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Οι Ιστοριοναύτες ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, στην αρχαία Αίγυπτο,  
και χρειάζονται τη βοήθειά σου για να ανακαλύψουν τα μυστικά  

του παρελθόντος. Ακολούθησέ τους καθώς εξερευνούν εντυπωσιακούς 
τάφους, αποκρυπτογραφούν ιερογλυφικά, «ξετυλίγουν» την τέχνη  

της ταρίχευσης και μαθαίνουν για τις τελετές που βοηθούσαν τους νεκρούς 
να περάσουν στη μεταθανάτια ζωή. Δες την Ιστορία να ζωντανεύει, 

μάθε ένα σωρό πράγματα για την αρχαία Αίγυπτο και διασκέδασε με τις 
δραστηριότητες και τα παιχνίδια που θα βρεις σ’ αυτό το υπέροχο βιβλίο. 

ΚΟΜ
ΙΚΣ ΓΝΩ

ΣΕΙΣ
ΔΡΑ

ΣΤΗΡΙΟΤ
ΗΤΕΣ

Ποιος είναι:

Εμφάνιση:

από 7 ετών

Οδηγούσε τους νεκρ
ούς στη μεταθα

νάτια ζωή.

Θεός της ταρίχευσης

Κεφάλι τσακαλιού

Άνουβις

Τι είναι  
το ηλιακό ρολόι,  

Λούνα;

Είναι ένα 
είδος ρολογιού.  

Καθώς ο ήλιος κινείται  
από την ανατολή προς τη δύση, 

ρίχνει μια σκιά στο ηλιακό  
ρολόι, η οποία δείχνει  

την ώρα.
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Ανυπομονώ να δω
την έκθεση για την 

αρχαία Αίγυπτο.
Αυτή είναι 

η στάση μας. Νάνι,
πάτα το κουμπί.

Φαίνεται 
υπέροχο!

Οι Ιστοριοναύτες επισκέπτονται ένα μουσείο
Είναι μια κρύα, βροχερή ημέρα  

και οι Ιστοριοναύτες είναι στον δρόμο 
για το μουσείο.

*Ding*

ΑΙ ΓΥ ΠT ΟΣ
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ:
ΟΙ ΤΣΙΧΛΕΣ
ΟΙ ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ
ΤΟ ΗΧΗΡΟ ΦΤΑΡΝΙΣΜΑ
ΤΑ ΠΑΖΛ
ΤΑ ΔΥΣΟΣΜΑ ΠΟΔΙΑ
ΟΙ ΓΑΤΕΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ:
ΟΙ ΤΣΙΧΛΕΣ
ΟΙ ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ
ΤΟ ΗΧΗΡΟ ΦΤΑΡΝΙΣΜΑ
ΤΑ ΠΑΖΛ
ΤΑ ΔΥΣΟΣΜΑ ΠΟΔΙΑ
ΟΙ ΓΑ        ΤΕΣ

Οχ, όχι! Ο Χίρο 
πρέπει να 

περιμένει έξω.

Μα 
βρέχει!

Περίμενέ μας 
εδώ, Χίρο.

Μα…

Λυπάμαι, 
Λούνα.
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Μια καινούρια φίλη στις όχθες του Νείλου

Πώς συνέβη 
αυτό;

Δε σας είδα. 
Από πού 

ξεφυτρώσατε;

Νομίζω
πως

χαθήκαμε.

Είμαστε 
εξερευνητές!

Ωωω!

Ευχαρι-
στούμε.

Εγώ μαζεύω 
πάπυρο.

Οπ!

Γεια σας.

Καημενούλια. 
Να χαθείτε με τόση 
ζέστη! Περιμένετε
να τελειώσω και  
θα σας βοηθήσω.



Το κόβουμε 
σε λωρίδες, μετά 

τις απλώνουμε τη μία 
πάνω στην άλλη  
και τις κολλάμε  

όλες μαζί.

Γιατί κόβεις
πάπυρο;

Πώς γράφει 
κανείς σε ένα 

κοτσάνι;

Για να έχουμε 
κάπου να 
γράφουμε.

Α, δηλαδή  
ο πάπυρος είναι 
σαν το χαρτί.

Το χαρτί της αρχαίας Αιγύπτου
•	 Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι άρχισαν να φτιάχνουν χαρτί από πάπυρους γύρω στο 

4000 π.Χ. 

•	 Το φυτό πάπυρος μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 5 μέτρα.

•	 Από τα καλάμια του πάπυρου κατασκευάζονταν επίσης βάρκες, καλάθια και 
σανδάλια.

•	 Και οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν πάπυρο.

•	 Ο πάπυρος εντέλει αντικαταστάθηκε από την περγαμηνή, που φτιάχνεται  
από δέρμα ζώου.

5. Όταν στεγνώσει  
η κόλλα, ο πάπυρός σου 
είναι έτοιμος. Τώρα 
μπορείς να γράψεις.

Θα χρειαστείς:
•	 Χαρτί

•	 Ψαλίδι

•	 Κόλλα 1. Φαντάσου ότι το χαρτί 
είναι καλάμι πάπυρου 
και κόψε το σε λωρίδες.

2. Άπλωσε τις μισές 
λωρίδες οριζόντια τη 
μία δίπλα στην άλλη.

3. Κάλυψε το πάνω 
μέρος τους με κόλλα.

4. Τοποθέτησε κάθετα 
πάνω τους τις άλλες 
μισές λωρίδες.

Φτιάξε τον δικό σου πάπυρο
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Τι θα γράψεις;

Ένας από τους 
αρχιμάστορες πέθανε 

και θα τον βοηθήσουμε 
στο ταξίδι του στη 
μεταθανάτια ζωή.

Αφού ζήσουμε 
τις ζωές μας εδώ, 

περνάμε στην επόμενη 
ζωή, που είναι ακόμη 

ομορφότερη.

Όχι, εγώ είμαι 
ιέρεια στον ναό.  
Ονομάζομαι Τία.  

Θέλετε να τον δείτε;

Ο σύζυγός μου 
είναι γραφέας και  

θα γράψει τις μαγικές  
λέξεις του Βιβλίου  

των Νεκρών  
στον πάπυρο.

Τι 
σημαίνει 
«μετα-
θανάτια
ζωή»;

Και πώς  
θα βοηθήσει  
ο πάπυρος;

Τότε, ελάτε 
μαζί μου να σας 
δείξω πού ζω. 

Είσαι  
κι εσύ 

γραφέας;

Ναι!
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Οι εποχές της αρχαίας 
Αιγύπτου

•	 Ακχέτ (Ιούνιος–Σεπτέμβριος) 
είναι η εποχή που πλημμυρίζει  
ο Νείλος.

•	 Περέτ (Οκτώβριος–Φεβρουάριος) 
είναι η εποχή που υποχωρούν  
τα νερά της πλημμύρας και οι 
αγρότες οργώνουν και σπέρνουν.

•	 Σεμού (Μάρτιος–Μάιος) είναι  
η εποχή που οι αγρότες θερίζουν 
τη σοδειά.

Εμένα 
όλα αυτά 

μου φαίνονται 
πολύ σκληρή 

δουλειά.

Άρα ήρθαμε  
κατά τη διάρκεια 

του «Σεμού».

Όσοι 
δουλεύουν μες 
στο νερό λογικά 

δροσίζονται 
πάντως!

Οι αγρότες 
πρέπει να ’χουν 

σκάσει απ’  
τη ζέστη.

Καθώς η παρέα περπατούσε, πέρασαν από ένα 
χωράφι γεμάτο αγρότες που θέριζαν κριθάρι.
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