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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  
 
Είναι κοινά αποδεκτό ότι στην αντιµετώπιση της οικολογικής κρί-

σης προς την κατεύθυνση της πολυσυζητηµένης αειφορίας, η εκπαί-
δευση είναι αυτή που µπορεί και πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο. Η 
συγκεκριµένη δυνατότητα και αναγκαιότητα έγινε αντιληπτή τριάντα 
και πλέον χρόνια πριν, αρχικά από κάποιους εκπαιδευτικούς της δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτοί οι φωτισµένοι εκπαιδευτικοί, λει-
τουργώντας «εκτός θεσµικού πλαισίου», τόλµησαν να εµπνεύσουν 
τους µαθητές τους να υπερβούν τη σχολική πραγµατικότητα. Τόλµη-
σαν και κατάφεραν να εµπνεύσουν τους µαθητές τους ώστε, συνερ-
γαζόµενοι, να ασχοληθούν µέσα και έξω από το σχολείο, µε δραστη-
ριότητες ή προγράµµατα των οποίων οι θεµατικές αφορούσαν υπάρ-
χοντα ή διαφαινόµενα την εποχή εκείνη περιβαλλοντικά προβλήµατα.  

Η «κατάθεση ψυχής» εκείνων των εκπαιδευτικών ήταν αυτή που 
γαλούχησε τη µετέπειτα θεσµοθετηµένη από την πολιτεία προαιρετική 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.). Κατά συνέπεια, η Π.Ε. αποτελεί 
έναν από τους ελάχιστους, αν όχι το µοναδικό θεσµό στο συγκεντρω-
τικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ο οποίος επιβλήθηκε από «κάτω 
προς τα πάνω». ∆ηλαδή από τους καθηµερινά µαχόµενους εκπαιδευ-
τικούς προς την κορυφή της πυραµίδας, την ηγεσία της πολιτείας, 
που νοµοθετεί για τον προσανατολισµό και την πορεία της εκπαίδευ-
σης.  

Στο πλαίσιο της επιδίωξης επίτευξης της εκάστοτε στοχοθεσίας 
των προγραµµάτων Π.Ε., εκτός των άλλων, είναι ζητούµενη και η α-
ξιοποίηση των σχολικών βιβλίων των περισσότερων γνωστικών αντι-
κειµένων.  

Προς µια τέτοια αξιοποίηση στο νηπιαγωγείο, στο δηµοτικό σχο-
λείο και στο γυµνάσιο, κινείται το Υπουργείο Παιδείας µε το «πρασίνι-
σµα» του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών 
(∆ΕΠΠΣ), των επί µέρους Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών 
(ΑΠΣ) και στη συνέχεια των σχολικών βιβλίων. 

Το παρόν βιβλίο είναι προϊόν της διερεύνησης του κατά πόσο 
«πράσινα» τυγχάνουν συγκεκριµένα σχολικά βιβλία, συγκεκριµένου 
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γνωστικού αντικειµένου, µε την ελπίδα τα αποτελέσµατα αυτής της δι-
ερεύνησης να συµβάλουν στοιχειωδώς στη σχετική συζήτηση. 

Ως Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση του νοµού Πιερίας, έχω την ανεκτίµητη και αξιοζήλευτη 
ευκαιρία να γνωρίζω, να συναναστρέφοµαι και να συνεργάζοµαι µε 
πολλές και πολλούς συναδέλφους εκπαιδευτικούς, που µε περίσσιο 
µεράκι και ευρηµατικότητα προσέφεραν και προσφέρουν τα µέγιστα 
στο «γίγνεσθαι» της Π.Ε. µέσα κι έξω από τις αίθουσες.  

Θέλω να ευχαριστήσω θερµά όλους αυτούς τους συναδέλφους 
µου των νηπιαγωγείων και των δηµοτικών σχολείων της Πιερίας, των 
οποίων η µεγάλη, διαρκής διάθεση για την προαιρετική υλοποίηση 
προγραµµάτων ενισχύει και τη δική µου διάθεση για επιπλέον ανά-
πτυξη δραστηριότητας στην Π.Ε.  

Επίσης, όσον αφορά τη συγγραφή - έκδοση του βιβλίου, ευχαρι-
στώ θερµά τους φίλους ∆ηµήτρη Κυριακού, Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πιερίας και Κώστα Πιπίλη, ∆ιευθυ-
ντή του 3ου  Γενικού Λυκείου Κατερίνης, για την άµεση ανταπόκρισή 
τους στο αίτηµά µου να διαπιστώσουν, ως δεύτερος και τρίτος ερευ-
νητής αντίστοιχα, το βαθµό αξιοπιστίας του ερευνητικού εργαλείου 
που χρησιµοποίησα, όπως και το φίλο συνάδελφο Γιάννη ∆ηµητριά-
δη, που επιµελήθηκε το σχεδιασµό του εξωφύλλου.  

Τέλος, οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ στην κ. Αναστασία ∆ηµητρί-
ου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπαίδευ-
σης στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΠΗ) του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστη-
µίου Θράκης, για την πολύτιµη βοήθειά της καθ’ όλη τη διάρκεια ενα-
σχόλησής µου µε το συγκριµένο θέµα. 
 

Γιάννης Οργανόπουλος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το έδαφος, το νερό, ο αέρας και κάθε µορφή ζωής εµπεριεχόµενη 
σ’ αυτά, συνθέτουν το σύστηµα «φυσικό περιβάλλον». Τα στοιχεία 
αυτά, βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Ο άνθρω-
πος, ως «έλλογος» περιβαλλόµενος, διαµορφώνει, αναπτύσσει και 
εξελίσσει το ανθρωπογενές περιβάλλον (κοινωνικό, τεχνητό, ιστορι-
κό), µε διαρκή συρρίκνωση του αµιγώς φυσικού περιβάλλοντος. 

Οι ανθρώπινες αναπτυξιακές δραστηριότητες επηρεάζουν την ι-
σορροπία του συστήµατος µέσα στο οποίο εκτυλίσσονται  αλλά και 
άλλων συστηµάτων, που βρίσκονται πολύ µακριά από αυτό. Προκα-
λούν Περιβαλλοντικά Προβλήµατα, από τις επιπτώσεις των οποίων 
διακυβεύεται η βιωσιµότητα του περιβάλλοντος στο σύνολό του (φυ-
σικού και ανθρωπογενούς). Ως ελπίδα επίλυσης της περιβαλλοντικής 
κρίσης προτείνεται η αειφορική ανάπτυξη. 

Η αειφορική ανάπτυξη, απαιτεί τη στήριξή της στη γνώση της πο-
λυπλοκότητας που διασυνδέει τα οικοσυστήµατα του πλανήτη και 
στην αντίληψη των ορίων αντοχής τους. Επίσης, στη διαµόρφωση ε-
κείνων των οικουµενικών αξιών, που εξασφαλίζουν το «ανεξίτηλο» 
των ανθρώπινων δικαιωµάτων, «παντού» και «πάντα». 

Ένας βασικός µηχανισµός και µάλλον ο σπουδαιότερος, για την 
πρόσκτηση και ενστερνισµό από την Ανθρωπότητα των παραπάνω 
«απαιτούµενων προσόντων», είναι η Εκπαίδευση.  

Η «ρητορική» των κειµένων που αφορούν το νέο προσανατολισµό 
της εκπαίδευσης (Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών και συνεπακό-
λουθες προδιαγραφές των βιβλίων), συχνωτιζόµενη µε τη «διεθνή 
ρητορική», αναφέρεται στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την αειφορία. 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας, είναι ο προσδιορι-
σµός του βαθµού διάχυσης εννοιών-αξιών της αειφορίας µέσα στα 
βασικά «εργαλεία» επίτευξης της στοχοθεσίας των Αναλυτικών Προ-
γραµµάτων Σπουδών, τα σχολικά βιβλία. 

Ειδικότερα, διερευνάται κατά πόσον εµπεριέχονται έννοιες και αξί-
ες, που συνθέτουν την ευρύτερη έννοια της αειφορίας µέσα στα σχο-
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λικά βιβλία της Γλώσσας της Γ΄ (Τρίτης) Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολεί-
ου. 

Προς τούτο, η δοµή της εργασίας έχει ως εξής:  
• Παρουσίαση των παραµέτρων του Φυσικού και Ανθρωπογε-
νούς Περιβάλλοντος και των βασικών Προβληµάτων και επιπτώ-
σεων, που δηµιουργεί η αλληλεπίδρασή τους. 
• Παρουσίαση του φάσµατος των διαφόρων προσεγγίσεων της 
αειφορίας και της αειφορικής ανάπτυξης και της επίσηµης διε-
θνούς εκδοχής γι’ αυτές τις έννοιες. 
• Παρουσίαση των βασικών αρχών της Π.Ε. και αιτιολόγηση της 
αναγκαιότητας µεταπήδησης στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 
και την Αειφορία.  
• Προσέγγιση της επιστηµονικής συζήτησης για τη διαθεµατικό-
τητα, διεπιστηµονικότητα και την ελληνική εκδοχή εφαρµογής 
τους.  
• Σύνδεση του Γνωστικού αντικειµένου της Γλώσσας µε την Πε-
ριβαλλοντική Εκπαίδευση, όπως παρουσιάζονται στη βιβλιογρα-
φία και στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 
(∆ΕΠΠΣ), η οποία και αιτιολογεί τη συγκεκριµένη διερεύνηση. 
• Βιβλιογραφική ανασκόπηση, που αφορά την έρευνα των σχο-
λικών βιβλίων γενικά και σε σχέση µε τον περιβαλλοντικό προσα-
νατολισµό τους ειδικότερα. 
• ∆ιερεύνηση των βιβλίων της Γλώσσας της Γ΄ (Τρίτης) Τάξης 
του δηµοτικού σχολείου, που επικεντρώνεται στο ενδεχόµενο της 
επαρκούς ή ανεπαρκούς ύπαρξης εννοιών-αξιών σχετικών µε την 
αειφορία. 
Η ενασχόληση µε τα εκπαιδευτικά πακέτα του ∆ηµοτικού σχολεί-

ου αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, καθώς εισήχθησαν στα σχολεία τη 
σχολική χρονιά 2006-2007 και εντάσσονται στον εργαλειακό µηχανι-
σµό ενός συνολικού προγράµµατος σπουδών (του ∆ΕΠΠΣ), που κα-
θορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα τε-
λευταία χρόνια.  
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1. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Το περιβάλλον, κατ’ αρχήν ήταν µόνο «φυσικό» εµπεριέχοντας βι-

οτικά και αβιοτικά στοιχεία και οργανισµούς, (µεταξύ των οποίων και 
τους προγόνους του «σκεπτόµενου ανθρώπου»), που συνέθεταν και 
συνθέτουν τα οικοσυστήµατα. 

Με την πρώτη δραστηριότητα αξιοποίησης από τον «σκεπτόµενο 
άνθρωπο» κάποιων στοιχείων του περιβάλλοντος, για τη διευκόλυν-
ση ικανοποίησης ορισµένων από τις  ανάγκες του, αυτό «εµπλουτίζε-
ται» ως προς τις παραµέτρους του, ως εξής (σχήµα 1) (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
1992:68): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 1: Το Περιβάλλον και οι παράµετροί του 
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∆ηµιουργείται λοιπόν, το ανθρωπογενές περιβάλλον µε διαρκή κα-
τάληψη, χρησιµοποίηση και µεταποίηση χώρου, υλικών και οργανι-
σµών από το φυσικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος ενστερνιζόµενος αξίες 
σε σχέση µε το πώς αντιλαµβάνεται τη θέση του µέσα στο περιβάλ-
λον, δραστηριοποιείται δηµιουργώντας κοινωνίες, πολιτισµούς, οικο-
νοµίες, τεχνολογία και τεχνητά έργα και φυσικά δηµιουργεί ιστορία 
που σχετίζεται µε όλα αυτά. 

 
1.1. Το Φυσικό Περιβάλλον (Συνιστώσες Παράµετροι) 

 
Η ύπαρξη οποιασδήποτε µορφής ζωής από τα βάθη των ωκεανών 

έως τα ύψη των ορέων, ορίζει τη ζώνη της βιόσφαιρας του πλανήτη 
Γη (Αριανούτσου, 1999:23). Μέσα στη βιόσφαιρα αναπτύσσονται τα 
διάφορα οικοσυστήµατα1. Ως οικοσύστηµα νοείται «[…] το σύµπλοκο 
σύστηµα οργανισµών και του φυσικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο 
αυτοί διαβιούν» (Αριανούτσου, 1999:19) 

Η βιόσφαιρα εκτείνεται τουλάχιστον 0,5 Km κάτω από την επιφά-
νεια των ωκεανών και µέχρι 6,5 Km πάνω από την επιφάνεια της γης. 
∆ηλαδή η ζώνη της βιόσφαιρας, εκτεινόµενη µέσα στη υδρόσφαιρα, 
λιθόσφαιρα και ατµόσφαιρα, έχει πάχος περί τα 7 Km (ό.π.:23) 
 
1.1.1. Η αβιοτική συνιστώσα παράµετρος 
 

Τα στοιχεία της υδρόσφαιρας, λιθόσφαιρας και ατµόσφαιρας συν-
θέτουν την αβιοτική συνιστώσα/παράµετρο των οικοσυστηµάτων. 

Η υδρόσφαιρα εµπεριέχει το νερό του πλανήτη και στις τρεις µορ-
φές του (Παναγιωτίδης & ∆ηµητρακόπουλος, 1999:149): 

• Την υγρή (θάλασσες, λιµνοθάλασσες, λίµνες, ποτάµια, υπό-
γεια νερά) 

• Τη στερεή (θαλάσσιοι πάγοι και παγετώνες) 

                                                 
1 «Η χρήση της έννοιας του οικοσυστήµατος διευκολύνει την κατανόηση της πολύ-
πλοκης δοµής του σύµπλοκου συστήµατος στο οποίο ζούµε» (Αριανούτσου, 
1999:23). 
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• Την αέρια (υδρατµοί στην ατµόσφαιρα). 
Η ατµόσφαιρα αποτελείται από αέρια σε διαφορετική αναλογία (Ν2 

78%, Ο2 21%, Ar 0,93%, H2O 0-4%, CO2 0,035%, …) και ορισµένα 
αιωρούµενα σωµατίδια (Καρτάλης,1999). Εκτείνεται γύρω από τη γη 
σε απόσταση µερικών εκατοντάδων χιλιοµέτρων, χωρισµένη σε 
στρώµατα, που προκύπτουν από την διαφορετική κατανοµή θερµο-
κρασίας ανάλογα µε το ύψος (όπ.). Τα στρώµατα αυτά είναι:  

η τροπόσφαιρα, (µε ζώνη διαχωρισµού την τροπόπαυση),  
η στρατόσφαιρα, (µε ζώνη διαχωρισµού την στρατόπαυση),  
η µεσόσφαιρα, (µε ζώνη διαχωρισµού την µεσόπαυση) και η θερ-

µόσφαιρα2. 
Ο τρίτος αβιοτικός παράγοντας, η λιθόσφαιρα φιλοξενεί οργανι-

σµούς µόνο στο επιφανειακό της τµήµα, δηλαδή στο έδαφος. Το έ-
δαφος δηµιουργείται µε αποσάρθρωση του πάνω µέρους της λιθό-
σφαιρας, του ρεγκόλιθου, γνωστού και ως µητρικού πετρώµατος ή 
γεωλογικού υποστρώµατος. Στη λιθόσφαιρα επίσης, εµπεριέχονται οι 
βασικοί στερεοί, υγροί και αέριοι φυσικοί πόροι, οι λεγόµενοι «καύσι-
µα ορυκτών ή απολιθωµάτων» (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο). 
Έχουν δηµιουργηθεί στο εσωτερικό της γης από την αποσύνθεση της 
οργανικής ύλης (Μαρίνος-Κουρής,1999:231). Η χρονοπερίοδος δηµι-
ουργίας τους εκτείνεται σε εκατοµµύρια έτη, γι’ αυτό και αποτελούν 
«µη ανανεώσιµες» πηγές ενέργειας.  

Στη διάρκεια των 4,5 δισεκατοµµυρίων χρόνων της ζωής του πλα-
νήτη, το φυσικό περιβάλλον µεταβάλλεται συνεχώς λόγω των γεωλο-
γικών κυρίως µεταβολών (Σταµατόπουλος, 1999). Τα γεωλογικά φαι-
νόµενα δεν παρουσιάζονται µε κάποια σχετική σταθερή συχνότητα.  

Μία φυσική διαδικασία, που επαναλαµβάνεται σταθερά είναι αυτή 
του υδρολογικού κύκλου (εξάτµιση – υγροποίηση – απορροή – εξά-
τµιση) (Παναγιωτίδης & ∆ηµητρακόπουλος, 1999). 

                                                 
2 Η τροπόπαυση, στρατόπαυση και µεσόπαυση είναι ζώνες διαχωρισµού αρκετού 
πάχους, µεταξύ των στρωµάτων της ατµόσφαιρας. Αποτελούν τµήµα του κάθε προ-
ηγούµενου ατµοσφαιρικού στρώµατος, στο οποίο η θερµοκρασία δεν µεταβάλλεται 
µε το ύψος (Καρτάλης, 1999).  
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Το νερό αποτελεί ένα σπουδαίο φυσικό πόρο, που ανακυκλώνεται 
συνεχώς. Είναι το δεύτερο απαραίτητο συστατικό της ζωής µετά τον 
αέρα. Είναι αναγκαίο στην φωτοσύνθεση, που επιτελούν οι αυτότρο-
φοι οργανισµοί. Συντελεί στην πρόσληψη και µεταφορά των θρεπτι-
κών ουσιών του εδάφους µέσα στους ιστούς των φυτών. Η διαθεσι-
µότητά του καθορίζει τους τύπους και τις µορφές ζωής, επηρεάζει την 
αύξηση των φυτών, ρυθµίζει τη διανοµή των διαπλάσεων σε συνάρ-
τηση µε τις επικρατούσες θερµοκρασίες (ό.π.). Στον πλανήτη υπάρχει 
ανισοµερής κατανοµή νερού, εξαρτώµενη από τα ατµοσφαιρικά κατα-
κρηµνίσµατα. 

Η υδρόσφαιρα και η ατµόσφαιρα αποτελούν παράγοντες καθορι-
σµού και σταθερότητας για το κλίµα της γης αλλά και διαµορφωτές 
του χερσαίου αναγλύφου, επιδρώντας πάνω στη λιθόσφαιρα (ό.π.). 
Στη διαδικασία αυτή, η βαρύτητα και οι άνεµοι είναι οι βασικοί σύµµα-
χοί τους. 

Εν τέλει, τα φαινόµενα που συµβαίνουν µέσα στην υδρόσφαιρα, 
ατµόσφαιρα και λιθόσφαιρα σε συνδυασµό, δηµιουργούν και καθορί-
ζουν τη ζωή επηρεάζοντας την ανάπτυξη των οικοσυστηµάτων. 

 
1.1.2. Η βιοτική συνιστώσα παράµετρος 

 
Όλοι οι υπάρχοντες οργανισµοί, οργανωµένοι σε διάφορα επίπεδα 

συνθέτουν τη βιοτική συνιστώσα των οικοσυστηµάτων (Αριανούτσου, 
1999) 

Η ουσία όλων των ζωντανών οργανισµών συνίσταται από χηµικά 
στοιχεία (άνθρακα, οξυγόνο, υδρογόνο, άζωτο, φωσφόρο, θείο, κ.α.), 
τα οποία είναι πεπερασµένα ποσοτικά πάνω στη γη. Τα στοιχεία αυτά 
παραµένουν ποσοτικά σταθερά, διατρέχοντας βιογεωχηµικούς κύ-
κλους µε στάδια δέσµευσης – αποδέσµευσης - επαναδέσµευσης3. 

                                                 
3 Οι κυκλοφορίες των στοιχείων αυτών γίνονται και µέσα από τις τροφικές αλυσίδες 
(βιοτικό περιβάλλον) αλλά  και στο αβιοτικό περιβάλλον (έδαφος, νερό, ατµόσφαι-
ρα), γι’ αυτό και καλούνται βιογεωχηµικοί κύκλοι (Αριανούτσου, 1999:39). 
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Κάθε ανοικτό οικοσύστηµα, στηρίζει τη διατήρησή του στην ενέρ-
γεια που εκλαµβάνει από τον ήλιο (Αριανούτσου, 1999 * Γεωργόπου-
λος, 1998). Η ενέργεια χωρίς να καταστρέφεται, αλλάζει µορφές (π.χ. 
κινητική, θερµότητα). Η µονόδροµη ροή της στο κάθε οικοσύστηµα γί-
νεται δια των τροφικών δικτύων των οργανισµών από τη βάση της 
τροφικής πυραµίδας προς την κορυφή και προς τους αποικοδοµητές, 
ως εξής: 

Οι αυτότροφοι παραγωγοί, µετασχηµατίζουν ηλιακή ενέργεια µε τη 
φωτοσύνθεση σε χηµική, µέσα σε δεσµούς οργανικών ενώσεων4. Οι 
φυτοφάγοι καταναλωτές 1ης τάξης, ενσωµατώνουν την ενέργεια που 
παίρνουν τρώγοντας τους παραγωγούς. Μεγάλο µέρος της χρησιµο-
ποιούν για την ανάπτυξη, αναπαραγωγή, κίνησή τους, ενώ παρέχουν 
ένα µέρος, δια της βιοµάζας τους,  στους σαρκοφάγους καταναλωτές 
2ης τάξης. Αυτοί το χρησιµοποιούν στις ίδιες λειτουργίες, προσφέρο-
ντας µε τη σειρά τους ένα µέρος ενέργειας, στους σαρκοφάγους κα-
ταναλωτές 3ης τάξης5. Οι αποικοδοµητές, ενσωµατώνουν ενέργεια 
από τη νεκρή ύλη όλων των επιπέδων. Τη νεκρή ύλη µετατρέπουν σε 
CO2, H2O και άλλα ανόργανα συστατικά, όπως νιτρικά, θειικά και 
φωσφορικά άλατα. 

Η ενέργεια που ενσωµατώνεται σε κάθε τροφικό επίπεδο µειώνεται 
προοδευτικά. Περίπου το 10% ή λιγότερο µεταβιβάζεται στο επόµενο 
τροφικό επίπεδο, καθώς το υπόλοιπο χρησιµοποιείται για την ανα-
πνοή, ανάπτυξη, αναπαραγωγή, κίνηση των οργανισµών του κάθε 
επιπέδου. Σχηµατικά έχει ως εξής (σχήµα 2): 

 
                                                 
4 Αυτότροφοι παραγωγοί είναι όλα τα πράσινα φυτά. […] «ένας άλλος σηµαντικός 
ρόλος των φυτών είναι η “παροχή υπηρεσιών” στο οικοσύστηµα: προστασία λεκα-
νών απορροής, σταθεροποίηση κλίσεων, βελτίωση εδαφών, µετρίαση ακραίων κλι-
µατικών συνθηκών και παροχή ενδιαιτήµατος για τα περισσότερα είδη της άγριας 
πανίδας»  (Γεωργίου, 1999:288).  
5 Οι καταναλωτές, συχνά αλλάζουν τροφικό επίπεδο, στη διάρκεια της ζωής τους. 
Έτσι, π.χ. ένα ψάρι µπορεί ως νεογέννητο να τρέφεται µε φυτοπλαγκτόν, αργότερα 
µε ζωοπλαγκτόν και στην ωριµότητά του µε άλλα ψάρια. Επίσης, υπάρχουν οργανι-
σµοί παµφάγοι, που τρέφονται µε καταναλωτές 1ης, 2ης, 3ης  τάξης και µε παραγω-
γούς, π.χ. ο άνθρωπος. 
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1.1.2.1. Η έννοια της παραγωγικότητας των οικοσυστηµάτων 
 
Η ενέργεια που προσλαµβάνουν οι παραγωγοί, χρησιµοποιείται 

στη φωτοσύνθεση. Με τη διεργασία αυτή παράγεται και συσσωρεύε-
ται οργανική ύλη6 (ανάπτυξη και πολλαπλασιασµός φυτικών οργανι-
σµών). Παραγωγικότητα είναι το σύνολο της βιοµάζας (συνολικό ζω-
ντανό υλικό σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία), που παράγεται από το 
οικοσύστηµα σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Εκφράζεται ως 
ρυθµός µεταβολής π.χ. gr/m2/ηµέρα, Kgr/εκτάριο/έτος (Κόκκορης & 
συν, 2005). Ο ρυθµός (τάχος) παραγωγής βιοµάζας από τους φυτι-
κούς οργανισµούς ενός οικοσυστήµατος, είναι η πρωτογενής παρα-
γωγικότητα του οικοσυστήµατος. Η δευτερογενής παραγωγικότητα εί-
ναι ο ρυθµός µε τον οποίο οι καταναλωτές του οικοσυστήµατος, αξιο-

                                                 
6 Η οργανική αυτή ύλη επειδή αφορά βιολογικές δοµές, ονοµάζεται βιοµάζα (Αρια-
νούτσου, 1999). 

Σχήµα 2: Η ροή ενέργειας στα οικοσυστήµατα 
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ποιώντας τη χηµική ενέργεια της τροφής τους, παράγουν οργανική 
ύλη. Η περιγραφή της ροής ενέργειας στην προηγούµενη υποενότη-
τα, αποτυπώνει το εύρος µεταξύ της πρωτογενούς (µεγάλης) και δευ-
τερογενούς (µικρής), παραγωγικότητας. Επίσης, κάνει άµεσα κατανο-
ητή την αξία της φυτικής βιοποικιλότητας στη διατήρηση και ανάπτυξη 
της ζωής στον πλανήτη, αφού τα φυτά αποτελούν τους αρχικούς και 
µοναδικούς αποδέκτες, µετατροπείς και διανοµείς της ηλιακής ενέρ-
γειας.  

 
1.2. Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον (Συνιστώσες Παράµετροι) 

 
Απ’ τη στιγµή της οργάνωσης του ανθρώπινου είδους σε κοινωνίες 

και της ανάπτυξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων, δηµιουργείται το 
ανθρωπογενές περιβάλλον, ως τµήµα του περιβάλλοντος της γης. 
«Περιλαµβάνει τους οικισµούς και τις πόλεις καθώς και τις εκτάσεις 
όπου ασκείται […] βιοµηχανική παραγωγή, αγροτική καλλιέργεια, ε-
ξόρυξη» (Κοσµάκη, 1999:17). Επίσης, περιλαµβάνει κατασκευασµέ-
νες και ελεγχόµενες από τον άνθρωπο φυσικές περιοχές, όπως καλ-
λιεργούµενα δάση, τεχνητές λίµνες, διευθετηµένα ποτάµια, διαµορ-
φωµένες παραλίες (ό.π). ∆ηλαδή, εκ µέρους του ανθρώπου γίνεται, 
άλλοτε εσκεµµένα και άλλοτε αθέλητα ή τυχαία, τροποποίηση του πε-
ριβάλλοντος, για ικανοποίηση βασικών επιδιώξεων, όπως εξασφάλι-
ση τροφής, κατοικίας, αναπαραγωγής και εν γένει καλύτερης ποιότη-
τας ζωής (Σφενδουράκης, 2002:8). 

Το ανθρωπογενές περιβάλλον λοιπόν, ως συνεπαγόµενο από την 
παραπάνω τροποποίηση, διέπεται από συνδεόµενες µεταξύ τους 
παραµέτρους, όπως τον πληθυσµό, τις οικονοµικές δραστηριότητες, 
τις χρήσεις γης, τις υποδοµές, την παραγωγή και κατανάλωση ενέρ-
γειας, τους ρύπους και τα απόβλητα, το νοµικό πλαίσιο προστασίας 
του περιβάλλοντος (Κοσµάκη, 1999:17 * Φλογαΐτη, 2006:49). 
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1.3. Αλληλεξάρτηση µεταξύ Φυσικού και Ανθρωπογενούς 
Περιβάλλοντος και συνεπακόλουθα Προβλήµατα 

 
Η αλληλεξάρτηση ανάµεσα στις συνιστώσες παραµέτρους του φυ-

σικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, προκαλεί ενδεχοµένως 
κάποιες θετικές και σίγουρα πολύ περισσότερες αρνητικές επιπτώ-
σεις, οι οποίες εξελίσσονται χωροχρονικά.  

Ο Σµπόνιας (1999:25), τονίζει ότι οι επιλογές των ανθρώπινων κοι-
νωνιών, οι οποίες λαµβάνουν χώρα σε ιδεολογικό, πολιτιστικό και οι-
κονοµικό επίπεδο, ατερµόνως είχαν και έχουν άµεση επίδραση στο 
φυσικό περιβάλλον.  

Ο Αραβαντινός (1998:18), αναφέρει χαρακτηριστικά για τη δηµι-
ουργία και συνεχή επέκταση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος έ-
ναντι του φυσικού: «Η πόλη κατατρώγει την ύπαιθρο. Η ύπαιθρος, ο 
φυσικός χώρος στην επιφάνεια του πλανήτη συρρικνώνεται, ρυπαίνε-
ται, κατακτάται από τις επεκτατικές αστικές δραστηριότητες». 

Ειδικά τα τελευταία διακόσια χρόνια, η αλµατώδης ανάπτυξη και 
εξέλιξη της βιοµηχανίας και της οικονοµίας, σχετίζεται µε τη συχνότη-
τα εµφάνισης, ανάπτυξης και εξέλιξης µεγάλων προβληµάτων µε αρ-
νητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) 
(∆ηµητρίου, 2005 * Εµµανουήλ, 1999). Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι η 
περιβαλλοντική υποβάθµιση είναι «αποκλειστικό προνόµιο του βιο-
µηχανικού πολιτισµού» (Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2003). Υ-
πήρξαν και στο µακρινό παρελθόν περιστατικά περιβαλλοντικής υ-
ποβάθµισης συγκρίσιµης σε µέγεθος µε αυτήν του 20ου αιώνα όπως 
π.χ. η ερηµοποίηση στην ευρύτερη περιοχή της Βαβυλώνας, η οποία 
προέκυψε από την έντονη γεωργική εκµετάλλευση της Μεσοποταµίας 
κατά την πρώιµη αρχαιότητα. Επίσης, στην αρχαία Ελλάδα είχαµε την 
αποψίλωση των δασών της Αττικοβοιωτίας προς χάρη της δηµιουρ-
γίας του περίφηµου Αθηναϊκού στόλου και το «φάγωµα» των βουνών 
για την εξόρυξη των περίφηµων µαρµάρων (ό.π.).  
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1.3.1. Παράµετροι Περιβαλλοντικών Προβληµάτων-Επιπτώσεων 
 
Η εµφάνιση, ανάπτυξη και εξέλιξη των περιβαλλοντικών προβλη-

µάτων και των αρνητικών επιπτώσεών τους χαρακτηρίζεται και εξαρ-
τάται από κάποιες ή όλες από τις παρακάτω παραµέτρους (Γεωργό-
πουλος, 1998:33-38): 

•  Η έννοια της Φέρουσας ικανότητας έχει χρησιµοποιηθεί για 
να περιγραφεί η πίεση που ασκούν οι ζωντανοί οργανισµοί στο 
περιβάλλον τους και δηλώνει τον µέγιστο αριθµό ατόµων ενός δε-
δοµένου είδους, τον οποίο το φυσικό περιβάλλον µπορεί να στη-
ρίζει επ’ αόριστον. Όταν ένας πληθυσµός υπερβεί αυτόν τον µέγι-
στο αριθµό, οι φυσικοί πόροι αρχίζουν να φθίνουν και αργότερα 
το ίδιο θα συµβεί και µε το πληθυσµό. 

•  Η εκθετική αύξηση: Ο ανθρώπινος πληθυσµός, η βιοµηχα-
νική παραγωγή, η εξάλειψη των ειδών χλωρίδας και πανίδας, η 
κατανάλωση των φυσικών πόρων, η χρήση λιπασµάτων και φυ-
τοφαρµάκων, η αστικοποίηση είναι διαδικασίες που αυξάνονται 
ως επί το πολύ «εκθετικά». Ένδειξη του χαρακτήρα της «εκθετι-
κής αύξησης» που χαρακτηρίζει τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 
είναι η «ξαφνική» εµφάνισή τους τις τελευταίες δεκαετίες. Η πα-
ράµετρος αυτή εξελίσσεται µε µεγάλη ταχύτητα, χαρακτηριζόµενη 
και ως «ύπουλη», αφού συνήθως είναι «απρόσµενη»7.  

•  Η Αδράνεια: Η τάση ενός συστήµατος να συνεχίσει να κινεί-
ται προς την κατεύθυνση που ήδη κινούταν, ακόµη κι όταν σταµα-
τήσει να επενεργεί πάνω του το αίτιο που προκαλούσε µέχρι τότε 
την κίνηση αυτή. 

                                                 
7 Ο απρόσµενος χαρακτήρας της εκθετικής αύξησης εξηγείται µε το παρακάτω υπο-
θετικό σενάριο, που αναφέρει και ο Γεωργόπουλος, (1998:35): 
Ένα νερολούλουδο µεγαλώνει σε µια λίµνη διπλασιάζοντας το µέγεθός του καθηµε-
ρινά. Αν και είναι γνωστό ότι θα καλύψει την επιφάνεια της λίµνης σε 30 ηµέρες, 
καταστρέφοντας κάθε άλλο είδος ζωής, αφήνεται να µεγαλώσει χωρίς ιδιαίτερο έ-
λεγχο. Καθώς οι αρχικές αυξήσεις του είναι µικρές και άρα «αµελητέες», τα µέτρα 
αρχίζουν να λαµβάνονται όταν το νερολούλουδο καλύπτει τη µισή λίµνη, δηλαδή 
την 29η ηµέρα. Για τη σωτηρία της λίµνης λοιπόν, αποµένει µόνο µία ηµέρα.  
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•  Ο Μεσολαβών χρόνος (Time lag) 1: Ο χρόνος µεταξύ της 
χρονικής στιγµής κατά την οποία µια αιτία αρχίζει να προκαλεί 
αποσταθεροποιητικά αποτελέσµατα και της στιγµής που αυτά γί-
νονται φανερά. 

•  Ο Μεσολαβών χρόνος (Time lag) 2: Ο χρόνος µεταξύ της 
λήψης µέτρων για την καταπολέµηση κάποιου περιβαλλοντικού 
προβλήµατος και της στιγµής κατά την οποία τα µέτρα αυτά αρχί-
ζουν να αποδίδουν.  

•  Η µη αναστρεψιµότητα:  Ένα παράδειγµα µη αναστρεψιµό-
τητας είναι η ερηµοποίηση των εδαφών. ∆ηλαδή, η διεργασία µε 
την οποία χάνεται - κατά τρόπο µη αντιστρεπτό -  η δυνατότητα 
αναγέννησης της προηγούµενης βλάστησης και αναβάθµισης του 
εδάφους. 
Επί πλέον, οι Λαζαρέτου (2002:17-21), ∆ηµητρίου (2005), Νικο-
λάου (1999:21,22) τονίζουν ως γνωρίσµατα των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων και των επιπτώσεών τους: 

•  Τον υπερτοπικό χαρακτήρα τους. (Κάποια προβλήµατα δεν 
επηρεάζουν µόνον το χώρο στον οποίο εµφανίζονται αλλά εκτεί-
νονται και σε περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο. Για κάποια 
άλλα, αλλού βρίσκεται η αιτία εµφάνισής τους και αλλού εµφανί-
ζονται). 

•  Την αλληλουχία τους, (που σηµαίνει συλλογικές και αλλη-
λοεξαρτώµενες επιπτώσεις και άρα αδυναµία προσδιορισµού του 
αριθµού των ανθρώπων που θα θιγούν, γεωγραφικά και χρονι-
κά)8. Οι Botkin & Keller στο Νικολάου (1999:21), αναφέρονται 
στην αρχή της Περιβαλλοντικής ενότητας, που σηµαίνει ότι «κάθε 
δράση µας σ’ ένα στοιχείο του περιβάλλοντος επηρεάζει όλα τα 
άλλα». 

•  Την επιστηµονική αβεβαιότητα (για το πώς δηµιουργούνται 
τα προβλήµατα και πώς αντιµετωπίζονται οι επιπτώσεις τους). 

                                                 
8 «Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας οι αναπτυξιακές δραστηριότη-
τες έχουν αγγίξει περιβαλλοντικά και κοινωνικά όρια µε σοβαρές επιπτώσεις […], 
οι οποίες εξαπλώνονται ξεπερνώντας τα σύνορα και τις γενιές», (Φλογαΐτη, 
2006:63) 
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Η δυναµική των Περιβαλλοντικών Προβληµάτων λειτουργεί χωρο-
χρονικά. Η πρόληψη, αντιµετώπιση ή «αποφυγή» τους εξαρτάται από 
το πολιτισµικό, πολιτιστικό, κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο των δια-
φόρων κοινωνικών οµάδων. Τα παραπάνω υπονοούν κοινωνικές α-
νισότητες και αδικίες ενδοκρατικές (ακόµη και µέσα στην ίδια πόλη) 
αλλά και διακρατικές (µεταξύ των λαών βορρά και νότου) όπως και 
διαγενεακές (µεταξύ των γενεών στον άξονα του χρόνου) (Γεωργό-
πουλος, 1998 * 2002, * ∆ηµητρίου, 2005 * Παπαδηµητρίου, 1998 * 
Φλογαΐτη, 2006 * Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2003). 

 
1.3.2. Τα κυριότερα Περιβαλλοντικά Προβλήµατα-Επιπτώσεις9 

 
Τα σπουδαιότερα  περιβαλλοντικά προβλήµατα προκύπτουν από 

την υπέρµετρη κατανάλωση των φυσικών πόρων και την περιβαλλο-
ντική ρύπανση (Κοσµάκη, 1999α:15).  

Οι δύο αυτοί κίνδυνοι για το Περιβάλλον συνδέονται µε τις καθηµε-
ρινές ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως τις µεταφορές, τη θέρ-
µανση και τον κλιµατισµό, τη βιοµηχανία, την αστική κατανάλωση, τη 
γεωργική δραστηριότητα, τον τουρισµό. Οι δραστηριότητες αυτές 
προκαλούν διάφορα είδη αποβλήτων (στερεά, υγρά, αέρια, διάφορες 
µορφές ενέργειας, θόρυβο). Φυσικοί αποδέκτες τους είναι η ατµό-
σφαιρα, τα επιφανειακά και υπόγεια νερά και το έδαφος.  

Η πολυεπίπεδη και ποικιλόµορφη ρύπανση προκαλεί περιβαλλο-
ντική υποβάθµιση, µε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική 
ισορροπία, στην ποιότητα ζωής, στην υγεία των ανθρώπων, στην ι-
στορική - πολιτιστική κληρονοµιά και στις αισθητικές αξίες. 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα σπουδαιότερα Περιβαλλοντικά 
προβλήµατα και οι επιπτώσεις τους. 

 
 
 

                                                 
9 Η ανάπτυξη αυτής της ενότητας και των υποενοτήτων της βασίζεται κυρίως στον 
Νικολάου (1999, 1999α, 1999β). 
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1.3.2.1. Το ενεργειακό πρόβληµα 
 
Οι ενεργειακοί πόροι/πηγές, µε κριτήριο την εξαντλησιµότητά τους 

διακρίνονται σε Συµβατικές µη Ανανεώσιµες (µη ΑΠΕ) και σε Εναλλα-
κτικές Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)10.  

Οι µη ΑΠΕ που βρίσκονται σε πεπερασµένες ποσότητες ορυκτών 
αποθεµάτων και κάποτε θα εξαντληθούν, είναι: ο άνθρακας (στερεό 
καύσιµο πέντε κατηγοριών Θερµογόνου ∆ύναµης), το πετρέλαιο (υ-
γρό µείγµα υδρογονανθράκων), το φυσικό αέριο (αέριο µείγµα υδρο-
γονανθράκων). Οι ΑΠΕ, που πρακτικά δεν εξαντλούνται, είναι: η αιο-
λική, η ηλιακή,  η υδραυλική (πτώσης νερού, παλίρροιας, κυµάτων), η 
βιοµάζα, η γεωθερµική (ενεργειακό περιεχόµενο γεωθερµικών ρευ-
στών)11. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, έγινε αντιληπτή η εξαντλησιµότητα των 
συµβατικών πηγών ενέργειας και οι παγκοσµίου εµβέλειας περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις από τη χρήση τους. 

Το ενεργειακό πρόβληµα επήλθε κυρίως από την αλόγιστη ενερ-
γειακή κατανάλωση. Συνιστώσες του είναι  η εξάντληση των ενεργεια-
κών πόρων, η αβεβαιότητα ενεργειακής τροφοδοσίας, η άνοδος των 
τιµών ενέργειας. 

Η λύση του ενεργειακού προβλήµατος απαιτεί στρατηγικές µε 
προσανατολισµό προς τις αξίες, τις παραδόσεις, την ευηµερία και τις 
ελευθερίες όλων των κοινωνιών (Μαρίνος - Κουρής,1999:227). 

Μία βασική στρατηγική αφορά στην «εξοικονόµηση ενέργειας»12. 
Στηρίζεται στην σχέση «κατανάλωση – αποτέλεσµα», επιδιώκοντας 
αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, χωρίς στερήσεις. Η ανάπτυξη 

                                                 
10 Σε ξεχωριστή κατηγορία πλέον κατατάσσεται η Πυρηνική Ενέργεια σχάσης ή σύ-
ντηξης (fission, fussion), παρόλο που αρχικά θεωρήθηκε µια µακροπρόθεσµη εναλ-
λακτική µορφή. 
11 «Το ενεργειακό περιεχόµενο των γεωθερµικών ρευστών (ατµοί µε ή χωρίς αέρια 
σε θερµά νερά ή µίγµατα των παραπάνω) που βρίσκονται αποθηκευµένα σε προσιτό 
βάθος και κάτω από ευνοϊκές γεωλογικές συνθήκες, ονοµάζεται Γεωθερµική ενέρ-
γεια» (Αγγελίδης, 2006). 
12 Είναι γνωστή και ως «στρατηγική της χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης». 
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της τεχνολογίας, συµβάλλει στη βελτίωση του βαθµού ενεργειακής 
απόδοσης, στην ανίχνευση άγνωστων, εκµαίευση γνωστών «δύσκο-
λων» κοιτασµάτων και στην αξιοποίηση των ΑΠΕ µε το χαµηλότερο 
δυνατό κόστος.  

Η στρατηγική αυτή συνεπάγεται:  
α) Ευαισθητοποίηση και αύξηση του αισθήµατος ευθύνης πολιτών, 

τοπικών και κεντρικών φορέων διοίκησης, που θα προκύψει µετά την 
κατανόηση του προβλήµατος.  

β) Αξιολόγηση και µείωση των µη απαραίτητων καταναλώσεων µε 
µικρές παρεµβάσεις στα κτίρια. 

γ) Σχετική νοµοθεσία σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσµιο επίπεδο.  
δ) Προσανατολισµό σε προϊόντα µη ενεργειοβόρας παραγωγής 

και σε προϊόντα ανακυκλώσιµα και όχι µιας χρήσης.  
ε) Προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας (π.χ. Θερµότητας και 

ηλεκτρισµού) (Συµβούλιο Ε.Ε.: Οδηγία 2004/8).  
Η διασφάλιση, εκτός των άλλων, σταθερότητας τροφοδοσίας πρώ-

των υλών και ενέργειας είναι βασική προϋπόθεση για µια επιτυχηµέ-
νη, «ανοικτών» χρονικών οριζόντων, στρατηγική εκµετάλλευσης των 
ανανεώσιµων και νέων πηγών ενέργειας.  

 
1.3.2.2. Ατµόσφαιρα (Ατµοσφαιρική ρύπανση – Κλιµατική αλλαγή)  

 
Κατάσταση ατµοσφαιρικής ρύπανσης έχουµε, «[…] όταν σηµειωθεί 

είτε εµφάνιση “νέων” ουσιών, οι οποίες δεν είναι από τα φυσιολογικά 
συστατικά του αέρα, είτε υπέρβαση ή µείωση του ποσοστού µε το 
οποίο κάποιες ουσίες συµµετέχουν στη σύνθεση του φυσιολογικού 
αέρα» (Γεωργόπουλος, 1999:4). 

Η όλη βιοµηχανική δραστηριότητα και η κάλυψη των αναγκών για 
µεταφορές, µετακινήσεις, θέρµανση, φωτισµό των κτιρίων και χρήση 
οικιακών συσκευών, απαιτεί κατανάλωση ενέργειας, παραγόµενης 
συνήθως από µη ΑΠΕ (στερεά, υγρά ή αέρια καύσιµα). Ως εκ τούτου, 
συνδέεται µε την εκποµπή αιωρούµενων σωµατιδίων και αερίων ρύ-
πων (κυρίως CO2, CO, CH4, ΝΟ, ΝΟ2, SO2). 
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Τα αιωρούµενα σωµατίδια διακρίνονται µε βάση το µέγεθος και τις 
ιδιότητές τους σε δύο κατηγορίες: α) τα ολικά αιωρούµενα σωµατίδια, 
που είναι το σύνολο των σωµατιδίων, ανεξάρτητα από µέγεθος και β) 
τα εισπνεύσιµα σωµατίδια, τα οποία εισέρχονται στους πνεύµονες και 
µάλιστα κάποια από αυτά µε προσροφηµένους κι άλλους πολύ επι-
κίνδυνους ρύπους (π.χ. καρκινογόνες πολυαρωµατικές ενώσεις). 

