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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙ.ΝΕ.ΤΕ 
Θεματικός Φάκελος για τη Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. 

Τίτλος: «Καθημερινή ζωή στην Αρχαία Αθήνα: Μια βόλτα με το μετρό  

στον τόπο και στον χρόνο:το παράδειγμα του Μετρό «Αιγάλεω» 

Δημιουργοί: Ιωάννα Δεκατρή, Ζέτα Παπανδρέου  

Πίνακας περιεχομένων 

Ταυτότητα Σεναρίου                                                                                             σελ. 2 

Συνάφεια με νέα Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας Δημοτικού Σχολείουσελ. 2 

Σκεπτικό Θεματικού Φακέλουσελ. 4 

Κεντρικό Ερευνητικό Ερώτημασελ 4 

Διαστάσεις στοχοθεσίας Θ.Φ. σελ. 5 

Γενικοί Σκοποί- Ειδικοί Στόχοι                                                                             σελ. 6 

Μεθοδολογία&Αξιολόγησησελ 9 

Προαπαιτούμενα για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων  στην τάξη 

και στο πεδίο                                                                                               σελ. 9  

1ο Φύλλο Εργασίας: «Γνωριμία με στην αρχαιολογία 

Ερευνητικό Ερώτημα: Πώς μαθαίνουμε για τη ζωή των ανθρώπων στα πολύ παλιά 

χρόνια, στην αρχαιότητα;  σελ. 10  

2ο Φύλλο Εργασίας: «Ταξίδι στον χρόνο με το μετρό της Αθήνας»                σελ. 29 

Ερευνητικό Ερώτημα: Πώς συνδέεται η καθημερινή ζωή των ανθρώπων που ζούσαν στην 

Αρχαία Αθήνα με τη δική μας σήμερα; 

3ο Φύλλο Εργασίας: «Διερευνώντας όψεις της καθημερινής ζωής της αρχαιότητας στην 

αρχαιολογική συλλογή του Σταθμού Μετρό “Αιγάλεω»                                 σ. 35 

Ερευνητικό ερώτημα:  α) Πότε ήταν τα αρχαία χρόνια;  Β) Ποιες όψεις της καθημερινής 

ζωής των ανθρώπων που ζούσαν κοντά στην Ιερά Οδό στα αρχαία χρόνια μπορείτε να 

βρείτε εδώ; 

Ομάδα Α΄: «Καθημερινές ασχολίες / Ο κόσμος των αντρών στην αρχαία Αθήνα» 

Χαλκουργοί και Κεραμείςσ. 38 
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Ερευνητικό Ερώτημα:  Ποια στοιχεία μπορούμε να βρούμε εδώ για την καθημερινή ζωή 

των ανδρών στην αρχαία Αθήνα; 

Ομάδα Β΄: «Καθημερινές ασχολίες / Ο κόσμος των γυναικών στην αρχαία Αθήνα» 

Οίκος, Οικοτεχνία/Υφαντική Τέχνη, Ασχολίες-Επαγγέλματα, Χορός& Λατρεία    σελ. 54 

Ερευνητικό Ερώτημα:  Ποια στοιχεία μπορούμε να βρούμε εδώ για την καθημερινή ζωή 

των γυναικών στην αρχαία Αθήνα; 

4o  Φύλλο Εργασίας : Επιστροφή στο σχολείο:  

«Ώρα για το γύρισμα της ταινίας μας» σελ. 63 

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία – Ψηφιακές Πύλες – Web Εργαλεία:                            σελ. 67 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ταυτότητα Σεναρίου  
Ο παρόν Θεματικός Φάκελος  αποτελεί μέρος του παραδοτέου υλικού στο πλαίσιο του 

έργου με «Κινηματογράφος και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση: Εκπόνηση και εφαρμογή 

ενός συνεκτικού πλαισίου δράσεων για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Ιστορίας».  

Ακρωνύμιο ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε. 

Δημιουργοί: Ιωάννα Δεκατρή, Ζέτα Παπανδρέου  

Συνάφεια με τα νέα Π. Σ. Ιστορίας Δημοτικού Σχολείου: 

 Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό εκπονήθηκε προκειμένου να υποστηρίξει τη 

φιλοσοφία καθώς και τους σκοπούς- στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της 

Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο σύμφωνα με τα οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο 

και τα σχετικά Προγράμματα Σπουδών (ΦΕΚ τ. B’/ 1963/14.05.2021) 

http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-

selida&http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli(Ανακτήθηκε 26/2/2022)  

Αφού λάβαμε υπόψη τη φιλοσοφία της «αρχιτεκτονικής των ΠΣ που βασίζεται στο μοντέλο 

του δικτύου», που επιδιώκουν να διασφαλίσουν«συνεκτικούς δεσμούς εντός και μεταξύ 

των γνωστικών αντικειμένων - γνωστικών πεδίων, καθώς και την ανάγκη συνδέσεων μεταξύ 

των τάξεων1», εστιάσαμε στις βασικές αρχές των  ΠΣ Ιστορίας για το Δημοτικό Σχολείο, και 

στο γενικό σκοπό της διδασκαλίας του μαθήματος, δηλαδή τηνανάπτυξη της ιστορικής 

σκέψης που συνδέεται «με τη γνώση σημαντικών ιστορικών γεγονότων, φαινομένων και 

εξελίξεων και την κατανόηση των αλλαγών που υφίστανται οι ανθρώπινες κοινωνίες με την 

εξέλιξη του χρόνου» – και την καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης που συνδέεται «με την 

κατανόηση της δράσης των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση 
                                                             
1http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida(Ανακτήθηκε 26/2/2022)  
 

http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida
http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida
http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli
http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida
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αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και 

το μέλλον και την  καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης των μαθητών». Ιδιαιτέρως, 

δώσαμε έμφαση στην  καλλιέργεια  της κριτικής σκέψης της αυτογνωσίας, των 

επικοινωνιακών και ερευνητικών δεξιοτήτων, αλλά και στην ενεργοποίηση του 

συναισθήματος και της φαντασίας των μαθητών και μαθητριών, καθώς και στην 

καλλιέργεια της επίγνωσης ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, 

αλλά και της αντίληψης  ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή 

τους. Παράλληλα, μεριμνήσαμε για τη δημιουργία περιβαλλόντων καθοδηγούμενης 

μάθησης, αυτενέργειας, συνεργατικής δράσης σε ομάδες, διερευνητικής μάθησης, 

βιωματικής προσέγγισης, συνεργατικής επίλυσης προβλήματος, επικοινωνιακής 

προσέγγισης, και μετασχηματιστικής λογικής. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τον καμβά του σχεδιασμού του Θεματικού Φακέλου και της 

οικοδόμησης  των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας που θα αξιοποιηθούν από τους 

εκπαιδευτικούς με τους μαθητές τους σε διασύνδεση με την τοπική ιστορία. Πυλώνες των 

διδακτικών δράσεων είναι αφενός ησυνειδητοποίηση του οριζόντιου και κάθετου 

παλίμψηστου στην  περιοχή όπου ζουν, μεγαλώνουν, πηγαίνουν σχολείο και 

κοινωνικοποιούνται οι μαθητές/τριες,   και αφετέρου η αξιοποίηση δωρεάν ψηφιακών 

εργαλείων, με στόχο την καλλιέργεια του ψηφιακού – οπτικού- μιντιακούγραμματισμού.  

Πεδίο της  έρευνάς  μας αποτελούν οι αρχαιολογικές εκθέσεις του Μετρό της Αθήνας,  

κυρίως με την παραδειγματική εφαρμογή στη στάση Μετρό «Αιγάλεω» σε διασύνδεση με 

την Ιερά Οδό (Γραμμή 3). Υπάρχει επίσης, συσχέτιση και με τους άλλους σταθμούς Μετρό 

κατά μήκος της Ιεράς Οδού, αλλά και με τους σταθμούς  Μετρό  «Σύνταγμα» και 

«Ακρόπολη» (Γραμμή 2).  

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Προγραμμάτων Σπουδώνγια το Δημοτικό Σχολείο, 

δίνεται έμφαση «στη μελέτη της ιστορικής πορείας του Ελληνικού Κόσμου, προκειμένου οι 

μαθητές/τριες να αποτιμήσουν το ιστορικό παρελθόν του Ελληνισμού και να προσδιορίσουν 

τη θέση τους στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον. Παράλληλα επιδιώκεται 

η σύνδεση του γενικού σκοπού μαθήματος της Ιστορίας  με τον απώτερο σκοπό της 

εκπαίδευσης, δηλαδή την καλλιέργεια στάσεων ενεργού Πολιτειότητας και υιοθέτησης 

δημοκρατικών αξιών από τους μαθητές και τις μαθήτριες»2.  Αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από τους στόχους, τη μεθοδολογία,τις διαδικασίες αποτίμησης καθώς και 

τις μεταγνωστικές δραστηριότητες που βασίζονται στις κονστρουκτιβιστικές, 

κοινωνιογνωστικές, συνεργατικές θεωρίες μάθησης.Έμφαση δίνεται και στις θεωρίες των 

πολυγραμματισμών, καθώς αξιοποιούνται σε προτεινόμενα  πλαίσια δραστηριοτήτων τα 

οποία ωθούν τους μαθητές/τριες  στην ανάληψη πρωτοβουλιών, διαλόγου, διασταύρωση 

πολυπρισματικών πηγών στο πεδίο και στην τάξη με αξιοποίηση διερευνητικών, 

βιωματικών,  συμπεριληπτικών δραστηριοτήτων.Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται  α) 

ανασύνθεση της ιστορικής αφήγησης μέσα από τεκμήρια και πηγές, β)  καλλιέργεια της  

ιστορικής σκέψης και μάθησης με κριτικό τρόπο  και γ)  ανάπτυξη της αυτεπίγνωσης των 

μικρών «πολιτών» για τη θέση και τον ρόλο τους στον χρόνο και στον τόπο.  

                                                             
2http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli (Ανακτήθηκε 26/2/2022) 
 

http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli
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Η ηλικία των μαθητών καθιστά την εξοικείωση με την τοπική ιστορία αναγκαία και πολύ 

ουσιαστική για την επίτευξη των ανωτέρω. Έτσι, κατεξοχήν βασιζόμαστε στις οδηγίες των 

ΑΠΣ του Δημοτικού Σχολείου οι οποίες αποτελούν τον βασικό άξονα οικοδόμησης του 

διδακτικού σεναρίου μας, ώστε τα παιδιά:  

- Να εξοικειωθούν στη διερεύνηση της ιστορίας του τόπου τους και να συνειδητοποιήσουν 

τη συμβολή του άμεσου περιβάλλοντός τους στη γενική ιστορία, διαμορφώνοντας 

ολοκληρωμένη προσωπική, κοινωνική και εθνική ιστορική ταυτότητα. 

- Να συσχετίσουν την Αρχαία, τη Βυζαντινή και τη Νεότερη Ιστορία με την ιστορία του τόπου 

που ζουν ή της γενέθλιας πατρίδας τους και να συνδέσουν τα μνημεία της κάθε περιόδου, 

που σώζονται στον τόπο τους, με γεγονότα και καταστάσεις της εξεταζόμενης ιστορικής 

περιόδου. (Υ.Α. με αρ. πρωτ. 29366/Δ1/2022-ΦΕΚ 1367/Β/23-3-2022, Πρόγραμμα Σπουδών 

για το μάθημα της Ιστορίας στις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου)3.  

Ως προς τη θεματική από τα ΠΣ της Δ τάξης Δημοτικού Σχολείου που βασιζόμαστε και 

διευρύνουμε στο παρόν ιστορικό «εργαστήριο» είναι:  

 ΑΡΧΑΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ: «Η έννοια της Πόλεως- Κράτους και η καθημερινή ζωή μέσα 

σ΄αυτήν» (Αθήνα) ΦΕΚ, Τεύχος B’ 1367/23.03.2022,σελ.  13870 

 ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ: «Η κοινωνία και η ζωή στην αρχαία ελληνική πόλη: Να 

γνωρίσουν στοιχεία καθημερινού βίου και πολιτισμού των αρχαίων Αθηναίων: οι 

καθημερινές ασχολίες των κοινωνικών ομάδων, η θέση της γυναίκας». ΦΕΚ, 

Τεύχος B’ 1367/23.03.2022,σελ13873 

 Βλ. και https://iep.edu.gr/services/eduguide/iframes/education-guide/view-

file?fid=c00944e2705f15ed1b2f762b47e9399f7253044a8570897d4239a6a9640320

28(Ανακτήθηκε 28/04/2022) 

Η συνέργεια των νέων Προγραμμάτων Σπουδών με άλλες δράσεις της τυπικής, 

ημιτυπικής εκπαίδευσης στο θεσμικό πλαίσιο του σχολείου θεωρείται απαραίτητη και 

πολύ ουσιαστική για την επίτευξη των σκοπών – στόχων τους αφενός και αφετέρου της 

ολιστικής προσέγγισης του εκπαιδευτικού αγαθού και της καλλιέργειας δεξιοτήτων και 

αξιών ενεργού πολιτειότητας στους μικρούς μαθητές μέλη της σχολικής, τοπικής, 

(δια)πολιτισμικής, ψηφιακής κοινότητας όπου ανήκουν.   

Σκεπτικό Θεματικού Φακέλου «Μια βόλτα με το μετρό στην Αρχαία Αθήνα…» 

Κεντρικό Ερευνητικό ερώτημα: «Πως ήταν η καθημερινή ζωή των ανθρώπων- 

μεγάλων και μικρών- στην αρχαία Αθήνα»; 

Ο Θ.Φ. αυτός παρουσιάζει μια εκπαιδευτική πρόταση διδασκαλίας της Ιστορίας που 

οργανώνεται πάνω στο πλέγμα που ορίζεται από τα ΑΠΣ 2022, από τη στοχοθεσία του 

έργου με τίτλο «Κινηματογράφος και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση: Εκπόνηση και 

εφαρμογή ενός συνεκτικού πλαισίου δράσεων για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της 

Ιστορίας».  Ακρωνύμιο ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε., από την διερεύνηση εννοιών και ζητημάτων, όπως: 
                                                             
3http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida&http://iep.edu.gr/el/nea-ps-
provoli(Ανακτήθηκε 26/2/2022) 

https://iep.edu.gr/services/eduguide/iframes/education-guide/view-file?fid=c00944e2705f15ed1b2f762b47e9399f7253044a8570897d4239a6a964032028
https://iep.edu.gr/services/eduguide/iframes/education-guide/view-file?fid=c00944e2705f15ed1b2f762b47e9399f7253044a8570897d4239a6a964032028
https://iep.edu.gr/services/eduguide/iframes/education-guide/view-file?fid=c00944e2705f15ed1b2f762b47e9399f7253044a8570897d4239a6a964032028
http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida
http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli
http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli
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Δημόσιος Χώρος, Τόπος/ μη – Τόπος/ Ετεροτοπία, Παλίμψηστα στον χώρο και στον χρόνο, 

Φυσιογνωμία σταθμών Μετρό Αθήνας – ως «τόπων ταχείας πρόσληψης» και με έμφαση 

στο «παλίμψηστο» της Δυτικής Αθήνας με βασικούς άξονες την Ιερά Οδό, τον Κηφισό 

Ποταμό και τον Ελαιώνα.   

Ο Θεματικός αυτός Φάκελος συνδέει λοιπόν, τα ΑΠΣ Ιστορίας με την ταυτότητα σχολείων, 

τα παλίμψηστα τοπικής ιστορίας και την  «ετεροτοπία» του  Μετρό Αιγάλεω και της 

υπόγειας, θεματικής έκθεσης αρχαιοτήτων εκεί  που μέσα από τις οργανωμένες 

δραστηριότητες των μαθητών/ τριών σε τρεις φάσεις, (πριν την επίσκεψη στο πεδίο, κατά 

την επίσκεψη-έρευνα στο πεδίο- μετά την επίσκεψη), καθώς και περαιτέρω ιδέες & 

προτάσεις εκπαιδευτικής αξιοποίησης του υλικού, θα οδηγήσει σε νήματα που με την 

αρωγή και την υποστήριξη κινηματογραφιστών θα μετασχηματιστούν από τα παιδιά σε  

Κινηματογραφική αφήγηση/ animation για το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν.   

Θεωρούμε ότι ο παρών Θ.Φ. ενέχει δυνατότητες αξιοποίησης του υλικού, των 

δραστηριοτήτων και των παραρτημάτων και σε άλλες τάξεις  ή σχολικές δραστηριότητες/ 

projectμε κατάλληλη προσαρμογή και επιλογή από το υλικό και τις δραστηριότητες  (π.χ. 

Ιστορία Α΄Γυμνασίου,  προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

αφιερώματα, κ.ά.). 

Διαστάσεις στοχοθεσίας φακέλου 

Με βάση την κατεύθυνση που δίνεται στα ΑΠΣ του Δημοτικού Σχολείου για τη διδασκαλία 

της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας (ΦΕΚ τ. B’/  1963/14.05.2021) οι ειδικότεροι στόχοι 

αναπτύσσονται σε πεδία,  όπως: Παιδαγωγική - Κριτική Σκέψη, Επιστημονικότητα – 

Διαθεματικότητα,  Νέες Τεχνολογίες , Πολιτισμός,  Έρευνα.  Ενώ, παράλληλα, επιδιώκεται η 

μάθηση με νόημα, η  σύνδεση με την κοινότητα, καθώς το project συνδέει το γνωστικό 

αντικείμενο της ιστορίας  με την ευρύτερη ζωή των μαθητών/τριών, την τοπική και την 

ευρύτερη κοινότητα, ενσωματώνοντας στοιχεία της σύγχρονης καθημερινής τους ζωής, 

ώστε να καλλιεργούν την αποδοχή και την κατανόηση μέσα από τη συλλογικότητα και η 

συμπερίληψη.    

Με βάση τα Π. Σ. και τον άξονα «Έρευνα» λαμβάνει χώρα «άσκηση στην επιτόπια(ή και 

ψηφιακή πρόσβαση)  για την άντληση ιστορικών στοιχείων που διαθέτουν μουσεία, 

αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικά αρχεία, βιβλιοθήκες,  γνώση μέσω της 

διερευνητικής μάθησης με τρόπο κριτικό και δημιουργικό,  αναστοχαστική μελέτη 

ιστορικών πηγών και να επεξεργασία του υλικού τους, για την εξαγωγή συμπερασμάτων» . 

Στην προκειμένη περίπτωση πηγαίνουμε από την επιφάνεια- εξωτερικό χώρο της στάσης 

Μετρό «Αιγάλεω» προς τον υπόγειο, αναζητώντας στοιχεία του οριζόντιου και κάθετου 

παλίμψηστου, όπως τα επεξεργαστήκαμε στα πρώτα κοινά φύλλα εργασίας στο σχολείο.  

