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Οι Ιστοριοναύτες ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 
και χρειάζονται τη βοήθειά σου για να ανακαλύψουν τα μυστικά του 

παρελθόντος. Ακολούθησέ τους καθώς επισκέπτονται τις ρωμαϊκές θέρμες, 
δοκιμάζουν την πανοπλία ενός λεγεωνάριου, κάνουν σπονδή στον ναό, 

ανεβαίνουν σε άρμα και συναντούν αληθινούς μονομάχους. 
Δες την Ιστορία να ζωντανεύει, μάθε ένα σωρό πράγματα για την αρχαία 

Ρώμη και διασκέδασε με τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια  
που θα βρεις σ’ αυτό το υπέροχο βιβλίο.

ΚΟΜ
ΙΚΣ ΓΝΩ

ΣΕΙΣ
ΔΡΑ

ΣΤΗΡΙΟΤ
ΗΤΕΣ

από 7 ετών

Δες τα ρούχα σου!

Δε θυμάμαι  
να φόρεσα σανδάλια 

σήμερα το πρωί.

Γκαλέα
Κράνος

Πίλουμ
Δόρυ

Καλίγκαε
Σανδάλια με 
χοντρή σόλα

Πάγκλο
Στιλέτο

Σκούτουμ
Ασπίδα

Τούνικα
Μάλλινος χιτώνας

Τσινγκούλουμ 
μιλιτάρε
Ζώνη με 

προστατευτικό 
για τη βουβωνική 

χώρα

Γκλάντιους
Σπαθί

Λορίκα 
σεγκμεντάτε

Πανοπλία σε στρώσεις
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Υπάρχει
μία ρωμαϊκή οδός 
εδώ κοντά. Πάμε 
να δούμε αν θα 
μπορέσουμε να 

τη βρούμε!

Δε με πειράζει 
να εξερευνήσω 
πριν φάω κέικ– 

μου ανοίγει 
την όρεξη!

Ας πάρουμε το τσάι μας  
με λίγο κέικ, πριν βγούμε 

για εξερεύνηση.

Μα είναι
κέικ με 

σοκολάτα…
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Αρχαία

Ρώμη



Το ήξερες;
•	 Οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν μεγάλους, 

ευθείς δρόμους σε όλη την Ευρώπη με 
μήκος πάνω από 9.000 χιλιόμετρα.

•	 Οι δρόμοι ήταν πλακόστρωτοι, με 
χαντάκια δεξιά και αριστερά, ώστε  
να στραγγίζεται το νερό της βροχής.

•	 Οι ευθείες διασχίζονται γρηγορότερα 
από ό,τι οι δρόμοι με στροφές, έτσι, 
ήταν ευκολότερη η προέλαση στρατού 
με τεράστιο αριθμό στρατιωτών.

•	 Οι άνθρωποι μετακινούνταν με τα 
πόδια, με άρματα ή με κάρα που  
τα έσερναν βόδια.

•	 Μερικοί από τους σημερινούς δρόμους 
περνούν από τα ίδια σημεία από  
όπου περνούσαν οι δρόμοι που 
κατασκεύασαν οι Ρωμαίοι πάνω  
από 2.000 χρόνια πριν.

Η Λούνα λέει στη Νάνι 
και τον Νιούτον όλα όσα 
γνωρίζει για τις ρωμαϊκές οδούς.

Τι συναρ  —
παστικό!

Και νομίζω ότι ξέρω 
πού βρίσκεται μια 

παλιά ρωμαϊκή οδός 
εδώ κοντά.

Φαντάσου  
να τη βρούμε!

Βρήκες κάτι, 
Χίρο;

Κοιτάξτε! 
Να την!

Κάπου εδώ 
πρέπει 

να βρίσκεται.

ΝΙΙΑΑΑΑΟ
Υ!!



Είναι στ’ αλήθεια 
2.000 ετών;

Δείτε, 
κάτι γυαλίζει!

Ναι, ο ρωμαϊκός στρατός 
πέρασε αποδώ για να 
κατακτήσει νέα εδάφη.





Ένας νέος φίλος από μια αλλοτινή εποχή

Δες τα ρούχα σου!

Δε θυμάμαι να 
φόρεσα σανδάλια 
σήμερα το πρωί.

Νομίζω ότι 
είμαστε στην 
αρχαία Ρώμη.

Αυτό είναι
ΤΟΣΟ 

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ!

Έι, εσύ εκεί!
Τη βρήκες!
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Δόξα 
στον Γιούπιτερ!

Θα είχα μεγάλους 
μπελάδες. Βρήκες

τη βούλα του 
κυρίου μου.

Ω, καλώς ορίσατε! 
Ονομάζομαι Μεσσήνιος 

και αυτή είναι μια βούλα. 

