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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Απο ενημερωτικό φυλλάδιο του Μουσείου 

' Μ 



κό Λουδείο Σουφλίου 

1. Διαβάστε το σύντομο κείμενο για τη συλλογή Μπουρουλίτη και απαντήστε 

με Σωστό (Σ) ή λάθος (Λ). 

α. Το Μουσείο βρίσκεται στην Κομοτηνή 

6. Είναι ανοιχτό όλη την ημέρα αλλά πρέπει να πληρώσεις, 

αν θέλεις ξενάγηση 

γ. Το έφτιαξε μια γνωστή οικογένεια της περιοχής 

δ. Στο Μουσείο μπορεί κανείς να δει παλιά αντικείμενα 

από την καθημερινή ζωή των κατοίκων 

ε. Στο τέλος του φυλλαδίου διαβάζουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν 

και άλλα πολλά μουσεία που μπορούμε να επισκεφτούμε 

2. Βρείτε στο χάρτη το Σουφλί και το δάσος της Δαδιάς και υπολογίστε 

πόσα χιλιόμετρα απέχουν μεταξύ τους αλλά και από την περιοχή όπου μένετε. 

?m. 

3. Παρατηρήστε τις φωτογραφίες του διαφημιστικού φυλλαδίου και σημειώστε 

σε κατάλογο τα αντικείμενα που βλέπετε. Μιλήστε στην τάξη γι' αυτά. 

Το κείμενο μπορεί να σας βοηθήσει, γιατί αναφέρει μερικά. 

4. Χωριστείτε σε τρεις ομάδες και αναζητήστε, στην περιοχή όπου μένετε, 

παλιά αντικείμενα, όπως αυτά που διαβάσατε στο κείμενο ή άλλα. Σίγουρα 

μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες μεγαλύτεροι σας. Θα είναι πιο εύκολο 

να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με τα αντικείμενα που βρήκατε 

και τη χρησιμότητα τους. Μερικά από αυτά μπορείτε να τα παρουσιάσετε στην τάξη. 

Κερδίζει η ομάδα που θα βρει περισσότερα. 

ΤΓαΜά αντικείμενα που βρήκατε %ε τι χρησίμευαν 
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5. Διαλέξτε ένα από τα αντικείμενα που παρουσιάστηκαν στην τάξη και σας έκανε 

εντύπωση και γράψτε μια μικρή παράγραφο 20-30 γραμμών. Μπορείτε να αναφέρετε 

πώς είναι, γιατί το ξεχωρίσατε από τα άλλα, ποιοι, πότε και πώς το χρησιμοποιούσαν. 

6. Διαβάζουμε στο λεξικό: Λαογραφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με το λαϊκό 

πολιτισμό ενός τόπου, τις παραδόσεις, τα τραγούδια, τον υλικό βίο, τα ήθη και έθιμα, 

την τέχνη κτλ. 

Ξέροντας ότι η λέξη είναι σύνθετη προσπαθήστε να τη χωρίσετε στα συνθετικά της και 

να τα εξηγήσετε με τη βοήθεια του ορισμού που μόλις διαβάσατε. 

Μπορείτε να βρείτε πώς λέγεται αυτός που έχει σχέση με τη Λαογραφία και πώς 

ο επιστήμονας που ασχολείται με αυτή; 

7. Στο τέλος του φυλλαδίου προτείνονται μερικά μέρη για επίσκεψη. Αλλάξτε τον τίτλο και 

συνεχίστε όπως στο παράδειγμα: 

Αξίζει η επίσκεψη: 

του Μουσείου Μετάξης, του Αρχοντικού Μπρίκα... 

Τι παρατηρείτε για την πτώση των λέξεων; Είναι παντού η ίδια ή διαφορετική; 

Κοιτάξτε ό,τι γράψατε. Νομίζετε ότι αλλάξατε το νόημα; 

8. Ξαναδιαβάστε το κείμενο από «Με κίνητρο... έως ... με μεράκι και γούστο» και 

συνεχίστε βάζοντας γενική πτώση, όπως στο παράδειγμα: 

Με κίνητρο την αγάπη για τον τόπο και την παράδοση μας δημιουργήσαμε 

το «Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου» όπου εκθέτουμε μια μεγάλη συλλογή 

οικιακών σκευών, παραδοσιακών επίπλων.. 

Νομίζετε ότι τώρα άλλαξε σε κάτι το νόημα; 

9. Βρείτε και κυκλώστε ό,τι δεν ταιριάζει. 

νομίσματα 

κοσμήματα 

ξυλόγλυπτο τέμπλο 

πολεμικά είδη 

χαρτονομίσματα 

οικιακά σκεύη 

εκκλησιαστικά είδη 

παραδοσιακεε στολεε 

γεωργικά εργαλεία 

ζώνεε 

μουσικά όργανα 

πόρπεε 
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udpUrjKE απάτην tmijicti! ΗΛήνωΝ BHnpufljwiuv 

γραφΕί*1 am V3HH, ντον ΠρπΒορπς της ήτον π Bco-

fimpoi; immjdiTOq.ATM ΠΠΕ, ΐφορϋς ΓΚΙ ορίπηκΕΛ 

ΐ\ nudum; ίϊφιΐ(Μ#ίι& en Jfltt EIJH yrn, την οικκΐπυωοη 

ΠΑΒΛΗΜΙ £κ3ΕΗΐικη(ίιιλΐΜΐί1, κΐίΐιΐς km \ιΰ. iru «ο 

ταϊρπφή τη,ς ΙοΗίρΗυς ran HsittAilnMLKnii Ekdafiitu. 

£ϊ ίιώυιηιιπ σΓΐίγυαν χρόνων το (k-

OTiUtd Moinifiifl ϊίΐϊΐίίίίΐρίΐ) ι# i t r 

νπμικύ 'Kfrnpa Ηγέτης Κ Ί Ι 

ΐρΐΗνας ΤΜΙ rlcDEflfliyuuiQii flcft 

ijiou", ίκονιας £ra μεντΊίϊο αρκεΐα 

κεΐ|]«ϊρίΐφω^ umipcpuv ιπΗκείωγ 

urn nfttiurim Qiflfluj^wi γιο uj)< Btpfltw tf> θίιπμυ. fefeiKcma uiviu art MIOL CL (teaiEir 

Γ*ΗΒΐτηι; »ώριις μας KOL naftflfiC μιιίίκτιιιίις.ΐίΐιι llsiilirfwjii (Jiifl.$uij κ ι^ ιη i i io i i f κί-

γοτιν σε mmj yui npciYfiErcEter; urn ΰϋπριΒές root;. 

flma τα ώ/bt τη KMJJJHfcW. μππτρέπΕΐπι BE neunntna; Ή pup Nupmau ΓψίΜώπαϋ latu 

itf4uu niKuCuu κπι uro u> 1996 uwUc^imi am m! ενκή fcjw&lEiaii wv MEOWW I M η ΐπιρΛή 

Eiinwnpia mn njWfcafifiû  imi ftnlfaniKii ι) pufattmc'riiA-Kpituwi; rail flempuu hnfru,1 ϊιιη-

rlujnvHiLr̂ ar̂  mail πρνήΐφϊ αΜΜΐρίίίΙΐ|κ£ ημίίφ^α Γιιί ιΐμτκ; n j t f i ^ o t £>π (NWRHV, Πμό-

εαραςκπιώΕυί&νϋίςΐίΐιι ήιανα acmp.KliQiiiî DKSiiflif; ΜονΛΑιιςΚηυίϊόςκίΰ ιο« 5aifiinir|-

ΚΪ. ν»: ένιτ 'juvrauu φονικά (ηϋκκημΉ. D ΟΗηυυθπης και nuflpmpcQC, Κκπψ; rtciDac^ α:-; 

Τί\ ΛΙΙΗΚΓΙ^ΏΊ ίιιμΟυίίϋκΐ tmi K-Uf ί.ΕΚ-Β.Μ\ nrwitrlucjanv ττόναι ίρ^οτ 

ρίΟΐέΠ. TlJMQUlLliUlT11£f. ΤΙ|{; 8(ΜΓί(Ιΐκ/|£; μυς iSurfc-Tklill ϊ|ΐγΐΐΐιΓ[ρ(1!Υ |ΙΪ 

Φ irlunuifl και ζήΑιι <t*Q u\v nflonririii dm nn ι-πςι ιικίνίϊί ικΐΐύ <j£ 4ιΊη ι η 

ΝσπΑαυαιιαϋυιη Ιυρώϊΐη ΒΐΟΐρυκοϋ (^γα^ψι*!. 

0 «ispcc; uw llreuiinnKO Κέντρυτης Ailrpra; -ΑΜοίημιας Ml- σπαιι a i r 

ynfrnji κι flepiDUiii MuuifEin TO ftpnEin ran η Vanjowim HriMEWiypiMErr 

πης,fcnfi<τΐαρα:κΐιίϊΐηίίκΙ inuj ίουΛήμΰΛ^ι^ίων. ΗθυθτμικήΛ_ΜΜΐ3ιτ 

κη TDU φΐ/ΐη^ευΕΗιω fim flmfliiurt KI[JIUI ΈΚ»(ιΐή flaiu-

μΛ*Γ ΚΚΓΓΠ ειΐγΉΟίΐί παρκκώίηΗ] ταυ ESvmou Καπό 

uuwunuO HcwEnnnnwiuuL 

To HALT .F.fl.-βΜ. $ UBI npuw«j|(WTKi ιπις ΧΕκνυτΙακϊΚΜ; 

e-l#r%ti; ΚΛΙ terawpyti 

lie Γίϋίκιίϋνικΐ υύΐί[πμΐί 

μιΙκαυοΗΐΰαΒίοικ napkin-

νιας nucan, ιαΐήρη DTDL-

κείιι σε κάθε- ερΕίινητίι. 
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a m n v r A M A P I A F N A ; E O T H P A K J I V 
Η μΰνάΑη αί&ουσα opytiav του ΚΜΕ.Ε.Θ.ΘΜ 

{pepq Tq όνομα της ο§Ε^ίκπης υπαλλήλου 

Μπριλέγας ΐωτηράκπυ α ς ένδειξη αφεΛόμενης 

ι.μήςΰτη μνήμη της. 

Η Μρρώενα Εώτηρά(ίΰυ ycwqSqttc το 1953 οτψ 

Αθήνα. ΙπονΒαοΐ ΒΐΛίοθϊ^ίονομίσ ™ι.φνά.οτηκ& 

μς ^ ϊ ^ ρ στο ΟςπτρΛά ΛΛοιιατ;ίο, &εωρ<3ίντπς.το 

περιβάλλον TUU Caueio ρη£ JfoipO. Ως QnoStî q αυτή£ 

τί̂ ς αγάπης της, φεύγοντας πρόωρα οπό τη ζϋή, tuptjac: 

με ϊΐρ 6ιααη«ίη της, όλη πρ nepwucia της ατο 'Κέντρο 

r/ξλέτης και Έρευνας npu ΕλΑη^κπΟ θ ε ά τ ρ ο υ -

θίΰτρικο r/ouotiil". Ως ενΟϋ^ευγνίιίμΰούνης KCd 

οιατήρτιίΚγς της μνήμης της, ϋφκφώναα>η άγουσα 

αυτή -όπου fiqpoot, κατώ τη^ ίοια,."τα κραιόηερα 

Vjpovra της ζωής της* στην άφθαστη nqpouo» της, 
ΗΜπρώΛνπ ϊΐϊΐηρπκοιΐ 

Ν*?5ϊ|^«ή|. 

Ο 
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1. Διαβάστε το κείμενο από το ενημερωτικό φυλλάδιο του Θεατρικού Μουσείου 

και επιλέξτε τη σωστότερη απάντηση. 

