
 

 

  
 Ταξιδεύοντας στον 
κόσμο με όπλο την 

φιλία 

 «Η φιλία και η 
διαφορετικότητα βαδίζουν 

χέρι- χέρι.!» 

Κατσικάκη Γεωργία 
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Γεια σας παιδιά.! Ονομάζομαι Λήδα και 

μαζί με εμένα και τον καλύτερό μου 

φίλο, τον Αχιλλέα, θα ταξιδέψουμε σε  

διάφορες χώρες του κόσμου. Εκεί θα 

συναντάμε και τους φίλους μας!  

Γεια σας παιδιά.! Εγώ είμαι ο Αχιλλέας και 

θέλω να σας πω, πως στις χώρες που θα 

ταξιδέψουμε παρέα, θα εμπλακούμε σε 

διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια. 

Μάλιστα μπορείτε εσείς να επιλέγετε τις χώρες 

που θα πάμε και τα παιχνίδια που θα παίξετε 

μέσω των επιλογών που θα έχετε. Είστε 

έτοιμοι; 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, πρέπει να 

έχουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Για τις 

χώρες που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή 

ένωση, χρειαζόμαστε ταυτότητα. Για τις 

χώρες όμως που βρίσκονται σε άλλες 

ηπείρους, χρειαζόμαστε διαβατήριο.  

Ελάτε παιδιά να φτιάξουμε όλοι τα 

διαβατήρια και τις ταυτότητές μας. 

Αμέσως μετά μπορούμε να πάρουμε 

τις βαλίτσες μας και να ξεκινήσει το 

ταξίδι μας… 

Όταν ταξιδέψετε σε όλες τις 

χώρες παρέα με εμάς, πηγαίνετε 

στην σελίδα 52 για να σας 

αποχαιρετήσουμε. Ευχόμαστε να 

περάσετε όμορφα μαζί μας. 
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ΑΡΧΗ 
 

Ήταν πρωί Κυριακής όταν η κυρία Αφροδίτη, η μαμά του Αχιλλέα, έφερε τον γιο της με το αμάξι στο σπίτι της Λήδας. Τα 

παιδιά θα πήγαιναν εκδρομή για κάποιες ημέρες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα την χώρα 

στην οποία ζουν. Βγήκαν, λοιπόν, από το αμάξι και χτύπησαν το θυροτηλέφωνο. Περίμεναν λίγα  δευτερόλεπτα, μέχρι που 

άκουσαν την γλυκιά φωνή της κυρίας Αριάδνης:  

«Παρακαλώ, ποιος είναι;»,  ρώτησε η κυρία Αριάδνη.  

«Εμείς είμαστε Αριάδνη, η Αφροδίτη με τον Αχιλλέα .» 

«Ααα ήρθατε κιόλας; Σας ανοίγω αμέσως.!» 

Ακούστηκε ένας δυνατός ήχος και αμέσως ο Αχιλλέας έσπρωξε την πόρτα και μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία. Η Λήδα με 

την οικογένειά της έμεναν στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας.  

Με τι θέλετε να ανέβουνε στο σπίτι της Λήδας, η κυρία Αφροδί τη και ο Αχιλλεας;  

 Με τα πόδια;                      Πήγαινε στην σελίδα 12.  

 Με τον ανελκυστήρα;                    Πήγαινε στην σελίδα 64.  
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ΑΓΓΛΙΑ 
 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας μετά από κάποιες ώρες που ταξίδευαν με το αεροπλάνο έφτασαν  επιτέλους στην Αγγλία. Το 

αεροπλάνο τους προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Χίθροου. Έξω από το αεροδρόμιο  τους περίμεναν οι φίλοι τους, η Emma 

και ο James. 

«Αχιλλέα, δες.! Η Emma και ο James!», είπε η Λήδα και αμέσως σήκωσε τα χέρια ψηλά και χαιρετούσε τους  δύο φίλους της.  

«Good morning Λήδα και Αχιλλέα! Καλώς ήρθατε στο Λονδίνο.», είπε η Emma και αμέσως τα τέσσερα παιδιά 

αγκαλιάστηκαν.  

«Καλημέρα και σε εσάς! Καλώς σας βρήκαμε!», είπε και ο Αχιλλέας.  

«Ελάτε! Από έξω μας περιμένει ένα ταξί να μας πάει στο σπί τι μας, ώστε να αφήσετε τα πράγματα, να φάτε και να 

ξεκουραστείτε λίγο. Από ότι θυμάμαι δεν θα μείνετε πολλές ημέρες και εμείς θέλουμε τόσα πολλά να σας δείξουμε! 

Πιστεύω θα σας αρέσει πολύ η Αγγλία.», είπε ο James που η παρουσία της Λήδας και του Αχιλλέα του είχε προξενήσει 

μεγάλη χαρά.  

Τα παιδιά ξεκίνησαν για το σπίτι του James και της Emma . Οι δυο τους ήταν αδέρφια και έμεναν σε μια πολυκατοικία 

στην οδό Great Peter street. Μόλις η Λήδα και ο Αχιλλέας έφαγαν και ξεκουράστηκαν λίγο, πήγαν στο σαλόνι του σ πιτιού 

όπου καθόταν η Emma και ο James και έπιναν το καθημερινό τους τσάι.  

«Θέλετε να σας προσφέρουμε λίγο τσάι;», ρώτησε η Emma τα παιδιά.  

«Εγώ θα ήθελα ευχαρίστως!», αποκρίθηκε ο Αχιλλέας.  

«Και εγώ θα ήθελα λίγο τσάι. Νομίζω θα με χαλαρώσει λίγο ακόμα.» , συμπλήρωσε και η Λήδα.  

«Μα ελάτε, καθίστε στον καναπέ. Όση ώρα κοιμόσασταν κάναμε ένα πρόγραμμα με την Emma όσον αφορά αυτά που θα 

σας δείξουμε στην Αγγλία. Αρχικά, σκεφτήκαμε να πάμε στο Big Ben και περνώντας την γέφυρα να ανέβουμε στο ξακουστό 

Μάτι του  Λονδίνου. Επίσης, περπατώντας στους δρόμους του Λονδίνου θα δείτε τα κόκκινα λεωφορεία και τους κόκκινους 

τηλεφωνικούς θαλάμους. Από την περιήγηση δεν θα λείπει φυσικά η βόλτα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου μένει η 

βασιλική οικογένεια. Τέλος, θα ταξιδέψουμε μέχρι την Σκωτία όπου θα γνωρίσετε έναν άλλο πολιτισμό. Πως σας 

φαίνεται;», κοίταξε όλο αγωνία ο James τα παιδιά, μήπως και δεν τους αρέσει κάτι.  

«Εγώ τα βρίσκω υπέροχα όλα αυτά!», είπε ο Αχιλλέας που ανυπομονούσε να γνωρίσει αυτή την χώρα.  



10 
 

«Και εγώ συμφωνώ James. Σε ευχαριστούμε που καθίσατε με την Emma και τα σχεδιάσατε όλα αυτά για εμάς. Πιστεύω ότι 

θα περάσουμε υπέροχα στην Αγγλία μαζί σας.», είπε η  Λήδα και αμέσως τα πρόσωπα του James και της Emma γέμισαν 

χαρά.  

«Και πότε λέτε να ξεκινήσουμε;», ρώτησε η Emma με μια πειραχτική διάθεση στην φωνή της.  

«Εγώ λέω αμέσως μόλις πιούμε το τσάι μας.», είπε ο Αχιλλέας.  

«Και εγώ συμφωνώ! Ας μην πάει χαμένη αυτή η τόσο όμορφη ημέρα.», αποκρίθηκε και η Λήδα.  

«Τέλεια.! Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.», είπε ο James και τα παιδιά ξεκίνησαν να ετοιμάζονται.  

«Αλλά από πού θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στο Λονδίνο;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Χμμμμ…», έμεινε για λίγο σκεφτική η Emma. «Λέω να ξεκινήσουμε από……»  

Για να μάθεις από πού ξεκίνησαν τα παιδιά, πήγαινε στην σελίδα 74. 
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ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ 
 

Ο Αχιλλέας έτρεξε γρήγορα και ξεκίνησε να ανεβαίνει τα σκαλιά. Ήταν τόσο πολύ ανυπόμονος και χαρούμενος ταυτόχρονα 

που δεν είχε υπομονή να περιμένει τον ανελκυστήρα.  

«Πρόσεχε, Αχιλλέα μου, μην τρέχεις έτσι στα σκαλιά. Μπορεί  να πέσεις και να χτυπήσεις.», φώναξε η κυρία Αφροδίτη.  

«Δεν πέφτω, μαμά, μην ανησυχείς.! Άντε γρήγορα ανέβα κι εσύ. Η Λήδα μας περιμένει.», φώναξε κι ο Αχιλλέας από τα 

σκαλιά.  

Όταν έφτασαν επιτέλους στην πόρτα της Λήδας, χτύπησαν το κουδούνι και περίμεναν . 

Ένα μελαχρινό κοριτσάκι με καταπράσινα μάτια και ζεστό χαμόγελο τους υποδέχτηκε.  

«Καλημέρα κυρία Αφροδίτη! Καλημέρα Αχιλλέα! Περάστε μέσα!», είπε όλο ευγένεια η Λήδα.  

«Καλημέρα γλυκιά μου, τι κάνεις;», ρώτησε η κυρία Αφροδίτη, αφήνοντας ένα γλυκό φιλί στ ο μάγουλο της Λήδας και 

πέρασε μέσα στο σπίτι.  

«Καλημέρα και σε εσένα Λήδα!», είπε ο Αχιλλέας και τα δύο παιδιά αγκαλιάστηκαν τρυφερά.  

Η Λήδα έκλεισε την πόρτα και όλοι μαζί πέρασαν στο σαλόνι, όπου η κυρία Αριάδνη είχε ετοιμάσει ένα θεσπέσιο πρωινό 

για να  φάνε τα παιδιά πριν ξεκινήσουν για το ταξίδι τους.  

«Και δεν μου λέτε, μικρά μου… από πού θα ξεκινήσετε το ταξίδι σας;», ρώτησε όλο περιέργεια η μαμά της Λήδας.  

«Μα από την Αθήνα φυσικά, που είναι και η πρωτεύουσα της Ελλάδας.», είπε η Λήδα.  

«Χμμμμ… Εγώ έλεγα μήπως ξεκινούσαμε από βόρεια, από την Θεσσαλονίκη.», αποκρίθηκε ο Αχιλλέας.  

Από πού θέλετε να ξεκινήσουν το ταξίδι τους τα δύο παιδιά;  

 Από την Αθήνα.                  Πήγαινε στη σελίδα 35.  

 Από την Θεσσαλονίκη.                  Πήγαινε στη σελίδα 70 .  
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ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 
 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας βρίσκονταν στην Θεσσαλονίκη. Ο ήλιος έλαμπε και μια ευχάριστη διάθεση πλημμύρισε κατευθείαν 

τα δύο παιδιά.  

«Λοιπόν, Λήδα, φαντάζομαι πως σήμερα θα γίνεις εσύ η προσωπική μου ξεναγός, μιας που ξέρεις τόσα πολλά γι α υτή την 

πόλη.», είπε με πειραχτική διάθεση ο Αχιλλέας.  

«Φυσικά και θα γίνω. Άλλωστε ο μπαμπάς μου, μου έχει πει τόσα πολλά γι αυτήν την πόλη.»  

«Και που επέλεξες να με πας;», ρώτησε αγωνιώντας ο Αχιλλέας.  

«Θα σε πάω να δεις τον πιο όμορφο Πύργο που στολίζει  την παραλιακή της Θεσσαλονίκης, τον Λευκό Πύργο.», είπε 

ενθουσιασμένη η Λήδα. «Έλα! Ας ξεκινήσουμε.»  

Τα παιδιά περπάτησαν όλη την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι που βρέθηκαν στην παραλιακή και μπροστά τους ανοίχτηκε ο 

Θερμαϊκός Κόλπος. Αμέσως μετά, περπάτησαν  κατά μήκος τον πεζόδρομο της παραλιακής μέχρι που βρέθηκαν μπροστά 

στον Λευκό Πύργο, όπου ο Αχιλλέας έμεινε εντυπωσιασμένος από τον κόσμο που υπήρχε τριγύρω του. Αν μη τι άλλο, ήταν 

πολύ πιο διαφορετικά από την Αθήνα αυτή η πόλη. Θα μπορούσε να πει πως οι  άνθρωποι ήταν πιο ήρεμοι, πιο 

χαμογελαστοί, πιο ανέμελοι. Και αυτό άρεσε στον Αχιλλέα.  

«Έλα, Αχιλλέα. Μην χασομεράς! Θα πάμε μετά να πάρουμε κάτι να φάμε και θα καθίσουμε κι εμείς εδώ να αγναντεύεις όση 

ώρα θέλεις τη θάλασσα. Πάμε τώρα να σε ξεναγήσω στον  Λευκό Πύργο.», είπε η Λήδα βγάζοντας τον Αχιλλέα από τις 

σκέψεις του και αμέσως ξεκίνησε την ξενάγηση. «Ο Λευκός Πύργος χτίστηκε τον 15 ο αιώνα, ενώ στο πέρασμα του χρόνου 

αναφέρεται με διάφορες ονομασίες όπως: Πύργος του Λέοντος, Πύργος της Καλαμαρίας , Πύργος των Γενιτσάρων και 

Πύργος του αίματος ή Κανλή Κουλέ.»  

«Πύργος του αίματος; Γιατί να τον ονομάσουν έτσι; Είναι τόσο όμορφος.»  

«Γιατί κάποια στιγμή ο Πύργος αυτός χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή και τόπος εκτέλεσης καταδίκων.»  

«Και πότε δόθηκε η ονομασία ‘Λευκός Πύργος’, Λήδα;»  

 «Το 1888 μετά από διαταγή του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β’, ο πύργος βάφεται άσπρος και του δίνεται η ονομασία 

‘Λευκός’.»  
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«Μπορεί κάποιος αν θέλει να τον επισκεφτεί;»  

«Φυσικά και μπορεί, Αχιλλέα. Ο Λευκός Πύργος στεγάζει μία έκθεση πο υ αφορά την Θεσσαλονίκη από τότε που ιδρύθηκε 

μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, στο ισόγειο μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για την ίδρυση της Θεσσαλονίκης, τον χρόνο και το 

περιβάλλον που ιδρύθηκε. Ανεβαίνοντας στον πρώτο όροφο, θα μάθει πληροφορίες σχετικά με την π ολεοδομική ιστορία 

της Θεσσαλονίκης και τις υποδομές της, ενώ στον δεύτερο όροφο θα γνωρίσει την ιστορία της Θεσσαλονίκης. 

Συνεχίζοντας, ο τρίτος όροφος σχετίζεται με τους ανθρώπους της πόλης αυτής από την εποχή που πρωτοκατοικήθηκε 

μέχρι σήμερα και ο τέταρτος όροφος σχετίζεται με το εμπόριο και την οικονομία της πόλης, τα προϊόντα που υπάρχουν 

και τις παραγωγικές δραστηριότητες. Ο πέμπτος όροφος αφορά την πνευματική και καλλιτεχνική ζωή της πόλης, ενώ 

τέλος ο έκτος όροφος, που είναι και ο αγαπημένος μου, α φορά γεύσεις και συνταγές φαγητών και γλυκών που μπορεί 

κάποιος να βρει στην Θεσσαλονίκη. Τέλος, υπάρχει και ο εξώστης, όπου μπορεί κάποιος από το μπαλκονάκι να θαυμάσει 

από ψηλά την πόλη.»  

«Είναι πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά που μου είπες. Αλλά πάμε και στο εσωτερικό του Πύργου να τα δούμε 

αναλυτικότερα.», είπε με ανυπομονησία ο Αχιλλέας.  

Αφού περιηγήθηκαν εσωτερικά του Πύργου και έβγαλαν τις απαραίτητες φωτογραφίες, τα παιδιά πήραν από ένα παγωτό 

και κάθισαν κάτω από τον Λευκό Πύργο την ώρα που ο ήλιος έδυε.  Θα έμεναν σε αυτήν την πόλη άλλο ένα βράδυ. Από 

αύριο θα βρίσκονταν σε άλλο μέρος, το ίδιο εντυπωσιακό.  

Αν ξεκινήσατε από εδώ το ταξίδι, πήγαινε στη σελίδα 69.  

Αν προηγουμένως βρισκόσασταν στο Άγιο όρος, πήγαινε στη σελίδα 112 .  
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ΙΤΑΛΙΑ 
 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας έφτασαν στο αεροδρόμιο Ciampino της Ρώμης το απόγευμα της Δευτέρας. Στην πύλη των αφίξεων 

τους περίμεναν η Matilde και ο Riccardo . Τα δυο παιδιά μόλις είδαν τον Αχιλλέα και την Λήδα έτρεξαν επάνω τους και τους 

χάρισαν μια μεγάλη αγκαλιά.  

«Επιτέλους ήρθατε! Σας περιμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία.», φώναξε ενθουσιασμένη η Matilde. 

«Κι εμείς ανυπομονούσαμε να έρθουμε! Έχουμε περίπου 1 χρόνο να σας δούμε και μας λείψατε πολύ.», είπε η Λήδα.  

«Αφήστε τα τώρα αυτά και πάμε στο σπίτι να τα πούμε! Άλλωστε σε λίγο νυχτώνει και σίγουρα θα είστε κουρασμένοι από 

το ταξίδι. Σε λίγο άλλωστε αναχωρεί το λεωφορείο και πρέπει να το προλάβουμε.», φώναξε ο Riccardo. 

Η Λήδα και η Matilde διέκοψαν προς το παρόν την συζήτηση και όλοι μαζί ξεκίνησαν για την στάση του λεωφορείου. Μετά 

από μισή ώρα έφτασαν στο σπίτι της Matilde, όπου και θα έμενα κατά την παραμονή τους στην Ιταλία.  

«Πεινάω σαν λύκος!», ακούστηκε η φωνή του Αχιλλέα.  

«Εξαίσια! Θα παραγγείλουμε ιταλικό φαγητό. Τι προτιμάτε; Πίτσα ή μακαρονάδα;», ρώτησε ο Riccardo. 

«Εγώ λέω να παραγγείλουμε 2 μεγάλες πίτσες. Μία μαργαρίτα και μία ναπολιτάνα. Συμφωνείτε;», πρότεινε η Matilde. 

Τα παιδιά συμφώνησαν και χωρίς να χάσουν χρόνο πήραν τηλέφωνο σε μια πιτσαρία γ ια να παραγγείλουν.  

Οι πίτσες ήρθαν γρήγορα και τα παιδιά κάθισαν στο τραπέζι της κουζίνας για να φάνε. Αφού έφαγαν, ξεκίνησαν να 

συζητάνε για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν και τα μέρη που θα επισκεφτούν. Κουρασμένοι πια, πήγε ο καθένας στο 

κρεβάτι του και έπεσε σε βαθύ ύπνο.  

Ξέχασαν όμως να μας ενημερώσουν για το που θα πάνε. Για να μάθετε, πηγαίνετε στη σελίδα  122. 
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ΚΑΣΤΡΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ 
 

Τα παιδιά σηκώθηκαν νωρίς το πρωί. Δεν ήθελαν να χάσουν ούτε στιγμή από την σημερινή τους εκδρομή. Έφαγαν ένα 

πλούσιο πρωινό και ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την μαγευτική Σκωτία.  

Πρώτη στάση ήταν οι πόλεις Γλασκώβη  και Εδιμβούργο. Αφού περπάτησαν στους δρόμους, επισκέφτηκαν μαγαζάκια και 

ήπιαν ζεστή σοκολάτα σε μια μικρή αλλά πανέμορφη καφετέρια, κατευθύνθηκαν προς το κάστρο του Εδιμβούργου.  

«Το κάστρο αυτό είναι ολοκληρωτικά χτισμένο με πέτρα και βρίσκεται πάνω σε ένα ηφαίστειο σε υψόμετρο 130 μέτρα.», 

τους πληροφόρησε αμέσως η  Emma. 

«Σε ηφαίστειο; Κι αν αυτό εκραγεί την ώρα που θα πάμε να το επισκεφτούμε;», ρώτησε φοβισμένος ο Αχιλλέας.  

«Χαχαχαχα.. Μην φοβάσαι Αχιλλέα. Δεν πρόκειται να εκραγεί το ηφαίστειο καθώς ε ίναι ανενεργό εδώ και χρόνια.», 

προσπάθησε να τον καθησυχάσει ο James. 

«Και τι μπορεί να δει κανείς μέσα σε αυτό το κάστρο τώρα;», ρώτησε η Λήδα.  

«Πλέον το κάστρο φιλοξενεί το Εθνικό Μνημείο Πολέμου της Σκωτίας καθώς επίσης και το Εθνικό Πολεμικό της Μουσείο.», 

βιάστηκε να λύσει την απορία της η  Emma. 

«Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Δεν μένει λοιπόν παρά μόνο να το εξερευνήσουμε. Άντε ελάτε να μπούμε μ έσα!», αναφώνησε 

ο Αχιλλέας που στην ιδέα του Πολεμικού Μουσείου είχε ξεχάσει τον φόβο του για το ηφαίστειο και βιαζόταν να δει 

καινούρια πράγματα.  

Τα παιδιά εξερεύνησαν για αρκετή ώρα το κάστρο και έμειναν εντυπωσιασμένοι από αυτά που είδαν και έμαθαν. Ωσ τόσο 

η ώρα είχε περάσει και είχαν να κάνουν ακόμα μία στάση στην Σκωτία. Βγήκαν γρήγορα από το κάστρο και ξεκίνησαν για 

τον επόμενο προορισμό τους. μα, αλήθεια, που πήγαιναν αυτή την φορά;  

Για να μάθεις την συνέχεια, πήγαινε στην σελίδα 68 . 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

Δραστηριότητα 1: Οι εντολές του Φαραώ  

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 5 ατόμων. Σε κάθε ομάδα υπάρχει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι (πούλια, ζάρια, ταμπλό 

με 25 κουτάκια, κάρτες μπλε- κόκκινες). Τα παιδιά παίζουν το καθένα ατομικά. Νικητής είνα ι το παιδί που θα φτάσει 

πρώτο στο τέλος.  

 

Οδηγίες παιχνιδιού: 

1. Οι παίκτες στήνουν το ταμπλό του παιχνιδιού και τοποθετούν τις κάρτες στο κέντρο αναλόγως με το χρώμα που 

τους υποδεικνύει το ζωγραφισμένο κουτάκι στο ταμπλό (πράσινες κάρτες - κίτρινες κάρτες).  

2. Ο κάθε παίκτης διαλέγει από ένα πιόνι, το οποίο θα το έχει καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.  

3. Όλοι οι παίκτες τοποθετούν τα πιόνια τους στο κουτάκι  «ΑΡΧΗ».  

4. Όλοι οι παίκτες ρίχνουν το ζάρι. Ο παίκτης που έτυχε τον μεγαλύτερο αριθμό ξεκινάει πρώτος. Ακολο υθούν οι 

υπόλοιποι αναλόγως με τον αριθμό του ζαριού τους. σε περίπτωση που δύο ή παραπάνω παίκτες φέρουν τον ίδιο 

αριθμό στο ζάρι, τότε ξαναρίχνουν μόνο αυτοί οι παίκτες.  

5. Ο πρώτος παίκτης ρίχνει το ζάρι και μετακινεί το πιόνι του τόσες φορές, όσες λέει ο αριθμός που απεικονίζεται 

πάνω στο ζάρι.  

6. Αν τύχει σε κουτάκι με απλό αριθμό, παραμένει εκεί και σειρά έχει ο επόμενος παίκτης. Αν το κουτάκι του δείχνει 

μπλε ή κόκκινη κάρτα, πρέπει να πάρει μία μπλε ή μία κόκκινη κάρτα, να την διαβάσει δυνατά και να κάνει  αυτό 

που λέει η κάρτα. Αν η απάντηση που θα δώσει είναι λανθασμένη τότε πάει ένα κουτάκι πίσω. Αν η απάντηση που θα 

δώσει είναι σωστή, παραμένει στο κουτάκι. Αν τύχει σε κουτάκι με βήματα μπρος ή πίσω, μετακινεί το πιόνι του 

τόσα κουτάκια όσα αναγράφονται  στο κουτάκι.  
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Δραστηριότητα 2: Μακέτα Αιγύπτου  

Ο Αχιλλέας και η Λήδα ταξίδεψαν στην Αγγλία. Ελάτε τώρα να φτιάξουμε κι εμείς την μακέτα της Αγγλίας με τα μέρη που 

ταξίδεψαν τα παιδιά.  

Στην μακέτα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με την Λήδα και τον Αχιλλέα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήρθε η ώρα να επιλέξεις το επόμενο ταξίδι της Λήδας και του Αχιλλέα. Σε ποια χώρα θέλεις να ταξιδέψουν τα παιδιά ; Βάλε 

‘x’ στις χώρες που έχεις ταξιδέψει και διάλεξε μία άλλη χώρα για να συνεχίσεις το ταξίδι σου.  

o Αγγλία                             Πήγαινε στη σελίδα 9.                      Ρωσία                                Πήγαινε στη σελίδ α 66.  

o Αλβανία                          Πήγαινε στη σελίδα 72 .                     Τουρκία                        Πήγαινε στη σελίδα 43 .  

o Γαλλία                            Πήγαινε στη σελίδα 81 .  

o Ιταλία                            Πήγαινε στη σελίδα 17 .  

o Κίνα                              Πήγαινε στη σελίδα 39.  

 

 

Μακέτα Αιγύπτου  

Χώρα- Αίγυπτος  

Μέρη που ταξίδεψαν  

Αξιοθέατα  

Σημαία Αιγύπτου  

Νόμισμα χώρας  

Την Nile και τον Amun 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Δραστηριότητα 1: Βόλτα στην ιστορία του τόπου  

Η Λήδα και ο Αχιλλέας ταξίδεψαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και θέλουν να θυμάστε όσα σας έχουν πει.  

                                          Φάκελος 1                                                                                                  Φάκελος 2                                                    

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσα στον φάκελο βρίσκονται κάποιες εικόνες με τα 

αξιοθέατα και κάποια χαρτάκια που αναγράφουν τα 

ονόματα από αυτά τα αξιοθέατα. Οι μαθητές χωρισμένοι 

σε ομάδες πρέπει να ταιριάξουν τα ονόματα με τις 

αντίστοιχες εικόνες από τα αξιοθέατα.  

 

 

 

 

 

 

Μέσα στον φάκελο βρίσκονται κάποιες  εικόνες με τα 

αξιοθέατα και κάποιες πληροφορίες σχετικές με αυτά. Οι 

μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες πρέπει να ταιριάξουν τις 

εικόνες με τις αντίστοιχες πληροφορίες.  
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Δραστηριότητα 2: Θεοί για μία ημέρα  

Η Λήδα και ο Αχιλλέας σας έχουν στείλει ένα γράμμα. Ανοίξτε το γράμμα και διαβάστε το.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρήτη, Απρίλιος2019  

Αγαπημένοι μας φίλοι,  

Με αφορμή την επίσκεψή μας στην Κρήτη και την 

αναφορά στον θεό Δία, καθώς επίσης και στον  θεό 

Απόλλωνα, θα θέλαμε να παίξουμε με τους θεούς του 

Ολύμπου. Αλήθεια ξέρετε  πόσοι και ποιοι είναι οι θεοί 

του Ολύμπου;  

Με την βοήθεια της δασκάλας σας, μπορείτε να τους 

γνωρίσετε.  

Αφού τους γνωρίσετε ελάτε να παίξουμε ένα παιχνίδι 

πολύ διασκεδαστικό, όπου αρχικά πρέπει εσείς να 

ταιριάξετε τους θεούς με τα σύμβολα τους. Τις εικόνες 

των θεών και των συμβόλων θα τις βρείτε στο φάκελο 

που ακολουθεί. Αμέσως μετά, θα παίξουμε με τα 

αινίγματα. Τα αινίγματα θα σας τα διαβάζει η 

δασκάλα και εσείς θα προσπαθήσετε να βρείτε τον 

σωστό θεό ή θεά. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε;  

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση!  

Με πολλή αγάπη,  

Λήδα και Αχιλλέας  

 

 

 

 

 

Θεοί και θεές με τα σύμβολά τους  
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Αινίγματα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμβολό του ο κεραυνός, των Θεών ο αρχηγός! Ποιος είναι; Ο Δίας.  

Ζηλιάρα θεά, το παγώνι αγαπά, την κοροϊδία πολεμά! Ποια είναι; Η Ήρα.  

Στη θάλασσα έχει το παλάτι και στην Αθήνα πρόσφερε το άτι. Κρατάει τρίαινα στο ένα του το χέρι και την Αμφιτρίτη 

έχει για ταίρι. Ποιος είναι; Ο Ποσειδώνας.  

Θεός της ποίησης και του φωτός, της μουσικής, γιος της Λητώς. Όταν γεννήθηκε πλημμύρισε φως. Ποιος είναι; Ο 

Απόλλωνας.  

Με το τόξο στο χέρι, μες το δάσος τριγυρνά. Τα ζωάκια προστατεύει και τα ελάφια αγαπά. Ποια είναι; Η Άρτεμις.  

Με τα φτερά στα πόδια του, μηνύματα πηγαίνει. Βοσκούς, εμπόρους και αθλητές, όλους τους προστατεύει. Ποιος είναι; 

Ο Ερμής.  

Άσχημος είναι και κουτός, αλλά σπουδαίος σιδηρουργός. Με φωτιά και με αμόνι, τα όπλα όλα τα τελειώνει. Ποιος είναι; 

Ο Ήφαιστος.  

Από τον αφρό της θάλασσας βγαλμένη, στην Κύπρο γεννημένη. Είναι η πιο όμορφη θεά, πλανεύτρα και χαριτωμένη. 

Ποια είναι; Η Αφροδίτη.  

Με ασπίδα και στολή, στις μάχες ρίχνεται  με ορμή. Την Αφροδίτη αγαπούσε, κανέναν κίνδυνο δεν ψηφούσε. Ποιος είναι; 

Ο Άρης.  

Της σοφίας η θεά, σύμβολο έχει την ελιά. Ποια είναι; Η Αθηνά.  

Την κόρη της προσμένει ,την Άνοιξη να φέρει κι όλη μαζί η φύση θα ξαναγεννηθεί. Γι αυτό σε όλο τον κόσμο μονάχη 

τριγυρνά, με στάχυα και λουλούδια στα μαλλιά. Ποια είναι; Η Δήμητρα.  

Θεά της οικογένειας, μα και της ηρεμίας. Ποτέ της δεν θυμώνει, κι όλους τους ενώνει. Ποια είναι; Η Εστία.  
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Δραστηριότητα 3: Οι φίλοι μου τα ζώα  

Ο Αχιλλέας και η Λήδα στο ταξίδι τους συνάντησαν και ήρθαν σε επαφή με διάφορα ζωάκια. Μάλιστα έμαθαν ότι κάποια 

ζώα στην Ελλάδα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Μας έστειλαν κάποιες φωτογραφίες, ώστε να τα γνωρίσουμε κι εμείς. 

Πρέπει να ταιριάξουμε τις εικόνες με τα ονόματα των ζώων. Οι φωτογραφίες και τα ονόματα των ζώων βρίσκονται μέσα 

στο φάκελο 1. Στον φάκελο 2 υπάρχουν διπλές εικόνες με τα απειλούμενα ζωάκια. Τα παιδιά παίζουν ανά δύο. Οι εικόνες 

πρέπει να γυριστούν ανάποδα, να ανακατευτούν και να μπουν σε μια σειρά. Τα παιδιά πρέπει να εντοπίσουν τις δύο ίδιες 

εικόνες.  

 

                                                Φάκελος 1                                                                                               Φάκελος 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση  

 

 

 

 

 

Ζώο, ζωάκι είσαι εδώ ; 
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Δραστηριότητα 4: Κουζινομαγειρέματα  

Η Λήδα και ο Αχιλλέας ταξίδεψαν στην Ελλάδα και δοκίμασαν διάφορα φαγητά, σαλάτες και γλυκά.  Η αγαπημένη σαλάτα 

της Λήδας ήταν η χωριάτικη, ενώ του Αχιλλέα ο κρητικός ντάκος και μας προτρέπουν να τις φτιάξουμε για να τις 

δοκιμάσουμε κι εμείς. Μάλιστα μας στέλνουν και τα υλικά που έχουν οι σαλάτες.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χωριάτικη σαλάτα  

 

Ντομάτα  

Αγγούρι  

Τυρί φέτα  

Κρεμμύδι  

Ελιές  

Πιπεριά  

Λάδι  

Αλάτι  

Ρίγανη  

Κρητικός ντάκος 

 

Παξιμάδια  

Φέτα τυρί  

Ελιές  

Λάδι  

Ρίγανη  
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Δραστηριότητα 5: Μακέτα Ελλάδας  

Ο Αχιλλέας και η Λήδα ταξίδεψαν στην Ελλάδα. Ελάτε τώρα να φτιάξουμε κι εμείς την μακέτα της Ελλάδας με τα μέρη που 

ταξίδεψαν τα παιδιά.  

