
 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ» 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
η
 – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 

Σχεδιασμός-Συντονισμός: Χαρά Ανδρεΐδου 

 

Για την υποενότητα των αρχαίων επαγγελμάτων μπορούμε να υλοποιήσουμε πλήθος 

δραστηριοτήτων. Προτείνω την πλαστικοποίηση των εικόνων που παραθέτω και τη 

δημιουργία καρτών που θα μας οδηγήσουν σε άπειρες δράσεις και παραλλαγές: 

- δείχνουμε τις αρχαίες παραστάσεις στους μαθητές μας και τα καλούμε να 

περιγράψουν ό,τι βλέπουν και να βρουν το επάγγελμα που απεικονίζεται, 

- διαβάζουμε το σχετικό αρχείο με τα αρχαία κείμενα και προσπαθούμε να 

ταυτίσουμε τα επαγγέλματα με την αρχαία (και σύγχρονη) ονομασία τους, 

- προσπαθούμε να βρούμε την ετυμολογία και τη σύνθεση των ονομάτων των 

επαγγελμάτων, για παράδειγμα αγγειογράφος, γλύπτης, υποδηματοποιός κα, 

- ομαδοποιούμε τις κάρτες των επαγγελμάτων ανάλογα με το αντικείμενό τους, 

για παράδειγμα τεχνίτες, διασκεδαστές, εκπαιδευτές, σχετικοί με την τροφή ή 

την ενδυμασία κα, 

- συγκρίνουμε τα αρχαία με τα σύγχρονα επαγγέλματα - Υπάρχουν και σήμερα; 

Έχουν την ίδια ονομασία; Χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία και εξοπλισμό; Αν 

δεν υπάρχουν σήμερα, γιατί έχουν εξαλειφθεί; Με τι τα έχουμε 

αντικαταστήσει; Ποιες ήταν οι συνθήκες τότε και τώρα; (ηλεκτρισμός, 

μηχανές, διαδίκτυο κλπ), 

- μοιράζουμε τυχαία τις κάρτες σε μαθητές ή ομάδες και παίζουμε το παιχνίδι 

της παντομίμας, 

- προχωρούμε στην στατική αναπαράσταση  ή δραματοποίηση των πλήρων 

σκηνών εργαστηρίων ή των πολύμορφων σκηνών, 

- συνδυάζοντας εικαστικές δημιουργίες και κατασκευές με τη δραματοποίηση, 

διαμορφώνουμε την τάξη σε μια αρχαία αγορά, με τους πάγκους των 

διαφόρων μικροπωλητών και δραματοποιούμε τις σκηνές ανά ομάδες. 

 

 

 

 

 



 

 

Βουκόλος 

 

Βουκόλος (βοσκός αγελάδων). Ζωγράφος του Βρύγου, 470-460 π.Χ – Απεικονίζεται 

βουκόλος που βόσκει δύο αγελάδες, και επίσης ένας λαγός και ένας λύκος 

https://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Brygos-11.htm 

 

 

Μάζεμα ελιάς, 530-510 π.Χ. 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1837-0609-42 

https://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Brygos-11.htm
https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1837-0609-42


 

 

Γεωργοί 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Burgon4.htm 

 

Σκηνή τρύγου και ληνού 

 

(προσέξτε τους ιθυφαλλικούς Σατύρους) 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag-2/Chiusi-painter2.htm 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Burgon4.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag-2/Chiusi-painter2.htm


 

 

Ψαράδες 

    

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag-2/Hypobibazon-1.htm 

 

Κυνηγοί 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/busiris02.htm 

 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag-2/Hypobibazon-1.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/busiris02.htm


 

 

Χωρικοί που πουλούν τα προϊόντα τους 

 

 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/epaggelmata_pidx0035931/ergasia_eppagelmat

a_archaia_ellada.pdf 

Ιχθυοπώλης 

 

Ιχθυοπώλης στην ψαραγορά. Ερυθρόμορφος κωδωνόσχημος κρατήρας, 4ος αι. π.Χ. 

