήσιων ευρωπαϊκών εορτασμών με θέμα «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» και «Περιβάλλον και 

Πολιτισμός» διοργανώνει προγράμματα περιηγήσεων στην πόλη των Θηβών και θεματικά αφιερώματα, 

ώστε να γίνουν γνωστοί στο κοινό οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία και να συσφιχθούν οι δεσμοί 

ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. 

 

 
 

Επιπλέον, πολλοί είναι οι φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με μορφή συλλόγων, συνεταιρισμών, 

επιμελητηρίων και ενώσεων και οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το σύνολο των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων του Δήμου Θήβας. 

 

Στον τομέα του Πολιτισμού, ο Δήμος Θήβας οργανώνει κάθε έτος, από τα μέσα Αυγούστου έως τα 

μέσα Σεπτεμβρίου, τα «Πινδάρεια», προς τιμή του ποιητή Πινδάρου. Τα «Πινδάρεια» περιλαμβάνουν 

ποικίλες εκδηλώσεις, όπως θέατρο αρχαίου δράματος, μουσικές, συναυλίες, χορευτικά, κ.λπ. που 

πραγματοποιούνται στο ανοικτό Θέατρο Μοσχοποδίου. Παράλληλα, έχουν ιδρυθεί αρκετοί 

πολιτιστικοί σύλλογοι, όπως το Λύκειο Ελληνίδων, ο Σύλλογος «Λάϊος»8, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

«Τερψιχόρειον», η Ένωση Μικρασιατών Θήβας που δραστηριοποιούνται σε ανάλογες εκδηλώσεις. 

 
8 Ο Σύλλογος Πολιτιστικής Ανάπτυξης «Λάιος» ιδρύθηκε το 1982 από μια ομάδα νέων που ήθελαν να 

συνεισφέρουν με τον δικό τους τρόπο στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Ο «Λάιος» συνεχίζει την έντονη 

πολιτιστική δραστηριότητά του με ποικίλες δραστηριότητες, όπως εκμάθηση παραδοσιακών χορών, εκθέσεις, 

θέατρο και μουσική. Συμμετέχει σε πλήθος εκδηλώσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
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Επιπλέον, το χορωδιακό φεστιβάλ αποτελεί ένα καλλιτεχνικό γεγονός που πραγματοποιείται με 

ελληνικές και ξένες συμμετοχές κάθε χρόνο στα μέσα της άνοιξης. Ξεκίνησε στη Θήβα το 1992 και 

θεωρείται σημαντική πολιτιστική εκδήλωση για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Η εκδήλωση 

συνδιοργανώνεται από το Πνευματικό Κέντρο και το σύνολο των χορωδών. Η μικτή χορωδία 

αποτελείται από 45 μέλη και είναι αρκετά δραστήρια, καθώς παρουσίασε συναυλίες στη Φιλιππούπολη 

(Βουλγαρία), στην Οδησσό (Ουκρανία), στη Λεμεσό (Κύπρος), στην Καρίνθια (Αυστρία), στο Ρέτζιο 

(Καλαβρία) και αλλού, με μεγάλη επιτυχία.  

 

Ωστόσο, το σημαντικότερο έθιμο της πόλης και με σημαντική αναγνωρισιμότητα εκτός των ορίων της 

Βοιωτίας είναι ο Βλάχικος Γάμος, ο οποίος εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. το 20189. Πρόκειται για ανοιξιάτικο ευετηρικό, ευγονικό δρώμενο το 

οποίο επιτελείται την περίοδο των Απόκρεων, και συγκεκριμένα την Κυριακή της Τυρινής, και 

κορυφώνεται την Καθαρή Δευτέρα. Παρουσιάζεται ως σάτιρα ενός παραδοσιακού γάμου, ως εικονικός 

ποιμενικός γάμος, ως μια γαμήλια τελετουργία, η οποία συνίσταται από επιμέρους τελετουργικές 

πράξεις και στην οποία παλαιότερα συμμετείχαν μόνο άντρες σε όλους τους πρωταγωνιστικούς και 

δευτερεύοντες ρόλους. Αρμόδιοι φορείς για το έθιμο αυτό είναι ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βλάχικου 

Γάμου Θήβας και ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (έδρα το Πνευματικό Κέντρο Θήβας)10. 

 

 
Το έθιμο του Βλάχικου Γάμου τελείται στην πόλη της Θήβας από τα μέσα του 19ου αι. και μέχρι 

σήμερα κάθε χρόνο σε αναβιωμένη εκδοχή. Το έθιμο έχει αρχαίες καταβολές στη διονυσιακή λατρεία, 

η οποία ήταν εξαιρετικά διαδεδομένη στην περιοχή της Θήβας (και της Βοιωτίας) και συνδέεται με την 

έλευση και εγκατάσταση των πρώτων ομάδων Βλάχων στον αστικό χώρο της Θήβας και στη συνέχεια 

των Σαρακατσάνων που εντάχθηκαν και αυτοί ως ομάδα στην τελετή του εθίμου. Κατά συνέπεια η 

σημασία του είναι μεγάλη καθώς, τόσο στη δημιουργία όσο και στην εξέλιξή του, το έθιμο έχει 

ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά των κατοίκων της Θήβας, τις ιδιαιτερότητές τους αλλά και την 

ιστορική μνήμη των αρχαίων καταβολών. Αποτελεί ένα συνδετικό στοιχείο ενότητας της πόλης και των 

μελών της κοινότητας και αντικατοπτρίζει, πέραν των άλλων, την ανάγκη συνύπαρξης διαφορετικών 

ομάδων (Βλάχοι-Σαρακατσάνοι-Μικρασιάτες-Αρβανίτες). Για τη σύγχρονη Θηβαϊκή κοινωνία ο 

Βλάχικος Γάμος ως μέρος των εκδηλώσεων της Αποκριάς, αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση και 

 
9 http://ayla.culture.gr/vlahikos-gamos-thivas/  
10 ο.π 

Ο ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

http://ayla.culture.gr/vlahikos-gamos-thivas/
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θεωρείται μία καλή αφορμή για την ανάδειξη της πόλης ως τουριστικού προορισμού, γεγονός που 

τονώνει την τοπική οικονομία. 

 

Τέλος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρακατσαναίων επαρχίας Θήβας, «ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ», που ιδρύθηκε 

από το 1991, είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Με δική του πρωτοβουλία δημιουργήθηκε η μουσειακή 

αναπαράσταση της σαρακατσάνικης καλύβας (κονάκι) σε περίοπτη θέση στο χώρο του συλλόγου και η 

οργάνωση συλλογής και έκθεσης με αντικείμενα καθημερινής χρήσης (φορεσιές, κοσμήματα, 

φωτογραφίες κ.ά.) που σε συνδυασμό με άλλες δράσεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της συλλογικής, 

ιστορικής τους μνήμης και της πολιτισμικής τους ταυτότητας 
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2.3 Το Ιστορικό της Πολεοδομικής Οργάνωσης της Θήβας  

 

Η νεότερη πόλη τη Θήβας, με κέντρο ήδη από την αρχαιότητα την Καδμεία, αποκτά πρώτη φορά 

ρυμοτομικό σχέδιο επί Όθωνα (1833 – 1862), με χαρακτηριστικό τους φαρδείς διασταυρούμενους 

δρόμους, τη σημαντική έκταση πρασίνου και την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, προσεγγίζοντας 

το Ιπποδάμειο σύστημα χωρίς ωστόσο να υπακούσει αυστηρά σε αυτό. Έκτοτε, και μέχρι το 1927 που 

εγκαταστάθηκαν Μικρασιάτες πρόσφυγες στα βόρεια της Καδμείας, δεν είχε γίνει καμία πολεοδομική 

μεταβολή. 

 

Το 1932 η Θήβα χαρακτηρίζεται οικισμός με ρυμοτομικό σχέδιο προ το 1923 και αποκτά ρυμοτομικό 

σχέδιο και ο προσφυγικός οικισμός. Παράλληλα εγκρίνεται και σχέδιο για την περιοχή Νέα Θήβα. Στις 

αρχές της δεκαετίας 1960 εντάσσεται στο σχέδιο πόλης άλλη μία περιοχή, ο μικρός οικισμός Κοντινό, 

ενώ τη δεκαετία αυτή ασκούνται έντονες οικιστικές πιέσεις, λόγω της βιομηχανικής ανάπτυξης της 

ευρύτερης περιοχής, με αποτελέσματα την οικοπεδοποίηση πολλών γεωργικών εκτάσεων. Ο 

ουσιαστικός πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης ξεκίνησε το 1966 και ολοκληρώθηκε το 1977 με τη 

ρυθμιστική μελέτη. Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επέκταση του σχεδίου πόλης και 

στις άλλες συνοικίες, ζώνες ανάπλασης και ανάπτυξης, ελεύθερους χώρους, προστασία των 

αρχαιολογικών χώρων, κ.λπ. Τέλος, το 1987 εγκρίθηκε το πρώτο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Θήβας με 

την καθιέρωση χρήσεων γης, πυκνοτήτων και άλλων ρυθμίσεων. 

 

Σήμερα, η διάρθρωση του χώρου και η χρήση της γης ανταποκρίνεται στο συμπαγές πρότυπο 

ανάπτυξης της κατοίκησης και των οικισμών, με βάση τους συνεκτικούς πυρήνες των «ιστορικών» 

οικισμών της περιοχής (Θήβα και οικισμοί πριν το 1923) και τα δίκτυα επικοινωνίας τόσο μεταξύ τους 

όσο και με τον «έξω» απ’ αυτούς ευρύτερο χώρο (Αθήνα – Χαλκίδα – Λιβαδειά – Λαμία κλπ.). Στο 

πρότυπο αυτό, γύρω από την πόλη επικρατεί η γεωργική δραστηριότητα και οι φυσικές περιοχές, 

δασικές ή υδάτινες. Η σημαντικότερη παρέκκλιση στο γενικό αυτό κανόνα αφορά τις εκτεταμένες 

γραμμικές αναπτύξεις βιομηχανικών παραγωγικών εγκαταστάσεων κατά μήκος των «εθνικών οδικών 

αξόνων» που συνδέουν την περιοχή με την Αθήνα και ιδιαίτερα των αξόνων που συγκλίνουν στην πόλη 

της Θήβας. 
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2.4 Η Δομή της σύγχρονης πόλης 

 

Η πόλη οργανώνεται σε επτά συνοικίες, από τις οποίες, οι παλαιότερες είναι το Πυρί, οι Αγ, Θεόδωροι, 

ο Συνοικισμός και το Κολωνάκι. Το οικιστικό σύστημα του Δήμου λειτουργεί στο πρότυπο της 

συμπαγούς πόλης με αστικό κέντρο την Καδμεία και περιφερειακούς όλους τους λοιπούς οικισμούς, 

όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια. Η οριοθέτηση μεταξύ τους γίνεται τις περισσότερες 

φορές μέσω των οδικών αξόνων. Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η γενική χωρική οργάνωση 

της πόλης καθώς και η θέση και έκταση της Καδμείας σε σχέση με τους υπόλοιπους έξι συνοικισμούς. 

 

 
 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται συνοπτικά η φυσιογνωμία των συνοικιών:  

 

Συνοικισμός (Παλαιός & Nέος): Ο συνοικισμός απλώνεται ανατολικά του λόφου του Aμφείου. Ο 

παλαιός Συνοικισμός που στέγασε τους Μικρασιάτες πρόσφυγες μετά το 1922 είναι σήμερα σχεδόν 

εγκαταλειμμένος από το προσφυγικό στοιχείο καθώς οι αντικειμενικές συνθήκες δεν επέτρεψαν 

οποιαδήποτε βελτίωσή του. Στο νέο Συνοικισμό οικοδομήθηκαν νεότερα και καλύτερα σπίτια όσων 

προσφύγων κατάφεραν να ορθοποδήσουν. Στη συμβολή του Παλαιού και Νέου Συνοικισμού και κοντά 

στο σιδηροδρομικό σταθμό εντοπίστηκε τμήμα του θεάτρου του Σύλλα, το οποίο λέγεται ότι ανήγειρε ο 

ίδιος, από το υλικό του θεάτρου του Διονύσου που ο ίδιος προηγουμένως είχε καταστρέψει11. Στη 

συνοικία υπάρχουν οι Ι.Ν Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και η μικρή εκκλησία της Αγίας 

Παρασκευής. 

 

 
11 Ο ανασκαφέας Κεραμόπουλος εντόπισε σε άλλη θέση ένα από τα ειδώλια του Θεάτρου καθώς το δομικό υλικό 

του είχε χρησιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό. Στη θέση έχει εντοπιστεί τμήμα του περιβόλου και κανένα ίχνος 

κινητών ευρημάτων. 
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Άγιοι Θεόδωροι: Πρόκειται για την πρώτη συνοικία κατά την είσοδο στην πόλη από την Αθήνα ή την 

Χαλκίδα. Στην περιοχή είχαν εγκατασταθεί κατά τους νεότερους χρόνους αλβανόφωνοι που 

ασχολούνταν με την γεωργία. Η περιοχή είχε άφθονο νερό από την αρχαιότητα έως και τα νεότερα 

χρόνια. Σήμερα, είναι ορατή από το δρόμο η λεγόμενη Οιδιπόδεια κρήνη, η οποία αφορά νεότερη 

κρηνική κατασκευή (1902), όπως και ο νερόμυλος του Βυλλιώτη, που είναι σε ερειπιώδη μορφή. Στην 

κεντρική πλατεία υπάρχει κατακόμβη πρωτοχριστιανικών χρόνων που διατηρείται στον νεότερο Ι.Ν. 

Αγ. Θεοδώρων, ο οποίος οικοδομήθηκε στη θέση παλαιότερου. Επίσης, στα ανατολικά της συνοικίας, 

εφάπτεται η νέα συνοικία «Κοντίτο» που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια για να φιλοξενήσει τους 

αστέγους της πόλης. 

 

Τάχι: («Προάστιου των Ποτνίων»). Η περιοχή έχει ταυτιστεί με τις αρχαίες Ποτνιές, δορυφορικό 

οικισμό των Θηβών, που αναφέρονται από τον περιηγητή Παυσανία και στις οποίες λατρεύονταν οι 

Πότνιες θεές Δήμητρα και Κόρη, ο Διόνυσος και ο τοπικός ήρωας Γλαύκος Ποτνιεύς. Στους νεότερους 

χρόνους, οικοδομήθηκαν συγκροτήματα εργατικών κατοικιών και έκτοτε η περιοχή συνεχίζει να 

αναπτύσσεται ως περιοχή κατοικίας. 

 

Το Πυρί, ήταν παλιό ελληνόφωνο χωριό με έθιμα των αρχαίων Βοιωτών, το οποίο εκτείνεται πίσω από 

το λόφο του Αμφείου, με τους τάφους του Ζήθου και του Αμφίωνος. Από αυτό το σημείο αρχίζει η 

συνοικία του Πυρίου. O κεντρικός δρόμος της συνοικίας οδός Αγίου Αθανασίου αποτελεί την έξοδο της 

πόλης προς τη Λιβαδειά, την Αλίαρτο, Ορχομενό, Χαιρώνεια και τους Δελφούς. 

 

Το Κολωνάκι και η συνοικία Πινδάρου είναι νεότερες περιοχές που δημιουργήθηκαν λόγω της 

ανάπτυξης της πόλης που προκλήθηκε από τη βελτίωση – εξέλιξη της διασύνδεσης της πόλης, με 

Αθήνα – Λαμία και Λιβαδειά (Εθνικοί οδικοί άξονες Θήβας – Αθηνών – Λαμίας και Θήβας – 

Λιβαδειάς). 

 

Καδμεία: Αποτελεί την ιστορική ακρόπολη και το κέντρο της σύγχρονης πόλης της Θήβας. Αυτή 

εκτείνεται στις υπώρειες και τους λόφους που την περιβάλλουν με προσανατολισμό τη Θηβαϊκή 

πεδιάδα και αναπτύσσεται στον άξονα βορρά – νότου, με βόρειο όριο τη σιδηροδρομική γραμμή που 

την ξεχωρίζει από τις πεδινές εκτάσεις. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι τα ρέματα και οι 

παραρεμάτιες περιοχές με διατηρούμενο χαρακτήρα ελεύθερων χώρων, τεχνητών ή φυσικών, που 

διασώζουν την τοπική και ιστορική ενότητα.  Η γενική δομή του οικιστικού χώρου στη Θήβα 

αντανακλά δύο βασικές παραμέτρους: την οργανική (δηλ. μη συστηματικά σχεδιασμένη εκ των 

προτέρων) ανάπτυξη, και τη λοφώδη γεωμορφολογία. Ως εκ τούτου η ρυμοτομία της ακολουθεί μεν 

κάποιο είδος Ιπποδάμειου συστήματος, ενώ η συνολική δομή αντανακλά τη σταδιακή ένταξη ημι-

αυτοτελών οικιστικών πυρήνων σε μία ενιαία αστική οργάνωση.  

Ειδικότερα για την Καδμεία, εκεί εντοπίζεται το σύνολο των εμπορικών χρήσεων της περιοχής, οι 

βιοτεχνικές δραστηριότητες και οι διοικητικές υπηρεσίες. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί δημόσιοι 

χώροι μετά από παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Ο κεντρικός πεζόδρομος 

της οδού Επαμεινώνδα διασχίζει το ιστορικό κέντρο με κατεύθυνση βορρά – νότου. Κατά μήκος του 

αναπτύσσονται δραστηριότητες εστίασης – αναψυχής και εμπορίου ενώ σε κοντινή απόσταση από 

αυτόν διαμορφώνονται πλατείες, ανοίγματα και θέσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος που έχουν προκύψει 

από απαλλοτριώσεις, αρχαιολογική έρευνα και εργασίες αστικής ανάπλασης. Ωστόσο, η υλοποίηση του 

σχεδίου πόλης έχει καθυστερήσει σημαντικά σε ό,τι αφορά τη διάνοιξη δρόμων και τους κοινόχρηστους 

χώρους καθώς δεν έχουν προχωρήσει ή και ολοκληρωθεί διαδικασίες με πράξεις απαλλοτριώσεων και 

αναλογισμού για την απελευθέρωση δημόσιων χώρων. 
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2.5  Η διαχείριση του πολιτιστικού κεφαλαίου: H αρχαιολογία της πόλης 

 

Οι αρχαιότητες στη Θήβα 

 

Ο τεράστιος αρχαιολογικός πλούτος, συσσωρευμένος μετά από χιλιετίες κατοίκισης στο έδαφος και 

υπέδαφος της Θήβας, θέτει σήμερα ζητήματα διαχείρισης του πολεοδομημένου και κτισμένου 

περιβάλλοντος ασυνήθιστα σε άλλες πόλεις. Τα εμφανή ίχνη της ιστορίας στο οικιστικό παλίμψηστο 

μαζί με τα αποτελέσματα της ανασκαφικής δραστηριότητας παράγουν μεγάλη ποικιλία μορφών στην 

πλέξη του πολυεπίπεδου δικτύου των ιστορικών τεκμηρίων με τον εν λειτουργία αστικό ιστό. 

 

Καταγράφονται αρχιτεκτονικά τοπόσημα, ερείπια και κατάλοιπα μνημείων, ανασκαμμένα τμήματα 

οικοδομικών τετραγώνων και οικόπεδα με ευρήματα σημαντικά μεν αλλά σε υποβάθμιση υψομετρική 

και ποιοτική. Αυτό το ετερόκλητο σύνολο συνιστά πολιτιστικό κεφάλαιο πολύ μεγάλης αξίας το οποίο 

όμως παραμένει σε λειτουργική αδράνεια και αντιληπτική αταξία. Σήμερα τα σπουδαία κατάλοιπα των 

προϊστορικών περιόδων, που τεκμηριώνουν την ένδοξη και πολυτραγουδισμένη από τους αρχαίους 

ποιητές μυθική ταυτότητα της πόλης, συνυφασμένα με κλασικά, ελληνιστικά, βυζαντινά και νεότερα 

μνημεία, κείνται σε οικόπεδα και γήπεδα εντός του πυκνού αστικού ιστού και της περιφέρειάς του, 

εμπλεκόμενα ασύντακτα σε ένα αξεδιάλυτο πολεοδομικό κουβάρι με δίκτυα δημοσίων χώρων και 

ιδιοκτησίες, κτισμένες και αδόμητες.  

