
 
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

«Η αγωγή των παιδιών στην κλασική και μετακλασική Αθήνα: η 

μαρτυρία μουσειακών εκθεμάτων» 

 

 

Παντελάκη Αγάπη 

Α.Μ: 549 

Απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε - Δασκάλα  

 

 

 

Ρέθυμνο, 2022 



 
 

 

 

UNIVERSITY OF CRETE 

SCHOOL OF EDUCATION 

DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION 

 

Postgraduate Programme  

« EDUCATION SCIENCES: ART AND EDUCATION» 

 

 

POSTGRADUATE THESIS 

 

«The education of children in classical and post-classical Athens: the 

testimony of museum exhibits» 

 

  

Pantelaki Agapi 

BEd in Primary Education – Teacher Education 

 

 

 

 

Rethymno, 2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π
Α

Ν
Τ

Ε
Λ

Α
Κ

Η
 Α

Γ
Α

Π
Η

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

Ε
.Τ

.Α
.Τ

.Κ
.Ε

. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2

0
2

2
 



 
 

 

 

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: 

 

 

1) Στραταριδάκη Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αρχαία ελληνική ιστορία, 

με ιδιαίτερη έμφαση σε σημαντικούς σταθμούς της και στις παιδαγωγικές 

προεκτάσεις τους,  Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επιβλέπουσα,   

 

 

2) Φουντουλάκης  Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ελληνική Φιλολογία 

και Θεατρική Παιδεία, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μέλος,  

 

 

3) Κρέζα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Προσχολική Παιδαγωγική και 

Σχολική Παιδαγωγική, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, , Μέλος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Σε μια αστείρευτη πηγή ενέργειας 

που για μένα  

έχει το όνομα  

Χρήστος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους όσους 

συνέβαλαν στο να φέρω σε πέρας την παρούσα Διπλωματική εργασία. Ιδιαίτερα θα 

ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα της εργασίας αυτής, κα Άννα Στραταριδάκη 

για την πολύτιμη βοήθειά της και τη διαρκή υποστήριξή της.  

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην οικογένειά μου για την 

αμέριστη συμπαράσταση, βοήθεια και προ πάντων κατανόηση και ανοχή κατά την 

διάρκεια των σπουδών μου. 

 

 

 

 



7 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

 Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την αγωγή των παιδιών της αρχαίας 

Αθήνας κατά την κλασική και μετακλασική εποχή.  Ως θέμα έρευνας μπορεί να 

χαρακτηριστεί ενδιαφέρον διότι εντάσσει τον αναγνώστη σε μία άτυπη διαδικασία 

σύγκρισης με την σημερινή αγωγή που λαμβάνουν τα παιδιά. Η ίδια η εργασία 

αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση, αλλά για την ανάπτυξη του θέματος 

αξιοποιήθηκαν μουσειακά εκθέματα. Διαβάζοντας κανείς την συγκεκριμένη μελέτη 

μπορεί να εντοπίσει την άμεση και αλληλένδετη σχέση του σχολείου με το μουσείο, 

την ποικιλία των μουσειακών εκθεμάτων που αφορούν το κύριο θέμα έρευνας, καθώς 

και τις ομοιότητες - τις διαφορές στην αγωγή, εκπαίδευση και ψυχαγωγία των 

παιδιών της αρχαίας Αθήνας με τα αντίστοιχα της σημερινής εποχής.  

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Αγωγή, κλασική εποχή, μουσειακά εκθέματα, σχολείο, παιδιά.   
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Abstract 

 

The present thesis studies the education of the children of ancient Athens 

during the classical and post-classical era. As a research topic, it can be characterized 

as interesting because it involves the reader in a process of an informal comparison 

with the current education that children receive. This thesis is a bibliographic review, 

but for the analysis and presentation of this topic museum exhibits are utilized. 

Reading this study, one can recognize the direct and interconnected relationship of the 

school with the museum, the variety of museum exhibits related to the main research 

topic, as well as the similarities and differences regarding the education, training and 

entertainment of the children of ancient Athens and those of the present time.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Education, classical era, museum exhibits, school, children. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

             Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης και 

μελέτης αρχαιολογικών μουσειακών εκθεμάτων, που αφορούν την αγωγή των 

παιδιών στην κλασική και μετακλασική εποχή . Ακόμα, εξετάζει, μέσω μίας 

υποθετικής διδασκαλίας, πώς οι μαθητές της Δ΄ τάξης δημοτικού συλλαμβάνουν το 

ιστορικό παρελθόν και το συγκρίνουν με το ανάλογο παρόν. Φυσικά όλη αυτή η 

διαδικασία εστιάζει στο κύριο θέμα μελέτης, δηλαδή την αγωγή των παιδιών στην 

αρχαία Αθήνα.   

            Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει λόγος για το μουσείο και την σχέση που 

αναπτύσσει με το σχολείο. Και τα δύο, ως εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολλές φορές  

συνεργάζονται με σκοπό να βοηθήσουν στην πνευματική καλλιέργεια των παιδιών. 

Ακόμα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον εκπαιδευτικό ρόλο του αρχαιολογικού 

μουσείου. Συγκεκριμένα, θα αναφερθεί πώς οι μαθητές προσεγγίζουν τα μουσειακά 

εκθέματα  ακολουθώντας το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο, για να κατανοήσουν το 

παρελθόν.  

            Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθεί το χρονικό πλαίσιο μελέτης, δηλαδή η 

κλασική εποχή. Έπειτα, θα γίνει αναφορά στην παιδική ηλικία των αρχαίων 

Ελλήνων, καθώς και στη θέση των παιδιών, τόσο στην οικογένεια όσο και στην 

κοινωνία. Η ηλικιακή ομάδα που θα μελετηθεί τόσο σε αυτό όσο και στο επόμενο 

κεφάλαιο είναι περίπου από 6 έως 12 ετών (παιδική ηλικία). Ωστόσο, για την ομαλή 

συνοχή του θέματος, θα γίνουν σύντομες αναφορές στα προηγούμενα και στο 

επόμενο στάδιο ανάπτυξης, δηλαδή την βρεφική, νηπιακή και εφηβική ηλικία.   

 Στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και πυρήνα της εργασίας, θα γίνει 

εκτενής αναφορά στην αγωγή των παιδιών της αρχαίας Αθήνας κατά την κλασική και 

μετακλασική περίοδο. Αυτή θα επιτευχθεί με την βοήθεια ποικίλων, 

αντιπροσωπευτικών μουσειακών εκθεμάτων, σχηματίζοντας έτσι ένα ιστορικό 

αφήγημα. Επιπλέον, θα σημειωθεί η διαφορά ανάμεσα στην αγωγή των κοριτσιών και 

των αγοριών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, με αφορμή το ιστορικό αφήγημα θα υλοποιηθεί μία 

υποθετική διδασκαλία. Θέτοντας γενικούς και ειδικούς στόχους θα δημιουργηθούν  
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κατάλληλες δραστηριότητες, διάρκειας μίας εβδομάδας στα πλαίσια του μαθήματος 

«Ιστορία Δ΄ τάξης δημοτικού». Κύριος σκοπός είναι οι μαθητές, σε πρώτη φάση 

μέσω του κονστρουκτιβιστικού μοντέλου διδασκαλίας, να συλλάβουν γνώσεις 

σχετικά με την αγωγή των παιδιών στην κλασική εποχή. Έτσι σε δεύτερη φάση, όταν 

θα βρεθούν στον χώρο του μουσείου, θα κληθούν να τις επαναφέρουν στην μνήμη 

τους, με σκοπό να επικοινωνήσουν με τα εκθέματα.    

             Στο τελευταίο κεφάλαιο θα εξαχθούν κάποια γενικά συμπεράσματα που θα 

αφορούν το κύριο θέμα μελέτης.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1.1 Ο εκπαιδευτικός ρόλος του αρχαιολογικού μουσείου  

 

Ξεκινώντας με τον όρο «Μουσείο»,  αυτός εμφανίζεται για πρώτη φορά στα 

αρχαία χρόνια και χαρακτηρίζει το τέμενος, δηλαδή το ιερό των Μουσών, οι οποίες 

ήταν οι προστάτιδες των γραμμάτων και των Επιστημών. 
1
  

Βέβαια, η ίδια ως έννοια συναντάται  από τα προϊστορικά χρόνια, όπου οι 

άνθρωποι συνήθιζαν να συλλέγουν αντικείμενα που σχετίζονταν με τη φύση, την 

τέχνη και τον πολιτισμό. Μάλιστα ο Leroi Gourhan υποστήριζε πως το «συλλέγειν» 

είναι μια συνήθεια, που σχετίζεται με το ζωώδες ένστικτο της κυριαρχίας και της 

ανθρώπινης τάσης προς τη μάθηση. 
2
 

  Στην αρχαία Ελλάδα, ενώ δεν υπήρχε ο θεσμός του μουσείου, ένας τύπος 

«μουσείου» αποτελούσε έναν ιερό χώρο στον οποίο υλοποιούνταν ποικίλες 

εκδηλώσεις, ερευνητικές μελέτες και φιλοσοφικές συζητήσεις με σκοπό την 

πολύπλευρη πνευματική καλλιέργεια των ανθρώπων, μέσω τεχνών. Μάλιστα, τον 4ο 

αιώνα π.Χ. ιδρύθηκε στην Αθήνα το Λύκειο του Αριστοτέλη και η περιπατητική 

σχολή. Στο Λύκειο αυτό, ο Αριστοτέλης συνέδεσε τη μάθηση με τη φύση, 

αναπτύσσοντας νέες ερευνητικές μεθόδους του φυσικού κόσμου, βασιζόμενος στην 

παρατήρηση. Ο ίδιος έκανε συλλογή βοτανικών δειγμάτων, μελετώντας και 

ταξινομώντας τα, μαζί με το μαθητή του Θεόφραστο. Το πιο γνωστό μουσείο στην 

αρχαιότητα ήταν των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια τον 3
ο
 αι. π.Χ. Εκεί εργαζόταν 

ένας όμιλος σοφών. 
3
  

   Τα πρώτα κτίρια, τα οποία ήταν ειδικά διαμορφωμένα για να στεγάσουν έργα 

τέχνης ιδρύθηκαν το δεύτερο μισό του 18
ου

 αιώνα. Τα είδη των μουσείων εκείνου και 

του επόμενου αιώνα ήταν κατά κύριο λόγο: μουσεία τέχνης, ιστορίας, αρχαιολογίας 

και φυσικής ιστορίας. Σήμερα αυτά κατηγοριοποιούνται σε: μουσεία τέχνης, μουσεία 

                                                            
1 Α. Γκαζή, «Από τις Μούσες στο Μουσείο: Η ιστορία ενός θεσμού διαμέσου των αιώνων», 1999, στο 

Α. Καραχάλιος, «Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των μουσείων και οι επιπτώσεις που επιφέρουν 

στον χαρακτήρα τους» (Μεταπτυχιακή Διατριβή, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2018), 4.   
2 Λ.Ορφανίδη & Ι. Λυριτζής, Εισαγωγή στη μουσειολογία και στην προληπτική συντήρηση (Αθήνα: 

Ινστιτούτο του Βιβλίου, 2013),20. 
3 S. Macdonald, Μουσείο και μουσειακές σπουδές (Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 

2012), 178.  
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επιστημών του ανθρώπου, μουσεία επιστημών της φύσης, μουσεία τεχνολογίας, 

φυσικά πάρκα, αρχαιολογικά και ιστορικά πάρκα.
4
 

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το μουσείο συνδεόταν με τη διαφύλαξη της 

αρχαίας κληρονομιάς. Το 1829,  επί Καποδίστρια ιδρύθηκε ένα στοιχειώδες μουσείο, 

το οποίο στεγάστηκε στο ορφανοτροφείο της Αίγινας με διευθυντή το Ανδρέα 

Μουστοξύδη. Αυτό λειτουργούσε σαν χώρος αποθήκευσης και προστασίας των 

αρχαιοτήτων. Τα πρώτα μουσεία που χτίστηκαν στην Ελλάδα ήταν το Μουσείο της 

Ακροπόλεως το 1874 και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (1866-1889). 
5
 

Σήμερα, υπάρχουν πολλά είδη μουσείων και χαρακτηρίζονται ανάλογα με το 

είδος των αντικειμένων που συλλέγουν και εκθέτουν. Σύμφωνα με τον επίσημο 

ορισμό του ICOM (International Council of Museums), με τον όρο «μουσείο» 

εννοείται  «ένα μόνιμο ίδρυμα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην υπηρεσία της 

κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοικτό στο κοινό, που έχει ως έργο του τη 

συλλογή, τη μελέτη, τη διατήρηση, τη γνωστοποίηση και την έκθεση τεκμηρίων του 

ανθρώπινου πολιτισμού και περιβάλλοντος, με στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση και 

την ψυχαγωγία». 
6
 

Με βάση την  Ένωση Μουσείων της Βρετανίας και τον ορισμό που εγκρίθηκε 

από το συνέδριο του 1984, «το μουσείο είναι ένας οργανισμός που συλλέγει, 

τεκμηριώνει, διαφυλάσσει, εκθέτει και ερμηνεύει υλικές μαρτυρίες και σχετικές 

πληροφορίες για το δημόσιο όφελος». Ο ορισμός αυτός τροποποιήθηκε το 1998 και 

τέθηκε ως εξής : «Τα μουσεία επιτρέπουν στους ανθρώπους να εξερευνούν συλλογές 

για έμπνευση, μάθηση και ψυχαγωγία. Κάνουν προσιτά, αντικείμενα και δείγματα 

του φυσικού κόσμου, τα οποία διαφυλάσσουν για την κοινωνία».
7
 

  Συγκρίνοντας τους δύο ορισμούς της Βρετανικής Ένωσης Μουσείων 

παρατηρείτε ότι ο πρώτος, του 1984, μοιάζει σε πολλά σημεία με αυτόν του ICOM. 

Και στους δύο δίνεται μεγάλη έμφαση στις συλλογές και στις λειτουργίες που 

σχετίζονται με την επιμέλειά τους και τονίζεται το γεγονός ότι έχουν ως στόχο το 

                                                            
4 Π. Τζώνος, Μουσείο και Νεωτερικότητα.(Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2007) : Ορφανίδη & Λυριτζής 

(2013), ό.π., σελ.45. 
5 Μ. Οικονόμου, Μουσείο: αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός; Μουσειολογικοί προβληματισμοί και 

ζητήματα.(Αθήνα: Κριτική, 2003),53 : Ορφανίδη & Λυριτζής (2013), ό.π., σελ. 45. 
6 International Council of Museum (ICOM). «Museum definition», 

https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/ (ανακτήθηκε Αύγουστο 

20, 2021).  
7 Οικονόμου (2003), ό.π., σελ. 19. 

https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/
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δημόσιο όφελος. Συγκεκριμένα, ο δεύτερος ορισμός, δίνει έναν πιο ενεργητικό ρόλο 

στον επισκέπτη. Ακόμα, η σχέση μεταξύ μουσείου και επισκεπτών είναι πιο 

διαδραστική. Με απλά λόγια, κύριος σκοπός του μουσείου είναι να προσφέρει ένα 

χώρο, όπου οι άνθρωποι δεν θα δέχονται απλά πληροφορίες άλλα θα έχουν τη 

δυνατότητα να μάθουν, να εξερευνήσουν και να εμπνευστούν.
8
  

   Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό ρόλο των μουσείων, αυτός αναγνωρίστηκε τον 

20
ο
 αιώνα παράλληλα με σύγχρονες θεωρίες ανάπτυξης του ανθρώπου, την ίδρυση 

του δημόσιου σχολείου και την αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος. Τότε 

προέκυψε και η ανάγκη για ειδικευμένο προσωπικό, που θα αναλάμβανε την 

οργάνωση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων. Το 1927, συναντάται για πρώτη 

φορά ο όρος «μουσειακός εκπαιδευτής», καθώς μέχρι τότε τον συγκεκριμένο ρόλο 

κατείχαν οι «έφοροι» και οι «ξεναγοί». 
9
 

Συγκεκριμένα, το 1901, το Smithsonian Institution, στην Ουάσινγκτον 

εισήγαγε ειδικά εκθέματα για παιδιά, ενώ το 1928 στο μουσείο του Λούβρου άρχισαν 

να λειτουργούν ειδικά παιδαγωγικά προγράμματα τα οποία απευθύνονταν σε σχολεία.  

Στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80΄ δημιουργήθηκαν μουσειακά εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Μάλιστα το πρώτο μουσείο που σχεδίασε και υλοποίησε τέτοια ήταν 

το μουσείο Μπενάκη το 1978. 
10

 

 Ο Zeller, το 1989 σε ένα δοκίμιο ανέφερε ότι τα μουσεία αποσκοπούν σε 

τρείς «αποστολές», στην εκπαιδευτική, στην αισθητική  και στη κοινωνική. Με την 

πρώτη που υπερασπίστηκε ο Goode νοείται ένα μουσείο που θα αποτελεί φορέας 

παραγωγής ιδεών για την δημόσια παιδεία. Με την δεύτερη, ο Gliman, το 1852-1993 

υποστήριξε την σημασία του αισθητικού ρόλου και της ομορφιάς αυτού. Τέλος, με 

την τρίτη, ο Dana, το 1856-1929 ισχυρίζεται ότι ο κοινωνικός ρόλος του μουσείου 

είναι να εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό. Όπως φαίνεται, η καθεμία έχει τους δικούς της 

περιορισμούς, για αυτό τον λόγο το ιδανικό ίσως θα ήταν ένας συνδυασμός όλων, αν 

θέλει κάποιος να «μιλήσει» για την φιλοσοφία ενός μουσείου.
11

 

                                                            
8 Δ. Κασελοπούλου, Παιδί και εκπαίδευση στο μουσείο (Αθήνα: Πατάκης, 2011), 28-29 : Macdonald 

(2012), ό.π., σελ. 447. 
9 Κασελοπούλου (2011), ό.π.,  : Macdonald (2012), ό.π. 
10 Γ. Κόκκινος & Ε.Αλεξάκη, Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή (Αθήνα: Μετέχμιο, 

2002), 186. 
11 Κασελοπούλου (2011), ο.π., σελ. 29-30. 
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Φυσικά δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει την διαφορετική μορφή 

εκπαίδευσης που προσφέρει το σχολείο από το μουσείο. Το σχολείο ακολουθεί την 

τυπική, ενώ το μουσείο την άτυπη εκπαίδευση. Δηλαδή, το πρώτο είναι υποχρεωτικό, 

μακροχρόνιο και εστιάζει στον έλεγχο της επιτυχίας, ενώ το άλλο όχι. Ακόμα, το 

μουσείο διακρίνεται για την ελευθερία χρόνου, επιλογής περιεχομένων και τον 

εθελοντισμό του (μη υποχρεωτικό). Με απλά λόγια, μέσω αυτού προετοιμάζεται ένα 

κατάλληλο έδαφος για την διασύνδεση της μάθησης με την ψυχαγωγία. Άλλωστε 

σύμφωνα με το Gould, το 80% της μάθησης αποκομίζεται σε άτυπα περιβάλλοντα.
12

 

Τέλος, είναι καίριο να αναφερθεί η έννοια της συμπληρωματικότητας των δυο 

αυτών ιδρυμάτων. Παρά την διαφορετικότητά τους, ο κύριος σκοπός τους που είναι η 

εκπαίδευση, φαίνεται να είναι κοινός .Επομένως, συμπληρώνοντας το ένα το άλλο, 

παρέχουν σπουδαία εφόδια στον αποδέκτη. 
13

  

   

 

1.2 Η προσέγγιση μουσειακών εκθεμάτων μέσω εκπαιδευτικών θεωριών  

 

Τα μουσεία ως μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τις τελευταίες δεκαετίες 

επικεντρώθηκαν στην κατασκευή μαθησιακών εμπειριών και στην καλλιέργεια 

εναλλακτικών τρόπων μάθησης.  Στόχος τους ήταν ο επισκέπτης να αποκτήσει  

προσωπική θέληση  για μάθηση, ενισχύοντας την ελεύθερη επιλογή. Η μορφή της 

άτυπης  μάθησης δηλώνει ότι το άτομο μαθαίνει κατά την διάρκεια της ζωής του, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής κ.ά, αντίθετα με την τυπική (σχολείο, πανεπιστήμιο) που 

ακολουθεί μία  πιο αυστηρά οργανωμένη πορεία διδασκαλίας. Επομένως, τα μουσεία 

μπορούν να χαρακτηριστούν εν δυνάμει χώροι μάθησης και εκπαίδευσης για όλους 

τους ανθρώπους.
14

 

Παρατηρώντας τον σχεδιασμό των μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

αυτός  βασίζεται σε εκπαιδευτικές θεωρίες. Αυτές ταξινομούνται με βάση τις θεωρίες 

γνώσης και μάθησης. Συγκεκριμένα, διακρίνονται σε παθητικές και ενεργητικές. Στις 

                                                            
12 Ν. Νικονάνου, Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα (Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015), 89.  

