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Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013 
 

 
Η Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ. 

 
περιηγείται στο  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Μ.Θ.) 
 

και εξερευνά τη μόνιμη έκθεση: 
«Ο ΧΡΥΣΟΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» 

 
 

 
 
Ονοματεπώνυμο / Τμήμα:  
1. ………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Βρείτε τις απαντήσεις και κερδίστε ένα θησαυρό γνώσεων! 



1. (προθήκη 26) Εργαλείο για τη διήθηση (το στράγγισμα/φιλτράρισμα) του κρασιού 
κατά το σερβίρισμα. Σήμερα το λέμε «σουρωτήρι». Πώς το ονόμαζαν οι πρόγονοί 
μας;  __ __ __ __ __   [5 γράμματα]   
 
2. (προθ. 26) Κουτάλα για το σερβίρισμα του κρασιού στα ποτήρια. __ __ __ __ __ 
__ __ __  [8 γράμματα].  
Παρατηρώ προσεκτικά τη διακόσμησή του: σε τι σχήμα απολήγει η λαβή της 
κουτάλας; Υπάρχει άλλο αντικείμενο στην ίδια προθήκη με το ίδιο σχέδιο και ποιο 
είναι αυτό;  
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
3. (προθ. 27) Παιχνίδια της εποχής εκείνης, καμωμένα από γυαλί ή από οστό. Τα 
πρώτα λέγονται __ __ __ __ __ __  [6 γράμματα] και τα δεύτερα  __ __ __ __ __  [5  
γράμματα].  
Στην εποχή μας πώς τα ονομάζουμε; 
………………………………………………………………………………………… 
 
4. Το χρυσό στεφάνι της προθ. 27 και αυτό της προθ. 33 είναι διακοσμημένα με 
φύλλα κισσού, ενώ το χρυσό στεφάνι της προθ. 28  και αυτό της προθ. 40 είναι  
διακοσμημένα με  φύλλα  __ __ __ __ __ __ __  [7 γράμματα].  
Προσέχω τις μεταξύ τους λεπτομέρειες: Ποιο σου φαίνεται πιο περίτεχνο; Ποιο από 
τα δύο θα προτιμούσες να είχες και γιατί;  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 
5. (προθ. 28) Με ποιες θεότητες διακοσμείται η ασημένια λάρνακα; 
......................................................................................................................................... 
 
6. (προθ. 29) Από το εκτιθέμενο __ __ __ __ __ __ __ [7 γράμματα]  έχουν απομείνει 
μόνο οι έξι χρυσοί κύλινδροι που συγκρατούσαν το ύφασμα, το οποίο έχει 
αποσυντεθεί επειδή είναι οργανικό υλικό. 
 
7. (προθ. 30) Ποια αντικείμενα ήταν εργαλεία αισθητικής, χρησιμοποιούνταν δηλαδή 
για το γυναικείο καλλωπισμό; 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
 
8. (προθ. 33) Παρατηρώ προσεκτικά τους στατήρες (τα νομίσματα) του Αλεξάνδρου 
του Γ΄ (336-323 π.Χ.). Ποιες θεότητες απεικονίζουν οι δύο όψεις του νομίσματος;  
Μπροστινή όψη: ………………………………………………… 
Πίσω όψη: ………………………………………………………. 
 
9. (προθ. 34) Το χρυσό διάδημα έχει τα ακόλουθα διακοσμητικά στοιχεία: 

• Ά __ __ __ __ __ __  
• Έ __ __ __ __ __  
• Α __ __ __ __ __ __ .  
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10. (προθ. 34) Εντοπίζω ένα όργανο προσανατολισμού, κατασκευασμένο από πηλό. 
Πώς το ονομάζουμε; 
………………………………………………………………………….. 
Ποια ιδιαίτερη χρήση είχε για τις γυναίκες της εποχής εκείνης;  
……………………………………………….......................................... 
 
11. (προθ. 35) Σκεύη συμποσίου για το κρασί: ο κύλιξ, ο σκύφος, το καρχήσιον, η 
οινοχόη. Αντιστοίχισε την κάθε εικόνα με την κατάλληλη ονομασία:  
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12. (προθ. 36) Ποια αντικείμενα αφορούν τη γυναικεία ομορφιά; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
13. (προθ. 37) Τάφος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα σε αυτόν ήταν 
ενταφιασμένοι μια νεαρή γυναίκα και ένα βρέφος. Με ποιον τρόπο, νομίζεις, 
φτάνουν οι αρχαιολόγοι σε αυτό το συμπέρασμα; Τι περιέχει ο τάφος;  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
14. (προθ. 40) Εντοπίζω πήλινα επίχρυσα αγγεία που αναπαριστούν 
………………………………………………………………………………………… 
Πώς ξεχωρίζουμε τους Έλληνες από τους Πέρσες; (Παρατηρούμε τη διαφορετική 
αμφίεσή τους). 
………………………………………………………………………………………... 
....................................................................................................................................... 
 