Ορίζονται οι παιδαγωγικοί βηματισμοί στο 3ο Κοινό Φύλλο Εργασίας  και στη συνέχεια τα 

παιδιά χωρίζονται σε ομάδες εργασίας με διαφορετική θεματική και  δραστηριότητες,  που 

όμως συνομιλούν μεταξύ τους, ώστε στο τέλος να συμπληρώσουν ένα κοινό, πρωτότυπο 

δημιουργικό έργο/αφήγημα με βάση τις διαφορετικές- κοινές εμπειρίες αλλά και τη 
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μετάβαση σε διαδικασίες μάθησης,  έννοιες δεύτερου επιπέδου (όπως σύγκριση, 

ομοιότητα-διαφορά, μεταβολή, συνέχεια, ιστορική σημαντικότητα,  κ.ά), στάσεις (όπως 

σεβασμός στη διαφορετική άποψη, πολυπρισματική θεώρηση, ερευνητικό πνεύμα, 

διασταύρωση πηγών, κριτική θεώρηση, ανάπτυξη διαλόγου και επιχειρηματολογίας με 

βάση τα τεκμήρια, κ.ά.). 

Γενικοί Στόχοι 

Οι στόχοι του Θ.Φ. είναι  οι μαθητές και οι μαθήτριες να:  

 κατανοήσουν τη θέση τους στο χώρο και τον χρόνο  

 εξοικειωθούν με την «ανάγνωση» μιας εικόνας/ οπτικού υλικού-  σε πρώτο επίπεδο 

(παρατήρηση, ανάλυση), σε δεύτερο επίπεδο (συμβολισμοί, σημασίες, σύνδεση με 

ιστορικό χωροχρόνο, κοινωνικό συγκείμενο, κ.ά. ) και σε τρίτο επίπεδο (ερμηνεία, 

αναστοχασμός, προεκτάσεις διασύνδεση με άλλο οπτικό, μιντιακό, κειμενικό υλικό)  

 αναγνωρίζουν σταδιακές μεταβολές και τομές στον ιστορικό χρόνο 

 αξιοποιούν και να συσχετίζουν πολυτροπικές πηγές  

 ανασυνθέτουν ιστορικό περιεχόμενο από επιμέρους στοιχεία, πηγές και τεκμήρια  

 αξιοποιούν ψηφιακές εφαρμογές και να αναζητούν κριτικά στο διαδίκτυο με την 

συμβολή  του/της εκπαιδευτικού  

 δημιουργούν πρωτότυπο πολυτροπικό υλικό με βάση τις δραστηριότητες στις 

οποίες συμμετείχαν  

 παρουσιάζουν τη δουλειά τους, να συζητούν και να αναπροσαρμόζουν τα 

αποτελέσματά τους 

 καλλιεργήσουν δεξιότητες με τις οποίες θα αξιοποιούν τις γνώσεις τους και θα 

παράγουν νέα γνώση 

 λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και τεκμήρια 

 αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να λειτουργούν αυτόνομα στη σχολική τάξη και 

στη ζωή τους 

 «επικοινωνούν» το αποτέλεσμα της εργασίας του στην κοινότητα μέσω  

βιντεοσκόπησης- ψηφιακής καταγραφής δραματοποιήσεων, ρόλων σχετικών με τη 

θεματική, ψηφιακών αφηγήσεων, δημιουργία βίντεο, animation. Comicstrips, 

graphicnovelκαι άλλα ψηφιακά εργαλεία 

 συμμετέχουν σε δρώμενα και πρακτικές που παραπέμπουν στην ανάγκη 

ενεργοποίησης όλων για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής 

που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες (δημοκρατικές αξίες, κατασπατάληση 

φυσικών πόρων, σεβασμός την ζωή και στον «άλλο»)   

 συνεργαστούν με ειδικούς κινηματογραφιστές, ώστε η ιστορική γνώση να 

μετασχηματιστεί σε κινηματογραφικού τύπου αφήγηση     

Ειδικοί στόχοι ανά Φύλλο ΕργασίαςΚοινά Φύλλα Εργασίας 1ο  &  2ο 

Οι στόχοι των δυο πρώτων κοινών Φ.Ε. είναι, οι μαθητές και οι μαθήτριες να 

 πειραματιστούν μέσα από προσομοιώσεις με την εργασία του αρχαιολόγου και  να 

προσεγγίζουν βιωματικά την ανασκαφική διαδικασία 
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 αντιληφθούν ότι οι αρχαιότητες (τεχνουργήματα, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, 

αρχαιολογικές θέσεις) λειτουργούν ως “μάρτυρες” της ανθρώπινης δράσης, των 

γνώσεων, των αντιλήψεων και των σκέψεων των ανθρώπων της εποχής στην οποία 

ανήκουν 

 κατανοήσουν την έννοια του οριζόντιου και κάθετου παλίμψηστου και να 

αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες μελετώντας υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος 

 αφηγούνται μια ιστορία με αφορμή ένα υλικό κατάλοιπο σε φυσική μορφή, 

εικονιστική αναπαράσταση ή αντίγραφο - εκμαγείο που έχουν παρατηρήσει και 

μελετήσει.  

 διακρίνουν τα στοιχεία της αφήγησης που συνδέονται με την “αρχαιολογική 

αφήγηση” και σε αυτά που αφορούν το παρόν και την υποκειμενικότητα κάθε 

μαθητή (“δημιουργική αφήγηση”) 

 συμμετάσχουν σε δραστηριότητα πεδίου με θέμα: «Γινόμαστε αρχαιολόγοι» η 

οποία περιλαμβάνει α) ομαδικά παιχνίδια ανασκαφής και ανάδειξης  

«αρχαιολογικών» ευρημάτων και β) ένα μεθοδολογικό πρωτόκολλο π.χ. δημιουργία 

«ημερολογίου ανασκαφής» και καταλόγων μη κινητών ευρημάτων 

 μελετήσουν αποσπάσματα από συνεντεύξεις σημαντικών Ελλήνων αρχαιολόγων 

(π.χ. Μ. Ανδρόνικου, Αγγ. Κοταρρίδη) να τις σχολιάσουν και να διατυπώσουν 

συμπεράσματα 

 υλοποιήσουν άσκηση έκθεσης ευρημάτων ή θέματος αρχαιολογικού περιεχομένου 

στη σχολική τάξη με το πέρας του φύλλου εργασίας 

 επισκεφτούν φυσικά ή διαδικτυακά αρχαιολογικούς χώρους/ μνημεία / υπόγειους 

σταθμούς του μετρό, έτσι ώστε α) να διαπιστώσουν  τις αλλαγές στο χρόνο και το 

πώς τα αρχαιολογικά κατάλοιπα μπορούν να λειτουργήσουν ως ιστορικές 

μαρτυρίες του παρελθόντος στο χώρο και β) να εντοπίσουν, να παρατηρήσουν και 

να σχολιάσουν περιπτώσεις ταυτόχρονης παρουσίας αρχιτεκτονικών καταλοίπων 

διαφορετικών εποχών με τη σύγχρονη   

Φύλλο Εργασίας 3ο – Έρευνα Πεδίου &Ομάδες Εργασίας 

Οι στόχοι του 3ου κοινού Φ.Ε. είναι, οι μαθητές και οι μαθήτριες να 

 κατανοήσουν- insitu-  την έννοια του παλίμψηστου και να τοποθετήσουν τον 

εαυτό τους μέσα σε αυτό της γειτονιάς τους – εν προκειμένω, έξω από το 

σταθμό Μετρό «Αιγάλεω» 

 βιώσουν σταδιακά το πέρασμα από το «σήμερα» στα αρχαία χρόνια, όπως 

αυτά παρουσιάζονται στην υπόγεια αρχαιολογική έκθεση του σταθμού 

 συνδέσουν τις γνώσεις τους από την προεργασία που έλαβε χώρα στο 

σχολείο, από τη σχέση τους με τον χώρο ως κάτοικοι της πόλης και από τη 

διέλευσή τους πιθανόν από το σταθμό με τους οικείους τους,  με την ύπαρξη 

της παρούσας έκθεσης που ήταν αποτέλεσμα των ανασκαφών στην πόλη για 

τη δημιουργία του μετρό 
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 διακρίνουν τα πρωτότυπα ευρήματα από τα αντίγραφα, τις απεικονίσεις, 

αναπαραστάσεις από αντικείμενα, αγγεία ή γλυπτά που βρίσκονται σε 

άλλους χώρους, και έχουν ενταχθεί μαζί στις προθήκες για να βοηθήσουν 

στην κατανόηση των θεματικών ενοτήτων που αυτές συγκροτούν στην 

υπόγεια έκθεση 

  αναζητήσουν μέσα στο χώρο τα υλικά τεκμήρια (πρωτότυπα ή 

αναπαραστάσεις) που θα τους οδηγήσουν να εστιάσουν στην/στις προθήκες 

αναφοράς του φύλλου εργασίας της ομάδας τους 

Οι στόχοι των Ομάδων Εργασίας (Ομάδα Α: Καθημερινές ασχολίες/ Ο κόσμος των 

αντρών στην αρχαία Αθήνα- Ομάδα Β: Καθημερινές ασχολίες/ Ο κόσμος των γυναικών στην 

αρχαία Αθήνα)στην εργασία στο πεδίο είναι, οι μαθητές και οι μαθήτριες να  

 διερευνήσουν πτυχές της καθημερινής ζωής στην αρχαία Αθήνα  

με αφορμή τα υλικά κατάλοιπα που βρέθηκαν στην περιοχήή εντάχθηκαν 

λόγω θεματικής συνάφειας από τους αρχαιολόγους στην υπόγεια έκθεση 

που δημιουργήθηκε εκεί 

 εξοικειωθούν με την αξιοποίηση δωρεάν εφαρμογών web& Τ.Π.Ε. για να 

προσδιορίσουν τη θέση τους στο χώρο  

 συνειδητοποιήσουν με επιτόπια έρευνα και παρατήρηση ότι ζουν στον ίδιο 

περίπου χώρο που ζούσαν οι άνθρωποι στην αρχαία Αθήνα (άξονας Ιεράς 

Οδού- Κηφισού ποταμού)  

 παρατηρήσουν πώς εγγράφονται στην γειτονιά τους τα ίχνη των 

διαφορετικών εποχών από την αρχαιότητα ως το παρόν τους 

 αναζητήσουν τεκμήρια στην Έκθεση του Μετρό «Αιγάλεω» που να δίνουν 

στοιχεία για την καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα  

 να διασταυρώσουν – συσχετίσουν τις απεικονίσεις από την αγγειογραφία με 

κειμενικές πηγές 

 δημιουργήσουν πρωτότυπο υλικό (βίντεο, κόμικς, ψηφιακή αφήγηση, 

ζωγραφική απεικόνιση, θεατρική σκηνή, κ.ά. ) με βάση την προεργασία, την 

έρευνα και το βίωμα από την επαφή με την υπόγεια έκθεση του Μετρό 

 εξοικειωθούν με τις συμβάσεις εικονιστικών αναπαραστάσεων των αγγείων  

 κατανοήσουν τη διαφορά των ρόλων των φύλων στον «οίκο» και στην 

«πόλη-κράτος»  

 εντοπίσουν τη σχέση των ανδρών με τον «οίκο» και την «πόλη-κράτος»  

 εντοπίσουν τη σχέση των γυναικών με τον «οίκο» και την «πόλη-κράτος»  

 ερευνήσουν και να ανακαλύψουν επαγγέλματα που ασκούσαν κυρίως οι 

άντρες ή και ασχολίες των γυναικών στην αρχαία Αθήνα με αφορμή τα 

εκθέματα στον χώρο της έκθεσης, αλλά και  από τις πρόσθετες πηγές που 

έχουν δοθεί στο υλικό του φακέλου 
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 εστιάσουν στη μελέτη των επαγγελμάτων του μεταλλουργού και του 

κεραμέα για τους άντρες 

 κατανοήσουν τη σχέση των γυναικών με την υφαντουργία και κυρίως με τις 

εργασίες που συνδέονταν με το «εσωτερικό» του «οίκου»  

 αντιληφθούν τη σχέση του χορού και των γυναικών με τη θρησκευτική 

λατρεία  

 συζητήσουν ζητήματα δυσκολίας και δεξιοτεχνίας στις εργασίες αυτές 

(ανδρών /γυναικών) και να συναισθανθούν με παιχνίδι ρόλων τις συνθήκες 

εργασίας 

 παρουσιάσουν όλες οι ομάδες στην ολομέλεια τις αναπαραστάσεις, τα 

παιχνίδια ρόλων και παντομίμας, καθώς και τα έργα που σχεδίασαν με βάση 

την συνεργασία σε ομάδες από τον χώρο του Μετρό ή  στο σχολείο τους 

 συζητήσουν τους προβληματισμούς που προέκυψαν και να συνθέσουν μια 

συλλογική αφήγηση με τη χρήση νέων τεχνολογιών, βίντεο, podcast, 

animation, graphicnovelκ.ά. που με τη βοήθεια κινηματογραφιστών θα 

οδηγήσει στην παραγωγή μιας κινηματογραφικού τύπου πρωτότυπης 

αφήγησης  

Μεθοδολογία:Ομαδοσυνεργατική – ερευνητική, βιωματική προσέγγιση 

Αξιολόγηση : Διαμορφωτική 

Προαπαιτούμενα για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων 

Στην τάξη (πριν και μετά τη δράση στο πεδίο) 

 Υπολογιστής, φορητές συσκευές (τάμπλετ/ tablet) σύνδεση ίντερνετ 

 Προβολέας 

 Χαρτί του μέτρου, κόλλες Α4, Α3, μαρκαδόροι, στυλό, μολύβια, πλαστελίνες, 

χαρτόνια, πηλό, διάφορα υλικά όπως χαλίκι, άμμος, διάφανα δοχεία τύπου πυρέξ, 

κοτετσόσυρμα  (προαιρετικά) κ.ά 

 Χώρος κατάλληλος για δημιουργικές,  εικαστικές, αναπαραστατικές δραστηριότητες 

(π.χ. θεατρικά δρώμενα, παιχνίδια ρόλων, ζωγραφική σε ατομικό ή συνεργατικό 

επίπεδο, παράλληλη αξιοποίηση  ψηφιακών συσκευών, οργάνωση αίθουσας για 

συνεργατικές  δράσεις σε ομάδες και στο τέλος σε κύκλο) 

Στο πεδίο 

 Tablet, smartphones, φωτογραφική μηχανή, σημειωματάρια/ μπλοκ  για 

σημειώσεις  ή δημιουργικές σχεδιαστικές δράσεις  

 Δεδομένα διαδικτύου για τον/την εκπ/κό για αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών επί 

τόπου στον χώρο (προαιρετικά από τον/την εκπαιδευτικό) 
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1ο Φύλλο Εργασίας  «Γνωριμία με την αρχαιολογία» 

Ερευνητικό Ερώτημα: Πώς μαθαίνουμε για τη ζωή των ανθρώπων στα πολύ 

παλιά χρόνια, στην αρχαιότητα; 

 

 

 

Ο κόσμος της αρχαιότητας μάς γίνεται γνωστός από τις αρχαιολογικές μαρτυρίες, 

τα κινητά και ακίνητα ευρήματα4. 

                                                             
4Η αρχαιολογία είναι η «μελέτη των αρχαίων πραγμάτων». 
Η αρχαιολογική μαρτυρία ή αρχαιολογικά δεδομένα είναι τα υλικά κατάλοιπα της αρχαίας 
ανθρώπινης δραστηριότητας που καταγράφονται από τους αρχαιολόγους.  
Τα δεδομένα αυτά διακρίνονται σε κινητά ευρήματα και μη κινητά ευρήματα, όπως 

 κινητά αντικείμενα που κατασκεύασε ο άνθρωπος, δηλαδή, τέχνεργα ή τεχνουργήματα 
(artefacts), όπως εργαλεία, αγγεία, νομίσματα, κοσμήματα, μικροαντικείμενα κ.λπ., 

 μη κινητά ευρήματα που κατασκεύασε ο άνθρωπος,  όπως κτίσματα, κατοικίες, δεξαμενές, 
ναοί, τάφοι κ.λπ. 

 οργανικά και ανόργανα κατάλοιπα του φυσικού περιβάλλοντος που συνδέονται ωστόσο 
με την ανθρώπινη συμπεριφορά στο εγγύς ή απώτερο παρελθόν, όπως οστά ζώων, σπόροι 
και καρποί, ιζήματα, μεταλλεύματα κ.λπ.[9] [οικοδεδομένα ή οικουργήματα, (ecofacts)] 
Βικιπέδια- Αρχαιολογία (Ανακτήθηκε 10-5-2022)   

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1#cite_note-koykoyzeli2-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Δραστηριότητα α΄: «Αρχαιολογικές μαρτυρίες: κινητά ή ακίνητα ευρήματα» 

Μπορείτε να συμπληρώσετε στον πίνακα τι είδος είναι κάθε εύρημα (κινητό ή ακίνητο) και 

σε ποια εποχή ανήκει (προϊστορικά χρόνια/ κυκλαδικά, μινωικά, μυκηναϊκά,  

γεωμετρικάαρχαϊκά ή κλασικά χρόνια); Δείτε ταπαραδείγματα και συμπληρώστε τα 

υπόλοιπα:  

 

Εύρημα 

Είδος  

κινητό ή ακίνητο 

εύρημα  

εποχή 

 

 

 

……………εύρημα …………………..χρόνια 

Ναός Ηφαίστου 
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…..εύρημα 

 

…………………..χρόνια 

 

 

…..εύρημα 

 

………………….χρόνια 

 

 

…..εύρημα 

 

…………………..χρόνια 

 

 

 

…..εύρημα 

 
…………………..χρόνια 

 

………ευρήματα 

 

…………….χρόνια 
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………εύρημα 

 
……………….χρόνια 

 
 

 

…………….εύρημα 

 

 

…………………χρόνια 

 

 

Οι αρχαιολόγοι με τις ανασκαφές έχουν φέρει στο φως σημαντικά δείγματα της ζωής των 

ανθρώπων σε παλιότερες εποχές. 

