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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία ενδελεχής έρευνα που επικεντρώνεται στην περιοχή της 

Αιανής. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στους όρους τοπική ιστορία και μουσείο. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται γενικά ιστορικά στοιχεία σχετικά με την πόλη της 

Αιανής, από την ίδρυση και την ετοιμολογία του ονόματός της, ως τα ήθη και τα έθιμά της. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τους αρχαιολογικούς τόπους, τα μνημεία και τα ευρήματα 

της πόλης ενώ το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στις δράσεις και τον τρόπο λειτουργίας του 

αρχαιολογικού μουσείου. 

 Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη Νεκρόπολη της Αιανής. 

Αρχικά περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της Νεκρόπολης και στη συνέχεια ακολουθεί 

πλούσιο φωτογραφικό και όχι μόνο υλικό από τους του τάφους και τα ευρήματα αυτών. 

Λέξεις Κλειδιά 

Αιανή, Αρχαιολογικό Μουσείο, Νεκρόπολη, Τοπική Ιστορία 
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Abstract 

The present work thoroughly examines the place called Aiani. The first chapter provides 

information so that we can reach an understanding on the basis of local history and museum 

meaning. 

 Next, there is historical evidence concerning the town of Aiani, starting with how the 

city is found and ending with how its culture is promoted. 

Archaelogical places, monuments and findings are examined in the third chapter while 

the fourth chapter focuses on the way the archaeological museum of Aiani acts and operates. 

 The fifth and final chapter makes several points about the Necropolis of Aiani. At the 

outset, general characteristics of Necropolis are being presented, and then, there is plenty of 

photographic material and much more, associated with the graves and their foundings. 

Key Words 

Aiani, Archaelogical Museum, Necropolis, Local History 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το γεγονός ότι μια μελέτη είναι μια μελέτη της περίπτωσης δεν απαιτεί, αυτό καθεαυτό, μια 

συγκεκριμένη προσέγγιση στην ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων που παράγει. Μια μελέτη 

της περίπτωσης μπορεί να προσεγγιστεί ως μια άσκηση δημιουργίας μια θεμελιωμένης 

θεωρίας. Ή μπορεί να είναι πλήρως εθνογραφική, με κύριο ενδιαφέρον την κατανόηση του 

πολιτισμού του οτιδήποτε συνιστά την περίπτωση (Robson, 2010). 

Πρόκειται για ερευνητική μέθοδο που επιτρέπει την πολύπτυχη εξέταση ενός 

φαινομένου. Ο όρος «περίπτωση» που χρησιμοποιείται υπονοεί ότι αναφέρεται είτε σε 

ατομική περίπτωση ή τέλος πάντων σε μικρό αριθμό υποκειμένων ή φαινομένων ή πτυχών 

ενός θέματος/προβλήματος. Κατατάσσεται γενικά στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας, καθώς 

δεν επιδιώκει την εμπλοκή πολυάριθμων υποκειμένων, την συγκέντρωση δεδομένων από 

μεγάλα ή αντιπροσωπευτικά δείγματα και δεν διεκδικεί γενίκευση των αποτελεσμάτων της. 

Μια μελέτη περίπτωσης στην εκπαιδευτική έρευνα συχνά είναι προσωπική/ατομική. 

Για παράδειγμα, μια μελέτη σε βάθος της διδασκαλίας και της μάθησης είναι πιθανόν να 

φέρει στην επιφάνεια γνώμες και μορφές συμπεριφοράς εκπαιδευτικών, μαθητών, 

διοικητικών και άλλων και να τις εκθέσει με ασυνήθιστα εξονυχιστική εξέταση. Γι’ αυτόν το 

λόγο, κάθε μελέτη περίπτωσης έχει την ειδική υποχρέωση να δίνει νόμιμη και ηθική 

προστασία στα υποκείμενα. 

Μια μελέτη ιδεών, αντιλήψεων ή δράσεων σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να 

θεωρηθεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, και η δημοσίευση των ευρημάτων μπορεί να 

προκαλέσει εντάσεις ανάμεσα σε συναδέλφους, μαθητές και το κοινό. Η χρήση εικονικών 

ονομάτων ή κωδικών δεν είναι μια σπάνια τακτική για τη δημιουργία ατμόσφαιρας 

«ρεαλισμού» χωρίς να γίνεται γνωστή η ταυτότητα των ιδρυμάτων ή των ανθρώπων. 

Αντίθετο βέβαια και ξακουστό παράδειγμα η πολυετής παρατήρηση του υιού από τον πατέρα 

του Jean Piaget. 

 Η μελέτη περίπτωσης είναι ένας όρος «ομπρέλα» για μια ευρεία κλίμακα ερευνητικών 

τακτικών ή μεθόδων. Έχει χρησιμοποιηθεί πολύ σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Είναι 

κάτι περισσότερο από ό,τι μια περιγραφή ενός ατόμου, γεγονότος ή κατάστασης. Ασχολείται 

πρωταρχικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε γεγονότα και 
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καταστάσεις. Όπως παρατήρησαν οι Nisbet και Watt (1984) «μερικές φορές, μόνο όταν 

πάρουμε ένα περιστατικό μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της 

αλληλεπίδρασης». 

Αν και οι συνεντεύξεις και οι παρατηρήσεις είναι οι πιο συχνές μέθοδοι στις μελέτες 

περιπτώσεων, άλλες τεχνικές επίσης μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα με τη φύση της 

έρευνας, όπως π.χ. κάποια τεστ. Ένα από τα δυνατά σημεία της μελέτης περίπτωσης είναι ότι 

επιτρέπει στον ερευνητή να επικεντρωθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ή κατάσταση και να 

εξερευνήσει τις διάφορες διαδικασίες αλληλεπίδρασης μέσα στην ίδια την κατάσταση. Μια 

μελέτη παρατήρησης συνήθως ασχολείται με την ανάλυση σε βάθος ενός ιδρύματος, ενός 

σχολείου, μιας τάξης ή μιας ομάδας παιδιών που ορίζονται με βάση κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά, όπως π.χ. την εθνικότητα. 

Η προσέγγιση έχει πολλά κοινά με τις εθνογραφικές μελέτες. Όπως και αυτές είναι 

χρονοβόρα, καθώς η κύρια αξία βρίσκεται στην αφθονία των δεδομένων τα οποία έχουν 

συλλεχθεί και που μπορούν μόνο να συγκεντρωθούν ως αποτέλεσμα μακράς και επίπονης 

παρατήρησης και καταγραφής που πραγματοποιείται από μετέπειτα ανάλυση. Ενώ συνήθως 

δεν ξεκινά με τη διατύπωση κάποιας υπόθεσης, μετά την ανάλυση των δεδομένων μπορεί να 

προκύψουν μία ή δύο υποθέσεις οι οποίες θα θέλουν επιπλέον διερεύνηση με άλλες 

ερευνητικές τεχνικές. 

Έχει επίσης και παρόμοια μειονεκτήματα, κυριότερο από τα οποία είναι η έλλειψη 

δυνατότητας γενίκευσης. Όσο προσεκτικά και αν επιλέχθηκαν το υποκείμενο ή τα 

υποκείμενα της μελέτης, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι είναι αντιπροσωπευτικά των άλλων 

υποκειμένων που φαίνονται παρόμοια. Είναι επομένως δύσκολο να βγάλουμε γενικά 

συμπεράσματα από μια μελέτη περίπτωσης. Ούτε μπορεί μια μελέτη περίπτωσης να 

αναπαραχθεί με ακρίβεια: μια άλλη ομάδα μπορεί να φαίνεται πως είναι παρόμοια αλλά δεν 

είναι ακριβώς ίδια. 

Οι ιστορικές μελέτες περιπτώσεων συχνά χαρτογραφούν την πρόοδο ενός 

εκπαιδευτικού ιδρύματος, το οποίο επιλέγεται από σχολεία που διακρίθηκαν ή απέτυχαν. 

Τέτοιες μελέτες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από διάφορα γραπτά στοιχεία εγγράφων, 

παρόλο που μπορεί να συμπληρωθούν από συνεντεύξεις. Οι κλινικές μελέτες περιπτώσεων 

συχνά ασχολούνται με τα προβλήματα των ατόμων και συνήθως αναλαμβάνονται από τους 

ψυχολόγους. 
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Στη μελέτη περίπτωσης συλλέγονται διάφορα είδη δεδομένων και επομένως 

περιλαμβάνει ολόκληρη την κλίμακα των επίσημων και ανεπίσημων εργαλείων, από τα 

ερωτηματολόγια μέχρι τα προγράμματα παρατήρησης. Ωστόσο, ένας δάσκαλος μπορεί να 

εμπλακεί σε μια μελέτη περίπτωσης, εξετάζοντας ένα παιδί με προβλήματα συμπεριφοράς, 

προσπαθώντας να ανακαλύψει τις αιτίες που προκαλούν το πρόβλημα του παιδιού. 

Αντίθετα από εκείνον που εκτελεί πειράματα και που χειρίζεται μεταβλητές, 

προκειμένου να καθορίσει την αιτιακή τους σημασία, ή από αυτόν που διενεργεί 

επισκοπήσεις και υποβάλλει τυποποιημένες ερωτήσεις σε μεγάλα, αντιπροσωπευτικά 

δείγματα ατόμων, ο ερευνητής της μελέτης περίπτωσης κατά κανόνα παρατηρεί τα 

χαρακτηριστικά μιας μονάδας – ενός παιδιού, μιας παρέας, μίας σχολικής τάξης, ενός 

σχολείου ή μίας κοινότητας. 

Ο σκοπός αυτής της παρατήρησης είναι να εξερευνήσει βαθιά και να αναλύσει 

συστηματικά τα πολυσχιδή φαινόμενα που συνθέτουν τον κύκλο ζωής της μονάδας, 

προκειμένου να κάνει γενικεύσεις σχετικά με τον ευρύτερο πληθυσμό στον οποίο ανήκει 

αυτή η μονάδα. Αυτή η ευρεία χρήση χαρακτηρίζεται από ένα εξίσου ποικιλόμορφο φάσμα 

τεχνικών, που αξιοποιούνται στη συλλογή και ανάλυση τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών 

δεδομένων. Όποιο κι αν είναι το πρόβλημα ή η προσέγγιση, στην καρδιά κάθε μελέτης 

περίπτωσης βρίσκεται μία μέθοδος παρατήρησης. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι παρατήρησης – συμμετοχική παρατήρηση και μη 

συμμετοχική παρατήρηση. Στην πρώτη, οι παρατηρητές εμπλέκονται στις ίδιες τις 

δραστηριότητες που επιχειρούν να παρατηρήσουν. Συχνά, το «καμουφλάρισμά» τους είναι 

τόσο τέλειο, ώστε, σε ό,τι αφορά τους άλλους συμμετέχοντες, δεν είναι παρά μέλη της 

ομάδας. Οι μη συμμετοχικοί παρατηρητές, από την άλλη πλευρά, δεν αναμειγνύονται στις 

δραστηριότητες της ομάδας που ερευνούν και αποφεύγουν την ιδιότητα του μέλους της. 

Συμβαίνει συχνά ο τύπος της παρατήρησης που αναλαμβάνει ο ερευνητής να 

συνδέεται με τον τύπο του πλαισίου μέσα στο οποίο γίνεται η έρευνα. Μεγάλης κλίμακας 

ποσοτικές μελέτες μπορεί να είναι αποτελεσματικές για τον προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων, για παράδειγμα, μια μεγάλη καινοτομία στα αναλυτικά προγράμματα, αλλά 

τέτοιες μελέτες δεν προσφέρονται εύκολα για να ερευνηθούν οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης 

που εμπλέκονται στην εισαγωγή αυτής της καινοτομίας. Θα ήταν χρήσιμο να αποτελέσει 
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πεδίο μελέτης μία συγκεκριμένη σχολική μονάδα που εφαρμόζει το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. 

Οι επικριτές της μελέτης περιπτώσεων τονίζουν το γεγονός ότι οι πληροφορίες που 

λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν μπορούν να γενικευθούν και ότι υπάρχει πάντα ο 

κίνδυνος τα ευρήματα να διαστρεβλωθούν ως αποτέλεσμα ασύνειδης προκατάληψης του 

ερευνητή. Οι υποστηρικτές της πάλι τονίζουν τη σημασία των δεδομένων, τα οποία 

συλλέγονται, από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ανθρώπους και γεγονότα, όπως είναι στο 

φυσικό τους περιβάλλον. 

Έχουν εκφραστεί γνώμες, οι οποίες λένε ότι αν μια μελέτη περίπτωσης διεξαχθεί 

συστηματικά και αυστηρά, οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης που αποκαλύπτει μπορεί να 

γενικευθούν. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να τονίσουμε με έμφαση ότι η μελέτη περιπτώσεων είναι 

μία από τις πιο δύσκολες μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική 

έρευνα. Και καθώς η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μια 

μέθοδος μελέτης περίπτωσης, η οποία έχει ως κεντρικό της άξονα τη διαδικασία, είναι 

ευέλικτη και προσαρμόσιμη. 

Λόγω των περιορισμένων ορίων που έχει, είναι υποχρέωση του ερευνητή να 

παραθέτει με πολύ λεπτομερή τρόπο τους όρους και της συνθήκες διεξαγωγής της. Να 

περιγράψει με λεπτομερή τρόπο το ή τα υποκείμενα ως προς τα χαρακτηριστικά τους ή τα 

χαρακτηριστικά κάποιου εκπαιδευτικού υλικού ή κάποιας εκπαιδευτικής εφαρμογής. Με 

αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι παραδέχεται ότι τα ευρήματά του ισχύουν για τις συγκεκριμένες 

περιπτώσεις και υπονοεί ότι πιθανόν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις με παρόμοια 

χαρακτηριστικά. 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μία μελέτη περίπτωησης όσον αφορά 

στην περιοχή της Αιανής ώστε να εξαχθούν κάποια ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την 

αρχαιολογική σημασία της περιοχής, αλλά και για την κοινωνική της διάρθρωση, τα ήθη και 

τα έθιμα που ακολουθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

1.1 Εισαγωγή στην τοπική ιστορία 

Η ιστορία αποβλέπει πρώτιστα στην προσέγγιση και κατανόηση όλων των όψεων της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Με βασικές συντεταγμένες τον τόπο και το χρόνο, η ιστορία, 

αφού μελετήσει προσεκτικά τις πηγές, περιγράφει και εξηγεί τα στοιχεία εκείνα που 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή μέσα στο χρόνο και τα στοιχεία που μεταβάλλονται, 

προσδιορίζοντας τα ενδογενή ή εξωγενή αίτια των μεταβολών (Ασδραχάς, 1982). 

Η τοπική ιστορία, από την άποψη των ερευνητικών και μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων, δε διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη ιστοριογραφική δραστηριότητα. Με τον 

όρο αυτό δηλώνεται απλώς ότι η έρευνα και η μελέτη της πραγματοποιείται σε τοπική 

κλίμακα· όλα αυτά βέβαια με την παρατήρηση ότι η μελέτη του τοπικού δεν μπορεί να 

κατανοηθεί, να περιγραφεί και να εξηγηθεί, χωρίς τη γνώση της ιστορίας του ευρύτερου 

χώρου. Το ενδιαφέρον της τοπικής ιστορίας εστιάζεται σε ένα μάλλον περιορισμένο χώρο 

αναφοράς και η προσοχή της στρέφεται κυρίως προς τις μικρές κοινωνικές ομάδες. Είναι μια 

μικροϊστορία, που επιχειρεί να κατανοήσει γεγονότα και καταστάσεις πράγματα, που η 

αντιμετώπισή τους ήταν αόριστη και ελλιπής. 

1.1.1 Ιδιαίτερα γνωρίσματα της τοπικής ιστορίας από την άποψη της μαθησιακής 

διαδικασίας 

Τα χαρακτηριστικά της τοπικής ιστορίας ως πεδίου εκπαιδευτικών διεργασιών, την 

αναδεικνύουν σε εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο συστηματικής προώθησης θετικών 

μαθησιακών δραστηριοτήτων, που καλύπτουν όλο το φάσμα των διδακτικών αρχών. 

Κατ’ αρχάς η συμμετοχή τόσο στη διαδικασία επιλογής του υπό διερεύνηση θέματος 

όσο και στον προγραμματισμό των σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων παρέχει στους 

μαθητές τη δυνατότητα να συναποφασίζουν με το διδάσκοντα, μέσα σε ένα κλίμα ελευθερίας 

και ισοτιμίας, για την πορεία που θα ακολουθήσει η έρευνα. Ένα τέτοιο κλίμα είναι προφανές 

ότι συμβάλλει στην ανάδειξη των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών, ενώ η εργασία 
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τους κατά ομάδες επιτρέπει την αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και ενδιαφερόντων 

του καθενός από αυτούς. Με την επίβλεψη του διδάσκοντος η μαθητική ομάδα θα αναλάβει 

μικρή εργασία, θα πραγματοποιήσει τη σχετική έρευνα και θα δημοσιοποιήσει τα 

αποτελέσματα. Έτσι, ο μαθητής αισθάνεται ότι όχι μόνο μελετά την τοπική ιστορία, αλλά και 

ότι συμμετέχει ο ίδιος στη διαμόρφωσή της, ως γνωστικού προϊόντος (Βαϊνά, 1997). 

Η ενασχόληση των μαθητών με ζητήματα έρευνας της Τοπικής Ιστορίας, στο βαθμό 

που αυτά ανταποκρίνονται σε κοινά ενδιαφέροντα της μαθητικής ομάδας, συμβάλλει στην 

ανάπτυξη υψηλής ποιότητας διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της. Μέσα από τις 

ερευνητικές διεργασίες, στις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές με σκοπό να φωτίσουν την 

ιστορία του τόπου τους, σε μια εξαιρετικά έλλογη διαδικασία, συνεργάζονται, διαλέγονται, 

συμφωνούν, διαφωνούν, αποδέχονται, απορρίπτουν, αναθεωρούν θέσεις, προτάσεις των 

συμμαθητών τους, ενώ στο τέλος αναγνωρίζουν τα πορίσματα της εργασίας αυτής, τα οποία 

αφορούν το κοινό παρελθόν, ως αποτέλεσμα της συλλογικής τους προσπάθειας. Παράλληλα, 

η συνεργασία με το διδάσκοντα και τους συμμαθητές, στην προσπάθεια επίτευξης του κοινού 

στόχου, αλλά και ο καταμερισμός των υποχρεώσεων, αποτελούν για το μαθητή διαδικασίες 

που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και στην αποδοχή και εκτίμηση του 

άλλου. 

Καθώς ο διδάσκων και οι μαθητές συνερευνούν στην προσπάθεια να δώσουν 

τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα, τα οποία από κοινού έθεσαν, προάγεται μεταξύ 

των μαθητών η συνειδητοποίηση της επιστημονικής εντιμότητας, δεδομένου ότι οι 

ακολουθούμενες διαδικασίες υπαγορεύουν την τεκμηρίωση των απόψεων που 

διατυπώνονται, αποκλείοντας κάθε αυθαίρετη συμπλήρωση των γνωστικών κενών 

(Ασδραχάς, 1995). 

Το πεδίο και η θεματική της τοπικής ιστορίας, σε αντίθεση με ορισμένα άλλα πεδία 

του Αναλυτικού Προγράμματος, εντάσσονται στα κατ’ εξοχήν ελκυστικά για τη δημιουργική 

περιέργεια του μαθητή αντικείμενα. Πρόκειται για ένα σημαντικότατο συγκριτικό 

πλεονέκτημα της τοπικής ιστορίας, που επιτρέπει στο διδάσκοντα να προγραμματίζει 

δράσεις, χωρίς να προβληματίζεται πώς θα αντιμετωπίσει ενδεχόμενο αρνητισμό των 

μαθητών. Γιατί, η μελέτη της τοπικής ιστορίας αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των 

μαθητών, ώστε μέσα από αυτή να προκύψει μια νέα εικόνα, περισσότερο κατανοητή, για τον 

κόσμο στον οποίο ζουν, αλλά και νέες στάσεις απέναντι στο παρόν. Η πρόκληση του 
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ενδιαφέροντος είναι ουσιώδης όρος για τη σπουδή του παρελθόντος και την κατανόηση του 

παρόντος και των αιτιωδών σχέσεων που συνδέουν αυτές τις χρονικότητες (Ασωνίτης, 2001). 

Το αντικείμενο της τοπικής ιστορίας και η σχετική μεθοδολογία δεν ευνοούν το 

βερμπαλισμό. Η εποπτεία του υλικού και η συνειδητοποίηση της ανάγκης διαχείρισής του 

είναι τα στοιχεία εκείνα που φέρνουν το μαθητή σε άμεση επαφή με το απτό αντικείμενο της 

έρευνας. Η ενασχόληση λοιπόν με τα συναφή θέματα λειτουργεί ως παράγων εξισορρόπησης 

στο ισοζύγιο θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης του γενικότερου σχολικού προγράμματος. 

Ανάλογο ρόλο εξ άλλου σε ένα άλλο ισοζύγιο, αυτό της παθητικής και ενεργητικής 

πρόσληψης των αντικειμένων του σχολικού προγράμματος, παίζει και η προσέγγιση των 

συναφών θεμάτων με ερευνητική μέθοδο, καθώς υπαγορεύει στο μαθητή αυτενέργεια, 

επινοητικότητα, δράση, ανάπτυξη δεξιοτήτων. Δεδομένου μάλιστα ότι κατά τη μελέτη της 

τοπικής ιστορίας όλα τα γνωστικά πεδία είναι αξιοποιήσιμα σε μια διαθεματική προσέγγιση, 

η ίδια μεθοδολογία επιτρέπει στο μαθητή να συνδυάζει δημιουργικά γνώσεις προερχόμενες 

από ποικίλους χώρους, όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η τέχνη, η 

θρησκεία κ.ο.κ. 

Η συνεχής ανατροφοδότηση της έρευνας με νέα ερωτήματα από το υλικό των πηγών 

υπαγορεύει τον προσδιορισμό ή επαναπροσδιορισμό του χαρακτήρα των εξεταζόμενων 

προβλημάτων και οδηγεί τους μαθητές σε δοκιμές και προσπάθειες για ανεύρεση της 

εκάστοτε βέλτιστης λύσης. Όσο εξελίσσεται η ερευνητική διαδικασία, η ερευνητική ομάδα, 

μέσα από την έρευνα του ειδικού και συγκεκριμένου, οδηγείται σε γενικότερα 

συμπεράσματα. Για παράδειγμα, με αφορμή τον προβληματισμό για την παρουσία και το 

ρόλο μιας γέφυρας στην εξεταζόμενη περιοχή, η έρευνα είναι δυνατόν να προσανατολισθεί 

στο τοπικό σύστημα συγκοινωνιών μιας χρονικής περιόδου και τελικά να οδηγηθεί, μαζί με 

άλλα δεδομένα, στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική κατάσταση των κατοίκων 

του χώρου κατά τη συγκεκριμένη εποχή. Είναι προφανές ότι τέτοιες ερευνητικές διαδρομές 

αποτελούν για το μαθητή παραδειγματικές αποδείξεις της αναγκαιότητας της επαγωγικής 

σκέψης και προάγουν την εκτίμησή του για το κύρος των συμπερασμάτων που προκύπτουν 

από αυτήν. 

