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Ρωμαϊκή εποχή: Pax Romana, πολιτική, οικονομική και πολιτισμική ενότητα σε μια 

πολυεθνοτική αυτοκρατορία. 

Κατερίνα Προκοπίου 

 

Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 

● Βαθμίδα- Τάξη: Γυμνάσιο – Α’ τάξη 

●  Συνάφεια με το ισχύον ΑΠΣ : 

Ο θεματικός φάκελος για την Ρωμαϊκή εποχή έχει συνάφεια με το ισχύον ΑΠΣ της Α΄ 

Γυμνασίου με τον Άξονα γνωστικού περιεχομένου «Οι ελληνιστικοί και ρωµαϊκοί χρόνοι» και 

με τους γενικούς στόχους που θέτει, να κατανοήσουν την προσφορά των Ρωμαίων στην 

ανάπτυξη του πολιτισμού, να αποδέχονται την ανάγκη της διεθνούς συνεργασίας, να 

αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην πολυπολιτισµικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη 

των λαών, καθώς και με τις Ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης: 

χώρος-χρόνος, αιτιότητα, πολιτική οργάνωση, πολυπολιτισµική κοινωνία, οµοιότητα-

διαφορά, άτοµο - σύνολο, µεταβολή,  πολιτισµός. 

 

● Ερευνητικό Ερώτημα: 

Πώς επιτεύχθηκε κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Ειρήνης η πολιτική, οικονομική και 

πολιτισμική ενότητα στην πολυεθνοτική  ρωμαϊκή αυτοκρατορία; 



● Επιμέρους ερωτήματα: 

1.  Ποιος ήταν ο ρόλος του Οκταβιανού στη διαμόρφωση της Ρωμαϊκής Ειρήνης (Pax 

Romana)ή ποια πολιτική ακολούθησε ο Οκταβιανός, για να πετύχει την ενότητα του 

ρωμαϊκού κόσμου; 

2.  Με ποιους τρόπους αποτυπώνεται στον βωμό της Ειρήνης Σεβαστής (Ara Pacis) στη 

Ρώμη η άποψη των Ρωμαίων ότι η Ειρήνη αποτελεί το ύψιστο αγαθό και είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη ευημερίας σε ολόκληρη την αυτοκρατορία; 

3.  Ποιες ήταν οι ευεργετικές συνέπειες της ρωμαϊκής ειρήνης στην οικονομική ανάπτυξη 

και στην ενότητα του τρόπου ζωής και σκέψης του ρωμαϊκού κόσμου; 

4.  Πώς η Θεσσαλονίκη εντάχθηκε στο ρωμαϊκό κράτος και εξελίχθηκε σε σημαντικό 

κέντρο χωρίς να απωλέσει την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό της; 

  

●  Σκοποί: 

o   Προώθηση της ερευνητικής, ανακαλυπτικής, ενεργητικής και βιωματικής μάθησης. 

o   Ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και συνείδησης. 

o   Καλλιέργεια ιστορικών δεξιοτήτων. 

o   Κατανόηση παρελθόντος και εννοιών που συνδέονται με αυτό. 

o   Κατανόηση των ιστορικών εννοιών της συνέχειας, της μετάβασης και της αλλαγής 

με στόχο την κατανόηση της πολυπλοκότητας της ιστορίας και της λειτουργίας των 

ανθρώπινων κοινωνιών μέσα στο χρόνο. 

o   Καλλιέργεια ιστορικής ενσυναίσθησης. 

o   Συνειδητοποίηση του διεπιστημονικού χαρακτήρα της ιστορικής γνώσης. 

o   Ένταξη των υλικών καταλοίπων και των μουσειακών εκθεμάτων στο χρονικό – 

τοπικό – κοινωνικό πλαίσιό τους. 

o   Συσχέτιση μνημείων – κτιρίων με την τοποθεσία τους με σκοπό την κατανόηση της 

κοινωνικής σημασίας τους ως αναπαράστασης σχέσεων εξουσίας. 

o   Ενοποίηση σχολικής και εξωσχολικής μάθησης. 

  

 



● Στόχοι: 

o   Να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους έγινε η αλλαγή πολιτεύματος από 

τον Οκταβιανό. 

o   Να κατανοήσουν τον ρόλο του Οκταβιανού στη διαμόρφωση της  Pax Romana. 

o   Να κατανοήσουν τις ευεργετικές συνέπειες της ρωμαϊκής ειρήνης (δρόμοι, 

υδραγωγεία, λουτρά, ανάπτυξη εμπορίου, κοινού πολιτισμού). 

o   Να κατανοήσουν την ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ρωμαϊκό κράτος και την εξέλιξή 

της σε σημαντικό κέντρο χωρίς να απωλέσει την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό της 

o   Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ορισμένες ελληνικές πόλεις 

αναπτύχθηκαν πολιτιστικά κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. 

o   Να συνδέσουν τα ρωμαϊκά μνημεία της πόλης τους με το πολιτικό και ιστορικό τους 

πλαίσιο. 

  

● Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως: 

o   Παρατήρηση 

o   Περιγραφή 

o   Ανάλυση 

o   Ερμηνεία 

o   Σύγκριση 

o   Διατύπωση υποθέσεων και ερωτημάτων 

o   Ιστορική φαντασία 

o   Επινοητικότητα 

o   Επίλυση προβλημάτων 

o   Χρήση χαρτών και σχεδιαγραμμάτων 

o   Φωτογράφηση – βιντεοσκόπηση - χρήση ΤΠΕ 

o   Γραφή – σύνθεση κειμένου 

o   Οπτικού γραμματισμού και της κατανόησης των ιστορικών γεγονότων και των 

αφηρημένων εννοιών  με τη διαδικασία της μετάβασης από την εικονική στη συμβολική 

και τη διανοητική αναπαράσταση. 

• Μεθοδολογία 

Ακολουθείται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που σχετίζεται με τον κοινωνικό 

κονστρουκτιβισμό και προσφέρεται για την επεξεργασία προβλημάτων, την καλλιέργεια 

κριτικής σκέψης και ενθαρρύνει την ενεργητική και ερευνητική, βιωματική οικοδόμηση της 

γνώσης. Επίσης ακολουθείται το μοντέλο της δημιουργικής μάθησης, σύμφωνα με το οποίο 

οι μαθητές αναζητούν με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού υλικό και μέσα με σκοπό να 

ερμηνεύσουν πληροφορίες και να τις αναπαραστήσουν συνθέτοντας νέες μορφές, όπως για 

παράδειγμα ένα μικρό ντοκιμαντέρ. 

 Το θέμα προσεγγίζεται διδακτικά πάνω σε τρεις θεματικούς άξονες: 



1.  Η Ρωμαϊκή Ειρήνη και η πολιτική του Οκταβιανού. 

2.  Οι ευεργετικές συνέπειες της Ρωμαϊκής Ειρήνης στην ενότητα της οικονομίας, του 

τρόπου ζωής και του πολιτισμού. 

3.  Η Θεσσαλονίκη την εποχή της Ρωμαϊκής Ειρήνης - επίσκεψη στον αρχαιολογικό 

χώρο και στο μουσείο της ρωμαϊκής αγοράς Θεσσαλονίκης. 

 Η διδασκαλία οργανώνεται σε : 

1.  Εισαγωγή 

2.  1ο Φύλλο εργασίας: Ρωμαϊκή ειρήνη 

3.  2ο Φύλλο εργασίας: Συνέπειες Ρωμαϊκής ειρήνης 

4.  3ο Φύλλο εργασίας: Θεσσαλονίκη Αυτοκρατορικών χρόνων 

5.  4ο Φύλλο εργασίας: Ένας Γαλάτης έμπορος στη ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη 

6.  5ο Φύλλο εργασίας: Πριν την επίσκεψη στο Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της 

ρωμαϊκής αγοράς Θεσσαλονίκης. 

7.  6ο Φύλλο εργασίας: Κατά την επίσκεψη στο Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της 

ρωμαϊκής αγοράς Θεσσαλονίκης. 

8.  7ο Φύλλο εργασίας: Μετά την επίσκεψη στο Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της 

ρωμαϊκής αγοράς Θεσσαλονίκης. 

