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Ταξiδια στο
θρακιko πeλαγος
Εκπαιδευτικo πρoγραμμα για μαθητeς δημοτικοy

Στο ταξίδι σου µπορείς να συµβουλεύεσαι την κάτοψη της έκθεσης.
Οι αριθµοί αντιστοιχούν σε κάθε µία από τις προθήκες.

Σήµερα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κοµοτηνής, µε αφορµή την
περιοδική έκθεση «Θρακικό Πέλαγος. ∆ρόµοι της
θάλασσας, ναυάγια και ενάλια ευρήµατα» θα πραγµατοποιήσουµε ένα ταξίδι στα νερά του Θρακικού Πελάγους. Ως
κωπηλάτες ενός µεγάλου εµπορικού πλοίου θα ανακαλύψουµε
µαζί µερικούς από τους θησαυρούς που κουβαλούσαν και
αντάλλασσαν οι αρχαίοι στα ταξίδια τους στη Θράκη, αλλά και
τις τεχνικές που χρησιµοποιούσαν για να δαµάσουν το νερό.
Στο τέλος του ταξιδιού µας θα γνωρίζουµε ότι η θάλασσα αποτελεί ουσιαστικό συστατικό στοιχείο των κατοίκων της Θράκης και
καθοριστικό παράγοντα της ιστορίας της. Ως οδός επικοινωνίας
και εµπορικών συναλλαγών το Θρακικό Πέλαγος µε τα λιµάνια
του αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πηγή πλούτου, έµπνευσης, ανταλλαγών και συνεργασιών.

Στην έκθεση θα ανακαλύψεις ευρήµατα που χρονολογούνται
από την προϊστορική εποχή έως τους βυζαντινούς χρόνους
και προέρχονται από ανασκαφές στη Ροδόπη και τον Έβρο,
αλλά και πολλά ακόµη αντικείµενα που ανασύρθηκαν
από τον βυθό του Θρακικού Πελάγους.
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Στην Ελληνική µυθολογία η Θάλασσα ήταν ανθρωπόµορφη θεότητα της έννοιας του αλµυρού υγρού στοιχείου
και προστάτιδα αυτού. Η θάλασσα µε τις ποικίλες διαθέσεις της και τα χρώµατά της διέγειρε πάντοτε τη φαντασία
των ανθρώπων, κυρίως των θαλασσοπόρων και των ποιητών. ∆εν είναι εξάλλου λίγοι οι θεοί που στοίχειωναν
τα πελάγη και οι ήρωες της µυθολογίες που επιζητούσαν τη βοήθειά τους στα ταξίδια.

Προσπάθησε να θυµηθείς µια αρχαία θεότητα
που σχετίζεται µε τη θάλασσα!

«Ο άνθρωπος δεν µπορεί να ανακαλύψει
νέους ωκεανούς αν δεν έχει το θάρρος
να αποµακρυνθεί από την ακτή»

Γνωρίζεις κάποιον/κάποια αρχαίο/α
ήρωα/ηρωίδα που ταξίδεψε στη θάλασσα;

Στην είσοδο της έκθεσης θα συναντήσεις ένα αρχαίο γλυπτό
που προήλθε από το Θρακικό Πέλαγος. Ποια θεότητα απεικονίζει;

Τι πιστεύεις ότι εννοεί µε το παραπάνω
απόφθεγµα ο Γάλλος νοµπελίστας
λογοτέχνης André Gide;
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Στην προθήκη 1 θα βρεις αρχαία αντικείµενα που
σχετίζονται µε την αλιεία. Μπορείς να αναγνωρίσεις δύο
από τις τεχνικές αλιείας που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι;
1
2

Στην προθήκη 2 εκτίθενται αρχαίες άγκυρες που
χρονολογούνται σε διαφορετικές περιόδους της αρχαιότητας.
Προσπάθησε να αποτυπώσεις το σχήµα της άγκυρας που προτιµάς.
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Στις προθήκες 3 και 4 εκτίθενται πήλινα αγγεία που δηµιουργήθηκαν στα κεραµικά εργαστήρια
της Αττικής. Προέρχονται από αρχαίο ναυάγιο του Θρακικού Πελάγους, στην περιοχή µεταξύ
Σαµοθράκης και Λήµνου, και ανασύρθηκαν στην επιφάνεια από ντόπιους ψαράδες.

Παρατήρησε την παράσταση του αγγείου στην προθήκη 3.
Ποιός άθλος του Ηρακλή απεικονίζεται;

Στην προθήκη 4 εκτίθενται πολυτελή αγγεία µε παραστάσεις
εµπνευσµένες από την ελληνική µυθολογία. Μπορείς να µετρήσεις τις
µορφές που απεικονίζονται στο σύνολο των αγγείων; Πόσες εντόπισες;

5

Το 1900 ανακαλύφθηκε από σφουγγαράδες το περίφηµο ναυάγιο
των Αντικυθήρων που χρονολογείται στον 1ο αι. π.Χ. Πρόκειται για
ένα πλοίο που κουβαλούσε ένα πολύτιµο φορτίο µε έργα τέχνης και
θησαυρούς, πιθανότατα λάφυρα λεηλασίας.
Η προβολή στην οθόνη της έκθεσης θα σε ταξιδέψει στον κόσµο της
ενάλιας αρχαιολογίας.
Ποια θεωρείς ότι είναι η µεγαλύτερη δυσκολία που αντιµετωπίζει
ένας αρχαιολόγος σε µια ενάλια ανασκαφή;
Στην αρχαιότητα ταξίδευαν στη Μεσόγειο αµέτρητες ολκάδες
µεταφέροντας εµπορεύµατα στο Θρακικό Πέλαγος,
κυρίως αµφορείς γεµάτους λάδι, κρασί, µέλι
αλλά και έργα τέχνης από περίφηµα εργαστήρια.

Στις προθήκες 5, 6 και 7 εκτίθενται ποικίλα
είδη αγγείων που ανέσυραν ψαράδες µε τα δίχτυα
τους από το Θρακικό Πέλαγος. Παρατήρησε
τις επιφάνειές τους. Τι διακρίνεις επάνω τους;
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Μπορείς να σκεφτείς µερικά
από τα είδη που περιείχαν;

Με ποιόν τρόπο πιστεύεις ότι το φορτίο κατέληξε
στο βυθό της Θράκης;

Το πέταξαν οι ναύτες.
Ναυάγησε το πλοίο που το κουβαλούσε.
Το εµβόλισαν εχθροί.

Η αρχαιότερη αναφορά στο θαλάσσιο εµπόριο και τη µεταφορά κρασιού
από τη Θράκη υπάρχει στην Ιλιάδα (Ι, 71-72) του Οµήρου.
πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες Ἀχαιῶν
ἠµάτιαι Θρῄκηθεν ἐπ’ εὐρέα πόντον ἄγουσι˙

Στην προθήκη 8 θα ανακαλύψεις νοµίσµατα που φέρουν
παραστάσεις που σχετίζονται µε τη θάλασσα, καθώς και
ενφράγιστες λαβές εµπορικών αµφορέων.

κρασί γεµάτες είναι οι σκηνές σου, που Αργίτικα καράβια
οληµερίς περνούν το πέλαγο και φέρνουν απ΄ τη Θράκη

Στην εικόνα υπάρχει το σχέδιο της σφραγίδας ενός αµφορέα
από τη Θάσο. Προσπάθησε να το εντοπίσεις στην προθήκη!

Μπορείς να µεταγράψεις την σφραγίδα εδώ:
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