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Εμπόριο Ανταλλαγές και Επαφές μεταξύ των Πολιτισμών της 

Μεσογείου

❖ Διαχρονικά η μελέτη των αρχαίων επαφών και ανταλλαγών στο πλαίσιο της Μεσογείου έχει απασχολήσει

ιδιαίτερα την έρευνα.

❖ Η διακίνηση των αγαθών είναι δυνατόν να μελετηθεί τόσο υπό το πρίσμα της διακίνησης αγαθών στο

πλαίσιο δώρων και μεταξύ προσώπων τοποθετημένων υψηλά στην ιεραρχία, όσο και υπό το πρίσμα

ανταλλαγής τους με σκοπό την εξασφάλιση κάποιας άυλης παραμέτρου στο πλαίσιο διπλωματικών

επαφών, όπως η καλή διακυβέρνηση, η προστασία, η ένδειξη αφοσίωσης ή ακόμα και ως προσφορά με

σκοπό την ευεργεσία από κάποια θεότητα.

❖ Κατά τη Νεολιθική περίοδο, αν και παρουσιάζεται ευρεία διασπορά πρώτων υλών, όπως ο οψιανός, είναι

δύσκολο να υποστηριχθεί πως αντιπροσωπεύουν εμπόριο με σκοπό το κέρδος (Dickinson 2003, 327-332).



❖Η ανάπτυξη της μεταλλουργίας και η ανάγκη για μέταλλα αποτέλεσε παράγοντα ο οποίος

επηρέασε τις ανταλλαγές και κατ’ επέκταση τις εμπορικές σχέσεις, με τα μεταλλικά αντικείμενα

να προσδίδουν κύρος και να αποτελούν επιθυμία των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων.

❖ Κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού οι επαφές του Αιγαίου με τις περιοχές της Εγγύς Ανατολής και

της Αιγύπτου αποτελούσαν μέρος ενός μεγάλου δικτύου ανταλλαγών.

❖Πολύτιμα μέταλλα και είδη πολυτελείας, όπως το ελεφαντοστό, αιγιακά μέταλλα, είδη διατροφής,

υφαντουργικά προϊόντα, κεραμική, λίθοι κ.ά. φαίνεται πως μετακινούνταν μεταξύ του Αιγαίου, της

Ανατολίας, της Αιγύπτου και της Εγγύς Ανατολής.

Εμπόριο Ανταλλαγές και Επαφές μεταξύ των Πολιτισμών της 

Μεσογείου



❖ Καταλυτική δράση στο δίκτυο επαφών και ανταλλαγών υπογραμμίζεται πως διαδραμάτιζαν η Μινωική

Κρήτη, η Φαραωνική Αίγυπτος, η Ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου, ο Μυκηναϊκός

κόσμος, η Συροπαλαιστίνη, η Μεσοποταμία, η Β. Συρία και η Ανατολία (Treuil, Darcque, Poursat &

Touchais 2015, 382-383).

❖Μέσα από τη μελέτη των εμπορικών σχέσεων και επαφών των πολιτισμών της Μεσογείου κατά την

εποχή του χαλκού είναι δυνατόν να διερευνηθούν τα κίνητρα και οι κύριες οδοί εμπορικής

επικοινωνίας, οι μηχανισμοί διακίνησης αγαθών και μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων, αλλά και η

διάχυση ιδεών, τεχνικών γνώσεων, εικονογραφικών μοτίβων και θρησκευτικών δοξασιών μεταξύ των

πολιτισμών (Σταμπολίδης, 2003 ∙Aruz, Benzel & Evans, 2008).

Εμπόριο Ανταλλαγές και Επαφές μεταξύ των Πολιτισμών της 

Μεσογείου



Η μελέτη της Ιστορίας:

✓ Συμβάλλει στη διαμόρφωση του ερευνητικού ήθους και της κουλτούρας ενός ενημερωμένου και ενεργού
πολίτη, αναπτύσσοντάς του την κριτική ικανότητα, τις διανοητικές δεξιότητες, αλλά και τον σεβασμό
προς τον Άλλο, το Άλλοτε και το Αλλού.

✓ Βοηθάει στην κατανόηση του παρόντος μέσα από την μελέτη του παρελθόντος.