 
13 Νικονάνου (2015), ό.π., σελ. 91. 
14 Νικονάνου (2015), ό.π., σελ. 27-28. 
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πρώτες, το υποκείμενο δεν έχει ενεργό ρόλο στην διαδικασία μάθησης και λειτουργεί 

σαν ένα «κενό δοχείο» που συσσωρεύει πληροφορίες. Αντίθετα στις δεύτερες, η 

μάθηση επηρεάζεται από τις εμπειρίες και την προσωπικότητα του εκπαιδευόμενου.
15

 

 Όπως υποστηρίζει ο Hein, υπάρχουν τέσσερις τύποι εκπαίδευσης: του 

διδακτισμού (didactic education), του συμπεριφορισμού (behaviourist education), της 

ανακάλυψης (discovery educatoin) και του δομισμού (constructivist education).Οι 

θεωρίες του διδακτισμού και του συμπεριφορισμού εκλαμβάνουν τους μαθητές ως 

παθητικές οντότητες, ενώ οι θεωρίες του κονστρουκτιβισμού και της ανακάλυψης 

προσεγγίζουν τη μάθηση ως μια ενεργητική διαδικασία. Ακόμα, βάσει των παραπάνω 

εκπαιδευτικών θεωριών διακρίνονται τέσσερα είδη μουσείων: το διδακτικό, το 

συμπεριφορικό, το ανακαλυπτικό και το κονστρουκτιβιστικό. 
16

 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία θα αναλυθούν οι θεωρίες ανακάλυψης και 

κονστρουκτιβισμού, μιας και εκλαμβάνουν τα υποκείμενα ως ενεργά όντα. Αρχικά, η 

εκπαιδευτική θεωρία της ανακάλυψης υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι μια ενεργητική 

διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής πειραματίζεται προκειμένου να φτάσει στην 

γνώση. Ο ίδιος καλείται να θέσει ερωτήσεις, τις οποίες θα προσπαθήσει να απαντήσει 

μόνος του αναπτύσσοντας έτσι τις διαισθητικές και νοητικές του ικανότητες.
17

 Με 

άλλα λόγια, το υποκείμενο λειτουργεί ως «επιστήμονας», που ακολουθεί έναν 

ανακαλυπτικό τρόπο γνώσης προχωρώντας από το γενικό στο ειδικό.  Στην αρχή, 

διατυπώνει το πρόβλημα, έπειτα θέτει κάποιες υποθέσεις, κατόπιν τις ελέγχει και στο 

τέλος εξάγει τα συμπεράσματά του.
18

 

 Η συγκεκριμένη θεωρία εφαρμόζεται σε μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα, 

που επιτρέπουν στον επισκέπτη να εξερευνήσει τα εκθέματα παρέχοντάς του τη 

δυνατότητα ελεύθερης κίνησης στο μουσειακό χώρο. Τα Μουσεία Επιστημών και τα 

Παιδικά Μουσεία είναι κάποια στα οποία υλοποιείται. Αυτή εστιάζει στην 

δημιουργία ενός ενεργού επισκέπτη και διαδραστικών εκθεμάτων, τα οποία αυτός 

ακουμπάει και χρησιμοποιεί προκειμένου να δημιουργήσει τα δικά του προσωπικά 

                                                            
15  Νικονάνου (2015), ό.π., σελ. 30.  
16 Ε. Νάκου, Μουσεία Εμείς, τα πράγματα και ο Πολιτισμός (Αθήνα: Νήσος, 2001),189 : Νικονάνου 

(2015), ό.π., σελ. 30.   
17 G. Black, Το ελκυστικό Μουσείο (Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2009), 177-178. 
18 Νικονάνου (2015), ο.π., σελ. 33-34. 
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νοήματα. Φυσικά η συγκεκριμένη θεωρία δεν λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλα τα 

μουσεία, καθώς απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση των επισκεπτών.
19

 

   Ακόμα, ως θεωρία εξελίχθηκε λόγω της απογοήτευσης των ανθρώπων προς τις 

παραδοσιακές θεωρίες μάθησης και έρχεται σε αντίθεση με τον θετικισμό, 

υποστηρίζοντας ότι η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία.
20

 Συγκεκριμένα, 

ισχυρίζεται ότι η γνώση οικοδομείται συνδέοντας τις νέες πληροφορίες με την ήδη 

υπάρχουσα γνώση και τις εμπειρίες των μαθητευόμενων. Φυσικά σε όλη αυτή την 

διαδικασία σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν βρίσκεται στο 

κέντρο της μάθησης άλλα διευκολύνει τη διαδικασία, υποστηρικτικά και έμμεσα.
21

  

 Αρκετά μουσεία έχουν υιοθετήσει στρατηγικές που βασίζονται στην 

εποικοδομητική αντίληψη ή αλλιώς στο κονστρουκτιβιστικό μοντέλο. Το ίδιο δεν 

υποστηρίζει την μία και μοναδική αλήθεια, αντίθετα ενισχύει την ποικιλία ερμηνειών 

σε ένα θέμα ή μουσειακό έκθεμα. Επίσης, η πορεία της έκθεσης που μπορεί να 

ακολουθήσει ένας επισκέπτης δεν είναι γραμμική αλλά μπορεί να ξεκινήσει από 

όποιο σημείο του χώρου επιθυμεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρότερη γνώση και 

εμπειρία του ατόμου, άρα η έκθεση το μεταφέρει από το γνωστό στο άγνωστο 

περιβάλλον. Τέλος, η σχέση του επισκέπτη με τα μουσειακά εκθέματα μπορεί να 

χαρακτηριστεί «διαλογική», αφού επικοινωνούν μεταξύ τους. 
22

 

 

1.3 Η σημασία των έργων τέχνης 

 

Η τέχνη θεωρείται ένα από τα πολιτισμικά επιτεύγματα του ανθρώπου. Αυτή είναι 

αδύνατον να υπάρχει χωρίς δημιουργό και πλαίσιο αναφοράς. Ο άνθρωπος ως 

συνειδητό ον αποτελεί τον δημιουργό της, ενώ ως πλαίσιο αναφοράς ορίζεται η εποχή 

και η κοινωνία στην οποία αναπτύχθηκε. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι καλλιτέχνες 

δημιουργούν μέσα σε συγκεκριμένο ιστορικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο. 

                                                            
19 Νικονάνου (2015), ο.π. 
20 K. Yilman, «Constructivism: Its Theoretical Underpinnings, Variations, and Implications for 

Classroom Instruction», Educational Horizons 86, 3 (2020), 161, 

https://www.jstor.org/stable/42923724. 

 
21  Black (2009), ό.π., σελ. 178. 
22 Νικονάνου (2015), ο.π., σελ. 35-37. 

 

https://www.jstor.org/stable/42923724
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Επομένως, τα έργα τέχνης μαρτυρούν τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής 

που ανήκουν, λειτουργώντας ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ δημιουργού και κοινού. 

23
  

Ο όρος «έργο τέχνης» δεν υπήρχε πάντα. Άρχισε να καλλιεργείται το 18
ο 

αιώνα 

και παγιώθηκε το 19
ο
 αιώνα. Ακόμα, από την Αναγέννηση ξεκίνησαν να γίνονται 

διαχωρισμοί ανάμεσα στην «υψηλή» τέχνη και την εφαρμοσμένη δημιουργία. Μέχρι 

το 14
ο
 αιώνα οι καλλιτέχνες είχαν το ρόλο του απλού τεχνίτη. Η διάκριση της τέχνης 

σε επίσημη πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, τον 19
ο
 αιώνα, χαρακτηρίζοντας το 

έργο τέχνης ως δημιούργημα μοναδικό, το οποίο δεν επαναλαμβάνεται και εκφράζει 

σκέψεις, ιδέες του δημιουργού του. 
24

 

   Παίρνοντας ως παράδειγμα ένα αρχαιολογικό αντικείμενο, το οποίο αποτελεί 

έργο τέχνης, πρώτα-πρώτα περιγράφονται οι φυσικές του ιδιότητες, όπως το χρώμα, 

μέγεθος, σχήμα κ.ά. Ωστόσο, βλέποντας το ως σημείο εντοπίζονται κι άλλες ιδιότητες 

του, όπως η ιστορικότητα και η μνημειακότητα. Συγκεκριμένα, η προσέγγιση του 

μπορεί να γίνει σε δυο στάδια. Στο πρώτο, ο θεατής παρατηρεί σιωπηλά το 

αντικείμενο και εξοικειώνεται με αυτό, ενώ στο δεύτερο, προχωρά στην γλωσσική 

περιγραφή του. Βέβαια για να μπορέσει να λάβει τα μηνύματα που φέρει ένα 

αρχαιολογικό αντικείμενο, πρέπει να το παρατηρήσει προσεχτικά και με τη βοήθεια 

ερωτήσεων να προσπαθήσει να βρει το νόημα και τη λειτουργία του μέσα στο αρχικό 

πολιτισμικό του πλαίσιο και έπειτα στη σημερινή κοινωνία. Παρατηρείται ότι 

αρχαιολογικά αντικείμενα, που είχαν χρηστική αξία, με το πέρασμα των χρόνων 

απέκτησαν συναισθηματική, ιστορική και αισθητική. 
25

 

Εν κατακλείδι, τα μουσεία φαίνεται να λειτουργούν ως χώροι αισθητικής, 

λόγω της αρχιτεκτονικής τους και του πλούσιου υλικού που φιλοξενούν. Μολαταύτα, 

όλα τα μουσειακά εκθέματα είναι απομακρυσμένα από το αρχικό τους περιβάλλον. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο επισκέπτης να δυσκολεύεται να κατανοήσει την σημασία 

ενός εκθέματος άλλου πολιτισμού ή ακόμα και του δικού του. Για αυτόν ακριβώς τον 

λόγο έχουν κατασκευαστεί ανάλογοι χώροι που προσπαθούν να τον εντάξουν στο 

                                                            
23 Μ. Βέμη, «Η αρχαιολογία ως σημειωτική: για μια άσκηση επικοινωνίας για το 

Αρχαιολογικό(μουσειακό) αντικείμενο», Τεύχος 14 (2000), 182. 

 
24 Βέμη (2000), ό.π., σελ. 182 :  E. Gombrich, Το Χρονικό της Τέχνης (Αθήνα: Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, 1998), 15. 
25 Βέμη (2000), ό.π. : Gombrich (1998), ό.π.. 
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κατάλληλο πλαίσιο, με σκοπό να τον βοηθήσουν να κατανοήσει πιο εύκολα αυτό που 

βλέπει. Βέβαια σε όλη αυτή την διαδικασία σπουδαίο ρόλο κατέχει η τεχνολογία. 

Έτσι, όλα τα μουσειακά εκθέματα ανεξαιρέτως, μπορούν να χαρακτηριστούν έργα 

τέχνης που απολαμβάνει ο επισκέπτης, όταν τα παρατηρεί και επικοινωνεί με αυτά. 
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 

2.1 Κλασική και μετακλασική εποχή 

 

                                                            
26 K. Walsh-Piper, «Museum Education and the Aesthetic Experience», University of Illinois Press 

28,3 (1994), 106-107,  http://www.jstor.com/stable/3333404. 

http://www.jstor.com/stable/3333404
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Το τέλος των Περσικών πολέμων και οι νίκες των Ελλήνων στη Σαλαμίνα και τις 

Πλαταιές αποτελούν σημείο έναρξης μία νέας εποχής για τον ελληνισμό. 

Συγκεκριμένα, δύο μεγάλες πόλεις κράτη , η Αθήνα και η Σπάρτη επιδιώκουν να 

γίνουν ρυθμιστές της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε πανελλήνια 

σύγκρουση, γνωστή στην ιστορία ως Πελοποννησιακός πόλεμος.
27

  

Από την μία η Σπάρτη, ως ισχυρή στρατιωτική δύναμη επικεντρώνεται στα 

εσωτερικά, πολιτικά και στρατιωτικά ζητήματα. Αντιθέτως, η Αθήνα ασχολείται με 

τις τέχνες και τα γράμματα, υιοθετώντας τον τίτλο πανελλήνιου πνευματικού 

κέντρου, μέχρι τα τέλη της αρχαιότητας.
28

 

Συγκεκριμένα, μετά τους Περσικούς πολέμους επικράτησε ειρήνη, η οποία ήταν 

σημαντική για την Ελλάδα και κυρίως για την Αθήνα. Έτσι, η πόλη έφτασε σε πλήρη 

ακμή, για τον λόγο αυτόν η συγκεκριμένη περίοδος ονομάστηκε «Χρυσός αιώνας». Η 

ανάπτυξη που σημειώθηκε, από την μία οφείλεται στον Περικλή, και από την άλλη 

στην γέννηση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
29

   

Δυο μεγάλα πολιτικά πρόσωπα εκείνης της περιόδου ήταν ο Εφιάλτης και ο 

Περικλής, όπως προαναφέρθηκε, οι οποίοι  δημιούργησαν την αθηναϊκή δημοκρατία. 

Αυτή υποστήριζε την πολιτική ισότητα των πολιτών. Ακόμα, υποσχόταν καθολική 

παιδεία για όλα τα κοινωνικά στρώματα.
30

  

Σπουδαία σώματα εκείνης της εποχής ήταν η Εκκλησία του Δήμου και η Βουλή 

των Πεντακοσίων. Η πρώτη συγκροτούνταν από όλους τους πολίτες που είχαν πλήρη 

πολιτικά δικαιώματα και ο ρόλος τους ήταν να παίρνουν αποφάσεις για την πόλη. Η 

δεύτερη αποτελούνταν από αντιπροσώπους του λαού οι οποίοι προετοίμαζαν θέματα 

συζήτησης για την Εκκλησία του Δήμου. Τέλος, σύμφωνα με το αθηναϊκό πολίτευμα 

                                                            
27 Ν. Καλτσάς, Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Αθήνα: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. 

Λάτση, 2007), 259. 

 
28 Καλτσάς (2007), ό.π.  

29 Χ. Τερεζάκη, Μ. Μιχαήλ & Κ. Κουφού, «Ο χρυσός αιώνας (5ος αιώνας π.Χ)», (2010), 7. 

https://docplayer.gr/16491790-O-hrysos-aionas-5os-aionas-p-h-terezaki-hrysa-mihail-maria-koyfoy-

konstantina.html (ανακτήθηκε Σεπτέμβρη 10, 2021).  

30 Καλτσάς (2007), ό.π., σελ. 259. 

https://docplayer.gr/16491790-O-hrysos-aionas-5os-aionas-p-h-terezaki-hrysa-mihail-maria-koyfoy-konstantina.html
https://docplayer.gr/16491790-O-hrysos-aionas-5os-aionas-p-h-terezaki-hrysa-mihail-maria-koyfoy-konstantina.html
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οι κάτοικοι διαιρούνταν σε τρεις τάξεις, τους Αθηναίους πολίτες, τους μέτοικους και 

τους δούλους.
31

 

Η αρχαία Αθήνα ως πόλη έσφυζε από ζωή και ενέργεια. Οι κάτοικοι των 

αγροτικών δήμων ασχολούνταν με τις καλλιέργειες τους, τις οποίες συγκέντρωναν 

στον χώρο της αγοράς. Εκεί μαζεύονταν καθημερινά οι πολίτες για να συζητήσουν, 

να ψυχαγωγηθούν, να γυμναστούν αλλά και να εργαστούν ως έμποροι ή τεχνίτες.
32

 

Μέσα στην οικογένεια, το κάθε μέλος είχε τον δικό του ρόλο. Για παράδειγμα, οι 

άνδρες εργάζονταν, διασκέδαζαν στα συμπόσια, συμμετείχαν στην δημόσια ζωή και 

γενικότερα περνούσαν τις περισσότερες ώρες της μέρας εκτός σπιτιού. Αντίθετα, οι 

γυναίκες ασχολούνταν με την οικία και την ανατροφή των παιδιών, με αποτέλεσμα να 

χάνουν το δικαίωμα για μόρφωση. Τέλος, τα παιδιά και ιδίως τα αγόρια πήγαιναν 

σχολείο όταν γίνονταν επτά ετών. Εκεί διδάσκονταν γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, 

μουσική και γυμναστική. Ακόμα, σπουδαίο ρόλο για αυτά είχε το παιχνίδι. 
33

 

 Σοφιστές και φιλόσοφοι, όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης 

αναλάμβαναν την μόρφωση των νέων. Αυτοί τους μάθαιναν σημαντικές έννοιες, 

όπως η αλήθεια, η ηθική, η λογική, οι αισθήσεις και οι τέχνες.
34

 

Σε όλα αυτά τα 150 χρόνια , η τέχνη εξελίχθηκε σημαντικά, για τον λόγο αυτό η 

κλασική εποχή διαιρέθηκε σε τέσσερις μικρότερες φάσεις: την Πρώιμη κλασική 

εποχή (480-450 π.Χ), την Ώριμη κλασική (450-425 π.Χ), την περίοδο του Πλούσιου 

Ρυθμού (425-380 π.Χ) και την Ύστερη κλασική (380-330/20 π.Χ). 
35

 

Μερικά καλλιτεχνικά δημιουργήματα που ξεχώρισαν ήταν τα Προπύλαια, το 

Ερέχθειο, ο Παρθενώνας και ο ναός της Αθηνάς Νίκης. Ακόμα, κυριάρχησαν τέχνες, 

όπως η ζωγραφική, γλυπτική, αγγειοπλαστική και μουσική. Με άλλα λόγια, η Αθήνα 

μετατράπηκε σε «σχολείο της Ελλάδας» μιας και αποτελούσε χώρο συγκέντρωσης 

φιλοσόφων, ιστορικών και ποιητών.
36

  

Εκείνη την περίοδο οι τέχνες αποτέλεσαν πηγή έκφρασης, ελευθερίας και 

παιδείας. Ιδίως το θέατρο ενσωματώθηκε στην καθημερινή ζωή των πολιτών, αφού 

                                                            
31 Τερεζάκη και συν. (2010), ό.π., σελ. 7. 
32 Τερεζάκη και συν. (2010), ό.π., σελ. 10. 
33  Τερεζάκη και συν. (2010), ό.π..  
34  Καλτσάς (2007), ό.π., σελ. 259. 
35  Καλτσάς (2007), ό.π., σελ. 260. 
36 Τερεζάκη και συν. (2010), ό.π., σελ. 13-19. 
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είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία παράσταση, διακρίνοντας την 

δραματουργική τεχνική και την ποιότητα του δραματικού λόγου. Μάλιστα, δεν 

μπορεί κανείς να παραλείψει την ύπαρξη ενός θεατρικού οικοδομήματος σε κάθε 

πόλη, από την πιο πλούσια έως την πιο φτωχή. Οι μεγαλύτεροι συγγραφείς θεατρικών 

έργων  εκείνου του αιώνα ήταν ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης και ο 

Αριστοφάνης. Στα έργα τους υπήρχε χορός και τραγούδι.
37

        

Όσον αφορά τις εικαστικές τέχνες του 5
ου

 αιώνα π.Χ , οι αρχιτέκτονες και οι 

γλύπτες έκαναν σπουδαία δουλειά. Αυτό αποδεικνύεται από τα οικοδομήματα, τα 

οποία έχουν αρμονία και μνημειακή μορφή. 
38

 

 Σχετικά με την γλυπτική της κλασικής εποχής, πέρα από ανάγλυφα 

αναθηματικά, αρχιτεκτονικά και επιτύμβια παρουσιάζονται αγάλματα τα οποία είχαν 

αρπαγεί από τους Ρωμαίους. Μάλιστα τα πρώτα φαίνονται να βοηθούν στην 

κατανόηση της τεχνοτροπίας.  Μερικοί γνωστοί γλύπτες εκείνης της εποχής ήταν ο 

Κρητίος, ο Νησιώτης, ο Πυθαγόρας, ο Μύρων και ο Ονάτας, ενώ κάποια σημαντικά 

έργα ήταν ο Παρθενώνας, οι ναοί του Ποσειδώνα, της Νέμεσης, του Άρη και η 

ανοικοδόμηση της Ακρόπολης. 
39

 

 Κατά την διάρκεια της Ύστερης κλασικής περιόδου (4
ος

 αιώνας π.Χ) η  

καλλιτεχνική δραστηριότητα φαίνεται να επεκτείνεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα 

προς την περιφέρεια. Δύο σημαντικοί γλύπτες ήταν ο Πραξιτέλης και ο Λύσιππος, οι 

οποίοι κινήθηκαν σε διαφορετικά μονοπάτια ως προς την καλλιτεχνική τους 

έκφραση. Μάλιστα χάρη στα καινοτόμα έργα του δεύτερου σημειώνεται μετάβαση 

από την κλασική στην ελληνιστική τέχνη. 
40

 

   Παρατηρώντας κανείς τον αρχαίο κόσμο θα τον χαρακτήριζε πολύχρωμο. Στα 

οικοδομήματα, στα αγάλματα, στους τοίχους και στα ανάγλυφα κυριαρχούσε το 

χρώμα και η τέχνη της ζωγραφικής. Τρία γνωστά ονόματα ζωγράφων που 

κυριάρχησαν πριν από τα μέσα του 5
ου

 αιώνα ήταν ο Μίκων, ο Πάναινος και ο 

Πολύγνωτος, με τον τελευταίο να αποτελεί την μεγαλύτερη μορφή της εποχής του.  

