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ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Αγαπητή δασκάλα – Αγαπητέ δάσκαλε,

Τα έντυπα που κρατάτε στα χέρια σας τα ετοίμασε η ομάδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μου-
σείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και
Πολιτισμός. Περιέχουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστια-
νική εποχή», το οποίο απευθύνεται στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης του
Δημοτικού Σχολείου. Η εποχή που πραγματεύονται τα έντυπα είναι η παλαιοχριστιανική περίοδος (4ος-
7ος αιώνας μ.Χ.). Το πρόγραμμα των μαθητών πραγματοποιείται στην αίθουσα του μουσείου «Παλαιο-
χριστιανική πόλη και κατοικία» με την ερευνητική – ανακαλυπτική μέθοδο.

Στο βιβλίο του δασκάλου μετά από σύντομη ιστορική εισαγωγή για την παλαιοχριστιανική εποχή δίνονται
γενικές πληροφορίες α) για τη μορφή και την οργάνωση της παλαιοχριστιανικής πόλης και της κατοικίας,
εστιάζοντας σε δεύτερο επίπεδο στην παλαιοχριστιανική Θεσσαλονίκη και β) για την οργάνωση της κοι-
νωνίας στην εποχή αυτή. Τις πληροφορίες αυτές μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να ενημερώσετε
τους μαθητές σας για την παλαιοχριστιανική εποχή και για να πραγματοποιήσετε επισκέψεις στα παλαι-
οχριστιανικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Επίσης γίνεται σύντομη παρουσίαση της αίθουσας του μουσεί-
ου «Παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία». Στο τέλος προτείνονται μια σειρά από δημιουργικές δραστηριό-
τητες (γλωσσικές, εικαστικές, κινητικές) που μπορείτε να πραγματοποιήσετε με την τάξη σας πριν και μετά
την επίσκεψη στο μουσείο.

Το βιβλίο του μαθητή, αφού εντάξει τους μαθητές στο χρόνο και στο χώρο, στη συνέχεια τους προτρέπει
να πάνε στην αίθουσα του μουσείου «Παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία», όπου, ως αρχαιολόγοι – ερευ-
νητές, χωρισμένοι σε ομάδες ή ο καθένας χωριστά, θα καταγράψουν και θα ερμηνεύσουν σε φύλλα ερ-
γασίας (καρτέλες καταγραφής) τα εκθέματα του μουσείου. Στο τέλος κάθε καρτέλας καταγραφής προ-
τείνονται επιπλέον δραστηριότητες για το μουσείο και για το σχολείο. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στα
παιδιά των άλλων ομάδων, με τρόπο που η ίδια θα επιλέξει, τα ευρήματα της καταγραφής.

Σας προτείνουμε να χωρίσετε στο σχολείο τους μαθητές σε ομάδες. Κάθε ομάδα χρησιμοποιεί μια σελί-
δα από το βιβλίο του μαθητή. Στο μουσείο μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουν μαξιλαράκια για να κά-
θονται τα παιδιά στο δάπεδο, όπως επίσης και ξύλινες πινακίδες για να ακουμπούν όταν θα γράφουν. Θα
έχετε μαζί σας μολύβια και σβηστήρες και, βέβαια, όρεξη για ερευνητική δουλειά και πολλή φαντασία.
Θα χαρούμε πολύ να δεχτούμε τα έργα των παιδιών. Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και μουσείου μπο-
ρεί να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής σας στο μουσείο.

Η διεύθυνση του Μουσείου είναι:

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού,
Λεωφόρος Στρατού 2, Τ.Θ. 50047, 540 13 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 868570

Η ομάδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων
του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού



Παλαιοχριστιανική πόλη
- Παλαιοχριστιανική
Θεσσαλονίκη

Ηιστορία του Βυζαντίου είναι η συνέχεια της
ιστορίας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο

όρος «Βυζάντιο» χρησιμοποιείται στη Δύση για
πρώτη φορά το 16ο αιώνα. Στην πραγματικότητα
οι πολίτες της βυζαντινής αυτοκρατορίας εξακο-
λουθούν να ονομάζουν τους εαυτούς τους Ρωμαί-
ους. Στην αρχή της πρώτης περιόδου των βυζα-
ντινών χρόνων, που ονομάζεται  πρωτοβυζα-
ντ ινή ή  παλαιοχριστ ιανική και ξεκινάει στα
330 μ.Χ. και φτάνει έως τα μέσα περίπου του 7ου
αιώνα, δεν παρατηρείται κάποια θεαματική αλλα-
γή στη ζωή των κατοίκων της ρωμαϊκής αυτοκρα-
τορίας. 

Ωστόσο, κάποια γεγονότα έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στην αλλαγή της φυσιογνωμίας του κρά-
τους. Κατ’ αρχήν το Διάταγμα του Μεδιολάνου
(313) θέσπισε την ανοχή απέναντι στον χριστιανι-
σμό, ενώ η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (330)
σήμανε τη μεταφορά του κέντρου της αυτοκρατο-
ρίας από τη Δύση στην Ανατολή. Και τα δύο ήταν
έργα ενός αυτοκράτορα, του Μ. Κωνσταντίνου.
Βασικής σημασίας είναι και η καθιέρωση του χρι-
στιανισμού από το Μ. Θεοδόσιο ως επίσημης θρη-
σκείας του κράτους. Στα χρόνια αυτού του αυτο-
κράτορα χωρίζεται η αυτοκρατορία σε ανατολικό
και δυτικό κράτος. Το ανατολικό κράτος, χώρος
με έντονη την ελληνορωμαϊκή παράδοση, αλλά
και περιοχή που πρώτα επικράτησε η νέα θρη-
σκεία, αποτελεί συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρα-
τορίας. Η δημιουργία της νέας φυσιογνωμίας του,
της βυζαντινής, γίνεται σταδιακά στη διάρκεια της
παλαιοχριστιανικής εποχής.

Στο πλαίσιο αυτό η παλαιοχριστιανική πόλη πα-
ραμένει αρχικά η ίδια με τη ρωμαϊκή. Οι παλιές πό-
λεις της αυτοκρατορίας συνεχίζουν τη ζωή τους,
ενώ οι νέες πόλεις που ιδρύονται είναι σχετικά λί-
γες.

Η Θεσσαλονίκη στις αρχές του 4ου αιώνα γίνεται
η έδρα του καίσαρα Γαλέριου και σε όλη την πα-
λαιοχριστιανική εποχή ο ρόλος της είναι σημαντι-
κός. Οι διάφορες μεταρρυθμίσεις, που γίνονται

στο πλαίσιο των διοικητικών ανακατατάξεων και
του χωρισμού της αυτοκρατορίας σε ανατολικό
και δυτικό κράτος, βρίσκουν στο τέλος του 4ου αι-
ώνα τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της επαρχίας
του Ιλλυρικού. 

Οι πόλεις είναι κατά κανόνα τε ιχ ισμένες .

Η Θεσσαλονίκη είναι τειχισμένη από την ελληνι-
στική ακόμη εποχή. Στην τοιχοδομία των τειχών
της φαίνεται η μακρόχρονη ιστορία τους με τις
διάφορες επεμβάσεις που δέχτηκαν. Στην παλαιο-
χριστιανική εποχή γίνονται εκτεταμένες εργασίες
από κάποιον Ορμίσδα στα τέλη του 4ου ή στα μέ-
σα του 5ου αιώνα. Τα τείχη είναι ψηλά, με μεγάλο
πάχος, με πύργους κατά διαστήματα και καταλή-
γουν σε πολεμίστρες με διάδρομο στην εσωτερι-
κή πλευρά. Για την καλύτερη άμυνα μπροστά από
το κύριο τείχος κατασκευάζεται συχνά δεύτερο
τείχος, το προτείχισμα, και η τάφρος.

Η ρυμοτομία των πόλεων είναι κανονική ή ακα-
νόνιστη.

Η ρυμοτομία της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον στο
κάτω τμήμα της είναι κανονική. Δρόμοι παράλλη-
λοι προς τη θάλασσα και άλλοι κάθετοι ορίζουν οι-
κοδομικά τετράγωνα, που σύμφωνα με τα ανα-
σκαφικά δεδομένα έχουν διαστάσεις 50x100 μ. Οι
ανασκαφές και τα σωζόμενα μνημεία δείχνουν ότι
το κάτω τμήμα της πόλης ήταν προσφορότερο για
δημόσια και θρησκευτικά οικοδομήματα μνημεια-
κού χαρακτήρα. Στην εποχή του Γαλέριου η όψη
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της πόλης στο ανατολικό τμήμα της αλλάζει με
ένα φιλόδοξο οικοδομικό πρόγραμμα, που στο
πλαίσιό του κτίζονται το Ανάκτορο, τα ερείπια του
οποίου σώζονται στην πλατεία Ναυαρίνου, η Κα-
μάρα και η Ροτόντα στα βόρειά του και ο Ιππό-
δρομος στα ανατολικά. 

