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Ειςαγωγό 

Σν παξόλ έληππν απεπζύλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηήζνπλ 

κόλνη ηνπο ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα "Νεξό πεγή δσήο", ζηηο αίζνπζεο ηνπ 

Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ. Απεπζύλεηαη επίζεο θαη ζε γνλείο πνπ 

επηζθέπηνληαη ην Μνπζείν καδί κε ηα παηδηά ηνπο. ηόρνο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ή ηνπο γνλείο λα θαηαλνήζνπλ πώο ιεηηνπξγεί ην πξόγξακκα κε ηα 

θύιια εξγαζίαο θαη λα ηνπο θαζνδεγήζεη ώζηε λα εηνηκάζνπλ κηα επράξηζηε θαη 

επηηπρεκέλε επίζθεςε ζην Μνπζείν. 

Σύντομη περιγραφό του προγρϊμματοσ 

Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα "Νεξό πεγή δσήο" απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Δ΄ θαη η΄ 

Γεκνηηθνύ πνπ επηζθέπηνληαη ην Μνπζείν κε ην ζρνιείν ή ζε παηδηά απηήο ηεο 

ειηθίαο πνπ επηζθέπηνληαη ην κνπζείν καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο.  

Σν πξόγξακκα βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε αληηθεηκέλσλ θαη βνεζάεη ηα παηδηά, κε 

εξσηήζεηο παξαηήξεζεο, λα ζθεθηνύλ θαη λα αλαθαιύςνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην 

παξειζόλ θαη λα δνπλ αληηθείκελα πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή νη βπδαληηλνί. 

Με ηε βνήζεηα ησλ εθζεκάησλ νη καζεηέο καζαίλνπλ πώο γηλόηαλ ε ύδξεπζε ζην 

Βπδάληην, πώο κεηέθεξαλ νη βπδαληηλνί ην λεξό ζηα ζπίηηα, από πνύ έπαηξλαλ λεξό, 

πώο γηλόηαλ ην εκπόξην, κε πνηνπο ηξόπνπο ςάξεπαλ. ηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ 

αλαθαιύπηνπλ κηα λεξνζθπξίρηξα, αγγεία καγεηξηθήο θαη ζεξβηξίζκαηνο. Δπίζεο 

καζαίλνπλ γηα ην ζπκβνιηθό ραξαθηήξα ηνπ λεξνύ ζηε ζξεζθεία. 

Σν πξόγξακκα επηθεληξώλεηαη ζε εθζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε ηξεηο αίζνπζεο: 

Αίζνπζα 2, "Παλαιοτριζηιανική πόλε και καηοικία", αίζνπζα 4, "Από ηεν εικονοματία 

ζηε λάμυε ηφν Μακεδόνφν και ηφν Κομνενών" θαη αίζνπζα 6, "Το βσδανηινό 

κάζηρο". Απνηειείηαη από ηξία θύιια εξγαζίαο. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηά ηνπ είλαη 

πεξίπνπ 1.30 ώξα.  

Σα αληηθείκελα πνπ παξαηεξνύλ νη καζεηέο είλαη ηα αθόινπζα: 

Αίθοσζα 2 

Αγσγόο ύδξεπζεο, ακθνξέαο, ζηόκην πεγαδηνύ, αγθίζηξη, ηξίαηλα, ηζνπθάιη, νηλνρόε, 

θύπειιν, πηλάθην, λεξνζθπξίρηξα. 

Αίθοσζα 4 

Κνιπκπήζξα, θνπηξνύβην 

Αίθοσζα 6 

Λαγήλη, ηζνπθάιη, πηλάθην, εζκόο. 
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Πώσ να προετοιμϊςετε την επύςκεψό ςασ  

Α.  Στο Σχολεύο - πριν την επύςκεψη  

Μηιήζηε κε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ πξνθεηκέλνπ λα θιείζεηε 

εκεξνκελία θαη ώξα επίζθεςεο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα έρεηε θιείζεη ζσζηά ην 

ξαληεβνύ γηα λα κελ ζπκπέζεη ε εκέξα θαη ώξα επίζθεςήο ζαο κε άιιν ζρνιείν. 

