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Πρόλογος 

 

Το θέμα της Μινωικής Κρήτης ήταν κάτι που κατάφερνε να με συνεπάρει από πολύ μικρή ηλικία 

έως και σήμερα και το οποίο πιστεύω ότι θα συνεχίσει να δρα με αυτό τον τρόπο και στο μέλλον. Ο 

βασικότερος λόγος είναι ότι η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη και συγκεκριμένα από ένα χωριό στο 

νότιο μέρος του νομού Ηρακλείου, τους Βώρους, το οποίο απέχει μόλις 4 χιλιόμετρα από τα ανάκτορα της 

Φαιστού. Η πολύ συχνή επαφή μου με το συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο καθώς στην παιδική μου ηλικία 

τον επισκεπτόμασταν οικογενειακώς σε αρκετά συχνή βάση, λειτούργησε ως ερέθισμα για τη μελέτη αυτού 

του αρχαίου πολιτισμού. Επίσης, ο τόπος διαμονής μου, η πόλη του Ηρακλείου, με έφερνε σε συχνή επαφή 

με τα ανάκτορα της Κνωσού, το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου και διάφορους άλλους χώρους σχετικούς 

με το μινωικό πολιτισμό. Μάλιστα από παιδί θυμάμαι τα καλοκαίρια να κολυμπάω σε θάλασσες όπως ο 

Κομός, που πριν τόσες χιλιάδες χρόνια υπήρξαν μινωικά λιμάνια. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των μαθητικών μου χρόνων, συχνά ερχόμουν σε επαφή με θέματα του 

μινωικού πολιτισμού μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας, είτε με θεωρητικό είτε με βιωματικό τρόπο. 

Αλλά και στην ενήλικη ζωή μου έρχομαι στην ευχάριστη θέση να διδάξω ως νηπιαγωγός στο εκάστοτε 

νηπιαγωγείο μου, θέματα σχετικά με τη Μινωική Κρήτη και να πραγματοποιήσω εκπαιδευτικές εκδρομές 

σχετικές με αυτά. Οι λόγοι είναι για να έρθουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας σε επαφή με αυτό τον 

υπέροχο πολιτισμό από μικρή ηλικία, έναν πολιτισμό ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τον ίδιο το τόπο 

καταγωγής ή διαμονής τους. Μάλιστα έχοντας υπηρετήσει σε νηπιαγωγεία περιοχών όπως των Μαλίων και 

της Μεσαράς, πολλές φορές η διδασκαλία αυτών των θεμάτων προέκυπτε ως ανάγκη των ίδιων των 

παιδιών, αλλά και δική μου, καθώς παρατηρούσα ότι μεγαλώνουν έχοντας προσεγγίσει το τόπο τους ως ένα 

καθαρά τουριστικό μέρος της σύγχρονης εποχής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιστορική του διάσταση και 

αξία. Το ίδιο συνέβη και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου πάνω στο Θεατρικό Παιχνίδι, αλλά και στη 

μετέπειτα ενασχόλησή μου με αυτό, μέσα από ομάδες παιδιών και διάφορες άλλες δράσεις. Ο μινωικός 

πολιτισμός αποτελούσε, αποτελεί και θα αποτελεί πάντοτε, ένα πολύ δυνατό ερέθισμα, το οποίο οδηγεί σε 

δημιουργικά αποτελέσματα μάθησης. 

Η ιδέα της συγκεκριμένης Διδακτικής Πρότασης, με θέμα τη μινωική θαλασσοκρατία μέσα από τις 

τοιχογραφίες της Κνωσού και του Ακρωτηρίου της Θήρας, ξεκίνησε όταν κατά τη διάρκεια των 

μεταπτυχιακών μου σπουδών συνέβη η ευτυχής συγκυρία να παρακολουθήσω το μάθημα «Διδακτική της 

Ιστορίας» με διδάσκουσα την κα Στραταριδάκη Άννα, ενώ υπηρετούσα σε ένα παραθαλάσσιο χωριό του 

νομού Ηρακλείου, στην Αγ. Πελαγία. Στο χωριό εκείνη την περίοδο, οι αρχαιολόγοι έκαναν ανασκαφές και 

ανακάλυπταν συνεχώς στοιχεία των παλαιότερων πολιτισμών, όπως του Μινωικού. Το γεγονός αυτό 

λειτούργησε ως ερέθισμα συζητήσεων με τα παιδιά του νηπιαγωγείου, τα οποία συχνά τους 

παρακολουθούσαν από την αυλή του σχολείου να εργάζονται. Οι συζητήσεις αυτές μεταφέρονταν στη τάξη 

μεταξύ των παιδιών και εμένα, με αποτέλεσμα να τους δημιουργούνται συνεχώς διάφορα ερωτήματα στα 

οποία αποζητούσαν απαντήσεις. Σε συνδυασμό με το ότι ο τόπος αυτός περικλείεται από θάλασσα, έχοντας 
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έντονη παραθαλάσσια ζωή, αλλά και έντονο το στοιχείο της καλλιέργειας της γης και του εμπορίου των 

προϊόντων της, μου έδωσαν την ιδέα να ασχοληθούμε μαζί με τα παιδιά με τη μινωική θαλασσοκρατία, 

μέσα από τη βιωματική μάθηση και συγκεκριμένα τη μέθοδο του project, δηλαδή της βιωματικής – 

επικοινωνιακής διδασκαλίας, βρίσκοντας συνδετικούς κρίκους με το παρόν. Χρησιμοποιώντας ως κύριο 

μέσο διδασκαλίας το παιχνίδι και ιδιαίτερα το δραματικό και το συμβολικό παιχνίδι και ως αφόρμηση 

κάποιες από τις τοιχογραφίες της Κνωσού και του Ακρωτηρίου της Θήρας, μπορεί κανείς να δει τους 

μινωίτες «να ζωντανεύουν» μέσα σε ανάκτορα, κήπους, καράβια, ιερές τελετές και στο γενικότερο 

περιβάλλον τους, όπως αποθανάτισαν τη ζωή τους και τους εαυτούς τους με τη δική τους ματιά.  

Δυστυχώς η Διδακτική αυτή πρόταση δεν πραγματοποιήθηκε εκείνη την σχολική χρονιά, λόγω των 

αυστηρών μέτρων προφύλαξης για την πανδημία του Covid-19, οπότε παρέμεινε ως προτεινόμενη. Η 

ανάγκη μου όμως για το λεγόμενο «ιστορικό εγγραμματισμό»1, ο οποίος οδηγεί στη μεθοδική δημιουργία 

ενός εγγράμματου πολίτη, ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία, βγήκε στην επιφάνεια. Έχω βρεθεί 

πολλές φορές στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίσω όχι μόνο την ιστορική άγνοια ή τη σύγχυση ιστορικών 

γεγονότων, αλλά και την παραφθορά του ιστορικού εγγραμματισμού σε «καταναλωτικό-εμπορευματικό 

εγγραμματισμό»,2 γεγονότα στα οποία θα ήθελα να συνδράμω ως προς την εξάλειψή τους, μέσα από τη 

θέση μου ως παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας και ως εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού. Τα παιδιά ήδη από 

αυτή τη μικρή ηλικία είναι καλό να λαμβάνουν ερεθίσματα για να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να 

συνειδητοποιήσουν τη σημασία των ιστορικών γεγονότων και φαινομένων, για να συσχετίσουν τον κόσμο 

του παρόντος με το ιστορικό παρελθόν ώστε να αυτοπροσδιοριστούν, για να αναπτύξουν την κριτική σκέψη 

τους και να μάθουν να αξιολογούν την εκάστοτε πληροφορία που δέχονται. 

 Κλείνοντας αυτό τον πρόλογο θα ήθελα να παραθέσω κάποιες σκέψεις, τις οποίες διάβασα κατά τη 

διάρκεια της συγγραφής αυτής της διπλωματικής εργασίας και οι οποίες με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνη. Το 

μυστήριο που γεννά το άγνωστο, η περιέργεια και η τάση για ανακάλυψη, αποτελούν την πηγή της 

πραγματικής επιστήμης και τέχνης. Η διαμόρφωση της κριτικής σκέψης κάνει το άτομο να αποφεύγει τις 

εκλαϊκεύσεις που οδηγούν σε απλουστεύσεις και μείωση της αξίας των ιστορικών γεγονότων και των 

αρχαιολογικών χώρων. Αντιθέτως, παρέχει τη δυνατότητα ανάδειξης των αξιών και των εννοιών τους, οι 

οποίες γίνονται αντιληπτές με τη βοήθεια των ειδικών. Άλλωστε, όπως επισήμανε ο Γάλλος ποιητής, 

συγγραφέας και φιλόσοφος Paul Valery, δεν γνωρίζουμε το παρελθόν και τα μεγάλα έργα που επιτεύχθηκαν 

από τις προηγούμενες γενεές για να τα επαναλάβουμε, αλλά για να ανακαλύψουμε το πνεύμα που τα 

προκάλεσε και να προσπαθήσουμε να παράγουμε εξίσου μεγάλα έργα και στο μέλλον.3 

 

 

                                                             
1Αντ. Σμυρναίος, Η διδακτική της ιστορίας, (Αθήνα: Γρηγόρης, 2008) σελ. 71-72. 
2Σμυρναίος, ό.π., σελ. 73-74. 
3Στ.  Χρυσουλάκη, «Κλειδιά και κώδικες για την ανάγνωση του μινωικού κόσμου.» στο: Η άνοιξη των μουσείων- Συνάντηση για 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη μουσειακή αγωγή, επιμ: Ειρ. Γαβριλάκη (Ρέθυμνο, 2011), σελ. 147. 
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Εισαγωγή 

 

Η Κρήτη λόγω της θέσης της στο κέντρο της Μεσογείου, διαθέτει ένα ξεχωριστό γεωγραφικό 

πλεονέκτημα, καθοριστικό για τη δημιουργία και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης πολιτισμικής της εξέλιξης. 

Υπήρξε πάντοτε κόμβος των θαλάσσιων δρόμων για τη διακίνηση υλικών αγαθών, καλλιτεχνικών έργων 

και δημιουργημάτων, πληροφοριών, νέων ιδεών, ισχυρών πολιτιστικών ερεθισμάτων, από το Αιγαίο, τη 

Μεσόγειο και την Ανατολή. Επιπλέον, η γεωγραφική της αυτοτέλεια και η έκτασή της, της επέτρεπε να 

είναι παραγωγικά αυτάρκης και πολιτισμικά αυτόνομη.4 

Όλα αυτά συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί κατά την τρίτη και δεύτερη χιλιετία π.Χ., ο μινωικός 

πολιτισμός, ένας ιστορικός και όχι μόνο, θησαυρός της Κρήτης. Ο χαρακτηρισμός «λαμπρός» είναι 

εξαιρετικά βάσιμος αν αναλογιστεί κανείς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και τις ποικιλόμορφες εκφάνσεις 

του.  Η «Μινωική Θαλασσοκρατία», αφορά την εξάπλωσή του μινωικού πολιτισμού στις θάλασσες, μέσα 

από το ισχυρό ναυτικό αυτού του πολιτισμού και την έντονη εμπορική του δράση. Σε συνδυασμό με την 

προηγμένη αρχιτεκτονική και τεχνολογία, την τέχνη υψηλής καλλιτεχνικής έμπνευσης και δημιουργίας, την 

ανάπτυξη του ανακτορικού συστήματος και κατ’ επέκταση των πολυεπίπεδων κοινωνικών δομών και την 

θρησκευτική ιδεολογία μέσα από τη λατρεία της φύσης,  ανακηρύσσουν το μινωικό κράτος ως το πρώτο 

«μέγα της θαλάσσης κράτος» στο Αιγαίο.5 

Όλα τα προηγούμενα αποτελούν τη βάση για τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, με τίτλο: 

 «Η μινωική θαλασσοκρατία όπως αποτυπώνεται στις τοιχογραφίες του ανακτόρου της Κνωσού και 

του μινωικού οικισμού στο Ακρωτήρι της Θήρας.» 

Μέσα από τη μελέτη του εύρους των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων του μινωικού κόσμου, 

τις μινωικές εγκαταστάσεις και τους σταθμούς, τις διακρατικές επαφές και σχέσεις του μινωικού πολιτισμού 

στο Αιγαίο και τη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου, προσδιορίζεται η ναυτική δύναμη της μινωικής 

Κρήτης, η λεγόμενη «Μινωική Θαλασσοκρατία».6  Η υπόθεση που διαμορφώνεται είναι πόσο και πώς 

συνέβαλε η «Μινωική Θαλασσοκρατία» στην ανάπτυξη του μινωικού πολιτισμού και πως μπορεί αυτό το 

ιστορικό θέμα να διδαχτεί στα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από τις τοιχογραφίες του ανακτόρου της 

Κνωσού και του μινωικού οικισμού στο Ακρωτήρι της Θήρας. Η ερευνητική υπόθεση που τίθεται, 

διατυπώνεται ως εξής: 

 «Ποια είναι η συμβολή της Μινωικής Θαλασσοκρατίας στην ανάδειξη και στην ακμή του μινωικού 

πολιτισμού στην αρχαιότητα και πώς αυτή αποτυπώνεται στις τοιχογραφίες του ανακτόρου της 

Κνωσού και του μινωικού οικισμού στο Ακρωτήρι της Θήρας.» 

 Τα κεφάλαια της εργασίας σχετίζονται με τις έννοιες του χώρου και του χρόνου και τη διδασκαλία 

της γενικής και της τοπικής ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέσα από το μινωικό πολιτισμό και 

                                                             
4Ν. Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, (Αθήνα, 2005),  σελ. 13. 
5Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό.π., σελ. 13. 
6 Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό.π., σελ. 210. 
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συγκεκριμένα τη Μινωική Θαλασσοκρατία και τις σχετικές με αυτήν τοιχογραφίες της Κνωσού και της 

Θήρας.  

     Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία για τη διδακτική της γενικής και της 

τοπικής Ιστορίας μέσα από τον ορισμό της και την σπουδαιότητά της και τον καλύτερο τρόπο διδασκαλίας 

της μέσω της ιστορικής αφήγησης, της αξιοποίησης εικόνων, της δραματοποίησης και του θεατρικού 

παιχνιδιού. Ακόμη παρουσιάζονται η αξία της μουσειακής εκπαίδευσης ή μουσειοπαιδαγωγικής και το 

παιδικό μουσείο. Επίσης αναλύεται η κατάκτηση της έννοιας του χώρου και του χρόνου σε σχέση με τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, δίνοντας έμφαση στον ιστορικό χρόνο.   

Όσον αφορά το δεύτερο κεφάλαιο, είναι αφιερωμένο στην προϊστορική Κρήτη και ιδιαίτερα στο 

μινωικό πολιτισμό, με την παράθεση χρονολογικών στοιχείων και γεγονότων, αλλά και των τομέων που 

τον επηρέασαν. Αναλυτική αναφορά γίνεται στα μινωικά ανάκτορα σε σχέση με την οικονομία, την 

κοινωνία και την ιδεολογία τους, στο μινωικό ναυτικό, στις αποικίες και στους εμπορικούς σταθμούς, στη 

μινωική βιοτεχνία και στο εμπόριο, στη μινωική τέχνη με την χρυσοχοΐα-κοσμηματοτεχνία, την 

πηλοπλαστική, την κεραμική, τη λιθοτεχνία, τη μεταλλοτεχνία και την σφραγιδογλυφία, στη μινωική 

θρησκεία και στη μινωική γραφή. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο τομέα της Μινωικής Θαλασσοκρατίας και 

στις τοιχογραφίες που βρέθηκαν στην Κνωσό και στο Ακρωτήρι της Θήρας. Αυτά τα δύο κεφάλαια 

αποτελούν το θεωρητικό μέρος.  

Ακολουθεί το πρακτικό μέρος, το οποίο αποτελεί μια Διδακτική Πρόταση για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, πάνω στο θέμα της διπλωματικής εργασίας. Και αυτό το μέρος χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Στο 

πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται η αξία της ύπαρξης αναλυτικού προγράμματος για το νηπιαγωγείο και της 

διαθεματικής διδακτικής προσέγγισης του προγράμματος σπουδών αλλά και η μέθοδος που προτείνεται για 

την υλοποίηση της Διδακτικής Πρότασης, η λεγόμενη βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία ή αλλιώς 

project/ σχέδιο εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται με βάση ένα αφήγημα σχετικό με το θέμα, δραστηριότητες 

βασισμένες στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου, στη διαθεματική διδακτική προσέγγιση και 

στη βιωματική – επικοινωνιακή διδασκαλία ή όπως αλλιώς λέγεται στα σχέδια εργασίας (project). Οι 

δραστηριότητες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ καταγράφονται και οι στόχοι που 

μπορούν να επιτευχθούν με την πραγματοποίησή τους. Γίνεται αναλυτική αναφορά στην πορεία σχεδιασμού 

του σχεδίου εργασίας (project) μέσα από τη βιωματική προσέγγιση, στον σκοπό υλοποίησής του και στο 

ρόλο του εκπαιδευτικού και άλλων παραγόντων για την πραγματοποίησή του. Οι τοιχογραφίες που θα 

χρησιμοποιηθούν για αυτές τις δραστηριότητες παρατίθενται σε σχετικό παράρτημα, το οποίο βρίσκεται στο 

τέλος της εργασίας μαζί με διάφορες πληροφορίες για κάθε μια τοιχογραφία ξεχωριστά. 
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Κεφάλαιο 1ο 

1.1. Ορισμός και Διδακτική της Γενικής και της Τοπικής Ιστορίας 

  

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τον αρχαίο Έλληνα ιστορικό και θεμελιωτή της ιστορίας, όπως τον έχουν 

χαρακτηρίσει, η ιστορία είναι η γνώση ή η μάθηση, η οποία προσεγγίζεται μέσω των ερωτήσεων και της 

έρευνας. Μάλιστα στην ετυμολογία της λέξης «ιστορία» υπάρχει το αρχαίο ρήμα «οίδα», το οποίο σημαίνει 

γνωρίζω καλώς, πάντα μέσα από έρευνα. Επίσης, η λέξη «ιστορία» συνδέεται με το ρήμα «voir», το οποίο 

σημαίνει βλέπω ως αυτόπτης μάρτυρας ενός γεγονότος, δηλαδή διαβεβαιώνω κάτι το οποίο συνέβη και το 

αφηγούμαι. Άρα από την ανάλυση της λέξης «ιστορία», προκύπτει ότι η μαρτυρία, η έρευνα και η αφήγηση 

αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της.7 

Επιπλέον, η λέξη «ιστορία» έχει συνδεθεί με τον χρόνο και τις τρεις διαστάσεις του, το παρελθόν, το 

παρόν και το μέλλον, με κυρίαρχη την πρώτη, δηλαδή το παρελθόν. Αρχικά είχε διατυπωθεί ότι η ιστορία 

είναι η επιστήμη του παρελθόντος, κάτι το οποίο αναπροσαρμόστηκε στο ότι η ιστορία είναι η επιστήμη των 

ανθρώπων μέσα στον χρόνο, αφού ο άνθρωπος είναι το κύριο αντικείμενό της. Με αυτή την διαπίστωση 

επισημαίνεται ότι ιστορία είναι μόνο η ανθρώπινη ιστορία, με σημαντικότερο κομμάτι της την «κοινωνική 

ιστορία» δηλαδή αυτή που αφορά τις ανθρώπινες κοινότητες. Επίσης, κυριαρχείται από το παρόν 

χρησιμοποιώντας το παρελθόν ως μια διάστασή του.8 

Θέλοντας κάποιος να διδάξει ιστορία θα πρέπει πρώτα να γνωρίζει τι είναι και πόσο σημαντική είναι σε 

σχέση με το τομέα των γνώσεων. Με έναν απλό ορισμό λοιπόν, Ιστορία είναι η γνώση για το παρελθόν, η 

οποία αφορά τις πράξεις και τα κίνητρα αυτών των πράξεων, των ανθρώπων που έζησαν σε άλλες 

παλαιότερες εποχές. Μάλιστα το πιο σημαντικό κομμάτι για το περιεχόμενο της Ιστορίας είναι οι μαρτυρίες, 

τα δεδομένα που φτάνουν από τις παλιότερες εποχές στις σύγχρονες. Αυτές μπορεί να είναι γραπτές δηλαδή 

τεκμηριωμένες μαρτυρίες. Εάν είναι λίγες οι ιστορικοί οδηγούνται στη διατύπωση υποθέσεων με βάση τις 

αρχαιολογικές μαρτυρίες, οι οποίες μπορεί να είναι αντικείμενα (νομίσματα, όπλα, εργαλεία, παιχνίδια), 

εικονικές μαρτυρίες (τοιχογραφίες, μωσαϊκά, φωτογραφίες), διάφορες κατασκευές (οικίες, ναοί, ανάκτορα, 

μεταφορικά μέσα, λείψανα).9 

Η ιστορική έρευνα είναι κάτι το οποίο δεν έχει τέλος, δίνοντας στην Ιστορία συνεχώς την ευκαιρία να 

αναζητεί κατάλληλους τρόπους για την κατανόηση και την ερμηνεία του παρελθόντος, επιχειρώντας να 

ερμηνεύσει τι συνέβη και γιατί συνέβη, όπως συνέβη.10 Η αναζήτηση της αλήθειας και η ανάλυση της 

πραγματικότητας καθιστούν από ενδιαφέρουσα έως εθιστική τη μελέτη της ιστορίας, παραγκωνίζοντας τις 

δυσκολίες που υπάρχουν για την εξακρίβωσή της. Ο ιστορικός ερευνητής ή δάσκαλος επιθυμεί να 

λειτουργεί ως πομπός της μεθόδου αναζήτησης και της μετάδοσης της αλήθειας, ψάχνοντας πάντα κάποιον 

                                                             
7Σμυρναίος, ό.π., σελ. 19. 
8Σμυρναίος, ό.π., σελ. 19-20. 
9 Α. Στραταριδάκη – Κυλάφη, Η ιστορία στην Προσχολική Εκπαίδευση: Θεωρητικές θέσεις και ενδεικτικές εφαρμογές,                   

(Ρέθυμνο, 2006) , σελ. 15-18. 
10Στραταριδάκη – Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 15-18. 
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άλλο που λειτουργεί ως δέκτης και κριτής. Αυτό το ρόλο συχνά παίρνει ο ίδιος ο μαθητής. Άλλωστε η 

ιστορία, περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνική σπουδή, επηρεάζει τη διαμόρφωση της κοινωνικής 

συνείδησης.11 

Μπορεί η ιστορία να καταγράφεται από τα αρχαία χρόνια, η μελέτη της όμως ως επιστημονικός κλάδος 

συναντάται από το 19ο αιώνα, ενώ η διδακτική της ως ιδιαίτερος κλάδος, εμφανίζεται κατά τη δεκαετία του 

1980. Μία από τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη του κλάδου αυτού ήταν η αλλαγή του παιδαγωγικού 

τοπίου με την είσοδο της μαθητοκεντρικής προσέγγισης και τις εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης, όπου 

προάγουν την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην παραγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης. Ακόμη, έγινε διάκριση ανάμεσα στον όρο «γνώσεις» και στον όρο «δεξιότητες». Ο πρώτος όρος 

περιγράφει και εξηγεί τον κόσμο θεωρητικά, ενώ ο δεύτερος μετατρέπει τη θεωρία σε πράξη, έχοντας ως 

απώτερο σκοπό την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Οι γνώσεις λοιπόν έγιναν εργαλείο για τις δεξιότητες, 

οι οποίες με τη σειρά τους απέκτησαν ιδεολογική υπόσταση. Επιπλέον, μια ακόμη προϋπόθεση για την 

ανάδυση της διδακτικής της ιστορίας, αποτέλεσε το γεγονός ότι το ιστοριογραφικό τοπίο υπέστη πολλές 

αλλαγές λόγω νέων ιστορικών αντικειμένων και ερευνητικών εργαλείων που ήρθαν στην επιφάνεια.12 

Αντικείμενο της διδακτικής της ιστορίας δεν αποτελεί μόνο η καλλιέργειά της μέσα από την 

εκπαίδευση, αλλά και η πληροφόρηση των μαθητών και των ενηλίκων μέσω διαφόρων εξωσχολικών 

τρόπων, όπως η επίσκεψη σε ένα μουσείο, η χρήση του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του διαδικτύου 

και γενικά νέων τεχνολογιών. Αυτό το διάβημα στηρίχτηκε και στη φιλοσοφία ενός σχολείου ανοιχτού στην 

κοινωνία, γεγονός που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα στην σχολική αίθουσα και μόνο 

μέσω του/της εκπαιδευτικού.13 

Ως βασικότεροι στόχοι της διδακτικής της ιστορίας θεωρούνται η επιστημολογική και μεθοδολογική 

θεμελίωση της ιστορικής γνώσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η εκμάθηση και η κριτική 

αναπαραγωγή της έγκυρης ιστορικής γνώσης μέσω του σχολείου, η διαμόρφωση ιστορικών δεξιοτήτων και 

η σύνδεση του τι συνέβη (δηλωτική γνώση) με το πώς συνέβη (διαδικαστική γνώση). Επίσης, η 

διαμόρφωση ενός κατάλληλου ερμηνευτικού περιβάλλοντος για την πιο έγκυρη ιστορική ανάλυση, η 

συλλογή στοιχείων για το τι γνωρίζουν οι μαθητές και πως σκέπτονται για την ιστορία και τις διαστάσεις 

της, η αξιολόγηση της καθημερινής διδασκαλίας και η ενίσχυση του ιστορικού αλφαβητισμού ως κομμάτι 

του συλλογικού πολιτισμικού αγαθού.14 

Η ιστορία οφείλει να είναι αντικείμενο στοχασμού και όχι στείρας απομνημόνευσης του μαθητή. Για 

αυτό το λόγο είναι αναγκαία η τήρηση κάποιων αρχών. Πρώτα οφείλεται να οριοθετείται με ακρίβεια το 

προς συζήτηση θέμα και να αισθητοποιείται, λόγω της αφηρημένης δομής της ιστορίας, η οποία αναφέρεται 

πάντα σε άλλους χρόνους, τόπους, κοινωνικές περιστάσεις και ανθρώπους. Επίσης, πρέπει να 

παρουσιάζεται με αντικειμενικότητα, χωρίς κάποια αξιολογική παρέμβαση του δασκάλου. Ακόμη, να 

                                                             
11Φ. Βώρος, Η διδασκαλία της ιστορίας και η αξιοποίηση της εικόνας, (Αθήνα: Παπαδήμας, 1993), σελ. 9-11. 
12Σμυρναίος, ό.π., σελ. 63 & 68-69. 
13Σμυρναίος, ό.π., σελ. 64-66. 
14Σμυρναίος, ό.π., σελ. 64. 
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προωθείται η διερεύνηση του θέματος με ερωτήματα που προκαλούν το στοχασμό και να αποσαφηνίζονται 

οι νέες έννοιες άμεσα, ώστε να μην γίνονται εμπόδιο στην παρακολούθηση και τη συμμετοχή του 

μαθήματος, καθώς η διδασκαλία της ιστορίας θεωρείται και γλωσσική διδασκαλία. Τέλος, να γίνεται 

προσεκτική παρατήρηση και ανάλυση σε μικρούς κάθε φορά ιστορικούς σταθμούς, ώστε να αποφεύγεται η 

σύγχυση των διάφορων ιστορικών γεγονότων.15 

Ανατρέχοντας στις θεωρίες διαφόρων ψυχολόγων και παιδαγωγών θα μπορούσε κανείς να ανακαλύψει 

ποικίλες και διαφορετικές απόψεις για τη διδακτική της ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Piaget και οι 

ψυχολόγοι της σχολής του, υποστηρίζουν ότι οι βιολογικοί και οι ψυχολογικοί παράγοντες είναι αυτοί οι 

οποίοι συμβάλλουν στην ιστορική κατανόηση των μαθητών και όχι το πώς είναι το περιβάλλον μάθησης 

στο οποίο βρίσκονται. 16  Ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη λογικών διεργασιών που αποτελούν λογικά 

συστήματα σκέψης τα οποία αλληλοεπηρεάζονται, μεταπλάθονται και εξελίσσονται, αφομοιώνοντας νέα 

στοιχεία από το περιβάλλον τους. Χαρακτηρίζονται ως γνωστικοί μηχανισμοί με την ονομασία «νοητικά 

σχήματα», αλλά δεν φέρουν το κομμάτι της φαντασίας, της συνδυαστικής ικανότητας, των γνώσεων και του 

συναισθήματος που χρειάζονται για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης.17  

Ο Ρώσος ψυχολόγος Vygotsky βασίστηκε στη θεωρία του Piaget αλλά προχώρησε ακόμη παραπέρα. 

Υποστήριξε ότι η κατάκτηση εννοιών σχετικών με την ιστορία από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπως οι 

χρονικές έννοιες, σχετίζεται με τη διδασκαλία που βασίζεται στη θεωρία της λεγόμενης «ζώνης επικείμενης 

ανάπτυξης». Με αυτό τον όρο αναφέρθηκε στο σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει το κάθε παιδί και το 

οποίο αποτελεί το άκρο των δυνατοτήτων του. Σε αυτή την κατάκτηση συμβάλλουν η βοήθεια και η 

καθοδήγηση των ενηλίκων ή κάποιων ικανών συνομηλίκων του παιδιού. Σχετική με τη θεωρία της «ζώνης 

επικείμενης ανάπτυξης» είναι η «μέθοδος της σκαλωσιάς», όπου ο/η παιδαγωγός υποστηρίζει τα παιδιά στη 

μαθησιακή διαδικασία, ώστε να φτάσουν στην επίτευξη ενός στόχου που μόνα τους δεν θα ήταν εύκολο να 

το πραγματοποιήσουν.18 

Άλλοι ερευνητές βασίστηκαν στη θεωρία του J. Bruner, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία του 

Piaget. Σύμφωνα με αυτήν οποιαδήποτε γνώση μπορεί να διδαχτεί στα παιδιά, ακόμη και της προσχολικής 

ηλικίας, αρκεί να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη διδακτική μέθοδος, πορευόμενοι από το απλό στο 

πολύπλοκο, δίνοντας έμφαση στο πώς να μαθαίνουν και όχι μόνο στο τι μαθαίνουν. Κατέληξαν λοιπόν στο 

ότι η ιστορική κατανόηση εξαρτάται από το πόσο πλούσιο σε ερεθίσματα είναι το μαθησιακό περιβάλλον, 

ποια είναι τα κίνητρα και οι προσδοκίες που έχουν οι μαθητές για το μάθημα, πόσο ενεργή είναι η 

συμμετοχή τους, πόση προθυμία δείχνουν να μάθουν, αλλά και σε τι βαθμό εξοικειώνονται με τον 

ορθολογικό τρόπο σκέψης τους.19 

 

                                                             
15Βώρος, ό.π., σελ. 13-14. 
16Σμυρναίος, ό.π., σελ. 78.  
17Στραταριδάκη – Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 56. 
18Στραταριδάκη – Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 51. 
19Σμυρναίος, ό.π., σελ. 79-80. 
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Ο J. Rusen από τη μεριά του, μίλησε για την «ιστορική συνείδηση», την οποία συνέδεσε με την 

«ιστορική μάθηση», υποστηρίζοντας ότι η πρώτη είναι ο σκοπός της δεύτερης. Με τον όρο ιστορική 

συνείδηση ορίζεται η σχέση αλληλεξάρτησης της νοηματοδότησης του παρελθόντος, της κατανόησης του 

παρόντος και της προοπτικής του μέλλοντος. Με κίνητρο την ανάγκη των ανθρώπων για προσανατολισμό 

στον χρόνο και στον τόπο, τα άτομα βιώνουν διάφορες εμπειρίες και διαμορφώνουν σχετικές με αυτά 

αντιλήψεις. Η ιστορική μάθηση επιτυγχάνεται σε συνδυασμό και με την υποκειμενικότητα, δηλαδή την 

αυτενέργεια του καθενός και την διυποκειμενικότητα, δηλαδή την διαμόρφωση κοινών αντιλήψεων.20 

Ένας κλάδος ο οποίος έδωσε μια νέα διάσταση στη διδακτική της ιστορίας και λειτουργεί 

συμπληρωματικά, είναι ο κλάδος της τοπικής ιστορίας. Η τοπική ιστορία αποτελεί το κομμάτι της γενικής 

ιστορίας που αναφέρεται στα ιστορικά γεγονότα του κάθε τόπου, στα ιστορικά κτίσματα και τους 

αρχαιολογικούς χώρους αλλά και στα θέματα κοινωνικής, οικονομικής, πνευματικής και θρησκευτικής ζωής 

του. Τα πολιτιστικά στοιχεία δηλαδή, τα οποία αποτελούν μέρος του πολιτισμικού περιβάλλοντος και 

συνυπάρχουν σε αυτό.21 

Ο λόγος ύπαρξης του κλάδου της τοπικής ιστορίας είναι πολύ σημαντικός καθώς το σημερινό 

περιβάλλον κάθε τόπου είναι αποτέλεσμα των μορφών οργάνωσης, της δομής, της κοινωνικής και 

οικονομικής δραστηριότητας του παρελθόντος του. Άλλωστε το παρελθόν λειτουργεί πάντα ως αιτία και το 

παρόν ως αποτέλεσμα. Οι πράξεις του ανθρώπου συνδέονται κατά ένα βαθμό με τον τόπο στον οποίο ζει 

και βρίσκονται τα στοιχεία της πολιτιστικής του κληρονομιάς.22 

Κλείνοντας, αξίζει να τονιστεί ότι η σύγχρονη διδακτική της ιστορίας δεν αρκείται μόνο στην γνώση 

των γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν ή των αιτιών τους, αλλά προχωράει στη διάκριση τριών ειδών 

ιστορικής γνώσης. Αυτά είναι η Δηλωτική γνώση που αναφέρεται στο περιεχόμενο της ιστορίας, η 

Διαδικαστική ή Μεθοδολογική γνώση που αναφέρεται στην γνώση των μεθόδων της ιστορίας και η 

Εννοιολογική γνώση που παραπέμπει στην κατανόηση των ιστορικών εννοιών.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20Σμυρναίος, ό.π., σελ. 85. 
21Ευαγγ. Τσιαντούλη, Διδακτική Αξιοποίηση Στοιχείων Πολιτισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, (Αθήνα: Συμμετρία, 2014), 

σελ. 47-48. 
22Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 46-47. 
23Σμυρναίος, ό.π., σελ. 90-91. 
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1.2. Διδακτική της Γενικής και της Τοπικής Ιστορίας στην προσχολική ηλικία.  

 

Όσον αφορά τη διδασκαλία της Ιστορίας στην προσχολική εκπαίδευση, η θέση της στο εκάστοτε 

Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Οι κυριότεροι είναι η επαφή 

του παιδιού από μικρή ηλικία με το περιβάλλον και η κατανόηση της θέσης του στην κοινωνία. Επίσης, η 

Ιστορία έχει τη δυνατότητα εξαιτίας της φύσης της να εξάπτει τη φαντασία και τον ενθουσιασμό των 

παιδιών για το παρελθόν. Ακόμη, μέσα από την γνώση για το παρελθόν παρέχεται στα παιδιά η δυνατότητα 

καλύτερης εκτίμησης μιας σύγχρονης κατάστασης του παρόντος και του μέλλοντος. Η ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και της μνήμης μέσα από την παρατήρηση και τη σύγκριση γεγονότων του κόσμου που 

αφορούν το παρελθόν, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό όφελος της διδασκαλίας της Ιστορίας. Επιπλέον, 

μέσα από την Ιστορία προσεγγίζονται και άλλοι γνωστικοί κλάδοι του Προγράμματος Σπουδών, όπως η 

Γεωγραφία, η Τέχνη, η Γλώσσα, η Αριθμητική και αναπτύσσονται αξίες και στάσεις συμπεριφοράς οι 

οποίες αντανακλώνται μέσα από τα διάφορα ιστορικά γεγονότα και τις καταστάσεις. Ας μην ξεχνάμε πως η 

Ιστορία είναι ένα πολύτιμο μέσο μεταφοράς της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πέρασμα των γενεών ενός 

λαού, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της αγωγής του πολίτη. Τέλος, η Ιστορία παρέχει τη δομή της 

ανθρώπινης δραστηριότητας από το παρελθόν ως το παρόν, διαφορετικά οι άνθρωποι θα χάνονταν μέσα σε 

ένα χαοτικό παρελθόν.24 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι νηπιαγωγοί που θα προσεγγίσουν την Ιστορία μέσα από τις 

διδασκαλίες τους, οφείλουν να γνωρίζουν και να κατανοούν τους στόχους του εκάστοτε Προγράμματος 

Σπουδών, τον τρόπο προσέγγισής των εννοιών της Ιστορίας και να μπορούν να ανταποκριθούν σε 

ερωτήσεις ιστορικού χαρακτήρα που θα θέσουν τα παιδιά.25 

Μπορεί τα νήπια και γενικότερα τα μικρά παιδιά να μην μπορούν να προσλάβουν, να αντιληφθούν και 

να κατανοήσουν τον χρόνο όπως οι ενήλικες, να μην έχουν αποκτήσει ακόμη τις εμπειρίες των ενηλίκων 

και να αδυνατούν πολλές φορές να εκφράσουν την άποψή τους για πολλά θέματα, όμως μπορούν να 

βοηθηθούν από νωρίς στην απόκτηση κάποιων γνώσεων που αφορούν το παρελθόν και το παρόν. Πιο 

συγκεκριμένα, μπορούν να μάθουν ότι υπήρξε κάτι που δεν υπάρχει πια, ότι το παρελθόν ήταν διαφορετικό 

από το παρόν, ότι υπάρχει μια σταθερή συνέχεια και αλλαγή αλλά και μια διαδοχή γεγονότων από το 

παρελθόν στο παρόν. Επίσης, ότι υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους, καθώς και η δυαδική 

σχέση αίτιου και αποτελέσματος. Χρήσιμα βοηθήματα σε όλες τις περιπτώσεις, είναι τα αντικείμενα που 

έχουν σωθεί από το παρελθόν ή ακόμη και οι προφορικές διηγήσεις ανθρώπων του κοντινού παρελθόντος, 

ώστε να τεθούν οι κατάλληλες ερωτήσεις που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της αντίληψης του πως ήταν ο 

κόσμος παλιά. Επιπλέον, η προσέγγιση της Ιστορίας στην προσχολική ηλικία θα ήταν αρεστό και χρήσιμο 

                                                             
24Στραταριδάκη – Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 20-24. 
25Στραταριδάκη – Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 20. 
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να μη γίνεται ως ένα ιδιαίτερο μάθημα με χρονολογίες, ονόματα και όρους αλλά με σημείο αναφοράς τον 

ίδιο τους τον εαυτό.26 

Όσον αφορά τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στην προσχολική ηλικία, γίνεται μέσω παιδαγωγικής 

αξιοποίησης των πολιτιστικών στοιχείων του περιβάλλοντος. Μέσα από την καθημερινή βιωματική 

συναναστροφή τους με διάφορα ερεθίσματα που λαμβάνουν από το φυσικό, το υλικο-τεχνολογικό, το 

οικογενειακό και το κοινωνικό τους περιβάλλον, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργούν νοητικές αναπαραστάσεις, να κατανοούν τον κόσμο τους και να συμμετέχουν ενεργά στη 

μαθησιακή διαδικασία.27 

Ο μικρόκοσμος του κάθε παιδιού λειτουργεί ως αφετηρία των εξερευνήσεών του. Το ενδιαφέρον του 

είναι μεγαλύτερο για τον τόπο στον οποίο ζει και για τους ανθρώπους που γνωρίζει, δηλαδή για το άμεσο 

περιβάλλον του. Το οικογενειακό του περιβάλλον είναι αυτό το οποίο θα θέσει τα θεμέλια και θα 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την παιδαγωγική του εξέλιξη. Η ιστορία της ίδιας της οικογένειας μέσα 

από το γενεαλογικό δέντρο της, ο τρόπος ζωής, οι ασχολίες της, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

έρευνας και προσέγγισης του παρελθόντος. Οι αφηγήσεις μεγαλύτερων μελών οι οποίες σχετίζονται με 

προσωπικά βιώματα ή σημαντικά γεγονότα σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο είναι εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε αυτή την ιστορική έρευνα. Επιπλέον, σε αυτό τον μικρόκοσμο, για τον ίδιο σκοπό, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η εξοικείωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τα πολιτιστικά στοιχεία 

της τοπικής κοινωνίας τους.28 

Αρχίζοντας από τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας, οδηγείται κανείς στην κατανόηση και τη 

συνειδητοποίηση της αξίας και της γενικής ιστορίας. Τα στάδια που περνάνε τα παιδιά από την ανακάλυψη, 

τη συλλογή και την παρατήρηση, την ταξινόμηση και την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων, συμβάλλουν 

στο να αποδεχτούν το μάθημα της ιστορίας. Επίσης, η συναισθηματική σχέση η οποία υπάρχει με τα 

πρόσωπα, τα αντικείμενα και τα γεγονότα της τοπικής ιστορίας είναι πολύ σημαντική και ξεκινάει από τις 

νηπιακές κιόλας εμπειρίες του ατόμου, δίνοντας του έναν λόγο παραπάνω για να ασχοληθεί με την 

προσέγγιση πτυχών του ιστορικού γίγνεσθαι και να αναπτύξει από μικρή ηλικία την κριτική του σκέψη και 

την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις αλλαγές της ζωής του.29 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26Στραταριδάκη – Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 28-29. 
27 Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 47-48. 
28 Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 48-49. 
29 Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 51-52. 
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1.3. Μουσειακή εκπαίδευση ή Μουσειοπαιδαγωγική 

 

Ένας από τους κοινωνικούς φορείς που συμβάλλουν στη δια βίου μάθηση, είναι τα μουσεία. Το 

Συμβούλιο της Ευρώπης το 2000, αναγνώρισε την ανάγκη συνεργασίας των μουσείων, όπως και άλλων 

κοινωνικών φορέων, με τους χώρους εκπαίδευσης, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα δεδομένα της 

σύγχρονης εποχής. Οι παραδοσιακές δομές της εκπαίδευσης πρέπει να ανατραπούν και τα μουσεία να 

λειτουργήσουν ως ίσοι φορείς παροχής κινήτρων μάθησης με τα σχολεία.30  

Το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων (ICOM) έχει δώσει τον παρακάτω σύγχρονο ορισμό, κάνοντας 

εμφανή αναφορά στην πρόσβαση και στην εκπαίδευση του κοινού. «Το Μουσείο είναι ένα μη κερδοσκοπικό, 

μόνιμο ίδρυμα στην υπηρεσία και ανάπτυξη της κοινωνίας, ανοικτό στο κοινό, το οποίο αποκτά, συντηρεί, 

ερευνά, επικοινωνεί και εκθέτει υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, με σκοπό τη μελέτη, 

την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.»31  

Το μουσείο είναι ένας χώρος όπου ο επισκέπτης μπορεί να έχει ενεργή επαφή με διάφορα εκθέματα και 

να οδηγείται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του στα σημεία που επιθυμεί. Στα μουσεία υλοποιούνται και 

διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, με διάφορες θεματολογίες, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες και 

στις δυνατότητες των ατόμων που απευθύνονται. Υπάρχουν διαφόρων ειδών μουσεία, όπως της φυσικής 

ιστορίας, στο οποίο μπορεί κανείς να βρει και να παρατηρήσει ζωικούς οργανισμούς και αντικείμενα της 

φύσης. Επίσης υπάρχουν τα μουσεία που σχετίζονται με τη γενική ή τη τοπική ιστορία (αρχαιολογικά, 

λαογραφικά, πολεμικά κ.ά.) και στα οποία μπορούν οι επισκέπτες να γνωρίσουν πράγματα για τη ζωή των 

παλαιότερων ανθρώπων και τους διάφορους πολιτισμούς, να τα συσχετίσουν και να τα συγκρίνουν με τα 

δικά τους. Ακόμη υπάρχουν τα μουσεία τέχνης και τα μουσεία επιστήμης και τεχνολογίας. Τα πρώτα 

εκθέτουν συλλογές από πίνακες ζωγραφικής και διάφορα άλλα είδη τέχνης, όπως γλυπτά και μουσικά 

όργανα και τα δεύτερα μηχανήματα και ανακαλύψεις επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος.32 

Στόχος των μουσείων είναι να φέρουν σε επαφή όλους τους πολίτες με την γνώση και τον πολιτισμό και  

να συμβάλουν στη διαμόρφωση της κατάλληλης παιδείας απέναντι στην πολιτιστική και φυσική τους 

κληρονομιά. Πιο συγκεκριμένα, να αποκτήσουν σεβασμό και ευαισθησίες για αυτή την κληρονομιά, να 

προβληματιστούν και να εμπνευστούν από αυτήν. Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια με 

τη διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων προς το κοινό, ξεφεύγοντας με αυτό τον τρόπο από τον παραδοσιακό 

εκθεσιακό ρόλο των μουσείων. Επιπλέον, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία 

απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, ενισχύοντας έτσι την εκπαιδευτική διάσταση των μουσείων.33 Η σχέση 

μουσείου και σχολείου φαίνεται να είναι αμφίδρομη, καθώς τα μουσεία ανοίγουν τις πόρτες τους προς τους 

                                                             
30Δ. Ντιρογιάννη, «Μουσεία: πεδία εφαρμογής σύγχρονων θεωριών μάθησης» στο: Παιδί και εκπαίδευση στο μουσείο. 

Θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγικές πρακτικές. επιμ: Δ. Καλεσοπούλου (Αθήνα: Πατάκη, 2019), σελ. 75. 
31G. Hein, «Μουσειακή εκπαίδευση» στο: Παιδί και εκπαίδευση στο μουσείο. Θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγικές πρακτικές. 

επιμ. Δ. Καλεσοπούλου, (Αθήνα: Πατάκης, 2019), σελ. 28. 
32Ελ. Ντολιοπούλου, Σύγχρονες τάσεις της Προσχολικής Αγωγής. (Αθήνα: Τυπωθήτω, 2004), σελ. 177-178. 
33Β. Οικονομίδης, «Μουσείο και νηπιαγωγείο: διαδρομές τεμνόμενες ή ασύμπτωτες;» στο Η άνοιξη των μουσείων- Συνάντηση για 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη μουσειακή αγωγή, επιμ: Ειρ. Γαβριλάκη (Ρέθυμνο, 2011), σελ. 125. 
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εκπαιδευτικούς και τους μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους απευθύνονται σε αυτά για να 

εμπλουτίσουν το μάθημά τους, κυρίως λόγω της επαφής με τα εκθέματα, τα οποία προσφέρουν στη θεωρία 

αληθινές διαστάσεις και εικόνες.34 

Η οικονομική επιβίωση επίσης, αποτελεί άλλο έναν παράγοντα του ανοίγματος της πόρτας του 

σύγχρονου μουσείου στο κοινό, με βασική προτεραιότητα τη σωστή επικοινωνία και την ύπαρξη 

δραστηριοτήτων που θα προκαλέσουν το ανάλογο ενδιαφέρον. Τα μουσεία όφειλαν να λειτουργήσουν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να δελεάσουν το κοινό και να τα δει και ως ένα χώρο ψυχαγωγίας στον ελεύθερο χρόνο 

του, χωρίς φυσικά να χάσουν τη μορφωτική τους διάσταση. Η ψυχαγωγία και η μάθηση δε λειτουργούν ως 

έννοιες αντίθετες αλλά ως αλληλοσυμπληρωματικές, διαμορφώνοντας το μουσείο από χώρο μάθησης σε 

χώρο δημιουργίας εμπειριών και γεγονότων.35 Μάλιστα στα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων ο 

συνδυασμός αυτός μαζί με την ομαδική εργασία, τις έμμεσες μεθόδους προσέγγισης της γνώσης και την 

ενεργή συμμετοχή των παιδιών, διαμορφώνουν ένα κατάλληλο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων, χωρίς το 

κυνήγι χρόνου για την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, το άγχος για την πραγματοποίηση των μαθησιακών 

στόχων και το ανταγωνιστικό κλίμα του σχολείου.36 

Για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η «μουσειοπαιδαγωγική» ή αλλιώς η 

«μουσειακή εκπαίδευση», έκανε ήδη την εμφάνισή της από τα τέλη του 19ου αιώνα. Το μουσείο 

χαρακτηρίζεται ως ένας χώρος αντικειμενικός και αμερόληπτος, ο οποίος εκτός από τον εκπολιτιστικό του 

ρόλο έχει αποκτήσει και επιστημονικές βάσεις. Επίσης, θεωρείται ως πηγή καλλιέργειας όχι μόνο εξαιτίας 

της αξίας των εκθεμάτων του αλλά και των συμπεριφορών των ατόμων, που αναπτύσσονται από την 

επίσκεψή τους σε αυτό, όπως είναι η πειθαρχία και ο σεβασμός. Μέσω της μουσειοπαιδαγωγικής, με την 

ενεργητική στάση που προωθεί, η εποπτικότητα έγινε εποπτεία, η απλή υπόδειξη έγινε απόδειξη, η σκέτη 

έκθεση έγινε μάθηση και η διάταξη του χώρου έγινε ανασύσταση του αληθινού. Παράλληλα 

δημιουργήθηκαν ειδικές συλλογές οι οποίες προέκυψαν από την ανάγκη σύνδεσής τους με συγκεκριμένα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και η ίδρυση μουσείων ειδικής κατηγορίας, όπως τα παιδικά μουσεία.37  

Ο αμερικανός φιλόσοφος και παιδαγωγός John Dewey, επηρέασε με το έργο του την πορεία της 

μουσειοπαιδαγωγικής και συνέβαλε στη δημιουργία των παιδικών μουσείων. Σύμφωνα με τις απόψεις του, 

το σχολείο πρέπει να συνδεθεί με την καθημερινότητα, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική αγωγή. Αυτό μπορεί 

να συμβεί μέσα από την απόκτηση εμπειρίας με το λεγόμενο learning by doing, δηλαδή τη μάθηση μέσα 

από την πράξη. Με την προσωπική επαφή και δοκιμή, αναπτύσσεται η δημιουργικότητα των παιδιών και 

μαθαίνουν να σκέφτονται και να πράττουν αυτόνομα. Η θεωρία και η πράξη αλληλοσυμπληρώνονται, ενώ 

αφυπνίζεται η ενεργητικότητα των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπεύθυνος για τη δημιουργία 

                                                             
34 Ν. Νικονάνου, Μουσειοπαιδαγωγική,  Από τη θεωρία στην πράξη, (Αθήνα: Πατάκη, 2012), σελ. 38. 
35 Νικονάνου, ό. π., σελ. 76-77. 
36 Οικονομίδης, ό. π., σελ. 127. 
37 Νικονάνου, ό. π., σελ. 38-39. 
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κατάλληλων συνθηκών ώστε να έχουν οι μαθητές τη δυνατότητα για προσωπική συμμετοχή, επικοινωνία 

και ανάπτυξη διαλόγου με τα αντικείμενα, είναι ο δάσκαλος.38 

Στην ανάδειξη του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των μουσείων και στο σκεπτικό παιδικών μουσείων, 

συνέβαλλαν και οι θεωρίες της παιδαγωγού Maria Montessori. Κύριο μέλημά της είναι η σχέση των παιδιών 

με το περιβάλλον, καθώς αυτό μέσα από τα ερεθίσματα που τους παρέχει, τα παρακινεί να παρατηρήσουν, 

να εξερευνήσουν, να σκεφτούν και να κατανοήσουν τον κόσμο. Το παιχνίδι και η μίμηση είναι τα εργαλεία 

που θα τα βοηθήσουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και να πετύχουν την απόκτηση εσωτερικής 

ισορροπίας και την αίσθηση ελευθερίας, αυτονομίας και αυτοπεποίθησης. Η κατάλληλη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος μπορεί να ενεργοποιήσει τις αισθήσεις και να αναπτύξει μια ενεργητική στάση με την 

πραγματικότητα.39 

Μακροχρόνιες έρευνες των Falk και Dierking, σε διαφορετικά είδη μουσείων, σε μεμονωμένους 

επισκέπτες, οικογένειες και διάφορες ομάδες, δημιούργησαν το διαδραστικό μοντέλο μουσειακής εμπειρίας 

και τους τρεις παράγοντες που την προσδιορίζουν. Αυτοί είναι ο προσωπικός παράγοντας, ο χώρος και η 

κοινωνική διάσταση της επίσκεψης στο μουσείο. Ο πρώτος αναφέρεται στον επισκέπτη ως άτομο και στα 

χαρακτηριστικά του, τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του, τα ερεθίσματα που ήδη έχει λάβει από αλλού, τα 

ενδιαφέροντά του και τους λόγους τελικά για τους οποίους πηγαίνει στο μουσείο. Ο δεύτερος παραπέμπει 

στο χώρο του μουσείου ως σύνολο. Δηλαδή το πώς είναι το οικοδόμημα, η αρχιτεκτονική του και το πώς 

έχουν διαμορφωθεί οι επιμέρους χώροι που είναι ανοικτοί στο κοινό, έχοντας ως βασικά στοιχεία την 

αισθητική και την ατμόσφαιρα που δημιουργούνται. Ο τρίτος και τελευταίος παράγοντας έχει να κάνει με 

την επικοινωνία του επισκέπτη με άλλα άτομα, τα οποία είτε τον συντροφεύουν στην επίσκεψή του στο 

μουσείο από την αρχή, είτε γνωρίζονται εκεί, δίνοντας όμως καθοριστική σημασία στην εμπειρία της 

επίσκεψης στο σύνολό της. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να προκληθεί στα πλαίσια συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή και με άτυπη μορφή.40 

Αυτός που ειδικεύεται στην εκπαιδευτική δράση του μουσείου και ασχολείται με ένα μεγάλο εύρος 

δραστηριοτήτων είναι ο «μουσειοπαιδαγωγός». Σε αυτές συγκαταλέγονται οι ξεναγήσεις, τα προγράμματα 

άτυπης μάθησης στην πινακοθήκη, τα προγράμματα που αφορούν το κοινό, ενήλικες και μη, την κοινότητα 

και την οικογένεια, τις συνεργασίες με άλλους φορείς, όπως τα σχολεία, ακόμα και τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα μέσω διαδικτύου. Ακόμη, διοργανώνουν φεστιβάλ και τηλεδιασκέψεις και συνεργάζονται με 

τα πανεπιστήμια και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τέλος, επιβλέπουν το προσωπικό και τους εθελοντές, 

συμμετέχουν σε ομάδες σχεδιασμού εκθέσεων και σε έρευνες. Για την ομαλή και σωστή λειτουργία όλων 

αυτών, συνεργάζονται με τους επιμελητές των μουσείων, τους σχεδιαστές των εκθέσεων και άλλους 

εργαζόμενους.41 

                                                             
38 Νικονάνου, ό. π., σελ. 45-46. 
39 Νικονάνου, ό. π., σελ. 47. 
40 Νικονάνου, ό. π., σελ. 83-85. 
41 Hein, ό. π., σελ. 31. 
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Η μουσειοπαιδαγωγική στην Ελλάδα εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, ενώ στην Ευρώπη είχε ήδη κάνει την εμφάνισή της από τη δεκαετία του 1960 και του 

1970. Αρχικά στην Ελλάδα προσανατολίστηκε μόνο στις σχολικές ομάδες, με πρωτοπόρο το Μουσείο 

Μπενάκη στην Αθήνα, το οποίο οργάνωσε το 1978-79, τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα. Την ίδια 

περίπου περίοδο το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα – Μουσείο Β. Παπαντωνίου στο Ναύπλιο, 

έφτιαξε κι αυτό ειδικό τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην ίδια κατεύθυνση αργότερα ακολούθησαν 

το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσσαλονίκη και το Μουσείο 

Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην Αθήνα. Το 1985 το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετείχε ενεργά ως κεντρικός 

φορέας συντονισμού και σχεδιασμού των εκπαιδευτικών δράσεων, επεκτείνοντας την υλοποίησή τους και 

σε αρχαιολογικούς χώρους. Στα επόμενα χρόνια δημιουργούνται οι λεγόμενες εκπαιδευτικές εκθέσεις, οι 

οποίες μπορούσαν και να μετακινηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και οι πρώτες ελληνικές 

μουσειοσκευές, δηλαδή βαλίτσες με οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να 

χρησιμοποιήσουν στην σχολική αίθουσα.42 

Το 1983 ιδρύθηκε το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), ενώ το 1986 

δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα εργασίας η οποία είχε ως στόχο να αλληλοενημερώνονται οι φορείς που 

πραγματοποιούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μάλιστα φτιάχτηκε και ένα φόρουμ συζήτησης και 

ανταλλαγής απόψεων για θέματα που αφορούσαν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Επιπλέον προέβη στις 

διοργανώσεις εορτών, συνεδρίων και σεμιναρίων, με σημαντικότερα αυτά που είχαν ως θέμα την σχέση 

Μουσείου και Σχολείου με σκοπό την ενδυνάμωσή της. Τέλος, προσέγγισε νέες μεθοδολογίες, 

προσπαθώντας να δώσει μια διαφορετική γραμμή στα συνηθισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.43 

Το 1987 πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή των μαθημάτων μουσειακής εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση από το τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με αυτό τον τρόπο ξεκίνησε η κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών. 

