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SUMMARY 

 

 

The essay was accomplished due to my visit to the Archaeological Museum of 

Florina. The decisive factor was the fact that day those day I was lucky to meet the 

archaeologist of the museum whom with the teacher of a high school, who had come 

to visit, actively participated in educational activities. The passion of women and the 

"marriage" of the educational element with the museum were particularly attractive. 

The work essentially refers to the Art forms that are born through the findings of the 

excavations of the area. There will be a tour of the museum rooms. It is notable to say 

that the findings are hundreds and have been divided based on different colored 

rooms. Museum education is important for everyone and my mission for the reader is 

to feel the encouragement to visit museum either alone or as part of an educational 

program. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια παρουσίαση των Τεχνών, πόσο σημαντικές και 

καθοριστικές ήταν για τη ζωή του ανθρώπου από την εποχή που ξεκίνησαν να 

δημιουργούνται οι πολιτισμοί, μέχρι το σήμερα. Προσεγγίσαμε το θέμα μέσα από τα 

ευρήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου στη Φλώρινα. Από τα δείγματα εντοπίζουμε 

πως έχει εξελιχθεί μια κοινωνία, αλλά και πόσο σπουδαία είναι τα ευρήματα για την 

αρχαιολογία και κατ’ επέκταση για το σύνολο της κοινωνίας, με απώτερο στόχο μας 

την εκπαίδευση. Γίνεται ένα πάντρεμα αυτών των επιστημών που στόχο έχουν να 

προσελκύσουν και τον πιο δύσκολο επισκέπτη και ιδιαίτερα τους μαθητές. 

Η εργασία ουσιαστικά είναι χωρισμένη σε τρία μέρη. Στο πρώτο γίνεται μια 

θεωρητική προσέγγιση των Τεχνών και αυτό για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε στη 

συνέχεια τα εκθέματα του μουσείου τα οποία είναι βασισμένα σε κομμάτια της 

Τέχνης. Στο δεύτερο μέρος καταγράψαμε τις πιο βασικές γνώσεις για την μουσειακή 

παιδεία, τις μεθόδους, τον ρόλο των εκπαιδευτικών καθώς και τα προγράμματα που 

διεξάγονται. Τέλος στο τρίτο μέρος παρουσιάσαμε την μουσειακή πορεία του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Φλώρινας καθώς και τα ευρήματα στις προθήκες. 

Η έρευνα είναι καθαρά βιβλιογραφική βασισμένη περισσότερο σε ελληνική 

βιβλιογραφία αλλά και την ξένη. Επιπλέον χρειάστηκε να μιλήσουμε και με τους 

αρχαιολόγους για να μας εξηγήσουν αρκετά σε σχέση με τα αντικείμενα που 

εκτίθενται. 
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1. ΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΕΧΝΗ 

Ο Σαίξπηρ τον 16ο αιώνα είπε πως ο σκοπός της τέχνης είναι να δώσει σχήμα στη 

ζωή. Αν μελετήσει κανείς ενδελεχώς την ουσία της Τέχνη θα καταλήξει στο ότι δεν 

υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι οι καλλιτέχνες (Gombrich,1994). Απλοί άνθρωποι 

που έπιασαν με τα χέρια τους χώμα χρωματιστό και δημιούργησαν τοιχογραφίες που 

μέχρι σήμερα αποτελούν τρομακτικά τεκμήρια για την εξέλιξη της Ιστορίας.  

Πολλοί ορισμοί μπορούν να αποδώσουν ποικιλοτρόπως το νόημα της λέξης τέχνη. 

Κατά γενική ομολογία για να μπορέσει κανείς να παράξει Τέχνη, πρωταρχικός 

παράγοντας είναι το ψυχικό έναυσμα, η έμφυτη καλλιτεχνία που είναι πηγαία και 

αποτυπώνει πολλές φορές είτε τον μύχιο κόσμο του ατόμου είτε συναισθήματα που 

είναι εγκλωβισμένα και δεν βρίσκουν άλλο τρόπο να εξέλθουν. Με τον τρόπο αυτό 

διεγείρονται ο νους και το συναίσθημα. H τέχνη δεν απομυθοποιείται. «Όταν ξύσεις 

ένα αληθινό έργο τέχνης θα τρέξει λίγο αίμα» είπε ο Μυταράς, επιπλέον πως πολλά 

πράγματα μιμούνται την τέχνη και πολλοί μιμούνται τους καλλιτέχνες. Η Τέχνη 

πολλές φορές εντοπίζεται σε χρηστικά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα πήλινα 

αγγεία που χρησιμεύουν ως αποθηκευτικοί χώροι. Η Τέχνη μπορεί να βασιστεί τόσο 

στην εμπειρία όσο και στο ταλέντο γι’ αυτό και αρκετοί αδίκως την συγχέουν με την 

τεχνική. 

Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το ρήμα τίκτω που σημαίνει γεννάω, συνεπώς 

και πιο ελεύθερα δημιουργώ (Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής,1998). Φαίνεται πως 

υπάρχει σημασιολογικό δάνειο από την γαλλική λέξη art. Λαμβάνοντας υπόψη το 

λήμμα ορίζεται ως η ανθρώπινη δραστηριότητα που οδηγεί στην παραγωγή έργων 

αισθητικά άρτιων. Στην αγγλική υπάρχουν δύο λέξεις να ορίσουν την έννοια της 

Τέχνης, art and craft. Η πρώτη από αυτές χρησιμοποιείται για να συνδέσει 

οποιοδήποτε προϊόν με αισθητική αξία ενώ η δεύτερη όλα τα υπόλοιπα. 

Η έννοια της τέχνης είναι ρευστή και δε μπορεί να οριστεί. Συνδέεται μεταξύ άλλων 

με την ουσία, τη λειτουργία και το τέλος της. Στην ιστορική της διαδρομή συναντάται 

μέσα σε ποικίλα συγκείμενα. Μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα το ερώτημα «τι 

είναι τέχνη;» πολλοί προσπάθησαν να την επεξηγήσουν και να την ορίσουν. Αξίζει να 

σημειωθεί πως κατά τον 18ο αιώνα αναδύεται η ιδέα των «καλών τεχνών» (Batteux, 

1746), οι οποίες δεν αποβλέπουν σε κάποια πρακτική ανάγκη, αλλά στην απόλαυση 

του ωραίου, με χαρακτηριστικό τη μίμηση της ωραίας φύσης, ο Baumgarten από την 

άλλη εισάγει τον όρο «αισθητική» (1750) στη φιλοσοφική μελέτη των τεχνών. Η 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7
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τέχνη δεν θεωρείται πια μίμηση, αλλά εξωτερίκευση της ατομικής ιδιοσυγκρασίας. Ο 

ρομαντισμός στα άκρα φτάνει στο art pour l‘ art ,η τέχνη για την τέχνη, ο Γκωτιέ το 

1856 θα δηλώσει: «Πιστεύω στην αυτοδυναμία της τέχνης, η Τέχνη δεν είναι μέσο 

αλλά αυτοσκοπός». O Bourdieu (2002) κατά την εμπειρική του διερεύνηση στηρίζει 

ότι η τέχνη -το γούστο και οι αντιλήψεις γύρω από αυτήν- σχετίζεται με το 

«πολιτισμικό κεφάλαιο» όπου βαραίνουν χαρακτηριστικά όπως η οικονομική τάξη 

του υποκειμένου, επομένως δεν είναι  τόσο «αυτόνομη». 

Μελετώντας το περιεχόμενο και τις απαρχές της θα μπορούσε κανείς να πει ότι 

συνάδει με την θρησκεία. Ο άνθρωπος ξεκίνησε να φτιάχνει αντικείμενα λατρείας 

τοτέμ και ξόανα εξυμνώντας ή παρακαλώντας τους θεούς και τα πνεύματα με 

διάφορες τελετές, εξορκίζει δαίμονες με διάφορα μαγικά ξόρκια. Στην φάση αυτή 

μπερδεύονται τα διάφορα είδη της τέχνης χοροί, τραγούδι, μίμηση, μεταμφίεση που 

λαμβάνουν χώρα ως στοιχεία τέχνης. Πολύ στενά συνδεδεμένη είναι και με τη 

μαγεία, την αρχέγονη τάση του ανθρώπου να χρησιμοποιεί διάφορα ‘‘υπερφυσικά’’ 

μέσα, για να υποτάξει, να εξευμενίσει, να εξορκίσει τα γύρω του ορατά ή αόρατα 

στοιχεία που τον γεμίζουν απορία, τρόμο και δέος. Ενίοτε παρουσιάζεται ως μια 

εκδήλωση της πρακτικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, οι ζωγραφιές ζώων στα 

σπήλαια ήταν προετοιμασία, δυνάμωμα αλλά και οδηγία για το κυνήγι τα 

σχεδιάσματα έδειχναν πού πρέπει να χτυπηθεί το ζώο από τον κυνηγό. Οι χοροί, 

αναπαριστάνουν το μάζεμα της τροφής, το ψάρεμα και καμιά φορά το κυνήγι. 

1.1. Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 

Χωρίς καλλιτέχνη δύσκολα οριοθετείται η τέχνη. Ο Gombrich (1994) είπε πως 

κινδυνεύεις να εξουθενώσεις έναν καλλιτέχνη λέγοντάς του πως εκείνο που έφτιαξε 

δεν είναι Τέχνη, παρόλο που είναι καλό. Η τέχνη έχει τόση υποκειμενικότητα όση και 

ο πρεσβευτής της. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη της ελευθερίας ώστε ο 

καλλιτέχνης να μπορέσει να εκφράσει τα πραγματικά του συναισθήματα και να 

αξιοποιήσει τις δεξιότητές του. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με ενόραση, ευαισθησία, 

ταλέντο και καλλιέργεια ψυχής. Η Τέχνη δεν συμβιβάζεται με τη λογοκρισία, την 

υποταγή σε σκοπιμότητες και προπαγάνδα. Ο καλλιτέχνης λαμβάνει σαν ερέθισμα 

οτιδήποτε μπορεί να τον επηρεάσει, το υλικό που έχει τον βοηθά μέσω της 

ευαισθησίας του να το μορφοποιήσει και να το προβάλλει όπως αυτός το βιώνει. Δεν 



12 
 

είναι λίγες οι φορές που προσπαθεί να προωθήσει το μέλλον και δεν αρκείται στο να 

εκφράσει απλώς την εποχή του. 

Οι άνθρωποι οφείλουν και μπορούν να είναι κοινωνοί στην καλλιτεχνική εμπειρία, 

χωρίς αυτό να σημαίνει πως όλοι πρέπει να γίνουν ζωγράφοι ή μουσικοί. Αυτή η 

έμφυτη ευαισθησία που διαθέτει ο άνθρωπος για καλλιτεχνική δημιουργία, έστω και 

σε περιορισμένο βαθμό, πρέπει να βρίσκει πρόσφορο έδαφος να αναπτύσσεται και 

μέσω της εκπαίδευσης να καρποφορήσει ανυψώνοντας τον άνθρωπο και τον 

πολιτισμό του (Μητσελος,2020). 

Δεν υπάρχει μια συνταγή ώστε να γίνει κάποιος καλλιτέχνης, υπάρχουν όμως κάποια 

δεδομένα που αυτά συνθέτουν την ουσία του καλλιτέχνη. Ανάμεσα στις πρώιμες 

διαλέξεις του Henri Matisse ως καθηγητή τέχνης, διάφορες συνεντεύξεις σε 

δημοσιογράφους, προσωπικά γράμματα στην οικογένεια του και γενικές εμπνεύσεις 

του περί τέχνης, ο Matisse άφησε πίσω του δεκάδες κείμενα που ξεκαθαρίζουν τι 

σημαίνει πραγματικά για εκείνον να είσαι καλλιτέχνης. Ενδεικτικά γράφει η Kim 

Hart (https://www.artsy.net/) : 

• « Μάθε τα βασικά, μετά γίνε εκφραστικός. 

• Φτιάξε τους δικούς σου κανόνες 

• Περιστοίχισε τον εαυτό σου με πράγματα που αγαπάς, θα σε εμπνεύσουν 

• Μην αφήσεις τίποτα να σε εμποδίσει από το να κάνεις τέχνη» 

1.2. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

Η έκφραση του ωραίου ως χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ανθρώπου εκδηλώνεται με 

ποικίλους τρόπους και μορφές, γεννώντας διαφορετικά είδη τέχνης. Τέτοιες είναι η 

λογοτεχνία (ποίηση, πεζογραφία), οι εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, φωτογραφία 

κλπ), οι πλαστικές τέχνες (γλυπτική, χαρακτική κλπ), αρχιτεκτονική, χορός, μουσική, 

θέατρο, κινηματογράφος κλπ. Πέρα από αυτές τις καταξιωμένες τέχνες εμφανίζονται 

στην εποχή μας, κυρίως λόγω των τεχνολογικών μέσων, νέες μορφές καλλιτεχνικής 
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δημιουργίας που διεκδικούν την αναγνώριση και συχνά βρίσκουν απήχηση στη 

νεολαία (διακοσμητική, γκράφιτι, κόμικς, τέχνη του βίντεο κλπ). Ωστόσο 

εφαρμόζεται ένας διαχωρισμός των Τεχνών. Καλές Τέχνες είναι οι Τέχνες που 

υπηρετούν το "ωραίο" (κάλλος) και αποσκοπούν στο να προσφέρουν αισθητική 

απόλαυση, π.χ. η μουσική, η γλυπτική, η ζωγραφική, σε αντίθεση με τις 

εφαρμοσμένες τέχνες που υπηρετούν πρακτικές ανάγκες. 

1.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΧΝΗΣ 

Είναι πολύ ουσιαστική η συμβολή της Τέχνης ως αντιστάθμισμα στην τυποποίηση 

και την ολοκληρωτική κυριαρχία της ψυχρής λογικής της εποχής μας. 

Αναμφισβήτητα επεκτείνει τα όρια της αντίληψης του ανθρώπου. Διευρύνει το πεδίο 

της όρασης του ατόμου, καθώς του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται πτυχές της ζωής που 

σε άλλη περίπτωση δεν θα το έκανε. Εμπλουτίζει τον κόσμο του με εμπειρίες καθώς 

μέσω της Τέχνης αποκαλύπτει τα βιώματα, τις αγωνίες, τα διλήμματα και τους 

προβληματισμούς των ανθρώπων εν γένει. Άλλωστε κάθε είδους προβληματισμός 

ενθαρρύνει τον πνεύμα και ακονίζει τον νου απ τον εφησυχασμό. 

Πολύ σημαντική είναι η καλλιέργεια της ευαισθησίας. Αναπτύσσει τη δεκτικότητα 

του ατόμου και καθιστά το άτομο ικανό να διακρίνει και να βιώνει την ομορφιά που 

υπάρχει γύρω του δίνοντας στη ζωή του ανωτερότητα. Εκτός από την ψυχική 

ανανέωση του ανθρώπου και την ηθική συγκρότησή του καλύπτοντας τις τραγικές 

συνέπειες των παθών του, έχει θεμελιώδη σημασία για τον πολιτισμό. Μέσα από τις 

εκφάνσεις της Τέχνης εκφράζονται οι συλλογικές αγωνίες και οι ανάγκες και 

ευαισθητοποιείται το κοινό απέναντι στα προβλήματα της εποχής. Ανανεώνεται η 

παράδοση και η πολιτιστική κληρονομιά αξιοποιώντας τα δημιουργικά στοιχεία του 

παρελθόντος αποκαλύπτοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και ιστορική συνέχεια ενός 

λαού.(Μήτσελος,2020). 

Είναι γνωστή η ευεργετική επίδραση της Τέχνης στην υγεία και πολλές φορές 

λειτουργούν προληπτικά ενάντια αρκετών ασθενειών βοηθώντας έτσι στην ανάρρωση 

και την ίαση. Οι επιστήμονες προσπαθούν μέσω μετρήσεων να δουν την προσφορά 

της Τέχνης στον άνθρωπο μέσω ορμονών και ουσιών που παράγονται καθώς ακούμε 

μουσική ή ζωγραφίζουμε. Το μόνο σίγουρο είναι πως διάφορες μορφές τέχνης 

συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και του στρες βελτιώνοντας την ευεξία μας. 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82
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1.4. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

Όπως προαναφέρθηκε η τέχνη έχει αρκετές εφαρμογές και εντοπίζεται σε πολλούς 

τομείς. Απ τα προϊστορικά έτη ο άνθρωπος έδειξε την ανάγκη του να δημιουργεί 

χρηστικά και μη, αντικείμενα διακοσμημένα αλλά και όχι. Η τέχνη εντοπίζονταν είτε 

ως αυτοσκοπός είτε σε αντικείμενα καθημερινότητας και εκεί εντοπίζονται τα πρώτα 

ψήγματά της. 

Η αρχαιολογική έρευνα χρησιμοποιεί μια σειρά από έννοιες ώστε να μπορούμε να 

κατατάξουμε το πλήθος των ευρημάτων και να αντλήσουμε πληροφορίες. Μέσα από 

τα αντικείμενα αυτά μπορεί να γίνει πολιτισμική και ιστορική ερμηνεία. Ερευνούμε 

τη λειτουργία και την χρήση του καταλήγοντας πάντα με επιφύλαξη κάπου. Σε 

αρκετά εικαστικά έργα ερευνάται η σημασία του θέματος και της μορφής που 

αναπαρίσταται (Ηolscher,2005). Πολύ σπουδαία είναι η συμβολή της ιστορικής 

ερμηνευτικής όπου απαραίτητα στοιχεία για την ερμηνεία είναι η χρονολογική 

κατάταξη των ευρημάτων, οι γεωγραφικές σφαίρες πολιτισμού και ο συσχετισμός 

τους με όμοια αντικείμενα που μπορούν να δώσουν επιπλέον πληροφορίες. 