 

Αυτή η κατάσταση επιδεινώνει τις συνθήκες διατήρησης των τεκμηρίων της ιστορίας και στερεί την 

πόλη από μια λαμπρή ταυτότητα και συνακόλουθα από ένα σημαντικό αναπτυξιακό πόρο. Έτσι 

επιδιώκεται από φορείς της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η ανασυγκρότηση του αστικού 

χώρου και η βελτίωση της τοπικής οικονομίας με μοχλό το ιστορικό και πολιτιστικό δυναμικό του. 

Κάθε επιχείρηση αποκατάστασης της συμβατότητας μεταξύ του ιστορικού πλούτου αφενός και των 

σύγχρονων αστικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αφετέρου προϋποθέτει χαρτογράφηση, 

κατανόηση και ερμηνεία του πολιτιστικού κεφαλαίου που ανέδειξε και αναδεικνύει η αρχαιολογική 

έρευνα. 

 

Σύντομη ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας  

 

Η γεωμορφολογία του τόπου είναι μια φυσική σύνθεση λόφων, όπου κυριαρχεί ο όγκος της Καδμείας 

περιβαλλόμενος ανατολικά από τον Χρυσορρόα και δυτικά από τη Δίρκη, τα δυο επιχωμένα σήμερα 

ρέματα, τα οποία τον οριοθετούν ως προς την περιφερειακή λοφοσειρά του Αμφείου, των Καστελλίων, 

του Ισμηνίου, του Αγίου Λουκά, του Κολωνακίου, της Αγίας Τριάδας και άλλων υψωμάτων. Σε αυτή 

τη γεωγραφία αναπτύχθηκε η Θήβα ως οικισμός, ανάκτορο και πρωτεύουσα πόλη, με πολλές 

αλλεπάλληλες φάσεις και διακυμάνσεις ακμής και παρακμής, από την ΠΕ περίοδο τουλάχιστον (3η 

χιλιετία πΧ) μέχρι σήμερα, όπως πιστοποιούν οι ανασκαφές και τα σωζόμενα μνημεία της. 

 

Η σύγκρουση της αρχαιολογικής, επιστημονικής αξιολόγησης του χώρου με την νεότερη αστική 

ανάπτυξη εκδηλώθηκε αμέσως με τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, καταρχήν ως αναμέτρηση με 

την λαθρανασκαφή και την αρχαιοκαπηλία, ιδίως όταν οι ανακαλύψεις για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό 

στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα έδωσαν ιδιαίτερη αξία στο μυθικό παρελθόν της πόλης. 

Αρχαιοδίφες και επιστήμονες αρχαιολόγοι, η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία και μέλη των Ξένων 

Αρχαιολογικών Σχολών επιδόθηκαν στη μελέτη και την διάσωση των τεκμηρίων του αρχαίου 

παρελθόντος της Θήβας και της Βοιωτίας ευρύτερα, την ίδια στιγμή που η πόλη αποκτούσε το πρώτο 

της σχέδιο (Οθωνική περίοδος) και πυκνή δόμηση.  
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Στην περιφέρεια της Θήβας έγιναν εντυπωσιακές ανακαλύψεις σε ιστορικούς τόπους όπως η 

Χαιρώνεια, ο Ορχομενός, ο Γλάς, το όρος Πτώον αλλά και πιο κοντά στην πόλη όπως στο Καβίρειο. 

Στην ίδια την Θήβα ιχνηλατήθηκαν αρχαίες οχυρώσεις στις παρυφές της Καδμείας και το προϊστορικό 

νεκροταφείο στο λόφο του Κολωνακίου. Εκεί ακριβώς, το 1905, ξεκίνησε την συστηματική 

ανασκαφική έρευνα της μυκηναϊκής Θήβας ο Αντώνιος Κεραμόπουλος. Σταδιακά οι έρευνες 

απλώθηκαν στο λόφο του Ισμηνίου όπου βρέθηκε ο κλασικός ναός του Απόλλωνα (1910) και στους 

λόφους των Καστελλίων όπου εντοπίστηκαν επίσης σύνολα θαλαμωτών μυκηναϊκών τάφων. Ο 

Κεραμόπουλος δούλεψε επίμονα επί 25ετία τεκμηριώνοντας το ανακτορικό παρελθόν της Καδμείας. 

Αναζήτησε τις πύλες της ακρόπολης και εντόπισε στην οδό Πινδάρου, στο κέντρο του λόφου, τμήμα 

του μυκηναϊκού ανακτόρου της ΥΕ εποχής εξάγοντας θαυμαστά ευρήματα (κοσμήματα, ενεπίγραφα 

αγγεία, τοιχογραφίες).  

 

Η περίοδος μετά το 1930 ήταν ανασκαφικά φτωχή, με εξαιρέσεις τον Ναό του Αγίου Γρηγορίου 

(πιθανόν του 9ου αι.) στην οδό Δίρκης, μερικά ακόμη ευρήματα βυζαντινής εποχής στην πλατεία Αγίου 

Γεωργίου, και νέες ανακαλύψεις στο μυκηναϊκό ανάκτορο στην περιοχή του κέντρου. Μετά το 1960, οι 

ταχύτατες και ριζικές πολεοδομικές εξελίξεις ξεπέρασαν τους ανασκαφικούς σχεδιασμούς της 

συστηματικής αρχαιολογίας. Η ανοικοδόμηση καθόρισε εκ των πραγμάτων πολλές νέες θέσεις έρευνας, 

η οποία τώρα ήταν αναγκαστική και ενίοτε διεξαγόταν υπό την δυσπιστία ή και τις αντιδράσεις των 

ιδιοκτητών οικοπέδων, υποκείμενων σε υποχρεωτική ανασκαφή, περιορισμούς δόμησης ή και σε 

απαλλοτρίωση. Σε μερικές θέσεις οι αρχαιότητες διατηρήθηκαν στα υπόγεια των νέων πολυκατοικιών, 

αλλά η δέσμευση της γης έγινε υποχρεωτική για τα πολύ σημαντικά ευρήματα. Αυτό συνέβη με τις 

σπουδαίες ανακαλύψεις στις οδούς Πινδάρου και Πελοπίδα στην Καδμεία. Εκεί, από το 1963, οι 

Νικόλαος Πλάτων και Εύη Τουλούπα έφεραν στο φως το «Θησαυροφυλάκιο» και την «Οπλοθήκη» και 

με τα εντυπωσιακά ευρήματά τους τεκμηρίωσαν την ανακτορική ταυτότητα μιας πόλης που υπήρξε 

μείζον οικονομικό και διοικητικό κέντρο στην Ελλάδα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.  

 

Έτσι δημιουργήθηκαν χώροι αποκλειστικά αρχαιολογικής σημασίας εντός του αστικού ιστού. Όμως η 

επιβεβλημένη από την οικοδομική μεγέθυνση πρακτική των τοπικών, σωστικών ανασκαφών δεν 

βοήθησε στην δημιουργία ενιαίου και κατανοητού στον επισκέπτη αρχαιολογικού χώρου. Η 

ασυμβατότητα μεταξύ του σύγχρονου πολεοδομικού ιστού και των υποκείμενων αρχαίων παραμένει 

έκτοτε ανεπίλυτη.  

 

Πιο ευνοϊκή για την δημιουργία συνεκτικού αρχαιολογικού τοπίου ήταν η ανασκαφική δραστηριότητα 

στην περιφέρεια της Καδμείας. Για παράδειγμα στους λόφους των Καστελλίων, περιοχές όπου είχαν 

διατηρήσει τον δημόσιο χαρακτήρα τους, οι εκτεταμένες ανασκαφές αποκάλυψαν σπουδαία μυκηναϊκά 

νεκροταφεία θαλαμοειδών τάφων μεταξύ των οποίων τον εντυπωσιακό, τοιχογραφημένο Ηγεμονικό 

Τάφο (1969-1973).  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες η αρχαιολογική σκαπάνη εξακολουθεί να συνεισφέρει στη γνώση της ιστορίας 

της πόλης με τις σωστικές ανασκαφές στα υπό ανέγερση οικόπεδα και σε επέκταση ορισμένων παλαιών 

θέσεων όπως στο Καδμείο. Οι καταχώσεις για την συνέχιση των εργασιών οικοδόμησης δεν είναι 

σπάνιες όπως και η λύση της διατήρησης σε προσβάσιμα υπόγεια. Ωστόσο, η συνεισφορά της 

αρχαιολογικής έρευνας στον δημόσιο χώρο είναι μικρή. Σε αντιδιαστολή, μεγάλη είναι η συμβολή στην 

πολιτιστική ταυτότητα της πόλης του νέου αρχαιολογικού μουσείου.  
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Η Ιστορία και η Σημασία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας 

 

Η δημόσια έκθεση των κινητών ευρημάτων της Θήβας ξεκίνησε το 1894, όταν ο παλαιός στρατώνας 

δίπλα στον πύργο Σαίντ Ομέρ παραχωρήθηκε για να στεγαστούν οι αρχαιότητες, κυρίως γλυπτά και 

επιγραφές, που συγκέντρωναν από όλη τη Βοιωτία ντόπιοι αρχαιοδίφες και επιστήμονες αρχαιολόγοι. 

Το κτίριο έγινε μουσείο το 1905, με δαπάνες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και την εργασία 

σπουδαίων αρχαιολόγων (Α. Κεραμόπουλλος, P. και A. Ure, Ν. Παπαδάκις, Χ. Καρούζος, Ι. 

Θρεψιάδης). Μετά το 1950, η αύξηση του όγκου και της σημασίας των ευρημάτων κατέστησε 

ανεπαρκές το παλιό κτίριο, το οποίο παραχώρησε τη θέση του στο πρώτο κανονικό μουσείο της Θήβας 

που λειτούργησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Ωστόσο, οι φωτεινές αίθουσές του γέμισαν στα 

επόμενα χρόνια. Στα τέλη του 20ου αι. ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και 

λειτουργικού κέντρου προστασίας, μελέτης και παρουσίασης στο κοινό του αρχαιολογικού πλούτου της 

πόλης. 

 

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2016, ενσωματώνει το προηγούμενο, 

έχει πολλαπλάσια έκταση, είναι αναπτυγμένο σε ενότητες κατά την χρονολογική διάρθρωση της 

ιστορίας της πόλης, ενώ στο δυτικό τμήμα του, στο επίπεδο των θεμελίων περιλαμβάνει ανασκαφή και 

επιτόπου έκθεση ευρημάτων της αρχικής κατοίκησης της πόλης. Σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο 

είναι ο βασικός πόλος της πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης, το σημείο εκκίνησης και η πρωταρχική 

θέση ανάκτησης της ιστορικής της ταυτότητας. 

 

Το αξιόλογο κτηριακό απόθεμα της πόλης  

 

Καθώς το οικιστικό παλίμψηστο της Θήβας ανέρχεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, εκθέτει 

ερείπια ή και κτίσματα που μετέχουν ακόμη στην ζωή της πόλης εξυπηρετώντας ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Εμβληματικά κτίρια είναι ο πύργος Σαιντ Ομέρ, ο οποίος αποτελεί μέρος του 

Μουσείου, και ο Μύλος, ο οποίος ακόμη βρίσκεται σε ημι-ερειπιώδη κατάσταση, στην ανατολική 

είσοδο της πόλης. Καταγράφονται επίσης δεκάδες ναών που διατηρούν βυζαντινή αρχική φάση, πολλοί 

από τους οποίους λειτουργούν ακόμη. Στο αξιόλογο κτιριακό απόθεμα συγκαταλέγονται και νεότερα 

κτίρια νεοκλασικής μορφολογίας καθώς και δείγματα τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής. Ορισμένα από 

αυτά συγκροτούν συστάδες και μπορούν να χαρίσουν στην πόλη την αίσθηση αρχιτεκτονικής 

ταυτότητας παρά την μαζική ανοικοδόμηση με τυπικές πολυκατοικίες. Ενότητα με ιδιαίτερο χαρακτήρα 

και σημασία για την ιστορία της πόλης αποτελεί και ο προσφυγικός συνοικισμός, ο οποίος σήμερα 

βρίσκεται σε κατάσταση απαξίωσης και υποβάθμισης. 

 

Οι θέσεις πολιτιστικής σημασίας ως δημόσιοι χώροι 

 

Οι κοινόχρηστοι χώροι του τύπου των αστικών πλατειών είναι λιγοστοί στην Θήβα και ειδικά στην 

Καδμεία. Οι κυριότεροι είναι: 

- η κεντρική πλατεία στο κέντρο της ακρόπολης,  

- η πλατεία Αγίου Γεωργίου στο βόρειο άκρο και  

- κάποιοι χώροι μικρότερης έκτασης κυρίως μπροστά από ιερούς ναούς (π.χ. πλατεία Μεγάλης 

Παναγιάς).  

 

Ωστόσο ο αστικός ιστός έχει πολλά περισσότερα αδόμητα κενά, τα οποία προέρχονται από την 

ανασκαφική δραστηριότητα και είναι αποκλειστικά αρχαιολογικοί χώροι. Πρόκειται για εν δυνάμει 

δημόσιους χώρους που σήμερα είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία μη επισκέψιμοι, περιφραγμένοι 
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και απρόσιτοι σε πολίτες και επισκέπτες. Σήμερα όχι μόνο δεν συμβάλλουν στη βελτίωση των 

συνθηκών ζωής στην πόλη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις τις επιδεινώνουν. 

 

Αρχαιολογικό ενδιαφέρον έχουν και μερικά κτίρια, ιδιωτικά κυρίως, αλλά και δημόσια (Πνευματικό 

Κέντρο και Δικαστικό Μέγαρο) για τη θεμελίωση των οποίων είχε προηγηθεί ανασκαφική έρευνα και 

διατήρηση των ευρημάτων σε υπόγεια. Έτσι, ως αρχαιολογικές θέσεις, αυτά τα κτίρια αποκτούν κατά 

κάποιο τρόπο δημόσιο χαρακτήρα. Εκεί διατηρούνται σημαντικά σε έκταση αρχαιολογικά σύνολα, τα 

οποία δεν είναι επισκέψιμα στις περισσότερες περιπτώσεις.  

 

Τα κτίρια (πλην εκκλησιών) με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, «νεοκλασικής» ή «παραδοσιακής» 

μορφολογίας, καθώς και τα αρχιτεκτονικά σύνολα (όπως οικοδομικά τετράγωνα παρά την οδό Κάδμου 

και στον προσφυγικό συνοικισμό) έχουν αυτοδίκαια πολιτιστική σημασία. Ωστόσο, εκτός από την οικία 

Ζιώμα, ιδιοκτησίας ΥΠΠΟΑ, δεν υπάρχουν άλλες κηρύξεις διατηρητέων. Τα ζητήματα του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των κηρύξεων σε καθεστώς προστασίας παραμένουν πάντα ανοικτά, 

καθώς η συζήτηση για την αρχιτεκτονική και γενικά την πολιτιστική ταυτότητα της Θήβας είναι 

πολυετής αλλά ατελέσφορη, ενώ η αρχαιολογική σκαπάνη δεν σταματά να προσκομίζει νέα ευρήματα.  

 

Πέραν τούτων, περιμετρικά της Καδμείας, στους γύρω λόφους στέκουν σημαντικοί αρχαιολογικοί 

χώροι, εντός κοινόχρηστων ελεύθερων εκτάσεων, οι περισσότεροι με ελεύθερη πρόσβαση, χώροι 

πρασίνου αδιαμόρφωτοι και απροστάτευτοι, όπως οι λόφοι των Καστελλίων και του Ισμηνίου. Εδώ το 

καθεστώς κοινόχρηστου χώρου μειώνει αλλά δεν εξαφανίζει τις πιέσεις ιδιοκτησιακών διεκδικήσεων, 

ενώ παραμένουν τα προβλήματα διαχείρισης της αισθητικής και της λειτουργίας των χώρων.  

 

Εκτός πόλεως Θηβών, υπάρχουν σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι σε Πλαταιές, Θίσβη, Αλυκή, 

Λεύκτρα και αλλού, οι οποίοι ομοίως, είτε είναι ανασκαφές περιφραγμένες και απρόσιτες, είτε κείνται 

σε ελεύθερα κοινόχρηστα γήπεδα, είτε εντός ιδιοκτησιών. Στην κατηγορία των κτιρίων επίσης 

υπάρχουν ενδιαφέροντα μνημεία μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ως ομάδα τα βυζαντινά μοναστήρια.  

Εκτός από τον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου όπου βρίσκονται οι προϊστορικές 

αρχαιότητες και ο πύργος Σαιντ Ομέρ, δεν υπάρχει άλλος οργανωμένος και επισκέψιμος αρχαιολογικός 

χώρος στον Δήμο Θηβαίων.  

 

Συνοπτικά οι χώροι πολιτιστικής σημασίας στο Δήμο Θηβαίων μπορούν να υπαχθούν στις ακόλουθες 

ενδεικτικές κατηγορίες:  

Α. Ως προς την θέση τους: 

- Στο λόφο της Καδμείας. 

- Στην περιφέρεια της Καδμείας και εντός της πόλης. 

- Στην περιφέρεια των Θηβών. 

- Εκτός Θήβας και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων. 

Β. Ως προς την οργάνωση της διαχείρισής τους:  

-  Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία. 

- Ανασκαμμένοι/ αδιαμόρφωτοι και διαμορφωμένοι. 

- Οργανωμένοι και επισκέψιμοι. 

- Εντός ιδιωτικών ακινήτων με δυνατότητα επίσκεψης και μη. 

- Εντός γηπέδων / ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ  

- Σε καθεστώς απαλλοτρίωσης 
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2.6 Οι Ζώνες Πολιτιστικού – Ιστορικού Ενδιαφέροντος  

 

Η διασπορά των αρχαιολογικών χώρων και αξιόλογων κτιριακών μνημείων στην περιοχή του Δήμου 

Θηβαίων ακολουθεί τρεις διαφορετικούς ρυθμούς.  

 

Α. Του πυκνού ιστού της Καδμείας. 

Β.  Του αδόμητου δακτυλίου πρασίνου στους πρόποδες της Καδμείας. 

Γ.  Του τοπίου εκτός πόλεως, φυσικού, αγροτικού και κτισμένου. 

 

Στη συνέχεια, θα περιγραφούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανωτέρω αυτών περιοχών και οι 

δυνατότητες ανάδειξής τους:  

 

H Ακρόπολη της Καδμείας 

 

Στην ιστορική ακρόπολη της Καδμείας η κατανομή των θέσεων ενδιαφέροντος (αρχαιολογικών χώρων 

και μνημείων) είναι σχεδόν ομοιογενής μέσα στον πυκνό αστικό ιστό, ο οποίος υπακούει στο 

Ιπποδάμειο σύστημα. Αυτή η κατάσταση έχει ενδιαφέρον διότι υποδεικνύει την ανάγκη συνολικής 

αντιμετώπισης του αστικού τοπίου ως ενότητα αισθητική και λειτουργική.  

 

Ωστόσο, η ομοιογένεια στην κατανομή δεν κρύβει τις ποιοτικές διαφορές. Παρατηρείται μια ελαφρά 

πύκνωση των ανασκαμμένων οικοπέδων στα ανατολικά, και των αρχιτεκτονικών μνημείων στα δυτικά, 

που όμως δεν αλλάζει την κατάσταση ισοκατανομής. Πιο σημαντική είναι η λειτουργική 

διαφοροποίηση που χαρακτηρίζει υπο - περιοχές, όπως το βόρειο και το νότιο άκρο του αχλαδόσχημου 

λόφου. Στο Βορρά, Αρχαιολογικό Μουσείο και Πνευματικό Κέντρο συνιστούν Πολιτιστικό Πόλο, ενώ 

στο Νότο, Δημαρχείο και Δικαστικό Μέγαρο συνιστούν Διοικητικό Πόλο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης 

των αντίστοιχων κοινόχρηστων χώρων που περιβάλλουν αυτές τις χρήσεις, ίσως κληθούν να λάβουν 

υπόψη αυτούς τους διαφορετικούς χαρακτήρες και να τους αξιοποιήσουν για την ανάδειξη της 

σύνθετης ταυτότητας της πόλης. 