Τέλος, εφόσον η μεθοδολογία της έρευνας της τοπικής ιστορίας υπαγορεύει 

διαθεματικές προσεγγίσεις, οι τελικές ενέργειες της ομάδας υπαγορεύουν στους μαθητές να 

λειτουργήσουν συνθετικά Η ολοκλήρωση εξ άλλου της εργασίας παρέχει στα μέλη της 
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ερευνητικής ομάδας την ικανοποίηση ότι συνέβαλαν δημιουργικά στην αυτογνωσία της 

κοινωνίας στην οποία ανήκουν. Πρόκειται μια ανταμοιβή που σφραγίζει το τέλος της 

εργασίας και η οποία βιώνεται εντονότερα, όταν οι μαθητές έχουν την κοινωνική αναγνώριση 

της προσπάθειάς τους μέσα από εκδηλώσεις, εκθέσεις, διαλέξεις και δημοσιεύματα, τα οποία 

προβάλλουν τα αποτελέσματα του μόχθου τους στην τοπική κοινωνία. 

1.1.2 Λόγοι προσέγγισης της τοπικής ιστορίας στο πλαίσιο της σχολικής παιδείας 

Η σημασία και το παιδαγωγικό ενδιαφέρον της διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας την έχουν 

αναδείξει σε έντονα ενδιαφέρον και ελκυστικό πεδίο μελέτης στις εκπαιδευτικά προηγμένες 

χώρες. Για τη χώρα μας και μόνο η άρση μιας έντονα αντιφατικής κατάστασης θα μπορούσε 

να θεωρηθεί επαρκής λόγος για την εισαγωγή της τοπικής ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα. 

Γιατί είναι γεγονός ότι, ενώ η τοπική ιστορία αποτελεί στον τόπο μας πεδίο έρευνας πριν 

ακόμα συγκροτηθεί το ελληνικό κράτος, οι πολίτες του κράτους αυτού ποτέ δεν είχαν τη 

δυνατότητα συστηματικής εκπαίδευσης, ικανής να τους καταστήσει κριτικούς χρήστες των 

σχετικών πονημάτων (Βώρος, 1990). 

Η εισαγωγή της τοπικής ιστορίας στο σχολείο είναι εξ άλλου ενδεδειγμένη, γιατί, σε 

αντίθεση με τη γενική ιστορία που ασχολείται με το μακρινό και απαιτεί σημαντική 

αφαιρετική ικανότητα, προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα να διεισδύσει στο δυσδιάκριτο 

και νεφελώδες παρελθόν μέσα από το απτό, να έλθει σε επαφή με τα τεκμήρια της ιστορίας 

του τόπου (παλαιότερα μνημεία, αρχεία, κτίσματα, εργαλεία άλλων εποχών, συνήθειες και 

τρόπους ζωής, σύγχρονα έργα, τοπικούς θρύλους κ.τ.λ.). Μέσα από την έρευνα θεμάτων 

τοπικής κλίμακας ο μαθητής έρχεται σε επαφή με το τοπικό παρελθόν συστηματικά και 

αυτενεργώντας, προσεγγίζει τα προβλήματα του τόπου και τις λύσεις που δόθηκαν σε 

παλαιότερες εποχές, αξιολογεί παρωχημένες καταστάσεις, τις συγκρίνει με το παρόν και 

σφυρηλατεί σε μια έλλογη βάση τους δεσμούς του με τον τόπο στον οποίο ζει. Παράλληλα η 

μελέτη της τοπικής ιστορίας επιτρέπει στο μαθητή να νοηματοδοτεί το ανθρωπογενές και 

φυσικό περιβάλλον και να κατανοεί πληρέστερα τις σύγχρονες εξελίξεις στον κοινωνικό 

χώρο του. Ο μαθητής μαθαίνει να παρατηρεί, να περιγράφει, να συγκρίνει και να εξηγεί τους 

λόγους για τους οποίους έλαβαν τα πράγματα τη μορφή που έχουν σήμερα στο συγκεκριμένο 

χώρο. 

Μέσα από την ενεργητική ανακάλυψη του τοπικού παρελθόντος θα συνειδητοποιήσει 

ο μαθητής τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα στη διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης 
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του τόπου του. Θα συνειδητοποιήσει επίσης ότι η κατανόηση της τοπικής κοινωνίας 

προϋποθέτει τη μελέτη πολλών πτυχών της (πολιτικής, πολιτιστικής, οικονομικής, 

θρησκευτικής). Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γνωρίσουμε από 

την τοπική ιστορία όχι μόνο το μοναδικό, το εξαιρετικό και το μνημειακό, αλλά, ταυτόχρονα 

και το καθημερινό. Το μόχθο και τις λύσεις που έδωσαν, για να επιβιώσουν, οι άνθρωποι του 

παρελθόντος. Οι τοπικοί πολιτισμοί διασώζουν, όσο διασώζουν ακόμη, στοιχεία από την 

ανθρώπινη πάλη για επιβίωση και δημιουργία σε εποχές πραγματικά δύσκολες (Βώρος, 

1991). 

Δεν είναι λοιπόν μικρή η ωφέλεια που αποκομίζει ο μαθητής, αλλά και συνολικά η 

κοινωνία στην οποία αυτός θα λειτουργήσει ως πολίτης, από τη σαφή γνώση των 

διαχρονικών προβλημάτων και ειδικών χαρακτηριστικών της πληθυσμιακής ομάδας στην 

οποία αυτός και η οικογένειά του είναι ενταγμένοι. Η μελέτη της τοπικής ιστορίας με την 

έλλογη κατανόηση των στοιχείων αυτών, με κριτικό πνεύμα και χωρίς διαθέσεις εξωραϊσμού 

και εξιδανίκευσης των πάντων, προάγει τη συλλογική αυτογνωσία. Πρόκειται για μια 

κατάκτηση η οποία, στο βαθμό που θα επιτευχθεί, μπορεί να συμβάλει στην αυτοβελτίωση 

της κοινωνίας, στην ανάπτυξη πνεύματος ανοχής προς τον άλλο και, γενικά, προς τη 

διαφορετικότητα, καθώς επίσης στην επίγνωση ότι οι ιδιαιτερότητες, θετικές ή αρνητικές, 

των ανθρώπων σε ένα κοινωνικό σύνολο διαμορφώνουν δυναμικές για την υπέρβαση 

προβλημάτων, όπως συνέβαινε στις κοινωνίες του παρελθόντος. 

Σε μια δημοκρατική κοινωνία, όπου ο κάθε πολίτης οφείλει να έχει λόγο για τα 

ζητήματά της, ο μαθητής αποκτά, μέσω της μελέτης της τοπικής ιστορίας, γνώσεις, 

διαμορφώνει κριτήρια και καλλιεργεί ευαισθησίες, ώστε συνειδητά να παίρνει υπεύθυνη θέση 

σε ζητήματα καίρια για την εποχή μας, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση 

της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου και της πολιτισμικής ταυτότητας των κατοίκων 

του. Γιατί, μέσα από τις διεργασίες του μαθήματος και τα χρησιμοποιούμενα αξιολογικά 

κριτήρια επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των νέων για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, 

καθώς και η επιλογή ως στάση ζωής, της αντιστράτευσης στις τάσεις υποβάθμισης του 

φυσικού και πολιτισμικού χώρου της τοπικής κοινωνίας. 
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1.1.3 Τρόποι προσέγγισης της τοπικής ιστορίας στο σχολείο 

Είναι προφανές ότι κάθε ιστορικός προσδιορίζει το θέμα έρευνάς του και τη μέθοδο που θα 

ακολουθήσει ανάλογα με τις ιδιαίτερες ευαισθησίες και προτιμήσεις του, το διαθέσιμο υλικό 

και τις ερευνητικές του δυνατότητες. Ως προς τις τελευταίες, είναι προφανές ότι οι μαθητές 

της Γ΄ Γυμνασίου δε διαθέτουν τις ερευνητικές προϋποθέσεις που παρέχει η πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση (αρχειονομική, διπλωματική, παλαιογραφική εκπαίδευση, μεθοδολογία έρευνας 

κ.τ.λ.). Αυτό είναι ένα βασικό σημείο το οποίο χρειάζεται να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη από το 

διδάσκοντα, ώστε να μην αναθέσει στους μαθητές εργασίες που υπερβαίνουν τις δυνατότητές 

τους (Γιαννόπουλος, 1987). 

Καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος είναι η επιλογή 

του θέματος. Συνήθης επιλογή για τους ασχολούμενους με την τοπική ιστορία είναι ο 

προσδιορισμός του θέματος κατά τρόπο γενικό (π.χ. «Η ιστορία της πόλης τάδε», ή σε μια πιο 

περιορισμένη διάσταση «Η οικονομική ιστορία της πόλης τάδε το 19ο αι.»). Είναι προφανές 

ότι η επίτευξη τέτοιων φιλόδοξων στόχων είναι εξαιρετικά δύσκολη, δεδομένου ότι οι 

συνιστώσες θεμάτων του είδους αυτού προϋποθέτουν άνεση χρόνου και εξέταση μεγάλου 

όγκου πηγών. Ιδιαίτερα δύσκολη μάλιστα είναι η ανάπτυξη τέτοιων θεμάτων στο πλαίσιο του 

σχολικού προγράμματος, δεδομένων των χρονικών περιορισμών, αλλά και των 

περιορισμένων ερευνητικών δυνατοτήτων των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας. 

Για τους λόγους αυτούς, πριν από την επιλογή του θέματος χρειάζεται να διερευνηθεί 

από το διδάσκοντα η περιοχή, προκειμένου να εντοπισθεί η καταλληλότερη για διερεύνηση 

από τους μαθητές «μονάδα τοπικής ιστορίας». Θα πρέπει βέβαια να έχουμε υπόψη ότι οι 

«μονάδες τοπικής ιστορίας» δεν είχαν πάντα την ίδια σημασία για την τοπική κοινωνία, αφού 

κάποτε ήταν αναγκαίες και γι’ αυτό δημιουργήθηκαν, σε κάποια χρονική στιγμή όμως η 

λειτουργία τους τροποποιήθηκε ή έγιναν ανενεργές. Δεν είναι λοιπόν απαραίτητη η 

παρακολούθηση της μονάδας που θα επιλέξουμε διαχρονικά. Αυτό δε σημαίνει ότι θα την 

αντιμετωπίσουμε στατικά, ακινητοποιώντας τη στο χρόνο (π.χ. στη φάση της δημιουργίας 

της), καθώς μας ενδιαφέρει η λειτουργία της και η διαπλοκή της με την κοινωνία στην οποία 

λειτούργησε για ένα εύλογο διάστημα. Ο διδάσκων χρειάζεται λοιπόν να διερευνήσει αν η 

υπό επιλογή μονάδα τοπικής ιστορίας πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε η μελέτη της να 

οδηγήσει, στο πλαίσιο της σχολικής διαδικασίας, στα προσδοκώμενα από το μάθημα 

αποτελέσματα για τους μαθητές. Η αυθαίρετη επιλογή μιας μονάδας, η οποία συχνά 
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συνδέεται με κάποιο σημαντικό μνημείο της περιοχής, ίσως να μην μπορεί να προσφέρει, 

πέραν από την αναζήτηση μιας ειδικής βιβλιογραφίας, σημαντικές ερευνητικές 

δραστηριότητες στους μαθητές, και γενικά δεν ενδείκνυται για τη σχολική πράξη. 

Έτσι, η επιλογή της κατάλληλης μονάδας τοπικής ιστορίας αποτελεί την πρώτη, αλλά 

όχι και την τελευταία μέριμνα του διδάσκοντος, ο οποίος χρειάζεται να προετοιμασθεί για τη 

συζήτηση με τους μαθητές που θα επακολουθήσει, προκειμένου να διατυπώσουν το θέμα από 

κοινού. Είναι γεγονός ότι κατά κανόνα στις διατυπώσεις των εμάτων τοπικής ιστορίας δύο 

παράγοντες αναφέρονται ρητά ή υπολανθάνουν: ο τόπος και οι άνθρωποι. Αυτοί αποτελούν 

το δίπολο γύρω από το οποίο στρέφεται η θεματική της τοπικής ιστορίας. Η διερεύνηση του 

πρώτου πόλου είναι άκρως απαραίτητη, καθώς αυτή συμβάλλει αποφασιστικά στην 

απάντηση ερωτημάτων αναφερόμενων στους τρόπους με τους οποίους οι παράμετροι του 

τόπου επηρέασαν τους ανθρώπους (Γιωτοπούλου, 1965). 

Εν τούτοις, παρά τις διαφωτιστικές πληροφορίες που παρέχει η εξέταση του τόπου, δε 

θα πρέπει να οδηγηθούμε στην αντίληψη ότι για όλα τα εξεταζόμενα ζητήματα αποφάσισε η 

γεωγραφία, η τοπογραφία ή το κλίμα Μια τέτοια αντίληψη θα οδηγήσει σε άκρως 

απογοητευτικά αποτελέσματα. Το ερώτημα «τι μπορώ να βρω για την ιστορία του τάδε 

τόπου» δεν είναι ουσιαστικά γόνιμο, καθώς δεν κινητοποιεί ερευνητικά το μαθητή και το 

μόνο αποτέλεσμά του θα ήταν μια συμπιληματική σύνθεση βιβλιογραφικών δεδομένων, όπως 

συμβαίνει σε άλλα σχολικά μαθήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι αντιλαμβάνονται την 

τοπική ιστορία μέσα από αυτό το πρίσμα, οδηγούνται συχνά στην ανεκδοτολογική παράθεση 

άσχετων μεταξύ τους συμβάντων στον ίδιο τόπο, τα οποία συνήθως συνδέονται με επιφανείς 

προσωπικότητες του τύπου. 

Η έμφαση στον όρο άνθρωποι του προαναφερθέντος διπόλου είναι εκείνη η επιλογή η 

οποία θα ενεργοποιήσει τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας ερωτήματα και θα 

την οδηγήσει σε αποτελέσματα που θα έχουν νόημα. Γιατί το αντικείμενο της ιστορίας, 

οποιαδήποτε «ιστορική σχολή» και αν ακολουθούμε, είναι οι άνθρωποι, τα προβλήματά τους, 

συχνά μάλιστα αυτά που δημιουργεί ο «τόπος». Είναι οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι 

επιχείρησαν να τα αντιμετωπίσουν, οι αποτυχίες τους, τα επιτεύγματά τους. 

Είναι προφανές ότι μια προσέγγιση του είδους αυτού υπαγορεύει στον ερευνητή τη 

διατύπωση ανθρωποκεντρικών ερωτημάτων. Τα ερωτήματα που αναφέρονται σε ανθρώπους 

και στις συνειδητές δραστηριότητές τους είναι κατ’ εξοχήν παραγωγικά κατά τη διεξαγωγή 
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της ιστορικής έρευνας. Όπως έχει επισημάνει ο Marc Bloch, η δουλειά του ιστορικού δεν 

είναι άλλη από το να θέτει μια σειρά από έξυπνες ερωτήσεις στις πηγές. Πρόκειται φυσικά 

για ερωτήσεις που έχουν ως επίκεντρο τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Θα σημειώσουμε 

όμως και πάλι ότι ο όρος «έξυπνες ερωτήσεις», στο βαθμό που αφορά την ευθύνη του 

διδάσκοντος, αναφέρεται σε αυτές που, εκκινώντας από μια υποθετική σχέση, αποσκοπούν 

στο να διερευνήσουν την ισχύ της, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα των πηγών να 

απαντήσουν, άμεσα ή έμμεσα. Στην τελευταία μάλιστα περίπτωση απαιτείται η αξιοποίηση 

όλων των μεθοδολογικών εργαλείων της ιστορικής επιστήμης, εργαλείων που κατά τεκμήριο 

δε διαθέτουν οι μαθητές της ηλικίας αυτής. Για το λόγο αυτό θα χρειαστεί η συμβολή του 

διδάσκοντος, ώστε να επέλθουν οι απαραίτητες απεμπλοκές των μαθητών από δυσεπίλυτες 

καταστάσεις. 

Όσον αφορά το χαρακτήρα των ειδικότερων ερωτημάτων που θα επακολουθήσουν, 

θα παρατηρήσουμε ότι από τη διατύπωσή τους εξαρτάται η ακρίβεια και η σαφήνεια των 

απαντήσεων που θα λάβουμε. Μια γενικόλογη και αόριστη ερώτηση συνεπάγεται απάντηση 

ανάλογης ποιότητας. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε οι ερωτήσεις να είναι κατά 

τέτοιο τρόπο διατυπωμένες, ώστε να οδηγούν σε συγκεκριμένες ενέργειες τον ερευνητή-

μαθητή, προκειμένου να λάβει σαφείς απαντήσεις από τις πηγές. Τα ερωτήματα αυτά είναι 

δυνατόν να αναφέρονται σε ευρύ φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων του παρελθόντος. 

Μεθοδολογικά ενδείκνυται τα αρχικά ερωτήματα να έχουν σημαντικό εύρος, χωρίς να 

στερούνται σαφήνειας, και στη συνέχεια να εξειδικεύονται ανάλογα με τις διαθέσιμες πηγές. 

Τέτοια αρχικά ερωτήματα είναι του τύπου «Πόσο μεγάλη ήταν η ανθρώπινη ομάδα που μας 

ενδιαφέρει; Ποια η κοινωνική της σύνθεση και δομή; Ποιες οι συνθήκες κατοικίας των μελών 

της; Πώς κέρδιζαν οι άνθρωποι τη ζωή τους; Ποιος ο ρόλος της θρησκείας στην ομάδα; Ποια 

τα κοινά ενδιαφέροντα και οι αγωνίες τους; Πώς διασκέδαζαν, Πώς εκπαιδεύονταν;». Η 

ανάλυση του αρχικού γενικού ερωτήματος με το οποίο διατυπώνεται το θέμα-ζητούμενο 

εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη διαθεσιμότητα συναφών πηγών και τη δυνατότητά τους να 

δώσουν απαντήσεις. 

1.1.4 Θέματα με τα οποία ασχολείται η τοπική ιστορία 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο ένας από τους δύο πόλους μεταξύ των οποίων οριοθετείται το 

εκάστοτε επιλεγόμενο θέμα είναι ο τόπος. Η σχετική πληροφόρηση είναι σημαντική, καθώς 

συχνά τροφοδοτεί ερωτήματα ή παρέχει απαντήσεις σε άλλα, ήδη διατυπωμένα. Το φυσικό 
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περιβάλλον, το κλίμα, τα μνημεία, οι οικισμοί, το συγκοινωνιακό δίκτυο, η πανίδα, η χλωρίδα 

και τα συναφή αποτελούν ενδιαφέροντα και χρήσιμα στοιχεία, καθώς η τοπική ιστορία 

προσδιορίζει και αξιολογεί την επίδρασή τους στην ζωή των ανθρώπων της περιοχής 

(Ασδραχάς, 1982). 

Συναφή με τον τόπο και συνεπώς εξεταστέα παράμετρο είναι δυνατό να αποτελέσει το 

τοπωνυμικό της περιοχής, το οποίο συχνά ανατροφοδοτεί την έρευνα, ενώ είναι δυνατόν να 

διαφωτίσει για τους τρόπους πρόσληψης του παρελθόντος από τους κατοίκους της περιοχής. 

Μπορεί κανείς να αρχίσει από τα τοπικά αρχεία, το ληξιαρχείο, το δημοτολόγιο, τα 

πιστοποιητικά βαπτίσεων, γάμων, θανάτων, αλλά και από προφορικές μαρτυρίες στο 

εσωτερικό της οικογένειας ή περιορισμένου κύκλου οικογενειών για τα ονόματα, τα επίθετα 

και τα παρωνύμια. Έχει σημασία να μελετηθεί ο μηχανισμός που καθορίζει το σύστημα 

απόδοσης των ονομάτων (όνομα γιαγιάς, από την πλευρά της μητέρας, για την πρωτότοκη 

κόρη· όνομα παππού, από την πλευρά του πατέρα, για τον πρωτότοκο γιο όνομα θανόντος 

θείου ή άλλου συγγενικού προσώπου, που αποδίδεται στο δεύτερο παιδί ρόλος αναδόχου 

κ.τ.λ.). Τα παρωνύμια δηλώνουν επαγγέλματα προγόνων, σωματικά χαρακτηριστικά, 

ελαττώματα και συνήθειες· αντανακλούν, επίσης, κοινωνική συνενοχή και κοινωνική 

συμπεριφορά. Λειτουργούν μάλιστα και ως μέσο απελευθέρωσης από κοινωνικές πιέσεις και 

ατομικά συμπλέγματα. Η μελέτη των σκωπτικών παρωνυμίων σε τοπική κλίμακα είναι πολύ 

αποκαλυπτική. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχολική έρευνα παρουσιάζει το πεδίο της τοπικής 

κοινωνίας, που σχετίζεται στενά με το οικονομικό. Οι κοινωνικές δομές, η διάρθρωση της 

οικογένειας, η σχέση των μελών της μεταξύ τους, η διαμόρφωση και η εξέλιξη των 

κοινωνικών ομάδων ή τάξεων, ο αριθμός και η θέση των ανέργων ή των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, η θέση των διαφόρων κατηγοριών αποκλινόντων μέσα στην τοπική κοινωνία 

(περιθωριακών, γραφικών τύπων, κ.ο.κ.). Χρήσιμη είναι εξ άλλου για τα συμπεράσματα στα 

οποία μπορεί να οδηγήσει η έρευνα για τη στάση του συνόλου έναντι των ασθενέστερων 

κοινωνικών ομάδων. 

Είναι αυτονόητο πόσο ενδιαφέρουσα αλλά και δυσχερής στην ανάλυση για μαθητές 

εφηβικής ηλικίας, είναι η τοπική οικονομία. Παρά τις προφανείς δυσκολίες του πεδίου, οι 

οικονομικές δραστηριότητες σ’ έναν τόπο και η ενασχόληση των κατοίκων του μ’ αυτές 

αποτελούν πάντα ενδιαφέρον πεδίο μελέτης, με τις αναγκαίες βέβαια προσαρμογές των 
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ερωτήσεων στις προσλαμβάνουσες των μαθητών. Η ιστορία π.χ. ενός εργοστασίου ή μιας 

επιχείρησης που λειτουργεί στην περιοχή και η οποία κινδυνεύει να κλείσει ή έχει ήδη 

κλείσει, είναι ενδιαφέρουσα για τις επιπτώσεις στη ζωή τους, εφόσον σ’ αυτήν 

απασχολούνται ή απασχολούνταν πολλοί κάτοικοι του τόπου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η 

έρευνα προϋποθέτει, εκτός από τις γραπτές πηγές (το αρχείο της επιχείρησης), και τις 

προφορικές μαρτυρίες εργοδοτών και εργαζομένων. Η έρευνα, αν γίνεται από μια ομάδα 

μαθητών, μπορεί να περιορίζεται στις προφορικές μαρτυρίες, οι οποίες παρατίθενται, αλλά 

στη συνέχεια αντιμετωπίζονται κριτικά, ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα. Η 

έρευνα αυτή ανταποκρίνεται περισσότερο στην ανάγκη να κρατήσουμε στη μνήμη αυτό που 

φεύγει, που κινδυνεύει να χαθεί. Η τοπική ιστορία έρχεται στην περίπτωση αυτή αρωγός στην 

προσπάθεια διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε μια εποχή που ο θάνατος των 

τελευταίων μαρτύρων θα την εξαφάνιζε εντελώς. Η επαφή του ιστορικού με τους μάρτυρες 

των γεγονότων δημιουργεί στενό δεσμό, που βοηθά στην αναβίωση του κλίματος της 

επιχείρησης, της ατμόσφαιρας που επικρατούσε: την ένταση μεταξύ εργατών και εργοδοτών, 

τα ανέκδοτα που διηγούνταν κ.τ.λ. Η επαφή αυτή μπορεί ωστόσο να δημιουργήσει και 

προβλήματα ερμηνείας, γιατί η συμπάθεια προς πρόσωπα και πράγματα του παρελθόντος 

μπορεί να οδηγήσει στην ωραιοποίηση και στην εξιδανίκευση. 