Δείτε το βίντεο: 100 Χρόνια «Η Καθημερινή» – Ενας αιώνας με ένα κλικ – 1931: Ανασκαφές 

στην Αρχαία Αγορά (ΒΙΝΤΕΟ) 

https://www.kathimerini.gr/society/1020590/100-chronia-i-kathimerini-enas-aionas-me-

ena-klik-1931-anaskafes-stin-archaia-agora-vinteo/ 

 

 

 

 

 

 

Ερέχθειο 
Ακρόπολη  Αθήνας 

Ο Περικλής 

 

https://www.kathimerini.gr/society/1020590/100-chronia-i-kathimerini-enas-aionas-me-ena-klik-1931-anaskafes-stin-archaia-agora-vinteo/
https://www.kathimerini.gr/society/1020590/100-chronia-i-kathimerini-enas-aionas-me-ena-klik-1931-anaskafes-stin-archaia-agora-vinteo/
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Δείτε τις φωτογραφίες από σύγχρονες ανασκαφές :  

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – Μάθημα:  

Ανασκαφική. http://archive.eclass.uth.gr/eclass/courses/SEAD101/ (Ανακτήθηκε 20-5-2022) 

 

 

 

 

 

Από εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πανεπιστημιακή Ανασκαφή 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ στο ΠλάσιΜαραθώνος 

17-5-2022 (Φωτογραφία: Ε. Λιάπη- Ιστοσελίδα http://17gym-

perist.att.sch.gr/autosch/joomla15/)    

http://archive.eclass.uth.gr/eclass/courses/SEAD101/
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Έρευνα πεδίου: «Εντοπίζοντας παλίμψηστα στην πόλη» 

Σε μία βόλτα στο κέντρο της πόλης είναι εφικτό να εντοπίσετε κτίσματα από διαφορετικές 

ιστορικές εποχές που είναι χτισμένα διαδοχικά (οριζόντιο παλίμψηστο) ή κάτω από την 

επιφάνεια της σύγχρονης πόλης (κάθετο παλίμψηστο). 

Τι είναι όμως ένα «παλίμψηστο»; Παρατηρήστε προσεκτικά την περγαμηνή. Κάτω από το 

χριστιανικό χειρόγραφο του μεσαίωνα (περίπου 1450 μ.Χ), διακρίνεται κείμενο από τα 

αρχαία χρόνια (περίπου 300 μ. Χ) που μιλούσε για τον φιλόσοφο Αριστοτέλη. 

 

 

 

 

 

 

Το παλίμψηστο του Αρχιμήδη  

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes_Palimpsest (Ανακτήθηκε 15-5-2022) 

Παλίμψηστο  λοιπόν, με την κυριολεκτική σημασία του, είναιαρχαίο χειρόγραφο 
(πάπυρος, περγαμηνή), του οποίου το αρχικό κείμενο ξύστηκε για να γραφτεί πάνω σε αυτό 
άλλο κείμενο 5 . Το ίδιο μπορεί να διαπιστώσουμε σε  ζωγραφικούς πίνακες που 
επικαλύφθηκαν με άλλο κείμενο ή εικόνα σε άλλη εποχή. 
Συνεπώς, όταν μιλάμε  μεταφορικά, με τη λέξη «παλίμψηστα» εννοούμε όλα τα έργα που 
προέρχονται από κάποιο παλαιότερο έργο, κυρίως μέσω μετασχηματισμού του ή 
διαφορετικής χρήσης του. 6 

                                                             
5https://www.greek-language.gr/Λήμμα: παλίμψηστος-η-ο  (Ανακτήθηκε 15-5-2022). 
6 GENETTE GERARD.(2018) ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΑ. Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΛΙΖΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ, 
Playitagain, Frederic. ΑΘΗΝΑ: ΜΙΕΤ (ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ) 
https://www.politeianet.gr/books/9789602507049-genette-gerard-miet-morfotiko-idruma-ethnikis-trapezis-
palimpsista-280145  (Ανακτήθηκε 15-5-2022). 
&https://www.greek-
language.gr/digitalResources/literature/education/urban/iframe.html?urb=2&location=40&item=2849 , 
https://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF
%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82&lemq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BC%
CF%88%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82 

https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes_Palimpsest
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF&sin=all
https://www.politeianet.gr/books/9789602507049-genette-gerard-miet-morfotiko-idruma-ethnikis-trapezis-palimpsista-280145
https://www.politeianet.gr/books/9789602507049-genette-gerard-miet-morfotiko-idruma-ethnikis-trapezis-palimpsista-280145
https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/urban/iframe.html?urb=2&location=40&item=2849
https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/urban/iframe.html?urb=2&location=40&item=2849
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82&lemq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82&lemq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82&lemq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82&lemq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
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Μεταφορικάμιλώντας λοιπόν,  ο όρος χρησιμοποιείται στη γλώσσα, στη λογοτεχνία, στη 
ζωγραφική,  στην αρχαιολογία, στην αρχιτεκτονική, στη μουσική και αλλού.  
 
 
Πιο συγκεκριμένα όμως  
Στην αρχαιολογία και στην αρχιτεκτονική ο όρος παλίμψηστο χρησιμοποιείται με τρεις 
διαφορετικές σημασίες: 
1η σημασία: δηλώνει ένα αντικείμενο που κατασκευάστηκε για κάποιο συγκεκριμένο 

σκοπό, αλλά μετά από πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιήθηκε ξανά κάπως διαφορετικά.  

2η  σημασία: ως κάθετο παλίμψηστο, θεωρούνται επάλληλα στρώματα οικοδομημάτων 

(π.χ. χριστιανική εκκλησία που έχει οικοδομηθεί πάνω σε θεμέλια αρχαίου ναού) ή 

εδάφους. Η μελέτη της ακολουθίας τους, καθώς προχωράμε από την επιφάνεια προς το 

βάθος- δηλαδή, από το σήμερα στο χθες, αποκαλύπτει την πορεία των κοινωνιών μέσα 

στον χρόνο. 

3η  σημασία: ως οριζόντιο παλίμψηστο, όταν στις συνοικίες ορθώνονται – ακόμη και σε 

διαφορετικό επίπεδο στο έδαφος - δίπλα σε κτίσματα μιας εποχής και άλλα από 

διαφορετική ιστορική περίοδο, που συγκροτούν τη σύγχρονή μας εικόνα και ταυτότητα του 

τόπου και των ανθρώπων που ζουν εκεί. 7 

Μπορείτε να δείτε πώς δημιουργείται το παλίμψηστο ή οικοδομικό  collageμιας πόλης στο 
βίντεο που ακολουθεί με τίτλο CollageCity: https://youtu.be/P3RAo3Sd4Jg 
(Ανακτήθηκε 15-5-2022).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7https://issuu.com/tasostheodorakakis/docs/teyxos_mesa  (Ανακτήθηκαν 15-5-2022). 

https://youtu.be/P3RAo3Sd4Jg
https://issuu.com/tasostheodorakakis/docs/teyxos_mesa
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Δραστηριότητα β΄: «Διακρίνοντας παλίμψηστα» 

Επιλέγω και βάζω σε κύκλοστον πίνακα που ακολουθεί το είδος του παλίμψηστου  που 

ταιριάζει σε κάθε σύνθεση εικόνων (απλό ή, οριζόντιο ή κάθετο ).  

 

Χώρος Παλίμψηστο 
 

 

 

 

 

παλίμψηστο 

 

απλό 

κάθετο 

οριζόντιο 

 

 

 

 

 

 

παλίμψηστο 

 

απλό 

κάθετο 

οριζόντιο 
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https://www.lifo.gr/ Ανακτήθηκε 28-2-2022  

 

 

 

 

παλίμψηστο 

 

απλό  

κάθετο  

οριζόντιο 

 

 

 

 

https://www.lifo.gr/now/athens/i-istoria-toy-agioy-dimitrioy-loympardiari-kai-kleisto-anapaytirio
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Δραστηριότητα γ΄:  «Ο κόσμος των ανασκαφών: αρχαιολόγοι και ευρήματα» 

Τι κάνει κάποιον ή κάποια να αποφασίσει να γίνει αρχαιολόγος; Ποιες  

αρχαιολογικές  ανακαλύψεις πιστεύετε ότι μπορεί να θεωρούνται  σημαντικές και 

με βάση ποια κριτήρια;  

 Σημασία έχουν μόνο οι συγκλονιστικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις; Ποια είναι τα 

συναισθήματα και οι σκέψεις των αρχαιολόγων και της ομάδας τους,  π.χ. 

ειδικευμένοι εργάτες, συντηρητές, μηχανικοί, κ.ά.,  όταν αποκαλύπτονται  

σημαντικά ευρήματα; Άραγε, ο ρόλος των αρχαιολόγων σταματάει, όταν τελειώνει 

μια ανασκαφή ; 

Διαβάζετε τα κείμενα που ακολουθούν και συγκεντρώνετε οπτικοακουστικό υλικό, 

προκειμένου να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό κολλάζ (ψηφιακό εργαλείο collage στην 

ψηφιακή πλατφόρμα e – me) με θέμα ««Ο κόσμος των ανασκαφών: αρχαιολόγοι και 

ευρήματα»».  Μπορείτε να εντάξετε σε αυτό φωτογραφίες και αρχαιολογικές πληροφορίες 

από αρχαιολογικούς χώρους και ευρήματα που σας κάνουν εντύπωση καθώς και  

αποσπάσματα από συνεντεύξεις σημαντικών αρχαιολόγων. Εναλλακτικά, η παρουσίαση 

μπορεί να γίνει με το ψηφιακό εργαλείο column το οποίο επιτρέπει την τοποθέτηση σε 

στήλες φωτογραφιών, κειμένων και βίντεο. 

 «Αποφάσισα να γίνω αρχαιολόγος γιατί πήγαμε ταξίδι στην Αθήνα, επισκεφθήκαμε 

και την Ακρόπολη. Δεν είχα πάει ακόμη σχολείο, δεν ήξερα, ήμουν μικρό πέντε 

χρονών ή κάπου τόσο. Ήμαστε μέσα στον Παρθενώνα – τότε μπαίναμε – κι ένας 

θείος μου μου είπε ότι κάτω από δύο μαρμάρινες πλάκες είναι ένα μυστικό που το 

ξέρουν οι αρχαιολόγοι, αλλά δεν το λένε στον κόσμο. Εγώ αυτό “το έδεσα” και είπα 

ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω αρχαιολόγος, θα ξεσκεπάσω τις πλάκες και θα μάθω το 

μυστικό». 

Συνέντευξη της Αγγελικής Κοτταρίδη στο Parallaximag.gr 

 «Για τους αρχαιολόγους είναι όλα σημαντικά, το τελευταίο το κεραμιδάκι το πεταμένο 

που θα το βρούμε στο χώμα, μέχρι το πιο σημαντικό παλάτι. Η αρχαιολογία, αυτό το 

πολύτιμο εργαλείο μνήμης, μάς βοηθά να κατανοήσουμε την ανθρώπινη πορεία στο 

πέρασμα των αιώνων».Αγγελική Κοτταρίδη, Η αρχαιολογία σήμεραatTEDxAcademy 

 

 

 

Αμφορείς που περιείχαν λάδι ή κρασί  

όπως θα μεταφέρονταν με πλοίο στην 

αρχαιότητα, (BodrumMuseum)  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pottery_of_ancient_Greece#/media/File:Amphorae_stacking.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pottery_of_ancient_Greece#/media/File:Amphorae_stacking.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pottery_of_ancient_Greece#/media/File:Amphorae_stacking.jpg
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 Αναζητήστε πληροφορίες για τις πήλινες πινακίδες Γραμμικής Β΄ γραφής που 

βρέθηκαν στα αρχεία των μυκηναϊκών ανακτόρων στην κυρίως Ελλάδα (Μυκήνες, 

Πύλο, Τίρυνθα, Θήβα), αλλά και στην Κρήτη (Κνωσό, Χανιά). Οι πινακίδες αυτές, 

φτιαγμένες από νωπό πηλό, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους πήγαιναν για 

ανακύκλωση. Η γραμμική Β΄ με την οποία είχαν χαραχτεί τα οικονομικά δεδομένα 

που ενδιέφεραν τους Μυκηναίους, μάς άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τη γραφή. 

Το ταπεινό υλικό από το οποίο ήταν φτιαγμένες διατηρήθηκε στο πέρασμα των 

αιώνων, χαρίζοντάς μας πολύτιμες γνώσεις για τον τρόπο της γραφής καθώς και 

δίνοντάς μας πλήθος πληροφοριών σχετικά με τη μυκηναϊκή ζωή.  

 Σκανάρετε φωτογραφίες με πήλινες πινακίδες Γραμμικής Β΄ γραφής από βιβλία ή 

λευκώματα και καταγράψτε τις πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από 

αυτές.  

Μυκηναϊκή επιγραφή, Αρχαιολογικό 

Μουσείο Αθήνας 

 
Δείτε και την «Πινακίδα των τριπόδων», 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας, 

http://odysseus.culture.gr/h/4/gh430.js

p?obj_id=5487 

Η πινακίδα βρέθηκε στο δωμάτιο του 

αρχείου στο μυκηναϊκό ανάκτορο του 

Εγκλιανού στην Πύλο. Πάνω της 

αναφέρονται μαγειρικά σκεύη, όπως η 

εσχάρα, η φιάλη, το πύραυστρο, ο 

τρίποδας.  

 

 

 

Ο  Μανώλης Ανδρόνικος περιγράφει πώς ένιωσε όταν 

βρέθηκε μπροστά στη σπουδαία ανακάλυψη των βασιλικών τάφων:  

«Βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σ’ ένα σωρό αντικείμενα χάλκινα, ασημένια αγγεία, 

μαυρισμένα και κόκκινα πράγματα που προέρχονταν από αποσύνθεση οργανικών 

ουσιών ξύλου, υφασμάτων, δερμάτων και μια πλάκα μαρμάρινη που κάτι σκέπαζε. 

Ειδοποίησα αμέσως το υπουργείο και ήρθαν συντηρητές. Αυτά που είδαμε να 

αστερίζουν ήταν ελεφαντοστινές πλάκες μήκους δύο μέτρων, πιο πέρα ένα χρυσό 

που έμοιαζε σαν ραβδί, ένα θώρακα πεσμένο με χρυσές ταινίες και χρυσά 

πτερύγια, περικνημίδες χάλκινες και κράνος μακεδονικό και ένα σφουγγάρι που 

ακόμα «ζούσε». 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenae#/media/File:Linear_B_(Mycenaean_Greek)_NAMA_Tablette_7671.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenae#/media/File:Linear_B_(Mycenaean_Greek)_NAMA_Tablette_7671.jpg
http://odysseus.culture.gr/h/4/gh430.jsp?obj_id=5487
http://odysseus.culture.gr/h/4/gh430.jsp?obj_id=5487
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Την άλλη μέρα ανοίξαμε την μαρμάρινη πλάκα και όταν άνοιξε χάσαμε τα μάτια 

μας. Εγώ και οι δύο βοηθοί μου είδαμε αυτήν την ολόχρυση λάρνακα που ζυγίζει 

περί τα έντεκα κιλά.  

Εκεί μέσα ήταν τα κόκκαλα και τα κρανιακά οστά που είχαν ένα βαθύ γαλανό 

χρώμα. Κάτω στον πάτο της λάρνακας ήταν το βαθυκόκκινο χρώμα. Πάνω από τα 

οστά ένα ολόχρυσο στεφάνι από φύλλα και καρπούς βαλανιδιάς το ιερό δένδρο 

του Δία. Τα οστά ήταν πλυμένα, εντελώς κατακάθαρα. (…)  

Το επόμενο βήμα ήταν να ανοίξει ο προθάλαμος που οδηγούσε στην κλειστή 

εξωτερική πόρτα. Άνοιξε την περασμένη Δευτέρα και ξαφνικά εκεί βρήκαμε δύο 

μοναδικά ευρήματα. Το ένα ήταν ένα φύλλο χρυσού σε τρία κομμάτια με 

παραστάσεις που αποτελούσε μια ολόχρυση φαρέτρα φορτωμένη από πραγματικά 

βέλη.  

 Δίπλα, μια ακόμη σαρκοφάγος και μέσα από το σκέπασμά της μια δεύτερη χρυσή 

λάρνακα. Την ανοίξαμε και αντικρύσαμε μια μυθική εικόνα. Ήταν ένα ύφασμα μπλε 

με χρυσοποίκιλτα σχέδια. Δεν βρήκαμε κόκκαλα, αλλά βρήκαμε, τυλιγμένη στο 

ύφασμα την τέφρα και δίπλα ένα διάδημα γυναίκας (…)». 

Μανώλης Ανδρόνικος, Βεργίνα. Οι βασιλικοί τάφοι, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2004 

 

Μπορείτε να καταγράψετε τις λέξεις/φράσεις  που δείχνουν  

1. Τι είδους ευρήματα υπήρξαν 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Ποια ήταν τα συναισθήματα της ομάδας των αρχαιολόγων και των συνεργατών 

τους  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Κινητά και ακίνητα ευρήματα από την Μακεδονία: Να κυκλώσετε κάποια από 

αυτά που νομίζετε ότι αναφέρονται στην αφήγηση του Μ. Ανδρόνικου 
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Μία πρόσφατη αρχαιολογική ανακάλυψη.  

Δείτεστο QRCode  μικρό βίντεο πώς το 2021 ένα ανδρικό άγαλμα ανακαλύφθηκε σε ένα 

οικόπεδο της Βέροιας και στη συνέχεια «ταξίδεψε» για το νέο Μουσείο των Αιγών.

 

 

 

    Αγγελική Κοτταρίδη 

https://parallaximag.gr/featured/posa-efcharisto-sou-chrostame-angeliki-kottaridi 

Συνέντευξη της Αγγελικής Κοτταρίδη στο Parallaximag.gr, «Πόσα ευχαριστώ σου χρωστάμε 

Αγγελική Κοτταρίδη;». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://parallaximag.gr/featured/posa-efcharisto-sou-chrostame-angeliki-kottaridi
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Όμως οι αρχαιολόγοι δίνουν αγώνες για τη διάσωση του πολιτισμού με πολλούς 

τρόπους..σε δύσκολες εποχές, όπως:  

Η Σέμνη Καρούζου, η πρώτη γυναίκα έφορος αγγείων του Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου, η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διάσωση αρχαιοτήτων πριν 

τη γερμανική κατοχή.  

 

 
Σέμνη Καρούζου           Χρήστος Καρούζος – Σέμνη Καρούζου 

 

Η διάσωσητων συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 

Η διάσωση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου... - Χρήστος Καρούζος | Facebook 

Σέμνη Καρούζου: η πρώτη γυναίκα έφορος αγγείων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 

Σέμνη Καρούζου: η πρώτη γυναίκα έφορος αγγείων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου - Times 

News. Ο αγώνας για την απόκρυψη των αρχαιοτήτων πριν την είσοδο των Γερμανών κατακτητών 

στην Αθήνα (video)https://www.youtube.com/watch?v=rbRaGLacIEY 

Πώς θάφτηκαν τα αρχαία στην Κατοχή | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο επιμελητής Αρχαιοτήτων του 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Κώστας Πασχαλίδης διηγείται στην «Κ» την επιχείρηση 

απόκρυψης των αρχαίων από τους ΝΑΖΙ. Ο ρόλος των ανθρώπων των 

Μουσείωνhttps://youtu.be/WRU8OCvJYeY 

Διαβάζουμε σχετικά στο δημοσίευμα της Αγγελικής Κώττη, με αφορμή το βιβλίο της Α. 
Δαρλάση: «Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα» Εκδόσεις «Μεταίχμιο», Αθήνα: 2015.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2965577413459576&id=266119960072015
https://www.timesnews.gr/%CF%83%CE%AD%CE%BC%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%BF%CF%85/
https://www.timesnews.gr/%CF%83%CE%AD%CE%BC%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%BF%CF%85/
https://www.youtube.com/watch?v=rbRaGLacIEY
https://youtu.be/WRU8OCvJYeY
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Αθήνα, 12  Απριλίου 1941  

Η πόλη έχει κατάκλειστα τα παράθυρα και τις καρδιές της.  

