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Πρόλογος 
 

Στις μέρες μας, η αισθητική αγωγή συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση έτσι, ώστε να 

επιτευχθεί η ολόπλευρη διαμόρφωση του παιδιού τόσο σε γνωστικό όσο και σε καλλιτεχνικό 

επίπεδο. Ειδικότερα η Μουσειοπαιδαγωγική, με την οποία και θα ασχοληθούμε στην παρούσα 

μελέτη, αποτελεί ένα παράδειγμα τέτοιας σύζευξης, μιας και συνδυάζει την τέχνη, την ιστορία 

και την αισθητική καλλιέργεια. Η παρούσα μελέτη, λοιπόν, θα πραγματευθεί, με γνώμονα τη 

Μουσειοπαιδαγωγική, την παιδική ηλικία στην αρχαιότητα. Ειδικότερα, στόχος μας είναι να 

μελετηθεί η εκπαιδευτική αξία του αρχαιολογικού μουσείου, με επίκεντρο την παιδική ηλικία 

στην αρχαιότητα έτσι, όπως μαρτυρούν τα μουσειακά ευρήματα των Αρχαιολογικών 

Μουσείων Χανίων και Ηρακλείου, και πώς αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ενός 

πιλοτικού μουσειακού εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο θέμα είναι γιατί αποτελεί ανάγκη στην βιβλιογραφία 

να συνδυαστεί μια μελέτη που πραγματεύεται την παιδική ηλικία, με ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, το οποίο θα καταδεικνύει πώς μπορεί αυτό το ζήτημα να διδαχθεί στα παιδιά, 

φυσικά με σεβασμό στον σωστό και ακριβή τρόπο εκμάθησης της ιστορίας. Το πρωτότυπο 

στοιχείο εδώ είναι το γεγονός ότι τα ευρήματα που θα χρησιμοποιηθούν έχουν αντληθεί από 

τα Αρχαιολογικά Μουσεία Χανίων και Ηρακλείου, τα οποία αποτελούν πολύ σημαντικές 

ιστορικές πηγές αλλά και κατάλοιπα της ελληνικής τέχνης της αρχαιότητας, και τα οποία έχουν 

ελάχιστη έως και καμία αναφορά στην παγκόσμια βιβλιογραφία και μελέτη που σχετίζεται με 

την ελληνική αρχαιότητα. 

Ειδικότερα, παρουσιάζεται αρχικά η παιδευτική αξία του μουσείου με γνώμονα την τέχνη αλλά 

και την διδασκαλία της ιστορίας. Έπειτα μελετάται η παιδική ηλικία στην αρχαιότητα, μέσα 

από βιβλιογραφικές αναφορές και φιλολογικές πηγές, ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται από την 

παράλληλη ερμηνεία των εκθεμάτων των μουσείων που προαναφέραμε. Στο τέλος  της 

μελέτης μας, έχουμε σχεδιάσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για παιδιά νηπιαγωγείου, το οποίο 

αντλεί τις πληροφορίες του από τα θεωρητικά στοιχεία και θα αποτελεί πρόταση διδασκαλίας 

της παιδικής ηλικίας στην αρχαιότητα, στο πλαίσιο φυσικά της εκμάθησης της ιστορίας. 

Οφείλω ευχαριστίες σε ανθρώπους, οι οποίοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της παρούσας 

εργασίας. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους της Εφορίας Αρχαιοτήτων 

Χανίων, οι οποίοι μου επέτρεψαν να φωτογραφήσω και να χρησιμοποιήσω στην εργασία μου 

τις φωτογραφίες των εκθεμάτων από το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, δίνοντάς μου σχετική 
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γραπτή έγκριση.  Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φύλακες του μουσείου οι οποίοι με 

βοήθησαν στην αναζήτηση των εκθεμάτων, αλλά και τον αρχαιολόγο Αγκανά Σήφη για τις 

πολύτιμες οδηγίες του. Έπειτα, ιδιαίτερα βοηθητικές ήταν οι Βιβλιοθήκες των Χανίων και του 

Ρεθύμνου από τις οποίες άντλησα τις περισσότερες από τις πηγές μου, ενώ μεγάλη βοήθεια 

επίσης μου προσέφερε η μουσειοπαιδαγωγός κ. Μαρκουλάκη Ρία, με τις βιβλιογραφικές 

προτάσεις της. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τον κ. Ανδρέα Φουντουλάκη και τον κ. 

Βασίλειο Οικονομίδη, Αναπληρωτές Καθηγητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, που πρόθυμα συμμετείχαν στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. Τέλος, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω την κ. Άννα Στραταριδάκη, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και επόπτρια της διπλωματικής μου, η οποία υπήρξε ιδιαίτερα 

βοηθητική, συνεργάσιμη και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον στις ιδέες και τις προτάσεις μου. Με 

τις εξειδικευμένες γνώσεις της πάνω στον συγκεκριμένο τομέα, μου έδωσε κατευθυντήριες 

γραμμές, πάνω στις οποίες βασίστηκα και μπόρεσα να ολοκληρώσω στο πλαίσιο του ενός 

ακαδημαϊκού έτους την παρούσα εργασία. 
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1. Μουσείο, Ιστορία και μικρά παιδιά: Προσεγγίζοντας με μουσειακά 

εκθέματα την παιδική ηλικία στην αρχαιότητα. 
 

Από το 19ο αιώνα τα μουσεία έχουν αναγνωριστεί ως θεσμοί που καλλιεργούν και 

εκπαιδεύουν, καθώς είναι οι θεματοφύλακες του ιστορικού μας  παρελθόντος. Αποτελούν 

πολύτιμα και αναντικατάστατα κοινωνικά αγαθά, ενώ η εκπαιδευτική τους αξία είναι 

ανυπολόγιστη.1 Ο ευρύτερα αναγνωρισμένος επαγγελματικός ορισμός του μουσείου 

παραμένει αυτός που δόθηκε το 2007 στον Κανονισμό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων 

(ICOM): «Το Μουσείο είναι ένας μη κερδοσκοπικός μόνιμος θεσμός/οργανισμός (institution) 

στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, 

συντηρεί, ερευνά, προβάλλει και εκθέτει την υλική και άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας 

και του περιβάλλοντός της, με στόχο την εκπαίδευση, μελέτη και ψυχαγωγία».2  Από τον 

συγκεκριμένο ορισμό καταλαβαίνει κανείς τον ρόλο του μουσείου ως πηγή γνώσης του 

κόσμου και ως έναν ιδιαίτερο χώρο μάθησης και αντίληψης της ιστορικής πραγματικότητας 

μέσα από την αλληλεπίδραση των δειγμάτων του υλικού αλλά και του άυλου πολιτισμού μας. 

Και φυσικά αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει εάν η εκπαίδευση και το σχολείο δεν 

αντιλαμβανόταν εγκαίρως αυτήν του την λειτουργία, καθώς οι μαθητές αποτελούν το 

μεγαλύτερο καινό των περισσότερων μουσείων διεθνώς.3 

Έτσι, λοιπόν, αναδύεται ο επιστημονικός κλάδος της  Μουσειοπαιδαγωγικής, μιας σύζευξης 

της Μουσειολογίας και της Παιδαγωγικής,  η οποία περικλείει μέσα της όλα αυτά τα οφέλη 

από την θεώρηση του μουσείου ως φορέα εκπαίδευσης και μόρφωσης. Η 

Μουσειοπαιδαγωγική αντιλαμβάνεται το μουσείο ως «πεδίο αναπαράστασης και συνύπαρξης 

ενός φάσματος διαφορετικών πεποιθήσεων από το παρόν και το παρελθόν, ανάμεσα σε 

διαφορετικές εποχές του παρελθόντος και μεταξύ διαφορετικών συστημάτων αξιών του 

παρόντος, που έχει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται πολιτισμικά σύνορα και να δημιουργεί 

νέες ζώνες επαφής».4 Από τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς την έμφαση της 

Μουσειοπαιδαγωγικής στην πολυσημία των μουσειακών χώρων και στα πολυποίκιλα οφέλη 

για τον επισκέπτη και ειδικά το παιδί. Η Μουσειοπαιδαγωγική, λοιπόν, αποτελεί γι’ αυτό μια 

                                                           
1 Hooper Greenhill E., Το μουσείο και οι πρόδρομοι του. Μτφ. Α. Παππάς (Αθήνα: Πολιτιστικό ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς, 2006) σελ. 12. 
2 Colin Α., Βασικές έννοιες της Μουσειολογίας. επιμ. Desvallees A., Mairesse F., (Musée Royal de Mariemont, 
ICOM, 2014) σελ. 89. 
3 Νάκου Ε., Μουσεία, Ιστορίες και Ιστορία. (Αθήνα: Νήσος,  2009) σελ. 107. 
4 Καμπουροπούλου - Σαββαΐδου Μ., Εκπαίδευση, Τέχνη και Δημιουργικότητα σε σύγχρονα μουσειακά 
περιβάλλοντα. ( Αθήνα: Διάδραση 2015) σελ. 22. 
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πλούσια πηγή μάθησης με έντονη κοινωνική διάσταση και αισθητικό χαρακτήρα που 

επίκεντρό της είναι το παιδί και το πώς αυτό μπορεί με τον ευαίσθητο ψυχισμό του να 

αντιληφθεί την ιστορική κληρονομιά που προσφέρει το μουσείο. Ακόμη, δίνει  μεγάλη έμφαση 

στην επικοινωνία και στην διαλεκτική σχέση του επισκέπτη με τα εκθέματα, ενώ παράλληλα 

προσφέρει ευκαιρίες προβληματισμού, εσωτερικής αναζήτησης και αναστοχασμού.5 

Αυτά ακριβώς τα οφέλη προσπαθεί να καταδείξει και η παρούσα εργασία. Πιο συγκεκριμένα, 

θα μελετηθεί η εκπαιδευτική αξία του αρχαιολογικού μουσείου, με επίκεντρο την παιδική 

ηλικία στην αρχαιότητα έτσι όπως μαρτυρούν τα μουσειακά ευρήματα των Αρχαιολογικών 

Μουσείων Χανίων και Ηρακλείου, και πώς αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια ενός 

πιλοτικού μουσειακού εκπαιδευτικού προγράμματος. Στόχοι της παρούσας μελέτης είναι να 

καταδειχθεί η σημασία της μουσειακής εκπαίδευσης, να παρουσιαστεί εμπεριστατωμένα  η 

παιδική ηλικία στην αρχαιότητα και να σχεδιαστεί ένα στοχευμένο μουσειακό πρόγραμμα για 

μια τάξη Νηπιαγωγείου. Βεβαίως αυτό το πρόγραμμα, όπως θα δούμε, θα δημιουργηθεί υπό 

το πρίσμα της διδακτικής της Ιστορίας στο Νηπιαγωγείο, με τη βοήθεια πρωτογενών πηγών, 

που στην παρούσα περίπτωση αυτές είναι τα εκθέματα των μουσείων, με τα οποία θα 

ασχοληθούμε. 

Τα ευρήματα που χρησιμοποιούνται ως τεκμήρια στην παρούσα εργασία τα αντλούμε τόσο 

από το αρχαιολογικό μουσείο Χανίων όσο και του Ηρακλείου, ενώ συμπληρωματικά 

προσθέτουμε και μερικά ακόμη δημοσιευμένα ευρήματα, τα οποία αντλούμε από διάφορες 

βιβλιογραφικές πηγές για να μπορέσουμε έτσι να τεκμηριώσουμε λεπτομερώς τις απόψεις μας. 

Αλλά ας αναφερθούμε λίγο στον όρο αρχαιότητα και τί εννοούμε με αυτόν στην παρούσα 

μελέτη.  Οι εποχές με τις οποίες θα ασχοληθούμε είναι αυτές που προβάλλουν τα αρχαιολογικά 

μας ευρήματα, τα οποία εκτίθενται στα μουσεία Χανίων και Ηρακλείου, και προέρχονται από 

τις εξής περιόδους: Την Μινωική (3.000- 1.200 π.Χ.), τη Γεωμετρική (1050- 700 π.Χ.), την 

Αρχαϊκή  (700 – 480 π.Χ.) και τέλος την Κλασσική μέχρι και την Ελληνιστική περίοδο (480- 

146 π.Χ.), από τις οποίες αντλούμε τα περισσότερα ευρήματά μας. Ο λόγος που 

χρησιμοποιούμε τις συγκεκριμένες εποχές είναι γιατί  τα εκθέματα προέρχονται από αυτές τις 

περιόδους, σκιαγραφώντας έτσι την πορεία της παιδικής ηλικίας ανά τους αιώνες. Ωστόσο, 

όπως θα παρατηρηθεί και παρακάτω από τους αναγνώστες, επικεντρωνόμαστε κυρίως στην 

                                                           
5 Νικονάνου Ν., Μουσειοπαιδαγωγική, από τη θεωρία στην πράξη (Αθήνα:  Πατάκης, 2010) σελ. 39. 
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Κλασσική και Ελληνιστική περίοδο, ενώ οι υπόλοιπες εποχές συμπληρώνουν την 

επιχειρηματολογία και τις θέσεις μας. 

Επίσης, καλό είναι να διασαφηνίσουμε μερικά ακόμη σημαντικά στοιχεία. Αρχικά, με τον όρο 

παιδική ηλικία στην παρούσα μελέτη εννοούμε τα παιδιά από την ηλικία του βρέφους έως την 

ηλικία των δέκα με δώδεκα, αναλόγως το φύλο. Ο λόγος που επικεντρωνόμαστε σε αυτό τη 

ηλικιακό φάσμα είναι γιατί θεωρούμε ότι λίγες μελέτες αφορούν τις συγκεκριμένες ηλικίες, 

και ακόμη τα ευρήματά μας, τα οποία μας καθοδηγούν, περιορίζονται σε αυτές. Έπειτα, θα 

θέλαμε να τονίσουμε κατά κύριο λόγο ότι η μελέτη μας αφορά περισσότερο την Αθήνα, 

λιγότερο την Σπάρτη, ενώ γίνονται και κάποιες αναφορές στη Μινωική Κρήτη. Αυτό είναι 

επόμενο, αν σκεφτεί κανείς ότι οι πηγές μας επικεντρώνονται κυρίως στην Αθήνα του 5ου 

αιώνα π.Χ. Για αυτό το λόγο, οι πληροφορίες που αντλούμε αφορούν κυρίως τα παιδιά των 

αριστοκρατικών τάξεων, καθώς δεν υπάρχουν εκτενείς αναφορές για τα παιδιά που ανήκαν 

στην μειονότητα, όπως τα φτωχά και οι δούλοι . 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην παρούσα μελέτη βασίζεται στις αρχές του 

κονστρουκτιβισμού, μιας μεθόδου προσέγγισης, η οποία υποστηρίζει ότι ο επισκέπτης/ θεατής/ 

αναγνώστης επιχειρεί μια δική του ερμηνεία, ενώ η σημασία του αντικειμένου/κειμένου/έργου 

τέχνης έγκειται ακριβώς σε αυτήν την ερμηνεία.6 Θα προσπαθήσουμε  να δημιουργήσουμε μια 

διαλεκτική σχέση με τα ευρήματα, από τα οποία θα αντλήσουμε τα ιστορικά στοιχεία μας και 

με τη βοήθειά τους θα δομήσουμε το αφήγημά μας. Την ίδια μέθοδο θα χρησιμοποιήσουμε και 

στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, καθώς το ζητούμενο εδώ είναι να δομήσουν τα παιδιά την 

γνώση μέσω της παρατήρησης και της συνομιλίας τους με τα εκθέματα. Θα αντιμετωπίσουμε 

τα ιστορικά αυτά αντικείμενα ως φορείς μηνυμάτων και εμείς ως αποδέκτες και παρατηρητές 

θα επιδιώξουμε να τα ερμηνεύσουμε.7 Εδώ, λοιπόν, κάνει την εμφάνισή της και η ερμηνευτική, 

την οποία επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και η οποία αποτελεί ένα τρόπο «ανάγνωσης» των 

εκθεμάτων. Στην παρούσα μελέτη η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την ερμηνεία 

αρχαιολογικών ευρημάτων και συναντάται συχνά στην κριτική της τέχνης γενικότερα και στην 

Μουσειολογία ειδικότερα. Λειτουργεί, εδώ,  ως μέσον για την σαφήνεια και την διερεύνηση 

των έργων τέχνης (ευρήματα) και για την ευκολότερη κατανόησή τους σε σχέση  με την 

ιστορική πραγματικότητα του παρόντος αλλά κυρίως του παρελθόντος.8 

                                                           
6 Κακούρου- Χρόνη Γ., Μουσείο- Σχολείο: Αντικριστές πόρτες στη γνώση ( Αθήνα: Πατάκης , 2005) σελ. 50. 
7 Δάλκος Γ., Σχολείο και μουσείο. (Αθήνα: Καστανιώτης, 2000) σελ. 39. 
8 Ιωσηφίδης Θ., Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. (Αθήνα: Κριτική, 2008) σελ. 88-89. 



 
7 

 

Στο πλαίσιο αυτού του παρελθόντος εντάσσεται και η παιδική ηλικία στην αρχαιότητα. Η 

παιδική ηλικία αποτελεί έναν κλάδο μελέτης που απασχολεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες και 

μελετάται διεξοδικά σε όλες τις εκφάνσεις της ήδη από τον 19ο αι.  Κατά την ελληνική 

αρχαιότητα, το παιδί αποτελούσε βασικό κομμάτι της οικογένειας, καθώς σε αυτό βασιζόταν 

το μέλλον της οικογένειας αλλά και της πόλης γενικότερα.  Ωστόσο, η έννοια γενικώς της 

παιδικής ηλικίας δεν υφίσταται πριν το 17ο αιώνα κατά τον Aries, ο οποίος επικεντρώθηκε 

στην μελέτη της παιδικής ηλικίας στον Μεσαίωνα.9 Ο ίδιος υποστήριξε ότι εξαιτίας του 

γεγονότος ότι τα παιδιά δεν νοούνταν έτσι όπως τα εννοούμε σήμερα, κατά συνέπεια, είχαν 

μια μάλλον βάρβαρη και δύσκολη παιδική ηλικία. Ωστόσο μετέπειτα μελέτες, όπως θα δούμε 

αναλυτικότερα παρακάτω, όπως των Golden M., Neils J. & Oakley H., Sommer M., & Sommer 

D., Beaumont L. A, Cohen A., Rutter B. J, Grubbs J. E., Parkin T., και άλλων, οι οποίοι 

επικεντρώθηκαν στην μελέτη της ελληνικής αρχαιότητας δείχνουν μάλλον μια πιο ήπια άποψη. 

Κατά την ελληνική αρχαιότητα,  το παιδί αποτελούσε ξεχωριστό κομμάτι της ζωής τους και 

λάμβανε ιδιαίτερη μεταχείριση και φροντίδα, ξεχωριστή από αυτήν που λάμβαναν οι 

υπόλοιποι ενήλικες. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι συνθήκες ζωής, κυρίως οι πόλεμοι και η μεγάλη 

θνησιμότητα, τα έκαναν να είναι πιο σκληραγωγημένα και να ωριμάζουν νωρίτερα από ό, τι 

τα σημερινά παιδιά, είναι μάλλον δεδομένο. Αυτό βέβαια το μαρτυρεί και η μικρή ηλικία, από 

την οποία τα αγόρια ξεκινούσαν να ασχολούνται με τα κοινά και την στρατιωτική εκπαίδευση, 

ενώ τα κορίτσια παντρεύονταν. Αυτό φυσικά το επίτασσε και η μικρή διάρκεια ζωής των 

αρχαίων Ελλήνων πράγμα που διαφέρει από τα σημερινά δεδομένα.  

Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν αποκλείουν την ύπαρξη παιδικής ηλικίας, καθώς ήδη οι αρχαίοι 

Έλληνες από τα Μινωικά κιόλας χρόνια αντιλήφθηκαν αυτήν την διαφοροποίηση των παιδιών 

από τους ενήλικες και την ανάγκη τους για σωστή μεταχείριση και προσοχή.  Ήταν απολύτως 

κατανοητό ότι οι νέοι αποτελούσαν το μέλλον της πόλης και φρόντιζαν να τους εκπαιδεύσουν 

γι’ αυτό. Βέβαια, αυτή η σημασία για την παιδική ηλικία κλιμακώνεται ανά τους αιώνες, καθώς 

περιλαμβάνονται μερικά ευρήματα από τα μινωικά χρόνια και την εποχή του χαλκού, τα οποία 

αυξάνονται και βελτιώνονται ποιοτικά ανά τους αιώνες φτάνοντας στην Κλασσική εποχή, στην 

οποία πλέον συναντάμε μια ευδιάκριτη βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία, με δικά της 

χαρακτηριστικά αλλά και ονομασίες. Το γεγονός ακόμη ότι καταλήγουμε στην Ελληνιστική 

περίοδο να έχουμε γιορτές αφιερωμένες στα ίδια τα παιδιά,  μας δίνει να καταλάβουμε αυτήν 

την σημασία που τους προσέδιδαν, αλλά και την επίγνωση για την ύπαρξή της. Από τα 

                                                           
9 Sommer M., Sommer D., Care socialization and play in Ancient Attica. (U.S.A.: Aarhus University Press, 2015) 
σελ. 18. 
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ευρήματα αλλά και τις ιστορικές πηγές μπορούμε να καταλάβουμε, ότι οι αρχαίοι Έλληνες 

γνώριζαν καλά ότι η ποιότητα της παιδικής ηλικίας ενός παιδιού αντανακλάται στον 

χαρακτήρα και στην ζωή που θα έχει ως ενήλικας, καθώς η αλληλεπίδραση με τους άλλους 

και οι εμπειρίες μεταδίδουν και δημιουργούν στα παιδιά ένα πρότυπο συμπεριφοράς. 

Αυτήν ακριβώς την παιδική ηλικία θα μελετήσουμε εξετάζοντας τις περισσότερες εκφάνσεις 

της στα αρχαία ελληνικά χρόνια με την δημιουργία ενός ιστορικού αφηγήματος. Γενικότερα, 

τα ιστορικά αφηγήματα αποτελούν ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο για την προσέγγιση τέτοιων 

ιστορικών ζητημάτων. Σε σχέση με τα παιδιά, μια τέτοια αφήγηση των γεγονότων τα βοηθά 

να δημιουργήσουν στο μυαλό τους μια εικόνα για το παρελθόν και να αρχίσουν σιγά σιγά να 

το αντιλαμβάνονται και να το κατανοούν. Ακόμη, μέσω των αφηγήσεων έρχονται σε επαφή 

με τον ιστορικό χρόνο, κατανοούν καλύτερα τις χρονικές έννοιες και μπορούν έτσι να 

συσχετίσουν το παρόν με το παρελθόν. Αυτή η μέθοδος, λοιπόν, η οποία είναι  ιδιαίτερα 

διαδεδομένη στα παιδιά, δηλαδή μια ιστορία η οποία μάλιστα εμπεριέχει αληθινά ιστορικά 

γεγονότα αποτελεί το κατάλληλο μέσο για να προσεγγίσει ένα παιδί προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας την ιστορία.10 Με αυτόν τον τρόπο οι ιστορικές μαρτυρίες του παρελθόντος αποκτούν 

μια άλλη υπόσταση δημιουργώντας έτσι την ανάγκη στα παιδιά να συσχετίσουν τις δικές τους 

εμπειρίες με αυτές των παιδιών της αρχαιότητας και να τα οδηγήσουν έτσι σε μια υγιή επαφή 

με την ιστορία και την καταγωγή τους, αποκτώντας ενσυναίσθηση, ενώ με την παράλληλη 

συνομιλία με τα εκθέματα αποκτούν τα ίδια μια θετική γνώμη απέναντι τους.  

Από τα παραπάνω, λοιπόν ο αναγνώστης, θα μπορέσει να αντιληφθεί με ευκολία τόσο γιατί 

επικεντρωνόμαστε στην παιδική ηλικία της αρχαιότητας μέσω ενός ιστορικού αφηγήματος, 

όσο και γιατί το μουσείο και ειδικότερα το αρχαιολογικό αποτελεί τον μοναδικό χώρο στον 

οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο αφήγημα. Η επίσκεψη των παιδιών στα μουσεία 

αποτελεί έναν  αξιόπιστο τρόπο για να μπορέσουν να αντιληφθούν την πραγματικότητα γύρω 

τους και να αξιοποιήσουν ένα από τα σπουδαιότερα δικαιώματά τους, το δικαίωμα της επαφής 

τους με το ιστορικό τους παρελθόν. Και αυτό, γιατί μέσα από την ιστορική πραγματικότητα, 

τα παιδιά θα μπορέσουν να αναπτύξουν την δική τους προσωπική ταυτότητα, πατώντας καλά 

στα πόδια τους και γνωρίζοντας ποιες είναι οι βάσεις τους, αξίες που μόνο ένα μουσείο μαζί 

με την σωστή εκπαιδευτική καθοδήγηση μπορεί να τους εμφυσήσει. 

 

                                                           
10 Στραταριδάκη- Κυλάφη Α., Η ιστορία στην προσχολική εκπαίδευση (Ρέθυμνο: Στραταριδάκη- Κυλάφη Α., 
2006) σελ. 95- 97. 
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2. Μουσείο: Ένα σημαντικό μέσο παιδείας  
 

2.1 Ο εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου και τα πλεονεκτήματα μάθησης που αυτό 

παρέχει 
 

Το γεγονός ότι με το πέρας των χρόνων το μουσείο κατάφερε να είναι προσβάσιμο από όλους 

ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής τάξης και κουλτούρας, αποτελεί από μόνο του ένα βασικό 

στοιχείο για την διεύρυνση του ρόλου  του. Πλέον, ο ρόλος του δεν είναι μόνο η διαφύλαξη 

και η παρουσίαση έργων τέχνης προς το κοινό αλλά και η δημιουργία μίας σχέσης μεταξύ 

τους.11 Μέσα από αυτήν την επιδίωξη του ανθρώπου για πνευματική και αισθητική  απόλαυση 

ενός έργου τέχνης –στην περίπτωση μας της αρχαιότητας-, αναδύεται  και ο εκπαιδευτικός 

ρόλος του μουσείου. Ο συγκεκριμένος ρόλος  αποτελεί και τον κατ’ εξοχήν αναγκαίο, καθώς 

πλέον οι σχολικές ομάδες αποτελούν το μεγαλύτερο κοινό των μουσείων διεθνώς. Έτσι, το 

μουσείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός εγγράφεται τόσο στο πεδίο της τέχνης όσο και στο πεδίο 

της εκπαίδευσης, όπου και καταλαβαίνουμε την παιδευτική, επιστημονική και αισθητική του 

υπόσταση.12 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του Μουσείου, εντάσσεται ο γνωστικός 

και ο κοινωνικο- συναισθηματικός του ρόλος. Σε σχέση με τον γνωστικό, κανείς μπορεί να 

καταλάβει ότι αναφερόμαστε στην συνειδητοποίηση του ιστορικού παρελθόντος, καθώς μέσω 

των χειροπιαστών ντοκουμέντων που συναντάει ο επισκέπτης, μπορεί αυτός να αντιληφθεί την 

ιστορία και την κουλτούρα του ανθρώπινου πολιτισμού, να επηρεαστεί, να ευαισθητοποιηθεί 

και κυρίως να συνειδητοποιήσει ότι το μουσείο πλέον δεν αποτελεί «ναό της τέχνης» αλλά  

ένα πολιτιστικό κέντρο γεμάτο με την ανθρώπινη ιστορία.13 Έτσι, η διαμόρφωση της 

σύγχρονης ιστορικής παιδείας αποτελεί έναν πολυδιάστατο ρόλο του μουσείου, ο οποίος έχει 

τρείς επιμέρους στόχους. Αρχικά να καταστήσει τους μαθητές ικανούς κριτές και αναγνώστες 

της ιστορίας μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουν τον τωρινό κόσμο μέσα από μια 

διαφορετική σκοπιά. Έπειτα, να μπορέσουν οι νεαροί επισκέπτες να ερμηνεύσουν πηγές, να 

                                                           
11 Καλούρη- Αντωνοπούλου Ρ., Το μουσείο. Μέσο τέχνης και αγωγής.  (Αθήνα: Καστανιώτης ,1988) σελ. 27. 
12 Καμπουροπούλου - Σαββαΐδου Μ., οπ. π., σελ. 19. 
13 Καλούρη- Αντωνοπούλου Ρ.,οπ. π σελ. 28. 
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μπορούν να θέτουν ερωτήματα, και τέλος να μάθουν να συμμετέχουν σε ιστορικό και 

δημιουργικό διάλογο.14 

Στο πλαίσιο του γνωστικού στόχου του Μουσείου, πέραν της πολυδιάστατης επαφής με την 

ιστορία, τα παιδιά μπορούν μέσω των ερεθισμάτων που δέχονται να έχουν και άλλα οφέλη. 

Αρχικά, μαθαίνουν να ανακαλούν γεγονότα στη μνήμη τους, έρχονται σε επαφή με  

συγκεκριμένη ορολογία και υλικά, συνειδητοποιούν την αίσθηση του χρόνου και  μπορούν να 

συνδέσουν χρονικά γεγονότα, μέσω ημερομηνιών, προσώπων, γεγονότων κ.ά. Ακόμη, 

έρχονται σε επαφή με την μέθοδο της έρευνας, αλλά και της αξιολόγησης, καθώς αξιολογούν 

την ύλη του μουσείου τόσο ως πηγή έμπνευσης και γνώσης, αλλά και ως στοιχείο που επιδρά  

στην προσωπικότητα του ειδικότερα και στην τάξη του γενικότερα.15 

Έπειτα, το μουσείο έχει και έναν κοινωνικο- συναισθηματικό ρόλο.  Μέσω των εκθεμάτων 

του οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και δημιουργικότητα, να 

κοινωνικοποιηθούν και να αλληλοεπιδράσουν, να συνειδητοποιήσουν την ταυτότητα του 

εαυτού τους, της κοινότητας  και του πολιτισμού τους, να αναζητήσουν κρυμμένα νοήματα, 

να προσεγγίσουν τον κόσμο ολιστικά και εκτός των πλαισίων του σχολείου και  ακόμη να 

αναπτύξουν μια διαπολιτισμική συνείδηση με αποδοχή της διαφορετικότητας και επαφής με 

παραδόσεις και χαρακτηριστικά άλλων λαών.16 Ακόμη, μπορούν να συγκινηθούν από την 

βίωση αυτή των αντικειμένων, να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους για τον κόσμο γύρω μας, 

να απολαύσουν, φυσικά, ένα έργο τέχνης , να εκφραστούν ελεύθερα, να αυτενεργήσουν, να 

εμπνευστούν, να καλλιεργήσουν την παρατηρητικότητα, την μνήμη και τη φαντασία τους, να 

διευρύνουν την προσωπικότητά τους μέσω της ανακάλυψης και της αναζήτησης και τέλος να 

δημιουργήσουν υψηλά ιδανικά με την διερεύνηση όχι μόνον του γνωστικού αλλά και του 

συναισθηματικού τους κόσμου.17 

Έτσι, λοιπόν, από τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς ότι το μουσείο προσφέρει πληθώρα 

ευκαιριών για επίσημη και ανεπίσημη μάθηση, ενεργή συμμετοχή και παρατήρηση.18 Ο ρόλος 

του ως πλούσια πηγή γνώσης του κόσμου και αισθητικής καλλιέργειας καθιστούν το μουσείο 

έναν χώρο μάθησης και αντίληψης της πραγματικότητας μέσω της επαφής με τα δείγματα του 

                                                           
14 Νάκου Ε., οπ. π.,  σελ. 107-109. 
15 ΑΛΚΗΣΤΙΣ , Μουσεία και Σχολεία, Δεινόσαυροι και Αγγεία. (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1995) σελ. 26. 
16 Καμπουροπούλου - Σαββαΐδου Μ., οπ. π. σελ. 21. 
17 ΑΛΚΗΣΤΙΣ , οπ. π., σελ. 25. 
18 Hooper Greenhill E., Museums and their Visitors. (Λονδίνο και Νέα Υόρκη : Routledge, 2000) σελ. 169. 
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υλικού και του άυλου πολιτισμού μας και τέλος αναδεικνύουν την σπουδαιότητα της 

μουσειακής αγωγής.19 

Όσον αφορά τα γνωστικά οφέλη,  είναι ανεκτίμητα για το παιδί. Το μουσείο βοηθάει το παιδί 

να κατανοήσει, να βιώσει και να γνωρίσει καλύτερα το ιστορικό παρελθόν, μέσω 

καλλιτεχνικών δημιουργιών  και υλικών μιας άλλης εποχής. Ακόμη ένα προνόμιο είναι οι 

καινούριες εντυπώσεις που προσφέρει, χρησιμοποιώντας την γλώσσα της εικόνας, πράγμα που 

βοηθάει ιδιαίτερα το παιδί στην αφομοίωση των γνώσεων που προσφέρουν αυτά τα ευρήματα.  

