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Εισαγωγικά:

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατάδειξη του πολύτιμου και 

πολυεστιακού ρόλου του μουσείου στη σύγχρονη κοινωνία με έμφαση 

στις διαπολιτισμικές και εκπαιδευτικές του χρήσεις από το σχολείο της 

σύγχρονης εποχής ,που καλείται να μετασχηματίσει το ρόλο του και να 

αποτελέσει σημαντικό παράγοντα κοινωνικών εξελίξεων. Θεωρώντας ότι 

ο μουσειακός θεσμός μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά σε αυτή την 

αποστολή επέλεξα το βιομηχανικό μουσείο Πλινθοκεραμοποιείας 

Τσαλαπάτα ,που χαρακτηρίζεται από τη μοντέρνα μουσειακή του 

θεώρηση, για να παρουσιαστεί εκεί ένα μουσειακό πρόγραμμα ,που θα 

αναπτύσσει τις γνώσεις και θα ενισχύει την έννοια της αποδοχής του 

διαφορετικού, της συνεργασίας και της δημιουργικότητας, καθώς και θα 

προβληματίσει με ευχάριστο τρόπο τους μαθητές ,μεταφέροντας τους 

έτσι νοητά στο βιομηχανικό χώρο μίας σχετικά πρόσφατης βιομηχανικής 

εποχής και καθιστώντας κατανοητές τις κοινωνικές δομές της τοπικής 

κοινωνίας ,μέσα στην οποία και τα ίδια τα παιδιά διαβιούν.

Η εργασία αποτελείται ουσιαστικά από δύο μέρη :ένα θεωρητικό ,όπου 

θα παρουσιάζονται οι αρχές της μουσειακής και της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και ο σχεδιασμός ενός διαπολιτισμικού μουσειακού 

προγράμματος , όπου θα παρουσιαστούν τα βήματα ενός μουσειακού 

προγράμματος με τη μέθοδο project και θα εξαχθούν συμπεράσματα 

γύρω από τα θέματα που προηγουμένως αναφέρθηκαν.

Σε αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Μάγο και κ. Ειρήνη Νάκου 

που με τις πολύτιμες επιστημονικές συμβουλές και την αρωγή τους έγινε
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πραγματικότητα αυτή η προσπάθεια ,αφού είναι γνωστό ότι κάθε 

πνευματική απόπειρα είναι καρπός πολυσυλλεκτικός και στηρίζεται στην 

αρμονική κι αμφίπλευρη προσπάθεια όλων
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1. Κεφάλαιο 1°

1.1. Η έννοια του μουσείου:

Παρόλο που η λέξη μουσείο προέρχεται ετυμολογικά από την ελληνική 

αρχαιότητα και από τις Μούσες ,τις θυγατέρες του Δία και της 

Μνημοσύνης που προστάτευαν όλες τις τέχνες και ενώ σαφώς είχε 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την προστασία και την ανάδειξη των 

περίεργων ή των παλαιών αντικειμένων ,για να αναζητηθεί η σύγχρονη 

λειτουργία του θεσμού χρειάζεται να γίνει σαφές ότι το μουσείο ως 

σύγχρονος θεσμός εμφανίστηκε αρχικά στα μέσα του 15ου αιώνα στην 

Ιταλία και μετά επεκτάθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη . Από το τέμενος 

των μουσών κι από το Μουσείον της Αλεξάνδρειας των ελληνιστικών 

χρόνων , δηλαδή του πρώτου οργανωμένου πολιτιστικού ιδρύματος η 

έννοια του μουσείου διαρκώς διανθίζεται. Το 15° αιώνα το μουσείο 

χαρακτήριζε τις προσωπικές συλλογές των ευγενών, ενώ το 17° αιώνα 

συνυπήρχε με τον όρο cabinet des curiosites , τις συλλογές δηλαδή των 

αξιοπερίεργων αντικειμένων . Ο παραδοσιακός ρόλος του μουσείου 

μάλλον βασιζόταν στη διατήρηση κι επίδειξη των αντικειμένων που 

απευθύνονταν σε λίγους κι εκλεκτούς , αφού οι περισσότερες κοινωνικές 

ομάδες ήταν εξ ορισμού κοινωνικά ,γλωσσικά και πολιτισμικά 

αποκλεισμένες από αυτό . (Νούσια, 2003:18-20,/Νάκου, 2001:114-115,)

Μάλιστα μόλις το 1960 διατυπώθηκε ρητά από την UNESCO η αρχή ότι 

τα μουσεία πρέπει να είναι ανοιχτά σε όλους , χωρίς διακρίσεις στο 

οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.(Αντζουλάτου-Ρετσίλα, 2005:342).
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Από τα «μαυσωλεία της τέχνης» ,όπως χαρακτηρίστηκαν τα παλαιά 

μουσεία έχουν συντελεστεί πολλές και ριζοσπαστικές αλλαγές προς τη 

δημοκρατικοποίηση του θεσμού .Τα σύγχρονα μουσεία αναδεικνύονται 

σε πολύτιμα εκπαιδευτικά κέντρα ,όπου η τεχνολογία, οι σύγχρονες 

εξελίξεις ,η επαφή με το κοινό και η ευαισθητοποίηση με τα θέματα της 

εκπροσώπησης των μειονοτήτων διαμορφώνουν μαζί με τα εκθέματα την 

πολιτική του μουσείου κι αποκρυσταλλώνουν τη σύγχρονη προοπτική 

του. Μάλιστα ο Foucault παρουσιάζει την έννοια της ετεροτοπίας, 

δηλαδή τα σύγχρονα μουσεία εμπεριέχουν αντικείμενα από ετερόκλητες 

εποχές στον ίδιο χώρο ,ως εκπρόσωποι διαφορετικών τόπων και χρόνων 

(Foucault, 1986:15). Το 1984 από την ένωση μουσείων καθιερώθηκε πως 

το μουσείο είναι ένας θεσμός που συνίσταται στο να συλλέγει ,να εκθέτει 

και να ερμηνεύει υλικές μαρτυρίες με στόχο το κοινό όφελος για το 

σύνολο .(Pierce, 2002)

Ως έννοια, όμως ,το μουσείο είναι μία ιδιαίτερα εύπλαστη και πολύ- 

λειτουργική κατάσταση ,η οποία και στο μέλλον θα 

επαναπροσδιορίζεται συνεχώς ανάλογα με τα πολιτισμικά και κοινωνικά 

ενδιαφέροντα των κοινωνιών του μέλλοντος. Σε ότι αφορά τον όρο 

μουσείο το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (I.C.O.M.) στο καταστατικό 

του προσδιορίζει ότι: «Μουσείο είναι ένα μη κερδοσκοπικό μόνιμο ίδρυμα 

στην υπηρεσίας της κοινωνίας και της εξέλιξής της, ανοιχτό στο κοινό, που 

αποκτά διατηρεί, ερευνά, επικοινωνεί και εκθέτει για σκοπούς μελέτης, 

εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας υλικό-μαρτυρία του ανθρώπου και του 

περιβάλλοντος του».

Για την επίρρωση αυτού του συλλογισμού παραθέτεται και η αλλαγή 

του επίσημου προσδιορισμού της ένωσης των μουσείων της Αγγλίας το 

1998 ,που παρουσιάζει κυρίως τη στροφή του ενδιαφέροντος του κοινού
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από τα εκθέματα στην πρόσληψη των αντικειμένων και στην επαφή του 

μουσείου με το κοινό .Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό ως μουσεία είναι τα 

ιδρύματα που «δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να 

ανακαλύπτουν συλλογές και να αντλούν έμπνευση, γνώση και 

ευχαρίστηση. Είναι ιδρύματα που συλλέγουν ,προστατεύουν και κάνουν 

προσιτά αντικείμενα και δείγματα του φυσικού κόσμου ,τα οποία 

φυλάσσουν προς όφελος της κοινωνίαq»(Museums Association new 

definition agreed at the Museums Association Annual General Meeting in 

September, 1998).

Γενικότερα ,όμως, όλοι οι ορισμοί συνάδουν στο ότι τα μουσεία 

στηρίζουν τις λειτουργίες τους στην έρευνα των αντικειμένων, στη 

φροντίδα για την ανάδειξη και στην προστασία τους ,καθώς και στην 

ανοιχτή και φυσικά αμφιλειτουργική επικοινωνία τους με το κοινό. 

Επιπλέον τα μουσεία κατηγοριοποιούνται και με βάση τα πεδία 

προσφοράς του μουσείου, δηλαδή με βάση το γνωστικό, το φαντασιακό 

και το κοινωνικό επίπεδο αναφοράς. Σύμφωνα με αυτή την οπτική το 

μουσείο για τον Cannizzo είναι :«οι συμβολικές δομές, που 

δημοσιοποιούν τους κοινούς μύθους, είναι οι ιστορίες που διηγούμαστε 

στους εαυτούς μας για τους εαυτούς μας -αυτοί οι μύθοι θεσμοποιούνται, 

κατοχυρώνονται και υλοποιούνται στα μουσεία μας »(Cannizzo

J., 1987:,22-27).

1.2. Η εξέλιξη των μουσείων :

Εφόσον τα μουσεία έχουν ρόλο αντιπροσωπευτικό και μεταδίδουν 

κυρίως το νόημα που τους έχει αποδοθεί και κατά δεύτερο λόγο τη 

φυσική τους υπόσταση είναι σκόπιμο να γίνει αναφορά στον τρόπο 

παρουσίασης των μουσειακών εκθεμάτων. Ενώ αρχικά τα μουσεία ήταν
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χώροι κλειστοί και η πρόσβαση σε αυτά από το ευρύ κοινό ήταν 

απαγορευμένη ,στο τέλος του 18ου αιώνα αρχίζουν οι συλλογές να είναι 

πιο προσιτές στο κοινό.

Το 19° αιώνα τα μουσεία χαρακτηρίζονταν από την αυστηρή μουσειακή 

οργάνωση και το μουσείο έμοιαζε να λειτουργεί ως ένας μακρύς 

διάδρομος και τα εκθέματα ήταν τοποθετημένα σε προθήκες και 

ταξινομημένα με βάση χρονολογικές ή θεματικές κατηγοριοποιήσεις. 

Αυτή η λογική του μουσείου με διαδρόμους που επιβάλλεται να 

προσεγγιστούν όλοι διαδοχικά επηρέασε και τα ελληνικά μουσειακά 

πράγματα και συναντάται ακόμα και σήμερα. Μεγάλη ήταν και η 

επίδραση του Bauhaus από τη δεκαετία του 1920-1930 ,σύμφωνα με την 

οποία συνδυάζονται αντικείμενα και επεξηγηματικά κείμενα που 

στηρίζονται σε μεταλλικές πλέον κατασκευές. Στις δεκαετίες του 195Ο

Ι 960 έγινε και η μετατροπή αξιόλογων κτιρίων σε μουσεία ,μετά από 

προσεκτική αναστύλωση και ειδική διαμόρφωση των εσωτερικών κι 

εξωτερικών χώρων. Σε αυτή τη λογική επιλογής του χώρου μπορούμε να 

εντάξουμε και το βιομηχανικό συγκρότημα Τσαλαπάτα ,που 

μετατράπηκε σε βιομηχανικό μουσείο.

Στη δεκαετία του 1970 συναντάμε και τις εκθέσεις υπερπαραγωγές ,που 

επικεντρώνονται σε ένα θέμα και χρησιμοποιούν ποικίλα 

οπτικοακουστικά μέσα ,για να προσελκύσουν ένα ευρύτερο κοινό στους 

μουσειακούς χώρους .(Νούσιας,2003)

Και εδώ μπορούμε να ανιχνεύσουμε μία τέτοια επίδραση ,αφού στον 

πολυχώρο Τσαλαπάτα εκτός από τα μουσειακά αντικείμενα υπάρχουν 

και λειτουργούν οπτικοακουστικά μέσα ,γίνονται παράλληλες εκθέσεις
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και σεμινάρια , ενώ συχνά εξαγγέλλονται νέες θεματικές ενότητες σε 

αυτό.

Ανάλογα με το αν μία έκθεση στηρίζεται στα αντικείμενα ή στη 

μετάδοση νοημάτων και ιδεών αναφερόμαστε στην πρώτη περίπτωση 

στην πραγματιστική και στη δεύτερη στη νοηματική .Στα παραδοσιακά 

μουσεία κυριαρχεί η πραγματιστική θεώρηση ,αφού η έμφαση αποδίδεται 

στα αντικείμενα και στην ανάδειξή τους, δηλαδή προτάσσονται τα 

αντικείμενα και οι πληροφορίες για αυτά είναι μικρές κι ελάχιστες ,οι 

οποίες απευθύνονται μάλλον σε ένα κοινό πεπαιδευμένο. Αντίθετα στη 

νοηματική έκθεση η έμφαση αποδίδεται στις πληροφορίες και στις 

πολλαπλές μεθόδους επικοινωνίας με το κοινό ,ενώ τα εκθέματα 

βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα. Με αυτή τη νοηματική θεώρηση των 

μουσειακών πραγμάτων λειτουργεί και το μουσείο Τσαλαπάτα ,όπου 

κυριαρχούν σε πολλούς χώρους οι επεξηγήσεις ,οι εικόνες ,οι εκπομπές 

,οι φωτογραφίες και άλλο έντυπο υλικό ,που παρουσιάζει έμμεσα κι 

εικονικά τη λειτουργία του εργοστασίου.

1.3. Η τυπολογική κατάταξη των μουσείων:

Εδώ θα γίνει αναφορά στις λειτουργίες των σύγχρονων μουσείων, ενώ θα 

αναλυθεί ένα από αυτά, το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα.

Πιο συγκεκριμένα τα μουσεία σύμφωνα με τη σύγχρονη θεώρησή τους 

στρέφονται στη διαχείριση των συλλογών, στην έκθεση τους και στην 

επικοινωνία του μουσείου με το κοινό, ενώ η τελευταία λειτουργία 

αποκτά όλο και περισσότερο νευραλγικό ρόλο στις σύγχρονες εξελίξεις.

Ωστόσο κάθε μουσείο ακολουθεί κι ένα ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας, 

δηλαδή παρουσίασης κι ανάδειξης των αντικειμένων με τρόπο που να 

αναδεικνύονται κάποιες ιδιαίτερες πλευρές του υλικού και πνευματικού
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πολιτισμού. Επιπλέον παρόλο που κάθε μουσείο είναι ανοιχτό στο κοινό 

προβάλλει μία εννοιολογική βάση προσέλκυσης του κοινού στο οποίο θα 

απευθυνθεί ιδιαίτερα ,αφού άλλες είναι οι ανάγκες ενός παιδικού 

μουσείου και άλλες ενός λαογραφικού ,καθώς και το δυνητικό κοινό 

τους, που πρόκειται να τα επισκεφθεί.(Νούσιας,2003:23).Η σκοποθεσία 

του μουσείου πρέπει να αντικατοπτρίζει την πολιτική του μουσειακού 

χώρου, τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του, στην έρευνα του κοινού 

και να εμπερικλείει και τις δυνητικές επιθυμίες του ,αφού μπορεί να 

συνδυάζονται και άλλοι ψυχαγωγικοί στόχοι.

Γενικότερα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα μουσεία ανάλογα με την 

επιστημολογική οπτική τους σε παραδοσιακά, μοντέρνα και 

μεταμοντέρνα μουσεία.(Νάκου, 2001/Γκαζή, 1999)

Τα παραδοσιακά εμφανίστηκαν από τα τέλη του 18ου και στις αρχές του 

19ου αιώνα χαρακτηρίζονταν από την αυστηρή κατάταξη των 

αντικειμένων τους σε κλειστές θεματικές ενότητες (object oriented) και 

δεν παρουσίαζαν κανένα ενδιαφέρον για τον αντίκτυπο της μουσειακής 

αυτής εμπειρίας στο κοινό, που στην καλύτερη περίπτωση τα 

αντιμετώπιζαν με δέος και θαυμασμό και στη χειρότερη με αδιαφορία 

,αφού η μεγάλη πλειονότητα του κοινού ήταν εξ ορισμού αποκλεισμένη 

από αυτή τη μουσειακή εμπειρία. Εξυπηρετούσαν παράλληλα και την 

εθνική πολιτική που επιδίωκε την προβολή των αξιών του έθνους με κάθε 

μέσο ,για αυτό το λόγο και τα περισσότερα από αυτά ήταν εθνικά 

μουσεία.

Τα μοντέρνα μουσεία ,όπου το ενδιαφέρον μοιράζεται στην ανάδειξη των 

αντικειμένων ,αλλά και στην προσέλκυση του κοινού τους (people and 

object oriented ) προσφέρουν ανοιχτές προσεγγίσεις κι επιδιώκουν να
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αναδείξουν την πολύτιμη σχέση παρελθόντος -παρόντος και δεν 

επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ανάδειξη του παρελθόντος ,όπως τα 

παραδοσιακά.

Τα μεταμοντέρνα (people oriented) στρέφονται στην ικανοποίηση των 

επιθυμιών του κοινού κι εδώ κυριαρχούν τα υποκείμενα και οι ανοιχτές 

ερμηνείες ,με στόχο την κατασκευή διαφορετικών ερμηνειών της 

πραγματικότητας.

Κρίνοντας το μουσείο Τσαλαπάτα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και το 

μουσείο Τσαλαπάτα ως ένα μουσείο θεματικό ,αφού εμπεριέχει τη 

συλλογή και τα χρηστικά -λειτουργικά αντικείμενα ενός παλιού 

εργοστασίου, αναπαριστώντας στοιχεία του υλικού πολιτισμού μίας 

παλιότερης εποχής. Είναι ιδιωτικό ,αφού το εργοστάσιο ως μουσειακός 

πλέον χώρος ανακαινίστηκε ,εμπλουτίστηκε ,εγκαινιάστηκε και 

χρηματοδοτείται από την Τράπεζα Πειραιώς ,στο πλαίσιο της 

αναπαλαίωσης κι αναπλαισίωσης των παλαιών βιομηχανικών κέντρων 

και της ανάδειξης τους σε πολιτιστικά πολυδύναμα κέντρα στις 

σύγχρονες αστικές κοινωνίες. Είναι τοπικό ,γιατί συνδέεται με την πόλη 

του Βόλου κι αποτελεί σημείο αναφοράς στην τοπική κοινωνία 

συνδεόμενο και με άλλες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Είναι μουσείο γενικού ενδιαφέροντος ,αφού απευθύνεται σε ένα 

ετερόκλητο κοινό κι είναι ανοιχτό σε πολλαπλές εννοιολογικές 

προσεγγίσεις. Επιπλέον με βάση τον χώρο του μουσείου είναι ένα 

ιστορικό κτίριο-μουσείο που αναδιαμορφώθηκε με βάση τα σύγχρονα 

μουσειακά δεδομένα ,για να παρουσιάσει τη βιομηχανική εξέλιξη και την 

αναπλαισίωσή του με ένα νέο περιεχόμενο στο πλαίσιο της 

μεταβιομηχανικής εποχής.
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Με βάση τους τύπους της έκθεσης σύμφωνα με την εκθεσιακή πρακτική 

(Hall, 1997) κατατάσσονται οι εκθέσεις σε ταξινομικές και θεματικές .Οι 

ταξινομικές εκθέτουν τα αντικείμενα σε ομάδες με εννοιολογικούς 

συνδυασμούς (π.χ. χρονικές περίοδοι) και είναι δυνατό να προκύψουν 

λογικά συμπεράσματα για τους επισκέπτες κι απευθύνονται σε γνώστες 

του αντικειμένου του μουσείου. Αντίθετα στις θεματικές εκθέσεις η 

έκθεση περιστρέφεται γύρω από ένα θέμα και κυριαρχεί η οπτική εικόνα 

της αφήγησης του .

Οι θεματικές εκθέσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : στις γραμμικές και 

στις μωσαϊκές. Στις γραμμικές ο επισκέπτης ακολουθεί από την αρχή την 

προδιαγεγραμμένη πορεία χωρίς αποκλίσεις, για να γίνει κατανοητή σε 

αυτόν η αφηγούμενη ιστορία, ενώ στη μωσαϊκή υπάρχουν αυτόνομα 

τμήματα της έκθεσης και οι επισκέπτες επιλέγουν όποια διαδρομή 

επιθυμούν. Στο μουσείο Τσαλαπάτα κυριαρχεί η μουσειακή μωσαϊκή 

θεώρηση ,αφού οι επισκέπτες μπορούν να ακολουθήσουν διαφορετικές 

διαδρομές.

Με βάση την αποστολή και την κοινωνική τους λειτουργία οι Kotler και 

Kotler(Kotler and Kotler, 1998 ) παρουσιάζουν τέσσερις κυρίως 

κατηγορίες μουσείων ,ανάλογα με το είδος τους, στο παραδοσιακό 

αντικειμενο-κεντρικό μουσείο ,στο επαναπροσδιοριζόμενο παραδοσιακό 

μουσείο, σε αυτό που δίνει έμφαση στην κοινότητα και σε αυτό που δίνει 

έμφαση στην εμπειρία και στην αφήγηση μίας ιστορίας.

Με αυτή τη θεώρηση το μουσείο Τσαλαπάτα είναι ένα μουσείο που δίνει 

έμφαση στην κοινότητα ,στην εμπειρία και στην αφήγηση μίας ιστορίας, 

αφού μέσα σε αυτό παρατηρούνται και αναφέρονται οι διηγήσεις και οι
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ιστορίες ζωής των εργατών στη βιομηχανία και την παρουσίαση των 

εργασιακών δομών.

Επιπλέον το μουσείο ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των 

επιστημονικών μουσείων και κυρίως στα μουσεία βιομηχανίας, αφού 

τόσο ο χώρος ,όσο και οι συλλογές αναπαριστούν τα στοιχεία της 

εργασίας των πλινθοκεραμοποιών από τις αρχές του αιώνα ως σήμερα κι 

είναι περισσότερο αντικειμενοκεντρικό παρά εννοιο-κεντρικό κι 

αφηρημένο και το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στα υλικά αντικείμενα. 

Επιπλέον μέσα από αυτή τη συλλογή παρουσιάζεται τόσο η βιομηχανική 

εξειδίκευση και έμμεσα γίνονται αναφορές στη βιομηχανική ιστορία του 

τόπου ,αφού παρουσιάζονται στοιχεία συνδικαλιστικά από τις διηγήσεις 

των εργατών και στοιχεία των εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων του 

ομίλου.

1.4. Εκθεσιακές πρακτικές:

Εφόσον τα μουσεία έχουν ρόλο αντιπροσωπευτικό και μεταδίδουν 

κυρίως το νόημα που τους έχει αποδοθεί και κατά δεύτερο λόγο τη 

φυσική τους υπόσταση, είναι σκόπιμο να γίνει αναφορά στον τρόπο 

παρουσίασης των μουσειακών εκθεμάτων. Ενώ αρχικά τα μουσεία ήταν 

χώροι κλειστοί και η πρόσβαση σε αυτά από το ευρύ κοινό ήταν 

απαγορευμένη ,στο τέλος του 18ου αιώνα αρχίζουν οι συλλογές να είναι 

πιο προσιτές στο κοινό. Το 19° αιώνα τα μουσεία χαρακτηρίζονταν από 

την αυστηρή μουσειακή οργάνωση και το μουσείο έμοιαζε να λειτουργεί 

ως ένας μακρύς διάδρομος, ενώ τα εκθέματα ήταν τοποθετημένα σε 

προθήκες και ταξινομημένα με βάση χρονολογικές ή θεματικές 

κατηγοριοποιήσεις. Αυτή η λογική του μουσείου με διαδρόμους που 

επιβάλλεται να προσεγγιστούν όλοι διαδοχικά επηρέασε και τα ελληνικά
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μουσειακά πράγματα και συναντάται ακόμα και σήμερα. Μεγάλη ήταν 

και η επίδραση του Bauhaus από τη δεκαετία του 1920-1930 ,σύμφωνα 

με την οποία συνδυάζονται αντικείμενα και επεξηγηματικά κείμενα που 

στηρίζονται σε μεταλλικές πλέον κατασκευές.

Στις δεκαετίες του 1950-1960 έγινε και η μετατροπή αξιόλογων κτιρίων 

σε μουσεία, μετά από προσεκτική αναστύλωση και ειδική διαμόρφωση 

των εσωτερικών κι εξωτερικών χώρων. Σε αυτή τη λογική επιλογής του 

χώρου μπορούμε να εντάξουμε και το βιομηχανικό συγκρότημα 

Τσαλαπάτα ,που μετατράπηκε σε βιομηχανικό μουσείο. Στη δεκαετία του 

1970 συναντάμε και τις εκθέσεις υπερπαραγωγές ,που επικεντρώνονται 

σε ένα θέμα και χρησιμοποιούν ποικίλα οπτικοακουστικά μέσα ,για να 

προσελκύσουν ένα ευρύτερο κοινό στους μουσειακούς χώρους. 

(Νούσιας,2003)

Και εδώ μπορούμε να ανιχνεύσουμε μία τέτοια επίδραση ,αφού στον 

πολυχώρο Τσαλαπάτα εκτός από τα μουσειακά αντικείμενα υπάρχουν 

και λειτουργούν οπτικοακουστικά μέσα, γίνονται παράλληλες εκθέσεις 

και σεμινάρια, ενώ συχνά εξαγγέλλονται νέες θεματικές ενότητες σε 

αυτό.

Ανάλογα με το αν μία έκθεση στηρίζεται στα αντικείμενα ή στη 

μετάδοση νοημάτων και ιδεών, που αφορούν στη ζωή ανθρώπων και 

κοινωνικών ομάδων αναφερόμαστε σε αντικειμενοκεντρικές και σε 

ανθρωποκεντρικές εκθέσεις. Στα παραδοσιακά μουσεία κυριαρχεί η 

αντικειμενοκεντρική έμφαση, αφού η έμφαση αποδίδεται στα 

αντικείμενα και στην ανάδειξή τους, δηλαδή προτάσσονται τα 

αντικείμενα και οι πληροφορίες για αυτά είναι μικρές κι ελάχιστες ,οι 

οποίες απευθύνονται μάλλον σε ένα κοινό πεπαιδευμένο. Αντίθετα στην
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ανθρωποκεντρική έκθεση η έμφαση αποδίδεται στις πληροφορίες και 

στις πολλαπλές μεθόδους επικοινωνίας με το κοινό, ενώ τα εκθέματα 

παραπέμπουν στις κοινωνίες, με τις οποίες συνδέονται τα αντικείμενα.

Με αυτή τη νοηματική θεώρηση των μουσειακών πραγμάτων λειτουργεί 

και το μουσείο Τσαλαπάτα, όπου κυριαρχούν σε πολλούς χώρους οι 

επεξηγήσεις,οι εικόνες,οι εκπομπές,οι φωτογραφίες και άλλο έντυπο 

υλικό,που παρουσιάζει έμμεσα κι εικονικά τη λειτουργία του 

εργοστασίου.

1.5. Οι σύγχρονες τάσεις των μουσείων :

Όπως αναφέρθηκε και στην ιστορία του ορισμού του μουσείου υπάρχει 

έντονη διαφοροποίηση της θεματικής και της πολιτικής των σύγχρονων 

μουσείων που δεν είναι πια κλειστοί κι ελιτίστικοι χώροι συγκέντρωσης 

εκθεμάτων του παρελθόντος, αλλά χώροι πολυδραστικοί, ανοιχτοί σε 

πολλαπλές αναγνώσεις, που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις ανάγκες 

και τις επιθυμίες του κοινού και αντιλαμβάνονται την έννοια της 

διαφορετικότητας και της πολυτροπικότητας των πολιτιστικών αγαθών.

Τα μουσεία, λοιπόν, προσπαθούν να ενσωματώσουν ποικίλες λειτουργίες 

και να ανταποκριθούν επάξια στις κοινωνικές προκλήσεις .Επιβάλλεται 

οι χώροι αυτοί να είναι πλέον καθημερινοί άξονες αναφοράς του πολίτη 

και να συνάδουν με τις αρχές της ετερότητας και της αποδοχής του 

διαφορετικού σύμφωνα με τις αρχές της διαπολιτισμικότητας και της 

αντιρατσιστικής εκπαίδευσης.

Επιπλέον χρειάζεται το μουσειακό είδος να έχει ένα διαρκή ανοιχτό 

διάλογο με το κοινό και να προσφέρει όχι στενά γραμμικές και 

οριοθετημένες ερμηνείες, αλλά ακόμα και τη δυνατότητα κάποιων 

πολλαπλών« αναγνώσεων».
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Σε αυτή την κατεύθυνση υποβοηθά και η ψηφιακή τεχνολογία και το 

διαδίκτυο που επεκτείνουν τις επικοινωνιακές δυνατότητες ενός 

μουσειακού χώρου. Στο βιβλίο της ένωσης μουσείων της Αγγλίας, 

Collections for the future(2005)napoOomt,ovTca κάποιες στρατηγικές και 

δράσεις που σκοπό έχουν να καταστήσουν το μουσείο ελκυστικότερο. 

Κάποιες από αυτές είναι η χρήση ποικίλων εποπτικών και ψηφιακών 

μέσων ,η παρουσίαση θεματικών εκθέσεων ,η πρόσβαση και ο 

μετασχηματισμός των μουσειακών εκθεμάτων ,ο ανοιχτός διάλογος με το 

κοινό, η λειτουργία ποικίλων κι ολοκληρωμένων μουσειακών 

προγραμμάτων, η εναλλαγή κι ο εμπλουτισμός των εκθέσεων κ. λ .π.

Χαρακτηριστικό των σύγχρονων μουσείων τόσο στην Ελλάδα ,όσο και 

στο εξωτερικό είναι η ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο 

μουσειακό χώρο ή ακόμα και η έντονη δράστηριοποίηση των 

οικονομικών φορέων ,ως μία προσπάθεια προβολής των πολιτιστικών 

αξιών .Ακόμα τα μουσεία εμφανίζουν μία ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία στο 

σχεδίασμά και στις θεματικές τους ενότητες (π.χ. μουσείο αφής, μουσείο 

κινηματογράφου, μουσείο φυσικής ιστορίας απολιθωμένου δάσους 

Λέσβου ,τηλεπικοινωνιακό μουσείο ΟΤΕ κ.λ.π.)

Αυτά τα μουσεία χαρακτηρίζονται από την ανοιχτή επικοινωνιακή τους 

πολιτική, από την ευελιξία των χώρων και τη μωσαϊκή έκθεση των 

εκθεμάτων, ενώ ακόμα και παλαιότερα μουσεία ,όπως το Μουσείο 

Μπενάκη ανακαινίζονται σύμφωνα με τις νέες μουσειακές θεωρήσεις.

Φυσικά προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί και η επιστημονική 

κατεύθυνση της μουσειο-παιδαγωγικής και των μουσειακών 

προγραμμάτων (όπως αυτά του ΙΟΟΜ,του υπουργείου Παιδείας ,των 

Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων, Βυζαντινών και
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νεότερου πολιτισμού κ.λ.π.) που αυξάνουν τις προϋποθέσεις 

δημιουργικής συνύπαρξης μουσείων και κοινωνίας. Ακόμα άλλες 

σύγχρονες τάσεις είναι οι περιοδικές εκθέσεις και οι εκδόσεις των 

μουσείων που στόχο έχουν την προσέλκυση μεγαλύτερου κοινού ,ενώ 

υπάρχει σαφές ενδιαφέρον για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στο κοινό ,όπως οι ράμπες εισόδου, το χειραπτικό υλικό και 

προγράμματα προσέγγισης κοινωνικών ομάδων που συνήθως 

αποφεύγουν τις μουσειακές επισκέψεις.

Σε παρόμοια κατεύθυνση λειτουργεί και η ηλεκτρονική τεκμηρίωση των 

μουσειακών συλλογών και η χρήση νέων τεχνολογιών ,καθώς και 

ηλεκτρονική σύνδεση των μουσείων με το διαδίκτυο. Στην Ευρώπη και 

στη Βόρεια Αμερική η τάση αυτή λειτουργεί ήδη από το 1960 ,ενώ στην 

Ελλάδα λειτουργεί από τη δεκαετία του 1980 ,αλλά με σταδιακά βήματα 

προς αυτή την κατεύθυνση, αφού ακόμα πολλά μουσεία λειτουργούν με 

τον παραδοσιακό τρόπο.

1.6. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις των μουσειακών 

αντικειμένων:

Σύμφωνα με τον J.Deetz (1977) (στο Νάκου ,2001)« ο υλικός 

πολιτισμός είναι εκείνο το τμήμα του φυσικού περιβάλλοντος του ατόμου, 

που έχει διαμορφωθεί από τον ίδιο σκόπιμα , σύμφωνα με πολιτιστικά 

επιβεβλημένους κανόνες.» Με αυτόν τον ορισμό ως στοιχείο υλικού 

πολιτισμού μπορεί να θεωρηθεί οτιδήποτε φυσικό ή τεχνητό τέθηκε 

κάποτε στην υπηρεσία του ανθρώπου (π.χ. φυσικά προϊόντα, γλώσσα, 

ήχοι, ήθη κι έθιμα, αντικείμενα κ.α.) και τα αντικείμενα αυτά μπορούν να 

οριστούν τόσο από το υλικό και τη φυσική τους υπόσταση ,όσο και τη 

σημασία τους και το λειτουργικό τους πλαίσιο. Με βάση την
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παρατήρηση της εξωτερικής εμφάνισής τους τα αντικείμενα μπορούν να 

καταταχθούν σε πολλές διαιρέσεις -θα χρησιμοποιηθούν εδώ οι πιο 

τυπικές κατατάξεις:

• Φυσικά πράγματα :πρώτα κυριαρχεί η ύλη και μετά οι άλλες 

λεπτομέρειες. Βέβαια αυτά συνυπάρχουν με το πλαίσιο τους και 

συνδέονται άρρηκτα με αυτό (Η6ί<^§οπ43/Νάκου, 2001: 24)

• Κατασκευασμένα αντικείμενα : συνδέονται άμεσα με το πλαίσιο 

τους και μπορούμε να τα διακρίνουμε σε χρηστικά αντικείμενα και 

έργα τέχνης.

• Τα χρηστικά αντικείμενα προσομοιάζουν τόσο με τα φυσικά 

πράγματα όσο και με τα έργα τέχνης αποκτώντας μία ενδιάμεση 

κατάταξη (Νάκου ,2001:30/Heidegger :52)

• Τα έργα τέχνης ,αν και συγγενεύουν με τις δύο προηγούμενες 

κατηγορίες διαφέρουν ,γιατί εμπεριέχουν το στοιχείο της 

αλληγορίας ,το στοιχείο των συμβoλισμώv(Heidegger: 33- 

34/Νάκου, 2001:31)

Ακόμα τα αντικείμενα εκτός από τη φαινομενολογική κατάταξή τους 

χαρακτηρίζονται και από τη λειτουργικότητα και την ερμηνευτική 

προσέγγισή τους. Έτσι μπορούν να καταταχθούν σε κλειστά κι ανοιχτά 

αντικείμενα. Τα κλειστά προσφέρουν απλές και κατανοητές από όλους 

ερμηνείες και μάλλον αυτή είναι η πρόθεση του δημιουργού τους ,αφού 

με αυτό τον τρόπο επιδίωκε να επικοινωνήσει με το κοινό. Αντίθετα τα 

ανοιχτά σε εννοιολογικές ερμηνείες μπορούν να ωθήσουν το κοινό σε 

ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της φαντασίας ή ακόμα και στην 

πολυπόθητη αυτογνωσία.(Νάκου ,2001:35-36)
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Βέβαια σύμφωνα με τον R. William «το να μάθει κάποιος να βλέπει και 

να περιγράφει είναι μία ουσιαστική διαδικασία για την ανάπτυξη του 

εαυτού του »(William, 1993:114-115), αλλά εκτός από το πόσο κλειστά 

ή ανοιχτά σε ερμηνείες είναι τα αντικείμενα είναι κρίσιμης σημασίας για 

την κατανόησή τους από εμάς ο τρόπος διατήρησής τους ,αφού ένα 

κακοδιατηρημένο, φθαρμένο ή ένα μη αυθεντικό θα μας οδηγήσει σε 

λανθασμένα συμπεράσματα.

Μέσα σε ένα μουσείο υπάρχουν συλλογές υλικών αντικειμένων δηλαδή 

της προσεκτικής επιλογής ,συντήρησης και τοποθέτησής του μέσα στο 

πλαίσιο αναφοράς του μουσείου .Εφόσον πλέον τα μουσεία δεν 

λειτουργούν με τη λογική της αποσυσσώρευσης και της γραμμικής 

χρονολογικής τους τοποθέτησης η επιλογή των μουσειακών 

αντικειμένων γίνεται προσεκτικά και με τήρηση των αναλογιών για την 

εκπλήρωση των επικοινωνιακών στόχων του μουσείου. Η ταξινόμηση 

είναι η κατάταξη των αντικειμένων σε ένα υπαρκτό ή νοητό σύστημα 

κατηγοριών ανάλογα με το ιδιαίτερα στοιχεία τους και τις μεταξύ τους 

σχέσεις ,που μπορεί να είναι κι αλληλοσυμπληρούμενες.

Η S.Pearce (1995:27)ορίζει τη συλλογή «ως μία ομάδα αντικειμένων 

που συγκεντρώθηκαν με κάποιο σκοπό και μοιράζονται μία κοινή 

ταυτότητα». Η συλλογή γίνεται μία προσπάθεια απομάκρυνσης των 

αντικειμένων από τη συνηθισμένη καταναλωτική τους χρήση και η 

ανάδειξή τους σε ρόλο συμβόλων. Ανάλογοι προβληματισμοί 

δημιουργούνται και από τον τρόπο διαδικασίας κι ανεύρεσης του υλικού 

των μουσείων ,γιατί η επιλογή του μουσειακού υλικού είναι ταυτόχρονα 

μία προαίρεση του μουσειακού προσωπικού ,αλλά μία αξιολόγηση και 

κρίση πάνω σε αυτό.



Ο R. Belk(1990:8 και στο Μ. Μούλιου,2002:57) «το συλλέγειν είναι η 

επιλεκτική και διαρκής απόκτηση , κατοχή και διάταξη ενός αλληλένδετου 

συνόλου διαφοροποιημένων αντικειμένων που συμβάλλουν κι αποκομίζουν 

εξαιρετικό νόημα από τη συλλογή ,που συναπαρτίζεται από αυτό το 

σύνολο.» Ο J.Alsop(l 982:70 και στο Μ. Μούλιου,2002:57)ορίζει το 

συλλέγειν ως «μία συγκέντρωση πραγμάτων που ανήκουν σε μία 

συγκεκριμένη κατηγορία ,που τυχαίνει να συναρπάζει το συλλέκτη και η 

συλλογή είναι το αποτέλεσμα αυτής της συγκέντρωσης.»

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται σχηματικά με βάση τα δεδομένα 

της S.Pearce (1994) η μεθοδολογία της μελέτης ενός 

αντικειμένο^.(Collecting-an investigation into collecting in the 

European tradition,Routledge στο Νούσιας,2003:23)

Ιδιότητα : Είδος μελέτης:

άιαποΆιτισμε,κσ μουσειακό πρόγραμμα στο μουσείο Τσαλαπάτα.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Π.Τ.Π.Ε. 2010

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Υλικό -κατασκευή Περιγραφή φυσικών 

χαρακτη ριστικών

Υλικό-σχεδιασμός Σύγκριση με άλλα για ορισμό 

τυπολογίας

Υλικό-χαρακτηρισμός(προέλευση-

τεχνικές)

Σύγκριση με άλλα αντικείμενα

Ιστορικό Χρονολόγηση-σχετική έρευνα 

καταγραφής

Περιβάλλον(Μίκρο-μάκρο) Επιτόπια έρευνα πεδίου

Περιβάλλον -γεωγραφικό Σπουδές τοπογραφίας

Σημασία- νόημα Επιλογή φιλοσοφικών- 

ψυχολογικών συστημάτων

Ερμηνεία -ρόλος της κοινωνικής Σύνολο προηγούμενης μελέτης και
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οργάνωσης πολιτισμικής γνώσης

Άλλα τεχνικά στοιχεία για τη μελέτη των μουσειακών αντικειμένων είναι 

η τεκμηρίωση τους, δηλαδή η ενδελεχής καταγραφή των πληροφοριών 

και τα στοιχεία προέλευσης ,η ιστορία και ο τρόπος απόκτησής τους. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Τεκμηρίωσης του Διεθνούς 

Συμβουλίου Μουσείων (CIDOC) υπάρχουν 6 διαδικασίες :η εγγραφή, η 

αποδοχή, η καταγραφή, η αποδελτίωση, η μετακίνηση και η καταχώρηση 

εξόδου. Μέσω της εγγραφής περιγράφεται το αντικείμενο και γίνεται η 

τυπική αποδοχή του σε επίσημα μητρώα. Μέσω της καταγραφής 

αποδίδονται οι πληροφορίες γύρω από αυτό.

