Μ. Ανδρόνικου 6, 54621 Θεσσαλονίκη

Η αρχαία Θεσσαλονίκη
Πρόταση περιήγησης

1.

ΧΩΡΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Παρατήρησε προσεκτικά τo ανάγλυφο αυτό.
Ποια ήταν η εργασία του ανθρώπου που εικονίζεται; Από πού το συµπεραίνεις;

Μπορείς να αντιγράψεις τα διακοσµητικά στοιχεία που εικονίζονται στο ανάγλυφο;

2.

ΧΩΡΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

∆ίπλα στο ανάγλυφο αυτό βρίσκονται δύο ειδώλια
(πήλινα αγαλµατίδια) που απεικονίζουν ανθρώπους
σε ώρα εργασίας.
Mπορείς να κυκλώσεις τα επαγγέλµατά τους στα
γράµµατα που εικονίζονται παρακάτω;
ΝΡΑΒΝΗΕΖΚΛΑΡΟΥΧΒΑΙΘΖΡΥΖΤΡΧΑ
ΣΡΟΠΩΡΟΠΟΛΗΣΡΠΕΣΖΚΛΣΡΒΩΕΘΖ
ΟΣΡΠΕΖΠΩΡΑΟΣΤΕΛΑΣΙΗΕΖΩΥΘΖΚΛ
ΝΥΧΒΑΕΘΝΟΕΖΤΡΧΑΣΡΠΕΣΡΠΕΚΘΖΡ
ΥΟΣΖΩΛΑΞΒΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣΑΕΘΤΖΘ
ΛΧΑΡΜΟΣΞΖΠΤ∆ΕΠΤΞΓΗΙΣΒΩΛ∆ΠΑΚ

3.

ΧΩΡΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ψάξε να βρεις το µεγάλο ψηφιδωτό δάπεδο.
Τι πληροφορίες µας δίνει για το σπίτι στο οποίο
βρέθηκε;

Ποιο από τα δωµάτια του σπιτιού κοσµούσε;
Κύκλωσε τη σωστή απάντηση:
α. αποθήκη
β. κουζίνα
γ. αίθουσα συµποσίων
Η δηµιουργία των ψηφιδωτών παραστάσεων είναι µία
χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία, η οποία απαιτεί
δεξιοτεχνία. Τα ψηφιδωτά δάπεδα κοσµούσαν κυρίως τις
αίθουσες συµποσίων. Οι παραστάσεις συνδυάζουν διακοσµητικά µοτίβα και θέµατα από τη µυθολογία, τη φύση
ή την καθηµερινή ζωή.

4.

ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

Βρες τον παιδικό τάφο. Είναι γεµάτος από πήλινα ειδώλια (αγαλµατίδια). Τι νοµίζεις ότι ήταν;

Σηµείωσε κάποια από τα ζώα που µπορείς να
ξεχωρίσεις.

Μέσα στον τάφο υπάρχει κι ένα νόµισµα. Μπορείς να το εντοπίσεις;
Από τι υλικό είναι;

Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι άνθρωποι µετά το
θάνατό τους κατέβαιναν στον κάτω κόσµο, περνώντας
τον Αχέροντα ποταµό µε τη βάρκα που οδηγούσε ο
Χάρων. Ο Χάρων πληρωνόταν για τις υπηρεσίες του µε
ένα νόµισµα, το οποίο οι συγγενείς του νεκρού τοποθετούσαν στο στόµα του. Ανάµεσα στις υποχρεώσεις των
συγγενών ήταν να τοποθετήσουν τα αγαπηµένα αντικείµενα του νεκρού µέσα στον τάφο.
Τα αρχαία νεκροταφεία αποτελούν για τους αρχαιολόγους σηµαντικές πηγές πληροφοριών.

5.

ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

Ψάξε να βρεις αυτή την
επιτύµβια στήλη.

«Επιτύµβια» ονοµάζονται τα
µνηµεία που τοποθετούνται
πάνω στους τάφους.

