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ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΓΓΥΣ ΤΗΣ HEPTAPOLIS
Στα πλαίσια δημιουργίας, κατ’ αρχήν, τριών οικισμών
παραδοσιακών προδιαγραφών πέριξ της HEPTAPOLIS, ο ένας
από τους τρείς που θα οικοδομηθεί στην περιοχή Διστόμου,
με το όνομα : ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ θα αποτελεί ένα
πλήρες πανομοιότυπο αρχαίου Ελληνικού οικισμού, όχι μόνον σε
κατασκευαστικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο τρόπου ζωής,
κοινωνικής συμπεριφοράς και συνοχής, λειτουργίας ηθών και
εθίμων – όχι θρησκευτικών – διεξαγωγής εκδηλώσεων Πολιτισμού,
Εκπαίδευσης, Τέχνης και Διασκέδασης.
Ο οικισμός ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ θα αποτελεί το πλήρες
Κλασσικό Ελληνικό Αρχέτυπο στην Πατρίδα μας και τον κόσμο
ολόκληρο.
Στον οικισμό θα κατοικούν μονίμως και εκ περιτροπής μέχρι 300
Ελληνικές οικογένειες, ειδικά εκπαιδευμένοι όλοι, σαν άτομα και
συνάμα πολιτιστικοί φορείς για την ομαλή και άρτια, επιστημονικά
και ιστορικά, λειτουργία του πιο πρωτότυπου οικισμού σ’ όλο τον
πλανήτη.
Στην είσοδο του οικισμού η αναγραφή «ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟΝ 5 ο
ΑΙΩΝΑ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ » θα προδιαθέτει με τον πλέον ευφάνταστο
τρόπο τον επισκέπτη.
Οι οικίες, οι δρόμοι, οι πλατείες και οι χώροι πολιτισμικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, δημιουργημένοι όλοι με τις άριστες
τεχνικές προδιαγραφές, επιλεγμένες από Ελληνες αρχαιολόγους,
ιστορικούς,
λαογράφους,
αρχιτέκτονες,
πολεοδόμους,
μηχανολόγους και μηχανικούς, θα αποτελούν την πλέον αυθεντική
«Εγκυκλοπαίδεια Τρόπου Ζωής» των αρχαίων Ελλήνων πολιτών,
των ρητόρων, των πολιτικών και των φιλοσόφων μιας εποχής που
σημάδεψε με το φως της σοφίας της την Ιστορία του Παγκόσμιου
Πολιτισμού.
Τα σπίτια του οικισμού, χτισμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της εποχής εκείνης, με εσωτερική αυλή, ενίοτε και εξωτερική, για
την αναμονή των αλόγων και των ημιόνων που έφεραν αμαξίδια
μεταφοράς και ο τρόπος ζωής θα αποτελούν ομοιότυπα με αυτά
των Αρχαίων Ελλήνων.
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Μέσα στα σπίτια θα υπάρχει εστία, χτιστός φούρνος, μεγάλος
αριθμός αντικειμένων καθημερινής χρήσεως αλλά και
μουσικά όργανα, καλάθια, λατρευτικά σκεύη κλπ. όπως αυτά
παρουσιάζονται σε αγγεία που μας έχουν διασωθεί.
Οι δρόμοι του οικισμού θα φέρουν οδοδείκτες με ερμαϊκές στήλες
επάνω στις οποίες ανεγράφοντο εγχάρακτα τα ονόματα των
οδών. Οι φούρνοι και τα εμπορικά καταστήματα θα δημιουργούν
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των επισκεπτών.
Στον οικισμό ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ θα υπάρχει
οινοποτείον, στο οποίο θα προσφέρονται φαγητά με τις συνταγές
των Δειπνοσοφιστών. Στον χώρο θα παίζει ζωντανή μουσική
με αρχαία Ελληνικά όργανα και θα διαμείβονται φιλοσοφικές
συζητήσεις από διανοούμενους μελετητές της αρχαίας Ελληνικής
Γραμματείας, καθισμένοι σε ανάκλιντρα εποχής.
Οι οινοχόοι, οι αυλητρίδες, οι μουσικοί, οι συμποσιαστές, όλοι οι
«μόνιμοι κάτοικοι» του οικισμού ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ θα
είναι ενδεδυμένοι με αρχαία Ελληνικά ρούχα, σε όλες τις εποχές.