✓ Συμβάλλει στην κατανόηση του αξιακού πλαισίου τόσο της σύγχρονης, όσο και της εκάστοτε κοινωνίας,
μέσα από τη μελέτη και την πληροφόρηση σε ό,τι αφορά στα ιστορικά γεγονότα και στην επίδρασή τους
στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

✓ Συμβάλλει στην ανάπτυξη της αίσθησης της περιοδολόγησης μέσα από την οποία επιτυγχάνεται
καλύτερη κατανόηση του παρελθόντος και διαφοροποίηση από το παρόν.

✓ Γίνεται αντιληπτή η αξία των μαρτυριών και των ιστορικών πηγών και προσδιορίζονται οι αλλαγές της
ιστορίας ως αποτέλεσμα κινήτρων, προθέσεων, πεποιθήσεων και κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων.

Η Σημασία της Μελέτης της Ιστορίας



Επιτραπέζιο Παιχνίδι

Στο πλαίσιο της παιγνιώδους και συνάμα παιδαγωγικής προσέγγισης της συγκεκριμένης περιόδου

κατασκευάστηκε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ενηλίκων με τίτλο: «Ταξιδεύοντας στα Εμπορικά Δίκτυα της

Μεσογείου την Εποχή του Χαλκού».

✓ Το συγκεκριμένο επιτραπέζιο παιχνίδι καλύπτει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Αιγύπτου, της Κρήτης, της

Ανατολίας, της Συροπαλαιστίνης και του Αιγαίου. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο παιχνίδι εξετάζονται και τα

στοιχεία από τα ναυάγια του Uluburun και των Ιρίων.

✓ Το παιχνίδι αποτελούν ένα επιτραπέζιο ταμπλό πάνω στο οποίο κινούνται τα πιόνια των παικτών και

παικτριών, τα προσωπικά ταμπλό του κάθε παίκτη/της κάθε παίκτριας, το σύνολο των ερωτήσεων που

χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι και τα μικρά εικονίδια τα οποία τοποθετούνται πάνω στα προσωπικά ταμπλό

των παικτών/παικτριών ύστερα από κάθε σωστή απάντηση.



✓ Το σύνολο των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι αντιστοιχούν στις χρωματικές κατηγορίες

που αποτυπώνονται στο κεντρικό ταμπλό.

✓ Οι παίκτες και οι παίκτριες αντιπροσωπεύονται στο παιχνίδι από ένα πιόνι, το οποίο ύστερα από τη ρίψη

ενός ζαριού, μετακινείται στις αντίστοιχες θέσεις που υποδεικνύει κάθε φορά το ζάρι.

✓ Ο κάθε παίκτης ή παίκτρια οφείλει να απαντήσει στην ερώτηση μιας κάρτας του αντίστοιχου χρώματος με

εκείνου της θέσης στην οποία βρίσκεται κάθε φορά το πιόνι του/της. Νικητής ή νικήτρια του παιχνιδιού

είναι εκείνος ο παίκτης ή η παίκτρια που θα καταφέρει ύστερα από είκοσι τέσσερις σωστές απαντήσεις να

καλύψει όλα τα τετράγωνα του προσωπικού του/της ταμπλό.

✓ Στόχος του ομαδικού αυτού παιχνιδιού είναι οι παίκτες και οι παίκτριες να έρθουν σε επαφή με το μέγεθος

των εμπορικών επαφών των πολιτισμών, την ποιότητα και την ποσότητα των μεταφερόμενων

εμπορευμάτων και σε ένα επίπεδο να προσεγγίσουν και να αντιληφθούν τη διάσταση των παραγόντων που

επηρέαζαν αυτές τις σχέσεις και ανταλλαγές και τις καθιστούσαν αναγκαίες.

Επιτραπέζιο Παιχνίδι



✓ Μέχρι πέντε παίκτες/παίκτριες.

✓ Δεν υπάρχει αφετηρία. Κάθε παίκτης/παίκτρια τοποθετεί αρχικά όπου θέλει το πιόνι του/της.

✓ Χρήση ενός ζαριού.

✓ Το ταμπλό του παιχνιδιού έχει χωριστεί σε ζώνες χρωμάτων αντίστοιχες με τα ταμπλό των παικτών/παικτριών.

