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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ

«Ο χρόνος δεν υπάρχει αφ’ εαυτού. Αποτελεί προϊόν

δικής μας κατασκευής. Και κατασκευάζουμε τον

χρόνο για να κατανοήσουμε τις καταστάσεις,

συνδέοντάς τις με χρονικές σχέσεις»

[H. Moniot]
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ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

• Βιωμένος χρόνος/χρόνος εμπειρίας: βιολογικός, 

ψυχολογικός, κοινωνικός κτλ.

• Φυσικός χρόνος: εποχικός κύκλος, αστρονομικός (διαδοχή

μέρας-νύχτας, κύκλοι σελήνης)

• Θεσμοθετημένος χρόνος: ημερολογιακός, θρησκευτικός

• Ιστορικός χρόνος
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ΑΔΕΛΦΟΙ LIMBOURG, LES TRÈS RICHES 
HEURES DU DUC DE BERRY
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (1402-1416)
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ΑΔΕΛΦΟΙ LIMBOURG, LES TRÈS 
RICHES HEURES DU DUC DE BERRY

ΑΠΡΙΛΙΟΣ (1402-1416)

Στο πρώτο πλάνο, ένας χωρικός οργώνει ένα χωράφι με

ένα άροτρο που το σέρνουν δύο βόδια. Οι αμπελουργοί

κλαδεύουν το αμπέλι σε ένα περίβολο στα αριστερά και

οργώνουν το χώμα με τσάπα για να αεριστεί το χώμα. 

Στα δεξιά, ένας άντρας γέρνει πάνω από μια σακούλα, 

χωρίς αμφιβολία για να τραβήξει σπόρους από αυτήν, 

τους οποίους στη συνέχεια θα σπείρει. Πιο πέρα, ένας

βοσκός οδηγεί τον σκύλο που φυλάει το κοπάδι του. Στο

βάθος διακρίνεται το κάστρο του Λουζινιάν, ιδιοκτησία

του δούκα του Μπερί. Βλέπουμε στα δεξιά της εικόνας, 

πάνω από τον πύργο Poitevine, έναν φτερωτό δράκο

που αναπαριστά τη νεράιδα Mélusine

5



ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ/ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ/
ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

• Τι είναι;

• Είναι απαραίτητη;
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ώρα

Μέρα

Μήνας

Έτος

Δεκαετία

Αιώνας

Χιλιετία

προ Χριστού

μετά Χριστόν

Εποχή

Περίοδος

Φάση 
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Τον 6ο αιώνα μ.Χ. ο Πάπας ζήτησε από έναν μοναχό και σχολάρχη που ονομαζόταν Διόνυσος να βρει 

πότε γεννήθηκε ο Χριστός, ώστε να καθιερωθεί ένα ημερολόγιο ή ένα σύστημα χρονολόγησης στο 

οποίο τα γεγονότα θα τοποθετούνταν σύμφωνα με τον αριθμό των ετών στα οποία συνέβησαν πριν 

ή μετά τη γέννηση του Χριστού. Αυτό το σύστημα, που χρησιμοποιήθηκε από τους Χριστιανούς, 

ήρθε να αντικαταστήσει το σύστημα που χρησιμοποιούσε ως σημείο αναφοράς, δηλαδή ως «έτος 

μηδέν», την ίδρυση της Ρώμης (753 π.Χ.).

Στη Ρωσία μέχρι το 1700 μ.Χ. η Ορθόδοξη Εκκλησία υπολόγιζε τον χρόνο με βάση  την υποτιθέμενη 

δημιουργία του κόσμου (πίστευαν ότι έγινε το 4000 π.Χ.). Σε μη χριστιανικές χώρες διαφορετικά 

ημερολόγια ήταν (ή είναι) σε χρήση, συνήθως βασισμένα σε θρησκευτικά γεγονότα. Κατά τη 

διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, αποφασίστηκε να καθιερώσουν το Επαναστατικό Ημερολόγιο 

με «έτος μηδέν» το έτος έναρξης της Επανάστασης, το 1789. Μετά από μερικά χρόνια η Γαλλία 

επανήλθε στο σύστημα μ.Χ. και π.Χ.

Ο Διόνυσος έκανε δύο λάθη. Πρώτον, έκανε λάθος κατά 4 χρόνια –σήμερα πιστεύεται ότι ο Χριστός 

γεννήθηκε όχι αργότερα από το 4 π.Χ. Δεύτερον, δεν συμπεριέλαβε ένα έτος για τον πρώτο χρόνο 

της ζωής του Χριστού, έπρεπε να υπάρχει ένα «έτος μηδέν» ανάμεσα στο 1 π.Χ. και το 1 μ.Χ.