Στον οικισμό ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ θα υπάρχει
Χοροδιδασκαλείο, Σχολή Περιπάτου, Εκπαιδευτήριο, Μουσείο
μουσικών οργάνων, Σκοπευτήριο με όπλα εποχής.
Στο χώρο αθλοπαιδιών θα υπάρχουν : Σχολή Παγκρατιαστών,
αγωνιστών ακοντίου και δίσκου, Παλαίστρα, αγωνιστών πεσών
και ά.
Στην Αγορά του οικισμού θα υπάρχουν καταστήματα πώλησης
τουριστικών αντικειμένων και δώρων, βήμα ρητόρων και πολιτικών
αγορευτών. Επίσης στην Αγορά του οικισμού ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ θα συμπεριλαμβάνονται:
Αρχαίο Ελαιοτριβείο : που θα λειτουργεί σύμφωνα με την
παραδοσιακή μηχανική και όχι χημική απόσταξη ελαιολάδου,
όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο
ενός χωριού, δίπλα στο Κολυμπάρι Χανίων.
Αρχαίο Πατητήρι : για την παραγωγή κρασιού και μούστου.
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Αρχαίο Σαπονοποιείο : για την παρασκευή, με παραδοσιακή
μέθοδο, πράσινου σαπουνιού ελαιολάδου.
Αρχαίο Εριουργείο : με όλα τα στάδια επεξεργασίας του μαλλιού,
«ξάσιμο», «γνέσιμο», βάψιμο με φυτικές βαφές (κρόκο, πορφύρα
κλπ) και επεξεργασία σε αργαλειό για δημιουργία υφαντών.
Αρχαίο Σιδεράδικο : κατασκευή όπλων με την κλασσική,
παραδοσιακή μέθοδο του Ηφαίστου, καθώς και αντικειμένων
καθημερινής χρήσεως, πέταλα αλόγων, αλέτρια και άλλα αρχαία
γεωργικά εργαλεία.
Αρχαίο Κεραμοποιείο : με Τροχό και Φούρνο, για την κατασκευή
κεραμικών σκευών καθημερινής χρήσης.
Αρχαίο Τυροκομείο : με την παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής
τυριού.
Στην άκρη του οικισμού να υπάρχει τρεχούμενο νερό, με
νεροτριβή για τα υφαντά και γούρνες για το πότισμα των
οικόσιτων. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, στο κέντρο του
χωριού, μπορεί να υπάρχει κεντρικό πηγάδι για την άντληση
νερού και την μεταφορά του μέσα σε υδρίες.
Διάσπαρτα στις άκρες του οικισμού ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ
θα τοποθετηθούν κεραμικά μελίσσια, απλώστρες σε σχήμα χιαστί
για αποξήρανση σύκων, απλώστρες για το στέγνωμα φυσικών
σφουγγαριών, παρασκευαστήριο ασκών, καλαθιών κλπ.
Επάνω στις στέγες των σπιτιών θα τοποθετηθούν «Αδώνιδος
Κήποι». Πρόκειται για μεγάλα κομμάτια από σπασμένα πήλινα
αγγεία, τα οποία οι γυναίκες γέμιζαν με χώμα και στα οποία
έσπερναν εφήμερα καλλωπιστικά ανθοφόρα φυτά, τα πότιζαν
και μετά τα ανέβαζαν στις στέγες των σπιτιών τους για να
φυτρώσουν.
Οι Δειπνοσοφιστές θα ομιλούν την Αρχαία Ελληνική και οι λοιποί
κάτοικοι του οικισμού την σύγχρονη Ελληνική. Οι επισκέπτες των
χωριών θα εφοδιάζονται με ειδικά GPS αυτόματης ηλεκτρονικής
ερμηνείας σε όλες τις γνωστές γλώσσες της Ευρώπης και του
κόσμου.
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Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε επισκέπτης θα μπορεί να
ενημερώνεται χωρίς κανένα οδηγό, για οποιοδήποτε
αντικείμενο ή θέμα βλέπει και ακούει μέσα στον ζωντανό
οικισμό.
ΕΚΤΑΣΗ
Η έκταση του οικισμού θα είναι 250 εως 300 στρέμματα, στα
οποία θα συμπεριλαμβάνονται και οι σιτοβολώνες, οι κήποι
και τα ελαιοδάση.
Ο πληθυσμός θα είναι 200 περίπου οικογένειες, πλέον 100
για τις απαιτούμενες αντικαταστάσεις των εχόντων ειδικές
υπηρεσίες.