Είναι μια συννεφιασμένη Κυριακή, από αυτές που κανείς δεν θα ήθελε να έχει ζήσει. 

Οι κατακτητές μπαίνουν στην Αθήνα. 

Σε λίγο, μια σκηνή θα επαναλαμβάνεται σε όλες τις πόλεις που έχουν αρχαιολογικά μουσεία. 

Οι Γερμανοί θα τα βρίσκουν άδεια και θα ρωτούν με μανία πού είναι τα αγάλματα. Εκείνα 

έχουν «φύγει» και δεν υπάρχει στόμα να αποκαλύψει πού πήγαν. 

 Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, οι αρχαιολόγοι απαντούν συβιλλικά: «στο χώμα, όπως 

πάντοτε». Με κίνδυνο της ζωής τους, το ζεύγος Καρούζου (οι μεγάλοι «Καρουζαίοι» όπως 

τους αποκαλούσαν όσοι τους έζησαν) και οι συνεργάτες τους, αρνούνται να οργανώσουν 

έκθεση στις άδειες αίθουσες, επικαλούμενοι το φρόνημα του ελληνικού λαού, που πεθαίνει 

από την πείνα8.   

 

 

Δραστηριότητα δ΄:  «Με τα “εργαλεία του ανασκαφέα” και τα “κουτιά του χρόνου” 

οργανώνουμε μία ανασκαφή στο σχολείο μας».  

1ο βήμα: Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι μαθητές / τριες συγκεντρώνουν ετερόκλητα 

αντικείμενα από πλαστικό, μέταλλο, μαλλί ή γυαλί, όπως επίσης, σπόρους, ξύλα, φρούτα 

και ψωμί, σημείωμα σε χαρτί. 

2ο βήμα: Τοποθετούν μέσα σε ένα μεταλλικό και σε ένα χάρτινο κουτί τα παραπάνω 

αντικείμενα.  

 

3ο βήμα: Σε δυο σημεία στο παρτέρι  ή στον κήπο του σχολείου σκάβουν, τοποθετούν σε 

βάθος τουλάχιστον 50 εκατοστών τα κουτιά, σκορπίζουν και κάποια άλλα αντικείμενα γύρω 

από αυτά  και όλα τα σκεπάζουν με χώμα. 

4ο βήμα: Στην ολομέλεια της τάξης κάνουν υποθέσεις σχετικά με την ανθεκτικότητα, στο 

πέρασμα του χρόνου, των ίδιων των κουτιών, του περιεχόμενού τους, καθώς και των άλλων 

αντικειμένων τα οποία βρίσκονται εντελώς εκτεθειμένα στο χώμα. Καταγράφουν τις 

σκέψεις τους για την κατάσταση στην οποία υποθέτουν ότι θα περιέλθουν τα παραπάνω 

                                                             
8Δείτε και την ταινία του ΑλεξάντρΣοκούροφ «Η κιβωτός των ανθρώπων» (Francofonia) με επίκεντρο 
το Λούβρο. Και θυμηθείτε το Monuments’ men σε ταινία και βιβλίο, με τις ανάλογες ιστορίες που 
ξεκινούν από την κατεχόμενη Γαλλία και φτάνουν μέχρι αλατορυχεία στη Σιλεσία και αλλού, όπου οι 
κατακτητές είχαν φυγαδεύσει κλεμμένα έργα τέχνης. 
Εδώ να  σημειώσουμε  ότι οι Γερμανοί/ναζί  είχαν κλέψει περί τα πέντε εκατομμύρια έργα τέχνης 
από μουσεία, ιδιωτικές συλλογές και σπίτια, στη «μεγαλύτερη ληστεία της 
Ιστορίας».https://fragilemag.gr/aggeliki-darlasi/Δείτε και: https://www.metaixmio.gr/Βιβλία για 
νέους-Α. Δαρλάση: Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα(Ανακτήθηκε 30-4-2022)  
 

https://fragilemag.gr/aggeliki-darlasi/
https://www.metaixmio.gr/el/products/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%AD%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B1%CE%BD-%CF%84-%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://www.metaixmio.gr/el/products/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%AD%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B1%CE%BD-%CF%84-%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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όσο βρίσκονται κάτω από το έδαφος. Σημειώνουν τις εκτιμήσεις τους για το ενδεχόμενο 

αλλοιώσεων στη μορφή και στη σύστασή τους.  

5ο βήμα:  Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οργανώνουν τη δική τους ανασκαφή στον χώρο 

που πριν μήνες είχαν θάψει τα δυο κουτιά. Ορίζουν τον χώρο της ανασκαφής 

δημιουργώντας με  πασάλους το τετράγωνο που θέλουν να ανασκάψουν και επιμερίζουν το 

εσωτερικό του  σχηματίζοντας μικρότερα τετράγωνα. 

 

  

 
Από την πανεπιστημιακή ανασκαφή του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ) στο ΠλάσιΜαραθώνος, 

 17-5-2022 (απόδοση από φωτογραφία της κ. Ε. Λιάπη)  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Εργαζόμενοι / ες με αξίνα  και φτυάρι αφαιρούν χώμα σε οριζόντια 

στρώματα.      
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Φωτογραφίες: Ε. Λιάπη από πανεπιστημιακή ανασκαφή ΕΚΠΑ, Πλάσι- Μαραθώνα 

 

Φωτογραφίζουν και σχεδιάζουν την επιφάνεια που αποκαλύπτεται σταδιακά σε οριζόντιο 

επίπεδο. Εντοπίζουν τα δυο κουτιά.  

Φωτογραφίζουν τα ευρήματα. Στη συνέχεια, φορώντας γάντια μιας χρήσης α) ανοίγουν το 

μεταλλικό κουτί, φωτογραφίζουν το περιεχόμενο και καταγράφουν στο «ημερολόγιο 

ανασκαφής» τι υπάρχει μέσα εκεί και σε ποια κατάσταση βρίσκεται και β) εντοπίζουν τα 

απομεινάρια του χάρτινου κουτιού  και με το μικρό σκαλιστήρι και το τριγωνικό μυστρί 

αποκαλύπτουν τα ευρήματα που βρίσκονται μέσα ή γύρω από αυτό.  

 

Αντίστοιχα φωτογραφίζουν, σχεδιάζουν τα ευρήματα και σημειώνουν στο «ημερολόγιο» τα 

αντικείμενα και την κατάσταση στην οποία τα βρήκαν.  

6ο βήμα:  Με μικρό σκουπάκι καθαρίζουν τα ευρήματα από χώματα, 

λάσπη, φύλλα, ζωύφια και σημειώνουν στο τετράδιο τις αλλοιώσεις 

που έχουν υποστεί (σκουριά, μούχλα, σάπισμα, ολοκληρωτική αλλοίωση / 

φθορά).  

 

7ο βήμα: Στην ολομέλεια της τάξης συζητούν τις εντυπώσεις που αποκόμισαν από αυτή την 

ανασκαφή. Ενδεικτικά ερωτήματα που εύλογα αναδύονται είναι τα ακόλουθα: α) μετά από 

τόσο καιρό ήταν εύκολο να θυμηθούν τον ακριβή τόπο που είχαν θάψει τα κουτιά; β) είχαν 

ξεκάθαρο στη μνήμη τους τον κατάλογο με τα αντικείμενα που περιείχε το κάθε κουτί; γ) 
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τώρα που ολοκληρώθηκε η ανασκαφή τους είναι σίγουροι / ες ότι βρήκαν όλα τα πράγματα 

που είχαν βάλει στα κουτιά ή μήπως κάποια καταστράφηκαν εντελώς; δ) τα αντικείμενα 

που ήταν κατασκευασμένα από την ίδια πρώτη ύλη αλλά ήταν στο χώμα μέσα στο 

μεταλλικό ή χάρτινο κουτί ή απλώς σκορπισμένα στο έδαφος, είχαν στον ίδιο βαθμό 

φθορές;  

Βρίσκουν τις σημειώσεις με τις υποθέσεις για την τύχη των κουτιών τους στο υπέδαφος που 

είχαν κρατήσει στα πρώτα βήματα αυτής της δράσης. Ενδεχομένως, συνειδητοποιούν ότι 

κάποια αντικείμενα που είχαν τοποθετήσει στα κουτιά, εν τω μεταξύ τα ξέχασαν ή κάποιες 

από τις υποθέσεις που είχαν κάνει για ενδεχόμενες φθορές ήταν ή δεν ήταν ρεαλιστικές. 

Μπορούν να προχωρήσουν σε κάποια συμπεράσματα για το ποια αρχαιολογικά ευρήματα 

διατηρούνται σε βάθος εκατοντάδων ή και χιλιάδων ετών και τι είδους πληροφορίες μάς 

δίνουν για το μακρινό παρελθόν. 

8ο βήμα:  

Παρατηρούν από τοΗμερολόγιο ενός αρχαιολόγου, Ηγουμενίτσα 2012, ΛΒ΄ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στη σελ. 6, τις διαδοχικές φάσεις μιας 

αρχαιολογικής έρευνας και τις περιγράφουν.  

 

 

http://igoumenitsamuseum.gr/images/text_files/to-imerologio-enos-arxaiologou-ekpaideutikos.pdf
http://igoumenitsamuseum.gr/images/text_files/to-imerologio-enos-arxaiologou-ekpaideutikos.pdf
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Συζητούν το τι ακολουθεί μια αρχαιολογική ανασκαφή. Οι μαθητές / τριες αντιλαμβάνονται 

ότι προκειμένου να τροφοδοτείται διαρκώς  συνεχώς  η γνώση μας για το παρελθόν, 

εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στάδια της συντήρησης, φύλαξης, μελέτης, δημοσίευσης, 

ένταξης σε μόνιμες ή προσωρινές, επετειακές εκθέσεις, διασύνδεσης με άλλες επιστήμες 

(π.χ. παλαιοντολογία, ιστορία, κοινωνική ανθρωπολογία, φυσικές επιστήμες για 

ασφαλέστερη χρονολόγηση, μουσειολογία).    

9ο βήμα: Με αφορμή την εμπειρία τους από τη συμμετοχή σε αυτό το project, και την 

επιλογή φύλαξης, συντήρησης, μελέτης, παρουσίασης των ευρημάτων τους, καθώς και τη 

διαδικασία αποτύπωσης της έρευνας (σημειώσεις, φωτογραφίες, video), διοργανώνουν μία 

έκθεση στην τάξη τους ή σε χώρο που θα τους παραχωρηθεί μέσα στο σχολείο. 
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2ο Φύλλο Εργασίας «Ταξίδι στον χρόνο με το μετρό της Αθήνας» 

Ερευνητικό Ερώτημα: Πώς συνδέεται η καθημερινή ζωή των ανθρώπων που 

ζούσαν στην Αρχαία Αθήνα με τη δική μας σήμερα; (Παλίμψηστα- Ιερά Οδός-  

Καθημερινή ζωή μεταξύ 8ου αι. π.Χ. έως 2ο αι. μ.Χ. ).  

 

Προκειμένου να κατασκευαστεί το μεγάλο αυτό υπόγειο δίκτυο που 

βλέπετε έγιναν πολλά σκαψίματα στην πόλη της Αθήνας. Υπόγειες 

«μαρτυρίες» της ζωής των ανθρώπων από το παρελθόν 

αποκαλύφθηκαν, πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων μάς φώτισαν τα 

αρχαία χρόνια. 
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 Ας πάμε στη στάση Μετρό «Αιγάλεω» 

 

 

Οι αρχαιολόγοι, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, παρατηρούν προσεκτικά το χώμα. 

Υπάρχουν διαδοχικά στρώματα υλικών και όσο πιο βαθιά στο έδαφος προχωρά η 

ανασκαφή, τόσο πιο παλιά είναι τα ευρήματα.  
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Τα διαδοχικά στρώματα υλικών,  που δηλώνουν επάλληλες- διαδοχικές φάσεις ζωής και 

χρήσης ενός χώρου, από τις παλαιότερες στις νεότερες - χρονολογικά από κάτω προς τα 

πάνω -  μάς δίνουν πολλές πληροφορίες για τη ζωή και τις ασχολίες των ανθρώπων σε 

παλιότερες εποχές. 

Σε μια ανασκαφή τα κομμάτια των αγγείων («όστρακα») είναι το πιο συνηθισμένο κινητό 

εύρημα.  

 

Οι ειδικοί προκειμένου με ασφάλεια να εκτιμήσουν τη χρονολογία των στρωμάτων, 

παρατηρούν τα ευρήματα και ανάλογα με α) τον τρόπο που τα κεραμικά κομμάτια είναι 

φτιαγμένα, β) τι παριστάνουν και γ) ποια μοτίβα απεικονίζουν, αλλά κυρίως το σύνολο των 

αντικειμένων μέσα στο στρώμα που έχουν βρεθεί,  φτάνουν σε κάποια συμπεράσματα. Έχει 

σημασία για τις πληροφορίες που θα αντλήσουν οι αρχαιολόγοι για το παρελθόν εάν το 

στρώμα είναι ανεξερεύνητο ή κάποιοι άλλοι πριν έχουν «αναστατώσει» τη 

στρωματογραφία για ποικίλους λόγους π.χ. αναζήτηση πολύτιμων υλικών, οικοδομική 

δραστηριότητα.  

Δραστηριότητα: «Στρωματογραφία» (έρευνα πεδίου). 

Επισκεφθείτε στη Γραμμή 3 (μπλε), τις στάσεις του Μετρό «Αιγάλεω» και «Σύνταγμα». Εάν 

έχετε τη δυνατότητα περιηγηθείτε και στους σταθμούς «Ελαιώνας», «Αγ. Μαρίνα», ή από 

τη Γραμμή 2 (κόκκινη) στους σταθμούς «Ακρόπολη» και «Πανεπιστήμιο».  Στους παραπάνω 

σταθμούς μπορείτε να παρατηρήσετε ευρήματα που παραμένουν στον χώρο των υπόγειων 

σταθμών καθώς και στρωματογραφίες που έχουν παραμείνει επί τόπου μετά την 

ανασκαφή, ώστε να αποκαλύπτουν το παρελθόν της πόλης. Επιπλέον ενδιαφέρον έχουν και 

τα σύγχρονα έργα τέχνης τα οποία εκτίθενται εκεί γιατί είναι σα να ξεκινάει μέσω αυτών 

ένας διάλογος  εικαστικής έκφρασης του σύγχρονου πολιτισμού με τον χώρο των 

συγκεκριμένων σταθμών και την αρχαιότητα.  
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Μετρό «Αιγάλεω»: στη ζωγραφική απεικόνιση μιας στρωματογραφίας διακρίνονται θραύσματα ή 

αντικείμενα και παρουσιάζεται αντιστοίχιση αντικειμένων με χρωματική απόδοση των ιστορικών 

περιόδων.  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής https://www.efada.gr/ (Ανακτήθηκε 28-2-2022) 

 

 

Μετρό «Σύνταγμα»: διακρίνεται αυθεντική αρχαιολογική διαστρωμάτωση. 

Βικιπέδια- Αρχαιότητες Μετρό Σύνταγμα (Ανακτήθηκε 28-2-2022) 

Αντλήστε σημαντικές πληροφορίες για τη στρωματογραφία από την αναπαράσταση μιας 

στρωματογραφίας στη στάση «Αιγάλεω»  ή «Σύνταγμα». Η διαδοχική εξέλιξη των 

ιστορικών εποχών (διαφορετικά «στρώματα») αποδίδεται με την αλλαγή των χρωμάτων 

στο χώμα ή και στα υλικά που διακρίνονται στη στρωματογραφία.  Επίσης, τα ευρήματα 

https://www.efada.gr/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%cf%8c-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%89
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Athens_Metro_Syntagma_antiquities.jpg
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π.χ. τα όστρακα ή τα νομίσματα μπορούν να μας βοηθήσουν να χρονολογήσουμε τη 

συγκεκριμένη επιφάνεια της γης. 

Παρατηρήστε τα διαφορετικά πετρώματα που κατά στρώματα βρίσκονται κάτω από την 

πόλη. Σχολιάστε τις μεταβολές στις αποχρώσεις του χώματος, συζητήστε για το υπόγειο 

δίκτυο αποχέτευσης και ύδρευσης, ήδη από τα αρχαία χρόνια.  

Μπορείτε να εργαστείτε σε ομάδες, να καταγράψετε τα ετερόκλητα υλικά που 

διαπιστώσατε ότι υπάρχουν στη συγκεκριμένη στρωματογραφία και να συζητήσετε τις 

πιθανές χρήσεις τους. 

Στη συνέχεια, ατομικά, ιχνογραφήστε τη συγκεκριμένη στρωματογραφία. 

Δραστηριότητα: «Εξοικειωνόμαστε περισσότερο με τη στρωματογραφία» 

Ξεφυλλίστε διαδικτυακά το Ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου, Ηγουμενίτσα 2012, ΛΒ΄ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.Παρατηρήστε τη γραφική παράσταση 

στρωματογραφίας στη σελίδα 24.   

 

 

 

 

 

http://igoumenitsamuseum.gr/images/text_files/to-imerologio-enos-arxaiologou-ekpaideutikos.pdf
http://igoumenitsamuseum.gr/images/text_files/to-imerologio-enos-arxaiologou-ekpaideutikos.pdf
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Μπορείτε να χωριστείτε σε ομάδες και να κατασκευάσετε διαφορετικού τύπου 

στρωματογραφίες. 

α) Στο θρανίο σας ή σε πάγκους του εργαστηρίου καλλιτεχνικών μπορείτε με πολύχρωμες 

πλαστελίνες να φτιάξετε τη στρωματογραφία σαν ένα γλυκό – τούρτα. 

 

 

 

Απόδοση από το https://gr.pinterest.com/pin/46021227421377369/ 

 (Ανακτήθηκε 28-2-2022) 

β) Μία ομάδα μπορεί να αναπαραστήσει μία στρωματογραφία  σε ένα μεγάλο γυάλινο 

πυρέξ έτσι ώστε να είναι ορατή και από τις τέσσερις πλευρές η εναλλαγή στα «στρώματα» 

και η διαφοροποίηση στα υλικά. Χώρος υλοποίησης της δραστηριότητας είναι η σχολική 

αίθουσα ή το εργαστήριο καλλιτεχνικών του σχολείου. Απαραίτητη προεργασία η 

συγκέντρωση ετερόκλητων υλικών σε ξεχωριστά σακουλάκια, π.χ. διαφορετικά χρώματα 

χώματος, χαλίκια, πέτρες, θραύσματα από κεραμίδια ή πήλινα αντικείμενα, νομίσματα, 

κοχύλια. 

