


23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων                                                      Στης Έρκυνας τις όχθες: νερό και χρόνος, φύση και άνθρωπος
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 
λίγα λόγια για το υλικό, που έχετε στα χέρια σου ...

Την άνοιξη του 2013, με αφορμή την πανελλήνια δράση «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» της Γενικής  

Γραμματείας  Πολιτισμού,  η  23η  Εφορεία  Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων  -αρμόδια  για  τα  μνημεία  της  Βοιωτίας-  

δούλεψε παρέα με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων του νομού, το Δήμο Λεβαδεών και το «Κέντρο Ερεύνης της  

Ελληνικής  Λαογραφίας  της  Ακαδημίας  Αθηνών».  Σκοπός  μας  υπήρξε  ο  εορτασμός  της  ετήσιας  δράσης  στο  

ιστορικό κέντρο της Λιβαδειάς για τη συμμετοχή μαθητών της περιοχής. 

Ως θέμα εργασίας επιλέχτηκε η γραμμή του φαραγγιού και του ποταμού της Έρκυνας, το νερό της οποίας  

διατρέχει αιώνες τώρα τον οικισμό - στις όχθες του η ζωή ανθεί. Περπατήσαμε λοιπόν κατά μήκος του ποταμού  

και  παρατηρήσαμε  στοιχεία  αλληλεπίδρασης  της  φύσης  στον  άνθρωπο  και  του  ανθρώπου  στη  φύση.  

Αποτυπώνοντας  τους  περιπάτους  μας  στη  σύγχρονη  πόλη,  από  το  κέντρο  της  ως  το  μυχό  του  φαραγγιού,  

δημιουργήσαμε καρτέλες εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα  με την προσδοκία να περιηγείστε με τους  

μαθητές σας στις όχθες. Να παρατηρείτε, να συζητάτε και να δράσετε μαζί στο χώρο. 

Τα  μνημεία  που  συναντά  κανείς  στον  περίπατό  του,  αποτελούν  σαφείς  ιστορικές  μαρτυρίες 

αλληλεπίδρασης του ανθρώπου στη φύση. Ως κατάλοιπα των καιρών τους στο σημερινό τοπίο, επιλέχτηκαν το 

οθωμανικό τέμενος, το μεσαιωνικό κάστρο με τον πύργο νερού και το οθωμανικό Τρίχινο Γεφύρι. Για κάθε ένα  

από αυτά φτιάχτηκαν 3 ευσύνοπτες καρτέλες, που παρέχουν λίγες πληροφορίες, φωτογραφίες και προτείνουν 

δραστηριότητες  και  βιωματικά  παιχνίδια  στο  χώρο.  Επεξεργαστήκαμε  αρχειακό  υλικό,  αρχαιολογικές  και  

αρχιτεκτονικές εργασίες  και  ευχαριστούμε τους μελετητές που έχουν δουλέψει  για αυτά.  Οι  καρτέλες αυτές  

μπορούν να σας φανούν χρήσιμες κατά την προετοιμασία του περιπάτου σας. Βασικό εργαλείο για κάθε μαθητή 

προσδοκούμε  να  αποτελέσει  το  οδοιπορικό  με  χαραγμένη  τη  διαδρομή  και  τα  σημεία  στάσης-δράσης.  

Επισημαίνουμε, ότι το οθωμανικό τέμενος δε σημειώνεται στο οδοιπορικό, αλλά μπορείτε να το συμπεριλάβετε,  

και ότι το Τρίχινο Γεφύρι δεν είναι για την ώρα εύκολα προσβάσιμο.

Ευχόμαστε  ευχάριστες  περιηγήσεις  και  περιμένουμε  τις  εντυπώσεις  και  τα  σχόλιά  σας  στο 

23eba@culture.gr.