Η Αγορά εξακολουθεί να αποτελεί, μόνο στην
πρώτη φάση της παλαιοχριστιανικής περιόδου, το
κέντρο της δημόσιας ζωής των πόλεων. Στη συνέ-
χεια οι επίσημες λειτουργίες της ατονούν και με-
ταφέρονται σε μεγάλο βαθμό στα νέα κέντρα που
δημιουργούνται γύρω από τις βασιλικές. Διοικητι-
κά, εκτός από τον έπαρχο, που είναι ο εκπρόσω-
πος της κεντρικής εξουσίας διορισμένος από τον
αυτοκράτορα, στις πόλεις υπάρχει η τοπική βου-
λή, η οποία συγκροτείται κατά το τιμοκρατικό σύ-
στημα από πλούσιους πολίτες.

Η Αγορά της Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε στο 2ο
αιώνα, συνεχίζει να αποτελεί το κέντρο της δημό-
σιας ζωής μέχρι τον 4ο-5ο αιώνα. Στη συνέχεια οι
δραστηριότητες στο χώρο της ατονούν. Η υπό-
γεια στοά της (cryptoporticus) προς τα τέλη του
6ου αιώνα μετατρέπεται σε δεξαμενή νερού. Με-
τά τους σεισμούς στις αρχές του 7ου αιώνα αρχι-
τεκτονικά μέλη των κτιρίων της χρησιμοποιούνται
στην ανακατασκευή των τειχών της πόλης.

Η εδραίωση του χριστιανισμού ήταν η αιτία για
σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία και τη μορφή
της πόλης. Τα μεγάλα συγκροτήματα των βασι-
λ ικών, που είναι ο κυρίαρχος τύπος παλαιοχρι-
στιανικού ναού, και του επισκοπείου παρεμβάλλο-

νται στον ιστό της πόλης και με την επιβλητική πα-
ρουσία τους αλλάζουν την όψη της. Η λειτουργία
τους εκτός από τις θρησκευτικές συγκεντρώνει δι-
οικητικές, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριό-
τητες, που προηγουμένως είχαν ως κέντρο την
Αγορά. Η εκκλησία, ο νέος φορέας εξουσίας, γί-
νεται ένας από τους σημαντικότερους παράγο-
ντες στη ζωή της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη ο 4ος αιώνας δεν μας έχει αφή-
σει, με τα μέχρι τώρα γνωστά δεδομένα, μνημεια-
κά χριστιανικά κτίρια. Αντίθετα, στον 5ο αιώνα,
αφού ήδη ο χριστιανισμός έχει γίνει επίσημη θρη-
σκεία του κράτους, η παρουσία των ναών στην πό-
λη επιβάλλεται με το μνημειακό χαρακτήρα που
έχει η παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική. Στα τέλη
του 4ου ή στις αρχές του 5ου αιώνα η Ροτόντα με-
τατρέπεται σε χριστιανικό ναό. Οι νέοι ναοί, κυ-
ρίως βασιλικές, κτίζονται σε θέσεις όπου προη-
γουμένως υπήρχαν λουτρά. Από τις πηγές είναι
γνωστό ότι μικρός λατρευτικός οίκος ιδρύεται
στον 4ο αιώνα στο χώρο των ρωμαϊκών λουτρών,
όπου μαρτύρησε ο άγιος Δημήτριος. Στη συνέχεια
στην ίδια θέση ιδρύεται στον 5ο αιώνα μεγάλη βα-
σιλική, του Αγίου Δημητρίου, κάτω από το Ιερό
της οποίας διατηρείται τμήμα των λουτρών. Επί-
σης στην Αχειροποίητο, που είναι κτίσμα των μέ-
σων του 5ου αιώνα, στο βόρειο κλίτος της διατη-
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ρούνται λείψανα δαπέδων των λουτρών. Στη θέση

λουτρού κτίζεται στα τέλη του 5ου ή στις αρχές

του 6ου αιώνα και μία άλλη βασιλική, η οποία με-

τά την καταστροφή της από σεισμό στις αρχές

του 7ου αιώνα έδωσε τη θέση της στην Αγία Σο-

φία, που κτίστηκε στον 7ο αιώνα.

Η ύδρευση των πόλεων γίνεται με υδραγωγεία,

που φέρνουν το νερό από τις πηγές των γύρω πε-

ριοχών. 

Η Θεσσαλονίκη εκτός από τα πηγάδια, που καλύ-

πτουν μέρος των αναγκών της σε νερό, έχει και

τρεχούμενο νερό από τις πηγές των γύρω βου-

νών, που φτάνει στην πόλη με αγωγούς. Μέσα

στην πόλη το νερό μοιράζεται με σύστημα αγω-

γών και περνώντας από κινστέρνες (δεξαμενές νε-

ρού), που λειτουργούν ως ταμιευτήρες, φτάνει σε

κρήνες, πλούσια σπίτια και δημόσια λουτρά. Οι

ανασκαφές φέρνουν συχνά στο φως λείψανα του

δικτύου υδροδότησης, αν και δεν είναι πάντοτε

εύκολη η χρονολόγησή τους. Έχουν εντοπιστεί

πολλοί αγωγοί και αρκετές κινστέρνες, μεγάλες

και μικρές, κάποιες από τις οποίες είναι της πα-

λαιοχριστιανικής εποχής. Όσον αφορά τα λουτρά,

φαίνεται πως η εδραίωση του χριστιανισμού συνε-

τέλεσε στη σταδιακή παρακμή ή συρρίκνωσή
τους, φαινόμενο που παρατηρείται σε γενικότερο
γεωγραφικό πλαίσιο.

Η παλαιοχριστιανική αστική κατοικία έχει την
ίδια μορφή με τη ρωμαϊκή. Γύρω από μία αυλή, πε-
ρίστυλη ή όχι, χτίζονται τα διάφορα δωμάτια: το
τρικλίνιο, ο οίκος (ή ανδρώνας), το λουτρό, διά-
δρομοι και αποθηκευτικοί χώροι. Ο κύριος χώρος
είναι το τρικλίνιο, αίθουσα υποδοχής και συμπο-
σίων. Πρόκειται για ορθογώνια αίθουσα με κόγχη
στη μία πλευρά της. Η ύπαρξη τριών κλινών στο
χώρο της κόγχης, όπου κάθονται οι συνδαιτυμό-
νες στα γεύματα, έδωσε το όνομα στην αίθουσα
(τρικλίνιο). Τα σπίτια των πλουσίων είναι μεγάλα,
πολυτελή και διακοσμούνται με τοιχογραφίες και
ψηφιδωτά δάπεδα. 

Πληροφορίες για τα σπίτια παίρνουμε και από
τις γραπτές πηγές, που συχνά μας προσφέρουν
περισσότερες πληροφορίες από αυτές που
αντλούμε από τα σπίτια που βρίσκονται στις ανα-
σκαφές. Έτσι, σύμφωνα με μια τέτοια πηγή, μα-
θαίνουμε πως ένα αστικό σπίτι της εποχής περι-
λάμβανε μια τραπεζαρία για τις κυρίες δίπλα στην
αποθήκη και στο δωμάτιο ύφανσης, ένα χωριστό
δωμάτιο για τις «παραμάνες και τα προστατευό-
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μενα θηλυκά», για να τρώνε σε στιγμές που δεν θα
ενοχλούν την οικογένεια, και επιπλέον δύο επίση-
μες τραπεζαρίες, μία για το χειμώνα και μία υπαί-
θρια για το καλοκαίρι. Μαθαίνουμε πως οι φιλοξε-
νούμενοι συναντιόνταν πριν από το γεύμα στη βι-
βλιοθήκη, όπου μερικοί συζητούσαν για βιβλία, και
οι λιγότερο διανοούμενοι έπαιζαν επιτραπέζια παι-
χνίδια πριν πάνε στο τρικλίνιο για το γεύμα.

Πληροφορίες για τα σπίτια των φτωχών έχουμε
κυρίως για την Κωνσταντινούπολη, όπου σε αντί-
θεση με τους πλούσιους οι φτωχοί συχνά ζούσαν
σε άθλιες κατοικίες. Όσοι ζούσαν σε μικρά σπιτά-
κια με ψάθινο ή πέτρινο δάπεδο ήταν τυχεροί. Από
τον 5ο αιώνα κτίζονταν και πολυώροφες πολυκα-
τοικίες με πέντε και εννιά πατώματα, που διαιρού-
νταν σε μικρά διαμερίσματα και νοικιάζονταν σε
φτωχές οικογένειες. Επίσης μπορούσε κανείς να
δει και τρώγλες με απερίγραπτη φτώχεια. 

Στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης με τις πλαγιές,
το καλύτερο κλίμα και την ωραία θέα κτίζονται τον
4ο και 5ο αιώνα επαύλεις, που η πολυτέλειά τους
φανερώνει ότι ανήκουν σε πλούσιους πολίτες. Τοι-
χογραφίες και πολύχρωμα ψηφιδωτά δάπεδα με
διακοσμήσεις κυρίως γεωμετρικές μαρτυρούν την
ύπαρξη αστικής τάξης που ήξερε να ζει καλά.

Τα τρόφιμα, κυρίως τα σιτηρά, τα προμηθεύο-
νται οι πόλεις από την περιφέρειά τους και από σι-
τοπαραγωγές επαρχίες, όπως η Αίγυπτος. Επίσης
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Αξονομετρικό παλαιοχριστιανικού σπιτιού στην οδό Ιουλια-
νού Θεσσαλονίκης.

Aμφορείς 3ου - 6ου αιώνα.