Ο νεκρός είναι ο Λεύκιος Κορνήλιος Νέων.
Πόσους ανθρώπους βλέπεις;
Σηµείωσε τον αριθµό µέσα στο τετράγωνο
Παρατήρησε τις στάσεις των µορφών.
Τι νοµίζεις ότι κάνουν;

Στη στήλη εικονίζονται δύο ζώα. Ποια είναι;
1. _______________________________
2. _______________________________

6.

∆ΗΜΟΣΙΑ & Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

Στο ανάγλυφο αυτό εικονίζεται
ένας νεαρός άνδρας.
Το όνοµά του ήταν Μάρκος
Ουαρένιος Αρέσκων.
Τι νοµίζεις ότι κάνει;
Κύκλωσε το σωστό:
Α. ∆ιατάζει
Β. Μαλώνει
Γ. Χαιρετάει
Ποιο νοµίζεις ότι ήταν το επάγγελµά του;
Σηµείωσε το σωστό:
Κυνηγός

Ηθοποιός

Στρατιώτης 
Από πού το συµπεραίνεις;

Μπορείς να παρατηρήσεις τα ίχνη του χρώµατος
που διατηρήθηκαν στο ανάγλυφο, καθώς και τα
διακοσµητικά στοιχεία του ενδύµατός του;

Mε την ευγενική χορηγία της
1. Ψαράς που ζυγίζει ψάρια
2. Οπωροπώλης, κτηνοτρόφος
3. Το ψηφιδωτό κοσµούσε το δάπεδο του ανδρώνα, της αίθουσας
συµποσίων, µιας ρωµαϊκής οικίας που ανακαλύφθηκε στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης, κοντά στην αρχαία αγορά. Ήταν ένα µεγάλο και
πλούσιο σπίτι.
4. Τα ειδώλια που βρέθηκαν στον παιδικό τάφο είναι παιχνίδια. Εκτός
από τα παιχνίδια αυτά βρέθηκαν και αστράγαλοι (κότσια ζώων) µε
τους οποίους έπαιζαν παιχνίδια δεξιοτεχνίας.
5. Εικονίζονται τέσσερα πρόσωπα: ο νεκρός χαιρετά τη γυναίκα του, ο
υπηρέτης του τού φέρνει το άλογό του, η υπηρέτρια φέρνει στην
κυρία της την κοσµηµατοθήκη της. Επάνω στο δέντρο εικονίζεται
φίδι.
6. Χαιρετάει, ηθοποιός όπως υποδεικνύεται από τη µάσκα.
7. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ που σηµαίνει ότι το άγαλµα
αυτό ήταν αφιερωµένο στη Θεσσαλονίκη, κόρη του Φιλίππου που
ήταν βασίλισσα.
8. ∆όρυ στο δεξί χέρι και ξίφος στο αριστερό.

Τι συναισθήµατα σου δηµιουργεί η στάση του;
Τι νοµίζεις ότι κρατούσε στο χέρι του;
Πριν φύγεις από την αίθουσα µπορείς να βρεις
το άγαλµα του Ρωµαίου Αυτοκράτορα Οκταβιανού; Θα το καταλάβεις από το µέγεθος και τη
στάση του.
8.

∆ΗΜΟΣΙΑ & Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

α. της Θεσσαλονίκης, κόρης του Φιλίππου
β. του Φιλίππου, πατέρα της Θεσσαλονίκης
γ. του Αλεξάνδρου, γιου του Φιλίππου
Ποιο άγαλµα νοµίζεις ότι βρισκόταν επάνω σε
αυτήν τη βάση; Κύκλωσε το σωστό:
Μπορείς να αντιγράψεις την επιγραφή;
H επιγραφή αυτή χαράχτηκε σε βάση αγάλµατος που αποτελούσε µέρος ενός συνόλου αγαλµάτων της οικογένειας του Μεγάλου Αλεξάνδ ρο υ .
Bρες την επιγραφή:
7.

∆ΗΜΟΣΙΑ & Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

