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Μελέτη περίπτωσης της Αρχαίας 
Πέλλας 

Ηλικίες που απευθύνεται:  

 Μαθητές Δημοτικού 

  Μαθητές Γυμνασίου 

  Μαθητές Λυκείου 

 Φοιτητές 

  Ενήλικες  



Ο αρχαιολογικός χώρος ως 
εργαλείο μελέτης 

• πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης 

• βιοκλιματικές αρχές δόμησης κτιρίων  

• υλικά δόμησης κτιρίων, δρόμων, σκευών, 
υποδομών (αποχέτευσης, ύδρευσης)  

• δίκτυα μεταφορών, αποχέτευσης,  
ύδρευσης (κυρίως από άποψη υγιεινής)  

 



Σύγκριση του παρελθόντος με το 
παρών 

   Προκύπτει η ανάδειξη των όψεων 

βιωσιμότητας μέσα από 

βιωματικές δραστηριότητες τόσο 

στον αρχαιολογικό χώρο όσο και 

στο χώρο του μουσείου 



Ο Αρχαιολογικός χώρος της 
Πέλλας 

 Έκταση 4000 

στρεμμάτων 

 

 Την ύστερη κλασική 

και ελληνιστική 

εποχή 









Πολεοδομικός σχεδιασμός 

 Ιπποδάμειο Σύστημα 

 

 Ορθογώνια ισοπλατή οικοδομικά 

τετράγωνα  

 

 Σύγκριση 







Δρόμοι 

 Πλακόστρωτοι 

πλάτους 6 ως και 9 

μέτρων 

 

 Πεζοδρόμια 

 

 Σύγκριση 

 







Μεταφορές 

 Άμαξες και άλογα 

 Σύγκριση του πλάτους των δρόμων και των 

μεταφορικών μέσων εκείνης της εποχής με την 

σημερινή 

 Με καράβια 

 













Δόμηση κτιρίων 

 Βιοκλιματικός 

σχεδιασμός κτιρίων 

 Υλικά δόμησης 

 Λιτή εξωτερική όψη 

 Κεντρικός πυρήνας 

η εσωτερική αυλή 

 Λουτρό εντός της 

οικίας 

 







 









 



Δίκτυα Ύδρευσης Αποχέτευσης  

 Υγιεινή 

 Σήραγγες λαξευμένες σε βράχους (στρογγυλό 

σχήμα) 

 Πήλινοι σωλήνες αποχέτευσης  (τετράγωνο 

σχήμα) 

 Φρεάτια καθαρισμού στις διασταυρώσεις 

 Κρήνες και πηγάδια 









Αγορά  

Οργανωμένη  

Αγορά 

 

Διοικητικό κέντρο 

 

Μαγαζιά με πηγάδι 

 και αποθήκη το 

καθένα 







Ανάκτορο 

 Στο υψηλότερο σημείο της περιοχής 





Το Μουσείο 

 Με σύγχρονους ελκυστικούς χώρους και 

ενεργητικές μεθόδους μάθησης αξιοποιώντας 

τη μουσειοπαιδαγωγική 



 







Μελετώντας  
 
 την εκπαίδευση 

 τη θρησκεία  

 την κοινωνική οργάνωση 

  τις διατροφικές συνήθειες  

 τις πρακτικές διαχείρισης της γης 

  την τέχνη  

 τη μουσική οδηγούμαστε σε συμπεράσματα για το 

ανώτερο βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων εκείνης της 

περιόδου 

 



Συγκρίνοντας  

 Την Αρχαία εποχή με τη σημερινή 

οδηγούμαστε σε συμπεράσματα ως προς τον 

τρόπο οργάνωσης της ζωής των Αρχαίων 

Ελλήνων και των σημερινών και προκύπτουν 

αβίαστα συμπεράσματα για την βιωσιμότητα 

των πόλεων και των κτιρίων 



Συμπέρασμα 

Το πρόγραμμα στοχεύει 

να καταστήσει  τους συμμετέχοντες  ενεργούς 
πολίτες μέσα από την ανάληψη δράσεων που 
θα οδηγήσουν στη δημιουργία βιώσιμων 
πόλεων 
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