9.  8ο Φύλλο εργασίας: Ολομέλεια τάξης 

10.  9ο Φφύλλο εργασίας: Αναστοχασμός 

11.  Βιβλιογραφία 

12.  1ο Φυλλάδιο: Ρωμαϊκοί δρόμοι 

13.  2ο Φυλλάδιο: Ρωμαϊκό εμπόριο 

14.  3ο Φυλλάδιο: Αγορά – πόλη 

15.  4ο Φυλλάδιο: ρωμαϊκό σπίτι 

16.  5ο Φυλλάδιο: Ρωμαϊκά λουτρά 

17.  6ο Φυλλάδιο: Ρωμαϊκά θεάματα 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα επιλογής και αξιοποίησης μέρους ή όλου του υλικού 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους, τη σύνθεση της τάξης τους και τις 

συνθήκες του σχολείου. Το κάθε φύλλο εργασίας μοιράζεται σε ομάδες των τεσσάρων 

ατόμων και δουλεύεται ομαδοσυνεργατικά. 

• Προαπαιτούμενα για την υλοποίηση στο σχολείο: εξοπλισμός της σχολικής 

αίθουσας με Η/Υ, προβολικό μηχάνημα και σύνδεση με το διαδίκτυο. 

• Προαπαιτούμενα για την υλοποίηση στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο: 

σημειωματάριο, μολύβι, κινητό για φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις. 

 

 

 



 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΥ 

Κατερίνα Προκοπίου 

Ερευνητικό ερώτημα: Πώς επιτεύχθηκε κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Ειρήνης η πολιτική, 

οικονομική και πολιτισμική ενότητα της πολυεθνοτικής  ρωμαϊκής αυτοκρατορίας; 

 

Επιμέρους ερωτήματα: 

1.     Ποια πολιτική ακολούθησε ο Οκταβιανός, για να πετύχει την ενότητα του ρωμαϊκού 

κόσμου; 

Ερώτημα 1α.  Ποια προβλήματα αντιμετώπισαν οι Ρωμαίοι μετά τις μεγάλες κατακτήσεις; 

➢  (α) Δημιουργώ μία πολύ σύντομη παρουσίαση για την εξέλιξη της ρωμαϊκής ιστορίας μέχρι 

την εποχή της ρωμαϊκής ειρήνης (27 πΧ – 180μΧ) μελετώντας: (α) την εξάπλωση και τις 

κατακτήσεις της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,  The History of the Romans: Every Year  

https://www.youtube.com/watch?v=w5zYpWcz1-E  (β) την παρακάτω χρονογραμμή: 

  

➢ (β) Μαθαίνω για την Ρωμαϊκή Ειρήνη https://el.wikipedia.org/wiki/Pax_Romana 

o   Γιατί η Ρωμαϊκή Ειρήνη λέγεται και Ειρήνη του Αυγούστου; 

o   Ποια χρονική περίοδο καλύπτει η Ρωμαϊκή ειρήνη; Την εντοπίζω στην παραπάνω 

χρονογραμμή. 

https://www.youtube.com/watch?v=w5zYpWcz1-E
https://el.wikipedia.org/wiki/Pax_Romana
https://el.wikipedia.org/wiki/Pax_Romana


➢ (γ) Μελετώ τον χάρτη 4, The provinces of Rome in 117 (οι ρωμαϊκές επαρχίες το 117 μΧ) 

στη διεύθυνση https://www.vox.com/world/2018/6/19/17469176/roman-empire-maps-

history-explained και καταγράφω το πλήθος των ρωμαϊκών επαρχιών καθώς και τις 

διαφορετικές εθνότητες που συμπεριλαμβάνει η ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ποια προβλήματα 

καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Ρωμαίοι στη διοίκηση της αχανούς αυτοκρατορίας τους; 

Ερώτημα 1β: Ποιες αλλαγές έκανε στο πολίτευμα ο Οκταβιανός μετά τη νίκη του στο Άκτιο 

και για ποιους λόγους; 

➢  Μελετώ το κείμενο «Απ᾽ έξω δημοκρατία και από μέσα Αύγουστος» στη διεύθυνση 

https://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/rome/page_021.html?prev=true 

  

Σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο και το κόμικ ποιοι λόγοι οδηγούν τον Οκταβιανό το 29 πΧ, 

γυρίζοντας θριαμβευτής στη Ρώμη από τη νίκη του στο Άκτιο, να αποδυναμώσει το πατροπαράδοτο 

δημοκρατικό πολίτευμα και να εγκαινιάσει την περίοδο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας; 

  

Ερώτημα 1γ : Ποια η πολιτική των Ρωμαίων απέναντι στις επαρχίες και στους κατακτημένους 

λαούς και ποιοι λόγοι οδήγησαν στην υιοθέτηση αυτής της πολιτικής; 

➢ (α) Μελετώ το παρακάτω απόσπασμα από το «Βίοι Παράλληλοι» του Πλούταρχου και 

συζητώ την πολιτική των Ρωμαίων απέναντι στους κατακτημένους λαούς, καθώς και τους 

λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση αυτής της πολιτικής. 

https://www.vox.com/world/2018/6/19/17469176/roman-empire-maps-history-explained
https://www.vox.com/world/2018/6/19/17469176/roman-empire-maps-history-explained
https://www.vox.com/world/2018/6/19/17469176/roman-empire-maps-history-explained
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/rome/page_021.html?prev=true
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/rome/page_021.html?prev=true
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/rome/page_021.html?prev=true
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/rome/page_021.html?prev=true


ΡΩΜΑΙΟΙ ΟΙ "ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Τότε λοιπόν γίνονταν οι γιορτές των Ισθμίων. Πλήθος θεατές κάθονταν στο στάδιο παρακολουθώντας τα αθλητικά 

αγωνίσματα… Σε μια στιγμή ήχησε η σάλπιγγα, επιβάλλοντας στα πλήθη τη σιγή˙ στη μέση του στίβου προχώρησε ο 

κήρυκας και διακήρυξε ότι η σύγκλητος των Ρωμαίων και ο στρατηγός-ύπατος Τίτος Κοΐντιος, αφού επολέμησαν το βασιλιά 

Φίλιππο (Ε’) και τους Μακεδόνες, αφήνουν αφρούρητους και ελεύθερους και αφορολόγητους, με το δικαίωμα να 

ακολουθούν τους πάτριους νόμους τους, τους Κορίνθιους, Λοκρούς, Φωκείς, Ευβοείς, Αχαιούς, Φθιώτες, Μάγνητες, 

Θεσσαλούς και Περραιβούς. Στην αρχή δεν ακούστηκε το κήρυγμα πολύ καθαρά κι ήταν πολλοί που δεν τ’ άκουσαν 

καθόλου˙ δημιουργήθηκε λοιπόν στο στάδιο μια κίνηση του πλήθους, γεμάτη ανησυχία και θόρυβο˙ απορούσαν, ρωτούσαν 

τι ειπώθηκε και ζητούσαν ν’ απαγγελθεί πάλι το κήρυγμα. Όταν λοιπόν έγινε ξανά ησυχία και ο κήρυκας υψώνοντας τη 

φωνή σε ζωηρότερο τόνο έκανε ώστε να ακουστεί απ’ όλους το κήρυγμα, μια χαρούμενη κραυγή, απίστευτα δυνατή, 

απλώθηκε ως τη θάλασσα, ενώ το θέατρο είχε σηκωθεί όρθιο και κανείς δεν έδινε προσοχή στους αγωνιζόμενους αθλητές. 

Όλοι αναπηδούσαν κι έτρεχαν να χαιρετήσουν και να προσφωνήσουν το σωτήρα και υπερασπιστή της Ελλάδας… 

                                                          Πλούταρχος, Τίτος Φλαμινίνος, 10 (Μετ. Α. Λαζάρου) 

➢  (β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 από το 30 πΧ μέχρι το τέλος του 2ου μΧ αιώνα σημειώνεται ενίσχυση των επαρχιών, που προοδεύουν 

και κάποιες ξεπερνούν ακόμη και τη Ρώμη και την Ιταλία, αναγορεύοντας δικούς τους αυτοκράτορες. 

Σε αυτό βοήθησε η διάδοση της λατινικής γλώσσας και η χορήγηση της ιδιότητας του Ρωμαίου 

πολίτη στους κατοίκους όλων των επαρχιών. 

 

Να γράψετε ένα κείμενο – σχόλιο για την παρακάτω γελοιογραφία. Θα σας βοηθήσουν οι ερωτήσεις: 

(α) Ποια πρόσωπα παρουσιάζονται στη γελοιογραφία; 

(β) Τι συμβολίζουν; 

(γ) Σχολιάζουμε τα λεκτικά στοιχεία της γελοιογραφίας: πώς τα χρησιμοποιεί ο σκιτσογράφος για να 

προσδιορίσει τα πρόσωπα; 

(δ) Ποια θέματα θίγει η γελοιογραφία; 

  



Ερώτημα 1δ: Ποιος ήταν ο ρόλος του Οκταβιανού στη διαμόρφωση της Ρωμαϊκής Ειρήνης 

(Pax Romana) και στην ενότητα του ρωμαϊκού κόσμου; 

➢ Αφού μελετήσετε τις παρακάτω πηγές να γράψετε ένα κείμενο, για να παρουσιάσετε τη 

συμβολή του Οκταβιανού στη διαμόρφωση της Ρωμαϊκής Ειρήνης. 

