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"Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης ΠΕ 
Χαλκιδικής 

ανακαλύπτουν και χαρτογραφούν τον τόπο τους 
και το περιβάλλον μέσα από τη διερεύνηση πηγών"



Ιστορικές Πηγές  

Κάθε είδους υλικό, 
από το οποίο πηγάζουν 

οι γνώσεις μας για το παρελθόν.

1. Έμμεσες πηγές
2. Άμεσες πηγές



Έμμεσες πηγές

Χειρόγραφες πηγές: 
Κείμενα

Ιστορικά (Ιστοριογραφία, Χρονογραφία)
Φιλολογικά 

Νομικά
Ιατρικά - Κτηνιατρικά

Μαθηματικά - Αστρονομικά - Φυσικά
Γεωπονικά - Βοτανικά - Ορυκτολογικά

Στρατηγικά ή Τακτικά



Άμεσες πηγές

Κείμενα: Δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα

Μνημεία (αρχαία κτίρια, έργα τέχνης, 

νομίσματα, επιγραφές)

και γενικά ό, τι είδους υλικά κατάλοιπα



"καί ἔστιν ἀπό πόλεως τῆς Ἀκάνθου 

ὁ περίπλους τῆς χερρονήσου ἕως 

Σταγείρου, πόλεως τοῦ Ἀριστοτέλους, 

στάδια τετρακόσια, ἐν ᾗ λιμήν ὄνομα 

Κάπρος καί νησίον ὁμώνυμον τῷ λιμένι"

 Στράβων, VII, 331, 33

Έμμεσες πηγές παράδειγμα 1 
Στράβων Γεωγραφικά



Στάγειρα

Άκανθος







"καί ἔστιν ἀπό πόλεως τῆς Ἀκάνθου 

ὁ περίπλους τῆς χερρονήσου ἕως 

Σταγείρου, πόλεως τοῦ Ἀριστοτέλους, 

στάδια τετρακόσια, ἐν ᾗ λιμήν ὄνομα 

Κάπρος καί νησίον ὁμώνυμον τῷ λιμένι"

 Στράβων, VII, 331, 33



Στάγειρα, Κάπρος, Αμφίπολη, Παγγαίο



Το νησάκι Κάπρος Αργυρή δραχμή 
500 π.Χ.



Άμεσες πηγές παράδειγμα 1
Αρχαϊκή πύλη Σταγείρων και μαρμάρινο υπέρθυρο 

με λιοντάρι και κάπρο



Αργυρή δραχμή 
500 π.Χ.







Άμεσες πηγές παράδειγμα 2
Πήλινο ειδώλιο από το αρχαϊκό ιερό των Σταγείρων 



αρχαία Στάγειρα
Θεσμοφόριο



Άμεσες πηγές παράδειγμα 3
Διαθήκη Αριστοτέλη 



καὶ ἐὰν βούληται ἄνδρα λαμβάνειν, ὅπως μὴ ἀναξίῳ 
ἡμῶν δοθῇ. δοῦναι δ᾽ αὐτῇ πρὸς τοῖς πρότερον 
δεδομένοις καὶ ἀργυρίου τάλαντον ἐκ τῶν 
καταλελειμμένων καὶ θεραπαίνας τρεῖς, <ἃς> 
ἂν βούληται, καὶ τὴν παιδίσκην ἣν ἔχει καὶ παῖδα
τὸν Πυρραῖον: 19 [14] καὶ ἐὰν μὲν ἐν Χαλκίδι 
βούληται οἰκεῖν, τὸν ξενῶνα τὸν πρὸς τῷ κήπῳ: 
ἐὰν δὲ ἐν Σταγείροις, τὴν πατρῴαν οἰκίαν. 
ὁποτέραν δ᾽ ἂν τούτων βούληται, κατασκευάσαι 
τοὺς ἐπιτρόπους σκεύεσιν οἷς ἂν δοκῇ κἀκείνοις 
καλῶς ἔχειν καὶ Ἑρπυλλίδι ἱκανῶς.

Διογένης Λαέρτιος 5.1.13



αρχαία Στάγειρα
οικία 4ος αι. π.Χ.



"Τήν τε γάρ ἑαυτοῦ πατρίδα Στάγειρα 

κατασκαφεῖσαν ὑπό Φιλίππου 

πείθει τόν Ἀλέξανδρον δεύτερον κτίσαι 

καί χώρας ἑτέρας αὐτῇ καταδιδόναι, 

ἀνθ' ὧν οἱ Σταγειρῖται μῆνα προσηγόρευσαν 

Σταγειρίτην καί ἑορτήν ἦγον Ἀριστοτέλεια".

 Vita Aristotelis Marciana f.276a, 5

Έμμεσες πηγές παράδειγμα 2 
Vita Aristotelis Marciana



"Φίλιππος Ἀριστοτέλει χαίρειν. 

Ἴσθι μοι γεγονόταν ὑιόν, 

πολλήν οὖν τοῖς θεοῖς χάριν ἔχω 

οὔχ οὕτως ἐπί τῇ γενέσει τοῦ παιδός, 

ὡς ἐπί τῷ κατά τήν σήν ἡλικίαν αὐτόν γεγονέναι.

Ἐλπίζω γάρ αὐτόν, ὑπό σοῦ τραφέντα 

καί παιδεύοντα, ἄξιον ἔσεσθαι 

καί ἡμῶν καί τῆς τῶν πραγμάτων διαδοχῆς".

Aulus Gellius IX.3

Αντιπαραβολή με άλλη πηγή



Αντιπαραβολή με άμεση πηγή



Κεραμικά εργαστήρια 
ελληνιστικών χρόνων



Μαυρόλακκας Ολυμπιάδας: Εργαστήρια ελληνιστικών χρόνων
Ανασκαφή Κ. Σισμανίδη 1999-2000



Στάγειρα εκτός των τειχών. Τμήμα δημοσίου κτιρίου 



Στάγειρα εκτός των τειχών. Τμήμα δημοσίου κτιρίου



Ελληνιστικά Στάγειρα;

Αρχαϊκά και Κλασικά Στάγειρα

Νήσος Κάπρος





"καί ἐν Χαλκίδι τελευτήσαντος 
μετεπέμψαντο τό σῶμα 

καί βωμόν ἐπέστησαν τῷ τάφῳ 
καί Ἀριστοτέλειον τόν τόπον ἐκάλεσαν 

καί ἐκεῖ τήν βουλήν ἤθροιζον".

Vita Aristotelis Marciana f.276a, 5

Έμμεσες πηγές παράδειγμα 3
Vita Aristotelis Marciana



Αψιδωτό κτίριο (ηρώο;)



Μαρμαροθετημένο δάπεδο με βωμό



Στοά αρχαίας αγοράς



Στοά αρχαίας αγοράς
Βωμός



Στοά αρχαίας αγοράς
αναπαράσταση



Οι αρχαίες πηγές μέσα από το διαδίκτυο























Οι αρχαίες πηγές ως "σπασμένο τηλέφωνο"



Αφουγκραζόμαστε τις πηγές
Η μνήμη γίνεται γνώση

Τα ερείπια γίνονται μνημεία
Το παρελθόν γίνεται ιστορία



Κωνσταντίνος Παπαστάθης
Αρχαιολόγος
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

Τηλ.    : 2310 285163
E-mail:  efachagor@culture.gr
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