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Προέλευση αποσπασμάτων κειμένων
σελ. 10:
σελ. 29:
σελ. 46:
σελ. 93:
σελ. 96:
σελ. 106:
σελ. 107:

Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Τα ψηλά βουνά (Εκδόσεις Εστία)
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σελ. 123: απόσπασμα Πινδάρου (Εκδόσεις Καρδαμίτσα)

Τετράδιο εργασιών
σελ. 29:

Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Τριγωνοψαρούλης εναντίον Καρχαρία (Εκδόσεις Πατάκη)

Κατάλογος Μουσείων όπου εκτίθενται τα παρακάτω:
σελ. 109:
σελ. 109:
σελ. 109:
σελ. 115:
σελ. 115:
σελ. 116:
σελ. 116:
σελ. 116:
σελ. 133:

Ο Κούρος της Αναβύσσου, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Ο Ηνίοχος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Ερυθρόμορφος Κρατήρας Αττικού Εργαστηρίου, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Κιούπι για την αποθήκευση λαδιού, 20ός αι., κεραμίστας Στ. Γεροντής, Μαρούσι, Συλλογή Β. Κυριαζόπουλου, στο Μουσείο Ελληνικής
Λαϊκής Τέχνης.
Πατανία: κάλυμμα κρεβατιού με κέντημα στον αργαλειό (1.65 μ. Χ 1.80 μ.) Κρήτη, 20ός αι., στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.
Καπλί: μάλλινο υφαντό, στόλιζε το άλογο που μετέφερε τη νύφη και τον γαμπρό, Σαρακατσάνοι Θράκης, αρχές 20ού αι., στο Μουσείο
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.
Λαΐνι ή Μαστραπάς: κανάτα κρασιού από τη Σκύρο, 17ος-18ος αι., δωρεά ιδρύματος Π. και Ε. Μιχελή, στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
«Ελληνοπούλα»: φιγούρα θεάτρου σκιών από δέρμα, του καραγκιοζοπαίκτη Βάγγου Κορφιάτη, στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Ο Δίσκος της Φαιστού, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Προέλευση φωτογραφιών
Η πλειονότητα των φωτογραφιών προέρχεται από το αρχείο της συγγραφικής ομάδας.
Προέλευση υπολοίπων φωτογραφιών
σελ. 12: 1η σειρά - φ. πρώτη αριστερά: φωτ. αρχείο δήμου Λεωνιδίου
σελ. 13: φ. κάτω αριστερά: φωτ. αρχείο ΕΜΑΚ, φ.επάνω δεξιά: Εγκ.
Πατάκης - Oxford
σελ. 14: δήμος Καλλιθέας
σελ. 19: φ. επάνω αριστερά: φωτ. αρχείο δήμου Θεσσαλονίκης, φ.
3ης σειράς: Κέντρο Προστασίας Αγρίων Ζώων, φ. 4ης σειράς:
φωτ. αρχείο Ε. Βάμβα
σελ. 18 και σελ. 19: φωτ. αρχείο δήμου Αθηναίων
σελ. 24: φ. 1ης σειράς: φωτ. T. Stone Images Vol 14, φ. 2ης σειράς - πρώτη αριστερά: φωτ. αρχείο δήμου Ταύρου
σελ. 26: φωτ. αρχείο δήμου Π. Φαλήρου
σελ. 29: φ. 1ης σειράς - πρώτη αριστερά και φ. 2ης σειράς: φωτ. αρχείο
Μ. Κούτρα
σελ. 33: φωτ. αρχείο Μ. Κούτρα
σελ. 34: φ. 2ης σειράς - 2η αριστερά: φωτ. αρχείο Editions M. Toubis
σελ.36:
Συλλογή Εμφιετζόγλου «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη» Έφη Στρούζα. Αθήνα 1999 (φωτ. Δ. Ταμβίσκος-Δ. Κανέλλος)
σελ. 43: φ. 1ης σειράς: φωτ. αρχείο Μ. Κούτρα, φ. 3ης σειράς: φωτ. αρχείο Α.Ξενάκη
σελ. 45: φ. 2ης και 3ης σειράς: Εγκ. Πατάκης-Oxford
σελ. 46: «Η Ελλάδα από ψηλά», (φωτ. Ν. Δανιηλήδης) Εκδ: Μίλητος
σελ.49: φ. 1η αριστερά φωτ. T. Stone Images Vol 14
σελ. 53: «Το βιβλίο της Πόλης», Εκδ. Ερευνητές
σελ. 58: φ. 1ης σειράς «Η ελιά » Μουσείο Ιστορίας Απολιθωμένου δάσους. Εκδ. Τοπίο
σελ. 58: φωτ. αρχείο Ευγενίας Εξαρχουλέα
σελ. 61: φ. 1ης και 2η 1ης σειράς: αρχείο Μ. Κατσούλα
σελ. 63: «Ήπειρος» Ν. Δεσύλλας, Εκδ. Τοπίο
σελ. 70: φ. 3η δεξιά: Εγκ. Νέα Δομή