Αυτό που είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι αυτή η γνώση οικοδομείται μέσω της 

διασκέδασης για το παιδί, το οποίο κατά συνέπεια του προκαλεί ευχαρίστηση, καινούρια 

ερεθίσματα,  καινούριους προβληματισμούς και ιδέες με αποτέλεσμα να αναζητάει το ίδιο τη 

γνώση. 20 

Εξίσου αποκλειστικό προνόμιο του μουσείου είναι ο συνδυασμός της γνώσης με την αισθητική 

καλλιέργεια, καθώς αυτή είναι που προκαλεί στα παιδιά αυτό το ενδιαφέρον, αγγίζει 

ευαίσθητες χορδές της ψυχής τους και τα ευαισθητοποιεί. Η μάθηση αυτή, που γίνεται μέσω 

τέχνης, ενθαρρύνει τα παιδιά να αναζητήσουν, να αναρωτηθούν και να ερμηνεύσουν τα 

γεγονότα που μαθαίνουν σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα βιώματα τους και έτσι να 

αποκτήσουν ένα αυθεντικό και πηγαίο ενδιαφέρον για το μουσείο και γενικότερα για την 

καλλιτεχνική καλλιέργεια, που διαρκεί σε βάθος χρόνου.21 

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πολιτιστικά και ανθρωπολογικά οφέλη των παιδιών, καθώς 

αποκτούν πολιτισμική συνείδηση και υγιή κοινωνική συμπεριφορά. Στόχος τους γίνεται η 

διαφύλαξη αυτών των έργων, η διατήρηση τους στο χρόνο  και φυσικά εμπνέονται από τις 

διάφορες μορφές πολιτιστικής παράδοσης όπως ζωγραφική, γλυπτική, αγγειοπλαστική κ.ά. 

Έπειτα, αποκτούν κοινωνική και πολιτική ευθύνη, με έμφαση στην συνεργατικότητα, την 

επικοινωνία και στην διαπολιτισμική κατανόηση. 22 Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μουσείο 

οφείλει «να γίνει χώρος εμπειρίας , συνάντησης, έρευνας και αποκαλύψεων, όχι επιφανειακών, 

αλλά σε βάθος που να μπορούν μετά να επαληθευτούν από την πραγματικότητα του 

περιβάλλοντος , τόσο από πλευρά ιστορικής όσο και ανθρωπολογικής».23 

                                                           
19 Καμπουροπούλου - Σαββαΐδου Μ., οπ. π., σελ. 22. 
20 Καλούρη- Αντωνοπούλου Ρ., οπ. π σελ. 33. 
21 Καμπουροπούλου - Σαββαΐδου Μ., οπ. π., σελ. 20. 
22 Καμπουροπούλου - Σαββαΐδου Μ., οπ. π., σελ. 20. 
23 ΑΛΚΗΣΤΙΣ , οπ. π., σελ. 17. 
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2.2  Η κατανόηση του παρελθόντος και του ιστορικού χρόνου μέσω των μουσειακών 

εκθεμάτων 
 

Τα τελευταία χρόνια ο τρόπος προσέγγισης των μουσειακών εκθεμάτων έχει αλλάξει σε 

μεγάλο βαθμό, καθώς αυτός είναι που καθορίζει την έκβαση μιας επίσκεψης στο μουσείο. 

Παλαιότερα οι επισκέψεις στα μουσεία -κυρίως από σχολεία- περιλάμβαναν απλή 

παρατήρηση των εκθεμάτων χωρίς σχεδόν καμία βοήθεια και επεξήγηση πέρα από τις 

καρτέλες που τα συνόδευαν. Πλέον οι επισκέψεις στα μουσεία περιλαμβάνουν την παρέμβαση 

τόσο του δασκάλου όσο και του εκάστοτε εμψυχωτή ή μουσειοπαιδαγωγού του μουσείου και 

την παράλληλη χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία συνήθως ζητούν από τα παιδιά 

να αναζητήσουν από μόνα τους τα εκθέματα και να ανακαλύψουν τα ίδια τη γνώση. Τα παιδιά 

μέσω αυτών καλούνται να παρατηρήσουν, να εκφραστούν, να αξιολογήσουν τα εκθέματα, και 

έπειτα να χρησιμοποιήσουν τα φαντασία τους και την περιέργειά τους για να αποδώσουν όσα 

έμαθαν (τις περισσότερες φορές μέσω ζωγραφικής, γλυπτικής, λογοτεχνίας κ.ά.).24 

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι η εποχή του παθητικού επισκέπτη του μουσείου έχει 

παρέλθει, και την θέση του παίρνει ο ενεργός και απαιτητικός δέκτης,25 ο οποίος είναι ο ίδιος 

που θα επιλέξει τα μηνύματα που λαμβάνει, σύμφωνα με τα βιώματά του, τις γνώσεις του, τις 

επιδιώξεις και τις ικανότητές του.26 Το ίδιο υποστηρίζουν και οι σύγχρονες μουσειολογικές 

αντιλήψεις που υποστηρίζουν ότι τα μουσεία -όπως και οποιαδήποτε άλλη μορφή 

εκπαίδευσης- καλό είναι να προκαλούν έναν διάλογο μεταξύ των υποκειμένων που 

συμμετέχουν και να αφήνουν περιθώρια για πολλές και διαφορετικές –αντικρουόμενες και μη- 

απόψεις.27 

Η προσέγγιση του παρελθόντος, λοιπόν, διαφέρει σημαντικά από την ακαδημαϊκή προσέγγιση 

του σχολείου. Οι συλλογές των μουσείων συμβάλλουν σημαντικά στο να αποκτήσει ξανά ζωή 

το παρελθόν και η ιστορία με την χρήση της φαντασίας, και μέσω μιας οπτικής και απτικής 

διαδικασίας, η οποία έχει τη μορφή επικοινωνίας. Αυτή η επικοινωνία λαμβάνει χώρα μεταξύ 

αντικειμένου και επισκέπτη, έτσι αν θεωρήσουμε τα ευρήματα ως φορείς μηνυμάτων, και τον 

επισκέπτη ως τον αποδέκτη, τότε μέσω φυσικά της παρατήρησης, δημιουργείται μια 

                                                           
24 Καλούρη- Αντωνοπούλου Ρ., οπ. π σελ. 55-57. 
25 Hooper Greenhill E., οπ. π., σελ. 204. 
26 ΑΛΚΗΣΤΙΣ , οπ. π., σελ. 12. 
27 Νάκου Ε., οπ. π., σελ. 75. 
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διαλεκτική σχέση μεταξύ τους.28 Και αυτή η διαλεκτική σχέση, μέσα από την οποία ο 

επισκέπτης οικοδομεί τη γνώση, βασίζεται στα πλαίσια του κονστρουκτιβιστικού μοντέλου 

μάθησης. 

Ειδικότερα, η θεωρία του κονστρουκτιβισμού βασίζεται στην παραδοχή ότι εμείς οι ίδιοι 

κατασκευάζουμε τη γνώση με βάση τις εμπειρίες μας δημιουργώντας έτσι μια προσωπική 

αντίληψη για τον κόσμο γύρω μας. Η έννοια της μάθησης που έχει ως επίκεντρο το δάσκαλο 

αντικαθίσταται από την έννοια των μαθητών ως καθοριστικών παραγόντων του περιεχομένου 

της μάθησης. Η μάθηση, λοιπόν, εδώ αποτελεί μια ενεργητική διαδικασία από την πλευρά των 

μαθητών, οι οποίοι διαλέγουν τί είναι αυτό που θέλουν να μάθουν και το προσεγγίζουν με 

βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Φυσικά ο ρόλος του δασκάλου είναι σημαντικός και 

ιδιαίτερα βοηθητικός, αλλά δεν μονοπωλεί πλέον την μαθητική διαδικασία. Έτσι, αυτό το 

μοντέλο έχει υιοθετηθεί από τα περισσότερα σημερινά μουσεία και κυριαρχεί στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και στην εκπαίδευση των εμψυχωτών τους.29 

Για να μπορέσουμε όμως να καταλάβουμε, πώς ο επισκέπτης-παιδί οικοδομεί τη γνώση ας 

δούμε την εννοιολογική βάση του κονστρουκτιβισμού. Αρχικά θεμελιώνεται θεωρητικά από 

τις αρχές του εποικοδομητισμού, που δίνει έμφαση στον ενεργό ρόλο του επισκέπτη- 

εκπαιδευόμενου, στην οικοδόμηση της γνώσης μέσω των προγενέστερων εμπειριών και στην 

επίλυση προβλημάτων ως κίνητρο για διερεύνηση. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να 

αναστοχάζονται συνδυάζοντας την εμπειρία τους και την νέα –ιστορική και όχι μόνο- γνώση 

που λαμβάνουν από το μουσείο  και έτσι δομούν μια καινούρια γνώση και αντίληψη για τον 

κόσμο που τους καθιστά υπεύθυνους και κριτικούς για την δική τους προσωπική μάθηση.30 

Ακόμη, δανείζεται απόψεις και από τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, που εστιάζουν στον 

κοινωνικό καθορισμό της γνώσης, ο οποίος συντελείται μέσα σε συνεργατικά περιβάλλοντα, 

όπου οι μαθητές επικοινωνούν για να επιλύσουν από κοινού προβλήματα και να φέρουν εις 

πέρας διάφορες δραστηριότητες. Η συνεργατική μάθηση είναι αυτή που προωθεί την ατομική 

γνώση μέσω της από κοινού εργασίας πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Στο πλαίσιο του 

μουσείου, λοιπόν, η οργάνωση των μαθητών σε μαθησιακές ομάδες που συνεργάζονται για να 

ανακαλύψουν τα ευρήματα και την ιστορία τους συντελεί στην οικοδόμηση της γνώσης.31 

                                                           
28 Δάλκος Γ., Σχολείο και μουσείο. (Αθήνα: Καστανιώτης, 2000) σελ. 39. 
29 Black G., Το ελκυστικό μουσείο, Μουσεία και Επισκέπτες. (Αθήνα: Πολιτιστικό ίδρυμα ομίλου Πειραιώς, 
2009) σελ. 178. 
30 Καμπουροπούλου - Σαββαΐδου Μ., οπ. π., σελ. 31. 
31 Καμπουροπούλου - Σαββαΐδου Μ., οπ. π., σελ. 32. 
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Έπειτα έχουμε την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, που αναφέρει ότι ο νους 

αποτελείται από πολλαπλές ευφυΐες (επτά: γλωσσική, μαθηματική, λογική, χωρική, σωματική, 

μουσική, κινητική, διαπροσωπική και ενδοπροσωπική) και η μάθηση στο μουσείο συντελείται 

μέσω πέντε «παραθύρων»: Του αισθητικού(η αισθητική ποιότητα των εκθεμάτων), του 

αφηγηματικού (η ιστορία του κάθε εκθέματος), του ποσοτικού (οι διαστάσεις, ο αριθμός και 

το σχήμα των αντικειμένων), του εμπειρικού (η αισθητική κατανόηση) και του θεμελιακού (η 

ευρύτερη έννοια της δημιουργίας και της τέχνης).32 

Τέλος, «δανείζεται» στοιχεία και από την θεωρία της ολιστικής προσέγγισης, που αναφέρει 

ότι η επικοινωνία στο μουσείο αποτελεί μια συνειδητή πράξη, που περιλαμβάνει την 

εσωτερίκευση του νοητικού επικοινωνιακού σχεδιασμού και έπειτα την εξωτερίκευση του. Η 

επικοινωνία σε έναν μουσειακό χώρο, λοιπόν, έχει δυναμικό χαρακτήρα, ενώ αποτελεί μια 

αβίαστη πράξη αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκθεμάτων και των υποκειμένων, αλλά και των 

υποκειμένων μεταξύ τους.33 

Από τα παραπάνω, μπορούμε να κατανοήσουμε τον εκπαιδευτικό ρόλο ενός 

κονστρουκτιβιστικού μουσείου, που προτρέπει τους μαθητές, μέσω της ενεργητικής 

συμμετοχής τους, να αναζητούν τα νοήματα, να εκφράζουν και να δέχονται πολλές ερμηνείες 

αλλά και να συνεργάζονται με σκοπό τον αναστοχασμό τους. Με βάση αυτό, καταλαβαίνουμε 

γιατί οι σύγχρονες προσεγγίσεις της ιστορικής εκπαίδευσης ενθαρρύνουν τους μαθητές να 

έχουν μια κριτική ματιά απέναντι στις διάφορες ιστορικές γνώσεις και να αποκτήσουν μια 

ιστορική παιδεία. Αυτή η παιδεία είναι που τους καθιστά ικανούς να αναλύουν, να συνθέτουν 

και να κρίνουν αυτά που μαθαίνουν, έτσι ώστε να είναι ανοικτοί στο να μπορούν να 

αναγιγνώσκουν και να κατανοούν πολλαπλές και εναλλακτικές ιστορικές πηγές.34 

Ένας τρόπος που θα μπορούσε να γίνει αυτή η ανάπτυξη μιας σωστής ιστορικής παιδείας, είναι 

η χρήση των πολυμέσων, όπου τα παιδιά με τη χρήση πλούσιων οπτικών και ακουστικών 

μέσων μπορούν να αποκτούν νέες εμπειρίες οι οποίες συμπληρώνουν τα ιστορικά στοιχεία που 

προσφέρουν τα εκθέματα, δημιουργώντας έτσι μια «γέφυρα» μεταξύ της ιστορίας και της 

σύγχρονης τεχνολογίας που απασχολεί πολύ τους σημερινούς μαθητές.  Ακόμη, σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο, ένας τρόπος, για την ανάπτυξη αυτής της ιστορικής παιδείας, είναι η 

συνεργασία μεταξύ μουσείων και σχολείων αλλά και όλων των δημόσιων ιδρυμάτων και 

                                                           
32 Καμπουροπούλου - Σαββαΐδου Μ., οπ. π., σελ. 32. 
33 Καμπουροπούλου - Σαββαΐδου Μ., οπ. π., σελ. 32. 
34 Νάκου Ε., οπ. π., σελ. 94. 
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θεσμών (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Κοινωφελή ιδρύματα όπως Ωνάση, Λάτση, Νιάρχος κ.ά.), 

που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά να συνδυάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, 

έτσι ώστε να υποστηρίξουν από κοινού το δικαίωμα του κάθε υποκειμένου για ιστορική 

γνώση. Τέλος, η ιστορική εκπαίδευση –μουσείου και σχολείου- πρέπει να έχει ανοιχτούς 

ορίζοντες, επιτρέποντας έτσι στα νεαρά υποκείμενα να έρθουν σε επαφή και να 

χρησιμοποιήσουν με διαφορετικές και αντικρουόμενες ιστορικές πηγές που θα ενισχύσει την 

κριτική σκέψη τους αλλά και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους.35 Έτσι, με γνώμονα την 

επικοινωνία και το διάλογο μεταξύ τους συνθέτουν δικές τους ερμηνείες, αξιολογούν τα 

δεδομένα που έχουν και συνδυάζοντας παλιές και νέες γνώσεις αποκτούν εμπειρίες που τους 

οδηγούν στην υγιή ιστορική  και κατ’ επέκταση μουσειακή παιδεία.  

Βέβαια, όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν να έχει γίνει πλήρης κατανοητός από τα παιδιά ο 

ιστορικός χρόνος.  Ο χρόνος γενικότερα αποτελεί μια σύνθετη έννοια δύσκολη να οριστεί και 

να κατανοηθεί από τα παιδιά. Για τους ενήλικες η κατανόηση του αποτελεί τον συνδυασμό 

πολλών δεξιοτήτων, όπως της ανάγνωσης, της αρίθμησης και της μνήμης οπότε μπορεί να 

καταλάβει κανείς ότι ένα μικρό παιδί, το οποίο δεν έχει κατακτήσει στο έπακρο αυτές τις 

έννοιές τού είναι δύσκολο να κατανοήσει και την έννοια του χρόνου. Ειδικά όταν 

αναφερόμαστε σε ιστορικό και παρελθοντικό χρόνο, ο οποίος εμπεριέχει μεγάλα χρονικά 

διαστήματα η κατανόηση του είναι ακόμη πιο σύνθετη και δυσκολότερη.36 Κατά τον   Piaget37, 

τα παιδιά είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν τον χρόνο, ο οποίος εκτείνεται πέρα από τις 

προσωπικές τους εμπειρίες και τη μνήμη τους. Ένα πεντάχρονο παιδί, το οποίο δεν έχει 

αναπτύξει ακόμη εντελώς την λογική και την χρονολογική σκέψη αδυνατεί να χρησιμοποιήσει 

ορθά τις χρονικές έννοιες της καθημερινότητας του, όπως σήμερα, αύριο, τώρα, μετά κ.ά. και 

πόσο μάλλον τις παρελθοντικές. Το παιδί όσο αναπτύσσει, λοιπόν, την λογική του τόσο 

αναπτύσσει και αυτή την κατανόηση του ιστορικού χρόνου και έτσι εξελικτικά και σταδιακά 

κατακτά και την ιστορική γνώση. Αυτό βέβαια, εντάσσεται και στις απόψεις του Vygotsky38 

στην θεωρία του για την ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης όπου η μάθηση μπορεί προωθείται 

μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, φυσικά με την ανάλογη 

καθοδήγηση. Όπως καταλαβαίνουμε από αυτό, και όπως προτάσσει η παρούσα μελέτη, η 

κατάκτηση των χρονικών εννοιών μπορεί να είναι ένα δύσκολο εγχείρημα από τα παιδιά όχι 

όμως και ακατόρθωτο φυσικά με την χρήση των κατάλληλων πρακτικών και μέσων από τον 

                                                           
35 Νάκου Ε., οπ. π., σελ. 94-97. 
36 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 47- 48. 
37 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 49. 
38 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 51. 



 
16 

 

εκπαιδευτικό ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάει να επικεντρώνεται πρώτα στις τωρινές εμπειρίες 

των παιδιών και σταδιακά να προχωράει προς το παρελθόν. Γιατί για να μπορέσουν τα παιδιά 

να κατανοήσουν σε βάθος τις χρονικές έννοιες και αλλαγές, πρέπει πρώτα να παρατηρήσουν 

τις αλλαγές στην δική τους ζωή και στα δικά τους βιώματα. 

 

2.3. Τα μουσειακά εκθέματα ως έργα τέχνης και η παιδευτική σημασία τους στην 

εποχή μας 
 

Η τέχνη αποτελεί δημιουργία και έμπνευση, και κατά συνέπεια αυτή η φυσική επαφή του 

παιδιού με τα έργα τέχνης, του προσφέρουν μια άλλη διάσταση, καθώς πέρα από το 

συναίσθημα που του προκαλεί, παρατηρεί και τον ρυθμό του, την γραμμικότητα, την τεχνική 

το θέμα, τη μορφή του κ.ά.  Φυσικά, αυτά αποτελούν τις λεπτομέρειες, οι οποίες 

διαμορφώνουν την αισθητική καλλιέργεια του ατόμου  και την καλλιτεχνική του παιδεία.  Το 

κάθε έργο τέχνης δεν αποτελεί μόνο μια καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά  και ένα «μήνυμα» 

μετάδοσης γνώσεων και αξιών μιας άλλης εποχής. Και αυτά τα στοιχεία είναι που οδηγούν το 

παιδί να παρατηρήσει και να κατανοήσει σε βάθος  το έργο τέχνης και έπειτα με τη χρήση της 

μνήμης και της φαντασίας να δημιουργήσει και το ίδιο, για να μεταδώσει έτσι,  τα δικά του 

μηνύματα και να εκφράσει τις δικές του ανησυχίες.39  

Η κυριότερη σημασία των έργων τέχνης στις μέρες μας, είναι η ευαισθησία που καλλιεργούν 

στο παιδί και η πνευματική χαλάρωση, σε αντίθεση με την επιστήμη και την τεχνολογία που 

κυριαρχούν και κυριεύουν τον κόσμο. Αυτή η ευαισθησία και η συγκίνηση είναι που κάνουν 

τα παιδί –και οποιοδήποτε επισκέπτη- να εξερευνήσει μέσα του τις συγκινησιακές του αξίες 

αλλά και τις πρακτικές του δεξιότητες, που συμβάλλουν στην καλύτερη επαφή του με την   

πραγματικότητα.40 

Κατά τον E. Souriau41, η αισθητική αγωγή αποτελεί μια ευκαιρία για επαφή και ενεργή 

συμμετοχή με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η τέχνη, 

αποτελεί ένα μέσο αγωγής, το οποίο όχι μόνο δεν έχει όρια αλλά βοηθάει το παιδί να αναπτύξει 

και να κατανοήσει σε βάθος την προσωπικότητα. Ακόμη μέσω αυτής, το παιδί  αντιλαμβάνεται 

                                                           
39 Καλούρη- Αντωνοπούλου Ρ., οπ. π σελ. 25. 
40 Καλούρη- Αντωνοπούλου Ρ., οπ. π σελ. 27. 
41 Καλούρη- Αντωνοπούλου Ρ., οπ. π σελ. 29. 
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την πραγματικότητα γύρω του, αλλά και την ιστορικότητα τόσο την σημερινή όσο και την 

παλαιότερη.  

Σύμφωνα και με τον κονστρουκτιβισμό που είδαμε παραπάνω, η αισθητική αγωγή που 

προσφέρουν τα έργα τέχνης δεν αποτελεί μια απλή επαφή μαζί τους και παρατήρηση αλλά μια 

δημιουργική δραστηριότητα, μια προσωπική έκφραση με ταυτόχρονη ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του ατόμου. Στόχος της είναι το παιδί να μορφωθεί, όχι απλά αποκτώντας μερικές 

παραπάνω ιστορικές γνώσεις, αλλά να μάθει να κάνει αισθητικές τις καθημερινές του πράξεις, 

να αναγνωρίζει το ωραίο και έπειτα να νιώθει την ανάγκη να το δημιουργήσει. Το έργο τέχνης, 

και ειδικότερα το μουσειακό έκθεμα εδώ, αποτελεί ένα παιδαγωγικό μέσο που βοηθάει το παιδί 

να οργανώνει τις αισθήσεις του και να μορφώνεται συναισθηματικά. Μεγάλη σημασία εδώ 

έχει ο αυθορμητισμός του παιδιού που οδηγεί στην κατανόηση του ψυχισμού και της 

προσωπικότητας του κάθε παιδιού, το οποίο δε θα γινόταν με καμία άλλη μορφή μάθησης.42 

Ακόμη μερικά σημαντικά στοιχεία που καλλιεργεί το παιδί παρατηρώντας ένα εύρημα και 

αντιμετωπίζοντας το ως έργο τέχνης, είναι η μνήμη, η φαντασία και η ευφυία, οι οποίες με τη 

σειρά τους βοηθούν στην ανάπτυξη του πνεύματός του και της συνδυαστικής σκέψης του, 

καθώς για να δημιουργήσει πρέπει να συμπεριλάβει τις παλιές και τις καινούριες εμπειρίες και 

γνώσεις. Τέλος, σε σχέση με το μάθημα της ιστορίας, τα παιδιά με την παρατήρηση των 

εικαστικών έργων μπορούν να δώσουν διάφορες ερμηνείες και απόψεις πάνω σε ιστορικά 

γεγονότα, αλλά και να οικοδομήσουν νέα –και όχι μόνο ιστορική- γνώση, όπως για παράδειγμα 

μέσα από τα έργα της κλασσικής αρχαιότητας μπορούν να αντιληφθούν την έννοια του μέτρου, 

που εντάσσεται στα πλαίσια της λογικής και των μαθηματικών.43 Έτσι, η χρυσή τομή της 

σημασίας των έργων τέχνης για τους σημερινούς μαθητές είναι η χρήση αυτής της αισθητικής 

καλλιέργειας και συγκίνησης, όχι μόνο για καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση, αλλά και 

για μια πολύπλευρη και διαχρονική απόκτηση γνώσεων που μόνο ένα μουσείο μπορεί να 

προσφέρει. 

 

 

 

                                                           
42 Καλούρη- Αντωνοπούλου Ρ., οπ. π σελ. 30-31. 
43 Δάλκος Γ., οπ. π., σελ. 98. 
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2.4. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων 
 

Στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών στα σχολεία, φυσικά, συμπεριλαμβάνονται και οι 

προτεινόμενες επισκέψεις σε μουσεία και μάλιστα σε αρχαιολογικά, ειδικά όταν έχουμε να 

κάνουμε με την εκμάθηση της ιστορίας και της αρχαιότητας. Η πρόσβαση αυτή στα μουσεία 

είναι φυσικά εφικτή και θεμιτή, ενώ οι επισκέψεις σε αυτά από τους μαθητές είναι η πρώτη 

και κύρια επιλογή για τις εκδρομές τους.  Ωστόσο, η απλή περιήγηση και παρατήρηση των 

εκθεμάτων δεν αποτελεί μαθησιακή εμπειρία και σε καμία περίπτωση δεν έχει διδακτικούς 

σκοπούς. Για να αποκτήσει μαθησιακή και γνωστική σημασία μια επίσκεψη στο μουσείο 

πρέπει να πλαισιώνεται από μια διερεύνηση εκπαιδευτικών προδιαγραφών, η οποία στοχεύει 

στην ποιοτικά πολιτισμική και ιστορική πληροφόρηση. Για να επιτευχθεί αυτό βέβαια, 

χρειάζονται κατάλληλες μέθοδοι, οι οποίες θα προκαλέσουν το ουσιαστικό ενδιαφέρον των 

μαθητών οι οποίοι σταδιακά θα δομήσουν οι ίδιοι την γνώση.44 

Αυτά, λοιπόν, είχαν υπόψιν τους και οι μουσειολόγοι και έτσι γύρω στην  δεκαετία του ΄60 

στην Ευρώπη  εμφανίστηκαν τα πρώτα προγράμματα, τα οποία έλαβαν χώρα σε συνεννόηση 

με το σχολείο και διάφορους πολιτιστικούς φορείς ενώ στην δεκαετία του ΄70 εμφανίζονται 

περισσότερο διαδεδομένα και πλέον λαμβάνουν χώρα μέσα σε μουσεία όπως: American 

Museum of Natural History, Deutsches Museum, Conservatoire Nationale des Arts et Metiers 

κ.ά.45 Στην Ελλάδα το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε το 1975 στο Μουσείο 

Μπενάκη ενώ μερικά χρόνια αργότερα έχουμε παρόμοια προγράμματα και σε άλλα μουσεία, 

τα οποία όμως επαναπροσδιορίστηκαν την δεκαετία του ’80 στα πλαίσια του Ελληνικού 

τμήματος ICOM και με τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας με παρότρυνση της 

Μελίνας Μερκούρη. Σταδιακά, λοιπόν βλέπουμε και στην Ελλάδα την συνειδητοποίηση του 

εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου και την ανάγκη επικοινωνίας των εκπαιδευτικών και των 

πολιτιστικών φορέων.46 

Στόχος, λοιπόν, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων δεν είναι  μόνο η διδασκαλία 

ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, αλλά η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο οι μαθητές ενθαρρύνονται να διερευνήσουν, να πειραματιστούν να ανακαλύψουν 

και γενικά να αποκτήσουν μια εντελώς καινούρια εμπειρία απαλλαγμένη από την στείρα 

                                                           
44 Σαββαίδου- Καμπουροπούλου Μ.,  οπ. π., σελ. 58. 
45 Σαββαίδου- Καμπουροπούλου Μ.,  οπ. π., σελ. 56. 
46 Σαββαίδου- Καμπουροπούλου Μ.,  οπ. π., σελ. 60. 
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αξιολόγηση και βαθμολόγηση που έχουν συνηθίσει μέσα στην σχολική τάξη.47 Βεβαίως, όπως 

είπαμε και πριν, αυτός ο στόχος βασίζεται στην επικοινωνιακή σχέση του μηνύματος (δηλαδή 

του εκθέματος) και του παραλήπτη (δηλαδή του παιδιού), η οποία έχει τις ρίζες της στο 

κονστρουκτιβιστικό μοντέλο. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα βασίζονται σε αυτές τις 

αρχές, στις πολλαπλές δηλαδή «αναγνώσεις» των εκθεμάτων από τους επισκέπτες τους.  Έτσι, 

λοιπόν, για να δημιουργηθεί ένα ικανό πρόγραμμα, που θα καταφέρει να τραβήξει το 

ενδιαφέρον των παιδιών, πρέπει να λάβει υπόψιν του το προσωπικό περιβάλλον τους (βιώματα 

και προυπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες), το κοινωνικό περιβάλλον (τις σχέσεις με τους γύρω 

τους) και το φυσικό περιβάλλον του μουσείου (δηλαδή τον χώρο και την ατμόσφαιρα που 

δημιουργεί στους επισκέπτες).48 

Ακόμη, για να έχει επιτυχία ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να έχει έναν συγκεκριμένο 

και προσεκτικό σχεδιασμό.  Αρχικά, το κάθε πρόγραμμα πρέπει να ανταποκρίνεται στην 

ηλικία των παιδιών, στο αναπτυξιακό τους επίπεδο και να καθοριστεί ένα θέμα το οποίο είναι 

κοντά στα ενδιαφέροντα τους. Έπειτα, πρέπει να δομηθούν προσεκτικά τα στάδια της 

υλοποίησης του τα οποία είναι τρία. Αρχικά έχουμε το πρώτο στάδιο το οποίο λαμβάνει χώρα 

πριν την επίσκεψη στο μουσείο και υλοποιείται στο χώρο του σχολείου,  όπου τα παιδιά μέσα 

από ποικίλες δραστηριότητες ενημερώνονται για την έννοια του μουσείου, τον κώδικα 

συμπεριφοράς μέσα σε αυτό και φυσικά κατανοούν πλήρως το θέμα του προγράμματος 

συσχετίζοντας το με τις προυπάρχουσες γνώσεις τους. Το δεύτερο στάδιο, είναι αυτό της 

εφαρμογής όπου κατά την επίσκεψη στο μουσείο ο εκπαιδευτικός μαζί με τους εμψυχωτές του 

μουσείου βοηθούν το παιδί, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον, να νιώσει άνετα μέσα 

σε αυτόν τον χώρο, να εξερευνήσει τα εκθέματα, να αλληλοεπιδράσει μαζί τους, να διατυπώσει 

ερωτήματα και έπειτα, να αναζητήσει μόνο του τις απαντήσεις. Όλα αυτά μπορούν να 

υποβοηθηθούν  με διάφορους τρόπους όπως θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές, δραματοποιήσεις 

εργαστήρια κ.ά. Τέλος έχουμε το στάδιο της αξιολόγησης, όπου γίνεται στο σχολείο αφού 

ολοκληρωθεί η επίσκεψη, για να καταλάβουν και οι ίδιοι οι μαθητές τι ακριβώς βίωσαν μέσα 

στο μουσείο και τι συναισθήματα και γνώσεις αποκόμισαν.49 Εξάλλου ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα το οποίο έχει πετύχει, είναι αυτό που προκαλεί στο παιδί επιπλέον ανάγκη για 

αναζήτηση και εκτός από τα πλαίσια του μουσειακού χώρου.   