Στην μακέτα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με την Λήδα και τον Αχιλλέα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήρθε η ώρα να επιλέξεις το επόμενο ταξίδι της Λήδας και του Αχιλλέα. Σε ποια χώρα θέλεις να ταξιδέψουν τα παιδιά;  

o Αγγλία                             Πήγαινε στη σελίδα 9.                      Τουρκία                     Πήγαινε στη σελίδα 43 . 

o Αίγυπτος                         Πήγαινε στη σελίδα 31 .  

o Αλβανία                          Πήγαινε στη σελίδα 72 .  

o Γαλλία                            Πήγαινε στη σελίδα 81. 

o Ιταλία                            Πήγαινε στη σελίδα 17 .  

o Κίνα                              Πήγαινε στη σελίδα 39 .  

o Ρωσία                           Πήγαινε στη σελίδα 66 .  

 

Μακέτα Ελλάδας 

Χώρα- Ελλάδα  

Μέρη που ταξίδεψαν  

Αξιοθέατα  

Σημαία Ελλάδας  

Νόμισμα χώρας  

Την Λήδα και τον Αχιλλέα  
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ΔΕΛΦΟΙ 

 

Τα παιδιά έφτασαν και η Λήδα βιάστηκε να ρωτήσει:  

«Που είμαστε, Αχιλλέα;», ρώτησε όλο περιέργεια η Λήδα.  

«Στους Δελφούς. Είναι μια αρχαία ελληνική πόλη, στην οποία λειτουργούσε το σημαντικότερο μαντείο του 

αρχαιοελληνικού κόσμου.», είπε καμαρώνοντας ο Αχιλλέας.  

«Α ναι έχω ακούσει για το μαντείο των Δελφών. Γνωρίζω ότι εδώ υπήρχε η Πυθία, η οποία έδινε τους χρησμούς στους 

ανθρώπους. Τι άλλα γνωρίζεις, Αχιλλέα;», ρώτησε όλο περιέργεια η Λήδα.  

«Λοιπόν… αρχικά το σημείο που χτίστηκε το μαντείο ήταν ο ομφαλός της γης, και αυτό γιατί σύμφωνα  με την παράδοση, 

όταν ο Δίας άφησε δύο αετούς, έναν προς την Ανατολή και έναν προς την Δύση, αυτοί συναντήθηκαν στους Δελφούς. Να 

δες εκεί πως αναπαριστάται.»  

«Είναι στα αλήθεια πολύ εντυπωσιακό. Τα υπόλοιπα κτίσματα που υπάρχουν στον χώρο τι αντιπροσωπεύ ουν, Αχιλλέα;»  

«Εκείνος εκεί είναι ο ναός του Απόλλωνα.», είπε ο Αχιλλέας δείχνοντας με το χέρι του. «Και από εκείνη την μεριά είναι ο 

θόλος της Αθηνάς Προναίας.»  

«Είναι όλα τόσο όμορφα εδώ. Έλα να βγάλουμε φωτογραφίες να τις στείλουμε στους φίλους μας, ώσ τε να δουν κι αυτοί 

την ομορφιά του τόπου.»  

Ναι, φωτογράφησέ τα όλα Λήδα, ώστε να δουν όλα τα αξιοθέατα. Και αμέσως μετά ας ξεκινήσουμε για την επόμενή μας 

στάση, την Επίδαυρο.»  

«Μα Αχιλλέα, σε λίγο θα νυχτώσει. Μήπως να μείνουμε εδώ σε κάποιο ξενοδοχείο;»  

Μμμμμ ναι, σαν να έχεις δίκιο. Ας πάμε λοιπόν να βρούμε ένα ξενοδοχείο να μείνουμε και αύριο ξεκινάμε νωρίς το πρωί.  

Έτσι τα παιδιά μετά από μία εξουθενωτική ημέρα, κοιμήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο για να ξεκουραστούν. Έπρεπε, άλλωστε, 

να έχουν δυνάμεις για την καινούργια ημέρα που ξεκινούσε.  

Αν η προηγούμενη στάση σου ήταν η Ακρόπολη, πήγαινε στη σελίδα  46. 

Αν η προηγούμενη στάση σου ήταν η Επίδαυρος, πήγαινε στη σελίδα 61 .  
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας ταξίδευαν προς την Αφρική. Η Αφρική είναι μια μεγάλη ήπειρος, στην οποία υπάρχουν διάφορες 

χώρες. Τα παιδιά θα επισκέπτονταν μία από αυτές τις χώρες, την Αίγυπτο, την οποία διασχίζει ο ποταμός Νείλος. Μετά 

από κάποιες ώρες, το αεροπλάνο τους προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάιρο. Εκεί θα συναντούσαν τους 

δύο φίλους τους. Αφού πήραν τις βαλίτσες τους, κατευθύνθηκαν προς την έξοδο.  

«Λήδα, βλέπεις πουθενά την Nile και τον Amun; δεν μπορώ να τους εντοπίσω πουθενά.», είπε με δ υσαρέσκεια ο Αχιλλέας.  

«Όχι, Αχιλλέα! Ούτε κι εγώ τους βλέπω. Αλλά ας συνεχίσουμε να ψάχνουμε.», απάντησε η Λήδα.  

Έτσι τα παιδιά συνέχισαν να ψάχνουν ώσπου ξαφνικά άκουσαν μια φωνή να τους φωνάζει.  

«Λήδα! Αχιλλέα! Εδώ είμαστε!», φώναξε η Nile σηκώνοντας ψηλά τα χέρια της, ώστε να τους δούνε τα παιδιά.  

«Αχιλλέα, να τα παιδιά! Έλα από εδώ!», είπε η Λήδα.  

Τα τέσσερα παιδιά ανταμώθηκαν και έδωσαν μια σφιχτή αγκαλιά.  

«Συγγνώμη που αργήσαμε, αλλά είχε πολύ κίνηση ο δρόμος.», απολογήθηκε ο Amun . «Ελάτε να σας πάμε  σπίτι, για να 

αφήσετε τα πράγματά σας και να ξεκουραστείτε λίγο.»  

Έτσι τα τέσσερα παιδιά έφυγαν από το αεροδρόμιο με κατεύθυνση το σπίτι του Amun όπου και θα έμεναν.  

Λόγω της κούρασης του ταξιδιού, τα παιδιά αποφάσισαν σήμερα να μείνουν σπίτι, να ξεκουρασ τούν και να ανταλλάξουν 

τα νέα τους. άλλωστε αύριο ξημέρωνε μια καινούρια ημέρα και το πρόγραμμά τους ήταν πολύ φορτωμένο.  

Αλλά από πού θα ξεκινούσαν άραγε;  

Για να μάθεις από πού θα ξεκινήσουν τα παιδιά αύριο, πήγαινε  στην σελίδα 57 .  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Δραστηριότητα 1: Σχηματομπερδέματα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσα στον φάκελο υπάρχουν πλαίσια, τα οποία έχουν 

ζωγραφισμένα διάφορα σχήματα και φωτογραφίες με 

τα αξιοθέατα που επισκεφτήκαμε στην Τουρκία. Οι 

φωτογραφίες είναι κομμένες σε σχήματα.  Πρέπει να 

βάλετε την κάθε εικόνα-σχήμα στην σωστή θέση στο 

πλαίσιο ώστε να σχηματιστεί το αξιοθέατο που 

θέλουμε. Μπορείτε να αλλάξετε και εικόνες μεταξύ σας 

και να προσπαθήσετε να φτιάξετε και κάποιο άλλο 

αξιοθέατο. Καλή διασκέδαση! 

 

 

 

 

 

 

Σχηματομπερδέματα  
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Δραστηριότητα 2: Πολύχρωμες ψηφίδες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Αγία-Σοφία συναντήσαμε διάφορα ψηφιδωτά. 

Τα ψηφιδωτά είναι διάφορες εικόνες, οι οποίες 

αποτελούνται από μικρά πετραδάκια, τις ψηφίδες. 

Ας φτιάξουμε κι εμείς τα δικά μας ψηφιδωτά. Μέσα 

στους φακέλους θα βρείτε διάφορες χρωματιστές 

ψηφίδες από χαρτόνι. Εμφανίστε σε φύλλα Α4 

διάφορα σχέδια και κολλήστε πάνω τους ψηφίδες.  

Αν δεν σας φτάνουν οι ψηφίδες μπορείτε να κόψετε 

κι άλλες μόνοι σας από χαρτόνια. 

 

 

 

 

Μπλε ψηφίδες  

 

 

 

 

 

Κόκκινες ψηφίδες  

 

 

 

 

 

Πράσινες ψηφίδες  

 

 

 

 

 

Κίτρινες ψηφίδες  
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Δραστηριότητα 3: Μαγειρεύουμε παραδοσιακά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τουρκία, Απρίλιος 2019 

Αγαπημένοι μας φίλοι, 

τι κάνετε; Ελπίζουμε να διασκεδάζετε με τις δραστηριότητες μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, βρισκόμαστε στην Τουρκία. Είδαμε διάφορα αξιοθέατα και πήγαμε σε πολλές πόλεις. 

Εκεί συναντήσαμε ευγενικούς ανθρώπους, που μας καλοδέχτηκαν στην χώρα τους. Επίσης φάγαμε πεντανόστιμο μπακλαβά και διάφορα άλλα παραδοσιακά φαγητά. Αυτό 

που μας άρεσε πιο πολύ από όλα όμως είναι το Ιμάμ Μπαϊλντί. Πολύ συχνά βέβαια το συναντάμε και στην Ελλάδα. Μάλιστα, όχι απλώς το φάγαμε αλλά μάθαμε και τον 

μύθο που ακολουθεί αυτό το φαγητό. Θέλετε να σας τον πω; 

Ο μύθος αυτός βέβαια έχει τρεις εκδοχές με πιο γνωστή , το ότι τον ιμάμη τον έστειλε η νοστιμιά του πιάτου.  Η δεύτερη εκδοχή που είναι ελαφρά σαρκαστική, είναι ότι ο 
Ιμάμης λιποθύμησε όταν έμαθε πόσο κόστισε η παρασκευή του πιάτου σε λάδι. Εντάξει, εδώ θα κάνουμε κράτει όσο γίνεται! Η τρίτη εκδοχή που είναι λιγότερο γνωστή, 
εμπεριέχει μια ιστορία όπου ένας γκουρμεδιάρης Ιμάμης παντρεύτηκε μια καλομαθημένη κόρη πλούσιου εμπόρου, που του έδωσε ως προίκα 12 κιούπια απ’ το καλύτερο, 
πανάκριβο ελαιόλαδό του. Το πρώτο βράδυ λοιπόν, η μπουμπούκα του ετοίμασε ως δείπνο αυτές τις γεμιστές μελιτζάνες με κρεμμύδι και ντομάτα (που ακόμη δεν είχαν 
όνομα) όπου ο Ιμάμης ξετρελάθηκε. Οπότε ακολούθησε ρεπετισιόν την επομένη και ρεπετισίον πάνω στη ρεπετισιόν με το ίδιο φαγητό, μέχρι που έφτασε η 13η μέρα όπου 
δεν παρουσιάστηκε φαγητό στο τραπέζι. Ρωτάει ο Ιμάμης τι συνέβει και παίρνει την απάντηση ότι τέλειωσε το λάδι, οπότε δεν μπορούσε να γίνει το φαγητό! Πάρτον κάτω 
τον Ιμάμη… ούτε το αγαπημένο του φαγητό μπορούσε να έχει, αλλά και σε 12 μέρες φαγώθηκε όλη η προίκα. Βαφτίστηκε όμως ένα αξέχαστο ‘μεγάλο’ πιάτο! 

Για να φτιάξουμε το ιμάμ μπαϊλντί πρέπει να έχουμε την μυστική συνταγή. Ωστόσο, για να μην μπορούν όλοι να το φτιάξουν αυτό το φαγητό, οι μάγειρες αφαίρεσαν κάποια 

γράμματα από τα υλικά και την εκτέλεση. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να αποκαλύψετε την μυστική συνταγή και να γευτείτε αυτό το ‘μεγάλο’ πιάτο;  

Με πολλή αγάπη, 

Λήδα και Αχιλλέας 

8 μελ_τζάνες                                                             1 κουταλιά της σούπας ζ_χαρ_ 

4-5 κρ_μμύδια κομμένα σε φέτες                            200ml _λαιόλαδο για τηγάνισμα 

4 κουταλιές της σούπας μαϊντ_νό                          150-200ml ελ__όλαδο 

3 κουταλιές της σούπας ντ_ματοπολτό                 αλ_τ_ 

250 γραμμάρια τριμμένη ντ_μ_τα                           πιπ_ρι 

70 γραμμάρια φ_τα τρίμμα                                     2 σκελίδες σκ_ρδ_ 
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Δραστηριότητα 4:Μακέτα Τουρκίας  

Ο Αχιλλέας και η Λήδα ταξίδεψαν στην Τουρκία. Ελάτε τώρα να φτιάξουμε κι εμείς την μακέτα της Τουρκίας με τα μέρη 

που ταξίδεψαν τα παιδιά.  

Στην μακέτα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με την Λήδα και τον Αχιλλέα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήρθε η ώρα να επιλέξεις το επόμενο ταξίδι της Λήδας και του Αχιλλέα. Σε ποια χώρα θέλεις να ταξιδέψουν τα παιδιά; Βάλε 

‘x’ στις χώρες που έχεις ταξιδέψει και διάλεξε μία άλλη χώρα για να συνεχίσεις το ταξίδι σου.  

o Αγγλία                             Πήγαινε στη σελίδα 9.                       Ρωσία                               Πήγαινε στη σελίδα 66 .  

o Αίγυπτος                         Πήγαινε στη σελίδα 31 .  

o Αλβανία                          Πήγαινε στη σελίδα 72 .  

o Γαλλία                            Πήγαινε στη σελίδα 81 .  

o Ιταλία                            Πήγαινε στη σελίδα 17 .  

o Κίνα                              Πήγαινε στη σελίδα 39 .  

 

Μακέτα Τουρκίας 

Χώρα- Τουρκία  

Μέρη που ταξίδεψαν  

Αξιοθέατα  

Σημαία Τουρκίας  

Νόμισμα χώρας  

Την Sehrazat και τον Murat 
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ΑΘΗΝΑ 
 

Αφού το σκέφτηκε λίγο καλύτερα ο Αχιλλέας, αποφάσισε να συμφωνήσει με τη Δανάη και να ξεκινήσουν από Αθήνα την 

εκδρομή τους.  

«Και δεν μου λες Λήδα… Τι θα πάμε να επισκεφτούμε στην Αθήνα;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Μα την Ακρόπολη φυσικά. Έχει τόσα αρχαία μνημεία να θαυμάσουμε εκεί.», του απάντησε η Λήδα.  

«Εγώ εκτός από τον Παρθενώνα δεν ξέρω κάποιο άλλο.», είπε απογοητευμένος ο Αχιλλέας που δεν τα ήξερε όλα.  

«Μην στεναχωριέσαι, Αχιλλέα μου», τον παρηγόρησε η Λήδα. «Τώρα που θα πάμε, θα τα μάθεις και θα τα δεις κι εσύ. Άντε 

ετοιμάσου να ξεκινήσουμε και θα σου δώσω κάποιες πληροφορίες μέχρι να φτάσουμε εκεί.»  

Αφού χαιρέτησαν τις μαμάδες τους τα δύο παιδιά ξεκίνησαν  από το σπίτι τους για να πάνε στην Ακρόπολη.  

Έτσι κατέβηκαν στην στάση του μετρό, έκοψαν εισιτήριο, επιβιβάστηκαν σε ένα βαγόνι και κατευθυνόταν προς την 

Ακρόπολη των Αθηνών.  

 

Διάβασε την συνέχεια στην σελίδα 61 .  
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ΚΙΝΑ 
 

Η Λήδα με τον Αχιλλέα έφτασαν στο αεροδρόμιο του Πεκίνου εξαντλημένοι. Ταξίδευαν όλη νύχτα με το αεροπλάνο και 

δυστυχώς δεν κατάφεραν να κοιμηθούν ούτε λεπτό. Η Mulan και ο Mao του περίμεναν στην αίθουσα αφίξεων και με το που 

τους είδαν να βγαίνουν από την  πύλη, έτρεξαν κοντά τους.  

«Καλώς ήρθατε!», είπε ο Mao. 

«Καλώς σας βρήκαμε!», είπε ο Αχιλλέας που με δυσκολία κρατούσε τα μάτια του από την νύστα.  

«Είστε πολύ κουρασμένοι και φαίνεται. Ελάτε1 Το αμάξι το έχουμε βάλει στον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου. Αφήστε 

μας να σας βοηθήσουμε με τις βαλίτσες σας.», είπε η Mulan παίρνοντας την βαλίτσα από τα χέρια της Λήδας.  

Τα παιδιά έφτασαν στο σπίτι του Mao και αφού ζήτησαν συγγνώμη πήγαν κατευθείαν για ύπνο. Η Mulan και ο Mao 

μπορούσαν κάθισαν στην κουζίνα και μαγείρεψαν ένα πλούσιο γεύμα ώστε να έτρωγαν όλοι μαζί αργότερα.  

Είχε φτάσει απόγευμα και ακόμα ο Αχιλλέας και η Λήδα κοιμόταν. Η Mulan και ο Mao δεν ήθελαν να τους χαλάσουν τον 

ύπνο. Έτσι κάθισαν στο μεγάλο τραπέζι της κουζίνας και έφτιαξαν ένα πρόγραμμα σ χετικά με το που θα ξεναγούσαν τους 

Έλληνες φίλους τους.  

Η Mulan πήρε πρωτοβουλία όταν είχε πλέον σκοτεινιάσει και ξύπνησε την Λήδα και τον Αχιλλέα. Ας έτρωγαν τουλάχιστον 

και μετά ας συνέχιζαν τον ύπνο τους. όπως κι έγινε! Κάθισαν όλοι μαζί στο τραπέζι, έ φαγαν ανταλλάσοντας κάποιες 

κουβέντες και μετά όλοι μαζί αποσύρθηκαν στα δωμάτιά τους για να κοιμηθούν. Η αυριανή ημέρα προβλεπόταν μεγάλη.  

Άραγε, τι πρόγραμμα είχαν φτιάξει η Mulan και ο Mao; 

Για να μάθεις την συνέχεια, πήγαινε στη σελίδα 126 .  
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ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
 

Οι τέσσερις φίλοι περιηγήθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό.  Ξαφνικά ο 

Αχιλλέας πρόσεξε κάτι, που του ήταν ωστόσο ήδη γνωστό.  

«Λήδα δες! Ένα κόκκινο λεωφορείο, σήμα κατατεθέν του Λονδίνου.», φών αξε όλο χαρά ο Αχιλλέας.  

« Και δεν είναι μόνο το λεωφορείο κόκκινο στο Λονδίνο. Εκτός από αυτό, σε κόκκινο χρώμα είναι βαμμένοι τόσο οι 

τηλεφωνικοί θάλαμοι στο Λονδίνο, όσο και τα γραμματοκιβώτια.», πρόσθεσε η Emma. 

«Όσον αφορά τα λεωφορεία βέβαια, θα ήθελα να σας τονίσω πως αν και βγήκαν στην κυκλοφορία στις αρχές του 1800, 

ωστόσο κόκκινα βάφτηκαν το 1907 και από τότε έμειναν.», πρόσθεσε ο James. 

«Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία μας έδωσες James.», είπε η Λήδα και συνέχισε: «Άντε προχωρήστε να προλάβουμε όσο 

είναι ακόμα ημέρα.»  

Έτσι τα παιδιά ξεκίνησαν να περπατάνε προς τον τελικό τους προορισμό.  

Αν θες να μάθεις κι εσύ ποιος είναι αυτός ο π ροορισμός, πήγαινε στην σελίδα 83.     
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ΤΟΥΡΚΙΑ 
 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας είχαν φτάσει στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και περίμεναν την Sehrazat και τον Murat. 

Τα δύο παιδιά ήρθαν με μια μικρή καθυστέρηση κρατώντας ένα κουτί γλυκά στο χέρι τους.  

«Καλώς ήρθατε στην πανέμορφη Κωνσταντινούπολη.», είπε ο Murat και πρόσφερε μπακλαβά στην Λήδα και στον Αχιλλέα.  

«Καλώς σας βρήκαμε είπε η Λήδα.», είπε η Λήδα και συνέχισε: «Φαίνεται παντανόστιμος ο μπακλαβάς.»  

«Σας φέραμε μπακλαβά για να σας γλυκάνουμε. Φαντάζομαι θα είστε λίγο κουρασμένοι. Φέρτε σε εμάς τις απ οσκευές 

σας.», είπε η Sehrazat. 

Τα παιδιά υπάκουσαν και αφού έφαγαν λίγο μπακλαβά ξεκίνησαν για το σπίτι των παιδιών. Η Sehrazat και ο Murat ήταν 

αδέρφια και είχαν νοικιάσει ένα όμορφο διαμέρισμα στην Κωνσταντινούπολη που είχε θέα τον ποταμό Βόσπορο.  

«Ελάτε περάστε μέσα στο σπίτι.! Καλώς ήρθατε και στο σπιτικό μας! Είναι λίγο μικρό βέβαια αλλά όλοι οι καλοί χωράνε!», 

είπε  η Sehrazat κάνοντας τα παιδιά να αισθανθούν ότι βρισκόταν σπίτι τους.  

«Θέλετε λίγο τσάι για να χαλαρώσετε από το ταξίδι σας; Φαντάζομαι θα έχουμε πολλά νέα να ανταλλάξουμε.», πρότεινε ο 

Murat . 

Τα παιδιά δέχτηκαν και έτσι η Sehrazat με την Λήδα μπήκαν μέσα στην κουζίνα ετοιμάζοντας ζεστό τσάι και κάτι 

φαγώσιμο για να το συνοδεύσουν.  

Κάθισαν όλοι μαζί στο σαλόνι, το οποίο είχε μεγάλα παράθυ ρα και θέα στον Βόσπορο και ξεκίνησαν να μιλάνε.  

«Είστε τυχεροί που η πτήση σας έφτανε στην Κωνσταντινούπολη πρωί. Έτσι, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και την πρώτη 

ημέρα της άφιξής σας εδώ.», είπε ο Murat. 

«Λοιπόν τι λέτε όταν τελειώσουμε το τσάι να πάμε μια βόλτα στην Πόλη, όπως συνηθίζετε να την λέτε στην Ελλάδα;», 

πρότεινε η Sehrazat. 

«Εγώ συμφωνώ.», πήρε τον λόγο ο Αχιλλέας και μαζί του συμφώνησε και η Λήδα.  

 «Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε; Έχετε κάποια προτίμηση», ρώτησε ο Murat. 
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«Θα θέλαμε πρώτα να πάμε στην Αγία- Σοφία. Για τους Έλληνες, πιστεύω, είναι σπουδαίος  αυτός ο ναός.», πρότεινε η Λήδα 

με κάποιον δισταγμό.  

«Τέλεια! Κι εμείς εκεί σκεφτόμασταν να πηγαίναμε. Οπότε τι λέτε; Ξεκινάμε;», ρώτησε η Sehrazat. 

 Συμμάζεψαν τα ποτηράκια του τσαγιού, έβαλαν τ α λεπτά τους μπουφάν και τα παπούτσια και βγήκαν έξω με προορισμό 

την Αγία- Σοφία.  

Για να μάθετε την συνέχεια, πηγαίνετε στη σελίδα 129 .  
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ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 
 

Το επόμενο πρωί ο Αχιλλέας και η Λήδα έφτασαν στον προορισμό τους.  

«Επιτέλους φτάσαμε στην Επίδαυρο. Κουράστηκα μέσα στο λεωφορείο. Ευτυχώς κάναμε μια μικρή στάση στο Ναύπλιο, 

που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας.», είπε κάπως κουρασμένα η Λήδα.  

«Ναι όντως ήταν λίγο κουραστικό το  ταξίδι, αλλά η βόλτα στο Ναύπλιο άξιζε νομίζω.», συμφώνησε ο Αχιλλέας.  

«Είμαστε λοιπόν στην Επίδαυρο, όπου σύμφωνα με την μυθολογία εδώ γεννήθηκε ο Ασκληπιός.», είπε η Λήδα.  

«Πολύ σωστά, Λήδα. Ωστόσο, η Επίδαυρος έγινε γνωστή από το θέατρο που υπάρχει, τ ο οποίο είναι γνωστό ως ‘Θέατρο της 

Επιδαύρου’.»  

«Έχω διαβάσει πως το θέατρο έχει χωρητικότητα 13.000 θεατών.», τόνισε η Λήδα.  

«Αυτό ισχύει. Μάλιστα ακόμα και μέχρι σήμερα λαμβάνουν χώρα μεγάλες θεατρικές παραστάσεις και μάλιστα κάθε χρόνο 

υπάρχει και το φεστιβάλ Επιδαύρου.», συμπλήρωσε ο Αχιλλέας. Μα, έλα! Ήρθε η ώρα να φωτογραφίσουμε το μέρος.», είπε 

όλο ενθουσιασμό ο Αχιλλέας, που του άρεσε να φωτογραφίζει διάφορα ιστορικά μέρη και μνημεία.  

Αφού φωτογράφησαν το μέρος, ξεκίνησαν για τον επόμενο προορισμό τους. Θέλετε να μάθετε ποιος είναι;  

Αν ήρθατε στην Επίδαυρο από τους Δελφούς, πηγαίνετε στη σελίδα 90 . 

Αν ήρθατε στην Επίδαυρο από τα Μετέωρα, πηγαίνετε στη σελίδα 29. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 1: Χοροστροβιλίσματα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λονδίνο, Απρίλιος 2019 

Αγαπημένοι μας φίλοι,  

ενώ περπατούσαμε στους δρόμους του Λονδίνου, είδαμε το ‘ Maypole’, 

όπου είναι το έθιμο του κονταριού με τις πολύχρωμες κορδέλες. 

Εμείς όταν πήραμε μέρος στο έθιμο αυτό, διασκεδάσαμε πολύ. Γι 

αυτόν τον λόγο σας προτείνουμε να το κάνετε κι εσείς.  

Δεν είναι δύσκολο! Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα ψηλό κοντάρι, 

πολύχρωμες μακριές κορδέλες και αγγλική μουσική που θα σας δίνει 

τον κατάλληλο ρυθμό. Ααα! Και φυσικά την καλή σας διάθεση!  

Καλά να περάσετε.!  

Με πολλή αγάπη,  

Αχιλλέας και Λήδα  
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Δραστηριότητα 2: Μικροί κατασκευαστές  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί 

το Big Ben. Αρχικά πρέπει να 

χρωματίσετε τον πύργο που 

υπάρχει στο φύλλο. 

Μετά διπλώνετε το χαρτί 

στα κατάλληλα σημεία και 

κολλάτε τις δύο πλευρές. 

Έτοιμο!! 
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Δραστηριότητα 3: Θεατρική Λέσχη  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Έχω μια εξαιρετική ιδέα! Τι θα 

λέγατε να γίνετε κι εσείς ηθοποιοί σε 

κάποια από τα έργα του Σαίξπηρ; Στο 

χέρι μου κρατάω μια λίστα με 

κάποια από τα έργα του. Μπορείτε 

να διαλέξετε όποια θέλετε. 

Όσο ήμασταν στον Λονδίνο μάθαμε 

για τον Σαίξπηρ. Αυτός ήταν ένας 

Άγγλος ποιητής και θεατρικός 

συγγραφέας.  Μάλιστα 

παρακολουθήσαμε και κάποια από τα 

έργα του στο θέατρο. 

Το ημέρωμα της 

στρίγγλας. 

Η τρικυμία. 

Ο βασιλιάς Ληρ. 

Ο έμπορος της 

Βενετίας. 

Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα. 

Οι δυο άρχοντες 

της Βερόνα. 

Όνειρο θερινής 

νυκτός. 
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Δραστηριότητα 4: Κινηματογραφική λέσχη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

Εκτός όμως από το θέατρο, πήγαμε 

και στον κινηματογράφο. Εκεί είδαμε 

μία ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν. Ο 

Τσάρλι Τσάπλιν ήταν Άγγλος 

ηθοποιός και έγινε γνωστός την 

περίοδο του βουβού 

κινηματογράφου.  

Μπορείτε να δείτε βίντεο  στο διαδίκτυο 

και να δείτε κι εσείς ταινία με τον Τσάρλι 

Τσάπλιν. Μάλιστα σας προτείνω να 

προσπαθήσετε να μιμηθείτε κινήσεις 

του. Είναι άκρως διασκεδαστικό! 
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Δραστηριότητα 5: Εκδρομή στη Σκωτία  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

Στους δρόμους του 

Εδιμβούργου υπήρχαν πολλά 

μαγαζιά που πουλούσαν 

παραδοσιακές στολές των 

Σκωτσέζων. 

Στο χαρτί που σας στείλαμε 

υπάρχει η παραδοσιακή στολή 

αλλά δυστυχώς τα χρώματα 

ξεθώριασαν. Μπορείτε να βάλετε 

χρώματα στις παραδοσιακές 

στολές των Σκωτσέζων; 
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Δραστηριότητα 6: Πες το ελληνικά με bingo 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Παιδιά ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές 

αγγλικές λέξεις που 

χρησιμοποιούμε στα ελληνικά; 

Άνοιξε τον φάκελο και δες τη λίστα 

με τις λέξεις αυτές και τις 

αντίστοιχες ελληνικές λέξεις. 

Τι θα λέγατε τώρα να 

παίξουμε Bingo με τις 

λέξεις αυτές; όλες τις 

οδηγίες θα τις βρείτε μέσα 

στο φάκελο που υπάρχει. 

 

 

 

 

 

 

Bingo 
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Δραστηριότητα 7: Κουζινομαγειρέματα  

Η Λήδα και ο Αχιλλέας ταξίδεψαν στην Ελλάδα και δοκίμασαν διάφορα φαγητά, σαλάτες και γλυκά. Τους ενθουσίασαν 

όμως οι ‘Jacket potatoes ’. Είναι πατάτες ψητές οι οποίες, οι οποίες κόβονται στην μέση και πάνω τους έχουν διάφορα 

υλικά. Δείτε  τα υλικά στην καρτέλα που σας δίνουμε, φτιάξε τες και απολαύστε την μοναδική τους γεύση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacket Potatoes 

Υλικά  

Πατάτες  

Ελαιόλαδο  

Τυρί κρέμα  

Γαλοπούλα  

Κασέρι  

Πιπεριά  

Αλάτι  

Ρίγανη  
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Δραστηριότητα 8: Μακέτα Αγγλίας  

Ο Αχιλλέας και η Λήδα ταξίδεψαν στην Αγγλία. Ελάτε τώρα να φτιάξουμε κι εμείς την μακέτα της Αγγλίας με τα μέρη που 

ταξίδεψαν τα παιδιά.  

Στην μακέτα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με την Λήδα και τον Αχιλλέα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήρθε η ώρα να επιλέξεις το επόμενο ταξίδι της Λήδας και του Αχιλλέα. Σε ποια χώρα θέλεις να ταξιδέψουν τα παιδιά; Βάλε 

‘x’ στις χώρες που έχετε επισκεφτεί και διάλεξε μία άλλη για να συνεχίσεις το ταξίδι σου.  

o Αίγυπτος                         Πήγαινε στη σελίδα 31.                     Τουρκία                             Πήγαινε σελίδα 43.   

o Αλβανία                          Πήγαινε στη σελίδα 72 .  

o Γαλλία                            Πήγαινε στη σελίδα 81 .  

o Ιταλία                            Πήγαινε στη σελίδα 17 .  

o Κίνα                              Πήγαινε στη σελίδα 39 .  

o Ρωσία                           Πήγαινε στη σελίδα 66 .  

 

Μακέτα Αγγλίας 

Χώρα- Αγγλία  

Μέρη που ταξίδεψαν  

Αξιοθέατα  

Σημαία Αγγλίας  

Νόμισμα χώρας  

Την Emma και τον James 
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ΤΕΛΟΣ 
 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας έφτασαν στο αεροδρόμιο ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ στην Αθήνα το απόγευμα. Οι γονείς τους, τους 

περίμεναν στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου.  

«Πως τα περάσετε παιδάκια μου;», ρώτησε η κυρία Αριάδνη.  

«Πολύ όμορφα μαμά.», απάντησε η Λήδα.  

«Πήγαμε και είδαμε πολύ όμορφα αξιοθέατα και χαρήκαμε πολύ που συναντήσαμε και πάλι τους φίλους μας.», πρόσθεσε ο 

Αχιλλέας.  

«Πρέπει τώρα να τους καλέσετε κι εσείς Ελλάδα και να τους δείξετε τα δικά μας αξιοθέατα.», πρότεινε η κυρία Αφροδίτη.  

«Πολύ όμορφη ιδέα, μαμά.», είπε ενθουσιασμένος ο  Αχιλλέας.  

Πήραν τα πράγματά τους και κατευθύνθηκε ο καθένας προς το σπίτι.  

Την επόμενη ημέρα συναντήθηκαν στο σπίτι του Αχιλλέα, ώστε να στείλουν γράμματα στα παιδιά και να τους 

προσκαλέσουν το καλοκαίρι στην Ελλάδα.  

«Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτό μας το μεγάλο ταξίδι.», είπε η Λήδα.  

«Ελπίζουμε να περάσατε καλά μαζί μας και ελπίζουμε να τα πούμε σε κάποιο άλλο ταξίδι μας. Μέχρι τότε σας στέλνουμε 

τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας.!», είπε ο Αχιλλέας.  
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ΣΦΙΓΓΑ-ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ 
 

Το επόμενο πρωί ξημέρωσε και τα παιδιά αφού έφαγαν ένα γευστικό πρωινό, πήραν το λεωφορείο όπου θα τους οδηγούσε 

λίγο έξω από το Κάιρο, στη Νεκρόπολη της Γκίζας.    

Οι τέσσερις φίλοι πάτησαν στην ζεστή άμμο της ερήμου Σαχάρας, ενώ η Nile και ο Amun ήδη τους είχαν προσφέρει 

καφτάνια για να φορέσουν στο κεφάλι τους ώστε να μην τους κάψει ο ζεστός ήλιος.  

«Πο πο… Τι μεγάλες που είναι οι πυραμίδες. Από κοντά φαίνονται ακόμα μεγαλύτερες. Σαν μυρμήγκι νιώθω.», είπε ο 

Αχιλλέας που του φάνταζαν πελώριες οι πυραμίδες . 

«Αυτές είναι οι γνωστές ‘Πυραμίδες της Γκίζας’, στις οποίες συγκαταλέγονται: η Πυραμίδα του Χέωπ, η Πυραμίδα του 

Χεφρέν και η Πυραμίδα του Μυρσενίου.», τόνισε η Nile. 

«Γνωρίζετε κάτι σχετικά με αυτές;», ρώτησε η Λήδα.  

«Μα και φυσικά! Αυτή εκεί είναι η πυραμίδα του Χέωπ. Χτίστηκε από τον Φαραώ Χουφού και λέγεται πως εργάστηκαν 

περίπου 100.000 άντρες για την κατασκευή της. Στην μια πλευρά της πυραμίδας αυτής βρίσκονται τρεις μικρότερες 

πυραμίδες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως τάφοι για τις βασίλισσες και τη ν μία κόρη του Φαραώ. Επίσης, υπάρχει μια 

στενή σήραγγα που οδηγεί στη Μεγάλη Γκαλερί, όπου είναι ένα μακρύ πέρασμα με διάφορες τοιχοποιίες. Επίσης εκεί 

βρίσκεται και το επιμελητήριο των τάφων που περιέχει την ανοιχτή άδεια σαρκοφάγο, η οποία κάποτε περιεί χε τη μούμια 

του Χουφού.», ξεκίνησε να εξηγεί ο Amun. 

«Και οι υπόλοιπες πυραμίδες;», ρώτησε η Λήδα που  ήθελε να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.  

«Όσον αφορά την Πυραμίδα του Χεφρέν χτίστηκε από τον γιο του Χουφού, και η Πυραμίδα του Μυρσενίο υ αποτελεί την 

μικρότερη από τις τρεις πυραμίδες με ύψος μόλις 62 μέτρα.», συνέχισε ο Amun. 

«Είναι όλα τόσο ενδιαφέροντα. Μάθαμε πολλά για τις πυραμίδες! Αλλά έχω μία ερώτηση. Μόνο οι άντρες μπορούσαν να 

γίνουν βασιλείς στην Αίγυπτο», κατέληξε ο Αχιλλέας.  

«Όχι. Υπήρχαν και γυναίκες. Η πιο γνωστή είναι η βασίλισσα Κλεοπάτρα. Όμως η Νεκρόπολη της Γκίζας δεν περιέχει μόνο 

τις πυραμίδες. Ακολουθείστε με και θα σας πάω να δείτε την ξακουστή ‘Σφίγγα’.», είπε η Nile που η Σφίγγα πάντα της 

κέντριζε το ενδιαφέρον. «Μα να φτάσαμε κιόλας. Σας παρουσιάζω λοιπόν την Σφίγγα της Αιγύπτου.»  

«Υπήρξε στα αλήθεια η Σφίγγα;», ρώτησε η Λήδα εντυπωσιασμένη από αυτό που αντίκριζε.  



58 
 

 



59 
 

«Όχι! Η Σφίγγα ήταν μυθικό τέρας που απεικονίζονταν με σώμα λιονταριού και κεφάλι ανθρώπου.», απάντησε η Nile. 

«Παιδιά δείτε!», φώναξε ο Amun βάζοντας τέλος στην συζήτηση των κοριτσιών σχετικά με την Σφίγγα. «Ο κύριος εκεί έχει 

καμήλες. Τι λέτε για μια βόλτα με καμήλες στην έρημο Σαχάρα;»  

Όλα τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την ιδέα του Amun και έτρεξαν προς τα εκεί που ήταν οι καμήλες.  

«Μα γιατί έχουν τόσο μεγάλες καμπούρες στην πλάτη τους;», αναρωτήθηκε  η Λήδα.  

«Για να αποθηκεύουν νερό. Βλέπετε εδώ στην έρημ ο δεν βρέχει συχνά. Έτσι οι καμήλες αποθηκεύουν το νερό στις 

καμπούρες τους.», έδωσε απάντηση στην ερώτηση της Λήδας η Nile. 

Τα παιδιά πλήρωσαν με λίρα Αιγύπτου τον κύριο που είχε τις καμήλες και ξεκίνησε η βόλτα τους μέσα στην ζεστή έρημο.  

Η συνέχεια βρίσκεται στην σελίδα 109. 
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ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας κατέβηκαν στην στάση ‘Μοναστηράκι’. Περπάτησαν μέσα από τα μαγαζάκια στο Μοναστηράκι, 

θαύμασαν την Ρωμαϊκή Αγορά, έβγαλαν φωτογραφίες στην Πλάκα και στα Αναφιώτικα, μέχρι που έφτασαν επιτέλους 

στην Ακρόπολη.  

«Αχιλλέα, φτάσαμε.», του ανακοίνωσε η Λήδα.  

«Είναι πανέμορφα εδώ, Λήδα», αναφώνησε ο Αχιλλέας που επισκεπτόταν πρώτη φορά την Ακρόπολη των Αθηνών. «Λήδα 

θα με ξεναγήσεις εσύ που έχεις ξανάρθει και τα ξέρεις;»  

 «Με μεγάλη μου χαρά, Αχιλλέα.», απάντησε η Λήδα και δίχως να χάνει άλλη ώρα, τον έπιασε από το χέρι και ξεκίνησαν να 

ανεβαίνουν.  

«Αχιλλέα, δες! Αυτά ονομάζονται Προπύλαια, και είναι ο προθάλαμος για την είσοδο στην Ακρόπολη. Δεν είναι 

εντυπωσιακοί οι κίονες;»  

«Είναι τεράστιοι και θαυμαστοί, Λήδα! Σε προϊδεάζουν μάλλον για την συνέχεια που θα ακολουθήσει.», είπε όλο χάρη ο 

Αχιλλέας.  

«Ναι όντως! Κάνεις ένα νοερό ταξίδι στην ιστορία με το να τριγυρνάς ανάμεσα σε αυτά τα μνημεία. Να, δες εκεί, Αχιλλέα! 

Είναι ο Ναός της Αθηνάς ή Απτέρου Νίκης. Μέσα στον ναό βρισκόταν κάποτε ένα τεράστιο άγαλμα της Αθηνάς  ή Απτέρου 

Νίκης, όπου στο αριστερό χέρι της κρατούσε μια περικεφαλαία και στο δεξί ένα ρόδι.»  

 «Γιατί δόθηκε, Λήδα, αυτό το όνομα στο άγαλμα;», ρώτησε όλο περιέργεια ο Αχιλλέας.  

«Γιατί, όπως λέγεται, το άγαλμα της Αθηνάς νίκης αναπαριστούσε την Νίκη χωρίς φτερά, πράγμα  που σήμαινε ότι το 

άγαλμα δεν θα έφευγε ποτέ από την Αθήνα. Μα να! Για δες! Μπροστά μας ξεπροβάλλει ο Παρθενώνας.»  

«Λήδα, για τον Παρθενώνα θα σου δώσω εγώ πληροφορίε ς. Ο Παρθενώνας, λοιπόν, χτίστηκε από τον Ικτίνο και τον 

Καλλικράτη προς τιμήν της θεάς Αθηνάς, που ήταν η προστάτιδα της πόλης.», είπε όλο καμάρι ο Αχιλλέας που γνώριζε 

πληροφορίες σχετικά με τον Παρθενώνα.  

«Ακριβώς Αχιλλέα! Μα για κοίτα και εκεί!», είπε  η Λήδα δείχνοντας με το χέρι της ένα ακόμα σπουδαίο οικοδόμημα. «Είναι 

το Ερέχθειο! Δεν είναι πανέμορφο;»  



62 
 

«Είναι πραγματικά. Και δες, Λήδα, η στέγη του στηρίζεται σε έξι γυναίκες αντί για κίονες.», είπε όλο θαυμασμό ο Αχιλλέας.  

«Έτσι είναι Αχιλλέα. Οι γυναίκες αυτές ονομάζονται Καρυάτιδες και κατά την αρχαιότητα ήταν όμορφες κόρες από τις 

Καρυές της Λακωνίας, που βρίσκεται στην Πελοπόννησο.»  

«Είναι εντυπωσιακές όλες αυτές οι πληροφορίες που μου δίνεις, Λήδα. Μήπως όμως ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε για τον 

επόμενο προορισμό μας;»  

«Αχ, ναι έχεις δίκιο Αχιλλέα. Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε. Αλλά πριν φύγουμε έλα να βγάλουμε φωτογραφίες 

να τις στείλουμε στα παιδιά και μετά ας ξεκινήσουμε. Αλλά που λες να είναι η επόμενή μας στάση;»  

«Θα στο κρατήσω για έκπληξη, Λήδα. Θα σε πάω στο αγαπημένο μου μέρος. Ελπίζω να σου αρέσει.»  

Έτσι τα παιδιά επέστρεψαν στο σπίτι, πήραν τις βαλίτσες τους και κατευθύνθηκαν προς το αγαπημένο μέρος του 

Αχιλλέα.  

Αν ξεκίνησες την διαδρομή από την Αθήνα, πήγαινε στην σελίδα 29 .  

Αν ξεκίνησες από Θεσσαλονίκη, πήγαινε στην σελίδα 112 . 
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ΣΤΟ ΑΝΣΑΣΕΡ 
 

Ο Αχιλλέας έτρεξε γρήγορα και πάτησε το κουμπί, ώστε να κατέβει ο ανελκυστήρας. Δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ, 

καθώς ο ανελκυστήρας βρισκόταν μόλις στον πρώτο όροφο. Μόλις η πόρτα άνοιξε, μπήκαν μέσα και ο Αχιλλέας πάτησε όλο 

χαρά το κουμπί με τον αριθμό 2.  

Όταν έφτασαν στον δεύτερο όροφο, χτύπησαν το κουδούνι και περίμεναν για να τους ανοίξουν.  

Ένα μελαχρινό κοριτσάκι με καταπράσινα μάτια και ζεστό χαμόγελο τους υποδέχτηκε.  

«Καλημέρα κυρία Αφροδίτη! Καλημέρα Αχιλλέα! Περάστε μέσα!», είπε όλο ευγένεια η Λήδα.  

«Καλημέρα γλυκιά μου, τι κάνεις;», ρώτησε η κυρία Αφροδίτη, αφήνοντας ένα γλυκό φιλί στο μάγουλο της Λήδας και 

πέρασε μέσα στο σπίτι.  

«Καλημέρα και σε εσένα Λήδα!», είπε ο Αχιλλέας και τα δύο παιδιά αγκαλιάστηκαν τρυφερά.  

Η Λήδα έκλεισε την πόρτα και όλοι μαζί πέρασαν στο σαλόνι, όπου η κυρία Αριάδνη είχε ετοιμάσει ένα θεσπέσιο πρωινό 

για να φάνε τα παιδιά πριν ξεκινήσουν για το ταξίδι τους.  

«Και δεν μου λέτε, μικρά μου… από πού θα ξεκινήσετε το ταξίδι σας;», ρώτησε όλο περιέργεια η μαμά της Λήδας.  

«Μα από την Αθήνα φυσικά, που είναι και η πρωτεύουσα της Ελλάδας.», είπε η Λήδα.  

«Χμμμμ… Εγώ έλεγα μήπως ξεκινούσαμε από βόρεια, από την Θεσσαλονίκη.», αποκρίθηκε ο Αχιλλέας.  

 

Από πού θέλετε να ξεκινήσουν το ταξίδι τους τα δύο παιδιά;  

 Από την Αθήνα.                  Πήγαινε στη σελίδα 37 .  

 Από την Θεσσαλονίκη.                  Πήγαινε στη σελίδα  70. 
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ΡΩΣΙΑ 
 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας έφτασαν το βράδυ στο αεροδρόμιο της Μόσχας. Αν και άνοιξη, έκανε ακόμα κρύο. Πάλι καλά είχαν 

σκεφτεί να πάρουν μαζί τους χοντρά ρούχα και μπουφάν.  

Η Helina και ο Nicolai τους περίμεναν στην πύλη αφίξεων. Μόλις τους είδαν, έτρεξαν πάνω τους με τόση δύναμη που 

κόντεψαν να πέσουν όλοι μαζί στο πάτωμα.  

«Καλώς ήρθατε!», ακούστηκε η γλυκιά φωνή της Helina.  

«Καλώς σας βρήκαμε!», απάντησε και η Λήδα που είχε ένα μόνιμο χαμόγελο στα χείλη της.  

Η αλήθεια είναι πως είχαν να δουν τα παιδιά από το δημοτικό, όταν και είχαν κάνει ανταλλαγή το σχολείο τους με αυτό 

της Ρωσίας που φοιτούσαν τα παιδιά. Η Λήδα και ο Αχιλλέας είχαν φιλοξενήσει τ ην Helina και τον Nicolai στα σπίτια τους, 

στην Αθήνα. Έτσι, μια αληθινή φιλία αναπτύχθηκε ανάμεσα στα παιδιά, η οποία διαρκούσε μέχρι σήμερα. Αν και δεν 

μπορούσαν πλέον να βρεθούν, ωστόσο μέσω του διαδικτύου συνομιλούσαν μία φορά την εβδομάδα.  

«Ελάτε, ας μην καθόμαστε άλλο εδώ! Πάμε σπίτι! Η μαμά μου έχει ετοιμάσει πολύ νόστιμα φαγητά για εσάς!», είπε ο 

Nicolai και τα παιδιά ξεκίνησαν για το σπίτι του φίλου τους.  

Το σπίτι του Nicolai  ήταν κάπου στο κέντρο της Μόσχας. Όταν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του,  μια γλυκιά παρουσία με 

λαμπερό χαμόγελο τους καλωσόρισε. Η μαμά του είχε φτιάξει ένα σωρό καλούδια, και τα παιδιά έφαγαν με την ψυχή τους. 

Ωστόσο επειδή ήταν ιδιαίτερα κουρασμένοι, κυρίως λόγω του ταξιδιού, αποσύρθηκαν στα δωμάτια τους δίνοντας 

ραντεβού το επόμενο πρωί στο σαλόνι του σπιτιού.  

Ο Nicolai και η Helina κάθισαν στο σαλόνι και με την βοήθεια της μαμάς του Nicolai έκαναν ένα πλάνο σχετικά με τα 

αξιοθέατα που μπορούσαν να επισκεφτούν στην Ρωσία.  

Σκέφτεστε κάποιο αξιοθέατο εσείς που μπορούν να πάνε  τα παιδιά;  

Πηγαίνετε στην σελίδα 196, για να μάθετε από πού θα ξεκινήσουν.  
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ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΛΟΧ-ΝΕΣ 
 

Οι τέσσερις φίλοι δεν άργησαν να φτάσουν στον προορισμό τους. Μπροστά τους ξεπρόβαλε μία λίμνη.  

«Καλώς ήρθατε στη λίμνη του ‘Λοχ Νες’!», είπε δυνατά η Emma. 

«Λοχ Νες; Κάτι μου θυμίζει αυτό το όνομα…», είπε ο Αχιλλέας και έμεινε σκεφτικός.  

«Μα σίγουρα σου θυμίζει το τέρας το Λοχ Νες που ζει στην λίμνη.», βιάστηκε να απαντήσει ο James. 

«Μα φυσικά! Έχω ακούσει για το τέρας του Λοχ Νες. Υπάρχει στα αλήθεια όμως;» , εξέφρασε την απορία του ο Αχιλλέας.  

«Αυτό δεν μπορώ να στο απαντήσω στα σίγουρα. Αλλά μπορώ να σας αφηγηθώ την ιστορία που υπάρχει γύρω από αυτό το 

τέρας. Θέλετε να την ακούσετε;», ρώτησε ο James. 

«Εννοείται! Ελάτε να καθίσουμε όλοι δίπλα στην λίμνη.», ε ίπε ο Αχιλλέας που οι ιστορίες για τέρατα του άρεσαν πολύ.  

«Λοιπόν… ήδη από τον 6ο  αιώνα, διάφοροι θρύλοι αναφέρονταν  για ένα τεράστιο θαλάσσιο ζώο που κρυβόταν στα νερά. 

Ωστόσο, από τον Ιούλιο 1933, ξεκινάνε οι πραγματικές μαρτυρίες για την ύπαρξη ενός τ έρατος, της ‘Νέσι’, όπως το 

ονόμασαν. Τότε λοιπόν το αυτοκίνητο του ζεύγους Σπάισερ που κινούνταν σε δρόμο δίπλα στη λίμνη μόλις και κατάφερε 

να αποφύγει ένα μεγάλο, γλιστερό και με τεράστια ουρά ζώο, που εξαφανίστηκε στα λασπωμένα νερά.», ξεκίνησε την 

αφήγηση ο James.  

«Δεν γνωρίζουμε με τι περίπου έμοιαζε αυτό το ζώο;», τον διέκοψε η Λήδα, που η περιέργειά της είχε αυξηθεί.  

«Οι θεωρίες για το τι ήταν, ήταν πολλές. Σύμφωνα όμως με την πιο επικρατούσα, πρόκειται για ένα θαλάσσιο ερπετό, 

παρόμοιο με αυτά που  εξαφανίστηκαν πριν 60 με 70 εκατομμύρια χρόνια, το οποίο παρέμεινε στα νερά της λίμνης όταν 

αυτή έπαψε να συνδέεται με την θάλασσα.»  

«Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Κι αν υπάρχει στα αλήθεια, θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον.», ομολόγησε ο Αχιλλέας.  

Με την αφήγηση της ιστορίας η ώρα είχε περάσει χωρίς να το καταλάβουν τα παιδιά. Έτσι τώρα έπρεπε να βιαστούν για 

να μην τους πιάσει η νύχτα. Σήμερα το βράδυ θα έμεναν σε ένα ξενοδοχείο στο Εδιμβούργο και αύριο θα γυρνούσαν 

Αγγλία, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους για  την επόμενη χώρα.  
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Το βράδυ στο ξενοδοχείο, ο Αχιλλέας και η Λήδα ετοίμασαν κάποιες δραστηριότητες για εσάς παιδιά σχετικά με την 

Αγγλία. Τις δραστηριότητες θα τις βρείτε στις σελίδες 48-55. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

Το ξανασκέφτηκε η Δανάη και θεώρησε πως θα ήταν κα λύτερο να ξεκινούσαν το ταξίδι τους από βόρεια, από την όμορφη 

Θεσσαλονίκη. Άλλωστε πάντα την μάγευε αυτή η πόλη. Είχε ακούσει τόσο ωραία πράγματα από τον πατέρα της που 

καταγόταν από εκεί.  

«Εντάξει, Αχιλλέα ας ξεκινήσουμε από την Θεσσαλονίκη. Άλλωστε άκου σε χθες στο δελτίο καιρού ότι θα έχει υπέροχο 

καιρό. Θα μπορέσουμε να περπατήσουμε και στην παραλιακή, που από ότι μου έχει περιγράψει ο πατέρας μου είναι 

υπέροχη.», είπε η Λήδα που ξαφνικά η ιδέα του να πάνε Θεσσαλονίκη της φάνταζε υπέροχη.  

Έτσι τα δύο παιδιά ετοίμασαν τις βαλίτσες τους, χαιρέτησαν τις μαμάδες τους, οι οποίες ακόμα έπιναν τον πρωινό τους 

καφέ στο σαλόνι, και πήραν το μετρό.   

Μετά από μισή ώρα έφτασαν στο Κτελ Κηφισού, από όπου σε 2λίγο θα αναχωρούσε το λεωφορείο για Θεσσαλονίκη.  

«Πο πο πόσος κόσμος περιμένει για να ταξιδέψει.», αναφώνησε η Λήδα εντυπωσιασμένη από τους πολλούς ανθρώπους που 

έμπαιναν και έβγαιναν από τα λεωφορεία.  

«Έλα, Λήδα, μην χαζεύεις! Το λεωφορείο μας αναχωρεί σε 15 λεπτά. Πάμε να βγάλουμε εισιτήριο και να επιβιβαστο ύμε.», 

της φώναξε ο Αχιλλέας.  

Αφού έβγαλαν εισιτήριο και επιβιβάστηκαν στις θέσεις τους, ξεκίνησαν να κάνουν σχέδια για όλα όσα θα δουν στην 

εκδρομή που είχαν προγραμματίσει.  

«Τώρα το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε 5μιση ώρες μέχρι να φτάσουμε Θεσσαλονίκη. Εγώ θα πάρω 

έναν υπνάκο γιατί είμαι κουρασμένος. Δεν σε πειράζει, έτσι Λήδα;», ρώτησε ο Αχιλλέας έχοντας λίγες τύψεις που θα άφηνε 

την καλύτερη του φίλη για λίγο μόνη.  

«Φυσικά και δεν με πειράζει.», του χαμογέλασε η Λήδα. «Ξεκουράσου γιατί μας περιμένουν πολλά σε αυτό το ταξίδι».  

Κι έτσι, ενώ ο Αχιλλέας κοιμόταν, η Λήδα χάθηκε στις σκέψεις της.  

«Πόσο όμορφα θα είναι εκεί…», αναλογίστηκε και αρκέστηκε πλέον μόν ο σε όνειρα, αφού ο Μορφέας είχε χτυπήσει και την 

δική της πόρτα, με αποτέλεσμα να την πάρει ο ύπνος.  

Για την  συνέχεια, πήγαινε στη σελίδα 14 .  
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ΑΛΒΑΝΙΑ 
 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας έφτασαν στο αεροδρόμιο των Τιράνων νωρίς το απόγευμα. Εκεί τους περίμεναν οι δύο φίλοι τους, η 

Dorina και ο Klajdi. 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας έτρεξαν στην αγκαλιά των φίλων τους και ήταν πολύ χαρούμενοι που μετά από 6 μήνες 

ξανασυναντιόταν  .  

«Επιτέλους ήρθατε! Μετρούσαμε αντίστροφα τις ημέρες μέχρι να έρθει η ημέρα της άφιξής σας! Είμασ τε πολύ χαρούμενοι 

που είστε εδώ και που θα σας φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας! Ελάτε ας ξεκινήσουμε για το σπίτι!», είπε η Dorina που δεν 

μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της που έβλεπε και πάλι την καλύτερή της φίλη.  

Η Dorina και ο Klajdi ήταν αδέρφια τα οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα. Ωστόσο πριν 6 μήνες, οι γονείς τους 

αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω στην Αλβανία και έτσι τα παιδιά αποχωρίστηκαν μεταξύ τους.  

Έφτασαν στο σπίτι και άφησαν τα πράγματα. Η μαμά της Dorina και του Klajdi είχε ετοιμάσει ένα σωρό πράγματα για 

την Λήδα και τον Αχιλλέα. Αφού τους φίλησε και τους καλωσόρισε και η ίδια, τους έστρωσε το τραπέζι και κάθισαν όλοι 

μαζί για να φάνε. Η μαμά τους έπρεπε να πάει στην δουλειά και τα παιδιά θα έμεναν επιτέλους μόνα του ς στο σπίτι να 

πούνε τα νέα τους.  

Μίλησαν ώρες ολόκληρες μέχρι που νύχτωσε. Οι γονείς των παιδιών είχαν γυρίσει σπίτι και καθόταν όλοι μαζί στο σαλόνι 

συζητώντας τα νέα της οικογένειας της Λήδας και του Αχιλλέα. Μετά από λίγο οι γονείς αποσύρθηκαν στο δωμά τιό τους 

και τα παιδιά σχεδίαζαν το πρόγραμμά τους για το τι θα κάνουν τις επόμενες ημέρες.  

Από πού πιστεύετε ότι θα ξεκινήσουν;  

Για να μάθετε, πηγαίνετε στην σελίδα 192 .   
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BIG-BEN ΚΑΙ LONDON-EYE 
 

Τα τέσσερα παιδιά ήταν κάτω από το πασίγνωστο Big Ben. Ενώ η Λήδα και ο Αχιλλέας κοιτούσαν εντυπωσιασμένοι το 

πανύψηλο ρολόι, η Emma ξεκίνησε να δίνει πληροφορίες σχετικά με αυτό.  

«Το ρολόι αυτό ήχησε για πρώτη φορά στις 31 Μαΐου του 1859 και ονομάστηκε έτσι λόγω της μεγάλης καμπάνας και του 

ρολογιού που διαθέτει. Αποτελεί, μάλιστα, το μεγαλύτερο τεσσάρων όψεων ρολόι με καμπάνες και ο πύργος του ρολογιού 

είναι ο τρίτος ψηλότερος στον κόσμο.»  

«Και πόσο ψηλός είναι ο πύργος του Big Ben;», ρώτησε η Λήδα.  

«Ο πύργος έχει ύψος 96,3 μέτρα. Είναι δηλαδή τόσο ψηλός  όσο περίπου ένα διαμέρισμα με 16 ορόφους.», απάντησε ο James. 

«Μπορούμε να ανέβουμε επάνω;», ήρθε κατευθείαν η ερώτηση του Αχιλλέα.  

«Δυστυχώς το εσωτερικού του πύργου δεν είναι ανοιχτό σε επισκέπτες από το εξωτερικό. Ωστόσο αξίζει να γνωρίζεται 

πως ο πύργος δεν διαθέτει ανελκυστήρα, παρά μόνο σκαλιά τα οποία ανέρχονται στα 334.», αποκρίθηκε η Emma. 

«Πο πο…. Πρέπει το ανέβασμα να είναι πολύ κουραστικό. Ελάτε να φωτογραφηθούμε όλοι μαζί.», είπε η Λήδα με ευχάριστη 

διάθεση.  
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Αφού τα παιδιά έβγαλαν πολλές φωτογραφίες ώστε να θυμούνται αυτή την στιγμή, ο Αχιλλέας πρόσεξε κάτι στην 

απέναντι πλευρά του ποταμού.  

«Για δείτε απέναντι. Αυτό μοιάζει με την ρόδα που συναντάμε στην Ελλάδα σε λούνα παρκ.»  

«Μα είναι η γνωστή ρόδα με την ονομασία ‘ London Εye’, που σημαίνει ‘Το Μάτι του Λονδίνου’.», είπε αμέσως ο James. 

«Το Μάτι του Λονδίνου; Μα γιατί το ονόμασαν έτσι;», ρώτησε όλο περιέργεια η Λήδα.  

«Γιατί η ρόδα αυτή φτάνει τα 135 μέτρα ύψος, και είναι η πιο ψηλή σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, όπως ανεβαίνεις όλο και 

πιο ψηλά, μπορείς να δεις όλο το Λονδίνο.», ήρθε αμέσως η απάντηση της Emma. 

«Ουάου! Θέλω να ανέβω αμέσως!», είπε η Λήδα και έτσι τα παιδιά αφού πέρασαν τον ποταμό Τάμεση μέσω της Γέφυρας, 

κατευθύνθηκαν προς τη μεγάλη ρόδα.  

Η θέα από εκεί ψηλά όντως τους έκοψε την ανάσα. Αφού βγήκαν φωτογραφίες και βίντεο, κατέβηκαν από την ρόδα και 

ξεκίνησαν να μιλάνε για το που θα είναι η επόμενή τους στάση στο Λονδίνο.  

Για να μάθεις που πήγαν τα παιδιά, πήγαινε στην σε λίδα 41.  
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ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 
 

Ο Αχιλλέας και η Λήδα έφτασαν μετά από ταξίδι κάποιων ωρών στον προορισμό τους, αλλά η Λήδα δυστυχώς έπρεπε αυτή 

τη φορά να αποχωριστεί τον Αχιλλέα για λίγο, καθώς απαγορευόταν η είσοδός  της.  

«Μα γιατί πρέπει να μείνω εγώ πίσω;», διαμαρτυρήθηκε η Λήδα.  

«Μα, Λήδα, σου εξήγησα και πριν. Η είσοδος στο Άγιο Όρος επιτρέπεται μόνο στους άντρες και στα αγόρια. Τα μοναστήρια 

απαγορεύουν την είσοδο στις γυναίκες. Κάθισε εσύ στην Ουρανούπολη, περπάτησε λίγο και ξεκουράσου. Εγώ θα πάρω το 

καραβάκι, θα πάω στο Άγιο όρος και σου υπόσχομαι πως θα σου μεταφέρω όλα αυτά που έμαθα. Θα βγάλω και πολλές 

φωτογραφίες να σου δείξω. Σε παρακαλώ, μην θυμώνεις!», προσπάθησε να την πείσει ο Αχιλλέας.  

«Εντάξει. Αλλά θα μου τα πεις όλα λεπτομερώς.»  

«Στο υπόσχομαι.», απάντησε ανακουφισμένος επιτέλους ο  Αχιλλέας και μπήκε στο καραβάκι με προορισμό το Άγιο Όρος, 

αφού πρώτα έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο της Λήδας.  

Μετά από 2 ώρες, ο Αχιλλέας γύρισε στην Ουρανούπολη. Βρήκε την Λήδα να κάθεται να περιμένει σε μία καφετέρια 

πίνοντας ζεστή σοκολάτα που τόσο πολύ της άρεζε. Μόλις τον είδε η Λήδα, σήκωσε το χέρι της και του έκανε νόημα να 

πάει και να καθίσει δίπλα της. Ανυπομονούσε να μάθει κι αυτή, όσα είχε μάθει και ο φίλος της.  

«Λοιπόν, τι έμαθες; Πες τα μου όλα αναλυτικά.», είπε ανυπομονώντας η Λήδα.  

Ο Αχιλλέας γέλασε για λίγο με την ανυπομονησία της Λήδας. Παρήγγειλε κι αυτός έναν φυσικό χυμό πορτοκάλι και 

ξεκίνησε να της λέει, όλα όσα είχε μάθει.  

«Το Άγιο Όρος βρίσκεται στην χερσόνησο του Άθω, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής και αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του 

ελληνικού κράτους.», ξεκίνησε ο Αχιλλέας.  

«Και τι σημαίνει αυτό;», ρώτησε έκπληκτη η Λήδα.  

«Αυτό σημαίνει πως διοικείται από τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτό, τους μοναχούς και τους ασκητές 

δηλαδή. Ανεπίσημα χαρακτηρίζεται και ως ‘Αυτόνομη Μοναστικ ή Πολιτεία’ και έχει την δική της σημαία.», συνέχισε ο 

Αχιλλέας.  

«Μέσα στο Άγιο όρος υπάρχουν δηλαδή μόνο μοναστήρια;»  
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«Περιλαμβάνει 20 Ιερέ Μονές, αλλά και διάφορα καταστήματα και υπηρεσίες. Επίσης, εκεί ζουν μοναχοί από όλο τον 

κόσμο.»  

«Υπέροχα όλα αυτά που μου λες. Μα τι είναι αυτό το χαρτί που κρατάς στο χέρι σου;», ρώτησε γεμάτη περιέργεια η Λήδα.  

«Είναι μια προσευχή για την αγάπη. Μου την έδωσε ένας γέροντας για να την διαβάζω. Να πάρε και διάβασε κι εσύ».  

Η Λήδα πήρε στο χέρι της το χαρτί και ξεκίνησε να διαβάζει:  

«’Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους, να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης, να βάζω την 

συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης, να βάζω την πίστη. Στην θέση της διχόνοιας, να βάζω την ένωση. Στην θέση της 

απελπισίας, να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης, να βάζω την χαρά. Κύριε, κάνε με να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, 

όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ να αγαπούμαι, όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε.  Όταν λησμονούμε  τον εαυτό 

μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνήσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.’»  

Η Λήδα έμεινε εντυπωσιασμένη από αυτό που μου μόλις είχε διαβάσει. Αμέσως μετά, τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην 

Θεσσαλονίκη, όπου και θα έμεναν σε ένα ξενοδοχείο για να ξεκουραστούν το β ράδυ. Αύριο ξημέρωνε μια καινούργια 

υπέροχη ημέρα.  