Οι τέχνες της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής είναι τέχνες του 

χώρου. Γι αυτό και είναι σημαντικό η προσέγγισή τους να γίνεται μέσα από την 

ανάλυση της στάσης του καλλιτέχνη απέναντι στην οργάνωση του χώρου.(Arnason) 

Πολύ σημαντική για την παρούσα μελέτη είναι η συμβολή της κεραμικής –

αγγειοπλαστική - της γλυπτικής, αρχιτεκτονικής, κοροπλαστικής, ζωγραφικής και 

μεταλλοτεχνίας, όπως ορίζονται στη μελέτη του αρχαιολογικού μουσείου, καθώς και 

όσα θα εκμαιευτούν από την ανάλυση των ευρημάτων που ανήκουν στις εκάστοτε 

κατηγορίες και θα αναλυθούν στις επόμενες ενότητες. 

Αν και τα κεραμικά αγγεία ήταν από τα φθηνότερα προϊόντα των αρχαίων 

χειροτεχνών, η μελέτη τους προσφέρει στους ιστορικούς και στους αρχαιολόγους 

πολύτιμα στοιχεία. Είναι πολυάριθμα και μέσα από τις ανασκαφές μπορούν να 

δώσουν χρονολογήσεις. Στην εικονογραφία τους επίσης εντοπίζονται ψήγματα όλων 

των άλλων τεχνών της Ελλάδας, εικαστικών και λογοτεχνικών. Η γλυπτική είναι πιο 

μεγαλοπρεπής και αληθινά μνημειώδης τέχνη μολονότι είναι πιο περιορισμένη ως 

προς το εύρος και τα μηνύματά της, αποτελώντας μια περισσότερο δημόσια ή αστική 

τέχνη. Τα προϊόντα των υπόλοιπων εικαστικών τεχνών είναι στην πλειονότητα τους 
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είτε υπερβολικά συνηθισμένα (πήλινα ειδώλια) είτε σχεδόν ελιτίστικα (κοσμήματα, 

εγχάρακτες σφραγίδες, περίτεχνα μεταλλουργήματα) (Βoardman,2006). 

2. Η ΦΛΩΡΙΝΑ 

Η περιοχή της Φλώρινας, όπως και η υπόλοιπη Μακεδονία, αποτελεί τμήμα της 

Αιγαιακής επέκτασης των Δειναριδών που οι γεωλόγοι αποκαλούν «οροσειρά» των 

Ελληνίδων. Η διαμόρφωση της οροσειράς αυτής ήταν αποτέλεσμα δραματικών 

γεωλογικών μεταβολών που υπέστη ο σημερινός ηπειρωτικός και νησιωτικός 

ελλαδικός χώρος και που θα συνεχίσει να υφίσταται στο μέλλον. 

 

2.1. ΕΔΑΦΟΜΟΡΦΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ο νομός της Φλώρινας χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό ενός πλούσιου 

γεωμορφολογικού ανάγλυφου και εκτεταμένων σύνθετων υδάτινων εκτάσεων. Τα 

όρη του Βαρνούντα, του Βέρνου, του Τρικλαρίου και το όρος Βόρας, που καλύπτουν 

σε έκταση το μεγαλύτερο μέρος του νομού και ορίζουν το δυτικό και ανατολικό του 

πέρας αντίστοιχα, πλαισιώνουν τις σημαντικές από πολλές απόψεις λεκάνες της 

Φλώρινας, του Αμυνταίου και εν μέρει την υδατολεκάνη των Πρεσπών. Ανάμεσα σε 

αυτούς τους ορεινούς σχηματισμούς βρίσκονται και οι λίμνες Μικρή και Μεγάλη 

Πρέσπα, Βεγορίτιδα, λίμνη Πετρών, Χειμαδίτιδα και η λίμνη Ζάζαρη. Το 

υδρογραφικό δίκτυο συμπληρώνεται από τους ποταμούς Λύγκο και Φλωρινιώτικο, οι 

οποίοι ενισχύονται από τα ρέματα της Καλλινίκης και το Παλαιό και Μεγάλο Ρέμα 

πριν καταλήξουν βορειότερα στον Εριγώνα (Πελαγονία). Άλλα ρέματα και χείμαρροι 

διαβρώνοντας τους ορεινούς όγκους καταλήγουν στις λίμνες των Πρεσπών και του 

Αμυνταίου. 

Στο νομό της Φλώρινας περιλαμβάνονται τρία τμήματα διαμερισμάτων της Άνω 

Μακεδονίας, ένα μεγάλο τμήμα της Λυγκιστίδας, ένα μικρό τμήμα της Ορεστίδας και 

το μεγαλύτερο μέρος της Εορδαίας. Οι αναφορές των αρχαίων πηγών είναι ιδιαίτερα 

φειδωλές για την περιοχή αυτή, η οποία κατοικείται από ελληνικά συγγενικά 

φυλετικά στοιχεία, οργανωμένα ως την ύστερη αρχαιότητα σε έθνη, με αγροτική 

οικονομία, μικρούς οικισμούς και λίγα αστικά κέντρα. 

 



16 
 

2.2. ΠΡΩΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΙΨΑΝΑ 

Τα παλαιότερα αρχαιολογικά λείψανα στον νομό εντοπίστηκαν στην τούμπα 

Αρμενοχωρίου με δύο οικιστικές φάσεις της πρώιμης χαλκοκρατίας (2500-2000πΧ) 

στους πρόποδες του λόφου και λείψανα της μέσης εποχής χαλκού στην κορυφή. Στην 

ύστερη εποχή χαλκού και εποχή Σιδήρου τοποθετείται ο οικισμός του Αγίου 

Παντελεήμονα, ενώ θέσεις της ίδιας εποχής έχουν εντοπιστεί στις Πέτρες, στον Αετό, 

στο Βαρικό, στη Βεγόρα, στο Λιμνοχώρι, στο Φαράγγι και την 

Παλαίστρα.(Τρανταλίδου, 1985). Μεσολαβεί ένα κενό έως τα κλασικά χρόνια που 

οφείλεται στη περιορισμένη μέχρι σήμερα έρευνα. 

Για την κλασική εποχή ιστορικές πηγές (Ηροδοτος, Θ 137,Θουκυδίδης, 4, 124-128) 

μας πληροφορούν ότι γύρω στο μισό του 5ου αιώνα πΧ, οι Λυγκηστές ήταν η 

ισχυρότερη φυλή στην περιοχή. Γύρω στα 450 πΧ  εγκαθίσταται στη Λυγκιστίδα, 

ένας βασιλικός οίκος που καταγόταν από την Κόρινθο, εξόριστος στην Κέρκυρα με 

θεμελιωτή τον Αρραβαίο, εναντίον του οποίου πολέμησαν ο μακεδόνας βασιλιάς 

Περδίκκας και ο σπαρτιάτης Βρασίδας το 423 πΧ. Από τις ίδιες πηγές αντλούμε 

πληροφορίες για την Εορδαία, η οποία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα μετά την διέλευση από 

εκεί της Εγνατίας οδού στον 2ο αιώνα πΧ. Τα διαμερίσματα της Άνω Μακεδονίας 

έγιναν κατά τον Στράβωνα «ξύμμαχα και επηκόοα» έθνη των μακεδόνων βασιλέων, 

αλλά οι σχέσεις τους με την Κάτω Μακεδονία ήταν ανταγωνιστικές ως την εποχή του 

Φιλίππου ΄Β, ο οποίος και τα ενσωμάτωσε στο μακεδονικό κράτος, το 358 πΧ, μετά 

τη νίκη του εναντίον των Ιλλυρίων. Την εποχή εκείνη τμήματα του πληθυσμού της 

Κάτω Μακεδονίας μετοίκησαν στην άνω Μακεδονία, για την καλύτερη προστασία 

των συνόρων του μακεδονικού βασιλείου, την ενοποίηση των φυλετικών ομάδων και 

την συγκρότηση οικιστικών μονάδων. Τμήμα νεκροταφείου κλασικών χρόνων 

εντοπίστηκε στο Φαράγγι, ενώ από τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη 

πληροφορούμαστε την ύπαρξη δύο πόλεων, της Άρνισσας και της Λεβαίας. Μετά τη 

μάχη της Πύδνας το 168πΧ η Άνω Μακεδονία την τέταρτη μερίδα του ρωμαϊκού 

κράτους. Με την μετατροπή σε ρωμαϊκή επαρχία, δόθηκαν ιδιαίτερα προνόμια λόγω 

της ανεκτικής στάσης των κατοίκων απέναντι στους ρωμαίους. Διατηρήθηκαν έτσι η 

επικοινωνία και οι πολιτιστικές επαφές με την Κάτω Μακεδονία, όπως αποδεικνύουν 

οι πολυπληθείς επιγραφές των πρώτων μεταχριστιανικών χρόνων, στο σύνολό τους 

ελληνικές, πράγμα που δείχνει και την πολιτισμική αφομοίωση των ρωμαίων. Μετά 

την κατάλυση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και τον χωρισμό του κράτους σε 
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ανατολικό και δυτικό, ο σημερινός νομός Φλώρινας, παραμένει στο θέμα του 

Ιλλυρικού μέχρι και τα μεταβυζαντινά χρόνια. (Σαμσάρης,1989) 

 

2.3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Τυχαία ευρήματα στην περιοχή μας δίνουν δείγματα υπόνοιας κατοίκησης και 

ύπαρξης από τους προϊστορικούς μέχρι τους βυζαντινούς χρόνους. Η παράδοση 

τμήματος χάλκινης ασπίδας από την περιοχή της Βεγόρας, αποτελεί ενδεικτικό 

στοιχείο μάχης το 294 πΧ με την επιγραφή ‘ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ’. Στη νησίδα 

Αγίου Αχιλλείου εντοπίστηκε επιγραφή ρωμαϊκών χρόνων σύμφωνα με τον 

ανασκαφέα Μουτσόπουλο. Θέσεις ελληνιστικών χρόνων ανασκάφθηκαν τα 

τελευταία χρόνια στον λόφο του Αγίου Παντελεήμονα στη Φλώρινα και στις Πέτρες, 

ενώ αρκετές ενδείξεις υπήρξαν για την ύπαρξη και άλλων οικισμών της εποχής αυτής 

στο Αμμοχώρι, τις Άνω Κλεινές, την Παλαίστρα, τον Παπαγιάννη, την Πρώτη, την 

Τριανταφυλλιά και την Βεγόρα. Σε αρκετές θέσεις διαπιστώνεται διαχρονική 

κατοίκηση από την εποχή του Σιδήρου μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια. Η 

συστηματική έρευνα στη Φλώρινα και τις Πέτρες, σε δύο πολύ καλά οργανωμένους 

οικισμούς, προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την πολεοδομική μορφή και την 

οργάνωση των πόλεων, οι οποίες ως διοικητικές και πολιτικές ενότητες με τη μορφή 

που είναι γνωστή στην Ελλάδα, εμφανίζονται στην περιοχή στα χρόνια του Φιλίππου 

΄Β. Και οι δύο πόλεις είναι χτισμένες σε πλαγιές λόφων, σε κλιμακωτά άνδηρα, καλά 

προσαρμοσμένα στη διαμόρφωση του εδάφους, μια μορφή που είναι γνωστή στη 

Μακεδονία από τα παλαιότερα χρόνια, από τον 6ο αιώνα πΧ, όπως αποδεικνύει η 

ανασκαφή της Αιανής Κοζάνης. Πολλοί είναι οι εντοπισμένοι οικισμοί ρωμαϊκών 

χρόνων στο νομό, στην Αχλάδα, το Εθνικό, την Αγία Παρασκευή, το Αντίγονο, το 

Λιμνοχώρι, το σύγχρονο οικισμό των Πετρών, την αγροτική περιοχή μεταξύ Λακκιάς 

και Βεγόρας. Οι περισσότεροι οικισμοί εντοπίστηκαν με επιφανειακή έρευνα και 

μεμονωμένα ευρήματα από περισυλλογές και παραδόσεις. 

 

Παρακάτω θα γίνει αναφορά για τις ανεσκαμμένες περιοχές, σύμφωνα με στοιχεία 

της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που μας έδωσαν ευρήματα. Πολύ σημαντική είναι η 

προσφορά της τέχνης στο κομμάτι του πολιτισμού. Κάθε μορφή της μας έχει δώσει 

και από ένα λιθαράκι εξέλιξης. Η συνδρομή της είναι καθοριστική και άμεσα 
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συνδεδεμένη με την αρχαιολογία και φυσικά της εξέλιξη του ανθρώπου. Στη 

συνέχεια θα γίνει μια συνολική εκτίμηση για τον νομό της Φλώρινας που μας αφορά 

και την συνδρομή των τεχνών στη μελέτη και αξιολόγηση των ευρημάτων από τις 

ανασκαφές.  

3. ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

Η κεραμική αποτελεί την πρώτη μορφή τέχνης με την οποία καταπιάστηκαν οι 

αρχαιολόγοι προσπαθώντας να αποδομήσουν τα ευρήματα και να εκμαιεύσουν 

στοιχεία του παρελθόντος. Η μορφοποίηση του πηλού, το πρώτο συνθετικό υλικό που 

χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, αποτέλεσε μια από τις θεμελιακές τεχνικές εφαρμογές με 

πολλαπλό χρηστικό προορισμό, όχι μόνο στη νεολιθική εποχή αλλά και στις 

μεταγενέστερες περιόδους. Η εκτεταμένη χρήση και αντοχή του υλικού στο χρόνο 

καθιστούν τα κατάλοιπά του το συνηθέστερο εύρημα για τους αρχαιολόγους. 

Μελετώντας το, μπορούν να καταλήξουν σε συμπεράσματα αναφορικά με τη 

χρονολόγηση, τη σύσταση του πηλού, την τυπολογική εξέλιξη, τη διακόσμηση αλλά 

και την χρηστικότητα των αντικειμένων. Ο πηλός σαν υλικό υπάρχει σε αφθονία στο 

περιβάλλον. Για το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι απαραίτητη η επιλογή του 

κατάλληλου πηλού. Οι προϊστορικοί κεραμείς ήταν επιλεκτικοί στο υλικό αυτό αλλά 

και άριστοι γνώστες των τεχνικών εφαρμογών, από την εξόρυξή του, την επεξεργασία 

του ως την τελική μορφοποίηση και ψήσιμό του. 

Τη διαδικασία εντοπισμού και συγκέντρωσης συγκεκριμένων ειδών πηλού 

ακολουθούσε ο θρυμματισμός των σβόλων αλλά και ο καθαρισμός από τις 

προσμίξεις. Ο εμπλουτισμός του με μη πλαστικές ύλες επέτρεπε την καλύτερη 

επεξεργασία του, το ομοιόμορφο στέγνωμά του, ενώ βελτίωνε τα μηχανικά 

χαρακτηριστικά των αγγείων και τις θερμικές αντοχές και εναλλαγές στα μαγειρικά 

σκεύη. Η ποσότητα και το είδος των προσμίξεων, όπως η άμμος, οι άστριοι, ο 

χαλαζίες και ο ασβεστίτης καθόριζαν το τελικό αποτέλεσμα, που σχετιζόταν άμεσα 

με το χρηστικό προορισμό του αγγείου (Κατσικαρίδης, 2006) 

Στη νεολιθική εποχή και την εποχή του Χαλκού, η κατασκευή αγγείων γινόταν χωρίς 

μηχανική βοήθεια, δηλαδή τον τροχό. Το αγγείο κατασκευαζόταν με συνεχόμενες 

κουλούρες πηλού είτε με πλάκες που με την πίεση των χεριών ενώνονταν και 

διαμόρφωναν το τελικό σχήμα. Στη συνέχεια ενισχυόταν σε σημεία το τοίχωμα με 

πρόσθετο πηλό ή ξύνονταν η επιφάνεια του αγγείου, για να αποκτήσει πιο λεπτά 
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τοιχώματα και λειαίνεται, ώστε να είναι περισσότερο ομοιόμορφη η επιφάνειά του. 

αρκετές φορές η επιφάνεια του αγγείου καλυπτόταν από ένα ιδιαίτερα λεπτό στρώμα 

πηλού, επίχρισμα, που βελτίωνε την αισθητική εικόνα και τη μόνωση του αγγείου. Το 

τελευταίο στάδιο κεραμικής παραγωγής ήταν η μηχανική στίλβωση με κάποιο 

βότσαλο ή οστό. Σκοπός της διαδικασίας αυτής ήταν η μόνωση του αγγείου με το 

κλείσιμο των πόρων του, αλλά και η στιλπνότητα των επιφανειών του. 

Η διακόσμηση, που αποτελεί βασικό κομμάτι μελέτης των αρχαιολόγων, 

επιτυγχάνονταν με τη χρήση βαφών, δηλαδή ιδιαίτερα λεπτόκοκκων πηλών πλούσιων 

σε οξείδια σιδήρου, μαγγανίου κλπ με τη στίλβωση ή με πλαστικές επεμβάσεις, στην 

επιφάνεια του αγγείου. 

Το τελευταίο στάδιο της κεραμικής παραγωγής ήταν το ψήσιμο των αγγείων, που 

απαιτούσε επίσης ιδιαίτερες γνώσεις, κυρίως ως προς τον έλεγχο της ατμόσφαιρας 

της όπτησης (επίτευξη οξειδωτικής-αναγωγικής ατμόσφαιρας) και τις θερμοκρασίες 

οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τους 900 βαθμούς (Κατσικαρίδης, 2006) 

 

3.1. ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΙΩΝ 

Η χρήση των αγγείων των προϊστορικών αγγείων σχετίζεται άμεσα τόσο με το 

μέγεθος, το σχήμα και την ιδιαίτερη μορφολογία τους, όσο και με τη σύσταση και το 

είδος του πηλού αλλά και τις τεχνικές εφαρμογές. 