 

Η περίμετρος της Καδμείας 

 

Η περίμετρος της Καδμείας είναι πανάρχαια γεωλογική διαμόρφωση, οφειλόμενη στους επιχωμένους 

σήμερα ποταμούς Χρυσορρόα και Δίρκη. Σήμερα, εκεί έχει σχηματιστεί μια σειρά δημοσίων χώρων 

που διακόπτεται από λίγα οικοδομικά τετράγωνα στο βόρειο και νότιο άκρο. Με κατάλληλες 

παρεμβάσεις, οι οποίες δεν προϋποθέτουν απαραίτητα πολυδάπανες απαλλοτριώσεις, η διακοπή μπορεί 

να αρθεί και να σχηματιστεί συνεχής δακτύλιος πρασίνου που θα περιβάλει και θα αναδεικνύει την 

ιστορική ακρόπολη. Η πολιτική των παρεμβάσεων σε αυτή τη ζώνη έχει ήδη εγκαινιαστεί με το πάρκο 

του Χρυσορρόα, που διαμορφώνει την απόληξη της ανατολικής κλιτύος της Καδμείας.  

 

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η παράταξη πολύ σημαντικών αρχαιολογικών χώρων κατά μήκος αυτού του 

δακτυλίου. Η λοφοσειρά που περιβάλει την Καδμεία και περιλαμβάνει Αμφείο, Καστέλλια, Ισμήνιο, 

Άγιο Λουκά, Κολωνάκι κ.λπ. στέφεται με σημαντικά μυκηναϊκά, κλασικά και βυζαντινά μνημεία εν 

μέσω εκτεταμένων χώρων πρασίνου. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις προκειμένου ο 

προτεινόμενος πράσινος δακτύλιος που θα διαμορφωθεί να αποτελέσει συγχρόνως και έναν πολιτιστικό 

/ αρχαιολογικό περίπατο. Με αυτόν τον τρόπο θα συνδεθεί η ιστορική ακρόπολη με τις αρχαιότητες που 

την περιβάλλουν αναδεικνύοντας περαιτέρω την πολιτιστική της φυσιογνωμία και παράλληλα η ζώνη 

αυτή θα συμβάλλει σημαντικά στην αναζωογόνηση του αστικού χώρου. 
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Ζώνες Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος εκτός Καδμείας 

 

Το κριτήριο της σχέσης με το φυσικό ή το αστικό τοπίο μπορεί να εφαρμοστεί και για την προσέγγιση 

των εκτός πόλεως Θηβών, διάσπαρτων σε πολλές θέσεις της βοιωτικής ενδοχώρας, χώρων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος του Δήμου Θηβαίων. Πολλοί σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι βρίσκονται στο φυσικό ή 

αγροτικό τοπίο με εγγύτερο στην πόλη τον αρχαιολογικό χώρο του Καβίρειου. Η διαχείρισή τους 

πρέπει να συνεκτιμήσει τα προβλήματα των προσβάσεων μαζί με εκείνα της ένταξης στο περιβάλλον. 

Μια ιδιαίτερη υποπερίπτωση αυτής της ομάδας είναι τα βυζαντινά μοναστήρια, που ως μεγάλα σύνολα 

βρίσκονται σε ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ αγροτικού και αστικού περιβάλλοντος.  

 

Σε κάθε περίπτωση, για μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους εντός ή εκτός οικισμών, η απόσταση από 

την Θήβα θέτει υπό διερεύνηση τα ζητήματα της διασύνδεσης με την πόλη, έτσι ώστε το πολιτιστικό 

απόθεμα να γίνεται πυρήνας τοπικής ανάπτυξης. Διαδρομές και δίκτυα γίνονται σε αυτή την περίπτωση 

υποψήφια εργαλεία παρέμβασης. 

 

Ένα παράδειγμα τέτοιου είδους αποτελούν ο αρχαιολογικός χώρος Καβίρειο και το Δάσος Μοσχοπόδι 

με το σύγχρονο ανοικτό Θέατρο, θέσεις που λόγω της εγγύτητας τους με την πόλη της Θήβας, θα 

μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πολιτιστικά δίπολα, όπως παρουσιάζεται στις εικόνες που 

ακολουθούν. 
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2.7 Αξιολόγηση του Πολιτιστικού δυναμικού - Συμπεράσματα. 

 

Στη Θήβα συσσωρεύονται ίχνη ιστορίας χιλιετιών, για τα οποία απαιτείται διαχείριση, με κατάλληλη 

ρύθμιση και ανασυγκρότηση του πολεοδομημένου και κτισμένου περιβάλλοντος. Η προστασία και 

ανάδειξη του μνημειακού πλούτου γίνεται μείζον ζήτημα πολιτισμού και ποιότητας ζωής, καθώς στη 

σύγχρονη πόλη συμπλέκονται αξεδιάλυτα και ασύντακτα το αρχαιολογικό πεδίο και το αστικό τοπίο. 

Το μεν πρώτο είναι εξαιρετικά πλούσιο αλλά παραμένει ως επί το πλείστον αφανές και απαξιωμένο, το 

δε δεύτερο πάσχει από δυσλειτουργίες και αισθητική υποβάθμιση.  

 

Κατά συνέπεια είναι αναγκαίο και σκόπιμο ένα πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων 

το οποίο ταυτόχρονα θα βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Ευνόητες 

είναι οι θετικές επιπτώσεις στην οικονομία της πόλης από μια επιτυχημένη εφαρμογή ενός τέτοιου 

προγράμματος. 

 

Αναμφίβολα το έργο των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού έχει έως σήμερα δημιουργήσει και 

συνεχίζει να δημιουργεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο το οποίο όμως δεν συντονίζεται με τον περιβάλλοντα 

δημόσιο χώρο, περιορίζεται στο περιθώριό του και οπωσδήποτε δεν συμβάλει με αναπτυξιακούς όρους 

στη ζωή της πόλης, κοινωνική και οικονομική.  

 

Παράλληλα το πλέγμα των κοινόχρηστων χώρων της πόλης βρίσκεται επίσης σε κατάσταση 

δυσλειτουργίας και αισθητικής κατάπτωσης, με αρνητικές συνέπειες στη ζωή και την περιουσία των 

κατοίκων, όπως και σε κάθε προσπάθεια για προσέλκυση επισκεπτών και επενδύσεων στον τομέα του 

εναλλακτικών μορφών Τουρισμού (πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός πόλεων). Δυστυχώς σήμερα 

ανάμεσα στις δυο παραμέτρους της πολεοδομικής οργάνωσης, τον αστικό χώρο - κοινόχρηστο και 

ιδιωτικό - και τον αρχαιολογικό χώρο, υπάρχει ένταση και όχι συμφωνία. Αυτή η κατάσταση 

επιβαρύνει αμφοτέρους.  

 

Με μια νέα στρατηγική διαχείρισης του πολιτιστικού κεφαλαίου της πόλης μπορούν να αρθούν οι 

αντιθέσεις, έτσι ώστε η αναβάθμιση του ενός να συμβάλλει στην βελτίωση του άλλου. Η αναβάθμιση 

των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων συνυφασμένη με την αστική ανάπλαση μπορεί να 

περιλαμβάνει τη δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών υψηλής αρχιτεκτονικής ποιότητας σε όλη την 

έκταση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων της περιοχής Καδμείας και περιμετρικά αυτής. Εντός του 

δικτύου κάτοικοι και επισκέπτες θα κινούνται με ασφάλεια και άνεση για να απολαύσουν το δημόσιο 

χώρο και να συναντηθούν με τα τεκμήρια της ιστορίας.  

 

Έτσι η αναβαθμισμένη εικόνα του αστικού τοπίου θα συνίσταται στο δίκτυο των οδών/κοινόχρηστων 

χώρων αφενός, και τις αρχαιότητες μαζί τα αξιόλογα αρχιτεκτονικά τοπόσημα αφετέρου, που θα 

λειτουργούν ως κόμβοι αυτού του δικτύου.   
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3. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Η Στρατηγική για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Ταυτότητας της Θήβας θα αναλυθεί στις ακόλουθες 

επιμέρους Ενότητες: 

- Διατύπωση του Γενικού Στρατηγικού Στόχου 

- Εξειδίκευση του Στρατηγικού Στόχου σε Ειδικούς Στόχους  

- Διάρθρωση της Στρατηγικής σε Άξονες Προτεραιότητας 

 

3.2 Ο Στρατηγικός Στόχος της Παρέμβασης. 

 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, έχει διαπιστωθεί ότι η σύγχρονη πόλη της Θήβας δεν έχει 

καταφέρει έως σήμερα να αναδείξει την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό της σε ισχυρούς 

παράγοντες ανάπτυξης, και να μετασχηματίσει αυτό το κεφάλαιο σε κινητήρια δύναμη για τον 

επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης ταυτότητάς της. Παρόλο που το όνομα της πόλης είναι συνδεδεμένο 

με ισχυρούς μύθους και γεγονότα διεθνώς αναγνωρισμένα και η ίδια αποτέλεσε κορυφαίο μυκηναϊκό 

κέντρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και μία από τις τρεις εξέχουσες πόλεις – κράτη της κλασικής 

αρχαιότητας, τα στοιχεία αυτά δεν έχουν εγγραφεί στη σύγχρονη πόλη και είναι αποκομμένα και 

ασύνδετα με την σύγχρονη ζωή. Η υστέρηση αυτή αιτιολογείται από εξωγενείς όσο και ενδογενείς 

παράγοντες που συνδέονται με το πρότυπο ανάπτυξης που υιοθετήθηκε και δεν επέτρεψαν μέχρι 

σήμερα στην πόλη να διαμορφώσει και να προβάλλει την πολιτιστική της φυσιογνωμία. 

 

Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια, η πόλη να βρίσκεται σήμερα στο περιθώριο αξόνων και δυνητικών 

διαδρομών πολιτιστικού τουρισμού, και με εξαίρεση την επαναλειτουργία του εμβληματικού για τη 

Βοιωτία Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών, είναι αδύναμη να προσφέρει στον επισκέπτη μία 

ολοκληρωμένη πολιτιστική εμπειρία μέσα από τα μνημεία της και τα υπόλοιπα πολιτιστικά της 

τοπόσημα. Οι όποιες παρεμβάσεις έγιναν στην κατεύθυνση αυτή, με πρωτοβουλία της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Πολιτισμού, αν και σημαντικές, έχουν εντέλει αποσπασματικό 

χαρακτήρα.  

 

Κατά συνέπεια, οι ιδιαίτερες ανάγκες της πόλης της Θήβας, που πρέπει να ικανοποιηθούν στο πλαίσιο 

της Στρατηγικής, συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 

- Ενίσχυση και προβολή της Ιδιαίτερης Ταυτότητας της πόλης. 

- Ενίσχυση της ελκυστικότητας της πόλης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. 

- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Τομέα του Πολιτισμού, του Τουρισμού, της πράσινης 

οικονομίας και των ΤΠΕ. 

- Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Θήβας στον Τομέα του Πολιτιστικού Τουρισμού. 

 

Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος συνοψίζεται ως εξής:  

 

Επαναπροσδιορισμός της Θήβας σε πόλη με δυναμική πολιτιστική ταυτότητα και εξωστρέφεια, 

μέσα από την ολοκληρωμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού της κεφαλαίου  

για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της. 
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3.3 Οι Ειδικοί Στόχοι 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της Θήβας, ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος αναλύεται 

περαιτέρω στους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους: 

 

ΕΣ 1: Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του πολιτιστικού κεφαλαίου της Θήβας.  

 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα στο κέντρο της Καδμείας αποτελούν 

αδιάψευστους μάρτυρες του ιστορικού βάθους της σύγχρονης πόλης και πρέπει να ενταχθούν ομαλά 

και οργανικά στον αστικό ιστό, με τρόπο σύγχρονο, περιβαλλοντικά αποδεκτό και βιώσιμο, τόσο για τα 

ίδια όσο και για την σύγχρονη λειτουργία της πόλης. Κεντρικός στόχος είναι να καταστούν πραγματικά 

τοπόσημα με περιεχόμενο, το οποίο θα επικοινωνείται με σαφή τρόπο τόσο στους ανθρώπους που ζουν 

στην πόλη και περνούν καθημερινά από μπροστά τους, όσο και στον επισκέπτη. Βασική επιδίωξη 

αποτελεί συγχρόνως η μέριμνα για την προστασία τους από τη φυσική φθορά, ειδικά στις περιπτώσεις 

εκείνες που λόγω του υλικού κατασκευής, της παλαιότητας και των «αστικών» πιέσεων, ο κίνδυνος της 

απώλειας και της υποβάθμισης είναι ορατός. Τελευταίο και σημαντικό ζητούμενο είναι να 

συνεισφέρουν ως εργαλείο αστικού επανασχεδιασμού στην βελτίωση της εικόνας της πόλης και της 

ποιότητας της ζωής των κατοίκων, δηλαδή να αποτελέσουν δομικά στοιχεία της σύγχρονης 

«αναπαράστασης» του δημόσιου χώρου. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η αποκατάσταση 

κτηρίων ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας που μπορούν να εξασφαλίσουν την αναπτυξιακή τους 

λειτουργικότητα (επανάχρηση). Παράλληλα, η ένταξη της Καδμείας σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό 

δίκτυο με άλλες ιστορικές πόλεις της Βοιωτίας και η διασύνδεσή της με τα μνημεία και τους φυσικούς 

πόρους της ευρύτερης περιοχής μέσα από τη διαμόρφωση τοπικών διαδρομών, θα έχει 

πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ίδια την πόλη. 

 

ΕΣ 2: Θήβα - Βιώσιμη πόλη: Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου  

 

Παράλληλα με τις εξυγιάνσεις και τις ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης των 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (π.χ με κατάλληλες αναδιατάξεις των επιπέδων, φυτεύσεις, αστικό 

εξοπλισμό, φωτισμούς, διαχείριση των όμορων τυφλών όψεων κτιρίων με πράσινο, διαχείριση των 

ορίων κ.λπ) ο δεύτερος στόχος είναι η αναβάθμιση του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου τους. 

Δηλαδή των κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων, κυρίως των οδών οι οποίες είτε βρίσκονται σε επαφή με 

αρχαιολογικούς χώρους είτε οδηγούν σε αυτούς.  

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο δεύτερος ειδικός στόχος αφορά το σύνολο του αστικού ιστού της 

ακρόπολης τουλάχιστον με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και του βιοκλιματικού 

σχεδιασμού και της πλήρους υιοθέτησης των όρων προσβασιμότητας ΑμΕΑ. Σε πρώτη φάση, ο στόχος 

θα δώσει έμφαση κατά προτεραιότητα στον δημόσιο χώρο μπροστά από τους αρχαιολογικούς χώρους, 

τα μνημεία και τις θέσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  

 

Ο στόχος είναι να αναδιαμορφωθούν οι δρόμοι λειτουργικά και αισθητικά, με κύρια εργαλεία την 

αναδιάρθρωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, τις ποικίλες δαπεδοστρώσεις, τις φυτεύσεις, τον 

αστικό εξοπλισμό, το φωτισμό, κλπ. Η παρέμβαση θα πρέπει να ανασυγκροτήσει το δίκτυο 

κυκλοφορίας οχημάτων, όχι τόσο μέσω πεζοδρομήσεων, όσο ως προς την διαχείριση της 

λειτουργικότητας των οδών, με σκοπό τη δημιουργία άνετων πεζοπορικών διαδρομών και όπου είναι 

εφικτό ποδηλατοδρόμων (διαδρόμων ήπιων τροχοφόρων). Εκτιμάται ότι ο στόχος αύξησης της 
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επικράτειας των πεζών από το 25% του δικτύου κοινοχρήστων χώρων που είναι περίπου σήμερα, στο 

65% του συνόλου είναι εφικτός και αναγκαίος. 

 

ΕΣ 3: Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης   

 

Η πόλη της Θήβας θα πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα πολιτιστικού πόλου, δηλαδή να διαμορφώσει 

τόσο ως εικόνα όσο και ως λειτουργία τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα την εντάξουν στον πολιτιστικό 

χάρτη της Βοιωτίας και θα την καταστήσουν ελκυστική και ευχάριστη. Στόχος είναι να 

επαναπροσδιοριστεί το «branding»12 της πόλης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ζητούμενο να 

αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι μύθοι της πόλης και να συνδεθούν όλα τα ισχυρά στοιχεία της 

πολιτιστικής της ταυτότητας (Θηβαϊκός κύκλος, μυκηναϊκό μεγαλείο, νεότερα ήθη και έθιμα) με τη 

σύγχρονη αναβαθμισμένη εικόνα της πόλης. Για παράδειγμα, η ονοματοθεσία οδών (π.χ. οδός 

Αντιγόνης, Ηλέκτρας, Οιδίποδα, Πινδάρου, Επαμεινώνδα, κ.λπ.) ενώ αποτελεί ένα «παραδοσιακό 

εργαλείο» για την ταυτότητα της πόλης, αυτό δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς. Ενδεικτικά σημειώνεται 

ότι οι σημερινές ταμπέλες σήμανσης των οδών λόγω της κακής κατάστασης διατήρησής τους, δεν 

σηματοδοτούν σωστά αυτή τη διάσταση. Παράλληλα, η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της 

πόλης σημαίνει εικαστικές παρεμβάσεις καθώς και αξιοποίηση θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού σε 

συνάφεια με την αναβίωση του αρχαίου δράματος και του Θηβαϊκού κύκλου και με δρώμενα που έχουν 

συνδεθεί με την τοπική παράδοση της Θήβας.  

 

Τέλος, βασικές παράμετροι για την ενίσχυση της εικόνας της πόλης αποτελούν η περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση και η τεχνολογική καινοτομία, συστατικά στοιχεία της πράσινης και έξυπνης πόλης. 

Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει ότι η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, 

ειδικά όπου εντοπίζεται υποβάθμιση, καθώς και η έξυπνη διαχείριση των φυσικών πόρων και της 

ενέργειας προκειμένου να περιοριστεί το ενεργειακό αποτύπωμα της πόλης θα πρέπει να επιδιωχθούν. 

Επίσης, η τεχνολογική αναβάθμιση της πόλης για την εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων της όσο και των 

επισκεπτών της (ευρυζωνικές υποδομές και δίκτυα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικός 

πολιτισμός και εμπόριο) θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της εικόνας της Θήβας σε έξυπνη πόλη. 

 

Από όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω προκύπτει ότι η εικόνα της πόλης συντίθεται από ένα ευρύ σύνολο 

αντιληπτικών παραμέτρων που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες της πόλης. Και αυτή η εικόνα έχει 

πολλούς και διαφορετικούς αποδέκτες. Είναι οι άνθρωποι που κατοικούν στην πόλη και έχουν μία 

διαμορφωμένη ήδη εικόνα για αυτήν. Είναι οι επισκέπτες – περαστικοί οι οποίοι στην πλειονότητα τους 

σήμερα δεν την κατατάσσουν σε δυνητικό πολιτιστικό προορισμό και διαμορφώνουν εκ νέου την 

«εικόνα» που είχαν ήδη γι’ αυτή μετά από την σύντομη παραμονή τους εκεί. Τέλος, είναι και το μη 

κοινό επισκεπτών της Θήβας που έχουν και αυτοί με ένα τρόπο την «εικόνα» της πόλης. Κατά συνέπεια 

η προσπάθεια μετασχηματισμού της πόλης θα πρέπει να έχει κοινωνική αποδοχή και υποστήριξη από 

όλους και να ικανοποιεί διαπιστωμένες ανάγκες για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.  

  

 
12 Ο Αμερικάνικος Σύνδεσμος Μάρκετινγκ (American Marketing Association) ορίζει το "brand" ως εξής: ένα 

όνομα, ένας όρος, ένα σχέδιο, ένα σύμβολο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό το οποίο ταυτίζεται με το προϊόν 

ή την υπηρεσία ενός οργανισμού ή ενός ανθρώπου και το διαφοροποιεί από τα άλλα τις αγοράς. Σήμερα, το 

branding αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο αποδέκτης το προϊόν ή την υπηρεσία που του 

παρέχεται. Το τι νιώθει όταν ακούσει το όνομα, το brand-name, τί συνειρμούς κάνει, τί εικόνες του έρχονται στο 

μυαλό, τί σκέψεις. Το branding πηγάζει από τις αξίες που προβάλλονται μέσα από το «σήμα». 
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ΕΣ 4 Τόνωση Επιχειρηματικότητας και κατάρτισης στον τομέα του Πολιτιστικού Τουρισμού - 

ανανέωση προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας ό στόχος είναι διττός. Αφενός η ανάσχεση 

των δυσμενών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά και της 

πρόσφατης πανδημίας, και αφετέρου ο αναπροσανατολισμός της επιχειρηματικής λειτουργίας 

παραδοσιακών κλάδων / τομέων της Θήβας (αγροτική παραγωγή, εμπόριο) που συνδέονται με την 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας13 (αγροδιατροφή, βιομηχανία της 

εμπειρίας, καθαρές-πράσινες τεχνολογίες, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών). Είναι 

σημαντικό να διασυνδεθεί, στο βαθμό που είναι εφικτό, η αγροτική οικονομία (π.χ.: βιολογικές 

καλλιέργειες) και οι επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με τον θεματικό τουρισμό 

(τουρισμό πόλεων, πολιτιστικό τουρισμό). Η εγγύτητα με την μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί ως πλεονέκτημα προς την κατεύθυνση αυτή. Από την άλλη, το έλλειμα 

αναπτυξιακού δυναμισμού της Θήβας αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα που θα μπορούσε να θεραπευτεί 

μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, την συμβουλευτική καθώς και τη 

συγκρότηση ενός συνεργατικού σχηματισμού (cluster) με κοινό όραμα και στόχους. 