Επίσης, έγινε έρευνα με θέμα την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών εφαρμογών στα παιδιά της 

προσχολικής και της σχολικής ηλικίας. 44  Η μουσειοπαιδαγωγική άλλωστε, χρησιμοποιεί στοιχεία από 

πολλούς κλάδους της Παιδαγωγικής, όπως η Προσχολική και Σχολική Παιδαγωγική, η Ψυχολογία της 

Μάθησης και η Ειδική Αγωγή.45 

  

 

 

 

 

 

                                                             
42 Νικονάνου, ό. π., σελ. 62-65. 
43 Νικονάνου, ό. π., σελ. 65-67. 
44 Νικονάνου, ό. π., σελ. 64-65. 
45 Οικονομίδης, ό. π., σελ. 127. 
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Παιδικό Μουσείο. 

 

Ο διαχωρισμός της παιδικής ηλικίας από την ενήλικη ζωή, ο οποίος παρουσιάστηκε στις αρχές του 

20ου αιώνα, λειτούργησε θετικά ως προς την ίδρυση παιδικών μουσείων και τη δημιουργία εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων για παιδιά και εφήβους. Η παιδική ηλικία γίνεται πλέον αποδεκτή ως η φάση ανάπτυξης 

του νέου ανθρώπου και παραμερίζεται η οικονομική αξία της εργατικής δύναμης των παιδιών που 

προέρχονται από την εργατική τάξη. Οι οικονομικές και κοινωνικές αυτές αλλαγές διαμόρφωσαν μια 

παιδική κουλτούρα με δικούς της κοινωνικούς χώρους, όπως παιδικούς σταθμούς και παιδικά μουσεία, 

δίνοντας στην παιδική ηλικία όλο και μεγαλύτερη αξία.46 Πιο συγκεκριμένα, τα πρώτα καθαυτά παιδικά 

μουσεία ιδρύθηκαν στην Αμερική. Στην Ευρώπη αξιοποιήθηκαν τα ήδη υπάρχοντα μουσεία, 

δημιουργώντας σε αυτά τμήματα για παιδιά, με τα ανάλογα προγράμματα και το αντίστοιχο προσωπικό. 

Στην Ελλάδα από το 1987 λειτούργησε το «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο» διοργανώνοντας εκπαιδευτικά 

προγράμματα για διάφορες ομάδες, επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο 

αλλά και παρέχοντας εκπαιδευτικό υλικό και την κατάλληλη εκπαίδευση στους ερμηνευτές. Οι πόρτες του 

στο κοινό όμως, άνοιξαν για πρώτη φορά το 1994.47 

 Το παιδικό μουσείο είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα καθώς κυριαρχεί ο σεβασμός προς τα παιδιά. 

Εκεί έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν νέα πράγματα, να πειραματιστούν με αυτά, να εκφραστούν με 

δημιουργικό τρόπο, να μάθουν με το δικό τους προσωπικό ρυθμό και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, να 

ερευνήσουν και να ψυχαγωγηθούν. Η επίσκεψή τους γίνεται με τις οικογένειές τους ή σε ομάδες με άλλα 

παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας. Τα εκθέματα ενός παιδικού μουσείου είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο 

ώστε να ανταποκρίνονται στο μέγεθος των παιδιών και να τα προσελκύουν. Εκτός όμως από τα παιδιά, 

ηλικίας 2-12 ετών, το παιδικό μουσείο είναι προσβάσιμο και λειτουργεί ως χώρος μάθησης και ψυχαγωγίας 

και για τους γονείς και τους παιδαγωγούς. Εκείνοι με τη σειρά τους έχουν την ευθύνη να τα προετοιμάσουν 

για το χώρο του μουσείου και τα εκθέματά του αλλά και για τον τρόπο που θα συμπεριφερθούν απέναντί 

τους. Επίσης, οφείλουν να εξάψουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον των παιδιών για το μουσείο, χωρίς 

όμως να τους παρέχουν πολλές πληροφορίες για να προβούν μόνα τους στις δικές τους ανακαλύψεις.48    

 Η επίσκεψη σε ένα μουσείο δεν έχει σωστό ή λάθος τρόπο. Στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν ως κύριο στόχο από την πλευρά του παιδιού, την ανάδειξη περισσότερο 

μιας συναισθηματικής εμπειρίας, παρά μιας γνωστικής. Επιπλέον στόχος είναι η σύνδεση της κάθε 

επίσκεψης με την καθημερινότητά του. Οι λεγόμενοι ερμηνευτές των προγραμμάτων, λειτουργούν 

βοηθητικά προς τον επισκέπτη για την ερμηνεία των εκθεμάτων. Ο ρόλος τους δεν είναι διδακτικός ή 

κατευθυντικός παρέχοντας έτοιμες τις γνώσεις, αλλά υποστηρικτικός της μάθησης. Οι ερωτήσεις που 

διατυπώνονται είναι ανοιχτού τύπου για να έχει τη δυνατότητα το παιδί να εκφραστεί δίνοντας πολλές 

                                                             
46 Νικονάνου, ό. π., σελ. 48. 
47 Ντολιοπούλου (2004), ό. π., σελ. 180&184. 
48 Ντολιοπούλου (2004), ό. π., σελ. 179&183. 
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διαφορετικές ερμηνείες. Οι απαντήσεις δεν χαρακτηρίζονται ως σωστές ή λάθος καθώς εμπεριέχουν την 

προσωπική άποψη της πραγματικότητας του κάθε παιδιού.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Ντιρογιάννη, ό. π., σελ. 78. 
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1.4. Διδακτική της Γενικής και της Τοπικής Ιστορίας με την χρήση ιστορικής αφήγησης,                        

την αξιοποίηση εικόνων, την δραματοποίηση και το θεατρικό παιχνίδι. 

 

Η αφήγηση ιστοριών του παρελθόντος αποτελούσε από πάντα έναν τρόπο διδασκαλίας των 

πολιτιστικών στοιχείων. Μέσα από τις αφηγήσεις εξάπτεται η φαντασία και το ενδιαφέρον των παιδιών, 

συμμετέχουν πιο ενεργά στη διδασκαλία της ιστορίας και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν εικόνες 

για το παρελθόν. Η συγκρότηση της ιστορικής κατανόησης από την πλευρά του παιδιού, είναι ο 

βασικότερος στόχος των αφηγήσεων που τίθεται προς επίτευξη. Άλλοι στόχοι της προσχολικής αγωγής, 

ευρύτερου φάσματος, είναι η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας και της 

δημιουργικότητας και η καλλιέργεια διαφόρων ανθρωπιστικών αξιών που οδηγούν στην κοινωνικοποίησή 

του.50 

Οι ρίζες της αφηγηματικής εξιστόρησης είναι στις παραδοσιακές κοινωνίες στις οποίες κυριαρχούσε ο 

προφορικός λόγος. Οι άνθρωποι μέσα από τις προφορικές ιστορίες αποκτούσαν γνώσεις σχετικές με την 

κοινωνία τους αλλά και με άλλους πολιτισμούς. Επίσης, ανακάλυπταν τη ταυτότητά τους και γίνονταν μέλη 

μιας ομάδας με στενούς δεσμούς. Οι γνώσεις αυτές είχαν να κάνουν με την διαχρονική παρουσία του 

ανθρώπου στη γη, τις βιολογικές και βιοτικές του ανάγκες και τις κοινωνικές του σχέσεις. Καθώς περνούσε 

ο καιρός, αν και διατηρούσαν το θέμα, τα πρόσωπα και τη σειρά των γεγονότων, εμπλουτίζονταν και 

αναπτύσσονταν, ενώ η αφήγηση τους γινόταν από τους μεγαλύτερους της οικογένειας στους μικρότερους, 

έχοντας παιδαγωγικό στόχο.51 

Αναλυτικότερα, η διαδικασία της αφηγηματικής εξιστόρησης, εμπεριέχει την προφορική αφήγηση από 

τον εκπαιδευτικό, την ακρόαση της ιστορίας από τους μαθητές, τη νοηματική της ερμηνεία και τη 

δημιουργία νέων ιστοριών από τα ίδια τα παιδιά. Η επικοινωνία ανάμεσα στο δάσκαλο ή τον ιστορητή και 

στο μαθητή την ώρα της αφήγησης, χαρακτηρίζεται ως έντονη και γίνεται με την οπτική επαφή, την χρήση 

της γλώσσας του σώματος, τον τόνο και το ρυθμό της φωνής του δασκάλου ή του ιστορητή ή ακόμα και με 

τη δύναμη της σιωπής. Ακόμη, υπάρχει μια σύνδεση των μαθητών με τους ήρωες της ιστορίας, μέσω του 

δασκάλου ή του ιστορητή.52 

Σύμφωνα με τον στόχο του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας της ιστορίας, ο οποίος αφορά την στείρα 

αποστήθιση ιστορικών γεγονότων του παρελθόντος για την ηθική και θρησκευτική εκπαίδευση των 

παιδιών, η αφηγηματική εξιστόρηση αποτελεί το βασικό τρόπο. Τα αποτελέσματα όμως δεν είναι θετικά 

καθώς η απομνημόνευση των γεγονότων δεν έχει διαχρονικό χαρακτήρα και η κατανόησή τους είναι ισχνή. 

Για αυτό το λόγο ο μεταμοντέρνος τρόπος διδασκαλίας της ιστορίας παρουσιάζει αλλαγές από τον 

παραδοσιακό. Η συμμετοχή των παιδιών στην όλη διαδικασία είναι ενεργή και στοχεύει στην αποδέσμευση 

από την πιστή αναπαράσταση του παρελθόντος. Στόχος πλέον είναι η διαμόρφωση ενός καλύτερου 

                                                             
50 Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 59. 
51 Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 60. 
52 Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 60-61. 
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μέλλοντος, βασιζόμενοι στα γεγονότα του παρελθόντος και στις ανάγκες του παρόντος, αναπτύσσοντας τη 

λεγόμενη κριτική ιστορική συνείδηση. Η ιστορική αφήγηση πρέπει να ελέγχεται, να δύναται να 

τροποποιηθεί  και να αφομοιώσει νέα γνώση. Ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία, η αφήγηση προσφέρει 

στο/στη νηπιαγωγό τη δυνατότητα να πλαισιώσει τη διδασκαλία του/της με κατάλληλο λεξιλόγιο και 

εκφραστικότητα, προσπαθώντας ταυτόχρονα να μην προκαλέσει την παθητικοποίηση των μαθητών και τη 

δασκαλοκεντρική προσέγγιση του μαθήματος. Οι ιστορίες που επιλέγονται για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, 

οφείλουν να είναι ανάλογες με τις εμπειρίες και τις γνωστικές τους δυνατότητες για να άπτονται του 

ενδιαφέροντός τους και να εγείρουν την ενεργή συμμετοχή τους.53 

Η αισθητοποίηση της ιστορικής αφήγησης προκαλεί την κατανόηση του αφηρημένου στοιχείου από 

τα παιδιά. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση διαφόρων αντικειμένων, όπως χάρτες, πίνακες, φωτογραφίες, 

εικόνες και άλλα εποπτικά μέσα. Έρευνες έχουν αποδείξει πως τα ποσοστά αφομοίωσης των πληροφοριών 

είναι υψηλότερα εάν η μέθοδος διδασκαλίας συμπεριλαμβάνει και αφήγηση και εικόνες. Με τη μικτή αυτή 

μέθοδο δημιουργείται μια μεγαλύτερη αναβίωση της ιστορικής πραγματικότητας κάθε εποχής και του 

πολιτισμού της.54 

Με τον όρο εικόνα εννοείται η αποτύπωση ενός έργου τέχνης στη σελίδα ενός βιβλίου, η φωτογραφία 

ενός μνημείου ή τοπίου, το τοπογραφικό σχεδίασμα ή σκαρίφημα μιας πορείας, μιας κίνησης, το 

σχεδιάγραμμα που παρουσιάζει μια αφηρημένη έννοια. Με την αξιοποίηση εικόνων υπηρετούνται ποικίλοι 

διδακτικοί στόχοι εκτός από την αισθητική καλλιέργεια, όπως το να φανούν τα στοιχεία και η εξέλιξη αυτής 

της τέχνης την εκάστοτε εποχή και να συμπληρώσουν με τον τρόπο τους τις πολιτικές και πολιτισμικές 

εξελίξεις του τόπου στον οποίο αναφέρονται.55 

Μέσα από τις απεικονίσεις, οι οποίες προσφέρουν σημαντικές μαρτυρίες του παρελθόντος, δίνεται η 

δυνατότητα να παρατηρηθούν διάφορα αντικείμενα χρηστικής αξίας και ο τρόπος χρήσης τους, αλλά και 

γενικότερα τα τεχνολογικά επιτεύγματα της κάθε εποχής και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνταν. 

Επίσης, αποκαλύπτονται διάφορες μορφές της κοινωνίας και της κοινωνικής ζωής, οι αντιλήψεις που 

αφορούσαν διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως τις γυναίκες και τα παιδιά και η ιστορία των θρησκειών. Αν 

και κάθε εικόνα μπορεί να λειτουργήσει ως ιστορική πηγή για την εκμάθηση της ιστορικής 

πραγματικότητας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες ώστε να μην βγουν λάθος συμπεράσματα. 

Ο ένας αφορά την πιστότητα του κάθε πολιτισμού την οποία ακολουθούν οι ζωγράφοι στην αναπαράσταση 

των έργων τους και ο άλλος την τοποθέτηση της εικόνας και τη συσχέτισή της στο περιβάλλον της.56  

Τα τρία στάδια αξιοποίησης της εικόνας είναι η παρατήρηση, η περιγραφή και η ανάλυση-ερμηνεία της. 

Το πρώτο βήμα υλοποίησης αυτών των σταδίων είναι να διαπιστωθεί σε ποια κατηγορία εικόνων ανήκει. 

Εάν είναι δηλαδή ζωγραφικός πίνακας, λαϊκή λιθογραφία, γελοιογραφία, φωτογραφία ή αφίσα. Έπειτα 

ακολουθεί η διερεύνηση των συνθηκών σύμφωνα με τις οποίες δημιουργήθηκε η εικόνα. Ο χρόνος και ο 

                                                             
53 Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 61-68. 
54 Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 69. 
55 Βώρος, ό.π., σελ. 31- 35. 
56 Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 36-38. 



23 
 

τόπος δημιουργίας, οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, οι τεχνικές δυνατότητες της εποχής, 

ο δημιουργός και ο φορέας της και το κοινό στο οποίο απευθύνθηκε. Επόμενο βήμα είναι η κατανόηση των 

σωστών στοιχείων της εικόνας, τα πρόσωπα, τα αντικείμενα, τα σύμβολά της και η σύνδεσή τους με την 

διδακτέα ύλη. Εκτός όμως από τα στοιχεία της, πολύ σημαντικά είναι και τα μηνύματά της και η 

προσπάθεια αποκωδικοποίησης και ερμηνείας τους. Τέλος, πρέπει να τοποθετηθεί σε μια ευρύτερη ενότητα 

της διδακτέας ύλης και να συνδυαστεί με άλλες πηγές εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα.57 

Μια καλή διδασκαλία δεν χρειάζεται την χρήση πολλών εικόνων, αρκεί αυτές που θα χρησιμοποιηθούν 

να μεταδίδουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να ανοίγουν τους κατάλληλους δρόμους για περαιτέρω 

ανάλυση και εμβάθυνση. Οι εικόνες μπορούν να παρουσιαστούν με διάφορους τεχνικούς τρόπους 

(φωτοτυπία, σχεδιάγραμμα, προβολή) και να φωτίζονται σε διαφορετικές πτυχές ανάλογα με το σημείο 

εστίασης. Σημαντικό είναι να διατηρείται η προσοχή των διδασκόντων ακόμη και με εναλλαγή στους 

τρόπους προσέγγισης των εικόνων. Εξίσου σημαντικό αποτελεί η χρονική στιγμή παρουσίασης των εικόνων 

και η παράλληλη αφήγηση - παρουσίαση της ιστορίας τους. Ακόμη, όταν μέσα στην ανάλυση των εικόνων 

χρησιμοποιείται κάποιος ειδικός όρος της τέχνης ή της ιστορίας, πρέπει να παρουσιάζεται και η ερμηνεία 

του ώστε να μην αποξενώνεται το ακροατήριο στο άκουσμα άγνωστων λέξεων.58 

Οι εικόνες που αφορούν έργα τέχνης, μιλάνε με το περιεχόμενό τους, γοητεύουν με την ωραία μορφή 

τους και εκφράζουν την εποχή που έζησε ο δημιουργός τους.  Επίσης, αποτελούν σημαντικό βοήθημα για 

τη μάθηση, γιατί οι πληροφορίες που εγγράφονται στον εγκέφαλο με αυτή τη μορφή, ανακαλούνται 

ευκολότερα από αυτές που είναι πιο αφηρημένες με τη μορφή λέξεων και εννοιών. Οι οπτικές παραστάσεις 

ελκύουν περισσότερο την προσοχή από ότι οι λεκτικές. Ο αποδέκτης της εικόνας ενός έργου τέχνης το 

βλέπει, το ερμηνεύει, το αξιολογεί, επικοινωνεί με αυτό και με τους συναποδέκτες του, συγκινείται, 

επηρεάζεται, διδάσκεται, εμπνέεται για κάτι καινούργιο.59 

Μέσα από τις εικόνες ξυπνούν οι αισθήσεις και το παρελθόν αποκτά μια υλική διάσταση με ορατά 

τεκμήρια. Αυτό προκαλεί έλξη προς τα ιστορικά γεγονότα και κινητοποιεί τα παιδιά ήδη από την 

προσχολική ηλικία. Η βιωματική προσέγγιση της διδασκαλίας, μέσω της εξέτασης στοιχείων του 

παρελθόντος, εξάπτουν το ενδιαφέρον των παιδιών για τη διδασκαλία της ιστορίας. Μάλιστα η όραση και η 

αφή είναι οι δύο κυρίαρχες αισθήσεις οι οποίες έρχονται σε επαφή με τα ιστορικά αντικείμενα και τις πηγές, 

κατ΄επέκταση δηλαδή και με τις εικόνες. Μέσω αυτών ξυπνάει η φαντασία των παιδιών και η έκφρασή τους 

απελευθερώνεται. Επιπλέον, αναπτύσσεται στα παιδιά από μικρή ηλικία το αίσθημα προστασίας και 

σωστής διαχείρισης της δικής τους πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και αποδοχής των άλλων. Η διδακτική 

προσέγγιση αποκτά αυθεντικότητα και τα παιδιά συντελούν διάφορες νοητικές διεργασίες, οι οποίες τα 

                                                             
57Α. Αζέλης, «Οι εικόνες ως ιστορικές πηγές για τη διδασκαλία και εξέταση του σχολικού μαθήματος της Ιστορίας» στο:                       

Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση πηγών, επιμ. Κ. Αγγελάκος και Γ. Κόκκινος 

(Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004),  σελ. 149-151. 
58Βώρος, ό.π., σελ. 44-45. 
59Βώρος, ό.π., σελ. 37-40 & 46. 
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βοηθούν να αναπτύξουν διάφορες ιστορικές έννοιες. Συγκεκριμένα, τις έννοιες του τόπου, του χρόνου, της 

συνέχειας, της αλληλουχίας, της αλλαγής και της αιτιότητας.60  

Η αφηγηματική εξιστόρηση με την χρήση εικόνων ως τρόπος διδασκαλίας της ιστορίας μπορεί να 

ενισχυθεί με τη συμβολή της δραματοποίησης ή του θεατρικού παιχνιδιού, τα οποία θα προσφέρουν μια 

ακόμη μεγαλύτερη αισθητοποίηση, οδηγώντας σε καλύτερα αποτελέσματα.61 Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι αμφότερα η δραματοποίηση και το θεατρικό παιχνίδι, διακατέχονται από παιχνίδια ρόλων. Οι 

συμμετέχοντες ή οι εμψυχούμενοι όπως ονομάζονται, αναλαμβάνουν τους ρόλους πραγματικών ή 

φανταστικών χαρακτήρων και συνεργαζόμενοι παρακολουθούν ή δημιουργούν ιστορίες, δίνοντας ένα δικό 

τους τέλος. Μάλιστα το παιχνίδι των ρόλων στη διδασκαλία της ιστορίας μπορεί να ξεκινήσει με μια 

ιστορία που θα διαβάσει ο δάσκαλος ή οι μαθητές, με μια ταινία, με μια επίσκεψη σε ένα μουσείο. Όλη η 

διαδικασία από την οποία θα περάσουν τα παιδιά, αναλαμβάνοντας τους ρόλους ιστορικών προσώπων, τη 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος, των κουστουμιών, των αντικειμένων, των διαλόγων, θα τα οδηγήσει στη 

λεγόμενη «ιστορική ενσυναίσθηση». Θα συνδέσουν δηλαδή το παρόν με το παρελθόν και θα 

συνειδητοποιήσουν ότι η ιστορία αφορά πραγματικούς ανθρώπους, μπαίνοντας στη θέση τους και 

κατανοώντας περισσότερο τα κίνητρα των πράξεών τους.62  

Πιο συγκεκριμένα, η δραματοποίηση, η οποία αποτελεί μία από τις μορφές του δραματικού 

παιχνιδιού, θέτει σε δράση ατομικές και ομαδικές εικόνες και καταστάσεις, προετοιμάζοντας τους 

συμμετέχοντες σε σχέση με τους μύθους, τους ρόλους, τα περιβάλλοντα δράσης, ενώ παρουσιάζεται ως 

πράξη κοινωνικοποίησης της φαντασιακής δραστηριότητας. 63 Ορισμός της δραματοποίησης είναι η 

μετατροπή ενός κειμένου από αφηγηματικό σε θεατρικό και η μεταφορά της δράσης και της κίνησης στην 

σκηνή. Τα στάδια αυτής της μετατροπής έχουν ως σκοπό να δοθούν στο πρωταρχικό κείμενο τα τυπικά 

χαρακτηριστικά του θεατρικού κειμένου, με βασικότερο τη δημιουργία διαλόγου. Απομονώνοντας τα 

πρόσωπα – ήρωες του κειμένου – μύθου, παρατηρώντας τις σχέσεις που τα συνδέουν, συνθέτοντας ή 

ανασυνθέτοντας την ιστορία ή το θέμα του κειμένου, συντάσσοντας το διάλογο μέσα από αντιπαραθέσεις, 

συνομιλίες, ομαδοποιήσεις, αυτοσχεδιασμούς πάνω στο κείμενο, φτάνει κανείς στη δημιουργία της 

δραματοποίησης.64  

Σύμφωνα με την Άλκηστις, η δραματοποίηση θα μπορούσε να χωριστεί σε τρία στάδια.65 

1. Εισαγωγή στη δραματοποίηση 

2. Καθαυτό δραματοποίηση 

3. Αξιολόγηση 

 

                                                             
60Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 40-42. 
61Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 66. 
62Σμυρναίος, ό.π., σελ. 176-178. 
63H. Beauchamp, Τα παιδιά και το Δραματικό Παιχνίδι: Εξοικείωση με το Θέατρο, μτφ. Ε. Πανίτσκα στο Les Enfants et le Jeu 

Dramatique: Appivoiser le Theatre (Αθήνα, 1998), σελ. 75- 78. 
64ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, (Αθήνα, 2002), σελ: 93. 
65‘Αλκηστις, Το βιβλίο της δραματοποίησης, (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998), σελ: 42-46. 
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Εισαγωγή στη δραματοποίηση 

 Είναι το στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο περιλαμβάνει διαφόρων ειδών ασκήσεις που 

προετοιμάζουν την ομάδα ώστε να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν την εκφραστικότητά τους. Μερικές 

από αυτές είναι οι αισθητηριακές ασκήσεις, οι ασκήσεις σώματος, συντονισμού, συγκέντρωσης, 

παρατηρητικότητας, μνήμης, δημιουργικότητας, ρυθμού, σιωπής, μουσικής, ενδυνάμωσης της ομάδας, 

χαλάρωσης.  Η επιλογή τους γίνεται από τον εκπαιδευτικό – εμψυχωτή  ή τα ίδια τα παιδιά. 

 

Καθαυτό δραματοποίηση 

 Στο στάδιο αυτό, μέσα από οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα, παράγεται ένας μύθος, μια ιστορία, ένα 

παραμύθι, που διέπεται από λόγο. Η καθαυτό δραματοποίηση χωρίζεται σε επιμέρους στάδια. Αυτά είναι τα 

εξής: 

 Αφόρμηση 

Οπτικά (π.χ. εικόνες, φωτογραφίες, αφίσες) και ακουστικά (π.χ. μουσική, διάφοροι ήχοι) ερεθίσματα 

δίνουν την αφορμή να δημιουργηθούν ιστορίες, μύθοι, παραμύθια και να εντοπιστούν τα κύρια 

σημεία. 

 Χωρισμός σε ρόλους 

Το κάθε μέλος της ομάδας επιλέγει το ρόλο που θα ήθελε να παίξει. Οι ρόλοι μπορούν να είναι 

προσωπικοί ή ομαδικοί. Εάν υπάρξει ανάγκη ο εκπαιδευτικός – εμψυχωτής μπορεί να προσθέσει 

ρόλους ή να προτείνει κάποια αλλαγή. 

 Στάδιο προετοιμασίας 

Αφού γίνουν όσα αναφέρονται στα προηγούμενα στάδια, τα παιδιά χωρίζονται σε υποομάδες και 

καθεμία προετοιμάζει όσα χρειάζεται, όπως απλά σκηνικά, κουστούμια, μουσική, συζητώντας και 

σκηνοθετικές λεπτομέρειες. Ύστερα μαζεύονται ξανά όλοι μαζί και αποφασίζουν τον τρόπο 

διασύνδεσης όλων των επιμέρους στοιχείων που συντελούν στην παρουσίαση της δραματοποίησης. 

Για παράδειγμα, πώς θα γίνονται οι εναλλαγές των σκηνών, ποιος θα είναι ο φωτισμός, αν θα 

προβάλλονται εικόνες ή βίντεο κ.ά.  

 Στάδιο σύνθεσης 

Τα παιδιά σε αυτό το σημείο κάνουν τις πρώτες τους δοκιμές, κυρίως με παντομίμα, όσον έχουν ήδη 

ετοιμάσει. Αυτό συμβάλει στη συγκέντρωσή τους και στην ανάπτυξη της εκφραστικότητάς τους. 

 Στάδιο έκφρασης 

Στο στάδιο αυτό αρχίζει η δραματοποίηση και μετά την παντομίμα μπαίνει πια και ο λόγος. Το τέλος 

δίνεται με μια συγκεκριμένη, προσυμφωνημένη κίνηση. 
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Αξιολόγηση  

 Το τελευταίο αυτό στάδιο γίνεται αμέσως μετά το προηγούμενο της καθ’ αυτό δραματοποίησης, και 

συμπεριλαμβάνει την κριτική ανάλυση της δραματοποίησης ως προς τη σύνθεση του κειμένου, τους 

ρόλους, την όλη πορεία και εξέλιξη. Μάλιστα μπορεί να προταθούν και αλλαγές. Η αξιολόγηση μπορεί να 

γίνει μέσα από συζήτηση, εικαστικά, συγγραφή στίχων, νέου κειμένου κ.ά. Αφορά τα μέλη της ομάδας, την 

όλη διαδικασία της δραματοποίησης και την στάση του εκπαιδευτικού. 

  

Τα στοιχεία – διαστάσεις της δραματοποίησης είναι το πρόσωπο, ο χρόνος, ο χώρος και ο τρόπος. 

Αυτά πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια και λεπτομέρειες σε κάθε θέμα για να υπάρχει μια σωστή και 

όσο γίνεται πιο άρτια ροή.66 

Υπάρχουν πέντε περιπτώσεις - μορφές δραματοποίησης. Η αυτοσχέδια έκφραση με ερέθισμα, η 

αυτοσχέδια έκφραση χωρίς ερέθισμα, η προγραμματισμένη δραματοποίηση με περιθώρια αυτοσχεδιασμών, 

η κατευθυνόμενη δραματοποίηση από τον εκπαιδευτικό – εμψυχωτή που δε συμμετέχει στην έκφραση και η 

δραματοποίηση με ενεργή συμμετοχή του εκπαιδευτικού – εμψυχωτή παίζοντας ένα ρόλο από την ιστορία. 

Όποια μορφή κι αν ακολουθήσει κάποιος, το σίγουρο είναι ότι οι σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις 

υποστηρίζουν την ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευτικού – εμψυχωτή από την αρχή της δραματοποίησης, 

καθώς με αυτό τον τρόπο μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά σε νέες ανακαλύψεις σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο.67 

 

 Όσον αφορά το θεατρικό παιχνίδι, το παιδί μέσα από αυτό προσεγγίζει το θεατρικό φαινόμενο, το 

οποίο δεν είναι μόνο η παράσταση, και δια μέσου του θεάτρου και του παιχνιδιού μυείται σε αυτό, 

εκφράζεται, δημιουργεί, αποκτώντας θεατρική αίσθηση και παιδεία. Παράλληλα, το Θεατρικό Παιχνίδι 

αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας και καλλιέργειας των ανθρωπίνων σχέσεων. Είναι ένα «δημιουργικό 

συμβάν», το οποίο μπορεί να προκύψει από οποιοδήποτε ερέθισμα, ενώ παρέχει στα παιδιά άμεση 

ικανοποίηση.68    

 Οι βασικές τεχνικές της μεθόδου του θεατρικού παιχνιδιού είναι η σωματική έκφραση, ο 

αυτοσχεδιασμός (κατευθυνόμενος, ελεύθερος, αυθόρμητος, σκηνικός), η εκμετάλλευση του τυχαίου (ένα 

τυχαίο γεγονός, ένα απρόοπτο, ένα απλό περιστατικό, μια φράση, μια κίνηση), τα κύρια κωμικά στοιχεία 

(υπερβολή - αντίθεση), η δημιουργία περιβάλλοντος δράσης (φαντασιακό ή υπαρκτό), η μάσκα-κούκλα, τα 

οπτικοακουστικά ερεθίσματα, η παντομίμα (έκφραση μέσα από το πρόσωπο με τη συμμετοχή και του 

υπόλοιπου σώματος, χωρίς λόγια), η αποστασιοποίηση (δυνατότητα κριτικής στάσης και τροποποίησης 

οποιουδήποτε ρόλου), το «γκροτέσκο» (έκφραση της πραγματικότητας και του υπερβατικού).69   

                                                             
66‘Αλκηστις, ό.π., σελ. 59-61. 
67‘Αλκηστις, ό.π., σελ. 70-74. 
68Λ. Κουρετζής, Το Θεατρικό Παιχνίδι. Παιδαγωγική Θεωρία πρακτική και θεατρολογική προσέγγιση. (Αθήνα: Καστανιώτης, 

1991), σελ: 29&31.  
69Κουρετζής (1991), ό.π., σελ.: 49-64. 
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Το Θεατρικό Παιχνίδι, σύμφωνα με τον Κουρετζή, έχει συγκεκριμένη δομή ως μέθοδος. Ένα 

ολοκληρωμένο Θεατρικό Παιχνίδι δομείται και αναπτύσσεται σε τέσσερις φάσεις:70  
 

Α΄ φάση: Της Απελευθέρωσης 

 Η φάση αυτή είναι φάση απελευθέρωσης και συγκρότησης της ομάδας. Σε αυτήν βοηθάμε τα παιδιά 

να αποδεσμευτούν από δισταγμούς και αναστολές και να επικοινωνήσουν χωρίς δυσκολίες μεταξύ τους. 

Κύριο μέσο ευαισθητοποίησης και έκφρασης είναι το ίδιο το σώμα του παιδιού. Μέσα από τις ασκήσεις και 

τα παιχνίδια της σωματικής έκφρασης το παιδί μαθαίνει να παρατηρεί, να χαλαρώνει, να 

αυτοσυγκεντρώνεται, να έχει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Στη φάση αυτή το παιδί έχει την 

δυνατότητα να διαφοροποιεί την συμπεριφορά του, να βγει έξω από τους κανόνες συμπεριφοράς που το 

καθηλώνουν και του δεσμεύουν την φαντασία. Ο εμψυχωτής συλλέγει πληροφορίες για τις ανάγκες κάθε 

εμψυχούμενου αλλά και ολόκληρης της ομάδας. 

 

Β΄ φάση: Της Αναπαραγωγής 

Η φάση αυτή είναι το στάδιο της αναπαραγωγής. Εδώ τα παιδιά δημιουργούν ρόλους, αναπαράγουν 

και συνθέτουν διάλογους μέσω των οποίων λειτουργούν οι ρόλοι. Μεταμφιέζονται και αλλάζουν τα σημεία 

όψης, ανάλογα με τον ρόλο που δημιούργησαν. Διαμορφώνουν ένα περιβάλλον δράσης με διάφορους 

τρόπους και υλικά. Παίζουν τον ρόλο ανάλογα με το πως αισθάνονται. Σχηματίζουν ομάδες ρόλων και 

αναπαράγουν θέματα που αναπτύσσονται παράλληλα. Ο εμψυχωτής λειτουργεί ως συντονιστής,  

βοηθώντας τους εμχψυχούμενους να διαμορφώσουν την αίσθηση του κάθε ρόλου, όχι τον τρόπο που θα 

παιχτεί.  

 

Γ΄ φάση: Σκηνικός Αυτοσχεδιασμός 

Η φάση αυτή είναι μία καθαρά δημιουργική δραστηριότητα των παιδιών. Οι ομάδες των ρόλων 

διαμορφώνουν τον σκηνικό τους χώρο επιλέγοντας τα σκηνικά τους αντικείμενα, τα ηχητικά και τα μουσικά 

ακούσματα. Η φαντασία τους τώρα ασκείται με  έναν εποικοδομητικό τρόπο σε κάτι συγκεκριμένο. Με την 

κίνηση ή και με τον λόγο φτάνουν στον σκηνικό αυτοσχεδιασμό. Οδηγούνται δηλαδή σε μια αισθητοποίηση 

και παρουσίαση των θεμάτων που τους δόθηκαν ή που παρήγαγαν τα ίδια. Ο εμψυχωτής συμμετέχει ως 

θεατής, εκτός κι αν οι ίδιοι οι εμψυχούμενοι του αναθέσουν να παίξει κάποιο ρόλο μαζί τους. 

Δ΄ φάση: Ανάλυση – Συζήτηση 

 Ένα θεατρικό παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο μετά το τέλος της τρίτης φάσης. Μπορεί 

όμως και να ακολουθήσει με την ομάδα συζήτηση και ανάλυση πάνω στις δραστηριότητες που 

προηγήθηκαν. Οι εμψυχούμενοι λένε την γνώμη τους ελεύθερα και ζητάνε διευκρινήσεις από αυτούς που 

έπαιξαν. Επίσης, στη φάση αυτή μπορεί να υπάρχει και μια άλλη μορφή επεξεργασίας μέσα από τις 

εικαστικές τέχνες. 

                                                             
70 Κουρετζής Λ., Το Θεατρικό Παιχνίδι και οι Διαστάσεις του, (Αθήνα: Καστανιώτης, 2008), σελ: 245-247. 
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Το σίγουρο και στις δύο μεθόδους είναι ότι για να επιτύχει η δραματοποίηση ή το θεατρικό παιχνίδι, 

πρέπει να τηρηθούν ορισμένες αρχές, όπως η εμπλοκή της πλειοψηφίας, αν όχι όλων των μαθητών στην όλη 

διαδικασία. Επίσης ο τρόπος πραγματοποίησής τους να ανταποκρίνεται στην εκάστοτε ηλικία των παιδιών 

και τα τελικά δρώμενα να έχουν τέτοια έκταση ώστε να μπορέσει να επακολουθήσει συζήτηση, ανταλλαγή 

εντυπώσεων και απόψεων και διεξαγωγή συμπερασμάτων από τα ίδια τα παιδιά. Ακόμη, να υπάρχει 

σεβασμός απέναντι στους χαρακτήρες και τα γεγονότα της ιστορίας, ακρίβεια, αντικειμενικότητα και χρήση 

ιστορικών πηγών.71 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71Σμυρναίος, ό.π., σελ. 180-181. 
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1.5. Οι έννοιες του χώρου και του χρόνου. 

 

Ο χώρος και ο χρόνος ως έννοιες έχουν μελετηθεί πολύ έως σήμερα και μάλιστα από πολλούς 

διαφορετικούς κλάδους, όπως η φιλοσοφία, η θεολογία, η φυσική, η ψυχολογία, η λογοτεχνία, η ιστορία. 

Όλοι έθεσαν πολλά ερωτήματα με κυρίαρχα τα τι είναι ο χώρος και τι είναι ο χρόνος. Πλέον υπάρχει μια 

κοινή παραδοχή ότι ο χώρος έχει τρεις διαστάσεις, το μήκος, το πλάτος και το ύψος και για αυτές έχουν 

καθιερωθεί κάποιες μονάδες μέτρησης, όπως τα εκατοστά, τα μέτρα, τα χιλιόμετρα, τα τετραγωνικά μέτρα 

κ.ά. Ακόμη, είναι κοινά αποδεκτό το γεγονός ότι ο χρόνος έχει τρεις διαστάσεις, το παρελθόν, το παρόν και 

το μέλλον και μετριέται με διάφορες μονάδες μέτρησης, όπως τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά, τις ώρες, τις 

ημέρες, τους μήνες κ.ά. Μέσα από μελέτες και ερμηνείες θα μπορούσε κανείς να καταλήξει στο γεγονός ότι 

ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος είναι έννοιες απλές, καθώς βρίσκονται μέσα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής 

και την επηρεάζουν συνειδητά και ασυνείδητα.72 

Ο χρόνος γίνεται αντιληπτός με όλες τις αισθήσεις. Ο χώρος έχει ως κύρια αίσθηση την όραση. Στην 

αντίληψη του χρόνου συμβάλλει με άμεσο τρόπο μια ενέργεια, μια πράξη ή με έμμεσο τρόπο η διάρκεια 

των γεγονότων. Από την εννοιολογική οπτική του, ο χρόνος αποκτά μια αφηρημένη έννοια, σαν κάτι 

συνεχές και ομοιογενές. Ο χώρος από την πλευρά του έχοντας ένα σύνολο αντικειμένων να συνθέτουν τη 

δομή του, αν και φαίνεται κι αυτός ως συνεχής και ομοιογενής, είναι πιο συγκεκριμένος και σαφής. 

Αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότι χώρος και χρόνος δεν νοούνται ο ένας χωρίς τον άλλο, δεν 

λειτουργούν δηλαδή ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Όπως τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο στη ροή 

του χρόνου, έτσι και οι ζωντανοί οργανισμοί και τα αντικείμενα μεταβάλλονται με την κίνηση μέσα στο 

χώρο. Και τα τρία όμως, γεγονότα, ζωντανοί οργανισμοί, αντικείμενα, υπάρχουν ταυτόχρονα και στο χώρο 

και στον χρόνο. Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η ταχύτητα, η οποία χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και 

των αποστάσεων του χώρου και των μονάδων του χρόνου.73 

Από την Προσωκρατική εποχή έως τη σύγχρονη Φιλοσοφία, πολλοί φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με αυτές 

τις δύο έννοιες, προσπαθώντας να τις ερμηνεύσουν και να παρουσιάσουν την σχέση τους με τον άνθρωπο 

και τη ζωή. Οι Προσωκρατικοί πίστευαν ότι ο χρόνος ακολουθεί κλειστή κυκλική πορεία, όχι γραμμική με 

προοδευτικά ανοίγματα. Για αυτούς τα γεγονότα επανέρχονταν όπως ήταν ή αναγεννημένα, ενώ ο χρόνος 

σχετίζεται με την πορεία της φύσης. Ο Πλάτων, από την πλευρά της δυτικής φιλοσοφίας, υποστήριξε ότι ο 

χρόνος είναι θεϊκό δημιούργημα και αποτελεί την κινητή εικόνα της αιωνιότητας. Τον χαρακτήρισε ως 

κοσμολογικό και κυκλικό, ο οποίος συνδέεται άμεσα με την κίνηση των ουρανίων σωμάτων. Ο 

Αριστοτέλης στο 4ο βιβλίο των Φυσικών του, έδωσε ίσως την πιο αντικειμενική φιλοσοφική θεωρία σε 

σχέση με τον χρόνο. Ξέφυγε από τα στενά πλαίσια της φιλοσοφίας και πλησίασε πολύ την επιστήμη. Για 

εκείνον, η ύπαρξη του χρόνου δεν είναι απόλυτη, ενώ ούτε το παρελθόν ούτε το μέλλον υπάρχουν. Οι 

χρονικές στιγμές έχουν όρια και πεπερασμένη μορφή, δηλαδή τα προγενέστερα και τα μεταγενέστερα δεν 

                                                             
72Γ. Τζαβάρας, Εγχειρίδιο Φιλοσοφίας, (2η έκδ. Ρέθυμνο, 2001), σελ. 46-47. 
73Αικ. Στριφτού – Κριαρά, Χρόνος και ανθρώπινη συμπεριφορά, (Θεσσαλονίκη, 1993), σελ. 14-15. 
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υπάρχουν εντός της εκάστοτε χρονικής στιγμής. Επίσης, ο χρόνος δεν υπάρχει χωρίς την κίνηση και τη 

μεταβολή, καθώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να τον αντιληφθεί εάν δεν υπάρξει κάποια μεταβολή στην σκέψη 

του ή στην ψυχή του.74 

Οι Νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι στις γενικότερες θεωρίες τους για τον κόσμο, τον άνθρωπο, τη ζωή και 

την ψυχή του, έδωσαν πρωταρχική θέση στον χρόνο. Ο κάθε ένας έδωσε τη δική του ερμηνεία αλλά όλοι 

υποστήριξαν ότι υπάρχει ένας πρώτος χρόνος από τον οποίο εξαρτάται ο φυσικός χρόνος. Στα νεότερα 

χρόνια, για τον Νεύτωνα, ο χρόνος έχει αντικειμενική, απόλυτη και ρεαλιστική υπόσταση και υπάρχει έξω 

από τον άνθρωπο. Η ροή του είναι ομαλή και συνεχής και χωρίζεται λόγω της κίνησης, σε ώρες, ημέρες, 

μήνες, έτη, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ο Kant από την πλευρά του με τη θεωρία του έδωσε μια νέα 

κατεύθυνση στην έννοια του χρόνου, καθώς μαζί με το χώρο τις παρουσίασε ως τις δύο a priori μορφές της 

εποπτείας. Πιο συγκεκριμένα, ο χρόνος είναι ο γεωμετρικός τόπος της συνείδησης του ανθρώπου, στον 

οποίο πραγματοποιείται η αλληλουχία των γεγονότων. Ο χρόνος δεν συνδέεται με την εμπειρία αλλά είναι 

δοσμένος εκ των προτέρων και λειτουργεί ως τη βάση όσων γίνονται αντιληπτά από το κάθε υποκείμενο., 

διαφορετικά η διαδοχή των γεγονότων ή το ταυτόχρονο δεν θα είχαν νόημα.75 

Όσον αφορά την έννοια του χώρου, κάποιοι φιλόσοφοι υποστήριξαν ότι ανήκει σε μια αντικειμενική 

πραγματικότητα και κάποιοι άλλοι σε μια ιδεατή. Ο Kant,σύμφωνα με τη θεωρία του εμφύτου-nativismus, 

παρουσίασε το χώρο ως μια έννοια με υποκειμενικό χαρακτήρα, η οποία εξαρτάται από τον άνθρωπο και 

λειτουργεί συνδυαστικά με τον χρόνο, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ως μια a priori παράσταση, 

ένας γεωμετρικός τόπος, όπου συνυπάρχουν όλα τα έξω από αυτόν φαινόμενα. Σε αντίθεση με τη θεωρία 

του Kant και των υποστηρικτών του, οι οποίοι ονομάστηκαν νατιβιστές, ήρθε η θεωρία του επικτήτου ή 

εμπειρικού-empirismus, με τους λεγόμενους εμπειριστές. Για αυτούς ο χώρος αναλύεται σε τρεις βαθμίδες, 

τη σύνθεση, την ανάλυση και την αφαίρεση. Η πρώτη πραγματοποιείται με τις αισθήσεις και τις κινήσεις 

του σώματος, η δεύτερη μέσω της προσοχής εντοπίζει τα μικρότερα τμήματα, τη δομή δηλαδή του όλου και 

η τρίτη ανακαλύπτει τις διαφορετικές απόψεις-εκτιμήσεις των ίδιων των ανθρώπων για το χώρο. Με λίγα 

λόγια θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι νατιβιστές υποστηρίζουν πως ο άνθρωπος έχει μια έμφυτη ικανότητα 

κατανόησης του εξωτερικού κόσμου, ενώ οι εμπειριστές χρησιμοποιούν τις αισθήσεις ως μέσω ερμηνείας 

του χώρου.76 

Σύμφωνα με τον έλληνα φιλόσοφο Παπανούτσο, ο άνθρωπος είχε και θα έχει πάντα τη λαχτάρα να 

κατακτήσει το χώρο και τον χρόνο. Για το χώρο αυτό ήταν και είναι ευκολότερο καθώς η απειρότητά του 

μπορεί να προσδιοριστεί και να σχηματοποιηθεί σύμφωνα με την ανθρώπινη αίσθηση και φαντασία. Ο 

άνθρωπος όρισε το χώρο σε κομμάτια και συνεχώς προσπαθεί να καλύψει τις αποστάσεις του. Η κατάκτηση 

του χρόνου είχε και έχει περισσότερες δυσκολίες. Ο άνθρωπος όμως τον έβαλε μέσα σε δικά του καλούπια 

και του έδωσε αρχή και τέλος, ορίζοντας και διάφορες τομές, όπως οι αιώνες, τα έτη, οι μήνες, οι ημέρες, οι 

                                                             
74 Γ. Κρασανάκης, Ο χρόνος, (Ηράκλειο, 1996), σελ. 13-19. 
75Κρασανάκης (1996), ό.π., σελ. 19-23.  
76Γ. Κρασανάκης, Ψυχολογία παιδιού και εφήβου, (Ηράκλειο, 2003), σελ. 217-219. 
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ώρες, τα λεπτά. Και σε αυτές τις τομές όμως έβαλε αρχή και τέλος. Έτσι κάθε γεγονός έχει τη θέση του 

μέσα στον χρόνο και κάθε σώμα μέσα στο χώρο.77 

Η επιστήμη της φυσικής, όπως και οι συναφείς με αυτήν επιστήμες, Αστρονομία, Μαθηματικά, 

Αστροφυσική κ.ά., έχουν αναπτύξει πολλές αξιόλογες θεωρίες για τον χρόνο, βλέποντάς τον κάτω από ένα 

ασυνήθιστο πρίσμα. Εκτός από τη ζωή, την κίνηση και το χώρο, τον συνέδεσαν και με το Σύμπαν, το Φως, 

τη Φύση στο σύνολό της. Πρώτος μίλησε ο Αριστοτέλης, του οποίου τις φιλοσοφικές αντιλήψεις για την 

κίνηση και τον χρόνο, ήρθαν να καταρρίψουν σε καθαρά επιστημονικές βάσεις και μέσα από έρευνες, ο 

Γαλιλαίος και ο Νεύτωνας. Ο πρώτος ενστερνίστηκε τη θεωρία του Κοπέρνικου για την κίνηση των 

πλανητών γύρω από τον ήλιο και συνέβαλε στην ανάπτυξη των σύγχρονων θεωριών για τις κινήσεις των 

σωμάτων, τις ταχύτητες και τον χρόνο που απαιτείται. Μάλιστα οι ιδέες του για τους νόμους του εκκρεμούς 

βοήθησαν στο να χρησιμοποιείται ως όργανο ωρολογιακού μηχανισμού. Ο Νεύτωνας με τη σειρά του μέσα 

από το βιβλίο του «Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας», παρουσίασε αξιώματα για τις κινήσεις 

των σωμάτων στο χώρο και στον χρόνο, αλλά και την ανάλυση των κινήσεων αυτών με μαθηματικούς 

όρους. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι οι κινήσεις των σωμάτων μέσα σε ένα δεδομένο χώρο είναι όμοιες 

μεταξύ τους είτε ο χώρος βρίσκεται σε ακινησία είτε κινείται ομοιόμορφα σε ευθεία γραμμή. Επίσης, αν 

πάνω σε ένα σώμα ασκηθεί δύναμη, αυτό επιταχύνεται με ρυθμό ανάλογο αυτής της δύναμης. Η επιτάχυνση 

αυτή εξαρτάται από τη μάζα του σώματος. Αν πάνω στο σώμα όμως δεν ασκηθεί καμία δύναμη, τότε αυτό 

θα συνεχίσει να κινείται με την ίδια ταχύτητα σε ευθεία γραμμή. Με τη θεωρία του αποδεχόταν τον 

απόλυτο χώρο και τον απόλυτο χρόνο.78  

Για τους μετέπειτα φυσικούς, σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, η οποία έφερε την 

επανάσταση στις Φυσικές Επιστήμες και σύμφωνα και με τις νεώτερες θεωρίες της σχετικότητας και της 

κβαντικής μηχανής, δεν υπάρχουν ο απόλυτος χρόνος και ο απόλυτος χώρος. Υπάρχει ο τετραδιάστατος 

χωροχρόνος. Σε αυτόν τα γεγονότα συμβαίνουν ταυτόχρονα σε συγκεκριμένο σημείο στο χώρο και σε 

συγκεκριμένη στιγμή στον χρόνο, δηλαδή οι δύο αυτές έννοιες λειτουργούν συνδυαστικά. Τα γεγονότα 

είναι απόρροια της δυναμικής δράσης των δύο αυτών παραγόντων και συνιστούν τη φυσική 

πραγματικότητα, η οποία αντανακλάται στην ανθρώπινη συνείδηση.79 

Οι θεολόγοι μέσα από τις ερμηνευτικές τους θεωρίες και μέσα από το πρίσμα της θρησκευτικής αγωγής, 

προσπαθούν να ερμηνεύσουν και να συσχετίσουν τον χρόνο με το Θεό, τη ζωή, το θάνατο και την 

αθανασία. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα του χρόνου στις διδασκαλίες τους, όπως 

ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο θεολόγος, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Άγιος Μάξιμος 

ο Ομολογητής. Ο χρόνος για τους θεολόγους λειτουργεί ως παράμετρος προετοιμασίας της ψυχής του 

ανθρώπου για την αιώνια ζωή. Ο βιοτικός χρόνος μετατρέπεται σε ψυχολογικό, πνευματικό και 

εσχατολογικό, ένας χρόνος απόλαυσης των εγκόσμιων μέχρι τη λήξη της παρουσίας του κάθε ανθρώπου 

                                                             
77 Ε. Παπανούτσος, «Ο άνθρωπος και ο χρόνος» στο: Προεκτάσεις στην εκπαίδευση - Αφιέρωμα χρόνος 7, (Αθήνα: Σαβάλας, 

1992), σελ. 12-13. 
78Κρασανάκης (1996), ό.π., σελ. 43- 47. 
79Στριφτού – Κριαρά, ό.π., σελ. 10. 
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στη γη. Στην αιωνιότητα υπάρχει μονάχα παρόν, όχι παρελθόν ή μέλλον. Αυτήν οφείλει να οραματίζεται ο 

άνθρωπος και να οδεύει προς αυτήν έχοντας αξιοποιήσει το γήινο χρόνο του.80 

Ο χρόνος όμως σύμφωνα κυρίως με τις ερμηνείες και τις διδαχές του Μ. Βασιλείου, δεν υπάρχει χωρίς 

το χώρο. Είναι δύο αδελφές έννοιες που χωρίς αυτές δεν προσδιορίζονται τα γεγονότα, δεν 

πραγματοποιούνται τα φαινόμενα. Και ο χρόνος αλλά και ο τόπος είναι λοιπόν εξίσου αναγκαίοι, αν και οι 

άνθρωποι πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται τη μεταξύ τους σχέση και οδηγούνται σε πλάνες.81  

Κατά την άποψη των ψυχολόγων, ο χρόνος είναι στενά συνδεδεμένος με το χώρο. Για αυτό το λόγο 

χρειάζονται προσπάθειες υπέρβασης των τοπικών περιορισμών και κατανόησης ποικίλων αντιστρέψιμων 

μεγεθών, ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι συσχετισμοί παραγόντων που αφορούν τα διαστήματα, τις 

ταχύτητες και τις διάρκειες του χρόνου, μέσα σε πραγματικές κινητικές καταστάσεις. Επιπλέον, ο χρόνος 

αποτελεί έναν ουσιώδη παράγοντα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπου και με όποιο τρόπο αυτή 

εκδηλώνεται, όπως για παράδειγμα στους χώρους μάθησης, εργασίας και ψυχαγωγίας. Η παρουσία του 

χρόνου γίνεται αισθητή στα πλαίσια των κοινωνικών και προσωπικών δραστηριοτήτων του κάθε ανθρώπου. 