(α) Να διαβάστε το κείμενο «Ρωμαϊκή Περίοδος, Ιδεολογία, Τα οικοδομικά προγράμματα ως φορείς 

της αυτοκρατορικής ιδεολογίας» στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού 

http://www.ime.gr/chronos/07/gr/politics/index64.html 

(β) Διαβάστε το κείμενο «Αύγουστος» στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στη 

διεύθυνση  http://www.ime.gr/chronos/07/gr/politics/index30.html 

 (γ) να διαβάσετε το απόσπασμα από το Monumentum Ancyranum, VII, C.12: 

«Όταν ξαναγύρισα από την Ισπανία και Γαλατία, αφού τα πάντα στις επαρχίες αυτές πήγαν κατ’ ευχήν, 

επί υπάτων Τιβερίου Νέρωνα και Ποπλίου Κοϊντιλίου με ψήφισμά της η σύγκλητος απεφάσισε να 

αφιερωθεί βωμός Ειρήνης Σεβαστής για την επάνοδό μου στο πεδίο του Άρεως και σε αυτόν διέταξε 

και τους άρχοντες και τους ιερείς  και τις ιέρειες  να εκτελούν ετήσιες θυσίες. Οι Ενυάλια πύλη, που οι 

πατέρες μας θέλησαν να μείνει κλειστή όσο επικρατεί ειρήνη σε ολόκληρη τη χώρα των Ρωμαίων και 

τη θάλασσα, πριν από μένα, από τότε που χτίστηκε η πόλη, σε όλον τον καιρό αυτό πιστεύεται πως 

κλείστηκε μόνο δυο φορές, όσο όμως κυβερνούσα εγώ, η σύγκλητος αποφάσισε να κλειστεί τρεις 

φορές…» 

                     Monumentum Ancyranum, Res Gestae Divi Augusti, VII, C.12, 

  

o  Ποιες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις ευημερίας σύμφωνα με τους Ρωμαίους αυτοκράτορες 

μετά το τέλος των εμφυλίων πολέμων; 

o  Ποια η ιδεολογία του Αυγούστου για την επικράτηση της ειρήνης στην αυτοκρατορία  μετά 

τη λήξη των εμφύλιων πολέμων και με ποιον τρόπο την εξέφρασε; 

o  Τι περιλάμβαναν τα οικοδομικά προγράμματα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων την περίοδο της 

Ρωμαϊκής ειρήνης και ποια ιδεολογία εξέφραζαν; 

  

Ερώτημα 1ε:   Με ποιον τρόπο ο  Βωμός της Ειρήνης (Ara Pacis Augustae ) στη Ρώμη 

αποτυπώνει την πολιτική ιδεολογία του Οκταβιανού για την Ειρήνη; 

  

(α) Να διαβάσετε για τον βωμό της θεάς Ειρήνης (Ara Pacis Augustae) στη διεύθυνση 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7

%CF%82_%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82 

http://www.ime.gr/chronos/07/gr/politics/index64.html
http://www.ime.gr/chronos/07/gr/politics/index64.html
http://www.ime.gr/chronos/07/gr/politics/index64.html
http://www.ime.gr/chronos/07/gr/politics/index30.html
http://www.ime.gr/chronos/07/gr/politics/index30.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82


  

o   Πότε χτίστηκε και για ποιο σκοπό ο Βωμός της Ειρήνης; 

o   Ποια ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία ενός τέτοιου μνημείου; 

o   Τι συμβόλιζε; 

o   Πώς συνδέεται ο Βωμός της ειρήνης με την πολιτική του Αυγούστου; 

o   Αν ζούσατε εκείνη την εποχή θα προσφέρατε θυσία στον βωμό της Ειρήνης και για ποιους 

λόγους; 

o   Σήμερα συντρέχουν λόγοι να χτίσουμε έναν τέτοιο βωμό; 

 

(β) Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του μουσείου Museo dell' Ara Pacis. http://www.arapacis.it/ . Να 

περιηγηθείτε εικονικά τον βωμό της Ειρήνης Σεβαστής (Ara Pacis) στη Ρώμη στην διεύθυνση 

https://tourvirtuale.arapacis.it/. Να παρατηρήστε το ανάγλυφο της Ειρήνης (αριστερά της ανατολικής 

εισόδου): 

 

o   Ποια είναι η κεντρική μορφή; 

http://www.arapacis.it/
http://www.arapacis.it/
https://tourvirtuale.arapacis.it/
https://tourvirtuale.arapacis.it/
https://tourvirtuale.arapacis.it/


o   Τι κρατά στην αγκαλιά της και τι συμβολίζουν; 

o   Τι συμβολίζει το βόδι και το πρόβατο που έχει στα πόδια της η Ειρήνη; 

o   Τι συμβολίζουν οι μορφές στα αριστερά και στα δεξιά της; 

  

➢ Να δημιουργήσετε μία παρουσίαση στην οποία να σχολιάζετε τον συμβολισμό τόσο της 

ανάγλυφης διακόσμησης όσο και του βωμού της θεάς Ειρήνης σε σχέση με την ιδεολογία και 

την πολιτική του Αυγούστου. 

Ερώτημα 1ζ: Για ποιους λόγους ο Οκταβιανός – Αύγουστος εισηγήθηκε την αυτοκρατορική 

θρησκεία; Ποιοι θεοί λατρεύονταν; 

Αφού μελετήσετε τις παρακάτω οπτικές και κειμενικές ιστορικές πηγές, να γράψετε ένα κείμενο, για 

να εξηγήσετε (α) την παρουσία της θεάς Ρώμης τόσο στον διάκοσμο του βωμού της Ειρήνης, όσο 

και στον δακτυλιόλιθο του Αυγούστου, (β) την πολιτική του Αυγούστου απέναντι στις κατακτημένες 

επαρχίες της. 

(i) η Ανατολική πλευρά του Βωμού της Ειρήνης στα δεξιά της εισόδου φέρει σπαράγματα από την 

ανάγλυφη αναπαράσταση της θεάς Ρώμης, η οποία κάθεται πάνω σε ένα τρόπαιο από όπλα και 

παριστάνεται σαν Αμαζόνα με το αριστερό της στήθος γυμνό. https://tourvirtuale.arapacis.it/ 

  

(ii) ο δακτυλιόλιθος του Αυγούστου (Gemma Augustea), που εικονίζει τον αυτοκράτορα στη δόξα 

του. Είναι καθισμένος δίπλα στη θεά Ρώμη και πατούν πάνω σε όπλα κατακτημένων λαών. Κοντά 

του στο έδαφος ο αετός του Δία και της Ρώμης. Η «Οικουμένη» (Orbis Romanus), προσωποποίηση 

του ευνομούμενου κόσμου, κρατά ένα στεφάνι πάνω από το κεφάλι του. Στο κάτω διάζωμα Ρωμαίοι 

στρατιώτες στήνουν τρόπαιο δίπλα στους αιχμάλωτους. 

https://tourvirtuale.arapacis.it/
https://tourvirtuale.arapacis.it/


  

  

(iii) κειμενικές ιστορικές πηγές: 

(Ο Αύγουστος) προσπάθησε να κάμει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε μια αυτοκρατορική θρησκεία. 

Αφού έλειπε η θρησκεία που θα ένωνε τις ψυχές των κατακτητών και των κατακτημένων σε μια πίστη, 

σκέφτηκε να τους ενώσει με τη λατρεία στην κρατική εξουσία. Αυτό του χρειαζόταν προπάντων στις 

επαρχίες. Πραγματικά, εκεί βλέπουμε, σε αυτά τα χρόνια, να λατρεύεται η θεά Ρώμη και ο Αύγουστος 

και να τους χτίζουν παντού ναούς. Έναν τέτοιο ναό έχτισαν οι Αθηναίοι στην ίδια την Ακρόπολη της 

Αθήνας, μπροστά στον Παρθενώνα. 

