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Περίληψη 
Το παρόν άρθρο εντάσσεται στο πλαίσιο µιας προβληµατικής που έχει απασχολήσει 
την σύγχρονη έρευνα και αφορά τη σχέση των τοπικών κοινοτήτων µε το 
αρχαιολογικό περιβάλλον της περιοχής τους. Εστιάζει κυρίως σε αγροτικές 
κοινότητες που βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε µη αναδεδειγµένες και ιδιαίτερα 
προβεβληµένες αρχαιολογικές θέσεις. Μια τέτοια περίπτωση είναι ένας οικισµός της 
Βοιωτίας, ο Άγιος Γεώργιος του Δήµου Λεβαδέων, στην επικράτεια του οποίου 
ανήκει ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Κορώνειας. Στην παρούσα µελέτη 
επιχειρείται να αναδειχθούν οι προσλήψεις των κατοίκων για το αρχαιολογικό τους 
περιβάλλον, να ερευνηθεί αν αυτές επηρεάζονται από την ακαδηµαϊκή οπτική και 
πως αποτυπώνουν την συλλογική τους µνήµη. Η έρευνα στηρίζεται κυρίως σε 
ποσοτικά δεδοµένα που συµπληρώνονται από ποιοτικά. 
 
 
1. Εισαγωγή 
Το πώς σύγχρονες τοπικές κοινότητες στην Ελλάδα σχετίζονται µε το αρχαιολογικό 
τους περιβάλλον και προσλαµβάνουν το αρχαίο παρελθόν του τόπου τους αποτελεί 
ένα ζήτηµα που έχει απασχολήσει τόσο τους αρχαιολόγους, όσο και τους 
κοινωνικούς ανθρωπολόγους. Νεότερες µελέτες έχουν καταδείξει το χάσµα που 
διαπιστώνεται µεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και της «επίσηµης αρχαιολογίας», 
όπως χαρακτηρίζεται η αρχαιολογία που διαµορφώθηκε στο πλαίσιο της 
νεωτερικότητας και εκφράζεται από επαγγελµατίες αρχαιολόγους και ακαδηµαϊκούς 
(Sutton & Strulia, 2010). Εκτός, όµως από την «επίσηµη αρχαιολογία», 
αναγνωρίζονται και άλλες εναλλακτικές, µη θεσµοποιηµένες µορφές, που αφορούν 
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αντιλήψεις και πρακτικές των κατοίκων σχετικά µε την υλική κουλτούρα του 
παρελθόντος. Αυτές που διαµορφώθηκαν και καλλιεργήθηκαν έξω από τις 
επιστηµονικές και φιλοσοφικές δοµές της νεωτερικότητας ορίζονται ως «αυτόχθονες 
λαϊκές αρχαιολογίες» (Hamilakis, 2010).  

Η διαπίστωση αυτή µας εισάγει σε µια ευρύτερη προβληµατική που έχει 
απασχολήσει πολλούς θεωρητικούς της µνήµης. Αφορά την επιστηµονική 
ανασυγκρότηση του παρελθόντος από ειδικευµένους επιστήµονες (ιστορική µνήµη) 
και την ανασύσταση του παρελθόντος από τον µέσο πρακτικό άνθρωπο (κοινωνική 
µνήµη). Ορισµένοι διαχωρίζουν ένα υποκειµενικό παρελθόν προσδιοριζόµενο από 
µη ειδικούς από ένα αντικειµενικό παρελθόν προσδιοριζόµενο από αρχαιολόγους 
και ιστορικούς (Binltiff, 2013: 246). Σύµφωνα µε άλλους µελετητές, το παρελθόν ανα-
κατασκευάζεται από κοινωνικά υποκείµενα (άτοµα, οµάδες, θεσµούς), εξειδικευµένα 
ή µη, όπου εµπλέκονται ενδο-ατοµικές και κοινωνικές λειτουργίες που µεταξύ τους 
διατηρούν µια σχέση συγκρουσιακή ή αλληλεπιδρασιακή. Πρόκειται δηλαδή για µια 
διαδικασία συν-κατασκευής, το τελικό προϊόν της οποίας απέχει κατά πολύ από το 
αρχικό σε πολλαπλά σηµεία (Μάντογλου, εισαγωγή στο Halbwachs 2013: 18, 21).  

Ο Assmann (2017: 45-49, 77-79), όµως, στηριζόµενος στην ανάλυση του 
Halbwachs, επισηµαίνει ότι η ακαδηµαϊκή ιστοριογραφία είναι 
αποσηµειωτικοποηµένη και βρίσκεται σε µια σχέση αναµονής και διαδοχής µε τη 
µνήµη. Η ανάµνηση έχει αποσυρθεί από την ιστορία, καθώς η τελευταία ασχολείται 
µε το παρελθόν όταν αυτό έχει πια απονεκρωθεί, όταν έχει χάσει τη ζωτική του 
σηµασία για τη διατήρηση της ταυτότητας µιας κοινωνικής οµάδας. Από αυτή την 
άποψη διαφοροποιείται τόσο από την βιωµένη µνήµη, όσο και από την πολιτισµική 
µνήµη. Η τελευταία αφορά την καλλιεργηµένη διαφυλαγµένη ανάµνηση που 
ερµηνεύει το παρελθόν µε την έννοια της εσωτερικευµένης εικόνας και διαθέτει 
διαπλαστική δύναµη που παρέχει κατευθύνσεις για το µέλλον συµβάλλοντας στη 
συγκρότηση συνείδησης και ταυτότητας. 