Η βιομηχανική κληρονομιά, αντικείμενο της βιομηχανικής αρχαιολογίας και της 

οικονομικής ιστορίας, αποτελεί ενδιαφέρον πεδίο της τοπικής ιστορικής έρευνας. 

Μελετώντας τους χώρους εργασίας, το εργοστάσιο ή το νερόμυλο αξιοποιούμε έναν 

σημαντικό τομέα της ιστορίας. Η μελέτη αυτών των χώρων, σε συνδυασμό με άλλες πηγές, 

μπορεί να αναβιώσει συνθήκες και τρόπους ζωής, καταστάσεις και ανθρώπινες σχέσεις, 

ολόκληρο το κλίμα μιας εποχής, τις ελπίδες, τις φιλοδοξίες, την ανθρώπινη προσπάθεια και 

το μόχθο για επιβίωση και δημιουργία. Ο ερευνητής θα μιλήσει με τους μάρτυρες, παλαιούς 

εργάτες και εργοστασιάρχες, θα μελετήσει φακέλους και αποδείξεις πληρωμών, αριθμό 

προσωπικού, προέλευση, καταγωγή, κοινωνική τάξη, αλλά θα θέσει και ερωτήματα όπως: 

γιατί δημιουργήθηκε το εργοστάσιο στην περιοχή αυτή, από ποιον, με ποια κεφάλαια; Ποια 

ήταν η αρχική τεχνολογία, υπήρξε εξέλιξη; Επιπτώσεις από τη λειτουργία του εργοστασίου 

στην υγεία των εργατών, επίδραση στο περιβάλλον. Ποια ήταν η πρώτη ύλη του 

εργοστασίου, από πού προερχόταν. Πού διοχετεύονταν τα προϊόντα; Θέση της επιχείρησης 

στην τοπική οικονομία. Συνθήκες εργασίας, γενική ατμόσφαιρα στην επιχείρηση, θέσεις, 

άδειες, μισθοί. Πόσο διευκόλυνε τη ζωή στην περιοχή και πόσο την έβλαψε, όταν έκλεισε. 
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Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα ερμηνεύσουμε κείμενα των αρχών του αιώνα ή 

ακόμη και των δεκαετιών ’60, ’70, ’80· κείμενα συνδικαλιστικών οργανώσεων, ανακοινώσεις 

της διοίκησης κ.ο.κ. 

Δεν είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα η έρευνα για τις μεθόδους και τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνταν στις καλλιέργειες, στις βιομηχανίες και στα διάφορα κοινοτικά ή δημόσια 

έργα. Μερικές από τις τεχνικές αυτές ήταν ιδιαίτερες, καθώς, επιχωρίαζαν σε συγκεκριμένες 

περιοχές, όπως η κατεργασία της πέτρας στην Ήπειρο (γεφύρια με καμάρες, σπίτια 

παραδοσιακά κ.τ.λ.), της γούνας στην Καστοριά, του μεταξιού στο Σουφλί, η παραδοσιακή 

ιχθυοκαλλιέργεια στο Μεσολόγγι κ.ά. 

Ένα σημαντικό και οικείο στους διδάσκοντες και τους μαθητές πεδίο-θέμα της 

τοπικής ιστορίας σχετίζεται με την εκπαίδευση. Η θεματολογία του πεδίου αυτού είναι 

ευρύτατη, καθώς ο χώρος της εκπαίδευσης δεν σχετίζεται μόνο με την αγωγή, αλλά και με 

την μεταβίβαση γνώσεων και δεξιοτήτων, τυπική ή άτυπη. 

Στην περίπτωση που επιλέγουμε την ιστορία του σχολείου μας οι βασικές πηγές για 

την τεκμηρίωση του θέματος είναι εύκολα προσιτές, το αρχείο του σχολείου. Αν το θέμα μας 

είναι η ιστορία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, μπορούμε να μελετήσουμε την ιστορία του 

κτηρίου, τη διάταξη των χώρων, τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα, τη βιβλιοθήκη, αν 

υπήρχε, το περιεχόμενό της, τα διάφορα εποπτικά μέσα, ενώ για την μαθητική κίνηση και τις 

επιδόσεις των μαθητών αξιοποιούμε τα μαθητολόγια, τις καρτέλες ελέγχου των μαθητών, κ.ά. 

Μπορούμε επίσης να εξετάσουμε θέματα του διδακτικού προσωπικού (προσόντα και 

ικανότητες), όπως περιγράφονται σε εκθέσεις επιθεωρητών, ενώ το ημερολόγιο του σχολείου 

αποτελεί μια καλή πηγή για τα γεγονότα. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες παρέχουν και οι 

διάφορες φωτογραφίες των σχολικών εκδηλώσεων. 

Η τοπική ιστορία εντάσσει στη θεματολογία της και τη θρησκευτική ζωή. Μολονότι 

το θέμα τούτο είναι λεπτό, η ιστορία της Εκκλησίας και της θρησκείας είναι πλουσιότατη, 

ενδιαφέρουσα. Ιδιαίτερα σε περιόδους ξενοκρατίας ο ρόλος της Εκκλησίας στάθηκε ιδιαίτερα 

σημαντικός σε τομείς όπως η παιδεία, η γλώσσα, η απονομή της δικαιοσύνης, κ.α. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δραστηριότητες των κληρικών και η θέση τους στην τοπική 

κοινωνία. Η μελέτη εκκλησιαστικών εγγράφων, αποφάσεων εκκλησιαστικών δικαστηρίων 

και μοναστηριακών αρχείων, αποκαλύπτει πλήθος συναφών πληροφοριών. Είναι αυτονόητο 

ότι η προσέγγιση των σχετικών θεμάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από το διδάσκοντα, ώστε 
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κατά την επεξεργασία των σχετικών θεμάτων να μη θίγεται το θρησκευτικό συναίσθημα 

μαθητών που ακολουθούν διαφορετικό δόγμα ή θρησκεία. 

1.1.5 Πηγές της τοπικής ιστορίας 

Την τοπική ιστορία την ενδιαφέρουν όλα τα είδη πηγών, όπως το φυσικό και το 

ανθρωπογενές περιβάλλον, τα αρχειακά έγγραφα, οι επιστολές, τα κατάλοιπα του υλικού 

πολιτισμού (εργαλεία και μηχανές, οικιακά σκεύη και ενδυμασίες), οι σφραγίδες και τα 

νομίσματα, τα λογοτεχνικά έργα, ο τύπος, τα έργα τέχνης, η προφορική παράδοση και οι 

προφορικές μαρτυρίες. Είναι προφανές ότι ο βαθμός αξιοπιστίας των πηγών αυτών, από τις 

οποίες άλλες είναι άμεσες και άλλες έμμεσες, ποικίλλει, και είναι έργο του ιστορικού ή του 

διδάσκοντος να το προσδιορίσει, ώστε να προφυλάξει τους μαθητές από επισφαλή 

συμπεράσματα (Λεοντσίνης, 1999). 

Αν και οι πηγές πληροφόρησης για τη διερεύνηση ζητημάτων τοπικής ιστορίας είναι 

ποικίλες, η αρχική πληροφόρηση, όταν αυτό είναι εφικτό, προέρχεται από δημοσιευμένα 

άρθρα και βιβλία, αυτονόητο όμως είναι ότι δεν εξαντλείται σ’ αυτά. Μια κριτική μάλιστα 

προσέγγιση των πηγών αυτών είναι δυνατόν να αναδείξει σημαντικά ζητούμενα, τα οποία δεν 

καλύπτονται επαρκώς από αυτές. Πέραν από τη βιβλιογραφία, ο τοπικός τύπος αποτελεί για 

τις νεότερες ιστορικές περιόδους σημαντικότατη πηγή και μπορούμε να τον αναζητήσουμε 

είτε σε τοπικά πνευματικά ιδρύματα (βιβλιοθήκη) είτε στους εκδοτικούς φορείς. 

Σημαντικότατο πρωτογενές υλικό (έγγραφα, πρακτικά, ληξιαρχικές πράξεις κ.τ.λ.) θα 

εντοπίσουμε στα αρχεία, στα κατά τόπους Γενικά Αρχεία του Κράτους, αλλά και σε αυτά των 

διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως είναι ο Δήμος, το Επιμελητήριο, η 

Νομαρχία, το Σχολείο. Πληροφορίες επίσης για μια περιοχή θα εντοπίσουμε σε υπηρεσιακές 

εκδόσεις υπουργείων και δημόσιων οργανισμών που αφορούν το αντικείμενο της 

δραστηριότητάς τους. Στις γραπτές πηγές της τοπικής ιστορίας είναι δυνατόν να ενταχθούν 

επίσης λογοτεχνικά έργα, ιδιαίτερα τα ταξιδιωτικά, και τα ηθογραφικά κείμενα, και τα 

ιστορικά μυθιστορήματα. Πέραν όμως από τις γραπτές πηγές, η πληροφόρησή μας θα 

εμπλουτισθεί από την προφορική συνέντευξη, το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό αλλά και με 

ηχητικές μαρτυρίες, που μπορεί κανείς να αναζητήσει σε αρχεία ραδιοφωνικών σταθμών ή 

και εκδόσεις δίσκων, CD κ.τ.λ., ενώ κινηματογραφικές πηγές (ντοκιμαντέρ ή και παλαιές 

ελληνικές ταινίες) μπορεί κανείς να εντοπίσει σε ταινιοθήκες, video club· τέλος, και τα 
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ταπεινά παλαιά αντικείμενα της καθημερινής χρήσης είναι δυνατόν να αποτελέσουν 

ενδιαφέρον υλικό, αρκεί να τεθούν τα κατάλληλα κάθε φορά ερωτήματα. 

Από τις πολυάριθμες αυτές κατηγορίες πηγών της τοπικής ιστορίας, πιο προσιτές 

στους μαθητές αποτελούν το υλικό περιβάλλον και τα στοιχεία του, τα πάσης φύσεως 

έγγραφα, ο τύπος και οι προφορικές μαρτυρίες και, τέλος, η λογοτεχνική παραγωγή που 

αναφέρεται στον υπό εξέταση τόπο. Θεωρούμε λοιπόν σκόπιμο να αναφερθούμε κάπως 

αναλυτικότερα στις πηγές αυτές (Χαράλαμπος, 1999). 

Το υλικό περιβάλλον, αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για την τοπική 

ιστορία, ενώ τα στοιχεία του αποτελούν κατά κανόνα τις πηγές αφόρμησης της έρευνας. 

Πέραν από τα σταθερά στοιχεία του τοπίου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, η έρευνα θα 

επιδιώξει να αποκωδικοποιήσει τις ανθρώπινες παρεμβάσεις σ’ αυτό, επειδή αποτελεί 

δυνητικά ιστορικό τεκμήριο, αρκεί να κατέχουμε τον κώδικα ανάγνωσής του. Ένα 

εγκαταλειμμένο στοιχείο του τοπίου, είτε πρόκειται για αστική συνοικία ή αγροτικό οικισμό 

ή και ένα κτίσμα, αποτελεί ερέθισμα, καθώς θέτει ερωτήματα (πότε, γιατί, πώς, πού κ.τ.λ.), 

των οποίων οι απαντήσεις δεν είναι έργο της φαντασίας αλλά της έλλογης και μεθοδικής 

τεκμηρίωσης. Δεν αποκλείεται βέβαια το ίδιο το τοπίο να παρέχει τα δεδομένα για ερμηνείες 

αναφορικά με τις παρεμβάσεις του ανθρώπου σ’ αυτό. Η μελέτη του τοπίου σε συνδυασμό με 

τη μελέτη χαρτών, τοπογραφικών σχεδίων, παλαιών απεικονίσεων ή και αεροφωτογραφιών, 

μπορεί να φωτίσει πολλά από τα ζητούμενα της τοπικής ιστορίας. 

Το τοπίο, αστικό ή αγροτικό, όπως παρουσιάζεται, αποτελεί το αποτέλεσμα 

διαδοχικών επικαλυπτόμενων γραφών, της φυσικής και ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω σ’ 

αυτό. Η ανάγνωση των γραφών αυτών δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς ό,τι εμφανίζεται 

μπροστά μας σήμερα αποτελεί ένα δυσανάγνωστο αποτέλεσμα αυτών των επικαλυπτόμενων 

διαδοχικών γραφών, από τις οποίες οι μεταγενέστερες, κατά κανόνα, έχουν εξαλείψει τμήμα 

των προγενέστερων. Πέραν από τη δυσκολία αυτή της ανάγνωσης του τοπίου, ο ερευνητής 

αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα-κινδύνους, όπως να επηρεασθεί η προσέγγισή του από 

τις σύγχρονες χρήσεις του χώρου, την αισθητική ή οικονομική του σημασία κ.ο.κ. Τα 

παραδείγματα μεταβολών του τοπίου στον ελλαδικό χώρο είναι πάμπολλα. Ο Θουκυδίδης 

στα Κερκυραϊκά του αναφέρει την εγκατάσταση των ηττηθέντων αρχηγών των ολιγαρχικών 

σε νησίδα παρακείμενη στο Ηραίον. Ο συντάκτης του χάρτη των γεγονότων, αναζητώντας 

και μη βρίσκοντας άλλο νησί στην ευρύτερη περιοχή, ταύτισε την ανώνυμη αυτή νησίδα, με 
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το σημερινό νησί Βίδο, αν και το τελευταίο το κατονομάζει ο Θουκυδίδης (ως νήσο Πτυχία). 

Βάσει αυτής της επιλογής διαμόρφωσε έναν χάρτη των γεγονότων, από τον οποίο ο 

αναγνώστης οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η αρχαία πόλη της Κέρκυρας συμπίπτει χωρικά 

με τη νεότερη, αν και η τελευταία άρχισε να συγκροτείται περίπου 16 αιώνες αργότερα. 

Πρόκειται για μια χαρακτηριστική και γνωστή στους φιλολόγους μας περίπτωση ανεπιτυχούς 

ανάγνωσης του τοπίου, καθώς δείχνει πού είναι δυνατό να οδηγηθούμε, αν δεν λάβουμε 

υπόψη μας την παράμετρο αυτή. 

Το αγροτικό τοπίο, η διαμόρφωση του ανάγλυφου και ο εντοπισμός των 

ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών του, τα ίχνη ανθρώπινων εγκαταστάσεων ή οικονομικών 

δραστηριοτήτων σ’ αυτό αποτελούν πληροφορίες, που εγείρουν γόνιμα ερωτήματα σχετικά 

με το μέγεθος των εγκαταστάσεων, τις οικονομικές δραστηριότητες του πληθυσμού, τα 

δίκτυα επικοινωνίας κ.τ.λ. Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί υπαγορεύουν τη διατύπωση 

ερωτημάτων σχετικά με τον χρόνο και τους λόγους της συγκρότησης και της εγκατάλειψης, 

ερωτήματα στα οποία συχνά μπορεί να απαντήσει το ίδιο το τοπίο. Ίχνη ανθρώπινης 

δραστηριότητας, όπως ο τεμαχισμός της αγροτικής γης, οι μέθοδοι αντιστήριξης του 

εδάφους, τα μέσα επεξεργασίας αγροτικής παραγωγής, όπως ελαιοτριβεία, μύλοι κ.τ.λ. 

καταγράφονται και συζητούνται στο πλαίσιο της προσπάθειας ερμηνείας των ρόλων τους. 

Ανάλογες παρατηρήσεις καταγράφονται κατά την εποπτεία του αστικού τοπίου, όπου 

καταβάλλεται προσπάθεια εντοπισμού στοιχείων του παρελθόντος (συνοικίες, δημόσια 

κτήρια, υδραγωγεία, ναοί, πλατείες κ.τ.λ.) και τοποθέτησής τους στον ιστορικό χρόνο. 

Η μελέτη του τοπίου δεν οδηγεί οπωσδήποτε σε λύσεις των προβλημάτων· όμως 

συμβάλλει τουλάχιστον στη διατύπωση γόνιμων ερωτήσεων. Μετά την καταγραφή των 

πληροφοριών από την έρευνα πεδίου, απαραίτητη κρίνεται η αξιοποίηση και άλλων 

διαθέσιμων συναφών πηγών, όπως ο χάρτης, η παλαιά φωτογραφία, το χαρακτικό, ο πίνακας 

ζωγραφικής, η αεροφωτογραφία, το τοπογραφικό σχέδιο, το κτηματολόγιο παρωχημένων 

εποχών, ώστε να διασταυρωθούν οι πληροφορίες της επιτόπιας παρατήρησης. Αφού 

εξαντληθούν και οι πηγές αυτές, μπορούμε να προχωρήσουμε στη διατύπωση ασφαλέστερων 

συμπερασμάτων. 

Η μελέτη και η γνώση του περιβάλλοντος, όταν γίνεται με εύστοχο τρόπο, δημιουργεί 

ιδιαίτερο δεσμό του μαθητή με αυτό, γεγονός που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα της μελέτης της τοπικής ιστορίας· γιατί είναι βέβαιο ότι ένας τέτοιος δεσμός 
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θα οδηγήσει στο σεβασμό του περιβάλλοντος και, μεταξύ άλλων, θα ανακόψει μια έντονα 

παρατηρούμενη σήμερα τάση καταστροφής (π.χ. προσβολή των κτηρίων και των προτομών 

με ανούσιες ή χυδαίες γραφές, ή του πράσινου με ξερίζωμα δένδρων ή φυτών κ.τ.λ.). Η 

σωστή ενασχόληση με ένα αντικείμενο είναι ο καλύτερος τρόπος σύναψης δεσμού του 

ενασχολούμενου με το ίδιο αντικείμενο. 

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα της τοπικής ιστορίας έχουν τα έγγραφα που 

διατηρούνται σε συμβολαιογραφικά (παλαιότερα νοταριακά) αρχεία, καθώς επίσης και εκείνα 

που ανήκουν σε οικογένειες, ιδρύματα ή επιχειρήσεις της περιοχής. Η ποικιλία και ο πλούτος 

των πληροφοριών που παρέχουν τα έγγραφα αυτά είναι προφανείς, καθώς καλύπτουν όλο το 

φάσμα των δικαιοπραξιών. Στην περίπτωση χρήσης των πηγών αυτών ο διδάσκων θα 

χρειαστεί, πριν αναθέσει στους μαθητές την έρευνά τους, να βεβαιωθεί ότι είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στο έργο αυτό, δεδομένου ότι συχνά οι δυσανάγνωστες γραφές στις πηγές 

συνιστούν πρόβλημα, ακόμα και για έμπειρους ερευνητές. 

Περισσότερο προσιτά στις δυνατότητες των μαθητών είναι τα κοινοτικά, δημοτικά, 

νομαρχιακά και εκκλησιαστικά έγγραφα του σχετικά πρόσφατου παρελθόντος, τα οποία 

παρέχουν πληροφορίες, κατά κανόνα αξιόπιστες, για ζητήματα που αφορούν σύνολα 

ανθρώπων, και αναφέρονται στο μέγεθος, τη σύνθεση του πληθυσμού των κατοίκων μιας 

περιοχής, τη δημογραφική εξέλιξη, επαγγέλματα, οικονομική κατάσταση και άλλους τομείς. 

Τα στοιχεία αυτά είναι σκόπιμο, μετά τη συγκέντρωσή τους, να αποτυπώνονται σε μορφή 

διαγράμματος, ώστε να παρέχουν την κατά το δυνατόν πιο εύληπτη εικόνα των σχέσεων που 

διαμορφώνονται στον υπό μελέτη τομέα. Σε τέτοιου είδους εργασίες απαιτείται προσοχή, 

ώστε να αποφεύγονται τα βεβιασμένα συμπεράσματα. Για παράδειγμα σε μια δημογραφική 

έρευνα η σχέση γεννήσεων-θανάτων δεν αρκεί για την εξαγωγή συνθετικών συμπερασμάτων 

που θα αφορούν τις δημογραφικές τάσεις· χρειάζεται να μελετήσουμε και τις αφίξεις-

αναχωρήσεις στην περιοχή. 

Για τον εντοπισμό αρχειακού υλικού προσφεύγουμε στους δημοσιευμένους 

καταλόγους αρχείων, οι οποίοι με τις περιγραφές τους μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε αν 

υφίσταται κρίσιμο υλικό για το αντικείμενο της έρευνάς μας. Πέραν των δημοσιευμένων 

καταλόγων, είναι αυτονόητο ότι αρχεία διαθέτουν οι διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και 

οργανισμοί, τα επιμελητήρια, καθώς επίσης και άλλοι φορείς, όπως η Εκκλησία, οι τράπεζες, 
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οι βιομηχανίες κ.τ.λ. Ο εντοπισμός του αρχειακού υλικού προϋποθέτει ενδιαφέρον και 

ερευνητική διάθεση από την πλευρά του εκπαιδευτικού. 

Αν όλες αυτές οι προϋποθέσεις εξασφαλισθούν, απαραίτητη είναι η επίσκεψη του 

διδάσκοντος για εξέταση του υλικού αυτού, του είδους των πληροφοριών που περιλαμβάνει, 

καθώς και των δυνατοτήτων που έχουν οι μαθητές να το διαχειρισθούν. Στην περίπτωση κατά 

την οποία διαπιστώνουμε ότι πληρούνται και οι προϋποθέσεις αυτές, ενημερώνουμε σχετικά 

τους μαθητές και τους δίνουμε οδηγίες για τον τρόπο εργασίας τους. Είναι ενδεδειγμένο, 

τουλάχιστον στην αρχή της έρευνάς τους να τους συνοδεύουμε, ώστε να διαπιστώσουμε ότι 

εξοικειώθηκαν τόσο με το περιβάλλον όσο και με τον τρόπο της εργασίας στο αρχείο. 

Στις οδηγίες προς τους μαθητές θα επισημάνουμε την αναγκαιότητα ακριβούς 

παραπομπής στις αρχειακές πληροφορίες (θέση, αρίθμηση, χρονολογία του εγγράφου) και τα 

ζητούμενα-πληροφορίες που χρειάζεται να συγκεντρώσουν, και θα προτείνουμε τρόπους 

καταγραφής των διαφόρων κατηγοριών πληροφοριών, ώστε οι μαθητές να είναι στη συνέχεια 

σε θέση να τις επεξεργασθούν εύκολα. Για παράδειγμα: Επιδιώκουμε να απαντήσουμε στο 

ερώτημα «Ποια προϊόντα διακινούνται (εξάγονται-εισάγονται-περνούν transit) από το τάδε 

λιμάνι κατά την δείνα χρονική περίοδο;». Αφού εντοπίσουμε το σχετικό αρχειακό υλικό και 

δώσουμε τις προαναφερθείσες οδηγίες στους μαθητές, τους υποδεικνύουμε το σύνολο του 

αρχειακού υλικού που θα ερευνήσουν, καθώς και τον τρόπο καταγραφής των αναφερομένων 

στα αρχειακά έγγραφα προϊόντων σε στήλες (ονομασία, προέλευση, προορισμός, ποσότητα, 

κ.τ.λ.). 

