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ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΡΓΑΜΜΑΣΟ

• Να αλαδεηρζεί ε εμέιημε θαη ε αλάπηπμε πνπ ζεκείσζαλ νη Έιιελεο ζηνπο

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο , ηεο ζξεζθείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ.

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΟΙ ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΟΙ ΣΟΥΟΙ

• Α)

• Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα Ρσκατθά κλεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο .
• Να θηλεηνπνηήζνπλ ζθέςε θαη ηε θαληαζία ηνπο κεηαβαίλνληαο λνεξά ζε κηα 

άιιε επνρή.

• Β)

• Αλάπηπμε ηεο δεμηόηεηαο λα εξγάδνληαη νκαδηθά.

• Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ.

• Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ απνθηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ. 



Βήκαηα Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο

 Βήκα 1ν 

 Γλσζηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο

 ρέδην ελεξγεηώλ

 Βήκα 2ν

 Υσξηζκόο ζε νκάδεο

 Αλάιεςε ξόισλ

 Βήκα 3ν

 πιινγή πιεξνθνξηώλ 

 Βήκα 4ν

 Οκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε  ηνπ ζέκαηνο

 ύληαμε εξγαζίαο



Χξάξην – πξνγξάκκαηνο:

Ηκέξα:Γεπηέξα 

Ώξα: 14:00-15:00

Μεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο:

 Οη καζεηέο/ηξηεο αθνύ ελεκεξώζεθαλ γηα ηνπο ζηόρνπο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη αλάιαβαλ 
ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ηα επηκέξνπο ζέκαηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.

 πγθέληξσζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ πιεξνθνξίεο από ην 
δηαδίθηπν , έληππν πιηθό, ηζηνξηθά βηβιία.

 Αθόκα πιεξνθνξίεο δηαζηαπξώζεθαλ έπεηηα από ηελ 
εθπαηδεπηηθή εθδξνκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 
Θεζζαινλίθε , όπνπ νη καζεηέο γλώξηζαλ από θνληά ηα 
ηζηνξηθά κλεκεία ηεο πόιεο πνπ αλαιύνληαη ζηελ 
εξγαζία.



Η ειιεληζηηθή θαη ξσκατθή Θεζζαινλίθε

Η Θεζζαινλίθε

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFMQtwIwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVOuIzxcF_ck&ei=Yh04U-qnK8ToywP99YH4Cw&usg=AFQjCNEsR44QJmlATd4_YfYK8rysZH0IVw&bvm=bv.63808443,d.Yms&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFMQtwIwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVOuIzxcF_ck&ei=Yh04U-qnK8ToywP99YH4Cw&usg=AFQjCNEsR44QJmlATd4_YfYK8rysZH0IVw&bvm=bv.63808443,d.Yms&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFMQtwIwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVOuIzxcF_ck&ei=Yh04U-qnK8ToywP99YH4Cw&usg=AFQjCNEsR44QJmlATd4_YfYK8rysZH0IVw&bvm=bv.63808443,d.Yms&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFMQtwIwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVOuIzxcF_ck&ei=Yh04U-qnK8ToywP99YH4Cw&usg=AFQjCNEsR44QJmlATd4_YfYK8rysZH0IVw&bvm=bv.63808443,d.Yms&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFMQtwIwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVOuIzxcF_ck&ei=Yh04U-qnK8ToywP99YH4Cw&usg=AFQjCNEsR44QJmlATd4_YfYK8rysZH0IVw&bvm=bv.63808443,d.Yms&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFMQtwIwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVOuIzxcF_ck&ei=Yh04U-qnK8ToywP99YH4Cw&usg=AFQjCNEsR44QJmlATd4_YfYK8rysZH0IVw&bvm=bv.63808443,d.Yms&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFMQtwIwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVOuIzxcF_ck&ei=Yh04U-qnK8ToywP99YH4Cw&usg=AFQjCNEsR44QJmlATd4_YfYK8rysZH0IVw&bvm=bv.63808443,d.Yms&cad=rja


Iζηνξηθή γξακκή κέρξη ζήκεξα 

 1. Δπνρή ηνπ Λίζνπ 2.500.000 – 3200 π.Υ. 

 2. Δπνρή ηνπ Υαιθνύ 3200 - 1100 π.Υ. 

 3. Γεσκεηξηθή επνρή 1100 - 800 π.Υ 

 4. Αξρατθή επνρή 800 - 500 π.Υ 

 5. Κιαζζηθή επνρή 500 - 323 π.Υ 

 6. Διιεληζηηθή επνρή 323 - 146 π.Υ. 

 7. Ρσκαηνθξαηία 146 π.Υ. – 324 κ.Υ.
 8. Πξσηνβπδαληηλή επνρή 324 – 565 

 9. Μεζνβπδαληηλή επνρή 565 – 1081 

 10. Τζηεξνβπδαληηλή επνρή 1081 – 1461 

 11. Σνπξθνθξαηία 1461 - 1830 

 12. Νεόηεξε επνρή 1830 - 1945 

 13. ύγρξνλε επνρή 1945 - ζήκεξα



323 π.Υ. – 146 π.Υ.

ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΑ ΥΡΟΝΗΑ

Φίλιππος Β΄

Μ.Αιέμαλδξνο

http://www.ime.gr/chronos/06/images/politics/000/ph01.jpg
http://www.ime.gr/chronos/06/images/culture/600/ph02.jpg


146 π.Υ. – 324 κ.Υ

ΡΩΜΑΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ
Σα ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο(Με πνξηνθαιί ην ηκήκα ηνπ

νπνίνπ πξσηεύνπζα ήηαλ ε Θεζζαινλίθε)



Θεζζαινλίθε

 Η Θεζζαινλίθε είλαη κηα δσληαλή πόιε πνπ καξηπξεί κε έξγα ηε 
δεκηνπξγία, ηελ έθθξαζε θαη ηελ πίζηε ζε ηδέεο, ζε νξάκαηα θαη ζενύο 
όισλ ησλ επνρώλ ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηεο. Όιεο νη ηζηνξηθνί 
πεξίνδνη ηεο πόιεο έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο θαη πξνζειθύνπλ ην 
ελδηαθέξνλ ησλ ηζηνξηθώλ εξεπλεηώλ, αξραηνιόγσλ θαη εζλνιόγσλ. 
Η πόιε ηδξύζεθε ην 315 π.Υ. 8 ρξόληα από ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ 
Αιεμάλδξνπ.

 Ζ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο μεθηλά κεηά από, ην 315 π.Υ., ν βαζηιηάο 
ηεο Μαθεδνλίαο, ν Κάζζαλδξνο, ν νπνίνο ζπγρώλεπζε ηα 26 κηθξά 
«πνιίζκαηα» πνπ ππήξραλ ηόηε ζηνλ θόιπν ηνπ Θεξκατθνύ ζηελ 
πόιε Θεζζαινλίθε (Θεζζαιώλ Νίθε). 