Οι βασικότεροι αέριοι ρύποι και οι επιπτώσεις τους έχουν ως εξής: 
Οξείδια του Άνθρακα: Το ∆ιοξείδιο του Άνθρακα (CO2) συντελεί σε 
µεγάλο βαθµό (50%-60%) στην ενίσχυση του φαινοµένου του Θερµο-
κηπίου (Νικολάου,1999β * Μαρίνος-Κουρής, 1999). Στο υπόλοιπο 
40% συµβάλλουν το Μεθάνιο (CH4), τα Οξείδια του Αζώτου (Ν2Ο), 
(ΝΟ), (ΝΟ2), οι υδρατµοί (Η2Ο) και οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs). 
Ως θερµοκηπικό αέριο συµπεριφέρεται και το Όζον (O3), που παρά-
γεται από τις φωτοχηµικές διεργασίες στην κατώτερη τροπόσφαιρα. 

Η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας της γης, που προκύπτει µεσο-
µακροπρόθεσµα από το ανθρωπογενές (ενισχυµένο) φαινόµενο του 
Θερµοκηπίου, θα οδηγήσει σειριακά σε λιώσιµο των πάγων, ανέβα-
σµα της στάθµης των ωκεανών, κάλυψη µεγάλων σηµερινών παρα-
θαλάσσιων εκτάσεων µε νερό, µετακίνηση πληθυσµών στα «µεσόγει-
α». Επίσης, θα οδηγήσει σε κλιµατικές αλλαγές µε συνεπακόλουθη 
µετάπτωση των εποχών, µετατόπιση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων, 
µεταβολές στις ζώνες εξάπλωσης πολλών ειδών χλωρίδας και πανί-
δας µε απροσδιόριστες προς το παρόν, συνέπειες για τη βιοποικιλό-
τητα του πλανήτη και τον άνθρωπο (ό.π.)13.  
                                                 
13 Το φυσικό φαινόµενο του Θερµοκηπίου είναι καθοριστικό - ευεργετικό για τη ζωή 
στον πλανήτη, οφειλόµενο στη δράση των αναφερθέντων ιχνοαερίων στο ισοζύγιο 
ακτινοβολίας. Τα αέρια αυτά είναι διαπερατά στην ηλιακή ακτινοβολία αλλά απορ-
ροφούν δραστικά τη µεγάλου µήκους κύµατος ακτινοβολία, η οποία εκπέµπεται από 
τη Γη προς το διάστηµα. Μέρος της ακτινοβολίας αυτής εκπέµπεται εκ νέου προς τη 
Γη µε αποτέλεσµα τη θέρµανσή της. Χάρη στο φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου η 
θερµοκρασία της Γης είναι σήµερα κατά µέσο όρο 15ο C, ενώ σε άλλη περίπτωση 
θα ήταν -18ο C. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες αυξάνουν τη συγκέντρωση των 
αερίων του θερµοκηπίου, συµβάλλοντας έτσι στην επιπλέον παγίδευση της εκπε-
µπόµενης µεγάλου µήκους κύµατος ακτινοβολίας από τη Γη προς το διάστηµα. Η 
περίπτωση αυτή αναφέρεται ως ανθρωπογενές ή ενισχυµένο φαινόµενο του θερµοκη-
πίου (Καρτάλης, 1999:241,242 * Γεωργόπουλος, 1998:475).  



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 31 

Το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) µειώνει την ικανότητα του αίµα-
τος να µεταφέρει οξυγόνο, σε βασικούς ιστούς του οργανισµού, επι-
δρώντας κυρίως στο καρδιοαγγειακό και νευρικό σύστηµα. Χαµηλές 
συγκεντρώσεις του επηρεάζουν, δυσµενώς, άτοµα µε καρδιακά προ-
βλήµατα και µειώνουν τις σωµατικές επιδόσεις νεαρών και υγιών α-
τόµων. Υψηλότερες συγκεντρώσεις προκαλούν συµπτώµατα όπως 
ζαλάδα, πονοκέφαλο, και κόπωση (Χριστούλας & συν, 1999 * Γεωρ-
γόπουλος, 1998).  

Το Μεθάνιο (CH4) προέρχεται από τα αυτοκίνητα, τις χωµατερές, 
τα µηρυκαστικά ζώα, τα ανθρακωρυχεία, τους ορυζώνες14.  

Οξείδια του Αζώτου: Η χρήση καυσίµων, κυρίως σε αυτοκίνητα 
και φορτηγά αλλά και σε βιοµηχανικούς καυστήρες ή σε σταθµούς η-
λεκτροπαραγωγής, παράγει Μονοξείδιο Αζώτου (ΝΟ). Αυτό, µε διά-
φορες χηµικές αντιδράσεις, που ενισχύονται µε την παρουσία της η-
λιακής ακτινοβολίας, µετατρέπεται σε ∆ιοξείδιο Αζώτου ΝΟ2. Σε συν-
δυασµό µε την παρουσία υδρογονανθράκων στην ατµόσφαιρα, συ-
ντελεί στην αύξηση του «κακού» Όζοντος (Ο3, που βρίσκεται µέχρι 
του ύψους των 15 Km).  

Το ΝΟ2 αποτελεί τον κύριο ρύπο του νέφους και της όξινης βρο-
χής15. Σε υψηλές συγκεντρώσεις, βλάπτει ανθρώπους και βλάστηση. 
Στα παιδιά, µπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές ασθένειες. Στους 
ασθµατικούς, προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή. Καθιστά ανθρώπους 
και ζώα επιρρεπείς σε µολύνσεις (Χριστούλας & συν, 1999 * Γεωρ-
γόπουλος, 1998). 

Το ∆ιοξείδιο του Θείου (SO2) εκπέµπεται από εργοστάσια παρα-
γωγής ενέργειας, βιοµηχανίες, κεντρικές θερµάνσεις, χηµικές βιοµη-
χανίες, χαρτοβιοµηχανίες, που χρησιµοποιούν υγρά και στερεά καύ-
σιµα (πετρέλαιο, βενζίνη, άνθρακα). Το ποσοστό εκποµπής SO2 ε-

                                                 
14 Οι υδρογονάνθρακες είναι ενώσεις άνθρακα και υδρογόνου. Οι πιο γνωστές είναι 
το Μεθάνιο (CH4), το Προπάνιο (C3H8) και το Βουτάνιο (C4H10). Η κυριότερη αν-
θρωπογενής πηγή υδρογονανθράκων είναι το αυτοκίνητο (Γεωργόπουλος, 
1998:420). 
15 Μετατρέπεται µέσα από διάφορες χηµικές αντιδράσεις στην ατµόσφαιρα σε Νι-
τρικό οξύ (ΗΝΟ3) (Χριστούλας & συν, 1999 * Γεωργόπουλος, 1998). 
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ξαρτάται από την περιεκτικότητα Θείου στα καύσιµα. Σε τοπικό και 
υπερτοπικό επίπεδο, αποτελεί βασικό ρύπο του νέφους, µειώνει την 
ορατότητα, επηρεάζει άτοµα µε αναπνευστικά προβλήµατα, προκαλεί 
αλλοιώσεις σε βλάστηση, µέταλλα και µαρµάρινες κατασκευές, αυξά-
νει την οξύτητα των λιµνών και των ποταµών,  (όξινη βροχή)16 (ό.π.).  

Για τον προσδιορισµό της δυναµικής εξέλιξης κάθε προβλήµατος, 
είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε την κατάσταση του παρελθόντος 
(τουλάχιστον πριν από µια πενταετία), τη σηµερινή κατάσταση και την 
αλληλεπίδραση µεταξύ των συνιστώντων το πρόβληµα δραστηριοτή-
των (Νικολάου, 1999α). 
 
1.3.2.3. Νερό (Ποιοτική – Ποσοτική υποβάθµιση) 

 
Η ποσοτική υποβάθµιση του νερού, επέρχεται κυρίως από την α-

λόγιστη χρήση στο γεωργικό τοµέα,  όπου έχουµε το 80 – 85% της 
κατανάλωσης γλυκού νερού. Η υπεράντληση υπόγειων αποθεµάτων 
νερού, οδηγεί στην καταστροφή των υπόγειων υδροφορέων, κυρίως 
από την πρόκληση κατολισθήσεων, µε συνέπεια την αδυναµία επα-
νεµπλουτισµού µε νέες ποσότητες νερού. 

Η παρουσία µεγάλων συγκεντρώσεων θρεπτικών συστατικών 
προκαλεί διαταραχή στην οικολογική ισορροπία του κάθε υδάτινου οι-
κοσυστήµατος µε την υπερβολική παραγωγή φυτικών οργανισµών. 
Το φαινόµενο αυτό, γνωστό ως ευτροφισµός, συνήθως οφείλεται στην 
απορροή ποσοτήτων Νιτρικών και Φωσφορικών αλάτων, που 
προέρχονται από αστικά λύµατα (αποχέτευση), λιπάσµατα και βιοµη-
χανικά απόβλητα. Η συχνότητα εµφάνισης φαινοµένων ρύπανσης και 
ευτροφισµού στα διάφορα είδη επιφανειακών νερών εξαρτάται από 
τις ποσότητες των αποβλήτων και από τη δυνατότητα οµοιόστασης 
του κάθε υδάτινου οικοσυστήµατος. 

Επίπτωση του ευτροφισµού είναι η σταδιακή µείωση της βιοποικι-
λότητας.  

                                                 
16 Μετατρέπεται µέσα από διάφορες χηµικές αντιδράσεις στην ατµόσφαιρα σε Θειι-
κό οξύ (Η2SO4) (Χριστούλας & συν, 1999 * Γεωργόπουλος, 1998). 
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Επικίνδυνη είναι και η ρύπανση από µέταλλα και ιδίως βαρέα, π.χ.  
Υδράργυρο (Hg), Κάδµιο (Cd), Μόλυβδο (Pb), από χλωριωµένους 
υδρογονάνθρακες και υδρογονάνθρακες πετρελαίου, που προκαλούν 
οι βιοµηχανίες, η αστική κατανάλωση και οι µεταφορές.  

Τα µέταλλα συσσωρεύονται στους οργανισµούς και είναι δυνατόν 
να φτάσουν στον άνθρωπο. Ευθύνονται για νευροφυσιολογικές δια-
ταραχές, καρκινογένεση, µεταλλάξεις στο γενετικό υλικό, επιδράσεις 
στην ορµονική και ενζυµική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα ο Υδράργυρος 
(Hg) προκαλεί προβλήµατα όρασης και παράλυσης των άκρων. 

Οι χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες, λόγω της βιοσυσσώρευσης 
συγκεντρώνονται σε µεγάλες ποσότητες σε ζώα που βρίσκονται στην 
κορυφή της πυραµίδας και στον άνθρωπο. Προκαλούν µείωση της 
φωτοσύνθεσης, γενετικές ανωµαλίες, όγκους, αλλοιώσεις, βλάβες του 
ανοσοποιητικού, µείωση του ανδρικού σπέρµατος, καρκίνο του γυ-
ναικείου στήθους, προβλήµατα ανάπτυξης. 

Οι υδρογονάνθρακες πετρελαίου προκαλούν διακοπή της φωτο-
σύνθεσης, ασφυξία των ψαριών, βλάβες στα πουλιά, καταστροφή του 
βένθους και των βενθικών οργανισµών17. Προσβάλλοντας την πανίδα 
και τη χλωρίδα των ακτών δηµιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στην 
αλιεία και στον τουρισµό. 

Ρύποι είναι και τα αιωρούµενα στερεά σωµατίδια, που προέρχονται 
κυρίως από τη φυσική αποσάρθρωση πετρωµάτων και εδάφους και 
λιγότερο από αστικά και βιοµηχανικά λύµατα. Μειώνουν τη διαπερα-
τότητα του φωτός και ενδέχεται να µεταφέρουν προσροφηµένες διά-
φορες τοξικές ουσίες, µε επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισµούς. 

Μορφή ρύπανσης αποτελεί και η θερµική ρύπανση, από ποσότη-
τες αποβλήτων µε υψηλές θερµοκρασίες διάφορων βιοµηχανιών πα-
ραγωγής ενέργειας (θερµοηλεκτρικών, πυρηνικών), διυλιστηρίων, χα-
λυβουργείων. Οι επιπτώσεις της, τόσο στα φυσικοχηµικά χαρακτηρι-
στικά των νερών όσο και στους υδρόβιους οργανισµούς, χαρακτηρί-
ζονται συνήθως από µη αναστρεψιµότητα. 

                                                 
17 Βένθος (Benthos): Χαρακτηρίζεται το σύνολο των έµβιων οργανισµών που ζουν 
και αναπτύσσονται στο βυθό των ωκεανών, των θαλασσών ή και των λιµνών. 
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1.3.2.4. Έδαφος (Ποιοτική – Ποσοτική υποβάθµιση) 
 
Η πλέον εκτεταµένη πηγή εδαφικής ρύπανσης είναι η γεωργική 

δραστηριότητα, µε τη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων (παρα-
σιτοκτόνων). Η λίπανση των καλλιεργούµενων εδαφών στην περίοδο 
1950 – 1990, έχει αυξηθεί κατά 4,5 φορές (1950: 20 κιλά/εκτάριο – 
1990: 91 κιλά/εκτάριο). Η αντίστοιχη παραγωγή απλώς διπλασιάστη-
κε. Η υπερλίπανση που γίνεται σήµερα οφείλεται στην άγνοια των 
καλλιεργητών για τις πραγµατικές ανάγκες του εδάφους σε θρεπτικά 
συστατικά, π.χ. Αζώτου (Ν), Καλίου (Κ), Φωσφόρου (Ρ). Το πλεόνα-
σµα των συστατικών αυτών απορρέει στα επιφανειακά νερά µε τις ε-
πιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη υποενότητα 
(1.3.2.3).  

Η χρήση φυτοφαρµάκων (ζιζανιοκτόνων, εντοµοκτόνων, µυκητο-
κτόνων, απολυµαντικών), των οποίων η τοξικότητα είναι πολύ µεγά-
λη, αυξάνεται κι αυτή συνεχώς. Ποσότητες από αυτά, φτάνουν στα 
επιφανειακά και στα υπόγεια νερά µε αποτέλεσµα την υποβάθµισή 
τους. Επιπλέον, εισερχόµενα στα φυτά και στους καρπούς των καλλι-
εργειών, φτάνουν εύκολα και στον άνθρωπο. 

Το έδαφος ρυπαίνεται και από τα κατάλοιπα των µεταφορών (κυ-
ρίως µέταλλα), τα οποία µε την έκπλυση των οδοστρωµάτων από τη 
βροχή, φτάνουν σ’ αυτό και σε άλλους γειτονικούς αποδέκτες. 

Η ποσοτική υποβάθµιση του εδάφους οφείλεται στην αστικοποίη-
ση και στον τρόπο εκµετάλλευσης των καλλιεργούµενων εδαφών. Η 
αύξηση της ζήτησης γεωργικών προϊόντων παγκοσµίως, έχει ως α-
ποτέλεσµα την εντατικοποίηση αλλά και επέκταση των καλλιεργειών 
σε βάρος πεδινών και τροπικών δασών. Η καταστροφή όµως των 
δασών λειτουργεί εις βάρος των βιογεωχηµικών κύκλων (ανακύκλω-
ση θρεπτικών συστατικών), µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του εδά-
φους ως προς την καλλιεργησιµότητά του. Η χρήση βαρέων µηχανη-
µάτων και χηµικών, προκαλεί τον εκφυλισµό του, µετατρέποντάς το 
σε λεπτή σκόνη. Επίσης, στο νέο «ανοικτό αγροτικό τοπίο», από το 
οποίο λείπουν τα «φυσικά θαµνώδη φράγµατα», ο άνεµος κι η βροχή 
προκαλούν µε µεγαλύτερη ευκολία την επιφανειακή διάβρωση του 
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εδάφους. Τα παραπάνω δεδοµένα, σταδιακά οδηγούν στην ερηµο-
ποίηση18. 

Ρύπους για το έδαφος αποτελούν και τα στερεά και βιοµηχανικά 
απόβλητα, για τα οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια. 
 
1.3.2.5. Στερεά Απορρίµµατα – Απόβλητα 

 
Η συνεχής αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού και η συνεπακό-

λουθη συνεχής αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων, οδηγεί σε δια-
χρονική αύξηση της ποσότητας στερεών απορριµµάτων. 

Τα στερεά αστικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν τα οικιακά, τα ε-
µπορικά και τα απορρίµµατα που συλλέγονται από τους δρόµους των 
πόλεων. Η ποσότητα και η σύνθεσή τους εξαρτάται από το βιοτικό 
επίπεδο και τις καταναλωτικές συνήθειες του πληθυσµού. 

Η διαχείρισή τους αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
των αστικών κυρίως περιοχών του πλανήτη. Οι µέθοδοι διάθεσής 
τους είναι: α) η ανεξέλεγκτη εναπόθεση (ανοικτές χωµατερές), β) η 
ελεγχόµενη εναπόθεση (ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ)19, γ) η λιπασµατοποίηση 
(βιοσταθεροποίηση) και δ) η καύση (αποτέφρωση ή πυρόλυση). 

Τα αστικά στερεά απορρίµµατα ρυπαίνουν τον αέρα (δηµιουργώ-
ντας δυσάρεστες οσµές), το έδαφος, τα επιφανειακά και τα υπόγεια 
νερά. Είναι δυνατόν να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα, βλάπτοντας 
και την ανθρώπινη υγεία. Μεγάλες συγκεντρώσεις τους σε ανοικτές 
χωµατερές αποτελούν εν δυνάµει αίτιο πυρκαγιών.  

Τα βιοµηχανικά στερεά απόβλητα, χαρακτηρίζονται συνήθως ως 
τοξικά και επικίνδυνα. Περιέχουν τοξικές, καρκινογόνες, µεταλλαξιο-
γόνες, τερατογόνες, διαβρωτικές, εκρηκτικές ή πολύ δραστικές ουσί-
ες. Μεγάλο µέρος αυτών των αποβλήτων διατίθεται χωρίς κανένα έ-
λεγχο. 

                                                 
18  «Σήµερα, […], παρατηρείται υπερεκµετάλλευση των πεδιάδων µε παράλληλη 
χρήση χηµικών, πρακτικές που οδηγούν […] και σε ασταθή εδάφη εξαντληµένα από 
την οργανική τους ύλη» (Σµπόνιας, 1999:60,61). 
19 ΧΥΤΑ: Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων. ΧΥΤΥ: Χώροι Υγειονοµι-
κής Ταφής Υπολειµµάτων, µετά από ολοκληρωµένη Επεξεργασία. 
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Η λύση που προβάλλει ως η πλέον αρµόζουσα, τόσο για τα αστικά 
όσο και για τα βιοµηχανικά απόβλητα, είναι η «ολοκληρωµένη διαχεί-
ριση», που συνοψίζεται στις τρεις επιλογές της: µείωση – επαναχρη-
σιµοποίηση - ανακύκλωση (γνωστές και ως τρία Rs: reduse – reuse – 
recycle). 

Ξεχωριστές κατηγορίες (ειδικά απόβλητα), αποτελούν τα νοσοκο-
µειακά απόβλητα και οι χρησιµοποιηµένοι καταλύτες των οχηµάτων. 

Η διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων απαιτεί εθνικό σχε-
διασµό και δηµιουργία ειδικών κέντρων επεξεργασίας τους. 

Η σύσταση των καταλυτών διακρίνεται σε τρία κύρια µέρη: εξωτε-
ρικό χαλύβδινο περίβληµα, κεραµικό φορέα και ευγενή µέταλλα (Λευ-
κόχρυσο/Pt, Ρόδιο/Rh, Παλλάδιο/Pd). Αυτό εξυπηρετεί την ολοκλη-
ρωτική αξιοποίηση και ανακύκλωσή τους. 
 
1.3.2.6. Θόρυβος 

 
Ο κάθε ήχος, χωρίς περιοδικότητα, που θεωρείται ανεπιθύµητος 

από τον άνθρωπο, ονοµάζεται θόρυβος. ∆ιακρίνεται σε οδι-
κό/κυκλοφοριακό, βιοµηχανικό, θόρυβο εγκαταστάσεων, σιδηροδρο-
µικό και αεροπορικό.  

Η κυριότερη επίπτωση του θορύβου στον άνθρωπο είναι η ελάτ-
τωση της ακουστικής οξύτητας. Η παρατεταµένη έκθεση σε επίπεδα 
µεγαλύτερα των 75 dB (A), οδηγεί σε µη αναστρέψιµη βλάβη των 
νευρικών κυττάρων στο εσωτερικό του αυτιού. Επίσης, ο θόρυβος 
προκαλεί αύξηση αρτηριακής πίεσης, ταχυκαρδίες, επιτάχυνση ανα-
πνοής, µυικές συσπάσεις, πεπτικές διαταραχές, αίσθηµα κόπωσης, 
διατάραξη ισορροπίας.  

 
1.3.2.7. Οπτική/Αισθητική ρύπανση 

 
Τα ανθρώπινα έργα, πολλές φορές, χαρακτηρίζονται από τη διά-

χυση στο περιβάλλον αντιαισθητικών εικόνων εγκατάλειψης µικρών 
και µεγάλων «άχρηστων» πραγµάτων. Οι επιπτώσεις της ρύπανσης 
αυτού του είδους αφορούν κυρίως τον ψυχισµό των κατοίκων. 
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2. ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Η εµφάνιση των παραπάνω περιβαλλοντικών προβληµάτων και 

των επιπτώσεών τους, που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα του 
«πλανητικού οικοσυστήµατος», επιβάλλει εδώ και πολύ καιρό την υι-
οθέτηση ενός άλλου τρόπου ζωής και ανάπτυξης, µε βασικό δοµικό 
τους στοιχείο την «αειφορία». 

Αφετηρία και εφαλτήριο των συζητήσεων για τα περιβαλλοντικά 
όρια της ανάπτυξης αποτέλεσε το «δυσοίωνο» βιβλίο µε τίτλο «Τα ό-
ρια της Ανάπτυξης», που κυκλοφόρησε το 1972. Αναφέρεται σε έρευ-
να του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Μασαχουσέτης για το µέλλον του 
πλανήτη, όπως αυτό θα διαµορφωθεί από τις επιπτώσεις του υπερ-
πληθυσµού, της εκβιοµηχάνισης, της παραγωγής τροφής, της κατα-
νάλωσης φυσικών πόρων και της ρύπανσης (Γεωργόπουλος, 
1998:28 * Φλογαΐτη, 2006:76). 

Παρ’ όλη την άσχηµη πρόβλεψη για το µέλλον, αφήνει περιθώρια 
«σωτήριας λύσης», αναφερόµενη στην εγκαθίδρυση µιας κατάστασης 
οικολογικής και οικονοµικής σταθερότητας, που να είναι αειφόρος – 
βιώσιµη - αυτοσυντηρούµενη. Η πρόταση αυτή βασίζεται στην άποψη 
ότι: «Η παγκόσµια ισορροπία θα µπορούσε να σχεδιαστεί έτσι, ώστε 
οι βασικές υλικές ανάγκες κάθε ανθρώπου να µπορούν να ικανοποι-
ηθούν […]» (Γεωργόπουλος, 1998:29).  

Σύµφωνα µε το Σακιώτη, 2003: «Ο όρος “αειφόρος” αναφέρεται 
για πρώτη φορά στο Σοφοκλή και έχει υιοθετηθεί από τη δασοπονία, 
όπου σηµαίνει µια συγκεκριµένη µέθοδο διαχείρισης του δάσους, κα-
τά την οποία “όταν αφαιρείται από το δάσος … όγκος ξύλου ίσος ή 
και λιγότερος µε αυτόν που έχει παραχθεί κατά το θεωρούµενο διά-
στηµα, λέγεται ότι το δάσος αειφορεί”» (Αγγελίδης & συν, 2004:8). 

Ο όρος «αειφορία», επανεµφανιζόµενος τις τελευταίες δεκαετίες, 
εκφράζει τις προσδοκίες του περιβαλλοντικού κινήµατος για «δίκαιες 
κοινωνίες», που λειτουργούν σε συνεργασία και ισορροπία µε το φυ-
σικό κόσµο (Φλογαΐτη, 2006:18). Παρόλο όµως που περιλαµβάνεται 
στην ατζέντα της επίσηµης πολιτικής των περισσότερων χωρών του 
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κόσµου, παραµένει άγνωστη σε µεγάλο βαθµό για την κοινωνία. Η 
παραδοχή αυτή σχετίζεται µε τη µεγάλη αµφισηµία της έννοιας και τη 
µικρή εκπροσώπηση της κοινωνίας στο περιβαλλοντικό κίνηµα.  

 
2.1. Ορισµοί, ερµηνείες, αµφισβητήσεις  
 
Η αµφισηµία της έννοιας της αειφορίας οφείλεται στην πολυπλοκό-

τητά της και όχι µόνον. Εµπεριέχει τα ήδη περίπλοκα πεδία του περι-
βάλλοντος, της οικονοµίας και της κοινωνίας σε αλληλόδραση και 
συνδυάζει εξ ορισµού δύο εξαιρετικά ετερογενή πεδία δυναµικής: τις 
φυσικές διεργασίες και τις σχετιζόµενες µ’ αυτές κοινωνικές διεργασί-
ες (Σοφούλης, 2003 στο Φλογαΐτη, 2006:83,84).  Επίσης, το µεγάλο 
φάσµα τοποθετήσεων για την έννοια της αειφορίας, µπορεί να ερµη-
νευτεί ανάλογα µε το «ποιος» τοποθετείται, «τι» εκπροσωπεί, «πού» 
στοχεύει (Φλογαΐτη, 2006). Κάτω απ’ αυτό το πρίσµα, δικαιολογείται 
ως ένα βαθµό και η ύπαρξη 300 και πλέον ορισµών για την αειφορία 
και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Ένας από τους πλέον γνωστούς και αποδεκτούς ορισµούς είναι 
αυτός της Παγκόσµιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυ-
ξη (Word Commission for the Environment and Development / 
WCED, 1987)20: 

Αειφόρος (ή αυτοσυντηρούµενη ή βιώσιµη) ανάπτυξη είναι «[…] 
αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να µειώνει την 
ικανότητα των µελλοντικών γενεών ανθρώπων να ικανοποιήσουν τις 
δικές τους». 

Συµπληρωµατικός του παραπάνω ορισµού είναι ο επίσης αποδε-
κτός ορισµός των IUCN (∆ιεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύ-
σης), UNEP (Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών), 
WWF (Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση) (Φλογαΐτη, 2006:84): 

                                                 
20 Η συγκεκριµένη έκθεση δηµοσιεύτηκε µε τίτλο «Το κοινό µας µέλλον» (Our 
Common Future), στο οποίο ορίζεται και προτείνεται η «αειφόρος ανάπτυξη» (Sus-
tainable development) ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη βιωσιµότητα του πλα-
νήτη. Πρόεδρος της επιτροπής ήταν η τότε Πρωθυπουργός της Νορβηγίας Gro Har-
len Brudtland (Σκούλος, 2004:1 * Φλογαΐτη, 2006:78-79) 
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«Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο 
πλαίσιο των ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµά-
των που υποστηρίζουν τη ζωή». 

Η αλληλοσυµπληρωµατικότητα των δύο ορισµών έγκειται στο ότι ο 
πρώτος αναδεικνύει την αναγκαιότητα της αλληλεγγύης και υπευθυ-
νότητας µεταξύ των γενεών και ο δεύτερος  την περιβαλλοντική διά-
σταση (ό.π)21. 

Ο Ρόκκος στο Αγγελίδης & συν, (2004:9) αναφέρεται στην πρότα-
σή του, για «αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη», ως εξής: «Η αξιο-
βίωτη ανάπτυξη εµπεριέχει την ολική ποιότητα του αξίζει να τη ζεις, 
να την απολαµβάνεις, να την εξασφαλίζεις και για τον διπλανό αλλά 
και για τα παιδιά σου και να την προστατεύεις µε τη βούλησή σου ως 
ελεύθερος άνθρωπος µε ολοκληρωµένη προσωπικότητα…».  

Η συζήτηση για την αναγκαιότητα της αειφορίας και των περιβαλ-
λοντικών πολιτικών αναδεικνύει ιδέες που διατρέχουν έναν ευρύ δι-
πολικό άξονα, στον έναν πόλο του οποίου εδράζονται οι ακραιφνώς 
οικολογικές κινήσεις και στον αντίποδα οι οπαδοί της κίνησης 
Brownlash. Οι δεύτεροι υποστηρίζουν ότι η περιβαλλοντική κρίση εί-
ναι εφεύρηµα προς το συµφέρον των επιστηµόνων του περιβάλλο-
ντος και των περιβαλλοντικών κινηµάτων22. 
                                                 
21 Από καθαρά περιβαλλοντική άποψη, αειφορική ή βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει ε-
ξασφάλιση παραγωγής τροφής, άρα προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, ελα-
χιστοποίηση έως κατάργηση χρήσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, αποτελεσµα-
τική χρήση γεωργικής γης και αποθεµάτων νερού και αύξηση των αποδόσεων µε τη 
βοήθεια της τεχνολογίας. Επίσης, µείωση της ρύπανσης αέρα, νερού και προστασία 
όλων των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητάς τους . Τέλος, θεωρείται ανα-
γκαία η προστασία του περιβάλλοντος από µεγάλες αλλαγές στη σύσταση της α-
τµόσφαιρας µε ανάλογες συνεπαγόµενες αλλαγές του παγκοσµίου κλίµατος, οι ο-
ποίες θα χειροτέρευαν το κληροδότηµα «Γη», για τις επόµενες γενεές (Γεωργόπου-
λος, 1998:62-63).  
22 Οι βασικοί ισχυρισµοί των οπαδών της κίνησης Brownlash έχουν ως εξής: α) Ο 
περιβαλλοντισµός δεν στηρίζεται σε επιστηµονικά δεδοµένα, β) Η πλειονότητα του 
επιστηµονικού κόσµου δεν στηρίζει τον περιβαλλοντισµό, γ) Τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα είναι αναληθή, δ) Ο περιβαλλοντισµός δεν έχει καµιά σχέση µε την 
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά µόνον µε πολιτικά και κοινωνικά ζητήµατα ε) 
Ο περιβαλλοντισµός είναι θρησκεία (Φλογαΐτη, 2006:89). 
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Απ’ την άλλη υπάρχει η αµφισβήτηση των φτωχών χωρών του Νό-
του, οι οποίες θεωρούν ότι ενώ δεν ευθύνονται για τα κακώς κείµενα 
της µη αειφορικής µέχρι τώρα ανάπτυξης, θα υποστούν τις συνέπειες 
του «αειφορικού» περιορισµού της (Φλογαΐτη, 2006 * Γεωργόπου-
λος,1998 * 2002 * ∆ηµητρίου, 2005). 

Υπάρχει λοιπόν η οµάδα που είναι τελείως απαξιωτική απέναντι 
στους περιβαλλοντιστές (οπαδοί κίνησης Brownlash) και οι υπόλοι-
πες οµάδες οι οποίες αποδέχονται µεν την αναγκαιότητα της αειφό-
ρου ανάπτυξης, την ερµηνεύουν δε «κατά το δοκούν» και σε σχέση 
µε τη δική τους «κοσµοθεωρία». Οι διάφορες «ερµηνευτικές απο-
χρώσεις» της αειφορίας παρατάσσονται η µια δίπλα στην άλλη, ξεκι-
νώντας από τη λεγόµενη «ήπια ή τεχνολογική αειφορία» και καταλή-
γοντας στην «ισχυρή ή οικολογική αειφορία»23. 

Η ήπια/τεχνολογική αειφορία εστιάζει στην τεχνοκεντρική παράµε-
τρο του περιβάλλοντος µε έµφαση στην προστασία των φυσικών πό-
ρων (Φλογαΐτη, 2006:102,103). 

Η ισχυρή/οικολογική αειφορία εκτός από την περιβαλλοντική προ-
στασία, δίνει έµφαση στην καταπολέµηση της φτώχειας και της ανισό-
τητας, στην υγεία και στην εκπαίδευση, οραµατιζόµενη ποιότητα 
ζωής, ευηµερία και πανανθρώπινη ευτυχία (ό.π.). 

 
2.2. Τα βασικά δοµήµατα της αειφορίας/αειφόρου ανάπτυξης  

 
Παρόλες τις διαφορετικές και διφορούµενες απόψεις, οι οποίες 

όπως αναφέρθηκε εκπορεύονται από τη θέση και τις προσδοκίες της 
κάθε οµάδας που τις εκφράζει, υπάρχει και η επίσηµη εκδοχή για την 
αειφορία. Αυτή προέκυψε ως σύνοψη των κειµένων των διεθνών δια-
σκέψεων (µε εξέχον αυτό της επιτροπής Brundtland), και _όπως ήδη 
αναφέρθηκε _ τοποθετεί την αειφόρο ανάπτυξη οποιουδήποτε χωρι-
κού επιπέδου (οικιακού, τοπικού, εθνικού, περιφερειακού, διεθνούς) 

                                                 
23 Η διαφορετικότητα των απόψεων εκτείνεται « […] από τον ακραίο ανθρωποκε-
ντρισµό στον ακραίο βιοκεντρισµό και από τον ακραίο τεχνοκεντρισµό στον ακραίο 
οικοκεντρισµό» (Φλογαΐτη, 2006:224). 
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επάνω σε τρεις ισοδύναµους πυλώνες: το περιβάλλον, την οικονο-
µία, την κοινωνία συνεπικουρούµενους από τα συστήµατα εκπαί-
δευση, τεχνολογία, θεσµοί (Σκούλος, 2004 * Φλογαΐτη, 2006 * ∆η-
µητρίου, 2005). 

Τα βασικά δοµήµατα που προσέδωσαν στην αειφορία οι επίσηµες 
διεθνείς διασκέψεις συνοψίζονται ως εξής (Φλογαΐτη, 2006:42): 

• Επαναπροσδιορισµός βασικών εννοιών όπως ποιότητα 
ζωής, ευηµερία και ανθρώπινη ευτυχία, σύµφωνα µε τις ιδιαιτερό-
τητες της κουλτούρας του κάθε λαού. 

• Επαναπροσδιορισµός της έννοιας της ανάπτυξης µε στόχο 
την ικανοποίηση των αναγκών και επιδιώξεων όλων των πολιτών 
του κόσµου στη βάση της κοινωνικής ισότητας, της δικαιοσύνης, 
του πλουραλισµού των κοινωνιών και της ισόρροπης σχέσης µε-
ταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος. 

• Νέα παγκόσµια οικονοµική τάξη βασισµένη στην ισότητα, 
στην απουσία εκµετάλλευσης, στην ειρήνη και τον αφοπλισµό. 

• Συνολική αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προβληµάτων. 

• Αλληλεγγύη µε τις επόµενες γενιές. 
• Αλλαγή στα συστήµατα αξιών, στις στάσεις ζωής, στις σχέ-

σεις ανθρώπου-φύσης και ανθρώπου µε άνθρωπο. 
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3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
 
Ειδικότερα για την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η Τσαλίκη 

(2005), αναφέρει πως παρ’ όλες τις διαφοροποιήσεις µεταξύ διαφό-
ρων χωρών, εµφανίζονται κοινές κατηγορίες επιρροών και εµπειριών, 
που οδήγησαν και οδηγούν προς τη δέσµευση και αφοσίωση στην 
περιβαλλοντική προστασία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: 

• η επιρροή από τα ΜΜΕ και η ανάγνωση σχετικών βιβλίων,  
• οι ανησυχίες για τη µελλοντική γενιά και το πώς αυτή θα ζή-

σει σ’ έναν κόσµο που δεν υπόσχεται τη συνέχιση ύπαρξης αυτο-
νόητων αγαθών (καθαρό νερό, καθαρός αέρας, ποιότητα ζωής),  

• η αίσθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πεποίθηση δηλα-
δή ότι όλοι έχουν δικαίωµα σε ένα υγιές περιβάλλον µε τα στοι-
χειώδη αγαθά, συνεισφέρει θετικά στην ευαισθητοποίηση. 
Οι ανησυχίες για τη µελλοντική γενιά και η αίσθηση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης είναι συνιστώσες του απαιτούµενου για την αειφορία πε-
ριβαλλοντικού ήθους, του οποίου τη διαµόρφωση υποχρεούται η τυ-
πική εκπαίδευση να συµπεριλαµβάνει στις επιδιώξεις της.  

 
3.1. Η αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης 

 
Το εκπαιδευτικό σύστηµα αναµφισβήτητα αποτελεί βασικό θεσµό 

που συµβάλλει στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του µαθητή και 
στην αρµονική ένταξή του στην κοινωνία.  

Επίσης, είναι δεδοµένη παγκοσµίως η αναγνώριση της σηµασίας 
της εκπαίδευσης ως µέσου για την επίτευξη των στόχων της βιώσιµης 
διαχείρισης του περιβάλλοντος (UNESCO, 2005 * Κατσίκης & Ζαχα-
ρίου, 2005:261). Αυτή η παραδοχή καθιστά µονόδροµο τη συνειδη-
τοποίηση ότι η  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί το βασικό άξο-
να αναδόµησης και αναθεώρησης των εκπαιδευτικών συστηµάτων, 
που θέλουν να δώσουν στα Αναλυτικά τους Προγράµµατα περιβαλ-
λοντικό χαρακτήρα και περιεχόµενο (ό.π.).  
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3.2. Αρχές της Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
 
Σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περι-

βαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των 
σχολείων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σκο-
πός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι 
µαθητές τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περι-
βάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που συνδέο-
νται µε αυτό και να δραστηριοποιηθούν µε ειδικά προγράµµατα, ώστε 
να συµβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισής τους. Ως 
εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί στη διασαφήνιση εννοιών, την ανα-
γνώριση αξιών, την ανάπτυξη-καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων 
και στάσεων που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσε-
ων και στη διαµόρφωση κώδικα συµπεριφοράς γύρω από τα προ-
βλήµατα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος σε ατοµικό 
και στη συνέχεια σε οµαδικό - κοινωνικό επίπεδο.  

Η έννοια του περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση α-
ντιµετωπίζεται µε την ολιστική διάστασή του και περιλαµβάνει τις εξής 
εκφάνσεις: Φυσικό, Τεχνητό-∆οµηµένο, Κοινωνικό-Οικονοµικό και Ι-
στορικό περιβάλλον (βλέπε και σχήµα 1:15). Για το λόγο αυτό κάθε 
θέµα ή πρόβληµα µελετάται διεπιστηµονικά και διαθεµατικά.  

Κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση των προγραµµάτων Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης επιδιώκεται:  

• Η διεπιστηµονική και διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος-
προβλήµατος.  

• Η έµφαση στην ενεργό συµµετοχή των µαθητών και τη χρή-
ση ενεργητικών µεθόδων (συζήτηση - αντιπαράθεση απόψεων, 
έρευνα, κριτική επεξεργασία και δράση).  

• Ο προσανατολισµός στην πρόληψη ή επίλυση περιβαλλο-
ντικών προβληµάτων.  

• Η εστίαση στην αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη του περι-
βάλλοντος.  

• Η εστίαση της προσοχής στην παρούσα αλλά και τη µελλο-
ντική κατάσταση του περιβάλλοντος.  
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• Η άµεση δράση σε τοπικό επίπεδο µε στόχο µακροχρόνια 
αποτελέσµατα σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο.  

• Η ευαισθητοποίηση στην ορθολογική χρήση των φυσικών 
πόρων και την «ορθή χρήση» της Τεχνολογίας.  

• Η παροχή ίσων ευκαιριών για την απόκτηση γνώσεων, δεξι-
οτήτων, αξιών και στάσεων που χρειάζονται για την προστασία 
του Περιβάλλοντος.  

• Η ανάδειξη συνεργασίας, καλλιέργειας αξιών και δηµιουργί-
ας νέων προτύπων, στάσεων και συµπεριφορών ατόµων, οµά-
δων και κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον.  

• Το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία και τη ζωή.  
 
3.2.1. Η αναγκαιότητα της µεταπήδησης στην Εκπαίδευση για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία 

 
Αναφέρθηκε ήδη ότι η δηµιουργία, εξέλιξη και οργάνωση του αν-

θρωπογενούς περιβάλλοντος εις βάρος του αµιγώς φυσικού, χωρίς 
συγκεκριµένες αειφορικές αξίες (π.χ. αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιο-
σύνη), γνώση, διορατικότητα και ορθολογικό σχεδιασµό, υπονοµεύει 
ταυτόχρονα τη βιωσιµότητά του.  

Ζητούµενα είναι η ανίχνευση και κατανόηση των σχέσεων αλληλε-
πίδρασης µεταξύ των επί µέρους στοιχείων του περιβάλλοντός µας. 
∆ηλαδή: 

• Η γνώση της πολυπλοκότητας που συνδέει τα οικοσυστήµα-
τα της γης µεταξύ τους, άρα και η «Ολιστική θέαση του κό-
σµου»24. 

• Η αντίληψη των ορίων αντοχής, που διαθέτουν οι οµοιοστα-
τικοί µηχανισµοί του κάθε συστήµατος, σε εξωτερικές παρεµβά-
σεις25 (Αριανούτσου, 1999).  
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Επίσης, εξέχον ζητούµενο είναι η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτή-
των (π.χ. δεξιότητες ενεργού πολίτη)  και η διαµόρφωση, αποδοχή 
και ενστερνισµός οικουµενικών αξιών (π.χ. ενστερνισµός της ανα-
γκαιότητας για παγκοσµιοποίηση των διαστάσεων της κοινωνικής δι-
καιοσύνης, της αλληλεγγύης, του σεβασµού και αποδοχής του άλλου 
και αποδοχή της αναγκαιότητας επαναπροσδιορισµού των αναγκών 
µας). 

Ο ∆ηµητρακόπουλος (2005:701), θεωρεί ως βασικούς άξονες της 
αειφόρου ανάπτυξης: α) την προστασία του περιβάλλοντος β) την 
πρόβλεψη για το µέλλον γ) την ποιότητα ζωής δ) την κοινωνική δικαι-
οσύνη. 

Για όλα τα παραπάνω απαιτείται διαµόρφωση νέου περιβαλλοντι-
κού ήθους, συµµετοχικότητα και  ικανότητα λήψης αποφάσεων. Η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση λειτουργούσε και λειτουργεί προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Πλην όµως, ως προαιρετική λειτουργία, από τη στιγ-
µή της εµφάνισής της µέχρι σήµερα, δεν εξαπλώνεται στο σύνολο του 
εκπαιδευτικού και µαθητικού πληθυσµού της χώρας. Επίσης, τα προ-
γράµµατα Π.Ε. και οι όποιες δραστηριότητες πραγµατοποιούνται συ-
νήθως, εκτός ή στο περιθώριο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κορ-
φιάτης & συν 2003). Σύµφωνα µε στοιχεία ερευνών, προγράµµατα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υλοποιούνται από το 13,4% κατά µέσο 
όρο, του συνολικού εκπαιδευτικού και µαθητικού δυναµικού (Γούπος, 
2005:107 * 2006:156). Η στοχοθεσία όµως της Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης δεν απευθύνεται µόνον σ’ αυτό το ποσοστό. Προκύπτει 
λοιπόν η ανάγκη εξεύρεσης γενικότερου τρόπου διάδοσής της στο 
σύνολο του µαθητικού πληθυσµού και όχι µόνον.  

                                                                                                                   
24 Ο Γεωργόπουλος (1998:65) αναφέρει την άποψη του Odum, (1972): «Εν συντο-
µία, η Ολιστική θέαση του κόσµου σηµαίνει πως Άνθρωπος και Πλανήτης συνα-
παρτίζουν µια αναπόσπαστη ενότητα, µαζί µε την ατµόσφαιρα, το έδαφος, τα φυτά, 
τα ζώα και τους µικροοργανισµούς, η οποία ενότητα µάλιστα συνιστά ένα κυβερνη-
τικό σύστηµα».  
25 Οµοιόσταση  (homeostasis): είναι η τάση των βιολογικών οικολογικών συστηµά-
των να αντιστέκονται στις αλλαγές και να διατηρούνται σε κατάσταση ισορροπίας 
(Αριανούτσου, 1999:71)  
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Σχήµα 3: Η εκπαίδευση ως κοινή βάση των πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης 

Οι Κορφιάτης & συν (2003), αναφέρουν τη διαπίστωση των Sim-
mons, (2000) και Lee & Williams, (2001), για το γεγονός ότι οι µαθη-
τές σε όλο τον κόσµο, γνωρίζουν κυρίως το περιβάλλον και διαµορ-
φώνουν τις αντιλήψεις τους γι’ αυτό µέσα από τα «συντηρητικά» ανα-
λυτικά προγράµµατα και τα επίσηµα σχολικά εγχειρίδια. Η διαπίστω-
ση αυτή καθιστά την αξιοποίηση των αναλυτικών προγραµµάτων και 
των σχολικών βιβλίων ιδιαίτερα σηµαντική για την επίτευξη της στο-
χοθεσίας της Π.Ε. Προϋπόθεση αποτελεί ο αποχαρακτηρισµός τους 
ως συντηρητικών, που θα επέλθει µε την σχετική αλλαγή τους. 