Οι αρχαιολόγοι της Εφορείας

3 καρτέλες2 φύλλα εργασίας (με οδηγίες και λύσεις)Σύνολο πακέτου: 10 φύλλα



23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Στης Έρκυνας τις όχθες: νερό και χρόνος, φύση και άνθρωπος
                                                                                                                                                 Λιβαδειά 

ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                                                                                            Τρίχινο ΓεφύριΤο πιο σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία μιας πόλης αλλά και την επιβίωσή της στο πέρασμα του χρόνου  είναι  η  εξασφάλιση  του  νερού.  Στην  προσπάθεια  αυτή  κατασκευάζονται  γέφυρες,  υδραγωγεία, κρήνες, στέρνες, δεξαμενές. Η ύπαρξή  του σε περιόδους πολιορκίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άμυνα  της  πόλης.  Σε  κοιλάδες  και  σε  φαράγγια,  εξαιτίας  της  ιδιομορφίας  του  εδάφους,  έχτιζαν  τοξωτές γέφυρες και υδραγωγεία, πάνω στα οποία στηριζόταν ο αύλακας που μετέφερε το νερό στην πόλη. Στο φαράγγι της Έρκυνας, νοτιοδυτικά του μεσαιωνικού κάστρου, χτίστηκε κατά την Οθωμανική περίοδο ένα τέτοιο  υδραγωγείο,  που  μετέφερε  το νερό από τα γύρω βουνά στη  Λιβαδειά.  Η  υδατογέφυρα του υδραγωγείου, γνωστή ως «Τρίχινο Γεφύρι», ενώνει τις δύο πλευρές του φαραγγιού και πάνω της περνάει ο 
αύλακας.  Σε  κάποια  σημεία  της  πορείας  του  νερού  διατηρούνται  και  οι  πήλινοι  αγωγοί,  καθώς  και  το υδραυλικό κονίαμα για τη στεγανότητα. Το γεφύρι αποτελείται από ένα κεντρικό λεπτότατο τόξο (καμάρα) και δύο τοξωτά ανοίγματα (το δυτικό είναι οξυκόρυφο, ισλαμικό). To κύριο οικοδομικό υλικό είναι ο τοπικός 
τεφροκύανος ασβεστόλιθος. Σώζει δύο οικοδομικές φάσεις, κατασκευές και επισκευές, η μία τοποθετείται στην πρώιμη Οθωμανική περίοδο (15ος-16ος αιώνας) και η δεύτερη στους ύστερους οθωμανικούς χρόνους (17ος-18ος αιώνας). Η περιοχή στην οποία βρίσκεται παρουσιάζει ιδιαίτερη ομορφιά και βλάστηση.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ                                                                 Παρατηρώ-σκέφτομαι-συζητώ-δρωΣυζητήστε τους διαφορετικούς τρόπους εξασφάλισης νερού στα μεσαιωνικά χρόνια. Σύγκριση με το σήμερα. Μπορείτε  να  κάνετε  παιχνίδι  παντομίμας  ή  "σπασμένο  τηλέφωνο"  με  λέξεις-κλειδιά  γύρω  από  το  θέμα (γεφύρι, πηγάδι, δεξαμενή, υδρορρόη, χτίστης, νερουλάς κ.ό.).Μπορείτε να φανταστείτε από πού πήρε το όνομά του. Υπάρχει κανένας μύθος γύρω από το γεφύρι;Μελετήστε τα υλικά κατασκευής του γεφυριού: πού βρέθηκαν, πώς έφτασαν εκεί, πώς τα κατεργάστηκαν;Συζητήστε τη σχέση του μνημείου με το φυσικό περιβάλλον. Πώς επιδρά το περιβάλλον σε αυτό;
ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΩΡΑ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ :Σενάριο 1: Τα παιδιά χωρίζονται και κάθε ομάδα αποτελεί μια ομάδα τεχνιτών (άρχοντας της πόλης, χτίστες, αρχιτέκτονας, κάτοικοι κ.ά.) και παρουσιάζει στις υπόλοιπες τα βήματα, τις εργασίες που χρειάζονται ώστε να χτιστεί την εποχή εκείνη το υδραγωγείο.Σενάριο 2: Παρατηρώντας τη σημερινή κατάσταση διατήρησης του γεφυριού -μνημείου- τα παιδιά μπαίνουν στο ρόλο του αναστηλωτή και  προτείνουν λύσεις  για την επισκευή και  την αποκατάστασή του.  Τι  υλικά πρέπει να προμηθευτούν, πόσοι πρέπει να εργαστούν, τι ειδικότητες, τι εργασίες απαιτούνται.