το εμπόριο με ασιατικές χώρες φέρνει στις βυζα-
ντινές πόλεις όλο και περισσότερα άγνωστα προϊ-
όντα. Η εμπορία τους γίνεται κυρίως μέσω θαλάσ-
σης, που εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή μεταφο-
ρά, και η αποθήκευσή τους απαιτεί την κατασκευή
αποθηκών . 

Η διατροφή των βυζαντινών αποτελείται από ψά-
ρια και κρέας (συχνά παστά), χοιρινό, πουλιά, κό-
τες, λάδι, κρασί, τυρί, μπαχαρικά, ξηρούς καρπούς,
γάλα, ξινόγαλα, γιαούρτι, όσπρια (φασόλια, φα-
κές), ρύζι, αβγά, ψωμί, σιτάρι, μαρούλια, λάχανα,
σπανάκι, πράσα, κρεμμύδια, σκόρδα, μανιτάρια,
καρότα, άνηθο, δυόσμο, θρούμπι, ρίγανη, μήλα,
αχλάδια, ρόδια, σύκα, σταφύλια, κεράσια, ροδάκι-
να. Ωστόσο, την εποχή αυτή είναι ακόμη άγνωστες
οι πατάτες, οι ντομάτες, το καλαμπόκι, τα πορτο-
κάλια, τα λεμόνια, ο καφές, το κακάο, το τσάι.

Η εξυπηρέτηση της εμπορικής κίνησης της Θεσ-
σαλονίκης γίνεται από το νέο λιμάνι που κατα-
σκευάζει στα 322 ο Μ. Κωνσταντίνος, αρχικά για
στρατιωτικούς σκοπούς, στο δυτικό άκρο της πα-
ραλίας της στα σημερινά Λαδάδικα. Το ρωμαϊκό
λιμάνι της πόλης τοποθετείται στην περιοχή που
καταλήγει η οδός Δημ. Γούναρη στη θάλασσα, νό-
τια του ανακτόρου του Γαλερίου. Στη θέση του
Θεάτρου Κήπου ανασκάφηκε τμήμα κτιρίου που
ταυτίστηκε με αποθηκευτικό χώρο. 

Τα νεκροταφεία, σύμφωνα με την αρχαία ελ-
ληνική συνήθεια αλλά και με το ρωμαϊκό νόμο,
πρέπει να βρίσκονται έξω από τα όρια της πόλης.

Η πρακτική αυτή πιστοποιείται και στη Θεσσαλονί-
κη, που τα νεκροταφεία της βρίσκονται στις πεδιά-
δες έξω από τα τείχη της, στις περιοχές της σημε-
ρινής Πανεπιστημιούπολης και της Διεθνούς
Έκθεσης ανατολικά και στην Ξηροκρήνη και στους
Αμπελόκηπους δυτικά. Στο ανατολικό νεκροταφείο
βρέθηκε το παλαιότερο από τα σωζόμενα χριστια-
νικά μνημεία της πόλης. Πρόκειται για την κοιμη-
τηριακή βασιλική και το μαρτύριο, που βρίσκονται
κάτω από τη γέφυρα της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και
πρέπει να ιδρύθηκαν στα τέλη του 4ου αιώνα.

Ο 7ος αιώνας θεωρείται το τέλος μιας μακράς πο-
ρείας, κατά την οποία η ιστορία των πόλεων περ-

νά από διάφορες φάσεις ακμής και παρακμής. Στο
τελικό στάδιο επέρχεται η κατάρρευση της αστι-
κής ζωής, όπως ήταν διαμορφωμένη σ’ αυτή την
περίοδο. Οι αιτίες αυτής της κατάληξης είναι διά-
φορες φυσικές καταστροφές, επιδημίες, μετακι-
νήσεις πληθυσμών και πόλεμοι. Στα επόμενα χρό-
νια θα αποκρυσταλλωθεί σταδιακά το νέο, διαφο-
ρετικό πρόσωπο της πόλης στο πλαίσιο της βυζα-
ντινής φυσιογνωμίας του κράτους.

Για τη Θεσσαλονίκη το τέλος του 6ου και ο 7ος
αιώνας αποτελούν χρόνια δύσκολα. Επιδρομές
των Σλάβων, σεισμοί, λιμοί, πυρκαγιές αναστατώ-
νουν την καθημερινότητα των κατοίκων της. Τα
«Θαύματα του Αγίου Δημητρίου», κείμενα του 7ου
αιώνα, περιγράφουν γλαφυρά τις περιπέτειες της
πόλης, που ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες με τη
βοήθεια του προστάτη αγίου της. Ωστόσο, η πόλη
επιβιώνει και παραμένει κέντρο αστικής ζωής και
στις επόμενες περιόδους. 
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Τμήμα από το ανατολικό παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο της
Θεσσαλονίκης.



Παλαιοχριστιανική
κοινωνία

Η φυσιογνωμία της κοινωνίας στα παλαιοχριστια-
νικά χρόνια αποτελεί συνδυασμό της ρωμαϊκής
πολιτιστικής παράδοσης και του χριστιανικού
πνεύματος και της ηθικής που αυτό επιβάλλει. Οι
ρυθμίσεις που επιβάλλει το κράτος σε
διάφορους τομείς, που αφορούν τη
διοίκηση, την οικονομία (γεωργία,
βιοτεχνία, εμπόριο), συμβάλλουν
στη δημιουργία μιας κοινωνίας με
αυστηρή ιεράρχηση των δια-
φόρων ομάδων της. Αυτή η
κοινωνική διάρθρωση είναι σε-
βαστή, καθώς οι αντιλήψεις για
την κοινωνική δικαιοσύνη είναι
πολύ διαφορετικές από τις σημε-
ρινές. Ο φτωχός πολίτης βρί-
σκει απολύτως φυσικό να ζει
στην αθλιότητα, όταν οι άλ-
λοι ζουν μέσα στον πλούτο:
αυτό είναι το θέλημα του
Θεού. Ωστόσο, η κινητικότη-
τα δεν είναι κάτι που λείπει
εντελώς από τη βυζαντινή κοι-
νωνία, μιας και έχουμε παρα-
δείγματα ανθρώπων ταπει-
νής καταγωγής που απόκτη-
σαν πλούτο και κοινωνική θέ-
ση και  ανέβηκαν ακόμη και
στον αυτοκρατορικό θρόνο.

Ο στρατός αποτελεί μια με-
γάλη κοινωνική τάξη. Η συνολι-
κή του δύναμη στο ανατολικό
και δυτικό τμήμα του κράτους
προς το τέλος του 4ου αιώνα,
είναι περίπου 650.000 άντρες. Μετά τις μεταρρυθ-
μίσεις του Μ. Κωνσταντίνου ο στρατός αποτελεί-
ται από δύο σώματα: την κύρια δύναμη, τους
comitatenses, και τη φρουρά των συνόρων, τους
limitanei. Οι comitatenses δεν έχουν μόνιμα στρα-
τόπεδα, μένουν συνήθως στις πόλεις, όπου
ασκούν και αστυνομικά καθήκοντα. Οι limitanei εί-
ναι γεωργοί που στρατολογούνται στον τόπο τους

και όταν δεν καλλιεργούν τα χωράφια τους επαν-
δρώνουν τα φρούρια των συνόρων, χωρίς όμως
να αποτελούν ιδιαίτερα αποτελεσματικό σώμα. Η
στρατιωτική υπηρεσία είναι ισόβια και αμείβεται
σχετικά καλά. Στις πιο πολιτισμένες περιοχές της
αυτοκρατορίας οι πολίτες προσπαθούν να την
αποφύγουν. Στην εποχή του Ιουστινιανού μάλιστα
η στρατολογία έχει γίνει εθελοντική και βασίζεται

κυρίως στις λιγότερο αναπτυγμέ-
νες περιοχές. Χρησιμοποιούν
επίσης και βαρβάρους,
όπως Γότθους, Ούνους,
Σκύθες, οι οποίοι είτε ζουν

μέσα στο κράτος είτε στρα-
τολογούνται από φύλα
κοντά στα σύνορα, τους

υπόσπονδους, οι οποίοι
είναι σύμμαχοι της αυτο-

κρατορίας. 

Εκτός από τη στρατιωτι-
κή υπάρχει και η πολιτι-
κή εξουσία με τη δική
της ξεχωριστή ιεραρχία.