                                                            
37 Τερεζάκη και συν. (2010), ό.π. 
38 Καλτσάς (2007), ό.π., σελ. 260. 
39 Καλτσάς (2007), ό.π.  
40 Καλτσάς (2007), ό.π. σελ. 264. 
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Στα τέλη του ίδιου αιώνα, εμφανίζεται ο Παρράσιος, ο οποίος αποτυπώνει έντονη 

φυσικότητα και ζωντάνια στα έργα του.
41

  

 Στα αγγεία της Πρώιμης κλασικής περιόδου (480-450 π.Χ) οι μορφές 

απεικονίζονται σε πολλαπλά επίπεδα και οι ζωγράφοι χαρακτηρίζονται μανιεριστές. 

Στα έργα της Ώριμης κλασικής περιόδου (450-415 π.Χ) παρουσιάζονται 

φωτοσκιάσεις, άνετες στάσεις και πλαστικότητα στις φιγούρες. Την περίοδο του 

πλούσιου ρυθμού (415-390 π.Χ) κυριαρχούν τα καμπύλα περιγράμματα, η ποικιλία 

θεματικών στάσεων, οι χαρούμενες κινήσεις και τα πλούσια διακοσμημένα ενδύματα. 

Η γυναικεία σάρκα αποδίδεται σε λευκή απόχρωση, ενώ τα κοσμήματα, τα έπιπλα 

και τα στεφάνια σε χρυσό, γαλάζιο, κίτρινο και ροδακινί χρώμα. Μάλιστα η πιο 

γνωστή κατηγορία αγγείων του 5
ου

 αιώνα ήταν τα λευκά αγγεία ή αλλιώς τα αγγεία 

λευκού βάθους, τα οποία παράγονταν στον Αθηναϊκό Κεραμεικό. Τέλος, στην 

Ύστερη κλασική περίοδο (390-320 π.Χ), ενώ συνεχίζεται το διακοσμητικό στυλ της 

προηγούμενης περιόδου, ξεκινά η παρακμή της αττικής αγγειογραφίας. Αιτίες αυτής 

αποτελούν η έλλειψη ανανέωσης και ο κλονισμός του εμπορίου. 
42

 

    Εν κατακλείδι,  επιχειρώντας κανείς να ορίσει με ακρίβεια το χρονολογικό 

πλαίσιο της κλασικής εποχής συναντά δυσκολίες. Αυτό συμβαίνει, καθώς οι 

μεταβολές δεν είναι απότομες αλλά σταδιακές. Όπως προαναφέρθηκε, αυτή ξεκίνησε 

με το τέλος των Περσικών πολέμων, γύρω στο 480 π.Χ και τελείωσε με την 

εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου στην Ανατολή, μεταξύ του 330 με 320 π.Χ. 
43

 

 

 

2.2 Τα παιδιά στην αρχαία Αθήνα 

 

Η Αθήνα τον 5
ο
 και 4

ο
 αιώνα π.Χ σημείωσε την σημαντικότερη ακμή σε 

όλους τους τομείς. Εκείνη την περίοδο σε αυτήν κατοικούσαν διάφορες κοινωνικές 

τάξεις ανθρώπων, όπως εύποροι, τεχνίτες, μέτοικοι και δούλοι. Το πολίτευμα της 

πόλης ήταν δημοκρατία. Τα περισσότερα σπίτια ήταν λιτά, μικρά και εμπεριείχαν 

ανδρωνίτη και γυναικωνίτη. Στο πρώτο δωμάτιο συγκεντρώνονταν ο νοικοκύρης και 

                                                            
41 Καλτσάς (2007), ό.π., σελ. 267. 
42 Καλτσάς (2007), ό.π., σελ 268-269. 
43 Καλτσάς (2007), ό.π., σελ. 259-260. 
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οι φίλοι του, κάνοντας συμπόσια, ενώ το δεύτερο αποτελούσε έναν χώρο για 

γυναίκες, παιδιά και δούλες. 
44

 

Για τους αρχαίους Αθηναίους, η γέννηση παιδιών αποτελούσε μία από τις 

σημαντικότερες επιδιώξεις τους. Καθήκον κάθε ελεύθερου πολίτη ήταν να παντρευτεί 

και έπειτα να αποκτήσει παιδιά, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο οίκος του 

(=οικογένεια με κοινό πρόγονο). Ακόμα, η οικογένεια λειτουργούσε κι ως 

θρησκευτικό καθήκον, διότι μέσω αυτής διατηρούνταν η ιδιωτική λατρεία. Μέχρι και 

θεοί του σπιτιού υπήρχαν, όπως ο Ζευς και η Εστία.
45

  

Όσα άτομα δεν παντρεύονταν δέχονταν επικριτικά σχόλια από τον περίγυρο. 

Μάλιστα ο Πλάτων είχε εξαγάγει νόμους, οι οποίοι επέβαλαν ετήσιο πρόστιμο στους 

άντρες που ήταν πάνω από τριανταπέντε ετών και δεν είχαν παντρευτεί.
46

  

Βέβαια ο κύριος σκοπός του γάμου ήταν το ζευγάρι να αποκτήσει παιδιά, τα 

οποία θα χαρακτηρίζονταν νόμιμοι κληρονόμοι. Αυτό σφραγιζόταν ήδη από την 

τελετή του γάμου, όπου ο γαμπρός έλεγε χαρακτηριστικά «επ’ αρότω παίδων άγομαι 

γαμετήν», δηλαδή «παίρνω τη νύφη για να σπείρω παιδιά». 
47

 

Όταν γεννιόταν ένα παιδί στην αρχαία Αθήνα, παρόλο που φροντιζόταν δεν 

ήταν σίγουρο ότι η οικογένεια θα το κρατήσει. Συγκεκριμένα, η τύχη του εξαρτιόταν 

από τον πατέρα και την πολιτεία. Την πέμπτη, την έβδομη και τη δέκατη μέρα από τη 

γέννηση γιορτάζονταν τα Αμφιδρόμια, τα οποία συμβόλιζαν την επίσημη είσοδο του 

παιδιού στην οικογένεια. Η μητέρα και οι γυναίκες που βοήθησαν στην γέννα 

καθαρίζονταν με νερό και η τροφός, παίρνοντας στα χέρια της το παιδί έτρεχε γύρω 

από τον οικογενειακό βωμό. Από την άλλη, ο πατέρας του έδινε ένα όνομα, 

αναγνωρίζοντας το έτσι για παιδί του. Ακόμα, του δώριζαν γούρια και κάθε λογής 

                                                            
44 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, «Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα», 2. https://repository-

mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%

95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A

%CE%A4.pdf (ανακτήθηκε Σεπτέμβρη 20, 2021).   
45 Β. Λαμπρινουδάκης, «Στάδια της ζωής στην Αρχαία Ελλάδα». (3ος κύκλος Οκτώβριος-Δεκέμβριος 

2007, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Στοάς του Βιβλίου, Δειγματική Ανασκαφή). 

https://anaskafh.arsakeio.gr/stadia-zwhs-sthn-arxaia-ellada/ (ανακτήθηκε Σεπτέμβρη 19, 2021). 
46 Λαμπρινουδάκης (2007), ό.π. 
47 Λαμπρινουδάκης (2007), ό.π.  

https://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://anaskafh.arsakeio.gr/stadia-zwhs-sthn-arxaia-ellada/
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φυλαχτά, για να το προστατεύουν. Από αυτή τη μέρα και έπειτα, η μητέρα μπορούσε 

να ξαναρχίσει να ασχολείται με τον οίκο. 
48

    

 Όσον αφορά το όνομα που αποκτούσαν τα παιδιά, δεν σημειώνεται κάποια 

ιδιαίτερη δυσκολία. Ο μεγαλύτερος γιός έπαιρνε το όνομα του παππού από την 

πλευρά του πατέρα, ενώ αν ήταν κορίτσι, αντίστοιχα από της γιαγιάς. Ωστόσο, στους 

αρχαίους Έλληνες άρεσε να επιλέγουν ονόματα που δείχνουν φως και δύναμη, λόγου 

χάρη Καλλίας, Δημοσθένης, Περικλής, Νικίας, Πολυκράτης κ.ά. Ακόμα, πολλά από 

αυτά ήταν εμπνευσμένα από θεούς: Απολλόδωρος, Δημήτριος κ.ά. Μάλιστα τα 

ονόματα των κοριτσιών συνδέονταν με την ομορφιά και τη χάρη. Μερικά 

παραδείγματα που το αποδεικνύουν είναι: η Χρυσίς δηλαδή η «Χρυσή» και Φανώ, η 

«Λαμπερή». Όπως και να έχει το όνομα του παιδιού συνοδευόταν πάντα, από αυτό 

του πατέρα του. 
49

 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, τα παιδιά τοποθετούνταν στο 

ίδιο επίπεδο με τις γυναίκες, τους δούλους και τα ζώα, καθώς θεωρούνταν ατελή και 

κατώτερα όντα από τους άντρες. Ακόμα, όπως θα επισημανθεί παρακάτω, η ζωή ενός 

παιδιού διέφερε ανάλογα με το φύλο του. Διαφορετική ήταν η καθημερινότητα και το 

μέλλον ενός αγοριού και διαφορετική ενός κοριτσιού. 
50

        

Εν κατακλείδι, παρατηρείται ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια, μελετητές 

ερευνούν την παιδική ηλικία και τα παιδιά της αρχαίας Ελλάδας ως ανεξάρτητο 

πεδίο. Οι αρχαίοι Έλληνες απευθύνονταν σε αυτά, ανάλογα με την ηλικία τους, με 

πολλούς διαφορετικούς όρους. Για παράδειγμα, τα αποκαλούσαν βρέφη ή νεογέννητα 

όταν θήλαζαν, παιδάρια όταν περπατούσαν και μιλούσαν και παίδες όταν 

εκπαιδεύονταν.
51

  Στην συγκεκριμένη εργασία θα μελετηθεί η παιδική ηλικία, δηλαδή 

από  6 έως 12 ετών περίπου. Ωστόσο, για την ομαλή πορεία του εξεταζόμενου 

θέματος, θα γίνουν αναφορές στα προηγούμενα και στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης, 

δηλαδή τη βρεφική, νηπιακή και εφηβική ηλικία.   

                                                            
48 S. Royer, C. Salles & F. Trassard, Η ζωή στην Ελλάδα την εποχή του Περικλή, μτφ. Κ.Σέρβη (Αθήνα: 

Πατάκης, 2005), 17 :  M.K. Kolobova & L.E. Ozereckaja, Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα, μτφ. 

Γ. Ζωίδης (Αθήνα: Παπαδήμας, 2009, 112.  
49  Royer et al (2005), ό.π.   
50 Ο. Bobou, «Children in the Hellenistic World: Statues and Representation», 2015, στο Ε. 

Μηνδρινού, «Η θέση και τα δικαιώματα του παιδιού στην αρχαία Ελλάδα μέσα από γλυπτά του 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου» (Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, 2017), 17-18.  
51

 Μηνδρινού (2017), ό.π.  
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2.3 Η θέση του παιδιού στην οικογένεια και στην κοινωνία 

 

Η οικογένεια στην αρχαία Ελλάδα αποκαλούνταν «οίκος», που δηλώνει 

ιδιοκτησία και αποτελούσε οικονομική και λατρευτική κοινότητα. Ο Αθηναίος 

πατέρας ήταν ο διαχειριστής του οίκου, καθώς είχε τον πρώτο λόγο σε όλα τα 

ζητήματα. Όταν γεννιόταν το παιδί, αποφάσιζε αν θα το αναγνωρίσει ή θα το εκθέσει, 

χωρίς να έχει το δικαίωμα να το σκοτώσει. Αν ήταν αγόρι συνήθως το δεχόταν, αν 

όμως ήταν κορίτσι του κακοφαινόταν, διότι αποτελούσε δαπανηρό και προσωρινό 

μέλος της οικογένειας, μιας και θα έφευγε από την οικία, για να παντρευτεί.
52

   

Από τη στιγμή που γινόταν δεκτό, συνεχιζόταν η διάκριση ανάμεσα στο 

θηλυκό και αρσενικό γένος. Για παράδειγμα, αν γεννιόταν αγόρι κρεμούσαν στην 

εξώπορτα του σπιτιού ένα κλαδί ελιάς, αντίθετα αν ήταν κορίτσι κρεμούσαν μαλλί 

από πρόβατο, με το πρώτο να συμβολίζει την ανδρεία και το δεύτερο, την 

εργατικότητα και την ενασχόληση με την υφαντική. Ακόμα, σημαντική διαφορά 

υπήρχε στις ασχολίες τους. Τα αγόρια ήταν πιο ελεύθερα, καθώς πήγαιναν σχολείο 

και έβγαιναν από το σπίτι για να ψυχαγωγηθούν. Αντίθετα, τα κορίτσια περνούσαν 

τον περισσότερο χρόνο τους εντός σπιτιού. Όντας θηλυκά, σπάνια έβγαιναν έξω, ίσως 

σε κάποια γιορτή και πάντα με συνοδεία. Κύριος σκοπός τους ήταν να παντρευτούν, 

να κάνουν παιδιά και να φροντίζουν την οικία. 
53

 

Τα πρόσωπα που φρόντιζαν επί το πλείστον το παιδί της αρχαίας Αθήνας, 

μέχρι τα επτά του χρόνια ήταν η μητέρα και η τροφός, αν υπήρχε η οικονομική 

δυνατότητα. Αυτό έμενε στον γυναικωνίτη, όπου το θήλαζαν και του παρείχαν την 

κατάλληλη υγιεινή και λοιπή φροντίδα. Ο θηλασμός θεωρούνταν τόσο σπουδαίος, 

που στις εύπορες οικογένειες πέρα από τη μητέρα γινόταν και από μία τροφό, την 

τίτθη. Τέλος, από την όλη φροντίδα δεν απουσίαζαν οι γιαγιάδες, ενώ η συμβολή της 

πατρικής φιγούρας ήταν σπάνια, διότι ήταν σχεδόν πάντα απασχολημένη.
54

  

Όσον αφορά τα ορφανά παιδιά, εφαρμοζόταν ο θεσμός του κηδεμόνα. Αυτός 

ήταν συνήθως ένας συγγενής. Μάλιστα στην αρχαία Αθήνα υπήρχε ο επώνυμος 

                                                            
52 Μηνδρινού (2017), ό.π. σελ. 19 
53 Royer et al (2005), ό.π., σελ. 17-19. 

 
54 Royer et al (2005), ό.π., σελ. 18  ; Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π., σεl. 116. 
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άρχων, ο οποίος αναλάμβανε την προστασία αυτών των παιδιών. Συγκεκριμένα,  

αποφάσιζε ποια πρόσωπα θα διεκδικούσαν την κηδεμονία τους. 
55

 

Μέχρι τα έξι περίπου χρόνια κορίτσια και αγόρια έμεναν στον γυναικωνίτη με 

τη μητέρα και τις δούλες. Αυτές τα φρόντιζαν και τα απασχολούσαν τραγουδώντας 

τους νανουρίσματα και λέγοντάς τους μύθους από τα έπη του Ομήρου και του 

Αισώπου, ο οποίος έζησε ως παιδαγωγός τον 5
ο
 αιώνα. Ακόμα τα διασκέδαζαν  με 

παιχνίδια, που δεν διέφεραν αρκετά από τα σημερινά παραδοσιακά, όπως  

κουδουνίστρες, αμαξάκια, κούκλες και μικρά κατοικίδια. Αυτά, λέγεται ότι είχαν 

έναν προσανατολισμό ανάλογα με το φύλο, με σκοπό να τα προετοιμάσουν για τις 

μελλοντικές τους ασχολίες και υποχρεώσεις. Λόγου χάρη, οι κούκλες, τα πουλάκια, 

οι πάπιες ήταν για τα κορίτσια, ενώ τα αμαξάκια και τα αλογάκια για τα αγόρια. 

Πολλές φορές μάλιστα για να τα κάνουν υπάκουα τα τρόμαζαν κιόλας, μιλώντας τους 

για διάφορους «μπαμπούλες», όπως η Γοργώ, η Γελλώ, η Λάμια κ.ά.  
56

 

Μετά τα έξι χρόνια, τα κορίτσια παρέμεναν, σε αντίθεση με τα αγόρια, στον 

γυναικωνίτη. Μάθαιναν να υφαίνουν, να ράβουν, να φτιάχνουν ψωμί και γενικότερα 

ασχολούνταν με όλες τις δουλειές ενός νοικοκυριού. Αν η οικογένεια ήταν εύπορη 

μάθαιναν γράμματα, ανάγνωση και αριθμητική. Επιπλέον, διδάσκονταν μουσική και 

χορό, ενώ σπάνια έβγαιναν από το σπίτι, ίσως σε κάποια γιορτή και πάντα με τη 

συνοδεία της μητέρας ή των δούλων. Το τέλος της παιδικής τους ηλικίας ερχόταν με 

την εμμηνόρροια, ανάμεσα στα 14-16 τους χρόνια και συμβόλιζε ότι ήταν έτοιμες για 

γάμο. 
57

    

Τα αγόρια με τη σειρά τους, από την ηλικία των επτά ετών έφευγαν από τον 

γυναικωνίτη και ξεκινούσαν την τυπική εκπαίδευσή τους, η οποία δεν ήταν ούτε 

δημόσια ούτε υποχρεωτική. Αυτή εξαρτιόταν από τον Αθηναίο πατέρα, θεωρώντας 

την ηθική υποχρέωση προς την πόλη του. Σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή τη πορεία του 

παιδιού είχε ο παιδαγωγός, ο οποίος συνήθως ήταν ένας δούλος. Αρμοδιότητά του 

ήταν να συνοδεύει, να βοηθά και να μαθαίνει καλούς τρόπους στο παιδί μέχρι την 

εφηβεία του.
58

 

                                                            
55 Λαμπρινουδάκης (2007), ό.π.  
56 Royer et al (2005), ό.π., σελ.18 ; Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π., σελ. 114-115. 
57  Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π., σελ. 80.  
58  Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π., σελ. 113, 117. 



