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I AM POSEIDON

ΕΙΜΑΙ ΚΑΜΑΚΙ

Frappé

ΕΙΜΑΙ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

I AM A GREEK LOVER

I AM APOLLO
ΕΙΜΑΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

I AM AN EVZONE

ΕΙΜΑΙ ΕΥΖΩΝΑΣ

I AM CYCLOPS

I AM A CRETAN

I AM HERCULES

I AM ORTHODOX

ΕΙΜΑΙ Ο ΚΥΚΛΩΠΑΣ

ΕΙΜΑΙ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΜΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΕΙΜΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
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Οι Meet the Greeks είναι χαρακτήρες της Ελληνικής πραγµατικότητας ή της µυθολογίας.
Με µοντέρνα και χιουµοριστική προσέγγιση της Ελληνικής Ιστορίας oπτικοποιούνται
σε χάρτινες φιγούρες. Κάθε φιγούρα αποτελείται από δυο χαρτόνια διαστάσεων A4
και πωλούνται σε χάρτινο φάκελο. H flat packed µορφή τους, εξοικονοµεί χώρο στις
αποσκευές και το κάνει ιδανικό για δώρο και για αποστολή µέσω ταχυδροµείου.
Οι ήρωες αποσπώνται από το χαρτί και διπλώνουν τέλεια, χάρη στο κατάλληλο κοπτικό.
Κάθε φιγούρα αποτελείται από δυο κουτιά, κεφάλι και σώµα, που ενώνονται µε κόλλα.
Χέρια και άλλες λεπτοµέρειες στηρίζονται στις εσοχές του χάρτινου σώµατος.
Το τελικό αποτέλεσµα είναι ένας τρισδιάστατος χαρακτήρας.
Χαρούµενοι, πολύχρωµοι και χιουµοριστικοί σε προκαλούν να τους συλλέξεις όλους!
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Βήµα 1: Πάρτε τη καρτέλα του κεφαλιού

Βήµα 2: αποσπάστε το κεφάλι απο τη καρτέλα

Βήµα 3: διπλώστε τα πλαινά

Βήµα 4: κουµπώστε στην εσοχή της πίσω όψης

Βήµα 5: ολοκληρώστε το κουτι του κεφαλιού

Βήµα 6: Πάρτε τη καρτέλα του σώµατος

Βήµα 7: αποσπάστε τα µέρη του σώµατος απο τη κάρτα

Βήµα 8: διπλώστε όλες τις όψεις

Βήµα 9: ενώστε µε λίγη κόλλα το σώµα µε το κεφάλι
και τοποθετείστε τα χέρια στις πλαινές εσοχές

Μόλις αποκτήσατε ενα αυθεντικό Meet the Greek!

I am the god of Sun, music poetry and the
arts. Zeus is my father and my twin sister
is Artemis, goddess of wild animals and
hunting. Besides being the epitome of male
beauty, I’m also a brave warrior.

Είµαι ο θεός του Ήλιου, της µουσικής, της ποίησης
και των τεχνών. Γεννήθηκα στην Δήλο. Ο Δίας είναι ο
πατέρας µου και η Άρτεµις αδερφή µου, θεά των
άγριων ζώων και του κυνηγιού. Εκτός από όµορφος
είµαι και γενναίος πολεµιστής.

I AM APOLLO
ΕΙΜΑΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
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I am Cretan!! I wear black boots, black shirt,
black pants and black knitted bandana. Play
the “lyre”, fire some gun shots in the air and
be merry! Bring me some “raki” (grape distilled
alcohol)! I love Crete!