Τετράδιο εργασιών
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σελ. 37: φ. 2η T. Stone Images Vol 14

σελ. 72:
σελ. 76:
σελ. 76:
σελ. 78:
σελ. 81:
σελ. 82:
σελ. 93:
σελ. 96:
σελ. 109:

σελ. 111:
σελ. 112:
σελ. 113:
σελ. 114:
σελ. 115:
σελ. 116:
σελ. 118:
σελ. 119:
σελ. 121:
σελ. 122:
σελ. 123:
σελ. 125:
σελ. 126:
σελ. 128:
σελ. 133:
σελ. 134:
σελ. 137:
σελ. 140:
σελ. 144:

φωτ. T. Stone Images Vol 14
φ. 7η, 8η ,9η: φωτ. αρχείο Μ. Κούτρα
φωτ. αρχείο Αρκτούρος
φ. 1η: φωτ. αρχείο Μ. Κούτρα
Κέα, Έκδοση: «Στεγάδι» Λαϊκή Τέχνη
«Οι μικροί φυσιοδίφες, πουλιά », Εκδ. Ερευνητές
Action Aid
Γ. Πισκοπάνης
φ. 4η και 5η: φωτ. αρχείο Μ. Κούτρα, φ. 2η: Επίσημο Αναμνηστικό Λεύκωμα των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, Μια
γιορτή, φ. 3η Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, φ. 6η: Μουσείο
Δελφών (ΥΠΠΟ)
«Ήπειρος» Ν. Δεσύλλας, Εκδ. Τοπίο
Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.
Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε., Εθνικό θέατρο
Περιοδικό Συνεργασία
φ. 5η και 7η: Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
φ.2η: φωτ. αρχείο Μ. Κούτρα
φ.1η: φωτ. αρχείο Μ. Κούτρα
Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.
ΥΠΠΟ
Τηλ. σταθμός Καβάλας
ΕΛ.ΤΑ, Επίσημο Αναμνηστικό Λέυκωμα των Ολυμπιακών
Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004
ΕΛ.ΤΑ, Επίσημο Αναμνηστικό Λέυκωμα των Ολυμπιακών
Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, φωτ. αρχείο Μ. Κούτρα
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (ΥΠΠΟ)
φωτ. T. Stone Images Vol 14
«Νόημα στην Εκπαίδευση» Π.Ι.
φωτ 2η: εκδόσεις Πολεμικός Τύπος
Ηλεκτρονικό αρχείο ΕΡΤ
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Σημείωμα για σένα
– Γεια σου! Με λένε Ορφέα. Εσένα;
– Εμένα με λένε……………………..
– Θα είμαστε μαζί όλη τη χρονιά. Με οδηγό το βιβλίο που κρατάς και
συνεργάτες τους συμμαθητές σου και τον δάσκαλό σου θα ερευνήσουμε
τον κόσμο γύρω μας. Στο «ταξίδι» μας αυτό θα χρειαστεί να κάνουμε έρευνες,
να γράψουμε κείμενα, να φτιάξουμε σχέδια και κατασκευές, να διαβάσουμε
βιβλία, να εργαστούμε σε υπολογιστές, να χρησιμοποιήσουμε υλικά, χάρτες,
λεξικά, να μιλήσουμε με γνωστούς μας, με ειδικούς, με επιστήμονες και να
επισκεφθούμε τόπους. Το ταξίδι, όμως, της ανθρώπινης γνώσης… δεν
τελειώνει ποτέ. Εξαρτάται και από μας πόσο μακριά θα φτάσουμε.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Το Βιβλίο σου

Έχει οχτώ ενότητες που είναι χωρισμένες σε κεφάλαια. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου μπορούμε
να διαβάσουμε τον τίτλο του και ακριβώς από κάτω με δυο λόγια όσα θα μελετήσουμε σ’ αυτό.