 Γεκηνύξγεζε κηα λέα πόιε ζην κπρό ηνπ Θεξκατθνύ θόιπνπ, όπνπ 
βξηζθόηαλ ε αξραία Θέξκε, ζηε κλήκε ηνπ κεγάινπ ζηξαηεγνύ, 
δίλνληαο ζ’ απηή ην όλνκα ηεο γπλαίθαο ηνπ Θεζζαινλίθεο πνπ ήηαλ 
αδεξθή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. 

 Η πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο νρπξώζεθε πνιύ λσξίο, ίζνο ακέζσο κεηά 
ηελ ίδξπζε ηεο. Λίγν αξγόηεξα, ην 297 π.Υ., έμσ από ηα ηείρε ηεο 
Θεζζαινλίθεο ζπληξίθηεθε θνβεξή επίζεζε επηδξνκέσλ ησλ Κειηώλ, 
πνπ δελ θαηόξζσζαλ λα ληθήζνπλ ηελ νρπξσκέλε πόιε παξά ηνλ 
ζάλαην ηνπ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο Πηνιεκαίνπ ηνπ Κεξαπλνύ ζηε 
κάρε



Ιζηνξία

 Α)Ειιεληζηηθά ρξόληα

Βαζηά επεξεαζκέλε ε επνρή πιένλ από ηελ δξάζε ηνπ 
Κνξπθαίνπ Έιιελα Ηγέηε Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ν Ειιεληθόο 
θόζκνο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ζα εηζέιζεη ζε κία λέα πεξίνδν γηα 
300 νιόθιεξα ρξόληα πεξίπνπ. Εθείλε ηελ πεξίνδν ε Ειιάδα θη 
όιεο νη απνηθίεο ηεο ζα θαηαθέξνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
«εληαίνπο» θόζκνπο θαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ 
«κεηέξα» παηξίδα ν ειιεληζκόο ζα θαηαθέξεη λα δηαδνζεί εθ 
λένπ ζηηο Ειιεληθέο πόιεηο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί από ηνλ 
Ειιεληθό απνηθηζκό. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ν Μέγαο 
Αιέμαλδξνο θαηάθεξε λα αλαλεώζεη ηνλ θόζκν αθνύ θαηάθεξε 
λα κεηαθέξεη ηνλ πνιηηηζκό ζε ειιεληθέο πόιεηο πνπ είραλ 
απνθνπεί γηα ρξόληα από ηνλ «ππξήλα», ηελ Ειιάδα.



ζξεζθεπηηθή πίζηε

 ηε ζξεζθεία νη ειιεληθνί ζενί έγηλαλ γλσζηνί θαη ιαηξεύηεθαλ, όκσο ηελ ίδηα 
ζηηγκή μέλνη ζενί, όπσο ε Ίζηδα θαη ν Όζηξεο από ηελ Αίγππην, ν Άηηεο από ηε 
Φξπγία θ.ά., αμηώζεθαλ λα απνθηήζνπλ έιιελεο πηζηνύο. Σελ επηηπρία ηνπο ηε 
ρξσζηνύλ ζε κεγάιν βαζκό ζηελ αλαηνιίηηθε κπζηεξηαθή θύζε ηεο ιαηξείαο 
ηνπο. Η Διιεληζηηθή επνρή, κε ηνπο απμεκέλνπο θόβνπο θαη ηηο κεγάιεο 
επθαηξίεο, επλννύζε ηηο κπζηεξηαθέο ιαηξείεο, πνπ θαηά θάπνηνλ ηξόπν 
θαηαιαγηάδνπλ ηνπο θόβνπο θαη εληζρύνπλ ηηο ειπίδεο γηα επδαηκνλία, 
ηνπιάρηζην ζηε κεηαζαλάηηα δσή. πλεζηζκέλν θαηλόκελν ήηαλ ε ζενθξαζία: 
έιιελεο θαη μέλνη ζπγγεληθνί ζενί ηαπηίδνληαλ, ηα νλόκαηά ηνπο ζπλδπάδνληαλ 
θαη νη πηζηνί αλαγλώξηδαλ έλα ζεό Γία-αβάδην, Δξκή-Άλνπβε, άξαπε-
Πινύησλα θιπ.

 Γεληθά, ε ζξεζθεπηηθή πίζηε, όπσο ηε γλσξίζακε πεξηζζόηεξν ζηα αξρατθά, 
ιηγόηεξν ζηα θιαζηθά ρξόληα, είρε ζηελ Διιεληζηηθή επνρή ππνρσξήζεη. 
Μπνξεί ηα αθηεξώκαηα λα ήηαλ πινπζηόηεξα θαη νη λανί κεγαινπξεπέζηεξνη, 
κπνξεί νη δεκόζηεο ιαηξεπηηθέο εθδειώζεηο λα θάληαδαλ πνιπηειέζηεξεο 
παξά πνηέ, αιιά ζην βάζνο ν πινύηνο θαη ε αζηάζεηα ηεο επνρήο είραλ 
θινλίζεη ηα ζεκέιηα ηόζν ηεο εζηθήο όζν θαη ηεο ζξεζθείαο. Οη κεηαθπζηθέο 
αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ, όηαλ δελ θαιύπηνληαλ από ηηο κπζηεξηαθέο ιαηξείεο, 
ηθαλνπνηνύληαλ από δεηζηδαηκνληθέο αο ηηο πνύκε πξαθηηθέο, όπσο ηα μόξθηα, 
ηα θπιαρηά, ε καγεία γεληθά, θαη αθόκα από ηελ αζηξνινγία θαη ηε καληηθή 
ζηηο πνηθίιεο κνξθέο ηεο. Μία κόλν ζεά είδε ηα ρξόληα εθείλα ηε ιαηξεία ηεο λα 
αλαβαζκίδεηαη: ε ζεά Σύρε.



Δπηζηήκεο

 Η θαζνιηθόηεηα ηεο θηινζνθίαο ππνρώξεζε ζηελ Διιεληζηηθή επνρή. 
Οξηζκέλεο θηινζνθηθέο ζρνιέο εμαθνινπζνύζαλ, βέβαηα, λα 
δηδάζθνπλ κεγάιε πνηθηιία γλώζεσλ θαη νξηζκέλνη θηιόζνθνη 
θαηάθεξαλ, όπσο είδακε, λα θαιιηεξγήζνπλ πεξηζζόηεξα από έλα, 
ζπγγεληθά πεδία. Οη αλζξώπηλεο γλώζεηο είραλ σζηόζν 
πνιιαπιαζηαζηεί, νη δηάθνξνη γλσζηηθνί θιάδνη έηεηλαλ λα γίλνπλ 
αλεμάξηεηνη θαη νη πην πνιινί εξεπλεηέο θαη ζηνραζηέο πξνηηκνύζαλ, 
ή ππνρξεώλνληαλ από ηα πξάγκαηα, λα πεξηνξίζνπλ ηα ελδηαθέξνληα 
ηνπο ζε έλα κνλάρα πεδίν, λα εηδηθεπηνύλ.

