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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο έξυπνος οδηγός για την αρχαία Ελλάδα: Εγχειρίδιο για χρονοταξιδιώτες εκδόθηκε ολογραφικά από την Time Corp το 2164. Παρουσιάζει ένα πλήρες πακέτο διακοπών για τουρίστες που επισκέπτονται την αρχαία Ελλάδα. Ένας απρόσεκτος χρονοταξιδιώτης άφησε
κατά τύχη ένα αντίτυπο αυτού του εύχρηστου οδηγού στην εποχή
μας, καθώς και αντίτυπα οδηγών για την αρχαία Ρώμη, την Αμερικανική Επανάσταση, ακόμα και τον Μεσαίωνα. Ένας εκδοτικός οίκος στη Νέα Υόρκη αποφάσισε να επανεκδώσει αυτά τα βιβλία το
2018, προλαβαίνοντας την Time Corp κατά περισσότερο από έναν
αιώνα.
Ο έξυπνος οδηγός για την αρχαία Ελλάδα περιλαμβάνει χρήσιμες
πληροφορίες για έναν οργανωμένο χρονοταξιδιώτη:
• Πού μπορώ να βρω έναν αξιοπρεπή χιτώνα δίχως όμως να
χρεοκοπήσω;
• Πού μπορώ να βρω φτηνά εισιτήρια για το θέατρο στην αρχαία
Αθήνα;
• Τι πρέπει να κάνω αν μου επιτεθεί στρατός από πέντε εκατομμύρια Πέρσες;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9
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Στο βιβλίο αυτό δίνονται απαντήσεις και λεπτομερείς πληροφορίες σε πλήθος καταπληκτικών ερωτήσεων. Υπάρχουν έξυπνα τεχνάσματα για το πώς να παρακολουθήσετε τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, πώς να συναντήσετε τον αγαπημένο σας Έλληνα φιλόσοφο και πώς να βοηθήσετε τους Σπαρτιάτες να κερδίσουν στη
Μάχη των Θερμοπυλών χωρίς να καταλήξουν στη λάθος πλευρά
ενός περσικού βέλους. Φορέστε λοιπόν τον μανδύα σας και δέστε
τα σανδάλια σας. Ακολουθεί το πρωτότυπο εγχειρίδιο Ο έξυπνος οδηγός για την αρχαία Ελλάδα, όπως ακριβώς ανακαλύφθηκε σ’ ένα πεζοδρόμιο το 2018 μ.Χ., έξω από την Πίτσα του Φρανκ στο Μανχάταν…

10

Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
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Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

TIME CORP!™ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΧΘΕΣ,
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ, ΣΗΜΕΡΑ.™
© Time Corp, 2164
Όποιος ταξιδέψει στον χρόνο και διαβάσει αυτό το βιβλίο πριν
γραφτεί είναι ευπρόσδεκτος να στείλει σημειώσεις στη συγγραφική ομάδα
της Time Corp – θα τους βοηθήσει να προλάβουν τις προθεσμίες τους.
Όποιος δώσει αυτό το βιβλίο σε αρχαίους Έλληνες θα υποστεί
τις συνέπειες του Νόμου Αποκάλυψης Στοιχείων 2162.*

* Ο Νόμος Αποκάλυψης Στοιχείων 2162 θα καταργηθεί το 2165. Αλλά ίσως να το γνωρίζατε αυτό. Μισό λεπτό. Δεν το γνωρίζατε; Ουπς, συγγνώμη.
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TIME CORP!™ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΧΘΕΣ,
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ, ΣΗΜΕΡΑ.™

