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Κάνε ένα ταξίδι με αυτοκόλλητα στον Μεσαίωνα!

Μάθε για τη συναρπαστική μεσαιωνική περίοδο,  
από τη ζωή στις πόλεις και στα χωριά  
μέχρι τις μάχες για την υπεράσπιση  

ενός κάστρου!

Οι σελίδες είναι γεμάτες με συναρπαστικές 
πληροφορίες, ενώ τα αυτοκόλλητα θα σε βοηθήσουν  

να ξαναζωντανέψεις τον μεσαιωνικό κόσμο!

Τι περιμένεις, λοιπόν; Βάλε την περικεφαλαία  
του ιππότη και ετοιμάσου για πραγματική  

μεσαιωνική διασκέδαση!

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:
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Ένα μεσαιωνικό χωριό
Τα μεσαιωνικά χωριά ήταν μικρά και η καθημερινή ζωή στρεφόταν  
γύρω από τη γεωργία, ώστε να υπάρχει αρκετή τροφή. Οι αγρότες που 
καλλιεργούσαν τα χωράφια ήταν είτε δουλοπάροικοι, που δεν μπορούσαν  
να έχουν ιδιοκτησία γης, είτε ελεύθεροι, που είχαν δική τους γη. Εκτός από 
ενοίκιο, οι αγρότες ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν και τη δεκάτη προς 
την εκκλησία - το ένα δέκατο δηλαδή της συνολικής σοδειάς τους.

Η μεσαιωνική κοινωνία  
ήταν φεουδαρχική. Οι αγρότες  

έπρεπε να ορκίζονται πίστη  
στον τοπικό άρχοντα.

Στον ελεύθερο χρόνο,  
οι άνθρωποι έπαιζαν βίαια 
παιχνίδια, όπως αγώνες με 
κλοτσιές και μεσαιωνικό 

ποδόσφαιρο, όπου ο μοναδικός 
κανόνας ήταν να μη  
σκοτώσεις κανέναν...  

Ουφ!

Ο Μεσαίωνας διήρκεσε  
από το 500 περίπου μέχρι  

το 1500 μ.Χ. Το βιβλίο αυτό 
αναφέρεται κυρίως στην  

περίοδο μετά το 1066.

Οι χωρικοί μάζευαν ξηρούς καρπούς και μούρα από τα δάση, 
αλλά δεν ήταν οι μόνες ζωντανές υπάρξεις ανάμεσα  
στα δέντρα - οι λύκοι περιπλανιόνταν στην ύπαιθρο!

Η εκκλησία ήταν το πιο σημαντικό κτίριο  
σε κάθε χωριό.

Πρόσθεσε κι άλλα βίαια παιχνίδια.

Αν ένας δουλοπάροικος το έσκαγε και δεν 
τον έπιαναν για έναν χρόνο και μία ημέρα, 

τότε ανακτούσε την ελευθερία του. 

© Tide Mill Media, 2015 / © Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2021 © Tide Mill Media, 2015 / © Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2021



Μεσαιωνική γεωργία
Οι αγρότες δούλευαν στα χωράφια από τα χαράματα μέχρι το σούρουπο.  
Τα προϊόντα πωλούνταν στην αγορά, αλλά μια κακή σοδειά ή αρρώστιες στα 
ζώα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πείνα και σε θάνατο. Η γη καλλιεργούνταν 
με το σύστημα των τριών σταδίων - καλλιεργούσαν το φθινόπωρο και  
την άνοιξη, ενώ το καλοκαίρι σταματούσαν, ώστε να δυναμώσει ο αγρός.

Μέσα σÕ ένα μεσαιωνικό σπίτι
Το σπίτι ενός χωρικού ήταν άβολο, βρόμικο και γεμάτο καπνούς. Επειδή δεν 

υπήρχε καμινάδα, τα πάντα, ακόμη και οι άνθρωποι, μύριζαν καπνό. Γι’ αυτό 

έλεγαν κιόλας ότι οι χωρικοί πλένονταν όπως έπρεπε δύο φορές στη ζωή 

τους - μία όταν γεννιούνταν και μία όταν πέθαιναν!

Τα ζώα της φάρμας  
ήταν πολύ μικρότερα απ’ ό,τι είναι  

σήμερα. Ένα ενήλικο βόδι (αγελάδα  
εκπαιδευμένη να σέρνει φορτίο)  

είχε περίπου το μέγεθος ενός  
σημερινού μοσχαριού. 

Τα παιδιά έκαναν σοβαρές  
δουλειές: καθάριζαν τα χωράφια από 

τις πέτρες και έδιωχναν τα πουλιά 
τρομάζοντάς τα... Καλύτερα  

να πήγαινα σχολείο!

Αν οι λύκοι έτρωγαν  
το γουρούνι ή το βόδι  

μιας οικογένειας,  
αυτό σήμαινε την  
καταστροφή της...

Οι χωρικοί ήταν βρόμικοι  
και συχνά γεμάτοι ψύλλους 

και ψείρες... Άουτς!

Οι νερόμυλοι 
χρησιμοποιούνταν για το 
άλεσμα των σιτηρών και 
την παρασκευή ψωμιού.

Γέμισε το χωράφι  
με πρόβατα που βόσκουν!

Τα βόδια ήταν ακριβά  
και συχνά οι χωρικοί  

τα μοιράζονταν μεταξύ τους.

Πρόσθεσε  
μερικά κοράκια.

Κομμάτια ζαμπόν και μπέικον  
κρεμόντουσαν από τσιγκέλια. Ο καπνός 

βοηθούσε στη συντήρησή τους!

Κρέμασε τα κρέατα εδώ!

Πρόσθεσε εδώ  
ένα παιδί να κυνηγάει  

μια κότα!

Τοποθέτησε εδώ 
ένα μαγειρικό 

σκεύος!

Οι τοίχοι φτιάχνονταν από βέργες που 
κολλούσαν πάνω σε μπλεγμένα μεταξύ 

τους κλαδιά με τη βοήθεια ενός 
μείγματος από λάσπη, άχυρο και κοπριά.

Τα ζώα τα έφερναν 
μέσα στο σπίτι για  
να είναι ασφαλή.
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