 Ο ρσξηζκόο ησλ επηζηεκώλ, ε εμεηδίθεπζε ησλ εξεπλεηώλ, ν πινύηνο 
ηεο επνρήο, ε αλεκπόδηζηε από ζύλνξα θαη γιώζζεο θπθινθνξία 
ησλ ηδεώλ, ε θηινδνμία ησλ αξρόλησλ λα ζπλδέζνπλ ην όλνκά ηνπο 
κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλώλ - όια καδί 
πξνθάιεζαλ ηελ άλζηζε ησλ επηζηεκώλ, αληίζηνηρα θαη ηεο 
ηερλνινγίαο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Διιεληζηηθή επνρή. Πξώηε θαη 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα καο επηζηήκε πνπ αλαπηύρζεθε, ε θηινινγία.



Οηθνλνκία ζηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν







 Ο ραξαθηήξαο ηεο καθεδνληθήο νηθνλνκίαο ησλ ειιεληζηηθώλ 
ρξόλσλ δελ κεηαβιήζεθε ξηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ θιαζηθή 
πεξίνδν. Βάζε ηεο εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ ε γεσξγία θαη 
ε θηελνηξνθία, ελώ γίλνληαη εμαγσγέο ζηδήξνπ θαη ραιθνύ, 
θαζώο θαη άιισλ πξντόλησλ, όπσο μπιείαο, ξεηίλεο, πίζζαο, 
θαλλάβεσο θαη ιηλαξηνύ. Παξάιιεια όκσο ζηα αζηηθά θέληξα 
αλαπηύζζνληαη δεπηεξνγελείο θαη ηξηηνγελείο νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο. Πεγή πινύηνπ απνηεινύλ επίζεο ηα ιηκάληα 
ηεο ρώξαο, ην Γίνλ, ε Πέιια, ε Θεζζαινλίθε, ε Καζζάλδξεηα 
θαη ε Νεάπνιε.

http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_main.php?el/C1.5.html
http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_main.php?el/C1.2.html
http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_main.php?el/C1.6.html


 Η θαηάθηεζε ηεο Αλαηνιήο από ηνλ Αιέμαλδξν δεκηνύξγεζε έλαλ εληαίν 
νηθνλνκηθό ρώξν πνπ εθηεηλόηαλ από ηα παξάιηα ηνπ Ινλίνπ σο ηα αλαηνιηθά 
ζύλνξα ηεο Πεξζίαο θαη από ηε Υεξζόλεζν ηνπ Αίκνπ σο ηελ Κπξελατθή, ηελ 
Αίγππην θαη ηνλ Πεξζηθό Κόιπν.

 Σν ειιεληθό ζηνηρείν δξαζηεξηνπνηήζεθε έληνλα θαη εθκεηαιιεύηεθε ηηο λέεο 
πξννπηηθέο πνπ αλνίρηεθαλ ζην εκπόξην, ηε βηνηερλία θαη ηηο ηξαπεδηθέο 
ππεξεζίεο. ηε Μαθεδνλία εηζέξξεπζε ζηελ νηθνλνκία κεγάιν κέξνο ηνπ 
πινύηνπ πνπ έθεξαλ καδί ηνπο νη Μαθεδόλεο ζηξαηηώηεο ηνπ Αιεμάλδξνπ πνπ 
επέζηξεθαλ ζηε ρώξα ηνπο. Οη ιεειαζίεο όκσο ησλ επεηξσηηθώλ 
ζηξαηεπκάησλ θαη αξγόηεξα ησλ Γαιαηώλ επέθεξαλ ηζρπξό πιήγκα ζηελ 
νηθνλνκηθή δσή ηεο Μαθεδνλίαο.

Υξπζό ζηεθάλη κπξηηάο

β' κηζό 4νπ αη. π.Υ., 

Θεζζαινλίθε, Αξραηνινγηθό 

Μνπζείν

http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_main.php?el/A1.6.2.html


 Βεβαίσο ηα ρξόληα από ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 
έρνπλ πεξάζεη θη ε Ειιάδα βξίζθεηαη ζε κηα πεξίεξγε 
θαηάζηαζε. Μπνξεί ινηπόλ λα είλαη κηα θαιή επνρή γηα ηηο 
ηέρλεο σζηόζν όινο ν ειιεληθόο θόζκνο είλαη 
απνδηνξγαλσκέλνο ηόζν νηθνλνκηθά όζν θαη ζηξαηησηηθά. Η 
Βαζύηαηε θξίζε πνπ πεξλάεη ε Ειιάδα ζα ηελ θάλεη λα είλαη 
έλαο εύθνινο ζηόρνο γηα απηόλ ηνλ λέν πνιηηηζκό πνπ έξρεηαη 
από ηελ Ρώκε. Βαζηά επεξεαζκέλνο από ηνλ Ειιεληθό 
πνιηηηζκό ν Ρσκατθόο, δελ ζα αξγήζεη λα θέξεη λέεο 
ζπγθξνύζεηο νη νπνίεο παξάιιεια κε ηελ παξαθκή ησλ 
βαζηιείσλ πνπ πξνήιζαλ από ηελ Μαθεδνληθή Απηνθξαηνξία, 
πνιύ γξήγνξα ζα θάλνπλ ηνλ Ειιεληθό Κόζκν λα βξεζεί θάησ 
από ηελ θπξηαξρία ηεο ηδηαίηεξα ζθιεξήο Ρώκεο. Καζ’ όιε ηε 
δηάξθεηα ηεο Ειιεληζηηθήο Πεξηόδνπ ζηελ Ειιάδα παξαηεξείηαη 
έληνλε δξάζε ησλ Ρσκαίσλ θη όηαλ ην 30 π.Χ. ιίγν πξηλ ηελ 
γέλλεζε ηνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ ν Οθηαβηαλόο θαηαθέξλεη λα πάξεη 
ζηα ρέξηα ηνπ ηνλ έιεγρν ηεο Ρώκεο, θηάλεη ζην ηέινο θη 
επίζεκα ε Ειιεληζηηθή Πεξίνδνο. Η Ρσκατθή Πεξίνδνο έρεη 
μεθηλήζεη!