Το ίδιο µπορεί να ειπωθεί και για την αρχαιολογία. Ως επιστήµη ασχολείται µε 
ένα παρελθόν πολύ απόµακρο από το τώρα φωτίζοντας µε επιστηµονική ψυχρότητα 
ορισµένα µόνο κοµµάτια του παζλ.  

Στην παρούσα µελέτη υιοθετείται η παραπάνω διάκριση της υποκειµενικής 
πλευράς των αφηγήσεων και προσλήψεων από την αντικειµενική πλευρά των 
δεδοµένων (αρχαιολογικών και ιστορικών) και των τεκµηριωµένων πορισµάτων 
έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, επιχειρείται να σκιαγραφηθούν απόψεις, αντιλήψεις και 
νοοτροπίες µιας αγροτικής κοινότητας, του Αγίου Γεωργίου (εικ.1), σχετικά µε τον 
µη αναδεδειγµένο και προβεβληµένο (επιστηµονικά, θεσµικά, τουριστικά) 
αρχαιολογικό χώρο της Κορώνειας, που βρίσκεται σε άµεση γειτνίαση και 
εντάσσεται στην επικράτεια της αγροτικής εκµετάλλευσής του. Αποτελεί ερευνητικό 
ζητούµενο αν οι προσλήψεις της τοπικής κοινότητας επηρεάζονται και σε ποιο 
βαθµό από τις ακαδηµαϊκές αντιλήψεις και θέσεις.  
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Η αρχαία πόλη της Κορώνειας βρίσκεται στις νότιες παρυφές της άλλοτε λίµνης 
Κωπαΐδας, στους πρόποδες του Ελικώνα. Καταλαµβάνει ένα χαµηλό λόφο (εικ.1), 
ευρέως γνωστό στους ντόπιους ως Πύργο. Η σύγχρονη ονοµασία της αρχαιολογικής 
θέσης οφείλεται στα κατάλοιπα ενός µεσαιωνικού φράγκικου πύργου που δεσπόζουν 
στον λόφο (εικ.2, «Κάστρα της Ελλάδας»), ανάµεσα σε άλλα κατάλοιπα της 
ελληνορωµαϊκής αρχαιότητας.  
 

Επιβεβαιωµένη αρχαιολογικά κατοίκηση στον λόφο µαρτυρείται από τα γεωµετρικά 
χρόνια ως τον ύστερο 14ο αι. µ.Χ. Η περιοχή γνώρισε εποικισµούς (Σλάβων τον 7ο-9ο 
αι. και Αλβανών τον 14ο-15ο αι.) και αλλεπάλληλους κατακτητές την ταραγµένη 
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περίοδο από τον 13ο ως τον 15ο αιώνα,: Φράγκους, Καταλανούς, Οθωµανούς (Bintliff 
2011, 2005: 12, Καλαϊντζάκης 2002: 131-134, 2011).  

Σήµερα η αρχαιολογική θέση δεν έχει προβληθεί, ούτε τουριστικά αναδειχθεί, 
αντίθετα παρουσιάζει µια εικόνα εγκατάλειψης. Καλύπτεται µε ελαιόδεντρα, 
ιδιοκτησίες των κατοίκων του χωριού Άγιος Γεώργιος, που βρίσκεται στα 2 περίπου 
χιλιόµετρα νοτιοδυτικά. Είναι ο πλησιέστερος στην αρχαία θέση σύγχρονος οικισµός 
(εικ.1) και αποτελεί το κεφαλοχώρι της περιοχής (1700 περίπου κάτοικοι σύµφωνα µε 
την απογραφή του 2011). Στη συνείδηση των κατοίκων του το χωριό διαφοροποιείται 
από τα γύρω χωριά που περιβάλλουν τον λόφο της αρχαίας Κορώνειας, τα οποία 
έτερο και αυτό-προσδιορίζονται ως αρβανιτοχώρια: την Αγόριανη/ Αγία 
Παρασκευή, τον Κουτουµουλά/Κορώνεια και το Στεβενίκο/Αγία Τριάδα.  

