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2 ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΔΟΤ ΧΤΦΙΚΟΤ 



«Η Ιστορία συναντά τις Σέχνες, τα Γράμματα και 
την Σεχνολογία:  
 

2 ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΔΟΤ ΧΤΦΙΚΟΤ 

Ο   Άνθρωπος 
και  η διαδρομή 
του από την  
Αναγέννηση 
στο σύγχρονο 
πολιτισμένο 
κόσμο» 
 



 Η θεαςοική μάρκα εμταμίζεςαι για ποώςη τξοά ρςημ Δλλάδα, ρε αουαία ςοαγχδία πξσ 

αμέβαρε ξ Θέρπηπ. Η  θεαςοική μάρκα ρσμδέεςαι με ςη λαςοεία ςξσ Διξμύρξσ και ςη γέμμηρη 

ςξσ δοάμαςξπ. Σξ ιεοό έμβλημα ςξσ  Διξμύρξσ ήςαμ ξ ςοάγξπ και γι’ ασςό ξι υξοεσςέπ, καςά ςιπ 

εξοςέπ ςξσ Θεξύ, μεςαμτιέζξμςαμ ρε ςοάγξσπ, τξοώμςαπ ςοαγίρια δέομαςα και ςξπξθεςώμςαπ 

ρςξ κετάλι ςξσπ κέοαςα. Έςρι, νετεύγξσμ από ςημ αμθοώπιμη  καςάρςαρη και πεομξύμ ρε μία 

θεψκή έκρςαρη.  

 

 Αματέοεςαι επίρηπ, όςι ξι «σπξκοιςέπ», είυαμ ςξ ποόρχπό  ςξσπ αλειμμέμξ αουικά με 

ςοσγία κοαριξύ, πξσ άλλαζε ςα υαοακςηοιρςικά ςξσπ. Έςρι, υοηριμξπξιξύραμ ςιπ μάρκεπ για μα 

καλύπςξσμ ςα ποξρχπά ςξσπ, ςημ ώοα ςχμ παοαρςάρεχμ. Ασςέπ ςιπ μάρκεπ, ςα ποξρχπεία 

δηλαδή, ςα υοηριμξπξιξύραμ και ξι ηθξπξιξί αλλά και ςα μέλη ςξσ υξοξύ. Σξ  ποξρχπείξ ασςό  

δημιξσογξύρε έμα ποόρχπξ υχοίπ αςξμικά υαοακςηοιρςικά, πεοιρρόςεοξ απέδιδε έμα  

υαοακςήοα. Υξοώμςαπ ςξ, ξ σπξκοιςήπ δεμ ήςαμ ξ εασςόπ ςξσ, αλλά σπξδσόςαμ κάπξιξμ άλλξ, 

έμαμ ήοχα ή  ακόμα και έμαμ θεό. Διεσκόλσμε επίρηπ ςη μεςαμτίερη ςχμ σπξκοιςώμ πξσ 

έπαιζαμ δύξ ή πεοιρρόςεοξσπ  οόλξσπ, αμςοικξύπ και γσμαικείξσπ, ρςξ ίδιξ έογξ.Τπξλξγίζεςαι 

όςι σπήουαμ πάμχ από 30 ςύπξι μάρκαπ ρςξ αουαίξ ελλημικό θέαςοξ! 

Η μάσκα στην Αρχαία  Ελλάδα 



 ςη Βεμεςία ςιπ μάρκεπ τξοξύραμ άςξμα πξσ εμπλέκξμςαμ ρε παοάμξμεπ 
δοαρςηοιόςηςεπ, θέλξμςαπ μα  κούφξσμ ςημ ποαγμαςική ςξσπ ςασςόςηςα. Κάπχπ έςρι, η 
μάρκα μεςεςοάπηκε ρε ρύμβξλξ ελεσθεοίαπ για όλξσπ  όρξσπ ήθελαμ μα νετύγξσμ από 
ςξσπ καμόμεπ. Από ςημ άλλη, η υοήρη ςηπ εσμόηρε και ςξ ασςξρυέδιξ θέαςοξ  δοόμξσ ςηπ 
βόοειαπ Ιςαλίαπ, ςημ πεοίτημη Commedia dell’arte. Καθώπ όμχπ ξι μάρκεπ άουιραμ μα  
υοηριμξπξιξύμςαι εκςεςαμέμα, η υοήρη ςηπ πέοαρε ρε άςξμα και ξμάδεπ πξσ ξσριαρςικά 
δοξύραμ ρςα όοια ςηπ παοαμξμίαπ.Γι’ασςό ςξ λόγξ, η υοήρη ςηπ μάρκαπ απαγξοεύθηκε με 
μόμξ και πεοιξοίρςηκε ρςαδιακά ρε  ξικιακέπ  εκδηλώρειπ και απξκοιάςικεπ  μεςαμτιέρειπ. 