 

3.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

«Η αρχιτεκτονική είναι μια τέχνη που γεφυρώνει τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις 

επιστήμες», λέει ο Αμερικανός αρχιτέκτονας Steven Holl 

(https://www.greelane.com). Η αρχιτεκτονική αποτελεί κομμάτι της τέχνης και 

συνιστά κλάδο επιστήμης που εφαρμόζεται ευρύτερα στην κατοίκιση και δόμηση του 

χώρου, δίνοντας έμφαση σε ορισμένους τομείς των αναγκών αυτών. Αντικείμενο της 

αρχιτεκτονικής είναι ο σχεδιασμός όλων των κτιστών υποδομών στο περιβάλλον. Και 

αυτό φαίνεται από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Ετυμολογικά, ο όρος προέρχεται από 

το ελληνικό «αρχή» και «τέχνη», «τεκτονική» ορίζεται η κατασκευή, η δημιουργία. 

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Άμστερνταμ για την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική 

Κληρονομιά, εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης (1975),«καθώς τα νέα κτήρια 

https://www.greelane.com/
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του σήμερα θα είναι η κληρονομιά του αύριο, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια 

ώστε να διασφαλιστεί πως η σημερινή αρχιτεκτονική είναι υψηλής ποιότητας». Η 

αρχιτεκτονική είναι η επιστημονική τέχνη της δημιουργίας έκφρασης ιδεών επιπλέον 

είναι ο θρίαμβος της ανθρώπινης φαντασίας πάνω από τα υλικά, τις μεθόδους και 

τους ανθρώπους για να θέσει τον άνθρωπο στην κατοχή της δικής του γης. «Η 

αρχιτεκτονική είναι η μεγάλη αίσθηση του ανθρώπου για τον εαυτό του 

ενσωματωμένος σε έναν δικό του κόσμο» (Wright,1930). 

Οι βασικές επιστημονικές περιοχές είναι οι οπτικές αισθητικές επιστήμες οι οποίες 

του προσφέρουν τη δυνατότητα να θεωρεί τον γύρω κόσμο του, να τον καταλαμβάνει 

και να κατανοεί τη βαθύτερη νομοτέλειά του. Η αντίληψη του κόσμου είναι για τον 

κάθε άνθρωπο διαφορετική. Ωστόσο ο αρχιτέκτονας είναι αυτός που αναγνωρίζει σε 

βάθος και πλάτος αντιληπτικές κατηγορίες, όπως ο χώρος, ο όγκος, ο ρυθμός, το φως, 

το χρώμα κλπ. μια δεύτερη γνωστική περιοχή περιλαμβάνει τις καλούμενες 

ανθρωπιστικές επιστήμες ή επιστήμες του ανθρώπου σύμφωνα με τον Λάββα (2002). 

Εδώ περιέχονται πορίσματα της ιστορίας της τέχνης, της επιστήμης συμπεριφοράς, 

ψυχολογίας, ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας κλπ. Τα πορίσματα αυτά βοηθούν τον 

αρχιτέκτονα να θέτει σωστά το κάθε πρόβλημα και να προχωρά στην άμεση επίλυσή 

του. Τέλος μια τρίτη ομάδα επιστημών περιλαμβάνει τις επιστήμες μαθηματικά, 

φυσιολογία, οικοδομική φυσική, αντοχή υλικών κλπ. Οι προαναφερθείσες περιοχές 

προσφέρουν στην αρχιτεκτονική παιδεία τα βασικά τους πορίσματα. 

Τα πρώτα παραδείγματα στην αρχιτεκτονική ήρθαν στο φως στη Μέση Ανατολή και 

σε άλλα μέρη. Η Ιεριχώ (8000 π.Χ.) έχει να παρουσιάσει το θεωρούμενο πρώτο 

γνωστό έργο αρχιτεκτονικής, οχύρωση και κατοικία, συγκεκριμένα μια επιβλητική 

λίθινη κατασκευή οχυρωματικού κυκλικού πύργου και τείχους και τα ίχνη από την 

κάτοψη του πρώτου γνωστού σπιτιού στην ιστορία. Εκτός από τον λίθο 

χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά, όπως πηλός, ξύλο, καλάμια σε όχθες λιμνών ή 

ποταμών. 

3.3. ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ 

Η ιστορία της μεταλλουργίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ανθρώπου 

και την μετάβασή του από την προϊστορία στην ιστορία. Η νεολιθική εποχή δίνει 

σταδιακά τη θέση της στην περίοδο των μετάλλων, στον χαλκό, στον ορείχαλκο, στον 
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σίδηρο, υλικά που θα χρησιμοποιηθούν σε άπειρες παραλλαγές και μείξεις στις 

επόμενες χιλιετίες μέχρι και σήμερα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ο λίθος, ο 

πηλός και το ξύλο δε συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και κατά συνέπεια και στην αρχιτεκτονική, που μας ενδιαφέρει. Η 

χρήση των μετάλλων σηματοδοτεί μια νέα περίοδο της ζωής του μόνιμα 

εγκατεστημένου πλέον κατοίκου, η οποία χαρακτηρίζεται έντονα από την ανάπτυξη 

του ανταλλακτικού εμπορίου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εμπορικών οδών και 

εμπορικών κέντρων σε μεγάλη, διεθνή κλίμακα και έκταση. Η ανταλλαγή 

εμπορευμάτων και πρώτων υλών σημαίνει επίσης επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών 

και καλλιτεχνικών εμπειριών. Οι εικαστικές τέχνες της περιόδου του Χαλκού και του 

Σιδήρου συνεχίζουν τη γεωμετρική αφαίρεση, τα σχηματοποίηση, τη διακοσμητική 

ποικιλία και τον πλούτο της Νεολιθικής. Η μεταλλουργία, αποτελεί πλέον το νέο 

στοιχείο στη ζωή και την τέχνη. Ο άνθρωπος-γεωργός προχωρά εξελικτικά στη χρήση 

ολοένα και περισσότερων υλικών του περιβάλλοντος και αναπτύσσει νέες τεχνικές, 

που αυξάνουν την πολυπλοκότητα της ζωής και της τέχνης. (Λάββας,2002). 

Η ανακάλυψη και η εκτεταμένη χρήση των μετάλλων έδωσε στον άνθρωπο την 

δυνατότητα να ξεφύγει από την προϊστορική κατάσταση και να δημιουργήσει τον 

σύγχρονο πολιτισμό. Χωρίς την μεταλλουργία, η ανθρώπινη κοινωνία δεν θα ήταν 

αυτή που είναι σήμερα. Η γραφή, οι καλές τέχνες, η τυπογραφία, ο ηλεκτρισμός, οι 

ημιαγωγοί και η σύγχρονη υψηλή τεχνολογία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

συνδέονται κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο με ανακαλύψεις και εξελίξεις στον τομέα 

της μεταλλουργίας. 

3.4. ΕΙΔΩΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ  

Τα πήλινα ή λίθινα ειδώλια, που εντοπίζονται σε όλους σχεδόν τους ψυχρούς 

προϊστορικούς οικισμούς, αναπαριστούν κυρίως τον άνθρωπο αλλά και το έμψυχο ή 

άψυχο περιβάλλον του. Παιχνίδια, φυλακτά ή φορείς μύησης και μαγείας αποτελούν 

τις πιθανές ερμηνείες τους. Από την Τούμπα αλλά για την παραποτάμια θέση του 

οικισμού του Αρμενοχωρίου, προέρχονται δύο τμήματα από πήλινα ανθρωπόμορφα 

ειδώλια. Τμήμα σχηματοποιημένου γυναικείου ειδωλίου με εγχάρακτα τονισμένο το 

ηβικό τρίγωνο βρέθηκε στο τομέα Ι της Τούμπας, στο στρώμα της Πρώιμης Εποχής 

του Χαλκού. Στις νεολιθικές επιχώσεις της παραποτάμιας θέσης ανήκει το κεφάλι και 
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ο λαιμός ειδωλίου με ανάγλυφα και εγχάρακτα χαρακτηριστικά, μάτια, αυτιά και 

κόμμωση. 

3.5. ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

Η σημασία που έχει η γλυπτική και κάθε μορφή πλαστικής, ανεξάρτητης ή 

διακοσμητικής, στην ελληνική τέχνη χρειάζεται διερεύνηση. Είναι φυσικά 

αδιαμφισβήτητη, σύμφωνα με τον Boardman, ένα άγαλμα για να φτάσει από το 

αρχικό του στάδιο, ενός ακατέργαστου ογκόλιθου στο λατομείο μέχρι την τελική, 

κατάλληλη για έκθεση μορφή του, απαιτείται από τον άνθρωπο τουλάχιστον ενός 

έτους εργασία. Οι έλληνες στράφηκαν από τον ευκολοκατέργαστο ασβεστόλιθο στο 

μάρμαρο κατά τον 7ο αιώνα και ήδη στον 5ο αιώνα τα περισσότερα λίθινα έργα τους 

ήταν μαρμάρινα. Τα έργα της μεγάλης πλαστικής πρώιμων πολιτισμών ήταν μερικές 

φορές κατασκευασμένα από σκληρότερα υλικά, από γραφίτη ή πορφυρίτη. 

(Boardman, 1993). Σε λιγότερο από 150 έτη ο Έλληνας γλύπτης, τελειοποίησε την 

τεχνική του κυριαρχία πάνω στο υλικό από το οποίο κατασκευάστηκαν τα 

περισσότερα από τα καλύτερα γλυπτά της εποχής, δηλαδή το μάρμαρο. Η εξέλιξη 

ήταν ραγδαία από το ύφος μέχρι το υλικό κατασκευής. Όγκοι, σχήματα, λεπτομέρειες 

και περιγράμματα αποτελούν στοιχεία για τους μελλοντικούς μελετητές της 

γλυπτικής τέχνης. Το ύφος εξελίχθηκε αργά καθώς βελτιωνόταν η τεχνική και οι 

αλλαγές οδήγησαν σε μια απόδοση πλησιέστερη προς τη ζωή και οτιδήποτε άλλο είχε 

προκύψει σε άλλο πολιτισμό (Boardman, 1993). Ο ρεαλισμός δεν αποτελεί από μόνος 

του κάτι καλό στην τέχνη, όμως οι Έλληνες, από τη στιγμή που ανακάλυψαν πόσα 

περισσότερα μπορούσε να εκφράσει από τις συμβάσεις, τα σύμβολα και τα σχήματα 

του αρχαϊσμού, τον μετέτρεψαν σε αρετή. 

Μέχρι το 500 οποιοσδήποτε ρεαλισμός, ήταν κυριολεκτικά επιφανειακός. Οι μορφές 

απέδιδαν το σύνολο των μερών τους, σχεδιασμένων και τοποθετημένων με κάποια 

ακρίβεια. Γρήγορα ανακαλύφθηκε ότι αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Με τα χρόνια και 

την ενδελεχή παρατήρηση των επαγγελματιών στα έργα τους αντιλήφθηκαν πώς 

κινείται ένα σώμα, πώς φέρει το βάρος του, πώς μια αλλαγή στη στάση του μπορεί να 

επηρεάσει τη θέση των ποδιών, του κορμιού, του κεφαλιού του. Ο πρώτος ρόλος της 

αγαλματοποιίας, ήδη από τη γέννησή της, είναι να κατασκευάζει την εικόνα του θεού, 

το λατρευτικό του άγαλμα. Αυτό κανονικά φυλάσσεται μέσα στο ναό, ο οποίος 

υπάρχει γι αυτόν ακριβώς τον λόγο (Rolley,2006). Τα λατρευτικά αγάλματα, τα οποία 
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έχουν και τη μεγαλύτερη σημασία από θρησκευτική άποψη, είναι εκείνα που μας 

είναι λιγότερο γνωστά, αφού οι άνθρωποι τα έβλεπαν σπανιότερα, ενώ για τους 

Ρωμαίους ήταν λιγότερο εύκολο να τα αρπάξουν απ όσο τα αναθήματα. 

3.6. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Η ζωγραφική υπήρξε ένας από τους πρώτους τρόπους έκφρασης του ανθρώπου, ο 

οποίος προσπάθησε να αποτυπώσει το περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης του 

σχεδιάζοντας στα σπήλαια όπου φιλοξενήθηκαν οι πρώτες ανθρώπινες φυλές. Έχει 

μεγάλη ιστορία και συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη, τη διαμόρφωση και τα στάδια 

πολιτισμού του ανθρώπου. Εντάσσεται στις καλές τέχνες και είναι η τέχνη της 

παραγωγής ή και της αναπαράστασης μίας πραγματικής ή φανταστικής εικόνας με 

την βοήθεια φυσικών ή ηλεκτρονικών μέσων. Όλοι μπορούν να ζωγραφίσουν 

δημιουργώντας σχήματα και χρωματισμούς. τα απαραίτητα εργαλεία είναι το πινέλο, 

η γραφίδα, το μολύβι, το κάρβουνο κλπ. επιπλέον με την εξέλιξη της τεχνολογίας 

μπορεί κανείς να ζωγραφίσει και μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Τα πρώτα σχέδια που εντοπίζονται χρονολογούνται περίπου πριν πολλά χρόνια, 

βρέθηκαν στη Γαλλία, και απεικονίζουν βασικές σκηνές κυνηγιού και ζώων καθώς 

επίσης και την αποτύπωση της καθημερινότητας των ανθρώπων. Δείχνουν μια 

εξελιγμένη τέχνη και πιο συγκεκριμένα εντοπίζεται κατά την παλαιολιθική εποχή, 

που εκτείνεται από το 30.000-12.000 π.Χ. Βρέθηκαν μέσα σε σπήλαια, που ήταν η 

πρώτη ανθρώπινη κατοικία. Ο πρωτόγονος άνθρωπος ασχολιόταν μόνο με το κυνήγι 

για να ζήσει. Έτσι οι πρώτες ζωγραφιές παρίσταναν ζώα και κυνήγια ζώων. Τα ζώα, 

συνήθως συμπλέγματα ζώων, έχουν φυσικότητα και κίνηση. Το χρώμα που κυριαρχεί 

είναι το κόκκινο. Μολονότι η αποτύπωση του ζωγραφικού διακόσμου απαρτίζεται 

από απλούς σχεδιασμούς ακόμα και τώρα αποτελούν άριστα στοιχεία μελέτης από 

ιστορικούς, αρχαιολόγους και σπηλαιολόγους. 

 

Με το πέρασμα των ετών η ζωγραφική έγινε τέχνη, αυτή η τέχνη εξέφραζε όχι μόνο 

την απτή πραγματικότητα αλλά και την εσωτερική κατάσταση του εκάστοτε 

καλλιτέχνη που προσπαθούσε μέσω του σχεδίου να εξωτερικεύσει την δική του 

αντίληψη, το δικό του συναίσθημα και τη μετάφραση του κόσμου που βίωνε. Οι 

τεχνοτροπίες εξελίχθηκαν πλουσιότερες, πιο δυναμικές και εκφραστικές, ακόμα και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B2%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF
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καινοτόμες, αποδομώντας βασικές ψυχοσυναισθηματικές και φυσικές διαστάσεις και 

εγκαθιστώντας νέες έννοιες και απόψεις. Κάθε εποχή είχε το αντίστοιχο καλλιτεχνικό 

της ρεύμα και φυσικά τον αντίστοιχο καλλιτέχνη ο οποίος προχωρούσε ένα βήμα 

παραπέρα βάζοντας τον άνθρωπο και τις πτυχές του όλο και πιο βαθειά στους 

ζωγραφικούς κόλπους (https://artantoniadis.gr). 

Σύμφωνα με την Ντρίζα οι τέχνες είναι ένας τρόπος έκφρασης όλως των φασμάτων 

της ανθρώπινης ύπαρξης, συμπεριλαμβανομένου και της ενεργειακής του υπόστασης. 

Στη ζωγραφική, τα χρώματα, η ένταση των γραμμών, ο τρόπος που το κάθε τι 

εκφράζεται δημιουργούν μία δυναμική που μπορεί να δημιουργήσει γέφυρα ανάμεσα 

στην ψυχή, το νου, την καρδιά και την αύρα, συντελώντας στη θεραπεία και ανάδειξη 

πολλών κομματιών του ανθρώπου. Γι’ αυτό και η ζωγραφική είναι μία από τις πλέον 

διαδεδομένες τέχνες, η οποία συντελεί στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και 

ενεργειακή ενδυνάμωση του ατόμου. Στην μαγική εκείνη στιγμή που το ανθρώπινο 

χέρι χαράζει ένα σχέδιο βγαλμένο μέσα από τα ίδια του τα βάθη, τότε όλη του η 

ύπαρξη δημιουργεί και μιλά. Το κάθε κομμάτι με τον δικό του τρόπο. (Γιονίντα 

Ντρίζα, https://artantoniadis.gr) 

Η αρχαία Ελληνική ζωγραφική ομοιάζει σε σημαντικότητα των τεχνών της 

αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αρχιτεκτονική 

και την γλυπτική, λόγω της σύνδεσής με την κεραμική και την διακόσμηση των 

αγγείων, καθώς επίσης και των γλυπτών.  

Δημιουργός της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής θεωρείται ο Πολύγνωτος, που ίδρυσε 

την Αττική Σχολή. Σπουδαίος συνεχιστής του Πολύγνωτου ήταν ο Αγάθαρχος, που 

ήταν και ο πρώτος σκηνογράφος της αρχαίας τραγωδίας. Σημαντικός επίσης 

ζωγράφος ήταν ο Απολλόδωρος, που εκμεταλλεύτηκε τη φωτοσκίαση για να 

αποδώσει τους όγκους. Ο Απολλόδωρος ήταν πολύ ονομαστός και τράβηξε στην 

Αθήνα πλήθος καλλιτεχνών. Μερικοί, όπως ο Ζεύξις και ο Παράσιος, έγιναν 

διάσημοι μεγαλύτερος όλων ήταν ο Απέλλης. 