Επιπλέον, µε γνώµονα την αναγκαιότητα της αειφορίας/αειφόρου 
ανάπτυξης, η συζήτηση για την κατά το δυνατό επίτευξή της, κινήθηκε 
γύρω από το ερώτηµα «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µόνο για την 
στήριξη του Περιβάλλοντος ή µε έναν πιο ευρύ ρόλο;», δηλαδή αυτόν 
της βάσης στήριξης και των τριών πυλώνων του οικοδοµήµατος της 
αειφόρου ανάπτυξης (Σχήµα 3, τέταρτη εικόνα) (Σκούλος, 2004 * 
Φλογαΐτη, 2006).  
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Σχήµα 4: Η εκπαίδευση ως βασική παράµετρος της αειφορίας 

Το παραπάνω σχήµα παρουσιάζει αυτήν ακριβώς την αναγκαιότη-
τα να απλωθεί η λειτουργία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλο 
το φάσµα της Εκπαίδευσης, µεταλλάσσοντάς την σε Εκπαίδευση για 
το Περιβάλλον και την Αειφορία.  

Ο Σκούλος (2004), καταλήγει τελικά στο εξής σχήµα 4: 

Ο εµπνευστής του σχήµατος 4, αναφέρει ότι η Εκπαίδευση είναι 
µια από τις βασικές λειτουργίες για την εξασφάλιση της αειφόρου α-
νάπτυξης, µαζί µε τους θεσµούς, την τεχνολογία, την προστασία του 
Περιβάλλοντος, την κοινωνική ευθύνη και κοινωνική πρόνοια και τη 
λειτουργία της οικονοµίας26.  

Η ιδιαίτερη σηµασία του θέµατος φαίνεται από την κινητικότητα 
που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια από τις ∆ιεθνείς Οργανώ-
σεις (π.χ. UNESCO) και την παγκόσµια ακαδηµαϊκή κοινότητα γύρω 

                                                 
26 Για τον εισηγητή αυτού του σχήµατος, η εκπαίδευση, οι θεσµοί και η τεχνολογία 
συναπαρτίζουν το σύστηµα «∆ιακυβέρνηση» (Σκούλος, 2004). 
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από το ζήτηµα της µεταπήδησης από την «Εκπαίδευση» στην «Εκ-
παίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία», η οποία εµπεριέχει 
προφανώς και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τοποθετηµένη σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο, παίρνοντας υπόψη κοινωνικούς–πολιτιστικούς 
παράγοντες και τα κοινωνικά–πολιτικά ζητήµατα της ισότητας, της 
φτώχειας, της δηµοκρατίας και της ποιότητας της ζωής.  

∆ηλαδή, η άποψη είναι ότι «[…] η βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να 
συµπεριληφθεί στα άλλα πεδία και δεν µπορεί, λόγω του πεδίου ε-
φαρµογής της, να διδαχτεί σαν ξεχωριστό µάθηµα» (UNESCO, 
2005).  

Είναι λοιπόν δεδοµένη παγκοσµίως η τάση προσανατολισµού των 
Αναλυτικών προγραµµάτων προς τις έννοιες και αξίες της αειφορίας. 
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4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (∆ΕΠΠΣ) 
 

Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 
(∆ΕΠΠΣ), είναι το ευρύ πλαίσιο µέσα στο οποίο εµπεριέχονται τα επί 
µέρους Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) των διακριτών 
γνωστικών αντικειµένων (Υ.Α  21072α/Γ2 και 21072β/Γ2 του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ, ΦΕΚ 303/ 13 Μαρτίου 2003/ τεύχ. β΄ & ΦΕΚ 304/ 13 Μαρ-
τίου 2003/ τεύχ. β΄). ∆ιέπεται από κάποιες βασικές αρχές εναρµονι-
σµένες µε τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης στη χώρα µας. Οι αρχές 
αυτές «διαπερνούν» και τα επί µέρους ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ. 

 
4.1. ∆ιαθεµατικότητα και ∆ιεπιστηµονικότητα 

 
Επί της ουσίας, « […] µε τον όρο διαθεµατικότητα, αναφερόµαστε 

στη θεωρητική αρχή της οργάνωσης του Αναλυτικού Προγράµµατος 
που καταλύει τα διακριτά µαθήµατα ως πλαίσια οργάνωσης της σχο-
λικής γνώσης, παραθεωρεί τις προτεραιότητές τους και τις εσωτερικές 
δοµές τους και επιχειρεί να προσεγγίσει τη σχολική γνώση ενιαιοποι-
ηµένη, όπως προκύπτει από τη σφαιρική µελέτη θεµάτων καθολικού 
ενδιαφέροντος και µείζονος σηµασίας για τον πολιτισµό» (Ματσαγ-
γούρας, 2003:48). Τα υπό µελέτη θέµατα αντλούνται από την πραγ-
µατικότητα και για την κατανόησή τους επιστρατεύονται γνώσεις από 
διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές 
θα µάθουν γλώσσα, ιστορία, µαθηµατικά, φυσικά, κλπ , «[…] όταν και 
όσο και µε όποια σειρά απαιτεί η µελέτη των θεµάτων» (Ματσαγγού-
ρας, 2003:49) 

Απεναντίας, «[…] µε το όρο διεπιστηµονικότητα αναφερόµαστε στη 
θεωρητική αρχή της οργάνωσης του Αναλυτικού Προγράµµατος που 
διατηρεί τα διακριτά µαθήµατα µε τα ιδιαίτερα προσδιοριστικά τους 
[…] αλλά επιχειρεί µε ποικίλους τρόπους, τεχνικές και προσεγγίσεις 
να κάνει διασυνδέσεις και συσχετίσεις µεταξύ του περιεχοµένου των 
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διαφορετικών µαθηµάτων, προκειµένου να εξασφαλίσει πληρέστερη 
και σφαιρικότερη µελέτη […]» (ό.π.:48).  

Τα µαθήµατα λοιπόν, διατηρούν τα διακριτά τους όρια και αναζη-
τούνται τρόποι σύµπραξης και συσχέτισής τους, που θα βοηθήσουν 
τους µαθητές να κατανοήσουν το περιεχόµενό τους.  

Στα εµπεριεχόµενα στο ∆ΕΠΠΣ επί µέρους ΑΠΣ υπάρχει ως ένα 
βαθµό ένα είδος όσµωσης, καθώς προσεγγίζονται κάποιες θεµελιώ-
δεις βασικές, ευρύτερες έννοιες, που θεωρείται ότι τις συναντούµε 
παντού, προκειµένου να αντιληφθούν οι µαθητές τη συστηµική λει-
τουργία του κόσµου. «Οι έννοιες αυτές που µπορεί να ονοµαστούν 
διαθεµατικές α) είναι κοινές σε πολλά γνωστικά αντικείµενα της ίδιας 
τάξης β) εµφανίζονται συχνά σε πολλά γνωστικά αντικείµενα διαφό-
ρων τάξεων και γ) συµβάλλουν στην προώθηση στάσεων και αξιών 
που συνδέονται άµεσα µε τους βασικούς σκοπούς της σχολικής εκ-
παίδευσης» (ΦΕΚ 303/13 Μαρτίου 2003, τεύχ. β΄). 

 
4.1.1. Η Ελληνική εκδοχή εφαρµογής της ∆ιαθεµατικότητας και 
∆ιεπιστηµονικότητας 

 
Με γνώµονα τις παραπάνω περιγραφές προσδιορισµού της διαθε-

µατικότητας, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι αυτή προϋποθέτει την α-
ποπλαισίωση των γνωστικών αντικειµένων. Η διατήρηση  διακριτών 
γνωστικών αντικειµένων στα ελληνικά ΑΠΣ, αποκλείει την περίπτωση 
εφαρµογής της διαθεµατικότητας µε απόλυτο τρόπο. Ο Παπαγρηγο-
ρίου (2005:154,155), αναφέρει ότι το ∆ΕΠΠΣ και τα επί µέρους ΑΠΣ 
του Π.Ι. ανήκουν στην κατηγορία των προγραµµάτων, που χαρακτη-
ρίζονται από τη λογική των διακριτών επιστηµονικών κλάδων (άρα 
των διακριτών µαθηµάτων) µε διεπιστηµονικές διασυνδέσεις και δια-
θεµατικές προεκτάσεις.  

Η ελληνική εκδοχή λοιπόν, αφορά µια «υβριδιακή» θα λέγαµε 
µορφή διαθεµατικότητας και διεπιστηµονικότητας. Η µορφή αυτή µπο-
ρεί να χαρακτηριστεί «σχετική διαθεµατικότητα», σε σχέση µε το προ-
τεινόµενο ποσοστό (10%) διάχυσής της µέσα στα επί µέρους ΑΠΣ και 
σε σχέση µε το πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης ∆ιαθεµατικών ∆ραστη-
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ριοτήτων, η οποία από το Σεπτέµβριο του 2005, µπήκε στα ωρολόγια 
προγράµµατα όλων των σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
(Υ.Α. Φ.12.1 / 545 / 85812 / Γ1/31-8-2005, ΥΠΕΠΘ/∆ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Π.Ε.). 

Ακόµη όµως και αυτός ο τρόπος εφαρµογής της διαθεµατικότητας 
αποτελεί σηµαντική εκπαιδευτική κίνηση προς την προσπάθεια της 
συστηµικής προσέγγισης των πραγµάτων. 

 
4.1.2. Το ∆ΕΠΠΣ και τα επί µέρους ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ 

 
Στο εισαγωγικό µέρος αυτού του κεφαλαίου αναφέρθηκε ότι το 

∆ΕΠΠΣ διέπεται από κάποιες βασικές αρχές εναρµονισµένες µε τις 
γενικές αρχές της εκπαίδευσης.  

Οι γενικές αρχές της εκπαίδευσης (ΦΕΚ 303/13-3-2003/τεύχ. β΄, 
σελ.3734 - 3736) είναι: 

α. Η παροχή γενικής παιδείας, 
β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του µαθητή και η ανάδειξη των 
ενδιαφερόντων του, 
γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης, 
δ. η ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας στο 
πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, 

«Η ελαχιστοποίηση των αποστάσεων και η παγκοσµιοποίηση 
της οικονοµίας, µε τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας και ανταλ-
λαγής πολιτιστικών αγαθών, εντάσσει τα άτοµα σε ένα πολυπο-
λιτισµικό περιβάλλον. […]. Επιπλέον, όπως συµβαίνει µε όλες 
τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, η σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας 
µεταβάλλεται συνεχώς, εµπλουτιζόµενη µε άτοµα και φορείς δι-
αφορετικών γλωσσικών και πολιτισµικών παραδόσεων, µε απο-
τέλεσµα την αύξηση της πολιτισµικής ποικιλότητας, […]. Η 
πραγµατικότητα αυτή επιβάλλει στον κάθε πολίτη να αποδέχε-
ται και να σέβεται την πολιτισµική ετερότητα των συµπολιτών 
του, ώστε όλοι να ζουν αρµονικά σε ένα περιβάλλον πολιτισµι-
κής, εθνικής και γλωσσικής πολυµορφίας. Η κατάσταση αυτή 
απαιτεί την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων 
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επικοινωνίας, συνεργασίας και συµµετοχής όλων στις 
σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις»,  

ε. Η ευαισθητοποίηση και η αναγκαιότητα προστασίας του φυσι-
κού περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συµπε-
ριφοράς,  

« Ειδικότερα, και σχετικά µε τη βελτίωση των συνθηκών του 
περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιωσιµότητας του πλα-
νήτη µας, οι κοινωνικές ανάγκες επιβάλλουν τη διαµόρφωση 
στάσεων και συµπεριφορών που δε θέτουν σε κίνδυνο την εξά-
ντληση των φυσικών πόρων, οι οποίοι προορίζονται για την κά-
λυψη των αναγκών των επόµενων γενεών.  
Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί αδιαµφισβήτητη πρόταση για 
την εξασφάλιση της ευηµερίας σε ολόκληρο τον πλανήτη, µέσα 
από την προστασία και τη διατήρηση της ισορροπίας του περι-
βάλλοντος. Η πρόταση αυτή απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό 
των αναγκών του ατόµου και των κοινωνικών οµάδων, γεγονός 
που επιβάλλει, µε τη σειρά του, επαναπροσδιορισµό του συ-
στήµατος αξιών που έχουµε υιοθετήσει µέχρι σήµερα ως άτοµα 
και ως κοινωνίες. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, απαιτείται 
κατάλληλη παιδεία, […] στο θέµα της σωστής διαχείρισης των 
φυσικών πόρων, µε στόχο την ακύρωση κάθε κερδοσκοπικής 
προσπάθειας, που θέτει σε µακροπρόθεσµο κίνδυνο το φυσικό 
περιβάλλον […]»,   

στ. η προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
ζ. η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη, 
η. η ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, πα-
γκόσµιας ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπει-
ας, 

«Το σχολείο πρέπει να αποτελεί χώρο υποδειγµατικής εφαρµο-
γής των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως είναι 
ο σεβασµός στον άλλο, η διασφάλιση της αξιοπρέπειας του κά-
θε ατόµου, η ελευθερία από κάθε µορφής διάκριση, η ελευθερία 
σκέψης και έκφρασης, η συµµετοχή και η συνεργασία». 
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Γίνεται φανερό, ότι η Εκπαίδευση και συνεπακόλουθα το ∆ΕΠΠΣ 
∆ηµοτικού – Γυµνασίου προσανατολίζεται προς την προστασία του 
Περιβάλλοντος και εν γένει την Αειφορία, σε µια προσπάθεια συχνω-
τισµού µε τους διεθνείς προσανατολισµούς.  

Μεταξύ των ενδεικτικών θεµελιωδών εννοιών διαθεµατικής προ-
σέγγισης περιλαµβάνεται η αειφορία (ΦΕΚ 304/13-3-2003, σελ. 
4360), οι δε άλλες αποτελούν έτσι κι αλλιώς, σε µεγάλο ή µικρό πο-
σοστό,  συνιστώσες του µωσαϊκού της µακροέννοιας αυτής (αλληλε-
πίδραση, µεταβολή, ισορροπία, σύστηµα, χώρος, χρόνος, κύκλος, 
µονάδα, σύνολο, πολιτισµός, προστασία, σεβασµός, εξέλιξη, οικονο-
µία, επικοινωνία, αισθητική, υπευθυνότητα, ελευθερία, ανεξαρτησία, 
συνεργασία, αλληλεγγύη). Η διάχυση της διαθεµατικότητας γίνεται 
µέσα από τέτοιες θεµελιώδεις έννοιες, οι οποίες µπορούν να αποτε-
λέσουν βασικούς κρίκους οριζόντιας αλλά και κάθετης διασύνδεσης 
των µαθηµάτων. Συνεπώς, χρειάζεται, µε κάποιον τρόπο, να εµπερι-
έχονται στα γνωστικά αντικείµενα της κάθε τάξης. 

Ο Οικονόµου (2005:99), αναφέρει ότι οι συγγραφείς των σχολικών 
βιβλίων και του υποστηρικτικού υλικού κατέβαλαν µεγάλη προσπά-
θεια ώστε αυτά να «[…] στοχεύουν και στην προώθηση ενός αποδε-
κτού συστήµατος αξιών και στάσεων ανεξαρτήτως γνωστικού αντικει-
µένου και να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόντων και ικανοτή-
των των µαθητών». 
 
4.2. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο του ∆ΕΠΠΣ 
 

Οι περισσότερες σηµαντικές αρχές/σκοποί της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης είναι ζητούµενα της Εκπαίδευσης και µέσα στα κείµενα 
των βασικών νόµων λειτουργίας του Εκπαιδευτικού συστήµατος (άρ-
θρα1-5 του Ν.1566/85 και άρθρο 111 του Ν.1892/90). Παρόλα αυτά, 
µέχρι και πρότινος, παρέµεναν ως επιδιώξεις/γενικοί σκοποί στους 
οποίους προσβλέπει το σύστηµα «µέσω» της Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης ή «και µέσω» της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, χωρίς να 
απαντώνται στα αναλυτικά προγράµµατα ως ενότητες περιεχοµένων 
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µε εναρµονισµένη προς αυτούς τους γενικούς σκοπούς, στοχοθεσία 
και µεθοδολογία (Κοσµίδης 2000:14)27. 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εµπεριέχεται πλέον στο Πλαίσιο 
Σπουδών, στο λεγόµενο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 
Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) (ΦΕΚ 304/13 Μαρτίου 2003/ τεύχ. β΄, σελ. 4360-
4366), εστιάζοντας στους εξής άξονες γνωστικού περιεχοµένου28: 

• Αέρας – Ατµόσφαιρα - Κλιµατικές αλλαγές 
• Νερό 
• Έδαφος 
• ∆άση 
• Βιοποικιλότητα – Εξαφάνιση των ειδών 
• Ενέργεια 
• ∆ιαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων 
• Ανθρώπινες δραστηριότητες 
• Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες 

Για κάθε άξονα γνωστικού περιεχοµένου τίθενται κοινοί γενικοί 
στόχοι, (γνωσιακοί, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών), προσανατολι-
σµένοι στις αποφάσεις των διεθνών συνδιασκέψεων και συνόδων κο-
ρυφής. Επίσης, προτείνονται ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες διαθεµα-
τικής προσέγγισης (διαθεµατικές έννοιες), οι οποίες ήδη αναφέρθηκαν 
στην προηγούµενη ενότητα. 
 
 
 
 

                                                 
27 Στα άρθρα 1-5 του Ν. 1566, αναφέρονται ως προσδοκίες της εκπαίδευσης: η σύνδεση 
του σχολείου µε το ευρύτερο περιβάλλον, η παροχή γνώσεων σχετικών µε τους σύγχρο-
νους προβληµατισµούς, τα επαγγέλµατα, την παραγωγική διαδικασία, η διεύρυνση του 
συστήµατος αξιών, η προσαρµογή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις ατοµικές δια-
φορές (κλίσεις, ενδιαφέροντα, σωµατικές και πνευµατικές ικανότητες), η βελτίωση της 
ανάπτυξης των σχέσεων του ατόµου µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (υπευθυνό-
τητα, συµµετοχή σε κοινούς προβληµατισµούς και αναζήτηση λύσεων, συλλογική προ-
σπάθεια, ανάπτυξη πρωτοβουλίας). 
28 Ο Γενικός σκοπός και οι αρχές της Π.Ε., που αναφέρθηκαν στη σχετική ενότητα (3.2), ε-
µπεριέχονται επακριβώς στο ∆ΕΠΠΣ. 
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4.3. Η Γλώσσα στο πλαίσιο του ∆ΕΠΠΣ 
 

Ο Παπαρίζος (2005:39), επισηµαίνει ότι βάση του προγράµµατος 
παραµένει η σχέση γλώσσας και πραγµατικότητας, µε ιδιαίτερες επι-
διώξεις την ενίσχυση της ικανότητας του µαθητή «να αναφέρεται στην 
πραγµατικότητα, να την επηρεάζει, να την µεταβάλλει στο µέτρο του 
εφικτού και, ακόµη, να δηµιουργεί πραγµατικότητα». 
 
4.4. Σύνδεση Π.Ε. και Γλώσσας 
 

Η εστίαση του ενδιαφέροντος στο Γνωστικό αντικείµενο «Η Γλώσ-
σα µου», οφείλεται στα εξής: 

• Στο ότι η παλαιά εκδοχή που θεωρούσε τη γλώσσα ως ερ-
γαλείο γραµµατικό και λεξικολογικό, υποχωρεί έναντι της νέας 
άποψης γι’ αυτήν που την θεωρεί ως σηµειωτικό σύστηµα βοηθό 
στην παραγωγή νοήµατος (Γραίκος, 2005).  

• Στην αναφορά του ∆ΕΠΠΣ: «Ο χειρισµός της γλώσσας α-
κολουθεί την ευρύτερα αποδεκτή άποψη ότι πρόκειται για µέσο 
προαγωγής της διανόησης και, ειδικά, της δηµιουργικής και κριτικής 
σκέψης. Ειδικότερα, η γλώσσα συνιστά φορέα και µέσο υλοποίησης 
των σκοπών των υπόλοιπων µαθηµάτων και γενικά της εκπαίδευ-
σης. […] Απ’ την άλλη πλευρά, η γλώσσα αντιµετωπίζεται ως µέσο 
δράσης και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, καθώς και ως µέσο 
κατανόησης, έκφρασης, περιγραφής και µετατροπής της πραγµατι-
κότητας αλλά και δηµιουργίας της πραγµατικότητας […]. Επίσης, τα 
κείµενα της λογοτεχνίας παρέχουν διάφορες οπτικές και ερµηνείες 
του κόσµου, εµπλουτίζουν την αντίληψη των µαθητών για τον κό-
σµο, διευρύνουν τον ορίζοντα των εµπειριών τους, ευνοούν την κα-
τανόηση της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη της ανεκτικότητας» 
(∆.Ε.Π.Π.Σ., ΦΕΚ 303/13-3-2003, σελ. 3745). «[…] Κρίνεται 
σκόπιµη η σύνδεση της λογοτεχνίας µε το παιχνίδι, την ψυχαγωγία, 
την καλλιέργεια του συναισθήµατος, καθώς και µε τον προβληµατι-
σµό – διάλογο πάνω σε ποικίλα θέµατα» (όπ., σελ. 3775).  
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• Στο ότι το συνήθως ενδιαφέρον περιεχόµενο των λογοτεχνι-
κών κειµένων, παρέχει πληροφορίες µε ιδιαίτερο τρόπο, που χα-
ρακτηρίζεται από την έµφαση στην «συγκινησιακή χρήση» της 
γλώσσας έναντι της «λογικής» της χρήσης. Η ιδιαίτερη αυτή χρή-
ση της γλώσσας, επηρεάζοντας το συναισθηµατισµό, αδρανοποιεί 
τον ατοµικό «αµυντικό αποκλεισµό των πληροφοριών» και τις 
ωθεί, να διατρέξουν µε µεγαλύτερη ευκολία όλα τα στάδια της 
µνηµονικής λειτουργίας («αισθητηριακή συγκράτηση», «βραχύ-
χρονη µνήµη», «µακρόχρονη µνήµη»). Εντέλει, όσα εγγράφονται 
στη µακρόχρονη µνήµη αποτελούν τη γνώση του ατόµου (Ντά-
βου, 2003:40).  
Η Σταθάτου (2002), καταθέτει τις προσδοκίες της, για τα «υπό 

συγγραφήν» τότε νέα Ανθολόγια, τα οποία θα περιέχουν σπουδαία 
λογοτεχνικά κείµενα της ελληνικής και παγκόσµιας λογοτεχνίας, ως 
εξής: 

«Σήµερα προσδοκούµε ότι τα νέα Ανθολόγια, τα οποία θα εκδο-
θούν σύµφωνα µε την φιλοσοφία του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου 
Προγραµµάτων Σπουδών, θα περιέχουν ποιήµατα και λογοτεχνικά 
κείµενα, τα οποία θα οξύνουν την κρίση, θα ενδυναµώνουν την 
πνευµατική αυτενέργεια των παιδιών, θα καλλιεργούν πανανθρώπι-
να ιδανικά, θα µεταδίδουν το αίσθηµα της προσωπικής τους ευθύ-
νης, θα ξεπερνούν τον ατοµοκεντρισµό και τον εθνοκεντρισµό και θα 
φθάνουν στον ανθρωποκεντρισµό, θα καταργούν δογµατικούς 
φραγµούς, θα εξοµαλύνουν σχέσεις µεταξύ των εθνών, θα δηµιουρ-
γούν τις προϋποθέσεις εκείνες που θα οδηγούν στην παγκόσµια κα-
τανόηση, στην ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία των λαών. 

Η Λογοτεχνία και ιδιαίτερα η Παιδική Λογοτεχνία στις νέες πολι-
τισµικές διαδικασίες και στη νέα αναδιοργάνωση της ανθρωπότητας 
οφείλει να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, ώστε να διαφυλαχθεί η 
πολιτιστική κληρονοµιά κάθε λαού και να διαµορφώσει τον οικουµε-
νικό άνθρωπο µέσα σε µια κοινωνία ειρηνική, δίκαιη, αληθινή, ελεύ-
θερη και δηµοκρατική». 
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• Στο ότι από το ∆.Ε.Π.Π.Σ. θεωρείται επιβεβληµένη η προ-
σέγγιση της Π.Ε. µέσα από το µάθηµα της «Γλώσσας», για την 
προαγωγή του συνόλου των επιδιώξεών της. 

• Στο ότι παρόλο ότι η Γλώσσα έχει ως βασικό στόχο το 
γλωσσικό γραµµατισµό, η ενασχόληση και επαφή των µαθητών 
µε διάφορα κειµενικά είδη, µέσα από τα οποία µπορεί να αναδει-
χθεί περιβαλλοντικός λόγος, συντελεί και στον περιβαλλοντικό 
γραµµατισµό τους και στην επικοινωνία τους µε το περιβάλλον.  

• Στο ότι το µάθηµα της Γλώσσας καλύπτει µεγάλο µέρος του 
ωρολογίου προγράµµατος (σχεδόν το 1/3). 
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5. ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ  (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ) 
 

Αφετηρία της έρευνας των σχολικών βιβλίων αποτέλεσε η διαπί-
στωση ότι το σχολικό βιβλίο συνιστά ένα από τα µέσα µετάδοσης 
γνώσης, που χρησιµοποιούνται από τους µαθητές και τους εκπαιδευ-
τικούς εντός και εκτός του σχολείου και η πεποίθηση ότι αυτό επιδρά 
στους αποδέκτες του µέσω των λειτουργιών που ασκεί σε γνωστικό, 
συναισθηµατικό (διαµόρφωση στάσεων, στερεοτύπων, προκαταλή-
ψεων, αντιλήψεων) και κανονιστικό επίπεδο. Επίσης, η θεώρησή του, 
κυρίως από τη δεκαετία του 1970 και µετά, ως µέσου πολιτικού, πλη-
ροφοριακού και παιδαγωγικού και ως προϊόντος και παράγοντα κοι-
νωνικών διαδικασιών (Μπονίδης, 2004 * 2005) 29.  

Για το ζήτηµα αυτό η Χοντολίδου (2005:124), ισχυρίζεται ότι τα 
κείµενα των σχολικών βιβλίων είναι πολυσηµικά µε πολλαπλά νοήµα-
τα, τα οποία παράγονται «από» την ανάγνωση και «δια» της ανά-
γνωσης και για την ακρίβεια «δια των αναγνώσεων». 

 
5.1. Ο ρόλος του σχολικού βιβλίου στην Εκπαίδευση 

 
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος, το σχολικό βιβλίο α-

ποτελεί ένα από τα παλαιότερα και θεωρείται, ακόµα και σήµερα, ένα 
από τα σηµαντικότερα µέσα διδασκαλίας και µάθησης (Μπονίδης, 
2004:1). «Φαίνεται ότι το σχολικό βιβλίο, πέρα από τη διδακτική, τη 
µορφωτική και τη χρηστική του αξία, επενδύεται και µε µια πρόσθετη 
συναισθηµατική υπεραξία που µας συνοδεύει σε όλη µας τη ζωή –
θετικά ή αρνητικά– ως γνωστική, αλλά και αισθητική παρακαταθήκη. 
Έτσι το σχολικό βιβλίο προωθεί γνώσεις, ιδέες, [προτιµήσεις], στάσεις 
ζωής» (Βέικου, 2005:217).  Αναµφίβολα «[…] συνεισφέρει σηµαντικά 
στην κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς, δεδοµένου ότι αποτελεί δίαυ-
λο για την “εσωτερίκευση” αξιών και την εκµάθηση κοινωνικών ρό-
λων» (Ξωχέλης, 2005:36). 

                                                 
29 Ο Παπαγρηγορίου (2005:152), διακρίνει τη «λειτουργία» του διδακτικού βιβλίου 
σε τέσσερα επίπεδα: το ιδεολογικό, το γνωσιακό, το µαθησιακό και το διδακτικό. 
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Ο Γιαγκάζογλου (2005:70), αναφέρει ότι στο πλαίσιο της προώθη-
σης της παγκοσµιοποίησης και της πολυπολιτισµικότητας µέσα από 
οικονοµικές κυρίως διεργασίες, προβλήµατα όπως ο φανατισµός, η 
µισαλλοδοξία, ο θρησκευτικός φονταµενταλισµός, το έλλειµµα κοινω-
νικής δικαιοσύνης, ο βιασµός του ανθρώπου και του φυσικού περι-
βάλλοντος, µας αφορούν οπουδήποτε κι αν συµβαίνουν. Ο ίδιος, το-
νίζει ότι είναι ανάγκη να διαπερνούν και να εµπνέουν τα σχολικά βι-
βλία οι αξίες της ελεύθερης πλουραλιστικής δηµοκρατίας και του γνή-
σιου ανθρωπισµού. Ο Τσολάκης (2005:19), υποστηρίζει την ανα-
γκαιότητα αυτή, ως εξής: «Μας χρειάζεται ο άνθρωπος, ο οποίος θα 
ζήσει αρµονικά, όχι µόνον µε τον άλλον άνθρωπο, και όταν ακόµη εί-
ναι διαφορετικός από αυτόν, αλλά και µε τα φυτά και τα ζώα, τους 
πολύτιµους αυτούς φίλους του, αναγνωρίζοντας τα δικαιώµατα που 
τους ανήκουν. […]». 

Ο Μπονίδης (2005:115-116), αναδεικνύει για την αξιολόγηση των 
σχολικών βιβλίων µεταξύ άλλων και τον άξονα «Περιεχόµενο του βι-
βλίου και κοινωνία». Ανάµεσα στα κριτήρια αξιολόγησης αυτού του 
άξονα περιλαµβάνει: 

• την πολυπολιτισµικότητα του περιεχοµένου του,  
• την αποφυγή αρνητικών αξιολογικών κρίσεων για θέµατα 

που προσεγγίζονται διαφορετικά από τις επιµέρους κοινωνικές 
οµάδες, του δογµατικού λόγου, της πολιτικο-ιδεολογικής χειραγώ-
γησης, των εθνικιστικών ή των κρατικών ιδεολογικών µηνυµάτων, 

• την απουσία προκαταλήψεων, στερεοτύπων, εικόνων ε-
χθρού […] και την παροχή εκπαίδευσης στην ανεκτικότητα, στην 
κατανόηση των λαών, στη διεθνή αλληλεγγύη και στην ανοικτότη-
τα στον κόσµο, 

• την προώθηση των οικουµενικών αξιών και την παρουσίαση 
των σύγχρονων παγκόσµιων προβληµάτων, όπως η ειρήνη, ο 
πολιτισµός, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα των φύλων, ο α-
φοπλισµός, ο υποσιτισµός, η οικολογία, ο ρατσισµός κτλ., 

• τη δραστηριοποίηση των µαθητών/τριών στην ανάληψη ευ-
θύνης για το κοινωνικό γίγνεσθαι, τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο. 
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Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρµόσουν τα Αναλυτικά Προ-
γράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ.), έχοντας ως βασικό εργαλείο το Παιδα-
γωγικό υλικό (διδακτικό και µαθησιακό),  (Ματσαγγούρας & Χέλµης, 
2003). Αυτό θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στο 
περιεχόµενο του αντίστοιχου επί µέρους Α.Π.Σ. καθώς και του 
∆.Ε.Π.Π.Σ. Ως υλικά και εργαλεία στήριξης του εκάστοτε αναλυτικού 
προγράµµατος, τα σχολικά βιβλία επηρεάζουν τη διαδικασία διδα-
σκαλίας και µάθησης πέρα από τα πλαίσια ενός µεµονωµένου µαθή-
µατος (ό.π.:73). 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι προσδοκίες από τα σύγ-
χρονα σχολικά βιβλία, ανεξάρτητα από τον επιστηµονικό τοµέα που 
το καθένα απ’ αυτά αναπλαισιώνει/σχολειοποιεί, εστιάζουν και στην 
παρουσία εννοιών-αξιών, οι οποίες συνθέτουν, ως ένα βαθµό, την 
ευρύτερη έννοια της αειφορίας, όπως αυτή αναλύθηκε στις προηγού-
µενες ενότητες. 
 
5.2. Η έρευνα των σχολικών βιβλίων γενικά30 

 
Η Προδροµική περίοδος της µελέτης των σχολικών βιβλίων ξεκι-

νάει τον 19ο αιώνα και οφείλεται στο φιλειρηνικό κίνηµα της εποχής. 
Αφορούσε κατά κύριο λόγο, τα βιβλία της Ιστορίας. Καταδεικνύει ανα-
κρίβειες, παραποίηση ιστορικών γεγονότων, λάθη κρίσης και µερο-
ληψία υπέρ των χωρών των συγγραφέων έναντι γειτονικών τους χω-
ρών. Κατά το Μεσοπόλεµο η Κοινωνία των Εθνών, και άλλοι 14 (δε-
κατέσσερις) διεθνείς οργανισµοί, προσανατολίζονται στη διεθνή ανα-
θεώρηση των σχολικών βιβλίων, στοχεύοντας στην προώθηση της 
ειρηνικής συνύπαρξης. Επίσης, η ∆ιεθνής Ένωση Εκπαιδευτικών 
Συλλόγων (1928: Συνέδριο Βερολίνου), ζήτησε από τους συνέδρους 
να απαντήσουν σε ερωτηµατολόγιο, για την σκιαγράφηση της κατά-
στασης των σχολικών βιβλίων της χώρας τους. 

                                                 
30 Η ενότητα αυτή αποτελεί στο µεγαλύτερο µέρος της, σύνοψη των όσων καταγρά-
φει ο Μπονίδης  (2004:17-43). 
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Η διακοπή της προδροµικής περιόδου της κριτικής µελέτης των 
σχολικών βιβλίων έχει ως ορόσηµό της το Β΄ (∆εύτερο) Παγκόσµιο 
Πόλεµο. 

Μετά τον Πόλεµο, ο Ο.Η.Ε. αναθέτει στην UNESCO το έργο για 
την αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων, µε γνώµονα µια εκπαίδευση 
που να στοχεύει στη διεθνή κατανόηση. Το «φιλόδοξο» αυτό σχέδιο 
περιορίστηκε στη «ρητορική» του, καθώς υπήρχαν σηµαντικές δυ-
σκολίες για να παραχωρηθεί οµόφωνα από τα κράτη µέλη η αρµοδιό-
τητα της έκδοσης ή του ελέγχου των σχολικών βιβλίων κάθε χώρας 
σε έναν διακρατικό οργανισµό. Βεβαίως τα κριτήρια του σχεδίου αξιο-
λόγησης περιλάµβαναν: α) ακρίβεια β) δικαιοσύνη γ) αξία δ) περιεκτι-
κότητα ε) ισορροπία στ) παγκόσµια αντίληψη ζ) διεθνή συνεργασία. 

Η συγγραφή της 24τοµης Ιστορίας της Ανθρωπότητας – Μιας πο-
λιτισµικής και επιστηµονικής ιστορίας του κόσµου, που διήρκεσε 25 
χρόνια (1961-1976), αµφισβητείται ως προβάλλουσα περισσότερο 
την ιστορία των συµµετεχόντων στη συγγραφή κρατών και δεν χρησι-
µοποιείται ως σύµβουλος από τα κράτη µέλη του Ο.Η.Ε. για τη συγ-
γραφή των εθνικών τους βιβλίων. 

Από τη δεκαετία του 1980, η UNESCO, εστιάζοντας επίµονα προς 
την εκπαίδευση για την παγκόσµια Ειρήνη, εξετάζει το σχολικό βιβλίο 
σε σχέση µε τα έµψυχα και άψυχα στοιχεία του περιβάλλοντός του 
(πρόγραµµα, άλλα µέσα διδασκαλίας, διδακτική διαδικασία, εκπαιδευ-
τικό, µαθητή/τρια). 

Οι θεµατικές δύο σηµαντικών ηµερίδων δίνουν το στίγµα της εστί-
ασης της UNESCO στην Εκπαίδευση για έναν παγκόσµιο πολιτισµό 
ειρήνης:  

• αυτής στο Braunschweig  της Γερµανίας (1988), µε θέµα 
«Σύσταση κριτηρίων για τη µελέτη των κυριότερων προβληµάτων 
του ανθρώπινου γένους και της παρουσίασης αυτών στα σχολεία, 
στα σχολικά προγράµµατα και στα βιβλία» και  

• αυτής στο Brisbane της Αυστραλίας (1991), µε θέµα «∆ια-
τύπωση κριτηρίων για τη βελτίωση των προγραµµάτων διδασκα-
λίας και του εκπαιδευτικού υλικού στη λογική µιας παγκόσµιας 
διάστασης». 
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Μεταξύ των γενικών και ειδικών κριτηρίων αξιολόγησης και ανα-
θεώρησης των προγραµµάτων και των µέσων αναφέρονται (επι-
γραµµατικά) τα εξής: ακρίβεια, πολιτισµική προοπτική, ισότητα στα 
δικαιώµατα όλων των ανθρώπων, διατήρηση της ειρήνης, ανθρώπινα 
δικαιώµατα, ανάπτυξη, περιβάλλον, διατήρηση της πολιτισµικής κλη-
ρονοµιάς.  

Όπως όµως ήδη αναφέρθηκε, ο ρόλος της UNESCO σ’ όλη τη 
διάρκεια λειτουργίας της, υπήρξε περιορισµένος, λόγω εγγενών αδυ-
ναµιών.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απευθύνεται σε πρώτη φάση, στα βιβλία της Ιστορίας και στη συνέ-
χεια στα βιβλία της Γεωγραφίας, µε στόχο την απάλειψη της εθνοκε-
ντρικής άποψης και των προκαταλήψεων και την παρουσίαση της 
γεωγραφικής πραγµατικότητας. Αποτέλεσµα του συγκεκριµένου ενδι-
αφέροντος αποτέλεσε η έκδοση σειράς βιβλίων Γεωγραφίας για εκ-
παιδευτικούς. 

Το 1983, µε απόφαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, συστήνεται 
επιτροπή σχολικών βιβλίων µε έργο: α) την έρευνα του εκπαιδευτικού 
υλικού από τη σκοπιά της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης β) 
τη διερεύνηση της δυνατότητας των σχετικών βιβλίων (ιστορίας, λογο-
τεχνίας, ανθρωπιστικών σπουδών), να απαλλαγούν από εθνικές προ-
καταλήψεις και να συµβάλλουν στη βελτίωση της γνώσης για την κοι-
νότητα (Mickel, 1993 στο Μπονίδης, 2004:27). 

Μεγάλη ανάπτυξη στην έρευνα των σχολικών βιβλίων, παρατηρεί-
ται στη µεταπολεµική Γερµανία, στο πλαίσιο της «επανεκπαίδευσης 
των Γερµανών». Το «Iνστιτούτο ∆ιεθνούς Έρευνας Σχολικών Βιβλίων 
Georg Eckert», από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα, έχει πορεία πα-
ράλληλη προς τις εξελίξεις στην «Παιδαγωγική της Ειρήνης»31.  Μά-
λιστα, το 1985, το Ινστιτούτο τιµήθηκε µε το βραβείο Ειρήνης της 
UNESCO. 
                                                 
31 Το 1951, ο Georg Eckert ιδρύει στο Braunschweig το «∆ιεθνές Ινστιτούτο Βελτί-
ωσης Σχολικών Βιβλίων», το οποίο το 1953 µετονοµάστηκε σε «Ινστιτούτο ∆ιε-
θνούς Έρευνας Σχολικών Βιβλίων» και το 1975 προστέθηκε σ’ αυτή την επωνυµία 
και το όνοµα του ιδρυτή του (Μπονίδης, 2004:28). 
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5.2.1. Η έρευνα των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα 

 
Ενώ, από τις αρχές του 20ου αιώνα, στην κεντρική και βόρεια Ευ-

ρώπη η έρευνα των σχολικών βιβλίων γίνεται αντικείµενο ακόµη και 
διµερών και πολυµερών συνεργασιών, στην Ελλάδα, λόγω των ιστο-
ρικών συγκυριών, ξεκινάει από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 προς 
τις αρχές της δεκαετίας του 1980. 

Η ιδεολογία των αναγνωστικών του δηµοτικού σχολείου, ήταν το 
θέµα που διερεύνησε η Φραγκουδάκη, ταξινοµώντας την σε τέσσερις 
κατηγορίες που διαπίστωσε ότι την συνέθεταν εκείνη την εποχή: Πα-
τρίς, Θρησκεία, Οικογένεια, Εργασία (1979).  

Ακολούθησε ο τρόπος παρουσίασης των γειτονικών εθνών στα βι-
βλία της Ιστορίας του Γυµνασίου, υπό το πρίσµα της Παιδαγωγικής 
της Ειρήνης από τον Άχλη (1983). 

Η ίδρυση της Οµάδας Γυναικείων Σπουδών στο Α.Π.Θ. (1983), το 
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη (1986) και το Κέντρο Έρευνας 
Σχολικών Βιβλίων και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης δίνουν ώθηση σε 
σχετικές έρευνες32. 

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη, επικεντρώθηκε σε έ-
ρευνες για την έννοια της ειρήνης στα σχολικά εγχειρίδια, οι περισσό-
τερες των οποίων χρησιµοποίησαν την περιγραφική και ερµηνευτική 
µέθοδο και λίγες την ανάλυση περιεχοµένου και την ανάλυση λόγου. 

Το Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαί-
δευσης εστιάζει σε διερεύνηση της προθετικότητας των σχολικών βι-
βλίων πέντε βαλκανικών χωρών (Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας, 
ΠΓ∆Μ, Τουρκίας), ως προς την «εικόνα του άλλου/του γείτονα». Επί-
σης, έχει ερευνήσει την Ευρωπαϊκή διάσταση της Εκπαίδευσης σε 
δείγµα ελληνικών σχολικών βιβλίων. Η µεθοδολογία των ερευνητών 

                                                 
32 Το «Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης» 
προέκυψε από τη µετονοµασία της «Μονάδας Έρευνας Σχολικού Βιβλίου», το 
1992. 
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του Κέντρου επήλθε από το πάντρεµα ποσοτικής και ποιοτικής ανά-
λυσης περιεχοµένου. 

Ένα παράδειγµα τέτοιας έρευνας αποτελεί αυτή των Φλουρή & Ι-
βρίντελη (2002) µε τίτλο: «Η Εικόνα του Μεσογειακού “Άλλου” στα 
Σχολικά Εγχειρίδια της Ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Συ-
γκριτική Θεώρηση του Τελευταίου Τέταρτου του 20ου  Αιώνα (1976-
1977 & 1985-2000)» 

Στη συγκεκριµένη µελέτη επιχειρείται η ανάλυση περιεχοµένου των 
σχολικών εγχειριδίων της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά 
το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Σκοπός της µελέτης είναι να κα-
ταδείξει αν οι Μεσόγειοι λαοί εµπεριέχονται σ’ αυτά, καθώς και τον 
τρόπο µε τον οποίο αυτοί παρουσιάζονται. Η ανάλυση αποκάλυψε ότι 
τόσο στα εγχειρίδια του 1976/1977 όσο και σε αυτά του 1985-2000, οι 
Μεσόγειοι «άλλοι» χρησιµοποιούνται, κυρίως, ως δίοδος για την επι-
βεβαίωση της µοναδικότητας του ελληνισµού και αγνοούνται καταφα-
νώς σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση33.  

Ο Μπονίδης  (2004), παρατηρεί ότι η έρευνα των σχολικών βιβλί-
ων στην Ελλάδα, παρά τη σηµαντική δραστηριότητα των τελευταίων 
είκοσι-τριάντα χρόνων στο πεδίο αυτό, σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο, 
βρίσκεται ακόµη στην προδροµική φάση της.  