Η πολιτική ιεραρχία
ασχολείται με τη δικαιο-

σύνη, τα οικονομικά και τη
διεκπεραίωση υπηρεσιών,

όπως το δημόσιο ταχυδρο-
μείο και η αστυνόμευση των

πόλεων. Οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι που υπηρετούν στις υπηρε-
σίες αυτές, όταν βρίσκονται στις
μέσες και κατώτερες βαθμίδες

είναι μόνιμοι και δεν απολύο-
νται σχεδόν ποτέ, ενώ στα

ανώτερα αξιώματα ο διορισμός
γίνεται για μικρό μόνο χρονικό διάστημα. Ο

αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων σε όλη την αυ-
τοκρατορία είναι μικρός, γιατί οι βουλευτές ανα-
λαμβάνουν πολλές υπηρεσίες της πόλης.
Το πολίτευμα την εποχή αυτή, όπως και στη ρω-
μαϊκή, είναι το τιμοκρατικό. Οι άρχοντες της πό-
λης εκλέγονται από ένα μικρό αριθμό πλούσιων
πολιτών και είναι αναγκασμένοι, όπως και άλλοι
πλούσιοι κάτοικοι, να αναλαμβάνουν τις διάφορες
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αστικές και κρατικές λειτουργίες. Το 317 ο Μ.
Κωνσταντίνος ορίζει ότι κάθε πολίτης που κατάγε-
ται από βουλευτική οικογένεια μένει μόνιμα στην
πόλη και κατέχει αρκετή έγγεια περιουσία, γίνεται
υποχρεωτικά μέλος της βουλής και ονομάζεται
βουλευτής ή δεκουρίων. Τη θέση αυτή διατηρούν
και οι κληρονόμοι του. Οι βουλευτές φροντίζουν
για τον επισιτισμό των πόλεων, τη συντήρηση των
τειχών και του υδραγωγείου, τον καθαρισμό των
οδών και των αποχετεύσεων, τη λειτουργία των
λουτρών, το φωτισμό και τη
νυχτοφυλακή της πόλης, τη
διοργάνωση αγώνων και εορ-
τών, την επίβλεψη της αγο-
ράς, τη φροντίδα για τη μι-
σθοδοσία των γιατρών και
των δασκάλων, την είσπραξη
των φόρων και τον εφοδια-
σμό του κρατικού ταχυδρο-
μείου με άλογα. Οι λειτουρ-
γίες αυτές γίνονται και με
αστικές δαπάνες, για την κα-
λή τους όμως εκτέλεση είναι
απόλυτα υπεύθυνοι με την
περιουσία τους οι βουλευ-
τές. Για το λόγο αυτό άλλω-
στε προσπαθούν με κάθε
τρόπο να αποφύγουν τα βα-
ριά αυτά αξιώματα, επιδιώ-
κοντας να γίνουν δημόσιοι
υπάλληλοι, μέλη της συγκλή-
του της Κωνσταντινούπολης,
κληρικοί ή δάσκαλοι. Μερικοί
μάλιστα δεν παντρεύονται
για να μην αφήσουν κληρο-
νόμους. Άλλοι πάλι γίνονται
φυγάδες. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά η βουλευτική τά-
ξη διαλύεται. Στα μέσα του 6ου αιώνα τα βουλευ-
τήρια των πόλεων έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί.
Στις επαρχίες που δεν υπάρχουν βουλευτές τη θέ-
ση τους παίρνουν οι διοικητές των επαρχιών και οι
επίσκοποι.
Από τον 4ο αιώνα η Εκκλησία αναλαμβάνει το κα-
θήκον να περιθάλπει τους φτωχούς, τους ξένους,
τις χήρες και τα ορφανά. Καθώς παρακμάζουν τα
αστικά συμβούλια, οι επίσκοποι αναλαμβάνουν

πολλές εξωθρησκευτικές λειτουργίες. Αυτοί απο-
δίδουν δικαιοσύνη, επιβλέπουν την αγορά, επι-
σκευάζουν γέφυρες, κτίζουν σιταποθήκες, ρυθμί-
ζουν τα μέτρα και τα σταθμά. Εκεί όπου υπάρχει
επαρχιακός διοικητής ο επίσκοπος είναι ισότιμός
του, ενώ στις άλλες πόλεις είναι ανώτερος όλων.
Ο επίσκοπος κατά κανόνα προέρχεται από την
αριστοκρατία και διαθέτει διοικητική πείρα. Ένας
λαϊκός, ακόμη κι αν δεν είναι ιδιαίτερα θρησκευό-
μενος, είναι πιθανόν να χειροτονηθεί απευθείας

επίσκοπος.
Κατά την πρωτοβυζαντινή
περίοδο η εκκλησία αποκτά
μεγάλη περιουσία από κρα-
τικές επιχορηγήσεις, δωρε-
ές και ακίνητα. Τα έξοδα
όμως είναι μεγάλα. Εκτός
από το κοινωφελές έργο
της, ο προϋπολογισμός της
εκκλησίας επιβαρύνεται από
τους μισθούς των κληρικών
και τη συντήρηση των κτι-
ρίων. Χαρακτηριστικό του
πλούτου της εκκλησίας κα-
τά το χρονικό διάστημα από
τον 4ο έως τον 6ο αιώνα εί-
ναι το γεγονός ότι στη λεκά-
νη της Μεσογείου κτίζονται
την εποχή αυτή πολλές βα-
σιλικές.

Οι διάφοροι επαγγελματίες
είναι υποχρεωμένοι να ανή-
κουν σε συντεχνίες, ιδιαίτε-
ρα όταν το επάγγελμα αφο-
ρά βασικές ανάγκες του

κράτους ή των πολιτών. Οι δεσμεύσεις των μελών
εξαρτώνται από το είδος του επαγγέλματος.
Υπάρχουν συντεχνίες που τα μέλη τους δεν μπο-
ρούν να αλλάξουν επάγγελμα και είναι δια βίου
δεμένα μ’ αυτό.
Το εμπόριο, κυρίως το εξωτερικό, βρίσκεται επί-
σης υπό τον κρατικό έλεγχο και η εμπορία κάποι-
ων ειδών (αλάτι, μετάξι, πορφύρα) αποτελεί μονο-
πώλιο του κράτους. Οι τιμές σε πολλές περιπτώ-
σεις καθορίζονται από το κράτος. Το επάγγελμα
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Ο επίσκοπος Φίλιππος από τα ψηφιδωτά 
της Ροτόντας.



του εμπόρου είναι μεταξύ εκείνων που προσφέ-
ρουν δυνατότητες για την απόκτηση κάποιας πε-
ριουσίας. Οι τεχνίτες θεωρούνται ανώτεροι από
τους λιανοπωλητές, ωστόσο δεν κερδίζουν αρκε-
τά χρήματα, ενώ ορισμένα επαγγέλματα, όπως
του κοσμηματοπώλη, μπορούν να αποφέρουν ση-
μαντικά κέρδη. 

Απέναντι στα στρώματα που χαρακτηρίζονται από
τη μεγάλη συγκέντρωση του πλούτου βρίσκεται το
πλήθος των φτωχών. Εξοικονομώντας

μετά βίας τα απαραίτητα για την επιβίωση και ζώ-
ντας κάτω από άθλιες συνθήκες, τρέφονται από
τις δωρεές των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και των
ευσεβών. Οι χειρώνακτες και ημιειδικευμένοι ερ-
γάτες έχουν χαμηλότατες αμοιβές, ενώ οι τιμές
των βιοτεχνικών αγαθών και ιδιαίτερα των ενδυμά-

των είναι συγκριτικά πολύ υψηλές.
Ένας εργάτης ή ένας οικοδόμος με
δυσκολία κατορθώνει να μη λιμοκτο-
νεί. 
Τα κατώτερα στρώματα δεν έχουν
δικαίωμα στην πολιτική ζωή
της πόλης. Συχνά κα-
λούνται στον ιππό-
δρομο ή στο

θέατρο ως διακοσμητικό στοιχείο της πολιτικής
ζωής για να επικροτήσουν με επευφημίες τις απο-
φάσεις των αρχόντων. Καμιά φορά βέβαια, σε δύ-
σκολες μάλιστα στιγμές, τα λαϊκά στρώματα απο-
δοκιμάζουν τους άρχοντες ή κάνουν διαδηλώσεις
και στάσεις. 
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Στοίβαγμα αμφορέων στο αμπάρι
ομοιώματος πλοίου.

Μικρογραφία με εργάτες που πληρώνονται για την εργασία τους.



Ο λαός χρησιμοποιείται για την επισκευή των δρό-
μων, των υδραγωγείων και των τειχών, το σβήσιμο
των πυρκαγιών, τη νυχτοφυλακή, τον καθαρισμό
της πόλης, τη λειτουργία του ταχυδρομείου και,
όποτε είναι ανάγκη, την άμυνα της πόλης. Εκτε-
λούν δηλαδή έργα, τις δαπάνες των οποίων πλη-
ρώνουν οι βουλευτές.
Όσοι από το λαό πλουτίζουν μπαίνουν αναγκαστι-
κά στη βουλή και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις
των βουλευτών.

Στην ύπαιθρο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-
σμού είναι γεωργοί. Αυτοί είναι ελεύθεροι μικρο-
καλλιεργητές ή εξαρτημένοι αγρότες (κολονοί).
Οι μεγάλες ιδιοκτησίες ανήκουν στον αυτοκράτο-
ρα και στην Εκκλησία. Οι μικροκαλλιεργητές συ-
γκροτούν ομάδες αυτόνομων κοινοτήτων και συ-
χνά βρίσκονται σε σύγκρουση με τους μεγαλογαι-
οκτήμονες, καθώς η μεγάλη ιδιοκτησία προσπαθεί
να απορροφήσει τη μικρή. Χαρακτηριστικό της
βυζαντινής ζωής αποτελεί η αντίδραση της κρατι-
κής εξουσίας εναντίον των επεκτατικών τάσεων
των μεγαλογαιοκτημόνων.
Οι εξαρτημένοι αγρότες είναι άνθρωποι που ζουν
υπό καθεστώς εξευτελιστικό. Θεωρητικά είναι
ελεύθεροι, στην πράξη όμως είναι δεμένοι με τον
αγρό τους. Σύμφωνα με νόμο του 398 είναι δούλοι
της γης. Η θέση τους είναι κληρονομική, η ελευ-
θερία τους για σύναψη γάμου περιορισμένη και
δεν τους επιτρέπεται ούτε να στρατευτούν. Οι φό-
ροι αφαιρούν περίπου το ένα τρίτο της σοδειάς
των κολονών, οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν επι-

πλέον και ενοίκιο στο γαιοκτήμονα. Ο κύριος της
γης έχει δικαίωμα ακόμη και να τους αλυσοδέσει,
αν προσπαθήσουν να δραπετεύσουν.
Οι τακτικοί και έκτακτοι φόροι, που πληρώνονται
από τους αγρότες σε είδος, πλήττουν τον αγροτι-
κό πληθυσμό περισσότερο από τον αστικό και
τους φτωχούς περισσότερο από τους πλούσιους.
Η επαχθής φορολογία αναγκάζει πολλούς να λι-
ποτακτούν προς τον εχθρό. 