 

4. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Έχει προαναφερθεί η επίδραση της Τέχνης στον άνθρωπο, αυτή η έμφυτη ευαισθησία 

του ανθρώπου για την καλλιτεχνική δημιουργία που βρίσκει πρόσφορο έδαφος και 

αναπτύσσεται ανυψώνοντας τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του. Δυστυχώς ο 
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οικονομικός παράγοντας που έχει διεισδύσει σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας δεν άφησε ανεπηρέαστο τον χώρο του πολιτισμού και η 

καλλιτεχνική δημιουργία εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα εμπορεύσιμο προϊόν που 

παρέχεται στο κοινό προς κατανάλωση. Για την βελτίωση της σχέσης του ανθρώπου 

με την ποιοτική τέχνη είναι απαραίτητοι κάποιοι παράγοντες που έτσι θα μειώσουν 

τους κινδύνους εμπορευματοποίησής της. 

• Αναβάθμιση καλλιτεχνικής εκπαίδευσης προωθώντας τη δημιουργικότητα και 

τις ευαισθησίες. 

• Εφοδιασμός του νέου από την οικογένεια με τα απαραίτητα ερεθίσματα 

ενισχύοντας τις αισθητικές αναζητήσεις. 

• Αναζήτηση ποιότητας στην ψυχαγωγία και την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου. 

• Προβολή πολιτιστικής δημιουργίας του λαού από τα ΜΜΕ. 

• Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός από την Πολιτεία και η εξασφάλιση των μέσων 

και των προϋποθέσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη. 

• Η υπευθυνότητα από την πλευρά των καλλιτεχνών και η πρόταξη της 

ποιότητας έναντι της εμπορικότητας. 

4.1. ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Τα μουσεία ανέκαθεν ικανοποιούσαν την ανάγκη επαφής του σήμερα με το χθες. 

Δημιουργούσαν έναν χώρο στον οποίο μπορούσαμε να δούμε αναλυτικά, μέσα από 

δραματοποίηση αρκετές φορές, το πώς έζησαν οι άνθρωποι, τις επιτυχίες τους αλλά 

και την εξέλιξή τους. Μέσα στο μουσείο ο καθένας μπορεί να εξερευνήσει 

προσωπικές του πεποιθήσεις μέσα από δεδομένα του παρελθόντος. Με τον τρόπο 

αυτό δημιουργείται η αίσθηση της διαφορετικότητας και πολιτισμικής 

διαφορετικότητας που απ ότι φαίνεται δεν καθορίζεται από 

σύνορα.(Βαλλιάνος,1992). Πρόκειται για ένα ίδρυμα μόνιμο, μη κερδοσκοπικό στην 

υπηρεσία της κοινωνίας, ανοιχτό στο κοινό. Το μουσείο κάνει έρευνες σχετικές με τα 

υλικά τεκμήρια του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, τα συλλέγει, τα διατηρεί 

και τα κοινοποιεί για μελέτη, παιδεία και ψυχαγωγία. Η ανάγκη για την καταγραφή 

ιστορικών γεγονότων, γραπτών και προφορικών μνημείων ου λόγου και η συλλογή 

αντικειμένων μιας εποχής ή μιας κοινότητας ανθρώπων οδήγησαν στη δημιουργία 

των μουσείων. 
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Στόχος του μουσείου δεν είναι μια απλή έκθεση αντικειμένων αλλά η παρουσίαση 

και η σύνθεση συλλογών αναδεικνύοντάς τα (Γκάζη,2003). Σκοπός του να παρέχει 

την ταυτότητα και τον σχολιασμό των αντικειμένων που αποτελούν τη συλλογή του 

σαν ένα πρώτο βήμα για την κατανόησή τους, να φροντίζει για τη διαφύλαξη και τη 

διατήρησή τους ώστε να καθίσταται δυνατή η συστηματική μελέτη τους αλλά και να 

ενημερώνει τον απλό επισκέπτη και κυρίως τα παιδιά μέσω της παρουσίασής τους. 

Γίνεται μέριμνα και με τα κείμενα που συνοδεύουν εκθέματα και αποτελούν την 

γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ εκθέματος και επισκέπτη, πάντα στα πλαίσια 

εκπαιδευτικής και επικοινωνιακής πολιτικής του μουσείου.(Γκάζη, 2003) Σε κάθε 

περίπτωση υποστηρίζεται ο κοινωνικός παράγοντας επίσκεψης. (Falk&Dierking, 

2000). 

4.2. TΟ ΚΤΙΡΙΟ 

Το κτίριο πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο προκειμένου να στεγάσει μια 

συλλογή ή ένα μουσείο. Να υπάρχουν αντισεισμικές προδιαγραφές και να αντέχει το 

βάρος μεγάλου αριθμού επισκεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο, να διαθέτει σύστημα 

πυρασφάλειας, αντικλοπής και κλιματισμού, θερμομόνωση και ηχομόνωση 

(Χατζητάκη Καψωμένου,1978). 

Στον βασικό κορμό του μουσείο περιλαμβάνονται οι εκθεσιακοί χώροι, οι αποθήκες, 

οι χώροι διοίκησης, οι τουαλέτες, οι χώροι ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, τα 

εργαστήρια και τα πωλητήρια. 

4.3. ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Μια έκθεση είναι ανάλογη με τον όγκο του μουσείου. Η γεωγραφική θέση του 

μουσείου καθορίζει εν μέρει το είδος της έκθεσης ή των εκθέσεων που θα στηθούν. 

Μια έκθεση μπορεί να είναι γενική, ειδική, μόνιμη, περιοδική ή κινητή. Για τον 

σχεδιασμό της έκθεσης σημαντικές είναι η τεχνική, η επιστημονική και αισθητική 

πλευρά. Η έκθεση πρέπει να θυμίζει ένα πλούσια εικονογραφημένο βιβλίο, να 

περιλαμβάνει κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια και φυσικά τα εκθέματα. Όταν γίνει 

επιλογή του θέματος οργανώνεται μια έρευνα πάνω στο θέμα. Ακολουθεί ένας 

σχεδιασμός, ιδανικά από αρχιτέκτονα-διακοσμητή, σε συνεργασία με το προσωπικό 

του μουσείου. Το μουσείο έχει την υποχρέωση να ανυψώνει την αισθητική των 

επισκεπτών ( Χατζητάκη Καψωμένου,1978). 
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Για τα μουσειακά δεδομένα το πιο βασικό έργο είναι η αποθήκευση και η φροντίδα 

των ευρημάτων του. Ένα μουσείο χωρίς οργανωμένες αποθήκες, χωρίς δηλαδή 

οργανωμένες επιστημονικές συλλογές, αφενός καταδικάζει τα αντικείμενα σε αργό 

θάνατο και αφετέρου προσφέρει αρνητικές υπηρεσίες στην επιστήμη και τον τόπο. Ο 

όρος δηλαδή περιλαμβάνει την οργάνωση των συλλογών, ένα έργο εξαντλητικό και 

όχι ιδιαίτερα ελκυστικό (Johnson). 

5. ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο ρόλος των μουσείων σήμερα, ανεξάρτητα από το είδος ή το μέγεθός τους, 

σχετίζεται με την πρόσβαση στη γνώση και την παροχή δυνατοτήτων για τη 

δημιουργία της, τη διατήρηση και διάδοση βασικών αξιών προς όφελος της 

κοινωνίας, τη μη τυπική και δια βίου μάθηση (Vuillaume,2015). Σε αυτό το πλαίσιο 

σήμερα και με την τεκμηριωμένη, τόσο από πλευράς θεωριών μάθησης όσο και 

επικοινωνίας, κυρίαρχη θέση του επισκέπτη, η μάθηση στα μουσεία αντιμετωπίζεται 

σε ένα κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο και οι επιμέρους μουσειακές λειτουργίες 

(συλλογή, διατήρηση, έρευνα, έκθεση) αποτελούν τη βάση για την παιδαγωγική 

αξιοποίησή του. 

 

Η Μουσειακή Εκπαίδευση είναι ένας καινούργιος θεσμός ο οποίος στοχεύει να 

ενισχύσει την εκπαίδευση. Ημερομηνία ορόσημο για την μουσειακή εκπαίδευση 

αποτελεί το τέλος του 18ου με αρχές 19ου αιώνα όπου είχαμε το μετασχηματισμό των 

μουσείων από ιδιωτικά ιδρύματα σε εθνικά ιδρύματα. Αυτά ανήκουν στο έθνος, 

προστατεύουν την εθνική κληρονομιά του κάθε πολιτισμού και κατ' επέκταση 

καλλιεργεί την εθνική μνήμη των ανθρώπων. Από τα μέσα του 20ου αιώνα 

δημιουργήθηκαν νέα πλαίσια για τα μουσεία. Τα σύγχρονα πλέον μουσεία αρχίζουν 

να θεωρούνται χώροι καλλιέργειας της εθνικής παιδείας, χώρος μάθησης και 

απόκτησης γνώσεων με βασικό σκοπό την ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό τους. 

Για τη διερεύνηση των σχέσεων μουσείου-σχολείου και της αξιοποίησης του 

μουσείου ως εξωσχολικού χώρου μάθησης, κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση των 

παραγόντων, οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την έννοια της μάθησης στο μουσείο, 

αλλά και διαφέρουν ριζικά από τις εκπαιδευτικές συνθήκες και πρακτικές στο 

σχολείο. Αφετηρία για τη διερεύνηση αυτή αποτελούν: 
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• Τα μουσειακά αντικείμενα και οι δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησής τους, 

καθώς και οι μουσειακοί χώροι, όπου αντικείμενα και ερμηνευτικό υλικό 

διαμορφώνουν περιβάλλοντα μάθησης και επικοινωνίας. 

• Ο χαρακτήρας του μουσείου ως χώρου επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, 

που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στον ελεύθερο χρόνο των επισκεπτών –όχι των 

μαθητών– με εκπαιδευτικές διαδικασίες μη-τυπικής εκπαίδευσης. 

 

Η εκπαιδευτική σημασία των αντικειμένων είναι αυτή που χαρακτηρίζει τη μάθηση 

στο μουσείο και την αντιδιαστέλλει με τη σχολική, βασίζεται στη συνολικότητα της 

εμπειρίας με τη συμμετοχή των αισθήσεων και στην αξιοποίησή τους ως περιεχόμενα 

της αντίληψης, ως σημεία της γνώσης και ως εργαλεία έκφρασης (Beck,1994). 

Ειδικότερα για τα μουσειακά αντικείμενα διακρίνονται τέσσερις εκπαιδευτικές αξίες 

που είναι σκόπιμο να αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική τους επεξεργασία: 

• Υλικότητα: η υλική διάσταση των αντικειμένων μπορεί να υποστηρίξει διαδικασίες 

μάθησης μέσα από την προσωπική εμπειρία και την αντίληψη των αισθήσεων. 

Συνδέεται με την εποπτεία, την άμεση θέαση που στηρίζει την αντίληψη, συνδυάζεται 

με συλλογισμούς, δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις και προσφέρει δημιουργικά 

ερεθίσματα που στηρίζουν τη μνήμη. 

• Αυθεντικότητα: τα μουσειακά αντικείμενα είναι τα αυθεντικά αντικείμενα που έχουν 

διασωθεί από το παρελθόν. 

• Ευρύτητα: τα μουσειακά αντικείμενα χαρακτηρίζονται από ευρύτητα σε ό,τι αφορά 

τα διαφορετικά είδη πληροφοριών και αφηγήσεων που συνδέονται με αυτά. 

• Αισθητική: Η αισθητική αξία των μουσειακών αντικειμένων σχετίζεται τόσο με την 

ίδια την υπόσταση των τρισδιάστατων αντικειμένων. 

Σε μια εποχή που η μουσειολογία δεν έχει αποκρυσταλλωθεί, ως επιστημονικό πεδίο, 

τα πάντα ερευνώνται, εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις επιταγές της εποχής, 

αναπροσαρμόζονται ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση των πολιτισμικών μονάδων 

γενικότερα και ειδικότερα των μουσείων. Υπάρχουν αρκετοί τύποι μουσείων 

εξυπηρετώντας διαφορετικό σκοπό κάθε φορά και παρουσιάζοντας διαφορετικά 

δεδομένα και ιστορικά στοιχεία. Απαιτείται ισχυρή βιβλιογραφία αλλά και δεξιότητες 

ταξινόμησης υλικού. Όπως αναφέρει και ο Stanfield «ο εντοπισμός των άρθρων σε 

ιδιαίτερα θέματα μουσειολογίας μπορεί να είναι μια κουραστική και χρονοβόρα 

διαδικασία». 
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Ο βασικός ρόλος του μουσείου είναι η συλλογή, η συντήρηση, η μελέτη και η έκθεση 

ευρημάτων με ιστορική σημασία. Αποτελεί πολύ ισχυρό εργαλείο μελέτης αλλά 

εξυπηρετεί και την ψυχαγωγία μας. Προσφέρει επικοινωνία, διάλογο μεταξύ 

πολιτισμικών κόσμων και σίγουρα είναι ένας χώρος συνάντησης εμπειριών. Αποτελεί 

δυνατό εργαλείο για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα και συμπληρωματικό κομμάτι 

κατανόησης ιστορίας, μιας και έρχονται σε άμεση επαφή οι μαθητές με όσα 

διδάσκονται. 

Βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων μουσείων είναι η επικοινωνιακή πολιτική 

που αποσκοπεί στη μετάδοση πληροφοριών, μηνυμάτων και εμπειριών με σαφή 

αποτελέσματα και ευχάριστο τρόπο. Το μουσείο πλέον συνδέεται με προσδοκίες 

εκπαιδευτικά και παίζει ενεργό ρόλο στην αγωγή και εκπαίδευση του πληθυσμού όχι 

μόνο των μαθητών. Σε κάθε ηλικιακή βαθμίδα στόχος είναι η προσέλκυση κοινού. 

Με την επαφή αυτή αναπτύσσεται η κριτική ικανότητα και οι πληροφορίες του 

παρελθόντος αναζωπυρώνονται στο σήμερα. Είναι πολύ ευεργετική η συνδρομή των 

μαθητών καθώς το μάθημα γίνεται διαδραστικό και ο μαθητής δεν έχει μοναδικό 

άγχος τον βαθμό. Ενισχύεται η διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς προβάλλονται ο 

πλούτος και η διαφορετικότητα και άλλων πολιτισμών. Είναι πολύ βοηθητική η 

συνεισφορά των μουσείων στις δραστηριότητες εντός και εκτός μουσειακών χώρων. 

Γίνονται διαλέξεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και δραματοποίηση.  

Επειδή βρίσκεται θεωρητικά αλλά κυρίως πρακτικά σε αρχικό στάδιο η μουσειακή 

εκπαίδευση, είναι δύσκολο να γίνει σωστή διαχείριση και συγκερασμός σχολικής 

γνώσης και επαφής με έκθεμα. Απαιτείται πολύ καλή μελέτη των εκθεμάτων, των 

μουσειακών χώρων αλλά κυρίως να είναι κανείς εξοικειωμένος με διδακτικές 

μεθόδους και αρχές παιδαγωγικής. 

5.1. ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ο προσανατολισμός των μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων σε ζητήματα που αφορούν 

την συμπερίληψη διαφορετικών ομάδων κοινού, ειδικότερα περιθωριακών ή που 

βρίσκονται υπό απειλή αποκλεισμού από τα πολιτισμικά αγαθά, καθώς και σε θέματα 

που αφορούν την πολυπολιτισμική και διαπολιτισμική διάσταση της μουσειακής 

εκπαίδευσης, αποτελεί τα τελευταία χρόνια κυρίαρχη τάση στη διεθνή 

μουσειοπαιδαγωγική συζήτηση και στην υλοποίηση αντίστοιχων πρότυπων δράσεων 
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σε μουσεία, καθώς και έξω από αυτά, σε ευρύτερους χώρους πολιτισμικής αναφοράς. 

Ειδικότερα στη χώρα μας, εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί φορείς όλο και περισσότερο 

εμφανίζονται να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε αυτήν την κατεύθυνση, λόγω 

και των νέων απαιτητικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από το έντονο και 

ιδιαίτερα κρίσιμο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. 

5.2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Σύμφωνα με τα περισσότερα άρθρα του τεύχους, οι σχέσεις μουσείου-σχολείου, αν 

και μακροχρόνιες στη μουσειοπαιδαγωγική πρακτική, αναδεικνύονται και σήμερα 

επίκαιρες, καθώς ο σύγχρονος σχετικός προβληματισμός φωτίζει διάφορες 

σημαντικές, αν και ορισμένες φορές, υπολανθάνουσες προεκτάσεις τους. Η ανάπτυξη 

δράσεων με έμφαση στον εμπλουτισμό των μαθησιακών εμπειριών των μαθητών με 

διαφοροποιημένες μεθόδους και θεματικές εμφανίζεται να κυριαρχεί στη συζήτηση, 

ενώ, παράλληλα, επισημαίνεται η σημαντική συνεισφορά της αξιοποίησης νέου 

τύπου εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων –εκπαιδευτικών υλικών, παιχνιδιών, 

ψηφιακών μέσων– που στοχεύουν στην απόκτηση μιας ουσιαστικής, ελκυστικής, 

απολαυστικής και πρωτότυπης εμπειρίας. 