                                                           
47 Καλεσοπούλου Δ., Παιδί και εκπαίδευση στο μουσείο (Αθήνα: Πατάκης, 2011) σελ. 93-94. 
48 Κακούρου- Χρόνη Γ., οπ. π., σελ.47. 
49 Σαββαίδου- Καμπουροπούλου Μ.,  οπ. π., σελ. 62- 64. 
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Έτσι, μπορούμε να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 

αυτό που αποτελεί συνεργατική δημιουργία σχολείου και μουσείου, καταφέρνει την αμέριστη 

προσοχή από τα παιδιά, τους δημιουργεί απορίες, και τους μετατρέπει την απλή επίσκεψη στο 

μουσείο σε μια εμπειρία συναισθημάτων και γνώσεων, η οποία συνεχίζεται για πολύ καιρό 

αφότου τα παιδιά φύγουν από το μουσείο.50 

 

2.4.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της Ιστορίας  
 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα μουσεία -και ιδιαίτερα τα αρχαιολογικά μουσεία με τα 

οποία ασχολούμαστε- αποτελούν βασικό υλικό για να εμπλουτίσουν την διδασκαλία της 

ιστορίας. Ωστόσο, δεν αρκούν από μόνα τους για να καταστήσουν σαφή στα παιδιά την 

ιστορία. Για να επιτύχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως είδαμε παραπάνω, πρέπει να έχει 

και ένα γνωστικό υπόβαθρο, μια καλά δομημένη και στοχευμένη διδασκαλία, η οποία θα έχει 

προηγηθεί για να κατανοήσουν και να βιώσουν τα παιδιά ολοκληρωτικά την μουσειακή τους 

εμπειρία. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με την διδασκαλία της ιστορίας, αυτή η κατάλληλη 

προετοιμασία των μαθητών είναι απαραίτητη, καθώς δεν μπορούν να κατανοήσουν τον χρόνο 

και τα γεγονότα με μια απλή επίσκεψη.51 

Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή, από την στιγμή που ένας εκπαιδευτικός και ιδιαίτερα 

νηπιαγωγός- μιας και αυτό είναι το πεδίο μελέτης μας- αποφασίζει να ασχοληθεί με ζητήματα 

διδακτικής της ιστορίας. Ήδη το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)52 στο νηπιαγωγείο εντάσσει την διδασκαλία της ιστορίας στην Μελέτη του 

Περιβάλλοντος, όπου και προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για την γνωριμία των παιδιών με την 

ιστορία. Φυσικά η γνωριμία αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την χρήση εποπτικού υλικού 

(εικόνες, βίντεο, βιβλία κ.ά.), αλλά και των ίδιων των αντικειμένων, τα οποία βοηθούν τα 

παιδιά να αποκτήσουν άμεσα βιώματα, μέσα από τα οποία θα κατακτήσουν τα ίδια τη γνώση.53 

Ωστόσο, για να κατακτήσουν τα παιδιά την ιστορική γνώση, πρέπει πρώτα να έρθουν σε επαφή 

με τον ιστορικό χρόνο και την κατανόησή του, πράγμα που καλό είναι να προηγείται 

                                                           
50 Κακούρου- Χρόνη Γ., οπ. π., σελ. 64. 
51 Σαββαίδου- Καμπουροπούλου Μ.,  οπ. π., σελ. 54. 
52 Υπουργική Απόφαση Γ2/21072β (Φεκ 304/τ. Β’/13-3-2003) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. 
53 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 86. 
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οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει σχέση με την ιστορία και ειδικά την 

αρχαιότητα. 

Για να κατανοήσουν τα παιδιά τον χρόνο, έτσι ώστε να καταλάβουν σε βάθος την ουσία των 

ευρημάτων στο μουσείο και την αξία τους, πρέπει πρώτα να καταλάβουν την έννοια του 

παρελθόντος αλλά και της αλλαγής μέσα στο χρόνο. Ειδικότερα, ένα απαραίτητο εργαλείο για 

την κατανόηση της έννοιας του ιστορικού χρόνου είναι η γραμμή του χρόνου, που αποτελεί 

μια οριζόντια ευθεία γραμμή πάνω στην οποία σηματοδοτούνται διάφορα ιστορικά –και όχι 

μόνο- γεγονότα τα οποία δείχνουν έτσι την πορεία του χρόνου.54 Ο ρόλος της είναι να οδηγήσει 

τα παιδιά σε μια σταδιακή και ομαλή κατανόηση του ιστορικού χρόνου, ξεκινώντας από τις 

δικές τους εμπειρίες –όπως γεγονότα της ζωής τους, γέννηση των γονιών και των παππούδων 

τους κ.ά.- και προχωρώντας βαθμιαία προς τα πίσω από βασικά γεγονότα της ιστορίας που 

γνωρίζουν -γεγονότα 1940, 1821, τα οποία άλλωστε γιορτάζουν και στο σχολείο- στην 

γέννηση του Χριστού και έπειτα ακόμη πιο πίσω, έως εκεί που κρίνει ο εκπαιδευτικός. Φυσικά 

αυτό αποτελεί μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και εξάσκηση από τα παιδιά.55 

Με αφετηρία, λοιπόν, την γραμμή του χρόνου και πριν ακόμη επισκεφθούν έναν αρχαιολογικό 

χώρο ή μουσείο, τα παιδιά πρέπει σταδιακά να έχουν κατακτήσει τις έννοιες της χρονικής 

ακολουθίας, της χρονολόγησης αλλά και της αλλαγής. Για να κατακτήσουν αυτές τις έννοιες 

απαιτείται αρκετός χρόνος και προσπάθεια και φυσικά η κατάλληλη καθοδήγηση από τον 

εκπαιδευτικό. Για να κατανοήσουν την χρονική ακολουθία αλλά και τη χρονολόγηση καλό 

είναι να ξεκινήσουν να στοιχίζουν χρονικά διάφορα γεγονότα της ζωής τους ή ακόμη και της 

ημέρας τους (π.χ. πρώτα ξυπνούν, μετά πάνε στο σχολείο, μετά παίζουν κ.ά.), και έπειτα 

προοδευτικά να προχωρήσουν στην ταξινόμηση των ίδιων των ιστορικών γεγονότων αλλά και 

των εποχών. Φυσικά για να το κατανοήσουν καλύτερα πρέπει ο εκπαιδευτικός να τονίζει 

συνεχώς χρονικές έννοιες όπως «σήμερα», «αύριο» κ.τ.λ., πράγμα στο οποίο βοηθά η 

καθημερινή ρουτίνα του Νηπιαγωγείου, όπου τα παιδιά το πρωί συζητούν για την ημερομηνία, 

το έτος, κανονίζουν τι θα κάνουν μέσα στην ημέρα κ.ά.56 Σημαντική εδώ βέβαια είναι και η 

έννοια της αλλαγής, η οποία βέβαια συνδέεται με την αλλαγή σε βάθος χρόνου.57Κατεξοχήν 

υλικό για την κατανόηση της αλλαγής είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία μπορεί να 

αποτελούν εργαλεία καθημερινής χρήσης των ανθρώπων της αρχαιότητας. Μέσω της 

                                                           
54 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 60. 
55 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 62. 
56 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 67. 
57 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 76. 
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παρατήρησης, αλλά και της σύγκρισης τους με σημερινά εργαλεία και υλικά, το παιδί μπορεί 

να αντιληφθεί αυτή την αλλαγή και να αναζητήσει τους λόγους αυτής της αλλαγής.58  

Αφού τα παιδιά πάρουν όσο χρόνο χρειαστούν για να κατανοήσουν πλήρως αυτές τις έννοιες, 

ο νηπιαγωγός προχωράει σταδιακά στην επιλογή θέματος διδασκαλίας, ενός θέματος που 

φαίνεται να ενδιαφέρει τα παιδιά και βρίσκεται κοντά στα βιώματα τους. Φυσικά, ο τρόπος 

που θα επιχειρήσει να προσεγγίσει αυτό το θέμα είναι καθοριστικός. Μια αποτελεσματική, για 

την εκμάθηση της ιστορίας, μέθοδος είναι η μέθοδος «Project», η οποία βασίζεται στα 

ενδιαφέροντα των παιδιών και στις εμπειρίες τους. Βοηθάει επίσης ιδιαίτερα, καθώς 

αποτελείται από μια δομή και έχει αρχή, μέση και τέλος, όπου δίνει στον εκπαιδευτικό την 

ευκαιρία να καταλάβει αν όντως τα παιδιά κατανόησαν σε βάθος αυτά που διδάχθηκαν και 

προσφέρει ακόμη την δυνατότητα της διαθεματικότητας, η οποία βοηθάει τα παιδιά να 

προσεγγίσουν το εκάστοτε ιστορικό ζήτημα ολιστικά . Ειδικότερα, αυτή η μέθοδος 

αποτελείται από τρείς φάσεις. Η πρώτη φάση είναι αυτή της επιλογής του θέματος από κοινού 

με τα παιδιά, μέσα από διάφορες εισαγωγικές δραστηριότητες και συζητήσεις. Έπειτα έχουμε 

την φάση όπου η διερεύνηση του θέματος βρίσκεται σε εξέλιξη και εδώ είναι η στιγμή που οι 

επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους λαμβάνουν χώρα, τα παιδιά βιώνουν αυτά 

που μαθαίνουν, έτσι ώστε να κατακτήσουν ολοκληρωτικά την γνώση. Τέλος, έχουμε την φάση 

της αξιολόγησης, όπου ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρατηρήσει βαθμιαία την πορεία των 

παιδιών και να εντοπίσει πιθανές αδυναμίες τους με σκοπό τη βελτίωσης των παιδιών.59 

Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα μουσειακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια της 

ιστορικής μάθησης, έχει αξία μόνο όταν συμπεριληφθεί και συμπληρώσει εμπειρικά τις 

προυπάρχουσες γνώσεις των παιδιών. Η ιστορία αποτελεί από μόνη της ένα θέμα το οποίο έχει 

συνέχεια και ροή, και ακριβώς έτσι πρέπει να διδάσκεται. Με την κατάλληλη κατάρτιση του 

νηπιαγωγού στην Ιστορία και τη σωστή ενημέρωση και επικοινωνία με τους γονείς και των 

μουσειακών φορέων, μόνο τότε είναι που τα παιδιά κατακτούν πραγματικά την έννοια της 

ιστορικής γνώσης. Μόνο τότε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μουσείο έχει πραγματική αξία 

και λαμβάνει την ανάλογη εκτίμηση από τα ίδια τα παιδιά. Γιατί μόνο όταν έχουν αρχίσει ήδη 

να αποκτούν μια ιστορική συνείδηση και ταυτότητα μπορούν να βιώσουν πραγματικά όλα 

αυτά που ένα μουσείο μπορεί να τους προσφέρει μέσω των προγραμμάτων του.60 

                                                           
58 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 77. 
59 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 117-119. 
60 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 116. 
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3. Η παιδική ηλικία στην αρχαιότητα 
 

3.1. Ορισμός και φάσεις της παιδικής ηλικίας στην αρχαιότητα 
 

Η έννοια της παιδικής ηλικίας στην αρχαιότητα εμφανίζεται τόσο κατά την Νεολιθική όσο και 

κατά την εποχή του Χαλκού, με κάποια λιγοστά ευρήματα, τα οποία μας επιτρέπουν να 

κατανοήσουμε ότι οι Έλληνες αντιμετώπιζαν τα παιδιά σαν μέλη της οικογένειας. Ωστόσο, 

κατά την Αρχαϊκή και Κλασσική περίοδο παρατηρούμε μια  εντονότερη ενασχόληση με τα 

παιδιά, τα οποία πλέον αναπαριστώνται πολύ περισσότερο από ό, τι τα προηγούμενα χρόνια 

στην τέχνη. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι  το ενδιαφέρον των αρχαίων Ελλήνων ήταν 

επικεντρωμένο στην επιβίωση των παιδιών τους, ενώ σταδιακά η προσοχή τους 

μετατοπίστηκε, αρχίζοντας έτσι να τα παρατηρούν, να τα μελετούν με αποτέλεσμα  να 

οδηγηθούν στην δημιουργία ηλικιακών φάσεων61. Για να μπορέσουμε, όμως  να την 

κατανοήσουμε και να την ορίσουμε, πρέπει πρώτα να μελετηθεί το ερώτημα : Ποια άτομα 

αποτελούσαν τα παιδιά για τους αρχαίους Έλληνες; 

Η πιο κοινή φράση για τα παιδιά ήταν η λέξη «παις», η οποία χρησιμοποιούνταν τόσο για τα 

αγόρια -τα οποία δεν ήταν σε ηλικία που είχαν δικαίωμα ψήφου-  όσο και για τα κορίτσια -τα 

οποία δεν ήταν σε ηλικία γάμου-,  ενώ ακόμη τη χρησιμοποιούσαν για να αναφερθούν στο 

παιδικό παιχνίδι62. Επίσης, ο όρος αυτός χρησιμοποιούνταν για να διαχωρίσει το παιδί από το 

βρέφος, αλλά και από τον ενήλικα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιούνταν κάποιες 

φορές και για τα παιδιά που αποτελούσαν υπηρέτες, οπότε εδώ σημαίνει «μικρό αγόρι», το 

οποίο αναφέρεται έτσι και σε μικρό παιδί αλλά και σε νεαρό υπηρέτη.63 

Μερικές ακόμη λέξεις που αναφέρονται στα παιδιά, μάς βοηθούν να κατανοήσουμε πώς 

αντιμετώπιζαν οι αρχαίοι Έλληνες την παιδική ηλικία. Τέτοιες λέξεις  είναι το «βρέφος», που 

αναφέρεται στο νεογέννητο παιδί,  το «παιδίον», το οποίο βρίσκεται στους πρώτους μήνες της 

ζωής του και το «παιδάριον» ή «νήπιον» το παιδί δηλαδή που μπορεί να περπατάει,  να μιλάει, 

έχει όλα του τα δόντια και βρίσκεται στο μεταβατικό στάδιο, που αποτελεί και την σημερινή 
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έννοια της παιδικής ηλικίας.64 Έπειτα, είναι ο «παιδίσκος» ή «παις» που αποτελεί το παιδί, το 

οποίο μπορεί να λάβει μόρφωση και συνεχίζει μέχρι την ενηλικίωση. 65 Αυτές οι λέξεις είναι 

που μας βοηθούν να κατανοήσουμε και τις ηλικιακές φάσεις, έτσι όπως τις αντιλαμβάνονταν 

στην αρχαία Ελλάδα, πράγμα που θα δούμε παρακάτω. 

Η έντονη αυτή ενασχόληση των Ελλήνων εκείνης της εποχής με τα παιδιά και γενικότερα την 

παιδική ηλικία οφείλεται πιθανώς στην έντονη θνησιμότητα των βρεφών και των παιδιών 

εκείνης της εποχής, που γεννούσε την ανάγκη να έρθουν σε επαφή μαζί τους ακόμη και 

μεταθανάτια με τελετές, έθιμα και φυσικά πλούσια αποθέματα τέχνης τα οποία και μελετάμε66. 

Η παιδική ηλικία κατά την αρχαιότητα, αποτελούσε ένα στάδιο προετοιμασίας για την 

εφηβεία, το οποίο τα παιδιά «διέσχιζαν» γρήγορα με βάση τα βιολογικά και αναπτυξιακά τους 

χαρακτηριστικά, ενώ ο όρος «παιδική ηλικία» γι’ αυτούς δεν χρησιμοποιούνταν καθόλου. 

Ακόμη, ο Aries, όπως αναφέρουν οι Cohen A., Rutter B. J.,67 στη μελέτη του για την παιδική 

ηλικία στο Μεσαίωνα, θεωρεί πως τα παιδιά αντιμετωπίζονταν σαν «μινιατούρες» των 

ενηλίκων, και κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσχυε και για τους αρχαίους Έλληνες, 

μιας και όλη η παιδική τους ηλικία  στόχευε στην  ενηλικίωσή τους και την μετέπειτα ζωή τους 

ως πολίτες. Ακόμη, στη μελέτη του τονίζεται το γεγονός ότι όχι μόνο στην αρχαιότητα, αλλά 

και σε όλες τις εποχές δεν πρέπει να συσχετίζουμε άμεσα την παιδική ηλικία με την αθωότητα 

καθώς η έννοια αυτή της αθωότητας, κοινωνικής και σεξουαλικής εμφανίστηκε μετά τον 18ο 

αιώνα.  

Στην παρούσα μελέτη, θα επικεντρωθούμε στην Κλασσική και Ελληνιστική περίοδο καθώς τα 

ευρήματα μας είναι επικεντρωμένα στις 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ενώ ευρήματα 

από εποχές όπως η Μινωική, η Γεωμετρική και η  

Αρχαϊκή θα συμπληρώσουν την επιχειρηματολογία 

μας. Κατά την Αρχαϊκή περίοδο, λοιπόν, τα παιδιά 

εμφανίζονται κυρίως σε μυθολογικές και 

λατρευτικές σκηνές, πράγμα το οποίο αλλάζει 

κάπως κατά τον 6ο αιώνα όπου εμφανίζονται 
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Εικόνα 1. Γυναίκα κάνει μπάνιο μωρό σε μπανιέρα. 
Τέλος 6ου αι. Λίπαρι, Museo archeologico regionale 
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ποικίλες σκηνές της καθημερινής ζωής τους.68  Μια τέτοια σκηνή παρακολουθούμε στην 

εικόνα 169,  όπου βλέπουμε μια μητέρα  ή παραμάνα να κάνει μπάνιο σε ένα μωρό μέσα σε μια 

μπανιέρα. Βλέπουμε λεπτομερώς με πόση προσοχή κρατάει το μωρό πράγμα που αποπνέει 

φροντίδα και στοργή, δίνοντας έτσι μεγάλη έμφαση στην υγιεινή και γενικώς στην ευχάριστη 

καθημερινότητα των βρεφών. Το συγκεκριμένο έκθεμα αποπνέει την φροντίδα της γυναίκας 

προς το παιδί, η οποία φαίνεται από τον τρόπο που σκύβει από πάνω του και από το γεγονός 

ότι το κρατάει και με τα δυο χέρια. 

Έπειτα, στα τέλη της Αρχαϊκής περιόδου εμφανίζονται 

και σκηνές παιχνιδιού, αλλά και νεαροί δούλοι σε 

αθλητικά τοπία. Κατά την Ελληνιστική περίοδο έχουμε 

μεγαλύτερη ποικιλία και αριθμό στις εμφανίσεις των 

παιδιών στην ελληνική τέχνη, και πλέον είναι 

εντονότερη η διάκριση των αγοριών από τα κορίτσια, 

ενώ έχουμε και την εμφάνιση κοριτσιών που 

αποτελούσαν υπηρέτες. Η ανατομία των παιδιών πλέον 

είναι εμφανής, οι σωματικές τους λεπτομέρειες είναι 

έντονες, ενώ αποκτούν όλο και πιο έντονα παιδικά 

χαρακτηριστικά, όπως μεγάλα μάτια και μάγουλα, λίγα 

και με μπούκλες μαλλιά, στρογγυλή κοιλιά κ.α.  Αυτό 

ακριβώς βλέπουμε και στο αντίγραφο του 

αγαλματιδίου του 3ου αι.70 όπου εμφανίζεται ένα μικρό 

αγόρι το οποίο έχει αρπάξει μια χήνα (εικόνα 2). Τα έντονα χαρακτηριστικά του είναι εμφανή, 

όπως το στρογγυλεμένο του σώμα, τα παιδικά χαρακτηριστικά του προσώπου του και τα 

παιδικά μπουκλάκια στα μαλλιά του. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι με τα χρόνια και όσο η ελληνική 

τέχνη βελτιωνόταν όλο και πιο γλαφυρές και λεπτομερείς είναι και οι αναπαραστάσεις των 

μικρών παιδιών. Αυτή η μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος για τα παιδιά, πιθανώς να 

οφείλεται στον μεγάλο χαμό που προκάλεσε ο πελοποννησιακός πόλεμος ο οποίος έπληξε 

πολλές περιοχές της χώρας, και κατά συνέπεια οι ταφές και τα αναθήματα υπέρ της υγείας 

παιδιών ήταν αυξημένα.71 Τέτοιο ανάθημα ή ομοίωμα αγοριού έχουμε στην εικόνα 3, όπου 
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Εικόνα 2.  Μωρό αγόρι που αρπάζει μια  χήνα. 
Ρωμαϊκό  αντίγραφο αγαλματίδιου του 3ου αι. 
π.Χ.  
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βλέπουμε ένα μικρό αγόρι το οποίο κάθεται πάνω σε μια ορθογώνια επιφάνεια. Η επιφάνεια 

του δυστυχώς έχει διαβρωθεί, ωστόσο τα χαρακτηριστικά του πρέπει να ήταν επίσης αρκετά 

λεπτομερή.  Το γεγονός ότι κάθεται, αλλά και η όψη του σώματος, μας προϊδεάζει ότι 

πρόκειται για παιδί μικρής ηλικίας, μιας και το σώμα του είναι αρκετά στρογγυλεμένο.  Ίσως 

πρόκειται για ανάθημα σε κάποιον παιδικό τάφο και 

μάλλον απεικονίζει το παιδί που είχε πεθάνει. 

Ας επανέλθουμε όμως στις ηλικιακές φάσεις και πώς οι 

αρχαίοι Έλληνες προσδιόριζαν  την ηλικία. Αρχικά, θα 

αναφέρουμε λίγα λόγια για την εγκυμοσύνη και πώς την 

εκλάμβαναν. Η έννοια του εμβρύου δεν νοείται έτσι όπως 

την γνωρίζουμε σήμερα.  Κατά τον Ιπποκράτη και τον 

Αριστοτέλη το έμβρυο περνούσε από τρία στάδια 

ανάπτυξης. Στην αρχή έχουμε το στάδιο όπου το έμβρυο 

αποτελεί ακόμη ένα «σπόρο», έπειτα το στάδιο όπου 

αποκτά κάποια βασικά μέλη του σώματος και μπορεί να 

κινηθεί, και τέλος το ολοκληρωμένο στάδιο όπου το έμβρυο έχει όλα του τα μέλη. Σε αυτήν 

την κατάσταση αναφέρονταν στο παιδί ως «κυούμενον» ή «κύημα», από την στιγμή δηλαδή 

που ξεκινούσε να χτυπάει η καρδιά του.72  

Έπειτα από τη γέννηση περνάμε στις ηλικιακές φάσεις, οι οποίες διαφαίνονται ξεκάθαρα από 

την ζωγραφική στα Αθηναϊκά αγγεία που ανήκουν στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. 

Ειδικότερα, το πρώτο στάδιο είναι η βρεφική ηλικία από την γέννηση δηλαδή έως το τρίτο 

χρόνο της ζωής, το δεύτερο στάδιο είναι η «πρώιμη παιδική ηλικία» από τριών έως επτά 

χρονών, η «ύστερη παιδική ηλικία» από τα επτά έως την έναρξη της εφηβείας, που την 

υπολογίζουμε γύρω στα δώδεκα. Αυτά τα δύο στάδια είναι αυτά που εμείς σήμερα ορίζουμε 

ως παιδική ηλικία, δηλαδή από τα τρία έως την έναρξη της εφηβείας. Έπειτα, το τελευταίο 

στάδιο είναι  «η ενηλικίωση» που ξεκινάει από την εμφάνιση της εφηβείας  έως την επίσημη 

κατάταξη του νέου -γύρω στα δεκαεπτά με δεκαοχτώ χρονών- στο σώμα των Αθηναίων 

πολιτών, για τα αγόρια, και στην προετοιμασία για το γάμο - γύρω στα δεκατρία με δεκαπέντε 

χρόνια- για τα κορίτσια. Ωστόσο, οι αρχαίοι Έλληνες δεν όριζαν ακριβώς την ηλικία σε έτη, 

όπως κάνουμε σήμερα, αλλά την υπολόγιζαν περίπου, αναλόγως με τις τελετές μύησης των 
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Εικόνα 3.  Πήλινο ειδώλιο μικρού αγοριού. 
390- 300  π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο 
Χανιών 
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συνομήλικων παιδιών, τα οποία έτσι λάμβαναν μια θέση στην κοινωνία.73 Ο τρόπος, λοιπόν, 

για να γνωρίζουν πότε γεννήθηκε ένα παιδί, έτσι ώστε να ξέρουν και την ηλικία του, κατά τον 

Golden, σύμφωνα με την Beaumont L. A.74, σχετιζόταν πιθανώς με το ποιος άρχοντας είχε 

εκλεγεί την χρονιά της γέννησης, με το ποια ήταν η φρατρία στην οποία βρισκόταν ο πατέρας 

του. Προφανώς αυτός ο τρόπος ήταν για να θυμούνται το έτος και όχι την ακριβή ημερομηνία, 

έτσι όπως κάνουμε σήμερα. Μερικά στοιχεία που βοηθούν τους μελετητές σήμερα να 

προσδιορίσουν την ηλικία των παιδιών, τα οποία απεικονίζονται στην αρχαία ελληνική τέχνη 

είναι το ύψος, η σωματική διάπλαση, τα μαλλιά και γενικότερα η τριχοφυΐα του σώματος, τα 

ρούχα, οι εκφράσεις κ.α.75 

Ας εξετάσουμε, όμως, τώρα αναλυτικότερα τις ηλικιακές αυτές φάσεις. Το πρώτο στάδιο, όπως 

είδαμε, είναι η βρεφική ηλικία και σε αυτό το στάδιο τα παιδιά δεν θεωρούνταν πολίτες και 

ολοκληρωμένα μέλη της κοινωνίας,76 καθώς δεν είχαν συμπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας 

τους, το οποίο θα δούμε παρακάτω γιατί ήταν πολύ σημαντικό. Ωστόσο, τα μωρά είναι αυτά 

που αναπαριστώνται λιγότερο από τα παιδιά των υπόλοιπων ηλικιών στην αρχαία Ελληνική 

τέχνη, πιθανώς λόγω της παραπάνω θεώρησης.  Την ηλικία των βρεφών και το στάδιο 

ανάπτυξής τους το μετρούσαν ανάλογα με το μέγεθος που είχαν τα κόκκαλα και τα δόντια 

τους, ανάλογα με τις αναπτυξιακές ικανότητές τους.77 Τα βρέφη, λοιπόν, αναπαριστώνται 

συνήθως μικρά, γυμνά με περιορισμένες κινήσεις (π.χ. απλώνοντας τα χέρια τους, δείχνοντας 

έτσι την επιθυμία να  σηκωθούν), ενώ συνήθως έχουν περασμένα στον κορμό του σώματος 

τους κάποιο φυλαχτό ή είναι τυλιγμένα σε κάποιο χιτώνα.78 

Τα επόμενα δύο στάδια, τα οποία αποτελούν προεφηβικά στάδια, είναι η πρώιμη και η ύστερη 

παιδική ηλικία .Η ύστερη παιδική ηλικία, δηλαδή τα επτά είναι και η ηλικία που ξεκινάει η 

επίσημη εκπαίδευση τους, -κυρίως των αγοριών- μόνο όμως για τις οικογένειες  που 

μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά.79 Τα κορίτσια σε αυτή τη φάση εμφανίζονται 

ντυμένα, ενώ τα αγόρια και ντυμένα και γυμνά. Στο στάδιο της πρώιμης παιδικής ηλικίας, κατά 

το τέλος του 6ου και αρχές του 5ου αι., τα παιδιά εμφανίζονται να παίζουν με παιχνίδια ή 

κατοικίδια, ενώ στην ύστερη παιδική ηλικία εμφανίζονται να τείνουν διακριτικά προς την 
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εφηβεία, φορώντας ένα «ιμάτιο» και η ενασχόληση τους είναι τα αθλήματα και η μάθηση, ενώ  

συνήθως κρατούν κάποιο αμαξίδιο ή κάποιο τροχοφόρο ξύλο. Τα κορίτσια σε αυτή την ηλικία 

εμφανίζονται κυρίως με λεπτή φιγούρα, μακριά μαλλιά, χωρίς ανεπτυγμένο στήθος φορώντας 

κάποιο χιτώνα ή ιμάτιο δεμένο στην μέση.80  

Στην πορεία έχουμε το τελευταίο στάδιο, αυτό της ενηλικίωσης, -το οποίο δεν θα μας 

απασχολήσει ιδιαίτερα στην παρούσα μελέτη-  που σηματοδοτείται από την έναρξη της 

εφηβείας έως και τον γάμο για τα κορίτσια και τον καθορισμό του νόμιμου πολίτη για τα 

αγόρια. Η έναρξη της εφηβείας σηματοδοτείται γύρω στα δεκατέσσερα, τα διπλάσια χρόνια 

δηλαδή από τα επτά, την έναρξη, δηλαδή, της προηγούμενης ηλικίας81. Γύρω στον 6ο και αρχές 

του 5ου αιώνα τα κορίτσια σε αυτή την ηλικία ονομάζονται παρθένοι, ενώ εμφανίζονται με 

πολύ μακριά μαλλιά, ανεπτυγμένο στήθος,  κοσμήματα και συνήθως φορούν πέπλα. Τα αγόρια 

αυτής της ηλικίας ονομάζονται παίδες και παρουσιάζονται με ανεπτυγμένη την τριχοφυΐα  στο 

πρόσωπο, ενώ ακόμη εμφανίζονται τόσο σε αθλητικά πλαίσια όσο και σε ερωτικά.82  

Έτσι, λοιπόν, εξετάζοντας αναλυτικά τα ηλικιακά στάδια των παιδιών της αρχαιότητας, 

μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες αντιμετώπιζαν τα παιδιά με μια σχετική 

επιφύλαξη τους πρώτους αιώνες (9ος-8ος αι.), ενώ αργότερα, γύρω στον 6ο με 5ο αιώνα, 

αρχίζουν σταδιακά να συνειδητοποιούν την σημασία της παιδικής ηλικίας. Σε αυτό το χρονικό 

στάδιο ξεκινούν να φροντίζουν περισσότερο την υγεία τους και να στοχεύουν στην καλύτερη 

εκπαίδευσή τους με στόχο πάντα την ανακήρυξη τους ως νόμιμων πολιτών. Άρα, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η παιδική ηλικία γι’ αυτούς αποτελούσε ένα σημαντικό στάδιο 

εκπαίδευσης των παιδιών, για να μπορέσουν να υπηρετήσουν τον οίκο τους και την πόλη τους 

ως μελλοντικοί ενήλικοι πολίτες.83 
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3.2 Διακρίσεις στην παιδική ηλικία κατά φύλο και κοινωνική τάξη 
 

Στην αρχαία Ελλάδα φυσικά, όπως μπορεί κανείς να καταλάβει, δεν είχε το κάθε φύλο και η 

κάθε κοινωνική τάξη την ίδια αντιμετώπιση και τα ίδια χαρακτηριστικά όσον αφορά την 

παιδική ηλικία. Τα αγόρια αντιμετωπίζονταν διαφορετικά από τα κορίτσια, ενώ τα πιο 

ευκατάστατα παιδιά είχαν άλλα προνόμια από τα παιδιά που οι οικογένειες τους είχαν 

οικονομική δυσχέρεια. Μερικά τέτοια στοιχεία διαφορετικής αντιμετώπισης μας 

παρουσιάζουν οι Neils  και  Oakley στη μελέτη τους : Οι γονείς, όπως θα δούμε αναλυτικότερα 

παρακάτω, ενδιαφέρονταν περισσότερο για τα αγόρια, παρά για τα κορίτσια, οι δυο γονείς 

συμπεριφέρονταν διαφορετικά στα παιδιά τους, τα παιδιά διαφορετικών ηλικιών είχαν 

διαφορετική μεταχείριση, ενώ σίγουρα οι γονείς έδιναν μεγαλύτερη βάση στο παιδί το οποίο 

οι ίδιοι αποφάσιζαν να αναθρέψουν.84 

Όσον αφορά τις διαφορές του φύλου, ήταν μάλλον αρκετά έως και απόλυτα διακριτές. Είναι 

ευρέως γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες υπολόγιζαν και βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στους 

άντρες, οι οποίοι είχαν μεγάλη σημασία για την πολιτική πορεία της πόλης με την ψήφο τους, 

από ό, τι στις γυναίκες, οι οποίες αντιμετωπίζονταν κυρίως ως μητέρες αλλά και υπεύθυνες 

του νοικοκυριού χωρίς κανένα δικαίωμα πολιτικής ψήφου και συμμετοχής στα κοινά. Κατά 

συνέπεια, λοιπόν, το ίδιο γινόταν και με τα παιδιά.  

