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Οι χάρτες είναι ένα βασικό διδακτικό εργαλείο για την υλοποίηση του 

προγράμματος, απαραίτητο σε ολόκληρη τη διάρκειά του και βασικό ώστε να 

κατανοήσουν πραγματικά οι μαθητές μας την έννοια και τα μεγέθη του γεωγραφικού 

χώρου σε άρρηκτη συνάρτηση με τη γραμμική έννοια του χρόνου και της ιστορίας. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά είδη χαρτών: 

- στατικούς χάρτες, με σταθερή αναπαράσταση γεωγραφικών περιοχών σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

- διαδραστικούς χάρτες, όπου εμείς θα αποτυπώνουμε τα δεδομένα που μας 

ενδιαφέρουν κάθε φορά, 

- μεταβαλλόμενους χάρτες, από ντοκιμαντέρ μικρής διάρκειας, όπου 

αποτυπώνονται με εντυπωσιακό τρόπο οι αλλαγές  σε μια γεωγραφική 

περιοχή κατά το πέρασμα του χρόνου. 

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εφαρμογή Google Earth, όπου μπορούμε να 

κατανοήσουμε την κλίμακα και τα ιστορικά και γεωγραφικά μεγέθη των περιοχών 

που εξετάζουμε. Επίσης, μπορούμε να σχεδιάσουμε τους δικούς μας χάρτες, 

αποτυπώνοντας τα εκάστοτε σημεία ενδιαφέροντος και χρησιμοποιώντας τις 

διαφορετικές λειτουργίες της εφαρμογής, όπως πληροφοριακά στοιχεία και 

φωτογραφίες, τρισδιάστατη απεικόνιση καθώς και λεπτομερή παρουσίαση της 

σύγχρονης εικόνας της περιοχής που μας ενδιαφέρει. 

Αξιοποιώντας τα εργαλεία της Google Earth, μπορούμε εύκολα να εξοικειώσουμε 

τους μαθητές μας με τη λειτουργία του χάρτη, χρησιμοποιώντας τα δικά τους 

βιώματα. Ξεκινάμε από τα οικεία, όπως π.χ. το χωριό των παππούδων ή ο τόπος 

διακοπών, και σταδιακά ανοίγουμε όλο και περισσότερο το πεδίο εφαρμογής ώσπου 

να φτάσουμε στα γεωγραφικά δεδομένα των Περσικών Πολέμων. Για παράδειγμα, 

βρίσκουμε στον χάρτη την πόλη όπου μένουμε και το χωριό του παππού μας. 

Υπολογίζουμε τα χιλιόμετρα της απόστασης, συζητούμε πόση ώρα χρειαζόμαστε να 

πάμε με το αυτοκίνητο, το τρένο, το αεροπλάνο. Όμως οι αρχαίοι δεν είχαν τα μέσα 

αυτά στη διάθεσή τους, πήγαιναν με τα πόδια. Πόσο χρόνο θα χρειάζονταν; Εξηγούμε 

πως ένας μέσος άνθρωπος βαδίζει περίπου 20 με 30 χιλιόμετρα τη μέρα. Θέλει και να 

κοιμηθεί, να φάει, να ξεκουραστεί. Τελικά πόσες μέρες θα χρειαζόταν για το ταξίδι. 

Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά! 

Η εφαρμογή υπολογισμού της απόστασης ανάμεσα σε δυο σημεία αναφοράς των 

Περσικών Πολέμων που σημειώνουμε εμείς στον χάρτη, και η ακόλουθη χρήση των 



 

 

πληροφοριών αυτών σε σχετικές δραματοποιήσεις των ιστορικών δεδομένων, είναι 

ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος εφαρμογής της βιωματικής μάθησης και της 

κατανόησης της κλίμακας σε χρονικό και γεωγραφικό πλαίσιο για τους μαθητές μας. 

Οι χάρτες που σχεδιάζουμε, εκτυπώνονται και αναρτώνται σε κάποιο σημείο της 

αίθουσας εύκολα προσιτό από τους μαθητές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

προσθέτουν συνεχώς νέα στοιχεία και πληροφορίες. Επίσης, μικρότεροι τέτοιοι 

χάρτες θα είναι στη διάθεση των παιδιών, με τη μορφή φύλλων εργασίας, για να 

μπορούν να τους επεξεργάζονται με ποικίλους τρόπους. 

Βασικός μας στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές μας την έννοια του 

γεωπολιτικού πλαισίου (γεωλογική διαμόρφωση, πολιτική διαμόρφωση) στη χρονική 

περίοδο που εξετάζουμε και πώς αυτά επηρεάζουν την κοινωνικοοικονομική 

οργάνωση ενός λαού/πληθυσμού – για παράδειγμα, οι παράκτιες περιοχές 

αναπτύσσουν τη ναυτιλία, οι πεδινές τη γεωργία κοκ - καθώς και την πολιτική – για 

παράδειγμα, ο γεωγραφικός κατακερματισμός μιας περιοχής δεν ευνοεί τη 

δημιουργία  αχανών αυτοκρατοριών. Οι χάρτες, ως διδακτικό εργαλείο, είναι ένα 

ανεξάντλητο πεδίο για ενίσχυση της αυτενέργειας και της δημιουργικότητας, για 

βιωματική μάθηση, παιγνιώδεις δράσεις και πλήθος άλλων διδακτικών 

προσεγγίσεων. 