γ) Άλλη ομάδα μαθητών / τριών μπορεί να επιχειρήσει την προσομοίωση της 

στρωματογραφίας στο έδαφος. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα  μπορεί να υλοποιηθεί στον 

κήπο ή σε κάποιο φαρδύ παρτέρι του σχολείου. Μαθητές και μαθήτριες σκάβουν μια 

μεγάλη τρύπα και στο εσωτερικό της δημιουργούν από κοτετσόσυρμα μία σταθερή 

πλαισίωση. Στη συνέχεια δημιουργούν ένα κάθετο παλίμψηστο αφήνοντας κατά στρώσεις 

στο έδαφος ετερόκλητα υλικά: κροκάλες, πέτρες, διαφορετικά είδη χώματος 

(καστανόχωμα, κοκκινόχωμα), πήλινα θραύσματα, κεραμικούς σωλήνες, νομίσματα.    

Σε μια προσομοίωση ανασκαφής που μπορεί να γίνει μετά από κάποιους μήνες στο 

συγκεκριμένο χώρο οι μαθητές μπορούν να διαμορφώσουν αντίληψη των διαφορετικών 

ιστορικών περιόδων και των ενδείξεων που αποτυπώνουν τις διαφορετικές εποχές. 

  

https://gr.pinterest.com/pin/46021227421377369/
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Όταν επιστρέψετε 

στο σχολείο σας 

3ο Φύλλο Εργασίας –  Δραστηριότητες στο πεδίο:                                      

«Διερευνώντας όψεις της καθημερινής ζωής της αρχαιότητας στην 

αρχαιολογική συλλογή του Σταθμού Μετρό: “Αιγάλεω”» 

Ερευνητικό Ερώτημα: 

Ποιες όψεις της καθημερινής ζωής των ανθρώπων που ζούσαν κοντά στην Ιερά Οδό  

στα αρχαία χρόνια, μπορείτε να βρείτε εδώ; 

Πότε ήταν τα αρχαία χρόνια; 

 Naδείτε στη χρονογραμμή και βρείτε ποιοι αιώνες και ποιες εποχές 

εντάσσονται στα «αρχαία χρόνια» 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/index.html  

 

 Να αναζητήσετε πώς εντάσσονται τα Αρχαία Χρόνια (Γεωμετρική,  

Αρχαϊκή, Κλασική, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή Εποχή) μέσα το σύνολο της 

αλληλουχίας των Προϊστορικών και Ιστορικών Χρόνων εδώ:  

http://www.fhw.gr/chronos/gr/ 

 

 

 

 

Προσοχή!!   

Πριν την επίσκεψη 

στο πεδίο έρευνας  

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/index.html
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/index.html
http://www.fhw.gr/chronos/gr/
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Βήμα 1: Είμαστε στην «Πλατεία Εσταυρωμένου» δίπλα στο Σταθμό Μετρό του Αιγάλεω.  

Μπροστά μας διέρχεται η σύγχρονη  «Ιερά Οδός». Έχουμε όλ@ μαζί μας από το σχολείο 

έναν χάρτη της περιοχής, σαν αυτό που βλέπετε παρακάτω. Βρείτε και σημειώστε στον 

χάρτη σας το σημείο όπου βρισκόμαστε.  

Βήμα 2:Εντοπίζουμε το τμήμα της Αρχαίας Ιεράς Οδού που σώζεται επί τόπου και 

βγάζουμε φωτογραφίες ή ζωγραφίζουμε τον αρχαίο σε σχέση με τον σύγχρονο δρόμο σε 

αυτό το σημείο.  

 

 

Εικόνα 1 

http://www.stasy.gr/index.php?id=52&select

edstation=1 

 

 

Εικόνα 2 

https://www.google.com/maps/ 

 

Εικόνα 3 

http://www.stasy.gr/index.php?id=52&select

edstation=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4 

https://www.ametro.gr/?page_id=258 

Να περιγράψετε στον χώρο εδώ στοιχεία που θεωρείτε ότι εντάσσονται  στο «οριζόντιο» 

και «κάθετο» παλίμψηστο της περιοχής. Τι βλέπετε δηλαδή σε οριζόντιο και σε κάθετο 

άξονα γύρω σας; Τι περιμένετε να δείτε κατεβαίνοντας στο σταθμό Μετρό Αιγάλεω;  

http://www.stasy.gr/index.php?id=52&selectedstation=1
http://www.stasy.gr/index.php?id=52&selectedstation=1
https://www.google.com/maps/
http://www.stasy.gr/index.php?id=52&selectedstation=1
http://www.stasy.gr/index.php?id=52&selectedstation=1
https://www.ametro.gr/?page_id=258
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 Μπορείτε να αξιοποιήσετε την εφαρμογή 

https://artsandculture.google.com/ 

Να πάτε στην επιλογή https://artsandculture.google.com/nearby 

και να δείτε ποια άλλα μουσεία, τοπόσημα, ή ιστορικά μνημεία 

βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου βρίσκεστε.  

Βήμα 3:Κατεβαίνουμε στον υπόγειο χώρο του Μετρό Αιγάλεω. Τι βλέπουμε; 

 Συζητάμε: Πώς αισθανόμαστε; Ποιες σκέψεις κάνουμε σχετικά με το πώς 

συνδέονται το παρελθόν και το παρόν σε αυτόν τον χώρο;  

 Περιεργαζόμαστε την Έκθεση που περιλαμβάνει ανά θεματικές ενότητες προθήκες 

με πρωτότυπα αντικείμενα που βρέθηκαν κατά τις εργασίες ανασκαφής για την 

κατασκευή του υπόγειου σιδηροδρόμου της πόλης, αλλά και αντίγραφα που 

συνδέονται με τα ευρήματα,  ώστε να παρουσιαστεί μια θεματική ενότητα από την 

καθημερινή ζωή της περιοχής από όπου διέρχεται η Ιερά Οδός, αλλά και 

συνολικότερα όψεων της ζωής στην  Αρχαία Αθήνα.  Διακρίνουμε τα πρωτότυπα 

ευρήματα από τις αναπαραστάσεις άλλων αντικειμένων που υπάρχουν στις 

προθήκες.  

Εικόνα 5 

https://www.google.com/maps/  

 

 

Βήμα 4: Χωρίζεστε σε ομάδες ανά 4-5 μαθητές και μαθήτριες. 

  

https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/nearby
https://www.google.com/maps/
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Ομάδα Α’:Καθημερινές ασχολίες/ Ο κόσμος των αντρών στην αρχαία Αθήνα 

Ερευνητικό Ερώτημα:  Ποια στοιχεία μπορούμε να βρούμε εδώ για την 

καθημερινή ζωή των ανδρών στην αρχαία Αθήνα; 

 

 

 

1ηΔραστηριότητα  

 

 Διαβάζουμε τα τρία κείμενα που ακολουθούν. Συζητάμε τις πληροφορίες που μας 

δίνουν για τα δικαιώματα και τις δραστηριότητες των ανδρών και των γυναικών 

στην αρχαία Ελλάδα. 

Κείμενο 1: 

Στην αρχαία ελληνική κοινωνία δεν υπήρχε αυτό που σήμερα ονομάζουμε «ισότητα των 

φύλων». Οι άνδρες και οι γυναίκες είχαν διαφορετικούς ρόλους, διαφορετικά δικαιώματα 

και υποχρεώσεις ή δραστηριότητες που έπρεπε ή επιτρεπόταν να ασχολούνται  στην 

κοινωνία και στην οικογένεια. Οι παραστάσεις από τα αγγεία μας δίνουν πολλές 

πληροφορίες γι αυτόν τον κόσμο των ανδρών και των γυναικών στην αρχαιότητα. Ο κόσμος 

της γυναίκας είναι γύρω από το σπίτι, ενώ ο άντρας πηγαίνει στην Αγορά, ασχολείται με 

«τα κοινά», τις τέχνες και τον αθλητισμό.  

Φωκά, Ι., Βαλαβάνης, Π. (1990). Τα αγγεία και ο κόσμος τους. Αθήνα: Κέδρος, σ. 41 (με 

πλάγια γράμματα τροποποιήσεις του κειμένου από τις δημιουργούς του εκπαιδευτικού 

φακέλου)  

 

Κείμενο 2 

«Ποιες πιστεύετε ότι ήταν οι πιο αγαπημένες ασχολίες για τους άνδρες στην Αθήνα; Τα 

συμπόσια και ο αθλητισμός, θα μας πουν τα αγγεία με το πλήθος των παραστάσεων που 

έχουν σωθεί. Αντίθετα ελάχιστες είναι οι σκηνές από τα επαγγέλματά τους. Όσο για τις 

πολιτικές και στρατιωτικές τους δραστηριότητες δεν έχουμε εικόνες. Ούτε καν από τους 

περσικούς πολέμους που τόσο δόξασαν την Αθήνα. Σκηνές μάχης υπάρχουν αλλά 

αναφέρονται σε μυθικές και παλαιότερες συγκρούσεις, όπως οι μάχες Αθηναίων και 

Αμαζόνων ή ο Τρωικός Πόλεμος».  

Πηγή: Φωκά, Ι., Βαλαβάνης, Π. (1997). Τα αγγεία και ο κόσμος τους. Αθήνα: Κέδρος, σ. 42 

 

 

Δίνουμε όνομα στην ομάδα μας, που να έχει 

σχέση το θέμα της  
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Κείμενο 3 

Στο κείμενο 29 (Κυρτάτα-Ράγκου) το οποίο βρίσκεται στο υποσέλιδο,  διαβάζουμε: «Η 

γυναίκα ήταν υπεύθυνη για όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι και ο άνδρας πρωτοστατούσε 

στις εξωτερικές εργασίες. Αυτός εκπροσωπούσε την οικογένεια στην κοινωνία: έκανε τις 

αναγκαίες οικονομικές συναλλαγές, παρουσιαζόταν στο δικαστήριο και την Εκκλησία του 

Δήμου, καλλιεργούσε τα κτήματα, προμηθευόταν σκεύη και εργαλεία, έφερνε τις πρώτες 

ύλες της τροφής και της ένδυσης» . Άλλα επαγγέλματα που συναντάμε στα αγγεία είναι 

(Φωκά, Βαλαβάνης, 1997:43)  εκτός από τις γεωργικές ασχολίες και οι τέχνες του 

ξυλουργού, του σιδερά, του κεραμέα, του ηθοποιού!! Επίσης, υπήρχαν υποδηματοποιοί 

που κατασκεύαζαν σανδάλια ή μποτάκια μετά από παραγγελία.  

 

 Αναζητάμε μέσα στην αρχαιολογική έκθεση του Σταθμού Μετρό Αιγάλεω 

προθήκες που παρουσιάζουν εκθέματα (πρωτότυπα, αντίγραφα ή 

αναπαραστάσεις) σχετικά με τη ζωή των ανδρών στην αρχαία Αθήνα. 

 Απαντάμε στα ερωτήματα: 

α) Στην προθήκη 7 και κυρίως στην προθήκη 8 μπορούμε να βρούμε σκηνές από αγγεία, 

αντικείμενα, ή φωτογραφίες από εγκαταστάσεις/χώρους που φαίνεται ότι ήταν 

εργαστήρια και  που σχετίζονταν με τα επαγγέλματα των ανδρών. Σημειώνουμε στον 

πίνακα τον αριθμό που έχουν οι προθήκες και κάποιες σημαντικές πληροφορίες που 

βρίσκουμε εκεί. 

 

                                                             
9Κείμενο για τον/την εκπαιδευτικό: Ο «οίκος» στην Αρχαία Αθήνα (δηλ. το «σπιτικό»)  
Στην αρχαιότητα «οἶκος» ήταν το σύνολο όλων όσων (έμψυχων και άψυχων όντων) συναπάρτιζαν 

μια οικογένεια και την περιουσία της. Αυτός ήταν ο βασικός πυρήνας της πολιτικής, κοινωνικής και 

οικονομικής ζωής. Στην περιουσία περιλαμβάνονταν όχι μόνο το σπίτι (οἰκία), τα έπιπλα, τα 

καλλιεργημένα κτήματα και τα ζωντανά, αλλά επίσης οι δούλοι. Όλα αυτά υπήρχαν για να έχουν 

καλή ποιότητα ζωής τα ελεύθερα μέλη της οικογένειας. Ελεύθερα μέλη του οίκου ήταν οι σύζυγοι 

και τα παιδιά - και όποιος παππούς ή γιαγιά τυχόν ζούσε μαζί τους. Αδιαμφισβήτητος όμως αρχηγός 

της οικογένειας ήταν ο άνδρας-πατέρας, που ονομαζόταν κύριος (σε σχέση με όλα τα μέλη) και 

δεσπότης (σε σχέση ειδικά με τους δούλους).   Η χρηστή διαχείριση του οίκου απαιτούσε 

καταμερισμό των εργασιών μεταξύ των συζύγων, επίβλεψη των παιδιών και εποπτεία του 

υπηρετικού προσωπικού που ήταν δούλοι.  Απαιτούσε, επίσης, την καθημερινή συντήρηση όλων των 

μελών με τροφή και την προστασία τους κάτω από μια στέγη. Δ. Ι. Κυρτάτα και Σπ. Ι. Ράγκου:   Η 

Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος - Πολιτική – Πολιτισμός: https://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_035.html(Ανακτήθηκε 

28/2/2022)      

 

 

 
 

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_035.html
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_035.html
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προθήκη αριθμός  πληροφορία 

   

   

   

   

 

β) Εκτός από τις δραστηριότητες των ανδρών που ήδη συζητήσατε με βάση τα τρία κείμενα, 

ποια άλλα επαγγέλματα που κυρίως ασκούσαν άνδρες, εντοπίζετε στις προθήκες;  

Σημειώστε τα στον πίνακα. 

 

 

 

 

 

γ) Στις δύο παραγράφους που ακολουθούν μπορείτε να εντοπίσετε επιπλέον επαγγέλματα 

που κυρίως ασκούσαν άνδρες και να τα συμπληρώσετε στον πίνακα που ακολουθεί. 

1η παράγραφος 

Διάφορες κοινωνικές ομάδες απασχολούνταν με τη διεξαγωγή του αθηναϊκού 

εμπορίου: κάπηλοι -μικροπωλητές δηλαδή που πουλούσαν τα αγαθά τους σε πάγκους στην 

αγορά- αχθοφόροι, βαρκάρηδες, ναύκληροι -ιδιοκτήτες πλοίων που εμπορεύονταν δικά 

τους προϊόντα- και έμποροι που ταξίδευαν με ξένα πλοία. Επίσης, πλούσιοι Αθηναίοι, 

ιδιοκτήτες γης ή εργαστηρίων με δούλους, συχνά επένδυαν σε προσοδοφόρα εμπορικά 

ταξίδια, χωρίς ωστόσο ποτέ οι ίδιοι να εμπλακούν άμεσα στις εμπορικές διαδικασίες. 

[…]Πηγή: http://www.ime.gr/chronos/05/gr/economy/index_200.html 

2η παράγραφος  

Έντονη δραστηριότητα σημειώθηκε στην Αθήνα και στον Πειραιά από εργαστήρια 

κατασκευής για παράδειγμα κεραμικών, μαχαιριών, λυχναριών, κρεβατιών, ρουχισμού, 

κοσμημάτων, δερμάτινων ειδών και όπλων.   

 Πηγή: http://www.ime.gr/chronos/05/gr/economy/index_200.html 

Επαγγέλματα ανδρών στην αρχαία Αθήνα 

 

 

 

 

 

αριθμός προθήκης  επάγγελμα 

  

  

  

  

  

http://www.ime.gr/chronos/05/gr/economy/230workshops.html
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/economy/index_200.html
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/economy/index_200.html
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2η Δραστηριότητα   

Επισκεπτόμαστε και παρατηρούμε την προθήκη 8: 

 Βιοτεχνική Δραστηριότητα. Μεταλλουργοί και Κεραμείς στα εργαστήρια 

 
Πηγή: https://www.efada.gr/ (Ανακτήθηκε 28/2/2022) 

Α΄ όψη:  Παριστάνεται εργαστήριο χαλκοπλαστικής. Δεξιά, εργάτης συναρμολογεί τα μέλη ενός χάλκινου αγάλματος, ενώ, αριστερά, οι 

εργάτες παρακολουθούν την καμίνευση του μετάλλου στο φούρνο τήξης. Στον τοίχο κρέμονται διάφορα εργαλεία.  

Β΄όψη: Ολοκλήρωση δημιουργίας του χάλκινου αγάλματος 

http://www.ime.gr/chronos/05/gr/economy/index_200.html 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΘΗΚΗΣ 8 

Πόσα άτομα απεικονίζονται;  

 

 

Ποια ηλικία έχουν περίπου;  

 

 

Είναι άντρες ή γυναίκες;  

 

 

Με τι φαίνεται να ασχολούνται;   

 

 

 

https://www.efada.gr/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%cf%8c-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%89
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/economy/index_200.html
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Στεκόμαστε μπροστά στην προθήκη 8. Παρατηρούμε τα εκθέματα. Αναρωτιόμαστε τι 

φτιάχνουν οι τεχνίτες και από τι υλικό. Καταγράφουμε τις σκέψεις μας. 

 

Οι τεχνίτες  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Χάλκινο Άγαλμα 

Δίας ή Ποσειδώνας του Αρτεμισίου 

(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) 

Δείτε το χάλκινο άγαλμα 

 ανάμεσα σε άλλες αρχαιότητες … 

Πήλινα αγγεία, μαρμάρινα αγάλματα 

και ανάγλυφα που φαίνονται στο 

βάθος της αίθουσας και εντάσσονται 

χρονολογικά στην ίδια εποχή – 

 τα κλασικά χρόνια  

  

 
Μαρμάρινο Άγαλμα 

Η Αφροδίτη της Μήλου (Μουσείο του Λούβρου) 

 

 

 
Μαρμάρινο Ανάγλυφο (Μουσείο 

Ακρόπολης) 

Νίκη που σκύβει να δέσει το 

σανδάλι της  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Artemision_Bronze_-_National_Archaeological_Museum%2C_Athens_by_Joy_of_Museum_-_2.jpg/640px-Artemision_Bronze_-_National_Archaeological_Museum%2C_Athens_by_Joy_of_Museum_-_2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Artemision_Bronze_-_National_Archaeological_Museum%2C_Athens_by_Joy_of_Museum_-_2.jpg/640px-Artemision_Bronze_-_National_Archaeological_Museum%2C_Athens_by_Joy_of_Museum_-_2.jpg
file:///C:/Users/User/Desktop/3.%09https:/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Front_views_of_the_Venus_de_Milo.jpg/640px-Front_views_of_the_Venus_de_Milo.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109161900
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109161900
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Γνωρίζουμε πολλά μαρμάρινα αγάλματα που έχουν σωθεί και 

υποθέτουμε σωστά πως για να κατασκευαστούν οι γλύπτες σμίλευαν 

κομμάτια από μάρμαρο. 

 

 

 

 

Εδώ στη στάση του Μετρό «Αιγάλεω» μοιάζει σα να μπορούμε να μεταφερθούμε 

σε ένα  εργαστήριο χαλκοπλαστικής των αρχαίων χρόνων. 