Ας επικεντρωθούμε, λοιπόν, στα παιδιά αγόρια, τα οποία βρίσκονταν σε μια πλεονεκτική θέση 

σε σχέση με τα κορίτσια. Αρχικά, από την γέννηση τους ακόμη, ήταν αυτά τα οποία ήταν 

λιγότερο πιθανό να εγκαταλειφθούν από τους γονείς τους, πράγμα που ήταν σύνηθες όπως θα 

δούμε στο επόμενο υποκεφάλαιο. Με την ανακοίνωση της γέννησης, λοιπόν, κρεμούσαν στην 

πόρτα του σπιτιού ένα κλαδί ελιάς, σημάδι επιτυχίας και ελπίδας ότι το νεογέννητο 

μεγαλώνοντας θα είναι ένας υγιής και δυνατός αθλητής. Τα πιο εύπορα αγόρια είχαν και μια 

νταντά ή παραμάνα, η οποία τα φρόντιζε και τα τάιζε, ενώ οι επαφές τους σε αυτήν την ηλικία 

ήταν κυρίως γυναικείες, καθώς δειπνούσαν στο «γυναικωνίτη»  μέχρι την ηλικία των επτά.85  

 Η ειδοποιός διαφορά για τα αγόρια –σε σχέση με τα κορίτσια- ήταν η εκπαίδευση, την οποία 

λάμβαναν μόλις ξεκινούσαν να μιλούν.86 Αποκτούσαν, λοιπόν, ένα παιδαγωγό, έναν μέντορα 

δηλαδή, ο οποίος ήταν δούλος, έμενε μαζί του και προετοίμαζε το μικρό αγόρι για την 
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μετέπειτα σχολική ζωή του. Στην ηλικία των 7 χρόνων, το 

αγόρι ξεκινούσε την συστηματική του εκπαίδευση με τη 

βοήθεια του γραμματιστή, ο οποίος του μάθαινε ανάγνωση 

και γραφή, του κιθαριστή, ο οποίος του μάθαινε λύρα και 

τραγούδι, και του παιδοτρίβη, ο οποίος τον προπονούσε 

στην παλαίστρα. Αυτό ακριβώς εμφανίζεται και στο 

εύρημα του 5ου αιώνα87 (εικόνα 4), που αναπαριστά έναν 

παιδαγωγό, ο οποίος κάθεται και δίπλα του εμφανίζεται ένα 

νεαρό αγόρι, ο μαθητής του.  Ο παιδαγωγός εδώ φοράει 

μανδύα και γράφει πάνω σε μια επιφάνεια που έχει 

τοποθετήσει στα γόνατα του. Το γεγονός ότι γέρνει το 

κεφάλι του προς το πλάι μαρτυρεί ότι επιβλέπει εάν ο 

νεαρός μαθητής του τον παρακολουθεί. Πιθανώς 

μαθαίνουν γραφή ή ανάγνωση, ενώ είναι σίγουρο ότι 

προσπαθεί να του δώσει οδηγίες ή να του εξηγήσει κάτι 

σχετικό. Η έκφραση του προσώπου του φαίνεται αυστηρή, 

καθώς βλέπουμε συνοφρυωμένα τα φρύδια του, αλλά 

σίγουρα μας μεταδίδει ένα συναίσθημα ενδιαφέροντος και αγάπης προς το παιδί. 

Αυτές οι τρεις ιδιότητες -παιδαγωγός, κιθαριστής και παιδοτρίβης-, λοιπόν, ήταν απαραίτητες 

για την εκπαίδευση των αγοριών,  καθώς οι Αθηναίοι πίστευαν ότι ένα καλλιεργημένο από 

όλες τις απόψεις πνεύμα και σώμα  δημιουργεί έναν άνθρωπο με μια σωστή και ισορροπημένη 

συμπεριφορά και σκέψη και φυσικά συνέβαλε στην δημιουργία του ολυμπιακού πνεύματος.88 

Βέβαια, όλα τα παραπάνω προϋπέθεταν ο πατέρας του αγοριού να είναι οικονομικά 

ευκατάστατος, αλλιώς τα παιδιά είχαν άλλη μοίρα -όπως θα δούμε παρακάτω- και είτε 

δούλευαν στα χωράφια με τους γονείς τους, είτε ήταν υπηρέτες ή δούλοι και ήταν 

υποσιτισμένα.89 

Στην πορεία της ζωής τους, και κατά την ηλικία των δεκαέξι τα αγόρια λάμβαναν μέρος στην 

φρατρία του πατέρα τους, με ένα τελετουργικό το οποίο ονομαζόταν «κούρειον» και 

συμπεριλάμβανε το κόψιμο των μαλλιών.90 Έπειτα στα δεκαοκτώ πλέον το αγόρι γινόταν και 
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επίσημα νόμιμος Αθηναίος πολίτης με δικαίωμα ψήφου και πολιτικές υποχρεώσεις, ενώ σε 

αυτό το στάδιο έφευγε από το σπίτι του και περνούσε δύο χρόνια στρατιωτικής εκπαίδευσης 

μαζί με τους συνομηλίκους του, ως «έφηβος».91 

Ωστόσο, αυτό το πέρασμα του αγοριού από την μια ηλικιακή ομάδα στην άλλη 

σηματοδοτούνταν με κάποιες συμβολικές τελετές μύησης, τις οποίες θα αναφέρουμε 

περιληπτικά για να κατανοήσουμε περισσότερο την διαδοχή αυτή των ηλικιακών φάσεων. 

Αρχικά, στην Αθήνα κατά την κλασσική περίοδο όλα τα παιδιά κορίτσια και αγόρια στην 

ηλικία των τριών ετών συμμετείχαν στον εορτασμό των Χοών -που θα δούμε αναλυτικότερα 

παρακάτω- για να σηματοδοτήσουν έτσι το πέρασμα από την βρεφική ηλικία στην παιδική και 

για να γιορτάσουν την νίκη της ζωής τους απέναντι στο θάνατο, μιας και μέχρι τα τρία 

επικρατούσε μεγάλος κίνδυνος θνησιμότητας. Έπειτα κατά την είσοδό τους στην εφηβεία και 

λίγο πριν την ενηλικίωση έχουμε αρκετές αναφορές για ομάδες νέων οι οποίοι 

συγκεντρώνονταν και ασκούσαν διάφορα αγωνίσματα για να αποδείξουν την δύναμη και την 

ανδρεία τους.92 Τέλος, για την σηματοδότηση της ενηλικίωσής τους  στην Κλασσική Αθήνα, 

θεσμοθετήθηκε άλλη μια σημαντική τελετή, τα «Οσχοφόρια», τα οποία τελούνταν  τον 

Οκτώβριο και σήμαιναν το τέλος  της μαθητείας των νέων. Κατά της διάρκεια της 

συγκεκριμένης γιορτής, οι νέοι συμμετείχαν σε μια πομπή, επικεφαλής της οποίας ήταν δυο 

ευγενείς νεαροί οι οποίοι φορούσαν ένα ιερατικό χιτώνα και κρατούσαν όσχους (κλαδιά 

αμπελιού, δηλαδή, που είχαν επάνω σταφύλια), και κατευθύνονταν από το από το εν Λίμναις 

ιερό του Διονύσου στο ιερό της Αθηνάς Σκιράδος στο Φάληρο.93 

Σε σχέση με τη Σπάρτη, έχουμε μια διαφορετική τακτική. Αρχικά,  οι πατέρες των παιδιών 

είχαν ελάχιστη συμμετοχή στην εκπαίδευσή τους, την οποία αναλάμβανε ο παιδονόμος από 

την ηλικία των επτά χρονών των παιδιών. Σε αυτή την ηλικία τα αγόρια αποκτούσαν 

στρατιωτική και αθλητική εκπαίδευση ενώ ακόμη γευμάτιζαν μαζί με συνομηλίκους τους 

μακριά από τους γονείς τους, έτσι ώστε φυσικά να είναι ανεξάρτητοι από μικροί και όχι 

προσκολλημένοι στην οικογένεια και έτσι να αποκτήσουν αυτήν ακριβώς τη Σπαρτιατική 

αγωγή.94 Ειδικότερα, τα αγόρια είχαν μεγαλύτερη επαφή με τη φύση, περπατούσαν, δηλαδή, 

χωρίς παπούτσια, κοιμόντουσαν στην ύπαιθρο έφτιαχναν τα δικά τους κρεβάτια, αναζητούσαν 

την τροφή τους κ.ά., ενώ όσοι δεν ήταν υπάκουοι ή ήταν δύστροποι, υφίσταντο μια μάλλον 
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βίαιη τιμωρία. Στην ηλικία των δώδεκα, όταν τα αγόρια στην Αθήνα ήταν έτοιμα να 

ολοκληρώσουν το σχολείο, η αγωγή των αγοριών της Σπάρτης γινόταν όλο και σκληρότερη, 

καθώς πλέον μένουν σε στρατώνες, συνεχίζοντας έτσι την εκπαίδευσή τους. Μόνο εάν τα 

αγόρια ξεπερνούσαν αυτή την δύσκολη διαβίωση,  θα μπορούσαν πλέον να αποκαλούνται ως 

«όμοιοι» και να συμμετέχουν στα κοινά δείπνα όπου οι ενήλικοι Σπαρτιάτες συμμετείχαν από 

την ηλικία των είκοσι έως τα τριάντα. Η αγωγή τους λοιπόν, κυριαρχούνταν από δύναμη, 

αντοχή και αλληλεγγύη και όσο σκληρή και αν ήταν μας βοηθάει να κατανοήσουμε σε βάθος 

τον χαρακτήρα και την ζωή των Σπαρτιατών, αλλά και την σημασία που έδιναν οι ίδιοι στην 

υπεράσπιση της πατρίδας τους.95  

Σε σχέση με την αγωγή των κοριτσιών, τα περισσότερα ευρήματα αντλούνται από την Αθήνα 

του 5ου και 4ου αιώνα. Η ζωή και ο τρόπος που μεγάλωναν διέφερε ανάλογα με την κοινωνική 

τους τάξη, σε ποιο μέρος της Ελλάδας ζούσαν, αλλά και πότε. Ειδικότερα, τα κορίτσια, όπως 

προαναφέραμε, ήταν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τα αγόρια, καθώς μεταγενέστερα δεν 

θα είχαν το δικαίωμα ψήφου. Η ύπαρξη αγοριών έδινε δύναμη σε έναν οίκο, καθώς  όσο 

περισσότερα ήταν τα αγόρια σε έναν οίκο, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η πολιτική του δύναμη. 

Τα κορίτσια, λοιπόν, δεν ήταν πάντα καλοδεχούμενα μιας και συνήθως η οικογένειά τους 

έπρεπε να τους προσφέρει προίκα, πράγμα που για τις πιο φτωχές οικογένειες αποτελούσε 

βάρος. Γι’ αυτό το λόγο είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα από τα αγόρια να δοθούν για υιοθεσία, 

ή να εγκαταλειφθούν. Ωστόσο κατά τη γέννηση τους τοποθετούνταν στην πόρτα του σπιτιού  

μια κορδέλα από μαλλί,  που αποτελούσε σύμβολο προκοπής της γυναίκας, σε σχέση με το 

νοικοκυριό.96  Σε γενικές γραμμές ωστόσο, μέχρι την ηλικία των έξι με επτά η ηλικία των 

κοριτσιών δεν διέφερε σε μεγάλο βαθμό από αυτή των αγοριών, καθώς και οι δύο 

ανατρέφονταν και ζούσαν το μεγαλύτερο μέρος της μέρας τους στο «γυναικείον», ή 

«γυναικωνίτη», που αποτελούσε το μέρος του σπιτιού όπου συγκεντρώνονταν οι γυναίκες. Για 

την φροντίδα τους ήταν υπεύθυνη η μητέρα τους, οι παραμάνες αλλά και οι γυναίκες 

υπηρέτριες, ενώ ο πατέρας τους είχε επαφή μαζί τους αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο τα 

αγόρια.97  

Γύρω λοιπόν στην ηλικία των επτά χρονών, τα κορίτσια έμεναν στο σπίτι, σε αντίθεση με τα 

αγόρια που πήγαιναν σχολείο, και μάθαιναν πώς να φροντίζουν το νοικοκυριό, ενώ ακόμη 

είχαν σημαντική θέση στις λατρευτικές τελετές. Μερικές δεξιότητες που εξασκούσαν ήταν η 
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μαγειρική, το ράψιμο και γενικότερα όλες οι άλλες δουλειές του 

σπιτιού, ενώ ασχολούνταν και με τη δημιουργία κοσμημάτων και 

άλλων κατασκευών. Παρόλο, βέβαια που τα περισσότερα 

κορίτσια δεν πήγαιναν σχολείο, υπάρχουν στοιχεία ότι κάποια 

από αυτά γνώριζαν να γράφουν και να διαβάζουν, πράγμα που 

πιθανώς μάθαιναν στο σπίτι, ενώ ακόμη υπάρχουν αναφορές για 

κορίτσια, τα οποία αθλούνταν, και ακόμη η συμμέτοχή τους σε 

τελετές ήταν σημαντική.98  Ένα τέτοιο κορίτσι, γύρω στα επτά 

είναι και το παρόν μαρμάρινο αγαλματίδιο (εικόνα 5), το οποίο 

αποτελεί αφιέρωμα στο ναό του Ασκληπιού. Παρατηρώντας το, 

βλέπουμε καθαρά την χαρούμενη έκφραση του προσώπου του 

αλλά και όλα τα χαρακτηριστικά του πράγμα που μαρτυρεί ότι 

ανήκει στην Ελληνιστική εποχή. Όπως βλέπει κανείς, φοράει 

πολύπτυχο ιμάτιο, πράγμα που μάλλον δηλώνει την ευγενή 

καταγωγή του, ενώ κρατά καρπούς και τους προσφέρει στον θεό 

στρέφοντας το σώμα προς τα δεξιά. Το γεγονός ότι είναι αφιέρωμα στον Ασκληπιό φανερώνει 

πιθανώς το ότι πρόκειται για ανάθημα υπέρ της υγείας του κοριτσιού ή ακόμη και δώρο προς 

το θεό για το ότι ήταν υγιές. Το συναίσθημα που δημιουργεί στον παρατηρητή είναι ηρεμία, 

γαλήνη αλλά και χαρά, ενώ ακόμη παρουσιάζει με τις εκφράσεις του προσώπου της την 

γλυκύτητα της συγκεκριμένης ηλικίας. 

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι η σημασία της παιδικής ηλικίας του κοριτσιού ήταν η 

προετοιμασία του ως μετέπειτα συζύγου και μητέρας. Για να θεσμοθετηθεί όμως αυτή η 

διαδικασία, τα μικρά κορίτσια περνούσαν και αυτά από μερικά στάδια ενηλικίωσης τα οποία 

θα αναφέρουμε περιληπτικά. Αρχικά κατά την ηλικία των επτά ετών που τα αγόρια ξεκινούσαν 

την συστηματική τους εκπαίδευση, τα κορίτσια στην Αθήνα έπαιρναν το ρόλο της 

«αρρηφόρου», όπου έκαναν μια τελετουργική διαδρομή από το άγαλμα της Αθηνάς της 

Πολιάδος –η οποία είναι παρθένος- μέχρι τον ναό της Αφροδίτης, για να σηματοδοτήσουν έτσι 

την μελλοντική τους μετάβαση από παρθένες κοπέλες σε συζύγους και μητέρες.99 Στην πορεία, 

γύρω στα δέκα με δώδεκα χρόνια τους, τα κορίτσια συμμετείχαν στην «Αρκτεία», μια τελετή 

που λάμβανε χώρα κατά την διάρκεια των Παναθηναίων. Η συγκεκριμένη γιορτή ήταν 

αφιερωμένη στην θεά Άρτεμη. Κατά τη γιορτή αυτή, τα κορίτσια ζούσαν, πιθανώς γύρω στα 
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τέσσερα έτη, αποκομμένα από τον κόσμο στο Ιερό της και περνούσαν τον καιρό τους με 

αγώνες δρόμου, θυσίες ενώ υπάρχουν μυητικά μοτίβα όπως η τελετουργική γυμνότητα και η 

ένδυση με ένα συγκεκριμένο κιτρινωπό ένδυμα πιθανώς κατασκευασμένο από σαφράν.100 

Έπειτα, στην ηλικία των δεκατεσσάρων με δεκαπέντε ετών, -όταν πλέον ονομάζεται 

«παρθένος»- και λίγο πριν το γάμο του, το νεαρό κορίτσι έπρεπε να αφιερώσει τα παιδικά του 

παιχνίδια, αλλά και να κόψει κάποιες τούφες από τα μαλλιά του,  σαν μια συμβολική 

αποχώρηση της παιδικής του ηλικίας και μια προετοιμασία για την κατάσταση της μητρότητας 

που επρόκειτο να βρεθεί όταν θα νυμφευόταν. Έτσι, σε αυτό το σημείο τα κορίτσια 

«αφήνονται» από την προστασία της Άρτεμης και εισέρχονται στην προστασία της Αφροδίτης. 

Άρα, μπορούμε με ευκολία να καταλάβουμε ότι η σημασία του μικρού κοριτσιού για τους 

αρχαίους Έλληνες και κυρίως τους Αθηναίους ήταν η προετοιμασία του για την προστασία και 

την διατήρηση του νοικοκυριού αλλά και η ανατροφή των παιδιών.101 

Ας κάνουμε όμως και εδώ μια  αναφορά στην Σπάρτη, για να παρατηρήσουμε λίγο την 

διαφορετική αυτή αγωγή, η οποία παρατηρείται τόσο στα αγόρια όπως είδαμε, όσο και στα 

κορίτσια. Αρχικά, σε σχέση με τα κορίτσια στην Αθήνα όπου παντρεύονταν γύρω στα 

δεκατέσσερα με δεκαέξι έτη, τα κορίτσια στην Σπάρτη παντρεύονταν στα δεκαοχτώ με είκοσι, 

για να έχουν έτσι περισσότερο χρόνο για εκπαίδευση. Λάμβαναν, λοιπόν, σε γενικές γραμμές 

την ίδια αντιμετώπιση με τους άντρες, καθώς απασχολούνταν επίσης με την γυμναστική όπως 

για παράδειγμα το τρέξιμο, την δύναμη, την πάλη ενώ ακόμη έπαιρναν μέρος και σε αγώνες. 

Και αυτή ήταν η προετοιμασία τους για να γίνουν μητέρες των μελλοντικών πολεμιστών. Για 

τους Σπαρτιάτες, άλλωστε, ένα γερό και υγιές γυναικείο σώμα θα γεννήσει ένα υγιές και 

δυνατό μωρό.102 

Στην συνέχεια, επιστρέφουμε στην Αθήνα, και προχωράμε στις κοινωνικές τάξεις και 

γενικότερα στο περιβάλλον, στο οποίο ζούσε και μεγάλωνε το κάθε παιδί και το οποίο 

επηρέαζε την πορεία της ζωής τους. Όπως είναι φυσικό, τα παιδιά που ζούσαν σε εύπορες 

οικογένειες είχαν  άλλη μεταχείριση σε σχέση με αυτά που ζούσαν σε φτωχότερες και σε σχέση 

με αυτά που ήταν από μικρά δούλοι ή υπηρέτες, ενώ η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του 

κάθε παιδιού έπαιζε ρόλο στο βαθμό συμμετοχής του στις  εργασίες της οικογένειας.103 

                                                           
100 Neils J., Oakley H.,2003 οπ.  π.,  σελ. 151. 
101 Neils J., Oakley H.,2003 οπ.  π.,  σελ. 149-152. 
102 Neils J., Oakley H.,2003 οπ.  π.,  σελ. 21. 
103 Beaumont L. A., οπ. π., σελ. 122. 
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Μπορεί με ευκολία να καταλάβει κανείς, ότι η εκπαίδευση στην Αθήνα ήταν προνόμιο των 

εύπορων οικογενειών, μιας και δεν υπήρχε δημόσιο σχολείο, αλλά ιδιωτικοί δάσκαλοι που 

τους προσλάμβανε η εκάστοτε οικογένεια. Τα περισσότερα αγόρια πιθανώς να λάμβαναν 

μόρφωση ως έναν βαθμό, αλλά μόνο η «ελίτ» της εποχής μπορούσε να παρέχει στα παιδιά της 

μαθήματα προχωρημένης ρητορικής και φιλοσοφίας. Επίσης μόνο τα εύπορα παιδιά 

μπορούσαν να ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με τον αθλητισμό και έτσι να έχουν ειδική 

διατροφή, προπονητές, χώρο για προπόνηση κ.ά. Τα υπόλοιπα αγόρια, τα οποία ανήκαν στα 

χαμηλότερα κοινωνικο- οικονομικά στρώματα στρέφονταν στην γεωργία και την κτηνοτροφία 

οι οποίες αποτελούσαν την κύρια μορφή οικονομίας στην αρχαία Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο 

βοηθούσαν τους γονείς τους, ενώ ακόμη κάποια από αυτά τα παιδιά προσπαθούσαν να βρουν 

μια ισορροπία μεταξύ εκπαίδευσης και δουλειάς.104  

Φυσικά, το ίδιο ίσχυε και για τα κορίτσια, καθώς μόνο λίγα από αυτά μπορούσαν να γίνουν 

αρρηφόροι ή και άρκτοι. Για την ακρίβεια, τα περισσότερα κορίτσια που ήταν δούλοι 

υποχρεώνονταν να κάνουν από μικρά κάποια χειρωνακτική εργασία, βοηθώντας στα χωράφια, 

πουλώντας τα προϊόντα στην αγορά, κουβαλώντας νερό, βοηθώντας τους ενήλικες και τα 

παιδιά στην ένδυση τους κ.ά.105 Ακόμη, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα φτωχότερα 

κορίτσια παντρεύονταν αργότερα σε σχέση με τα πλουσιότερα και έτσι δεν ανέπτυσσαν 

πλήρως την γυναικεία τους φύση, καθώς από μικρή ηλικία ήταν αναγκασμένα να δουλεύουν 

για να βοηθήσουν τις οικογένειες τους, ενώ το ζήτημα της προίκας τους αποτελούσε 

οικονομικό πρόβλημα της οικογένειας τους-εάν και εφόσον λάμβαναν προίκα-.106 

Βεβαίως, στην αρχαία Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αθήνα έχουμε μεγάλο αριθμό παιδιών- 

δούλων, τα οποία κατά κύριο λόγο ήταν υποσιτισμένα και ενώ απεικονίζονται σε επιτύμβιες 

στήλες δεν αναγράφεται πουθενά το όνομα τους. Αυτά τα παιδιά τις περισσότερες φορές 

ζούσαν στους οίκους και βοηθούσαν τόσο στις αγροτικές όσο και στις δουλειές του σπιτιού.  

Ακόμη ψάρευαν, ασχολούνταν με τον πηλό, την μεταλλοτεχνία κ.ά. Δεν εμφανίζονται πουθενά 

να κρατούν παιχνίδια ή κατοικίδια, όπως τα πιο εύπορα και προνομιούχα παιδιά της εποχής, 

ωστόσο, το γεγονός ότι απεικονίζονται και ότι βρίσκονταν μέσα στα σπίτια φανερώνει τη 

συμπόνια των ενηλίκων Αθηναίων προς εκείνα.107  

                                                           
104 Neils J., Oakley H.,2003 οπ.  π.,  σελ. 17-18. 
105 Neils J., Oakley H.,2004 οπ.  π.,  σελ. 21. 
106 Beaumont L. A., οπ. π., σελ. 23. 
107 Cohen A., Rutter B. J., οπ. π., σελ. 320-322. 
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3.3 Η σημασία του παιδιού στην αρχαιότητα 
 

Η σημασία του παιδιού στην αρχαία ελληνική κοινωνία μπορεί να κατανοηθεί σε βάθος από 

τον τρόπο που οι αρχαίοι Έλληνες προσπαθούσαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και από τις 

θρησκευτικές και όχι μόνο τελετές που τα πλαισίωναν από την στιγμή της γέννησης μέχρι και 

τη ενηλικίωση τους. Έτσι, λοιπόν θα ξεκινήσουμε από την στιγμή της εγκυμοσύνης αλλά και 

της γέννησης, οπότε  οι κίνδυνοι για το παιδί αλλά και τη μητέρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένοι.  

Κατά τον 4ο αιώνα υπάρχουν αναφορές για προσφορές και αναθήματα προς τιμήν της θεάς 

Αρτέμιδος Βαυρωνίας υπέρ της υγείας της μητέρας και του εμβρύου, ενώ ακόμη γίνονταν 

τελετές στο σπίτι από τους γονείς την πέμπτη, έβδομη, δέκατη και δέκατη τέταρτη ημέρα από 

την γέννηση. Ένας ακόμη τρόπος για να προστατέψουν τα παιδιά τους ήταν με τη χρήση 

κρεμαστών και φυλαχτών που περνούσαν διαγώνια στον κορμό του βρέφους, μέχρι την ηλικία 

των τριών και τεσσάρων, που θεωρούνταν ότι έχουν πλέον ξεπεράσει τον κίνδυνο  του θανάτου 

όπως θα δούμε παρακάτω.108 Ωστόσο, εάν  ένα παιδί γεννιόταν παραμορφωμένο συνηθιζόταν 

να το εγκαταλείπουν, καθώς πίστευαν ότι αποτελούσε τιμωρία 

από τους θεούς.109 

Σημαντική θέση στην ζωή του παιδιού φυσικά καταλάμβανε η 

μητέρα του, η οποία εκτός από το να το φροντίζει έπρεπε να του 

μάθει καλούς τρόπους συμπεριφοράς αλλά και να του 

προσφέρει ευχάριστες στιγμές, όπως να το πηγαίνει σε διάφορες  

γιορτές και επισκέψεις στη γειτονιά.  Αυτές οι δραστηριότητες 

με τη μητέρα πρόσφεραν στο παιδί ευκαιρίες για ανάπτυξη και 

κοινωνικοποίηση, καθώς η σχέση τους αυτή προσέφερε στα 

παιδιά ψυχολογικά, κοινωνικά, ηθικά και πολιτιστικά οφέλη.110   

Ακόμη, το γεγονός ότι οι μητέρες ασχολούνταν περισσότερο 

μαζί τους, αποδεικνύει τις στενές σχέσης αγάπης που 

δημιουργούνταν μεταξύ τους. Επίσης σημαντικό ρόλο σε αυτό 

έπαιζε και το ότι ζούσαν περισσότερο από τους πατέρες -μιας και παντρεύονταν αρκετά 

μικρότερες- με αποτέλεσμα έτσι να ζουν μαζί με τα παιδιά τους έως και μέχρι την ενηλικίωσή 

τους. Φυσικά στην αρχαία ελληνική τέχνη οι απεικονίσεις μητέρων με τα παιδιά τους σε ένα 

                                                           
108 Grubbs J. E., Parkin T., οπ. π., σελ. 210. 
109  Grubbs J. E., Parkin T., οπ. π., σελ.209. 
110 Sommer M., Sommer D., οπ. π., σελ. 45. 
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πλαίσιο αγάπης και στοργής είναι αναρίθμητες από την Ύστερη Μινωική εποχή έως και τους 

Ελληνιστικούς χρόνους111. Αυτό ακριβώς παρατηρούμε και στο παρόν έκθεμα από το 

αρχαιολογικό  μουσείο Ηρακλείου (εικόνα 6), όπου απεικονίζεται μια γυναίκα, πιθανώς 

μητέρα, μαζί με το παιδί της. Το γεγονός το ότι το κρατάει ψηλά μας κάνει να σκεφτόμαστε 

ότι αποτελεί μια εκδήλωση αγάπης και στοργής προς αυτό. Το συγκεκριμένο έκθεμα μας κάνει 

να νιώθουμε μια αγάπη προς το παιδί, ενώ το γεγονός ότι το κρατάει με τα δύο χέρια μας 

δείχνει την φροντίδα και την αγάπη προς αυτό, ενώ το ίδιο από τη στάση του σώματός του 

φαίνεται ότι είναι ήρεμο. Από τα πρώτα χρόνια, λοιπόν, του ελληνισμού παρατηρούμε την 

σημασία της σχέσης του παιδιού με τη μητέρα του αλλά και την ανάγκη για φροντίδα. 

Έπειτα, ακολουθεί και η σχέση πατέρα και παιδιού, για την οποία όμως έχουμε απεικονίσεις 

κυρίως μόνο με μικρά αγόρια και όχι κορίτσια, και αυτό επιβεβαιώνει όσα αναφέραμε 

παραπάνω, δηλαδή την μειονεκτική θέση των κοριτσιών στην αρχαιότητα. Οι πατέρες 

παρουσιάζονται πάντα σοβαροί προς τα παιδιά τους, πράγμα που τους αποδίδει και τον ρόλο 

του «κυρίου» του οίκου, ενώ δεν έχουμε αναφορές για παιχνίδια και περπάτημα των πατέρων 

με τα παιδιά τους, όπως έκαναν με τις μητέρες. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι και οι 

πατέρες συμμετείχαν και αυτοί με την φροντίδα και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, 

απλά σε μικρότερο βαθμό.112   

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την φάση της ζωής, δηλαδή στην σωστή καθαριότητα και υγεία  του 

παιδιού, έπαιζε η «κουροτρόφος», που αποτελούσε βοηθό τις πρώτες μέρες της ζωής του 

βρέφους και αναλάμβανε να το ταΐζει και να το φροντίζει όσο η μητέρα ήταν λεχώνα αλλά και 

στο εξής. Ακόμη, μερικά άτομα με τα οποία συναναστρεφόταν το παιδί στον αθηναϊκό οίκο 

και συμμετείχαν στην διαπαιδαγώγηση και στις εμπειρίες του ήταν τα αδέρφια του, οι 

παππούδες και οι γιαγιάδες του, κάποιες νοσοκόμες, υπηρέτες, δούλοι ενήλικες αλλά και 

παιδιά και φυσικά ο παιδαγωγός (για τις εύπορες οικογένειες).113 Σημαντικό ρόλο  ανάμεσα 

σε αυτά τα μέλη έπαιζαν τα αδέρφια τα οποία σε μια ελληνική αθηναϊκή οικογένεια ήταν πολλά 

σε αριθμό. Τα μεγαλύτερα, λοιπόν, φρόντιζαν και τα μικρότερα και ειδικότερα σε οικογένειες 

που δεν είχαν τα χρήματα να παρέχουν στα παιδιά τους παραμάνες, νοσοκόμες και 

παιδαγωγούς,  τον ρόλο των οποίων αναλάμβαναν αυτά τα μεγαλύτερα αδέρφια.114  

                                                           
111 Sommer M., Sommer D., οπ. π., σελ. 45. 
112 Sommer M., Sommer D., οπ. π., σελ. 49-50. 
113 Sommer M., Sommer D., οπ. π., σελ. 58. 
114 Sommer M., Sommer D., οπ. π., σελ. 85. 
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Για να επιστρέψουμε όμως στα βρέφη, οι γονείς τους συνήθιζαν 

να τα τυλίγουν με κάποια υφάσματα που ονομάζονταν 

σπάργανα, και ζούσαν μέσα σε αυτά τις πρώτες εξήντα μέρες 

της ζωής τους. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το εύρημα της 

εικόνας 7,115 που εικονίζει ένα βρέφος τυλιγμένο παντού εκτός 

από τα οπίσθια του, τα οποία είναι εκτεθειμένα. Ο λόγος που  

πιθανώς ήταν εκτεθειμένα ήταν για λόγους υγιεινής και για να 

μπορούν να καθαρίζουν ευκολότερα το βρέφος, γι’  αυτό και 

πιθανώς το ύφασμα στο οποίο τα είχαν ντυμένα είχε κάποιο 

άνοιγμα για αυτό το σκοπό,  ενώ το ότι όλο το υπόλοιπο ήταν 

τυλιγμένο μαρτυρεί το ότι ήθελαν να το κρατήσουν ζεστό. 