                     Καλοκαιρινός Κ. Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή, ΟΕΔΒ, Αθήνα, σελ. 61-62 

  

…Ο Αύγουστος επεζήτησε τη δημιουργία νέων δεσμών πίστεως μεταξύ κράτους και επαρχιών 

εκμεταλλευόμενος τα θρησκευτικά τους αισθήματα. Από την εποχή που εισήλθαν οι Ρωμαίοι στην 

Ελλάδα ως νικητές, οι ελληνικοί πληθυσμοί είχαν εκφράσει την ευγνωμοσύνη τους ή τον φόβο τους 

ιδρύοντας κατά τόπους βωμούς στη θεά Ρώμη ή σε διάφορους Ρωμαίους στρατηγούς. Μετά το Άκτιο 

διαδόθηκε στην Εγγύς Ανατολή η λατρεία του Αύγουστου…Ο Αύγουστος δέχτηκε με τον όρο να 

προστεθεί στη λατρεία η θεά Ρώμη  και ενέκρινε τη σύσταση παρόμοιων λατρειών και σε άλλες 

ανατολικές επαρχίες και τελικά πήρε την πρωτοβουλία της εισαγωγής τους και στη Δυτική 

Μεσόγειο…Στα τέλη της βασιλείας του ή λίγο μετά τον θάνατό του στις περισσότερες ρωμαϊκές 

επαρχίες είχε εγερθεί βωμός ή ναός της Ρώμης και του Αυγούστου. 

M. Cary, Ρωμαϊκή Ιστορία, εκδ. Μίνωας, τόμος ΙΙ, σελ.199 

  



Ερώτημα 1(η): Με ποιον τρόπο η ενότητα πολιτισμού του ρωμαϊκού κόσμου εκφράστηκε στην 

τέχνη; 

➢ Να μελετήσετε: 

(α) τις κειμενικές ιστορικές πηγές: 

“Graecia capta ferum victorem cepit et artis intulit in grestic Latio.” (μτφρ. Παρ’ ότι η Ελλάς 

κατακτήθηκε, αυτή νίκησε τον κατακτητή και εισήγαγε της τέχνες στο απολίτιστο Λάτιο). 

 Οράτιος, Επιστολές, Βιβλίο ΙΙ, Επιστολή στον Αύγουστο. 

https://www.gutenberg.org/files/14020/14020-h/14020-h.htm#THE_FIRST_BOOK_OF_THE_EPISTLES_OF_HORACE 

  

Αν όμως ο νόμος και ο τρόπος να εξασφαλίζεται εξαιρετική άμυνα και διοίκηση είναι προσφορές των 

Ρωμαίων στον καινούριο κόσμο που δημιουργείται, ο πνευματικός πολιτισμός του κόσμου είναι κυρίως 

ελληνικός. Στην τέχνη επικρατεί η συνήθεια να μιμούνται τα πρότυπα που βλέπουν της μεγάλες 

ελληνικές πόλεις.  Σύμφωνα μ’ αυτά εξωραΐζουν τη Ρώμη και τα άλλα κέντρα της, μόνο που το γούστο 

της δεν είναι εξίσου λεπτό, λογαριάζουν για ωραίο ό,τι εντυπωσιάζει με τον όγκο του. 

Καλοκαιρινός Κ. Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή, ΟΕΔΒ, Αθήνα, σελ. 75 

  

(β) το κείμενο «Ελληνορωμαϊκή τέχνη» στη διεύθυνση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στη 

διεύθυνση  http://www.ime.gr/chronos/07/gr/culture/index20.html : 

Κύριο καλλιτεχνικό φαινόμενο των χρόνων του Αυγούστου (31 π.Χ.-14 μ.Χ.), με τον οποίο ξεκινά μια 

νέα περίοδος της ρωμαϊκής ιστορίας, γνωστή ως Αυτοκρατορία, ήταν η υιοθέτηση εκφραστικών 

μέσων και μορφών, που αντλούσαν τα πρότυπά της από το κλασικό ελληνικό παρελθόν. Το ρεύμα 

αυτό, που έμεινε γνωστό στην ιστορία της τέχνης ως «κλασικισμός», γίνεται περισσότερο εμφανές στη 

γλυπτική. 

(γ) την εφαρμογή «Η ζωφόρος του Παρθενώνα» και συγκεκριμένα τη Βόρεια ζωφόρο, τον λίθο ΒΧ 

στη διεύθυνση https://www.parthenonfrieze.gr/exerevniste-ti-zoforo/voreia-zoforos/?b=10  και να 

τον συγκρίνετε με τον ανάγλυφο διάκοσμο της πομπής της Νότιας πλευράς του Βωμού της Ειρήνης 

στη Ρώμη https://tourvirtuale.arapacis.it/ . Ποιες ομοιότητες παρατηρείτε; 

https://www.gutenberg.org/files/14020/14020-h/14020-h.htm#THE_FIRST_BOOK_OF_THE_EPISTLES_OF_HORACE
http://www.ime.gr/chronos/07/gr/culture/index20.html
http://www.ime.gr/chronos/07/gr/culture/index20.html
https://www.parthenonfrieze.gr/exerevniste-ti-zoforo/voreia-zoforos/?b=10
https://www.parthenonfrieze.gr/exerevniste-ti-zoforo/voreia-zoforos/?b=10
https://tourvirtuale.arapacis.it/
https://tourvirtuale.arapacis.it/


  

Ο ανάγλυφος διάκοσμος της πομπής της Νότιας πλευρά του Βωμού της Ειρήνης στη Ρώμη. 

 

➢ Να κάνετε μία παρουσίαση με αφίσα ή βίντεο, για να εξηγήσετε τους λόγους στους οποίους 

οφείλονται οι ομοιότητες στον ανάγλυφο διάκοσμο της ζωφόρου του Παρθενώνα και του 

βωμού της Ειρήνης στη Ρώμη. 

 

➢ Να λύσετε το σταυρόλεξο: 

 

1.     Τέτοιου είδους δημοκρατία θέσπισε ο Οκταβιανός. 



2.     Το πολίτευμα του ρωμαϊκού κράτους πριν τον Οκταβιανό. 

3.     Τον τίτλο αυτό αρνήθηκε ο Οκταβιανός. 

4.     Μετά τη νίκη του σε αυτό εισήλθε θριαμβευτής στη Ρώμη ο Οκταβιανός. 

5.     Κτίριο αφιερωμένο στη θεά Ειρήνη, ως προσωποποίηση του ύψιστου αυτού αγαθού. 

6.     Επικράτησε στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία από το 21 πΧ – 180 μΧ. 

7.     Σημαίνει «άγιος», «σεβαστός» και είναι ένας από τους τίτλους που αποδόθηκαν στον 

Οκταβιανό. 

8.     Προωθήθηκε με τον εκρωμαϊσμό των επαρχιών. 

9.     Η προσωποποίηση του ευνομούμενου κόσμου στον δακτυλιόλιθο του Αυγούστου. 

10.  Τον επιτάχυνε η χορήγηση του Ρωμαίου πολίτη στους κατοίκους όλων των επαρχιών. 

 

Η λύση του σταυρόλεξου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 

ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. 

 

Κατερίνα Προκοπίου 

  

Ερευνητικό ερώτημα: Ποιες ήταν οι ευεργετικές συνέπειες της ρωμαϊκής ειρήνης στην οικονομική 

ανάπτυξη και στην ενότητα του τρόπου ζωής και σκέψης του ρωμαϊκού κόσμου; 

Ερώτημα: Πώς επιτεύχθηκε ο εκρωμαϊσμός των κατακτημένων επαρχιών της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας και η ενότητα του μεσογειακού κόσμου την περίοδο της Ρωμαϊκής ειρήνης; 

  

ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ: Τι σημαίνει η φράση όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και γιατί έμεινε 

παροιμιώδης; 

  

➢ Να διαβάσετε το φυλλάδιο «Οι ρωμαϊκοί δρόμοι»  και να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

o   Γιατί οι Ρωμαίοι χρειάζονταν καλούς δρόμους; 

o   Πώς κατασκεύαζαν οι Ρωμαίοι τους δρόμους; 

o   Γιατί οι δρόμοι έκαναν τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία πλουσιότερη; 

o   Ποιοι είναι οι πιο γνωστοί ρωμαϊκοί δρόμοι; 

o   Για ποιους λόγους κατασκευάστηκε η Εγνατία οδός και από ποιες   

           περιοχές περνούσε; 

o   Ποιοι άνθρωποι κυκλοφορούσαν στους ρωμαϊκούς δρόμους; 

o   Πώς προήρθε η ρήση «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη; 

➢ Να συμπληρώσετε την άσκηση με τις λέξεις: 

εμπόριο - Αππία – Cardo - πολιτισμού – μιλιάρια - τοπογραφικό -  δρόμοι – 

στρατιωτικούς - αγορά – Ρώμη - Decumanus 

·    Τα ……………………..ήταν στήλες που υποδείκνυαν την απόσταση και ονομάτιζαν τη 

συγκεκριμένη θέση των ρωμαϊκών δρόμων 

·    Το χρυσό οδόσημο ήταν στημένο στην ………….της Ρώμης. 