I AM A CRETAN
ΕΙΜΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Είµαι Κρητίκαρος εγώ
και βάζω όλο µαύρα
και το κουµπούρι σαν κρατώ
βγάζει φωτιά και λαύρα.
Βρε το νησί µου τ' αγαπώ
και γράφω µαντινάδα
ρακή επίνω ξεδιψώ
σαν να' ταν λεµονάδα.
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Είµαι ο Κύκλωπας Πολύφηµος της βάρβαρης
φυλής των γιγάντων. Είµαι βοσκός και ζω σε
σπηλιά. Κάποτε αιχµαλώτισα τον Οδυσσέα και
τους συντρόφους του και αυτός για να ξεφύγει
µε τύφλωσε. Έτσι ξεκίνησε η οργή του πατέρα
µου Ποσειδώνα εναντίον του.

I am Cyclops Polyphemus, from the barbarian
race of giants with a single eye. I am also a
shepard and live in a cave where I once imprisoned the famous Odysseus and his crew. He
blinded me in order to escape thus enraging
my father Poseidon who sought vengeance.

I AM CYCLOPS
ΕΙΜΑΙ Ο ΚΥΚΛΩΠΑΣ
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Είµαι ο επίλεκτος στρατιώτης της ελληνικής
προεδρικής φρουράς. Oι 400 δίπλες της
φουστανέλας µου συµβολίζουν τα χρόνια της
σκλαβιάς από τους Τούρκους. Bαράω σκοπιά
στο µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη
µπροστά στην βουλή.

I AM AN EVZONE

ΕΙΜΑΙ ΕΥΖΩΝΑΣ

You might have seen me guarding the greek
parliament. My foustanela (greek kilt) is 30
meters long and has 400 pleats which represent 400 years of Ottoman occupation. I also
have large pom poms on my shoes (tsarouhia).
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Είµαι ο θεός της θάλασσας, των καταιγίδων και των
σεισµών. Διάσηµα αδέρφια µου ο Δίας και ο Άδης. Με ένα
χτύπηµα της τρίαινας µου αναβλύζουν πηγές, όπως έκανα
στην Ακρόπολη όταν διεκδίκησα την Αθήνα. Τελικά
προστάτης της πόλης έγινε η Αθηνά και από τον θυµό µου
πληµµύρισα την πόλη!

I am the god of the seas, storms and earthquakes.
My famous brothers are Zeus and Hades. I competed
with Athena to win the city's patronage by striking
the earth and spurting seawater but was no match
for her offering the fruitful olive tree. Coming second
best, I flooded their city in a fit of rage!

I AM POSEIDON
ΕΙΜΑΙ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
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ΠΩ-ΠΩ-ΠΩ ένα µανούλι!!!
Να κεράσω φραπεδάκι?
Τσιγαράκι? Είσαι για ποτό το
βράδυ? Βάζω την ιδέα, βάζεις
την παρέα? Μωρό µου...

Psssssssst!!! Hello baby! Where you from?
Kiss me! Do you want a cigarette? Let's go
for a coffee! I’m a modern 80’s lover boy!
You like? I love you baby!!

I AM A GREEK LOVER

ΕΙΜΑΙ ΚΑΜΑΚΙ
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Έχω µακριά γενειάδα και µαλλιά, φοράω ράσο
και καλυµαύχι. Αρκετοί όταν µε συναντούν,
µου φιλούν το χέρι. Εγώ σε όλους δίνω την
ευχή µου. Αµηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηην!

I am an orthodox priest! I wear all black!
I have a tall black hat, untrimmed beared
and long hair I tie in a ponytail. God bless
you all. Amen!

I AM ORTHODOX

ΕΙΜΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
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Είµαι ο πιο δυνατός ηµίθεος, γιός του Δία και της Αλκµήνης.
Όταν ήµουν µωρό, έπνιξα µε τα χέρια µου τα φίδια που έβαλε
η Ήρα στην κούνια µου. Πάλεψα µε σηµεία και τέρατα και
έµεινα στην ιστορία για τους δώδεκα άθλους µου.

I AM HERCULES

I am the strongest demigod! My father is Zeus
and my mother is Alcmene. When I was a baby
I strangled two snakes with my bear hands which
Hera placed in my cot. I’ve fought many evil
creatures to make the world a safer place.

ΕΙΜΑΙ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
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