
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 
(https://www.mthv.gr/) 

(https://www.youtube.com/watch?v=31Z9YCw1vsg) 

 

 

 

 Οι ξεναγοί-αρχαιολόγοι ήταν αναλυτικοί και σαφείς στις επισημάνσεις τους. 

Μας άρεσε ότι στο τέλος της ξενάγησης μας άφησαν να παίξουμε με αρχαία 

ελληνικά παιχνίδια.  

Αντώνης, Ρεβέκκα, Ηλέκτρα 

 

 Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάρω κάποιο αναμνηστικό γιατί τα ενδιαφέροντα 

είχαν πολύ υψηλές τιμές. 

Αντώνης 

 

 Η εντύπωση που μου άφησε η επίσκεψη στο μουσείο ήταν πολύ θετική. 

Έμαθα πολλά για τη ζωή των ανθρώπων και το σημαντικό ρόλο που έπαιζε η 

φύση σε αυτήν. 

Πέννυ 

 

 Ήταν ένα ωραίο ταξίδι πίσω, στην ελληνική αρχαιότητα. Μου αρέσαν τα 

ψηφιδωτά. 

Χρήστος 

 

 Με εντυπωσίασαν οι λεπτομέρειες και τα έντονα χρώματα στα αγαλματίδια 

ανδρών και γυναικών. Μάθαμε πολλά για την καθημερινή ζωή των αρχαίων 

Θηβαίων, τη διατροφή και την ενδυμασία τους. 

Ελένη, Βάσια, Γιώργος, Πέγκυ 

 

 Αυτό που μας άρεσε περισσότερο ήταν οι εντυπωσιακές πολύχρωμες πέτρες 

των κοσμημάτων. 

Δήμητρα, Έρρικα, Κωνσταντίνα 

 

 Μου έκανε η χρησιμότητα των λουλουδιών στη ζωή των Θηβαίων καθώς τα 

χρησιμοποιούσαν για τα αρώματα, για τις θυσίες προς τους θεούς, και για 

τις διακοσμήσεις των σπιτιών, ή ακόμα και στα αγάλματα. 

Αλίνα 

 

 Μας εντυπωσίασαν τα ομοιώματα ανθρώπων, ζώων και επίπλων με τα 

οποία πιθανόν να έπαιζαν τα παιδιά στη Θήβα εκείνη την εποχή. Έμοιαζαν 

πάρα πολύ με τα σημερινά, ειδικότερα οι μικρογραφίες των επίπλων. 

Ιωάννα, Σοφία, Μάριος 

 

https://www.mthv.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=31Z9YCw1vsg


 Μου κίνησαν το ενδιαφέρον τα ταφικά έθιμα, κυρίως στους χρόνους της 

μεταβατικής περιόδου, καθώς είναι ελάχιστα τα σωζόμενα οικιστικά 

κατάλοιπα. 

Σταυρούλα 

 

 Στο μουσείο μου άρεσαν οι οθόνες αφής. 

Άρης 

 

 Μας άρεσε ιδιαίτερα το διαδραστικό κομμάτι. Ήταν πολύ ωραίο που 

μπορούσαμε να πιάσουμε και να έρθουμε σε επαφή με τα παιχνίδια και 

γενικά τα αντικείμενα των αρχαίων Θηβαίων. 

Ειρήνη, Παναγιώτης, Μικαέλλα 

 

 Μας έκανε εντύπωση η αυστηρότητα και η χάρη που εκπέμπει το μουσείο. 

Εντυπωσιαστήκαμε από την καθαριότητα και την τάξη που επικρατούσε. Οι 

προθήκες και η όλη τοποθέτηση των εκθεμάτων ήταν τέλειες. Μας άρεσε το 

φως του μουσείου αυτού. 

Άρτεμις, Μαρία, Ρεβέκκα, Ηλέκτρα, Ευγενία, Aγγελική 

 

 Πιστεύω ότι αυτό το μουσείο στέκεται επάξια δίπλα στο αντίστοιχο της 

Αθήνας. Έμαθα πολλά. 

Σπύρος 

 

 Υπέροχα ευρήματα, φοβερή ξενάγηση και ωραία η ιστορία του πύργου. 

Ευαγγελία, Ολυμπία 

 

 Κατά τη γνώμη μας αυτή η επίσκεψη ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες 

εμπειρίες μας. Πιστεύουμε πως άξιζε τον κόπο. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή 

να ξαναέρθουμε. Μας άρεσε επίσης που μας έλεγαν βασικά  και σημαντικά 

πράγματα και δεν κουραστήκαμε. Συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό και 

τις αρχαιολόγους. 

Άγγελος, Ίρις, Γιώργος, Γιάννης, Ιωάννα 

 

 

Ευχαριστούμε θερμά την διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας, κα 

Αλεξάνδρα Χαραμή για την θερμή υποδοχή της και την συγχαίρουμε για το έργο 

της. Εξαιρετικό όλο το προσωπικό του μουσείου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις 

αρχαιολόγους, Αθηνά Παπαδάκη και Σοφία Περλεπέ για την αρτιότατη και ζωντανή 

ξενάγησή τους. 

 

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

Α.Βαγουρδή 

Μ.Πλατσή 

Μ.Κατσένη 

Μ.Κουρούση 



 

Φωτογραφικό Υλικό από την επίσκεψη στο Μουσείο 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