·    Το χρυσό οδόσημο ήταν θεωρητικά το σημείο όπου κατέληγαν όλοι οι ………….της 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

·    Η βασίλισσα των δρόμων ήταν η ……………..οδός, που συνέδεε τη ………… με το 

Βρινδήσιον (Μπρίντιζι). 

·    Οι ρωμαϊκοί δρόμοι κατασκευάστηκαν αρχικά για ……………………..λόγους, όμως 

διευκόλυναν την επικοινωνία, το …………………….. και τελικά τη διάδοση του ρωμαϊκού 

……………………….. 

·    Με το Groma, ήταν ένα ………….. όργανο με το οποίο επίσης καθόριζαν τους βασικούς 

δρόμους …………………και ………………στις ρωμαϊκές πόλεις. 

➢ Να παρακολουθήσετε το βίντεο για το τοπογραφικό όργανο των Ρωμαίων Groma , να το 

περιγράψετε και να εξηγήσετε στην τάξη τη λειτουργία του. 

https://www.youtube.com/watch?v=GDTgHppL6EI  

https://www.youtube.com/watch?v=GDTgHppL6EI


  

➢ Να επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση, να συγκεντρώσετε φωτογραφικό υλικό και χάρτες 

και να δημιουργήσετε μια παρουσίαση για την Εγνατία οδό: 

https://egnatia.eu/erga/egnatia-odos/i-istoria-tis-egnatias-odoy/ 

θα σας βοηθήσουν οι ερωτήσεις: 

o  Πότε κατασκευάστηκε η Εγνατία οδός και σε ποιον οφείλει το όνομά της 

o  Ποιες περιοχές συνέδεε αρχικά και ποιες στη συνέχεια; 

o  Ποια κοινά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι ρωμαϊκοί δρόμοι; 

o Τι σημαίνει η φράση «η οδός ήταν σε όλη της την έκταση “βεβηματισμένη κατά 

μίλιον” και “κατεστηλωμένη”»; 

o  Ποιους ανθρώπους μπορούσες να συναντήσεις διερχόμενος την Εγνατία οδό κατά 

τη ρωμαϊκή εποχή; 

o  Για ποιους λόγους οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν την Εγνατία οδό; 

➢ Να επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση https://orbis.stanford.edu/ και να οργανώστε πάνω 

σε χάρτη το ταξίδι έμπορου από τη Ρώμη στη Θεσσαλονίκη από την ξηρά και τη θάλασσα: 

πόσα χιλιόμετρα θα διανύσει - πόσες ημέρες θα διαρκέσει το ταξίδι – τι εφόδια θα πρέπει να 

έχει μαζί του – από ποιες περιοχές θα περάσει – τι θα συναντήσει στο δρόμο του; 

  

➢ Να γράψετε ένα κείμενο στο οποίο να εξηγείτε με ποιον τρόπο οι ρωμαϊκοί δρόμοι 

διευκόλυναν τη διάδοση του ρωμαϊκού πολιτισμού και συνέβαλαν στην ενότητα του 

ρωμαϊκού κόσμου. 

  

ΡΩΜΑΪΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ποιοι λόγοι βοήθησαν στην ανάπτυξη του εμπορίου κατά την περίοδο 

της ρωμαϊκής ειρήνης; 

  

➢ Να διαβάστε το φυλλάδιο «Το ρωμαϊκό εμπόριο» και να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

o   Ποιοι λόγοι βοήθησαν στην ανάπτυξη του εμπορίου κατά την περίοδο της 

ρωμαϊκής ειρήνης; 

o   Ποια προϊόντα παρήγαγε η Δυτική Ευρώπη και ποια οι ανατολικές επαρχίες; 

o   Ποια προϊόντα εισήγαγε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία από τη Βόρεια Ευρώπη; 

o   Ποια προϊόντα εισήγαγε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία από την Ασία; 

  

➢ Να μελετήσετε τον χάρτη και να καταγράψετε στον πίνακα τα προϊόντα που παρήγαγε η κάθε 

περιοχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας καθώς και τα προϊόντα που εισάγονταν από Βόρεια 

Ευρώπη και Ασία: 

 

  

https://egnatia.eu/erga/egnatia-odos/i-istoria-tis-egnatias-odoy/
https://orbis.stanford.edu/
https://orbis.stanford.edu/


  
 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
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ΕΥΡΩΠΗ 

  

  

  

ΚΙΝΑ   

  

  

ΙΝΔΙΑ   

  

  

 

  



ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΗ – ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ( FORUM): Με ποιον τρόπο η Ρώμη ως πόλη 

πρότυπο συνέβαλε στον εκρωμαϊσμό των λαών της Μεσογείου και στη δημιουργία ενός κοινού 

πολιτισμού; 

➢ Να διαβάσετε το φυλλάδιο «Η ρωμαϊκή πόλη και η ρωμαϊκή αγορά (Forum)» και να 

απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

o Ποιο είναι το πρότυπο των ρωμαϊκών πόλεων; Σε τι αποσκοπούσε η τυποποίηση 

του πολεοδομικού σχεδιασμού, των δημόσιων κτιρίων και χώρων της ρωμαϊκής 

πόλης; 

o Ποια είναι η βάση του πολεοδομικού σχεδίου της ρωμαϊκής πόλης; Σε ποιο σημείο 

τοποθετείται το Forum (η αγορά); Να περιγράψετε το πολεοδομικό σχέδιο της 

ρωμαϊκής πόλης και να εξηγήσετε τι ήταν το ρωμαϊκό Forum (αγορά) και ποια η 

χρήση των δημόσιων κτιρίων του. 

➢ Να δημιουργήσετε το γλωσσάρι της ρωμαϊκής πόλης 

➢ Να γράψετε τα ονόματα των δημόσιων κτιρίων και δρόμων στην αναπαράσταση της 

ρωμαϊκής πόλης: 

 

➢ Να σχεδιάσετε ως πολεοδόμοι τη δική σας ρωμαϊκή πόλη επεμβαίνοντας στην παρακάτω 

κάτοψη ρωμαϊκής πόλης. Να αιτιολογήσετε πού θα τοποθετήσετε το Forum (αγορά), τη 

Βασιλική, το Νομισματοκοπείο , το Ωδείο, το Αρχείο, τους ναούς, τα λουτρά, τα μαγαζιά. 



 

ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΣΠΙΤΙ 

➢ Να διαβάσετε το φυλλάδιο «Η ρωμαϊκή οικία» και να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

o   Πώς λεγόταν οι κατοικίες της μεσαίας τάξης και των φτωχών Ρωμαίων; 

o   Πώς ήταν οι κατοικίες των εύπορων Ρωμαίων; 

o   Τι χώρους διέθεταν οι κατοικίες των εύπορων Ρωμαίων; 

➢ Επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης την έκθεση 

«Αγρός – οικία – κήπος – τόπος» https://www.amth.gr/exhibitions/permanent-

exhibitions/agros-oikia-kipos-topos Να παρατηρήσετε τα ψηφιδωτά δάπεδα των ρωμαϊκών 

οικιών του 3ου και 4ου αιώνα μΧ που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και να αντιγράψετε τα 

μοτίβα που σας εντυπωσίασαν. Συζητείστε στο μάθημα των καλλιτεχνικών για την τέχνη του 

ψηφιδωτού, δημιουργήστε τα δικά σας ψηφιδωτά και βιντεοσκοπήστε την κατασκευή τους. 

➢ Να δημιουργήσετε το γλωσσάρι των ρωμαϊκών σπιτιών και να το εικονογραφήσετε. 