Η βούλα είναι ένα φυλαχτό που 
χαρίζεται στα αγόρια εννέα 

ημέρες μετά τη γέννησή τους. 
Τη φορούν κάθε μέρα ώσπου να 

γίνουν δεκάξι ετών, ύστερα 
όμως τη φορούν μόνο σε  

ειδικές περιστάσεις.
Τα κορίτσια παίρνουν κι αυτά  

ένα φυλαχτό, που έχει σχήμα 
μισοφέγγαρου και λέγεται 

λούνουλα, αλλά το φορούν μόνο 
μέχρι να παντρευτούν. 

Ο κύριός μου είναι στρατηγός και 
πρέπει να φορέσει τη βούλα του 
σε μια στρατιωτική τελετή που 
ονομάζεται θρίαμβος και η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη.

Πόσο χαίρομαι που τη βρήκατε! 
Ευχαριστώ.

Τι είναι αυτό;

Δεν ξέρεις; 
Εσύ δεν έχεις;

Όχι. Δεν είμαστε 
αποδώ. Είμαστε 

επισκέπτες.

Πολύ
ενδιαφέρον!

Νόμιζα ότι η βούλα είχε χαθεί 
στην αγορά. Να σας πω κι άλλα
για τη Ρώμη, προτού γυρίσω

στη δουλειά;
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Θα βρεις τα παρακάτω αντικείμενα στην πολύβουη αγορά;

Τήβεννος
Χιτώνας  

που φορούσαν  
οι πλούσιοι άντρες

Άρμα
Άμαξα 

που σέρνεται
από άλογα

1 
θεατρική 
μάσκα 

2 
λύρες

7 
ποντίκια



Στόλα
Χιτώνας 

που φορούσαν 
οι γυναίκες

Σανδάλια
Δερμάτινα 

υποδήματα που 
τα φορούσαν 

άντρες, γυναίκες 
και παιδιά

Πάλλιον
Μάλλινος 
μανδύας

1 
γεωργικό 
εργαλείο 
(κόσα)

3
παπύρους

1 
πουλί  

σε κλουβί

Αμφορέας
Δοχείο 

αποθήκευσης



Μεσσήνιε, 
μπορούμε να έρθουμε 

μαζί σου να δούμε 
την πόλη;

Πολύ θα ήθελα 
να σας δείξω πού ζω, αλλά 
είμαι δούλος και πρέπει να 

τελειώσω τις δουλειές που μου 
ανέθεσε ο κύριός μου.

Δούλος;!
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Ο κόσμος αγοράζει και πουλάει δούλους στις αγορές σε όλη τη 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ορισμένοι γεννιούνται δούλοι, ενώ άλλοι 
είναι κρατούμενοι που συνελήφθησαν στους ρωμαϊκούς πολέμους.

Οι δούλοι είναι αναγκασμένοι να κάνουν πολλά και διάφορα είδη 
εργασιών, όπως δάσκαλοι, μεταλλωρύχοι, μάγειρες, ακόμη και 
μονομάχοι. Δεν έχουν επιλογή.

Οι Ρωμαίοι κύριοι είναι αφέντες των δούλων τους και δεν τους 
πληρώνουν για τη δουλειά που κάνουν. Αν όμως ένας δούλος 
δουλέψει σκληρά για τριάντα χρόνια ή αποταμιεύσει αρκετά 
χρήματα, μπορεί να ζητήσει την ελευθερία του. Ο απελεύθερος 
ονομάζεται λιμπέρτους, μπορεί να γίνει Ρωμαίος πολίτης και να 
αποκτήσει δικαίωμα ψήφου. 

Στα μέρη μας είναι 
παράνομο να έχεις 

δούλους. Επιτρέπεται
να σε βοηθήσουμε;

Έχω πολλά να κάνω
πριν την τελετή 
του κυρίου μου. 

Κάντε μου παρέα 
όσο δουλεύω.

Εσύ, Νιούτον, 
μπορείς να φυλάξεις 

τη βούλα, μιας και είναι 
αγορίστικη. Να την προσέχεις, 

είναι πολύ σημαντική.



•	 Ο Μεσσήνιος έχει γράψει μια λίστα σε 
μια πλάκα, που ονομάζεται τάμπουλα.

•	 Είναι από συμπαγές ξύλο, με μια 
στρώση κερί στην επιφάνειά της.

•	 Οι Ρωμαίοι έγραφαν χαράζοντας το κερί 
με μία γραφίδα από οστό ή ξύλο, που 
ονομαζόταν στίλους.
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ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΦΑΓΗΤΟ  
ΚΑΙ ΠΟΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  

ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ

ΝΑ ΑΦΗΣΩ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ  

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΩ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ  

ΣΤΗ ΒΙΛΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΟΥΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΤΗ ΒΟΥΛΑ  

ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΟΥ 
ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ



Ο λαβύρινθος της πόλης

ΑΡΧΗ

Πρέπει να περάσεις τουλάχιστον 
 Βρες τον δρόμο σου στην πόλη.

μία φορά από κάθε κτίριο.

Φόρουμ

Θέρμες
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ΤΕΛΟΣ

Ναός

Αμφιθέατρο

Βίλα

Φρούριο
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