Ήδη από τον 15ο αιώνα, σε οθωµανικά έγγραφα του 1466 καταγράφονται όλοι οι 
προαναφερόµενοι οικισµοί, οι περισσότεροι ως ελληνικοί. Μόνο ο Άγιος Γεώργιος 
θεωρείται βυζαντινής προέλευσης, ενώ η Αγόριανη/ Αγία Παρασκευή και το 
Στεβενίκο/ Αγία Τριάδα υποστηρίζεται πως αποτελούν εξελληνισµένους τον 15ο αι. 
σλάβικους οικισµούς του 9ου αι. (Καλαϊτζάκης 2002: 134-136, 155) Ο µόνος οικισµός 
που καταγράφεται στα οθωµανικά κατάστιχα ως αρβανιτοχώρι είναι ο 
Κουτουµουλάς, ο οποίος µετονοµάστηκε το 1915 σε Κορώνεια, παίρνοντας το όνοµα 
της αρχαίας πόλης (ΦΕΚ 180Α-11/5/1915).Τις τελευταίες δεκαετίες η παλαιά 
ονοµασία του έχει σχεδόν λησµονηθεί. Το όνοµα της αρχαίας πόλης αναβιώνει, 
επίσης, τα νεότερα χρόνια στην τιµητική ονοµασία του Δήµου Κορωνείας, (1836-1840 
και 1999-2010), µε έδρα τον Άγιο Γεώργιο.  

Λόγω οικονοµίας χώρου θα παρουσιαστεί ακολούθως τµήµα µιας ποσοτικής 
έρευνας σε συνδυασµό µε ποιοτικά δεδοµένα. Η έρευνα, ποσοτική και ποιοτική, 
διεξήχθη σε κατοίκους του Αγίου Γεωργίου το 2019-2020. Το ερωτηµατολόγιο της 
ποσοτικής έρευνας συµπληρώθηκε τον Δεκέµβριο του 2019 από κατοίκους κυρίως του 
Αγίου Γεωργίου στο πλαίσιο εκδήλωσης που αφορούσε την αρχαία ιστορία της 
περιοχής. Την εκδήλωση πραγµατοποίησε ο πολιτιστικός Σύλλογος «Ιτωνία», ο 
οποίος συγκροτήθηκε από κατοίκους του Αγίου Γεωργίου που ενδιαφέρονταν, 
µεταξύ άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, να ασχοληθούν µε την ιστορία της 
περιοχής τους και να την προβάλλουν.  

2. Ανάλυση δεδοµένων 

Το ακροατήριο της εκδήλωσης αποτελούνταν από 32 άτοµα. Το 18,75% των 
παρευρισκοµένων ήταν επισκέπτες από γειτονικούς οικισµούς (Λειβαδιά και 
Στεβενίκο/ Αγία Τριάδα). Από τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου οι περισσότεροι 
(68,75%) δήλωσαν ότι κατάγονται ή µένουν στο χωριό, αλλά αρκετοί (12,5%) 
παραµέλησαν ή δεν θέλησαν να δηλώσουν τόπο διαµονής/καταγωγής.  
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Ηλικιακά οι συµµετέχοντες κυµαίνονταν από 19-86 ετών, µε την πλειονότητα να 
είναι µεταξύ 50-70 
ετών (Γράφηµα 1). 
Το στοιχείο αυτό 
υποδηλώνει την 
αδιαφορία του 
νεανικού 
πληθυσµού για το 
θέµα της 
εκδήλωσης, χωρίς 
ωστόσο να 
αποκλείονται και 
άλλοι λόγοι για την 
απουσία του.  

 
Από τα ερωτήµατα της έρευνας, στην παρούσα µελέτη θα παρουσιαστούν εκείνα που 
αφορούν: α) απόψεις για την καταγωγή και ίδρυση του οικισµού, β) γνώσεις και 
απόψεις για την αρχαία Κορώνεια. 

2.α. Απόψεις για την καταγωγή και ίδρυση του χωριού 

Ο οικισµός του Αγίου Γεωργίου µαρτυρείται σε οθωµανικά φορολογικά αρχεία από 
τον 15ο ως τον 17ο αι. και από Ευρωπαίους περιηγητές που επισκέφτηκαν την περιοχή 
και την αρχαία Κορώνεια από τον 17ο ως τον 19ο αι. (van Zwienen 2007: 11-12). Ο 
Bintliff (2011) υποστηρίζει ότι το σηµερινό χωριό αποτελεί τη συνέχεια της 
µεσαιωνικής Κορώνειας, που εγκαταλείπεται στα τέλη του 14ου αι.. Βασικό τεκµήριο 
στήριξης της παραπάνω υπόθεσης είναι η παρουσία µεσαιωνικής αγροικίας 
συγκεκριµένου αρχιτεκτονικού τύπου που ονοµάζεται «µακρυνάρι», ακέραια 
δείγµατα της οποίας (εικ.3) εντοπίζονται στον Άγιο Γεώργιο (Bintliff κ.α. 2013: 30).  
 

Όπως, όµως, διαπιστώθηκε από την έρευνά µου, οι ντόπιοι έχουν άλλη άποψη για 
την καταγωγή του χωριού τους (Γράφηµα 2). Η ακαδηµαϊκή θεωρία ότι το χωριό 
υπάρχει από τον 15ο αι. ως συνέχεια του µεσαιωνικού οικισµού της αρχαίας 
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Κορώνειας ήταν γνωστή σε ένα πολύ µικρό ποσοστό των ερωτηθέντων (6,25%) ως 
αποτέλεσµα µιας οµιλίας του καθηγητή Bintliff στον Άγιο Γεώργιο το 2012.  
 