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΗΓΕΜΟΝΑ ΤΗΣ TIME CORP

ΦΙΝ ΓΚΡΙΝΚΟΥΙΛ

Συγχαρητήρια για την αγορά του βιβλίου Ο έξυπνος οδηγός για
την αρχαία Ελλάδα: Εγχειρίδιο για χρονοταξιδιώτες, του καλύτερου εγχειριδίου που υπάρχει! Οι αρχαίοι Έλληνες έδωσαν
στον κόσμο δημοκρατία, φιλοσοφία και θέατρο, αλλά αυτό δεν
είναι τίποτε. Εγώ, ο Φιν Γκρίνκουιλ, έδωσα στον κόσμο αυτό
το βιβλίο. Ο έξυπνος οδηγός για την αρχαία Ελλάδα συνοδεύεται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων: μπορούμε σχεδόν να
εγγυηθούμε ότι θα θελήσετε τα χρήματά σας πίσω. Η αρχαία
Ελλάδα είναι γεμάτη άγριους πολεμιστές, βίαιους μισθοφόρους και συνεχείς μάχες. Αν σας ακούγεται δύσκολο, μπορείτε να αγοράσετε τον Έξυπνο οδηγό για το πώς να μην είσαι ο
απόλυτος σπασίκλας. Αν κι αυτός δε σας αρέσει, τότε είστε ευπρόσδεκτοι να αγοράσετε τον Έξυπνο οδηγό της αποζημίωσης, σε τιμή διπλή από την τιμή του παρόντος βιβλίου.
Ελπίζω ότι όλοι εσείς οι χρονοταξιδιώτες θα απολαύσετε
την αρχαία Ελλάδα όσο απολαμβάνω εγώ να εισπράττω τις
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επιταγές σας. Όπως πάντα, η αγορά αυτού του οδηγού θα συμβάλει σε πολλά: στο Ταμείο Διακοπών Φιν Γκρίνκουιλ, επειδή θέλω να πάω διακοπές, και στο Ταμείο του Διαστημικού
Γιοτ Φιν Γκρίνκουιλ, επειδή θέλω ένα μεγαλύτερο διαστημικό γιοτ. Αν αναρωτιέστε γιατί αυτά είναι σημαντικά, η απάντηση είναι επειδή τα αξίζω.
Ο έμπιστος φίλος σας,

Φιν Γκρίνκουιλ

Διευθύνων Σύμβουλος και Εταιρικός Ηγεμόνας,
Time Corp
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ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ
ΤΗΣ TIME CORP
Διαβάζοντας τον ακόλουθο οδηγό, συμφωνείτε και αποδέχεστε τα κάτωθι:
1. Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην αρχαία Ελλάδα είναι το λιγότερο μπερδεμένες. Το κόστος περιαγωγής είναι υψηλό. Αν δεν
πληρώσετε τον λογαριασμό του κινητού σας μέχρι να γυρίσετε σπίτι, ίσως βρεθείτε να χρωστάτε καθυστερούμενα 2.600 ετών.
2. Ο βασιλιάς Λεωνίδας της Σπάρτης, στρατηγός της πιο θανάσιμης
στρατιωτικής δύναμης στην Ιστορία, δε θέλει να βγάλει σέλφι μαζί
σας.
3. Απεναντίας ο Αισχύλος, πατέρας του θεάτρου, θέλει σαν τρελός. Το
τελευταίο του έργο πάτωσε και χρειάζεται δημοσιότητα.
4. Ο Πλάτωνας είναι ο πατέρας της σύγχρονης φιλοσοφίας. Τα PlayDoh είναι πλαστελίνη για παιδιά. Παίρνετε εσείς το ρίσκο να συνδυάσετε και τα δύο. Όποιος πειράζει και ενοχλεί τον Πλάτωνα κινδυνεύει να φάει σφαλιάρα.
5. Ο Ιπποκράτης, πατέρας της σύγχρονης ιατρικής, δε θα σας δεχτεί
χωρίς ραντεβού.
6. Η απαγωγή του Ευκλείδη, πατέρα της γεωμετρίας, δε θα σας γλιτώσει από τη γεωμετρία στο σχολείο.
7. Ο Σαμ Γκρίνκουιλ, πατέρας του Φιν Γκρίνκουιλ, δε θέλει να μένει
ξύπνιος ο Φιν τις καθημερινές πέρα από τις δέκα το βράδυ.
8. Αν ανακαλύψετε τη χαμένη πόλη της Ατλαντίδας, βάλτε την ξανά πίσω εκεί όπου τη βρήκατε.
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ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΓΙΟΤ
ΤΟΥ ΦΙΝ ΓΚΡΙΝΚΟΥΙΛ
Πισίνα για τον εκατό τόνων
προϊστορικό μεγαλόδοντα
καρχαρία του Φιν Γκρίνκουιλ

Δωμάτιο παιχνιδιών για πόκερ με
μεγάλα πονταρίσματα με πρώην
προέδρους των ΗΠΑ
Αίθουσα προβολών, όπου
παίζονται ζωντανά σκηνές
από διάσημες μάχες όλων
των εποχών