                                                 
33 Στη µελέτη αυτή, για τη συστηµατική και αντικειµενική ταξινόµηση και ποσοτι-
κοποίηση των σχετικών γραπτών και εικονικών µηνυµάτων αναφορικά µε την προ-
βολή των Μεσογειακών λαών, χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση περιεχοµένου και ως 
µονάδα µέτρησης η παράγραφος. Οι συγγραφείς στην προσπάθειά τους να δηµιουρ-
γήσουν ένα σύστηµα κατηγοριών, για την κατάλληλη ταξινόµηση και κατάταξη των 
µηνυµάτων, αποφάσισαν, έπειτα από προκαταρκτική ανάλυση αντιπροσωπευτικών 
ενοτήτων από εγχειρίδια διαφόρων τάξεων, να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα που 
δοµήθηκε για πρώτη φορά από την UNESCO το 1990, για τη διερεύνηση υπερεθνι-
κών/οικουµενικών θεµάτων, εφόσον διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των αναφο-
ρών που υπάρχουν στα εγχειρίδια του δηµοτικού εντάσσονται σ΄ αυτό το σύστηµα. 
Οι τρεις κύριες κατηγορίες του συστήµατος αυτού, για τον εντοπισµό των οικουµε-
νικών θεµάτων, καθώς και οι υποκατηγορίες τους είναι ΦΥΣΗ: Ζωή και Ύλη. 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Πνεύµα, Συναίσθηµα και Σώµα. ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Οικονοµία, Κοινωνική 
Ζωή και Πολιτισµός» (Φλουρής & Ιβρίντελη, 2002). 
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5.2.1.1. Η έρευνα των ελληνικών σχολικών βιβλίων ως προς τον 
Περιβαλλοντικό τους προσανατολισµό 

 
Με τα αναφερόµενα στις παραπάνω ενότητες, γίνεται φανερό ότι 

το περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων έχει γίνει το αντικείµενο διε-
ρευνητικής ενασχόλησης ως προς διάφορες πτυχές του (π.χ. ειρήνη, 
φύλο, ιδεολογία, αξίες και πρότυπα, εθνοκεντρισµός, ευρωπαϊκή διά-
σταση, παιδική ηλικία, κλπ) (Μπονίδης, 2004:40)..  

Μια από τις πτυχές διερεύνησης µε ατοµικές ή συλλογικές µελέτες, 
είναι και ο «περιβαλλοντικός προσανατολισµός» των ελληνικών σχο-
λικών βιβλίων, διαφόρων γνωστικών αντικειµένων34.  

Ξεκινώντας από τα βιβλία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η 
Βυρώζη (2004), µελέτησε κατά πόσον και πώς προσεγγίζεται το φυ-
σικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και η αλληλεπίδρασή τους σε 
σχολικά εγχειρίδια του γυµνασίου35. Το κριτήριο εξέτασης ήταν οι έν-
νοιες της αειφορίας και αειφορικής ανάπτυξης.  

Οι κύριες κατηγορίες της ανάλυσής της ήταν: 1. Αειφορία / Αειφο-
ρική ανάπτυξη 2. Φυσικοί πόροι 3. Φέρουσα ικανότητα οικοσυστηµά-
των 4. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες για κάλυψη βασικών αναγκών 
5. Περιβαλλοντικά προβλήµατα 6. Μέτρα για τη διατήρηση και προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

Το γενικό συµπέρασµα της έρευνας ήταν ότι η περιγραφή των συ-
νιστωσών του περιβάλλοντος (φυσικού – ανθρωπογενούς) καθώς και 
η αλληλεπίδραση αυτών δεν γίνεται συγκροτηµένα, οι δε έννοιες αει-
φορία – αειφορική ανάπτυξη δεν αντιµετωπίζονται µέσα στα σχολικά 
εγχειρίδια των Φυσικών Επιστηµών του Γυµνασίου µε τη δέουσα ση-

                                                 
34 Η Ευστρατίου (2006:43), αναφερόµενη στα βιβλία της γλώσσας, εκφράζει την 
άποψη, ως συµπέρασµα της βιβλιογραφικής επισκόπησης του πονήµατός της, ότι 
αυτά δεν έχουν µελετηθεί ιδιαίτερα ως προς την εικόνα του περιβάλλοντος, τόσο 
του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς. 
35 Αναλύθηκαν τα 8 (οκτώ) σχολικά εγχειρίδια των Φυσικών Επιστηµών του Γυ-
µνασίου (2003-2004): Γεωγραφία και Βιολογία Α΄ Τάξης, Γεωγραφία, Χηµεία και 
Φυσική Β΄ Τάξης, Χηµεία, Φυσική και Βιολογία Γ΄ Τάξης. Βλέπε σχετικά και στο 
Βυρώζη & Χατζηλεοντιάδου (2005). 
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µασία. Προτείνεται η βελτιστοποίηση του περιεχοµένου των σχολικών 
εγχειριδίων µε στόχο την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Για την κατάσταση στα βιβλία του δηµοτικού σχολείου, οι Korfiatis, 
Stamou, Paraskevopoulos (2004), διερεύνησαν τα παλαιά πλέον 
σχολικά εγχειρίδια της Μελέτης του Περιβάλλοντος (Εµείς κι ο Κό-
σµος) των Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄ τάξεων του δηµοτικού σχολείου, και της Φυ-
σικής των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. Επίσης, συµπληρωµατικά, µελέτησαν τα 
νεότερα σχολικά εγχειρίδια της Φυσικής «Ερευνώ και ανακαλύπτω» 
και το δίτοµο «Φυσικές επιστήµες», που εφαρµόστηκαν στην Ε΄ Τάξη 
δηµοτικού από το 2001 -2002 και στην ΣΤ΄ Τάξη δηµοτικού από το 
2002 – 2003.  

Στην έρευνά τους εξετάζουν τον τρόπο αναπαράστασης του περι-
βάλλοντος δια των κειµένων και εικόνων των παραπάνω σχολικών 
εγχειριδίων. ∆ιερευνούν τη συγκεκριµένη αναπαράσταση ως προς το 
γνωστικό και αξιακό της υπόβαθρο και ως προς τον τρόπο προβολής 
της θέσης του ανθρώπου σ’ αυτήν. Ο όρος «εικόνα της φύσης», που 
χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση, συντίθεται από εννοιολογικά στοι-
χεία που σχηµατίζουν την αντίληψη για τη φύση και την ανάλογη σ’ 
αυτήν την αντίληψη «διαµορφωνόµενη» στάση. Οι 7 επτά έννοι-
ες/στοιχεία που αποτέλεσαν και τις κατηγορίες ανάλυσης ήταν:  

1. ΤΥΠΟΙ ΦΥΣΗΣ (Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον) 2. 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΦΥΣΗΣ (Βιοφιλικές και βιοφοβικές) 3. ΑΞΙΕΣ ΦΥΣΗΣ 
(ανάδειξης της Αρκαδικής Φύσης και ανάδειξης της φύσης ως πηγής 
πρώτων υλών)36 4. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΦΥΣΗΣ (Προστασίας, ισό-
τητας, ελέγχου, κυριαρχίας της φύσης επί των ανθρώπων) 5. 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Προβληµατικές για τη φύση, 
συµβατές µε τη φύση, ουδέτερες ως προς τις επιπτώσεις στη φύση) 6. 
ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Οικολογίας, Βοτανικής, Ζωολογίας) 7. 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (αναφέρονται 6 εννοιολογικές κατασκευές 
για να είναι ευεξήγητες οι ιδιότητες και οι λειτουργίες συγκεκριµένων 
                                                 
36 Ο όρος «Αρκαδική Φύση» αναφέρεται σε αξίες που προβάλλουν το σεβασµό 
προς το Περιβάλλον, την απόλαυση που προσφέρει, την υψηλή αξία που έχει αυτή 
καθαυτή η «άγρια φύση» και η ύπαιθρος. Αισθητικές, συναισθηµατικές και αξίες 
αναψυχής περιλαµβάνονται σ’ αυτή την κατηγορία.  
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φαινοµένων και καταστάσεων: «Ισορροπία της Φύσης», «Μεταβαλ-
λόµενη Φύση», «Αρµονικά Μεταβαλλόµενη Φύση», «Αλυσίδα της 
Φύσης», «Συνεργασία των ειδών», «Ανταγωνισµός των ειδών»). 

Τα συµπεράσµατά τους, συνοπτικά, έχουν ως εξής:  
Ως προς τα «παλιά» βιβλία Μελέτης Περιβάλλοντος και Φυσικής, η 

θεµατολογία τους αφορά κυρίως τη Φύση και τα χαρακτηριστικά της 
και λιγότερο τις σχέσεις «Άνθρωπος –Περιβάλλον» (περιορισµένες 
αναφορές στις σχέσεις Ανθρώπου – Φύσης, στις επιπτώσεις της αν-
θρώπινης δραστηριότητας στο Περιβάλλον και στη φύση ως «αξία»). 
Μάλιστα, αναδεικνύεται η «κυρίαρχη θέση» του Ανθρώπου τις περισ-
σότερες φορές είτε ως «θετική» είτε ως «ουδέτερη». Η εκµετάλλευση 
της Φύσης θεωρείται δεδοµένη, αυτονόητη και «νόµιµη», αφού η συ-
νολική εικόνα της επικρατεί ως «πηγή πρώτων υλών». 

Η υποβάθµιση της σηµασίας των επιπτώσεων από «αιχµηρές» για 
την οικολογική προβληµατική ανθρώπινες δραστηριότητες (τουρι-
σµός, φράγµατα, κυνήγι κ.α.) αποτελεί εµπόδιο για την ανάπτυξη πε-
ριβαλλοντικής ευαισθησίας των µαθητών. Εκείνα που φαίνεται να αξί-
ζουν προστασίας και φροντίδας είναι τα «ήπια ανθρωπογενή περι-
βάλλοντα» (ακτές, λιβάδια, δασύλλια, πάρκα, κατοικίδια ζώα). 

Εν τέλει οι συνθήκες που δηµιουργούνται σ’ αυτά τα βιβλία δεν 
µπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστικά τα Περιβαλλοντικά εκπαιδευτι-
κά προγράµµατα ως προς τις σηµαντικές περιβαλλοντικές έννοιες. 

Στα «νεότερα» βιβλία της Φυσικής (Ε΄ Τάξης 2001-2002) και (ΣΤ΄ 
Τάξης 2002–2003), ως προς την περιβαλλοντική τους διάσταση, η 
κατάσταση είναι σαφώς βελτιωµένη στα βιβλία της Ε΄ Τάξης, χωρίς 
να συµβαίνει το ίδιο στα βιβλία της ΣΤ΄ Τάξης. Εν γένει, τα βιβλία αυ-
τά διαπραγµατεύονται και αξιολογούν µε καλύτερο τρόπο τις ανθρώ-
πινες δραστηριότητες και την αλληλεπίδραση «Άνθρωπος – Φύση», 
καθώς προβάλλουν φιλικότερες αντιλήψεις για το Περιβάλλον. Πλην 
όµως, οι ερευνητές θεωρούν ότι παραµένει εκκρεµές το αίτηµα για 
παροχή πληρέστερης οικολογικής γνώσης. 

Ειδικότερα, µε το περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων της Γλώσ-
σας, ενασχολήθηκαν οι Κόνσολας και συν (2005). ∆ιερεύνησαν µέσα 
στα παλιά πλέον εγχειρίδια της ΣΤ΄ Τάξης ∆ηµοτικού τον τρόπο προ-



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 71 

βολής της στοχοθεσίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως αυ-
τή έχει εκφραστεί στα κείµενα των διεθνών συνδιασκέψεων για το Πε-
ριβάλλον, στο εκπαιδευτικό νοµοθετικό πλαίσιο και στα Α.Π.Σ. 

Προς τούτο, όρισαν τις εξής 5 κατηγορίες ανάλυσης: συνειδητο-
ποίηση, γνώση, δεξιότητες, αξίες, δράσεις. 

Στα συµπεράσµατά τους, τονίζουν την κυριαρχία της κατηγορί-
ας/στόχου «Γνώση» έναντι των υπολοίπων κατηγοριών/στόχων, µε 
ποσοστό 75% επί των υπολοίπων αναφορών (510/680). Αξιολογούν 
αυτή τη µεγάλη διαφορά ως «σηµαντικό έλλειµµα».  

Τεκµηριώνοντας την αναγκαιότητα της ισοκατανοµής των στόχων 
όλων των κατηγοριών (συνειδητοποίηση, γνώση, δεξιότητες, αξίες, 
δράσεις), θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να έχει το χαρα-
κτηριστικό της πολυµορφίας, συναποτελούµενο από παράλληλα κεί-
µενα, αναλυτικό οδηγό σπουδών, βιβλιογραφικά βοηθήµατα, φακέ-
λους εργασίας, ασκήσεων, δραστηριοτήτων και εργασιών37. 

Με τα βιβλία της Γλώσσας του ∆ηµοτικού (Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης), ενα-
σχολήθηκε και η Ευστρατίου (2006), ανιχνεύοντας µέσα σ’ αυτά την 
εικόνα της πόλης. 

Οι κατηγορίες ανάλυσης (που αφορούσαν τις παραµέτρους του 
αστικού περιβάλλοντος), ήταν οι εξής: 1. Αστικός σχεδιασµός 2. Αστι-
κή ρύπανση 3. Μετακινήσεις στην πόλη 4. Φυσικό περιβάλλον στην 
πόλη 5. ∆ιαχείριση ενεργειακών πόρων στην πόλη 6. Βιώσιµη πόλη. 

Η Ευστρατίου (2006:2), αναφερόµενη συνοπτικά στα αποτελέσµα-
τα της ανάλυσης, γράφει:  

«∆ιαπιστώθηκε ότι ένα µικρό µέρος των βιβλίων εστιάζει στην 
πόλη. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα κείµενα αλλά και τις ει-
κόνες, εµφανίζουν το περιβάλλον της πόλης ως απάνθρωπο, αφιλό-
ξενο και ψυχρό. Λείπουν οι χώροι πρασίνου, το δοµηµένο περιβάλ-
λον έχει αναπτυχθεί µε τρόπο ασφυκτικό, οι µετακινήσεις στην πόλη 

                                                 
37 Όταν έγινε η ανακοίνωση της συγκεκριµένης έρευνας (1-3 Απριλίου 2005), η δια-
δικασία σχεδιασµού – ανάπτυξης και παραγωγής του νέου εκπαιδευτικού υλικού για 
την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση σχεδόν βρισκόταν στο τελικό στάδιο, βασισµένη 
στις προδιαγραφές του Π.Ι., οι οποίες κινούνταν στο πνεύµα της πρότασης των ε-
ρευνητών.  
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συνθέτουν µια εικόνα δραµατική, ενώ δεν υπάρχει καµιά µέριµνα για 
την ορθολογική διαχείριση των πόρων από τους κατοίκους. Κατά 
συνέπεια, το περιβάλλον της πόλης που απεικονίζεται στα βιβλία εί-
ναι µιας πόλης αβίωτης για τους κατοίκους της. Γι’ αυτό και οι κάτοι-
κοι της πόλης εµφανίζονται συνήθως δυστυχισµένοι, αγχωµένοι και 
παθητικοί µπροστά στην κατάσταση. 

Το γεγονός ότι οι εικόνες που σκιαγραφεί το βιβλίο θυµίζουν χα-
ρακτηριστικά µεγαλούπολης περασµένων δεκαετιών οδηγεί στη δι-
απίστωση ότι τα βιβλία αυτά δεν απεικονίζουν τη σύγχρονη πραγµα-
τικότητα, αλλά και δεν προβάλλουν στάσεις και αντιλήψεις που 
προάγουν τη βιωσιµότητα του περιβάλλοντος της πόλης». 

 
Όλες οι παραπάνω αναλύσεις, είτε διερευνούσαν τη συνάφεια των 

σχολικών εγχειριδίων µε το παλαιό Αναλυτικό Πρόγραµµα είτε διε-
ρευνούσαν τη συνάφειά τους µε το ∆ΕΠΠΣ, αφορούσαν τα παλαιά 
σχολικά εγχειρίδια, τα περισσότερα εκ των οποίων αποσύρθηκαν µε 
το τέλος της σχολικής χρονιάς 2005 – 2006. 
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6. Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Χρησιµοποιήθηκε ως µεθοδολογικό εργαλείο η ανάλυση περιεχο-
µένου (Content analysis). Βασικός σκοπός της ανάλυσης περιεχοµέ-
νου (γραπτού λόγου) είναι να πάρει ένα λεκτικό, µη ποσοτικό ντοκου-
µέντο και να το µετασχηµατίσει σε ποσοτικά δεδοµένα. Η ανάλυση 
περιεχοµένου έχει οριστεί ως ερευνητική µέθοδος µε πολλαπλούς 
σκοπούς, που έχει αναπτυχθεί ειδικά για να διερευνήσει ένα ευρύ 
φάσµα προβληµάτων, στη διερεύνηση των οποίων το περιεχόµενο 
της επικοινωνίας χρησιµεύει ως βάση για εξαγωγή συµπερασµάτων 
(Cohen & Manion, 1994). Είναι εφαρµόσιµη σε οποιοδήποτε λόγο ή 
µήνυµα, οποιασδήποτε µορφής (Κυριαζή, 2003:283 * Σακαλάκη, 
2001:478). 

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν είναι: (α) η προανάλυση, (β) η φά-
ση της ανάλυσης ή εκµετάλλευσης του υλικού, (γ) η επεξεργασία και 
ερµηνεία των αποτελεσµάτων και η εξαγωγή συµπερασµάτων (Σακα-
λάκη, 2001).  

Στο πρώτο στάδιο, έγινε µια «πρώτη» επιλεκτική ανάγνωση µερών 
του υλικού. Αυτή συνέβαλε στη συστηµατοποίηση και συγκεκριµενο-
ποίηση των ερωτηµάτων/στόχων της έρευνας. Στο δεύτερο στάδιο, 
έγινε επιλογή της µονάδας/µονάδων καταγραφής και µονάδας συµ-
φραζοµένων, των κανόνων µέτρησης και των κατηγοριών µε βάση τις 
οποίες έγινε η ανάλυση. Τέλος, στο τρίτο στάδιο, της επεξεργασίας 
και ερµηνείας των αποτελεσµάτων και της εξαγωγής συµπερασµά-
των, έγινε επεξεργασία των στοιχείων που προέκυψαν από την ανά-
λυση, τα οποία παρουσιάζονται µε τη µορφή πινάκων και γραφηµά-
των. Με βάση αυτά τα στοιχεία έγινε η ερµηνεία των δεδοµένων. 

 
6.1. Αντικείµενο – Σκοπός της έρευνας 

 
Ο σκοπός της έρευνάς µας ορίστηκε µε βάση τα όσα αναφέρθηκαν 

ως τώρα για το Περιβάλλον, τις παραµέτρους του και τις αλληλεπι-
δράσεις µεταξύ τους, τα συνιστώντα στοιχεία της αειφορίας, την ανα-
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γκαιότητα της εκπαίδευσης για την αειφορία και τις προϋποθέσεις για 
την επίτευξή της. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των σχολικών βι-
βλίων της Γλώσσας της Γ΄ (Τρίτης) Τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου, 
που βασίζονται στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. και στο επί µέρους ∆.Ε.Π.Π.Σ  και 
Α.Π.Σ, ως προς το βαθµό περιβαλλοντικού προσανατολισµού τους, 
προς συγκεκριµένες πτυχές της αειφορίας.  

Οι πτυχές αυτές σχετίζονται µε τους πυλώνες της αειφορίας, Περι-
βάλλον, Κοινωνία και το υποστηρικτικό σύστηµα Θεσµοί.  Εξαιρεί-
ται ο πυλώνας της Οικονοµίας, καθώς θεωρούµε ότι εµπεριέχονται 
στοιχεία του τόσο στους άλλους δύο πυλώνες (Περιβάλλον, Κοινωνία) 
όσο και στο υποστηρικτικό σύστηµα (Θεσµοί), που προέχουν για τη 
συγκεκριµένη ηλικία των µαθητών. 

 
6.2. Τα ερευνητικά ερωτήµατα 

 
Ο Σκοπός είναι «µια γενική δήλωση προθέσεων […] µια “δήλωση 

πρώτης γεύσης”, που δίνει κάποια ιδέα για το τι θα ακολουθήσει» 
(Race,1999:83). Τα ερευνητικά ερωτήµατα/στόχοι εκφράζουν µε µε-
γαλύτερη ακρίβεια τις γενικές προθέσεις. 

Ειδικότερα λοιπόν,  διερευνάται: 
• Κατά πόσον και πώς παρουσιάζονται στα εξεταζόµενα σχο-

λικά βιβλία έννοιες που αφορούν το Φυσικό Περιβάλλον; (βιοτική 
και αβιοτική συνιστώσα ως πηγή ζωής/φυσικών πόρων ή ως πηγή 
αισθητικής, συναισθηµατικής ευχαρίστησης και αναψυχής, δηλαδή 
ως «Αρκαδική φύση»). 

• Κατά πόσον και πώς παρουσιάζονται έννοιες που αφορούν 
τις σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ Ανθρώπου και Περιβάλλο-
ντος; (εξάρτηση ανθρώπου από φύση, εκµαίευση φυσικών πόρων 
από τον άνθρωπο, περιβαλλοντικά προβλήµατα, αίτια, περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις, παράµετροι της δυναµικής τους). 

• Κατά πόσον και πώς παρουσιάζονται έννοιες που αφορούν 
την αρχή της διατήρησης της ποιότητας των φυσικών πόρων και 
του περιβάλλοντος; (φέρουσα ικανότητα, οµοιόσταση, οµοιοστατι-
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κοί µηχανισµοί, προστασία περιβάλλοντος µε πρόβλεψη, πρόλη-
ψη, επίλυση προβληµατικών καταστάσεων). 

• Κατά πόσον και πώς παρουσιάζονται έννοιες που αφορούν 
τις σχέσεις µεταξύ ανθρώπων (ενδοκρατικές, διακρατικές, διαγε-
νεακές) και διακυβεύουν την κοινωνική-πολιτική και πολιτιστική-
πολιτισµική βιωσιµότητα χωροχρονικά; (πόλεµος, πολιτική αστά-
θεια, ολοκληρωτισµός, ρατσισµός και οι συνέπειές τους). 

• Κατά πόσον και πώς παρουσιάζονται έννοιες-αξίες που α-
φορούν τις σχέσεις µεταξύ ανθρώπων (ενδοκρατικές, διακρατικές, 
διαγενεακές) και εξασφαλίζουν την κοινωνική-πολιτική και πολιτι-
στική-πολιτισµική βιωσιµότητα χωροχρονικά; (ειρήνη, ελευθερία, 
δηµοκρατία, ισότητα, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, σεβασµός, αποδο-
χή του άλλου). 

• Κατά πόσον και πώς παρουσιάζονται έννοιες-αξίες που α-
φορούν την ενεργό συµµετοχή στα κοινωνικοπολιτικά και πολιτι-
στικά δρώµενα (ελεύθερη έκφραση, συµµετοχή, λήψη αποφάσε-
ων, ενεργός πολιτότητα38) 

• Κατά πόσον και πώς παρουσιάζονται οι διάφοροι θεσµοί, 
που αφορούν τις σχέσεις µεταξύ ανθρώπου περιβάλλοντος και µε-
ταξύ ανθρώπων; (Νοµοθεσία και νοµικά πρόσωπα). 

 
6.3. Επιλογή του προς έρευνα υλικού  

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το υλικό που αποτελεί το αντικείµενο της 

έρευνας, είναι το εκπαιδευτικό υλικό της Γλώσσας της Γ΄ (Τρίτης) Τά-
ξης του δηµοτικού σχολείου, του οποίου ο σχεδιασµός, ανάπτυξη και 
παραγωγή έγινε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που προέκυψαν στο 
πλαίσιο του ∆ΕΠΠΣ και του επί µέρους ΑΠΣ. Το εν λόγω εκπαιδευτι-

                                                 
38 «Την έννοια της πολιτότητας (citizenship) πιο συγκεκριµένα θα µπορούσαµε να 
την οριοθετήσουµε ως αποτελούµενη από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: τη 
συµµετοχή στη δηµόσια ζωή, τη συνειδητοποίηση της άποψης πως ο πολίτης κυ-
βερνά και κυβερνάται, την αίσθηση ταυτότητας, την αποδοχή των κοινωνικών α-
ξιών, των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων» (Περικλέους, 2005). 
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κό υλικό άρχισε να εφαρµόζεται στα σχολεία κατά τη σχολική χρονιά 
2006 - 2007. Τα δεδοµένα λοιπόν στα οποία βασίζεται η έρευνα, το 
corpus (σύνολο κειµένων), περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο υλικό, 
πλην των Τετραδίων Εργασιών, όπως παρακάτω: 
 
• Ιντζίδης Ε., Παπαδόπουλος Α., Σιούτης Α., Τικτοπούλου Αικ., 

Γλώσσα Γ΄ ∆ηµοτικού: Τα απίθανα µολύβια, Τεύχος Α΄, Αθήνα, 
ΟΕ∆Β.  

• Ιντζίδης Ε., Παπαδόπουλος Α., Σιούτης Α., Τικτοπούλου Αικ., 
Γλώσσα Γ΄ ∆ηµοτικού: Τα απίθανα µολύβια, Τεύχος Β΄, Αθήνα, 
ΟΕ∆Β. 

• Ιντζίδης Ε., Παπαδόπουλος Α., Σιούτης Α., Τικτοπούλου Αικ., 
Γλώσσα Γ΄ ∆ηµοτικού: Τα απίθανα µολύβια, Τεύχος Γ΄, Αθήνα, 
ΟΕ∆Β. 

• Κατσίκη – Γκίβαλου Α., Παπαδάτος Γιάν., Πάτσιου Β., Πολίτης ∆., 
Πυλαρινός Θ., Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειµένων Γ΄ και ∆΄ ∆η-
µοτικού: Στο σκολειό του κόσµου, Αθήνα, ΟΕ∆Β. 

 
Τα παραπάνω 3 τεύχη του Βιβλίου του Μαθητή (στο εξής: ΒΜ1, 

ΒΜ2, ΒΜ3), δοµούνται σε ενότητες αποτελούµενες από κεφάλαια, ως 
εξής: 

• Το Α΄ Τεύχος (ΒΜ1), περιλαµβάνει ένα κεφάλαιο γνωριµίας 
και 21 κεφάλαια, χωρισµένα σε 5 Θεµατικές ενότητες, µε ανάλο-
γους µε το θέµα τους τίτλους.  

• Το Β΄ Τεύχος (ΒΜ2), αποτελείται από 5 Θεµατικές ενότητες, 
στις οποίες περιλαµβάνονται 20 κεφάλαια συνολικά. 

• Το Γ΄ Τεύχος (ΒΜ3), αποτελείται από 4 Θεµατικές ενότητες 
µε 17 κεφάλαια συνολικά. 
Το κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει το κυρίως κείµενο, εικόνες µε λε-

ζάντες και σελίδες δραστηριοτήτων.  
Από όλα τα παραπάνω, αναλύονται τα εισαγωγικά κείµενα και οι 

τίτλοι των ενοτήτων, τα κυρίως κείµενα και τα παράλληλα κείµενα που 
βρίσκονται στις σελίδες των δραστηριοτήτων επεξεργασίας των κυρί-
ως κειµένων.  
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Το εισαγωγικό κείµενο της κάθε ενότητας λειτουργεί και ως προορ-
γανωτής/προσανατολιστής της. Προϊδεάζει µε τους τίτλους των κειµέ-
νων της ενότητας και µε άκρως συνοπτικές αναφορές για το περιεχό-
µενο αυτών των κειµένων. Τα παράλληλα κείµενα λειτουργούν υπο-
στηρικτικά και συµπληρωµατικά για τα κυρίως κείµενα. Συνεπώς έχει 
αξία η παρουσία σχετικών αναφορών σ’ αυτά. 

Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειµένων της Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού 
(στο εξής: ΑΝΘ), περιλαµβάνει 55 (πενήντα πέντε) κείµενα της Ελλη-
νικής και Παγκόσµιας Λογοτεχνίας. Από αυτά, αναλύονται τα 17 κεί-
µενα, που προτείνονται από το Βιβλίο του ∆ασκάλου της Γ΄ (Τρίτης) 
Τάξης. 

 
6.4. Επιλογή µονάδων καταγραφής 

 
Ως βασική µονάδα καταγραφής δεδοµένων θεωρείται το τµήµα του 

κειµένου (λέξη, φράση, πρόταση, παράγραφος, θέµα, …), που θα 
αποτελέσει τη βάση για την κατηγοριοποίηση (Κυριαζή, 2003:289).  

Στην παρούσα έρευνα ως µονάδα/ες καταγραφής επιλέχθηκε/αν η 
φράση, η πρόταση και η περίοδος. Ως φράση ή πρόταση ή περίο-
δος θεωρήθηκε το τµήµα εκείνο του κειµένου που καθορίζεται ως 
«αυτόνοµο» από τα σηµεία στίξης (τελεία, ερωτηµατικό, θαυµαστικό), 
ανεξάρτητα από το αν διαθέτει ρηµατικό ή ρηµατικά µέρη. 

Η συγκεκριµένη επιλογή θεωρήθηκε η ιδανικότερη, καθώς το «αυ-
τόνοµο τµήµα κειµένου» (φράση, πρόταση, περίοδος), βοηθάει στο 
χαρακτηρισµό του νοήµατος που αντιπροσωπεύουν οι παρουσιαζό-
µενες µαζί λέξεις.  

Το µειονέκτηµα της πρότασης σε σχέση µε τη λέξη ή φράση, έγκει-
ται στην ενδεχόµενη συµπερίληψη πολλαπλών ιδεών, που συχνά 
δυσκολεύουν την ταξινόµησή της σε συγκεκριµένη κατηγορία ( Κυρια-
ζή, 2003:290). Το µειονέκτηµα αυτό γίνεται περισσότερο αισθητό 
στην παράγραφο (ό.π). 

Ως µονάδα συµφραζοµένων επιλέχθηκε το κυρίως κείµενο. Η µο-
νάδα συµφραζοµένων είναι «ένα τµήµα του κειµένου µε ευρύτερες δι-
αστάσεις από εκείνες της µονάδας καταγραφής, µέσα στο οποίο θα 
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εντάξουµε τη µονάδα καταγραφής για να κατανοήσουµε µε ακρίβεια 
το νόηµά της και να µπορέσουµε να την κατατάξουµε σε µια από τις 
κατηγορίες» (Σακαλάκη, 2001:486 * Κυριαζή, 2003).  
 
6.5. Κανόνες µέτρησης του υλικού  

 
∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην αποκλειστική ενασχόληση µε το 

«έκδηλο» και όχι µε το «λανθάνον»/έµµεσο περιεχόµενο των κειµέ-
νων για λόγους αξιοπιστίας (ίδια αποτελέσµατα από διαφορετικά άτο-
µα) και διαφύλαξης, κατά το δυνατόν, της αντικειµενικότητας (Κυρια-
ζή, 2003:292-293). Υπέρ της ενασχόλησης µε το «έκδηλο» περιεχό-
µενο συνηγορεί και η σχετικά µικρή ηλικία του πληθυσµού στόχου 
(µαθητές Γ΄ Τάξης δηµοτικού), στον οποίο απευθύνεται το διερευνώ-
µενο υλικό.  

Στόχος µας ήταν όχι η απλή ανάγνωση του κειµένου, αλλά η συ-
στηµατική διερεύνησή του. Κατά συνέπεια, σύµφωνα και µε την Κυρι-
αζή (2003): α) το κείµενο εξετάστηκε στην ολότητα του και όχι επιλε-
κτικά, β) οι κατηγορίες που χρησιµοποιήθηκαν για την ταξινόµηση 
των δεδοµένων ορίστηκαν µε σαφήνεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
επανάληψη και ο έλεγχος της διαδικασίας από άλλους ερευνητές, και 
γ) τα χαρακτηριστικά που εµφανίστηκαν στο κείµενο ποσοτικοποιή-
θηκαν, ώστε να µπορεί να διαπιστωθεί η σηµασία που φέρουν στο ί-
διο το κείµενο αλλά και σε σύγκριση µε άλλα.  

Ίδιες αναφορές µέσα στο ίδιο κείµενο, καταµετρήθηκαν µία µόνο 
φορά. Οι τίτλοι καταγράφηκαν µόνο µία φορά, παρόλο που περιέχο-
νται στο υλικό δύο φορές ο καθένας (στο εισαγωγικό κείµενο της κάθε 
ενότητας και στο σχετικό κυρίως κείµενο). 

Αναφορές διαφορετικών κατηγοριών µέσα στην ίδια µονάδα κατα-
γραφής καταµετρήθηκαν ξεχωριστά. 

Καταγράφηκε η συχνότητα εµφάνισης αναφορών των κατηγο-
ριών/υποκατηγοριών ανά είδος κειµένου ανάλυσης (εισαγωγικό κείµε-
νο ενότητας, κυρίως κείµενο, παράλληλο κείµενο), η συχνότητα εµφά-
νισης των αναφορών των κατηγοριών/υποκατηγοριών ανά τεύχος, η 
συχνότητα εµφάνισης αναφορών των υποκατηγοριών ανά κατηγορία. 
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Αυτού του είδους οι καταγραφές έγιναν, επειδή, όπως ήδη αναφέρθη-
κε, το µέγεθος της συχνότητας εµφάνισης της όποιας κατηγορί-
ας/υποκατηγορίας είναι ευθέως ανάλογο της σηµασίας της (Σακαλά-
κη, 2001). 
 
6.5.1. Ορισµός κατηγοριών 

 
Η κατηγοριοποίηση ως µέθοδος και διαδικασία αποτελεί τον κύριο 

κορµό της ανάλυσης περιεχοµένου. Η αρχική διαµόρφωση των κατη-
γοριών γίνεται µε βάση τις ισχύουσες γνώσεις. Η τελική τους µορφή 
όµως, εξαρτάται από τη συνεχή «διαπλοκή» της θεωρίας και των δε-
δοµένων της έρευνας (Κυριαζή, 2003).  

Έτσι και στη συγκεκριµένη περίπτωση, η αρχική επιλογή των κα-
τηγοριών έγινε σε σχέση µε το σκοπό και τα ερωτήµατα/στόχους της 
έρευνας, την προανάλυση του προς έρευνα υλικού και τη σχετική θε-
ωρία, που έχει αναπτυχθεί στις προηγούµενες ενότητες.  

Η τελική κατηγοριοποίηση σχηµατίστηκε κατά τη δεύτερη, ενδελε-
χή πλέον, µελέτη του σχετικού corpus, από την οποία προέκυπταν 
νέα δεδοµένα σε σχέση µε το ταξινοµικό σύστηµα που επιλέχθηκε να 
χρησιµοποιηθεί, ως συνεπαγωγή της πρόθεσης διερεύνησης εν-
νοιών-αξιών της αειφορίας. ∆ηλαδή, γινόταν επαναπροσδιορισµός 
της λίστας ελέγχου, µε εµπλουτισµό ή σύµπτυξη κάποιων υποκατη-
γοριών και αφαίρεση κάποιων άλλων. 

Η λίστα ελέγχου λοιπόν, περιλαµβάνει τις κατηγορίες - υποκατη-
γορίες και τα κριτήρια κατάταξης σ’ αυτές των διάφορων αναφορών. 
Τα κριτήρια κατάταξης πρέπει να διέπονται από σαφήνεια. Οι κατη-
γορίες - υποκατηγορίες πρέπει να χαρακτηρίζονται από καταλληλότη-
τα για το θέµα, αποκλειστικότητα και εξαντλησιµότητα. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά διασφαλίζουν ως ένα βαθµό την 
αντικειµενικότητα των κριτηρίων κατάταξης η οποία τα καθιστά αξιό-
πιστα. Η «αξιοπιστία» αυτή κρίνεται από την «σταθερότητα» των α-
ποτελεσµάτων, όταν η έρευνα επαναληφθεί από τον ίδιο ερευνητή. 
Επίσης, από τη δυνατότητα «αναπαραγωγής» ίδιων ή πολύ µικρής 
απόκλισης ποσοτικών αποτελεσµάτων από διαφορετικά άτοµα χρή-
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στες της λίστας ελέγχου. Αυτό συνέβη και στη συγκεκριµένη έρευνα, 
όταν δύο άλλοι ερευνητές, χρησιµοποιώντας τη λίστα ελέγχου που 
αναφέρεται παρακάτω, οδηγήθηκαν σε ποσοτικά αποτελέσµατα, που 
σχεδόν ταυτίζονταν µεταξύ τους αλλά και µε τα δικά µας.  

Για τη δηµιουργία του συστήµατος των κατηγοριών, λήφθηκαν υ-
πόψη τα εξής: 

α) ότι η σκοποθεσία και τα ερωτήµατα στόχοι της έρευνας σχετίζο-
νται µε τους συγκεκριµένους πυλώνες της αειφορίας «Περιβάλλον», 
«Κοινωνία», και το υποστηρικτικό σύστηµα «Θεσµοί», (Σχήµα 5, 
Σκούλος, 2004) και  

β) ότι ο άνθρωπος είναι «[…] το µόνο ον που εξετάζει την πιθανό-
τητα να θέσει όρια στην επέκτασή του και στην ανάπτυξή του» (Πα-
ρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2003:15). Είναι αυτός που διαµορφώ-
νει τον πρώτο πυλώνα «Περιβάλλον», δηµιουργώντας και διαµορφώ-
νοντας µέσα σ’ αυτόν τους υπόλοιπους πυλώνες και συστήµατα. 

Έτσι, οι κατηγορίες ανάλυσης, που προέκυψαν από την όλη διαδι-
κασία είναι: 

Α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Β) ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Γ) ΘΕΣΜΟΙ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 5: Ο Ορισµός  κατηγοριών  µε βάση τις συνιστώσες της αειφορίας 
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Ως τελική λίστα ελέγχου (εργαλείο ανάλυσης) προέκυψε αυτή του 
παρακάτω πίνακα 1: 

Πίνακας 1: Λίστα Ελέγχου 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 A1 Υποκατηγορία: Φυσικό Περιβάλλον (ουδέτερος προσα-
νατολισµός) 

Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που απλώς αναφέρονται κυριολεκτι-
κά στο «φυσικό περιβάλλον» και στη «φύση» χωρίς ιδιαίτερο χαρα-
κτηρισµό.  
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που απλώς αναφέρονται σε αβιοτικές 

(νερό, αέρας, έδαφος) και βιοτικές (χλωρίδα, πανίδα) συνιστώσες του 
Φυσικού Περιβάλλοντος χωρίς ιδιαίτερο χαρακτηρισµό. 

 
 A2 Υποκατηγορία: Φυσικό περιβάλλον πηγή ζωής/πηγή 
φυσικών πόρων 

Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που αναφέρονται στην εξάρτηση ό-
λων των εµβίων όντων (και του ανθρώπου) από τη φύση και κυριολε-
κτικά στο «φυσικό περιβάλλον» και στη «φύση» ως πηγή ζωής/πηγή 
φυσικών πόρων.  
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρουν α-

βιοτικές συνιστώσες του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, αέρα) 
ως πηγή ζωής/πηγή φυσικών πόρων.  
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρουν βι-

οτικές συνιστώσες του φυσικού περιβάλλοντος (χλωρίδα, πανίδα) ως 
πηγή ζωής/πηγή φυσικών πόρων.  
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα αναφέρονται 

στους βιογεωχηµικούς κύκλους και σε τροφικές σχέσεις µεταξύ των 
οργανισµών (παραγωγών, καταναλωτών διαφόρων επιπέδων, αποι-
κοδοµητών). 
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται 

σε επιθετικούς προσδιορισµούς (ιδιότητες/χαρακτηριστικά), που σχετί-
ζονται µε τα παραπάνω. 
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 Α3 Υποκατηγορία: Φυσικό περιβάλλον Αρκαδική φύση/αξία 
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που αναφέρονται κυριολεκτικά στο 

«φυσικό περιβάλλον» και στη φύση ως πηγή αισθητικής, συναισθηµα-
τικής ευχαρίστησης και αναψυχής, δηλαδή ως «Αρκαδική φύση»/αξία.  
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρουν α-

βιοτικές συνιστώσες του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, αέρα) 
ως πηγή αισθητικής, συναισθηµατικής ευχαρίστησης και αναψυχής, 
δηλαδή ως «Αρκαδική φύση»/αξία.  
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρουν βι-

οτικές συνιστώσες του φυσικού περιβάλλοντος (χλωρίδα, πανίδα) ως 
πηγή αισθητικής, συναισθηµατικής ευχαρίστησης και αναψυχής, δη-
λαδή ως «Αρκαδική φύση»/αξία. 
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται 

σε επιθετικούς προσδιορισµούς (ιδιότητες/χαρακτηριστικά), που σχετί-
ζονται µε τα παραπάνω. 

 
 

 
 Α4 Υποκατηγορία: Περιβαλλοντικά προβλήµατα, αίτια, επι-
πτώσεις. Ιδιότητες/Παράµετροι Περιβαλλοντικών προβλη-
µάτων, αιτίων, επιπτώσεων. 

Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται 
στις παραµέτρους του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως προβληµα-
τικές, σε περιβαλλοντικά προβλήµατα, σε αίτια περιβαλλοντικών προ-
βληµάτων (τον υπερπληθυσµό, τις οικονοµικές δραστηριότητες, τις 
χρήσεις γης, τις υποδοµές, τις µεταφορές και µετακινήσεις, την παρα-
γωγή και κατανάλωση ενέργειας, τους ρύπους, τα απόβλητα), σε 
πρωτογενείς και δευτερογενείς επιπτώσεις περιβαλλοντικών προβλη-
µάτων, όπως αυτές αναφέρθηκαν στην υποενότητα 1.3.2.  
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται 

σε ιδιότητες/παραµέτρους περιβαλλοντικών προβληµάτων (αδράνεια, 
µεσολαβών χρόνος, εκθετική αύξηση, υπερτοπικός χαρακτήρας, αλ-
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ληλουχία, επιστηµονική αβεβαιότητα, µη αναστρεψιµότητα), όπως αυ-
τές ορίστηκαν στην υποενότητα 1.3.1. 
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται 

στη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων, όπως αυτή ορίστηκε 
στην υποενότητα 1.3.1.  
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται 

στους οµοιοστατικούς µηχανισµούς των οικοσυστηµάτων, δηλαδή την 
οµοιόσταση, όπως αυτή ορίστηκε στην υποενότητα 3.2.1). 

 
 

 Α5 Υποκατηγορία: Προστασία του περιβάλλοντος αυτολεξεί 
και µε πρόβλεψη, πρόληψη, αντιµετώπιση προβληµατι-
κών καταστάσεων 

Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται 
στην αρχή/ανάγκη της διατήρησης της ποιότητας των φυσικών πόρων 
και του περιβάλλοντος.  
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που κυριολεκτικά, αναφέρονται στην 

προστασία του περιβάλλοντος.  
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται 

στην προστασία του περιβάλλοντος, µε µέριµνα, πρόβλεψη, πρόλη-
ψη, αποκατάσταση, αντιµετώπιση προβληµατικών καταστάσεων. 

 

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
 Β1 Υποκατηγορία: Προβλήµατα, αίτια και επιπτώσεις 
κοινωνικοπολιτικής χροιάς 

Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται 
χωροχρονικά σε πόλεµο, πολιτική αστάθεια, ολοκληρωτισµό, απώλει-
ες ζωής, τραυµατισµούς, υλικές απώλειες, κακή ποιότητα ζωής, φτώ-
χεια, ανέχεια, κακές εργασιακές συνθήκες, παιδική εργασί-
α/εκµετάλλευση, ανεργία, αναγκαστική µετανάστευση/προσφυγιά, α-
δυναµία πρόσβασης στην εκπαίδευση και κακές ψυχι-
κές/συναισθηµατικές καταστάσεις ως συνέπειες όλων των παραπάνω. 
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 Β2 Υποκατηγορία: Αξίες της αειφορίας και Ανθρώπινες 
σχέσεις 

Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται 
χωροχρονικά σε έννοιες-αξίες πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής-
πολιτισµικής βιωσιµότητας (ειρήνη, ελευθερία, δηµοκρατία, ισότητα, 
δικαιοσύνη, αγάπη, αλληλεγγύη, αλτρουισµός, σεβασµός, αποδοχή 
του «άλλου») και στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων (συναναστροφή, 
γενναιοδωρία, φιλία, αγάπη, αλληλεγγύη, συντροφικότητα). 
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται 

σε επιθετικούς προσδιορισµούς (ιδιότητες/χαρακτηριστικά), που σχετί-
ζονται µε τα παραπάνω. 

 
 

 
 Β3 Υποκατηγορία: Ενεργός συµµετοχή, ενεργός πολιτό-
τητα 

Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται 
χωροχρονικά σε έννοιες-αξίες όπως: ελεύθερη έκφραση, διεκδίκηση, 
αγώνας, προσφορά, συµµετοχική λήψη αποφάσεων, συµµετοχή, συ-
νεργασία, οµαδικότητα, διάλογος - διαβούλευση, αποδοχή των δικαι-
ωµάτων και των υποχρεώσεων, εθελοντισµός. 
Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται 

σε επιθετικούς προσδιορισµούς (ιδιότητες/χαρακτηριστικά), που σχετί-
ζονται µε τα παραπάνω. 
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Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΣΜΟΙ 

 
  Γ1 Υποκατηγορία: Νοµοθεσία για περιβάλλον 

Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρο-
νται σε νοµοθεσία ειδικότερα για το περιβάλλον (φυσικό, κοινω-
νικό, πολιτιστικό, πολιτισµικό). 

 
 

 Γ2 Υποκατηγορία: Νοµοθεσία γενικά (ουδέτερος προσα-
νατολισµός) 

Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, απλώς 
αναφέρονται σε νοµοθεσία γενικά. 

