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Κρήμη από πωρόλιθο από ηο Μέγαρο Ittar. 

 

 

 

 Γηα πμιιμφξ αηχκεξ, μη θοζηθέξ πεγέξ ηςκ ιημκχκ θαη ηςκ πμηαμχκ 

απμηέιεζακ ημκ μμκαδηθυ ηνυπμ εθμδηαζμμφ ημο απαναίηεημο γηα ηε δςή κενμφ. Η 

γεηηκίαζε άιιςζηε με θοζηθμφξ οδάηηκμοξ πυνμοξ ήηακ πνμτπυζεζε γηα ηε δεμημονγία 

μπμηαζδήπμηε μηθηζηηθήξ εγθαηάζηαζεξ απυ ημοξ πνμσζημνηθμφξ αθυμε πνυκμοξ. Με 

ηεκ πάνμδμ ηςκ αηχκςκ μη άκζνςπμη άνπηζακ κα θαηαζθεοάδμοκ ηδηαίηενα ηεπκηθά 

ένγα πνμθεημέκμο κα μδεγήζμοκ ηα δεζμεομέκα κενά πεγχκ ή πμηαμχκ ζημοξ ηυπμοξ 

εθείκμοξ πμο επέιεγακ, υπμο θαη θαηαζθεφαδακ θάπμημ ηδηαίηενμ θηίζμα, ηηξ θνήκεξ. Η 

μαθνά πενίμδμξ ηεξ Βεκεημθναηίαξ (ανπέξ 13μο αη. -1669) θιενμδυηεζε ζηεκ Κνήηε 

ανθεηά θαη ζεμακηηθά ένγα φδνεοζεξ, εκχ ςναία δηαθμζμεμέκεξ θνήκεξ 

θαηαζθεοάζηεθακ ζε υιμ ημ κεζί γηα δεμυζηα πνήζε. ε πιμοζηυηενα ζπίηηα θαη μέγανα 

εθείκεξ ηεξ επμπήξ ζοκακημφμε μέζα ζε θήπμοξ, γηα θαιιςπηζηηθμφξ  ιυγμοξ, 

πενίηεπκεξ θνήκεξ ζακ θαη αοηή απυ ημ μέγανμ Ιηηάν ζημ Ηνάθιεημ. 

         Επίπεδο 0, αίθουσα 6 

 



 

 

 

 

 

 

 ΔΡΑΓΙ  

Η κρήμη ποσ έτεηε μπροζηά ζας, προέρτεηαι από ηο μέγαρο Ittar, έμα ζπίηι πλούζιοσ Βεμεηού, ποσ ζούζε ζηημ Κρήηη ηημ περίοδο 

ηης Γμεηοκραηίας (αρτές 13οσ αι. -1669).  

 

 Γκςνίδεηε άιιεξ Κνήκεξ, αοηήξ ηεξ πενηυδμο ζηεκ πυιε ζαξ; Πμηεξ είκαη αοηέξ; 

 Πμηα θακηάδεζηε υηη είκαη ε πνήζε ηεξ ζογθεθνημέκεξ Κνήκεξ; 

 Μεηαθενζείηε ζηεκ αίζμοζα ΑΝΔΡΓΑ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ θαη παναηενήζηε ηεκ Μαθέηα ηεξ πυιεξ ημο Ηναθιείμο. Παναηενήζηε ηα 

μκεμεία ημο Γκεηηθμφ Ηναθιείμο, παναθμιμοζήζηε ηεκ πνμβμιή θαη ακαθαιφρηε πμηα μκεμεία ζχδμκηαη μέπνη ζήμενα. 