Ρσκατθή Κπξηαξρία

 Η Θεζζαινλίθε από ηελ ίδξπζή ηεο θαη κέρξη ην 168 π.Υ. δελ έπαηδε ζεκαληηθό ξόιν, 
ιόγσ ηεο πόιεο ηεο Πέιιαο πνπ ήηαλ ηόηε πξσηεύνπζα ηεο Μαθεδνλίαο. Όκσο κεηά από 
ηελ ήηηα ηνπ Πεξζέα ζηελ Πύδλα ε Μαθεδνλία δηαηξέζεθε ζε 4 επαξρίεο από ηνπο 
Ρσκαίνπο, κε πξσηεύνπζα ηε Θεζζαινλίθε ζηε δεύηεξε από απηέο. Η θαηάιπζε ηνπ 
Βαζηιείνπ ησ Αληηγνληδώλ από ηα Ρσκατθά ζηξαηεύκαηα ηνπ ύπαηνπ Λεύθηνπ Αηκίιηνπ 
Παύινπ ην 168 πρ. Έθεξε ηε Θεζζαινλίθε ζηα όξηα ηεο Ρσκατθήο Γεκνθξαηίαο. Λίγν 
αξγόηεξα νη Ρσκαίνη θαηαζθεύαζαλ ηελ Δγλαηία ζηε Θεζζαινλίθε ε νπνία πεξλνύζε 
κέζα από ηελ πόιε θαη ηε ζπλέδεε κε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ηε Ρώκε. Η Via Egnatia 
απνηεινύζε ην βαζηθό ζηξαηησηηθό θαη εκπνξηθό δίαπιν, πξνώζεζε ηελ αμηνινγηθή 
ζεκαζία ηεο πόιεο θαη εκπέδσζε ηνλ πξσηαγσληζηηθό ηεο ξόιν κέζα ζην κεγεζνύκελν 
θξάηνο. Έηζη ε Θεζζαινλίθε άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνύο ελώ δελ 
άξγεζε λα πάξεη ηνλ ηίηιν Civitas Libera (= ειεύζεξε πόιε), αθνύ ηεο απνδόζεθαλ 
πεξηζζόηεξα πξνλόκηα, έπεηηα από ηε δνινθνλία ηνπ Ινύιηνπ Καίζαξα (44 κ.Υ.) ζηελ 
εκθύιηα δηακάρε δεκνθξαηηθώλ θαη απηνθξαηνξηθώλ, θαη ηελ νινθιεξσηηθή λίθε ησλ 
απηνθξαηνξηθώλ Αλησλίνπ θαη Οθηαβηαλνύ έλαληη Βξνύηνπ θαη Κάζζηνπ ην 42 κ.Υ. 

 Σνλ ηειεπηαίν αηώλα π.Υ. όιν θαη πεξηζζόηεξνη Υξηζηηαλνί κεηνηθνύζαλ ζηε Θεζζαινλίθε. 
Δθεί θύξεμε ηε Υξηζηηαληθή πίζηε ν Απόζηνινο Πάπινο ν νπνίνο ην 54 κ.Υ. θήξπμε ζηε 
Θεζζαινλίθε ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία, θαη ιίγν αξγόηεξα έγξαςε από ηελ Κόξηλζν ηηο δπν 
επηζηνιέο ηνπ «πξνο Θεζζαινληθείο». Σν 238 κ.Υ. ε Θεζζαινλίθε πήξε ηνλ ηίηιν 
«λεσθόξνο» θαη ην 250 αλαθεξύρηεθε ξσκατθή Colonia (=επαξρία). Σν 305 ν Γαιέξηνο 
εγθαηαζηάζεθε ζηε Θεζζαινλίθε θάλνληαο ηελ πξσηεύνπζά ηνπ. Δθείλε ηελ πεξίνδν 
θηίζηεθε ε Ρνηόληα, ν Ιππόδξνκνο, ε αςίδεο ηνπ θαη ην αλάθηνξό ηνπ. Μεηά από κεξηθά 
ρξόληα, ην 306 κ.Υ. καξηύξεζε ν Άγηνο Γεκήηξηνο ζηε Θεζζαινλίθε, θαη ν ρξηζηηαληθόο 
ραξαθηήξαο ηεο πόιεο έγηλε εληνλόηεξνο. 



Β)Ρσκατθά ρξόληα

 Μεηά ηελ ήηηα ηνπ Αλδξίζθνπ ην 148 π.Υ. ηα 4 ηκήκαηα ηεο Μαθεδνλίαο ζπλελσζήθαλ μαλά 
καδί κε ηα λέα εδάθε πνπ πξνζαξηήζεθαλ, γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα επξεία Ρσκατθή 
επαξρία κε πξσηεύνπζα ηελ Θεζζαινλίθε ηεο νπνίαο ηε ζέζε θαη ηα πιενλεθηήκαηα 
εθηίκεζαλ από ηελ αξρή νη Ρσκαίνη[i]. Η επαξρία επεθηάζεθε ην 146 π.Υ. γηα λα 
ζπκπεξηιάβεη νιόθιεξε ηε λόηηα Διιάδα πνπ παξέκεηλε  γηα 120 νιόθιεξα ρξόληα κέρξη 
ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ επαξρηώλ από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 27 π.Υ., νπόηε απνζπάζηεθε 
ην λόηην ηκήκα ηεο. Η επαξρία απηή κε ηε Θεζζαινλίθε, πνπ νλνκαζηηθέ <<κεηήξ πάζεο 
ηεο Μαθεδνλίαο>> , είλαη ην θέληξν όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη  νη επεκβάζεηο ζε νιόθιεξν 
ηνλ επξύηεξν γεσγξαθηθό ρώξν. Σν γεγνλόο απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πινύην ηεο 
πεξηνρήο ην αλεπηπγκέλν εκπόξην θαη ηε βηνηερλία, ηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή 
αλάπηπμε, έθαλαλ ηε Μαθεδνλία πεξηδήηεηε. Οη ερζξηθέο δηαζέζεηο αλάκεζα ζηνπο 
Έιιελεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ζηε Ρσκατθή δηνίθεζε έζβεζαλ. Οη Μαθεδόλεο ζηεξίδνπλ πηα 
ελεξγά ηε Ρώκε θαη από θνηλνύ αληηκεησπίδνληαη νη ζπρλέο επηδξνκέο ησλ βνξείσλ 
βαξβαξηθώλ ιαώλ.