Θέλεις να μάθεις ποια θα ήταν η επόμενη στάση των παι διών; Τότε πήγαινε στη σελίδα 14 .  
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ΓΑΛΛΙΑ 
 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας έφτασαν στο αεροδρόμιο Μποβέ του Παρισιού  το μεσημέρι της επόμενης ημέρας. Έξω από το 

αεροδρόμιο τους περίμεναν οι φίλοι τους, η Amelie και ο Julien. 

«Καλώς ήρθατε στην Πόλη του Φωτός!», είπε η Amelie αγκαλιάζοντας την Λήδα και τον Αχιλλέα.  

«Καλώς ήρθατε παιδιά!», είπε και ο Julien , προσφέροντας από ένα λουλούδι στην Λήδα και τον Αχιλλέα ως ένδειξη 

καλωσορίσματος. «Σας περιμέναμε με μεγάλη χαρά.»  

«Καλώς σας βρήκαμε! Χαιρόμαστε πολύ που δεχτήκατε να μας φιλοξενήσετε στην όμορφη πόλη σας! Και φυσικά 

χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο που σας βλέπουμε», είπε η  Λήδα.  

«Ελάτε πάμε στο σπίτι μου. Ερχόσαστε από ταξίδι και σίγουρα θα πεινάτε. Έχω ετοιμάσει Ρατατούι και για επιδόρπιο 

γαλλικά κρουασανάκια με πολύ μερέντα!», είπε ο Julien. 

Ακούγοντας το γεύμα που έχει ετοιμάσει ο Julien , βιάστηκαν όλοι να μπούνε σε ένα ταξί με κατεύθυνση το σπίτι του. Αφού 

τακτοποίησαν τις βαλίτσες τους και έκαναν ένα γρήγορο μπάνιο, κάθισαν στο τραπέζι και η Amelie και με τον Julien τους 

σέρβιραν το γεύμα.  

«Φαίνεται πεντανόστιμο τα φαγητό! Καλή μας όρεξη.», είπε ο Αχιλλέας και όλοι ξεκ ίνησαν να τρώνε. Αφού έφαγαν και τα 

κρουασάν με την μερέντα για επιδόρπιο κάθισαν λίγο στο σαλόνι και αντάλλαξαν τα νέα τους. Η συζήτησή τους κράτησε 

πολύ και πριν καλά καλά το καταλάβουν ο ήλιο είχε δύσει. Η Amelie έφτιαξε για όλους ζεστή σοκολάτα και κάθισαν στα 

παράθυρα του σπιτιού απολαμβάνοντας το φωτισμένο Παρίσι.  

«Τι όμορφα που είναι εδώ.», είπε η Λήδα. «Είστε τυχεροί που μένετε στο Παρίσι.».  

«Είναι πολύ όμορφο το Παρίσι, είναι η αλήθεια! Αλλά έλα Λήδα είναι καλύτερα να πάτε για ύπνο με τον Αχιλλέα. Αύριο θα 

σας ξεναγήσουμε στην πόλη και καλό θα ήταν να είστε ξεκούραστοι ώστε νε έχετε ενέργεια.», πρότεινε ο Julien. 

Η Λήδα συμφώνησε και μαζί με τον Αχιλλέα πήγαν στο υπνοδωμάτιο να κοιμηθούν. Ο Julien με την Amelie έμειναν στο 

σαλόνι και σκέφτηκαν τα μέρη που μπορούσαν να επισκεφτούν.  

Άραγε που θα πήγαιναν πρώτα;  

Για να μάθετε, πηγαίνετε στη σελίδα 133 . 
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ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΜΠΑΚΙΓΧΑΜ 
 

Μετά από λίγη ώρα, τα παιδιά βρισκόταν έξω από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.  

«Είναι πανέμορφα εδώ!», αναφώνησε εντυπωσιασμένη η Λήδα, που σκεφτόταν ότι εκεί μέσα κατοικεί η βασιλική 

οικογένεια.  

«Είναι όντως ένα από τα πιο όμορφα παλάτια, αν σκεφτείτε ότι χτίστηκε το 1907!», είπε η Emma και συνέχισε: «Ελάτε να 

μπούμε μέσα.»  

«Μα επιτρέπεται να μπούμε μέσα στο παλάτι;», ρώτησε παραξεν εμένος ο Αχιλλέας.  

«Φυσικά και επιτρέπεται. Από το 1993 ήδη το παλάτι έχει ανοίξει τις πύλες του για το κοινό. Βέβαια οι επισκέπτες 

μπορούν να δουν μόνο κάποιες από τις αίθουσες του παλατιού και μόνο κατά την περίοδο του καλοκαιριού, όπου η 

βασιλική οικογένεια λείπει.», απάντησε ο James. 

«Παιδιά ξέχασα να σας πω! Εδώ στην Αγγλία, δεν χρησιμοποιούμε ευρώ, αλλά λίρες. Αυτό είναι το νόμισμα μας και με αυτό 

πρέπει να πληρώσουμε το εισιτήριο για να μπούμε μέσα στο παλάτι.», είπε η Emma ενώ αισθανόταν άσχημα που είχε 

ξεχάσει να ενημερώσει τους φίλους της. «Αλλά μην ανησυχείτε! Θα σας κάνουμε δώρο εμείς το εισιτήριο.»  

«Σας ευχαριστούμε πολύ παιδιά. Αλλά ας μην χάνουμε άλλο χρόνο. Ας μπούμε επιτέλους μέσα στο ανάκτορο!», κατέληξε η 

Λήδα, η οποία ανυπομονούσε να δει και από κοντά τα δωμάτια  που κατοικούσε η βασιλική οικογένεια.  

Μπροστά στο παλάτι βρισκόταν ένα ψηλό χρυσό άγαλμα, αυτό της βασίλισσας Βικτώριας όπως πληροφόρησε ο James τα 

παιδιά. Αφού πλήρωσαν το εισιτήριο βρέθηκαν μπροστά στην φρουρά του παλατιού, που απαρτίζονταν μόνο από άνδρες, 

οι οποίοι φορούσαν μαύρο παντελόνι, κόκκινο σακάκι με άσπρες λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά μαύρα καπέλα.  

Τα παιδιά μπήκαν μέσα στο παλάτι και περιηγήθηκαν στα δωμάτια. Αμέσως μετά το εσωτερικό του παλατιού, σειρά είχαν 

οι βασιλικοί στάβλοι.  

«Τι όμορφα άλογα που έχει η βασιλική οικογένεια!», είπε εντυπωσιασμένη η Λήδα.  

«Όντως είναι πανέμορφα ζώα!», συμφώνησε o James που λάτρευε τα άλογα, ενώ βιάστηκε να προσθέσει: «Ο στάβλος 

περιλαμβάνει 34 άλογα μεταξύ των οποίων είναι και  οι γκρίζοι ίπποι  που οδηγούν την βασιλική άμαξα. Η άμαξα αυτή 

είναι κατασκευασμένη από χρυσό και έχει μήκος 7 μέτρα. Να εκεί είναι! Πάμε πιο κοντά να την δείτε!»  
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«Είναι στα αλήθεια τεράστια. Μακάρι να είχα κι εγώ μια τέτοια άμαξα!», είπε η Λήδα που η ξεν άγηση στο ανάκτορο την 

είχε κάνει να ονειρεύεται πως ήταν κι αυτή μια πριγκίπισσα.  

Από τις σκέψεις της την έβγαλε η Emma, η οποία διαπίστωσε πως η ώρα είχε περάσει και σε λίγο θα σκοτείνιαζε.  

«Ελάτε παιδιά. Καλύτερα είναι να ξεκινήσουμε για το σπίτι. Σε λί γο σκοτεινιάζει και ήδη είδατε πολλά σήμερα. Άλλωστε 

αύριο μας περιμένει ένα ταξίδι στην άλλη άκρη της Αγγλίας.»  

Τα παιδιά συμφώνησαν και ξεκίνησαν για το σπίτι. Όταν έφτασαν ήταν τόσο κουρασμένοι που έφαγαν κάτι και πήγαν 

κατευθείαν για ύπνο. Άραγε πόση ώρα να διαρκούσε το αυριανό τους ταξίδι;  

Αν θέλεις να μάθεις που θα πάνε αύριο ταξίδι τα παιδιά, πήγαινε στη σελίδα 19 .  
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ΠΑΝΘΕΟΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 

Λίγα βήματα παρακάτω ήταν η Ρωμαϊκή Αγορά. Ένας μεγάλος υπαίθριος χώρος, όπου διάφορες κολώνες, απομεινάρια 

παλαιών κτηρίων, έστεκαν περήφανες θυμίζοντας λίγη από την αίγλη του παρελθόντος.  

«Η Ρωμαϊκή Αγορά ήταν το κέντρο της καθημερινής ζωής στην αυτοκρατορική Ρώμη και το μέρος όπου γίνονταν διάφορες 

δραστηριότητες.», ξεκίνησε να μιλάει ο Riccardo. 

«Και αυτές οι 3 αψίδες τι είναι;», ρώτησε η Λήδα.  

«Είναι αψίδες θριάμβου και χτίστηκαν από 3 διαφορετικούς αυτοκράτορες για να τιμήσουν τις νίκες τους.», απάντησε η 

Matilde. 

«Βλέπετε εκείνη την ψηλή στήλη;», πετάχτηκε ο Riccardo . «Αυτή ήταν τοποθετημένη μπροστά στο ναό του αυτοκράτορα 

Αυγούστου. Όλες οι αποστάσεις προς τη Ρώμη μετρήθηκαν από αυτή την στήλη και θεωρούνταν κάτι σαν το σημείο μηδέν 

της αυτοκρατορίας, ότι δηλαδή με αυτήν δημιουργήθηκε η Ρώμη.  

«Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε παιδιά.»,  είπε ο Αχιλλέας. «Ξεκινάμε όμως για το Πάνθεον;»  

Τα παιδιά συμφώνησαν κι όλα μαζί κατευθύνθηκαν προς τον γνωστό ναό της Ρώμης.  
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 «Το Πάνθεον κατασκευάστηκε περίπου το 26 μ.Χ. από τον στρατηγό και ναύαρχο Αγρίππα . Πρόκειται για έναν κυκλικό 

ναό, όπου στην οροφή του υπάρχει ένα γιγαντιαίο ‘μάτι’, το οποίο αφήνει να περάσει το φως του ήλιου.», μίλησε πρώτη η 

Matilde. 

«Επίσης ο ναός αυτός μετατράπηκε σε χριστιανικό από τον πάπα Βονιφάκιο Δ’.», πρόσθεσε ο Riccardo.  

«Μέσα στον ναό τι υπάρχει;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Στο εσωτερικό του υπάρχει ο τάφος ενός Ιταλού ζωγράφου, ενώ από τον 19 ο αιώνα, το Πάνθεον έγινε τόπος ταφής των 

Ιταλών βασιλέων. Αξίζει επίσης να σας πω, πως την Κυριακή της Πεντηκοστής συνηθίζεται να ρίχνον ται κόκκινα πέταλα 

από το ‘μάτι’ που βρίσκεται στην οροφή, τα οποία πέφτουν αργά και σκορπίζονται σε όλο το δάπεδο.», απάντησε η 

Matilde. 

Αφού μπήκαν μέσα στο Πάνθεον και είδαν τον ναό, προχώρησαν προς τον επόμενο προορισμό τους.  

Για να μάθετε που κατευθύνονται η Λήδα, ο Αχιλλέας, η Matilde και ο Riccardo, πηγαίνετε στη σελίδα 136 .  
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ΜΕΤΕΩΡΑ 
 

Ο επόμενος προορισμός τους ήταν τα Μετέωρα. Τα παιδιά έφτασαν στην πόλη που βρίσκεται κάτω από τα Μετέωρα, την 

Καλαμπάκα, κι έκαναν βόλτες μέσα σε αυτή. Μέχρι  που μια στιγμή, ρώτησε η Λήδα:  

«Που ακριβώς βρισκόμαστε Αχιλλέα;»  

«Είμαστε στα Μετέωρα Λήδα. Τα Μετέωρα βρίσκονται στη Θεσσαλία και πιο συγκεκριμένα στον νομό Τρικάλων.», της 

έδωσε ο Αχιλλέας μια πιο διευκρινιστική απάντηση.  

«Κοίτα αυτούς τους βράχους Αχιλλέα. Πρόσεξες πόσο ψηλοί και ιδιαίτεροι είναι;»  

«Μα φυσικά, άλλωστε είναι δύσκολο να μην τους προσέξει κάποιος. Οι βράχοι αυτοί είναι από ψαμμίτη και φτάνουν τα 

313 μέτρα.»  

«Πο πο, είναι στα αλήθεια θεόρατοι βράχοι. Αλλά για δες! Πάνω στις κορυφές τους  σαν να έχουν κάτι.», παρατήρησε η 

Λήδα.  

«Αυτά είναι μοναστήρια, Λήδα. Κάποτε υπήρχαν 30 μοναστήρια, τα οποία βρίσκονταν στις κορυφές και σε διάφορες 

σπηλιές των βράχων αυτών. Σήμερα ωστόσο λειτουργούν μόνο 6 μοναστήρια.»  

«Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μου ανέφερες, Αχιλλέα! Λες να μπορούν οι άνθρωποι εδώ να έχουν την δυνατότητα να 

ασχοληθούν με κάποια δραστηριότητα;», ρώτησε η Λήδα που λάτρευε τα αθλήματα.  

«Μα φυσικά, Λήδα. Ο τόπος εδώ είναι κατάλληλος για αναρρίχηση. Ήδη από πολύ παλιά τόσο οι μοναχοί κα ι οι ασκητές 

όσο και απλός κόσμος αναρριχούνταν στους βράχους των Μετεώρων. Βέβαια χρειάζεσαι και τον κατάλληλο εξοπλισμό.»  

«Τι κρίμα που σε λίγο σκοτεινιάζει και δεν μπορούμε να κάνουμε αναρρίχηση.», δια πίστωσε όλο πικρία η Λήδα. «Αλλά ας 

βγάλουμε τουλάχιστον φωτογραφίες, ώστε να δείξουμε και στους φίλους μας πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό το μέρος.»  

«Ναι έχεις δίκιο. Μόνο βιάσου γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε και για τον επόμενο μας προορισμό. Μας περιμένει ένα άλλο 

μέρος πολύ ιδιαίτερο».  

Έτσι τα παιδιά έβγαλαν τις φωτογραφίες που ήθελαν. Μάλιστα όσο έδυσε ο ήλιος, τόσο πιο πολύ χρωματιζόταν ο ουρανός 

και τόσο πιο όμορφο έκανε το μέρος.  
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Αμέσως μετά, τα παιδιά ξεκίνησαν για τον επόμενο προορισμό τους. Θέλετε να μάθετε κι εσείς ποιος είναι;  

Αν ήρθατε στα Μετέωρα  από την Επίδαυρο, πηγαίνετε στη σελίδα 78. 

Αν ήρθατε στα Μετέωρα από το Άγιο Όρος, πηγαίνετε στη σελίδα  46. 
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ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΣΠΙΤΙ ΚΑΒΑΦΗ 
 

Την επόμενη ημέρα ξεκίνησαν με προορισμό την Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια είναι μια παραθαλάσσια πόλη της Αιγύπτου, 

η οποία εμπεριέχει διάφορα σημεία που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Ο Αχιλλέας, η Λήδα, ο Amun και η Nile 

θα επισκέπτονταν κάποια από αυτά, ξεκινώντας φυσικά από το σπίτι του μεγάλου ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη.  

«Δεν ήξερα ότι ο Καβάφης είχε σπίτι στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.», παρατήρησε η Λήδα.  

«Όχι μόνο είχε σπίτι εδώ, αλλά γεννήθηκε κι εδώ το 1863. Επειδ ή όμως ο πατέρας του πέθανε πολύ νέος, η μητέρα του μαζί 

με αυτόν και τα αδέρφια του μετακόμισαν στην Αγγλία. Ωστόσο, μετά από περίπου 20 χρόνια, η οικογένεια του γύρισε εδώ 

κι αυτός εργάστηκε σε μια εταιρεία αρδεύσεων αλλά και ως χρηματιστής. Μετά από χρό νια διαγνώστηκε με καρκίνο του 

λάρυγγα και στα 70 του χρόνια πέθανε στο ελληνικό νοσοκομείο της Αλεξάνδρειας.», είπε η Nile φανερώς λυπημένη για 

τον θάνατο του ποιητή.  

«Και το σπίτι αυτό που είμαστε, είναι το σπίτι όπου έμενε;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Ναι. Το  σπίτι του μετατράπηκε σε μουσείο στο οποίο υπάρχουν τα διάφορα προσωπικά του αντικείμενα και σπάνιες 

εκδόσεις των έργων του.», κατέληξε ο Amun ενώ τα παιδιά έφευγαν από το σπίτι του σπουδαίου αυτού ποιητή και 

κατευθύνονταν προς την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρ ειας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 



95 
 

Τα παιδιά φτάνοντας έξω από την βιβλιοθήκη έμειναν εντυπωσιασμένα. Σχεδιασμένη κατηφορικά προς την θάλασσα, ενώ 

ένα τμήμα της είναι βυθισμένο σε μια δεξαμενή νερού, κλέβει τις εντυπώσεις.  

«Γιατί έχει κατασκευαστεί με αυτόν τον τρόπο;», ήρθε αμέσως η ερώτηση της Λήδας.  

«Συμβολίζει τον αρχαίο αιγυπτιακό ήλιο που προβάλλει από την θάλασσα.», της απάντησε ο Amun. 

«Είναι τεράστια!», παρατήρησε ο Αχιλλέας όσο όλοι μαζί την εξερευνούσαν.  

«Η βιβλιοθήκη έχει σύνολο 13 ορόφους μέσα στους οποίους υ πάρχουν θέσεις για να μελετάει ο κόσμος, εγκυκλοπαίδειες, 

χάρτες, χειρόγραφα, διάφορα βίντεο και μαγνητοταινίες, ενώ περιλαμβάνει και μουσείο επιστημών, πλανητάριο, σχολή 

πληροφορικής και τμήμα καλλιγραφίας.», πρόσθεσε η Nile. 

Τα παιδιά κάθισαν σε μία από τις χιλιάδες θέσεις και πήραν στα χέρια τους βιβλία για να ξεφυλλίσουν. Η ώρα είχε περάσει 

και ο ήλιος κόντευε να δύσει. Τα παιδιά ήθελαν να δουν το ηλιοβασίλεμα κι έτσι μάζεψαν τα πράγματα τους και κινήθηκα 

προς την παραλία, όπου κι έκατσαν σε μια γωνιά έ χοντας θέα μόνο την θάλασσα.  
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«Ξέρετε παιδιά.. η Αλεξάνδρεια είναι γνωστή και για κάτι ακόμα. Τον 3 ο π.Χ. αιώνα κατασκευάστηκε εδώ ο περίφημος 

φάρος της Αλεξάνδρειας, ο οποίος ανήκε στα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ήταν ένας πύργος με ύψος 140  μέτρα και 

τότε ήταν το πιο ψηλό οικοδόμημα στον κόσμο.», ξεκίνησε να αφηγείται ο Amun.    

«Και τι απέγινε ο φάρος;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Δυστυχώς καταστράφηκε τον 14ο  αιώνα μ.Χ. από δύο σεισμούς.», πρόσθεσε η Nile. 

«Κρίμα. Θα ήταν ένα πανέμορφο οικοδόμημα  μέχρι και σήμερα.», είπε η Λήδα.  

Τα παιδιά δεν μίλησαν άλλο. Έμειναν σιωπηλοί ο καθένας στις σκέψεις του. Η Λήδα και ο Αχιλλέας αύριο έπρεπε να 

αναχωρήσουν από την Αίγυπτο για μια καινούργια χώρα.   

Το βράδυ στο σπίτι κάθισαν όλοι μαζί στο σαλόνι και κατα σκεύασαν ένα δημιουργικό παιχνίδι με θέμα την Αίγυπτο για να 

το στείλουν σε εσάς.  

Για να μάθεις τι παιχνίδι είναι αυτό, πήγαινε στη σελίδα  21. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 1: Καλλιτέχνες εν δράση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

Στο ταξίδι μας στο Παρίσι 

επισκεφτήκαμε και μία Γκαλερί με 

διάφορους πίνακες σημαντικών 

Γάλλων ζωγράφων. Αυτός που μας 

εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν ο 

πίνακας ‘Ροζ Νούφαρα’ του Μονέ. 

Μέσα στον φάκελο υπάρχει σε 

φωτογραφία ο πίνακας αυτός. 

 

Ο Μονέ ήταν Γάλλος ζωγράφος και 

εκφραστής του Ιμπρεσιονισμού. 

Αποτύπωνε δηλαδή στους πίνακές 

του την εντύπωση που του 

προκαλούσε η κάθε στιγμή. Θέλετε 

να ζωγραφίσετε κι εσείς μια 

παραλλαγή του πίνακα του Μονέ 

‘Ροζ Νούφαρα’;  

 

 

 

 

 

Ροζ Νούφαρα  
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Δραστηριότητα 2: Ξενάγηση στο Παρίσι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρίσι, Απρίλιος 2019  

Αγαπημένοι μας φίλοι,  

στο Παρίσι, όπως διαβάσατε, επισκεφτήκαμε κάποια αξιοθέατα όπως: ο Πύργος του Άιφελ, η Παναγία των Παρισίων, το Μουσείο του 

Λούβρου και η Αψίδα του Θριάμβου. Αυτά τα αξιοθέατα τα φωτογραφίσαμε και σας τα στείλαμε να τα δείτε κι εσείς. Ελπίζουμε να σ ας 

άρεσαν και να σας δώσουμε ένα κίνητρο το επόμενο ταξίδι σας να είναι στη Γαλλία.  

Παρακάτω σας προτείνουμε να συμμετέχετε σε κάποιες από τις δραστηριότητες. Μπορείτε να επιλέξετε μία από αυτές ή και όλες. Οι 

δραστηριότητες είναι οι εξής:  

Πύργος του Άιφελ: Σας δίνετε ένα χαρτί με τον Πύργο του Άιφελ και πολύχρωμα καλαμάκια.. Πρέπει να κόψετε τον Πύργο του Άιφελ και 

να κολλήσετε τα καλαμάκια πάνω του αφού πρώτα τα κόψετε. Έτσι, έχετε έναν πολύχρωμο Πύργο του Άιφελ, το οποίο μπορείτε να το 

κρεμάσετε στην τάξη σας.  

Μουσείο του Λούβρου: Σας μοιράζονται  οδοντογλυφίδες καθώς επίσης και το σχήμα του μουσείου σε χαρτί. Πρέπει να κολλήσετε τις 

οδοντογλυφίδες  στα σημεία που είναι μουτζουρωμένα, ώστε στο τέλος να έχουν ένα μικρό τρισδιάστατο μουσείο.  

Τέτρις με μνημεία του Παρισιού:  Το κάθε παιδί έχει ένα κομμάτι από χαρτόνι που πάνω έχει σχεδιασμένο το γνωστό παιχνίδι «Τέτ ρις», 

καθώς επίσης και ένα μνημείο του Παρισιού σε φωτογραφία. Η φωτογραφία έχει κοπεί με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κομμάτι της να 

αντιστοιχεί στο αντίστοιχο σχήμα του πάνω στο χαρτόνι. Προσπαθήστε να ταιριάξετε τα κομμάτια της φωτογραφίας με τα αντίστοιχα  

σχήματα στο χαρτόνι, ώστε να σας έχετε την φωτογραφία με το μνημείο του Παρισιού.  

Μέσα στον φάκελο θα βρείτε ότι χρειάζεστε. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση!  

Με πολλή αγάπη,  

Λήδα και Αχιλλέας  
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Δραστηριότητα 3: Επίσκεψη στο Γαλατικό χωριό  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ μένουν σε ένα χωριό 

της Γαλλίας, που ονομάζεται Γαλατικό χωριό. 

Πως σας φαίνεται η ιδέα να τους 

επισκεφτούμε και να τους γνωρίσουμε; Για 

να γίνει όμως αυτό πρέπει να αλλάξουμε τα 

ονόματά μας ώστε να έχουν κατάληξη σε –ιξ. 

Εγώ είμαι η Ληδίξ. 

Επειδή όμως οι Γαλάτες έχουν έχθρα με 

του Ρωμαίους, δεν ανοίγουν τις πύλες 

του χωριού τους σε αγνώστους. Έτσι, 

πρότειναν να τους στείλουμε από μία 

επιστολή όπου τους εξηγούμαι ποιοι 

είμαστε. 
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Δραστηριότητα 4: Μαθαίνοντας γαλλικά  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

Στην Γαλλία οι άνθρωποι 

μιλάνε γαλλικά. Τα γαλλικά 

είναι μια ιδιαίτερη και πολύ 

όμορφη γλώσσα. Θέλετε να 

ακούσετε κι εσείς γαλλικές 

λέξεις; 

Ο παρακάτω σύνδεσμος έχει ένα βίντεο 

όπου μπορείτε να ακούσετε και να 

προφέρετε κι εσείς διάφορες γαλλικές 

λέξεις. Αντιγράψτε τον σύνδεσμο αυτό 

στο διαδίκτυο και ξεκινήστε να μιλάτε 

γαλλικά.  

https://www.youtube.com/watch?v=C2g5

NLMNOMA  

https://www.youtube.com/watch?v=C2g5NLMNOMA
https://www.youtube.com/watch?v=C2g5NLMNOMA


103 
 

Δραστηριότητα 5: Ψάξε – Βρες 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

Ώρα για παιχνίδι! Χωριστείτε 

σε ομάδες των τεσσάρων 

ατόμων. Η κάθε ομάδα έχει 

μπροστά της ένα χαρτί με 10 

προτάσεις. 

Πρέπει να διαβάσετε τις προτάσεις 

και να κυκλώσετε ποια λέξη από 

κάθε πρόταση πιστεύετε πως είναι 

γαλλική. Νικήτρια είναι η ομάδα 

που θα καταφέρει να βρει τις 

περισσότερες γαλλικές λέξεις. 
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Δραστηριότητα 6:Κάντο όπως ο Άκης  

Η Λήδα και ο Αχιλλέας ήθελαν να φτιάξουν γαλλικά κρουασάν. Γι αυτό τον λόγο στέλνουν μήνυμα στον Άκη, ώστε να τους 

δώσει αυτός την δική του συνταγή. Ο Άκης όμως αποφασίζει να παίξει ένα παιχνίδι μαζί τους και η συνταγή δεν είναι 

ολοκληρωμένη, καθώς της λείπουν κάποιες λέξεις από τα υλικά της συνταγής. Τα παιδιά πρέπει να συμπληρώσουν τις 

λέξεις που λείπουν, ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη συνταγή και να μπορέσουν να φτιάξουν τα κρουασάν ακολουθώντας 

σωστά τις οδηγίες που τους δίνει ο αγαπημένος τους σεφ, ο Άκης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά  

300 γραμμάρια …………  

50 γραμμάρια ……….  κρυσταλλική  

7 γραμμάρια ………. ξερή  

500 γραμμάρια ………. για όλες τις 

χρήσεις  

1 πρέζα ………  

30 …………… βούτυρο σε θερμοκρασία 

δωματίου  

….. γραμμάρια βούτυρο παγωμένο  

μαγιά  

250 

γάλα  

αλεύρι  

ζάχαρη  

γραμμάρια  

αλάτι  
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Δραστηριότητα 7: Μακέτα Γαλλίας  

Ο Αχιλλέας και η Λήδα ταξίδεψαν στην Γαλλία. Ελάτε τώρα να φτιάξουμε κι εμείς την μακέτα της Γαλλίας με τα μέρη που 

ταξίδεψαν τα παιδιά.  

Στην μακέτα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με την Λήδα και τον Αχιλλέα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήρθε η ώρα να επιλέξεις το επόμενο ταξίδι της Λήδας και του Αχιλλέα. Σε ποια χώρα θέλεις να ταξιδέψουν τα παιδιά; Βάλε 

‘x’ στις χώρες που έχεις ταξιδέψει και διάλεξε μία άλλη χώρα για να συνεχίσεις το ταξίδι σου.  

o Αγγλία                             Πήγαινε στη σελίδα 9.                           Τουρκία                             Πήγαινε στη σελίδα 43.  

o Αίγυπτος                         Πήγαινε στη σελίδα 31 .  

o Αλβανία                          Πήγαινε στη σελίδα 72 .  

o Ιταλία                            Πήγαινε στη σελίδα 17 .  

o Κίνα                              Πήγαινε στη σελίδα 39 .  

o Ρωσία                            Πήγαινε στη σελίδα 66 .  

 

Μακέτα Γαλλίας 

Χώρα- Γαλλία  

Μέρη που ταξίδεψαν  

Αξιοθέατα  

Σημαία Γαλλίας  

Νόμισμα χώρας  

Την Amelie και τον Julien 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

Δραστηριότητα 1: Περίπατος στην Αλβανία  

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Η Dorina και ο Klajidi μας 

έδωσαν να λύσουμε μία 

ακροστιχίδα σχετικά με τα 

αξιοθέατα της Αλβανίας. Θα 

μας βοηθήσετε να το λύσουμε;  

Μπορείτε να δουλέψετε εταιρικά. Κάθε 

μαθητής έχει ένα φύλλο εργασίας στο 

οποίο υπάρχει η ακροστοιχίδα. Πρέπει 

να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας 

δίνονται στο κάτω μέρος και να 

συμπληρώσετε τις λέξεις. 

1. Α _ _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ _ Λ _ _ 

3. Β _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. _ _ _ _ Α _ _ _ 

5. _ _ Ν _ _ _ _ 

6. _ _ _ _ _ Ι _ _ 

7. _ _ _ _ _ Α 

Ερωτήσεις: 

1. Έτσι λεγόταν η γυναίκα που έδωσε το όνομά της στο 

Αργυρόκαστρο. 

2. Ονομάζεται αλλιώς το κάστρο του Ιουστινιανού. Κάστρο 

της …………. 

3. Έτσι ονομάζεται το θέατρο στην αρχαία ελληνική πόλη 

της Αλβανίας. Θέατρο του ………… 

4. Το κάστρο της …………. έδωσε το όνομα του στην 

ευρύτερη περιοχή. 

5. Έτσι ονομάζεται το μουσείο στα Τίρανα. Μουσείο ……….. 

Ιστορίας. 

6. Αυτό είναι το όνομα του Καστριώτη. 

7. Αυτό το κάστρο έγινε και δημοτικό τραγούδι. Το κάστρο 

της ……….. 
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Δραστηριότητα 2:Κουζινομαγειρέματα  

Η Λήδα και ο Αχιλλέας επισκέφτηκαν την γιαγιά των φίλων τους από Αλβανία. Η γιαγιά τους, είχε μόλις φτιάξει 

ντοματόπιτα και πρόσφερε στην Λήδα και στον Αχιλλέα για να τους καλωσορίσει. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από την 

πίτα της γιαγιάς και ζήτησαν την συνταγή για να την κάνουν κι αυτοί όταν επιστρέψουν Ελλάδα. Ωστόσο μπέρδεψαν την 

σειρά που πρέπει να ακολουθήσουν για την εκτέλεση της πίτας. Θα τους βοηθήσετε να τα βάλουν στην σειρά τις 

προτάσεις, ώστε αν φτιάξουν την συνταγή σωστά;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά: 

Για τη ζύμη: 

700 γραμμάρια αλεύρι 

1 φλιτζάνι λάδι 

Αλάτι 

Νερό για τη ζύμη 

Για την γέμιση: 

1 κιλό ώριμες ντομάτες 

6 κρεμμυδάκια μέτρια 

½ φλιτζάνι του καφέ λάδι για 

τσιγάρισμα 

Αλάτι  

Πιπέρι  

 

Εκτέλεση: 

…… Αφού περάσει η μισή ώρα, παίρνουμε τη ζύμη και τη χωρίζουμε σε δύο ίσα 

κομμάτια. 

…… Ζυμώνουμε μέχρι να γίνει ζύμη. 

……. Όταν πάρει χρώμα το κρεμμύδι, ρίχνουμε ψιλοκομμένες τις ντομάτες και τα 

αφήνουμε στο τηγάνι μέχρι να απορροφηθούν τα περισσότερα υγρά της ντομάτας. 

…… Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το βάζουμε σε ένα μπολάκι. 

……. Αφού ανοίξουμε το κομμάτι, το τοποθετούμε στο ταψί. 

…… Πάνω από την γέμιση τοποθετούμε και το άλλο φύλλο που έχουμε ανοίξει και το 

βάζουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς. 

…… Ανοίγουμε μια τρύπα στο αλεύρι και ρίχνουμε λάδι, αλάτι και νερό. 

…… Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το τσιγαρίζουμε και περιμένουμε να πάρει χρώμα. 

…… Αφήνουμε την ζύμη να ξεκουραστεί για μισή ώρα. 

…… Παίρνουμε το ένα κομμάτι και το ανοίγουμε στο σχήμα του ταψιού. 

……. Αλατοπιπερώνουμε την ντομάτα και το κρεμμύδι και τα βγάζουμε από την 

φωτιά.  

……. Απλώνουμε την γέμιση με την ντομάτα και το κρεμμύδι στο ταψί. 
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Δραστηριότητα 3: Μακέτα Αλβανίας  

Ο Αχιλλέας και η Λήδα ταξίδεψαν στην Αλβανία. Ελάτε τώρα να φτιάξουμε κι εμείς την μακέτα της Αλβανίας με τα μέρη 

που ταξίδεψαν τα  παιδιά.  

