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Κάνε ένα ταξίδι με αυτοκόλλητα 
στην αρχαία Ελλάδα!

Μάθε για τον συναρπαστικό κόσμο των αρχαίων 
Ελλήνων, από τους γενναίους πολεμιστές και τα 
λαμπρά κτίρια μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Το βιβλίο είναι γεμάτο σημαντικές πληροφορίες 
και ευφυείς παρατηρήσεις. Τα δεκάδες 

αυτοκόλλητα θα σε βοηθήσουν να ζωντανέψεις 
την αρχαία Ελλάδα, δημιουργώντας 

πανέμορφα σκηνικά!

Τι περιμένεις λοιπόν; Φόρεσε τον... 
χιτώνα σου και ξεκίνα το ταξίδι!

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

Δημιούργησε θεαματικά σκηνικά από την αρχαία Ελλάδα!
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Ένα απόγευμα στην Αθήνα
Η Ελλάδα, με τα όμορφα βουνά και τις ακτές της, ήταν το κέντρο του 
αρχαίου κόσμου. Αποτελούνταν από έναν μεγάλο αριθμό πόλεων-κρατών, 
από τις οποίες η μεγαλύτερη και πλουσιότερη ήταν η Αθήνα. Η κάθε πόλη 
είχε την Αγορά, έναν δημόσιο χώρο που χρησίμευε για τις συγκεντρώσεις 
των πολιτών και των αρχόντων, καθώς και για αγοραπωλησίες προϊόντων.

Οι πλούσιοι κουβαλούσαν 
πουγκιά στις τσέπες τους, αλλά όσοι 

δεν μπορούσαν να έχουν πουγκιά 
(ή τσέπες) κουβαλούσαν τα νομίσματα 

μέσα στο στόμα τους... Μπλιαξ!

Οι Αθηναίοι εγκαθίδρυσαν 
τη δημοκρατία! Γίνονταν 

ψηφοφορίες για σημαντικά 
θέματα, αλλά μόνο οι άντρες που 
είχαν ολοκληρώσει τη στρατιωτική 

τους θητεία μπορούσαν 
να ψηφίζουν.

Οι «ενοχλητικοί» συνήθως 
εξοστρακίζονταν. Αν ήταν 
αρκετές οι ψήφοι υπέρ του 

εξοστρακισμού τους, έπρεπε να 
φύγουν από την πόλη για δέκα 

χρόνια... Ψηφίζω να φύγεις!

Ψηφίζω να 
φύγεις εσύ!

Ο αρχαίος ελληνικός 
πολιτισμός διήρκεσε από 

το 800 π.Χ. μέχρι το 600 μ.Χ. 
Το βιβλίο αυτό καλύπτει τις 

καλύτερες στιγμές των κλασικών 
χρόνων, από το 510 μέχρι 

το 323 π.Χ.

Οι δημόσιες 
κρήνες 

εφοδιάζονταν 
με νερό που 

μεταφερόταν 
με αγωγούς από 

την ύπαιθρο.

Οι γυναίκες είχαν στην 
κατοχή τους ρούχα, κοσμήματα 

και δούλους, αλλά όχι ακίνητα. Στις 
πλούσιες γυναίκες δεν επιτρεπόταν 

καν να κυκλοφορούν μόνες!

Οι δούλοι αποτελούσαν 
περισσότερο από το ένα 

τέταρτο του πληθυσμού της 
Αθήνας. Έκαναν τις χειρότερες 
δουλειές και δεν είχαν δικαίωμα 

να ψηφίσουν.

Οι αμφορείς χρησίμευαν στην 
αποθήκευση κρασιού και λαδιού.

Οι δρόμοι δίπλα στην Αγορά ήταν γεμάτοι από εμπόρους και τα μαγαζιά τους.

Η κουκουβάγια ήταν το σύμβολο 
της Αθηνάς, της θεάς της Αθήνας. ΑΚΡΟΠ

ΟΛΗ
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Δημιούργησε με αυτοκόλλητα το δικό σου σκηνικό 
της αθηναϊκής Αγοράς!
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