 ύληνκα ε Μαθεδνλία έγηλε <<πηζηή επαξρία θαη θίιε κε ηελ Ρώκε>>, κε επεξγεηηθέο 
ηδηόηεηεο γηα ηελ επαξρία κε πξσηεύνπζα ηελ Θεζζαινλίθε, πνπ πεξλά κεγάιε πεξίνδν 
αθκήο. Η επαθή ησλ Ρσκαίσλ κε ηνλ ειιεληθό θαη ειιελναλαηνιηθό πνιηηηζκό θέξνπλ κηα 
πξνζέγγηζε θαη αιιειεπίδξαζε κε θπξίαξρν ηνλ <<Διιεληζκό>> ζε κηα λέα θνηλσλία κε 
λέεο δνκέο θαη ζρέζεηο. Μεηά από ιίγα ρξόληα, ζηα 57-55π.Υ., επί αλζππάηνπ Πείζσλα ε 
Θεζζαινλίθε πέξαζε δύζθνιεο ζηηγκέο, θαζώο βάξβαξνη βόξηνπ ιανί θηάλνπλ κέρξη ηα 
ηείρε ηεο πόιεο θαηαζηξέθνληαο πόιεο, ρσξηά θαη αηρκαιώηηζεο ρηιηάδεο θαηνίθνπο. Οη 
Θεζζαινληθείο κόιηο ζώζεθαλ νρύξσζαλ ηελ Αθξόπνιε πόιεο. ηνλ εκθύιην πόιεκν ηεο 
ξώκεο, πνπ αθνινύζεζε ην 49-31π.Υ., ε Μαθεδνλία έγηλε ην επίθεληξν ησλ ζπγθξνύζεσλ. 
Οη ζπλερείο πόιεκνη  είραλ εμαζζελίζεη ηνπο Ρσκαίνπο, ηδηαίηεξα ηε κεζαία ηάμε θαη ηνπο 
δνύινπο ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηνπ ζηξαηνύ θαη ηεο αξηζηνθξαηίαο. 



 Η Θεζζαινλίθε ηόηε βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ αληαγσληζκνύ θαη δηέηξεμε 
πνιινύο θηλδύλνπο θαηαζηξνθήο, θαζώο ηε Μαθεδνλία θαηέιαβαλ δηαδνρηθά: 
ν Πνκπήηνο, ν Καίζαξαο, ν Βξνύηνο, ν Μάξθνο Αληώληνο. 

 ε απηή ηε δηακάρε νη θάηνηθνη ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ <<θηιηθαηζαξηθνί>> θαη 
πνιινί πήξαλ ηνλ ηίηιν ηνπ ξσκαίνπ πνιίηε. Λίγν πξηλ ηελ κάρε  ησλ 
Φηιίππσλ ν Βξνύηνο είρε ππνζρεζεί λα παξαδώζεη ηελ πόιε ηεο 
Θεζζαινλίθεο. Η κάρε όκσο ηειείσζε κε ηελ ήηηα ησλ δεκνθξαηηθώλ θαη 
απηνθηνλία ηνπ Βξνύηνπ ζηηο 23 Οθησβξίνπ ηνπ 42 π.Υ. θαη έηζη ε 
Θεζζαινλίθε ζώζεθε από βέβαηε θαηαζηξνθή. Μεηά ηελ κάρε  ησλ Φηιίππσλ 
ηελ εμνπζία πήξε ζηα ρέξηα ηνπ ν Μάξθνο Αληώληνο, πνπ έκεηλε γηα ιίγν ζηελ 
επαξρία θαη ην ίδην έηνο έθπγε γηα ηελ Αλαηνιή θαη άθεζε πίζσ ηνπ ηνλ 
Κελζσξηλό. 

 Η πεξίνδνο απηή ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ Μαθεδνλία θαη ηελ 
Θεζζαινλίθε. Σόηε απνθαζίζηεθε  ζην  Βξηλδίζθν ην 40 π.Υ. λα δηαηξεζεί ην 
ξσκατθό θξάηνο ζε δύν ηκήκαηα: ην ηκήκα ησλ δπηηθώλ επαξρηώλ ππό ηνλ 
Οθηαβηαλό θαη ην ηκήκα ησλ αλαηνιηθώλ επαξρηώλ, ππό ηνλ Μάξθν Αληώλην 
κε όξην ηε θόδξα. Έηζη ε Μαθεδνλία παξήιζε νξηζηηθά ζηνλ Μάξθν Αληώλην. 
ηε ζπλέρεηα αθινύζεζαλ πνιινί άιινη όπσο ν Κξάζζνο ην 30-28 π.Υ. ζηηο 
κέξεο ηνπ νπνίνπ λίθεζαλ νξηζηηθά ηνπο Θξάθεο θαη ηνπο Γάθεο. Σώξα πνηα  ε 
Θεζζαινλίθε δελ θηλδύλεπε από ερζξηθέο επηδξνκέο.



 Οη Μαθεδόλεο θαη ηδηαίηεξα νη Θεζζαινληθείο ζηε Ρσκατθή αθκή δελ ήηαλ 
αλεμάξηεηνη, όκσο θξόληηζαλ κε άιινπο ηξόπνπο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 
Ρσκατθήο δηνίθεζεο λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξά <<θξάηε>>. Όπσο ζήκεξα έηζη 
θαη ηόηε, θάζε είρε ηνλ ππνζηάηε ζεό . Δπηθεθαιήο ηνπ ζσκαηίνπ ήηαλ ν 
<<αξρηζπλάγνγνο>> κε ηξείο γξακκαηείο, έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο επηκειεηέο, 
έλαλ ηακεία θαη έλαλ <<ζρεηηθό>> ηεξέα πνπ είραλ σο πξνζηάηε.

 Αλ νη ζύιινγνη είραλ ζξεζθεπηηθό ραξαθηήξα ιέγνληαλ <<ζίαζνη>> θαη ηα κέιε 
ηνπο <<ζπλζηαζήηεο>> ή <<ζξεζθεπηέο>>. Πέξα από ηνπο ιαηξεπηηθνύο 
ζπιιόγνπο ππήξραλ ζηε Θεζζαινλίθε ηελ πεξίνδν απηή  ππήξραλ θαη 
ζύιινγνη ησλ δηαθόξσλ παξνηθηώλ, όπσο: ησλ <<Αζηαλώλ>>, ησλ 
<<Βηζπλώλ>> θηι.

 ην δεύηεξν κηζό ηνπ 2νπ αηώλα κ.Υ.  επηζθέπηεηαη ηε Θεζζαινλίθε ν κεγάινο 
ζνθηζηήο, ζπγγξαθέαο θαη ξεηνδηδάθαινο  Λνπθηαλόο ν ακνζαηεύγηα λα 
γλσξίζεη ηελ πεξίνδν αθκήο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη λα παξνπζηάζεη ζην θνηλό 
ηνπ ηηο ζαηηξηθέο δεκηνπξγίεο ηνπ. Καζώο ν Γαιέξηνο ην 305 κ.Υ. βξηζθόηαλ ζηε 
Θεζζαινλίθε θξόληηζε ώζηε ε πόιε λα απνθηήζεη ηελ αλάινγε αίγιε. Σελ 
πεξίνδν απηή  ε Θεζζαινλίθε απέθηεζε κεγάιε θήκε. Οπζηαζηηθά έγηλε 
πξσηεύνπζα ηνπ Αλαηνιηθνύ Ρσκατθνύ θξάηνπο.