 

 

 

 
 

Στην προθήκη 8 βλέπουμε τον τεχνίτη να ρίχνει τον λιωμένο καυτό χαλκό μέσα σ’ ένα καλούπι.  

Όταν σταθεροποιούνταν ο χαλκός, οι εργάτες έσπαγαν το κεραμικό καλούπι κι έτσι αποκαλυπτόταν το 

χάλκινο άγαλμα. 

Πηγή: https://www.efada.gr/ (Ανακτήθηκε 28/2/2022) 

 Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ολόκληρο το αγγείο με την παράσταση δημιουργίας ενός 

χάλκινου αγάλματος https://artsandculture.google.com/asset/bronzegie%C3%9Fer-bei-der-

arbeit/UAFAURBCh0b3aQ?hl=de  Υπάρχει η δυνατότητα μεγέθυνσης από την εφαρμογή, για να μπορέσετε 

να παρατηρήσετε λεπτομέρειες της παράστασης. 

 

Όμως… Πώς 

φτιάχνονταν όμως τα 

χάλκινα αγάλματα; 

 

https://www.efada.gr/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%cf%8c-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%89
https://artsandculture.google.com/asset/bronzegie%C3%9Fer-bei-der-arbeit/UAFAURBCh0b3aQ?hl=de
https://artsandculture.google.com/asset/bronzegie%C3%9Fer-bei-der-arbeit/UAFAURBCh0b3aQ?hl=de
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Εδώ δείτε πώς το λιωμένο μέταλλο έπεφτε πάνω στα καλούπια μέσασε σκάμμα, κάτω από τον κλίβανο 

και έπαιρνε μορφή τμημάτων του αγάλματος, που βλέπετε στις εικόνες του αγγείου.   

 
Εικόνα2 

JerónimoRoure Pérez, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 , via Wikimedia Commons  

 

Εδώ μπορείτε να δείτε ποικίλες εικόνες από το παρελθόν και το παρόν στη χύτευση μεταλλικών αντικειμένων 

καθημερινής χρήσης ή έργων τέχνης https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bronze_casting 

 

 

 

 

Η διαδικασία κατασκευής ενός χάλκινου αγάλματος, όπως  μας την 

αφηγείται με εικόνες ο αγγειογράφος, πάνω σε ένα αγγείο μοιάζει σαν 

ένα λεύκωμα που το ξεφυλλίζουμε σιγά – σιγά.  

Δείτεκαιστοinstagram: TedPapakostas_ Archaeostoryteller 

https://www.instagram.com/ TedPapakostas 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bronze_casting
https://www.instagram.com/p/Cc5zRshqosV/?utm_source=ig_web_copy_link
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Στον φούρνο (κλίβανο) ο τεχνίτης έχει 

βάλει τον χαλκό για να ζεσταθεί και 

να λιώσει. Το μικρό αγόρι με μια 

φυσούνα φροντίζει να 

αναζωπυρώνεται η φωτιά, ενώ ο 

τεχνίτης ελέγχει τη θερμοκρασία. 

Στον τοίχο, πίσω τους ανθρώπους που 

εργάζονται, βλέπουμε εκτός από  τα 

εργαλεία τους και κάποιους πίνακες. Οι 

αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι 

ενδεχομένως  είναι φυλακτά ή 

διακοσμητικά έργα. Ακόμη υπάρχει 

περίπτωση να είναι σχέδια ή 

προσχέδια για αγάλματα που έχουν  

παραγγελία να κατασκευάσουν.  
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Το χάλκινο άγαλμα είναι σχεδόν 

έτοιμο.  Ο τεχνίτης το 

συναρμολογεί. Αμέσως μετά θα 

τοποθετήσει και το κεφάλι που 

βρίσκεται έτοιμο στο δάπεδο του 

εργαστηρίου. 

Το άγαλμα συναρμολογήθηκε!! 

 Όλα τα μέρη είναι στη θέση τους 

τώρα!!   Τελευταίες εργασίες είναι η 

λείανση του χαλκού και να 

διορθωθούν κάποιες αβλεψίες.  
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Δείτε εδώ ολόκληρο το αγγείο: ή σκανάρετε στον QRCode για να το δείτε

 

Παρατηρούμετο ύψος του 

χάλκινου αγάλματος σε 

σχέση με τους τεχνίτες.Γιατί 

άραγε υπάρχει αυτή η  

διαφορά;  

 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Τι φαίνεται να αναπαριστά 

το άγαλμα;  Ποιος θα 

μπορούσε να είναι; Ας του 

δώσουμε ένα όνομα που να 

του ταιριάζει. 

 

https://g.co/arts/4to2gto4QzyV65rt6
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Εναλλακτικές δραστηριότητεςστα εργαστήρια κεραμικής 

 

Εργαστήριο Κεραμικής 

Εικόνες 1, 2 

 
Οι παραπάνω εικόνες αποτελούν μεγεθυμένες εικόνες από την προθήκη αρ. 8 

Πηγή: https://www.efada.gr/ (Ανακτήθηκε 28/2/2022)     

 
ΕΙΚΟΝΕΣ 3 &  4 

Αποκοπή και μεγέθυνση από τις παραπάνω εικόνες του κεραμικού κλιβάνου   

Πηγή: https://www.efada.gr/ (Ανακτήθηκε 28/2/2022)     

Σημείωση: Ο κεραμικός κλίβανος, ένα είδος φούρνου για το «ψήσιμο» των πήλινων αγγείων, των κεραμικών δηλαδή,  είναι 

μια ταπεινή (από άποψη υλικού), διώροφη κατασκευή, ύψους περίπου 2-3 μ. Οι πρώτοι κλίβανοι χρησιμοποιήθηκαν στην 

Εγγύς Ανατολή γύρω στο 8000 π.Χ. για την παραγωγή δημητριακών και ψωμιού. Κλίβανοι έχουν βρεθεί σε πολλά σημεία 

ανά την Ελλάδα που χρονολογούνται από το 3000 π.Χ. και μετά. Η κατασκευή του έπρεπε να γίνεται έξω από την πόλη, ώστε 

να μην υπάρχει ο κίνδυνος ο καπνός να πλησιάσει σε αυτήν. Επίσης, έπρεπε να υπάρχει κοντά αρκετή καύσιμη ύλη και νερό 

(για την αραίωση του πηλού). Ακόμη, το έδαφος θα έπρεπε να είναι μαλακό, ώστε να κάνει πιο εύκολη  την κατασκευή του. 

Πηγή: Δελαβίνιας, Π. (2011). Οι αρχαίοι ελληνικοί κεραμικοί κλίβανοι των ιστορικών χρόνων. Ιστορική αναδρομή, κατασκευή, 

χρήση. Άρθρο στο Ιστολόγιο: https://www.archaiologia.gr/blog/2011/10/26 (Ανακτήθηκε 26/04/2022)   

https://www.efada.gr/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%cf%8c-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%89
https://www.efada.gr/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%cf%8c-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%89
https://www.archaiologia.gr/blog/2011/10/26/%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%B2%CE%B1/
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Εικόνα 5 

Πηγή εικόνας:   Φωκά, Ι., Βαλαβάνης, Π. (1990). Τα αγγεία και ο κόσμος τους. Αθήνα: Κέδρος, σ. 20. 

 

 
 Πηγή: Αρχαία ελληνική κεραμική, Λήμμα https://www.wikiwand.com, (Ανακτήθηκε 28/2/2022)     

https://www.wikiwand.com/el/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE


50 
 

Δραστηριότητα 5 

Να παρατηρήσετε τις παραπάνω εικόνες (1 &2 ) από πήλινους πίνακες που φτιάχτηκαν 

στην αρχαία Κόρινθο.  Τι νομίζετε ότι κάνουν οι τεχνίτες σε αυτούς τους δύο πίνακες;  

Εικόνα 1 Εικόνα 2 

  

  

  

  

 

Δραστηριότητα 6  

 Να παρατηρήσετε τα σχήματα των αγγείων μέσα στον κλίβανο στις παραπάνω 

εικόνες (2, 4, 5)και να δοκιμάσετε να αναγνωρίσετε το είδος/τύπο που και την 

πιθανή  χρήση τους στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων στην αρχαία Αθήνα. 

(Μπορείτε να δείτε κι εδώ: Ιωάννα Ηλιοπούλου: Η κεραμική τέχνη στην αρχαία 

Ελλάδα/ docplayer.grσς 4-8. )    

 Μπορείτε επίσης να ιχνογραφήσετε ένα δικό σας αγγείογια κάθε κατηγορία, όπως 

το φαντάζεστε και να φωτογραφήσετε ή να αντλήσετε από το 

διαδίκτυοαντίστοιχα σύγχρονης χρήσης σκεύη (π.χ. ποτήρια, χύτρες, μπουκαλάκια 

με αρώματα, ή αλοιφές, κ.ά.)  

 

Χρήση 

 

 

Είδη 

αγγείων- 

ονόματα 

Ζωγραφίζετε ένα 

από κάθε κατηγορία 

Εικόνες από σύγχρονα 

σκεύη για παρόμοια 

χρήση 

Για αποθήκευση 

και μεταφορά 

προϊόντων 

στερεών ή υγρών ή 

την ανάμειξη του 

νερού κρασιού με 

νερό στα γλέντια 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docplayer.gr/84702-I-keramiki-tehni-stin-arhaia-ellada.html
https://docplayer.gr/84702-I-keramiki-tehni-stin-arhaia-ellada.html
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Για να πίνουν νερό 

ή κρασί –  δηλαδή 

ποτήρια  ή και 

κανάτες  

 

 

 

  

Για να 

μαγειρεύουν    

 

 

 

  

Για αρώματα, 

αλοιφές και 

κοσμήματα 

 

 

 

  

Για θρησκευτικές 

τελετές 

 

 

 

  

Για δώρα 

(π.χ. γάμου, 

γέννησης, γιορτής, 

κ.ά.)  

Γυαλιστερά 

και ωραία 

ζωγραφισμένα 

διαφόρων 

ειδών και 

σχημάτων 

  

 

Ανάλογα με την ομάδα με την οποία συνεργαστήκαμε και το αν εστιάσαμε στους 

χαλκουργούς ή στους κεραμείς στην αρχαία Αθήνα, ας σκεφτούμε πώς θα ήταν και …. 

Καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα:  

 Ας φανταστούμε πώς θα ήταν να δουλεύει κανείς σε εργαστήριο επεξεργασίας 

μετάλλων με χυτήριο ή κεραμικό εργαστήριο με καμίνι για το ψήσιμο των πήλινων 

έργων  και να κατασκευάζει μετά από παραγγελία,  αντικείμενα καθημερινής 

χρήσης, ή έργα τέχνης, μικρά ή μεγάλα, όπως αγάλματα ή αγαλματίδια / κεραμεικά 

αγγεία ή άλλα αντικείμενα, για να τα πάει ως δώρο σε κάποιον θεό ή θεά 

(αναθήματα) ένας ιδιώτης ή που να τα παρήγγειλε η Πόλη για να στολίσει τα ιερά 

της, ή να επισημαίνει (σήμα) τόπους, όπου έγιναν σημαντικές μάχες ή θάφτηκαν 

σπουδαίοι μαχητές.  
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 Ας αναπαραστήσουμε μεπαντομίμα ή μεπαγωμένη εικόνα ένα τέτοιο εργαστήριο, 

μια μέρα στα χρόνια της αρχαίας Αθήνας. 

 Μπορούμε να βιντεοσκοπήσουμε την μικρή αυτή αναπαράσταση στον χώρο. Πώς 

μπορούμε να ονομάσουμε το εργαστήριο χαλκοπλαστικής ή της κεραμικής; Τι θα 

γράψουμε στην ταμπέλα; Γιατί;  

 Φτιάχνουμε κόμικ με πρωταγωνιστές τους τεχνίτες και τους εργάτες που μοχθούν 

για να φτιάξουν ένα χάλκινο άγαλμα ή ένα ωραίο αγγείο. Τι συζητούν μεταξύ 

τους; Πώς εκφράζουν την κούρασή τους κατά τη διάρκεια της εργασίας; Με ποια 

λόγια εκφράζουν τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις τους για το άγαλμα/αγγείο  

που δημιούργησαν; Ποιος μπορεί να είναι ο πελάτης που είχε παραγγείλει την 

κατασκευή του; Τι σχόλια ενδεχομένως έκανε όταν το είδε έτοιμο; 

 

α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. γ. 

δ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ε. στ.  
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Δραστηριότητα 6 

Να δώσετε ένα όνομα στο εργαστήριο του κεραμέα, του χαλκοπλάστη, του 

υποδηματοποιού, του πωλητή λαδιού; Τι θα γράφατε στην επιγραφή με την επωνυμία του 

εργαστηρίου/καταστήματος;  

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 



54 
 

Ομάδα Β’: Καθημερινές ασχολίες / Ο κόσμος στην γυναικών στην αρχαία Αθήνα 

Ερευνητικό Ερώτημα:  Ποια στοιχεία μπορούμε να βρούμε εδώ για 

την καθημερινή ζωή των γυναικών στην αρχαία Αθήνα; 

 

 

 

 

 Αναζητάμε μέσα στην έκθεση του Σταθμού Μετρό «Αιγάλεω» προθήκες που 

παρουσιάζουν εκθέματα (πρωτότυπα, αντίγραφα ή αναπαραστάσεις) σχετικά με 

τη ζωή των γυναικών στην αρχαία Αθήνα. 

 

 Διαβάζουμε και συζητάμε τα παρακάτω κείμενα με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού. 

Ερωτήματα που μάς απασχολούν είναι τα ακόλουθα: 

o Τι ήταν « ο οίκος»  στην αρχαία Αθήνα;  

o Πώς ήταν μοιρασμένοι οι ρόλοι των αντρών και των γυναικών στο σπίτι;  

o Πώς φαινόταν αυτό  στην οργάνωση του χώρου και των δωματίων στο σπίτι;  

o Για ποιες ασχολίες ήταν υπεύθυνος ο άντρας του σπιτιού και για ποιες η γυναίκα;  

 

Κείμενα 

α) Στην αρχαία ελληνική κοινωνία δεν υπήρχε αυτό που σήμερα ονομάζουμε «ισότητα των 

φύλων». Οι άνδρες και οι γυναίκες είχαν διαφορετικούς ρόλους, διαφορετικά δικαιώματα 

και υποχρεώσεις ή δραστηριότητες που έπρεπε ή επιτρεπόταν να ασχολούνται  στην 

κοινωνία και στην οικογένεια. Οι παραστάσεις από τα αγγεία μας δίνουν πολλές 

πληροφορίες γι αυτόν τον κόσμο των ανδρών και των γυναικών στην αρχαιότητα. Ο κόσμος 

της γυναίκας είναι γύρω από το σπίτι, ενώ ο άντρας πηγαίνει στην Αγορά, ασχολείται με «τα 

κοινά», τις τέχνες και τον αθλητισμό. 

Φωκά, Ι., Βαλαβάνης, Π. (1990). Τα αγγεία και ο κόσμος τους. Αθήνα: Κέδρος, σ. 41 (με 
πλάγια γράμματα γλωσσική προσαρμογή του κειμένου από τις δημιουργούς του 
εκπαιδευτικού φακέλου). 
  

β) Η διαφοροποίηση των ρόλων ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα σε μια 

αρχαιοελληνική οικογένεια ήταν μεγάλη. Αντικατοπτριζόταν μάλιστα στην ίδια την 

αρχιτεκτονική του σπιτιού. Τα δωμάτια της συζύγου και των λοιπών γυναικών 

(γυναικωνῖτις), όπου έμεναν και τα παιδιά κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, ήταν 

Δίνουμε όνομα στην ομάδα μας, που να έχει σχέση 

το θέμα της  
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διαχωρισμένα από τους χώρους των ανδρών (τον ἀνδρῶνα), εκεί όπου μπορούσε ο κύριος 

του οίκου να δέχεται τους φίλους του και να οργανώνει συμπόσια.  

 

Η γυναίκα ήταν υπεύθυνη για όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι (οίκο) και ο άνδρας 

πρωτοστατούσε στις εξωτερικές εργασίες. Αυτός εκπροσωπούσε την οικογένεια στην 

κοινωνία: έκανε τις αναγκαίες οικονομικές συναλλαγές, παρουσιαζόταν στο δικαστήριο και 

την Εκκλησία του Δήμου, καλλιεργούσε τα κτήματα, προμηθευόταν σκεύη και εργαλεία, 

έφερνε τις πρώτες ύλες της τροφής και της ένδυσης. Η γυναίκα ήταν αρμόδια για την 

παρασκευή του φαγητού (σιτίον, δηλαδή ξηρά τροφή) και των ρούχων. Το άλεσμα των 

δημητριακών και το ζύμωμα του -συχνότατα κριθαρένιου- ψωμιού, το μαγείρεμα της 

όποιας συνοδείας του (ὄψον, δηλαδή ό,τι τρώγεται μαζί με το ψωμί), η ύφανση χιτώνων 

και κλινοσκεπασμάτων στον αργαλειό, το συγύρισμα και η καθαριότητα του σπιτιού και η 

ανατροφή των παιδιών μέχρι την ηλικία των επτά ετών ήταν δικές της ευθύνες, που τις 

διεκπεραίωνε είτε με τη βοήθεια δούλων, είτε μόνη της». 

 

Δ. Ι. Κυρτάτα και Σπ. Ι. Ράγκου:   Η Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος - Πολιτική - Πολιτισμός 

https://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_035.html Ανακτήθηκε 

28-2-2022  

 

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_035.html
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_035.html


56 
 

 

1η Δραστηριότητα 

 Ζωγραφίζουμεπώς φανταζόμαστε ένα σπίτι της αρχαίας Αθήνας.  

Οι φωτογραφίες και το μάθημα αρχαιογνωσίας «Ιδιωτικοί χώροι στην αρχαία Ελλάδα» 

(https://anaskafh.arsakeio.gr/idiotikes-katoikies-sthn-arxaia-athhna/,   

https://anaskafh.arsakeio.gr/idiotikoi-xoroi-sthn-arxaia-ellada/ (Ανακτήθηκε 26/03/2022) 

μας εμπνέουν πολύ.

 
Περισσότερα εδώ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anaskafh.arsakeio.gr/idiotikes-katoikies-sthn-arxaia-athhna/
https://anaskafh.arsakeio.gr/idiotikoi-xoroi-sthn-arxaia-ellada/
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2η Δραστηριότητα 

Στεκόμαστε μπροστά στην Προθήκη 9.