Το Θεατρικό Μουσείο ιδρύθηκε 

α. το 1938 

6. το 1976 

γ. το 1996 

Το Μουσείο βρίσκεται 

α. στο Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη 

β. σε ένα πνευματικό κέντρο στην οδό Ακαδημίας 50 

γ. στην εταιρία Ergodata 

Η μεγάλη αίθουσα αρχείων του θεάτρου είναι αφιερωμένη 

α. σε μια αξέχαστη υπάλληλο 

β. στο διοικητικό συμβούλιο 

γ. σε διάσημους ηθοποιούς 

Οι άνθρωποι που διοικούν το Μουσείο 

α. δεν έχουν καμία σχέση με το θέατρο 

6. είναι όλοι «άνθρωποι του θεάτρου» 

γ. μερικοί έχουν σχέση με το θέατρο και άλλοι όχι 

ΣΤΟ μεγάλο διάδρομο της εισόδου του Μουσείου υπάρχουν αφίσες από 

α. ελληνικούς θιάσους στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

6. από ξένους θιάσους στην Ελλάδα 

γ. από ελληνικούς θιάσους στην Ελλάδα 

Η βιβλιοθήκη του Κέντρου διαθέτει 

α. βιβλία και περιοδικά 

β. δημοσιεύματα στον Τύπο, προγράμματα και φωτογραφίες 

γ. όλα τα παραπάνω, πλούσιο ραδιοφωνικό-τηλεοπτικό υλικό και πολλά άλλα 

Διαβάστε με προσοχή τι περιλαμβάνει η καθεμιά αίθουσα του Μουσείου και αποφασίστε 

ποια προτιμάτε. Χωριστείτε σε ομάδες ανάλογα με την αίθουσα που προτιμήσατε και 

εξηγήστε προφορικά στους υπόλοιπους συμμαθητές σας γιατί διαλέξατε αυτή 

και όχι κάποια άλλη. 

«Β 
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3. Κρατήστε σημειώσεις με τα επιχειρήματα που ακούσατε από μια άλλη ομάδα και γράψτε 

μια παράγραφο 10-15 γραμμών εξηγώντας γιατί προτίμησε μια αίθουσα 

του Θεατρικού Μουσείου διαφορετική από τη δική σας. 

Μήπως σας έπεισε η άλλη ομάδα ή επιμένετε στη δική σας γνώμη; Γιατί; 

Μιλήστε μέσα στην τάξη γι' αυτό. 

4. Στην αίθουσα Δ' υπάρχει μια γωνιά αφιερωμένη στο θέατρο σκιών και το κουκλοθέατρο. 

Μπορείτε να βρείτε και να γράψετε λίγα λόγια από το λεξικό ή από μια εγκυκλοπαίδεια 

γι' αυτά τα θεατρικά είδη και να τα παρουσιάσετε στην τάξη; 

5. Το Θεατρικό Μουσείο πραγματοποιεί μια σειρά από δραστηριότητες αλλά εσάς 

σας ενδιαφέρουν μόνο αυτές που έχουν σχέση με το σχολείο. 

Μπορείτε να τις ξεχωρίσετε και να τις σημειώσετε; 

6. Στο ενημερωτικό φυλλάδιο του Θεατρικού Μουσείου βλέπουμε φωτογραφίες από 

τα καμαρίνια μερικών παλιών γνωστών ηθοποιών. 

Έχετε επισκεφτεί ποτέ το καμαρίνι ενός ηθοποιού; Μπορείτε να το περιγράψετε σε ένα 

κείμενο 200 περίπου λέξεων; Μην ξεχάσετε να γράψετε: 

Ποιος ήταν ο/η ηθοποιός 

Ποια παράσταση είχατε παρακολουθήσει 

Τι έπιπλα υπήρχαν στο καμαρίνι 

Τι είδατε στους τοίχους 

Τι ακριβώς είπατε με τον/την ηθοποιό 

7. Κοιτάξτε ποιοι αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του Θεατρικού Μουσείου και 

συμπληρώστε τον πίνακα χωρίζοντας τα πρόσωπα και τα επαγγέλματα τους σε κύρια και 

κοινά ουσιαστικά. 

Κ όρια ουσιαστικά Κοινά ουσιαστικά 

Κώσταε Ασημακόπουλοε συγγραφέαε-σκηνοΗτηε 

Θυμηθείτε ότι τα κύρια αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Κατερίνα, Άργος) 

Τα κοινά αρχίζουν με μικρό γράμμα 

(π.χ. παιδιά, γάτα, μουσείο, παιχνίδι, ησυχία, μαθητής) 

8. Στη συνέχεια χωρίστε τα ίδια ουσιαστικά σε έμψυχα (δηλ. άνθρωποι, ζώα) και άψυχα 

(δηλ. πράγματα). Τι παρατηρείτε; 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Από το περιοδικό Γεωτρόπιο της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία" 
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MOUOeiO Πολεμική Λζφ Drmpim; XauirliovT Καναδάς 

ΜβυσεΛι βματκτίς ICTOt»lDKr έ*θΐι ϊ ι ιιιΛυγησιακήϊ; τέχνης Νέα Υΰρκπ, ΗΠΑ 
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Μουσείο Καναδικού Πολιτισμού, Οτάβα-Χουλ, Καναδάς 
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MDUOEID ΑρχιτΕΙίταιπκης 

'7 Β 



WMi ft 

•FT' Η' 
:.,.--.~0, 

Mouirtio roM<iv*pfl 
Γχρϊνουιτς, fivviiia . ΚΟπ ϊαρκ... ΠΑοιιι-MiJuaEiD 

"Β 



'Μά&έάά&ζά 

-*«- Ρ 

ΚαιπΐΗ-MauDEH] τηΐ Πρίζας 
Πράγα, Τοεχϊα 

noMTi-Mouireio 'Tun mini-
Κων/nofln, Τουρ Η in 
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Τορόντο, Καναϋύς Εΰ'-Ίκπ Mnurmd tAauazia 
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ουόειων 

1. Στα Γεωμνημεία του περιοδικού Γεωτρόπιο έγινε ένα αφιέρωμα στην ιστορία και 

στο ρόλο των μουσείων. Από αυτό το αφιέρωμα είναι και οι φωτογραφίες 

που βλέπετε. 

Βάλτε τις σε αλφαβητική σειρά με βάση τη χώρα για την οποία μιλάνε και 

συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί. 

Χώρα ΤΓόλη Όνομα Μουσείου 

Αγγλία Γκρίνουιτε «Κάτι Ζαρκ», 

ΤΓλοίο-Μουσείο 

2. Στη συνέχεια, βρείτε στο χάρτη αυτές τις χώρες και πόλεις. Ι 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4 

!?«<&#*» I I οΑιτισμοΰ 

Σπαθάμειο Μουπείο θεάτρην Σκιών 

ΓθΜθ1ΧΕιΟ(ή|Γί*Ιΐ|ΐΓΐ:τη ] 9tfit Μ 6 TOV EtfyiVflLft Z/L(ifhj{n\ τ;πι nqjiAiCjitViTO OTfAic^ TOU ilrtli^i τιιιπ ιηη ίίϊκές TOlf, ελίΐ|ΗΚ-^ 

•JC1L ξ£νι^ Η κ™"* *>•¥<>* Ι^Έζ (HO TO J 917. YTUijijmrv ϋ 3 ίπης ρψλίπ, ελληνικά ΤΟΚΙ ££γόγλ£κΜϊΐς πιιπι^μένα. στο θ&ϊψιι ΪΙΠΓΛΥ-

Μπριονέτβς KftL K^inOiiUMtifHl· ιπΟώς κιη ωφίίΚν προτγΜΐμμιιτιι. Βτ||ΐπΓτυπ>πιπς ην sipryitpifec ifTJL-.iiiiJujfitKaL To •'Eiwtfopein 
ΗΙΤΙΚΗΠΠ QGOTPOW Εκπών1 *1 φΐΑυζ)^5|πΐ3 iwiiisfioniicij έκ960Ύ1 fflLyOUpK^ καί ολίΚύ -nni Ι ϋληνο^οί ftsOTTpOU ikdftv, axil τη ]SW 
μ^ρΐ ύ ι'ιμκΐΗΐ. Ικπππ'ις τππ Μνυσϋίαυ dvoi Wl OJrtnmiEiiL Ή™ ππιπ3[πιτι*6 TDU βίφακϊΐπ.ρίϊ, Vft κ Γι Μη £τι_]ϋ(Λή CTpw TipU -f ντϋπτίς mil 
ΪΗ: KnSoia ΟΚΟμπί ΟΤΟυς Υίίϊΐΐύ, iito· umifiLrii ίξ&ί£η Km Τΐς δώψί^ώς φΛοΡ.*; ιης τί^/ης αυτής TOT VciftulJ Turjjurinmiiiioii [ίας 
9efri.jiou, τιτιπ Hnnjxro Ειπών. 

Μιψικά nmi τα ffHUjm'nKOTSptl ΕκϋίιΐΗππ rem MnnjosfriT i f™: 

11 tijMJUHrij f LyoipH ufflo Κα(Ηΐ7)πιιζη. Ι^ρδιοχιτής ο Ευγένιος Eraftopu^. 11 ιριΐιτη &/Η><υμτι iprroujn, 
κ.ΙϊιΐΗϊλΖΊΐάπτττκ'ϋ: τ^ ΙΏΟ. 

Λίτ^ίί] 1 ^ρΒςφηΏΰρ^ιΰ^ιιι ) Μ^ΰΓΐυ™ϊΛ&ϊήηρουΙϊα^ tWKM 93CI). 

_ | Εγϋρωμϋι: T^'t ' l^ i HUVP&PKW τίατων του βεήτρατ Σκιώμ1. 

Mi^iinii i io τα ίΐθόμίϊΉΪ £0ι> MLiLmarimn: «) USWOOBIKL PJ Π έ ^ έ α ς JL<]£L Α ν ^ Ί μ ί ^ Ε , tf Γ ΓρφΛής, £ > 0 
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Ιπ<ώ4£ειο Λουβείο &ε&ζζο\) Σκι 

1. Διαβάστε το σύντομο κείμενο για το Σπαθάρειο Μουσείο και απαντήστε 

με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1947 

β. Το μουσείο ονομάστηκε Σπαθάρειο από τον ιδρυτή του 

γ. Σκοπός του μουσείου είναι να εκπαιδεύσει τους νέους 

και να τους διδάξει πώς έγινε σιγά σιγά το Θέατρο Σκιών 

δ. Η πρώτη έγχρωμη φιγούρα του Καραγκιόζη κατασκευάστηκε το 1860 

ε. Το μουσείο έχει τηλέφωνο αλλά δεν έχει φαξ 

στ. Το μουσείο τη Δευτέρα και την Τετάρτη είναι ανοιχτό μόνο το απόγευμα 

ζ. Η επίσκεψη στο μουσείο είναι δωρεάν 

2. -έρετε τι είναι το Θέατρο Σκιών, το Κουκλοθέατρο, οι Μαριονέτες; 

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με το σωστό ορισμό; 

Κουκλοθέατρο • Είδος θεάτρου, όπου χρησιμοποιούνται επίπεδες 

(χάρτινες ή ξύλινες) φιγούρες, τις οποίες κινούν πίσω από ένα 

πανί, ώστε οι θεατές να βλέπουν τις σκιές τους 

(παράδειγμα: ο Καραγκιόζης) 

Θέατρο Ζκιών • Ολόσωμη κούκλα που κινείται με ειδικά σύρματα ή σπάγκους. 

Χρησιμοποιείται σε παραστάσεις κουκλοθέατρου 

Μαριονέτεε • Θέατρο με μαριονέτες ή διάφορες άλλες κούκλες 
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t I 3. Έχετε παίξει ποτέ με τέτοιες φιγούρες; Μιλήστε στην τάξη γι' αυτό. 