 

Παράλληλα με την τόνωση της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να επιδιωχθεί η βελτίωση ή / και η 

προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων και απασχολούμενων. Προγράμματα εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και επανακατάρτισης σε τομείς συναφείς με την αγροδιατροφή, τον πολιτιστικό τουρισμό 

και τη δημιουργική βιομηχανία συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και δημιουργούν προοπτικές για 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης και ειδικά των νέων. 

 

ΕΣ 5 Επικοινωνία, Δημοσιότητα και Προβολή της Πολιτιστικής Ταυτότητας της Θήβας με 

έμφαση στις ΤΠΕ 

 

Καθώς, η Θήβα καλείται να διαμορφώσει τη νέα πολιτιστική της ταυτότητα για τη προσέλκυση 

επισκεπτών, το βασικό ζητούμενο είναι αυτή να επικοινωνηθεί και να προβληθεί με τα κατάλληλα μέσα 

και εργαλεία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ειδικός Στόχος αποδίδει προτεραιότητα, πέρα από τη βελτίωση και 

αναβάθμιση των συμβατικών μέσων «φυσικής» σήμανσης και πληροφόρησης, στην ηλεκτρονική 

πληροφόρηση μέσα από τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Ιδιαίτερα σημαντική είναι 

η αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών στους τομείς της τεκμηρίωσης και της ερμηνείας πολιτιστικού 

περιεχομένου, της ενημέρωσης των χρηστών, της δικτύωσης των επιχειρήσεων και των συναλλαγών, 

της διαφήμισης και του Marketing. Ειδικότερα: 

- Η επιστημονική τεκμηρίωση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων με τη χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών καθιστά γρήγορη και αξιόπιστη τη διαχείρισή τους και τη διάχυση – διάδοσή τους 

τόσο σε εξειδικευμένες ομάδες, όσο και στο ευρύτερο κοινό. Επιπλέον, οι ψηφιακές εφαρμογές 

πολιτιστικού περιεχομένου (ακουστικές ξεναγήσεις, ψηφιακές ξεναγήσεις, εφαρμογές εικονικής 

πραγματικότητας, δια δραστικοί χάρτες και «εύληπτες» παρουσιάσεις μνημείων και χώρων, 

αφηγήσεις, κ.λπ.) αναβαθμίζουν την εμπειρία της επίσκεψης, τονώνουν το ενδιαφέρον του 

επισκέπτη και ενισχύουν την ελκυστικότητα των τουριστικών προορισμών. 

 
13 Για τις προτεραιότητες και τους τομείς εξειδίκευσης βλ. εγκεκριμένο κείμενο «Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (2014 – 2020)», σελ. 21 – 22 και 107 – 119. 
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- Η παρουσίαση της νέας πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης στον παγκόσμιο ιστό και η προβολή 

της μέσα από το Διαδίκτυο εξασφαλίζει γρηγορότερη και αμεσότερη ενημέρωση και συμβάλλει 

στην παράλληλη προβολή και όλων των επιμέρους πτυχών και λειτουργιών της. 

- Η προβολή και περαιτέρω δικτύωση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα (facebook, Instagram, κ.λπ.), 

έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ψηφιακές κοινότητες, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερη διάχυση 

(ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η ψηφιακή δικτύωση που έχει αναπτύξει ήδη το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Θήβας).  

- Στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού τουρισμού, η αξιοποίηση όλων των 

εφαρμογών προβολής και συναλλαγών από τις επιχειρήσεις, θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη διαφήμισή τους, με θετικές επιπτώσεις 

στην αύξηση των εσόδων τους. 
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3.4 Οι Άξονες Προτεραιότητας 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι Άξονες Προτεραιότητας για την διαμόρφωση του Πλαισίου Δράσης 

της Στρατηγικής. Οι Άξονες αυτοί εξειδικεύουν τη Στρατηγική αυτή σε Επιχειρησιακή Δομή. Σε 

επίπεδο βασικών κατευθύνσεων, οι άξονες είναι συναφείς και εξυπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους της 

Στρατηγικής. 

 

A.Π. 1 Προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του κεντρικού τομέα της 

Καδμείας σε ενιαίο αντιληπτικό σύνολο.  

 

Ο Άξονας δίνει έμφαση στο ιστορικό κέντρο της Καδμείας γιατί αφενός υπάρχει η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση μνημείων και θέσεων σε εγγύτητα με πολιτιστικές υποδομές και αφετέρου αυτή η 

περιοχή αποτελεί το εμπορικό, διοικητικό και κοινωνικό κέντρο της Θήβας. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει 

να ιεραρχηθούν με κριτήριο την αντιληπτικότητα του κάθε χώρου και τη δημιουργία «χωρικών» 

ενοτήτων σε συνάρτηση με την κατάσταση διατήρησης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων. Προβλέπει 

αφενός εργασίες καθαρισμών, αποχωματώσεων, στερεώσεων σε μεμονωμένα μνημεία και θέσεις καθώς 

και εργασίες για την βελτίωση της πρόσληψής τους από τους επισκέπτες.  

 

A.Π. 2 Προώθηση εμβληματικών παρεμβάσεων σε πολεοδομικό, κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο 

 

Ο Άξονας δίνει έμφαση σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αφορούν στην αισθητική, λειτουργική, 

περιβαλλοντική και βιοκλιματική αναβάθμιση συγκεκριμένων ενοτήτων με πολιτιστικό ενδιαφέρον και 

αξία. Περιλαμβάνει την ενοποίηση αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων, την αντιμετώπιση 

φαινομένων χωρικής ασυνέχειας με την ολοκλήρωση διαδικασιών απαλλοτριώσεων, τη διεύρυνση ή / 

και συμπλήρωση πεζοδρομίων και δικτύου πεζοδρόμων σε συνδυασμό με έξυπνα συστήματα όδευσης 

και διέλευσης πεζών. Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω περιλαμβάνει φυτοτεχνικά έργα και 

στοχευμένες εικαστικές παρεμβάσεις στις ορατές πίσω / πλάγιες όψεις κτηρίων, ειδικά, όσων 

εντάσσονται σε οικοδομικά τετράγωνα με αρχαιότητες. Υποστηρικτικά με τα ανωτέρω, περιλαμβάνει 

δράσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων και της καθαριότητας, με προτεραιότητα 

στον επανασχεδιασμό των θέσεων των κάδων που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις αρχαιολογικές 

θέσεις και τα τοπόσημα του ιστορικού κέντρου. Τέλος, προβλέπει δράσεις για την μείωση / εξάλειψη 

της οπτικής όχλησης που δημιουργείται από την συσσώρευση πινακίδων σήμανσης/ πληροφόρησης και 

επιγραφών διαφήμισης και την αντικατάστασή τους μέσα από έναν διαφορετικό σχεδιασμό φιλικότερο 

στο περιβάλλον. 

 

A.Π. 3 Αποκατάσταση κτηρίων ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος  

 

Ο Άξονας δίνει έμφαση σε παρεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν την μορφολογική αποκατάσταση 

νεότερων κτηρίων διαφόρων κατηγοριών και τύπων, τα οποία αποτελούν κατά προτεραιότητα δημόσια 

περιουσία προκειμένου αφενός να αναδειχθούν τα ίδια ως επισκέψιμα μνημεία και όπου είναι εφικτό να 

προβλεφθεί η αξιοποίηση και επανάχρησή τους με στόχο την πολιτιστική τόνωση της περιοχής. Στο 

πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται και οι εξοπλισμός λειτουργίας τους (εκθεσιακός, κ.λπ.). 

Συμπληρωματικά στον Άξονα προβλέπεται και μελέτη για την αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου με 

σκοπό πολιτιστικές / εκπαιδευτικές χρήσεις όπου κρίνεται αναγκαίο.  
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A.Π. 4 Αναβάθμιση και βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου με έμφαση στις πλατείες και τα πάρκα  

 

Ο Άξονας δίνει έμφαση σε παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης για την αναζωογόνηση, τον 

εκσυγχρονισμό ή και τη δημιουργία ανοικτών και ελεύθερων χώρων στην πόλη σε συνάρτηση με τις 

θέσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με τον Α.Π 2 «Προώθηση εμβληματικών 

παρεμβάσεων σε πολεοδομικό, κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό επίπεδο». 

 

A.Π. 5 Αποκατάσταση του τοπίου με έμφαση στο φυσικό ανάγλυφο και του φυσικού περιβάλλοντος με 

έμφαση στα φυσικά ρέματα και στον περιαστικό χώρο (άλση, λόφοι και δάση)  

 

Ο Άξονας δίνει έμφαση στην αποκατάσταση σε πρώτη φάση του φυσικού περιβάλλοντος της Καδμείας, 

δηλαδή των ρεμάτων, των αλσών και των λόφων που την περιβάλλουν και αποτελούν συγχρόνως 

χώρους αρχαιολογικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην 

περιβαλλοντική αναβάθμιση και συνολική αποκατάσταση περιοχών ιδιαίτερης αξίας που βρίσκονται 

πλησίον της πόλης και έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως χώροι αναψυχής και κοινωνικής 

εκτόνωσης (π.χ. Λόφος Καστελίου, Ισμηνίου, Αμφείου).  

 

A.Π. 6 Πολιτιστική Διασύνδεση Θήβας: Ανάπτυξη Διαδρομών, θεσμών και εκδηλώσεων.  

 

Ο Άξονας δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός πολιτιστικού δικτύου, είτε ως φυσική πολιτιστική 

διαδρομή, είτε μέσα από ανάληψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο παράλληλων εκδηλώσεων και δράσεων. 

Η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης θα πρέπει να συνδεθεί με την ανάδειξη των χώρων, των μνημείων 

και των ιστορικών τόπων καθώς και με τη δικτύωση τους με τα φυσικά τοπία που βρίσκονται στον 

ευρύτερο Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν δράσεις για την προστασία και την 

ανάδειξη τους (π.χ. Καβίρειο, Πλαταιές, Παραλίμνη κ.λπ.) καθώς και στο σχεδιασμό τοπικών δικτύων 

διαδρομών με ενναλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Στην ενότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα 

πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω ο ρόλος του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας ως κεντρικού πυλώνα 

του εγχειρήματος. Τέλος, είναι σημαντικό να ενισχυθούν περαιτέρω θεσμοθετημένες ετήσιες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και να αξιοποιηθούν οι ανοικτοί υπαίθριοι χώροι (π.χ. δάσος Μοσχοποδίου, 

δημοτικός κινηματογράφος «Σόνια») προκειμένου να αποτελέσουν χώρους για θεατρικές παραστάσεις, 

προβολές, εκθέσεις, εκδηλώσεις κ.λπ. 

 

A.Π. 7 Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και των μεταφορών  

 

Ο Άξονας αυτός λειτουργεί συνδυαστικά με τον Α.Π 7 «Προώθηση εμβληματικών παρεμβάσεων σε 

πολεοδομικό, κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό επίπεδο» και δίνει έμφαση στην επέκταση /βελτίωση 

δικτύου κίνησης πεζών σε πρώτη φάση με τη δημιουργία δικτύων περιπάτου, τη δημιουργία 

ποδηλατοδρόμων πάνω σε άξονες που θα ενώνουν την Καδμεία με κοντινές θέσεις ενδιαφέροντος, τη 

δημιουργία χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών σε κατάλληλες θέσεις, 

την ενιαία διαχείριση της κυκλοφορίας με χρήση ΤΠΕ και τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών. Ο 

Άξονας συνδέεται άμεσα με το τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης παρέμβασης 

στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θήβας (ΣΒΑΚ).  
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A.Π. 8 Προβολή της ταυτότητας της πόλης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και ενημέρωσης - 

ψηφιακές εφαρμογές 

 

Ο Άξονας προβλέπει καταρχάς το σχεδιασμό και την εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου (marketing 

plan) για την προβολή της Θήβας. Παράλληλα, περιλαμβάνει την κατάρτιση και εφαρμογή 

προγράμματος μέσων (media plan) με έμφαση στο Διαδίκτυο. Τέλος περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τις 

δράσεις για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών σε όλους τους σχετικούς με την πόλη τομείς 

ενδιαφέροντος που θα υποστηρίζουν:  

- Συλλογή, οργάνωση και διαδικτυακή προβολή (ιστοσελίδα και ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών για 

ταμπλέτες και έξυπνα κινητά) πληροφοριών που αφορούν την ταυτότητα της πόλης γενικά, τις 

θέσεις ενδιαφέροντος και τις επιχειρήσεις. 

- Πλατφόρμες καταγραφής εκδηλώσεων. 

- Ανάδειξη των ιδιαίτερων όψεων της ταυτότητας της πόλης που θα εξειδικευτούν κατά τον 

σχεδιασμό  

- Ψηφιοποίηση τουριστικών, πολιτισμικών και φυσικών πόρων, διαδρομών και δικτύων. 

- Εφαρμογές αστικών οδηγών για ευέλικτες περιηγήσεις, σημεία ενδιαφέροντος, πληροφορίες για 

προσφορές και αγορές, , εστιατόρια, εκδηλώσεις κ.λπ. 

- Εφαρμογές οδηγών μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. 

 

A.Π. 9  Θήβα Πράσινη Πόλη: Εκσυγχρονισμός της πόλης στον τομέα της ενέργειας και της πράσινης 

οικονομίας. 

 

Ο Άξονας υποστηρίζει δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, την εξοικονόμηση ενέργειας και την 

αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά προτεραιότητα σε δημόσια κτήρια, στον δημόσιο χώρο 

και στις λειτουργίες της πόλης, συνδυαστικά με τους Α.Π 2, 4, 5 και 7. Παράλληλα προβλέπει δράσεις 

για την υποστήριξη των ΜΜΕ στον σχεδιασμό και την υιοθέτηση πρακτικών που σέβονται το 

περιβάλλον για την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας.  

 

A.Π. 10 Στήριξη της οικονομίας με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις / δημιουργία 

συνεργατικών σχηματισμών (cluster) στον τομέα της αγροδιατροφής – του πολιτισμού και του 

τουρισμού. 

 

Ο Άξονας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων υποστήριξης των δραστηριοτήτων 

του αγροδιατροφικού τομέα στο Δήμο της Θήβας, προγράμματα ένταξης / κατάρτισης νέων αγροτών 

για σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, ενίσχυση των ΜΜΕ με έμφαση στα 

θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας καθώς και την εισαγωγή ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ 

στις ΜΜΕ για την απλοποίηση/ αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων. Τέλος τη δημιουργία 

συνεργατικού σχηματισμού με τη μορφή cluster στον τομέα της αγροδιατροφής – του τουρισμού και 

του πολιτισμού και τη συγκρότηση τοπικού συμφώνου ποιότητας. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνάφεια του κάθε Άξονα με τους πέντε Ειδικούς Στόχους 

της Στρατηγικής Παρέμβασης. 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ ΕΣ 1 ΕΣ 2 ΕΣ3 ΕΣ4 ΕΣ5 

A.Π. 1 Προστασία και ανάδειξη των 

αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων του κεντρικού τομέα 

της Καδμείας σε ενιαίο 

αντιληπτικό σύνολο.  

ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧ ΧΧΧ 

A.Π. 2 Προώθηση εμβληματικών 

παρεμβάσεων σε πολεοδομικό, 

κυκλοφοριακό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο 

ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧ ΧΧ 

A.Π. 3 Αποκατάσταση κτηρίων 

ιστορικού και αρχιτεκτονικού 

ενδιαφέροντος  

ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧ Χ 

A.Π. 4 Αναβάθμιση και βελτίωση της 

εικόνας του δημόσιου χώρου με 

έμφαση στις πλατείες και τα 

πάρκα  

ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧ ΧΧ 

A.Π. 5 Αποκατάσταση του τοπίου με 

έμφαση στο φυσικό ανάγλυφο και 

του φυσικού περιβάλλοντος με 

έμφαση στα φυσικά ρέματα και 

στον περιαστικό χώρο (άλση, 

λόφοι και δάση)  

ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ Χ 

A.Π. 6 Διασύνδεση Θήβας: Ανάπτυξη 

Πολιτιστικών Δικτύων και 

Διαδρομών  

ΧΧΧ ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

A.Π. 7 Βελτίωση της αστικής 

κινητικότητας και των μεταφορών  

ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧ Χ 

A.Π. 8 Προβολή της ταυτότητας της 

πόλης με χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής και ενημέρωσης  

ΧΧΧ Χ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

A.Π. 9 Θήβα Πράσινη Πόλη: 

Εκσυγχρονισμός της πόλης στον 

τομέα της ενέργειας και της 

πράσινης οικονομίας. 

ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧ 

A.Π. 10 Στήριξη της οικονομίας με 

έμφαση στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις / δημιουργία 

συνεργατικών σχηματισμών 

(cluster) στον τομέα της 

αγροδιατροφής – του πολιτισμού 

και του τουρισμού. 

ΧΧ Χ ΧΧ ΧΧΧ ΧΧ 
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4. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

 

4.1 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) Στερεάς Ελλάδας 

 

Το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) Στερεάς Ελλάδας θεσμοθετήθηκε τον 

Δεκέμβριο 2018 (ΦΕΚ 299/Α.Α.Π). 

 

Ως προς το διεθνές και ευρωπαϊκό χωρικό σύστημα, το ΠΧΠ αναδεικνύει τη φυσική και πολιτιστική 

κληρονομιά της Στερεάς Ελλάδας ως παράγοντα ανάπτυξης και ενίσχυσης της θέσης και εξειδίκευσης 

του ρόλου της στον διεθνή/ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο, (άρθρο 9) και προβλέπει ως στρατηγικές 

κατευθύνσεις: 

- Την ανάδειξη της θέσης της Περιφέρειας στα διεθνή χωρικά δίκτυα πολιτιστικών διαδρομών στον 

τομέα της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο παγκόσμιας (UNESCO) 

όσο και ευρωπαϊκής (Συμβούλιο Ευρώπης). 

- Την προώθηση ολοκληρωμένων σχεδίων διασύνδεσης, μέσω των υποδομών μεταφορών, των 

ιστορικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων και χώρων της ευρύτερης Μεσογείου. 

- Την ανάδειξη των διεθνών πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας ως κόμβων διεθνούς πολιτιστικού 

και τουριστικού προορισμού με επίκεντρο τους Δελφούς. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αναφορά στην 

Θήβα, η οποία περιλαμβάνεται σε μία από τις δύο προτεινόμενες πολιτιστικές διαδρομές διεθνούς 

αξίας (Ολυμπία – Δελφοί – Θερμοπύλες – Θήβα / Πλαταιές – Ερέτρια) 

 

Ως προς το εθνικό σύστημα, το ΠΧΠ εντάσσει τη Θήβα στους Πόλους Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

διακρίνοντας και ζητώντας την ενίσχυση τριών ειδικών χαρακτηριστικών της:  

- Τον εθνικό ρόλο στη βιομηχανική παραγωγή. 

- Τον αναδυόμενο ρόλο ως εμπορευματικός κόμβο. 

- Τον ρόλο της ως διεθνούς εμβέλειας πόλο πολιτιστικής κληρονομιάς14.  

 

Στο πλαίσιο της Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομικός και Τοπίων, προβλέπονται κατευθύνσεις 

σχεδιασμού που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων15: 

- Δικτύωση και ένταξη των πολιτιστικών πόλων σε πολιτιστικά δίκτυα καθώς και σε πολιτιστικές 

διαδρομές «Τοπίου». 