(Cefalu / Σικελία, Museo Mandralisca 
 

http://www.ime.gr/chronos/05/gr/society/index.html 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/epaggelmata_pidx0035931/ergasia_eppagelmata_archaia_ellada.pdf
http://photodentro.edu.gr/photodentro/epaggelmata_pidx0035931/ergasia_eppagelmata_archaia_ellada.pdf
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/society/index.html


 

 

Κρεοπώλης 

 

https://collections.mfa.org/objects/153541 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Vatican-G47.htm 

Κουρέας 

      

Σύμπλεγμα κουρέα με πελάτη. Πήλινο σύπλεγμα από την Τανάγρα της Βοιωτίας, 

αρχές 5ου αι. π.Χ.  

https://collections.mfa.org/objects/151729 

https://collections.mfa.org/objects/153541
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Vatican-G47.htm
https://collections.mfa.org/objects/151729


 

 

Υφάντριες 

 

 

 

 

Όρθιος αργαλειός. Αριστερά μια γυναίκα γνέθει μαλλί. Δεξιά μια άλλη ζυγίζει μαλλί. 

Στο κέντρο η μια γυναίκα περνάει την κλωστή από το στημόνι. Στο πάνω μέρος το 

υφαντό. Ζωγράφος του Άμαση – 550-530 π.Χ 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Amases.6.htm 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Amases.6.htm


 

 

Ζωγράφος γλυπτών 

 

Βάψιμο του αγάλματος του Ηρακλή με την εγκαυστική μέθοδο. Αριστερά ο βοηθός 

φροντίζει την φωτιά. Δεξιά ο τεχνίτης απλώνει στην επιφάνεια του μαρμάρου ζεστό 

κερί ανακατεμένο με χρώμα. Ζωγράφος της Ομάδας της Βοστόνης 00.348 – 4
ος

 π.Χ. 

αιώνας 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/254649?searchField=All&a

mp;sortBy=Relevance&amp;ft=Group+of+Boston+Painter%2c+Classic&amp;

offset=0&amp;rpp=80&amp;pos=1 

Λιθοξόος  

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Antiphon-5.htm 

https://collections.mfa.org/objects/153749 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/254649?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Group+of+Boston+Painter%2c+Classic&amp;offset=0&amp;rpp=80&amp;pos=1
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/254649?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Group+of+Boston+Painter%2c+Classic&amp;offset=0&amp;rpp=80&amp;pos=1
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/254649?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Group+of+Boston+Painter%2c+Classic&amp;offset=0&amp;rpp=80&amp;pos=1
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Antiphon-5.htm
https://collections.mfa.org/objects/153749


 

 

Υποδηματοποιός 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/euaichme03.htm 

 

 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/epaggelmata_pidx0035931/ergasia_eppagelmat

a_archaia_ellada.pdf 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/euaichme03.htm
http://photodentro.edu.gr/photodentro/epaggelmata_pidx0035931/ergasia_eppagelmata_archaia_ellada.pdf
http://photodentro.edu.gr/photodentro/epaggelmata_pidx0035931/ergasia_eppagelmata_archaia_ellada.pdf


 

 

Εργάτες σε ορυχείο 

 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/epaggelmata_pidx0035931/ergasia_eppagelmat

a_archaia_ellada.pdf 

Σκηνή εμπορίου 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Arkesilas01.htm 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/epaggelmata_pidx0035931/ergasia_eppagelmata_archaia_ellada.pdf
http://photodentro.edu.gr/photodentro/epaggelmata_pidx0035931/ergasia_eppagelmata_archaia_ellada.pdf
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Arkesilas01.htm


 

 

Ζύγισμα εμπορευμάτων 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Taleides-Painter-1.htm 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/254578 

 

Μεταφορείς, αχθοφόροι 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag-2/Hypobibazon-2.htm 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Taleides-Painter-1.htm
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/254578
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag-2/Hypobibazon-2.htm


 

 

Ζωγράφος γλυπτών 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Ambrosios-3.htm 

 

Εργαστήρι κεραμικής 

 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Ambrosios-3.htm


 

 

 

 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Theseus5.htm 

 

 

 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Theseus5.htm


 

 

Χυτήριο μετάλλων – Κύλικα ζωγράφου του Χυτηρίου, 500-475 π.Χ. 