^Κ* 4. Στο κείμενο διαβάζουμε: «Μερικά από τα εκθέματα του Μουσείου: 

α) Οδύσσεια, β) Περσέας και Ανδρομέδα, γ) Ηρακλής, 

δ) Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος, ε) Ο Θησέας και ο Μινώταυρος". 

Χωρίζεστε σε πέντε ομάδες και παρουσιάζετε πληροφορίες για τα παραπάνω 

που θα βρείτε σε κάποια εγκυκλοπαίδεια ή σε βιβλία μυθολογίας. 

Μετά κάνετε τη σωστή αντιστοίχιση: 

1. Ο Περσέας και η Ανδρομέδα α. Ομηρικό έπος για τις περιπέτειες 

του Οδυσσέα από την Τροία μέχρι την Ιθάκη 

2. Η Οδύσσεια β. Μυθολογικός ήρωας, γνωστός 

για τη σωματική του δύναμη 

που πραγματοποίησε 12 άθλους 

3. Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος γ. Γιος της Δανάης και κόρη του βασιλιά 

των Αιθιόπων 

Την έσωσε από ανθρωποφάγο κήτος 

4. Ο Θησέας και ο Μινώταυρος δ. Ηρωας της Αττικής και τέρας με κεφάλι 

ταύρου και ανθρώπινο σώμα 

5. Ο Ηρακλής ε. Πατέρας και γιος που δραπέτευσαν από 

την Κρήτη με φτερά από κερί 
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1. Διαβάστε προσεκτικά και απαντήστε. 

α. Τι συναντάει ο επισκέπτης στο ισόγειο του Λαογραφικού Μουσείου Σταυρούπολης; 

β. Πώς φτιάχτηκαν τα οικιακά σκεύη (αντικείμενα του σπιτιού κυρίως 

για το μαγείρεμα) που βρίσκονται στο Μουσείο; 

γ. Πού ακριβώς βρέθηκε η μαρμάρινη πλάκα με αραβική γραφή; 

δ. Ποια γωνιά του Μουσείου παρουσιάζει ενδιαφέρον; 

2. Βρείτε στο χάρτη τα τρία κοντινότερα στη Σταυρούπολη χωριά. 

3. θα θέλατε να επισκεφτείτε ένα ή περισσότερα μουσεία του νομού Ξάνθης; 

Κάθε ομάδα ξεχωρίζει ένα μουσείο και τηλεφωνεί. Μπορείτε να ζητήσετε 

περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα του κάθε μουσείου, να βεβαιωθείτε για 

τον τόπο όπου βρίσκονται, να ρωτήσετε για τις μέρες και ώρες λειτουργίας, την τιμή 

του εισιτηρίου, αν γίνεται έκπτωση σε μαθητές σχολείων και ό,τι άλλο θέλετε. 

θα είναι πιο εύκολο αν έχετε σημειώσει τις ερωτήσεις που θα κάνετε. 

4. Χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες και διαλέξτε η καθεμιά ένα από τα παρακάτω θέματα: 

ζωγραφική 

ήίη και έίιμα 

η ζωή στην αρχαιότητα 

το περιβάλλον και η εξέλιξη των ειδών 

Με τη βοήθεια του καταλόγου «Εκθεσιακοί χώροι - Μουσεία νομού Ξάνθης», μπορείτε 

να σημειώσετε τα μουσεία που θα ενδιέφεραν την κάθε ομάδα; 

Ι 
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5. Στο κείμενο για το Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης κάναμε αρκετές αλλαγές. 

Διαβάστε το και προσπαθήστε να συμπληρώσετε τα ουσιαστικά που λείπουν 

στη γενική πτώση, όπως στο παράδειγμα. 

Στο Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης ο επισκέπτης έρχεται αντιμέτωπος στη μία 

αίθουσα με την ύπαρξη στολών από διάφορα μέρη της Ελλάδας και στην άλλη αίθουσα 

με την αναπαράσταση ενός ξανθιώτικου  

Ανεβαίνοντας τις σκάλες, σταματάμε στη θέα των που φορούσαν στην 

κατοχή του 1940-1944, των που ζύγιζαν τις οκάδες, των που 

είναι φτιαγμένα από καθαρό κεχριμπάρι, των συναγερμού του 1940 που 

λειτουργεί ακόμη και σήμερα, του του '30. 

Επίσης τραβάει το βλέμμα μας η ύπαρξη μιας , με γραφή 

αραβική, που βρέθηκε πάνω σε βρύση, αλλά και ενός παπούτσια του 1905, 

οι λεγόμενες κουντούρες. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γωνιά με την εξέλιξη του φωτός, που ξεκινάει με την 

έκθεση μερικών δαυλών και και καταλήγει στο λουξ. 

Η έκθεση που είναι φτιαγμένα όλα στο χέρι με πολύ μεράκι, 

μουσικών μας φέρνουν στο νου γλέντια και χορούς! 

6. Βρείτε και κυκλώστε ό,τι δεν ταιριάζει: 

οικιακά σκεύη τσαρούχια παπούτσια 

λυχνάρι δαυλόε κομπολόι 

νταούλι λύρα γραμμόφωνο 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6 
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Από το «Γενικό Οδηγό» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
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1. Οι φωτογραφίες που βλέπετε δείχνουν αντικείμενα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

της Αθήνας. Όμως ένας υπάλληλος του μουσείου μπέρδεψε τις ταμπελίτσες 

με τα σχόλια που ήταν κάτω από αυτές. Αν θέλετε να τον βοηθήσετε, 

σημειώστε κάτω από τις φωτογραφίες τα νούμερα που βλέπετε δίπλα στα σχόλια. 

2. Βρείτε στο χάρτη τις περιοχές όπου βρέθηκαν τα παραπάνω αντικείμενα. 

3. Διαλέξτε ένα από τα παραπάνω αντικείμενα και γράψτε γι' αυτό μια μικρή περίληψη 

10 γραμμών. Μπορείτε να μιλήσετε για το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο, 

το μέγεθος του, τι ακριβώς δείχνει, πού χρησίμευε, πού βρέθηκε, αν σας αρέσει και γιατί. 

4. Μελετήστε προσεκτικά τα σχόλια των αντικειμένων (κείμενο 6) και συνεχίστε όπως στο 

παράδειγμα ξεκινώντας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο νούμερο: 

Το νούμερο 33 είναι η φωτογραφία μιας χρυσής σφραγίδας με θέμα «Πάλη ενός ανδρός 

με λιοντάρι». 

Το νούμερο 35 είναι η φωτογραφία μιας χρυσής σφραγίδας με σκηνή μονομαχίας. 

Το νούμερο 37είναι η φωτογραφία ... 
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Απο το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 

Συζητήστε στην τάξη: 

α. Τι σημαίνει η λέξη αγροτομουσείο, αφού τη χωρίσετε στα συνθετικά της 

β. Ποια αντικείμενα θα μπορούσε να δει κανείς μέσα 

στον Ανεμόμυλο-Αγροτομουσείο 

γ. Αν ήταν έξυπνη η ιδέα των κατοίκων της Μυκόνου να κάνουν έναν ανεμόμυλο 

αγροτομουσείο 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9 

_iT*T*JKiT A^iMtUftflw 

1. Μελετήστε το χάρτη της πόλης και φτιάξτε έναν κατάλογο με τα μουσεία 

που βλέπετε. 

Μ,'ί 2. Φανταστείτε ότι περπατάτε στους δρόμους που φαίνονται στο χάρτη και κάποιος 

περαστικός σάς ζητάει πληροφορίες για τα μουσεία της περιοχής. 

Εσείς του δίνετε τις πληροφορίες που θέλει. 

Σχηματίστε και γράψτε μικρούς διάλογους, όπως στο παράδειγμα: 

Συγνώμη, μήπως ξέρετε πού βρίσκεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας; 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας βρίσκεται μεταξύ του Εθνικού Μουσείου 

Αμερικανικής Ιστορίας και της Εθνικής Πινακοθήκης. 

Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 
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1. Κοιτάξτε προσεκτικά το πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων και απαντήστε. 

α. Για ποιους μήνες ισχύει το πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας; 

β. Πού πρέπει να πάτε για να μάθετε να φτιάχνετε φιγούρες Καραγκιόζη 

και μαριονέτες; 

γ. Ποια είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το Παιδικό Μουσείο 

και πότε γίνονται; 

2. Φανταστείτε ότι η τάξη σας πρόκειται να παρακολουθήσει ένα από τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του Παιδικού Μουσείου και πρέπει να ψηφίσετε σε ποιο θα θέλατε 

να πάτε. Σε ένα κομμάτι χαρτί γράψτε τον τίτλο του προγράμματος που προτιμάτε, 

πότε γίνεται καθώς και τρεις τουλάχιστον λόγους που να εξηγούν γιατί διαλέγετε 

αυτό το πρόγραμμα. Μετά, μιλάτε στην τάξη για την προτίμηση σας. 

Κερδίζει, όπως πάντα, η γνώμη της πλειοψηφίας! 

3. Σε συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας, συμπληρώστε όλοι μαζί τον πίνακα 

που ακολουθεί, σημειώνοντας σε στήλες τους τίτλους των προγραμμάτων 

του Παιδικού Μουσείου, πότε γίνονται, τους λόγους που εσείς ή άλλοι συμμαθητές 

σας ψήφισαν καθένα από αυτά τα προγράμματα. 

Tirjos 1Γρογράμματο$ πότε γίνεται ΤΓόσοι μα8ητί$ το προτίμησαν Γιατί το προτίμησαν 

4. Ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πνευματικού Κέντρου στην Αθήνα 

έχει τίτλο «Η ιστορία και τεχνική του κινηματογράφου». 

Κρατώντας σταθερό το δεύτερο συνθετικό της λέξης «κινηματογράφος» μπορείτε 

να βρείτε κι άλλες σύνθετες λέξεις; 

39 m 



Απο το Πρόγραμμα Ξεναγήσεων του Δήμου Αθηναίων 
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1. Αρναία Αγ ορώ. Ξενανίο?: Σχίλλα ΓΐΑα.ΏΠ&ύΙωι,. 

2. Ιοτ^ίχκα Μουοΐϊο ΗΕ̂ ατΈρας Ελλάδος. ζεΐΉνιο?: ΦεαοΊ&ρα BOLKEMTDU 

3. MDJPEIP Kla'.'EUitrpO^J. - e i ^ y ^ : Ί Ρ Υ β ίρυρρ. jnEP, 

-.Α' ΚίψΓρήριΰ.^emfoz ΝικαλίτταΦυ,τιτιοjftau 

ΣΑΒΒΑΤΟ S3-1-5O03 _10.3θπ.μ. 

I.Eflv.-ϊΓ Γ.ΐοϋ^&ήκη. rffflviO^; να^ιέπα ΐ ^ ί Π Τ ϊ ΐ τ ί ν ^ 
2. ΪΤΟθμα ΜΕΤΡΟ. Εί^ήματΰ Λνϋϊίΰφΐιΐν ΣτύθJUJY ΑκρΟυώΛ,Ίί 

κοι Εν-τάγματος. -ει.·^-;!^.- Φιιπ&ντι Τι,ροβούζη 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26-1-2003 1U.M ιτ,μ. 

1. Κεραμε.ΐίς: Ξΐκίγΰ;: Φ-ΐΜϊΐγήΤϊ^3β^ζιτ. 

2. MSUOEID ΜπΕνακη. Βυζα'/τ.νο.- Εκκλιτουασπ]^ τ ί ^ τ 
^f/ci-r\Si;.- Ειριτ/ι ,'ΐμ.?-ιάρη 

3. No ϋπμππΜ MojoEio AEqi'^i1. μαντρί;: ΓιάΜ'ρ Λρ^ρρμπΕη 

f f f / Q ' ^ i : Αρτ£υς i « u n i o j p o Y 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1-2-2003 11 .LXJ π_μ. 