 Η ππαγσγή ηεο Μαθεδνλίαο ζην ξσκατθό θξάηνο εγθαηλίαζε κηα λέα επνρή, ηνπνζεηώληαο 
ηελ πεξηνρή ζε ειάζζνλα ζέζε θαζώο ν θπζηθόο ηεο πινύηνο δελ κπνξνύζε λα 
αληαγσληζηεί απηόλ ησλ επαξρηώλ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Γύζεο.

 Οη Μαθεδόλεο όθεηιαλ λα θαηαβάιινπλ θεθαιηθό θόξν (επηθεθάιαηνλ) ζηνπο Ρσκαίνπο 
θαη λα επσκίδνληαη ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ νδώλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηθνηλσληώλ 
('cursus publicus'). Δπίζεο ην δεκόζην ηακείν ηνπ ξσκατθνύ δήκνπ πξνζπνξηδόηαλ έζνδα 
από ηηο εθκηζζώζεηο ησλ δεκνζίσλ γαηώλ ('ager publicus') πνπ απνηεινύληαλ από ηηο 
δεκεπκέλεο βαζηιηθέο.

 Μεγάιε ώζεζε ζηελ νηθνλνκηθή δσή έδσζαλ ε θαηαζθεπή ηεο Δγλαηίαο νδνύ, ε 
εγθαηάζηαζε Ρσκαίσλ εκπνξεπόκελσλ ζηηο πόιεηο θαη ε ίδξπζε ξσκατθώλ απνηθηώλ. 
Η απηνθξαηνξηθή πεξίνδνο ππήξμε πεξίνδνο επεκεξίαο θαη αζθάιεηαο θαζώο νη θαινί 
δξόκνη θαη ην δηθαηόηεξν ζύζηεκα δηνίθεζεο νδήγεζαλ ζε νηθνλνκηθή άλζεζε από ηελ 
νπνία σθειήζεθαλ ηόζν νη Ρσκαίνη ηζύλνληεο, όζν θαη ηα ιατθά ζηξώκαηα.

 ηε δνπινθξαηηθή θνηλσλία κε ηηο κεγάιεο αξώζηκεο γαίεο θαη ηνπο πινύζηνπο 
βνζθνηόπνπο εκθαλίδνληαη εθηόο από ηηο κηθξέο πεξηνπζίεο ησλ αγξνηηθώλ πιεζπζκώλ 
θαη άιιεο ηεξάζηηεο κεγάισλ νηθνγελεηώλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεοΒέξνηαο θαη ησλ 
Φηιίππσλ.

 Η βειηίσζε ησλ όξσλ δηαβίσζεο ησλ παξαγσγηθώλ ηάμεσλ νδήγεζε ζηελ αύμεζε ηνπ 
αξηζκνύ ησλ άκεζσλ παξαγσγώλ θαη ηε δηεύξπλζε ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο θαζώο έλα 
πιήζνο επαγγεικαηηώλ (ιηζνμόνη, κεηαιισξύρνη, ζηδεξνπξγνί θ.ά.) θαη απειεύζεξσλ 
αζρνινύληαλ κε πάζεο θύζεσο εκπνξηθέο αζρνιίεο θαη ηε βηνηερλία.

Οηθνλνκία ζηελ ξσκατθή πεξίνδν



Ολνκαζίεο ηεο πόιεο θαηά ηε 

ξσκατθή επνρή

 ΘΔΑΛΟΝΔΙΚΗ

 ΘΔΑΛΟΝΙΚΔΧΝ ΠΟΛΙ



Ρσκατθά Μλεκεία

 Αξραία Αγνξά

 Ρνηόληα

 Κακάξα

 Γαιεξηαλό αλάθηνξν

 Ιππόδξνκνο



 ΑΡΥΑΙΑ ΑΓΟΡΑ (ην 

Forum ησλ 

Ρσκαίσλ) (2νο-3νο 

αη. κ.ρ.)



 Κύξην ζεκείν αλαθνξάο ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο ππήξμε ν ρώξνο ηεο 
Αξραίαο Αγνξάο θαη ζηελ ελληνιστική θαη ζηε ρφμαχκή εποτή. Ηδηαίηεξα ζηα 
ρξόληα ησλ Ρσκαίσλ ν ρώξνο ηεο Αγοράς (Forum) απνηεινύζε ην 
θνηλσληθό θαη ζξεζθεπηηθό θέληξν όιεο ηεο πόιεο θαη ην ρώξν όπνπ 
ππήξραλ ηα πην επηβιεηηθά θαη κεγαινπξεπή δεκόζηα θηίξηα.
Οη Ρσκαίνη, ιαόο θύξηα πνιεκηθόο, δηαηήξεζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ πνιιά 
ζηνηρεία από ηελ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκία. Όκσο ηα έξγα 
ηνπο δηαθξίλνληαλ θαη γηα ηελ "νξζνγσληζκέλε" εηξνπζθηθή αληίιεςε 
νξγάλσζεο ησλ ρώξσλ, πνπ δίλεη αξρηηεθηνληθέο ιύζεηο ζηα ξσκατθά θηίξηα 
κε πνιπζύλζεηε ιεηηνπξγηθή πνηθηιία.

 Καηά ηε Ρσκατθή επνρή θαη ηδηαίηεξα ζηνπο όυιμοσς αστοκρατορικούς 
τρόνοσς, θπξηαξρνύλ ζηε Θεζζαινλίθε, όπσο άιισζηε θαη ζε θάζε 
ξσκατθή επαξρία, πάγηα ιεηηνπξγηθά θαη κνξθνινγηθά θηηξηαθά ζηνηρεία, 
παξκέλα από ην πξόηππν ηεο Ρώκεο.