Με την καλλιτεχνική παραγωγή και συγκεκριμένα με τη γλυπτική σχετίζεται η παράσταση στο 

εξωτερικό μιας κύλικας του «ζωγράφου του χυτηρίου» (μαθητή του «ζωγράφου του Βερολίνου»), που 

βρίσκεται σήμερα στο Βερολίνο, η οποία χρονολογείται στη δεκαετία 490-480 π.Χ. και μας 

παρουσιάζει ένα εργαστήριο χαλκοχυτικής. Η μοναδική αυτή απεικόνιση, στην οποία ο αγγειογράφος 

οφείλει το όνομά του, μας δείχνει στιγμιότυπα από την κατασκευή χάλκινων αγαλμάτων. Στη μια 

πλευρά βλέπουμε τους τεχνίτες να δουλεύουν στο εργαστήριο. Αριστερά φαίνεται το καμίνι, στο οποίο 

λιώνουν το μέταλλο, και δίπλα ένας τεχνίτης καθισμένος σε χαμηλό σκαμνί αναδεύει τα κάρβουνα, 

ενώ ένας βοηθός του, που μόλις διακρίνεται πίσω από το καμίνι, δυναμώνει τη φωτιά με το φυσερό. 

Δεξιά ένας άλλος τεχνίτης, με σφυρί στο δεξί χέρι, συναρμολογεί τα προτεταμένα χέρια ενός 

αγάλματος που είναι ξαπλωμένο σε στρώμα πηλού· το κεφάλι, που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στη 

θέση του, βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια του. Στη μέση ένας τρίτος τεχνίτης έχει σταματήσει τη 

δουλειά και ξεκουράζεται ακουμπώντας στο σφυρί του, με το αριστερό χέρι στη μέση. Οι τεχνίτες 

είναι γυμνοί, καθώς το εργαστήριο είναι ζεστό από τη φωτιά που καίει στο καμίνι· μόνο ο τεχνίτης που 

συναρμολογεί το άγαλμα έχει ένα ύφασμα τυλιγμένο γύρω από τη μέση του. Στον τοίχο κρέμονται 

διάφορα εργαλεία, αλλά και ανθρώπινα μέλη (δύο κεφάλια, ένα χέρι και ένα πόδι) και ανάγλυφοι 

πίνακες — προφανώς προπλάσματα για την κατασκευή γλυπτών. Στο κέντρο της άλλης πλευράς του 

αγγείου δεσπόζει ένα μεγάλο άγαλμα γυμνού πολεμιστή με ασπίδα και δόρυ που επιτίθεται προς τα 

δεξιά, στημένο σε προσωρινή βάση κάτω από ένα προστατευτικό στέγαστρο. Δύο μικροί τεχνίτες, ο 

ένας καθιστός και ο άλλος όρθιος, τρίβουν και γυαλίζουν το άγαλμα. Δεξιά και αριστερά δύο κομψοί 

γενειοφόροι άνδρες, που φορούν ιμάτιο και μαλακά παπούτσια, παρακολουθούν την εργασία και 

συζητούν για το έργο, στηριγμένοι στα μακριά μπαστούνια τους. Η διαφορά μεγέθους ανάμεσα στους 

ιματιοφόρους πολίτες και τους μικρούς τεχνίτες δείχνει ότι οι τελευταίοι είναι δούλοι. Ξέρουμε ότι στα 

εργαστήρια γλυπτικής δούλευαν δίπλα δίπλα ελεύθεροι και δούλοι. Βλέπουμε επίσης ότι στη σύνθετη 