Σήμερα υπάρχουν μηχανογραφημένα συστήματα τεκμηρίωσης ,που 

μπορεί να συνδυάζουν πληροφορίες από διαφορετικά μέρη και να 

συνθέτονται κριτικά οι πληροφορίες μεταξύ τους. Με τον ίδιο τρόπο 

καταγράφεται και η αποδελτίωση ,δηλαδή η συμπλήρωση ευρετηρίων 

και καρτελών για το αντικείμενο ,που κι αυτή τώρα γίνεται 

μηχανογραφημένα. Ακόμα σημαντική πληροφορία είναι και οι γνώσεις 

γύρω από τη μετακίνηση των αντικειμένων και η καταχώρηση εξόδου 

,αφού στα μεγάλα μουσεία λειτουργεί ο διαδανεισμός και οι μουσειακοί 

φορείς πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα μουσειακά αντικείμενα 

κάθε φορά.(Νούσιας2003)

1.7. Η έρευνα των επισκεπτών:

Οι μεθοδολογικές έρευνες για τις τάσεις και τον χαρακτήρα των 

μουσειακών επισκέψεων ανάγονται στην μεταπολεμική εποχή και είχαν 

πραγματιστικό χαρακτήρα με σκοπό την ποιοτική βελτίωση του
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μουσείου .Σε μία σκιαγράφηση των τάσεων μπορούν να συναχθούν τα 

εξής συμπεράσματα:

ο Στοχεύουν στη δομική ανάλυση των επισκεπτών 

ο Επικεντρώνονται στο να παρουσιαστούν τα ενδιαφέροντα και οι 

διαθέσεις των επισκεπτών

ο Παρουσιάζονται ως μέσο ελέγχου της επίτευξης των 

εκπαιδευτικών τάσεων του μουσείου 

ο Εφαρμόστηκαν κυρίως σε εθνολογικά μουσεία για τη διερεύνηση 

της εικόνας του εγώ προς τους άλλους 

ο Συνδέθηκαν ,αλλά όχι συστηματικά με την επιβεβαίωση της 

μάθησης των εκθεσιακών στόχων

Η έρευνα κινήθηκε σε θέματα εννοιολογικά και τεχνικά ,όπως η θέση 

των κειμένων ,των εικόνων και των γραφικών παραστάσεων ,καθώς 

και των οπτικοακουστικών μέσων στη μουσειακή πρακτική ,όσο και 

στη διερεύνηση της σχέσης επισκέπτη και κειμένου . Η τελευταία 

αυτή σχέση βασίζεται σε ενδογενείς κι εξωγενείς παράγοντες που θα 

αναλυθούν παρακάτω.( Κουβέλη ,2000)

Οι ενδογενείς παράγοντες επικεντρώνονται στο αναγνωστικό 

ενδιαφέρον ,δηλαδή ,όταν το μουσειακό αντικείμενο και ο 

περιβάλλων χώρος του προσελκύουν την προσοχή του αναγνώστη. 

Σύμφωνα με την Serrell(1983),( στο Κουβέλη,2000: 51-53) τα 

κείμενα πρέπει να :

•S Είναι σύντομα 

S Να είναι εκλαϊκευμένα 

·/ Να είναι ενδιαφέροντα



Επικουρικά για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος λειτουργεί και η 

ένταξη ερωτήσεων στις επικεφαλίδες ,γιατί αυξανόταν ο χρόνος 

ανάγνωσής από τους επισκέπτες(Hirchi and Screven ,1988/Κουβέλη, 

2000).Σύμφωνα με τον Bourdieu (Β Βέμη, 1999:128-133) «ο χρόνος 

που ο θεατής αφιερώνει στο κοίταγμα ενός έργου ,δηλαδή ο χρόνος που 

χρειάζεται ,για να εξαντλήσει τις σημασίες ενός έργου εξαρτάται από το 

βαθμό ,που έχει κατακτήσει τον κώδικα ενός μηνύματος».

Εκτός από τις κειμενικές αναφορές το ενδιαφέρον των επισκεπτών 

οφείλεται στα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των επισκεπτών. Ο Wolf 

(1980) (στο Κουβέλη,2000 :55) εντόπισε 4 κατηγορίες επισκεπτών: ο 

διερχόμενος, που διέρχεται βιαστικά τις αίθουσες ,ο νομάδας, που 

επισκέπτεται την έκθεση χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορεί να 

προσελκυθεί από κάποιο έκθεμα, ο καφενόβιος τύπος ,που έχει ένα 

γενικό ενδιαφέρον και προσελκύεται επιλεκτικά από κάποιους τομείς της 

έκθεσης και ο άκρως ενδιαφερόμενος επισκέπτης που επισκέπτεται την 

έκθεση προσεκτικά και αργά.(Κουβέλη, 2000)

Οι εξωγενείς παράγοντες λειτουργούν συσχετιστικά και καταγράφονται 

στον ακόλουθο πίνακα:
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1 .Όσο μεγαλύτερη η έκθεση τόσο μικρότερο θα είναι το ενδιαφέρον 

και η προσεκτική ανάγνωση των κειμένων

2.Η προσοχή εξαρτάται και από την κοινωνική κατάσταση ,αν 

δηλαδή κάποιος έχει έρθει μόνος, με την οικογένεια ή με την τάξη 

του



3.Η προσοχή είναι συνάρτηση των αντικειμένων ,αλλά και της 

συνολικής διαμόρφωσης της έκθεσης
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Άλλες εμπειρικές έρευνες χρησιμοποίησαν την παρατήρηση ,για να 

μελετήσουν τη γένεση και την εξέλιξη της κόπωσης του μουσείου, 

δηλαδή της σταδιακής κόπωσης ή αφαίρεσης και οφείλεται τόσο σε 

ψυχολογικά αίτια ,όσο και στην πληθώρα των ερεθισμάτων του 

μουσείου. Κατά τον Falk (1985) ( στο Κουβέλη, 2000:56) ισχύουν οι 4 

φάσεις :

• Φάση προσανατολισμού

• Φάση προσοχής ,διάρκειας μισής περίπου ώρας

• Φάση περιδιάβασης σε όλη την έκθεση

• Φάση σκεπτικισμού για τη δομή και τις περιηγήσεις του μουσείου

Με αυτές τις μελέτες γίνονται οι σχεδιασμοί των σύγχρονων μουσείων 

που στοχεύουν στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών στόχων τους. Τα μουσεία ήδη από το 18° αιώνα 

προβάλλουν το δημόσιο χαρακτήρα, αλλά τα τελευταία χρόνια 

προωθείται η ανθρωποκεντρική του διάσταση.

Μία μουσειακή μελέτη, λοιπόν, επιβάλλεται να διασφαλίζει τις 

προϋποθέσεις προσέλκυσης του κοινού του μουσείου, που μπορεί να 

είναι πραγματικό, δυνητικό ή εικονικό. Ακόμα το κοινό του μουσείου 

μπορεί να δεχθεί ποικίλες άλλες διαιρέσεις ανάλογα με την ηλικία, το 

πολιτισμικό πλαίσιο , τις γνώσεις κ. λ. π. Τέλος οι έρευνες αποδεικνύουν 

ότι είναι άλλη η δυναμική των ατόμων που προσεγγίζουν προαιρετικά το 

μουσείο στον ελεύθερο τους χρόνο κι άλλη αυτή του κοινού που
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επισκέπτεται το μουσείο ομαδικά , γιατί συχνά η δεύτερη ομάδα 

προσλαμβάνει την επίσκεψη ως κάτι υποχρεωτικό .Στόχος ,λοιπόν ,είναι 

η βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής των μουσείων, αφού αυτά 

στοχεύουν όχι στον καταναγκασμό, αλλά στη δια βίου μάθηση των 

ατόμων.

1.8. Εκπαιδευτικά μουσειακά προγράμματα:

Τα τελευταία τριάντα χρόνια πληθαίνουν τα μουσειακά προγράμματα 

που αναπτύσσουν την κοινωνική πολιτική του μουσείου και φυσικά 

εμπλουτίζουν το εννοιολογικό του περιεχόμενο. Τα πλεονεκτήματα των 

μουσειακών προγραμμάτων είναι ότι εμπεριέχουν πρωτότυπο υλικό που 

συνήθως δεν μπορούν να εντοπίσουν τα παιδιά στους σχολικούς χώρους , 

καλλιεργείται η κριτική τους σκέψη και ταυτόχρονα μπορούν να 

έρχονται τα συμβαλλόμενα μέρη με τρισδιάστατα αντικείμενα και με τις 

νέες τεχνολογίες . Τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα στηρίζουν το 

σταδιακό εκδημοκρατισμό των μουσείων και προσφέρουν την πολύτιμη 

επικοινωνία του σχολείου με μη τυπικούς χώρους μάθησης.

Η επικοινωνία των ατόμων με το μουσείο ,όπως τονίστηκε και 

προηγουμένως ,είναι συνισταμένη της κριτικής πρόσληψης των ατόμων 

τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του 

μουσείου(ΗοορεΓ- Greenhill, 1992). Επιπλέον, η αρχιτεκτονική του 

μουσειακού χώρου μπορεί να αναδείξει ή να υποβαθμίσει τους 

δημιουργούς και το πολιτισμικό πλαίσιο που καλείται το μουσείο να 

προβάλλει. Οι επισκέπτες επιζητούν ασφάλεια και επιθυμούν να νιώθουν 

οικειότητα κι ενδιαφέρον ,οπότε οι μεγάλοι απρόσωποι χώροι και οι 

δαιδαλώδεις αίθουσες μάλλον αποσυντονίζουν παρά προωθούν την 

εκπαιδευτική διαδικασία.
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Η μουσειακή εκπαίδευση μπορεί να είναι τυπική ,όπως μία 

προγραμματισμένη επίσκεψη σε μουσείο, άτυπη ,όπως μία επίσκεψη 

ατόμων στον ελεύθερο χρόνο τους ή ανεπίσημη ,όπως μία συζήτηση 

γύρω από τα μουσειακά εκθέματα. Για να είναι αποτελεσματικά τα 

μουσειακά προγράμματα πρέπει να συνδυάζουν τη γνώση και την 

ψυχαγωγία και να εναρμονίζονται με τη διδακτέα ύλη.

Οι βασικές διδακτικές αρχές που πρέπει να διέπουν και τα εκπαιδευτικά 

μουσειακά προγράμματα είναι οι εξής:

• Η αρχή της αυτενέργειας

• Η αρχή της εποπτικής διδασκαλίας

• Η αρχή της συνολικότητας

• Η αρχή της βιωματικότητας

• Η αρχή της εγγύτητας με τη ζωή

• Η αρχή της ψυχαγωγίας

Από την άλλη μεριά τα εκπαιδευτικά μουσειακά προγράμματα πρέπει να 

τηρούν 3 προϋποθέσεις:

S Να συνδέονται με τα δεδομένα του μουσείου 

•S Να υπάρχει λογική συνάφεια με την προσωπικότητα των 

επισκεπτών του μουσείου και του προγράμματος 

S Να υπάρχει συνάφεια με τον εκπαιδευτικό στόχο

Οι προϋποθέσεις αυτές ,αν και φαντάζουν αυτονόητες ,δεν είναι εύλογα 

αποδεκτές ,γιατί από τους εκπαιδευτικούς τα μουσεία θεωρούνται ως 

χώροι παθητικής και αυτόματης μάθησης ,υπάρχει σαφής έλλειψη 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη μουσειακή εκπαίδευση ,ενώ συχνά
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μεταξύ εκπαιδευτικών και μουσειακού προσωπικού υπάρχει αμοιβαία 

καχυποψία.

Επιπλέον κατά τον Hein (Hein, 1998)οι μαθητές πρέπει να έρθουν σε 

άμεση επαφή με το θέμα ,να προσφέρεται η δυνατότητα πειραματισμού 

κι επιδέξιος χειρισμός των θεμάτων, ενώ στο τέλος να γίνεται έρευνα των 

αποτελεσμάτων. Κατά τον Hein το εποικοδομητικό μουσείο 

χρησιμοποιεί τα εξής μέσα:

1. Κατατάσσει τους επισκέπτες ανάλογα με τις γνώσεις, την 

κατανόηση, τις εμπειρίες τους.

2. Χρησιμοποιείται η μετωπική, διαμορφωτική και αθροιστική 

αξιολόγηση.

3. Συσχετίζει την παρεχόμενη γνώση με το ανθρωπογενές και το 

οικείο περιβάλλον

4. Παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών τρόπων παρουσίασης (κείμενο, 

ήχος, διαδίκτυο..)

5. Προσφέρει ευκαιρίες χρόνου για σκέψη και χώρους ανάπαυσης

6. Δηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την κοινωνική 

αλληλεπίδραση

7. Προσφέρει προγράμματα που αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα 

των μοντέλων μάθησης και τύπων ανθρώπινης ευφυΐας

Πολλά μουσειακά προγράμματα στηρίζονται και στη μέθοδο project,

με την οποία αναπτύσσεται η αυτενέργεια και η βιωματική γνώση των

μαθητών και στο οποίο θα γίνει αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο( στην

ανάλυση του διαπολιτισμικού προγράμματος).
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1.9. Η σύνδεση σχολείου και μουσείου:

Η χρήση του μουσειακού χώρου ως ενός πεδίου εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων δεν έχει μακρά ιστορία, αφού μόλις στις τελευταίες 

δεκαετίες υπάρχουν οργανωμένα εκπαιδευτικά μουσειακά προγράμματα. 

Στην Αγγλία οι εκπαιδευτικές εγκύκλιοι το 1989 έδιναν έμφαση στη 

σύνδεση σχολείου και μουσείου ,ενώ το 1999 υπήρχαν σε λειτουργία 65 

ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σύμφωνα με τη 

στρουκτουραλιστική εκπαιδευτική θεώρηση τα μουσειακά προγράμματα 

θα έφερναν ποσοτική και ποιοτική ανανέωση στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ,θα πρόσφεραν βιωματική μάθηση και σύνδεση με την 

τοπική ιστορία και θα συντελούσαν στην ανανέωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με τον εμπλουτισμό της με νέες εκπαιδευτικές πρακτικές.

Σε άλλες χώρες ,όπως στη Σουηδία υπάρχουν θεσμοθετημένα 

προγράμματα από το 1994 ,ενώ στην Αυστραλία παρόλο που το 

πρόγραμμα δεν εφαρμόστηκε με πληρότητα τη δεκαετία του ενενήντα 

από το 2005 και μετά υπάρχουν οργανωμένα προγράμματα. Στη Βόρεια 

Αμερική τα μουσειακά προγράμματα λειτουργούν ήδη από τη δεκαετία 

του 1970 και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη σύνδεση του χώρου με την 

τοπική ιστορία και στην ενεργητική στάση του μαθητή.

Μάλιστα ,τα μουσειακά προγράμματα εντάσσονται και στο πολιτικό- 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του No Child Left Behind που επιδιώκει την 

άρση των αντικοινωνικών φαινομένων και της βίας στους σχολικούς 

χώρους , καθώς και στην προώθηση των ισότιμων συνθηκών παιδείας για 

όλα τα παιδιά, αφού και με αυτόν τον τρόπο τα σχολεία θα γίνουν πιο 

ανταγωνιστικά και θα προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης στο 

σύγχρονο εκπαιδευόμενο.Με αυτή την οπτική η μουσειακή εκπαίδευση
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συνδυάζει στοιχεία της πολιτικής ,της ψυχολογικής και της αισθητικής 

παιδείας ,αφού μέσα από τα μουσειακά προγράμματα το παιδί έρχεται σε 

επαφή με τις έννοιες της τέχνης και της επιστήμης και αναπτύσσει τις 

κοινωνικές του ιδιότητες Γι αυτό το λόγο τα νέα μουσειακά 

προγράμματα πρέπει να εμπερικλείουν στοιχεία μουσειακής εκπαίδευσης 

και να μη θεωρείται ως συμπλήρωμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

αλλά ως απαραίτητο μέρος της. (Hein, 1998)

Στη Γαλλία έγιναν πολλές έρευνες για τις αλληλεπιδράσεις σχολείου και 

μουσείου στη δεκαετία του 80 ,οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στη 

μελέτη των επισκεπτών και των προσδοκιών τους ,καθώς και στην 

αξιολόγηση των εκθέσεων του μουσείου και την αλληλεπίδραση 

μουσείου και σχολείου .Για αυτές τις μελέτες χρησιμοποιήθηκε η 

εμπειρική έρευνα και καταγράφηκαν οι θέσεις των ατόμων μέσα από 

πρωτόκολλα παρατήρησης και από ημικατευθυνόμενες συνεντεύξεις. 

Μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις ανιχνεύτηκαν οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις των ατόμων ,δηλαδή οι φαντασιακές κατασκευές των 

ατόμων που τα βοηθούν να προσπελάσουν εννοιολογικά τα άτομα και τις 

ομάδες .Αυτές οι νοητικές κατασκευές βοηθούν στη συνειδητοποίηση 

του ρόλου του σχολείου και του μουσείου και οι έρευνες στοχεύουν στη 

βελτίωση, στον εμπλουτισμό ή στην αναίρεση όποιων κοινωνικών 

αναπαραστάσεων δεν προβάλλουν την ορθή κατανόηση της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας^ιιίΓβΐ, 1998).

Ο δάσκαλος μέσα στο μουσείο μπορεί να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια 

της σχολικής διδασκαλίας και να αναπτύξει τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητά των μαθητών του, παρόλο που σύμφωνα με τον 

Bourdieu «οι συχνές επισκέψεις στα μουσεία είναι σχεδόν 

ολοκληρωτικά προνόμιο μίας καλλιεργημένης τάξης και αν το σχολείο
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δεν πάρει την πρωτοβουλία να οδηγήσει τα παιδιά στο μουσείο, η μεγάλη 

τους πλειοψηφία δεν θα το είχε ποτέ επισκεφθεί»(Καλούρη- 

ΑντωνοπούλουΡ. και Κάσσαρης X., 1988:42)

Συχνά όμως τα μουσειακά στελέχη και οι εργαζόμενοι σε ένα μουσείο 

αντιμετωπίζουν με εννοιολογικά στεγανά τη σχέση του μουσείου και του 

σχολείου , θεωρώντας ότι το μουσείο στοχεύει στην αναπαραγωγή των 

αισθητικών αξιών, ενώ το σχολείο στην ανάπτυξη των γνώσεων . Ήδη 

από τη δεκαετία του 1960 προωθείται η εκπαιδευτική διάσταση των 

μουσείων ,που στοχεύει και στην κοινωνική ευαισθητοποίηση των 

μαθτ\τών(Μουσεία και Σχολεία,2000 /Buffet ,1998).

Στη δεκαετία του 90 αναπτύχθηκε στη Γαλλία ,αλλά και στις 

Αγγλοσαξωνικές χώρες η έννοια της πολιτιστικής διαμεσολάβησης ,γιατί 

σύμφωνα με τον Caillet (1995)( στο Μουσεία και σχολεία :26) «η 

διαμεσολάβηση σημαίνει να είναι κανείς με το απροσδιόριστο ,το ανοιχτό. 

Σημαίνει να ορίζονται κανόνες ,αλλά να γίνεται υπέρβασή τους,να 

καταστρέφονται. Σημαίνει να τίθενται όλα αυτά τα έργα ,όλες αυτές οι 

γνώσεις, όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν στα μουσεία ,στην υπηρεσία 

του κοινωνικού δεσμού, απολύτως απαραίτητου για την κοινωνική 

συμβίωση».

Ακόμα η ανάλυση των παρατηρήσεων αποδεικνύει ότι μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των μουσειακών στελεχών παρουσιάζονται τρία είδη 

δυναμικής επικοινωνίας ,η συνεργασία, η αδιάφορη συνύπαρξη και η 

σύγκρουση και η επιλογή μίας από αυτές τις σχέσεις εξαρτάται από τις 

κοινωνικές αναπαραστάσεις των πρώτων για τους 0emepovq.(Bouffet, 

1998/Μουσεία και σχολεία)
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Παρά λοιπόν την αποδεδειγμένη χρησιμότητα της μουσειακής 

εκπαίδευσης παραμένει ακόμα στην προαίρεση του εκπαιδευτικού ο 

εμπλουτισμός της εγκύκλιας παιδείας με παρόμοια προγράμματα και 

συχνά υπάρχει απροθυμία ή προβληματισμός για τη στάση των μαθητών 

απέναντι σε αυτά τα προγράμματα.

Στην κατεύθυνση της γνωριμίας των παιδιών και της σταδιακής 

εξοικείωσής τους με τους μουσειακούς χώρους συντελεί και η 

ψηφιοποίηση των μουσειακών χώρων και η εικονική περιήγησή τους σε 

αυτούς ,όταν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσων επισκέψεων και 

βιωματικών προγραμμάτων στο χώρο του μουσείου .Ωστόσο η καλύτερη 

και εποικοδομητικότερη μέθοδος είναι η βιωματική μουσειακή 

εκπαίδευση ,αφού μέσω αυτής το παιδί μέσω της διαδικασίας έγερσης 

της φυσικής του περιέργειας καταφέρνει να οικοδομήσει ενεργητικά τη 

μάθηση.( Hein, 1998)

Στη σημερινή εποχή υπάρχει μία εκτεταμένη ποικιλία μεθόδων για την 

προσέγγιση του παρελθόντος και είναι θετικό το γεγονός ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στη σχολική τάξη. Ο Vygotsky (1978) αναφέρθηκε 

πρωταρχικά στην ανάγκη χρήσης διαμεσολαβητικών εργαλείων στην 

ιστορική ψυχολογία ,ενώ ο Wertsch (1991) πρεσβεύει ότι τα 

διαμεσολαβητικά εργαλεία αποτελούν αναντικατάστατο μέρος του 

κοινωνικού επιστητού(Νάκου,2001:198).0 M.Mac Luhan (1967) θεωρεί 

ότι οι εικονικές αναπαραστάσεις εικονοποιούν τις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις μας. Εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος ότι επειδή τα οπτικο- 

ακουστικά βιώματα είναι ιδιαίτερα έντονα παρουσιάζονται ως οι μόνες 

και αυθεντικές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας και τα άτομα 

αδυνατούν να αντιμετωπίζουν κριτικά τα γεγονότα και τα αποδέχονται 

παθητικά.(Νάκου, 2001 )
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Η αφήγηση, οι κινηματογραφικές αναπαραστάσεις και οι τρισδιάστατες 

αναπαραστάσεις προωθούν τελικά μία παραδοσιακή αντίληψη της 

ιστορίας ,αφού οδηγούν στην παθητική μίμηση της ερμηνείας που 

παρουσιάζεται ως της μοναδικά αληθινής.

Οι ερευνητές Denis Shemilt, John Hamer, Peter Lee (Lee 2006) (στο 

Νάκου , 2001) κρίνουν ότι η ιστορική εκπαίδευση πρέπει να είναι

πολυδιάστατη ,με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων, με σκοπό να 

αναπτύσσεται η κριτική ικανότητα και με τρόπο που κάθε νέα γνώση να 

μετασχηματίζεται, ώστε να ενσωματώνεται ή να απορρίπτεται στην 

προηγούμενη γνώση. Βέβαια κάθε μεθοδολογικό εργαλείο που 

χρησιμοποιείται δεν είναι πολιτισμικά ουδέτερο και συνδέεται με τις 

κοινωνικές και πολιτικές απαιτήσεις του συνόλου, ενώ τα υποκείμενα δεν 

μοιράζονται πάντα τις ίδιες απόψεις ,οπότε διαφέρουν οι εννοιολογικές 

τους ερμηνείες (Penn, 2005/Riley, 2003/Νάκου, 2001 ).Παράλληλα 

χρειάζεται και η ταυτόχρονη αξιοποίηση των πολλαπλών διαστάσεων της 

ιστορίας ,π.χ. της τοπικής ,της ιστορίας από τα κάτω, της προφορικής ,για 

να αντιληφθούν τα υποκείμενα ότι η ιστορία έχει πολλαπλές διαστάσεις, 

τις οποίες καλούμαστε να τις αντιμετωπίζουμε διαφορετικά.

Οι επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν ότι τα καλύτερα αποτελέσματα 

για τη μάθηση επέρχονται μέσα από τη συνεργασία εκπαιδευτικού και 

μουσείου ,ενώ στην περίπτωση των νέων εκπαιδευτικών το μουσείο 

καλείται να υποστηρίξει τις προσπάθειές τους και να τους παρέχει 

πρόσθετο υλικό γνωριμίας και εξοικείωσης με το μουσειακό 

χώρο(Ηοορετ and Greenhill, 1995/Hein, 1995). Ιδιαίτερα στην περίπτωση 

των διαδικτυακών δραστηριοτήτων χρειάζεται να προσφέρονται
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δραστηριότητες που θα χαρακτηρίζονται από μία έντονη διαφοροποίηση 

ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή (differentiation).

Μέσω αυτών τα παιδιά με μία δραστηριότητα θα έχουν τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα προσπέλασης του υλικού ,όπως για 

παράδειγμα με αφορμή έναν πίνακα κάποια παιδιά μπορούν να 

περιγράφουν σκηνές ,να κάνουν διάλογο για καλλιτεχνικά θέματα, να 

ερευνήσουν ή να αναλύσουν την εικόνα .Με αυτό τον τρόπο ακόμα και 

οι μαθητές που δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες θα αναπτύξουν μία 

πιο ενεργητική στάση.

Έτσι ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να προσφέρει ποικίλες δυνατότητες 

αυτενέργειας στους μαθητές του και να γίνει προμηθευτής , συνεργάτης 

κι ενισχυτής της ενεργητικής μάθησης Αντίστοιχα για μία λυσιτελή για 

εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους επίσκεψη σε ένα μουσειακό χώρο 

απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

• Προσεκτικός σχεδιασμός και διασύνδεση σχολείου και μουσείου

• Ποιοτική προετοιμασία των παιδιών και σύνδεση τάξης και 

μουσειακού χώρου

• Εστιασμένες επισκέψεις στο χώρο που θα συνοδεύονται από 

δομημένες μουσειακές δραστηριότητες

• Μαθήματα που θα επεκτείνουν και θα προσφέρουν στα παιδιά την 

ικανότητα να αφομοιώσουν τη γνώση που τους προσφέρθηκε

Από την πλευρά των παιδιών ,όπως διαφαίνεται μέσα από ανεπίσημες 

συνεντεύξεις ,αποδεικνύεται ότι οι μουσειακοί χώροι είναι ευχάριστοι 

και συχνά συνδυάζουν το παιχνίδι με τη μάθηση ,αφού τα παιδιά 

μαθαίνουν χωρίς την πίεση της εγκύκλιας εκπαίδευσης .Ιδιαίτερα 

εκτιμούσαν τη δυνατότητα επαφής με το μουσειακό υλικό και του
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πειραματισμού με αυτό ,ενώ ως αρνητικά έκριναν τα μουσειακά σχόλια 

που ήταν ιδιαίτερα περίπλοκα και σε επιστημονική γλώσσα ή ακόμα και 

τον περιορισμένο χρόνο ξενάγησής τους στο μουσείο(Ηείη,1995) 

Ιδιαίτερα τα μικρότερα παιδιά επιθυμούν να αγγίζουν υλικά και διάφορα 

αντικείμενα , γιατί με αυτόν τον τρόπο κατανοούν καλύτερα τις δομές, 

την υφή και τη χρησιμότητα των υλικών, για αυτό το λόγο πολλά 

μουσεία είναι εξοπλισμένα με ειδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά 

μπορούν να πειραματιστούν με τα υλικά (Δάλκου, 2000)

1.10. Η μουσειακή εκπαίδευση στην Ελλάδα:

Στην Ελλάδα ορισμένα μουσεία άρχισαν να παρουσιάζουν μουσειακά 

προγράμματα για το κοινό στη δεκαετία του 1970 ,τα οποία 

απευθύνονταν κυρίως στις σχολικές τάξεις ,αποδεικνύοντας έτσι την 

πολυπλοκότητα των σχέσεων σχολείου και μουσείου (Buffet,

1998/Μουσεία και Σχολεία : 18).Στην Ελλάδα παρουσιάζεται ιδιαίτερα το 

φαινόμενο της κυριαρχίας των αρχαιολογικών μουσείων, ενώ 

ακολουθούν τα λαογραφικά μουσεία (Άλκηστις, 1996/Μουσεία και 

Σχολεία:29). Με αυτή την οπτική τα αρχαιολογικά μουσεία και τα 

μουσεία τέχνης οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα και 

μουσειοσυσκευές που ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή των 

μαθητών στα δρώμενα του μουσείου και απευθύνονται και σε ομάδες με 

ιδιαίτερες ανάγκες(π.χ. παιδιά με ειδικές ανάγκες)

Από την άλλη μεριά ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλλε στη 

συνεργασία σχολείου και μουσείου είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, πάνω σε θέματα Μουσειολογίας, 

Μουσειοπαιδαγωγικής και Μουσειακής Αγωγής. Σε αρκετά 

πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας μας διδάσκονται τα μαθήματα αυτά
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σε μια προσπάθεια διασύνδεσης της παιδαγωγικής επιστήμης με το 

μουσείο, την τέχνη και τον πολιτισμό. Σήμερα διδάσκεται μουσειολογία 

και μουσειοπαιδαγωγική στα πανεπιστήμια Θεσσαλίας ,Ιωαννίνων, 

Αιγαίου, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης Επίσης, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τα μουσεία 

βασισμένο σε σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, με τη συνεργασία 

αρχαιολόγων ή άλλων ειδικών επιστημόνων και εκπαιδευτικών 

συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, τα αναλυτικά 

προγράμματα, ή προγράμματα σπουδών πλέον, είναι πιο ευέλικτα κι 

επιτρέπουν τέτοιου είδους συνεργασίες.

Ο συγκεντρωτικός τρόπος λειτουργίας του σχολείου από τη μια, και ο 

παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας του μουσείου από την άλλη, 

δημιουργούσαν στεγανά ανάμεσα σε αυτούς τους δυο μορφωτικούς 

φορείς κάνοντας δύσκαμπτη τη συνεργασία τους.

Τα τελευταία όμως χρόνια, φαίνεται η κατάσταση να διαφοροποιείται 

αισθητά. Παρατηρήθηκαν βήματα προόδου στον τομέα αυτό κι άρχισε 

μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ σχολείου και μουσείου. Οι 

εκπαιδευτικοί κινήθηκαν έξω από την τάξη και διέκριναν ένα διευρυμένο 

πεδίο δράσης που το αντιλήφθηκαν ως φυσική προέκταση του σχολικού 

χώρου. Από την απέναντι πάλι πλευρά έγινε πεποίθηση ότι ο ρόλος του 

μουσείου δεν μπορεί να περιορίζεται σε αυτόν του σιωπηλού μάρτυρα 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να περιμένει αυτάρεσκα να το 

ανακαλύψουν.

Πολλά ελληνικά μουσεία άρχισαν να εκσυγχρονίζονται και να 

υιοθετούν νέες ερμηνευτικές θεωρίες ως βάση για την οργάνωση των 

μουσειακών εκθέσεων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

(Παπαδόπουλος ,1999) Έτσι εμφανίζεται μια άλλη όψη, ενός μουσείου
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ανοιχτού, που έχει τον τρόπο και τη δυνατότητα να κερδίζει το κοινό του, 

ενός μουσείου που μπορεί να προσφέρει όχι μόνο τη γνώση αλλά και τη 

χαρά, την ψυχαγωγία, το παιχνίδι.

Μία άλλη ιδέα είναι το σχολείο να «υιοθετήσει» ένα μουσείο (Γρόσδος, 

2009) με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σχολείο «θέτει υπό την προστασία του» 

ένα μουσείο, αναλαμβάνει δηλαδή την πολύπλευρη μελέτη του 

και στη συνέχεια την ανάδειξη του στην ευρύτερη τοπική κοινωνία 

Η προσπάθεια αυτή γίνεται με την βαθμιαία εμπλοκή όχι μόνο των 

και του εκπαιδευτικού, αλλά και των γονέων,συγγενών ή ακόμα και 

των περίοικων.

Η προσέγγιση και γνωριμία των ευρύτερων κοινωνικών ομάδων 

με το μουσείο είναι ο πρώτος στόχος ενώ η συνεχής σχέση μ’ αυτό ο 

απώτερος στόχος. Οι ομάδες της τάξης ασχολούνται με ερευνητικές- 

ανακαλυπτικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους, έξω από το 

σχολείο, όσο και με την επεξεργασία των στοιχείων μέσα στην τάξη 

(βιβλιογραφικές αναζητήσεις, επισκέψεις, συνεντεύξεις).

Επίσης, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τα μουσεία βασισμένο σε 

σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, με τη συνεργασία αρχαιολόγων ή άλλων 

ειδικών επιστημόνων και εκπαιδευτικών συμβάλλουν προς την 

κατεύθυνση αυτή. Τέλος, τα αναλυτικά προγράμματα, ή προγράμματα 

σπουδών πλέον, είναι πιο ευέλικτα κι επιτρέπουν τέτοιου είδους 

συνεργασίες.

Όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση, οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να προσεγγίσουν τα μουσεία βασικά με δυο τρόπους: μέσα 

από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, την οργάνωση και την εποπτεία των 

οποίων έχει το σχολείο, και μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που
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υλοποιούν τα ίδια τα μουσεία με δική τους πρωτοβουλία. Οι 

εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι οι πιο γνωστές σε όλους. Μια επίσκεψη 

για να είναι εποικοδομητική απαιτεί τρία βασικά στάδια: προετοιμασία 

στο σχολείο, επίσκεψη στο μουσείο, δραστηριότητες μετά την επίσκεψη.

Στο σχεδίασμά και την οργάνωση της επίσκεψης, σημαντικό είναι να 

συμμετέχουν όλοι (εκπαιδευτικός, μαθητές, ειδικό προσωπικό του 

μουσείου) και να μη γίνεται μονομερώς. Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές 

ορίζουν το θέμα κι επιλέγουν το μουσείο ή τη συγκεκριμένη συλλογή, αν 

το μουσείο είναι μεγάλο. Οι στόχοι είναι συνδυασμός της ηλικίας των 

μαθητών, των γνώσεων που έχουν αποκτήσει και του προγράμματος 

σπουδών. Η προσέγγιση των εκθεμάτων γίνεται διαθεματικά, μέσα από 

στρατηγικές διερεύνησης με τις οποίες ο μαθητής οδηγείται να 

ανακαλύψει τη γνώση. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι μαθητές, ενώ ο 

εκπαιδευτικός λειτουργεί ως συντονιστής και κάποιες φορές ιος 

συμπληρωματική πηγή γνώσης.

Τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με το μουσείο και μέσα από 

εκπαιδευτικές μουσειοσυσκευές, τις οποίες προσφέρουν πολλά μουσεία 

στη χώρα μας, όπως ενδεικτικά το Κυκλαδικής Τέχνης, το Βυζαντινό, το 

Εβραϊκό μουσείο, κ .λ. π. Οι μουσειοσυσκευές είναι βαλίτσες, που 

δανείζει το μουσείο ως εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο και περιέχουν 

αντίγραφα των αντικειμένων, έγγραφα, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά. Οι 

μουσειοσυσκευές προσφέρουν ποικιλία επιλογών στον εκπαιδευτικό και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε πριν ή μετά την επίσκεψη, ενώ συχνά 

χρησιμοποιείται για την πρώτη φάση προετοιμασίας της επίσκεψης σε 

ένα μουσείο( Καλούρη-Αντωνοπούλου και Κάσσαρης,1988)

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές ανακαλύπτουν νέα γνώση 

παρατηρώντας τα εκθέματα και συμμετέχοντας στις δραστηριότητες που
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έχουν οργανωθεί για το σκοπό αυτό. Η επίσκεψη στο μουσείο αποτελεί 

ταυτόχρονα και μια αισθητική εμπειρία για τα παιδιά.

Με την ολοκλήρωσή της και την επιστροφή στην τάξη ακολουθούν άλλες 

δραστηριότητες με σκοπό την εμπέδωση αλλά και την διεύρυνση των 

γνώσεων που απόκτησαν οι μαθητές στο μουσείο. Ανακεφαλαιώνοντας 

τις προηγούμενες θέσεις μπορούν να ανιχνευθούν οι προϋποθέσεις για τη 

διδακτική αξιοποίηση των μουσειακών χώρων ως εξής:

• Είναι σαφής η ανάγκη εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού 

πάνω στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις, στη μουσειολογία και 

στη διδακτική της ιστορίας με στόχο να καταδειχθεί η σύνδεση 

παρελθόντος ,παρόντος και μέλλοντος και να ενθαρρυνθεί η 

αυτενέργεια των μαθητών.(Κόκκινος, 2002/Νάκου, 

2004/Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο : 134)

e Είναι ανάγκη η ανάπτυξη της ενεργητικής στάσης του μαθητή 

και η διασύνδεση σχολικής τάξης και καθημερινής ζωής ,ενώ ο 

εκπαιδευτικός οφείλει με έμμεσο κι όχι καθοδηγητικό τρόπο να 

αναδεικνύει και τα ιστορικά θέματα (Βαινά, 1997/Βλάχου, 

2006/Λεοντσίνης, 1996 και Ρεπούση ,2001- στο εκπαιδευτικά 

ταξίδια στο χρόνο)

• Τα ιστορικά θέματα κι ερωτήματα πρέπει να ανακύπτουν από 

την αρχή της υλοποίησης ενός προγράμματος και στην 

ενθάρρυνση της ανάληψης πρωτοβουλιών, με στόχο την 

προσωπική κατανόηση των ιστορικών τεκμηρίων/Copeland, 

1993/Husband, 2004 στο εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο)

• Τα αναλυτικά προγράμματα χρειάζεται να είναι διαθεματικά , να 

προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης του ενδιαφέροντος των
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μαθητών για την τοπική ιστορία και να προσφέρονται 

εναλλακτικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης.

Οι πηγές επιβάλλεται να είναι ποικίλες και να συνδυάζονται με 

μία ευελιξία σε παιδαγωγικές μεθόδους και στόχους.

Οι μέθοδοι ,οι μορφές εργασίας και στόχων καθώς και η 

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών πρέπει 

να στηρίζουν την ερευνητική διαδικασία κι όχι την 

παθητικοποίηση των μαθητών

Κάθε σχολική τάξη έχει τη δική της δυναμική και ιδιαιτερότητες 

που καλείται ο εκπαιδευτικός να καταδείξει, να σεβαστεί και να 

αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ,εξαλείφοντας τις 

πιθανότητες αποκλεισμού παιδιών από την εκπαιδευτική 

διαδικασία.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να είναι ελεύθερα , χωρίς 

αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς και γραφειοκρατικές 

διαδικασίες που καταπνίγουν τον αυθορμητισμό και τις 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Τα τελικά συμπεράσματα μπορούν να καταγράφονται και να 

ανακοινώνονται με ποικίλους τρόπους με σκοπό να 

αναπτύσσεται η δημιουργικότητα των μαθητών.( Νάκου,200ώ 

Ανακεφαλαιώνοντας, θεωρείται επιβεβλημένη η προετοιμασία 

δασκάλου και μαθητή με σκοπό την ευόδωση μίας επίσκεψης σε 

ένα μουσείο, ενώ πρέπει να υπάρχει και η παράλληλη 

ευαισθητοποίηση των φορέων του μουσείου και η παροχή 

διδακτικού υλικού.
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Κεφάλαιο 2° Η έννοια της διαπολιτισμικότητας

2.1. Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Οι ραγδαίες πληθυσμιακές αλλαγές, η ριζοσπαστική διαφοροποίηση του 

πολιτικού και κοινωνικού σκηνικού και η προσφορά της εκπαιδευτικής 

πρόσβασης σε μορφωτικά αγαθά άμεσα ή έμμεσα διαμόρφωσαν την 

ανάγκη για αισθητή διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού 

κατεστημένου. Για αυτές τις αλλαγές θεωρήθηκε επιβεβλημένο να 

τροποποιηθεί ο τρόπος της παρεχόμενης εκπαίδευσης και για αυτό η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση άρχισε να νομοθετείται μαζικά. Αν και 

μοιάζουν ως συνώνυμοι οι όροι της διαπολιτισμικής και της 

πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης υπάρχει μία σαφής διάκριση των 

λειτουργιών τους.