Εργάστηκαν: Πένυ Γκάνη, Μαριανίκη Κουτσούκου



                   
    23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων                                                                           Στης Έρκυνας τις όχθες: νερό και χρόνος, φύση και άνθρωπος 

 Λιβαδειά
ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                                                                                                      Κάστρο       Στην άκρη της σημερινής πόλης, πριν οχτακόσια περίπου χρόνια ίσως και πιο παλιά, χτίστηκε ένα μεγάλο κάστρο.  Ένα κάστρο, είναι μία  οχύρωση. Έχει  μέσα του  κτίρια και γύρω ψηλούς  τοίχους σε δύο σειρές (περιβόλους), ώστε να ελέγχεται η είσοδος σε αυτό από λίγα ανοίγματα, τις πύλες. Οι ένοικοι σε περίπτωση 
πολιορκίας είναι προστατευμένοι από κινδύνους, βλέπουν από ψηλά τι συμβαίνει ολόγυρα, αμύνονται και επιτίθενται.  Για  πολλούς  αιώνες  αποτελεί  κατοικία  του  άρχοντα  και  σύμβολο  εξουσίας  του,  έτσι μεγαλοπρεπές  που  στέκει  στην  κορυφή.  Εκεί  διέμεναν  οι  διοικητές  και  το  στρατιωτικό  επιτελείο,  ενώ  ο υπόλοιπος πληθυσμός στον εξωτερικό περίβολο.     Το μεσαιωνικό κάστρο της Λιβαδειάς θεμελιώθηκε σε ψηλό απότομο λόφο στο άνοιγμα του φαραγγιού της Έρκυνας. Αν και δύσβατη βραχώδης θέση, η επιλογή της έχει ως πλεονεκτήματα τη φυσική οχύρωση και την ύπαρξη νερού στα ριζά του λόφου. Ο ψηλός πύργος, που συναντούμε περπατώντας δίπλα στο ποτάμι, είναι απόληξη του εξωτερικού περιβόλου Κτισμένος  πάνω σε πηγή,  τροφοδοτεί  με  νερό το κάστρο.  Εντός  των περιβόλων υπάρχουν δεξαμενές για συλλογή και αποθήκευση νερού.           Σήμερα, μας δείχνει μια μικρή εικόνα από το  παρελθόν μέσα στη σύγχρονη πόλη - μας διηγείται την ιστορία και τις ανάγκες άλλων εποχών. Για το λόγο αυτό, είναι ένα μνημείο της ανθρώπινης ιστορίας, που φροντίζουμε για τη μελλοντική του διατήρηση.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ                                                                 Παρατηρώ-σκέφτομαι-συζητώ-δρωΜελετήστε την τοπογραφική αποτύπωση της θέσης του κάστρου (κορυφή και πλαγιές βάσει αναγλύφου) και ατομικά ή ανά ομάδα μαθητών,  συζητήστε σε  ποια  σημεία θα  «χτίσετε» το κάστρο σας.  Μπορείτε  να το σχεδιάστε το στο συνημμένο φύλλο εργασίας.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΩΡΑ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ :Σενάριο:  Πίσω  στον  14ο  αιώνα:  Κατάσταση  πολυήμερης  άμυνας  των  Φράγκων  (πολιορκούμενοι  εντός περιβόλων κάστρου) από επιδρομή των Καταλανών (πολιορκητές στην πεδιάδα). Τα  παιδιά  χωρίζονται  στις  δύο  παραπάνω  ομάδες  και  σε  υποομάδες.  Καλούνται  να  συντονίσουν  τις πολιορκητικές  και  αμυντικές  αντίστοιχα  ενέργειες  (πολιτική  και  στρατιωτική  επιχείρηση,  αποφάσεις, προβλήματα εφοδιασμού κ.ό.). 