 Πξνεηνηκάζηε ηα παηδηά ζην ζρνιείν ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςή ζαο ζην 

Μνπζείν.  

 πδεηήζηε γηα ην όλνκα ηνπ Μνπζείνπ (Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ) 

θαη γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ πξαγκαηεύεηαη (Βπδάληην).  

 πδεηήζηε γηα ην ηη είλαη έλα Μνπζείν θαη ζπγθεθξηκέλα έλα αξραηνινγηθό 

Μνπζείν. 

 πδεηήζηε γηα ηα απζεληηθά αληηθείκελα ηνπ παξειζόληνο, ηα νπνία είλαη 

κνλαδηθά θαη ζεκαληηθνί κάξηπξεο ηεο θνηλσλίαο πνπ ηα δεκηνύξγεζε. 

 Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό επίζεο λα ζπδεηήζεηε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηώλ ζην Μνπζείν.  Δμεγήζηε ηνπο όηη δελ επηηξέπεηαη λα αγγίδνπλ ηα 

αληηθείκελα, όηη πξέπεη λα πξνζέρνπλ λα κελ παηήζνπλ ηα ςεθηδσηά δάπεδα 

θαη λα κελ θσλάδνπλ, ώζηε λα κελ ελνρινύλ ηνπο ππόινηπνπο επηζθέπηεο ηνπ 

Μνπζείνπ. Να είζηε πξνεηνηκαζκέλνη πσο ζην Μνπζείν πνιύ πηζαλόλ λα 

ππάξρνπλ θαη άιινη επηζθέπηεο, κε ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ζπλππάξμεηε. 

 Δμεγήζηε ζηα παηδηά όηη ζην Μνπζείν ζα δνπιέςνπλ νκαδηθά. Θα 

παξαηεξήζνπλ αληηθείκελα κε ηε βνήζεηα θύιισλ εξγαζίαο θαη ζα 

αλαθαιύςνπλ ηε ρξήζε ηνπο. Σν ζέκα αθνξά ηε γλσξηκία κε αληηθείκελα πνπ 

ζπλδένληαη κε ην λεξό.  

 Υσξίζηε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο ζην ζρνιείν γηα λα κελ ράλεηε ρξόλν ζην 

Μνπζείν. Υσξίζηε ηνπο ζε 3 νκάδεο (4-5 αηόκσλ), όζα είλαη θαη ηα θύιια 

εξγαζίαο. Δάλ ν αξηζκόο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο είλαη κεγαιύηεξνο, ρσξίζηε ηνπο 

ζε πεξηζζόηεξεο νκάδεο θαη ρξεζηκνπνηήζηε γηα ηηο επηπιένλ νκάδεο έλα ή 

πεξηζζόηεξα από ηα ηξία θπιιάδηα, όπνην-α επηιέμεηε εζείο. Απηό ζεκαίλεη 

όηη 2 νκάδεο κπνξεί λα έρνπλ ην ίδην θπιιάδην. 

Δάλ ζέιεηε, μεθηλήζηε ην πξόγξακκα ζην ζρνιείν, βάδνληαο θάζε νκάδα λα 

ζπκπιεξώζεη ηηο δύν πξώηεο ζειίδεο πνπ είλαη γεληθέο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ηηο 

ζπκπιεξώζνπλ ζην Μνπζείν. 

Β.  Στο Μουςεύο - κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ 

Εεηήζηε λα ζαο δώζνπλ νη ππεύζπλνη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηα θύιια 

εξγαζίαο κε ηηο πηλαθίδεο θαη ηα κνιύβηα. 

Γώζηε ζε θάζε νκάδα από έλα θύιιν εξγαζίαο. 

Καηεπζπλζείηε πξνο ηελ αίζνπζα πνπ ζα δνπιέςεηε. 