 Ρνηόληα



 Η Ρνηόληα είλαη έλα από ηα αξραηόηεξα θαη ζεκαληηθόηεξα ζσδόκελα θηίζκαηα 
ηεο πόιεο, θηηζκέλν πηζαλά ζηα ρξόληα ηεο Ρσκατθήο Τεηξαξρίαο (ηέιε 3νπ θαη 
αξρέο 4νπ κ.Υ. αηώλα) θαη απνηειεί έλα από ηα πην ζεκαληηθά θηίζκαηα ηεο 
Ρσκατθήο πεξηόδνπ ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλε κε 
νπηόπιηλζνπο, όπσο ε Κακάξα, ηα Ρσκατθά Αλάθηνξα θαη ην Οθηάγσλν, ζην 
ρώξν ηνπ ξσκατθνύ Κάκπνπ (Campos) ηνπ αλαηνιηθνύ ηκήκαηνο ηεο πόιεο 
θαη απνηεινύζε πηζαλά ηκήκα ηνπ όινπ Γαιεξηαλνύ ζπγθξνηήκαηνο πνπ 
θηίζηεθε από ην Γαιέξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ πόιε. 
Λεηηνπξγηθά δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα ε ρξήζε ηεο. Η άπνςε πνπ 
επηθξαηεί είλαη όηη ρξεζηκνπνηνύληαλ ζαλ απηνθξαηνξηθό καπζσιείν, ελώ 
παιηόηεξα δηαηππώζεθαλ απόςεηο πσο ήηαλ εηδσινιαηξηθόο 
λαόο αθηεξσκέλνο ζην ζεό Κάβεηξν.

 ηα ρξόληα ηνπ Μεγάινπ Θενδνζίνπ (379-395) θαη αθνύ ν Ρσκαίνο 
απηνθξάηνξαο βαπηίζηεθε ρξηζηηαλόο από ηνλ Μεηξνπνιίηε 
Θεζζαινλίθεο Αζρόιην, έγηλαλ ζην κλεκείν πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο, θαζώο 
κεηαηξάπεθε ζε ρξηζηηαληθό λαό. Γηαπιαηύλζεθε κία από ηηο 8 θόγρεο ηνπ, γηα 
λα πξνζηεζεί ην ηεξό(αλαηνιηθά) θαη πξνζηέζεθε πεξηκεηξηθά ζην θπθιηθό 
θηίζκα έλα θιίηνο (ζηνά) πιάηνπο 8κ. κε ρακεισκέλε ζηέγε, ελώ ε θύξηα 
είζνδνο ζην θηίξην κεηαθέξζεθε από ην λόην -όπνπ ήηαλ ζηε ξσκατθή επνρή-
ζηε δύζε, γηα λα εμππεξεηεζνύλ νη αλάγθεο πνπ επέβαιε ην ηειεηνπξγηθό ηεο 
λέαο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο.



 ΑΦΙΓΑ ΓΑΛΔΡΙΟΤ 

(ΚΑΜΑΡΑ)



 Η Κακάξα είλαη θηίζκα ηεο επνρήο ηεο Ρσκατθήο "Τεηξαξρίαο" (αξρέο 4νπ κ.Υ. 
αηώλα) θαη απνηειεί ην έλα ζθέινο (δπηηθό) κίαο ζηεγαζκέλεο ζηνάο, πνπ 
ζρεκαηηδόηαλ από αςίδεο θαη ηόμα. Η ζξηακβηθή απηή αςίδα ήηαλ 
ηνπνζεηεκέλε θάζεηα ζηελ αξραία Δγλαηία, πνπ δηέζρηδε ηελ πόιε (από ηε 
δύζε ζηελ αλαηνιή) θαη απνηεινύζε κέξνο ηνπ ιεγόκελνπ Γαιεξηαλνύ 
ζπγθξνηήκαηνο (Ρσκατθά Αλάθηνξα), πνπ αλαπηύζζνληαλ θύξηα πξνο ην 
λόην, ζηηο ζεκεξηλέο πιαηείεο Ναπαξίλνπ θαη Ιππνδξνκίνπ.
Η Αςίδα ηνπ Γαιεξίνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα λα ηηκεζεί ν Ρσκαίνο 
Απηνθξάηνξαο, όηαλ απηόο επέζηξεςε ληθεηήο ζηελ πόιε (πεξί ην 306 κ.Υ.) 
κεηά από πνιέκνπο ηνπ θαηά ησλ Πεξζώλ. Αλάινγεο είλαη θαη νη αλάγιπθεο 
παξαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο δύν πεζζνύο πνπ ζώζεθαλ σο ηηο κέξεο 
καο. Οη αλάγιπθεο απηέο παξαζηάζεηο, πνπ δελ δηαθξίλνληαη γηα ηδηαίηεξεο 
θαιιηηερληθέο αξεηέο, όπσο άιισζηε όια ηα γιππηά ζε κάξκαξν έξγα απηήο 
ηεο πεξηόδνπ, είλαη δηαηεηαγκέλεο ζε 4 ζεηξέο, ε κία πάλσ από ηελ άιιε. Η 
πάλσ ζεηξά εηθνλίδεη ηππνκαρίεο θαη ηνλ απηνθξάηνξα ησλ Ρσκαίσλ Γαιέξην 
λα κπαίλεη έθηππνο ζηελ πόιε, ελώ πιήζε ιανύ ηνλ ππνδέρνληαλ έμσ από ηα 
ηείρε ηεο Θεζζαινλίθεο. Η θάησ ζεηξά έρεη ζαλ θύξην ζέκα κάρεο κεηαμύ 
Ρσκαίσλ θαη Πεξζώλ, ελώ ζηελ ηξίηε ζεηξά παξηζηάλνληαη ν Γαιέξηνο θαη ν 
Γηνθιεηηαλόο ζε δηάθνξεο ηειεηνπξγίεο. ηελ θάησ ζεηξά, κέζα ζε 
"θνγρπινεηδή πιαίζηα", παξηζηάλνληαη Νίθεο πνπ θξαηνύλ ηξόπαηα. Οη ζεηξέο 
ησλ αλαγιύθσλ δηαρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο από πινρκνύο θιαδηώλ, γηξιάληεο 
θαη ινπινύδηα, ελώ ζην πάλσ κέξνο ππάξρεη γείζν κε δηαθνζκεηηθά αλζέκηα.



 Σν αλάθηνξν ηνπ 

Γαιεξίνπ



 Δίλαη ζρεδόλ βέβαην πσο ην ζπγθξόηεκα απηό πνπ θηίζηεθε ηελ πεξίνδν ηεο Ρσκατθήο 
Τεηξαξρίαο (297-307 κ.Χ.) γηα ην Ρσκαίν απηνθξάηνξα Γαιέξην, πεξηιακβάλεη: ηα 
Αλάθηνξα, ην Οθηάγσλν, ηνλ Ιππόδξνκν, ηελ Αςίδα ηνπ Γαιεξίνπ, (πνκπηθή ζηνά θαη 
αςίδα) θαη πηζαλά θαη ηε Ρνηόληα.

