
 

Ανοικτζσ Πόρτεσ 2013/ Ευρωπαϊκζσ Ημζρεσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 

 

 

1. Ο Bernard Rottiers ιρκε ςτθ Ρόδο τον Χειμϊνα του 1826. Πόςο καιρό ζμεινε εδϊ;  

α) 5 μήνεσ 
β) 15 ημζρεσ 
γ) 3,5 μινεσ 
2.  Η Ρόδοσ το 1826 ανικε ςτθν: 

α) Ελλάδα 
β) Οκωμανικι Αυτοκρατορία 
γ) ήταν ανεξάρτητη   
 
3.  Ποιοσ είναι ο τίτλοσ του βιβλίου που ζγραψε ο  Rottiers για τθ Ρόδο; 

…Description des Monumens de Rhodes………… 

4. Πόςουσ τόμουσ ζχει το βιβλίο;  

…………………δφο (2) ………………….. 

5. Ποφ βρικε φιλοξενία ο Rottiers κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του ςτθ Ρόδο;  

α) ςτο ςπίτι του μπζη τησ Ρόδου, ωσ φιλοξενοφμενοσ 
β) ςτο Γαλλικό κατάλυμα 
γ) ςε ξενοδοχείο ςτο Νιοχώρι 
δ) ςτο Φραγκιςκανό μοναςτιρι ςτο Νιοχϊρι  
 
6. Επιςκζφτθκε ο Rottiers το Γαλλικό κατάλυμα;  

……………………ΝΑΙ……………………………………….. 

7. Επιςκζφτθκε τθν αίκουςα του Γαλλικοφ Καταλφματοσ ςτθν οποία βρίςκεται θ ζκκεςθ; 

………………………ΟΧΙ………………………………………………………………………. 

8. Ποιο ιταν το όνομα του καλλιτζχνθ που τον ςυνόδευε; 

…………… Peter Witdoeck …………………………………………… 

 

9. Πόςεσ εταιρίεσ/οργανιςμοί ςτθ Ρόδο χρθςιμοποιοφν το δικό του Κολοςςό ωσ ςιμα τουσ; 

α) πάνω από είκοςι 

β) κάτω από είκοςι 

10. Ο Caspar Reuvens ιταν ο πρϊτοσ διευκυντισ του Μουςείου Αρχαιοτιτων ςτο Leiden αλλά και  ο πρϊτοσ 

ςτον κόςμο: 

α) Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου ςτθν Αρχαιολογία 

β) Αρχαιολόγοσ 

γ) Ιςτορικόσ 

11. Η λικογραφία του Γαλλικοφ Καταλφματοσ απεικόνιηε αυτό όπωσ ιταν ςτθν πραγματικότθτα το 1826;  

……………………………… OXI …………………………… 

12. Γιατί ο Rottiers αποκαλείται ωσ ο «πρϊτοσ τουρίςτασ»; 

……Γιατί παρζμεινε ςτθ Ρόδο για μεγαλφτερο διάςτθμα ςε ςφγκριςθ με άλλουσ και ακολοφκθςε τισ πρακτικζσ 

των μεγάλων περιθγιςεων ςαν να βριςκόταν ςτθν Ιταλία ……. 

13. τθν πρόςοψθ του Γαλλικοφ Καταλφματοσ αλλά και αλλοφ ςτθν παλιά πόλθ μπορείτε να δείτε ςτουσ 

τοίχουσ διάφορα οικόςθμα. Πϊσ λζγεται θ τζχνθ και θ μελζτθ τζτοιων οικοςιμων και εμβλθμάτων; 

………………………  Εραλδικι  ………………………………… 

14. τθ μεγάλθ είςοδο του Γαλλικοφ Καταλφματοσ βλζπετε μια μαρμάρινθ πλάκα που απεικονίηει ζνα 

γενειοφόρο Ιωαννίτθ Ιππότθ που φορά πανοπλία και φζρει ξίφοσ. Ποια ιταν θ αρχικι χριςθ τθσ;  

α) διακόςμηςη ςε κάποιο παλάτι 

β) Κολόνα ςε κάποια είςοδο 

γ)ταφόπλακα 



 

 

15. τακείτε απζναντι από το Γαλλικό Κατάλυμα και κοιτάξτε τθν πρόςοψι του. Δείτε τα οικόςθμα μζςα ςτθν 

κορνίηα ανάμεςα ςτα δφο μεγάλα κεντρικά παράκυρα. Σο αριςτερό δείχνει τρία λουλοφδια, ποιο το όνομα 

αυτϊν των λουλουδιϊν.  