Βάιηε ηνπο καζεηέο ζαο λα θαζίζνπλ θνληά ζηα αληηθείκελα πνπ ζα κειεηήζνπλ. 
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Γ. Στο Μουςεύο - μετϊ το τϋλοσ του προγρϊμματοσ 

Όηαλ νινθιεξώζεηε ην πξόγξακκα παξαδώζηε ηηο πηλαθίδεο θαη ηα κνιύβηα ζηνπο 

θύιαθεο. Κξαηήζηε ηα θύιια εξγαζίαο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά. 

πκπιεξώζηε ηε θόξκα αμηνιόγεζεο είηε επί ηόπνπ θαη παξαδώζηε ηελ ζηνπο 

θύιαθεο, ή ζην ζρνιείν θαη ζηείιηε ηελ κε email: mbp@culture.gr ή κε fax: 2313 

306402. Δίλαη ρξήζηκν λα ζπκπιεξώζεηε ηελ αμηνιόγεζε, γηαηί έηζη ζα καο 

βνεζήζεηε λα δηαπηζηώζνπκε ηπρόλ δπζιεηηνπξγίεο θαη λα βειηηώζνπκε ηηο 

ππεξεζίεο καο πξνο εζάο. 

 

Οδηγύεσ για την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ  

1. Στο Μουςεύο 

Εεηήζηε από ηνπο καζεηέο ζαο λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηα πιαίζηα, νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζνύλ λα απαληνύλ ηηο εξσηήζεηο. 

Εεηήζηε ηνπο επίζεο λα παξαηεξνύλ πξνζεθηηθά ηηο εηθόλεο ηνπ θπιιαδίνπ. 

Μπαίλνληαο ζηελ αίζνπζα 2 "Παιαηνρξηζηηαληθή πόιε θαη θαηνηθία" νη νκάδεο κε ηα 

θύλλα εργαζίας 1 θαη 2 θάζνληαη δεμηά ζην βάζνο, θνληά ζηνπο ακθνξείο θαη ηνλ 

αγσγό. Οη νκάδεο κε ην θύλλο εργαζίας 3 ζα ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζνύλ 

πεξηζζόηεξν από ηηο άιιεο νκάδεο. Αξρηθά ζα θαζίζνπλ θνληά ζηα ζθαιηά, κπξνζηά 

ζην ηξηθιίλην, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλέβνπλ ζην επάλσ κέξνο ηεο αίζνπζαο. Θα 

ζηαζνύλ κπξνζηά ζηε λεξνζθπξίρηξα θαη ζηε ζπλέρεηα κπξνζηά ζηα ζθεύε 

καγεηξηθήο. Ζ νκάδα ζα θαηαιήμεη κπξνζηά ζηα είδε αιηείαο, ζην θάησ κέξνο ηεο 

αίζνπζαο, δίπια ζηηο ππόινηπεο νκάδεο.  

Εεηήζηε από ηα παηδηά λα δώζνπλ έλα ζρεηηθό όλνκα ζηελ νκάδα ηνπο θαη λα ην 

γξάςνπλ ζην εμώθπιιν (απηό κπνξεί λα γίλεη θαη ζην ηέινο ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

θπιιαδίνπ). 

Οη δύν πξώηεο ζειίδεο είλαη θνηλέο ζε όια ηα θύιια εξγαζίαο θαη, αλάινγα κε ην 

ρξόλν πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο, κπνξείηε λα ηηο ζπκπιεξώζεηε ζην ζρνιείν ή ζην 

Μνπζείν. 

Ζ πξώηε ζειίδα βνεζάεη ηα παηδηά λα ηνπνζεηεζνύλ ζην τρόνο, κε εξσηήζεηο 

αληηζηνίρηζεο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δ΄ Γεκνηηθνύ. Ζ 

δεύηεξε ζειίδα εηζάγεη ηα παηδηά ζηελ έννοια ηοσ νερού θαη ζηηο τρήζεις ηνπ θαη κε 

έλα θξππηόιεμν ηνπο παξνπζηάδεη ηα αληηθείκελα πνπ ζα γλσξίζνπλ ζηελ αίζνπζα 2 

(θάπνηα παξόκνηα βξίζθνληαη θαη ζηελ αίζνπζα 6). Οη ζελίδες 3 θαη 4 αθνξνύλ ζε 

αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αίθοσζα 2, η ζελίδα 5 ζηελ αίθοσζα 4 θαη ε 

ζελίδα 6 ζηελ αίθοσζα 6. 