Ωστόσο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα ομοιώματα βρεφών που έχουν βρεθεί.  

Λόγω του ότι η θνησιμότητα των βρεφών ήταν πολύ μεγάλη κατά την αρχαιότητα -αν σκεφτεί 

κανείς τις συνθήκες διαβίωσης, το βρώμικο νερό, την άγνοια απέναντι στην φύση των βρεφών 

και της υγιεινής τους τα οποία προκαλούσαν συχνά μολύνσεις, πυρετούς κ.ά.-  τελούνταν 

διάφορες τελετές για να γιορτάσουν αυτήν την επιβίωση των παιδιών και να τα τιμήσουν έτσι 

για τη δύναμη τους.  Γύρω στην πέμπτη ημέρα μετά τη γέννηση, λάμβανε χώρα μια τελετή, τα 

«Αμφιδρόμια», τα οποία σηματοδοτούσαν την επίσημη ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. 

Αποτελεί την πρώτη ημέρα που το παιδί βγαίνει από τον γυναικωνίτη, ενώ παράλληλα γίνεται 

ο καθαρμός της λεχώνας. Συνηθιζόταν, λοιπόν, να περιφέρουν το βρέφος τελετουργικά γύρω 

από την εστία πράγμα που αποτελούσε μια συμβολική είσοδο του στο κοινωνικό σύνολο, ενώ 

ακολουθούσε και η ονοματοθεσία του αλλά και η προσκόμιση δώρων, φυλαχτών και 

παιχνιδιών προς το βρέφος, τελετή που θυμίζει την σημερινή βάφτιση.116 Στις περισσότερες 

περιπτώσεις το βρέφος έπαιρνε το όνομα του παππού ή της γιαγιάς, ανάλογα με το φύλο, ενώ 

ακόμη προτιμούσαν για τα αγόρια ονόματα που να προσδίδουν ανδρεία και να προδιαγράφουν 

ένα φωτεινό μέλλον (π.χ. Δημοσθένης = ο έχων την τόλμη του δήμου,117 Ηράκλειος= ο πολύ 

δυνατός118 κ.ά.) και για τα κορίτσια ονόματα τα οποία συνδέονταν με την χάρη και την 

                                                           
115 Beaumont L. A., οπ. π., σελ. 51. 
116 Grubbs J. E., Parkin T., οπ. π., σελ.209. 
117 Liddell H.G., Scott R., Jones H. S., & McKenzie R., A Greek-English Lexicon (Αγγλία: Oxford University Press 
:1843) σελ. 387. 
118 Liddell H.G., Scott R., Jones H. S., & McKenzie R., οπ π., σελ. 777. 
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ομορφιά (π.χ. Χρυσίς = (χρυσός) η πολύτιμη, η χρυσαφένεια119, Φανώ = η φωτεινή, η 

λαμπερή120 κ.ά.).  

Ωστόσο, η τύχη του κάθε παιδιού κρινόταν από τον πατέρα του, ή αλλιώς τον κύριο του κάθε 

οίκου, ο οποίος στην Αθήνα ήταν ο μόνος αρμόδιος για την αναγνώριση του παιδιού και για 

την απόφαση ποιο από τα παιδιά θα μορφωθεί, με ποιόν δάσκαλο και για πόσο. Στην Σπάρτη 

από την άλλη πλευρά, ο πατέρας παρουσίαζε το παιδί σε ένα συμβούλιο γερόντων και μόνο αν 

ήταν γερό και αρτιμελές του επέτρεπαν να το αναθρέψει.121 

Στην πορεία το επόμενο στάδιο κοινωνικής ένταξης του παιδιού,-κατά την ηλικία από δέκα 

ημερών έως ενός έτους-, λάμβανε χώρα κατά την διάρκεια των Απατουρίων και ήταν 

θρησκευτικού αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα. Κατά την τρίτη ημέρα της γιορτής, τα παιδιά 

εισάγονταν στους καταλόγους της φρατρίας του πατέρα τους, στην οποία γίνονταν και επίσημα 

μέλη μόλις έφταναν δεκαπέντε χρονών. Σε αυτή λοιπόν την διαδικασία, ο πατέρας παρουσίαζε 

το παιδί του στην φρατρία του, και παράλληλα έπαιρνε έναν όρκο, o οποίος επισήμαινε ότι το 

παιδί ήταν νόμιμο, δηλαδή γεννήθηκε από την νόμιμη Αθηναία σύζυγο του. Σημαντική θέση 

εδώ είχε και η θεότητα Λευκοθέα Ινώ, η οποία θεωρούνταν εκτός από θεά της γης, και 

«Κουροτρόφος», δηλαδή προστάτιδα της ανατροφής των παιδιών.122 

Στην συνέχεια της ζωής τους τα παιδιά χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα, καθώς ο 

φόβος να μην αρρωστήσουν ή ακόμη να μην πεθάνουν ήταν μεγάλος. Όταν ένα παιδί, ωστόσο, 

έφτανε τα τρία θεωρούσαν ότι είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο και ήταν πλέον δυνατό και υγιές. Σε 

αυτό, λοιπόν, το σημείο τα παιδιά έπαιρναν μέρος στην σημαντικότερη μέχρι τώρα τελετή γι’ 

αυτά, τους «Χόες», η οποία λάμβανε χώρα κατά την διάρκεια των Ανθεστηρίων τα οποία 

γίνονταν στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη γιορτή τελούνταν την Άνοιξη και σηματοδοτούσε την 

άνθιση της φύσης και γενικότερα την νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο. Μια τέτοια «νίκη», 

λοιπόν, γιόρταζαν και όλα τα τρίχρονα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, την δεύτερη ημέρα της 

εορτής αυτής, δηλαδή στους «Χόες», η οποία ήταν αφιερωμένη σε αυτά. Η συγκεκριμένη 

ημέρα  πήρε το όνομα της από μικρά αγγεία συγκεκριμένης χωρητικότητας (150 ml περίπου), 

που ονομάζονταν χόες και χρησιμοποιούνταν εκείνη την ημέρα για την κατανάλωση του 

κρασιού.  Κάθε Αθηναίος είχε τον δικό του χου, ίδιο σε μέγεθος για όλους. Το ίδιο ίσχυε και 

για όλα τα τρίχρονα παιδιά, που είχαν το καθένα τον δικό του ξεχωριστό χου, ο οποίος ήταν 

                                                           
119 Liddell H.G., Scott R., Jones H. S., & McKenzie R., οπ. π.,σελ. 2011. 
120 Liddell H.G., Scott R., Jones H. S., & McKenzie R., οπ. π., σελ. 1915. 
121 Royer S., Solls C., Trassard F., Η ζωή στην Ελλάδα την εποχή του Περικλή (Αθήνα: Πατάκης , 2000) σελ. 17. 
122 Λάζος Χ. Δ., Παίζοντας στο χρόνο (Αθήνα: Αίολος, 2002) σελ. 88. 
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μικρός σε μέγεθος. Επάνω σε αυτά τα αγγεία σώζονται παραστάσεις που προσφέρουν 

πολυτιμότατες πληροφορίες για τη ζωή των μικρών παιδιών. Αυτή τη μέρα κατά το έθιμο, στο 

οικογενειακό συμπόσιο λάμβαναν μέρος για πρώτη φορά τα νέα μέλη κάθε οικογένειας, τα 

τρίχρονα παιδιά, που οι μεγάλοι τους έκαναν δώρα και τους χάριζαν το δικό τους μικρό 

κανατάκι, από το οποίο και έπιναν για πρώτη φορά λίγο κρασί, σημάδι της μετέπειτα ζωής και 

ενηλικίωσης που τα περίμενε. Βλέπουμε, λοιπόν, εδώ την προσφορά δώρων, που κατά τον van 

Gennep123, αποτελεί μια πράξη εξοικείωσης με τον δωρητή και ο παραλήπτης του δώρου 

δημιουργεί έναν στενό δεσμό με αυτόν. 

Για τους αρχαίους Έλληνες, λοιπόν,  η ηλικία των τριών ετών ήταν αρκετά κρίσιμη, καθώς 

αρκετά παιδιά δεν κατάφερναν να φτάσουν σε αυτήν την ηλικία. Γι’ αυτό και γιόρταζαν την 

επιβίωσή τους  με την δοκιμή του κρασιού, αλλά και το στεφάνωμά τους, το οποίο αποτελούσε 

έναν προπομπό για την μετέπειτα μύησή τους από την παιδική στην εφηβική ηλικία και τέλος 

στην ενηλικίωση. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα παιδιά, τα οποία δεν κατάφερναν να φτάσουν 

στην ηλικία των τριών ετών και πέθαιναν, θάβονταν μαζί με τους χόες τους ως σημάδι χαράς  

κατά την παραμονή τους στον Κάτω Κόσμο.  Επειδή τα παιδιά χρησιμοποιούσαν τους 

παιδικούς  χόες σε όλη την παιδική τους ηλικία, σε περίπτωση θανάτου θάβονταν μαζί τους. 

Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτά τα κανατάκια ήταν διακοσμημένα με παραστάσεις 

που εικονίζουν παιδιά σε διάφορες δραστηριότητες, όπως π.χ. απεικονίσεις που παίζουν, 

τρώνε, βρίσκονται με τη μητέρα ή τα αδέρφια τους κ.ά.124 

Έπειτα, μετά την ηλικία των τριών και αφού πλέον τα παιδιά αποτελούσαν νόμιμους πολίτες 

μπορούσαν να συμμετέχουν έντονα σε όλες τις τελετές και τις γιορτές  όπου είχαν την ευκαιρία 

να κάνουν ξεχωριστή την παρουσία τους παίρνοντας μέρος σε χορούς, παιχνίδια, τραγούδια 

αλλά και παιδικούς αγώνες. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η γιορτή «Παιγνία», η οποία αποτελεί 

τοπική γιορτή, όπως μας μεταφέρει ο Ξενοφών και ο Σουίδας, κατά τον Λάζο Χ.125  

Τέλος, ας μην ξεχάσουμε  και την Σπάρτη, στην οποία διεξάγονταν εξίσου παρόμοιες τελετές. 

Τα παιδιά μετά την ηλικία των επτά ετών και για έξι ακόμη χρόνια εκπαιδεύονταν και 

διαπαιδαγωγούνταν με ευθύνη του κράτους και προετοιμάζονταν έτσι για το μετέπειτα 

                                                           
123 Van Gennep, A., The Rites of Passage, μτφ. M.B. Vizedom and G.L. Caffe (Chicago: University of Chicago 
Press, 1960)  σελ. 29. 
124 Grubbs J. E., Parkin T., οπ. π., σελ. 212. 
125 Λάζος Χ. Δ., οπ. π., σελ. 89. 
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πολιτειακό σύστημα της πόλης. Σε αυτά τα χρόνια, λοιπόν, τα παιδιά συμμετείχαν σε διάφορες 

παιδικές και νεανικές γιορτές, όπου έπαιρναν μέρος σε διάφορα παιδικά αγωνίσματα.126 

Βέβαια καλό είναι να αναφερθούμε και στην συμμετοχή των παιδιών στις τελετές των 

ενηλίκων. Τα παιδιά, από την ηλικία ακριβώς πριν την εφηβεία έως και τον γάμο τους 

μπορούσαν να έχουν το ρόλο του ιερέα ή της ιέρειας σε διάφορες τελετές λόγω της αθωότητας 

και της αγνότητας που είχε για την αρχαία Ελλάδα η συγκεκριμένη ηλικία. Επίσης, σε πολλές 

περιπτώσεις τα παιδιά χρησιμοποιούνταν ως οιωνοί  σε προβλέψεις για την έκβαση διάφορων 

γεγονότων ή μαχών.127 

Έτσι, με βάση τα παραπάνω, οι αρχαίοι Έλληνες, έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά τους 

κατά την βρεφική ηλικία και γιόρταζαν την υγεία και τη ζωή τους, και από αυτό 

καταλαβαίνουμε την σημασία που είχαν τα παιδιά γι’ αυτούς. Το να καταφέρουν να 

αναθρέψουν ένα παιδί αποτελούσε γι’ αυτούς ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτό φαίνεται  

κυρίως από τη ζωή των γυναικών, οι οποίες μεγάλωναν από μικρές για να αφοσιωθούν σε 

αυτήν ακριβώς την ανατροφή και προσοχή των παιδιών τους. Ακόμη φαίνεται εξίσου και στην 

ζωή των ανδρών,  οι οποίοι όντας πατέρες, έχριζαν σεβασμού στην φρατρία αλλά και στην 

πόλη τους, ενώ ακόμη αν είχαν γιο είχαν και συγκεκριμένα πολιτικά προνόμια. Το να 

αναθρέψουν οι αρχαίοι Έλληνες σωστά ένα παιδί, λοιπόν, και να του παρέχουν όσα 

περισσότερα μπορούσαν αποτελούσε χρέος τους, το οποίο έχει διατηρηθεί μέχρι και σήμερα. 
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4. Το παιχνίδι στην αρχαιότητα 
 

4.1 Η σημασία του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία κατά την αρχαιότητα 
 

Το παιχνίδι αποτελεί από τους πρωτόγονους ακόμη πολιτισμούς σημαντικό στοιχείο και 

χαρακτηριστικό τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Αυτή η ανάγκη των παιδιών για 

παιχνίδι και μάθηση αποτελεί πρωτόγονο ένστικτό τους, γι’ αυτό και έχουμε αποδείξεις για 

την ύπαρξη των παιχνιδιών από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ανθρωπότητας.128 Έτσι, και για 

τους Έλληνες, το παιχνίδι αποτελεί μέχρι σήμερα πολιτισμικό αγαθό μεγάλης αξίας, ενώ τα 

ευρήματα αρχαίων ελληνικών παιχνιδιών, μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την ζωή 

των παιδιών αλλά και των ενηλίκων, αν σκεφτούμε ότι τα παιχνίδια αποτελούσαν το πρώτο 

πράγμα που λάμβαναν ως δώρο κατά τη γέννηση τους, αλλά και αυτό το οποίο τα συνόδευε 

και στον Κάτω Κόσμο -όπως πίστευαν- κατά τον πιθανό τους θάνατο. Είναι σημαντικό εδώ να 

τονίσουμε την ανάγκη των Ελλήνων για παιχνίδι με τα λόγια του Χ. Μπουλώτη129  «Γιατί αν 

αληθεύει ότι αρχίζει κανείς πράγματι να γερνάει από τη στιγμή που σταματάει να παίζει, οι 

Έλληνες, θα έλεγε κανείς, αντιστέκονταν εξορκίζοντας τα γηρατειά με το παιχνίδι». Και 

πράγματι, από τον 5ο αιώνα και στο εξής έχουμε αρκετές αναφορές για το παιχνίδι ως άθυρμα, 

ως αντικείμενο παιδείας αλλά και συντροφιάς των ενηλίκων σε έργα του Αριστοφάνη, σε 

ιστορικά κείμενα του Ηρόδοτου και στα φιλοσοφικά δοκίμια του Πλάτωνα και άλλων μεγάλων 

φιλοσόφων, δραματουργών και πολιτικών της εποχής.130  

Η λέξη άθυρμα  αντιστοιχούσε σε κάθε παιχνίδι- αντικείμενο, με το οποίο έπαιζαν τα παιδιά 

και είχε κατασκευαστεί ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό. Αυτήν την λέξη την συναντάμε πρώτα 

στην «Οδύσσεια» και χρησιμοποιούνταν για να χαρακτηρίσει τα φυλαχτά ή και τα χαϊμαλιά. 

Οπότε, έχουμε δύο είδη αθυρμάτων, αυτά που αποτελούσαν παιχνίδια και αυτά που 

αποτελούσαν φυλαχτά, αλλά χρησιμοποιούνταν από τα παιδιά εξίσου και ως παιχνίδια, καθώς 

αποτελούσαν ομοιώματα διάφορων μορφών και αντικειμένων, όπως ομοιώματα από ζώα, 

μικρογραφίες ανθρώπων, αμαξιδίων κ.ά.131 

                                                           
128 Sommer M., Sommer D., οπ. π., σελ. 105. 
129 Μπουλώτης Χ., «Απων παις εστι παίζων πεσσεύων, παιδός η βασιληίη» Από τον κόσμο του 
αρχαιολελληνικού παιχνιδιού. Στο Το ελληνικό παιχνίδι, Διαδρομές στην ιστορία του. Επιμ. Γκουκούλη Κ., 
Καρακατσάνη Δ. (Αθήνα: Μορφωτικό ίδρυμα εθνικής τραπέζης, ελληνικό λογοτεχνικό και ιστορικό αρχείο, 
2008) σελ. 32. 
130 Μπουλώτης Χ., οπ. π., σελ. 33. 
131 Λάζος Χ. Δ., οπ. π.,  σελ. 119. 
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Ωστόσο, οι καταβολές του ελληνικού παιχνιδιού βρίσκονται στην εποχή του Μινωικού και 

Μυκηναϊκού πολιτισμού. Σε αυτές τις περιόδους,  έχουν βρεθεί αντικείμενα που δεν είχαν την 

θέση των παιχνιδιών,  αλλά ήταν κτερίσματα -αντικείμενα ταφής δηλαδή- κατά τη 2η χιλιετία. 

Στην πορεία των αιώνων όμως κατά την γεωμετρική αλλά και την αρχαϊκή εποχή  (9ος-6ος αι.) 

ήταν έθιμο να τοποθετούν σε τάφους κυρίως παιδιών μερικά από τα αγαπημένα τους παιχνίδια, 

τα οποία αποτελούσαν σύμβολο όμορφων και ευχάριστων αναμνήσεων των αποθανόντων.132 

Αλλά ας παρατηρήσουμε λίγο την ετυμολογική σχέση μεταξύ της λέξης παις και του ρήματος 

παίζειν, καθώς το παιχνίδι δημιουργήθηκε εξ αρχής από τα παιδιά και ακολουθήθηκε από τους 

ενήλικες.  Μερικές ακόμη λέξεις που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, για να το 

χαρακτηρίσουν ήταν παίγμα (παιχνίδι και άθλημα), παίγνιον (παιχνίδι), δύρμα (αφελές 

παιχνίδι), αγών (αγώνας και διαγωνισμός) κ.α.133 Από τις παραπάνω λέξεις λοιπόν, οι 

περισσότερες από τις οποίες έχουν τη βάση τους στη λέξη παις, καταλαβαίνουμε ότι ήδη από 

την αρχαιότητα οι Έλληνες είχαν κατανοήσει πλήρως την ανάγκη του παιδιού για παιχνίδι 

τόσο για την ευχαρίστησή του όσο και για την εκμάθηση διάφορων δεξιοτήτων.134 

Τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα είχαν το ελεύθερο να παίζουν απεριόριστα με τα παιχνίδια τους 

μέχρι την ηλικία των έξι ετών. Ειδικότερα, ο Πλάτωνας μας αναφέρει ότι τα παιδιά από τριών 

έως έξι ετών λάτρευαν να παίζουν και να δημιουργούν καινούρια παιχνίδια ειδικά όταν 

συναθροίζονταν μεταξύ τους. Ακόμη, τονίζει τα οφέλη του παιχνιδιού προς το παιδί, δηλαδή 

την κοινωνικοποίηση, την οξύνοια αλλά και την εξάσκηση των μελλοντικών του ρόλων στην 

κοινωνία.135 Τα μικρά παιδιά, λοιπόν, μέσω του παιχνιδιού συμμετείχαν στα κοινά ενώ 

παράλληλα μάθαιναν να ακολουθούν κανόνες, να προσαρμόζονται σε αυτούς, να μοιράζονται 

αλλά  και να αποδέχονται την πιθανή ήττα ή νίκη τους.136 Τα παιδιά αποκτούσαν ακόμη 

ελευθερία βούλησης, αποδοχή από τους ενήλικες, σεβασμό και εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες 

τους, οξυδέρκεια, ομαδικότητα και πολλά άλλα τα οποία φυσικά ισχύουν μέχρι και σήμερα. 

Ωστόσο, παλαιότερα, από την μινωική έως και την αρχαϊκή εποχή, δεν γνωρίζουμε αν οι 

αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν αυτά τα πνευματικά , κοινωνικά , ψυχικά και σωματικά οφέλη του 

παιχνιδιού προς τα παιδιά. Βέβαια, το γεγονός ότι σε πολλές απεικονίσεις γεωμετρικής και 

αρχαϊκής εποχής εμφανίζονται και ενήλικες, οι οποίοι παίζουν κάποιο παιχνίδι, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι μάλλον γνώριζαν αυτά τα πλεονεκτήματα ή έστω κάποια από αυτά. 
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Ακόμη, ένα στοιχείο που συμπληρώνει την παραπάνω άποψη είναι ότι τα παιχνίδια που έχουν 

βρεθεί όχι μόνο είναι αναρίθμητα, αλλά καθώς αποτελούν δημιουργίες ενηλίκων, είναι 

κομμάτια εξαιρετικής κατασκευής και λεπτομέρειας, πράγμα που μας δίνει να καταλάβουμε 

ότι έδιναν βάση σε αυτά κατανοώντας έτσι την σημασία τους.137  

Βέβαια, πιθανώς η δημιουργία και η χρήση τους, κατά τα πρώτα μινωικά και μυκηναϊκά χρόνια 

να είχε σχέση με την τελετουργία και την θρησκεία. Στην προσπάθεια να προστατέψουν το 

παιδί  από τα πνεύματα, οι γονείς του δώριζαν φυλαχτά τα οποία κουδούνιζαν ή ακόμη 

κουδουνίστρες και κουμπαράδες, έτσι ώστε με τον ήχο τους να αποτρέπουν το κακό. Στην 

πορεία των αιώνων όμως, αυτό συνεχίστηκε καθώς κατά την κλασσική αλλά και την 

ελληνιστική περίοδο στις τελετές της Αρκτείας. Τα κορίτσια, κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριμένης γιορτής, αφιέρωναν τα παιδικά τους παιχνίδια, όπως π.χ. τις κούκλες τους, για 

να υποδηλώσουν έτσι την εγκατάλειψη της παρθενίας τους λόγω του επικείμενου γάμου 

τους.138 Το ίδιο βέβαια γινόταν και με τα αγόρια που αφιέρωναν επίσης τα παιδικά τους 

παιχνίδια στον Απόλλωνα και τον Διόνυσο. Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνουμε την μαγική και 

θρησκευτική υπόσταση των παιχνιδιών στην αρχαιότητα.139 

Έπειτα, κατά την κλασσική περίοδο, από όπου και έχουμε τα περισσότερα ευρήματα και 

αναφορές, μπορούμε να μιλήσουμε για διάφορα είδη παιχνιδιών, κοινωνικών, σωματικών, 

πνευματικών, για παιχνίδια ρόλων,  ενώ υπάρχει και μεγάλη ποσότητα απεικονίσεων παιδιών 

που παίζουν με κατοικίδια ζώα. Σε αυτά τα παιχνίδια βέβαια συμπεριλαμβανόταν και το 

συμβολικό παιχνίδι, το φανταστικό παιχνίδι, ενώ χρησιμοποιούνταν και διάφορα αντικείμενα, 

τα οποία επίσης έπαιρναν δικούς τους «ρόλους».  Αυτή η παρότρυνση των παιδιών να 

ασχολούνται με όλα αυτά τα παιχνίδια μαρτυρά ότι οι Έλληνες της εποχής πιθανώς  

κατανοούσαν την ανάπτυξη τους, αν και όχι έτσι όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Παρ’ όλα αυτά 

μπορούμε να υποθέσουμε, ότι έβλεπαν την ηρεμία και την χαρά του παιδιού τους κατά το 

παιχνίδι. Από τα παραπάνω, λοιπόν, πιθανώς να είχαν παρατηρήσει την νοητική και 

πνευματική ανάπτυξη των παιδιών τους με την χρήση διάφορων παιχνιδιών ανά ηλικία.140 

Τέλος, σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι τα παιδιά, παίζοντας συγκεκριμένα παιχνίδια 

αποκτούσαν μια ταυτότητα και κατανοούσαν το φύλο τους, ενώ παράλληλα προετοιμάζονταν 

για την μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Αυτό ακριβώς ήθελαν να επιτύχουν έμμεσα ή άμεσα οι 
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αρχαίοι Έλληνες δίνοντας στα κορίτσια κούκλες και στα αγόρια τροχοφόρα παιχνίδια και όχι 

το αντίθετο. Κατά τον Πλάτωνα, όπως παρουσιάζουν οι Sommer & Sommer,  οι γονείς έπρεπε 

να παροτρύνουν τα παιδιά τους να παίζουν παιχνίδια ρόλων, καθώς γι’ αυτούς η παιδική ηλικία 

αποτελεί ένα στάδιο προετοιμασίας για την ενήλικη ζωή και τα παιδιά πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως «μεταβατικά όντα» παρά ως «μικρόσωμα όντα».141 

 

4.2 Τα είδη των παιχνιδιών και η σημασία τους για τα παιδιά στην αρχαιότητα 
 

Αφού μελετήσαμε τον ρόλο του παιχνιδιού στην αρχαία Ελλάδα, θα επικεντρωθούμε σε 

συγκεκριμένα ευρήματα που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τη χρήση τους και κατά 

συνέπεια την ποιότητα ζωής των μικρών παιδιών κατά την βρεφική έως και την ύστερη παιδική 

ηλικία.  

Αρχικά, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την βρεφική ηλικία όπου, όπως προαναφέραμε, αμέσως 

μετά την γέννηση δωρίζονταν στα παιδιά παιχνίδια που είχαν μια σχετική θρησκευτική και 

μαγική λειτουργία όπως κουδουνίστρες, κουμπαράδες και φυλαχτά τα οποία κουδούνιζαν και 

έδιωχναν έτσι τα κακά πνεύματα. Ας επικεντρωθούμε όμως στην κουδουνίστρα ή αλλιώς 

σείστρο, πλαταγή ή πλαταγώνιο. Αυτό το παιχνίδι ήταν το πρώτο που έδιναν στα βρέφη, καθώς 

λόγω του έντονου θορύβου του, προκαλούσε το ενδιαφέρον και την ηρεμία του παιδιού ενώ 

παράλληλα είχε και αποτρεπτικό, μαγικό  χαρακτήρα.142 Το 

χρησιμοποιούσαν από την γέννηση τους έως και την ηλικία 

των τριών με τεσσάρων χρονών. Για τον Αριστοτέλη ο 

δημιουργός του ήταν ο Αρχύτας ο Ταραντίνος, έτσι όπως 

αναφέρεται στα Πολιτικά.143  Το συγκεκριμένο παιχνίδι, 

λοιπόν, το συναντάμε σε δυο μορφές του. Η πρώτη μορφή 

αποτελεί μια στρογγυλή επίπεδη επιφάνεια από ξύλο ή 

μέταλλο  που κρέμονταν πάνω της με διάφορους τρόπους 

μικρά κουδουνάκια, ενώ ακόμη είχε ένα μεταλλικό ή ξύλινο 

χερούλι, από το οποίο το παιδί το κρατούσε και τον κουνούσε 

έντονα και γρήγορα.144 Ένα τέτοιο ακριβέστατο παράδειγμα 

                                                           
141 Sommer M., Sommer D., οπ. π., σελ. 114. 
142 Λάζος Χ. Δ., οπ. π.,  σελ. 556. 
143 Μπουλώτης Χ., οπ. π., σελ. 42. 
144 Λάζος Χ. Δ., οπ. π.,  σελ. 598. 

Εικόνα 8.  Πήλινο σείστρο. 1900 π. Χ. 
Αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου 
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πλαταγής αυτού του τύπου, συναντάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.  Ειδικότερα, 

στην εικόνα 8 βλέπουμε ένα πήλινο σείστρο, ομοίωμα από χάλκινο πρωτότυπο, το οποίο έχει 

ένα πεταλόσχημο ή ελλειψοειδές σχήμα όπου κατά μήκος του έχουν τοποθετηθεί μικρά 

στελέχη και πάνω τους έχουν περαστεί μικρά δισκία τα οποία και παρήγαν ήχο όταν 

ακουμπούσαν το ένα το άλλο.145 Βλέπουμε ότι μοιάζει αρκετά με τις σημερινές κουδουνίστρες 

ενώ και εδώ ενισχύεται η παραπάνω άποψη μας για την ιδιαίτερη προσοχή και λεπτομέρεια 

που έδιναν στην κατασκευή τέτοιων παιχνιδιών. Ακόμη το γεγονός ότι δεν είναι αιχμηρό, έχει 

στρογγυλεμένες πλευρές αλλά και το ότι είναι εύκολο στη χρήση το καθιστά κατάλληλο για 

τα βρέφη για τα οποία και προοριζόταν. 

Στην συνέχεια, συναντάμε έναν δεύτερο τύπο πλαταγής, ο οποίος αποτελούσε ένα πήλινο 

κατασκεύασμα με μορφές ανθρώπων ή ζώων που το εσωτερικό του ήταν κούφιο και περιείχε  

μικρά σφαιρίδια. Έτσι, όταν το βρέφος κρατούσε το αντικείμενο, αυτό κουδούνιζε.  Ωστόσο, 

οι περισσότερες πλαταγές αυτού του τύπου που έχουν βρεθεί απεικονίζουν γουρούνια, καθώς 

το συγκεκριμένο ζώο θεωρούταν ότι έφερνε καλή τύχη και είχε λατρευτικό και αποτροπαϊκό 

χαρακτήρα. Σημαντικό στοιχείο εδώ αποτελεί και η θυσία γουρουνιών στην Σπάρτη στην 

εορτή των Τιτθενίδων, μια τελετή για τις τροφούς έτσι ώστε να προστατέψουν την υγεία των 

βρεφών.146 Ακόμη, δώριζαν στα βρέφη κατά τη γέννηση τους κουμπαράδες σε σχήμα 

γουρουνιού με μερικά κέρματα μέσα, πράγμα που συμβόλιζε τον πλούτο αλλά και την αρετή 

της οικονομίας που ήθελαν να του μεταδώσουν. Ένα 

τέτοιο παράδειγμα πήλινης κουδουνίστρας του 4ου αι. 

π.Χ.147  παρατηρούμε στην εικόνα 9, όπου βλέποντας 

το κυκλικό σχήμα του σώματος του φαίνεται ότι είναι 

φτιαγμένο στον τροχό του αγγειοπλάστη ενώ τα 

υπόλοιπα μέλη του, μύτη αυτιά, πόδια και ουρά έχουν 

προστεθεί έπειτα και είναι χειροποίητα. Ακόμη οι 

τρύπες που έχει στην μύτη αλλά και στα μάτια 

πιθανώς έγιναν για να μπορέσει να στεγνώσει και το 

εσωτερικό του κατά το ψήσιμο. Βέβαια, πιθανώς 

επειδή σαν κατασκευή η συγκεκριμένη είναι βαριά και το βρέφος στους πρώτους μήνες της 

ζωής τους τουλάχιστον ήταν αδύνατο να το σηκώσει, το χρησιμοποιούσαν οι ενήλικες για να 

                                                           
145 Δημοπούλου , Ρεθεμιωτάκη Ν., Το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου. (Αθήνα : Ολκός, 2005) σελ. 189. 
146 Neils J., Oakley H.,2003 οπ.  π.,  σελ. 265. 
147 Neils J., Oakley H.,2003 οπ.  π., σελ.  265. 