Τζακούζι με ζεστή σοκολάτα
Υδραυλικό σύστημα
πλοήγησης στο νερό

Τραπεζαρία – όλα τα
γεύματα ετοιμάζονται
από τον προσωπικό
σεφ του βασιλιά
Λουδοβίκου ΙΣΤ΄

Καμάκια λέιζερ για
άμυνα εναντίον Βίκινγκ,
πειρατών ή τελωνειακών

Γυμναστήριο όπου παραδίδονται
μαθήματα επαγγελματικού γκολφ από
τον Άρνολντ Πάλμερ, επαγγελματικού
μπάσκετ από τον Μάικλ Τζόρνταν και
επαγγελματικής ξιφασκίας από τον Αττίλα
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Η ιδιωτική καμπίνα του Φιν Γκρίνκουιλ με
πολυτελές κρεβάτι με στρώμα νερού, καρέκλα
νερού, πάτωμα νερού και ταβάνι νερού
Μουσική αναψυχή από τον
Έλβις, τον Μάικλ Τζάκσον
και τον Μπετόβεν

Αίθουσα θεάτρου μετά δείπνου
από τον Γουίλιαμ Σέξπιρ

Θησαυροφυλάκιο για την
αποθήκευση λάφυρων από
βυθισμένα πλοία που έχουν
διασωθεί στο πέρασμα των
αιωνών
Πιάνο μπαρ, όπου εμφανίζεται ο
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ
Καμπίνα δεύτερης θέσης για
την πρώην γυναίκα του Φιν,
την Κλεοπάτρα
Σούπερ σύστημα
πλοήγησης στο Διάστημα

Πολυτελείς σουίτες για τους εκατό
προσωπικούς επικοινωνιολόγους
του Φιν
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Τ

α καλά νέα είναι ότι δε χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός στους
πυραύλους για να καταλάβει το ταξίδι στον χρόνο. Τα κακά νέα
είναι ότι χρειάζεται να είναι κβαντικός φυσικός.
Οι κβαντικοί φυσικοί έχουν τόσο περίπλοκα μυαλά, που θα θέλετε να ταξιδέψετε στον χρόνο μόνο και μόνο για να κλοτσήσετε το
γόνατο ενός κβαντικού φυσικού.
Δεδομένου ότι οι κβαντικοί φυσικοί αποτελούν μόνο το ,0001%
της βάσης των πελατών μας, εμείς εδώ στην Time Corp θα μείνουμε στα βασικά. Στις επόμενες σελίδες θα καλύψουμε τα ελάχιστα που
χρειάζεται να γνωρίζετε για το ταξίδι στον χρόνο…
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1. Η χρονομηχανή σας

Η περικεφαλαία προστατεύει
το κεφάλι και διευκολύνει
το Wi-Fi

Αν το άλογό σας τα
παίξει, η οδική βοήθεια
θα σας δανείσει ένα
χρησιμοποιημένο άλογο
για να γυρίσετε στον
στάβλο
Τηλεπαθητικός
σύνδεσμος αλόγου
και αναβάτη

Τα μάτια των αλόγων είναι
ενισχυμένα με λέιζερ σε
περίπτωση συνάντησης με
Πέρσες επιδρομείς ή επίμονους
ασφαλιστές
Τα άλογα είναι φιλικά
προς το περιβάλλον,
με σχεδόν μηδενικές
εκπομπές ρύπων

Το ξίφος δεν
περιλαμβάνεται

Κοντρόλ χρονοταξιδιού
κρυμμένο μέσα στο
άρμα

Εγγύηση 500 χιλιομέτρων
και 3.000 χρόνων για τους
τροχούς

Βιονικά ενισχυμένα άλογα,
ικανά για ταχύτητες μέχρι
300 χιλιόμετρα/ώρα

Ποιος λέει ότι δεν μπορείς να απολαύσεις στιλ και πολυτέλεια σε αρχαιοελληνικό ύφος; Η Χρονομηχανή Άρμα™ της Time Corp περιλαμβάνει εσωτερικές και εξωτερικές γυαλιστερές ξύλινες επιφάνειες και ένα στερεοφωνικό για να παίζει εκκωφαντική χέβι μέταλ
μουσική όταν θα ρίχνεστε στις μάχες. Αυτό το σπορ μοντέλο διαθέτει επίσης άνοιγμα στην οροφή και πίσω. Μπορεί να νομίζετε ότι έτσι
είστε ευάλωτοι στα εχθρικά κοντάρια και βέλη, αλλά φανταστείτε τι
θαύματα θα κάνει για το μαύρισμά σας.
Η Χρονομηχανή Άρμα™ είναι πλήρως εξοπλισμένη με αερόσα20

Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
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κους και υδραυλικά φρένα. Η Time Corp εγγυάται ότι αυτό το άρμα
ταιριάζει απόλυτα στην αρχαιοελληνική εποχή, αν και δεν ευθυνόμαστε αν δοκιμάσετε να το οδηγήσετε στη Νέα Υόρκη.*

2. Τι πρέπει να κάνετε αν η χρονομηχανή σας
κολλήσει σε χρονοπαγίδα
1. Α
 ν η χρονομηχανή σας κολλήσει σε χρονοπαγίδα, ανοίξτε τον
Έξυπνο οδηγό για την αρχαία Ελλάδα στη σελίδα 21, στην ενότητα με τίτλο «Τι πρέπει να κάνετε αν η χρονομηχανή σας κολλήσει σε χρονοπαγίδα». Διαβάστε τα μέρη 1 και 2.
2. Δ
 ιαβάστε το μέρος 3.
3. Αν έχετε υποψίες ότι εξακολουθείτε να είστε κολλημένοι σε
χρονοπαγίδες, δείτε το 1 παραπάνω.

* Αν οδηγήσετε το άρμα αυτό στον αυτοκινητόδρομο Γουέστ Σάιντ σε ώρα αιχμής, η
εγγύησή σας δε θα ισχύει.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
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21

3. Παγκόσμιοι μεταφραστές

Τι κι αν τα αρχαία ελληνικά σας δεν είναι και τα καλύτερα; Μη φοβάστε! Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα ζευγάρι Παγκόσμιους Μεταφραστές™ Time Corp (μόνο 9.000 δολάρια με ρήτρα μερικής επιστροφής χρημάτων). Απλώς βάλτε τα μηχανάκια αυτά στ’ αυτιά σας,
συγχρονίστε τα με τον εγκέφαλό σας και θα μιλάτε και θα καταλαβαίνετε αρχαία ελληνικά!

Μεταξύ των παρενεργειών, μπορεί να περιλαμβάνονται:
Χέρια που ζαρώνουν, φόβος για τα σάντουιτς, διογκωμένη σκιά, απώλεια μνήμης και λοιπά, πλήρως λειτουργική ουρά σκύλου, απώλεια αυτιών, απώλεια κεφαλιού, απώλεια σώματος, απώλεια καθρεφτίσματος, ικανότητα να ακούτε χρώματα και να βλέπετε ήχους, ικανότητα να μιλάτε σε φρούτα, συνεχής μουσική από
σάουντρακ, αυξημένη ικανότητα να μυρίζετε τον φόβο, απόλαυση απαλής ροκ
μουσικής, αυξημένη πεποίθηση ότι είστε η βασίλισσα της Αγγλίας, σε σπάνιες
περιπτώσεις πράγματι γίνεστε η βασίλισσα της Αγγλίας.
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το
προϊόν αυτό, απλώς καλέστε τη γραμμή βοήθειας 1-800-TIMECORP. Θα είστε
σε αναμονή για περίπου όσο καιρό χρειάζεται ώστε να μάθετε αρχαία ελληνικά.
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1
ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σ