Σν πξόγξακκα κπνξνύλ λα πινπνηνύλ ηασηότρονα δύο ζτολικά ημήμαηα. ΄ απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ην πξώην ηκήκα ζα μεθηλήζεη από ηελ αίζνπζα 2 θαη ην δεύηεξν από ηελ 

αίζνπζα 4.  ηε ζπλέρεηα, αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα αιιάμεηε αίζνπζεο ή κπνξείηε λα 
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κελ ζπλερίζεηε ζε άιιε αίζνπζα θαη λα πινπνηήζεηε έηζη κόλν έλα κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σε κάθε περίπηφζη ηα παιδιά θα έτοσν επφθεληθεί από μια 

εκπαιδεσηική επίζκευη. 

Εάν δύο ημήμαηα σλοποιούν ηασηότρονα ηο πρόγραμμα: 

Σν πξώην δνπιεύεη ζηελ αίθοσζα 2. Γνπιεύεη κε ηε ζεηξά ηηο ζειίδεο 1-4. 

Σν δεύηεξν δνπιεύεη ζηελ αίθοσζα 4. Ξεθηλάεη από ηηο ζειίδεο 1 θαη 2 θαη πξνρσξάεη 

ζηε ζειίδα 5. πλερίδεη ζηελ αίζνπζα 6 κε ηε ζειίδα 6. 

Αθνύ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηελ έξεπλά ηνπο θαη ζπκπιεξώζνπλ ηα θύιια 

εξγαζίαο ηνπο, θαιό ζα ήηαλ λα παξνπζηάζνπλ απηά πνπ αλαθάιπςαλ ζηνπο 

ππόινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Απηό κπνξεί λα γίλεη ζηελ αίζνπζα πνπ ζα ηειεηώζεη 

ην πξόγξακκα ή ζηο ζτολείο. 

Αλαιπηηθά:  

Για ηην αίθοσζα 2 

Ζ νκάδα κε ην θύλλο εργαζίας 1 ζα παξνπζηάζεη ηηο δύν εηζαγσγηθέο ζειίδεο. 

Ζ νκάδα κε ην θύλλο εργαζίας 2 ζα παξνπζηάζεη ηηο ζειίδεο 3 θαη 4 (πνπ είλαη 

θνηλέο γηα ηα θύιια εξγαζίαο 1 θαη 2 αιιά παξνπζηάδνληαη κε δηαθνξεηηθή ζεηξά). 

Ζ νκάδα κε ην θύλλο εργαζίας 3 ζα παξνπζηάζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμε ζηηο 

ζειίδεο 3 θαη 4.  

 

Για ηις αίθοσζες 4 και 6 

Αλαιόγσο νξγαλώζηε ηηο παξνπζηάζεηο θαη ζηηο ππόινηπεο αίζνπζεο. Δάλ 

επηζθεθηείηε κόλν ηηο αίζνπζεο 4 θαη 6 θάληε ηηο παξνπζηάζεηο ζηελ ηειεπηαία 

αίζνπζα (6- ην βπδαληηλό θάζηξν) θαη νξίζηε θάζε νκάδα λα παξνπζηάζεη από 1 

ζειίδα. Γελ έρεη ζεκαζία πνηα ζα παξνπζηάζνπλ, αθνύ νη αίζνπζεο απηέο είλαη θνηλέο 

γηα όινπο. 

Δλδεηθηηθά σζηόζν ζαο πξνηείλνπκε: 

Ζ νκάδα κε ην θύλλο εργαζίας 1 ζα παξνπζηάζεη ηηο δύν εηζαγσγηθέο ζειίδεο (1θαη 

2). 