28 
 

Το παιδί στην αρχαία Αθήνα από τη γέννησή του κιόλας αποτελούσε  

κοινωνικό ον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δέκατη μέρα της ζωής του, 

όπου στα πλαίσια μίας γιορτής έπαιρνε το όνομά του. Μια ακόμη τελετή που γινόταν 

το φθινόπωρο ήταν τα Απατούρια. Αυτή υλοποιούνταν με σκοπό το αρσενικό παιδί 

να γραφτεί στην φρατρία του πατέρα του. Γενικότερα, η εμπλοκή των παιδιών σε 

λατρευτικές εκδηλώσεις ήταν απαραίτητη και σημαντική, διότι μάθαιναν τη θρησκεία 

των προγόνων τους και ταυτόχρονα τις πολιτιστικές αξίες της πόλης τους.
59

  

Μία ακόμα απόδειξη συμμετοχής των παιδιών στα κοινά αποτελούσε η 

παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων από τα αγόρια, η διαφορετική εκπαίδευση 

αγοριών- κοριτσιών, οι θυσίες του οίκου και τα παιχνίδια μεταξύ συνομηλίκων. 

Επομένως, παρατηρείται ότι τα παιδιά, αν και δεν είχαν πολλαπλά πολιτικά και 

νομικά δικαιώματα, ήταν ενεργά σε πολλές δράσεις του οίκου και της πόλης τους. 
60

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ 

ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθεί ένα ιστορικό αφήγημα βασισμένο σε 

μουσειακά εκθέματα. Η επιλογή αυτών, τα οποία αριθμούνται δεκαπέντε, έγινε με 

βάση το θέμα μελέτης, δηλαδή την αγωγή των παιδιών της Αθήνας στην κλασική και 

μετακλασική εποχή. Συγκεκριμένα, διέκρινα τα πιο αντιπροσωπευτικά και ξεκάθαρα, 

                                                            
59  Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π. 
60 Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π. 
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τα οποία ανήκαν εντός της χρονικής περιόδου που μελετούσα. Όσον αφορά την 

ερευνητική υπόθεση, που τίθεται και καλείται να απαντηθεί στο τέλος του κεφαλαίου 

είναι, αν το φύλο του παιδιού  επηρέαζε, εκείνη την εποχή, τον τρόπο αγωγής του. 

Σύμφωνα με  βιβλιογραφικές πηγές, το φύλο φαίνεται να καθορίζει τη στάση του 

περίγυρου απέναντι στο παιδί και συνεπώς να επηρεάζει την πορεία της ζωής του. 

Αυτό όμως θα φανεί λεπτομερώς παρακάτω.        

 

 

3.1 Η έννοια της αγωγής και τα πρόσωπα που συνέβαλαν σε αυτήν  

 

Ο όρος «αγωγή» προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «άγω» που σημαίνει «οδηγώ».
61

 

Αποτελεί ένα σύνολο από οργανωμένες ενέργειες με σκοπό την ψυχική, πνευματική 

και σωματική διάπλαση του ανθρώπου και κυρίως του νέου. Βασική προϋπόθεση της 

είναι η πίστη στο δάσκαλο. Τέλος, η αγωγή διακρίνεται σε κάποια είδη, όπως 

σωματική ή φυσική, ηθική, θρησκευτική, αισθητική, κοινωνική, πολιτική, ειδική, 

μουσική κ.ά.
62

 

Με άλλα λόγια, η αγωγή ορίζεται ως η επίδραση που ασκεί κανείς στον εαυτό του 

ή στους άλλους. Η πρώτη αποκαλείται αυτοαγωγή, αποτελεί θεληματική πράξη και 

έχει ορισμένους σκοπούς και αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα είναι η βελτίωση μιας 

κακής συνήθειας. Από την άλλη, η δεύτερη μπορεί να είναι θεληματική ή 

ασυνείδητη. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν η σχολική και οικογενειακή αγωγή, οι 

οποίες διεξάγονται από παιδαγωγούς και την οικογένεια αντίστοιχα.
63

 

Ως προορισμός της αγωγής θεωρείται η γνωριμία των παιδιών με τρόπους ζωής, 

σκέψης και δράσης των ενηλίκων. Συχνά ακούγεται η φράση «Διαπαιδαγώγηση 

παιδιών», η οποία σημαίνει προετοιμασία για την ενήλικη ζωή, σχεδόν όμοια με των 

παιδαγωγών τους. Ως φορείς παιδαγώγησης μπορούν να θεωρηθούν οι γονείς, οι 

δάσκαλοι και η κοινωνία.
64

      

                                                            
61 Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1998). 
62 R. Dottrens, Παιδαγωγώ και διδάσκω. Η σχολική παιδαγωγική και η ειδική διδακτική του σύγχρονου 

δημοτικού σχολείου, μτφ. Γ. Βασδέκης (Αθήνα: Δίπτυχο, 1974), 13-16.  
63 Dottrens (1974), ό.π.  
64 Dottrens (1974), ό.π. 
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Στην κλασική Αθήνα, η ανατροφή και η εκπαίδευση των παιδιών εξαρτιόταν ως 

επί το πλείστον από τον αρχηγό του οίκου, τον πατέρα. Αυτός αποφάσιζε, όταν 

γεννιόταν το παιδί, αν θα το κρατήσει και αργότερα αν θα πληρώσει δίδακτρα για τη 

μόρφωσή του. Φυσικά, το τελευταίο δεν αποτελούσε νομική υποχρέωση αλλά 

προσωπική υπόθεση, με την πολιτεία να είχε περιορισμένη παρέμβαση. Οι Αθηναίοι 

πολίτες χρησιμοποιώντας τον όρο «παιδεία», χαρακτήριζαν τους νέους, ανώριμους. 

Θεωρούσαν ότι  χρειάζονταν κάποιον ενήλικα καθοδηγητή, ενώ η εκπαίδευση των 

κοριτσιών περιοριζόταν στα οικιακά.
65

 

Την κλασική περίοδο, η έλλειψη δημόσιας, γυναικείας διδασκαλίας ήταν ένα 

συνηθισμένο φαινόμενο. Η οικογένεια προσπαθούσε να μεταφέρει στις κόρες όλες τις 

αντιλήψεις που ήταν απαραίτητες για το μέλλον τους. Έτσι, οι κόρες αποκτούσαν τον 

ρόλο της οικοδέσποινας και της συζύγου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες οι νεαρές 

Ελληνίδες ήταν αγράμματες. Αντίθετα, οι νεαροί έφηβοι σύχναζαν εκτός σπιτιού και 

στο σχολείο. Τον 4
ο
 αιώνα, η πόλη απέκτησε δημόσια γυμνάσια, όπως την Ακαδημία 

στα περίχωρα του Κολωνού, το Λύκειο του Ιλισσού και αργότερα το Πτολεμαίον, το 

Διογένειον κ.ά. Αυτά και οι παλαίστρες ήταν ταυτόχρονα σχολείο, στάδιο και λέσχη 

όπου πήγαιναν να διδαχθούν, να γυμναστούν και να συζητήσουν αντίστοιχα. 
66

 

Τα παιδιά, όπως είναι φυσικό, περιβάλλονταν από διάφορα πρόσωπα, που 

φρόντιζαν την ανάπτυξή τους, σωματική και πνευματική, από τη γέννηση έως την 

ενηλικίωση τους. Στην συγκεκριμένη εργασία θα γίνει λόγος για την ανατροφή των 

παιδιών της αρχαίας Αθήνας, από τον ερχομό τους στην ζωή έως την εφηβεία. 

Το πιο σημαντικό πρόσωπο που φροντίζει το παιδί από τη στιγμή που γεννιέται 

μέχρι την ηλικία των τριών ετών είναι η τροφός. Μόνο στις φτωχές οικογένειες, οι 

ίδιες οι μητέρες θηλάζουν αποκλειστικά τα παιδιά τους. Στις περισσότερες, τον ρόλο 

αυτόν τον υιοθετεί μία δούλα υγιής και αγαπητή προς τα παιδιά. Μάλιστα οι 

Αθηναίες μητέρες επέλεγαν Σπαρτιάτισσες, διότι ήταν ατρόμητες και το μετέδιδαν 

στα παιδιά. 
67

 

Φορώντας ένα μαντίλι στο κεφάλι, ως σύμβολο των αρμοδιοτήτων της, θήλαζε το 

βρέφος για ένα με δύο χρόνια. Ακόμα το μάθαινε να υπακούει, του διηγούνταν 

                                                            
65 Royer et al (2005), ό.π., σελ. 17-19. 
66 C. Picard, Η ζωή στην κλασική Ελλάδα, μτφ. Ζαχαρόπουλος (Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, 1965), 108-

112.   
67 Royer et al (2005), ό.π. σελ.18. 



31 
 

ιστορίες και το μεγάλωνε όσο καλύτερα μπορούσε. Όταν το παιδί έφτανε στον 

απογαλακτισμό του, αυτή του έβαζε στο στόμα κομμάτια ψωμιού που έχει μασήσει, 

με σκοπό να συνηθίσει τη στερεά τροφή. 
68

 

Η Αθηναία μητέρα με τη σειρά της, έβαζε το μωρό σε ένα καλάθι ή το κρατούσε 

στα χέρια και το νανούριζε τραγουδώντας του. Καθώς αυτό μεγάλωνε και άρχιζε να 

περπατάει έπαιζε με διάφορα παιχνίδια, όπως πήλινες ή κερένιες κούκλες, σπιτάκια, 

βαρκούλες, αμαξάκια με τροχούς, κουδουνίστρες  ή με κάποιο ζωάκι, όπως σκύλο, 

γάτα ή εξημερωμένο γερανό. Γενικότερα, η μητέρα προσπαθούσε να του μάθει ό,τι 

γνώριζε, καθώς οι γνώσεις λόγω του φύλου της ήταν περιορισμένες. 
69

 

Στην ελληνική αγγειογραφία σπάνια αναπαρίσταται η αλληλεπίδραση γονιών- 

παιδιών. Εξαίρεση αποτελεί η παρακάτω Αττική ερυθρόμορφη κύλικα, που 

αποδίδεται στο ζωγράφο του Σωτάδη το 470/460 π.Χ (εικόνα 1) Αυτή  αποκαλύπτει 

τη σχέση μητέρας- μωρού και φιλοξενείται στο Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας στις 

Βρυξέλλες.  Η Αθηναία μητέρα εμφανίζεται καλοντυμένη και καθισμένη σε ένα 

δίφρο (σκαμνί) απέναντι από το βρέφος της. Αυτό με τη σειρά του είναι στριμωγμένο 

σε ένα παιδικό καρεκλάκι, το οποίο μάλιστα έχει διπλή λειτουργία (γιογιό και 

κάθισμα). Κάθε φιγούρα απλώνει το χέρι προς την άλλη. Η  μητέρα απλώνει ήρεμα 

το δεξί της χέρι, ενώ το μωρό τα δύο χέρια και το δεξί του πόδι. Το κοίταγμά τους 

υποδηλώνει οικειότητα και προσκόλληση. Επομένως, πρόκειται για μια 

μικροκαμωμένη και λεπτή κύλικα, με ειδικές λαβές σε σχήμα ψαλιδιού, που 

κατασκευάστηκε σε ένα κεραμικό στούντιο της κλασικής Αθήνας. Θεωρείται ζεύγος 

με ένα παρόμοιο κύπελλο που βρέθηκε μαζί του σε μια ταφή στην Αθήνα το 1830. 

Και τα δύο αυτά μικροσκοπικά κύπελλα παρουσιάζουν σκηνές οικιακής ζωής και 

έχουν παρόμοιες τεχνικές κατασκευής (άσπρο πάτωμα και κοραλοκόκκινο χρώμα). 
70

 

                                                            
68 Royer et al (2005), ό.π. 
69 Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π., σελ. 114-116 ; J. Neils & J. Oakley, Coming of Age: Images of 

Childhood from the Classical Past (Yale UP, 2003), 240 ; Royer et al (2005), ό.π., σελ 18. 
70 Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π. ; Neils & Oakley (2003), ό.π. ; Royer et al (2005), ό.π. 
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Εικ. 1 Αττική ερυθρόμορφη κύλικα που αποδίδεται στο ζωγράφο του Σωτάδη, 

(470/460 π.Χ.). Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας, Βρυξέλλες  

 

Όσον αφορά τον ρόλο του Αθηναίου πατέρα, αυτός σπάνια συμμετείχε στην 

ανατροφή του παιδιού. Μονάχα το αναγνώριζε, πλήρωνε την εκπαίδευση του και 

έπαιρνε σημαντικές αποφάσεις ως αρχηγός του οίκου. Φυσικά υπήρχαν και οι 

εξαιρέσεις, όπως ο Στρεψιάδης, όπου η γυναίκα του δεν ασχολούνταν με τον γιό τους 

κι έτσι τον μεγάλωνε αυτός.
71

   

Προχωρώντας στη σχολική αγωγή της αρχαίας Αθήνας κατά την κλασική 

περίοδο, αυτή διαιρούνταν σε δύο βαθμίδες. Στην πρώτη βαθμίδα, γνωστή ως 

στοιχειώδη, τα παιδιά μάθαιναν γραφή, ελάχιστη αριθμητική, μουσική και σωματική 

άσκηση. Αντίθετα, στην δεύτερη βαθμίδα εμφανίζονταν διαφωνίες ανάμεσα στους 

ιστορικούς ως προς τον χαρακτηρισμό της. Άλλοι την αποκαλούσαν δευτεροβάθμια 

και άλλοι ανώτερη. Επομένως, ενώ η πρώτη αποκαλούνταν κατώτερη και η δεύτερη 

ανώτερη, με την πάροδο του χρόνου το ανώτερο μέρος της πρώτης συγχωνεύτηκε με 

το κατώτερο της δεύτερης, δημιουργώντας την μέση βαθμίδα. 
72

 

                                                            
71 Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π. ; Neils & Oakley (2003), ό.π. ; Royer et al (2005), ό.π. 
72 Α. Γιαννικόπουλος, Η εκπαίδευση στην κλασική και προκλασική αρχαιότητα (Αθήνα: Γρηγόρης, 

1989), 66-68. 
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 Η βασική εκπαίδευση ξεκινούσε όταν το παιδί συμπλήρωνε τα επτά του έτη. 

Αυτή δεν ήταν υποχρεωτική αλλά ούτε δωρεάν, καθώς εξαρτιόταν από την 

οικονομική κατάσταση και τη νοοτροπία του πατέρα. Ως κύριες κατηγορίες 

μαθημάτων θεωρούνταν τα γράμματα, δηλαδή ανάγνωση και γραφή, η μουσική 

(συμπεριλαμβάνεται η ποίηση) και η σωματική αγωγή. Οι μαθητές επαναλάμβαναν 

ασταμάτητα συλλαβές και απαριθμούσαν. 
73

 

 Σε γενικές γραμμές, ο δάσκαλος του σχολείου ήταν ένα πρόσωπο όχι πολύ 

σεβαστό από τους πολίτες. Αυτός αναγκαζόταν να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί είχε 

χάσει την περιουσία του και πληρωνόταν από τους γονείς. Βέβαια οι γονείς τον 

εκτιμούσαν καθώς ο ίδιος, δεν επέλεγε να διδάξει συνηθισμένες λέξεις αλλά σπάνιες, 

με σκοπό να μάθουν να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας. Ακόμα, την εικόνα αυτού ήρθε να αλλάξει ο Σωκράτης, όπως 

παρουσιάζεται από τον Πλάτωνα. Ο φιλόσοφος υποστήριξε ότι η αγωγή, ως θεία 

επιταγή προς την πολιτεία, ασκείται από τον δάσκαλο όχι μόνο με τη διδασκαλία, 

αλλά και με το παράδειγμα του βίου του. Επομένως, οφείλει να συγκρατεί την οργή 

του, να συγχωρεί και να έχει μία καλή σχέση με τους μαθητές του. 
74

 

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι νέοι διδάσκονταν σε σχολεία από τις αρχές του 

πέμπτου αιώνα. Βέβαια, η σχολική ζωή για τα μικρά Ελληνόπουλα φαίνονταν 

σκληρή. Όπως επισημαίνει ο Αριστοφάνης, αυτά προχωρούσαν την αυγή, στη σειρά, 

χωρίς πανωφόρι ακόμα κι αν χιόνιζε. Στην Αθήνα τα σχολεία ήταν πολλά, όμως δεν 

ήταν δημόσια αλλά ιδιωτικά. 
75

 

 Όσον φορά τη σχολική αίθουσα, αυτή ήταν λιτή. Υπήρχε μία καρέκλα με ράχη 

για τον δάσκαλο και σκαμνιά για τα παιδιά. Τα τραπέζια απουσίαζαν, έτσι οι μαθητές 

ακουμπούσαν τις ξύλινες πλάκες, στις οποίες έγραφαν, πάνω στα γόνατά τους. Πίσω 

από κάθε μαθητή βρισκόταν ο παιδαγωγός του, ο οποίος τον επέβλεπε. Μάλιστα, 

πολλές φορές, ο δάσκαλος δεν δίσταζε να μαστιγώσει τους απείθαρχους και 

απρόσεκτους μαθητές του.
76

        

Ένα ακόμη πρόσωπο, όπως επισημάνθηκε, το οποίο είχε σημαντικό ρόλο στην 

αγωγή του παιδιού και συγκεκριμένα του αγοριού ήταν ο παιδαγωγός. Αυτός ήταν 
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ένας ηλικιωμένος δούλος, όχι και τόσο χρήσιμος για την οικία. Όπως ορίζει η 

σημασία του ονόματός του, αυτός οδηγεί τα παιδιά. Καθήκον του είναι να βρίσκεται 

διαρκώς κοντά στον προστατευόμενό του. Ο ίδιος τον συνοδεύει στο σχολείο και 

στην παλαίστρα, κουβαλώντας τα βιβλία και τις πλάκες του. Φροντίζει στον δρόμο 

που βαδίζει το νεαρό αγόρι να μην μιλήσει σε κανέναν, να έχει χαμηλωμένο το 

κεφάλι και να πηγαίνει στην άκρη του δρόμου, όταν συναντά ηλικιωμένους. Ακόμα, 

στο σπίτι του μαθαίνει καλούς τρόπους ,όπως να μην κάθεται με σταυρωμένα πόδια, 

να ζητάει το φαγητό από το τραπέζι, να πιάνει το ψωμί με το αριστερό χέρι, ενώ όλα 

τα άλλα φαγητά με το δεξί κ.ά. Επιπλέον, επιβλέπει την καθημερινή μελέτη του στο 

σπίτι και δίνει έμφαση στην διαμόρφωση της συμπεριφοράς του.
77

 

Ο παιδαγωγός χαρακτηριζόταν αυστηρός και χρησιμοποιούσε τη βέργα ως 

μέθοδο συμμόρφωσης. Κύρια αποστολή του ήταν η επίβλεψη της ηθικής 

διαμόρφωσης του νέου. Αν και δούλος, ήταν ένα άτομο έντιμο, αξιόπιστο και ηθικά 

ακέραιο γι’ αυτό τον εμπιστεύονταν οι γονείς.  Ως μόνιμος ακόλουθός του νέου μέχρι 

την εφηβεία όφειλε να τον προστατεύει από κάθε λογής κίνδυνο. 
78

  

Ωστόσο, πολλές φορές ως γέρος, νάνος ή δούλος δεν ήταν κατάλληλος για 

αυτήν εργασία, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται σεβαστός από τον περίγυρο. Ένα 

παράδειγμα αποτελεί η διαμαρτυρία του Πλάτωνα, για το συγκεκριμένο σύστημα 

αγωγής, που κατά την γνώμη του δεν ωφελούσε τα «φωτισμένα μυαλά». Αυτός 

περιγράφεται όχι πολύ κολακευτικά. Συγκεκριμένα, αποκαλείται καβγατζής, ωμός, 

δεν μιλάει καλά ελληνικά και πίνει αρκετά. Αγγειογραφίες τον παρουσιάζουν 

φαλακρό, με αχτένιστα γένια, κοντό χιτώνα, ψηλά παπούτσια και ένα ραβδί με 

λυγιστή λαβή στο χέρι.
79

   

Στο παρακάτω μουσειακό έκθεμα, το οποίο αποτελεί ένα πήλινο σύμπλεγμα από την 

Τανάγρα απεικονίζεται ένα αγόρι και ένας καθιστός παιδαγωγός (εικόνα 2). Αυτό 

χρονολογείται περίπου το 375-350 π.Χ και φιλοξενείται στο Μητροπολιτικό Μουσείο 

Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Ο πρώτος κάθεται σε ένα σκαμπό και γράφει σε μία 

ταμπλέτα που είναι τοποθετημένη πάνω στα γόνατά του. Το φαλακρό κεφάλι του, η 

πλατιά μύτη του και το αυλακωμένο μέτωπό του, τείνουν στην εμφάνιση Σειληνού. 