Σε αυτόν εμπλέκονται τρεις διαστάσεις, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ότι πέρασε ανήκει στο 

παρελθόν, ενώ αυτό που θα έρθει γίνεται παρόν, ανοίγοντας τον δρόμο στο μέλλον. Άρα ο χρόνος είναι μια 

διαρκής ροή γεγονότων και διαδοχής καταστάσεων, μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση, καθώς έξω από 

αυτήν ο χρόνος και οι τρεις διαστάσεις του θεωρούνται ανύπαρκτες.82 

Σύμφωνα με τον κλάδο της ψυχολογίας, η αντίληψη της έννοιας του χώρου θεωρείται ευκολότερη από 

την αντίληψη της έννοιας του χρόνου. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι ο χρόνος δεν έχει υλική 

υπόσταση, δεν είναι απτός και σταθερός, όπως ο χώρος. Επίσης, ο φυσικός χώρος είναι ένας συντονισμός 

μετατοπίσεων, αλλαγής θέσεων δηλαδή, ανεξάρτητα από τις ταχύτητες, ενώ ο χρόνος εξαρτάται από το 

συντονισμό των ταχυτήτων. Η αντίληψη του χρόνου από τον άνθρωπο γίνεται έμμεσα, μέσα από τις 

αλλαγές που παρατηρεί σε διάφορους τομείς στον οργανισμό του, στη συμπεριφορά του, αλλά και 

γενικότερα στη φύση και στη ζωή. Καθώς προχωράει η ανάπτυξή του και εξελίσσεται, ο άνθρωπος 

προσανατολίζεται καλύτερα μέσα στο χώρο και στον χρόνο, συνειδητοποιώντας περισσότερο και την στενή 

σχέση που υπάρχει μεταξύ τους.83 

Σε σχέση με την ανθρώπινη συμπεριφορά, ο χρόνος μπορεί να μελετηθεί μέσα από τρεις οπτικές γωνίες. 

Την κοινωνική, την ψυχολογική και τη βιολογική. Αναλυτικότερα, ο κοινωνικός χρόνος διαφέρει από τον 

αντικειμενικό χρόνο της φυσικής καθώς σχετίζεται με την επικοινωνία των ανθρώπων, τη συμπεριφορά 

τους στις μεταξύ τους σχέσεις και με την οργάνωση της προσωπικής ζωής του καθενός. Η πρώτη σημαντική 

ημερομηνία η οποία συνδέεται με τον κοινωνικό χρόνο του κάθε ατόμου, είναι η ημερομηνία γέννησής του. 

Ακολουθούν κι άλλες που σχετίζονται όχι μόνο με προσωπικά γεγονότα αλλά και διάφορα κοινωνικά, 

αποδεικνύοντας και τη συλλογική διάσταση της αντίληψης του χρόνου, εκτός από την προσωπική. Ο όρος 

                                                             
80Κρασανάκης (1996), ό.π., σελ. 29- 41. 
81 Κρασανάκης (1996), ό.π., σελ. 32. 
82Κρασανάκης (1996), ό.π., σελ. 57-59. 
83Κρασανάκης (1996), ό.π., 58-60. 
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«κοινωνική μνήμη» χρησιμοποιείται για να οριστεί η μνημονική λειτουργία και η συμπεριφορά του 

ανθρώπου μέσα στον χρόνο. Με αυτήν, η οποία είναι και η μνήμη της αφήγησης, το άτομο χωρίζει τα 

γεγονότα χρονικά και επιλέγει αυτά που έχουν σημασία για το ίδιο και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα 

και στις επιθυμίες του.84  

Ο ψυχολογικός χρόνος δηλώνει την υποκειμενική, προσωπική σχέση του ατόμου με τον χρόνο και δεν 

επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, ειδικά όταν σχετίζεται με υπαρξιακές, πνευματικές και 

συναισθηματικές εμπειρίες. Ρυθμίζεται όμως από την ιστορία του ατόμου, τις μνήμες του, το παρελθόν του, 

τα ενδιαφέροντά του, το μέλλον του και γενικότερα την κοινωνική του οντότητα. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα της αντίληψης του χρόνου όταν το άτομο επηρεάζεται ψυχολογικά είναι τα παρακάτω. Όταν 

έχει ευχάριστη συναισθηματική διάθεση δεν αντιλαμβάνεται ότι η ώρα προχωράει, σε αντίθεση με όταν 

βιώνει μια δυσάρεστη κατάσταση όπου επιθυμεί να προχωρήσει ώστε να τελειώσει γρηγορότερα. Επίσης, ο 

χρόνος υπερτιμάται όταν το άτομο δεν δραστηριοποιείται με κάτι ή όταν η δραστηριότητά του δεν είναι 

ενδιαφέρουσα.85   

Τέλος, ο βιολογικός χρόνος βασίζεται στο ότι οι άνθρωποι βιώνουν συνεχείς φυσιολογικές, 

μορφολογικές, πνευματικές και ψυχικές αλλαγές, παραλλάζοντας έτσι την ατομική και κοινωνική τους 

εικόνα στο πέρασμα του χρόνου. Η ταυτότητα του κάθε ατόμου μεταβάλλεται και εξελίσσεται, συνήθως 

βαθμιαία και κάποιες φορές αιφνίδια, σύμφωνα με τους βιοφυσικούς και τους κοινωνικοπολιτισμικούς 

παράγοντες. Ο βιολογικός χρόνος όμως δεν έχει καθοριστική σημασία μόνο στο ζωικό αλλά και στο φυτικό 

κόσμο, στον οργανικό και στον ανόργανο, γεγονός που φαίνεται και από τη διαδοχή των φαινομένων. 

Πολύπλευρες έρευνες στα στάδια εξέλιξης του ανθρώπου έδειξαν πως αντιδρά στις αλλαγές που δέχεται ο 

ίδιος και το περιβάλλον. Αρχικά είναι η παιδική ηλικία και μετά η εφηβεία. Πρώτα η ωρίμανση του φύλου 

και μετά η περίοδος της γονιμότητας. Όμως στη διάρκεια εξέλιξης των σταδίων υπάρχει σχετική 

ελαστικότητα και ο βιολογικός χρόνος δεν συμπίπτει αναγκαστικά με τον κοινωνικό χρόνο και την 

χρονολογική ηλικία. Οι διαφορετικοί αυτοί χρόνοι δεν παρουσιάζονται μόνο από χώρα σε χώρα αλλά και 

ανάμεσα σε άτομα που μπορεί να έχουν τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης είτε σε κοινωνικοπολιτισμικό επίπεδο 

είτε σε οικογενειακό.86 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84Στριφτού – Κριαρά, ό.π., σελ. 31-33. 
85Στριφτού – Κριαρά, ό.π., σελ. 39- 43. 
86Στριφτού – Κριαρά, ό.π., σελ. 44- 47. 
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1.6. Οι έννοιες του χώρου και του χρόνου στην προσχολική ηλικία. – Ο ιστορικός χρόνος. 

 

Η έννοια του χρόνου εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα κοινωνικό σύμβολο, όπως είναι το χρήμα και η 

γλώσσα, το οποίο χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ως εργαλείο προσανατολισμού τους μέσα στον κόσμο. Η 

εκμάθησή του ξεκινάει από την παιδική ηλικία και έχει ενσωματωθεί σε τέτοιο βαθμό στον ψυχικό κόσμο 

των ανθρώπων, που έχουν αποκτήσει τη λεγόμενη «χρονοσυνειδησία» ή «χρονοευαισθησία». Μάλιστα 

μπορεί να ειπωθεί ότι έχουν σκλαβωθεί από αυτόν, έχουν γίνει δηλαδή δέσμιοί του.87 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον 

χρόνο έμμεσα όταν γνωρίσει τις μεταβολές του, τις κινήσεις του και τις διάρκειές του και όταν δει τις 

ποικίλες αλλαγές που συμβαίνουν στον οργανισμό του, στον εαυτό του και στη φύση. Ο άνθρωπος καθώς 

αναπτύσσεται περνάει σταδιακά από την αντίληψη της τοπικής διαδοχής, δηλαδή του χώρου, στην 

αντίληψη της χρονικής διαδοχής. Μάλιστα αντιλαμβάνεται πρώτα το παρόν, μετά το μέλλον και τέλος το 

παρελθόν. 88  Μπορεί η κατάκτηση της έννοιας του χρόνου να είναι διαφορετική σε κάθε ηλικία καθώς 

αυτός συνδέεται και με την έννοια της ταχύτητας, κάτι το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί σε ολοκληρωμένο 

βαθμό από την αρχή της ζωής του ατόμου, σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι αυτό που κατακτιέται σε 

μια ηλικία δεν χάνεται αλλά υπό την επίδραση των νέων αναπτυξιακών κατακτήσεων που προκύπτουν, 

παίρνει άλλο χαρακτήρα στην επόμενη ηλικία.89  

Κατά τον εξελικτικό ψυχολόγο Jean Piaget και τα αποτελέσματα των ερευνών του, δημιουργούνται 

κάποιες βασικές θέσεις για τη γένεση και την ανάπτυξη της έννοιας του χρόνου στα παιδιά. Αρχικά, οι 

κινήσεις του αντικειμένου αναφέρονται στο φυσικό χρόνο, ενώ οι κινήσεις του υποκειμένου στον 

ψυχολογικό χρόνο. Επίσης, με τον όρο «κίνηση», ο χρόνος συνδέεται με τη ταχύτητα και δεν εμπλέκεται με 

τις μετατοπίσεις, δηλαδή τις απλές αλλαγές μέσα στο χώρο. Επιπλέον, η έννοια του χρόνου ξεκινά να 

οικοδομείται όταν είναι εφικτή η σύγκριση διαφορετικών ταχυτήτων οι οποίες αφορούν ανθρώπινες 

δραστηριότητες ή κινήσεις πραγμάτων.  Ακόμη, η έννοια και η αντίληψη του χρόνου έχουν δύο πλευρές. Η 

μια αφορά τη διαδοχή και το συγχρονισμό των γεγονότων και η άλλη τη διάρκειά τους ή το διάστημα που 

μεσολαβεί μεταξύ των γεγονότων. Τέλος, όσον αφορά τα μικρά παιδιά, ο χρόνος στη σκέψη τους υπάρχει 

ως τοπικός και ασυνεχής καθώς ο κάθε χρόνος ακολουθεί την κάθε κίνηση, αρχίζοντας και τελειώνοντας 

μαζί της.90 

Οι έρευνες του Piaget που έγιναν σε βρέφη, σε νήπια, σε παιδιά και εφήβους, έδειξαν ότι η ηλικία είναι 

βασικός παράγοντας στη διαδικασία αντίληψης του χρόνου, καθώς η έννοια του χρόνου κατανοείται 

προοδευτικά. Οι τρεις μορφές του χρόνου, ο φυσικός, ο βιολογικός και ο ψυχολογικός, κάνουν τον άνθρωπο 

ικανό να κινείται στον ατομικό και κοινωνικό χώρο, να προβαίνει στην κατανόηση γεγονότων και πράξεων 

με υψηλό πνευματικό περιεχόμενο, να κατακτά τις προσφερόμενες σε αυτόν γνώσεις. Σημαντικό είναι να 

                                                             
87Σμυρναίος, ό.π., σελ. 107. 
88Κρασανάκης (1996), ό.π., σελ. 58-60. 
89Κρασανάκης (2003), ό.π., σελ. 245. 
90Κρασανάκης (1996), ό.π., σελ. 60-61. 
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αναφερθεί το γεγονός ότι ο φυσικός χρόνος αλληλεπιδρά με τον ψυχολογικό, ενώ τα φυσικά με τα 

ψυχολογικά γεγονότα αλληλοεξαρτώνται, συμβάλλοντας σε αυτό η μνήμη.91 Με αυτήν έχει τη δυνατότητα 

να ανατρέχει στο παρελθόν, με τη φαντασία του να οραματίζεται το μέλλον του και μέσω της συμπεριφοράς 

του να βιώνει το παρόν του. Μάλιστα συμπεριφορές του παρόντος επηρεάζονται από γεγονότα του 

παρελθόντος και συμβάλλουν στην πραγματοποίηση στόχων του μέλλοντος92  

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο άνθρωπος ολοκληρώσει τη βρεφική του ηλικία (0-2 ετών), ξεπεράσει την 

αισθησιοκινητική μορφή του χρόνου και τον πρακτικό του χαρακτήρα και αποκτήσει την ομιλία και τη 

συμβολική σκέψη, σημειώνεται πρόοδος στην κατανόηση των χρονικών εννοιών. Έως τότε το παιδί δεν έχει 

την ικανότητα να κάνει τις απαραίτητες διακρίσεις και εκτιμήσεις για τις έννοιες του χώρου και του χρόνου. 

Οι κινήσεις του είναι αυτόματες και αντανακλαστικές, χωρίς να υπάρχει συνείδηση της διάρκειάς τους. 

Όμως σε αυτή την περίοδο το παιδί θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της αντιληπτικής 

λειτουργίας των δύο αυτών θεμελιωδών εννοιών.93 

Κατά τη νηπιακή ηλικία (2-6 ετών), οικοδομούνται στοιχειώδεις έννοιες σχέσεων, διαδοχής και 

διάρκειας κινήσεων σε πρακτικό πάντα επίπεδο. Το παιδί όμως δεν βρίσκεται ακόμα σε θέση να ξεχωρίσει 

τον χρόνο από το χώρο. Βιώνει έναν χρόνο που ποικίλλει από κίνηση σε κίνηση. Ακόμη, ο χρόνος για το 

παιδί αυτής της ηλικίας, δεν βρίσκεται σε αμοιβαία σχέση με τη ταχύτητα και το διάστημα, καθώς μόλις 

μεταβληθεί ένα από τα δύο, το παιδί δεν είναι σε θέση να το αντιληφθεί και να κατανοήσει τις αλλαγές που 

προκύπτουν. Αυτά οφείλονται στον εγωκεντρισμό και την έλλειψη αντιστρεψιμότητας της σκέψης των 

παιδιών αυτής της ηλικίας, ιδιότητες που ερμηνεύουν τον  προλειτουργικό χαρακτήρα των εννοιών του 

χρόνου και της ταχύτητας σε αυτή την ηλικία.94 

Μέσα από έρευνες αποδείχτηκε ότι το παιδί από 2 έως 4 ετών δημιουργεί έναν αρχικό πυρήνα του 

χρόνου στον οποίο θα στηριχθεί η μετέπειτα ανάπτυξη των γνωστικών του διαδικασιών. Χρησιμοποιεί με 

ευκολία στην καθημερινότητά του λέξεις για το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον, όπως σήμερα, χθες, αύριο, 

πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ακόμη κι αν δεν κατανοεί πλήρως τα όσα λέει. Κατά το 5ο και 6ο έτος βρίσκεται σε 

ένα ενδιάμεσο στάδιο, όπου προσανατολίζεται με άνεση στο χώρο και στον χρόνο, οι κατακτήσεις του όμως 

σχετίζονται περισσότερο με τον προσωπικό παρά με τον κοινωνικό χρόνο.95 

Το παιδί της προσχολικής ηλικίας δεν μπορεί να κατανοήσει το θέμα της μέτρησης του χρόνου με βάση 

ένα συγκεκριμένο σύστημα χρονολόγησης, παρά σε έναν μικρό βαθμό. Η διάρκεια ενός χρόνου με την 

ημερολογιακή του διάσταση, φαίνεται τεράστια σε μέγεθος για ένα μικρό παιδί, το οποίο διακατέχεται από 

το λεγόμενο χρονικό εγωκεντρισμό. Αυτού του είδους ο εγωκεντρισμός οφείλεται στη δυσκολία του μικρού 

παιδιού να καταλάβει ότι τα πράγματα υπήρχαν και πριν τη γέννησή του, αλλά και στη δυσκολία να 

                                                             
91Κρασανάκης (1996), ό.π., σελ. 62-63. 
92Στριφτού – Κριαρά, ό.π., σελ. 19. 
93Κρασανάκης (2003), ό.π., σελ. 245-247. 
94Κρασανάκης (2003), ό.π., σελ. 247-250. 
95Κρασανάκης (1996), ό.π., σελ. 65-66. 
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αναπαραστήσει χρονικά διαστήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το ίδιο ή απλώς να εντοπίσει μια 

χρονολογία.96 

Στη σχολική πλέον ηλικία (6-12 ετών), το παιδί ξεπερνάει όσα το εμπόδιζαν, δηλαδή τον εγωκεντρισμό 

και την έλλειψη αντιστρεψιμότητας και αποκτά τη λειτουργική έννοια του χρόνου, έχοντας περισσότερο 

πρακτικό και λεπτομερειακό χαρακτήρα. Αυτά το οδηγούν στο να κινείται με ευκολία ανάμεσα στις τρεις 

διαστάσεις του χρόνου, συσχετίζοντας γεγονότα προσωπικού και κοινωνικού περιεχομένου. Στην εφηβική 

πια ηλικία (12-18 ετών), το άτομο φτάνει σε πλήρη κατάκτηση των εννοιών του φυσικού και του 

ψυχολογικού χρόνου, κινούμενο με άνεση σε γεγονότα του παρόντος και του μέλλοντος.97 

Οι απόψεις ενός άλλου ψυχολόγου, του Bruner, για την αντίληψη του χρόνου από τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, όπως έχει αναφερθεί και στο υποκεφάλαιο για τον ορισμό και τη διδακτική της 

ιστορίας, έρχονται σε αντιπαράθεση με του Piaget. Σύμφωνα με τον Bruner και το σπειροειδές του 

πρόγραμμα (spiral curriculum), καθώς αυτό αναπτύσσεται τα παιδιά κτίζουν νέες ιδέες, επανερχόμενα σε 

αυτές που έχουν ήδη διαμορφώσει από πριν. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται η λεγόμενη αλληλουχία της 

μάθησης και τα παιδιά εξοικειώνονται με το να οδηγούνται στη σταδιακή απόκτηση γνώσεων. Τα παιδιά 

κινούνται από το απλό και συγκεκριμένο στο σύνθετο και αφηρημένο. Το γεγονός αυτό κάνει πιο έντονη 

την ανάγκη διδασκαλίας των διαφόρων θεμάτων από όσο γίνεται μικρότερη ηλικία, με την απαραίτητη 

προσαρμογή στην εκάστοτε μορφή σκέψης των παιδιών. Με βάση αυτή τη θεωρία, αναγνωρίζεται η 

σπουδαιότητα της επαφής, της ανάπτυξης και της κατανόησης των χωροχρονικών εννοιών, τουλάχιστον σε 

ορισμένο βαθμό, από την προσχολική κιόλας ηλικία.98 

Ένας ακόμη σύγχρονος ψυχολόγος, ο Paul Fraisse, μέσα από τις έρευνές του για το θέμα του χρόνου 

αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η αντίληψη και η εκτίμηση του χρόνου συνδέονται με την αντίληψη της 

διαδοχής, την αντίληψη της διάρκειας και τον χρονικό προσανατολισμό. Μάλιστα αυτούς τους τρεις 

παράγοντες τους παρουσιάζει ως τρία προβλήματα στα οποία δίνονται απαντήσεις μέσα από το βιολογικό 

και το ψυχολογικό επίπεδο του ανθρώπου. Όσον αφορά την αντίληψη της διαδοχής, είναι κάτι το οποίο δεν 

εξαρτάται μόνο από τη διαδοχή των γεγονότων αλλά και από τον τρόπο αντίληψής τους σε σχέση με τους  

φυσικούς, τους βιολογικούς και τους ψυχολογικούς παράγοντες που τον επηρεάζουν. Σχετικά με τη 

διάρκεια του χρόνου, η αντίληψή της τον αποσαφηνίζει και οδηγεί σε αναγκαίες εκτιμήσεις, οι οποίες 

συνδέονται με βιολογικούς παράγοντες. Τέλος, ο χρονικός προσανατολισμός ρυθμίζεται και προσδιορίζεται 

από τις φυσικές αλλαγές και τις σωματικές ανάγκες, δηλαδή τα εξωτερικά και τα εσωτερικά γεγονότα, οι 

δυσκολίες των οποίων ρυθμίζονται με την πάροδο της ηλικίας. Όσο αναπτύσσεται το παιδί, τόσο 

βελτιώνεται ο προσανατολισμός του στο χώρο και στον χρόνο.99 

Δύο πολλοί σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το πώς βιώνει ένα παιδί προσχολικής ηλικίας 

τις έννοιες του χώρου και του χρόνου, είναι το οικογενειακό και το σχολικό του περιβάλλον. Όσον αφορά 

                                                             
96Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 75. 
97Κρασανάκης (2003), ό.π., σελ. 250-256. 
98Στραταριδάκη – Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 57-58. 
99Κρασανάκης (1996), ό.π., σελ. 63-65. 
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το οικογενειακό του περιβάλλον, το παιδί είναι πλέον συνειδητό μέλος της οικογένειας και ενδιαφέρεται για 

όλα. Δεν είναι πλέον το άτομο που υπακούει απόλυτα σε όλα όσα του λένε οι γονείς του και τα υπόλοιπα 

μέλη της οικογένειάς του. Σταδιακά αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερα, επιθυμεί να εμπλέκεται σε όσα 

πιστεύει ότι αφορούν τον στενό κύκλο της οικογένειάς του, εκφράζει την γνώμη του και τις αντιρρήσεις 

του.100 

Η πρώτη κοινωνικού τύπου κλειστή ομάδα με την οποία έρχεται σε επαφή το παιδί, είναι η οικογένειά 

του.  Οι γονείς του λειτουργούν ως πρότυπο, ως τα πρόσωπα τα οποία μιμείται το παιδί και επιθυμεί να τους 

μοιάσει. Θεωρεί πως οι πράξεις τους είναι σωστές και καλές και για αυτό το λόγο πρέπει να κάνει το ίδιο. 

Θέλοντας να τους δείξει την αγάπη του και να τους ευχαριστήσει, τους μιμείται περιμένοντας να το 

επιβραβεύσουν. Για αυτούς τους λόγους, όσο οι γονείς του παιδιού επιδεικνύουν διάθεση για εκπαίδευση, 

τόσο το παιδί αναπτύσσει τον ψυχισμό του, αντιλαμβάνεται έννοιες, όπως ο χώρος και ο χρόνος και 

μαθαίνει να τις ξεχωρίζει, να τις αναλύει και να τις εντάσσει στον εσωτερικό του κόσμο. Επίσης, το 

σύστημα ζωής του παιδιού, οι ενασχολήσεις του και το καθημερινό του πρόγραμμα είναι αυτά που θα 

καθορίσουν την ψυχική του εξέλιξη. Όσο πιο στέρεοι δεσμοί δημιουργούνται με τους γονείς μέσα από τις 

διαδικασίες καλής επαφής των χρόνων που προηγήθηκαν, τόσο πιο ανεξάρτητο αισθάνεται το παιδί όταν 

βρίσκεται μόνο του, έξω από το οικογενειακό του περιβάλλον.101 

Όσα βιώνει το παιδί στο οικογενειακό του περιβάλλον, τα εκφράζει στον σχολικό του χώρο, δηλαδή στο 

νηπιαγωγείο και το αντίστροφο. Όσα δηλαδή βιώνει στο νηπιαγωγείο τα εκφράζει στο οικογενειακό του 

περιβάλλον. Ο ρόλος της/του νηπιαγωγού επεκτείνει και συμπληρώνει το ρόλο των γονέων. Το παιδί ζει σε 

ένα χώρο και σε έναν χρόνο που κινείται μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Στο νηπιαγωγείο 

προσφέρεται στο παιδί μια ενδιάμεση κατάσταση όπου δίνεται η δυνατότητα να συγκροτήσει την 

προσωπικότητά του, να ανακαλύψει τον εσωτερικό του εαυτό και την σχέση ανάμεσα στη φυσιολογική 

συμπεριφορά και στο όνειρο. Το παιχνίδι είναι το πλέον προσφιλές μέσο για την επίτευξη όλων αυτών.102 

Το παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει και ως αντικείμενο και ως δρώμενο στην επαφή των παιδιών με την 

έννοια του χρόνου. Με την χρήση ενός αντικειμένου τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αισθητοποιήσουν 

χρονικές διάρκειες και να κατανοήσουν τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητά 

τους. Επίσης μπορούν να εξασκηθούν στην χρονική εξέλιξη μιας ιστορίας βάζοντας στη σωστή σειρά τα 

κομμάτια που έχει χωριστεί η ιστορία. Ακόμη, με την χρήση του παιχνιδιού ως δρώμενο τα παιδιά 

καταφέρνουν να ενεργοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και να γνωρίσουν πρόσωπα, 

πλάσματα  και καταστάσεις άλλων εποχών. Μπορούν μάλιστα να προχωρήσουν στη σύγκρισή τους με το 

σήμερα και να προβληματιστούν πάνω σε όλα αυτά, διαμορφώνοντας και την προσωπική τους άποψη εκτός 

από τις γνώσεις που αποκτούν.103 

                                                             
100Θεοδωρόπουλος, Ι. Ε. Χρόνος και εκπαίδευση (Αθήνα: Βιβλιοεκδοτική Αναστασάκη, 1996), σελ. 170-171. 
101Θεοδωρόπουλος, ό. π., σελ. 169-170. 
102Θεοδωρόπουλος, ό. π., σελ. 173-174. 
103Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 76. 
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Η δραματοποίηση και το θεατρικό παιχνίδι είναι τα εργαλεία για να λειτουργήσει το παιχνίδι ως 

δρώμενο. Στην δραματοποίηση το πρόσωπο, ο χρόνος, ο χώρος και ο τρόπος αποτελούν τα στοιχεία – 

διαστάσεις της. Αυτά πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια και λεπτομέρειες σε κάθε θέμα, για να 

υπάρχει μια σωστή και όσο γίνεται πιο άρτια ροή. 104  Στο θεατρικό παιχνίδι, ως κύριο μέσο 

ευαισθητοποίησης και έκφρασης είναι το ίδιο το σώμα του παιδιού. Μέσα από τις ασκήσεις και τα παιχνίδια 

της σωματικής έκφρασης το παιδί μαθαίνει να παρατηρεί, να χαλαρώνει, να αυτοσυγκεντρώνεται, να έχει 

την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Επίσης, να διαφοροποιεί τη συμπεριφορά του, να βγει έξω από 

τους κανόνες συμπεριφοράς που το καθηλώνουν και του δεσμεύουν τη φαντασία.105 

Ένα ακόμη μέσο διδασκαλίας του χωροχρόνου στην προσχολική ηλικία, είναι το παραμύθι. Το παιδί 

αντιλαμβάνεται τις χωροχρονικές μετακινήσεις που συμβαίνουν μέσα σε ένα παραμύθι, τις αναλύει, τις 

ταξινομεί και τις βάζει σε διαδοχική σειρά. Αυτό προβάλλεται σταδιακά και στην χωροχρονική του 

αντίληψη σε σχέση με την πραγματική του ζωή. Επιπλέον, εκτός από την ανάγνωση παραμυθιών ή 

διαφόρων άλλων ιστοριών από τους μεγαλύτερους, και η αφήγηση προσωπικών εμπειριών και γεγονότων 

από τα ίδια τα παιδιά, συμβάλλει σημαντικά στην οργάνωση της έννοιας του χρόνου και του χώρου στην 

σκέψη τους. Τα παιδιά οδηγούνται από την οργάνωση του προσωπικού τους χρόνου και χώρου, στη 

ταξινόμηση της γενικότερης έννοιας του χρόνου  του χώρου, μέσα τους.106  

Επίσης, τα καθημερινά βιώματα του χρόνου των παιδιών τα οποία έχουν σχέση με την οικογένειά τους, 

με τον κόσμο των φυτών και των ζώων ή με τα διάφορα αντικείμενα, οφείλουν να τυγχάνουν από το 

δάσκαλο και τους μαθητές, την απαραίτητη ανάλυση και ερμηνεία τους σε σχέση με την χρονική τους 

διάσταση. Για παράδειγμα, η αλλαγή ενός φυτού στο πέρασμα των εποχών, η γέννηση ενός νέου παιδιού σε 

μια οικογένεια, η φθορά ενός οικήματος, ο μετασχηματισμός ενός πράγματος, παρουσιάζουν με 

παραστατικό τρόπο την σχέση τους με τον χρόνο. Τα παιδιά μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν 

το λεξιλόγιό τους χρησιμοποιώντας χρονικές εκφράσεις όπως τα παλιά τα χρόνια, κάποτε, σε ένα μήνα, του 

χρόνου, όταν γεννήθηκα, όταν έρθουν τα γενέθλιά μου κ.ά. Ακόμη, είναι σημαντικό να πραγματοποιείτε 

καθημερινά η ενασχόληση με το ημερολόγιο, η οποία θα μπορούσε να συνδυαστεί και με τη τήρηση ενός 

σχολικού ημερολόγιου με δραστηριότητες και συμβάντα. Τέλος, τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν τους 

τρόπους μέτρησης του χρόνου από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα, χρησιμοποιώντας προπλάσματα αυτών 

των οργάνων ή ακόμη και αυτούσια.107 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η παραδοσιακή και η μοντέρνα διδασκαλία της ιστορίας υποστηρίζουν και  

προωθούν τη σταδιακή προσέγγιση, μελέτη και εξοικείωση των μαθητών με τον χρόνο, προτού περάσουν 

στην καθαρά ιστορική τους εκπαίδευση.108 

 

                                                             
104‘Αλκηστις, ό.π., σελ. 59-61. 
105Κουρετζής Λ., (2008), ό. π., σελ. 247. 
106Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 75. 
107Σμυρναίος, ό.π., σελ. 114&117. 
108Σμυρναίος, ό.π., σελ. 114. 
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Ο ιστορικός χρόνος. 

 

Ο χρόνος είναι μια έννοια με πολλές όψεις. Υπάρχει ο ωρολογιακός χρόνος, ο εποχιακός, ο προσωπικός, 

ο ιστορικός και ο φανταστικός που αντιτίθεται στον πραγματικό. Η κατανόηση της ροής του και η 

ικανότητα μέτρησής του μπορούν να φανούν εάν κάποιος αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων γύρω από 

πραγματικά γεγονότα. Η κατάκτηση των χρονικών εννοιών θεωρείται προαπαιτούμενο κάποιων γνωστικών 

περιοχών, όπως η Ιστορία.109  

Ο παιδαγωγός και φιλόσοφος Ευάγγελος Παπανούτσος υποστηρίζει πως οι ιστορικοί στην προσπάθειά 

τους να ανακαλύψουν τους νόμους του ιστορικού γίγνεσθαι και να διαχωρίσουν τη ροή του χρόνου, 

χώρισαν την ιστορία σε εποχές, καιρούς και περιόδους, στρογγύλεψαν τη σειρά των γεγονότων και τα 

συναρμολόγησαν σε κλειστούς κύκλους.  Κάθε ιστορικό γεγονός όμως είναι από μόνο του μοναδικό και δεν 

επαναλαμβάνεται.110 

Σύμφωνα με τον Ζακ Λε Γκοφ, «ο ιστορικός οφείλει να σέβεται τον χρόνο, ο οποίος κάτω από διάφορες 

μορφές αποτελεί το υλικό της ιστορίας». Οι χρονικές εκτιμήσεις όμως λειτουργούν συνδυαστικά με άλλες 

εκτιμήσεις, δίνοντας το κατάλληλο νόημα σε κάθε γεγονός. Ο ιστορικός χρόνος εκφράζεται μέσα από τις 

αλλαγές που προκύπτουν από τις ανθρώπινες πράξεις, περιγράφοντάς τις μέσω της διαδοχής των 

γεγονότων, φανερώνοντας με αυτό τον τρόπο τα αίτια και τις συνθήκες που προκάλεσαν τα γεγονότα.111 

Οι αισθήσεις είναι το μέσο για να προσλάβει κανείς τα μηνύματα που προκύπτουν από τη μελέτη των 

γεγονότων της ιστορίας και σχετίζονται με πράγματα, πρόσωπα, αξίες, αντιλήψεις. Μέσω των αισθήσεων ο 

άνθρωπος από μικρή ηλικία μπορεί να αποκτήσει τις ευαισθησίες που θα τον κάνουν να κατανοήσει 

γενικότερα πράγματα της ύπαρξής του.112 Έρευνες μάλιστα έχουν αποδείξει ότι τα μικρά παιδιά αν και 

δυσκολεύονται να μάθουν και να κατανοήσουν τη συμβατική χρονολόγηση, μπορούν να αρχίσουν να 

αποκτούν μια αίσθηση, μια εικόνα και κάποιου είδους εξοικείωση με το παρελθόν, μέσα από κατάλληλα 

δομημένες δραστηριότητες.113  

Τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να τοποθετήσουν ένα γεγονός μέσα στον χρόνο με 

ακρίβεια ή να εντάξουν μια προσωπικότητα σε μια χρονική αλληλουχία. Ο χρονικός τους ορίζοντας έχει 

στενά πλαίσια και φτάνει μέχρι τους παππούδες τους. Για αυτό το λόγο σημαντικά πρόσωπα των 

παλιότερων εποχών με ιστορικό κύρος, όπως οι αρχαίοι ήρωες, οι πολεμιστές  των εθνικών επαναστάσεων 

κ.ά., θεωρούνται ως κάτι αδιανόητα μακρινό.114 Η απόκτηση της συνείδησης του χρόνου όμως αποτελεί 

έναν από τους κυριότερους στόχους του εκάστοτε Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Με βάση 

αυτόν τον στόχο η εξοικείωση των νηπίων στην κατανόηση της διαφοράς ανάμεσα στο παρόν και στο 

παρελθόν οφείλει να είναι συστηματική. Η διατύπωση λέξεων και φράσεων στην καθημερινότητά τους, 

                                                             
109Στραταριδάκη – Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 47-52. 
110Παπανούτσος, ό.π., σελ. 13. 
111Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 71. 
112Τσιαντούλη, ό.π., σελ. 72. 
113Στραταριδάκη – Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 47-52. 
114Σμυρναίος, ό.π., σελ. 113. 
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όπως «τώρα», «πριν», «τότε», «χθες», «σήμερα», «αύριο», «παλιά», «το χειμώνα», «το καλοκαίρι» και 

άλλες οι οποίες προσδιορίζουν τον χρόνο, συμβάλλουν στην αντίληψη της χρονικής συνέχειας.115  

Όσον αφορά τον ιστορικό χρόνο, τρεις είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να φτάσουν τα παιδιά στην 

κατάλληλη θέση κατανόησής του. Πρώτα να κατανοεί το παιδί χρονικές λέξεις και σύμβολα με τον τρόπο 

που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα, όπως «αύριο», «τώρα», «χθες», «πριν», αλλά και τις μέρες της 

εβδομάδας και τις ώρες του ρολογιού. Έπειτα, να είναι ικανό να συλλαμβάνει ένα οικουμενικό σχήμα 

χρόνου χρησιμοποιώντας τις χρονολογίες και τις ημερομηνίες που του αντιστοιχούν. Τέλος, να τοποθετεί τις 

εποχές στη σωστή σειρά και να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά τους στη ροή του χρόνου.116 Επιπλέον κάποιες 

πιο γενικές αλλά και απαραίτητες δεξιότητες για την πρόσληψη του ιστορικού χρόνου από τα παιδιά είναι η 

έννοια της χρονικής ακολουθίας ή της διαδοχής, η έννοια της χρονολόγησης και η διδασκαλία της, η έννοια 

της αλλαγής, η γλωσσική κατάκτηση και η εξάλειψη των εσφαλμένων αντιλήψεων των παιδιών για τον 

χρόνο.117 

Σημαντικό εργαλείο στη διδασκαλία του ιστορικού χρόνου για τα μικρά παιδιά είναι η λεγόμενη 

«γραμμή του χρόνου» η οποία είναι μια οριζόντια ευθεία γραμμή που δείχνει την πορεία του χρόνου από το 

παρελθόν στο μέλλον και κινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Μπορεί να πάρει διάφορες μορφές όπως 

να περιλαμβάνει απλώς λέξεις σαν το «πριν», το «τώρα» και το «μετά» ή να στηρίζεται στη διαδοχή 

γεγονότων ή να ασχολείται με την εξέλιξη κάποιου συγκεκριμένου θέματος στο πέρασμα του χρόνου. Τα 

θέματα μπορούν να προκύψουν είτε από την προσωπική ζωή των παιδιών, είτε από σημαντικά γεγονότα σε 

τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά τα οποία δεν έχουν αναπτύξει ακόμη τις 

ικανότητες της γραφής και της ανάγνωσης, η «γραμμή του χρόνου» μπορεί να κατασκευαστεί 

χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες με το θέμα εικόνες, ζωγραφιές ή σύμβολα.118 

Άλλο ένα εργαλείο αποτελούν και τα λεγόμενα «κουτιά του χρόνου» τα οποία λειτουργούν όπως η 

γραμμή του χρόνου, τοποθετώντας τα στη σειρά και έχοντας βάλει μέσα αντικείμενα και εικόνες σχετικά με 

τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται. Ενδεικτικά μέσα στα «κουτιά του χρόνου» μπορούν να μπουν 

αντικείμενα από τις εποχές που δηλώνουν διαφορετικές χρονικές περιόδους, σχέδια ενός αντικειμένου, ενός 

ενδύματος ή ενός κτιρίου, ώστε να φανούν οι διαφορές τους στο πέρασμα του χρόνου, αντικείμενα όπως 

εργαλεία, σκεύη, παιχνίδια, φτιαγμένα με διαφορετικά υλικά, σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη.119 

 

  

 

 

 

                                                             
115Τσιαντούλη, ό.π., 72. 
116Στραταριδάκη – Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 55. 
117Στραταριδάκη – Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 65-83. 
118Στραταριδάκη – Κυλάφη (2006), ό.π., σελ 60-63. 
119Στραταριδάκη – Κυλάφη (2006), ό.π., σελ 62-63. 
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Κεφάλαιο 2ο 

 

2.1. Προϊστορική Κρήτη - Μινωικός Πολιτισμός  

 

Η εποχή από την αρχαιότητα έως την αρχή των ιστορικών χρόνων, γύρω στο 1000 π.Χ., 

χαρακτηρίζεται ως η προϊστορική εποχή της Κρήτης, η οποία χωρίζεται σε δύο μεγάλες χρονικές περιόδους, 

την εποχή του Λίθου και την εποχή του Χαλκού. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε σύμφωνα με τη βασική ύλη 

την οποία χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για τον εξοπλισμό τους, το λίθο ή το χαλκό. Ο ίδιος διαχωρισμός 

ισχύει και για τις γειτονικές περιοχές της Κρήτης, δηλαδή τα νησιά του Αιγαίου και την ηπειρωτική 

Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή.120 

Η εποχή του Λίθου χωρίστηκε κι εκείνη στην Παλαιολιθική, στη Μεσολιθική και στη Νεολιθική. 

Περνώντας από τη Μεσολιθική στη Νεολιθική εποχή, εμφανίζονται σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα 

στην Κνωσό, τα πρώτα ίχνη ανθρώπου στην Κρήτη. Το γεγονός όμως αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη και 

παλαιότερων ευρημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Η περίοδος αυτή ονομάζεται 

Προκεραμική περίοδος, καθώς οι κάτοικοι αρχικά ήταν λιγοστοί και δεν είχαν αναπτύξει την κεραμική 

τέχνη. Χρησιμοποιούσαν ξύλινα σκεύη και ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, όπως 

δείχνουν τα ζωολογικά ευρήματα, τα οποία ήταν κυρίως οστά προβάτων, αιγών, χοίρων και βοοειδών. 

Επίσης, αν και δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για την ταφή των ενηλίκων, όπως νεκροταφεία, ανακαλύφθηκαν 

παιδικοί τάφοι, αποδεικνύοντας έτσι την ύπαρξη του εθίμου της ταφής ακόμη κι από αυτή την περίοδο.121 

Αργότερα, με την έναρξη της Νεολιθικής περιόδου εμφανίστηκε και η κεραμική τέχνη. Διάφορα 

στοιχεία δείχνουν την ανάπτυξη και επέκταση του συνοικισμού της Κνωσού και την ύπαρξη κάποιου 

οικοδομικού σχεδίου. Τα σπίτια είχαν κοινό προσανατολισμό και τα θεμέλια των τοίχων ήταν από σειρές 

λίθων, θέλοντας περισσότερο να ορίσουν τη θέση τους, παρά τη βάση τους. Οι τοίχοι και τα δάπεδα ήταν 

από πηλό, οι στέγες από κλαδιά επιχρισμένα με πηλό και σε διάφορα σημεία των δωματίων βρέθηκαν ίχνη 

φωτιάς. Η κεραμική εμφανίστηκε στα αγγεία, στα εδώλια, στη διακόσμηση και στις κατασκευές, με 

τρόπους που φανέρωσαν μια γρήγορη εξέλιξή της. Επιπλέον εμφανίστηκαν τα πρώτα ξύλινα αντικείμενα 

που συσχετίστηκαν με την υφαντική, ενώ δεν βρέθηκαν ευρήματα σχετικά με τα ταφικά έθιμα.122 Η λατρεία 

όμως της μεγάλης γυναικείας θεότητας, εμφανίζεται ήδη από αυτή την εποχή, με την ύπαρξη εδωλίων 

παχύσαρκης γυναικείας μορφής. Εδώλια τέτοιας μορφής έχουν βρεθεί και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, στην 

κυρίως Ελλάδα, στη Μικρά Ασία και στη Συρία.123 

Γύρω στα μέσα της Νεολιθικής περιόδου παρατηρείται για πρώτη φορά η εξάπλωση του πολιτισμού 

και έξω από τα σύνορα της Κνωσού, σε μέρη της Κρήτης όπως ο Κατσαμπάς και η Μητρόπολη. Στο 

                                                             
120Ν. Παναγιωτάκης, Κρήτη, Ιστορία και Πολιτισμός, (Κρήτη: Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης,    

1987, τόμος 1), σελ. 3. 
121Παναγιωτάκης, ό.π., σελ. 9-11. 
122Παναγιωτάκης, ό.π., σελ. 11-15. 
123Στ. Αλεξίου, Μινωικός Πολιτισμός, (6η εκδ., Ηράκλειο, 1980), σελ. 15. 
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τελευταίο κομμάτι της Νεολιθικής περιόδου, τη λεγόμενη Ύστερη Νεολιθική, η εξάπλωση αυτή έχει φτάσει 

σε όλο το νησί, γεγονός που αποδεικνύεται με διάφορα ευρήματα στη Φαιστό, σε σπήλαια αλλά και 

γενικότερα σε διάφορα μέρη από τη μια άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη και σε κοντινά μικρά νησιά όπως 

η Γαύδος και η Ντία. 124 

Με την εισαγωγή του χαλκού στην Κρήτη, έλαβε τέλος η εποχή του Λίθου και ξεκίνησε η δεύτερη 

χρονική περίοδος της προϊστορικής Κρήτης, η λεγόμενη εποχή του Χαλκού. Ο μινωικός πολιτισμός, ο 

προϊστορικός αυτός πολιτισμός της Κρήτης, ο οποίος ονομάστηκε έτσι από το Μίνωα το μυθικό βασιλιά της 

Κνωσού, θεωρείται ο σημαντικότερος από τους πολιτισμούς του ελληνικού χώρου κατά την περίοδο αυτή. 

Ήδη από τα τέλη της 4ης χιλιετίας π.Χ., θεωρείται ότι η Κρήτη δέχτηκε μια επαναστατική αλλαγή λόγω της 

άφιξης νέων εποικιστικών ομάδων από τη Δυτική Μικρά Ασία, μέσω των κυκλαδικών νησιών. Οι νέοι 

έποικοι εισήγαγαν τη μεταλλουργία και μαζί με τους πρώτους Μινωίτες, αποτέλεσαν τους δημιουργούς και 

φορείς του λαμπρού μινωικού πολιτισμού. Η 3η χιλιετία όμως αποτέλεσε εκείνη κατά την οποία γεννήθηκε, 

διαμορφώθηκε και άνθησε για πρώτη φορά αυτός ο πολιτισμός.125 Ο χαλκός χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή εργαλείων και όπλων, ενώ αναπτύχθηκαν περισσότερο από πριν η ναυτιλία και οι εξωτερικές 

σχέσεις με την Αίγυπτο, τη Μικρά Ασία, τη Συρία και τη Μεσοποταμία. Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε θετική 

και δεν ακύρωσε τον πρωτότυπο και αυτόχθων χαρακτήρα του μινωικού πολιτισμού.126 

 

Μύθοι, ανασκαφές, χρονολογικό σχήμα, μινωικά κέντρα. 

 

Ύστερα από ανασκαφές πολλών σημαντικών ανθρώπων, ο μινωικός πολιτισμός βγήκε ξανά στο φως 

και ανέδειξε τη δύναμη και το κύρος του. Επίσης, διασαφηνίστηκαν διάφοροι αρχαίοι μύθοι που 

συνδέονταν με τη μινωική Κρήτη, όπως ο μύθος του μινώταυρου και του λαβυρίνθου. Μάλιστα ενώ αρχικά 

είχε οριστεί ότι ο λαβύρινθος ήταν σε μια σπηλιά στην αρχαία πόλη της Γορτυνίας, στη νότια κεντρική 

Κρήτη, με την ανασκαφή του παλατιού της Κνωσού, αποκαλύφθηκε η ιστορική αλήθεια.127  

Για το κτίσιμο των ανακτόρων της Κνωσού, δημιουργήθηκε ο γνωστός αρχαιοελληνικός μύθος του 

Δαίδαλου και του Ίκαρου. Σύμφωνα με το μύθο, ο βασιλιάς Μίνωας θέλοντας να εδραιώσει τη φήμη του για 

τα πλούτη του και τη δύναμή του, αποφάσισε να κατασκευάσει ανάκτορα που θα ανταποκρίνονταν σε 

αυτήν. Κάλεσε λοιπόν τον ξακουστό τεχνίτη Δαίδαλο, να έρθει από την Αθήνα στην Κρήτη, για να τα 

φτιάξει. Ο Δαίδαλος τα κατάφερε, δημιουργώντας τα γνωστά υπέροχα ανάκτορα με τους πολλούς ορόφους 

και διαδρόμους, τα υπόγεια, τις στοές και φυσικά τον ξακουστό Λαβύρινθο, ένα υπόγειο κτίσμα με εύκολη 

είσοδο αλλά δύσκολη έξοδο, όπου ο Μίνωας είχε φυλακίσει το Μινώταυρο, το μυθικό τέρας με το κεφάλι 

                                                             
124Παναγιωτάκης, ό.π., σελ. 16. 
125Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό.π., σελ. 33. 
126Αλεξίου, ό. π., σελ. 18. 
127G. Vavouranakis, «Working on a Dream: The ‘Palace of Minos’ at Knossos in Archaeological Research, Heritage Protection 

and Daily Life» στο: Cultural History, (Εδιμβούργο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις, 2013), σελ. 214-215. 
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ταύρου και σώμα ανθρώπου.128 Αυτή είναι η εκδοχή του μύθου, η οποία προκαλεί έντονο ενδιαφέρον για να 

επισκεφτεί κανείς το παλάτι της Κνωσού και να δει από κοντά το χώρο του Λαβυρίνθου. Η πραγματική 

ερμηνεία όμως είναι ότι Λαβύρινθος δεν είναι μόνο ένα συγκεκριμένο μέρος, αλλά έτσι ονομάζονται οι 

χώροι των ανακτόρων στο σύνολό τους, λόγω της πολυσχιδούς τους διάταξης. Επίσης, Λαβύρινθος 

σημαίνει ο οίκος του λάβρυος, δηλαδή του διπλού πέλεκυ, του ιερού συμβόλου των μινωιτών.129 

Η Κνωσός αποτελούσε για πάνω από 300 χρόνια την έδρα του μυθικού βασιλιά Μίνωα και το 

κέντρο εξουσίας με τη μεγαλύτερη ισχύ στη μινωική Κρήτη. Οι συνθήκες που οδήγησαν στην πολιτιστική 

ακμή του μινωικού κόσμου ήταν πολλές. Οι βασικότερες ήταν η ειρήνη και η συνεργασία που διέκρινε τη 

σχέση μεταξύ των Κρητών ηγεμόνων και η οικονομία της Κρήτης, η οποία στηρίζονταν κυρίως στη 

βιοτεχνία και το εμπόριό της. Μάλιστα το κρητικό εμπόριο θεωρούνταν ισχυρότερο όλων στην ανατολική 

Μεσόγειο, ξεπερνώντας και το κυπριακό. Ο ίδιος ο Θουκυδίδης ανέφερε ότι ο βασιλιάς Μίνωας απέκτησε 

ισχυρό ναυτικό με το οποίο κυριάρχησε στα νησιά και ίδρυσε αποικίες στις οποίες έβαλε ως ηγεμόνες τα 

παιδιά του. Επιπλέον, πάταξε την πειρατεία και καρπώθηκε αποκλειστικά τους φόρους.130 Εκτός από το 

Θουκυδίδη και ο Ηρόδοτος ανέφερε ότι  ο βασιλιάς Μίνωας ήταν κυρίαρχος στις θάλασσες και ο ηγέτης 

του ναυτικού στο Αιγαίο. Με την πάροδο των χρόνων και την έρευνα γύρω από το μινωικό πολιτισμό, 

διατυπώθηκε η υπόθεση ότι ο βασιλιάς Μίνωας ήταν ένα μυθικό πλάσμα που σφράγισε με το όνομά του την 

περίοδο ακμής της Κνωσού.131 

Ο φιλάρχαιος Ηρακλειώτης έμπορος Μίνωας Καλοκαιρινός, το 1878, επιχείρησε μια μικρής 

εμβέλειας ανασκαφή, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα μέρος από τις αποθήκες του παλατιού. Επίσης, 

ταυτοποίησε την αίθουσα του θρόνου του βασιλιά Μίνωα. Δυστυχώς ο Μίνωας Καλοκαιρινός δεν κατάφερε 

να συνεχίσει τις ανασκαφές του εξαιτίας των αναταραχών που προέκυπταν από τη τουρκική διοίκηση στην 

Κρήτη, λόγω της προσπάθειας να αποσχιστεί το νησί από την Οθωμανική αυτοκρατορία και να ενταχθεί 

στο ελληνικό έθνος.132 

Ο Άγγλος αρχαιολόγος Άρθουρ Έβανς ήταν τελικά αυτός που μπόρεσε το 1900, να συνεχίσει τις 

ανασκαφές στην Κνωσό. Ακολουθώντας το όραμά του για την αποκάλυψη του μινωικού πολιτισμού πέρασε 

από διάφορα στάδια ανασκαφών και κατάφερε το 1930 να διαμορφώσει την Κνωσό ως έναν αρχαιολογικό 

χώρο, επισκέψιμο από τουρίστες. Επιπλέον με τη θέρμη του για την αποστολή του, προκάλεσε το 

ενδιαφέρον πολλών Ευρωπαίων διανοούμενων και καλλιτεχνών. Τα μινωικά μοτίβα βρήκαν τη θέση τους 

σε εκείνη την εποχή και επηρέασαν τις τέχνες, όπως τη ζωγραφική, το χειροτεχνικό τομέα όπως την 

χρυσοχοΐα αλλά και τη λογοτεχνία και το θέατρο. Ο μινωικός πολιτισμός με τα εκλεπτυσμένα, φιλειρηνικά, 

ανέμελα χαρακτηριστικά του, είχε προκαλέσει αναταραχή στο ευρωπαϊκό πνεύμα. Επίσης, ο Έβανς 

διατήρησε φιλική σχέση με τους κρητικούς πολίτες του νησιού, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν 

                                                             
128Γ. Κορναράκη, κ. ά., Ιστορία της Κρήτη, (Ηράκλειο: Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ηρακλείου, χ.χ.), σελ. 14. 
129Α. Βασιλάκης, Μινωική Κρήτη. Από το μύθο στην ιστορία, (Αθήνα: Αδάμ, 2001), σελ. 152. 
130Θ. Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, (Ηράκλειο, 1990), σελ. 26-28. 
131Vavouranakis, ό. π.,  σελ. 214-215. 
132Vavouranakis, ό. π.,  σελ. 215.  
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και να λειτουργήσουν μέσα σε πνεύμα αλληλοϋποστήριξης. Αυτό οδήγησε στην ίδρυση του αρχαιολογικού 

μουσείου Ηρακλείου, το οποίο φιλοξενούσε τα εκθέματα των ανασκαφών του Έβανς και μαζί με την 

Κνωσό έγιναν οι κιβωτοί του μινωικού κόσμου.133 

Η αρχική διαίρεση του χρονολογικού σχήματος της μινωικής Κρήτης, σύμφωνα με τον Έβανς, ήταν 

σε 3 μεγάλες περιόδους. Την Πρωτομινωική, (3400-2100 π.Χ.), τη Μεσομινωική (2100-1580 π.Χ.) και την 

Υστερομινωική (1580-1200 π.Χ.), όπου η μεγαλύτερη ακμή ήταν στις δύο τελευταίες. Αργότερα όμως 

προτάθηκε και επικράτησε ένα νέο χρονολογικό σχήμα, από τον καθηγητή Ν. Πλάτωνα, το οποίο 

στηρίχθηκε στους κύριους σταθμούς της ζωής των μινωικών ανακτόρων της Κνωσού και πήρε τις 

ονομασίες, Προανακτορική περίοδος (2600-2000 π.Χ.), Παλαιοανακτορική περίοδος (2000-1700 π.Χ.), 

Νεοανακτορική περίοδος (1700-1400 π.Χ.), Μετανακτορική περίοδος (1400-1100 π.Χ.).134 

Κατά τις περιόδους αυτές, ο μινωικός πολιτισμός έφτασε σε μεγάλη άνθηση και θεωρείται ο πρώτος 

πολιτισμός υψηλού επιπέδου και στον ευρωπαϊκό χώρο. Αν και περίπου το 1700 π.Χ. σημειώθηκε μια 

αιφνίδια καταστροφή των μινωικών ανακτόρων, μέσα σε λίγες δεκαετίες υπήρξε πλήρης ανάκαμψη και ο 

κρητικός πολιτισμός εισήλθε στην χρυσή εποχή του. Αυτό διήρκησε μέχρι περίπου το 1400 π.Χ. όπου με τη 

μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, ήρθε το τέλος της μινωικής αυτοκρατορίας λόγω της φυσικής 

καταστροφής και της εισβολής των Αχαιών από την Πελοπόννησο.135 

Εκτός από την Κνωσό, το οποίο αποτελούσε το δεσπόζον κέντρο της μινωικής Κρήτης με λιμάνια 

την αρχαία Αμνισό και τον Πόρο, ισχυρά ήταν και το κέντρο της Φαιστού στη Μεσσαρά με λιμάνι τον 

Κομμό, το κέντρο των Μαλίων του οποίου το αρχαίο όνομα δεν είναι γνωστό και το κέντρο της Ζάκρου στο 

ανατολικό άκρο της Κρήτης, το οποίο λόγω της θέσης του συνέδεε το νησί με την Αίγυπτο και την 

υπόλοιπη Ανατολή. Ένα πέμπτο ανάκτορο ήταν αυτό του Γαλατά που βρισκόταν κεντρικά της Κρήτης. 