Ζ νκάδα κε ην θύλλο εργαζίας 2 ζα παξνπζηάζεη ηε ζειίδα 5. 

Ζ νκάδα κε ην θύλλο εργαζίας 3 ζα παξνπζηάζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμε ζηηο 

ζειίδα 6. 
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2. Στο Σχολεύο - μετϊ την επύςκεψη 

Δπηζηξέθνληαο ζην ζρνιείν κπνξείηε λα θάλεηε θάπνηεο επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο. 

ηε ζπλέρεηα ζα βξείηε κεξηθέο ηδέεο. 

 Μπνξείηε, αληί γηα ην Μνπζείν, λα θάλεηε ηηο παξνπζηάζεηο ζην ζρνιείν. Δάλ 

έρεηε ρξόλν λα δηαζέζεηε παξνηξύλεηε ηα παηδηά λα θάλνπλ ηηο παξνπζηάζεηο 

κε power point. Εεηήζηε από ηηο νκάδεο λα παξνπζηάζνπλ από κία ελόηεηα 

δείρλνληαο ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ θπιιαδίνπ ή ςάρλνληαο θαη άιιεο ζην 

δηαδίθηπν. 

 Εεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ζύγθξηζε ηνπ ρηεο κε ην ζήκεξα. 

 Εεηήζηε από ηνπο καζεηέο ζαο λα ςάμνπλ θαη λα βξνπλ παξαδόζεηο ζρεηηθά 

κε ην λεξό.  

 Εεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο ιεμηθό 

αξραηνινγηθώλ όξσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο πνπ έκαζαλ ζην Μνπζείν, 

δίλνληαο ηνλ δηθό ηνπο νξηζκό γηα θάζε κηα από απηέο. 

 Φηηάμηε ην δηθό ζαο εηθνλόιεμν κε ηα αληηθείκελα ηνπ Μνπζείνπ 

 Ρσηήζηε ηνπο καζεηέο εάλ θάπνηνο έρεη λεξνζθπξίρηξα. Εεηήζηε λα ηελ 

θέξνπλ θαη δείμηε πώο ιεηηνπξγνύζε. 

 Μνηξάζηε ζηνπο καζεηέο  ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη δεηήζηε λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηε δεύηεξε ζηήιε κε ηα ζσζηά αληηθείκελα: 

 ηζνπθάιη, ακθνξέαο, πηλάθην, ηξίαηλα, πεγάδη, θύπειιν, αγσγόο, αγθίζηξη, 

 λεξνζθπξίρηξα, νηλνρόε, θνπηξνύβην, ιαγήλη, εζκόο.  

ε θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο ηαηξηάδνπλ πεξηζζόηεξα από έλα αληηθείκελα.  

 

Δραςτηριότητα Αντικείμενα 

Εμπόριο  

Ψάρεμα  

Ύδρευςη  

Μαγείρεμα  

Φαγητό  

Ποτό  

Παιχνίδι  

Αγίαςμα  
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Εικονογρϊφηςη εντύπων 

Σα έληππα εηθνλνγξαθνύληαη κε: 

α. θφηογραθίες ησλ ίδησλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό νη καζεηέο 

κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ εύθνια ηα αληηθείκελα κέζα ζηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ. 

β. carte-postales ησλ αξρώλ ηνπ 20νπ αη. Ο ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη νη carte-

postales είλαη γηα λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο όηη πνιιά από ηα αληηθείκελα 

παξέκεηλαλ ηα ίδηα σο ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα. 

γ. ζτέδια ηφν ανηικειμένφν. Σα ζρέδηα απνηεινύλ πηζηή απεηθόληζε ησλ 

πξαγκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ελαιιαθηηθά κε ηηο θσηνγξαθίεο. 