Ο όρος πολυπολιτισμική εκπαίδευση συναντάται ιδιαίτερα στη Βόρεια 

Αμερική και στον Καναδά ,ενώ ο όρος διαπολιτισμική στην Ευρώπη, 

αντίστοιχα στην Αυστραλία ο όρος διαπολιτισμική θεωρείται μέρος της 

πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης ,που επικεντρώνεται κυρίως στην 

ενθάρρυνση της έκφρασης των διαφορετικών πληθυσμιακών μονάδων 

(Ευαγγέλου,2007:43/Ηΐ11 and Allan :1998)

Η πρώτη χώρα , που αναζήτησε τα αίτια της σχολικής αποτυχίας των 

μεταναστών και επιδίωξε τρόπους για την άρση τους ήταν η Β. Αμερική 

και ακολούθησε αργότερα ο Καναδάς. Μέχρι τη δεκαετία του 1960 

επικρατούσε η ιδεολογία του melting pot ,δηλαδή του χωνευτηρίου, 

όπου ανάμεσα στις τόσες και συχνά αντικρουόμενες εθνικές ταυτότητες 

θα επικρατούσε η κυρίαρχη ,αφού αυτή προβαλλόταν κατά κύριο λόγο 

από τους φορείς εκπαίδευσης , πρακτική που αποδείχθηκε μονόφθαλμη 

κι ελλειμματική (Μάρκου ,1995 ).Αργότερα αποδόθηκε ως γενεσιουργός
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αιτία του φαινομένου το ότι οι μαθητές είχαν ελλιπή γνώση της γλώσσας 

και προσπάθησαν να επιλύσουν το φαινόμενο με ενίσχυση των 

γλωσσικών μαθημάτων ή με φροντιστηριακά τμήματα .

Γρήγορα ,όμως, αποδείχθηκε η πολυπλοκότητα του φαινομένου και ότι 

έπρεπε τα μέτρα να έχουν μία πιο ολιστική αντιμετώπιση του 

φαινομένου, αφού τα προγράμματα αυτά επικεντρώνονταν στη θεωρία 

του ελλείμματος και διαμορφώνουν εκπαιδευτικά συστήματα δύο 

ταχυτήτων ,ωθώντας στην εκπαιδευτική 

ανισότητα(Ευαγγέλου,2007:44/Δαμανάκης ,2000:22-23).

Αργότερα από το 1974 και μετά καθιερώνεται ο θεσμός της δίγλωσσης 

εκπαίδευσης ,με σκοπό την έμμεση αναγνώριση των μειονοτήτων και με 

την προβολή της εξισωτικής αρχής ότι η άλλη πολιτισμική μονάδα δεν 

είναι κατώτερη ,αλλά απλά διαφορετική κι ισότιμη. Με αυτή τη 

λειτουργική εξίσωση καθώς και με την προβολή της κουλτούρας των 

άλλων μέσα από πολιτισμικές ανταλλαγές επιδιώχθηκε η καλλιέργεια της 

πολιτισμικής ετερότητας ,που ,όμως, συχνά απέκτησε τη λειτουργία ενός 

εξωτικού χαρακτήρα (Μπόμπας, 2000)

Στην Ευρώπη η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναπτύχθηκε στην περίοδο 

της δεκαετίας του 1970 λόγω της εισροής του ξένου εργατικού 

δυναμικού κι ενώ αρχικά ακολουθούσαν τη λογική του μονοφωνικού- 

μονοπολιτισμικού σχολείου άρχισαν σταδιακά να εγκαταλείπουν αυτή τη 

μονοδιάστατη θεώρηση και να επιδιώκουν πιο μόνιμες και ουσιαστικές 

λύσεις. Ανάλογα με το πολιτισμικό κι εκπαιδευτικό καθεστώς κάθε 

χώρας διαγράφηκε και η πορεία των διαπολιτισμικών προγραμμάτων ,τα 

οποία σταδιακά βελτιώθηκαν .Ωστόσο το αποικιοκρατικό παρελθόν 

κάποιων ευρωπαϊκών χωρών(π.χ. Αγγλία, Γαλλία) οδήγησε αρχικά τα



εκπαιδευτικά προγράμματα στη λογική της αφομοίωσης ή της 

πολυπολιτισμικότητας ,ενώ οι χώρες που λειτούργησαν περισσότερο ως 

χώρες υποδοχής (π.χ. Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία ) 

ακολούθησαν περισσότερο τη λογική του εκπαιδευτικού 

ελλείμματος.(Campani , 1999/Pentini, Διαπολιτισμικό εργαστήριο:3 7-3 8) 

Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν είχαν περίπου τη μορφή των ίδιων μέτρων 

με αυτά της Αμερικής και του Καναδά και μπορούν να σκιαγραφηθούν 

ως εξής:

-φροντιστηριακά τμήματα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας που 

λειτουργούν παράλληλα ή σε απογευματινές ώρες

-δίγλωσσες τάξεις

-τμήματα ένταξης

-εθνικά σχολεία για παιδιά ίδιας πολιτισμικής καταγωγής

Τα μέτρα αυτά ,αν και δείχνουν ότι λαμβάνεται υπόψη η πολιτισμική 

ετερότητα , ακολουθούν τη λογική γενικότερα της ενσωμάτωσης ή της 

αφομοίωσης στο κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστημα . Η σχολική αποτυχία 

άρα και η κατάρρευση των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών οδήγησε στη 

σταδιακή βελτίωση του εκπαιδευτικού φαινομένου . Η στροφή αυτή 

έγινε φανερή ιδιαίτερα τη δεκαετία του 80 και προσέλαβε τον χαρακτήρα 

μίας ισότιμης μεταχείρισης στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Hohmann 

(1989)( στο Δαμανάκης, 1998/Ευαγγέλου, 2007:45) οι στόχοι της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι:
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'λ Συνάντηση των πολιτισμών 

S Υπέρβαση των εμποδίων 

S Πολιτισμικές ανταλλαγές
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Ά Πολίτικη κατά των διακρίσεων

Ο Reich (1994) θεωρεί ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει στην 

ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ των ατόμων για μία εποικοδομητική κι 

ισότιμη επικοινωνία ,σε μία εκπαίδευση που ξεφεύγει από τα στενά όρια 

των επίσημων σχολικών εγχειριδίων και στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων .(Μάρκου, 1996:31/Ευαγγέλου ,ό.π.:47)

Σύμφωνα με το project 7 της τελικής έκθεσης του συμβουλίου της 

Ευρώπης ,με τίτλο «η εκπαίδευση και η πολιτισμική ανάπτυξη των 

μεταναστών» επικροτεί την ειρηνική συνύπαρξη ατόμων και λαών κ 

επιδιώκει:

1. Την εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως θεμελιώδη 

στόχο σε κάθε δραστηριότητα

2. Την αξιοποίηση των βιωματικών εμπειριών των παιδιών από τη 

χώρα υποδοχής

3. Την έμφαση στην αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών

4. Την αποδοχή της μετανάστευσης και της νέας πολιτισμικής 

πραγματικότητας

5. Διεύρυνση των κοινωνικοκεντρικών κι εθνοκεντρικών κριτηρίων 

του σχολείου

6. Διεύρυνση του πλαισίου της εκπαίδευσης κι άνοιγμα στους 

ενήλικες

7. Αξιολόγηση των ευκαιριών κι επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής 

οικονομικής και κοινωνικής ένταξης (Council of Europe, 

1986:36/Ευαγγέλου, 2007 :49)

2.2. Η έννοια της πολυπολιτισμικότητας:
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Η έννοια αυτή προβάλλεται ως απάντηση στις αυξανόμενες προκλήσεις 

των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων και ως τρόπος προβολής των 

πολυπολιτισμικών αξιών .Συχνά από την κυρίαρχη πολιτισμική 

ταυτότητα προβάλλεται η αξία του ομοιογενούς πολιτισμού ή της 

κυρίαρχης εθνοτικής ομάδας και με αυτόν τον τρόπο οι διαφορετικές 

θέσεις αντιμετωπίζονται ως εχθρικές ή ως μέτρο σύγκρισης ή κι 

αποκλεισμού των όσων δεν ευθυγραμμίζονται με τα εθνικά ιδανικά. Με 

αυτή την έννοια η πολυπολιτισμικότητα ,ενώ προβάλλεται ως μία λύση 

ανοχής στο διαφορετικό τελικά προωθεί τις εθνοτικές διαφορές και 

κυριαρχούν τα αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα. Με αυτόν τον τρόπο 

προβάλλονται ασύμμετρες σχέσεις και οι πολιτισμικές διαφορές 

αντιμετωπίζονται ως ένα προβληματικό ζήτημα κι όχι ως μία νέα 

δυνατότητα εμπλουτισμού του πολιτισμού.

Με αυτό τον τρόπο η πολυπολιτισμικότητα προβάλλεται ως :(Γκόβαρης,

2001)

> Ηγεμονικό πολιτισμικό σχήμα ,όπου η ατομική ταυτότητα δομείται 

ως η ουδέτερη ή κι αδιάφορη αποδοχή του άλλου ,ο οποίος 

αξιωματικά εμφανίζεται αμετάβλητος και κλειστός.

> Συγχρονικότητα της ενσωμάτωσης των διαφορετικών εθνοτικών 

ομάδων και αποκλεισμού όσων θεωρούνται δυσλειτουργικοί

Σύμφωνα με τον Bukow (1996) οι διαφορές των κοινωνικών ομάδων 

δεν είναι τόσο σημαντικές ,ώστε να δικαιολογούν μία διαφορετική 

εκπαιδευτική πολιτική και η τάση των πολιτικών φορέων να 

κατηγοριοποιούν την εκπαίδευση προωθεί την εθνοτική 

διαφοροποίηση και τον πολιτισμικό ρατσισμό. Ο Schweizer (1994) 

θεωρεί ότι οι ασύμμετρες δομές της εκπαίδευσης έχουν καταστεί



δυσλειτουργικές και η έννοια της πολυπολιτισμικότητας δεν 

ταυτίζεται με την έννοια της διαπολιτισμικότητας.

Από την πλευρά των μεταναστών ,η έννοια της πολυπολιτισμικότητας 

θεωρείται ως διχαστική και διαμορφώνει κοινωνικούς φραγμούς ,εμπο 

δίζοντας την αρμονική τους αλληλεπίδραση .Στις διηγήσεις των 

εφήβων ανιχνεύεται η τάση της διπλής ταυτότητας ή της διπλής 

διαφοροποίησης ,ενώ οι ίδιοι επιθυμούν την αποδοχή της 

διαφορετικότητάς τους.(Γκόβαρης, 2001)

Ακόμα και η έννοια του πολυπολιτισμού οδηγεί σε μία διάσταση 

αδιεξόδου. Επιθυμούν ιδιαίτερα τη δημιουργία της δικής τους 

πολιτισμικής ταυτότητας που θα τη διαπλάθουν ελεύθερα με βάση την 

ενσυναίσθηση και την αποστασιοποίηση από τις πολιτισμικές 

πρακτικές που τους παγιώνουν σε αναχρονιστικές δομές.

Κρίνοντας τα στοιχεία των πολυπολιτισμικών μοντέλων μπορούμε να 

ανιχνεύσουμε τα βασικά στοιχεία των λειτουργιών τους και τα 

αδύναμα σημεία τους:(Γεωργογιάννης, 1997)
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Μοντέλα: Στοχοθεσία : Κριτική:

Αφομοίωση Προσπάθεια για Εκπαιδευτικά και

ο μοιο μορφοποίη ση κοινωνικά

όλων των προβλήματα που

πολιτισμικών ομάδων προάγουν την

ανισότητα

Ενσωμάτωση Αποδοχή των Αδυναμία του

διαφορετικών ομάδων συστήματος να

και προσαρμογή στην καλύψει τις
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κυρίαρχη ομάδα εκπαιδευτικές 

ανάγκες -σχηματική 

και συμβατική εικόνα 

ξένων πολιτισμών

Αντιρατσιστική

εκπαίδευση

Ανάγκη για 

αναθεώρηση των 

νόμων και των 

εκπαιδευτικών δομών 

-αποδοχή του 

διαφορετικού και 

κατάδειξη των 

ιδιαιτεροτήτων του

Το ενδιαφέρον 

εντοπίζεται στην 

πολιτική ανάδειξης 

των μειονοτήτων, 

γεγονός που έμμεσα 

εντείνει τις 

διακρίσεις

Από τη συγκριτική κριτική τους αποδεικνύεται ότι το διαπολιτισμικό 

μοντέλο είναι πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό ,γιατί προβάλλει τις 

αξίες της ισότητας και της ισοτιμίας και βελτιώνει τις καθημερινές 

διαπροσωπικές κι εκπαιδευτικές σχέσεις.

2.3. Οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Κατά τον H.Essinger το διαπολιτισμικό μοντέλο χαρακτηρίζεται από 4 

αρχές που εξασφαλίζουν την αρμονική του πορεία και συνίστανται στην 

ενσυναίσθηση ,στην αλληλεγγύη ,στο σεβασμό στην ετερότητα, στην 

εξάλειψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων .(Essinger ,1988 

Γεωργογιάννης , 1997/ Μάρκου, 1996). Το διαπολιτισμικό μοντέλο 

έχει ενσωματώσει τις παιδαγωγικές εξελίξεις και επιδιώκει τη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης ,εξασφαλίζοντας αρμονικές συνθήκες 

συνύπαρξης.
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Μία ουσιαστική διαφοροποίηση από άλλα συστήματα είναι ότι η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν απευθύνεται ούτε επικεντρώνεται στα 

παιδιά των μειονοτικών παιδιών αλλά απευθύνεται στην πλειονότητα 

όλων των ατόμων και εκτός από την εξοικείωση των ατόμων με άλλες 

ομάδες συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικών κι υποστηρικτικών 

σχέσεων.(Χρυσαφίδης, 2003/ Μπλουνά ,1995 στο Ευαγγέλου, 2007:50)

Ακόμη η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς 

τομείς και στη διαμόρφωση θετικών συμπεριφορών ,αφού οι έννοιες της 

διαφορετικότητας και της δημιουργικής αλληλεπίδρασης ενδυναμώνουν 

την κοινωνική συνοχή. Η κατάσταση αυτή κατά τον Χρυσαφίδη (2003) 

προωθεί τη βαθειά γνώση των άλλων πολιτισμών και τη δημοκρατική 

συνύπαρξη στο πλαίσιο του αυτοπροσδιορισμού και της 

συνεργασίας(Ευαγγέλου :50)

Ο Δαμανάκης (1989) ( στο Ευαγγέλου , 2007:47)θεωρεί ότι η 

διαπολιτισμική θεωρία βασίζεται στις εξής αρχές :

> Στην αρχή της ισοτιμίας των πολιτισμών

> Στην αρχή της ισοτιμίας του μορφωτικού κεφαλαίου

> Στην αρχή των ίσων ευκαιριών

Η κριτική που ασκείται στην έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

είναι ότι,επειδή λειτουργεί κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ένωσης, 

έχει ευρωπαϊκό κι όχι οικουμενικό χαρακτήρα κι έμμεσα προβάλλει τον 

ευρωποκεντρισμό. (Prengel, 1995 στο Δαμανάκης ,1998/Ευαγγέλου,

2007 : 52)

Από την άλλη μεριά ο Levis Strauss (1995)( στο Ευαγγέλου, 2007:53-56) 

θεωρεί ότι είναι σχεδόν αδύνατος ο πλήρως ουδέτερος πολιτισμικός
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οικουμενισμός και ίσως ο δυτικός πολιτισμός έχει φτάσει στο ανώτερο 

σημείο της ακμής του και της εξάπλωσής του ,οπότε είναι πιθανό να 

προκόψουν άλλα πολιτισμική σχήματα ,που ακόμα δεν είμαστε 

εξοικειωμένοι με αυτά. Ο ίδιος ο χαρακτήρας ,όμως, της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης επιδέχεται την έννοια της κριτικής και των βελτιώσεων 

,χρησιμοποιεί την έννοια του σχετικισμού ως λειτουργική αρχή και 

μπορεί να συνδυάζει διαφορετικές λειτουργίες.

2.4. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Η ενασχόληση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ξεκίνησε ως 

αυθόρμητος προβληματισμός για την άρση των εμποδίων της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τάξεις μικτές , μειονοτικές ή με γλωσσικά 

και κοινωνικά ζητήματα. Με αυτή την οπτική η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση επιδιώκει να ξεπεραστούν τα μειονοτικά ζητήματα και οι 

εκπαιδευτικές ελλείψεις και να προληφθεί η σχολική αποτυχία μερικών 

μειονοτικών ομάδων.

Ωστόσο η διαπολιτισμική εκπαίδευση ήταν μάλλον η εύλογη συνέπεια 

των ποικίλων πολιτικοκοινωνικών αλλαγών που απαιτούσαν πλέον τον 

πλουραλισμό των μορφών διαβίωσης κι εκπαίδευσης και δεν 

επικεντρώνεται μόνο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των 

μειονοτικών ομάδων, οδηγώντας αυτές έμμεσα στον κοινωνικό 

στιγματισμό ,αλλά απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και 

επιβάλλει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των τυπικών και 

των άτυπων μορφών εκπαίδευσης και κοινωνικής πολιτικής.

Ο προβληματισμός για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αδιεξόδων 

ξεκίνησε από τον εύλογο σκεπτικισμό κάποιων εκπαιδευτικών που 

διείδαν το εκπαιδευτικό έλλειμμα κάποιων παιδιών, αναζήτησαν τα αίτιά
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του και αντιλήφθηκαν την προσωπική τους αδυναμία ,όσο και την όλη 

αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να αντιμετωπίσουν αυτά τα 

ζητήματα. Το παραδοσιακό σχολείο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα 

παιδιά από διαφορετικές πολιτισμικές κουλτούρες και προβάλλει την 

ανάγκη της πολιτιστικής αφομοίωσης στην κυρίαρχη πολιτισμική 

ταυτότητα ή στην καλύτερη περίπτωση στην επιλεκτική ενσωμάτωση 

κάποιων πολιτιστικών στοιχείων άλλων πολιτισμών που μπορεί να 

ενισχύουν προσωρινά την αυτοεικόνα των παιδιών ,όμως, έχουν 

αποσπασματικό χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση και πάλι τα παιδιά 

οδηγούνται στην ταύτιση με την κυρίαρχη κουλτούρα ,χωρίς βέβαια να 

απορρίπτεται ευθέως η ξένη κουλτούρα (Κογκίδου,2004,/Γκόβαρης,

2001)

Σύμφωνα με τον Γκότοβο (1984: 111) η πολιτισμική διαφοροποίηση 

οφείλεται στο ότι οι μαθητές των μεινοτικών ομάδων έχουν έντονες 

διαφορές από το πρότυπο που εκλαμβάνεται ως πρότυπο κι αυτό 

συμβαίνει,γιατί προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και 

επιβάλλεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εναρμονιστούν με 

άλλα γλωσσικά κι εκπαιδευτικά πρότυπα. Μάλιστα αρκετοί 

εκπαιδευτικοί τους αντιμετωπίζουν μάλλον με συμβατικό τρόπο κι έχουν 

χαμηλές απαιτήσεις από τους ίδιους ,με αποτέλεσμα σχεδόν άμεσα να 

περιορίζονται και οι ικανότητες τους

Με αυτή την οπτική θέαση των πραγμάτων παρουσιάστηκαν και οι 

στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Ν.2413,17-6- 

1996) ,που παρουσιάζονται παρακάτω :

^ «Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και 

η λειτουργία των μονάδων της πρωτοβάθμιας και της
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, 

κοινωνικές ,πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες.»

«Στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα 

προγράμματα των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων ,τα οποία 

εφαρμόζονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 

πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες».

'λ «Με την υπουργική απόφαση της 7ης Σεπ. 1999 αναφέρεται ότι 

ιδρύονται τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα , 

προκειμένου η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 

μαθητών να γίνει περισσότερο αποτελεσματική και συμμετοχική - 

ενεργητική, ώστε οι μαθητές αυτοί να ενταχθούν ομαλά στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα».

Η διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου παιδείας 

εφαρμόστηκε κυρίως μέσα από τρία μεγάλα προγράμματα ,την 

περίοδο 1997-2000 με στόχο την αρωγή και την υποστήριξη των 

μειονοτικών ομάδων της Δυτικής Θράκης , καθώς και των 

παλιννοστούντων κι αλλοδαπών και πήραν τις εξής μορφές:

-Εκπαίδευση Ελληνοπαίδων εξωτερικού

-Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων

-Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων

-Εκπαίδευση Παλιννοστούντων-αλλοδαπών μαθητών

Παράλληλα κι άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς ,όπως το παιδαγωγικό 

ινστιτούτο, το κέντρο εκπαιδευτικής έρευνας, το εθνικό ίδρυμα 

νεότητας, το κέντρο ελληνικής γλώσσας ,η γενική γραμματεία λαϊκής 

επιμόρφωσης και τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης



εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα με στόχο την άρση των 

εκπαιδευτικών εμποδίων.(Νικολάου ,2005, 180-185)

Αυτή η θέαση αποδεικνύει ότι η ανομοιογένεια των τάξεων και η 

διαφορετική πολιτισμική προέλευση αποτελεί ζήτημα αναστατώσεων 

και εμποδίων της ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας και η αντίληψη 

των εκπαιδευτικών πραγμάτων επικεντρώνεται στα προβλήματα κι όχι 

στις εκπαιδευτικές δυνατότητες και προκλήσεις που διανοίγει η 

πολυπολιτισμική κοινωνία της σύγχρονης εποχής. Ο Perotti (1994)

( στο Κογκίδου: 2004) αναρωτιέται για τις αιτίες που εμπόδισαν 

γενικότερα τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης να αντιληφθούν 

την ανάγκη ενός κοινωνικού κι εκπαιδευτικού πλουραλισμού 

ευρύτερα. Τα συμπεράσματά του καταλήγουν στο ότι ενώ και τις 

προηγούμενες δεκαετίες από το 1970 υπήρχε εγκατάσταση 

μειονοτικών πληθυσμών , όμως, η διόγκωση του φαινομένου 

εμπόδισε την εφαρμογή μίας ανεκτικής στάσης απέναντι στις 

μειονότητες και η πλειονότητα θεωρεί την ετερότητα ως απειλή για τη 

διατήρηση του συστήματος.

Αυτή τη θεώρηση ακολουθεί και η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

πολλών κρατών και ανάμεσα τους και η Ελλάδα ,που περιορίζεται 

στην αντιμετώπιση των κρουσμάτων της διαφορετικότητας και στην 

επιλεκτική καλλιέργεια της ανεκτικότητας κι όχι της ισοτιμίας. Αυτή 

η αντιμετώπιση μετατρέπει τους αλλοεθνείς μαθητές σε αντικείμενα 

ερευνών κι όχι σε υποκείμενα εκπαίδευση ς(Κογκίδου και Τσάκαλος,

1992/Γ κόβαρης,2001).
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Η διαπολιτισμική εκπαίδευση οφείλει να αντιμετωπίζει τους ξένους 

μαθητές όχι με αφομοιωτικές τακτικές ,αλλά με αποδοχή της
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πολιτισμικής τους ταυτότητας και της προβολής του πολιτισμού τους 

ως διαφορετικού κι ισότιμου κι όχι ελλειμματικού σε σχέση με αυτό 

της κυρίαρχης πολιτισμικής ταυτότητας.

Στη σημερινή εποχή ,όμως, κάθε άτομο ανήκει σε πολλαπλές 

κοινωνικές ,εθνικές και πολιτισμικές ταυτότητες ,γεγονός που 

διαμορφώνει και διεθνοποιημένες συνθήκες ζωής. Άρα η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν μπορεί να περιοριστεί σε 

περιστασιακά μέτρα ,αλλά να τα αντιμετωπίζει ολιστικά, 

ενσωματώνοντας τα αρμονικά στην όλη λειτουργία της .

2.5. Μουσεία και κοινωνικός αποκλεισμός

Στο τέλος του 19ου αιώνα τα εθνικά μουσεία καλούνταν να 

εκλογικεύσουν τις πολιτικοκοινωνικές αντιθέσεις και αν προβάλλουν 

στη βιομηχανική εποχή που ανέτειλε την ανάγκη της πολιτισμικής 

συνοχής και της διατήρησης της ταυτότητας μέσα από τον τονισμό 

των στοιχείων που διαφοροποιούν τον ένα πολιτισμό από τον άλλο 

κατά τα πολιτισμικά πρότυπα του ρομαντισμού και των εθνικών 

κρατών.

Οι έρευνες μάλιστα έχουν καταδείξει το φαινόμενο ακόμα και των 

μουσείων φυσικής ιστορίας που, ενώ προσπάθησαν να 

παρουσιάσουν το παρελθόν ως μία ιστορική και φυσική κατάσταση 

ουδέτερη τελικά στην πραγματικότητα επικοινωνούσαν με μία 

αποκλειστική κοινωνική τάξη κι απέκλειαν την πλειονότητα των 

πολιτών. Στο τέλος του 20 ου και στον 210 αιώνα η μουσειακή 

πρόκληση συνίσταται στη δημιουργία ανοιχτών κοινωνιών κι 

ανάπτυξης διαπολιτισμικών ιδανικών που μόνο μέσα από ένα ανοιχτό 

διαπολιτισμικό διάλογο ατόμων και λαών μπορεί να
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επιτευχθεί.(Καπροδίνη-Δημητριάδη ,1995 στο Ατζουλάτου -Ρετσίλα: 

307-316)

Ενώ συνήθως τα στοιχεία εθνικής κληρονομιάς και κυρίως τα μουσεία 

στρέφονται στην κατανόηση του γηγενούς πολιτισμού και 

επικεντρώνονται στα στοιχεία που διαφοροποιούν τον ένα πολιτισμό 

από τον άλλον και τη μία εθνότητα από την άλλη ,σήμερα καλούνται 

να στοχεύσουν στην αντίθετη έννοια, στην ανάπτυξη δηλαδή της 

έννοιας του άλλου ,στην αποδοχή του διαφορετικού ,στην 

ενσωμάτωση των ποικίλων και γόνιμιον διαπολιτισμικών επαφών.

Σύμφωνα με την άποψη του Matarasso η πολιτιστική κληρονομιά δεν 

έχει ουδέτερο χαρακτήρα, αλλά είναι ο τρόπος ερμηνείας από τους 

ανθρώπους στο πώς εξηγούν τα γεγονότα του παρελθόντος και πως 

ορίζουν την ατομικότητά τους.(Μαί3Γ338θ , 2006).Ο ίδιος διακηρύσσει 

ότι. ..«όπως ο Bourdieu έχει αποδείξει, κάποιος μπορεί να 

καταναλώνει πολιτιστικά αγαθά, αλλά δεν μπορεί να κατακτήσει μία 

εθνική κληρονομιά αυτόνομη ,αφού αυτή είναι μία, σταθερή και του 

αποδίδεται από τη γέννησή του ».

Με αφορμή αυτή τη θέση εγείρονται δύο θέματα που αφορούν την 

έννοια της εθνικής κληρονομιάς:

• Η έννοιας της εθνικής κληρονομιάς, ως των ουδέτερων υπολοίπων 

του παρελθόντος που έχουν διαχρονική και παγκόσμια ισχύ και 

μπορούν να μεταφερθούν σε κάθε κοινωνία μέσα από 

επικοινωνιακές διαδικασίες και μέσα από μία μονόδρομη 

αφηγηματική πορεία

• Ο ανοιχτός διάλογος της εθνικής κληρονομιάς που θεωρεί την ίδια 

ως ένα σύνολο από υλικά ή άυλα αντικείμενα ,που όχι μόνο πρέπει
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να διατηρηθούν και να γίνουν γνωστά ,αλλά να επαναδομηθούν 

και να αναδιανεμηθούν ,με στόχο να γίνουν κοινό κτήμα των 

κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Και οι δύο αυτές θέσεις είναι κατανοητές και είναι αποδεκτές 

ευρύτερα ,όμως , θέτουν εμπόδια και μειώνουν την 

προσβασιμότητα των ευρύτερων κοινωνικών ομάδων στα μουσεία 

,αφού τα άτομα σύμφωνα με αυτές είτε πρέπει να διαθέτουν μία 

σαφή κοινωνική κι εθνική ταυτότητα ή να διαθέτουν ένα 

ικανοποιητικό βαθμό γνώσεων κι εγκύκλιας παιδείας, άρα έτσι 

έμμεσα διαμορφώνουν την έννοια του κοινωνικού 

αποκλεισμού.(Βοάο, 2007)

Πιστεύεται σήμερα ότι τα μουσεία μπορούν να συμβάλλουν 

δυναμικά στον διαπολιτισμικό διάλογο ,ωστόσο υπάρχουν 

διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους τα άτομα αποδέχονται το 

μουσειακό ρόλο. Θεωρείται, λοιπόν, ότι το μουσείο επιβάλλεται να 

ενθαρρύνει την αναγνώριση της κουλτούρας «του άλλου» με τη 

διαφορά ότι προσεγγίζει μόνο τις κυρίαρχες αυτόχθονες ομάδες 

και προβάλλονται οι διαφορές που θεωρούνται αποδεκτές 

,κοινωνικά λυσιτελείς και περιορισμένες ,ένα είδος τοπικού 

φολκλορικού στοιχείου. Η ύπαρξη αυτών των στοιχείων 

συλλειτουργεί με την ύπαρξη ενός νέου τύπου πολίτη ,πιο συχνά 

αστικής προέλευσης που αποδέχεται αυτά τα πολιτιστικά προϊόντα 

κι είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες ,ενώ οι ομάδες των μεταναστών 

μένουν αδιάφορες σε αυτά τα πολιτιστικά προϊόντα ,αφού δεν 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.



Διαττολιτισμικό μουσειακό πρόγραμμα στο μουσείο^ ΤσαΆαπάτσ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Π.Τ.Π.Ε. 2010 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ακόμη η αποσπασματικότητα ή η ύπαρξη αυτών των 

προγραμμάτων για μικρό χρονικό διάστημα ,αφού θεωρούνται 

απαραίτητο συμπλήρωμα κάποιας γιορτής ή ενός φεστιβάλ μειώνει 

τις πιθανότητες πρόσβασης σε αυτά των μειονοτικών ομάδων.

Στον αντίποδα όμως αυτών των κριτικών θέσεων μπορεί να 

παρατεθεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον των συλλογών ,των ερευνών 

και των δραστηριοτήτων γύρω από το θέμα της ετερογένειας ,της 

αποικιοκρατίας ,της μετανάστευσης ,ενώ υπάρχουν μουσειακοί 

χώροι που εξειδικεύονται σε θέματα διαφορετικότητας.

(Bodo,2007)

Η κριτική πάνω σε αυτά τα προγράμματα , που αφορούν τους 

μουσειακούς χώρους , μπορεί να σκιαγραφηθεί στα εξής ζητήματα:

S Τα μουσεία εξακολουθούν στην πλειονότητα τους να

αντιμετωπίζουν τα θέματά τους ως στατικά κι ως δείγματα της 

πατροπαράδοτης κληρονομιάς που πρέπει να αποδοθεί 

αλώβητη στην επερχόμενη γενιά 

S Τοποθετούν την κουλτούρα της πλειοψηφίας και της

μειοψηφίας σε ξεχωριστό πλαίσιο αναφοράς ή θεωρούν ότι η 

κουλτούρα των μειονοτήτων έχει ενοποιημένο, απαράλλακτο 

και εξωτικό χαρακτήρα ,ενώ είναι σαφές ότι η παράδοση των 

λαών χαρακτηρίζεται από τη διαφορετικότητα και την ευελιξία 

δράσης^εηάεΐΐ, 2004)

S Μπορεί να θεωρούν τη διαφορετικότητα ως μία έννοια 

αποδεκτή ,αλλά δεν παρουσιάζουν τους περιορισμούς και τα 

προβλήματα που δυναμιτίζουν την ομαλή συμβίωση ανθρώπων 

και λαών και δεν προωθούν την αλλαγή της νοοτροπίας
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S Αντιμετωπίζουν το διαπολιτισμικό διάλογο ως επιδιωκόμενο 

στόχο και δεν τον θεωρούν καθημερινή κοινωνική 

πρακτική.(Bloomfield and Bianchini, 2004)

Για την άρση αυτών των ζητημάτων είναι θεμιτή η βελτίωση της 

λειτουργίας των μουσείων και των πρακτικών προσέγγισης του 

κοινού τους .Ο J. Clifford αντιμετωπίζει τα μουσεία ως «ζώνες 

επαφών», όπου εγκαινιάζονται νέες μέθοδοι ερμηνείας ,που 

προωθούν την πρόσβαση, τη συμμετοχή, την ολιστική καταγραφή 

των γεγονότων της ιστορίας και του παρόντος. Σε αυτούς τους 

χώρους είναι σαφές ότι θα προβάλλεται η διαφορετικότητα ως 

δράση και στάση ζωής κι όχι ως μία προσπάθεια 

ομοιομορφοποίησης ή τοποθέτησης των ατόμων σε διαφορετικούς 

κοινωνικούς κατακερματισμούς (J. Clifford, 1999)

Επίσης ,ένας σχετικά μικρός αριθμός μουσείων εξειδικεύονται στο 

να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις και να προωθήσουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Τέτοια μουσεία είναι: το Ιαπωνο- 

αμερικανικό εθνικό μουσείο, το μουσείο της ανεκτικότητας των 

ΗΠΑ, το Καναδικό μουσείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ,το 

μουσείο της Άννα Φράνκ στην Ολλανδία κ. λ .π. Ακόμα όμως κι 

αυτές οι ελπιδοφόρες προσπάθειες δεν έχουν αποκτήσει παγκόσμιο 

χαρακτήρα κι επιβάλλεται να αποτελόσουν σημεία αναφοράς για 

το σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο.(Sandell, 2007 :2)

Με αυτούς τις σκέψεις προτείνονται κάποιες αλλαγές στα 

μουσειακά προγράμματα ,που θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες των μουσειακών χώρων:



> Χρειάζεται να γίνει κοινά αποδεκτό ότι ο διαπολιτισμικός 

διάλογος στηρίζεται σε μία αμφίπλευρη κι ισότιμη 

επικοινωνιακή διαδικασία ,με στόχο την άρση των εμποδίων 

πρόσβασης των μειονοτικών ομάδων

> Επιβάλλεται να αντιμετωπίζεται η εθνική παράδοση όχι ως 

κάτι στατικό ,αλλά ως μία δυναμική έννοια που μπορεί και 

πρέπει να ενσωματώνει άλλες σύγχρονες έννοιες κι 

αντιλήψεις

> Θεμιτό είναι να προβάλλονται οι διαπολιτισμικές έννοιες όχι 

περιοδικά και με αφορμή κάποιο άλλο γεγονός ,αλλά να 

αποτελούν κοινό άξονα μουσείου και κοινωνίας και κοινό 

πλαίσιο αναφοράς.

> Πρέπει να υπάρχει εκτεταμένη και διαρκής συνεργασία με 

άλλους πολιτιστικούς χώρους ή με κυβερνητικούς φορείς.

> Η προβολή των θεμάτων των εκθέσεων πρέπει να 

διανθίζεται και από θέματα που αποφεύγονται να 

προβάλλονται ιδιαίτερα

Κυρίως επιβάλλεται τα μουσειακά προγράμματα να μη στοχεύουν 

στη διαπολιτισμικότητα ,αλλά να την τοποθετούν ως στάση ζωής 

και να αποτελούν οι μουσειακοί χώροι τόποι ελεύθερης έκφρασης 

και προβολής των ιδεολογημάτων και των αντιλήψεων κάθε 

κοινωνικής ομάδας.

ΔιατιοΑιτισμικό μουσειακό πρόγραμμα στο μουσείο Τσαλαπάτα
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2.6. Διαπολιτισμικά μουσειακά προγράμματα

Τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που 

προαναφέρθηκαν εκτός από το σχολείο εξυπηρετούν κι άλλοι
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τυπικοί κι άτυποι φορείς εκπαίδευσης ,όπως το μουσείο .Από την 

άλλη πλευρά το ίδιο το μουσείο είναι φορέας μίας ιδεολογίας και 

έχει διφυή υπόσταση, αφού από τη μία είναι ένα συμβολικό 

πολιτισμικό προϊόν ,αλλά από την άλλη εξυπηρετεί ποικίλα 

πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.(Αντζουλάτου -Ρετσίλα, 

2005).

Το μουσείο με την ανοιχτή επικοινωνιακή του πολιτική 

απευθύνεται και σε ομάδες, που δεν έχουν εύκολα πρόσβαση σε 

εκπαιδευτικά και πολιτισμικά αγαθά. Μπορεί έτσι να απευθύνεται 

σε «άτομα με ειδικές ανάγκες» π.χ. παραπληγικοί, τετραπληγικοί, 

τυφλοί, κωφοί, άτομα με κινητικές αναπηρίες ,προβλήματα 

επικοινωνίας, αυτιστικά άτομα κ.λ.π.

Το μουσείο απευθύνεται και σε «εμποδιζόμενα άτομα» 

περιλαμβάνει άτομα με ειδικές ανάγκες, εγκύους, υπερήλικες κ.λπ. 

και γενικώς εκείνα τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην 

αυτόνομη διαβίωση και διακίνηση, εξαιτίας ενός εσφαλμένου ή 

και παρωχημένου σχεδιασμού κτηρίων, μέσων μαζικής μεταφοράς, 

εργονομίας εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης κοινωφελών χώρων 

(Πολυχρονίου, 2004).

Επιπλέον, το μουσείο ανοίγει τις πύλες του και σ'αποκλίνοντες 

δηλαδή σε νεαρά άτομα που παρουσιάζουν βασικές ελλείψεις στις 

δυνατότητες επικοινωνίας, εξαιτίας ψυχολογικών ή κοινωνικών 

λόγων π.χ. ψυχοκινητικά προβλήματα, πνευματική ή και σωματική 

αναπηρία, οικογενειακή και πολιτιστική προέλευση, όπως 

παλιννοστούντες, πρόσφυγες, απόδημοι, τσιγγάνοι, παιδιά 

ιδρυμάτων κ.λπ. (Πολυχρονίου, 2004)
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Επομένως, ίο μουσείο σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία καλείται 

να επαναδιαπραγματευτεί το ρόλο του και να ενθαρρύνει τον 

κοινωνικό διάλογο με τις διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, 

προβάλλοντας τη διαφορετικότητα κι ενθαρρύνοντας 

διαπολιτισμική έκφραση.

Για να υλοποιηθούν τέτοιου είδους προγράμματα επιβάλλεται μία 

χωροχρονική βελτίωση των υποδομών και των λειτουργιών του 

μουσείου, το οποίο καλείται να ενσωματώσει ποικίλα θέματα 

αναφοράς. Ακόμα προβάλλεται η ανάγκη της ύπαρξης ενός κοινού 

δικτύου των ευρωπαϊκών μουσείων ,που θα προβάλλουν κοινά 

προγράμματα και τα στηρίζονται στη συνεργασία ανθρώπων και 

λαών.(Καπροδίνη-Δημητριάδη: 1995).