Κάθε ενότητα

Έχει το δικό της σύμβολο και χρώμα, για να ξεχωρίζει από τις άλλες. Περιέχει τη «ζωγραφιά
από λέξεις», τα κεφάλαια και την ανασκόπηση.

Κάθε κεφάλαιο

Περιέχει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες. Έτσι, άλλοτε θα εργαζόμαστε μόνοι μας,
άλλοτε με την ομάδα μας και άλλοτε όλοι οι μαθητές της τάξης μαζί. Στην προσπάθειά μας
αυτή βοηθός και συνεργάτης θα είναι ο δάσκαλός μας.

Το «Αξίζει να διαβάσουμε»

Είναι ένα κείμενο στο τέλος κάθε κεφαλαίου, όπου θα βρίσκουμε, συνήθως, συγκεντρωμένα
όσα συζητήσαμε στην τάξη.

Στην «Ανασκόπηση»

θα συγκεντρώνουμε τα πιο σημαντικά απ’όσα μελετήσαμε σε κάθε ενότητα. Ακόμη, υπάρχουν
κάποιες σημαντικές λέξεις, που τις λέμε «βασικό λεξιλόγιο» και μας βοηθούν να κατανοήσουμε
την ενότητα.
7
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Μια «ζωγραφιά από λέξεις»

Είναι μια ζωγραφιά που φτιάχνεται με λέξεις που θα συναντάμε στις δραστηριότητες και τα
κείμενα της ενότητας. Πολλές απ’ αυτές έχουν σχέση μεταξύ τους και αυτό φαίνεται με τα βέλη
που τις συνδέουν. Θα συμπληρώνουμε τη «ζωγραφιά» πάντα μετά την «Ανασκόπηση».

Στο Τετράδιο Εργασιών

θ

α βρίσκουμε κι άλλες δραστηριότητες (έρευνες, προβλήματα, παιχνίδια, κατασκευές κ.ά.)
για κάθε ενότητα. Κάποιες από αυτές είναι ομαδικές και κάποιες άλλες ατομικές.

Το γλωσσάριο

Βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου και περιέχει σε αλφαβητική σειρά λέξεις με την εξήγησή τους.
Μαζί με το βιβλίο της Μελέτης του Περιβάλλοντος και το Τετράδιο Εργασιών θα έχουμε και
το σημειωματάριό μας. Εκεί θα γράφουμε τις απόψεις μας, τις παρατηρήσεις μας, τα επιχειρήματά
μας, τα συμπεράσματά μας, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και οτιδήποτε άλλο θέλουμε
να σημειώσουμε όταν εργαζόμαστε ατομικά ή ομαδικά.

Καθένα από τα παρακάτω σκίτσα σημαίνει ότι…

εργαζόμαστε με την ομάδα μας και, ανάλογα με τη δραστηριότητα, εκφράζουμε τις απόψεις
μας, ερευνούμε, συζητάμε, συγκρίνουμε, καταγράφουμε στο σημειωματάριό μας κ.ά. Στην
ομάδα, άλλοτε ο καθένας θα έχει τη δική του εργασία και άλλοτε η εργασία θα είναι κοινή.

«Η δική μας ερώτηση»

Α

φού συζητήσουμε στην ομάδα μας, διατυπώνουμε μια ερώτηση σχετική με το θέμα
που μελετάμε.

Θα ανακοινώνουμε τις ιδέες μας, αυτό που πιστεύουμε.
«Ένα βήμα πιο πέρα»

Μας δίνεται ένα θέμα που, για να το ερευνήσουμε, χρειάζεται να σχεδιάσουμε πού θα
ψάξουμε μέσα και έξω από την τάξη μας.

Υπάρχει στο «Τετράδιο Εργασιών» δραστηριότητα σχετική με το κεφάλαιο που μελετήσαμε.

8

Ζούμε μαζί

Μια «ζωγραφιά
από λέξεις»

Ενό
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τητα 1

Οι άνθρωποι ζούμε μαζί
ε
υ
έχο

υμ

ανάγκες

σχέσεις

ε

(π.χ. συνεργαζόμαστε,
παίζουμε μαζί, ...)