δ. θφηογραθίες: Τπάξρεη κία θσηνγξαθία πνπ δείρλεη πώο απνζήθεπαλ ηνπο 

ακθνξείο ζηα ακπάξηα ησλ θαξαβηώλ. Πξόθεηηαη γηα θσηνγξαθία ηνπ θαξαβηνύ πνπ 

βξίζθεηαη ζηηο απνζήθεο ηνπ Μνπζείνπ, θαη είλαη πηζηή αλαπαξάζηαζε ζε ηνκή ηνπ 

θαξαβηνύ πνπ βξέζεθε ζην λαπάγην ηνπ Yassi Ada ζηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο.  

Μία θσηνγξαθία ηνπ θάζηξνπ ηνπ Πιαηακώλα, όπσο ζώδεηαη ζήκεξα. ηόρνο ηεο 

θσηνγξαθίαο απηήο είλαη λα δνπλ νη καζεηέο όηη νη πόιεηο-θάζηξα ζπλήζσο ρηίδνληαλ 

ζε ιόθνπο θαη ζπρλά θνληά ζηε ζάιαζζα γηα λα κπνξνύλ νη θάηνηθνη λα ειέγρνπλ 

θαιύηεξα ηηο επηζέζεηο από ηνπο ερζξνύο ηνπο. 

ε. εικόνες από τειρόγραθα: Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ θπιιαδίσλ εηθνλνγξαθείηαη 

κε εηθόλεο από ρεηξόγξαθα. Σα ρεηξόγξαθα είλαη πνιύηηκεο πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα 

ηνλ ηξόπν πνπ δνύζαλ νη βπδαληηλνί. Σα ρεηξόγξαθα εθηόο από ηελ δηαθνζκεηηθή 

ρξήζε ηνπο ζηα θπιιάδηα, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα ηα 

παξαηεξήζνπλ θαη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Γηα ην ιόγν απηό, όζν πινπνηείηε ην πξόγξακκα, θξνληίδεηε λα 

ππελζπκίδεηε ζηνπο καζεηέο ζαο λα παξαηεξνύλ πξνζεθηηθά ηηο εηθόλεο ησλ 

ρεηξνγξάθσλ. Σα αληηθείκελα ζε ζπλδπαζκό κε ηα ρεηξόγξαθα απνηεινύλ ηηο 

απζεληηθέο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ ηξόπν δσήο ησλ βπδαληηλώλ. 
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Πληροφορύεσ για τα εκθϋματα 

 

Αγκίζηρι: Δμάξηεκα ςαξέκαηνο, παξόκνην κε ην ζύγρξνλν αγθίζηξη. 

Αγφγός ύδρεσζης: Ο ζπγθεθξηκέλνο αγσγόο ύδξεπζεο απνηειείηαη από ακθνξείο ζε 

δεύηεξε ρξήζε. Οη ακθνξείο απηνί νλνκάδνληαη "ζπαζία" (από ην ζπαζί) εμαηηίαο ηνπ 

καθξόζηελνπ ζρήκαηόο ηνπο. Οη ακθνξείο, αθνύ αλνίρηεθαλ θαη από ηελ θάησ 

πιεπξά, ηνπνζεηήζεθαλ ν έλαο κέζα ζηνλ άιιν θαη δεκηνύξγεζαλ έλαλ αγσγό. Κάησ 

από απηόλ ηνλ αγσγό ππάξρεη έλα παιηόηεξνο, ν νπνίνο απνηειεί δείγκα κεηαθνξάο 

λεξνύ κε θηηζηό απιάθη, ζθεπαζκέλν κε (πήιηλεο) πιάθεο θαη ζην ζνβαηηζκέλν ζην 

εζσηεξηθό ηνπ κε πδξαπιηθό θνλίακα. Οη αγσγνί κεηέθεξαλ λεξό από ηηο δεμακελέο 

ζηηο θξήλεο, ζηα δεκόζηα ινπηξά, ζηα αλάθηνξα, ζηνπο λανύο, ζηα πινύζηα ζπίηηα. 

Δθηόο από ηνπο αγσγνύο ύδξεπζεο ππήξραλ θαη αγσγνί απνρέηεπζεο. 