Παραδείγματα αυτών των λειτουργιών είναι η επικέντρωση του 

ενδιαφέροντος σε θέματα ,όπως οι σχέσεις των δύο φύλων ,οι 

περιβαλλοντικές σχέσεις ,οι επαφές των ανθρώπινων κοινωνιών, η 

προβολή θεματικών εκθέσεων που προβάλλουν τη συνεργασία, 

όπως η έκθεση Parlez -moi d’Alger 8 nov2003-15mars 2004 που 

αναφερόταν στις σχέσεις Μασσαλίας κι Αλγερίας ή το μουσειακό 

πρόγραμμα προώθησης του λαδιού και της ελιάς τόσο ως 

συμβόλων παγκοσμίων , όσο κι ως συμβόλων διατροφικών 

εγνωσμένων διεθνώς, το άνοιγμα σε όλα τα δυνητικά κοινά του 

μουσείου και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους , με 

εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης, διαπολιτισμικής μουσικής, με 

χώρους κατάλληλα προσαρμοσμένους για άτομα με ειδικές 

ανάγκες, με ανάπτυξη της μουσειακής σκέψης που θα στηρίζεται 

στη συμμετοχή κι όχι στην παθητική παρατήρηση.(Αντζουλάτου- 

Ρετσίλα ,2005/Καπροδίνη-Δημητριάδη, 1995)
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Διαπολιτισμικό μουσειακό πρόγραμμα στο μουσείο ΤσαΑαπάτα

Τέτοια διαπολιτισμικά προγράμματα θα προέρχονται από ένα 

μουσείο που θα έχει ανοιχτή κοινωνική πολιτική και θα είναι 

ανοιχτό στην πολυμορφία και στην πολυτροπικότητα της τέχνης 

και θα προβάλλουν ανοιχτό κάλεσμα στον πολιτισμό των άλλων 

,όπως η πρόταση του νέου μουσείου Ευρωπαϊκών πολιτισμών στο 

Βερολίνο με την περιοδική έκθεση που έλαβε χώρα από τις 11/7- 

26/10/22003 με θέμα τις ιστορίες μετανάστευσης στο Βερολίνο. Η 

έκθεση αυτή εντάχθηκε στο ευρύτερο διαπολιτισμικό πρόγραμμα 

«Μετανάστευση, εργασία και ταυτότητα», στο οποίο 

συμμετείχαν μουσεία από 6 χώρες (Αντζουλάτου-Ρετσίλα, 2005). /

Στο Ipswish Museum ,στην έκθεση για τη Yoruba,oi επισκέπτες 

μπορούσαν να ακούσουν ένα Νιγηριανό να περιγράφει τη χώρα 

του και να παρουσιάζει ένα παραδοσιακό χορό της περιοχής. Στ^ 

Geffrye Museum του Λονδίνου οι συλλογές και τα εκθέματα 

δείχνουν πως οι δεσμοί με την Ασία, την Αφρική και την 

Καραϊβική άσκησαν γόνιμη επίδραση στη Βρετανία και έτσι 

τονίζεται η προσφορά των αλλοεθνών στην χώρα. Στο Βρετανικό 

μουσείο διοργανώνονται ημέρες χωρών, όπως π.χ. εορτασμός 

Τουρκικής ημέρας, που συνοδεύονται και με ποικίλες 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες. (Μήλιου,2003)-------Υ)0 Op^y^GL·

Στην Ελλάδα, αν κι όχι σε τόσο μεγάλη έκταση κι οργάνωση, 

τέτοια προγράμματα αναπτύχθηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1980 

από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής τέχνης ,με θέματα γύρω από τη 

λαϊκή παράδοση σε ομάδες νέων από πολυπολιτισμικές κοινωνίες 

των ΗΠΑ και της Αυστραλίας ,με στόχο την ανάπτυξη της 

πολιτιστικής έκφρασης του άλλου .Σε αυτή την περίπτωση 

αναμίχθηκαν οι τοπικοί μύθοι για τους Αβορίγινες της Αυστραλίας
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με την ελληνική παράδοση και δραματοποιήθηκαν θεατρικά 

δρώμενα ,που βασίστηκαν στον αυτοσχεδιασμό.

ΔιακσΆιτισμικό μουσειακό κρσγραμμα στο μουσείο Τσαλαπάτα

Το μουσείο αυτό ακόμα το 1999 πραγματοποίησε εργαστήρια 

δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά κι εφήβους ,από 

μειονοτικές ομάδες ,με σκοπό την ανάπτυξη των μορφωτικών τους 

αναγκών. Για την επεξεργασία αυτών των θεμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν τέχνες που είναι οικείες στο ευρύ κοινό(π.χ. {
θέατρο, παραδοσιακή μουσική ,υφαντική κ.ά),ώστε να καλυφθού 

μέσω της ανάπτυξης της φαντασίας τα γνωστικά κενά και να 

βελτιωθεί η αυτό-εικόνα των παιδιών και να προβληθεί η έννοια 

της συνεργασίας και της ομαδικότητας.(Αντζουλάτου-Ρετσίλα, 

2005)

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ευαισθητοποίηση των μουσείων 

για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ,όπως το Μουσείο Αφής στο 

Φάρο Τυφλών, με σκοπό να είναι δυνατή η πρόσβαση των τυφλών 

στα καλλιτεχνικά έργα ή το Μουσείο Μπράιγ και το Μουσείο 

Rodin στο Παρίσι .Σημαντική κρίνεται η δράση του Κέντρου 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων(ΚΕΠ) του υπουργείου πολιτισμού, 

που ασχολείται από το 1990 με εκπαιδευτικά προγράμματα για 

άτομα με ειδικές ανάγκες, το οποίο διαθέτει ειδικό εποπτικό υλικό 

αφής για τυφλά και κωφά παιδιά και οργανώνει εκπαιδευτικά 

προγράμματα για ειδικά σχολεία στο Βράχο της Ακρόπολης και 

άλλου, ενώ παράλληλα το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

διοργανώνει κι εκπαιδευτικά προγράμματα για κωφούς. Ανάλογα 

τέτοια προγράμματα διοργανώνουν και το Μουσείο Μπενάκη και 

το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Εβραϊκό, το Μουσείο 

Συναισθημάτων, καθώς και το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.
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Στο εξωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη εξοικείωση με το ζήτημα αυτό 

και τα μουσεία του εξωτερικού έχουν εξειδικευμένα προγράμματα 

για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως το πρόγραμμα 

«Μαθαίνοντας με όλες μου τις αισθήσεις», στο Μουσείο 

Προϊστορίας της Φρανκφούρτης, όπου οι μαθητές χρειάζεται να 

χρησιμοποιούν όχι μόνο τα μάτια, αλλά και τις άλλες αισθήσεις, 

για να αντιληφθούν το πρόγραμμα. Στο Μουσείο της Βοστόνης για 

παιδιά διοργανώνονται προγράμματα, που ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή και τα πάντα είναι στην ευχέρεια των επισκεπτών, ενώ 

στο σπίτι του Παππού και της Γιαγιάς μπορούν να υποδυθούν 

ρόλους και να χρησιμοποιήσουν την αφή, το σώμα ή το λόγο, για 

να αναπαραστήσουν μία παλιότερη εποχή.

Ανάλογα τέτοια προγράμματα συμβαίνουν και στο Εθνικό παλάτι 

Queluz στην Ισπανία, που εξειδικεύεται στην τέχνη και την 

κεραμική και απευθύνεται και σε άτομα με εγκεφαλικές βλάβες 

και αναπηρίες. Ενδιαφέρουσα, επίσης, είναι και η πρωτοβουλία 

του Βρετανικού Μουσείου για άτομα με νοητική στέρηση και 

δυσκολίες στην επικοινωνία και στο συναίσθημα με το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Big Foot, που πραγματοποιήθηκε στις 

ελληνικές αίθουσες του Μουσείου, ενώ στο τέλος του 

προγράμματος οι μαθητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και 

γευμάτισαν ελληνικά. (Ρέντα, 2003)

Στην Ελλάδα μουσεία που διοργανώνουν προγράμματα για άτομα 

με ειδικές ανάγκες είναι το Βυζαντινό μουσείο,το Μουσείο 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας,το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο,η 

Εθνική Πινακοθήκη, το Ααογραφικό Μουσείο,το Μουσείο 

Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη κ. ά
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Πρακτικά θέματα που έχουν σημασία στην επιτυχία μιας 

επίσκεψης είναι (Πλατή, 2004):

• η έγκαιρη συνεννόηση με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

τού μουσείου,

• η επίσκεψη του χώρου από τους συνοδούς προκειμένου να 

γνωρίζουν το χώρο,

• ο μικρός αριθμός των παιδιών,

• η σωστή προετοιμασία των παιδιών στο σχολείο σε συνεργασία με 

το μουσείο.

Για να μπορεί να αξιοποιείται παιδαγωγικά και διδακτικά μια 

προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα μουσείο, είναι 

απαραίτητο να προηγούνται διδακτικές δραστηριότητες στο σχολείο 

με στόχο την προετοιμασία των μαθητών για τη δημιουργική 

προσέγγιση του υλικού των μουσείων. Η παραγωγή ιστορικής γνώσης 

είτε με τη μορφή σύνθεσης δοκιμίου είτε προφορικής ανακοίνωσης 

είτε με παραγωγή ιστορικού υλικού π.χ. πίνακες δεδομένων, 

διαγράμματα, χάρτες, σχέδια, εκθέσεις κ.λπ. εντάσσεται στους 

διδακτικούς στόχους μιας τέτοιας μαθησιακής διαδικασίας.

Κατά την προετοιμασία των μαθητών και την επιτόπια εκπαιδευτική 

επίσκεψη στο μουσείο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πηγές, κείμενα, 

εικόνες, χάρτες, φωτογραφίες, ήχοι, βιντεοκασέτες, slides και 

οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι δυνατόν να προσφέρει γνωριμία με το 

χώρο. Οι παραπάνω δραστηριότητες αποβαίνουν ακόμη πιο 

ουσιαστικές με την επιλογή και τη μελέτη από την πλευρά των 

μαθητών ορισμένου αριθμού εκθεμάτων των μουσείων, τα οποία θα 

παρατηρήσουν, θα αναλύσουν και θα ερμηνεύσουν ενταγμένα σε ένα 

ενιαίο οργανικό σύνολο (Λεοντσίνης,2002:109-114.).
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3° κεφάλαιο :Το μουσείο Τσαλαπάτα

3.1. Η ιστορία της δημιουργίας του μουσείου Τσαλαπάτα:

Το μουσείο του Τσαλαπάτα βρίσκεται στο χώρο ,όπου υπήρχε το 

εργοστάσιο Κεραμοποιίας της οικογένειας Τσαλαπάτα ,που 

λειτουργούσε από το 1925 ως το 1975,χρονιά που έπαυσε τη 

λειτουργία του για οικονομικούς λόγους .Το εργοστάσιο 

θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για την ιστορία και την οικονομία 

της περιοχής ,για αυτό το λόγο η δημοτική αρχή έκρινε πως το 

βιομηχανικό αυτό συγκρότημα αξίζει να επιλεγεί ως επίκεντρο των 

παρεμβάσεων αναβάθμισης της συνοικίας των Παλαιών μέσω της 

κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN. Το 1995 το εργοστάσιο 

αγοράστηκε από το Δήμο Βόλου και δημιουργήθηκε ο πολυχώρος 

Τσαλαπάτα ,ένας πολυμορφικός πολιτιστικός χώρος ,ο οποίος 

εκτός από το μουσείο εμπεριέχει καταστήματα, σχολές χορού, 

χώρους αναψυχής και εκθέσεων κ.λ.π. Το μουσείο βρίσκεται κάτω 

από την οικονομική υποστήριξη της τράπεζας Πειραιώς ,η οποία 

αναλαμβάνει και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες σε 

ιστορικούς και ευρύτερα πολιτιστικούς χώρους στην Ελλάδα (π.χ.
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μουσείο της ελιάς στη Μυτιλήνη, μουσείο μαρμαροτεχνίας, 

μουσείο μετάξης ,υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης κ .λ. π.)

3.2. Παρουσίαση του μουσείου:

Η πρόσβαση στο μουσείο γίνεται από την πλευρά του νέου 

δρόμου , ενώ από την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατή η πρόσβαση 

,αν και θεωρώ πως μία αμφίπλευρη πρόσβαση θα ήταν 

προτιμότερη. Το μουσείο λειτουργεί καθημερινά (εκτός της 

Τρίτης) από τις 10 π .μ. ως τις 5 μ. μ. και για οργανωμένες ή για 

ομαδικές επισκέψεις απαιτείται η προσυνεννόηση με το Μουσείο.

Η είσοδος για τα άτομα με αναπηρίες είναι ελεύθερη και η γενική 

είσοδος είναι 3 ευρώ και τα μαθητικά και φοιτητικά εισιτήρια είναι

1.5 ευρώ. Επιπλέον υπάρχουν ειδικές ράμπες για τα άτομα με 

κινητικά προβλήματα ,γεγονός που διευκολύνει τις μετακινήσεις 

τους στο χώρο. Σημαντική έλλειψη ,κατά την προσωπική μου 

άποψη, είναι η απουσία οργανωμένης ξενάγησης στο χώρο , 

παρόλο που υπάρχει ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό (ειδικοί 

μουσειοπαιδαγωγοί).Σε ερώτηση μου για τους λόγους αυτής της 

έλλειψης το προσωπικό απάντησε ότι η ξενάγηση γίνεται μόνο στις 

οργανωμένες προσυνεννοημένες επισκέψεις στο χώρο κι εφόσον 

αυτό ζητηθεί.

Ως βοηθοί, λοιπόν ,στην επίσκεψη στον χώρο ήταν οι χάρτες των 

διαδρομών στους χώρους του εργοστασίου, καθώς και οι 

προτεινόμενες διαδρομές από το ίδιο το μουσείο. Επιπλέον σε κάθε 

μουσειακό πρόθεμα υπάρχει και μακέτα μικρογραφίας ,καθώς και 

άφθονο φωτογραφικό υλικό της εποχής λειτουργίας του 

εργοστασίου.
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Ακόμα το μουσείο Τσαλαπάτα που κινείται στους χώρους του 

κυρίως εργοστασίου περιέχει τους χώρους των νέων και των 

παλιών τριβείων, το λεβητοστάσιο ,την αίθουσα παραγωγής και 

την κάμινο Χόφμαν, τους χώρους των ξηραντηρίων και τους 

χώρους της αποθήκευσης των υλικών ,καθώς και το υλικό 

παραγωγής που κατασκευαζόταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

εκείνης της εποχής (κεραμικά και τούβλα ).

Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα της αναπαράστασης της λειτουργίας 

των μηχανών του εργοστασίου από τους ίδιους τους επισκέπτες, 

ενώ σε πολλούς χώρους των αιθουσών του μουσείου εμφανίζονται 

οι συνεντεύξεις των εργατών και γενικότερα των ατόμων που 

εργάστηκαν στο χώρο Τσαλαπάτα. Διαφαίνεται από όλα αυτά ότι η 

πρόθεση του μουσείου είναι να εντάξει στο χώρο της οικονομικής 

ανάπτυξης το ανθρώπινο στοιχείο και το δυναμισμό του και να 

αναπαραστήσει με πειστικά στοιχεία την εργασία μίας εποχής, που 

σημάδεψε την ιστορία του Βόλου αλλά και όλης της Ελλάδας.

Επιπλέον είναι φανερή και η επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης 

που επηρέασε φυσικά και τους ρυθμούς παραγωγής και τον αριθμό 

των εργατών που απασχολούνταν στην επιχείρηση ,όπως θα 

παρουσιαστεί παρακάτω στην παράθεση των πληροφοριακών 

στοιχείων της λειτουργίας του εργοστασίου. Όπως ήταν εύλογο ο 

αριθμός των εργατών μετά την ημιαυτοματοποίηση του χώρου 

μειώθηκε, ωστόσο αυξήθηκε ο ρυθμός παραγωγής και βελτιώθηκε 

η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ,καθώς και οι συνθήκες 

εργασίας των εργατών ,που δεν ήταν πλέον υποχρεωμένοι να 

εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες.
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Επιπρόσθετα μέσα από τις συνεντεύξεις παρουσιάστηκε και το 

συνδικαλιστικό κίνημα του εργοστασίου ,οι προσπάθειες τους για 

αύξηση του μισθού και για περιορισμό του ωραρίου λειτουργίας 

του εργοστασίου και οι σχέσεις των εργατών και των εργοδοτών, 

που συχνά ήταν τεταμένες ,αλλά και οι ευχάριστες στιγμές της 

ζωής τους ,όπως οι γάμοι και οι φιλικές σχέσεις των εργατών 

μεταξύ τους.

Ο χώρος διαθέτει ακόμα και αίθουσα διαλέξεων και σεμιναρίων, 

χώρο αναψυχής και αναμνηστικών του μουσείου, ενώ το ίδιο το 

μουσείο έχει και το δικό του σήμα ,που είναι εμπνευσμένο από τις 

καμινάδες του εργοστασίου ,που κοσμεί τόσο τις στολές του 

προσωπικού, όσο και τα διαφημιστικά έντυπα, το χώρο και τα 

αναμνηστικά, γεγονός που δείχνει και το δυναμισμό του μουσείου 

και τη διάθεσή του να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς στα 

μουσειακά ζητήματα.

3.3. Κριτική του μουσείου:

Το μουσείο ανήκει στη μοντέρνα θεώρηση της μουσειακής 

εκπαιδευτικής πολιτικής που στοχεύει όχι στη συσσώρευση των 

μουσειακών εκθεμάτων κατά χρονολογική σειρά ,όπως στην 

παραδοσιακή ,αλλά στις διασυνδέσεις ενός σύνθετου κι αρκετά 

κοντινού παρελθόντος και την ερμηνεία τους στο παρόν. Τα 

εκθέματα του μουσείου βρίσκονται στο φυσικό τους χώρο ,στο 

χώρο δηλαδή της λειτουργίας του εργοστασίου ,προσφέροντας σε 

μας ,τους σημερινούς επισκέπτες πολύτιμες πληροφορίες για την 

οικονομία ,τις πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις των ατόμων που 

εργάστηκαν σε αυτόν τον χώρο, όσο και γνώσεις για τη
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βιομηχανική και οικονομική ζωή της Ελλάδας από την εποχή του 

μεσοπολέμου σχεδόν ως σήμερα.

Το εργοστάσιο Τσαλαπάτα, λοιπόν, μας προσφέρει μία πολύτιμη 

γνώση για την τεχνολογική ,εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη 

της Ελλάδας του μεσοπολέμου, αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας 

βρισκόταν σε πορεία ανάπτυξης εκείνη την εποχή, αφού το 

εργοστάσιο διαρκώς εκσυγχρονιζόταν με νέες πιο αποδοτικές 

μηχανές και αύξανε τις εμπορικές του δραστηριότητες εντός κι 

εκτός της Ελλάδας.

Ο χώρος περιέχει, επίσης, τόσο πρωτότυπα κεραμικά εκθέματα 

που παρήγαγε το εργοστάσιο ,όσο και πιστές αναπαραστάσεις από 

σύγχρονους κεραμοποιούς των προϊόντων του εργοστασίου, για να 

έχουν οι επισκέπτες μία εικόνα οπτική και αφής με τα οικοδομικά 

υλικά .Επίσης, το εργοστάσιο είχε μία διαρκή λειτουργία που 

διακόπηκε τρεις φορές ,σε έκτακτες ιστορικές και κοινωνικές 

περιστάσεις(δηλ. κατά τη διάρκεια του β' παγκοσμίου πολέμου, το 

1955 λόγω του σεισμού ,και τη δεκαετία του 1960 για τεχνικούς 

λόγους), ενώ ήταν δυναμικό και το συνδικαλιστικό κίνημα των 

εργατών ,που επιδίωκε βελτιώσεις στην εργασία τους και 

κοινωνικές κατακτήσεις.

Ενδιαφέρον έχουν και οι μηχανές του εργοστασίου και ο τόπος 

καταγωγής τους -οι ίδιες μηχανές HOFFMANN 

χρησιμοποιήθηκαν από τους Γερμανούς στα κρεματόρια του β' 

παγκοσμίου πολέμου, άρα η τεχνολογία μπορεί εκτός από ειρηνική 

χρήση να εξυπηρετήσει και υποχθόνιους πολεμικούς στόχους, 

όπως η εξόντωση των μειονοτήτων στη ναζιστική Γερμανία.
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Ακόμα οι μεγάλοι και λειτουργικοί χώροι του εργοστασίου ,οι 

χώροι των ξηραντηρίων και οι διαρκείς συνεντεύξεις των ατόμων 

που εργάστηκαν στο χώρο παρουσιάζουν τη σύνδεση του 

εργασιακού και του κοινωνικού στοιχείου και ανασυνθέτουν μία 

κοντινή σε μας εποχή.

Το ίδιο το μουσείο καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες μίας 

ανοιχτής εκπαιδευτικής του πολιτικής ,αφού είναι διαρκή τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου, η συνεργασία του με τα 

σχολεία ,η χρησιμοποίηση του ειδικού χώρου για σεμινάρια και 

άλλες εκθέσεις κ .λ .π.

Ακόμα το προσωπικό του μουσείου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση 

συνεργασίας με τα άτομα που συνδέθηκαν με το εργοστάσιο με 

οποιαδήποτε εργασιακή μορφή, για να εμπλουτίσει το αρχείο και 

να ανανεώνει διαρκώς το υλικό του, που στηρίζεται όχι στην απλή 

παράθεση των εκθεμάτων αλλά στην κριτική επεξεργασία τους 

από τα άτομα που έζησαν τα γεγονότα ,αλλά και από τους 

επισκέπτες. Το μουσείο έχει ανοιχτή εκπαιδευτική πολιτική ,το 

δικό του σήμα και συνεργάζεται με ποικίλους μορφωτικούς και 

αναπτυξιακούς φορείς, όπως η ΔΕΜΕΚΑΒ, η ΑΝΕΜ, η Νομαρχία 

Βόλου κ.λπ.

Από τα προηγούμενα ,θεωρώ ότι η ανοιχτή πολιτική του μουσείου 

προσφέρει πολύτιμες διασυνδέσεις του παρόντος και του 

παρελθόντος και συμβάλλει στην ανάπτυξη της βιωματικής 

μουσειακής εκπαίδευσης ,αφού συχνά στο χώρο του μουσείου 

διεξάγονται εκπαιδευτικά προγράμματα (ακολουθούν 

παραδείγματά τους).Θεωρώ ,όμως, πως το μουσείο θα μπορούσε
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να αποδώσει τα μέγιστα ,αν εξακολουθούσε να διατηρεί και να 

επεκτείνει το άνοιγμά του προς το κοινό ,με την παράλληλη 

λειτουργία μεταμοντέρνων διαδραστικών εκθέσεων και 

παρουσιάσεων, οι οποίες θα του προσέδιδαν ένα πιο δυναμικό 

χαρακτήρα και θα τοποθετούσαν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και 

τα ενδιαφέροντά του ,στο πώς ο σύγχρονος πολίτης αντιμετωπίζει 

τη βιομηχανική εργασία κι όχι μόνο στο πώς η βιομηχανική ζωή 

διαμόρφωνε τη ζωή των ανθρώπων στο παρελθόν. Ακολουθεί 

αναλυτική περιγραφή των μηχανημάτων του μουσείου και 

φωτογραφικό υλικό από τα αρχεία της ΔΕΜΕΚΑΒ Βόλου.

3.4. Λειτουργία των μηχανημάτων του μουσείου:

Το ατμοκίνητο πλινθοκεραμοποιείο κτίσθηκε το 1925 από τους Τσαλαπάτα 

Σπ. και Νικ. με τις οδηγίες Βέλγων μηχανικών με σκοπό την παραγωγή 

τούβλων και κεραμιδιών. Καταλαμβάνει μια έκταση 22.000 τ.μ., ενώ 7.500 

τ.μ. είναι στεγασμένα. Τα πρώτα χρόνια απασχολούσε 125 - 150 άτομα και 

είχε ισχύ 150 ίππων με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Το 1928 έγινε επέκταση του εργοστασίου. Η εγκατεστημένη ισχύς 

ανέρχεται πλέον στους 300 ίππους, ενώ το προσωπικό στα 200-250 

άτομα. Τα προϊόντα του εργοστασίου ήταν διάφοροι τύποι τούβλων 

(οκτάτρυπα, εξάτρυπα, συμπαγή), κεραμίδια Γαλλικού τύπου (Μασσαλίας), 

κεραμίδια Ελληνικού τύπου (Βυζαντινά), καθώς και κορυφοκέραμα.

Η ετήσια παραγωγή έφτανε τα 8.000.000 - 9.000.000 τεμάχια διαφόρων 

τύπων. Η παραγωγή διακόπτεται δυο φορές, κατά την διάρκεια του Β' 

παγκοσμίου πολέμου και με τους σεισμούς του 1955 που υπέστη ζημιές. Η 

αποκατάσταση των ζημιών αυτών έγινε με πρόχειρο τρόπο, συνήθως με
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ξύλινες κατασκευές για τα κτίρια και ευρεσιτεχνίες για το μηχανολογικό 

εξοπλισμό.
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Στην δεκαετία του '60 

το εργοστάσιο 

διακόπτει τη 

παραγωγή

ηλεκτρικού ρεύματος 

για τις ανάγκες του 

και συνδέεται στο 

εθνικό δίκτυο της 

ΔΕΗ. Την ίδια 

περίοδο αγοράζονται 

ηλεκτροκίνητα 

μηχανήματα 

επεξεργασίας της 

πρώτης ύλης καθώς 

και παραγωγής 

τούβλων και 

κεραμιδιών. Το 

προσωπικό μειώνεται 

στα 80 άτομα.
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Διατιολιτισμικό μουσειακό πρόγραμμα στα μουσείο Τσαλαπάια

Το πλινθοκεραμοποιείο 

καταλαμβάνει έκταση 22,65 

στρεμμάτων μέσα στον αστικό 

ιστό και περιλαμβάνει 

συγκρότημα βιομηχανικών 

κτιρίων 7.600 τ.μ. και 

υπόστεγους χώρους 4.900 τ.μ. 

Αποτελεί σημαντικό δείγμα 

διασωζόμενου βιομηχανικού 

συγκροτήματος στο είδος του, 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η μοναδικότητά του έγκειται 

στο γεγονός ότι διατηρούνται 

όλα τα στοιχεία των 

εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού στις διάφορες 

φάσεις παραγωγής, από την 

ατμοκίνηση μέχρι την χρήση 

του ηλεκτρισμού, ενώ 

διατηρείται σε άριστη 

κατάσταση η κάμινος Hoffmann 

και μάλιστα στην αρχική της 

μορφή με την χρήση κάρβουνου 

ως καύσιμου υλικού. Το σύνολο 

του συγκροτήματος έχει κριθεί 

διατηρητέο με απόφαση του
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Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 

593/6.7.95).

3.5. Μουσείο Βιομηχανικής Ιστορίας

Η δημιουργία Βιομηχανικού Μουσείου στοχεύει στην αξιοποίηση και 

ανάδειξη των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του 

παλιού κεραμοποιείου.

Περιλαμβάνει τους ακόλουθους χώρους:

• Τριβεία Αργίλου

• Δεξαμενές Διήθησης Αργίλου

• Λεβητοστάσιο

• Αίθουσα Παραγωγής

• Παλιά Ξηραντήρια

• Νέα Ξηραντήρια

• Φούρνος HOFFMAN

• Χώρος υποστήριξης - βοηθητικών λειτουργιών Φούρνου

• Πατάρι Φούρνου

• Μύλος (και ράμπα)
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• Ημιυπαίθριος Χώρος Εκθετηρίων

Στους παραπάνω χώρους διατηρείται ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός του 

πλινθοκεραμοποιείου που έχει 

χαρακτηρισθεί διατηρητέος στο 

σύνολό του από το Υπ. Πολιτισμού και 

έχει συντηρηθεί με ίδιους πόρους της 

ΔΕΜΕΚΑΒ.

θα μπορούσε να συμπληρωθεί 

μελλοντικά και με άλλα εκθέματα της 

βιομηχανικής ιστορίας της πόλης.

Η λειτουργία του Μουσείου 

Βιομηχανικής Ιστορίας του 

πλινθοκεραμοποιείου συμβάλλει στην 

ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού 

(πολιτιστικού, μορφωτικού, σχολικού 

και ειδικών ενδιαφερόντων), σε 

συνάρτηση με την ανάδειξη του 

ιστορικού ενδιαφέροντος της περιοχής 

Παλαιών και την ανάδειξη του 

αρχαιολογικού πλούτου της ευρύτερης 

περιοχής. Στόχος είναι η αύξηση του 

μέσου χρόνου παραμονής στην πόλη 

των διερχομένων τουριστών που 

σήμερα κατευθύνονται προς Πήλιο και
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Σποράδες.

3.6. Οργάνωση της Επίσκεψης του Μουσείου

Στόχος είναι η παρουσίαση του τρόπου 

λειτουργίας του εργοστασίου στις 

διάφορες φάσεις λειτουργίας του 

ανάλογα με την μέθοδο επεξεργασίας 

της πρώτης ύλης (υγρή - ξηρή 

επεξεργασία της αργίλου), τη 

χρησιμοποιούμενη ενέργεια 

(ατμοκίνηση - ηλεκτρισμός) και τις 

αντίστοιχες μηχανές παραγωγής των 

τούβλων και κεραμιδιών ή τη μέθοδο 

ξήρανσης των προϊόντων (παλιά - νέα 

ξηραντήρια).

Η οργάνωση της επίσκεψης ακολουθεί 

την διαδρομή της παραγωγικής 

διαδικασίας, ώστε να παρέχεται στον 

επισκέπτη η δυνατότητα να κατανοήσει 

τον τρόπο λειτουργίας του εργοστασίου 

και τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας.
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Η είσοδος στο κτιριακό 

συγκρότημα γίνεται από τον χώρο 

παραγωγής. Η είσοδος είναι 

ελεγχόμενη στον δη μιουργούμενο 

προθάλαμο εισόδου. Πρόκειται 

για ημιυπαίθριο χώρο μεταξύ 

κτιρίου παραγωγής και γραφείων 

πληροφόρησης κοινού και 

Διοικήσεως που ευρίσκονται στον 

δη μιουργούμενο χώρο κάτω από 

την ράμπα. Ο χώρος παραγωγής 

αποτελεί μουσειακό χώρο στον 

οποίο ο ευρισκόμενος 

μηχανολογικές εξοπλισμός 

παραμένει στη θέση του μετά την 

απαιτούμενη συντήρηση.

Από τον γώρο παραγωγής ο 

επισκέπτης έχει την δυνατότητα 

να επισκεφθεί το λεβητοστάσιο 

που διατηρεί τον χαρακτήρα του 

παραμένοντας μουσειακός χώρος. 

Και εδώ ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός διατηρείται 

αυτούσιος.

Από την αίθουσα παραγωγής ο 

επισκέπτης δύναται να επισκεφθεί
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κατά σειρά το τμήμα των 

παλαιών και των νέων 

ξηραντηρίων

Στην συνέχεια μπορεί κανείς να ολοκληρώσει την επίσκεψη του εντός του 

κτιριακού συγκροτήματος εισερχόμενος στο πιο ενδιαφέρον τμήμα, τον 

περίφημο φούρνο Hoffman. Πρόκειται για τον βασικό μουσειακό χώρο που 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μετά τις επεμβάσεις αποκατάστασης 

του φούρνου διατηρεί στο ακέραιο τον μουσειακό του χαρακτήρα.

Στο πατάρι του φούρνου, παράλληλα με το μουσειακό μέρος, δημιουργείται 

χώρος συνάθροισης κοινού και εικαστικών εκθέσεων.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ

Η γραμμή παραγωγής κεραμιδιών χωρίζεται σε δυο μεγάλες περιόδους 

ανάλογα με την προετοιμασία της πρώτης ύλης (άργιλος).

Α· ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1925-1960. ΥΓΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΟΥ.

Η άργιλος μεταφέρονταν από το ορυχείο στο εργοστάσιο με βαγονέτα που 

κινούσαν μικρές ατμομηχανές. Στο αναδευτήριο ανακατεύονταν 

ανακατεύονταν η άργιλος με νερό. Από εκεί μέσω αυλακιών το μείγμα 

οδηγούνταν στις δεξαμενές καθίζησης. Στις δεξαμενές καθίζησης το μείγμα 

ξεραίνονταν, κόβονταν κομμάτια και μεταφέρονταν στην αίθουσα 

παραγωγής για να παραχθούν τα κεραμίδια.
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Από εκεί μέσω 

αυλακιών το μείγμα 

οδηγούνταν στις 

δεξαμενές 

καθίζησης. Στις 

δεξαμενές 

καθίζησης το 

μείγμα 

ξεραίνονταν, 

κόβονταν κομμάτια 

και μεταφέρονταν 

στην αίθουσα 

παραγωγής για να 

παραχθούν τα 

κεραμίδια. Τα υγρά 

κεραμίδια

τοποθετημένα πάνω 

σε παλέτες 

μεταφέρονταν στα 

ξηραντήρια για να 

στεγνώσουν. Τα 

κεραμίδια μετά την 

ξήρανση

μεταφέρονταν στην 

κάμινο Hoffman 

για το ψήσιμο.
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Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960 - 1975. ΞΗΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ.

Η άργιλος μεταφέρονταν πλέον με φορτηγά αυτοκίνητα από το ορυχείο στο 

εργοστάσιο και αδειάζονταν στα σιλό αργίλου . Από εκεί η άργιλος 

οδηγούνταν μέσω μεταφορικών ταινιών στην νέα εγκατάσταση των 

τριβείων αργίλου όπου υφίστατο αποιιετάλλωση, τρίψιμο, κοσκίνισμα, και 

με μεταφορική ταινία μέσω της ράμπας οδηγούνταν στο μύλο αργίλου , και 

από εκεί στην αίθουσα παραγωγής για την διαμόρφωση των κεραμιδιών.

Για την ξήρανση και το ψήσιμο ακολουθούνταν η ίδια πορεία όπως στην A 

περίοδο. Από το 1972 για την ξήρανση χρησιμοποιούνταν τα νέα 

ξηραντήρια που κατασκευάστηκαν την περίοδο αυτή.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΒΛΩΝ.

Για την παρασκευή των τούβλων η άργιλος δεν υφίστατο καμία 

επεξεργασία (υγρή - ξηρή). Στην Α περίοδο τα φορτωμένα με άργιλο 

βαγονέτα οδηγούνταν μέσω της ράμπας στο μύλο αργίλου. Εκεί η άργιλος 

τρίβονταν και με την προσθήκη νερού παράγονταν το μείγμα που 

οδηγούνταν στις μηχανές εςέλασης τούβλων που βρίσκονται κάτω από τον 

μύλο. Στη Β περίοδο η άργιλος μεταφέρονταν από τα σιλό αργίλου μέσω 

της ράμπας στο μύλο αργίλου όπου δημιουργούνταν το μείγμα για τις 

μηχανές εξέλασης τούβλων. Και στις δυο περιόδους τα τούβλα μετά από 

την αίθουσα παραγωγής ακολουθούσαν την ίδια πορεία που ακολουθούσαν 

και τα κεραμίδια, www.i-politismos.gr/tsalapatas.sx.html

3.7. Περιγραφή χώρων και εγκαταστάσεων

ΑΝΑΑΕΥΤΗΡΙΟ

Στο αναδευτήριο ξεκινούσε η υγρή επεξεργασία της αργίλου. Μέσα σε δυο 

χτιστές λεκάνες η άργιλος με την προσθήκη νερού ανακατεύονταν μέσω

http://www.i-politismos.gr/tsalapatas.sx.html
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δυο αναδευτήρων που κινούνταν από ηλεκτροκινητήρα. Με την ανάδευση, 

πέτρες, ρίζες και άλλα υλικά κατακάθονταν στον πυθμένα των λεκανών τα 

δε χόρτα επέπλεαν. Ένας εργάτης τα απομάκρυνε με φτυάρι.

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ.

Το μείγμα αργίλου - νερού από το αναδευτήριο οδηγούνταν μέσω 

αυλακιών στις δεξαμενές καθίζησης (φωτ. 6). Εκεί η άργιλος 

κατακάθονταν, το νερό απομακρύνονταν και ο καθαρός (πλυμένος) πλέον 

πηλός μεταφέρονταν με βαγονέτα που φόρτωναν εργάτες στην αίθουσα 

παραγωγής.

Στην εγκατάσταση των τριβείων αργίλου γίνονταν μετά το 1960 η 

επεξεργασία της πρώτης ύλης για τα κεραμίδια, με την λεγάμενη ξηρή 

μέθοδο ως εξής. Η άργιλος από το σιλό της ράμπας αυτοκινήτων μέσω του 

τροφοδότη περιστρεφόμενων πλακών που βρίσκεται στο κάτω μέρος του 

σιλό, έφτανε στο σπαστήρα βώλων. Κατόπιν η άργιλος διέρχονταν από τον 

ηλεκτρονικό ερευνητή (απομεταλλωτή) για να φτάσει στον περιστροφικό 

τροφοδότη των τριβείων. Τα δυο τριβεία του εργοστασίου Eiruch , ισχύος 

140 και 150 ίππων λειτουργούσαν εναλλάξ για λόγους συντήρησης 

(επικόλληση με οξυγόνο, κόκκων καρβιδίου του βολφραμίου στις 

φθαρμένες επιφάνειες τριβής). Η τριμμένη πλέον άργιλος προχωρούσε στα 

κόσκινα και από εκεί στο σιλό πρώτης ύλης, για να οδηγηθεί στην αίθουσα 

παραγωγής. Η διακίνηση της αργίλου στα επιμέρους μηχανήματα γίνονταν 

μέσω μεταφορικών ταινιών.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Στο χώρο αυτό υπάρχουν σήμερα δυο μηχανές παραγωγής τούβλων των 

εργοστασίων Samic και Morando και τρεις μηχανές παραγωγής 

κεραμιδιών.



Διαπολι,τιομικο μουσειακό πρόγραμμα στο μουσείο Ισαλαπάτα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Π.Τ.Π.Ε. 2010

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Από τις μηχανές κεραμιδιών οι 

δυο είναι του εργοστασίου 

Morando παραγωγής 

κεραμιδιών τύπου Μασσαλίας 

(Γαλλικών) και η μια του 

εργοστασίου Favant παραγωγής 

κεραμιδιών Βυζαντινού τύπου. 

Η μηχανή Morando εξέλασης 

τούβλων, παρασκεύαζε και την 

γαλέτα (φέτες πηλού) για την 

παραγωγή κεραμιδιών στις 

αντίστοιχες μηχανές. Οι 

παλαιότερες μηχανές κινούνταν 

μέσω ιμάντων από την κεντρική 

άτρακτο κίνησης, που τμήμα 

της διασώζεται και σήμερα. Η 

άτρακτος κίνησης κινούσε εκτός 

από τις μηχανές εξέλασης 

τούβλων και κεραμιδιών, τους 

ημιαυτόματους ανυψωτήρες 

τελάρων με διαμορφωμένα 

προϊόντα, το μύλο αργίλου, και 

το βαρούλκο έλςης των 

βαγονέτων πάνω στη ράμπα, 

που

οδηγούσε στο μύλο. Μετά το
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1960 (σύνδεση του εργοστάσιου 

με την ΔΕΗ) τόσο οι 

παλαιότερες όσο και οι νεότερες 

μηχανές κινούνταν πλέον με 

ηλεκτροκινητήρες.

Εμπρός από τις μηχανές 

εξέλασης υπάρχουν οι κόφτρες 

που έκοβαν τον εξερχόμενο από 

τις μηχανές διαμορφωμένο πηλό 

σε καθορισμένα μήκη. Από τους 

ημιαυτόματους ανυψωτήρες που 

υπάρχουν πλησίον των μηχανών 

παραγωγής τα διαμορφωμένα 

προϊόντα οδηγούνταν 

φορτωμένα σε ειδικά φορεία 

στα ξηραντήρια. Μέσα στην 

αίθουσα παραγωγής πάνω σε 

πατάρι βρίσκεται ο μύλος 

αργίλου Samic

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ.

Στον χώρο αυτό υπάρχουν τρεις ατμολέβητες που ο καθένας τους έχει στο 

επάνω μέρος του από μια ατμομηχανή. Και οι τρεις ατμολέβητες είναι 

Βελγικής προέλευσης του εργοστασίου Sabbe and Steenbrugge. Οι λέβητες 

είναι κυλινδρικοί, σκωτικού τύπου, δυο διαδρομών με κυλινδρικό 

φλογοθάλαμο και αεριαυλούς. Οι δυο μικρότεροι λέβητες έχουν 

θερμαινόμενη επιφάνεια 32 τ.μ. ο καθένας, οι δε ατμομηχανές τους είναι
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μονοκύλινδρες, ισχύος 75 ίππων η κάθε μια. Ο μεγάλος ατμολέβητας έχει 

θερμαινόμενη επιφάνεια 57 τ. μ. η δε ατμομηχανή του είναι δικύλινδρη 

ισχύος 150 ίππων. Χρησιμοποιούσαν στερεό καύσιμο, μείγμα εισαγόμενου 

λιθάνθρακα και εγχωρίου λιγνίτη.