 

 

 Ωρςόρξ, η μεγάλη ζήςηρη πξσ είυαμ με ςα υοόμια ξι βεμεςριάμικεπ μάρκεπ, ςιπ έκαμε 
όλξ και πιξ πεοίςευμεπ,  πλξσμιρςέπ και ποξρεγμέμεπ με απξςέλερμα ςα ςελεσςαία υοόμια 
μα θεχοξύμςαι κξοσταίεπ ρςξμ κόρμξ και ξι πλέξμ πεοιζήςηςεπ. Δκαςξμςάδεπ εογαρςήοια 
και ςευμίςεπ αρυξλξύμςαι απξκλειρςικά με ςη δημιξσογία  ποχςόςσπχμ βεμεςριάμικχμ 
μαρκώμ για ςημ επόμεμη καομαβαλική πεοίξδξ. 

Η ιστορία της Βενετσιάνικης Μάσκας 



ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΣΑΝΙΟΤ – ΟΥΙΑ ΔΑΒΟΤΛΑΡΗ 

 

ΔΜΠΝΔΤΗ ΣΗ ΠΡΩΣΗ  ΜΑΚΑ 

 
 Δμπμεσρςήκαμε από ςιπ βεμεςριάμικεπ μάρκεπ, από όπξσ 

πήοαμε και ςημ ιδέα μα ςη βάφξσμε υοσρή και ρκετςήκαμε μα 

ςημ διακξρμήρξσμε με ςξ μπλε ςξύλι. Μεςά, απξταρίραμε μα 

βάφξσμε και ςημ πεοιξυή ςχμ  μαςιώμ ςηπ  μπλε. Σξ μπλε υοώμα 

αμςιποξρχπεύει ςξ υοώμα ςξσ μεοξύ ςχμ καμαλιώμ ςηπ Βεμεςίαπ 

και ςξ υοσρό ςξμ πλξύςξ ςηπ. 

ΤΛΙΚΑ: 

• Γσφόγαζα 

• Ακοιλικά υοώμαςα, υοσρό 

ρποέι και πέολεπ 
• Πιρςόλι ριλικόμηπ 

• Βαζελίμη 
• Πλαρςικό καλξύπι μάρκαπ   
• Βεομίκι 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΗ ΠΡΩΣΗ  ΜΑΚΑ 

 
 Αουικά πεοάραμε με βαζελίμη ςξ 

πλαρςικό  καλξύπι ςηπ μάρκαπ και 

ύρςεοα ςξ καλύφαμε με 2 ρςοώρειπ 

γύφξσ. Μεςά από 2 μέοεπ όπξσ 

ρςέγμχρε,  βγάλαμε ςξ  γύφξ από ςξ 

πλαρςικό  καλξύπι. 

 Αογόςεοα, πεοάραμε ςημ γύφιμη 
μάρκα με βεομίκι και ακξλξύθηρε ξ 
ρςξλιρμόπ ςηπ. Ση  βάφαμε με ρποέι 
υοώμαςξπ υοσρξύ και ατόςξσ 
ρςέγμχρε ναμαβάφαμε έμα μέοξπ ςηπ 
με ακοσλικό υοώμα μπλε. 
 Ύρςεοα, ςημ ατήραμε μα 
ρςεγμώρει. 
ςη ρσμέυεια, πεοάραμε ρε μία κλχρςή 

πέολεπ και  ςιπ κξλλήραμε με ριλικόμη. 

Σέλξπ, κξλλήραμε πεοιμεςοικά ςηπ 

μάρκαπ ςξ μπλε  ςξύλι. 