- Ενίσχυση και προβολή της μουσειακής υποδομής, με ταυτόχρονη δικτύωση μεταξύ τους, και 

υποστήριξη τους με υποδομές προσπελασιμότητας και στάθμευσης.  

- Αξιοποίηση των Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 

- Αναβάθμιση παλαιών/ιστορικών κέντρων πόλεων (κατά προτεραιότητα των έως και 6ου 

επιπέδου οικισμών), καθώς και ανάδειξη μνημείων και πολιτιστικών χώρων, με την υλοποίηση 

προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων. 

- Υλοποίηση έργων ενοποίησης χώρων πολιτισμού εντός αστικών κέντρων. 

 

Ειδικότερα για τον Δήμο Θήβας προβλέπεται: «Μέριμνα για την ένταξη της Θήβας - Θηβαϊκού κύκλου 

στα μνημεία υπό την προστασία του Συμβουλίου της Ευρώπης». 

 

 
14 Άρθρο 5: Βασικοί πόλοι και άξονες ανάπτυξης 
15 Άρθρο 12: Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και πόροι και κλιματική αλλαγή. Ζ. Διαχείριση Πολιτιστικής 

Κληρονομικός και Τοπίων (άρθρο 12, Ζ.) 
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Στον χάρη που ακολουθεί παρουσιάζεται το Πρότυπο χωρικής οργάνωσης για το Πολιτιστικό και 

Φυσικό Περιβάλλον στην περιοχή παρέμβασης. 

 

 

Πηγή: Χάρτης Π.1. Πρότυπο χωρικής ανάπτυξης Φυσικό, πολιτιστικό περιβάλλον & τοπίο 

 

Ως προς τις κατευθύνσεις τουριστικής ανάπτυξης 

- Ο τουριστικός κλάδος αναδεικνύεται ως εντατικός παράγοντας ανασυγκρότησης της οικονομίας 

της Περιφέρειας, αξιοποιώντας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις τρέχουσες και αναδυόμενες 

προτιμήσεις των διεθνών/ευρωπαϊκών τουριστικών αγορών16. 

- Επιδιώκεται η «ανάπτυξη κατά προτεραιότητα με επίκεντρο τα πολιτιστικά δίκτυα/μνημεία-χώροι 

διεθνούς εμβέλειας (Δελφοί, Θερμοπύλες, Όσιος Λουκάς, Θήβα καθώς και Πλαταιές - Αυλίδα - 

Ερέτρια) και ιεραρχημένη επέκταση τους17 όπως και να ολοκληρωθεί η χάραξη Ζωνών Α’ και Β’ 

Προστασίας στα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας, με προτεραιότητα σε όσα 

είναι επισκέψιμα και αξιοποιούνται τουριστικά. 

- Η πόλη της Θήβας επιλέγεται μεταξύ άλλων (Λαμία, Χαλκίδα, Λιβαδειά, Θήβα, Καρπενήσι, και 

στο δίκτυο Δελφοί – Ιτέα – Γαλαξίδι) για την ανάπτυξη αστικού τουρισμού. 

- Ειδικότερα, στην κατηγοριοποίηση των τουριστικών περιοχών ανάλογα με την τουριστική ένταση 
18, η Δ.Ε. Θηβαίων εντάσσεται στην κατηγορία των Αναπτυσσόμενων περιοχών (Εναλλακτικός 

Τουρισμός), με προτεραιότητα την ανάπτυξη του Πολιτιστικού τουρισμού/Αρχαιολογικοί χώροι, 

του Αστικού / Συνεδριακού / Εκθεσιακού τουρισμού καθώς και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού. 

- Επίσης για την εξειδίκευση των παραπάνω και την προώθηση σχετικών έργων υποστήριξης 

προβλέπεται η «Προώθηση προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για τις Λειτουργικές 

Αστικές Περιοχές (Λαμία - Χαλκίδα) και τις Αστικές Περιοχές (Θήβα -Λιβαδειά)»19. 

 

Συμπερασματικά, το ΠΧΠ αναδεικνύει το διεθνούς εμβέλειας πολιτιστικό κεφάλαιο της Θήβας που 

υποστηρίζει τον προσδοκώμενο νέο δυναμικό αναπτυξιακό ρόλο της. Έργα ανάδειξης του πολιτιστικού 

κεφαλαίου, διασύνδεσης θέσεων και δημιουργίας ενιαίων ισχυρών δικτύων αποτελούν επιλογές 

συμβατές αλλά και έργα προτεραιότητας του ΠΧΠ για την πόλη.  

 

  

 
16 Άρθρo 4. 2. Τριτογενής Tομέας 
17 Άρθρο 11.2. Κατευθύνσεις κατά μορφή τουρισμού: Πολιτιστικός τουρισμός 
18 Πίνακας 1: Παράρτημα 
19 Κεφάλαιο Ε΄ Πρόγραμμα Δράσης, Προγραμματικές προτεραιότητες 
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4.2 Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Θήβας 

 

Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου (ΓΠΣ) θεσμοθετήθηκε το 2012 (ΦΕΚ 

247/ΑΑΠ/2012). Από τη μελέτη του ΓΠΣ τεκμηριώνεται ότι η προτεινόμενη Στρατηγική είναι απόλυτα 

συμβατή με τις επιταγές του χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου. Ειδικότερα:  

 

Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης (Α.1.) υιοθετεί και υλοποιεί στο χώρο στρατηγικούς στόχους – 

άξονες προτεραιότητας για την ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας στους οποίους εντάσσονται: 

- Η ανάδειξη της Δ.Ε. Θηβαίων «σε σύγχρονη ελκυστική αστική περιοχή ώστε να λειτουργήσει σαν 

αστικός πόλος μεσαίου μεγέθους στη μεσογειακή κλίμακα στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή της 

Αθήνα»  

καθώς και  

- «η Ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού πλούτου και των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς 

της Δημοτικής Ενότητας με διαχείριση του θετικού πλεονεκτήματος της πόλης της Θήβας ως εθνικού 

και διεθνή πολιτιστικού / τουριστικού / πόλου και ένταξή της στα δίκτυα ιστορικών πόλεων και 

πολιτιστικού αστικού τουρισμού.»  

 

Στο πλαίσιο της χωρικής οργάνωσης του Δήμου για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος 

του Δήμου (Α.2.4.), βασικό δομικό στοιχείο αποτελεί «η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση με διασύνδεση 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και ιεράρχηση με προτεραιότητα στα θέματα πολιτιστικής 

κληρονομιάς διεθνούς και εθνικής σημασίας». Προτάσσεται η οργάνωση σε Δίκτυο των Πολιτιστικών 

Τοπίων, Μνημείων και Φυσικών Χώρων και οι διασυνδέσεις μεταξύ τους με κόμβους:  

- «Τους διεθνούς εμβέλειας αρχαιολογικούς χώρους. 

- Τα βυζαντινά και νεότερα μνημεία και τους χώρους διαχρονικής εξέλιξης της πόλης. 

- Την ακρόπολη της «Καδμείας» ως ιστορικό κέντρο και πολιτιστικό τοπίο». 

 

Στο πλαίσιο της Οργάνωσης των Χρήσεων Γης στο σύνολο του Δήμου, θεσπίζονται Περιοχές Ειδικής 

Προστασίας (ΠΕΠ) μεταξύ των οποίων : 

- H ΠΕΠ-1, η οποία αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους και τα τοπία εκτός της πόλης της Θήβας 

και περιλαμβάνει τους οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους Ιερού Καβείρων, Λιθαρών, 

Παραλίμνης, Ιερά Μονή Σαγματά καθώς και Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Μεσοβουνίου (Σουβάλας) και η 

- ΠΕΠ-6, η οποία αφορά «Αρχαιολογικούς χώρους εντός της πόλης» (Β.2.6.) και περιλαμβάνει: α) 

το Αμφείον, β) το Μικρό και Μεγάλο Καστέλλι, γ) το Ισμήνιον ή λόφος Ιγγλέση, δ) το Κολωνάκι 

ε) ο λόφος του Αγίου Λουκά και στ) το ρωμαϊκό θέατρο στην Π.Ε. 3 (Συνοικισμός). 

 

Στο πλαίσιο της πολεοδομικής οργάνωσης της πόλης της Θήβας (Δ.Α.5.) προτείνεται από το Γ.Π.Σ. ο 

χαρακτηρισμός του λόφου της Καδμείας ως «Ιστορικού Κέντρου», σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΓΟΚ, 

και ορίζεται περίμετρος (χάρτης Π.3/1β του Γ.Π.Σ. ), καθώς:  

«Η πόλη της Θήβας και ιδιαίτερα ο σημαντικότερος λόφος της Καδμείας (Πολεοδομική Ενότητας –Π.Ε. 

5), το «ΚΑΔΜΕΙΟ Μυκηναϊκό Ανάκτορο, της εκτεταμένης ακρόπολης της μυκηναϊκής Ελλάδας, 

συγκεντρώνει πληθώρα σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων». 

 

Επιπλέον, η Πολεοδομική Ενότητα (Π.Ε) 5 της «Καδμείας» εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο 

σημαντικών αρχαιολογικών χώρων που «καταγράφονται σε μικρότερη πυκνότητα αλλά σημαντικού 

μεγέθους και σημασίας και σε άλλες Πολεοδομικές ενότητες της πόλης: στις ΠΕ/2, ΠΕ/3, ΠΕ/4, ΠΕ/6.».  
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Αναφέρεται επίσης ότι : «Τα ως άνω ισχυρά αρχαιολογικά και συγχρόνως τοπιολογικά στοιχεία, 

εκτεταμένοι λόφοι με πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, περιρρέοντα το λόφο της αρχαίας ακρόπολης 

ρέματα, έντονα πρανή ανάδειξης του λόφου της αρχαίας ακρόπολης, ορίζουν ένα ευρύτερο αρχαιολογικό 

– ιστορικό περιβάλλον που έχει ανάγκη προστασίας και ανάδειξης προκειμένου να καταλάβει η πόλη της 

Θήβας τη θέση που της ανήκει στον Ελλαδικό και Διεθνή χώρο μεταξύ των ιστορικών πόλεων του 

κόσμου.» 

 

Τέλος, το ΓΠΣ αναγνωρίζει ότι το αρχαιολογικό κεφάλαιο συνδυάζεται με ειδικά πολεοδομικά 

χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας και της «πολεοδομικής και οικιστικής» ιστορίας της Θήβας, το 

αξιόλογο προσφυγικό σύνολο του προσφυγικού οικισμού (ΠΕ-3), τα νεότερα νεοκλασικά αστικά 

κτίσματα (κυρίως) της Καδμείας, το σιδηροδρομικό σταθμό, καθώς και το ρέμα του Άη Γιάννη ως 

περιβαλλοντικό κεφάλαιο αλλά και σύνολο ιστορικών στοιχείων (κρήνες, νερόμυλους, κανάλια 

μεταφοράς νερού, δεξαμενές, αψίδες στήριξης). 

 

Το ΓΠΣ προτείνει (Δ.Α.6) καθορισμό περιοχή ανάπλασης του Νόμου 2508/1997 (άρθρο 8) 

«Αρχαιολογικών Χώρων και ιστορικής περιμέτρου Καδμείας» σύμφωνα με το Χάρτη Π.3/1β. 

Σημειώνεται μάλιστα ότι «Η δράση και το έργο της ανάπλασης προτείνεται να ενταχθεί επειγόντως και 

κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο Π.Δ.Ε. και να υλοποιηθεί από το Δήμο Θηβαίων σε συνεργασία με το 

ΥΠΠΟΤ και να συνδυαστεί με απόκτηση και ανάδειξη από το ΥΠΠΟΤ των κρίσιμων αρχαιολογικών 

χώρων της Καδμείας ώστε να αποτελέσουν ένα ειδικό πρόγραμμα «ανάδειξης και ενοποίησης των 

Αρχαιολογικών Χώρων Διεθνούς Ενδιαφέροντος της πόλης της Θήβας με αιχμή την ακρόπολη της 

Καδμείας». 

 

Στο πλαίσιο της οργάνωσης του δικτύου μεταφορών λαμβάνονται μέτρα στην κατεύθυνση ανάδειξης 

του πολιτιστικού κεφαλαίου της πόλης και την προστασία της Καδμείας με τη «δημιουργία ενός δικτύου  

πεζοδρόμων σύνδεσης των σημείων ενδιαφέροντος της πόλης (ειδικά τα πολιτιστικά), οργάνωσης 

συστήματος κυκλοφορίας των ΙΧ εντός του ιστορικού κέντρου στην λογική “κυψελών”, την δημιουργία 

περιφερειακών κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης και δικτύου μικρών λεωφορείων». 

 

Στο πλαίσιο της οργάνωσης των Ελεύθερων Χώρων (Δ.Α.4.), προτείνεται κατά προτεραιότητα 

πρόγραμμα: «ανάπλασης – ανάδειξης και ενοποίησης των αρχαιολογικών και ελεύθερων χώρων της 

κεντρικής περιοχής του λόφου της ΚΑΔΜΕΙΑΣ, των ρεμάτων Δίρκης και Χρυσορόα και των περί την 

Ακρόπολη της ΚΑΔΜΕΙΑΣ πρανών (βλέπε χάρτη Π.3/1β)». Σημειώνεται μάλιστα ότι στο πλαίσιο αυτού 

του προγράμματος δύναται να επιλυθεί το πρόβλημα απόκτησης των θεσμοθετημένων ελεύθερων 

κοινόχρηστων χώρων. Τέλος, προτείνεται η κατεδάφιση του παλαιού Νοσοκομείου και η ενοποίηση 

του χώρου του Μουσείου και του οικοδομικού τετραγώνου κοινόχρηστου πρασίνου όπου και το 

Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο σε ένα ενιαίο «Πολιτιστικό Πάρκο Πόλης». 

 

Τα ανωτέρω και η αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής της Καδμείας σε συνδυασμό με το νέο διεθνούς 

εμβέλειας Αρχαιολογικό Μουσείο αποσκοπούν ευθέως στην ανάδειξή της πόλης της Θήβας σε 

τουριστικό πολιτιστικό υπερτοπικό πόλο. 

 

Από όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι μέτρα ανάδειξης του 

πολιτιστικού κεφαλαίου της πόλης της Θήβας και αναβάθμισης του οικιστικού ιστού της πόλης 

ιδιαίτερα δε εντός της «Ιστορικής κεντρικής περιοχής της Καδμείας, αποτελούν έργα συμβατά, 

ιδιαίτερης προτεραιότητας και σημασίας αλλά και αναπτυξιακές επιταγές του πολεοδομικού 

σχεδιασμού της Θήβας.  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Διαγνωστική Προσέγγιση και Πλαίσιο Δράσης 

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 44 

 

4.3 Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) της Θήβας 

 

Το ΣΟΑΠ εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2019 και αποτελεί ένα επίκαιρο θεσμοθετημένο εργαλείο για 

την ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση20. Βασικό χαρακτηριστικό του ΣΟΑΠ είναι ότι αναγνωρίζει την 

ανάγκη επαναπροσδιορισμού της Θήβας σε μία πόλη βιώσιμη, με ταυτότητα και εξωστρέφεια21 και 

προτάσσει ως βασικούς πυλώνες της στρατηγικής παρέμβασης: 

- Την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. 

- Την αξιοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού. 

- Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

 

Μεταξύ των πέντε Στρατηγικών Στόχων του ΣΟΑΠ συγκαταλέγονται: 

- Η οργάνωση του χώρου με την βελτίωση του αστικού χώρου, σε πολεοδομικό, συγκοινωνιακό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο. 

- Η ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης. 

- O οικονομικός μετασχηματισμός της Θήβας. 

 

Το ΣΟΑΠ διαρθρώνεται σε έντεκα Άξονες Προτεραιότητας και πενήντα τρεις δράσεις. Μεταξύ των 

Αξόνων παρέμβασης, συγκαταλέγονται: 

- H καινοτομία και οι εφαρμογές έξυπνης πόλης (Α4). 

- Η αναβάθμιση της λειτουργίας και της δομής του αστικού χώρου (Α5). 

- Η βελτίωση της διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος (Α6). 

- Η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας (Α7). 

- Η ενίσχυση του πολιτισμού και η βελτίωση εικόνας της πόλης (Α8). 

- Η προώθηση εμβληματικών παρεμβάσεων (Α9). 

 

Παράλληλα εστιάζει σε ζώνες παρέμβασης μεταξύ των οποίων διακρίνει: 

- Την περιοχή του ιστορικού κέντρου (Καδμεία). 

- Το Άλσος Μοσχοποδίου, για το οποίο προβλέπεται ότι θα λειτουργεί στον άμεσο περιαστικό χώρο 

ως σημείο αναφοράς για το σύνολο της πόλης22, κάτι που αναδεικνύει τη σημασία του άξονα που 

συνδέει το κέντρο με το Άλσος.  

 

Για την περιοχή της Καδμείας, προβλέπονται δράσεις για την ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης (Δ. 

10) και την αισθητική της αναβάθμιση (Δ. 27). Έμφαση δίνεται στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής 

με δράσεις καθαριότητας, αναζωογόνησης των πάρκων και των μεγάλων πράσινων χώρων (Δ. 24) και 

βελτίωσης πλατειών και κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, μία μεγάλη ομάδα δράσεων αφορά στη 

βελτίωση της μετακίνησης μέσα στην πόλη με παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο (Δ. 45) και το δίκτυο 

 
20 Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) είναι ένα εργαλείο αστικού σχεδιασμού που 

προβλέπεται από το νόμο 2742/99 αλλά ενεργοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα. Τα ΣΟΑΠ έχουν ως στόχο την 

προώθηση ολοκληρωμένων αστικών στρατηγικών σύνθετου χαρακτήρα (αναπτυξιακού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού, πολεοδομικού, συγκοινωνιακού). Καταλήγουν σε προγράμματα δράσης με επιχειρησιακό 

χαρακτήρα, τα οποία εγκρίνονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η πρόσφατη ενεργοποίηση των ΣΟΑΠ 

οφείλεται αφενός στις επιπτώσεις της κρίσης, που έχουν πλήξει έντονα τα αστικά κέντρα, όπως η Θήβα, και 

αφετέρου στο ότι το ΕΣΠΑ 014-2020 προβλέπει την ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη των ΣΟΑΠ με τη μορφή των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΣΒΑΑ). Η ύπαρξη 

ΣΟΑΠ αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη διεκδίκηση ΟΧΕ-ΣΒΑΑ. 
21 Άρθρο 1 
22 Δράση 24: «Ενέργειες για αναζωογόνηση των πάρκων και μεγάλων πράσινων χώρων», υποδράση 24.8. 
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πεζοδρομίων / πεζοδρόμων (Δ. 29) και δράσεις για την ενίσχυση της αστικής κινητικότητας (Δ 30, 43, 

44, 46, 47).  

 

Για τον τομέα του Πολιτιστικού περιβάλλοντος, προκρίνεται ως ξεχωριστή δράση η ενοποίηση 

αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων (Δ. 36) μέσα από ένα πρόγραμμα δικτύωσης που θα 

διαμορφώνει πολιτιστικές διαδρομές με κόμβους σημαντικούς χώρους ενδιαφέροντος Προβλέπεται ότι 

οι διαδρομές θα ενσωματώνουν και άλλα στοιχεία του αστικού ιστού συμπληρωματικά (πχ. χώρους 

πρασίνου και αναψυχής, τοπόσημα πόλης, κ.λπ.). Συμπληρωματικές δράσεις αφορούν τον 

εκσυγχρονισμό πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών (Δ. 35) και την βελτίωση του θεσμικού 

πλαισίου προστασίας και χρήσης των διατηρητέων κτηρίων (Δ. 38). 

 

Τέλος, στον τομέα της οικονομίας και την απασχόλησης περιλαμβάνονται δράσεις για την 

αναδιάρθρωση της οικονομικής βάσης της πόλης στην κατεύθυνση της έξυπνης εξειδίκευσης (Δράση 

13) και την προώθηση συστάδων επιχειρήσεων (Δράση 18).  