Επιπλέον έχουν ανασκαφεί πολλοί μινωικοί οικισμοί, επαύλεις, αγροικίες, σπήλαια και ιερά όπου 

λατρεύονταν οι θεότητες, τάφοι και νεκροταφεία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανακαλύψεων βρίσκεται στο 

κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νησιού, κυρίως στα βόρεια παράλια καθώς τα νότια ήταν αρκετά 

απότομα και αφιλόξενα, χωρίς μεγάλα λιμάνια.136 Στις Αρχάνες, 15 χιλιόμετρα νότια της Κνωσού βρέθηκε 

ένα ανακτορικό συγκρότημα που λειτουργούσε ως η θερινή κατοικία των βασιλιάδων της Κνωσού. Επίσης, 

κοντά στη Φαιστό υπήρχε η «βασιλική έπαυλη» της Αγίας Τριάδας, η οποία χτίστηκε λίγο πριν το νέο 

ανάκτορο της Φαιστού και λειτούργησε ως το οικονομικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής, διατηρώντας 

συνδετικό ρόλο με την Κνωσό.137 

  

 

 

                                                             
133Vavouranakis, ό. π., σελ. 219-220. 
134Δετοράκης, ό. π., σελ. 21-22. 
135Δετοράκης, ό. π., σελ. 21&49. 
136Δετοράκης, ό. π., σελ. 16-21. 
137Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 85. 
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Η ακτινοβολία του μινωικού πολιτισμού τις περιόδους άνθησής του, έγινε αισθητή και έξω από τα 

σύνορα της Κρήτης, διαμορφώνοντας τη γνωστή «μινωική θαλασσοκρατία». Ακολουθεί αναλυτική 

παρουσίαση των στοιχείων της, τα οποία αντιπροσώπευαν τη μινωική κοινωνία και την ιδεολογία της και 

επηρέαζαν τη μινωική οικονομία. Συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στα μινωικά ανάκτορα, στο μινωικό 

ναυτικό με τις μινωικές αποικίες και τους εμπορικούς σταθμούς του, στη μινωική βιοτεχνία και στο 

εμπόριο, στη μινωική θρησκεία και στη μινωική γραφή. Επίσης, θα παρουσιαστεί και η μινωική τέχνη, στην 

οποία συγκαταλέγονταν η κεραμική και η αγγειογραφία, η λιθοτεχνία, η μεταλλοτεχνία, η πλαστική, η 

χρυσοχοΐα, η σφραγιδογλυφία και η ζωγραφική. Όσον αφορά τη ζωγραφική ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις 

τοιχογραφίες, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και του μινωικού οικισμού στη Θήρα.   
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2.2. Μινωική Θαλασσοκρατία 

 

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του μινωικού πολιτισμού που φανερώνει τη δύναμή του, είναι η 

κυριαρχία του στη θάλασσα μέσω του ισχυρού ναυτικού του και του περίφημου εμπορίου του. Ο 

αρχαιολόγος Σακελλαράκης Γιάννης, γνωστός για το έργο του σε σχέση με τις ανασκαφές της Μινωικής 

Κρήτης, χαρακτηρίζει τη μινωική θαλασσοκρατία, ως «περιλάλητη», χαρακτηρισμός ο οποίος αναδεικνύει 

την εμβέλεια, την έκταση και τη δύναμή της.  

Στο μινωικό, χρυσό, σφραγιστικό δαχτυλίδι, γνωστό ως το Δαχτυλίδι του Μίνωα, αναπαριστάνονται 

τρία επεισόδια της διέλευσης της θεάς των μινωιτών. Στο πρώτο είναι αιωρούμενη στον αέρα με 

μικροσκοπική μορφή, στο δεύτερο στη γη, όπου κάθεται σε κτιστό ιερό εποπτεύοντας δύο πράξεις 

δεντρολατρείας και στο τρίτο κωπηλατεί ή πηδαλιουχεί διαπλέοντας τη θάλασσα μέσα σε πλοιάριο που 

μεταφέρει ένα βαθμιδωτό ιερό. Στην τρίτη αυτή σκηνή, στο διάπλου της θάλασσας, διαφαίνονται με 

εικονογραφική μορφή όχι μόνο ο θρησκευτικός συμβολισμός αλλά και η πολιτική διάσταση της μινωικής 

ισχύος, μέσω της μινωικής θαλασσοκρατίας.138 

Σε τρία ακόμη ευρήματα του μινωικού πολιτισμού, αναπαριστώνται εικόνες σχετικές με τη 

θάλασσα. Ένα είναι το χρυσό δαχτυλίδι που βρέθηκε στην παραθαλάσσια περιοχή του Μόχλου Σητείας και 

στο οποίο εικονίζεται μια γυναικεία φιγούρα σε καθιστή στάση δίπλα σε ένα ιερό δέντρο μέσα σε ένα 

πλοιάριο με σχήμα ιππόκαμπου. Ένα άλλο είναι το χρυσό δαχτυλίδι που βρέθηκε στην παραθαλάσσια 

περιοχή της Αμνισού, όπου αριστοκρατικές φιγούρες επικοινωνούν με μια θεότητα που αιωρείται γύρω από 

ένα πλοίο. Ένα τρίτο εύρημα είναι η πέτρινη σφραγίδα που βρέθηκε σε μια μινωική έπαυλη στο 

Μακρύγιαλο Ιεράπετρας, στην οποία εικονίζεται μια γυναικεία μορφή μέσα σε ένα πλοιάριο, να αποδίδει 

χαιρετισμό σε ένα ιερό δέντρο. Επίσης, τα αντικείμενα αυτά λόγων των υλικών κατασκευής τους και των 

εικονογραφιών τους, μαρτυρούν το γεγονός ότι τα κατείχαν αριστοκράτες του μινωικού πολιτισμού, οι 

οποίοι ασχολούνταν με το θαλασσινό εμπόριο.139 

Προσπαθώντας κανείς να ερμηνεύσει αυτά τα ευρήματα και άλλα πολλά που έχουν βρεθεί κατά 

καιρούς, καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα με το Δαχτυλίδι του Μίνωα, για το πόσο ο μινωικός πολιτισμός 

έχει έναν έντονο ναυτικό και θαλασσοκρατικό χαρακτήρα. Αυτή η δύναμη που επιδεικνύουν οι μινωίτες στη 

θάλασσα, τους οδήγησε στο να επεκτείνουν τα σύνορά τους και να διαδώσουν την κουλτούρα τους σε 

περιοχές και έξω από την Κρήτη. Πάντα όμως στα θαλάσσια ταξίδια τους αποζητούσαν και είχαν κοντά 

τους τη δύναμη της θεάς φύσης, γεγονός που αποδεικνύεται από την ύπαρξη του συμβόλου του ιερού 

δέντρου σε όλα τα ευρήματα.140 

 

 

                                                             
138Ν. Δημοπούλου και Γ. Ρεθεμιωτάκης, Το δακτυλίδι του Μίνωα και τα μινωικά χρυσά δακτυλίδια,(Αθήνα: 2004), σελ. 18&24. 
139C. Tully, «Thalassocratic charms: trees, boats, women and the sea in Minoan glyptic art.» στο: Πεπραγμένα ΙΒ΄ Διεθνούς 

Κρητολογικού Συνεδρίου. (Ηράκλειο,  2016), σελ. 1-2.  
140 Tully, ό. π., σελ. 2. 



47 
 

Μινωικά ανάκτορα  

 

Οικονομία, κοινωνία, ιδεολογία. 

 

 Κατά την Προανακτορική περίοδο αρχίζει η άνθηση του μινωικού κόσμου, με τη μετανάστευση 

πληθυσμών από τα μικρασιατικά παράλια στην Κρήτη και τη διάδοση του χαλκού, φέρνοντας ραγδαία 

ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εμπορίου με την Ανατολή, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Πιο συγκεκριμένα, 

από την Κύπρο εισάγεται ο χαλκός, από την Αίγυπτο το χρυσάφι και από τις Κυκλάδες ο αργυρός και ο 

οψιδιανός. Τα πλοία τελειοποιούνται και η επικοινωνία με τα παράλια της Μεσογείου στην Ανατολή και 

στη Δύση γίνεται καλύτερη, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν τα μινωικά κέντρα των ανατολικών παραλίων της 

Κρήτης, τα οποία ήταν ανοικτά στις επιδράσει της Ανατολής.  Η ζωή των μινωιτών και η τέχνη, αν και 

βρίσκονται ακόμη σε χαμηλό επίπεδο καθώς τώρα αρχίζουν να χτίζονται σπίτια με καθορισμένο 

αρχιτεκτονικό σχέδιο και να εγκαταλείπονται οι σπηλιές, επηρεάζονται και εξελίσσονται. Μάλιστα 

απαντάται ένα από τα κυρίαρχα θέματα της μινωικής διακοσμητικής, η σπείρα.141 

 Αυτή την περίοδο η μεταλλοτεχνία γενικά και από αυτήν πιο ιδιαίτερα η χαλκουργία, θεωρούνται οι 

πιο σημαντικές δραστηριότητες των μινωιτών. Η τεχνική της κατεργασίας του χαλκού πρόσφερε σημαντική 

ανάπτυξη στο μινωικό πολιτισμό καθώς από το χαλκό άρχισαν να κατασκευάζονται όλα τα εργαλεία για τις 

διάφορες εργασίες, όπως η σφραγιδογλυφία, η μικροτεχνία και η λιθογραφία. Ακόμη, από το χαλκό αλλά 

και από τα υπόλοιπα μέταλλα άρχισαν να κατασκευάζονται και κοσμήματα τα οποία συχνά συνδυάζονταν 

με ημιπολύτιμες πέτρες. Εξαιτίας της έλλειψης πλούτου σε κοιτάσματα μετάλλου στην Κρήτη, θεωρείται 

ότι γίνονταν εισαγωγή των πρώτων υλών. Επίσης, λόγω της επαφής με τις άλλες περιοχές, οι κάτοικοι της 

Πρωτομινωικής Κρήτης γνώρισαν, έμαθαν και ανέπτυξαν ιδιαίτερα την ήδη προηγμένη τεχνολογία άλλων 

γειτονικών περιοχών. Οι τεχνικές τους ήταν ποικίλες και περίτεχνες, καθώς απαιτούσαν υψηλή γνώση, 

δεξιοτεχνία, φροντίδα και υπομονή όχι μόνο για την κατασκευή αλλά και για την διακόσμησή τους.142 

Κατά την Παλαιοανακτορική περίοδο, η πολιτιστική εξέλιξη είναι φανερή. Ο πληθυσμός έχει 

σημαντική αύξηση, το εμπόριο, η ναυτιλία και η οικονομία ακμάζουν και η ύπαιθρος είναι σχετικά 

ασφαλής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ζωής, οι οικισμοί εξελίσσονται γρήγορα σε όλο το νησί και πολλοί από 

αυτούς αποκτούν τα βασικά στοιχεία οργάνωσης που χρειάζεται μια πόλη.143 Τότε είναι που στο κέντρο των 

σημαντικότερων μινωικών πόλεων, ιδρύθηκαν τα μεγάλα ανακτορικά συγκροτήματα της Κνωσού, της 

Φαιστού, και των Μαλίων, καθώς και κάποια μικρότερα, όπως της Ζάκρου και του Γαλατά, για να 

στεγάζουν καθημερινές και επίσημες λειτουργίες, διοικητικές και θρησκευτικές. Η μινωική αρχιτεκτονική 

διατηρώντας το σεβασμό της προς τη φύση και την απλότητα της παράδοσής της, έφτιαξε τα θεμέλια των 

                                                             
141Δετοράκης, ό.π., σελ. 23-26. 
142Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη και Γ. Σακελλαράκης, «Νεολιθική και Μινωική Κρήτη» στο: Κρήτη: Ιστορία και πολιτισμός,  

επιμ. Ν. Παναγιωτάκης, (Κρήτη: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 1987, τόμος 1), σελ. 33-36. 
143Ελ. Τσακανίκα – Θεοχάρη, Ο δομικός ρόλος του ξύλου στην τοιχοποιία των ανακτορικού τύπου κτιρίων της μινωικής Κρήτης, 

(Αθήνα, 2006, τόμος 1) σελ. 26.  
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ανακτόρων με ευταξία, χωρίς να υπερβάλλει στον όγκο του κλειστού μέρους και να επιβάλλονται στο 

φυσικό τοπίο. Οι αυλές τους μάλιστα λειτουργούσαν συμπληρωματικά με τον κτισμένο χώρο. 144  Πιο 

συγκεκριμένα, υπήρχε μια μεγάλη κεντρική αυλή όπου πραγματοποιούνταν δημόσιες συγκεντρώσεις, 

εορτές, τελετουργίες και θεατρικές εκδηλώσεις αλλά και μια μικρότερη δυτικά του ανακτόρου, όπου 

χρησίμευε ως η είσοδος των επισκεπτών. Επίσης, τα ανάκτορα αν και ήταν πολυώροφα και με πολύπλοκα 

κτίρια, δεν είχαν τείχη. Είχαν όμως δίκτυο ύδρευσης που τους παρείχε πόσιμο νερό και δίκτυο αποχέτευσης 

με κατεύθυνση προς τη θάλασσα.145  

Στην Παλαιοανακτορική περίοδο, το πολιτικό σύστημα των μινωιτών χαρακτηρίστηκε ως 

θρησκειοκρατικό, καθώς οι ηγεμόνες αντλούσαν την εξουσία τους από τη θεότητα που λάτρευαν, 

προσδίδοντας έτσι και το αντίστοιχο σεβασμό στους θεϊκούς νόμους που διαμόρφωναν. Εκπρόσωπος της 

θεότητας και των ανακτόρων ήταν ο βασιλιάς που κατοικούσε σε αυτά, ενώ τα προϊόντα που προορίζονταν 

για προσφορά στη θεότητα μαζεύονταν σε αποθηκευτικούς χώρους στα ανάκτορα και τα έπαιρνε η 

βασιλική οικογένεια. Ένα ιεραρχημένο κοινωνικό σύστημα είχε αναπτυχθεί με πρώτο στη βαθμίδα το 

βασιλιά και τους ευγενείς, έπειτα το ιερατείο και τελευταίο το λαό. Η ρύθμιση των διακοινοτικών 

υποθέσεων γινόταν μέσα σε πλαίσια συνεργασίας.146  

Η ύπαρξη όλων αυτών των ανακτόρων είχε ως προϋπόθεση την πραγματοποίηση σημαντικών και 

δύσκολων έργων, όπως για παράδειγμα η ισοπέδωση των λόφων στην Κνωσό και στη Φαιστό για να 

μπορέσουν να ανεγερθούν στις ισοπεδωμένες εκτάσεις τα εκεί ανάκτορα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι 

η μινωική κοινωνία είχε προβεί σε έναν καταμερισμό εργασίας με μια μεγάλη, οργανωμένη και 

πειθαρχημένη εργατική τάξη, φανερώνοντας την επιρροή της από το σύστημα δουλείας των ανατολικών 

λαών. Μαρτυρίες για την ύπαρξη δούλων βρέθηκαν σε πινακίδες της Νεοανακτορικής εποχής αλλά στοιχεία 

για την ανάπτυξη του συστήματος αυτού, υπάρχουν ήδη από την Παλαιοανακτορική περίοδο.147   

Αν και τα παλαιά ανάκτορα καταστράφηκαν από σεισμό γύρω στο 1700 π.Χ., οι μινωίτες έχτισαν  

άλλα στις ίδιες θέσεις. Για αυτό το λόγο οι πληροφορίες που προήλθαν από τα ανασκαφικά δεδομένα για τα 

Παλαιά ανάκτορα ήταν τμηματικές. Το ανάκτορο των Μαλίων είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει την 

πληρέστερη εικόνα για την στενή σχέση πόλεων και ανακτόρων. Η οικοδόμηση των νέων ανακτόρων, 

κήρυξε την έναρξη της λεγόμενης Νεοανακτορικής εποχής κατά τον Ν. Πλάτωνα ή της «χρυσής εποχής» 

κατά τον Evans. Μια εποχή σχετικής ειρήνης και ευημερίας, με κύρια χαρακτηριστικά τη διάδοση της 

γραφής (Γραμμική Α΄) και του ανακτορικού τρόπου ζωής. Η περίοδος αυτή προάσπισε την γλωσσική και 

θρησκευτική ενότητα σε όλο το νησί κι έναν υψηλό βαθμό διοικητικής οργάνωσης.148 

Οι αρχιτέκτονες που ανέλαβαν να φτιάξουν τα νέα σχέδια είχαν ως κύριο στόχο τη διαμόρφωση των 

απαραίτητων χώρων για την κατάλληλη εξυπηρέτηση των αναγκών του ανακτόρου. Πιο συγκεκριμένα, όλα 

                                                             
144Χρυσουλάκη, ό. π., σελ. 152. 
145Κορναράκη, ό. π., σελ. 17-18. 
146Βασιλάκης, ό. π., σελ. 126-128. 
147Αλεξίου, ό. π., σελ. 27. 
148Τσακανίκα – Θεοχάρη, ό.π., σελ. 26. 
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τα ανάκτορα αποτελούνταν από μεγάλες εκτάσεις. Της Ζάκρου ήταν 8 στρέμματα, της Φαιστού και των 

Μαλίων ήταν 9, ενώ της Κνωσού έφταναν τα 22. Επίσης, όλα είχαν από 2 έως 5 ορόφους, ενώ η σύνθεση 

των χώρων αλλά και των όγκων ήταν λαβυρινθώδης. Ακόμη, η κεντρική αυλή σε όλα λειτουργούσε ως το 

κέντρο για την οργάνωση των υπόλοιπων κτηριακών συγκροτημάτων προς όλες τις κατευθύνσεις, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον αερισμό και το φωτισμό τους, Υπήρχαν όμως και άλλες ανοικτές, μικρές 

και μεγάλες αυλές. Η δυτική είχε ένα σημαντικό ρόλο, καθώς αυτή ήταν η κύρια είσοδος και εκεί 

πραγματοποιούνταν οι επίσημες τελετές και γιορτές. Ο προσανατολισμός των ανακτόρων ήταν από το βορά 

προς το νότο και η διακόσμησή τους είχε γίνει με τις γνωστές τοιχογραφίες τους. Οι αποθήκες τους είχαν 

οργανωθεί σύμφωνα με τον προορισμό των αγαθών που φιλοξενούσαν. Παρά τα τόσα κοινά στοιχεία τους 

όμως, κάθε ανάκτορο κράτησε τη δική του φυσιογνωμία, σύμφωνα με το τόπο που βρίσκονταν και τον 

προορισμό του.149 

Γύρω από τα ανάκτορα αναπτύχθηκαν οι πόλεις, οι οποίες έχουν συγκροτημένο πολεοδομικό 

σχεδιασμό με οικοδομικά τετράγωνα και λιθόστρωτους δρόμους που κατευθύνονται στα ανάκτορα και στα 

λιμάνια. Τα αστικά σπίτια, τα οποία λέγονταν και μέγαρα, ήταν διώροφα ή πολυώροφα, με μεγάλες 

αίθουσες, πολλές πόρτες, κλιμακοστάσια και φωταγωγούς, διακοσμημένα με τοιχογραφίες. Η  κατασκευή 

τους ήταν ανάλογη με την σχέση που είχαν οι ιδιοκτήτες τους με την ανακτορική ιεραρχία. Συνήθως ήταν 

τα σπίτια των ανακτορικών αξιωματούχων και του ιερατείου. Υπήρχαν όμως και οικισμοί, όπου τα σπίτια 

ήταν μικρότερα, ισόγεια ή διώροφα με ένα μεγαλύτερο δωμάτιο. Σε κάποιους οικισμούς μάλιστα, 

συγκροτούνταν οικοδομικά τετράγωνα με ευθύγραμμους τεμνόμενους δρόμους.150 

Την ίδια εποχή χτίστηκαν και οι λεγόμενες επαύλεις, οι οποίες ήταν μεμονωμένα κτίρια σε διάφορες 

περιοχές ή ενταγμένες σε μικρούς οικισμούς. Είχαν ευρύχωρες αίθουσες με μεγάλους αποθηκευτικούς 

χώρους και τον έλεγχο και τη διαχείριση της παραγωγής της υπαίθρου. Επίσης, ασκούσαν και διοικητικά 

καθήκοντα, γεγονός που αποδεικνύεται από την εύρεση πήλινων σφραγισμάτων και πινακίδων της 

Γραμμικής Α΄. Κάποιες επαύλεις λειτουργούσαν ως αγρεπαύλεις για την εκμετάλλευση γεωργικών 

περιοχών, σχετικές κυρίως με την παραγωγή των αμπελιών και των ελαιόδεντρων. Άλλες βρίσκονταν σε 

ορεινά μέρη για την εκμετάλλευση της κτηνοτροφίας και της δασικής ξυλείας κι άλλες σε παραθαλάσσια 

μέρη ως εμπορικοί σταθμοί.151 

Τα βασικά δομικά υλικά στην οικοδομική των κτιρίων και στις κατασκευαστικές τεχνικές στην 

μινωική αρχιτεκτονική, ήταν η πέτρα, (ακατέργαστη, πελεκητή, λαξευτή, ή ημιλαξευτή), το ξύλο και ο 

πηλός (με την μορφή ωμόπλινθων, πηλοδομών ή συνδετικών κονιαμάτων). Ο ασβέστης χρησιμοποιήθηκε 

μόνο στο σφράγισμα των αρμών και στη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών, όπως τα επιχρίσματα και τα 

                                                             
149Βασιλάκης, ό. π., σελ. 153-157. 
150Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 78. 
151Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 78-81. 
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δάπεδα. Τα υλικά ήταν κυρίως ντόπια και βρίσκονταν σε κοντινές αποστάσεις από τα κτίρια που 

κατασκευάζονταν.152 

Ο κυκλαδικός πολιτισμός ο οποίος άκμαζε κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, έχει παρακμάσει, 

αφήνοντας το χώρο στο μινωικό πολιτισμό να αναδειχθεί μέσα από μια ανανεωτική τάση. Οι θαλασσοπόροι 

του μινωικού πολιτισμού επιδεικνύουν δύναμη και τόλμη και τα ανάκτορα διαμορφώνονται σε κέντρα 

εξουσίας με πρωτοφανή καλλιτεχνική δραστηριότητα.153 

Τα μινωικά ανάκτορα, σε αντίθεση με τις ιδιωτικές οικίες, λόγω της σύνθετης μορφής εξουσίας που 

συγκεντρώνονταν στα χέρια του βασιλιά είχαν οργανωθεί σε μια πιο σύνθετη μορφή. Άλλωστε ο βασιλιάς 

εκτός από ηγέτης της εκάστοτε κοινωνίας είχε και θρησκευτικά καθήκοντα. Σε μεγάλα στρέμματα γης ήταν 

εγκατεστημένοι το ιερατείο και οι διοικητικοί υπάλληλοι. Οι πρώτοι τελούσαν τις θρησκευτικές λειτουργίες 

και τις εποχιακές τελετές που είχαν και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και υποδέχονταν τους ξένους πρεσβευτές. 

Οι δεύτεροι ασχολούνταν με τον έλεγχο του εμπορίου, τη συγκέντρωση, τη φύλαξη και την εξαγωγή των 

αγαθών, την οικονομία και γενικότερα την παραγωγή. Επιπλέον υπήρχαν διάφορα εργαστήρια όπως 

σφραγιδογλυφίας, κεραμικής, λιθοτεχνίας, υφαντικής, όπου οι επιδέξιοι μινωίτες τεχνίτες δούλευαν τις 

εισαγόμενες πρώτες ύλες για να κατασκευάσουν τα φημισμένα μέχρι τις αγορές του εξωτερικού, μινωικά 

τεχνουργήματά τους. Όλες οι δραστηριότητες παρακολουθούνταν και οργανώνονταν από κάποιο σύστημα 

γραφειοκρατίας, γεγονός που αποδεικνύεται από τη διαμόρφωση και την υιοθέτηση της ιερογλυφικής και 

της Γραμμικής Α΄ γραφής. Ο υψηλός αυτός έλεγχος γινόταν στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, στα μινωικά 

κέντρα που βρίσκονταν μακριά από την περιφέρεια και στην επικοινωνία με τους γύρω λαούς.154 

 Η δημιουργία των μεγάλων ανακτόρων συγκεντρώνοντας με αυτό τον τρόπο τη δύναμη στα χέρια 

ενός ηγέτη, ενός ανώτατου άρχοντα, ήταν μια μεγάλη ανάγκη που δημιουργήθηκε, σχεδόν επιβλήθηκε, για 

την καλύτερη οργάνωση του κράτους. Άλλωστε οι υπερπόντιες εκστρατείες των μινωιτών δεν θα 

μπορούσαν να οργανωθούν μόνο από μικρούς τοπικούς άρχοντες. Χρειάζονταν μια ισχυρή κεντρική 

εξουσία, η οποία προερχόταν από τα ανάκτορα. Σημαντική ήταν και η συμβολή της ξακουστής ειρήνης 

μεταξύ των μινωικών κέντρων, η οποία βοήθησε με ουσιαστικό τρόπο στην υγιή ανάπτυξη του μινωικού 

πολιτισμού.155  Χαρακτηριστικό στοιχείο της ειρήνης αυτής ήταν οι ανοχύρωτοι μινωικοί οικισμοί που 

υπήρχαν σ’ όλη την εποχή του Χαλκού, εκτός από κάποιες σπάνιες περιπτώσεις σε ιερά και τεμένη. Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη ναυτική δύναμη που φύλαγε αδιάκοπα το νησί της Κρήτης, ήταν που 

ώθησαν τον Εvans να διατυπώσει τη θεωρία της «PaxMinoica». Μια θεωρία πολιτικής φύσεως και όχι 

μόνο, η οποία υποστηρίχτηκε πολύ στο παρελθόν αλλά σήμερα αμφισβητείται από πολλούς.156   

 Μέσα από τη μελέτη διαφόρων ευρημάτων διαμορφώθηκε η άποψη για ύπαρξη συγκροτημένων 

στρατιωτικών σωμάτων και τάξης πολεμιστών. Ξίφη και εγχειρίδια, δηλαδή δίκοπα μαχαίρια, έχουν βρεθεί 

                                                             
152Τσακανίκα – Θεοχάρη, ό. π., σελ. 30.  
153Σαπουνά-Σακελλαράκη και Σακελλαράκης, ό. π., σελ. 47. 
154Σαπουνά-Σακελλαράκη και Σακελλαράκης, ό. π., σελ. 55&67. 
155Σαπουνά-Σακελλαράκη και Σακελλαράκης ό. π., σελ. 51. 
156Τσακανίκα – Θεοχάρη, ό. π., σελ. 25. 



51 
 

σε διάφορα μέρη της Κρήτης, όπως στον Πόρο, στα Μάλια, στα ανεμοσπήλια Αρχανών και στο σπήλαιο 

Αρκαλοχωρίου, τα οποία είχαν χρηστική αξία αλλά ερμηνεύτηκαν και ως σύμβολα ισχύς, εξουσίας και 

κοινωνικού κύρους. Από τις αρχές της 3ης χιλιετίας, στον Πόρο βρέθηκαν μήτρες χύτευσης και στους 

πρωτομινωικούς τάφους εκατοντάδες εγχειρίδια, χάλκινα και ασημένια. Με την ανάπτυξη του ανακτορικού 

συστήματος εξουσίας όμως, τα ξίφη έγιναν μεγαλύτερα και πολυτελέστερα και οι λαβές τους 

κατασκευάζονταν και με άλλα υλικά, όπως χρυσό και ελεφαντόδοντο. Αυτά φυσικά δεν χρησιμοποιούνταν 

ως όπλα πολέμου αλλά για να επιδεικνύουν οι άρχοντες της νεοανακτορικής ελίτ, τη δύναμη, την ισχύ και 

την εξουσία τους. Στα χρηστικά όπλα βρέθηκαν εγχάρακτες εικόνες αγριόχοιρων, ενώ πολλά αναθηματικά 

εγχειρίδια και μακριά ξίφη αποδόθηκαν ως αφιερώματα σε μια θεότητα πολέμου. Επιπλέον, στη μινωική 

πόλη της Θήρας, βρέθηκε τοιχογραφία που απεικόνιζε μια ομάδα λογχοφόρων πολεμιστών με μεγάλες 

οκτώσχημες και μικρότερες ορθογώνιες ασπίδες. Συνοψίζοντας, το πολιτικοκοινωνικό καθεστώς, το 

οικονομικό σύστημα δραστηριοτήτων και οι εμπορικοί σταθμοί των μινωιτών, φαίνεται ότι έπρεπε να 

προστατευτούν με πραγματικά όπλα και πολεμιστές, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους. Η 

«PaxMinoica» μπαίνει πλέον σε μια διαφορετική βάση, όπου οι ειρηνικές συνθήκες εξασφαλίζονται με 

βάση την πολεμική ισχύ.157 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
157Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 199-200. 
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Μινωικό ναυτικό, αποικίες και εμπορικοί σταθμοί. 

  

Οι μετακινήσεις των πολιτισμών μέσω των ατόμων τους, των φορέων τους και των προϊόντων 

παραγωγής τους, πέρα από τα γεωγραφικά τους όρια, ονομάζεται πολιτισμική κινητικότητα. Με αυτό τον 

τρόπο οι πολιτισμοί πραγματοποιούν συναντήσεις και ανταλλαγές των κοσμοαντιλήψεων και των 

χαρακτηριστικών τους. Οι λόγοι αυτών των μετακινήσεων μπορεί να είναι το εμπόριο, η οικονομία, η 

μετανάστευση, ο πόλεμος, η ανάγκη για πρώτες ύλες και η γνωριμία με νέες τεχνογνωσίες. Η μορφή που 

έχουν αυτές οι συναλλαγές και η έκβασή τους, διαμορφώνουν τους όρους κάλυψης αυτών των αναγκών και 

προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για την ανάμειξη των πολιτισμικών ομάδων. Μπορεί η Κρήτη ως νησί, 

να πρόσφερε αυτονομία και ασφάλεια, λόγω του ότι δεν ενώνεται γεωγραφικά με την υπόλοιπη ηπειρωτική 

χώρα, ταυτόχρονα όμως δημιουργούσε έντονα στους μινωίτες την ανάγκη να κινούνται εκτός νησιού για να 

αποκτήσουν την υλική και κοινωνική τους ευημερία. 158 

Στη Νεοανακτορική περίοδο, φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι το μινωικό κράτος στηρίζεται στην 

κυριαρχία των θαλασσών. Η εξάπλωση του μινωικού πολιτισμού δε θα μπορούσε να γίνει χωρίς την 

οργάνωση του ναυτικού. Λιμενικοί οικισμοί και εγκαταστάσεις αναπτύσσονται για τη διευκόλυνση της 

ναυσιπλοΐας και των εμπορικών συναλλαγών κυρίως με την ανατολική Μεσόγειο. Από την Κάτω Ζάκρο, η 

Κρήτη συνδέεται με την Αίγυπτο, την Κύπρο και τη Συρία. Άλλα ναυτικά κέντρα είναι το Παλαίκαστρο, ο 

Μόχλος, τα Γουρνιά, η Αμνισός, ο Κατσαμπάς, ο Κομμός, τα Μάταλα και η Ψείρα (το νησί). Επίσης για το 

εμπόριο με τη δυτική Μεσόγειο χρησιμοποιούνταν το λιμάνι της Σούδας.159  

 Ενώ οι πλούσιοι αστοί κατοικούσαν στις πόλεις, οι ναυτικοί έμεναν στα λιμάνια για να κινούν το 

εμπόριο. Κοντά στα μινωικά λιμάνια υπήρχαν μικρά ναυπηγεία με τις αποβάθρες τους και τις δεξαμενές 

επισκευής. Κάθε μεγάλη πόλη διέθετε τα λεγόμενα αραξοβόλια ή όρμους, συνήθως στις εκβολές κάποιου 

ποταμού ή από τη μια και την άλλη πλευρά ενός ακρωτηρίου. Οι ναυτικοί εκεί είχαν τη δυνατότητα να 

ανεφοδιαστούν με γλυκό νερό και τρόφιμα και να προφυλαχτούν από το δυνατό άνεμο. Οι εργαζόμενοι στο 

λιμάνι είχαν καταμερίσει τις εργασίες και είχαν αποκτήσει υψηλό επίπεδο ειδίκευσης. Ξυλουργοί, 

μαραγκοί, κατασκευαστές σχοινιών, αρμένων του πλοίου, διχτυών και πανιών, ζωγράφοι, λιθοξόοι για τις 

άγκυρες. Η συναρμολόγηση των πλοίων γινόταν με ξύλινες σφήνες καθώς ο ορείχαλκος ήταν ακριβός. Για 

τον εξοπλισμό, τις τροχαλίες, τα καμάκια, τους γάντζους, τα δοχεία, χρησιμοποιούνταν μέταλλο.160 

 Σε όλες τις χρονικές περιόδους του μινωικού πολιτισμού, για να υπάρχει έλεγχος των θαλάσσιων 

δρόμων, είχαν οργανωθεί μινωικές αποικίες σε σημαντικές θέσεις των μεσογειακών παραλίων, όπως στα 

νησιά του Αιγαίου και στα μικρασιατικά παράλια.  Μάλιστα πολλές αρχαίες παραθαλάσσιες αποικίες είχαν 

το όνομα του βασιλιά Μίνωα, γεγονός που αποδείκνυε την εξάπλωση της μινωικής κυριαρχίας. 

                                                             
158Αντ. Βρατσάλης - Παντελαίος, «Η πολιτισμική κινητικότητα ως παράγοντας κοινωνικής, πολιτικής και ιδεολογικής 

διαμόρφωσης. Η περίπτωση της μινωικής Κρήτης.» στο: Πεπραγμένα ΙΒ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, (Ηράκλειο, 2016),  

σελ. 2-7. 
159Δετοράκης, ό. π., σελ. 37-38. 
160 Π. Φωρ, Η καθημερινή ζωή στην Κρήτη την Μινωική εποχή, Μτφ. Ελ. Ι. Αγγέλου, (Θεσσαλονίκη: Ωκεανίς, 1976),                

σελ. 257-258. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα του μεγέθους της εξάπλωσης αυτής θεωρούνται οι αρχαίοι μύθοι για τις 

εκστρατείες και το τέλος του Μίνωα στη Σικελία.161 Επίσης, σύμφωνα με τη μυθολογία, οι αδελφοί του 

Μίνωα Ραδάμανθυς και Σαρπηδών, ίδρυσαν διάφορες αποικίες. Ο Ραδάμανθυς στις Κυκλάδες και άλλα 

νησιά του Αιγαίου, καθιερώνοντας την ισονομία και ο Σαρπηδών στη Λυκία. Ακόμη, πολλοί κρητικοί 

ήρωες έκαναν το ίδιο, όπως ο Στάφυλος στην Σκόπελο, ο Οινοπίων στη Χίο, ο Άνιος στη Νάξο, ο Ευάνθης 

στη Θάσο, ο Μεμβλίαρος στη Θήρα, ο Κάδμος στη Θήβα, ο Αλθαιμένης στη Ρόδο.162 

Ο όρος αποικία έχει διαχωριστεί σε τρία είδη με τις ονομασίες αποικίες, εμπορεία και 

προτεκτοράτα. Στις αποικίες χαρακτηριστικό είναι ότι οι άποικοι εγκαθίσταντο σε έναν ακατοίκητο τόπο ο 

οποίος εξελισσόταν αργότερα σε περιφερειακό κέντρο της μητρόπολης. Στα εμπορεία οι άποικοι 

εγκαθίσταντο μέσα ή δίπλα σε γηγενή πληθυσμό για καθαρά οικονομικούς λόγους. Στα προτεκτοράτα η 

εδαφική περιοχή είναι κάτω από την οικονομική και πολιτική επικυριαρχία των μινωιτών.163 Οι εξωκρητικοί 

μινωικοί οικισμοί χαρακτηρίζονταν ως μικροί σταθμοί στρατηγικής ή εμπορικής σημασίας, κάτι που 

επιβεβαιώνεται από την απουσία επιθετικών όπλων.164 

Μετά από ανασκαφές και έρευνες στο νότιο Αιγαίο, βρέθηκαν ανακαλύψεις διαφόρων ειδών για την 

παρουσία και την επιρροή του μινωικού πολιτισμού. Συγκεκριμένα στις Κυκλάδες, ο υλικός και ο 

θρησκευτικός τομέας, η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική έχουν επηρεαστεί αρκετά, ενώ σποραδικά έχουν 

βρεθεί και σύμβολα της Γραμμικής Α΄ γραφής. Επίσης, στα Κύθηρα και στα Δωδεκάνησα οι μινωίτες είχαν 

δυναμική πολιτική και πολιτισμική παρουσία. Μάλιστα οι αποικίες στα Δωδεκάνησα πρόσφεραν πρόσβαση 

προς τη Μικρά Ασία και την Εγγύς Ανατολή. Ξεχωριστή όμως ήταν η σχέση των μινωιτών με τρία μεγάλα 

κέντρα του νότιου Αιγαίου, τη Θήρα, τη Μήλο και την Κέα. Σε αυτά τα μέρη υπήρχαν ολόκληρες πόλεις οι 

οποίες άκμαζαν και συνέβαλαν στη διεκπεραίωση των εμπορικών υποθέσεών της Κρήτης. Η Θήρα ήταν 

πάνω στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων δρόμων του Αιγαίου, η Μήλος αποτελούσε σταθμό προς την 

Αργολίδα και μέρος παραγωγής οψιανού και η Κέα γειτόνευε με τα μεταλλεία του Λαυρίου.165 

Η Κρήτη άσκησε επιρροή και στην Πελοπόννησο, στο μυκηναικό κόσμο, όχι μέσω των 

κατακτήσεων της αλλά μέσω αμοιβαίων σχέσεων. Οι σχέσεις αυτές στηρίζονταν κυρίως στο εμπόριο που 

είχε αναπτυχθεί μεταξύ των δύο περιοχών και σε γάμους που συνάπτονταν ανάμεσα σε άρχοντες της 

Κρήτης και σε τοπικούς Αχαιούς πρίγκιπες της Πελοποννήσου.166 Την ίδια τακτική ακολουθούσαν και οι 

ηγεμόνες της Ανατολής και της Αιγύπτου με άλλους ηγεμόνες, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ή την 

καλυτέρευση των μεταξύ τους σχέσεων. Μάλιστα οι ηγεμόνες των μεγαλύτερων δυνάμεων της Ανατολής 

αποκαλούσαν ο ένας τον άλλο «αδερφό», με στόχο την επίδειξη αμοιβαίας αναγνώρισης και την ύπαρξη 

καλών σχέσεων.167 

                                                             
161Δετοράκης, ό. π., σελ. 38-39. 
162Βασιλάκης, ό. π., σελ. 204. 
163Βασιλάκης, ό. π., σελ. 205. 
164Σαπουνά-Σακελλαράκη και Σακελλαράκης, ό. π., σελ. 50. 
165Βασιλάκης, ό. π., σελ. 205 - 207. 
166Αλεξίου, ό. π., σελ. 44. 
167Βρατσάλης – Παντελαίος, ό. π., σελ. 4. 
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Μινωική βιοτεχνία και εμπόριο 

 

Το κρητικό εμπόριο και η βιοτεχνία αποτελούσαν τους πόρους της μινωικής οικονομίας και 

εξασφάλιζαν το μεγάλο πλούτο. Η αγγειοπλαστική, η υφαντουργία, η πλεκτική, η μεταλλοτεχνία, τα 

θεραπευτικά και αρωματικά φυτά, τα φάρμακα, τα αιθέρια έλαια, η ξυλεία και όλα τα ιδιαίτερης αξίας 

προϊόντα της Κρήτης έκαναν το μινωικό εμπόριο περιζήτητο. Η φύση του δεν ήταν ιδιωτική αλλά κυρίως 

βασιλική και οι έμποροι ήταν βασιλικοί υπάλληλοι.168 Μάλιστα θεωρείται ότι υπήρχαν ειδικοί υπάλληλοι 

για τον έλεγχο των εισαγόμενων και των εξαγόμενων αγαθών. Ο ίδιος ο Evans το χαρακτήρισε ως το 

«τελωνείο» της εποχής το οποίο βρισκόταν σε κάποιο σημείο του ανακτόρου της Κνωσού, πιθανόν στη 

βόρεια πύλη όπου τελείωνε ο δρόμος του λιμανιού. Επίσης από τα αρχεία της Γραμμικής Β γραφής 

ανακαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα είδος λογιστηρίου και ειδικός κατάλογος όλων των υλικών, καθώς και 

επόπτες για τη διαφύλαξη και την κατανομή των προϊόντων.169 

Ακόμη, πολλοί τεχνίτες στην πόλη δούλευαν για τη θάλασσα, όπως κατασκευαστές σχοινιών, 

διχτυών, βυρσοδέπτες, αγγειοπλάστες, φαρμακοποιοί, αρωματοποιοί, οι οποίοι προετοίμαζαν τα κρητικά 

προϊόντα για την εξαγωγή τους. Η μεταφορά τους γινόταν μέσα σε αγγεία, σάκους και διάφορα άλλα 

αντικείμενα τα οποία τοποθετούσαν στο κέντρο των πλοίων κάτω από τη λεγόμενη ‘κουβέρτα’ ώστε να μην 

φθείρονται από τα κύματα και να προστατεύονται από τους ίδιους τους μινωίτες ναυτικούς που 

κωπηλατούσαν περιμετρικά του πλοίου. Τα ζωγραφισμένα αγγεία γέμιζαν με διάφορα είδη λαδιού, κρασιού, 

αρώματα, φάρμακα, τα πιο χοντροφτιαγμένα με ελιές στην άρμη ή παστά ψάρια και οι σάκοι με 

δημητριακά, όσπρια, αμύγδαλα. Επίσης, το ασήμι, ο χαλκός και το μολύβι σε ράβδους και η ξυλεία των 

κωνοφόρων με τη μορφή σανίδων και δοκαριών ήταν τα πιο σημαντικά προϊόντα που μεταφέρονταν κυρίως 

στην Αίγυπτο, μαζί με διάφορους ημιπολύτιμους λίθους. Έως και μεγάλα κρητικά σαλιγκάρια θεωρείται ότι 

εμπορεύονταν, καθώς βρέθηκαν στοιχεία σε ανασκαφές στη Σαντορίνη. Επιπλέον, πουλούσαν κρητικά 

όπλα, σπαθιά, εγχειρίδια, κράνη, ασπίδες και ορειχάλκινα εργαλεία, διάφορα κοσμήματα από κοινά ή 

πολύτιμα μέταλλα, πηλό, πέτρα ή κόκαλο. Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι μινωίτες με τα πλοία 

τους δε μετέφεραν μόνο πρώτες ύλες και εμπορεύματα αλλά και συστατικές επιστολές, αποδείξεις, 

παραγγελίες, φορτωτικές, σκλάβους και τα αντικείμενα τέχνης της Κρήτης, τα οποία είχαν μεγάλη αξία.170 

Οι μινωίτες συμμετείχαν δυναμικά και στο ανταλλακτικό και διαμετακομιστικό εμπόριο ανάμεσα 

στις χώρες του Αιγαίου και της Εγγύς Ανατολής. Τα γραπτά μνημεία των μεγάλων παλαιών πολιτισμών της 

Ανατολής και τα διάφορα ευρήματα, με κυριότερα αυτά της Αιγύπτου, προσφέρουν πληροφορίες για την 

εξάπλωση της Κρήτης σχετικά με το εμπόριο και τον πολιτισμό της. Η Κύπρος, η Συρία, η Παλαιστίνη και 

η Αίγυπτος, είχαν τις πιο έντονες σχέσεις. Αξιοσημείωτη είναι η υιοθέτηση του Γραμμικού Α΄ συστήματος 

στην Κύπρο και η δημιουργία της κυπρομινωικής γραφής. Επίσης, σημαντικά ευρήματα έχουν συνδεθεί με 

                                                             
168Δετοράκης, ό. π., σελ. 39-40. 
169Σαπουνά-Σακελλαράκη και Σακελλαράκης, ό. π., σελ. 92. 
170Φωρ, ό. π., σελ. 249&269-272. 
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τη Συρία και την Παλαιστίνη, όπως οι χαυλιόδοντες στην Ζάκρο, οι χαναανικοί αμφορείς στον Κομμό και 

στη Ζάκρο, τα τριποδικά ή τετραποδικά γουδιά από τραχύτη λίθο σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Ακόμα, σε 

διάφορα κείμενα οι Σύριοι και οι Παλαιστίνιοι ονομάζουν τους κρητικούς «Καφτόρ» και την Κρήτη 

«Καπτάρα». Ανάλογα οι Αιγύπτιοι αναφέρονταν στους κρητικούς με την ονομασία «Κεφτιού» (Keftiu) και 

ήταν αυτοί που κατοικούσαν στη μέση της «μεγάλης πράσινης θάλασσας».171   

Εκτός από εξαγωγές, οι μινωίτες έκαναν και εισαγωγές πρώτων υλών στην Κρήτη. Πιο 

συγκεκριμένα, από την Κύπρο έπαιρναν χαλκό και από τη Σίφνο και το Λαύριο εκτός από χαλκό εισήγαγαν 

άργυρο και μόλυβδο. Οι ακριβές πρώτες ύλες, δηλαδή ο χρυσός, το ελεφαντόδοντο και τα δόντια 

ιπποπόταμου, αλλά και διάφοροι ημιπολύτιμοι λίθοι, όπως ο σάρδιος, ο ιάσπις, ο αχάτης, ο αμέθυστος και η 

ορεία κρύσταλλος, προέρχονταν από την Αίγυπτο και τα λιμάνια της Συροπαλαιστίνης και 

χρησιμοποιούνταν κυρίως για τις κατασκευές των μινωιτών καλλιτεχνών. Επίσης, εισήγαγαν κύανο και 

κασσίτερο από το Αφγανιστάν μέσω των λιμανιών της Ανατολής.172  

Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως αποδεικνύουν ότι οι μινωίτες συμμετείχαν στο λεγόμενο 

διαμετακομιστικό εμπόριο προς την Αίγυπτο, εισάγοντας εκτός από τα είδη των Αιγυπτίων κι άλλα 

περιζήτητα που τους έλλειπαν αλλά τα προμηθεύονταν από χώρες που βρίσκονταν στον δρόμο τους. 

Επίσης, στους Αιγύπτιους πλήρωναν φόρους με τη μορφή είδους, για να έχουν το δικαίωμα να 

εμπορεύονται κανονικά, να ανοίγουν καταστήματα ή εκθέσεις εμπορευμάτων, να ανταλλάσουν τις 

πραμάτειες τους και να διαμένουν στο εξωτερικό για όσο καιρό χρειάζονταν. Το αιγυπτιακό ναυτικό 

θεωρούνταν ότι ήταν περιορισμένο μόνο στο Νείλο και όχι στις ανοιχτές θάλασσες.173 Η εισαγωγή πρώτων 

υλών και αντικειμένων από την Ανατολή και την Αίγυπτο, συχνά λαμβάνονταν ως γνώση που προερχόταν 

από κέντρα υψηλότερου πολιτισμού ή ως τρόπος επίδειξης πλούτου για τον κάτοχό τους. Θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως εξωτικά αγαθά και αντικείμενα κύρους τα οποία αποδείκνυαν την σχέση ανάμεσα στις 

ελίτ κοινωνίες της Κρήτης και της Ανατολής.174 

Επιπλέον στην Αίγυπτο βρέθηκαν κομμάτια μινωικών τοιχογραφιών που θα μπορούσαν να έχουν 

γίνει μόνο από τους καλύτερους καλλιτέχνες της Κνωσού. Συγκεκριμένα στην αιγυπτιακή Αβάρι, την 

πρωτεύουσα  της δυναστείας των Υκσώς, το ανάκτορο που χτίστηκε από τον Φαραώ Αμάσις Ι΄, γύρω στο 

1500π.Χ., διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες έχοντας τις ίδιες τεχνικές και θεματολογίες με τις μινωικές. 