ΤΛΙΚΑ

: • Γσφόγαζα 

• Ακοιλικά υοώμαςα,  υοσρό 

ρποέι και  πέολεπ 
• Πιρςόλι ριλικόμηπ 

• Βαζελίμη 

• Πλαρςικό καλξύπι μάρκαπ   

• Βεομίκι 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΗ ΔΔΤΣΔΡΗ 

ΜΑΚΑ 

 Η καςαρκεσή ςηπ μάρκαπ όρξ 

ατξοά ςξ γύφξ, είμαι η ίδια με ςημ 

ποώςη. Βέβαια ςη δεύςεοη μάρκα δεμ 

ςημ πεοάραμε με βεομίκι. Αουικά, ςημ 

βάφαμε με ακοσλικό υοώμα, οξζ 

αμξιυςό, και ςημ ατήραμε μα 

ρςεγμώρει. Μεςά, ςημ ναμαβάφαμε με 

μαύοξ υοώμα ρςξ  μέοξπ ςχμ μαςιώμ 

και  με υοσρό ρςξ μέοξπ ςχμ υειλιώμ 

και ςχμ τοσδιώμ. 

 Ακόμα, κξλλήραμε ρςα τούδια 
ςηπ μάρκαπ πέολεπ με ριλικόμη. 
Σέλξπ, κξλλήραμε πεοιμεςοικά ςηπ 
μάρκαπ μαύοξ ςξύλι. 

ΔΜΠΝΔΤΗ ΣΗ ΔΔΤΣΔΡΗ ΜΑΚΑ 

 
 Η διαδικαρία έμπμεσρηπ ςηπ δεύςεοηπ μάρκαπ ήςαμ 

παοόμξια  με ςηπ ποώςηπ. Η διατξοά ςξσπ είμαι όςι η 

δεύςεοη μάρκα έυει έμςξμξ οξζ υοώμα και διατξοεςική 

διακόρμηρη. Σξ οξζ και ςξ υοσρό υοώμα, ρε ασςή ςημ 

εκδξυή, ρημαςξδξςξύμ ςημ έμαονη ςξσ βεμεςριάμικξσ 

καομαβαλιξύ. 



ΚΟΛΟΒΟ  ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ – ΣΑΥΑΝΙ  ΜΑΡΙΟ 

ΤΛΙΚΑ: 

• Καλξύπι μάρκαπ 
• Γσφόγαζα  

• Ακοσλικό υοώμα μαύοξ 

• Ακοσλικό υοώμα  υοσρό 

• Πιμέλα 

ΔΜΠΝΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 

 
Μεςά από ςιπ αμαζηςήρειπ πξσ κάμαμε ρςξ διαδίκςσξ, βοίρκξμςαπ και 

μελεςώμςαπ έμα μεγάλξ αοιθμό μαρκώμ, ςόρξ ςηπ ελλημικήπ ςοαγχδίαπ 

όρξ ςηπ βεμεςριάμικηπ καομαβαλικήπ και ςηπ Commedia dell’ arte , 

εμπμεσρςήκαμε, βάζξμςαπ ςη δική μαπ ταμςαρία και ςξ δικό μαπ ςοόπξ 

ρςη μξοτή ςηπ, έςρι ώρςε μα ςημ ρσμθέρξσμε, απξδίδξμςαπ ςασςόυοξμα 

και ςιπ δύξ εκδξυέπ. 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 
 

 Αουικά βοέναμε ςημ 

γσφόγαζα, ςημ ςξπξθεςήραμε 

ρςξ 

καλξύπι και πεοιμέμαμε 1-2 

ημέοεπ μα ρςεγμώρει. 

 Έπειςα, πήοαμε 
ποξρεκςικά ςημ μάρκα και 
ζχγοατίζξμςάπ ςημ 
με ακοσλικά υοώμαςα, ςημ 

ατήραμε μα ρςεγμώρει. 



ΓΚΟΒΑΡΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ - ΜΕΦΙΛΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΣΙΛΗ  ΜΑΡΙΣΙΝΑ 

ΤΛΙΚΑ: 

 
•Πηλόπ 
•Ακοιλικό υοώμα (μπλε, μαύοξ, μξβ και άρποξ)   

•Υςεοά 

•Strass 

•Κόλλα ριλικόμηπ 

•Αρημέμιξ μαοκαδόοξ  

•Πλαρςικό καλξύπι  μάρκαπ 

 

 
ΔΜΠΝΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 

 
 Σημ ιδέα ασςή ςημ εμπμεσρςήκαμε, βλέπξμςαπ εικόμεπ 

από υειοξπξίηςεπ μάρκεπ ρςξ διαδίκςσξ, ςόρξ ςχμ 

ελλημικώμ ςοαγχδιώμ όρξ και ςχμ βεμεςριάμικχμ καθώπ 

και εικόμχμ από ιρςξρελίδεπ αρςοξμξμικξύ εμδιατέοξμςξπ 

για ςη διακόρμηρή ςηπ. 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 

 
 Αουικά, καςαρκεσάραμε ςημ βάρη 

ςηπ μάρκαπ  με ςξμ πηλό επάμχ ρςξ 

πλαρςικό καλξύπι και ςξ ατήραμε για 

μία με δύξ μέοεπ μέυοι μα ρςεγμώρει 

καλά.  

 Έπειςα, βάφαμε ςημ μάρκα  με ςημ 

ακοιλική μπξγιά και ςημ ατήραμε  ναμά 

μα ρςεγμώρει.ςημ ρσμέυεια, ρυεδιάραμε 

ςξ γαλανία υοηριμξπξιώμςαπ έμα μικοό 

ρτξσγγαοάκι μξςιρμέμξ με ακοιλικά 

υοώμαςα  και ατξύ ρςέγμχρε, 

ρυεδιάραμε ςξμ αρςεοιρμό και 

κξλλήραμε ςα πξύπξσλα και  ςα strass με 

ριλικόμη . Μπξοεί η καςαρκεσή αουικά 

μα μαπ δσρκόλεφε αλλά πιρςεύξσμε πχπ  

η ποξρπάθεια άνιζε. 



ΦΟΛΕΒΑ ΕΛΕΑΝΑ - ΣΖΟΤΜΠΑ  ΦΡΙΣΙΑΝΑ 

ΤΛΙΚΑ: 

• Πλαρςικό καλξύπι μάρκαπ 

• Φαοςί 

• Ακοσλικά υοώμαςα 

• Ιοιδίζξσρα κόλλα 

• Κόλλα ςαυείαπ πήνεχπ 

• Δίυςσ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 

 
 Καςαρκεσάραμε ςη μάρκα με  

ρσγκόλληρη υαοςιξύ πάμχ  ρςημ  

πλαρςική βάρη. 

 Έπειςα,βάφαμε ςη μάρκα με 

ακοσλική μαύοη και  κόκκιμη  
μπξγιά. 
 Δημιξσογήραμε ρυέδια με 

άρποη  μπξγιά και 

υοηριμξπξιήραμε ιοιδίζξσρα κόλλα 

για ςιπ λεπςξμέοειεπ. 

 Σέλξπ, διακόρμηραμε ςη 

μάρκα με σταρμάςιμξ λξσλξύδι, 

τςεοό και  δίυςσ. 

ΔΜΠΝΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 
 Η ρσμμεςξυή μαπ ρςξ ρσμέδοιξ, απαιςξύρε ςημ καςαρκεσή μιαπ 

μάρκαπ, είςε αουαίαπ ελλημικήπ, είςε βεμεςριάμικηπ. Δπιλέναμε ςελικά, 

ςημ καςαρκεσή μιαπ βεμεςριάμικηπ μάρκαπ, καθώπ θεχοξύμε όςι ρςξ 

ρύμξλό ςξσπ είμαι πιξ εστάμςαρςεπ και πεοίςευμεπ.  

 Ποιμ από ςη διαδικαρία ςηπ καςαρκεσήπ, πεοιηγηθήκαμε ρε διάτξοεπ 

διαδικςσακέπ  ιρςξρελίδεπ, ώρςε μα δξύμε κάπξια βαρικά ρςξιυεία μιαπ 

βεμεςριάμικηπ  μάρκαπ. Σέλξπ, βλέπξμςαπ βεμεςριάμικεπ μάρκεπ, 

δαμειρςήκαμε κάπξια ρςξιυεία απ’ ασςέπ και ρε ρσμδσαρμό με ςιπ δικέπ 

μαπ ιδέεπ, δημιξσογήραμε ςη δική μαπ μάρκα. 