εκλέγουμ

τό βά
ζουμ
ε

έχο

γι’ αυ

επ
ειδ
ή

κοινότητες

ε

ργ
υ
ιο

μ

δη

με

μ
ού

κανόνες
Δημοτικό Συμβούλιο
και Δήμαρχο

Κατοικούμε στον Δήμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
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Κεφάλαιο 1 Ζούμε μαζί και συνεργαζόμαστε
Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον

τητα 1

Γιατί ζούμε σε πόλεις και σε χωριά;

1

«…είκοσι έξι άνθρωποι για να ζήσουν στο βουνό, πρέπει όλα να τα κάμουν με τα
χέρια τους. Να ψήνουν το ψωμί, να κουβαλούν το νερό, να βράζουν το φαΐ. Είστε 26
συγκάτοικοι, που πρέπει να ζήσετε μαζί στο ίδιο μέρος. Έχετε τις ίδιες δυσκολίες και
τις ίδιες ωφέλειες. Κάντε λοιπόν μια κοινότητα».
Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Τα Ψηλά Βουνά

2

3 Διαβάζουμε το παραπάνω κείμενο. Τι πιστεύουμε ότι είναι η κοινότητα;
3 Υπογραμμίζουμε στο παραπάνω κείμενο τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι «είκοσι έξι άνθρωποι».
3 Αν πηγαίναμε εμείς κατασκήνωση στο βουνό, ποιες δυσκολίες θα
αντιμετωπίζαμε; Τι ωφέλειες θα είχαμε;
3 Αναζητούμε στο λεξικό της τάξης μας τι σημαίνει η λέξη κοινότητα.

Χρειαζόμαστε
ο ένας τον άλλον.

Κανείς μας δεν μπορεί να
ζήσει μόνος.

Όλοι μοναδικοί,
όλοι ίσοι.

Λύνουμε μαζί τα
προβλήματά μας.
Νιώθω ασφάλεια
κοντά σας.

Συζητούμε.
Δε συμφωνούμε
πάντα.

Παίζουμε μαζί.

Η κοινότητα είναι κοινή,
ανήκει σε όλους μας.

10

Καθένας μας είναι
διαφορετικός από
τον άλλο, είναι ο
εαυτός του.

3 Πιανόμαστε χέρι χέρι και κάνουμε έναν κύκλο όπως τα παιδιά της εικόνας.
Ας συζητήσουμε τι μας ενώνει.

Κεφάλαιο 1

Ενό

10-0065_MELETI_PERIBAL_G_DHM_100065 1/9/13 2:29 PM Page 11

τητα 1

3

.

Συνεργαζόμαστε, επικοινωνούμε, δίνουμε, παίρνουμε…

Στην εικόνα φαίνονται άνθρωποι μιας κοινότητας που έχουν σχέσεις μεταξύ τους.
Για παράδειγμα, τα παιδιά αγοράζουν παγωτά από το περίπτερο.
3Ποιες άλλες σχέσεις μπορούμε να βρούμε ανάμεσα στους ανθρώπους της εικόνας;

11

Ενό
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τητα 1

Κεφάλαιο 1

4 Διασκεδάζουμε μαζί !

Παραδοσιακοί χοροί

Θεατρική παράσταση

Καρναβάλι

Αφίσα από παιδική γιορτή

12

Κεφάλαιο 1

Ενό
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τητα 1

Ξεπερνάμε μαζί τις δυσκολίες!

Διάνοιξη δρόμου
Μεταφορά ασθενούς με ασθενοφόρο

Διάσωση μετά από σεισμό

3 Συζητάμε τις ιστορίες που μας «διηγούνται» οι εικόνες.
3 Διηγούμαστε στην τάξη χαρούμενες και δύσκολες στιγμές που περάσαμε στη δική μας κοινότητα.
3 Μαζεύουμε φωτογραφίες από τη ζωή της κοινότητάς μας και δημιουργούμε τη δική μας αφίσα.