Στις οικογένειες, θα αναπτύσσεται η ειδική Κλασσική
παιδεία, την οποία θα πρέπει να έχουν οι γονείς και τα
παιδιά τους, για την εξασφάλιση της ποιοτικής επικοινωνίας
και απόδοσης των εργασιών τους εντός του οικισμού.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ολοι οι αρχηγοί οικογενειών, άνδρες ή γυναίκες θα έχουν
για μόνιμη εργασία τους τις υπεύθυνες θέσεις που θα
ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή λειτουργίας του οικισμού
και θα αφορούν στα ειδικά αρχαιοτυπικά επαγγέλματα και
λειτουργήματα που θα διαμείβονται εντός του οικισμού.
Ειδική μελέτη αρχαιολόγων, ιστορικών και οικονομολόγων
με την βοήθεια και τουριστικών πρακτόρων, θα αξιολογήσει
τους πόρους που θα αποκομίζει ο οικισμός ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ
- ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ όχι μόνο από τους τουρίστες – επισκέπτες
αλλά και από τους επιθυμούντες να γνωρίσουν τις αρχαίες
Ελληνικές ασχολίες που θα διδάσκονται από ειδικούς
διδασκάλους και εκπαιδευτές.
ΟΙΚΙΕΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ
Η κάλυψη σε έκταση των οικιών θα αφορά περίπου σε
αριθμό 150 εως 200 οικοδομημάτων για τον σύμφωνα με τα
αρχαία πρότυπα Μεσαίας Τάξης πληθυσμό και επισκέπτες
του οικισμού, 30 οικοδομημάτων για την Τάξη των Πλουσίων
και 100 περίπου οικοδομημάτων σε δημόσια κτήρια,
καταστήματα, διδασκαλεία, οινοποτεία, σιταποθήκες,
αποθήκες κ.α.
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Το εμβαδόν των οικοδομημάτων θα είναι περίπου:
a. Για τη Μεσαία Τάξη και επισκέπτες 110 - 140 τμ. μοιρασμένα σε υπόγειο, ισόγειο και ενίοτε και
α’ όροφο.
b. Για την Τάξη των Πλουσίων 180 - 220 τμ. σε υπόγειο, ισόγειο και ενίοτε και α’ όροφο.
c. Για τα Δημόσια Κτήρια 200 - 300 τ.μ. και τα Καταστήματα, Διδασκαλεία κλπ, 100 - 200 τμ. έκαστο.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Θεωρείται βέβαιον ότι, ο οικισμός ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ θα αποτελεί έναν, παγκοσμίως μοναδικό
και πρωτότυπο πόλο έλξης επισκεπτών που επιθυμούν να περάσουν ευχάριστα τις διακοπές τους στο
θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον, πέριξ του Παρνασσού, εγγύς των Δελφών, με την ΗΕPTAPOLIS σαν
Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο και τον οικισμό ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ σαν μια μοναδική ζωντανή
εμπειρία τρόπου ζωής, πίσω στο χρόνο.
Να υπολογιστεί ότι οι έντεχνα τοποθετημένες κάμερες μέσα σ’ ολόκληρο τον οικισμό, θα μεταδίδουν « τη
ζωή και τη δράση των αρχαίων Ελλήνων κατοίκων του », μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, με σκηνές που θα
συναρπάζουν τα εκατομμύρια των επισκεπτών της ιστοσελίδας του οικισμού, αξιοποιώντας το όνειρο κάθε
πολίτη του κόσμου να τον επισκεφθεί γρήγορα και να ζήσει ολοζώντανα την εποχή του 5ου π.Χ. αιώνα.
Η ειδική Μελέτη της Τουριστικής Αξιοποίησης του οικισμού ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ θα καθορίσει
τους δείκτες απόσβεσης, βιωσιμότητας και οικονομικών απολαβών σε ετήσια και μακρόχρονη βάση
δεδομένων. Θεωρείται αρκούντως βέβαιον, ότι η Τουριστική Ιδέα μιας ζωντανής Αρχαίας Ελληνικής
Πόλης είναι, εκ προοιμίου κερδοφόρος, θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας για ανθρώπους
της περιοχής και θα αποτελέσει έναν δυναμικό πόλο έλξης επισκεπτών από ολόκληρο τον κόσμο, επ’
αγαθώ της Βοιωτίας και ολόκληρης της πατρίδος μας.
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