Παραθέτω ενδεικτικά κάποιους χάρτες για τη γεωγραφική περιοχή και τη χρονική 

περίοδο που μας ενδιαφέρει, καθώς επίσης και σχετικούς ψηφιακούς συνδέσμους: 

 

 

 

 
http://www.tegeamuseum.gr/images/History_of_Tegea/Proistoria/Backround_B_Eksa

plwsi_Ell_Fylwn_2_1125_1100.jpg 

Χάρτης μεταναστεύσεων των ελληνικών φυλών ως το 1.100 π.Χ. 

 

 

 

http://www.tegeamuseum.gr/images/History_of_Tegea/Proistoria/Backround_B_Eksaplwsi_Ell_Fylwn_2_1125_1100.jpg
http://www.tegeamuseum.gr/images/History_of_Tegea/Proistoria/Backround_B_Eksaplwsi_Ell_Fylwn_2_1125_1100.jpg


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.thoughtco.com/maps-of-ancient-greece-4122979 

Χάρτες της ευρύτερης περιοχής κατά τη μυκηναϊκή περίοδο 

 

https://www.thoughtco.com/maps-of-ancient-greece-4122979


 

 

 

 

https://www.thoughtco.com/maps-of-ancient-greece-4122979 

Χάρτης ελληνικού και φοινικικού αποικισμού 

 

 

 

http://www.ime.gr/chronos/04/gr/economy/windows/intro_05b.html 

https://www.thoughtco.com/maps-of-ancient-greece-4122979
http://www.ime.gr/chronos/04/gr/economy/windows/intro_05b.html


 

 

Χάρτης της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας με τις σημαντικότερες ελληνικές 

αποικίες 

 

 

 

https://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_067.html 

Χάρτης της Ελλάδας πριν από τους Περσικούς Πολέμους 

 

 

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_067.html
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_067.html


 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oys6EQtpCJk 

Χάρτες της περιοχής πριν από την ίδρυση της Περσικής Αυτοκρατορίας 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oys6EQtpCJk


 

 

 

https://www.thoughtco.com/maps-of-ancient-greece-4122979 

Χάρτης των σατραπειών της Περσικής Αυτοκρατορίας 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.thoughtco.com/maps-of-ancient-greece-4122979


 

 

https://www.thoughtco.com/maps-of-ancient-greece-4122979 

Ο ελληνικός κόσμος κατά τους Περσικούς Πολέμους 

 

 
 

 

http://www.ime.gr/chronos/04/gr/politics/windows/politics_54b.html 

Χάρτης της Ιωνικής Επανάστασης 
 

 

 

 

https://www.thoughtco.com/maps-of-ancient-greece-4122979 

Χάρτης για τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας 

https://www.thoughtco.com/maps-of-ancient-greece-4122979
http://www.ime.gr/chronos/04/gr/politics/windows/politics_54b.html
https://www.thoughtco.com/maps-of-ancient-greece-4122979


 

 

 

 

 

https://www.thoughtco.com/maps-of-ancient-greece-4122979 

Χάρτης των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον συγκρίνουμε με αυτόν της 

περσικής αυτοκρατορίας 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=bMi281yzsTA    

Χρονολογικός χάρτης του ελληνικού κόσμου ανά έτος. Μας ενδιαφέρουν τα δύο 

πρώτα λεπτά. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ArmMZSNPAUg   

Χρονολογικός χάρτης της Περσικής αυτοκρατορίας, αναφέρει τους βασιλείς και τις  

πρωτεύουσές τους. Μας ενδιαφέρει μόνο το πρώτο λεπτό. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=60IDTAg33K0   

Χρονολογικός χάρτης της περιοχής της Περσικής Αυτοκρατορίας, αναφέρεται στις 

προϋπάρχουσες αυτοκρατορίες. Μας ενδιαφέρουν μόνο τα πρώτα δύο λεπτά. 

https://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU15-04.html  

Διαδραστικός χάρτης με τα ταξίδια του Ηροδότου και άλλων διανοούμενων της 

αρχαίας Ελλάδας. 

 

https://www.thoughtco.com/maps-of-ancient-greece-4122979
https://www.youtube.com/watch?v=bMi281yzsTA
https://www.youtube.com/watch?v=ArmMZSNPAUg
https://www.youtube.com/watch?v=60IDTAg33K0
https://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU15-04.html


 

 

https://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU13-10.html 

Διαδραστικός  χρονολογικός χάρτης για την καταγωγή των Ολυμπιονικών. Τον 

χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε τα όρια του ελληνισμού κατά την αρχαιότητα. 

 

https://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU13-04.html 

Διαδραστικός χάρτης με την ακτινοβολία του Μαντείου των Δελφών. 

https://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU05-01.html 

Διαδραστικός χάρτης του ελληνικού και φοινικικού αποικισμού πριν το 780 π.Χ. 

 

https://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU05-02.html 

Διαδραστικός χάρτης των πρώτων υλών στην περιοχή της Μεσογείου την περίοδο 

των αποικισμών. 

 

https://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU05-04.html 

Διαδραστικός, λεπτομερής χάρτης αποικισμού. 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

https://www.thoughtco.com/maps-of-ancient-greece-4122979 

https://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_067.html 

https://mappinghistory.uoregon.edu/ 
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https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_067.html
https://mappinghistory.uoregon.edu/