Εικόνα 9.  Γουρουνάκι κουδουνίστρα. Κύπρος.   
4ος αι.  Ζυρίχη , Συλλογή του Leo Mildenberg 
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προκαλέσουν το ενδιαφέρον του και τον ενθουσιασμό του ή ακόμη και να το νανουρίσουν.  

Βλέπουμε, λοιπόν, την σημασία και την προσοχή που έδιναν στην δημιουργία τέτοιων 

σημαντικών για τα βρέφη παιχνιδιών.148 

Στην πορεία της ζωής τους, δηλαδή ακριβώς μόλις μάθαιναν να μπουσουλάνε αλλά και να 

περπατάνε, τα παιδιά λάμβαναν κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια. Αυτά ήταν τα τροχήλατα, 

παιχνίδια δηλαδή που διέθεταν τροχούς έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να τα σέρνουν ή και 

να τα σπρώχνουν. Συνήθως απεικόνιζαν ζώα ενώ διέθεταν και ένα μικρό σκοινάκι για να 

μπορούν τα παιδιά να τα σέρνουν. Ήταν κατασκευασμένα από πηλό, ενώ οι τροχοί ήταν 

συνήθως ξύλινοι αλλά και πήλινοι. Ο ρόλος των συγκεκριμένων παιχνιδιών ήταν να 

βοηθήσουν τα παιδιά στο μπουσούλισμα και μετέπειτα στο 

περπάτημα, καθώς είτε στηρίζονταν σε αυτά είτε αποτελούσαν 

κίνητρο για να μπορέσουν παίζοντας με αυτά να περπατήσουν. 

Αυτό μας επιβεβαιώνουν και διάφοροι χόες που έχουν βρεθεί 

οι οποίοι απεικονίζουν τόσο κορίτσια όσο και αγόρια να 

παίζουν με τα συγκεκριμένα παιχνίδια.149 Τέτοια παιχνίδια 

συναντάμε κιόλας από την Γεωμετρική εποχή (1050-700 π.Χ.) 

και συγκεκριμένα σε ένα εύρημα του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Χανίων. Ειδικότερα, το παρόν παιχνίδι (εικόνα 10) 

βρέθηκε στο Γαβαλομούρι Κισσάμου σε έναν τάφο. 

Παρατηρώντας το, βλέπουμε ότι απεικονίζει ένα βόδι με 

προσεκτικές λεπτομέρειες, όπως τη λεπτή ουρά, τα μυτερά αυτιά, τα μάτια το ανοιχτό στόμα, 

την τρύπα για να περνάει το σκοινάκι και τους τέσσερις πήλινους τροχούς. Το γεγονός επίσης 

ότι έχει σωθεί σε τέτοια καλή κατάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μαρτυρεί την πολύ 

καλή και στιβαρή κατασκευή του, καθώς, εάν ήταν πιο ελαφρύ, πολύ πιθανόν να έσπαγε στα 

χέρια του μικρού παιδιού. Έτσι παρατηρούμε από νωρίς την προσπάθεια των ενηλίκων να 

βοηθήσουν και να απασχολήσουν με ευχάριστο, αλλά και ουσιαστικό τρόπο τα μικρά παιδιά. 

                                                           
148 Neils J., Oakley H.,2003 οπ.  π., σελ.  265. 
149 149 Sommer M., Sommer D., οπ. π., σελ. 123- 125. 

Εικόνα 10. Πήλινο ειδώλιο βοδιού. 
Γεωμετρική περίοδος (1050-700 π.Χ.) 
Αρχαιολογικό μουσείο Χανίων 
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Ένα ακόμη σχετικό εύρημα είναι ο συγκεκριμένος 

τροχήλατος ταύρος (εικόνα 11), στον οποίο οι 

ξύλινοι τροχοί του έχουν τοποθετηθεί από τους 

αρχαιολόγους μεταγενέστερα για να μπορέσουν 

να δημιουργήσουν έτσι μια αντιπροσωπευτική 

εικόνα για το πώς ήταν, όταν δημιουργήθηκε. Πιο 

συγκεκριμένα χρονολογείται από την 

Μεσομινωική εποχή (1900 π.Χ.), ενώ είναι 

κατασκευασμένο από πηλό και δεν φαίνεται να 

υπάρχει κάποιο άνοιγμα για την τοποθέτηση σκοινιού, οπότε μάλλον το συγκεκριμένο, απλά 

το έσπρωχναν και δεν το τραβούσαν. Το γεγονός ότι απεικονίζει έναν ταύρο είναι κατεξοχήν 

χαρακτηριστικό των Μινωιτών, οι οποίοι τον λάτρευαν και του είχαν αποδώσει μια ιερή 

υπόσταση.   

Καθώς προχωράει η παιδική ηλικία, συναντάμε διαφορετικά 

παιχνίδια σε κορίτσια και αγόρια.  Παρατηρούμε ότι κατά την 

πρώιμη και ύστερη παιδική ηλικία τα κορίτσια ασχολούνται 

ιδιαίτερα με κούκλες, ενώ τα αγόρια με τροχήλατα αμαξίδια και 

άρματα. Ειδικότερα, σε σχέση με τα κορίτσια η κούκλα αποτελεί 

κατεξοχήν δική τους ενασχόληση και ονομαζόταν πλαγγόνα, κόρη ή 

νύμφη, ενώ έχει ιδιαίτερη ιστορία και παράδοση στην ελληνική 

αρχαιότητα. Προέρχεται από τα λατρευτικά είδωλα, τα οποία 

εξαρχής είχαν θρησκευτικό και τελετουργικό χαρακτήρα μέχρι τον 

6ο αιώνα, οπότε άρχισαν να χρησιμοποιούνται και ως παιχνίδια. 

Στην πορεία, λοιπόν, των αιώνων, από ένα απλό ενιαίο ομοίωμα 

άρχισαν να εμφανίζονται με αρθρωτά μέλη. Έτσι, οι κούκλες οι 

οποίες είχαν κινούμενα μέλη αποκαλούνταν και νευρόσπαστα. Μια 

τέτοια κούκλα  του 5ου αι. συναντάμε στο Μητροπολιτικό Μουσείο 

της Νέας Υόρκης (εικόνα 12)150, και βλέπουμε ότι έχει χέρια και 

πόδια τα οποία είναι τοποθετημένα με ένα καρφάκι έτσι ώστε να 

μπορούν να κινούνται. Έχει ζωγραφισμένες λεπτομέρειες, όπως ο 

κοντός χιτώνας που φοράει, τα βαμμένα με μαύρο χρώμα μαλλιά 

                                                           
150 Neils J., Oakley H.,2003 οπ.  π.,  σελ. 268. 

Εικόνα 12.  Κούκλα από τερακότα. 
Κόρινθος , αρχές 5ου αι. π.Χ. 
Μητροπολιτικό μουσείο της Νέας 
Υόρκης 

Εικόνα 11. Πήλινο βόδι με ρόδες. Μεσομινωική εποχή 
1900 π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων 
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της, τα χαρακτηριστικά του προσώπου ενώ ακόμη φοράει ένα καπέλο στο κεφάλι. Ο λόγος 

που οι συγκεκριμένες κούκλες είχαν το όνομα νύμφη ή κόρη, τους προσέδιδε έναν συμβολικό 

χαρακτήρα αγνότητας και παρθενίας, γι’ αυτό και δίνονταν ως δώρα στα μικρά κορίτσια.151 

Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτές,  τα κορίτσια έπαιζαν κατεξοχήν παιχνίδια ρόλων, μητέρων, 

μωρών κ.ά. και μιμούνταν έτσι τις μητέρες τους που φρόντιζαν τα βρέφη, εξασκώντας έτσι την 

μελλοντική τους κατάσταση ως μητέρες και σύζυγοι.  

Σε σχέση με τα αγόρια αυτής της ηλικίας παρατηρούμε μια 

προτίμηση σε παιχνίδια που έχουν ρόδες και μοιάζουν με 

άρματα. Το συγκεκριμένο τροχήλατο παιχνίδι ονομαζόταν 

αμαξίς και τα αγόρια συνήθιζαν να ανεβαίνουν πάνω και 

κάποιος άλλος να τα τραβάει .152 Επίσης υπήρχαν και 

ομοιώματα αρμάτων και αμαξιδίων, όπως αυτό στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου του 9ου με 8ου αι. (εικόνα 

13)153, το οποίο είναι κατασκευασμένο από μπρούτζο. 

Αποτελεί μια λεπτομερή απεικόνιση άμαξας, έχοντας δυο 

ρόδες, οι οποίες ενώνονταν μεταξύ τους, ένα κεντρικό 

σημείο στο οποίο κάθεται ο αναβάτης και δυο ζώα που το 

σέρνουν, πιθανώς μουλάρια ή άλογα. Τα παιδιά μέσω αυτού του παιχνιδιού και 

χρησιμοποιώντας πιθανώς κάποιο ειδώλιο ή μικρό ανθρωπάκι ως αναβάτη, αναπαρίσταναν 

την κίνηση των αρμάτων και έτσι εξοικειώνονταν με την μετέπειτα ζωή τους ως άντρες, μιας 

και η οδήγηση της άμαξας ήταν κατεξοχήν αντρική δραστηριότητα.  

 

                                                           
151 Λάζος Χ. Δ., οπ. π.,  σελ. 504-510. 
152 Λάζος Χ. Δ., οπ. π.,  σελ. 150. 
153 Δημοπούλου , Ρεθεμιωτάκη Ν., οπ. π., 376. 

Εικόνα 13.  Χάλκινο ομοίωμα άρματος από το 
Δικταίο Άντρο. 8ος- 7ος αι. π.Χ. Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου 
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Ακόμη, υπήρχαν και παιχνίδια, τα οποία αποτελούσαν 

ομοιώματα ζώων και υποκαθιστούσαν στα μικρά παιδιά τον 

κόσμο των ενηλίκων. Αποτελούσαν μιμητικά παιχνίδια και κατά 

κύριο λόγο αναπαρίσταναν τον ζωικό κόσμο, αλλά και τη σχέση 

του με τους ανθρώπους. Συνήθως τέτοια παιχνίδια είχαν την 

μορφή γουρουνιών, αγελάδων, γαϊδουριών, αλόγων, κατσικιών 

κ.ά. και κατά κύριο λόγο κατασκευάζονταν από πηλό, ξύλο, πανί 

κ.ά.154 Ένα τέτοιο άθυρμα-ομοίωμα συναντάμε στο 

αρχαιολογικό μουσείο Χανίων του 8ου αιώνα π.Χ. (εικόνα 14). 

Απεικονίζει ένα ιπποειδές ζώο, πιθανώς άλογο ή γάιδαρο και 

πάνω του εμφανίζεται ένας αναβάτης. Συχνά εμφανίζονταν 

αναβάτες ή στρατιώτες να καβαλούν τέτοια ζώα, ενώ στην 

παρούσα περίπτωση το γεγονός ότι ο αναβάτης κάθεται στο πλάι, 

μας προϊδεάζει ότι πρόκειται για γυναικεία μορφή και μάλιστα το 

ότι τα χέρια της είναι υψωμένα προς τον ουρανό, μαρτυρεί πιθανώς το ότι προσεύχεται. Αυτό 

σε συνδυασμό με το ότι βρέθηκε σε παιδικό τάφο συμβολίζει πιθανόν την θρησκευτική αλλά 

και τελετουργική υπόσταση του συγκεκριμένου παιχνιδιού, το οποίο μάλλον είχε 

χρησιμοποιηθεί ως τάμα. 

Στην πορεία, συναντάμε ένα πανάρχαιο παιχνίδι, την κούνια, που στην αρχαία Ελλάδα το 

συναντάμε ως αιώρα ή σειρά, και παιζόταν κυρίως από κορίτσια 

και μικρά αγόρια.155 Αν ήταν κατασκευασμένη από σκοινί 

λεγόταν σφενδόνη, ενώ αν είχε μια σανίδα για κάθισμα λεγόταν 

πέταυρον  και τα δύο άκρα της δένονταν σε ένα γερό κλαδί 

δέντρου ή σε κάποια οριζόντια δοκό του σπιτιού. Και αυτό το 

παιχνίδι, ωστόσο, είχε εν μέρει θρησκευτική λειτουργία, καθώς 

συσχετιζόταν με τις λατρευτικές τελετές του Διονύσου, ενώ το 

παραλλήλιζαν με τα σταφύλια που κρέμονται από το κλίμα το 

Φθινόπωρο.156 Τέτοιο εξαιρετικό  και σπάνιο ομοίωμα κούνιας 

βρίσκουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το οποίο 

χρονολογείται από την Μινωική εποχή και συγκεκριμένα το 1500 

                                                           
154 Λάζος Χ. Δ., οπ. π.,  σελ. 400. 
155 Λάζος Χ. Δ., οπ. π.,  σελ. 127. 
156 Λάζος Χ. Δ., οπ. π.,  σελ. 128-132. 

 Εικόνα 14.  Χανιά Γαβαλομούρι ,Πήλινο 
ειδώλιο ανθρώπινης ή θεϊκής μορφής 
καθισμένης σε ζώο, Τέλος 8ου αι. π.Χ., 
Αρχαιολογικό μουσείο Χανίων 

Εικόνα 15. Πήλινο ομοίωμα γυναικείας 
μορφής σε αιώρα. 1500 π.Χ. 
Αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου 
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π.Χ. Η γυναικεία μορφή που απεικονίζεται επιβεβαιώνει την άποψη ότι χρησιμοποιούταν 

κυρίως από κορίτσια ενώ υπάρχει πιθανότητα να αποτελεί και γυναικεία θεότητα. Ωστόσο το 

είδος του φορέματος αλλά και τα στρογγυλεμένα πόδια και χέρια, αλλά και ο τρόπος που 

κάθεται μας δίνει εύκολα την εντύπωση ότι θα μπορούσε να είναι και μικρό κορίτσι. Η μορφή 

εδώ, λοιπόν, κάθεται πάνω σε σανίδι, άρα το είδος της κούνιας είναι πέταυρον, ενώ τα σκοινιά 

είναι δεμένα πιθανώς σε δυο δοκούς. Ωστόσο, η ύπαρξη των πουλιών και η ιερή λειτουργία 

τους κατά τα Μινωικά χρόνια επιβεβαιώνει την άποψη περί θεϊκής μορφής.  

Συνεχίζοντας σε αυτή την ηλικία συναντάμε και τα ομαδικά 

παιχνίδια τα οποία παίζονται τόσο από κορίτσια όσο και από 

αγόρια. Ένα τέτοιο παράδειγμα  παιχνιδιού  είναι ο εφεδρισμός, 

ο οποίος με μερικές παραλλαγές παίζεται έως και σήμερα (π.χ. 

μακριά γαϊδούρα). Μια ομάδα παιδιών, λοιπόν, δημιουργούσε 

ζεύγη και τοποθετούσε σε απόσταση έναν λίθο που ονομάζεται 

δίορος. Έπειτα, έπρεπε να χτυπήσουν αυτό το λίθο με κάποια 

πέτρα ή κάποιο άλλο αντικείμενο. Όποιος αστοχούσε έπρεπε 

να υποστεί εφεδρισμό, δηλαδή να ανέβει στους ώμους του ο 

άλλος παίχτης  από το ζευγάρι του. Ο παίκτης που ανέβαινε 

στους ώμους του φίλου του ονομαζόταν εφεδριστήρ και 

αποτελούσε τον νικητή. Έτσι. ο ένας πάνω στον άλλο έπρεπε 

να τρέξουν ως τον λίθο με τον εφεδριστήρα να κλείνει τα μάτια 

του ηττημένου.157Το παιχνίδι πρέπει να ήταν αρκετά διασκεδαστικό και επιτρεπόταν τα 

ζευγάρια να είναι του ίδιου φύλου και ποτέ το αντίθετο και αυτό είναι λογικό αν σκεφτεί κανείς 

ότι τα μικρά κορίτσια δεν επιτρεπόταν να έρχονται σε στενή επαφή με αγόρια.158 Αυτό το 

παιχνίδι μας παρουσιάζει και το επόμενο έκθεμα της ελληνιστικής περιόδου  από το 

Μητροπολιτικό μουσείο της Νέας Υόρκης159, στο οποίο απεικονίζονται δυο κορίτσια της 

πρώιμης ή και της ύστερης παιδικής ηλικίας το ένα πάνω στο άλλο.  Και τα δύο κορίτσια εδώ 

φορούν χιτώνες και έχουν πλεξίδες, πράγμα που μαρτυρεί την ηλικία τους,  ενώ το γεγονός ότι  

η μια φοράει στέμμα και η άλλη ένα στεφάνι από λουλούδια μαρτυρεί την κοινωνική τους 

τάξη. Φαίνεται από τις εκφράσεις του προσώπου τους ότι το διασκεδάζουν, ενώ ακόμη το 

                                                           
157 Λάζος Χ. Δ., οπ. π.,  σελ. 262. 
158 Λάζος Χ. Δ., οπ. π.,  σελ. 265. 
159 Neils J., Oakley H.,2003 οπ.  π.,  275. 

Εικόνα 26.  Πήλινη σύνθεση από 
τερακότα δυο κοριτσιών που παίζουν 
εφεδρισμό. 300 π. Χ.             
Μητροπολιτικό μουσείο Νέας Υόρκης 
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γεγονός ότι είναι και τα δυο κορίτσια επιβεβαιώνει την παραπάνω άποψη ότι ποτέ δεν 

δημιουργούταν ζευγάρι μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.  

Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και ένα δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι, τον 

αστραγαλισμό, ο οποίος παιζόταν με κόκκαλα ζώων, τους αστραγάλους,  οι οποίοι αποτελούν 

ένα από τα πιο παλιά παιχνίδια καθώς εμφανίστηκαν ήδη από την Νεολιθική εποχή. Ειδικότερα 

οι αστράγαλοι αποτελούσαν το ταρσικό οστό των προβάτων πάνω στο οποίο στηριζόταν η 

κνήμη και η περόνη, ενώ προερχόταν εξίσου από κατσίκι, αρνί, ελάφι και αγελάδα.160 Το ότι 

υπήρχαν σε τέτοιο μεγάλο βαθμό είναι αυτονόητο, αν σκεφτούμε ότι δεν ήταν κάτι που 

χρειαζόταν να φτιαχτεί και το έβρισκαν παντού, οπότε ακόμη και τα πιο φτωχά παιδιά είχαν 

στην κατοχή τους αστραγάλους. Αποτελούσαν ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών, 

γι’ αυτό και έχουν βρεθεί αναρίθμητοι αστράγαλοι θαμμένοι κοντά σε ιερά, ως αφιερώματα 

των παιχνιδιών στους θεούς, όπως είδαμε και παραπάνω. Το παιχνίδι, λοιπόν, που έπαιζαν με 

αυτούς, δηλαδή ο αστραγαλισμός,  αποτελεί ένα επιτραπέζιο ή και επιδαπέδιο παιχνίδι, όπου 

τους πετούσαν ανα δυο κάτω και ανάλογα με τις πλευρές 

που στέκονταν, έβγαινε ένας νικητής και ένας χαμένος. 

Μοιάζουν πολύ με τα σημερινά ζάρια καθώς 

χρησιμοποιούνταν και σε άλλα παρόμοια παιχνίδια, ενώ 

έχουμε αναφορές ότι τα χρησιμοποιούσαν οι ενήλικες και 

σε παιχνίδια τύχης. Από αυτό και από τον αυξημένο 

αριθμό που έχει βρεθεί καταλαβαίνουμε ότι δεν παίζονταν 

μόνο από παιδιά αλλά και από ενήλικες σε όλο το 

διάστημα της ζωής τους.161  Τέτοια είδη αστραγάλων 

συναντάμε στα περισσότερα μουσεία. Εδώ (εικόνα 17) 

έχουμε ένα δείγμα αστραγάλων162 από διάφορα ζώα και 

σε διάφορα μεγέθη. Βλέπουμε ότι η κάθε τους πλευρά είναι διαφορετική, ενώ τα διαφορετικά 

μεγέθη μπορεί να χρησίμευαν σε διάφορα παιχνίδια.  Το γεγονός ότι έχουν διαφορετικά 

χρώματα μαρτυρεί το ότι τους έβαφαν, πιθανώς για να τους χρησιμοποιήσουν με 

συγκεκριμένους τρόπους στο παιχνίδι τους, ωστόσο δεν απουσίαζαν και οι αστράγαλοι, οι 

οποίοι κατά τους μετέπειτα αιώνες και κυρίως κατά τα ελληνιστικά χρόνια εμφανίζονταν 

χαραγμένοι με γράμματα και διάφορα άλλα σχήματα. 

                                                           
160 Λάζος Χ. Δ., οπ. π.,  σελ. 174-175. 
161 Λάζος Χ. Δ., οπ. π.,  σελ. 190. 
162 Neils J., Oakley H.,2003 οπ.  π.,  σελ. 279. 

Εικόνα 37. Αστράγαλοι Μουσείο Τέχνης και 
Αρχαιολογίας . Κολούμπια, Η.Π.Α. 
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Τέλος, ένα σχετικό εύρημα συναντάμε στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (εικόνα 18), που 

απεικονίζει ένα παιδί, χωρίς όμως να προσδιορίζεται 

το φύλο του, το οποίο κάθεται στο πάτωμα και παίζει 

με τους αστραγάλους, τους οποίους κρατάει στο χέρι 

του. Από το σώμα του παιδιού και το γεγονός ότι είναι 

στρογγυλεμένο και γυμνό, μπορούμε να καταλάβουμε 

ότι πρόκειται για μικρό παιδί περίπου τριών με 

τεσσάρων χρονών και αυτό αποδεικνύει την 

προηγούμενη άποψη, ότι από πολύ μικρά τα παιδιά 

έπαιζαν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η στάση του 

σώματος του μας φανερώνει τον τρόπο που παιζόταν ο 

αστραγαλισμός, δηλαδή έπρεπε να κάθονται σε μια επίπεδη επιφάνεια –στην παρούσα 

περίπτωση μάλλον στο πάτωμα- και κρατώντας μέσα στην παλάμη τους αστραγάλους να τους 

ρίξουν κάτω έτσι ώστε να φανερωθεί το αποτέλεσμα ανάλογα με την πλευρά πάνω στην οποία 

θα προσγειώνονταν. Έτσι, το συγκεκριμένο έκθεμα αποτελεί γνήσια απεικόνιση του 

παιχνιδιού και απόδειξη ότι όντως ήταν ένα πολύ αγαπητό παιχνίδι σε όλες τις ηλικίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18.  Μαρμάρινο αγαλματίδιο αγοριού. 
Λισσός, Ελληνιστική περίοδος. Αρχαιολογικό 
μουσείο Χανίων 
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5. Ο θάνατος των παιδιών στην αρχαιότητα 
 

Όπως τονίσαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, κατά την παιδική και ιδιαίτερα την βρεφική 

ηλικία υπήρχε μεγάλη θνησιμότητα, ενώ το γεγονός ότι όλα αυτά τα παιχνίδια και αγαλματίδια 

παιδιών ήταν θαμμένα στους τάφους τους μας δίνει να καταλάβουμε τον πόνο και τον θρήνο 

των γονέων για τον χαμό τους.  Από την βρεφική κιόλας ηλικία μόλις το ένα από τα τρία μωρά 

επιβίωνε και μισά από αυτά κατάφερναν να φτάσουν μέχρι την ενηλικίωση, ενώ πολύ 

συνηθισμένος ήταν και ο θάνατος της μητέρας κατά την γέννα.163 Ο λόγοι, λοιπόν, ήταν η 

έλλειψη υγιεινής, ιατρικής περίθαλψης και σωστής διατροφής αλλά και οι αρρώστιες που 

ακολουθούσαν όπως πυρετός,  (τύφος, ελονοσία κ.ά.) πνευμονικά οιδήματα (πνευμονία, 

φυματίωση), δυσεντερίες, χολέρα, τέτανος, σκορβούτο, λύσσα και πολλά άλλα.  Όσο πιο μικρό 

λοιπόν ήταν το παιδί, τόσο πιο επικίνδυνο ήταν να εκτεθεί σε τέτοιες αρρώστιες και να νοσήσει 

σοβαρά.164  

Ωστόσο, ένας ακόμη λόγος αυτής της μεγάλης θνησιμότητας ήταν και η παράδοση της ηθικά 

αποδεκτής βρεφοκτονίας που ασκούσαν κάποιες κοινωνίες ανάλογα με τις περιστάσεις, όπως 

συνέβαινε στην Αθήνα και τη Σπάρτη.  Αυτή η πρακτική θεωρούνταν απαραίτητη σε 

περίπτωση οικονομικών προβλημάτων, ενώ τα μωρά κορίτσια είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες 

να μην ζήσουν λόγω του ότι έπρεπε οι γονείς να τους δώσουν μια αξιόλογη προίκα. Η 

διαδικασία λάμβανε χώρα τις πρώτες μέρες της ζωής του βρέφους, πριν ακόμη προλάβει να 

αναγνωριστεί από τον οίκο και τον πατέρα του.  Οι γονείς φυσικά και νοιάζονταν για τα 

νεογέννητα τους, και η πράξη αυτή δεν τους ήταν εύκολη σε καμία περίπτωση, ωστόσο 

αποτελούσε μια ανάγκη της εποχής και η κοινωνία ήταν εξοικειωμένη με αυτήν.165 Υπήρχε 

ακόμη και η πεποίθηση, κυρίως στους ελληνικούς μύθους, ότι κάποια βρέφη έπρεπε να 

σκοτωθούν λόγω κάποιου χρησμού που αποκάλυπτε ότι μεγαλώνοντας είτε θα σκότωναν τους 

γονείς του είτε θα έκαναν μεγάλο κακό. Τέτοιο παράδειγμα μύθου αποτελεί ο Οιδίποδας του 

Σοφοκλή, ο οποίος μεγαλώνοντας και μην γνωρίζοντας ποιος είναι ο πατέρας του, τον 

σκοτώνει και έπειτα παντρεύεται την μητέρα του και αποκτούν μαζί παιδιά ενώ τραγικό τέλος 

τον βρίσκει όταν πλέον καταλαβαίνει τι έχει κάνει.166 

                                                           
163 Neils J., Oakley H.,2003 οπ. π., σελ. 163. 
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Σημαντικό στοιχείο εδώ αποτελεί το γεγονός, ότι τόσο οι ενήλικες όσο και τα ίδια τα παιδιά 

ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένα με τον θάνατο και τις τελετές που τον ακολουθούσαν σε αντίθεση 

με τα σημερινά. Επίσης η αγνή τους φύση τα καθιστούσε κατάλληλα για να συνοδεύουν 

τελετές, όπως είδαμε και παραπάνω και ιδιαίτερα νεκρικές. Συμμετείχαν τόσο στην διαδικασία 

της προθέσεως (προετοιμασία του νεκρού στο σπίτι), αλλά και της εκφοράς (διαδρομή  προς 

τον τάφο) του νεκρού.167  

Αλλά ας επιστρέψουμε στους θανάτους των ίδιων των παιδιών. Το γεγονός ότι έχουν βρεθεί 

αναρίθμητες νεκρικές στήλες, αναθήματα και αγαλματίδια φανερώνει αυτό ακριβώς το 

ενδιαφέρον και τη φροντίδα τους  για τα παιδιά τους. Ήθελαν να νιώθουν ότι το παιδί τους 

είναι χαρούμενο ακόμη και στον Κάτω Κόσμο, γι’ αυτό φρόντιζαν να το θάβουν με όλα τα 

απαραίτητα εφόδια γι’ αυτό και κατά κύριο λόγο τα παιχνίδια του. Έδιναν ιδιαίτερη προσοχή, 

λοιπόν, στους καλλιτέχνες και στους μάστορες που αναλάμβαναν την ταφή και την δημιουργία 

νεκρικών αγαλμάτων και στηλών κατά την Ελληνιστική περίοδο. Ήθελαν η απεικόνιση του 

παιδιού τους να είναι όσο πιο ρεαλιστική γινόταν και οι 

εκφράσεις του να γεννούν συναισθήματα, άλλοτε χαράς για να 

δείξουν ότι ακόμη κι αν πέθανε είναι χαρούμενο στον Κάτω 

Κόσμο και άλλοτε λύπης γιατί αποχωρίστηκε την αγαπημένη 

του οικογένεια. Ωστόσο, οι εμφανίσεις παιδιών της παιδικής 

ηλικίας είναι περισσότερες από αυτές των βρεφών. Συνήθως 

τα βρέφη εμφανίζονται παρέα με τις μητέρες τους, πράγμα που 

μαρτυρά τον πιθανό θάνατο και των δύο κατά τη γέννα.168 

Μια τέτοια νεκρική στήλη συναντάμε στην εικόνα 19,169 στην 

οποία απεικονίζεται ένα νεαρό κορίτσι γύρω στα εξι με οκτώ 

χρονών που κρατάει στο ένα της χέρι ένα πουλί και στο άλλο 

μια κούκλα, ενώ δίπλα της εμφανίζεται ένα μικρό σκυλί, 

πιθανόν το κατοικίδιο της. Το ότι γυρνάει στα πλάγια και 

κοιτάει χαμογελαστή αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό μοτίβο 

των στηλών εκείνης της περιόδου.170 Κοιτώντας το κάποιος, 

μπορεί να καταλάβει την ιερή σημασία του πουλιού εδώ, ενώ 

                                                           
167 Grubbs J. E., Parkin T., οπ. π., σελ. 220. 
168 Neils J., Oakley H.,2003 οπ. π., σελ. 191. 
169 Neils J., Oakley H.,2003 οπ. π., σελ. 307. 
170 Neils J., Oakley H.,2003 οπ. π., σελ. 307. 

Εικόνα 19.  Μαρμάρινη νεκρική στήλη. Harvard 
University Art Museums, Cambridge. 340 π.Χ. 
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το γεγονός ότι κοιτάζει προς το σκύλο αποδεικνύει μάλλον ότι τον αποχαιρετάει. Η κούκλα 

στο χέρι επιβεβαιώνει τις παραπάνω απόψεις, ότι έθαβαν, δηλαδή, τα παιδιά μαζί με τα 

παιχνίδια τους, οπότε και εδώ το κορίτσι κατευθύνεται προς τον Κάτω Κόσμο μαζί με την 

κούκλα της. Εκτός από αυτά, βλέπουμε εδώ ευδιάκριτα όλα τα χαρακτηριστικά του κοριτσιού 

και καταλαβαίνουμε την σημασία που έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες στην προσεκτική απεικόνιση 

των νεκρών παιδιών τους. Η έκφραση του προσώπου της και η γαλήνη που αποπνέει δείχνει 

ίσως ότι δεν λυπάται που πάει στον Κάτω Κόσμο, αντίθετα αποχαιρετάει με ηρεμία τον 

αγαπημένο της σκύλο, ο οποίος από την στάση του δείχνει ότι την αγαπάει και ότι μάλλον θα 

του λείψει. 

Οι περισσότεροι παιδικοί τάφοι που έχουν βρεθεί, λοιπόν, είναι γεμάτοι με παιδικά παιχνίδια 

ενώ οι στήλες επίσης παρουσιάζουν τα παιδιά κυρίως να παίζουν και να είναι χαρούμενα. 