1.hUU3£btyWDlpi.rflrtMii: UopliTTJ KTUYDCHMVaU 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2-2-20&3 10.30 IT.JI. 

1. Νίτια Πΐ£υο£Α<οαπόλ&κ;. ΐζιαγός: ΝικίΐΜχτα -Φοτσκιΐιΰ.^ J 

2 ^UKb^aApxaK^yTKDC)i^i;E^ELKRvac. 

3?.ιανιίς; Γιάν'.'ρ ώαυράμτΕΓΐ 

S.ApxuiSi.sy.ii MdLCtia ITfilpa.d Ξίναντί;: E.on'.'n.^javDPT 

4 f /cu is l i EVJiv . t fqAd^c Τέχνης. Ξ Ε ^ Ο : Fea Xtnlir^eaopaL 

ΚΥΡΙΑΚΉ 5-2-3003 10.30 π.μ. 

LAKpu-ifliJI. 5£HU>UC: ΣΤΕλΑ£ Γα?Λνοπΰώϋυ 

£ ΜουαεΙο ^ΠΕνάίΓι; Λίκνραφικά' ιίίιμήίαίΐ Νεώκρι^ Ελληκκήο. 

IsropIcK;. ζΐνσγός: Geaoiiw 3SUKE?JT™ 

J Maucefc ^εώτΕρτς KsprjiKiiq. zfvuyijr; N.wftETTCl UoanuUAsu 

4 Μνημεία. Γλ-ίκΰκ; ιΡΐδα^ί-Μ tya ί/ίνΰβπήμι-ΒλΰίπιρΌίϊ. 

Ξ ί^νΰς: ΐρπ£μκ:7κοίϋΓ^ρ5ή 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15-2-2003 10J0 Π.μ 

1. ΜουοΜ ΚυκλοοΊκής κα. ΑρχαΙίκ; ΒΑτίΜκής Γφ^ης fb-jfoava'pfi. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16-2-2D03 IDdDfi.p. 
J. ΠνΟ<α ι>\ΐφ(κ; Νίμψ·^-/- Λόοος MoLcraiv • Αρειος Π^,-ο;:. 

2. 3ίϊρνπ.ντϊ Mouosio. ζ&ιαγϊί*: Kprc>ivo:pp Π-ιριΰπη 

3. nu\ni3TOuK£ ,rtpu :f/£/il4A ,"Tuiio[nupiKO lT|t Αθή«ς". 

Ξ ε ^ ί ο : Αοτεμις Σκουμτορδή 

KYPIAKH 2J-2-2flK 141.311-π.μ. 

1. Αρχρύ Αγορά ϊ Ε κ η ^ . ' ΝικϊλοδςΛΝΰρΒάπ^ 

Ϊ Ε Ι Ώ Ι Φ ? ; KoDTjCHflfia Ποηιύιη 

4. \ίοί(Τ£^Πΐ3ίίηΑτ^αία^ΚυΓ3)ακήίΤΕί(\τς. 

l E ^ c : Φ[ύΤΕΐγήΤυρΰΜ?τ 

ΙΑ0ΕΑΤΟ 1-3-2003 ΙΟ.ΗΐΓ,μ, 
1. Ναυτικά ίΛ;υσεΰ) Πειραιά. re/Qvuy ΚικοΛΕΤπα. ΦΰττοπούΛου 

2. ΕΘ\Ί<Γ Πί'/ακοδήΐτ ιίνΏ'.ίΟς; \ίαρΐΕττα KuA'sra^vou 

ΗΥΡΙΛΚΙΗ 2-3-HW 10.30 π.μ. 

Ι .Κεραμΐ/ ίς ϊΈνπνιίς: κ,ικί^ο:; ΛΝΕΡΟΊΓΉΡ, 

2. Ιατηρίκό M a j K i i ΝεωτΕρικ; ΕλΑΛδος. 

SmaYoV KorcdvCpa Πορι^πη 

3. Μουσείο Ε^^τκής /•/[Λαϊς· Τε'^ης -TCaji Πλστΐίεκ; Μσ/Όστιρπΐϊίυ! και 

FaiucJ&cl Avcpa. έζ^ός: Ρέα Xcrfir^Eoiaipoj 

i. Cftupiuiin M 5 i 3 uevnvri;; IriiuVi rnVaflnal^oL 

KYPIAKH 9-3-2SD9 10.30 ΓΤ.μ. 

1. ΑκρόιωΛη. ?ΐ/α·^: Eipfif.i /^μϊΛίρΓ 

2. Ακάοημία nVurowoc;. Ξεναγός: Μαριέπα KMimirtwau 

3. Βιιζα'/τ.νκς Εκκϊχρ]&ςττς Α&ή»α^- ^E-uydi.· θΕΟίώρο Είυ!(Ε.^σταυ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16-3-2D03 IDJDn.p. 

1. M;<JO3!O ΊΙπ^ίΗη: Βυφιπνά - Εκκ^ο.ιατική Τ&»η. 

Έεια'φτ,. r i p v ^ i o j p p p T E q 

2. NC4JIPU0LTI-<5 ypirCEw A9rw;Y, 

3. Πολτίς ΓΕΓΓΐΛίΕςτη^ ΑΘ^Ώς ιΜΌορή - HeiaEajpf/Efoj 

= s v t ^ : Αρτ^μς £ΐαιμΊ0ίρ5ή 

4. ή' Κπιμττήριο. Ξ^/α^ς: Ν.·Γ:ΛΕΤΤΙ CTLTCfipj^cu 

ΚΥΡΙΑΚΗ 23>3>aiD3 IDJDn.p. 

1. Nit ia ITXajpa ^π^&ίΛΧ,.Ξί'Λγόζ Ρέϋ Χπ;ίΓβΐ.οϊηρπι 

2. Μαυίεία και Αρχαιο,'^ΊΚοί; Κώρ-:ς Εί^υαΐ'/ΡΓ: 

f fVTyt i : M n D i n c Κ^Λι-ιτριΓτί'Λ5ί 

3 Αρχρβϊ^γικρ M;<JPSIP TsiOip. EE'JPVPI;: Γεωργία " ίν^^. 

4 hi'tnu^ao Μπενάκη: /̂ ;(ΐβΓγραφικά. - KJEÎ ^JLOL ΊΕούτ^οτις Ε ^ ^ κ ή ς scrop!^. 

; ί ΐ ΐ ^ : Νικο/Επα ΦϋκτοπίΟ^ί 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-3-20D3 10.30 ι:.μ. 

1. £&Ίΐκή Π.-,ΰΚΟ^ΚΙΊ./ήϊΐνο';: Μ^ρυίττα.ΚαΛ0ΤΤΗΤ[^:<] 

2. ΗθίΰΜΚυ^&ί4ΐ^ίΚ^Αΰ)(ΰία£;Ε>ΛΓΤΛΗήοΤ£ϊ/ης ;ΓαυΑΡ\ΐρΓ[) 

Ξί ΐ ί ϊνίς: Pea Karir^eoau^aL 

ΚΥΡΙΑΚΗ -Άν.ν3.\\\Λ 10.30 π.μ. 

\ Ρπΰκα (.-VJipci ΝυμκροΟν -Λώφος Maj^Jr--- Aa&cc; Γσ.1^!^ 

; £ Κ η ^ ; E lpl^ l ?<ψΰ.·ΟΟΓ\ 

ΐ. ΕπιγοαφΐΚ3 Μαυπώ Αθη'Λϋ'ι. ^ μ ϊ ^ ς : ΝίίΛΠοντί,νώαΊ 

3. Zdnre.c - Ε&,τκίζ Κι̂ πος. ^etuy-^·.- ΓΐΐήίγΙςΤργκιι 

^. Μοντ* ΐ α σ α ρ . ϊ . ή ί ZPSQ·^- SsaSCupa BOLKEJATDJ 



irairajsinirc ήϋου rtotwcuoov 

1. Με βάση το πρόγραμμα ξεναγήσεων που έχετε στα χέρια σας απαντήστε 

στις παρακάτω ερωτήσεις. 

α. Για ποιους μήνες ισχύει το πρόγραμμα; 

6. Σε ποια τηλέφωνα μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τη Δημοτική Πινακοθήκη; 

γ. Πού είναι τα σημεία συγκέντρωσης για την ξενάγηση στην Εθνική Πινακοθήκη 

και το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης; 

δ. Ποιοι ξεναγοί θα ξεναγήσουν την Κυριακή 02/03/03; Πού ακριβώς θα γίνουν 

οι ξεναγήσεις; 

2. Φτιάξτε έναν αλφαβητικό κατάλογο με τα μουσεία που βλέπετε στα 33 σημεία 

συγκέντρωσης για τις ξεναγήσεις. 

3. Ένας φίλος σας θα επισκεφτεί την Αθήνα ένα Σαββατοκύριακο του Μαρτίου. 

Γράψτε ένα γράμμα προτείνοντας του το Σαββατοκύριακο που νομίζετε ότι γίνονται 

οι πιο ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις. Μην ξεχάσετε να του πείτε πότε και πού 

θα συναντηθούν οι ενδιαφερόμενοι με τους ξεναγούς, τα ονόματα των ξεναγών και, 

φυσικά, τους χώρους που θα επισκεφτούν. 

4. Κοιτάξτε τις ξεναγήσεις του μήνα Μαρτίου και συμπληρώστε τον πίνακα 

Κύρια ουσιαστικά Κοινά ουσιαστικά 

Κυριακή ξεναγόε 

Θυμηθείτε ότι τα κύρια αρχίζουν με κεφαλαίο και σημαίνουν ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα 

που θέλουμε να το προσωποποιήσουμε ή να το ξεχωρίσουμε από άλλο 

(π.χ. Κατερίνα, Άργος, Φιλοσοφία) 

Τα κοινά σημαίνουν πρόσωπα, ζώα, πράγματα του ίδιου είδους, ενέργεια, κατάσταση, 

ιδιότητα (π.χ. παιδιά, γάτα, μουσείο, παιχνίδι, ησυχία, μαθητής) 
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5. Στη συνέχεια χωρίστε τα ίδια ουσιαστικά σε έμψυχα (δηλ. άνθρωποι, ζώα) και άψυχα 

(δηλ. πράγματα) καθώς και σε αριθμητά και μη αριθμητά. 

Θυμηθείτε ότι τα αριθμητά μπορούν να είναι και ένα και πολλά, μπορεί να είναι έμψυχα ή 

άψυχα που μπορούμε να τα μετρήσουμε (π.χ. το μουσείο, ο ξεναγός, το άγαλμα) 

Τα μη αριθμητά δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε και μπορούν να είναι ένα ή πολλά 

(π.χ. η γλυπτική, η γεωμετρία, τα χαιρετίσματα). 

έμψυχα ουσιαστικά Άψυχα ουσιαστικά 

Αριίμητά ουσιαστικά Μη αριθμητά ουσιαστικά 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12 
ΜΒΪΪΕΪ:ΕΙΛΡΟΜΕΕ 

tiiiia 

W BWM 

Ι ' Πώς w ς έ ρ Λ ψ * , EivO. (ΐιώ*. 