Οι ατμομηχανές κινούσαν την κεντρική άτρακτο κίνησης στην αίθουσα 

παραγωγής καθώς επίσης και 2 ηλεκτρογεννήτριες για την παραγωγή 

ρεύματος για τις ανάγκες φωτισμού και κίνησης του εργοστασίου. Μέρος 

του παραγόμενου ατμού στους ατμολέβητες μέσω αγωγού διοχετεύονταν 

στα παλιά ςηραντήρια για την ξήρανση των προϊόντων. Μετά το 1960 οι 

ατμομηχανές αντικαταστάθηκαν με ηλεκτροκινητήρα για την κίνηση της 

ατράκτου. Στο μεγάλο λέβητα τοποθετήθηκε (καυστήρας μαζούτ) που 

παρήγαγε πλέον ατμό μόνο για την θέρμανση των θαλάμων των 

ξηραντηρίων.

ΠΑΛΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ.

Στους 35 μακρόστενους θαλάμους των παλιών ξηραντηρίων, διαστάσεων 

22 χ 1,35, γίνονταν η ξήρανση των προϊόντων.

Τα φορτωμένα με διαμορφωμένα προϊόντα πάνω σε τελάρα φορεία 

οδηγούνταν μέσα στους θαλάμους των ξηραντηρίων όπου τα τελάρα 

τοποθετούνταν στις εγκοπές των χωρισμάτων. Οι πόρτες των θαλάμων 

έκλειναν και άρχιζε η διαδικασία της ξήρανσης των προϊόντων που 

διαρκούσε 7-10 μέρες, για να αποφεύγονται οι ρηγματώσεις.

Η θέρμανση των θαλάμων γίνονταν με πτερυγιοφόρους σωλήνες που ήταν 

τοποθετημένοι στο δάπεδο των θαλάμων σε σχήμα βρόγχου και 

διατρέχονταν από ατμό που παράγονταν στους ατμολέβητες. Επιπλέον οι 

θάλαμοι θερμαίνονταν με ζεστό αέρα που απάγονταν από τη κάμινο



Hoffman και διοχετεύονταν μέσω αγωγού και φυγοκεντρικού ανεμιστήρα 

στους θαλάμους των ξηραντηρίων. Οι παραγόμενοι κατά την ξήρανση, 

υδρατμοί αποβάλλονταν στο περιβάλλον, από τις υπάρχουσες στο άνω 

μέρος των ξηραντηρίων καμινάδες, www.i-politismos.gr/tsalapatas.sx.html
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ΚΑΜΙΝΟΣ HOFFMAN 

Στην κάμινο συνεχούς καύσης 

τύπου Hoffman , γίνονταν το 

ψήσιμο των προϊόντων του 

πλινθοκεραμοποιείου. Η 

κάμινος αποτελείται από μια 

κλειστή ελλειψοειδή στοά 

η μικυκλικής διατομής μήκους 

100 μ. πλάτους 5 μ. και 

μέγιστου ύψους 2,5 μ. Στην 

εξωτερική πλευρά της στοάς 

υπάρχουν ανά 4 μ. είσοδοι για 

την εισαγωγή ξερών και την 

εξαγωγή των ψημένων 

προϊόντων καθώς και του 

απαραίτητου για την καύση 

αέρα.

Οι καμινευτές, μετά την 

τοποθέτηση εντός της στοάς 

των ξερών προϊόντων, 

δημιουργούσαν πρόχειρα 

διαμερίσματα κλείνοντας τις 

εισόδους με τούβλα και 

διαχωρίζοντας τα διαμερίσματα 

μεταξύ τους με χάρτινα 

χωρίσματα. Μ' αυτόν τον τρόπο 

η κάμινος χωρίζονταν σε 20
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διαμερίσματα όσες και οι 

είσοδοι της.

Η φωτιά ακολουθώντας μέσα 

στη στοά δεξιόστροφη πορεία 

παρέμενε στο κάθε διαμέρισμα 

8 ώρες όσες δηλαδή 

απαιτούνται για το ψήσιμο των 

κεραμικών, καίγοντας στην 

πορεία της τα χάρτινα 

χωρίσματα. Η χρονική διάρκεια 

του κύκλου της καμίνου ήταν 

μια εβδομάδα.

Σε όλο το μήκος της στοάς, υπάρχουν μικρά ανοίγματα στο θόλο της και 

μεγαλύτερα ανοίγματα κοντά στο δάπεδο. Από τα μικρά ανοίγματα 

γίνονταν η τροφοδοσία από το πατάρι της καμίνου, του διαμερίσματος που 

έκαιγε η φωτιά, με κάρβουνο σε μορφή σκόνης (μείγμα λιγνίτη και 

λιθάνθρακα). Τα μεγάλα ανοίγματα εκατέρωθεν του δαπέδου χρησίμευαν, 

για την απαγωγή των καυσαερίων που γίνονταν με μηχανικό ελκυσμό. Στο 

εκ διαμέτρου αντίθετο σημείο της στοάς που γίνονταν το ψήσιμο, οι 

καμινευτές ξέχτιζαν την είσοδο για να βγάλουν έξω τα ψημένα προϊόντα, 

να τοποθετήσουν άψητα μέσα, και να δημιουργήσουν το σχετικό 

διαμέρισμα κλείνοντας την είσοδο με τούβλα και τοποθετώντας χάρτινα 

χωρίσματα. Στο πατάρι της καμίνου, βλέπει κανείς τις μικρές οπές 

τροφοδοσίας πάνω στις οποίες προσαρμόζονταν ειδικοί τροφοδότες που 

μέσω μηχανισμού ανοιγόκλειναν για να αφήνουν να πέφτει στο υποκείμενο 

διαμέρισμα η κατάλληλη ποσότητα καύσιμης ύλης. Οι υπόλοιπες οπές
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ταπώνονταν.

Υπάρχουν επίσης μεγαλύτερες οπές που επικοινωνούν με αεραγωγό 

κυκλικής διατομής. Με κατάλληλη διάταξη (ημιαγωγό) γίνονταν η 

διασύνδεση των μικρών οπών με τις μεγαλύτερες, για την απαγωγή του 

θερμού αέρα από το τμήμα εκείνο της στοάς που θα έμπαιναν μέσα οι 

καμινευτές. Ο θερμός αέρας διοχετεύονταν μέσω φυγοκεντρικού 

ανεμιστήρα στους θαλάμους των παλαιών ξηραντηρίων. Στη μέση του 

παταριού βλέπει κανείς μια σειρά από βολάν. Τα βολάν αυτά, 

ανοιγόκλειναν διαφράγματα (τάπες) στο κεντρικό αγωγό καυσαερίων που 

επικοινωνούσε με την καμινάδα μηχανικού ελκυσμού της καμίνου.

Τα ανοικτά διαφράγματα επιτρέπανε τη απαγωγή των καυσαερίων μόνο 

από το διαμέρισμα της στοάς που έκαιγε η φωτιά, μέσω των ανοιγμάτων 

του δαπέδου. Τα υπόλοιπα διαφράγματα παρέμεναν κλειστά. Η μετακίνηση 

της φωτιάς από το προηγούμενο στο επόμενο διαμέρισμα της καμίνου 

γίνονταν με το άνοιγμα από τους καμινευτές των διαφραγμάτων του 

επόμενου διαμερίσματος, το κλείσιμο εκείνων του προηγούμενου και την 

τροφοδοσία του επόμενου διαμερίσματος με καύσιμη ύλη (κάρβουνο). Το 

κάρβουνο έφτανε στο πατάρι με μεταφορική ταινία από το σιλό της αυλής 

και κατόπιν με βαγονέτο στους μηχανικούς τροφοδότες. Πάνω από το 

βαγονέτο λειτουργούσε αποκονιωτής.

Η κάμινος Hoffman λειτούργησε τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του 

εργοστασίου μόνο τα καλοκαίρια. Για να μπορεί να λειτουργεί και το 

χειμώνα στεγάστηκε αργότερα μέσα στο υπάρχον σήμερα ιιεγάλο 

ορθογωνικό κτίριο.
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ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ.

Το μηχανουργείο εξασφάλιζε την 

καθημερινή συντήρηση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού του 

εργοστασίου. Μέσα στο μηχανουργείο 

υπήρχε και χώρος ξυλουργείου για την 

κατασκευή των ξύλινων τελάρων 

(παλέτες) που χρησίμευαν για την 

εναπόθεση και μεταφορά των 

προϊόντων στην αίθουσα παραγωγής.

Ο εξοπλισμός του μηχανουργείου 

περιλάμβανε δυο τόρνους, δυο 

δράπανα, ένα τροχό λειάνσεως, ένα 

σιδηροπρίονο καθώς και καμίνι 

σιδηρουργού. Το ξυλουργείο διέθετε 

πριονοκορδέλα και πλάνη. Όλα τα 

μηχανήματα, εκτός της πλάνης, είχαν 

κεντρική κίνηση μέσω αξόνων, 

τροχαλιών και ιμάντων. Την κίνηση 

εξασφάλιζε ηλεκτροκινητήρας 7,5 

ίππων. Σήμερα από τον εξοπλισμό του 

μηχανουργείου δυστυχώς δεν σώζεται 

κανένα μηχάνημα. Όταν το 

συγκρότημα περιήλθε στην ιδιοκτησία 

του Δήμου Βόλου ο χώρος του 

μηχανουργείου ήταν ήδη κενός.
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ΝΕΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ.

Τα νέα ξηραντήρια κατασκευάστηκαν την περίοδο 1971 - 72. 

Αποτελούνταν από 6 θαλάμους διαστάσεων 13,3 χ 6,2 μ. Στη μέση κάθε 

θαλάμου πάνω σε σιδηροτροχιά κινούνταν παλινδρομικά 3 συνδεδεμένα 

μεταξύ τους φορεία. Πάνω στα φορεία ήταν τοποθετημένοι μέσα σε 

κατάλληλες διατάξεις τρεις αξονικοί ανεμιστήρες που φυσούσαν το θερμό 

αέρα του θαλάμου μέσω κατευθυντήριων πτερυγίων πάνω στις 

τοποθετημένες εκατέρωθεν παλέτες, με νωπά προϊόντα. Οι παλέτες 

τοποθετούνταν μέσα στα ξηραντήρια με περονοφόρο όχημα μεταφοράς 

Clark.

Ο απαιτούμενος για την ξήρανση των προϊόντων θερμός αέρας παράγονταν 

στο παρακείμενο των ξηραντηρίων λεβητοστάσιο από τον εγκατεστημένο 

εκεί αερολέβητα, με καυστήρα μαζούτ. Ο θερμός αέρας διοχετεύονταν 

στους θαλάμους των ξηραντηρίων μέσω υπόγειων αεραγωγών και στομίων 

δαπέδου. Την απαιτούμενη παροχή θερμού αέρα εξασφάλιζε ο 

τοποθετημένος στο λεβητοστάσιο φυγοκεντρικός ανεμιστήρας. Οι 

παραγόμενοι κατά την ξήρανση υδρατμοί διέφευγαν στο περιβάλλον μέσω 

των στομίων οροφής και των υπερκείιιενων μικρών καιιινάδων που 

υπάρχουν στη στέγη των νέων ξηραντηρίων. www.i- 

politismos.gr/tsalapatas.sx.html

http://www.i-politismos.gr/tsalapatas.sx.html
http://www.i-politismos.gr/tsalapatas.sx.html
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4° κεφάλαιο-Σχεδιασμός διαπολιτισμικού προγράμματος για το 

Μουσείο Τσαλαπάτα

4.1. Η μέθοδος Project-Θεωρητικές αρχές:

Με τον όρο αυτό νοείται μία επικοινωνιακή βιωματική εκπαιδευτική 

διαδικασία, που στηρίζεται στην αυτενέργεια των μαθητών και τοποθετεί 

ως κέντρο βάρους το μαθητή. Επιπλέον αναδεικνύει το δυναμισμό της 

ομαδικής εργασίας κι έχει ως αφόρμηση προβλήματα, ανάγκες κι απορίες 

των μαθητών μέσα από μία συγκεκριμένη στοχοθετική εκπαιδευτική 

διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται με τη συνεργασία μαθητών 

εκπαιδευτικού. Η αφετηρία της μεθόδου προέρχεται από το φιλοσοφικό 

κίνημα του Αεμρικανικού Πραγματισμού , ενός κινήματος δηλαδή που 

επιδίωκε να δημιουργήσει με απλά και καθημερινά μέσα και 

δραστηριότητες έναν καλύτερο τρόπο διαβίωσης για τις κοινωνικές 

ομάδες. Θεωρητικός υποστηρικτής του κινήματος είναι oW.James , που 

υποστήριζε ότι η πρακτική γνώση είναι πιο ουσιαστική από τη θεωρητική ή 

τη μεταφυσική και θεωρούσε πιο σημαντική την πρακτική πλευρά της ζωής 

(Ταρατόρη-Τσατλακίδου,2003)

Καθώς οι κοινωνικές κι εκπαιδευτικές αλλαγές στα τέλη του 19ου και στις 

αρχές του 20ου αιώνα οδήγησαν στην επιτάχυνση της βιομηχανικής 

παραγωγής και στην ανάγκη για περισσότερα εργατικά χέρια .Γι αυτό το 

λόγο και η εκπαίδευση έπρεπε να ευθυγραμμιστεί με αυτή την κοινωνικο

οικονομική ανάγκη και να εντάξει τους μαθητές, τους αυριανούς εργάτες 

σε μία ενεργό δράση. Σε αυτό το πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής 

εντάχθηκαν και οι έρευνες των J .Dewey, W.H. Kilpatrick. Ο Dewey 

εδραίωσε την ανάγκη ενός σχολείου που θα δίνει βαρύτητα στην ομαδική 

εργασία και αλληλεπίδραση, ενός σχολείου που θα προετοιμάζει τους
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μαθητές για τις απαιτήσεις της ζωής.Ο Kilpatrick μαθητής και συνεχιστής 

του έργου του Dewey προβάλλει τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας ,τα 

οποία επιδιώκουν να αναπαραστήσουν τις πραγματικές συνθήκες ζωής , με 

βάση τις ικανότητες των μαθητών.(Χρυσαφίδης, 1996)

Ανάλογες αντιλήψεις συναντώνται και στη Γερμανία και στη Ρωσία , στο 

περίφημο «Σχολείο εργασίας», όπου δεν γινόταν διαχωρισμός σχολικής 

και κοινωνικής ζωής, αλλά οι μαθητές έρχονταν σε επαφή με σχεδόν 

ρεαλιστικές συνθήκες ζωής. Τα χαρακτηριστικά του σχολείου εργασίας 

μπορούν να συμπυκνωθούν στα εξής:

❖ Αγωγή μέσα από τα καθημερινά βιώματα

❖ Ενσωμάτωση διαφορετικών ηλικιών σε κοινή δράση

❖ Διαμόρφωση της προσωπικότητας μέσα από την κοινωνική δράση 

και την υλοποίηση ατομικών αναγκών

❖ Παραγωγική δραστηριότητα ως μορφωτικό στοιχείο

❖ Προσέγγιση νου και χειρωνακτικής εργασίας

❖ Τονισμός των γεγονότων και καταστάσεων του παρόντος

Η μέθοδος project επηρεάστηκε από όλα αυτά τα κινήματα και έκανε 

δυναμική επανεμφάνιση τη δεκαετία του 1980 ως μία μέθοδος που θα 

οδηγούσε σε ανανέωση τα εκπαιδευτικά πράγματα και θα απομάκρυνε 

από τον αυστηρό μπηχεϋβιορισμό και τη θεωρητική εντατικοποίηση της 

μάθησης. (Helm &Katz, 2002)

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν σχέδια εργασίας από 

τους: Γιαννακόπουλο( 1949) και Παπαδημητρίου(1952) και στηρίζονταν 

κυρίως στην ομαδοσυνεργατική δράση των νηπίων. Τη δεκαετία του 

1990 εισήχθηκε η μέθοδος project σε προγράμματα πρωτοβάθμιας και
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ενώ προβάλλεται κυρίως η 

επικοινωνιακή λειτουργία της προβληματικής κατάστασης παρά η 

συστηματοποίηση και η πρακτική αξιοποίηση των συμπερασμάτων της 

μεθόδου.(Ματσαγγούρας, 2000)

Με τη μέθοδο αυτή ο μαθητής παύει να είναι ο τελικός αποδέκτης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποκτά ενεργητικό ρόλο αναπτύσσοντας 

ο ίδιος πρωτοβουλίες και κριτική σκέψη. Με τη μέθοδο project 

βελτιώνεται όχι μόνο η σχολική πραγματικότητα, αλλά και καθημερινή 

ζωή, αφού ο μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει, να ερευνά, να κατακτά, 

να επικοινωνεί και να οικοδομεί με τη προσωπική του συμμετοχή τη 

γνώση και τις αξίες του.

4.2. Σχεδιασμός ενός προγράμματος project

Όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται 

από την αυτενέργεια, την ομαδικότητα και την επαφή των μαθητών με 

τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Ουσιαστικά με τη μέθοδο project 

αίρονται οι συμβάσεις της δασκαλοκεντρικής μεθόδου και 

χρησιμοποιείται η μέθοδος επίλυσης ενός προβλήματος, που εντάσσει 

ενεργητικά το μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία , με την προφορική 

και γραπτή αναφορά και καταγραφή των πεπραγμένων.(Κ.ΡΓβγ, 1986:9)

Με αυτό τον τρόπο λαμβάνονται υπόψη οι εσωτερικές παρορμήσεις και 

ανάγκες των μαθητών και σύμφωνα με τη θεωρία των κινήτρων ακόμα 

και τα άτομα που με την παλιότερη παραδοσιακή αγωγή 

αποθαρρύνονταν από την εκπαιδευτική διαδικασία , με τη μέθοδο 

project ανακαλύπτουν τη χαρά της μάθησης^ΗεΙίϊΐ&Καίζ, 2002)
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Μπορούμε να οργανώσουμε την τεχνική του project σε τρία στοιχεία: 

στο θέμα, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση του 

προγράμματος. Μαζί με το θέμα, που προκύπτει από τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών επιλέγεται ο συντονιστής και η διατύπωση του στόχου. Με 

τον προγραμματισμό ,έχουμε και την κατανομή σε ομάδες, τη 

διαμόρφωση του πλαισίου δράσης ,καθώς και την ενημέρωση των 

ομάδων και την ανατροφοδότησή τους. Κατά την υλοποίηση, οι ομάδες 

συγκεντρώνουν και ταξινομούν το υλικό, παρουσιάζουν τα δικά τους 

«προϊόντα »του project και τα συμπεράσματά τους.

Από τη στιγμή που καθορίστηκε το θέμα, ο εκπαιδευτικός συμβάλλει 

στη διαδικασία, διαμορφώνοντας με τα παιδιά ένα διάγραμμα 

σχεδιασμού και με βάση αυτό να υλοποιηθούν οι τρόποι ανάπτυξης του 

project .Εύλογο είναι να δημιουργηθούν απορίες και να αναζητηθούν 

λύσεις για την υλοποίηση του σχεδιασμού, όπως οι πηγές των υλικών, η 

ύπαρξη ειδικών ή μη γύρω από το θέμα, η ανταπόκριση των γονέων και 

της τοπικής κοινότητας , οι πιθανοί τρόποι αναπαράστασης των 

αποτελεσμάτων κ. λ. π. Επιπλέον, ο συντονιστής οφείλει να λαμβάνει 

υπόψη του την ασφάλεια και τους πιθανούς χώρους της έρευνας, να 

καλέσει ειδικούς και να προσφέρει χειραπτικά αντικείμενα στα παιδιά.

Κατά τη δεύτερη φάση του project, με τις δραστηριότητες διερεύνησης 

οι μαθητές μπορεί να κάνουν επισκέψεις, να πάρουν συνεντεύξεις, να 

ερευνήσουν διάφορες πηγές κ.λ.π. Υπάρχει βέβαια η περίπτωση της 

φυσικής κόπωσης από το project, οπότε προσπαθούμε να ψυχαγωγούμε 

παράλληλα τα παιδιά με ευχάριστες δραστηριότητες ή με ποικίλους 

τρόπους ανατροφοδότησης ή αν το ενδιαφέρον των μαθητών έχει 

αποπροσανατολιστεί ολοκληρώνουμε το project, συνοψίζοντας κι
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ανακοινώνοντας αυτά που έχουν κατακτήσει γνωστικά και σε άλλες 

τάξεις.(Ηο1ηι&Καΐζ,2002)

4.3. Η μέθοδος project και η εφαρμογή της στη μουσειακή 

εκπαίδευση

Σύμφωνα με την Φ. Παπαντωνίου στο άρθρο της «Μουσείο, 

μνημείο και μικρό παιδί» (1998) εφαρμόζουμε τις μεθόδους της 

Μουσειακής Εκπαίδευσης με σκοπό την ενεργοποίηση 

της μνήμης, την καλλιέργεια του σεβασμού στον άνθρωπο και στα 

και στα επιτεύγματά του και, εντέλει, την επίτευξη της αυτογνωσίας.

Ειδικά για το παιδί που βρίσκεται στο κατώφλι της δικής 

του εξέλιξης, τη στιγμή που μόλις αρχίζει να αποκτά τις εμπειρίες που θα 

αποτελόσουν το υλικό της δικής του μνήμης στο μέλλον, η Μουσειακή 

Εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική: το βοηθά να αφομοιώσει μεγαλώνοντας 

γνώσεις, δεξιότητες, τρόπους συμπεριφοράς, ό,τι η ανθρωπότητα έχει 

δημιουργήσει. Μέσα από τις εμπειρίες που αποκτά σιγά-σιγά, χώροι, 

εικόνες, σύμβολα, που συνδέονται με τη συλλογική μνήμη, μεταφέρονται 

στην προσωπική του μνημονική παρακαταθήκη.

Έτσι, η Μουσειακή Εκπαίδευση σ’ αυτή την ηλικία επεμβαίνει σε μία 

ευαίσθητη διαδικασία ανάπτυξης και αφομοίωσης κι από το γεγονός 

αυτό απορρέουν δύο βασικές προϋποθέσεις κάθε εφαρμογής της:

Α) Απώτερος στόχος είναι η ομαλή και ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. 

Το παρελθόν, το μουσειακό υλικό είναι εργαλεία αγωγής και δεν γίνεται η 

ανάδειξή τους αυτοσκοπός.

Β) Μέσο είναι η δημιουργία σημαντικών εμπειριών για το παιδί, τέτοιων 

που αξίζει να γίνουν οι όμορφες αναμνήσεις του. Έτσι, καθώς οι εμπειρίες 

ενώνουν το παρόν με το παρελθόν, κοντινό ή μακρινό, επιδίωξη της
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Μουσειακής Εκπαίδευσης είναι το παρελθόν να καταξιωθεί στη συνείδηση 

του παιδιού, να γίνει γόνιμος συγκερασμός παρελθόντος και παρόντος και 

να δημιουργηθεί μια προσωπική σχέση του παιδιού με την Πολιτιστική 

Κληρονομιά.

Είδη μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων υπάρχουν πολλά, 

ανάλογα με τους χώρους που μπορεί να επιλέξει για τους στόχους του ο 

εκπαιδευτικός, το χρόνο που θα διαθέσει, τη σύνδεση με τις άλλες σχολικές 

δραστηριότητες κτλ. Ανάλογα δομείται το πρόγραμμα, το τι θα γίνει στο 

σχολείο και τι στο χώρο της επίσκεψης, τι είδους δραστηριότητες θα γίνουν 

πριν την επίσκεψη και τι μετά. Όλα όμως τα σύγχρονα μουσειακά 

προγράμματα βασίζονται στην αναζήτηση μιας παιδαγωγικής πράξης που 

απελευθερώνει, όπως προείπαμε, το δυναμικό των παιδιών, δημιουργεί 

έδαφος και κίνητρα ανέλιξης της δημιουργικότητάς τους και τα οδηγεί, 

μέσα από τον πειραματισμό και την ενεργητική συμμετοχή τους σε μία 

χαρούμενη βίωση της γνώσης

Εφαρμόζοντας, λοιπόν, τις παραπάνω θεωρίες, οδηγούμε τους μαθητές 

να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να μετέχουν σε ενεργητικές διαδικασίες 

εργαζόμενοι σε ομάδες. Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν ευκαιρίες στους 

μαθητές, μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, να καλλιεργήσουν τις 

επιστημονικές διαδικασίες, να αναπτύξουν δεξιότητες, να επιβεβαιώσουν, 

να διευρύνουν, να αναδομήσουν τα γνωστικά μοντέλα τους και να 

και να κατανοήσουν έννοιες, αρχές νόμους με τον προσωπικό τους ρυθμό.

Η βιωματική προσέγγιση επιτυγχάνεται με την εμπλοκή του 

μαθητή με χειροπιαστά αντικείμενα. Στο Μουσείο ο μαθητής δεν είναι το 

κέντρο από το οποίο αντλείται και πραγματώνεται η επικοινωνία με τα 

μουσειακά εκθέματα και την ιστορία τους. Ο μαθητής αλληλεπιδρά με τα 

εκθέματα, συνδιαλέγεται με αυτά, παρατηρεί, καταγράφει, συγκρίνει,
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αναζητά.

Βιώνει το χώρο του Μουσείου και επικοινωνεί με τα εκθέματα 

επιλέγοντας ο ίδιος την ποιότητα και το «χρώμα» της συνάντησης αυτής. Η 

βιωματική διάσταση στο χώρο του Μουσείου αναδεικνύεται από την 

ποιοτική διάσταση και όχι από την ποσοτική αξιολόγηση των εκθεμάτων.

Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μέσα στο χώρο του Μουσείου 

καθιστά αυθεντική την επικοινωνία των μαθητών. Αυτοί αντιπαραθέτουν 

απόψεις, ακούν τις ιδέες των άλλων, ανταποκρίνονται στο 

διάλογο, διατυπώνουν ερωτήματα, καλλιεργούνται γλωσσικά και 

συνεργάζονται.

To Museum of London δίνει στους δασκάλους τις παρακάτω οδηγίες 

για να δουλέψουν στο Μουσείο με τα παιδιά (Χαλκιά Α., 2002: 304):

• Δώστε τους χρόνο να εξετάσουν το αντικείμενο προσωπικά.

• Επιτρέψτε τους για λίγο να συζητήσουν για τα εκθέματα μεταξύ τους.

• Κάντε τους ερωτήσεις που να τα παροτρύνουν να δουν τα αντικείμενα 

προσεκτικά.

• Ζητάτε να δικαιολογούν την απάντησή τους.

• Προτρέψτε τα να αναζητούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ σχετικών 

αντικειμένων και να τα συγκρίνουν με τα αντίστοιχα σύγχρονά τους.

• Ενθαρρύνετέ τα να κάνουν τα ίδια ερωτήσεις.

• Βοηθήστε τα να συνειδητοποιήσουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να μας 

πουν τα αντικείμενα για τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν ή τα 

χρησιμοποίησαν κάποτε.

Διατυπώνοντας ερωτήσεις βοηθούμε τα παιδιά να αντλήσουν 

πληροφορίες για τα εκθέματα με δύο τρόπους:

Α) Παρατηρώντας τα αντικείμενα, δηλ. όπως αναφέραμε παραπάνω, 

αναζητώντας τις οπτικές-αισθητικές ποιότητές τους (χρώμα, γραμμή,
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σχέδιο,φόρμα , βάρος, ύψος κ.λ.π.)·Με τον τρόπο αυτό οξύνεται η 

η παρατηρητικότητα και η οπτική τους αντίληψη.

Β) Τοποθετώντας τα μέσα στο κοινωνικο-ιστορικο-πολιτικό πλαίσιο που τα 

δημιούργησε. Αναζητώντας, δηλαδή, συσχετισμούς και αναφορές με άλλα 

αντικείμενα. Έτσι, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα αντικείμενο μέσα στο 

πλαίσιο της Κοινωνικής Ιστορίας, της Ιστορίας της Τέχνης ή του 

Πολιτισμού. Επίσης, μπορούμε να το δούμε σε σχέση με τη χρησιμότητά 

του,το συμβολισμό του κ.ά.

Τα Μουσεία, λοιπόν, προσφέρουν στους μαθητές της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης τη δυνατότητα άμεσης επαφής με συγκεκριμένα αντικείμενα 

κι επιβεβαίωσης της ακαδημαϊκής γνώσης που παρέχει το σχολείο, καθώς 

και την ευκαιρία σύνδεσης της γνώσης με την καθημερινή πραγματικότητα. 

Για παράδειγμα, η βελτίωση των γνωστικών δομών ως προς την έννοια του 

χρόνου μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το συσχετισμό της μορφής και του 

υλικού ενός τεκμηρίου και της εποχής κατά την οποία αυτό 

χρη σιμοποιή θηκε:

ένα παλιό, κιτρινισμένο βιβλίο, που συγκρίνεται με ένα σύγχρονο ή με έναν 

πολύ παλαιότερο, φθαρμένο πάπυρο, δίνει τη δυνατότητα αισθητοποίησης, 

έστω και έμμεσης, του χρόνου, και επομένως διευκολύνει τη δημιουργία 

σχετικής γνωστικής δομής. Ταυτόχρονα, δεξιότητες όπως η παρατήρηση, η 

σύγκριση, η διαμόρφωση κριτηρίων, η ανάπτυξη τρόπων προφορικής και 

γραπτής επικοινωνίας, η φαντασία και η περιέργεια ενισχύονται κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας προσέγγισης των αντικειμένων.

Τέλος, η επίλυση προβλημάτων που καλούνται να αναλάβουν οι 

μαθητές μέσα στο χώρο του Μουσείου τους δραστηριοποιεί στη βήμα προς 

βήμα προσέγγιση για τη συμπλήρωση των κατάλληλων και παιδαγωγικά 

σχεδιασμένων Φύλλων Εργασίας, στον έλεγχο της γνωστικής τους πορείας.
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σε κριτικές και αναστοχαστικές εμπειρίες. Γενικά, ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση του συνολικού εκπαιδευτικού προγράμματος δομείται μέσα από 

μια σφαιρική ανάπτυξη του θέματος, σε σύνδεση με τον άνθρωπο, τις 

επιστήμες, την τέχνη και τον πολιτισμό. Επιδιώκεται η παρακίνηση του 

ενδιαφέροντος των παιδιών για παρατήρηση, μελέτη και έρευνα του γύρω 

κόσμου μέσω του εκάστοτε αντικειμένου προς μελέτη και εξέταση. Το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελώντας μια ολιστική προσέγγιση, μπορεί να 

συνδεθεί με τα σχολικά μαθήματα, με προγράμματα εκπαιδευτικών 

επισκέψεων και πολλές ενδοσχολικές ή εξωσχολικές δραστηριότητες.

Όσον αφορά την εφαρμογή της θεωρίας στην προσέγγιση των 

μουσειακών εκθεμάτων ο Γιώργος Δάλκος, επίσης, στο βιβλίο του Σχολείο 

και Μουσείο (2000) υποστηρίζει ότι αυτή πρέπει να λαμβάνει χώρα 

και να υλοποιείται σε όλα τα στάδια δημιουργίας και ανάπτυξης ενός 

μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος. Συγκεκριμένα στη φάση της 

διαδικασίας προετοιμασίας του προγράμματος πρέπει να προετοιμάζονται 

όσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα σύμφωνα με την ηλικία και το 

κοινωνικοπολιτισμικό τους υπόβαθρο. Είναι γεγονός ότι οι μαθητές που 

συμμετέχουν σε μια επίσκεψη στο μουσείο αποτελούν ομάδες, που σπάνια 

έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.

Στη φάση υλοποίησης ενός προγράμματος, εφόσον έχουν 

εξασφαλιστεί ικανοποιητικοί όροι λειτουργίας της ομάδας, πρέπει να 

εφαρμοστεί η συνεργατική διδασκαλία μέσα από μια διαρκή διαδικασία 

προβληματισμού και διερεύνησης στο χώρο του Μουσείου. Σε αντίθετη 

περίπτωση, θα πρέπει να υιοθετηθούν άλλοι τρόποι προσέγγισης των 

εκθεμάτων, που όμως και πάλι πρέπει να είναι απόλυτα συμβατοί με την 

ηλικία και την κοινωνικοπολιτισμική προέλευση των μαθητών, ώστε να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος να δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα και
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αντιδράσεις λόγω υπερβολικής δυσκολίας ή, αντίθετα, λόγω 

υπεραπλούστευσης.

Πολλά από τα εκθέματα των Μουσείων σχετίζονται άμεσα με 

συγκεκριμένες εμπειρίες μαθητών. Πρέπει μάλιστα να δεχθούμε ως 

φυσιολογική την επίδειξη μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για συλλογές που 

προκαλούν αμεσότερους και εντονότερους συνειρμούς στα παιδιά, όπως 

οι συλλογές ενός πολεμικού ή τεχνολογικού μουσείου, σε 

αντίθεση με τις συλλογές ενός μουσείου μοντέρνας τέχνης, που συγκινούν 

εκείνους που ασχολούνται ιδιαίτερα με την τέχνη, ή μιας συλλογής 

γεωργικών εργαλείων, που ενδιαφέρει τους μεγαλύτερους σε ηλικία, οι 

στα παιδικά τους χρόνια είχαν ζήσει σε αγροτικές περιοχές.

Άσχετα, όμως, με το επιδεικνυόμενο ενδιαφέρον, η επιστημονική γνώση 

που συνδέεται με τις κάθε είδους συλλογές δεν είναι αυτονόητη 

Ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα πρέπει να έχει ως βασικό σκοπό τη 

σύνδεση της εμπειρίας με την επιστημονική γνώση, και μάλιστα με τον 

κατάλληλο τρόπο για το πνευματικό επίπεδο των μαθητών, 

επίπεδο των μαθητών.

Το μουσείο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ζωντανές εμπειρίες στους 

μαθητές, ενώ το σχολείο, από την πλευρά του, εισάγει τους μαθητές στην 

επιστημονική γνώση μέσα από την προσφορά της ακαδημαϊκής γνώσης. 

Ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα μπορεί να αναπτυχθεί αν γίνει 

συνειδητή προσπάθεια εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των σχολικών 

προγραμμάτων. Αντίστροφα, ένα σχολικό πρόγραμμα ή τμήμα του Α.Π. 

μπορεί να διδαχθεί αποτελεσματικότερα, αν αξιοποιηθεί κατάλληλα το 

περιεχόμενο μιας σχετικής μουσειακής συλλογής. Κατά συνέπεια, τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων δεν μπορούν να δημιουργούνται 

από το δάσκαλο χωρίς προηγούμενη συνεργασία με το μουσείο και τους
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υπευθύνους του.

Το ζητούμενο για τη σύγχρονη εκπαίδευση είναι η σύνδεση των 

περιεχομένων των προγραμμάτων σπουδών με την πραγματικότητα, ώστε 

το σχολείο να βοηθά τους μαθητές να αξιοποιούν την προσλαμβανόμενη 

γνώση, για να επιτύχουν τους προσωπικούς στόχους τους, κοινωνικούς 

και επαγγελματικούς.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας και υλισμού της σύγχρονης ζωής, με 

την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και του πολιτισμού 

η ενιαία αντιμετώπιση της πραγματικότητας καθίσταται αναγκαία κι 

επιτακτική, γεγονός που επιβάλλει στην εκπαίδευση τη διαρκή 

αναθεώρηση του Α.Π.

Ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα μπορεί από την πλευρά του κι 

αυτό να προωθεί την ιδέα του συνδυασμού διαφορετικών επιστημονικών 

περιοχών, στο πλαίσιο της εξέτασης των εκθεμάτων μιας συλλογής. Τα 

μουσειακά εκθέματα, εφόσον ενταχθούν στο ιστορικό και κοινωνικό τους 

περιβάλλον, μπορεί να αποτελόσουν αφορμή για συζητήσεις και 

προβληματισμό σχετικά με το πολιτισμικό υπόβαθρο της εποχής τους, 

επομένως και με κάθε επιμέρους επιστημονική γνώση. Για παράδειγμα, με 

αφορμή την εξέταση ενός αρχαίου ελληνικού ναού μπορεί να γίνει 

έρευνα για την αρχαία θρησκεία, τη μυθολογία, τις τεχνικές πρόοδους.

Κατά συνέπεια, ο δάσκαλος δεν πρέπει να περιορίζεται στα 

προσωπικά του ενδιαφέροντα μόνο, όταν σχεδιάζει και υλοποιεί ένα 

μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα γιατί έτσι συρρικνώνει τις πολλαπλές 

δυνατότητες θεώρησης που παρέχουν τα μουσειακά εκθέματα
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4.4. Στόχοι και πορεία του προτεινόμενου μουσειακού 

προγράμματος με τη μέθοδο project

Στάδια που ακολουθήθηκαν:

Α. Προβληματισμός/ Β. Σχεδιασμός ιστογράμματος/

Γ. Δραστηριότητες/Δ. Παρουσίαση-αξιολόγηση

Προτεινόμενη διάρκεια προγράμματος: 2 εβδομάδες

Αρχικά οι μαθητές εκθέτουν τις απόψεις, θέσεις και προβληματισμούς τους 

και διαμορφώνουν από κοινού με το συντονιστή το θέμα που θέλουν να 

αναλύσουν. Ως ένα υποθετικό εκπαιδευτικό σενάριο παρουσιάζεται ένα 

project, που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού , το οποίο βασίζεται στις 

αρχές της διαπολιτισμικότητας και της μουσειακής εκπαίδευσης.
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Ειδικοί στόχοι του project:

Τα παιδιά μέσα από τη διαδικασία του project καλούνται να:

Γνωστικοί στόχοι:

• να γνωρίσουν τις μουσειακές συλλογές και τη σπουδαιότητα 

της λειτουργίας τους

• να έρθουν σε επαφή με στοιχεία υλικού πολιτισμού,

• να συγκρίνουν και να κατατάσσουν τα υλικά κεραμικής,

• να μάθουν ή να εντοπίσουν τα διαφορετικά επαγγέλματα που 

σχετίζονται με την τέχνη του πυλού ,

• να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους με όρους ή με ιστορίες που 

σχετίζονται με το θέμα,

• να συγκρίνουν τους παλαιούς με τους σύγχρονους τύπους
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κεραμικής, κατασκευών κι εργασίας ,

• να αντιληφθούν ότι τα αντικείμενα του πυλού είναι παγκοσμίως 

γνωστά κι απαντώνται σε κάθε πολιτισμό,

• να αναπτύξουν την αισθητική τους και την παρατήρηση με την 

απόδοση δικών τους έργων μέσα από τα εικαστικά,

• Επιπλέον τα παιδιά μέσα από τη μέθοδο καλούνται:

• να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικές κεραμικές και οικιστικές 

δημιουργίες του ανθρώπου

• να γνωρίσουν τρόπους καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και 

καθημερινής εργασίας και των δυσκολιών που αυτή 

συνεπάγεται,

• να κατανοήσουν τη σημασία λέξεων σχετικών με τον πυλό και 

να εξασκηθούν στη χρήση αυτών των λέξεων.

Συμμετοχικοί-συναισθηματικοί στόχοι:

• να αισθανθούν τη χαρά της ομαδικής δημιουργίας δουλεύοντας σε ομάδες 

και να αποκτήσουν ενεργητικές στάσεις , για να οδηγηθούν στην ενεργή 

συμμετοχή στη λύση προβλημάτων.

• να εξοικειωθούν με διάφορους ρόλους, έτσι να κατανοήσουν καλύτερα 

την ανάγκη του καταμερισμού της εργασίας στη σχολική ζωή.

• να εξοικειωθούν με ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης όπου 

χρησιμοποιείται η ομαδική ανακαλυπτική εργασία, και να έρθουν σε 

επαφή με διαφορετικούς τρόπους πληροφόρησης όπως είναι η βιβλιοθήκη, 

τα μέσα ενημέρωσης, η συνέντευξη, το internet κ.ά.

• να εξοικειωθούν περισσότερο στο διάλογο, να μάθουν να εκφράζουν τη 

γνώμη να σέβονται τη γνώμη των άλλων, ώστε να γίνουν 

ενσυνείδητοι πολίτες της μελλοντικής κοινωνίας, καθώς και να αναπτύξουν 

μία θετική αυτοεικόνα και τις γνωστικές και μεταγνωστικές τους
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Μέσα -υλικά:
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Άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, άρθρα από το διαδίκτυο, 

διαφημιστικά έντυπα ,εικαστικά υλικά ,γραφική ύλη .

Γ" φάση του προγράμματος: Δραστηριότητες

Αφού διαμορφώσουμε με τη βοήθεια των παιδιών το χώρο ,για να 

διεξάγονται πιο εύκολα οι δραστηριότητες, για να παρατηρούν το 

ιστόγραμμα και για να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στο υλικό των 

δραστηριοτήτων, θα συγκεντρωθούν οι ομάδες και θα συνεργάζονται 

αρμονικά.