Πότε καθιερώθηκε το χρονολογικό μας σύστημα;
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ: 
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ / 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

• Καθιερώθηκε το 1793 και είχε ως «έτος μηδέν» 

το 1792 (ανακήρυξη Πρώτης Γαλλικής

Δημοκρατίας). Ίσχυσε έως το 1805 και για 18 

μέρες στην Κομμούνα του Παρισιού (1871).

• Κατάργησε κάθε όνομα που παρέπεμπε στη

θρησκεία ή στη μοναρχία).

• Ονομασίες από τη φύση και το κλίμα.

• Δεκαδική διαίρεση (κάθε μήνας 3 δεκάδες

ημερών, 10 ώρες, 100 λεπτά, 100 δεύτερα).
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

«Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για τις έννοιες του χρόνου έχει τις

δικές της δομές: οι μαθητές πρέπει να μάθουν να προσανατολίζονται

όχι μόνο μέσα από την αριθμητική των χρονολογιών, αλλά και μέσα

από την γραμματική των εποχών, των περιόδων και των συμβάσεων

που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε το παρελθόν» 

Chris Husbands

12



ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Αόριστος ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική

Παρατατικός Στη Νεολιθική Εποχή οι άνθρωποι
κατασκεύαζαν τα σπίτια τους από λάσπη, 

καλάμια και άχυρο

Παρακείμενος η οικονομική κρίση έχει ουσιαστικά
αρχίσει από το 2001

Υπερσυντέλικος Η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
είχε αρχίσει πολύ πριν το 1453

Ιστορικός ενεστώτας Ο Θεμιστοκλής ανεβαίνει τότε στο βήμα
και απευθύνει έναν εμπνευσμένο λόγο
στους πολίτες 13



ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Η γλώσσα είναι γεμάτη από χρόνο

• Η γλώσσα είναι το μοναδικό μέσο για να αναπαραστήσει

φαινόμενα που υπερβαίνουν την εμπειρία και να βάλει τάξη στο

χάος του χρόνου.

• Αν ο/η μαθητής/τρια δεν χρησιμοποιεί σωστά συνδετικά στοιχεία

και ρηματικούς τύπους δεν θα μπορέσει να εκφράσει τις χρονικές

σχέσεις μεταξύ των ιστορικών γεγονότων
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ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

1. Η γλωσσική εκπαίδευση αρκεί για την

κατάκτηση των χρονικών εννοιών

2. Η καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων

αυξάνει κατ’ ανάγκη την κατοχή χρονικών

κατηγοριών
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Χρονολόγηση και αιτιακές
σχέσεις μεταξύ των γεγονότων  

 Οι χρονολογίες δεν είναι απλώς αριθμοί που 
πρέπει να απομνημονεύονται

 Η απάντηση στο πότε ή στο πριν από ή στο μετά 
από είναι βασική για την αιτιακή συσχέτιση των 
γεγονότων. 

 Π.χ. η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1814, μετά 
από τη Γαλλική Επανάσταση (1789) και πριν από 
την Ελληνική Επανάσταση (1821)

1789

1814

1821
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ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗ KAI ΤΟΜΕΣ

• Ο άνθρωπος για να κατανοήσει και να μελετήσει καλύτερα την ιστορία

τέμνει και διαιρεί τον χρόνο, κατασκευάζει δηλαδή ιστορικές περιόδους

• «Περιοδολογώ» σημαίνει βάζω τάξη στο χάος του χρόνου

• Οι ιστορικές τομές δεν έχουν καθολική ισχύ ούτε είναι κατ’ ανάγκη

αντικειμενικές
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ

1914 Μικρασιατική Καταστροφή

1922 Έναρξη Ελληνοϊταλικού 

Πολέμου 

1940 Τέλος ελληνικού Εμφυλίου 

Πολέμου

1944 Έναρξη Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου

1949 Τέλος Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Μικρασιατική Καταστροφή

Έναρξη Ελληνοϊταλικού 

Πολέμου 

Τέλος ελληνικού Εμφυλίου 

Πολέμου

Έναρξη Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου

Τέλος Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Άσκηση αντιστοίχισης Άσκηση χρονολογικής κατάταξης
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ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Δεν αφορά μόνο στο μάθημα της Ιστορίας

Πρέπει να αρχίζει από το Νηπιαγωγείο

Τα παιδιά κατανοούν καλύτερα τον ιστορικό χρόνο όταν 

μεταβαίνουν σταδιακά από την άμεση προσωπική εμπειρία στο 

απώτερο παρελθόν. Το ιστορικό μονοπάτι πρέπει να ξεκινά από τον 

ατομικά βιωμένο χρόνο του παιδιού.
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Στάδια χρονικής μαθητείας

Ατομικά βιωμένος
χρόνος παιδιού

Συλλογικά βιωμένος
χρόνος παιδιού

Χρόνος των άλλων

Ιστορικός χρόνος
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ATOMIKOΣ ΧΡΟΝΟΣ/ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ
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Αντίληψη της κυκλικότητας των εποχών