Λιπ(Ιαοομε τ α ΞεάτΕρο τόμο του 

οϋτιγοϋ Τ α u o u o t i i l ΐΐ|ΐ Τζλλύ&Κ, 

I I W κ υ κ λ ο φ ο ρ ά " ϊ » * οπΛ λίγιο; 

li^fwj^ από τις ^καύσεις; EpcuvrrnbC 

Και εΊοπιστώουψί Oil. uULt Αίγΰ 

;>JW "">•'. .ιΓ'!-.ί.*ίΊ.:ΐ 

1 Μ μηισεία -στην ΠιΛοτιόγιιηοσ, 

στκ: KjwniiSift. crta Επτϋ<ΊΊ00 

ΕΙΚΤΟΓ. από 

την Αψογη 

τυποιραανκά/ 

νμφύνκΊ|. W ΠΙΟ 

FWfrtHpUpOV 

επααιεία OJWX1 

\(κι npujl&unviii 

ToEjEmniKDU 

ob"|yoL Ώ'ΪΌΙ 

Φυ-μΠΰρΐ"*, 

Ξκτός από 

τπ πολύ γνωστά μσασεία 

ΐ..-,;.-ίΐ.ρας. της Ολυμπίας 

κ η τηρ Δήλου-. vu βμΐίυβ 

•.(JI (ΐρκίντή πλλη ήϋΐ τήοϊ> 

γνωστά, nAnv όμως πολύ 

' . • • . ' . • • - . • • . . 

FvfifJKTIHrl Γ'-αψΓρ^ϋ.:.-. 

τ ο Μουσείο ΦικΗκηι; 

I c n u p b ; T f f . Οίτης, 

τ ο Λαογραφικό ΜοικπΓο 

ΣτεμγττυαΓ,, ΤΌ ΡΙουΐΗίίυ 

Λ(4ικ>0 ^ τ η 7πορτη, 

την Εκκλησιαστική ΐΛίλλογή 

Αμσσγυμ, t o Β·*μηχανΐ[<ιθ 

Mi>i.K?sio Ερμούπολης, άλλο 

και τ ο ΑοχαοΛογΊκύ H O U O L U ? 

fcpti(*u<,, *[W(J [MTifWiTf. wn 

ύ πιΐμί»Ετ£ το πήλινο ομοίι^μα 

αλόγου με τρωτούς με V J o*lOiO 

>.ιιι;ιιΓ:Τ,ί πι ηροαχοί συνομήλικοι 

οος. Παστέ, X S B T W , μοΰ' αας 

i w σσΐ|νόι vWrtl 0i*Ou « Ι V i i 

iifhklfra.rv α χειμερινές οιακοπές και 

όλο και κάπου tiu bKoua^b LL μ ι ΤΟΟ^ 

γυϊΓίζ «tfs τους (Ι>11ΛΙΚ; οσς, κπι ψάξτε 

νπ μρεπχ αν κάποιο απά το μουσεία 

που πΕριλυριβϋντι βρίσκΐΓχιι <ΪΓΪ> 

μί-μΟΐ " ο υ βα υπσκείρϋεπχ: ή κάπου 

κοντό τέλος πόντων. 

•'•ι-« · i-Jfi'iV.·· Mfttvrrir· .Vlr Ί Λ η ι η ί 

-ερετΕ οτι.., 
..yia KuSi^u <fiio w Ίϋ* jlOJo^ta ι η ς 

I ItAflmnvwynni, w v K L K V O O W , W 

τ/πτπνήαϋν και ιης Γττροίς EKkoaoc^ 

παΐΓ περιλαμβάνονται ατστ σοτπν 

' Τσμπυπίη ορ,£Αίά*(ΐ fHy «Κ >\. 
irafrffiUf^.'iXi QiHl πκρΚΐιή UH l i t 

κροατικό. κώ&Ηα που- ΕηλώνΏ 

. την κατηγορία T O U , θα pjHrnr 

F φαιτονσαφύΐ Τ Η * nHfrnjnv™ 

KC" 1UV CK||EIVI IKrt^£p«JV Ο Η & μ ά τ Η Γ 

• ;'-i ύ κ α β υ ν α ι ^ τ η ν φ Μ ν ο . φ έ ρ ε ι κοι 

ύρχς επίσκεψης κ α αντίτιμο ειρόσσυ 

. πφοκΜΓ^πΑιίρααορίϊν. όιιωΐ, 

^ • jar u r w p i f Γ̂ ΛΛ*1ρΓήί*Λ " " «αψί, • 

.. ι)ιΐ Ιϊμ^νΗνΗώϊιΊΐίΤαι ϋπιπαευτκά 

προνράμμοτα και ξηπηήαας 

·.-,*T&$t..<af$tfΐ) αεπτ|τι» στϋ κό|Α1^ ': 

rr*«-rPHy. 

AiVmtTTK ( Π ϊ . « κ υ » IJli™»). 

M C D D U I # u u u n foHVtkK AjHUinfJfV Γ 

Mvmin't· *M(iW* * U 1 f * ^ * V 

Λ π ο τ ο υ ς «Ερευνητές» της εφημερίδας «Καθημερινή», 07/12/02 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

«Ερευνητές» στα «Μουσεία της Ελλάδας» 
UMfHI 

Τα firmer t i n ΧΟοΤε εΐ-

hriLifl-, ne κάβε περιοχή 
IHE EJAFJ&GS (iinfls οπή την Αττική) 
ntpi>Q|iPilvei ο nciriEpos τόμοι με 
ιΐΐλο "Τα μηικτεΐα τηε ΕλληΒα5Η που 
κοκΛοψορεπ απα- ns εκπααοΞ *Eaeu-

ΠηβκοΟήκβ; 
και συλλογές 

Διοκόσιο τριάντα νέσοχρίτ μουοίΙΟ 
ΈΠΕ- ΠΕί^ππνν[τοΟυκ irtS Eiiptas 
Ελλά&αΕ. TH5 ΕύΡυΚϋ, i.wv ΚυχλΡΒωτ 
και Tjaiv Εητανήοων 0Wff^ipf*re ο 
Apirj-iclSuS ΜιχπΑήτιηπλοκ α* αυτόν 
ιον SfOTfpO τήμτν. Id£ φωτογροφΙεΞ 
uiOGHWoiv, ρε AisutHr.'ar:s. τΓ-λέψωνο, 
Hfli ftpes επιοχέψΕων, με την ακριίΐπ 
Of ση των μαπσείων ΟΕ ποωτοτσηοαι 
X[)pTEK. 

{ •mims a^Kolou.1; EAAIIVES -χαλλιτκινεϊ, 
γλωαΐΐάρι με TDtis lajpiaTEpous opxm-
nhavumfls opons, TEOTEpous και σΰγ-
ipovtnK Ελλπνεε- καλλπέχνεϊ x . i 

Πληροφορίες 
και υλικό 

Kaik mroufio yuvftfietlETjai σπο ψω-
wwuvies fotrTfpi κΛκν αιΒαιιοών ή 

Ο ατιγγροΛΠίταϋ imi νόμιου taf Ρ κη-

τογράψει οπ όλα την ΕΛλόοο Εξήντα ρ
ιπή: ορΕππίογικά, τριύνιΐΐ ifrjoepo 
fluiaTTJTa. τριάντα Ova tuiOpiXfl «ΛΙ 

τίΕντπτα TEOW.TXJ ΛαΰγρΟψΙ κα UTMH 
αεϊά, HuOUS "Λι fvTfKin τπταχο&ηχΞΕ, 
ΟΚΊίι voLrrinui μηυπΕία, μα£ί JSE τα TOI-
ίϋκΰ, το Βεατρίκη, τα μουσεία φικπ-
ΚΓΊΑ lirropias και HxvaAoykis, ΊΠΞ ουλ-
Αίνγε3 £ργων TEEVTLS και το. πολτοατι-ι» τυυ erjorfpi κΟϋ των χποΐων τιαιι στε

γάζουν' ιΰ ιιαυαϊΐο (σιινολικά οτην 
ίκδουιι υπΰρϊοττν πεντοκόατΕε είκοσι 
£fj ^itTOWOiptii), ΰ^οτταΐ έπη οππν 
jipncrrn TITS ε-nboans μια πρώτη γεύ
ση Tan χώρου ποο τιράαατιτοι να ετη-
σχεφπΐ. 

Πρόκειται για μια εάκρηοιη CJSOO-
αιι κατ έχει λιαπχπ τιμή 22 tupd. Γιΰ 
πλαροφορίΕΒ στη τηλέφωνο 210-
32.11 .815 ή οτο φαί Zll· ΪΒ.11.&Ί6. 

} χΡ κέντρα ποο ιπταοχουτ σε κάβε ηκ 
ριοχη. T31S EXAaoos. 

Η έχοοαη [πτμίΓληρώνετατ ιιε na^ 
ράρτηρη για το Δωδειάΐευ. ταικ άλ
λοι^ SEOUS, Toue αρΐθεΐΜΕ και TOUS fl-

αωεε^ TOUS TUIIWIS ιων ΐίνγΐΝιΊν, ™ 

οίκιτΑτηονικιι μίΐη isov αρχαίων και 
ίων PU^UVTIVWV τ/α.βρι> χαανολογτ-
καύΕ nivaniS ΐΠ5 nptjlfnapirns και 
ιτικ louupLnni Γΐτριθ6αηκ τπναχο με 

Από την εφημερίδα «Καθημερινή», 14/12/02 Ι 
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1. Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που δίνονται στα δύο άρθρα για τον οδηγό 

μουσείων και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α. Ο τίτλος του οδηγού είναι "Μουσείαααα" και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

«Ερευνητές» 

6. Τα μουσεία στην Ελλάδα είναι 234 

γ. Στον οδηγό μπορεί να βρει κανείς ακόμα και άγνωστα μουσεία 

δ. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Οίτης θα θαυμάσετε ένα πήλινο 

αλογάκι με τροχούς 

ε. Το ειδώλιο ενός Κινέζου αξιωματούχου βρίσκεται 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσήνης 

στ. Στο παράρτημα μπορείτε να βρείτε πίνακα με τους αρχαίους 

Έλληνες καλλιτέχνες 

ζ. Στον οδηγό υπάρχουν 234 φωτογραφίες, μία για κάθε μουσείο 

η. Ο οδηγός κοστίζει 22 ευρώ 

2. Κοιτάξτε το σημειωμένο κομμάτι του άρθρου «Ερευνητές στα Μουσεία της Ελλάδας» 

και συμπληρώστε το κείμενο που ακολουθεί. 

Ο συγγραφέας του τόμου λέγεται και έχει καταγράψει σε όλη 

την Ελλάδα εξήντα επτά , τριάντα τέσσερα 

τριάντα ένα και πενήντα τέσσερα μουσεία, καθώς 

και έντεκα , οκτώ και άλλα πολλά μουσεία. 
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3. Συμπληρώστε τους πίνακες που ακολουθούν με τα πιο γνωστά και τα λιγότερο 

γνωστά μουσεία που διαβάσατε στα κείμενα ή που εσείς γνωρίζετε. 

Μπορείτε να βρείτε στο χάρτη πού ακριβώς βρίσκονται; 

ΤΓερισσότερο γνωστά μουσεία Λιγότερο γνωστά μουσεία 

4. Σύμφωνα με τα κείμενα, στην Άνω Σύρο υπάρχει το Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη. 

Βρείτε πληροφορίες για το Μάρκο Βαμβακάρη και γράψτε ένα μικρό 

άρθρο-αφιέρωμα γΓ αυτόν στην εφημερίδα του σχολείου σας. 

5. Χωριστείτε σε δύο ομάδες και συγκρίνετε τις πληροφορίες που δίνονται σε κάθε 

άρθρο για να τις παρουσιάσετε στην τάξη. Η πρώτη ομάδα θα πρέπει να καταγράψει 

τις κοινές πληροφορίες που δίνονται στα δύο άρθρα ενώ η δεύτερη 

τις διαφορετικές πληροφορίες που μας δίνει το καθένα από αυτά. 

Στο τέλος, η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας της 

στην άλλη. 