Κυρίαρχη άποψη 
των κατοίκων 
(60%), ήταν ότι το 
χωριό τους είναι 
νεότερο, του 17ου-
18ου αι. και ένα 
µικρό ποσοστό 
(6,25%) δήλωσε, 
µάλιστα, ως 
χρονολογία 
ίδρυσής του το 
1756. Όπως 
ανέδειξε η 
ποιοτική έρευνα, η 
ίδρυσή του χωριού 

αποδίδεται σε τσοπαναραίους από την Ήπειρο ή την Ευρυτανία και τα Άγραφα που 
κατέβηκαν χαµηλότερα. Η αναγωγή της ίδρυσης του χωριού στα 1750 συναντάται 
στις σηµειώσεις ενός δασκάλου του 1973 (αρχειακό υλικό της Κοινότητας) και σε ένα 
πρόσφατο εγχειρίδιο λαογραφίας (Μήτσου-Παπαλάµπρου 2009: 11). Σύµφωνα µε 
τον δάσκαλο το χωριό ίδρυσαν τσελιγκάδες από τον Παρνασσό και ο πληθυσµός του 
ενισχύθηκε το 1783 µε κατοίκους της Λειβαδιάς που µετοίκησαν λόγω επιδηµίας 
πανώλης. Στο σχετικό λήµµα στη Wikipedia η ίδρυσή του αποδίδεται µόνο στους 
τελευταίους. Σύµφωνα µε τη λαογράφο πρώτη κοιτίδα του χωριού ήταν η θέση 
Λιέστα (λόφος Αγίου Κωνσταντίνου) στα νοτιοδυτικά του σηµερινού οικισµού, 
άποψη που προβάλλουν και αρκετοί Αηγιωργήτες, διαφόρων ηλικιακών οµάδων, 
αναπαράγοντας οικογενειακές ιστορίες που µεταβιβάζονται ανά γενιά. Στη Λιέστα 
επιβεβαιώνεται κατοίκηση στους νεότερους χρόνους, αλλά, όπως αποκάλυψαν τα 
οθωµανικά φορολογικά αρχεία, πρόκειται για µικρούς και σποραδικούς οικισµούς 
µε διαφορετικά ονόµατα, που εµφανίζονται και εξαφανίζονται κατά διαστήµατα 
από τον 16ο – 19ο αι. (van Zwienen 2007:21), καθώς συγχωνεύονται στον γειτονικό 
οικισµό του Αγίου Γεωργίου.  
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Η 
ακαδηµαϊκή 
ιστορία του 
χωριού δεν 
είναι γνωστή 
στους 
κατοίκους 
του 
(Γράφηµα 3). 
Αν και ένα 
µικρό 
ποσοστό των 
ερωτηθέντων 
(6%) δήλωσε 
παντελή 
άγνοια για 

την ιστορία του Αγίου Γεωργίου, ελάχιστοι, ηλικίας 57-62 ετών, ήταν επίσης όσοι 
δήλωσαν ότι γνωρίζουν αρκετά (1,3%) ή πολλά (3,10%). Η πλειονότητα των 
κατοίκων (78,1%), ανεξαρτήτου ηλικίας, παραδέχτηκε ότι γνωρίζει ελάχιστα, χωρίς 
να προσδιορίσει τι αφορούν αυτές οι γνώσεις. Από αυτούς λίγοι συσχέτισαν µε την 
ιστορία του χωριού τη θέση Πύργο (3,12%) ή τη Λιέστα (3,12%).  

2.β. Απόψεις για την αρχαία Κορώνεια  

Μια παράµετρος του ερωτηµατολογίου ήταν να ανιχνευθεί αν οι κάτοικοι γνωρίζουν 
τη θέση της αρχαίας πόλης, ποιες οι γνώσεις τους και ποια η στάση τους για αυτή.  
 

 
Χαρακτηριστικό της θέσης Πύργος είναι µια βρύση χτισµένη µε αρχαίο οικοδοµικό 
υλικό, την οποία συναντά οποιοσδήποτε επισκεφτεί τον αρχαίο λόφο. Οι 
περισσότεροι των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι γνωρίζουν τη θέση Πύργος (78%) και ότι 
την έχουν επισκεφτεί (75%) (γράφηµα 5α-β). Διαπιστώθηκε (Γράφηµα 4), όµως, ότι 
ήταν µικρότερο το ποσοστό (62,5%) όσων είχαν καλή γνώση της περιοχής 
αναγνωρίζοντας την χαρακτηριστική βρύση που βρίσκεται εκεί. Κάποιοι κάτοικοι 
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(12,5%, εκ των οποίων το 9,37% διαµένει στον Αγ. Γεώργιο) την τοποθέτησαν αλλού 
(είτε µέσα στο χωριό, στο Αλωνάκι, είτε σε γύρω θέσεις, Καµάρι και Άγιος 
Κωνσταντίνος). Αν οι τελευταίοι αθροιστούν µε όσους δεν απάντησαν, είναι 

σηµαντικό το ποσοστό (37,5%) όσων δεν αναγνώρισαν µε βεβαιότητα τη θέση της.  
 