διαδικασία κατασκευής ενός αγάλματος συμμετείχαν πολλοί τεχνίτες με διαφορετικές ειδικότητες και 

ότι οι παραγγελιοδότες συνήθιζαν να πηγαίνουν στο εργαστήριο και να παρακολουθούν την πορεία της 

εργασίας. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/foundry-painter,zwgrafos-

Chytiriou-7.htm 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/foundry-painter,zwgrafos-Chytiriou-7.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/foundry-painter,zwgrafos-Chytiriou-7.htm


 

 

Εργαστήρι κεραμικής 

   

 

http://www.ime.gr/chronos/05/gr/society/index.html 

Ξυλουργός 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/karpenter01.htm 

http://www.ime.gr/chronos/05/gr/society/index.html
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/karpenter01.htm


 

 

Σκηνή ιατρείου 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/clinic01.htm 

http://www.hellenicaworld.com/Greece/LX/en/MedicineAryballosLouvreCA1989218

3.html 

 

Αθλητές 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/clinic01.htm
http://www.hellenicaworld.com/Greece/LX/en/MedicineAryballosLouvreCA19892183.html
http://www.hellenicaworld.com/Greece/LX/en/MedicineAryballosLouvreCA19892183.html


 

 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Phintias2.htm 

Δισκοβόλος 

 

Ο δισκοβόλος του Μύρωνα 

https://www.youtube.com/watch?v=OhJKDqZgNXg&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7

&index=29 (βίντεο) 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Phintias2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OhJKDqZgNXg&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=OhJKDqZgNXg&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7&index=29


 

 

 

 

https://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Theseus4.htm 

 

Ηθοποιός και αυλητής σε θεατρική σκηνή 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag-2/Gela-Painter4.htm 

https://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Theseus4.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag-2/Gela-Painter4.htm


 

 

Ραψωδός και αυλητής 

   

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/kleofradis-10.htm 

Μάθημα μουσικής ή μουσικοί στο εργαστήρι τους 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/pig-painter-zwgraphos-

choirou-4.htm 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/kleofradis-10.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/pig-painter-zwgraphos-choirou-4.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/pig-painter-zwgraphos-choirou-4.htm


 

 

Σκηνή Σχολείου – κύλικα του Δούριδος (490-480 π.Χ.) 

Στο εξωτερικό μιας κύλικας, ζωγραφισμένης από τον Δούρι, εικονίζονται σκηνές σχολείου. Στο κέντρο της μιας πλευράς ο δάσκαλος, 

ντυμένος με ιμάτιο και καθισμένος σε κάθισμα με πλάτη (κλισμό), κρατάει ανοιχτό ειλητάριο, ενώ απέναντί του ένας μικρός μαθητής 

απαγγέλλει όρθιος · είναι ντυμένος με ευπρέπεια, καθώς το ιμάτιο καλύπτει το σώμα του ως τον λαιμό. Στο ειλητάριο διαβάζεται ένας στίχος 

που αποτελείται από λέξεις παρμένες από την Ιλιάδα. Μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε ότι το κείμενο που απαγγέλλει ο μαθητής είναι 

ένα επικό ποίημα. Πίσω από τον μαθητή κάθεται ο παιδαγωγός, που παρακολουθεί την πρόοδο του τροφίμου του. Στην άλλη άκρη ένας 

καθιστός ιματιοφόρος μουσικοδιδάσκαλος διδάσκει έναν μικρό μαθητή να παίζει λύρα. Στο μέσο της άλλης πλευράς ένας καθιστός νέος γράφει 

σε μια τρίπτυχη ξύλινη πινακίδα (γραμματεῖον), ενώ ο μικρός μαθητής που στέκεται μπροστά του μοιάζει να του υπαγορεύει (εικ. 157). Οι 