Ο τοπικός τύπος (ημερήσιος και περιοδικός) αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών 

για την τοπική ιστορία, ιδιαίτερα για τα νεότερα χρόνια. Ο τύπος παρέχει πληροφορίες για 

την πολιτική, την καθημερινή ζωή, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, την οικονομία, τα 

προβλήματα της περιοχής, για το παρόν αλλά και για το παρελθόν. 

Πρόκειται για μια πηγή που είναι σχετικά εύκολα προσιτή, όμως το πλήθος των 

πληροφοριών που περιέχει δημιουργεί προβλήματα διαχείρισής τους. Στην καλύτερη 

περίπτωση, η αξιοποίησή του μπορεί να είναι εξαιρετικά αποδοτική όταν εξετάζεται ένα 

ζήτημα σαφώς προσδιορισμένο στον χρόνο, καθώς εντοπίζουμε σε μια ομάδα εντύπων 

συγκεκριμένες ειδήσεις σε συγκεκριμένο χρόνο. Αντίθετα, δυσκολίες παρουσιάζει η πηγή 

αυτή στην περίπτωση που διερευνούμε ένα θέμα σε μια μεγάλη περίοδο. Αυτό οφείλεται στο 

μεγάλο όγκο πληροφοριών που θα χρειαστεί να επεξεργασθούμε. Μια λύση στο πρόβλημα 
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είναι η πραγματοποίηση δειγματοληπτικής έρευνας, είναι όμως σαφές ότι αυτό θα αποβεί εις 

βάρος της πληρότητας της πληροφόρησης. Αν μια τέτοια λύση δεν κρίνεται ικανοποιητική, 

μπορούμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε μια περίοδο πιο περιορισμένη, π.χ. μια 

δεκαετία. 

Περισσότερο αποτελεσματική μπορεί να είναι η αξιοποίηση της πηγής αυτής, όταν 

στοχεύουμε στη μελέτη μιας πολύ εξειδικευμένης μονάδας τοπικής ιστορίας, όπως είναι μια 

επαγγελματική ομάδα, μια δραστηριότητα τοπικού θεσμού κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση είναι 

προφανές ότι πολύ αποτελεσματικότερη και πιο σφαιρική πληροφόρηση θα αποκομισθεί στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες για το θέμα που μας απασχολεί προσφύγουμε σε περισσότερα 

του ενός έντυπα (Χριστιάς, 1998). 

Η προφορική έρευνα έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική ιστορία, αφού δίνει το 

λόγο στον άνθρωπο που έζησε προσωπικά τα γεγονότα που αφηγείται. Η προφορική έρευνα 

μπορεί να προσεγγίζει και πληροφορίες του ψυχολογικού πεδίου, όπως αισθήματα, στάσεις, 

αντιθέσεις προσώπων και ομάδων που δεν εντοπίζονται σε άλλες πηγές. Το ενδιαφέρον 

γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, όταν απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι περιθωριακοί και 

αποκλεισμένοι από το κοινωνικό σύνολο, οι οποίοι δεν εμφανίζονται στις λοιπές πηγές. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο ερευνητής, αφού συντάξει το κατάλληλο ερωτηματολόγιο, μπορεί να 

συλλέξει σημαντικές πληροφορίες αυτού του πεδίου. Η προφορική έρευνα προσφέρει έτσι 

στον ιστορικό συμπληρωματικές πληροφορίες: καλύπτει τα κενά που αφήνουν οι γραπτές 

μαρτυρίες και, κυρίως, μας μεταφέρει το βιωματικό τρόπο με τον οποίο μια ομάδα ανθρώπων 

ανακαλεί και αναβιώνει τα παρελθόντα γεγονότα. Αυτό δεν σημαίνει πως η προφορική 

μαρτυρία είναι πιστότερη από τις λοιπές. Οι προφορικές μαρτυρίες δεν είναι πάντοτε 

αξιόπιστες, αφού το πρόσωπο ή η ομάδα που μιλά μπορεί να έχει ξεχάσει ή να ερμηνεύει 

διαφορετικά το παρελθόν, ή ακόμα να θέλει να μας παραπλανήσει. Αυτό που προέχει στην 

προφορική έρευνα δεν είναι μόνο η συλλογή πληροφοριών, αλλά το ότι προβάλλεται ο 

διαφορετικός τρόπος με τον οποίο το άτομο ή η κοινότητα αντιλαμβάνονται και βιώνουν ένα 

γεγονός. Τις πληροφορίες που θα συλλέξει και θα οργανώσει ο ιστορικός από την προφορική 

έρευνα οφείλει να τις κατατάξει και να τις οργανώσει σε ιδιαίτερο αρχείο. Οφείλει επίσης να 

τις ελέγξει, να τις διασταυρώσει και να τις διυλίσει με κριτικό πνεύμα και επιφύλαξη. 

Το προφορικό αρχείο που δημιουργούμε στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας είναι 

διαφορετικό από τα λοιπά ηχητικά αρχεία, δεδομένου ότι ο ερευνητής είναι αυτός που με τις 
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κατάλληλες ερωτήσεις το διαμορφώνει. Αυτονόητο είναι ότι στις μαρτυρίες του τύπου αυτού 

το στοιχείο του υποκειμενισμού είναι έντονο, ενώ ελλοχεύουν και άλλοι κίνδυνοι που είναι 

δυνατόν να καταστήσουν την προσπάθειά μας αναποτελεσματική ή να οδηγήσουν σε 

εσφαλμένες εκτιμήσεις. 

Για τους λόγους αυτούς χρειάζεται να τηρούνται ορισμένοι αυστηροί κανόνες. Η 

έρευνα για τον εντοπισμό των κατάλληλων προσώπων από τα οποία θα ζητηθεί η συνέντευξη 

είναι απαραίτητη. Είναι προφανές ότι μία και μοναδική συνέντευξη δεν παρέχει τα εχέγγυα 

της αντικειμενικότητας, και σκόπιμο είναι να προσφεύγουμε σε μια επαναληπτική 

συνέντευξη ή συνέντευξη επιβεβαίωσης, που θα πραγματοποιηθεί σε απόσταση ικανού 

χρόνου από την προηγούμενη. Ο μαθητής που παίρνει τη συνέντευξη θα πρέπει να 

αντιληφθεί ότι δε λειτουργεί όπως ο δημοσιογράφος, ούτε όπως ο ανακριτής. Ειδικότερα, 

απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία με πρωταρχικό μέλημα τη διατύπωση του ερωτήματος 

«Τι με ενδιαφέρει να πληροφορηθώ;». Το ερώτημα αυτό θα αναλυθεί σε ειδικότερα 

ερωτήματα που θα τεθούν στον συνομιλητή του. Ο μαθητής-ερευνητής θα πρέπει κατ’ αρχάς 

να έχει γνώση για το θέμα, να είναι καλός ακροατής, αλλά και να έχει την ικανότητα να 

ερεθίζει τη μνήμη του συνομιλητή του, στον οποίο, εντούτοις, πρέπει να αφήνει την 

πρωτοβουλία. Η συνέντευξη καλό είναι να αρχίζει με «ουδέτερες» ερωτήσεις, οι οποίες 

σταδιακά θα εστιάζονται στα ενδιαφέροντα της έρευνας. Τα γόνιμα ερωτήματα δεν είναι 

γενικόλογα ή ασαφή, καθώς οι απαντήσεις θα είναι ανάλογες, ενώ ο ερευνητής αποφεύγει τις 

ερωτήσεις που υπαγορεύουν έμμεσα ή θηρεύουν συγκεκριμένη απάντηση. Κατά τη 

διατύπωση των ερωτημάτων σκόπιμο είναι να αποφεύγονται λέξεις ποικιλότροπα 

φορτισμένες, ενώ σημειώνονται οι δισταγμοί ή οι σιωπές του συνομιλητή μας. Σκοπός, 

εξάλλου, του ερευνητή δεν είναι να κρίνει τα λεγόμενα του συνομιλητή του, αλλά να τα 

κατανοήσει και να τα ερμηνεύσει. 

Ο χώρος πραγματοποίησης της συνέντευξης ενδείκνυται να μην είναι δημόσιος, ούτε 

να πραγματοποιείται αυτή παρουσία τρίτων. Σημαντικό για την αποτελεσματικότητα της 

εργασίας είναι το κλίμα και η αίσθηση εμπιστοσύνης που επιδιώκουμε να δημιουργηθεί. 

Απαραίτητο, φυσικά, είναι το μαγνητόφωνο και το μικρόφωνο, καθώς και η διευκρίνιση στο 

συνομιλητή για τον τρόπο χρήσης των λεγομένων του (παραπομπές, πλήρης, έκδοση βιβλίου 

κ.τ.λ.). Στη διάρκεια της συνέντευξης καταγράφουμε σε σημειωματάριο στάσεις, αντικείμενα 

που δείχνει ή προσκομίζει κ.τ.λ. 
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Η επόμενη φάση είναι η μεταγραφή του περιεχομένου της μαγνητοταινίας. Αν μας 

ενδιαφέρει το περιεχόμενο, δηλ. οι πληροφορίες, η μεταγραφή είναι δυνατόν να παρουσιάζει 

τους λόγους διορθωμένους εκφραστικά. Αν μας ενδιαφέρει η ατμόσφαιρα, κατά τη 

μεταγραφή μεταφέρεται επακριβώς ο προφορικός τόνος. 

Ακολουθεί η κριτική ανάλυση. Στην φάση αυτή, πέραν από τις πληροφορίες, 

ενδεχομένως εντοπίζονται και αξιοποιούνται οι παραλείψεις, οι συγχύσεις, οι σιωπές, οι 

επαναλήψεις και οι αντιφάσεις. Συχνά τα στοιχεία αυτά υπαγορεύουν την αναζήτηση άλλης 

προφορικής πηγής. Ας λάβουμε υπόψη επίσης ότι, αν το θέμα έχει ευρεία δημοσιότητα και 

βιβλιογραφία, ο συνομιλητής μας πιθανόν να έχει επηρεασθεί από αυτά. Για την άντληση 

συμπερασμάτων για ευρύτερα στρώματα, τάξεις, κατηγορίες, απαραίτητο είναι να 

λαμβάνονται συνεντεύξεις από περισσότερα πρόσωπα, και μάλιστα με διαφορετικά κριτήρια 

επιλογής τους (τάξη, φύλο, ηλικία, επάγγελμα κ.ο.κ.). 

Οι παρατηρήσεις από το υλικό του προφορικού αρχείου κατηγοριοποιούνται και 

συζητούνται με σκοπό να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Φυσικά η συνέντευξη δεν 

αποτελεί πανάκεια, όμως σε συνδυασμό με άλλες πηγές παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς 

φωτίζει πεδία όπως το συναισθηματικό και εκείνο των πεποιθήσεων, για τα οποία οι λοιπές 

κατηγορίες πηγών κατά κανόνα σιωπούν. 

Στις πηγές που είναι δυνατόν να δώσουν πληροφορίες για μια συγκεκριμένη ομάδα 

ανθρώπων, οι οποίοι έζησαν στο παρελθόν, όπως για τους κατοίκους ενός νησιού, μιας 

πόλης, ενός χωριού, μιας συντεχνίας, μιας κοινωνικής ομάδας κ.ο.κ., εντάσσεται το έργο 

τέχνης, το οποίο συχνά προσφέρει οπτικά ερεθίσματα και πληροφορίες για τον παρελθόν της 

περιοχής. Πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό αποτελούν συχνά 

πηγές άντλησης πληροφοριών με εξαιρετικό ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία. Δεν 

εξαιρούνται, βέβαια, από τα τεκμήρια της κατηγορίας αυτής τα προϊόντα της τέχνης του 

λόγου. Ιδιαίτερα πληροφοριακό, εν προκειμένω, είναι το ηθογραφικό λογοτεχνικό είδος, το 

οποίο ο διδάσκων μπορεί να συστήσει στους μαθητές ως πηγή για την άντληση πληροφοριών 

που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν το θέμα του παράλληλα με άλλες, διαφορετικής φύσης 

πηγές. 
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1.2 Τι είναι μουσείο; 

Ο όρος «μουσείο» μπορεί να σημαίνει τον θεσμό ή τον οργανισμό ή τον χώρο που 

προορίζεται για τη συλλογή, μελέτη και έκθεση των υλικών και των άυλων τεκμηρίων του 

ανθρώπου και του περιβάλλοντός του. Η μορφή και οι λειτουργίες των μουσείων 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ανά τους αιώνες. Τα εκθέματά τους διαφοροποιήθηκαν, 

καθώς και η αποστολή τους, ο τρόπος λειτουργίας τους και διοίκησής τους. 

1. Οι περισσότερες χώρες έχουν καθιερώσει ορισμούς του μουσείου μέσω νομοθετικών 

κειμένων ή εθνικών οργανισμών. Ο ευρύτερα αναγνωρισμένος επαγγελματικός 

ορισμός του μουσείου παραμένει αυτός που δόθηκε το 2007 στον Κανονισμό του 

Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM): «Το Μουσείο είναι ένας μη κερδοσκοπικός 

μόνιμος θεσμός/οργανισμός (institution) στην υπηρεσία της κοινωνίας και της 

ανάπτυξής της, ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, συντηρεί, ερευνά, προβάλλει και 

εκθέτει την υλική και άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντός 

της, με στόχο την εκπαίδευση, μελέτη και ψυχαγωγία». Αυτός ο ορισμός 

αντικατέστησε εκείνον που ίσχυε ως σημείο αναφοράς για πάνω από 30 χρόνια: «Το 

Μουσείο είναι ένας μη κερδοσκοπικός μόνιμος θεσμός/οργανισμός (institution) στην 

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

συντηρεί, ερευνά, προβάλλει και κυρίως εκθέτει, με στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση 

και την ψυχαγωγία, τα υλικά τεκμήρια του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του» 

(ICOM, 2006). 

Η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ορισμούς, που εκ πρώτης όψεως 

μοιάζει αμελητέα – δηλαδή η αναφορά και της άυλης κληρονομιάς, καθώς και η 

αλλαγή στη δομή της φράσης – ωστόσο πιστοποιεί αφενός την υπεροχή της 

αγγλοαμερικανικής λογικής στους κόλπους του ICOM και αφετέρου τον περιορισμό 

του ερευνητικού ρόλου που αποδίδεται στο μουσείο. Αρχικά, ο ορισμός του 1974, που 

είχε γραφεί στα γαλλικά ως κύρια γλώσσα, είχε μεταφραστεί ελεύθερα στα αγγλικά, 

προκειμένου να αποτυπώνει καλύτερα την αγγλοαμερικανική προσέγγιση στις 

λειτουργίες του μουσείου – μία εκ των οποίων είναι και η μετάδοση της κληρονομιάς. 

Στο μεταξύ, τα αγγλικά έχουν γίνει η γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρύτερα στις 

συνεδριάσεις του συμβουλίου κι έτσι το ICOM, όπως και οι περισσότεροι διεθνείς 

οργανισμοί, λειτουργεί πια και αυτό στα αγγλικά. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η σύνταξη 



21 

 

ενός νέου ορισμού βασίστηκε σε εκείνη την αγγλική μετάφραση. Η δομή του 

γαλλικού ορισμού του 1974 έδινε έμφαση στην έρευνα, την οποία παρουσίαζε ως 

κινητήρια δύναμη του μουσείου: «Le musée est une institution permanente, sans but 

lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui fait 

des recherches concernant les témoins matériels de l’homme et de son environnement, 

acquiert ceuxlà, les conserve, les communique et notamment les expose à des fins 

d’études, d’éducation et de délectation.» (Κανονισμός ICOM, 1974). Η κυριολεκτική 

(και όχι η επίσημη) μετάφραση αυτού του ορισμού είναι: «Το μουσείο είναι ένας 

μόνιμος μη κερδοσκοπικός θεσμός/οργανισμός, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της 

ανάπτυξής της, ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος διενεργεί έρευνες σχετικά με τα υλικά 

τεκμήρια του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του…». Το 2007, η έννοια της 

έρευνας (που στα Γαλλικά αντικαταστάθηκε από τη λέξη «μελέτη»-etudier) 

υποβιβάστηκε σε απαρίθμηση των γενικών λειτουργιών του μουσείου, όπως και στην 

αγγλική εκδοχή του ορισμού του 1974. 

2. Για πολλούς μουσειολόγους και ιδιαίτερα όσους παραμένουν πιστοί στην έννοια της 

μουσειολογίας, όπως διδάχθηκε τα έτη 1960-1990 από την Τσεχική σχολή (Brno και 

Διεθνής Θερινή Σχολή Μουσειολογίας – International Summer School of Museology), 

το μουσείο είναι μόνο ένα από τα πολλά μέσα πιστοποίησης μιας «συγκεκριμένης 

σχέσης ανάμεσα στον Άνθρωπο και την πραγματικότητα», μιας σχέσης που ορίζεται 

από «την εσκεμμένη και συστηματική συλλογή και συντήρηση επιλεγμένων άψυχων, 

υλικών, κινητών και κυρίως τρισδιάστατων αντικειμένων που τεκμηριώνουν την 

ανάπτυξη της φύσης και της κοινωνίας» (Gregorova, 1980). 

Πριν από την καθιέρωση της ονομασίας «μουσείο» τον 18ο αιώνα, λέξη 

δανεισμένη από την ελληνική αρχαιότητα που αναβίωσε στην Αναγέννηση, σε κάθε 

πολιτισμό υπήρχαν ορισμένοι τόποι, θεσμοί και ιδρύματα παρόμοια με αυτά που 

ομαδοποιούμε σήμερα με τον όρο «μουσείο». Υπό αυτή την έννοια, ο ορισμός του 

ICOM θεωρείται ότι είναι σαφώς επηρεασμένος από τη χρονική στιγμή και το δυτικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο διατυπώθηκε, αλλά και υπερβολικά κανονιστικός, καθώς ο 

στόχος του είναι κατ’ ουσίαν συντεχνιακός. Ένας «επιστημονικός» ορισμός του 

μουσείου θα έπρεπε να είναι απελευθερωμένος από ορισμένα στοιχεία που 

περιλαμβάνει ο ορισμός του ICOM, όπως από τη μη κερδοσκοπική φύση του 

μουσείου: ένα κερδοσκοπικό μουσείο (όπως το Musée Grévin στο Παρίσι) δεν παύει 



22 

 

να είναι μουσείο, ακόμη και αν δεν αναγνωρίζεται ως τέτοιο από το ICOM. 

Επομένως, μπορούμε να ορίσουμε το μουσείο ευρύτερα και αντικειμενικότερα ως 

«ένα μόνιμο μουσειολογικό θεσμό/ οργανισμό, που διαφυλάττει συλλογές υλικών 

τεκμηρίων και παράγει γνώση γύρω από αυτές» (Mensch, 1992). 

Ο Schärer, από την πλευρά του, ορίζει το μουσείο ως «ένα μέρος όπου 

φυλάσσονται, μελετώνται και προβάλλονται αντικείμενα και οι συνδεδεμένες με αυτά 

αξίες, ως σύμβολα που ερμηνεύουν απούσες αλήθειες» (Schärer, 2007) ή αλλιώς – 

και, εκ πρώτης όψεως, ταυτολογικά – ως το μέρος όπου επιτελείται η μουσειοποίηση. 

Με ακόμα ευρύτερη έννοια, το μουσείο μπορεί να οριστεί ως «τόπος μνήμης»  (Nora, 

1984-1987) ως «φαινόμενο»  (Scheiner, 2007) που περιλαμβάνει θεσμούς, διάφορους 

χώρους ή τοποθεσίες, βιώματα, καθώς και συνδεδεμένους με την άυλη κληρονομιά 

χώρους. 

3. Από αυτή την οπτική που εκφεύγει της περιορισμένης φύσης των 

παραδοσιακών μουσείων, το μουσείο ορίζεται ως ένα εργαλείο που έχει επινοήσει ο 

άνθρωπος με στόχο την αρχειοθέτηση, κατανόηση και μετάδοση. Θα μπορούσε να πει 

κανείς – όπως η Judith Spielbauer  (Spielbauer, 1987) – ότι τα μουσεία είναι εργαλεία 

που προάγουν «την αντίληψη του ατόμου σχετικά με την αλληλεξάρτηση ανάμεσα 

στις κοινωνικές, αισθητικές και φυσικές σφαίρες όπου ζει, παρέχοντας πληροφορίες 

και βιώματα και προάγοντας την αυτογνωσία μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο». 

Ένα μουσείο μπορεί επίσης να είναι «μια συγκεκριμένη λειτουργία, που μπορεί αλλά 

δεν είναι αναγκαίο να πάρει τη μορφή ενός θεσμού/οργανισμού, σκοπός της οποίας 

είναι να διασφαλίσει, μέσω της βιωματικής εμπειρίας, τη συσσώρευση και μετάδοση 

του πολιτιστικού αποθέματος, το οποίο νοείται ως το σύνολο των προσκτήσεων που 

καθιστούν άνθρωπο ένα γενετικά ανθρώπινο ον» (Deloche, 2007).  

Αυτοί οι ορισμοί καλύπτουν και τα μουσεία που χαρακτηρίζονται λανθασμένα 

ως «εικονικά» (virtual museums), ιδιαίτερα αυτά που είναι έντυπα, σε CD-ROM ή 

στο διαδίκτυο, καθώς και τα πιο παραδοσιακά μουσειακά ιδρύματα, 

συμπεριλαμβανομένων των μουσείων της αρχαιότητας, τα οποία ήταν μάλλον σχολές 

φιλοσοφίας παρά συλλογές με την αποδεκτή έννοια του όρου. 