Παράλληλα, λίγοι κάτοικοι (12,5%, Γράφηµα 5α-β) έδωσαν τοπογραφικές ενδείξεις 
της αρχαιολογικής θέσης της Κορώνειας, υποδεικνύοντας τον γνωστό λόφο Πύργο. 
Από αυτούς ελάχιστοι (6,25%) σηµείωσαν ότι εκεί είχαν παρατηρήσει «έναν τοίχο» ή 
«τούβλα και µανταλίδια» (3,12%), εννοώντας τα αρχαία όστρακα κεραµεικής. 
Συνεπώς, οι περισσότεροι κάτοικοι δεν γνωρίζουν ή/και δεν έχουν προσέξει τα 
επιφανειακά αρχαιολογικά κατάλοιπα που υπάρχουν στον λόφο Πύργος.  

 
Σύµφωνα µε µεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (81%, Γράφηµα 5γ) ο συγκεκριµένος 
λόφος αποτελεί θέση αρχαίας κατοίκησης. Ανέφεραν ότι εκεί υπήρχε µια πόλη 
(53,12%), ή ακρόπολη (28,12%), ή κάτι άλλο (9,37%), όπως ένα παλάτι (6,25%), ή µια 
φρυκτωρία (3,12%). Ελάχιστοι (9,37%) δεν έδωσαν απάντηση και κανένας δεν δήλωσε 
«δεν έχω ιδέα». Ασχέτως αν πράγµατι γνωρίζουν που είναι ο λόφος Πύργος και αν 
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τον έχουν επισκεφτεί, οι ερωτηθέντες ξέρουν ότι αποτελεί αρχαιολογική οικιστική 
θέση, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι απαραίτητα την ταυτίζουν µε την αρχαία 
Κορώνεια.  
 

 
Μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (78%) δήλωσε ότι γνωρίζει την ύπαρξη της 
αρχαίας Κορώνειας και κάτι έχει ακούσει για την ιστορία της (Γράφηµα 6α-β). 
Ελάχιστοι ανέφεραν κάτι πιο ειδικό, όπως αρχαία πόλη (3,12%), τη µάχη της 
Κορώνειας (6,25%) ή τον Παυσανία ως πηγή των γνώσεων (3,12%). Πολλοί (62%), 
επίσης, θεωρούν ότι γνωρίζουν τη θέση της αρχαίας πόλης (Γράφηµα 6α-β). Όµως, αν 
συνδυάσουµε τις αρνητικές απαντήσεις µε όσους δεν απάντησαν τα ερωτήµατα 6.α 
και 6.β, έχουµε ένα σηµαντικό ποσοστό που φαίνεται ότι αγνοεί τόσο την ύπαρξη της 
αρχαίας πόλης και της ιστορίας της (25%), όσο και τη θέση της (38%). Μάλιστα, 
ελάχιστοι (9.37%) ήταν εκείνοι που ταύτισαν την αρχαία Κορώνεια µε τον λόφο 
Πύργος και µόνο ένα ποσοστό 3,12% αναφέρεται σε αυτόν ρητά. Οι κάτοικοι, 
συνεπώς, φαίνεται πως έχουν γνώση ότι κάπου στην γύρω περιοχή υπάρχει η αρχαία 
Κορώνεια, αλλά η πλειονότητα δεν γνωρίζει την ακριβή της θέση.  

Στο ερώτηµα «τι 
µου θυµίζει η λέξη 
«Κορώνεια»;» 
(Γράφηµα 6γ) το 
1/3 περίπου 
(34,37%) απάντησε 
το οµώνυµο 
σύγχρονο χωριό 
(Κουτουµουλάς/ 
Κορώνεια), το άλλο 
1/3 (31,25%) την 
αρχαία πόλη, -η 
οποία δηλώνεται 
και «Κορώνη» 

(3,12%)-, και ελάχιστοι (9,37%) απάντησαν και τα δύο. Ωστόσο, αρκετοί (24,99%, αν 
αθροίσουµε όσους δεν απάντησαν (21,87%) και όσους δήλωσαν «άλλο» (3,12%) χωρίς 
να αναφέρουν τι), ήταν εκείνοι που δεν προσδιόρισαν τι τους θυµίζει η λέξη 
«Κορώνεια».  



ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Τ.1 | 2022 

 
72 

Συνεπώς, το όνοµα της αρχαίας πόλης δεν έχει κυρίαρχη θέση στη συλλογική 
µνήµη και στην αντίληψη ενός σηµαντικού ποσοστού των κατοίκων συνδέεται 
πρωτίστως µε τον σύγχρονο οµώνυµο οικισµό. Η άποψη ότι ο 
Κουτουµουλάς/Κορώνεια αποτελεί τη συνέχεια της αρχαίας πόλης διαδίδεται από 
συγγράµµατα λαογραφίας (Μήτσου-Παπαλάµπρου 2009, 125) και ενισχύεται από το 
διαδίκτυο (wikipedia, λήµµα Κορώνεια), επηρεάζοντας ενδεχοµένως τις απόψεις των 
κατοίκων της περιοχής. Η τάση αυτή αναµφίβολα συνδέεται µε την πρακτική 
ονοµατοδοσίας µη ελληνικών οικισµών µε αρχαιοελληνικά ονόµατα. 

Όσον αφορά την όποια σύνδεση του αρχαίου οικισµού µε τον σύγχρονο οµώνυµο 
οικισµό και αυτόν του Αγίου Γεωργίου (Γράφηµα 6δ-ε) ένα σηµαντικό ποσοστό 
δήλωσε άγνοια (για τον Κουτουµουλά/ Κορώνεια το 25%, για τον Άγιο Γεώργιο το 
31%, συνυπολογίζοντας τα κενά µε τα «δεν ξέρω»).  
 

 
Αναδεικνύεται ως κυρίαρχη, όµως, αντίληψη (53%) ότι η αρχαία πόλη δεν έχει καµία 
σχέση µε τον σύγχρονο οµώνυµο οικισµό (επειδή είναι πιο χαµηλά, όπως σηµείωσε το 
3,12%), αλλά ότι έχει σχέση µε τον Άγιο Γεώργιο (47%). Οι περισσότεροι κάτοικοι δεν 
διευκρινίσαν τη σχέση αυτή (34,37%), εκτός από ελάχιστους που απάντησαν ότι 
βρίσκεται πιο κοντά και ανήκει στην επικράτειά του (3,12%), ή ανέφεραν την 
ακαδηµαϊκή θέση του Bintliff (3,12%) ότι ο Άγιος Γεώργιος είναι η συνέχεια της 
µεσαιωνικής Κορώνειας. Από την άλλη, για ένα σηµαντικό ποσοστό (22%) υπάρχει 
κάποια σχέση της αρχαίας πόλης µε τον Κουτουµουλά/Κορώνεια. Η σχέση αυτή δεν 
προσδιορίστηκε από τους περισσότερους ερωτηθέντες (18,75%) και ελάχιστοι 
σηµείωσαν ότι είναι απλώς ονοµαστική (3,12%) ή οφείλεται στη γεωγραφική 
γειτνίαση (3,12%). 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι σε αντίθεση µε τα ιστορικά δεδοµένα, ο 
σύγχρονος οικισµός που προβάλλεται ως συνέχεια της αρχαίας Κορώνειας είναι ο 
Κουτουµουλάς, άποψη που δεν τυγχάνει καθολικής αποδοχής από τους κατοίκους 
της περιοχής. Επίσης, κυρίαρχη πεποίθηση των κατοίκων του Αγίου Γεωργίου είναι 
ότι η καταγωγή του χωριού τους δεν συνδέεται ιστορικά µε την αρχαία Κορώνεια. Οι 
ακαδηµαϊκές θέσεις, λοιπόν, είναι άγνωστες στην πλειονότητα των κατοίκων. Οι 
απόψεις τους έχουν διαµορφωθεί κυρίως από προφορικές οικογενειακές ιστορίες και 
από απόψεις µελών της κοινότητας µε κύρος, ενώ η επιρροή του διαδικτύου δεν 
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παρουσιάζεται τόσο έντονη. Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι οι τοπικές αντιλήψεις για την 
ιστορία της περιοχής είναι σε διάσταση µε την επίσηµη ιστορία/αρχαιολογία, αλλά 
και διαφοροποιούνται µεταξύ τους.  

Ωστόσο, παρότι οι κάτοικοι παραδέχονται ότι οι γνώσεις τους για την τοπική 
τους ιστορία είναι ελάχιστες, και όπως αποκαλύπτει η ποιοτική έρευνα, αόριστες και 
συγκεχυµένες, δεν είναι αδιάφοροι για αυτήν. Ενδεικτική του ενδιαφέροντος τους 
είναι η βεβαιότητα που εκφράζει η πλειονότητα των ερωτηθέντων σχετικά µε την 
γνώση της αρχαιολογικής περιοχής, έστω κι αν αυτή δεν ανταποκρίνεται ακριβώς 
στην πραγµατικότητα.  