Επιπλέον, τοιχογραφίες διακοσμούσαν τάφους που ανήκαν σε σημαντικά πρόσωπα, όπως ιερείς και 

βεζίρηδες, στις οποίες εικονίζονται να μεταφέρουν και να προσφέρουν στο Φαραώ πολυτελή μινωικά 

αντικείμενα, φορώντας τη μινωική περιβολή.175  Το όνομα των «Κεφτιού» είχε αντικατασταθεί με την 

ονομασία «οι λαοί των νήσων στη μέση της μεγάλης πράσινης θάλασσας.» Μάλιστα στις  τοιχογραφίες των 

μινωιτών στην Αίγυπτο φαίνεται ξεκάθαρα και η επιρροή τους από το διαμετακομιστικό εμπόριο καθώς σε 

                                                             
171Βασιλάκης, ό. π., σελ. 207-209. 
172Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 210  
173Φωρ, ό. π., σελ. 273. 
174Βρατσάλης – Παντελαίος, ό. π., σελ. 3&5.  
175Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 209. 
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αυτές απεικονίζονται όχι μόνο μινωικά αλλά και ξένα προϊόντα. Επίσης, φαίνεται ότι προσκόμιζαν στους 

μεγάλους βασιλείς, χρυσά και αργυρά αγγεία, λάδι, κρασί, χάλκινα τάλαντα, ελεφαντόδοντο, υφάσματα, 

βότανα και ξυλεία.176 

Η Μεσόγειος είχε δημιουργήσει ένα είδος συστήματος ανταλλαγών με χάλκινα τάλαντα βάρους 

περίπου 30 κιλών και σταθμισμένα μεταλλικά βάρη, ράβδους και δακτύλιους ασημιού. Οι ανταλλαγές αυτές 

ακόμα κι αν ήταν ιδιωτικής φύσεως σε σχέση με τη μεταφορά αγαθών, επηρεάζονταν σε μεγάλο βαθμό από 

τη φορολόγηση, τις φοροαπαλλαγές και την πολιτική παρέμβαση. Ακόμη, καθορίζονταν από τα εμπορικά 

εμπάργκο, τους πολέμους, και τις ανταλλαγές δώρων ανάμεσα στους ηγεμόνες.177 Επίσης, κυρίαρχο ρόλο 

στην οικονομική ζωή και στις ανταλλαγές ανάμεσα στους κατοίκους του Αιγαίου και της Αιγύπτου, έπαιξε 

το λεγόμενο ζύγισμα με την χρήση του ζυγού και των σταθμών. Ζύγισμα ονομαζόταν η σύγκριση της μάζας 

ανάμεσα σε δύο αντικείμενα ή δύο ποσότητες, αρά και δύο αξίες, υλικές ή άυλες. Τα προϊόντα που 

ζυγίζονταν ήταν τα μέταλλα, το μαλλί, το ελεφαντόδοντο και κάποια αρωματικά φυτά. Τα σταθμά 

αποτελούσαν τα οικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι εμπορικοί πράκτορες, για αυτό στα 

εμπορικά λιμάνια και σε ναυάγια πλοίων βρέθηκαν σταθμά από διαφορετικά μετρικά συστήματα. 

Σημαντικές μαρτυρίες αυτού του τρόπου συναλλαγών βρέθηκαν σε τοιχογραφίες, κυρίως της Αιγύπτου.178 

Εν κατακλείδι, πρόδηλο είναι το γεγονός ότι την εποχή του Χαλκού, μέσω των εμπορικών δρόμων 

μεταφέρονταν όχι μόνο υλικά αγαθά αλλά και νέες τεχνολογίες, εικονογραφικά θέματα, καλλιτεχνικές 

νοοτροπίες, θρησκευτικές δοξασίες και επιστημονικά επιτεύγματα. Δύο ήταν οι βασικοί δρόμοι που 

ακολουθούνταν, ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες. Ο ένας σύνδεε απευθείας την Κρήτη με 

την Αίγυπτο κατά τους θερινούς μήνες. Ο άλλος λειτουργούσε ως παράπλους των πλοίων, μέσω των συρο-

παλαιστινιακών ακτών, της Κύπρου και των νοτίων ακτών της Μ. Ασίας. Τα πλοία ξεκινούσαν από τα 

μινωικά λιμάνια της Αμνισού, του Πόρου, του Κομμού, της Ζάκρου και της Κυδωνίας και έφταναν στα 

αιγυπτιακά, τα οποία ήταν η Άβαρις στο Δέλτα του Νείλου και η Μάρσα Ματρού.179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
176Σαπουνά-Σακελλαράκη και Σακελλαράκης, ό. π., σελ. 81-82. 
177Βρατσάλης – Παντελαίος, ό. π., σελ. 4. 
178Α. Ντούμα, «Ο ζυγός και το ζύγισμα» στο: Κρήτη – Αίγυπτος: Πολιτισμικοί δεσμοί τριών χιλιετιών, (Ηράκλειο: Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου, 1999), σελ. 14.  
179Ε. Μπάνου, «Η εποχή της ακμής: 1700 – 1300 π. Χ.» στο: Κρήτη – Αίγυπτος: Πολιτισμικοί δεσμοί τριών χιλιετιών, (Ηράκλειο: 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 1999), σελ. 8. 
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Μινωική τέχνη   

(χρυσοχοΐα-κοσμηματοτεχνία, πηλοπλαστική, κεραμική, λιθοτεχνία, μεταλλοτεχνία, σφραγιδογλυφία) 

 

Η μινωική τέχνη γενικά εκφράζει με παραστατικό τρόπο τον πολύμορφο, σύνθετο, ανοιχτό και 

αεικίνητο μινωικό κόσμο. Αν και ο χαρακτήρας της ήταν μικρογραφικός, αποφεύγοντας τα ογκώδη και 

υπερμεγέθη καλλιτεχνήματα σε αντίθεση με την τέχνη της Ανατολής, ήταν φημισμένη και περιζήτητη σε 

όλο το Αιγαίο και την Ανατολή. Θεωρούνταν και θεωρείται τέχνη υψηλής έμπνευσης, αισθητικής και 

τεχνικής εκτέλεσης με λεπτομέρειες δύσκολα ορατές σε γυμνό μάτι. Η διακοσμητική αντίληψη με έντονες 

κινήσεις, η ελεύθερη ανάπτυξη συνθέσεων και μορφών πέρα από δεσμεύσεις και φυσικούς νόμους, χάριζαν 

στη μινωική τέχνη την φρεσκάδα και τη ζωντάνια της.180 

Κατά τη διάρκεια του μινωικού πολιτισμού αναπτύσσονται ραγδαία πολλοί κλάδοι τέχνης, όπως η 

πηλοπλαστική, η κεραμική, η λιθοτεχνία, η μεταλλοτεχνία, η χρυσοχοΐα - κοσμηματοτεχνία και η 

σφραγιδογλυφία. Επίσης, πολύ σημαντική είναι και η ανάπτυξη της ζωγραφικής, κυρίως μέσα από τις 

φημισμένες τοιχογραφίες, η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα στα επόμενα υποκεφάλαια. Παρά το 

γεγονός ότι η τάση της μινωικής τέχνης θεωρείται μικρογραφική, αξιοσημείωτο είναι ότι δημιουργήθηκαν 

και αρκετά μεγάλα αγάλματα.181 

Η πηλοπλαστική αναπτύχθηκε στα χρόνια των πρώτων ανακτόρων με την παραγωγή πήλινων 

ανθρωπόμορφων και ζωόμορφων ειδωλίων. Οι ποσότητες που κατασκευάζονταν ήταν μεγάλες, καθώς 

χρησιμοποιούνταν ως αναθήματα στα ιερά. Κάποια από αυτά μάλιστα ήταν έργα εκλεκτής τέχνης και είχαν 

ζωγραφιστεί με την τεχνοτροπία του καμαραϊκού ρυθμού. Τα πιο σπουδαία σύνολα ειδωλίων βρέθηκαν σε 

διάφορα ιερά κορυφών και στα μεγάλα ανάκτορα. Τα ανδρικά ειδώλια ξεχωρίζουν από τα γυναικεία λόγω 

του ότι έχουν κόκκινο χρώμα, ενώ τα γυναικεία λευκό ή πολύχρωμη διακόσμηση. Ακόμη, τα ανδρικά έχουν 

στη μέση εγχειρίδιο και φορούν το τυπικό περίζωμα, ενώ τα γυναικεία φορούν την περίτεχνη μινωική 

ενδυμασία. Τα κωδωνόσχημα και τα ζωόμορφα είναι δύο κατηγορίες ειδωλίων, ενώ μερικά από τα 

υπόλοιπα έργα πηλοπλαστικής είναι τα ομοιώματα ιερών, βωμών, πλοίων, θρόνων και σκαμνιών.182 

Η μινωική κεραμική ήταν η τέχνη που σημείωσε σημαντική τεχνολογική εξέλιξη στην πάροδο των 

αιώνων. Ξεκίνησε από την προανακτορική εποχή με την ενασχόληση απλών τεχνιτών και έφτασε στις 

επόμενες εποχές να αποτελεί μία από τις τέχνες των μινωιτών καλλιτεχνών. Με την ίδρυση των 

ανακτορικών εργαστηρίων δημιουργήθηκε η ευρύτερη τυποποίηση των κεραμικών ρυθμών, αφήνοντας 

πίσω τους τοπικούς ρυθμούς και τα εξεζητημένα σχήματα. Η παραγωγή πολυτελών κεραμικών έργων 

γίνονταν στα ανακτορικά εργαστήρια, ενώ των πιο ταπεινών προϊόντων στα επαρχιακά. Με την τέχνη της 

κεραμικής δημιουργούσαν σκεύη για την καθημερινότητά τους αλλά και για τις δημόσιες εκδηλώσεις τους. 

                                                             
180Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 297. 
181Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 40.  
182Βασιλάκης, ό. π., σελ. 115-116.  



58 
 

Οικιακά και τελετουργικά σκεύη, αναθήματα για τα ιερά, κτερίσματα για τους τάφους. Η μινωική 

κεραμουργία όμως επηρεαζόταν κι από άλλες τέχνες όπως η μεταλλουργία και η τοιχογραφία.183 

Ο πιο γνωστός ρυθμός της κεραμικής τέχνης ήταν ο καμαραϊκός ρυθμός, ο οποίος εξελίχθηκε σε 

τέσσερις εποχές. Την προκαμαραική που ανήκε στη τελευταία προανακτορική, την πρώιμη και κλασσική 

καμαραική που ήταν η ακμή του ρυθμού κατά την παλαιοανακτορική εποχή και τη μετακαμαραική που 

συνδέθηκε με την πρώτη φάση της νεοανακτορικής εποχής. Η ονομασία του καμαραϊκού ρυθμού προήλθε 

από το σπήλαιο των Καμαρών στην περιοχή της Φαιστού, όπου βρέθηκαν τα πρώτα αγγεία αυτού του 

ρυθμού. Η μεγάλη επανάσταση στην κεραμική τεχνολογία ήρθε με την χρήση του γρήγορου κεραμικού 

τροχού, ο οποίος αντικατέστησε τα χειροποίητα αγγεία με νέα πιο λεπτά και καλοφτιαγμένα. Ο καμαραϊκός 

ρυθμός έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο διακοσμητικούς ρυθμούς στην ιστορία της αγγειογραφίας 

παγκοσμίως. Τα θέματά του ήταν σχετικά με τη φύση και τα ζώα και διακρίνονταν για την πολυχρωμία τη 

σύνθετη διακόσμηση  και σύνταξη και την επινοητικότητά τους.184  

 Με την εξέλιξη της κεραμικής την παλαιοανακτορική εποχή, τα λίθινα αγγεία παραμερίστηκαν από 

τα καμαραικά πήλινα αγγεία. Η λιθοτεχνία είχε αναπτυχθεί σημαντικά κατά την προανακτορική εποχή. 

Τότε χρησιμοποιήθηκαν πέτρες ποικίλων χρωμάτων και φτιάχτηκαν σκεύη, αγγεία και διάφορα περίτεχνα 

μικροαντικείμενα. Έντονη ήταν η επιρροή από τα αιγυπτιακά και τα κυκλαδικά αγγεία. Παρά την πτώση 

που ακολούθησε, στη νεοανακτορική εποχή σημειώθηκε και πάλι σημαντική πρόοδος. Οι τεχνίτες 

κατεργάζονταν σκληρές και μαλακές πέτρες, ενώ συχνά συνδυάζονταν διαφορετικά υλικά για την 

κατασκευή ενός έργου, είτε μεγάλου όγκου είτε μικροπλαστικής. Μερικά από τα αξιοσημείωτα έργα 

λιθογλυπτικής της εποχής ήταν ο αλαβάστρινος θρόνος της Κνωσού, το ρυτό από στεατίτη σε σχήμα 

κεφαλής ταύρου, οι Θεές των Όφεων από φαγεντιανή και το σύμπλεγμα του ακροβάτη.185 

 Η μεταλλοτεχνία και ειδικά η χαλκοτεχνία αποτέλεσαν από τις πιο ενεργές βιοτεχνικές 

δραστηριότητες της μινωικής κοινωνίας. Τα εργαστήρια μεταλλουργίας παρήγαγαν όλων των ειδών τα 

αντικείμενα, είτε σκεύη και εργαλεία καθημερινής χρήσης είτε τελετουργικά και λατρευτικά όπως ειδώλια. 

Επίσης έφτιαχναν κοσμήματα και μικροτεχνήματα. Τα σχετικά ευρήματα με αυτή την τέχνη και τα κέντρα 

παραγωγής της είναι τάλαντα χαλκού, μεταλλευτικοί κλίβανοι και αεραγωγοί, φυσερά, χοάνες τήξης 

μετάλλου, μήτρες χύτευσης διαφόρων αντικειμένων, αποχυτεύματα και σκωρίες. Τα περισσότερα έργα και 

αντικείμενα της κρητικής μεταλλοτεχνίας δεν έχουν διασωθεί λόγω της ανακύκλωσης του μετάλλου που 

γίνονταν από παλιά με τη μέθοδο της επαναχύτευσης. Απεικονίσεις όμως όλων αυτών βρίσκονται στις 

τοιχογραφίες των αιγυπτιακών τάφων όπου οι μινωίτες Κεφτιού φαίνονται να τα μεταφέρουν.186 

 Στην Προανακτορική εποχή η επεξεργασία των μετάλλων του χαλκού, του αργύρου και του 

μολύβδου και οι διάφορες τεχνικές βελτιώθηκαν σημαντικά, ενώ επινοήθηκαν και νέα σχήματα. 

Κατασκευάστηκαν καλύτερα εγχειρίδια και νέα εργαλεία καθημερινής χρήσης, όπως διπλοί πέλεκεις, 

                                                             
183Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 221. 
184Βασιλάκης, ό. π., σελ. 111-113.  
185Βασιλάκης, ό. π., σελ. 89&115&178. 
186Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 346. 
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σκαλίδια, λαβίδες, και πριόνια. Η Παλαιοανακτορική εποχή είχε κυρίως να επιδείξει χάλκινα ξίφη υψηλής 

ποιότητας με ελεφάντινες λαβές καλυμμένες με χρυσό φύλλο. Η εξέλιξη στη μεταλλοτεχνία συνεχίστηκε 

και στη Νεοανακτορική περίοδο όπου μπορούσε κανείς να βρει μεταλλικά αντικείμενα σε ιερά, στα 

ανάκτορα, σε μέγαρα, σε σπίτια, σε τάφους, σχεδόν παντού δηλαδή.187 

 Η μεταλλουργία ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεχνολογικής ανάπτυξης της μινωικής 

Κρήτης. Οι μινωίτες είχαν συγχρονιστεί τόσο πολύ με την υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο ώσπου έφτασαν 

στο σημείο να έχουν με όλους μια κοινή πορεία στο τομέα αυτό. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε η καθιέρωση του 

κασσιτερούχου χαλκού που είχε θετικό αντίκτυπο στην κοσμηματοποιία, στις οπλικές καινοτομίες και στην 

παραγωγή μπρούτζινων εργαλείων και εξαρτημάτων. Τα τελευταία επέδρασαν αποτελεσματικά στην 

επεξεργασία πολλών υλικών και αγαθών, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της παραγωγής των μινωικών 

κοινοτήτων.188   

Ήδη από την Προανακτορική περίοδο, πραγματοποιούνταν εισαγωγή του χρυσού και γίνονταν 

κατασκευή χρυσών κοσμημάτων, διαδημάτων, καρφιτσών για τα μαλλιά, περιδέραιων, λεπτών αλυσίδων 

και μικρών ομοιωμάτων ζώων. Επίσης, τα περιδέραια δεν φτιάχνονταν πλέον από πήλινες χάντρες αλλά από 

ημιπολύτιμους λίθους. Η αξία των λίθων έδειχνε και την κοινωνική τάξη, δηλαδή οι φτωχότεροι είχαν 

περιδέραια φτιαγμένα από πιο κοινούς λίθους από ότι οι πλουσιότεροι. 189  Η αισθητική αντίληψη των 

μινωιτών χαρακτηρίστηκε ως λεπτή, μετά από τις ανακαλύψεις μεγάλων και σημαντικών συλλογών χρυσών 

κοσμημάτων που βρέθηκαν σε τάφους της νότιας Κρήτης και των Αρχανών, τοποθετημένα ως κτερίσματα 

των νεκρών. Η τεχνική της σφυρηλάτησης, του περίτμητου και η έκκρουστη τεχνική, ήταν ήδη γνωστές και 

χρησιμοποιούνταν από τους μινωίτες τεχνίτες από την αρχή της περιόδου, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκαν 

και οι τεχνικές της χύτευσης, της κοκκίδωσης και της συρματοκολλητικής, οι οποίες ήταν πιο 

προηγμένες.190 

Κατά τη Νεοανακτορική περίοδο στην χρυσοχοΐα προστέθηκαν κι άλλες τεχνικές, το ανάγλυφο και 

η εγχάραξη. Τα σύνολα κοσμημάτων τα οποία κατασκευάστηκαν εκείνη την εποχή και αντιπροσώπευαν τη 

μινωική κοσμηματοτεχνία αποτελούνταν από περιδέραια με χάντρες διαφόρων σχημάτων, υλών και 

χρωμάτων φτιαγμένα από διάφορα υλικά όπως χρυσό, αμέθυστο, ημιπολύτιμες πέτρες ή χυτές από 

υαλόμαζα ή φαγεντιανή, ενώτια από χρυσό, άργυρο και χαλκό, ασημένιες περόνες και περίαπτα. Επίσης, 

ιδιαίτερης αξίας ήταν τα χρυσά σφραγιστικά δαχτυλίδια με θρησκευτικές παραστάσεις και τα απλώς 

κοσμητικά. Οι μινωίτες τεχνίτες συχνά έφτιαχναν τα κοσμήματά τους δίνοντάς τους τη μορφή ζώων όπως 

λιοντάρια, μέλισσες, ψάρια ή χαράζοντας διάφορα σύμβολα όπως φίδια, σκορπιούς, αράχνες, παλάμες 

χεριών.191 

                                                             
187Βασιλάκης, ό. π., σελ. 91&115&179.  
188Βρατσάλης – Παντελαίος, ό. π., σελ. 6. 
189Αλεξίου, ό. π., σελ. 23-25. 
190Βασιλάκης, ό. π., σελ. 90-91.  
191Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 309.  
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 Οι σφραγίδες έκαναν την εμφάνισή τους από τα τέλη της Προανακτορικής περιόδου. Αρχικά 

φτιάχνονταν από μαλακά υλικά όπως κόκαλα, στεατίτη, ελεφαντόδοντο και αργότερα από πιο σκληρά 

υλικά, από ημιπολύτιμους λίθους. Οι παραστάσεις τους έχουν σχήματα, ζώα ή ανθρώπινες μορφές ενώ δε 

λείπουν και τα ιερογλυφικά σύμβολα, φανερώνοντας την ύπαρξη ενός είδους γραφής.192 

Η μικρογλυπτική της σφραγιδογλυφίας τονίζει τον μικρογραφικό χαρακτήρα της μινωικής τέχνης. 

Οι σφραγίδες αποτελούν τη βασική πηγή εικονιστικών παραστάσεων του μινωικού πολιτισμού και 

παρέχουν πληροφορίες για τη τέχνη, το δημόσιο και ιδιωτικό βίο της εποχής, το εμπόριο, την γραφή και την 

θρησκεία. Κάθε σφραγίδα χρησιμοποιούνταν μόνο από ένα άτομο για να δηλώσει την κυριότητα κάποιου 

αντικειμένου ή την αυθεντικότητα κάποιου προϊόντος. Επίσης χρησιμοποιούνταν ως κόσμημα ή ως 

φυλαχτό. Η ιδέα της σφράγισης είναι κάτι που προήλθε από την επαφή των μινωιτών με άλλους γειτονικούς 

λαούς καθώς στην Ανατολή και στην Αίγυπτο έχουν βρεθεί αρκετά παλαιότερες σφραγίδες. Οι μινωίτες 

όμως και σε αυτό το τομέα δεν αντέγραψαν τα πρότυπα που πήραν, αλλά εμπνεύστηκαν, δημιούργησαν και 

έδωσαν μια άλλη διαφορετική πνοή.193 

Οι σφραγίδες που δημιουργήθηκαν από τους μινωίτες δεν χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την σφράγιση 

προσωπικών αντικειμένων αλλά κυρίως για τη διακίνηση αγαθών. Ο αριθμός των μινωικών σφραγίδων που 

έχουν βρεθεί είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα και τις Κυκλάδες, γεγονός που 

δείχνει τη μεγάλη ανάπτυξη του εμπορίου στην Κρήτη. Στα γενικότερα ευρήματα των διαφόρων 

ανασκαφών έχουν βρεθεί σημαντικά στοιχεία και αντικείμενα που έχουν εισαχθεί από αλλού ή έχουν 

κατασκευασθεί από ύλες που δεν βρίσκονται στην Κρήτη. Από την άλλη πλευρά, δείγματα μινωικών 

επιρροών έχουν ανακαλυφθεί και σε άλλες περιοχές, εκτός Κρήτης. Για παράδειγμα, ένα σημαντικό εύρημα 

για τη μινωική θαλασσοκρατία στο Αιγαίο ήρθε στο φως στη Θήρα. Αυτό ήταν τα πήλινα σφραγίσματα, 

δηλαδή τα αποτυπώματα σφραγίδων σε πηλό, σφραγισμένα από μινωικά δαχτυλίδια, με παραστάσεις 

γνωστές, που όμοιές τους βρέθηκαν και σε διάφορα μέρη της Κρήτης.194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
192 Αλεξίου, ό. π., σελ. 25-26. 
193Σαπουνά-Σακελλαράκη και Σακελλαράκης, ό. π., σελ. 39-40. 
194Σαπουνά-Σακελλαράκη και Σακελλαράκης, ό. π., σελ. 43-44. 
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Μινωική θρησκεία  

 

Οι μινωίτες είχαν συνδέσει την ύπαρξή τους με τη διαδοχή των εποχών, με τα στάδια ανάπτυξης των 

φυτών και γενικά με τον κύκλο ζωής της φύσης. Λύπη και αγωνία τους προκαλούσε ο χειμώνας, δηλαδή η 

εποχή του μαρασμού, ενώ χαρά και ελπίδα η άνοιξη, δηλαδή η εποχή της άνθησης. Αυτή η εναλλαγή των 

συναισθημάτων τους ώθησε στο να προσωποποιήσουν το γονιμοποιό στοιχείο, δηλαδή την βλάστηση σε 

ένα Νεαρό Θεό, ο οποίος κάθε χρόνο πεθαίνει κι ύστερα αναγεννάτε. Ο Νεαρός αυτός Θεός ονομαζόταν και 

Θείο Βρέφος. Ακόμη, η δημιουργική δύναμη της φύσης, δηλαδή η γονιμότητα, προσωποποιήθηκε κι αυτή 

ως η μεγάλη Μητέρα Θεά και χαρακτηρίστηκε ως η μητέρα και σύζυγος του Νεαρού Θεού. Τέλος, υπήρχε 

και η Νεαρή Θεά ή αλλιώς Κόρη, η οποία είχε αδελφική σχέση με το Νεαρό Θεό. Παρόμοια θρησκευτικά 

ζεύγη, με διάφορα ονόματα, υπάρχουν και στις θρησκείες του Ανατολικού κόσμου.195  

Κοντά στις τρεις αυτές ανθρωπόμορφες θεότητες συμμετείχαν στη λατρεία και οι λεγόμενοι 

βλαστικοί δαίμονες. Αυτοί ήταν διάφορα ζώα, κυρίως πίθηκοι, ή φανταστικά όντα με σώμα ανθρώπου και 

κεφάλι ζώου ή πτηνού. Ο «Γρυψ» ο οποίος διακοσμεί την αίθουσα του θρόνου του βασιλιά Μίνωα, 

θεωρείται ότι ήταν ένα από αυτά τα όντα, καθώς εικονίζεται με σώμα λιονταριού, φτερά και κεφάλι 

πουλιού.196  

Οι θεότητες των μινωιτών αναπαριστάνονταν με εδώλια μικρών διαστάσεων. Ιδιαιτέρως γνωστά 

είναι αυτά των θεών των όφεων στην Κνωσό, τα οποία ερμηνεύονται ως η Μητέρα Θεά και η Κόρη. Τα 

χέρια τους είναι υψωμένα, και τα στήθη τους γυμνά, συμβολίζοντας το γυναικείο και μητρικό τους 

χαρακτήρα και τη γονιμότητα. Πάνω τους βρίσκονται και ιερά σύμβολα και ζώα, όπως το φίδι που έχει 

αγκαλιάσει τον κορμό της μεγάλης θεάς.197  

Στη μινωική θρησκεία έδειχναν μεγάλο σεβασμό στα δέντρα, για αυτό είχαν και τη λεγόμενη 

δεντρολατρεία. Πολλά και διάφορα είδη δέντρων θεωρούσαν ιερά, με πιο σημαντικό από όλα την ελιά. Ο 

λόγος είναι η μεγάλη διάρκεια ζωής της και η σημασία της για την ανθρώπινη ζωή, αφού παράγει το λάδι, 

το οποίο στήριζε τη ζωή, την οικονομία και το εμπόριο των μινωιτών.198 Χαρακτηριστικά, στο δακτυλίδι 

του βασιλιά Μίνωα, η λατρεία του ιερού δέντρου αναπτύσσεται σε δύο σκηνές, στη μία με ανδρική μορφή 

και στην άλλη με γυναικεία. Στην πρώτη το ιερό δέντρο βρίσκεται μέσα σε μικρό ιερό και στη δεύτερη σε 

κτιστό περίβολο. Και στις δύο σκηνές όμως οι μορφές ακουμπούν ή έλκουν τα κλαδιά του ιερού δέντρου. 

Στη διπλή αυτή σκηνή της δεντρολατρείας φανερώνονται η αναγέννηση της φύσης και η συνάντηση της 

Μητέρας Θεάς και των ανθρώπων, μέσω της τελετουργίας.199 

Η σύνδεση αντικειμένων τα οποία συμβόλιζαν τη Μητέρα Θεά, με τη λατρεία της μινωικής 

θρησκείας, ήταν προσφιλής στους μινωίτες. Τα διπλά ιερά κέρατα ήταν το πιο συνηθισμένο ιερό σύμβολο 

                                                             
195Αλεξίου, ό. π., σελ. 79-80. 
196Δετοράκης, ό. π., σελ. 45-46. 
197Βασιλάκης, ό. π., σελ. 181. 
198Αλεξίου, ό. π., σελ. 97-98. 
199Δημοπούλου και Ρεθεμιωτάκης, ό. π., σελ. 20-22. 
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και έχει συνδεθεί με τα κέρατα του ταύρου. Βρίσκονταν στην κορυφή ιερών κτηρίων ή σε βωμούς και 

κάποιες φορές συνδυάζονταν με το διπλό πέλεκυ. Οι μινωίτες στέκονταν με σεβασμό μπροστά τους, όπως 

διακρίνεται σε διάφορες λατρευτικές παραστάσεις. Ο διπλός πέλεκυς, ο οποίος ονομάζεται και λάβρυς, 

αποτελούσε το σημαντικότερο ιερό σύμβολο της μινωικής λατρείας και βρίσκεται σε πολλά διαφορετικά 

σημεία. Άλλοτε στηριζόταν σε βαθμιδωτές βάσεις κι άλλοτε εικονίζονταν ανάμεσα στα διπλά κέρατα ή 

πάνω στο βούκρανο, το διακοσμητικό και αρχιτεκτονικό στοιχείο κερασφόρου ταυροκεφαλής σε εμπρόσθια 

όψη. Επίσης βρίσκονταν χαραγμένος πάνω σε πελεκητές πέτρες των ανακτόρων και σε πεσσούς. Ο 

συμβολισμός του αποδίδεται στην χρήση του ως όργανο θυσίας του ταύρου, το οποίο κρατούσαν συνήθως 

γυναικείες μορφές, θεές ή ιέρειες. Ένα ακόμη σύμβολο ήταν ο ιερός κόμβος, μια λωρίδα υφάσματος που 

σχηματίζει στη μέση κόμβο, με τα ελεύθερα άκρα να πέφτουν. Βρισκόταν ζωγραφισμένος σε τοιχογραφίες 

και αγγεία, ενώ συνδυαζόταν και με το διπλό πέλεκυ. Συμβόλιζε την προφύλαξη και τη μαγική δέσμευση 

της θεότητας. Σε  διάφορες μορφές, ως άστρο, ως αγκυλωτός ή τροχός και ως ρόδακας, ιερό σύμβολο ήταν 

και ο σταυρός, ο οποίος συμβόλιζε τον ήλιο και την ουράνια θεότητα.200 Τέλος, υπήρχαν και το ιερό 

δέντρο, όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως και το ιερό πλοίο το οποίο μεταφέρει τη Μητέρα Θεά ως 

θαλάσσια θεότητα. Η Μητέρα Θεά εικονίζεται συχνά και ως πολεμική θεότητα με ασπίδα και ξίφος.201 

Εκτός από τα ιερά σύμβολα, υπήρχαν και τα ιερά σκεύη ή αλλιώς λατρευτικά αντικείμενα. Οι 

κτιστοί και οι κινητοί βωμοί ήταν κάποια από αυτά. Οι πρώτοι ήταν κατασκευασμένοι από πελεκητές 

πέτρες και χρησιμοποιούνταν κυρίως για αιματηρές θυσίες μικρών και μεγάλων ζώων (ταύροι και αίγες) και 

για την καύση σφαγίων. Οι δεύτεροι ήταν λίθινοι και χρησιμοποιούνταν κυρίως για αναίμακτες προσφορές 

(καρποί, σπόροι, κρασί, μέλι, γάλα). Και τα δύο είδη στέφονταν με τα ιερά διπλά κέρατα. Επίσης, για τις 

θυσίες ζώων υπήρχαν και ξύλινα τραπέζια, οι λεγόμενες τράπεζες θυσιών, ενώ για τις προσφορές στερεών 

υπήρχαν χαμηλές πέτρινες, πήλινες ή γύψινες στρογγυλές πλάκες με πόδια, οι λεγόμενες τράπεζες 

προσφορών. Για τις προσφορές υγρών υπήρχαν οι τράπεζες σπονδών, οι οποίες ήταν λίθινες, σε σχήμα 

ανεστραμμένης πυραμίδας. Επιπλέον χρησιμοποιούνταν οι κέρνοι, σκεύη για την προσφορά καρπών και 

σπόρων, τα ρυτά ή σπονδικά αγγεία με στόμιο για γέμισμα και οπή εκροής, τα αρτόσχημα αλάβαστρα,  

τα σωληνοειδή υποστατά ή σωλήνες φιδιών για σπονδές ή ως υποστηρίγματα για κάνιστρα προσφορών. 

Μερικά ακόμη ήταν οι λύχνοι, , οι ναίσκοι ως βάση για άλλα αγγεία, τα κύπελλα ιερής κοινωνίας, οι 

κάδοι για το μάζεμα του αίματος των θυσιών, οι αρυτήρες δηλαδή κουτάλες, τα θυμιατήρια κ. ά.202 

Στην Κρήτη οι χώροι λατρείας βρίσκονταν στη φύση, στις οικίες και μέσα στα ανάκτορα, χωρίς να 

ξεχωρίζουν ιδιαίτερα από το υπόλοιπο οικοδόμημα. Οι λεγόμενες «ιερές δεξαμενές» ή αλλιώς «καθαρτήριοι 

χώροι», ήταν μικρά δωμάτια όπου το δάπεδό τους βρισκόταν σε βαθύτερο επίπεδο από το συνηθισμένο και 

στα οποία γινόντουσαν σπονδές και καθαρτικοί ραντισμοί. Επίσης, χώροι λατρείας ήταν και αρκετά 

σπήλαια, όπως των Καμαρών και το Ιδαίο Άντρο και κορυφές βουνών ή λόφων, όπως ο Γιούχτας. Η 

                                                             
200Βασιλάκης, ό. π., σελ. 186-187. 
201Δετοράκης, ό. π., σελ. 45. 
202Βασιλάκης, ό. π., σελ. 188-189. 
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καταλληλότητα των κορυφών έγκειται στο ότι έφταναν κοντά στον ουρανό, είχαν μεγάλη θέα, ηρεμία και 

ερημιά, που μπορούσαν να διακοπούν μόνο από την εμφάνιση κάποιων ζώων. Εκεί συνήθιζαν να ανάβουν 

φωτιά και να ρίχνουν μέσα διάφορα αναθήματα, όπως μικρά πήλινα ομοιώματα ανδρών και γυναικών για 

να ζητήσουν από τη Μητέρα Θεά, την οποία ονόμαζαν «ορεία μητέρα» ή «πότνια θηρών», την ίαση 

κάποιων ασθενών ή να ευχαριστήσουν για την πραγματοποίησή της. Ακόμη, προς τη θεότητα γίνονταν και 

προσφορές τροφών.203 

Εκτός από τις πυρές στις κορυφές των βουνών, οι τρόποι που γινόταν η προσφορά της λατρείας ήταν 

ποικίλοι και σε διάφορες ικετευτικές στάσεις. Όρθιοι, ευθυτενείς με την γροθιά στο μέτωπο ή στο στήθος, 

με τα χέρια ψηλά, εκτεταμένα ή συμπτυγμένα, οι μινωίτες ήθελαν να δηλώσουν τη δέηση, την ικεσία, την 

παράδοση στη Μητέρα Θεά. Στους βωμούς και στις τράπεζες γίνονταν οι θρησκευτικές προσφορές υγρών 

και στερεών τροφών και οι θυσίες ιερών ζώων. Στα υπαίθρια ιερά χρησιμοποιούνταν ειδώλια ζώων και 

ομοιώματα διαφόρων αντικειμένων. Επίσης, υπήρχαν και ειδώλια των λατρευτών, σηματοδοτώντας τη 

συνεχή παρουσία των πιστών. Ακόμη, οι θρησκευτικοί χοροί, κάποια αγωνίσματα και ακροβατικά 

γυμνάσματα, όπως τα γνωστά ταυροκαθάψια, ήταν τρόποι εκδήλωσης λατρείας.204  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αποδιδόταν κάποια λατρεία και στους νεκρούς, αποδεικνύοντας 

την πίστη στη μετά θάνατον ζωή. Αρχικά οι ταφές γινόντουσαν σε κοινόχρηστους τάφους στο χώμα. Προς 

το τέλος της Προανακτορικής περιόδου, οι μινωίτες προέβησαν στην εξατομίκευση της ταφής με την χρήση 

σαρκοφάγων ή λαρνάκων μέσα σε θολωτούς τάφους και ταφικά περιφράγματα. Η θέση ενταφιασμού ήταν 

με διπλωμένα μέλη, σε εμβρυακή στάση. Στη Νεοανακτορική εποχή χρησιμοποιούνταν μπλε ξύλινα 

φέρετρα, τα οποία υποδήλωναν ότι ο θάνατος ήταν μόνο ένας αιώνιος ύπνος. Το μπλε χρώμα συμβόλιζε το 

μακρινό ταξίδι της ψυχής του νεκρού στον ουρανό και στη θάλασσα. Οι νεκροί θάπτονταν μαζί με 

διαφόρων ειδών κτερίσματα τα οποία παρέχουν σήμερα διάφορες πληροφορίες για αυτούς. Επίσης, 

αποτελούν αξιόλογο δείγμα της υψηλής μινωικής τέχνης. Κοσμήματα, σκεύη, όπλα, σφραγίδες, 

μικροτεχνήματα, ειδώλια είναι μερικά είδη κτερισμάτων. Στην περιοχή Φουρνί στις Αρχάνες έχει 

ανασκαφεί οργανωμένο νεκροταφείο, το οποίο αποτελείται από ταφικά δωμάτια και περιφράγματα, πέντε 

θολωτούς τάφους, ένα ταφικό περίβολο κι ένα κτήριο μη ταφικής χρήσης.205   

Η μινωική θρησκεία συνέβαλε και στην πολιτιστική διείσδυση των μινωιτών στο Αιγαίο, με τη 

δημιουργία και τη λειτουργία μινωικών ιερών σε διάφορα μέρη εκτός Κρήτης. Όμως και προτού γίνει η 

καθέλκυση του κάθε πλοίου ή ξεκινήσουν ένα ταξίδι, οι μινωίτες ναυτικοί ακολουθούσαν κάποια 

θρησκευτική τελετή, δεήσεις και θυσίες. Συγκεκριμένα, θυσίαζαν ένα μέρος του υγρού φορτίου τους στη 

λεγόμενη θεότητα των κυμάτων, ώστε να τους ευνοήσει και να έχουν καλό ταξίδι. Αυτό φαίνεται από το 

μεγάλο αριθμό αμφορέων που έχουν βρεθεί στην είσοδο κάποιων μινωικών λιμανιών, όπως τα Μάταλα. 

Ακόμη ζωγράφιζαν στην πλώρη των πλοίων τους μάτια ώστε να βρίσκουν συμβολικά τον καλό δρόμο και 

                                                             
203Αλεξίου, ό. π., σελ. 89-92. 
204Βασιλάκης, ό. π., σελ. 189-191. 
205Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 167-169. 
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χρησιμοποιούσαν και διάφορα αντικείμενα ως προφύλαξη, γούρι και μαντική για να ρωτήσουν τον Ουρανό 

ποια πορεία να ακολουθήσουν.206 

Επιπλέον, η ύπαρξη μιας θαλάσσιας γιορτής είναι πιθανή, με θεά ή ιέρεια που ταξιδεύει μέσα σε 

πλοίο μαζί με το ιερό δέντρο. Στις τοιχογραφίες της Θήρας παρατηρείται πληρέστερη παράσταση με αυτό 

το θέμα, όπου τα πλοία είναι στολισμένα με γιρλάντες και θρησκευτικά σύμβολα. 207  Σε επόμενο 

υποκεφάλαιο θα ακολουθήσει αναφορά για τις μινωικές τοιχογραφίες της Κνωσού και της Θήρας, καθώς 

θεωρούνται πηγή ιδιαίτερης σημασίας για την ανάδειξη των στοιχείων της μινωικής θαλασσοκρατίας και 

του μινωικού πολιτισμού γενικότερα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
206Φωρ, ό. π., σελ. 16-17. 
207Σαπουνά-Σακελλαράκη και Σακελλαράκης, ό. π., σελ. 114. 
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Μινωική γραφή 

 

 Γύρω στο 2000 π.Χ., λίγο πριν την Παλαιοανακτορική εποχή, έκαναν την εμφάνισή τους 

συνδυασμοί σημείων-γραμμάτων σε κρητικές σφραγίδες. Αυτοί οι συνδυασμοί αποτελούσαν ένα είδος 

γραφής και προέρχονταν από τα λεγόμενα ιδεογράμματα, δηλαδή τις απεικονίσεις εννοιών ή αντικειμένων 

που μπορούσαν να αναγνωριστούν αλλά δεν είχαν φωνητική αξία. Έπειτα οι απεικονίσεις αυτές έλαβαν 

φωνητική ισχύ και αποτελούσαν το σύνολο των φθόγγων της αντίστοιχης λέξης. Αργότερα, κάθε σημείο-

γράμμα δήλωνε μια συλλαβή, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τη συλλαβική γραφή. Το σύστημα αυτό 

γραφής ονομάστηκε ιερογλυφική γραφή, γιατί τα γράμματά της θύμιζαν τα ιερογλυφικά γράμματα της 

Αιγύπτου.208  

 Η ίδρυση των πρώτων μινωικών ανακτόρων και η οργάνωση του συστήματος διοίκησής τους, 

οδήγησαν στη συστηματοποίηση και της ιερογλυφικής γραφής. Τα συλλαβογράμματα και ιδεογράμματα, 

βρέθηκαν χαραγμένα πάνω σε πήλινες πινακίδες και σε αντικείμενα με σκληρές επιφάνειες. Σε αυτά μπορεί 

κανείς να αναγνωρίσει μορφές ανθρώπων, ζώων, πουλιών, σκεύη, εργαλεία και αντικείμενα της 

καθημερινότητας και άλλα σύμβολα. Επίσης, δήλωναν την ιδιότητα ή το επάγγελμα του ιδιοκτήτη της 

σφραγίδας.209  

Το πιο γνωστό εύρημα και κυριότερο δείγμα της ιερογλυφικής γραφής είναι ο πήλινος Δίσκος της 

Φαιστού, ο οποίος χρονολογείται γύρω στο 1550 π.Χ. Ο δίσκος έχει δύο όψεις με 242 ιερογλυφικά  

σύμβολα, τα οποία αποτυπώθηκαν με σπειροειδή διάταξη, το καθένα με ξεχωριστή σφραγίδα, πριν 

στεγνώσει ο πηλός. Τα σύμβολα χωρίζονται σε ομάδες με διαχωριστικές γραμμές και πολλά από αυτά 

επαναλαμβάνονται αρκετές φορές. Απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές, ψάρια, πουλιά και γενικότερα 

στοιχεία της φύσης. Η οριστική ερμηνεία του δεν έχει δοθεί. Οι περισσότερες απόψεις όμως καταλήγουν 

στο ότι ήταν ένα θρησκευτικό κείμενο, ένας ύμνος. Εκτός από το δίσκο της Φαιστού και σε άλλα 

αντικείμενα θα πρέπει να αναπαριστάνονταν τα σύμβολα αυτά, τα οποία όμως δεν βρέθηκαν γιατί ήταν 

φτιαγμένα από πιο αναλώσιμα υλικά με αποτέλεσμα να μην διασωθούν στο πέρασμα του χρόνου.210 

 Στην αρχή της Νεοανακτορικής εποχής, εμφανίστηκε η γραμμική Α΄ γραφή. Την ονομασία της την 

πήρε από τον Έβανς, εξαιτίας της γραμμικότητας των συμβόλων της. Χρησιμοποιήθηκε παράλληλα με την 

ιερογλυφική αλλά δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Αποτελεί συλλαβική γραφή με 90 σύμβολα που 

αντιστοιχούν σε φθόγγους, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα, ιδεογράμματα που 

απεικονίζουν αντικείμενα. Τα κείμενά της αφορούν κυρίως αρχειακές καταγραφές εμπορικού και 

λογιστικού χαρακτήρα και βρέθηκαν χαραγμένα σε πήλινες πινακίδες, πιθάρια, αγγεία, τελετουργικά σκεύη 

                                                             
208Αλεξίου, ό. π., σελ. 131.  
209Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 213. 
210H. Whittaker, “Social and Symbolic Aspects of Minoan Writing” στο: European Journal of Archaeology 8 (2005), σελ. 31-32. 
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και κοσμήματα. Σχετικά ευρήματα με την γραμμική Α΄ γραφή, έχουν βρεθεί και εκτός Κρήτης, σε μινωικές 

αποικίες και εμπορικούς σταθμούς, επιβεβαιώνοντας τη μινωική θαλασσοκρατία.211 

 Όταν οι Αχαιοί κατέλαβαν την Κρήτη, εξέλιξαν την γραμμική Α΄ γραφή, στην γραμμική Β΄. Το 

1952 έγινε η αποκρυπτογράφησή της και φάνηκε ότι ήταν η ελληνική γλώσσα στην πρωιμότατη μορφή της. 

Πενήντα από τα σύμβολα θεωρούνται κοινά και στις δύο γραφές, κι ενώ έχουν την ίδια φωνητική αξία, δεν 

έχουν την ίδια νοηματική αντιστοιχία. Τα κείμενα της γραμμικής Β΄ είναι κι εκείνα λογιστικοί κατάλογοι, οι 

οποίοι παρουσίαζαν τις απογραφές και τις καταγραφές προϊόντων, ζώων και άλλων ειδών, όπως άμαξες και 

εξαρτήματα, ίππους και οπλισμό. Ουσιαστικά καταγράφονταν τα περιουσιακά στοιχεία του ανακτόρου. 

Ταυτόχρονα παρείχαν πληροφορίες για την πολιτική εξουσία, το διοικητικό σύστημα και τις 

δραστηριότητες του ανακτόρου της Κνωσού, προς το τέλος της λειτουργίας του. Το γραφειοκρατικό 

σύστημα και ο διοικητικός έλεγχος μέσα από τη τήρηση αρχείων, κατέρρευσε το 1350 π.Χ., όταν 

καταστράφηκε το ανάκτορο της Κνωσού.212 

 Κατά το 1500 π.Χ. ένα συγγενικό είδος γραφής με την γραμμική Α΄ παρουσιάστηκε στην Κύπρο. Η 

αύξηση των αστικών κέντρων και η εντατικοποίηση του εμπορίου επέβαλαν την ανάγκη να δημιουργηθούν 

πιο περίπλοκα διοικητικά συστήματα στις διάφορες κοινότητες, για να διαχειριστούν την παραγωγή και 

διακίνηση των αγαθών. Για αυτό τον λόγο αναγκαίος στάθηκε ο ρόλος της γραφής, η οποία ονομάστηκε 

«κυπρομινωική» αλλά δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί ακόμη. Η κυπρομινωική είναι μια συλλαβογραφική 

γραφή, δηλαδή κάθε σύμβολο αναπαριστά μία συλλαβή. Δείγματά της βρέθηκαν σε πινακίδες και χάλκινα 

τάλαντα, αλλά και σε αντικείμενα καθημερινής και αναθηματικής χρήσης.213  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
211Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 213-216. 
212Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 216. 
213Αλεξίου, ό. π., σελ. 137-138. 
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2.3. Μινωικές τοιχογραφίες στην Κρήτη. 

 

Την περίοδο της Ύστερης Χαλκοκρατίας, μέσα από τις εικονιστικές τοιχογραφίες, ο αιγαιακός 

κόσμος έγινε πολύχρωμος με αφηγηματικές δυνατότητες και συμβολιστική εμβέλεια, φέρνοντας την 

καινοτομία στα δεδομένα της εποχής και της τέχνης. Πολύ σημαντική θεωρείται η σχέση εξάρτησης της 

τοιχογραφικής τέχνης με την αρχιτεκτονική, σχέση που χαρακτηρίζεται ως αμφίδρομη. Η τέχνης της 

τοιχογραφίας άρχισε να εμφανίζεται δειλά από την Προανακτορική περίοδο φτάνοντας σε ιδιαίτερη ακμή 

από το 16ο αιώνα μέχρι τα μισά του 15ου, δηλαδή τη Νεοανακτορική περίοδο. Οι δεξιοτέχνες τεχνίτες της 

κεραμικής, μεταπηδώντας από τη ζωγραφική σε αγγεία στη ζωγραφική σε τοίχους, ήταν εκείνοι που 

ακολούθησαν αυτή την εξέλιξη, η οποία οφειλόταν κατά μεγάλο βαθμό στις αισθητικές αναζητήσεις και τη 

τάση προβολής και αυτοπροβολής της νεοανακτορικής κοινωνίας.214 

Το βασικό κέντρο ανάπτυξης της τέχνης της τοιχογραφίας κατά τα Νεοανακτορικά χρόνια ήταν το 

παλάτι, οι επαύλεις και οι οικείες της Κνωσού, καθώς στα υπόλοιπα ανάκτορα της Φαιστού, των Μαλίων 

και της Ζάκρου ανακαλύφθηκαν ελάχιστα δείγματα. Κάποια ακόμη βρέθηκαν στα μέγαρα της Τυλίσου και 

του Νίρου και στις οικείες της Ψείρας. Ελάχιστα δείγματα με διακοσμητικά θέματα βρέθηκαν από τα 

Παλαιοανακτορικά χρόνια, ενώ οι τοιχογραφίες της Αγίας Τριάδας ανήκουν στα Μετανακτορικά χρόνια, 

συμβαδίζοντας με τις τοιχογραφίες των παλατιών της μυκηναϊκής Ελλάδας.215 

Η τοιχογραφία εξαπλώθηκε γρήγορα και στα «μινωίζοντα» νησιά, όπως η Θήρα, η Μήλος, η Κέα 

και η Ρόδος. Οι εικασίες για τους τρόπους διάδοσης των μινωικών τοιχογραφιών έχουν να κάνουν με τη 

μετακίνηση των ίδιων των ζωγράφων, έχοντας ως εφόδιο την εξειδικευμένη τεχνογνωσία τους, αλλά και με 

τη σύσταση οργανωμένων εργαστηρίων και με άλλους βοηθούς εκτός από τους πρωτομάστορες. Άλλωστε η 

τεχνική της νωπογραφίας, ιδιαίτερα για τις πιο μεγάλες συνθέσεις, έχει ανάγκη από πολλά ταυτοχρόνως 

χέρια. Επίσης, είναι πιθανό κάποιοι εξωκρητικοί ζωγράφοι να επισκέφτηκαν την Κρήτη ώστε να 

μαθητεύσουν στην Κνωσό. Μάλιστα η επανάληψη και η ομοιότητα πολλών εικονογραφικών στοιχείων 

οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι ζωγράφοι πρέπει να είχαν στη διάθεσή τους και κάποια εικονογραφημένα 

βοηθήματα μνήμης διακοσμητικών και εικονιστικών θεμάτων.216 

Η τοιχογράφηση των μινωικών ανακτόρων σε τοίχους, δάπεδα και οροφές και κάποιων αστικών 

οικοδομημάτων και επαύλεων που ανήκαν σε μέλη της ανώτερης κοινωνικής τάξης, γινόταν με τη τεχνική 

της νωπογραφίας (buonfresco) πάνω σε νωπό ασβεστοκονίαμα και της ξηρογραφίας (frescosecco) πάνω σε 

ξερό ασβεστοκονίαμα. Τα χρώματα ήταν κυρίως ορυκτά ή φυτικά. Πιο συγκεκριμένα από τις μελέτες 

αποδείχτηκε ότι το κίτρινο και το κόκκινο ήταν ώχρα, το πράσινο μαλαχίτης,, το γκριζογάλανο από 

ριβεκίτη, το μπλε από μείγμα οξιδίων και άλλων υλών και το μαύρο από άνθρακα ή ορυκτά. Τα ειδικά 

εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ήταν σπάτουλες, τριπτήρες και φυσικοί χρωστήρες, και «οδηγοί» όπως 

                                                             
214Χ. Μπουλιώτης, «Αιγαιακές Τοιχογραφίες-Ένας Πολύχρωμος Αφηγηματικός Κόσμος» στο: Αρχαιολογία και Τέχνες 55 (1955), 

σελ. 13-16. 
215Ι. Σακελλαράκης, Μουσείο Ηρακλείου, (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1993), σελ. 116. 
216Μπουλιώτης, ό. π., σελ. 19-21. 
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νήματα για χάραξη ευθειών και προφιλογράφοι για επαναλαμβανόμενα περιγράμματα.217 Πρώτα σχεδίαζαν 

το προσχέδιο με λεπτές εγχάρακτες γραμμές που τους βοηθούσαν να έχουν ταχύ ρυθμό στη δουλειά τους. 

Ακόμη και σήμερα φαίνονται σε αρκετές τοιχογραφίες οι γραμμές αυτές, κυρίως στα σχέδια γεωμετρικών 

κοσμημάτων. Τέλος, όσον αφορά τα χρώματα, με το κόκκινο αποδίδονταν οι άνδρες, με το λευκό οι 

γυναίκες, με το κίτρινο τα χρυσά αντικείμενα, με το γαλάζιο τα ασημένια και με το κόκκινο τα χάλκινα.218 

Οι μινωικές τοιχογραφίες διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Το τοιχογραφημένο ανάγλυφο και τις 

μικρογραφικές τοιχογραφίες. Η πρώτη κατηγορία είναι συνδυασμός πηλοπλαστικής και τοιχογραφίας 

όπου μορφές ανθρώπων και ζώων πλάθονται, επικολλούνται στην επιφάνεια των τοίχων και 

επιζωγραφίζονται όπως και στο βάθος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο «Πρίγκιπας των κρίνων» στην 

Κνωσό. Η δεύτερη κατηγορία είναι μικροί πίνακες ενταγμένοι σε μεγαλύτερα τοιχογραφημένα σύνολα, οι 

οποίοι αποδίδουν πλήθος από πρόσωπα και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Αυτή η κατηγορία 

αντιπροσωπεύει περισσότερο το πνεύμα τη μινωικής Κρήτης που έτεινε προς το μικρογραφικό. Μέσα από 

τις μινωικές τοιχογραφίες διαφαίνεται μια διάθεση λυρική και χαριτωμένη με καθημερινά πράγματα και όχι 

επική με την εξιστόρηση ιστορικών γεγονότων, όπως συνηθίζονταν στις αιγυπτιακές τοιχογραφίες.219 

Η τέχνη της ζωγραφικής και ιδιαίτερα οι τοιχογραφίες, αποτελούσαν μια δίοδο έκφρασης των 

μινωιτών καλλιτεχνών, όπου επικρατούσε μια κλίση προς την απεικόνιση της φύσης και της γραφικότητάς 

της. Μπορεί οι τοιχογραφίες να είχαν διακοσμητικό χαρακτήρα είχαν όμως και στενή σχέση με την 

κοινωνική ζωή των ανθρώπων του μινωικού πολιτισμού. Σε αυτές έχει κανείς τη δυνατότητα να δει 

αναπαραστάσεις από τη μινωική θρησκεία που εξυμνούσαν τη θεοποιημένη μορφή της φύσης και δείχνουν 

τελετές, σκηνές λατρείας, ιερά αθλήματα, πομπές ιερέων και γενικότερα πλήθος μορφών που κάθονται ή 

κυκλοφορούν στους ιερούς χώρους και στο ανάκτορο, συμμετέχοντας σε γιορτές. Εκτός από τις σκηνές 

θρησκευτικού χαρακτήρα υπάρχουν και αφηγηματικές σκηνές όπως τα γνωστά ταυροκαθάψια, άλλες 

συλλήψεις ταύρων, αθλοπαιδιές, εικόνες από τη δημόσια ζωή στα ανάκτορα, χορεύτριες, αυλικές κυρίες. 