Αξίζει να διαβάσουμε
Στα πολύ παλιά χρόνια, οι άνθρωποι είχαν να αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες.
Έπρεπε να βρουν τρόπους να προφυλαχτούν από τα άγρια ζώα, το κρύο, τις αρρώστιες
και να αναζητήσουν την τροφή μόνοι τους στη φύση. Σιγά σιγά κατάλαβαν ότι πολλοί
μαζί ήταν πιο δυνατοί. Δημιούργησαν, λοιπόν, οικισμούς σε μέρη που ήταν κοντά σε
νερό. Αυτές ήταν οι πρώτες κοινότητες. Όλοι μαζί ένιωθαν περισσότερο ασφαλείς.
Μπορούσαν να μοιράζονται με άλλους ανθρώπους τη χαρά τους, τους φόβους τους
και τις καινούριες ιδέες τους. Έτσι έμαθαν να συνεργάζονται. Σιγά σιγά έφτιαξαν τον
ανθρώπινο πολιτισμό.
Σήμερα οι άνθρωποι ζούμε σε μικρές κοινότητες, που τις λέμε χωριά και σε
μεγαλύτερες, που τις λέμε πόλεις. Ζούμε μαζί σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε,
εξυπηρετούμε και χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον.

1, 2, 3, 4
13
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τητα 1

Κεφάλαιο 2 Για να ζούμε μαζί, χρειαζόμαστε κανόνες
i
i

Όταν παίζουμε κρυφτό, έχουμε κανόνες.
Σε τι μας χρειάζονται οι κανόνες ;

1 Στη γειτονιά μας

Σήμερα βρήκα στο
γραμματοκιβώτιό μας αυτό το φυλλάδιο.
Ας το διαβάσουμε
και ας συζητήσουμε τους λόγους που
ο Δήμος Καλλιθέας το μοίρασε
στους δημότες του.

3 Τι συμβαίνει, συνήθως, όταν οι άνθρωποι μιας
κοινότητας δε δείχνουν σεβασμό στους κανόνες;

2 Υπάρχουν όμως κι άλλοι κανόνες…
14

3 Ας βρούμε κανόνες που ακολουθούμε τις ώρες που πολλοί άνθρωποι θέλουν να
ξεκουραστούν.

Κεφάλαιο 2

Ενό
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τητα 1

3

Ο οδηγός παραβίασε τον κανόνα.

Χαμηλό πεζοδρόμιο για εύκολη διάβαση.
Απαγορεύεται η στάθμευση.

Παρατηρούμε τις εικόνες και συζητούμε:
3 Ποια ανάγκη, ποιον κανόνα, ποια
παράβαση μας δείχνουν;
3 Τι μπορεί να νιώθει εκείνος που μόνο από
εκεί μπορεί να περάσει;
3 Τι θα λέγαμε στον οδηγό;

4
Οι κανόνες είναι μόνο
για τους άλλους.

Σχολιάζουμε την άποψη των παιδιών της εικόνας.

5 Στην τάξη μας

Στην τάξη μας έχουμε κανόνες.
Ας χωριστούμε τυχαία σε ομάδες, κι ας συζητήσουμε στην ομάδα μας:
3 Ποιοι κανόνες φαίνεται να είναι πιο σημαντικοί για τον δάσκαλό μας;
3 Με ποιον κανόνα νομίζουμε ότι θα συμφωνούσαν όλοι στην τάξη;

15
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τητα 1

Κεφάλαιο 2

6 Στο σπίτι μας

Στο σπίτι μας και στην οικογένειά
μας έχουμε κανόνες.

Συζητάμε στην ομάδα μας:
3 Ποια πράγματα στο σπίτι δε μας
επιτρέπουν οι γονείς μας;
Ανακοινώνουμε στην τάξη όσα
συζητήσαμε στην ομάδα μας.

Αξίζει να διαβάσουμε
Για να ζούμε οι άνθρωποι μαζί, βάζουμε κανόνες και τους ακολουθούμε. Για
παράδειγμα, στη γειτονιά μας πετάμε τα σκουπίδια στους κάδους. Στην τάξη μας ακούμε
με προσοχή τον συμμαθητή μας που μιλάει ακόμα και αν διαφωνούμε με όσα λέει, δηλαδή
σεβόμαστε τη δική του άποψη. Στην ομάδα μας, ενώ επικρατεί η γνώμη των
περισσότερων, συζητάμε και την άποψη εκείνων που διαφωνούν.
Είναι καλό να θυμίζουμε στους άλλους τους κανόνες, αλλά πρώτα χρειάζεται να τους
τηρούμε εμείς οι ίδιοι.
Στην κοινότητα που ζούμε είμαστε πολίτες, κάτοικοι της πόλης ή του χωριού μας.
Ακόμα όμως κι αν είμαστε ξένοι, αποτελούμε μέλη της κοινότητας και οφείλουμε να
ακολουθούμε τους κανόνες της.
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