 Παναηενήζηε ηεκ εκδομαζία ηςκ θαημίθςκ ηεξ Κνήηεξ πμο δμοκ ζηα αζηηθά θέκηνα αοηή ηεκ πενίμδμ. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Γικόμα. Η Βάπηιζη ηοσ Φριζηού 

Δμμήκηθμξ Θεμημθυπμοιμξ (El Greco), Βεκεηία 

 

Σμ κενυ ζομβμιίδεη ημ ανπέγμκμ ζημηπείμ απ’ ημ μπμίμ δεμημονγήζεθακ υιεξ μη μμνθέξ δςήξ. 

ηηξ πενηζζυηενεξ ζνεζθείεξ ημο θυζμμο, ημ κενυ έπεη ηδηαίηενε ζεμαζία θαζχξ ημ πέναζμα 

μέζα απυ αοηυ ζομβμιίδεη ηεκ θάζανζε, ημκ ελαγκηζμυ θαη ηεκ ακαγέκκεζε ηεξ ροπήξ. Έηζη θαη 

ζημκ Υνηζηηακηζμυ, ζημ μοζηήνημ ημο βαπηίζμαημξ, μ πηζηυξ μέζς ημο κενμφ, ελαγκίδεηαη απυ ημ 

πνμπαημνηθυ αμάνηεμα θαη ακαγεκκάηαη πκεομαηηθά με ηεκ εοιμγία ημο Αγίμο Πκεφμαημξ. 

Σμ κενυ με ηηξ μμνθέξ, ηα ζπήμαηα, ηα πνχμαηα θαη ηηξ ηδηυηεηέξ ημο, απμηέιεζε ενγαιείμ θαη 

έμπκεοζε γηα πμιιμφξ θαιιηηέπκεξ ζημ πέναζμα ηςκ αηχκςκ μη μπμίμη ηυκηζακ με ημ ένγμ ημοξ 

ηυζμ ηεκ εηθαζηηθή μμμνθηά ημο κενμφ υζμ θαη ηεκ ηενυηεηά ημο. Ο Δμμήκηθμξ Θεμημθυπμοιμξ 

με ηεκ εθθναζηηθή δφκαμε πμο παναθηενίδεη ηα ένγα ημο θαη με ηεκ ηεπκμηνμπία ηεξ 

δηαμμνθςμέκεξ Κνεηηθήξ πμιήξ, απέδςζε ηε Βάπηηζε ζοκδοάδμκηαξ ημ Βοδακηηκυ ηδίςμα με 

ηηξ δοηηθέξ επηννμέξ. 

 

 

Γπίπεδμ 1, αίζμοζα 11 

 



 

 

 

 

 

ΔΡΑΓΙ 

Ο πίμακας ποσ έτεηε μπροζηά ζας απεικομίζει ηη Βάπηιζη ηοσ Φριζηού, πρόκειηαι για έργο μικηής ζωγραθικής ηετμικής, ελαιογραθία 

ζε ασγοηέμπερα και ο καλλιηέτμης ποσ ηο θιλοηέτμηζε είμαι ο Δομήμικος Θεοηοκόποσλος, γμωζηός και ως El Greco. 

Σμ ένγμ πανμοζηάδεη ημκ Υνηζηυ μέζα ζημ πμηάμη, ζηναμμέκμ πνμξ ημκ Πνυδνμμμ, ζημκ μπμίμ θαη απιχκεη ηα πένηα ημο. Απυ ημκ μονακυ 

θαηεβαίκεη ημ Άγημ Πκεφμα με μμνθή ιεοθμφ πενηζηενημφ θαη ζηεκ υπζε ημο πμηαμμφ ζηέθμκηαη ηνία κεανά θμνίηζηα πμο ακηηπνμζςπεφμοκ 

ημοξ αγγέιμοξ. 

 Ση γκςνίδεηε γηα ημκ δςγνάθμ; Πμηα επμπή έδεζε θαη πμο; Τπάνπμοκ θάπμηα δςγναθηθά ημο ένγα πμο γκςνίδεηε. Γηα κα ακηιήζεηε 

πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ γηα ηε δςή θαη ημ ένγμ ημο δςγνάθμο ράληε ζηα infokiosk πμο βνίζθμκηαη ανηζηενά θαη δεληά απυ ημοξ 

πίκαθέξ ημο. 