υγχαρητήρια! Τα καταφέρατε και φτάσατε στην αρχαία Ελλάδα!
Αν νιώθετε ναυτία από το ταξίδι στον χρόνο, θα περάσει σύντομα και δε θα θέλετε να κάνετε εμετό, τουλάχιστον μέχρι να φτάσει ο
λογαριασμός για το ταξίδι σας στον χρόνο.
Με μια πρώτη ματιά μπορεί να νομίζετε ότι η αρχαία Ελλάδα δεν
αξίζει και πολλά με όλους αυτούς τους βρόμικους δρόμους, τους
σκονισμένους λόφους και την παντελή έλλειψη πολυκαταστημάτων.
Άρα, τι το φοβερό έχει;
Τίποτε, στην πραγματικότητα. Μόνο το ότι η αρχαία Ελλάδα είναι
ο τόπος όπου γεννήθηκαν τα πάντα.
Οι Έλληνες είναι πρωτοπόροι στη ζωγραφική και στη γλυπτική.
Εφευρίσκουν τη μουσική κλίμακα. Θέτουν τα θεμέλια της παγκόσμιας
αρχιτεκτονικής.* Επινοούν ακόμη και το θέατρο. Για σκεφτείτε το! Πριν
από τους Έλληνες δεν υπήρχαν ούτε η κωμωδία ούτε η τραγωδία.
Στην αρχαία Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία, το σύστημα δια* Ο Φιν Γκρίνκουιλ το έγραψε αυτό. Εμείς, οι συγγραφείς αυτού του ταξιδιωτικού οδηγού, είμαστε απολύτως αντίθετοι.
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κυβέρνησής μας. Εκεί, επίσης, θεσμοθετήθηκε η πρώτη δίκη στον
κόσμο από ενόρκους.
Ο Ιπποκράτης είναι ο ιδρυτής της σύγχρονης ιατρικής – είναι ο
πρώτος γιατρός που αντιμετωπίζει τις ασθένειες με επιστημονική μέθοδο. Ο Ηρόδοτος είναι ο πρώτος ιστορικός του κόσμου. Ο Ερατοσθένης είναι ο πρώτος γεωγράφος. Ο Αριστοτέλης ανακαλύπτει ότι η Γη
είναι μια στρογγυλή σφαίρα. Είναι επίσης ο πρώτος ζωολόγος του κόσμου και ταξινομεί τα ζώα σε είδη. Ο Θεόφραστος είναι ο πρώτος βοτανολόγος στην Ιστορία. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Είναι
όλοι Έλληνες.
Οι Έλληνες είναι οι πρώτοι που ανακαλύπτουν ότι η Γη γυρίζει γύρω
από τον Ήλιο. Οι Έλληνες εφευρίσκουν τα πάντα, από τον τροχό νερού
μέχρι το οδόμετρο. Τους Έλληνες πρέπει να ευχαριστούμε για τη γεωμετρία και τα ξυπνητήρια.* Επινοούν ακόμη και το αλφάβητο που χρησιμοποιούν τα μάτια σας για να διαβάσετε αυτή την πρόταση.**
Τι είναι λοιπόν αυτό το τόσο σπουδαίο που έχει η αρχαία Ελλάδα; Τα
πάντα. Την κάνατε ήδη αυτή την ερώτηση. Ίσως έχει κολλήσει σε
χρονοπαγίδα. Αν ναι, γυρίστε στη σελίδα 21, «Τι πρέπει να κάνετε αν
η χρονομηχανή σας κολλήσει σε χρονοπαγίδα».

Αθήνα
Με την προϋπόθεση ότι η χρονομηχανή σας λειτουργεί σωστά, βρίσκεστε τώρα στο κέντρο της Αθήνας το 480 π.Χ. Η Αθήνα είναι η μεγαλύτερη πόλη στην αρχαία Ελλάδα∙ εκεί ζουν οι πιο σημαντικοί άν* Ο φιλόσοφος Πλάτωνας χρησιμοποιεί ένα ρολόι νερού για να ξυπνάει τα χαράματα
και να πηγαίνει στο σχολείο στην ώρα του.
** Το ελληνικό αλφάβητο θεωρείται το πρώτο «αληθινό» αλφάβητο του κόσμου διότι δίνει την ίδια αξία σε φωνήεντα και σύμφωνα.
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θρωποι και λαμβάνουν χώρα τα πιο σημαντικά γεγονότα στην παγκόσμια Ιστορία. Ας αρχίσουμε την εξερεύνηση.

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Μυστικό κέντρο ενημέρωσης
χρονοταξιδιώτη
Μυστικό συνεργείο
χρονομηχανών