 
 

 Γ3 Υποκατηγορία: Νοµικά πρόσωπα και φορείς µε ενδι-
αφέρον ή αρµοδιότητα για περιβάλλον 

Φράσεις, προτάσεις, περίοδοι, που άµεσα ή έµµεσα, αναφέρο-
νται σε νοµικά πρόσωπα και φορείς (Υπουργεία και Κρατικές 
Υπηρεσίες, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσµοθετη-
µένα όργανα, µη Κυβερνητικές Οργανώσεις), που έχουν αρµο-
διότητα ή φαίνεται να δείχνουν ενδιαφέρον για το περιβάλλον 
(φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτισµικό).  
 
 

 
 
Όλες οι παραπάνω αναφορές λαµβάνονται υπόψη, οποιοδήποτε χω-
ροχρονικό επίπεδο κι αν αφορούν (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διε-
θνές, παγκόσµιο / παρελθόντος, παρόντος, µέλλοντος). 
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7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται αρχικά, η ποσοτική ανάλυση των δε-
δοµένων από τα κείµενα και ακολουθεί η ποιοτική τους ανάλυση ανά 
κατηγορία και υποκατηγορία.  

 
Υπενθυµίζεται ότι τα τρία τεύχη της Γλώσσας αναφέρονται ως 

ΒΜ1, ΒΜ2, ΒΜ3 αντίστοιχα και το Ανθολόγιο Κειµένων ως ΑΝΘ. 
 

7.1. Ποσοτικά δεδοµένα 
 
Τα 13 από τα 15 εισαγωγικά κείµενα του υλικού περιέχουν αναφο-

ρές (86,7%). Ο αριθµός αναφορών ανά εισαγωγικό κείµενο κυµαίνεται 
από 1 (µία) έως 8 (οκτώ).  

 
Έχουµε 16 από τα 28 υπάρχοντα στο υλικό παράλληλα κείµενα, 

όπου παρουσιάζεται έστω και 1 (µία) αναφορά, δηλαδή στο (57,1%) 
των παράλληλων κειµένων. Η µέγιστη τιµή αναφορών σε παράλληλο 
κείµενο είναι το 9 (εννιά). 

 
Σε 68 από τα 78 κυρίως κείµενα παρουσιάζεται έστω και 1 (µία) 

αναφορά, δηλαδή στο (87,2%) των κυρίως κειµένων, ενώ το maxi-
mum των αναφορών σε κυρίως κείµενο ανέρχεται σε 31 αναφορές 
(ΑΝΘ/15-17: Το τραγούδι της φάλαινας). 

 
Συνολικά, από τα 121 κείµενα (εισαγωγικά, παράλληλα κείµενα, 

κυρίως κείµενα), παρουσιάζεται έστω και 1 (µία) αναφορά στα 97 
(80,2%). Ο αριθµός αυτός κρίνεται ως ικανοποιητικός (Πίνακας 2).  
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Πίνακας 2: Αριθµός κειµένων (κατ’ απόλυτη τιµή &  ποσοστό) µε έστω 1 αναφορά σε κα-
τηγορία/υποκατηγορία ανά είδος κειµένου επί του κάθε µερικού συνόλου είδους κειµένου. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ   

ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 13 15 86.7% 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 16 28 57.1% 

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ 68 78 87.2% 

ΣΥΝΟΛΟ 97 121 80.2% 

 
Από τις 671 συνολικά αναφορές, οι 38 εντοπίστηκαν στα εισαγω-

γικά κείµενα (5,7% του συνόλου), οι 53 στα παράλληλα κείµενα (7,9% 
του συνόλου) και όπως ήταν φυσικό, οι υπόλοιπες 580 αναφορές 
(86,4% του συνόλου), εντοπίστηκαν στα κυρίως κείµενα, αφού αυτά 
καταλαµβάνουν συντριπτικά την µεγαλύτερη έκταση του υλικού (Πί-
νακας 3). 
 
Πίνακας 3: Αριθµός αναφορών (κατ’ απόλυτη τιµή και ποσοστό %) ανά είδος κειµένου. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
ΚΕΙΜΕΝΑ 38 671 5.7% 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
ΚΕΙΜΕΝΑ 53 671 7.9% 

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ 580 671 86.4% 

ΣΥΝΟΛΟ 671 671 100.0% 
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 

ΒΜ2: 120
17,9%

ΒΜ3: 135 
20,1%

ΑΝΘ: 213
31,7%

ΒΜ1: 203
30,3%

Από τους πίνακες 2 & 3, συνδυαστικά προκύπτει ότι ο µέσος όρος 
αναφορών ανά εισαγωγικό κείµενο είναι 2,5. Ο αντίστοιχος µέσος ό-
ρος ανά παράλληλο κείµενο είναι 1,9 ενώ ο µέσος όρος αναφορών 
ανά κυρίως κείµενο ανέρχεται στο 7,5. 

Στον πίνακα 4 αναφέρονται αριθµητικά και ποσοστιαία (%) όλα τα 
ευρήµατα, ανά κατηγορία και υποκατηγορία, ενώ ακολουθούν και άλ-
λα σχήµατα (πίνακες και γραφήµατα), που εστιάζουν σε κάποια από 
αυτά τα ευρήµατα.  
 

Πίνακας 4: Αναφορές ανά τεύχος και κατηγορία/υποκατηγορία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρώτο σε πλήθος αναφορών τοποθετείται το Ανθολόγιο (213 α-
ναφορές & ποσοστό 31,7% επί του συνόλου), µε δεύτερο το ΒΜ1 
(203 αναφορές - 30,3% επί του συνόλου), τρίτο το ΒΜ3 (135 αναφο-
ρές - 20,1% επί του συνόλου) και τέταρτο το ΒΜ2 (120 - 17,9% επί 
του συνόλου) (Πίνακας 4 & Σχήµα 6). 
 

Σχήµα 6: Αναφορές (κατ’ απόλυτη τιµή και ποσοστό %) ανά τεύχος 
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Οι περισσότερες καταγραφές της Κατηγορίας «Περιβάλλον», έγι-
ναν στο ΑΝΘ (149) και στο ΒΜ1 (121), ενώ ακολουθούν το ΒΜ2 (µε 
79) και ΒΜ3 (µε 63). 

 Στην Κατηγορία «Κοινωνία», οι περισσότερες καταγραφές έγιναν 
στο ΒΜ1 (77) ενώ το ΒΜ3 (µε 59) και το ΑΝΘ (µε 56) έχουν σχεδόν 
ίσα σε αριθµό ευρήµατα, χωρίς να υστερεί ιδιαίτερα το ΒΜ2 (µε 40). 

Στην Κατηγορία «Θεσµοί», οι περισσότερες αναφορές βρίσκονται 
στο ΒΜ3 (13) και στο ΑΝΘ (8), ενώ στο ΒΜ1 µόνον (5) και στο ΒΜ2 
µόνο µία (1) αναφορά (Πίνακας 4 & Σχήµα 7). 

 
Σχήµα 7: Αναφορές (κατ’ απόλυτη τιµή) της κάθε κατηγορίας ανά τεύχος. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, συναρτώνται µε το περιεχόµενο των 
Θεµατικών Ενοτήτων, που βρίσκονται σε κάθε τεύχος και µε το περι-
εχόµενο των κειµένων του Ανθολογίου. Για παράδειγµα, το ΒΜ1 ε-
στιάζει µε δύο από τις 5 Θ.Ε. (8 κείµενα) στον άξονα «Περιβάλλον» 
(«Στη γη και στη θάλασσα» & «Ο κόσµος γύρω µας») και µε δύο άλ-
λες Θ.Ε. (10 κείµενα) στον άξονα «Κοινωνία» («Πάλι µαζί» & «Στο 
σπίτι και στη γειτονιά»). Από το ΑΝΘ, αντίστοιχα, προτείνονται 5 κεί-
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µενα της Θ.Ε. «Για τη φύση και την οικολογία», στα οποία βρίσκεται η 
πλειοψηφία των αναφορών για το «Περιβάλλον». Τα άλλα προτεινό-
µενα  κείµενα προέρχονται από τις εξής Θ.Ε. του ΑΝΘ: 

«Για την κοινωνία» (3), «Από την Ιστορία» (4), «Για την Υγεία και 
τον Αθλητισµό» (2), «Για την οικογένεια» (1), «Από την Παράδοση» 
(1) και «Από την Τεχνολογία και Επιστηµονική Φαντασία» (1). Αυτά 
τα κείµενα τροφοδοτούν µε αναφορές, κυρίως τον άξονα «Κοινωνία». 

Επικρατούσα Κατηγορία σε όλο το υλικό είναι το «Περιβάλλον», µε 
412/671 αναφορές (61,4%). Ακολουθεί η «Κοινωνία» µε 232/671 α-
ναφορές (34,6%). Η Κατηγορία «Θεσµοί», µε 27/671 αναφορές (4%), 
δεν εκπροσωπείται επαρκώς και υπολείπεται κατά πολύ από τις άλ-
λες δύο Κατηγορίες, των οποίων η εκπροσώπηση θεωρείται ικανο-
ποιητική και ως ένα βαθµό αναµενόµενη. (Πίνακας 5). 
 
Πίνακας 5: Σύνολο αναφορών ανά κατηγορία κατ’ απόλυτη τιµή και ποσοστό %. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 412 671 61,4%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 232 671 34,6%
ΘΕΣΜΟΙ 27 671 4,0%
ΣΥΝΟΛΟ 671 671 100,0%

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

61,4%

34,6%

4,0%

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΣΜΟΙ
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Σε κάθε κατηγορία ανάλυσης, σύµφωνα µε τη λίστα ελέγχου, οι 
αναφορές ταξινοµήθηκαν σε συγκεκριµένες υποκατηγορίες της (Πίνα-
κες 6, 7, 8). 

Πίνακας 6 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Α1: Φ.Π. ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 192 46,6% 
Α2: Φ.Π. ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ/ΠΟΡΟΣ 49 11,9% 
Α3: Φ.Π. ΩΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑ 93 22,6% 
Α4: ΠΕΡΙΒΑΛ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 53 12,9% 
Α5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 25 6,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 412 100,0% 
 

Πίνακας 7  
 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Β1: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 72 31,0% 
Β2: ΑΞΙΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 117 50,4% 

Β3: ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 43 18,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 232 100,0% 
 

Πίνακας 8 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: 

«ΘΕΣΜΟΙ» 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Γ1: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 18,5% 

Γ2: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ 6 22,2% 

Γ3: Ν.Π. & ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16 59,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 27 100,0% 
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7.2. Από τα ποσοτικά στα ποιοτικά δεδοµένα 
 
Τα παραπάνω ποσοτικά δεδοµένα, σε συνδυασµό µε την ποιοτική 

τους ανάλυση ανά κατηγορία και υποκατηγορία σ’ αυτήν την ενότητα, 
δίνουν πιο ολοκληρωµένη εικόνα και συγκεκριµενοποιούν τις απα-
ντήσεις στα ερωτήµατα της έρευνας. 

 
7.2.1. Περιβάλλον 

 
Στη συνέχεια γίνεται ποιοτική ανάλυση των ευρηµάτων στις 5 (πέ-

ντε) υποκατηγορίες της Κατηγορίας Α΄: «Περιβάλλον». 
 

7.2.1.1. Φυσικό Περιβάλλον ουδέτερο  
 
Οι 192 αναφορές στο Φυσικό Περιβάλλον (ΦΠ), αφορούν βιοτικές 

και αβιοτικές συνιστώσες του. Είναι λογικό να υπάρχουν, έστω και 
ουδέτερες καθώς συνυφαίνονται µε διάφορους τοµείς της ζωής (φυ-
τών, ζώων, ανθρώπων) και µε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας. 

Ορισµένες αναφορές (20/192), παρέχουν άµεσα πληροφορίες για 
διάφορα στοιχεία του ΦΠ (ΒΜ1/53: «Το δυνατό τους σώµα [δελφι-
νιών] έχει µήκος 2-4 µέτρα» ή «Υπήρχαν φάλαινες εδώ, εκατοµµύρια 
χρόνια πριν […]»). 

Άλλες (52/192), αποτελούν πιθανά ερεθίσµατα για συζήτηση και 
παροχή/πρόσκτηση γνώσης για το ΦΠ (π.χ. ΒΜ1/40: «Είχε λίγα ο-
πωροφόρα, αρκετά κυπαρίσσια και πευκάκια», παραπέµπει σε πιθα-
νή συζήτηση για τον όρο «οπωροφόρα» ή ΒΜ1/59: «Οι γκρεµοί ήταν 
φυτεµένοι µε πουρνάρια και κουµαριές», παραπέµπει σε πιθανή συ-
ζήτηση για τα είδη «πουρνάρια», «κουµαριές» και για τις «ζώνες βλά-
στησης»). 

Οι 38/192 φράσεις/προτάσεις αναφέρονται σε χερσαία και υδάτινα 
οικοσυστήµατα, χωρίς οποιαδήποτε διευκρίνιση γι’ αυτά (ΒΜ2/49: 
«Κάποτε […] υπήρχε ένα λιβάδι» ή ΒΜ3/15: «[…] είχε πάνω του δά-
ση και πολιτείες και θάλασσες απέραντες»). Παρουσιάζονται οι όροι 
«γη», «θάλασσα», «πέλαγος», «ωκεανός», «ποταµός», «δάσος», 
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«βουνό», «λόφος», «λιβάδι», «κήπος», «µπαξές», µε συχνότερα εµ-
φανιζόµενο το υγρό στοιχείο. 

Επίσης, παρουσιάζεται 46/192 φορές η αµιγώς βιοτική συνιστώσα 
παράµετρος του ΦΠ., µε ουδέτερο τρόπο. Μεγαλύτερη παρουσία έ-
χουν είδη φυτών και καρποί και µικρότερη τα πουλιά, ψάρια, θηλαστι-
κά (ΒΜ2/86: «Τα πουλιά φτερούγιζαν ολόγυρα […] και τα λουλούδια 
[…] στο πράσινο γρασίδι […]»). 

34/192 φορές παρουσιάζονται µε ουδέτερο τρόπο, στοιχεία της α-
µιγώς αβιοτικής συνιστώσας, όπως αέρας, ήλιος, νερό, χώµα. 

Υπάρχουν και 2/192 κυριολεκτικά για τη φύση αναφορές (ΒΜ2/75: 
«[…] χαίρει η φύσις όλη» & ΒΜ3/20: «[…] ξεχύθηκαν αµέσως όλα τα 
στοιχεία της φύσης […]»). 

 
7.2.1.2. Φυσικό Περιβάλλον ως πηγή ζωής/πηγή φυσικών πόρων  

 
Υπάρχουν σχετικά λίγες αναφορές (49) στο ΦΠ ως «πηγή 

ζωής/πηγή φυσικών πόρων».  
Οι περισσότερες (19/49) αφορούν τροφικές σχέσεις µεταξύ των 

οργανισµών, µε τον άνθρωπο στην κορυφή της πυραµίδας (ΒΜ1/53: 
«Αγαπηµένες τους λιχουδιές [είναι τα µικρά ψάρια, τα καλαµάρια και 
οι σουπιές»). 

Μόνον µία φορά αναφέρεται ο αέρας ως πηγή ζωής (ΒΜ1/69). 
∆εν φαίνεται πουθενά η εκµαίευση/χρήση φυσικών πόρων (ορυ-

κτών καυσίµων όπως πετρελαίου, λιθάνθρακα) ούτε και η χρήση του 
ήλιου, του αέρα, των υδάτων, της γεωθερµίας για παραγωγή ενέργει-
ας. 

Η χρήση ορυκτών περιορίζεται στο σίδηρο και στο χαλκό και µάλι-
στα σε µύθους (ΒΜ2/56, ΒΜ2/57). 

Απαντάται η χρήση ξύλου είτε ως κάρβουνου είτε για άλλη µετα-
ποίηση (ΒΜ2/56, ΒΜ1/69, ΒΜ3/32, ΑΝΘ/84). Η σηµαντικότερη πλη-
ροφορία, γνωστοποιεί την προέλευση των χαρτοπροϊόντων (ΒΜ1/69: 
«[…] ότι όλα εµείς τα χαρτοπροϊόντα είµαστε παιδιά των δέντρων 
[…]»). 
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Ο κάµπος είναι ζωοδότης (ΒΜ3/58) και το έδαφος σπουδαιότατος 
παράγοντας στη διαδικασία των βιογεωχηµικών κύκλων (ΑΝΘ/13: 
«∆εν ήξερε ότι ο ξερός και άχρηστος εαυτός του, […], θα γινόταν ένα 
µε το νερό και θα χρησίµευε να γίνει το δέντρο πιο δυνατό» ή «[…] ότι 
εκεί, κοιµισµένα µέσα στο δέντρο και τη γη, υπήρχαν κιόλας σχέδια 
για να βγουν νέα φύλλα την Άνοιξη», ΑΝΘ/154, ΒΜ2/25). Επίσης, 
στεριά και θάλασσα αποτελούν µοναδικά και µόνιµα ενδιαιτήµατα για 
διάφορα είδη (ΑΝΘ/28: «Γιατί η µικρή Καρέττα-Καρέττα, […] να ζει 
στις νερένιες γειτονιές, στη θάλασσα», ΑΝΘ/31, ΒΜ2/25).  

Το γλυκό νερό αναφέρεται ως «πόσιµο και από τον άνθρωπο» 
(π.χ. ΒΜ3/32), ως «µέσο πυρόσβεσης» (ΒΜ2/56) και «µε ιαµατικές ι-
διότητες» (ΑΝΘ/162).  

Σε τρεις περιπτώσεις απλώς αναφέρεται η εκµετάλλευση ζώων 
από τον άνθρωπο (ΒΜ3/66: «Φέτος τον είδα να έρχεται µ’ ένα µόνιπ-
πο, ΑΝΘ/60: «Να’ χαµε ένα γάιδαρο να καβαλήσει ο γέρος»). 

∆υο φορές υπάρχει ο ισχυρισµός, ότι οι φάλαινες ήταν πολύ ση-
µαντικές µόνον για το κρέας, τα κόκαλα και το λίπος τους 
(ΑΝΘ/15,16). 

Η φύση παρουσιάζεται 4 φορές ως προστάτης και σωτήρας του 
ανθρώπου δια των δελφινιών (π.χ. ΒΜ1/53, 54: «∆ελφίνι σώζει αγόρι 
από πνιγµό» ή «∆εκάδες ιστορίες λέγονται για δελφίνια που έχουν 
σώσει ναυαγούς ή έχουν οδηγήσει βάρκες που είχαν χαθεί στην κα-
ταιγίδα»). 

Εξέχουσα αναφορά θεωρούµε αυτήν του εισαγωγικού κειµένου της 
Θεµατικής Ενότητας «Ο κόσµος γύρω µας» (ΒΜ1/63: « Το φυσικό 
περιβάλλον γύρω µας είναι πηγή ζωής […]».  

 
7.2.1.3. Φυσικό Περιβάλλον ως «Αρκαδία» 

  
Οι 93 αναφορές αυτής της υποκατηγορίας είναι δυνατόν να ταξι-

νοµηθούν σε µικρότερες υποοµάδες ως εξής: 
Οι 35/93 αναφέρονται σε «αισθητικές αξίες-απολαύσεις», µε µεγα-

λύτερη συχνότητα στην οµορφιά (η φύση ως θέαµα), (π.χ. ΒΜ1/59: 
«Ευτυχισµένοι σε τούτο το θέαµα οι µικροί ταξιδιώτες, κοίταξαν προς 
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τις κορφές»). Υπάρχουν βέβαια αναφορές σε ευχάριστους ήχους και 
µυρωδιές αλλά και σε ευχάριστη αφή (π.χ. ΒΜ3/64: «Ο άνεµος ξεσή-
κωσε όλες τις µυρωδιές από τα λουλούδια και τις ντύθηκε» ή ΒΜ2/27: 
«Τα πουλιά κάθονταν πάνω στα δέντρα και τραγουδούσαν τόσο γλυ-
κά, που τα παιδιά συνήθιζαν να σταµατούν το παιχνίδι τους για να τ' 
ακούσουν» ή ΑΝΘ/162: «Η πηγή έστελνε τη ζεστή ανάσα της»). Στο 
σύνολό τους, αναδεικνύουν τη φύση ως απόλαυση όλων των αισθή-
σεων (όρασης, ακοής, όσφρησης, γεύσης, αφής). 

Η φύση ως «αναψυχή» παρουσιάζεται 6 φορές µε το κολύµπι 
(ΒΜ1/32), την ιστιοπλοΐα (ΒΜ1/54), την ιππασία (ΒΜ1/32), την αιώρα 
σε δέντρο (ΒΜ1/40), τον περίπατο (ΒΜ1/45), το ψάρεµα (ΑΝΘ/16). 

Σε 8/93 φράσεις/προτάσεις διαφαίνεται η επιθυµία για τη φύση 
(π.χ. ΒΜ1/10: «Πώς θα’ θελα η θάλασσα να ήταν το σχολειό µου»). 

Θέση µέσα στα κείµενα 14/93 φορές, έχει η αξία του σεβασµού 
προς τη φύση (π.χ. ΒΜ3/56: «Ο γερανός είναι ιερός στην πατρίδα 
µου […]» ή ΒΜ3/58: «Η µάνα µου δεν το’ χε σε καλό να κόβουµε τα 
λουλούδια […]»). 

Η φύση ως «συναισθηµατική αξία» αναφέρεται σε 30/93 φρά-
σεις/προτάσεις (π.χ. ΒΜ1/45: «Γινόµαστε φίλοι µε τα ζώα»). 

∆ύο από αυτές, χαρακτηρίζουν τη γη και τη θάλασσα καλή όχι µό-
νον µε τους χειµώνες, τα δάση, τα χωράφια, τα κοπάδια χέλια, τα 
πουλιά αλλά και µε τις µεγάλες πολιτείες, τα εργοστάσια, τα υπερω-
κεάνια (ΒΜ1/56).  

Ο «θετικός» αυτός χαρακτηρισµός συνιστωσών του ανθρωπογε-
νούς περιβάλλοντος κινείται προς την κατεύθυνση αποδοχής των ού-
τως ή άλλως δεδοµένων µεγάλων πολιτειών και άλλων ανθρώπινων 
έργων.  

Επίσης, σε ένα κυρίως κείµενο, υπάρχει µεγάλη συναισθηµατική 
φόρτιση λόγω κάποιας οικολογικής καταστροφής (ΒΜ1/72: «Κάθεται 
µόνος του στην παραλία και κλαίει [για τη νεκρή πλέον θάλασσα]», 
ΒΜ1/73: «Θυµάται τη θάλασσα όπως ήταν πριν και λυπάται που τη 
βλέπει τώρα έτσι»).   

Κι αυτές έχουν ιδιαίτερη σηµασία, γιατί το περιεχόµενό τους προ-
σανατολίζεται προς την κατεύθυνση θετικών συναισθηµάτων και σε-
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βασµού για το περιβάλλον, που αποτελούν προϋποθέσεις για την α-
ειφορία. 

Εξέχουσες αναφορές αυτής της υποκατηγορίας είναι αυτή του ει-
σαγωγικού κειµένου της Θ.Ε. «Στη γη και στη θάλασσα» (ΒΜ1/45: 
«Ταξιδεύουµε στη µαγευτική φύση, […]») και του εισαγωγικού κειµέ-
νου της Θ.Ε. «Ο κόσµος γύρω µας» (ΒΜ1/63: «Το φυσικό περιβάλ-
λον γύρω µας είναι πηγή […] και οµορφιάς»). 

 
7.2.1.4.  Περιβαλλοντικά προβλήµατα, αίτια, επιπτώσεις  

 
Από τις 53 αναφορές αυτής της υποκατηγορίας, οι 21 βρίσκονται 

στο ΒΜ1 και οι 28 στο ΑΝΘ, ενώ µόλις 1 (µία) βρίσκεται στο ΒΜ2 και 
µόλις 2 (δύο) στο ΒΜ3. Αυτό έχει να κάνει, όπως ήδη αναφέρθηκε 
στην ποσοτική ανάλυση δεδοµένων, µε το σχετικό περιεχόµενο Θε-
µατικών Ενοτήτων στο ΒΜ1 και στο ΑΝΘ. 

Στη στοχοθεσία των συγκεκριµένων ΘΕ περιλαµβάνεται «[η άσκη-
ση] στην κατανόηση διαδικασιών και σε στρατηγικές επίλυσης προ-
βλήµατος» (Ιντζίδης & συν, 2006:34). 

Χωρίς να γίνεται κάποιο σχόλιο για τα αίτια πρόκλησής τους,  η 
ποιοτική και ποσοτική υποβάθµιση του νερού και οι επιπτώσεις στην 
υγεία, φαίνεται να είναι πρόβληµα µόνον άλλων µακρινών περιοχών 
του Νότου, (π.χ. ΒΜ3/50: [Αιθιοπία] «Το νερό είναι λίγο και συνήθως 
περιµένω πολλές ώρες στην ουρά» & «Το νερό δεν είναι πολύ καθα-
ρό και µερικές φορές πονάει η κοιλιά µου όταν το πίνω», ΒΜ3/54: «Η 
περιοχή [Γιαµπέλο της Αιθιοπίας] έχει πρόβληµα νερού και δεν υ-
πάρχει ιατρική περίθαλψη για τους κατοίκους»).  

Η µείωση κάποιων πληθυσµών (π.χ. δελφινιών), οφείλεται στη 
ρύπανση της θάλασσας και στα δίχτυα των ψαράδων (ΒΜ1/53). Ειδι-
κότερα, παρουσιάζεται η ρύπανση της θάλασσας από πετρελαιοκηλί-
δες (ΒΜ1/75: ατυχήµατα κατά τη µεταφορά, όπως ναυάγιο, προσά-
ραξη), ως αίτιο για την ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή της 
(ΒΜ1/72: «Χύθηκε µέσα [στη θάλασσα] πετρέλαιο», «Πολύ πετρέλαιο 
από ένα καράβι που ναυάγησε», «Τα ψάρια πέθαναν όλα, δεν έµεινε 
τίποτα ζωντανό». Στις προτάσεις αυτές, που φωτογραφίζουν ένα σο-
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βαρό «επεισόδιο ρύπανσης», διακρίνεται το Περιβαλλοντικό Πρόβλη-
µα, το Αίτιο που το προκάλεσε και η Περιβαλλοντική Επίπτωση. Τελι-
κά, ως κύρια Επίπτωση παρουσιάζεται η στέρηση δυνατότητας να 
ψαρέψει ή να κολυµπήσει κανείς σε τέτοια νερά (ΒΜ1/72). 

Τα φώτα των αυτοκινήτων της παραλιακής λεωφόρου (ΑΝΘ/28) 
και οι οµπρέλες των παραθεριστών είναι τα αίτια στη µείωση του 
πληθυσµού της χελώνας Καρέττα – Καρέττα, (ΑΝΘ/31: «Μπήζουν 
[…] τις οµπρέλες τους στην άµµο […] και µ’ ένα κρααακ, πάνε τ’ αυ-
γά, πάνε και τα καρεττάκια»). 

Η ατµοσφαιρική - θερµική ρύπανση σε µία περίπτωση είναι αίτιο 
θανάτου πουλιών (ΑΝΘ/26: «Και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψι-
κάµινο»). 

Κατά τα άλλα, σχεδόν µονοπωλεί τις αναφορές στην ατµοσφαιρική 
ρύπανση µια φανταστική πόλη στο κείµενο του ΑΝΘ/23-25: «Έκτακτα 
µέτρα στη Λιλιπούπολη για το νέφος». Παρουσιάζεται µία φορά εξαι-
τίας της έλλειψης φίλτρου σε µια µηχανή ανακύκλωσης (ΑΝΘ/23) και 
άλλη µία φορά εξαιτίας του γενικού «ρηµάγµατος» της φύσης από 
τους κατοίκους αυτής της πόλης (ΑΝΘ/24). 

Παρόλο τον «κωµικό» τρόπο περιγραφής της κατάστασης, αναφέ-
ρονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που παραπέµπουν σε σοβαρό 
«επεισόδιο νέφους», όπως προβλήµατα στο αναπνευστικό και στα 
µάτια, σκίαση της πόλης, µείωση της ορατότητας (ΑΝΘ/24: «[βήχουν] 
Σκοτείνιασε και δε σε βλέπω», «Τσούζουνε τα µάτια µου»). 

Η ανεξέλεγκτη αποψίλωση δασών παρουσιάζεται ως αίτιο υπο-
βάθµισης της ποιότητας του αέρα (ΒΜ1/69: «[…] αν οι άνθρωποι συ-
νεχίσουν να τα κόβουν για να µας φτιάξουν, στο τέλος δε θα βρίσκουν 
οξυγόνο ν’ αναπνεύσουν»). 

Επίσης, η ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί µία φορά, σε µικροτο-
πικό επίπεδο, αιτιατό αναθυµιάσεων από παράνοµη απόθεση σκου-
πιδιών σε «παλιό οικόπεδο» (ΒΜ1/64: «Τις ζεστές µέρες είναι να πιά-
νεις τη µύτη σου!»). 

Ο µεγάλος αριθµός αυτοκινήτων σ’ ένα νησί δε συµβάλλει στην 
ατµοσφαιρική ρύπανση ή έστω στο κυκλοφοριακό πρόβληµα, αλλά 
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µόνον στην αναγκαιότητα να υπάρχουν µηχανικοί αυτοκινήτων, για 
την επισκευή/συντήρησή τους (ΒΜ2/76). 

Απουσιάζουν ως αίτια ατµοσφαιρικής ρύπανσης η καύση ενεργει-
ακών πόρων για θέρµανση και µεταφορές. ∆εν υπάρχει καµία πλη-
ροφορία για τρύπα όζοντος, ενισχυµένο φαινόµενο θερµοκηπίου, όξι-
νη βροχή. Οι δυο αναφορές σε «βιοµηχανικές εκποµπές» αερίων ρύ-
πων, δεν είναι αρκετές για να υποστηρίξουν τη σοβαρότητα του συ-
γκεκριµένου προβλήµατος. 

Ο πεπερασµένος χαρακτήρας των αποθεµάτων των Συµβατικών 
Πηγών Ενέργειας δεν απασχολεί κανένα κείµενο. 

Η ρύπανση του εδάφους φαίνεται να προέρχεται µόνον από ανε-
ξέλεγκτη απόθεση στερεών κυρίως αποβλήτων (διάφορες συσκευα-
σίες έως ολόκληρα παλαιά αυτοκίνητα), από ασυνείδητους κατοίκους 
σε ιδιωτικούς (ΒΜ1/64: οικόπεδο) ή δηµόσιους χώρους (ΑΝΘ/29, 31, 
127, 160: παραλία). 

∆εν υπάρχει καµία αναφορά στις συνέπειες για το έδαφος και τον 
υδροφόρο ορίζοντα της χρήσης λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και «α-
νοικτών» χωµατερών. 

Η ηχορύπανση µία φορά προέρχεται από φωνές (ΒΜ1/68: «Στα-
µατήστε επιτέλους, µου πήρατε τ’ αυτιά») και άλλη µία φορά από την 
όλη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο εµπορικό κέντρο µιας πό-
λης και µάλιστα της αρχαίας Αθήνας (ΑΝΘ/90: «Πρώτη φορά βρέθηκε 
ο Χάρης µέσα σ’ ένα τόσο θόρυβο, που ξεκούφαινε»). Η συγκεκριµέ-
νη πρόταση δείχνει τη διαχρονικότητα κάποιων προβληµάτων. 

Χαρακτηριστικά της φέρουσας ικανότητας και της οµοιόστασης δεν 
αναφέρονται.  

Απουσιάζουν σοβαρές άµεσες ή έµµεσες αναφορές στις ιδιότη-
τες/παραµέτρους της ∆υναµικής των Περιβαλλοντικών Προβληµάτων, 
όπως «εκθετική αύξηση», «αδράνεια», «µεσολαβών χρόνος», «υπερ-
τοπικός χαρακτήρας των περιβαλλοντικών προβληµάτων», «επιστη-
µονική αβεβαιότητα». ∆ύο µόνον αναφορές «δείχνουν» «µη ανα-
στρεψιµότητα» (ΒΜ1/72: «[…] δεν έµεινε τίποτα ζωντανό» & «Είναι 
µια νεκρή θάλασσα […]» και ο συνδυσµός άλλων δύο «αλληλουχία 
των Περιβαλλοντικών Προβληµάτων/Επιπτώσεων» (ΒΜ1/74: «Τα 
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ψάρια δεν µπορούν να αναπνεύσουν, τα θαλασσοπούλια δε βρί-
σκουν τροφή, οι ακρογιαλιές µολύνονται», ΒΜ1/72: «Ούτε να ψαρέψει 
µπορεί ούτε να κολυµπήσει σε τέτοια νερά»). 
 
7.2.1.5 Προστασία Περιβάλλοντος 

 
Οι 25 αναφορές της υποκατηγορίας αυτής φαντάζουν λίγες σε 

σχέση µε τη σηµασία της, σε σχέση µε το σύνολο των αναφορών και 
σε σχέση µε τις αναφορές της Κατηγορίας Α΄ «Περιβάλλον». 

Μόνον 7/25 φράσεις/προτάσεις αναφέρονται σε µέριµνα/φροντίδα 
και πρόβλεψη/πρόληψη. 

Η πρόληψη εστιάζει σε προσεκτική µεταφορά των καυσίµων, αφού 
το πρόβληµα ως προς τα συµβατικά καύσιµα (π.χ. πετρέλαιο), περι-
ορίζεται µόνο στον κίνδυνο ατυχήµατος (διαρροής) κατά τη µεταφορά 
δια θαλάσσης (ΒΜ1/74: «Πιστεύω ότι δεν πρέπει να χύνεται καθόλου 
πετρέλαιο στη θάλασσα, […]». «Εποµένως πρέπει τα πλοία να µετα-
φέρουν το πετρέλαιο µε περισσότερη προσοχή»). 

Η πρόληψη στην ανεξέλεγκτη απόθεση σκουπιδιών σε συνοικιακό 
χώρο, γίνεται µε την ανάρτηση σχετικών πινακίδων, που παρακαλούν 
για το «αυτονόητο» (ΒΜ1/65: «Παρακαλούµε µην πετάτε σκουπίδι-
α»). 

Η µέριµνα/φροντίδα κοινόχρηστων αστικών ανοικτών χώρων (αυ-
λή σχολείου, οικόπεδο), περιλαµβάνεται στα κείµενα 4 φορές (π.χ. 
ΒΜ1/18: «Πρόσφατα έχει δεντροφυτευτεί από τα παιδιά του σχολείου, 
[…]» ή ΒΜ1/65: «Τα κλαδέψαµε, τα ποτίσαµε και πήραν τ’ απάνω 
τους»). 

Οι 17/25 φράσεις/προτάσεις περιγράφουν θεραπεία  / αντιµετώπι-
ση / αποκατάσταση περιβαλλοντικών προβληµάτων-επιπτώσεων, µε 
επικρατούσα διαδικασία την ανακύκλωση. Αυτή βρίσκεται στα κείµενα 
είτε ως γενικός όρος (ΒΜ1/63, ΒΜ1/68, ΒΜ1/69, ΑΝΘ/23) είτε ως α-
νακύκλωση χαρτιού (ΒΜ1/68: «Όλα εµείς τα χαρτοπροϊόντα θα πάµε 
γι’ ανακύκλωση» & ΒΜ1/69) είτε ως επαναχρησιµοποίηση / αξιοποί-
ηση χαρτιών στη ζωγραφική (ΑΝΘ/156: «[…] να χωρέσει τόση οµορ-
φιά µέσα σ' εκείνα τα παλιόχαρτα;». «Στο περιτύλιγµα του χασάπη, 
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στην άσπρη κόλλα όπου τυλίγει ο έµπορος το τσίτι, στο χαρτονένιο 
πάτο ενός κουτιού»). Η τελευταία διαδικασία γίνεται µάλλον από ανά-
γκη (έλλειψη χαρτιού ζωγραφικής), χωρίς να είναι εµφανές κάποιο 
ενδιαφέρον για το περιβάλλον. 

Η ανακύκλωση φαίνεται να είναι η «πανάκεια» για την οικολογική 
κρίση, ενώ δεν γίνεται καµία αναφορά για πρόβλεψη/πρόληψη µε οι-
κονοµία και περιορισµό στην κατανάλωση. 

Το µάζεµα των σκουπιδιών στην πόλη αποτελεί «αξιέπαινη» ενέρ-
γεια, χωρίς όµως να είναι συγκεκριµένο το «πού» και «πώς» καταλή-
γουν τα σκουπίδια µετά την αποκοµιδή τους (ΑΝΘ/23: «[…] έχουν ξε-
χυθεί στους δρόµους και µαζεύουν τα σκουπίδια»). 

Ως προς την ατµοσφαιρική ρύπανση, για την αντιµετώπιση σοβα-
ρού «επεισοδίου νέφους» (ΑΝΘ/23), έχουµε όχι αντίστοιχα σοβαρά 
«έκτακτα µέτρα», τα οποία αρθρώνονται µε επιπολαιότητα, ως διατα-
γές, από το στόµα του ∆ηµάρχου (βλ. ενότητα 7.2.3.1: Νοµοθεσία για 
το Περιβάλλον). 

Το µετρό είναι ένα έργο βελτίωσης της ποιότητας ζωής, µόνον ως 
προς την εξοικονόµηση χρόνου κατά την µετακίνηση των πολιτών 
(ΒΜ2/66: «Το Μετρό συντοµεύει στο µισό το χρόνο µετακίνησης των 
κατοίκων στην πόλη σε σχέση µε τα άλλα µέσα µεταφοράς»). Η συµ-
βολή του µετρό (και γενικότερα των Μαζικών Μέσων Μεταφοράς) στη 
µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (άρα στην καταπολέµηση του 
νέφους και στη βελτίωση του µικροκλίµατος), στην εξοικονόµηση ε-
νέργειας  αλλά και στη µείωση της ηχορύπανσης, αγνοείται. 

Η αξιοποίηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας αγνοείται και αυτή. 
Αυτό αποτελεί συνεπακόλουθο της µη παρουσίας του «ενεργειακού 
προβλήµατος» σε κάποιο κείµενο. 

Σε µία αναφορά που εστιάζει σε αποκατάσταση ενός συνοικιακού 
χώρου, αναδύεται και η παράµετρος «Μεσολαβών χρόνος/time lag 
2», (ΒΜ1/65: «Μέχρι το τέλος της χρονιάς, το οικόπεδο έγινε από 
σκουπιδότοπος λουλουδότοπος»). 

Εξέχουσα αναφορά θεωρούµε αυτήν του εισαγωγικού κειµένου της 
σχετικής Θ.Ε., που κυριολεκτικά προτρέπει στην προστασία (ΒΜ1/63: 
«Προστατεύοντας το περιβάλλον προστατεύουµε τη ζωή»). 
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7.2.2.  Κοινωνία  
 
Η κατηγορία Β΄ «Κοινωνία», σύµφωνα µε τη λίστα ελέγχου, συντί-

θεται από τρεις υποκατηγορίες, των οποίων τα ευρήµατα αναλύονται 
ποιοτικά στην παρούσα ενότητα. 

 
7.2.2.1.  Προβλήµατα, αίτια, επιπτώσεις κοινωνικοπολιτικής χροιάς  

 
Από τις 72 αναφορές της Υποκατηγορίας αυτής, οι 21 σχετίζονται 

µε πόλεµο/κατοχή/πολιτική αστάθεια. Ο πόλεµος τοποθετείται κατά 
βάση, στο παρελθόν και είναι είτε παγκόσµιος είτε διακρατικός, ενώ 
µία µόνον φορά τοποθετείται στο παρόν. Το «παρελθόν» αφορά προ-
ϊστορικά χρόνια (π.χ. ΑΝΘ/85:Τρωικός πόλεµος), αρχαιότητα (π.χ. 
ΑΝΘ/90: Μαραθώνας), 20ο αιώνα (π.χ. ΒΜ1/16: Β΄ Παγκόσµιος Πό-
λεµος, ΒΜ3/58: Τουρκική εισβολή στην Κύπρο), ενώ το «παρόν» α-
φορά πόλεµο σε µακρινή χώρα (ΒΜ3/51: Αφγανιστάν). 

Σε οποιοδήποτε χωροχρονικό επίπεδο, ο πόλεµος αποτελεί το κύ-
ριο πλην όµως όχι µοναδικό αίτιο των παρακάτω δεινών επιπτώσεων 
κοινωνικοοικονοµικής και πολιτιστικής-πολιτισµικής χροιάς: 

Παρόλο το µικρό αριθµό τους, οι 3 αναφορές σε τραυµατισµούς, 
απώλειες ζωής και ασθένειες είναι σηµαντικές. Η µία απ’ αυτές κατα-
γράφει γενικά τις απώλειες ζωής ως αναπόφευκτη συνεπαγωγή ενός 
πολέµου (ΒΜ1/79: «Αφού χύθηκε αίµα πολύ στα σύνορα, […]»). Η 
δεύτερη πληροφορεί ότι και σε περιόδους πολιτικής αστάθειας ενδέ-
χεται να χυθεί αίµα (ΒΜ1/83: «Εξακολουθούν να 'ρχονται τραυµατίες 
[Γεγονότα Πολυτεχνείου]»). Η Τρίτη αναφορά αποδίδει την τραγικά 
επώδυνη συνέπεια της χρήσης υπερόπλων (ΒΜ3/56: «[…] σε όσους 
από εµάς πάσχουµε από ασθένειες που προέρχονται από την ατοµι-
κή βόµβα»). 

Επιπλέον, 8 φορές τα βιβλία αναφέρουν υλικές καταστρο-
φές/απώλειες, οι οποίες είναι επιπτώσεις πολεµικών επιχειρήσεων ή 
φυσικών φαινοµένων, όπως σεισµού και παλιρροϊκού κύµατος. Περι-
γράφονται ως καταστροφές ατοµικών περιουσιών και ως γενικές µε-
γαλύτερες καταστροφές (π.χ. ΒΜ1/79: «Στο µαγαζί του πατέρα µου 
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γίνηκαν πολλές καταστροφές [Οκτώβριος 1940]» ή ΒΜ3/51: «Είδα το 
σπίτι µας να καίγεται [Αφγανιστάν]» ή ΑΝΘ/86: «Ήταν από την α-
νταύγεια της φωτιάς που έκαιγε την πόλη του Πριάµου» ή ΒΜ2/73: 
«Η καταστροφή των Ψαρών»). 

Η προσφυγιά/µετανάστευση (12 αναφορές), αποτελεί τραγικό συ-
νεπακόλουθο του πολέµου (π.χ. ΒΜ3/58: «Ένα παιδί θυµάται πώς 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριό του, στις 20 Ιουλίου 1974, την 
ηµέρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.» ή ΑΝΘ/154: «Κατά τη 
διάρκεια του ∆εύτερου Παγκόσµιου πολέµου ο βοµβαρδισµός της 
Σάµου αναγκάζει την οικογένεια της Βαγγελίτσας να ακολουθήσει το 
δρόµο της προσφυγιάς στην Παλαιστίνη». Σε µια αναφορά η προ-
σφυγιά είναι αποτέλεσµα φυσικής καταστροφής (ΒΜ3/50). 

Η φτώχεια/ανέχεια/πείνα και γενικότερα η κακή ποιότητα ζωής, 
σύµφωνα µε τις 8/72 αναφορές, οφείλονται κυρίως στον πόλεµο, σε 
φυσικές καταστροφές και έλλειµµα φυσικού πλούτου (π.χ. ΒΜ1/79: 
«∆εν πέρασε πολύς καιρός [από την έναρξη της Γερµανοϊταλικής κα-
τοχής] κι άρχισε να θερίζει την Ελλάδα µια φοβερή πείνα» ή ΒΜ3/50: 
«Χάσαµε τα πάντα [µετά το µεγάλο σεισµό]»). Στην Ελλάδα, η φτώ-
χεια παρουσιάζεται ως φαινόµενο, που αντιµετώπισαν µόνον οι 
παππούδες µας και σήµερα δεν υφίσταται (ΒΜ1/16: «Σκέψου ότι ένα 
µολύβι το έκοβε η µάνα µου στα τρία, για να πάρουµε οι τρεις αδελ-
φές από ένα κοµµατάκι»). 