 

 
 

Συμπερασματικά, η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης του ΣΟΑΠ επιβεβαιώνουν αφενός την ανάγκη 

ενός διαφορετικού αναπτυξιακού προτύπου και αφετέρου αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και ευκαιρίες 

που συνιστούν η ιστορική και πολιτισμική αξία της πόλης στην κατεύθυνση αυτή. Κατά συνέπεια η 

προτεινόμενη στρατηγική παρέμβαση είναι απόλυτα συμβατή με το πρόγραμμα του ΣΟΑΠ Θήβας.  
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4.4 Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι Στρατηγικές Χωρικής Επένδυσης που έχουν εγκριθεί στην τρέχουσα 

Προγραμματική Περίοδο και σχετίζονται με την περιοχή παρέμβασης, προκειμένου να περιγραφεί 

συνοπτικά η λογική τους, να εντοπιστούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την πόλη της Θήβας 

μέσα από αυτά τα προγράμματα και να καταδειχθεί η συμβατότητα της προτεινόμενης παρέμβασης με 

αυτές.  

 

4.4.1 Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την Ανάδειξη της 

ενιαίας “Διαδημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών Κέντρων των Δήμων 

Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων 

 

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων, 

εγκρίθηκε από την ΕΥΔ του Ε.Π «Στερεά Ελλάδα 2014 -2020» στις 06.12.2019 και αποτελεί μία από 

τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν στην τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο. Στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ εντάσσεται η Δημοτική Ενότητα 

Θηβαίων, η οποία όπως αναφέρεται στο σχετικό πεδίο, περιλαμβάνει την πόλη της Θήβας και τους 

αρχαιολογικούς χώρους και πόλους αναψυχής εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. 

 

Σύμφωνα με το κείμενο της Στρατηγικής, οι Αναπτυξιακές προκλήσεις για την περιοχή εντοπίζονται 

στο γεγονός ότι μπορεί να αξιοποιήσει τις σημαντικές διερχόμενες ροές επισκεπτών που κατευθύνονται 

στους αναγνωρισμένους πόλους προσέλκυσης επισκεπτών, τους Δελφούς και τον Όσιο Λουκά, με 

δυνατότητα ένταξής της σε ένα υπερτοπικό δίκτυο πολιτιστικού τουρισμού. Από την άλλη πλευρά, ο 

χαμηλός βαθμός αξιοποίησης του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος τόσο για την ίδια την 

αναζωογόνηση των πόλεων όσο και για τον εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την αναπτυξιακή αυτή κατεύθυνση.  

 

Κατά συνέπεια, το όραμα της Στρατηγικής στηρίζεται «στη βελτίωση και στην ενίσχυση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών και των επισκεπτών, στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, στις εξελίξεις στις 

τεχνολογίες «ευφυών πόλεων» και στη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία στοχεύοντας στην 

εξωστρέφεια, στη χωρική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση και στην προώθηση των ιστορικών-

πολιτιστικών- περιβαλλοντικών πόρων». Μεταξύ των βασικών στρατηγικών στόχων που προτάσσονται, 

οι πρώτοι δύο είναι: 

 

- Αστική Αναζωογόνηση, Βελτίωση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και 

Διασφάλιση της Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και 

Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης. 

- Ανάδειξη, Προβολή, Βελτίωση της Ελκυστικότητας και Βιώσιμη Διαχείριση του Πολιτιστικού και 

Τουριστικού Προϊόντος, της Περιοχής Παρέμβασης. 

 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των πόλεων, τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας και της αστικής κινητικότητας, την ανάδειξη των πόλων επισκεψιμότητας, τη 

διασύνδεση των αστικών και πολιτιστικών τοπόσημων (υφιστάμενων και νέων) καθώς και εφαρμογές 

έξυπνης πόλης. 

 

Ειδικά για την Πόλη της Θήβας προβλέπονται σύμφωνα με τον Χρηματοδοτικό Πίνακα του 

Παραρτήματος της Απόφασης Ένταξης της ΣΒΑΑ οι ακόλουθες δράσεις:  
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΒΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε ΘΗΒΑΣ 

Α/Α ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΞΟΝΑΣ /  

ΕΠ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ 

1 Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πολιτών και 

Επιχειρήσεων και δράσεις Έξυπνης Πόλης 

στην πόλη της Θήβας 

245.000 2.2c-Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ 

2 Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού ως 

μέρος των αναπλάσεων της ζώνης των 

αρχαιολογικών χώρων της Θήβας 

350.000 4.4c-Στήριξη της ενεργειακής 

απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της 

ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων 

πηγών 

3 Παρεμβάσεις ανάπλασης της ζώνης των 

αρχαιολογικών χώρων της Θήβας 

460.000 4.4e-Προώθηση στρατηγικών χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για 

όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις 

αστικές περιοχές, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 

της αειφόρου πολυτροπικής αστικής 

κινητικότητας 

4 Παρεμβάσεις Ανάπλασης και Ανάδειξης του 

Νερόμυλου και του περιβάλλοντος χώρου 

στην πόλη της Θήβας 

400.000 6c-Διατήρηση, προστασία, προώθηση 

και ανάπτυξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

5 Ανάπλαση και Ανάδειξη της ζώνης των 

αρχαιολογικών χώρων της Θήβας 

900.000 6e-Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση 

του αστικού περιβάλλοντος, την 

ανάπλαση των πόλεων, κ.λπ. 

6 Παρεμβάσεις Σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου 

της πόλης της Θήβας με το Περιαστικό 

Δάσος του Μοσχοποδίου 

400.000 7b-Ενίσχυση της περιφερειακής 

κινητικότητας 

7 Κέντρο Ενημέρωσης Ανέργων (που ανήκουν 

στις ευπαθείς ομάδες) και Καινοτόμα 

Εργαλεία Προώθησης στην Απασχόληση στο 

Δήμο Θηβαίων 

500.000 9i-Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων 

και με σκοπό την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα, ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που 

έχουν καταρχήν εγκριθεί προς ένταξη ανέρχεται στο ποσό των 3.255.000 €. 

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής, οι δράσεις στο Δήμο Θηβαίων εντοπίζονται στο 

ευρύτερο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αναφέρεται ότι «θα προτεραιοποιηθούν συγκεκριμένοι 

αρχαιολογικοί χώροι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις διαμόρφωσης των υπαίθριων κοινόχρηστων 

χώρων. Η πρόταση για την αρχιτεκτονική συγκρότηση του δημόσιου χώρου αποσκοπεί στον συντονισμό 

του δικτύου των δημοσίων χώρων της πόλης με τις αρχαιότητες ώστε να δημιουργηθεί ένα αστικό 

αρχαιολογικό τοπίο συνυφασμένο με τον αστικό ιστό». Παράλληλα, ιεραρχείται ως προτεραιότητα με 

ειδική μνεία παρέμβασης η διασύνδεση της πόλης με το Περιαστικό Δάσος Μοσχοπόδι. Ειδικότερες 

αναφορές γίνονται στα Δελτία Ταυτότητας των Παρεμβάσεων, όπου ειδικότερα αναφέρονται:  

 

Δράση 1.1.3: Ανάπλαση και Ανάδειξη της ζώνης των αρχαιολογικών χώρων της Θήβας. Προώθηση 

ειδικών σχεδίων αναπλάσεων σε κρίσιμους αρχαιολογικούς χώρους, αξιοποίησης ελευθέρων χώρων και 

αναβάθμισης της εικόνας της πόλης. Συνολικός π/υ: 900.000€ εκ των οποίων 450.000 ίδιοι πόροι του Δ. 

Θηβαίων. 
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Δράση 1.2.2: Παρεμβάσεις Ανάπλασης της ζώνης των αρχαιολογικών χώρων της Θήβας. Συνολικός 

π/υ: 460.000€ εκ των οποίων 239.583,34€ ίδιοι πόροι του Δ. Θηβαίων . Προώθηση ειδικών σχεδίων 

αναπλάσεων σε κρίσιμους αρχαιολογικούς χώρους, με υποστήριξη της αστικής κινητικότητας 

 

Δράση 1.3.2: Συνοδευτικές Δράσεις οδοφωτισμού ως μέρος των Αναπλάσεων της ζώνης των 

αρχαιολογικών χώρων της Θήβας. Προώθηση ειδικών σχεδίων αναπλάσεων σε κρίσιμους 

αρχαιολογικούς χώρους, με βελτίωση της ενεργειακής απόδοση. 

 

Δράση 1.5.1: Παρεμβάσεις Σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το Περιαστικό Δάσος 

του Μοσχοποδίου. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αναδιαμόρφωση της υφιστάμενης οδού που 

οδηγεί από τις παρυφές του ιστορικού κέντρου Θηβών στο άλσος Μοσχοποδίου ώστε να αποτελέσει 

διαδρομή πολιτισμού και αναψυχής λειτουργικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών και να αυξήσει 

τη συνοχή κεντρικού και περιαστικού χώρου της πόλης.  

 

Δράση 2.1.2: Παρεμβάσεις Ανάπλασης και Ανάδειξης του Νερόμυλου και του περιβάλλοντος χώρου 

στην πόλη της Θήβας. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αναστύλωση, ανάδειξη και επανάχρηση του 

διατηρητέου διώροφου κτιρίου του νερόμυλου κάλυψης εμβαδού 130,98 τ.μ. καθώς και η ανάπλαση με 

κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η διασύνδεσή του με το συνεχόμενο μνημείο της 

Κρήνης του Οιδίποδα. Συνολικός π/υ: 400.000€ εκ των οποίων 222.222,25€ ίδιοι πόροι του Δ. 

Θηβαίων. 

 

Δράση 2.2.2: Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων και δράσεις Έξυπνης Πόλης στην 

πόλη της Θήβας. Ψηφιακές Εφαρμογές «Έξυπνης Πόλης» για τη Βελτίωση της Ποιότητας ζωής και την 

Ανάδειξη του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Περιοχής. 

 

Όλες οι ανωτέρω δράσεις προβλέπεται ότι θα υλοποιηθούν από τον Δήμο Θηβαίων 

 

Συμπερασματικά, τόσο η Στρατηγική της συγκεκριμένης ΟΧΕ, όσο και το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης 

για την Δ.Ε. της Θήβας έχουν συγκροτηθεί αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη πολιτιστική αξία του 

ιστορικού κέντρου της Καδμείας και την δυνατότητα της πόλης να αναπτυχθεί πάνω σε άλλο πρότυπο 

προβάλλοντας μία νέα ταυτότητα. Ως προς τις προβλεπόμενες δράσεις είναι εμφανές ότι σε ένα 

προγραμματικό επίπεδο προβλέπουν ένα μείγμα σκόπιμων και κατάλληλων παρεμβάσεων που είναι 

ζητούμενο άμεσης προτεραιότητας να εξειδικευθεί προκειμένου να αξιοποιηθούν οι χρηματοδοτικές 

του ευκαιρίες. 
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4.4.2 Η ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

Η «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με τη μορφή 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης εγκρίθηκε από την ΕΥΔ του Ε.Π «Στερεά Ελλάδα 2014 -2020» 

στις 07.02.2020. Στο εγκεκριμένο κείμενο της Στρατηγικής: 

- Διαπιστώνεται η ανάγκη να αλλάξει το αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας και να αποκτήσει η 

Στερεά Ελλάδα ισχυρή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα, που θα την διαφοροποιεί και θα την 

αναδεικνύει στην τουριστική αγορά. 

- Καταγράφεται η ύπαρξη διαφορετικών μορφών τουρισμού που παραμένουν ωστόσο ασύνδετες και 

κατακερματισμένες. 

- Αναγνωρίζεται η δυνατότητα του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της Στερεάς Ελλάδας να 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη συγκρότηση αυτής της ταυτότητας μέσα από ένα ισχυρό 

δίκτυο. 

 

Στις επιδιώξεις της Στρατηγικής είναι η ολοκληρωμένη ποιοτική αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών, 

που θα εξασφαλίζουν την ολική ποιότητα στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού. Ο Γενικός 

Στρατηγικός Στόχος της ΟΧΕ είναι η ανάδειξη της Περιφέρειας σε ποιοτικό και αναγνωρισμένο 

τουριστικό προορισμό, μέσα από την έξυπνη προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών -φυσικών 

πόρων και τη δικτύωση του ανθρώπινου δυναμικού της.  

 

Η προτεινόμενη χωρική οργάνωση της Πολιτιστικής Διαδρομής αναγνωρίζει τους Δελφούς ως κόμβο 

δεσπόζουσας σημασίας καθώς αποτελεί προορισμό διεθνούς εμβέλειας, και παράλληλα τοποθετεί την 

Θήβα μεταξύ των κύριων κόμβων της διαδρομής και μία από τις κύριες πύλες εισόδου σε αυτήν λόγω 

της πλεονεκτικής της θέσης σε σχέση με την Αθήνα και με το αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος. Τέλος, 

προτείνει τη λειτουργία της σε δίπολο με τον κοντινό της Ορχομενό, λόγω της αρχαιολογικής του 

σπουδαιότητας και των σημαντικών επενδύσεων που γίνονται στην περιοχή αυτή στην τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη διαδρομή αναπτύσσεται στη λογική του «δικτύου διαδρομών» 

στην προσπάθεια να «εκτονωθεί» η τουριστική κίνηση και σε άλλες θέσεις ενδιαφέροντος, οι οποίες 

μέχρι σήμερα παρέμεναν στην «σκιά» των Δελφών και του Οσίου Λουκά. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εικόνα των πόλεων και των οικισμών και στα εσωτερικά 

δίκτυα που πρέπει να αναπτυχθούν στις αστικές ενότητες, ιδιαίτερα αυτές που αποτελούν τους κόμβους 

της διαδρομής. Ειδικά για την Θήβα σημειώνεται ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο που αποτελεί 

υποδειγματική πολιτιστική επένδυση και τοπόσημο δεν θα μπορέσει να έχει ανταποδοτικά οφέλη για 

την πόλη, εάν δεν ενταχθεί σε ένα δίκτυο, προκειμένου η επίσκεψη στη Θήβα να μην είναι «επίσκεψη 

μιας στάσης, ειδικά για το Μουσείο», αλλά η πόλη στο σύνολό της να γίνει ευχάριστη και ελκυστική 

για παραμονή και περιήγηση. Για το λόγο αναγνωρίζει ως θετική την πρωτοβουλία της ΕΦΑ Βοιωτίας 

για τη διαμόρφωση πολιτιστικών περιπάτων.  

 

Εν κατακλείδι, παρόλο που λόγω χρηματοδοτικών περιορισμών, η συγκεκριμένη ΟΧΕ δεν προβλέπει 

χρηματοδοτήσεις για αστικές παρεμβάσεις στους κόμβους της Διαδρομής, δημιουργεί σαφώς ένα 

ευνοϊκό πλαίσιο, ώστε η πόλη της Θήβας να αναπτυχθεί στην κατεύθυνση αυτή και, αξιοποιώντας τις 

προβλέψεις αυτού του προγράμματος, να διαμορφώσει μία στρατηγική εστιασμένη στην ανάδειξη της 

ιδιαίτερης πολιτιστικής της ταυτότητας.  
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4.5 Συμπεράσματα: H Σκοπιμότητα και Συμβατότητα της Παρέμβασης  

 

Η σκοπιμότητα της προτεινόμενης Στρατηγικής Παρέμβασης, όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω μέσα από 

την ανάλυση του Στρατηγικού Στόχου, των Ειδικών Στόχων και των Αξόνων Προτεραιότητας 

συνοψίζεται ως ακολούθως:  

- Να αντιμετωπίσει τη χαμηλή αναγνωρισιμότητα που έχει η πόλη στο σύνολο της στον τομέα του 

Πολιτιστικού τουρισμού. 

- Να θεραπεύσει την αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στους αξιόλογους πολιτιστικούς και 

φυσικούς πόρους και της σημερινής τους εικόνας. 

- Να αξιοποιήσει το πολιτιστικό κεφάλαιο της Θήβας για την ανάπλαση του αστικού της ιστού με 

όρους βιωσιμότητας και αειφορίας. 

- Να προβάλει μία νέα ταυτότητα για την πόλη εστιασμένη στο πολιτιστικό της δυναμικό. 

- Να αναδείξει τη Θήβα σε ελκυστικό αστικό πόλο, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της εγγύτητάς 

της με την Αθήνα. 

- Να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και να τονώσει την τοπική οικονομία μέσα από 

το τρίπτυχο Πολιτισμός – Τουρισμός – Περιβάλλον. 

 

Επίσης, η προτεινόμενη παρέμβαση είναι συμβατή με τις κατευθύνσεις και τις προβλέψεις των 

υφιστάμενων Στρατηγικών που παρουσιάστηκαν ανωτέρω (ΠΧΠ, ΣΟΑΠ, Χωρικές Στρατηγικές 

ΟΣΒΑΑ και ΟΧΕ) για την ανάδειξη της πόλης σε πολιτιστικό πόλο μέσα από ένα πρόγραμμα 

ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, την τόνωση πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών, την ανάπτυξη 

αστικού τουρισμού και την ένταξη της σε αναπτυσσόμενα πολιτιστικά δίκτυα.  

 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με το Προγραμματικό Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, 

η χωρική ανάπτυξη μετατρέπεται σε έναν διακριτό Στόχο Πολιτικής και αποκτά βαρύνουσα 

σημασία και επιπλέον είναι εμφανές ότι η πολιτική συνοχής στηρίζει πλέον διακριτά τις αναπτυξιακές 

στρατηγικές που καταρτίζονται σε χωρικό επίπεδο και ενισχύει το ρόλο των τοπικών / περιφερειακών 

αρχών. Ειδικότερα, και σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο23 για την προετοιμασία του Σχεδιασμού 

των Προγραμμάτων 2021 – 2027, η χωρική ανάπτυξη εντάσσεται στο Στρατηγικό Στόχο 5 «Μια 

Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της», εξειδικεύεται σε 2 ειδικούς στόχους εκ των οποίων ο πρώτος 

αφορά τις ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη (ΒΑΑ)24 και χρηματοδοτείται 

αποκλειστικά από τα Περιφερειακά Προγράμματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις επιλέξιμες κατηγορίες 

δράσεων στο στόχο αυτό είναι «η προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής 

περιουσίας και συναφών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των 

πολιτιστικών υπηρεσιών, της φυσικής κληρονομιάς καθώς και η φυσική ανάπλαση και ασφάλεια 

δημόσιων χώρων». Ωστόσο οι κατηγορίες αυτές δεν είναι επιλέξιμες από τους υπόλοιπους στόχους 

πολιτικής. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι πολιτιστικές παρεμβάσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν παρά 

μόνο μέσα από ολοκληρωμένες Στρατηγικές, συνδυασμένες με τους υπόλοιπους Στρατηγικούς Στόχους. 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι η προτεινόμενη Στρατηγική Παρέμβαση για την Θήβα 

ανταποκρίνεται σε αυτόν τον όρο και επιπλέον εξασφαλίζει σε επίπεδο σχεδιασμού τις συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις για την εφαρμογή τέτοιων δράσεων.  

  

 
23 Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, 2η Εγκύκλιος για την Προετοιμασία του Σχεδιασμού των Προγραμμάτων 

2021 – 2027, υπ. αριθμ. 125192_25.11.2020. 
24 Ό.π. σελ. 42 «i Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές». 
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5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

5.1 Κατηγοριοποίηση Παρεμβάσεων  

 

Το Πρόγραμμα των Έργων για την ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Θήβας συγκροτείται 

από μία σειρά έργων και δράσεων, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε μεγάλες ενότητες: 

 

1. Μελέτες και Έργα προστασίας και ανάδειξης των θέσεων πολιτιστικού / ιστορικού 

ενδιαφέροντος.  

2. Μελέτες και Έργα αστικής ανάπλασης και αναζωογόνησης στις ζώνες πολιτιστικού / 

ιστορικού ενδιαφέροντος που βελτιώνουν την προσβασιμότητα, την λειτουργικότητα, την 

εικόνα και την αισθητική του δημόσιου χώρου.  

3. Έργα και δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Θήβας (ψηφιακές υποδομές και 

εφαρμογές). 

4. Έργα και δράσεις για την ανάπτυξη, προβολή και επικοινωνία της ταυτότητας της πόλης. 

5. Δράσεις Κινητοποίησης των Παραγωγικών Δυνάμεων της πόλης. 