Εργάστηκαν: Πένυ Γκάνη, Μαριανίκη Κουτσούκου



                                                                                       



ΧΤΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΣΤΡΟ



23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  Στης Έρκυνας τις όχθες: νερό και χρόνος, φύση και άνθρωπος
                                                                                                                                                    Λιβαδειά 
ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                                                                    Τζαμί Γαζή Ομέρ 

       Η πόλη της Λιβαδειάς στη μακραίωνη ιστορία της κατακτήθηκε από διάφορους λαούς. Ο καθένας άφησε το δικό  του  σημάδι.  Έπειτα  από  τους  Φράγκους  και  τους  Καταλανούς  το  1460  περιήλθε  στην  Οθωμανική Αυτοκρατορία και αποτέλεσε έδρα του καζά (διοικητική διαίρεση της επαρχίας). Πληροφορίες κατά την εποχή αυτή αντλούμε από τους περιηγητές που επισκέφτηκαν την πόλη, όπως ο Εβλιγιά Τσελεπή. Την περίοδο αυτή γνωρίζει  οικονομική  και  δημογραφική  άνθηση.  Συνυπάρχουν  ‘Ελληνες,  Οθωμανοί  και  Εβραίοι.  Η  πόλη εκτεινόταν από τα χαμηλότερα τμήματα του λόφου, όπου το μεσαιωνικό κάστρο, και γύρω από τον ποταμό της  Έρκυνας.        Η  περιοχή  της  Κρύας  συνδέεται  με  την  έντονη  εμπορική  δραστηριότητα,  που  είχε αναπτυχθεί  στην  πόλη.  Κέντρο της  αποτελούσε  η  σημερινή  οδός  Στρατηγού  Ιωάννου, ο  πιο  εμπορικός δρόμος όπου γινόταν και  το παζάρι.  Στις  αγορές διακινούνται  σιτηρά,  ρύζι,  όσπρια,  ζώα,  μέλι,  κερί,  λάδι, ντόπια ή εισαγόμενα υφαντά, δέρματα, μαλλί και πρινοκόκκι (βαφική ύλη).     Στην οδό αυτή υπήρχαν τρία τεμένη.  Σήμερα  σώζεται,  όχι  ακέραιο,  μόνο  το «τζαμί  του  Παζαριού  ή  του Γαζή  Ομέρ»,  το  οποίο χρονολογείται στο β’ μισό του 15ου αιώνα. Στο σημείο αυτό βρισκόταν η πιο πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης, η λεγόμενη Γαζή Ομέρ Βέη στην οποία πιθανόν κατοικούσε ο οθωμανικός πληθυσμός. Από το τζαμί μπορεί κανείς σήμερα να διακρίνει μόνο τον τρούλο ανάμεσα σε νεότερες κατασκευές. 
 