Θα βρούμε αρκετές πτυχές που αφορούν όλα σχεδόν τα μαθήματα του 

ωρολογίου προγράμματος όπως στη Γλώσσα, Μυθολογία, Ιστορία, Αγωγή 

του Πολίτη,Μαθηματικά και Φυσικές επιστήμες,Εικαστικά κ.λ.π.
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Εκτός από τις πτυχές του θέματος θα συζητήσουμε και θα οριστούν οι 

δραστηριότητες των ομάδων.

Έτσι κατά τη φάση αυτή του project θα υλοποιηθούν πολλές 

δραστηριότητες και θα ολοκληρωθούν αρκετοί από τους στόχους του 

ιστογράμματος.Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά :

1 .Με βάση το εποπτικό υλικό(π.χ. φωτογραφίες ) θα συγκρίνουν τον παλιό 

και το νεώτερο τρόπο κατασκευής των υλικών και τα προβληματιστούν για 

τις καθημερινές δυσχέρειες της ζωής των εργατών, συζητώντας ελεύθερα 

και εκδηλώνοντας τα συναισθήματά τους για αυτούς.

2. Μπορούμε να επισκεφθούμε επίσης και ένα κεραμικό εργαστήριο, όπου 

τα παιδιά θα πάρουν συνέντευξη από τον καλλιτέχνη και θα 

πειραματιστούν με το υλικό, κατασκευάζοντας τις δικές τους δημιουργίες

3. Μία άλλη ομάδα μπορεί να πλάσει τύπους οικιών από πηλό ,ενώ μία 107

άλλη να διακοσμήσει ζωγραφικά ή χαρακτικά τα έργα για να γίνει

έμπρακτα η συνεργασία των ατόμων.

4. Μιλήσαμε για τα επαγγέλματα που ξέρουμε σχετικά με τον πηλό και θα 

μάθουμε κι άλλα ,ενώ μία άλλη ομάδα θα υποδυθεί ένα αυτοσχέδιο 

θεατρικό «μία ημέρα εργασίας στο εργοστάσιο Τσαλαπάτα».

5. Με υλικό του διαδικτύου θα παρατηρήσαμε τους τύπους των νέων και 

των παλιών οικοδομικών υλικών και θα τα συγκρίναμε με αντίστοιχους 

τύπους άλλων χωρών.Ακόμα θα ανατρέξουμε σε αρχαιολογικές αναφορές 

από κεραμικές κατασκευές και θα συγκρίνουμε τα ευρήματά μας, 

ανακαλύπτοντας σημαντικές ομοιότητες και σε άλλους λαούς (π.χ. η 

τεχνική Bratislava που χρησιμοποιείται στη διακόσμηση των κεραμικών 

γνωρίζει εξάπλωση σε όλα τα Βαλκάνια, στη Ρωσία και στην Κεντρική



Ευρώπη-με υλικό από το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου)

6. Θα κατασκευάσουμε χρηστικά αντικείμενα με βάση τις παλιότερες και τις 

αρχαίες τεχνικές, για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πηλός είναι και μία από 

τις πολιτισμικές βάσεις του Κυκλαδικού πολιτισμού, ενώ θα 

πειραματιστούμε και με άλλες τεχνικές διαφορετικών πολιτισμών(π.χ.

Ιαπωνία, Κίνα κ.λ.π.)

7. Μία ομάδα θα αναλάβει το σχεδιασμό, άλλη το χτίσιμο και άλλη τη 

διακόσμηση του σπιτιού (που θα γίνει με απλό σχεδιασμό ,αλλά με 

προσπάθεια για όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόδοση λεπτομερειών).Με 

βάση κάποια απλά υλικά(π.χ. τούβλα,ακροκέραμα) θα προσπαθήσουμε να 

χτίσουμε εικονικά ή πραγματικά ένα δωμάτιο ή ένα μικρό σπιτάκι, για να 

εξασκηθούν τα παιδιά στις μαθηματικές έννοιες και για να αντιληφθούν ότι 

ακόμα και οι καθημερινές δημιουργίες είναι το αποτέλεσμα μίας αγαστής
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συνεργασίας.

8. Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και επιλέγουν ένα αντικείμενο του 

μουσείου.Το ένα παιδί γίνεται εργάτης ή αγγειοπλάστης και το άλλο γίνεται 

ένα υλικό.

Ο γλύπτης δίνει στο υλικό τη μορφή του αντικειμένου που έχει επιλέξει. Το 

κάθε ζευγάρι παρουσιάζει και τα άλλα προσπαθούν να μαντέψουν το 

αντικείμενο. Στη συνέχεια τα έργα θα ξυπνήσουν και θα μιλήσουν για τη 

ζωή και την προέλευσή τους.

8.Παιχνίδι: «Τότε και τώρα»:

Τα παιδιά της τάξης χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα αποτελείται 

από σύγχρονους κατοίκους της περιοχής, ενώ η άλλη ομάδα, από κατοίκους 

της παλιότερης βιομηχανικής περιόδου του Βόλου , οι οποίοι

Διαπσλιτισμικό μουσειακό πρόγραμμα στο μουσείο Τσαλαπάτα
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συναντιούνται στη μηχανή του χρόνου. Κάνουν ερωτήσεις και συγκρίνουν 

αντικείμενα και συνήθειες. Π.χ.: εργασιακές συνθήκες τότε και τώρα, 

οικονομική κατάσταση και κοινωνικά προβλήματα, καθημερινές ασχολίες 

και κτίσματα.

9. Δημιουργία εφημερίδας ή περιοδικού με εντυπώσεις, άρθρα, 

συνεντεύξεις, φωτογραφίες, εικόνες, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα, γρίφους 

κ.ά. σχετικά με τις επισκέψεις τους στο μουσειακό χώρο Τσαλαπάτα.

10. Θα συντάξουμε επιστολή στη διοίκηση του Μουσείου Τσαλαπάτα για 

δημιουργία γωνιάς -εκθεσιακού χώρου μέσα στο μουσειακό χώρο, όπου θα 

φιλοξενούνται και θα εκθέτονται έργα παιδιών που έχουν συμμετάσχει σε 

ανάλογα προγράμματα μουσειακής εκπαίδευσης, ενώ μία άλλη ομάδα θα 

κατασκευάσει την αφίσα ή μία ιστορία με κόμικς για όσα 

διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια του project
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Εφόσον ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν, ανάλογα 

με το ενδιαφέρον των παιδιών και τις δυνατότητες της τάξης 

ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα του project σε άλλες τάξεις κι άτομα με 

βάση τα εικαστικά έργα ή τα έντυπα ή άλλα έργα των μαθητών.

Λ ' φάση του προγράμματος: Αξιολόγηση

Εφόσον ο σχεδιασμός του project έγινε σε θεωρητική βάση μπορούμε να 

δώσουμε κάποιες γενικές αξιολογήσεις για τα αποτελέσματα του. Η 

μέθοδος project, που στηρίζεται στην αυτενέργεια των μαθητών και στη 

διαθεματικότητα της γνώσης μπορεί να βοηθήσει πολύπλευρα τους μαθητές 

στο να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη .Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές 

μπορούν να προβαίνουν μετά την ολοκλήρωση του project πιο εύκολα σε:

Χρήση συνηθισμένων λέξεων και φράσεων που σχετίζονται με το πέρασμα
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του χρόνου, όπως: παλιός-νέος, πριν-μετά, μήνες,χρόνια, αιώνες

• Αναγνώριση μιας σειράς από γεγονότα και συζήτηση για τις αιτίες που τα 

προκάλεσαν, όπως π.χ. αλλαγές στον πολιτισμό και στην καθημερινή ζωή.

• Παρατήρηση διαφορών ανάμεσα στους τρόπους ζωής σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές του παρελθόντος, όπως π.χ. τα καθημερινά εργαλεία που 

χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι σε διάφορες περιόδους.

• Ανάπτυξη γνώσης σχετικά με τους διάφορους τρόπους παρουσίασης των 

γεγονότων του παρελθόντος, όπως: φωτογραφίες, γραπτές αναφορές, 

κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, παιχνίδια, τραγούδια, 

αναπαραγωγές αντικειμένων, εκθέσεις μουσείων.

• Διάκριση ανάμεσα σε διαφορετικές εκδοχές ενός γεγονότος, όπως: 

διαφορετικές αφηγήσεις των παιδιών για γεγονότα που συνέβη σαν στο 

σχολείο πριν από μια εβδομάδα, ένα μήνα (αφού ήταν διαφορετικές οι 

αρχικές υποθέσεις από την κατάληξη των ερευνών τους)

• Έρευνα για το παρελθόν μέσα από διαφορετικά είδη ιστορικών πηγών, 

όπως: ιστορικοί χώροι, ιστορικά κτίρια, αντικείμενα των μουσείων, πίνακες 

ζωγραφικής, φωτογραφίες, νομίσματα, εφημερίδες.

Σε ό,τι αφορά την ιστορική έρευνα και επικοινωνία, οι μαθητές θα 

πρέπει να ενθαρρύνονται ,ώστε να υποβάλλουν ερωτήσεις για το παρελθόν 

και να έχουν ευκαιρίες να μεταφέρουν τη γνώση και την κατανόηση που 

απέκτησαν για την ιστορία προφορικά, εικαστικά ή γραπτά (π.χ. 

παριστάνοντας ένα επεισόδιο από το παρελθόν με δράμα ή χορό, 

δημιουργώντας προπλάσματα, δίνοντας τίτλους σε αντικείμενα .

Η αξιολόγηση του μαθήματος με αυτή τη μέθοδο γίνεται 

μέχρι τα 7 χρόνια του παιδιού άτυπα και ευκαιριακά, μέσα από συζητήσεις, 

μαγνητοφώνηση, ζωγραφική, σχεδίασμά δράσεων ή παρατήρηση των 

ικανοτήτων, των εννοιών και των στάσεων που αποκτούν τα παιδιά, ενώ η
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τυπική αξιολόγηση του μαθήματος αρχίζει στην ηλικία των 7 

χρόνων.Γενικότερα με τη μέθοδο project:

• Προωθεί τη διαθεματικότητα, αφού με τις δραστητιότητες μπορεί να 

συσχετίσει στενά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα,όπως: τη Γεωγραφία, 

τα Μαθηματικά, τη Φυσική, το Σχέδιο και την Τεχνολογία, την 

Γλώσσα, την Αισθητική Αγωγή, τη Μουσική και το Χορό, τα Θρησκευτικά 

κ.ά.

• Οι στόχοι της μεθόδου αναφέρονται σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης του 

παιδιού (γνωστικό, ψυχοκινητικό, συναισθηματικό, ηθικο-κοινωνικό, 

αισθητικό και γλωσσικό), καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

• Δίνεται προτεραιότητα σε δραστηριότητες άμεσης εμπειρίας, που φέρνουν 

το παιδί σε επαφή με αυθεντικά αντικείμενα από την Ιστορία.

• Τονίζεται η δυνατότητα των Μουσείων των ιστορικών κτιρίων και των 

ιστορικών χώρων στο να συνδέσουν την Ιστορία με τη ζωή και να 

προσφέρουν πολύτιμες εμπειρίες στα παιδιά.

• Δίνεται έμφαση στη διαδικασία της ιστορικής έρευνας, καθώς και στην 

εξαγωγή και αξιολόγηση της ιστορικής πληροφορίας.

• Τονίζεται η αξία της κατανόησης των γεγονότων μέσα στο πλαίσιο χώρου 

όπου δημιουργήθηκε, σε συνάρτηση με τις έννοιες της συνέχειας, της 

αλλαγής και της αιτίας -αποτελέσματος.

• Δίνεται η δυνατότητα στους δασκάλους να σχεδιάσουν και να 

υλοποιήσουν δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα , με βάση τις 

προσωπικές επαγγελματικές τους δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου και της τάξης τους.
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4.5.Ένθετο :

Ενδεικτικό υλικό για τις ανάγκες του προγράμματος:

Πλίνθος:

Ευρύτατη ποικιλία οικοδομικών υλικών, τα οποία κατασκευάζονται από 

αργιλώδη γη. Αυτή η πρώτη ύλη αναμειγνύεται με νερό, τοποθετείται σε 

καλούπια , ξεραίνεται και μετά ψήνεται στο ήλιο ή σε ειδικά καμίνια.Το 

υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε ήδη από τους πιο αρχαίους χρόνους, όπως 

αποδεικνύουν τα ευρήματα από αρχαιολογικές ανασκαφές στη 

Μεσοποταμία.Εκτός από την αντοχή και τη διάρκεια, κύρια 

χαρακτηριστικά του πλίνθου είναι η ελαφρότητα , η ευκολία μεταφοράς, η 

εύκολη πρόσφυση που προσφέρει προς τα επιχρίσματα, η ευκολία στη 

δημιουργία σχημάτων -όλα αυτά τον καθιστούν το καλύτερο υλικό,ενώ 112

μπορεί να υποκαταστήσει σχεδόν το φυσικό λίθο.

to prasino blog

Ιστολογιο με θέμα τη οικολογική δόμηση, την κλιματική αλλαγή και το
,’<.··■···'·■■',' κ/γογγγ

περιβάλλον γενικότερα. . _

«ΛΕΥΤΕΡΑ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
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: φ » i}f

Η δόμηση με χώμα, αποτελεί έναν τρόπο δό.μησης:πρΰ ;0iefνώς^:ρόχξ^'*'.. 

συνεχώς έδαφος. Είναι οικολογικός γιατί χρησιμοποιεί φυσικάΤαικά.

συχνά τα προϊόντα εκσκαφής του ιαηρίου; προσφέρω.αυξημένη θερρικη ' 
’ * * . Ν 1 - · · '

αδράνεια, που μειώνει τις ανάγκες για θέρμανσή και ,ψ/όφη. Στο παρόν 

παρουσιάζεται.το πώς,εκιιζαν μέ χώμα στα πε&νά,τ4νmat · 

μακροσκοπική και χονδροειδή εκιίμηση._ της κατάστασή τους σήμερα.' ··.

Μετά π] δεκαετία του 30 οι χωρικοί των Τρικάλωνιγκατέλειπ*»·σταδιακά
, ;; . .

τη νομαδική ζωή, εδραιώνονταν σε σταθερούς οτκισμρύΰ, οπότευπήρχε ή ξ 

αναγκη για κατοικίες σταθερές;, αντοχής, λειτουργικές και οικο\ΐΡμΓκέώ Στσ 

θεσσαλικό κάμπο όπου το χώμα αφθονόύσε,η.δόμηση· μς.π&ίνθουε'ίπλιθιαΐ''

adobe) ήταν μονόδρομος:.. ·* · ; ξΤΤ-Τ' ί '
Τ'', "Τ' ·’ - '

■•'■Τ'- r '-· <Διαδικασία· 1 : 'Λ··· ■: ..κ - 'Τ '"-'·λ··V >. ■ · .;· ' .-1: «Μ
; . ;■5 -, ■ · * /.·'■' ν· ; ' ή

f ' * .r. .,f .’ . y ■ ,· ,.,X ■ , λ γη ,-j■ - Τμ·$
1 α σπίτια τα κατασκεύαζαν έμπειροι μάστορας· κάι ΐουλάχίστον στην 

περιοχή Κάτω Τλάτη J ρίκάλών, οΐΌμάστοΐ ήταλ’αυτοί (ςτι> το ; 

Ξυλοπάροικο Τρικάλων. Αυτοί περιόδευαν από χωριό σε χωριό .ανάλογά με 

τις παραγγελίες, ενώ ο χωρικός που ήθελε να α^οκτιί^ι,τρ σπ|τι τόυ,είχε
* .. ·λ.:ι ·-
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την υποχρέωση νρ. του προσφέρει τροφή και στέγη για όσο διάστημα

διαρκούσαν οι εργασίες. Το συνεργείο αποτελούσαν 4-5 άτομα ο
ι ' · '·. ·■ <■ .*Λ;; ·, · '·!■ λ > .·'■ > <

πρωτομάστορας ασχολούνταν με τις γωνίες και την εξωτερική παρειά της 1
• ' *. * . . * ' ι4 ' ' , ’Λ * 1 ,

τοιχοποίας, ο δεύτερος μάστορας με το υπόλοιπο τμήμα, της τοιχοποίας, 

ενώ οι βοηθητικοί ανακάτευαν τη λάσπη, έκοβαν πλιθιά και τα μετέφεραν.
• ι .··· , _ . -

ίν.. ·♦ .η * . . · ί
Τρόπος κατασκευής

Κάθε χωριό είχε ένα σημείο απ' όπου μάζευαν χώμα για τα πλιθιά των .
ι * : ·-■.»

σπιτιών του χωριού, προφανώς το σημείο είχε επιλεγεί από προηγούμενη 

εμπειρία. Το χώμα αυτό το ανακάτευαν με νερό, προσέθεταν άχυρο και το 

έβαζαν σε ξύλινες,μήτρες (οι περισσότερες 6x1 ή 4x3). Οι διαστάσεις των 

πλίνθων ήταν συνήθως 33x13x8 εκατοστά. Τα πλιθιά τα άφηναν στον ήλιο 

για να ξεραθούν και στη συνέχεια κατασκεύαζαν την τοιχοποιία, 

χρησιμοποιώντας για κονίαμα τον ίδιο τύπο χώματος χωρίς άχυρο αυτή τη 

φορά. Επίχρισμα αρχικά δεν υπήρχε ή χρησιμοποιούνταν λάσπη (χώμα 

χωρίς άχυρο). Ο τρόπος δόμησης σε εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία
ώ;Τ:· ί( η

φαίνεται παρακάτω. *· >
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^^ΒΗΗΒΗΗΗί^ωτερικός τοίχος,. δτακριν^τώ το

ξύλινο πρέκι και το ξύλινο* σενάξ στο ύψος του πρεκιού. Ηΐρώτο' έΐναΐΓΐπό 
• · . ; ' ·· ' ; .. ·' * τ *■7’V ’ύϊ.μόύ.·'

αχυρώνα. Σε κατοικίες έβαζαν σεναζ ‘και στο ύψος της ποδιάς'ή/ίκάι μεταξύ

ποδιάς και πρεκιού. ".V ., t Γ· ·,% ’···'-*·.· λ ·_ν

Οι μονώροφες είναι ορθογωνίκές διασιασρων 33X5 περίπου. Με^χη
μ .

διάσταση και την είσοδο να κοιτάει προς· το νότο. Μπροστά από·.ρι'ν'είσοδό.:
(■■ΜΜ·· - ; ' :* · . · Λ ■ , * /

ένα σκεπασμένο μπαλκονάκι2x2 μέτρων περίπάύ. Ιό σπίτιβρίσκονταν

άποτελούνταν από τρία δωμάτια, διαστάσεων'4x4 μέτρων το καθένα: ] ίίσω
'·<·.. ■ ■ ' . ' -.· ■>* ■;,*?. Λ:> ··. *. .’ί

από την είσοδο η σάλα ή χαγιάτι και εκατέρωθεν δύο δωμάτια, το όκαλό» ■ j
■ ■· - : > '· ·» ν τ .

υπνοδομιάτιο, χώρο. - "'και το

am®.

Τυπολογίες

Υπάρχουν μονώροφες κατοικίες (μονές), διώροφες κατόικύπ(δίπαχα) καί ' ‘■ ' · τ > · '· ·-· ίώ
διώροφες αποθήκες-στάβλοι γνωστής ισχι ως αχαρώνεπ : * ,
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υποδοχής κλπ ανάλογα με τις ανάγκες τής οικογένειας και τις Καιρικές
/ ' ' ■ . * * ■ r ' y " , » 4 , . - ' .

συνθήκες. :Το μαγείρεμα, η υγιεινή και το πλύσιμο γίνο^ανεξω από το '
- : ι .· ‘ ω * ; ,· ·. ’ '·· . ,

σπίτι. Με τα χρόνια προστέθηκαν επιπλέον δωμάτια (κουζίνες, μπάνια κλπ)

για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες, ενώ οι παλιοί ανεπίχριστοι τοίχοι
: / ·. ι * ' ■ ·

καλύφτηκαν με ασβέστη και έτσι πλέον λίγα σπίτια διατηρούν την αρχική 

τους μορφή..'

ft . · aw ___

f

Μονώροφη κατοικία του 1947 στην Κάτω Ελατή, όπως είναι σήμερα.

Οι διώροφες κατόικίες;αρχικά είχαν τα δωμάτια στον όροφο, ενώ στο 

ισόγειο ήταν το κατώι. 11 είσοδος γινόταν από 'εξωτερική σκάλα που 

ικατέληγε σε ένα μικρό εξώστη. Αργότερα τα κατώγια μετατράπηκαν σε 

κατοικήσιμους χώρους, συνήθως κουζίνες και τα ζώα μετακινήθηκαν στους 

αχυρώνες. Τα δάπεδα στους όροφους ήταν από ξύλο. ■
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Διώροφες κατοικίες στην Κάτω Κλάτη Τρικάλων, κτισμένες τη δεκαετία1 

—'’’Ο και 40 (όλες καμοικοόνται και σήμερα, πολλές από μόνιμους

κατοίκους)
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Οι όγκοι ήταν απλοί, για λόγους ευκολι
. - , ■ _ -

(στα κτήρια από φέρόυσα τοιχοποία το

• «a;».::-:· ; ,
Διώροφες κατοικία στην Κάτώ Ελατή “δ^φΪΛ'ονιάι η" βόρεια (ενα άνοιγμα)

και ανατολικοί όψη. {δύο ανοίγματα): - · ; ,.,ν*τ,,Κ
■ ; ' .'·■·.

• > * ι. · ,-γ I " ' ’ , '· ί'·♦,.**' ' "· ·' ·:·'
ι · . . ' r - 1 ? ■ .It ^ * i ■' , I _ Λ , .

■· · ... · ' ' - · ; · ' '· ' . .. · ' . . Τ y >*r;
Κοινό χαρακτηριστικό τον κατοικιών ότι το7ό0έτοάλταναυστηρά,

■ .· ’ ■ , , ’· : ··· * ·.· »* ■ ·' · ·. ;· ■

στραμμένα προς το νοτο, στρέφοντας συχνάτα νιάτα προς τους δρόμους.
*! *.. . ι», > · · - . »

Τα ανοίγματα μικρά, ήταν σχεδόν όλα προσ το νότο. ' . · · .
-̂■ ’’ - '■...,.'Τίί’ό-γ ί
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παραλληλεπίπεδο).

Οι αχυρώνες ήταν διώροφα κτήρια όπου έραναν τα οικόσιτα ζώα'και

φυ/αιαονταν οι
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Εφτερικπί σκάλα σεα^ρο:
^fSS®w ^Ψίϊ'Φ''' W

Σε όλα τα κτήρια η θεμελίωση γίνονταν σόλιβοόομή από πείρες από τον 
1 ■*·. »* ·

Πηνειό σε ύψος μέχρι 50εκ από ίο έόαοος πε
-.νϊίΐ

ρίπου
·'■ 1 ί · r

και σε βάθος 40-50εκ

Αυτό γίνοταν για ομοιόμορφη κατανομή των τάσεω►V και προστασία της 
- ■*·
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πλινθοδομής -από την υγρασία. Στις-κατοικίες·οι; στέγες γμ'ρ^γιχ&ίμε τον' 
; ■ ':sA "■ \.,,λ. ' Τ•'ι : , ■ ·';λ ·<

κστοικίσιμό χώρο από ένα οριζόντια δμίφραγμά (^.ηφ^άμ3Ά> .λά«άέη km

[βότσαλα, το γνωστό μπαγδατί.

[Παρούσα κατάσταση - Παθολογίες

- ■· A-:-· ·'- ·, Af

Τα κτίσματα δέχτηκαν πολλές μετατροπέα, όσο αοέανοντσν m ανάγκεκ του:·' Μ' ■ ι ’ -, , , ■·. " > -ι •ΐ'- ·,' ■ ι! ■ ;■ ν
αγροτικού πληθυσμού που τα κατοικούσε, 1 .ίροστέθηκάν'ϊϊου|ίνης,"λούΐφ^

'
γκρεμίστηκαν ή προστέθηκαν χώροι. Για τι,ς τγpocri)ifκ:%'ίς:'πς κ(£τΗλ.ΓΥτοΐΓθλ:Σ"τ.

νέων σπιτιών μετά τρ '60 ^ησψοποιούνταν τούβλα, ή. τσιμενώνμθοι. Τα ; λ
;

πλινθόκτιστα συχνά εξωτερικά σοβανίίζόνιαν^·^
, ‘4 . ν · ’ .

προστασίας, έτσι είναι συχνά δύσκολο κανείς να ξεχωρίσώ από τιύλικό·· · 

είναι φτιαγμένο ένα σπίτι αν δεν ρωτήσεις κάποιον πα?ιαιότερο που '·,.■■ 

θυμάται.· Τα κτήρια που συντηρούνταν σωστά διίΥήπαρουσκίλιιον ρόβαρές;’; 

βλάβες. Στα υπόλοιπα η κυριότεβη αιτία βλαβών είναι η επάφή με'το νερό.
-. ’ ’ · ■ . ■ . \ . ·■ ■ ·>.;· ·· . % νΐ

Ένα σπασμένο κεραμίδι, μία διαρροή σε κάποιον αγωγό ύδρευσιγς,-μπορεί
", ;.· ■* " .,· · ,' .’.λ'; .; TKVil

να προκαλέσει -σοβαρή -βλάβη: Γι'αυτό οι σκεπές ·κατάσκεΐΗΐνοντάν lit ιιία .
• . 1 * ·■' · · , ,. *·.λ> . ■' ·· ■■ /

προεξοχή 50εκ. περίπου, την αστρέχα. για-να. προστετεύουντην τοιχοποιία···
■ ■ ·“ ' ■ . - ■; ■ . · ·.·■

’ · ' ^ * . · · , · vt· ·’■]*' .·'■'■ ' » ' ’ |V .'j? ‘ "

από τη βροχήίΈνα ρητό) πού θυμούνται οι παλκίτεροί-λέει: "ΙΙροσόάτενέ' ;
■ U ■ ' r 4* · « * ■ ·,·ι-·. . *: · ή^.ή*ν

με από το νερό. να σε φύλάςω από το σεισμό·”·. Οσον.αφορά το Οέμα-τηςύ \ 

στατικής αντοχής, τα Κτήρια δεν έχουν δοκιμαστεί σεσεισμνκέςώλ ; '·;
‘ ' ^ Λ ' · * _ ί · ' ··

καταπονήσεις καθ' ότι η περιοχή δεν δέχτηκε ίσχυρό'.σεισμό τ(η·τελιη)ταίρ >
- ·' , ··■ · Τκ * · . ·'■· ·.; . V V

αιώνα.' με εξαίρεση ίσως το σεισμό του Βόλου τη δεκάίτία· τόυ/'^,.Ώσκισό''
' ‘ :κ',· ξ·'· .ς'όλ '· Ι.λλ

τα κτήρια φαΚεται να έχουν συμπεριφερθεί καλά σε στατικές· ■ λ ·.-.··. - · ς λ
>■ »’*■.·· . ' ι · ' ·.*■. 'ςΐ·. · κ'· >- ·.' · Κ· *- ····· .·>' · ,·υ- •·>·η

καταπονήσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις, όπως στις αχυρώνες, που .έχουν * ' , # ~ ~ ·
παραμείνει εκτεθειμέΛΌ για χρόνιά. Ενδιαφέρον επίσης παρόύσιάςόύν · 

διώροφα τα οποία 60 και πλέον χρόνια μετά την κατασκευή τους . : · ·,·’ ό γ
. ... “ vr/.r .'·.'.' . * : ' λ *·ν,·: .-χ ··ί^. ;Γν
κατοικούνταμ αν και πμραμένρυν ανεπίχριστα. γ.. ρ,.,λ.ί, ^ όξ.;'
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Διφροφη κατοικία με μερική"ϊαϊτίφ,ρέυ-σ,^

από χώμα. Το αν είναι εφικτό είναι ένα

(Οι πληροφορίες είναι από. προφρριι 

βιβλίο Το Βαλτινό του Εικχγ. Στάθη

* '«>■.' Λ 1 "·. · , · · · ί · 'r . '' · “ ** - .

Τα κτίσματα αυτά φτιάχτηκαν σέ μια διαφορετική έΥκιχή. ^>δι^φΡ>>εττκεςτ
■ . ‘''ί··-· ' > · ν » · "' ’ '·/ Vi

ανάγκες και πολύ πιο έντονουςτεχνπκ-Θ.ύς κι*ϊ.οιίιόο.ιλψτκοΰ'ς περιορισμός. *
j .

Το να προστατεύσουμε κάποια από αυτά έχει άίγσιφα μιιμκάπόια agin, ί ο
* - . ' · · ' ’ . 1 “ ’ * . V ■ , ■

■ ' ' 4 . ’ * ~·. Ι· ? ·· · _ % Λ «ι-· '. . jl ' * ; . ■ *Ίι, *·»»·»*·' <·
. y ■ ’ · -‘,' . £' T,V .

να προσπαθήσουμε να αντιγράψουμε αυτόν τον τρόπο, δόμησης στο / -
ν. ·· .

σήμερα είναι μάλλον μάταιο. Αυτό πουεχετπιστεύω άεγαλύτε,ρη αςΐας V. ;
• . Λ ■» .·* » · · ,· ^ ■ ' · . .·· ·;·,:· ' J ■ , J : ...-'μ.·.. > . ,™

είναι να πάρουμε όσα διδάγματα μπορούμε από;τή λαϊκή αρχιτεκτονική και
. - ■ - . λ ν

να τα συνδιάσουμε με τις σύγχρονες αντιλήψεις και την επιστημονική ■
• ·. ■· ',·.,·:. ί < ' ■·■".. ' - ■ . . : ■■·.·■; : I■ - I , , *·: ; . ■ ,. :<
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ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (πηγή: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΡΑΚΗΣ):

Δομικά Υλικά: ο πηλός

από τα σημαντικότερα δομικά υλικά στην αρχαιότητα.

Οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν στην αρχιτεκτονική τους ευρεία χρήση πηλού 

άλλοτε ωμού και άλλοτε οπτού. Αυτά τα δύο είδη θα εξετάσουμε 

ξεκινώντας από τον ωμό πηλό.

Η χρήση του ωμού πηλού:

Το παράδειγμα των αρχαίων ανατολικών λαών -Βαβυλωνίων, Φοινίκων,
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Αιγυπτίων- και των προϊστορικών κατοίκων της Ελλάδας ακολούθησαν και 

οι Έλληνες των ιστορικών χρόνων. Έκαναν μεγάλη χρήση του ωμού πηλού 

στα δημόσια και τα ιδιωτικά τους οικοδομήματα. Ωμό πλίνθο 

χρησιμοποιούσαν πολύ και για τα υπέργεια μέρη των οχυρωματικών τειχών 

των πόλεων. Πίστευαν ακόμη ότι λόγω της μεγαλύτερης τους 

ελαστικότητας οι ωμοί πλίνθοι παρείχαν περισσότερη ασφάλεια στις 

κρούσεις των πολεμικών μηχανών από τους λίθους. Εν τούτοις αυτό το 

είδος της τοιχοποιίας είχε το μεγάλο μειονέκτημα να μην αντέχει στη 

διαλυτική ενέργεια του νερού. Ωστόσο παρά το ευτελές του υλικού, η 

χρήση ωμοπλίνθων συνεχίστηκε μέχρι τον 6ο μ.Χ. αιώνα. Όχι μόνο από 

ωμούς πλίνθους αλλά και από απλό συμπιεσμένο πηλό κατασκευαζόταν 

ενίοτε τοίχοι οι οποίοι ονομαζόταν πηλόδομοι.

Η παρασκευή του φυράματος:
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Κατέβαλαν μεγάλη προσοχή για την εκλογή και την παρασκευή του 

οικοδομικού πηλού αφού υπήρχαν πολλά είδη. Στο πλινθουργείο όπως 

ονομαζόταν το εργαστήριο, κατασκευαζόταν οι οικοδομικοί πλίνθοι αφού 

πρώτα είχε συγκεντρωθεί από τον πηλοποιό η πρώτη ύλη δηλαδή το 

κατάλληλο αργιλώδες χώμα. Το χώμα αυτό το έβρισκαν είτε στην 

επιφάνεια του εδάφους είτε σε βάθος είτε σε διάφορα κρυφά μέρη όπου και 

επιλεγόταν με προσοχή ώστε να είναι απαλλαγμένο από την άμμο και να 

μην περιέχει άσβεστο. Διότι τότε και ελαφρύτεροι και στερεότεροι 

καταλήγουν οι πλίνθοι. Έπειτα αυτό το χώμα αφού κοσκινιστεί 

αναμειγνύεται με ποσότητα αλογόνου και νερού και γίνεται πηλός. 

Ανάλογα με το χρώμα της γης από όπου το έπαιρναν ήταν άλλοτε 

ερυθρωπό και άλλοτε κιτρινωπό χρώμα σε διάφορες αποχρώσεις. Για 

μεγαλύτερη μάλιστα συνοχή πρόσθεταν στον πολτό και ποσότητα 

κοπανισμένου άχυρου ή ξηρού χόρτου. Σημειώνεται ακόμη ότι σε ειδικές 

περιπτώσεις π.χ. για τον γρήγορο τοιχισμό μιας πόλης όπου χρειαζόταν 

άμεση κατασκευή ωμοπλίνθων, αναμίγνυαν με τον πηλό και διάφορα άλλα 

μικρά αντικείμενα. Το να αναμειγνύεις και να μαλάσσεις τον πηλό με το 

νερό ονομαζόταν από τους αρχαίους φυρά. Η μείξη αυτών γινόταν μέσα σε 

μεγάλες λεκάνες, άλλοτε με τα χέρια ή τα πόδια και άλλοτε με ξύλινα 

εργαλεία.

Παρασκευή και ξήρανση των ωμοπλίνθων:

Όταν το φύραμα ήταν έτοιμο τότε οι πλινθευτές το έκοβαν σε κομμάτια και 

αν ήταν υγρό το τοποθετούσαν σε ορθογώνια ξύλινα καλούπια. Στη 

συνέχεια τα άφηναν να ξηραθούν. Η ξήρανση γινόταν στην σκιά για να μην 

προξενιθούν ραγάδες από την απότομη θέρμανση και είχε μεγάλη διάρκεια. 

Οι πλίνθοι που είχαν το χρώμα της γης ήταν οι ωμοί ενώ οι άλλοι ήταν οι 

οπτοί τους οποίους δεν γνώριζαν πριν τα ελληνιστικά χρόνια οι Έλληνες,
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ωστόσο στην Ανατολή τους χρησιμοποιούσαν σε συνδυασμό και για 

άσφαλτο. Στη Μ. Ασία, την Ισπανία και αργότερα στη Ρόδο 

παρασκευαζόταν από αργιλώδες έδαφος, είδος πλίνθων οι οποίοι ήταν πολύ 

ελαφριοί και πολύ ανθεκτικοί στην υγρασία.

Σχήμα και διαστάσεις των ωμών πλίνθων:

Οι ωμοί πλίνθοι τους οποίους χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες ήταν 

τετράγωνοι ή ορθογώνιοι, και διακρίνονται σε τρία είδη: 

α) η Λυδία πλίνθος με μήκος ενάμισι πόδι δηλ 0,491 μ. και πλάτος ίσο με 

ένα πόδι δηλ. 0,327μ.

β) την πεντάπλαστο με μήκος πλευράς 1 ? πόδι και χρησιμοποιήθηκε από 

τους Έλληνες για δημόσιες κατασκευές

γ) την τετράπλαστο με μήκος πλευράς 1 πόδι (30,48 εκατοστά) 

χρησιμοποιήθηκε σε ιδιωτικές οικοδομές.

Ωστόσο υπήρχαν και τραπεζιόσχημοι πλίνθοι οι οποίοι τοποθετούνταν σε 

ειδικές θέσεις και είχαν άνισες τις δύο παράλληλες πλευρές τους.

Η σύνθεση των πλίνθων:

Λόγω του κανονικού του σχήματος οι πλίνθοι κτίζονταν ώστε οι 

κατακόρυφοι αρμοί να διχοτομούν το μήκος των πλίνθων της από κάτω και 

της από πάνω στρώσης, διότι αλλιώς δημιουργούταν ευκολότερα ρήγματα. 

Όταν το πάχος του τοίχου ήταν μεγαλύτερο της μίας πλίνθου τότε οι 

πλίνθοι τοποθετούταν φορμηδόν και παρά μήκος, δηλαδή οι μεν κατά το 

πάχος (διάτονοι, κοινώς μπατικοί) και οι δε κατά το μήκος του τοίχου 

(δρομικοί). Υπάρχουν πολλές λύσεις για τη διάταξη των πλίνθων. Ένας 

τοίχος μπορεί να αποτελείται ολόκληρος από δομικούς ή ολόκληρος από 

διάτονους πλίνθους ή και από τα δύο. Σημειώνεται ακόμη ότι τα πλίνθινα 

τείχη πρέπει να ήταν εφοδιασμένα στην εσωτερική πλευρά με κλίμακες
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ανόδου στο πάνω μέρος τους. Η σύνδεση ή η εξωτερική επίχριση των 

ωμοπλίνθων γινόταν με υγρό πηλό διότι η άσβεστος αν και ήταν γνωστή 

από τα προϊστορικά χρόνια δεν χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες τα 

ιστορικά χρόνια ως συνδετικό μέσο αλλά μόνο ως επίχρισμα. Το δέσιμο 

των παχέων πλινθότοιχων δεν επιτύχαινε μόνο με την έντεχνη πλοκή των 

πλίνθων αλλά και με ξυλοδεσιά ή ξυλοδέματα των οποίων η χρήση ήταν 

ευρεία ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους στην Ελλάδα ακόμη και για 

λίθινους τοίχους, συνεχίστηκε και την εποχή της τουρκοκρατίας και 

μάλιστα σε λιθόκτιστους τοίχους μέχρι και σήμερα στα χωρία μας. Για την 

προστασία των ωμών πλίνθων και των ξυλοδεσιών από την υγρασία και τη 

φωτιά το κάτω μέρος των τειχών κατασκευαζόταν από λίθο καθώς και τα 

άκρα συγκρατούταν από όρθια ξύλα και τέλος οι εξωτερικές επιφάνειες των 

πλινθοδομών αλειφόταν με επίχρισμα από πηλό, η δε κορυφή τους 

καλυπτόταν από κεραμωτή στέγη.

Άλλες χρήσεις του ωμού πηλού:

Ο ωμός πηλός χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια ως συνδετική 

ύλη των μικρών λίθινων τοίχων, για δάπεδα, κυκλοτερείς εστίες, και στέγες 

είτε ως υπόθημα καλάμων ή ως επίχρισμα ξηλόπλεκτων θόλων, ακόμη και 

για την κατασκευή θόλων από ωμοπλίνθους κατά το σύστημα της εκφοράς. 

Κατά τους ιστορικούς χρόνους χρησιμοποιήθηκε ενίοτε ο πηλός και ως 

υπόθεμα των πήλινων κεραμίδων των στεγών όπου και πάλι αναμίχθηκε με 

κοπανισμένο άχυρο.

Ο οπτός πηλός και η χρήση του:

Οι Έλληνες αν και από παλιά γνώριζαν τον οπτό πηλό δεν τον 

χρησιμοποιούσαν για την οικοδόμηση τοίχων και αυτό γιατί πρόκειται για 

δαπανηρότερες κατασκευές. Οι κάτοικοι της Ελλάδας δεν είχαν την ανάγκη
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να καταφύγουν στους οπτούς πλίνθους αφού η χώρα τους, τους παρείχε 

άφθονους λίθους και πολλά είδη μαρμάρων. Αν όμως και δε γινόταν από 

τους Έλληνες χρήση οπτών πλίνθων για το σώμα των τειχών μέχρι και τα 

μεθ' Αλεξανδρινά χρόνια, εν τούτοις χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από 

αυτούς. Μάλιστα κατά την Αχαϊκή εποχή ο οπτός πηλός χρησιμοποιήθηκε 

όχι μόνο για κατασκευή αγγείων αλλά και για αυτούσια αρχιτεκτονικά μέλη 

(θριγκός, στέγη, αετώματα, ζωφόροι) ή και για επένδυση άλλων υλών 

εκτεθειμένων στην υγρασία και βλαπτόμενων από αυτή, ίδια και του ξύλου 

και του πώρου λίθου.