Στην μακέτα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με την Λήδα και τον Αχιλλέα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήρθε η ώρα να επιλέξεις το επόμενο ταξίδι της Λήδας και του Αχιλλέα. Σε ποια χώρα θέλεις να ταξιδέψουν τα παιδιά; Βάλε 

‘x’ στις χώρες που έχεις ταξιδέψει και διάλεξε μία άλλη χώρα για να συνεχίσεις το ταξίδι σου.  

o Αγγλία                             Πήγαινε στη σελίδα 9.                  Γαλλία                           Πήγαινε στη σελίδα 81. 

o Αίγυπτος                         Πήγαινε στη σελίδα 31. 

o Ιταλία                            Πήγαινε στη σελίδα 17 .  

o Κίνα                              Πήγαινε στη σελίδα 39 .  

o Ρωσία                           Πήγαινε στη σελίδα 66 .  

o Τουρκία                      Πήγαινε στη σελίδα 43 . 

 

Μακέτα Αλβανίας  

Χώρα- Αλβανία  

Μέρη που ταξίδεψαν  

Αξιοθέατα  

Σημαία Αλβανίας  

Νόμισμα χώρας  

Την Dorina και τον Klajidi 
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ΘΕΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, ΠΑΠΥΡΟΣ, ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ 
 

Είχε πλέον νυχτώσει όταν τα τέσσερα παιδιά επέστρεψαν στο σπίτι του Amun . Όλοι τους ήταν ιδιαίτερα κουρασμένοι  και 

δεν έβλεπαν την ώρα να πάνε για ύπνο. Πριν από αυτό όμως, κάθισαν σιωπηλοί στο τραπέζι για να φάνε. Όταν το δείπνο 

τελείωνε, ο Αχιλλέας εξέφρασε μία ενδιαφέρουσα ερώτηση.  

«Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι που πίστευαν; Για παράδειγμα, οι αρχαίου Έλληνες πίστευαν στους 12 θεούς. Είχανε κι εδώ 

αντίστοιχους θεούς που λατρεύανε;»  

«Πολύ ωραία η ερώτησή σου, Αχιλλέα.», είπε ο Amun και συνέχισε: « Ναι είχαν κι εδώ διάφορους θεούς, με τους πιο 

γνωστούς τον Ρα, την Ίσις και τον Όσιρις.»  

«Μπορείτε να μας δώσετε μερικές πληροφορίες γι αυτούς, ώστε να τους γνωρίσουμε κι εμείς;», ρώτησε η Λήδα.  

«Μα φυσικά!», είπε η Nile. «Ο Ρα ήταν ο θεός του ήλιου και πρώτος βασιλιάς και δημιουργός των πάντων. Γεννιόταν κάθε 

πρωί με την ανατολή του ήλιου και πέθαινε με τα ηλιοβασίλεμα. Εικονίζ εται φορώντας έναν ηλιακό δίσκο στο κεφάλι του. 

Η Ίσις υπήρξε η απόλυτη θεά, η οποία δημιούργησε την ιδέα της ανάστασης, όταν επανέφερε τον σύζυγό της στην ζωή. 

μάλιστα ήταν κι αυτή που έφτιαξε την μούμια, χρησιμοποιώντας επιδέσμους για να τυλίξει το σώμα του άντρα της. Σε 

κάποιες εικόνες εμφανίζεται με πέπλο στο πρόσωπό της και έναν θρόνο στο κεφάλι της, ενώ σε άλλες έχει σώμα γυναίκας 

και κεφάλι ή κέρατα αγελάδας, τα οποία συμβολίζουν την γονιμότητα. Τέλος, ο Όσιρις ήταν ο σύζυγος και ο αδερφός της 

Ίσις και θεός της σοφίας και του πολιτισμού. Οι Αιγύπτιοι μάλιστα τον θεωρούσαν και νικητή του θανάτου. Γι αυτό κάθε 

Φαραώ που πέθαινε γινόταν Όσιρις.»  

Η Λήδα και ο Αχιλλέας άκουγαν σαν υπνωτισμένοι αυτά τους έλεγε η Nile. Αφού τελείωσε, συζήτησαν και άλλα σχετικά με 

τους θεούς, μέχρι που η Λήδα ήθελε να εκφράσει μια απορία.  

«Ποια ήταν η γραφή των αρχαίων Αιγυπτίων; Ήταν η ίδια με σήμερα;»  

«Όχι. Το είδος γραφής των αρχαίων Αιγυπτίων ήταν τα ιερογλυφικά.», είπε ο Amun. 

«Τι είναι τα ιερογλυφικά;», ρώτησε ο Αχιλλέας .  

«Τα ιερογλυφικά είναι διάφορα σύμβολα τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα άψυχο ή έμψυχο αντικείμενο, ζώο ή πρόσωπο.», 

συνέχισε ο Amun. 

«Και που έγραφαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι;», ρώτησε η Λήδα.  
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«Στον πάπυρο. Ο πάπυρος είναι ένα φυτό που φυτρώνει στις όχθες του Νε ίλου και μοιάζει με καλάμι. Οι άνθρωποι έκοβαν 

το καλάμι σε λεπτές λωρίδες, τις ένωναν μεταξύ τους, τις άφηναν να στεγνώσουν και τέλος τις άλειφαν με ένα υγρό.», 

απάντησε η Nile. 

«Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά τι θα λέγατε να πάμε να ύπνο και να σ υνεχίσουμε αύριο την κουβέντα μας;», 

πρότεινε ο Αχιλλέας.  

Τα παιδιά συμφώνησαν καθώς όλοι τους ήταν πολύ κουρασμένοι. Έπρεπε άλλωστε να ξεκουραστούν, γιατί αύριο θα 

επισκέπτονταν μια άλλη σημαντική πόλη της Αιγύπτου.  

Αν θέλεις να μάθεις ποια πόλη είναι αυτή, πήγαινε στην σελίδα 93 .  
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ΚΝΩΣΣΟΣ 
 

Τα παιδιά έφτασαν το πρωί της επόμενης ημέρας στο αεροδρόμιο του νομού Ηρακλείου, ‘Νίκος Καζαντζάκης’, στην Κρήτη. 

Αμέσως πήραν λεωφορείο όπου τους μετέφερε στην πόλη του Ηρακλείου. Εκεί έφαγαν πρωινό και  ήπιαν έναν φυσικό χυμό 

για να πάρουν δυνάμεις. Αμέσως μετά, κατευθύνθηκαν προς τα ταξί, που θα τους μετέφερε στην τελευταία τους στάση, 

στην Κνωσό. Πιο συγκεκριμένα θα επισκέπτονταν το ανάκτορο της Κνωσού.  

«Δες Αχιλλέα1 Είναι ότι έχει απομείνει από το ανά κτορο της Κνωσού. Το φαντάζεσαι ότι παλιά όλος αυτός ο χώρος ήταν 

ένα ανάκτορο;», ρώτησε η Λήδα.  

«Θα πρέπει να ήταν ένα πολύ μεγάλο ανάκτορο. Αν θυμάμαι καλά, βασιλιάς του ανακτόρου ήταν ο Μίνωας.», είπε κάπως 

διστακτικά ο Αχιλλέας.  

«Πολύ σωστά Αχιλλέα. Γνωρίζεις την ιστορία;»  

«Φυσικά και την ξέρω. Η Ευρώπη, η μητέρα του Μίνωα, είχε αρπαχτεί από τον Δία, ο οποίος είχε μεταμορφωθεί σε ταύρο. Ο 

Μίνωας μετά από εντολή του Δία έγινε βασιλιάς του ανακτόρου. Ο Ποσειδώνας, κάποια στιγμή, για να ευχαριστήσει τον 

Μίνωα, του έστειλε έναν ταύρο για να τον θυσιάσει.  Επειδή όμως ο ταύρος ήταν πολύ όμορφος, αυτός θυσίασε έναν δικό 

του ταύρο. Επειδή ο Ποσειδώνας νευρίασε, έκανε την Πασιφάη, που ήταν η γυναίκα του Μίνωα, να ερωτευτεί τον θεϊκό 

ταύρο που είχε στείλει. Έτσι γεννήθηκε ο Μινώταυρος, που ήταν μισός ταύρος και μισός άνθρωπος. Έτσι, ο Δαίδαλος που 

ήταν αρχιτέκτονας, μετά από εντολή του Μίνωα, έχτισε έναν λαβύρινθο, όπου ο Μίνωας έβαλε μέσα τον Μινώταυρο.»  

«Πολύ σωστά Αχιλλέα! Εμένα μου αρέσει πολύ να διαβάζω μυθολ ογία και τις ξέρω όλες τις ιστορίες που αφορούν τους 

θεούς του Ολύμπου. Μα έλα τώρα να φωτογραφίσουμε το μέρος, να δούνε και οι φίλοι μας που έμενε ο ξακουστός βασιλιάς 

Μίνωας.», είπε η Λήδα και αμέσως πήρε την φωτογραφική στα χέρια της και ξεκίνησε να απα θανατίζει το μέρος.  

Τα δύο παιδιά ήταν κουρασμένα από όλη την ημέρα. Έφαγαν κάτι στα γρήγορα και πήγαν κατευθείαν στο δωμάτιο που 

είχαν νοικιάσει για να μείνουν. Αύριο θα ξεκινούσαν το ταξίδι του εκτός Ελλάδας. Θα πήγαιναν να συναντήσουν τους 

φίλους τους, που βρίσκονταν σε άλλες χώρες.  

Πριν ξεκινήσουν όμως αυτό το ταξίδι, η Λήδα και ο Αχιλλέας έχουν φτιάξει διάφορες δραστηριότητες για να παίξουν τα 

παιδιά.  

Για να μάθεις τι έχουν φτιάξει τα παιδιά, πήγαινε στην σελίδα 23. Οι δραστηριότητες φτάνουν μέχρι την  σελίδα 28.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 1: Καλλιτεχνικές ανησυχίες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιταλία, Μάιος 2019  

Αγαπημένοι μας φίλοι,  

γεια σας! Τι κάνετε; όπως ήδη γνωρίζετε αυτές τις ημέρες ήμασταν στην Ιταλία και περάσαμε φανταστικά. Ελπίζουμε κι εσείς να 

περνάτε καλά μαζί μας. Κάνουμε ότι μπορούμε για να σας διασκεδάζουμε με τις δραστηριότητες μας. Στην Ιταλία επισκεφτήκαμε μία 

γκαλερί ζωγραφικής κι εκεί είδαμε τον πίνακα της Μόνα Λίζα, που τον ζωγράφισε ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι 

ήταν ένα σπουδαίος Ιταλός ζωγράφος αλλά και γλύπτης, εφευρέτης, αρχιτέκτονας, μηχανικός και επιστήμονας.  

1. Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι χρειαζόταν βοηθούς στο ατελιέ του. Έτσι σκέφτηκε να κάνει έναν μικρό διαγωνισμό. Στον διαγωνισμό 

αυτό μοίρασε το πίνακα του με την Μόνα Λίζα σε φύλλο χαρτί, το οποίο όμως δεν είχε χρώματα και κάλεσε τους 

διαγωνιζόμενους να βάλουν την φαντασία τους και να χρωματίσουν τον πίνακά του. Τι λέτε να κάνουμε κι εμείς το ίδιο ; 

Επίσης, πολλοί Ιταλοί μας μίλησαν και για το ξακουστό καρναβάλι της Βενετίας.  Είδαμε τις υπέροχες στολές και τις μοναδικές μάσκες 

που δημιουργούνται για αυτήν την εποχή του χρόνου. Σας στείλαμε και φωτογραφίες για να τις δείτε κι εσείς και να πάρετε μια γ εύση.  

2. Πως σας φαίνεται η ιδέα να φτιάξετε κι εσείς βενετσιάνικες μάσκες; Θα χρ ειαστείτε χάρτινα πιατάκια, καλαμάκια και μπογιές 

για να τις χρωματίσετε. Σχεδιάζετε στο χάρτινο πιατάκι τα μάτια και το στόμα. Αφού κόψετε αυτά τα δύο μέρη, ξεκινάτε και 

ζωγραφίζετε την μάσκα σας με ότι χρώματα θέλετε. Όταν τελειώσετε και αφού στεγνώσει η  μάσκα, κολλάμε ένα καλαμάκι στην 

μια μεριά από το πιάτο ώστε να μπορούμε να κρατάμε την μάσκα με το ένα μας χέρι. Τέλος μπορείτε είτε να τις κρεμάσετε στην 

τάξη και στο σπίτι σας είτε να τις φορέσετε στα καρναβάλια.  

Σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα! Καλή  διασκέδαση!  

Με πολλή αγάπη,  

Λήδα και Αχιλλέας  
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Δραστηριότητα 2: Μουσικοκινητικές ανησυχίες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Θυμάσαι Αχιλλέα πόσο όμορφα 

ήταν όταν παρακολουθήσαμε 

όπερα; Και ο Λουιτσιάνο 

Παβαρότι ήταν όντως 

απίστευτος τενόρος.   

Φυσικά και το θυμάμαι Λήδα! Μας μάγεψε 

άλλωστε με την μοναδική φωνή του. Παιδιά, 

σας δίνω μία ιστοσελίδα για να δείτε κι εσείς 

την παράσταση που παρακολουθήσαμε, τον 

χώρο της όπερας καθώς και τα άτομα που 

συμμετέχουν σε αυτές τις παραστάσεις. 

Ελπίζω να σας αρέσει! 
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Εκτός όμως από την όπερα, 

παρακολουθήσαμε και 

ιταλικό βαλς. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε 

να παρακολουθήσετε ιταλικό βαλς 

μέσω του υπολογιστή σας. Μετά 

κάντε ζευγαράκια και χορέψτε κι 

εσείς σε ρυθμούς ιταλικού βαλς. 

Λήδα, χορεύουμε; 
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Τέλος, παρακολουθήσαμε και τον 

παραδοσιακό χορό ‘Ταραντέλα’. Δείτε 

το βίντεο από τον παρακάτω 

σύνδεσμο και προσπαθήστε να 

μάθετε τα βήματα. Έλα, Λήδα να τον 

χορέψουμε και εμείς 

μαζί με τα παιδιά.. 
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Δραστηριότητα 3:Τουρίστες στην Ιταλία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

Η κάθε ομάδα έχει πολύχρωμα από παζλ 

(Κόκκινα, κίτρινα, μαύρα, πράσινα, 

πορτοκαλί, καφέ). Πρέπει να χωρίσετε τα 

κομμάτια ανάλογα με το χρώμα τους. Κάθε 

χρώμα είναι ένα αξιοθέατο της Ρώμης. 

Ενώστε τα κομμάτια του παζλ για να 

σχηματιστεί το αξιοθέατο. 

Όπως ήδη γνωρίζετε, 

επισκεφθήκαμε διάφορα 

αξιοθέατα της Ιταλίας. Και 

τώρα ήρθε η ώρα να 

παίξουμε.! Αρχικά χωριστείτε 

σε 4 ομάδες. 
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Δραστηριότητα 4: Βρες την λέξη  

Μέσα στο φάκελο υπάρχουν κρυπτόλεξα, στα οποία πρέπει να εντοπίσετε λέξεις που προέρχονται από την Ιταλία. Δίπλα 

υπάρχουν διάφορες εικόνες που απεικονίζουν τις λέξεις που ψάχνετε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρυπτόλεξο  
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Δραστηριότητα 5: Πιτσαδόροι  

Η Ιταλία φημίζεται για τις μοναδικές της πίτσες. Η Λήδα και ο Αχιλλέας δοκίμασαν διάφορες πίτσες και εδώ σας δίνουν τα 

συστατικά από τις πίτσες. Μαγειρέψτε όποια πίτσα θέλετε στο σπίτι και πείτε μας τις εντυπώσεις σας. Φτιάξτε κι εσείς 

μία πίτσα με δικά σας υλικά και δώστε της ένα όνομα!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίτσα Μαργαρίτα 

Μοτσαρέλα 

Παρμεζάνα 

Σάλτσα ντομάτας 

Βασιλικός 

Ρίγανη  

Πίτσα Καπριτσιόζα 

Ντομάτα 

Μοτσαρέλα 

Τυρί γκράνα 

Μανιτάρια 

Βασιλικός 

Καρδιές αγκινάρας 

Προσούτο 

Ελιές 

Ελαιόλαδο 

(Ατζούγιες, βραστά αυγά) 

 

Πίτσα με προσούτο και ρόκα 

Μοτσαρέλα 

Σάλτσα ντομάτας 

Ρίγανη 

4-5 λεπτές και μεγάλες φέτες 

προσούτο 

Ρόκα 

Ελαιόλαδο 

Λεμόνι 

Πιπέρι  

 

Πίτσα Ντιάμπολα 

Ντομάτα 

Μοτσαρέλα 

Τυρί γκράνα 

Βασιλικός 

Πικάντικο σαλάμι 
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Δραστηριότητα 6: Μακέτα Ιταλίας  

Ο Αχιλλέας και η Λήδα ταξίδεψαν στην Ιταλία. Ελάτε τώρα να φτιάξουμε κι εμείς την μακέτα της Ιταλίας με τα μέρη που 

ταξίδεψαν τα παιδιά.  

Στην μακέτα  πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με την Λήδα και τον Αχιλλέα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήρθε η ώρα να επιλέξεις το επόμενο ταξίδι της Λήδας και του Αχιλλέα. Σε ποια χώρα θέλεις να ταξιδέψουν τα παιδιά; Βάλε 

‘x’ στις χώρες που έχεις ταξιδέψει και διάλεξε μία άλλη χώρα για να συνεχίσεις το ταξίδι σου.  

o Αγγλία                             Πήγαινε στη σελίδα 9.                              Γαλλία                         Πήγαινε στη σελίδα 81. 

o Αίγυπτος                         Πήγαινε στη σελίδα 31 .  

o Αλβανία                          Πήγαινε στη σελίδα 72 .  

o Κίνα                              Πήγαινε στη σελίδα 39 .  

o Ρωσία                           Πήγαινε στη σελίδα 66 .  

o Τουρκία                      Πήγαινε στη σελίδα 43 . 

 

Μακέτα Ιταλίας 

Χώρα- Ιταλία  

Μέρη που ταξίδεψαν  

Αξιοθέατα  

Σημαία Ιταλίας  

Νόμισμα χώρας  

Την Matilde και τον Riccardo  
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ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ 
 

Στην πόλη της Ρώμης ξημέρωσε μια ηλιόλουστη ημέρα. Οι τέσσερις φίλοι φόρεσαν κοντομάνικα μπλουζάκια και αθλητικά 

παπούτσια, καθώς η ημέρα προέβλεπε πολύ περπάτημα. Η ξενάγησή τους ξεκίνησε από το Κολοσσαίο.  

«Τι όμορφο κτήριο.», αναφώνησε η Λήδα.  

«Είναι ένα από τα σημαντικότερα και πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Ρώμης.», είπε η Matilde. 

«Και ποια είναι η ιστορία του;», ρώτησε να μάθει ο Αχιλλέας.  

«Ελάτε να μπούμε μέσα και θα σας πω την ιστορία.», είπε ο Riccardo. 

Τα παιδιά περίμεναν στην ουρά για να μπουν μέσα στο Κολοσσαίο και να δουν το εσωτερικό του. Το εισιτήριο κόστιζε 7 

ευρώ.  

«Λοιπον….», ξεκίνησε ο Riccardo, «Το Κολοσσαίο κατασκευάστηκε το 80 μ.Χ. και αρχικά ονομαζόταν ‘Αμφιθέατρο των 

Φλαβίων’. Χωρούσε 55.000 θεατές και είχε 4 ορόφους. Ο πρώτος όροφος προοριζόταν για τους πλούσιους, ενώ ο τελευταίος 

για τις γυναίκες και τους φτωχούς. Επίσης, το Κολοσσαίο είχε 80 εισόδους και εξόδους, ενώ από πάνω υπήρχε μια μεγάλη 

τέντα, ώστε να προστατεύονται οι θεατές από τον ήλιο.»  

«Και τι μπορούσε να δει κάποιος στο Κολοσσαίο;», ρώτησε η Λήδα.  

«Αυτά που βλέπετε στο κέντρο ήταν τα κλουβιά των ζώων. Πάνω από τα κλουβιά υπήρχε η αρένα, όπου γινόταν 

μονομαχίες μεταξύ ζώων και μονομάχων ή μονομάχων μεταξύ τους. να τονίσω πως οι μονομάχοι ήταν αιχμάλωτοι πολέμου 

ή δούλοι.», κατέληξε η Matilde. 

«Και πως καταστράφηκε ένα μέρος του;», ρώτησε ο Αχιλλέας . 

«Ένα μεγάλο τμήμα του καταστράφηκε από έναν κεραυνό, ενώ μετά από σεισμούς και λεηλασίες έφτασε το κτίριο στη 

σημερινή του μορφή.», κατέληξε ο Riccardo. 

Τα παιδιά αφού φωτογραφήθηκαν, άφησαν πίσω τους το Κολοσσαίο και κατευθύνθηκαν προς τον επόμενο προορ ισμό 

τους. Αλλά ποιος ήταν αυτός;  

Για να μάθεις, πήγαινε στη σελίδα 86.  
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ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ 
 

«Μα τι είναι αυτή η μεγάλη πόρτα που βρίσκεται μπροστά μας;», αναρωτήθηκε ο Αχιλλέας.  

«Δεν είναι πόρτα.», χαμογέλασε ο Julien . «Είναι μία από τις μεγαλύτερες καμάρες που υπάρχουν. Είναι η Αψίδα του 

Θριάμβου.».  

«Μα φυσικά! Έχουμε κι εμείς μία καμάρα στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη.», θυμήθηκε ο Αχιλλέας.  

«Ποιος την δημιούργησε;», ρώτησε η Λήδα.  

«Η Αψίδα του Θριάμβου ορθώθηκε από τον Ναπολέοντα το 1806, για να γιορτάσε ι τις νίκες του. Το ύψος της φτάνει τα 50 

μέτρα και στην επιφάνειά της είναι χαραγμένα τα ονόματα των νικών των γαλλικών στρατευμάτων και των 558 

στρατηγών τους.», απάντησε η Amelie. 

«Υπάρχει κάποια άλλη σημαντική πληροφορία;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Κάτω από την Αψίδα βρίσκεται ο τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο πολλούς στρατιώτες 

που έχασαν την ζωή τους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.», κατέληξε η Amelie. 

Αφού φωτογράφησαν την καμάρα, παρατήρησαν πως είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Έπρεπε να γυρίσουν πίσω στον Πύργο 

του Άιφελ για να παρακολουθήσουν την φωταγώγησή του.  

Το θέαμα που αντίκρισαν τα παιδιά ήταν πραγματικά μαγευτικό και εντυπωσίασε πολύ την Λήδα και τον Αχιλλέα. Τα 5 

λεπτά πέρασαν γρήγορα και μόλις  ο Πύργος έσβησε, τα παιδιά πήραν τον δρόμο του γυρισμού για το σπίτι. Εκεί, αφού 

έφαγαν κάτι στα γρήγορα, έπεσαν για ύπνο.  

Στο πρόγραμμα της αυριανής ημέρα ήταν η επίσκεψη σε ένα από τα πιο γνωστά μουσεία του κόσμου. Μπορείτε, μήπως, να 

μαντέψετε σε ποιο  μουσείο αναφερόμαστε;  

Για να μάθετε το μουσείο, πηγαίνετε στη σελίδα 157 .  

 

 



125 
 

 



126 
 

ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ 
 

Η επόμενη ημέρα βρήκε ξεκούραστους τους τέσσερις φίλους και όλοι ξύπνησαν κεφάτοι. Έφαγαν το πρωινό τους και 

ξεκίνησαν για τον πρώτο τους προορισμό.  

«Που πάμε;», ήρθε η ερώτηση της Λήδας.  

«Στο Μέγα Τείχος.», απάντησε η Mulan. 

«Μέγα Τείχος; Μήπως εννοείς το Σινικό Τείχος;» ρώτησε ξαφνιασμένη η Λήδα.  

«Ναι αυτό εννοώ.», είπε χαμογελώντας η Mulan . Η ονομασία του είναι ‘Μέγα Τείχος’. Απλώς στην Ελλάδα ονομάζεται 

‘Σινικό Τείχος’, καθώς προέρχεται από την λέξη ‘Σίνες’, ονομασία με την οποία ήμασταν γνωστοί εμείς οι Κινέζοι σε εσάς. 

Επομένως Σινικό Τείχος είναι το τείχος από την Κίνα.», εξήγησε η Mulan. 

«Εντυπωσιακό! Αν και Ελληνίδα, δεν την γνώριζα αυτήν την πληροφορία.» , είπε η Λήδα.  

«Θα μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά με το Μέγα Τείχος;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Λοιπόν…», ξεκίνησε ο Mao, οποίος ταυτόχρονα οδηγούσε κιόλας. «Το Μέγα Τείχος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα 

οικοδομήματα στον κόσμο. Ξεκινάει από την θάλασσα και  διασχίζει βουνά, ποτάμια, ερήμους και κοιλάδες. Είναι μια σειρά 

από τείχη και οχυρά, τα οποία χτίστηκαν μέσα σε 1.600 χρόνια από διάφορους αυτοκράτορες και δυναστείες.  Ξεκίνησε 

τον 3ο  αιώνα π.Χ. σαν στρατιωτικό τείχος προστασίας.», είπε ο Mao. 

«Από τι είναι κατασκευασμένο το τείχος;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Το τείχος είναι κατασκευασμένο από χώμα και πέτρα και το ύψος του κυμαίνεται από 4,5 έως 12 μέτρα.», είπε ο Mao. 

«Πρέπει να είναι πολύ σημαντικό για εσάς εδώ.!», παρατήρησε η Λήδα.  

«Ναι είναι πράγματι πολύ σημαντικό. Αποτελεί ισχυρό σύμβολο της ανθεκτικής δύναμης και του κινέζικου πολιτισμού.», 

απάντησε η Mulan. 

Με την συζήτηση η ώρα είχε περάσει και τα παιδιά είχαν φτάσει στον προορισμό τους. κατέβηκαν από το αμάξι και 

κατευθύνθηκαν προς το Σινικό Τείχος.   



127 
 

Η Mulan και ο Mao πρότειναν στα παιδιά να περπατήσουν στο τείχος και αυτοί δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Μετά 

από δύο ώρες πήραν τον δρόμο του γυρισμού. Η ημέρα είχε μεγαλώσει κι αυτό τους έδινε το πλεονέκτημα να επισκεφτούν 

κι άλλα αξιοθέατα στο Πεκίνο, όπου και έμεναν.  

Αλλά που θα πήγαιναν;  

Για να μάθεις, πήγαινε στη σελίδα 153 . 
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ΑΓΙΑ- ΣΟΦΙΑ 
 

Τα παιδιά στάθηκαν με δέος μπροστά από τον ναό της Αγίας - Σοφίας.  

«Τελικά ο Ιουστινιανός όντως κατασκεύασε μια εκκλησία επιβλητική που άρμοζε στην τότε Βασιλεύουσα.», ξεστόμισε ο 

Αχιλλέας.  

«Τα εύσημα δεν ανήκουν μόνο στον Ιουστινιανό, αλλά και στους δύο αρχιτέκτονες, τον Ισίδωρο και τον Ανθέμιο.», είπε η 

Λήδα θέλοντας να πειράξει τον Αχιλλέα.  

«Για να ολοκληρωθεί η Αγία- Σοφία έγιναν προσφορές από όπου υπήρχε τότε Ελληνισμός: τα πράσινα μάρμαρα από τη 

Μάνη και την Κάρυστο, τα τριανταφυλλιά από τη Φρυγία και τα κόκκινα από την Αίγυπτο. Αλλά και από τον υπόλοιπο 

κόσμο προσφέρθηκαν πετράδια, χρυσός, ασήμι και ελεφαντόδοντο για να διακοσμηθεί το εσωτε ρικό του ναού. Έτσι ο ναός 

εγκαινιάστηκε στις 27 Δεκεμβρίου 537 με τον Ιουστινιανό να στέκεται μπροστά στην Αγία - Σοφία λέγοντας: ‘Δόξα τω Θεώ 

το καταξιωσάντι με τελέσαι τοιούτον έργον. Νενίκηκά σε Σολομών’.», είπε η Sehrazat και ένα ρίγος διαπέρασε την Λήδα 

και τον Αχιλλέα.  

«Πως έφτασε σήμερα να είναι μουσείο;», ρώτησε η Λήδα.  

«Η τελευταία λειτουργία έγινε στις 29 Μαΐου 1453. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ’, αφού προσευχήθηκε 

μαζί με τον λαό του έφυγε για να πολεμήσει. Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Αγία - Σοφία έγινε τζαμί και μετά 

την επανάσταση του Κεμάλ Ατατούρκ μετατράπηκε σε μουσείο.», απάντησε ο Murat. 

«Ελάτε να μπούμε μέσα!», πρότεινε η Sehrazat και αμέσως αφού πλήρωσαν σε τουρκική λίρα το εισιτήριο τους, 

ξεναγήθηκαν στο εσωτερικό της Αγίας - Σοφίας.  

Η ξενάγηση τελείωσε και οι τέσσερις φίλοι βγήκαν από την Αγία- Σοφία. Τώρα σειρά είχε ένα άλλο κτίριο που στεκόταν 

ακριβώς απέναντι από την Αγία- Σοφία.  

 Μήπως ξέρετε σε ποιο κτίριο αναφέρονται τα παιδιά;  

Για να μάθετε, πηγαίνετε στη σελίδα 172 . 
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ΕΤΧΕΜ- ΜΠΕΗ ΤΖΑΜΙ 
 

Οι τέσσερις φίλοι, αφού έφαγαν την πεντανόστιμη ντοματόπιτα της γιαγιάς του Klajdi και της Dorina ξεκίνησαν να 

περπατάνε για να επισκεφτούν το τζαμί Ετχέμ Μπέη.  

«Το τζαμί Ετχέμ  Μπέη χτίστηκε το 1789. Όταν το 1967 ο Χότζα, λέγοντας πως το κράτος είναι άθεο, έκλεισε και 

κατέστρεψε τα περισσότερα τζαμιά και εκκλησίες στην Αλβανία, αυτό το τζαμί παρέμεινε στην θέση του.», ξεκίνησε να 

αφηγείται η Dorina την ιστορία. «Στη δεκαετία του  1990 όμως, το κράτος γίνεται δημοκρατικό και εφαρμόζονται 

δημοκρατικοί νόμοι στην Αλβανία. Έτσι, το τζαμί άνοιξε και πάλι.».  

«Και πόσοι άνθρωποι χωράνε για να προσευχηθούν;», ρώτησε η Λήδα.  

«Δυστυχώς χωράνε μόλις 60 άτομα, παρότι οι μουσουλμάνοι είναι περ ισσότεροι από 300.000.», απάντησε ο Klajdi. 

«Και γιατί δεν το ανακαινίζουν ώστε να είναι πιο μεγάλο και να χωράει περισσότερους;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Θέλουν να χτίσουν ένα καινούργιο τζαμί με 4 μιναρέδες, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 4.500 ατόμων.», είπε  η Dorina. 

Τα παιδιά κάθισαν σε ένα παγκάκι της πλατείας Σκεντέρμπεη απολαμβάνοντας το παγωτό τους και μιλώντας για χίλια 

δυο πράγματα. Η ώρα όμως είχε περάσει και είχε ξεκινήσει να σκοτεινιάζει. Έτσι, οι τέσσερις φίλοι πήραν τα πράγματά 

τους και κινήθηκαν  προς το σπίτι. Άλλωστε οι γονείς του Klajdi και της Dorina τους περίμεναν για να φάνε όλοι μαζί. 

Έπρεπε να ξεκουραστούν κιόλας καθώς αύριο θα επισκέπτονταν ένα αρχαίο θέατρο, το οποίο όμως βρίσκονταν σε μια 

πόλη έξω από τα Τίρανα.  

Μήπως γνωρίζετε σε ποιο θέατρο αναφέρονται τα παιδιά;  

Για να μάθετε,  πηγαίνετε στην σελίδα 174 .  
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Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΦΕΛ 
 

Τα παιδιά βρέθηκαν κάτω από τον πιο διάσημο πύργο της Ευρώπης, τον Πύργο του Άιφελ. Η Λήδα κοίταξε ψηλά και της 

φάνηκε πως η κορυφή του πύργου άγγιζε τον ουρανό.  

«Είναι πολύ όμορφος και ψηλός.», παρατήρησε, ενώ η ματιά της δεν έφυγε στιγμή από την κορυφή του.  

«Και το βράδυ γίνεται ακόμα πιο όμορφος, καθώς 20.000 λαμπάκια τον φωτίζουν για 5 λεπτά.», είπε η Amelie. 

«Τότε πρέπει να έρθουμε οπωσδήποτε και το βράδυ.», τόνισε η Λήδα.  

«Ποια είναι η ιστορία του πύργου;», ρώτησε ο Αχιλλέας διακόπτοντας την συζήτηση των κοριτσιών.  