4. Αυτή η τελευταία χρήση του όρου «μουσείο» μας οδηγεί στις αρχές του οικομουσείου 

κατά την αρχική του σύλληψη, δηλαδή στο μουσειακό θεσμό/οργανισμό που, για την 
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ανάπτυξη μιας κοινότητας, συνδυάζει τη συντήρηση, την έκθεση και την επεξήγηση 

της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς αυτής της κοινότητας. Το οικομουσείο 

αντιπροσωπεύει ένα ζωντανό περιβάλλον, με καθημερινή ζωή και εργασία, σε μια 

συγκεκριμένη τοποθεσία, καθώς και την έρευνα που σχετίζεται με αυτό το 

περιβάλλον. «Το οικομουσείο σε μια δεδομένη περιοχή, εκφράζει τη σχέση ανάμεσα 

στον άνθρωπο και στη φύση και την πορεία αυτής της σχέσης μέσα στον χρόνο και 

στον χώρο στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Αποτελείται από έναν τόπο αναγνωρισμένου 

επιστημονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που είναι αντιπροσωπευτικός της 

κοινότητας που υπηρετεί: άχτιστη ακίνητη περιουσία, ακατοίκητη ύπαιθρο, φυσικούς 

χώρους κατοικημένους από τους ανθρώπους, ακίνητη περιουσία, κινητά περιουσιακά 

στοιχεία, ανταλλάξιμα αγαθά. Περιλαμβάνει ένα διοικητικό κέντρο, έδρα των κύριων 

δομών: υποδοχή, έρευνα, συντήρηση, έκθεση, πολιτιστική δράση, διαχείριση, ένα ή 

περισσότερα επιτόπια εργαστήρια, ομάδες συντήρησης, αίθουσες συναντήσεων, 

κοινωνικο-πολιτιστικά εργαστήρια, καταλύματα κλπ., μονοπάτια και σημεία 

παρατήρησης για την εξερεύνηση της περιοχής, διάφορα αρχιτεκτονικά, αρχαιολογικά 

και γεωλογικά στοιχεία που σηματοδοτούνται και εξηγούνται καταλλήλως» (Riviere, 

1978). 

5. Με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του ψηφιακού κόσμου, έγινε 

σταδιακά αποδεκτή και η έννοια του κυβερνομουσείου, που συχνά αποκαλείται 

εσφαλμένα «μουσείο εικονικής πραγματικότητας» (virtual museum). Αυτό ορίζεται 

σε γενικές γραμμές ως «μια συλλογή ψηφιακών αντικειμένων με λογική συνάφεια, σε 

διάφορους συνδυασμούς μέσων, η οποία, χάρη στη συνδεσιμότητα και τη δυνατότητα 

πολλαπλής πρόσβασης σε αυτή, προσφέρεται για την υπέρβαση των παραδοσιακών 

μεθόδων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες, δεν διαθέτει 

πραγματικό τόπο ή χώρο και τα αντικείμενά της και οι σχετικές πληροφορίες μπορούν 

να διαδοθούν σε όλο τον κόσμο» (Schheibenz, 2004). 

Αυτός ο ορισμός, που πιθανόν προέρχεται από τη σχετικά πρόσφατη έννοια 

της εικονικής υπολογιστικής μνήμης, μοιάζει μάλλον με παρερμηνεία. Πρέπει να 

θυμόμαστε ότι το «εικονικό» δεν είναι το αντίθετο του πραγματικού (real), όπως ίσως 

σπεύδουμε να υποθέσουμε, αλλά το αντίθετο του υπαρκτού (actual) με την αρχική του 

έννοια, δηλαδή κάτι που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ως εικονικό μουσείο μπορεί να 

χαρακτηριστεί οποιοδήποτε μουσείο συλλάβει ποτέ κανείς ή οποιαδήποτε λύση 
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μπορεί να εφαρμοστεί σε σχέση με τα ζητήματα που θίγουν τα παραδοσιακά μουσεία. 

Επομένως, το εικονικό μουσείο μπορεί να οριστεί ως «μια έννοια που εντοπίζει 

παγκοσμίως τις προβληματικές πτυχές του μουσειακού κλάδου, δηλαδή τις επιπτώσεις 

της απόσπασης των αντικειμένων από το αρχικό πλαίσιο αναφοράς και της ένταξής 

τους σε ένα νέο πλαίσιο.  

Μία συλλογή από υποκατάστατα μπορεί εξίσου να αποτελεί εικονικό μουσείο 

όπως και μια ψηφιοποιημένη βάση δεδομένων· πρόκειται για το μουσείο στο 

εξωτερικό πεδίο δράσης του» (Deloche B. , 2001). Εικονικό μουσείο είναι το πακέτο 

λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στα προβλήματα των μουσείων και φυσικά 

περιλαμβάνει το κυβερνομουσείο, χωρίς να περιορίζεται σε αυτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΑΝΗΣ 

2.1 Γενικά ιστορικά στοιχεία 

2.1.1 Η ίδρυση της πόλης 

Το όνομά της το οφείλει στην αρχαία πόλη Αιάνη, ή Αίανα,αρχαία πόλη της Μακεδονίας στη 

περιοχή της Ελιμείας, πρωτεύουσα των Αιανών ή Ελιμιωτών. Σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ 

από τη σύγχρονη πόλη βρίσκεται η αρχαία Αιάνη ή Αίανα, που υπήρξε σημαντικό κέντρο της 

περιοχής Ελίμειας. Ιδρυτής της αρχαίας Αιανής φέρεται ο Αιανός, γιος του Ελύμου, βασιλέως 

των Τυρρηνών, μιας Μακεδονικής πόλης (Σιαμπανοπούλου, 2009). Η περιοχή ξεκίνησε να 

κατοικείται από το 1100 π.Χ. και έπειτα, 50-60 χρόνια μετά τον τρωϊκό πόλεμο.  

Ο λεξικογράφος Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει στο λεξικό του με όνομα «Εθνικά», 

πως η σημαντικότερη πόλη της Ελίμειας, είναι η Αιανή. Τα ίδια ακριβώς για την Αιανή 

αναφέρονται και στο λεξικό «Σουΐδας», το οποίο και συντάχθηκε στα τέλη του δέκατου μ.Χ. 

αιώνα. 

2.1.2 Ετοιμολογία του ονόματος 

Τα αρχαιλογικά ευρήματα επιβεβαιώνουν επίσης τα όσα έχει γράψει ο Στ. Βυζαντίου, ότι η η 

Αιανή άνηκε στην Ελίμεια. Γεννήθηκε όμως το ερώτημα ως προς το γιατί πήρε αυτό το 

όνομα εφόσον ο Αιανός θεωρείται μυθικός ήρωας, της Άνω Μακεδονίας κατά την εποχή του 

Φιλίππου του Β’, που ως γνωστόν δεν υπήρχαν σημαντικές πόλεις (Σιαμπανοπούλου, 2009). 

 Κατά την γνώμη του Κεραμοπούλλου το όνομα του Αιανός είναι ταυτόσημο με το 

Αιακός.Το όνομα αυτό συναντάται και σε άλλες περιοχές. Ο Στράβων πληροφορεί ότι στο 

Οπούντιο των Λοκρών ο Πάτροκλος σκότωσε εξ απροσεξίας τον Αιάνη, γιο του 

Αμφιδάματος. Προς τιμή αυτού του Αιάνη ονομάστηκε «Αιάνειον» το γνωστό φημισμένο 

άλσος και επίσης καθώς και μια πηγή πήρε το όνομα «Αιανίς». 

 Κατά τους γλωσσολόγους τα ουσιαστικά Αιανός και Αιανής, τα συνώνυμα αυτών 

επίθετα αιανής, αιανέος και αιανός, το επίρρημα αιανώς και όλα τα σχετικά με αυτά 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
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προέρχονται πιθανόν από το «Αεί», το οποίο και απαντάται με τους τύπους: αιεί, αιέν και 

ποητικών αιές, ενώ στο δωρικό ιδίωμα ως αές και αιές. 

 Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι «Αιανή» σημαίνει 

συνεχής πόλη, απέραντη, αχανής ή εκτεταμένη σε μεγάλη περιοχή. Η ερμηνεία αυτή είναι η 

πιο διαδεδομένη και η πλεόν ορθή, εφόσον, κατά την αρχαιότητα, υπήρχαν πολλοί 

συνεχομενοι αγροτικοί συνοικισμοί εγκατεστημένοι σε μια ακτίνα πέντε χιλιομέτρων περίπου 

από το κέντρο της σημερινής Αιανής. Οι αγροτικοί αυτοί συνοικισμοί έλαβαν όλοι το όνομα 

Αιανή. Αργότερα, κατά την εποχή του βασιλέως Αρχελάου ή του Φιλίππου του Β (οι απόψεις 

διίστανται), οι συνοικισμοί που ήταν διάσπαρτοι συνενώθηκαν και αποτέλεσαν την σημερινή 

πολη με την γνωστή και ως σήμερα δομή. 

2.1.3 Μετονομασία της Αιανής σε Κάλλιανη 

Η Αιανή διατήρησε το όνομά της έως τις αρχές του 11ου αιώνα, όπου αναφέρεται στο λεξικό 

«Σουΐδας» με το όνομα αυτό. Από τον 11ο αιώνα και μετά όμως δεν υπάρχουν ιστοριές πηγές. 

Στον κώδικα της Ζάμπορδας (γραπτά μνημεία από τη Δυτική Μακεδονία) του 17ου αιώνα 

απαντάται με το όνομα «Κάλλιανη». Εφόσον όμως είναι γνωστό ότι το μνημείο αυτό (μονή) 

είναι κτίσμα του 1534 μ.Χ., πιθανόν το όνομα καταχωρήθηκε εκείνη την εποχή. Το νέο όμως 

όνομα, με το οποίο είναι πλέον γνωστή κατά την εποχή της τουρκοκρατίας και μέρι το έτος 

1926, πρέπει να επικράτησε σταδιακά από τα μέσα του 11ου μ.Χ. αιώνα (Σιαμπανοπούλου, 

2009). 

 Κατά την μετονομασία της Αιανής σε Κάλλιανη ή Καλλιανή διατυπώθηκαν διάφορες 

απόψεις από τους κατά καιρούς ιστορικούς ερευνητές. Έτσι ο Μ. Δήμιτσας πιστεύει, ότι η 

Κάλλιανη πήρε το όνομά της από την σύνθεση των λέξεων Καλή Αιανή δηλαδή Κάλλιανη 

και γράφει το όνομα του χωριού σε ουδέτερο γένος ως «Κάλιανι». 

 Ο κοζανίτης λόγιος Χαρίσιος Μεγδάνης παραδέχεται, ότι πολλά από τα τοπωνύμια 

της περιοχής της Κοζάνης έλαβαν το όνομά τους από τους Λομβαρδούς, οι οποίοι κατέλαβαν 

το Δεσποτάτο των Σερβίων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 

σταυροφόρους το 1204.  Για όνομα Κάλλιανη ο Χαρίσιος Μεγδάνης γράφει πως πήρε το 

όνομα Γαλλιανή ή Γκαλλιανή από έναν Γάλλο που ζούσε μία ώρα από την Καισάρεια προς 

τα δυτικά. 
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 Την άποψη αυτή του Μεγδάνη για τα ονόματα των τοποθεσιών και των χωριών της 

περιοχής της Κοζάνης, απορρίπτει ως αβάσιμη ο Γυμνασιάρχης Παναγιώτης Λιούφης, ο 

οποίος στο βιβλίο του «Ιστορία της Κοζάνης» αναφέρει ότι πως πολλές από τις ιστορικές 

πηγές που χρησιμοποιήθηκαν είναι αβάσιμες ιστορικά και καταλήγει και αυτός πως η 

ονομασία προέρχεται από τον Αιανό γιο του Ελύμου.  

 Διάφοροι άλλοι ιστορικοί και ερευνητές αρχαιολόγοι, στην προσπάθειά τους να βρουν 

την θέση της αρχαίας πόλης της Αιανής, εφόσον δεν είχαν άλλες αποδείξεις, διατύπωσαν την 

άποψη, ότι το όνομα «Κάλλιανη» προέχεται από τις λέξεις «Καλή-Αιανή». Τις απόψεις των 

ερευνητών αυτών αναφέρει και ο Χ. Μ. Ενισλείδης στο βιβλίο του «Η Πίνδος και τα χωριά 

της», ο οποίος αναφέρει ότι από τους πρώτους κατοίκους της Ελίμειας ήταν ο Έλυμος 

βασιλιάς της Ηπείρου ή των Τυρρηνών. Γιος αυτού ήταν ο Αίανος, ο οποιός και ίδρυσε στην 

Ελίμεια τρεις πόλεις που έφεραν το όναμα του Αιάνη και κατά τον δωρικό τύπο Αιάνα και 

Αιανά. Είναι τα γνωστά σήμερα μέρη των Γρεβενών (Γραια Αιάνα), Γεράνειας (Ιερά Αιάνα) 

και Κάλλιανη (Καλή Αιανή). 

 Οι παραπάνω απόψεις δεν στηρίζονται σε καμία ιστορική πηγή και μαρτυρία και είναι 

καθαρά υποθετικές, διότι οι αποδείξεις που προέρχονται από τα μέχρι σήμερα ανευρεθέντα 

αρχαιλογικά αντικείμενα βγαίνει το συμπέρασμα ότι, μία ήταν η πόλη της Αιανής κατά την 

αρχαιότητα, κτισμένη στην περιοχή του ομώνυμου σημερινού χωριού. Αν υπήρξαν άλλες 

περιοχές με το ίδιο όνομα, αυτές θα πρέπει να ήταν συνοικισμοί της περιοχής η οποία και 

ήταν αρκετά επεκταμένη. 

 Εντελώς αβάσιμη και ιστορικα ανακριβής είναι η υπόθεση ότι το όνομα Κάλλιανη 

έχει σλαβική προέλευση, προερχόμενη από τη λέξη Kalatb (λασπότοπος). Είναι γνωστό 

βέβαια από μαρτυρίες βυζαντινών συγγραφέων ότι ομάδες Σλάβων βοσκών εγκαταστάθηκαν 

με τις οικογένειές τους στα βόρεια ακριτικών βυζαντινών περιοχών κατά τη διάρκεια των 

σλαβικών επιδρομών των ΣΤ και Ζ αιώνων μ.Χ. 

 Επίσης σλάβοι αιχμάλωτοι πολέμου, χρησιμοποιήθηκαν ως δούλοι σε μεγάλα 

δημόσια, εκκλησιαστικά ή ιδιωτικά αγροκτήματα της Μακεδονίας και άλλων περιοχών της 

Ελλάδος. 

 Από τις ομάδες των Σλάβων βοσκών και από τους αιχμαλώτους σκλάβους κυρίως 

προέρχονται τα ελάχιστα σλαβικά τοπωνύμια, τα οποία ήταν βοήθημα ανάγκης για να 

συνεννοούνται οι κύριοι με τους δούλους τους, επειδή οι τελευταίοι ήταν ανίκανοι να μάθουν 
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να χρησιμοποιούν τα ελληνικά ονόματα των τόπων και την ελληνική γλώσσα λόγω της 

έλλειψης πνευματικής καλλιέργειας και μόρφωσης. Έτσι δημιουργήθησαν τυχαία ονόματα 

για ευκολία συνεννόησησς με τους κυρίους τους. Με τα τοπωνύμια αυτά εξοικειώθηκε ο 

ελληνικός πληθυσμός και από τον 10ο μ.Χ. αιώνα και έπειτα έμειναν ως απλά επιβιώματα. 

 Αλλά το όνομα «Κάλλιανη» δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα κατάλοιπα των 

σλαβικών τοπωνυμίων, παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν στην περιοχή σκλάβοι για την 

καλλιέργεια των πλούσιων αγροκτημάτων της περιοχής. Διότι μια τόσο σημαντική πόλη, 

όπως η Αιανή, με πληθυσμό μορφωμένο και καλλιεργημένο, ήταν αδύνατο να υποστεί 

αλλαγή του ονόματός της από σκλάβους βοσκούς ή εργάτες αγροκτημάτων. Εξάλλου στο 

«Σουΐδαν», αναφέρεται με το όνομα Αιανή κατά τα τέλη του 10ου αιώνα, όταν πλέον είχαν 

παύει οι σλαβικές επιδρομές. Επομένως, η μετατροπή του ονόματος από Αιανή σε Κάλλιανη 

πρέπει να έγινε μεταγενέστερα και επ’αυτού σαφή και ασφαλή απάντηση δίνει μόνο η τοπική 

παράδοση και ιστορία. 

2.1.4 Η εργασία στην Αιανή 

Στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι καλλιεργούσαν δημητριακά, βαμβάκι, αραβόσιτο, κρόκο, 

φακές και στα νεότερα χρόνια καπνό. Ως τα τέλη σχεδόν του 20ου αιώνα αρκετοί θέριζαν 

στον κάμπο της Βέροιας, ενώ τα γυναικόπαιδα συνέλεγαν τους καρπούς της γης. Οι Βλάχοι 

κτηνοτρόφοι δεν άργησαν να βρουν εντόπιους μιμητές: τους Γκουλιαφάδις, Μπουκάδις, 

Βαβλιαράδις και Τζιβελάδις Λίγοι μόνο εργάστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα στα μεταλλεία 

Μπάλια της Προποντίδας κι άλλοι τόσοι στην Αμερική (Σιαμπανοπούλου, 2009). 

Από το 1940 περισσότεροι κάτοικοι απασχολούνταν με την εξόρυξη χρωμίου στους 

οικισμούς Χτένι και Ροδιανή και και στις θέσεις Σκούμτζια, Ξηρουλίβαδου και 

Βουϊδόλακκας. Στις ανατολικές χώρες κατέφυγαν δέκα περίπου κάτοικοι που είχαν ενταχθεί 

στο ΔΣΕ. Αρκετοί κατευθύνθηκαν στη δεκαετία του 1960 στη Γερμανία και την Αυστραλία, 

λιγότεροι στο Βέλγιο, ενώ άλλοι εργάζονταν στα μεταλλεία αμιάντου στο Ζντιάνι και στην 

εξόρυξη λιγνίτη στην Εορδαία. Πριν από 20 περίπου χρόνια μερικές δεκάδες 

δραστηριοποιήθηκαν ως οικοδόμοι ανά την Ελλάδα και τις αραβικές χώρες. 

Με το εμπόριο και τις μεταφορές ασχολήθηκαν παλαιότερα οι Βλάχοι, αλλά Γκρέκοι 

μάλλον θα ήταν οι έμποροι (κρόκου πιθανόν ή δερμάτων) Ιωάννης Καλλιανώτης και Δήμος 

Τολιόπουλος που πέθαναν στο εξωτερικό. Εντός του χωριού σταδιοδρόμησαν οι παντοπώλες 

https://el.wikipedia.org/wiki/1940
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Αργύριος Καλλιανιώτης και Ιωάννης Πάσχος. Επιτυχέστερα προστέθηκε ο Γεώργιος 

Βαβλιάρας. Αρκετοί σήμερα ασχολούνται ως (εργάτες της ΔΕΗ) και στην τοπική Κλασική 

και Βυζαντινή Αρχαιολογία. 

2.2 Ήθη και έθιμα της Αιανής 

2.2.1 Πολιτισμός 

Τα παλαια ήθη και έθιμα, όπως π.χ. τα Κόλιαντα, τα Σόρβα, η Χιλιδόνα, οι Απουκριές, οι 

Λαζαρίνις, εντάσσονται στον καμβά μίας προκαπιταλιστικής βαλκανικής ενδοχώρας. Οι 

ανδρικές στολές (μαύρες φουστανέλες) ομοιάζουν με τις αντίστοιχες των Καμβουνίων και 

των Χασίων, ενώ οι αντίστοιχες γυναικείες, προφανώς παλαιότερες, είναι εμφανώς 

επηρεασμένες από το Βορρά. Οι μαζικές αυτές συνήθειες ατόνησαν κατά τον Εμφύλιο 

Πόλεμο, όταν τα κορίτσια κατέφυγαν για προστασία στις πόλεις, αλλά, κυρίως, μετά τον 

εξηλεκτρισμό του χωριού στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008). 

Τα περισσότερα έθιμα, ιδιαίτερα οι Λαζαρίνες, έγιναν ευρύτερα γνωστά χάρη στη 

ρωμαλέα δραστηριότητα ενός επίμονου αρχαιολάτρη και ρομαντικού ζηλωτή, του δασκάλου 

Κωνσταντίνου Σιαμπανόπουλου, που είχε παρακινηθεί συν τοις άλλοις από το Χρίστο 

Μανώλη, έναν ανύπαντρο γερμανομαθή, που καταγόταν από το χωριό, αλλά ζούσε 

στην Θεσσαλονίκη. Τη σημερινή ύπαρξή τους τα μεσαιωνικά έθιμα οφείλουν σχεδόν 

αποκλειστικά στην αφειδή οικονομική αρωγή της Δημοτικής Αρχής μέσω του συλλόγου «η 

Πρόοδος» και στην άοκνη εργασία των εκάστοτε χοροδιδασκάλων όπως π.χ. του Αργύριου 

Παπαζήση. 

Νέα δρώμενα όπως ο Δρόμος του Απολλόδωρου και οι Γιορτές των Νερών 

στηρίζονται κι αυτά σε κρατικούς πόρους. Ορισμένα όμως όπως η Καμήλα, οι φανοί 

Μυρμήγκου και Λακκουστά και η έφιππη μεταφορά των οστών του Οσίου Νικάνορος από τη 

Ζάμπουρντα, ανήκουν, σωστότερα ανήκαν ως πρότινος, πλήρως στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 

2.2.2 Το έθιμο των Λαζαρίνων 

Έθιμα όπως οι Λαζαρίνες της Αιανής έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα. Σωζόμενα 

έως και την όψιμη αρχαιότητα, μεταδόθηκαν στον κοινό βυζαντινό πολιτισμό και στο 

χριστιανισμό όλης της Βαλκανικής. Το έθιμο των Λαζαρίνων συνδέεται με τον ερχομό της 

άνοιξης, την αναγέννηση της φύσης και την ανανέωση της ζωής. Το γεγονός ότι επικρατεί το 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
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γυναικείο στοιχείο στο έθιμο έχει σχέση με την γυναικεία γονιμότητα όπου εξισώνεται με την 

ευκαρπία των αγρών (Σιαμπανοπούλου, 2009). 

Οι Λαζαρίνες της Αιανής θυμίζουν, όπως αναφέρει και η Κ. Κακούρη στο άρθρο της, 

παρθενίες ή εμμέλειες. Τα Παρθένεια, ήταν χαρακτηριστικός χορός των ελληνικών δωρικών 

πόλεων που εκτελούσαν ομάδες κοριτσιών. Στα χριστιανικά χρόνια η Ανάσταση του 

Λαζάρου, συνδέθηκε με την αναγέννηση της φύσης και την ανανέωση της ζωής. Είναι η 

φάση της νέας ζωής. 

Σ’αυτή τη φάση της νεκρανάστασης της φύσης τοποθετείται και όλος ο εθιμικός 

κύκλος του Πάσχα, από την Έγερση του Λαζάρου ως την Ανάσταση της Λαμπρής. Η 

αποκλειστική συμμετοχή των κοριτσιών εξηγείται με το γεγονός, ότι ο Λάζαρος είχε μόνο 

αδερφές. Ο εορτασμός των Βαΐων, όπου και εκεί οι γυναίκες έχουν πρωταγωνιστικό 

χαρακτήρα στον ελληνικό χώρο, είναι γιορτή της νέας ζωής και της γονιμότητας των 

γυναικών. 

Στην Αιανή το έθιμο των Λαζαρίνων ανήκει στην κατηγορία των γυναικείων 

χορευτικών δρώμενων, όπου έπαιρναν μέρος μόνο τα κορίτσια παλαιότερα, και σήμερα 

γυναίκες όλων των ηλικιών, με βασικό τους χαρακτηριστικό το χορό και το τραγούδι. Στο 

δρώμενο των Λαζαρίνων, οι Λαζαρίνες τραγουδάνε αντιφωνικά (εκ περιτροπής), ενώ δεν 

παίρνουν μέρος λαϊκοί οργανοπαίχτες. Οι εκδηλώσεις των Λαζαρίνων, μέχρι και το 1967 

περίπου, διαρκούσαν τρεις ημέρες, από την Παρασκευή (παραμονή του Λαζάρου) μέχρι και 

την Κυριακή των Βαΐων. 