• Ακοιλικό μαύοό υοώμα   

• Φοσρή posca 

• Posca με διάτξοα  υοώμαςα 

• Πλαρςικό καλξύπι μάρκαπ   

• Πεοιξδικό 

• Κόλλα σγοή 

ΤΛΙΚΑ: 

 Η καςαρκεσή ςηπ  μάρκαπ 

νεκίμηρε με ςημ κόλληρη 

μικοώμ  κξμμαςιώμ πεοιξδικξύ 

ρςξ  πλαρςικό καλξύπι.  

 Έπειςα, ατξύ  ρςέγμχρε η 

μάρκα, ςημ βάφαμε  μαύοη με 

ακοιλική μπξγιά και 

ζχγοατίραμε υοσρέπ 

λεπςξμέοειπ ςιπ ξπξίεπ βάφαμε  

με πξλύυοχμoσπ posca. 

ΔΜΠΝΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 

 
 Σημ ιδέα για ασςήμ ςημ μάρκα, ςημ πήοαμε από μια ρειοά 

κιμξσμέμχμ  ρυεδίχμ, ρςημ ςηλεόοαρη. Ωρςόρξ, βάλαμε και ςημ δικιά μαπ 

πιμελιά για μα γίμει έμα μικοό καλλιςευμικό δημιξύογημα, πξσ ρσμδσάζει ςα 

υαοακςηοιρςικά ςηπ ρημεοιμήπ επξυήπ, ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ αουαίαπ 

ςοαγχδίαπ καθώπ και ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ καλλιςευμικήπ και καομαβαλικήπ 

Βεμεςίαπ  . 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 

ΜΑΡΑΚΗ ΜΙΚΑΕΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ-  

- ΣΖΙΑΝΕΣΟΠΟΤΛΟΤ  ΜΙΦΑΕΛΛΑ 



ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΩΣΗΡΗ - ΔΡΙΒΑΚΟ  ΝΙΚΟΛΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΗΝ ΜΑΚΑ 

 
 Πήοαμε ςξ ποώςξ καλξύπι ςξπξθεςώμςαπ 

μέρα ςξ γύφξ  και μεςά βάλαμε από πάμχ ςξ 

άλλξ καλξύπι.  Πεοιμέμξσμε μεοικέπ μέοεπ μέυοι 

μα ρςεγμώρει ξ γύφξπ. Ατξύ αταιοέραμε ςα δύξ 

καλξύπια, ςη  βάφαμε με άρποη μπξγιά. 

 Πεοιμέμαμε πάλι μια έχπ δσξ ημέοεπ μα 
ρςεγμώρει και καςόπιμ ςημ ρςξλίραμε. Αουικά, 
υχοίραμε ςη  μάρκα ρε δύξ μέοη ( αοιρςεοό και 
δενί) και με μξλύβι  ρυεδιάραμε ςιπ ρημαίεπ ςχμ 
δύξ υχοώμ. Για ςημ  ιςαλική  ρημαία  κξλλήραμε  
ςξ  αμπελότσλλξ (ρσμβξλιρμόπ ςχμ πεοίτημχμ 
κοαριώμ ςηπ), ρςξ επάμχ μέοξπ και ρςξ κάςχ 
κξλλήραμε ςξ κξμτεςί (ρσμβξλιρμόπ 
καομαβαλιξύ). Για ςημ  ελλημική  ρημαία, με ςξσπ 
γμχρςξύπ ρσμβξλιρμξύπ, κξλλήραμε ςξ  ατοξλέν  
έςρι  ώρςε μα ρυημαςιρςεί η ρημαία μαπ.  

 Σέλξπ, πεοιμέμαμε μα ρςεγμώρει η μπλε 
μπξγιά και είμαι  έςξιμη. 

ΔΜΠΝΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 

 
 Σημ διακόρμηρη ςηπ μάρκαπ μαπ, ςημ 

εμπμεσρςήκαμε από ςξ γεγξμόπ όςι ρςξ ρσμέδοιξ 

ρσμμεςέυξσμ ελλημικά και  ιςαλικά ρυξλεία. Θέλαμε μα 

δημιξσογήρξσμε και μα απξδώρξσμε κάςι, πξσ μα 

αμςιποξρχπεύει ςιπ δύξ γειςξμικέπ υώοεπ ρε 

πξλιςιρςικό επίπεδξ, μέρα από ςη δική μαπ μαςιά. 