Συνολικά, ο προβληματισμός ως προς τις σχέσεις μουσείου-σχολείου επισημαίνει τη 

σημασία της αξιοποίησης των μουσείων και άλλων ευρύτερων χώρων πολιτισμικής 

αναφοράς όχι μόνον για τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση των σχολικών γνώσεων 

αλλά και για την προώθηση των δημιουργικών δυνατοτήτων των μαθητών, καθώς και 

για την κοινωνικοποίηση και την ψυχολογική υποστήριξή τους. Ένας βασικός σκοπός 

και στόχος σύγχρονων τύπων εκπαίδευσης στο μουσείο – αλλά και στο σχολείο – δεν 

μπορεί παρά να είναι η εισαγωγή των μαθητών – με τους καλύτερους δυνατούς 

όρους, τόσο για τα ίδια τα άτομα όσο και για την κοινωνία συνολικά - στην 

πολυσημία και πολύπλευρη αξία των υλικών και άυλων στοιχείων του πολιτισμού, 

καθώς και στον κοινωνικό διάλογο και τη γόνιμη συνύπαρξη με τους «άλλους» 

(Νικονάνου,2004). 

 

5.3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Επιπλέον, κυρίαρχη φαίνεται να είναι η τάση προς ενίσχυση του ενεργητικού ρόλου 

των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση μουσείων και ευρύτερων χώρων πολιτισμικής 
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αναφοράς, ανοίγοντας, έτσι, έναν νέο κύκλο συζήτησης ως προς τις σχέσεις 

μουσείου-σχολείου. Μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον σχεδιασμό, την 

υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για φοιτητές, 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, καθώς και για επιμορφωτικά προγράμματα για εν 

ενεργεία εκπαιδευτικούς που εστιάζουν στη βιωματική εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με την αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και στην 

ενδυνάμωσή τους ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων 

σε μουσεία. Τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά αυτά προγράμματα έμμεσα 

επισημαίνουν: 

 

 α. Την σημασία εκπαιδευτικών διαδικασιών που αναπτύσσονται στον χρόνο, 

υπερβαίνοντας τον συνήθη σύντομο και αποσπασματικό χαρακτήρα αντίστοιχων 

«παραδοσιακών» προγραμμάτων, και  

 

β. Την αναγκαιότητα κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν 

να συνδέουν δημιουργικά χώρους πολιτισμικής αναφοράς με τα σχολικά μαθήματά 

τους, αλλά και να τους αξιοποιούν για ευρύτερους εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς, 

κοινωνικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. 

 

Η σημασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης βιωματικών εργαστηρίων με διάρκεια 

στον χρόνο υπογραμμίζεται και από εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσονται 

με τη συνεργασία μουσείων και σχολικών ομάδων με σκοπό την εις βάθος 

επεξεργασία ενός θέματος σε μουσειακό περιβάλλον (Καλεσοπούλου,2014) καθώς 

και από εκπαιδευτικές δράσεις που φέρνουν σε επαφή διαφορετικές κοινωνικές 

ομάδες με την επεξεργασία ενός κοινού θέματος, όπως ο βιωμένος τόπος, με μέσο 

την εικαστική έκφραση. (Νάκου,2004). 

Ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου το προσωπικό των μουσείων συνεχώς μειώνεται, 

τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες γίνονται όλο και περισσότερο απαραίτητες. Σε αυτό το 

πλαίσιο κεντρικό ρόλο παίζουν και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων 

που μπορούν και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες κινητοποιώντας εκπαιδευτικούς, 

καλλιτέχνες και στελέχη μουσείων για την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων σε 

μουσεία. 
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5.4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Εκτός από τις επιτόπιες επισκέψεις στους μουσειακούς χώρους η συνδρομή του 

διαδικτύου είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη ειδικά όταν χρησιμοποιείται όπως θα έπρεπε με 

ασφάλεια. Λειτουργεί δικτυακός κόμβος στον οποίο ο απομακρυσμένος επισκέπτης 

εκτός από τις διαθέσιμες συλλογές μπορεί μέσω της εφαρμογής να πλοηγηθεί στις 

περιοχές που τον ενδιαφέρουν. Αρκετά από τα μουσεία στην Ελλάδα και 

περισσότερα στο εξωτερικό, διαθέτουν ιστοσελίδες μέσω των οποίων παρέχεται 

εκτός από την πλοήγηση αλλά και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι 

δράσεις είναι αρκετά αξιόλογες όπως για παράδειγμα αυτές που υλοποιούνται από το 

μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα (https://cycladic.gr/). Μέσω μιας ψηφιακής 

πλατφόρμας ο συμμετέχων αντλεί πληροφορίες και γνώσεις που μπορούν να τον 

μυήσουν στο σύμπαν της Ιστορίας και της Τέχνης. Η σωστή διαχείριση του 

διαδικτύου στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθιστά τη μάθηση μια ελκυστική 

δραστηριότητα αναζήτησης, σε αντίθεση με την μονοτονία της παραδοσιακής 

διδασκαλίας. Γίνεται προσομοίωση φαινομένων, εικονική αναπαράσταση γεγονότων, 

μνημείων, ευρημάτων κλπ. 

Σε μια εποχή που κατακλύζεται από νεοεισαχθέντα τεχνολογικά μέσα, η συνδρομή 

αυτών στην ψηφιακή περιήγηση μουσείων αποτελεί έναν προάγγελο μιας νέας 

μάθησης πιο ενδιαφέρουσας για το νέο κοινό στα μουσεία και σίγουρα αποτελεί μια 

καινοτομία σε έναν τόσο δύσκολο κλάδο προσέλκυσης κοινού. 

5.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

Οι εκπαιδευτικές θεωρίες μάς βοηθούν να κατανοήσουμε συνολικά τον τρόπο με τον 

οποίο οργανώνεται και εφαρμόζεται η εκπαιδευτική λειτουργία  ενός σύγχρονου 

μουσείου. Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασίζεται στις 

εκπαιδευτικές θεωρίες, οι οποίες ταξινομούνται βάσει: 

 

 α. Των θεωριών γνώσης (επιστημολογίες) και 

 β. Των θεωριών μάθησης στις οποίες στηρίζονται. 

 

Εμπεριέχουν δηλαδή τόσο μια προσέγγιση για το πώς αντιμετωπίζουν τη γνώση όσο 

και για το πώς αντιμετωπίζεται η μάθηση. Στο πεδίο των μουσείων, η εφαρμογή τους 

παράγει τα είδη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατ’ επέκταση χαρακτηρίζει 
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και την «παιδαγωγική ταυτότητα» του κάθε μουσείου. Ωστόσο, στον μουσειακό χώρο 

και ειδικότερα στη δημιουργία των εκθέσεων υπάρχουν πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα σε όλες τις προσεγγίσεις, έτσι ώστε είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν 

μαθησιακά όλοι οι επισκέπτες. Ο Hein έχει διακρίνει σε τέσσερις διαφορετικούς 

τύπους μουσείων και εκθέσεων τη διάκριση των εκπαιδευτικών θεωριών, ως εξής: 

 

• Διδακτικό (ή συστηματικό) μουσείο (Systematic Museum) 

• Συμπεριφορικό μουσείο (ή κανονικό μουσείο) (Orderly Museum) 

• Ανακαλυπτικό μουσείο (Discovery Museum) 

• Κονστρουκτιβιστικό (ή εποικοδομητικό) μουσείο (Constructivist Museum) 

 

Αν και η διάκριση είναι ξεκάθαρη, στην πράξη, εντός του μουσειακού χώρου 

μπορούμε να διακρίνουμε συνήθως μια σύνθεση στοιχείων από τις παραπάνω 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. (Νικονάνου,2010). 

5.6. ΜΕΘΟΔΟΙ 

Έχει γίνει αξιόλογη δουλειά από μουσειολόγους μελετώντας τις μεθόδους και τους 

τρόπους προσέλκυσης κοινού. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται σε μουσειοπαιδαγωγικές 

δραστηριότητες εστιάζουν ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στην μάθηση, την ψυχαγωγία, τη συμμετοχή, την 

εμπειρία, την προσωπική έκφραση και την δημιουργία. Σύγχρονες θεωρητικές 

προσεγγίσεις δίνουν έμφαση στις ατομικές ιδιαιτερότητες του επισκέπτη αναφορικά 

με τους τρόπους αντίληψης της πραγματικότητας και τα νοήματα που αυτός 

διαμορφώνει, όπως κονστρουκτιβισμός (Hein,1998), πολλαπλές νοημοσύνες 

(Gardner,1993), αλλά και αναφορικά με την έννοια της εμπειρίας (Falk & Dierking 

2012) και της ενεργής συμμετοχής (Simon 2010,Gesser et al. 2012), οδηγώντας σε 

έναν συνεχιζόμενο εμπλουτισμό των μεθόδων που εφαρμόζονται στη 

μουσειοπαιδαγωγική πράξη. Σύμφωνα με τους Dreykorn και Wagner, η 

μουσειοπαιδαγωγική έχει εφαρμόσει μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μεθόδων που 

περιλαμβάνουν την προφορική έκφραση, τη γραφή, τη μουσική, τον χορό, τον 

πειραματισμό, την έρευνα, τον αναστοχασμό, τη μίμηση, τη δημιουργία συνειρμών 

και διασυνδέσεων, τη σύγκριση, την ερμηνεία και την έκφραση κρίσεων, ενώ 

παράλληλα, καθώς πρόκειται για μουσειακούς χώρους με αυθεντικά εκθέματα, 
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βαρύτητα δίνεται στην ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων, της όρασης, της 

όσφρησης, της ακοής, της αφής και της γεύσης (2007: 159). Τα παραπάνω 

υποστηρίζονται και από τη διευρυμένη διάσταση της μουσειακής μάθησης, που δεν 

περιορίζεται στην απόκτηση γνώσεων και κατανόησης, αλλά επεκτείνεται σε θέματα 

ψυχαγωγίας, έμπνευσης, δημιουργικότητας, ανάπτυξης δεξιοτήτων, απόψεων και 

αξιών, με στόχο την ατομική και κοινωνική δραστηριοποίηση και εξέλιξη (Hooper-

Greenhill 2007). 

Στόχος των εκπαιδευτικών αυτών διαδικασιών είναι η διευκόλυνση της διανοητικής 

και συναισθηματικής πρόσβασης των επισκεπτών στις εκθεσιακές θεματικές μέσα 

από την παρότρυνση για ανακάλυψη των νοημάτων που ενυπάρχουν στα μουσειακά 

εκθέματα και στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου, μέσα από τη δημιουργία 

συσχετισμών ανάμεσα στα εκθέματα και τη ζωή τους, την έκφραση προσωπικών 

ερμηνειών, την προώθηση της δημιουργίας και της έμπνευσης. Η 

μουσειοπαιδαγωγική ως «συνήγορος» των επισκεπτών (Hooper-Greenhill,1994a: 

190) δημιουργεί γέφυρες μεταξύ του μουσείου και του κοινού (Heiligenmann,1986: 

125), μεσολαβεί μεταξύ ιδεών και ανθρώπων, μεταξύ της επιστήμης και του κοινού, 

μεταξύ της μουσειακής πραγματικότητας και της πραγματικότητας των επισκεπτών 

(Rese,1995). Οι δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας λειτουργούν, επομένως, ως ένα 

επιπλέον επίπεδο ερμηνείας του μουσειακού περιβάλλοντος, αυτό της «ζωντανής 

ερμηνείας». Διαμορφώνουν παιδαγωγικές καταστάσεις σε μουσειακούς χώρους και 

παράλληλα λειτουργούν επικουρικά ή ακόμη και διορθωτικά στην επικοινωνιακή 

ποιότητα των εκθέσεων και των άλλων συνοδευτικών ερμηνευτικών μέσων. 

 

Ο μουσειακός χώρος, ως βασικό περιβάλλον εφαρμογής των μουσειοπαιδαγωγικών 

μεθόδων, περιλαμβάνει το σύνολο των εκθεμάτων και των ερμηνευτικών 

συστημάτων μιας έκθεσης, την οργάνωσή τους και τους τρόπους παρουσίασης των 

εκθεσιακών περιεχομένων στο σύνολο τους. Η ίδια η έκθεση, η ατμόσφαιρα που 

αποπνέει, συνιστά ένα μη ορατό μορφωτικό πλαίσιο και επιτρέπει διαδικασίες 

μάθησης αισθητικές, ενσώματες και επιτελεστικές (Byung Jun Yi,2013), προκαλεί 

εντυπώσεις, συναισθήματα, κινητοποιεί την περιέργεια (Lewalter,2009) και θέτει 

προϋποθέσεις – δυνατότητες και περιορισμούς για την εφαρμογή της 

μουσειοπαιδαγωγικής μεθοδολογίας. Μουσειακοί χώροι και αντικείμενα επιδρούν 

στις αισθήσεις και στην ενσώματη εμπειρία (Popov-Schlosser,2013) και καθορίζουν 

τον χαρακτήρα της «συνάντησης» του επισκέπτη με το μουσειακό αντικείμενο που 
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προκαλεί με διαφορετικούς τρόπους τις αισθήσεις και αποτυπώνεται στη μνήμη. Μία 

μέθοδος μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη όταν κερδίζει το ενδιαφέρον του επισκέπτη 

για τα αντικείμενα, τους προκαλεί προσωπικά ερωτήματα, τους κινητοποιεί για την 

εύρεση απαντήσεων, δηλαδή προωθεί την ίδια την ενασχόληση με τα μουσειακά 

αντικείμενα (Dreykorn & Wagner,2007). Ακόμη παραπέρα όμως σημαντικό είναι να 

παρέχει κίνητρα για περαιτέρω μάθηση, ικανοποίηση από την αλλαγή απόψεων και 

ανάπτυξη νέων ενδιαφερόντων (Lewalter,2009) δυνατότητες για ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας, για έμπνευση και ψυχαγωγία. 

5.7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι υλικές-αισθητικές δραστηριότητες συνήθως εντάσσονται ως τελικό στάδιο ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι επισκέπτες αφού προσεγγίσουν μουσειακά 

εκθέματα, προχωρούν από τη θέαση και τη συμμετοχική προσέγγιση σε μεταφορά 

της εμπειρίας αυτής σε προσωπική δημιουργική έκφραση. Σύντομες τέτοιες 

διαδικασίες μπορούν, ωστόσο, να εμπλουτίζουν τη ροή και άλλων δραστηριοτήτων. 

Για παράδειγμα, κατά την προσέγγιση εκθεμάτων σε μια «συζήτηση» μπορεί να 

ζητηθεί από τους επισκέπτες να σχεδιάσουν ένα αντικείμενο επί τόπου. 

Οι χώροι όπου πραγματοποιούνται αυτές οι δραστηριότητες είναι, ως επί το πλείστον, 

ειδικοί χώροι, συνήθως με χαρακτηριστικά εργαστηρίου, καθώς απαραίτητη είναι η 

χρήση ποικίλων υλικών και τεχνικών, η οποία απαιτεί ειδικές συνθήκες και δεν 

ταυτίζεται με τις προδιαγραφές προστασίας των αυθεντικών αντικειμένων που 

ισχύουν για τις μουσειακές εκθέσεις. Υλικές, αισθητικές δραστηριότητες σε μουσεία 

αρχαιολογικά, ιστορίας και πολιτισμού στοχεύουν συχνά στην προσέγγιση τεχνικών 

του παρελθόντος, π.χ. πηλοπλαστική, κατασκευές, μαγειρική και δραστηριότητες 

πειραματικής αρχαιολογίας. Αντίστοιχα σε εθνογραφικά μουσεία προσανατολίζονται 

σε καλλιτεχνικές πρακτικές απομακρυσμένων χωρικά ή/και χρονικά πολιτισμών. 

 Αυτό που δεν πρέπει να παραμελείται είναι η διπλή διδακτική διάσταση αυτών των 

δραστηριοτήτων. Προσφέρουν ευκαιρίες, αφορμές και ερεθίσματα για την 

προσωπική δημιουργική έκφραση και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην κατανόηση των 

εκθεμάτων, διαφορετικών πραγματικοτήτων μέσα από άλλες διόδους 

(Rottmann,1998) λειτουργίες με στόχο να προσφέρουν στους επισκέπτες δυνατότητες 

βιωματικής προσέγγισής τους. Συγκεκριμένα, οι λειτουργίες της συλλογής, της 

έρευνας και τεκμηρίωσης, της προστασίας και διατήρησης, της οργάνωσης, 
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παρουσίασης και επικοινωνίας του μουσειακού υλικού θεωρούνται ιδιαιτέρως 

σημαντικές γιατί όπως υποστηρίζει η Hooper-Greenhill (1987) δεν είναι συνήθως 

γνωστές στο κοινό, ενώ παράλληλα συνιστούν ένα σημαντικό δυναμικό για να 

προσελκύσουν επισκέπτες και να αυξήσουν τη θετική αντιμετώπισή τους απέναντι 

στον μουσειακό οργανισμό. Οι μουσειακές λειτουργίες είναι διαδικασίες 

μεταχείρισης των αντικειμένων από τους ανθρώπους, οι οποίες εμπίπτουν στο 

γενικότερο πλαίσιο της μουσειοποίησης, με κύρια χαρακτηριστικά τη διαφοροποίηση 

των συμφραζομένων που συνδέονται με τα αντικείμενα ή την απώλειά τους, και την 

δημιουργία νέων συμφραζομένων (Sturm,1990). Πρόκειται για προσπάθειες να 

συμμετέχουν οι επισκέπτες σε αυτές τις δραστηριότητες στο πλαίσιο οργανωμένων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με στόχο όχι μόνον τη γνωριμία με συγκεκριμένα 

μουσειακά εκθέματα και θεματικές, αλλά και τη γνωριμία με τη λειτουργία του 

μουσειακού οργανισμού στο σύνολο της και την έννοια του μουσειοποιημένου 

περιβάλλοντος γενικότερα. Η εξοικείωση, επομένως, με τις διαδικασίες 

μουσειοποίησης ξεπερνά τα στενά όρια ενός μουσείου, αγκαλιάζοντας ένα ευρύτερο 

πολιτισμικό περιβάλλον, όπου διαμορφώνονται κατασκευασμένες πραγματικότητες, 

αποκαλύπτει την εσωτερική λογική της μουσειοποίησης, ευαισθητοποιεί το κοινό για 

τέτοιες διαδικασίες και παρέχει δυνατότητες εναλλακτικών ερμηνειών με έμφαση 

στις υποκειμενικές σημασίες και στα κίνητρα δημιουργίας της μουσειακής 

πραγματικότητας. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσομοιάζουν τις μουσειακές λειτουργίες 

θέτουν μία εκπαιδευτική αποστολή στη μουσειοπαιδαγωγική, να παρέχει στο κοινό 

βοηθήματα προσανατολισμού σε κατασκευασμένες πραγματικότητες 

(Zacharias,1992), κατοχυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο έναν ιδιαίτερο και αυτόνομο 

παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο των μουσείων απέναντι σε άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. Επιπλέον, σημαντική θεωρείται η παιδαγωγική αξιοποίηση αυτών των 

δραστηριοτήτων, καθώς είναι ανθρώπινες δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με 

καθημερινές πρακτικές και επομένως προσφέρουν δυνατότητες εμπειρίας της 

πραγματικότητας μέσα από την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. Για αυτόν ακριβώς τον 

λόγο ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα διαφορετικών ομάδων κοινού και 

συμβάλλουν σε διαδικασίες κοινωνικοποίησης παιδιών και εφήβων (Weschenfelder 

& Zacharias,1992). Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στη βιωματική 

προσέγγιση των μουσειακών λειτουργιών απευθύνονται σε όλες τις ομάδες κοινού, 

παιδιά, έφηβους, ενήλικες, οικογένειες, ειδικές ομάδες κλπ. Εκθέσεις με τη 
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συμμετοχή του κοινού οργανώνονται και για την παρουσίαση δικών τους έργων που 

έχουν προκύψει από μουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότητες. 