  

  

https://www.amth.gr/exhibitions/permanent-exhibitions/agros-oikia-kipos-topos
https://www.amth.gr/exhibitions/permanent-exhibitions/agros-oikia-kipos-topos
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ΛΟΥΤΡΑ -ΘΕΡΜΕΣ – ΒΑΛΑΝΕΙΑ: μια καθημερινή συνήθεια που σε έκανε  να νιώθεις 

Ρωμαίος 

➢ Να διαβάσετε το φυλλάδιο «Τα ρωμαϊκά λουτρά», να επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

http://www.ime.gr/chronos/07/gr/culture/index34.html και να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

o   Πώς μεταφερόταν το νερό στα ρωμαϊκά λουτρά; 

o   Ποια ήταν η λειτουργικότητα των ρωμαϊκών λουτρών; 

o   Από ποιους χώρους αποτελούνταν το ρωμαϊκό λουτρό; 

o   Πώς ζέσταιναν το νερό στα ρωμαϊκά λουτρά; 

o   Τι ήταν τα υπόκαυστα (praefurnium) και πώς λειτουργούσαν; 

o   Τι ήταν οι Βεσπασιανές; 

➢ Να δημιουργήσετε έναν οδηγό για τον επισκέπτη ενός ρωμαϊκού λουτρού. Να 

χρησιμοποιήσετε εικόνες, κατόψεις, σχέδια για να εξηγήσετε τις υπηρεσίες που παρέχει ένα 

ρωμαϊκό λουτρό. 

➢  Να δημιουργήσετε το γλωσσάρι των ρωμαϊκών λουτρών. 

➢ Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση (αφίσα, βίντεο, κόμικ, animation) με θέμα «Μια ημέρα 

από τη ζωή ενός Ρωμαίου πολίτη» 

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ: πώς τα καινούρια θεάματα δημιουργούν έναν νέο κοινό τρόπο 

διασκέδασης; 

➢ Να διαβάσετε το φυλλάδιο «Τα ρωμαϊκα θεάματα», να επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

http://www.ime.gr/chronos/07/gr/culture/index32.html και να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

o   Ποιες οι διαφορές μεταξύ ενός ελληνικού κι ενός ρωμαϊκού θεάτρου; 

o   Ποια ήταν τα καινούρια θεάματα που επέβαλαν έναν νέο τύπο θεάτρου στις εκρωμαϊσμένες 

ελληνικές επαρχίες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας; 

o   Πώς λεγόταν ο νέος τύπος θεάτρου που ήταν κατάλληλος για τα καινούρια θεάματα; 

o   Ποιες μετατροπές γίνονταν στα κλασικά ελληνικά θέατρα για να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες των καινούριων θεαμάτων; 

o   Ποια στοιχεία στην αρχιτεκτονικού του Κολοσσαίου δείχνουν τις ομοιότητές του με τα 

ελληνικά θέατρα και ποιες διαφορές παρατηρείτε; Πού οφείλονται οι διαφορές; 

o   Ποια θεάματα διεξάγονταν στον ιππόδρομος 

o   Τι ήταν τα παίγνια; 

o   Για ποιες χρήσεις προοριζόταν το θέατρο; 

o   Ποιο είδος θεατρικών έργων κυριάρχησε κατά τη ρωμαϊκή περίοδο; 

  

➢ Να δείτε το απόσπασμα από την ταινία Gladiator (2000) του Ridley Scott μέχρι το 4:43΄  

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

o   Ποιο είναι το σκηνικό (Πού φαίνεται να έχει γυριστεί η σκηνή; ) 

http://www.ime.gr/chronos/07/gr/culture/index34.html
http://www.ime.gr/chronos/07/gr/culture/index32.html
http://www.ime.gr/chronos/07/gr/culture/index32.html
http://www.ime.gr/chronos/07/gr/culture/index32.html
https://www.youtube.com/watch?v=KLz_tKXHXgw


o   Να γράψετε λεπτομερή περιγραφή του σκηνικού. Να το συγκρίνετε και να 

καταγράψετε ομοιότητες με το Κολοσσαίο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%

CF%83%CE%B1%CE%AF%CE%BF 

o   Να περιγράψετε και να ζωγραφίσετε την ενδυμασία του αυτοκράτορα, της 

αυτοκρατόρισσας, των συγκλητικών, του λαού. 

o   Να περιγράψετε και να ζωγραφίσετε τις πανοπλίες των μονομάχων. Να τις 

συγκρίνετε και να καταγράψετε ομοιότητες και διαφορές με τις πανοπλίες των 

μονομάχων του ψηφιδωτού  Zliten mosaic του 2ου μΧ αιώνα, που εκτίθεται στο 

μουσείο Τρίπολης της Λιβύης https://en.wikipedia.org/wiki/Zliten_mosaic   . 

o   Να περιγράψετε το θέαμα της μονομαχίας. 

o  Να σχολιάσετε την ανταπόκριση του κοινού λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική 

φράση του Ρωμαίου σατυρικού ποιητή Γιουβενάλη «άρτον και θεάματα» 

(Γιουβενάλης, Σάτιρες, 10.77–81). 

o   Να καταγράψετε τις εντυπώσεις σας από το δημόσιο ρωμαϊκό θέαμα της 

μονομαχίας. Στη σημερινή εποχή έχουμε ανάλογης σκληρότητας δημόσια 

θεάματα; Ποια είναι η άποψή σας για αυτά; 

 

➢ Να δείτε το απόσπασμα από την ταινία Spartacus (1960) του Stanley Kubrick 

https://www.youtube.com/watch?v=lBeh1jkanrE 

να καταγράψετε τη διαδικασία εκπαίδευσης ενός μονομάχου και να την εικονογραφήσετε. 

 

➢ Να δείτε το απόσπασμα από την ταινία Ben-Hur (1959) του William Wyler 

https://www.youtube.com/watch?v=frE9rXnaHpE . 

o   Ποιο είναι το σκηνικό; Να το περιγράψετε; Να το συγκρίνετε με τον ρωμαϊκό 

ιππόδρομο της Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση 

http://galeriuspalace.culture.gr/mnimeia/ippodromos/ 

o   Να ζωγραφίσετε τον ρωμαϊκό ιππόδρομο και να γράψετε τα μέρη του. 

o   Να περιγράψετε την αρματοδρομία, τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα που 

χρησιμοποιούσαν και την ανταπόκριση των θεατών. Σας θυμίζει κάποιο θέαμα της 

σύγχρονης εποχής; 

o   Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται το 26 μΧ. Είναι λογικό να υπάρχουν μεταξύ 

των θεατών στον ιππόδρομο Άραβες; Μπορείτε να δικαιολογήσετε την παρουσία 

τους; Σε ποια συμπεράσματα μας οδηγεί αυτή η παρατήρηση για τη σχέση του 

κινηματογράφου με την ιστορική πραγματικότητα; 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κατερίνα Προκοπίου 

Δραστηριότητες πριν την επίσκεψη στο μουσείο: 

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Το ιστορικό πλαίσιο – γνωριμία με τη Θεσσαλονίκη της Ρωμαϊκής 

Ειρήνης. 

Ερώτημα: Πώς η Θεσσαλονίκη εντάχθηκε στο ρωμαϊκό κράτος και εξελίχθηκε σε σημαντικό 

κέντρο χωρίς να απωλέσει την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό της; 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



➢ Να παρακολουθήσετε το βίντεο του αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης «Ρωμαϊκή 

Θεσσαλονίκη», https://www.youtube.com/watch?v=75tluuNIIDs&feature=youtu.be 

  να διαβάσετε το παραπάνω φυλλάδιο και να δημιουργήσετε τη χρονογραμμή με τα   

             σημαντικότερα γεγονότα της Θεσσαλονίκης των αυτοκρατορικών χρόνων. 

➢ Να καταγράψετε τις προσωπικότητες που επισκέφτηκαν τη Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη, να 

συλλέξετε στοιχεία για τη ζωή και το έργο τους και να τα παρουσιάσετε στην τάξη. 

➢ Τι σημαίνουν οι όροι «ελεύθερη πόλη», «δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη», «μητρόπολη της 

Μακεδονίας», «νεωκόρος πόλη»,, «πόλη - αποικία», «πολιτάρχης»; Δημιουργώ το γλωσσάρι 

της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης. 

➢  Ποιοι οι σημαντικότεροι ποιητές της πρώτης ποιητικής σχολής της Θεσσαλονίκης, με ποιο 

είδος ποίησης ασχολήθηκαν, ποια τα χαρακτηριστικά αυτού του είδους ποίησης; Ποια 

ποιητική παράδοση συνέχισαν; Αντλώ πληροφορίες από τη διεύθυνση: Θεσσαλονικείς 

ποιητές στα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας: 
https://thessmemory.wordpress.com/2017/03/21/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE

%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CF%82-

%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-

%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82/ 

  

➢ Το επίγραμμα του ποιητή Φιλίππου σε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέρεται, ποια τα σύμβολα 

του ποιήματος και τι συμβολίζουν; Σε τι και σε ποιον αποδίδει ο ποιητής την επικράτηση της 

ειρήνης; 

Χαλκοντυμένα έμβολα, πλοίων σκαριά πολυταξιδεμένα,  

παρατημένα  απομεινάρια του Ακτιακού πολέμου, 

 κυψέλη ολόγιομη κερήθρες με των μελισσών  τα δώρα 

γίνανε τώρα κι η ζωή  τριγύρω τους βουίζει. 