6. Κοιτάξτε πάλι τα δύο άρθρα. Ποιο νομίζετε ότι είναι γραμμένο για παιδιά και 

ποιο για μεγάλους; Ποιο σας φαίνεται πιο ευχάριστο και ευκολοδιάβαστο; 

Γράψτε μια μικρή παράγραφο 15-20 γραμμών, εξηγώντας με παραδείγματα γιατί 

νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό. 
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7. Μπορείτε να σχηματίσετε λέξεις σχετικές με τα μουσεία από τα αρχικά γράμματα 

της λέξης «Μουσεία»; 

Μ
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Υ 
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Ε 

I 

Α 

8. Κοιτάξτε το σημειωμένο κομμάτι στο άρθρο «Ερευνητές» στα «Μουσεία της 

Ελλάδας» και προσπαθήστε να δώσετε τη γενική, συνεχίζοντας όπως 

στο παράδειγμα. 

Από το συγγραφέα του τόμου έγινε καταγραφή σε όλη την Ελλάδα εξήντα επτά 

αρχαιολογικών, τριάντα τεσσάρων 

9. Κοιτάξτε το σημειωμένο κομμάτι στο άρθρο «Μουσείααα» και συμπληρώστε 

τον πίνακα που ακολουθεί με τα κύρια και κοινά ουσιαστικά. 

Κύρια ουσιαστικά Κοινά ουσιαστικά 

Θυμηθείτε ότι τα κύρια αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα. 

Τα κοινά αρχίζουν με μικρό γράμμα. 

- Μ 
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1. Παρατηρήστε τις φωτογραφίες μερικών αντικειμένων και αιθουσών του Λούβρου και 

ταιριάξτε τις με τα αντίστοιχα σχόλια. 

2. Παρατηρήστε το εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιάγραμμα για το Μουσείο του Λούβρου που 

μας προσφέρει ο οδηγός του Παρισιού (κείμενο 16) και απαντήστε στις ερωτήσεις 

που ακολουθούν. 

α. Με βάση τα διαφορετικά χρώματα των ορόφων στο σχεδιάγραμμα του Λούβρου, 

τι μπορεί να δει κανείς σε καθέναν από αυτούς; 

6. Από πού μπορεί να μπει ο επισκέπτης στο μουσείο; 

γ. Πόσες αυλές βλέπετε στο σχεδιάγραμμα του Λούβρου; 

δ. Πού είναι στα σχεδιαγράμματα η Αψίδα του Θριάμβου του Καρουζέλ, η Πυραμίδα, 

το Μουσείο Διαφήμισης, το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών και ο ποταμός Σηκουάνας; 

3. Κοιτάξτε το σχεδιάγραμμα του Λούβρου (κείμενο 16) και συμπληρώστε όπως 

στο παράδειγμα: 

Η αίθουσα ζωγραφικής έχει κόκκινο χρώμα 

Η αίθουσα έχει 

Η αίθουσα έχει 

Η αίθουσα έχει 

Η αίθουσα έχει 

Η αίθουσα έχει 

ο Β 
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Από το «Ελληνικό Πανόραμα» της Ευγ. Φακίνου, εκδ. ΚΕΔΡΟΣ 

54 m 



της Κο£ίν& ου 

1. Διαβάστε το κείμενο για το Μουσείο της Κορίνθου και μιλήστε στην τάξη για τα παρακάτω: 

α. Ποια είναι τα σημαντικότερα αντικείμενα που βλέπετε στο μουσείο 

6. Από τι υλικό είναι φτιαγμένα και τι χρώμα έχουν τα κορινθιακά αγγεία 

γ. Τι σχέδια έχουν επάνω τους 

2. Στην τάξη σας γίνεται Διαγωνισμός Προσωπογραφίας και πρέπει να ζωγραφίσετε 

τους τρεις ομηρικούς ήρωες για τους οποίους μιλάει το κείμενο που διαβάσατε. 

Χωρίζεστε σε τρεις ομάδες και ετοιμάζετε σημειώματα με πληροφορίες για τον Αχιλλέα, 

τον Αίαντα και τον Αινεία. Μπορείτε να κρεμάσετε τις προσωπογραφίες σας σε κάποιο σημείο 

της τάξης και να βάλετε δίπλα τα σημειώματα που ετοιμάσατε. 

3. Στο κείμενο για το Μουσείο της Κορίνθου αλλάξαμε μερικές λέξεις χωρίς να αλλάξει 

το νόημα. Μπορείτε να συμπληρώσετε ό,τι λείπει; 

Το Μουσείο στην συνδέεται με την ύπαρξη εργαλείων ιατρικής, 

όπλων, και 

από όλες καθώς και μιας 

από τα περίφημα κορινθιακά αγγεία. Συχνή ήταν η χάραξη από τον καλλιτέχνη φυτών, 

και που τα χρωμάτιζε με μαύρο και κόκκινο χρώμα. 

55 m 



4 Μπορείτε να συμπληρώσετε τους πίνακες που ακολουθούν με τα έμψυχα 

(άνθρωποι, ζώα) - άψυχα (πράγματα) και αριθμητά - μη αριθμητά ουσιαστικά του κειμένου; 

έμψυχα ουσιαστικά Άψυχα ουσιαστικά 

Αριίμητά ουσιαστικά Μη αριθμητά ουσιαστικά 

Θυμηθείτε ότι τα αριθμητά μπορούν να είναι και ένα και πολλά, μπορεί να είναι 

έμψυχα ή άψυχα που μπορούμε να τα μετρήσουμε 

(π.χ. το μουσείο, ο ξεναγός, το άγαλμα) 

Τα μη αριθμητά δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε και μπορούν να είναι ένα ή πολλά 

(π.χ. η γλυπτική, η γεωμετρία, τα χαιρετίσματα). 
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1. Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο του μουσείου και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή 

Λάθος (Λ). 

α. Μια ομάδα ναυτικών κατοίκησε το σπήλαιο γιατί είχε άφθονο πόσιμο νερό 

6. Από τα ευρήματα του σπηλαίου μαθαίνουμε για τις δραστηριότητες και 

τις συνήθειες των ανθρώπων της Παλαιολιθικής εποχής 

γ. Στην πολυάνθρωπη κοινωνία του Διρού ασχολούνταν με τη γεωργία, 

την κτηνοτροφία, το εμπόριο και τη ναυτιλία 

δ. Η ζωή της κοινότητας διακόπηκε απότομα το 3200 π.Χ. από δυνατές πλημμύρες 

ε. Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του φυλλαδίου του μουσείου, στην προθήκη 2 

βλέπουμε μια σειρά από λίθινα εργαλεία 

2. Μπορείτε να βρείτε στο χάρτη της Ελλάδας πού ακριβώς βρίσκεται ο Διρός; 

3. Ψάξτε στο βιβλίο της Ιστορίας πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η Νεολιθική εποχή. 

Χωριστείτε σε τρεις ομάδες για να σημειώσετε και να παρουσιάσετε στην τάξη 

περισσότερες πληροφορίες για τη Νεολιθική και τις εποχές πριν και μετά από αυτή. 

4. Το Νεολιθικό Μουσείο του Διρού ανανεώνει το φυλλάδιο του και ζητάει μια παιδική 

ζωγραφιά με θέμα «Σκηνές από την καθημερινή ζωή των κατοίκων του σπηλαίου». 

Εσείς ζωγραφίζετε κάτι και, στη συνέχεια, γράφετε ένα γράμμα προς τον υπεύθυνο 

του μουσείου, όπου περιγράφετε το θέμα σας και εξηγείτε πώς και γιατί ζωγραφίσατε 

το συγκεκριμένο θέμα. 

»Β 



Οι λέξεις νεολιθικός και πολυάνθρωπος είναι σύνθετες. Χωριστείτε σε δύο ομάδες και, 

αφού τις χωρίσετε στα συνθετικά τους, βρείτε κι άλλες σύνθετες λέξεις, κρατώντας 

σταθερό το πρώτο συνθετικό. Κερδίζει η ομάδα που θα βρει τις περισσότερες λέξεις. 

6. Κοιτάξτε τα σημειωμένα κομμάτια του φυλλαδίου και συμπληρώστε τον πίνακα που 

ακολουθεί με τα συγκεκριμένα και αφηρημένα ουσιαστικά. 

Συγκεκριμένα ουσιαστικά Αφηρημένα ουσιαστικά 

Θυμηθείτε ότι συγκεκριμένα είναι όσα φανερώνουν πρόσωπο (κάτοικος), 

ζώο (κατσίκι) ή πράγμα (εργαλείο) ενώ αφηρημένα όσα φανερώνουν ενέργεια 

(ξενάγηση), κατάσταση (γαλήνη) ή ιδιότητα (κομψότητα). 

Μ 



7. Μπορείτε να λύσετε το κρυπτόλεξο; Οι λέξεις που πρέπει να βρείτε είναι 5. 

Κ Α Σ Δ Φ Γ Η Η Ξ Κ Λ 

Σ Σ Ζ Χ Ψ Ω Β Σ Ν Μ Μ 

Κ Γ Σ Ε Ν Μ Ε Π Η Ν Ε 

0 Τ Ρ Ν Μ Β Π Η Ε Σ 0 

Σ Κ Ν Α Ε 0 Κ Λ Α 0 Α 

Α Σ Μ Η Μ Α L1 Σ Ρ Α Η Α Σ Μ Η 

Η Κ Ψ Κ Γ Ω Π Ι 0 Η Μ 

Μ Ζ Χ Ε Α Μ Η 0 Α Κ Π 

Α Σ Γ Π Σ Κ Σ Α Μ Γ Μ 

Τ Ε κ Α Τ 0 Ι Κ Ι Α Γ 

Α Π 0 Θ Η Κ Η Γ Α Η Σ 

Κ Η Ξ Κ Ρ Θ Ι 0 0 Θ Υ 

0 Π Ε 0 Ι Α Π Σ Μ Κ Α 

Σ Η 0 Σ 0 Γ Ε Α Ε Κ Σ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

12. Λημοτίχή ΠίντικαΟηκτι (ΪΕοσαΛιπ/ώιηΕ; 

13. 1TLVOIHIDT{BT| Εταιρείας M a n κυανικοί ν ϊ ιυυτΰών 

Ι Ί . ΜηκΕϋαντχΰ Μουοπ'υ I i i j ^ p u Y i n ; Γ ί χ η μ ; 

15. Πολιτιστικό K i V i p u Suptiuii U.U.USOL 

της ΕΟνυαης Τράπτΐατ, EJAdSm; 

Ιϋ.Πτντχκοΐΐηΐίΐ] ΤΐλΛάγλευη:Ιΐριτμπτίκ: 

Απο οδηγό για τα Μουσεία της Θεσσαλονίκης 
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Efvai m OT^HIVHHOTEPO μουσείο ίης θϊιχ>σ\ί.ινίκης και περιλάμβανα 
ΡΛΐ|ϊήμ<τΓα α π σ την περιοχή Θεσσαλονίκης και τους γΡρω νομούς, 
ΚιΑκίς, Πιερίας και Χαλκιδικής. Τα παλύημσ αντϊκ^μμ-,νη 11 LJIj +;κ ι (B*fw LULL 

ϊίρονολαγίΗΐν^π αΤτό 7η ΝεοΜ^κή ειιοχή (7.000 η.Χ.) ως τα τελευταία 
Xpt'uvui ιης Ρωμαιοκρατίας (4ος αι. μ.Χ.). Χτίστηκε το 1362 με σχέδια 
ι ου αρχιτέκτονα καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής ifjir Α. Π. ft. 
Πάτροκλου KapLiviivoir και Οεωριΐίται το πιο ανάλογο έργο rau ιψχ?-
τείίτονίίίού1 μΰνΤήρνκΐμηι ί οιη θεοοαλονίκη. 