Ακόμη υπάρχουν και φυσιοκρατικές σκηνές οι οποίες βασίζονται στη χλωρίδα, στην πανίδα και στη 

θάλασσα του μινωικού κόσμου. Παραδείγματα αυτών των σκηνών είναι η πυκνή, άγρια ή ήμερη βλάστηση, 

τα ζώα, τα πουλιά, εξωτικά και μη, τα πλάσματα του βυθού όπως τα δελφίνια, τα ψάρια, τα χταπόδια, τα 

κοράλλια. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι τοιχογραφίες έχουν αποδοθεί με πολύ ζωντανά 

στοιχεία.220 

Η μινωική εικονογραφία γενικότερα, εμπεριέχει στοιχεία τα οποία ταυτοποιούνται δύσκολα. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στις διαφορετικές ερμηνείες των μελετητών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

η τοιχογραφία του κροκοσυλλέκτη στην Κνωσό, η οποία προτού ερμηνευθεί ως γαλάζιος πίθηκος, είχε 

αποδοθεί ως γαλάζιο αγόρι. Οι αρχαιολόγοι οι οποίοι εξειδικεύονται στην αποκωδικοποίηση των 

εικονογραφιών, χρησιμοποιούν και αντιπαραβάλλουν όσα περισσότερα παραδείγματα μπορούν τόσο από 

                                                             
217Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό. π., σελ. 297-299. 
218Σακελλαράκης, ό. π., σελ. 114&116.  
219Σαπουνά-Σακελλαράκη και Σακελλαράκης, ό. π., σελ. 97-99. 
220Βασιλάκης, ό. π., σελ. 164-167.  
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την αρχαιότητα όσο και από τη σύγχρονη εποχή. Ο λόγος είναι για να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη 

ερμηνεία στα στοιχεία που παρουσιάζουν δυσκολίες αναγνώρισης.221 

Οι θέσεις των τοιχογραφιών μέσα στο χώρο όριζαν την χρήση τους αλλά και αντίστροφα, η χρήση 

τους καθόριζε τις θέσεις τους. Οι επίσημοι χώροι διακοσμούνταν με υπερφυσικές τοιχογραφίες σε συνεχείς 

ζωφόρους, ενώ τα μικρότερα διαμερίσματα με στενές ζωφόρους, οριοθετημένες με ταινίες, που 

τοποθετούνταν ψηλά. Στο ανώτερο τμήμα των τοιχογραφιών βρίσκονταν συχνά και κυματοειδείς ζώνες. 

Ακόμη, κάποιες φορές το χρώμα που υπήρχε στο βάθος μιας τοιχογραφίας, άλλαζε ξαφνικά, ανεξάρτητα 

από το θέμα που συνεχιζόταν.222 

Ο αρχιτεκτονικός χώρος επηρέαζε τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας που ζωγραφιζόταν όπως 

και τη θεματολογία που επιλεγόταν. Ο χαρακτήρας του κάθε θέματος συνδυαζόταν κατάλληλα με τον 

εκάστοτε χώρο, κάνοντάς τον να αποβάλλει τον ουδέτερο χαρακτήρα του και να αποκτήσει ζωντάνια. Η 

πολυχρωμία και η οικειοποίηση ενός τοπίου συνέβαλαν στην ενεργοποίηση των σημάτων που εξέπεμπαν οι 

τοιχογραφίες, στη διαμόρφωση των αισθητικών αντιλήψεων των θεατών και στην ανάπτυξη της κριτικής 

ματιάς τους. Αποτελούσαν ένα μη φορητό στοιχείο σε σχέση με άλλα έργα τέχνης όπως για παράδειγμα τα 

αγγεία, τα ειδώλια, τις σφραγίδες και προέβαλαν μια μονιμότητα στο χώρο. Επίσης, κάλυπταν μεγάλη 

επίπεδη έκταση του χώρου για την ανάπτυξη του θέματός τους.223 

 Χαρακτηριστικό των τοιχογραφιών ήταν η αναπαράσταση μέσω εικόνων που τις έκανε να 

διαμορφώνονται σε μέσο επικοινωνίας. Οι τοιχογραφίες εκείνης της εποχής αποτελούσαν ένα αφηγηματικό 

κείμενο που έδινε μορφή σε κεντρικές έννοιες και σύμβολα, αφυπνούσαν την αντίληψη του κόσμου, τη 

μνήμη, τη φαντασία, το συναίσθημα, παρουσίαζαν τα πρότυπα αντίληψης, αξιολόγησης και συμπεριφοράς 

του μινωικού κόσμου. Ίσως μόνο όταν βλέπει κάποιος τις τοιχογραφίες μπορεί να νιώσει τον αληθινό 

χαρακτήρα της μινωικής ζωής και της τέχνης, που δεν είναι άλλος από τη χαρά της ζωής.224  

 Οι μινωικές τοιχογραφίες αποτελούν έναν από τους πολλούς και σημαντικούς λόγους που αξίζει να 

επισκεφτεί κανείς τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Μια από 

αυτές είναι η τοιχογραφία της πομπής όπου από τα λιγοστά κομμάτια που σώθηκαν φαίνεται να απεικονίζει 

ομάδες νέων ανδρών που κατευθύνονται προς μια κεντρική γυναικεία μορφή που υποδυόταν τη Μητέρα 

Θεά. Η μόνη ακέραιη μορφή που διασώθηκε από αυτή τη τοιχογραφία είναι του «Ρυτοφόρου», ενός νέου 

άνδρα που κουβαλάει ένα ρυτό, δηλαδή ένα δοχείο με κάποιο υγρό για την πομπή. Άλλη μια είναι η 

τοιχογραφία των γρυπών η οποία κοσμούσε τον θρόνο της Κνωσού. Οι γρύπες ήταν μυθικά πλάσματα, οι 

φύλακες του βασιλιά, με κεφάλι πουλιού και σώμα λιονταριού, που κάθονταν ανάμεσα σε φυτά. Ακόμα δύο 

είναι η τοιχογραφία των οκτώσχημων ασπίδων και η τοιχογραφία του πρίγκιπα με τα κρίνα ή Βασιλιάς - 

Ιερέας. Η δεύτερη είναι από την έπαυλη της Αμνισού και αναπαριστά το τοιχογραφημένο ανάγλυφο ενός 

                                                             
221Χρυσουλάκη, ό. π., σελ. 148-149. 
222Σακελλαράκης, ό. π., σελ. 116.  
223Π. Κομνηνός, Το τοπίο στις προϊστορικές τοιχογραφίες. Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος (1700-1300  π. Χ.), (Θεσσαλονίκη: 

Σταμούλης Αντώνιος, 2010), σελ. 19-20. 
224Κομνηνός, ό. π., σελ. 21-22. 
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νέου άνδρα στολισμένου με περιδέραιο και στέμμα από κρίνα και φτερά παγωνιού, ο οποίος κινείται σε 

έναν κήπο. Το μεγάλο προθάλαμο της αίθουσας του θρόνου διακοσμούσε η τοιχογραφία των γυναικών με τα 

γαλάζια, οι λεγόμενες Γαλάζιες Κυρίες, οι οποίες ως κυρίες της αυλής συνομιλούν κομψά ντυμένες με τη 

μόδα της εποχής. Επίσης, το μέγαρο της βασίλισσας στο παλάτι της Κνωσού, διακοσμούσε η τοιχογραφία 

των δελφινιών, που παίζουν στα κύματα με μικρότερα ψάρια, ενώ τον «Ξενώνα», ένα μικρό οικοδόμημα 

ανατολικά του παλατιού, διακοσμούσε η τοιχογραφία των περδίκων.225 

Από τις σπουδαιότερες τοιχογραφίες είναι η τοιχογραφία των ταυυροκαθαψίων, πυ στόλιζε κάποιο 

διαμέρισμα της ανατολικής πτέρυγας του ανακτόρου της Κνωσού. Παρουσιάζει τους αθλητές και τις 

αθλήτριες που ήταν στολισμένες με κοσμήματα και συμμετείχαν στο αγώνισμα με τον ταύρο. Οι διαδοχικές 

φάσεις του αγωνίσματος που απεικονίζονται ήταν οι ακόλουθες. Πρώτα το πιάσιμο από τα κέρατα του 

ταύρου που τρέχει ορμητικά, μετά το πήδημα του θανάτου πάνω από τη ράχη του ζώου και τέλος το πήδημα 

στη γη. Τα ταυροκαθάψια είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα.226 

Άλλη μια τοιχογραφία από την έπαυλη της Αμνισού είναι η τοιχογραφία των κρίνων, με λευκά και 

κόκκινα κρίνα και ίριδες. Από την Αγία Τριάδα χαρακτηριστικό είναι το τοιχογραφημένο δάπεδο με το 

θαλασσινό τοπίο από κονίαμα, το οποίο απεικόνιζε χταπόδια, δελφίνια και ψάρια. Ξακουστή είναι και η 

τοιχογραφία της Παριζιάνας στην Κνωσό, η οποία ανήκει στη σύνθεση της «προσφοράς των σπονδών» και 

είναι από τις πιο καλά διατηρημένες. Το όνομά της το πήρε λόγω των έντονων χαρακτηριστικών της. Τα 

μεγάλα μάτια, τα κατσαρά μαλλιά, τα έντονα κόκκινα χείλη και η ανασηκωμένη μύτη της, αποτελούσαν την 

εποχή που ανακαλύφθηκε, τα ιδεώδη του γυναικείου κάλλους. Επίσης, σε ορεινό τοπίο απεικονίζεται το 

γαλάζιο πουλί να κάθεται πάνω σε βράχο, το οποίο είναι τμήμα μεγάλης τοπιογραφικής σύνθεσης που 

κοσμούσε ευρύχωρο δωμάτιο οικίας δυτικά του ανακτόρου.227  

Γνωστές μικρογραφικές τοιχογραφίες είναι η τοιχογραφία του Ιερού Άλσους και του Χορού και του 

Τριμερούς Ιερού. Στην πρώτη απεικονίζεται ελαιώνας με περίβολο και συγκεντρωμένο πλήθος από άντρες 

και γυναίκες χορεύτριες. Στη δεύτερη που συνδέεται με την πρώτη, παρουσιάζεται μάλλον κάποια υπαίθρια 

θρησκευτική τελετή. Οι μικρογραφίες αυτές βρίσκονταν στη δυτική αυλή του ανακτόρου της Κνωσού. 

Τέλος, την ίδια εποχή χρονολογείται και η τοιχογραφία του Κροκοσυλλέκτη Πιθήκου, στην οποία φαίνεται 

πως μια φιγούρα σε γαλάζιο-γκρι χρώμα, συλλέγει άνθη κρόκου που φύονται πάνω σε βράχια. Αυτή η 

τοιχογραφία αποτελεί το πρωιμότερο παράδειγμα μινωικής φυσιοκρατίας.228   

 Με βάση τα προηγούμενα, η τέχνη της τοιχογραφίας προσδιορίστηκε ως τέχνη κοινωνικής 

προβολής η οποία διαδόθηκε σε όλες τις περιοχές εμβέλειας του μινωικού κόσμου, από την Κρήτη και το 

Αιγαίο, μέχρι την Ανατολή. Για αυτό αντιγράφηκε η τεχνική και η θεματολογία των μινωιτών καλλιτεχνών, 

συμβάλλοντας στην πολιτιστική διείσδυση του μινωικού πολιτισμού σε αυτές τις περιοχές.229 

                                                             
225Σακελλαράκης, ό. π., σελ. 116- 120. 
226Σακελλαράκης, ό. π., σελ.  120-121.  
227Σακελλαράκης, ό. π., σελ. 122-127. 
228Κομνηνός, ό. π., σελ. 77&89-90. 
229Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, ό.π., σελ. 299.  
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2.4. Μινωικός πολιτισμός και τοιχογραφίες στη Θήρα. 

 

Μέχρι το 1600 π. Χ., περίπου στα μέσα της 2ης χιλιετίας, οι κάτοικοι της Θήρας, της σημερινής 

Σαντορίνης, ακολουθούσαν τον Κυκλαδικό πολιτισμό, ο οποίος άκμαζε στα κυκλαδίτικα νησιά. 

Συνοικισμοί πολλοί υπήρχαν στο νησί αλλά ένας από τους σημαντικότερους βρισκόταν στη νότια παραλία 

κοντά στο σημερινό Ακρωτήρι. Η θέση του ήταν ευνοϊκή μιας και ήταν ένα μέρος απάνεμο και με σίγουρο 

αγκυροβόλιο για τα καράβια της εποχής. Επίσης, ευνοούνταν και η ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς από εκεί 

μπορούσε να ελεγχθεί το πεδινότερο τμήμα του νησιού. Το Ακρωτήρι βρισκόταν ακριβώς απέναντι από την 

Κρήτη, μόλις 60 μίλια, με αποτέλεσμα να «εκμινωιστεί» γρήγορα και να γίνει ένα πολύ σημαντικό 

εμπορικό λιμάνι, με μια μεγάλη προϊστορική πόλη.230 

Υπεύθυνος για τις ανασκαφές που έφεραν ξανά στο φως την πόλη αυτή, ήταν ο καθηγητής και 

αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος. Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας περίπου το 1500 π.Χ., είχε 

σκεπάσει την πόλη κάτω από τα παχιά στρώματα της θηραϊκής γης, διατηρώντας όμως με αυτό τον τρόπο 

τα μνημεία σε μια εξαιρετική κατάσταση. Αυτό ωφέλησε τους ειδικούς ερευνητές στο να μελετήσουν 

καλύτερα τη ζωή των προϊστορικών κατοίκων του νησιού. Ο συνοικισμός είχε στενά λιθόστρωτα δρομάκια, 

πλατείες, σπίτια σε κάθε πλευρά του δρόμου με δύο, τρεις ή και τέσσερις ορόφους και αποχετευτικό δίκτυο 

συνδεδεμένο με τις αποχετεύσεις των σπιτιών. Τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί για το χτίσιμο ήταν 

κοινές πέτρες και λάσπη, ενισχυμένες από ξυλοδεσία, που λειτουργούσε ως αντισεισμικό σύστημα. Επίσης, 

μεγάλες πελεκητές πέτρες χρησίμευαν ως πλαίσια σπιτιών και παραθύρων ή ακόμη και για την επένδυση 

των όψεων των κτιρίων. Οι όροφοι συνδέονταν με πέτρινες ή ξύλινες σκάλες και αποτελούσαν την κύρια 

κατοικία, ενώ τα ισόγεια ή τα ημιυπόγεια ήταν οι αποθήκες ή τα εργαστήρια. Η οικονομία και η διατροφή 

των κατοίκων είχε να κάνει με αγροτικά προϊόντα, όπως το λάδι, το κρασί, τα όσπρια, το αλεύρι, τις ελιές, 

αλλά και με την κτηνοτροφία κυρίως αιγών και προβάτων και την αλιεία.231 

Ένας θησαυρός έργων τέχνης μεγάλης αξίας εμφανίστηκε με την ανασκαφή των Θηραϊκών 

τοιχογραφιών. Μέσα από αυτές φανερώθηκαν στοιχεία που αποδεικνύουν το υψηλό πολιτιστικό και 

οικονομικό επίπεδο που υπήρχε στο Ακρωτήρι και συμβάλλουν στη σύγκριση με άλλους πολιτισμούς του 

Αιγαίου. Αν και οι τοιχογραφίες που βρέθηκαν σε περιοχές εκτός Θήρας ήταν αποσπασματικές και κάποιες 

κακώς διατηρημένες, εντός Θήρας και συγκεκριμένα στο Ακρωτήρι, βρέθηκαν ολόκληρα και 

καλοδιατηρημένα τοιχογραφικά σύνολα. Η ζωγραφική δραστηριότητα κυρίως στη τελευταία φάση του 

συνοικισμού ήταν μεγάλη και υλοποιήθηκε από πολλούς καλλιτέχνες ή ακόμη και από μια γενιά 

καλλιτεχνών. Τα κριτήρια του μεταξύ τους διαχωρισμού θα μπορούσαν να είναι το προσωπικό στυλ 

απόδοσης των ζωγραφικών στοιχείων, ο τρόπος οργάνωσης της εκάστοτε σύνθεσης, η ατμόσφαιρα, τα 

                                                             
230Χρ. Ντούμας, Σαντορίνη. Η προϊστορική πόλη του Ακρωτηρίου, (Αθήνα: Hannibal, 2016), σελ. 2-3. 
231Ντούμας (Hannibal, 2016), ό. π., σελ. 3-5. 
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χρώματα και το θεματολόγιο της κάθε παράστασης.232 Οι τοιχογραφίες του Ακρωτηρίου κατάφεραν να 

διατηρηθούν τόσο καλά στον χρόνο, λόγω των συνθηκών που βρέθηκαν μετά την καταστροφή της πόλης. 

Ηφαιστειακή τέφρα με στρώμα πάχους δεκάδων μέτρων σκέπασε τον οικισμό μετά την έκρηξη του 

ηφαιστείου, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο σταθερές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας για τη 

διατήρηση των κονιαμάτων και των χρωμάτων τους. Επίσης, δεν μπόρεσαν να διασκορπιστούν, λόγω του 

εγκιβωτισμού των κονιαμάτων που προκλήθηκε μέσα στους χώρους που διακοσμούσαν.233 

 Σε κάθε σπίτι, σε κάθε δωμάτιο, του Ακρωτηρίου, βρέθηκαν τουλάχιστον ένας τοίχος 

ζωγραφισμένος με τοιχογραφίες σαφώς επηρεασμένες από το μινωικό πολιτισμό. Οι τεχνικές ήταν ίδιες, 

νωπογραφία και ξηρογραφία. Μάλιστα όπως οι μινωίτες, έτσι και οι Θηραίοι καλλιτέχνες χρησιμοποιούσαν 

τεντωμένο νήμα για να αποτυπώσουν πάνω στο υγρό κονίαμα τις γραμμές που τους κατεύθυναν για να 

δημιουργήσουν το πλαίσιο της κάθε εικόνας. Επίσης, με αποτύπωση νήματος ή με χάραξη σχεδίαζαν πάλι 

πάνω στο υγρό κονίαμα, τα περιγράμματα ή και τις λεπτομέρειες των επιμέρους μορφών, δημιουργώντας 

προκαταρτικά σχέδια τα οποία συχνά τα διόρθωναν κατά τη διάρκεια της ζωγραφικής. Ακόμη, χώριζαν τη 

ζωγραφική επιφάνεια σε τρεις ζώνες, την κατώτερη η οποία λειτουργούσε ως βάση της κύριας σύνθεσης, τη 

μεσαία που δεχόταν το κύριο θέμα και την ανώτερη που καλυπτόταν με διακοσμητικές ή μικρογραφικές 

ζωφόρους. Ο χωρισμός των επιφανειών λειτουργούσε βοηθητικά για τον καλλιτέχνη ώστε να επιβληθεί στο 

χώρο και να μην παρακωλύσει το έργο του, το κενό που υπήρχε ανάμεσα στους τέσσερις τοίχους. 234 

 Έχει υποστηριχτεί ότι οι Θηραίοι καλλιτέχνες αραίωναν τις χρωστικές με ασβεστόνερο για να 

επιτύχουν διαφορετικούς τόνους του ίδιου χρώματος. Τα χρώματα που κυριαρχούσαν ήταν το κόκκινο, το 

κίτρινο, το μαύρο, το γαλάζιο, το άσπρο και η ώχρα. Παρά το γεγονός ότι ήταν μικρή η χρωματική τους 

κλίμακα, κατάφερναν να φαίνεται σαν να ήταν απεριόριστη, χρησιμοποιώντας μαύρο περίγραμμα στο 

κόκκινο, το γαλάζιο και την ώχρα, παραθέτοντας εναλλασσόμενες χρωματικές επιφάνειες και 

αναμειγνύοντας κάποιες από τις χρωστικές τους. Για παράδειγμα, η ανάμειξη του μαύρου με το γαλάζιο 

έφτιαχναν ένα ανοιχτό γκρίζο, του κόκκινου με το μαύρο ένα καστανό και του κόκκινου με το άσπρο 

διάφορους τόνους του ερυθρού. Επιπλέον, υιοθέτησαν διάφορες συμβάσεις χρησιμοποιώντας την ίδια 

χρωστική για την απόδοση περισσοτέρων του ενός χρώματος, όπως το κίτρινο για το ανοιχτό πράσινο 

κάποιων φυτών, το ξανθό τρίχωμα των λιονταριών, την επιδερμίδα κάποιων αγορίστικων μορφών. Τέλος, 

λευκές ζωγράφιζαν τις γυναικείες μορφές και κόκκινες τις ανδρικές για να διαχωρίσουν τα δύο φύλα.235 

Στις θηραϊκές τοιχογραφίες δέσποζαν γεωμετρικά ή αφηρημένα μοτίβα, ειδυλλιακά τοπία, σκηνές 

από την καθημερινή ζωή, την εξωτερική εμφάνιση και τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι άνδρες και 

οι γυναίκες της περιοχής, τη φύση, τη ναυσιπλοΐα και γενικά ποικίλα θέματα που σχετίζονταν με το μέρος 

που βρίσκονταν οι τοιχογραφίες. Με αυτό τον τρόπο, εκτός από την καλλιτεχνική τους αξία προέβαλλαν και 

                                                             
232Χρ. Τελεβάντου, «Θηραϊκές τοιχογραφίες: οι ζωγράφοι» στο: Ακρωτήρι Θήρας. Είκοσι χρόνια έρευνας (1967-1987), επιμ. Χρ. 

Ντούμας (Αθήνα, 1992), σελ. 57-58. 
233 Χρ. Ντούμας, Οι τοιχογραφίες της Θήρας, ( Αθήνα: Ίδρυμα Θήρας, 1999), σελ. 14. 
234Ντούμας (1999), ό. π., σελ. 17-20. 
235Ντούμας (1999), ό. π., σελ. 18-19.  
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στοιχεία από την θρησκεία, την παράδοση, την κοινωνία, την οικονομία.236 Πολλά θέματα αποτελούσαν 

αυτόνομες συνθέσεις, ενώ άλλα χρησιμοποιήθηκαν ως επιμέρους στοιχεία μεγάλων συνθέσεων. Στη Δυτική 

οικία του Ακρωτηρίου και στα δωμάτια της Ξεστής, συναντώνται πολύ οι σπείρες σε διάφορες παραλλαγές, 

τα σχήματα του ρόμβου και του ρόδακα. Ακόμη από αντικείμενα και κατασκευές βρίσκονται τα γνωστά 

Ικρία και τα Ανθοδοχεία, διάφορα πλοία, σπίτια, όπλα, εργαλεία πλοήγησης κ.ά. Τα διάφορα φυτά, όπως 

φοινικόδεντρα, κρίνα, κρόκοι και τα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα, λιοντάρια, ελάφια, αγριόγατες κ.ά., 

δεν χρησιμοποιήθηκαν μόνο ως θεματολογία των τοιχογραφιών αλλά και ως στοιχεία προσδιορισμού του 

εκάστοτε τόπου και του χρόνου.237 

Ο ρυθμός που διακρίνει τις τοιχογραφίες της Θήρας, είναι ίδιος με τις μινωικές τοιχογραφίες και ο 

πρώτος πραγματικά φυσιοκρατικός ρυθμός που συναντάται στην ευρωπαϊκή τέχνη ή σε κάθε τέχνη. Αυτός 

περιλαμβάνει την αναπαραγωγή φυσικών μορφών με ζωηρό και ιμπρεσιονιστικό τρόπο, αλλά και τη 

δεξιότητα της προσαρμογής της ζωγραφικής στην επιφάνεια διακόσμησης. Η τέχνη των ζωγράφων του 

Αιγαίου, επιδεικνύει έναν ρεαλισμό, μια ελευθερία στην κίνηση, μια έλλειψη τυποποίησης και μια 

γενικότερη αίσθηση ζωής. Σύμφωνα με τον έλληνα αρχαιολόγο Νικόλαο Πλάτων, υπάρχει μόνο μικρή 

σύνδεση με το παρελθόν και τη διαιώνιση της ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ λείπει η ιστορική αίσθηση 

και η τάση ύμνου των ανθρωπίνων πράξεων, χαρακτηριστικά αντίθετα με τη τέχνη της Ανατολής εκείνη την 

εποχή.238 

Από όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως για τις θηραϊκές τοιχογραφίες, αλλά και στο 

προηγούμενο υποκεφάλαιο για τις μινωικές τοιχογραφίες, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι Θηραίοι ζωγράφοι 

ακολουθούσαν αρκετούς από τους βασικούς κανόνες των μινωιτών ζωγράφων, τόσο στη τεχνική, όσο και 

στο ρυθμό. Ένας από αυτούς ήταν ο τριμερής διαχωρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας (ανώτερη, μεσαία, 

κατώτερη). Ένας ακόμη ήταν η αντιμετώπιση των τοίχων ενός ή περισσότερων χώρων ως ενιαίων 

επιφανειών και η ανάπτυξη του ίδιου θέματος σε όλους. Επιπλέον κοινό σημείο αποτέλεσε ένα μεγάλο 

μέρος της θεματογραφίας, όπως οι πομπές, η πανίδα, η χλωρίδα, η φύση γενικότερα.239  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι καλλιτεχνικές συμβατικότητες των μινωικών ανακτόρων δεν 

είχαν επηρεάσει εξολοκλήρου τη ζωγραφική του Ακρωτηρίου. Αυτή χαρακτηριζόταν περισσότερο ως λαϊκή 

τέχνη με μεγαλύτερο αυθορμητισμό, εφευρετικότητα και τάση για υπερβολή. Το ίδιο μπορεί να διαπιστωθεί 

και στην κεραμική τέχνη, η οποία ήταν πολύ ανεπτυγμένη στην περιοχή, με τη δημιουργία καθημερινών 

σκευών και αγγείων, με ποικίλα θέματα, που κοσμούσαν τα σπίτια.240 Πιο συγκεκριμένα, η κυριαρχία της 

φωτεινότητας λόγω της εμμονής των ζωγράφων για άσπρο βάθος και έντονες χρωματικές αντιθέσεις, 

αποτελεί ένα βασικό στοιχείο διαφοροποίησης των θηραίων ζωγράφων από τους μινωίτες. Επιπλέον, το 

θεματολόγιο παρουσιάζεται πιο αγροτικό και βραχώδες, από ότι θαλασσινό, με μια τάση διεύρυνσης με 

                                                             
236Μπουλιώτης, ό. π., σελ. 24-26. 
237Ντούμας (1999), ό. π., σελ. 20-21. 
238Ντούμας (1999), ό. π., σελ. 22. 
239Τελεβάντου, ό. π., σελ. 58-59.  
240Ντούμας (Hannibal, 2016), ό. π., σελ. 6. 
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καινούριες εικονιστικές μονάδες όπως τους θαλαμίσκους πλοίων, αλλά και κάποιες πιο παραδοσιακές του 

τόπου, όπως το χελιδόνι και οι αντιλόπες.241 Διαφορά διαφαίνεται και στο ρόλο της ανθρώπινης μορφής, 

καθώς οι τοιχογραφίες της Κνωσού τείνουν να ιεραρχούν ψηλά στην κοινωνία την γυναίκα, ενώ στις 

τοιχογραφίες της Θήρας η ιεραρχία αυτή φαίνεται να βασίζεται περισσότερο στο επάγγελμα παρά στο φύλο 

ή στην θρησκεία.242 

Οι Θηραίοι ζωγράφοι δέχονταν επιρροές και από τους Αιγύπτιους, τους Σύριους και τους 

Παλαιστίνιους ζωγράφους, αφού οι τόποι τους γειτόνευαν και είχαν εμπορικές συναλλαγές. Έτσι 

ενστερνίστηκαν ποικίλους αιγυπτιακούς εικονογραφικούς τύπους και καινοτομίες, υιοθέτησαν τοπικά 

στοιχεία των χωρών αυτών, ιδιαίτερα της πανίδας και της χλωρίδας και πρόσθεσαν φαντασία στις 

απεικονίσεις τους. Ακόμη όμως και σε σύγκριση με τις αιγυπτιακές τοιχογραφίες, οι θηραϊκές προέβαλαν 

ένα δυναμισμό, μια τάση αυτοσχεδιασμού και μια ελευθερία στην προσθήκη ή την αφαίρεση λεπτομερειών. 

Οι αιγύπτιοι καλλιτέχνες ακολουθούσαν ένα πιο στατικό είδος εικονογραφίας με συμπαγείς συνθέσεις, ενώ 

οι Θηραίοι ζωγράφοι πιο ελεύθερες και δυναμικές γραμμές.243  

Στο συνοικισμό του Ακρωτηρίου σε κεντρικό σημείο ήταν η πλατεία Τριγώνου, η οποία πήρε το 

όνομά της από το σχήμα της και γύρω από αυτήν υπήρχαν διάφορες οικίες και κτίρια. Σε αυτά βρέθηκαν οι 

παρακάτω θηραίες τοιχογραφίες κι όχι μόνο. Ακολουθεί παράθεση των πιο γνωστών. Αρχικά, στην Ξεστή 

3, ένα επιβλητικό διώροφο ή τριώροφο οικοδόμημα, πολλά δωμάτια ήταν τοιχογραφημένα. Εκεί βρισκόταν 

και η τοιχογραφία με τις Κροκοσυλλέκτριες, δύο γυναίκες όπου η ώριμη δείχνει στη νεότερη τον τρόπο 

συλλογής των στημόνων του άνθους. Οι αντιλόπες και τα Παιδιά που πυγμαχούν, διακοσμούσαν το Δωμάτιο 

Ι του κτηρίου Β, από το οποίο προέρχονται και οι Πίθηκοι. Επίσης, στην Οικία των Γυναικών βρέθηκε 

τοιχογραφία με μεγάλα φυτά που λέγεται ότι είναι κρίνα ή πάπυροι. Το όνομά της όμως αυτή η Οικία το 

πήρε από την τοιχογραφία των Γυναικών που την διακοσμούσε, με τις μεγαλόπρεπες κυρίες που φορούσαν 

μινωικές φορεσιές.244  

Στη λεγόμενη Δυτική Οικία, το ιδιωτικό αυτό σπίτι, υπήρχαν ποικίλες τοιχογραφίες σε όλη τη 

δυτική πτέρυγα του πρώτου ορόφου. Μάλιστα εκεί, βρέθηκε η πιο καλοδιατηρημένη τοιχογραφία, η 

τοιχογραφία των Κρίνων. Στο δωμάτιο 5 βρέθηκαν οι δύο Ψαράδες, ο ένας με πλαϊνή στάση και ο άλλος 

ανφάς, που κρατάνε ψάρια και η νεαρή Ιέρεια. Πολύ πιθανό θεωρείται το γεγονός ότι τόσο οι νεαροί 

ψαράδες όσο και η λεγόμενη ιέρεια αντιπροσωπεύουν νέα μέλη της οικογένειας που ζούσε στην Δυτική 

Οικία. Και οι τρεις μορφές βρίσκονται στη διαδικασία μύησης ή αλλιώς εκπαίδευσης, προετοιμαζόμενες να 

αναλάβουν αρμοδιότητες ενηλίκων, που τους αντιστοιχούν ανάλογα με το φύλο και τον κοινωνικό τους 

                                                             
241Τελεβάντου, ό. π., σελ. 59. 
242Ντούμας (1999), ό. π., σελ. 26. 
243Υβ. Λινάρδου, «Ο χώρος στις θηραϊκές τοιχογραφίες» στο: Ακρωτήρι Θήρας. Είκοσι χρόνια έρευνας (1967-1987), επιμ. Χρ. 

Ντούμας (Αθήνα, 1992), σελ. 69-70. 
244Ντούμας (Hannibal, 2016), ό. π., σελ. 11&16-17.  
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ρόλο. Επίσης, στη Δυτική Οικία βρέθηκαν και οι μικρογραφικές ζωφόροι με τις παραστάσεις του ναυαγίου, 

της νηοπομπής και του παραποτάμιου τοπίου.245 

 Σπουδαίας σημασίας από τις θηραϊκές τοιχογραφίες στο δωμάτιο 5 στη Δυτική Οικία στο Ακρωτήρι, 

είναι η μικρογραφική ζωφόρος με τον αιγαιακό στόλο, μήκους δώδεκα μέτρων, που βρέθηκε ζωγραφισμένη 

ψηλά κάτω από την οροφή, καλύπτοντας και τους τέσσερις τοίχους του δωματίου. Η συγκεκριμένη 

τοιχογραφία παρουσιάζει μια νηοπομπή, επτά μεγάλων πλοίων και επτά μικρότερων, την οποία συνοδεύουν 

δελφίνια και κατευθύνεται από μια παραθαλάσσια πόλη στα αριστερά, προς μια άλλη παραθαλάσσια πόλη 

στα δεξιά, η οποία ήταν το Ακρωτήρι. Για αυτό ονομάστηκε τοιχογραφία του στόλου και θεωρήθηκε από 

πολλούς ένα «ζωγραφιστό έπος» λόγου του αφηγηματικού του ύφους.246 

Έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες για το τι απεικονίζει. Εξερεύνηση, εκστρατεία ή λατρευτική γιορτή; 

Το σίγουρο είναι ότι παρέχει πληροφορίες για ταξίδια με ποντοπόρα πλοία της εποχής του χαλκού. Όσον 

αφορά την τεχνοτροπία του έργου, επικρατεί μια επίπεδη αντίληψη, απουσιάζει η τρίτη διάσταση και η 

προοπτική αλλοίωσης, όμως η έλλειψη τυποποίησης, ο φυσικός χαρακτήρας, ο αυθορμητισμός και η 

πολυχρωμία το καθιστούν μοναδικό για την τέχνη της εποχής. Επίσης, αποτελεί παράδειγμα της λειτουργίας 

των τοιχογραφιών ως ενοποιητικό στοιχείο του χώρου, καθώς και οι τρεις παραστάσεις του, αυτές του 

ναυαγίου, της νηοπομπής και του παραποτάμιου τοπίου, εκτεινόταν και στους τέσσερις τοίχους του 

δωματίου. Στην παράσταση του ποταμού, τα νερά του ποταμού αποδόθηκαν με γαλάζιο χρώμα, οι όχθες με 

ώχρα, ενώ ο διαχωρισμός τους έγινε με μαύρο περίγραμμα. Τα φυτικά θέματα που περιβάλλουν τον ποταμό 

είναι πολλά, με κυριότερο το φοίνικα. Σε σχέση με τα ζωικά θέματα υπάρχει ένας αγριόγατος που 

ετοιμάζεται να επιτεθεί σε πάπιες κι ένας γρύπας. Μάλιστα η ύπαρξη της συγκεκριμένης τοιχογραφίας σε 

συνδυασμό και με άλλα θαλασσινά θέματα (πρυμναίοι θαλαμίσκοι, νεαροί ψαράδες) προκαλεί την υπόθεση 

ότι ο ένοικος του σπιτιού ήταν ναύαρχος του στόλου στο μακρύ ταξίδι που αφηγείται η μικρογραφική 

ζωφόρος, δηλαδή πρόσωπο με κύρος στο ναυτικό κόσμο της κοινωνίας του Ακρωτηρίου.247  

 Συμπερασματικά, είτε από πλευρά τεχνικής ή είτε από πλευρά τεχνοτροπίας και θεματογραφίας, οι 

τοιχογραφίες στο Ακρωτήρι της Θήρας αποτελούν ένα πολύτιμο υλικό έρευνας και μελέτης για πολλούς 

κλάδους. Της αρχαιολογίας, της ιστορίας της τέχνης, της κοινωνιολογίας, της ζωολογίας, της βοτανολογίας, 

της χημείας, της θρησκειολογίας και πολλών άλλων που χρειάζονται πληροφορίες για τη ζωή του πρώτου 

μισού της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Η κοινωνία της περιοχής και όλου του κυκλαδικού πολιτισμού, δεν ήταν 

μονάχα μια κοινωνία εμπορική με ναυτιλιακές δραστηριότητες, αλλά και μια κοινωνία με φιλελεύθερα 

στοιχεία και στενούς, μακροχρόνιους δεσμούς με τη τέχνη.248 Ο ερευνητής – μελετητής για να ερμηνεύσει 

αυτά τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα, οφείλει να λειτουργήσει με ενσυναίσθηση και να μπει στη λογική των 

αισθήσεων με τις οποίες αντιλαμβάνονταν οι καλλιτέχνες της εποχής τον τότε κόσμο. Επιπλέον να δει μέσα 

                                                             
245Χρ. Ντούμας, Προϊστορική Θήρα, (Αθήνα: Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση, 2016), σελ. 259-268. 
246Μπουλιώτης, ό. π., σελ. 23. 
247Μπουλιώτης, ό. π., σελ. 32. 
248Ντούμας (1999), ό. π., σελ. 14-16. 
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από τη δική τους οπτική γωνία τον τρόπο καλλιτεχνικής τους έκφρασης των πραγμάτων που υπήρχαν τόσες 

χιλιάδες χρόνια πριν.249 

 

 

 

 

 

  

                                                             
249Λινάρδου, ό. π., σελ. 79.  
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Κεφάλαιο 1ο 

1.1. Φυσιογνωμία και Σκοποθεσία του Νηπιαγωγείου.  

 

 Το νηπιαγωγείο αποτελεί το σχολικό θεσμό που εισάγει τα παιδιά στην πρώτη θεσμοθετημένη 

βαθμίδα της εκπαίδευσης, δίνοντάς τους την ευκαιρία να κάνουν ένα δυναμικό ξεκίνημα. Μπορεί να είναι 

μέρος ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά ταυτόχρονα έχει και τα δικά του ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, τις αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας του. Αυτά διαμορφώνουν και τη φυσιογνωμία του. Τα 

οφέλη των παιδιών από το νηπιαγωγείο είναι μακροπρόθεσμα, όχι μόνο για τους εαυτούς τους αλλά και για 

την κοινωνία ολόκληρη. Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η συνεργασία του με τα περιβάλλοντα δράσης του 

παιδιού, με πρωτεύον το οικογενειακό. Στο νηπιαγωγείο χτίζονται τα θεμέλια για την ανάπτυξη των 

παιδιών, την κοινωνικοποίησή τους και την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων τους, που καθορίζουν τη 

μετέπειτα σχολική τους ζωή και πρόοδο. Παράλληλα λειτουργεί αντισταθμιστικά με άλλους φορείς και 

θεσμούς, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση θεμάτων ή περιορισμών που υφίστανται σε σχέση με την 

γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.250   

 Το νηπιαγωγείο βοηθάει το παιδί να διαμορφώσει σταδιακά την ταυτότητα του «μαθητή» και της 

«μαθήτριας». Ταυτόχρονα υποστηρίζει τους γονείς και κηδεμόνες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

νέου τους ρόλου ως γονείς μαθητών-τριών. Πιο συγκεκριμένα, ως βασικοί στόχοι του νηπιαγωγείου 

ορίζονται οι παρακάτω. Η ομαλή μετάβαση των παιδιών από το σπίτι ή τον παιδικό σταθμό στο 

νηπιαγωγείο και από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για 

την επιτυχημένη πορεία κάθε παιδιού, καθώς το καθένα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα, με 

μοναδικά χαρακτηριστικά και ατομικό ρυθμό μάθησης και ανάπτυξης και η εξασφάλιση των συνθηκών για 

την αποτελεσματική συμμετοχή κάθε εκπαιδευτικού και κάθε ενήλικα στην εκπαίδευση των παιδιών. Το 

νηπιαγωγείο οφείλει να λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης με μια ισχυρή δημοκρατική ηγεσία, 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και της κοινωνίας. Οι εμπλεκόμενοι 

οφείλουν να έχουν ένα κοινό όραμα προς ένα βαθύτερο ηθικό σκοπό και να δεσμεύονται για την αλλαγή 

που οδηγεί στη βελτίωση της λειτουργίας του νηπιαγωγείου.251 

 Για το λόγο λοιπόν ότι η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της κοινωνίας να 

οριοθετήσει και να βάλει σε ένα σύστημα τα σημεία αναφοράς της ανάπτυξης των παιδιών, θεωρείται 

υπεύθυνη για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της αυτοέκφρασης των παιδιών. Ακόμη θεωρείται 

υπεύθυνη για την κάλυψη της ηθικής, της φυσικής υγείας και της ελευθερίας των παιδιών, δηλαδή των 

τριών βασικών δικαιωμάτων τους. Όλα αυτά σε συνδυασμό και με τις κοινωνικές, ψυχολογικές και 

φιλοσοφικές θέσεις που χαρακτηρίζουν τον κάθε πολιτισμό στην πάροδο του χρόνου, διαμορφώνουν τα 

παιδαγωγικά προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών των παιδιών, τα οποία διαχωρίζονται σύμφωνα με 

την ηλικία και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στους παράγοντες της φύσης των αναπτυσσόμενων παιδιών 

                                                             
250Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση, (Αθήνα, 2021), σελ. 4. 
251Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ό. π., σελ. 6-7. 
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και της κοινωνίας, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση των προγραμμάτων, προστίθεται και η 

φύση των οργανωμένων τομέων γνώσης.252 

 Αναλυτική παρουσίαση της δομής και των χαρακτηριστικών του προγράμματος σπουδών, 

ειδικότερα για την προσχολική εκπαίδευση, ακολουθεί στο επόμενο μέρος του υποκεφαλαίου. Το σίγουρο 

όμως είναι ότι ένα πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο, οφείλει να είναι ευέλικτο, 

εύπλαστο, ευπροσάρμοστο και να αναδύεται από την ομάδα των παιδιών. Οι ιδέες, οι σκέψεις, οι 

προβληματισμοί τους, τα ενδιαφέροντα και οι εμπειρίες τους να είναι αυτά που θα καθορίζουν τα θέματα 

και τις δραστηριότητες με τα οποία θα ασχοληθούν. Επίσης, ο ρόλος της παιδαγωγού πρέπει να είναι 

περισσότερο συντονιστικός και ανατροφοδοτικός, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων και των 

δραστηριοτήτων από τα νήπια και όχι κατευθυντικός προς μια συγκεκριμένη ύλη που πρέπει να καλυφθεί. 

Τέλος, έρευνες έχουν δείξει πως τα αναπτυξιακά κατάλληλα προγράμματα, τα οποία κάνουν διαρκή 

αξιολόγηση, έχουν εφαρμοστεί σε μικρότερες ομάδες παιδιών ανά παιδαγωγό και έχουν αρκετό και 

κατάλληλο χώρο και υλικά και σωστή συνεργασία με τους γονείς, παράγουν θετικά αποτελέσματα στη 

νοητική ανάπτυξη των παιδιών και στον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα.253   

  

 

 

  

                                                             
252Ευγ. Κουτσουβάνου, Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης και η Διαθεματική Διδακτική Προσέγγιση,(Αθήνα: Οδυσσέας, 

2005 Δ΄ έκδοση), σελ. 18-21.  
253Ελ. Ντολιοπούλου, Σύγχρονα Προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας, (Αθήνα: Τυπωθήτω, 2003), σελ. 49-51. 
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1.2. Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση. 

 

Το σύγχρονο σχολείο και το έργο του εκπαιδευτικού έχουν διάφορους στόχους. Ένας από τους 

κυριότερους είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα προσφέρει 

στους μαθητές και τις μαθήτριες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα τους οδηγήσουν στη μάθηση 

και στην ανάπτυξη. Η μάθηση αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία με ενεργητικό χαρακτήρα, η οποία 

συμβάλλει στην αλλαγή της συμπεριφοράς του ανθρώπου και διαμορφώνεται μέσα από την επικοινωνία και 

την αλληλεπίδραση των μελών μιας διδακτικής ομάδας. Οι εκπαιδευτικοί δηλαδή και οι μαθητές/τριες μιας 

ομάδας, ανταλλάσσουν πληροφορίες, επιθυμίες, επιχειρήματα, συναισθήματα, αξίες ώστε να φτάσουν στην 

επίτευξη της μάθησης. Τα αποτελέσματά της είναι καλύτερα όταν βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις 

του ατόμου και το περιεχόμενό της έχει άμεση σχέση με το ίδιο το άτομο που έχει μπει στη διαδικασία της 

μάθησης.254 

Όσον αφορά το χώρο του σχολείου, για να πραγματοποιηθεί η μάθηση απαιτείται η επενέργεια της 

διδασκαλίας, αν και η διδασκαλία δεν έχει πάντα ως αποτέλεσμα τη μάθηση και κάθε μορφή μάθησης δεν 

προέρχεται από κάποια διδασκαλία. Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο, μάθηση και διδασκαλία, είναι βασικές 

διαδικασίες που λειτουργούν αμφότερες στο χώρο του σχολείου. Ως διδασκαλία ορίζεται η οργανωμένη 

και σκόπιμη διαδικασία που οριοθετείται σε σημαντικό βαθμό από το πρόγραμμα σπουδών και έχει ως 

σκοπό τη μάθηση και την ανάπτυξη του μαθητή και της μαθήτριας. Κατά τη διεξαγωγή της συνυπάρχουν 

ο/η εκπαιδευτικός, ο μαθητής και η μαθήτρια και το αντικείμενο διδασκαλίας, έχοντας μια σχέση 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης.255  

Το περιεχόμενο και η μεθόδευσή της διδασκαλίας, αποτελούν τα βασικά στοιχεία της. Στο 

περιεχόμενο εμπεριέχονται οι στόχοι και τα αντικείμενα διδασκαλίας και μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

στόχοι της μάθησης κάνουν αναφορά στην απόκτηση γνώσεων και σωματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 

στην ανάπτυξη επιθυμιών, τάσεων και συναισθημάτων. Όσον αφορά τη μεθόδευση, σε αυτήν αναφέρονται 

ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή και η αξιολόγηση της διδασκαλίας. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας είναι ο 

προγραμματισμός της διδακτικής διαδικασίας με τον ορισμό των διδακτικών στόχων, του διδακτικού 

υλικού, του τρόπου οργάνωσης, των μέσων διδασκαλίας και των τρόπων αξιολόγησης. Η διεξαγωγή από τη 

μεριά της είναι η πραγματοποίηση των επιλογών που έγιναν στο σχεδιασμό, ενώ περιλαμβάνει την πορεία, 

τις μορφές και τα μέσα διδασκαλίας. Σε τελευταίο στάδιο, με την αξιολόγηση φανερώνεται ο βαθμός 

επίτευξης των στόχων από τους μαθητές/τριες. Το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου είναι αυτό που 

μορφοποιεί το περιεχόμενο της διδασκαλίας.256 

Σύμφωνα με τον καθηγητή παιδαγωγικής Γ. Κιτσαρά, ένα πρόγραμμα σπουδών έχει τέσσερα δομικά 

στοιχεία. Αυτά είναι οι διατυπωμένοι με ακρίβεια στόχοι της μάθησης, τα συνεχώς εκσυγχρονιζόμενα 

                                                             
254Τσιαντούλη, ό. π., σελ. 79. 
255Τσιαντούλη, ό. π., σελ. 81. 
256Τσιαντούλη, ό. π., σελ. 81-82. 
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περιεχόμενα μάθησης, η μεθόδευση της διδασκαλίας μέσω συγκεκριμένων μεθοδολογικών υποδείξεων και 

η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων και της επίδοσης των παιδιών. Επίσης, σύμφωνα με τους Epstein, 

Schweinhart και McAdoo, τρία είναι τα βήματα που ακολουθούνται για την ανάπτυξη ενός προγράμματος 

σπουδών. Η κατανόηση των κύριων στοιχείων του, η υλοποίησή του και η προσαρμογή του σε διαφορετικές 

καταστάσεις, σχολικά περιβάλλοντα και μαθητές/τριες.257 

Ένα πρόγραμμα σπουδών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, ποικίλες θεωρίες και έρευνες. 

Αυτά το διαχωρίζουν σε δύο περιπτώσεις. Στα λεγόμενα τυπικά, παραδοσιακά, άκαμπτα προγράμματα όπου 

δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις και στα λεγόμενα ευέλικτα προγράμματα όπου παρέχονται γενικές 

οδηγίες. Στα πρώτα ο προγραμματισμός δεσμεύει αυστηρά τον/την παιδαγωγό και δίνει έμφαση στη 

διδακτέα ύλη, ενώ στα δεύτερα ο προγραμματισμός λειτουργεί ως πυξίδα. Επιπλέον, στα ευέλικτα 

προγράμματα δίνεται η δυνατότητα ανάδειξης στόχων και δραστηριοτήτων και αναπροσαρμογής του 

προγράμματος σύμφωνα με την εκάστοτε ομάδα παιδιών. Ακόμη, σε αυτά αναπτύσσονται δύο διαφορετικές 

κατηγορίες, όπου η μια είναι σύμφωνα με την ψυχολογική κατεύθυνση και βασίζεται στα δεδομένα της 

εξελικτικής ψυχολογίας και η άλλη σύμφωνα με την κοινωνιολογική κατεύθυνση και στοχεύει στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Συνοψίζοντας, τα προγράμματα διαφέρουν ως προς την γλώσσα που 

χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τη συμπεριφορά της/του παιδαγωγού και των παιδιών, ως προς τις 

προσεγγίσεις τους και ως προς το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν ο/η παιδαγωγός και τα 

παιδιά.258 

Όσον αφορά την προσχολική εκπαίδευση, το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση 

της ύλης όλων ή μερικών γνωστικών αντικειμένων μέσα σε μια θεματική ενότητα, έναν τομέα, ένα πεδίο 

προβληματισμού. Επίσης, ενισχύεται η παιδοκεντρική προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας και όχι 

η δασκαλοκεντρική. O John Dewey υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς υποστηριχτές της δημιουργίας 

ενός προγράμματος σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση και μάλιστα τόνισε την ανάγκη συνδυασμού 

γνώσεων και εμπειριών, ερχόμενος σε αντίθεση με την επικέντρωση σε ένα γνωστικό αντικείμενο 

μεμονωμένα. Πίστευε ότι η συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα πρέπει να είναι ενεργή, παρέχοντάς του 

τη δυνατότητα να παίρνει πρωτοβουλίες. Υποστηριχτής αυτής της φιλοσοφίας ήταν και ο Piaget, τονίζοντας 

μέσα από τα έργα του την ανάπτυξη της αυτονομίας, της πρωτοβουλίας, της σημασίας του παιχνιδιού και 

των παιδοκεντρικών δραστηριοτήτων σχετικά με την γνωστική ανάπτυξη. Καταλήγοντας, κατάλληλο για 

μικρά παιδιά πρόγραμμα, θεωρείται αυτό που είναι κατάλληλο για την ηλικία όλων των παιδιών μαζί αλλά 

και για το καθένα ξεχωριστά. Ακόμη, το περιβάλλον μάθησης του παιδιού οφείλει να έχει για αυτό κάποια 

σημασία.259 

Αναφερόμενοι στο πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου, δεν μπορεί να παραληφθεί και ο οδηγός 

της νηπιαγωγού. Ο συνδυασμός και των δύο δίνει έμφαση στα πράγματα που αλλάζουν την καθημερινότητα 

                                                             
257Ντολιοπούλου (2003), ό. π., σελ. 28. 
258Ντολιοπούλου (2003), ό. π., σελ. 27-28. 
259Κουτσουβάνου, ό. π., σελ. 56-63. 



82 
 

ως προς τον τρόπο διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο και συνδράμουν στην υλοποίηση των βασικών αρχών του 

προγράμματος. Αυτά είναι η εργασία σε ομάδες μέσω της διαθεματικής προσέγγισης και των σχεδίων 

εργασίας, η συνεργασία με το σπίτι, η καταγραφή της πορείας ανάπτυξης των παιδιών, η αξιολόγηση της 

μαθησιακής διαδικασίας και ο ρόλος του/της νηπιαγωγού.260  

Πιο αναλυτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικές συνθήκες και τις επιστημονικές εξελίξεις, 

το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου, του 2021, ακολουθεί τα παρακάτω. Αρχικά στηρίζεται σε 

σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών, αλλά και στις οδηγίες 

διεθνών οργανισμών και εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και στα πορίσματα εμπειρικών ερευνών για την 

προσχολική εκπαίδευση. Επίσης, ανταποκρίνεται στις συνθήκες που διαμορφώνει η σύγχρονη ελληνική 

κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προοπτικής της και αντανακλά 

τις εθνικές προτεραιότητες και στόχους για την προσχολική εκπαίδευση. Ακόμη, αξιοποιεί λειτουργικά, 

εξελίσσει και συμπληρώνει τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών του νηπιαγωγείου, διασφαλίζοντας την 

απαιτούμενη συνέχεια, υιοθετώντας και το μοντέλο του ανάστροφου εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπου στην 

αρχή βρίσκονται οι ικανότητες που αναμένεται να αναπτυχθούν. Επιπλέον, υπόκειται σε διαμορφωτικές 

διαδικασίες, καθώς εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται, αξιοποιώντας το ψηφιακό περιβάλλον και τον 

πολυτροπικό χαρακτήρα της μάθησης, έχει υψηλές αλλά και ταυτόχρονα ρεαλιστικές προσδοκίες για όλα τα 

παιδιά και δίνει έμφαση στον κομβικό ρόλο των νηπιαγωγών για να λάβουν τα κατάλληλα για την ηλικία 

τους εφόδια και να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται, ώστε να καταστούν δημιουργικοί άνθρωποι 

και συνειδητοί πολίτες του τόπου τους και όλης της οικουμένης.261 

Ευχή όλων αποτελεί η ασχολία των ελλήνων εκπαιδευτικών με την ουσία του προγράμματος 

σπουδών και η ποιοτική εφαρμογή του. Αυτό θα ανεβάσει ποιοτικά το επίπεδο διδασκαλίας και θα 

δημιουργήσει αισθήματα χαράς, αισιοδοξίας και ευχαρίστησης, κάτι που είναι αναγκαίο για το εκπαιδευτικό 

σύστημα αλλά και για τα ίδια τα παιδιά.262 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
260Ε. Συνώδη και Μ. Αμπαρτζάκη, Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης, θεωρία και πράξη, (Αθήνα: Πεδίο, 2011), σελ. 25. 
261Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ό. π., σελ. 4. 
262Κ. Χρυσαφίδης, Βιωματική, Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο, (Αθήνα: Gutenberg, 

2005), σελ. 57. 
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1.3. Διαθεματική Διδακτική Προσέγγιση Προγραμμάτων Σπουδών. 