Κι αυτό χάρη στον Καίσαρα και στους καλούς του νόμους  

που ‘μαθε στα όπλα των εχθρών ειρήνη να καρπίζουν.                                                                       

 (Μετάφραση: Γιάννης Τζανής) 

 

➢ Να επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα του αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης 

https://www.amth.gr/ την έκθεση «Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας μητρόπολη». Παρατηρείστε τα 

αντικείμενα της έκθεσης. 

(α) Ποια από αυτά απεικονίζουν θεούς, ήρωες και αυτοκράτορες που λατρεύονταν στη ρωμαϊκή 

Θεσσαλονίκη; Ποιες από τις θεότητες ανήκουν στο δωδεκάθεο, ποιες θεότητες είναι ανατολικής 

προέλευσης και ποια λατρεία έχει πολιτικές σκοπιμότητες και σε τι αποσκοπεί; 

(β) Να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τους θεούς, τους ήρωες και τους αυτοκράτορες που 

λατρεύονταν στη ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη και να τους ζωγραφίσετε με σκοπό να δημιουργήσετε ένα 

κόμικ ή ένα βίντεο σχετικό με τις θρησκευτικές λατρείες της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης. 

https://www.youtube.com/watch?v=75tluuNIIDs&feature=youtu.be
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➢ Να γράψετε τα ονόματα των δημόσιων κτιρίων και δρόμων στην αναπαράσταση της 

ρωμαϊκής αγοράς της Θεσσαλονίκης και να διευκρινίσετε τη χρήση τους. Ποια κτίρια και 

χώροι της ρωμαϊκής αγοράς της Θεσσαλονίκης αποδεικνύουν τη ρωμαϊκότητα της πόλης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κατερίνα Προκοπίου 

4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δραστηριότητες πριν την επίσκεψη στο μουσείο: 

Στο αρχαιολογικό Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης υπάρχει μία προθήκη με γυάλινα 

αντικείμενα. 

Στα εργαστήρια ποιας ρωμαϊκής επαρχίας άραγε να κατασκευάστηκαν και πώς έφτασαν στην αγορά 

της Θεσσαλονίκης; 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

➢ Να επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://orbis.stanford.edu/ , να δείτε το βίντεο «Οι ρωμαϊκοί 

δρόμοι» και να βοηθήσετε τον Γερμάνους να οργανώσει το ταξίδι του από το Lugdunum στη 

https://orbis.stanford.edu/
https://orbis.stanford.edu/


Θεσσαλονίκη. Να υπολογίσετε τη χιλιομετρική απόσταση και τις ημέρες του ταξιδιού από 

ξηρά και από θάλασσα: πόσα χιλιόμετρα θα διανύσει - πόσες ημέρες θα διαρκέσει το ταξίδι – 

τι εφόδια θα πρέπει να έχει μαζί του – από ποιες περιοχές θα περάσει; 

➢ Να δημιουργήσετε έναν τουριστικό οδηγό της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης στα χρόνια της 

Ρωμαϊκής Ειρήνης, για να διευκολύνετε τον Γερμάνους κι όλους τους επισκέπτες της πόλη; 

➢ «Μπορεί εμείς στις δυτικές ρωμαϊκές επαρχίες να λατρεύουμε άλλους θεούς από ότι στις 

ανατολικές ρωμαϊκές επαρχίες, αλλά μας ενώνει η λατρεία του Αύγουστου και της Ρώμης». Να 

γράψετε ένα κείμενο που να εξηγεί τα λόγια του Γερμάνους, όταν πηγαίνει να προσκυνήσει 

τον ναό του Αυγούστου; 

➢ Ο Γερμάνους στο Ωδείο ακούει την απαγγελία επιγραμμάτων του Φιλίππου, ποιητή από τη 

Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος; Ο Γερμάνους απολαμβάνει στη ζωή του τα 

αγαθά της ειρήνης που επισημαίνει ο ποιητής; Γράφω έναν εσωτερικό μονόλογο με θέμα τις 

σκέψεις του Γερμάνους κατά την ακρόαση του ποιήματος του Φιλίππου.  

➢ Το βράδυ ο Γερμάνους φιλοξενείται από τον Δημήτριο στο σπίτι του. Σε ποιο χώρο του 

σπιτιού τον υποδέχεται ο Δημήτριος στο σκίτσο; Να περιγράψετε τον χώρο. Τι σας 

εντυπωσιάζει; 

Να διαβάσετε το φυλλάδιο «Ρωμαϊκό σπίτι» και να επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του 

αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης στην υπαίθρια έκθεση «Αγρός, οικία, κήπος, τόπος». 

Στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης υπάρχει αναπαράσταση μίας πλούσιας αστικής οικίας της 

Θεσσαλονίκης των αυτοκρατορικών χρόνων. Να εντοπίσετε στην εικόνα 18 

https://www.amth.gr/exhibitions/permanent-exhibitions/agros-oikia-kipos-topos τον χώρο της 

οικίας που απεικονίζεται στο σκίτσο. Από τους υπόλοιπους χώρους ποιος φαντάζεστε ότι θα 

ήταν η τραπεζαρία (triclinium), στην οποία θα γευμάτιζαν ο Γερμάνους με τον Δημήτριο και 

θα συζητούσαν την εμπορική τους συμφωνία; Να ζωγραφίσετε την τραπεζαρία (triclinium) 

με τον Δημήτριο και τον Γερμάνους. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

https://www.amth.gr/exhibitions/permanent-exhibitions/agros-oikia-kipos-topos
https://www.amth.gr/exhibitions/permanent-exhibitions/agros-oikia-kipos-topos
https://www.amth.gr/exhibitions/permanent-exhibitions/agros-oikia-kipos-topos


Κατερίνα Προκοπίου 

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δραστηριότητες πριν την επίσκεψη στο μουσείο: 

Ο ρόλος των μουσείων – κανόνες συμπεριφοράς εντός του μουσείου - γνωριμία με το αρχαιολογικό 

μουσείο ρωμαϊκής ιστορίας Θεσσαλονίκης. 

➢ Συζητώ τα παρακάτω θέματα: 

o   Τι σας έρχεται στο μυαλό, όταν ακούτε τη λέξη μουσείο; 

o   Ποια μουσεία έχετε επισκεφθεί; 

o   Πόσα είδη μουσείων γνωρίζετε; 

  

➢ Διαβάστε τον ορισμό του μουσείου σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ΙCΟΜ). 

Μουσείο είναι ίδρυμα μόνιμο, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, στην υπηρεσία της κοινωνίας 

και της ανάπτυξής της και ανοιχτό στο κοινό, το οποίο αποκτά, συντηρεί, μελετά, κοινοποιεί 

και εκθέτει υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του με σκοπό τη μελέτη, την 

εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. 

(Καταστατικό 11ης Γενικής Συνέλευσης ICOM, Τμήμα ΙΙ, άρθρο 3, Κοπεγχάγη 1974) 

o   Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μουσείων; 

o   Ποια είναι η λειτουργία των μουσείων; 

o   Ποιος είναι ο σκοπός της λειτουργίας των μουσείων; 

➢   Γράφω λεζάντες στους Κανόνες Συμπεριφοράς μέσα Μουσείο: 

 
 

Ø  Επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού ΟΔΥΣΣΕΥΣ 



http://odysseus.culture.gr/h/1/gh110.jsp Επιλέξτε από τον αλφαβητικό κατάλογο μουσείων το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας (Ρωμαϊκής) Αγοράς Θεσσαλονίκης 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=19243 

 

o Πού βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας (Ρωμαϊκής) Αγοράς 

Θεσσαλονίκης; 

o Ποιας ιστορικής περιόδου και ποιου αρχαιολογικού χώρου εκθέματα παρουσιάζει 

το συγκεκριμένο μουσείο; 

  

Καταγράφω τους θεματικούς άξονες του μουσείου: 

 

Α - Προθάλαμος   

  

  

  

Β - Ανατολικός διάδρομος   

  

  

  

Γ - Κεντρική αίθουσα   
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κατερίνα Προκοπίου  

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δραστηριότητες κατά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο 

Μουσείο Ρωμαϊκής αγοράς Θεσσαλονίκης: 

 Α: Στον αρχαιολογικό χώρο: 

➢  Στα τέλη του 1ου αιώνα μΧ και μέχρι τα μέσα του 2ου αιώνα μΧ σχεδιάστηκε η Αγορά της 

ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης, ένα ενιαίο οικοδομικό συγκρότημα με επιβλητικά κτίρια, στα οποία 

στεγάστηκαν δημόσιες υπηρεσίες. Ανάμεσά τους βρίσκονταν το νομισματοκοπείο, το ωδείο – 

βουλευτήριο, το αρχείο εγγράφων. 