                                                            
77 Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π., σελ.117-118 ; Neils & Oakley (2003), ό.π., σελ.249. 
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79 Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π. ; Neils & Oakley (2003), ό.π. 
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Το κεφάλι του φαίνεται να γέρνει ελαφρώς προς τα δεξιά με σκοπό να παρατηρήσει 

την προσοχή του νεαρού γυμνού αγοριού που στέκεται δίπλα του.
80

    

 

 

Εικ. 2 Πήλινο σύμπλεγμα από την Τανάγρα, αγόρι και καθιστός παιδαγωγός, (περ. 

375-350 π.Χ.). Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Νέα Υόρκη  

 

Οι μαθητές, αφού ολοκλήρωναν τη στοιχειώδη εκπαίδευση, προχωρούσαν στην 

μέση. Σε αυτήν διδάσκονταν από τον γραμματιστή, γραμματική, μελετώντας και 

αποστηθίζοντας κείμενα του Ομήρου και άλλων συγγραφέων. Επιπλέον, μάθαιναν 

μουσική και όρχηση από τον κιθαριστή. Αυτός αναλάμβανε να τα διδάξει τραγούδι 

και μουσικά όργανα, όπως αυλό, λύρα κ.ά γεγονός που αισίως τα παρέσερνε στην 

εκτέλεση χορευτικών, ρυθμικών κινήσεων. Τέλος, σημαντικός είναι ο παιδοτρίβης, ο 

οποίος τους δίδασκε γυμναστική μέσω διαφόρων αθλημάτων. Συγκεκριμένα, στην 

παλαίστρα αυτός με τους ειδικούς βοηθούς του, όπως τον αυλητή, ο οποίος είχε τον 

ρόλο του συνοδού στις ασκήσεις των μαθητών και τους μικρούς δούλους, οι οποίοι 

σκούπιζαν και εξυπηρετούσαν τους επισκέπτες, τους μάθαιναν πάλη, τρέξιμο, άλμα, 

                                                            
80 Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π. ; Neils & Oakley (2003), ό.π. 

https://books.google.gr/books/yup?q=inauthor:%22John+Howard+Oakley%22&hl=el&source=gbs_metadata_r&cad=1


36 
 

δισκοβολία, ακοντισμό. Οι δάσκαλοι κάθε κατηγορίας φυσικά πληρώνονταν από τους 

γονείς.
81

 

Ωστόσο, τα πράγματα δεν κυλούσαν πάντα ήρεμα. Οι γονείς και οι δάσκαλοι 

δεν δίσταζαν να μαλώσουν τους μικρούς Αθηναίους.  Για παράδειγμα, ο κιθαριστής 

τους μάλωνε γιατί είπαν λάθος μία νότα και ο γραμματιστής ή ο παιδοτρίβης γιατί δεν 

ήξεραν το μάθημα, με αποτέλεσμα πολλές φορές τα παιδιά να ξεσπούν σε κλάματα. 
82

 

Στο εικονιζόμενο μουσειακό έκθεμα, το οποίο αποτελεί Αττική ερυθρόμορφη 

κύλικα, αναπαρίσταται η σχολική ζωή στην κλασική εποχή. Αυτό χρονολογείται το 

490-480 π.Χ. και φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βερολίνου. Η εικόνα 

3α παρουσιάζει έναν δάσκαλο να κρατάει έναν πάπυρο, που αναγράφει το επικό 

κείμενο «ΜΟΙΣΑ ΜΟΙ ΑΜΦΙ ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΝ ΕΥΡΟΟΝ ΑΡΧΟΜΑΙ ΑΕΙΔΕΙΝ». Ο 

μαθητής στέκεται απέναντι και παρατηρεί προσεκτικά. Ακριβώς από πίσω βρίσκεται 

ο παιδαγωγός του, ενώ δίπλα γίνονται μαθήματα μουσικής.  Στην άλλη πλευρά του 

αγγείου (εικόνα 3β) σκιαγραφείται μία ανάλογη σκηνή, με έναν υποδιδάσκαλο, 

δηλαδή έναν βοηθό δασκάλου, να κρατά μία πινακίδα, την οποία ο μαθητής καλείται 

να αντιγράψει. Ακριβώς πίσω από τον μαθητή βρίσκεται πάλι ο παιδαγωγός, ενώ από  

την άλλη πλευρά παρουσιάζεται ο κιθαριστής, ο οποίος διδάσκει έναν μαθητή. 
83
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Εικ.3α  Αττική ερυθρόμορφη κύλικα, που απεικονίζει μαθητές να διαβάζουν και να 

παίζουν λύρα (5
ος

 αιώνας π.Χ). Αρχαιολογικό Μουσείο, Βερολίνο 

 

   

Εικ.3β  Αττική ερυθρόμορφη κύλικα, που απεικονίζει μαθητές με τον 

γραμματιστή, τον κιθαριστή και τον παιδαγωγό, (5
ος

 αιώνας π.Χ). Αρχαιολογικό 

Μουσείο, Βερολίνο 

Σχετικά με το πως έγραφαν, χρησιμοποιούσαν ξύλινες επιφάνειες αλειμμένες με 

κερί που ονομαζόταν πίναξ ή γραμματείον. Τα πλεονεκτήματά τους ήταν ότι η 

επιφάνεια μπορούσε να σβηστεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί και ότι κόστιζαν λίγο. Η 

χάραξη γραμμάτων επιτυγχανόταν με ένα ειδικό εργαλείο (γραφίς), το οποίο ήταν 

κατασκευασμένο από σίδερο, χαλκό, κόκαλο ή μπρούτζο. Με τη μυτερή άκρη 

χάραζαν γράμματα, ενώ με τη πλατιά τα έσβηναν. Ακόμα, υπήρχαν σχολικά βιβλία 

και κατά συνέπεια βιβλιοπωλεία. 
84

 

Κάνοντας κανείς αναζήτηση σε βιβλιογραφικές πηγές, θα βρει πολλά μουσειακά 

εκθέματα, που απεικονίζουν αγόρια μαθητές Στο παρακάτω Αττικό ερυθρόμορφο 

κύπελλο απεικονίζεται ένας νέος, ο οποίος κάθεται σε ένα σκαμνί και γράφει σε ένα 

πτυσσόμενο-κερί δισκίο. Αυτό χρονολογείται το 480 π.Χ και φιλοξενείται στο 
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Μουσείο του Πανεπιστημίου της Πεσυλβάνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής. Συγκεκριμένα, το νεαρό αγόρι κάθεται σε ένα ξύλινο σκαμνί, φορά ένα 

ιμάτιο, αφήνοντας το δεξί του χέρι ελεύθερο και κρατά με το αριστερό την ξύλινη 

θήκη γραφής που χωρίζεται σε πέντε τμήματα. Φαίνεται έτοιμος να γράψει, καθώς 

κρατά στο δεξί του χέρι μία γραφίδα. Το αντικείμενο στα δεξιά του μπορεί να είναι 

ένα σεντούκι που λειτουργεί ως αποθηκευτική θήκη κυλίνδρων. Αν στην εικόνα 4 

αντικατοπτρίζεται μία σχολική σκηνή, ο εικονιζόμενος πέρα από μαθητής μπορεί να 

είναι βοηθός δασκάλου, που διορθώνει τη γραφή ενός μαθητή. Το συγκεκριμένο 

αγγείο είναι εικονογραφημένο από τον ζωγράφο Ευχαρίδη. 
85

  

 

Εικ.4  Αττική ερυθρόμορφη κύλικα που απεικονίζει έναν νέο να κάθεται σε ένα 

σκαμνί και να γράφει σε ένα πτυσσόμενο-κερί δισκίο, (480 π.Χ). Μουσείο του 

Πανεπιστημίου της Πεσυλβάνια, Η.Π.Α  

Ένα ακόμη παράδειγμα είναι το μουσειακό έκθεμα της εικόνας 5. Αυτό αποτελεί 

ένα κύπελλο από τερακότα, που αποδίδεται στον ζωγράφο του Μονάχου 2660, 

περίπου το 460 π.Χ και φιλοξενείται στο Μητροπολιτικό μουσείο της Νέας Υόρκης. 

Στο εσωτερικό του κυπέλλου φαίνεται ένα αγόρι, το οποίο κουβαλά μία ταμπλέτα 

γραφής αποτελούμενη από δύο ξύλινα φύλλα, δεμένα μεταξύ τους. Αυτό προχωρά με 

τα πόδια και πιθανόν έχει ως προορισμό το σχολείο ή το σπίτι του. Στο εξωτερικό 

μέρος υποστηρίζεται ότι σκιαγραφούνται αγόρια που παίζουν στο σχολείο. Και στις 
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δύο πλευρές, δυο μαθητές πλησιάζουν ένα πρόσωπο που έχει τον ρόλο του δασκάλου. 

Αυτοί κρατούν παπύρινους κυλίνδρους και συνοδεύονται από τον παιδαγωγό.
86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 5α Κύπελλο από τερακότα το οποίο αποδίδεται στον ζωγράφο του Μονάχου 

2660, ένα νεαρό αγόρι κουβαλά μία ταμπλέτα γραφής, (περίπου το 460 π.Χ). 

Συλλογή Μητροπολιτικού Μουσείου, Νέα Υόρκη 
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Εικ.5β Ο μαθητής κρατά έναν παπύρινο κύλινδρο, τον οποίο δίνει στο δάσκαλο. 

Πίσω από τον μαθητή βρίσκεται ο παιδαγωγός, (περίπου το 460 π.Χ). Συλλογή 

Μητροπολιτικού Μουσείου, Νέα Υόρκη 

 

 

Εικ. 5γ Ο μαθητής κρατά έναν παπύρινο κύλινδρο, τον οποίο δείχνει στον δάσκαλο. 

Πίσω από τον μαθητή βρίσκεται ο παιδαγωγός που κουβαλά μία ταμπλέτα γραφής, 

(περίπου το 460 π.Χ). Συλλογή Μητροπολιτικού Μουσείου, Νέα Υόρκη 

 

 

Εν κατακλείδι, η αρχαία Αθήνα δίκαια αποκαλούνταν, από την εποχή του 

Περικλή και έπειτα, «Σχολείο της Ελλάδας», αφού οι Έλληνες αγαπούσαν και έδιναν 

μεγάλη βαρύτητα στην καλλιέργεια του πνεύματος.
87

 Το πλήθος των δασκάλων 

(γραμματιστής, παιδοτρίβης, κιθαριστής), η ίδρυση σχολείων και η συνεχής 

διαπαιδαγώγηση εντός και εκτός σπιτιού, από πολλά διαφορετικά πρόσωπα (γονείς, 

τροφός, παιδαγωγός) αποτελούν κάποια παραδείγματα που υποστηρίζουν τον 

παραπάνω χαρακτηρισμό.  

 

3.2 Η αγωγή των κοριτσιών 

 

Μέχρι την ηλικία των επτά ετών, στην Αθήνα, τα κορίτσια και τα αγόρια  

μεγάλωναν μαζί στον γυναικωνίτη. Μετά την ηλικία των επτά χρόνων τα αγόρια 
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έφευγαν, με σκοπό να ενταχθούν στον κόσμο των αντρών, ενώ τα κορίτσια 

παρέμεναν εκεί μέχρι τον γάμο τους.  
88

   

Τα κορίτσια μάθαιναν να διαβάζουν, να γράφουν και να παίζουν διάφορα μουσικά 

όργανα, χωρίς όμως να ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη μέθοδο αγωγής. Στο 

εσωτερικό μέρος της παρακάτω Αττικής ερυθρόμορφης κύλικας, η οποία 

χρονολογείται το 460-450 π.Χ και φιλοξενείται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της 

Νέας Υόρκης, αντικατοπτρίζεται μία μοναδική σκηνή. Δύο ψηλές, καλοντυμένες 

γυναίκες φαίνεται να προσχωρούν προς το σχολείο. Η μία πιάνει τον καρπό της άλλης 

που δείχνει απρόθυμη να μετακινηθεί. Μάλιστα, η τελευταία κρατάει μία θήκη 

γραφής με μία γραφίδα κρυμμένη κάτω από τις χορδές. Ένας μελετητής είχε 

χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη σκηνή ως «Το κορίτσι οδηγείται απρόθυμα στο 

σχολείο». Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι απίθανο, αφού άλλα αγγεία δείχνουν 

γυναίκες να διαβάζουν, βέβαια στα πλαίσια του οίκου. Ωστόσο δεν πρέπει κανείς να 

ξεχνά ότι η συγκεκριμένη σκηνή αποτυπώνεται σε δοχείο ποτού ενός άντρα και 

πιθανόν να είναι χιουμοριστική κι όχι αντιπροσωπευτική της καθημερινής ζωής. 

Επομένως, οι γυναίκες που αντικατοπτρίζονται στο συγκεκριμένο έκθεμα πιθανόν να 

είναι εταίρες, αφού μόνο αυτές  έκαναν μαθήματα εκτός σπιτιού. Όλο αυτό φαίνεται 

να αποτελεί μία παρωδία. 
89
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Εικ.6  Αττική ερυθρόμορφη κύλικα. Η κορασίδα πηγαίνει στο σχολείο, (460-450 

π.Χ). Μητροπολιτικό Μουσείο, Νέα Υόρκη. 

 

Ακόμα, από μικρή ηλικία μάθαιναν να υφαίνουν, να πλέκουν, να μαγειρεύουν και 

γενικότερα να διευθύνουν το νοικοκυριό. Χαρακτηριστικά, ο Ξενοφώντας 

επισημαίνει ότι αυτή ήταν η ιδανική αγωγή των κοριτσιών «Να ακούν, να βλέπουν 

και να ρωτούν όσο το δυνατόν λιγότερα». Άρα, η αποστολή τους ήταν να γίνουν 

καλές νοικοκυρές, μητέρες και σύζυγοι. 
90

 

Σύμφωνα με λογοτεχνικές πηγές αλλά και το παρακάτω μουσειακό έκθεμα, το 

οποίο αποτελεί μια μοναδική αναπαράσταση του είδους του, φαίνεται ότι οι γυναίκες 

του σπιτιού μάθαιναν στα κορίτσια να μαγειρεύουν. Αυτό αποτελεί  ελληνική 

κατασκευή στην Τανάγρα Βοιωτίας, το 500-475 π.Χ. και φιλοξενείται στο Μουσείο 

Καλών Τεχνών στη Βοστώνη. Πάνω σε ένα τρίποδο με φωτιά είναι τοποθετημένη μία 

χύτρα αρκετά ασυνήθιστη, καθώς έχει τρεις λαβές αντί για μία. Πίσω από τα 

μαγειρικά σκεύη κάθεται σε ένα σκαμνί μια γυναίκα. Αυτή σκύβει προς την 

κατσαρόλα, με σκοπό να τοποθετήσει μέσα αυτό που κρατά στο δεξί της χέρι 

(πιθανόν βότανα ή μπαχαρικά). Το άλλο χέρι της είναι σηκωμένο, προειδοποιώντας 

το κορίτσι που στέκεται κοντά της να προσέχει. Από την άλλη, η νεαρή κοπέλα έχει 

ακουμπήσει το χέρι της πάνω στο δεξί χέρι της γυναίκας και σκύβει για να κοιτάξει 

το δοχείο, που μάλλον έχει σούπα. Και οι δυο φιγούρες φορούν χιτώνα και σάκο, 

αντικατοπτρίζοντας ως σύνολο μια 

σκηνή της καθημερινής ζωής.
91
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91 Neils & Oakley (2003), ό.π., σελ. 257.  
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Εικ.7 Σύμπλεγμα μορφών. Πιθανόν, πρόκειται για μητέρα που μαθαίνει στο κορίτσι 

να μαγειρεύει. Από την Τανάγρα Βοιωτίας. Τερακότα με χρωστική ουσία, (500-475 

π.Χ.). Μουσείο Καλών Τεχνών, Βοστώνη 

 

Επίσης, εξέχουσα σημασία για την παιδική ηλικία των Αθηναίων είχαν τα 

παιχνίδια. Συγκεκριμένα, συστήνονταν να παίζουν χωρίς περιορισμούς μέχρι τα έξι 

τους έτη. Ωστόσο, σημειώνονται διαφορές ανάμεσα στα παιχνίδια που 

χρησιμοποιούσαν τα κορίτσια από τα αγόρια.
92

 

Σε πιο μικρές ηλικίες τα κορίτσια απασχολούνταν με κούκλες από αρθρωτά μέλη, 

κουδουνίστρες, στεφάνια κ.ά. Οι γυναικείες κούκλες με προσκολλημένα άκρα ήταν 

γνωστές ως πλαγγόνες ή νύμφες. Υπήρχαν και αρσενικές κούκλες αλλά ήταν πολύ 

λιγότερες. Η κατασκευή τους έχει γίνει από υλικά, όπως ξύλο, κόκαλο, 

ελεφαντόδοντο, κερί, ύφασμα κ.ά., ωστόσο, οι πιο συνηθισμένες ήταν αυτές από 

τερακότα. Έχουν βρεθεί σε τάφους και ιερά ως παιδικά παιχνίδια και αναθήματα. 