Κέραμος:

Ο οπτή μένος αυτός πηλός είτε για αγγεία είτε για αρχιτεκτονικά 

διακοσμητικά στοιχεία ονομάστηκε από τους αρχαίους κέραμος. Η γη από 

την οποία η κέραμος παρασκευαζόταν βρισκόταν σε ορισμένα μέρη τα 

οποία ξέρανε από πείρα. Υπήρχαν διάφορα σχήματα κεραμίδων που 

χρησιμοποιούσαν σε διάφορες θέσεις της στέγης των ναών και των 

οικημάτων. Να σημειωθεί ότι στην κυρίως Ελλάδα εφόσον δεν 

χρησιμοποιούσαν οπτούς πλίνθους, έψηναν στους κλιβάνους μόνο κέραμο 

και τα άλλα αρχιτεκτονικά κεραμοπλαστικά μέλη ως και τα αγγεία. Τέλος, 

αν και η έντεχνη όπτηση των κεράμων αρκούσε αυτή μόνη για να τα 

προστατεύσει από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, οι έλληνες προέβαιναν και 

σε περαιτέρω προφύλαξη είτε αλείφοντας τα με μία λεπτή και στιλπνή 

αλοιφή είτε με λεπτό στρώμα πίσσας.

Σήμερα:

Στα δομικά προϊόντα κεραμευτικής, περιλαμβάνονται κυρίως οι 

οπτόπλινθοι (τούβλα δόμησης), οι κέραμοι (κεραμίδια), οι σωλήνες 

αποχετεύσεων (πηλοσωλήνες), τα κεραμικά καλωδίων, τα πλακάκια 

επιστρώσεως δαπέδων και πεζοδρομίων κ.λ.π.
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Η άργιλος και ο πηλός αποτελούν την πρώτη ύλη των κεραμευτικών 

προϊόντων.

Οι αναλογίες μείγματος καθαρής αργίλου με πυριτική άμμο (ή άλευρο 

άμμου) η διάμετρος των κόκκων των υλικών αυτών, ως και η θερμοκρασία 

οπτήσεως, καθορίζουν το είδος του κεραμευτικού προϊόντος (πορσελάνη, 

κεραμικά τούβλα κ.λ.π.). Η πλαστικότητα του μίγματος, η οποία εξαρτάται 

κυρίως από το ποσοστό της άμμου και της λεπτής αργίλου, αυξάνεται κατά 

τη σειρά:

Συμπαγή τούβλα-διάτρητα τούβλα κεραμίδια-πλακάκια δαπέδου- 

πορσελάνες κατώτερης ποιότητας κ.λ.π.

Οι κυριότερες φάσεις της παράγωγης των κεραμευτικών προϊόντων, είναι η 

εξόρυξη των πρώτων υλών, η παρασκευή του μείγματος οπτήσεως, η 

μορφοποίηση, η ξήρανση και η όπτηση.

Δομικά Υλικά: είδη κεραμευτικής

Τούβλα

Με την έλλειψη του ξύλου, βασικό υλικό δόμησης ήταν η πέτρα και 

μάλιστα ο γκρίζος ασβεστόλιθος βασική δε κατασκευή για την κάλυψη και 

στήριξη, ο θόλος. Οι τοιχοποιίες γίνονταν από μικρούς ή μεγάλους 

χοντρολαξευμένους ασβεστόλιθους με ισχυρά ασβεστοκονιάματα, σε πάχη 

50 έως 70 πόντους. Οι θόλοι κατασκευάζονταν πάντοτε από πλακοειδείς 

πέτρες και φυσικά με ξυλότυπο. Στα σπίτια γινόταν χρήση όλων των ειδών 

των θόλων, πλην των σφαιρικών. Ο ημικυλινδρικός θόλος ή κάλυπτε όλο 

το χώρο ή παρατίθετο δύο φορές και παρεμβαλλόταν ένα τόξο, ή 

παρεμβαλλόταν πεσσός και δύο τόξα. Γινόταν ακόμα χρήση του 

σταυροθολίου και του μοναστηριακού θόλου. Μπορούσε ακόμη να γίνει 

χρήση δύο σταυροθολίων, σ' έναν επιμήκη χώρο, ή σκαφοειδούς θόλου.
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Το τούβλο είναι το παλαιότερο δομικό υλικό. Η μακραίωνη χρήση του, του 

προσδίδει οικειότητα και γι' αυτό το λόγο η εφαρμογή του στο εσωτερικό 

μιας κατοικίας είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Ως υλικό επίστρωσης δαπέδων, 

παραπέμπει κυρίως σε εξοχικά σπίτια, στιλ «κάντρι», αλλά τα καινούρια 

τούβλα, μπορούν να τοποθετηθούν σε πολύ μοντέρνους χώρους δίνοντας 

επιτυχημένο αποτέλεσμα. Γερό, πρακτικό, απλό και ανεπιτήδευτο, το 

τούβλο, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους χώρους, να συνδυαστεί 

αρμονικά με ξύλο, πέτρα και άλλα υλικά, αλλά και να επεκταθεί στο 

εξωτερικό της κατοικίας δίνοντας μια εικόνα ομοιομορφίας. Τα τούβλα που 

χρησιμοποιούνται στην επίστρωση δαπέδων, είναι πιο λεπτά από τα τούβλα 

δόμησης και κυμαίνονται από 19-51 mm. Ψήνονται σε πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες, γεγονός που τα κάνει αδιαπέραστα από το νερό και ιδιαίτερα 

ανθεκτικά στη φθορά, στα χημικά και στις εκδορές. Είναι αντιολισθητικά, 

εκτός και αν έχουν γυαλιστεί. Στην αγορά κυκλοφορεί μεγάλη ποικιλία 

τούβλων για δαπεδόστρωση, τόσο ως προς το χρώμα, όσο και ως προς την 

υφή. Οι φυσικές, γήινες αποχρώσεις που κυμαίνονται από το κόκκινο ως το 

καφέ, είναι οι πιο συνηθισμένες, όμως υπάρχουν και άλλα χρώματα όπως 

γκρι, κίτρινο ή πιτσιλωτά. Η επιφάνειά τους μπορεί να είναι λεία ή τραχιά, 

ενώ τα ήδη χρησιμοποιημένα τούβλα, με εμφανή την πατίνα του χρόνου 

επάνω τους, δίνουν ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Τα τούβλα μπορούν να τοποθετηθούν με διάφορους τρόπους, οι πιο 

συνηθισμένοι όμως είναι το ψαροκόκαλο, για τους κλασικούς χώρους και η 

κλιμακωτή τοποθέτηση, όπως στο χτίσιμο, για τους πιο μοντέρνους. Η 

ύφανση «καλαθιού», με τα τούβλα να εναλλάσσονται σε οριζόντια και 

κάθετη διάταξη ανά τρία δίνει ένα ύφος σταθερότητας, ενώ η τοποθέτησή 

τους σε σειρές είναι καλύτερο να εφαρμόζεται σε μικρότερες και όσο το 

δυνατό λιγότερο παράγωνες επιφάνειες.



Τα έξι σημεία υπεροχής τού κυψελωτού τούβλου είναι:

• Υψηλή αντοχή λόγω των νευρώσεων του υλικού.

• Καλύτερη θερμομόνωση.

• Καλύτερη πρόσφυση λόγω της μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ 

τσιμεντοκονίας- τούβλου.

• Εργονομία, ξεκούραστο κτίσιμο και ευκολότερο κόψιμο.

• Είναι 20% ελαφρύτερο, οικονομικό στη μεταφορά, έχει μικρότερα 

φορτία οικοδομής, καλύτερη αντισεισμική συμπεριφορά.

• Αποτελεί συμφέρουσα επιλογή αφού προσφέρει υψηλή ποιότητα με 

χαμηλό κόστος.
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ΕΜΦΑΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Το εμφανές τούβλο δεν είναι απλώς ένα δομικό υλικό, αλλά και ο 

καταλληλότερος τρόπος για την ανάδειξη του μοναδικού ελληνικού 

φωτός. Οι γήινες αποχρώσεις, οι μικρές διαστάσεις και η φυσική 

προέλευση του το καθιστούν ένα υλικό "ζεστό," εναρμονισμένο 

πλήρως με την ανθρώπινη κλίμακα.

Τα πλεονεκτήματα της εμφανούς τοιχοποιίας είναι πολλά και 

προφανή, ενώ το κόστος συντήρησης της είναι μηδαμινό. Το χρώμα 

και η υφή του εμφανούς τούβλου παραμένουν αναλλοίωτα και δεν 

επηρεάζονται από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Η εμφανής τοιχοποιία έχει οικονομία κλίμακας: ενώ το αρχικό 

κόστος κατασκευής της είναι συγκριτικά υψηλότερο, είναι 

μακροπρόθεσμα οικονομικότερη μέθοδος αφού δεν χρειάζεται 

επίχρισμα, χρωματισμό και διαρκή συντήρηση, όπως η κοινή 

τοιχοποιία.



Διαπολτασμικό μουσειακό πρόγραμμα στο μουσείο Τσαλαπάτα.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Π.Τ.Π.Ε. 2010 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Οι τοίχοι που κατασκευάζονται με εμφανή τούβλα προσφέρουν 

εξαιρετική ηχομόνωση, δεν διαβρώνονται, και δεν χρειάζονται ποτέ 

βάψιμο. Έτσι οι κατοικίες που διαθέτουν εξωτερική εμφανή 

τοιχοποιία έχουν διαχρονική αξία, αντίθετα από τις κατοικίες κοινής 

τοιχοποιίας.

Για τη σωστή κατασκευή μιας τοιχοποιίας με εμφανές τούβλο είναι 

απαραίτητο να τηρηθούν τα παρακάτω:

• Τα τούβλα να κρατούνται καθαρά.

• Δεν πρέπει να χτίζονται με βροχερό καιρό ή παγωνιά.

• Έλεγχος και σωστός συνδυασμός ώστε ο τοίχος να αρχίζει και να 

τελειώνει με ολόκληρο ύψος τούβλου.

• Βρέξιμο τούβλων πριν την τοποθέτηση.

• Κατασκευή σενάζ στην βάση του τοίχου για την οριζοντιότητα. 135

• Χρησιμοποιείται υποχρεωτικά οριζόντιος και κατακόρυφος οδηγός

• Κοκκομετρία άμμου 0,1-3,0 mm.

• Προτείνεται ορυκτή άμμος θαλάσσης ή νταμαρίσια και αποφυγή μη 

ξεπλυμένης άμμου θαλάσσης λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε 

άλατα.

• Το πάχος των αρμών όχι μικρότερο από 6mm.

• Άμεσος καθαρισμός μετά την τοποθέτηση.

• Προστασία του υλικού από τον παγετό σε περιοχές με μεγάλες 

θερμοκρασιακές μεταβολές.

ΤΟΥΒΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Τα τούβλα διατίθενται σε 10 περίπου χρωματισμούς και σε λεία ή 

σκαπετσαριστή επιφάνεια. Επίσης κατασκευάζονται γωνίες, φέτες 

(φλούδια) και κοψίματα των τούβλων στις διαστάσεις που απαιτεί η
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Διαπολιτισμικό μουσειακό πρόγραμμα στο μουσείο ΤσαΛοσιάτσ

κατασκευή.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ

Γενικότερα διακρίνουμε:

- κλασσικά τούβλα

- διακοσμητικά τούβλα

- κλώστρα

- καπνοδόχους

- παραδοσιακά (χειροποίητες πλάκες)

- πυρότουβλα

136

Πέρα από τα διάφορα είδη τούβλων, στο χώρο της δόμησης βρίσκουμε 

επίσης κεραμίδια, κεραμικά δάπεδα, και κεραμικά πλακάκια εσωτερικών 

χώρων, τα οποία κατέχουν εξίσου σημαντική θέση ανάμεσα στα δομικά 

υλικά.
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Υλικό για τις αρχαίες κατοικίες και τα πλινθόκτιστα σπίτια:

Η Αρχαιολογία και το Βιβλίο της Εξόδου: 

η Έξοδος από την Αίγυπτο 

http://www.jesusportal.org/magazine/25-3.htm 

Η κατασκευή πλίνθων στην Αίγυπτο

Στο βιβλίο της Εξόδου, βλέπουμε τους Αιγυπτίους να εξαναγκάζουν τους 137 

Ισραηλίτες να οικοδομήσουν μεγάλες πόλεις για τον Φαραώ: "Κατέστησαν 

λοιπόν επ' αυτούς επιστάτας των εργασιών, διά να καταθλίβωσιν αυτούς με 

τα βάρη αυτών? και ωκοδόμησαν εις τον Φαραώ πόλεις αποθηκών, την 

Πιθώμ και την Ραμεσσή." (Εξοδος α: 11). Οι περισσότεροι από μας 

γνωρίζουν λίγα σχετικά με τις Αιγυπτιακές πυραμίδες, οι οποίες ήταν 

κατασκευασμένες από πέτρα. Όμως, δεν ήταν όλες οι Αιγυπτιακές 

πυραμίδες φτιαγμένες από πέτρα? οι πλίνθοι αποτελούσαν το κυριότερο 

οικοδομικό υλικό που χρησιμοποιούνταν στη χώρα. Η Διεθνής 

Εγκυκλοπαίδεια της Επίσημης Βίβλου (The International Standard Bible 

Encyclopedia), επισημαίνει ότι "σε όλη την πορεία της Αιγυπτιακής 

ιστορίας, οι πλίνθοι που αποξηραίνονταν στον ήλιο ήταν το πρωτεύον 

οικοδομικό υλικό. Την πέτρα την κρατούσαν για τους ναούς και για άλλες 

μνημειακές κατασκευές." (Ιος τόμος, σελ.546).

http://www.jesusportal.org/magazine/25-3.htm
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Ως εκ τούτου, οι Αιγύπτιοι χρειαζόντουσαν εκατομμύρια πλίνθων και οι 

Ισραηλίτες εργαζόντουσαν σκληρά κι αφιέρωναν πολύ χρόνο, ώστε να 

καλύψουν αυτήν τη ζήτηση. Οι Αιγύπτιοι "κατεπίκραινον την ζωήν αυτών 

διά της σκληράς δουλείας εις τον πηλόν και εις τας πλίνθους και εις πάσας 

τας εργασίας των πεδιάδων?" (Εξοδος α:14, η έμφαση προσδίδεται σ' όλο 

το κείμενο). Όταν ο Μωυσής κι ο Ααρών είπαν στον Φαραώ ότι ο Θεός 

ήθελε τον λαό Του, τους Ισραηλίτες, να σταματήσουν να εργάζονται και να 

τελέσουν κάποια θρησκευτική εορτή μέσα στην έρημο, ο Φαραώ 

εξοργίστηκε. Αντί να υποχωρήσει, αύξησε τον φόρτο εργασίας: "Και την 

αυτήν ημέραν προσέταξεν ο Φαραώ τους εργοδιώκτας του λαού και τους 

επιτρόπους αυτών, λέγων? δεν θέλετε δώσει πλέον εις τον λαόν τούτον 

άχυρον καθώς χθες και προχθές, διά να κάμνωσι τας πλίνθους? ας 

υπάγωσιν αυτοί και ας συνάγωσιν εις εαυτούς άχυρον?" (Εξοδος ε:6,7). 

Αυτό το σκληρό μέτρο ήρθε να προστεθεί στις ήδη βεβαρημένες εργασίες 

των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες σκλάβοι έπρεπε τώρα να κατευθυνθούν 

προς τους αγρούς, προκειμένου να μαζέψουν άχυρο, για να αναμείξουν με 

τη λάσπη. Η βιβλική λεπτομέρεια, όσον αφορά στη χρήση άχυρου στην 

κατασκευή πλίνθων, φέρνει μερικούς σε απορία. Πώς, ρωτούν, μπορούσε η 

προσθήκη του άχυρου ως συστατικού, να κάνει τις πλίνθους ισχυρότερες; 

Στην Αίγυπτο, ο συνδυασμός λάσπης-άχυρου χρησιμοποιείτο συνηθέστατα, 

για να ενισχύσει τα οικοδομικά τούβλα. Επίσης, δεν άφηνε τις πλίνθους να 

εμφανίσουν ρωγμές ή να χάσουν το σχήμα τους.

Σύγχρονοι ερευνητές έχουν κάνει δοκιμές, που δείχνουν ότι όταν το άχυρο 

αναμειχθεί με τη λάσπη, τα τούβλα που προκύπτουν, είναι τρεις φορές 

ισχυρότερα από αυτά που φτιάχνονται χωρίς άχυρο. Τα υγρά μέσα στο 

άχυρο απελευθερώνουν χουμικό οξύ και κάνουν τις πλίνθους σκληρότερες 

(Gerald Vardaman, Η Αρχαιολογία και ο Ζωντανός Λόγος - Archaeology



and the Living Word, 1966, σελ. 37). Μέχρι τις μέρες μας, μετά από 

χιλιάδες χρόνια, τα μνημεία από πλίνθους φτιαγμένες με λάσπη, 

διατηρούνται ακόμη στην Αίγυπτο.
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Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων

Γράφει η Νεφέλη ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ-περιοδικό 

Αρχαιολογία και Τέχνες

$ΓΙΑ τις κατοικίες των αρχαίων Ελλήνων, 

^πλουσίων και φτωχών, έχουμε γνώσεις 

^ασαφείς ή αντιφατικές. Εντούτοις, 

πρόκειται για ένα θέμα που κινεί το 

ενδιαφέρον όχι μόνο του επιστήμονα αρχαιολόγου και αρχιτέκτονα, αλλά 

και του κάθε ανθρώπου που θέλει να ασχοληθεί.

Σε γενικές γραμμές, η κατασκευή των σπιτιών γίνεται από φτηνά υλικά 

και η διάταξή τους είναι απλή και φυσική. Τα δωμάτια έβλεπαν σε 

εσωτερικές αυλές. Μπροστά από το σπίτι υπήρχε μια μικρή 

πλακόστρωτη αυλή. Η είσοδος ήταν συνήθως στη βόρεια πλευρά. Λόγω 

κλίματος, το σπίτι δεν μπορούσε να λειτουργήσει ως χώρος κοινωνικών 

συναναστροφών. Μόνο κατά τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. άρχισαν τα σπίτια 

να είναι προσεγμένα, κάτι που ως τότε συνέβαινε μόνο στους μεγάλους
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ναούς, στα δημόσια κτίρια και στα ανάκτορα.

Από τη γεωμετρική εποχή έχουμε ελάχιστα παραδείγματα, επειδή 

καταστράφηκαν οι περισσότερες κατασκευές. Μερικές υπάρχουν στο 

Εμπόριό της Χίου και στα Βρουλιά της Ρόδου. Κτίσματα ανεξάρτητα ή 

σε παράλληλες σειρές συνιστούν μονόχωρα ή δίχωρα σπίτια με πρόδομο, 

κίονες και παραστάδες, θυμίζοντας μυκηναϊκό μέγαρο, με πρόχειρη όμως 

κατασκευή. Οι πρώτοι πυρήνες παρουσιάζουν τη βασική δομή που 

αναφέρεται στον Βιτρούβιο, δηλαδή τον τύπο της προστάδος 

(προστάς=προθάλαμος: βρισκόταν μπροστά από το κύριο δωμάτιο, τον 

"οίκο") και εκείνον της παστάδος.

Από τα αρχαϊκά χρόνια, το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελληνικού 

σπιτιού είναι η αυλή ή το αίθριο και η διάταξη των δωματίων με κέντρο 

και κύρια πηγή φωτισμού και αερισμού αυτόν τον υπαίθριο ή 

ημιυπαίθριο (όταν είχε στοά) χώρο.

Όπως μαθαίνουμε από τα γραπτά μνημεία, αυτή η τάση ενδοστρέφειας 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τότε δομή της ελληνικής οικογένειας, 

στην κοινωνική θέση της γυναίκας και στην επιθυμία του άνδρα για 

απόλαυση της ιδιωτικής ζωής: Επιστρέφει στο σπίτι κουρασμένος μετά 

από την εργασία του στην πόλη και τη συνεχή παρουσία του στον χώρο 

της αγοράς και σε άλλους ανοιχτούς (και μη) δημόσιους χώρους, τρώει 

το φαγητό που έχει ετοιμαστεί και μετά κοιμάται. Ο ρόλος των δύο 

φύλων ήταν με σαφήνεια καθορισμένος. Η γυναίκα, αν δεν έβγαινε έξω 

για αγορές σχετικές με την οικιακή δραστηριότητα, έμενε στο σπίτι. Οι 

κοινωνικές δραστηριότητες όπου επιτρεπόταν η παρουσία της ήταν γάμοι 

ή κηδείες και άλλες συναφείς εκδηλώσεις. Πολλά σπίτια διέθεταν τον 

ειδικό χώρο των γυναικών, τον γυναικωνίτη, που είχε περισσότερα 

δωμάτια από τον χώρο των ανδρών, ενώ ο ανδρωνίτης ή ανδρώνας
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περιοριζόταν σε ένα δωμάτιο με προθάλαμο ή προστάδα. Ο χώρος ήταν 

ανάλογος με την ώρα παραμονής: Όσο περισσότερο έμενε το άτομο μέσα 

στο σπίτι, τόσο περισσότερο χώρο χρησιμοποιούσε. Φυσικά, σε καμία 

περίπτωση δεν σήμαινε αυτό ότι η γυναίκα ήταν ευνοημένη επειδή 

χρησιμοποιούσε το μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού. Ούτως ή άλλως, είχε 

την ευθύνη για ολόκληρο το σπίτι. Η κυρίαρχη παρουσία της συνέβαλλε 

καθοριστικά στη διαμόρφωση του σπιτιού με αξιοσημείωτη και μοναδική 

πρακτική λειτουργικότητα, με εκμετάλλευση των φυσιολογικών 

παραμέτρων, όπως του φωτισμού, και με 

εσωτερική ζωή.

Η λειτουργική διάρθρωση του αρχαιοελληνικού 

σπιτιού δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα 

σύγχρονο σπίτι. Το σπίτι της Ολύνθου με τα 

πολλά χρώματα δίνει ολοκληρωμένη εικόνα του 

κλασικού σπιτιού. Εξωτερικά μοιάζει με κλειστό οικοδόμημα, με 

μοναδικό άνοιγμα μια πόρτα στην ανατολική πλευρά. Μόλις αφήσουμε 

την είσοδο, μπαίνουμε στον θυρώνα. Αριστερά μας, βρίσκεται ο πιθεών 

(αποθήκη ή κελάρι) και δεξιά ο ανδρών, με προθάλαμο και κύριο 

δωμάτιο, που κοσμείται με μωσαϊκό δάπεδο και θρανία. Εδώ δειπνεί ο 

οικοδεσπότης με τους φίλους του, αφού πια κλείσει η αγορά. Βγαίνοντας 

από τον θυρώνα, περνάμε στην αυλή, στην οποία υπάρχει ο βωμός των 

οικιακών θεοτήτων: του Διός Ερκείου ή της Εστίας. Αριστερά, ο 

υπαίθριος χώρος επεκτείνεται. Δυτικά της αυλής βρίσκεται το οπτάνιο 

(=κουζίνα) και το λουτρό, ενώ ανοιχτά προς τον Νότο υπάρχουν οι 

θάλαμοι (τα υπνοδωμάτια), οι οποίοι αναπτύσσονται κατά μήκος της 

παστάδος.

Οι λειτουργικές αρετές αυτού του σπιτιού εντυπωσιάζουν τον σημερινό
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μελετητή. Η σύνθεση των χώρων γίνεται με κριτήριο το πρόγραμμα της 

καθημερινής ζωής. Οι διάφοροι χώροι, και αυτό είναι το πιο 

εντυπωσιακό, ομαδοποιούνται σε ζώνες: λειτουργίες της ημέρας 

(εργασία, επισκέψεις, οικογενειακό εντευκτήριο, γεύματα κ.τλ.) και της 

νύχτας (επίσημα γεύματα στον ανδρώνα, ανάπαυση και ύπνος στους 

θαλάμους κ.τλ.) αλλά και σε ζώνες όπου είναι σαφής η κοινωνική 

διαφοροποίηση των δύο φύλων ως στάση ζωής.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύς λόγος για τον εκδημοκρατισμό του 

κλασικού σπιτιού με την έννοια της ισομοιρίας (παροχή ίσου εμβαδού 

στους πολίτες, άρα διατήρηση δημοκρατικής ισότητας). Αυτό το θέμα 

μελετήθηκε εκτενώς από τους Γερμανούς ερευνητές Χόπφνερ και 

Σβάντνερ, στο βιβλίο τους "Wohnen in der klassischen Polis - Haus und 

Stadt im klassischen Griechenland" (=Ζώντας στην κλασική πόλη - σπίτι 

και πόλη στην κλασική Ελλάδα). Η ισομοιρία ήταν ενδεχομένως ο 142

στόχος για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε το σπίτι του στρατηγού 

Μιλτιάδη να μη διαφέρει από εκείνα των μη διασήμων γειτόνων του 

όπως έγραψε ο Δημοσθένης. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να έχουμε ακριβή 

στοιχεία για τα σπίτια των "ανδρών επιφανών", αλλά δυστυχώς 

διαθέτουμε ελάχιστα. Εκτός από αυτήν την αναφορά για τον Μιλτιάδη, 

υπάρχει απλή αναφορά στο σπίτι του Αριστείδη και του Αλκιβιάδη, για 

το οποίο διαθέτουμε και την πληροφορία ότι είχε ενδιαφέρουσες 

τοιχογραφίες. Όμως δεν έχει σωθεί απολύτως τίποτα από τα σπίτια αυτά.

Δεν φαίνεται όμως να διήρκεσε πολύ η προσπάθεια για την επίτευξη 

αυτού του στόχου, αφού βλέπουμε μετά την ισομοιρία των οικοπέδων να 

γίνονται ακόμη πιο πολυτελείς οι κατοικίες των πλουσίων, μερικοί από 

τους οποίους ήταν διάσημοι και αναφέρονται και στους πλατωνικούς 

διαλόγους, όπως ο Κριτίας. Δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, γίνονταν "οι
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πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι".

Διαχρονικό στοιχείο του αρχαιοελληνικού σπιτιού, με απαρχή τον 

πολιτισμό του Αιγαίου, είναι η εκμετάλλευση των φυσικών παραμέτρων, 

δηλαδή του εδάφους, του κλίματος και του προσανατολισμού. Αυτή η 

τακτική μεταφερόταν για πολλά χρόνια ως πρακτική εμπειρία από γενιά 

σε γενιά. Την πρώτη της θεωρητική διατύπωση αποκτά η συγκεκριμένη 

τακτική στο έργο "Περί Ανέμων, Υδάτων και Τόπων" του Ιπποκράτη,

καθώς και στα έργα του Αριστοτέλη και του

'στάση ενός άλλου κλασικού 

σπιτιού από τη Μαρώνεια της 

Θράκης επιβεβαιώνονται αυτές οι προδιαγραφές, 

που μεταξύ άλλων οδηγούν και στην κατάλληλη κλίση της στέγης σε 

συνδυασμό με τον προσανατολισμό. Με αυτόν τον τρόπο, οι ακτίνες του 143 

ήλιου τον χειμώνα μπαίνουν στο σπίτι και το θερμαίνουν, ενώ το 

καλοκαίρι δεν εισέρχονται στα δώματια και συνεπώς υπάρχει δροσιά.

Πρόκειται για τις οικοδομικές προδιαγραφές του περίφημου σπιτιού του 

Σωκράτη, οι οποίες στηρίζονται στη γνώση των αστρονομικών και 

μετεωρολογικών φαινομένων, της τροχιάς του ήλιου στις 21 Δεκεμβρίου 

τον χειμώνα και στις 21 Ιουνίου το καλοκαίρι. Βάσει αυτών των 

δεδομένων, επιλέγονταν οι θέσεις των οικισμών και ο προσανατολισμός 

των σπιτιών. Οι έρευνες έδειξαν ότι υπάρχουν αρχαίες ελληνικές πόλεις 

των οποίων τα ανεμολόγια είχαν ελεγχθεί ώστε να επιλεγούν οι πόλεις 

αυτές αποκλειστικά ως χώροι οικισμού.

Οι αρχιτεκτονικές αυτές εμπειρίες μένουν αθάνατες. Περίτρανη απόδειξη 

αυτού αποτελεί το γεγονός ότι τις συναντάμε και στο Βυζάντιο, στην 

"Εξάβιβλο" του Αρμενόπουλου, σε ένα σπίτι του 11ου αιώνα μ.Χ. στη

ΔιαποΑιτισμικό μουσειακό πρόγραμμα στο μουσείο Τσαλακάτα

^ενοφωντα.

αναπαμό 

υποδείγματος
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Θεσσαλονίκη, στον βυζαντινό και μεσοβυζαντινό οικισμό στη Γαλάτιστα 

της Χαλκιδικής, ακόμη μέχρι και το 1847 μ.Χ., όταν ο Γεώργιος Γαζής 

μιλάει πολύ απλά για τις αρχές των κλασικών Ελλήνων περί υγείας και 

ευημερίας του σπιτιού, χωρίς να έχει διαβάσει ποτέ γραπτά μνημεία της 

κλασικής αρχαιότητας. Σχεδόν μοιάζουν να ξαναζούν οι άνθρωποι στα 

αρχαία σπίτια σε αυτές τις αναφορές, στενές σχέσεις με τους 

κυκλαδικούς οικισμούς της υπόλοιπης Αττικής και ότι ακολουθούσαν 

πολλά δικά τους έθιμα.

Αραιότερες ήταν οι σχέσεις των πρώτων αυτών Αθηναίων με τη

βορειοανατολική Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία

τη Μικρά Ασία.

πρώτη εποχή του χαλκού, δηλαδή από το 

ως το 2000 π.Χ., βρίσκει τους κατοίκους 

είναι ακόμη έντονα επηρεασμένοι από τον 

τρόπο ζωής. Τον πρώτο καιρό 

ραμένουν κλεισμένοι στον οικισμό τους ,

144

αλλά αμέσως μετά συνδέονται και επικοινωνούν με ολόκληρη πλέον την 

Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες. Εννοείται πάλι, ότι 

ούτε από εκείνα τα σπίτια έχουν σωθεί ίχνη, αλλά τα κεραμεικά της 

εποχής μαρτυρούν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να κατοικούν στις 

παλιές θέσεις που είχαν επιλέξει, ενώ άλλοι διαμένουν και στην κορυφή 

του βράχου, κοντά στο Ερέχθειο. Στην αρχαία αγορά υπήρχε ένα 

μονοπάτι με διεύθυνση προς τα δυτικά, προς την Ακαδημία Πλάτωνος. 

Το μονοπάτι αυτό έγινε αργότερα δρόμος.

Μετά τα ελάχιστα και φτωχά αυτά κατάλοιπα κατοικιών, εντύπωση 

προκαλεί ο εμφανώς μεγαλύτερος αριθμός των ευρημάτων της δεύτερης
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εποχής του χαλκού, της Μεσοελλαδικής περιόδου, δηλαδή από το 2000 

ως το 1600 π.Χ. Τα σπίτια, τα πηγάδια, οι εστίες, οι αποθέτες, οι τάφοι 

και τα κεραμεικά είναι όλα ευρήματα κατεσπαρμένα σε μεγάλη έκταση 

του χώρου. Βόρεια του Ερεχθείου ανακαλύφθηκε στρώμα κατοίκησης. 

Στη νότια κλιτό, σημάδια της Μεσοελλαδικής εποχής υπάρχουν όχι μόνο 

κοντά στα πρωτοελλαδικά, αλλά παντού όπου έγινε ανασκαφή. Δύο 

εστίες, δύο αποθέτες, ταφή σε πίθο, ταφικός τύμβος βόρεια της Στοάς του 

Ευμένους, δύο δωμάτια ή σπίτια, ένα πηγάδι, δύο απλοί τάφοι, και 

χαμηλότερα (προς τα ανατολικά του λόφου του Μουσείου) ένας μεγάλος 

τάφος και δύο μικρότεροι. Παντού βρέθηκαν κεραμεικά, όχι μόνο εκεί, 

αλλά και στο Ολυμπιείο και στους πρόποδες του Αρείου Πάγου (εκεί 

βρέθηκαν και δύο αποθέτες που ήταν κατά τα φαινόμενα τμήμα μεγάλης 

κατοικίας).

Σε κανέναν οικισμό δεν κατοικούν οι 

άνθρωποι κλεισμένοι στον τόπο τους, αλλά 

αναπτύσσουν εντυπωσιακά για τα δεδομένα 

της εποχής την έκταση των επικοινωνιών 

τους.

Στα υστεροελλαδικά χρόνια στην Αθήνα, δεν μεταβλήθηκαν ιδιαίτερα τα 

παραδοσιακά έθιμα κατοίκησης, έστω αυτά τα λίγα που γνωρίζουμε, 

παρά την πολιτισμική αλλαγή. Επικρατούν ίδιες μορφές διάκοσμου με τα 

μυκηναϊκά σπίτια, για τα οποία, όπως θα δούμε παρακάτω, υπάρχουν 

σαφώς περισσότερες πληροφορίες. Οι κάτοικοι της υστεροελλαδικής 

Αθήνας μεταχειρίζονται πολυτελή σκεύη στην κουζίνα (και όχι μόνο) και 

έχουν στα σπίτια τους αντικείμενα από την Αργολίδα και την Κρήτη, που 

τώρα ακριβώς αρχίζει να στέλνει μερικά προϊόντα της στην Αθήνα. Η 

έκταση του οικισμού δεν είναι σαφώς καθορισμένη, τα ευρήματα όμως

145
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φανερώνουν ότι άρχισαν να χτίζονται σπίτια και μακρύτερα, δηλαδή οι

κάτοικοι δεν δημιουργούσαν μόνο ένα συγκρότημα κατοικιών, αλλά

περισσότερα. Ο οικισμός, του οποίου τα περισσότερα ίχνη βρίσκονται

γύρω από τη στοά του Αττάλου, γενικά παρουσιάζει πολύ μεγάλη

ανάπτυξη, ο πληθυσμός εξαπλώνεται στο νότιο τμήμα και όλα

μαρτυρούν τη γενική ευημερία. Όμως η κατοπινή επέκταση του οικισμού

δηλώνει ότι ο οικισμός είχε πάψει πια να είναι ενιαίος και συνεχής,

επειδή το διαρκώς αυξανόμενο μέγεθος του ξεπερνούσε κάθε

προηγούμενο. Για να προσεγγίζουμε πιο σωστά την πραγματικότητα, θα

πρέπει μάλλον να υποθέσουμε ότι οι Αθηναίοι ήταν συγκεντρωμένοι

κατά ομάδες ή "κατά κώμας", όπως θα έγραφε και ο Θουκυδίδης, με τον

κεντρικό πυρήνα επάνω στον βράχο και στη νότια κλιτύ. Μερικά σπίτια

θα σχημάτιζαν άλλη ομάδα στα δυτικά της Ακρόπολης, άλλα στα

ανατολικά του Μουσείου, άλλα κατά μήκος της δυτικής όχθης του Ιλισού 146

και άλλα στο Ολυμπιείο. Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ότι η

διάρθρωση αυτή δεν είχε σχέση με συγκεκριμένη κοινωνική ή

οικονομική διαφοροποίηση των κατοίκων, διότι υπήρχε ποιοτική

αντιστοιχία στον τρόπο οικοδόμησης των κατοικιών.

Εδώ κρίνουμε απαραίτητη μια ενδιαφέρουσα σημείωση ιστορικής αξίας: 

η "κατά κώμας" οργάνωση του πληθυσμού οδηγεί στον συλλογισμό ότι η 

λέξη Αθήναι, όπως δηλώνει η κατάληξη -ήναι, είναι πολύ πιο παλιά από 

τα ιστορικά χρόνια και εκφράζει πληθυντικό αριθμό. Ίσως ο πληθυντικός 

αναφέρεται σε αυτή τη διαίρεση και προήλθε από το σύνολο των μικρών 

οικισμών που στο σύνολό τους απαρτίζουν ένα συνοικισμό, όπως 

συμβαίνει και με τις πόλεις Μυκήναι, Θήβαι. Η διαίρεση διατηρείται και 

στα ιστορικά χρόνια και οι αρχαίοι συγγραφείς παραδίδουν για τη θέση 

παλιότερα ονόματα όπως Κεκροπίς και Ερεχθηίς.
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Δημιουργούνται νέοι οικισμοί. Οι Αθηναίοι μετακινήθηκαν προς τις 

παραθαλάσσιες περιοχές. Οι οικισμοί που ίδρυσαν εκεί, τα σημερινά 

Αλυκή Βούλας, Βάρκιζα, Φάληρο, ευημερούν. Στα παλιά σπίτια έμεναν 

οι πιο συντηρητικοί και εξακολούθησαν να εργάζονται με τον δικό τους 

ρυθμό. Αραιά και σπάνια είναι τα εισαγόμενα από τη μακρινή γη Χαναάν 

προϊόντα, αλλά οι σχέσεις με την Κρήτη πολύ πιο τακτικές. Ο μύθος 

συνδέει με τραγικό τρόπο τους νέους των Αθηνών, τον Θησέα και τον 

Αιγέα με την Κρήτη και τον Μινώταυρο ειδικότερα, όμως δεν υπάρχει 

ουσιαστική μινωική επίδραση που να δικαιολογεί τη γένεση παρόμοιου 

μύθου.

Το βόρειο τμήμα της Αθήνας, το οποίο έχει εύκολη πρόσβαση στην 

Ακρόπολη, χρησιμοποιείται εντονότερα. Οι κάτοικοι κυκλοφορούν στο 

μονοπάτι που αργότερα γνωρίζουμε ως Περίπατο.

που υπάρχουν στη διάθεσή μας: εάν όμως υποθέσουμε ότι οι λίγοι 

κυκλικοί τύμβοι, που χρονολογούνται από το 2700 ως το 2000 π.Χ., 

απηχούν τις παραδόσεις του θρησκευτικού συντηρητισμού, τότε μόνο θα 

μπορέσουμε να υποθέσουμε ότι τελικά δεν είχε χαθεί απόλυτα η 

νομαδική ζωή. Παρ' όλο που είναι κάπως αποσυντεθειμένα, τα ευρήματα 

της Κνωσού δείχνουν ότι η αρχική μορφή των κατοικιών ήταν κυκλική

147
Μινωική Κρήτη

^^αντιπροσωπευτικός τύπος κατοικιών τους. Το
HP' συμπέρασμα αυτό εξάγεται από τα ευρήματα
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και υπήρχε περίφραξη από βέργες που είχαν χρωματικά επιχρίσματα.

Αλλά αυτό είναι απλώς μια εικασία που γίνεται επειδή οι μελέτες έχουν 

καταδείξει ότι η κατάσταση στην Κρήτη έμοιαζε με αυτήν της Αιγύπτου.

Τα σπίτια εκεί ήταν κατά τα φαινόμενα κυκλικά, αλλά πολύ καιρό πριν 

από τις δυναστείες, δηλαδή γύρω στο 4700 π.Χ., οπότε και τα σχέδια με 

καμπύλες άρχισαν να εγκαταλείπονται και γίνεται εμφανής η προτίμηση 

προς το τετραγωνικό σπίτι: Άλλωστε, τα σπίτια στην Κρήτη είχαν ήδη 

αρχίσει να κατασκευάζονται με βάση σχεδίου το τετράγωνο.

Κατά τη μετάβαση από την Προνεολιθική εποχή στην Πρωτομινωική 

Περίοδο 1 ή Προανακτορική Περίοδο δεν έχουμε να σημειώσουμε 

σημαντικές μεταβολές στην Κρήτη. Για παράδειγμα, μια τυπική μορφή 

σπιτιού αποτελούνταν από δύο δωμάτια: ένα είδος αίθουσας υποδοχής, 

που έβλεπε έξω κι ένα εσωτερικό υπνοδωμάτιο, όπως μπορούμε να 

υποθέσουμε από τα ελάχιστα ίχνη κατοικιών. Εξάλλου, οι σπηλιές ακόμη 148 

εξακολουθούσαν να χρησιμεύουν ως κατοικίες.

Στην Πρωτομινωική Περίοδο 2 συνεχίζεται η σπανιότητα των 

ευρημάτων, με μοναδικό άξιο λόγου εύρημα το σπίτι ανατολικά του 

χωριού Βασιλική στο Αασίθι της Ανατολικής Κρήτης. Η ανασκαφή του 

έγινε από Αμερικανούς. Βρίσκεται στην κορυφή ελαιόφυτου λόφου.

Στην Πρωτομινωική Περίοδο 3 δεν έχουμε τίποτα ουσιαστικότερο να 

επισημάνουμε, εκτός από ευρήματα καλυβών ευτελέστερου υλικού. Οι 

τοίχοι ήταν πέτρινοι.