 

Στο νηπιαγωγείο, οι νηπιαγωγοί καλούνται να συνδυάσουν τη θεωρία με την πράξη με τέτοιο τρόπο 

που οι διδακτικοί σχεδιασμοί και οι μαθησιακές καταστάσεις που οργανώνουν να έχουν υψηλή ποιότητα 

και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας. Η διδασκαλία στο 

νηπιαγωγείο αναφέρεται στη συστηματική διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης 

δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι αναπτυξιακά κατάλληλες και βασίζονται στη διερεύνηση και στο παιχνίδι. 

Επιπλέον προάγουν τη συνεργασία και την ενταξιακή εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη το 

κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο και τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών. 263 

Η διερευνητική μάθηση αναφέρεται στη μελέτη ή και επίλυση θεμάτων, ερωτημάτων ή 

προβλημάτων τα οποία αναδύονται από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, προκαλούν το ενδιαφέρον 

των παιδιών και λειτουργούν για αυτά ως γνωστικές προκλήσεις. Η διαθεματική διδακτική προσέγγιση 

βρίσκεται στη βάση της διερευνητικής μάθησης. Σύμφωνα με αυτήν, σταματάει ο κατακερματισμός της 

γνώσης και τα επιστημονικά πεδία αντιμετωπίζονται ως ολότητα. Η γνώση προσεγγίζεται εννιαιοποιημένη, 

προκαλώντας τη λεγόμενη διεπιστημονική διασύνδεση.264 Πιο συγκεκριμένα, στη διαθεματική διδακτική 

προσέγγιση χρησιμοποιούνται θέματα και θεματικές ενότητες από όλο το πρόγραμμα σπουδών, τα οποία 

είναι καθολικού ενδιαφέροντος και αποτελούν μέρος της πραγματικότητας. Αυτά λειτουργούν ως πλαίσια 

για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεση μαθησιακών εμπειριών γύρω από κοινούς άξονες 

γνώσης, σκέψης ή εννοιών, όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, η ιστορία, οι φυσικές επιστήμες, τα εικαστικά, 

η μουσική, το θέατρο κ.ά.265 

Σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι η προσέγγιση της γνώσης γίνεται έχοντας ως βάση τις ανάγκες 

του θέματος που μελετάται και όχι τη λογική της υποχρεωτικής συμμετοχής όλων των επιστημών. Το 

ζητούμενο είναι ποια γνώση οφείλει κάθε φορά να επιλεγεί, από ποιον επιστημονικό τομέα και με ποια 

σειρά, για να συμβάλλουν στην άμεση κατανόηση των υπό μελέτη θεμάτων από τα παιδιά. 

Μακροπρόθεσμα αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά και στην απόκτηση μιας συγκροτημένης γνώσης για τον 

τρόπο λειτουργίας του κόσμου γενικότερα.266 

Η διαθεματική διδακτική προσέγγιση χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο αναφέρεται στην 

περιγραφική, όπου ο/η νηπιαγωγός ορίζει ένα θέμα που ενδιαφέρει τα παιδιά, το σχεδιάζει και αποφασίζει 

για το περιεχόμενο, συνδέοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Το παιδί σε αυτό το είδος παίρνει κάποιες 

πρωτοβουλίες, ενώ οι μαθησιακές εμπειρίες εντάσσονται σε ένα ευρύ θέμα. Στο δεύτερο επίπεδο είναι η 

καθοδηγούμενη έρευνα από τον/την νηπιαγωγό, για την ανάπτυξη της γνώσης, των στάσεων και των 

δεξιοτήτων. Η νηπιαγωγός σχεδιάζει και καθοδηγεί σε βάθος την έρευνα και την εξερεύνηση από τα ίδια τα 

                                                             
263Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ό. π., σελ. 14. 
264Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ό. π., σελ. 15.  
265Κουτσουβάνου, ό. π., σελ. 94-95. 
266Ηλ. Ματσαγγούρας, Η διαθεματικότητα στην σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας, (Αθήνα: 

Γρηγόρης, 2006), ό. π., σελ. 49. 
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παιδιά. Στο τρίτο επίπεδο βρίσκονται τα project, δηλαδή οι εις βάθος έρευνες όπου την πρωτοβουλία για 

αυτές έχουν ή τα παιδιά ή ο/η νηπιαγωγός, ενώ το εκάστοτε θέμα λειτουργεί ως πεδίο μελέτης. Σε αυτές τις 

έρευνες κύριο ζητούμενο είναι η εύρεση απαντήσεων στις ερωτήσεις των παιδιών. Η καθοδήγηση γίνεται 

σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τα οποία με τη σειρά τους διαμορφώνουν τις ανάλογες 

δραστηριότητες και την έκβασή τους.267  

Κλείνοντας το κεφάλαιο για τη διαθεματική διδακτική προσέγγιση κρίνεται αναγκαίο να 

παρουσιαστούν οι λόγοι που οδήγησαν στην επανεμφάνισή της στην Ελλάδα, από τα τέλη της δεκαετίας του 

1980. Αυτοί χωρίζονται σε επιστημολογικούς, ψυχολογικούς, παιδαγωγικούς και διδακτικούς και 

κοινωνικοοικονομικούς λόγους. Οι επιστημολογικοί έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η γνώση μονάχα 

στην ενιαιοποιημένη, διεπιστημονική και πολύπλευρη μορφή της μπορεί να δώσει νέες δυνατότητες σκέψης 

και πράξης στο άτομο, ανοίγοντας συνεχώς νέους δρόμους έρευνας. Οι ψυχολογικοί λόγοι σχετίζονται με το 

άνοιγμα προς όλους τους τύπους νοημοσύνης και τη σύνδεση του εαυτού με την γνώση και την 

πραγματικότητα. Οι παιδαγωγικοί και διδακτικοί λόγοι αναφέρονται στους τρόπους σύνδεσης των τύπων 

προγραμμάτων σπουδών με τις συνέπειες της εκπαίδευσης στο άτομο και στην κοινωνία και το βαθμό 

αποτελεσματικότητας που έχουν στη διαδικασία της μάθησης οι διδακτικές παρεμβάσεις. Τέλος, οι 

κοινωνικοοικονομικοί λόγοι αφορούν στη διαχείριση των νέων κοινωνικών συνθηκών και των κοινωνικών 

προβλημάτων, μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου, καθώς αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην 

προώθηση της ακαδημαϊκής μάθησης.268 

Τα διαθεματικά προγράμματα σπουδών χαρακτηρίζονται ως ριζοσπαστικά, τοποθετώντας τη 

μάθηση μέσα σε αυθεντικά πλαίσια και δίνοντάς της μια ουσιαστική διάσταση. Επίσης, αναπτύσσουν την 

κριτική σκέψη και συνδέουν άμεσα το σχολείο με την κοινωνία. Η βιωματική γνώση των παιδιών συνδέεται 

με τους κλάδους της επιστήμης και η σχολική γνώση αποκτά ξανά την ενότητά της και τη νοηματοδοτική 

της λειτουργία. Η επιστημονική γνώση δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά το μέσο στην προσπάθεια του ατόμου 

να κατανοήσει τον εαυτό του και τον κόσμο του, ρυθμίζοντας ανάλογα τις πράξεις του. Ακόμη, η 

προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και η κοινωνική τους ένταξη, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, κοινωνικής 

προέλευσης, γίνονται βασικοί σκοποί του σχολείου.269 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
267Κουτσουβάνου, ό. π., σελ. 95-96.  
268Ματσαγγούρας, ό. π., σελ. 30-47.  
269Ματσαγγούρας, ό. π., σελ. 95-97. 
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1.4. Βιωματική Επικοινωνιακή Διδασκαλία / Μέθοδος Project / Σχέδιο Εργασίας. 

 

 Η βιωματική προσέγγιση της μάθησης αναφέρεται ως βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία ή 

ως μέθοδος project ή σχέδιο εργασίας. Ξεκίνησε από το έργο των Dewey, Kilpatrick, Bruner, Vygotsky 

και Piaget, στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι μέρος μιας πιο ανοιχτής εκπαίδευσης, ενώ έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές παραλλαγές της ανά τον κόσμο. Σημαντικό θεωρείται να σαφηνιστεί ότι είναι ένα 

είδος προσέγγισης, ένα μέρος του προγράμματος σπουδών της προσχολικής αγωγής. Το μέρος αυτό του 

προγράμματος μπορεί να έχει μικρή ή μεγάλη διάρκεια και να λειτουργεί συμπληρωματικά σε όσα 

μαθαίνουν τα παιδιά από το αυθόρμητο παιχνίδι και τη συστηματική διδασκαλία. Το σίγουρο είναι πως 

ανεξάρτητα από τη διάρκειά του, προωθεί έναν τρόπο ομαδικής διδασκαλίας και μια συνέχεια ανάμεσα στο 

σχολείο, στο σπίτι και στον υπόλοιπο κόσμο.270  

 Η βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία ορίζεται ως ένα σύνολο διδακτικών διαδικασιών, που 

προσπαθούν να εντάξουν το παιδί στον κόσμο της γνώσης και οι οποίες έχουν ως αφόρμηση βιωματικές 

καταστάσεις. Αυτά τα βιώματα προέρχονται από την καθημερινότητα, τις εμπειρίες και τις ανησυχίες που 

προκαλούνται στο παιδί, μέσα στην κοινωνία που ζει και ενσωματώνεται. Όλες αυτές οι διαδικασίες 

πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια μιας επικοινωνιακής σχέσης ανάμεσα στον/ην εκπαιδευτικό και 

στους/τις μαθητές/τριες, δηλαδή ανάμεσα στα μέλη της διδακτικής ομάδας. Η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται 

από ισότιμη ανταλλαγή απόψεων, η οποία κάνει την ομάδα να προβαίνει στην οργάνωση, τον σχεδιασμό, τη 

διεξαγωγή και την αξιολόγηση της διδασκαλίας.271  

 Το project, ερχόμενο σε αντίθεση με τις θεματικές και τις διδακτικές ενότητες, αποτελεί μια σε 

βάθος έρευνα ενός θέματος, το οποίο μπορεί να έχει σχέση με ένα ευρύτερο θέμα. Οι εμπειρίες που βιώνουν 

τα παιδιά και οι εργασίες που θα διεκπεραιώσουν, διαμορφώνονται από τις ιδέες, τα ερωτήματα, τις 

θεωρίες, τις προβλέψεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.272 Κάποια project ξυπνούν το ενδιαφέρον των 

παιδιών, ενώ άλλα χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια από την πλευρά του/της εκπαιδευτικού. Ο τρόπος 

που θα γίνει η εισαγωγή του θέματος έχει μεγάλη σημασία. Τα κριτήρια για την επιλογή του θέματος, 

σύμφωνα με τον Dearden, είναι η άμεση σχέση του με την καθημερινότητα των παιδιών, η σύνδεσή του με 

το συνολικό πρόγραμμα σπουδών και η αξία του για τη μετέπειτα ζωή των παιδιών. Ένα project 

ολοκληρώνεται όταν εξαντληθεί το ενδιαφέρον από πλευράς παιδιών και εκπαιδευτικών ή διακόπτεται εάν 

στην πορεία του φανεί ότι δεν οδηγεί κάπου. Επίσης, μπορεί να αλλάξει θέμα εάν στραφεί το ενδιαφέρον 

των παιδιών σε κάποιο παραπλήσιο.273  Αφού γίνει η επιλογή κατάλληλου θέματος, ο/η εκπαιδευτικός 

φτιάχνει κάποια σχέδια, τα οποία μπορούν να γίνουν με το λεγόμενο «ιστό θέματος του εκπαιδευτικού» ή 

αλλιώς «ιστόγραμμα». Σε αυτόν οι ιδέες μπορούν να έχουν οποιαδήποτε σειρά, χωρίς να χαρακτηρίζονται 

                                                             
270Ντολιοπούλου (2004), ό. π., σελ. 21-22. 
271Χρυσαφίδης, ό. π., σελ. 17.  
272L. Katz και S. Chard, Η μέθοδος project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των παιδιών της 

προσχολικής ηλικίας, (Αθήνα: Ατραπός, 2004),  σελ 41. 
273Ντολιοπούλου (2004), ό. π., σελ. 26-27. 



86 
 

από γραμμική χρονική αλληλουχία. Το περιεχόμενο του ιστού είναι οι ιδέες και οι έννοιες κλειδιά και 

μερικά από τα κύρια υπο-θέματα που σχετίζονται με το βασικό.274 

 Σε αυτό το σημείο πριν την περαιτέρω παρουσίαση της μεθόδου project, θα αναφερθούν κάποιες 

διαφορές ανάμεσα σε αυτή και στη συστηματική διδασκαλία. Σε αυτή ο εκπαιδευτικός εστιάζει στην 

υποστήριξη των παιδιών να αποκτήσουν δεξιότητες, ενώ στο project παρέχει ευκαιρίες στα παιδιά για να 

εφαρμόσουν δεξιότητες. Επίσης, στη συστηματική διδασκαλία υπάρχει εξωτερική παρώθηση των παιδιών 

για να ευχαριστήσουν τον/την εκπαιδευτικό και να λάβουν κάποια αμοιβή, ενώ στο project υπάρχει 

εσωτερική παρώθηση εξαιτίας του προσωπικού τους ενδιαφέροντος. Ακόμη, στη συστηματική διδασκαλία 

ο/η εκπαιδευτικός είναι ο ειδικός, αυτός που επιλέγει τις δραστηριότητες και τα υλικά και αυτός που φέρει 

την ευθύνη για τη μάθηση των παιδιών. Αντιθέτως, στο project τα παιδιά είναι αυτά που επιλέγουν τις 

δραστηριότητες και τα υλικά από μια ποικιλία που τους παρέχει ο/η εκπαιδευτικός, αυτά είναι οι ειδικοί, 

ενώ είναι και υπεύθυνα μαζί με τον εκπαιδευτικό για τη μάθηση και την επιτυχία τους.275  

 Το σχολείο οφείλει να έχει ως βασική επιδίωξη το σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων που θα 

ορίζουν τα βιώματα ως αντικείμενο αναζήτησης και διδακτικής δράσης, δίνοντας έτσι τη μαθητοκεντρική 

διάσταση στη διδακτική διαδικασία. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χωριστεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη έχει 

να κάνει με την προσπάθεια των μαθητών να μάθουν να μεταφέρουν τους προβληματισμούς τους και να 

τους μετουσιώνουν σε κεντρικό θέμα συζήτησης. Η φάση αυτή στο νηπιαγωγείο μπορεί να γίνει στις 

ελεύθερες συζητήσεις. Η δεύτερη φάση είναι της ανάλυσης, κατά την οποία γίνεται αναζήτηση των 

βασικών στοιχείων του βιώματος, ώστε να μετατραπούν όσο είναι εφικτό, σε διδακτικές δραστηριότητες. 

Στην τρίτη φάση, γίνεται η προσπάθεια συνδυασμού των βιωματικών καταστάσεων με τις προδιαγραφές 

του προγράμματος σπουδών. Εδώ ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού δυσκολεύει, καθώς είναι αυτός/η που 

πρέπει να βρει τους τρόπους συγκερασμού αυτών των δύο δεδομένων, χωρίς τριβές και χωρίς να 

αλλοιώνεται η πρόθεση κατανόησης των αναγκών της ομάδας. Ο/Η εκπαιδευτικός για να τα καταφέρει 

οφείλει να έχει πολυμορφία και ευρηματικότητα.276  

 Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το project έχει τη δομή μιας καλής ιστορίας, αφού έχει αρχή, μέση 

και τέλος. Εκτός από τις τρεις φάσεις όμως, υπάρχουν και πέντε χαρακτηριστικά γνωρίσματα για τη 

διευκόλυνση του σχεδιασμού και της αξιολόγησης του project κατά την πορεία ανάπτυξής του. Αυτά είναι η 

συζήτηση, η εργασία πεδίου, η διερεύνηση, η αναπαράσταση και η έκθεση-παρουσίαση. Αναλυτικότερα, η 

συζήτηση μπορεί να γίνει ανάμεσα σε όλη την ομάδα ή σε κάποια μόνο παιδιά, μαζί με τον/την 

εκπαιδευτικό ή κάποιον άλλον ενήλικα που βρίσκεται στη τάξη ή και ακόμη χωρίς τη διαμεσολάβηση 

του/της εκπαιδευτικού. Το σημαντικό είναι τα παιδιά να μιλάνε μεταξύ τους, ανταλλάσοντας πληροφορίες, 

ζητώντας διευκρινήσεις, σχολιάζοντας το θέμα της μελέτης τους και τον τρόπο εργασίας τους. Όσον αφορά 

την εργασία πεδίου μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή κάποιου ειδικού για το θέμα ή η επίσκεψη σε κάποιο 

                                                             
274Katz και Chard, ό. π., σελ. 166-167. 
275Katz και Chard, ό. π., σελ. 53. 
276Χρυσαφίδης, ό. π., σελ. 18-20. 
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συγκεκριμένο μέρος με το θέμα. Στην αναπαράσταση, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναπαραστήσουν 

την εμπειρία τους, την προϋπάρχουσα γνώση, τα αποτελέσματα των ερευνών τους, με πολλούς τρόπους, 

όπως μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, το σχέδιο. Στη διερεύνηση του θέματος χρησιμοποιούνται η 

προσεκτική παρατήρηση και οι συνεντεύξεις των ειδικών, αλλά και διάφορες άλλες πηγές όπως τα βιβλία 

και το διαδίκτυο. Τέλος, στην παρουσίαση, χρησιμοποιούνται από τους/τις εκπαιδευτικούς διάφορα 

αντικείμενα για την έκθεση και την παρουσίαση πληροφοριών, εργασιών, συλλογών πραγμάτων, βιβλίων, 

υλικών κ.ά.277 

 Οι στόχοι του project είναι γύρω από το πώς θα βοηθηθούν τα παιδιά σε διάφορους τομείς, ώστε να 

αναπτυχθούν ολόπλευρα, δηλαδή νοητικά, γλωσσικά, κοινωνικά, συναισθηματικά και κινητικά. Επίσης, να 

αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, μαθαίνοντας να ακούν τις απόψεις των άλλων, να αξιολογούν τον 

εαυτό τους και τους άλλους. Ακόμη να συνδέσουν τις νέες γνώσεις και εμπειρίες με τις προηγούμενες, να 

αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να κάνουν επιλογές που θα τα οδηγήσουν στην 

αυτονομία. Τέλος, να νιώσουν υπεύθυνα και με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στους άλλους και να 

αισθανθούν ικανοποίηση για τη συμβολή τους σε ένα κοινό έργο.278 

 Αρκετές φορές αναφέρθηκε ο ρόλος της/του εκπαιδευτικού που εκτός από το να βοηθάει τα παιδιά 

στον προγραμματισμό του project, να συνεργάζεται μαζί τους, να τα διευκολύνει και να τα παρατηρεί 

καταγράφοντας την πρόοδό τους, είναι και να διατηρεί το ενδιαφέρον των περισσότερο ικανών παιδιών με 

διάφορες προκλήσεις, αλλά των λιγότερο ικανών μέσα από διάφορες ευκαιρίες που μπορεί να τους 

προσφέρει. Επιπλέον πρέπει να αξιολογεί το project, την πορεία του, τα αποτελέσματά του και τη συμβολή 

του σε αυτό τόσο των νηπίων όσο και τη δική της/του. Αναφορικά με τους γονείς, τους παρέχεται η 

δυνατότητα να συμμετέχουν στα project φέρνοντας στο σχολείο διάφορα σχετικά αντικείμενα, παρέχοντας 

πληροφορίες για το εκάστοτε θέμα, προτείνοντας θέματα του ενδιαφέροντος του παιδιού τους. Το 

σημαντικό είναι να διακατέχονται από αισθήματα προθυμίας και συνεργατικότητας.279  

  

                                                             
277Katz και Chard, ό.π., σελ 141-145.  
278Ντολιοπούλου (2004), ό. π., σελ. 32-33.  
279Ντολιοπούλου (2004), ό. π., σελ. 33.  
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Κεφάλαιο 2ο 

 

2.1. Σκοπός υλοποίησης Διδακτικής Πρότασης με θέμα τη μινωική θαλασσοκρατία,  

όπως αυτή αποτυπώνεται στις τοιχογραφίες της Κνωσού και της Θήρας.  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας το οποίο αφορά τη διδακτική της γενικής και της τοπικής ιστορίας, 

αναφέρθηκαν αναλυτικά η αξία της διδασκαλίας της ιστορίας στην προσχολική εκπαίδευση και η 

Μουσειακή εκπαίδευση. Η διήγηση μιας ιστορίας στα παιδιά αυτής της ηλικίας από το ή τη νηπιαγωγό 

τους, τους προκαλεί μεγάλη χαρά. Εκείνος ή εκείνη μπορεί να επιλέξει ενότητες της ιστορίας και να τις 

αποδώσει όπως αποδίδει τα παραμύθια ή τα ποιήματα, δημιουργώντας ένα όμορφο κλίμα ταξιδιού σε 

κόσμους μοναδικούς. Ο απώτερος σκοπός της διήγησης της ιστορίας στο νηπιαγωγείο είναι η ψυχαγωγία. 

Μέσα από αυτήν καλλιεργείται και η γλώσσα και η αγωγή των νηπίων. Επίσης, συμβάλλει στην αισθητική, 

κοινωνική, συναισθηματική, ηθική και νοητική ανάπτυξή τους, όχι μόνο σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό 

επίπεδο, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση, τη συμπόνια, την ανθρωπιά. Τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη 

υπάρχουσες εμπειρίες τους, ταυτίζονται με τους ήρωες και βιώνουν καταστάσεις και αρετές των ηρώων που 

προβάλλονται μέσα από την ιστορία. Η ιστορία μεταφέρει μηνύματα τα οποία διαμορφώνουν την παιδεία 

του ατόμου από μικρή ηλικία.280 

Κατά τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας και των στοιχείων πολιτισμού, θεωρείται σκόπιμο να 

αντιληφθούν τα παιδιά ότι οι γνώσεις που υπάρχουν έχουν ως βάση μαρτυρίες του περιβάλλοντος από το 

παρελθόν, καθώς δεν γίνεται να υπάρχει άμεση εμπειρία του παρελθόντος. Ο τρόπος προσέγγισης, η 

επιλογή του σχετικού υλικού και οι έννοιες που επιδιώκεται να κατανοηθούν, οφείλουν να είναι ανάλογα με 

το επίπεδο σκέψης των παιδιών και τα ενδιαφέροντά τους. Η ανάπτυξη της ιστορικής κατανόησης και όχι η 

συσσώρευση πληροφοριών πρέπει να είναι το ζητούμενο, ενώ κριτήριο για την πρόοδο των παιδιών να είναι 

η προοδευτική βελτίωση στην ιστορική τους σκέψη.281  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Μελίνα: Εκπαίδευση και πολιτισμός», το οποίο πραγματοποιήθηκε 

πιλοτικά σε 92 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990, αναπτύχθηκε 

ένα διδακτικό μοντέλο μουσειοπαιδαγωγικής, βασιζόμενο στη διαμόρφωση του δημιουργικού χαρακτήρα 

των επισκέψεων, στη συναισθηματική βίωση των χώρων πολιτισμού και στην ανάπτυξη διαπροσωπικής 

επικοινωνίας και πολιτισμικής συνείδησης μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση. Το διδακτικό αυτό 

μοντέλο είχε τρία στάδια διεξαγωγής. Την προετοιμασία των μαθητών γνωστικά και συναισθηματικά μέσα 

στη τάξη πριν την επίσκεψη, την επιτόπια ενασχόληση του επιλεγμένου θέματος με συγκεκριμένες 

δραστηριότητες και την επεξεργασία αυτής της εμπειρίας πάλι μέσα στη τάξη, μέσα από ερωτήματα που 

προέκυψαν μετά την επαφή με τα παρελθοντικά στοιχεία. Γενικότερος στόχος του προγράμματος ήταν να 

                                                             
280Α.Στραταριδάκη – Κυλάφη, Αρχαία Ελληνική Ιστορία: Η Κλασσική περίοδος και η παιδαγωγική αξία της. Ρέθυμνο, 2000: σελ: 

177-178. 
281Τσιαντούλη, ό. π., σελ. 83-84. 
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γίνεται προετοιμασία και μετα-επεξεργασία μέσα στην σχολική τάξη με αποτέλεσμα την εμβάθυνση στις 

διάφορες θεματικές. Επίσης, να αναδειχθεί ο σκοπός υλοποίησης κατάλληλων δραστηριοτήτων, μέσα στη 

τάξη, πριν και μετά την επίσκεψη σε ένα μουσείο ή σε έναν αρχαιολογικό χώρο.282 

Πιο συγκεκριμένα, όταν υλοποιούνται κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες κατά την 

προετοιμασία, την πραγματοποίηση και την επεξεργασία της επίσκεψης, σε ένα μουσείο ή σε έναν 

αρχαιολογικό χώρο, ενδυναμώνεται η παρατηρητικότητα και η μνήμη των παιδιών λόγω της προσοχής που 

δίνεται στα εκθέματα και τα στοιχεία τους, αναπτύσσεται η φαντασία τους, εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό τους, 

καλλιεργείται η ιστορική γνώση και η κατανόηση γεγονότων, συνθηκών, καταστάσεων που συνδέονται με 

την πορεία και την εξέλιξη της ζωής, της κοινωνίας και της φύσης. Επιπλέον υποβοηθείται η κατάκτηση της 

έννοιας του χώρου και της χρονικής ακολουθίας. Ακόμη, υποστηρίζεται η κοινωνική και η αισθητική 

ανάπτυξη των παιδιών, μέσω της επαφής τους με εκθέματα και δημιουργήματα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας 

διαφόρων πολιτισμών. Μέσω αυτών των επισκέψεων τα παιδιά από μικρή ηλικία μαθαίνουν ότι ανήκουν σε 

μια μεγαλύτερη ομάδα και διαμορφώνουν την εθνική και πολιτισμική τους ταυτότητα.283 

 Τα δύο βασικά μοντέλα σχέσεων μουσείου και νηπιαγωγείου είναι η συνάντηση των παιδιών με τα 

εκθέματα του μουσείου ανεξάρτητα από το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και η σύνδεση του προγράμματος 

του νηπιαγωγείου με την επίσκεψη στο μουσείο. Στην πρώτη περίπτωση, η επίσκεψη γίνεται χωρίς την 

απαραίτητη προετοιμασία των παιδιών και αντιμετωπίζεται περισσότερο ως εκδρομή, παρά ως επίσκεψη 

εκπαιδευτικής σημασίας. Το γεγονός αυτό όμως δεν αποκλείει το ότι επιστρέφοντας στο νηπιαγωγείο δεν θα 

αναδυθούν ερωτήματα και θέματα συζήτησης με τα παιδιά, λόγω των ερεθισμάτων που εξέλαβαν. Στη 

δεύτερη περίπτωση, η οποία είναι αυτή που ανταποκρίνεται στη Διδακτική Πρόταση της παρούσας 

εργασίας, η επίσκεψη στο μουσείο πραγματοποιείται ως ανάγκη ή ερέθισμα των όσων διαδραματίζονται 

στο νηπιαγωγείο. Έτσι επιλέγεται το κατάλληλο μουσείο ή ο αρχαιολογικός χώρος, σε αυτή την περίπτωση 

το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού και τα εκθέματα εκείνα που 

λειτουργούν βοηθητικά προς το πρόγραμμα, τη νηπιαγωγό και τα παιδιά, για να βρουν απαντήσεις σε 

ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του θέματος, στη συγκεκριμένη περίπτωση 

σχετικά με τη μινωική θαλασσοκρατία και τις τοιχογραφίες της Κνωσού και της Θήρας, ή να αντλήσουν 

πληροφορίες για περαιτέρω ανάλυση του θέματος. Το μουσείο ή ο αρχαιολογικός χώρος αντιμετωπίζονται 

ως χώροι παρατήρησης, προβληματισμού, έρευνας και δράσεων, ενώ κατά την επιστροφή στο νηπιαγωγείο 

ακολουθούν δραστηριότητες σχεδιασμένες με βάση την επίσκεψη και τους στόχους του προγράμματος 

σπουδών.284 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα, μπορεί κανείς να κατανοήσει το σκοπό υλοποίησης μιας 

Διδακτικής Πρότασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας, ιδιαίτερα σε νηπιαγωγεία της Κρήτης, με θέμα τη 

μινωική θαλασσοκρατία, όπως αυτή αποτυπώνεται στις τοιχογραφίες της Κνωσού και της Θήρας. 

                                                             
282 Νικονάνου, ό. π., σελ. 70-71. 
283Οικονομίδης, ό. π., σελ. 129-130. 
284Οικονομίδης, ό. π., σελ. 133-134. 
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2.2. Πορεία σχεδιασμού της Διδακτικής Πρότασης.  

  

Στη Διδακτική Πρόταση για παιδιά προσχολικής ηλικίας που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία, 

προτείνεται η βιωματική μάθηση και η διδασκαλία μέσω της διαθεματικής προσέγγισης, με τη μέθοδο του 

project. Στην προσέγγιση του θέματος θα συμβάλλουν χαρακτηριστικά ως μέσα διδασκαλίας η ιστορική 

αφήγηση με την αξιοποίηση εικόνων, το δραματικό και το συμβολικό παιχνίδι. Ως ερέθισμα θα δοθούν 

κάποιες από τις τοιχογραφίες της Κνωσού και του Ακρωτηρίου της Θήρας, με στόχο την παραγωγή υλικών-

αισθητικών δραστηριοτήτων.  

Όπως έχει αναφερθεί πιο αναλυτικά στο υποκεφάλαιο για την έννοια του χώρου και του χρόνου 

στην προσχολική ηλικία, το παιχνίδι έχει αποδειχτεί ως ένα από τα βασικότερα διδακτικά μέσα για την 

προσέγγιση της μάθησης σε αυτή την ηλικία. Το παιχνίδι εμφανίζεται σε όλους τους χώρους του 

νηπιαγωγείου, με διάφορες μορφές και με διάφορους στόχους. Μπορεί να είναι μοναχικό, παράλληλο ή 

ομαδικό και να συμπεριλαμβάνει αντικείμενα και εκπαιδευτικό υλικό που λειτουργούν βοηθητικά στους 

πειραματισμούς και τις ανακαλύψεις των παιδιών, στην επίλυση προβλημάτων, στην ανάπτυξη της 

φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, με το δραματικό παιχνίδι αναλαμβάνουν 

ρόλους, κοινωνικοποιούνται και προβαίνουν στη μίμηση των πράξεων και της γλώσσας των άλλων. Επίσης 

με το συμβολικό παιχνίδι αναπτύσσουν την ικανότητά τους να συνθέτουν νοητικές εικόνες, ώστε να 

έρχονται κοντά με τις διάφορες σχολικές γνώσεις, όπως την κατανόηση ιστορικών γεγονότων και εικόνων 

από το παρελθόν.285  

Όσον αφορά τις υλικό-αισθητικές δραστηριότητες, αυτές βασίζονται στην ικανότητα των ανθρώπων 

να αντιλαμβάνονται το υλικό περιβάλλον με τις αισθήσεις τους, προκαλώντας το έναυσμα για να 

ασχοληθούν με τη ζωγραφική, την πλαστική, την κατασκευή χειροτεχνιών, το θέατρο, τη μουσική και άλλες 

δημιουργικές δραστηριότητες, χωρίς όμως να γίνεται μίμηση του αυθεντικού αντικειμένου. Στο πλαίσιο της 

αισθητικής αγωγής και μιας ευρύτερης αισθητικής, εμπεριέχεται όλο το φάσμα της υλικής πραγματικότητας 

και ως αφόρμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ερέθισμα, υλικό ή μη.286 

 

Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση της πορείας σχεδιασμού της Διδακτικής Πρότασης, με αναφορά 

στις προτεινόμενες συνθήκες όσον αφορά το χώρο και τον χρόνο διεξαγωγής, στις απαραίτητες 

προϋπάρχουσες γνώσεις, στο αφήγημα, στις δραστηριότητες, στους στόχους, στις προτάσεις αξιολόγησης. 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι στη Διδακτική Πρόταση για παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

με θέμα τη μινωική θαλασσοκρατία, όπως αυτή αποτυπώνεται στις τοιχογραφίες της Κνωσού και του 

Ακρωτηρίου της Θήρας, έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο ένα μέρος από τις τοιχογραφίες που έχουν διασωθεί. 

Συγκεκριμένα πέντε από την Κνωσό και πέντε από το Ακρωτήρι της Θήρας, οι οποίες θεωρήθηκαν 

                                                             
285Τσιαντούλη, ό. π., σελ. 80. 
286 Νικονάνου, ό. π., σελ. 112-113. 



91 
 

αντιπροσωπευτικές του μινωικού πολιτισμού. Δεν θα ήταν εφικτό να χρησιμοποιηθούν όλες, καθώς ο 

αριθμός είναι ιδιαίτερα ευρύς κι αυτό θα δημιουργούσε αρκετά προβλήματα στην χρονική διάρκεια που θα 

χρειαζόταν για την πραγματοποίησή της διδασκαλίας, στη μέθοδο της διδασκαλίας και στην ανταπόκριση 

του ενδιαφέροντος των παιδιών. Η επανάληψη και η μεγάλη εξακτίνωση του θέματος θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όμως πάντα υπάρχει η δυνατότητα 

επαναπροσδιορισμού των επιλεγμένων τοιχογραφιών και η παρουσίαση μιας διαφορετικής Διδακτικής 

Πρότασης, πάνω στο ίδιο θέμα, ακόμα και σε διαφορετικό ηλικιακό φάσμα, πέραν της προσχολικής ηλικίας. 

Αναλυτική παρουσίαση των επιλεγμένων τοιχογραφιών και με εικονογραφικό υλικό, γίνεται στο 

παράρτημα της εργασίας.  

 

Οι λόγοι επιλογής των συγκεκριμένων τοιχογραφιών έχουν να κάνουν με τη σύνδεσή τους με το θέμα 

της μινωικής θαλασσοκρατίας, κάτι το οποίο φαίνεται αναλυτικά στο αφήγημα της Διδακτικής Πρότασης.  

 

Πιο συγκεκριμένα, από τις τοιχογραφίες του ανακτόρου της Κνωσού επιλέχτηκαν οι εξής: 

 

 Το γαλάζιο πουλί,  όπου υποδηλώνει την αγάπη των μινωιτών προς τη φύση και παρουσιάζει το 

τοπίο της εποχής και του τόπου.  

Το γαλάζιο πουλί θα είναι το πρώτο πράγμα που θα συναντήσουν τα παιδιά και η νηπιαγωγός στο ταξίδι 

τους πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στη μινωική εποχή. Καθώς βρίσκεται σε μια οικία δυτικά των 

ανακτόρων θα αναλάβει και το ρόλο της υποδοχής τους στα ανάκτορα της Κνωσού.  

 

 Ο Κροκοσυλλέκτης Πίθηκος, όπου παρουσιάζεται ξανά το τοπίο της εποχής και του τόπου και η 

ασχολία με τη φύση και τα αγαθά της.  

Ο κρόκος θα αποτελέσει ένα προϊόν που θα μπορέσουν τα παιδιά ως άλλοι Κροκοσυλλέκτες Πίθηκοι, να 

συλλέξουν και να εμπορευτούν αργότερα στο ταξίδι τους προς τη Θήρα. 

 

 Οι γαλάζιες κυρίες, όπου παρουσιάζεται η μόδα της εποχής σε σχέση με την ενδυμασία, τα 

κοσμήματα και την κομμωτική. 

Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία της κοινωνίας της εποχής και των προϊόντων που εμπορεύονταν οι 

μινωίτες, είτε με το εισαγωγικό είτε με το εξαγωγικό εμπόριο. 

 

 Ο Ρυτοφόρος, μέρος της τοιχογραφίας της πομπής, όπου παρουσιάζεται η διαδικασία μιας 

θρησκευτικής τελετής που θα μπορούσε να γίνεται προς τη Μητέρα Φύση για να ζητήσουν οι 

μινωίτες την εύνοιά της για κάποιο ταξίδι.  

Ο νέος που κουβαλάει ένα ρυτό θα μπορούσε να έχει μέσα λάδι, κρασί, νερό ή κάποιο άλλο υγρό το 

οποίο οι μινωίτες χρησιμοποιούν και στο εμπόριο ως ανταλλακτικό αγαθό. 
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 Τα δελφίνια, όπου παίζουν στα κύματα με μικρά ψάρια. Μέσα από αυτή την τοιχογραφία 

παρουσιάζεται για άλλη μια φορά η αγάπη των μινωιτών προς τη φύση και ιδιαίτερα τον θαλάσσιο 

κόσμο.  

Αυτή η τοιχογραφία αποδεικνύει το γεγονός ότι οι μινωίτες ήταν ένας ναυτικός λαός, καθώς δεν θα 

μπορούσαν να έχουν εικόνα αυτών των θαλάσσιων πλασμάτων εάν δεν ταξίδευαν. 

 

Από τις τοιχογραφίες στο Ακρωτήρι της Θήρας, επιλέχτηκαν οι εξής: 

 

 Η τοιχογραφία της Νηοπομπής, όπου παρουσιάζεται το ταξίδι επτά μεγάλων και επτά μικρών 

πλοίων, από μια παραποτάμια πόλη σε μια άλλη, είτε ως εξερεύνηση, είτε ως εκστρατεία, είτε ως 

λατρευτική γιορτή.  

Αυτή η τοιχογραφία δίνει πολλά στοιχεία για διάφορους παραθαλάσσιους οικισμούς, ιστιοφόρα – 

κωπηλατικά πλοία και τους ανθρώπους που εμπλέκονταν με αυτά.  

 

 Ο Ψαράς, όπου παρουσιάζεται ένας νεαρός σε πλάγια στάση να κρατάει ψάρια.  

Η ενασχόληση με την αλιεία φανερώνει την στενή σχέση των κατοίκων της Θήρας με τη θάλασσα. 

 

 Το ποτάμι, όπου εκτός από το ποτάμι εικονίζονται φοινικόδεντρα, ένας αγριόγατος έτοιμος να 

επιτεθεί σε πάπιες και ένας γρύπας. 

Σε συνδυασμό με την μικρογραφική ζωφόρο του στόλου, λέγεται ότι απεικονίζει μια από τις περιοχές 

στις οποίες ταξίδεψε ο στόλος, έχοντας στοιχεία από το Νείλο ποταμό. 

 

Το ζωντάνεμα των διαφόρων μορφών αυτών των τοιχογραφιών, ανθρώπινων, ζωικών και φυτικών και  

η αναπαράσταση των κινήσεών τους, αφυπνίζουν τη φαντασία των παιδιών, αναπτύσσουν τη σωματική 

τους έκφραση και προάγουν την ενεργητική τους στάση απέναντι στην ιστορική γνώση για το θέμα της 

μινωικής θαλασσοκρατίας, δημιουργώντας και τη λεγόμενη ιστορική ενσυναίσθηση.  

 

Ο προτεινόμενος χώρος υλοποίησης της Διδακτικής Πρότασης είναι οι αίθουσες διδασκαλίας του 

νηπιαγωγείου και ο προαύλιος χώρος μετά από κατάλληλη διαμόρφωσή τους. Θα χρειαστεί να υπάρχει 

αρκετός άδειος χώρος ώστε τα παιδιά να μπορούν να κινηθούν άνετα και ελεύθερα, ενώ η διαμόρφωσή τους 

μπορεί να γίνει με πανιά στα μινωικά χρώματα των τοιχογραφιών και με την χρήση σχετικών με την εποχή 

αντικειμένων, όπως πήλινα αγγεία, μεταλλικά σκεύη, κοσμήματα, κολώνες από φελιζόλ κ.ά. Φυσικά τα 

αντικείμενα αυτά θα πρέπει να είναι ασφαλή για τα παιδιά και θα μπορούσαν να έχουν κατασκευαστεί από 

τον/την νηπιαγωγό με υλικά κατασκευών που χρησιμοποιούνται στο νηπιαγωγείο. Θα μπορούσαν φυσικά 

να χρησιμοποιηθούν και έντυπα, όπως εικόνες από τα ευρήματα της εποχής, με προσοχή όμως ώστε να μην 

υπάρξει σύγχυση με τις εικόνες των τοιχογραφιών. Αυτές με τη σειρά τους προτείνεται να παρουσιάζονται 
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μέσω βιντεοπροβολέα, για να έχουν μεγάλο μέγεθος και καλή ανάλυση, ώστε να είναι ευδιάκριτες οι 

λεπτομέρειές τους κατά την παρατήρησή τους. Σίγουρα αυτός ο τρόπος θα προκαλέσει και πιο έντονο 

ενδιαφέρον από τα παιδιά, τα οποία μπορούν να παίξουν με το σώμα τους και την σκιά τους στο φως του 

βιντεοπροβολέα και να ζωντανέψουν τις τοιχογραφίες, νιώθοντας ότι «μπαίνουν» μέσα σε αυτές και 

γίνονται μέρος τους. Επίσης, πολύ σημαντικό για τη διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος είναι να 

υπάρχει κατάλληλη μουσική υπόκρουση όπου κρίνεται αναγκαία ή ως μουσικό χαλί, όπως για παράδειγμα 

ήχοι της θάλασσας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το πλοίο. 

 

Ο χρόνος διεξαγωγής του project και η διάρκειά του προτείνεται να είναι κάποιες εβδομάδες, καθώς 

υπάρχουν πολλά ερωτήματα και πολλές δραστηριότητες που μπορούν να προκύψουν από τα ερεθίσματα 

που θα δεχτούν τα παιδιά. Σημαντικό θεωρείται το να ξεκινήσει μετά την επιστροφή των παιδιών από τις 

διακοπές των Χριστουγέννων, όπου θα έχουν προσαρμοστεί πλέον στο κλίμα του νηπιαγωγείου, θα έχουν 

ωριμάσει περισσότερο και θα έχουν προλάβει να προηγηθούν δραστηριότητες σχετικές με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις που πρέπει να έχουν τα παιδιά σε σχέση με την υλοποίηση του project.  

Επίσης, στην έναρξη του project προτείνεται να εμφανιστεί ο βασικός ρόλος που θα υποδυθεί ο/η 

νηπιαγωγός, του/της αρχαιολόγου, ώστε να παρουσιαστεί στα παιδιά, να συζητήσει μαζί τους τι είναι ο 

αρχαιολόγος, ποιον πολιτισμό θέλει να γνωρίσει και γιατί και σε ποιο χώρο και χρόνο θα ταξιδέψει για να 

το πετύχει αυτό. Ακόμη να ζητήσει τη βοήθεια των παιδιών ώστε να γίνουν οι συνοδοιπόροι του σε αυτό το 

ταξίδι και να φτιάξουν το ιστόγραμμα του project με θέμα τη μινωική θαλασσοκρατία, το οποίο μπορεί να 

αποκαλέσει «χάρτη» που θα τους οδηγήσει να γνωρίσουν τους μινωίτες και τις μινωίτισσες.  

Σημαντικό είναι ο/η νηπιαγωγός να έχει φορέσει τα κατάλληλα ρούχα και αξεσουάρ που θα 

παραπέμπουν σε αρχαιολόγο και να κρατάει μαζί του/της βιβλία του μινωικού πολιτισμού κατάλληλα για 

την προσχολική ηλικία ώστε να τα αφήσει στη βιβλιοθήκη και να μπορούν τα παιδιά να ανατρέχουν σε 

αυτά για πληροφορίες. Τέλος, μπορεί να κρατάει και ένα «μινωικό αγγείο» ή κάποιο άλλο αντικείμενο 

σχετικό με την εποχή, το οποίο θα έχει μέσα κομμάτια από τις τοιχογραφίες, χωρίς να φανερώνει ξεκάθαρα 

τις εικόνες τους, τα οποία θα λειτουργήσουν ως στοιχεία για τις ανακαλύψεις που θα κάνουν στο ταξίδι 

τους. Η έναρξη του ταξιδιού προτείνεται να γίνει διαφορετική μέρα από τη μέρα παρουσίασης του 

αρχαιολόγου, ώστε να μπορέσει ο/η νηπιαγωγός να συζητήσει με τα παιδιά κάποια πράγματα, να τα 

προετοιμάσει περισσότερο και να διερευνήσει το ενδιαφέρον τους.  
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Ακολουθεί ένα προτεινόμενο ιστόγραμμα του θέματος. 

 

 

Μινωικά ταξίδια 

      (πώς ταξίδευαν;  

ποιοι ταξίδευαν; 

Μινωικά Ανάκτορα / Σπίτια   γιατί ταξίδευαν;       Μινωικό εμπόριο 

(πώς ήταν φτιαγμένα και γιατί;   τι προετοιμασία έκαναν;)      (τι προϊόντα πουλούσαν; 

τι διακόσμηση είχαν;)               τι προϊόντα αγόραζαν;   

  πώς τα πουλούσαν ή αγόραζαν;) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Μινωικές τέχνες        Μινωικές αποικίες / σταθμοί 

 Ζωγραφική        (πού ταξίδευαν και γιατί; 

 Μεταλλοτεχνία            (τι έκαναν όταν έφταναν εκεί;) 

 Κοσμηματοτεχνία   Μινωική γραφή     

 Πλαστική    (τι έγραφαν και πώς 

 Σφραγιδογλυφία   που τους ήταν χρήσιμο 

 Λιθοτεχνία    για τα ταξίδια τους;) 

 

(υλικά που χρησιμοποιούσαν, 

πού τα έβρισκαν; 

πώς τα χρησιμοποιούσαν;) 

 

 

 

 

 

Μινωική 

Θαλασσοκρατία 
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Προϋπάρχουσες γνώσεις. 

 

 Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, τα παιδιά αρχίζουν να ενδιαφέρονται για το προσωπικό 

τους παρελθόν. Αρέσκονται όλο και περισσότερο στο να ακούνε ιστορίες και να βλέπουν φωτογραφίες από 

τη μικρότερη ηλικία τους. Η συζήτηση και η αναβίωση σχετικά με την παιδική ηλικία κάθε παιδιού, 

λειτουργεί βοηθητικά στο να βάλει σε μια σειρά τις αναμνήσεις του και να οργανώσει το παρελθόν του. 

Μελετώντας λοιπόν την «ιστορική εξέλιξη» κάθε παιδιού γίνεται σύγκριση του «τώρα» με το «τότε», με 

αποτέλεσμα να ενισχύεται η κατάκτηση των εννοιών του χώρου και του χρόνου από το παιδί.287 Αυτό 

θεωρείται αναγκαίο για την καλύτερη διεξαγωγή της συγκεκριμένης Διδακτικής Πρότασης, αν αναλογιστεί 

κανείς τους λόγους που παρουσιάστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους της εργασίας. Για το 

λόγο αυτό θα πρέπει να ζητηθεί από όλα τα παιδιά να φέρουν στο νηπιαγωγείο μια φωτογραφία τους από 

όταν ήταν στη βρεφική ηλικία και να μπουν όλες στη σειρά σε αντιστοιχία με τους μήνες του ημερολογίου 

της τάξης, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης κάθε παιδιού, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι 

απαραίτητες συζητήσεις και συγκρίσεις.  

 Σε επόμενο χρόνο μπορεί να γίνει συζήτηση για τους γονείς, τις γιαγιάδες και τους παππούδες των 

παιδιών. Πώς εξελίχθησαν και τι πράγματα έκαναν μεγαλώνοντας; Πώς ζούσαν, πώς ντύνονταν, τι έτρωγαν, 

τι συνήθειες είχαν παλιά σε σχέση με τώρα; Αυτό θα οδηγήσει στη διαπίστωση ότι υπήρχαν διαφορετικές 

συνθήκες ζωής με την πάροδο του χρόνου και να μην θεωρηθεί αυτονόητο ότι όσα υπάρχουν στο σήμερα 

υπήρχαν και στο χθες. Έτσι θα γίνουν πιο εύκολα κατανοητές στα παιδιά οι διαφορετικές συνθήκες ζωής 

των μινωιτών από τους σύγχρονους ανθρώπους, μέσα από την έννοια της ιστορικής εξέλιξης του 

πολιτισμού.288 

 Η ίδια διαφοροποίηση μπορεί να μελετηθεί και για άλλους τομείς όπως του περιβάλλοντος με τον 

κύκλο ζωής της φύσης, την αλλαγή των εποχών και των κλιματικών συνθηκών. Το καθημερινό ημερολόγιο 

της τάξης δίνει τη δυνατότητα να επιτευχθεί αβίαστα αυτή η μελέτη. Επίσης, μπορεί στην καθημερινή 

«ρουτίνα», όπως ονομάζεται στο νηπιαγωγείο, να προστεθεί και ένας γεωγραφικός χάρτης της Ελλάδος, 

ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά που βρίσκεται το νησί της Κρήτης, αλλά και τα υπόλοιπα μέρη στα οποία 

ταξίδευαν οι μινωίτες. Ακόμη να υπάρξει και μια υδρόγειος σφαίρα που θα τους δείξει και τα μέρη εκτός 

Ελλάδος. Και στις δύο περιπτώσεις ζητούμενο είναι να φανούν και οι αποστάσεις που έκαναν χωρίς την 

προηγμένη σημερινή τεχνολογία. 

Τέλος, απαραίτητο κρίνεται η ύπαρξη μιας «γραμμής του χρόνου», όπου θα δείχνει την εξέλιξη 

ιστορικών γεγονότων παγκοσμίου κλίμακας, ενώ προτείνεται να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και κάποια 

project με θέμα τα μέσα μεταφοράς, τα μέσα επικοινωνίας, την ιστορική εξέλιξη της γραφής, θέματα 

δηλαδή που σχετίζονται έμμεσα με τα στοιχεία της μινωικής θαλασσοκρατίας, τα οποία χρησιμοποιούνται 

στη διδακτική πρόταση. 

                                                             
287Α. Ζακοπούλου, Παιχνίδια με τον χρόνο για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, (Αθήνα: Εκκρεμές, 1999), σελ. 155-158. 
288Ζακοπούλου, ό. π., σελ. 158-161. 
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Αφήγημα.  

 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του αφηγήματος που προτείνεται για την υλοποίηση της 

Διδακτικής Πρότασης. Στη διαμόρφωση του αφηγήματος έγινε η προσπάθεια να υπάρχει μια σύνδεση 

μεταξύ των τοιχογραφιών και όχι μια απλή παρατακτική παρουσίασή τους. Η διδασκαλία με αυτό τον τρόπο 

γίνεται πιο θελκτική για τα παιδιά και τα εκθέματα έχουν πιο ευδιάκριτο λόγο ύπαρξης. Ο/Η νηπιαγωγός 

υποδύεται το ρόλο ενός αρχαιολόγου, ως άλλος Άρθουρ Έβανς. 

 

«Ο/Η νηπιαγωγός ως αρχαιολόγος, εμφανίζεται στα παιδιά με την κατάλληλη ενδυμασία και τους 

λέει ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν το ταξίδι τους με προορισμό τη Μινωική Κρήτη. Για να το καταφέρουν 

θα πρέπει να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο, σε εκείνα τα παλιά χρόνια. Για να το πετύχουν θα 

χρησιμοποιήσουν μια χρονομηχανή! Εφόδιά τους είναι ο «χάρτης» τους, τα κομμάτια που έχει βρει ο/η 

αρχαιολόγος και φυσικά η φαντασία τους. Μετράνε ανάποδα από το 10 έως το 0 και η χρονομηχανή ξεκινά! 

Κάνουν βήματα προσεχτικά προς τα πίσω μέχρι που φτάνουν στην Κρήτη την εποχή των μινωιτών.  

Εκεί συναντάνε πρώτα ένα γαλάζιο πουλί που κάθεται σε ένα βράχο (εικόνα 7). Το παρατηρούν και 

αποφασίζουν να πάνε κοντά του και να του μιλήσουν. Αυτό τους εξηγεί που βρίσκονται κι ότι πριν πάνε να 

γνωρίσουν το παλάτι της Κνωσού, αξίζει να ξεναγηθούν πρώτα στο κλίμα και στο φυσικό τοπίο της 

Κρήτης. Εκεί με τη φαντασία τους, ανεβοκατεβαίνουν βουνά, περνάνε μέσα από δέντρα και θάμνους, 

συναντάνε ελιές, αμπέλια, βότανα και διάφορα άλλα φυτά που τα μαζεύουν και φτιάχνουν διάφορα 

προϊόντα. Ακόμη συναντάνε κι άλλα ζώα, εκτός από το γαλάζιο πουλί, που μιμούνται τις κινήσεις και τους 

ήχους τους. Ξαφνικά βλέπουν και τον κροκοσυλλέκτη πίθηκο (εικόνα 9). Τον παρατηρούν, συζητάνε τι 

βλέπουν και γιατί πιστεύουν ότι μαζεύει κρόκους κι αποφασίζουν να κάνουν το ίδιο. 

