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Η Ελλάδα χωρίζεται σε 13 διοικητικές
περιφέρειες που υπάγονται με τη σειρά
τους σε 9 γεωγραφικά διαμερίσματα:

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Μακεδονία
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Πρωτεύουσα: Αθήνα
Ήπειρος: Ευρώπη
Επίσημη γλώσσα: ελληνική
Νόμισμα: ευρώ
Πληθυσμός: 10.858.018
Πολίτευμα: κοινοβουλευτική δημοκρατία
Σύνορα: Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας, Βουλγαρία,
Τουρκία, Μεσόγειος θάλασσα
Μεγαλύτερες πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος,
Ιωάννινα, Χανιά, Καβάλα, Χαλκίδα

Πελοπόννησος

Μ ΕΣ

ΟΓΕ

Ι ΟΣ

ΘΑ Λ

ΑΣ

Αθήνα

Νότι
ο Αι
γαί

ΣΑ

Εκτός από τις διοικητικές
περιφέρειες, εντός
της ελληνικής επικράτειας
βρίσκεται και η Αυτόνομη
Μοναστική Πολιτεία του
Αγίου Όρους, μια
αυτοδιοικούμενη περιοχή
όπου κατοικούν μόνο
μοναχοί, συνολικά γύρω
στα 1.850 άτομα.
Πρόκειται για ένα ιερό
έδαφος, ορεινό, όχι πολύ
μεγάλο σε έκταση, όπου
είναι χτισμένες είκοσι
ιερές Μονές. Για να
επισκεφτεί κανείς το Άγιο
Όρος πρέπει να πάρει
ειδική άδεια, που μπορεί
να δοθεί σε κληρικούς
ή λαϊκούς, αλλά όχι
σε γυναίκες!
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Η ΣΗΜΑΙΑ
Η ελληνική σημαία αποτελείται από εννέα οριζόντιες και εναλλασσόμενες λευκές και κυανές
παράλληλες λωρίδες, που αντιστοιχούν στον ουρανό και στη θάλασσα. Η καθεμία από τις
εννέα λωρίδες αντιστοιχεί σε μια συλλαβή της φράσης «Ελευθερία ή θάνατος», το σύνθημα
της Επανάστασης του 1821. Πάνω αριστερά υπάρχει ένας λευκός σταυρός σε μπλε φόντο,
που συμβολίζει την ορθόδοξη πίστη, το επίσημο θρήσκευμα της χώρας.

Κρήτη
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ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ
Η Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας και της Αττικής, είναι μια πόλη ιδιαιτέρως συναρπαστική χάρη στα
ιστορικά και αρχαιολογικά αξιοθέατά της αλλά και τη σύγχρονη όψη των νεόκτιστων γειτονιών της.

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Είναι το «άκρο» της πόλης, το πιο ψηλό μέρος της, και στην αρχαιότητα
θεωρούνταν ιερός τόπος. Χτίστηκε την εποχή του Περικλή κατά τον 5ο αιώνα
π.Χ. πάνω σε αρχαία ανάκτορα και ναούς που προϋπήρχαν. Στην Ακρόπολη
βρισκόταν και ο τάφος του Κέκροπα, του πρώτου βασιλιά της Αθήνας.
Το 1987 η Ακρόπολη χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

Η Αθήνα πήρε το όνομά της από τη θεά
Αθηνά, τη θεά της σοφίας, της
στρατηγικής και του πολέμου, που
θεωρούνταν και προστάτιδα της πόλης.

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Βρίσκεται στην κορυφή του λόφου της Ακρόπολης και αποτελεί σύμβολο υπεροχής της πόλης
της Αθήνας, καθώς και ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά μνημεία της αρχαίας κλασικής τέχνης
(του 5ου αιώνα π.Χ.). Αυτός ο μεγαλοπρεπής ναός ήταν αφιερωμένος στη θεά Αθηνά, της οποίας
και το όνομα πήρε. Εξάλλου η θεά ήταν γνωστή και με το όνομα Παρθένος, που σημαίνει παρθένα.
Η αρχιτεκτονική του Παρθενώνα θεωρείται συνώνυμο της τελειότητας. Για να είμαστε ακριβείς,
το ανθρώπινο μάτι την αντιλαμβάνεται τέλεια, παρόλο που στην πραγματικότητα δεν είναι! Μάλιστα,
υπάρχουν κάποιες τεχνικές και δομικές λεπτομέρειες που τοποθετήθηκαν επί τούτου από τους
αρχαίους ώστε να ξεγελάνε το μάτι. Για παράδειγμα,
αν και όλες οι κολόνες κλίνουν ελαφρώς προς τα
μέσα, εμείς τις αντιλαμβανόμαστε ως τελείως
ευθείες!

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ...
Αυτό που έχει διασωθεί σήμερα για να μαρτυρά
το ένδοξο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων
των ερειπίων των ναών, κάποτε ήταν τελείως
διαφορετικό και κυρίως... χρωματιστό!
Για παράδειγμα, η γλυπτική διακόσμηση του
Παρθενώνα ήταν κόκκινη, μπλε και χρυσή!

Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ, Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΙ Η ΕΛΙΑ

Σύμφωνα με τη μυθολογία, το πρώτο δέντρο ελιάς ήταν
δημιούργημα της θεάς Αθηνάς και γεννήθηκε κατά τη διάρκεια ενός
καβγά με τον Ποσειδώνα. Η Αθηνά και ο Ποσειδώνας διεκδικούσαν
την Αττική. Ο Δίας, ο πατέρας των θεών, θέλοντας να βάλει τέλος
στην αντιπαράθεση, έκανε έναν διαγωνισμό ζητώντας από τους δύο
θεούς να προσφέρουν κάτι χρήσιμο στον ελληνικό λαό. Έτσι ο
Ποσειδώνας χάρισε το άλογο και η Αθηνά την ελιά.
Ο Δίας αναγνώρισε τα χαρίσματα της δύναμης και της επιμονής
του αλόγου, αλλά, επειδή το θεώρησε «στοιχείο πολέμου»,
προτίμησε την ελιά, που θα μπορούσε να προσφέρει τους
καρπούς της σε κλίμα ειρήνης και γαλήνης. Η Αθηνά,
νικήτρια, έγινε η προστάτιδα της Αθήνας και της Αττικής
και έκτοτε η ελιά φυτρώνει σε όλη την Ελλάδα.
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Ξεκίνα με αυτό το βιβλίο το ταξίδι σου
στην υπέροχη Ελλάδα μας και μάθε
πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες
για κάθε περιοχή, τόσο για τη σύγχρονη
εποχή όσο και για το μακρινό παρελθόν!
Από τη Θράκη ως την Κρήτη και από
τον Όμηρο μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο,
ανακάλυψε για όλα κάτι σημαντικό!
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