Η µη πρόσβαση στην εκπαίδευση ή οι κακές εκπαιδευτικές συνθή-
κες αποτυπώνονται σε 9/72 αναφορές. Ορισµένες αφορούν την περί-
οδο της Γερµανοϊταλικής κατοχής στην Ελλάδα (π.χ. ΑΝΘ/99: «Το εί-
χανε επιτάξει οι καραµπινιέροι και τώρα τα µαθήµατα γινόντανε σ' ένα 
πρώην γκαράζ» ή «Από τα εβδοµήντα παιδιά της τάξης του Πέτρου 
ήτανε ζήτηµα αν ήταν παρόντα κάθε µέρα τα είκοσι»). Ορισµένες άλ-
λες αφορούν τη σύγχρονη πραγµατικότητα σε χώρες της Ασίας και 
Αφρικής, στις οποίες η µη πρόσβαση στην εκπαίδευση σχετίζεται µε 
το βιοτικό επίπεδο, τη θέση και το ρόλο των παιδιών και τη θέση και 
το ρόλο της γυναίκας στις κοινωνίες αυτές (π.χ. ΒΜ3/54: «Τα περισ-
σότερα παιδιά της περιοχής δεν πηγαίνουν σχολείο, επειδή αυτό βρί-
σκεται µακριά και γιατί εργάζονται στα χωράφια για να βοηθήσουν την 
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οικογένειά τους» ή ΒΜ3/51: «Είµαι το πρώτο κορίτσι από την οικογέ-
νειά µου που πηγαίνει σχολείο»). 

Η ανεργία δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον στη σηµερινή ε-
ποχή. Έµµεσα µόνον υπονοείται στις αναφορές περί φτώχει-
ας/ανέχειας στη διάρκεια του πολέµου και της κατοχής. 

Υπάρχουν 7 (επτά) αναφορές σε παιδική εργασία/εκµετάλλευση. 
Από αυτές, οι 3 (τρεις) περιγράφουν «µαθητεία» σε ραφτάδικο του 
παρελθόντος. Στην περίπτωση αυτή δίνεται πληροφόρηση για ένα 
µέρος της ζωής των παιδιών στη Μικρά Ασία. Εκτός αυτών που απο-
λάµβαναν υψηλού επιπέδου σπουδές, τα υπόλοιπα παιδιά έπρεπε να 
«µαθητεύσουν» κοντά σε µαστόρους κάποια βιοποριστική τέχνη. Οι 
συνθήκες πολλές φορές ήταν άσχηµες (ΒΜ3/8: «Όµως, η δουλειά στο 
ραφτάδικο ήτανε σκληρή και το αφεντικό δε χωράτευε» ή «Είχε και 
µια πήχη, […] µ' αυτή µας βάραγε για να στρωθούµε στη δουλειά» ή 
«[…], µε τη µέση µου πιασµένη απ' το ράψιµο»). 

Οι άλλες 4 σχετικές αναφορές δίνουν πληροφορίες για παιδική ερ-
γασία σήµερα, η οποία όµως υπάρχει κυρίως σε άλλες χώρες της Α-
σίας και της Αφρικής (ΒΜ3/51: «Είµαι από φτωχή οικογένεια και ερ-
γάζοµαι από µικρή». «∆ουλεύω µαζί µε άλλα παιδιά σε ένα εργοστά-
σιο σπίρτων [Ινδία]»). Η παιδική εργασία στη δική µας χώρα ανάγε-
ται, µε µία µόνο αναφορά, στο πρόσφατο παρελθόν (ΑΝΘ/26: «τώρα 
καµιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορµιά σιδερικά παιδιά κι 
ελάσµατα»). Έτσι, φαντάζει και αυτό το φαινόµενο «µακρινό», αφού 
δε γίνεται καµία νύξη για τη σηµερινή παιδική εργασία/εκµετάλλευση 
στην Ελλάδα. Απ’ την άλλη, δε γίνεται συσχετισµός του φαινοµένου 
µε τη συµπεριφορά των «βόρειων» κοινωνιών οι οποίες ενισχύουν το 
φαινόµενο της παιδικής εργασίας/εκµετάλλευσης, καταναλώνοντας 
ασυστόλως τα προϊόντα της. 

Όλα τα παραπάνω φαινόµενα (πόλεµος, πολιτική αστάθεια, αν-
θρώπινες απώλειες, ασθένειες, υλικές καταστροφές, ανέχεια, κακές 
εργασιακές συνθήκες, παιδική εργασία/εκµετάλλευση, µη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, κακές εκπαιδευτικές συνθήκες), προκαλούν µεγάλο 
κακό και στον ψυχισµό αυτών που τα βιώνουν σε ατοµικό ή οµαδικό 
επίπεδο. Αυτό εµφαίνουν 4 φράσεις/προτάσεις του υλικού (π.χ. 
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ΒΜ1/79: «Αναστατωµένα ήµασταν εµείς τα παιδιά [Ελληνοϊταλικός 
πόλεµος]» ή «Η µαµά έκλαιγε, ο µπαµπάς ήταν καταστενοχωρηµένος 
κι εµείς οι τρεις αδερφές καθόµασταν χωρίς µιλιά [γερµανική κατοχή]» 
ή «Μείναµε κλεισµένοι στην κρυψώνα µας 18 ολόκληρους µήνες, 548 
ατέλειωτες µέρες [Γερµανική κατοχή, φόβος της εξορίας]» ή ΒΜ1/83: 
«[…] εκτός από την υπόκωφη βοή του πανικοβληµένου πλήθους που 
δυνάµωνε συνέχεια [Γεγονότα Πολυτεχνείου]»). 

 
7.2.2.2. Αξίες αειφορίας/ανθρώπινες σχέσεις  

 
Η υποκατηγορία αυτή εκπροσωπείται µε τις περισσότερες αναφο-

ρές (117) από κάθε άλλη πλην της Α1: ΦΠ ουδέτερο (192). 
Τα 9/117 ευρήµατα περιέχουν τον όρο «Ειρήνη» ή συµφραζόµενά 

του. Τις περισσότερες φορές η επιθυµία για ειρήνη σε παγκόσµιο ε-
πίπεδο εκφράζεται από τα παιδιά (ΒΜ3/51, 57, 60). Χαρακτηριστική 
είναι µία αναφορά στην οποία συνάδει το ενδιαφέρον για τη βιωσιµό-
τητα του περιβάλλοντος µε αυτό για την Ειρήνη (ΒΜ3/51: «Νοιαζόµα-
στε για το περιβάλλον και θέλουµε έναν κόσµο χωρίς πολέµους»)39.  

Η κοινωνική δικαιοσύνη παρουσιάζεται και ως «εφικτή» σε µια 
προσωποποιηµένη κοινωνία λουλουδιών (ΒΜ2/50: «Κατάλαβαν πως 
ούτε το φαγητό τους τρώει ούτε τον ήλιο τους παίρνει» ή «Έφταναν 
όλα για όλους») και ως «πρέπον ζητούµενο» (ΒΜ3/51: «Όλοι µας 
πρέπει να έχουµε φαγητό, στέγη και ιατρική φροντίδα» ή «Αξίζουµε 
[όλοι] µια ευτυχισµένη ζωή»). 

Η αλληλεγγύη και ο αλτρουισµός εκφράζονται είτε µε απλό ενδια-
φέρον (ΒΜ1/12: «Τι συµβαίνει όµως στον υπόλοιπο κόσµο;» ή 
ΒΜ3/49: «Μαθαίνουµε για τα προβλήµατά τους, για τις ανάγκες τους, 
τα όνειρά τους») είτε έµπρακτα σε γνωστούς και αγνώστους (ΒΜ1/79: 
«Εµάς ήρθε ο γιατρός Καρακώτσος να µας σώσει». «Κρυφτήκαµε στο 
διαµέρισµά του» [Γερµανοϊταλική κατοχή] ή ΑΝΘ/175: «Από τότε 
πρόσφερε τη βοήθειά του σε εκατοντάδες ανθρώπους σ' όλο τον κό-

                                                 
39 Κυρίως κείµενο «Του κόσµου τα παιδιά»: Μαρτυρίες παιδιών από φυλλάδια της 
UNISEF και της ActionAid. 
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σµο»). Επίσης, εκφράζεται και η απουσία αυτών των αξιών (π.χ. 
ΒΜ3/28: «Εγώ ζω ξέγνοιαστος και καρφάκι δε µου καίγεται για κανέ-
ναν!»).  

Η αλληλεγγύη όπου αναφέρεται, είναι µόνον «συγχρονική» µεταξύ 
των «ανθρώπων του παρόντος» και όχι «και διαγενεακή», για τις γε-
νεές του µέλλοντος, όπως την προϋποθέτει η αειφορία. 

Ο σεβασµός και η αποδοχή του «κοντινού» ή του «µακρινού» «άλ-
λου» παρουσιάζεται και µε θετικές (16) και µε αρνητικές (9) αναφορές 
(π.χ. «Ρίξτε ένα χαµόγελο στους διπλανούς σας», ΒΜ1/9: «Γνωριµία 
µε νέους φίλους και µε σχολεία από άλλες χώρες του κόσµου»,  
ΒΜ1/33: «Αυτή είναι η Αργυρώ: ένα παιδάκι σαν εµένα, ένα παιδάκι 
σαν κι εσένα», ΒΜ2/49: «Κι εµείς οι µαργαρίτες διαφέρουµε µεταξύ 
µας κι όµως ταιριάξαµε, […] κοίταζε µε συµπάθεια την παπαρούνα», 
ΒΜ2/49: «Άλλες το κοίταζαν µε περιέργεια, άλλες µε θαυµασµό κι άλ-
λες του γύριζαν την πλάτη, γιατί δεν το ήθελαν στο λιβάδι τους»).  

Εξέχουσα αναφορά της αποδοχής του άλλου/ων θεωρούµε αυτήν 
του ΒΜ1/56: «Η γη και η θάλασσα µητέρα ενώνουν τους ανθρώ-
πους». 

Η δηµοκρατία και η ελευθερία αναφέρονται, όχι σε ικανοποιητικό 
βαθµό, σε περιόδους κατοχής και ολοκληρωτισµού (6 φορές, 
ΒΜ1/77, 79, 84, ΒΜ2/73, 78). 

Οι υπόλοιπες 48 αναφορές της υποκατηγορίας αφορούν τις αξίες 
της φιλίας/συντροφικότητας (25), της αγάπης (16), της γενναιοδωρίας 
(7). Καταγράφηκαν και αυτές ως ενισχυτικά και συστατικά στοιχεία 
της αλληλεγγύης. 

 
7.2.2.3.  Ενεργός συµµετοχή/ενεργός πολιτότητα  

 
Η υποκατηγορία αυτή εκφράζεται µέσα στο υλικό µε τις λιγότερες 

αναφορές (43), στην κατηγορία «Κοινωνία» 
Η προσφορά έχει κάποιες φορές χαρακτήρα ατοµικό (π.χ. ΒΜ1/64: 

«Ο πατέρας ενός παιδιού της ΣΤ’ τάξης ήρθε µ’ ένα µηχάνηµα και 
καθάρισε όλο το οικόπεδο από πέτρες και παλιοσίδερα, που ήταν εκεί 
χρόνια τώρα»). Τις περισσότερες φορές ο χαρακτήρας της είναι συλ-
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λογικός/συνεργατικός (ΒΜ1/63: «Τα παιδιά υιοθετούν και προστατεύ-
ουν δηµόσιους χώρους» ή ΒΜ3/57: «Οι συµµαθητές της δούλεψαν 
όλοι µαζί για να φτιάξουν 356 γερανούς ακόµα […]»). Κάποιες άλλες 
φορές, η έννοια της εθελοντικής προσφοράς έχει µαζικότερο χαρα-
κτήρα και εκφράζεται συνήθως δια των Μη Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων40 (6 αναφορές, π.χ. ΒΜ3/53: «Κάθε φορά που γίνεται πόλεµος, 
συµβαίνει κάποια φυσική καταστροφή ή ξεσπούν επιδηµίες, οργανώ-
σεις και εθελοντές από όλο τον κόσµο είναι έτοιµοι να βοηθήσουν ό-
σους έχουν ανάγκη» ή «Σήµερα χιλιάδες Έλληνες και πολλά σχολεία 
ενισχύουν και υποστηρίζουν το έργο της UNISEF» ή ΒΜ3/57:«Νέοι 
άνθρωποι απ' όλη την Ιαπωνία µάζεψαν αρκετά χρήµατα για να φτιά-
ξουν ένα άγαλµα της Σαντάκο»). 

Οι µαθητές, λειτουργώντας ως ενεργοί πολίτες, προσπαθούν να 
κινητοποιήσουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης προβληµάτων 
της περιοχής τους τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΒΜ1/64: 
«Πρώτα απ’ όλα, τηλεφωνήσαµε στο ∆ήµο και ζητήσαµε να καθαρίσει 
το οικόπεδο από τα σκουπίδια και να βάλει στη γωνία του έναν κάδο 
απορριµµάτων»). 

Υπάρχει και η «άλλη πλευρά του νοµίσµατος», δηλαδή η αδιαφο-
ρία για το κοινωνικό σύνολο και εν γένει το ευρύτερο περιβάλλον ε-
κτός του µικροπεριβάλλοντος του σπιτιού και της αυλής µας, όπως 
και η άποψη ότι οι λύσεις έρχονται πάντοτε από τους φορείς διοίκη-
σης χωρίς τη συµµετοχή του πολίτη (ΒΜ1/64: «[…] και σκαλίζουν τα 
σκουπίδια που πετάνε διάφοροι» ή ΒΜ1/67: «[Στη διάρκεια της απερ-
γίας των υπαλλήλων καθαριότητας] Οι κάδοι απορριµµάτων είχαν γε-
µίσει και η δήµαρχος καλούσε τους δηµότες να µην κατεβάζουν τα 
σκουπίδια τους στους δρόµους» ή «∆ήµαρχε Χαρχούδα, οι κάτοικοι 
της Λιλιπούπολης περιµένουν εναγωνίως κάποια λύση»). 

Η διεκδίκηση/αγώνας αναφέρονται (7 φορές) ως απελευθερωτικός 
σε κείµενα για την Τουρκοκρατία, την Γερµανοϊταλική κατοχή, τη δι-
κτατορία (π.χ. ΒΜ2/78: «[…] κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανά-
στασης, […]» ή ΑΝΘ/99: «Ο λαός µέσα από τις οργανώσεις αντιστε-

                                                 
40 Στο εξής ΜΚΥΟ. 
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κόταν όπως µπορούσε, µε απεργίες, διαδηλώσεις, καταστροφές σε 
εγκαταστάσεις ή υλικά του εχθρού» ή ΒΜ1/84: «[…] έχουν έρθει εδώ 
για να τιµήσουν τον αγώνα των φοιτητών του Πολυτεχνείου»). Άλλες 
5 φορές παίρνει τη µορφή απεργίας στον άξονα του χρόνου και του 
χώρου για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των αµοιβών, η ο-
ποία οδηγεί σε θετικό αποτέλεσµα, ενίοτε µε ανθρώπινες απώλειες 
(π.χ. ΒΜ1/67: «Οι υπάλληλοι της καθαριότητας, που απεργούσαν γι-
ατί δεν είχαν πληρωθεί τους τελευταίους τρεις µήνες, δικαιώθηκαν» ή 
ΒΜ3/67: «[…] οι εργάτες κατέβηκαν σε γενική απεργία ζητώντας να 
δουλεύουν οκτώ ώρες την ηµέρα κι όχι από το πρωί ως το βράδυ», 
«Στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του Σικάγο πολλά άτοµα έχασαν τη 
ζωή τους», «[…] και κάθε τέτοια µέρα οι εργαζόµενοι διαδηλώνουν 
για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, µεγαλύτερους µισθούς και λιγότε-
ρες ώρες εργασίας»). 

Στη διαδικασία λήψης απόφασης για επίλυση ενός περιβαλλοντι-
κού ή άλλου προβλήµατος είναι εµφανής η «συλλογικότητα» (π.χ. 
ΒΜ1/63: «Συζητούν για την καθαριότητα» ή ΒΜ1/64: «Την ιδέα την 
είχε η Σόνια, και όλοι ενθουσιαστήκαµε». ή ΒΜ3/56: «Έτσι, αποφασί-
σαµε να φτιάξουµε χίλιους γερανούς µαζί µήπως πραγµατοποιηθεί η 
επιθυµία µας και γίνουµε καλά κι οι δυο µας»). 

Στη συγκεκριµένη υποκατηγορία (Γ3: Ενεργός συµµετοχή/ενεργός 
πολιτότητα), εξέχουσα αναφορά θεωρούµε αυτή του ΒΜ1/65: «Μπο-
ρεί να µην µπορείς να φτιάξεις όλο τον κόσµο, αλλά το απέναντι οι-
κόπεδο το κάναµε «παράδεισο […]». Η πρόταση αυτή θυµίζει το µή-
νυµα «Σκέψου Παγκόσµια … ∆ράσε Τοπικά». 
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7.2.3. Θεσµοί  
 
Η κατηγορία αυτή είναι η φτωχότερη σε αριθµό αναφορών (22), οι 

οποίες ταξινοµούνται στις τρεις παρακάτω υποκατηγορίες. 
 
7.2.3.1.  Νοµοθεσία για το Περιβάλλον  

 
Υπάρχουν 5 ευρήµατα νοµοθετικής φύσης για το Περιβάλλον σε 

ένα µόνο σχετικό κυρίως κείµενο (ΑΝΘ23-25:«Έκτακτα µέτρα στη 
ΛΙλιπούπολη για το νέφος»). 

Από τα 5 ευρήµατα, το ένα σχετίζεται µε την πρόλη-
ψη/καταπολέµηση της ηχορρύπανσης (ΑΝΘ/25: Είναι ώρα κοινής 
ησυχίας»). Τα υπόλοιπα 4 «µέτρα» αποσκοπούν στην αντιµετώπιση 
του «επεισοδίου νέφους», που προέκυψε στην πόλη. Είναι µέτρα που 
παίρνονται µε πρόχειρο, επιπόλαιο και αυθαίρετο τρόπο και ανακοι-
νώνονται µε γελοίο ύφος από το δήµαρχο της πόλης προς τους κα-
τοίκους. Η «ρητορική» του δηµάρχου κατά την ανακοίνωση των µέ-
τρων αυτών τα αποπλαισιώνει από την σοβαρότητα του προβλήµα-
τος. Είναι εµφανές ότι τα συγκεκριµένα µέτρα, δεν αναφέρονται σε 
περιορισµό των πραγµατικών αιτίων του προβλήµατος, πλην της 
θέρµανσης (ΑΝΘ/24: Απαγορεύεται να ανάβετε καλοριφέρ, τζάκια, 
σόµπες, κεριά και σπίρτα», «Απαγορεύεται να τρέχετε µε τα πατίνια 
και να σηκώνετε σκόνη», «Απαγορεύεται να πετάτε στρακαστρούκες 
άµα δεν είναι γιορτή», «Επίσης, απαγορεύεται να τηγανίζετε ψάρια, 
για να µη µεγαλώσει το νέφος, διότι τώρα τι είναι, ένα συννεφάκι είναι 
εκεί χάµω, θα το συνηθίσετε»). 

 
7.2.3.2.  Νοµοθεσία (γενικά)  

 
Η µία από τις έξη αναφορές µε νοµοθεσία «γενικού περιεχοµένου» 

ορίζει την υποχρέωση εκχιονισµού του πεζοδροµίου από τους κατοί-
κους µιας πόλης του εξωτερικού (ΒΜ2/9: «- Ο καθαρισµός του πεζο-
δροµίου µπροστά στην εταιρεία είναι δική µας δουλειά, […]»). Οι υ-
πόλοιπες 5 αναφορές, σε δύο παράλληλα κείµενα, έχουν ως περιε-
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χόµενο το «τι» επιτρέπεται να πουλούν τα σχολικά κυλικεία (π.χ. 
ΒΜ3/41: Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, ένα σχολικό κυλικείο µπορεί να 
πουλάει µόνο τα εξής προϊόντα στους µαθητές: […]» ή «Γλειφιτζούρι-
α, τσίχλες, σοκολάτες, αν και απαγορεύονται, βρίσκονται µπροστά 
µπροστά στις βιτρίνες των σχολικών κυλικείων»). 

 
7.2.3.3. Νοµικά πρόσωπα και φορείς µε ενδιαφέρον ή αρµοδιότητα 
για το Περιβάλλον 

 
Σύµφωνα µε τα 16 ευρήµατα της υποκατηγορίας αυτής, τα νοµικά 

πρόσωπα και οι φορείς που εµπλέκονται είτε από ενδιαφέρον είτε µε 
θεσµοθετηµένη αρµοδιότητα για το Περιβάλλον, είναι ο Σύλλογος Γο-
νέων (ΒΜ1/65), ο ∆ήµος και ο ∆ήµαρχος (ΒΜ1/65, 67, ΑΝΘ/23, 24), 
οι ΜΚΥΟ (ΒΜ1/68, ΒΜ3/53, ΒΜ3/54), το Λιµενικό Σώµα (ΒΜ1/75) και 
το σχολείο (ΒΜ3/54). 

Το ενδιαφέρον του Συλλόγου Γονέων (1 αναφορά) για το Περιβάλ-
λον γίνεται έµπρακτο, µε τη συµπαράσταση στην προσπάθεια των 
παιδιών προς αυτή την κατεύθυνση (ΒΜ1/65: «Ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεµόνων µας χάρισε ένα λάστιχο για το πότισµα κι ένα σπιτάκι 
ξύλινο για τα πουλιά»). 

Ο ∆ήµος παρουσιάζεται 3 φορές να ανταποκρίνεται δια του δη-
µάρχου και της αρµόδιας υπηρεσίας του στην υπόθεση «καθαριότη-
τα» και «µέριµνα» για κοινόχρηστους χώρους (π.χ. ΒΜ1/67: «Τα α-
πορριµµατοφόρα του ∆ήµου βγήκαν για να µαζέψουν τα σκουπίδια» 
ή ΒΜ1/65: «[…] κι υποσχέθηκε να ποτίζει ο ∆ήµος τα λουλούδια και 
το χορτάρι το καλοκαίρι που θα είµαστε διακοπές»). Άλλες 2 φορές 
όµως καταδεικνύεται στο πρόσωπο του δηµάρχου και του συνεργάτη 
του, όχι απλά η αδιαφορία για το περιβάλλον αλλά και η υπαιτιότητα 
της πρόκλησης του νέφους, την οποία µεταξύ τους παραδέχονται και 
οι ίδιοι (ΑΝΘ/23: «Ο δήµαρχος Χαρχούδας δεν ενδιαφέρεται πραγµα-
τικά για τη Λιλιπούπολη» και ΑΝΘ/24: «[…] πως εµείς δηµιουργήσα-
µε το νέφος [βήχει], γιατί θα µας γδάρουνε ζωντανούς»). 

Αποτυπώνεται δηλαδή και η θετική και η αρνητική εκδοχή της ∆η-
µοτικής Αρχής. 
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Το σχολείο παρουσιάζεται (3 φορές) να ενδιαφέρεται για τα τεκται-
νόµενα όχι µόνον στην οικολογική αλλά και στην κοινωνική πτυχή του 
Περιβάλλοντος (π.χ. ΒΜ3/54: «Το σχολείο µας, θέλοντας να βοηθήσει 
στην προσπάθεια της ActionAid για ένα καλύτερο µέλλον για τα παι-
διά όλου του κόσµου, αποφάσισε να γίνει ανάδοχος ενός αγοριού, 
του µικρού Γιακόλα, από το χωριό Γιαµπέλο της Αιθιοπίας»). 

Το Λιµενικό Σώµα προβαίνει σε δραστηριότητα αποκατάστασης 
θαλάσσιας ρύπανσης (ΒΜ1/75: «Σκάφη του Λιµενικού Σώµατος και 
ένα απορρυπαντικό πλοίο προσπαθούν να περισυλλέξουν την πε-
τρελαιοκηλίδα έκτασης δύο ναυτικών µιλίων»). 

Οι αναφορές (6) σε ΜΚΥΟ φωτογραφίζουν τη UNISEF, την Ac-
tionAid και µία Τοπική Οικολογική Οµάδα. Για τις δύο πρώτες παρέ-
χονται και πληροφορίες για την «ηλικία» τους και το ανθρωπιστικό 
έργο που επιτελούν ανά τον κόσµο (π.χ. ΒΜ3/53: «Η UNISEF (Γιού-
νισεφ) ιδρύθηκε το 1946 από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών για 
να προστατεύσει τα παιδιά όλου του κόσµου» ή ΒΜ3/54: «Η 
ActionAid (Άκσιον Έιντ) είναι µια διεθνής εθελοντική οργάνωση που 
ιδρύθηκε το 1972 µε σκοπό να στηρίξει φτωχές οικογένειες σε πάνω 
από 40 χώρες του κόσµου» ή ΒΜ1/68: «Θα έρθουν οι φίλοι µας από 
την Οικολογική Οµάδα, θα µας φορτώσουν στο φορτηγάκι τους και 
µετά...»). Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται η Οικολογική Οµάδα, 
δηµιουργεί την εντύπωση ότι είναι η µόνη αρµόδια και επιπλέον «υ-
ποχρεωµένη» να προβεί σε δραστηριότητες ανακύκλωσης. 
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Με βάση τα προηγούµενα κεφάλαια, στο παρόν και τελευταίο κε-

φάλαιο της εργασίας κατατίθενται τα τελικά συµπεράσµατα και οι 
προτάσεις αξιοποίησης των συµπερασµάτων αυτών για επέκταση της 
σχετικής συζήτησης. 
 
8.1. Συµπεράσµατα  

 
Το Φυσικό Περιβάλλον (ΦΠ) έχει έντονη παρουσία µέσα στο υλικό. 

Βέβαια, µεγάλο κοµµάτι της εκφράζεται µε ουδέτερο τρόπο. Ακόµη κι 
αυτός ο τρόπος παρουσίας όµως, βοηθάει προς την κατεύθυνση της 
πρόσκτησης γνώσεων. Υπάρχουν αναφορές, των οποίων το περιε-
χόµενο είτε είναι γνωστικό είτε παραπέµπει σε συζήτηση γνωστικού 
περιεχοµένου για διάφορα στοιχεία της βιοτικής και αβιοτικής συνι-
στώσας. 

 
• Το ΦΠ έχει έντονη παρουσία ως «πηγή αισθητικής, συναι-

σθηµατικής ευχαρίστησης και αναψυχής» και είναι «αξιοσέβαστο». Η 
εικόνα αυτή της «Αρκαδικής Φύσης» υπερτερεί έναντι της εικόνας 
που σχηµατίζεται µέσα στα νέα βιβλία για το ΦΠ ως «πηγή ζωής και 
φυσικών πόρων» για όλα τα όντα και για τον άνθρωπο. Η φύση µε τα 
βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία της «ευχαριστεί», «διασκεδάζει», «ψυχα-
γωγεί», προκαλεί «δέος», «σεβασµό», «θαυµασµό», «επιθυµία» να 
βρίσκεται κανείς κοντά της. Επίσης, ποικίλα συναισθήµατα, ανάλογα 
µε την «καλή» ή την «κακή» κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται.  

Το ΦΠ αποτυπώνεται ως «πηγή ζωής/φυσικών πόρων», κυρίως 
µε αναφορές σε τροφικές σχέσεις, σε ενδιαιτήµατα διαφόρων οργανι-
σµών, στις διαδικασίες του κύκλου της ζωής (αποικοδόµηση, ανανέ-
ωση, αναζωογόνηση) και σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπου 
λειτουργεί ως προστάτης του ανθρώπου. Αν και σχετικά λίγες, οι 
πληροφορίες αυτές αποκαλύπτουν ως έναν βαθµό (όχι απόλυτα ικα-
νοποιητικό) την εξάρτηση του ανθρώπου από τη φύση και την αλλη-
λεξάρτηση µεταξύ των έµβιων όντων.  
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Χωρίς λοιπόν να καλύπτεται πλήρως το φάσµα της εξάρτησης του 
ανθρώπου από το ΦΠ (π.χ. δεν αναφέρεται ο αέρας ως πηγή ζωής 
και η εξόρυξη/χρήση ορυκτών καυσίµων), ο συνδυασµός των τριών 
αυτών διαστάσεών του (Αρκαδική φύση, πηγή ζωής, πηγή φυσικών 
πόρων), έχει µιαν αξιόλογη δυναµική µέσα στο υλικό. Αυτή συνοψίζε-
ται στην πρόταση του εισαγωγικού κειµένου ΒΜ1/63: «Το φυσικό πε-
ριβάλλον γύρω µας είναι πηγή ζωής και οµορφιάς». 

 
• Τα Περιβαλλοντικά προβλήµατα, τα αίτια και οι επιπτώσεις 

τους έχουν ελλειµµατική πλην όµως όχι ανύπαρκτη εκπροσώπηση. 
Παρουσιάζονται κυρίως φαινόµενα ρύπανσης υδάτων, ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης και µείωσης συγκεκριµένων πληθυσµών και λιγότερο ή 
καθόλου φαινόµενα υπερβολικής εκµετάλλευσης δασικών εκτάσεων 
και ρύπανσης εδαφών. Έτσι, η θάλασσα ρυπαίνεται από ατυχήµατα 
κατά τη µεταφορά του «αθώου» κατά τα άλλα πετρελαίου και από 
καµία άλλη ανθρωπογενή δραστηριότητα (βιοµηχανική, γεωργική). Η 
ρύπανση του εδάφους είναι ανύπαρκτη σε κάθε χωρικό επίπεδο ενώ 
η ποιοτική και ποσοτική υποβάθµιση του γλυκού νερού είναι πολύ 
«µακρινή» για εµάς. Ενώ αναφέρεται η ατµοσφαιρική ρύπανση και 
κάποιες «άµεσες» επιπτώσεις της, απουσιάζουν τα κύρια-πραγµατικά 
αίτια που την προκαλούν, όπως και οι «µεσοµακροπρόθεσµες» πιθα-
νές επιπτώσεις (από την ενίσχυση του φαινοµένου του θερµοκηπίου 
και την τρύπα του όζοντος). Το «ενεργειακό πρόβληµα» δεν απασχο-
λεί κάποιο κείµενο του υλικού. Η ηχορύπανση ανήκει σε µιαν άλλη 
εποχή και µόνον συνειρµικά αφήνεται να τοποθετηθεί στο «σήµερα» , 
ενώ η αισθητική ρύπανση δεν υπάρχει.  
 

• Ελλιπής αλλά όχι ανύπαρκτη είναι µέσα στα βιβλία και η 
«Προστασία του Περιβάλλοντος», µε έµφαση περισσότερο στην αντι-
µετώπιση παρά στην πρόληψη. Η ανακύκλωση φαίνεται να είναι η 
«πανάκεια» για την οικολογική κρίση, ενώ δεν γίνεται καµία αναφορά 
για πρόληψη µε οικονοµία-περιορισµό στην κατανάλωση. Ενώ η α-
ποκοµιδή των µη ανακυκλώσιµων σκουπιδιών φαίνεται αναγκαστική 
για το καλό της πόλης, δεν προτείνεται κάποιος αειφορικός τρόπος 
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διαχείρισής τους. Ούτε συνδέεται η ελαχιστοποίηση παραγωγής τους 
µε την κατανάλωση. Η προσφυγή σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ) δε φαίνεται πουθενά αφού πουθενά δε φαίνεται και το «ενερ-
γειακό πρόβληµα».  

∆εν αξιοποιείται η ευκαιρία της ενασχόλησης ενός κυρίως κειµένου 
µε το µετρό, για να αναδειχθεί η συµβολή αυτού του µεγάλου τεχνο-
λογικού επιτεύγµατος στην καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύ-
πανσης και ηχορύπανσης και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Σύµφω-
να µε το κείµενο, βελτιώνει την ποιότητα ζωής, µόνον ως προς την 
εξοικονόµηση χρόνου. 

Η απουσία παραµέτρων της δυναµικής κάποιων προβληµάτων, 
των αιτίων τους και επιπτώσεών τους (π.χ. η αδράνεια, ο µεσολαβών 
χρόνος, η εκθετική αύξηση, ο υπερτοπικός χαρακτήρας), δεν τα καθι-
στά δεόντως αξιοπρόσεκτα και δε βοηθάει στον προσδιορισµό του 
µεγέθους των προβληµάτων αυτών. Επίσης, οδηγεί στην άποψη ότι 
κάθε προσπάθεια αντιµετώπισής τους θα έχει άµεσα αναστρέψιµα 
αποτελέσµατα. Μόνον σε µια – δυο περιπτώσεις υπάρχει κάποια έν-
δειξη µη αναστρεψιµότητας και µεσολαβώντα χρόνου αποκατάστα-
σης (time lag 2). 

Λείπουν αρκετά στοιχεία που προϋποθέτει η αειφορία, όπως η 
συστηµική προσέγγιση των Περιβαλλοντικών Προβληµάτων (ολιστι-
κότητα/περιβαλλοντική ενότητα), η παροχή γνώσης για την οµοιό-
σταση και τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων. 

Όµως, παρόλο που η οικοπεριβαλλοντική πτυχή της αειφορίας 
παρουσιάζεται µε ποιοτικές ελλείψεις µέσα στο υλικό, η παρουσία αυ-
τή έχει και αρκετά σηµαντικά χαρακτηριστικά στοιχεία προς την κα-
τεύθυνση επίτευξής της. 

 
• Πρωτεύουσα θέση στη διακύβευση της κοινωνικοπολιτικής και 

πολιτιστικής-πολιτισµικής βιωσιµότητας έχει ο πόλεµος του µακρινού 
και πρόσφατου παρελθόντος για την Ελλάδα και Παγκοσµίως και ο 
πόλεµος του παρόντος για άλλες χώρες πλην της Ελλάδας. Η δε ύ-
παρξη του οποιουδήποτε πολέµου παραµένει αναιτιολόγητη, χωρίς 
την παραµικρή νύξη στα κίνητρα των υποκινητών του, τα οποία, ως 
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γνωστό, είναι σήµερα και οικοϊµπεριαλιστικά (π.χ. έλεγχος των πα-
γκόσµιων αποθεµάτων πετρελαίου, διαµάχες για οριοθέτηση των πε-
ριοχών διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων). Έπο-
νται οι κλιµατικές συνθήκες και οι φυσικές καταστροφές σε συγκεκρι-
µένες περιοχές του πλανήτη. Συνέπειές τους (πολέµου, κλιµατικών 
συνθηκών, φυσικών καταστροφών), αποτελούν οι ασθένειες, τραυµα-
τισµοί, θάνατοι και οι υλικές απώλειες. Αλυσιδωτές συνεπαγωγές 
τους αποτελούν η προσφυγιά, η κακή ποιότητα ζωής, η ανέχεια, η 
φτώχεια, η πείνα, οι κακές εργασιακές συνθήκες, η παιδική εργασί-
α/εκµετάλλευση, η µη πρόσβαση στην εκπαίδευση, οι κακές συνθήκες 
εκπαίδευσης. Η αλυσίδα αυτή των διακυβευόντων την κοινωνικοπολι-
τική και πολιτιστική-πολιτισµική βιωσιµότητα παγκοσµίως, έχει ως τε-
λευταίο κρίκο τον κακό ψυχισµό των µελών των κοινωνιών στις ο-
ποίες υφίστανται. 

Μέσα από το σύνολο των σχετικών πληροφοριών, διαφαίνεται η 
αλληλουχία όλων των παραπάνω δεινών µε αφετηρία τον πόλεµο και 
όχι µόνον. 

∆εν είναι καθόλου εµφανής η κοινωνική αδικία ανάµεσα στις «α-
ναπτυγµένες» και στις «υπό ανάπτυξη» χώρες, ούτε και η ενδοκοι-
νωνική αδικία ανάµεσα στους πολίτες της ίδιας χώρας. Τα δεινά, ό-
πως ήδη αναφέρθηκε, αποτελούν συνέπειες πολέµου, φυσικών κα-
ταστροφών και κλιµατικών συνθηκών συγκεκριµένων περιοχών της 
γης και σε καµία περίπτωση συνέπειες εκµετάλλευσης του «Τρίτου 
Κόσµου» από τις αναπτυγµένες χώρες, µε αποτέλεσµα τη συσσώ-
ρευση του παγκοσµίου πλούτου σε αυτές. 

Πλην όµως, οι εικόνες των παραπάνω «δεινών» στις κοινωνίες 
των ανθρώπων, ακόµη και «απογυµνωµένες» από τους κύριους λό-
γους ύπαρξής τους, εµπεριέχουν το συναισθηµατικό υπόβαθρο, που 
θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο προς την πρόσληψη και ενστερνισµό ή 
ενίσχυση των αξιών της αειφορίας και της σύσφιξης των ανθρώπινων 
σχέσεων. 

 
• Οι αξίες αυτές, που διασφαλίζουν την κοινωνικοπολιτική, την 

πολιτιστική–πολιτισµική και στη συνέχεια την οικοπεριβαλλοντική βι-
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ωσιµότητα, βρίσκονται επαρκώς διεσπαρµένες µέσα στο υλικό. Η ει-
ρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, ο σεβασµός και αποδο-
χή του «άλλου» έχουν αρκετά µεγάλη εκπροσώπηση µέσα στα κείµε-
να περισσότερο ως αιτούµενα, και µάλιστα από νεανικές φωνές, πα-
ρά ως δεδοµένα. Αυτό αποτελεί λογική κατάληξη της αρκετά µεγάλης 
παρουσίας των «δεινών», που διακυβεύουν την βιωσιµότητα του Φυ-
σικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος. Η αλληλεγγύη δεν αναφέ-
ρεται στις µελλοντικές γενιές αλλά µεταξύ ανθρώπων ή γενεών του 
παρόντος. Οι έννοιες της δηµοκρατίας και της ελευθερίας δεν παρου-
σιάζονται ικανοποιητικά.  

∆ιάσπαρτες µέσα στο υλικό έχουµε και τις αξίες της φιλί-
ας/συντροφικότητας, αγάπης, γενναιοδωρίας και αλτρουισµού, οι ο-
ποίες είναι προϋποθέσεις για τον ενστερνισµό των βασικών αξιών της 
αειφορίας, που ήδη αναφέρθηκαν. 

 
• Η «ενεργός συµµετοχή» και η «ενεργός πολιτότητα» συνυφαί-

νονται µέσα σε δράσεις-ενέργειες εθελοντικής ατοµικής, οµαδικής ή  
µαζικότερης προσφοράς προς άτοµα και προς το κοινωνικό σύνολο, 
σε δράσεις-ενέργειες διεκδίκησης µε αγώνα, σε διαδικασίες συµµετο-
χικής λήψης αποφάσεων αλλά και σε προσπάθειες κινητοποίησης 
των φορέων διοίκησης.  

Η αρνητική διάσταση της «ενεργού συµµετοχής» και της «ενεργού 
πολιτότητας» και εν γένει του έµπρακτου ενδιαφέροντος για το κοινω-
νικό σύνολο, παρουσιάζει ανεύθυνους πολίτες, οι οποίοι είτε παραµέ-
νουν αδρανείς είτε δηµιουργούν οι ίδιοι κάποια προβλήµατα. 

Θεωρούµε ικανοποιητική ποιοτικά την περιεκτικότητα του υλικού 
και ως προς αυτό το σκέλος της κοινωνικής πτυχής της αειφορίας. 

 
• Οι αναφορές στους «Θεσµούς», που αφορούν τις σχέσεις µε-

ταξύ ανθρώπου και Περιβάλλοντος είναι ελάχιστες. Ειδικά η νοµοθε-
σία για το Περιβάλλον, µάλλον γελοιοποιείται, καθώς εκφράζεται µό-
νον από το στόµα ενός αστείου και ανεύθυνου δηµάρχου. Ο τρόπος 
µε τον οποίο εκφράζονται τα «έκτακτα µέτρα» αντιµετώπισης µιας 
προβληµατικής κατάστασης, δίνει την εντύπωση ότι η «Νοµοθεσία για 
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το Περιβάλλον» είναι αυθαίρετο έργο µεµονωµένων εκπροσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µάλιστα όχι «προληπτικό» αλλά «θερα-
πευτικό».  

Ως προς τα νοµικά πρόσωπα, που δείχνουν ενδιαφέρον ή έχουν 
αρµοδιότητα για το Περιβάλλον, παρουσιάζονται µε θετικό τρόπο ο 
Σύλλογος Γονέων, το Σχολείο, κάποιες ΜΚΥΟ, το Λιµενικό Σώµα, ενώ 
µε θετικό και αρνητικό τρόπο παρουσιάζονται ο ∆ήµος και ο ∆ήµαρ-
χος. Το Σχολείο ενδιαφέρεται όχι µόνο για την οικολογική αλλά και για 
την κοινωνική πτυχή του περιβάλλοντος. Οι ΜΚΥΟ που αναφέρονται 
(UNISEF και ActionAid) έχουν έργο κατ’ εξοχήν ανθρωπιστικό και όχι 
προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος. Η παρουσία καθαρά Πε-
ριβαλλοντικών ΜΚΥΟ περιορίζεται σε µια τοπική οικολογική οµάδα. 
∆εν αναφέρεται καµία από τις γνωστές ελληνικής, διεθνούς ή παγκό-
σµιας εµβέλειας Οικολογικές - Περιβαλλοντικές ΜΚΥΟ. Ο δε τρόπος 
παρουσίασης της τοπικής οικολογικής οµάδας, προσδίδει σ’ αυτήν το 
χαρακτηριστικό της «µοναδικότητας/αποκλειστικότητας» ως προς τη 
συγκεκριµένη αρµοδιότητα (π.χ. της ανακύκλωσης). 

 
Εν κατακλείδι, και µε γνώµονα ότι το υλικό που διερευνήθηκε εξυ-

πηρετεί κυρίως τη στοχοθεσία του Γνωστικού αντικειµένου της Γλώσ-
σας, θεωρούµε ότι οι αναφορές µέσα σ’ αυτό σε έννοιες και αξίες συ-
νιστώσες της αειφορίας, τόσο αριθµητικά όσο και ποιοτικά, είναι ικα-
νοποιητικές. Είναι δυνατόν το συγκεκριµένο υλικό να χρησιµοποιηθεί 
περιστασιακά για σχετικές µε την µακροέννοια της αειφορίας διαθεµα-
τικές δραστηριότητες, πρωτίστως στην πτυχή «Κοινωνία» και δευτε-
ρευόντως στην πτυχή «Περιβάλλον». 

Η εµφανής παρουσία του συνόλου των κοινωνικών αξιών, οι ο-
ποίες θεωρούνται προϋπόθεση για την ευόδωση της αειφορίας αλλά 
και η παρουσία µέρους των στοιχείων της οικοπεριβαλλοντικής της 
πτυχής, συνεπάγονται ότι τα συγκεκριµένα βιβλία της Γλώσσας της Γ΄ 
Τάξης του δηµοτικού σχολείου εναρµονίζονται σε ικανοποιητικό βαθ-
µό προς τη στοχοθεσία του ∆ΕΠΠΣ στον τοµέα αυτό. 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
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8.2. Προοπτικές – προτάσεις 
 

Για τη συνέχιση και διεύρυνση της συζήτησης, η έρευνα µπορεί να 
επεκταθεί στα εξής: 
 

• στην ανάλυση των εικόνων των συγκεκριµένων βιβλίων,  

• στην ανάλυση περιεχοµένου των 2 τευχών του Τετραδίου Εργα-
σιών, για διερεύνηση ενδεχόµενης συµπληρωµατικότητάς τους, ένα-
ντι των ΒΜ, σε έννοιες συνιστώσες της αειφορίας, 

• στο συσχετισµό των ευρηµάτων µε τα περιεχόµενα του εκπαιδευτι-
κού υλικού της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ Τάξης, 

• στη διερεύνηση των βιβλίων της Γλώσσας των άλλων τάξεων του 
δηµοτικού σχολείου, 

• στη διερεύνηση της εικόνας που έχουν οι εκπαιδευτικοί για το συ-
γκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό,  

• στο κατά πόσον αξιοποιούν ή είναι διατεθειµένοι να αξιοποιήσουν 
τα κείµενα του εκπαιδευτικού υλικού της Γλώσσας της Γ΄ Τάξης για 
διαθεµατικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

• στο πώς εισπράττουν/προσλαµβάνουν οι µαθητές τις συνιστώσες 
έννοιες της αειφορίας, που περιλαµβάνονται στο «έκδηλο» αλλά και 
στο «λανθάνον» περιεχόµενο των βιβλίων. 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

Α΄: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α1 
ΑΣ ΓΝΩΡΙ-

ΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥ-
ΤΕΡΑ 

«(π.χ. ψαράκι, […], µαργαρί-
τα)» ΒΜ1/7 1. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Θαλασσινό σχολείο» ΒΜ1/9 2. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΡΕΛΟΙ ΟΙ ∆Ι-

∆ΥΜΟΙ 

«[…] µοιάζουν σαν δυο σταγό-
νες νερό». ΒΜ1/21 3. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΡΕΛΟΙ ΟΙ ∆Ι-

∆ΥΜΟΙ 
«Κολυµπάνε σαν ψάρια […]». ΒΜ1/21 4. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΡΕΛΟΙ ΟΙ ∆Ι-

∆ΥΜΟΙ 
«[…] τρέχουν σαν γαζέλες». ΒΜ1/21 5. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ 
ΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ « […] πλάι στο γιαλό, […]» ΒΜ1/36 6. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΣΤΗ ΝEΑ ΜΑΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

«Είχε λίγα οπωροφόρα, αρκετά 
κυπαρίσσια και πευκάκια». ΒΜ1/40 7. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

«Στη µέση του δέσποζε µε τη 
θεόρατη κορµοστασιά του το 
µεγαλύτερο πεύκο που έχετε 

δει». 