Είναι γνωστό στην πλειονότητα των κατοίκων ότι στον αρχαιολογικό λόφο 
υπήρχε κάποιος αρχαίος οικισµός. Παρότι πολλοί έχουν επισκεφτεί την 
αρχαιολογική θέση, λίγοι έχουν προσέξει ή γνωρίζουν τα ορατά αρχαιολογικά 
κατάλοιπα που υπάρχουν εκεί. Ακόµη λιγότεροι ταυτίζουν τη θέση µε την αρχαία 
Κορώνεια. Αν και γνωρίζουν ότι η τελευταία βρισκόταν στη γύρω περιοχή, η 
ακριβής θέση της παραµένει ασαφής και η ιστορία της παντελώς άγνωστη. Κανείς 
δεν αναφέρεται στη λατρεία της Ιτωνίας Αθηνάς, στο Βοιωτικό Κοινό, που είχε την 
έδρα του στο ιερό της, και στη γιορτή Παµβοιώτια, για τα οποία η περιοχή ήταν 
γνωστή στην αρχαιότητα (Στράβων 9.11.29, Παυσανίας 9.34.1-5). Ακόµα και το 
όνοµα της αρχαίας πόλης δε φαίνεται να έχει κυρίαρχη θέση στη συλλογική µνήµη 
των κατοίκων και για ένα σηµαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (περίπου το 1/3) 
συνδέεται µόνο µε το σύγχρονο οµώνυµο οικισµό.  

3. Συµπεράσµατα 

Όπως διαπιστώνεται από την ανάλυση των ποσοτικών δεδοµένων, οι ακαδηµαϊκές 
θέσεις δεν επηρεάζουν τις προσλήψεις και τις νοηµατοδοτήσεις των κατοίκων 
αναφορικά µε το αρχαιολογικό περιβάλλον της περιοχής τους. Οι θέσεις της επίσηµης 
αρχαιολογίας-ιστορίας είναι σε µεγάλο βαθµό άγνωστες στο ντόπιο πληθυσµό. Η µη 
διάχυση της επιστηµονικής γνώσης στην τοπική κοινότητα έχει ως αποτέλεσµα την 
άγνοια ή τη µη έγκυρη γνώση των ιστορικών και αρχαιολογικών δεδοµένων και 
συνεπάγεται την τοποθέτηση των ορατών καταλοίπων σε ένα ανιστορικό πλαίσιο. 
Επίσης, δεν αναδεικνύεται από θεσµικούς φορείς η αξία του τοπικού αρχαιολογικού 
περιβάλλοντος, το οποίο έχει περιορισµένο έως ανύπαρκτο ρόλο στη συγκρότηση των 
νοηµατοδοτήσεων του αρχαίου παρελθόντος. O Bintliff (2013: 237-8) επισηµαίνει ως 
χαρακτηριστικό φαινόµενο της ελληνικής υπαίθρου τον εκτοπισµό των τοπικών 
ιστοριών από την επίσηµη αφήγηση και το αποδίδει αφενός στην πολιτική ανάδειξης 
πιο γνωστών θέσεων, όπως η Αθήνα, και σε τοπικό επίπεδο η Θήβα, και αφετέρου 
στην απουσία σύνδεσης της τοπικής ιστορίας µε την εκπαίδευση.  

Στο υπό εξέταση παράδειγµα οι αντιλήψεις του ντόπιου πληθυσµού για την 
τοπική του ιστορία καθορίζονται από µεταβλητούς παράγοντες, που επιδρούν 
διαφορετικά ανά περίπτωση, όπως την άµεση επαφή µε τον αρχαιολογικό χώρο, τις 
οικογενειακές ιστορίες ή τις απόψεις κάποιων αξιοσέβαστων µελών της κοινότητας. 
Ο ντόπιος πληθυσµός στην πλειονότητά του δεν παρουσιάζεται αδιάφορος απέναντι 
στην τοπική του ιστορία και πολιτισµική κληρονοµιά. Καθώς, όµως, οι 
νοηµατοδοτήσεις του διαµορφώνονται αυτοσχέδια, χωρίς την παρέµβαση των 
θεσµικών φορέων, είναι αναµενόµενο να αντιδιαστέλλονται προς την ακαδηµαϊκή 
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και θεσµική οπτική. Η εικόνα του ντόπιου πληθυσµού για το αρχαιολογικό 
παρελθόν της περιοχής του είναι θολή, συγκεχυµένη και διαφοροποιείται σηµαντικά 
όχι µόνο µεταξύ διαφορετικών οικισµών, αλλά και µεταξύ διαφορετικών γενεών 
στον ίδιο οικισµό. 