Γενικό υπόστρωμα του πληθυσμού, αστικού και
αγροτικού, είναι οι δούλοι, οι οποίοι χρησιμοποι-
ούνται κυρίως σε οικιακές εργασίες κι επομένως
οι περισσότεροι ζουν στις πόλεις. Ο εφοδιασμός
της αγοράς με δούλους γίνεται κυρίως από τους
βαρβάρους αιχμαλώτους πολέμου. Εκτός από
τους αιχμαλώτους πολέμου, δούλος γίνεται και
οποιοσδήποτε ελεύθερος πουλάει τον εαυτό του.
Η ιδιότητα του δούλου είναι κληρονομική και την
κληροδοτεί η μητέρα. 
Ο χριστιανισμός δεν απαίτησε την κατάργηση της
δουλείας, βοήθησε όμως με τη διδασκαλία του να
απαλυνθεί ο θεσμός. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος
κατακρίνει την επιδεικτική κατοχή μεγάλου αριθ-
μού δούλων, παραδέχεται όμως πως ένας ελεύθε-
ρος άνθρωπος δεν είναι δυνατό να μαγειρεύει ο
ίδιος για τον εαυτό του. Η επίδραση της χριστιανι-
κής θρησκείας φαίνεται στη νομοθεσία του Ιουστι-
νιανού. Έτσι δεν είναι σπάνια τα παραδείγματα χρι-
στιανών που απελευθέρωσαν τους δούλους τους. 
Η γυναίκα φροντίζει για την καλή λειτουργία του
σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών. Η μαγειρι-
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κή και η υφαντική καθώς και η ευθύνη για τις προ-
μήθειες του σπιτιού είναι μερικές από τις βασικές
ασχολίες της, απαλλάσσοντας έτσι τον άντρα της
από τις φροντίδες για το σπίτι. Η ενασχόληση της
ίδιας ή υπηρετριών με τις διάφορες δουλειές του
σπιτιού εξαρτάται από την κοινωνική της θέση. Βέ-

βαια υπάρχουν μαρτυρίες για δραστηριότητες
της γυναίκας έξω από το σπίτι, αλλά αυτό δεν εί-
ναι ο κανόνας. Κάποιες γυναίκες πουλούν οι ίδιες
την εργασία τους ή χρησιμοποιούν μια άλλη γυ-
ναίκα ως αντιπρόσωπο, αν δεν επιθυμούν να στέ-
κονται οι ίδιες στην αγορά. Στην ύπαιθρο οι γυναί-
κες βοηθούν επίσης στην καλλιέργεια των αγρών
και στη συγκομιδή της σοδειάς.
Οι πατέρες της εκκλησίας με πρώτο το Χρυσό-
στομο καυτηρίασαν την τάση των γυναικών για το
στολισμό και τον καλλωπισμό τους, διότι θεωρού-
σαν ότι είναι εμπόδιο στη σωτηρία της ψυχής. Οι
συχνές όμως αναφορές στο θέμα δείχνουν ότι η
πολεμική της εκκλησίας δεν ήταν πάντοτε αποτε-
λεσματική.

H έκθεση
Παλαιοχριστιανική πόλη 
και κατοικία

Η έκθεση αυτή οργανώνεται σε μία από τις αίθου-
σες της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Βυζαντι-
νού Πολιτισμού, που αφορά την παλαιοχριστιανι-
κή εποχή. 
Τα αντικείμενα της αίθουσας ομαδοποιήθηκαν θε-
ματολογικά και χωρίστηκαν σε δύο ευρύτερες κα-
τηγορίες: αυτά που αφορούν όψεις της δημόσιας
ζωής της πόλης και αυτά που αφορούν τη ζωή στο
σπίτι. 
Η έκθεση οργανώνεται γύρω από το κεντρικό έκ-
θεμα της αίθουσας, που είναι το τρικλίνιο ενός
σπιτιού της Θεσσαλονίκης, που ανασκάφηκε στην
Άνω Πόλη κοντά στο ναό του Προφήτη Ηλία.
Δεξιά του κεντρικού εκθέματος αναπτύσσονται η
δημόσια ζωή της πόλης και δραστηριότητες που
αφορούν τους άνδρες. Στην αρχή με τη βοήθεια
πληροφοριακού υλικού δίνεται μια γενική εικόνα
για την πόλη της παλαιοχριστιανικής εποχής και
στη συνέχεια δεξιά και αριστερά της πορείας του
επισκέπτη σχολιάζονται θέματα όπως: 

•Η ύδρευση.
Σύμφωνα με επιτύμβια επιγραφή, όπου αναγρά-
φεται η φράση «υδραγωγός και αρχιτέκτων των
υδάτων», συμπεραίνεται ότι η σχεδίαση και η
εκτέλεση υδραυλικών έργων ήταν υπό κρατική
μέριμνα και απαιτούσαν ειδική φροντίδα. Στην
έκθεση εκτίθενται δύο αγωγοί που προέρχονται
από ανασκαφή οικοπέδου στη Θεσσαλονίκη. Ο
ένας αποτελείται από στενόμακρους αμφορείς
με σπασμένο πυθμένα, που μπαίνουν ο ένας μέ-
σα στον άλλο. Ο δεύτερος, που σώζεται εν μέ-
ρει, αποτελεί δείγμα μεταφοράς του νερού με
κτιστά αυλάκια, που σκεπάζονταν με πλάκες και
στο εσωτερικό τους σοβατίζονταν με υδραυλικό
κονίαμα.

• Η οικονομική ζωή μέσα από τη νομισματοκοπία.
Κύρια πηγή εσόδων για το κράτος είναι οι διά-
φοροι τακτικοί και έκτακτοι φόροι: οι αγρότες
φορολογούνται σε είδος, ενώ σε χρήμα φορο-
λογούνται διάφοροι επαγγελματίες, οι εμπορι-
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κές συναλλαγές κ.ά. Η μεσαία τάξη υποφέρει
περισσότερο απ’ όλους από τα φορολογικά μέ-
τρα του κράτους, καθώς οι φτωχοί δεν έχουν τί-
ποτα να δώσουν, ενώ οι πλούσιοι ξέρουν να
αποφεύγουν τη φορολογία. Η τάξη αυτή στάθη-
κε ο πραγματικός στυλοβάτης της αυτοκρατο-

ρίας. Από τη στιγμή που η κεντρική εξουσία πέ-
φτει στα χέρια του μεγάλου πλούτου, η μεσαία
τάξη αφήνεται ανυπεράσπιστη, παρακμάζει και
παρασύρει στην πτώση ολόκληρη την αυτοκρα-
τορία. 
Η νομισματική πολιτική είναι κρατική υπόθεση
και τα νομισματοκοπεία και η κοπή των νομισμά-
των είναι υπό τον έλεγχο της αυτοκρατορικής
εξουσίας. 

• Διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες μέ-
σα από σχετικά αντικείμενα (εμπόριο, υαλουρ-
γία, ιατρική, μεταλλουργία, οικοδομική, αλιεία,
γεωργία) και επιτύμβιες επιγραφές που αναφέ-
ρουν επαγγελματίες (αποθηκάριος, ταχυδρό-
μος, έμπορος).

• Η άμυνα της πόλης βασίζεται κυρίως στην οχύ-
ρωσή της. Η κατασκευή των όπλων καθώς και η
διάθεσή τους είναι υπό τον έλεγχο του κράτους.

Στο κέντρο της ενότητας αυτής εκτίθεται ένα μαρ-
μάρινο βάθρο. Στις τρεις πλευρές του παριστάνο-

νταν ανάγλυφα τρεις γυναικείες μορφές (σώζο-
νται μόνο οι δύο), που έχουν ταυτιστεί με τις προ-
σωποποιήσεις της Κωνσταντινούπολης, της Ρώ-
μης και της Θεσσαλονίκης.
Από τα ελληνιστικά χρόνια υπάρχει η συνήθεια
των αλληγορικών προσωποποιήσεων, που αποδί-

δονται ως γυναικείες μορφές. Στη
Θεσσαλονίκη στα ρωμαϊκά χρόνια
λατρευόταν η προσωποποίηση της
Τύχης της πόλης. Στα παλαιοχρι-
στιανικά χρόνια φαίνεται ότι επιβιώ-
νει η προσωποποίηση της Τύχης
της Θεσσαλονίκης στη μορφή της
κυρίας Ευταξίας, που μαζί με τον
Άγιο Δημήτριο φροντίζει για το κα-
λό της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέ-
ρεται στα «Θαύματα του Αγίου Δη-
μητρίου» (Α’ Βιβλίο, Θαύμα δέκατο).
Στο ανάγλυφο της έκθεσης, κατά
μία άποψη, παριστάνεται η κυρία
Ευταξία. 