 

Οικοτεχνία: Γυναίκες υφάντρες στο σπίτι 

Στο κέντρο της προθήκης στο πάνω μέρος βλέπουμε ένα «στιγμιότυπο» από μία 

λήκυθο  / ένα αγγείο λαδιού.Οι εικόνες που ακολουθούν προέρχονται από τη λήκυθο- 

αγγείο λαδιού (550-530 π.Χ.)η οποία  αποδίδεται στον ζωγράφο Αμάση.10 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 1 (το αγγείο σε ανάπτυγμα) 

Σκηνές ύφανσης, όρθιος αργαλειός 

Μία από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες των γυναικών ήταν η προετοιμασία του μαλλιού και η 

ύφανση του υφάσματος.   Εδώ, στο κέντρο, δύο γυναίκες εργάζονται σε έναν όρθιο αργαλειό. Στα 

δεξιά, τρεις γυναίκες ζυγίζουν το μαλλί. Πιο δεξιά, τέσσερις γυναίκες κλωστούν το μαλλί σε νήμα, 

ενώ ανάμεσά τους διπλώνεται το έτοιμο ύφασμα. 

 

                                                             
10 Η λήκυθος / το αγγείο βρίσκεται στο:TheMet. Αριθμός πρόσβασης: 31.11.10. 
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Παρατηρούμε κι άλλες φωτογραφίες από το συγκεκριμένο αγγείο. 

Εικόνα 1α (όψη αγγείου) 

 

 

 

 
 

Εικόνα 1β (το πάνω μέρος [ώμος] αγγείου)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια καθιστή 

γυναίκα, ίσως θεά, 

προσεγγίζεται από 

τέσσερις νέους και 

οκτώ χορεύτριες. 

 

Τα κορίτσια δεν γυμνάζονταν όπως τα αγόρια 

στην αρχαία Αθήνα. Όμως, μάθαιναν να 

χορεύουν, ή συμμετείχαν σε θρησκευτικές γιορτές 

με χορό (εδώ κυκλικό). 

Γυναίκες 

φτιάχνουν 

υφάσματα     σε 

όρθιο αργαλειό 
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 Παρατηρούμε τις εικόνες από τα αγγεία και διαβάσετε τα παρακάτω κείμενα να 

συζητήσετε  ποιες ήταν οι συνήθεις ασχολίες των γυναικών.   

Κείμενο 1 

Η γυναίκα  συμβολίζει το εσωτερικό του σπιτιού, βρίσκεται υπό τον "κύριο" και δεν  έχει 

πολιτικά δικαιώματα. Οι γυναίκες γενικά  έχουν σημαντικό ρόλο στις θρησκευτικές τελετές, 

στην ανατροφή των παιδιών και στη διατήρηση ενός εύρυθμου οίκου.  

Ο περιορισμός της γυναίκας στο εσωτερικό του οίκου αφορούσε κυρίως, εκείνες των πιο 

εύπορων οικογενειών. Στις λιγότερο εύπορες, οι οποίες δεν μπορούσαν να συντηρούν 

τόσους πολλούς δούλους, οι γυναίκες επωμίζονταν και άλλες εργασίες, μεταξύ των οποίων 

και την πώληση στην αγορά των παραγόμενων στον οίκο προϊόντων. Έτσι, δεν ήταν λίγες οι 

περιπτώσεις εκείνων που αναγκάζονταν να έχουν και εξωτερικές δραστηριότητες και να 

ασκούσαν κάποιο επάγγελμα στην Αγορά.  Άρα η έξοδος των γυναικών  από το σπίτι δεν 

ήταν κάτι το απαγορευμένο, αλλά όμως δε συνηθιζόταν, και δεν άρμοζε σε ευγενείς.  

Πηγή: Η θέση της γυναίκας στην κλασική αρχαιότητα_ΙΜΕ(Ανακτήθηκε 26/03/2022) 

Κείμενο 2 

Επαγγέλματα γυναικών μέσα στον «οίκο» που μαρτυρούνται σε κείμενα ή υλικά τεκμήρια 

είναι υφάντριες, τροφοί, μαίες, πλύντριες/πλύστρες. Εκτός του «οίκου», υπήρχαν γυναίκες 

που εργάζονταν στην Αγορά ως μικρεμπόρισσες και πουλούσαν αρώματα, αλοιφές, 

λαχανικά, ψάρια, μέλι, ρούχα, καπέλα, στεφάνια, κ.ά., στα χωράφια ως αγρότισσες, σε 

κηδείες ως «θρηνωδοί», δηλαδή μοιρολογίστρες, ως σύζυγοι ιδιοκτητών εργαστηρίων 

μπορεί να εργάζονταν ως τεχνίτριες, ή ράφτρες, βαφείς νημάτων, κ.ά.  

Πηγή: Τσακνή, Ειρήνη (2014), Γυναίκες επαγγελματίες μέσα από τις απεικονίσεις του 

αττικού Κεραμεικού, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(ΑΠΘ),https://www.didaktorika.gr/eadd/bitstream/10442/39172/1/39172.pdf  

(Ανακτήθηκε 26/03/2022) 

Δραστηριότητα 3 

Αφού διαβάσουμε τα παραπάνω κείμενο με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού 

συζητάμε:   

Ποια είναι η βασική διάκριση ανάμεσα σε ασχολίες αντρών και γυναικών σε ένα νοικοκυριό 

της αρχαίας Αθήνας;  

 

Σχετικά με τις ασχολίες που αναλάμβαναν οι γυναίκες έπαιζε ρόλο το αν ήταν πλούσιο ή 

φτωχό το σπιτικό; 

 

Ποια επαγγέλματα μπορούσε να ασκήσει με αμοιβή μια γυναίκα στην αρχαία Αθήνα;  

 

Δραστηριότητα 4  

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/
https://www.didaktorika.gr/eadd/bitstream/10442/39172/1/39172.pdf
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Μπορούμε να  αναπαραστήσουμε και να βιντεοσκοπήσουμε στο χώρο του Μετρό με 

παντομίμα ή με παγωμένη εικόναστιγμιότυπα από τη ζωή  γυναικών στην αρχαία Αθήνα 

π.χ. μέσα στον «οίκο», στην Αγορά ως πωλήτριες μικροπραγμάτωνή σε μια θρησκευτική 

γιορτή όταν χορεύουν και τραγουδούν προς τιμήν της θεάς. Επίσης, με ασκήσεις 

δραματοποίησης και σύγχρονου χορού, (θα μπορούσε να γίνει με υπόκρουση  ήχουλύρας  

αρχαίας  ή άλλης  από τη δημοτική μας παράδοση (κρητική, ποντιακή, κ.ά.)και με 

έμπνευση μία ερυθρόμορφη υδρία (δοχείο νερού) που δείχνει ένα μάθημα 

χορούπαριστάνουμε με το σώμα μας πώς οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα με το βοήθεια 

διδασκαλισσών και δασκάλων μάθαιναν χορό.  

 
ΤοΒρετανικό Μουσείοδημοσίευσε 

αυτήτηνεικόνα μεάδεια Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International  

(CC BY-NC-SA 4.0) license.  

https://www.worldhistory.org/image/12861/red-

figured-hydria---dance-training-session/]   

 

Δείτε κι εδώ: 

https://blogs.sch.gr/varvan/2019/07/02/yliko-

gia-ton-choro/ 

 

 

Ερυθρόμορφη υδρία (δοχείο νερού) που 

δείχνει μια μάθημα χορού. Δύο νεαρά 

κορίτσια εξασκούνται στο χορό υπό την 

επίβλεψη μιας γυναίκας και ενός άνδρα 

δασκάλου. Τα κορίτσια φορούν κοντούς 

χιτώνες και κάνουν πανομοιότυπα βήματα η 

μία προς την άλλη, με τα χέρια στους 

γοφούς, μια κίνηση που στην αρχαία 

Ελλάδα επιτρεπόταν για ατομικό  χορό. Τα 

κεφάλια τους είναι στραμμένα προς τους 

δασκάλους τους, οι οποίοι είναι και οι δύο 

ντυμένοι περίτεχνα με στεφάνια στο 

κεφάλι. Οι λέξεις ΚΑΛΕ και ΚΑΛΟΣ (που 

σημαίνει "όμορφος/η") είναι χαραγμένες, 

αντίστοιχα, πάνω από τα κεφάλια των 

κοριτσιών και του άνδρα εκπαιδευτή, ο 

οποίος μπορεί να χρησιμοποιεί το ραβδί του 

για να χτυπάει τους ρυθμούς του χορού. Η 

πεταλόσχημη λύρα, διακοσμημένη με δύο 

μάτια, κρεμασμένη σε μια γωνία, 

συμβολίζει τη μουσική. 

Οι υδρίες ήταν αγγεία για τη μεταφορά και 

τη φύλαξη νερού. Χρησιμοποιούνταν 

κυρίως από γυναίκες. Για το λόγο αυτό, 

πολλά από αυτά είναι διακοσμημένα με 

πίνακες ζωγραφικής για τη ζωή των 

γυναικών. Αυτή η υδρία κατασκευάστηκε 

στην Αττική της Ελλάδας, γύρω στο 425 έως 

450 π.Χ., και βρέθηκε στην Κάπουα της 

Ιταλίας. Είναι ζωγραφισμένη από τον 

ζωγράφο της Φιάλης, έναν διακεκριμένο 

καλλιτέχνη της τεχνικής των ερυθρών 

μορφών.  

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.worldhistory.org/image/12861/red-figured-hydria---dance-training-session/
https://www.worldhistory.org/image/12861/red-figured-hydria---dance-training-session/
https://blogs.sch.gr/varvan/2019/07/02/yliko-gia-ton-choro/
https://blogs.sch.gr/varvan/2019/07/02/yliko-gia-ton-choro/
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Δραστηριότητα 5 

Μπορούμε ακόμη,  

 να χαράξουμεσε πηλό (ή άλλο υλικό) τον κατάλογο με τα ψώνια της ημέρας που 
μπορεί να έδωσε μια παντρεμένη γυναίκα στην υπηρέτριά της να φέρει από την 
Αγορά 

 να ζωγραφίσουμε ένα σχήμα από σπασμένο αγγείο (με το μολύβι ή εργαλείο 
ζωγραφικής από τον υπολογιστή)  
 
 

Μπορείτε να δείτε παραδείγματα γραφής πάνω σε όστρακα (θραύσματα αγγείων) από 
ψηφοφορία για εξοστρακισμό πολιτών, με εγχάρακτα τα ονόματα πολιτικών του 5ου αι. 

π.Χ.(αναγνωρίζετε κάποια από αυτά;)  Μουσείο Αρχαίας Αγοράς – Αθήνα 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ostraka_in_the_Ancient_Agora_Museum_03.jpg
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Δραστηριότητα 6 

 Φτιάχνουμε ένα κόμικ με πρωταγωνίστριες τις τεχνίτριες του αργαλειού  που 

μοχθούν για να φτιάξουν ένα όμορφο ύφασμα. Τι συζητούν μεταξύ τους; Πώς 

εκφράζουν την κούρασή τους κατά τη διάρκεια της εργασίας; Με ποια λόγια 

εκφράζουν τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις τους για το ύφασμα που 

δημιούργησαν; Για ποιαν άραγε να προοριζόταν; Αν ήταν έκπληξη πώς θα 

εκφράστηκε μόλις το είδε;  

 Εναλλακτικά,φτιάχνουμε ένα κόμικ με πρωταγωνίστριες τα κορίτσια που 

ετοιμάζονται να χορέψουν προς τιμήν της θεάς Αθηνάς στη μεγάλη γιορτή προς 

τιμήν της, κάνουν πρόβες και εκφράζουν τις σκέψεις, τις αγωνίες και τα 

συναισθήματά τους για αυτή την συμμετοχή τους στο τελετουργικό της λατρείας 

της μεγάλης θεάς. 

α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. γ. 

δ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ε. στ.  

 

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε και δωρεάν εφαρμογές που υπάρχουν ελεύθερα στο 

διαδίκτυο για να δημιουργήσουμε κάποια  από τις παραπάνω δραστηριότητες, όπως το : 

StoryBoardThat(https://www.storyboardthat.com/), ή άλλο της επιλογής του/της 

εκπαιδευτικού.  

 

Σημ.: Στο τέλος του Θ.Φ.  υπάρχει κατάλογος με ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να 

αξιοποιηθούν από τις ομάδες και τον/την εκπαιδευτικό, ώστε να εκφράσουν τη 

δημιουργικότητα τους με όποιον τρόπο τους ταιριάζει καλύτερα.  

https://www.storyboardthat.com/
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Επιστρέφουμε στο σχολείο μας!!! 

 Τα μέλη των διαφορετικώνομάδων παρουσιάζουμε  και μοιραζόμαστε στην 

ολομέλειατης τάξης,  τι είδαμε, τι συζητήσαμε, με τι προβληματιστήκαμε, τι 

φωτογραφίσαμε/ ιχνογραφίσαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην αρχαιολογική 

έκθεση του Μετρό «Αιγάλεω». 

 Δημιουργούμε μία  χρονογραμμή η οποία θα παρουσιάζει το κάθετο παλίμψηστο 

όπως το γνωρίσαμε στην πλατεία και στη συνέχεια κατεβαίνοντας κάτω στον υπόγειο 

χώρο της στάσης του Μετρό «Αιγάλεω». Εργαζόμαστε σε ρολό από χαρτί του μέτρου  

ή χαρτόνια,  όπου μπορούμε να κολλήσουμε τις ζωγραφιές ή τις φωτογραφίες από τις 

δραστηριότητές μας στον χώρο του Μετρό. Τοποθετούμετη χρονογραμμήγύρω- γύρω 

στον τοίχο της τάξης μας. 

 Εναλλακτικά, κατασκευάζουμε χρονογραμμέςστον υπολογιστή.11 

 Προγραμματίζουμε μία έρευνα πεδίου, η οποία θα αποτυπώνει το«οριζόντιο 

παλίμψηστο» της περιοχής γύρω από την πλατεία Εσταυρωμένου (στάση Μετρό 

«Αιγάλεω»).Μας ενδιαφέρει δηλαδή, με ποιους τρόπους αποτυπώνεται το πέρασμα 

του χρόνου στον χώρο από τα παλιότερα χρόνια ως σήμερα, εστιάζοντας  στην 

περιοχή της Ιεράς Οδού.  

 Βρίσκουμε αεροφωτογραφίες της περιοχής προκειμένου να εντοπίσουμε κτίσματα 

ή κατασκευές(εργαστήρια, βιοτεχνίες, χριστιανικοί ναοί που χτίστηκαν πάνω σε 

θεμέλια ή με υλικό αρχαίων ιερών,οθωμανικά κτίρια, παράγκες προσφύγων ππου 

                                                             
11Εργαζόμαστε σε δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή όπως το padlet, timetoast, ή με τα γραφικά smartart 
π.χ. με το powerpoint λογισμικού office του υπολογιστή μας.  Οδηγός δημιουργίας χρονογραμμών 
του Δ. Γκότζου- eclass.edc.uoc.gr 

Ώρα για το γύρισμα της ταινίας μας!!!

 

https://eclass.edc.uoc.gr/modules/document/file.php/PTDEU126/E%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F/14.%20%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A3.pdf
https://eclass.edc.uoc.gr/modules/document/file.php/PTDEU126/E%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F/14.%20%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A3.pdf
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μπορεί να υπάρχουν ακόμη,  παλαιότερα ίχνη της Ιεράς Οδού που σώζονται, κ.ά.) τα 

οποία έχουν ενδιαφέρον.  

 Περπατάμε στην ευρύτερη περιοχή και βγάζουμε φωτογραφίες  σχολείων, 

εκκλησιών, εμπορικών καταστημάτων, χαμηλών σπιτιών, πολυκατοικιών ή 

βυζαντινών κτισμάτων. 

 Παίρνουμε συνεντεύξεις από μεγαλύτερους ανθρώπους της οικογένειας ή της 

γειτονιάς μας (γονείς, θείους και θείες, παππούδες και γιαγιάδες), ή από ανθρώπους 

μεγαλύτερης ηλικίας που πηγαίνουν στα ΚΑΠΗ/ ΚΕΦΗ της περιοχής, για να μας πουν 

τι θυμούνται από  την περιοχή σε παλαιότερες εποχές, π.χ. ποιες αλλαγές έχουν 

υπάρξει στη συνοικία (σπίτια, πολυκατοικίες, αλάνες, οικόπεδα, πλατείες). 

 Ακόμη, μπορούμε να συζητήσουμε και να βιντεοσκοπήσουμε προφορικές 

μαρτυρίες από τους / τις διευθυντές / ντριες των σχολείων, από τους ιερείς που 

ασκούν λειτουργικά καθήκοντα στις συγκεκριμένες εκκλησίες, από τους ιδιοκτήτες ή 

ενοικιαστές σπιτιών ή καταστημάτων ή διαμερισμάτων σχετικά με τη χρονολογία 

κατασκευής των κτισμάτων που έχουμε επιλέξει και πώς συνδέονταν με την 

καθημερινότητά τους στο πέρασμα των χρόνων. 

 Μπορούμε να πάμε στο Δημαρχείο του Αιγάλεω και να αναζητήσουμε πληροφορίες 

σχετικά με το  αρχειακό υλικό της περιοχής, όπως παλιές φωτογραφίες ή σε 

ερευνητές της τοπικής ιστορίας (Γ. Ιγγλέσης, Κ. Φωτεινάκης, κ.ά.), σεσυλλόγους 

Μικρασιατών, στους επιμελητές του Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού 

Αιγάλεω,https://museumfinder.gr/item/mousio-mikrasiatikou-politismou-egaleo/ 

 

https://museumfinder.gr/item/mousio-mikrasiatikou-politismou-egaleo/
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 Αναζητάμε α) βιβλία που θα μας δώσουν πληροφορίες για τις περιόδους που 

κατασκευάστηκαν κτίσματα παλιότερων χρόνων π.χ. βυζαντινά, οθωμανικά, 

προσφυγικά (1922-1930), (σύνδεση με Ελαιώνα και Δομές Προσφύγων) ή 

εργοστάσια όπως το Μπαρουτάδικο (Πυριτιδοποιείο)που μετεξελίχθηκε στο Άλσος 

Αιγάλεω, 

όπως και Ιστοσελίδες π.χ. της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, του 

ΥΠΠΟΑ , το ιστολόγιο http://ieraodo.blogspot.com/ κ.ά  

 Συζητάμε την περίοδο που χτίστηκαν τα κτήρια  / εκκλησίες που επιλέξαμε. 

Καταγράφουμε τις χρονολογίες κατασκευής τους. 

 Δημιουργούμε στην τάξη μας μία  χρονογραμμή η οποία θα παρουσιάζει το 

οριζόντιο παλίμψηστο της περιοχής. 

 Την τοποθετούμε στην τάξη μας και συζητάμε τα αποτυπώματα της ανθρώπινης 

παρουσίας στο πέρασμα του χρόνου όταν μας γίνονται αντιληπτά μέσω ενός 

οριζόντιου ή κάθετου παλίμψηστου.  

 Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη στάση Μετρό «Αιγάλεω», αλλά και 

τις ημέρες που πραγματοποιούμε την έρευνα πεδίου στο Αιγάλεω, μπορούμε να 

φτιάξουμε ένα αρχείο ήχου στο οποίο θα καταγράφουμε τις εντυπώσεις μας από τις 

επισκέψεις μας στους συγκεκριμένους χώρους. Ενδεικτικό ψηφιακό «εργαλείο» για 

την ηχητική εγγραφή: https://www.vidmore.com/el/free-online-audio-recorder/ 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=4934
http://ieraodo.blogspot.com/
https://www.vidmore.com/el/free-online-audio-recorder/
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 Αντίστοιχα, μπορούμε να καταγράψουμε «ηχοτοπία» σε διαφορετικά σημεία της 

περιοχής κατά μήκος της Ιεράς Οδού. Πιθανόν να αξιοποιηθούν ως πολύτιμα 

αρχεία/ στοιχεία για τη σύνθεση του ντοκιμαντέρ μας.  

 Στις ψηφιακές χρονογραμμέςεκτός από τις  ιστορικές περιόδους και τις χρονολογίες, 

μπορούμε να εντάξουμε φωτογραφίες, video και αρχεία ήχου τα οποία 

συγκεντρώσαμε. 

Κι άλλες ιδέες με προτεινόμενες δραστηριότητες  για τη συλλογή υλικού 

και εμπειριών για τις δικές σας ταινίες 

 Μπορείτε να επισκεφτείτε στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης,  τη Συλλογή Υφαντικής στη 

μόνιμη έκθεση «Άνθρωποι και Εργαλεία 12 ,http://www.mnep.gr/gr/sylloges/oi-

sylloges/yfantiki/http://www.mnep.gr/gr/episkepsi/to-ktirio-tis-odou-panos-22/to-

ktirio/είτε πηγαίνοντας εκεί επί τόπου,   είτε διαδικτυακά και να αναζητήσετε 

αντίστοιχες όψεις της ζωής και της εργασίας των γυναικών στον αργαλειό.  

 Επίσκεψη στο Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής- Ίδρυμα 

Ψαροπούλουhttp://potterymuseum.gr/ (Ανακτήθηκε 28/02/2022)- ή ψηφιακή 

περιήγηση  https://my.matterport.com/show/?m=64xaGQuXMpG&sr=.4,-.25&ss=51 

(Ανακτήθηκε 28/02/2022) 

 Δανεισμός μουσειοσκευών/ φορητού εκπαιδευτικού υλικού από το Μουσείο 

Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, όπως  «Ένα εργαλείο που το λέγαν αργαλειό»  

http://www.mnep.gr/gr/ekpaideysi/forito-ekpaideytiko-yliko/ για τη νεοελληνική 

υφαντική, από τις υφαντικές ύλες και τα στάδια επεξεργασία τους έως την ύφανση, 

τα είδη και τη χρήση των υφαντών, τα διακοσμητικά θέματα που τα στολίζουν  ή  

 “Ο κρυολόγος και η κυρά φουφού” : Η μουσειοσκευή σχεδιάστηκε με στόχο να 

φέρει τα παιδιά σε επαφή με την νεοελληνική κεραμεική, τα στάδια κατασκευής 

και διακόσμησης των κεραμεικών, τα είδη των αντικειμένων που παράγονταν, τις 

ανάγκες που κάλυπταν. http://www.mnep.gr/gr/ekpaideysi/forito-ekpaideytiko-

yliko/ (Ανακτήθηκε 28/02/2022)   

 

                                                             
12 Στο κτήριο της οδού Πανός 22.Η έκθεση παρουσιάζει τα εργαλεία πριν τη βιομηχανία και τους 
ανθρώπους που τα δούλεψαν και επιχειρεί να φωτίσει όψεις της εργασίας των ανθρώπων που 
ζούσαν και δούλευαν με τους όρους μιας άλλης «πραγματικότητας», πολύ κοντινής, αλλά και πολύ 
μακρινής από τη δική μας.  Τα αντικείμενα της συλλογής αποκτούν πολλές διαφορετικές σημασίες, 
μιλούν για τη θέση τους σε μιαν άλλη κοινωνία και γίνονται σύμβολα της εργασίας των ανθρώπων 
που εργάζονταν με τους όρους μιας άλλης εποχής.   Κείμενα, φωτογραφίες, σπάνιο αρχειακό υλικό, 
αυθεντικές μαρτυρίες τεχνιτών και διαδραστικά εκθέματα, δημιουργούν ένα πολυσύνθετο 
εκθεσιακό περιβάλλον και τις συνθήκες για πολλές διαφορετικές αναγνώσεις και ερμηνείες από τον 
επισκέπτη.  

http://www.mnep.gr/gr/sylloges/oi-sylloges/yfantiki/
http://www.mnep.gr/gr/sylloges/oi-sylloges/yfantiki/
http://www.mnep.gr/gr/episkepsi/to-ktirio-tis-odou-panos-22/to-ktirio/
http://www.mnep.gr/gr/episkepsi/to-ktirio-tis-odou-panos-22/to-ktirio/
http://potterymuseum.gr/
https://my.matterport.com/show/?m=64xaGQuXMpG&sr=.4,-.25&ss=51
http://www.mnep.gr/gr/ekpaideysi/forito-ekpaideytiko-yliko/
http://www.mnep.gr/gr/ekpaideysi/forito-ekpaideytiko-yliko/
http://www.mnep.gr/gr/ekpaideysi/forito-ekpaideytiko-yliko/
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Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία- Ψηφιακές Πύλες - Web 

εργαλείαΠρογράμματα Σπουδών – Σχολικά Εγχειρίδια 

 Νέα Προγράμματα Σπουδών 2021: http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-

arxiki-selida(Ανακτήθηκε 26/2/2022)  

 Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις του 

Δημοτικού Σχολείου:  ΦΕΚ 1367/τ.Β΄/  23-3- 2022 / Υ.Α. 29366/Δ1/2022: 

https://iep.edu.gr/services/eduguide/iframes/education-guide/view-

file?fid=c00944e2705f15ed1b2f762b47e9399f7253044a8570897d4239a6a9640320

28(Ανακτήθηκε 26/2/2022) 

 Ψηφιακό Σχολείο:  https://dschool.edu.gr/  (Ανακτήθηκε 15-5-2022) 

 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: http://ebooks.edu.gr/ebooks/ 

 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία για το μάθημα της Ιστορίας: 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/allcourses.jsp (Ανακτήθηκε 15-5-2022) 

Βιβλιογραφία 

 Coles John (1979)Experimental Archaeology, London: Academic Press, 
όπωςαναφέρεταιστονσυλλογικότόμο Stone Peter G.  –Planel Philippe G. (editors) 
(2004) The Constructed Past. Experimental Archaeology, Education and the Public, 
London – New York: Routledge. 

 Dean Jacqui (2008) “Nuffield Primary History and Classroom Arcgaeology”, απότο: 
Primary History. The Primary Education, Journal of the Historical Association, “Doing 
Archaeology with children”, τεύχος 51, Άνοιξη 2008. 

 Richards Julian (2008) “Bringing the Past to Life”, απότο: Primary History. The 
Primary Education, Journal of the Historical Association, “Doing Archaeology with 
children”, τεύχος 51, Άνοιξη 2008. 

 Stone Peter G.  –Planel Philippe G. (επιμέλεια) (2004) The Constructed Past. 
Experimental Archaeology, Education and the Public, London – New York: Routledge.   

 SebbaJuddy (2000).  Ιστορία για όλους. Διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της 
Ιστορίας στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, μετάφραση Μαρία Καβαλιέρου. Εκδόσεις 
Μεταίχμιο: Αθήνα.  

http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida
http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida
https://iep.edu.gr/services/eduguide/iframes/education-guide/view-file?fid=c00944e2705f15ed1b2f762b47e9399f7253044a8570897d4239a6a964032028
https://iep.edu.gr/services/eduguide/iframes/education-guide/view-file?fid=c00944e2705f15ed1b2f762b47e9399f7253044a8570897d4239a6a964032028
https://iep.edu.gr/services/eduguide/iframes/education-guide/view-file?fid=c00944e2705f15ed1b2f762b47e9399f7253044a8570897d4239a6a964032028
https://dschool.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/allcourses.jsp
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 Ανδρόνικος Μανώλης (2004) Βεργίνα. Οι βασιλικοί τάφοι, Αθήνα: Εκδοτική 
Αθηνών. 

 Δελαβίνιας, Π. (2011).Οι αρχαίοι ελληνικοί κεραμικοί κλίβανοι των ιστορικών 
χρόνων. Ιστορική αναδρομή, κατασκευή, χρήση. Άρθρο στο Ιστολόγιο: 
https://www.archaiologia.gr/blog/2011/10/26 (Ανακτήθηκε 26/04/2022)  

 Θεοδωρακάκης, Τάσος. (2012). Πόλη, Παλίμψηστο, Ταυτότητα. Ερευνητική 
Εργασία. Πάτρα. https://issuu.com/tasostheodorakakis/docs/teyxos_mesa 
(Ανακτήθηκε 14-5-2022)  

 ΚαρδαράκουΜαριντίνα, Ανάγνωση της πόλης ως ένα υπερβατικό κείμενο – 
παλίμψηστο: Άργος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης, Χανιά 
2012,   7.  https://argolikoslibrary.files.wordpress.com/2012/05/ 

 Κασβίκης Κώστας, Κουνελάκης Κώστας, Από την αρχαιολογική ανασκαφή στο 
Μουσείο της τάξης: ένα πειραματικό πρόγραμμα εισαγωγής της αρχαιολογίας στο 
δημοτικό σχολείο, Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα «Η γλώσσα της Αρχαιολογίας στο 
ελληνικό Δημοτικό Σχολείο».  

 Κασβίκης Κώστας, Ανδρέας Ανδρέου, «Περιβάλλοντα ιστορικής εκπαίδευσης εκτός 
σχολείου: ιστορικό τοπίο, αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, μνημεία και “τόποι” 
πολιτισμικής αναφοράς», από τον συλλογικό τόμο: Νικονάνου Νίκη, Κασβίκης 
Κώστας (επιμέλεια), Εκπαιδευτικά ταξίδια στον χρόνο. Εμπειρίες και ερμηνείες του 
παρελθόντος, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  

 ΚεφαλίδουΕυρυδίκης: «Λίγα λόγια για την αρχαία κεραμική» (Ανακτήθηκε 

28/02/2022) =>https://docplayer.gr/5619334-Liga-logia-gia-tin-arhaia-keramiki-

eyrydiki-kefalidoy.html (Ανακτήθηκε 28/02/2022).  

 https://parallaximag.gr/posa-efcharisto-sou-chrostame-angeliki-kottaridi-

128501(Ανακτήθηκε 28/2/2022)      

 Ξενοφών Οικονομικός,  Μνημοσύνη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής 

Γραμματείας, https://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?author_id=191  

(Ανακτήθηκε 28-02-2022)   

 Φαραντούρη Ειρήνη, Δειγματική ανασκαφή. Μεθοδολογία μιας ανασκαφής. 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και 
Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων των Σχολείων της Φ.Ε. (υπεύθυνη Παναγιώτα 
Λαμπρινουδάκη), 
https://anaskafh.files.wordpress.com/2020/03/methodologia_anaskafhs.pdf - 
FreeDownload 

 Φωκά, Ι., Βαλαβάνης, Π. (1990). Τα αγγεία και ο κόσμος τους. Αθήνα: Κέδρος.  

 Η αρχαιολογία σήμερα: Αγγελική 

ΚοτταρίδηatTEDxAcademyhttps://www.youtube.com/watch?v=f3EYBi5whIQ&ab_c

hannel=TEDxTalks 

 Συνέντευξη της Αγγελικής Κοτταρίδη στο Parallaximag.gr, «Πόσα ευχαριστώ σου 
χρωστάμε Αγγελική Κοτταρίδη;, https://parallaximag.gr/featured/posa-efcharisto-
sou-chrostame-angeliki-kottaridi 

 Το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου, ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων,  Ηγουμενίτσα 2012 ΥΠΑΙΘΠΑ  

https://www.archaiologia.gr/blog/2011/10/26/%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%B2%CE%B1/
https://issuu.com/tasostheodorakakis/docs/teyxos_mesa
https://argolikoslibrary.files.wordpress.com/2012/05/ceb1cebdceacceb3cebdcf89cf83ceb7-cf84ceb7cf82-cf80cf8ccebbceb7cf82-cf89cf82-cf85cf80ceb5cf81ceb2ceb1cf84ceb9cebacf8c-cebaceb5ceafcebc.pdf
https://docplayer.gr/5619334-Liga-logia-gia-tin-arhaia-keramiki-eyrydiki-kefalidoy.html
https://docplayer.gr/5619334-Liga-logia-gia-tin-arhaia-keramiki-eyrydiki-kefalidoy.html
https://parallaximag.gr/posa-efcharisto-sou-chrostame-angeliki-kottaridi-128501
https://parallaximag.gr/posa-efcharisto-sou-chrostame-angeliki-kottaridi-128501
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?author_id=191
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?author_id=191
https://anaskafh.files.wordpress.com/2020/03/methodologia_anaskafhs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f3EYBi5whIQ&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=f3EYBi5whIQ&ab_channel=TEDxTalks
https://parallaximag.gr/featured/posa-efcharisto-sou-chrostame-angeliki-kottaridi
https://parallaximag.gr/featured/posa-efcharisto-sou-chrostame-angeliki-kottaridi
file:///C:/Users/User/Desktop/HOMER
file:///C:/Users/User/Desktop/HOMER
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http://archive.eclass.uth.gr/eclass/courses/SEAD101/  (Ανακτήθηκε 28-02-2022). 
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και το κλειστό «αναπαυτήριο». Οι έριδες για την περίφραξη του χώρου και το 
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 Ιστοσελίδα Αρσακείου: Δειγματική Ανασκαφή. Ιδιωτικές κατοικίες στην Αρχαία 
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https://anaskafh.arsakeio.gr/idiotikoi-xoroi-sthn-arxaia-ellada/
https://anaskafh.arsakeio.gr/idiotikoi-xoroi-sthn-arxaia-ellada/
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Επιπλέον υλικό- προτάσεις για τον/την εκπαιδευτικό 

 Ιστοσελίδα: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής- Ίδρυμα 

Ψαροπούλουhttp://potterymuseum.gr/ (Ανακτήθηκε 28/02/2022)- ή ψηφιακή 

περιήγηση  https://my.matterport.com/show/?m=64xaGQuXMpG&sr=.4,-

.25&ss=51http://potterymuseum.gr/ 

 Ιστοσελίδα: Βιοτεχνικό – Βιομηχανικό- Εκπαιδευτικό  Μουσείο Λαυρίου 

https://bbem.edu.gr/ 

 Ιστοσελίδα: The amphoras project  (Ανακτήθηκε 28/02/2022). 

 Βίντεο: Πώς σμιλεύεται ένα πορτρέτο, δημιουργώντας ένα καλούπι και ένα 

εκμαγείο: https://www.youtube.com/watch?v=hNTFd_LZgwo 

 Ιστολόγιο: Επαγγέλματα ή ασχολίες ανδρών και γυναικών στην αρχαία εποχή,   

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis

%20a%20gym/a03xm.htm (Ανακτήθηκε 28/2/2022) 

 Βικιπέδια: Αρχαία ελληνική κεραμική, Λήμμα https://www.wikiwand.com 

(Ανακτήθηκε 28/2/2022)     

 Βίντεο: Χύτευση μεταλλικών αντικειμένων καθημερινής χρήσης ή έργων τέχνης 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bronze_casting 

Προτεινόμενες Πύλες για αναζήτηση επιπλέον υλικού για τις δράσεις μας 

 Φωτόδεντρο-Ψηφιακό Σχολείο- Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία 

 Ψηφιακό Σχολείο 

 Πύλη για την ελληνική γλώσσα 

 Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα-Πυξίς Ψηφιακή Αρχαιοθήκη 

 Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση  

 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού- Ελληνική Ιστορία  

 ArtsandCulture.google 

 WorldHistoryEncyclopedia 

 Πλατφόρμα Εκπαιδευτικών Σεναρίων ΑΙΣΩΠΟΣ  

 ΠΡΩΤΕΑΣ- Εκπαιδευτικά Σενάρια  

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ Β Επίπεδο- Υλικό 

 Λεξικό της κοινής νεοελληνικής 

Χρήσιμα δωρεάν ψηφιακά εργαλεία 

 

 DeepL Ψηφιακή Εφαρμογή Μετάφρασης   https://www.deepl.com/translator 

 https://www.storyboardthat.com/storyboard-

creator 

 https://www.storyboardthat.com/ 

 https://www.canva.com/create/comic-strips/  Canva 

http://potterymuseum.gr/
https://my.matterport.com/show/?m=64xaGQuXMpG&sr=.4,-.25&ss=51
https://my.matterport.com/show/?m=64xaGQuXMpG&sr=.4,-.25&ss=51
http://potterymuseum.gr/
https://bbem.edu.gr/
https://web.archive.org/web/20070609130148/http:/www.chass.utoronto.ca/amphoras/project.html
https://www.youtube.com/watch?v=hNTFd_LZgwo
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a03xm.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a03xm.htm
https://www.wikiwand.com/el/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bronze_casting
http://ebooks.edu.gr/ebooks/
https://dschool.edu.gr/
https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/index.html
https://www.greek-language.gr/digitalResources/index.html
http://www.fhw.gr/chronos/
https://artsandculture.google.com/
https://www.worldhistory.org/
https://aesop.iep.edu.gr/
http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html
https://e-pimorfosi.cti.gr/
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
https://www.deepl.com/translator
https://www.deepl.com/translator
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://www.storyboardthat.com/
https://www.canva.com/create/comic-strips/
https://www.canva.com/create/comic-strips/
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 https://h5p.org/image-juxtaposition  ImageJuxtaposition 

 http://en.linoit.com/  Linoit 

 https://mind42.com/  Mind42 

 https://www.mindmup.com/  Mindmup 

 https://www.mindomo.com/  Mindomo 

 https://el.padlet.com/  Padlet 

 https://photo-collage.net/photo-collage-maker/  Photo-collage-maker 

 https://www.photocollage.com/  Photocollage 

 https://www.pixton.com/gr/  Pixton 

 https://wonderunit.com/storyboarder/  Storyboarder 

 https://www.timetoast.com/  Timetoast 

 http://www.wordle.net/  Wordle 

 GoogleMaps  

 https://www.postermywall.com/  PosterMyWall 
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https://www.mindomo.com/
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https://el.padlet.com/
https://el.padlet.com/auth/login
https://photo-collage.net/photo-collage-maker/
https://photo-collage.net/photo-collage-maker/
https://www.photocollage.com/
https://www.photocollage.com/
https://www.pixton.com/gr/
https://www.pixton.com/gr/
https://wonderunit.com/storyboarder/
https://wonderunit.com/storyboarder/
https://www.timetoast.com/
https://www.timetoast.com/
http://www.wordle.net/
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https://www.google.com/maps/@37.3886198,24.8923531,15z
https://www.postermywall.com/
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