Τα πια οκίοημο ^ΚΗΗΙΚΙΙΟ. ICJLJ φα\ ι α ΛΕΙ|ΙΙΙ; >ύ τρήματα των 
•οι'Ληιιυν ^ασΐΛικών τάφων της Βερ\ΐνος που παροικιιάϊ,ονταί σε ειόΥ 
κη αίθουσα (9). 

Στον Αειικΰ Πύργο, να ούμμαλσ της θεσσαλονίκης. nou ιαπαοκιϊιό-
οτηκε τον ifio nrriivu <ικ; οχυρωματικός πύργος σΓη πυμ^Λτί ιου 
Οαλάοπιοα μκ m ανσιολικό τείχος, λειτουργεί η έκΑήοη «θεσσαλονίκη. 
Ιστορία και ι έχντ^. Η έκθεση είχε αυγκροτηΕΜ ι π 19Β5, μετά την υπσ-
&£ΐγμΐΊΐική αναστήλωση του Λευκού Πιίργου «ιιΰ ιην 9η Εφορεία 
•ύζαννινΓίιν ΑμχαΐΕπητων. με την ευκαιρία ion yiof n πσμού των 2,300 
χρόνων at ιό ιην ίδρυση της πάλης. Στους πέντί; ϋμήψ^υς IUU AHUHCHJ 

Πύργου επιλύνονται χαρακτηρισπκά στοιχεία παλίιίαμοιρ irft; ίίεσσα-
λσνίκης ΚΟΗ ης ι^οής των αποίκων της απο το 300 μ,Χ, ιην κσ μιιή τον 
«ειδωλαλοιμικΐχΐ κόσμου*, ως το 1430, την κατάληψη ιης πόλης από 
τους Τΰπρκυυς. 

Λειτουργεί στον πρώτο όρος» σύγχρονης ηικοαυμής στην περιοχή 
της αγοράς Moocavo, που αηΰιίΑο^ϊτΐ tnu χρόνια της ακμής των 
Εβραίων κεντρική συνοικία. Πήριλημβάνκι μόνιμη έκθεση φωτογρά
φων με θέματα οπή ι ην ιοτορία των Εβραίων της θεσσαλονίκης. 
Παρουσίαζαν ιοί SIU(H|L; Λίγη αντικείμενα σπσ τη Λατρευτική και κοινω
νική ζωη Ttiiv Eftf wjitLiv τΐ|ς πόλης, ενώ υπάρχει εξειδικευμένη βίβλίο-
ΰήκη με μελέικς γκ: ,ΓΤΤ- ιστορία και τη λαογραφία των Εβραίων της 
πάλης. 

Συγκροτήθηκε το liKJS <τπσ τον Οργανισμό Ι (σΑπιοτίκής Π ρ ο ϊ ο ύ σ α ς 
μ£ ράση ανίερες KOJ δ^ιρεές κι^ριοτσγραφιΐίού υΛικπιΟ από ιις συλλο
γές των NiM)ir Μπιλιλή, Πασίλη Ι ΙππαΒΰπαυΑου*. Κώπα Αρίΐπνιτΐΰη 
ΚλοΓκ,υ κύρου, Χρήστου Κρβρεκίΰη. Θανάση ΣαραφΙ&ι κ.ά Περιλαμ
βάνει καλιές ταινίες, οτιάνκτ. κινημα-ι α γραφικά μηχανήματα, λιΕ%ρα-
φα. γιγαντοαφίσες, προγράμματα, φωτογραφία K U L οιαφηιμ(οτικΰ 
ιιλικά ίίπο προιιαλεμκούς κίνημα^γράφους και κινη] ιατσγρπφίκύ? 
ιαινίεο.κ.ά. 

Σι^γύζκκη [ΐϋ ιιυρα&οσιακο κτίριο της οδού ΚΗΐισύνη στα ΑαΏοΛκο. 
new παραχώρησε η Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης. Στις τρας tjftiou-
σές του παρουσιάζονται πάνω οιιό 'Sty) «ηληνικά μουσικό άμγανα από  
την εποχή ΪΟΙΓ XCAKCK'I (?.S0a n.X) ως πς αρχές του ίθού αιώνα. | 5 | 

ΙορύθΓίκϋ ΓΟ i066 και " ι κγάζεται mio ι π 13ΗΗ στο εκλεκτίΜπυκού ρυθ
μού αρχσνιικό που ο χ ^ ( α σ ε το 1905 ο αρχιτέκτονας -^νοψών 
Ι Ιαιονίοής. ι ΐ^Λλαμβάνει μκνάλη συλτ\ο-γή efiyaiv θεχισαλσνικέίιΐν καλ 
Λιιΐιχνών, ανίΗίροοωπευΐΗΓίΟύς πίνακες ΝροκΛΛήνων ζωγρόιρων 
κϋΐΒώς και σημ(ΐνιιιΐίς a u A V r ^ νεοελληνικής χαρ<ικιΐκής και εικήνων. 
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Ιδρύθηκε το λ$7& από ομΰδα ιδιωιών KQL αιιΰ το 1939 στεγάζεται 
ο κ χώρο που παραχώρησε η ΕΤΒΑ, στη βιομηχανική περιοχή 
Σίνόου. Ακαθάίεί αντικείμενα και Εποπτικό και πληροφορικό υλικό 
nou δίνουν ίτ]ν εξέλιξη της τεχνολογίας και των θετικών είπΰτη-
μών στον 20ά αιώνα. Στο εκθετήριο τεχνολογίας ποραυσίάζονιαι 
εκθέματα κατά ενότητες που έχουν οχέοη κυρίως με την τεχνο
λογία όλων των ίΰμέων ιιΰυ χρησιμοποιήθηκε και ΐΤΛτπτΰχθηκε 
στη Βόρεια Ελλάδα, Tu ntpLuootepa εκθέματα προέρχονται από 
δωρεές του Πανειτίοτημίου θεσσαλονίκης, οργανισμών, επιχει
ρήσεων και ιδιωτών. Σιΐς εισόδους των μεγαλυπΐραιν εκθετηρίων 
υπάρχουν μονάδβς. «noAtJu^oiuv» με προγράμματα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή οτις οποίες παρομοιάζονται τα τεχνολογικό θέματα 
της ενότητας fie τη βοήθεια σχεδίων, εικόνων, ήχου και κεψέ- | 7 | 
νου. ,  

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας (ΛΕΜΜ} οΐΐγάζίε-
ται οτσ παλιό τριώροφο αρχοντικό της εβραϊκής οικογένειας Γιακά 
Μοδίάνσ που χτίστηκε απ.ό τον αρχπέκτΰνα Ελί ΜοδιάνΟ ΤΟ 1906. 

Τΰ μουσεία ιδρύθηκα LO 1970, με πι>ΰήνα τη λαογραφική σύλλο
γοι του σωμαίείου ίής Μακεδόνικης Φιλεκπαιδευτικής; Αδελφότητας, 
και οήμβρο διαθέτει πάνω απ.0 1 θ.ΰοΰ αντικείμενα από τον προβιομη
χανικό τιοραοοοιακΰ ιίολπιαμό της Μακεδονίας και της Θράκης. Τα 
περισσότερα από LO. μουσειακά αντικείμενα είναι του 1θου otmvo. και 
μερικό,χάλκιναίίυρίώς,ταυ ^8ουαΐίίινα. 

Διαθέτε αντιπροσωπευτικές συλλογές από λαϊκές φορεσιές, 
μακέτες'λαΐκής αρχπ,Βατονικής, είδη κεντητικής. υφαντικής και ξυλαϊε-
χνΐας, ανπκείμενα χρυσοχοΐας, λαϊκά μουσικό όργανα, όπλα. εύλινσ, 
χάλκινα κπι πήλινα οικιακά σκεύη, συλλογές ε^ϋΐληαιασπκής και ποιμε
νικής ξυλογλυπτικής, λαϊκές τοιχογραφίες, εργαλεία. Φιγούρες ίου 
θεάτρου σκιών κ.ά. 

Είναι το nptfnro Μοιισείο Βιομηχανικού Σχεδιασμού "IOU 20ΰύ ΰιώνΐι 
στην Ελλάδα, που συγκροτήθηκε τα 1993 από τον Στέργιο ΛρλιαΑή και 

θεσμοθετήθηκε με τη συμπαράσταση του 
Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 
Περιλαμβάνει μόνιμη συλλογή κλασικών 
ανπκκιμένωγ βιομηχανικού σχεδιασμού που 
έχουν ταξινομηθεί σε διάφορος ενΰΐήιες;; 
οικιακό σκβάη, έτππλα, μέσα επίκοινωνίας. 
εξοπλισμό γραφείου, φωπσμύ, graphics 
K.O.J. Διαθέτει ί2Πΰ περίπου αντικείμενα 
που όΕ^χνουντην εξέλιξη του design σε αντι
κείμενα καθημερινής χρήσης. Τα εκθέματα 
έχουν επιλκγεί οος αντϊπροοωϊ'ίβυτικά δείγ
ματα τάσεων και εποχών που προβάλλουν 
ιις ίεχνολογικίς, ακτθηιικκς και ποιοτ ικές  

συνθήκες κάθε εποχής. | 9 | 
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ MAKEAONJΑΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ DESIGN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗ ΝΙΚΩΝ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΚΛΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΛΜON 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Μ Ο ν Ζ , , Ο ^ Ο Ρ , Κ Η Ζ Λ , ^ Ο Μ Η Ζ Τ Ο ν ^ ^  
^-fc_l^" i ^ C ^ - ^ " Λ A f—\F-_11 Lfl IT" 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ MOΥΣΕΪΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΛΕΥΚΟΖ ΓΓΥΡΓΟΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΉΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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.•Π·11Γ.Τ3·Ρ**ϊΤν 

1. Σας δίνονται ανακατεμένα τα ονόματα μερικών από τα πιο σημαντικά μουσεία 

της Θεσσαλονίκης (κείμενο 22) και τα κείμενα που τα περιγράφουν (κείμενο 21). 

Μπορείτε να τα ταιριάξετε; 

2. Στη συνέχεια, κοιτάξτε τον αρχικό κατάλογο με τα μουσεία (11 μουσεία) και 

τις πινακοθήκες (5 πινακοθήκες) -κείμενο 19- και σημειώστε για ποια από αυτά βρήκατε 

κείμενο που τα περιγράφει αναλυτικότερα και για ποια όχι. 

3. Για ποια μουσεία από τον κατάλογο έχουμε φωτογραφίες; 

4. Φανταστείτε ότι με μερικούς συμμαθητές σας ξεκινάτε από το σημείο που είναι 

σημειωμένο στο χάρτη της Θεσσαλονίκης (κείμενο 19) και αποφασίζετε να βρείτε 

τα μουσεία που εμφανίζονται με ένα νούμερο πάνω σ' αυτόν. Για να θυμάστε από πού 

περάσατε, κρατάτε σύντομες σημειώσεις στη διαδρομή. Μπορείτε να συνεχίσετε όπως 

στο παράδειγμα: 

«Παίρνουμε την οδό Σόλωνος, προχωράμε ευθεία και στρίβουμε αριστερά στην οδό 

Μ. Μπότσαρη. Στη λεωφόρο Βασ. Όλγας στρίβουμε πάλι αριστερά και στο δεξί μας χέρι 

συναντάμε το Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και 

τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης...» 

5. Την άλλη μέρα πληροφορείτε τους υπόλοιπους συμμαθητές σας για τη διαδρομή που 

κάνατε. Κοιτάζετε τις σημειώσεις που κρατήσατε και συνεχίζετε όπως στο παράδειγμα: 

«Πήραμε την οδό Σόλωνος, προχωρήσαμε ευθεία και στρίψαμε αριστερά στην οδό 

Μ. Μπότσαρη. Στη λεωφόρο Βασ Όλγας στρίψαμε πάλι αριστερά και στο δεξί μας χέρι 

συναντήσαμε το Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 

και τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης... 