Αυτές οι σκηνές χαράς και παιχνιδιού, μας δίνουν να καταλάβουμε ότι οι γονείς προσπαθούσαν 

να κρατήσουν στην μνήμη τους τις ευχάριστες στιγμές του παιδιού, ενώ ακόμη μετέδιδαν έτσι 

και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους, ότι το παιδί θα συνεχίσει να ζει ευχάριστα και να παίζει 

και στον Κάτω Κόσμο. Και αυτές οι συγκινητικές απεικονίσεις -οι οποίες δεν έχουν εμφανιστεί 

σε κανένα άλλο πολιτισμό σε τέτοιο μεγάλο βαθμό- των παιδιών που μεταδίδουν τη στοργή 

και την φροντίδα των γονέων τους είναι που καθιστά τους αρχαίους Έλληνες έναν από τους 

πιο συναισθηματικούς και δεμένους λαούς με τα παιδιά τους.171 

 

5.1. Έθιμα ταφής των παιδιών στην αρχαιότητα 
 

Ας επικεντρωθούμε τώρα στα έθιμα που ακολουθούνταν, αλλά και την διαδικασία της ταφής  

των παιδιών. Η ταφή ενός παιδιού δεν ήταν τόσο μεγαλοπρεπής και δεν έδιναν ιδιαίτερη τιμή 

και σημασία όσο έδιναν στην ταφή των ενηλίκων. Ακόμη ανάλογα με την ηλικία  του 

αποθανόντος παιδιού και την διάθεση και οικονομική κατάσταση της οικογένειας υπήρχαν 

διαφοροποιήσεις στις τελετές, όπως την απλή ταφή ή την ύπαρξη ή όχι τελετής κ.ά. Αυτό 

βέβαια ήταν λογικό, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που πέθαιναν ήταν βρέφη, 

οπότε επόμενο είναι όσο πιο μικρό ήταν το παιδί τόσο πιο λίγες τιμές να ακολουθούσαν την 

ταφή του, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και εξαιρέσεις.172 
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Η κηδεία τελούνταν από μέλη της οικογένειας και όχι από κάποιον ιερέα όπως γίνεται σήμερα, 

ενώ ακόμη οι γυναίκες του σπιτιού και κυρίως οι μεγαλύτερες καθάριζαν και περιποιόντουσαν 

το σώμα πριν την ταφή στο σπίτι. Ειδικότερα, αφού έκλειναν τα μάτια, έπλεναν το σώμα, το 

άλειφαν με λάδι και άρωμα και έπειτα το έντυναν. Στην συνέχεια, το τύλιγαν με ένα ύφασμα, 

το ένδυμα  και το ξάπλωναν σε μια κλίνη  ενώ το σκέπαζαν με το επίβλημα, ένα απαλό ύφασμα. 

Έπειτα τοποθετούσαν γύρω του μαξιλάρια, και κάποιο υποστήριγμα στο σαγόνι για να μην 

ανοίγει το στόμα του νεκρού. Κλαδιά από δέντρα τοποθετούνταν γύρω από το κρεβάτι του 

νεκρού παιδιού, αλλά και σε όλο το υπόλοιπο σπίτι, ενώ ακόμη τοποθετούσαν ληκύθους, 

αγγεία με άρωμα ή λάδι κοντά του.173 

Στη συνέχεια, ακολουθούσε η διαδικασία της προθέσεως, όπου οι συγγενείς και οι κοντινοί 

άνθρωποι του αποθανόντος παιδιού έρχονταν να το αποχαιρετήσουν. Μετά, ακολουθούσε η 

ώρα της ταφής και η διαδικασία της εκφοράς για την οποία έχουμε αναφορές κιόλας από την 

Αρχαϊκή αλλά και την Γεωμετρική εποχή.174  Αφού, λοιπόν, το πτώμα έφτανε στον τάφο 

συνήθιζαν να καίνε τα σώματα των παιδιών, όπως ακριβώς έκαναν και με τους ενήλικες. 

Ωστόσο, επειδή τα κόκκαλα τους –και ιδιαίτερα στις πιο μικρές ηλικίες- ήταν μαλακά, 

καταστρέφονταν τελείως από την φωτιά, με αποτέλεσμα να μην μένει κανένα αποδεικτικό 

στοιχείο.175 

  Συνήθως κατά την ταφή τοποθετούσαν το σώμα του βρέφους σε μεγάλα αγγεία με τους 

αμφορείς και τους πίθους να είναι τα πιο συνηθισμένα ενώ η διαδικασία ονομαζόταν 

εγχυτρισμός. Τα παιδιά ηλικίας ενός έως τριών ετών τοποθετούνταν σε λάρνακες από πηλό,  

ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά τα έβαζαν σε μεγάλα κοφίνια.176 Δεν υπάρχουν, ωστόσο, 

πληροφορίες για το πού και πότε γινόταν αυτό ακριβώς, το σίγουρο βέβαια είναι ότι ανά εποχή 

και τόπο οι διαδικασίες είχαν μικρές παραλλαγές, όπως γίνεται εξάλλου και σήμερα. 

Το μέρος που τα έθαβαν ήταν συνήθως μαζί με τους αποθανόντες γονείς τους, κάτω από το 

σπίτι τους ή και σε κάποιο νεκροταφείο ενώ ακόμη έχουμε αναφορές για την ύπαρξη 

νεκροταφείων ειδικά για παιδιά.177 Κατά την Γεωμετρική και Αρχαϊκή εποχή τα παιδιά 

θάβονταν κοντά σε νεκροταφεία ανδρών ενώ αργότερα κατά την Κλασσική περίοδο κοντά σε 
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νεκροταφεία γυναικών. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι σταδιακά και ανά τους αιώνες 

η αίσθηση ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη επαφή και αγάπη για τα παιδιά τους αυξανόταν.178 

Μαζί με τα παιδιά, όπως είδαμε και παραπάνω, έθαβαν και τα αγαπημένα τους αντικείμενα, 

όπως τις περισσότερες φορές και  εάν ήταν σε βρεφική ηλικία τοποθετούσαν μαζί τα 

μπουκάλια τους που έπιναν το γάλα, τις κουδουνίστρες τους αλλά και διάφορα άλλα παιχνίδια 

τους.179 Στην Αθήνα κατά την Ελληνιστική περίοδο εάν ένα παιδί πέθαινε πριν την ηλικία των 

τριών, και δεν είχε προλάβει να συμμετέχει στα Ανθεστήρια και συγκεκριμένα στην τελετή 

Χόες, έθαβαν μαζί με το παιδί έναν μικρό χού για να συμβολίσουν έτσι την χαρά των παιδιών, 

ακόμη κι αν βρίσκονταν στον Κάτω κόσμο. Στους τάφους των πιο πλούσιων παιδιών συναντά 

κανείς επίσης κοσμήματα αλλά και αντικείμενα φτιαγμένα από πολύτιμα υλικά.180 

Ακόμη, δεν έχουμε επίγνωση του αν έλεγαν κάποιο επικήδειο λόγο, αλλά αυτό που γνωρίζουμε 

είναι ότι πρόσφεραν σαν σπονδές κάποια είδη φαγητών όπως φρούτα ή αυγά αλλά και κάποια 

ζώα τα οποία μαγείρευαν και έτρωγαν μετά την τελετή. Μετά την κηδεία, η επίσκεψη στον 

τάφο ήταν επιτακτική κάποιες συγκεκριμένες μέρες μετά την ταφή, αλλά και μετέπειτα όποτε 

είχαν την ανάγκη. Τέλος,  θεωρούσαν ότι ,όπως οι ενήλικες, έτσι και τα παιδιά μετά το θάνατο 

τους πήγαιναν στον Κάτω Κόσμο. Εκεί τους οδηγούσε, μέσω του ποταμού Αχέροντα, ο 

ψυχοπομπός Ερμής και το τελικό στάδιο της ψυχής τους ήταν όταν έφταναν στο βασίλειο του 

Άδη.181 

                                                           
178 Neils J., Oakley H.,2003 οπ. π., σελ. 178. 
179 Beaumont L. A., οπ. π., σελ. 89. 
180 Neils J., Oakley H.,2003 οπ. π., σελ. 176. 
181 Neils J., Oakley H.,2003 οπ. π., σελ. 173. 
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Μια τέτοια συγκινητική 

παράσταση συναντάμε σε μια 

λήκυθο στις εικόνες 20α και 

20β.182 Ειδικότερα βλέπουμε 

ένα γυμνό αγόρι (εικόνα 20β), 

το οποίο στέκεται σε έναν 

βράχο και κρατάει ένα μικρό 

τροχοφόρο παιχνίδι, οπότε 

εικάζουμε ότι βρίσκεται σε 

ηλικία μεταξύ τριών και πέντε 

ετών. Το χέρι του αγοριού 

είναι στραμμένο προς την 

μητέρα του, η οποία το κοιτά 

χωρίς να αποκαλύπτει κάποιο 

συναίσθημα η έκφραση της. 

Το γεγονός ότι έχει 

στραμμένο το χέρι του με 

αυτόν τον τρόπο μαρτυρεί ότι 

αποχαιρετάει την μητέρα τους, ενώ το ότι  το σώμα του είναι 

στραμμένο από την άλλη πλευρά από εκεί που βρίσκεται το καράβι του Χάροντα, δηλαδή, 

(εικόνα 20α), μας δίνει να καταλάβουμε ότι κατευθύνεται προς αυτόν. Από την άλλη, ο Χάρος 

φαίνεται να περιμένει πάνω στο καράβι υπομονετικά, ωστόσο το σηκωμένο χέρι του 

υποδεικνύει ότι είναι ώρα να αναχωρήσουν. Τέλος, η γαλήνια  αυτή έκφραση του προσώπου 

του δείχνει ότι συμπονάει το αγόρι, το οποίο θέλει να αποχαιρετήσει τη μητέρα του.183 Από 

την συγκεκριμένη παράσταση μπορεί να καταλάβει κανείς το πένθος και την λύπη των γονιών 

–και ειδικά της μητέρας- για τον χαμό των μικρών παιδιών τους, ενώ αυτό ακριβώς είναι και 

το συναίσθημα που μεταδίδει στον παρατηρητή: την συγκίνηση και την δυσκολία του 

αποχωρισμού μιας μητέρας από το παιδί της. 

 

 

                                                           
182 Neils J., Oakley H.,2003 οπ. π., σελ. 300. 
183 Neils J., Oakley H.,2003 οπ. π., σελ. 300. 

Εικόνα 20α.  Λήκυθος. The Metropolitan 
Museum of Art. Νέα Υόρκη . 3430 π.X. 

Εικόνα 20 β. 
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6. Σχεδιασμός Project και Μουσειακού Προγράμματος, για τη 

διδασκαλία του παρελθόντος: 

 «Ας παίξουμε στον χρόνο με το Φρίξο και την Κυβέλη» 

 
Το συγκεκριμένο  Project για το νηπιαγωγείο, αλλά και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει 

δημιουργηθεί για μαθητές Νηπιαγωγείου, και αποτελεί έναν πιλοτικό σχεδιασμό. Δυστυχώς 

την φετινή χρονιά δεν υπήρχε η δυνατότητα υλοποίησης του, ωστόσο ευελπιστούμε σε μια 

μελλοντική χρήση του. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε με βάση το αφήγημα και τα ιστορικά στοιχεία 

τα οποία προηγήθηκαν,  και έχει τρία σκέλη, έτσι ακριβώς όπως επιτάσσει η οργάνωση ενός 

ολοκληρωμένου project με γνώμονα βέβαια, την εκμάθηση της ιστορίας.184 Το πρόγραμμα, 

λοιπόν αυτό, είναι σχεδιασμένο και οργανωμένο σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο 185 και βασίζεται στην αρχή της Διαθεματικότητας. 

Αρχικά, έχουμε την επιλογή του θέματος και κάποιες πρωταρχικές δραστηριότητες, οι οποίες 

ξεκινούν με την εκμάθηση της έννοιας του χρόνου, της διαδοχής και της αλλαγής και 

καταλήγουν στην παιδική ηλικία στην αρχαιότητα. Έπειτα έχουμε την εφαρμογή του 

προγράμματος στο μουσείο και έπειτα, ακολουθεί η φάση της αξιολόγησης με σχετικές 

δραστηριότητες στο σχολείο. Σημαντικό και καθοδηγητικό ρόλο παίζουν οι ήρωες «Φρίξος 

και Κυβέλη», δυο δίδυμα αδέρφια από την  Αθήνα του 5ου αι. π. Χ.,  που αποτελούν την 

αφορμή για τις δραστηριότητες μας. Αποτελούν δυο ήρωες τους οποίους δημιούργησα εγώ, 

για να προκαλέσω έτσι το ενδιαφέρον των παιδιών και με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα μας  

έχει μια συνοχή και μια ομοιομορφία. 

Ειδικότερα, για να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα, ανάγκη είναι να 

δημιουργηθεί μια διασκευή των ιστορικών στοιχείων που προηγήθηκαν, σε μορφή παιδικού 

αφηγήματος. Έτσι, με τρόπο ευχάριστο και ενδιαφέροντα για τα παιδιά, θα καταφέρουμε να 

τους μεταδώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία των ιστορικών πηγών μας και να τα φέρουμε σε 

επαφή με την παιδική ηλικία στην αρχαιότητα. Βεβαίως, όπως προαναφέραμε και όπως 

φαίνεται και παρακάτω, για να επιτύχει ένα τέτοιο πρόγραμμα και για να καταφέρουν τα παιδιά 

                                                           
184 Άλκηστις, οπ. π., σελ. 37- 75. 
185 Υπουργική Απόφαση Γ2/21072β (Φεκ 304/τ. Β’/13-3-2003.) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. 
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να δομήσουν τα ίδια τη γνώση, απαραίτητη είναι η χρήση της κονστρουκτιβιστικής μεθόδου. 

Χρησιμοποιώντας ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και αντλώντας πληροφορίες από τα βιώματα και 

τις μνήμες των παιδιών, οδηγούμαστε σταδιακά στην γνωριμία με το ιστορικό παρελθόν. Τα 

παιδιά, λοιπόν, θα κατακτήσουν την γνώση, συνδυάζοντας το προσωπικό τους περιβάλλον 

(εμπειρίες και γνώσεις), με το κοινωνικό (την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και την 

συνεργασία), αλλά και το φυσικό (το χώρο και την ατμόσφαιρα του μουσείου).186 Θα 

προσπαθήσουμε λοιπόν, πέρα από την έξαρση του ενδιαφέροντος τους, να τα κάνουμε να 

κατακτήσουν τη γνώση μέσω των συναισθημάτων αλλά και των αισθήσεων τους.   

Αφού μιλήσαμε για την μεθοδολογία του προγράμματος, ας περάσουμε στην στοχοθεσία. 

Γενικότερος στόχος, λοιπόν, του συγκεκριμένου προγράμματος είναι αξιοποιώντας τα 

ιστορικά μας δεδομένα: α) να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια του ιστορικού χρόνου, και 

να δούμε β)πώς τα παιδιά μέσω αυτού του σχεδιασμού θα μάθουν αρχικά να προσεγγίζουν τα 

ευρήματα μιας άλλης εποχής -μέσα σε ένα μουσειακό περιβάλλον-  και έπειτα μέσω αυτών να 

γνωρίσουν την ζωή των παιδιών στην αρχαία Ελλάδα. Ακόμη, είναι σημαντικό να σημειωθεί 

ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επειδή αποτελεί Project δεν έχει χρονικό περιθώριο, καθώς 

ανάλογα με την σχολική ομάδα και τις συνθήκες της εκάστοτε σχολικής τάξης αυτό μπορεί αν 

διαφέρει. Ιδανικά, λοιπόν, ο χρόνος πρέπει να είναι όσος χρειάζεται η εκάστοτε τάξη για να 

μπορέσει να αντιληφθεί πλήρως το συγκεκριμένο θέμα.  

Έτσι, μερικές μέρες πριν τον σχεδιασμό του προγράμματος, επισκέφθηκα το αρχαιολογικό 

μουσείο Χανίων όπου αφού έλαβα την απαραίτητη έγκριση από την Εφορία Αρχαιοτήτων, 

φωτογράφησα τα σχετικά εκθέματα- τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του 

ιστορικού αφηγήματος παραπάνω- . Έπειτα με την βοήθεια των φωτογραφιών οργάνωσα και 

δόμησα τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

                                                           
186 Κακούρου- Χρόνη Γ., οπ. π., σελ. 51. 
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Πριν ξεκινήσουμε, να τονίσουμε ότι οι εργασίες των παιδιών, σε όλη τη διάρκεια του Project 

θα συλλέγονται και θα εκτίθεται στην τάξη για μελλοντική χρήση τους. Επίσης -έπειτα φυσικά 

από άδεια των γονέων- σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος βγάζουμε φωτογραφίες αλλά 

και βίντεο με σκοπό την χρήση τους κατά την διαδικασία αξιολόγησης. 

 

Α) 1η φάση : Προσέγγιση του ιστορικού χρόνου και διερεύνηση της παιδικής 

ηλικίας στην αρχαιότητα 

Στην συγκεκριμένη πρώτη φάση ξεκινάμε με δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν την έννοια 

του παρελθοντικού χρόνου, της αλλαγής, της διαδοχής και της χρονολόγησης με βάση τα 

βιώματα των παιδιών και στην συνέχεια προχωράμε στην διερεύνηση της παιδικής ηλικίας 

στην αρχαιότητα, ενώ παράλληλα εμπλουτίζουμε τις αρχικές χρονικές γνώσεις μας. 

1) Δραστηριότητες που σχετίζονται με την έννοια του χρόνου 

 Συζήτηση για τον χρόνο και πώς δομείται μια ημέρα των παιδιών: Συζητάμε με τα 

παιδιά πώς περνάμε τις μέρες μας συνήθως, τι κάνουμε το πρωί, το μεσημέρι δίνοντας 

έμφαση στο «τι γίνεται μετά/πριν από τι» π.χ. Το πρωί πάμε σχολείο, μετά τρώμε, μετά 

κοιμόμαστε κ.τ.λ. 

 Σειροθέτηση φωτογραφιών με τις δραστηριότητες των παιδιών (π.χ. εικόνα που δείχνει 

το σχολείο, το φαγητό, τον ύπνο, το παιχνίδι κ.τ.λ.) 

 Διήγηση βιωμάτων των παιδιών σε σχέση με το χρόνο: Τους ζητάμε να αναπολήσουν 

διάφορες εμπειρίες τους και να μας τις διηγηθούν, τονίζοντας χρονικές λέξεις (όπως 

πριν, μετά κ.ά.) και έννοιες (όπως σήμερα, αύριο, του χρόνου κ.ά.). 

 Δημιουργία ιστοριογραμμής και τοποθέτησης πάνω τους γεγονότα από τις ζωές των 

παιδιών. Ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν παραστάσεις από τις ζωές τους και 

σημαντικά γεγονότα, όπως γέννηση, βάπτιση, κάποια γενέθλια κ.α. και τα βάζουμε 

πάνω στην ιστοριογραμμή με αφετηρία την σημερινή ημέρα και προχωρώντας προς τα 

πίσω.187  

 Ατομική εργασία των παιδιών τα οποία τοποθετούν μόνα τους φωτογραφίες από τη 

ζωή τους –που μας έχουν φέρει- με χρονολογική σειρά, κάθετα πάνω σε μια κορδέλα 

 Συζήτηση για περαιτέρω γεγονότα που έγιναν πιο παλιά, όπως την ζωή των παππούδων 

τους αλλά και γεγονότα που ήδη γνωρίζουν τα παιδιά όπως τους πολέμους του ’40 και 

                                                           
187 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 61. 
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του ΄21 αλλά και άλλες σχολικές επετείους που πιθανώς γνωρίζουν φτάνοντας στο 

σημείο 0 και στην γέννηση του Χριστού. Τα τοποθετούμε επίσης χρονικά πάνω στην 

ιστοριογραμμή, τονίζοντας τι έγινε πριν από τι, π.χ. ο πόλεμος του ΄40 έγινε πριν 

γεννηθούν οι παππούδες σας, και πριν από αυτόν έγινε η επανάσταση του ’21 κ.ο.κ.  

 Σειροθέτηση των ιστορικών γεγονότων από τα παιδιά ατομικά για να δούμε ότι όλοι 

το έχουν κατανοήσει. 

 Θεατρικό παιχνίδι που αναπαριστά όλα αυτά τα γεγονότα ξεκινώντας από την 

σημερινή ημέρα και καταλήγοντας σταδιακά στην γέννηση του Χριστού- στην οποία 

έχουμε φτάσει μέχρι τώρα-, με τη χρήση υφασμάτων, κρουστών οργάνων και άλλων 

αντικειμένων που επιδεικνύουν τα παιδιά. 

 Δημιουργία γωνιάς του χρόνου, με φωτογραφίες που έχουν φέρει τα παιδιά από 

γεγονότα της ζωής τους, φωτογραφίες από σημαντικά ιστορικά γεγονότα, ρολόγια, 

κλεψύδρες, μεγεθυντικό φακό, βιβλία που μιλούν για τα γεγονότα αυτά της ιστορίας 

κ.ά. 

 

Στόχοι:      

- Να συσχετίσουν τον τωρινό χρόνο με τον παρελθοντικό 

- Να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια του χρόνου  

- Να συνειδητοποιήσουν την σημασία των γεγονότων σε βάθος χρόνου 

- Να εξασκήσουν την χρονολογική τους σκέψη  

- Να καταφέρουν να προχωρήσουν μέσα στο χρόνο από την σημερινή ημέρα μέχρι 

την γέννηση του Χριστού 

- Να συσχετίσουν τον χρόνο με τα γεγονότα της ζωής τους 

- Να αντιληφθούν την χρονική ακολουθία των γεγονότων 

- Να αναπαριστούν και να ταξινομούν γεγονότα με χρονική σειρά 

- Να διηγούνται και να συζητούν 

- Να εξηγούν και να ερμηνεύουν 

- Να εκφραστούν μέσω του θεατρικού παιχνιδιού 

- Να ερευνήσουν την γωνιά του χρόνου 
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2) Δραστηριότητες που σχετίζονται με την γνωριμία με την παιδική ηλικία στην 

αρχαιότητα και τον εμπλουτισμό της χρονικής τους αντίληψης 

 Συζήτηση για το τι γινόταν πριν ακόμη τη γέννηση του Χριστού, γνωριμία με την 

αρχαιότητα, τον Φρίξο και της Κυβέλη 

 Ανάγνωση του διασκευασμένου αφηγήματος για παιδιά , που τα εισάγει στην παιδική 

ηλικία στην αρχαιότητα:  

 

Διασκευή ιστορικού αφηγήματος για παιδιά 

«Γεια σας παιδιά! Θέλετε να πάμε ένα ταξίδι;  Να γνωρίσετε μερικούς φίλους σας από την  

αρχαία Ελλάδα; Πρέπει όμως πρώτα, να σας πω μερικά λόγια γι’ αυτούς έτσι ώστε όταν τους 

συναντήσετε να γνωρίζετε ήδη μερικά πράγματα. Αρχικά, ας μεταφερθούμε στο παρελθόν, 

δηλαδή πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τότε που ακόμη κανείς από όλους όσους γνωρίζετε και 

θυμάστε δεν είχε γεννηθεί και  πριν ακόμη η Ελλάδα είναι έτσι όπως την γνωρίζουμε σήμερα. 

Τότε ακριβώς ζούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι πρόγονοι μας. Ανάμεσα τους φυσικά, ζούσαν και 

παιδιά, τα οποία όπως θα μάθετε παρακάτω δεν διαφέρουν και πάρα πολύ από εσάς σήμερα. 

Αυτά τα παιδιά λοιπόν, ζούσαν σε γενικές γραμμές όπως και εσάς σήμερα. Έπαιζαν, πήγαιναν 

στο σχολείο, μάθαιναν μουσικά όργανα και φυσικά αγαπούσαν πολύ τους γονείς τους οι οποίοι 

τα φρόντιζαν.  

Αλλά θα σας τα πουν καλύτερα οι ίδιοι.. Ετοιμάστε τη βαλίτσα σας, και ξεκινάμε για ένα ταξίδι 

πίσω στο χρόνο. Ας προχωρήσουμε προς τα πίσω, λοιπόν, αρκετά πίσω και ας φτάσουμε στην 

Αθήνα της αρχαίας Ελλάδας. Αν κοιτάξουμε γύρω μας θα παρατηρήσουμε από μακριά τον 

Παρθενώνα ο οποίος φαίνεται αρκετά πιο καινούριος από ο, τι είναι σήμερα , το χρώμα του είναι 

λευκό ενώ είναι περιτριγυρισμένος με όμορφα αγάλματα.  

Σε αυτήν την όμορφη γειτονιά, κάτω από την Ακρόπολη υπάρχουν αρκετά σπίτια και πολλοί 

άνθρωποι πηγαινοέρχονται στις δουλειές τους. Όμως βλέπουμε και μερικά παιδιά, μοιάζουν στην 

ηλικία μας. Για πάμε να τα γνωρίσουμε.. 
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Γεια σας! Με λένε Φρίξο και 

από εδώ η δίδυμη αδερφή μου 

η Κυβέλη. Γεννηθήκαμε στην 

Αθήνα και μένουμε λίγο 

παραέξω από την πόλη. Ο 

μπαμπάς μας έχει κτήματα και 

ασχολείται με την γεωργία. 

Είμαστε επτά χρονών.  

Όταν γεννηθήκαμε, οι γονείς 

και οι συγγενείς μας ήταν πολύ 

χαρούμενοι. Αμέσως μετά έγινε η βάφτιση μας, ή αλλιώς τα 

«Αμφιδρόμια» όπως τα λέμε εμείς Εκεί είναι που ο πατέρας , 

μας έδωσε και τα ονόματα μας, εμένα του παππού και της 

αδερφής μου της γιαγιάς. Έπειτα, μας έδωσαν τα πρώτα μας 

δώρα, μερικά πολύ όμορφα παιχνίδια , κουδουνίστρες αλλά και 

φυλαχτά για να μας προσέχουν, όπως ακριβώς εσείς σήμερα 

βάζετε έναν μικρό σταυρό στο λαιμό σας κατά την βάφτιση σας. 

Οι κουδουνίστρες ή αλλιώς «πλαταγές» όπως τις λέμε εμείς, που 

μας έδωσαν μοιάζουν με αυτά που έχετε εσείς σήμερα μόνο που είναι τα δικά μας φτιαγμένα από 

ένα είδος πηλού.  

Μια ακόμη κουδουνίστρα που είχαμε ήταν το γουρουνάκι 

που είχε μέσα διάφορα μικρά μπαλάκια και έτσι όταν το 

κουνούσαμε έκανε θόρυβο. Οι περισσότερες 

κουδουνίστρες των μικρών παιδιών είχαν σχήμα ζώου, 

αλλά εμάς μας έφεραν γουρουνάκι γιατί πίστευαν ότι 

φέρνει καλή τύχη. Αυτά τα παιχνίδια τα παίζαμε μόνοι μας 

αλλά και με τη μαμά αλλά και τη βοηθό της, την τροφό που 

μας φρόντιζε, μας έκανε μπάνιο και μας τάιζε.  
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Βέβαια να σας πούμε εδώ ότι μέχρι να γίνουμε τριών χρονών , όλοι μάς 

φρόντιζαν πάρα πολύ και μας πρόσεχαν γιατί δεν είχαμε νοσοκομεία και 

γιατρούς που έχετε εσείς. Ήταν πολύ εύκολο να αρρωστήσουν τα μωρά 

και μάλιστα πολύ βαριά αφού δεν είχαμε τα κατάλληλα φάρμακα ούτε 

εμβόλια ενώ ακόμη δεν είχαμε ούτε τόσο καθαρό νερό. Γι’ αυτό και 

φορούσαμε τα φυλαχτά μας μέχρι να πάμε τριών χρονών. Σε αυτή την 

ηλικία ήμασταν πιο δυνατοί και οι γονείς μας δεν φοβούνταν πια ότι θα 

αρρωστήσουμε τόσο εύκολα. Γι’ αυτό μόλις γίναμε τρία, εγώ και η αδερφή μου πήραμε μέρος σε 

μια πολύ χαρούμενη Ανοιξιάτικη γιορτή , τα «Ανθεστήρια» στα οποία γιορτάζουν όλοι εδώ τον 

ερχομό της Άνοιξης. Η δεύτερη ημέρα , λοιπόν, αυτής της γιορτής είναι αφιερωμένη σε όλα τα 

παιδιά που είναι τριών χρονών και έχουν καταφέρει να ζήσουν και να είναι υγιή μέχρι εκείνη 

την ημέρα. Η ημέρα αυτή, λοιπόν, ονομάζεται «Χόες» και όλα τα παιδιά πίνουν μια μικρή γουλιά 

κρασί μέσα από ειδικά μικρά κανατάκια, τα οποία ονομάζονται και αυτά  χόες και είναι 

φτιαγμένα ειδικά για εμάς. 

Σε αυτήν την ηλικία, μόλις δηλαδή ξεκινούσαμε να περπατάμε μας 

έκαναν δώρο ένα ακόμη παιχνίδι το οποίο είχε ροδάκια – παρόμοιο 

με τα δικά σας αυτοκινητάκια- και μας άρεσε να το σέρνουμε και να 

το σπρώχνουμε. Το δικό μου ήταν ένα αλογάκι με ρόδες ενώ της 

αδερφής μου ένα μικρό βόδι. Και τα δύο είχαν ένα σχοινάκι και έτσι 

τα τραβούσαμε μαζί μας όπου πηγαίναμε καθώς μας άρεσε πολύ να τα 

βλέπουμε να τσουλάνε.  

 

Μέχρι που γίναμε επτά χρονών, εγώ και η Κυβέλη ζούσαμε και παίζαμε μαζί στο δωμάτιο που 

ζούσε η μητέρα μας. Μετά εγώ άρχισα να μένω με τον πατέρα μου, στα 

δωμάτια των ανδρών οπότε έπαιζα κυρίως με αγόρια, ενώ η Κυβέλη με τα 

υπόλοιπα κορίτσια του σπιτιού.  

Εγώ, πλέον ξεκινάω το σχολείο όπου ο μπαμπάς μου έχει επιλέξει έναν 

δάσκαλο για εμένα . Αυτόν τον λένε «γραμματιστή» και θα μου μάθει να 

διαβάζω και να γράφω. Ακόμη έχω και έναν «κιθαριστή» –μουσικό όπως 

ξέρετε εσείς- που μου μαθαίνει να παίζω λύρα αλλά και έναν γυμναστή που 

τον λένε «παιδοτρίβη» που μαζί κάνουμε γυμναστική και προπόνηση. Με 
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αυτούς τους δασκάλους ο μπαμπάς μου λέει ότι θα αποκτήσω το ολυμπιακό πνεύμα , θα είμαι 

δηλαδή και μορφωμένος και γυμνασμένος .  

Το παιχνίδι που μου αρέσει πολύ να παίζω , αυτές τις μέρες,  είναι η «αμαξίς». Αποτελεί μια 

μικρή άμαξα που μου την έφτιαξε ένας φίλος του μπαμπά μου στο εργαστήρι 

του. Έχει δυο αλογάκια να τη σέρνουν και μας αρέσει να βάζουμε πάνω 

ομοιώματα μικρών πολεμιστών και να παίζουμε. Μας αρέσει να βλέπουμε 

τους άντρες να ανεβαίνουν και να οδηγούν τις άμαξες και αφού εμείς 

είμαστε ακόμη μικροί, αρκούμαστε σε αυτό το μικρό ομοίωμα. 