«Ελάτε πάμε στο πάρκο να καθίσουμε και θα την πω.», είπε ο Julien. 

Τα παιδιά βρήκαν ένα όμορφο σημείο με θέα τον Πύργο του Άιφελ. Κάθισαν  στο χορτάρι και ο Julien ξεκίνησε να μιλάει.  

«Ο Πύργος του Άιφελ χτίστηκε μέσα σε 2 χρόνια, 2 μήνες και 5 ημέρες, και ολοκληρώθηκε το 1889. Ο κατασκευαστής του 

ήταν ο Gustave Aiffel , από όπου πήρε και το όνομά του. Το μνημείο χρησιμοποιήθηκε για 10 χρόνια  ως διαφημιστική 

πινακίδα της αυτοβιομηχανίας ‘Citroen ’. Τέλος, τον χειμώνα ο πύργος συρρικνώνεται και γίνεται πιο κοντός.»  

«Κονταίνει; Εκπληκτικό!», είπε ξαφνιασμένη η Λήδα.  

«Δεν μπορούν να το αντιληφθούν οι άνθρωποι. Ειδικοί, έχουν κάνει μετρήσεις και μα ς το έχουν αναφέρει.», είπε ο Julien. 

«Μα βλέπω ανθρώπους πάνω στον πύργο. Μπορούμε να τον επισκεφτούμε;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Φυσικά και μπορούμε. Ο Πύργος χωρίζεται σε 3 ορόφους. Στον πρώτο όροφο υπάρχουν διάφοροι χώροι αναψυχής, 

εστιατόρια και μαγαζάκια  με σουβενίρ. Μάλιστα, το πάτωμα του ορόφου αυτού είναι γυάλινο και μπορείτε να δείτε κάτω 

το έδαφος. Στον δεύτερο όροφο, υπάρχουν πάλι εστιατόρια και μαγαζιά με είδη δώρων. Σε κάποιο σημείο υπάρχει ένα 

τηλεσκόπιο που μπορείτε να δείτε το Παρίσι. Τέλος, ο τρίτος όροφος είναι καλυμμένος με σίδερα και μπορείτε να 

απολαύσετε όλο το Παρίσι από το ψηλότερο σημείο της πολύς.», είπε η Amelie. 

«Θέλετε να ανέβουμε;», πρότεινε ο Julien. 
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Η Λήδα και ο Αχιλλέας ενθουσιασμένοι από αυτά που είχαν ακούσει, συμφώνησαν αμέ σως με την ιδέα του Julien. 

Τα παιδιά επισκέφτηκαν και τους 3 ορόφους, είδαν το Παρίσι από ψηλά και φωτογραφήθηκαν. Ενώ κατέβαιναν τα 

σκαλιά, συζητούσαν για το ποιο θα είναι το επόμενο αξιοθέατο που θα επισκεφτούν.  

Μπορείτε να σκεφτείτε που μπορεί να πήγαν;  

Για να μάθετε που πήγαν τα παιδιά, πηγαίνετε στη σ ελίδα 124.  
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ΦΟΝΤΑΝΑ ΝΤΙ ΤΡΕΒΙ 
 

Τα παιδιά άφησαν πίσω τους το Πάνθεον και κατευθύνθηκαν προς το πιο γνωστό σιντριβάνι της Ιταλίας, τη Φοντάνα Ντι 

Τρέβι.  

«Είναι πολύ εντυπωσιακό!», αναφώνησε η Λήδα. «Αλλά ποιους απεικονίζει;»  

«Η κεντρική φιγούρα του σιντριβανιού είναι ο Απόλλωνας, ο θεός της θάλασσας, ο οποίος πλαισιώνεται από δύο Τρίτωνες 

που καθοδηγούν δύο ιππόκαμπους. Ο ένας ιππόκαμπος είναι πολύ ανήσυχος, ενώ ο άλλος πολύ ήσυχος.», είπε ο Riccardo. 

«Συμβολίζουν κάτι οι ιππόκαμποι;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Ναι! Συμβολίζουν τις διαφορετικές διαθέσεις της θάλασσας», απάντησε η Matilde  και συνέχισε: «Στα αριστερά βλέπετε 

το άγαλμα της Αφθονίας που κρατά το κέρας της αφθονίας. Πάνω της υπάρχει ένα  ανάγλυφο που δείχνει τον Αγρίππα να 

διατάζει τους στρατηγούς να χτίσουν ένα υδραγωγείο. Στα δεξιά βλέπετε το άγαλμα της Υγείας, πάνω από την οποία 

υπάρχει ένα ανάγλυφο, στο οποίο μια κοπέλα δείχνει στους στρατιώτες την πηγή του νερού.»  

«Ελάτε τώρα να κάνουμε μια ευχή! Βγάλτε ένα κέρμα και γυρίστε την πλάτη σας στο σιντριβάνι. Κλείστε τα μάτια, 

ευχηθείτε κάτι και μετά πετάξτε το κέρμα πίσω σας.», πρότεινε ο Riccardo. 

«Και θα πιάσει η ευχή;», ρώτησε η Λήδα.  

«Μα φυσικά! Το κέρμα που θα ρίξετε είναι η προσφορά  που κάνετε στον θεό και το αντάλλαγμα για να πιάσει η ευχή σας. 

Αλλά η ευχή πρέπει να είναι μυστική και να μην την ξέρει κανένας», είπε η Matilde. 

Οι τέσσερις φίλοι πήραν από ένα κέρμα στο χέρι τους, στάθηκαν με την πλάτη στο σιντριβάνι, έκαναν την ευχή τ ους και 

πέταξαν στο κέρμα στο νερό. Ένα αίσθημα ανυπομονησίας τους πλημμύρισε για το πότε θα πραγματοποιούνταν η ευχή 

τους. με αυτή την απορία άφησαν πίσω τους τη Φοντάνα Ντι Τρέβι και σειρά είχε τώρα το Βατικανό.  

Πηγαίνετε στη σελίδα 155. 
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Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΙΖΑ 
 

Τα παιδιά πήρανε το πρωινό τρένο με κατεύθυνση την πόλη της Πίζας. Για να περάσει γρήγορα η ώρα μέσα στο τρένο η 

Matilde και ο Riccardo έδωσαν κάποιες πληροφορίες στα παιδιά για το αξιοθέατο που θα επισκέπτονταν.  

«Θα σας πάμε στον ‘Κεκλιμένο Πύργο της Πίζας’.», ξεκίνησε να λέει ο Riccardo. 

«Κεκλιμένος Πύργος; Γιατί λέγεται έτσι;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Αρχικά πρόκειται για το καμπαναριό του καθεδρικού ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου. Ονομάστηκε ‘Κεκλιμένος’ γιατί 

εξαιτίας της καθίζησης του εδάφους, γέρνει λίγο από την μία μεριά.», απάντησε η Matilde. 

«Αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Και τι άλλο πρέπει να γνωρίζουμε για τον Πύργο της Πίζας;», ρώτησε η Λήδα.  

«Ο πύργος αυτός έχει σχήμα κυλίνδρου και είναι φτιαγμένος από μ άρμαρο και πέτρα. Αποτελείται από 8 ορόφους, 296 

σκαλιά και έχει ύψος 55,86 μέτρα.»  

Τα παιδιά είχαν φτάσει στον προορισμό τους και κατέβηκαν από το τρένο. Με όλα όσα τους είχαν πει οι φίλοι τους, 

πορεύτηκαν προς τον ‘Γερμένο Πύργο’ όπως τον έλεγε χιουμορισ τικά ο Αχιλλέας. Όταν έφτασαν, εντυπωσιάστηκαν από το 

αξιοθέατο και ξεκίνησαν να βγαίνουν φωτογραφίες, κάποιες από τις οποίες φαινόταν ότι έσπρωχναν τον Πύργο ή ότι 

προσπαθούσαν να τον κρατήσουν όρθιο ώστε να μην πέσει.  

Πήραν να φάνε παγωτό από τα πασίγνωστα ‘Gelato’ και κάθισαν στο γρασίδι να το απολαύσουν. Η ημέρα πέρασε πολύ 

όμορφα και διασκεδαστικά και είχε φτάσει η ώρα όπου θα έπαιρναν το τρένο για να γυρνούσαν στην Ρώμη. Άλλωστε 

έπρεπε να ετοιμάσουν και τα πράγματά τους, καθώς την επόμενη ημέρα το πρ ωί αναχωρούσα από την Ιταλία και σειρά 

είχε μια άλλη χώρα.  

Στον γυρισμό, τα τέσσερα παιδιά συνεργάστηκαν και έφτιαξαν κάποιες δραστηριότητες για εσάς.  

Πηγαίνετε στις σελίδες 114-121 για να τις βρείτε.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΑΣ 

Δραστηριότητα 1:Από την Κίνα  με αγάπη 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

Στην Κίνα επισκεφτήκαμε κάποια 

πολύ ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Μέσα 

στο φάκελο 1, μπορείτε να βρείτε 

φωτογραφίες από τα αξιοθέατα αυτά, 

και στον φάκελο 2  χαρτάκια που 

αναφέρουν τα ονόματά τους. 

Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα για 

παιχνίδι! Χωριστείτε σε 5 ομάδες των 

4 ατόμων, ανοίξτε τους δύο φάκελους 

και πάρτε από μέσα τις φωτογραφίες 

και τα χαρτάκια. Πρέπει να 

δουλέψετε ομαδικά και να ταιριάξετε 

την εικόνα με το σωστό όνομα. 

 

 

 

 

 

 

Φάκελος  1: Εικόνες με αξιοθέατα  

 

 

 

 

 

Φάκελος 2: Ονόματα των 

αξιοθέατων  
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Δραστηριότητα 2: Καπελάδες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κίνα, Απρίλιος 2019  

Αγαπητοί μας φίλοι,  

πως τα περνάτε; Εμείς είμαστε στην Κίνα και είναι υπέροχα! Πρέπει να την επισκεφτείτε κάποια 

στιγμή!  

Η Κίνα είναι για πολλά πράγματα γνωστή. Εμείς όμως σε αυτό το γράμμα θα σταθούμε στα 

κινέζικα καπελάκια που μας έκαναν εντύπωση. Τα ξέρετε έτσι δεν είναι; Αν όχι θα σας τα 

περιγράψουμε αμέσως. Είναι καπέλα σε σχήμα κώνου και από πίσω κρέμεται μια γαλλική 

πλεξούδα. Πως θα σας φαινόταν η ιδέα να φτιάξετε κι εσείς κινέζικα καπέλα;  

Για την κατασκευή αυτή χρειάζεστε αρχικά ένα κομμάτι χαρτόνι, το οποίο να έχει σχήμα 

τετράγωνο. Πάνω στο χαρτόνι σχηματίζετε έναν κύκλο και ζωγραφίζετε μια βούλα στο κέντρο του 

κύκλου. Με το χάρακά σας τραβάτε μία γραμμή από το κέντρο του κύκλου. Μετά φτιάχνετε ένα 

κωνικό καπέλο. Φτιάχνετε και μία γαλλική πλεξούδα από γκοφρέ χαρτί και την συρράπτετε στο 

καπέλο. Το καπέλο είναι έτοιμο  για να το φορέσετε.!  

Με πολλή αγάπη,  

Λήδα και Αχιλλέας  
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Δραστηριότητα 3: Μαθαίνοντας κινέζικα  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Στην Κίνα, οι άνθρωποι μιλάνε 

κινέζικα. Είναι μία όμορφη και πολύ 

διαφορετική γλώσσα από αυτές που 

έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Θέλετε 

να μάθετε κι εσείς κάποιες λέξεις στα 

κινέζικα; προτείνω να μάθουμε τους 

αριθμούς από το 1 μέχρι το 10. 

Βάλτε τον παρακάτω σύνδεσμο στο διαδίκτυο 

και δείτε και ακούστε τους αριθμούς.  Αμέσως 

μετά,  ανοίξτε τον φάκελο όπου θα βρείτε 

διάφορα φύλλα χαρτί, τα οποία είναι χωρισμένα 

σε 4 ίσα μέρη. Πρέπει να σχηματίσετε μέσα σε 

κάθε τετραγωνάκι με πλαστελίνη τον αριθμό που 

τους υποδεικνύεται αλλά στα κινέζικα. 

https://www.youtube.com/watch?v=2nfScAV

xdLU  

    

 

 

 

αριθμοί  

https://www.youtube.com/watch?v=2nfScAVxdLU
https://www.youtube.com/watch?v=2nfScAVxdLU
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Δραστηριότητα 4:Θα παραγγείλουμε κινέζικο;  

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε 

την παραδοσιακή κινέζικη 

συνταγή των noodles. Από κάτω 

υπάρχει  η φωτογραφία και τα 

υλικά του φαγητού αυτού. 

Ωστόσο πρέπει να βάλετε εσείς τις 

λέξεις στην συνταγή για να βρούμε 

ακριβώς τα υλικά. Αρχικά πρέπει να 

βάλετε τις λέξεις που σας δίνουμε σε 

αλφαβητική σειρά και αμέσως μετά να 

τις τοποθετήσετε εκεί που ταιριάζουν. 

Βάλτε τις λέξεις σε αλφαβητική 

σειρά:  

Νουντλς, κοτόπουλο, καρότα, 

πιπεριές, μανιτάρια, ελαιόλαδο, 

κάρυ, αλάτι, πιπέρι  

Βάλτε τις λέξεις στα κενά.  

1 πακέτο …….. ρυζιού  

2 φιλέτα ……….κομμένα σε λεπτές 

λωρίδες  

3-4 ……… κομμένα σε μπαστουνάκια  

1-2 πράσινες ………κομμένες σε 

λεπτές φέτες  

7-8 ………. κομμένα σε λεπτές φέτες  

Λίγο …………  

1-2 κουταλιές της σούπας ……….  

…………..  

…………….  
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Δραστηριότητα 5: Μακέτα Κίνας  

Ο Αχιλλέας και η Λήδα ταξίδεψαν στην Κίνα. Ελάτε τώρα να φτιάξουμε κι εμείς την μακέτα της Κίνας με τα μέρη που 

ταξίδεψαν τα παιδιά.  

Στην μακέτα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με την Λήδα και τον Αχιλλέα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήρθε η ώρα να επιλέξεις το επόμενο ταξίδι της Λήδας και του Αχιλλέα. Σε ποια χώρα θέλεις να ταξιδέψουν τα παιδιά; Βάλε 

‘x’ στις χώρες που έχεις ταξιδέψει και διάλεξε μία άλλη χώρα για να συνεχίσεις το ταξίδι σου.  

o Αγγλία                             Πήγαινε στη σελίδα 9.                                Γαλλία                        Πήγαινε στη σελίδα 81. 

o Αίγυπτος                         Πήγαινε στη σελίδα 31 .  

o Αλβανία                          Πήγαινε στη σελίδα 72 .  

o Ιταλία                            Πήγαινε στη σελίδα 17 .  

o Ρωσία                           Πήγαινε στη σελίδα 66.  

o Τουρκία                      Πήγαινε στη σελίδα 43.  

 

Μακέτα Κίνας 

Χώρα- Κίνα  

Μέρη που ταξίδεψαν  

Αξιοθέατα  

Σημαία Κίνας  

Νόμισμα χώρας  

Την Mulan και τον Mao 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΩΣΙΑΣ 

Δραστηριότητα 1:Διαγωνισμός ζωγραφικής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρωσία, Απρίλιος 2019  

Αγαπημένοι μας φίλοι,  

Αυτές τις ημέρες είμαστε στην Ρωσία. Η Ρωσία είναι πολύ όμορφη αλλά κρύα χώρα. Αν και Απρίλη μήνα, φοράμε ζεστά ρούχα και 

χοντρά μπουφάν. Το κρύο όμως δεν μας εμπόδισε να επισκεφτούμε διάφορα μέρη και να δούμε κάποια από τα αξιοθέατα της χώρας.  

Και ενώ κάναμε βόλτες ξαφνικά το μάτι μας έπεσε πάνω σε μια αφίσα, η οποία είχε τίτλο «Από την Ρω σία με αγάπη». Πρόκειται για 

έναν διαγωνισμό ζωγραφικής που διεξάγεται στη Ρωσία, ωστόσο μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου. 

Και φυσικά σκεφτήκαμε να λάβουμε μέρος.  

 Αρχικά πρέπει να επιλέξετε ένα από τα αξιοθέατα που επισκεφτήκαμε και να το ζωγραφίσετε σε ένα φύλλο χαρτί, ενεργοποιώντας 

την φαντασία σας. Μέσα στο φάκελο σας έχουμε στείλει και φωτογραφίες από τα αξιοθέατα αυτά. Μόλις τελειώσετε με την 

ζωγραφική, θα τα βάλετε όλα σε έναν φάκελο και θα τα στείλετε σε εμάς, στην Ρωσία, ώστε να λάβουμε μέρος στον διαγωνισμό.  

Εύχομαι να δημιουργήσετε όμορφες εικόνες με πολλά χρώματα! Καλή διασκέδαση.  

Με πολλή αγάπη,  

Λήδα και Αχιλλέας  

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες από τα αξιοθέατα της Ρωσίας  
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Δραστηριότητα 2:Μικροί κύκνοι  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

Η πιο όμορφη εμπειρία μου ήταν το βράδυ 

που πήγαμε να παρακολουθήσουμε την 

«Λίμνη των Κύκνων» στο θέατρο Μπολσόι. 

Στο θέατρο Μπολσόι δρεύουν και τα 

πε΄ριφημα Μπαλέτα Μπολσόι , που 

αποτελούν ένα από τα κορυφαία 

χορευτικά συγκροτήματα στον κόσμο. 

Το θέατρο Μπολσόι χτίστηκε για 

πρώτη φορά το 1776. Από τότε έχει 

καταστραφεί και ξαναχτιστεί πολλές 

φορές. Πλέον, πραγματοποιεί 

παραστάσεις όπερας και μπαλέτου. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε κι εσείς 

στο διαδίκτυο αποσπάσματα από το 

μπαλέτο που είδαμε. Μετά, μπορείτε να 

γίνετε κι εσείς μικροί χορευτές 

μπαλέτου και να χορέψετε υπό τους 

ήχους της «Λίμνης των Κύκνων». 
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Δραστηριότητα 3: Η γιαγιά μου η καλή  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Στην Ρωσία επισκεφτήκαμε 

την γιαγιά της Helina, η 

οποία μας έδειξε το παιχνίδι 

«Μπάμπουσκα». 

Η Μπάμπουσκα είναι ξύλινες φουσκωτές 

κούκλες σε διάφορα μεγέθη που φορούν 

παραδοσιακά ρωσικά φορέματα και θυμίζουν 

μανούλες ή γιαγιάδες. Η πιο μεγάλη έκρυβε στο 

εσωτερικό της άλλες έξι ή εφτά κούκλες, η 

καθεμιά σε δύο κομμάτια. Η τελευταία φιγούρα 

που ήταν και η πιο μικρή ονομάζεται ‘σπόρος’. 

Μπορείτε να το δείτε βίντεο στο διαδίκτυο. 
Ήρθε η ώρα όμως για παιχνίδι. Πάρτε ένα 

κομμάτι πηλό, το οποίο θα το 

επεξεργαστείτε με τέτοιο τρόπο ώστε να 

φτιάξετε από μία Μπάμπουσκα σε ότι 

μέγεθος θέλετε. Αφού στεγνώσει ο 

πηλός, χρωματίστε  με τέμπερα τις δικές 

τους Μπάμπουσκες. 
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Δραστηριότητα 4: Το μοσχαράκι που το έλεγαν Στρογγανόφ  

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Την επόμενη ημέρα πήγαμε στην 

γιαγιά του Nicolai, η οποία μας είχε 

μαγειρέψει «Μοσχαράκι 

Στρογγανόφ».  

Παρακολουθήστε με προσοχή στον 

παρακάτω σύνδεσμο την μαγειρική εκπομπή 

που δείχνει πως κάποιος μπορεί αν φτιάξει 

αυτό το φαγητό. Μετά, καλείστε να γίνετε οι 

ίδιοι παρουσιαστές μιας μαγειρικής 

εκπομπής, και να παρουσιάσουν το φαγητό 

στον κόσμο που σας παρακολουθεί.  
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Δραστηριότητα 5: Μακέτα Ρωσίας  

Ο Αχιλλέας και η Λήδα ταξίδεψαν στην Ρωσία. Ελάτε τώρα να φτιάξουμε κι εμείς την μακέτα της Ρωσίας με τα μέρη που 

ταξίδεψαν τα παιδιά.  

Στην μακέτα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία σύμ φωνα με την Λήδα και τον Αχιλλέα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήρθε η ώρα να επιλέξεις το επόμενο ταξίδι της Λήδας και του Αχιλλέα. Σε ποια χώρα θέλεις να ταξιδέψουν τα παιδιά; Βάλε 

‘x’ στις χώρες που έχεις ταξιδέψει και διάλεξε μία άλλη χώρα για να συνεχίσεις το ταξίδι σου.  

o Αγγλία                             Πήγαινε στη σελίδα 9.                           Γαλλία                    Πήγαινε στη σελίδα 81. 

o Αίγυπτος                         Πήγαινε στη σελίδα 31 .  

o Αλβανία                          Πήγαινε στη σελίδα 72 .  

o Ιταλία                            Πήγαινε στη σελίδα 17 .  

o Κίνα                              Πήγαινε στη σελίδα 39 .  

o Τουρκία                      Πήγαινε στη σελίδα 43 . 

 

Μακέτα Ρωσίας 

Χώρα- Ρωσία 

Μέρη που ταξίδεψαν  

Αξιοθέατα  

Σημαία Ρωσίας  

Νόμισμα χώρας  

Την Helina και τον Nicolai 
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 
 

Τα παιδιά στεκόταν μπροστά από τον μητροπολιτικό χριστιανικό ναό της πόλης του Παρισιού, την Παναγία των 

Παρισίων.  

«Αυτή λοιπόν παιδιά είναι η Παναγία των Παρισίων. «, είπε με θαυμασμό η Amelie που λάτρευε αυτόν τον ναό.  

«Μμμμμ…», σκέφτηκε για λίγο η Λήδα. «Κάτι μου θυμίζει το όνομα αυτό.».  

«Θα αναφέρεσαι σίγουρα στο μυθιστόρημα του Victor Hugo με τίτλο ‘Η Παναγία των Παρισίων’ που αφηγείται την ιστορία 

της τσιγγάνας Εσμεράλδας με τον καμπανοκρούστη  του ναού , τον Κουασιμόδο.», είπε η Amelie βγάζοντας την Λήδα από 

τις σκέψεις της.  

«Μα φυσικά! Η Εσμεράλδα και ο Κουασιμόδος! Μα πως δεν μου πήγε το μυαλό! Όλα όσα βλέπουμε στην ταινία υπάρχουν 

στα αλήθεια μέσα στον ναό;», ρώτησε η Λήδα.  

«Σχεδόν ναι, αλλά χωρίς φυσικά να παίρνουν τα αγάλματα ανθρώπινη φωνή και να μιλάνε.», αστειεύτηκε ο Julien. 

«Μα φυσικά και δεν πίστεψα ότι τα αγάλματα μιλάνε!», είπε γελώντας η Λήδα.  

«Και τι ξέρετε παιδιά για την εκκλησία;», ρώτησε τώρα ο Αχιλλέας.  

«Ο ναός αυτός άρχισε να κατασκευάζεται το 1163 και ολοκληρώθηκε το 1272.  Υπάρχουν συνολικά 37 αναπαραστάσεις 

της Παναγίας μέσα στον ναό, άλλες ως γλυπτά, άλλες ως ζωγραφιές και άλλες ως βιτρό. Η χωρητικότητα του φτάνει τους 

6.000 ανθρώπους.», είπε ο Julien. 

«Και το καμπαναριό; Έχει όντως τόσο μεγάλες καμπάνες;», ρώτησε η Λήδα που δεν είχε σταματήσει να σκέφτεται την 

ταινία με την Εσμεράλδα που τόσο της είχε αρέσει όταν ήταν παιδί.  

«Ναι.! Σε σύνολο έχει 4 καμπάνες, από τις οποίες η μεγαλύτερη ζυγίζει 13.000 κιλά.»,  απάντησε ο Julien. 

«Και έχει και αυτά τα αγάλματα δαίμονες που ήταν οι φίλοι του Κουασιμόδου;», ρώτησε πάλι η Λήδα.  

«Φυσικά! Αυτά βρίσκονται περιμετρικά στα ψηλά σημεία του ναού. Άλλοτε έχουν διακοσμητικό ρόλο και άλλοτε 

χρησιμοποιούνται ως  υδρορροές για  να προστατεύουν τα εξωτερικά τοιχώματα του ναού από το νερό της βροχής.», είπε η 

Amelie. 
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«Α! Ξεχάσαμε να σας πούμε!», αναφώνησε ο Julien . «Από το 2013, στην στέγη του ναού υπάρχει ένα μελίσσι, ώστε να μας 

υπενθυμίζει πως πρέπει να σεβόμαστε την ομορφιά τη ς φύσης καθώς επίσης και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στο 

περιβάλλον.»  

«Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα έγινε το αγαπημένο μου αξιοθέατο!», είπε η Λήδα και τα παιδιά γέλασαν με την 

ονειροπόλα φίλη τους.  

Έτσι το ταξίδι τους στη Γαλλία έκλεισε όμορφα έχοντας  ως ανάμνηση τον ναό που έστω και μέσω μιας ιστορίας έγινε 

γνωστός σε όλον τον κόσμο. Η Εσμεράλδα και ο Κουασιμόδος θα ζούσαν για πάντα εκεί όσα χρόνια κι αν περνούσαν. Και 

τα αγάλματα- δαίμονες θα προστάτευαν τον ναό και τους φίλους τους.  

Οι τέσσερις φίλοι πήραν το λεωφορείο με προορισμό το αεροδρόμιο της πόλης. Είχε έρθει η ώρα τους να φύγουν και να 

αποχωριστούν την Πόλη του Φωτός και τους δύο φίλους τους. Αλλά έδωσαν υπόσχεση πως θα ξαναρχόταν σύντομα. Το είχε 

υποσχεθεί η Λήδα στα αγάλματα- δαίμονες!  

Μέσα στο αεροπλάνο τα παιδιά σχεδίασαν διάφορες δραστηριότητες σχετικά με την Γαλλία. Μπορείτε να τις βρείτε στις 

σελίδες 99-105. 
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΟΛΗ 
 

Τα παιδιά έφτασαν στο Πεκίνο λίγο μετά το μεσημέρι. Έκατσαν σε ένα εστιατόριο και έφαγαν νουντλς  με διάφορα 

λαχανικά και κοτόπουλο. Η γεύση τους ξετρέλανε την Λήδα και τον Αχιλλέα. Όταν τελείωσαν το φαγητό τους, ο ήλιος 

έστεκε λαμπερός πάνω από τα κεφάλια τους και αναρωτήθηκαν που να πάνε.  

«Έχω μια ιδέα.!,», είπε η Mulan . «Θα πάμε στην Απαγορευμένη Πόλη.»  

«Αφού είναι Απαγορευμένη πως θα πάμε;», ρώτησε η Λήδα.  

Ο Mao είπε γελώντας: «Έτσι ονομάζεται απλώς. Είναι ένα δημόσιο μουσείο με μια μεγάλη συλλογή κινέζικης τέχνης. Ελάτε 

να πληρώσουμε και θα σας εξηγήσω την ιστορία πηγαίνοντας προς τα εκεί.»  

Τα παιδιά μπήκαν μέσα στο αμάξι με κατεύθυνση την Απαγορευμένη Πόλη και ο Mao ξεκίνησε να μιλάει.  

«Η Απαγορευμένη Πόλη στο Πεκίνο ήταν κινέζικο αυτοκρατορικό παλάτι από τη δυναστεία των Μινγκ. Η πόλη αυτή 

συμβολίζει τον αυτοκράτορα ως γιο του ουρανού. Βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς πόλης του Πεκίνου, την οποία στην 

Δύση την αποκαλούσαν «Ταταρική Πόλη»  

«Πόσο μεγάλη είναι αυτή η πόλη;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Η Αυτοκρατορική Πόλη έχει 980 κτίρια , 8.706 αίθουσες και δωμάτια, αυλές και κήπους. Περιβάλλεται από ένα πα νύψηλο 

τείχος με τεράστιες πύλες. Τα χρώματα που συνθέτουν την πόλη είναι το άσπρο, το κόκκινο και το κίτρινο: λευκό στους 

εξώστες, κόκκινο στους τοίχους και κίτρινο στα κεραμίδια.», είπε η Mulan. 

«Και γιατί ονομάστηκε Απαγορευμένη;», ρώτησε πάλι η Λήδα.  

«Γιατί κανείς δεν μπορούσε να εισέλθει ή να εξέλθει χωρίς την άδεια του αυτοκράτορα, καθώς επίσης και επειδή δεν 

επιτρεπόταν η είσοδος στους απλούς ανθρώπους.» απάντησε ο Mao και πάρκαρε το αμάξι στο χώρο στάθμευσης.  

Τα παιδιά κατέβηκαν και κατευθύνθηκαν προς την Απαγορευμένη Πόλη. Πλήρωσαν το εισιτήριό του σε κινάζικα γουάν, 

όπου είναι το νόμισμα της Κίνας.Γύρισαν σπίτι εντυπωσιασμένοι από την τόσο διαφορετική πόλη που επισκέφτηκαν 

σήμερα. Αφού έφαγαν το βραδινό τους γεύμα και συζήτησαν λίγο, έπεσαν για ύπν ο. Η αυριανή ημέρα είχε την επίσκεψη σε 

δύο ακόμα αξιοθέατα της πόλης του Πεκίνου και ήθελαν να τους βρει ξεκούραστους.  

Σε ποια αξιοθέατα όμως αναφέρονταν; Για να  μάθεις, πήγαινε στην σελίδα 168 .  
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ΒΑΤΙΚΑΝΟ 
 

Οι τέσσερις φίλοι έφτασαν στο Βατικανό και περπά τησαν μέχρι να βρούνε την είσοδο που οδηγούσε στο μουσείο.  

«Το Βατικανό θεωρείται το μικρότερο ανεξάρτητο κράτος, το οποίο αριθμεί μόλις 826 ανθρώπους. Το μουσείο του 

Βατικανού που θα επισκεφτούμε τώρα, ξεκίνησε σαν μια μικρή συλλογή γλυπτών και με το πέρασμα των αιώνων 

μετατράπηκε σε ένα συγκρότημα από εντυπωσιακά μουσεία που χαρακτηρίζεται για τις καλύτερες συλλογές τέχνης στον 

πλανήτη.», είπε ο Riccardo ενώ περπατούσαν.  

«Από ποιον ιδρύθηκαν τα μουσεία αυτά;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Τα Μουσεία του Βατικανού ιδρύθηκαν υπό την αιγίδα δύο Παπών, του Κλήμη ΙΔ’ και του Π ίου ΣΤ’.», απάντησε ο Riccardo. 

«Άκουσα καλά; Είπες Μουσεία; Είναι δηλαδή πολλά;», ρώτησε έκπληκτη η Λήδα.  

«Ναι καλά άκουσες. Σήμερα υπάρχουν 13 Μουσεία του Βατικανού σε περίπου 14 παλάτια του συγκροτήματος αυτού. Τα 

μουσεία, βέβαια, είναι διαφορετικά μεταξύ τους.», είπε ο Riccardo. 

«Τι μουσεία είναι δηλαδή;», συνέχιζε να ρωτάει η Λήδα.  

«Είναι το Γρηγοριανό Αιγυπτιακό Μουσείο, το οποίο σχετίζεται με την Αίγυπτο¨ το Γρηγοριανό Ετρουσκικό Μουσείο, όπου 

υπάρχουν διάφορα σκεύη από την προ -ρωμαϊκή εποχή, αλλά και διάφορα άλλα αντικείμενα¨ Η Πινακοθήκη του Βατικανού, 

όπου υπάρχουν διάφοροι πίνακες και θρησκευτικές εικόνες¨ το Εθνολογικό Μουσείο της Ιεράπολης, το οποίο διαθέτει 

αντικείμενα θρησκευτικής φύσεως από την Ασία, την Ωκεανία, την Αφρική και την Αμερική¨ το Pio- Clementine Μουσείο, 

το οποίο σχετίζεται με την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή τ έχνη¨ το Μουσείο Gregoriano Profano , όπου σχετίζεται 

αποκλειστικά με την ρωμαϊκή τέχνη¨ το Μουσείο Θρησκευτικών έργων Σύγχρονης Τέχνης, το Χριστιανικό Μουσείο, το 

Μουσείο Sarco και το Ιστορικό Μουσείο.», είπε η Matilde. 

«Παιδιά! Μην μου πείτε ότι όλη αυτή είναι η ουρά από ανθρώπους είναι αυτοί που περιμένουν να μπουν μέσα στο 

μουσείο!», είπε σοκαρισμένος ο Αχιλλέας μόλις διαπίστωσε πόσος πολύς κόσμος περίμενε για να μπει στο μουσείο του 

Βατικανού.  