χειμώνας

άνοιξηκαλοκαίρι

φθινόπωρο

23



Χρονολογική γραμμή του παιδιού

φέτος πέρυσι Τρία 

χρόνια 

πριν

Τέσσερα  

χρόνια 

πριν

Δέκα  

χρόνια 

πριν

σπασμένο 

χέρι

γέννηση 

μικρής 

αδερφής

ξεκίνημα 

σχολείου

γέννηση
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2008 1974 1945 1920
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2008 1974 1945 1920

2000

1974

1967

1940

1922

1914

1912

1900
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ/
ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
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ΟΙ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

• Μεταβολή

• Τομή

• Ρήξη

• Διαδοχή

• Διάρκεια/αδράνεια

• Συγχρονικότητα

• Περίοδος

• Συγκυρία

• Κύκλος
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

• Οι μεταβολές δεν είναι ούτε στιγμιαίες ούτε ολοκληρωτικές. Ανάμεσα σε μια

μεταβολή και μια άλλη παρεμβάλλονται αδράνειες, συνέχειες και απουσίες

μεταβολών. Οι μεταβολές αφορούν ορισμένες όψεις της πραγματικότητας, ενώ

άλλες παραμένουν αμετάβλητες.

• Το γεγονός ότι πλευρές της πραγματικότητας εμμένουν, γεννά τη διάρκεια.

• Με τον όρο διάρκεια στην ιστοριογραφία εννοούμε την ιδιότητα των ιστορικών

φαινομένων να αντέχουν για μακρά χρονικά διαστήματα χωρίς να υφίστανται

σημαντικές μεταβολές.
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• Το γεγονός ότι δεν αλλάζει στιγμιαία όλη η πραγματικότητα και ότι υπάρχουν

μεταβολές που συμβαίνουν όσο παρατείνονται κάποιες αδράνειες ή ότι κάποιες

μεταβολές εκδηλώνονται σε μια σειρά όσο συμβαίνουν άλλες σε διαφορετικές σειρές

γεννά τη συγχρονικότητα και την περίοδο.

• Με τον όρο συγκυρία εννοούμε μια περίοδο στην οποία μια σύγκλιση περιστάσεων, μια

ταυτόχρονη εξέλιξη διαδικασιών προκαλούν γεγονότα και καταστάσεις, που δεν θα

μπορούσαν να συμβούν διαφορετικά.

• Ο κύκλος είναι μια περίοδος στην οποία οι μεταβολές που ακολουθούν μία σειρά

διαδέχονται η μια την άλλη με μια τάξη που επαναλαμβάνεται.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι τρεις χρονικές πραγματικότητες /χρονικότητες του F. Braudel:

Σύντομος χρόνος

Μέσος χρόνος (συγκυρία)

Μακρός χρόνος (δομή)
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1. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

• Μια μάχη, ένας πόλεμος, οι

διαπραγματεύσεις για τη

σύναψη μιας συνθήκης είναι

ιστορικά γεγονότα που κυλούν

γρήγορα, εκτυλίσσονται

κινηματογραφικά, συνδέονται

με τη δράση προσωπικοτήτων

και καθιστούν ορατά τα αίτια

που τα προκαλούν.
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2. ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ-ΣΥΓΚΥΡΙΑ

• Βαθύτερο επίπεδο απ’ αυτό του
σύντομου χρόνου

• Διαρκεί μερικά χρόνια ή δεκαετίες

• Τα αίτια της μεταβολής δεν
συνδέονται άμεσα με πρόσωπα ή
κυβερνήσεις

• Τα πρόσωπα ή οι κυβερνήσεις
επιδιώκουν να επωφεληθούν από τη
συγκυρία

• Ο χρόνος μοιάζει να κυλά πιο αργά

Π.χ. οικονομική κρίση
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3. ΜΑΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ-ΔΟΜΗ

• Κλίμακα του αιώνα ή των

χιλιετιών

• Δομές, πολιτισμοί, νοοτροπίες

που μεταβάλλονται αργά ή

φθείρονται από την

πολυκαιρία

Π.χ. Φεουδαρχία, 

αγροτοποιμενική κοινωνία της

οθωμανικής κυριαρχίας, 

βεντέτα 34



Η Ελληνική Επανάσταση 
υπό το πρίσμα των τριών χρονικοτήτων του Μπροντέλ

ΜΑΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Περίοδος παρακμής της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας (18ος -19ος αιώνας)

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Ελληνική οικονομική και πνευματική 

ανάκαμψη-Νεοελληνικός Διαφωτισμός 
(1750-1821)

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Οργάνωση της Φιλικής Εταιρείας και 

προετοιμασία της Επανάστασης (1814-
1821)
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