ΒΜ1/40 8. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο Τίτλος: «Στη γη και στη θά-
λασσα» ΒΜ1/45 9. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Οι µικροί ταξιδιώτες ανεβαί-
νουν στο βουνό» ΒΜ1/45 10. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΓΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΣΠΙΤΙ ΖΗΤΑ ΝΕΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

«Είµαι ένας κατοικίδιος γάτος 
έξι µηνών» ΒΜ1/50 11. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΓΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΣΠΙΤΙ ΖΗΤΑ ΝΕΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

«[…] όπως οι τίγρεις, τα λιο-
ντάρια και οι λεοπαρδάλεις, 

[…]» 
ΒΜ1/50 12. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΓΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΣΠΙΤΙ ΖΗΤΑ ΝΕΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

«[…] σκαρφαλώνω στα κάγκε-
λα και τα δέντρα της αυλής». ΒΜ1/50 13. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα 
ποντίκια» ΒΜ1/52 14. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«Υπάρχουν διάφορα είδη δελ-
φινιών, τα οποία […]». ΒΜ1/53 15. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«Ξεχωρίζουν από το πτερύγιο 
της ράχης τους […]». ΒΜ1/53 16. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«Το δυνατό τους σώµα έχει 
µήκος δύο µε τέσσερα µέτρα». ΒΜ1/53 17. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«Το δέρµα τους είναι λείο και 
έχει συνήθως χρώµα γκρίζο». ΒΜ1/53 18. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«Τα δελφίνια, επειδή δεν είναι 
ψάρια αλλά θηλαστικά, […]». ΒΜ1/53 19. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«Το µοναδικό τους ρουθούνι, ο 
φυσητήρας, βρίσκεται ψηλά 

στο κεφάλι τους.». 
ΒΜ1/53 20. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«Κολυµπούν µε µεγάλη ταχύ-
τητα και καταδύονται σε µεγάλα 

βάθη». 
ΒΜ1/53 21. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«Τα δελφίνια ζουν σε οµάδες 
και γεννούν ένα µωρό κάθε ένα 

µε δύο χρόνια». 
ΒΜ1/53 22. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«Ζουν 20 ως 40 χρόνια και 
έχουν ελάχιστους φυσικούς 

εχθρούς». 
ΒΜ1/53 23. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

« […] ίσως έχετε δει δελφίνια να 
συνοδεύουν το καράβι παίζο-

ντας µε τα κύµατα». 
ΒΜ1/53 24. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 
«Μερικές φορές τα δελφίνια 
έρχονται κοντά στους ανθρώ-

πους για συντροφιά». 

ΒΜ1/53 25. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

«Λέγεται πώς τα δελφίνια αγα-
πούν τη µουσική» ΒΜ1/54 26. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

 
«Η µουσική του γοήτευσε τόσο 
τα δελφίνια, ώστε ακολούθησαν 

το πλοίο» 

ΒΜ1/54 27. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΑ-
ΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΑΝΕ-
ΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ 

ΒΟΥΝΟ 

«Σαν έφτασαν σε µια ράχη, 
τους καλωσόρισε ο κρύος αέ-

ρας». 
ΒΜ1/59 28. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΑ-
ΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΑΝΕ-
ΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ 

ΒΟΥΝΟ 

«Αυτός ο αέρας είχε περάσει 
από κάθε κορφή και κάθε λα-

γκαδιά». 
ΒΜ1/59 29. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΑ-
ΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΑΝΕ-
ΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ 

ΒΟΥΝΟ 

«Πουλάκια µε άσπρη τραχηλιά 
κουνούσαν την ουρά τους 
στους θάµνους […].». 

ΒΜ1/59 30. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΑ-
ΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΑΝΕ-
ΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ 

ΒΟΥΝΟ 

 
«Ένα κατσίκι κατάµαυρο έστεκε 

στην κόψη του βράχου.». 
ΒΜ1/59 31. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΑ-
ΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΑΝΕ-
ΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ 

ΒΟΥΝΟ 

«Οι γκρεµοί ήταν φυτεµένοι µε 
πουρνάρια και κουµαριές.». ΒΜ1/59 32. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΑ-
ΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΑΝΕ-
ΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ 

ΒΟΥΝΟ 

«Ο βράχος απάνω στο βράχο, 
ο λόφος απάνω στο λόφο σχη-

µάτιζαν το βουνό.». 
ΒΜ1/59 33. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΑ-
ΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΑΝΕ-
ΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ 

ΒΟΥΝΟ 

«Οι βράχοι σχηµάτιζαν σχήµατα 
σαν θεόρατα σπίτια, που δεν 
ξέρεις ποιος τα κατοικεί». 

ΒΜ1/59 34. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ «Θάλασσα, δεν τη βλέπεις;» ΒΜ1/72 35. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Η πόλη χάθηκε στο χιόνι» ΒΜ2/7 36. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«[…] νιώθοντας κάτι παράξενο 
στον αέρα». ΒΜ2/8 37. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«[...] αλλά είχαν σκεπαστεί από 
το χιόνι που είχε πέσει τη νύ-

χτα». 
ΒΜ2/8 38. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«[...] σε κάθε του βήµα βούλια-
ζε στο χιόνι [...]» ΒΜ2/8 39. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«[…] σαν ολοκάθαρα περάσµα-
τα ανάµεσα στους βράχους των 

βουνών». 
ΒΜ2/8 40. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

« […] ή αν δεν ήταν παρά µόνο 
σωροί από χιόνι;» ΒΜ2/8 41. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«Το φτυάρισµα του χιονιού δεν 
είναι παιχνίδι, […]» ΒΜ2/9 42. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

 
«Όµως ο Μαρκοβάλντο ένιωθε 
ότι το χιόνι ήταν φίλος του 

[…]». 

ΒΜ2/9 43. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ «[…] να µαζέψει ζαρζαβατικά». ΒΜ2/11 44. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«Να, κάτω από το χιόνι δε 
φαίνεται […]» ΒΜ2/11 45. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«Ήταν εκείνοι που καθάριζαν 
το χιόνι από τα κεραµίδια». ΒΜ2/11 46. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«[…] µια µεγάλη ποσότητα 
χιονιού έπεσε […]». 

 
ΒΜ2/11 47. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«Τα παιδιά ξαναγύρισαν µε τα 
λάφυρά τους σε καρότα». 

 
ΒΜ2/11 48. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

« […] ένιωσε την τροφή να του 
'ρχεται µέσα από το περίβληµα 

του χιονιού […]». 
 

ΒΜ2/11 49. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«Το χιόνι έλιωσε πάνω του, 
[…]». 

 
ΒΜ2/12 50. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«Το ρεύµα του αέρα τίναξε το 
Μαρκοβάλντο πάνω στον τοί-

χο...» 
ΒΜ2/12 51. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«Όταν ο Μαρκοβάλντο άνοιξε 
τα µάτια του […], η αυλή […] 
δίχως µια νιφάδα χιόνι». 

ΒΜ2/12 52. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟΣΟ ΧΙΟΝΙ 
∆ΕΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕ! 

«Το ύψος του χιονιού εντός του 
οικισµού ξεπέρασε το ένα µέ-

τρο». 
ΒΜ2/15 53. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟΣΟ ΧΙΟΝΙ 
∆ΕΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕ! 

«Στις ορεινές περιοχές το χιόνι 
έφτασε τα δύο µέτρα και στα 
παράλια το κύµα χτυπούσε το 

χιόνι!» 

ΒΜ2/15 54. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟΣΟ ΧΙΟΝΙ 
∆ΕΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕ! 

«Ευτυχώς µετά τη ∆ευτέρα ο 
καιρός γύρισε σε νοτιά και το 
χιόνι έλιωσε χωρίς να παγώ-

σει». 

ΒΜ2/15 55. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Κάτω απ’ το χιόνι» ΒΜ2/19 56. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΧΙΟΝΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ 

«(Παίρνει µια χούφτα χιόνι)» ΒΜ2/20 57. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«Ώσπου ήρθε η Άνοιξη, και στη 
χώρα, απ' άκρη σ' άκρη, ξε-

πρόβαλαν µικρά µπουµπούκια 
και πουλιά». 

ΒΜ2/28 58. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«Τα πουλιά […] και τα λουλού-
δια ξεχνούσαν ν' ανθίσουν». ΒΜ2/28 59. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

 
«Κάποτε, ένα όµορφο λουλου-
δάκι έβγαλε το κεφάλι του από 

το γρασίδι, […]» 

ΒΜ2/28 60. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«[…] ήταν το Χιόνι κι η Παγω-
νιά».  ΒΜ2/28 61. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«Πάει, τον ξέχασε η Άνοιξη 
τούτον εδώ τον κήπο» ΒΜ2/28 62. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«Το Χιόνι σκέπασε το χορτάρι 
µε την τεράστια λευκή του κά-

πα,[…]». 
ΒΜ2/28 63. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«Κι ύστερα προσκάλεσαν και 
τον Βοριά να τους κάνει συ-

ντροφιά, […]». 
ΒΜ2/28 64. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«[…] και στο Χαλάζι να µας 
επισκεφτεί». ΒΜ2/28 65. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«Κάθε µέρα, επί τρεις ώρες, 
σφυροκοπούσε τη στέγη του 

κάστρου, […]» 
ΒΜ2/28 66. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«Βοριάς και Χαλάζι, Χιόνι και 
Παγωνιά χόρευαν αδιάκοπα 

ανάµεσα στα δέντρα». 
ΒΜ2/28 67. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«Ήταν ένας µικρούλης σπίνος 
που τραγουδούσε […]». ΒΜ2/86 68. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«[…] κάθονταν πάνω στα κλα-
διά του δέντρου». ΒΜ2/86 69. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«Τα πουλιά φτερούγιζαν ολό-
γυρα κελαηδώντας ευτυχισµέ-
να, και τα λουλούδια ανασήκω-
ναν τα κεφάλι τους ανάµεσα στο 
πράσινο γρασίδι και γελούσαν». 

ΒΜ2/86 70. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«Το δέντρο το καηµένο ήταν 
ακόµα σκεπασµένο […]». 

 
ΒΜ2/86 71. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«”Σκαρφάλωσε, µικρό αγόρι! 
έλεγε το ∆έντρο”, κι έγερνε τα 

κλαδιά του […] » 
ΒΜ2/86 72. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«[…] και στον κήπο ξαναγύρισε 
ο Χειµώνας». ΒΜ2/86 73. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«[…] και το ακούµπησε πάνω 
στο δέντρο». ΒΜ2/86 74. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«[…] το δέντρο άνθισε και τα 
πουλιά ήρθαν να κελαηδήσουν 

στα κλαδιά του, […]». 
ΒΜ2/86 75. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 
«[…] και βγήκε στον κήπο». ΒΜ2/87 76. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 



 

 140 

ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«∆ιέσχισε βιαστικά το γρασίδι 
[…]». ΒΜ2/87 77. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«[…] βρήκαν κάτω από το δέ-
ντρο […] µε κατάλευκα λουλού-

δια». 
ΒΜ2/87 78. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Το χαρούµενο λιβάδι» ΒΜ2/33 79. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Κάποτε, […] υπήρχε ένα λιβά-
δι». ΒΜ2/49 80. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Ήταν γεµάτο κάτασπρες µαρ-
γαρίτες». ΒΜ2/49 81. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«[…] µια παπαρούνα φύτρωσε 
δίπλα τους. ΒΜ2/49 82. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«[…] όλες οι µαργαρίτες γύρω 
από το καινούριο φυτό. ΒΜ2/49 83. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«[…]; απόρησαν οι υπόλοιπες 
µαργαρίτες. ΒΜ2/50 84. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

«Ένα λεωφορείο που το λένε 
Ηλιοτρόπιο, µε πεταλούδες 
άσπρες και ροζ, […]». 

ΒΜ2/64 85. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΝΑ’ ΜΟΥΝ ΤΟΥ 
ΣΤΑΒΛΟΥ ΕΝ’ 

ΑΧΥΡΟ 

«[…] κι από τη θεία σου πνοή 
να γίνω λουλουδάκι […]» ΒΜ2/74 86. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ; «[…] χαίρει η φύσις όλη». ΒΜ2/75 87. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ; «[…] εν φάτνη των αλόγων» ΒΜ2/75 88. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ; «Κάτω στον Ιορδάνη τον ποτα-
µό […]» ΒΜ2/75 89. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ; «Ν' αγιαστούν οι κάµποι και τα 
νερά […]» ΒΜ2/75 90. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
(ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ 

ΦΟΡΑ) 
«Στο νησί του Αιόλου». ΒΜ3/7 91. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
(ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ 

ΦΟΡΑ) 

«[…] αρµενίζουµε στη Μεσόγειο 
Θάλασσα». ΒΜ3/7 92. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
(ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ 

ΦΟΡΑ) 

«Από τη γη ως τη σελήνη […]» ΒΜ3/7 93. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ 

«Για της θάλασσας τον αφαλό, 
[…]» ΒΜ3/8 94. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ 

(συνέχεια) 

«[…] που ψήνει ο ήλιος το ψω-
µί;» ΒΜ3/11 95. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ 

(συνέχεια) 

«Πέρασες, τότε, απ' της θάλασ-
σας τον αφαλό, εκεί που το 

νερό […]» 
ΒΜ3/11 96. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

«[…] και βγήκα στο πέλαγο να 
γνωρίσω τον κόσµο». ΒΜ3/15 97. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

«[…] σηκώθηκε τυφώνας δυνα-
τός, που µας πήρε […] ψηλά, 

στον αέρα». 
ΒΜ3/15 98. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

«[…] είχε πάνω του δάση και 
πολιτείες και θάλασσες απέρα-

ντες».  
ΒΜ3/15 99. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

«Κάποιος είπε ότι ήταν η γη 
που κατοικούσαµε, […]». ΒΜ3/15 100. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

«Και πώς καταφέρατε να περά-
σετε όλο τον αέρα […]» ΒΜ3/16 101. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ 
ΑΙΟΛΟΥ 

«[…] συναντήσαµε το νησί του 
Αιόλου». ΒΜ3/19 102. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ 
ΑΙΟΛΟΥ 

«[…] πως άρχισαν να φαίνονται 
σκοτεινοί όγκοι απ' τα βουνά 

της Ιθάκης» 
ΒΜ3/19 103. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ 
ΑΙΟΛΟΥ 

«[…] ξεχύθηκαν αµέσως όλα τα 
στοιχεία της φύσης […]». ΒΜ3/20 104. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ 
ΑΙΟΛΟΥ 

«Εγώ ξύπνησα αλαφιασµένος 
από τους κεραυνούς, […], και το 
σάλο που ξεσήκωναν τα κύµατα 

[…]». 

ΒΜ3/20 105. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΧΑΡΑ 
ΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 

«[…] βγήκα σε θάλασσα πλατιά 
[…]» ΒΜ3/23 106. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ 
ΨΩΜΙ (συνέχεια) 

«[…] κι επήγανε στον κάµπο, 
[…]» ΒΜ3/32 107. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ 
ΨΩΜΙ (συνέχεια) 

«[…] και θέριζε µες στο λιοπύρι 
ολάκερη µέρα». ΒΜ3/32 108. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ 
ΨΩΜΙ (συνέχεια) 

«Έκαµε καµιά σαρανταριά 
δεµάτια στάχυα». ΒΜ3/32 109. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ 
ΨΩΜΙ (συνέχεια) 

«[…] και πάµε εκεί στην κορφή 
του βουνού, […]» ΒΜ3/32 110. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ 
ΨΩΜΙ (συνέχεια) 

«Σαν πεινασµένος λύκος τότε ο 
βασιλιάς άρπαξε το καρβέλι, 

[…]» 
ΒΜ3/32 111. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟ-
ΖΗΣ ΦΟΥΡΝΑ-

ΡΗΣ 
«[…] και γεννάει η κότα». ΒΜ3/44 112. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟ-
ΖΗΣ ΦΟΥΡΝΑ-

ΡΗΣ 

«Παίζω ποδόσφαιρο µε τους 
ποντικούς στο ταβάνι». ΒΜ3/44 113. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟ-
ΖΗΣ ΦΟΥΡΝΑ-

ΡΗΣ 
«[…] του θείου µου το αρνί». ΒΜ3/45 114. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟ-
ΖΗΣ ΦΟΥΡΝΑ-

ΡΗΣ 

«Αυτό είναι του Μορφονιού το 
ψάρι». ΒΜ3/45 115. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟ-
ΖΗΣ ΦΟΥΡΝΑ-

ΡΗΣ 

«[…] που χύθηκαν οι κολοκυ-
θοπατάτες που τις έλεγε κοµι-

ντόρα». 
ΒΜ3/45 116. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟ-
ΖΗΣ ΦΟΥΡΝΑ-

ΡΗΣ 

«[…] και του Σταύρακα οι ντο-
µάτες». ΒΜ3/45 117. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟ-
ΖΗΣ ΦΟΥΡΝΑ-

ΡΗΣ 

 
«Χήνα παραγεµισµένη µε κου-
κουνάρια και διάφορα µπαχαρι-

κά». 

ΒΜ3/45 118. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

(ΟΛΟΙ ΜΙΑ Α-
ΓΚΑΛΙΑ) 

«Η πτήση των γερανών» ΒΜ3/49 119. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΓΕΡΑΝΩΝ 

«Μακάρι να µπορούσα να φτιά-
ξω γρηγορότερα τους γερα-

νούς, […]» 
ΒΜ3/56 120. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΓΕΡΑΝΩΝ 

«[…] όλων των ειδών τα σχήµα-
τα, όπως βατράχους και δρά-

κους και πουλιά». 
ΒΜ3/56 121. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

«Το γιασεµί άσπριζε πάνω από 
το φράχτη µας φορτωµένο 

ανθάκια». 
ΒΜ3/58 122. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

«[…] και κοίταξα κάτω τον κά-
µπο της Κερύνειας» ΒΜ3/58 123. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΣΧΑ, ΚΥΡΙΟΥ 
ΠΑΣΧΑ «Ένα κόκκινο αυγό […]» ΒΜ3/64 124. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΣΧΑ, ΚΥΡΙΟΥ 
ΠΑΣΧΑ 

«Τα πουλιά απόψε ξαγρυπνή-
σανε».  ΒΜ3/64 125. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΣΧΑ, ΚΥΡΙΟΥ 
ΠΑΣΧΑ 

«Ψιθύρισαν στο δέντρο που 
ήταν το σπίτι τους:» ΒΜ3/64 126. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΣΧΑ, ΚΥΡΙΟΥ 
ΠΑΣΧΑ 

«Μια πεταλούδα, που 'χει ξεχα-
στεί στην αγκαλιά του απριλιάτι-

κου τριαντάφυλλου, […]» 
ΒΜ3/64 127. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΜΑΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

«Μοσχοβολά η αγράµπελη, το 
πρίνο σπαρταρίζει κρυµµένο 

µέσα στα κλαδιά το λέει γλυκά τ' 
αηδόνι». 

ΒΜ3/66 128. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΜΑΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

«Στο καπέλο του ανέµιζαν πα-
παρούνες και από τη ζώνη του 
κρέµονταν κατακόκκινα κεράσι-

α». 

ΒΜ3/66 129. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΜΑΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

«Αφού τα έχει µπόλικα τα λου-
λούδια ο Καλοµηνάς, ο Μάης 

[…]» 
ΒΜ3/66 130. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

Ο Τίτλος ΑΝΘ/12 131. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«Το φύλλο που το έλεγαν Φρέ-
ντυ είχε µεγαλώσει» ΑΝΘ/12 132. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

 
«Είχε εµφανιστεί για πρώτη 
φορά την Άνοιξη σαν ένας µι-
κρός βλαστός σ' ένα µεγάλο 
κλωνάρι στην κορυφή ενός 
πανύψηλου δέντρου» 

ΑΝΘ/12 133. Α΄ 

 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«Του Φρέντυ του άρεσε που 
ήταν φύλλο» ΑΝΘ/12 134. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«Αγαπούσε το κλωνάρι του, 
τους ανάλαφρους φυλλωτούς 

φίλους του, […]». 
ΑΝΘ/12 135. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«Κάθονταν πολύ ήσυχα πάνω 
στο γρασίδι […]». ΑΝΘ/12 136. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«Μερικά φύλλα δεν άντεξαν […] 
και βρέθηκαν να πετούν ψηλά 

στον αέρα». 
ΑΝΘ/12 137. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«Στο τέλος, έπεφταν µαλακά 
πάνω στη γη».  ΑΝΘ/12 138. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«Ο Φρέντυ πρόσεξε ότι τ' άλλα 
φύλλα συνέχισαν να πέφτουν». ΑΝΘ/12 139. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«Είδε, µάλιστα, ότι µερικά φύλ-
λα αντιστέκονταν για λίγο στις 
ριπές του ανέµου πριν πέσουν» 

ΑΝΘ/12 140. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«Γρήγορα το δέντρο έµεινε 
σχεδόν γυµνό» ΑΝΘ/12 141. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«[…] το µόνο φύλλο που είχε 
αποµείνει στο κλαδί». ΑΝΘ/13 142. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«Τα χαράµατα ο άνεµος πήρε 
τον Φρέντυ από το κλωνάρι 

του». 
ΑΝΘ/13 143. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«Ο Φρέντυ έπεσε πάνω σ' ένα 
σωρό από χιόνι» ΑΝΘ/13 144. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«[…] “ο ωκεανός ήταν γεµάτος 
φάλαινες”». ΑΝΘ/15 145. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

 
«Φάλαινες µεγάλες σαν τους 
λόφους κι ήρεµες σαν το φεγ-

γάρι» 

ΑΝΘ/15 146. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

 
«”Υπήρχαν φάλαινες εδώ, εκα-
τοµµύρια χρόνια πριν εµφανι-
στούν τα πλοία και οι πόλεις, ή 
ακόµα και οι άνθρωποι των 

σπηλαίων” […]» 

ΑΝΘ/15 147. Α΄ 

 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ «[…] και βγήκε έξω στον κήπο»  ΑΝΘ/16 148. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«[…] πήγε µια βόλτα µέχρι τον 
ωκεανό».  ΑΝΘ/16 149. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Η θάλασσα ήταν γαλήνια, 
ακίνητη σχεδόν». ΑΝΘ/16 150. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Έβγαλε ένα κίτρινο λουλούδι 
[…] και το πέταξε στο νερό»  ΑΝΘ/16 151. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«[…] κατέβηκε από τους λό-
φους για να τη βρει». ΑΝΘ/16 152. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Κάτι ακουγόταν πέρα από 
τους λόφους» ΑΝΘ/16 153. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«[…] να τρέχει προς την παρα-
λία». ΑΝΘ/16 154. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Κι εκεί, πελώριες µέσα στον 
ωκεανό, βρισκόντουσαν οι 

φάλαινες».  
ΑΝΘ/16 155. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Κι ύστερα ο ωκεανός ήταν 
ακίνητος ξανά […]» ΑΝΘ/17 156. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Η Λίλη είδε το κίτρινο λουλούδι 
της να χορεύει κι αυτό πάνω 

στον αφρό». 
ΑΝΘ/17 157. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Τίποτα δε σκιάζει τον ασυννέ-
φιαστο µπλε ουρανό της Λιλι-

πούπολης». 
ΑΝΘ/23 158. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΣΕ-
ΦΟΝΗΣ 

 
«Εκεί που φύτρωνε φλησκούνι 
κι άγρια µέντα κι έβγαζε η γη το 

πρώτο της κυκλάµινο» 

ΑΝΘ/26 159. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΣΕ-
ΦΟΝΗΣ 

«Εκεί που η θάλασσα γινόταν 
ευλογία»  ΑΝΘ/26 160. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΣΕ-
ΦΟΝΗΣ 

«κι ήταν ευχή του κάµπου τα 
βελάσµατα» ΑΝΘ/26 161. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«”Το άγαλµα της προ-γιαγιάς 
µου, της αξιότιµης κυρίας Κα-
ρέττα-Καρέττα!”, αναφώνησε». 

ΑΝΘ/28 162. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Με σκαθάρι µοιάζω».  ΑΝΘ/29 163. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Η µικρή χελωνίτσα Καρέττα-
Καρέττα δε χόρταινε […]».  ΑΝΘ/31 164. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Καιρός να γυρίσεις στη θά-
λασσα» ΑΝΘ/31 165. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΡΟΙΜΙΟΜΥ-
ΘΟΙ 

«[…] να φύλαγε τον κήπο, τον 
κήπο µε τα πράσα µε τα γαρι-

φαλάκια» 
ΑΝΘ/60 166. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΡΟΙΜΙΟΜΥ-
ΘΟΙ 

«Να’ χαµε έναν κόκορα να 
τσίµπαγε το γάιδαρο» ΑΝΘ/60 167. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑ-
ΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟ-

ΛΗ 

«[…] φάνταζε ο πετρωτός λό-
φος, η Ακρόπολη […]» ΑΝΘ/89 168. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑ-
ΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟ-

ΛΗ 

«Λουλούδια της άνοιξης, την 
εποχή που η Αθήνα πες πως 
ήταν πνιγµένη στα λουλούδια» 

ΑΝΘ/89 169. Α΄ 
1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑ-
ΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟ-

ΛΗ 

«Στη σειρά µε κάνιστρα όµορ-
φες ανθοπώλιδες πουλούσαν 

λουλούδια». 
ΑΝΘ/89 170. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑ-
ΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟ-

ΛΗ 

«Πάρτε µενεξέδες, ζουµπούλια, 
τριαντάφυλλα!» ΑΝΘ/89 171. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙ-
ΚΟΣ ΠΟ∆Ο-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ 

«Ύστερα στάθηκε στη σέντρα 
πλάι στον πλάτανο». ΑΝΘ/144 172. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙ-
ΚΟΣ ΠΟ∆Ο-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ 

«Οι φωνές αντηχούσαν διπλά 
µέσα στη λαγκαδιά:[…]». ΑΝΘ/144 173. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙ-
ΚΟΣ ΠΟ∆Ο-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ 

«[…]από εκείνα τα αγκαθωτά 
σπόρια, τα λεγόµενα τσιµπού-

ρια, […}» 
ΑΝΘ/145 174. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Τα πορτοκάλια […] τ' αγορά-
ζαµε από το Σαµίχ, τον περιβο-

λάρη». 
ΑΝΘ/154 175. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«[…] ήταν χτισµένο […] κάτω 
από µια θεόρατη λεύκα». ΑΝΘ/154 176. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«[…] πως περνούσε πολλές 
ώρες στον αέρα και στον ήλιο».  ΑΝΘ/154 177. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«[…] έµοιαζαν µε το γέρικο 
κορµό της λεύκας». 

 
ΑΝΘ/154 178. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«[…] µε κυπαρίσσια,στάχυα, 
πουλιά, […]». 

ΑΝΘ/154 
155 179. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«[…] µέχρι να σας κόψει τα 
πορτοκάλια ο πατέρας µου;» ΑΝΘ/155 180. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Καθίσαµε οκλαδόν στο χώµα 
της αυλής». ΑΝΘ/155 181. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«[…] σαν να ήταν σπαρµένα µε 
µενεξέδες;» ΑΝΘ/156 182. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Κι αυτός ο ήλιος, στηµένος 
µεσούρανα, […]» ΑΝΘ/156 183. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«Τα πικροράδικα, τα περδικο-
πατήµατα, τις καυκαλήθρες». ΑΝΘ/160 184. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«[…] µε χρυσοκλωστές και 
πολύχρωµα λουλούδια». ΑΝΘ/160 185. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«Αλλιώτικες που είναι οι θά-
λασσες και οι παραλίες το 

χειµώνα». 
ΑΝΘ/160 186. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«[…] στο βάθος, ο διάδροµος 
της θάλασσας». ΑΝΘ/162 187. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«[…] πάνω στο κύµα και είπε 
ψιθυριστά: […]» ΑΝΘ/161 188. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«Χειµώνας βλέπετε, ήλιος µε 
δόντια». ΑΝΘ/162 189. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«[…]µέσα στο σκοτεινό µπαξέ 
τους» ΑΝΘ/162 190. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«Το πήρε ο σκύλος του Αχµέτ 
[…] δίπλα στη θάλασσα». ΑΝΘ/163 191. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ «Ορµά ένα κύµα, […]» ΑΝΘ/163 192. Α΄ 

1Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

Α2 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Το φυσικό περιβάλλον γύρω 
µας είναι πηγή ζωής […]» ΒΜ1/63 1. Α΄ 

2Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ΠΟΡΟΣ 

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΥ 
ΕΝΑ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 

 
«[…] το κάρβουνο από ξύλα και 
το νερό από ποτάµι δεν αρκούν 
για να φτιαχτεί ένας άνθρω-

πος!». 

BM2/56 2. Α΄ 

2Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ΠΟΡΟΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΥ 
ΕΝΑ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 

«ώστε να µαζευτούν χίλια φορ-
τία κάρβουνο για να λιώσει ο 

σίδηρος». 
BM2/56 3. Α΄ 

2Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ΠΟΡΟΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

«[…] ο κάµπος που ήξερα, που 
η ηµεράδα του µας οµόρφαινε 
τη ζωή, την πλούτιζε και τη 

µεγάλωνε.» 

ΒΜ3/58 4. Α΄ 

2Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ΠΟΡΟΣ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«∆εν ήξερε ότι ο ξερός και 
άχρηστος εαυτός του, […], θα 
γινόταν ένα µε το νερό και θα 
χρησίµευε να γίνει το δέντρο 

πιο δυνατό» 

ΑΝΘ/13 5. Α΄ 

2Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ΠΟΡΟΣ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«[…] ότι εκεί, κοιµισµένα µέσα 
στο δέντρο και τη γη, υπήρχαν 
κιόλας σχέδια για να βγουν νέα 

φύλλα την Άνοιξη». 

ΑΝΘ/13 6. Α΄ 

2Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ΠΟΡΟΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

 
«Γιατί η µικρή Καρέττα-

Καρέττα, […] να ζει στις νερένι-
ες γειτονιές, στη θάλασσα» 

 

ΑΝΘ/28 7. Α΄ 

2Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ΠΟΡΟΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Εκεί θα ήταν το σπίτι της, όχι 
στη στεριά» ΑΝΘ/28 8. Α΄ 

2Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ΠΟΡΟΣ 

 

ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ 
ΧΙΟΝΙ 

«Κοιµάται ο σπόρος, µυστικά, 
καθώς το φύτρο του φυτρώνει». ΒΜ2/25 9. Α΄ 

2Η: Φ. ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ΠΟΡΟΣ 

ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ 
ΧΙΟΝΙ 

«Κοιµούνται αµέτρητα σπαρτά 
[…]» ΒΜ2/25 10. Α΄ 

2Η:ΦΠ 
ΑΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩ-
ΣΑ ΠΗΓΗ 
ΖΩΗΣ/ 
ΠΟΡΟΣ 

ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ 
ΧΙΟΝΙ 

«Τ' άγρια µπουµπούκια, σφαλι-
στά, ύπνος τα παίρνει, µες στα 

βράχια». 
ΒΜ2/25 11. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΑΒΙ-
ΟΤΙΚΗ ΣΥ-
ΝΙΣΤΩΣΑ 
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ 
ΧΙΟΝΙ 

«Και τότες! Ρόδα, γιασεµιά, 
γλυκά κεράσια, χρυσά στάχυα, 
κι η αγαπηµένη η κυκλαµιά 

«Ευχαριστώ» θα πει στα βράχι-
α». 

 

ΒΜ2/25 12. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΑΒΙ-
ΟΤΙΚΗ ΣΥ-
ΝΙΣΤΩΣΑ 
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«[…], κατασκεύασε ένα χάλκινο 
γίγαντα για το βασιλιά Μίνωα». BM2/57 13. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΑΒΙ-
ΟΤΙΚΗ ΣΥ-
ΝΙΣΤΩΣΑ 
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ 
ΨΩΜΙ (συνέχεια) 

«[…], µόνο λίγο νερό ήπιανε 
από τη στέρνα, […]». ΒΜ3/32 14. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΑΒΙ-
ΟΤΙΚΗ ΣΥ-
ΝΙΣΤΩΣΑ 
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Και τούτο γιατί γεννήθηκε στην 
άµµο, […]» ΑΝΘ/28 15. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΑΒΙ-
ΟΤΙΚΗ ΣΥ-
ΝΙΣΤΩΣΑ 
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Γιατί εσύ δεν είσαι φτιαγµένη 
για στεριά, […]» ΑΝΘ/31 16. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΑΒΙ-
ΟΤΙΚΗ ΣΥ-
ΝΙΣΤΩΣΑ 
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«[…] µπήκαν στα ιαµατικά λου-
τρά της Εφταλούς, […]». ΑΝΘ/162 17. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΑΒΙ-
ΟΤΙΚΗ ΣΥ-
ΝΙΣΤΩΣΑ 
ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

 

ΓΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΣΠΙΤΙ ΖΗΤΑ ΝΕΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

«[…], τρεφόµουν µε το γάλα 
της µαµάς µου.». ΒΜ1/50 18. Α΄ 

2Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚ
Η ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ΦΥΣΙΚ
ΟΣ ΠΟΡΟΣ 

ΓΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΣΠΙΤΙ ΖΗΤΑ ΝΕΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

«Τώρα προτιµώ τις γατοτροφές 
µε κοτόπουλο και ψάρι.». ΒΜ1/50 19. Α΄ 

2Η:ΦΠ 
ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩ-
ΣΑ ΠΗΓΗ 
ΖΩΗΣ/ 
ΠΟΡΟΣ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«Αγαπηµένες τους λιχουδιές 
είναι τα µικρά ψάρια, τα καλα-

µάρια και οι σουπιές». 
ΒΜ1/53 20. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«∆εκάδες ιστορίες λέγονται για 
δελφίνια που έχουν σώσει 
ναυαγούς ή έχουν οδηγήσει 
βάρκες που είχαν χαθεί στην 

καταιγίδα.». 

ΒΜ1/53 21. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

«Ένα από τα δελφίνια πήρε τον 
κιθαρωδό στην πλάτη του και 
τον οδήγησε στη στεριά» 

ΒΜ1/54 22. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ 

Ο Τίτλος: «∆ελφίνι σώζει αγόρι 
από πνιγµό» ΒΜ1/54 23. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ 

«Ένα δελφίνι έσωσε δεκατε-
τράχρονο αγόρι από πνιγµό 
στην Αδριατική θάλασσα […]» 

ΒΜ1/54 24. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-

ΝΤΑΙ 

«[…] ότι όλα εµείς τα χαρτο-
προϊόντα είµαστε παιδιά των 

δέντρων […]» 
ΒΜ1/69 25. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

«[…] πέτα γύρω γύρω ηλιό-
σπορους να τρώνε τα πουλιά». ΒΜ2/64 26. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ 
ΨΩΜΙ (συνέχεια) 

«Ύστερα τον έστειλε στο λόγγο 
να κόψει ξύλα, […]». ΒΜ3/32 27. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ 

«Κατανάλωναν καθηµερινά τις 
τροφές που βρίσκονται στη 
βάση της πυραµίδας, δηλαδή 
ψωµί, ζυµαρικά, όσπρια, γαλα-
κτοκοµικά, λαχανικά και φρού-

τα». 

ΒΜ3/40 28. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ 

«Μερικές φορές την εβδοµάδα 
έτρωγαν ψάρια, πουλερικά, 

αυγά και κρέας, τροφές χρήσι-
µες και υγιεινές». 

ΒΜ3/40 29. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

Ο ΜΑΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

«Φέτος τον είδα να έρχεται µ' 
ένα µόνιππο». ΒΜ3/66 30. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

Ο ΜΑΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

«Το µόνιππο ήταν γεµάτο στε-
φάνια, να φάνε κι οι κότες!» ΒΜ3/66 31. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Οι φάλαινες ήταν πολύ 
σηµαντικές για το κρέας 

τους, τα κόκαλα τους και για 
το λίπος τους». 

ΑΝΘ/15 32. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Οι άνθρωποι συνήθιζαν να τις 
τρώνε και να τις βράζουν, για 

να πάρουν το λίπος». 
ΑΝΘ/16 33. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

 
«Η πρώτη λέξη που ψιθύρισε η 
χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα µε 
το που βγήκε απ' τ' αυγό ήταν: 

[…]» 

ΑΝΘ/28 34. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΠΑΡΟΙΜΙΟΜΥ-
ΘΟΙ 

«Η αλεπού, περιµένοντας να 
πέσουν απ’ την κούρνια οι 

κότες, ψόφησε απ’ την πείνα» 
ΑΝΘ/58 35. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΛΟΓΟΠΑΙΧΝΙ∆Ο «Να’ χαµε ένα γάιδαρο να 
καβαλήσει ο γέρος»  ΑΝΘ/60 36. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΛΟΓΟΠΑΙΧΝΙ∆Ο Να’ χαµε µιαν αλεπού να’ τρω-
γε τον κόκορα» ΑΝΘ/60 37. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ 
ΑΛΟΓΟ 

«[…] να φτιάξουν µε ξύλα ένα 
πελώριο άλογο, […]»  ΑΝΘ/84 38. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

Ο ΩΡΑΙΟΣ ∆Α-
ΡΕΙΟΣ 

«Ένα αυγό, πορτοκαλάδα, 
γάλα και ψωµί µε µέλι». ΑΝΘ/127 39. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

Ο ΩΡΑΙΟΣ ∆Α-
ΡΕΙΟΣ 

«[…] δεν έχει καλό φαΐ: ψάρι, 
κρέας και σαλάτα, όσπρια, 
λαχανικά και φρούτα, […]». 

ΑΝΘ/128 40. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

Ο ΩΡΑΙΟΣ ∆Α-
ΡΕΙΟΣ 

«Μέσα άκουγαν µουσική και 
τρώγαν µαριδίτσα». ΑΝΘ/129 41. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

Ο ΩΡΑΙΟΣ ∆Α-
ΡΕΙΟΣ 

«Ας ήταν και σκέτη σαλάτα, ας 
ήταν µπάµιες µε κοτόπουλο, 

[…]» 
ΑΝΘ/129 42. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

Ο ΩΡΑΙΟΣ ∆Α-
ΡΕΙΟΣ 

«Πρώτα θέλω το αυγό µου, 
[…]».  ΑΝΘ/129 43. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

Ο ΩΡΑΙΟΣ ∆Α-
ΡΕΙΟΣ 

«[…] και θα τρώω πρώτα σα-
λάτα και µετά λίγο κρέας, ψάρι, 
όσπρια και χόρτα, όλα τα λα-

χανικά […]» 

ΑΝΘ/129 44. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Οι ρίζες της ρουφούσαν νερό 
από το πηγάδι της αυλής […]». ΑΝΘ/154 45. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Κοίταζα λαίµαργα το λαχταρι-
στό ρόδι […]». ΑΝΘ/155 46. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«[…] η ροδιά µας ήταν φορτω-
µένη µε ώριµα ρόδια µε σκα-
σµένη φλούδα κι εµείς χιµού-
σαµε σαν τα σπουργίτια και 
τσιµπολογούσαµε […]» 

ΑΝΘ/155 47. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«Ξεπέζευαν στο µεγάλο πλά-
τανο της κυρίας Ευστρατίας και 
ο παππούς µάζευε χορτάρια». 

ΑΝΘ/160 48. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«[…] όταν κατέφθασε ο παπ-
πούς κρατώντας τον τορβά 

τίγκα στα χόρτα». 
ΑΝΘ/161 49. Α΄ 

2Η:ΦΠ ΒΙΟ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ 

ΠΗΓΗ ΖΩ-
ΗΣ/ ΠΟΡΟΣ 

Α3 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

«Πώς θα ‘θελα η θάλασσα να 
ήταν το σχολειό µου» ΒΜ1/10 1. Α΄ 

3Η: ΦΥΣ. 
ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

[…] να µ’ έπαιρναν κάθε πρωί  
στη Γη να µε γυρίζουν». ΒΜ1/10 2. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΣΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

«Με θαυµασµό κοιτούσα […], 
τις εικόνες αυτές του έξω κό-

σµου». 
ΒΜ1/16 3. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙ-
ΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙ-

ΑΣ 

« […] και σύντοµα η οµορφιά 
της θα γίνει ακόµα µεγαλύτε-

ρη». 
ΒΜ1/18 4. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

Η ΦΙΛΗ ΜΑΣ Η 
ΑΡΓΥΡΩ 

«Η Αργυρώ στη θάλασσα κοίτα 
πώς κολυµπάει» ΒΜ1/32 5. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Ταξιδεύουµε στη µαγευτική 
φύση, […]» ΒΜ1/45 6. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Πωλείται οικία […] µε θέα τους 
βράχους των Μετεώρων» ΒΜ1/49 7. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ 

«Το παιδί, […] έκανε ιστιοπλοΐα 
[…]» ΒΜ1/54 8. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΓΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣ-
ΣΑ 

«Η γη είναι καλή µε τους χειµώ-
νες της, τα δάση, τις µεγάλες 
πολιτείες, τα χωράφια, τα εργο-

στάσια»  

ΒΜ1/56 9. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΓΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣ-
ΣΑ 

« Η θάλασσα είναι καλή µε τα 
υπερωκεάνια, τα κοπάδια χέλια, 
[…] τα πουλιά που χτενίζουν τα 

άγρια µαλλιά της» 

ΒΜ1/56 10. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΑ-
ΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΑΝΕ-
ΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ 

ΒΟΥΝΟ 

«Ευτυχισµένοι σε τούτο το 
θέαµα οι µικροί ταξιδιώτες, 
κοίταξαν προς τις κορφές.». 

ΒΜ1/59 11. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΑ-
ΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΑΝΕ-
ΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ 

ΒΟΥΝΟ 

«Ένας τους φώναξε: “Γεια σας, 
ψηλά βουνά!”». ΒΜ1/59 12. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Το φυσικό περιβάλλον γύρω 
µας είναι πηγή […] και οµορ-

φιάς». 
ΒΜ1/63 13. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

«∆ε θέλει να κάνει βόλτα στη 
νεκρή θάλασσα, […]» ΒΜ1/72 14. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
ΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

«Τον αγαπάει τον τόπο του, 
καταλαβαίνεις;» ΒΜ1/72 15. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
ΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

«Κάθεται µόνος του στην πα-
ραλία και κλαίει.» ΒΜ1/72 16. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

«Θυµάται τη θάλασσα όπως 
ήταν πριν και λυπάται που τη 

βλέπει τώρα έτσι». 
ΒΜ1/73 17. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ 
ΣΗΜΑΙΑΣ 

«[…]που είναι λευκό σαν τον 
αφρό του κύµατος που ανθίζει 
σε περιγιάλι ολόγλυκο, […]». 

ΒΜ1/78 18. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ 
ΧΙΟΝΙ 

«Σκέψου - τι πράµατα γλυκά 
κοιµούνται κάτωθε απ' το χιό-

νι». 
ΒΜ2/25 19. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ 
ΧΙΟΝΙ 

«Έχει όλ' η πλάση κοιµηθεί 
κάτω απ' το κάτασπρο σεντόνι, 
ωσότου να της πει στ' αυτί µια 

συλλαβή το χελιδόνι». 

ΒΜ2/25 20. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Όλοι έλεγαν πως ήταν το 
ωραιότερο λιβάδι που είχαν δει 

ποτέ». 
ΒΜ2/49 21. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«[…] τώρα που το λιβάδι ήταν 
ασπροκόκκινο, τους άρεσε 

περισσότερο.». 
ΒΜ2/50 22. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ 
ΑΙΟΛΟΥ 

«[…] σε µια καταγάλανη θά-
λασσα, που τα κύµατα της 

παιχνίδιζαν και χρύσιζαν […].» 
ΒΜ3/19 23. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΠΑΣΧΑ, ΚΥΡΙΟΥ 
ΠΑΣΧΑ 

«Ο άνεµος ξεσήκωσε όλες τις 
µυρωδιές από τα λουλούδια και 

τις ντύθηκε». 
ΒΜ3/64 24. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΡ-
ΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩ-
ΤΟΜΑΓΙΑ) 

«Εκτός από τη γιορτή της φύ-
σης […]» ΒΜ3/67 25. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

«Ο κόσµος λάµπει σαν ένα 
αστέρι, βουνά και κάµποι, δέν-
δρα, νερά γιορτάζουν πάλι, 

καθώς προβάλλει το καλοκαίρι. 
Θεού χαρά» 

ΒΜ3/68 26. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

«Την ώρα τούτη σκορπά ένα 
χέρι χάδια και πλούτη κι η γη 
φορά σα µια πορφύρα Ζωής 
πληµµύρα, το καλοκαίρι. Θεού 

χαρά!».  

ΒΜ3/68 27. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
«Η φύση πέρα, ω νέοι και γέροι, 
σα µια µητέρα µας καρτερά». 

 
ΒΜ3/68 28. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ «Η φύση όλη σαν περιβόλι το 
καλοκαίρι. Θεού χαρά!» ΒΜ3/68 29. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑ-
ΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟ-

ΛΗ 

«Τι ωραίος που ήταν ο κό-
σµος» ΑΝΘ/91 30. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Ήταν µια παραδεισένια γωνιά 
[…]». ΑΝΘ/154 31. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΓΓΟΝΗ «Η θάλασσα µας το έφερε».  ΑΝΘ/161 32. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ «Είδες τη θάλασσα, Λενιώ!» ΑΝΘ/161 33. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«[…] έβλεπαν το φως να µπαί-
νει, µατσάκια µατσάκια κυκλά-

µινα». 
 