Η εκπαιδευτική ενασχόληση με τις μουσειακές λειτουργίες μπορεί να αξιοποιηθεί για 

την ενεργή συμμετοχή επισκεπτών στη οργάνωση και παρουσίαση εκθέσεων. Με 

αυτόν τον τρόπο το μουσείο μπορεί να κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον 

εκδημοκρατισμό του, παρέχοντας στο κοινό τη δυνατότητα όχι μόνον παθητικής 

κατανάλωσης του ήδη «έτοιμου» υλικού που παρέχει το μουσείο-αυθεντία, αλλά 

ενεργής συμμετοχής στη δημιουργία του και στη διαμόρφωση της μνήμης (Simon 

2010, Gesser et al. 2012). 

5.8. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Σε αυτήν τη γενική κατηγορία εμπίπτουν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τα μουσεία, γνωστά και ως εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Είναι η πιο διαδεδομένη επικοινωνιακή πρακτική ανάμεσα στους δύο 

φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Εκπαιδευτικά προγράμματα αναφέρονται 

στις μόνιμες εκθέσεις των μουσείων, ενώ προγράμματα υλοποιούνται και με αφορμή 

περιοδικές εκθέσεις ή άλλες επετειακές αφορμές. Σε μουσεία που δίνουν βαρύτητα 

στην ανάπτυξη στενών σχέσεων με τις σχολικές ομάδες και αναπτύσσουν μια 

διευρυμένη εκπαιδευτική πολιτική, γίνεται προσπάθεια να συμπεριληφθούν παροχές 

για όλες τις διαφορετικές σχολικές τάξεις. 

Τα ελληνικά μουσεία προσφέρουν εδώ και δύο δεκαετίες εκπαιδευτικά προγράμματα 

με αυτήν τη μορφή, στις περισσότερες περιπτώσεις για τις μόνιμες συλλογές τους και 

σπανιότερα για περιοδικές εκθέσεις ή επετειακούς εορτασμούς. Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για σχολικές ομάδες θεωρούνται λίγο πολύ πλέον απαραίτητα για κάθε 

ελληνικό μουσείο, ανάλογα βέβαια πάντα με τις οικονομικές του δυνατότητες και την 

ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτής της μορφής 

ταυτίζονται σε τέτοιο βαθμό με την εκπαιδευτική πολιτική των ελληνικών μουσείων, 

που αντίστοιχα ονομάζονται και τα αρμόδια τμήματα στα μουσεία, δηλαδή Τμήμα 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 

Σε ό,τι αφορά τα θέματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αυτά μπορεί να 

αναφέρονται σε μια γενική εικόνα της μουσειακής συλλογής, συνήθως σε μικρά 

μουσεία ή σε μουσεία που έχουν μόνο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση 

που προσφέρονται περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα, αναπτύσσονται πιο 
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εξειδικευμένα θέματα είτε με βάση ενδιαφέροντα συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων 

είτε με βάση θεματικές που προκύπτουν από τις επιμέρους ενότητες των εκθεσιακών 

συλλογών. 

 Είναι δύσκολο να αποσαφηνιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος για σχολικές τάξεις; Γενικά ο όρος εκπαιδευτικά προγράμματα 

χρησιμοποιείται στην ελληνική πραγματικότητα για να περιγράψει οργανωμένες 

εκπαιδευτικές διαδικασίες που στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού, ως επί το 

πλείστον σχολικές ομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται 

επεξεργασία επιλεγμένων μουσειακών αντικειμένων και εκθεσιακών θεματικών με 

συγκεκριμένες μεθόδους και μορφές εργασίας και επικοινωνίας. Ο σχεδιασμός τους, 

καθώς καλείται να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητικού κοινού, για το 

οποίο δεν είναι σχεδιασμένες οι μουσειακές εκθέσεις, απαιτεί συχνά την παραγωγή 

εποπτικού υλικού, όπως κατόψεις, φωτογραφίες, σχέδια, σκίτσα, το οποίο 

συμπληρώνει το ερμηνευτικό υλικό της έκθεσης και άλλου συνοδευτικού 

εκπαιδευτικού υλικού, όπως φύλλα/υλικό δραστηριοτήτων, ώστε να διευκολυνθεί η 

διανοητική και συναισθηματική προσέγγιση του μουσειακού χώρου από τις εκάστοτε 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, αλλά και να μπορέσουν να εφαρμοστούν 

συγκεκριμένες μουσειοπαιδαγωγικές μέθοδοι, όπως π.χ. η εξερεύνηση. 

Οι εκπαιδευτικές αυτές δραστηριότητες διεξάγονται από το ειδικευμένο προσωπικό 

των μουσείων, εμψυχωτές, αρχαιολόγους και μουσειοπαιδαγωγούς. 

Διαφοροποιούνται από τις απλές ξεναγήσεις περιηγήσεις, καθώς αναπτύσσονται σε 

διαφορετικά στάδια και αξιοποιούν περισσότερες μεθόδους προσέγγισης. Σε μια 

προσπάθεια γενίκευσης των σταδίων που ακολουθούνται συνήθως στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, διακρίνονται τα παρακάτω (Νικονάνου,2010): 

 

Α. Εμψύχωση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και ενημέρωση για το μουσείο και 

τη θεματική του εκπαιδευτικού προγράμματος, συνήθως με την εφαρμογή της 

μεθόδου της αφήγησης ή της μαιευτικής. Το στάδιο αυτό μπορεί να λαμβάνει χώρα 

στη μουσειακή έκθεση ή σε χώρο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και συχνά 

υποστηρίζεται από τη χρήση εποπτικού και άλλου εκπαιδευτικού υλικού. 

Β. Προσέγγιση εκθεμάτων και ερμηνευτικού υλικού μέσα στην έκθεση. Στο στάδιο 

αυτό μπορεί να εφαρμόζεται η μέθοδος της αφήγησης, της μαιευτικής ή της 

αποκαλυπτικής μεθόδου, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, δηλαδή την 

ξενάγηση, τη συζήτηση ή την εξερεύνηση. Συχνά μάλιστα η προσέγγιση των 
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εκθεμάτων μπορεί να χωρίζεται σε δύο επιμέρους στάδια, το ένα με συζήτηση και το 

επόμενο με την εξερεύνηση. Στην περίπτωση της εξερεύνησης χρησιμοποιούνται 

φύλλα/υλικό δραστηριοτήτων και εφαρμόζεται συνήθως η ομαδική εργασία. 

Γ. Εφαρμογή βιωματικών μεθόδων προσέγγισης των θεματικών του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή σε υλικές-εικαστικές, μουσικές, 

θεατρικές δραστηριότητες κ.ο.κ. 

 

Έχει γίνει αρκετά μεγάλη μελέτη γι αυτόν τον νεοεισαχθέντα κλάδο της 

Παιδαγωγικής, σε συνεργασία με την επιστήμη της αρχαιολογίας, και είναι πολύ 

δύσκολο να επεκταθούμε σε όλες τις παραμέτρους και τις θέσεις που πρέπει να 

καλύψουμε τεκμηριώνοντας άρτια το ζήτημα. Ανακεφαλαιώνοντας η 

μουσειοπαιδαγωγική αποτελεί τόσο ένα ερευνητικό πεδίο όσο και μια καινοτόμο 

εκπαιδευτική πρακτική. Αποτελεί το μεθοδολογικό πλαίσιο για την υπηρεσία 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο του μουσείου (Desvallees & Mairesse 

2014: 51). Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για «μια εφαρμοσμένη παιδαγωγική με χώρο 

δράσης το μουσείο» (Νικονάνου,2010), χωρίς ωστόσο να περιορίζεται στην αγωγή 

των παιδιών, αλλά αφορά σε όλες τις κατηγορίες των μουσειακών επισκεπτών. Η 

μουσειοπαιδαγωγική εξετάζει «τις παιδαγωγικές και μουσειολογικές αρχές και τους 

όρους που διέπουν την πολιτιστική και εκπαιδευτική πολιτική των μουσείων και 

καθορίζουν το πλαίσιο για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στο να καλλιεργούνται τα άτομα και 

οι κοινωνικές ομάδες, ανεξάρτητα από προέλευση, ικανότητες και ηλικία, δεξιότητες 

για πολύπλευρη δημιουργική αξιοποίηση του υλικού πολιτισμού γενικά και των 

μουσείων ειδικότερα» (Νάκου,2001). Πρόκειται για το διεπιστημονικό πεδίο μελέτης 

στο οποίο εμπεριέχονται τάσεις της σύγχρονης Παιδαγωγικής που αφορούν στη μη 

τυπική εκπαίδευση, τις μουσειολογικές θεωρητικές προσεγγίσεις και τις θεωρίες του 

υλικού πολιτισμού, καθώς επίσης και θεωρίες επικοινωνίας και μάρκετινγκ 

(Νικονάνου,2010). 

6. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Η έκθεση στο αρχαιολογικό μουσείο Φλώρινας, εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 1999, 

(Λιλιμπάκη,1998) εντασσόμενο σε πρόγραμμα της ΙΖ’ ΕΠΚΑ με σκοπό την 

βελτίωση και την αναμόρφωση εκθεσιακών χώρων, σε συνδυασμό με τον ευπρεπισμό 
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των αρχαιολογικών χώρων. Όπως συμβαίνει σε κάθε οργάνωση μιας έκθεσης, ένα 

από τα πολύ βασικά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν είναι η κτιριακή 

υποδομή, ο τρόπος έκθεσης ετεροειδών ευρημάτων και η επιλογή του είδους και της 

μορφής πληροφόρησης. 

Σύμφωνα με στοιχεία από το προσωπικό του μουσείου, το κτίριο ξεκίνησε να χτίζεται 

το 1964 και φιλοξένησε συλλογές από παραδόσεις αρχαίων αντικειμένων που 

φυλάσσονταν μέχρι τότε σε κατάστημα της αγοράς (Πέτσας,1965). Το 1970 

ολοκληρώθηκαν οι αίθουσες του ισογείου, ενώ το 1990 και 1991 ολοκληρώθηκαν ο 

πάνω όροφος με τα ευρήματα από τις ελληνιστικές πόλεις που άρχισαν να 

ανασκάπτονται την δεκαετία του ’80, ο Άγιος Παντελεήμων και οι Πέτρες 

Αμυνταίου. 

Από την εποχή της ανέγερσής του το κτίριο αντιμετώπιζε σοβαρά κατασκευαστικά 

προβλήματα με διαρροή όμβριων υδάτων στη στέγη, ελαττωματική κεντρική 

θέρμανση κλπ. αυτό είχε σαν επακόλουθο συνεχείς κτιριακές βελτιώσεις σε πολλούς 

χώρους. 

6.1. Η ΕΚΘΕΣΗ 

Η νέα έκθεση του ισογείου (Λιλιμπάκη,1998) θέλει τον επισκέπτη κοινωνό και όχι 

απλό θεατή, στο έργο του αρχαιολόγου. Εντοπίζεται μια έντονη εκπαιδευτική 

διάσταση που αναπτύσσεται σε τέσσερις αίθουσες χρωματισμένες σε τρία 

διαφορετικά χρώματα που αντιστοιχούν σε βασικές θεματικές ενότητες. Στον πάνω 

όροφο τα εκθέματα αφορούν την μεγάλη κεντρική αίθουσα της ελληνιστικής πόλης 

και της πόλης των Πετρών, καθώς και μια αίθουσα αφιερωμένη στα βυζαντινά 

μνημεία των Πρεσπών. 

6.1.1. ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Στην πρώτη ενότητα που αναπτύσσεται αριστερά της εισόδου και όπου κυριαρχούν οι 

αποχρώσεις του καστανού με κίτρινο, ο επισκέπτης ενημερώνεται για την ιστορία της 

εποχής στην περιοχή (εικόνα1). Οι πληροφορίες είναι παρμένες από έρευνες που 

έγιναν στην ευρύτερη περιοχή, περισυλλογές, ανασκαφές που έγιναν από 

αρχαιολόγους και μελέτες των τελευταίων ετών (Λιλιμπάκη,1998). Το βασικό θέμα 

αυτής της ενότητας είναι το περιβάλλον και οι δραστηριότητες του ανθρώπου στην 
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προϊστορική εποχή. Ο επισκέπτης μέσα από τους ενημερωτικούς πίνακες, με κείμενο 

και φωτογραφικό υλικό, αντλεί πληροφορίες για τη γεωμορφολογική εξέλιξη, τη 

μορφολογία του εδάφους, την χλωρίδα, την πανίδα, τις συνήθειες των ανθρώπων της 

εποχής αλλά και τις ήδη σε μας γνωστές αρχαιολογικές θέσεις. Τα στοιχεία είναι 

παρμένα από τους εκθεσιακούς χώρους καθώς και όλες οι πληροφορίες που 

στελεχώνουν τις προθήκες. 

6.1.2.ΤΡΟΦΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα πολλά στοιχεία που προέκυψαν από την μελέτη του υλικού, μας βοηθούν να 

κατανοήσουμε πέρα από τις διατροφικές συνήθειες, τη δομή της οικονομίας και τις 

προτεραιότητες των παραμέτρων της. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και 

συμπληρωματικά το κυνήγι και η αλιεία είναι οι τομείς παν στους οποίους στήριξε 

την επιβίωση του ο κάτοικος της Τούμπας του Αρμενοχωρίου κατά το τέλος της 

Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. 

6.1.3. ΓΕΩΡΓΙΑ 

Τα πλούσια εδάφη στα νότια και ανατολικά, η σταθερή ροή του Φλωρινιώτικου 

ποταμού αμέσως νότια, αλλά και οι αυξημένες βροχοπτώσεις στην περιοχή μαζί με τη 

βελτίωση των καλλιεργητικών μεθόδων με τη χρήση του αρότρου, ήταν οι 

σημαντικοί παράγοντες πάνω στους οποίους μπορούσε να βασιστεί ο γεωργός - 

κάτοικος του προϊστορικού οικισμού του Αρμενοχωρίου, ώστε να έχει μια αυξημένη 

και κατά το δυνατόν ασφαλή ετήσια παραγωγή. Η μεγάλη ποσότητα των δειγμάτων 

χώματος που συνελέγη από το στρώμα καταστροφής της κατοικίας και η επεξεργασία 

τους με τη μέθοδο του, οδήγησαν στη συγκέντρωση σημαντικών ποσοτήτων 

απανθρακωμένων σπόρων και καρπών, κατά την προκαταρτική διερεύνηση των 

αρχαιοβοτανικών καταλοίπων αναγνωρίστηκαν τα εξής είδη, μονόκοκκο σιτάρι, 

πιθανόν δίκοκκο σιτάρι, φακή, ρόδι και βελανίδια. Από αυτά μόνο τα σιτηρά 

κυριαρχούν στα δείγματα και αυτά με τη μορφή καθαρού σπόρου, χωρίς ωστόσο 

προς το παρόν να διευκρινιστούν οι αναλογίες ανάμεσα στα είδη σιταριού. Επειδή οι 

ποσότητες σπόρων που διασώθηκαν δεν είναι αντιπροσωπευτικές για το σύνολο των 

αποθηκευμένων σιτηρών και καρπών, είναι δύσκολη η εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων για την ποικιλία των διατροφικών συνηθειών και τον υπολογισμό 

της αναλογίας των ειδών όπως και της μέγιστης δυνατής αποθήκευσης τους. 



42 
 

6.1.4. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Σημαντικός αριθμός οστών συγκεντρώθηκε από το στρώμα καταστροφής της 

κατοικίας (τομή ΙΙΙ/ΙΙΙ), παρά την απώλεια σημαντικών δεδομένων από τα σχετικά 

πρόσφατα ταφικά ορύγματα. Τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης του υλικού, παρά 

το μη αντιπροσωπευτικό του δείγμα, δίνει σημαντικά στοιχεία τόσο για τα είδη των 

ζώων και τις αναλογίες τους, όσο και για τους σκοπούς εκμετάλλευσης τους. Από τα 

οστά ή τμήματα οστών που συνελέγησαν μόνο το 18% είναι αξιολογήσιμο και αφορά 

στην ταύτιση του είδους και τον προσδιορισμό του ανατομικού μέρους τους. 