…………………  τουλίπεσ  ……………………….. 

16. Ποιασ χϊρασ το εκνικό ςφμβολο είναι αυτά τα λουλοφδια; 

……………………  Γαλλίασ     …….. 

17. Δεξιά κάτω από το οικόςθμο μπορείτε να δείτε τθ φράςθ: ‘Voluntas Dei est’ που ςθμαίνει: «είναι Θζλθμα 

Θεοφ». ε ποια γλϊςςα είναι γραμμζνθ; 

……………………Λατινικι ………………. 

18. Σο Γαλλικό κατάλυμα ξεχωρίηει λόγω τθσ υπζροχθσ πρόςοψισ του. Οι τερατόμορφεσ εξοχζσ ςτθν οροφι τι 

είδουσ ηϊο αναπαριςτοφν; 

……………………Κροκόδειλο / δράκο ……………………. 

19. Ποια είναι θ χριςθ των τερατόμορφων εξοχϊν ςτθν οροφι του Γαλλικοφ Καταλφματοσ; 

…………………… υδρορροζσ … ………………………… 

20. Όλοι οι κατοικιςιμοι χϊροι των παλατιϊν ςτθν οδό Ιπποτϊν βρίςκονται ςτον πρϊτο όροφο. ε τι 

χρθςίμευαν τα ιςόγειά τουσ; 

………………Κυρίωσ ωσ αποκθκευτικοί χϊροι ……………………….. 

 

 21. Επιςτρζψτε ςτθν οδό Ιπποτϊν. Παρατθριςτε το μαρμάρινο πεηοδρόμιο. Ποια είναι θ αρχικι προζλευςθ 

αυτϊν των πλακϊν; 

α) κτίρια από τθν αρχαία Ρόδο 
β) δάπεδα από οθωμανικά παλάτια 
γ) πζτρα από τη Λίνδο 
22. Σο τελευταίο κτίριο ςτα δεξιά του δρόμου, πριν τισ καμάρεσ, ζχει ζνα οικόςθμο ςτθν πρόςοψι του. 

Χωρίηεται ςε δφο τμιματα: ςτα δεξιά βλζπετε ζνα τριαντάφυλλο/ιβίςκο, ζνα από τα ςφμβολα τθσ Ρόδου. τα 

αριςτερά βλζπετε τρία ςφμβολα. Ποια είναι αυτά και τι αντιπροςωπεφουν;  

… Βζλθ γφρω από τςεκοφρι, ςυμβολίηουν και ονοματοδοτοφν τθ φαςιςτικι κίνθςθ    ………… 

23. Πάνω από τθ Θαλαςςινι πφλθ, ςφμφωνα με τον Rottiers, το 1826 κρεμόταν ζνασ ςκελετόσ, ο οποίοσ 

λεγόταν ότι ιταν ενόσ/μιασ .......................... που είχε ςκοτϊςει πριν από εκατοντάδεσ χρόνια ζνασ ιππότθσ 

που ζγινε Μεγάλοσ Μαγίςτροσ. 

α) καρχαρία 
β) Κροκόδειλου 
γ) αλθκινοφ δράκου 
δ) φάλαινασ  

 

   / Λ 

24. Ο Rottiers ωσ προσ τθν καταγωγι ιταν Γερμανόσ Λ 

25. Σο βιβλίο του Rottiers ιταν γραμμζνο ςτα Γαλλικά  

26. Ο Rottiers διακρινόταν για τα φιλελλθνικά αιςκιματά του χωρίσ κανζνα 
ίχνοσ προςωπικοφ ςυμφζροντοσ 

Λ 

27. Σο ζργο του, που αφορά ςτθ Ρόδο, απαρτίηεται από τζςςερισ τόμουσ Λ 

28. Ο Rottiers δεν εμπορεφτθκε ποτζ αρχαιολογικά ευριματα από τθν Ακινα 
ςτθν Αμβζρςα 

Λ 

29. τον Rottiers παραχωρικθκαν Ολλανδικά πολεμικά πλοία για τθ μεταφορά 
ελλθνικϊν αρχαιοτιτων με τθν ζγκριςθ του βαςιλιά 

 

30. Ο Rottiers ανικε ςτουσ νεαροφσ αριςτοκράτεσ που ακολουκοφςαν τθν  
τακτικι των μεγάλων περιθγιςεων ςτισ αυλζσ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν, 
προκειμζνου να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ και τθ μόρφωςι τουσ 

Λ 

 