Μάλιστα πολλές είχαν μία τρύπα στην κορυφή του κεφαλιού τους, γεγονός που 

δήλωνε ότι κρεμάστηκαν ως προσφορές. Επιπλέον, αναγνωρίζονταν ως χορεύτριες, 

καθώς κρατούσαν κρόταλα και η χορδή με την οποία ήταν κρεμασμένες τις έκανε να 

χορεύουν σαν μαριονέτες. Στην εικόνα 8, αναπαρίσταται μία Κορινθιακή «ενωμένη» 

κούκλα από τερακότα του 5
ου

 αιώνα, η οποία φιλοξενείται στο Μητροπολιτικό 

Μουσείο Τέχνης στην Νέα Υόρκη. Αυτή φοράει έναν κοντό χιτώνα, ο οποίος έχει 

κόκκινες λωρίδες, μικρές παύλες και άλλα σχήματα, ενώ τα μαλλιά της φαίνονται 

μαύρα και μακριά. 
93
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https://books.google.gr/books/yup?q=inauthor:%22John+Howard+Oakley%22&hl=el&source=gbs_metadata_r&cad=1
https://books.google.gr/books/yup?q=inauthor:%22John+Howard+Oakley%22&hl=el&source=gbs_metadata_r&cad=1


44 
 

 

Εικ. 8  Κορινθιακή κούκλα από τερακότα, (αρχές 5
ου  

αιώνα). Μητροπολιτικό 

Μουσείο Τέχνης, Νέα Υόρκη.  

 

 Αργότερα, προστέθηκαν το κουτσό, οι βόλοι, η ισορροπία ραβδιού, παιχνίδια 

ζογκλέρ, ο εφεδρισμός και πολλά ακόμα. Το τελευταίο παιχνίδι δηλώνει ότι ο χαμένος 

κουβαλά τον νικητή στην πλάτη του, καθώς προέρχεται από το ελληνικό ρήμα 

«εφεδρίζω» που σημαίνει κουβαλάω. Στην αρχή, όλοι προσπαθούν να ρίξουν, με  

βότσαλα ή μπάλες,  μία πέτρα που βρίσκεται τοποθετημένη στο έδαφος, σε 

απόσταση. Όποιος δεν τα καταφέρει κουβαλά τον άλλον στην πλάτη του, με τα μάτια 

κλειστά, μέχρι να ρίξει την πέτρα. 
94

 

Το παρακάτω σύμπλεγμα μορφών εντάσσεται χρονικά στην μετακλασική 

περίοδο και στην αρχή της ελληνιστικής περιόδου και φιλοξενείται στο 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Σε αυτό απεικονίζονται δυο νεαρά 

κορίτσια στην πόζα του εφεδρισμού.  Και οι δυο είναι ντυμένες με χιτώνα και έχουν 

κόκκινα σγουρά μαλλιά. Η φορέας φοράει ένα παχύ λουλουδάτο στεφάνι, ενώ η 

αναβάτρια μία κορώνα. Η στάση μεταφοράς είναι συνηθισμένη, με την πρώτη να 

κρατάει το λυγισμένο δεξί γόνατο της δεύτερης, η οποία με τη σειρά της πιάνει το 
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στήθος της άλλης. Η γρήγορη κίνηση είναι εμφανής από τη θέση των ποδιών τους. 

Τέλος, είναι φτιαγμένο από τερακότα.
95

            

 

 

Εικ.9  Σύμπλεγμα μορφών από τερακότα. Δύο κορίτσια παίζουν ένα παιχνίδι γνωστό 

ως εφεδρισμός, (4
ος

 με αρχές 3
ου  

αιώνα π.Χ). Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Νέα 

Υόρκη  

 

Οι έξοδοι των νέων κοριτσιών γίνονταν πάντα με συνοδεία είτε των γονιών, είτε 

ηλικιωμένων προσώπων. Βέβαια, οι λόγοι για να βγουν στην πόλη ήταν 

περιορισμένοι. Μερικά παραδείγματα αποτελούσαν οι  θρησκευτικές τελετές, οι 

κηδείες και η επίσκεψη σε ναούς.
96

   

Εν κατακλείδι, η αγωγή των κοριτσιών στόχευε στη δημιουργία καλών 

νοικοκυρών, μητέρων και συζύγων, που θα φρόντιζαν τον οίκο και τα μέλη του.      

 

3.3 Η αγωγή των αγοριών 
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Συνεχίζοντας με την αγωγή των αγοριών της αρχαίας Αθήνας, αυτή φαίνεται να 

διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη των κοριτσιών. Άλλωστε, όπως επισήμανε ο 

φιλόσοφος Ποσείδιππος, ο οποίος ήταν πολύ καλός επιγραμματοποιός του 3
ου

 αιώνα, 

«το αγόρι το μεγαλώνουν και το διαπαιδαγωγούν πάντα, κι αν ακόμα οι γονείς είναι 

φτωχοί. Το κορίτσι το εγκαταλείπουν κι αν ακόμα είναι πλούσιοι». Έτσι, η γέννηση 

ενός αγοριού αποτελεί πάντα αφορμή χαράς για τον οίκο.
97

 

Όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, την πέμπτη, την έβδομη και τη 

δέκατη μέρα από τη γέννηση του παιδιού γιορτάζονταν τα Αμφιδρόμια, δηλαδή η 

τελετή του «βαφτίσματος», η οποία συμβόλιζε την επίσημη ενσωμάτωση του παιδιού 

στην οικογένεια.
98

  Ακόμη, την τρίτη μέρα των Απατουρίων (πατροπαράδοτη γιορτή 

των γονιών), ο πατέρας κατέγραφε το παιδί του στους καταλόγους της φρατρίας του, 

εξασφαλίζοντας έτσι τη νομιμότητα της γέννησής του. 
99

 

Έως τα επτά του έτη, ζούσε στον γυναικωνίτη και φροντιζόταν από γυναικεία 

χέρια (μητέρα και παραμάνα). Μάλιστα τον 5
ο
 αιώνα π.Χ, επικρατούσε η 

Λακωνομανία, δηλαδή παραμάνες από τη Λακεδαίμονα, που εφάρμοζαν τη 

σπαρτιατική αγωγή στα παιδιά των Αθηναίων. Αυτές δεν τα φάσκιωναν και τα 

μάθαιναν να μην γκρινιάζουν και να μην φοβούνται. 
100

 

Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στα παιχνίδια. Πολλές φορές, 

επέλεγαν αυτά με σκοπό να τείνουν στην μελλοντική απασχόληση του παιδιού τους. 

Μάλιστα ο Αριστοτέλης συμβούλευε τους γονείς να επιλέγουν πρωτότυπα παιχνίδια 

για τα παιδιά τους. Κάποια από αυτά ήταν κουδουνίστρες, τόπια, στεφάνια, βέργες 

και σβούρες.
101

 

Όσον αφορά τις κουδουνίστρες, αυτές αποτελούσαν το πιο μικρό παιδικό 

παιχνίδι στην αρχαία Ελλάδα. Ήταν φτιαγμένες από υλικά, όπως δέρμα, ξύλο και 

κόκαλο, αλλά η πλειοψηφία αυτών που έχουν διασωθεί είναι από τερακότα. Ο ήχος 

που δημιουργείται, συμβαίνει χάρη στα μικρά σφαιρίδια που υπάρχουν στο εσωτερικό 

τους. Ακόμα η μορφή τους θυμίζει κάποιο ζώο με σκοπό να προσελκύσει τα βρέφη.
102
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Στην εικόνα 10 απεικονίζεται μία κουδουνίστρα σε μορφή χοίρου από την 

Κύπρο. Αυτή χρονικά τοποθετείται μεταξύ του 3
ου 

και 5
ου

 αιώνα π.Χ και φιλοξενείται 

στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Στην Κύπρο έχουν βρεθεί πολλές παρόμοιες 

κουδουνίστρες, γεγονός που δηλώνει ότι παράχθηκαν εκεί μαζικά. Στις Αθηναϊκές 

αγγειογραφίες αναπαρίστανται μικρά παιδιά να παίζουν με κουδουνίστρες, αλλά 

αυτές ήταν μικρότερες και είχαν λαβές. Επομένως, όπως γίνεται φανερό, το μικρό 

παιδί δεν μπορούσε να κρατήσει τη συγκεκριμένη κουδουνίστρα λόγω μεγέθους, έτσι 

την κουνούσε ο γονέας ή οι τροφοί, για να κοιμηθεί ήσυχα. Τέλος, η μορφή χοίρου 

είχε συμβολική χροιά, καθώς σύμφωνα με τους Αθηναίους, μια Σπαρτιατική συνήθεια 

ήταν να θυσιάζουν γουρουνάκια στις Τιτθενίδες, μία γιορτή των τροφών για να 

προστατεύουν τα βρέφη. Μάλιστα κάποιες κουδουνίστρες περιείχαν δόντια ή 

κοράλλια με σκοπό να παράγουν ήχο, ο οποίος απέκρουε το κακό.
103

            

 

 

 

Εικ.10  Κυπριακή κουδουνίστρα χοίρου, (5
ος

 -3
ος

 αιώνας π.Χ.). Βρετανικό Μουσείο, 

Λονδίνο.   

 

Γενικότερα, στις πιο μικρές ηλικίες τα αγόρια έπαιζαν με μπάλες, αμαξάκια, 

παιχνίδια με πέτρες και ξύλα ή πιο ομαδικά, όπως μήλα, κρυφτό, αγαλματάκια κ.ά. 

Μεγαλώνοντας μάθαιναν σκάκι, ντάμα και λάτρευαν το άθυρμα, το οποίο σημαίνει 

παιχνίδι και τους πρόσφερε ευχαρίστηση. Συγκεκριμένα, αυτό ήταν ένα αλογάκι με 
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ρόδες που το έσερναν σε όλο το σπίτι. Ένα παράδειγμα αποτελεί αυτό της εικόνας 11, 

το οποίο είναι πήλινο, από την Αθήνα, του 4
ου

 αιώνα π.Χ και βρίσκεται στη Στάση 

Μετρό της Ακρόπολης. 
104

 

 

Εικ.11  Πήλινο αλογάκι από την Αθήνα, (4ος αι. π.Χ). Αντίγραφο του παιχνιδιού 

Στάση Μετρό Ακρόπολη 

 

 Ο Αθηναίος πατέρας ήταν καλός με τους γιους του, αν και ασχολούνταν 

ελάχιστα λόγω της συχνής απουσίας του από το σπίτι. Τα αγόρια εμφανίζονταν 

σχεδόν γυμνά, καθώς φορούσαν μόνο έναν κοντό χιτώνα, ξυπόλυτα και με κοντό 

μαλλί. Επιπλέον, χάρη στην αφήγηση ιστοριών από τη μητέρα ή την τροφό τους, 

μάθαιναν λαϊκούς θρύλους, μύθους από τα έπη του Ομήρου και  έργα του Ησίοδου. 

Αργότερα, όλα αυτά θα τα συναντήσουν στο θέατρο και στις χορωδίες που θα 

συμμετάσχουν ή θα παρακολουθήσουν.
105

 

Βέβαια, οι νεαροί Αθηναίοι πέρα από τον αθλητισμό, τα γράμματα και τη 

μουσική μάθαιναν να ιππεύουν, να χορεύουν και να κολυμπούν. Στο παρακάτω 

μουσειακό έκθεμα, το οποίο αποτελεί έναν Aττικό ερυθρόμορφο κιονοειδή κρατήρα, 

που αποδίδεται στον ζωγράφο της Νάπολης περίπου το 440 π.Χ και φιλοξενείται στο 

Βρετανικό μουσείο του Λονδίνου, απεικονίζεται ένα αγόρι που μαθαίνει ιππασία. 

Αυτό προσπαθεί να ανέβει, πιθανόν για πρώτη φορά, στο άλογο. Το δεξί του πόδι 

φαίνεται γαντζωμένο στην πλάτη του αλόγου, ενώ το αριστερό στραμμένο προς τη 

                                                            
104 Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π. 115-118. 
105 Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π. 
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λάθος ανύψωση. Τα χέρια του είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να τραβήξουν το σώμα 

του. Κοιτάζει προς τον φαλακρό άντρα, που μάλλον είναι ο πατέρας του και τον 

βοηθά το χέρι ακουμπισμένο στην πλάτη. Το άλογο έχει ανασηκωμένο το κεφάλι του, 

καθώς αντιλαμβάνεται την ανασφάλεια του αναβάτη. Στα δεξιά στέκεται και κοιτά 

ένας άλλος νεαρός που πιθανόν είναι ο μεγαλύτερος αδερφός. Επομένως, ήταν 

συνηθισμένο για τα αγόρια, κυρίως των ανώτερων τάξεων, να μαθαίνουν ιππασία από 

μικρή ηλικία με σκοπό να μπορούν να αγωνίζονται σε αγώνες.
106

          

 

Εικ.12  Aττικός ερυθρόμορφος κιονοειδής κρατήρας που αποδίδεται στον ζωγράφο 

της Νάπολης, (περίπου το 440 π.Χ). Βρετανικό μουσείο, Λονδίνο 

 

Επιπλέον, σπουδαία σημασία δινόταν στην αθλητική εκπαίδευση των 

αγοριών. Αυτά εκπαιδεύονταν στην παλαίστρα και διαγωνίζονταν σε αθλητικούς 

αγώνες. Όπως φαίνεται από το εικονιζόμενο έκθεμα (εικόνα 13), το οποίο αποτελεί 

μία μικροσκοπική κανάτα κρασιού (χους) του 425 π.Χ και φιλοξενείται στο Μουσείο 

Καλών Τεχνών στην Βοστώνη, τα αγόρια συνήθιζαν να αγωνίζονται γυμνά στην 

παλαίστρα, η οποία πλαισιωνόταν από στύλους. Επειδή φορούν στεφάνια στα 

                                                            
106 Neils & Oakley (2003), ό.π., σελ. 254. 
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κεφάλια πιθανόν συμμετέχουν σε κάποιο διαγωνισμό. Σύμφωνα με κάποια πηγή, 

υπήρχε ένας αγώνας πυγμαχίας γνωστός ως «Λιμνομάθαι». Αυτός γινόταν στα 

Ανθεστήρια προς τιμή του θεού Διόνυσου, σε ένα μέρος που λεγόταν «Λίμναι» και 

πιθανόν βρισκόταν κοντά στο ιερό του, στην Αθήνα.
107

 

 

Εικ.13  Μικροσκοπική κανάτα κρασιού (χους) που απεικονίζει δύο αγόρια να 

πυγμαχούν, (περίπου 425 π.Χ). Μουσείο Καλών Τεχνών, Βοστώνη  

 

Τόσο το προηγούμενο (εικ. 13), όσο και τα επόμενα δύο μουσειακά 

εκθέματα (εικ. 14 και εικ. 15) αποτελούν χόες, δηλαδή στρογγυλεμένες μορφές 

οινοχόης με τρίφυλλα στόμια. Έχουν σωθεί περισσότερα από χίλια τέτοια αγγεία 

κρασιού. Η πλειοψηφία αυτών δημιουργήθηκε στην Αθήνα στα τέλη του πέμπτου 

αιώνα. Το κύριο σχήμα τους είναι σφαιρικό με μία συνεχή καμπύλη από πάνω προς 

τα κάτω και μία κατακόρυφη λαβή. Η τεχνική της διακόσμησης είναι  

ερυθρόμορφη, μελανόμορφη, ασπρόμαυρη ή με βάση την τεχνική του Six, όπου 

στις ράγες εφαρμόζονται πρόσθετα χρώματα.
108

 

 Πολλές από τις εικόνες αυτών των αγγείων αντικατοπτρίζουν σκηνές από τη 

ζωή κυρίως των αγοριών και σπάνια των κοριτσιών. Ακόμα, φαίνονται να 

σχετίζονται με τα Ανθεστήρια, την τριήμερη αθηναϊκή γιορτή αμπέλου προς τιμή 

                                                            
107  Neils & Oakley (2003), ό.π., σελ. 252.  
108 Neils & Oakley (2003), ό.π., σελ. 284. 
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του Διόνυσου. Τη δεύτερη μέρα αυτής της γιορτής, η οποία αποκαλούνταν «Χόες», 

πραγματοποιούνταν ένας διαγωνισμός ποτού. Οι συμμετέχοντες γέμιζαν τον χου, 

που είχαν φέρει από το σπίτι τους, με κρασί. Αυτός είχε πλήρη περιεκτικότητα 3,2 

λίτρα. Ο πρώτος που θα το έπινε, ανακηρυσσόταν νικητής και λάμβανε ως έπαθλο 

ένα σακί οίνου και ένα στεφάνι. Επιπλέον, εκείνη τη μέρα τα παιδιά τριών χρόνων  

στεφανώνονταν με λουλούδια, γεγονός που σηματοδοτούσε τη μετάβαση τους από 

τη βρεφική στην παιδική ηλικία. Είναι εμφανές ότι το στεφάνωμα συνδεόταν με 

τον γνωστό χαρακτηρισμό του Διόνυσου ως «Ανθιστήρος». Τέτοιες μινιατούρες 

έχουν φτιαχτεί για παιδιά, απεικονίζοντας το μεγαλύτερο φάσμα των 

δραστηριοτήτων τους (από μπουσούλισμα μέχρι ιππασία). Μάλιστα κάποιες από 

αυτές έχουν βρεθεί σε παιδικούς τάφους στην Αθήνα ως δώρα σε όσα παιδιά δεν 

είχαν προλάβει να πάρουν μέρος στην συγκεκριμένη γιορτή.
109

  

 Το μουσειακό έκθεμα της εικόνας 14 αποτελεί μία Αττική ερυθρόμορφη 

μινιατούρα ενός χου, η οποία χρονολογείται το 420 π.Χ και φιλοξενείται στο  

Μουσείο Τέχνης του Πανεπιστημίου Χαρβαρντ στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής. Αυτό  αντικατοπτρίζει έναν νεαρό, ο οποίος παίζει με τον σκύλο του. 

Αυτός κρατά ψηλά μία λιχουδιά, κρέας ή σταφύλια, ενώ ο σκύλος σηκώνεται στα 

πίσω πόδια του. Τα σταφύλια, όπως και το σχήμα του αγγείου αποδεικνύουν ότι 

πρόκειται για μία κανάτα κρασιού (χου). Ακόμα, για τη διακόσμησή του έχει 

χρησιμοποιηθεί η τεχνική του Six, όπου έχει προστεθεί άσπρο χρώμα πάνω στη 

μαύρη επιφάνεια Τα αγόρια με κατοικίδια σκυλιά αποτελούν ένα συνηθισμένο 

θέμα εικονογράφησης σε αγγεία. 
110

  

 

 

                                                            
109 Neils & Oakley (2003), ό.π. 
110 Neils & Oakley (2003), ό.π., σελ. 285. 
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Εικ.14 Αγόρι με σκύλο, Αττική ερυθρόμορφη μινιατούρα ενός χου (420 π.Χ.). 

Μουσείο Τέχνης του Πανεπιστημίου Χαρβαρντ, Η.Π.Α.   

 

 Άλλος ένας χους που απεικονίζει αγόρια είναι αυτός στην εικόνα 15. Αυτός  

χρονολογείται το 420-410 π.Χ. και φιλοξενείται στο Μουσείο Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Πρίνστον, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά είναι γυμνά 

και στέκονται το ένα απέναντι από το άλλο. Αυτός που βρίσκεται στα αριστερά 

τρέχει, κρατώντας ένα γλύκισμα (σε σχήμα ομφαλού) στο τεντωμένο του χέρι σαν να 

το προσφέρει στο άλλο αγόρι. Από την άλλη, το αγόρι στα δεξιά στέκεται ήρεμο 

κρατώντας τον κύλινδρό του. Και οι δύο φορούν λευκές λωρίδες υφάσματος  γύρω 

από τα κεφάλια τους.
111

 

 Εκτός από το κρασί, τα γλυκίσματα αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι των 

ελληνικών γιορτών, με τα παιδιά να τα εκτιμούν πολύ. Αυτά απεικονίζονται στις 

χούφτες των παιδιών και μπορεί να έχουν τρία σχήματα: ομφαλός (στρογγυλός με 

κεντρικό πόμολο και χωρισμένο σε σφήνες), στρεπτός (μακρύς και στριμμένος σαν 

μπαγκέτα) και πυραμίδα. 
112

 

                                                            
111 Neils & Oakley (2003), ό.π., σελ. 287, 146. 
112 Neils & Oakley (2003), ό.π., σελ. 284. 
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Εικ.15  Δύο αγόρια. Αττικός ερυθρόμορφος χους, (420-410 π.Χ.). Μουσείο Τέχνης, 

Πανεπιστημίου Πρίνστον, Η.Π.Α.  