6. Κατά τη διαδρομή κάνετε ένα διάλειμμα για να ξεκουραστείτε. Ένας συμμαθητής σας 

έχει μια ιδέα για να διασκεδάσετε. Σας προτείνει να παίξετε με τα ονόματα των οδών και 

λεωφόρων που βλέπετε στο χάρτη αλλάζοντας την πτώση τους. Παρατηρείτε ότι 

τα ονόματα αυτά είναι σε γενική και αρχίζετε το παιχνίδι, ακολουθώντας το παράδειγμα: 

οδός Σόλωνος 

οδός Δελφών 

ο Σόλωνας 

οι Δελφοί 
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7. Οι λέξεις ξυλοτεχνία, οικοδομή και αρχιτέκτονας είναι σύνθετες. 

Χωρίζεστε σε τρεις ομάδες, κρατάτε ένα από τα συνθετικά τους σταθερό 

(όποιο εσείς θέλετε) και βρίσκετε κι άλλες σύνθετες λέξεις. 

8. Στο κείμενο που περιγράφει το Μουσείο ιστορικής διαδρομής του Εβραϊσμού 

της Θεσσαλονίκης (κείμενο 21, νούμερο 3) μπορείτε να ξεχωρίσετε τα ουσιαστικά σε 

κύρια - κοινά και σε αριθμητά - μη αριθμητά; 

Θυμηθείτε ότι τα κύρια αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα. 

Τα κοινά αρχίζουν με μικρό γράμμα. 

Θυμηθείτε ακόμη ότι τα αριθμητά μπορούν να είναι και ένα και πολλά, μπορεί να είναι 

έμψυχα ή άψυχα που μπορούμε να τα μετρήσουμε 

(π.χ. το μουσείο, ο ξεναγός, το άγαλμα) 

Τα μη αριθμητά δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε και μπορούν να είναι ένα ή πολλά 

(π.χ. η γλυπτική, η γεωμετρία, τα χαιρετίσματα). 

Κύρια ουσιαστικά Κοινά ουσιαστικά 

Αριίμητά ουσιαστικά Μη αριθμητά ουσιαστικά 
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«Μσθστντίί Tiafzovxas» 
στο Μουσείο Kinc9a6ixns 
Texvns 
Από σήμερα και κάΰε 

ΤΖββΟυ-·, Willi L'L ID <.-.·. 

πρωί έως 

Ήί 92 Τύ (.nETbl-jiptif·:.!, 

μπορείτε 

Vti ΓΤ·.·]ρκ]κπιίιιί]ιΐθι:ϊτ!: 

το πρόγραμμα «Μαθαίνω 

π<:ίζαντηςϊ.. τ π ranOiij 

_ τττριί.Ί υυάντι θεατρικά 

πς:ι>:ϊί'5ΐ'>, j j u b k j i c ^ i ' i j , 

λογοτεχνία. μουσική, 

yAflpwiiwc ασκήπΕίς, 

πηΑοπλοατικΐ|, ξενάγηση οτσ Μουσείο. J 

ϋιϊσης, μπορείτε να παρακολουθείτε: τα Εΐΰικά- προγράμματα; τα onoid 

θα ιτρανμαιωϊίοιη&ίΐιΐν ατη 6ιΰρκ£.ια της χρόνος που μόλις dpoiioi, με θέμα 

τκτ TTcptofin(K; εκΟέσος του Μσυοτίον, atpou πρώτχ? οηλώσητ- ουμμετσκή 

σταΟ\ϋ-ΤηΒ32\-3 (SOTJTL 13f)_. 

r-ltjuvTi-.lij Κυκλαδικής Τΐκκης, Ncuf ύιοι» ΔοίΐΜϋ Ί . KUHFJ'.IJP.L, ll>t 7Ί.ΑΉή^ι 

Λπό τους «Ερευνητές» της εφημερίδας «Καθημερινή» 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 24 

Mo'jf&oΚυχλαδιχφ Τέχνης 

Η ιστορία ενός αντιγράφου 
Η £jiCli-T.>i| ι i t πι; υπυυδέζ του ΙΙημπΑο Πικήυυ ι ιΰ™ ϋτη-κ1Ήίρν(κιΤ6ι. 

ι Ί λ λ η ^ iu κοινό και την cnpMtpuipfj ο>" MULKKTU Κυκλπίικής Τ£Ν«4^. 

¥&Χ mdojpxnrbn ήοικω μίκκκίς - |*'ι'τρ I E D κ ό λ π ω μ α ίτηήτψυΐ-' 
ΓΛΙ ι ιυυμΐΗ^ί™φπνΤϋ(Τΰί ίκ ί ι ιτ ί{ ίγιν?; d m μΚΗΗΠΕίΛ γψιΐίΐιΐ κυΐίίως 

νιους ιΤϊτίρώπΐϊΏς. TonVix.nj'ivv δϋπΐίαλίπίδΕς άκ^ιη eifiini IUU πρώτο 
μήνα την-Ε κί) Ε ση - μύθημο ιπ^ίοτορίαςτης οΓΊκίρτ^κιπ k^i [υυ τρόπου 
ποο τη EjirvifsniiJifjK | iqui pc τρ| νερά «αϊ ώρα μετηνiSptlo μι^ύλώ; Ισπα
νός ^ιίγραφης. Η ι^μόιπιπ τμτιφιακή ίρΐιΓΓΟΐροψΓίι • ΓΗ; «jKEjpvbcrx» fiiu-
LTKKJELIW 7,7X3,Atitipiv του ίΐργ Μηίφαύαηϊί, ifnu παραγγΕλ^αοιη1 

Νέα νάρκη ν·ι • up.· ίκϋυυπ της Λΰήντις·. Μϋΐά :ις 31 ΔΕΚΕμφίΑυ. tn 
μα^ιΚι*» IPWIUVJXXIUKO ανπνίμΰφο fjfi ύ ι * άμοιρη. Ud Eraavin \t.i^ \ ιπυ-
paito WJ ιίιιυλίτιχκυν στην ί&κι ?.\\ίακι:φτ\ ιTJV περίφημη nuWrivr'i iwv 

KlwALifirnwrv Λμ™πτήνΐΰΥ TOU HciiJiif^f in; υρκαΚΗλλίρνΙι!^ «ifloo-
αεςκιυ μι;: ιτ\'κ^(άΐ7«ιαημιαιςσύ^ίίΛΊ|(;ΐΜίλλιΐί!(>ι5ος, nnu-uncuJcuj 
την unffl ι ΐ»Ί ι ίκνη τ ι κ αφαΙρΕσης στη* rdcinft ίηςυτηςί&μΐνηιΤΓΝ^ 
ατιΐ^ ιιμή' iwint-vJQ, δηΛπ&ά 

Απο την εφημερίδα «Τα ΝΕΑ», 07/11/99 

Απο ενημερωτικό φυλλάδιο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης 
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Διαβάστε τα τρία κείμενα που ακολουθούν και συζητήστε στην τάξη με τη βοήθεια 

των παρακάτω ερωτήσεων. 

«Μαθαίνω παίζοντας» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

α. Πότε μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα; 

6. Ποιες δραστηριότητες περιλαμβάνει; 

γ. Σε ποιο τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνήσετε με το μουσείο; 

Η ιστορία ενός αντιγράφου 

α. Ποια έκθεση φιλοξενεί το μουσείο, σύμφωνα με το άρθρο; 

6. Πόσα άτομα και ποιας ηλικίας κυρίως είδαν την έκθεση τον πρώτο μήνα; 

γ. Τι άλλο μπορούν να δουν οι επισκέπτες στην τιμή του ενός εισιτηρίου; 

Τα νέα του Μουσείου 

α. Πού βρίσκεται το μουσείο; 

6. Ποιοι είναι ειδικοί συνδρομητές και πόσο πληρώνουν; 

γ. Τι σημαίνει "Η πληρωμή της συνδρομής μπορεί να γίνει τοις μετρητοίς"; 

Μπορείτε να βρείτε ποιο από τα κείμενα είναι γραμμένο σε εφημερίδα για μεγάλους, 

ποιο σε παιδική εφημερίδα και ποιο στο περιοδικό που εκδίδει ένα μουσείο; 

Βλέπετε κάτι περίεργο στα τηλέφωνα και στις τιμές που φαίνονται στα κείμενα; 

Μπορείτε να βάλετε τους σωστούς κωδικούς στα τηλέφωνα και να αλλάξετε 

τις δραχμές σε ευρώ; 

70 Μ 
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4. Η τάξη σας πρόκειται να παρακολουθήσει μια από τις δραστηριότητες του προγράμματος 

«Μαθαίνω παίζοντας». Προτείνετε μια δραστηριότητα και γράφετε ένα σύντομο γράμμα 

(15 γραμμές περίπου) στο διευθυντή του σχολείου σας, εξηγώντας τους λόγους 

που προτιμήσατε αυτή και όχι μια άλλη δραστηριότητα. 

Μην ξεχνάτε ότι το γράμμα στο διευθυντή του σχολείου πρέπει να είναι τυπικό, να έχει 

ημερομηνία και να αρχίζει και να τελειώνει κάπως έτσι: 

15-02-2004 

Αγαπητέ κύριε όΊευ0υντή, 

Με εκτίμηση 

Η τάξη Α 2 

^ m 



5. Σας ζητούν να γράψετε δύο άρθρα για τη σχολική σας εφημερίδα, ένα για τον Πικάσο και 

τη Γκερνίκα και ένα άλλο για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 

Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Η πρώτη μπορεί να πάρει πληροφορίες για τον Πικάσο και 

τη Γκερνίκα από την εγκυκλοπαίδεια. 

Μπορείτε να σημειώσετε: 

Πού γεννήθηκε και πού έζησε ο Πικάσο, πώς ήταν η ζωγραφική του, ποιο ιστορικό 

γεγονός δείχνει η Γκερνίκα και ό,τι άλλο θέλετε. 

Η δεύτερη ομάδα μπορεί να συμβουλευτεί τα κείμενα που ήδη μελετήσαμε. 

Μπορείτε να σημειώσετε: 

Τη διεύθυνση του μουσείου, τα τηλέφωνα, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας, μερικά από 

τα αντικείμενα και τις δραστηριότητες του μουσείου. 

6. Συζητήστε μέσα στην τάξη ποια ουσιαστικά είναι αριθμητά και ποια μη αριθμητά 

στο σημειωμένο κομμάτι του κειμένου «Μαθαίνω παίζοντας». 

Μετά βάλτε τα στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα που ακολουθεί. 

Θυμηθείτε ότι τα αριθμητά μπορούν να είναι και ένα και πολλά, μπορεί να είναι έμψυχα ή 

άψυχα που μπορούμε να τα μετρήσουμε (π.χ. το μουσείο, ο ξεναγός, το άγαλμα) 

Τα μη αριθμητά δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε και μπορούν να είναι ένα ή πολλά 

(π.χ. η γλυπτική, η γεωμετρία, τα χαιρετίσματα). 

Αριίμητά ουσιαστικά Μη αριθμητά ουσιαστικά 

το παιχνίδι, τα παιχνίδια η μυίολογ'ια 
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7. Μπορείτε να λύσετε το σταυρόλεξο που ακολουθεί; 

Θα σας βοηθήσει πολύ να ξαναδιαβάσετε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα 

«Μαθαίνω παίζοντας» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. 

1. Επιστήμη που μελετά τους μύθους 

2. Ηχοι οργανωμένοι που δίνουν ρυθμό, αρμονία, μελωδία 

3. Η τέχνη του να πλάθει κανείς αντικείμενα από πηλό 

4. Η επίδειξη σε ξένους των αξιοθέατων ενός τόπου 
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