Στα αριστερά του τρικλινίου και σε
υπερυψωμένο επίπεδο παρουσιάζο-
νται θέματα που αφορούν τη ζωή

στο σπίτι και έχουν να κάνουν περισσότερο με γυ-
ναικείες δραστηριότητες. 
Με τη βοήθεια πληροφοριακού υλικού τα αντικεί-
μενα οργανώνονται σε ομάδες που αφορούν την
υφαντική, τον εξοπλισμό της κουζίνας (διάφορα
μαγειρικά, αποθηκευτικά και επιτραπέζια αγγεία,
μαχαίρια), το ντύσιμο (χιτώνες, βελόνες, κουμπιά),
τον καλλωπισμό και το στολισμό (διάφορα κοσμή-
ματα). Οι χιτώνες αξίζει να σημειωθεί ότι προέρ-
χονται από την Αίγυπτο, στο ξηρό κλίμα της οποί-
ας οφείλεται η διατήρησή τους μέχρι σήμερα.

Στο τέλος της διαδρομής με τη βοήθεια πληροφο-
ριακού υλικού δίνεται μια γενική εικόνα για την αρ-
χιτεκτονική των σπιτιών και εκτίθενται κλειδιά και
κλειδαριές, καθώς και αντικείμενα που έχουν σχέ-
ση με παιχνίδια (ζάρια, πιόνια, παιδική σφυρί-
χτρα).
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Πληροφορίες σχετικά με τις καρτέλες εργασίας

Ακολουθούν πληροφορίες που σχετίζονται με τις
ερωτήσεις στις καρτέλες εργασίας των μαθητών.
Ωστόσο, σας υπενθυμίζουμε πως δεν υπάρχουν
«σωστές» ή «λάθος» απαντήσεις, αλλά όλες οι ιδέ-
ες των παιδιών είναι αποδεκτές.

Το τρικλίνιο ήταν το επίσημο δωμάτιο ενός πλού-
σιου σπιτιού. Ήταν ο χώρος των συμποσίων, το
σαλόνι ή η τραπεζαρία θα λέγαμε σήμερα. Ονο-
μάστηκε τρικλίνιο από τις τρεις κλίνες που είχε
στο αψιδωτό τμήμα του, όπου κάθονταν στα γεύ-
ματα οι επίσημοι επισκέπτες. Οι κλίνες αυτές ήταν
τοποθετημένες γύρω από ένα τραπέζι. Οι υπόλοι-
ποι επισκέπτες κάθονταν σε κλίνες και τραπέζια
που βρίσκονταν στον υπόλοιπο χώρο. Το τρικλίνιο
του μουσείου βρέθηκε σε ανασκαφή στην Άνω
Πόλη της Θεσσαλονίκης. Στους τοίχους έχει τοι-
χογραφίες, ενώ το πάτωμα είναι ψηφιδωτό με μι-
κρές ψηφίδες από μάρμαρο και πέτρα. Στο αψι-
δωτό τμήμα του δωματίου το δάπεδο είναι στρω-
μένο με μεγαλύτερα κομμάτια μαρμάρινων ψηφί-
δων. Εμείς σήμερα διακοσμούμε τα σπίτια μας με
πίνακες στους τοίχους, μάρμαρα, πλακάκια και
χαλιά στο πάτωμα. Το σπίτι θα είχε και άλλα δω-
μάτια, όπως λουτρό, κουζίνα, ανδρώνα, αποθη-
κευτικούς χώρους, υπνοδωμάτια κτλ.

Τα λυχνάρια ήταν συνήθως πήλινα (όπως αυτά
της έκθεσης), αλλά μπορούσαν να είναι και από
μέταλλο, κυρίως χαλκό. Χρησιμοποιούνταν κυ-
ρίως για το φωτισμό δημόσιων και ιδιωτικών χώ-
ρων (δρόμοι, σπίτια κ.ά.).  Λειτουργούσαν με λάδι
και φυτίλι, όπως τα σημερινά καντήλια. Συχνά εί-
ναι μαυρισμένα στην άκρη από τη φλόγα. 

Τα κλειδιά και οι κλειδαριές χρησίμευαν για να
κλειδώνουν τις πόρτες των σπιτιών, δημόσιων κτι-
ρίων, αποθηκών κτλ. Με τα πιο μικρά κλειδιά κλεί-
δωναν συρτάρια, ντουλάπια, κιβωτίδια (κοσμηματο-
θήκες) κ.ά. Κατασκευάζονταν από μέταλλο, χαλκό
ή σίδηρο. Τα κλειδιά της έκθεσης είναι από σίδηρο. 

Τα μαγειρικά σκεύη της εποχής ήταν το τσουκάλι
(κατσαρόλα) και το τηγάνι. Κατασκευάζονταν από
πηλό, ο οποίος συχνά μαυρίζει από τη φωτιά.  Συ-
νήθως έχουν καπάκι, παρόλο που δεν βρίσκεται
πάντοτε στις ανασκαφές. Τα σκεύη αυτά μπορεί

να ήταν και από σίδηρο. Καθώς είναι χρηστικά
σκεύη συνήθως δεν έχουν διακόσμηση. Ίδια αγ-
γεία χρησιμοποιούσαν και οι πλούσιοι και οι φτω-
χοί. Τα τσουκάλια της έκθεσης είναι σχετικά μικρά
κι επομένως θα μαγείρευαν σ’ αυτά για λίγα μόνο
άτομα (2-3). Εμείς και σήμερα ακόμη σε κάποιες
περιπτώσεις χρησιμοποιούμε πήλινα μαγειρικά
σκεύη (π.χ. πήλινη γάστρα).

Τα πινάκια, τα κύπελλα και οι οινοχόες (κανάτες)
είναι οικιακά σκεύη καθημερινής χρήσης. Σε μια
ανασκαφή σπιτιού μπορεί να βρεθούν σε χώρους
όπως το τρικλίνιο και η κουζίνα. Το πρώτο υλικό
που χρησιμοποιήθηκε για τα αγγεία είναι ο πηλός.
Αργότερα φτιάχτηκαν και αγγεία από γυαλί. Το
γυαλί ήταν πιο δύσκολο να το φτιάξουν και επο-
μένως ήταν είδος πολυτελείας. Τα σκεύη αυτά
μπορούσαν να είναι και από ξύλο ή από μέταλλο
(χαλκό και ασήμι τα πιο πολύτιμα).

Οι αμφορείς είναι αγγεία από πηλό που χρησιμο-
ποιούνταν για τη μεταφορά και την αποθήκευση
υγρών (λάδι και κρασί) ή στερεών, όπως σιτάρι,
κριθάρι κτλ. Τα αγγεία αυτά, καθώς είναι αποθη-
κευτικά ή αγγεία μεταφοράς (εμπορίου), συνήθως
δεν έχουν ιδιαίτερη διακόσμηση. Οι αμφορείς αυ-
τοί ονομάζονται οξυπύθμενοι, καθώς η βάση τους
είναι μυτερή (οξεία). Στο καράβι τοποθετούνταν
σε επάλληλες σειρές, έτσι ώστε οι βάσεις των αμ-
φορέων της επάνω σειράς να στερεώνονται ανά-
μεσα στους ώμους αυτών που βρίσκονται στην
κάτω σειρά (βλ. φωτ. σελ.11). Στις μέρες μας αμ-
φορείς βρίσκονται σε αποθηκευτικούς χώρους ή
στη θάλασσα, σε ναυάγια των εμπορικών πλοίων
που τα μετέφεραν. Εμείς σήμερα για τη μεταφορά
και την αποθήκευση προϊόντων χρησιμοποιούμε
μπουκάλια γυάλινα, πλαστικά, τενεκέδες, ξύλινα
βαρέλια κ.ά.

Τα ρούχα της εποχής τα ύφαιναν στον αργαλειό
οι γυναίκες ή στις πλούσιες οικογένειες οι δούλες,
σε κάποιο δωμάτιο του σπιτιού που χρησίμευε για
το σκοπό αυτό. Άντρες και οι γυναίκες φορούσαν
παρόμοια ρούχα. Τα υφαντικά βάρη είναι πήλινα
συνήθως βαρίδια, που με το βάρος τους κρατούν
τεντωμένες τις κλωστές του αργαλειού. Ο αργα-
λειός αντικαταστάθηκε στις μέρες μας από τις
κλωστοϋφαντουργικές μηχανές.
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Οι δραστηριότητες που μπορείτε να πραγματο-

ποιήσετε στην τάξη πριν και μετά την επίσκεψη

στο μουσείο είναι γλωσσικές, εικαστικές και κινη-

τικές - θεατρικές. Μπορείτε να επιλέξετε από τις

δραστηριότητες που παρουσιάζονται στη συνέ-

χεια αλλά και τα παιδιά μπορούν να προτείνουν τις

δικές τους. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των

παιδιών θα καθορίσουν το ρυθμό, τη διάρκεια και

την ευρύτητα των δραστηριοτήτων, καθώς και τις

προεκτάσεις που θα δοθούν. Το υλικό που θα

προέλθει από τις δραστηριότητες (κείμενα, συνε-

ντεύξεις, ζωγραφιές, σκίτσα, κατασκευές κτλ.)

