Φαντάσου ότι είσαι πρίγκιπας ή πριγκίπισσα και θέλεις να «κόψεις» τα δικά
σου νομίσματα. Πώς θα ήταν αυτά; Προσπάθησε να σχεδιάσεις ένα!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Η
6 ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2012
Κρίσεις. Συνέχειες και ασυνέχειες στην Ιστορία
Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά
28-30 Σεπτεμβρίου 2012

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
μαθητές πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Κάστρο Χλεμούτσι
Παρασκευή
28 Σεπτεμβρίου2012
«Το χαραγείο των τορνεσίων,
ομοίως των δηνερίων Ακμή και παρακμή στο
νομισματοκοπείο της
Γλαρέντζας»

Το φυλλάδιο αυτό ανήκει στ………………………………………………………. μαθητ…….. της
Σχεδιασμός, κείμενα, επιμέλεια: Ράλλη Αθανασία, αρχαιολόγος
Σχεδιασμός φυλλαδίου: Τσιώτα Γεωργία, σχεδιάστρια Η/Υ
Εκτύπωση : προσφορά “ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ” Βούλτσος Αντρέας, Λεχαινά

……….. τάξης του ……….. Δημοτικού Σχολείου……………………………………………. που
επισκέφτηκε το Κάστρο Χλεμούτσι στις …………………………………………………………

Προσπάθησε να συμπληρώσεις το κείμενο που ακολουθεί με τις παρακάτω
λέξεις ή φράσεις (νομισματοκοπείο, Βιλλεαρδουίνο, Γλαρέντζα, Ανδραβίδα,
Κάστρο Χλεμούτσι, Πριγκιπάτο)!
Το ……………………………….. της Αχαΐας ιδρύθηκε το 1205 από τους ιππότες Γουλιέλμο

Μπορείς να αντιστοιχίσεις τις ονομασίες των νομισμάτων με τις
σωστές εικόνες;

Τορνέσιο

Τορνεζέλλο

Σαμπλίτη και Γοδεφρείδο Α' ……………………………………. Για πρωτεύουσά του
επιλέχτηκε η πόλη ……………………………… Ως στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο
λειτούργησε το ………………………………………………, μέσα στο οποίο βρισκόταν το
παλάτι του πρίγκιπα. Βασικό λιμάνι του υπήρξε η ……………………………….., στην
οποία λειτουργούσε …………………………….

Διάλεξε τη σωστή απάντηση!
1. Το τορνέσιο αντιγράφει ένα …………………….. Νόμισμα
Α. αγγλικό

Β. γαλλικό

Γ. ιταλικό

Προσπάθησε να συμπληρώσεις το κείμενο που ακολουθεί με τις παρακάτω
λέξεις ή φράσεις (δάπεδα, πήλινα, φυσικές, πολεμικές, πουγκιά, χρήματα,
επιδρομές, θησαυρούς, μετάλλινα)!

Δ. βυζαντινό

2. Το υλικό κατασκευής του τορνεσίου είναι ………………………
Α. χρυσός & άργυρος

Β. χαλκός & άργυρος

Γ. χρυσός & χαλκός

3. Για να σφραγίσουν τα νομίσματα με παραστάσεις, οι τεχνίτες χρησιμοποιούσαν

Οι άνθρωποι από παλιά για να εξασφαλίσουν το μέλλον τους αποταμίευαν
……………………….. Συνήθως τα νομίσματα τα έκρυβαν σε φυσικές κρυψώνες, στη γη
ή κάτω από τα …………………, μέσα σε ……………………. ή ……………………….. αγγεία, σε

ένα ειδικό εργαλείο που λέγεται …………………..

ξύλινα κουτιά ή σε …………………. από δέρμα ή ύφασμα. Αυτά τα νομίσματα, όταν τα
Α. κλίβανος

Β. μήτρα

Γ. ψαλίδι

βρίσκουμε σε ανασκαφές σήμερα τα ονομάζουμε ……………………………… Τα

4. Όταν σταμάτησε η παραγωγή τορνεσίων, η Βενετία άρχισε να κόβει ένα νέο

νομίσματα συνήθως τα έκρυβαν σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ……………………….,

νόμισμα που τους έμοιαζε, το ………………………….

πολιτικές αναταραχές, …………………… καταστροφές ή ……………………………….

Α. δουκάτο

Β. τορνεζέλλο

Γ. φλορίνι

Δ. υπέρπυρο

συγκρούσεις.