Παραμονή του Λαζάρου, οι Λαζαρίνες ηλικίας έξι έως δεκαοχτώ χρονών, κορίτσια 

ανύπαντρα δηλαδή, σχημάτιζαν παρέες, τα «μπλίκια» (κάθε μπλίκι αποτελούνταν κυρίως από 

κορίτσια της ίδιας ηλικίας). Το μεσημέρι της Παρασκευής επισκέπτονταν τα μισά σπίτια του 

χωριού, τον πέρα μαχαλά του χωριού, όπου τραγουδούσαν και χόρευαν (ο στίχος του 

τραγουδιού προσαρμόζεται κατά περίπτωση στον εκάστοτε επισκεπτόμενο νοικοκύρη). 

Μόλις τελείωναν τις επισκέψεις στα σπίτια, μαζευόταν στην πλατεία του χωριού όπου 

έστηναν χορό μόνο τα ανύπαντρα κορίτσια, οι «Λαζαρίνες». Κάθε «μπλίκι» που έφτανε στην 

πλατεία του χωριού, τοποθετούνταν στην αρχή του χορού τραγουδώντας πρώτα το 

«Τσιντσιρό» και έπειτα τα υπόλοιπα τραγούδια που ήταν τα ίδια με αυτά του Τρανού χορού 

της επόμενης μέρας. Όταν έφτανε στην πλατεία ένα νέο «μπλίκι», τα υπόλοιπα «μπλίκια» 

διέκοπταν το τραγούδι που έλεγαν και τραγουδούσαν ξανά το «Τσιντσιρό». 
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Η σειρά με την οποία τοποθετούνταν οι Λαζαρίνες στο χορό ήταν η εξής: Πρώτα, τα 

κορίτσια ηλικίας 16-18 χρονών, με νυφιάτικη στολή και φύρτες, τα οποία ήταν σε ηλικία 

γάμου. Μετά, κορίτσια ηλικίας 12-16 χρονών με νυφιάτικη στολή και τις χειροποίητες 

κεντημένες ποδιές στον αργαλειό. Ακολουθούσαν κορίτσια ηλικίας 10-12 χρονών, με 

φούστες και φουστάνια και ποδιές διαφόρων χρωμάτων και τέλος κοριτσάκια ηλικίας 6-10 

χρονών με τις άσπρες καλοκαιρινές στολές. 

Όταν νύχτωνε, τα κορίτσια ηλικίας 10 χρονών και άνω πήγαιναν στο «Κονάκι». 

Κονάκι, λέγεται το σπίτι όπου θα μείνουν και θα διασκεδάσουν οι Λαζαρίνες από κάθε μπλίκι 

δύο βραδιές, το βράδυ της παραμονής και το βράδυ του Λαζάρου. Στο Κονάκι οι Λαζαρίνες, 

διασκέδαζαν με τραγούδι και χορό μέχρι τις πρωινές ώρες. Επίσης, συμμετείχαν και νέοι του 

χωριού. Το γλέντι τελείωνε στην αυλή του σπιτιού, όπου τραγουδούσαν και χόρευαν το 

«Φεγγαράκι». 

Ανήμερα του Λαζάρου τα υπόλοιπα σπίτια του χωριού τα επισκέπτονταν το Σάββατο, 

ανήμερα του Λαζάρου, από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Όταν τελείωναν, συγκεντρώνονταν 

στην κεντρική πλατεία και έστηναν τον Τρανό χορό. Όπως και την Παρασκευή, κάθε 

«μπλίκι» που έφτανε στην πλατεία, έμπαινε στην αρχή του χορού και έλεγε το τραγούδι 

«Τσιντσιρό». 

Ο Τρανός χορός ήταν το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων και λάμβανε χώρα το 

απόγευμα του Σαββάτου. Η σειρά στο χορό ήταν η ίδια με αυτή της Παρασκευής. Πρέπει να 

τονιστεί ότι στον Τρανό χορό του Σαββάτου μπορούσαν να συμμετέχουν αρραβωνιασμένες 

και νιόπαντρες. Έμπαιναν στο χορό αφότου όλα τα «μπλίκια» είχαν τραγουδήσει το 

«Τσιντσιρό» και τοποθετούνταν ανάμεσα στις νυφιάτικες στολές ή μετά τα φουστάνια. Ο 

τρανός χορός με το προσωνύμιο »τσιντσιρό» απαντάται στην Αιανή κάνοντας διακριτή τη 

διαφορά με τα λοιπά χωριά της Ελείμιας όπου το δρώμενο των Λαζαρίνων περιορίζεται μόνο 

στις επισκέψεις στα σπίτια του εκάστοτε χωριού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

3.1 Αρχαιολογικοί χώροι 

3.1.1 Το Κτήριο της Δεξαμενής 

 Ένα από τα σημαντικά κτήρια, πιθανόν δημόσιου χαρακτήρα, που αποκαλύφθηκαν στον 

επιβλητικό λόφο ''Μεγάλη Ράχη'' και ανήκουν στην αρχαία πόλη της Αιανής, είναι το μεγάλο 

οικοδόμημα με μια δεξαμενή στο μέσο του. Το κτήριο βρίσκεται στο νότιο κορυφαίο χώρο 

του λόφου, όπου ανιχνεύθηκαν τα λαξεύματα που έγιναν πάνω στο φυσικό βράχο για τη 

θεμελίωση των τοίχων. Πρόκειται για ένα σχεδόν ορθογώνιας κάτοψης κτίσμα, στην αυλή 

του οποίου ανασκάφηκε μεγάλη κυκλική δεξαμενή. Η αυλή του κτηρίου ήταν στρωμένη με 

βότσαλα, κάθετα τοποθετημένα κεραμιδάκια και κουρασάνι (κονίαμα από τριμμένο κεραμίδι, 

άμμο και ασβέστη) (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008). 

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 1.  Άποψη του Κτηρίου της Δεξαμενής. 
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Η κυκλική δεξαμενή διαθέτει βάθος 8,5μ., ενώ στο κατώτερο τμήμα της και σε ύψος 

περίπου 2μ. σώζεται η αρχική της μορφή. Η δεξαμενή κατασκευάστηκε μέσα σε πορώδη 

ασβεστολιθικό βράχο, ο οποίος είναι μαλακός και σπάει εύκολα. Για μεγαλύτερα 

στεγανότητα και στερεότητα τοποθετήθηκε μια στρώση από γωνιόλιθους και ακανόνιστες 

πέτρες πάνω στα τοιχώματα του μαλακού βράχου. Ακολούθησε μια επιπλέον στρώση από 

μακρόστενα τούβλα με συνδετικό κονίαμα. Ο πυθμένας και η στενή εσωτερική πλευρά των 

τούβλων καλύφθηκαν με παχύ στρώμα κονιάματος από τριμμένο κεραμίδι, άμμο και 

ασβέστη. Η κάτω διάμετρος της δεξαμενής είναι 4,5μ., ενώ η διάμετρος στο πάνω τμήμα της, 

όπου λείπουν η ενδιάμεση στρώση από γωνιόλιθους και τούβλα, είναι 6,5μ. 

Η δεξαμενή αυτή πιθανότατα βοηθούσε στην υδροδότηση της πόλης με την 

περισυλλογή του βρόχινου νερού. Στο συμπέρασμα αυτό οδήγησαν τα αυλάκια-αγωγοί με 

κοιλότητες για φιλτράρισμα, που διατηρήθηκαν στις τρεις πλευρές της αυλής, καθώς και οι 

πηλοσωλήνες που αποκαλύφθηκαν στον ίδιο χώρο. Ο πυθμένας της δεξαμενής έδωσε πλήθος 

ευρημάτων. Πολλές πήλινες υδρίες και οινοχόες βρέθηκαν εκεί μαζί με δύο χάλκινες 

οινοχόες και έναν χάλκινο καδίσκο, που χρησίμευαν μάλλον για την άντληση του νερού. Τα 

νεότερα αγγεία χρονολογούνται στον 2ο αι. π.Χ. και δίνουν έτσι τον ''terminus ante quem'', 

δηλαδή το κατώτερο χρονολογικό όριο για τη χρήση της δεξαμενής.  

Η δεξαμενή μετά το πέρας της ανασκαφής έχει καλυφθεί με στέγαστρο για την 

καλύτερη προστασία του, ενώ τα ευρήματα από τη δεξαμενή εκτίθενται στο Μουσείο της 

Αιανής. 

3.1.2 Το Στωικό Κτήριο 

Ένα ακόμη σημαντικό κτήριο της αρχαίας Αιανής, δημόσιου χαρακτήρα και αυτό όπως της 

Δεξαμενής, ήρθε στο φως στο αμέσως κατώτερο πλάτωμα τα κορυφής του λόφου, προς τα 

ΒΑ. Έχουν σωθεί οι δύο πλευρές της στοάς, μήκους 25μ. και 20μ. αντίστοιχα, οι οποίες 

σχηματίζουν ένα Γ. Έχουν διατηρηθεί τα θεμέλια των δύο πλευρών, τα οποία είναι χτισμένα 

με μεγάλους δόμους (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008).  

Παρά τη λιθολόγηση και αυτού του κτηρίου σε μεταγενέστερες εποχές, έχουν σωθεί 

πολλά αρχιτεκτονικά μέλη, δωρικά και ιωνικά κιονόκρανα, τμήματα αμφικιόνων και άλλα 

λίθινα μέλη ανωδομής, τα οποία κάνουν πιθανή την ύπαρξη πρώτου ορόφου. Πρόκειται, 

λοιπόν, για ένα μνημειώδες και μεγαλοπρεπές κτήριο, το οποίο βρισκόταν στην κορυφή του 
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λόφου και το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη μνημειώδους αρχιτεκτονικής στις πρώιμες 

φάσεις των μακεδονικών βασιλείων, ιδιαίτερα στην Άνω Μακεδονία, όπου οι μελετητές 

μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούσαν τους αρχαίους κατοίκους της νομάδες. Τη χρήση 

μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών μαρτυρεί , ακόμη, η ύπαρξη πλούσιου στρώματος 

λατύπης (απολεπίσματα μαρμάρου) που βρέθηκε στο κτήριο και φανερώνει την τελική, κατά 

τόπο, επεξεργασία του μαρμάρου. 

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 2.  Αεροφωτογραφία του Στωικού Κτηρίου. 

Οι δόμοι των δύο πλευρών του οικοδομήματος αποτελούν το στυλοβάτη, προφανώς 

μιας στοάς, πάνω στον οποίο πατούσαν οι κίονες. Το μεγαλύτερο πλάτος της μίας πλευράς με 

κατεύθυνση προς την κορυφή του λόφου ερμηνεύσαμε ως ράμπα για την ευκολότερη 

πρόσβαση στο κτήριο, καθώς το πλάτωμα που θεμελιώθηκε παρουσιάζει μεγάλη κλίση . Σε 

ανώτερο επίπεδο, πίσω από τον τοίχο της στοάς ανασκάφηκε μια σειρά από διπλά δωμάτια, 

δύο τουλάχιστον οικοδομικών φάσεων, οι τοίχοι των οποίων ήταν κατασκευασμένοι από 

αργολιθοδομή. Καθώς η επίχωση στο σημείο αυτό ήταν πολύ μικρή, χρησιμοποιήθηκε, με 

κατάλληλη επεξεργασία, ο φυσικός βράχος ως δάπεδο των δωματίων και θεμέλιο των τοίχων. 
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Ο εσωτερικός χώρος του κτηρίου, που καλύφθηκε με το στρώμα λατύπης και μεγάλες 

λίθινες πλάκες, κάλυψε προγενέστερα οικοδομήματα με αποθηκευτικούς χώρους, σύμφωνα 

με τα πιθάρια που βρέθηκαν εκεί. Ανατολικότερα αποκαλύφθηκαν δύο ελλειψοειδή 

κτίσματα, από τα οποία σώζεται η λίθινη κρηπίδα τους, ενώ σύμφωνα με την κεραμική 

χρονολογούνται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού και στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. 

Παρά την ελλιπή και αποσπασματική διατήρηση του κτηρίου, σε συνδυασμό με τα 

λιγοστά κινητά ευρήματα που δεν προσφέρουν ιδιαίτερα στην αποσαφήνιση της χρήσης και 

στο χαρακτηρισμό του, τα αρχιτεκτονικά λείψανα φανερώνουν τη μνημειώδη μορφή του 

κτηρίου με όροφο, δωρική κιονοστοιχία στο ισόγειο και ιωνική στον όροφο. Όσον αφορά στη 

χρήση του κτηρίου δύο είναι οι πιθανές ερμηνείες: είτε πρόκειται για την οικία του ηγεμόνα 

της πόλης, η οποία διέθετε και διοικητικό χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τη μνημειακή αγορά 

της αρχαίας Αιανής. 

3.1.3 Η ανασκαφή των Μεγάλων Δόμων 

Ανατολικά του πλατώματος, όπου βρίσκεται το Στωικό Κτήριο, σε ένα κατώτερο πλάτωμα 

ήρθε στο φως ένα άλλο, δημόσιου χαρακτήρα, κτήριο της αρχαίας Αιανής. Το κτήριο 

χρονολογείται από τα υστεροαρχαϊκά και κλασικά χρόνια, ενώ σε μεταγενέστερες φάσεις 

κατασκευάστηκαν πάνω άλλα οικοδομήματα. Το κλασικό οικοδόμημα αποτελείται από 

ανισόπεδους ορθογώνιους χώρους, οι οποίοι ακολουθούν την κλίση του εδάφους, και έναν 

στωικό χώρο. Ο τοίχος της στοάς έχει πλάτος 1,70μ. και μήκος 20μ., ενώ μπροστά του 

βρίσκονται οι βάσεις 5 πεσσοκιόνων. Οι διάφορες οικοδομικές φάσεις διακρίνονται από τη 

διαφοροποίηση της τοιχοποιίας. Παρατηρούμε μεγάλους γωνιόλιθους και πολυγωνική 

τοιχοδομία. Πλήθος οστράκων ερυθρόμορφων αγγείων, πολλά από τα οποία ανάγονται 

χρονολογικά στο α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ., προσφέρουν το ανώτερο όριο κατασκευής του 

κτηρίου, το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί στον 5ο αι. π.Χ. Η αποκάλυψη δημόσιων και 

ιδιωτικών οικοδομημάτων διαμορφώνει την εικόνα μιας οργανωμένης πόλης ήδη από τα 

υστεροαρχαϊκά και κλασικά χρόνια, γεγονός που τεκμηριώνει την άποψη μας ότι υπήρχαν 

ακμαίες και οργανωμένες πόλεις στην Άνω Μακεδονία πολύ πριν την ενοποίηση του 

μακεδονικού βασιλείου από τον Φίλιππο Β΄ (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2012). 

Οι μεταγενέστερες οικοδομικές φάσεις χαρακτηρίζονται από την επίσης προσεγμένη 

τοιχοδομία και από τη χρήση εν μέρει των κλασικών τοίχων σαν υποθεμελίωση. Σε έναν από 
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τους μεγάλους ορθογώνιους χώρους του κλασικού κτηρίου αποκαλύφθηκαν μεταγενέστεροι 

φούρνοι με αλλεπάλληλες οικοδομικές φάσεις. 

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 3.  Φωτογραφία ανασκαφής των Μεγάλων Δόμων. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κινητά ευρήματα από το χώρο της οικίας 

των μεγάλων δόμων. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται ένα μελαμβαφές αττικό σκυφίδιο με 

εγχάρακτο στη βάση του το όνομα «ΘΕΜΙΔΟΣ» καθώς και τμήμα κεραμίδας που φέρει 

εγχάρακτη επιγραφή σε τέσσερις σειρές (ΑΡΚΑΠΟΣ/ΕΡΙΑ/ΗΗΗ ΔΔΔΔΔ/ΔΔΠΙΙΙ, πρόκειται 

για έναν λογαριασμό σε αττικό ακροφωνικό σύστημα  που σημαίνει πιθανότατα πως τα 

μαλλιά του Αρκάπου ζύγιζαν 350 και κόστιζαν 28). Τα δύο αυτά ευρήματα βρέθηκαν μαζί με 

ένα πλήθος εισαγμένων αγγείων αλλά και αγγείων τοπικών εργαστηρίων. 

3.1.4 Το Σπίτι με τις Σκάλες 

Από τις ιδιωτικές οικίες μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το «Σπίτι με τις σκάλες», 

ανασκαφική τομή σε πλάτωμα, στα νοτιοανατολικά της κορυφής του λόφου, το οποίο 

διαθέτει πρόσβαση στα υπόλοιπα πλατώματα του λόφου από μονοπάτια μετά το «Στωικό 

κτήριο» και την «Οικία των μεγάλων δόμων». Πρόκειται για μια οικία ορθογώνιας κάτοψης 

με μικρά και μεγάλα δωμάτια, ενώ στο μέσο της υπάρχει διάδρομος με σκαλοπάτια. Και το 

σπίτι αυτό λόγω της κλίσης του εδάφους είναι χτισμένο σε διαφορετικά επίπεδα, τα οποία 

επικοινωνούν μεταξύ τους με λίθινες σκάλες. Κάτω από τους βαθμιδωτούς διαδρόμους με τα 

λίθινα σκαλοπάτια αποκαλύφθηκε αποχετευτικός αγωγός, ο οποίος ξεκινά από το βορειότερο 
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δωμάτιο της οικίας, εισχωρεί κάτω από τις σκάλες και καταλήγει στο χαμηλότερο επίπεδο, 

στην παρυφή του πλατώματος (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2012). 

Σε χώρο που οδηγεί η πρώτη σκάλα βρέθηκαν in situ τρία πιθάρια και ορθογώνια 

εστία σε κεντρικό σημείο. Αποκαλύφθηκαν, επίσης, και άλλα ενδιαφέροντα κινητά ευρήματα 

όπως αμφορείς, μικρότερα πήλινα αγγεία, ειδώλια γυναικείων μορφών, ειδώλια της θεάς 

Κυβέλης αλλά και σιδερένια ξέστρα και χάλκινα νομίσματα. Ερμηνεύεται από την 

ανασκαφέα ως χώρος εργαστηριακός, χώρος αποθήκευσης αγαθών αλλά και άσκησης της 

οικιακής λατρείας. 

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 4.  Αεροφωτογραφία από το Σπίτι με τις Σκάλες. 

Στο πλάτωμα όπου βρίσκεται η «Οικία με τις σκάλες» αποκαλύφθηκαν και άλλα 

σπίτια, τα οποία βρίσκονται κάτω από τους τεράστιους ξεκομμένους βράχους οι οποίοι ίσως 

να αποτέλεσαν την αιτία της καταστροφής και της ξαφνικής εγκατάλειψης του οικισμού. 

3.1.5 Το Σπίτι με τα Πιθάρια 

Σε χαμηλότερα πλατώματα του λόφου της Μεγάλης Ράχης αποκαλύφθηκαν διάφορες 

ιδιωτικές κατοικίες και άλλα κτήρια, που δίνουν μια εικόνα για την ζωή των κατοίκων της 

Αρχαίας Αιανής. Καθώς όμως η προσφερόμενη έκταση πάνω στο λόφο είναι μικρή, έχουν 
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παρατηρηθεί διαδοχικές οικοδομικές φάσεις με παλιότερους τοίχους που 

ξαναχρησιμοποιούνται ή με την πρόσθεση καινούριων πάνω στην επίχωση προγενέστερων 

σπιτιών (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2012).  

Οι οικίες χωρίζονται με μεσοτοιχίες και στενά δρομάκια, όπου κατέληγαν και οι 

αποχετευτικοί αγωγοί. Οι ιδιωτικές οικίες ήταν χτισμένες με αργολιθοδομή, διέθεταν δάπεδα 

από χώμα ή κατασκευασμένα με λάσπη και πετραδάκια. Κάποια από τα σπίτια διέθεταν και 

εσωτερική διακόσμηση με ζωγραφιστά κονιάματα. Ακόμη και λείψανα ζωγραφιστών 

κεραμιδιών μαρτυρούν ιδιαίτερα επιμελημένες προσόψεις. Λόγω της κλίσης του εδάφους οι 

χώροι των σπιτιών κατανέμονταν σε διαφορετικά επίπεδα, σκάλες οδηγούσαν από το ένα 

επίπεδο στο άλλο, ενώ η πίσω πλευρά των δωματίων, σε ψηλότερο επίπεδο, διαμορφωνόταν 

σε υπόγειο. Ο συνήθης τύπος οικίας στην αρχαία Αιανή ήταν αυτός με μικρή αυλή, δωμάτια 

με εστίες, αποθηκευτικούς χώρους με πιθεώνες, εργαστήρια με λίθινους χειρόμυλους στις 

γωνίες. Κεραμικοί φούρνοι και υπολείμματα επεξεργασίας μετάλλων (σιδήρου, χαλκού και 

μολύβδου) έχουν επίσης εντοπιστεί σε διάφορα σημεία. 

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 5.  Φωτογραφία του Σπιτιού με τα Πιθάρια. 

Ιδιαίτερα διδακτική είναι η επίσκεψη των οικοδομημάτων που αποκαλύφθηκαν στο 

μεγάλο, επίπεδο σχεδόν, χώρο πριν ανέβουμε στο κορυφαίο πλάτωμα με τη Δεξαμενή, ΒΔ 

του μεγάλου «Στωικού κτηρίου». Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισκέψιμη ιδιωτική οικία 

«Οικία με 1 / 3 ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΠΙΘΑΡΙΑ τα πιθάρια», που οφείλει το συμβατικό της όνομα στην 

παρουσία πιθαριών σε κάποια από τα δωμάτιά της. Έχουν παρατηρηθεί διάφορες οικιστικές 
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φάσεις, μέσης και ύστερης ελληνιστικής περιόδου, ενώ σειρά μεγάλων λιθοπλίνθων, που 

χρησιμοποιήθηκε για δάπεδο της οικίας, παραπέμπει σε προγενέστερη μνημειακή 

κατασεκευή. Η οικία διέθετε στενούς τοίχους, κατασκευασμένους με αργολιθοδομή στο κάτω 

μέρος και πλιθιά στο πάνω, στους οποίους στηριζόταν ξύλινη ανωδομή. Στον αύλειο χώρο 

αποκαλύφθηκε αποχετευτικός αγωγός, καλυμμένος με λακωνικά κεραμίδια. Σε κάποια 

δωμάτια βρέθηκαν πιθάρια, ενώ αποκαλύφθηκε ορθογώνια εστία αλλά και επιπλέον δύο, 

πλαισιωμένες με πέτρες, κατασκευές. 

3.1.6 Το Σπίτι με τις Αγνύθες 

Η τελευταία επισκέψιμη ιδιωτική κατοικία της αρχαίας πόλης της Αιανής είναι η λεγόμενη 

«Οικία με τις αγνύθες». Βρίσκεται σε ένα χαμηλότερο πλάτωμα στα ΝΑ της «Οικίας με τις 

σκάλες». Στο συγκεκριμένο πλάτωμα εντοπίστηκαν τουλάχιστον δύο χώροι κατοικιών, 

ανάμεσα στις οποίες υπάρχει ένα στενό δρομάκι, πλάτους 2μ. περίπου. Κάτω από το δρόμο 

αυτό υπάρχει αποχετευτικός αγωγός (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2012). 