Αμθορέας: Ζ ιέμε ακθνξέαο είλαη ζύλζεηε από ην ακθί (=θαη από ηηο δπν πιεπξέο) 

θαη θέξσ(=κεηαθέξσ). Δίλαη δειαδή ην αγγείν πνπ έρεη δύν ιαβέο γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπ. Οη ακθνξείο ρξεζηκνπνηνύληαλ θπξίσο ζην εκπόξην, αιιά θαη σο απνζεθεπηηθό 

ζθεύνο, θαη έβαδαλ κέζα θπξίσο πγξά (ιάδη θαη θξαζί) ή κηθξά ζηεξεά όπσο 

δεκεηξηαθά, ειηέο, μεξνύο θαξπνύο θηι. Σν ζρήκα ηνπο είλαη θαηάιιειν γηα ηε 

κεηαθνξά θαη ηε θόξησζή ηνπο ζε πινία. Σνπνζεηνύληαλ όξζηνη ζε επάιιειεο ζεηξέο 

κέζα ζην ακπάξη, έηζη ώζηε ε βάζε ησλ ακθνξέσλ ηεο πάλσ ζεηξάο λα ζηεξεώλεηαη 

ζηνπο ώκνπο ησλ ακθνξέσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ θάησ ζεηξά. (βλ. θφηογραθία).  

ην Μνπζείν ζα δείηε αξθεηνύο ακθνξείο ζε δεύηεξε ρξήζε. 

Ηθμός: Δίλαη ην ζηξαγγηζηήξη, ην ζνπξσηήξη. Πξόθεηηαη γηα πήιηλν ζθεύνο πνπ 

κνηάδεη κε ην δηθό καο ζηξαγγηζηήξη γηα ηα καθαξόληα. Σν ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα λα 

πιέλνπλ ή λα ζνπξώλνπλ ιαραληθά, θξνύηα θηι. 

Κολσμπήθρα: Μαξκάξηλε θνιπκπήζξα κε κηα κηθξή νπή (είλαη ζην ηκήκα πνπ έρεη 

ζπκπιεξσζεί) γηα λα απνκαθξύλνληαη ηα λεξά κεηά ην ηέινο ηεο ηειεηήο ηεο 

βάπηηζεο.  

Κοσηρούβιο: Πήιηλν ή κνιύβδηλν κηθξό δνρείν κέζα ζην νπνίν έβαδαλ κύξν ή 

αγίαζκα. Σα θνπηξνύβηα ηεο έθζεζεο πξνέξρνληαη από ην Ναό ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

(ηνπ Μπξνβιήηε) θαη γη' απηό ζε απηά απεηθνλίδεηαη ν Άγηνο Γεκήηξηνο. Σα 

θνπηξνύβηα ηα θξεκνύζαλ ζην ιαηκό. Σνπο Μπξνβιήηεο αγίνπο Θενδώξα θαη 

Γεκήηξην ζηε Θεζζαινλίθε επηζθέπηνληαλ πξνζθπλεηέο από πνιιά θνληηλά θαη 

καθξηλά κέξε. Γηα ην ιόγν απηό κπνξεί λα βξεη θαλείο θνπηξνύβηα ζε αλαζθαθέο 

αθόκε θαη καθξηά από ηε Θεζζαινλίθε. 

Κύπελλο: Πήιηλν αγγείν κε ην νπνίν έπηλαλ θξαζί ή λεξό. 

Λαγήνι: Πήιηλν δνρείν κεηαθνξάο λεξνύ. Σν ιαγήλη ην ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα λα 

κεηαθέξνπλ λεξό από ηηο θξήλεο, ηηο πεγέο, ηα πεγάδηα θηι. ζηα ζπίηηα ηνπο. 
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Νεροζθσρίτηρα: Μηθξό πήιηλν παηρλίδη. Σν παηρλίδη απηό κε παξόκνηα κνξθή θαη 

ίδηα ρξήζε έρεη δηαηεξεζεί σο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Δίλαη γλσζηό κε δηάθνξα 

νλόκαηα: λεξνζθπξίρηξα, ιαιίηζα, πνπιάθη, αεδνλάθη θηι. 