(α) Να τοποθετήσετε στην κάτοψη της Ρωμαϊκής Αγοράς της Θεσσαλονίκης τα δημόσια κτίρια 

(νομισματοκοπείο, ωδείο – βουλευτήριο, αρχείο εγγράφων) και να γράψετε σημειώσεις για τη χρήση 

τους.  

(β) Να συζητήσετε για ποιο λόγο τα δημόσια κτίρια μιας πόλης, όπως το νομισματοκοπείο, το ωδείο 

– βουλευτήριο, το αρχείο εγγράφων τοποθετούνταν στην Αγορά της πόλης; 

 

 

 



➢ Να εντοπίσετε στον χάρτη το σημερινό διοικητικό και το εμπορικό κέντρο της πόλης σε 

σχέση με την τοποθεσία της ρωμαϊκής αγοράς. Τι παρατηρείτε; Να γράψετε κείμενο στο 

οποίο να εξηγείτε ποια είναι τα στοιχεία συνέχειας όπως αναδεικνύονται μέσα από τα 

δημόσια κτίσματα της πόλης και τις δραστηριότητες των κατοίκων της. 

 

 

 

➢ Να φωτογραφίσετε τον αρχαιολογικό χώρο της ρωμαϊκής αγοράς Θεσσαλονίκης, για να 

δημιουργήσετε μια παρουσίαση για τα κτίσματα και τη χρήση τους. 

 

Β: Στο μουσείο: 

➢ Στα τέλη του 1ου αιώνα μΧ η Θεσσαλονίκη ήταν ένα σημαντικό κέντρο συναλλαγών ανάμεσα 

στην ανατολή και στη δύση, στον βορρά και στον νότο. Να εντοπίσετε στο μουσείο 

εκθέματα, που επιβεβαιώνουν ότι η Θεσσαλονίκη ήταν σημαντικό κέντρο εμπορικών 

συναλλαγών. Να τα φωτογραφίσετε, για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση με τα εκθέματα 

αυτά και την προέλευσή τους. 

 

➢ Να αναζητήσετε την προθήκη με τα αγγεία από την Παλαιστίνη, να τα φωτογραφίσετε και να 

συμπληρώσετε το δελτίο εκθέματος: 



 

ΟΝΟΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ   

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

  

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   

ΜΕΓΕΘΟΣ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ   

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ   

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ   

 

➢ Να καταγράψετε τα είδη των εργαστηρίων που υπήρχαν στη ρωμαϊκή αγορά της 

Θεσσαλονίκης και τα προϊόντα που κατασκεύαζαν. Να φωτογραφίσετε τα εκθέματα και τον 

χώρο του μουσείου που παρουσιάζει τα εργαστήρια της ρωμαϊκής αγοράς με στόχο αργότερα 

στο σχολείο να ξαναζωντανέψετε με προβολή φωτογραφιών και δραματοποίηση ένα 

εργαστήριο της ρωμαϊκής αγοράς. 

➢ Στην κεντρική αίθουσα του μουσείου αναφέρεται ότι η ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης 

έχει το ακριβές αντίγραφό της, την ρωμαϊκή αγορά των Φιλίππων. Πώς εξηγείται αυτό το 

γεγονός; Συζητήστε τις απόψεις σας και καταγράψτε σε ένα κείμενο τα συμπεράσματά σας. 

➢ Να εντοπίστε ευρήματα που αναφέρονται σε λατρείες. Να τα φωτογραφίσετε και να τα 

σχεδιάσετε. Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση για τους θεούς που λατρεύονταν στη 

ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη 

➢ Να φωτογραφίσετε το έκθεμα που σας εντυπωσίασε, να συλλέξετε πληροφορίες για αυτό και 

να γράψετε ένα σύντομο σχόλιο για αυτό με στόχο να δημιουργήσετε μια παρουσίαση ή μια 

αφήγηση. 

  



  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κατερίνα Προκοπίου 

  

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δραστηριότητες μετά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο 

Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης: 

➢ Φανταστείτε ότι ζείτε στη ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη του 1ου – 2ου μΧ αιώνα: με βάση τον 

αρχαιολογικό χώρο και τα εκθέματα του μουσείου της ρωμαϊκής αγοράς Θεσσαλονίκης να 

περιγράψετε σε κείμενο και να ζωγραφίσετε τον τρόπο ζωής, τις ασχολίες, τις ενδυμασίες και 

τις συνήθειες σας. 

➢ Με το φωτογραφικό υλικό και τις σημειώσεις που κρατήσατε με τη συμπλήρωση του δελτίου 

εκθέματος κατά την επίσκεψή σας στο μουσείο της ρωμαϊκής αγοράς Θεσσαλονίκης για τα 

αγγεία από την Παλαιστίνη, να δημιουργήσετε μια αφήγηση με κεντρικό πρόσωπο έμπορο, 

που αγοράζει τα αγγεία από εργαστήριο της Παλαιστίνης, τα φορτώνει με άλλα εμπορεύματα 

στο καράβι στο λιμάνι της Ιόππης (σημερινή Γιάφα) και έρχεται να τα πουλήσει στη ρωμαϊκή 

αγορά της Θεσσαλονίκης. Να εικονογραφήσετε την αφήγησή σας και να δημιουργήσετε ένα 

κόμικ ή ένα animation. 

➢ Να γράψετε έναν διάλογο με θέμα μια πτυχή της ζωής στη ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης 

και να τον ζωγραφίσετε. 

➢ Να συγκεντρώσετε το φωτογραφικό υλικό που συλλέξατε από την επίσκεψή σας στον 

αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο ρωμαϊκής αγοράς της Θεσσαλονίκης και να 

δημιουργήσετε: 

(α) ένα ταμπλό για τη γωνιά της Ιστορίας στην τάξη σας 

(β) ένα άλμπουμ φωτογραφιών με σχόλια, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ψηφιακής 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας eme και eclass και να το αναρτήσετε στην ψηφιακή σας τάξη. 

➢ Να δημιουργήσετε έναν οδηγό για τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και του 

μουσείου της ρωμαϊκής αγοράς Θεσσαλονίκης. 

➢ Με το υλικό από φωτογραφίες, κόμικς, ζωγραφιές, σκίτσα, που έχετε δημιουργήσει σε όλο το 

πρόγραμμα να κάνετε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή στη ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη την εποχή της 

Ρωμαϊκής Ειρήνης. 

 



 

 

 

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Κατερίνα Προκοπίου 

➢ Να συμπληρώσετε τον εννοιολογικό χάρτη: 

 

 

➢ Να γράψετε κείμενο στο οποίο να αναλύετε τους τρόπους με τους οποίους οι Ρωμαίοι 

επέβαλαν την εξουσία τους και εκρωμάισαν τους κατακτημένους λαούς; 



 

 

 

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

Κατερίνα Προκοπίου  

1.     Τι μάθατε από τη μελέτη του θεματικού φακέλου; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2.     Ποιο ήταν το θέμα του θεματικού φακέλου; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3.     Να αναφέρετε 3- 4 στοιχεία του θέματος 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4.     Τι σας έκανε εντύπωση από τη μελέτη του θεματικού φακέλου; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5.     Τι σας δυσκόλεψε; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

6.     Τι δεν καταλάβατε; 



…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

1ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 

Κατερίνα Προκοπίου (katproko) 

 



 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



2Ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΡΩΜΑΪΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ 

Κατερίνα Προκοπίου (katproko) 

 

 
 

 



3Ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ:  Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΗ 

 

Κατερίνα Προκοπίου (katproko) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



4ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΡΩΜΑΪΚΗ ΟΙΚΙΑ 

Κατερίνα Προκοπίου (katproko) 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΡΩΜΑΪΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 

Κατερίνα Προκοπίου (katproko) 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

6ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΡΩΜΑΪΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 

Κατερίνα Προκοπίου (katproko) 
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