ΤΛΙΚΑ: 

• 2 καλξύπια μάρκαπ   

• Γύφξπ 

• Άρποξ και μπλε υοώμα 

• Κόκκιμξ κξμτεςί 

• Βελάκια από ατοξλέν    

• Αμπελότσλλα   

• Αςλακόλ 



ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΑΛΙΚΗ - ΟΤΛΙΔΟΤ ΒΑΛΑΕΛΗ ΝΕΥΕΛΗ 

• Atlacol (κόλλα)   

• Βαζελίμη   

• Πεοιξδικό 

• Φαοςί κξσζίμαπ 

• Ύταρμα   

• ιλικόμη 
• Φοώμαςα  

• Φαοςόμι (μαύοξ) 

• Παοςιςξύοεπ μξσρικήπ 
•  Κξσδξσμάκια 

• Φοσρόρκξμη   

• Φοσρή γιολάμςα   

• Καλξύπι 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 
 Ο ςοόπξπ πξσ επιλέναμε μα καςαρκεσάρξσμε ςημ 

μάρκα ήςαμ με atlacol, πεοιξδικό και υαοςί κξσζίμαπ. Σξ 

ποώςξ βήμα ήςαμ μα απλώρξσμε βαζελίμη ρςη βάρη και 

μεςά μα ςξπξθεςήρξσμε πξρόςηςα κόλλαπ πάμχ ρε  

διάτξοα κξμμάςια πεοιξδικξύ και με απαλέπ κιμήρειπ  μα 

ςα κξλλήρξσμε πάμχ ρςξ δείγμα ώρςε μα πάοξσμ ςξ  

ρυήμα ςξσ. Μεςά από 4 ημέοεπ, ατξύ η μάρκα 

ρςέγμχρε, με ςη βξήθεια ςηπ βαζελίμηπ νεκξλλήραμε ςξ  

καλξύπι από ςη βάρη και αουίραμε μα ρυεδιάζξσμε με  

μξλύβι ςα ρυέδια πξσ θα θέλαμε μα κάμξσμε πάμχ ρε  

ασςό. ςημ αουή βάφαμε ςξ άρποξ κξμμάςι, έπειςα ςα  

ςεςοαγχμάκια  και ςέλξπ ςα υείλη. 

 Σξ επόμεμξ βήμα ήςαμ μα κόφξσμε ςξ υαοςόμι και ςιπ 

παοςιςξύοεπ πξσ θα βάζαμε ρςη κξοστή ςηπ μάρκαπ. 

Όςαμ ςελειώραμε με ςξ κόφιμξ και ςξ κόλλημα ςξσπ, 

κοεμάραμε ρςξ καθέμα κξμμάςι από έμα κξσδξσμάκι. 

Ατξύ ποώςα ρςέγμχραμ ςα υοώμαςα ποξρθέραμε 

υοσρόρκξμη ρςξ πεοίγοαμμα ςχμ μαςιώμ με ςη βξήθεια 

ςηπ κόλλαπ. Σέλξπ ποξρθέραμε ςιπ υοσρέπ κξοδέλεπ γύοχ 

από ςα μαύοα υαοςόμια. 

ΤΛΙΚΑ 

ΔΜΠΝΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 
 Για ςη μάρκα ασςή εμπμεσρςήκαμε κσοίχπ από  ςη 

δημξτιλή βεμεςριάμικη μάρκα ςξσ Αολεκίμξσ. Δίδαμε 

κάπξιεπ εικόμεπ υειοξπξίηςχμ μαρκώμ ρςξ διαδύκςιξ 
και  
μια παλιά μάρκα εμόπ ρσγγεμή και ατήμξμςαπ ςημ      

ταμςαρία μαπ ελεύθεοη, ςη δημιξσογήραμε. 



ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΤΡΣΩ - ΦΑΚΑ  ΜΠΟΡΙΑΝΑ 

ΤΛΙΚΑ: 

• 2 καλξύπια 
• 4 γσφόγαζεπ   

• Χαλίδια 

• Νεοό   

• Μξλύβι   

• Πιμέλα 

• Φοώμαςα (κίςοιμξ, κατέ,  

κόκκιμξ, πξοςξκαλί,  άρποξ) 

 

ΔΜΠΝΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 

 
 ίγξσοα όςαμ ακξύμε για μάρκεπ ςηπ αουαίαπ Δλλάδαπ και ςηπ Βεμεςίαπ,  ρκετςόμαρςε κάςι πξλύ 

διατξοεςικό. Ση βεμεςριάμικη, γεμάςη υοώμαςα και ζχμςάμια, πλξσμιρςή, εμώ ςημ αουαιξελλημική με έμα 

πιξ ήοεμξ ςόμξ και ύτξπ, ασρςηοή ρε γοαμμέπ λόγχ ςηπ θεαςοικήπ υοήρηπ ςηπ. Σημ ίδια ρκέφη είυαμε και 

εμείπ ρςημ αουή. Και όμχπ!  

Μεςά από πξλύ αμαζήςηρη και ρκέφη, καςαλήναμε ρςξ ρσμπέοαρμα, όςι ασςξί ξι δσξ πξλιςιρμξί, εμώ εκ 

ποώςηπ  όφεχπ, ταίμξμςαι πξλύ διατξοεςικξί  δεμ είμαι και ςόρξ. Έςρι, ρκετςήκαμε μα εμώρξσμε ασςξύπ 

ςξσπ δύξ πξλιςιρμξύπ  και μα δείνξσμε  μια διατξοεςική όφη ασςήπ ςηπ ιδέαπ. 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 

 
 Κόφαμε ςιπ γσφόγαζεπ ρε μικοά κξμμάςια.  

Βοέυαμε κάθε κξμμάςι με μεοό και ρςη  

ρσμέυεια ςα ςξπξθεςξύραμε επάμχ ρςξ  

καλξύπι. Κάμαμε ςξ ίδιξ μέυοι μα καλστθεί 

όλξ ςξ καλξύπι. Σα ατήραμε μα ρςεγμώρξσμ.  

 Μεςά από ςοειπ μέοεπ είυαμ ρςεγμώρει και 

έςρι βγάλαμε ςα καλξύπια. Σιπ βάφαμε,  

ρυεδιάραμε ςημ ιδέα μαπ επάμχ ςξσπ και  

υοχμαςίραμε ςα ρυέδια πξσ ζχγοατίραμε.    

 Σέλξπ κξλλήραμε ςιπ δύξ μάρκεπ μαζί. 

 



ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 
 

 Κόφαμε ςξ υαοςόμι και ςξ 

κξλλήραμε ρςξ  καλξύπι. Έπειςα 

ςημ ζχγοατίραμε και ςημ  

υοχμαςίραμε με ποξρξυή και  

εσελινία.Σέλξπ, δέραμε με ςξμ 

ρπάγκξ ςα κξσδξσμάκια 

ποξρεκςικά ρςιπ άκοεπ ςξσ  

υαοςξμιξύ. 

 Έςρι, ςξ απξςέλερμα ήςαμ 
άοςιξ και η καςαρκεσή ςηπ μάρκαπ 
μαπ, ρςέτθηκε με απόλσςη 
επιςσυία!! 

 

•1 καλξύπι μάρκαπ   

•Ξσλόκξλα   

•πάγκξπ 

•Μικοά κξσδξύμια   

•Φοώμα (κόκκιμξ,υοσρό,αρημί) 

•Φαοςόμι 

 

ΔΜΠΝΔΤΗ ΣΗ ΜΑΚΑ 

 
 Έμπμεσρη για ςξ ρσγκεκοιμέμξ καλλιςέυμημα μαπ,  απξςέλεραμ ξι Βεμεςριάμξι αολεκίμξι  

ςηπ Commedia dell’ arte, όπξσ αμήκξσμ ξι μάρκεπ με μξοτή Arlecchino (Αολεκίμξπ), ξι ξπξίξι ήςαμ 

ξι διαρκεδαρςέπ ςχμ μεγάλχμ Ιςαλώμ ασςξκοαςόοχμ. 

ΑΓΓΕΛΟ ΛΙΟΤΚΑ - ΚΑΡΑΚΑΙΔΗ  ΦΑΡΗ 

ΤΛΙΚΑ: 