 

Στη συνέχεια καταγράφονται οι ενδεικτικές κατηγορίες Δράσεων ανά Ειδικό Στόχο και Άξονα 

Προτεραιότητας, με σκοπό να αναδειχθεί το εύρος και η ποικιλία τους, χωρίς αυτό να σημαίνει 

αναγκαστικά ότι θα περιληφθούν όλες στο Πρόγραμμα των Έργων, καθώς αυτό συναρτάται με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες, την ιεράρχησή προτεραιοτήτων και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που υπάρχουν. 
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ΕΣ 1: Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του πολιτιστικού κεφαλαίου της Θήβας.  

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ομαδοποιούνται στις ακόλουθες ζώνες πολιτιστικού / ιστορικού 

ενδιαφέροντος ως εξής:  

1η Ζώνη:  Λόφος της Καδμείας (ιστορικό κέντρο). 

2η Ζώνη:  Περιμετρικός Δακτύλιος Καδμείας (πρώην ρεμάτων Χρυσορρόα και Δίρκης) / άλση, λόφοι 

και πάρκα με αρχαιότητες κατά μήκος και σε επαφή με αυτόν (λόφοι Καστελλίων, Ισμηνίου, 

Αγ. Λουκά, Κολωνακίου, Αμφείου κ.λπ.). 

3η Ζώνη:  Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία της ευρύτερης περιοχής. 

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά:  

- Προστασία και ανάδειξη Μνημείων και αρχαιολογικών χώρων μεγάλης ιστορικής αξίας και 

αντιπροσωπευτικών χρονικών περιόδων που κατά προτεραιότητα θα αποτελούν εμβληματικά 

τοπόσημα για τον πολιτισμό και την ιστορία της πόλης (π.χ. μυκηναϊκό ανάκτορο, Ηλέκτρες 

Πύλες, Ηγεμονικός τάφος Καστελίου, κ.λπ.). 

- Οργανωμένη διαχείριση αρχιτεκτονικών καταλοίπων εντός Ο.Τ. με χρήσεις κατοικίας / εμπορίου, 

με έμφαση στους χώρους που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος και ανάμεσα σε υψηλά κτίρια, και που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα έντονης φθοράς. Απαιτείται συντήρηση - στερέωση των οικοδομικών 

υπολειμμάτων, στατικός έλεγχος πρανών, εξέταση ολικής ή μερικής κατάχωσής τους για την 

μόνιμη προστασία τους και στη συνέχεια ανάδειξη των χώρων με κατάλληλους τρόπους (π.χ. 

μυκηναϊκό εργαστήριο μαλλιού, ελληνιστική στοά οδού Πελοπίδα, Ιερό Ηρακλέους κ.λπ.). 

- Διαχείριση αρχιτεκτονικών καταλοίπων που διατηρούνται σε υπόγεια κτηρίων (π.χ. Βυζαντινή 

συνοικία Δικαστικού Μεγάρου, παλίμψηστο προϊστορικών-βυζαντινών αρχαιοτήτων Συνεδριακού 

/ Πνευματικού κέντρου).  

- Διαμόρφωση διαδρομών περιήγησης / επίσκεψης και θέσεων στάσης και θέασης εντός των χώρων 

ανάδειξης.  

- Αποκατάσταση κτηρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που κατά προτεραιότητα εντοπίζονται 

στις ζώνες πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος και εξασφαλίζουν τη αναπτυξιακή 

λειτουργικότητά τους. (π.χ. Οικία Ζιώμα, οικία Βιλιώτη, κ.λπ.). 

- Ανάπτυξη πολιτιστικού περιεχομένου και εφαρμογών πληροφορικής για την προβολή του 

πολιτιστικού και φυσικού πλούτου. 

- Ολοκλήρωση διαδικασίας απαλλοτρίωσης ακινήτων με σκοπό την διασύνδεση, ανάδειξη 

πολιτιστικών τοπόσημων. 

- Προστασία και ανάδειξη μνημείων στον ευρύτερο χώρο της πόλης εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου και δικτύωσή τους σε διαδρομές. (π.χ. Καβίρειο, Πλαταιές, Λεύκτρα, Αλυκή, Θίσβη, 

Ι.Μ. Μεταμόρφωσης Σωτήρος Σαγματά, Ι.Μ. Ιωάννη Θεολόγου στη Βάγια, κ.λπ.). 

 

 

ΕΣ 2: Θήβα Βιώσιμη Πόλη: Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.  

 

Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής αναζωογόνησης με βάση τη δημιουργία ενός 

δικτύου γύρω από χώρους πολιτιστικής / περιβαλλοντικής αξίας τόσο εντός της Καδμείας όσο και στην 

περιφέρειά της. Οι αρχαιολογικοί χώροι, οι κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι (πλατείες και πάρκα), τα 

αξιόλογα τοπόσημα και τα κτίρια πολιτιστικών χρήσεων θα αποτελέσουν κόμβους αυτού του δικτύου 

το οποίο αναπτύσσεται σε τρεις ζώνες: 

1η Ζώνη:  Λόφος Καδμείας (ιστορικό κέντρο).  
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2η Ζώνη: Περιμετρικός Δακτύλιος Καδμείας (πρώην ρεμάτων Χρυσορρόα και Δίρκης) / άλση, λόφοι 

και πάρκα με αρχαιότητες κατά μήκος και σε επαφή με αυτόν. 

3η Ζώνη: Περιαστικές διαδρομές φυσιολατρικού και αρχαιολογικού/ιστορικού ενδιαφέροντος μεταξύ 

Καδμείας και περιοχών στην περιφέρεια της πόλης (π.χ.: δίπολο Καβίρειο - Μοσχοπόδι 

κ.λπ.) .  

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:  

- Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης του δικτύου των 

κοινόχρηστων χώρων (οδικό δίκτυο) με έμφαση στην ανάδειξη των κόμβων 

αρχαιολογικού/ιστορικού ενδιαφέροντος και στην απελευθέρωση του δημόσιου χώρου προς 

όφελος της κίνησης και στάσης των πεζών με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και του 

βιοκλιματικού σχεδιασμού.  

-  Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας που περιλαμβάνει κατάλληλες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εφαρμογή καθολικής προσβασιμότητας πεζών και ΑμΕΑ σε όλη 

την έκταση του δικτύου. Μπορεί να περιλαμβάνει διαχείριση της κυκλοφορίας με ολοκληρωμένα 

έξυπνα συστήματα μεταφορών, διασύνδεση των μέσων μαζικής μεταφοράς με ήπιους τρόπους 

μεταφοράς (π.χ. πεζή, ποδήλατο), προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών κ.ά.  

- Εξασφάλιση και σχεδιασμός χώρων στάθμευσης για τις κατηγορίες κατοίκων, εργαζομένων και 

επισκεπτών σε λειτουργική σχέση με το δίκτυο. 

- Προώθηση ειδικών σχεδίων αναπλάσεων, ανάκτησης και αξιοποίησης κοινόχρηστων ελευθέρων 

χώρων. Έμφαση στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση του αρχαιολογικού δακτυλίου και περιπάτου 

περιμέτρου Καδμείας, με πολεοδομική και κυκλοφοριακή ολοκλήρωση του σχεδιασμού σύνδεσης 

των πάρκων (πρώην ρεμάτων) Χρυσορρόα και Δίρκης. 

- Διαμόρφωση του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου των γηπέδων και πάρκων αρχαιολογικής 

σημασίας στην περιφέρεια της Καδμείας και ολοκλήρωση της συναρμογής τους με τον 

αρχαιολογικό δακτύλιο Καδμείας. Προσβάσεις στα πάρκα λόφων Καστελλίων, Ισμηνίου, Αγ. 

Λουκά, Κολωνακίου, Αγίας Τριάδας, Αμφείου κ.λπ. 

- Ενίσχυση σχεδίων για αποκατάσταση ή αξιοποίηση υποβαθμισμένων περιοχών και κτιρίων. 

- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με ανακαίνιση των δημοσίων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων 

βιοκλιματικού σχεδιασμού σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, επεμβάσεις στο κέλυφος και στα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. 

- Προώθηση επενδύσεων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, ειδικά σε δημόσια κτίρια και δημόσιες 

υποδομές. 

 

ΕΣ 3: Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης  

 

- Σχεδιασμός και την εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου (marketing plan) για την προβολή της 

Θήβας. 

- Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος μέσων (media plan) με έμφαση στο Διαδίκτυο. 

- Ενισχύσεις για εφαρμογές ΤΠΕ ανάπτυξης και προβολής επωνυμίας ταυτότητας. 

- Εκσυγχρονισμός / βελτίωση των συμβατικών μέσων «φυσικής» σήμανσης και πληροφόρησης. 

 

ΕΣ 4: Τόνωση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας με έμφαση στην αγροδιατροφή, τον εναλλακτικό 

τουρισμό, τις νέες τεχνολογίες, με στόχο την ανανέωση προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

- Ενισχύσεις για την ποιοτική αναβάθμιση, την πιστοποίηση και τυποποίηση των προϊόντων. 

- Ενισχύσεις για την ανάπτυξη νέων/διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. 
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- Δημιουργία δομών για την ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση και την παροχή συμβουλών ίδρυσης 

επιχειρήσεων ή έναρξης επαγγέλματος. 

- Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα (π.χ. οργάνωση και διοίκηση, 

εκπόνηση Business plan, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, οικονομική επιχειρηματικότητα). 

- Παροχή pre start and coaching υποστήριξης. 

- Βράβευση και διάδοση καλών επιχειρηματικών πρακτικών. 

- Ενημέρωση/εκπαίδευση των επιχειρηματιών για τις αναγκαίες διορθωτικές και τεχνολογικές 

προσαρμογές. 

- Δημιουργία Ικανοτήτων (capacity building) σε ενδιαφερόμενους που παρέχουν υπηρεσίες στον 

τομέα του τουρισμού (εναλλακτικού τουρισμού και τουρισμού εμπειρίας), του πολιτισμού 

(ξεναγοί, οδηγοί μουσείων, κ.λπ.) και της αγροδιατροφής. 

- Κατάρτιση στελεχών και εργαζομένων του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας. 

 

ΕΣ 5: Επικοινωνία, Δημοσιότητα και Προβολή της Πολιτιστικής Ταυτότητας της Θήβας.  

- Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας. 

- Ενισχύσεις εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονικό πολιτισμό και τουρισμό από δημόσιους φορείς. 

- Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας. 
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5.2 Ενδεικτικοί Κατάλογοι Παρεμβάσεων  

 

ΕΣ 1 Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του πολιτιστικού κεφαλαίου της 

Θήβας 

Α.Π. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ 

1.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

1.1.1 Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης όλων των ανασκαμμένων χώρων του 

ιστορικού κέντρου: Περιλαμβάνει μελέτη σκοπιμότητας και αναλυτικό σχέδιο 

διαχείρισης με ιεράρχηση, προτεραιοποίηση και πρόγραμμα απαιτούμενων 

παρεμβάσεων στις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες:  

1.1.1.α Σύνολα αρχαιοτήτων σε υπόγεια δημόσια κτήρια (π.χ Βυζαντινή συνοικία – Δικαστικό 

μέγαρο, παλίμψηστο προϊστορικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων Συνεδριακού / 

Πνευματικού κέντρου, κ.λπ.). 

1.1.1.β Μεγάλα υπαίθρια σύνολα αρχαιοτήτων (π.χ. Οπλοθήκη, Κλασικό/ελληνιστικό 

συγκρότημα οικοπέδου Δημοτικού Σχολείου, συγκρότημα οδού Δράκου, κ.λπ.) 

1.1.1.γ Αρχαιότητες σε Ο.Τ ανάμεσα σε κτήρια με χρήση εμπορική /κατοικίας (π.χ 

Μυκηναϊκό εργαστήριο μαλλιού, Ελληνιστική Στοά οδού Πελοπίδα, Ιερό Ηρακλέους, 

Αγ. Γρηγόριος, κ.λπ.). 

1.1.1.δ Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα εντός του Δημόσιου χώρου (βυζαντινό κτίσμα πλατείας Αγ. 

Γεωργίου). 

1.1.1.ε Οχύρωση Καδμείας (μυκηναϊκό τείχος /πύλη, βυζαντινό τείχος, Πρυτίδες Πύλες, 

κ.λπ.) με στόχο την ενίσχυση της αντιληπτικότητας του μνημείου ως ενότητα. 

1.1.1.στ Μνημεία στην Περιφέρεια της Καδμείας και στη ζώνη του δακτυλίου της σε 

συνάρτηση με σχετική προτεινόμενη παρέμβαση (βλ. σχετική ενότητα Πίνακα «Θήβα 

Βιώσιμη πόλη»): Αρχαίο Θέατρο – αμφιθέατρο, τάφοι Αμφείου, Ναός Ισμηνίου 

Απόλλωνος, Βυζαντινή συνοικία, συγκρότημα Άγιου Λουκά, Βυζαντινός ναός οδού 

Αναπαύσεως, μυκηναϊκά νεκροταφεία). 

1.1.2 

 

Εφαρμογή Α΄φάσης Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης: Περιλαμβάνει 

έργα προστασίας και ανάδειξης χώρων σε επιλεγμένες ζώνες της Καδμείας για την 

ολοκληρωμένη τους ανάδειξη και ένταξη στο δίκτυο. 

1.1.2.α Προστασία και ανάδειξη Συγκροτήματος Μυκηναϊκού Ανακτόρου Καδμείας: 

Δημιουργία χώρου υψηλής επισκεψιμότητας (ενοποίηση χώρων Ο.Τ 342α ΟΤ.336)   

1.1.2.β Προστασία και Ανάδειξη Α.Χ «Ηλέκτρες Πύλες». 

1.1.2.γ Αποκατάσταση Ηγεμονικού Μυκηναϊκού Τάφου και δημιουργία επιτόπιου μουσείου 

Καστελλίων. 

1.1.2.δ Ανάδειξη Α.Χ «Βυζαντινό Εργαστήριο Μεταξιού» και ένταξη του στο δίκτυο 

επισκέψιμων μνημείων της δυτικής Καδμείας. 

1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ -  

1.2.1 Αποκατάσταση και επανάχρηση του Διατηρητέου κτηρίου «Οικίας Ζιώμα» 

1.2.2 Οικία Βιλιώτη: Εξέταση αξιοποίησης, ανάπλασης και λειτουργίας του με νέα χρήση. 

1.2.3 Διαμόρφωση της περιοχής εισόδου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας 

(απαλλοτριώσεις, κατεδαφίσεις) και μετεγκατάσταση αποθηκών Μουσείου 

1.3 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΘΗΒΑΣ 

1.3.1 Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Καβίρειου 

1.3.2 Ανάδειξη και δικτύωση μνημείων και χώρων: Πλαταιές, Λεύκτρα, Αλυκή, Θίσβη, Ι.Μ 

Μεταμόρφωσης Σωτήρος Σαγματά, Ι.Μ Ιωάννη Θεολόγου στη Βάγια, κ.λπ. 

1.3.3 Ανάπτυξη περιεχομένου για την συνολική ανάδειξη των θέσεων ενδιαφέροντος. 
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1.3.4 Ολοκληρωμένη μελέτη σήμανσης πολιτιστικού δικτύου για την προμήθεια και 

τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης και ενημέρωσης. 

1.3.5 Εκπαιδευτικά εργαστήρια, προγράμματα και εκδηλώσεις για την ιστορία και τον 

πολιτισμό της Θήβας. 

... Άλλες παρεμβάσεις που θα εξειδικευτούν σε επόμενη φάση. 

 

Ως προς τις προτεινόμενες Παρεμβάσεις του ανωτέρω Πίνακα σημειώνονται τα ακόλουθα: 

- Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Αρχαιολογικών Χωρών και Μνημείων του Ιστορικού 

Κέντρου αποτελεί μία ουσιαστική προϋπόθεση προκειμένου να συγκροτηθεί το πλήρες πρόγραμμα 

των παρεμβάσεων. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για ένα μεγάλο σε έκταση και σε απαιτήσεις 

αντικείμενο, έχει διακριθεί μία ξεχωριστή Α΄ φάση για την διαχείριση και ανάδειξη ιδιαίτερα 

σημαντικών χώρων και μνημείων, για τα οποία έχει διαπιστωθεί σχετική ωριμότητα, όπως θα 

περιγραφεί σε επόμενο κεφάλαιο.  

- Η Διαχείριση Ακινήτων - Αποκατάσταση και Επανάχρηση Αξιόλογων Κτηρίων αποτελεί μία 

διακριτή κατηγορία παρέμβασης. Σε αυτήν εντάσσεται το έργο της απαλλοτρίωσης ακινήτου στην 

είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, η ολοκλήρωση κατεδαφίσεων για την διαμόρφωση της 

πλατείας Κεραμοπούλου, σε συνάρτηση με συμπληρωματικό έργο του Δήμου Θήβας, με 

προοπτική τη δημιουργία μεγάλου ανοικτού χώρου, σε συνδυασμό και με την αναγκαία 

μετεγκατάσταση των υπαρχόντων αρχαιολογικών αποθηκών. Επίσης στην ενότητα αυτή 

περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση νεότερων κηρίων (οικία Ζιώμα, οικία Βιλλιώτη) με στόχο 

την απόδοση σε αυτά νέας χρήσης.  

- Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του δικτύου πολιτιστικών 

διαδρομών Θήβας με την ένταξη χώρων της ευρύτερης περιοχής και όλες τις συμπληρωματικές 

«ήπιες» δράσεις προβολής του δικτύου.  
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ΕΣ 2 Θήβα - Βιώσιμη πόλη: Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του 

δημόσιου χώρου 

Α.Π. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ 

2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΩΝ) TOY ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

2.1.1 Οδός Θρεψιάδη περιμετρικά Αρχαιολογικού Μουσείου. 

2.1.2 Διαμόρφωση Πλατείας Κεραμόπουλου και προσβάσεων στις οδούς Θρεψιάδη 

και Πινδάρου. 

2.1.3 Ανάπλαση Ο.Τ./ πλατείας Αγίου Γεωργίου και Πνευματικού Κέντρου. 

2.1.4 Τμήμα οδού Διρκαίου και παρόδων έμπροσθεν Βυζαντινού τείχους. 

2.1.5 Διασταύρωση Βουρδουμπά & Ιοκάστης, Αυλίδος & Τσεβά προ Προιτίδων 

Πυλών έμπροσθεν Βυζαντινού τείχους. 

2.1.6 Οδοί περιβάλλουσες Μυκηναϊκό Ανάκτορο Καδμείας ΟΤ.342α , ΟΤ.336 

τμήματα Πινδάρου, Βουρδουμπά, Οιδίποδος και Αντιγόνης. 

2.1.7 Τμήμα οδού Δημοκρίτου παρά το Μυκηναϊκό εργαστήριο μαλλιού.  

2.1.8 Τμήματα οδών Πελοπίδου, Αντιγόνης και Ζεγγίτη που περιβάλλουν 

αρχαιολογικό χώρο Οπλοθήκης.  

2.1.9 Τμήμα οδού Πελοπίδα έμπροσθεν Ελληνιστικής Στοάς.  

2.1.10 Τμήμα οδού Οιδίποδος παρά το Κλασικό/ελληνιστικό συγκρότημα οικοπέδου 

Δημοτικού Σχολείου. 

2.1.11 Τμήμα οδού Δίρκης έμπροσθεν ερειπίων Αγίου Γρηγορίου. 

2.1.12 Τμήματα οδού Διρκαίου και παρόδων περί την Πηγή Δίρκης. 

2.1.13 Τμήματα οδών Αμφίωνος, Πολυνείκους και Δράκου  προ αρχαιολογικών χώρων 

Ηλεκτρών Πυλών, Ιερού Ηρακλέους και συγκροτήματος οδού Δράκου. 

2.1.14 Τμήματα οδών Βενιζέλου και Κυδωνιών παρά τα ερείπια Αρχαίου Θεάτρου, 

Ο.Τ. 394α. 

2.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΩΝ) ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

2.2.1 Διαμόρφωση οδών Κάδμου και Μ. Μπινιάρη έμπροσθεν Οικίας Ζιώμα. 

2.2.2 Διαμόρφωση οδών Τανάγρας, Πλαταιών, Μ. Μπινιάρη και περιβάλλοντος 

χώρου Ι.Ν. Μεγάλης Παναγιάς. 

2.2.3 Διαμόρφωση οδών Δράκου, Κυρέλλου και περιβάλλοντος χώρος 

Μητροπολιτικού ναού Θηβών. 