✓ Οι κάρτες ερωτήσεων είναι χωρισμένες σε αντίστοιχα χρώματα και σε κατηγορίες (Κρήτη-Αίγυπτος, Κρήτη-Συροπαλαιστίνη-

Μεσοποταμία, Αιγαίο-Αίγυπτος, Αιγαίο-Συροπαλαιστινη, Αιγαίο-Ανατολία, Ναυάγια).

✓ Το παιχνίδι δεν έχει τέλος, αλλά εξελίσσεται σε αλλεπάλληλους κύκλους.

✓ Στόχος των παικτών/παικτριών είναι να καλύψουν τα τετραγωνάκια από τα προσωπικά τους ταμπλό με τα αντίστοιχα σε

χρώμα εικονίδια απαντώντας σωστά σε τέσσερις ερωτήσεις από κάθε κατηγορία.

✓ Όταν κάποιος παίκτης/παίκτρια συμπληρώσει μια σειρά συγκεκριμένης κατηγορίας στο ταμπλό του και ρίχνοντας το ζάρι

τοποθετήσει το πιόνι του στην κατηγορία που έχει ήδη συμπληρώσει, χάνει τη σειρά του και ακολουθεί ο επόμενος/η επόμενη.

✓ Το παιχνίδι τελειώνει, όταν κάποιος/κάποια από τους παίκτες/παίκτριες καλύψει όλα τα τετραγωνάκια του ταμπλό του με τα

αντίστοιχα εικονίδια.

Οδηγίες Επιτραπέζιου Παιχνιδιού



Κεντρικό Ταμπλό Επιτραπέζιου Παιχνιδιού

Το κεντρικό ταμπλό του παιχνιδιού αποτελείται από έξι διαφορετικές ενότητες (Κρήτη-Αίγυπτος, Κρήτη-Συροπαλαιστίνη-

Μεσοποταμία, Αιγαίο-Αίγυπτος, Αιγαίο-Συροπαλαιστίνη, Αιγαίο-Ανατολία, Ναυάγια), οι οποίες αποδίδονται με

διαφορετικό χρώμα και από τριάντα έξι συνολικά θέσεις που αντιστοιχούν κάθε φορά σε μια εικόνα σχετική με την περίοδο

που αντιπροσωπεύουν.



Ατομικά Ταμπλό Παικτών/Παικτριών



Εικονίδια Κάλυψης του Ατομικού Ταμπλό 



Ενδεικτική Παρουσίαση Καρτών Παιχνιδιού

ΕΡΩΤΗΣΗ

Η τοπική παραγωγή

σκαραβαίων στην

Κρήτη υπήρξε: α) ένα

φαινόμενο με μεγάλη

διάρκεια και αντοχή

στον χρόνο β) ένα

βραχύβιο φαινόμενο γ)

ένα φαινόμενο που

διήρκησε μέχρι και την

ΥΜ περίοδο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

β) ένα βραχύβιο 

φαινόμενο

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ένα μικρασιατικό 

εικονογραφικό θέμα που 

φαίνεται να επηρεάζει τη 

μινωική τέχνη είναι: α) η 

μικρασιατική  παραλλαγή 

της θεάς Taweret

β) η παραλλαγή της 

μικρασιατικής σφίγγας γ) 

η μικρασιατική 

παραλλαγή του μινωικού 

δαίμονα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

β) η παραλλαγή της 

μικρασιατικής σφίγγας

Οι κάρτες οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι χωρισμένες στις αντίστοιχες χρωματικές

κατηγορίες του ταμπλό. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά οι δύο όψεις των καρτών μιας ερώτησης από κάθε χρωματική

ενότητα.



ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισηγμένα αντικείμενα από 

τη Συροπαλαιστίνη και τη 

Μεσοποταμία στη Μινωική 

Κρήτη είναι: α) σκαραβαίοι 

και σείστρα 

β) χαναανιτικοί αμφορείς, 

γουδιά και 

σφραγιδοκύλινδροι γ) 

ειδώλια της θεάς Taweret

και του θεού Bes

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

β) χαναανιτικοί

αμφορείς γουδιά και 

σφραγιδοκύλινδροι

Ενδεικτική Παρουσίαση Καρτών Παιχνιδιού

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι μνημονεύει ο 

τοπογραφικός 

κατάλογος του Kom

el Hetan σύμφωνα με 

αρκετούς μελετητές; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια πραγματική 

διπλωματική αποστολή 

του στόλου του φαραώ 

Αmenhotep III στο:  

Αιγαίο



ΕΡΩΤΗΣΗ

Τα αντικείμενα που 

εισάγονται στην Κρήτη από 

τη Συροπαλαιστίνη, τη 

Μεσοποταμια και τη 

Βόρεια Συρία (Mitanni) 

είναι κυρίως: α) 

σφραγιδοκύλινδροι, 

εγχειρίδια, λίθινα αγγεία, 

ειδώλια, και κεραμική β) 

περίαπτα και σκαραβαίοι γ) 

τίποτα από τα παραπάνω

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

α) σφραγιδοκύλινδροι, 

εγχειρίδια, λίθινα 

αγγεία, ειδώλια, και 

κεραμική

ΕΡΩΤΗΣΗ

Το κεραμικό φορτίο του 

ναυαγίου του Ακρωτηρίου 

των Ιρίων περιλαμβάνει: α) 

Κυπριακή, 

Συροπαλαιστινιακή και 

Ελλαδική/Μυκηναϊκή 

κεραμική β) Κυπριακή, 

Κρητική και 

Ελλαδική/Μυκηναϊκή 

κεραμική γ) Κυπριακή, 

Κρητική και Αιγυπτιακή 

κεραμική

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

β) Κυπριακή, Κρητική 

και 

Ελλαδική/Μυκηναϊκή 

κεραμική

Ενδεικτική Παρουσίαση Καρτών Παιχνιδιού



Μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου και την παιγνιώδη διάσταση

που έλαβε χώρα:

 Επιχειρήθηκε μια σύντομη προσέγγιση σε ό,τι αφορά στις σχέσεις των πολιτισμών της Μεσογείου κατά την

εποχή του χαλκού και πιο συγκεκριμένα τις επαφές μεταξύ της Κρήτης, της Αιγύπτου του Αιγαίου, της

Ανατολίας και της Συροπαλαιστίνης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο πλαίσιο της Τέχνης, της

Κεραμικής της Μεταλλοτεχνίας και των πρώτων υλών που αποτελούν την αρχαιολογική μαρτυρία, βάσει της

οποίας γίνεται η ανασύσταση και η προσέγγιση του αρχαίου εμπορίου και των πολιτισμικών επαφών στην

Μεσόγειο κατά την εποχή του Χαλκού.

 Αναδείχθηκε η σημαντικότητα των συγκεκριμένων πολιτισμικών επαφών και η ανταλλαγή πέραν των υλικών

και των τεχνέργων, των τεχνοτροπιών και των αντιλήψεων, οδηγώντας σε ένα είδος πολιτισμικής ώσμωσης, η

οποία διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας στο ευρύτερο Μεσογειακό πλαίσιο.

Συμπεράσματα



 Επιχειρήθηκε η προσέγγιση του συγκεκριμένου ιστορικού παρελθόντος και η προσαρμογή του στο πλαίσιο

ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού ενηλίκων με στόχο είτε την επανάληψη της προϋπάρχουσας γνώσης στο πλαίσιο

της αξιολόγησης και ανασκόπησης ενός σχετικού μαθήματος, είτε την εμπέδωση των γνώσεων μέσα από την

απορρόφηση των πληροφοριών από τις καρτέλες ερωτήσεων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

 Μελετήθηκαν στοιχεία των υπό εξέταση πολιτισμών και επαφών και δόθηκε η δυνατότητα να αναπτυχθούν

τρόποι προσαρμογής ενός ιδιαίτερα περίπλοκου ιστορικού πεδίου στο πλαίσιο ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού με

έναν ιδιαίτερα δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο.

 Αναδείχθηκε η δύναμη και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η εξελικτική διάσταση της ιστορίας και η

διαθεματική προσέγγιση που μπορεί να την πλαισιώσει.

 Αποδείχθηκε πως είναι εφικτό να καταστήσει κανείς την Ιστορία ευχάριστη και διασκεδαστική με την

κατάλληλη προσαρμογή της στα άτομα της εκάστοτε ηλικίας.

Συμπεράσματα
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