ξύλινες πινακίδες ήταν καλυμμένες εσωτερικά με κερί, ώστε οι μαθητές να γράφουν επάνω με αιχμηρή γραφίδα, αλλά και να σβήνουν εύκολα 

το κείμενο. Η σκηνή μοιάζει, επομένως, να είναι άσκηση ορθογραφίας. Πίσω από τον μικρό μαθητή διακρίνεται και πάλι καθισμένος ο 

παιδαγωγός του, ενώ στην άλλη άκρη της παράστασης έχουμε μια σκηνή αυλωδίας: ένας καθιστός έφηβος συνοδεύει, παίζοντας τους αυλούς, 

έναν μικρό μαθητή που τραγουδάει. Στους τοίχους είναι κρεμασμένα αντικείμενα χρήσιμα για το σχολείο (λύρα, θήκη αυλών, κιβώτιο για 

βιβλία), αλλά και για το συμπόσιο (κύλικες). Στο εσωτερικό της κύλικας εικονίζεται ένας αθλητής. Έτσι οι παραστάσεις του αγγείου συνοψίζουν 

την παιδεία που έπαιρναν την εποχή εκείνη τα παιδιά των καλών αθηναϊκών οικογενειών: μουσική (που περιελάμβανε την εκμάθηση 

ανάγνωσης και γραφής) και γυμναστική. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Μάθημα μουσικής 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Agrigento01.htm 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Agrigento01.htm


 

 

Κιθαριστής σε διαγωνισμό 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Leagros6.htm 

Άγαλμα γραφέα, Μουσείο Ακρόπολης 

 

https://www.theacropolismuseum.gr/agalma-grafea-1 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/Leagros6.htm
https://www.theacropolismuseum.gr/agalma-grafea-1


 

 

Ηνίοχος (οδηγός σε άρματα, αυτός που κρατάει τα ηνία (χαλινάρια) του αλόγου 

  

 

 

 

Ο ηνίοχος των Δελφών 

https://www.youtube.com/watch?v=A-

Q79HlORtM&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7&index=42 (βίντεο) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A-Q79HlORtM&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=A-Q79HlORtM&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7&index=42


 

 

Άγαλμα σουμέριου γραφέα 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IKkcop-

dlUY&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7&index=96 

(Βίντεο) 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010006582 

 

Μουσικοί της ασσυριακής βασιλικής αυλής 

https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_mesop

otamia.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=IKkcop-dlUY&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7&index=96
https://www.youtube.com/watch?v=IKkcop-dlUY&list=PL26A5D7AA0F7CE7E7&index=96
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010006582
https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_mesopotamia.pdf
https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_mesopotamia.pdf


 

 

 

Γραφείς 

 

https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_mesop

otamia.pdf 

Εργάτες σε λατομείο 

 

https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_mesop

otamia.pdf 

https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_mesopotamia.pdf
https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_mesopotamia.pdf
https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_mesopotamia.pdf
https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_mesopotamia.pdf


 

 

 

 

 

 

Κτηνοτρόφοι 

 

https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_mesop

otamia.pdf 

Γυναίκα γνέθει μαλλί 

 

http://iranpoliticsclub.net/library/english-library/8000-years1/ 

https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_mesopotamia.pdf
https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_mesopotamia.pdf
http://iranpoliticsclub.net/library/english-library/8000-years1/


 

 

Σκηνές καθημερινής ζωής και σκηνές πολέμου 

 

Το λάβαρο της Ur 

https://www.youtube.com/watch?v=Nok4cBt0V6w&t=158s (βίντεο) 

 

Ιδιαίτερα κατατοπιστικές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των λαών της 

περσικής αυτοκρατορίας θα βρείτε επίσης στην παρούσα ιστοσελίδα, στα άρθρα  

«3
η
 Ενότητα - Η ζωφόρος των υποτελών» και  

«3
η
 Ενότητα – Βίντεο, σύνδεσμοι, ψηφιακά παιχνίδια». 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nok4cBt0V6w&t=158s


 

 

 