15.  (προθ. 47) Σημειώνω σε τι χρησίμευαν τα ακόλουθα: 

• Αλάβαστρα: …………………………………………………. 
• Ασκός: ………………………………………………………. 
• Φιαλίδια: ……………………………………………………. 
• Κάνθαροι: …………………………………………………… 
 

16. Στην προθήκη 48 εκτίθεται ο περίφημος χάλκινος και επιχρυσωμένος [8 
γράμματα] __ __ __ __ __ __ __ __  του Δερβενίου, που πήρε το όνομά του από την 
περιοχή Δερβένι της Θεσσαλονίκης, όπου και βρέθηκε. Στη γλυπτή του διακόσμηση 
αναπαριστάται ο ιερός γάμος του Διονύσου με την __ __ __ __ __ __ __ [7 
γράμματα], με τη συνοδεία των ακολούθων του Διονύσου που ήταν οι  __ __ __ __ 
__ __ __ [7 γράμματα] και οι Μαινάδες. Στον τάφο μέσα στον οποίο ανευρέθηκε 
χρησίμευε ως __ __ __ __ __ __ __ __ __ [9 γράμματα] δοχείο.  
Διάβασε τις πληροφορίες που μας δίνει το μουσείο για τις λεπτομέρειες της 
κατασκευής του. Τι σε εντυπωσιάζει ιδιαίτερα και θεωρείς ότι είναι σημαντικό να το 
σημειώσεις για να το θυμάσαι;  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
17. (προθ. 49) Αν είχες γραφική εργασία την εποχή εκείνη ποιο αντικείμενο θα σου 
ήταν απαραίτητο; Μπορείς να το εντοπίσεις;  
……………………………………………………………………………………….. 
Ποιες δυσκολίες θα είχαμε εμείς σήμερα αν έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το 
αντικείμενο για να γράψουμε;  
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
Οι γυναίκες της εποχής εκείνης, πώς το αξιοποίησαν για δική τους χρήση; 
………………………………………………………………………………………… 
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18. Σημειώνω κάποια από τα αντικείμενα που έχω δει σε διάφορες προθήκες και που 
σχετίζονται με τον οπλισμό:   
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
19. (προθ. 52) Με αυτόν οι αρχαίοι Μακεδόνες φώτιζαν τα σπίτια τους κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. Είναι ο __ __ __ __ __ __ __ __ __ [9 γράμματα]. 
 
20. Στην προθήκη 57 εντοπίζω ένα  διάδημα με κεφαλή  της  Αφροδίτης                   
__  __  __ __ __ __ __ [7 γράμματα]. Γιατί ονόμασαν έτσι τη θεά; 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
 
21. Τι ακριβώς ήταν ο «Πάπυρος του Δερβενίου»;  
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….   
 
22. (προθ. 56) Τι ακριβώς είναι και σε τι χρησιμεύει το αντικείμενο με τον αρ. 13; 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
23. (προθ. 59) Οι περόνες που εκτίθενται είναι χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της 
τεχνικής. Πώς ακριβώς ονομάζεται; __ __ __ __ __ __ __ __ __ [9 γράμματα]. 
 
24. (προθ. 61) Για την επικάλυψη του προσώπου του νεκρού, οι αρχαίοι Μακεδόνες 
κατασκεύαζαν χρυσά __ __ __ __ __ __ __ __ [8 γράμματα].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



 
► Η καρφίτσα της αρχαιότητας ονομάζεται:  
α. πόρπη          β. περόνη          γ. στατήρ     (Δες τις προθήκες 20, 29, 33, 59). 
 
► Ο ρόδακας είναι:  
α. γλυπτό διακοσμητικό κόσμημα σε σχήμα τριαντάφυλλου 
β. γλυπτό διακοσμητικό κόσμημα σε σχήμα ρόδας / κύκλου 
γ. ρόδα τοποθετημένη στο κάτω μέρος των σκευών για την εύκολη μετακίνησή τους. 
(Δες, π.χ., την προθήκη 59). 
 
► Το πινάκιο χρησίμευε 
α. ως πίνακας γραφής για τους μαθητές στο σχολείο 
β. ως πιάτο  
γ. ως πινέλο βαφής / ζωγραφικής 
(Δες, π.χ., την προθήκη 30). 
 
► Στο μουσείο είδαμε χρυσά στεφάνια με φύλλα: 
α. μυρτιάς 
β. ελιάς 
γ. μηλιάς  
Άλλο: ……………………………………………………………… 
(Θυμάμαι, π.χ., τις προθήκες 27, 28, 33, 35, 40, 43, 47). 
 
► Η κάλπις ήταν  
α. καλπάκι, δηλαδή δερμάτινος σκούφος 
β. αγγείο για μεταφορά νερού 
γ. κάλπη για τα ψηφοδέλτια των εκλογών 
(Το εντοπίζω, π.χ., στην προθήκη 36). 
 
► Το σκαμνί στην αρχαιότητα λέγεται 
α. δίφρος 
β. σκύφος 
γ. ασκός 
(Δες, π.χ., την προθήκη 41/42). 
 
► Η στλεγγίς (στλεγγίδα) χρησίμευε στους αθλητές  
α. για να καθαρίσουν το σώμα τους από τη σκόνη 
β. για αποτρίχωση  
γ. για να αφαιρέσουν το λάδι με το οποίο αλείφονταν  
(Την εντοπίζω, π.χ., στην προθήκη 52). 
 
► Τα εξάλειπτρα χρησίμευαν  
α. για επάλειψη των αθλητών με λάδι 
β. για να αλέθουν το σιτάρι 
γ. για τη φύλαξη αρωματικού ελαίου 
(Δες, π.χ., την προθήκη 60). 
 
 
Παραχώρηση φωτογραφικού υλικού: Α.Μ.Θ.  
(Τμήμα Εκπαιδευτικών προγραμμάτων: κυρίες Ευμορφία Τσιαμάγκα και Στέλλα Μαντικού). 
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