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«Κολυμπάμε μέσα στο παρελθόν σαν τα ψάρια στο νερό, 
και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Το πώς όμως 

ζούμε και κινούμαστε σ’ αυτό το περιβάλλον χρειάζεται 
ανάλυση και συζήτηση» (Eric Hobsbawn) 





«Ως “τοπίο” νοείται ένα μέρος μιας γεωγραφικής περιοχής, έτσι όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τους 

ανθρώπους, και του οποίου ο χαρακτήρας προκύπτει από τη δράση φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων, 
όπως και από τις αναμεταξύ τους αμοιβαίες επιδράσεις» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο – Φλωρεντία 2000) 



παρελθόν  

παλίμψηστο 

μνήμες 

πρόσληψη 

αναγνώσεις 

ερμηνείες 

υλικότητα  

Ιστορική σκέψη και συνείδηση 







ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 

  

Αγροτικό τοπίο 

  

Αστικό / δημόσιο τοπίο Μνημειακό τοπίο / 
Τόποι μνήμης  

Ιστορικές - αρχαιολογικές 
θέσεις / μουσεία 

- χρήσεις γης  
- χωράφια  
- δρόμοι, ίχνη δρόμων, 
μονοπάτια 

- αγροκτήματα 

- σταθμοί 
- χώροι κατασκήνωσης,  
- σιδηρόδρομοι 
- καταφύγια 

- ορυχεία 

- ερείπια κτηρίων ή 
κατασκευών,  
- μικρές βιομηχανικές 
θέσεις,  
- συγκροτήματα 
εργοστασίων 

- όλα τα είδη δημόσιας αρχιτεκτονικής 
(τράπεζες, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, 
βιβλιοθήκες, θέατρα, χώροι πολιτισμού) 
- αστικοί σχεδιασμοί 
- βιομηχανικά κτήρια και εργοστάσια 

- ζωολογικοί κήποι και πάρκα,  
- πλατείες, 
 - κατοικημένες περιοχές,  
- ιδιωτικά  κτήρια,  
- δρόμοι- οδωνύμια, 

- οικίες,  
- ναοί, χώροι λατρείας  
- νεκροταφεία  

- μνημειακοί τόποι 
- μνημεία τέχνης  
- αγάλματα, 
προτομές, 
γλυπτικές 
συνθέσεις με 
ιστορικό 
περιεχόμενο ή όχι 
- εθνικά πάρκα ή  
«πάρκα μνήμης» 

  

- όλα τα είδη των μουσείων 
και τα αντικείμενα τους 

- ιστορικές θέσεις  
- αρχαιολογικές θέσεις 

- κάστρα  
- πεδία μαχών 

- (μεμονωμένα) μνημεία  
- θεματικά πάρκα 

  



Αγροτικό τοπίο 

  

- χρήσεις γης  
- χωράφια  
- δρόμοι, ίχνη δρόμων, 
μονοπάτια 

- αγροκτήματα 

- σταθμοί 
- χώροι κατασκήνωσης,  
- σιδηρόδρομοι,  
- καταφύγια,  
- ορυχεία,  
- ερείπια κτηρίων ή 
κατασκευών,  
- μικρές βιομηχανικές 
θέσεις,  
- συγκροτήματα 
εργοστασίων 

  



Αστικό / δημόσιο τοπίο 

- όλα τα είδη δημόσιας 
αρχιτεκτονικής (τράπεζες, 
πανεπιστήμια, 
νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, 
θέατρα, χώροι πολιτισμού) 
- αστικοί σχεδιασμοί 
- βιομηχανικά κτήρια και 
εργοστάσια 

- ζωολογικοί κήποι και 
πάρκα,  
- πλατείες 

 - κατοικημένες περιοχές,  
- ιδιωτικά  κτήρια  
- δρόμοι- οδωνύμια, 

- οικίες 

- ναοί, χώροι λατρείας  
- νεκροταφεία  



Μνημειακό τοπίο / 
Τόποι μνήμης  

- μνημειακοί τόποι 
- μνημεία τέχνης  
- αγάλματα 
προτομές, γλυπτικές 
συνθέσεις με 
ιστορικό 
περιεχόμενο ή όχι 
- εθνικά πάρκα ή  
«πάρκα μνήμης» 

  



Ιστορικές - 
αρχαιολογικές θέσεις 

/ μουσεία 

- όλα τα είδη των 
μουσείων και τα 
αντικείμενα τους 

- ιστορικές θέσεις  
- αρχαιολογικές 
θέσεις 

- κάστρα  
- πεδία μαχών 

- (μεμονωμένα) 
μνημεία  
- θεματικά πάρκα 

  







ΑΞ
ΙΕ

Σ 
πολιτιστικές 

κοινωνικές 

επιστημονικές 

αισθητικές 

πολιτικές 

ιδεολογικές - συμβολικές 

ιστορικές - μνημονικές 

εκπαιδευτικές 

τοπική ιστορία  

γενική ιστορία 

μικροϊστορία 

ιστορία του 
πολιτισμού 









στοιχεία - κλειδιά για την ανάγνωση και κατανόηση του παρελθόντος: 
_ υλικότητα 

_ ορατότητα 

_ δυνατότητα επίσκεψης 





χώρος  
χρόνος – ιστορικό παλίμψηστο  

συνέχεια και αλλαγή  



ιστορική σημασία 

αιτιότητα 

πολυπρισματικότητα 

ηθικά ζητήματα 



επίσκεψη και μελέτη/ έρευνα πεδίου _ επιλογή του θέματος 

_ διερεύνηση χώρων επίσκεψης- στόχοι 
_ διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού 

_ α. δραστηριότητες πριν την επίσκεψη 

_ β. επίσκεψη έρευνας και μελέτης πεδίου 

_ γ. δραστηριότητες μετά την επίσκεψη 
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