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 6.  Φωτογραφία του Σπιτιού με τις Αγνύθες. 

Η ονομασία «Σπίτι με τις αγνύθες» οφείλεται στο μεγάλο αριθμό αγνύθων που 

βρέθηκαν σωριασμένες στην πίσω υπόγεια πλευρά της νότιας κατοικίας. Οι αγνύθες, που 

χρησιμοποιούνταν σαν υφαντικά βάρη, είχαν διάφορα σχήματα: πυραμίδας, κόλουρου κώνου, 

κυκλική αρτόσχημη. 
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3.1.7 Το Σπίτι με τις Μήτρες  

Στο χώρο αυτό παρατηρούνται διαδοχικές οικοδομικές φάσεις από κατοικίες της 

Ελληνιστικής εποχής (3ος έως 1ος αιώνα π.Χ.), οι οποίες κτίστηκαν επάνω σε προγενέστερο 

στρώμα της Εποχής Σιδήρου (1100-700 π.Χ.). 

Στους χώρους των κατοικιών βρέθηκαν αρκετά πήλινα ειδώλια και πήλινες μήτρες για 

την κατασκευή ειδωλίων, στις οποίες οφείλεται η ονομασία του χώρου. Στον ίδιο χώρο 

ανασκάφηκαν και δύο κλίβανοι που χρησιμοποιούνταν για το ψήσιμο των κεραμικών 

αγγείων και ειδωλίων (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2012). 

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 7.  Φωτογραφία του Σπιτιού με τις Μήτρες 

Ο οικισμός είχε άμεσες πολιστικές σχέσεις και εμπορικές ανταλλαγές με τον υπόλοιπο 

ελληνισμό. Παράλληλα λειτουργούσε αυτόνομα με τα δικά του εργαστήρια μεταλλοτεχνίας 

και κεραμεικής. Εξαιρετική θέση κατέχει η κατηγορία των πήλινων αγείων με ανάγλυφες 

παραστάσεις, όπως ο αμφορέας με μορφές έντονα κινούμενες και ο σκύφος με παράσταση 

της άλωσης της Τροίας. Μαζί με τα ντόπια διακοσμητικά θέματα, κυρίως φυτικά μοτίβα, 

είναι καταφανής η χρησιμοποίηση σφραγίδων παρόμοιων με των μητρών των εργαστηρίων 

της αρχαίας Πέλλας. Τα πήλινα ειδώλια αποτελούν, επίσης, ξεχωριστή ενότητα ευρημάτων 

και παρέχουν σαφείς ενδείξεις λατρείας θεοτήτων, όπως Κύβελης, Αθηνάς, Διονύσου και 

Σατύρων, Αφροδίτης και Έρωτα. Τα χάλκινα νομισμάτων, Πέλλας, Θεσσαλίας, Αμφίπολης, 

Θεσσαλονίκης, Απολλωνίας κ.τ.λ., μαρτυρούν την ανθηρή οικονομία της αρχαίας πόλης. 
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Με συνεχείς ερευνητικές τομές διαπιστώνεται ότι τα οικοδομικά κατάλοιπα 

καταλμβάνουν όλη την έκταση των επάλληλων πλατωμάτων και συγχρόνως ότι δεν 

επεκτείνονται πέρα από τους πρόποδες του λόφου. Στα πλαίσια των ίδιων δοκιμαστικών 

τομών για οριοθέτηση του οικοσμού, αλλά και εντοπισμό πιθανού τείχους, απόκαλύφθηκε 

βόρεια στους πρόποδες της Μεγάλης Ράχης, δίπλα στη δεύτερη μεγάλη πόρτα της 

περίφραξης, αναλημματικό τοίχος μήκους 15μ. Από τον καθαρισμό του χώρου προήλθαν 

τμήματα αρυβάλλων και από γειτονική τομή ακέραιος αρχαϊκός κορινθιακός αρύβαλλος. 

Μπροστά από τον αναλημματικό τοίχο εμφανίστηκαν σε ορθογώνια διάταξη σφόνδυλοι 

κιόνων με γράμματα, σήματα αρχιτεκτόνων μαστόρων, που δε βρίσκονται στην αρχική τους 

θέση. Φαίνεται ότι συγκεντρώθηκαν εδώ, μάλιστα σε δύο σημεία τοποθετήθηκαν ο ένας 

πάνω στον άλλο, για να τους μεταφέρουν και να τους χρησιμοποιήσουν σε άλλες κατασκευές.  

Δυστυχώς η μεγάλη διαρπαγή, που συνεχίστηκε μέχρι και τώρα, έχει εξαφανίσει τα 

κατάλοιπα που θα επέτρεπαν μεγαλύτερη γνώση σχετικά με την οχύρωση και τις εισόδους 

της αρχαίας πόλης. Μολονότι η έρευνα ως προς την κατεύθυνση αυτή δεν έχει εξαντληθεί, 

είναι πιθανό ιδιαίτερα ενισχυμένοι εξωτερικοι, και προς τις παρυφές των ανδήρων, τοίχοι των 

σπιτιών, συνεχείς και απροσπέλαστοι, να συντελούσαν στην προστασία και οχύρωση του 

οικισμού. 

3.2 Μνημεία και ευρήματα οικισμού της σημερινής Αιανής 

3.2.1 Η Παναγία 

Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Αιανή οικοδομήθηκε στη βυζαντινή εποχή, αλλά 

δέχθηκε διαδοχικές επεμβάσεις και μετασκευές στο πέρασμα των αιώνων. Σύμφωνα με την 

κτητορική επιγραφή, τουλάχιστον κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, από το 16ο αιώνα και 

εξής, αποτελούσε καθολικό μονής. Μέχρι τη δεκαετία του 1950, από τη μονή αυτή 

διατηρούνταν ακόμη σε ερειπιώδη μορφή ο περίβολος, η κινστέρνα, τα κελλιά και το 

κωδωνοστάσιο. Κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο έως και το 18ο αιώνα, τόσο ο εξωτερικός 

χώρος του ναού, όσο και ο εξωνάρθηκας χρησίμευσαν ως χώροι ταφής κληρικών και 

μοναχών, όπως δείχνουν οι ενεπίγραφοι σταυροί και όπως προκύπτει από τις ανασκαφικές 

έρευνες (Τσιλιπάκου, 2012). 

Ο ναός είναι μονόχωρος με νάρθηκα και εξωνάρθηκα. Η αρχική φάση του 

τοποθετείται από τον πρώτο μελετητή, Στ. Πελεκανίδη, στην εποχή των Κομνηνών, δηλαδή 
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στο τέλος του 11ου με αρχή του 12ου αιώνα, λόγω της τοιχοποιίας του, της διαμόρφωσης των 

όψεών του με τα τρίλοβα ανοίγματα, που ανάγεται σε κωνσταντινοπολίτικα πρότυπα, και του 

γλυπτού διακόσμου του. Σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή, ο ναός αρχικά στεγαζόταν με 

δικλινή στέγη, όπως και σήμερα. Νεότερες έρευνες, ωστόσο, και προσεκτικότερη μελέτη των 

αρχιτεκτονικών δεδομένων μετά τις ανασκαφικές τομές και τις τελευταίες εργασίες 

στερέωσης και προληπτικής συντήρησης που έγιναν στο μνημείο, συνηγορούν προς την 

κατεύθυνση της στέγασης με τρούλο, άποψη που διατύπωσε για πρώτη φορά ο αρχιτέκτονας 

Κ. Οικονόμου (Σιαμπανοπούλου, 2009).  

Ο κυρίως ναός επικοινωνεί με το νάρθηκα μέσω τριβήλου ανοίγματος, στοιχείο 

παλαιοχριστιανικό, που επιβιώνει σε αρκετούς μεταβυζαντινούς ναούς, όπως στο καθολικό 

της Μονής του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα. Η σημερινή μορφή του ναού είναι 

αποτέλεσμα των μετασκευών που υπέστη στα τέλη του 16ου και στο 19ο αιώνα. Το 16ο αιώνα 

ο τρούλος κατέπεσε και η ανωδομή διαμορφώθηκε με τα κρεμάμενα τόξα των δύο πλάγιων 

πλευρών, ενώ το κατώτερο τρίλοβο άνοιγμα της νότιας όψης επικοινωνούσε με μικρό 

ορθογώνιο χώρο, που αποκαλύφθηκε μετά από ανασκαφική έρευνα και αποτελούσε 

πιθανότατα παρεκκλήσι. Το 19ο αιώνα τα τρίλοβα ανοίγματα των όψεων φράχθηκαν. Από τον 

αρχικό βυζαντινό ναό του 11ου-12ου αιώνα διασώζονται τοιχογραφίες στα εσωρράχια των 

παραθύρων των πλάγιων πλευρών και του κατώτερου τριλόβου της νότιας πλευράς. Στην 

επόμενη φάση, γύρω στο 1596 και, πάντως, πριν από το 1610, αγιογραφήθηκε όλος ο ναός, ο 

νάρθηκας και ο εξωνάρθηκας.  

Το 18ο αιώνα αγιογραφήθηκε εκ νέου ο εξωνάρθηκας από το ζωγράφο Πάνο εξ 

Ιωαννίνων, όπως προκύπτει από συγκριτική μελέτη ενυπόγραφων έργων του. Το 1877 

επιζωγραφίσθηκαν ή ζωγραφίσθηκαν εκ νέου τα κατεστραμμένα τμήματα του προγενέστερου 

διακόσμου στον κυρίως ναό και στο νάρθηκα, από το Σαμαριναίο αγιογράφο Δημήτριο Αδάμ 

Πιτένη, ενώ λίγο νωρίτερα ένας άλλος αγιογράφος είχε φιλοτεχνήσει μεμονωμένες μορφές 

στο δυτικό τοίχο του νάρθηκα και στην αντίστοιχη ανατολική όψη του ίδιου τοίχου στον 

εξωνάρθηκα (αρχάγγελος Μιχαήλ, άγιος Χαράλαμπος, Παναγία Βρεφοκρατούσα).  

Το σημερινό δάπεδο του κυρίως ναού, καθώς και οι ξύλινες γραπτές νταμπλαδωτές 

οροφές, που έφερε ο κυρίως ναός και ο νάρθηκας, αποτελούν προσθήκες και επισκευές του 

19ου αιώνα. Στο σημερινό τέμπλο του ναού, του 19ου αιώνα, έχουν ενσωματωθεί τμήματα 

από το παλαιότερο τέμπλο του τέλους 16ου, αρχών 17ου αιώνα. Οι εικόνες του 16ου έως και 
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19ου αιώνα φυλάσσονται στη Συλλογή Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων της 

Αιανής. 

 

Πηγή: (Τσιλιπάκου, 2012) 

Εικόνα 8.  Λεπτομέρεια από την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας στον εξωνάρθηκα (18ος 

αιωνας). 

Στο ναό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες υποστύλωσης κατά τα έτη 1995-

2000, λόγω των φθορών που προκλήθηκαν από το σεισμό του 1995. Έγιναν, επίσης, 

στερεωτικές εργασίες και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ανασκαφική έρευνα, 

καθώς και εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποτύπωσης των τοιχογραφιών του ναού, 

με σκοπό τη σύνταξη μελέτης για τη συστηματική συντήρησή τους. 

3.2.2 Άλλα μνημεία 

Έξω από το Άγιο Βήμα της Παναγίας, όπου το έτος 1955, βρέθηκε τμήμα ανάμεσα σε 

διάφορα άλλα ευρήματα, τμήμα κιονόκρανου και κορμός αγάλματος, πιθανόν της θεάς 

Αρτέμιδος, διαστάσεων 0,17μ. ύψους και 0,13μ. πλάτους, ενώ πολλοί τάφοι είχαν σταυρούς 

μαρμάρινους. 

 Οι σταυροί αυτοί είναι σήμερα τοποθετημένοι εντός του Ιερού Βήματος του ναού, 

εκτός από δύο που μεταφέρθηκαν και φυλάσσονται στο Μουσείο. Οι σταυροί δεν 

διακρίνονται για την καλλιτεχνική τους κατασκευή ενώ και ο χρόνος κατασκευής τους 
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διαφέρει. Οι περισσότεροι χρονολογούνται γύρω στον 18ο αιώνα. Σε αυτούς αναγράφονται τα 

ονόματα των νεκρών και ο χρόνος θανάτου αυτών. 

 Τρεις ακόμη τάφοι αποκαλύφθησαν τον Σεπτέμβριο του 1966 στην νότια πλευράς της 

εκκλησίας από την διάβρωση των νερών. Αυτοί ήταν της προχριστιανικής εποχής, εφόσον η 

θέση των σκελετών ήταν τελείως διαφορετική από αυτήν που οι Χριστιανοί συνήθιζαν να 

τοποθετούς τους νεκρούς κατά την ταφή. Η αποκάλυψη των τάφων αυτών ήταν απόδειξη ότι 

η ζωή στο χωριό είχε αρχίσει πολύ πριν την εποχή κατά την οποία ανεγέρθηκε η «Παναγία». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ 

4.1 Περιγραφή και δράσεις του μουσείου 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής αναπτύσσεται η ιστορική εξέλιξη της αρχαίας 

Αιανής, πρωτεύουσας της Ελιμιώτιδας, ενός από τα ισχυρότερα αλλά και πιο σημαντικά 

βασίλεια της Άνω Μακεδονίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, από τα προϊστορικά μέχρι 

και τα ρωμαϊκά χρόνια. Οι πλούσιες συλλογές του εμπεριέχουν ευρήματα τεράστιας 

ιστορικής σημασίας, που συμπληρώνουν την εικόνα της ιστορίας του ελληνισμού της Άνω 

Μακεδονίας, όπως αυτά της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (15ος-12ος  αι. π.Χ.) και της 

αρχαϊκής-κλασικής περιόδου (6ος -5ος αι. π.Χ.), στα οποία αποτυπώνονται η εγκατάσταση των 

δωρικών-μακεδονικών φύλων και η παρουσία Μυκηναίων στην περιοχή, καθώς και η 

οικιστική ανάπτυξη και πολιτική οργάνωση που υπήρχε στην Αιανή από τον 6ο αιώνα π.Χ 

(Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008). 

Σε ότι αφορά το κτηριακό συγκρότημα του μουσείου αποτελείται από 4.500 τ.μ. και 

διαθέτει ισόγειο και πρώτο όροφο. Έχει οκτώ εκθεσιακές αίθουσες συνολικού εμβαδού 971 

τ.μ., από τις οποίες είναι επισκέψιμες μόνο οι δύο (242 τ.μ.), αποθήκες αρχαιοτήτων, 

γραφεία, βιβλιοθήκη, σχεδιαστήριο, αποθήκη εργαλείων-ξυλουργείο, αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων και ξενώνα, καθώς και σύγχρονα εργαστήρια συντήρησης μεταλλικών και πηλίνων 

αντικειμένων. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων από το 1995 έως τον Οκτώβριο του 2002, που 

άρχισε η λειτουργία των δύο μόνιμων εκθεσιακών χώρων, φιλοξένησε μία έκθεση με εικόνες, 

κείμενα, χάρτες και λίγα αντίγραφα αρχαιοτήτων. 

Το μουσείο της Αιανής, που υπάγεται στη ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων, στοχεύει στην έκθεση των ευρημάτων της Αιανής, τα οποία αναδεικνύουν την 

ιστορία της Μακεδονίας, και προωθούν τον παιδευτικό-εκπαιδευτικό χαρακτήρα του, ώστε, 

εκτός από την επιστημονική κοινότητα και ο απλός επισκέπτης να κατανοεί και να 

αναγνωρίζει τα νέα στοιχεία και τα συμπεράσματα της έρευνας. Επιπλέον στοχεύει στο να 

ενταχθεί με οικείο αλλά συνάμα δυναμικό τρόπο στην τοπική και στην ευρύτερη κοινωνία με 

εκδηλώσεις, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις, συμπόσια, συνέδρια και περιοδικές 
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εκθέσεις. Από 1988 έχει οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και αλλοδαπούς 

φοιτητές σε διάφορες θεματικές ενότητες, τρεις επιστημονικές ημερίδες, έχει δημιουργήσει 

πέντε ταινίες για την προβολή του αρχαιολογικού πλούτου, ενώ παράλληλα παρέθεσε 

γεύματα αρχαίας διατροφής (1995, 1996, 2000), πραγματοποίησε ιππικές πορείες σε ίχνη 

αρχαίων διαδρομών, που έχουν συνδεθεί με σημαντικά ιστορικά γεγονότα (1996, 1997, 2000, 

2002), και μία αθλητική εκδήλωση με αγώνα δρόμου υπό τον τίτλο «ο Δρόμος του 

Απολλοδώρου» (αρχαίου δρομέα από την Αιανή) ενταγμένη στα Αιαναία Άθλα σε 

συνεργασία με το Δήμο Αιανής. Η συμμετοχή του σε δραστηριότητες για την ενημέρωση των 

πολιτών με ομιλίες, οργανωμένες ξεναγήσεις, διαλέξεις και φωτογραφικές εκθέσεις είναι 

συνεχής με στόχους την ευαισθητοποίηση, την κτήση ιστορικής και εθνικής αυτογνωσίας, 

την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και τη σύνδεση του φυσικού με το 

πολιτισμικό περιβάλλον, αλλά και την αυτοεκτίμηση μέσω της πολιτιστικής δημιουργίας. 

Όσο για την έκθεση των σημαντικότατων αρχαιολογικών ευρημάτων της αρχαίας 

Αιανής, αποτελεί την κύρια αφορμή για την ιστορική μελέτη του αρχαιοελληνικού 

πολιτισμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε και ήκμασε στα βόρεια σύνορά του. Για αυτό το λόγο 

η έκθεση του Μουσείου έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα, χωρίς αυτό φυσικά να της 

στερεί την επιστημονική της αξία. Η έκθεση περιλαμβάνει σε έξι αίθουσες ευρήματα από την 

Αιανή, ενώ η 7η προορίζεται για προσωρινές εκθέσεις. 

Στην Αίθουσα Α ο επισκέπτης ενημερώνεται για την ιστορική ταυτότητα της Άνω 

Μακεδονίας, της Ελίμειας και της Αιανής. Ακολουθούν τα ευρήματα από τις ανασκαφές των 

νεολιθικών οικισμών της Αιανής και αυτών της Εποχής του Χαλκού. Εκτίθενται 

αντιπροσωπευτικά αγγεία από τη μεγάλη συλλογή των αμαυρόχρωμων και μυκηναϊκών 

αγγείων της Αιανής, καθώς και οι δύο ταφές του ίδιου νεκροταφείου με έντονα μυκηναϊκό 

χαρακτήρα. Την Ύστερη Εποχή του Χαλκού διαδέχεται η Εποχή του Σιδήρου με τη 

χαρακτηριστική κεραμεική και κυρίως με τα περίτεχνα κοσμήματα, γνωστά ως «μακεδονικά 

χαλκά». 

Στην Αίθουσα Β εκτίθενται τα ευρήματα των ιστορικών χρόνων από την αρχαία πόλη 

της Αιανής. Αρχικά συναντάται το μαρμάρινο άγαλμα της Νίκης, ακρωτήριο κτηρίου της 

πόλης, ακολουθεί μετά το χάλκινο αγαλμάτιο της πεπλοφόρου από το τοπικό εργαστήριο. 

Στις επόμενες προθήκες ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέλιξη της 

πόλης μέσα από την κεραμεική της, από τα αρχαϊκά έως και τα ελληνιστικά χρόνια. 
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Ενημερώνεται για τις συνήθειες των κατοίκων της, τις καθημερινές βιοποριστικές και 

οικιακές ασχολίες, τις εμπορικές ανταλλαγές, και τέλος θαυμάζει το μεγάλο αριθμό αγγείων 

που προήλθαν από τον πυθμένα της μεγάλης Δεξαμενής, όπου είχαν πέσει κατά την 

προσπάθεια των κατοίκων να αντλήσουν το πολύτιμο και αναγκαίο για τις καθημερινές 

ανάγκες νερό. 

Στην Αίθουσα Γ υπάρχει έκθεση ευρημάτων που σχετίζονται με τον δημόσιο και 

ιδιωτικό βίο κατά θεματικές ενότητες, όπως η κατοικία, γίνεται αναπαράσταση δωματίου από 

το Σπίτι με Σκάλες που αποκαλύφθηκε στην αρχαία Αιανή των ελληνιστικών χρόνων, η 

ενδυμασία και η υφαντική, ο καλλωπισμός, οι λατρείες, ο οπλισμός, τα νομίσματα, ο 

αθλητισμός, ενώ προς το πέρας της μεγάλης αυτής αίθουσας εκτίθενται τα μοναδικά οστέινα 

περίτμητα πλακίδια του τάφου Ι και άλλα οστέινα και ελεφαντοστέινα αντικείμενα και τα 

πήλινα ειδώλια ανθρώπινων μορφών, που μας εισαγάγουν στην Αίθουσα Δ, όπου εκτίθενται 

τα χρυσά και αργυρά κοσμήματα και τα υπόλοιπα ευρήματα από την νεκρόπολη των 

αρχαϊκών και κλασικών χρόνων. Στην Αίθουσα Ε εκτίθενται έργα με αγάλματα, στήλες και 

αρχιτεκτονικά μέλη και στην Αίθουσα ΣΤ αντικείμενα από τα νεκροταφεία του 4ου αι. π.Χ., 

των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ 

5.1 Χαρακτηριστικά της Νεκρόπολης της αιανής 

Στην ίδια θέση, στο επικλινές της πλαγιάς και πιο κοντά σε σχέση με την αρχαία πόλη 

αποκαλύφθηκε η καθαυτό Νεκρόπολη των κτιστών μνημειακών και λακκοειδών τάφων 

αρχαϊκής και κλασικής εποχής, ενός μεγάλου αριθμού λακκοειδών ελληνιστικής εποχής, ενώ 

σε άμεση γειτνίαση εντοπίστηκαν μικρή προϊστορική εκτατάσταση Τελικής Νεολιθικής και 

Πρώιμης Εποχής Χαλκού, καθώς και νεκροταφείο με μυκηναϊκό χαρακτήρα. Συνολικά 

ανασκάφηκαν δώδεκα χτιστοί θαλαμωτοί και μικρότεροι κιβωτιόσχημοι τάφοι (εικόνα 9) 

(Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008).  

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 9.  Η Βασιλική Νεκρόπολη της Αιανής. 
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Τέσσερις από αυτούς φέρουν ταφικούς περιβόλους, δηλαδή ορθογώνιες κατασκευές 

από λιθοπλίνθους. Επιπλέον τρεις περίβολοι περιέκλειαν λακκοειδείς ταφές. 

5.1.1 Τάφος Α 

Ο θαλαμωτός τάφος Α είναι ο μεγαλύτερος του είδους που έχει αποκαλυφθεί στη 

Νεκρόπολη, των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, της Αιανής, στη θέση Λειβάδια, βόρεια του 

λόφου της Μεγάλης Ράχης (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008). 