(εδώ θα μπορούσε να σταματήσει η 1η μέρα του ταξιδιού, λέγοντας ότι πρέπει να ξεκουραστούν πριν πάνε 

συνεχίσουν την περιπέτειά τους μέσα στα ανάκτορα) 

 

Το γαλάζιο πουλί τους εξηγεί ότι ήρθε η ώρα να πάνε σε ένα μεγάλο παλάτι που το έλεγαν και 

ανάκτορο και είχε το όνομα Κνωσός. Εκεί ζούσαν πολλοί άνθρωποι που λέγονταν μινωίτες και είχαν πάρει 

το όνομά τους από το βασιλιά τους το Μίνωα. Όταν φτάσουν εκεί τους συμβουλεύει να είναι προσεκτικοί 

γιατί το παλάτι είναι λαβυρινθώδες. Με παρότρυνση του αρχαιολόγου μπαίνουν προσεκτικά στο ανάκτορο 

από την είσοδο της δυτικής αυλής και πιασμένοι χέρι- χέρι για να μη χαθούν, ανεβοκατεβαίνουν στα 

διαφορετικά επίπεδα του ανακτόρου παρατηρώντας τους χώρους που τα απαρτίζουν, τα υλικά με τα οποία 

είναι φτιαγμένα και τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σε αυτά. Για παράδειγμα βλέπουν τους 

χρωματιστούς κίονες και προσπαθούν να γίνουν τόσο ψηλοί όσο αυτοί. Επίσης, βλέπουν τα εργαστήρια και 

φαντάζονται ότι και αυτοί φτιάχνουν διάφορα πράγματα όπως αγγεία, σφραγίδες και κοσμήματα, τα οποία 

κρατάνε για να τα πουλήσουν. Προχωρώντας βλέπουν κάποιες κυρίες σε γαλάζιο φόντο που φοράνε 

πολυτελή ενδύματα και πλούσια κοσμήματα και έχουν ωραία κόμμωση (εικόνα 8). Τις παρατηρούν 
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αναφερόμενοι σε αυτά που φορούν και μιμούνται την κίνησή τους, κυρίως τον χεριών, που δείχνει ότι 

κουβεντιάζουν, ανταλλάσσοντας ιδέες και σκέψεις για τη μόδα της εποχής.  

(εδώ θα μπορούσε να σταματήσει η 2η μέρα του ταξιδιού, λέγοντας ότι πρέπει να ετοιμάσουν κι άλλα 

αντικείμενα τέχνης.) 

 

Προχωρώντας βρίσκονται στην αίθουσα με το διπλό πέλεκυ κι αφού μιλήσουν για την αξία του  και 

το συμβολισμό του, ο/η αρχαιολόγος κάνει αναφορά στο ότι λάτρευαν τη Μητέρα Φύση και σε άλλα 

σημαντικά σύμβολα της μινωικής θρησκείας, τα οποία μιμούνται με την κίνησή τους, όπως τα κέρατα του 

ταύρου. Τότε βλέπουν και το «Ρυτοφόρο» (εικόνα 10) όπου αναρωτιούνται τι έχει μέσα στο ρυτό του και 

που το πάει. Αφού λύσουν τις απορίες τους, ο/η αρχαιολόγος παροτρύνει τα παιδιά να κάνουν κι αυτά μια 

πομπή με ρυτά για να ζητήσουν την εύνοια της Μητέρας Φύσης στο ταξίδι τους, ειδικά για όταν χρειαστεί 

να ταξιδέψουν στη θάλασσα.   

Ακολουθεί η επίσκεψή τους στο δωμάτιο με τον θρόνο του βασιλιά. Εκεί μεταμορφώνονται για λίγο 

σε βασιλιάδες της Κρήτης και συμπεριφέρονται όπως αυτός. Μετά οδηγούνται στο δωμάτιο της βασίλισσας 

με το λουτρό της και την τοιχογραφία των δελφινιών (εικόνα 6). Τα παιδιά αφού παρατηρήσουν τα 

πλάσματα του βυθού μεταμορφώνονται σε δελφίνια και ψάρια και παίζουν κυνηγητό.  

(εδώ θα μπορούσε να σταματήσει η 3η μέρα του ταξιδιού, λέγοντας ότι πρέπει να ετοιμαστούν να φύγουν από 

την Κρήτη και να ακολουθήσουν τα δελφίνια στο ταξίδι τους στη θάλασσα.) 

 

Όμως η ώρα πέρασε και πρέπει να ετοιμαστούν για το μεγάλο ταξίδι και να φύγουν από την Κρήτη. 

Παρατηρούν την αριστερή πλευρά της τοιχογραφίας της νηοπομπής (εικόνα 1) για να δουν τι πρέπει να 

κάνουν. Θα πάρουν μαζί τους κι άλλα πολλά πλοία με μινωίτες και θα πάνε σε ένα άλλο μέρος, ένα 

γειτονικό νησί που το λένε Θήρα, για να πουλήσουν διάφορα πράγματα και να αγοράσουν κάποια άλλα που 

χρειάζονται. Αφού κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες, βάζουν τα προϊόντα τους στις κατάλληλες θέσεις 

μέσα στο πλοίο, παίρνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, βρίσκουν το νησί στο χάρτη και ξεκινάνε με το 

ξύλινο καράβι τους κάνοντας κουπί. Πριν φύγουν ρίχνουν λίγο κρασί στη λεγόμενη θεότητα των κυμάτων, 

ώστε να τους ευνοήσει και να έχουν καλό ταξίδι. Στον δρόμο τους βλέπουν πάλι δελφίνια και διάφορα άλλα 

πλάσματα του βυθού. Ευτυχώς ο άνεμος φυσάει τόσο όσο χρειάζεται για να βοηθάει τα πανιά και να 

προχωράει το πλοίο (εικόνα 2). Αφού τον παρατηρήσουν στην εικόνα τον μιμούνται. 

Φτάνοντας στο λιμάνι της Θήρας που το έλεγαν Ακρωτήρι, συναντάνε πολύ κόσμο που τους 

υποδέχεται (εικόνα 3). Ανάμεσα στο πλήθος βλέπουν και ένα νεαρό ψαρά (εικόνα 4) και αποφασίζουν να 

ψαρέψουν κι εκείνοι μαζί του. Ότι πιάσουν το πάνε σε ένα σπίτι ενός φίλου ναυτικού, ώστε να φάνε όλοι 

μαζί και να ξεκουραστούν από το μεγάλο ταξίδι.  

(εδώ θα μπορούσε να σταματήσει η 4η μέρα του ταξιδιού, λέγοντας ότι πρέπει να ξεκουραστούν από το ταξίδι 

στη θάλασσα.) 
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Όταν ξυπνήσουν επισκέπτονται ένα άλλο σπίτι της περιοχής όπου συναντάνε την τοιχογραφία με το 

ποτάμι (εικόνα 5). Παρατηρούν τις ιδιαιτερότητες της χλωρίδας και της πανίδας που παρουσιάζει και 

μιμούνται τη ροή του ποταμού, τα φυτά και τα ζώα. Ο/Η αρχαιολόγος τους εξηγεί πως είναι εικόνα από ένα 

άλλο πιο μακρινό μέρος που είχαν ταξιδέψει, την Αίγυπτο και ψάχνουν να το εντοπίσουν στην υδρόγειο 

σφαίρα.  

Αφού περάσει λίγο η ώρα αποφασίζουν να επιστρέψουν πίσω στην Κρήτη ώστε να ανεφοδιαστούν 

και να συνεχίσουν τα ταξίδια τους για κάποιο άλλα μέρη μιας και είναι ένας λαός που τους αρέσει να 

ταξιδεύουν και να γνωρίζουν τον κόσμο. 

(εδώ θα μπορούσε να σταματήσει η 5η μέρα του ταξιδιού, αφού έχουν επιστρέψει πίσω στη βάση τους, στην 

Κρήτη) 

 

Ο/Η αρχαιολόγος τους εξηγεί πως κάποια από όλα αυτά που είδαν, θα μπορούσαν να τα 

ζωγραφίσουν  στους τοίχους για να διακοσμήσουν το παλάτι και να τα θυμούνται. Έτσι έκαναν και οι 

μινωίτες εκείνης της εποχής. Συζητάνε λοιπόν για τα χρώματα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν κι 

αποφασίζουν να βάλουν μπρος… Όμως ξαφνικά κάτι ακούγεται. Είναι η χρονομηχανή που τους περιμένει 

για να επιστρέψουν πίσω στο παρόν. Αποχαιρετούν όλα όσα είδαν, τα κρατάνε μέσα στο μυαλό και την 

καρδιά τους και μετρώντας αυτή τη φορά προς τα μπροστά από το 0 έως το 10 και κάνοντας βήματα 

μπροστά, επιστρέφουν στο σήμερα. 

Ο/Η αρχαιολόγος ανοίγει το αγγείο που περιέχει τα κομμάτια που είχε βρει και συνειδητοποιούν ότι 

ανήκουν στις τοιχογραφίες που συνάντησαν στο ταξίδι τους. Όλα όσα ανακάλυψαν τον έκαναν πολύ 

χαρούμενο και αποφασίζει να πάει να προσφέρει τα κομμάτια στο μουσείο για να τα προφυλάξουν και να τα 

εκθέσουν ώστε να μπορέσει να τα δει όλος ο κόσμος.» 
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Δραστηριότητες / Σύνδεση με Θεματικά Πεδία και Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Σπουδών / 

Στόχοι. 

 

Με βάση όλα τα προηγούμενα, στο επόμενο μέρος της εργασίας, θα αναπτυχθούν δραστηριότητες 

σχετικές με τη διδασκαλία της Μινωικής Θαλασσοκρατίας στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης. Οι 

δραστηριότητες αυτές θα έχουν ως βάση το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, το οποίο 

εκδόθηκε το 2021 και έχει θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το Πρόγραμμα αυτό χωρίζεται σε 4 Θεματικά Πεδία με τις 

δικές του Θεματικές Ενότητες το καθένα, τα οποία είναι τα εξής: 

 

Α. Παιδί και Επικοινωνία /  

Α. 1. Γλώσσα – Α. 2. Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΤΠΕ) 

Β. Παιδί, Εαυτός και Κοινωνία /  

Β. 1. Προσωπική και Κοινωνικο-συναισθηματική Ανάπτυξη – Β. 2. Κοινωνικές Επιστήμες 

Γ. Παιδί και Θετικές Επιστήμες / 

Γ. 1. Μαθηματικά – Γ. 2. Φυσικές Επιστήμες – Γ. 3. Τεχνολογία Κατασκευών 

Δ. Παιδί, Σώμα, Δημιουργία και Έκφραση /  

Δ. 1. Κινητική Αγωγή – Δ. 2. Τέχνες 

 

 

Κάθε Θεματικό Πεδίο περιλαμβάνει δύο Θεματικές Ενότητες, εκτός από το τρίτο, Παιδί και Θετικές 

Επιστήμες, στο οποίο ενσωματώνονται τρεις Θεματικές Ενότητες. Η οργάνωση αυτή των Θεματικών 

Πεδίων σε Θεματικές Ενότητες βασίζεται στη φιλοσοφία και τη μάθηση του να «γνωρίζει κανείς τα μέρη 

για να κατανοήσει το όλο». Άρα το πρόγραμμα σπουδών του σύγχρονου νηπιαγωγείου έχει υιοθετήσει τις 

αρχές της ολιστικής ανάπτυξης και μάθησης. Η  Ιστορία ως γνωστικός κλάδος, είναι ενταγμένη στο δεύτερο 

Θεματικό Πεδίο, με τίτλο Παιδί, Εαυτός και Επικοινωνία και συγκεκριμένα στην ενότητα των Κοινωνικών 

Επιστημών με υποενότητα τη λεγόμενη Ιστορία και Πολιτισμός.289 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
289Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ό. π., σελ. 8&26. 
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Παρακάτω παρατίθενται οι προτεινόμενες Δραστηριότητες και οι Στόχοι της Διδακτικής Πρότασης 

και γίνεται Σύνδεση με τα Θεματικά Πεδία και τις Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος Σπουδών. 

 

Α. Παιδί και Επικοινωνία :  

Α. 1. Γλώσσα 

1. Συζήτηση για τις τοιχογραφίες που συνάντησαν. Πότε φτιάχτηκαν, πώς, από ποιους και για ποιους, 

για ποιο λόγο.  

2. Να διατυπώσουν ερωτήσεις για τους μινωίτες και πιο συγκεκριμένα τα πλάσματα που είδαν στις 

τοιχογραφίες. 

Στόχοι και των δύο δραστηριοτήτων: Προφορική Επικοινωνία. Να μάθουν τα παιδιά να 

παρατηρούν και να περιγράφουν γεγονότα, αντικείμενα, εμπειρίες τους.  Να συμμετέχουν σε 

συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία.    

  

3. Δημιουργία νέων ιστοριών με αφορμή τις τοιχογραφίες, με γεγονότα και καταστάσεις που 

αναδεικνύονται από αυτές. 

Στόχος: Προφορική Επικοινωνία. Να διηγούνται – αφηγούνται, τηρώντας τη διαδοχική σειρά των 

γεγονότων, χρησιμοποιώντας λέξεις και εκφράσει που δηλώνουν το χώρο και τον χρόνο. 

 

4. Να βρουν νέους τίτλους – ονόματα για τις τοιχογραφίες και να τα γράψουν. 

Στόχος: Γραπτή Επικοινωνία – Αναδυόμενος Γραμματισμός. Να κατανοήσουν τη σημασία της 

γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών, μεταφοράς πληροφοριών και ως πηγή 

ευχαρίστησης. 

 

5. Να γράψουν με την ιερογλυφική γραφή, δηλαδή με σύμβολα, τις λίστες με τα αγαθά που 

εμπορεύονται όχι μόνο ως εξαγόμενα αλλά και ως εισαγόμενα.  

Στόχος: Πολυγλωσσική Επικοινωνία. Να ενθαρρύνει την χρήση των γλωσσών κατά την 

κατανόηση και την παραγωγή γραπτών κειμένων. 

 

Α. 2. Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΤΠΕ) 

1. Να περιηγηθούν στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Ηρακλείου μέσα από το ψηφιακό πρόγραμμα «Ακολούθησε τον Οδυσσέα», να πάρουν πληροφορίες, 

να δουν χάρτες και φωτογραφίες του χώρου, των εκθεμάτων και των τοιχογραφιών. Επίσης, να 

περιηγηθούν στην ψηφιακή έκθεση για το Ακρωτήρι της Θήρας μέσα από την ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος Λάτση. 

Στόχος: Ψηφιακός Γραμματισμός. Να εξοικειωθούν με βασικά ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας 

και συνεργασίας και να αναζητήσουν κατάλληλες πληροφορίες στο διαδίκτυο. 
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2. Να φτιάξουν δικές τους ψηφιακές τοιχογραφίες μέσω τους προγράμματος της ζωγραφικής στον 

υπολογιστή. 

Στόχος: Ψηφιακός Γραμματισμός. – Επεξεργασία της Πληροφορίας και Ψηφιακή Δημιουργία. 

Να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία στην επεξεργασία των πληροφοριών που δέχτηκαν και στην 

έκφραση με δημιουργικό τρόπο, αξιοποιώντας το ψηφιακό περιβάλλον. 

 

Β. Παιδί, Εαυτός και Κοινωνία /  

Β. 1. Προσωπική και Κοινωνικο-συναισθηματική Ανάπτυξη  

1. Συζήτηση για τις τοιχογραφίες που συνάντησαν. Τι συναισθήματα προκαλούν όταν τις βλέπουμε και 

γιατί. Τι συναισθήματα διακρίνονται στα πρόσωπα  και στις κινήσεις των πλασμάτων των 

τοιχογραφιών; 

Στόχος: Συναισθηματική Επίγνωση. Να αναγνωρίζουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα σε 

άλλους. Να διακρίνουν καταστάσεις που δημιουργούν στα ίδια θετικά και αρνητικά συναισθήματα. 

 

2. Γίνονται ζευγάρια ή τριάδες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και συζητούν διάφορα θέματα που 

τα απασχολούν και τα ενδιαφέρουν, όπως οι Γαλάζιες Κυρίες στη τοιχογραφία.  

Στόχος: Διαπροσωπικές σχέσεις. Αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Να εξοικειωθούν με τους 

κανόνες της συζήτησης και να συνδέσουν τα μέλη τους σώματός τους με αυτές. 

 

3. Συζήτηση για το πώς αλληλεπιδρούσαν και ετοιμάζονταν οι μινωίτες πριν φύγουν για ένα ταξίδι και 

πως ήταν η μεταξύ τους σχέση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με βάση όσα φαίνονται στη 

τοιχογραφία της νηοπομπής. Αξιολόγηση της μεταξύ τους σχέσης τοποθετώντας κόκκινη ή πράσινη 

κάρτα σε όσα τηρήθηκαν ή όχι. 

Στόχος: Στάσεις. Να διαθέτουν ομαδικότητα, ανοχή και σεβασμό στις ανάγκες των άλλων και στις 

ανάγκες ενός σκοπού. 

 

Β. 2. Κοινωνικές Επιστήμες 

1. Σε μια χρονογραμμή σημειώνουν τα στάδια του ταξιδιού τους με τον/την αρχαιολόγο στο παρελθόν, 

την εποχή της μινωικής Κρήτης και βάζουν σε σειρά τις τοιχογραφίες όπως τις συνάντησαν. 

Στόχος: Ιστορία και Πολιτισμός. Να κατανοήσουν την ανθρώπινη δράση και να εξοικειωθούν με 

απλές έννοιες που αφορούν το χώρο και τον χρόνο. 

 

2. Συζήτηση για τις συνήθειες, τις παραδόσεις, τον τρόπο ζωής των μινωιτών. 

Στόχος: Γνωριμία με τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα του παρελθόντος. 
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3. Σε ομάδες συγκρίνουν τις τοιχογραφίες της τότε εποχής με πιο σύγχρονες, όπως είναι τα graffiti και 

κάνουν προτάσεις για το πώς μπορεί να είναι στο μέλλον. 

Στόχος: Να επεξεργάζονται πληροφορίες για το παρελθόν προκειμένου να μάθουν την ιστορία του  

τόπου τους και να διατυπώνουν υποθέσεις για το μέλλον. 

 

4. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, στο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου ή σε κάποιο 

άλλο λαογραφικό Μουσείο το οποίο έχει εκθέματα για τη μινωική Κρήτη. Παρακολούθηση 

προγραμμάτων όπως «Η θάλασσα στο Μουσείο» ή κατασκευής αγγείων από πηλό. 

Στόχος: Ανάπτυξη Ιστορικής Αντίληψης. Στάσεις. Να μάθουν να σέβονται την ιστορική, 

πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά του τόπου τους και των άλλων λαών. 

 

5. Γνωριμία με την χλωρίδα και την πανίδα της Κρήτης και τα προϊόντα της. Αυτά για τα οποία 

φημίζονταν και εμπορεύονταν οι μινωίτες και να τα συγκρίνουν με τα τωρινά κρητικά προϊόντα. 

Στόχος: Σχέση του παιδιού με το φυσικό περιβάλλον. Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους 

φυτικούς και τους ζωικούς οργανισμούς του τόπου τους και να τους ταξινομούν. Να προσδιορίσουν 

την εξάρτηση του ανθρώπου από τη φύση και τις επιδράσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας σε 

αυτήν. 

 

6. Να χρησιμοποιήσουν το χάρτη και την υδρόγειο σφαίρα για να προσδιορίσουν που βρίσκονται η 

Κρήτη και τα ανάκτορά της, η Θήρα, η Αίγυπτος και τα άλλα μέρη που ταξίδευαν οι μινωίτες και να 

συζητήσουν για τον τρόπο και τα μέσα που ταξίδευαν τότε σε σχέση με σήμερα.  

Στόχος: Σχέση του παιδιού με το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον. Να προσδιορίσουν να 

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός ξεκινώντας από το οικείο περιβάλλον τους. Να 

προσδιορίσουν διάφορους τρόπους μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων.  

 

 

Γ. Παιδί και Θετικές Επιστήμες / 

Γ. 1. Μαθηματικά  

1. Απαρίθμηση των πλοίων και των ανθρώπων που είναι ζωγραφισμένοι στη τοιχογραφία της 

νηοπομπής.  

Στόχος: Μαθηματικός γραμματισμός. Εισαγωγή στις μετρήσεις. Να οργανώνουν και να 

επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους αριθμούς. 
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2. Δημιουργία μοτίβων με τα διάφορα στοιχεία από τις τοιχογραφίες, όπως τα δελφίνια, το γαλάζιο 

πουλί, τους πίθηκους, τα αντικείμενα που φορούσαν οι γαλάζιες κυρίες, τα καράβια του στόλου, τον 

ψαρά, τον αγριόγατο από το ποτάμι. 

Στόχος: Να αντιλαμβάνονται και να αναπαράγουν δεδομένα μοτίβα. 

 

3. Δημιουργία παζλ με τη διαμόρφωση των τοιχογραφιών σε κομμάτια. Σαν ερέθισμα 

χρησιμοποιηθούν τα κομμάτια από το αγγείο που κρατούσε ο/η αρχαιολόγος. 

Στόχος: Να τοποθετούν σωστά αντικείμενα σε σχέση με το χώρο και να πραγματοποιούν απλές 

τρισδιάστατες συνθέσεις από εικόνες ή άλλες αναπαραστάσεις. 

 

4. Να χρησιμοποιήσουν το χάρτη και την υδρόγειο σφαίρα για να προσδιορίσουν που βρίσκονται η 

Κρήτη και τα ανάκτορά της, η Θήρα, η Αίγυπτος και τα άλλα μέρη που ταξίδευαν οι μινωίτες, 

μετρώντας, τις μεταξύ τους αποστάσεις και βρίσκοντας τις πιο βολικές διαδρομές. 

Στόχος: Στάσεις. Να συνειδητοποιούν τη σημασία των αναπαραστάσεων του χώρου και την χρήση 

χαρτών για την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής. 

 

 

Γ. 2. Φυσικές Επιστήμες  

1. Να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές σχετικά με τους ζωντανούς και τους μη ζωντανούς 

οργανισμούς που διακρίνουν στις τοιχογραφίες.  

Στόχος: Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των ανθρώπων, των ζώων και των 

φυτών. Να προσδιορίζουν τη λειτουργία των αισθήσεων και των οργάνων στον άνθρωπο και στα 

ζώα και να αναγνωρίσουν το ρόλο τους στην προσαρμογή τους στο περιβάλλον. 

 

2. Σε ομάδες να βρουν πληροφορίες για το πώς γεννιούνται και μεγαλώνουν διάφοροι οργανισμοί, 

όπως ο κρόκος, το πουλί, ο πίθηκος, τα ψάρια, τα δελφίνια, ο άνθρωπος. 

Στόχος: Να συγκρίνουν τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης των ζωντανών οργανισμών και να τα 

συνδέουν με τον κύκλο της ζωής. 

 

3. Να παίξουν παιχνίδια με ψηφιακές ή συμβατικές καρτέλες των πλασμάτων  και των αντικειμένων 

των τοιχογραφιών και να προσπαθούν να βρουν κάθε φορά ποιο είναι κάνοντας ερωτήσεις για τα 

χαρακτηριστικά τους. 

Στόχος: Μορφολογικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες αντικειμένων. Να αναγνωρίζουν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πλασμάτων και των αντικειμένων και τις απλές ιδιότητες κατασκευής 

τους. 
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Γ. 3. Τεχνολογία Κατασκευών 

1. Να φτιάξουν με διάφορα υλικά κατασκευών ή με οικοδομικό υλικό το δικό τους ανάκτορο, το δικό 

τους σπίτι, το δικό τους πλοίο και με υφάσματα και χάντρες, τα δικά τους ρούχα και κοσμήματα, 

σαν να ζούσαν στη μινωική εποχή. 

Στόχος: Τεχνολογικός γραμματισμός. Να επιλέγουν και να χειρίζονται με κατάλληλο τρόπο 

διάφορα υλικά, εργαλεία και εξοπλισμό, ανάλογα με το πεδίο δράσης που εργάζονται 

 

2. Να συζητήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στην χρήση και τη δομή των υλικών και των 

εργαλείων που χρησιμοποιούνταν στη μινωική εποχή σε σχέση με τη σημερινή.  

Στόχος: Να συνειδητοποιούν τις αλλαγές που έχουν επιφέρει τα απλά καθημερινά εργαλεία και οι 

συσκευές στην καθημερινή ζωή. 

 

 

Δ. Παιδί, Σώμα, Δημιουργία και Έκφραση /  

Δ. 1. Κινητική Αγωγή  

1. Ομαδικό παιχνίδι «Στεριά – Θάλασσα» όπου ο χώρος χωρίζεται σε δύο μέρη και τα παιδιά κάθε φορά 

μεταπηδούν από τη μια μεριά στην άλλη ανάλογα με το τι παράγγελμα τους δίνεται.  

Στόχος: Κινητικός γραμματισμός. Να αναπτύσσουν την κινητικότητά τους. 

 

2. Περπατούν πάνω σε μια ξύλινη στενή γέφυρα για να περάσουν από τη μια μεριά της όχθης του 

ποταμού της τοιχογραφίας, στην άλλη, προσπαθώντας να ισορροπήσουν και να κάνουν τα σωστά 

πατήματα ώστε να μην γκρεμιστεί. Δοκιμάζουν διάφορους τρόπους για να βρουν το σωστό. 

Στόχος: Κινητικός γραμματισμός. Να ενεργοποιούν και να χειρίζονται κατάλληλα τα μέλη του 

σώματός τους ώστε να βελτιώσουν τις βασικές ικανότητες ισορροπίας σε στατική θέση ή σε κίνηση. 

 

3. Οδηγούν τα καράβια τους κάνοντας κουπί με συντονισμό και συνεργασία όπως οι μινωίτες. 

Δοκιμάζουν διάφορους τρόπους για να βρουν το σωστό. 

Στόχος: Να σέβονται τον προσωπικό χώρο των άλλων και να συνεργάζονται για να ικανοποιήσουν 

τους κινητικούς στόχους τους. 
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Δ. 2. Τέχνες 

Εικαστικές Τέχνες 

1. Κατασκευή τρισδιάστατων αγγείων, κοσμημάτων, δελφινιών, ψαριών και ότι άλλου λειτουργήσει ως 

ερέθισμα και προκαλέσει έμπνευση από τις τοιχογραφίες και γενικότερα όλο το ταξίδι. Τα υλικά 

μπορούν να θυμίζουν αυτά που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή, όπως πηλό και μικρά κομμάτια 

ξύλου. 

Στόχος:  Αισθητικός γραμματισμός. Να πλάθουν και να μορφοποιούν χρησιμοποιώντας ποικίλα 

υλικά και τη φαντασία τους. Να εκτιμούν την καλλιτεχνική δημιουργία όλων των λαών. 

 

2. Ζωγραφική των τοιχογραφιών σε μικρές ομάδες αλλά σε μεγάλες επιφάνειες, όπως τους τοίχους του 

νηπιαγωγείου, αναμειγνύοντας τα βασικά χρώματα και ανακαλύπτοντας τα δευτερεύοντα. 

Στόχοι: Αισθητικός γραμματισμός. Να φτιάχνουν περιγράμματα και να πειραματίζονται με 

διάφορα χρώματα. Να επινοούν διάφορες τεχνικές και να τις εφαρμόζουν για να σχεδιάζουν και να 

ζωγραφίζουν. 

 

3. Επίσκεψη στο εργαστήριο ενός ζωγράφου ή ενός κοσμηματοποιού ή ενός αγγειοπλάστη ώστε να 

μας γνωρίσει τη τέχνη του. 

Στόχος: Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν μια επίσκεψη του νηπιαγωγείου τους σε έναν εικαστικό 

χώρο. 

 

 

Θεατρική Τέχνη 

1. Αναπαράσταση των θεμάτων που απεικονίζονται στις τοιχογραφίες μέσα από το ελεύθερο 

δραματικό παιχνίδι και το συμβολικό.  

Στόχος: Θεατρικός γραμματισμός. Να αναγνωρίζουν το σώμα, την κίνηση, το πρόσωπο και τη 

φωνή ως μέσα θεατρικής έκφρασης, επικοινωνίας και δημιουργίας νοημάτων. Να προσδιορίζουν το 

ρόλο ως ένα μέσο για να υποδυθούν έναν άλλο χαρακτήρα και να αλληλεπιδράσουν σε έναν άλλο 

χρόνο και χώρο. 

 

2. Κατασκευή κούκλων και κουκλοθέατρο με πλάσματα των τοιχογραφιών από τη Μινωική Κρήτη. 

Στόχος: Να εξοικειώνονται με τις τεχνικές του κουκλοθεάτρου και να παίζουν δημιουργικά με τις 

κούκλες. 
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Μουσική 

1. Εκμάθηση τραγουδιών με θέμα τη θάλασσα για να τραγουδούν στα μακρινά ταξίδια τους οι 

μινωίτες.  π.χ. « Ν’ αγαπάς»,  «Θαλασσάκι μου», «Δελφίνι, δελφινάκι», «Ο γλάρος», «Άσπρα, 

κόκκινα, κίτρινα, μπλε», «Αιντε και φύγαμε» 

Στόχος: Μουσικός γραμματισμός. Να αναπτύσσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να 

τραγουδούν. 

 

2. Αναπαραγωγή ήχων της θάλασσας με μουσικά όργανα και διάφορα αντικείμενα. 

Στόχος: Να αναγνωρίζουν και να αναπαράγουν μουσικά ακούσματα με διάφορους τρόπους. 

 

3. Παρατηρούν όποια τοιχογραφία επιθυμούν και φτιάχνουν το «ηχοτοπίο» της, καταγράφοντας όπως 

μπορούν όσα περισσότερα στοιχεία παράγουν ήχο.  π.χ. ο αέρας, τα πουλιά, τα φύλλα, το νερό. 

Στόχος: Να περιγράφουν διαφορετικούς ήχους και να φτιάχνουν απλές, μη συμβατικές παρτιτούρες. 
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Προτάσεις αξιολόγησης.  

 

Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας, έχοντας 

αυθεντικό χαρακτήρα, αφού γίνεται στο φυσικό πλαίσιο της μάθησης και αξιοποιεί πολλαπλές τεχνικές 

παρατήρησης και καταγραφής της μαθησιακής πορείας των παιδιών. Σκοπός της είναι η ενδυνάμωση της 

μάθησης, η προαγωγή της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού και η ενίσχυση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα, στοχεύοντας στο να 

παράσχει τα κατάλληλα εργαλεία, σε όλους όσους εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία, ώστε να 

αποκτούν ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη μαθησιακή πορεία και τις εκάστοτε 

μαθησιακές επιδιώξεις. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζονται σωστά οι στόχοι, σχεδιάζονται αποτελεσματικά 

τα επόμενα βήματα και επιλέγονται οι στρατηγικές για την ικανοποίηση τους. Τέλος, η αξιολόγηση οφείλει 

να είναι συνεχής, για να δίνεται στα παιδιά ο χρόνος να δείξουν αυτά που ξέρουν και μπορούν και ο τρόπος 

και ο ρυθμός που εξελίσσονται.290 

Στη φάση της αξιολόγησης ο/η νηπιαγωγός οφείλει να κατευθύνει τη συζήτηση ρωτώντας και όχι 

κρίνοντας, θέλοντας να βγάλει συμπεράσματα για τον τρόπο που διεξήχθη όλο το έργο, όχι μόνο προς την 

ποιότητά του αλλά και προς τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των μελών της ομάδας. Ακόμα πρέπει να 

αξιολογήσει και τη δική του πλευρά από άποψη παιδαγωγικού έργου και προσπάθειας υλοποίησης του 

project. Πιο συγκεκριμένα να αναρωτηθεί εάν ήταν η ιδέα κατάλληλη για τις δυνατότητες της 

συγκεκριμένης ομάδας κι αν το περιεχόμενο ήταν προσαρμοσμένο σωστά ώστε να ανταποκρίνεται στην 

προσχολική ηλικία. Επίσης, το αρχικό ερέθισμα παρακίνησε την ομάδα για να συλλάβει την ιδέα και να 

κινητοποιηθεί αρκετά για την υλοποίησή της; Ποιοι μαθησιακοί στόχοι καλύπτονταν; Ποιες μορφές 

συμπεριφοράς προέκυψαν; Το χρονοδιάγραμμα ήταν σαφές; Το όλο project είχε σωστή δομή;  Τι υλικό 

προτάθηκε, που και πότε; Πώς και πόσο παρενέβη ο/η νηπιαγωγός;291 

Για τη συγκεκριμένη Διδακτική Πρόταση προτείνεται να γίνει συζήτηση και να φτιαχτεί ξανά ένα νέο 

ιστόγραμμα για τη μινωική θαλασσοκρατία ώστε να γίνει αντιπαράθεση με το αρχικό και να φανούν οι 

διαφορές κι αν κατακτήθηκαν νέες γνώσεις. Επίσης, θα μπορούσε να φτιαχτεί ένας ατομικός φάκελος για 

κάθε παιδί, με τις εργασίες του από το project, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, ώστε να παρουσιαστεί η 

εξέλιξή του. Ως τελευταία εργασία θα μπορούσε να είναι να ζωγραφίσει τη τοιχογραφία που θυμάται και 

του έκανε εντύπωση ή μια δική του με στοιχεία από αυτές που γνώρισε. Ακόμη,  να φτιαχτούν διάφορα 

παιχνίδια, όπως μνήμης και αντιστοίχησης, με στοιχεία από το ταξίδι στη μινωική θαλασσοκρατία. 

Επιπλέον να δημιουργηθούν και να παιχτούν θεατρικά δρώμενα εμπνευσμένα μόνο από τα παιδιά. Τέλος θα 

μπορούσε να δοθεί συνέχεια στο project με ταξίδι αυτή τη φορά στις χώρες της Ανατολής όπου μπορεί να 

γίνει γνωριμία και σύγκριση των τοιχογραφιών με τις τοιχογραφίες της Αιγύπτου. 

 

                                                             
290Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ό. π., σελ. 24. 
291Ζακοπούλου, ό. π., σελ. 188-189.  
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2.3. Ο ρόλος του/της νηπιαγωγού στην υλοποίηση της Διδακτικής Πρότασης. 

 

 Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου, ο ρόλος της/του νηπιαγωγού είναι 

πολυδιάστατος και αποτελεί παράγοντα κομβικής σημασίας για την επίτευξη του σκοπού και την 

επιτυχημένη πορεία του νηπιαγωγείου. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του ρόλου, πρέπει να 

αναπτύξει μια συλλογική επαγγελματική ταυτότητα, που αντανακλά τις νέες συνθήκες σχετικά με τη 

φυσιογνωμία του νηπιαγωγείου και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο των κοινωνικών 

και επιστημονικών εξελίξεων. Επίσης, είναι αναγκαίο να διευρύνει την οπτική στο επίπεδο όλη της 

σχολικής μονάδας και κοινότητας και να λειτουργεί, συνδυαστικά και συμπληρωματικά με τους παρακάτω 

ρόλους. Ως ενορχηστρωτής/τρια της μαθησιακής εμπειρίας, ως εμψυχωτής/τρια, ως κοινωνικός παιδαγωγός, 

ως ερευνητής/τρια, ως στοχαζόμενος/η επαγγελματίας, ως κριτικός φίλος/η, ως διαμεσολαβητής/τρια και ως 

ηγέτης.292 

Ιδιαίτερα σημαντική για τη συγκεκριμένη Διδακτική Πρόταση, θεωρείται η όλη στάση του/της 

νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της διήγησης της ιστορίας και της αναπαράστασής της μέσα από την 

δραματική τέχνη, για τη διαμόρφωση του σωστού μελλοντικού αναγνώστη και μελετητή της ιστορίας. 

Μέσα από αυτήν διαμορφώνεται ένας άνθρωπος σκεπτόμενος και δημιουργικός, ο οποίος θα έχει τη 

δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με τους πολιτισμούς του κόσμου, δείχνοντας το ανάλογο ενδιαφέρον, την 

αγάπη και τον πρέποντα σεβασμό. Τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των νηπίων θεωρούνται ως βασικά 

κριτήρια επιλογής των ενοτήτων της ιστορίας που θα διδαχθούν από το ή τη νηπιαγωγό. Τα μηνύματα και οι 

αξίες που θα μεταδοθούν είναι ένας από τους κύριους στόχους της διδασκαλίας. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή 

χρειάζεται να δοθεί στο μέγεθος της ιστορικής ενότητας, στην πλοκή και στο ύφος του λόγου της, αλλά και 

στο περιβάλλον, την ατμόσφαιρα δηλαδή που θα δημιουργήσει ο/η ίδιος/α ο/η νηπιαγωγός με την χρήση 

του κατάλληλου εποπτικού και παιδαγωγικού υλικού.293 

 Καθώς ο/η νηπιαγωγός γνωρίζει το πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει το 

νηπιαγωγείο, οφείλει να μην εισάγει μόνο σχετικά θέματα με αυτό, αλλά και να εντοπίζει χώρους και 

πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

του νηπιαγωγείου. Με αυτό τον τρόπο λειτουργεί και ο αντισταθμιστικός ρόλος του σχολείου σε σχέση με 

την οικογένεια, καθώς κάποια παιδιά μπορεί να μην επισκέπτονται χώρους πολιτισμού με την οικογένειά  

τους και να λαμβάνουν τα ανάλογα ερεθίσματα. Επιπλέον, πολύ χρήσιμη θεωρείται η σύνδεση των 

γνώσεών της/του με του/της μουσειοπαιδαγωγού για την πιο ολοκληρωμένη μετάδοσή τους στα παιδιά.294 

 Εν κατακλείδι, ο ρόλος του/της νηπιαγωγού αναφέρεται σε όλα τα μέρη της εργασίας καθώς μαζί με 

τα παιδιά διαμορφώνουν το πιο σημαντικό, τη διδακτική ομάδα. Αυτό στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

σημασία σύμφωνα και με την προσωπική μου εμπειρία ως νηπιαγωγός και μετά από αρκετά χρόνια 

                                                             
292Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ό. π., σελ. 22-24. 
293Στραταριδάκη – Κυλάφη (2000), ό. π. σελ. 177-180. 
294Οικονομίδης, ό. π., σελ. 135. 
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ενασχόλησης μου με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι ο τρόπος προσέγγισης της διδασκαλίας να είναι 

όσο πιο βιωματικός και ενδιαφέρων γίνεται, μέσα σε πλαίσια ελευθερίας της έκφρασης και μετάδοσης 

ερεθισμάτων και όχι αυστηρών κατευθυντήριων γραμμών. Συγκεκριμένα στη Διδακτική Πρόταση με θέμα 

τη μινωική θαλασσοκρατία, τα παιδιά δεν πρέπει να αναγκαστούν να αποδεχτούν τη μινωική κληρονομιά 

και τα στοιχεία της αλλά να διδαχθούν πως θα την ανακαλύψουν και θα την γνωρίσουν. Ο/Η νηπιαγωγός να 

λειτουργήσει ως εμπνευστής και να εμφυσήσει στα παιδιά μια κριτική και φιλέρευνη διάθεση για το 

παρελθόν και την ιστορία του, ήδη από την προσχολική ηλικία. Να αποτελέσει τον/την εμψυχωτή/τρια που 

θα τους μεταφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα και θα γίνει συν-δημιουργός στο «ταξίδι» τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Επίλογος  

 

Από όλο το εύρος της εργασίας, διαφαίνεται ότι η τεράστια φήμη που έχει επικρατήσει για το 

μινωικό πολιτισμό έχει γερές βάσεις. Οι μινωίτες κατάφεραν να εξαπλωθούν σε μέρη που για εκείνη την 

εποχή φάνταζαν πολύ μακρινά και δυσπρόσιτα και να αποκτήσουν με τον τρόπο τους στενές επαφές με 

αυτά, κυρίως επαφές συναλλαγής αντικειμένων, ιδεών και αντιλήψεων. Άρα η απάντηση στην ερευνητική 

υπόθεση που τέθηκε σε σχέση με τη συμβολή της Μινωικής Θαλασσοκρατίας στην ανάδειξη και στην 

ακμή του μινωικού πολιτισμού κατά την αρχαιότητα και την αποτύπωσή της στις τοιχογραφίες του 

ανακτόρου της Κνωσού και του μινωικού οικισμού στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, είναι θετική.  

Επιπλέον, οι τοιχογραφίες αποτελούν μια σημαντική απόδειξη της ενίσχυσης της αντίληψης ότι η Μινωική 

Θαλασσοκρατία συνέβαλε στην ανάδειξη και στην ακμή του μινωικού πολιτισμού στην αρχαιότητα. 

Προσωπικά θεωρώ την ενασχόληση μου με αυτό το θέμα πολύ ενδιαφέρουσα. Μέσα από τη μελέτη 

αυτή για τη μινωική Κρήτη, εξέλαβα πολλά νέα στοιχεία και εμπλούτισα τις γνώσεις μου πάνω στο θέμα, 

ανακαλύπτοντας αρκετά νέα πράγματα και λεπτομέρειες, τα οποία συντέλεσαν στο να δημιουργήσω μια πιο 

εμπεριστατωμένη άποψη αλλά και μια βαθύτερη κριτική σκέψη και αισθητική αντίληψη πάνω στη τοπική 

κρητική ταυτότητα και τις μινωικές αναπαραστάσεις που βρίσκονται εντός της.   

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα είχαν να κάνουν περισσότερο με τη διαρκή και σχεδόν ατέρμονη 

συλλογή του υλικού επεξεργασίας, καθώς το θέμα έχει πολλές και μεγάλες διαστάσεις. Δημιουργήθηκε έτσι 

η τάση διαρκούς αναδιαμόρφωσης και αναδιάταξης των περιεχομένων της εργασίας, ο φόβος της 

παράλειψης σοβαρών και βασικών ενοτήτων ή ο φόβος επανάληψης κάποιων πραγμάτων, πράγματα τα 

οποία έγινε μεγάλη προσπάθεια να μη συμβούν. Επιπλέον υπήρχαν τεράστιες δυσκολίες σε προσωπικό και 

οικογενειακό επίπεδο σε θέματα υγείας, τα οποία σε συνδυασμό με την πανδημία του Covid – 19, δεν μου 

άφησαν το περιθώριο να υλοποιήσω το project αυτό και να δω στην πράξη την ανταπόκριση των παιδιών 

και τα αποτελέσματά του. Έτσι παρέμεινε ως μια Διδακτική Πρόταση, την οποία εύχομαι να βρεθούν 

σύντομα οι κατάλληλες συνθήκες για να την πραγματοποιήσω μαζί με κάποια ομάδα παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. 

Παρ’ όλα αυτά ο μινωικός πολιτισμός και ιδιαίτερα η μινωική θαλασσοκρατία, θα συνεχίσουν να 

είναι ένα θέμα που προσωπικά πιστεύω ότι θα με συνεπαίρνει κάθε φορά που θα έρχομαι σε επαφή μαζί 

του, όποιος κι αν είναι ο τρόπος. Ακόμη, οι μινωικές τοιχογραφίες θα αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά 

και προσφιλή μέσα διδασκαλίας του θέματος, ενώ η βιωματική διδασκαλία θα συμπληρώνει το όλο 

εγχείρημα, προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεταφερθούν με τη φαντασία τους στο μινωικό 

κόσμο, να τον γνωρίσουν, να  «γίνουν» και να «νιώσουν» για λίγο μινωίτες. 

Επίσης, σε σχέση με τη διδασκαλία της ιστορίας, δε νιώθω πλέον ότι είναι δύσκολη και απρόσιτη 

για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά απολύτως αναγκαία ώστε να κατανοήσουν τις έννοιες του χώρου 

και του χρόνου αλλά και να αγαπήσουν την ιστορία του τόπου που κατάγονται και ζουν. Στόχος μου είναι 

να την εντάξω περισσότερο στο γενικότερο πλαίσιο διδασκαλιών μου, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κάθε 
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φορά μέσα, επιθυμώντας να δημιουργήσω στα παιδιά από αυτή τη μικρή ηλικία, μια κριτική και φιλέρευνη 

διάθεση για το παρελθόν. Άλλωστε δεν πρέπει να παραβλέπω το γεγονός ότι ως εκπαιδευτικός επηρεάζω 

την ανάπτυξη των παιδιών και την υλοποίηση των δυνατοτήτων τους, καθώς οι επιλογές που κάνω σχετικά 

με τη διδασκαλία, έχουν επιπτώσεις που επεκτείνονται πέρα από τον εαυτό μου. Τέλος, έχοντας διανύσει 

ήδη την πρώτη μου δεκαετία στο χώρο του δημόσιου νηπιαγωγείου και πλάθοντας τον παιδαγωγικό μου 

χαρακτήρα, έχω αποφασίσει ότι θα ήθελα να ανήκω στους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να πετύχουν 

ένα είδος κόσμου με ευαισθησίες, οράματα και δημιουργικά επιτεύγματα σε όλους τους τομείς. 
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Παράρτημα 

 

Παρουσίαση των τοιχογραφιών της Κνωσού και της Θήρας που προτείνονται για την υλοποίηση  

της Διδακτικής Πρότασης.  

  

Οι τέσσερις πρώτες εικόνες που παρατίθενται στο παράρτημα είναι από το τόμο «Προϊστορική 

Θήρα» του εκδοτικού προγράμματος με τίτλο «Ο Κύκλος των Μουσείων» του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Ιωάννη Λάτση. Συγγραφέας του τόμου είναι ο αρχαιολόγος Χρίστος Ντούμας, ο οποίος έχει ανασκάψει στο 

Ακρωτήρι για περίπου πέντε δεκαετίες. Ο τόμος παρουσιάζει τα ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο του 

Ακρωτηρίου στη Σαντορίνη, ένα μεγάλο μέρος των οποίων εκτίθενται στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας 

στα Φηρά. Επιπλέον, παρουσιάζει τις αποκατεστημένες τοιχογραφίες από δημόσια κτίρια και ιδιωτικές 

κατοικίες του οικισμού στο Ακρωτήρι, οι οποίες αναδεικνύουν τη μοναδική παραστατική τέχνη που είχε 

αναπτυχθεί.  

 

Προσβάσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.latsis-foundation.org/content/elib/book_28/thera-gr.pdf 

 

 

Η τοιχογραφία της Νηοπομπής 

 

Εικόνα 1: Λεπτομέρειες από την αριστερή πλευρά της τοιχογραφίας. 

Αριστερά διακρίνεται «Το Λιμάνι του απόπλου». Η χλωρίδα και η πανίδα στο εικονιζόμενο τοπίο στο 

βάθος υποδηλώνουν τον εξωτικό χαρακτήρα του. Τα πλοία είναι πολεμικά, ιστιοφόρα και παριστάνονται σε 

δύο σειρές. Παρατηρείται ομοίωμα άγριου θηρίου (λιονταριού ή ερπετού) στην πρύμνη, το οποίο 

αποτελούσε πιθανώς το έμβλημα του σκάφους, ενώ η παράσταση ικρίου εικονίζει το μικρό θάλαμο του 

κυβερνήτη. Μπροστά στέκεται όρθιος ο τιμονιέρης, ρυθμίζοντας την κατεύθυνση του πλοίου. Αντίκρυ στο 

τιμονιέρη και δίπλα από την καθιστή μορφή βρίσκονται οι ασπίδες των πολεμιστών που εικονίζονται 

καθισμένοι. Τα ιστία των πλοίων της κάτω σειράς είναι κατεβασμένα και εμφανίζονται τα κράνη και τα 

ακόντια των πολεμιστών. Οι σκυμμένοι κωπηλάτες στην κουπαστή κάθε πλοίου διακρίνονται μόνο από τα 

κεφάλια τους και από τα χέρια τους που κρατούν τα κουπιά δίνοντας κίνηση στο πλοίο. 
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Εικόνα 2: Λεπτομέρειες από το μεσαίο τμήμα της τοιχογραφίας. 

Στο κέντρο της νηοπομπής δεσπόζει μικρό σκάφος με ανοιγμένα τα πανιά. Προφανώς πρόκειται για τον 

αγγελιοφόρο της νηοπομπής, όπως υποδηλώνουν και τα περιστέρια που εικονίζονται με ανοιχτές φτερούγες 

στα πλευρά του.  

 

 

Εικόνα 3: Λεπτομέρειες από τη δεξιά πλευρά της τοιχογραφίας. 

«Η νηοπομπή φτάνει στον προορισμό της». Η λοφοσειρά που εικονίζεται να προστατεύει το λιμάνι από 

αριστερά είναι σχεδόν ταυτόσημη με το τοπίο στα δυτικά της προϊστορικής πόλης του Ακρωτηρίου, γεγονός 

που προσέδωσε στη συγκεκριμένη τοιχογραφία τον χαρακτηρισμό του αρχαιότερου χάρτη του κόσμου. 

Στην κορυφή του λόφου εικονίζεται οικίσκος με ανδρικές μορφές που φαίνεται πως ανήκαν στους 

παρατηρητές/φύλακες του λιμανιού. Η πόλη με τα πολυώροφα κτήρια είναι χωρίς αμφιβολία η πόλη του 

Ακρωτηρίου, της οποίας οι κάτοικοι έχοντας ειδοποιηθεί από το παρατηρητήριο για την άφιξη του στόλου, 

βγαίνουν από τα σπίτια τους και συγκεντρώνονται στην προκυμαία για να καλωσορίσουν αγαπημένα τους 

πρόσωπα.   
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Εικόνα 4: Η μια από τις δύο τοιχογραφίες του νεαρού ψαρά. 

 

Στις επιφάνειες των εξωτερικών συμπαγών τοίχων στο δωμάτιο 

5 της Δυτικής Οικίας, υπήρχαν οι τοιχογραφίες δύο νεαρών 

ψαράδων. Εδώ εικονίζεται αυτή με την πλάγια στάση που 

συμπεριλαμβάνεται στη Διδακτική Πρόταση της εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Το ποτάμι. 

Μικρογραφική ζωφόρος από την ανώτερη ζώνη του ανατολικού τοίχου στο δωμάτιο 5 της Δυτικής Οικίας, 

με παράσταση ποταμού σε υποτροπικό περιβάλλον. Τα ψηλά φοινικόδεντρα που προβάλλονται στην 

αντίπερα όχθη, ενώ φύονται στην εγγύτερη, είναι μια χειροπιαστή απόπειρα του ζωγράφου να αποδώσει την 

τρίτη διάσταση. Η ανθρώπινη παρουσία υποδηλώνεται από τα κλαδεμένα φοινικόδεντρα. Ο εξωτικός 

κόσμος της Ανατολής, με τον οποίο οι Θηραίοι ναυτικοί είχαν επαφές, υποδηλώνεται με την απεικόνιση 

φανταστικού γρύπα. Ταυτόχρονα όμως ο κόσμος αυτός είναι υπαρκτός, όπως δηλώνει η παρουσία 

πραγματικών άγριων θηρίων. Ο αγριόγατος στο κέντρο, για να επιβιώσει έστησε ενέδρα και εφορμά προς 

τις πάπιες, οι οποίες αμέριμνες μέχρι εκείνη την στιγμή στην όχθη του ποταμού, τον αντιλήφθηκαν και 

σπεύδουν να τον αποφύγουν. 
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Οι επόμενες πέντε εικόνες που παρατίθενται στο παράρτημα είναι από το βιβλίο Το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου, το οποίο περιέχει φωτογραφίες εκθεμάτων του μουσείου και αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων που υπάγονται στην ΚΓ’ Εφορεία Προιστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Συγγραφέας του 

βιβλίου είναι η αρχαιολόγος και διευθύντρια του μουσείου,  Νώτα Δημοπούλου – Ρεθεμιωτάκη. 

 

Προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.latsis-foundation.org/content/elib/book_12/heraklion_gr.pdf 

 

 

Εικόνα 6: Η τοιχογραφία των δελφινιών που 

διακοσμούσε τους τοίχους του μεγάρου της 

βασίλισσας στο παλάτι της Κνωσού.  

Λίγα κομμάτια σώζονται από τη τοιχογραφία, είναι 

όμως αρκετά για να αναπαρασταθεί η σύνθεση των 

δελφινιών που παίζουν στα κύματα με μικρότερα 

ψάρια. 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Το γαλάζιο πουλί.  

Σε ορεινό τοπίο ανάμεσα σε βράχια και φυτά απεικονίζεται πουλί γαλάζιου χρώματος που κάθεται πάνω σε 

βράχο. Τμήμα μεγάλης τοπιογραφικής σύνθεσης που κοσμούσε ευρύχωρο δωμάτιο οικίας δυτικά του 

ανακτόρου. 
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Εικόνα 8: Οι γαλάζιες κυρίες. 

Τμήμα τοιχογραφικής σύνθεσης με γυναικείες μορφές σε γαλάζιο φόντο, που φορούν πολυτελή ενδύματα 

και πλούσια κοσμήματα στο λαιμό, τα χέρια και τα μαλλιά. Αν και αποσπασματικά σωζόμενη, μεταδίδει 

την αίσθηση της χλιδής και της ευμάρειας της ανακτορικής αυλής, αλλά και της φιλαρέσκειας των κυριών, 

που επιδεικνύουν με την κίνηση των χεριών τον πλούτο των κοσμημάτων τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9: Ο Κροκοσυλλέκτης Πίθηκος. 

Τοιχογραφία με πιθήκους σε βραχώδες τοπίο που συλλέγουν άνθη κρόκου σε πανέρια. Αντιρεαλιστική, 

διακοσμητική, μικρογραφική σύνθεση. 
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 Εικόνα 10: Ο Ρυτοφόρος. 

Νέος που μεταφέρει ένα μεγάλο κωνικό ρυτό. Μέρος της μεγαλειώδους σύνθεσης, η «Τοιχογραφία της 

Πομπής». 
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