προτείνεται να δημοσιευτεί στο επόμενο φύλλο

της εφημερίδας της τάξης ή του σχολείου, που

μπορεί να είναι αφιερωμένη στο μουσείο ή να στα-

λεί στο μουσείο. Επίσης, μια εβδομάδα αφιερωμέ-

νη στο μουσείο, που θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις

και εκθέσεις των κειμένων, των ζωγραφιών και των

κατασκευών των παιδιών στους διαδρόμους ή

στην αυλή του σχολείου, με τα ίδια τα παιδιά οι-

κοδεσπότες, να γράψουν τις προσκλήσεις και να

κατασκευάσουν την αφίσα των εκδηλώσεων, διευ-

ρύνει τον επικοινωνιακό χαρακτήρα των παιδικών

δημιουργημάτων, καθώς αυτά αποκτούν φυσι-

κούς αποδέκτες. 

Με τις γλωσσικές δραστηριότητες τα παιδιά

όχι μόνο προσεγγίζουν ποικίλες μορφές επικοινω-

νιακού λόγου (κείμενα, επιστολές, διαλόγους, δια-

φημίσεις, προσκλήσεις κ.ά.) αλλά παράγουν τα

ίδια γνήσιες μορφές γλωσσικής έκφρασης, καθώς

ασχολούνται με θέματα με τα οποία έχουν ταυτι-

στεί συναισθηματικά. 

Οι εικαστικές δραστηριότητες είναι ερεθίσμα-

τα της φαντασίας για τη δημιουργία εικόνων και

κατασκευών.

Τα θεατρικά δρώμενα είναι αυθόρμητα δημι-

ουργήματα των ίδιων των παιδιών. Τα παιδιά επι-

νοούν, αυτοσχεδιάζουν, αναπτύσσουν πρωτοβου-

λίες. Φτιάχνουν ένα μύθο, με λόγο ή παντομίμα,

γράφουν τα κείμενα, μοιράζουν ρόλους, κατα-

σκευάζουν πρόχειρα σκηνικά και κουστούμια.

Τις δραστηριότητες που ακολουθούν μπορείτε

να τις πραγματοποιήσετε πριν και μετά την επί-

σκεψη της τάξης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι-

σμού αλλά και σε κάθε μουσείο.

Πριν από την επίσκεψη...

Πριν από την επίσκεψη επικοινωνήστε με το μου-

σείο και επισκεφτείτε το. Συζητήστε με τους υπεύ-

θυνους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πε-

ριεργαστείτε τα εκθέματα και σχεδιάστε την επί-

σκεψη. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το πω-

λητήριο του μουσείου.

Γλωσσικές δραστηριότητες

• Προσπαθήστε να ορίσετε τη λέξη «μουσείο» μα-

ζί με τα παιδιά. Μοιράστε από το βιβλίο της

Άλκηστης (Άλκηστις, Μουσεία και Σχολεία, Δει-

νόσαυροι κι Αγγεία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα,

Αθήνα 1995, σελ. 18) το κείμενο με τίτλο «Τι εί-

ναι μουσείο;» ή σχετικούς ορισμούς από λεξικά

και συζητήστε τους με τα παιδιά. Στη συνέχεια

ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν και να ανα-

κοινώσουν τους δικούς τους ελεύθερους ορι-

σμούς που μπορούν να έχουν χιουμοριστικό χα-

ρακτήρα.

• Παίξτε με τα παιδιά γλωσσικά παιχνίδια με τις

λέξεις «μουσείο», «βυζαντινός», «πολιτισμός».

Προτάσεις για δραστηριότητες
πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο
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Ζητήστε από τα παιδιά να βρουν σύνθετες λέ-

ξεις ή λέξεις της ίδιας οικογένειας (Μούσες,

μουσική) και να γράψουν λίμερινκ (σουρεαλι-

στικά - παράλογα τετράστιχα) ή μικρά ποιήματα

που να συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις που θα

πουν τα παιδιά.

• Φτιάξτε το όνομα του μουσείου κόβοντας και

κολλώντας λέξεις ή γράμματα από τίτλους εφη-

μερίδων και περιοδικών και γράψτε προτάσεις

όπου θα παρουσιάζονται απίθανες χρήσεις του

μουσείου (όλες οι ιδέες είναι αποδεκτές).

• Για να κεντρίσετε το ενδιαφέρον των παιδιών

πριν από την επίσκεψη στο μουσείο, συζητήστε

μαζί τους το όνομα του μουσείου, οριοθετήστε

χρονολογικά την εποχή με την οποία θα ασχο-

ληθείτε, τοποθετήστε τα σπουδαιότερα ιστορι-

κά γεγονότα σε μια ιστορική γραμμή (χρονο-

γραμμή), μιλήστε για την κοινωνία της εποχής

(βλ. βιβλίο του δασκάλου), διαβάστε κείμενα

σχετικά με την εποχή και συζητήστε με τα παι-

διά τις πρώτες εντυπώσεις τους. Με τον τρόπο

αυτό τα παιδιά προσανατολίζονται στο θέμα,

προβληματίζονται, κάνουν υποθέσεις, δημιουρ-

γούν ερωτήματα κι έτσι το ενδιαφέρον και η

προσμονή τους για την επίσκεψη μεγαλώνουν.

Η επίσκεψη στο μουσείο, πριν ακόμη πραγμα-

τοποιηθεί, γίνεται ένα σπουδαίο γεγονός.

• Μέσα από φωτογραφίες, βιβλία ή διαφάνειες

παρουσιάστε τα μνημεία της εποχής που σώ-

ζονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης (βλ. βιβλίο

του δασκάλου για τα παλαιοχριστιανικά μνη-

μεία της Θεσσαλονίκης) και οργανώστε σχετι-

κές επισκέψεις. Ενδεικτικά προτείνονται τέσσε-

ρις επισκέψεις: στο γαλεριανό συγκρότημα,

στην αρχαία Αγορά, στους παλαιοχριστιανι-

κούς ναούς και περιήγηση στα τείχη της Θεσ-

σαλονίκης.

• Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες και ζητήστε

τους να γράψουν μια επιστολή στους υπεύθυ-

νους του μουσείου, στην οποία θα αναφέρεται

η επιθυμία τους να επισκεφτούν το μουσείο, ο

χρόνος, η διάρκεια και ο σκοπός της επίσκε-

ψης. Εναλλακτικά τα παιδιά μπορούν να επικοι-

νωνήσουν τηλεφωνικώς με το μουσείο ή να φα-

νταστούν και να γράψουν ένα σχετικό τηλεφω-

νικό διάλογο. Κάθε ομάδα διαβάζει στην τάξη

την επιστολή που έγραψε. Έπειτα από συζήτη-

ση επιλέξτε ένα κείμενο και γράψτε το στον πί-

νακα για να γίνει διόρθωση και επεξεργασία

(ορθογραφία, σύνταξη, λειτουργικότητα). Με

ερέθισμα την ερώτηση: «Πώς αλλιώς θα μπο-

ρούσε να γραφτεί;» ανασκευάστε το κείμενο,

όπου είναι απαραίτητο, και ξαναγράψτε το στην

τελική μορφή. Μία ομάδα αναλαμβάνει να κα-

θαρογράψει την επιστολή και να την ταχυδρο-

μήσει.

• Αφιερώστε ένα σχολικό δίωρο στην καλλιέργεια

κατάλληλης συμπεριφοράς των παιδιών για την

επίσκεψη στο μουσείο. Μοιράστε στις ομάδες

το κείμενο των Ρενέ Γκοσινί και Ζαν Ζακ Σανπέ,

«Το μουσείο της ζωγραφικής» (Ρενέ Γκοσινί,

Ζαν Ζακ Σανπέ, Ο μικρός Νικόλας διασκεδάζει,

εκδ. Τεκμήριο, Αθήνα 1978, σελ. 71-79). Το κεί-

μενο περιγράφει με ξεκαρδιστικό τρόπο την

αποτυχημένη επίσκεψη μιας σχολικής τάξης

στην πινακοθήκη και αποτελεί αφορμή για συ-

ζήτηση με στόχο την ευαισθητοποίηση των παι-

διών και την αποκωδικοποίηση κανόνων συμπε-

ριφοράς. Ζητήστε από τα παιδιά να διαβάσουν

το κείμενο και στη συνέχεια να εκφράσουν τις

πρώτες αυθόρμητες αντιδράσεις τους, σχολιά-

ζοντας το περιεχόμενό του και συνδέοντάς το

με τις δικές τους εμπειρίες. Με ερέθισμα ερω-

τήσεις όπως: «τι θα κάνουμε για να προλάβου-

με τις καταστροφές;» ή «τι θα κάνουμε για να

μην ενοχλήσουμε τους άλλους επισκέπτες;» και

τη βοήθεια του κειμένου, ζητήστε από τις ομά-

δες να γράψουν επιγραμματικά έναν κατάλογο

οδηγιών: «τι μπορούμε να κάνουμε στο μου-

σείο», αλλά και «τι δεν μπορούμε να κάνουμε»

(θετικές και αρνητικές προτάσεις). Τα παιδιά,

αφού διαβάσουν τα κείμενά τους, τα συζητούν

και στη συνέχεια τα τοιχοκολλούν στον πίνακα

ανακοινώσεων.

• Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες, μοιράστε τους

τοπογραφικούς χάρτες της Θεσσαλονίκης και



ζητήστε τους να σημειώσουν το σχολείο και το

μουσείο, να εντοπίσουν τη συντομότερη δια-

δρομή (πεζή ή με αυτοκίνητο) και να τη σχεδιά-

σουν επάνω στο χάρτη με κόκκινο (ή άλλο) χρώ-

μα. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα ανακοινώνει

στην τάξη τη διαδρομή που βρήκε (ενδεικτικά

προτείνονται οι τοπογραφικοί χάρτες της Θεσ-

σαλονίκης των εκδόσεων Ιανός).

Εικαστικές δραστηριότητες

• Παροτρύνετε τα παιδιά να οργανώσουν μια έκ-

θεση ζωγραφικής με δικά τους έργα, με οποιο-

δήποτε θέμα επιλέξουν τα ίδια, μετατρέποντας

έτσι την τάξη τους σ’ ένα μικρό μουσείο, και στη

συνέχεια να προσκαλέσουν τα παιδιά μιας άλ-

λης τάξης να τη δουν. Η συμπεριφορά των παι-

διών που θα επισκεφτούν την έκθεση και τα

προβλήματα που τυχόν θα δημιουργηθούν είναι

θέματα για συζήτηση, μπορούν να χρησιμεύ-

σουν στην καλλιέργεια κατάλληλης συμπεριφο-

ράς και να αποτελέσουν ερεθίσματα για το γρά-

ψιμο σχετικών κειμένων.

Κινητικές - θεατρικές δραστηριότητες

• Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν, να οργανώ-

σουν και να παρουσιάσουν μικρά αυτοσχέδια

θεατρικά δρώμενα με θέματα: «Δυο αντικείμενα

του μουσείου συζητούν τις περιπέτειές τους»,

«Ο φύλακας του μουσείου», κ.ά.

• Παίξτε αυθόρμητα τηλεφωνικά θεατρικά παιχνί-

δια. Τα παιδιά χωρισμένα σε ζευγάρια τηλεφω-

νούν το ένα στο άλλο, υποδυόμενα κάποιους

ρόλους:

― Μια κυρία τηλεφωνεί στο μουσείο γιατί θέλει

να χαρίσει το καπέλο της!

― Ο Υπουργός Πολιτισμού είναι θυμωμένος και

τηλεφωνεί ο ίδιος στο μουσείο!

―Ένας επιστήμονας που εργάζεται στο μου-

σείο τηλεφωνεί σε άλλον επιστήμονα!

―Ο φύλακας του μουσείου έντρομος διαπιστώ-

νει κλοπή αντικειμένων και τηλεφωνεί στη...

μαμά του!

Μετά την επίσκεψη...

Με την έξοδο των παιδιών από το μουσείο, η πόρ-

τα δεν κλείνει πίσω τους. Συνεχίστε τις δραστη-

ριότητες και στο σχολείο. 

Γλωσσικές δραστηριότητες 

• Η επικοινωνία του σχολείου με το μουσείο μπο-

ρεί να συνεχιστεί με μια ευχαριστήρια επιστολή

ή με αποστολή υλικού από τα παιδιά.

• Φέρτε εσείς και ζητήστε και από τα παιδιά να

φέρουν βιβλία που αναφέρονται στη ρωμαϊκή

και στη βυζαντινή ιστορία (βιβλία γνώσεων και

ιστορικά μυθιστορήματα). Τοποθετήστε τα σε

ξεχωριστό χώρο και δημιουργήστε με τον τρό-

πο αυτό τη βιβλιοθήκη της ιστορίας. Επίσης επι-

σκεφτείτε όλοι μαζί την κοντινή δανειστική παι-

δική βιβλιοθήκη και ενθαρρύνετε τα παιδιά να

δανειστούν σχετικά βιβλία (βλ. «προτεινόμενα

βιβλία» στο βιβλίο του μαθητή).

• Καθιερώστε την «ώρα της ιστορίας». Μια φορά

την εβδομάδα, στο τελευταίο διδακτικό τέταρ-

το, ένα παιδί της τάξης διαβάζει ένα απόσπα-

σμα από το ιστορικό βιβλίο που έχει επιλέξει το

ίδιο και νομίζει ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον για

τους συμμαθητές του. Ακολουθεί σχετική συζή-

τηση.

• Ζητήστε από τα παιδιά να βρουν και να κατα-

γράψουν τις πιο παράξενες χρήσεις που φα-

ντάζονται για τα αντικείμενα που είδαν στο μου-

σείο.

• Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες και ζητήστε τους

να γράψουν γρίφους - αινίγματα για τα εκθέμα-

τα του μουσείου. Οι υπόλοιπες ομάδες προ-

σπαθούν να μαντέψουν τις απαντήσεις.

• Τα παιδιά, έπειτα από «παραγγελία» των υπευ-

θύνων του μουσείου, μπορούν να δημιουργή-

σουν έναν κατάλογο με σχέδια και κείμενα που

θα προκύψουν από την επίσκεψή τους στο μου-

σείο, όπως επίσης και την αφίσα του μουσείου.

Στη συνέχεια μπορούν να γράψουν και σχετικές

διαφημίσεις.

18 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Κινητικές - θεατρικές δραστηριότητες

• Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν κείμενα -

ασκήσεις αποκλίνουσας σκέψης (ασκήσεις φα-

ντασίας) και στη συνέχεια να τις θεατρικοποιή-

σουν:

― Τα βράδια, όταν το μουσείο κλείνει, τα αντι-

κείμενα ζωντανεύουν και περιπλανιούνται

στην πόλη. Πού πάνε, ποιους συναντούν, τι

παθαίνουν;

― Ένα ζώο (ποντικός, γάτα) μπήκε στο μου-

σείο...

― Τα αντικείμενα ζωντάνεψαν, απέκτησαν φτε-

ρά και ανέβηκαν στη στέγη...

― Τα φασαρτζίδικα παιδιά ενοχλούν τους επι-

σκέπτες του μουσείου...

― Δυο γειτονικά αντικείμενα (π.χ. λυχνάρια)

συζητούν...

• Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες και ζητήστε τους

να σχηματίσουν με τα σώματά τους ή να πα-

ρουσιάσουν με παντομίμα αμφορείς ή άλλα

αντικείμενα του μουσείου. Η υπόλοιπη τάξη

προσπαθεί να μαντέψει ποια αντικείμενα πα-

ρουσιάζονται. 

Εικαστικές δραστηριότητες

• Ζητήστε από τα παιδιά να εικονογραφήσουν με

ζωγραφιές ή κόμικς τις περιπέτειες των εκθε-

μάτων του μουσείου που «ζωντάνεψαν». Στην

περίπτωση των κόμικς είναι απαραίτητη η συζή-

τηση για τις συμβάσεις των κόμικς και τις τεχνι-

κές της αφήγησης: τα «καρέ», η χρήση της λε-

ζάντας, οι ήρωες, η μετατροπή της ιστορίας σε

διάλογο κ.ά.

• Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες. Τα παιδιά της

μιας ομάδας σκιτσάρουν στον πίνακα με κιμω-

λία ή σε χαρτί του μέτρου με μαρκαδόρο, γρή-

γορες και αυθόρμητες λεπτομέρειες από ένα

αντικείμενο. Τα παιδιά των άλλων ομάδων προ-

σπαθούν να μαντέψουν για ποιο αντικείμενο

πρόκειται.

• Ζητήστε από τα παιδιά να επιλέξουν και να ζω-

γραφίσουν ένα αντικείμενο κοινό για όλα τα

παιδιά. Κάθε παιδί το ζωγραφίζει ή το κατα-

σκευάζει με κολάζ με το δικό του ξεχωριστό

τρόπο (διαφορετικά χρώματα, τεχνικές, υλικά

κολάζ κτλ.).

• Ζητήστε από τα παιδιά να σχεδιάσουν μία γυά-

λινη οινοχόη έτσι ώστε να φαίνεται το υλικό της.

• Ζητήστε από τα παιδιά να σχεδιάσουν ένα αγ-

γείο, να κόψουν από μια φωτογραφία τους το

πρόσωπό τους και να το κολλήσουν στο λαιμό

του αγγείου. Στη συνέχεια να ζωγραφίσουν την

εικόνα τους επάνω στο αγγείο.

• Ζητήστε από τα παιδιά να ζωντανέψουν τα αγ-

γεία ζωγραφίζοντάς τα με ανθρώπινα χαρακτη-

ριστικά.
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• Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλο-
νίκης, έκδ. Ρέκος, Θεσσαλονίκη 1997.

• Ε. Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου – Α. Τούρτα, Περίπατοι
στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1997.

• Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη,
Θεσσαλονίκη 1992.

• Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 1/1994 - 7/2000, Πε-
ριοδικό του Μουσείου,.

• Χρ. Μότσιας, Τι έτρωγαν οι Βυζαντινοί, εκδ. Κάκτος,
Αθήνα 1998.

• Υπουργείο Πολιτισμού - Διεύθυνση Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων, Ταξίδια στις βυζαντινές
θάλασσες, Αθήνα 1997.

• C. Mango, Bυζάντιο, Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώ-
μης, Αθήνα 1990.

CD-Rom
Σοφία, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, 1997.
Portraits of Byzantium, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη,

1997.
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