Συνολικά διαπιστώθηκαν 4 είδη εξημερωμένων ζώων: αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι 

και σκύλοι. Από την ανατομική και κατά ηλικία διαβάθμιση των διαφόρων οστών 

υπολογίστηκε ο μέγιστος αριθμός των ζώων. Συγκεκριμένα προέκυψαν 4 βοοειδή, 8 

αιγοπρόβατα, 2 χοίροι και 1 σκύλος. Αναλύοντας τα δεδομένα προκύπτει το 

συμπέρασμα, ότι η σημαντική αυτή παράμετρος της οικονομίας, βασίστηκε κυρίως 

στην εκτροφή και εκμετάλλευση αιγοπροβάτων, αλλά και βοοειδών και λιγότερο 

χοίρων. Η διαπίστωση ότι η μεγάλη πλειονότητα των οστών των αιγοπροβάτων 

ανήκει σε ενήλικα ζώα, μαρτυρεί μια οικονομία παραγωγής κρέατος και μαλλιού. 

6.1.5. ΚΥΝΗΓΙ 

Η περιορισμένη παρουσία οστών άγριων ζώων αποδεικνύει τη συμπληρωματική 

συμβολή τους δύο διαιτολόγιο των κατοικιών του Αρμενοχωρίου. Τα λιγοστά 

δείγματα των καταλοίπων τους, που αποτελούνται από μια φάλαγγα ελαφοειδούς και 

δύο τμήματα από κέρατα ενηλίκου αρσενικού ελαφιού διαμορφωμένα σε εργαλεία, 

δεν αντανακλούν ούτε την πραγματική αναλογία τους στο σύνολο των οστών, ούτε 

και την ποικιλία της άγριας πανίδας στην περιοχή. Ο άγριος ταύρος, το 

αγριογούρουνο, η αγριόγιδα, ο λαγός αλλά και τα πτηνά όπως η χήνα και η πάπια 

πρέπει να είχαν ξεχωριστή θέση στις επιλεκτικές διατροφικές συνήθειες των 

ευκαιριακών κυνηγών της προϊστορικής εγκατάστασης. Η μελλοντική έρευνα στη 

θέση πιθανόν να επιβεβαιώσει την παρουσία των ειδών αυτών ανάμεσα στα λείψανα 

των οστών, αλλά και να διερευνήσει την γκάμα των θηρευτικών προτιμήσεων τους. 

6.1.6. ΑΛΙΕΙΑ 

 Η άμεση γειτνίαση της θέσης με τον ποταμό στα νότια και η ύπαρξη εκτεταμένων 

βάλτων στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, παρείχε στους κατοίκους το πλεονέκτημα 
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της συμπλήρωσης του διαιτολογίου με ψάρια και μάλιστα ευμεγέθη, όπως 

διαπιστώνεται από τους σκορπισμένους σπονδύλους τους στον εξωτερικό χώρο της 

κατοικία (τομή ΙΙΙ/ΙΙΙ).Αν και δεν έχουν αναγνωριστεί τα είδη στα οποία ανήκαν τα 

οστά, πολύ πιθανόν τα έλη, οι περιορισμένες λίμνες και τα ποτάμια της περιοχής να 

φιλοξενούσαν πολλά είδη ψαριών ανάμεσα στα οποία και το χέλι, το γριβάδι, ο 

γουλιανός, η βρυγοβελονίτσα κ.λ.π. 

6.1.7. ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα παρουσιάζεται μέσα από τα ευρήματα της ανασκαφής 

της τούμπας του Αρμενοχωρίου. Η εγκατάσταση στην τούμπα ξεκίνησε την πρώιμη 

εποχή του Χαλκού, 2100-2050 πΧ. Τα πλούσια ευρήματα μας βοηθούν να 

κατανοήσουμε την οικιστικής τεχνική, την λειτουργία των χώρων ενός σπιτιού, 

διατροφικές συνήθειες αλλά και τα πάντα για τα υλικά την οικοτεχνίας. Οργανικά 

δομικά στοιχεία όπως πάσσαλοι, δοκάρια κλαδιά κλπ δίνουν εξαιρετικές πληροφορίες 

μέσα από τα αποτυπώματά τους στον πηλό των τοίχων. Με παρόμοιο τρόπο 

παρέχονται πληροφορίες για την κεραμική,( εικόνα 3 ) που καταλαμβάνουν τον χώρο 

τριών προθηκών, έχουμε αρκετά αγγεία, την κατανομή τους στον χώρο, τον τρόπο 

κατασκευής και τη χρηστική τους λειτουργία. Η οικοτεχνία παρουσιάζεται με τα 

λίθινα και τα οστέινα εργαλεία καθώς και τα υφαντικά βάρη. 

Τα απολιθωμένα οστά ενός ελέφαντα τύπου elephas palaeoloxodon (500000-200000 

πΧ) διαδεδομένο είδος στη Μακεδονία, που βρέθηκαν σε εργασίες αμμοληψίας στην 

περιοχή του Αμυνταίου εκτίθενται σε χαμηλή προθήκη στο κέντρο της αίθουσας.( 

εικόνα 2 ). 

Οι πληροφορίες που αντλούμε από την μελέτη του υλικού, μας επιτρέπουν να δούμε 

ενδελεχώς στοιχεία για την κατοίκηση γενικότερα της περιοχής, αλλά και την 

σημαντικότητα της κεραμικής που μέσα από αυτή ένα πολύ βασικό κομμάτι της 

τέχνης ξεδιπλώνεται. 

6.1.8. ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

Λόγω περιορισμένου ανασκαφικού χώρου στην κορυφή της τούμπας αλλά και της 

σημαντικής καταστροφής του ορίζοντα κατοίκησης της τελευταίας φάσης της 

Πρώιμης Εποχής του Χαλκού από τις σύγχρονες ταφές, είναι δύσκολη προς το παρόν 
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η αποκατάσταση της γενικής εικόνας του οικισμού. Τα δεδομένα που προέκυψαν από 

τη συνολική μελέτη των ευρημάτων, μας επιτρέπουν ωστόσο να οριοθετήσουμε τους 

χώρους που αποκαλύφθηκαν, να διαπιστώσουμε τη λειτουργία τους και να 

κατανοήσουμε την κατασκευαστική τεχνική και τα υλικά δόμησης των κατοικιών. 

6.1.9. ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 Ο χώρος Ι οριζόταν στην τομή ΙΙ (τομέας Ι) από το βόρειο και ανατολικό τοίχο του, 

οι οποίοι καταστράφηκαν στο μεγαλύτερο μέρος από τα σύγχρονα ταφικά ορύγματα. 

Ο αποθηκευτικός προορισμός του φάνηκε από την πυκνή παρουσία μεγάλων κυρίως 

αγγείων μερικά από τα οποία περιείχαν απανθρακωμένους σπόρους (μονόκοκκο και 

δίκοκκο σιτάρι) και βελανίδια. Τα υπόλοιπα αγγεία σχετίζονται μάλλον με την 

αποθήκευση μικρότερων ποσοτήτων και ποικίλων ειδών επεξεργασμένων ή μη 

προϊόντων, στερεών ή υγρών ή ήταν σκεύη προετοιμασίας της τροφής. 

6.1.10. ΤΟΙΧΟΔΟΜΙΑ 

Η κατοικία ως χώρος διαμονής, διαβίωσης και άσκησης σειράς οικοτεχνικών 

δραστηριοτήτων σε επίπεδο οικογένειας, ή ευρύτερης ομάδας, οργανωνόταν στο 

χώρο και αποκτούσε τέτοια μορφολογία, ώστε να χαρακτηρίζεται από δομική 

σταθερότητα, αντοχή υλικών, λειτουργικότητα των χώρων αλλά και ασφάλεια. Η 

καταστροφική πυρκαγιά που αποτέφρωση την κατοικία του τέλους της Πρώιμης 

Εποχής του Χαλκού στην Τούμπα, αποτύπωσε στις μάζες του πηλού των τοίχων 

πλήθος λεπτομερειών από τα οργανικά δομικά στοιχεία τους και βοήθησε στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων που σχετίζονται με πολλές από τις παραπάνω παραμέτρους. 

6.1.11. ΣΤΕΓΑΣΗ 

 Αυτούσια στοιχεία για την οργάνωση της στέγασης των κατοικιών είναι δύσκολο να 

συγκεντρωθούν, εξαιτίας του εύφλεκτου υλικού τους και κατά συνέπεια της πλήρους 

καταστροφής τους. Η ανάπτυξη της στέγης σε δίκλινης σχήμα, συμπεραίνεται κυρίως 

από την ύπαρξη και διάταξη των εσωτερικών κεντρικών πασσάλων. Οι χιονοπτώσεις 

και οι αυξημένες βροχοπτώσεις στην περιοχή ανάγκαζε πιθανόν τους κατοίκους του 

προϊστορικού οικισμού να αυξήσουν την κλίση της, ώστε να απομακρύνεται 

ευκολότερα η βροχή και να αποφεύγεται η επικίνδυνη επιβάρυνση της στέγης με 

χιόνι. Ο βασικός σκελετός της οργανώνονταν πάνω στον κεντρικό οριζόντιο άξονα 
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στήριξης. Κάθετα σε αυτόν θα υπήρχαν κατά διαστήματα δοκάρια διαμέτρου 10-15 

εκ, των οποίων το μήκος θα εξείχε 0,50-1,00μ του εξωτερικού τοίχου για 

περισσότερη προστασία. Μικρότερης διαμέτρου επίσης, καλύπτοντας σε όλη την 

επιφάνεια της στέγης. Ανάλογα με την πυκνότητα τους τοποθετούνταν ενδιάμεσα 

λιγότερα ή περισσότερα κλαδιά ή λεπτότερα δοκάρια. Ακολουθούσε η επικάλυψη της 

επιφάνειας με επίμηκες δεσμίδες σίκαλης, οι οποίες τοποθετούνταν πυκνά και 

προσδένονταν στο σκελετό κατά τη φορά της κλίσης της στέγης. Παχιές στρώσεις 

από βούρλα τοποθετούνταν κατά επάλληλες ζώνες στην πάνω επιφάνεια της σίκαλης. 

6.1.12. ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ 

Η κεραμική το κύριο διαγνωστικό χαρακτηριστικό κάθε εποχής, αποτελεί και στο 

Αρμενοχώρι όπως και σε όλους τους προϊστορικούς οικισμούς, το συνηθέστερο 

εύρημα. Η πρωϊμότερη φάση κατοίκησης της θέσης (Μέση Νεολιθική Περίοδος 

5800-5300 π.Χ) απέδωσε λεπτή και χονδροειδή κεραμική με πηλό ποικιλιών 

διαβαθμίσεων στην ποιότητα, αλλά και στο χώμα, Το επίχρισμα, η βαφή δηλαδή των 

αγγείων, όπου υπάρχει είναι κυρίως μονόχρωμο σε τόνους ερυθρούς και καστανούς. 

Η διακόσμηση στην επιφάνεια των αγγείων είναι σπάνια. Η μόνη γραπτή κατηγορία 

αποτελείται από γεωμετρικά μοτίβα (τρίγωνα) σε κρέμα επιφάνεια ( red on cream). Η 

πλαστική διακόσμηση περιορίζεται στην γνωστή για την περίοδο κατηγορία 

«barbotine». Η κεραμική της Νεότερης Νεολιθικής (5300-4800π.Χ) διαφοροποιείται 

από την προηγούμενη περίοδο με την εμφάνιση νέων τυπολογικών και 

διακοσμητικών χαρακτηριστικών. Οι μονόχρωμες κατηγορίες αυξάνονται με την 

συχνή παρουσία των μελανών και τεφρών τόνων, ενώ εμφανίζεται και η 

μελανοστεφής κεραμική (δίχρωμη). Οι φιάλες αποκτούν έντονα καμπύλο ή γωνιώδες 

τοίχωμα (carrinated) μερικές από τις οποίες διακοσμούνται με παράλληλες οριζόντιες 

ή λοξές αυλακώσεις (rippled).Τα στοιχεία από τη Χαλκολιθική Περίοδο (4800-3100 

π.Χ), που προέρχονταν από τις επιχώσεις οι οποίες καλύπτουν το αρχικό στρώμα 

κατοίκησης της τούμπας, είναι λίγα και περιορίζονται σε φιάλες ημισφαιρικές με 

έντονα καμπύλο η αγωνιώδες τοίχωμα, ανεξίτηλο ερυθρό ή τεφρό επίχρισμα και 

αραιή στικτή γραμμική διακόσμηση. Τα χρώματα των δύο πρώτων φάσεων της 

Πρώιμης Εποχής του Χαλκού απέδωσαν ελάχιστα και μη αναγνωρίσιμα τυπολογικά 

κεραμικά κατάλοιπα.(Cook,1994) 
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6.1.13. Η ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ 

Η χρήση των προϊστορικών αγγείων σχετίζεται άμεσα, τόσο με το μέγεθος, το σχήμα 

και την ιδιαίτερη μορφολογία τους, όσο και με τη σύσταση και το είδος του πηλού 

αλλά και τις τεχνικές εφαρμογές στα διάφορα στάδια της κατασκευής τους. Σαν 

αποθηκευμένα αγγεία αναγνωρίζονται τα μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους αγγεία, με 

σημαντικό πάχος τοιχωμάτων και με φαρδιά και γερτά προς τα έξω χείλη. Έχουν το 

σχήμα του πίθου ή του αμφορέα σε διάφορες παραλλαγές. Το μεγάλο στόμιο των 

πιθοειδών αγγείων της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού εξυπηρετεί την εύκολη 

τοποθέτηση και λήψη στερεών προϊόντων όπως δημητριακών και καρπών. Τα 

τελευταία αποθηκεύονταν πολλές φορές στο πάτωμα ή σε καλάθια. 

Αναποδογυρισμένες φιάλες ή υφασμάτινα και δερμάτινα καλύμματα προστάτευαν το 

περιεχόμενο των αγγείων. Η μακροχρόνια αποθήκευση υγρών σχετίζεται με τα 

μεγάλα αγγεία σε αντίθεση με την προσωρινή αποθήκευση που συνδέεται με αγγεία 

μικρότερα, συχνά με ψηλό λαιμό, λεπτά και καλοφτιαγμένα. Τα μαγειρικά σκεύη 

έχουν λοξά ή καμπυλώδη τοιχώματα και πηλό με αρκετές προσμίξεις για να αντέχουν 

ψηλές θερμοκρασίες και θερμικές εναλλαγές. 

Πολλά αγγεία που έχουν μεσαίο μέγεθος πιθανόν να χρησιμοποιούνταν όπως και τα 

πλεκτά καλάθια και πανέρια για τις μεταφορές στερεών προϊόντων. Αντίθετα για τις 

μεταφορές υγρών οι κάτοικοι του προϊστορικού Αρμενοχωρίου χρησιμοποιούσαν 

κυρίως τους αμφορείς ή άλλα στενόλαιμα αγγεία. Οι φιάλες και τα άλλα ανοικτά 

αγγεία ήταν σκεύη καθημερινής χρήσης και σχετίζονταν κυρίως με την κατανάλωση 

τροφής. Την ίδια λειτουργία φαίνεται πως είχαν και τα πολλά μικρά κανθαρόσχημα 

(δίλαβα) αγγεία και κύπελλα. 

Επιπλέον απ’ ότι φάνηκε, είχαν αρχίσει εκείνη την περίοδο να αναπτύσσουν και 

άλλες μορφές τέχνης φυσικά βασισμένες σε ανόργανα και οργανικά υλικά, όπως τα 

μπαμπού, τον πηλό, η πέτρα, το μαλλί κλπ. Η ειδωλοπλαστική, υφαντική, λιθοτεχνία 

και καλαθοπλεκτική είναι από τις τέχνες που αναπτύχθηκαν και έδωσαν στους 

αρχαιολόγους αξιόλογο υλικό προς μελέτη. 
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6.1.14. ΛΙΘΙΝΑ ΟΣΤΕΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Από το δάπεδο της κατοικία του τέλους της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (τομέας Ι, 

τομή ΙΙΙ) στη Τούμπα συνελέγησαν αντικείμενα όπως, αιχμηρή απόληξη οστέινης 

βελόνας, οστέινες οπές (σουβλί) και διχαλωτή απόληξη κέρατου ελαφιού με ίχνη 

επιμελημένη αποκοπής. Οι λειασμένες επιφάνειες του τελευταίου οφείλονται στην 

τριβή από τη χρήση του ως σκαπτικό εργαλείο. Ο ακέραιος σφυροπέλεκυς ,που 

βρέθηκε στη βάση του βορείου κεντρικού πασσάλου στήριξης της στέγης, πιθανόν να 

ήταν εξαρτημένος σε αυτόν. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν επίσης και τμήματα από 

τρία πήλινα «κουτάλια» με κοντή λαβή και οπή για ανάρτηση. 

6.1.15. ΥΦΑΝΤΙΚΗ 

Τα ακέραια ή αποσπασματικά πήλινα σφοντύλια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών 

καθώς και το τμήμα μεγάλου υφαντικού βάρους, που βρέθηκαν στο στρώμα 

καταστροφής της κατοικίας στην τομή ΙΙΙ (στρώμα ΙΙΙ), μαρτυρούν την επεξεργασία 

του μαλλιού και την άσκηση της υφαντικής τέχνης, μιας τέχνης γνωστής ήδη από τα 

πρώιμα νεολιθικά χρόνια.  

6.1.16. ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗ 

Θραύσματα από ψημένο πηλό με καμπύλη εξωτερική επιφάνεια και αποτυπώματα 

πλέγματος από λεπτά κλαδιά λυγαριάς ή άλλου θάμνου σε καμπύλο επίσης 

σχηματισμό, υποδηλώνουν όπως την επίστρωση κάποιος καλαθιού με αχυροπηλό για 

αποθήκευση στερεού προϊόντος ή τη διαμόρφωση κάποιας αποθηκευτικής θήκης. 

