
Mουσείο Αρχαίας Αγοράς 

Φύλλο εργασίας 

Διευκρινίσεις προς όλες τις ομάδες 

• Βρίσκεστε στο μουσείο της Αρχαίας ή Ρωμαϊκής Αγοράς. Παρατηρείστε 
προσεκτικά τις φωτογραφίες, τα κείμενα και τα εκθέματα. 

• Είναι καλό να γνωρίζετε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πανάρχαια πόλη και 
υπήρξε στο πέρασμα των αιώνων σημαίνουσα πόλη για τρεις διαφορετικές 
αυτοκρατορίες. Σήμερα βρίσκουμε κατάλοιπα των παλιών κατοίκων της 
πόλης και απομεινάρια άλλων εποχών. Σας δίνεται ένας χρονολογικός πίνακας 
για να βοηθηθείτε στην αναζήτηση πληροφοριών.  

Χρονολογικός Πίνακας 
Σύγχρονη εποχή 1850 – 1917… 
Οθωμανική περίοδος 1453 – 1821μ.Χ Η παρατήρηση ισχύει για την νότια Ελλάδα. 
Στη Θεσσαλονίκη ο Οθωμανοκρατία λήγει με τους Βαλκανικούς πολέμους το 1912 
Βυζαντινή περίοδος 324 μ.Χ. – 1453 μ.Χ 
Ρωμαϊκή περίοδος 31 π.Χ. – 324 μ.Χ. 
Ελληνιστική περίοδος 323π.Χ – 31 π.Χ. 
Αρχαία εποχή 10ος π.Χ αι. – 4ος π.Χ περίπου 
 

1. Πότε και από ποιον ιδρύθηκε η Θεσσαλονίκη; 
2. Τι κατασκευάζονταν στα εργαστήρια της περιοχής και πώς χρησιμοποιούσαν 

το χώμα της περιοχής; Να αναφέρετε παραδείγματα. 
3. Στο χώρο που βρίσκεστε βρέθηκαν αρχαίες κούκλες. Από τι υλικό ήταν 

κατασκευασμένες; Τι είναι τα νευρόσπαστα; 
4. Τι συμβαίνει στην περιοχή ανάμεσα στον 2ο π.Χ αιώνα και στον 2ο μ.Χ αιώνα; 

Τα σκεύη του 2ου π.Χ αιώνα σε τι χρησίμευαν; Τι καταλαβαίνετε κοιτάζοντας 
τις προθήκες;  

5. Τι πληροφορίες αντλείται για τον ιδιωτικό βίο των Θεσσαλονικέων; 
6. Τι τρώγαν οι αρχαίοι Θεσσαλονικείς; Πώς το ξέρουμε; Τι σήμαιναν οι 

σφραγίδες των αμφορέων; 
7. Πώς ξέρουμε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν μία σημαντική πόλη κατά τη ρωμαϊκή 

εποχή; Ποια η σχέση της Καμάρας με τον Γαλέριο; 
8. Τι ήταν η Αγορά; Πότε χτίστηκε η Αγορά της Θεσσαλονίκης; 
9. Με τι ασχολούνταν οι Θεσσαλονικείς στην Αγορά;  
10. Στο χώρο της αγοράς υπάρχει όρθιος αναστηλωμένος μόνο ένας κίονας. Ποια 

είναι η ιστορία του; 
11. Βρείτε την αρχαία αφίσα. Προσπαθήστε να διαβάσετε τι λέει. 
12. Δίπλα από την αρχαία αφίσα υπάρχουν θραύσματα μαρμάρου από 

ορθομαρμάρωση. Παρατηρείστε τα προσεκτικά και πείτε τι συμπεραίνετε. 
13. Ποιες είναι οι «κυρίες της Θεσσαλονίκης»; Ποια είναι η «Δέσποινα της 

Θεσσαλονίκης»; Προσέξτε τα αγάλματα – παρατηρείστε. 



14. Ποιες είναι οι «μαγεμένες»; Με ποιο άλλο όνομα αναφέρονται και ποιοι τις 
ονόμαζαν έτσι; Πού βρίσκονται σήμερα; 

15. Παρατηρείστε τα γλυπτά και τις επιγραφές. Τι συμπεραίνετε; 
16. Πότε παρακμάζει η αγορά; 
17. Γυάλινα, πήλινα και μεταλλικά αντικείμενα βρέθηκαν στο χώρο της αγοράς. 

Γιατί εκεί; Ποια η χρήση τους; 
18. Τι είναι η «κρυπτή στοά» και το «σήκωμα»; 
19. Τι σημαίνει το γεγονός πως στη Θεσσαλονίκη υπήρχε νομισματοκοπείο; 
20. Δίπλα στην προθήκη του νομισματοκοπείου υπάρχουν κάποια περίεργα 

ανάγλυφα. Ξέρετε τι είναι; Σε τι νομίζετε ότι χρησιμεύουν; (γραφή Μπράιγ) 
21. Πότε σταματά να λειτουργεί η αγορά και γιατί; (5ος μ.Χ.) 
22. Μετά την παρακμή της αγοράς πώς χρησιμοποιούνται τα διάφορα 

αρχιτεκτονικά μέρη;  
23. Από πού πήρε το όνομά της η Παναγία των Χαλκέων; 
24. Εντοπίστε αμφορείς. Σε τι πιστεύετε ότι χρησίμευαν; Σήμερα τι 

χρησιμοποιούμε για την ίδια δουλειά; 
25. Τι είναι η εφυάλωση; Ποια είναι τα 2 χαρακτηριστικά των πήλινων 

αντικειμένων του εργαστηρίου της Θεσσαλονίκης; 
26. Πότε καταλαμβάνεται η Θεσσαλονίκη από τους Οθωμανούς; Ποια «σημάδια» 

άφησαν στην αρχαία αγορά; Ποιοι φτάνουν στην πόλη το 1500; 
27. Γιατί οι Οθωμανοί κατασκεύαζαν συχνά βρύσες; Πώς αποδεικνύεται αυτή η 

άποψη με βάση τα εκθέματα; 
28. Ποιες εθνότητες κατοικούν στη Θεσσαλονίκη από το 1850 – 1912; Ποιες 

αποδείξεις έχουμε για αυτό; 
29. Το 1917 συμβαίνει στην πόλη μία φοβερή καταστροφή; Τι ακριβώς έγινε; 

Ποιος πληθυσμός, ποια γειτονιά επλήγη περισσότερο; 
30. Ποια είναι η εντύπωση που αποκομίσατε από το μουσείο; 

 