 

Τέλος, ο νεαρός Αθηναίος όφειλε να σιωπά όταν συναντούσε ηλικιωμένους. 

Αν ωστόσο μιλούσε, έπρεπε να το κάνει χαμηλόφωνα, μιας και η ένταση στη φωνή 

θεωρούνταν έλλειψη αγωγής. Για τη διασκέδασή του επισκεπτόταν παλαίστρες και 

δημόσια γυμνάσια, ενώ του απαγορευόταν η είσοδος στην Αγορά.
113

  Επομένως, από 

τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι η αγωγή των αγοριών αποσκοπούσε στην 

καλλιέργεια μορφωμένων πολιτών και ταυτόχρονα άξιων πολεμιστών.  

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο, γίνεται εμφανές ότι το φύλο  

τελικά είχε σπουδαία σημασία για τον τρόπο που θα μεγάλωνε το παιδί. Στην αρχαία 

Αθήνα, διαφορετικές ευκαιρίες και τρόπους αντιμετώπισης είχαν τα αγόρια σε σχέση 

με τα κορίτσια. Τα αγόρια έπρεπε να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης, ενώ 

για τα κορίτσια αυτό ήταν σπάνιο και όχι απαραίτητο. Ακόμα, τα παιχνίδια, η 

ψυχαγωγία και η συμμετοχή τους σε τελετές διέφεραν ανάλογα με το φύλο.  

                                                            
113 Kolobova & Ozereckaja (2009), ό.π., σελ. 132. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑ 

 

Η Ιστορία ορίζεται ως η γνώση του παρελθόντος για ανθρώπους που έζησαν 

σε άλλες παλαιότερες εποχές. Έτσι, η ιστορική μαρτυρία αποτελεί το ίδιο το 

περιεχόμενο της. Βέβαια, η τελευταία μπορεί να έχει πολλές μορφές. Για παράδειγμα, 

μπορεί να είναι γραπτή, τεκμηριωμένη ή να έχει μορφή ενός αντικειμένου, λείψανου, 

νομίσματος, παιχνιδιού, μίας τοιχογραφίας, φωτογραφίας κ.ά.
114

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα σχεδιαστεί μία υποθετική διδασκαλία, η οποία θα 

είναι βασισμένη στο παραπάνω ιστορικό αφήγημα (Κεφάλαιο 3
ο
), με θέμα την αγωγή  

των παιδιών της αρχαίας Αθήνας, την κλασική εποχή. Το ιστορικό αφήγημα 

αποτελείται από τέτοιες ιστορικές μαρτυρίες (μουσειακά εκθέματα), που 

προαναφέρθηκαν. Επομένως, οι μαθητές της  Δ΄ τάξης δημοτικού  θα κληθούν να 

παρατηρήσουν, να αλληλεπιδράσουν και τελικά να κατανοήσουν, ότι η Ιστορία 

αποτελεί την κύρια πηγή όλων αυτών που γνωρίζουν και έχουν σήμερα στην 

εκπαίδευση, στην οικονομία, στον πολιτισμό και ούτω καθεξής.     

 Άλλωστε, όπως ορίζεται, στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος είναι οι 

μαθητές να ενημερωθούν για τον πολιτισμό, καταφέρνοντας έτσι να εμπνευστούν, να 

ευαισθητοποιηθούν ακόμα και να προβληματιστούν. Με άλλα λόγια, η Ιστορία ως 

μελέτη του παρελθόντος, αφυπνίζει τα παιδιά ήδη από την ηλικία του Νηπιαγωγείου, 

όπου σταδιακά κατανοούν ότι το παρελθόν κάποιες φορές διαφέρει από το παρόν και 

αναπτύσσουν την αίσθηση της χρονολόγησης. Ακόμα, χάρη σε αυτό το μάθημα 

καλλιεργούν αξίες, όπως ο σεβασμός, η ανοχή και η πολυπολιτισμικότητα.  Τέλος, 

αναζητώντας την ιστορική γνώση, αναπτύσσουν την ιστορική τους σκέψη και 

συνείδηση. 
115

  

 

 

4.1  Σκοπός 

 

                                                            
114 Α. Στραταριδάκη-Κυλάφη, Η Ιστορία στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεωρητικές θέσεις και 

ενδεικτικές εφαρμογές (Ρέθυμνο: Κεντρική Διάθεση, 2006), 15-16. 
115 Στραταριδάκη-Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 24-25. 
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Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι τα παιδιά να μάθουν 

ανακαλύπτοντας. Μέσα από ατομική και ομαδική αναζήτηση πληροφοριών για την 

αγωγή και την εκπαίδευση των παιδιών της αρχαίας Αθήνας κατά την κλασική 

περίοδο, θα οδηγηθούν στα δικά τους προσωπικά συμπεράσματα. Αυτό θα επιτευχθεί 

χάρη στο κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας, όπου θα κληθούν να θέσουν τα 

δικά τους ερωτήματα, με σκοπό να εμπλουτίσουν την ήδη υπάρχουσα γνώση.  

Έπειτα, θα προχωρήσουν σε διαδικασία σύγκρισης με τη σημερινή αγωγή και 

εκπαίδευση που βιώνουν τα ίδια. Ακόμα, ωφέλιμο είναι να συνειδητοποιήσουν και να 

εκτιμήσουν ότι η εκπαίδευση τους αποτελεί μία σπουδαία κληρονομία.    

  

4.2 Ομάδα- Χρόνος- Χώρος-Υλικά 

 

Η ομάδα στην οποία θα επιτευχθεί η συγκεκριμένη διδασκαλία είναι παιδιά Δ΄ 

τάξης δημοτικού. Αυτά είναι συνολικά δεκαοχτώ, εκ των οποίων τα μισά είναι  

αγόρια και τα υπόλοιπα κορίτσια. Ο λόγος που επέλεξα τη συγκεκριμένη ηλικία 

παιδιών είναι ότι στην παρούσα σχολική χρονιά ασχολούνται, με την κλασική εποχή 

και τη ζωή, αγωγή των αρχαίων Ελλήνων, στο μάθημα της Ιστορίας. 

Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο που θα υλοποιηθεί η διδασκαλία, αυτό είναι 

πέντε διδακτικές ώρες (5*45΄λεπτά). Δηλαδή, για μία σχολική εβδομάδα, στο μάθημα 

της Ιστορίας θα πραγματοποιούνται κάποιες δραστηριότητες, βασισμένες στο κύριο 

θέμα. 

Η διδασκαλία θα υλοποιηθεί κατά κύριο λόγο στη σχολική αίθουσα της Δ΄ 

τάξης δημοτικού. Ωστόσο, κάποιες μέρες θα χρειαστεί να επισκεφτούμε την αίθουσα 

υπολογιστών και θεάτρου. Κατά την ολοκλήρωση της, ως εκπαιδευτικός θα επιδιώξω 

την εικονική περιήγηση μας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, στην Νέα Υόρκη.   

 Τα υλικά που θα χρειαστούν για το σύνολο της διδασκαλίας είναι 

εκτυπωμένες εικόνες μουσειακών εκθεμάτων, φωτογραφίες παιδιών από την παιδική 

τους ηλικία, παιδικά παιχνίδια, χαρτί του μέτρου, μαρκαδόροι, κόλλες, πηλός, χαρτιά 

Α4, μολύβια και αξεσουάρ, ενδύματα για τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό.    
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4.3 Γενικοί Στόχοι 

 

Παράλληλα με τον σκοπό της εκπαιδευτικής παρέμβασης τίθενται και 

διάφοροι γενικότεροι στόχοι. Ένας από αυτούς είναι τα παιδιά να αναζητήσουν 

πληροφορίες και έπειτα να έρθουν σε επαφή με αρχαία ελληνικά μουσειακά 

εκθέματα, που σχετίζονται με την αγωγή των παιδιών της αρχαίας Αθήνας στην 

κλασική εποχή. Έτσι, θα νιώσουν τη συνέχεια της ελληνικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Ακόμα, είναι καίριο να γνωρίσουν συνήθειες, εκπαιδευτικά εργαλεία, 

παιχνίδια των παιδιών της αρχαίας Αθήνας, καθώς και τα πρόσωπα που τα φρόντιζαν. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρατήρηση μουσειακών εκθεμάτων (μέσα από 

εικόνες) και στην συνομιλία μαζί τους, θέτοντας ερωτήματα, όπως: Τι είναι; Ποιος το 

χρησιμοποιούσε και με τι σκοπό; Πότε; κ.ά, τα οποία θα απαντηθούν μέσω των 

δραστηριοτήτων και της συζήτησης με τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Άρα, είναι 

σημαντικό να απολαύσουν τις δραστηριότητες, υιοθετώντας τον ρόλο των μικρών 

ερευνητών. Τέλος, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, εμπλέκονται διάφορες 

μορφές τέχνης, όπως το Θέατρο, τα Εικαστικά και η Λογοτεχνία. Αυτό επιτυγχάνεται 

με σκοπό τη χαλάρωση και τη δυναμική ένωση τη ομάδας, καθώς και την ανάπτυξη  

δημιουργικότητας,  φαντασίας και ελεύθερης έκφρασης.      

 Προχωρώντας, στους  γενικούς στόχους του ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) και συγκεκριμένα του μαθήματος «Ιστορία» της 

Δ΄ τάξης δημοτικού,  σκοπός είναι να αναπτυχθεί η ιστορική σκέψη και συνείδηση 

των μαθητών. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από την κατανόηση ιστορικών γεγονότων 

αναγνωρίζοντας τις αιτίες και τα αποτελέσματα, καθώς επίσης μαθαίνοντας τη στάση, 

τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά των προγόνων τους. Με λίγα λόγια, οι 

μαθητές αναζητώντας, αποκτούν επίγνωση της ιστορικής πορείας και πώς το 

παρελθόν συνδέεται με τον σύγχρονο κόσμο και ακόμα πιο πολύ με τη δική τους τη 

ζωή. Άλλωστε, στο σχολείο αυτοί προετοιμάζονται να ενταχθούν στην κοινωνία ως 

ενήλικοι υπεύθυνοι πολίτες.
116

 

Επίσης, είναι απαραίτητο να γνωρίσουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα, να 

κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες, να βιώσουν την αλλαγή που συμβαίνει στη 

                                                            
116 Σ. Αυγέρη κ.συν., Προγράμματα Σπουδών: Ιστορία (Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού - Α΄, Β΄, Γ΄ 

Γυμνασίου) (Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

2015), 40. 



57 
 

ζωή του ανθρώπου και να τη συγκρίνουν με τη σύγχρονη ζωή, ανακαλύπτοντας 

ομοιότητες και διαφορές. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποκτήσουν εθνική 

συνείδηση, αγάπη για τη χώρα τους, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίσουν και να 

αποδεχθούν τους άλλους λαούς. Ακόμα, μαθαίνουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει η 

γεωγραφική θέση ενός τόπου για την ιστορική του πορεία. Τέλος, είναι καίριο να 

σχηματίσουν προσωπική άποψη, ώστε να είναι σε θέση να συζητήσουν ιστορικά 

θέματα 
117

 

Συγκεκριμένα, μελετώντας την κλασική εποχή, είναι ωφέλιμο οι μαθητές να 

γνωρίσουν τις μεταρρυθμίσεις του Περικλή, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την 

ίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ακόμα, κύριος στόχος είναι να μάθουν  

βασικά χαρακτηριστικά της Αθηναϊκής δημοκρατίας, στοιχεία από τον καθημερινό 

βίο των Αθηναίων, κυρίως των νέων,  καθώς και να γνωρίσουν τα έργα τέχνης του 

«χρυσού αιώνα». 
118

 

 

4.4  1
η
 μέρα διδασκαλίας:   «Ένα παιχνίδι από παλιά» 

 

 

Στόχοι:  

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι πρωτίστως η 

παρατήρηση. Οι μαθητές μέσω της καθοδήγησης της εκπαιδευτικού, συνομιλούν με 

το αντικείμενο (παλιό παιχνίδι), θέτοντας διάφορα ερωτήματα (Τι είναι αυτό; Ποιοι 

το χρησιμοποιούσαν; Πότε; Για ποιον λόγο; Από τι υλικό είναι φτιαγμένο; Μου θυμίζει 

κάτι αντίστοιχο από τη σημερινή εποχή; κ.ά), τα οποία καλούνται οι ίδιοι να 

απαντήσουν. Ακόμα, βασικός σκοπός είναι να έρθουν σε επαφή με παιχνίδια που 

έπαιζαν τα παιδιά των αρχαίων Ελλήνων την κλασική εποχή. Έπειτα, καθοδηγούνται 

στο να κάνουν την αντιστοίχιση με τα δικά τους σημερινά παιχνίδια, εντοπίζοντας 

ομοιότητες αλλά και διαφορές. Τέλος, εμπλέκοντας τα Εικαστικά ως μορφή Τέχνης, 

καλούνται να δημιουργήσουν ένα αγαπημένο τους παιχνίδι.  

 

                                                            
117 Αυγέρη κ.συν, (2015), ό.π., σελ. 40-41. 
118 Αυγέρη κ.συν, (2015), ό.π., σελ. 46-47. 
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Υλικά:  

 Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα υλοποιηθεί στην σχολική αίθουσα και τα  

υλικά που θα χρειαστούν είναι ένα παλιό παιχνίδι που φέρνει η εκπαιδευτικός, χαρτιά 

Α4, χρώματα και προτζέκτορα για προβολή εικόνων.  

 

Περιγραφή δραστηριότητας:  

 Ως αφόρμηση, η εκπαιδευτικός φέρνει από το σπίτι της, ένα παιδικό παιχνίδι, 

το οποίο βρήκε στην σοφίτα, καθώς την καθάριζε. Αναφέρει στα παιδιά ότι αποτελεί 

ένα κειμήλιο που είχε κληρονομήσει από τη γιαγιά της, κι αυτή από τη δική της, και 

ούτω καθεξής.   

 

Το τοποθετεί πάνω στην έδρα και ζητάει από τους μαθητές να το 

παρατηρήσουν προσεκτικά. Έπειτα, ακολουθεί συζήτηση γύρω από το τι είδους 

αντικείμενο είναι (μία ξύλινη σβούρα), από τι χρώματα και υλικό είναι φτιαγμένο, 

ποια είναι η χρήση του, ποιος μπορεί να το χρησιμοποιούσε, πότε κ.ά.    

 Στην συνέχεια, μοιράζει λευκές κόλλες χαρτί Α4  και χρώματα, ζητώντας από 

τα παιδιά να ζωγραφίσουν το δικό τους αγαπημένο παιχνίδι το οποίο έπαιζαν είτε πιο 

μικροί, είτε τώρα. 

 Στο τέλος, παρουσιάζει στον προτζέκτορα της τάξης, παιχνίδια που έπαιζαν τα 

παιδιά των αρχαίων Ελλήνων, την κλασική περίοδο. Συζητούν για εκείνη την εποχή 

και την εντοπίζουν στην ιστοριογραμμή που έχουν φτιάξει στην τάξη τους.  



59 
 

Ακολουθούν αντιστοιχίσεις με τα δικά τους παιχνίδια, εντοπίζοντας τόσο ομοιότητες 

όσο και διαφορές (στο υλικό, χρώμα, στη χρήση κ.ά). 
119

 

 

4.5  2
η
 μέρα διδασκαλίας:  «Μια φωτογραφία από τα παιδικά μου χρόνια» 

 

Στόχοι: 

 Κύριος στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι οι μαθητές να μπουν 

σε μία διαδικασία παρατήρησης, αναζήτησης και ανακάλυψης. Έτσι, θα σημειωθεί 

ανάπτυξη της κριτικής, συνδυαστικής και επιλεκτικής σκέψης, Επίσης, είναι 

σημαντικό να φτάσουν σε επίπεδο σύγκρισης της αγωγής του παρελθόντος, με την 

αγωγή του παρόντος, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές.   

Υλικά: 

 Τα υλικά που θα χρειαστούν για αυτή τη δραστηριότητα είναι ένα μεγάλο 

χαρτί του μέτρου, μαρκαδόροι, παιδικές φωτογραφίες των παιδιών, κόλλα και 

εκτυπωμένες εικόνες με τα παιδιά των αρχαίων Ελλήνων. Αυτή θα υλοποιηθεί τόσο 

στην αίθουσα υπολογιστών όσο και στην σχολική τάξη.    

 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

 Η εκπαιδευτικός έχει ζητήσει, από την προηγούμενη μέρα, στους μαθητές να 

φέρουν φωτογραφίες με αυτούς και τα πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην αγωγή 

τους (μαμά, μπαμπά, αδέρφια, δάσκαλο/α, γιαγιά, παππού, baby sitter κ.ά). 

 Ως πρώτο βήμα, επισκέπτονται την αίθουσα υπολογιστών και σε δυάδες 

αναζητούν εικόνες σχετικά με τα πρόσωπα που φρόντιζαν τα παιδιά των αρχαίων 

Ελλήνων, την κλασική εποχή. Η εκπαιδευτικός παροτρύνει κάθε ομάδα να 

αναζητήσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο (π.χ. μητέρα). Τους βοηθά δίνοντας τους 

λέξεις κλειδιά.  Κάθε ομάδα βρίσκει μία φωτογραφία, η οποία εκτυπώνεται εκείνη τη 

στιγμή.  

Έπειτα, επιστρέφουν στην σχολική αίθουσα και κολλάνε σε ένα χαρτί του 

μέτρου τις φωτογραφίες. Στην κάτω σειρά βρίσκονται οι δικές τους και στην πάνω, 

                                                            
119 Στραταριδάκη-Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 60-61.  
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των παιδιών της αρχαίας Αθήνας. Σκοπός είναι να τις κατατάξουν με τέτοιον τρόπο, 

ώστε να επιτευχθεί σύγκριση ως προς τα πρόσωπα που φρόντιζαν τα παιδιά τότε και 

τώρα, καθώς και τον τρόπο που διεξαγόταν αυτό. Απαραίτητη είναι και η 

συμπλήρωση της χρονολογίας κάτω από κάθε φωτογραφία. Στο τέλος, ακολουθεί 

συζήτηση σχετικά με τις παρατηρήσεις των παιδιών. 
120

  Η εκπαιδευτικός προσπαθεί 

να καθοδηγήσει τα παιδιά, θέτοντάς τους ερωτήσεις, όπως: Ποια είναι τα κύρια 

πρόσωπα που συμβάλλουν στην αγωγή σας και ποια, των αρχαίων Ελλήνων; Πως 

φρόντιζαν οι αρχαίοι Έλληνες τα παιδιά τους και πώς φροντίζουν οι σημερινοί, εσάς; 

Φρόντιζαν με τον ίδιο τρόπο τα αγόρια και τα κορίτσια; Σήμερα υπάρχει καμία τέτοια 

διάκριση; κ.ά. Ζητούμενο είναι οι μαθητές να παρατηρήσουν τις ομοιότητες ως προς 

τα πρόσωπα που εμπλέκονταν στην αγωγή των παιδιών τότε και τώρα. Δηλαδή οι 

γονείς, η τροφός (νταντά), οι δάσκαλοι κ.ά.. Ωστόσο, πολύ πιθανόν να παρατηρήσουν 

μέσα από παρατήρηση των εικόνων και συζήτηση, ότι η αγωγή διέφερε από φύλο σε 

φύλο, κάτι που σήμερα δεν ισχύει.     