 Πνμζπαζήζηε με ηηξ μπμγηέξ ζαξ κα απμδχζεηε ημ μπιε πμο μ δςγνάθμξ δςγναθίδεη ημ κενυ θαη ημ μπιε ημο μονακμφ. 

 ογθνίκεηε ημκ πίκαθα πμο έπεηε μπνμζηά ζαξ με ημοξ δφμ πίκαθεξ πμο αθμιμοζμφκ. Βνείηε δηαθμνέξ θαη μμμηυηεηεξ ςξ πνμξ ημ 

πνχμα, ημ ζέμα, ηε δηάηαλε ηςκ πνμζχπςκ, ηεκ απεηθυκηζε ημο θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ. 

 Γκςνίδεηε ημοξ ζομβμιηζμμφξ ημο κενμφ ζε άιιεξ ζνεζθείεξ; Ακαθαιφρηε ηη ζομβμιίδεη ημ κενυ ζημ Ιζιάμ, ζηεκ Ιμοδασθή ζνεζθεία, 

ζημ Βμοδηζμυ, ζημκ Ικδμοηζμυ.  

 Φάληε ζε βηβιία Σέπκεξ γηα κα ακαθαιφρεηε ένγα μεγάιςκ δςγνάθςκ πμο απεηθμκίδμοκ ημ οδάηηκμ ζημηπείμ θαη ζηε ζοκέπεηα θηηάληε 

έκα θμιιάδ.   

 

 
 Μμκή Αγ. Γεςνγίμο  Annibale Carracci 

 ζηα Γθνεμκά Η Βάπηηζε 

 Η Βάπηηζε ιάδη ζε θαμβά 

                                                                                        17μξ αη.                                                                                                                                                               1584 

 

 



 

 

 

 

 

 

Κάδρο-Φωηογραθοθήκη 

 

 Σμ κενυ, πεγή θαη ζφμβμιμ δςήξ, ζεςνήζεθε απυ ηα πακάνπαηα 

πνυκηα ζημηπείμ ηενυηεηαξ γηα υιμοξ ημοξ ιαμφξ ηεξ γεξ.  ηεκ Γιιάδα 

ζοκακηάμε Νφμθεξ θαη Νενάηδεξ ιημκχκ εκχ ζημηπεηά θαη γμνγυκεξ 

πιεμμφνηζακ ημ ιασθυ μαξ πμιηηηζμυ. Σμ οδάηηκμ ζημηπείμ ελήνε ηε θακηαζία ημο 

ιαμφ θαη έηζη θαιιηενγήζεθακ αμέηνεηεξ δμλαζίεξ πμο ζπεηίδμκηαη με αοηυ. Οη 

ζάιαζζεξ θαη ηα πμηάμηα απέθηεζακ οπενθοζηθέξ ηδηυηεηεξ, εκχ άιιμηε 

ζεςνήζεθε υηη θαημηθμφκηαη απυ ηεναηυμμνθα πιάζμαηα θαη άιιμηε απυ 

υμμνθεξ γμνγυκεξ. Η πανάδμζε, ζέιεη ηε γμνγυκα κα είκαη ε αδενθή ημο Μέγα 

Αιέλακδνμο. Σαληδεφεη ζηα ακμηπηά πέιαγα θη υηακ ζοκακηήζεη θανάβη νςηάεη 

ημ πιήνςμα ημο ακ δεη μ Μέγαξ Αιέλακδνμξ. Ακ ε απάκηεζε είκαη ζεηηθή, αθήκεη ημ θανάβη κα ζοκεπίζεη ημ ηαλίδη ημο, ακ υμςξ είκαη ανκεηηθή, 

ακαηανάδεη ημ πέιαγμ θαη ημ θανάβη θαηαπμκηίδεηαη ζηα κενά ημο. 