Οινοτόη: Ζ ιέμε είλαη ζύλζεηε θαη πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο: νίλνο (=θξαζί) θαη ρέσ 

(= ρύλσ). Υξεζηκνπνηείηαη σο θαλάηα γηα ην ζεξβίξηζκα ηνπ θξαζηνύ, ζα κπνξνύζε 

όκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ην ζεξβίξηζκα λεξνύ. Οη νηλνρόεο ηεο έθζεζεο είλαη 

από πειό θαη από γπαιί. 

Πινάκιο: Πήιηλν ζθεύνο όπνπ έβαδαλ ην θαγεηό. Δίλαη ην ζεκεξηλό πηάην. 

Σηόμιο πηγαδιού: Σν ζπγθεθξηκέλν ζηόκην πεγαδηνύ είλαη ζε δεύηεξε ρξήζε. 

Αξρηθά ήηαλ "επίζεκα θηνλνθξάλνπ". Σα επηζήκαηα ηνπνζεηνύληαλ πάλσ από ηα 

θηνλόθξαλα γηα ηελ θαιύηεξε ζηαζεξόηεηα ηνπ θηηξίνπ. Ήηαλ ηνπνζεηεκέλα αλάπνδα 

απ' ό,ηη ην βιέπνπκε ζηελ έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ, κε ηε κεγαιύηεξε επηθάλεηα πξνο 

ηα πάλσ. Απηό ην επίζεκα θηνλνθξάλνπ πξνέξρεηαη από λαό ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 

ρξνλνινγείηαη ζηνλ 6ν αη. κ.Υ. 

Δηθάδεηαη όηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο (15νο-19νο αη.) άιιαμε ε ρξήζε 

ηνπ θαη κεηαηξάπεθε ζε ζηόκην πεγαδηνύ. Αθαηξέζεθε ην εζσηεξηθό ηνπ θαη 

ηνπνζεηήζεθε αλάπνδα ζην άλνηγκα ελόο πεγαδηνύ. Σν λεξό ην αληινύζαλ κε έλα 

ζθεύνο (ζπλήζσο ζηάκλα, ή έλαλ ακθνξέα παξόκνην κε απηόλ πνπ βξίζθεηαη δίπια 

ηνπ κε ηελ ηξύπα) δεκέλν ζε ζθνηλί. Ζ ηξηβή ηνπ ζθνηληνύ ζηα ηνηρώκαηά ηνπ 

δεκηνύξγεζε βαζηέο απιαθώζεηο, νη νπνίεο είλαη νξαηέο ζήκεξα. Οη ηξύπεο ζην 

ρείινο ηνπ ζηνκίνπ δείρλνπλ όηη ην πεγάδη έθιεηλε κε έλα ζθέπαζηξν, μύιηλν ή 

κεηαιιηθό, ην νπνίν δελ ζώδεηαη. 

Ο ηνύξθνο πεξηεγεηήο Δβιηά Σζειεκπί, πνπ επηζθέθηεθε ηε Θεζζαινλίθε ζηα 1667-

8, αλαθέξεη πσο ε πόιε είρε 3060 πεγάδηα. 

Τρίαινα: ηδεξέλην εμάξηεκα ςαξέκαηνο, παξόκνην κε ην ζεκεξηλό θακάθη. 

ηεξηδόηαλ ζε μύιηλν ζηέιερνο θαη ην πεηνύζαλ γηα λα πηάζνπλ ςάξηα. (βι. θαη 

ζρεηηθέο εηθόλεο ζηελ έθζεζε).  

Τζοσκάλι ή ηζούκα: Πήιηλν καγεηξηθό ζθεύνο, παξόκνην κε ηε ζεκεξηλή 

θαηζαξόια. Σα ηζνπθάιηα κπνξνύζαλ λα είλαη θαη από ζίδεξν. Ζ ιέμε ηζνπθάιη 

ρξεζηκνπνηείηαη αθόκε ζε ρσξηά ηεο Διιάδαο θαη ζπλαληάηαη ζπρλά ζε ιατθά 

παξακύζηα.  

 

 

 

 