«Δυστυχώς ναι! Πρέπει να περιμένουμε σε αυτήν την τεράστια ο υρά! Ξεχάσαμε να αγοράσουμε τα εισιτήρια από το 

διαδίκτυο κι έτσι πρέπει να περιμένουμε!», είπε η Matilde νιώθοντας τύψεις που εξαιτίας της αφηρημάδας της θα έπρεπε 
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να περιμένουν. «Αλλά μην ανησυχείτε», συνέχισε. «Θα σας πληροφορήσουμε με τον Riccardo για το Μουσείο και θα περάσει 

η ώρα.»  

«Δεν πειράζει Matilde!», είπε η Λήδα. «Δεν έγινε και κάτι που ξεχάσατε. Θα μιλήσουμε και θα περάσει η ώρα ευχάριστα και 

θα έρθει και η σειρά μας.»  

Έτσι τα παιδιά περίμεναν στην ουρά για περίπου 1 ώρα. Όταν έφτασε η σειρά τ ους, πλήρωσαν 10 ευρώ το εισιτήριο και η 

ξενάγησή τους στα Μουσεία του  Βατικανού ξεκίνησε. Όταν βγήκαν από το Μουσείο ήταν εξαντλημένοι και το μόνο που 

σκεφτόταν ήταν πότε θα πάνε σπίτι να φάνε την υπέροχη καρμπονάρα που θα τους ετοίμαζε η Matilde. 

Για την συνέχεια, πηγαίνετε στη σελίδα  138. 
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ΛΟΥΒΡΟ 
 

Τα παιδιά έφτασαν έξω από το Μουσείο του Λούβρου.  

«Το μουσείο του Λούβρου είναι  ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Παλαιότερα ήταν 

βασιλικό παλάτι αλλά μετά την Γαλλική Επανάσταση μετατράπηκε σε μουσείο. Στις αίθουσες του μουσείου υπάρχουν 

πάνω από 35.000 έργα τέχνης, τα οποία υπολογίζονται από την αρχαιότητα μέχρι το μισό του 19 ου αιώνα. Τέλος το 

μουσείο έχει κατηγοριοποιήσει τα έργα αυτά σε διάφορα τμήματα, τα ο ποία εκτίθενται σε πολλές και διαφορετικές 

αίθουσες.», ξεκίνησε να μιλάει ο Julien παρουσιάζοντας το μουσείο.  

«Και ποια είναι αυτά τα τμήματα;», ρώτησε ο Αχιλλέας ώστε να γνωρίζουν λίγα πράγματα πριν μπούνε μέσα στο μουσείο.  

«Είναι 8 τμήματα: το τμήμα Ανατολικών Αρχαιοτήτων, στο οποίο υπάρχουν έργα από την Ινδία, το Αφγανιστάν, την 

Τουρκία, τη Συρία και την Κύπρο¨ το τμήμα Αιγυπτιακής Τέχνης, στο οποίο μπορείτε τα δείτε κομμάτια της αιγυπτιακής 

ιστορίας μέσα από 6.000 ευρήματα¨ το τμήμα αρχαιοτήτων Ελληνικών, Ετρουσκικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων¨¨ το 

τμήμα Γλυπτικής, όπου υπάρχουν διάφορα γλυπτά¨ το τμήμα Ισλαμικής Τέχνης, όπου τα έργα προέρχονται από την 

Ισπανία, τη βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Αραβία και την Ινδία¨ τμή μα Καλλιτεχνικών Αντικειμένων, όπου 

μπορείτε να δείτε διάφορα κοσμήματα, μπιμπελό, αγαλματίδιο, βιτρό, κασετίνες και γενικά μικρά αντικείμενα τέχνης¨ 

τμήμα Πινάκων Ζωγραφικής και τέλος τμήμα Χαρακτικής και Σχεδίων, στο οποίο υπάρχουν σχέδια σε χαρτί και 

χαλκογραφίες όπως γραμματόσημα και καλλιτεχνικά βιβλία.», εξήγησε η Amelie. 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας έμειναν μετέωροι να κοιτάνε την Amelie και διαπίστωσαν πως πρόκειται να γνώριζαν όλο τον 

κόσμο μέσα σε αυτό το μουσείο.  

«Εγώ ανυπομονώ να μπούμε. Πάμε;», ρώτησε  ανυπομονώντας ο Αχιλλέας.  

«Πάμε! Αλλά πρέπει πρώτα να βγάλουμε εισιτήριο, το οποίο κοστίζει 10 ευρώ το άτομο.», είπε ο Julien. 

Τα παιδιά πήγαν στο εκδοτήριο και έβγαλαν τα εισιτήριά τους. Περιπλανήθηκαν μέσα στο μουσείο και τα εκθέματα τους 

άφηναν με το στόμα ανοιχτό. Βγαίνοντας από αυτό είχε ήδη σκοτεινιάσει.  

«Καλά πόσες ώρες ήμασταν μέσα;», παρατήρησε η Λήδα.  

«Είναι μεγάλο μουσείο αλλά άξιζαν οι ώρες γι αυτά που μάθαμε. Άλλωστε μην ξεχνάς Λήδα πως ήρθαμε μεσημέρι στο 

μουσείο.», είπε ο Αχιλλέας.  
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«Έχεις δίκιο, Αχιλλέα. Και όταν ασχολείσαι με κάτι ενδιαφέρον περνάει γρήγορα η ώρα.», είπε η Λήδα.  

«Ελάτε ας γυρίσουμε σπίτι και σας ξεναγούμε αύριο στο τελευταίο αξιοθέατο της πόλης μας.», είπε η Amelie. 

«Που θα μας πάτε;», ρώτησε γεμάτη περιέργεια η Λήδα.  

«Αυτό είναι μυστικό και σας το κρατάμε για έκπληξη.», είπε η Amelie κλείνοντας το μάτι.  

Εσείς σκέφτεστε σε ποιο αξιοθέατο αναφέρεται η Amelie; 

Για να μάθετε, πηγαίνετε στη σελίδα 150 . 
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ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας βρέθηκαν μπροστά σε έναν τεράστιο πήλινο στρατό. Εντυπωσιασμένοι και οι δύο θέλησαν να 

μάθουν την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτόν.  

«Ο πρώτος αυτοκράτορας της Κίνας, ο Τσιν Σι Χουάνγκ, το 221 π.Χ. ενοποίησε όλες τις κινέζικες πολιτείες σε μία χώρα, της 

οποίας έδωσε το όνομά του, Κίνα.», ξεκίνησε να μιλάει η Mulan . «Οι περίπου 8000 στρατιώτες που βλέπετε εδώ έχουν 

διαφορετικό ύψος και βρίσκονται περίπου 1500 μέτρα από τον τάφο του κινέζου αυτοκράτορα. Οι πήλινες φιγούρες έχουν 

ύψος 1,80 εκατοστά, ενώ αυτές που απεικονίζουν υψηλόβ αθμους αξιωματικούς έχουν ύψος 1,95 εκατοστά.»  

«Μα από ότι παρατηρώ δεν έχουν όλοι την ίδια αμφίεση.», πρόσεξε ο Αχιλλέας.  

«Ο κάθε στρατιώτης έχει διαφορετικό πρόσωπο, ενώ η διαφορετικότητα στην αμφίεση δηλώνει την φυλή και την 

καταγωγή του. Ως πρότυπα για  την κατασκευή του λήφθηκαν οι αληθινοί στρατιώτες του πρώτου κινέζου αυτοκράτορα.», 

είπε ο Mao. 

«Και πότε δημιουργήθηκε ο στρατός αυτός;», ρώτησε η Λήδα.  

«Υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκε περίπου το 210 π.Χ. από 70.000 εργάτες, οι οποίοι εργάζονταν επί 38 χ ρόνια για την 

κατασκευή του.», απάντησε η Mulan. 

«Εντυπωσιακό!», είπαν ταυτόχρονα η Λήδα με τον Αχιλλέα.  

«Εγώ προτείνω να φύγουμε, καθώς έχει πάει ήδη απόγευμα και πρέπει να γυρίσουμε σπίτι για να κάνετε τα πράγματά 

σας. Αύριο το πρωί έχετε πτήση.», είπε ο Mao αρκετά στεναχωρημένος που οι φίλοι τους θα αναχωρούσαν την επόμενη 

ημέρα.  

Τα παιδιά μπήκαν μέσα στο αμάξι και πήραν τον δρόμο του γυρισμού. Ωστόσο λόγω του ότι το ταξίδι θα διαρκούσε 

κάποιες ώρες, σκέφτηκαν να περάσουν δημιουργικά την ώρα τους. Έτσι, σκέφτηκαν μια σειρά από δραστηριότητες με 

θέμα την Κίνα, για να τις στείλουμε σε εσάς.  

Τις δραστηριότητες  θα τις βρείτε στις σελίδες 140-144. 
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ΚΟΛΟΜΕΝΣΚΟΓΕ 
 

Τα παιδιά στέκονταν μπροστά από το μοναδικής ομορφιάς Κολομένσκογε.  

«Τι είναι αυτό το συγκρότημα κτιρίων που βλέπουμε μπροστά μας;», ρώτησε η Λήδα.  

«Ονομάζεται Κολομένσκογε και από τον 15ο αιώνα χρησίμ ευσε ως εξοχική κατοικία για τους Μεγάλους Δούκες της Μόσχας 

και τους Ρώσους Τσάρους..», απάντησε ο Nicolai. 

«Υπάρχει κάποιο αξιοθέατο μέσα στο κτίριο;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Το πιο σημαντικό αξιοθέατο είναι η Εκκλησία της Ανάληψης. Στο άμεσο περιβάλλον της  εκκλησίας βρίσκονται άλλα τρία 

αρχιτεκτονικά ορόσημα: ο Πύργος του Αγίου Γεωργίου, ο Πύργος του Νερού και ο Κήπος κυνηγιού.», απάντησε η Helina. 

«Χρησιμοποιούντα πάντα ως θερινή κατοικία των δουκών και των τσάρων;», ρώτησε η Λήδα.  

«Όχι! Το 1923 μετατράπηκε σε υπαίθριο μουσείο Ξύλινης Αρχιτεκτονικής. Τα ξύλινα αρχιτεκτονικά μνημεία του 17ου - 

18ου αιώνα ήρθαν από όλη τη Ρωσία και συγκεντρώθηκαν στο Κολομένσκογε. Σήμερα, το λιβάδι από το χωριό 

Preobrazhenskoe, ο πύργος της φυλακής Bratsk από τη Σιβηρία, ο πύργος του μοναστηριού Νικολάου -Καρελιανός από την 

ακτή της Λευκής Θάλασσας, το σπίτι του Πέτρου Α’ από το Αρχάγγελσκ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μουσείου 

αυτού.», απάντησε ο Nicolai. 

«Επίσης,  το μουσείο στεγάζει πάνω από δύο χιλ ιάδες ρωσικές ζωγραφιές του 15ου - 17ου αιώνα, θραύσματα 

ξυλογλυπτικής και γλυπτικής και παραδείγματα διακοσμήσεων των χαμένων κατασκευών και ιστορικών αντικειμένων 

της Μόσχας. Στο άκρο του πάρκου βρίσκεται το κύριο σημείο αναφοράς του, το ανακατασκευασμέν ο παλάτι του Τσαρ 

Αλεξέι. Ανάμεσα στα φυσικά αξιοθέατα του πάρκου Κολομέσκογε είναι οι οπωρώνες.», πρόσθεσε η Helina. 

«Μπορούμε δηλαδή να καθίσουμε στο πάρκο και να κάνουμε πικ -νικ;», ρώτησε η Λήδα.  

«Φυσικά και μπορούμε! Εκτός, όμως από αυτό, σας έχω και μ ια έκπληξη. Μπορούμε να κάνουμε και φωτογράφηση 

κοστουμιών στο μοναδικό εσωτερικό του Παλατιού του Τσάρου Αλεξέι Μιχαΐλοβιτς . Θα επιλέξουμε ένα από τα οκτώ ειδικά 

κοστούμια της ρωσικής αριστοκρατίας που δημιουργήθηκαν με βάση τα έργα ζωγραφικής και τα σκί τσα και θα 

φωτογραφηθούμε.», κατέληξε η Helina. 
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Η Λήδα με τον Αχιλλέα είχαν ενθουσιαστεί με όλα αυτά που είχαν ακούσει και βιαζόταν να τα δουν όλα αυτά που τους 

είχαν περιγράψει οι φίλοι τους. Έτσι, πλήρωσαν το εισιτήριό τους σε ρούβλια, όπου είναι το νόμ ισμα της Ρωσίας και 

πέρασαν στο μουσείο να ξεναγηθούν.  

Άραγε θα υπήρχε κάποιο άλλο αξιοθέατο εξίσου εντυπωσιακό;  

Για να διαβάσεις την συνέχεια, πήγαινε στη σελίδα 205 .  
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ΟΡΟΣ ΝΕΜΡΟΥΤ 
 

Τα παιδιά ξεκίνησαν νωρίς το πρωί το ταξίδι τους με κατεύθυνση το όρος Νεμρούτ.  

«Τι ακριβώς είναι εκεί που πηγαίνουμε;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Το όρος Νεμρούτ είναι ένα ταφικό ιερό, το οποίο το έχτισε ο βασιλιάς Αντίοχος Ι’, με τεράστια αγάλματα. Τα αγάλματα 

αυτά αναπαριστούν τον ίδιο, δύο λιοντάρια, δύο αετούς και διάφορους ελ ληνικούς και περσικούς θεούς και ημίθεους, 

όπως ο Ηρακλής, ο Δίας, η θεά Τύχη, ο Απόλλωνας.», απάντησε ο Murat. 

«Και τα αγάλματα αυτά υπάρχουν μέχρι σήμερα;», ρώτησε η Λήδα.  

«Τα αγάλματα αυτά ήταν καθισμένα σε θρόνους στη σειρά, με τα ονόματα του κάθε θεού  χαραγμένα πάνω τους. Σήμερα 

βρίσκονται μόνο τα κεφάλια των αγαλμάτων, τα οποία είναι διάσπαρτα στην περιοχή.», απάντησε η Sehrazat. 

«Το ταξίδι μας έφτασε στο τέλος. Κατεβείτε παιδιά, φτάσαμε. Απλώς πρέπει να έχετε υπομονή γιατί θα ανέβουμε στο 

βουνό.», είπε ο Murat. 

Η ανάβαση αποδείχτηκε κουραστική. Ωστόσο όταν έφτασαν, η θέα των τεράστιων κεφαλιών που στέκονταν στο έδαφος 

τους έκοψε την ανάσα. Τόσο το μέγεθός τους όσο και η στάση τους, τους έκαναν να μην μπορούν να πάρουν τα μάτια τους 

από πάνω τους.  

«Εγώ προτείνω να ξεκινήσουμε την κατάβαση! Ξεκίνησε και να γουργουρίζει το στομάχι μου.», είπε ο Αχιλλέας.  

Όλοι τότε κατάλαβαν πως πεινούσαν και συμφώνησαν να κατέβουν από το βουνό. Κάθισαν και έφαγαν ένα πεντανόστιμο 

ιμάμ μπαιλντί σε ένα εστιατόριο και αμέσως μετά ξεκίνησαν για την Κωνσταντινούπολη. Η Λήδα και ο Αχιλλέας αύριο 

έφευγαν από την Τουρκία για τον επόμενο προορισμό τους.   

Έφτασαν στο σπίτι αργά το βράδυ και όλοι ήταν στεναχωρημένοι. Για να αλλάξουν διάθεση, σκέφτηκαν να φτιάξουν 

διάφορες δραστηριότητες με θέμα την Τουρκία για να τις στείλουν σε εσάς.  

Θα βρείτε τις δραστηριότητες στις σελίδες 33-36. 
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ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ 
 

Η επόμενη ημέρα είχε έρθει και τα παιδιά βρισκόταν μπροστά από ένα ιδιαίτερο κτίριο.  

«Μπροστά σας βλέπετε ένα κτιριακό συγκρότημα αυτοκρατορικών θυσιών, γνωστό ως ‘Ο Ναός του Ουρανού’.», είπε η 

Mulan εξηγώντας στα παιδιά τι είναι το κτίριο που στέκονταν μπροστά τους.  

«Τι εννοείς όταν λες αυτοκρατορικές θυσίες;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Το κτίριο αυτό χρησιμοποιήθηκες ως χώρος για να προσφέρουν οι άνθρωποι θυσίες στον Ουρανό και να προσεύχονται 

για πλούσιες σοδειές.», απάντησε η Mulan . «Ελάτε να μπούμε μέσα και θα σας πληροφορήσουμε περισσότερο».  

Τα παιδιά μπήκαν από την κύρια πύλη μέσα στο κτιριακό συγκρότημα και περιηγήθηκαν στο χώρο με ξεναγούς τον Mao 

και την Mulan . Τελείωσαν σχετικά γρήγορα και βγήκαν έξω. Για ακόμα μία ημέρα ο ήλιος έλαμπε δίνοντας ενέργεια στα 

παιδιά να κατευθυνθούν στον επόμενο προορισμό τους, που ήταν το Θερινό Ανάκτορο του Πεκίνου.  
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«Λήδα και Αχιλλέα το Θερινό Ανάκτορο είναι τεράστιο και δεν γίνεται να το επισκεφτούμε ό λο σε μία ημέρα. Αλλά πάμε 

γιατί αξίζει να δείτε τον μακρύ ξυλόγλυπτο διάδρομο κατά μήκος της πανέμορφης λίμνης και να θαυμάσετε το ανάκτορο 

φυσικά.», είπε ο Mao. 

«Τι ακριβώς είναι το Θερινό Ανάκτορο;», ρώτησε η Λήδα.  

«Το Θερινό Ανάκτορο ήταν το καλοκαιρινό παλάτι των αυτοκρατόρων. Κατασκευάστηκε τον 12 ο αιώνα και έχει τον 

αρχαιότερο κήπο. Η λίμνη, που ονομάζεται Kumming, είναι ανθρώπινο δημιούργημα και με τα υλικά της εκσκαφής της 

χτίστηκε ο λόφος της Μακροζωίας.», απάντησε η Mulan. 

«Τι άλλο μπορούμε να δούμε μέσα στον κήπο αυτό;», ρώτησε πάλι η Λήδα.  

«Πολλά πράγματα. Υπάρχει το Περίπτερο του Αρώματος του Βούδα, τη Θάλασσα της Σοφίας, την Οδό Σουτζίου , το 

Μαρμάρινο Σκάφος καθώς επίσης και διάφορα παλάτια, γέφυρες, ναοί, παγόδες, διάφορα αρχιτεκτονικά κτίσματα και 

δομές. Και όλα αυτά βέβαια σε παραδοσιακό κινέζικο ύφος και τεχνοτροπία.», είπε η Mulan. 

«Φτάσαμε!», ακούστηκε η φωνή του Mao. «Μπορείτε να κατεβείτε.».  

Τα παιδιά κατέβηκαν από το αμάξι και πέρασαν την πύλη των Θερινών Ανακτόρων. Η θέα τους έκοψε την ανάσα! Ήταν 

μαγικά εδώ μέσα συμφώνησε η Λήδα και ο Αχιλλέας. Περπάτησαν κατά μήκος της γέφυρας, είδαν τα παλάτια, κάθισαν 

δίπλα στην λίμνη και μιλούσαν μέχρι που νύχτωσε και επέστρεψαν σπίτι. η ημέρα τους σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, 

συμφώνησαν όλοι.  

Άραγε τι τους επιφύλασσε η αυριανή ημέρα;  

Για να μάθεις, πήγαινε στη σελίδα 207 . 
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ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ 
 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας έστρεψαν την προσοχή τους εκεί που του υπέδειξε η Sehrazat. 

«Αυτό εκεί είναι το Μπλε Τζαμί. Είναι το μεγαλύτερο τζαμί της πόλης και ονομάζεται αλλιώς και Σουλταναχμέτ Τζαμί.», 

είπε η Sehrazat. 

«Γιατί ονομάζεται Μπλε;», ρώτησε η Λήδα.  

«Την ονομασία αυτή την απέκτησε τόσο λόγω της κυριαρχίας του μπλε στην εσωτερική διακόσμηση.», απάντησε η 

Sehrazat. 

«Επίσης είναι το μοναδικό τζαμί στην Τουρκία, το οποίο έχει 6 μιναρέδες»., πρόσθετε ο Murat. 

«Μπορούμε να μπούμε μέσα;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Φυσικά και μπορούμε. Η είσοδος επιτρέπεται και στους άνδρες και στις γυναίκες. Ωστόσο, πρέπει να βγάλετε τα 

παπούτσια σας πριν μπείτε μέσα, αλλά απαγορεύετε να είστε ξυπόλυτοι. Οι άντρες δεν επιτρέπεται να φοράνε κοντό 

παντελόνι και οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να φοράνε παντελόνι, κοντή φούστα, ενώ πάντα πρέπει να έχουν καλυμμένο το 

κεφάλι τους με μαντίλα.», απάντησε η Sehrazat. 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας έκαναν ότι τους είπε η Sehrazat και μπήκαν όλοι μαζί μέσα στο τζαμί. Κάθισαν και 

παρακολούθησαν την προσευχή που είχαν οι μουσουλμάνοι εκείνη την ώρα με τον ιμάμη να ψέλνει.  

Τελειώνοντας η προσευχή, αποχώρησαν και οι τέσσερις φίλοι από το Μπλε Τζαμί με κατεύθυνση το σπίτι. Είχε ξεκινήσει 

να νυχτώνει και η Λήδα με τον Αχιλλέα αισθανόταν κουρασμένοι. Έφαγαν όλοι μαζί, αντάλλαξαν εντυπώσεις και 

ξάπλωσαν για ύπνο. Άλλωστε αύριο θα επισκέπτονταν τις κάποιες ελληνικές πόλεις στα παράλια της Τουρκίας.   

Γνωρίζετε εσείς κάποια πόλη;  

Πηγαίνετε στη σελίδα 181  για να τις γνωρίσετε.  
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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΥΘΡΩΤΟΥ 
 

Τα παιδιά ξύπνησαν νωρίς τι πρωί και ξεκίνησαν το ταξίδι τους με κατεύθυνση την πόλη του Βουθρωτού.  

«Θα σας πω μια ιστορία για την πόλη αυτή…», ξεκίνησε ο Klajdi. 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας έστρεψαν όλη την προσοχή τους στον φίλο τους για να ακούσει τι είχε να τους πει.  

«Σύμφωνα με την μυθολογία, το Βουθρωτό ιδρύθηκε από τους πρόσφυγες μετά την άλωση της Τροίας. Ο Έλενος, γιος του 

Πριάμου, φτάνοντας στην περιοχή θυσίασε έναν ταύρο, ο οποίος πληγωμένος κολύμπησε και πέθανε φτάνοντας στη 

στεριά. Το γεγονός αυτό ερμηνεύτηκε ως καλός οιωνός και ο τόπος ονομάστηκε Βουθρωτός, που σημαίνει τραυματισμένος 

ταύρος.»,  

«Πρώτη φορά ακούω αυτή την ιστορία.», είπε η Λήδα.  

«Υπάρχουν κι άλλα πράγματα για να μάθετε.», είπε η Dorina και συνέχισε: «Το Βουθρωτό οφείλει την ανάπτυξη και την 

φήμη του στο Ιερό αφιερωμένο στον Ασκλήπιο, το θεό της ιατρικής, το οποίο ιδρύθηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα. Το ιερό χτίστηκε 

στη νότια πλαγιά του λόφου της ακρόπολης. Οι πιστοί ερχόταν στο ιερό αναζητώντας θεραπεία, και άφηναν συμβολικά 

αντικείμενα και χρήματα στους ιερείς. Η πόλη του Βουθρωτού δημιουργήθηκε χάρη στο Ιερό και στην ιερή δύναμη του 

νερού της πόλη. Οι νύμφες, στις οποίες είναι αφιερωμένες πολλές πηγές και μνημεία, ήταν θεές της φύσης και στενά 

συνδεδεμένες με το νερό. Στην περιοχή του Βουθρω τού φαίνεται ότι η λατρεία των Νυμφών ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. 

Ένα σπήλαιο μάλιστα με πολλά αναθηματικά ειδώλια έχει ανακαλυφθεί κοντά στην Κονίσπολη, νοτίως του Βουθρωτού.».  

«Και το θέατρο πότε δημιουργήθηκε;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Το θέατρο του Βουθρωτού  χτίστηκε στην πλαγιά της ακρόπολης, με θέα το Κανάλι Βιβάρι. Αρχικά το θέατρο ήταν μάλλον 

μικρής χωρητικότητας, αλλά τον 3ο π.Χ. αιώνα το κοίλον με κερκίδες. Τα καθίσματα ήταν οργανωμένα ιεραρχικά, με την 

πρώτη σειρά προορισμένη για τους επισήμους της πόλ ης και διακοσμημένη με υποπόδια σε μορφή ποδιού λέοντος, ενώ τα 

υπόλοιπα καθίσματα ήταν απλό μάρμαρο.», είπε ο Klajdi. 

«Ελάτε, φτάσαμε! Ας προχωρήσουμε προς τα εκεί και σας λύνουμε κι άλλες ερωτήσεις που πιθανώς έχετε. Άλλωστε εκτός 

από το θέατρο θα επισκεφτούμε και το Βαπτιστήριο καθώς επίσης και το Ενετικό Φρούριο που υπάρχουν εδώ.», είπε η 

Dorina και τα παιδιά ακολούθησαν τις οδηγίες της.  



175 
 

Περιπλανήθηκαν στην πόλη του Βουθρωτού και επισκέφτηκαν όλα τα αξιοθέατα.  Η ώρα είχε περάσει και έπρεπε να 

οδηγήσουν  μέχρι το Αργυρόκαστρο, όπου και θα έμεναν για το βράδυ. Αύριο θα επισκέπτονταν δύο κάστρα.  

Μήπως γνωρίζετε ποια είναι αυτά;  

Πηγαίνετε στην σελίδα 199  για να μάθετε.  
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ΚΡΕΜΛΙΝΟ ΜΟΣΧΑΣ 
 

«Τι ακριβώς είναι αυτό το Κρεμλίνο;», ρώτησε η Λήδα.  

«Το Κρεμλίνο της Μόσχας είναι ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά σύνολα του κόσμου, το οποίο περιλαμβάνει 

διάφορα ιστορικά κτίρια που έχουν χτιστεί από τον 15 ο έως τον 20ο  αιώνα.», απάντησε ο Nicolai. 

«Και ποια είναι αυτά τα ιστορικά κτίρια;», ρώτησε ο Αχ ιλλέας.  

«Ο μουσειακός χώρος του Κρεμλίνου περιλαμβάνει τον  Ναό του Ευαγγελισμού, τον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τον 

Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το Πατριαρχικό Ανάκτορο ,ε τον Ναό των 12 Αποστόλων, το Καμπαναριό του Ιβάν του Μέγα 

και το μουσείο της Αίθουσας των όπλων.», απάντησε η Helina. 

«Ποια είναι η ιστορία του Κρεμλίνου;», ρώτησε ο Αχιλλέας που προσδοκούσε κι εδώ να υπάρχει κάποιος θρύλος.  

«Η ιστορία του Κρεμλίνου αρχίζει τον 12 ο  αιώνα, όταν ήταν ένα μικρό ξύλινο φρούριο στο λόφο Μπαραβίτσκι. Από τό τε 

έχει καταστραφεί πολλές φορές από πυρκαγιές και από εχθρικές επιδρομές. Αρχικά ήταν ξύλινο, ενώ μετά χτίστηκε από 

λευκή πέτρα.», είπε ο  Nicolai. 

«Ελάτε πάμε να πάρουμε εισιτήριο και τα υπόλοιπα τα λέμε στην πορεία.», πρότεινε η Helina και τα παιδιά συμφώνησαν.  

Έτσι ξεκίνησαν για το εσωτερικό του μουσείου και όταν βγήκαν από αυτό είχε κιόλας νυχτώσει. Ξεκίνησαν γρήγορα για 

το σπίτι και μόλις έφτασαν έφαγαν, λούστηκαν και έπεσαν για ύπνο, ώστε να είναι αύριο ξεκούραστοι.  

Άραγε που θα πήγαιναν αύριο;  

Για να μάθετε, πηγαίνετε στη σελίδα 163. 
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ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΠΕΤΕΡΧΟΦ 
 

Οι τέσσερις φίλοι ξεκίνησαν με κατεύθυνση την πόλη της Αγίας Πετρούπολης. Εκεί, θα επισκέπτονταν το ανάκτορο 

Πέτερχοφ.  

«Τι είναι εκεί που θα πάμε;», αναρωτήθηκε ο Αχιλλέας.  

«Το Πέτερχοφ  είναι το θερινό βασιλικό ανάκτορο της τσαρικής οικογένειας και χτίστηκε από τον ιδρυτή της πόλης, τον 

Μεγάλο Πέτρο.», απάντησε ο Nicolai. 

«Τι το ξεχωριστό έχει το παλάτι αυτό;», ρώτησε η Λήδα.  

«Το Πέτερχοφ έχει το πιο διάσημο σύνολο σιντριβανιών, τα οποία  βρίσκονται στους κήπους του παλατιού, και ονομάζεται 

‘Grand Cascade ’. Δηλαδή ‘Ο Μεγάλος Καταρράχτης’. Αποτελείται από 64 διαφορετικές πηγές σιντριβανιών και πάνω από 

200 χάλκινα αγάλματα, ανάγλυφα και άλλα διακοσμητικά.», απάντησε η Helina. 

Μετά από παρότρυνση της Helina, τα παιδιά επισκέφτηκαν και το εσωτερικό του παλατιού, το οποίο ήταν όπως στα 

παραμύθια. Φεύγοντας από το παλάτι, περπάτησαν στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης και έκατσαν σε μια καφετέρια 

να πιούνε ζεστή σοκολάτα και να φάνε ένα γλυκάκι.  

Επέστρεψαν στο σπίτι λίγο πριν βραδιάσει. Η Λήδα και ο Αχιλλέας τακτοποίησαν με μεγάλη θλίψη τις βαλίτσες τους. 

Αύριο αναχωρούσαν από την Μόσχα και τους λυπούσε πολύ το γεγονός αυτό, καθώς θα αποχωρίζονταν τους φίλους τους.  

Αφού τελείωσαν με τις βαλίτσες,  πήγαν στο σαλόνι όπου ήταν μαζεμένη όλη η οικογένεια.  Η μαμά της Helina και του 

Nicolai, καθώς δεν άντεχε να βλέπει στεναχωρημένα τα τέσσερα παιδιά, έδωσε μια ιδέα, ώστε να ασχοληθούν όλοι μαζί με 

κάτι δημιουργικό. Με αυτόν τον τρόπο και θα περνούσε όμορ φα η ώρα τους, αλλά και θα ξεχνούσαν για λίγο ότι την 

επόμενη ημέρα έφευγαν. Έτσι, κάθισαν και έφτιαξαν διάφορες δραστηριότητες με θέμα την Ρωσία.  

Τις δραστηριότητες αυτές θα  τις βρείτε στις σελίδες 145-149. 
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ΠΕΡΓΑΜΟΣ, ΕΦΕΣΣΟΣ, ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
 

Τα παιδιά ξύπνησαν την επόμενη ημέρα το πρωί έχοντας μεγάλη χαρά που θα επισκέπτονταν τις ελληνικές πόλεις της 

τότε Μικράς Ασίας. Αφού έφαγαν ένα πλούσιο πρωινό, ξεκίνησαν το ταξίδι τους με πρώτη στάση την Πέργαμο.  

Όταν έφτασαν στην Πέργαμο, το μουσείο ακόμα δεν είχ ε ανοίξει. Έτσι κάθισαν σε ένα παραδοσιακό καφέ να πιούνε λίγο 

τσάι, για να χαλαρώσουν και από το ταξίδι τους.  

Το μουσείο ανοίγει και τα παιδιά πηγαίνουν να το επισκεφτούν.  

«Το σπουδαιότερο τμήμα του αρχαιολογικού πλούτου, το θυσιαστήριο του Δία δηλαδή, δυ στυχώς βρίσκεται στην Γερμανία 

και δεν μπορείτε να το δείτε. Ωστόσο, η συλλογή που υπάρχει στο μουσείο είναι πολύ εντυπωσιακή και είμαι σίγουρη πως 

θα σα εντυπωσιάσει», ενημερώνει τα παιδιά η Sehrazat. 

Μετά την ξενάγηση στο μουσείο, σειρά έχει η Ακρόπολη. Τα παιδιά ξεκινάνε να ανεβαίνουν για να φτάσουν στην 

Ακρόπολη. Το πιο  εντυπωσιακό τμήμα ήταν το αμφιθέατρο, του οποίου η σκηνή βρίσκεται σχεδόν δίπλα από τον γκρεμό. 

Η θεά από την ακρόπολη ήταν μαγική και ενθουσίασε τόσο την Λήδα όσο και τον Αχιλλέα.  

«Και  που θα πάμε τώρα;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Κατευθυνόμαστε προς την εκκλησία της Περγάμου και το Ασκληπιείο. Το Ασκληπιείο ήταν κάτι σαν τις σημερινές 

ιατρικές σχολές. Δεχόντουσαν προσφορές από όλο τον κόσμο, ενώ διέθεταν ιαματικά λουτρά, βιβλιοθήκη και Αγορά .», 

τους ενημέρωσε ο Murat. 