1874,  παζάρι  στη  Στ.  Ιωάννου            Τζαμί  Γαζή  Ομέρ  εξωτερικά                  Εσωτερικά Τζαμί Εμίρ Ζαδέ, Χαλκίδα
ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ                                                                              Παρατηρώ, σκέφτομαι, συζητώ, δρω Συγκρίνετε  το  τζαμί  της  Λιβαδειάς  με  αυτό  που  σώζεται  στην  πόλη  της  Χαλκίδας.  Φανταστείτε  το  και περιγράψτε πως θα ήταν αν είχε σωθεί ακέραιο. Ζωγραφίστε τα μέρη που λείπουν.Συζητήστε για τη σημασία του νερού στις θρησκείες και για τον συμβολικό του χαρακτήρα (στη χριστιανική θρησκεία και στη μουσουλμανική).Σχέση του νερού με το μυστήριο της βάπτισης, παραλληλισμός με τα Θεοφάνεια.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΩΡΑ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ :Σενάριο: Πίσω στο 15ο αιώνα. Μια μέρα στο παζάρι της Λιβαδειάς. Τα παιδιά συζητούν και σκέφτονται τα επαγγέλματα εκείνης της εποχής. Έπειτα χωρίζονται σε ομαδούλες η μία είναι οι παραγωγοί-προμηθευτές που πουλάνε την παραγωγή τους, η δεύτερη οι έμποροι στο παζάρι μπροστά στο τζαμί, και η τρίτη οι πελάτες.

Εργάστηκαν: Πένυ Γκάνη, Μαριανίκη Κουτσούκο





 

23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
          Στης Έρκυνας τις όχθες:  νερό και χρόνος, φύση και άνθρωπος

            Προτεινόμενες δράσεις/οδηγίες χρήσης Το οδοιπορικό με τη χαραγμένη πράσινη πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εύχρηστο εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της περιήγησης-βόλτας στης Έρκυνας τις όχθες.Απευθύνεται σε κάθε παιδί χωριστά και είναι σχεδιασμένο για να επεμβαίνουν τα ίδια. Το έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το παρατηρούν και το συμπληρώνουν. Προτεινόμενες δράσεις σχετικά με το φύλλο εργασίας :1) Επεξήγηση και προσέγγιση των εννοιών του τίτλου και του υπότιτλου. Για παράδειγμα, τι μπορεί να  σημαίνει  «Πράσινες»  «Πολιτιστικές»  «Διαδρομές»,  γιατί  επιλέξαμε  την  Έρκυνα,  σχέσεις  και αλληλεπιδράσεις του νερού και του χρόνου, της φύσης και του ανθρώπου.2)  Προχωρώντας στη διαδρομή και σταδιακά :   α) εντοπίζουν στον χάρτη τα σημεία των στάσεων και τα μνημεία -προσανατολίζονται. Ταυτίζουν το χώρο, που κάθε φορά βρίσκονται με τα  βελάκια και τις υπάρχουσες φωτογραφίες. Γράφουν την ονομασία των στάσεων.   β)  Χρωματίζουν  τη  ροή  του  ποταμού  και  τα  ακριβή  σημεία  των  στάσεων,  όπως  αυτά αποτυπώνονται με τις φωτογραφίες των μνημείων στον χάρτη.  γ) Εντοπίζουν, μετρούν και σημειώνουν τα γεφυράκια.  δ) Αφουγκράζονται τους ήχους του νερού, των πουλιών, των ανθρώπων, τα αυτοκίνητα κ.λ.π. –όλους τους ήχους. Τους συζητάτε. Μπορείτε να φανταστείτε τους ήχους του τότε –παλιά (της φύσης και του ανθρώπου).  ε) Δυνατότητα χρήσης της πίσω όψης του φύλλου εργασίας. Ζωγραφίζω, συζητώ, διατυπώνω κάτι με θέμα: «Στης Έρκυνας τις όχθες: νερό και χρόνος, φύση και άνθρωπος». 3) Το φύλλο εργασίας αποτελεί και αναμνηστικό της δράσης και ο μαθητής το παίρνει μαζί του. Θα μπορούσε να γίνει απολογιστική συζήτηση-σχολιασμός του, με την επιστροφή στο σχολείο! Και πολλά πολλά, που μπορείτε να σκεφτείτε, για να δράσετε στο χώρο και το χρόνο!
Καλή σας βόλταΣυνεργάστηκαν: Δήμος Λεβαδέων 23η Εφορεία Βυζαντινών ΑρχαιοτήτωνΚέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Συνημμένο στο οδοιπορικό για δραστήριους εκπαιδευτικούς-περιπατητές