Σε σχέση με την αδερφή μου, από δω και εμπρός μένει κυρίως μαζί με την μαμά μου και τη γιαγιά 

μου , στα γυναικεία δωμάτια όπου της μαθαίνουν πώς να φροντίζει το σπίτι 

μας αλλά και πώς να συμμετέχει σε ιερές τελετές. Μάθαινε δηλαδή να 

μαγειρεύει , να ράβει , να καθαρίζει κ.α. Ωστόσο και η αδερφή μου έχει κάποια 

παιχνίδια που παίζει με τις φίλες της. Το παιχνίδι που της αρέσει πιο πολύ 

είναι οι κούκλες, ή αλλιώς «πλαγγόνες». Αυτές είναι μικρά όμορφα 

ομοιώματα κοριτσιών, φτιαγμένα και αυτά από πηλό τα οποία μπορούν να 

κουνούν τα χέρια και τα πόδια τους. Η αδερφή μου με τις φίλες της συνηθίζουν 

άλλοτε να τις φροντίζουν και να τις περιποιούνται σαν να είναι μωρά κι 

άλλοτε να τους φτιάχνουν σπιτάκια , να τις ντύνουν, να τις κάνουν να 

χορεύουν και έτσι πλάθουν με αυτές ένα σωρό ιστορίες.  Με αυτόν τον τρόπο η αδερφή μου και 

οι φίλες της μαθαίνουν παίζοντας πώς να φροντίζουν το νοικοκυριό και να περιποιούνται ένα 

μωρό.   

Επίσης,  της αρέσει να παίζει με ακόμη ένα παιχνίδι που 

έχουμε στην αυλή μας, μια κούνια ή αλλιώς «αιώρα» όπως την 

λέμε εμείς. Έπαιζα και εγώ με αυτήν παλιά αλλά αφότου 

μεγάλωσα παίζω με άλλα παιχνίδια.  Ο μπαμπάς μας την έχει 

φτιάξει βάζοντας στο κλαδί ενός μεγάλου δέντρου δυο σχοινιά 

και ένα ξύλινο κάθισμα.   

Ακόμη η αδερφή μου, πάει πλέον συχνά μαζί με την μητέρα μας 

και τη γιαγιά μας σε διάφορα ιερά – που μοιάζουν με τις δικές 

σας εκκλησίες- και προσφέρουν φρούτα και καρπούς στους 

θεούς .  
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Σε αυτή την ηλικία και στους δυο μας αρέσουν τα ομαδικά 

παιχνίδια με τους φίλους μας. Το αγαπημένο μας είναι ο 

εφεδρισμός, ένα πολύ διασκεδαστικό και αστείο παιχνίδι. Αυτό 

το παιχνίδι χρειάζεται τουλάχιστον τέσσερις παίχτες. 

Δημιουργούμε, λοιπόν, ζεύγη και πετάμε μια πέτρα μακριά από 

εμάς. Όποιος από εμάς καταφέρει να την ακουμπήσει ή να τη 

χτυπήσει με μια άλλη πέτρα,- την οποία επίσης πετάμε- είναι ο 

νικητής και ανεβαίνει στην πλάτη του χαμένου. Έτσι ο ένας πάνω 

στον άλλο πρέπει να τρέξει προς την πέτρα, αλλά προσοχή! Τα 

μάτια του χαμένου μένουν κλειστά από τον νικητή ο οποίος 

βρίσκεται πάνω του οπότε είναι πολύ πιθανό ότι θα χάσει την πορεία του. Συχνά πέφτουμε και 

γελάμε ενώ βασικός κανόνας είναι ότι μόνο τα κορίτσια κάνουν ζευγάρι με κορίτσια και τα 

αγόρια με αγόρια.  

Ένα ακόμη παιχνίδι που παίζουμε κυρίως στο πάτωμα είναι ο 

«αστραγαλισμός». Όλα τα παιδιά στην ηλικία μας αλλά και 

μικρότερα και μεγαλύτερα παίζουν αυτό το παιχνίδι, ενώ μερικές 

φορές βλέπω και τον μπαμπά μου με τους φίλους του να παίζουν 

και αυτοί. Το συγκεκριμένο παιχνίδι μοιάζει με τα δικά σας 

επιτραπέζια, και παίζεται με δυο «αστραγάλους». Οι αστράγαλοι 

αποτελούν ένα κόκκαλο από το πόδι διάφορων ζώων και το χρησιμοποιούμε σαν τα δικά σας 

ζάρια, ενώ με αυτό παίζουμε διάφορα παιχνίδια.  

Στην πορεία, όταν θα μεγαλώσω θα μπορέσω και εγώ να μπω στην φρατρία του πατέρα μου κι 

έτσι να ενημερώνομαι για τα κοινά του τόπου μου, έτσι ώστε σε λίγα χρόνια να μπορώ να ψηφίζω. 

Αφού, λοιπόν, ολοκληρώσω και τα μαθήματα μου,  γύρω στα 17- 18 χρονών θα ζήσω για λίγα 

χρόνια με τους άντρες ώσπου να παντρευτώ.  

Η Κυβέλη από την άλλη, μέχρι να παντρευτεί θα μένει με τα υπόλοιπα κορίτσια σε έναν ναό της 

Άρτεμης, όπου εκεί θα μάθει αρκετά πράγματα για να φροντίζει ένα νοικοκυριό. Ακόμη, θα μάθει 

ο, τι χρειάζεται για τις ιερές τελετές.  

Αυτά όμως από εμάς! Ελπίζουμε να μάθατε αρκετά πράγματα! Τώρα, όμως, πάμε για παιχνίδι! 

Πηγαίντε κι εσείς!!». 
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 Συζήτηση για το αφήγημα και ερωτήσεις κατανόησης πάνω σε αυτό 

 Παρατήρηση των εικόνων και συσχετισμός τους με τα σημερινά τους παιχνίδια 

 Ταξινομούμε τα παιχνίδια ανα εποχή και μαθαίνουμε μια μια τις εποχές της 

αρχαιότητας, ενώ παράλληλα ξεκινώντας από την Ελληνιστική προς την Μινωική τις 

τοποθετούμε στην ιστοριογραμμή. Τις βάζουμε από την πιο πρόσφατη έως την πιο 

παλιά, για να κατανοήσουν έτσι το βάθος του χρόνου, όπως κάναμε και προηγουμένως. 

Μαθαίνουμε τις εποχές, τα χαρακτηριστικά τους, παρατηρούμε εκθέματα της κάθε 

εποχής και συλλέγουμε εικόνες με παραστάσεις και αντικείμενα τους. 

 Δημιουργία κουτιών του χρόνου,188 τα οποία τα τοποθετούμε στην σειρά από την 

Ελληνιστική προς την Μινωική εποχή, τα οποία διακοσμούν και χρωματίζουν τα 

παιδιά, ενώ αποδίδουν και ένα χρώμα για την κάθε εποχή. Μέσα σε αυτά τοποθετούμε 

το υλικό που έχουμε συλλέξει, ενώ επίσης κολλάμε απέξω για να είναι διακριτές τις 

εικόνες του κάθε παιχνιδιού. 

 Διαβάζουμε και εξερευνούμε και άλλες πτυχές των παιδιών στην αρχαιότητα, μέσω 

σχετικών βιβλίων όπως: Κροντηρά Λ., Ελάτε να παίξουμε , μέσα στο χρόνο (Αθήνα: 

Φυτράκης, 2002), Κροντηρά Λ., Πρώτη γνωριμία με την Κρήτη του Μίνωα (Αθήνα: 

Εκδοτική Αθηνών : 1987), Κροντηρά Λ., Πρώτη Γνωριμία με την Αθήνα του Περικλή 

(Αθήνα: Ποταμός: 2007), Πλάτη Μ., Παίζοντας στην αρχαία Ελλάδα με τον Λύσιν και 

την Τιμαρέτην (Αθήνα: Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή , 1998) κ.ά 

 Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες και διερεύνηση μέσω φωτογραφιών και βιβλίων 

διάφορων πτυχών της ζωής τους και παιχνιδιών, όπως πού έπαιζαν, με ποιους, τι άλλα 

παιχνίδια τους άρεσαν, τι παιχνίδια έπαιζαν ως μωρά κ.α. 

 Εμπλουτισμός της γωνιάς του χρόνου με τα κουτιά, επιπλέον βιβλία που αφορούν τα 

παιδιά αλλά και γενικότερα την αρχαιότητα –π.χ. φυλλάδια, πιθανούς καταλόγους 

μουσείων κ.ά.-. 

 Δημιουργία ζωγραφιάς με το πώς φαντάζονταν ότι έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαιότητα 

 Παίζουμε ομαδικά παιχνίδια στον εξωτερικό χώρο, όπως έπαιζαν και τα παιδιά, όπως 

εφεδρισμό, παιχνίδια με στεφάνια και βέργα και ότι άλλο προτείνουν τα παιδιά. 

 Δημιουργία τραγουδιού με στίχους που προσφέρουν τα παιδιά με βάση όλα αυτά που 

μάθαμε, (π.χ. Στην αρχαία Ελλάδα τα παιδιά.. τα περνούσαν μια χαρά…παίζανε με τις 

                                                           
188 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 62. 
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πλαγγόνες και με εφεδρισμό έκαναν αγώνες …. Κ.λ.π.) και δίνουμε έναν ρυθμό όλοι 

μαζί με μουσικά όργανα. 

 

Στόχοι: 

- Να εισαχθούν τα παιδιά στην παιδική ηλικία στην αρχαιότητα 

- Να αποσπάσουν χρήσιμες πληροφορίες για τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα 

- Να εκφράσουν απορίες 

- Να συζητήσουν  

- Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τα εκθέματα 

- Να εμπλουτίσουν τις χρονικές γνώσεις τους 

- Να ταξινομούν αντικείμενα χρονικά 

- Να συνειδητοποιήσουν ότι δεν διαφέρουν πολύ από τα παιδιά της αρχαιότητας, 

παρόλο που τους χωρίζουν τόσοι αιώνες 

- Να συγκρίνουν τα δικά τους βιώματα και παιχνίδια με αυτά των παιδιών της 

αρχαιότητας 

- Να κατανοήσουν τις εποχές της Ελληνικής Αρχαιότητας 

- Να εκφραστούν μέσω της μουσικής και της ζωγραφικής 

- Να ερευνήσουν και να αναζητήσουν πληροφορίες 

- Να ακούν και να κατανοούν μια διήγηση 

- Να αποστηθίσουν ένα μικρό κείμενο (τραγούδι) 

- Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα και διλήμματα μιας άλλης 

εποχής 

 

Β) 2η Φάση: Η επίσκεψη στο μουσείο 

Μια επίσκεψη σε μουσείο χρειάζεται προετοιμασία για τα παιδιά. Πρέπει να κατανοήσουν ότι 

είναι ένας χώρος που διαφυλάσσει την ιστορική μας ταυτότητα και πρέπει να αντιμετωπίζεται 

με σεβασμό. Γι’ αυτό, λίγες μέρες πριν επισκεφθούμε αυτόν τον χώρο, προετοιμαζόμαστε 

κατάλληλα. Το μουσείο, λοιπόν, που προτείνουμε προς επίσκεψη στη  παρούσα μελέτη, είναι 

το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, και ο λόγος που προτείνουμε αυτό είναι γιατί από αυτό 

έχουμε αντλήσει μερικά από τα εκθέματα μας, αλλά και ακόμη για έναν άλλο λόγο. Επειδή το 

πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, πιθανών στο μέλλον να πραγματοποιηθεί, θέλαμε να βρίσκεται 

κοντά στα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες μας. 
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1)Δραστηριότητες προετοιμασίας πριν την επίσκεψη 

 Συζήτηση για την επικείμενη επίσκεψη, και γενικότερα για τα μουσεία. Αν έχουν 

επισκεφθεί ξανά, αν γνωρίζουν τι είναι, τι περιέχουν, ποιος είναι ο σκοπός τους, ποιοι 

δουλεύουν εκεί, γιατί τα επισκέπτεται τόσος κόσμος κ.α. 

 Διήγηση προηγούμενων εμπειριών τους από μουσεία 

 Ζωγραφιά από αυτές τις εμπειρίες τους, ή πως φαντάζονται ότι θα είναι μέσα ένα 

μουσείο. 

 Αναζήτηση σε βιβλία και βίντεο από υπολογιστή πληροφοριών για τα μουσεία 

 Συζήτηση για τον τρόπο συμπεριφοράς στα μουσεία 

 Δημιουργία ενός μουσείου στην τάξη μας:189 Τροποποιούμε την τάξη έτσι ώστε να 

μοιάζει με μουσείο, βάζοντας διάφορα παιχνίδια ως εκθέματα. Τους τοποθετούμε 

ετικέτες που γράφουν τα παιδιά, και ορίζουμε ρόλους, καθώς  άλλοι είναι οι φύλακες 

και  άλλοι οι επισκέπτες. Παίζουμε, λοιπόν, έτσι  μια αναπαράσταση του μουσείου, 

κόβουμε εισιτήρια και φτιάχνουμε διάφορα σενάρια εναλλάσσοντας ρόλους. 

 Δημιουργία ενός βιβλίου με ζωγραφιές από τα παιδιά, τις οποίες θα δωρίσουμε στους 

υπεύθυνους του μουσείου για να τους ευχαριστήσουμε αλλά και για να μας θυμούνται. 

Στόχοι: 

- Να γνωρίσουν την έννοια του μουσείου 

- Να κατανοήσουν την σημασία του 

- Να καταλάβουν ότι, όπως και όλοι οι καθημερινοί χώροι, έτσι κι αυτός έχει άλλο 

κώδικα συμπεριφοράς 

- Να εκφραστούν μέσω της αναπαράστασης στο μουσείο, να εκφράσουν ιδέες, 

απόψεις αλλά και να εξασκήσουν την φαντασία τους  

 

  

 

 

 

                                                           
189 Στραταριδάκη – Κυλάφη Α., οπ. π., σελ. 89. 
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2)Δραστηριότητες κατά την επίσκεψη στο μουσείο 

Σε αυτό το στάδιο, για να μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν ακριβώς το θέμα που 

διδάσκονται, έχουμε δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα γι’ αυτά μέσα στο μουσείο, 

με θέμα την παιδική ηλικία στην αρχαιότητα, με βάση όλα όσα έμαθαν το προηγούμενο 

διάστημα. 

Αναλυτική περιγραφή μουσειακού προγράμματος: 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει τρία σκέλη και χωρίζεται σε αρχή,  μέση και τέλος.  

Ξεκινώντας, λοιπόν, με την αρχή, δηλαδή,  μόλις μπούμε στο μουσείο, βγαίνουμε στον 

εξωτερικό χώρο του, από όπου θα ξεκινήσουμε και το ταξίδι μας. Εκεί, μας περιμένουν ο 

Φρίξος και η Κυβέλη για να μας εξηγήσουν πώς ακριβώς θα ταξιδέψουμε στο χρόνο και θα 

παίξουμε μαζί τους, ενώ μας τονίζουν ότι αρκετά πράγματα από την ζωή τους βρίσκονται 

κρυμμένα μέσα στο μουσείο.  Αρχικά, μας εξηγούν ότι το απόκομμα  που μας έδωσαν στην 

είσοδο αποτελεί και το εισιτήριο μας γι’ αυτό το ταξίδι, γιατί χωρίς αυτό είναι αδύνατη η 

μεταφορά μας στο παρελθόν. Αλλά για να ταξιδέψουμε, θα χρειαστούμε μερικά εργαλεία που 

θα μας βοηθήσουν να διερευνήσουμε, όπως μεγεθυντικούς φακούς για να προσέξουμε ακόμη 

και την πιο μικρή λεπτομέρεια, αλλά και χαρτί και μολύβι για τυχόν παρατηρήσεις που θα 

χρειαστεί να σημειώσουμε. Ακόμη, μας δίνουν και τις φωτογραφίες από τα αντικείμενα που 

βρίσκονται μέσα σε αυτό το μουσείο και μας εξηγούν ότι πρέπει να συνεργαστούμε και να 

βρούμε αυτά τα εκθέματα, όπου το κάθε ένα θα μας δίνει και κάποιες πληροφορίες. Αφού 

συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες, θα επιστρέψουμε στον κήπο, όπου θα μας περιμένει μια 

βαλίτσα, η οποία κρύβει μέσα τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψουμε στο παρόν. Προσοχή 

όμως, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να απαντήσουμε σωστά σε κάποιες ερωτήσεις έτσι ώστε να 

βρούμε το κλειδί της το οποίο είναι επίσης κρυμμένο κάπου στον κήπο του μουσείου. 

Συνεχίζοντας, περνάμε στο κεντρικό κομμάτι της δραστηριότητας, όπου εγώ μαζί με τα παιδιά 

εισερχόμαστε μέσα στο μουσείο και ξεκινάμε την αναζήτησή μας για τα εκθέματα που έχουν 

οι φωτογραφίες. Το κάθε παιδί είναι υπεύθυνο για συγκεκριμένα εκθέματα, έτσι ώστε όποτε 

εντοπίζουμε το κάθε έκθεμα το παρατηρούμε προσεκτικά, ενώ εγώ τους κάνω διάφορες 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου όπως: Τι λέτε να είναι αυτό; Ποιος λέτε να το χρησιμοποιούσε; 

Πώς; Θα παίζατε εσείς με κάτι τέτοιο; Πώς; Σας μοιάζει με κάτι που έχετε εσείς; Για τι ηλικία 

παιδιών λέτε να είναι; Μπορεί κάποιος να μου φτιάξει μια ιστορία με το συγκεκριμένο έκθεμα; 

Από πού λέτε να προήλθε; Πώς βρέθηκε; Κ.ά.  Ακόμη, παρατηρούμε τα χαρακτηριστικά του 
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και σημειώνουμε πώς λειτουργεί αλλά και πώς φτιάχτηκε. Αφού ολοκληρώσουμε τις 

υποθέσεις μας για κάθε έκθεμα, βρίσκουμε και ένα μικρό χαρτάκι (το οποίο έχω τοποθετήσει 

εγώ πριν την επίσκεψη μας δίπλα στα συγκεκριμένα εκθέματα), το οποίο μας αποκαλύπτει την 

πραγματική ταυτότητα του κάθε αντικειμένου που όμως δεν επιτρέπεται ακόμη να ανοίξουμε. 

Έτσι, λοιπόν περιφερόμαστε στο μουσείο αναζητώντας όλα τα ευρήματα, ενώ οτιδήποτε μας 

κάνει εντύπωση ή θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμο το σημειώνουμε και το συζητάμε.  

Αφού συλλέξουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, περνάμε στο τελευταίο μέρος της 

δραστηριότητας μας και επιστρέφουμε στον κήπο. Εκεί βρίσκουμε μια βαλίτσα, μέσα στην 

οποία βρίσκεται ο τρόπος, με τον οποίο θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε πίσω στο παρόν.  Η 

βαλίτσα όμως έχει πάνω το σημείωμα «για να πάτε πίσω στο παρόν, και να ανοίξει η βαλίτσα, 

τα χαρτάκια σας ανοίξτε αλλιώς δεν κάνουμε δουλίτσα» Έτσι, ανοίγουμε τα χαρτάκια που 

συλλέξαμε την ώρα που βρίσκαμε και τα ευρήματα, τα οποία περιέχουν μέσα μερικά 

αινίγματα, τα οποία πρέπει να αντιστοιχήσουμε  με τις εικόνες από τα ευρήματα.  

Τα αινίγματα έχουν ως εξής: 

1. Είμαι αυτό που με τραβάς, αλλά πρόσεχε λιγάκι πού πατάς. Είμαι και από τερακότα 

αλλά δεν μοιάζω καθόλου με μια κότα. ( Τροχοφόρο ομοίωμα βοοειδούς)  

2. Χαμογελαστή καθώς περιμένω, στους θεούς καρπούς και δώρα να προσφέρω.  

(Αγαλματίδιο κοριτσιού που προσφέρει καρπούς στο ναό του Ασκληπιού) 

3. Είμαι μόνο στην μικρή την αίθουσα , το όνομα μου βρείτε , γιατί εγώ το ξέχασα 

(Τροχοφόρος ταύρος) 

4. Μοιάζουμε με ζάρια , μα και με πετρούλες,  δεν είμαστε όμως ούτε μπιχλιμπίδια ούτε 

χαντρούλες ( αστράγαλοι) 

5. Καβαλάρη έχω εγώ, μεγάλο και τρανό ( ομοίωμα ζώου με αναβάτη) 

Αφού απαντήσουμε τα αινίγματα σωστά, η βαλίτσα ανοίγει και έχει μέσα μερικές φωτογραφίες 

από σύγχρονα αντικείμενα,  τα οποία πρέπει επίσης να τοποθετήσουμε σωστά πάνω σε μια 

διαφάνεια. Δηλαδή, περιέχει ένα αυτοκινητάκι, ένα τροχοφόρο ζωάκι , ένα σημερινό κορίτσι, 

ζάρια και ένα αλογάκι με καβαλάρη. Τα παιδιά, λοιπόν, εδώ καλούνται να τοποθετήσουν τα 

αντίστοιχα αντικείμενα με την σειρά που είναι αριθμημένα πάνω στην διαφάνεια. Αφού τα 

αντιστοιχίσουν σωστά και το ένα δίπλα στο άλλο, δημιουργείται στην πίσω τους πλευρά ένα 

μήνυμα από τον Φρίξο και την Κυβέλη οι οποίοι , όπως παρατηρούμε, πλέον δεν είναι μαζί 

μας. (Κατά την προετοιμασία έχω γράψει πίσω από τις εικόνες το γράμμα των ηρώων).  
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«Περάσαμε υπέροχα, δυστυχώς ήσασταν τόσο καλοί και γρήγοροι σε αυτή την αναζήτηση που 

ήδη βρίσκεστε στο παρόν και εμείς στο παρελθόν. Ελπίζουμε να περάσατε κι εσείς όμορφα όπως 

εμείς, ωστόσο σας έχουμε αφήσει μερικά δώρα. Να τα αξιοποιήσετε αναλόγως  έτσι ώστε να μας 

έχετε πάντα στην ζωή και τη σκέψη σας,  

Οι φίλοι σας από το παρελθόν,  

Φρίξος και Κυβέλη» 

Έπειτα, βρίσκουμε μέσα στην βαλίτσα μερικά τελευταία αντικείμενα, όπως πηλό, χρώματα 

και διάφορα εργαλεία όπως σπάτουλες, πινέλα κ.α. και , μετά από δική μου παρότρυνση,  

προτείνω να γυρίσουμε στο σχολείο για να τα αξιοποιήσουμε. 

Επιπλέον, σε όλη μας την επίσκεψη τα παιδιά τραβούν φωτογραφίες με αντικείμενα που τους 

άρεσαν ενώ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τραβάμε και ομαδικές φωτογραφίες. 

Στόχοι:  

- Να εξοικειωθούν τα παιδιά με τον χώρο του μουσείου και τον τρόπο συμπεριφοράς 

σε αυτό 

- Να έρθουν σε επαφή με την ελληνική αρχαιότητα μέσω των εκθεμάτων 

- Να μάθουν πώς να συνδιαλέγονται με τα εκθέματα και πώς να τα ερμηνεύουν, 

σύμφωνα με το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο. 

- Να παρατηρούν προσεκτικά 

- Να διερευνούν 

- Να συσχετίζουν την καινούρια γνώση με τις προυπάρχουσες εμπειρίες τους 

- Να ευαισθητοποιηθούν γύρω από την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού 

- Να συνεργαστούν 

- Να συζητούν , να περιγράφουν και να βρίσκουν λύσεις 

- Να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους προς όφελος της έρευνας τους 

- Να καταλάβουν σε βάθος την ζωή των παιδιών στην αρχαία Ελλάδα και να 

συνειδητοποιήσουν ότι δεν διαφέρει τόσο από την δική τους 
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Γ) 3η φάση: Αξιολόγηση 

Σε αυτή τη φάση ακολουθούν δραστηριότητες αξιολόγησης, οι οποίες μαρτυρούν τον βαθμό 

που τα παιδιά κατέκτησαν το θέμα, εάν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση σε κάποιο ζήτημα και 

φυσικά κάνουν τα ίδια μια ανακεφαλαίωση σε αυτά που έμαθαν. 

 

 Συζήτηση για το πώς πέρασαν, αν τους άρεσε η επίσκεψη και ποιο άλλο μουσείο θα 

ήθελαν να επισκεφθούμε στο μέλλον 

 Δημιουργία από πηλό παιχνιδιών που τους έκαναν εντύπωση στο  μουσείο, αλλά και 

γενικότερα παιχνιδιών που έμαθαν κατά το πρόγραμμα αυτό και τους άρεσαν 

 Δημιουργία ζωγραφιάς σε καμβάδες για ό,τι τους έκανε εντύπωση και τους άρεσε από 

αυτά που έμαθαν σε όλο αυτό το διάστημα 

 Εκτύπωση φωτογραφιών από το μουσείο, και δημιουργία χάρτινων κορνιζών από τα 

παιδιά, πάνω στις οποίες τοποθετούν τις φωτογραφίες. 

 Δημιουργία από τον εκπαιδευτικό ενός μικρού δραματικού έργου, το οποίο να 

παρουσιάζει την εμπειρία μας και τη διαδρομή των παιδιών σε όλη αυτήν την 

μαθησιακή διαδικασία 

 Δημιουργία έκθεσης–μουσείου στο σχολείο, με καλεσμένους τους γονείς και τους 

φίλους μας: Εκθέτουμε τις φωτογραφίες μας, τα εικαστικά έργα που κάναμε όλον 

αυτόν τον καιρό και τις πήλινες κατασκευές μας, ενώ παράλληλα τους μοιράζουμε 

αρμοδιότητες. Άλλα παιδιά κόβουν εισιτήρια, άλλα ξεναγούν, άλλα προσέχουν να μην 

γίνεται φασαρία κ.ά. Η έκθεση μας ολοκληρώνεται με την προβολή μια ταινίας που 

έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός από τα βίντεο που τραβούσε κατά τη διάρκεια του 

Project, για να καταλάβουν και οι γονείς πώς περάσαμε, αλλά και τα παιδιά να 

ξαναθυμηθούν και να διασκεδάσουν με τους εαυτούς τους. Τέλος οργανώνουμε και 

δίνουμε στο κάθε παιδί τον ατομικό του φάκελο με τις εργασίες του, αλλά και ένα 

βραβείο και βεβαίωση ότι πλέον είναι «άριστος γνώστης της ιστορίας και ειδικότερα 

της παιδικής ηλικίας στην αρχαιότητα». 
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Στόχοι: 

- Να συζητήσουν όσα έμαθαν 

- Να συνειδητοποιήσουν την σημασία της μάθησης μέσα στο μουσείο αλλά και ενός 

αρχαιολογικού χώρου 

- Να δημιουργήσουν ένα κομμάτι τέχνης, με βάση την εμπειρία και την γνώση τους  

- Να μιμηθούν τον τρόπο κατασκευής των παλιών παιχνιδιών και αγαλμάτων 

- Να αποκτήσουν ένα χειροποίητο ενθύμιο από αυτή τους την επίσκεψη και εμπειρία 

- Να είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και υλοποίηση μιας έκθεσης 

- Να νιώσουν υπερηφάνεια αλλά και αυτοπεποίθηση για όσα κατάφεραν και όσα θα 

καταφέρουν στο μέλλον 

- Να εκφραστούν μέσω της τέχνης 

- Να μοιραστούν όλα όσα έμαθαν με τους αγαπημένους τους 

- Να δεθούν σαν ομάδα που έχει μοιραστεί μια τέτοια όμορφη εμπειρία 

 

Ενδεικτική δραστηριότητα θα ήταν μια μετέπειτα επίσκεψη και στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ηρακλείου για περαιτέρω διερεύνηση και παρατήρηση μερικών ακόμη εκθεμάτων. 
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7. Επίλογος  
 

Στην παρούσα μελέτη δόθηκε έμφαση στον εκπαιδευτικό ρόλο του μουσείου και στην 

σημαντική του αξία στην σημερινή παιδεία. Ο αναγνώστης αντιλήφθηκε ότι τα μουσεία 

προσφέρονται περισσότερο από άλλους δημόσιους  χώρους για τη διεύρυνση της ιστορικής 

μνήμης. Στους χώρους του μουσείου η ιστορία είναι άμεσα και έμμεσα παρούσα μέσα από τα 

εκθέματα και από την διαλεκτική σχέση που επιτρέπουν με τον επισκέπτη. Τα αντικείμενα, 

λοιπόν, αυτά ή αλλιώς τα έργα τέχνης προσελκύουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον του 

επισκέπτη ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου  και προέλευσης, και αυτό γιατί δεν 

διεγείρουν μόνο το μυαλό αλλά και τις αισθήσεις. Αυτές οι αισθήσεις λοιπόν, είναι που κάνουν 

το άτομο και ειδικά το παιδί να αντιληφθεί την ιστορία και το χρόνο με τέτοιο τρόπο, έτσι 

ώστε όχι μόνο ανακαλύπτει τον εαυτό του και δημιουργεί μια πολιτιστική ταυτότητα, αλλά 

αποκτά αφορμές για καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία.  

Μέσω αυτής της μελέτης της παιδικής ηλικίας στην αρχαιότητα, καταφέραμε να προτείνουμε 

ένα σχέδιο διδασκαλίας, με την μέθοδο «Project», που εστίαζε αρχικά στην κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου και στη συνέχεια στην επαφή των παιδιών με όλες τις πτυχές της παιδικής 

ηλικίας στην αρχαία Ελλάδα. Έπειτα, με την επίσκεψη στο μουσείο καταφέραμε να 

καταδείξουμε την σημασία της Μουσειοπαιδαγωγικής, ως απαραίτητης επιστήμης για την 

προσέγγιση και την εκμάθηση ιστορικών γεγονότων. Τα παιδιά μέσω της 

Μουσειοπαιδαγωγικής κάνουν την ιστορία βίωμα και ανακαλύπτοντας τα εκάστοτε εκθέματα 

καταφέρνουν να δομήσουν τη γνώση. 

Από αυτήν την μελέτη προσδοκούμε να δοθεί έμφαση στην παιδευτική σημασία του μουσείου 

και να παρουσιαστεί μια πρόταση στο νηπιαγωγείο, η οποία ελπίζουμε να φανεί χρήσιμη στους 

αναγνώστες, αλλά και να αποτελέσει τροφή για περισσότερη μελέτη και έρευνα. Ακόμη, αυτό 

που αποτελεί έναν μελλοντικό στόχο είναι να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένα το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα σε μια τάξη Νηπιαγωγείου και φυσικά ευχόμαστε να φανεί χρήσιμο 

και ωφέλιμο σε πολλούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ασχολούνται με την διδασκαλία της 

ιστορίας.  

Ακόμη, θα θέλαμε να διασαφηνίσουμε ότι σε ελληνικό επίπεδο η μελέτη της 

Μουσειοπαιδαγωγικής -αλλά και της διδασκαλίας της ιστορίας- βρίσκεται σε πολύ καλό 

επίπεδο, αν σκεφτεί κανείς και την σχετικά πρόσφατη εμφάνιση της πρώτης. Μερικές 

προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση είναι μελέτες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ευρήματα 
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από όλο τον ελλαδικό χώρο για μια πιο ολιστική προσέγγιση, δημιουργία εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για μουσεία που αφορούν τα παιδιά -όπως στην προκειμένη του Μουσείου των 

Χανίων, το οποίο δεν προφέρει κάποιο οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα- αλλά και 

περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με την διδασκαλία της ιστορίας σε άμεση συνεργασία και 

επαφή με το μουσείο. 

Από τα παραπάνω, λοιπόν, ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται πλήρως την ιστορική, πολιτισμική 

και εθνική παιδεία που μόνο το μουσείο μπορεί να προσφέρει στο παιδί, αλλά και τους 

ενήλικες. Γιατί το μουσείο δεν αποτελεί μόνο έναν χώρο που διασώζονται υλικά αγαθά μιας 

άλλης εποχής, αλλά μια πολυδιάστατη και πολυαισθητηριακή εμπειρία μεταξύ παρόντος και 

παρελθόντος, μεταξύ ατόμου και έργου τέχνης, μεταξύ ιστορίας και ψυχής. 
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