6.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η δεύτερη και η τρίτη αίθουσα περιλαμβάνουν τη δεύτερη εκθεσιακή ενότητα. Τα 

χρώματα των τοίχων είναι ανοιχτό ρόδινο. Στις αίθουσες αυτές εκτίθενται 

αντιπροσωπευτικά δείγματα γλυπτικής κυρίως των ρωμαϊκών χρόνων από διάφορες 

περιοχές του νομού. 

Στο πρώτο τμήμα της αίθουσας εκτίθενται μαρμάρινες ανάγλυφες ενεπίγραφες 

στήλες με παραστάσεις ιππέων, ιδιαίτερα συνηθισμένη διακόσμηση επιτύμβιων 

στηλών και ταφικών βωμών στη Μακεδονία που σχετίζεται με τη λατρεία 

αφηρωισμένων νεκρών ( εικόνα 4). Οι περισσότερες από αυτές βρέθηκαν από 
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περισυλλογές και χρονολογούνται τον 2ο -3ο αιώνα μΧ. Την ελληνιστική εποχή, 2ος 

αιώνας, εκπροσωπεί μία ενεπίγραφη στήλη που βρέθηκε το 1996 στην ανασκαφή των 

Πετρών, και την ύστερη κλασική μια στήλη που αρχικά ήταν εντοιχισμένη στον 

περίβολο της μονής των Αγίων Αποστόλων στο Βυθκούκι της Κορυτσάς. Ιδιαίτερο το 

θέμα της παράστασης με τον ιππέα σε τελετουργία σπονδής που ερμηνεύεται ως 

τελετουργικός χαιρετισμός του ήρωα προς τους λατρευτές του (Λαγογιάννη,1983). 

Στην ίδια αίθουσα έχουμε ανάγλυφες επιτύμβιες στήλες του 2ου και 3ου αιώνα, στις 

οποίες απεικονίζονται πορτραίτα των νεκρών προερχόμενα και αυτά επίσης από 

διάφορες περιοχές της Φλώρινας από περισυλλογές κυρίως( εικόνα 6 ). Η 

διακόσμηση των ταφικών μνημείων με ανάγλυφα πορτραίτα, που προήλθε από την 

επιθυμία των ανθρώπων να απεικονίσουν στα ταφικά μνημεία που παραγγέλλουν για 

τους ίδιους ή τους συγγενείς τους τα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά, επικρατεί στη 

Μακεδονία από τις αρχές του 1ου αιώνα πΧ με ιδιαίτερη αύξηση της παραγωγής τους 

στο β’ μισό του 2ου αιώνα μΧ.(Λιλιμπάκη,1998) 

Στην τρίτη αίθουσα εκτίθεται μια ομάδα γλυπτών που οι παραστάσεις τους 

σχετίζονται με το θέμα της θεοποίησης των νεκρών η οποία εμφανίζεται στη 

Μακεδονία στην ύστερη κλασική εποχή και κυρίως στην ελληνιστική με την έντονη 

τάση ηρωοποίησης και απόδοσης θεϊκών ιδιοτήτων σε εξέχουσες προσωπικότητες 

της εποχής. Οι νεκροί των επιτύμβιων στηλών φέρουν συχνά το όνομα των θεοτήτων 

ή σχετίζονται με αυτούς ως προς το επάγγελμα, την ηλικία ή τα φυσικά τους 

προσόντα. Όπως πχ στη στήλη αρ.101 ο νεκρός που απεικονίζεται ως Ηρακλής φέρει 

το όνομα Ηρακλείδης (Λιλιμπάκη,1998) ( εικόνα 5 ). 

Στην τέταρτη αίθουσα, με τους τοίχους βαμμένους σε ανοιχτό γκρι, εκτίθεται το 

ψηφιδωτό της έπαυλης των Κλεινών ( εικόνα 7 ). Η διακόσμηση των δαπέδων των 

κτιρίων με ψηφιδωτά αποτελεί μια μορφή τέχνης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 

γνωστή στον ελληνικό χώρο από την εποχή της χαλκοκρατίας. Τα πρωϊμότερα 

ελληνικά ψηφιδωτά είναι βοτσαλωτά, φτιαγμένα με μικρά βότσαλα τοποθετημένα 

πάνω σε λεπτό στρώμα κονιάματος. Η θεματολογία των ψηφιδωτών δαπέδων, 

βοτσαλωτών και με ψηφίδες, είναι ποικίλη, μυθολογικές σκηνές, θεατρικά και 

ιστορικά θέματα, ζώα και φανταστικά όντα, σκηνές τοπίου και γεωμετρικά θέματα. 

Ένα ψηφιδωτό με γεωμετρικά σχέδια και επιγραφές που διακοσμούσε το δάπεδο 

κτιρίου ρωμαϊκών χρόνων (2ος-3ος αιώνας μΧ) στις Κάτω Κλεινές βρέθηκε 1981 και 
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έκτοτε καλύφθηκε με μονωτικά υλικά και χώμα για να προστατευθεί. Το 1996 στα 

πλαίσια ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Κάτω Κλεινών προγραμματίστηκε 

η συντήρηση του δαπέδου. 

Το ψηφιδωτό είναι ορατό από μια υπερυψωμένη κατασκευή στις δύο πλευρές του 

ενώ στους τοίχους περιμετρικά υπάρχουν αναρτημένοι πίνακες με φωτογραφίες 

μεγεθυμένων διακοσμητικών θεμάτων. Στη μία πλευρά της αίθουσας υπάρχουν 

κείμενα και φωτογραφικό υλικό για την τέχνη του ψηφιδωτού, τον τρόπο και τις 

φάσεις συντήρησής του. Σε μια μικρή προθήκη εκτίθενται υλικά και εργαλεία ως 

δείγματα. 

6.3. ΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟΣ 

Στον πάνω όροφο του μουσείου εκτίθενται τα ευρήματα από τις ανασκαφές που 

έγιναν στην ελληνιστική πόλη, στον λόφο του αγίου Παντελεήμονα, τις Πέτρες 

Αμυνταίου και τα μνημεία των Πρεσπών. Αντικείμενα χρηστικά που έφεραν στο φως 

μια ολόκληρη πόλη, μια οργανωμένη κοινωνία. Τα ευρήματά της μας δίνουν αρκετές 

πληροφορίες για την ζωή εκείνης της περιόδου και έχουν φυσικά άμεση συνάρτηση 

με τον αρχαιολογικό χώρο για τον οποίο αξίζει να αναφερθούμε. Κεραμική, αγγεία, 

ειδωλοπλαστική, κοροπλαστική, γλυπτική, μεταλλοτεχνία αποκαλύπτουν στον θεατή 

ένα κόσμο πολύ γνωστό του και σίγουρα εφάμιλλο, έστω και με κάποιες αλλαγές, του 

σήμερα. 

6.3.1. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ, ΛΟΦΟΣ ΑΓΙΟΥ  

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 

Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Φλώρινας, πάνω στα άνδηρα 

της βόρειας πλαγιάς του πυκνοφυτεμένου λόφου του Αγίου Παντελεήμονα 

(Κεραμόπουλος). Λίγο χαμηλότερα, προς ανατολικά, βρίσκεται το πρώην ξενοδοχείο 

Ξενία, όπου την περίοδο 1930-1934 ανασκάφτηκε από τους Κεραμόπουλο και 

Μπακαλάκη τμήμα της ίδιας πόλης, τα λείψανα της οποίας εξαφανίστηκαν μετά την 

ανέγερση του Ξενία (ΑΕΜΘ,2005). Ο ανασκαμμένος αρχαιολογικός χώρος της 

Φλώρινας, καταλαμβάνει έκταση 8 στρεμμάτων περίπου. Φυσικά η έκταση της πόλης 

ήταν πολύ μεγαλύτερη. Το οικοδομικό σύνολο χωρίζεται σε μεγάλες οικοδομικές 

νησίδες με βασικούς οδικούς άξονες, σύμφωνα με την υπεύθυνη Μ. Ακαμάτη. Τα 

οδοστρώματα ήταν συμπαγή από μικρούς λίθους και αργιλικό χώμα. Οι τοίχοι ήταν 
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χτισμένοι με αδρά διαμορφωμένους λίθους χωρίς συνδετικό υλικό ως το ύψος του 

ενός μέτρου ενώ το υπόλοιπο τμήμα ήταν πλινθόκτιστο. Τα δάπεδα ήταν χωμάτινα 

αλλά αρκετές φορές ήταν στρωμένα με κομμάτια κεραμιδιών ή φυσικές ψηφίδες. Η 

στέγαση γινόταν με κεραμίδες λακωνικού τύπου, μερικές από τις οποίες έχουν 

χαράξεις ή επιγραφές όπως ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Μεγάλος ήταν ο αριθμός των 

πήλινων αγγείων που βρέθηκαν στην ανασκαφή. Ορισμένα από τα ανάγλυφα αγγεία 

φαίνεται πως κατασκευάστηκαν στον οικισμό. Δεδομένων των μητρών και των 

σφραγίδων που εντοπίστηκαν. Οι ενσφράγιστες λαβές αμφορέων από διάφορες 

περιοχές του ελληνικού χώρου καθώς και νομίσματα αποδεικνύουν εκτεταμένες 

εμπορικές συναλλαγές. Η λατρεία θεοτήτων επιβεβαιώνεται από τις εικονιζόμενες 

μορφές στα πήλινα ειδώλια. Το πλήθος των υφαντικών βαρών αποδεικνύει την 

ενασχόληση με την υφαντική τέχνη, ενώ τα γεωργικά εργαλεία και οι μεγάλες 

ποσότητες αποθηκευμένων σιτηρών μαρτυρούν την ενασχόληση των κατοίκων με τη 

γεωργία και τα διάφορα είδη οικοτεχνίας όπως επεξεργασία μεταλλευμάτων, 

κεραμική, κοροπλαστική κλπ. Τα ευρήματα της ανασκαφής βρίσκονται στον όροφο 

του αρχαιολογικού μουσείου ( εικόνες 13&14 ) (ΑΕΜΘ19, 2005) . 

Κάθε προθήκη είναι κατηγοριοποιημένη σε σχέση με τα ευρήματά της, τα οποία 

φυσικά είναι ενδεικτικά, λόγω του όγκου τους. 

6.3.2. ΠΕΤΡΕΣ 

Η ελληνιστική πόλη των Πετρών, σκαρφαλωμένη στις απότομες πλαγιές ενός λόφου 

και άρχισε να αποκαλύπτεται από το 1982. Η ανασκαφή στον λόφο αναπτύχθηκε σε 

τρεις τομείς, στο λεγόμενο πλάτωμα, τη συνοικία της κρήνης και την ακρόπολη. Στην 

πόλη ακολουθείται ελεύθερο πολεοδομικό σύστημα προσαρμοσμένο στις κλίσεις του 

λόφου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πλούσια στοιχεία που 

περισυλλέχθησαν από την ανασκαφή των ιδιωτικών κατοικιών(εικόνες11,12). Στις 

νησίδες της περιοχής βρέθηκαν και τα πρώτα δημόσια οικοδομήματα της πόλης. 

Πρόκειται για δημόσιο ιερό που από την επιγραφή που βρέθηκε πεσμένη δίπλα στην 

είσοδό του ταυτίζεται με ιερό του Διός. Οι μεγάλες επιχώσεις που κάλυψαν τα σπίτια, 

βοήθησαν στη διάσωση διάφορων αντικειμένων που σχετίζονται με την καθημερινή 

ζωή και τα οποία εκτίθενται στο μουσείο. Στο τέλος του 2ου αιώνα π.Χ. αναπτύσσεται 

ένα ακμαίο εργαστήρι κεραμικής η παραγωγή του οποίου δεν περιορίζεται απλά στη 

μίμηση προτύπων μεγάλων αστικών κέντρων της Μακεδονίας αλλά προχωρεί και σε 
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δικές του δημιουργίες. Αξίζει να σημειωθεί πως τα ανάγλυφα αγγεία που βρέθηκαν 

στην ανασκαφή αποτελούν το μεγαλύτερο σύνολο των κινητών ευρημάτων με έναν 

αριθμό περίπου επτακοσίων αγγείων με σύνολο καταγεγραμμένων 3800 ευρημάτων. 

Τα ειδώλια ταυτόχρονα με τις επιγραφές και τα αγάλματα που έχουν βρεθεί, είτε 

τυχαία είτε στην ανασκαφή, μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη θρησκευτική 

ζωή των κατοίκων της, κυρίαρχη θεότητα αποτελεί ο Δίας. 

Χρονολογικά η τοποθέτηση της ίδρυσης της πόλης βρίσκεται στο τέλος του 4ου με 

αρχές 3ου αιώνα π.Χ. Η καταστροφή της πόλης εντοπίστηκε στα μέσα του 1ου αιώνα 

π.Χ. και χρονολογήθηκε ακριβώς στα χρόνια του ρωμαϊκού εμφύλιου πολέμου με 

έναν θησαυρό 125 δηναρίων που βρέθηκε θαμμένος μέσα σε ένα από τα σπίτια της 

πόλης. 

Η αξία των ευρημάτων είναι ανεκτίμητη και με τις συνεχείς ανασκαφές που 

διεξάγονται μέχρι και σήμερα οι πληροφορίες είναι αρκετά πολύτιμες για την 

επιστήμη της αρχαιολογίας και της ιστορίας. Τα εκθέματα της πόλης βρίσκονται στον 

πάνω όροφο του μουσείου , ενώ στο κέντρο της αίθουσας υπάρχει μια μακέτα που 

αποτυπώνει ακριβώς τα χνάρια αυτής της πόλης. 

6.4. ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 

Ανεβαίνοντας στον πάνω όροφο δεξιά, η αίθουσα είναι αφιερωμένη στα μνημεία των 

Πρεσπών. Είναι μια κατηγορία, που απ’ ότι μας είπαν οι αρχαιολόγοι του μουσείου, 

είναι χρονολογικά ενταγμένη στην Βυζαντινή εποχή ενώ το 1989 στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Φλώρινας ιδρύθηκε η Βυζαντινή Συλλογή, ως διαρκής έκθεση με θέμα 

"Πρέσπες. Μνημεία και Τέχνη". Τα αντικείμενα που εκτίθενται προέρχονται από την 

περιοχή των Πρεσπών και χρονολογούνται από το 10ο έως το 18ο αιώνα μ.Χ. Ο λόγος 

ίδρυση της συλλογής συνδέθηκε με τη διεξαγωγή ανασκαφικών εργασιών, αλλά και 

εργασιών συντήρησης στα βυζαντινά μνημεία των Πρεσπών. Μεταξύ των εκθεμάτων 

ξεχωρίζουν οι αποτοιχισμένες τοιχογραφίες της βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου ( 

εικόνα 10) (http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=5134). 

Ο χώρος της συλλογής επιμερίζεται σε πέντε επιμέρους ενότητες. Στην πρώτη δίνεται 

πληροφοριακό εποπτικό υλικό για τα μνημεία και την ιστορία των Πρεσπών, 

εφυαλωμένο διακοσμημένο αγγείο, εκκλησιαστικό βιβλίο και μικροαντικείμενα μέσα 

από τους ναούς και τα ασκηταριά. Στη δεύτερη ενότητα εκτίθενται ευρήματα από τα 
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βυζαντινά μνημεία των Πρεσπών, όπως τμήμα ξυλογλύπτου επιστυλίου από το 

ασκηταριό της Μεταμόρφωσης και δύο βημόθυρα από τον ιερό ναό του Αγίου 

Αθανασίου στον Άγιο Γερμανό (εικόνα8). Στην τρίτη ενότητα εκτίθεται η 

αρχιτεκτονική γλυπτική της βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου ( εικόνα 9 ) και στην 

τέταρτη ενότητα δύο προθήκες με μικρά ευρήματα από την ανασκαφή της βασιλικής. 

Τέλος η πέμπτη ενότητα είναι αφιερωμένη στις αποτοιχισμένες τοιχογραφίες από τη 

βασιλική του Αγίου Αχιλλείου και από το ναό του Αγίου Δημητρίου Μικρής 

Πρέσπας. Όλα τα εκθέματα συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (χάρτες, αφίσες, 

κείμενα, σχέδια) με σύντομα, κατατοπιστικά κείμενα. 

7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η σημασία των αντικειμένων που βρίσκονται στις προθήκες ενός μουσείου είναι 

αρκετά ζωτικής σημασίας καθώς μέσα από αυτά εκτυλίσσεται μια ιστορία, γίνεται 

μια ιχνηλάτηση στο χθες που καθορίζει και δίνει απαντήσεις στο σήμερα. Η 

συνδρομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διεξάγονται κατά καιρούς είναι 

πολύτιμη καθώς μέσα από αυτά ο μαθητής, ο φοιτητής ακόμα και ο απλός 

επισκέπτης, στον οποίο το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο, μπορεί να έρθει σε 

άμεση επαφή με το έκθεμα και συνεπώς την ιστορία του. Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα αποτελούν τη γέφυρα του μουσείου με το κοινό, γι αυτό και είναι 

αρκετά πολύτιμα. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι καθηγητές σε συνεργασία με το 

μουσείο διεξάγουν προγράμματα, από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Το μουσείο είναι πάντα ανοιχτό σε συνεργασίες μετάδοσης γνώσεων. 

Εκτός από τα εκπαιδευτικά προγράμματα γίνονται και πολλές εκθέσεις εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα, με τον τρόπο αυτό φαίνεται για ακόμα μια φορά πώς η τέχνη είναι άμεσα 

συνυφασμένη με τους μουσειακούς χώρους μιας και μελετώντας τους βρίσκει κανείς 

ψήγματα αυτής. 
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