Ο νεκρικός θάλαμος του τάφου έχει διαστάσεις περίπου 4x4μ., με πλευρές πλάτους 

3μ., οι οποίες είναι κατασκευασμένες εναλλάξ από τρεις και δύο σειρές δόμων. Η στέγη του 

ήταν επίπεδη, κτισμένη με μακρόστενους δόμους, που πατούσαν πιθανόν πάνω σε ξύλινο 

δοκάρι, του οποίου οι εγκοπές στήριξης διακρίνονται στα τοιχώματα του θαλάμου. Η στέγη 

στηριζόταν μάλλον σε αράβδωτο κίονα, τμήμα του οποίου βρέθηκε πεσμένο μέσα στο 

θάλαμο μαζί με πλέγμα σανιδιών. Παρά τη σύληση και την καταστροφή του τάφου, σε 

ορισμένα σημεία των τοίχων του θαλάμου διασώθηκε γραπτή διακόσμηση και λιγοστά χρυσά 

ελάσματα με εμπίεστη διακόσμηση δεκαεξάφυλλου ρόδακα, καθώς και αργυρά επίχρυσα 

κισόφυλλα. 

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 10.  Τάφος Α. 

Μέσα στο νεκρικό θάλαμο αλλά και έξω από αυτόν, στη νότια πλευρά του και σε 

αρκετό βάθος, αποκαλύφθηκαν τμήματα δωρικών κιονόκρανων και γείσων με σταγόνες. 

Τμήμα βάσης ενός μεγάλου κίονα βρέθηκε επίσης στη λιθολογημένη κατά μία σειρά πλευρά. 
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Είναι πολύ πιθανό ότι πάνω από το νεκρικό θάλαμο είχε κατασκευασθεί ναόσχημο κτίσμα, 

πιθανότατα τάφος, που λειτουργούσε ως ηρώο, όπου λατρευόταν ο αφηρωισμένος νεκρός. 

5.1.2 Τάφος Β 

Ο τάφος αυτός είναι ο δεύτερος σε μέγεθος εξωτερικών διαστάσεων κτιστός θαλαμωτός, 

8x8μ., και με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου 3,48x2,60μ. Διασώζει τους μονόλιθους της 

επίπεδης στέγης, που ενισχύονταν με ξύλινο δοκάρι. Οι αρχαίοι τυμβωρύχοι σύλησαν τον 

τάφο από την τρύπα που άνοιξαν σε έναν από αυτούς, πάχους 0,95μ. Οι μονόλιθοι εξωτερικά 

συνδέονται με σιδερένιους μολυβδοχοημένους συνδέσμους σε σχήμα Ζ (Μεντεσίδη Γ. Κ., 

2008). 

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 11.  Τάφος Β. 

Από τα λίγα υπολείμματα των κτερισμάτων μπορεί να χρονολογηθεί στον 5ο αι. π.Χ. 

και είναι μεταγενέστερος οικοδομήματος με ταφικό – λατρευτικό χαρακτήρα που περιβάλλει 

τον τάφο Δ και το νοτιοδυτικό τμήμα του οποίου κατέστρεψε με το χτίσιμό του. Από την 

πυρά του νεκρού, η οποία εντοπίστηκε νοτιοδυτικά από τον τάφο, περισυλλέχτηκαν 

σιδερένιες αιχμές δοράτων. 

5.1.3 Τάφος Γ 

Πρόκειται για ένα κτιστό κιβωτιόσχημο τάφο (2,90 x 2,14 x 2,28μ.) κατασκευασμένο από 

δόμους, η εσωτερική επιφάνεια των οποίων είναι λεία τόσο από την καλή επεξεργασία όσο 

και από το επίχρισμα. Στο εσωτερικό του, σε ύψος 1,70μ. περίπου από το δάπεδο, σώζονται 

ίχνη πορφυρής και μελανής ταινίας η οποία διατρέχει όλες τις πλευρές του θαλάμου. Μέσα 
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στο θάλαμο βρέθηκε μαρμάρινο κεφάλι, γενειοφόρου αγάλματος των αρχών του 5ου αι. 

π.Χ.το οποίο προέρχεται από επιτάφιο σήμα που καταστράφηκε (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008).  

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 12.  Τάφος Γ, κεφαλή γενειοφόρου. 

Οι συγγενείς του νεκρού, προφανώς, μετά τη σύληση, το τοποθέτησαν στο εσωτερικό 

του ταφικού θαλάμου. Άλλα ευρήματα άξια αναφοράς είναι τα τμήματα χρυσού περιδεραίου 

καθώς και μικρά χρυσά και αργυρά ελάσματα. 

5.1.4 Τάφος Δ 

 Παρόμοιος στην κατασκευή με τους υπόλοιπους κτιστούς θαλαμωτούς και στο ίδιο μέγεθος 

περίπου μέγεθος με το θάλαμο του τάφου Β (3,45 x 2,50 x 2,66μ.). Σώζει στη θέση τους δύο 

από τους πέντε μονόλιθους της οροφής οι οποίοι  στηρίζονταν από ξύλινο δοκάρι για την 

ένθεση του οποίου υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα στα δύο πλευρικά τοιχώματα. Στην πάνω 

επιφάνεια των λιθοπλίνθων της οροφής, όταν αποκαλύφθηκαν, παρατηρήθηκε έντονο μάυρο 

χρώμα και υπολείμματα καύσης, τα οποία ερμηνεύονται όχι τόσο από την τοποθέτηση των 

υπολειμμάτων πυράς του νεκρού όσο από διάφορα υλικά που καίγονταν κατά τις 

μεταθανάτιες τελετές (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008). 

Ο τάφος περικλείεται από ορθογώνιο οικοδόμημα λατρευτικού χαρακτήρα, του 

οποίου καταστράφηκε το νοτιοδυτικό τμήμα κατά την κατασκευή του μεταγενέστερου τάφου 

Β. Εκτός της ορθογώνιας κάτοψης στη νοτιοδυτική και βορειοδυτική πλευρά αποκαλύφθηκαν 
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δάπεδα διαμορφωμένα από πλάκες, που είχαν δημιουργηθεί από μείγμα χαλικιών, άμμου, 

σκωρίας και πιθανότατα ασβέστη. Οι διάσπαρτοι σφόνδυλοι δωρικών κιόνων μαρτυρούν 

επιπλέον τη μεγαλοπρέπεια του οικοδομήματος. 

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 13.  Τάφος Δ. 

Ο τάφος εντάσσεται στο ά μισό του 5ου α. π.Χ. και συλήθηκε από μικρό άνοιγμα στη 

νότια γωνία. Μετά τη διαρπαγή απέμειναν πενιχρά κτερίσματα: τμήματα πήλινων ειδωλίων, 

χρυσοί ρόδακες, χάλκινες φιάλες με οπή στον πυθμένα και "τσαλακωμένες", δηλαδή 

παραμορφωμένες μετά τη χρήση τους για χοές σε λατρευτικές τελετές (παρόμοιες βρέθηκαν 

διάσπαρτες σε όλο το χώρο της Νεκρόπολης). 

5.1.5 Τάφος Ε 

Χωρίς διακριτικό περίβολο, είναι χτισμένος νοτιοδυτικά, στην ίδια ευθεία και σε χαμηλότερο 

επίπεδο από τον τάφο Β. Η εσωτερική επιφάνεια το θαλάμου (3,35 x 2,50 x 1,90μ.) είναι λεία 

και προσεκτικά επιχρισμένη, ενώ μια πορφυρή ταινία περιτρέχει τον τάφο σε ύψος 1,46μ. από 

το δάπεδο. Κατά μήκος της νοτιοανατολικής πλευράς του εσωτερικού έχει πέσει το βάθρο και 

η επιτύμβια στήλη με ανθεμωτή επίστεψη (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008). 

Η στήλη είναι κατασκευασμένη από ντόπιο ασβεστόλιθο και στο ανθέμιο, με τους 

διπλούς έλικες, διακρίνεται η γραπτή διακόσμηση, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση με τις 

πρώιμες στήλες της Ιωνίας, των αρχών του 5ου αι. π.Χ., και τη διαπίστωση των ιωνικών 

επιδράσεων στο μακεδονικό χώρο. Η πεσμένη στήλη με τον κυβόλιθο της βάσης της, καθώς 
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και η έλλειψη εγκοπών για την ένθεση δοκαριού, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο τάφος δεν 

έφερε οροφή από λίθους και συνεπώς στεγαζόταν από πλέγμα ξύλων και κλαδιών. 

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 14.  Τάφος Ε. 

Μεταξύ των ευρημάτων του τάφου περιλαμβάνεται τμήμα αμφορέα τύπου Nola με 

απεικόνιση Αθηνάς, όστρακα ερυθρόμορφης κεραμεικής, πήλινα ειδώλια και τμήματα 

γυάλιων αγγείων, ενώ από τον χώρο έξω από τον τάφο περισυλλέχτηκαν δύο τμήματα 

μαρμάρινων αγαλμάτων. Δυτικά του τάφου Ε, δύο μικρές πλευρές περιβόλου που σώζονται, 

πιθανόν, ανήκαν σε κατασκευή κρηπίδας για το βάθρο ενός, σχεδόν, ακέραιου μαρμάρινου 

λιονταριού των αρχών του 5ου αι. π.Χ., το οποίο σκόπιμα είχαν θάψει λίγο παρακάτω, 

πιθανότατα για να το προστατεύσουν από τη διαρπαγή μετά τη σύληση. 

5.1.6 Τάφος ΣΤ 

Ο τάφος οριζόταν από περίβολο, οι λιθόπλινθοι του οποίου βρίσκονται σε υψηλότερο 

επίπεδο, περίπου 1 μ, και σώζονται σε μήκος 4,10 στη νοτιοανατολική πλευρά και σε 1,37μ. 

στη βορειοδυτική. Ο τάφος είναι κατασκευασμένος κατά τον ίδιο τρόπο με τους 

προηγούμενους, σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση χωρίς την οροφή και έχει διαστάσεις, 

μήκος 2,85, πλάτος 1,75 και ύψος 1,72μ. Γίνεται αντιληπτό ότι οι εσωτερικές του πλευρές 

είναι επιχρισμένες με ιδιαίτερη προσοχή, αλλά δεν διακρίνονται τα ίχνη κάποιας 

διακοσμητικής ταινίας, όπως συμβαίνει σε άλλους τάφους (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008).  
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Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 15.  Τάφος ΣΤ. 

Ο πεσμένος μέσα στο θάλαμο μονόλιθος ανήκε στην οροφή. Εξωτερικά της βόρειας 

γωνίας βρέθηκε πεσμένη η επιτύμβια στήλη με ανθεμωτή επίστεψη, από τη γραπτή 

διακόσμηση της οποίας δεν σώζονται ίχνη, καθώς και μεγάλο τμήμα από τη βάση της. 

Ελάχιστα αντικείμενα διασώθηκαν από την κτέριση του τάφου, όπως τμήματα πήλινων 

ειδωλίων, όστρακα γυάλινων και μελανόμορφων αγγείων, τα οποία μπορούν να 

χρονολογηθούν στο α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ. 

5.1.7 Τάφος Ζ – Περίβολος Η 

Είναι ο μικρότερος από τους κτιστούς κιβωτιόσχημους τάφους, με διαστάσεις, μήκος 1,37, 

πλάτος 1,24 και ύψος 1,23 μ. Οι λιθόπλινθοι στην εσωτερική τους επιφάνεια είναι 

καλοδουλεμένοι αλλά δεν σώζουν επίχρισμα. Ένας μονόλιθος της οροφής βρίσκεται στη 

θέση και από το δεύτερο σώζεται μεγάλο τμήμα (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008). 
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Πηγή:  (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 16.  Τάφος Ζ. 

 Ο τάφος ορίζεται από μεγάλο περίβολο σε υψηλότερο επίπεδο από αυτόν (αυτό είναι 

κανόνας στους περιβόλους της Νεκρόπολης της Αιανής) ο οποίος σώζεται σε αρκετά καλή 

κατάσταση, με διαστάσεις σε δύο πλευρές 7,10 και 6,05μ. Στη νοτιοδυτική πλευρά του 

περιβόλου παρατηρείται, εκτός της πρώτης, και δεύτερη σειρά περμένων λιθοπλίνθων και 

στο εσωτερικό άλλες μετατοπισμένες.  

Στην ανατολική εσωτερική γωνία του περιβόλου και σε επίπεδο λίγο χαμηλότερο από 

αυτό των λίθων βρέθηκαν στρώματα στάχτης και ανάμεσά τους ειδώλια υστεροαρχαϊκών 

χρόνων. Στρώματα στάχτης με ειδώλια βρέθηκαν πάνω και μέσα στο μικρό κιβωτιόσχημο 

τάφο. 
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Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 17.  Αντικείμενα από τον τάφο και ταφικό περίβολο Ζ. 

 Από το εσωτερικό του τάφου περισυλλέχτηκε το κεφάλι κόρης από ντόπιο μάρμαρο 

(γύρω στο 5 π.Χ.), το οποίο, όπως έχουμε συμπεράνει και για άλλους τάφους, τοποθετήθηκε 

εκεί μετά από τη σύληση του τάφου και την καταστροφή του επιτάφιου σήματος. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός του εντοπισμού και άλλων θραυσμάτων αρχαϊκής πλαστικής, 

όπως πλίνθος με άκρα πόδια κούρου, κνήμη κούρου κ.ά., διάσπαρτων σε χώρο λακκοειδών 

ταφών. Ενδιαφέροντα αντικείμενα περισυλλέχτηκαν από την έρευνα μέσα και γύρω από τον 

τάφο, όπως τα πήλινα ειδώλια της γυναικείας μορφής σε θρόνο που ερμηνεύεται ως Αθηνά 

μελανόμορφη λήκυθος με παράσταση Αθηνάς σε γιγαντομαχία, μελανόμορφη κύλικα, 

όστρακα παναθηναϊκών αμφορέων, χρυσή περόνη με περίτεχη κεφαλή από συρματερή και 

κοκκιδωτή διακόσμηση, χρυσός ρόδακας, αργυρή τοξωτή πόρπη, χάλκινο συμπαγές πόδι 

αετού, πιθανόν από τρίποδα ή πύραυνο, κ.τ.λ. Ένδειξη για δεύτερη ταφή στον περίβολο αυτό 

μας δίνουν κάθετα τοποθετηένοι πλακεροί λίθοι σε ορθογώνια διάταξη δυτικότερα και σε 

ψηλότερο επίιπεδο. 

 Σε επαφή με τον περίβολο του τάφου Ζ και κοινή τη στενή πλευρά (το συνολικό 

μήκος είναι 12,5 και πλάτος 6,05μ.) αποκαλύφθηκε στα βορειοδυτικά η σειρά των 

λιθόπλινθων του Περίβολου Η, από τον οποίο σώζονται η βορειοδυτική και μέρος της 

νοτιοδυτικής πλευρά. Διαπιστώθηκε ότι δεν όριζε κάποιον κτιστό τάφο αλλά απλές 

λακκοειδείς ταφές, από τους οποίους μετά τη διαρπαγή διασώθηκαν χαλκινή φιάλη και 

οινοχόη, πήλινα ειδώλια και πλακίδια. 
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5.1.8 Τάφος Θ 

Εντοπίστηκε στην ίδια ευθεία με τον τάφο ΣΤ και έχει παρόμοιες διαστάσεις θαλάμου, μήκος 

3,12, πλάτος 1,67 και ύψος 1,35μ. περίπου. Η κατάσταση διατήρησης του τάφου δεν είναι 

καλή, εξαιτίας του τρόπου κατασκευής του.  

Δε χρησιμοποιήθηκαν ογκώδεις παραλληλεπίπεδοι δόμοι-λιθόπλινθοι, αλλά 

μικρότεροι και περισσότερο πλακεροί. Στην εσωτερική επιφάνειά τους δεν παρατηρείται 

επίχρισμα, κατά το παράδειγμα των άλλων τάφων, αλλά η προσπάθεια λείανσης με ιδιαίτερη 

προσοχή. Ο τάφος οριζόταν από μεγάλο περίβολο, από τον οποίο σώζεται μόνο η νότια γωνία 

σε μήκη 4,21 και 3,72μ (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008). 

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 18.  Αντικείμενα από τον τάφο και ταφικό περίβολο Θ. 

Παρόλη την καταστροφή και τη διαρπαγή περισυλλέχτηκαν ενδιαφέροντα ευρήματα, 

όπως μαρμάρινο κεφάλι λιονταριού, προφανώς από άγαλμα τοποθετημένο ως επιτάφιο σήμα, 

ερυθρόμορφη κεραμεική, ακέραιο αλάβαστρο με παράσταση νέγρου, κεραμεική με επίθετα 

χρώματα (ακέραια πρόχους και αρύβαλλος), πήλινα ειδώλια, σιδερένιες αιχμές και ξίφος, 

χρυσοί ρόδακες και έλασμα με παράσταση γοργονείου. Τα ευρήματα αυτά χρονολογούν το 

μνημείο στο α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ. 

5.1.9 Τάφος Ι 

Είναι ο αρχαιότερος κτιστός τάφος της Νεκρόπολης με ευρήματα από το α΄ μισό του 6 ου αι. 

π.Χ. Οι εσωτερικές του διαστάσεις είναι 3,60x1,20 και το ύψος του 1,35μ. Στη νοτιοδυτική 

πλευρά του τάφου σώζεται ακέραια μία καλυπτήρια πλάκα της οροφής. Εντυπωσιακή είναι η 
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κλιμακωτή τοποθέτηση των λιθοπλίνθων περιμετρικά του θαλάμου. Οι εσωτερικές του 

επιφάνειες είναι επιχρισμένες προσεκτικά και μία εντυπωσιακή πορφυρή ταινία πλάτους 

0,09μ. τον περιτρέχει σε ύψος 0,82μ. από το δάπεδο (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008).  

Πάνω απ’ αυτή διακρίνεται ταινία, η οποία ορίζεται από δύο σειρές καρφιών και 

χάραξη. Με τα καρφιά αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι στερεώνονταν στα τοιχώματά του 

τάφου σανίδα και πάνω σε αυτήν είχαν προσηλωθεί, επίσης με σιδερένια καρφιά, τα οστέινα 

περίτμητα πλακίδια, διακοσμημένα με παραστάσεις γυναικών, πολεμιστών με ασπίδες, 

αρμάτων, ζώων, υδροβίων πτηνών κ.τ.λ. 

 

Πηγή: (Μεντεσίδη Γ. Κ., 2008) 

Εικόνα 19.  Τάφος Ι. 

Εκτός από τα πλακίδια, τα οποία αποτελούν αριστουργήματα μικροτεχνίας, από το 

εσωτερικό του τάφου περισυλλέχτηκαν μελανόμορφη οινοχόη σε όστρακα με απεικόνιση 

πομπής Διονύσου και Μαινάδων, ειδώλια που σώζουν χρώματα στα ενδύματα, των οποίων το 

σώμα έχει πλαστεί με τα χέρια και τα κεφάλια μόνο προέρχονται από μήτρες, αποσπασματικό 

αργυρό επιχρυσωμένο έλασμα με παράσταση του κύκλωπα Πολύφημου, καθιστού και 

μπροστά του δύο πρόβατα με άντρες δεμένους στην κοιλιά τους. Έξω από τον τάφο βρέθηκαν 

μεγάλο τμήμα σφονδύλου και ιωνικό κιονόκρανο, στην πάνω επιφάνεια του οποίου 

διακρίνονται αποτυπώματα για την τοποθέτηση πιθανότατα αγάλματος σφίγγας. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η Αιανή, όντας πρωτεύουσα ενός ισχυρού βασιλείου, έχει ακμάσει στην αρχαιότητα. 

Σήμερα είναι ένα όμορφο μέρος με ένα καλά οργανωμένο και εξοπλισμένο Μουσείο και δύο 

αρχαιολογικούς χώρους (αρχαία πόλη και βασιλική νεκρόπολη) ανοιχτά στο κοινό. 

Εξαιρετικά πλούσια και πολλών περιόδων ευρήματα βρίσκονται στο κέντρο του 

επιστημονικού, αρχαιολογικού και ιστορικού, ενδιαφέροντος: μνημειώδη κτήρια, βασιλικοί 

τάφοι, αγάλματα, πολυάριθμα χρυσά, αργυρά και χάλκινα κοσμήματα, μεταλλικά αγγεία, 

μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία, πήλινα και οστέινα ειδώλια, πρώιμες επιγραφές κ.ά. 

Όσον αφορά τώρα στη δράση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αιανής, το Μουσείο 

φιλοξενεί μία μικρή έκθεση για άτομα με προβλήματα όρασης. Η Έκθεση περιέχει αντίγραφα 

μεγάλων γλυπτών και επιγραφές, αντίγραφα αγγείων, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα. Οι 

τυφλοί μπορούν να διαβάζουν τις επιγραφές των ευρημάτων με τη μέθοδο μπραιγ και 

να αισθάνονται τα αντικείμενα. 

Σε μια μια προσπάθεια προσέγγισης νέων ανθρώπων και εξοικείωσης αυτών με τις 

αρχαιότητες της Αιανής και με την ιστορία γενικότερα, καθιερώθηκαν από το Μουσείο 

προγράμματα αρχαιολογικής εκπαίδευσης και εκδηλώσεις. 

Με αυτό τον τρόπο προωθείται ο εκπαιδευτικός και κοινωνικός ρόλος των 

αρχαιοτήτων, ενισχύοντας ένα μεθοδευμένο διάλογο με την πολιτιστική κληρονομιά και 

καταρτίζοντας 15 εκπαιδευτικά προγράμματα. Η προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος 

επιχειρείται μέσω των ευρημάτων της αρχαιολογικής έρευνας με τρόπο εύκολο, 

διασκεδαστικό και κατανοητό από τα παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους, οι οποίοι δεν έχουν 

τις ειδικές γνώσεις. 

Το Μουσείο ως πολιτιστικό ίδρυμα, υποστηρίζει εκδηλώσεις που χαρακτηρίζονται 

από πρωτοτυπία και μοναδικότητα. Φιλοξενώντας συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια 

επιστημονικού ενδιαφέροντος και οργανώνοντας μια ποικιλία θεατρικών, ποιητικών και 

μουσικών εκδηλώσεων, καθώς και καλλιτεχνικές εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής και 

φωτογραφίας, προσπαθεί να αναδείξει έναν εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Ιππικές 

πορείες που ακολουθούν αρχαίες διαδρομές πρέπει να αναφερθούν, καθώς και ο Δρόμος του 

Απολλοδώρου, μία αθλητική εκδήλωση που γίνεται κάθε καλοκαίρι με μεγάλη συμμετοχή. 
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Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, οπότε και ολοκληρώθηκε η Έκθεση, το 

Μουσείο ανταποκρίθηκε πλήρως στους σκοπούς της ίδρυσής του καλύπτοντας όχι μόνο τις 

ανάγκες της τοπικής κοινωνίας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας. 

Τέλος όσον αφορά στη δική μου σκοπιά θεωρώ πως μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική 

πρόταση θα ήταν η συνεργασία του Μουσείου με το Υπουργείο Υγείας και Θρησκευμάτων 

και η θέσπιση ενός μαθήματος επιλογής σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της 

περιοχής. Μία τέτοια κίνηση θα εστιάζει αποκλειστικά στους κατοίκους της περιοχής, που θα 

θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο ώστε να ενημερωθούν για την τοπική τους ιστορία. 
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