
Ταξίδεψε 2.500 χρόνια πίσω στο παρελθόν  
για να επισκεφτείς μεγαλοπρεπείς μαρμάρινους ναούς  

και αγορές που έσφυζαν από ζωή. Μάθε τα πάντα  
για τις πόλεις, το θέατρο, τους θεούς, τους μύθους  

και τον αθλητισμό της Αρχαίας Ελλάδας.

Με υπέροχες εικόνες και κινούμενα μέρη,  
το βιβλίο αυτό αφηγείται την ιστορία ενός από  
τους σπουδαιότερους πολιτισμούς του κόσμου.
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Οι περισσότερες χρονολογίες ακολουθούνται από τα αρχικά 
π.Χ., που σημαίνει πριν από τη γέννηση του Χριστού, πάνω 
από 2.000 χρόνια πριν. Οι χρονολογίες αυτή την περίοδο 

μετριούνται αντίστροφα – όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, 
τόσο πιο μακρινή στο παρελθόν είναι η χρονολογία.

Οι πρώτοι Έλληνες
Το βιβλίο αυτό μιλάει για την Αρχαία Ελλάδα, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε 
τέτοια χώρα. Τα αρχαία χρόνια η Ελλάδα αποτελούνταν από διαφορετικά βασίλεια ή 
κράτη, που τα συνέδεε ο ίδιος τρόπος ζωής…

Πριν από 4.000 χρόνια 
περίπου, ένας πολιτισμός 
άνθισε στην Κρήτη. Εκεί  
ζούσαν οι Μινωίτες,  
που πήραν το όνομά 
τους από τον μυθικό 
βασιλιά Μίνωα.

Οι Μινωίτες έχτισαν πόλεις γύρω από μεγαλοπρεπή 
ανάκτορα, όπου ζούσαν οι τοπικοί άρχοντες.  

Το μεγαλύτερο, στην Κνωσό, είχε πάνω από χίλια δωμάτια. 

Μεσόγειος Θάλασσα

Αιγαίο 
ΠέλαγοςΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΧΙΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΚΩΣ

ΘΗΡΑ

ΚΡΗΤΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΙΘΑΚΗ

Ολυμπία

Οι Έλληνες είχαν 
πολλούς θεούς.  

Αυτός εδώ ίσως είναι  
ο Ποσειδώνας,  

ο θεός της θάλασσας.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Γύρω στο 1450 π.Χ. ο μινωικός 
πολιτισμός καταστράφηκε ξαφνικά…

Αίθουσα 
θρόνου

Οι Μυκηναίοι ταξίδευαν με  
τα πλοία τους στη Μεσόγειο  
και στη Βόρεια Αφρική για  
να ανταλλάξουν προϊόντα  
με άλλους πολιτισμούς. 

Από το 1600 π.Χ. μικρά βασίλεια δημιουργήθηκαν  
στην ηπειρωτική Ελλάδα. Το μεγαλύτερο  

ήταν οι Μυκήνες. 

Από το 800 π.Χ. περίπου εμφανίστηκαν νέες πόλεις στην Ελλάδα, 
γνωστές ως «πόλεις-κράτη», και κάποιες έγιναν πολύ ισχυρές. Το 
μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αυτού αναφέρεται στην περίοδο των 
μεγάλων πόλεων-κρατών, από το 500 π.Χ. ως το 336 π.Χ. 
Πρόκειται για την Κλασική Εποχή.

Κάθε πόλη-κράτος αποτελούνταν από μια μεγάλη 
πόλη, τα χωριά που την περιέβαλλαν και χωράφια. Η 

καθεμία είχε δικούς της νόμους, νομίσματα και στρατό, αλλά 
όλες μοιράζονταν την ίδια γλώσσα, τον πολιτισμό και τη θρησκεία. 

Χάρτης της Αρχαίας Ελλάδας
Ο παρακάτω χάρτης δείχνει πού βρίσκονται τα περισσότερα  

μέρη που αναφέρονται στο βιβλίο.
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Τα ανάκτορα των βασιλιάδων διέθεταν μια μεγάλη αίθουσα,  
το μέγαρον. Εκεί έκαναν τις γιορτές τους. 
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Αρχαία Αθήνα
Η πιο ισχυρή πόλη-κράτος της Κλασικής Εποχής 
ήταν η Αθήνα. Η πόλη αναπτύχθηκε γύρω από τον 
βραχώδη λόφο της Ακρόπολης, στην κορυφή του 
οποίου βρίσκονταν ναοί από γυαλιστερό μάρμαρο. 

Ο πρώτος οικισμός της Αθήνας 
βρισκόταν στην Ακρόπολη. Αργότερα, 

ο λόφος έγινε ιερός χώρος, 
αφιερωμένος στη λατρεία των θεών. 

Αυτοί οι άντρες 
είναι επισκέπτες 

από άλλη 
πόλη-κράτος. 

Η Αγορά βρισκόταν  
στην καρδιά της πόλης.  

Οι Αθηναίοι έρχονταν εδώ  
για να αγοράσουν και να 

πουλήσουν αγαθά, αλλά και 
να μάθουν τα νέα. 

Οι νέοι νόμοι συζητιούνταν από μια 
ομάδα Αθηναίων, τη Βουλή. 

Συναντιούνταν εδώ, στο 
Βουλευτήριο, για να ανταλλάξουν 

απόψεις για σημαντικά θέματα.

Βωμός για τη 
λατρεία των θεών

Αγάλματα  
Αθηναίων ηρώων

Υδραγωγείο
Η Αγορά  

περιβαλλόταν από 
ανοιχτά στην πρόσοψη 

καταστήματα που 
αποτελούσαν  

τη Στοά.

Η φυλακή  
της πόλης

Οι χασάπηδες 
πουλούσαν 

κρέας, αλλά μόνο 
οι πλούσιοι 

μπορούσαν να  
το αγοράσουν. 

Οι σκλάβοι, άντρες  
και γυναίκες αναγκασμένοι 

να δουλεύουν για 
πλούσιους ιδιοκτήτες, 

πωλούνταν  
στην αγορά. 

Οι άντρες  
τα έλεγαν στην  
τοπική ταβέρνα. 

Το κτίριο αυτό 
χρησιμοποιούνταν ως 

τραπεζαρία και σχολείο.

Γύρω στα 120.000 άτομα ζούσαν 
στην Αθήνα, μεταξύ των οποίων 

τεχνίτες, έμποροι, φιλόσοφοι  
και πολιτικοί.

Η πόλη περιβαλλόταν από ψηλά τείχη. 
Πύλες με πυργίσκους κρατούσαν 
ασφαλείς τους ντόπιους εντός των 

τειχών από τους εχθρούς.

Αθηναίοι αξιωματούχοι 
επιθεωρούσαν τα 

αγαθά για να 
βεβαιωθούν  

ότι κανένας δεν  
έπεφτε θύμα  

απάτης. 

Ένας μακρύς 
δρόμος, η Οδός 
Παναθηναίων, 

ξεκινούσε από την 
κύρια είσοδο της 

πόλης. 
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