 Απν ηα ζηνηρεία ησλ ηνηρνπνηηώλ πνπ απνθαιύθζεθαλ πξνθύπηεη πσο ηα Ρσκατθά 
Αλάθηνξα ήηαλ έλα κεγάιν θαη πνιπζύλζεην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα, ζην νπνίν 
θπξηαξρνύζε κία κεγάιε εζσηεξηθή απιή (αίζξην ή atrium) θαη έλα πεξηκεηξηθό πεξηζηύιην. 
ην νξζνγώλην απηό θηίξην κε ηνπο κεγάινπο δηαδξόκνπο, όπνπ βξέζεθαλ ζεκαληηθήο 
αμίαο ςεθηδσηά δάπεδα, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ: ε αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ, ε βαζηιηθή 
(αίζνπζα) γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη δίθεο, νη ρώξνη ησλ λαώλ θαη ηειεηώλ, νη ζηξαηώλεο ηεο 
αλαθηνξηθήο θξνπξάο, νη θνηηώλεο, ηα καπζσιεία θ.ά. Σα ίρλε ησλ θξελώλ, ησλ λπκθαίσλ 
θαη ησλ αλαβξπηεξίσλ πνπ εληνπίζηεθαλ -καδί κε ηε δηώξνθε ζηνά (cryptoporticus) πνπ 
απνθαιύθζεθε ζην αλαηνιηθό ηκήκα- δίλνπλ ην κέηξν ηνπ κεγαιείνπ θαη ηεο 
επηβιεηηθόηεηαο ηνπ όινπ ζπγθξνηήκαηνο.

 ην λνηηνδπηηθό ηκήκα ηνπ όινπ ρώξνπ βξέζεθε έλα κεγάιν νθηαγσληθό θηίζκα, 
ην Οθηάγσλν, ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε δελ πξνζδηνξίζηεθε αθόκα. Ίζσο λα πξόθεηηαη γηα ηελ 
αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ, ησλ αλαθηόξσλ ηνπ Γαιεξίνπ ή αθόκα κπνξεί λα ήηαλ 
απηνθξαηνξηθό καπζσιείν ή λαόο. Σν Οθηάγσλν έρεη εζσηεξηθά επηά θόγρεο, κεγάιν 
πξνζάιακν θαη θπθιηθέο εμέδξεο. Οιόθιεξν ην δάπεδν απηνύ ηνπ θηίζκαηνο πνπ έρεη 
δηάκεηξν 30 κέηξα πεξίπνπ, ήηαλ ζηξσκέλν κε καξκάξηλεο πιάθεο ζε ππέξνρε δηάηαμε. 
Μέξνο απηήο ηεο πιαθόζηξσζεο θαη πνιιά δείγκαηα ηεο εζσηεξηθήο δηαθόζκεζεο 
δηαζώζεθαλ πξνζδηνξίδνληαο ζρεδόλ κε βεβαηόηεηα ηα αλάινγα αηζζεηηθά ζηνηρεία ηνπ 
ππόινηπνπ ζπγθξνηήκαηνο. ην ρώξν απηνύ ηνπ θηηξίνπ βξέζεθε έλα νιόζσκν καξκάξηλν 
ηόμν κε δηάκεηξν 2,4κ. κε πινύζην γιππηηθό δηάθνζκν. ην δεμηό κέξνο ηεο όςεο ηνπ, κέζα 
ζε θπθιηθό πιαίζην, παξηζηάλεηαη ε κνξθή ηνπ ηνπ Ρσκαίνπ Απηνθξάηνξα Γαιέξηνπ 
(κπνύζην), ελώ ζην αληίζηνηρν αξηζηεξό θαη πάιη κέζα ζε θπθιηθό πιαίζην, παξηζηάλεηαη 
ε πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο πξνζσπνπνηεκέλε. Σν ηόμν, πνπ βξίζθεηαη ζην Αξραηνινγηθό 
Μνπζείν ηεο πόιεο, ζπκπιεξώλνπλ αλάγιπθεο παξαζηάζεηο ηνπ Γηόλπζνπ θαη ηνπ Πάλα.



 Η παξαθκή ηεο Ρώκεο ζα έξζεη ζύληνκα. Από ηελ κηα νη θξίζεηο 
λα μεζπνύλ από ηελ κηα επαξρία ζηελ άιιε, από ηελ άιιε ε 
ζθιεξή αληηκεηώπηζε πνπ είρε απέλαληη ζηνπο ιανύο πνπ είρε 
ππνηάμεη θαη απηά ζε ζπλδπαζκό κε έλα ζσξό πξνβιεκάησλ 
νηθνλνκηθώλ αιιά θαη δηνηθεηηθώλ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ γεληθή 
παξαθκή ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Πξηλ από απηό όκσο ε 
Ειιάδα ζα γλσξίζεη κηα λέα κνλαδηθή ζξεζθεία. Η λέα απηή 
ζξεζθεία ζα θαηαθέξεη λα θεξδίζεη νιόθιεξν ηνλ Ειιεληζκό 
θαζώο θη ε ίδηα πνξεύεηαη κε ην κήλπκα ηεο αγάπεο θαη ηεο 
εηξήλεο. Θα ζηεξίμεη ηνπο Έιιελεο θη νη ίδηνη νη Έιιελεο ζα 
ζηεξηρηνύλ πάλσ ζε απηή γηα ηα δύζθνια ρξόληα πνπ ζα 
έξζνπλ αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα. Ο Απόζηνινο Παύινο γλώξηδε 
πσο κε ηελ επίζθεςε ηνπ ζηελ Ειιάδα ζα θαηαθέξεη λα 
θεξδίζεη ηνπο Έιιελεο θαη ζα ηνπο θάλεη λα γλσξίζνπλ ηνλ 
Χξηζηηαληζκό!



ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

 Οη καζεηέο αθνύ πιεξνθνξήζεθαλ γηα ην ζέκα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη αλέιαβαλ 
ξόινπο.

 πγθέληξσζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηα επηκέξνπο ζέκαηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο.

 πλέηαμαλ ηελ ηειηθή εξγαζία 

 Σν απνηέιεζκα θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθό σο πξνο ηελ 
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ 
ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο από ην δηαδίθηπν θαη 
ιηγόηεξν από έληππν πιηθό. 

 Αλαπηύρζεθε ηδηαίηεξα ε έξεπλα, ν δεκηνπξγηθόο θαη 
ειεύζεξνο δηάινγνο θαη αμηνπνηήζεθαλ ζρεδόλ όιεο νη 
πιεξνθνξίεο.



ΠΖΓΔ

 http://www.slideshare.net/kouvas/ss-31164257

 http://www.lpth.gr/gr/texts/Tiveriou_gr.pdf

 http://www.archaiologia.gr/wp-

content/uploads/2011/07/62-11.pdf

 http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_main.ph

p?el/A1.5.4.html

 ρνιηθό βηβιίν Δ΄Γεκνηηθνύ, ΟΔΓΒ, Αζήλα

 ΡΩΜΑΪΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, (2003),Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνύ, Αζήλα.