2.2.4 Διαμόρφωση οδών Κύπρου, Επαμεινώνδα, Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος 

και Θ.Βρυζάκη πέριξ συγκροτήματος Δημαρχείου – Συλλόγου «Επαμεινώνδας» 

- Δημοτικού Κινηματογράφου - Αγίου Νικολάου. 

2.2.5 Διαμόρφωση τμήματος οδού Κάδμου κατά μήκος παραδοσιακών και 

νεοκλασικών οικιών. 

2.2.6 Διαμόρφωση τμήματος οδού Σμύρνης . Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών 

κατοικιών συνοικισμού. 

2.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 

ΚΑΔΜΕΙΑΣ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ 

2.3.1 Δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου Μεγάλου Καστελλίου. Διαμόρφωση του 

λόφου και παρεμβάσεις σε τμήματα οδών Αυλίδος, Κατσίνα, Οπλαρχηγού 

Βόγκλη και Δαγκλαρίδου που περιβάλλουν τον Λόφο Μεγάλου Καστελλίου. 

2.3.2 Πρόγραμμα ανάπλασης για τη Βόρεια επέκταση του πάρκου Χρυσορρόα έως το 

Αρχαιολογικό Μουσείο και ενοποίηση με οδό Διρκαίου. 

(Προϋπόθεση: ενδεχόμενη αναθεώρηση σχεδίου και απαλλοτριώσεις). 
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2.3.3 Πρόγραμμα ανάπλασης και δημιουργίας αστικού/αρχαιολογικού πάρκου κατά 

μήκος οδού Διρκαίου για την ανάπλαση της Δίρκης. (Προϋπόθεση: 

κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση με εκτροπή υπερτοπικής κυκλοφορίας μέσω του 

έργου της περιφερειακής οδού) 

2.3.4 Τμήματα οδών Θρεψιάδη και Λαΐου πέριξ Αμφείου . 

2.3.5 Τμήματα των οδών Αυλίδος, Οπλαρχηγού Βόγκλη και Π.Καραμαγκιώλη καθώς 

και πλατεία Κρήνης Οιδίποδα και Μύλου 

2.3.6 Οδός 96 παρά τους Μυκηναϊκούς τάφους Μικρού Καστελλίου (Σχολείο). 

2.3.7 Τμήματα οδών Οπλαρχηγού Βόγκλη, Αναπαύσεως, Γληνού και  Βάρναλη πέριξ 

Αρχαιολογικού χώρου Ισμηνίου, καθώς και πλατεία ΚΤΕΛ. 

2.3.8 Τμήματα οδών Οπλαρχηγού Βόγκλη και Αναπαύσεως περί του νεκροταφείου 

και αρχαιολογικού χώρου Αγίου Λουκά. 

2.3.9 Τμήματα οδών Ηρακλέους και Μητροπολίτου Σακελαροπούλου πέριξ 

Μυκηναϊκού νεκροταφείου Κολωνακίου. 

2.3.10 Τμήμα της οδού Αγίου Νικολάου προ Δικαστικού Μεγάρου.   

2.3.11 Τμήμα οδού Κασσάνδρου προς Βυζαντινό Εργαστήριο Μεταξιού. 

2.4 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΣ 

2.4.1 Παλαιό Νοσοκομείο: Εξέταση κατεδάφισης ή αξιοποίησης, ανάπλασης και 

λειτουργίας με νέα πολιτιστική χρήση.  

2.4.2 Παλιά Αγορά οδού Επαμεινώνδα: Εξέταση κατεδάφισης ή τμηματικής 

αξιοποίησης, ανάπλασης και λειτουργίας με νέα χρήση. 

2.4.3 Δημοτικός Κινηματογράφος «Σόνια» και περιβάλλων χώρος: Ανακαίνιση 

κτιρίου και ευρύτερου αστικού χώρου για την ανάπτυξη και ανάπλαση της 

περιοχής Νοτίων Πυλών Καδμείας.   

2.4.4 Αστικό σύνολο κατοικιών οδού Κάδμου: Εξέταση κινήτρων διατήρησης και 

αποκατάστασης παραδοσιακών και νεοκλασικών οικιών. 

2.4.5 Αστικό σύνολο προσφυγικών κατοικιών συνοικισμού: Εξέταση κινήτρων 

διατήρησης και αποκατάστασης ενδεικτική ομάδας οικιών του συνοικισμού. 

2.5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΘΗΒΑΣ 

2.5.1 Δημιουργία πρότυπης φυσιολατρικής και αρχαιολογικής διαδρομής Θηβών – 

Αμπελοχωρίου – Αρχαιολογικού Χώρου Καβιρείου. Πεζοπορική διαδρομή και 

ποδηλατόδρομος. 

Περιλαμβάνει: Οδό πρόσβασης Αρχαιολογικού χώρου Καβειρίου μεταξύ 

Επαρχιακής οδού Θηβών-Παραλίας Σαράντη και Επαρχιακής οδού Θηβών-

Λειβαδιάς. Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης  και προσβάσεων στον 

αρχαιολογικό χώρο 

2.5.2 Δημιουργία πρότυπης φυσιολατρικής και αρχαιολογικής διαδρομής Θηβών – 

Μοσχοποδίου. Πεζοπορική διαδρομή και ποδηλατόδρομος.  

Προϋπόθεση: διαμόρφωση εναλλακτικής οδού διοχέτευσης ρεύματος 

κυκλοφορίας από Μοσχοπόδι προς Θήβα. 
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ΕΣ 3 Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης 

Α.Π. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ /ΕΡΓΩΝ 

3.1 Σχεδιασμός Προγράμματος για την διασύνδεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

με θεσμούς και εκδηλώσεις Σύγχρονου Πολιτισμού. 

3.2 Δημιουργία θεσμού για το Αρχαίο Δράμα.  

3.3 Κινητοποίηση Πολιτιστικών φορέων και συλλόγων για την συμμετοχή τους στο 

Πρόγραμμα.   

3.4 Μελέτη σχεδιασμού για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδοποιίας, 

κατεύθυνσης, σήμανσης και γενικής πληροφόρησης. 

3.5 Εικαστικές Παρεμβάσεις. 

3.6 Δράση για τον περιορισμό της οπτικής όχλησης από τη συσσώρευση 

διαφημιστικών επιγραφών. 

3.7 Ανάπτυξη ταυτότητας (branding). 
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ΕΣ 4 Τόνωση Επιχειρηματικότητας και κατάρτισης στον τομέα του 

Πολιτιστικού Τουρισμού - ανανέωση προϊόντων και υπηρεσιών 

Α.Π. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ /ΕΡΓΩΝ 

4.1 Δημιουργία δομών για την ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση και την παροχή 

συμβουλών ίδρυσης επιχειρήσεων ή έναρξης επαγγέλματος. 

4.2 Παροχή prestart and coaching υποστήριξης. 

4.3 Ενισχύσεις για την ποιοτική αναβάθμιση, την πιστοποίηση και τυποποίηση των 

προϊόντων 

4.4 Ενισχύσεις για την ανάπτυξη νέων/διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. 

4.5 Ενισχύσεις εφαρμογών ΤΠΕ για τη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών στην 

αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, στον πολιτισμό και στο περιβάλλον. 

4.6 Δημιουργία cluster στον τομέα της αγροτικής παραγωγής / αγροδιατροφής και 

του πολιτιστικού τουρισμού. 

4.7 Προώθηση τουριστικών επενδύσεων σε νέους τομείς τουρισμού και σε 

δραστηριότητες με υψηλή τοπική προστιθέμενη αξία 

4.8 Προώθηση επενδύσεων στον τομέα της «πράσινης» ανάπτυξης και των 

περιβαλλοντικών τεχνολογιών 

4.9 Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευση των εργαζομένων των ΜΜΕ στις νέες 

τεχνολογίες - στις ΤΠΕ, καθώς και στα συναφή με τον τουρισμό επαγγέλματα 
 

Ως προς τις προτεινόμενες Παρεμβάσεις του ανωτέρω Πίνακα σημειώνονται τα ακόλουθα: 

- Η δράση 4.4 περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις για την 

είσοδο τους σε συγκεκριμένες αγορές εναλλακτικού τουρισμού. 

- Η δράση 4.6 σε πρώτη φάση περιλαμβάνει ενημέρωση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και 

διάχυση των πλεονεκτημάτων που τέτοιες συνεργατικές πρωτοβουλίες μπορούν να επιφέρουν σε 

κάθε επιχείρηση ξεχωριστά μέσα από απτά παραδείγματα καλών πρακτικών. Σε δεύτερη φάση, 

περιλαμβάνει την υποστήριξη στον σχεδιασμό ή τον επανασχεδιασμό (εάν πρόκειται για 

υφιστάμενες επιχειρήσεις) των λειτουργιών και των διεργασιών ώστε να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις και στα πρότυπα ενός συμφώνου ποιότητας. 
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ΕΣ 5 Επικοινωνία, Δημοσιότητα και Προβολή της Πολιτιστικής Ταυτότητας της 

Θήβας με έμφαση στις ΤΠΕ 

Α.Π. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ /ΕΡΓΩΝ 

5.1 Συλλογή, και οργάνωση πληροφοριών που αφορούν την ταυτότητα της πόλης 

γενικά, τις θέσεις ενδιαφέροντος και τις επιχειρήσεις. 

5.2 Ανάπτυξη πολιτιστικού περιεχομένου και εφαρμογών πληροφορικής για την 

προβολή του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της Θήβας. 

5.3 Δημιουργία νέας ιστοσελίδας Δήμου Θήβας. 

5.4 Σχεδιασμός και η εφαρμογή του επικοινωνιακού σχεδίου (marketing plan). 

5.5 Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος μέσων (media plan) με έμφαση στο 

Διαδίκτυο. 

5.6 Φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και ψηφιοποίηση τουριστικών, πολιτιστικών και 

φυσικών πόρων, διαδρομών και δικτύων. 

5.7 Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών αστικού οδηγού για 

ταμπλέτες και κινητά. 

5.8 Πρόγραμμα ενημέρωσης των κατοίκων και επαγγελματιών της Θήβας. 

 

  



Υπηρεσίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Πόλης της Θήβας 

Διαγνωστική Προσέγγιση και Πλαίσιο Δράσης 

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.  Σελ. 63 

6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / 

ΕΡΓΩΝ / ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, αποτυπώνονται οι απαιτούμενες κανονιστικές και θεσμικές προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων / έργων. Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα 

συγκροτείται από έργα διαφόρων κατηγοριών (τεχνικά έργα και «soft» δράσεις) που έχουν 

διαφορετικές απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ωριμότητάς τους. Ειδικότερα:  

- Για τα Τεχνικά έργα των αστικών αναπλάσεων απαιτούνται: 

- Εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής. 

- Εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης.  

- Οικοδομική Άδεια, ανάλογα με το είδος της παρέμβασης. 

- Εξασφάλιση κυριότητας οικοπέδου.  

- Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ή απαλλακτικό έγγραφο Αρμόδιας Αρχής. 

- Έγκριση από το ΥΠ.ΠΟΑ για την κατά το νόμο θετική γνωμοδότηση ανάλογα με το είδος της 

παρέμβασης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ A-153/28.6.2002, Ν. 3028 «Για την 

προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»). 

- Άλλες άδειες και εγκρίσεις σε συνάρτηση με το πρόγραμμα του έργου και το είδος της 

παρέμβασης. 

- Για τα τεχνικά αρχαιολογικά έργα απαιτούνται: 

- Εγκεκριμένη (ες) Μελέτη (ες) ανάλογα με τις απαιτήσεις του Έργου. Σε γενικές γραμμές, το 

είδος των αναγκαίων μελετών και τα στάδια εκπόνησής τους καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης 

των εργασιών σε ακίνητα μνημεία καθορίζονται στο ΦΕΚ 2837/Β/05.07.2019 «Κανονιστικό 

πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία». 

- Για έργα που εκτελούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟΑ (αρχαιολογική 

αυτεπιστασία) απαιτείται αναλυτικός και εγκεκριμένος προϋπολογισμός εργασιών και Υ.Α για 

την εκτέλεση εργασιών με Ίδια Μέσα (Απόφαση Αυτεπιστασίας).  

- Για έργα που ανατίθενται σε τρίτο (εργολαβία) απαιτούνται εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης.  

- Οικοδομική Άδεια (ανάλογα με το είδος της επέμβασης). 

- Εξασφάλιση κυριότητας οικοπέδου.  

- Περιβαλλοντική Αδειοδότηση. 

- Βεβαίωση Αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟΑ περί υπαγωγής στην προστασία του Ν3028/2002 

/ ΦΕΚ Χαρακτηρισμού. 

- Για Έργα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικονωνίας (ΤΠΕ) απαιτούνται: 

- Εγκεκριμένη μελέτη. 

- Εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές έργου και προϋπολογισμός.  

- Εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης (ανάλογα με την εφαρμοζόμενη διαδικασία). 

- Για «soft» Δράσεις και Ενέργειες απαιτούνται: 

- Προκαταρκτική μελέτη - μελέτη σκοπιμότητας, και  

- Σχέδιο Δράσης για τις οργανωτικές προϋποθέσεις και διαδικασίες. 

Καθώς σε αυτή τη φάση του παραδοτέου βρισκόμαστε στο στάδιο της διερεύνησης τόσο ως προς το 

Πρόγραμμα των Έργων, όσο και ως προς την κατάσταση ωριμότητας, στη συνέχεια παρουσιάζεται σε 

μορφή καταλόγου συνολικά η κατάσταση ωριμότητας για κάποια από τα προτεινόμενα έργα των δύο 

πρώτων κατηγοριών, δηλαδή για τα αμιγώς αρχαιολογικά έργα καθώς και για τα έργα των αστικών 

αναπλάσεων, δεδομένου ότι αυτά έχουν ήδη προχωρήσει κάποιες διαδικασίες ωρίμανσης 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1  

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΦΟΡΕΑ 

 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ / 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

(ΚΑΣ κλπ) 

ΠΙΘΑΝΗ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ 

ΣΗΣ 

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ 

ΤΑΦΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 
      

ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

«Πόλις» 

ΑΝΑΚΤΟΡΟ 

ΚΑΔΜΕΙΑΣ 
        

ΗΛΕΚΤΡΕΣ ΠΥΛΕΣ         

ΟΙΚΙΑ ΖΙΩΜΑ         

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΕΤΑΞΙΟΥ 

      
ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
  

ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
     

ΜΥΚΗΝΑΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΑΛΛΙΟΥ 

  
ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
     

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟΑ   
ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
     

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
  

ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
     

ΙΕΡΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ   
ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
     

ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ 

ΚΑΒΕΙΡΙΟΥ  
        

ΑΡΧ.ΧΩΡΟΣ ΑΛΥΚΗ          

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΦΟΡΕΑ 

 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟ- 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ / 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ 

ΑΔΕΙΕΣ  

ΠΙΘΑΝΗ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ 

ΣΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

       ΕΣΠΑ 

(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 

ΚΑΔΜΕΙΟ         

ΗΛΕΚΤΡΕΣ ΠΥΛΕΣ        ΣΒΑΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

«ΝΟΤΙΩΝ ΠΥΛΩΝ 

ΚΑΔΜΕΙΑΣ» 

       ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΒΟΡΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ 

       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» 

ΜΥΛΟΣ & ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΚΡΗΝΗΣ ΟΙΔΙΠΟΔΑ 

   ΕΠΙΚΑΡΟ-  

ΠΟΙΗΣΗ 

    

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 

       ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

«ΠΟΛΙΣ» 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΒΙΡΕΙΟΥ        ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

«ΠΟΛΙΣ» 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΜΟΣΧΟΠΟΔΙΟΥ 

       ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

«ΠΟΛΙΣ» 
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7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΕΩΝ  

 

Για την εφαρμογή της Στρατηγικής εμπλέκονται πολλοί και διαφορετικοί Φορείς. Στο Κεφάλαιο αυτό, 

καταγράφονται μόνο οι φορείς που ανάλογα με τον τύπο των δράσεων έχουν την αρμοδιότητα της 

εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης των αντίστοιχων έργων.  

 

Σε γενικές γραμμές, την αρμοδιότητα για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την εκτέλεση των 

έργων που αφορούν την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, την 

αποκατάσταση διατηρητέων μνημείων και την παραγωγή πολιτιστικού περιεχομένου και εφαρμογών έχει 

κατά κύριο λόγο η ΕΦΑ Βοιωτίας καθώς και οι αρμόδιες Κεντρικές Δ/νσεις του ΥΠ.ΠΟΑ που 

εμπλέκονται στην διαδικασία των εγκρίσεων των αρχαιολογικών μελετών. Οι κυριότερες είναι: H Δ/νση 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ), η Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Μνημείων (ΔΒΜΑ), η Δ/νση Αναστήλωσης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων (ΔΑΑΝΜ) καθώς και η 

Δ/νση Συντήρησης25.  

 

Αντίστοιχα, για τα έργα και τις μελέτες που αφορούν τις αστικές αναπλάσεις, είναι σαφές ότι εμπλέκεται 

όλη η Διοικητική Δομή και το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου Θήβας. Κύριες αρμοδιότητες προβλέπεται 

ότι θα αναλάβουν η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το αρμόδιο Τμήμα καθώς και η Δ/νση Περιβάλλοντος 

Παράλληλα, και όπου κριθεί αναγκαίο μπορεί να εμπλακεί και η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, σε θέματα αδειοδοτήσεων θα απαιτηθεί η σύμφωνη γνώμη από 

το Δασαρχείο και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. 

 

Οι μελέτες και τα έργα προβολής και ενίσχυσης της Πολιτιστικής Ταυτότητας της Θήβας λόγω της 

ποικιλομορφίας τους εμπλέκουν πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους. Οι κύριοι εμπλεκόμενοι είναι ο 

Δήμος Θήβας (Τμήμα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής), η αρμόδια Εφορεία 

Αρχαιοτήτων, οι Τοπικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι καθώς και φορείς του ευρύτερου Ιδιωτικού και Δημόσιου 

Τομέα που θα προσδιοριστούν με την εξειδίκευση του προγράμματος.  

 

Τέλος, για τις δράσεις που αφορούν στον Τομέα Επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με τους κλάδους 

του πολιτισμού, του Τουρισμού και των ΤΠΕ, εκτός από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να εμπλακούν και 

άλλοι φορείς, όπως επιμελητήρια και σύνδεσμοι επιχειρήσεων. Στην ενότητα αυτή, κρίσιμο είναι να 

δημιουργηθεί ένας φορέας με κεντρικό / συντονιστικό ρόλο που θα αναλάβει να οργανώσει σε πρώτη 

φάση το cluster, δηλαδή να κινητοποιήσει την τοπική οικονομία για τη συμμετοχή της στο Τοπικό 

Σύμφωνο Ποιότητας. 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, ομαδοποιούνται οι Φορείς με βάση τις κατηγορίες των δράσεων ανά Ειδικό 

Στόχο/ Άξονα Προτεραιότητας. 

  

 
25. ΦΕΚ 7/Α/28.01.2018. Π.Δ 4 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 
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ΕΙΔ.  

ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΕΣ 1 Παρεμβάσεις 

1.1.1 έως 1.3.5 

ΕΦΑ Βοιωτίας και Κεντρικές Διευθύνσεις ΥΠ.ΠΟΑ  

ΕΣ 2 Παρεμβάσεις 

2.2.1 έως 2.5.2 

Υπηρεσίες του Δήμου Θήβας, καθώς και λοιποί φορείς που θα προσδιοριστούν 

με την εξειδίκευση του σχεδιασμού των δράσεων. 

ΕΣ 3 Παρεμβάσεις 

3.1 έως 3.7 

ΕΦΑ Βοιωτίας, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Τομέα Πολιτισμού, Πολιτιστικοί 

Οργανισμοί εποπτευόμενοι από το ΥΠ.ΠΟ.Α, Τοπικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι 

ΕΣ 4 Παρεμβάσεις 

4.1 έως 4.9 

Επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση που δραστηριοποιούνται στους 

συναφείς τομείς δραστηριότητας σύμφωνα με τους επιλέξιμους κωδικούς 

(ΚΑΔ), απασχολούμενοι / εργαζόμενοι, καθώς και ο Οργανισμός Διαχείρισης 

Προορισμού (DMO), ο οποίος θα προσδιοριστεί κατά την εξειδίκευση. 

ΕΣ 5 Παρεμβάσεις 

5.1 έως 5.8 

ΕΦΑ Βοιωτίας, Δήμος Θήβας 

 