Στην ηλικιακή οµάδα από 60 ετών και άνω θα µπορούσαµε να αναγνωρίσουµε 
εκφάνσεις µιας «αυτόχθονης λαϊκής αρχαιολογίας» (Hamilakis 2010). Τα ονόµατα 
που δόθηκαν στις θέσεις του αρχαιολογικού χώρου συνδέονται µε τα ορατά 
κατάλοιπα που έβρισκαν εκεί παλαιότερα οι καλλιεργητές, τα οποία ερµήνευαν µε 
µια λειτουργική οπτική: σκουτέλα, τούβλες, λουτρός, πύργος. Σε µια περίπτωση 
(Άγιοι Θεόδωροι), τα ορατά ρωµαϊκά κατάλοιπα εντάσσονται σε ένα χριστιανικό 
πλαίσιο. Στην αντίληψη κάποιων κατοίκων συνδέονται µε την προστασία των αγίων 
και της Παναγίας που ζητούν την βοήθεια τους στο έργο τους αυτό. Χαρακτηριστική 
είναι η ιστορία κατοίκου του Αγίου Γεωργίου, στα µέσα περίπου του 20ου αι. 
Πηγαίνοντας ανήσυχος ένα πρωί, µετά από µια νυχτερινή καταιγίδα, να δει την 
φοράδα του, την οποία είχε δέσει τραυµατισµένη και εγκυµονούσα σε ένα χωράφι, τη 
βρίσκει να έχει γεννήσει και να είναι καλά. Του παρουσιάζεται τότε µια 
µαυροφεροµένη γυναίκα που του λέει πως βοήθησε το ζωντανό του και ζητά ως 
αντάλλαγµα να προστατεύσει το σπίτι της που το στηρίζουν τέσσερις κολώνες και 
βρίσκεται στο σηµείο όπου αυτή πατά. Στο σηµείο εκείνο ο χωρικός βρήκε 
ακολούθως µια εικόνα των Αγίων Θεοδώρων και µία κολώνα. Φτιάχνει, λοιπόν, εκεί 
ένα µικρό εικονοστασάκι (σώζεται ακόµη άδειο και εγκαταλειµµένο), όπου τοποθετεί 
την εικόνα των αγίων (µαρτυρία Κ. Γούλα). 

Οι άνθρωποι της γενιάς από 60 ετών και άνω, λόγω της άµεσης και συχνής 
επαφής που ως καλλιεργητές είχαν και έχουν µε τον αρχαιολογικό χώρο, τον 
νιώθουν οικείο και τον αντιλαµβάνονται ως προέκταση του σπιτιού τους. 
Ερµηνεύουν, λοιπόν, τις αρχαιότητες που βρίσκουν και βλέπουν µε τον δικό τους 
τρόπο σε ένα πλαίσιο χωρίς ιστορικές διακρίσεις (αρχαϊκά, ελληνιστικά, ρωµαϊκά, 
µεσαιωνικά, οθωµανικά). Τα αντικείµενα που κρύβει η γη τους τα αντιλαµβάνονταν 
ως µέρος της ιδιοκτησίας τους και τους προκαλούν όχι µόνο έκπληξη και θαυµασµό, 
αλλά και σεβασµό. Ενίοτε η ασαφής παλαιότητά τους προσδίδει ίσως κάτι ιερό στον 
τόπο. Οι παραπάνω αναπαραστάσεις, δεν αναπαράγονται, όµως, από την επόµενη 
γενιά (µεταξύ 60 ως 30 ετών) η οποία γνωρίζει µεν την ύπαρξη του αρχαιολογικού 
χώρου, αλλά αποµακρύνεται συναισθηµατικά, διατηρώντας µια θολή και ασαφή 
εικόνα για αυτόν. Η τρίτη και νεότερη γενιά (κάτω των 30 ετών), λόγω αλλαγής των 
συνθηκών ζωής και του κοινωνικού-οικονοµικού πλαισίου, έχοντας χάσει την επαφή 
µε τη γη και τον τόπο, αγνοεί ακόµη και την ύπαρξη του αρχαιολογικού χώρου. 
Ενδεικτική αυτού είναι η δήλωση µιας µαθήτριας Γ Λυκείου (2020) «έχω την αίσθηση 
ότι ζω σε έναν τόπο που δεν έχει ιστορία». 

Η συλλογική µνήµη των κατοίκων, δηλαδή η συλλογική ενθύµηση του 
παρελθόντος στο παρόν ως πολιτισµικό δηµιούργηµα που συναρτάται άµεσα µε το 
πλαίσιο αναφοράς του παρόντος (Halbwachs 2013) εκφράζεται µε ανοµοιογενή 
τρόπο, είναι αυτοσχέδια και αυθόρµητη, χωρίς χρονικό βάθος, χωρίς συνοχή και 
συγκροτείται από βιωµατικές αφηγήσεις στο πλαίσιο της καθηµερινής 
αλληλεπίδρασης. Παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής µνήµης που ο 
Assmann ορίζει ως «επικοινωνιακή» ή «βιογραφική». Αυτού του τύπου η µνήµη 
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διαχωρίζεται από την πολιτισµική µνήµη, δηλαδή τον συνειδητό σχετισµό µε το 
παρελθόν, την εσωτερικευµένη εικόνα του παρελθόντος που καθίσταται 
κατευθυντήρια δύναµη για το µέλλον παρέχοντας πολιτισµικά πρότυπα (Assmann 
2017: 54-65).  

 
Ευχαριστίες: Ευχαριστώ τον πολιτιστικό σύλλογο «Ιτωνία» του Αγ. Γεωργίου και 
όλους τους κατοίκους του χωριού που δέχτηκαν να συµµετέχουν στο 
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