Ασφαλώς θα υπήρχαν και άλλοι τύποι κατοικιών, όπως αυτή της 

Μαγκασάς, της οποίας η μορφή είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Αυτή η 

μορφή έχει διατηρηθεί σε οστεοφυλάκια στο ανατολικό Παλαίκαστρο ή 

στη νησίδα Μόχλο.

Καθώς ο πολιτισμός εξελισσόταν, και συγκεκριμένα κατά τη μετάβαση
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από την Πρωτομινωική στη Μεσομινωική Περίοδο, μερικοί αρχαιολόγοι 

υπέθεσαν ότι μια διείσδυση νέων φύλων ήταν το αίτιο απότομης ανέλιξης 

και ωριμότητας των εικαστικών τεχνών. Η Κρήτη ακτινοβολεί ως την 

Αίγυπτο, ενώ μειώνεται η επαφή με την Ανατολή.

Τα σπίτια άρχισαν να περιλαμβάνουν επιπρόσθετα δωμάτια, τα οποία και 

επεκτείνονταν σε μεγαλύτερης έκτασης χώρους, αρχίζοντας να θυμίζουν 

το συνονθύλευμα παρατιθέμενων χώρων που συνέθεταν τον λαβύρινθο 

του Μινώταυρου (επί παραδείγματι, η αγροτική έπαυλη στο Βαθύπετρο). 

Καθώς με τέτοια περίπλοκα σχέδια ήταν αδύνατον να μπαίνει στο σπίτι 

φυσικό φως από παντού, χρησιμοποιήθηκαν οι κεντρικές αυλές και 

επιπρόσθετες πηγές φωτός. Η σχετική τάση ήταν να κατασκευάζονται 

πλατιές αλλά όχι βαθιές μονάδες χώρου με δύο ή περισσότερες πόρτες. 

Στα πιο απαιτητικά σπίτια (παραδείγματα πλούσιων σπιτιών ανιχνεύονται 

στα Γουρνιά ή στο Παλαίκαστρο) ακόμη και το 2000 π.Χ. ξύλινοι κίονες 

επέτρεπαν τη διάνοιξη δωματίων με μεγαλύτερο βάθος σε όλους του 

ορόφους εκτός από το ισόγειο. Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι 

περιπεπλεγμένες και ακανόνιστες διατάξεις μπορούσαν να εφαρμοστούν 

επειδή οι στέγες ήταν επίπεδες. Μερικά από αυτά τα σπίτια διέθεταν και 

εσωτερικά κλιμακοστάσια. Στις πόλεις, όπου οι χώροι ήταν κάπως πιο 

περιορισμένοι, τα σπίτια ήταν ισοϋψή. Τα πλακίδια από φαγεντιανή που 

βρέθηκαν στην Κνωσό ανήκουν σε σπίτια διώροφα ή ακόμη και 

τριώροφα, με επίπεδο δώμα, χτισμένα πριν από το 1700 π.Χ. που έγινε η 

μεγάλη καταστροφή. Τα ισόγεια ήταν άδεια και διέθεταν μία ή δύο 

πόρτες συμμετρικά τοποθετημένες. Παράθυρα είχαν όλοι οι όροφοι εκτός 

από το ισόγειο. Εκτός από την Κρήτη, τέτοια σπίτια, με τις κατά τόπους 

διαφοροποιήσεις, έχουν βρεθεί στην Κόρινθο, στον Ορχομενό, στην 

Ολυμπία, στο Λιανοκλάδι, στο Ναύπλιο, στα Σπάτα, στην Αθήνα κοντά
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στον Άρειο Πάγο και κοντά στην Αρχαία Αγορά, καθώς και στη 

Μυτιλήνη, στη Μήλο, στην Πάρο και στην Αμοργό.

Για την Κνωσό, καθώς και τη Φαιστό και τα Μάλια, πρέπει να 

σημειώσουμε ότι υπήρχαν κοντά στα ανάκτορα επαύλεις οι οποίες ήταν 

εξαρτημένες από τον ανακτορικό πυρήνα και χρησίμευαν ως κατοικίες 

των προσώπων που είχαν υπηρεσία στα ανάκτορα ή ήταν ανώτεροι 

στρατιωτικοί, ιερείς ή διοικητικοί υπάλληλοι. Για τα σπίτια κοντά στα 

Μάλια έχουμε σχέδια, τα οποία είναι 

μάλλον φανταστικά.

Άλλες αγρεπαύλεις ή κατοικίες 

πλουσίων, που αποτελούσαν το 

διοικητικό σώμα της μινωικής 

κοινωνίας, βρίσκονται κατά κανόνα 

μόνο στην ύπαιθρο. Μερικές από αυτές 

είναι πολύ αξιόλογες.

Η έπαυλη που ανέδειξαν οι ανασκαφές ανατολικά του Ηρακλείου, όχι 

μακριά από την πόλη, στην Αμνισό, φαίνεται ότι βρισκόταν σε σπουδαίο 

σημείο, επειδή εκεί κοντά θα πρέπει να υπήρχε ολόκληρη πόλη. Αυτός ο 

ισχυρισμός είναι μάλλον σωστός, διότι η Αμνισός ήταν το επίνειο της 

Κνωσού, στις εκβολές του Καιράτου ποταμού. Προχωρώντας από την 

είσοδο προς το εσωτερικό σε έναν διάδρομο σε σχήμα S, μπαίνουμε σε 

έναν μικρό χώρο που θα ήταν θυρωρείο ή φυλάκιο. Δίπλα στο δωμάτιο 

αυτό ήταν το μαγειρείο. Βγαίνοντας από εκεί στις πλακόστρωτες αυλές, 

μπαίνουμε στον κύριο χώρο του σπιτιού μέσω του πολυθύρου. Το 

πολύθυρο είναι χαρακτηριστικό σημείο της μινωικής αρχιτεκτονικής. 

Αποτελείται από την παράπλευρη παράθεση ίσων ανοιγμάτων, 

χωριζομένων με ιδιότυπη κάτοψη πεσσών, μορφής διπλού Τ. Με το
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πολύθυρο επιτυγχάνεται ο φωτισμός και ο αερισμός του εσωτερικού. Στο 

κοίλωμα των πεσσών αναδιπλώνονται τα φύλλα της πόρτας, που 

μπορούν να κλείσουν κατά περιστάσεις, π.χ. όταν έχει κρύο. Υπήρχαν κι 

άλλοι χώροι προς δυσμάς του εξετασθέντος τμήματος, οι οποίοι θα ήταν 

ποικίλων χρήσεων.

Μία άλλη τέτοια έπαυλη βρίσκεται στη θέση Νίρου Χάνι ή Κόκκινη 

Χάνι, αλλιώς Αρμυλίδες, προς τα ανατολικά, σχεδόν επί της εθηνικής 

οδού προς τον Άγιο Νικόλαο. Πολύ νωρίς ο Κρητικός αρχιτέκτονας 

αντιλήφθηκε ότι η εφαρμογή της ορθής γωνίας είχε σοβαρά 

πλεονεκτήματα έναντι κάθε άλλης, γιατί οι χώροι έπαυαν να έχουν 

μορφολογικές ασάφειες. Αυτό αναμφίβολα προέρχεται από την έμφυτη 

στον άνθρωπο ύπαρξη της έννοιας της γεωμετρίας. Η ευθύγραμμη 

τοιχοποιία εκτελείται σύντομα και με μεγάλη ευχέρεια. Απόκλιση από 

την ευθεία δικαιολογείται όταν αδήριτες τοπογραφικές ανάγκες την 151

επιβάλλουν. Το φαινόμενο της απόκλισης είναι σύνηθες και πασιφανές 

στις λαϊκές κατασκευές της περιοχής, αλλά και σε περιόδους τέχνης όπου 

η τήρηση απόλυτης κανονικότητας δεν υπερέβαινε ορισμένα χαμηλά και 

πολύ ελαστικά όρια, σύμφωνα με άλλες γενικότερες και βαθύτερης 

σημασίας κοσμοθεωρίες. Έτσι, στο Νίρου Χάνι επαναλαμβάνονται αυτά 

τα στοιχεία, οι κλίμακες, οι χώροι υποδοχής, οι αποθήκες με τους πίθους 

κ.λπ., σε μια φαινομενική αταξία. Σε ένα από τα δωμάτια υπάρχει ένα 

χτιστό θρανίο. Σε δωμάτια ιδιαίτερης σημασίας, το δάπεδο γίνεται 

πλουσιότερο, αποτελούμενο από πλακόστρωση γυψολίθων. Τα σχέδια 

είναι απλά γεωμετρικά και η διακοσμητική των υλικών διαφοροποιείται.

Σε άλλο χώρο, ορθομαρμάρωση καλύπτει την κοινή λιθοδομή. Η γενική 

κατασκευή των τοίχων είναι απο αργολιθοδομή που καλύπτεται από 

κονίαμα.



Κλείνοντας, αναφερόμαστε στο συγκρότημα κατοικιών της Τυλίσου, 

μινωικής πόλης δυτικά του Ηρακλείου. Οι χώροι παρατίθενται και δεν 

συντίθενται. Καθένας συγκολλάται στον προηγούμενο χωρίς έλλογη 

λειτουργικότητα. Ως ένα σημείο, η παραθετική συνάρτηση προσφέρει 

πολύτιμες υπηρεσίες στη μελέτη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, η οποία 

αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα, με νοοτροπία επίλυσής τους 

προσεγγίζουσα τη μινωική. Ιδιαίτερα, παρατηρούμε ότι στο εσωτερικό 

των σπιτιών της Τυλίσου διατάσσονται κατά τις ανάγκες οι αυλές ή οι 

φωταγωγοί, παρέχοντας το απαραίτητο φως και τον αέρα στους πολύ 

σημαντικούς παράπλευρους χώρους, τα λεγάμενα κατά πρωθύστερο 

σχήμα στον Όμηρο "μέγαρα", δηλαδή τις αίθουσες όπου διέμενε ο κύριος 

του σπιτιού και τις αίθουσες επισκέψεων. Απαραίτητοι χώροι ήταν οι 

αποθήκες. Βορειοανατολικά, υπήρχε μια κυκλική δεξαμενή που συνέλεγε 

όμβρια ύδατα, καθώς και τα ύδατα που μεταφέρονταν από τα υδραγωγεία 152 

και από την πηγή του Αγίου Μάμαντος, όπως την ξέρουμε σήμερα. Οι 

πλακοστρώσεις των διαδρόμων και των αυλών ήταν από ψηφιδωτό με 

ευρείς αρμούς, φτιαγμένο με κόκκινο γύψινο κονίαμα.

Μυκήνες
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λ'ΙΙιθανότατα μια εισβολή από την κεντρική 

ϊλλαδική περιοχή ήταν η αιτία που ώθησε 

ιτην κατάρρευση του μινωικού πολιτισμού 

ιριν από το 1400 π.Χ. και τελικά στη 

'μυκηναϊκή επικράτηση, αφού όλο το Αιγαίο 

περιήλθε στη μυκηναϊκή κυριαρχία. Ο σχεδόν ενιαίος μυκηναϊκός 

πολιτισμός, πέρα από τις κατά τόπους μορφολογικές διαφοροποιήσεις,
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επικάλυψε τους προκατόχους του στην Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιά.

Ύστερα, οι άποικοι τον εισήγαγαν στις ακτές της Μικράς Ασίας και στην 

Κύπρο. Δυστυχώς, μια καταστροφή το 1260 π.Χ. εσήμανε και το τέλος 

της ευημερίας. Οι Μυκήνες, παρ' όλο που υπέστησαν ασυνήθιστα 

σοβαρές ζημιές, παραμένουν στα ίδια αξιολογικά επίπεδα με άλλες 

πόλεις που συγκέντρωναν στους κόλπους τους εξουσία.

Η μυκηναϊκή αρχιτεκτονική των τριών τελευταίων αιώνων της εποχής 

του χαλκού έχει να παρουσιάσει εξαιρετική αντίθεση με όλα τα άλλα 

είδη στην κυρίως Ελλάδα και η διαφοροποίηση αυτή την καθιστά 

μεγαλειώδη.

Τα σπίτια της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου 1 και της Ύστερης 

Ελλαδικής Περιόδου 2, όπως έδειξαν οι σχετικές ανασκαφές, 

οικοδομήθηκαν με τις ίδιες αρχές όπως τα σπίτια των μεσοελλαδικών 

χρόνων. Οι φυσικές ανοιχτές τοποθεσίες ήταν αρκετά αναπεπταμένες 153

ώστε να περικλείουν είτε πολλά σπίτια είτε ένα μεγάλο ανάκτορο.

Σίγουρα όμως άλλος χώρος προοριζόταν για να περιλαμβάνει τις 

κατοικίες, άλλος την αγορά, άλλος τις βιοτεχνίες. Κάθε χώρος είχε τον 

ακριβή προσδιορισμό του.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το εσωτερικό του σπιτιού των μεγάλων 

μυκηναϊκών κέντρων είχε μεγάλες επιρροές από τη μινωική 

αρχιτεκτονική κατοικίας. Κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε κυρίως στην 

Ύστερη Ελλαδική Περίοδο 1 και στην Ύστερη Ελλαδική Περίοδο 2, 

αλλά κορυφώθηκε μετά την κατάρρευση του μινωικού πολιτισμού: 

μοιάζει δηλαδή η μυκηναϊκή αρχιτεκτονική να αποτίει φόρο τιμής στον 

προηγούμενο μεγάλο αυτόν πολιτισμό. Οι καλλιτέχνες θα πρέπει να είχαν 

έρθει από την Κρήτη μετά την κατάρρευση, για να δημιουργήσουν με 

μινωική τεχνική, αλλά μυκηναϊκή αισθητική. Το υλικό ήταν συνήθως
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πλίνθοι που είχαν ξεραθεί στον ήλιο πάνω σε βάση χαλικιών που τα είχαν 

κολλήσει σε πηλό. Ένα πλαίσιο κάθετων και οριζόντιων δοκών ενίσχυαν 

τους τοίχους. Για το ισόγειο και για τα δωμάτια που προορίζονταν μόνο 

για ενδοοικογενειακή χρήση, όχι δηλαδή για επισκέψεις ή επίσημες 

εκδηλώσεις, η επιφάνεια των τοίχων προστατευόταν με κάποια μονωτική 

επάλειψη, συνήθως από αργιλλόχωμα ενισχυμένο με άχυρο. Στα επίσημα 

δωμάτια, χρησιμοποιούσαν άσβεστοκονίαμα και διακοσμούσαν τους 

τοίχους με τοιχογραφίες. Οπουδήποτε είχε χρησιμοποιηθεί ξύλο, ήταν 

γυμνό, δηλαδή, χωρίς επιπλέον υλικό για επικάλυψη. Τα δάπεδα ήταν 

συνήθως από ασβεστοκονίαμα και μερικές φορές ζωγραφισμένα. Τα 

παράθυρα ήταν μικρά. Οι πόρτες ήταν ξύλινες και δίφυλλες. Ξύλινοι και 

λίθινοι κίονες υποβάσταζαν τις πάντοτε επίπεδες στέγες. Το λουτρό ήταν 

από πηλό. Υπήρχαν θρανία στις αίθουσες αναμονής και στους εξώστες, 

καθώς και μαγκάλια που έκαιγαν ξυλάνθρακα στην κουζίνα ή στην εστία. 

Η αίθουσα αναμονής και η εστία είναι μάλλον τα αντιπροσωπευτικότερα 

σημεία του σπιτιού. Τα περισσότερα καλλιτεχνικά χαραστηριστικά βάσει 

των οποίων έχουν δημιουργηθεί είναι μινωικά. Υπάρχει, εντούτοις, ένα 

χαρακτηριστικό που κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από τη Συρία ή 

τη Μικρά Ασία, και αυτό είναι η χρήση τεράστιων ογκόλιθων στα 

κατώφλια των κύριων διαδρόμων (αν και δείγματα τέτοιου είδους 

γνωρίζουμε ότι εκτός από τη Συρία και τη Μικρά Ασία έχουν βραθεί και 

σε περιοχές της Κρήτης όπως τα Μάλια και η Φαιστός). Πάνω στους 

ογκόλιθους υπήρχαν ξύλινες στρόφιγγες επικαλυμμένες με φύλλα 

χαλκού. Με τις στρόφιγγες αυτές άνοιγαν οι πόρτες.

Αρκετές πληροφορίες διαθέτουμε και για τα σπίτια της Υστεροελλαδικής 

Περιόδου 3. Οι φτωχοί εξακολούθησαν να ζουν σε καλύβες με ένα ή δύο 

δωμάτια, χτισμένα συνήθως με πλίνθους που είχαν ξεραθεί στον ήλιο. Οι
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ανασκαφές όμως έφεραν στο φως και πολλά μεγαλύτερα σπίτια. Για το 

χτίσιμό τους, χρησιμοποιούσαν τις ίδιες πλίνθους, που ήταν εύχρηστες 

και φτηνές. Πάντως, τα μεγαλύτερα σπίτια και οι επαύλεις ανήκαν στους 

διαδόχους και κληρονόμους των βασιλικών οικογενειών.

Για την παρεμπόδιση της εισροής καπνού από το περιβάλλον μέσα στο 

σπίτι, υπάρχει η θεωρία ότι τα θολωτά σπίτια με αψίδα θα πρέπει να 

είχαν έναν κενό χώρο προς την άκρη του θόλου που να κρατούσε τον 

καπνό προς τα έξω και επομένως να πρστατευόταν τουλάχιστον το 

ισόγειο.

Η εστία καταλάμβανε κεντρική θέση στο σπίτι 

και την περιτριγύριζαν κίονες. Οι κίονες 

προσέδιδαν ιερότητα στον χώρο. Ο διάκοσμος 

ήταν απόλυτα επηρεασμένος από την κρητική 

τέχνη. Βέβαια, τα κρητικά σπίτια δεν είχαν 

εστίες, οι οποίες είναι το σήμα κατατεθέν για κάθε μυκηναϊκό σπίτι.

Ένα άλλο τυπικό χαραστηριστικό αυτών των σπιτιών για το οποίο έχουμε 

κάποια στοιχεία είναι η αίθουσα αναμονής. Η αίθουσα αυτή ήταν 

κατασκευή της οποίας η σύλληψη ήταν κυρίως μινωικής ή μικρασιατικής 

τέχνης. Η πιθανότερη εκδοχή είναι η πρώτη. Στο σημείο αυτό, οφείλουμε 

να παρατηρήσουμε ότι στα περισσότερα σπίτια των χρόνων που 

ακολούθησαν έπαψε να υπάρχει αυτό το δωμάτιο.

Το "Σπίτι με τις κεκλιμένες διόδους" και το "Νότιο Σπίτι", όπως 

ονομάστηκαν δύο συγκεκριμένα σπίτια που ανέδειξαν οι ανασκαφές στις 

Μυκήνες, πρέπει να ανήκαν σε άτομα της μεσαίας τάξης. Και στα δύο 

υπήρχε ένα δωμάτιο με πολλά λατρευτικά αντικείμενα. Τα δωμάτια αυτά 

λειτουργούσαν ως δημόσια ιεροφυλάκια και διέθεταν επίσης βωμό. Εκεί 

διεξάγονταν και ορισμένες λατρευτικές τελετές. Και τα δύο σπίτια
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χωρίζονταν σε τέσσερα τμήματα με διασταυρούμενους περίπου στο 

κέντρο της κατοικίας τοίχους. Ένας ανοιχτός εξώστης καταλάμβανε 

περίπου τη μισή πρόσοψη κάθε σπιτιού. Υπήρχαν διάδρομοι που 

κατέληγαν σε πόρτα και στο μπροστινό και στο πίσω του εξώστη, αλλά 

το δωμάτιο στην πίσω πλευρά ήταν ούτως ή άλλως ασήμαντο, ενώ το 

μπροστινό μέρος ήταν ένα είδος αίθουσας αναμονής επισκεπτών, 

σχεδιασμένη με αρχιτεκτονική που προσιδίαζε σε τεχνική μεγάρου. Αυτά 

τα σχέδια μάλλον ήταν κυκλαδικής προέλευσης, αφού οι Κυκλάδες είχαν 

προηγουμένως επηρεαστεί από την τέχνη της μινωικής Κρήτης. Σε ένα 

άλλο σπίτι, το "Σπίτι με τα Είδωλα", βρέθηκε ένα ακανόνιστα 

διατεταγμένο ιεροφυλάκιο, το οποίο αναγνωρίστηκε από τη ζωγραφική 

που το διακοσμούσε και από τα πήλινα γλυπτά που ανακαλύφθηκαν στον 

χώρο. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτού του είδους τα ιεροφυλάκια 

βρίσκονταν συνήθως στα οχυρωμένα παλάτια των Μυκηνών, σαν ένα 156

επιπλέον μέτρο ισχυροποίησης του άβατου χαρακτήρα των παλατιών, 

προστασίας της ιερότητας των ναϋδρίων ως αυτόνομων θρησκευτικών 

χώρων και διασφάλισης της τάξης και της ηρεμίας των ενοίκων.
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Μύθοι για τον πηλό:

Από τους 12 ολύμπιους ηγέτες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, δύο, η 

Αθηνά και ο Διόνυσος, συνδέονται στον μεταφυσικό χώρο με την τόσο 

εξυπηρετική για τον άνθρωπο στερεοποίηση του πηλού.

Αλλά η κεραμική του ελληνικού κόσμου συνδέεται διπλά και με έναν άλλο 

μύθο (από τους σημαντικότερους της αρχαιότητας). Πρόκειται για τον μύθο 

του δωρεοδότη Προμηθέα που εκφράζει την πνευματική ανάταση του 

σκεπτόμενου ανθρώπου. Η δωρεά της εκπολιτιστικής φλόγας στάθηκε το 

πιο σημαντικό ερέθισμα για την υλική και πνευματική ανάπτυξη του 

ανθρώπου. Αποτελεί κορυφαίο ορόσημο του πολιτισμού.

Έχει ερμηνευτεί ότι ο Κέραμος υιός της Αριάδνης και του Διονύσου 

εκφράζει την γονιμότητα της γης όπως ο πατέρας του και τα αδέρφια του.
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Έτσι ο προστάτης Αττικός ήρωας Κέραμος επώνυμος του Αθηναϊκού 

Δήμου των Κεραμέων έδωσε παγκοσμίως μέχρι σήμερα το όνομα του στην 

τέχνη και την τεχνική μέσα από έναν μύθο.

Η γοητευτική αυτή συνάντηση Διονύσου και Αριάδνης την γέννηση του 

Κεράμου έχει εμπνεύσει αριστουργήματα λόγου, τέχνης και μουσικής. Η 

τραγωδία του Ευριπίδη "Βάκχες" το μελόδραμα του Στράους "Η Αριάδνη 

στην Νάξο" το ποίημα "Κάμινος" από τα ονομαζόμενα "παίγνεια" 

αποδίδονται στον Όμηρο όπως και τον ομηρικό ύμνο σχετικό με τους 

Κεραμίστες.

Προτεινόμενη τεχνική ψησίματος είναι το "raku" μία από τις πλέον 

εντυπωσιακές μορφές ψησίματος που αψηφά όλους τους κλασικούς νόμους 

της κεραμικής.

Raku είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για τα κεραμικά 

που φτιάχνονται για την τελετή του τσαγιού. Ξεκίνησαν στο Kyoto τον Ιόο 

αιώνα και "raku" στα ιαπωνικά σημαίνει (ευτυχία - επιτυχία).

«Μοντέρνα Ιαπωνική Τέχνη: Από την παραδοσιακή στην ανερχόμενη 

γενιά της κεραμικής τέχνης στην Ιαπωνία».

Ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων, η Πρεσβεία της 

Ιαπωνίας στην Ελλάδα και το Ίδρυμα Japan Foundation παρουσιάζουν από 

13 έως 30 Απριλίου 2010 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου 

Αθηναίων την έκθεση μοντέρνας ιαπωνικής κεραμικής με τίτλο «Μοντέρνα 

Ιαπωνική Τέχνη: Από την παραδοσιακή στην ανερχόμενη γενιά της 

κεραμικής τέχνης στην Ιαπωνία».

Η έκθεση παρουσιάζει μερικούς από τους πολλά υποσχόμενους 

καλλιτέχνες της παραδοσιακής ιαπωνικής κεραμικής, οι οποίοι 

δημιουργούν αξιόλογα σύγχρονα έργα. Επικεντρώνοντας στα αγγεία,
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παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι καλλιτέχνες κατανοούν την 

κατασκευή ενός αγγείου με σκοπό να αντιληφθούμε τη φύση της ιαπωνικής 

παραγωγής σήμερα. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν συγκαταλέγονται 

στους πιο ενεργούς κεραμιστές της Ιαπωνίας και οι πολιτικές προώθησης 

της παραγωγής τους διαφέρουν. Κάποιοι τείνουν στο να ενισχύουν τις 

παραδοσιακές τεχνοτροπίες, δουλεύοντας παράλληλα σε περιοχές όπου η 

κεραμική παράγεται για αιώνες και εμπλουτίζοντας τη με εκλεπτυσμένα 

στοιχεία με σκοπό να δημιουργήσουν ακόμα πιο πλούσια έργα τέχνης. 

Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να αποδεσμευτούν από την παράδοση και να 

δημιουργήσουν ατομικιστικά κεραμικά προϊόντα ακολουθώντας εντελώς 

καινούργιες φόρμες, που έχουν υιοθετηθεί στο μοντέρνο lifestyle. Μερικοί 

δίνουν περισσότερο έμφαση στην πρακτική της κεραμικής στη σύγχρονη 

εποχή. Ωστόσο, μέσα από τη διαφορετικότητα των απόψεων, οι 

προσπάθειες των καλλιτεχνών συντελούν τελικά στο να δημιουργήσουν μία 

νέα κεραμική τέχνη για τη νέα γενιά.

Η ανάδειξη της παραδοσιακής κεραμικής τείνει να αναπτύσσεται σε 

περιοχές όπου ο πηλός είναι τοπικά διαθέσιμος. Στην Ιαπωνία το ήπιο 

κλίμα και η ποικιλομορφία του εδάφους προσέφεραν στους γιαπωνέζους σε 

αφθονία αυτό το φτιαγμένο από τη γη υλικό, καθιστώντας τη χώρα τους 

πατρίδα, όχι μόνο ενός τεράστιου αριθμού αγγειοπλαστών και κεραμιστών, 

αλλά κι ενός μεγάλου πληθυσμού που γνωρίζουν πολλά και εκτιμούν την 

τέχνης της κεραμικής.

Τα χαρακτηριστικά στιλ, για τα οποία τα ιαπωνικά κεραμικά είδη είναι 

γνωστά, αναδυθήκαν πριν αρκετό καιρό μέσα από τη χρήση του τοπικού 

πηλού και ακόμη και σήμερα μερικές από τις βιομηχανικές περιοχές 

παραγωγής κεραμικών εξακολουθούν να γνωρίζουν άνθηση. Η εξέλιξη στο 

σχεδίασμά του φούρνου ψησίματος των κεραμικών και στην ιστορία των
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τεχνοτροπιών διαφέρει από μέρος σε μέρος και υπάρχουν ακόμα περιοχές 

όπου η πορεία της κεραμικής έχει τέτοια μεγάλη ιστορία και ευδιάκριτα 

χαρακτηριστικά, που ακόμα πολλά έργα δημιουργούνται χρησιμοποιώντας 

υλικά, τεχνικές, σχέδια και σχήματα που αντανακλούν τις τοπικές 

παραδόσεις.

Η μοντέρνα επιστήμη έχει χαρίσει πολλά πλεονεκτήματα στην κεραμική 

παραγωγή. Η νέα τεχνολογία έχει άμεση επίδραση, μέσω της βελτίωσης 

του τρόπου ψησίματος και σχεδιασμού φούρνου για την καύση του πηλού 

και έχει επίσης συμβάλλει κατά πολύ στη βελτίωση της διανομής και τις 

επικοινωνίες. Τεχνικές βελτίωσης στην καύση και άλλες καινούργιες ιδέες 

έχουν γοργά εξαπλωθεί και ο πηλός μπορεί τώρα να μεταφερθεί από το ένα 

μέρος στο άλλο.

Στο παρελθόν τα μέρη όπου τα υλικά ήταν διαθέσιμα είχαν συνδεθεί στενά 

με τις περιοχές όπου η κεραμική είχε δημιουργηθεί, αλλά τώρα η κεραμική 

μπορεί να δημιουργηθεί οπουδήποτε. Με περισσότερες διαθέσιμες πηγές 

πηλού, πολύπλοκα μείγματα είναι τώρα εφικτά, ανοίγοντας νέους ορίζοντες 

στην έκφραση, η οποία είναι απαλλαγμένη από τα δεσμά της παράδοσης. 

Αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα εμφανής στους σύγχρονους ιάπωνες 

κεραμιστές.

Η ανερχόμενη γενιά γιαπωνέζων κεραμιστών εξακολουθούν την αυθεντική 

εργασία προσφέροντας τεράστια ποικιλία. Κάποιοι από αυτούς 

δημιουργούν κυρίως αγγεία για πρακτική χρήση, κάποιοι συνδυάζουν τη 

δημιουργικότητα με την χρήση παραδοσιακών τεχνικών και σχημάτων, ενώ 

κάποιοι άλλοι αγνοούν την πρακτικότητα και επιζητούν νέες και 

πρωτότυπες φόρμες.
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4.6. Συμπεράσματα:

Ωστόσο, στο σημείο αυτό αξίζει να παρουσιαστούν κάποια γενικά
161συμπεράσματα και να τονιστούν κάποιες γενικες αναφορές —

που άμεσα ή έμμεσα προκύπτουν από τα προηγούμενα και που 

διαμορφώνουν μία βάση προβληματισμού ως προς το σχεδίασμά,την 

την εφαρμογή και την αξιολόγηση διαφορετικών κι εναλλακτικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο μουσείο.

Τα μουσεία εκθέτουν αντικείμενα και εικόνες, υλικές και οπτικές 

μαρτυρίες.

Κατά συνέπεια, ο βασικός άξονας της προσέγγισης της Ιστορίας στο 

μουσείο δεν μπορεί να είναι θεωρητικός. Το μουσείο συμβάλλει στην 

εισαγωγή των παιδιών στην ιστορική μέθοδο και στην καλλιέργεια 

διαπολιτισμικών αντιλήψεων.

Η χρήση και η ερμηνεία μουσειακών αντικειμένων μέσα στο πλαίσιο 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με ιστορικό προσανατολισμό 

μπορεί να έχει ευρύτερες θετικές παιδευτικές επιπτώσεις. Παράλληλα
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με την καλλιέργεια ιστορικής γνώσης, σκέψης και δεξιοτήτων για την 

ιστορική ερμηνεία, μπορεί ευρύτερα να καλλιεργηθούν η έρευνα, 

η κριτική σκέψη και γνώση των παιδιών

Η άσκηση στην κριτική προσέγγιση, ερμηνεία και αξιοποίηση 

μουσειακών αντικειμένων μπορεί να θεωρηθεί ως αντιστάθισμα 

στην κυριαρχία των φευγαλέων ηλεκτρονικών όψεων του σήμερα.

Τέτοιου τύπου εκπαιδευτικά προγράμματα επανασυνδέουν

τα παιδιά, όπως και όλους μας, με την υλική διάσταση των πραγμάτων.

Το μουσείο διαμορφώνει ένα γόνιμο παιδευτικό περιβάλλον, ως 

ένας χώρος με έντονο κοινωνικό, παιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, 

διευκολύνει αντίστοιχα πλέγματα σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών 

ατόμων και ομάδων. Με αυτή την έννοια, η μαθησιακή και γνωστική 

διαδικασία στηρίζονται ή μπορούν να στηριχθούν σε ένα γόνιμο 

κοινωνικό, παιδευτικό και ψυχαγωγικό υπόβαθρο, που διαφέρει 

ριζικά από αυτό του παραδοσιακού σχολείου. Μπορούμε να 

ισχυρισθούμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται σε μουσεία δεν μπορούν να στηρίζονται στη λογική της 

σχολικής εκπαίδευσης και, ειδικότερα, στην παραδοσιακή λογική της 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που θέλει τους μαθητές παθητικούς δέκτες 

έτοιμων μονοδιάστατων γνώσεων, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί και το 

μοναδικό για κάθε μάθημα διδακτικό βιβλίο τους παρέχουν.

Με αυτό το σκεπτικό, τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα μπορούν 

να συνδέονται και να λαμβάνουν υπόψη τα σχολικά μαθήματα, όπως το 

μάθημα της Ιστορίας αλλά δεν μπορούν να στηρίζονται στις ίδιες 

παιδαγωγικές σχέσεις, στην ίδια διδακτική μεθοδολογία.

Αντίθετα, σύγχρονα και βελτιωμένα εκπαιδευτικά και διαπολιτισμικά 

μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα για την προσέγγιση της Ιστορίας στο
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μουσείο μπορούν να συμβάλουν, άμεσα ή έμμεσα, και στην ποιοτική 

αναβάθμιση του μαθήματος της Ιστορίας στο σχολείο, κυρίως με την 

εισαγωγή των παιδιών στην ιστορική μέθοδο,μέσα από την παράλληλη 

χρήση σύγχρονων (βιωματικών, διεπιστημονικών) εκπαιδευτικών 

μεθόδων και με τον ευρύτερο αναπροσανατολισμό της 

εκπαιδευτικής νοοτροπίας προς το παρόν και το μέλλον.

Το μουσείο είναι χώρος μελέτης, δόμησης γνώσης και σκέψης, χώρος 

επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, χώρος συνάντησης διαφορετικών ατόμων 

και κοινωνικών ομάδων καθώς και διαφορετικών πολιτισμικών φορέων.

Ωστόσο, το μουσείο δεν είναι κι ούτε υπήρξε ποτέ στην ιστορία του 

ένας ουδέτερος κοινωνικός, πολιτισμικός και πολιτιστικός χώρος.

Οι πολιτικές διαστάσεις του μουσείου συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τη 

διαπίστωση ότι η σημασία, η αξία και τα νοήματα των αντικειμένων δεν 

απορρέουν από τα ίδια τα αντικείμενα, αλλά διαμορφώνονται από αυτούς
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που κατέχουν την εξουσία να ελέγχουν τα «αντικείμενα της γνώσης», 

να καθορίζουν τον τρόπο της έκθεσής τους κι έτσι να παράγουν και να 

καλλιεργούν αντίστοιχες σημασίες, αξίες και νοήματα.

Όλα τα μουσεία, ακόμα και τα μουσεία φυσικής ή τέχνης, έχουν φυσικά 

πολιτικές διαστάσεις, καθώς συνδέονται με συγκεκριμένες πολιτικές, ενώ 

προβάλλουν αντίστοιχες αρχές και αξίες, μεταξύ άλλων, ως προς την 

αξιολόγηση των ίδιων των αντικειμένων, ως προς τα δύο φύλα, τις 

κοινωνικές, πολιτισμικές,εθνικές κι εθνοτικές ομάδες.

Αντίστοιχα και η μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση έχει πολιτικές 

διαστάσεις και μεγάλη πολιτική σημασία, καθώς μπορεί, με κατάλληλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, να παρέχει στα παιδιά, αλλά και σε όλους 

τρόπους για να απελευθερωνόμαστε από την ακαδημαϊκή νοοτροπία των 

παραδοσιακών μουσείων,που συχνά λειτουργούν τυπολατρικά και να
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αξιοποιούμε τη γόνιμη ατμόσφαιρα των μοντέρνων και 

μεταμοντέρνων μουσείων.

Γενικότερα, η παιδευτική και πολιτική διάσταση της

Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης συνδέεται με τη μεγάλη παιδευτική 

σημασία που έχει η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανάγνωση, ερμηνεία και 

δημιουργική αξιοποίηση των μουσείων, των μουσειακών αντικειμένων, 

του υλικού πολιτισμού και, ευρύτερα, της πραγματικότητας μέσα στην 

οποία ζούμε.

Συνδέεται με την παιδευτική και πολιτική σημασία που έχουν για όλα τα 

άτομα και τις κοινωνικές ομάδες η ανάπτυξη κριτικής ιστορικής 

σκέψης, γνώσης και δεξιοτήτων για ερμηνεία, κατανόηση και 

δημιουργική αξιοποίηση της πραγματικότητας, καθώς, βέβαια, και η 

άρθρωση και κοινοποίηση κριτικού λόγου και πρωτότυπου δημιουργικού 

έργου.

Επιβάλλεται ,όμως, οι εκπαιδευτικές πρακτικές να βασίζονται σε 

κάποιους σημαντικούς παράγοντες που είναι οι εξής: 

α)Καινοτομίες στη διδακτική πράξη: Εδώ εντάσσονται εκπαιδευτικές 

πρακτικές που αφορούν ολιστικές διδακτικές προσεγγίσεις των 

μαθημάτων, την εισαγωγή της βιωματικής - επικοινωνιακής 

προσέγγισης στη διδασκαλία, την απαίτηση για διαρκή αξιολόγηση 

και την προτεραιότητα για αυτενέργεια του μαθητή.

Θέματα, όπως η έμφαση στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας 

και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η αναγνώριση της σημασίας 

της άμεσης εμπειρίας, η έμφαση στη σημασία της απόδειξης, στην 

καλλιέργεια του συγκινησιακού στοιχείου και της αισθητικής απόλαυσης 

ευνοούν την καλλιέργεια της συνολικής προσωπικότητάς και δεν
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περιορίζουν την εκπαιδευτική αλληλεπίδραση στο γνωστικό, μόνο, 

επίπεδο.

β)Απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας: Όπως είναι γνωστό, οι ραγδαίες 

εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία, την πολιτική ζωή και σε άλλους 

τομείς της σύγχρονης κοινωνίας όχι μόνο προηγούνται, αλλά συνήθως 

τρέχουν με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από τις καινοτομίες που εισάγονται 

κατά καιρούς στην εκπαίδευση. Από την άλλη μεριά, οι απαιτήσεις που 

έχουν από το σχολείο οι διάφορες κοινωνικές ομάδες αναφοράς 

(γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, παράγοντες εμπλεκόμενων φορέων), 

πολλές φορές υπερβαίνουν τις ανάλογες ρυθμίσεις που θεσμοθετούνται 

από την πολιτεία.

Μία από αυτές είναι το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η 

σύνδεσή του με τη ζωή, απαίτηση που προϋποθέτει τη διάχυση της 

παρεχόμενης γνώσης από το σχολείο στην κοινωνία και το αντίστροφο, 

ενώ παράλληλα συνεπάγεται και τη αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προβλημάτων από το σχολείο,που συχνά επιφορτίζεται με την ευθύνη 

για την επίλυσή τους.

Σε μια τέτοια προσπάθεια βοηθούν καινοτομίες που σχετίζονται με τις 

παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, όπως είναι η εναρμόνιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος με τα ευρωπαϊκά, η επιμόρφωση των δασκάλων, η 

εκπαίδευση των μαθητών στα αγαθά του πολιτισμού, καθώς και 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα επιτεύγματα της παιδαγωγικής έρευνας (ανάπτυξη νέων

μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας κλπ), καθώς και η καλλιέργεια

δεξιοτήτων μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Συνολική επιδίωξη, πάντως, που καλύπτει όλους τους παραπάνω στόχους



θα πρέπει να είναι η ενίσχυση του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης που θα αποτελέσει το αντίβαρο της χρησιμοθηρικής, 

τεχνοκρατούμενης και καταναλωτικής ιδεολογίας που τείνει 

να κυριαρχήσει σήμερα. Αφετηριακή βάση για την υλοποίηση όλων των 

παραπάνω επιδιώξεων αποτελεί η αναβάθμιση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης από τα πρώτα, κιόλας, στάδια εισαγωγής του παιδιού στην 

κοινωνία του σχολείου.

Επιπλέον, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η παιδαγωγική 

αξιοποίηση των μουσείων αποδίδει στα προϊόντα της πολιτισμικής μας 

κληρονομιάς μια δυναμική παιδαγωγική διάσταση, την οποία, αν 

εκμεταλλευτούμε σωστά, μπορεί να έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα 

στην αναβάθμιση της παρεχόμενης σχολικής γνώσης και στην ανάπτυξη 

συγκεκριμένων ανθρωπιστικών και πολιτισμικών αξιών από μέρους των 

παιδιών. Γι’ αυτούς τους λόγους η υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων 

θα πρέπει να αναγνωριστεί ως σημαντική ευθύνη της θεσμοθετημένης 

αγωγής που παρέχεται στην πρωτοβάθμια και όχι μόνο εκπαίδευση.
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