 ημκ 20μ αηχκα, ε γοκαίθα ηεξ Κνήηεξ ζα εμπκεοζηεί απυ ηεκ γμνγυκα θαη ζα θηηάλεη θεκηήμαηα με ζέμα ηε γμνγυκα, ηε «Θεά ηεξ 

Θάιαζζαξ». 

 

 

Γπίπεδμ 2Β, 23 



 

 

 

 

 

ΔΡΑΓΙ 

Μπροζηά ζας έτεηε μια γοργόμα κεμηημέμη ζε αηλάζι, πάμω ζε θωηογραθοθήκη. «Η ΓΟΡΓΟΝΑ Η ΘΓΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ», θοράει 

κορώμα.  

 Παναηενήζηε πςξ απεηθμκίδεηαη αοηή ε γμνγυκα. Ση θναηά ζηα δφμ ηεξ πένηα; 

 Γηαηί ε γμνγυκα ζένκεη ηεκ άγθονα ημο θαναβημφ;  

 Σίκμξ αγαπεμέκμο πνμζχπμο ηεξ ειιεκηθήξ ηζημνίαξ ήηακ αδενθή ε γμνγυκα; 

 Δεμημονγήζηε έκα θακηαζηηθυ δηάιμγμ ακάμεζα ζηε Γμνγυκα θαη έκακ πεναζηηθυ θαπεηάκημ. 

 Πίζς ζημ βάζμξ ηςκ αηχκςκ, μ μφζμξ ζέιεη ηεκ γμνγυκα κα μεκ είκαη μηα υμμνθε φπανλε ηεξ ζάιαζζαξ, αιιά έκα πιάζμα 

θαηαζηνμθηθυ θαη μμπζενυ.  

           Πχξ μκμμάδεηαη;    ……………………………. 

 

 Οη ανπαίμη Έιιεκεξ πμο ηημμφζακ ηα κενά ζακ ζευηεηεξ, θακηάδμκηακ ημκ Ωθεακυ ζακ έκα ηενάζηημ πμηαμυ, πμο νέεη γφνς απυ ηε γε, 

δεκ είπε πεγέξ, μφηε εθβμιέξ θαη ήηακ παηέναξ υιςκ ηςκ πμηάμηςκ Θεχκ. Η ειιεκηθή μοζμιμγία είκαη γεμάηε απυ ζευηεηεξ ηςκ 

κενχκ. Ακαθαιφρηε ηηξ.  Ακαδεηήζηε αθυμε ζηεκ Νμνβεγηθή-Ιζιακδηθή μοζμιμγία, ζηεκ μοζμιμγία ηςκ Γζθημχςκ, ζηηξ παναδυζεηξ 

ηςκ Ικδηάκςκ, ηηξ δηθέξ ημοξ πεπμηζήζεηξ γηα ημ κενυ. 

 ε πμιιέξ πενημπέξ ηεξ Γιιάδαξ οπάνπμοκ έζημα ζπεηηθά με ημ κενυ πμο θάκμοκ ημοξ ακζνχπμοξ κα πηζηεφμοκ υηη ζα ημοξ 

ελαζθαιίζμοκ θαιή ηφπε. Σμ πνςί ηεξ Πνςημπνμκηάξ μη άκζνςπμη ζοκήζηδακ κα πεγαίκμοκ ζηηξ δεμυζηεξ βνφζεξ θαη κα παίνκμοκ κενυ.  

           Γηα κα ελεομεκίζμοκ ηε κενάηδα ή ημ λςηηθυ πμο πίζηεοακ υηη θαημηθεί μέζα ζε αοηέξ, ημοξ πνμζέθενακ γιοθίζμαηα.  

           Ακαδεηήζηε θαη ζεηξ ζηε ιασθή μαξ πανάδμζε άιια έζημα θαη δμλαζίεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ημ κενυ.  