Δίπυλον
Εκκλησία
του Δήμου

ΟΔ

ΟΣ

ΑΓΟΡΑ

ΠΑ

ΝΑ

Δικαστήριο

ΘΗ

ΩΝΑ

ΡΑΘ

Σ ΜΑ

ΠΡΟ

ΝΑ

ΙΩΝ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Ναός του
Ηφαίστου

Θέατρο
Διονύσου

Στοά Ελευθερίου
Διός

ΨΩΝΙΑ
Τι θα λέγατε για μια βόλτα στην αγορά για ψώνια; Θα βρείτε μια ανοιχτή στοά γεμάτη εμπόρους που διαλαλούν την πραμάτεια τους: κοσμήματα από ελεφαντόδοντο από την Αιθιοπία, λινά από την Αίγυπτο,
κύμινο και κόλιανδρο από τη Συρία και χουρμάδες από τη χώρα των
Φοινίκων. Οι μαγαζάτορες διαφημίζουν τα ειδικά προϊόντα της ημέρας. Οι ψαράδες μεταφέρουν με καλάθια τα φρέσκα ψάρια από τις
βάρκες τους. Δεν υπάρχουν σταθερές τιμές, άρα ετοιμαστείτε να παζαρέψετε.
ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ακολουθήστε τον δρόμο μέχρι την Εκκλησία του Δήμου, την καρδιά
της αθηναϊκής δημοκρατίας. Η Αθήνα είναι το πρώτο μέρος στον κόΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ
σμο όπου οι πολίτες μπορούν
να ψηφίσουν
τους νόμους και τους
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ!
αρχηγούς τους. Δημοκρατία σημαίνει «εκεί όπου επικρατεί ο δήΤο κράτος
βιβλίο που
μος», το
τουκρατάτε
λαού. στα χέρια σας είναι ο πιο σημαντικός ταξιδιωτικός οδηγός στην Ιστορία – το ξέρουμε γιατί τσεκάραμε όλη την Ιστορία.
Οι άντρες
Αθηναίοι
δικαίωμα
ψήφου,
αλλά οι γυναίκες,
οι
Πού αλλού
μπορείτεέχουν
να βρείτε
πληροφορίες
σε συνηθισμένες
τουριστικές
σκλάβοι
και οι ξένοι
ερωτήσεις,
όπως:δεν έχουν. Ένα από τα πράγματα που μπορούν
να ψηφίσουν οι Αθηναίοι είναι η απομάκρυνση ανεπιθύμητων αν• Πού μπορώ να βρω έναν αξιοπρεπή χιτώνα χωρίς να ξοδέψω μια πεθρώπωνριουσία;
από την πόλη. Αν έξι χιλιάδες άτομα ψηφίζουν υπέρ του
εξοστρακισμού
ενός
πολίτη, αυτός
πρέπει να
φύγει
από
την Αθήνα
• Πού μπορώ
να αγοράσω
φτηνά εισιτήρια
θεάτρου
στην
αρχαία
Αθήνα;
• Τιχρόνια.
κάνω ανΠροφανώς
μου επιτεθεί στρατός
πέντε εκατομμυρίων
Περσών;
για δέκα
έτσι διασκέδαζε
ο κόσμος
πριν από τα
τηλεοπτικά ριάλιτι.

Αυτός ίσως είναι ο μόνος ταξιδιωτικός οδηγός στον κόσμο που μπορεί να
σας συστήσει τους Έλληνες θεούς, να σας μάθει πώς να εκπαιδεύεστε
δίπλα σε ΣπαρτιάτεςΤΑ
πολεμιστές
και να σας πει πού θα βρείτε χαμένους
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
αρχαίους
θησαυρούς!
Μια στάση στα δικαστήρια μπορεί να μην είναι ό,τι έχετε κατά νου

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
www.psichogios.gr
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για διασκέδαση στα
καλό είναι
γνωρίζετε ότι η
ΜΗαξιοθέατα,
ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ αλλά
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΧΩΡΙΣ να
ΑΥΤΟΝ!
Αθήνα διαθέτει τα πρώτα πραγματικά δικαστήρια στον κόσμο. Πριν
από αιώνες, οι Αθηναίοι εξέλεξαν έναν άντρα με το όνομα Δράκων
για να καταγράψει τους πρώτους νόμους στην Ιστορία. Αποδείχτηκε ότι οι νόμοι του ήταν μάλλον σκληροί. Σύμφωνα με τον Έλληνα
φιλόσοφο Αριστοτέλη, ο Δράκων έγραψε τους νόμους χρησιμοποιώντας ανθρώπινο αίμα. Η τεμπελιά ήταν παράνομη. Ακόμα και η κλοπή ενός λάχανου τιμωρούνταν με θάνατο. Έτσι, οι Αθηναίοι ψήφισαν
να εξοστρακίσουν τον Δράκοντα. Οι καινούργιοι ελληνικοί νόμοι δεν
είναι τόσο σκληροί, αλλά και πάλι δε θα πρέπει να κλέβετε
Απόλάχανα.
8 ετών