 

      

 470/460 π.Χ                                                             5ος αιώνας π.Χ 

                                                            
120 Στραταριδάκη-Κυλάφη (2006), ό.π., σελ. 99-102.  
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2012                                                               2018 

 Σύντομο, ενδεικτικό παράδειγμα δραστηριότητας  

 

 

4.6  3η μέρα διδασκαλίας: «Κατασκευάζοντας ένα μουσειακό έκθεμα της 

κλασικής περιόδου» 

 

 

Στόχοι: 

 Η παρούσα δραστηριότητα αποσκοπεί στην διάκριση μεταξύ αγωγής αγοριών 

και κοριτσιών της αρχαίας Αθήνας. Έπειτα, εμπλέκοντας τα Εικαστικά, ως μορφή 

τέχνης η εκπαιδευτικός στοχεύει στην ανάπτυξη φαντασίας, δημιουργικότητας και 

ελεύθερης έκφρασης. Έτσι στο τέλος, δημιουργείται ένα πλαίσιο που φέρνει τα 

παιδιά πιο κοντά στην έννοια του μουσειακού εκθέματος και της παρατήρησης.   

 

Υλικά: 

 Η παρακάτω δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί εντός της σχολικής 

αίθουσας. Τα υλικά που θα χρειαστούν είναι το βιβλίο Ιστορίας Δ΄ τάξης δημοτικού, 

ο μαυροπίνακας, δυο χρώματα κιμωλίας, πηλός, μικρά χαρτάκια και μολύβια.  

 

Περιγραφή δραστηριότητας: 
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 Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να ανοίξουν το βιβλίο της Ιστορίας 

στην ενότητα «Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων». Εκεί συναντούν 

τις παρακάτω δύο εικόνες, οι οποίες αποτελούν μουσειακά εκθέματα. Ακόμα, το 

κείμενο τους δίνει αρκετές πληροφορίες για την καθημερινότητα των αρχαίων 

Ελλήνων. Έτσι, τους παροτρύνει πρώτα να παρατηρήσουν προσεκτικά τις εικόνες κι 

έπειτα να διαβάσουν το κείμενο της ενότητας.
121

 Η ίδια παράλληλα κάνει ένα 

σχεδιάγραμμα στον πίνακα, γράφοντας στην μία πλευρά τη λέξη «ΑΓΟΡΙΑ» και στην 

άλλη τη λέξη «ΚΟΡΙΤΣΙΑ». 

     

Μαγειρικά σκεύη του 5
ου

 αιώνα, αρχαία Αθήνα (Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών) 

 

 

Σχολείο στην αρχαία Αθήνα, ερυθρόμορφο αγγείο του 5
ου

 αιώνα (Αρχαιολογικό 

Μουσείο Βερολίνου)  

 

                                                            
121 Θ. Κατσουλάκος, Χ. Κατσαρού, Μ. Λένα & Ι. Καρυώτη, Ιστορία Δ’ δημοτικού. Στα αρχαϊκά χρόνια 

(Αθήνα: Διόφαντος, 2019), 69-71. 
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Στην συνέχεια, η εκπαιδευτικός ζητά από κάθε μαθητή, να της πει μία λέξη 

που εκμαιεύει από την εικόνα ή το κείμενο του μαθήματος και σε ποια από τις δύο 

στήλες την κατατάσσει. Αφού ολοκληρωθεί το σχεδιάγραμμα, μοιράζει στον καθένα 

ένα κομμάτι πηλό και του ζητά να κατασκευάσει ένα μουσειακό έκθεμα (μαγειρικό 

σκεύος, γραφίδα, μουσικό όργανο κ.ά.), παίρνοντας βοήθεια από τον πίνακα. Κάτω 

από το δημιούργημά του καλείται να γράψει έναν τίτλο. Στο τέλος, όλα τα παιδιά 

περιηγούνται στην αίθουσα, με σκοπό να παρατηρήσουν και τα άλλα «χειροποίητα» 

μουσειακά εκθέματα. 
122

 

  

 

4.7 4
η
 μέρα διδασκαλίας: «Γλύπτες και αγάλματα»  

 

Στόχοι: 

 Η συγκεκριμένη δραστηριότητα χρησιμοποιεί ως εργαλείο το θεατρικό 

παιχνίδι. Μέσω αυτού τα παιδιά, απελευθερώνονται, δημιουργούν, αναπτύσσουν τη 

φαντασία, την προσοχή, τη συγκέντρωση και τον συντονισμό τους. Επιπλέον, 

καλλιεργείται το ομαδοσυνεργατικό κλίμα και η κριτική σκέψη. Ωστόσο, ο 

κυριότερος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι τα παιδιά να αποκτήσουν ενεργό 

ρόλο στην διδασκαλία, χρησιμοποιώντας όχι μόνο τον λόγο τους αλλά και το σώμα 

τους. Με άλλα λόγια, βιώνουν το θέμα που διδάχθηκαν (μουσειακά εκθέματα σχετικά 

με την αγωγή των παιδιών στην κλασική εποχή).   

 

Υλικά: 

 Ο χώρος επίτευξης αυτής της δραστηριότητας είναι η αίθουσα θεάτρου. Ο 

σχεδιασμός της γίνεται με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού θεατρικής αγωγής. Τα υλικά 

που χρειάζονται είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και διαδίκτυο για μουσική, 

μικρά χαρτάκια, μολύβια και οι κατασκευές των παιδιών από πηλό (προηγούμενη 

δραστηριότητα).  

                                                            
122  A. Epstein & Ε. Τρίμη, Εικαστικές τέχνες και μικρά παιδιά. Ενισχύοντας τους μικρούς καλλιτέχνες, 

μτφ. Π. Αυγουστίνου (Αθήνα: Τυπωθήτω 2005), 295-299. 
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Περιγραφή δραστηριότητας: 

 

 Η παρούσα δραστηριότητα μπορεί να συνδεθεί με την αμέσως προηγούμενη, 

σχετικά με τα μουσειακά εκθέματα. Η εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τη δασκάλα 

θεάτρου οργανώνουν ένα θεατρικό παιχνίδι. Αυτό έχει διάρκεια μια διδακτική ώρα, 

όπως ακριβώς και οι άλλες δραστηριότητες της διδασκαλίας, και επιτυγχάνεται σε 

τέσσερις φάσεις.   

 Σύμφωνα με τον Κουρετζή, η πρώτη ονομάζεται «Φάση της απελευθέρωσης». 

Αφού οι μαθητές έχουν απλωθεί στον χώρο, η εκπαιδευτικός τους ζητά να 

συγκεντρωθούν στην αναπνοή τους, με απόλυτη ησυχία. Η ίδια δίνει έμφαση στην 

διαφραγματική αναπνοή. Μετά από λίγα λεπτά, τους ζητά να μετατραπούν σε 

μαριονέτες, κουνώντας ένα μέλος του σώματός τους κάθε φορά. Η δραστηριότητα 

συνοδεύεται από μία σχετική μελωδία που παίζει χαμηλόφωνα.
123

   

Προχωρώντας στο επόμενο στάδιο, το οποίο καλείται  «Φάση της 

αναπαραγωγής» η εκπαιδευτικός  ζητάει από τα παιδιά να χωριστούν σε δυάδες όπου 

ο ένας καλείται να μείνει ακίνητος, ενώ ο άλλος να πάρει τον ρόλο του γλύπτη. Ο 

τελευταίος οφείλει να πλάσει το υλικό του (δηλ. το σώμα του άλλου παιδιού) σαν ένα 

μουσειακό έκθεμα, σχετικό με την αγωγή των παιδιών στην αρχαία Αθήνας (παιχνίδι, 

Αθηναίος μαθητής, ενασχόληση κοριτσιού με δουλειές του σπιτιού, γραμματιστή 

κ.ά.). Μπορεί να προσθέσει και κάποιο από τα εργαλεία που δημιούργησε στην 

προηγούμενη δραστηριότητα.  Αφού ολοκληρώσει το έργο του, συμπληρώνει έναν 

τίτλο και μία σύντομη περιγραφή σε ένα χαρτάκι, το οποίο τοποθετεί κοντά στο 

άγαλμά του. 
124

 

Στην τρίτη φάση με το όνομα «Σκηνικό δρώμενο/ αυτοσχεδιασμός», οι 

γλύπτες μετατρέπονται σε θεατές, ενώ τα αγάλματα σε ηθοποιούς. Η εκπαιδευτικός 

παροτρύνει τους τελευταίους, αρχικά να διαβάσουν το χαρτάκι που αναγράφει τον 

                                                            

123 Ν. Γκόβας, Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο: ασκήσεις – παιχνίδια – τεχνικές, ένα πρακτικό 

βοήθημα για εμψυχωτές θεατρικών ομάδων και εκπαιδευτικούς (Αθήνα: Μεταίχμιο, 2003), 83. : Λ. 

Κουρετζής, Το θεατρικό παιχνίδι και οι διαστάσεις του (Αθήνα: Ταξιδευτής, 2008), 43-44. 

 

124  Γκόβας (2003), ό.π. : Κουρετζής (2008), ό.π.   
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τίτλο και την περιγραφή τους, κι έπειτα να «ζωντανέψουν», κινώντας το σώμα τους 

και λέγοντας μία φράση σχετική με τον ρόλο τους. 
125

 

Στην τελευταία φάση, η οποία ονομάζεται «Ανάλυση και επεξεργασία σε 

πολλαπλά επίπεδα» ακολουθεί συζήτηση για όλα αυτά που προηγήθηκαν. Η δασκάλα 

της τάξης, αλλά κι αυτή της θεατρικής αγωγής δημιουργούν έναν κύκλο με τους 

μαθητές και συζητούν τις δυσκολίες και τις εντυπώσεις της δραστηριότητας. Μερικές 

ερωτήσεις που τους θέτουν είναι: Πώς νιώσατε ως γλύπτες και θεατές; Τι εισπράξατε 

από την παρουσίαση των γλυπτών;  Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να αποκτήσει λόγο 

και κίνηση ένα άγαλμα; κ.ά. 
126

     

  

4.8   5
η
 μέρα διδασκαλίας: «Γράμμα σε έναν φίλο ή μία φίλη από την κλασική 

εποχή»   

 

Στόχοι: 

 Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα όπου εντάσσεται η Λογοτεχνία ως μορφή 

τέχνης (γράμμα), καλλιεργείται η δημιουργική γραφή, η ελεύθερη έκφραση και η 

φαντασία. Ταυτόχρονα, οι μαθητές εκφράζουν τις απορίες και τις εντυπώσεις τους. 

Τέλος, η ίδια η δραστηριότητα αποτελεί  σπουδαίο μέσο για την αξιολόγηση της 

διδασκαλίας.       

 

 

Υλικά: 

 Ο χώρος επίτευξης της παρακάτω δραστηριότητας είναι η σχολική αίθουσα. 

Όσον αφορά τα υλικά που απαιτούνται, αυτά είναι λευκές κόλλες χαρτί Α4, μολύβια 

και χρώματα.     

 

 

                                                            
125 Γκόβας (2003), ό.π. : Κουρετζής (2008), ό.π.  

126 Γκόβας (2003), ό.π. : Κουρετζής (2008), ό.π.   
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Περιγραφή δραστηριότητας: 

       Η εκπαιδευτικός μοιράζει λευκές κόλλες χαρτί και ζητά από τους μαθητές 

να γράψουν ένα γράμμα σε έναν υποτιθέμενο φίλο Αθηναίο ή φίλη Αθηναία από την 

αρχαιότητα. Μάλιστα στο τέλος αυτού μπορούν να κάνουν και μία σχετική ζωγραφιά. 

Τα βασικά σημεία που πρέπει να αναφερθούν στο γράμμα  είναι: α) το φύλο του 

παραλήπτη (π.χ. Αγαπητέ φίλε Αθηναίε / Αγαπητή φίλη Αθηναία), β) για ποιον λόγο 

επέλεξε ο/η αποστολέας αυτόν/ην, γ) όλα αυτά που του/της έκαναν εντύπωση ή 

τον/τη δυσαρέστησαν δ) όλες οι απορίες ή τα άγνωστα σημεία για τη ζωή του/της ε) 

ενδεικτικά παραδείγματα σύγκρισης της αγωγής και εκπαίδευσης του αποστολέα με 

του παραλήπτη στ) ευχές. 
127

   

 Αφού ολοκληρώσουν όλα τα παιδιά το γράμμα τους, η εκπαιδευτικός τα 

μαζεύει και τα διαβάζει στο σπίτι της, έχοντας επιτύχει με αυτό τον τρόπο μία σαφή 

αξιολόγηση της διδασκαλίας.  

 

 

Αγαπητή φίλη Αθηναία,  

το όνομα μου είναι Χ και επέλεξα να γράψω ένα γράμμα σε εσένα μιας και έχουμε το 

ίδιο φύλο (κορίτσι). Αυτές τις μέρες έμαθα πολλά πράγματα για τη ζωή σου στην 

κλασική εποχή. Κάποια από αυτά με εντυπωσίασαν, κάποια άλλα όμως με έκαναν να 

στεναχωρηθώ. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ότι τα κορίτσια εκείνη την εποχή 

συμμετείχατε σε τελετές, αλλά κατάλαβα ότι σπάνια πηγαίνατε σχολείο και βγαίνατε 

έξω, σε αντίθεση με τα αγόρια. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς 

σχολείο και εξόδους!  

Ακόμα, ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι όντως αλήθεια ότι για να βγείτε έξω 

έπρεπε να σας συνοδεύει κάποιος κι αν αυτό γινόταν για όλη σας τη ζωή; Μου 

φαίνεται τόσο ασυνήθιστο! Εμάς οι γονείς μας, μας αφήνουν να κάνουμε πράγματα 

μόνες μας. Για παράδειγμα, τις προάλλες με πήγαν θέατρο με μία φίλη μου και όταν 

τελείωσε η παράσταση ήρθαν και μας πήραν. Έτσι, είχαμε την ευκαιρία να μείνουμε 

                                                            
127  Θ. Κατσουλάκος, Χ. Κατσαρού, Μ. Λένα & Ι. Καρυώτη, Ιστορία Δ’ δημοτικού. Στα αρχαϊκά 

χρόνια. Τετράδιο Εργασιών (Αθήνα: Διόφαντος, 2019), 32.  



67 
 

λίγο μόνες μας και να τα πούμε. Άσε που τα λέμε και κάθε μέρα στα διαλείμματα του 

σχολείου. Εσύ έχεις φίλες; Φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολο να δημιουργήσεις μία 

φιλία κάτω από αυτές τις συνθήκες. 

Σου εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο και θα χαρώ να μου απαντήσεις ώστε 

να λυθούν οι απορίες μου.  

                                                                                  

  Με αγάπη,  

                                                                                                        η      Χ 

 

  Σύντομο, ενδεικτικό παράδειγμα δραστηριότητας 

 

 

Μία τελευταία πινελιά για να ολοκληρωθεί η διδασκαλία, θα ήταν μία  

εκπαιδευτική εκδρομή στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, στην Νέα Υόρκη. 

Βέβαια κάτι τέτοιο θα ήταν αρκετά δύσκολο, γι’ αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί 

εικονική περιήγηση στο μουσείο, χάρη στην βοήθεια της τεχνολογίας. Ο λόγος 

επιλογής του συγκεκριμένου μουσείου είναι ότι φιλοξενεί κάποια από τα πιο 

χαρακτηριστικά μουσειακά εκθέματα, της αγωγής των αρχαίων Αθηναίων κατά την 

κλασική εποχή.  

Κατά την περιήγηση στο μουσείο, η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές 

να παρατηρήσουν τα μουσειακά εκθέματα, επικοινωνώντας μαζί τους. Λόγω της 

διδασκαλίας που έχει προηγηθεί, τα παιδιά έχουν αποκτήσει ένα υπόβαθρο που τους 

βοηθά να κάνουν έναν εσωτερικό διάλογο με τα εκθέματα, απαντώντας σε ερωτήσεις, 

όπως: Τι παρατηρώ; Από ποια πόλη προέρχεται; Πότε; Έχω δει κάτι/κάποιον παρόμοιο 

στην καθημερινή μου ζωή; Από τι υλικό είναι φτιαγμένο;  κ.ά. Επομένως, αυτή η 

επίσκεψη θα συμπληρώσει και θα ολοκληρώσει τη διδασκαλία.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Φέρνοντας εις πέρας την παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, είναι καίριο να 

επιτευχθεί ένας σύντομος αλλά ουσιαστικός αναστοχασμός, καθώς και να 

καταγραφούν μερικά γενικά συμπεράσματα.  

 Ξεκινώντας από τη σχέση του σχολείου με το μουσείο, αυτή μπορεί να 

χαρακτηριστεί αλληλοσυμπληρωματική, καθώς το ένα βοηθάει στην ομαλή 

λειτουργία του άλλου. Συγκεκριμένα, και οι δύο χώροι φαίνεται να καλλιεργούν το 

πνεύμα των παιδιών, γεμίζοντάς τα γνώσεις, εμπειρίες και άλλα χρήσιμα μελλοντικά 

εφόδια.   

 Ακόμα, αναζητώντας και οργανώνοντας μουσειακά εκθέματα με θέμα την 

αγωγή των παιδιών της αρχαίας Αθήνας, κατά την κλασική εποχή παρατηρήθηκε ότι 

υπάρχει ποικιλία. Συγκεκριμένα, μέσα από βιβλιογραφικές πηγές, εντόπισα αρκετά 

από κάθε θεματολογία (π.χ: εκπαίδευση, παιχνίδια κ.ά.), κάνοντας έτσι το έργο μου 

πιο εύκολο.  

 Όσον αφορά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, σχετικά με το κύριο θέμα 

μελέτης, απαιτείται πλήρης κατανόηση αυτού, οργάνωση και συνοχή. Στην αρχή, 

καταγράφονται οι γενικοί στόχοι, έπειτα περιγράφονται οι δραστηριότητες και στο 

τέλος ακολουθεί αναστοχασμός και συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, η 

εκπαιδευτικός οφείλει να ακολουθεί το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας, 

ανασύροντας από τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών, τις νέες. 

Για παράδειγμα, οι μαθητές γνώριζαν ήδη ότι τα παιδιά των Αθηναίων 

ψυχαγωγούνταν με παιχνίδια στον ελεύθερο χρόνο τους, όμως μέσω της αναζήτησης 

και της παρατήρησης σχετικών μουσειακών εκθεμάτων κατάφεραν να διακρίνουν 

πόσες ομοιότητες έχουν με τα δικά τους παιχνίδια. Άρα, το κονστρουκτιβιστικό 

μοντέλο παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, ωστόσο δεν μπορεί κανείς να 

παραβλέψει τον κόπο και τις δυσκολίες του. Για τον λόγο αυτό, η εκπαιδευτικός 

οφείλει να είναι εξοικειωμένη με αυτό, καθώς και εφοπλισμένη με κατάλληλα 

εργαλεία, όπως οργάνωση, υπομονή, σαφήνεια κ.ά.      

 Τέλος, μέσω της υποθετικής διδασκαλίας στην Δ΄ τάξη δημοτικού, οι μαθητές 

εισέπραξαν πληροφορίες σχετικά με την αγωγή των παιδιών της αρχαίας Αθήνας 
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κατά την κλασική εποχή, μπαίνοντας σε μία διαδικασία ανακάλυψης.  Συγκεκριμένα, 

με την κατάλληλη καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, στην αρχή παρατήρησαν, στην 

συνέχεια αναζήτησαν και συνέλεξαν δεδομένα και στο τέλος έδωσαν την δική τους 

προσωπική ερμηνεία. Έτσι, διέκριναν ότι το φύλο του παιδιού στην αρχαία Αθήνα 

επηρέαζε τον τρόπο αγωγής του και τη μετέπειτα πορεία του. Ακόμα, μπήκαν σε 

διαδικασία σύγκρισης, της αγωγής των παιδιών της αρχαίας Αθήνας, με την 

αντίστοιχη σημερινή, κάνοντας έτσι το διδασκόμενο θέμα πιο οικείο.  
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