Αφού περιηγήθηκαν στον χώρο, αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους την Πέργαμο και να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς 

την επόμενη πόλη, την Έφεσο.  

Δεν άργησαν να φτάσουν. Πάρκαραν το αυτοκίνητο σε δημόσιο χώρο στάθμευσης και κατευθύνθη καν προς τα μέρη που 

θα επισκέπτονταν.  

«Η Έφεσος ήταν μία από τις σημαντικότερες Ιωνικές πόλεις και ένα από τα πλουσιότερα οικονομικά κέντρα της Μικράς 

Ασίας. Η πόλη ήταν αφιερωμένη στην θεά Άρτεμη και είχε εμπορικές σχέσεις με τους λαούς της Ανατολής.», ξ εκίνησε να 

αφηγείται την ιστορία της πόλης ο Murat. 

«Και ποια είναι τα σημαντικότερα αξιοθέατά της;», ρώτησε η Λήδα.  



182 
 

«Τα σημαντικότερα αξιοθέατά της τα οποία θα επισκεφτούμε κιόλας, είναι η Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το Σπίτι της 

Παναγίας, το Ωδείο, το Πρυτανείο, η Πλατεία Δομητιανού και ο Ναός του Ανδριανού.», τους πληροφόρησε η Sehrazat. 

Τα παιδιά ξεκίνησαν την περιήγησή τους στην πόλη της Εφέσου και στα αξιοθέατά της με ξεναγούς τον Murat και την 

Sehrazat. Έμαθαν ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά η ώρα είχε περάσε ι και έπρεπε να βιαστούν. Είχαν ακόμα μία πόλη να 

επισκεφτούν και έπρεπε να ξεκινήσουν γρήγορα αν ήθελαν να δουν το περίφημο κάστρο της.  
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Οι τέσσερις φίλοι, έφτασαν το απόγευμα στην Αλικαρνασσό, πράγμα που σήμαινε πως είχαν προλάβει και το  κάστρο 

ανοιχτό.  

«Στην αρχαιότητα, η Αλικαρνασσός ήταν δωρική αποικία. Ο μέγας Αλέξανδρος κατέλαβε την Αλικαρνασσό μετά από 

πολιορκία το 334 π.Χ., ενώ αρκετά χρόνια αργότερα καταλήφθηκε και οχυρώθηκε από τους ιππότες της Ρόδου. Αργότερα, 

ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής ανάγκασε τους ιππότες να εγκαταλείψουν το κάστρο και να φύγουν.», αφηγήθηκε την 

ιστορία ο Murat. 

«Και ποιο είναι το σημερινό της όνομα;», ρώτησε η Λήδα.  

«Το τουρκικό της όνομα είναι ‘Bodrum ’. Η πόλη σήμερα έχει 36.000 περίπου κατοίκους, ενώ το κάστρο λειτουργεί σαν 

μουσείο υποθαλάσσιας ιστορίας.», είπε η Sehrazat. 

Τα παιδιά επισκέφτηκαν το κάστρο, από το οποίο έφυγαν εντυπωσιασμένοι. Θα διανυκτέρευαν στην Αλικαρνασσό απόψε 

καθώς ο αυριανός προορισμός τους ήταν προς το εσωτερικό της Τουρκίας.  

Που θα πήγαιναν άραγε; Για να μάθετε κι εσείς που θα πάνε τα παιδιά, πηγαίνετε στη σελίδα 203 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 



186 
 

ΚΑΣΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑ, ΚΑΣΤΡΟ ΡΟΖΑΦΑ 
 

Το πρώτο κάστρο που θα επισκέπτονταν ήταν αυτό της Ροζάφα, που βρίσ κονταν βόρεια των Τιράνων.  

«Και για το κάστρο της Ροζάφα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.», είπε η Dorina. 

«Άντε πείτε μας!», είπε η Λήδα που πολύ της άρεζαν οι ιστορίες.  

«Κάποτε, υπήρχαν τρία αδέλφια παντρεμένα με τρεις όμορφες συζύγους που ζούσαν σε αυτό που τώρα είναι η βόρεια 

Αλβανία.», ξεκίνησε η Dorina και συνέχισε: « Οι τρεις αδελφοί εργάστηκαν σκληρά, μέρα και νύχτα, για να χτίσουν ένα 

κάστρο και να προστατεύσουν την πόλη τους, αλλά κάθε φορά που τελείωσαν το έργο, οι τοίχοι του κάστρου θα έπεφταν 

κάτω. Δεν ήξεραν γιατί. Μια μέρα συναντήθηκαν με ένα γέρο που τους είπε ότι υπήρχε μόνο ένας τρόπος να μην πέσουν τα 

τείχη του κάστρου: μια θυσία. Η θυσία συνίστατο στην τα φή μιας από τις συζύγους στο τείχος του κάστρου, ιδιαίτερα, 

της πρώτης γυναίκας που έφερε το γεύμα στον σύζυγό της την επόμενη μέρα. Οι αδελφοί υποσχέθηκαν, για το καλό του 

κάστρου και της πόλης, να μην πει τίποτα για τη θυσία στις συζύγους τους, αλλά προφ ανώς, τα πράγματα πήγαν με 

διαφορετικό τρόπο. Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί, κάποτε στο σπίτι, εξήγησαν την κατάσταση στις συζύγους τους, ενώ ο 

μικρότερος αδερφός δεν είπε τίποτε στη σύζυγό του. Την επόμενη μέρα οι τρεις αδελφοί περίμεναν με άγχος για 

μεσημεριανό γεύμα. Οι σύζυγοι των μεγαλύτερων αδελφών δεν έρχονταν με το γεύμα, αλλά η Ροζάφα, η σύζυγος του 

νεότερου αδελφού, ήρθε με το κουτί της γεμάτο λιχουδιές. Ο σύζυγος της Ροζάφα της εξήγησε ότι έπρεπε να θυσιάσει και 

να θαφτεί στους τοίχους του κάστρου για να ολοκληρωθεί το κάστρο. Η Ροζάφα δεν διαμαρτυρήθηκε. Δεχόταν τη μοίρα 

της, αλλά με μια προϋπόθεση: οι αδελφοί θα άφηναν μια τρύπα για το δεξί της στήθος, έτσι ώστε να μπορούσε να ταΐσει 

τον νεογέννητο γιο της, μια άλλη τρύπα για το δεξί της χέρι για ν α τον χαϊδέψει και μια τρίτη τρύπα για το δεξί της πόδι 

για να μετακινήσει την κούνια. Και έτσι το κάστρο δεν κατέρρευσε ποτέ.»  

«Εκπληκτικό!», αναφώνησε η Λήδα και ξάφνου ένιωσε ένα ρίγος να την διαπερνάει.  

«Τι θέλει να μας διδάξει όμως αυτή η ιστορία;», ρ ώτησε ο Αχιλλέας.  

«Ο μύθος της Ροζάφα αφορά τη δύναμη των γυναικών που θυσιάζουν τη ζωή τους για κάτι μεγαλύτερο. Σήμερα, το Κάστρο 

Ροζάφα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί στην Αλβανία.», είπε ο Klajdi. 

Με την ιστορία όμως η ώρα είχε περάσει κι έπρεπε να επισκεφτούν ακόμα ένα κάστρο, αυτό της Πετρέλε.  
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Έφτασαν εκεί λίγο πιο μετά το μεσημέρι και ο Klajdi χωρίς να χάνει χρόνο ξεκίνησε να εξηγεί την ιστορία του κάστρου.  

«Η ιστορία του χρονολογείται από τον  6ο αιώνα και χτίστηκε από τον Ιουστινιανό. Όπως βλέπετε, είναι χτισμένο πάνω σε 

έναν βραχώδη λόφο. Το σχήμα του είναι τριγωνικό και διαθέτει 2 πύργους. Στο εσωτερικό του κάστρου, μάλιστα υπάρχει 

και εστιατόριο.»  

Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στο κάστρο αρκετή  ώρα. Μόλις κοίταξαν το ρολόι τους, διαπίστωσαν πως η ώρα είχε περάσει 

και έπρεπε να γυρίσουν πίσω στο σπίτι των παιδιών. Έπρεπε να κάνουν τις βαλίτσες τους, καθώς αύριο αναχωρούσαν.  

Έφτασαν στο σπίτι με την στεναχώρια ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. αφού τακτοποίησαν τις βαλίτσες τους η Λήδα 

και ο Αχιλλέας, βρήκαν τον Klajdi και την Dorina καθισμένους στο σαλόνι με ένα σωρό πράγματα τριγύρω τους.  

«Μα τι είναι όλα αυτά;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Το τελευταίο μας βράδυ θα μας βρει να διασκεδάζουμε και όχι να στε ναχωριόμαστε. Θα φτιάξουμε διάφορες 

δραστηριότητες με θέμα την Αλβανία έτσι ώστε να μπορείτε να παίζετε κι εσείς.», είπε ο Klajdi και όλοι ξεκίνησαν να 

δημιουργούν.  

Τις δραστηριότητες αυτές θα τις βρείτε στις σελίδες 106 -108. 
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ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 

Τα παιδιά προτίμησαν να επισκεφτούν πρώτα τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου.  Ο ναός ήταν πολύ εντυπωσιακός 

κλέβοντας τις εντυπώσεις.  

«Ολόκληρο το όνομά του είναι Καθεδρικός Ναός της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου επί της Τάφρου και είναι 

αφιερωμένος στην Παναγία.», ξεκίνησε να δίνει πληροφορίες η Helina. 

«Και τότε γιατί ονομάζεται Καθεδρικός Ναός του Αγίου Βασιλείου;», ρώτησε η Λήδα.  

«Είκοσι χρόνια μετά το χτίσιμο του ναού, ο τσάρος Φίοντορ  ο Κωδωνοκρούστης πρόσθεσε ένα παρεκκλήσι προς τιμήν του 

Αγίου Βασιλείου. Έτσι, όλος ο ναός πήρε το όνομα αυτό.», απάντησε η Helina. 

«Ο ναός χτίστηκε με εντολή του Ιβάν του Τρομερού μέσα σε 10 χρόνια. Μάλιστα, υπάρχει και ένας θρύλος που συνοδεύει 

τον ναό.», συμπλήρωσε ο Nicolai. 

«Θρύλο;», ρώτησε ο Αχιλλέας ανοίγοντας τα μάτια του διάπλατα. «Θέλουμε να μάθουμε!».  

«Ο θρύλος λέει ότι ο Ιβάν ο Τρομερός τύφλωσε τον αρχιτέκτονα του ναού για να μην μπορέσεις να επαναλάβει πάλι το 

σχέδιό του.», απάντησε ο Nicolai. 

«Εντυπωσιακό!», απάντησε ο Αχιλλέας και έμεινε με το στόμα ανοιχτό.  

«Εγώ προτείνω να μπούμε μέσα στον ναό, ώστε να θαυμάσουμε και το εσωτερικό του.», πρότεινε η Λήδα βγάζοντας τον 

Αχιλλέα από τις σκέψεις του.  

Τα παιδιά συμφώνησαν με την ιδέα και μπήκαν μέ σα στον ναό. Βγαίνοντας τους είχε μείνει ακόμα ένα κτίριο να 

επισκεφτούν.  

Θυμάστε ποιο κτίριο είναι αυτό;  

Πηγαίνετε στη σελίδα 177, για να μάθετε.  

 

 



191 
 

 



192 
 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΑΛΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ 
 

Τα παιδιά βρίσκονταν έξω από το Μουσείο Εθνικής Ιστορίας των Τιράνων.  

«Αυτό παιδιά είναι το τριώροφο Μουσείο Εθνικής Ιστορίας. Μπορείτε να μάθετε για την ιστορία των Αλβανών, για την 

μακρόχρονη μάχη της χώρας για ανεξαρτησία από τα προϊστορικά χρόνια έως κ αι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, καθώς 

επίσης και να θαυμάσετε διάφορα λαογραφικά στοιχεία.», είπε ο Klajdi. 

«Μα τι ωραία η ζωγραφιά που υπάρχει στην είσοδο του μουσείου σας.», παρατήρησε ο Αχιλλέας.  

«Το μωσαϊκό που βλέπετε αναπαριστά την ιστορία του αλβαν ικού έθνους. Ελάτε ας πάμε μέσα να ξεναγηθείτε στον χώρο. 

Επειδή το νόμισμα της χώρας μας είναι Λεκ, σας κάνουμε δώρο το εισιτήριο για το μουσείο.», είπε η Dorina. 

«Ευχαριστούμε πολύ παιδιά! Μετά όμως θα πάμε σε ένα μαγαζί ώστε να αλλάξουμε τα χρήματά μας σε Λεκ και θα σας 

κεράσουμε ένα παγωτό.», πρότεινε η Λήδα και τα παιδιά δέχτηκαν.  

Όταν η ξενάγηση στο μουσείο τελείωσε, τα παιδιά βγήκαν έξω και η Λήδα πρόσεξε κάτι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 



194 
 

«Τι είναι αυτό το άγαλμα που στέκεται εκεί στην πλατεία;», ρώτησε.  

«Είναι το άγαλμα του Γεώργιου Καστριώτη ή Σκεντερμπέη.», απάντησε η Dorina. 

«Τι έκανε και είναι τόσο σημαντικός για εσάς;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Ο πατέρας του Γεωργίου Καστριώτη έδωσε τα τέσσερα παιδιά του ως ομήρους και εγγύηση ότι δεν θα εξεγερθεί απέναντ ι 

στους μουσουλμάνους. Τα δύο παιδιά πέθαναν στην αυλή της Ανδιανούπολης, το τρίτο έγινε καλόγερος στο όρος Σινά και 

το τέταρτο, εξισλαμίστηκε και ονομάστηκε Ισκεντέρ που σημαίνει Αλέξανδρος. Έτσι του έδωσαν τον τίτλο του μπέη και 

πολέμησε εναντίον των Μογγόλων, των Ελλήνων και των Μαγιάρων, ενώ διακρινόταν για τη ρώμη του επιβεβαιώνοντας 

τον θρύλο που τον συνόδευε από την γέννησή του.», ξεκίνησε να αφηγείται ο Klajdi. 

«Και ποιος ήταν αυτός ο θρύλος;», ρώτησε ο Αχιλλέας που η αφήγηση του είχε εξάψει το ενδι αφέρον.  

«Λέγεται πως όταν η μητέρα του ήταν έγκυος σε αυτόν, ονειρεύτηκε έναν δράκοντα που εξουσίαζε όλη την Αλβανία και 

κατατρόπωσε χιλιάδες Τούρκους. Το σπαθί του έκανε θαύματα και με τα κατορθώματά του κέρδισε την εμπιστοσύνη του 

σουλτάνου.», είπε η Dorina. 

«Εντυπωσιακό!», αναφώνησε ο Αχιλλέας που είχε ακούσει πολύ προσεχτικά όλη την ιστορία.  

«Τι λέτε; Πάμε να φάμε κάτι; Η γιαγιά μας έχει ετοιμάσει ντοματόπιτα και μας περιμένει. Και μετά συνεχίζουμε την 

ξενάγηση σε ένα άλλο σπουδαίο αξιοθέατο της πόλης.» , πρότεινε ο Klajdi. 

Τα παιδιά συμφώνησαν καθώς ένιωσαν την κοιλιά τους να γουργουρίζει.  

Αλλά ποιο ήταν αυτό το αξιοθέατο για το οποίο μας μίλησε ο Klajdi; 

Για να μάθετε, πηγαίνετε στη σελίδα 131 . 
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ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
 

Τα παιδιά βρισκόταν στην πιο γνωστή πλατεία της Μόσχας, η οποία ονομάζεται Κόκκινη Πλατεία.  

«Η πλατεία αυτή ονομάζεται Κόκκινη και αντανακλάται σε πολλά έργα τέχνης.», είπε ο Nicolai. 

«Γιατί ονομάστηκε Κόκκινη;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Το όνομά της αποτελεί παράφραση της αρχαίας ρωσικής λέξης ‘ Krasnaya ’, που σημαίνει κόκκινη και όμορφη.», απάντησε 

η Helina. 

«Πραγματοποιούνται στην πλατεία εκδηλώσεις;», ρώτησε ο Αχιλλέας, ο οποίος ήταν επηρεασμένος από τις πλατείες της 

Ελλάδας, όπου πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις.  

«Μα φυσικά! Αρχικά η πλατεία αποσκοπούσε στο να λειτουργήσει ως κύρια αγορά της Μόσχας. Επίσης χρησιμοποιήθηκε 

για διάφορες τελετές και διακηρύξεις και πιο μετά ως χώρος για την στέψη των Ρώσων τσάρων. Σιγά σιγά όμως, η πλατεία 

γέμισε κτίρια και πλέον χρησιμοποιείται για επίσημες τελετές από όλες τις Ρωσικές Κυβερνήσεις.», είπε ο Nicolai. 

«Η πλατεία πλαισιώνεται και από δύο πολύ σημαντικά κτίρια: το Κρεμλίνο της Μόσχας που βρίσκεται πίσω μας και τον 

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου που βρίσκεται μπροστά μας. Θα τα επισκεφτούμε και  τα δύο. Από ποιο θέλετε, λοιπόν, 

να ξεκινήσουμε;», ρώτησε η Helina. 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας σκέφτηκαν λίγο και απάντησαν. Έτσι, όλοι μαζί ξεκίνησαν για το πρώτο κτίριο.  

Εσείς ποιο από τα δύο κτίρια πιστεύετε ότι επισκέφτηκαν πρώτα;  

Για να μάθετε, πηγαίνετε στην σελίδα 190 .  

 

 

 

 

 



197 
 

ΠΥΡΓΟΣ ΟΣΤΑΝΚΙΝΟ 
 

Τα παιδιά στάθηκαν μπροστά από τον πιο ψηλό πύργο που είχαν δει ποτέ στην ζωή τους.  

«Αυτός είναι ο Πύργος Οστάνκινο και είναι ο ψηλότερος πύργος της Ευρώπης.», ενημέρωσε ο Nicolai την Λήδα και τον 

Αχιλλέα.  

«Πρέπει να  είναι πολύ ψηλός.», παρατήρησε ο Αχιλλέας.  

«Πράγματι! Ο πύργος αποτελείται από 7 επίπεδα, που βρίσκονται σε διαφορετικά υψόμετρα και προσφέρει μοναδική θέα 

της πόλης, η οποία θα σας κόψει την ανάσα.», συμπλήρωσε η Helina. 

«Τι περιέχει ο πύργος στο εσωτερικό του;», ρώτησε η Λήδα.  

«Ο πύργος διαθέτει 20 ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς πομπούς και στο έβδομο επίπεδο υπάρχει το εστιατόριο ‘Ο 

έβδομος Ουρανός’. Επίσης μέρος του πατώματος αποτελείται από ανθεκτικό γυαλί, με αποτέλεσμα να αισθάνεστε ότι 

βρίσκεστε στον αέρα. Μάλιστα, μια ειδική πλατφόρμα περιστρέφεται αργά.», τους πληροφόρησε η Helina. 

«Ελάτε, ας ανέβουμε στον πύργο.», πρότεινε ο Nicolai. 

Η Λήδα με τον Αχιλλέα ενθουσιασμένοι με αυτά που τους είπαν οι φίλοι τους, τάχυναν το βήμα τους για να ανέβουν όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα στην κορυφή του.  

Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από την θέα και αφού έβγαλαν αμέτρητες φωτογραφίες, κάθισαν στον ‘Έβδομο Ο υρανό’ να 

φάνε.  

Ο ήλιος είχε ξεκινήσει να δύει, προσφέροντας στα παιδιά μια ανεπανάληπτη θέα με έναν πορτοκαλοκόκκινο ουρανό. Αφού 

είδαν και το ηλιοβασίλεμα, ξεκίνησαν για το σπίτι. αύριο θα πήγαιναν να επισκεφτούν ένα παλάτι σε μια άλλη πόλη, την 

Αγία Πετρούπολη.  

Γνωρίζετε μήπως πως ονομάζεται το παλάτι που θα πάνε τα παιδιά;  

Για ν μάθετε, πηγαίνετε στη σελίδα 179 .  
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ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΑΣΤΡΟ ΧΕΙΜΑΡΑ 
 

Οι τέσσερις φίλοι ετοιμάστηκαν και όδευαν προς το κάστρο της πόλης. Ξαφνικά ακούγεται η φωνή της Λήδας:  

«Γιατί η πόλη Αργυρόκαστρο; Έζησε κάποτε εδώ καμιά γυναίκα με το όνομα Αργυρώ;»  

«Λοιπόν, θα σας πω την ιστορία της πόλης και του κάστρου που πάμε να επισκεφτούμε.», είπε η Dorina και ξεκίνησε την 

αφήγηση: «Ο γιος της Αργυρώς, ήταν βασιλιάς στο Αργυρόκαστρο  όπου έφτασαν αμέτρητοι Τούρκοι και άρχισαν να το 

πολιορκούν. Η πολιορκία κράτησε 10-15 μήνες. Η πείνα είχε φέρει σε απελπιστική κατάσταση τους πολιορκημένους. Τότε, 

ο βασιλιάς αποφάσισε να επιχειρήσουν ηρωική έξοδο και να προσπαθήσουν να εξοντώσουν τους Τ ούρκους. Όμως η μητέρα 

του, η Αργυρώ, βλέποντας ότι μια τέτοια ενέργεια είναι καταδικασμένη να αποτύχει είπε στον γιο της να φύγει και να 

πάει στα Σωφράτικα σ’ ένα δικό τους άνθρωπο, τον Βλιώρα, με τον οποίο είχε συνεννοηθεί. Η ίδια η Αργυρώ θα έμενε στο 

κάστρο και όταν θα το καταλάμβαναν οι Τούρκοι, θα οργάνωνε επανάσταση εναντίον τους και θα ξανάφερνε τον γιο της 

βασιλιά. Πραγματικά, το επόμενο βράδυ ο γιος της Αργυρώς με τη συνοδεία του έφυγε για τα Σωφράτικα. Οι Τούρκοι 

μπήκαν στο Αργυρόκαστρο και αναζητούσαν τον γιο της Αργυρώς παντού. Βρέθηκε τότε μια γριά στα Σωφράτικα που τον 

πρόδωσε. Ο Βλιώρας, τον έστειλε στην Καστάνιανη, στους Ηγουμενάτες, που ήταν ξακουστή οικογένεια και συμπέθεροί 

του. Άπληστοι όμως καθώς ήταν, σκότωσαν τον γιο της Αργυρώς για ν α του πάρουν την περιουσία. Όταν το έμαθε η 

μητέρα του, αφού έδιωξε τους Τούρκους από το Αργυρόκαστρο με τετρακόσια παλικάρια Αρβανιτόπουλα, πλάκωσε 

λυσσαγμένη την Καστάνιανη, απλώνοντας τον χαμό γύρω της.»  

Τα παιδιά έμειναν μετέωρα να την κοιτάνε χωρίς να  βγάλουν μιλιά.  

«Ελάτε πάμε να δείτε και το κάστρο! Αμέσως μετά ακολουθεί ακόμα ένα κάστρο που πρέπει να επισκεφτούμε πριν 

νυχτώσει.», τους προέτρεψε ο Klajdi και τα παιδιά υπάκουσαν.  

Αφού περιπλανήθηκαν στο Αργυρόκαστρο, σειρά είχε τώρα το κάστρο της Χιμά ρας.  
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«Έχει και αυτό το κάστρο κάποια ξεχωριστή ιστορία;», ρώτησε η Λήδα.  

«Όχι. Η παλιά πόλη της Χιμάρας και το κάστρο αποτελούν σημαντικά μνημεία. Ωστόσο υπάρχουν και πολλά αξιοθέατα που 

μπορεί να δει κανείς όπως: διάφορες Βυζαντινές εκκλησίες, ερειπωμένα αρχοντικά, πέτρινα μονοπάτια, απομεινάρια από 

τα Κυκλώπεια Τείχη.», είπε η Dorina. 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας εντυπωσιάστηκαν από αυτά που άκουσαν. Μπορεί να μην είχε κάποια ιδιαίτερη ιστορία αλλά είχαν 

να περιπλανηθούν και να δουν πολλά.!  

Η σημερινή ημέρα είχε φτάσει στο τέλος της και έβρισκε τα παιδιά ιδιαίτερα κουρασμένα και έτοι μα για ύπνο.  

Τα παιδιά γύρισαν πίσω στα Τίρανα στο σπίτι του Klajdi και της Dorina. Αύριο θα επισκέπτονταν άλλα δύο κάστρα τα 

οποία βρίσκονταν κοντά στην πόλη των Τιράνων.  

Γνωρίζετε κάποιο από τα δύο;  

Για να τα μάθετε, πηγαίνετε στην σελίδα 186 . 
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ΙΕΡΑΠΟΛΗ 
 

Οι τέσσερις φίλοι ξεκίνησαν το πρωί της επόμενης ημέρας με κατεύθυνση την Ιεράπολη.  

«Ελπίζω να πήρατε τα μαγιό σας. Η Ιεράπολη είναι μία λουτρόπολη και διαθέτει θερμές πηγές που μπορείς να κάνεις 

μπάνιο.», είπε η Sehrazat. 

«Ποια είναι η ιστορία της πόλης αυτής;», ρώτησε η Λήδα.  

«Η Ιεράπολη χτίστηκε τον2ο π.Χ. αιώνα ως λουτρόπολη του βασιλείου των Σελευκιδών και αργότερα προσέλκυσε πολλούς 

γιατρούς και θεραπευτές. Η πόλη υπέστη σοβαρές ζημιές από διάφορους σεισμούς αλλά χτίστηκε πάλι και έ χει την 

σημερινή της μορφή.», απάντησε ο Murat. 

«Αυτό που θα παρατηρήσετε κι εσείς είναι πως η πόλη είναι χτισμένη πάνω σε μια γεωλογική βάση από ιζήματα που 

έφερναν τα νερά της περιοχής, τα οποία σχηματίζουν ρηχές λευκές λίμνες με σταλακτίτες. Αργότερα, τ ην ονόμασαν 

Pammukale που σημαίνει πύργοι από βαμβάκι.  

«Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να επισκεφτούμε εκτός από τα λουτρά;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Φυσικά. Μπορούμε να δούμε την αρχιτεκτονική μιας ρωμαϊκής πόλης με πύλες στις 4 πλευρές της, το θέατρο με 50 σειρές 

καθισμάτων, τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα, όπου ήταν και ο προστάτης της πόλης, την Μεγάλη Αγορά με στοές και 

κίονες στις πλευρές της και την νεκρόπολη.», απάντησε η Sehrazat. 

«Από πού λέτε να ξεκινήσουμε; Να πάμε πρώτα στα λουτρά ή να επισκεφτούμε τα αξιοθέατα;», ρώτησε η Λήδα.  

«Εγώ προτείνω να δούμε πρώτα τα αξιοθέατα, να καθίσουμε να φάμε μετά το μεσημεριανό μας και αργότερα 

επισκεπτόμαστε τα λουτρά. Άλλωστε δεν μας πιέζει ο χρόνος καθώς το βράδυ θα μείνουμε σε ξενοδοχείο της πόλης.», 

πρότεινε ο Murat. 

Όλοι συμφώνησαν με την ιδέα του και τήρησαν το πρόγραμμα. Περιπλανήθηκαν πρώτα στα αξιοθέατα, αλλά αυτό που 

τους άφησε άφωνους ήταν η θέα  των λουτρών. Τα παιδιά χαλάρωσαν στα θερμά νερά και έμειναν εκεί να συζητάνε μέχρι 

που η ήλιο ξεκίνησε να δύει. Μάζεψαν τα πράγματά τους και πήγαν στο ξενοδοχείο, όπου αφού λούστηκα, πήγαν στο 

εστιατόριο να φάνε και να μιλήσουν για το που θα πήγαιναν αύρι ο.  

Μπορείτε να φανταστείτε που είχαν σκοπό να τους πάνε η Sehrazat και ο Murat; 
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Για να μάθετε, πηγαίνετε στην σελίδα 166 .  
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ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 

Τα παιδιά αφού περπάτησαν δίπλα στον ποταμό Μόσχοβα, έφτασαν στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος  Χριστού.  

«Τι εντυπωσιακός ναός!», αναφώνησε η Λήδα.  

«Είναι ο ψηλότερος ορθόδοξος ναός του κόσμου.», απάντησε ο Nicolai. 

«Ποιος είναι ο ιδρυτής της;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Η ιδέα της ίδρυσης του ναού ανήκει στον τσάρο Αλέξανδρο, ο οποίος θέλησε να δημιουργή σει έναν μεγαλοπρεπή 

Καθεδρικό Ναό προς τιμήν του Σωτήρος Χριστού, ώστε να δηλώσει την ευγνωμοσύνη του ρωσικού λαού προς τη θεία 

πρόνοια.», απάντησε η Helina. 

«Ελάτε ας μπούμε μέσα να δείτε και το εσωτερικό του.», πρότεινε ο Nicolai. 

Οι τέσσερις φίλοι μπήκαν στον ναό και θαύμασαν το εσωτερικό του. Όταν βγήκαν από την εκκλησία κινήθηκαν προς το 

σπίτι της γιαγιάς του Nicolai και της Helina. 

«Η γιαγιά μας περιμένει να σας γνωρίσει!», είπε η Helina. 

«Για εσάς μαγείρεψε σήμερα μοσχαράκι Στρογγανόφ, ένα πολύ νόστ ιμο φαγητό της ρωσικής κουζίνας.», είπε ο Nicolai. 

Τα παιδιά μετά από λίγο έφτασαν στο σπίτι της γιαγιάς, η οποία τους υποδέχτηκε με μια μεγάλη αγκαλιά. Έστρωσε ένα 

όμορφο τραπέζι και στη μέση τοποθέτησε το μοσχαράκι. Ο καθένας σέρβιρε στο πιάτο του όσο πί στευε ότι θα φάει. 

Ωστόσο το φαγητό ήταν τόσο νόστιμο, με αποτέλεσμα ο Αχιλλέας να φάει και δεύτερο πιάτο.  

Φεύγοντας χορτάτοι από το σπίτι της γιαγιάς, την ευχαρίστησαν και την προσκάλεσαν στην Ελλάδα. Αλλά που πήγαιναν 

τώρα τα τέσσερα παιδιά;  

Για να μάθετε, πηγαίνετε στη σελίδα 197 . 
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Τα παιδιά βρέθηκαν ανάμεσα σε πολλούς λόφους μην γνωρίζοντας που είναι.  

«Μα που είμαστε;», ρώτησε απορημένη η Λήδα.  

«Ήρθαμε στους Τάφους των Μινγκ.», απάντησε η Mulan. 

«Μα εγώ βλέπω μόνο κτίρια.», παρατήρησε ο Αχιλλέας.  

«Οι αυτοκρατορικοί τάφοι των Μινγκ είναι φυσικοί τόποι τροποποιημένοι από τον άνθρωπο και διαθέτουν και πολλά 

κτίρια με παραδοσιακή αρχιτεκτονική.», τόνισε ο Mao. 

«Ελάτε! Για να φτάσουμε στους τάφους των Μινγκ πρέπει να διασχίσουμε τ ο δρόμο των Πνευμάτων και την Ιερά Οδό.», 

τους προέτρεψε η Mulan. 

«Μπορούμε να τους δούμε από κοντά;», ρώτησε ο Αχιλλέας.  

«Δυστυχώς όχι. Οι τάφοι προστατεύονται από ένα τείχος, ενώ κάποιοι άλλοι προστατεύονται από κάγκελα.», απάντησε ο 

Mao. 

Τα παιδιά ξεκίνησαν να περπατάνε και να θαυμάζουν το τόσο ιδιαίτερο μέρος. Σε κάποια φάση η Mulan σταμάτησε και 

προέτρεψε τα παιδιά να κοιτάξουν εκεί που έδειχνε το χέρι της.  

«Αυτός εδώ είναι ο τάφος του αυτοκράτορα Γιονγκλ και της συζύγου του, αυτοκράτειρας Xου. Η κατασκευή του διήρκησε 

18 χρόνια και ολοκληρώθηκε το 1427. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, όταν πέθανε η αυτοκράτειρα, 16 παλλακίδες 

θάφτηκαν ζωντανές για να την συνοδεύσουν στην μετά θάνατον ζωή.»  

«Ακούγεται λιγάκι ανατριχιαστικό.», είπε η Λήδα. «Ας προχωρήσουμε  καλύτερα παρακάτω.».  

Και έτσι τα παιδιά συνέχισαν την πορεία τους.  

Στην επιστροφή η Λήδα ακόμα δεν μπορούσε να ξεχάσει αυτή την ιστορία που είχε αφηγηθεί η Mulan . Όταν έφτασαν 

σπίτι, μαγείρεψε η Mulan κάτι στα γρήγορα και πήγαν στα κρεβάτια τους να κοιμηθ ούν. Η ημέρα τους ήταν δύσκολη και 

αύριο ήθελαν να είναι ξεκούραστοι καθώς είχαν να κάνουν μακρύ ταξίδι.  

Μα που θα πήγαιναν άραγε; Για να μάθεις, πήγαινε στη σελίδα 161 .  
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