ΑΝΘ/162 34. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«[…] µοσχοβολούσαν τα λου-
τρά κανέλα, µανταρίνι και δαφ-

νόφυλλα».  
ΑΝΘ/162 35. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

 
«Η πηγή έστελνε τη ζεστή 

ανάσα της […]»  
ΑΝΘ/162 36. Α΄ 3Η: ΦΠ ΩΣ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

«Στην άµµο η ορθογραφία µου 
να ήτανε γραµµένη να ‘ρχεται 
κύµα γρήγορα τα λάθη µου να 

παίρνει». 

ΒΜ1/10 37. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΑΒΙΟΤΙ
ΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΑ-
ΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΑΝΕ-
ΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ 

ΒΟΥΝΟ 

«Τον πήραν [κρύο αέρα] µε 
βαθιά αναπνοή». ΒΜ1/59 38. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΑΒΙΟΤΙ
ΚΗ ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«Τα παιδιά της αυλής είχαν 
φτιάξει ένα χιονάνθρωπο». ΒΜ2/11 39. Α΄ 

ΦΠ/ΑΒΙΟΤΙΚ
Η ΣΥΝΙ-

ΣΤΩΣΑ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

 
«[…] που έρχεται και τη χαϊ-
δεύει µουρµουριστά το κύ-

µα». 
 

ΑΝΘ/156 40. Α΄ 

ΦΠ/ΑΒΙΟΤΙΚ
Η ΣΥΝΙ-

ΣΤΩΣΑ ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

«Να ‘χα τα βότσαλα χαρτί, τα 
φύκια συνδετήρι, κοχύλια τα 

µολύβια µου κι ο αστερίας σβη-
στήρι». 

ΒΜ1/10 41. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
(ΧΛΩΡΙ∆Α 
ΠΑΝΙ∆Α) ΩΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

Η ΦΙΛΗ ΜΑΣ Η 
ΑΡΓΥΡΩ « […] η Αργυρώ ιππεύει» ΒΜ1/32 42. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

«[Το πεύκο] Ήταν το καµάρι της 
γειτονιάς». ΒΜ1/40 43. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

 
«Αµέσως, στο µεγάλο πρώτο 
κλαδί του, κρέµασε […] την 

κούνια» 
 

ΒΜ1/40 44. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Οι ακροβάτες της θάλασσας» ΒΜ1/45 45. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Κάνουµε βόλτες σε κήπους 
σπιτιών στην εξοχή» ΒΜ1/45 46. Α΄ 3Η:  
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Γινόµαστε φίλοι µε τα ζώα» ΒΜ1/45 47. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΚΗ-
ΠΟΝ 

«[…] όχι τόσο για τα λουλούδια, 
για τα δέντρα, και τες πρασινά-
δες (βέβαια να βρίσκονται κι 

αυτά είν’ ευµορφότατα) αλλά για 
να ‘χω ζώα» 

ΒΜ1/46 48. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΚΗ-
ΠΟΝ 

«Τουλάχιστον επτά γάτες – οι 
δυο κατάµαυρες, και δυο σαν 
χιόνι κάτασπρες, για την αντί-

θεση». 

ΒΜ1/46 49. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΚΗ-
ΠΟΝ 

«Ένα σπουδαίο παπαγάλο, να 
τον αγροικώ να λέγει πράγµατα 
µ’ έµφαση και πεποίθησην» . 

ΒΜ1/46 50. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΚΗ-
ΠΟΝ 

«Από σκυλιά, πιστεύω τρία θα 
µ’ έφθαναν». ΒΜ1/46 51. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΚΗ-
ΠΟΝ 

«Θα ‘θελα και δυο άλογα (καλά 
είναι τ’ αλογάκια)». ΒΜ1/46 52. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΚΗ-
ΠΟΝ 

«Κι εξάπαντος τρία, τέσσερα 
απ’ τ’ αξιόλογα τα συµπαθητικά 
εκείνα ζώα, τα γαϊδούρια, […]». 

ΒΜ1/46 53. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΓΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΣΠΙΤΙ ΖΗΤΑ ΝΕΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

«Μου αρέσουν τα χάδια και οι 
αγκαλιές, αλλά δε θέλω να µου 
πειράζουν τα αυτιά και την 

ουρά.». 

ΒΜ1/50 54. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«Τα δελφίνια, οι ακροβάτες της 
θάλασσας, χαίρονται να βου-

τούν, […]» 
ΒΜ1/53 55. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ 

«Το δελφίνι […] και το έχουν 
ονοµάσει Φίλιππο» ΒΜ1/54 56. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«[…] και µάλιστα –όπως είπε 
και η γυναίκα του διευθυντή 

µας, που είναι πολύ ζωόφιλη- 
“παράδεισο των πουλιών”». 

ΒΜ1/65 57. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«Ήταν ένας τεράστιος πανέ-
µορφος κήπος, µε µαλακό 

πράσινο γρασίδι». 
ΒΜ2/27 58. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«Εδώ κι εκεί στο γρασίδι ξε-
πρόβαλλαν υπέροχα λουλούδι-
α, σαν αστέρια, και υπήρχαν και 
δώδεκα ροδακινιές που την 

άνοιξη φούντωναν από λεπτο-
καµωµένα ροζ και λευκά λου-

λουδάκια […]». 

ΒΜ2/27 59. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«Τα πουλιά κάθονταν πάνω στα 
δέντρα και τραγουδούσαν τόσο 
γλυκά, που τα παιδιά συνήθιζαν 
να σταµατούν το παιχνίδι τους 

για να τ' ακούσουν». 

ΒΜ2/27 60. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«”Πόσο ευτυχισµένα είµαστε 
εδώ!” φώναζαν µε χαρά το ένα 

στο άλλο». 
ΒΜ2/27 61. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«[…] και να µιλούν για τον ό-
µορφο κήπο». ΒΜ2/28 62. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«Είχε όµως τόσον καιρό ν' 
ακούσει πουλί να κελαηδάει 

στον κήπο του, που του φάνηκε 
πως ήταν η πιο γλυκιά µελωδία 

στον κόσµο». 

ΒΜ2/86 63. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«[…] να παίζει µε τα παιδιά 
στον πιο όµορφο κήπο που 

είχαν δει ποτέ τους». 
ΒΜ2/86 64. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«[…] και θαύµαζε τον κήπο 
του». ΒΜ2/87 65. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤ 

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ (συ-

νέχεια) 

«[…] ήταν ένα δέντρο φορτωµέ-
νο υπέροχα κατάλευκα λουλού-

δια». 
ΒΜ2/87 66. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ  
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

Η ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΓΕΡΑΝΩΝ 

«Ο γερανός είναι ιερός στην 
πατρίδα µου […]» ΒΜ3/56 67. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

 
«Η γιαγιά είχε φροντίσει να 
ποτίσει τα δέντρα και τα λου-
λούδια πρωί πρωί, και το χώµα 

µύριζε δυνατά...» 

ΒΜ3/58 68. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

«Η µάνα µου δεν το 'χε καλό να 
κόβουµε τα λουλούδια, […]» ΒΜ3/58 69. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

«- Αχ! τι ωραία µυρίζουν, είπε η 
γιαγιά Αθηνά […]». ΒΜ3/58 70. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

Ο ΜΑΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

«Αυτός πατούσε σε µια πολύ-
χρωµη κουρελού από µαργαρί-
τες, βιολέτες και κρινάκια του 

αγρού». 
 

ΒΜ3/66 71. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

Ο ΜΑΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

«Λουλούδια να δουν τα µάτια 
σου!» ΒΜ3/66 72. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ Ο Τίτλος ΑΝΘ/15 73. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Ήταν τα πιο θαυµαστά πλά-
σµατα στον κόσµο». ΑΝΘ/15 74. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«”Συνήθιζα να κάθοµαι στην 
άκρη της προβλήτας, περιµένο-
ντας να ακούσω τις φάλαινες”, 

συνέχισε η γιαγιά».  

ΑΝΘ/15 75. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Έσκιζαν το νερό, σαν να χό-
ρευαν». ΑΝΘ/15 76. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Ένα τέλειο κοχύλι ή µια όµορ-
φη πέτρα».  ΑΝΘ/15 77. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Και αν οι φάλαινες σε συµπα-
θήσουν, θα πάρουν το δώρο 
σου και θα σου δώσουν κι εκεί-

νες το δικό τους».  

ΑΝΘ/15 78. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ «Τι σου χάρισαν οι φάλαινες;».  ΑΝΘ/15 79. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«[…] µια δυο φορές µονάχα τις 
άκουσα να τραγουδάνε». ΑΝΘ/15 80. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Οι άνθρωποι συνήθιζαν να 
λένε πως είχαν κάτι µαγικό». ΑΝΘ/16 81. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Η Λίλη ονειρεύτηκε τις φάλαι-
νες».  ΑΝΘ/16 82. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Ήταν θεόρατες σαν τα βουνά 
µέσα στα όνειρα της, πιο γαλά-

ζιες κι απ' τον ουρανό» 
ΑΝΘ/16 83. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Τις άκουσε να τραγουδάνε 
µέσα στα όνειρα της, οι φωνές 
τους ήταν ολόιδιες µε του ανέ-

µου»  

ΑΝΘ/16 84. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Πήδηξαν έξω απ' το νερό µέσα 
στα όνειρα της και τη φώναξαν 

µε το όνοµα της». 
ΑΝΘ/16 85. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Πήγε εκεί, όπου κανένας δεν 
ψάρευε […]». ΑΝΘ/16 86. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Η καρδιά της κόντευε να σπά-
σει, όταν έφθασε στη θάλασ-

σα».  
ΑΝΘ/16 87. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Πηδούσαν και στριφογύριζαν, 
σα να χόρευαν στο φως του 

φεγγαριού». 
ΑΝΘ/16 88. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Το τραγούδι τους γέµιζε τη 
νύχτα». ΑΝΘ/16 89. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ 

«Οι φάλαινες φώναζαν το όνο-
µά της». ΑΝΘ/17 90. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ «Μόνο τ’ αηδόνι µπορεί να 
καταλάβει το τριαντάφυλλο» ΑΝΘ58 91. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

 
«Τα φύλλα της, […] σε καλού-
σαν να δροσιστείς στη σκιά της, 
ν' ακουµπήσεις στον κορµό της 
και να νιώσεις τους χυµούς της 
ν' ανεβαίνουν από τις ρίζες». 

 

ΑΝΘ/154 92. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

 
«[…] µια ροδιά µε τα πιο όµορ-
φα ρόδια του κόσµου κι από 
κάτω παιδιά να παίζουν και να 
σκαρφαλώνουν στα κλαδιά της» 

 

ΑΝΘ/157 93. Α΄ 

3Η: 
ΦΠ/ΒΙΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
ΩΣ ΑΡΚΑ-

∆ΙΑ 

Α4 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Πωλείται πέτρινη παραδοσια-
κή κατοικία δίπλα στη θάλασ-

σα» 
ΒΜ1/49 1. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ  

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«Ο αριθµός τους όµως [των 
δελφινιών] στη Μεσόγειο θά-

λασσα έχει µειωθεί σηµαντικά». 
ΒΜ1/53 2. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ  
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«Κύριες αιτίες: η θαλάσσια 
ρύπανση […]». ΒΜ1/53 3. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ  

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

«[…] και τα δίχτυα των ψαρά-
δων που τα παγιδεύουν κάτω 

από το νερό». 
ΒΜ1/53 4. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«[…] και που λίγο πολύ έχει 
γίνει σκουπιδότοπος». ΒΜ1/64 5. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Τις ζεστές µέρες είναι να πιά-
νεις τη µύτη σου!» ΒΜ1/64 6. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Σ’ ένα σηµείο το οικόπεδο είχε 
δύο δέντρα, που ήταν σχεδόν 

ξεραµένα». 
ΒΜ1/65 7. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Η κατάσταση είχε γίνει ανυπό-
φορη». ΒΜ1/67 8. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-

ΝΤΑΙ 

«Ε, σταµατήστε επιτέλους τη 
φασαρία, µου πήρατε τ’ αυτιά!» ΒΜ1/68 9. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-

ΝΤΑΙ 

«[…] αν οι άνθρωποι συνεχί-
σουν να τα κόβουν για να µας 
φτιάξουν, στο τέλος δε θα βρί-
σκουν οξυγόνο ν’ αναπνεύ-

σουν» 

ΒΜ1/69 10. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

«Χύθηκε µέσα [στη θάλασσα] 
πετρέλαιο.» ΒΜ1/72 11. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

«Πολύ πετρέλαιο, από ένα 
καράβι που ναυάγησε.» ΒΜ1/72 12. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

«Τα ψάρια πέθαναν όλα, δεν 
έµεινε τίποτα ζωντανό.» ΒΜ1/72 13. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

«Είναι µια νεκρή θάλασσα, έτσι 
την είπε ο µπαµπάς» ΒΜ1/72 14. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

«Ούτε να ψαρέψει µπορεί ούτε 
να κολυµπήσει σε τέτοια νερά.» ΒΜ1/72 15. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

«Τότε να πάρει τη βάρκα του 
και να πάει σ' άλλη θάλασσα, 

καθαρότερη». 
ΒΜ1/72 16. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«[…] επειδή οι πετρελαιοκηλί-
δες την καταστρέφουν». ΒΜ1/74 17. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Τα ψάρια δεν µπορούν να 
αναπνεύσουν, τα θαλασσοπού-
λια δε βρίσκουν τροφή, οι ακρο-

γιαλιές µολύνονται». 

ΒΜ1/74 18. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Μεγάλη ρύπανση στον Κάβο 
Μαλιά!»  ΒΜ1/75 19. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Εκτεταµένη ρύπανση προκλή-
θηκε τη νύχτα εξαιτίας της προ-
σάραξης του πετρελαιοφόρου 

“Βασιλική” σε υφάλους». 

ΒΜ1/75 20. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Από το ρήγµα που δηµιουρ-
γήθηκε στα αµπάρια του πλοί-
ου, ποσότητες πετρελαιοειδών 

χύθηκαν στη θάλασσα». 

ΒΜ1/75 21. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ; «Γιατί αυξήθηκαν πολύ τ' αµά-
ξια πάνω στο νησί» ΒΜ2/76 22. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Το νερό είναι λίγο και συνήθως 
περιµένω πολλές ώρες στην 

ουρά.». 
ΒΜ3/50 23. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Το νερό δεν είναι πολύ καθαρό 
και µερικές φορές πονάει η 
κοιλιά µου, όταν το πίνω». 

ΒΜ3/50 24. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

«Η περιοχή έχει πρόβληµα 
νερού και δεν υπάρχει ιατρική 
περίθαλψη για τους κατοίκους». 

ΒΜ3/54 25. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΦΡΕΝΤΥ 

«[…] παρ' όλο που ορισµένες 
φορές χάραζαν τα ονόµατά 
τους στον κορµό του δέντρου 
και έσκιζαν τις φλούδες του» 

ΑΝΘ/12 26. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«[βήχουν] Τι µαύρο σύννεφο 
είναι αυτό;» ΑΝΘ/23 27. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Σκέπασε το νοτιά, όλη τη Λιλι-
πούπολη». ΑΝΘ/23 28. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Στα 'λεγα εγώ, Χαρχούδα, στα 
'λεγα εγώ πως ο Σιδεροµάσας 
χωρίς φίλτρο είναι επικίνδυνος» 

ΑΝΘ/23 29. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«[βήχουν] Σκοτείνιασε και δε σε 
βλέπω». ΑΝΘ/24 30. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Τσούζουνε τα µάτια µου». ΑΝΘ/24 31. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Τι γεια σας, που µας πλάκωσε 
το σύννεφο». ΑΝΘ/24 32. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Παπαγάλος: Θα σκάσω, πνίγο-
µαι». ΑΝΘ/24 33. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Μπαίνει το νέφος... από τις 
χαραµάδες µπαίνει». ΑΝΘ/24 34. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Από στιγµή σε στιγµή θα βρε-
θούµε αγκαλιά µε το νέφος». ΑΝΘ/24 35. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«[…] τόσα χρόνια ρηµάζατε τη 
φύση κι όποιον πάρει το νέφος». 

 
ΑΝΘ/24 36. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΣΕ-
ΦΟΝΗΣ 

«και τα πουλιά πέφτουν νεκρά 
στην υψικάµινο» ΑΝΘ/26 37. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Ξεγελάστηκε, αλίµονο, απ' τα 
φανάρια των αυτοκινήτων στη 

µεγάλη λεωφόρο» 
ΑΝΘ/28 38. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Μπερδεύοντας το πάνω µε το 
κάτω, τα πέρασε κι αυτά γι' α-
στέρια, τεράστια αστέρια». 

ΑΝΘ/28 39. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Ένα σαραβαλιασµένο αυτοκί-
νητο». ΑΝΘ/29 40. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«[…] εκείνα τα πελώρια αστέρια 
να µην ήταν παρά φανάρια 

αυτοκινήτων στη µεγάλη λεωφό-
ρο, […]». 

ΑΝΘ/31 41. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Όλα τούτα τα παλιά αντικείµενα 
στην παραλία». ΑΝΘ/31 42. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Φαίνεται πως όλα τα πετούν οι 
άνθρωποι, άµα παλιώσουν...» ΑΝΘ/31 43. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Και γιατί τα πετούν άραγε στην 
παραλία;». ΑΝΘ/31 44. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Κι άλλα κονσερβοκούτια, και 
κουτιά από κόλα λόκα -κόκα 
κόλα ήθελα να πω- και νάιλον 

σακούλες». 

ΑΝΘ/31 45. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Πλήθος, σου λέω!» ΑΝΘ/31 46. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Χαµός, συνωστισµός». ΑΝΘ/31 47. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Έχουν δει τα µάτια µου πολλές 
χελωνίτσες της γενιάς σου να 

χάνονται άδικα». 
ΑΝΘ/31 48. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Άλλες ξεστρατίζοντας σαν κι 
εσένα, κι άλλες πριν προλάβουν 

να βγουν απ' το αυγό» 
ΑΝΘ/31 49. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ 
ΚΑΡΕΤΤΑ-

ΚΑΡΕΤΤΑ & ΤΟ 
ΠΑΛΙΟ ΦΟΛΚ-
ΣΒΑΓΚΕΝ 

«Μπήζουν απρόσεκτα οι παρα-
θεριστές τις οµπρέλες τους στην 
άµµο, […] µ' ένα κρααακ, πάνε 
τα’ αυγά, πάνε και τα Καρεττά-

κια-Καρεττάκια» 

ΑΝΘ/31 50. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑ-
ΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟ-

ΛΗ 

«Πρώτη φορά βρέθηκε ο Χάρης 
µέσα σ' ένα τόσο θόρυβο, που 

ξεκούφαινε». 
ΑΝΘ/90 51. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο ΩΡΑΙΟΣ ∆Α-
ΡΕΙΟΣ 

«Εκεί, γύρω απ' τις σακούλες µε 
τα σκουπίδια, είναι όλοι µαζεµέ-

νοι».  
ΑΝΘ/127 52. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«[…] µέσα στα ξύλα, στα πετα-
µένα µπουκάλια, στις παρατηµέ-
νες και σχισµένες σαγιονάρες, τις 

παράταιρες, βλέπει […]» 

ΑΝΘ/160 53. Α΄ 

4Η: ΠΕΡ/ΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ, ΑΙ-
ΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 

Α5 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Προστατεύοντας το περιβάλλον 
προστατεύουµε τη ζωή». ΒΜ1/63 1. Α΄ 5Η  :  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙ-
ΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙ-

ΑΣ 

«Ο χώρος του πράσινου κατα-
λαµβάνει τη µεγαλύτερη έκταση 
της αυλής του σχολείου µας». 

ΒΜ1/18 2. Α΄ 5Η  :  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙ-
ΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙ-

ΑΣ 

«Πρόσφατα έχει δεντροφυτευτεί 
από τα παιδιά του σχολείου, 

[…]» 
ΒΜ1/18 3. Α΄ 5Η  :  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται!» ΒΜ1/63 4. Α΄ 5Η  :  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Συµµετέχουν στην ανακύκλω-
ση». ΒΜ1/63 5. Α΄ 5Η  :  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Παρακαλούµε µην πετάτε 
σκουπίδια» ΒΜ1/65 6. Α΄ 5Η  :  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Τα κλαδέψαµε, τα ποτίσαµε 
και πήραν τ’ απάνω τους». ΒΜ1/65 7. Α΄ 5Η  :  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Βάζαµε σποράκια και νερό 
σχεδόν κάθε µέρα, και σε λίγο 
καιρό, δε θα το πιστέψετε, 
άρχισαν να έρχονται πουλιά 
στο σπιτάκι και πάνω στα δέ-

ντρα». 

ΒΜ1/65 8. Α΄ 5Η  :  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Μέχρι το τέλος της σχολικής 
χρονιάς το οικόπεδο από 

σκουπιδότοπος έγινε λουλου-
δότοπος». 

ΒΜ1/65 9. Α΄ 5Η  :  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-

ΝΤΑΙ 

«Τι είναι αυτή η φασαρία που 
ακούγεται µέσα από τον Κάδο 

Ανακύκλωσης;» 
ΒΜ1/68 10. Α΄ 5Η  :  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-

ΝΤΑΙ 

«[…] ευρισκόµεθα εδώ δια να 
περισυλλεγώµεν, να διαλεχθώ-
µεν, να ανακυκλωθώµεν […]» 

ΒΜ1/68 11. Α΄ 5Η  :  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-

ΝΤΑΙ 

«Όλα εµείς τα χαρτοπροϊόντα 
θα πάµε γι’ ανακύκλωση». ΒΜ1/68 12. Α΄ 5Η  :  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-

ΝΤΑΙ 

«Θα ξεχωρίσουν, επίσης, τα 
γυαλιστερά χαρτιά περιτυλίγµα-
τος, τις αφίσες και τα χαρτιά 
συσκευασίας, γιατί αυτά δεν 

µπορούν να ανακυκλωθούν, ...» 

ΒΜ1/68 13. Α΄ 5Η  :  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-

ΝΤΑΙ 

«Λοιπόν, µετά τη διαλογή, θα 
µας πάνε στο εργοστάσιο χαρ-
τοποιίας, θα µας κάνουν χαρ-
τοπολτό και, αφού καθαριστού-
µε και ξαναγίνουµε χαρτί, τότε... 
θ’ αναλάβουµε καινούρια απο-

στολή». 

ΒΜ1/68 14. Α΄ 5Η  :  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-

ΝΤΑΙ 

«σε τι βοηθάει η ανακύκλωση 
τους ανθρώπους;» ΒΜ1/69 15. Α΄ 5Η  :  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-

ΝΤΑΙ 

 
«ανακυκλώνοντας το χαρτί, οι 
άνθρωποι προστατεύουν τα 
δάση και γενικότερα τη φύση, 

και απολαµβάνουν καθαρότερες 
τις γειτονιές και τις πόλεις 

τους;» 

ΒΜ1/69 16. Α΄ 5Η  :  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-

ΝΤΑΙ 

 
«[…] αγκαλιά για να λιώσουµε 
χαρτοσούπα να γίνουµε και τα 
δάση να σώσουµε χαρτονένιο 

µου ταίρι!» 

ΒΜ1/69 17. Α΄ 5Η  :  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Πιστεύω ότι δεν πρέπει να 
χύνεται καθόλου πετρέλαιο στη 

θάλασσα, […]» 
ΒΜ1/74 18. Α΄ 5Η  :  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Εποµένως πρέπει τα πλοία να 
µεταφέρουν το πετρέλαιο µε 
περισσότερη προσοχή.» 

ΒΜ1/74 19. Α΄ 5Η  :  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ 

 
«Το Μετρό συντοµεύει στο 
µισό το χρόνο µετακίνησης 
των κατοίκων στην πόλη σε 
σχέση µε τα άλλα µέσα µετα-

φοράς». 
 

ΒΜ2/66 20. Α΄ 5Η  :  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

Ο Τίτλος ΑΝΘ/23 21. Α΄ 5Η  :  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

 
«Ο Σιδεροµάσας, µια µηχανή 
ανακύκλωσης, έπειτα από µια 
κλοτσιά του δηµάρχου για την 
κακή της απόδοση,[…]». 

 

ΑΝΘ/23 22. Α΄ 5Η  :  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«[…] έχουν ξεχυθεί στους δρό-
µους και µαζεύουν τα σκουπίδι-

α». 
ΑΝΘ/23 23. Α΄ 5Η  :  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«[…] να χωρέσει τόση οµορφιά 
µέσα σ' εκείνα τα παλιόχαρτα;» ΑΝΘ/156 24. Α΄ 5Η  :  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

 
«Στο περιτύλιγµα του χασάπη, 
στην άσπρη κόλλα όπου τυλίγει 
ο έµπορος το τσίτι, στο χαρτο-
νένιο πάτο ενός κουτιού». 

 

ΑΝΘ/156 25. Α΄ 5Η  :  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Β΄: ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Β1 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΣΤΟ 

ΧΡΟΝΟ 

«Τ' αγοράζανε τα παιδιά τα 
βιβλία, αλλά εµένα δε µου 
παίρναν οι γονείς µου». 

ΒΜ1/16 1. Β΄ 

1Η : ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΑ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

(ΦΤΩΧΕΙΑ) 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΣΤΟ 

ΧΡΟΝΟ 

 
«Σκέψου ότι ένα µολύβι το 

έκοβε η µάνα µου στα τρία, για 
να πάρουµε οι τρεις αδελφές 

από ένα κοµµατάκι» 

ΒΜ1/16 2. Β΄ 

1Η : ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΑ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

(ΦΤΩΧΕΙΑ) 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΣΤΟ 

ΧΡΟΝΟ 

«Άµα δεν έχεις βιβλία, να δεις 
ευφυΐα που γίνεσαι!» ΒΜ1/16 3. Β΄ 

1Η : ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΑ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

(ΦΤΩΧΕΙΑ) 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΣΤΟ 

ΧΡΟΝΟ 

«Γράφτηκα στην Έκτη, αλλά 
κηρύχτηκε ο πόλεµος µε τους 

Ιταλούς» 
ΒΜ1/16 4. Β΄ 

1Η: ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΑ, 
ΑΙΤΙΑ, ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΟΠΟΛΙΤΙ-
ΚΑ (ΠΟΛΕ-

ΜΟΣ) 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Στον πόλεµο του 1940» ΒΜ1/77 5. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«[…] διαβάζουµε µαρτυρίες για 
τα δύσκολα χρόνια του πολέµου 

και της Κατοχής». 
ΒΜ1/79 6. Β΄ 1Η  
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«Είχε κηρυχτεί ο Ελληνοϊταλι-
κός πόλεµος». ΒΜ1/79 7. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«Αναστατωµένα ήµασταν εµείς 
τα παιδιά». ΒΜ1/79 8. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«Οι Ιταλοί βοµβάρδισαν τη 
Θεσσαλονίκη».  ΒΜ1/79 9. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«Στο µαγαζί του πατέρα µου 
γίνηκαν πολλές καταστροφές». ΒΜ1/79 10. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«Αφού χύθηκε αίµα πολύ στα 
σύνορα, […]». ΒΜ1/79 11. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«Η Γερµανία κήρυξε πόλεµο 
στην Ελλάδα». ΒΜ1/79 12. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«Στις 9 Απριλίου το βράδυ 
µπήκαν οι Γερµανοί στη Θεσ-

σαλονίκη». . 
ΒΜ1/79 13. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

 
«Η µαµά έκλαιγε, ο µπαµπάς 
ήταν καταστενοχωρηµένος κι 
εµείς οι τρεις αδερφές καθόµα-

σταν χωρίς µιλιά». 

ΒΜ1/79 14. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«∆εν πέρασε πολύς καιρός κι 
άρχισε να θερίζει την Ελλάδα 

µια φοβερή πείνα». 
ΒΜ1/79 15. Β΄ 1Η  
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«∆ε βρίσκαµε πουθενά τροφή 
παρά µόνο σε µερικά χωριά». ΒΜ1/79 16. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«Έφτασε στα αυτιά µας µια 
κακή είδηση, ότι θα µας εξορί-

σουν». 
ΒΜ1/79 17. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«Μείναµε κλεισµένοι στην κρυ-
ψώνα µας 18 ολόκληρους µή-
νες, 548 ατέλειωτες µέρες». 

ΒΜ1/79 18. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥ-
ΤΕΧΝΕΙΟ 

«Μια θολή εικόνα του τανκ […] 
ν' ανασηκώνεται και να πέφτει, 
τσακίζοντας κάτι στο πέρασµα 

του».  

ΒΜ1/83 19. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥ-
ΤΕΧΝΕΙΟ 

«[…] εκτός από την υπόκωφη 
βοή του πανικοβληµένου πλή-
θους που δυνάµωνε συνέχεια». 

ΒΜ1/83 20. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥ-
ΤΕΧΝΕΙΟ 

«Εξακολουθούν να 'ρχονται 
τραυµατίες». ΒΜ1/83 21. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥ-
ΤΕΧΝΕΙΟ 

«Έχει περάσει ώρα πολλή µετά 
το τανκ και το τοπίο µεταξύ 

Αρχιτεκτονικής και πόρτας είναι 
εφιαλτικό και έρηµο». 

ΒΜ1/83 22. Β΄ 1Η 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Αποστολή του ήταν να προ-
στατεύει την Κρήτη από κάθε 

επιδροµέα». 
ΒΜ2/57 23. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

(ΓΙΟΡΤΑΖΩ ΚΑΙ 
ΘΥΜΑΜΑΙ) 

«Η καταστροφή των Ψαρών» ΒΜ2/73 24. Β΄ 1Η  
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟ-
ΦΗ ΤΩΝ ΨΑ-

ΡΩΝ 

«Η αντίσταση στην πολιορκία 
είναι γενναία, αλλά οι τουρκικές 

δυνάµεις υπερισχύουν». 
ΒΜ2/78 25. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟ-
ΦΗ ΤΩΝ ΨΑ-

ΡΩΝ 

«Το ολοκαύτωµα των Ψαρών 
συγκλονίζει τον ελληνισµό». ΒΜ2/78 26. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Στων Ψαρών την ολόµαυρη 
ράχη […]» ΒΜ2/79 27. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«[…] γεναµένο από λίγα χορτά-
ρια που είχαν µείνει στην έρηµη 

γη». 
 

ΒΜ2/79 28. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ 

ΜΟΥ 

«Όµως, η δουλειά στο ραφτάδι-
κο ήτανε σκληρή και το αφεντι-

κό δε χωράτευε» 
ΒΜ3/8 29. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ 

«Είχε και µια πήχη , […] µ' αυτή 
µας βάραγε για να στρωθούµε 

στη δουλειά». 
ΒΜ3/8 30. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ 

«[…], µε τη µέση µου πιασµένη 
απ' το ράψιµο». ΒΜ3/8 31. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ 
ΑΙΟΛΟΥ 

«[…] του ιστορούσα τις περιπέ-
τειες που είχαµε περάσει στον 
πόλεµο της Τροίας και µετά.» 

ΒΜ3/19 32. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Βοηθάω στο σπίτι φέρνοντας 
νερό από το ποτάµι» ΒΜ3/50 33. Β΄ 1Η  
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Γι' αυτό συχνά χάνω το µάθη-
µα στο σχολείο». ΒΜ3/50 34. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ «Χάσαµε τα πάντα».  ΒΜ3/50 35. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Έχουµε βρει καταφύγιο σε ένα 
ναό». ΒΜ3/50 36. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Είµαι από φτωχή οικογένεια 
και εργάζοµαι από µικρή». ΒΜ3/51 37. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«∆ουλεύω µαζί µε άλλα παιδιά 
σε ένα εργοστάσιο σπίρτων». ΒΜ3/51 38. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Θέλω να έχω περισσότερο 
χρόνο για παιχνίδι και να πάω 

στο σχολείο».  
ΒΜ3/51 39. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Στη χώρα µου γίνεται πόλε-
µος». ΒΜ3/51 40. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Φύγαµε γιατί κινδύνευε η ζωή 
µας» ΒΜ3/51 41. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ «Είδα το σπίτι µας να καίγεται.» ΒΜ3/51 42. Β΄ 1Η  
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Μένω σε ένα προσφυγικό 
στρατόπεδο». ΒΜ3/51 43. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Είµαι το πρώτο κορίτσι από 
την οικογένεια µου που πηγαίνει 

σχολείο». 
ΒΜ3/51 44. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

«Τα περισσότερα παιδιά της 
περιοχής δεν πηγαίνουν σχο-
λείο, επειδή αυτό βρίσκεται 

µακριά και γιατί εργάζονται στα 
χωράφια για να βοηθήσουν την 

οικογένειά τους». 

ΒΜ3/54 45. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Η ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΓΕΡΑΝΩΝ 

«[…] σε όσους από εµάς πά-
σχουµε από ασθένειες που 
προέρχονται από την ατοµική 

βόµβα». 
 

ΒΜ3/56 46. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

«Ένα παιδί θυµάται πώς ανα-
γκάστηκε να εγκαταλείψει το 
χωριό του, στις 20 Ιουλίου 

1974, την ηµέρα της τουρκικής 
εισβολής στην Κύπρο.». 

 

ΒΜ3/58 47. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ «Σιγά σιγά το χωριό άδειασε.». ΒΜ3/58 48. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

«Οι χωριανοί έφευγαν µε ό,τι 
µέσο µπορούσαν να βρουν». ΒΜ3/58 49. Β΄ 1Η 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

«Όχι, αυτό που έβλεπα ήταν 
ένα απειλητικό τοπίο, όλο µαύ-
ρους καπνούς και φοβέρα». 

ΒΜ3/58 50. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ 

«Είκοσι εννιά χρόνια µετά την 
εισβολή που χώρισε την Κύπρο 
στα δύο, οι πρόσφυγες περνάνε 
τα οδοφράγµατα και επισκέπτο-
νται για λίγες ώρες τα µέρη που 
γεννήθηκαν και µεγάλωσαν.». 

ΒΜ3/58 51. Β΄ 1Η  



 

 174 

ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι ΓΡΑ-
ΦΕΙ ΣΤΟ ΘΕΟ «Άναψε µεγάλη µάχη» ΒΜ3/60 52. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΣΕ-
ΦΟΝΗΣ 

«τώρα καµιόνια κουβαλάν 
στα ναυπηγεία άδεια κορµιά 
σιδερικά παιδιά κι ελάσµα-

τα». 
ΑΝΘ/26 53. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ 
ΑΛΟΓΟ 

«Έτσι µέσα σε λίγες µέρες οι 
Αχαιοί έχασαν […] κι η απώλεια 
αυτή αφόπλισε τους πολεµι-

στές» 

ΑΝΘ/85 54. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ 
ΑΛΟΓΟ 

«Άλλωστε δέκα ολόκληρα χρό-
νια βρίσκονταν µακριά από τα 
σπίτια τους κακοπαθαίνοντας 
στον ξένο αφιλόξενο τόπο»  

ΑΝΘ/85 55. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ 
ΑΛΟΓΟ 

«Και τότε ο Οδυσσέας σκέφθη-
κε πως ήταν καιρός να τελειώ-
σει πια αυτή η εκστρατεία» 

ΑΝΘ/85 56. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ 
ΑΛΟΓΟ 

«Ήταν από την ανταύγεια της 
φωτιάς που έκαιγε την πόλη του 

Πριάµου». 
ΑΝΘ/86 57. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑ-
ΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟ-

ΛΗ 

«Το µάτι του πήρε τους πολεµι-
στές που πατούσαν την Τροία, 
τις Αµαζόνες καβάλα στα άγρια 
άλογα τους και τη µάχη του 

Μαραθώνα». 

ΑΝΘ/90 58. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑ-
ΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟ-

ΛΗ 

«-Α, να η πρώτη συµπλοκή µε 
τους Πέρσες […]» ΑΝΘ/90 59. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΕΣ 

«[…] στη γερµανική κατοχή, 
στην Αθήνα του 1941-44». ΑΝΘ/99 60. Β΄ 1Η  
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΕΣ 

«Το είχανε επιτάξει οι καραµπι-
νιέροι και τώρα τα µαθήµατα 
γινόντανε σ' ένα πρώην γκα-

ράζ». 

ΑΝΘ/99 61. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΕΣ 

«Χάµω ήτανε πατηµένο χώµα 
σκληρό, γεµάτο ξεραµένα λάδι-

α». 
ΑΝΘ/99 62. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΕΣ 

«Από την τεράστια σιδερένια 
πόρτα, ακόµα κι αν ήτανε κλει-

στή, έµπαινε κρύο». 
ΑΝΘ/99 63. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΕΣ 

«Σε κάθε γωνιά έκανε µάθηµα κι 
από µια τάξη του ∆ηµοτικού και 
πολλές φορές, σαν έλειπε κανέ-
νας δάσκαλος, κάνανε και δυο 

και τρεις τάξεις µαζί». 

ΑΝΘ/99 64. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΕΣ 

«Τους είπε “καλά µου παιδάκια” 
και τους ρώτησε αν φάγανε το 

πρωί». 
ΑΝΘ/99 65. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΕΣ 

«Από τα εβδοµήντα παιδιά της 
τάξης του Πέτρου ήτανε ζήτηµα 
αν ήταν παρόντα κάθε µέρα τα 

είκοσι». 

ΑΝΘ/99 66. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΕΣ 

«Πολεµικό υλικό, το πάνε στο 
Κέντρο χηµικού πολέµου, απά-

ντησε ο Γιάννης […]». 
ΑΝΘ/100 67. Β΄ 1Η 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Κατά τη διάρκεια του ∆εύτερου 
Παγκόσµιου πολέµου ο βοµ-

βαρδισµός της Σάµου αναγκάζει 
την οικογένεια της Βαγγελίτσας 
να ακολουθήσει το δρόµο της 
προσφυγιάς στην Παλαιστίνη». 

ΑΝΘ/154 68. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«[…] περιγράφεται η ζωή στην 
έρηµο σ 'ένα στρατόπεδο κοντά 

στη Γάζα και στα γειτονικά 
περιβόλια, […]» 

ΑΝΘ/154 69. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Τα στρατόπεδα εδώ γύρω 
είναι γεµάτα Έλληνες από το 

1941». 
ΑΝΘ/155 70. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Όλοι σχεδόν οι πρόσφυγες 
έρχονται κι αγοράζουν φρούτα 

[…]». 
ΑΝΘ/155 71. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Ο Λεωνίδας έλεγε πως µόλις 
µπήκαν οι Γερµανοί στην Ελλά-
δα, ο στρατός µας πέρασε µε 
χίλιες δυο δυσκολίες στη Μέση 
Ανατολή για να συνεχίσει τον 

αγώνα». 

ΑΝΘ/155 72. Β΄ 

1Η: ΠΡΟΒΛ, 
ΑΙΤΙΑ, 

ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Β2 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΤΕΥΧΟΥΣ «Πάλι µαζί, λοιπόν» ΒΜ1/6 1. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 

«Ρίξτε ένα χαµόγελο στους 
διπλανούς σας.» ΒΜ1/6 2. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Γνωριµία µε νέους φίλους και 
µε σχολεία από άλλες χώρες 

του κόσµου». 
ΒΜ1/9 3. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΑ ΑΠΙΘΑΝΑ 
ΜΟΛΥΒΙΑ 

«[…] τα απίθανα µολύβια θα σε 
βοηθήσουν να εργαστείς µε 

ενθουσιασµό» 
ΒΜ1/8 4. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΑ ΑΠΙΘΑΝΑ 
ΜΟΛΥΒΙΑ «Θα σε συντροφεύουν […]» ΒΜ1/8 5. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΑ ΑΠΙΘΑΝΑ 
ΜΟΛΥΒΙΑ 

«[…] και θα είναι αχώριστοι 
φίλοι σου» ΒΜ1/8 6. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ 

«Τι συµβαίνει όµως στον υπό-
λοιπο κόσµο;» ΒΜ1/12 7. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Πώς είναι οι σχέσεις µας µε 
τους άλλους;» ΒΜ1/27 8. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

«Οι καλύτεροι µου φίλοι είναι ο 
Σάκης και ο Θανάσης». ΒΜ1/28 9. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

«Μ' αρέσει πολύ να βγαίνω να 
παίζω στο δρόµο µαζί τους 

[…]» 
ΒΜ1/28 10. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

«Γνωρίζω καινούριους φίλους 
και όλοι µαζί είµαστε µια αγα-

πηµένη παρέα.». 
ΒΜ1/28 11. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η ΦΙΛΗ ΜΑΣ Η 
ΑΡΓΥΡΩ 

«αγκαλιές θέλει για να ζεστα-
θεί» ΒΜ1/33 12. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η ΦΙΛΗ ΜΑΣ Η 
ΑΡΓΥΡΩ « […] ή τις χαρίζει» ΒΜ1/33 13. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η ΦΙΛΗ ΜΑΣ Η 
ΑΡΓΥΡΩ 

«Αυτή είναι η Αργυρώ: ένα 
παιδάκι σαν εµένα, ένα παιδάκι 

σαν κι εσένα». 
ΒΜ1/33 14. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ 
ΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

«Μας περιποιόταν µε µεγάλη 
στοργή και φαινόταν καθαρά 
πως έπαιρνε χαρά απ’ τα χα-
ρούµενα πρόσωπα µας...» 

 

ΒΜ1/36 15. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

«Ήταν συνοµήλικος µου, κι απ' 
την πρώτη στιγµή γίναµε φίλοι 
και παραµένουµε µέχρι σήµε-
ρα, µε τις οικογένειες µας, το 

ίδιο δεµένοι». 

ΒΜ1/40 16. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

«Όλοι εξαιρετικοί άνθρωποι, 
ιδιαίτερα ο κυρ Σταµάτης». ΒΜ1/40 17. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

«Σοβαρός, καλόψυχος κι υπο-
µονετικός» ΒΜ1/40 18. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ «Ποτέ δε µας µάλωσε». ΒΜ1/40 19. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ «Πάντα µας συµβούλευε». ΒΜ1/40 20. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

«Η καινούρια παιδική µας οµά-
δα σε λίγες µέρες ήταν έτοιµη». ΒΜ1/40 21. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Τρώγονται σαν το σκύλο µε τη 
γάτα» ΒΜ1/52 22. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
(ΑΡΝΗΤΙ-

ΚΟ) 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ «[…] έπεσε θύµα ληστών». ΒΜ1/54 23. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
(ΑΡΝΗΤΙ-

ΚΟ) 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

«[…] αφού το λήστεψαν, ήθελαν 
να τον πετάξουν στη θάλασσα». 

 
ΒΜ1/54 24. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
(ΑΡΝΗΤΙ-

ΚΟ) 

ΓΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣ-
ΣΑ 

«Η γη και η θάλασσα µητέρα 
ενώνουν τους ανθρώπους» ΒΜ1/56 25. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-

ΝΤΑΙ 
«Τίποτα δε σέβεστε πια!» ΒΜ1/68 26. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
(ΑΡΝΗΤΙ-

ΚΟ) 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«[…] και γιορτάζουµε την ελευ-
θερία και τη δηµοκρατία» ΒΜ1/77 27. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«Εµάς ήρθε ο γιατρός Καρακώ-
τσος να µας σώσει». ΒΜ1/79 28. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

«Κρυφτήκαµε στο διαµέρισµά 
του». ΒΜ1/79 29. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΟΥ 1940 

 
«Στις 26 Οκτωβρίου 1944 ελευ-
θερώθηκε η Θεσσαλονίκη». 

ΒΜ1/79 30. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Στη στροφή του αυτοκινήτου 
ένα ελληνόπουλο αναρριχάται 
στο αµάξι και πετά στον πεινα-
σµένο κόσµο κουραµάνες».  

ΒΜ1/80 31. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥ-
ΤΕΧΝΕΙΟ 

«Βγαίνουµε γρήγορα µε τη 
Βαγγελιώ, παίρνοντας µαζί 

άλλη µια κοπέλα». 
ΒΜ1/83 32. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥ-
ΤΕΧΝΕΙΟ 

« “Αποδώ, έξω!” λέει ήρεµα µε 
το αυτόµατο». ΒΜ1/83 33. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«[…] δίνουν το παρών στη 
γιορτή της δηµοκρατίας, […]» ΒΜ1/84 34. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Το όνειρο για δηµοκρατία δεν 
έχει χάσει το νόηµά του». ΒΜ1/84 35. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡ. 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Ο εγωιστής γίγαντας» ΒΜ2/19 36. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Ο ΧΙΟΝΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ 

 
«∆ε θέλεις να σ' αφήσουµε 

µόνο σου, ε;» 
ΒΜ2/21 37. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«Ο κήπος µου είναι κήπος µου» 
είπε ο Γίγαντας «και βάλτε καλά 
στο µυαλουδάκι σας πως δε 

σκοπεύω να αφήσω κανένα να 
παίζει εδώ εκτός από τον εαυτό 

µου». 

ΒΜ2/27 38. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

«Κι έτσι έχτισε ολόγυρα έναν 
πανύψηλο τοίχο, κι έβαλε µια 

πινακίδα που έλεγε: 
”ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ”» 

ΒΜ2/27 39. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Έλα στην παρέα µας» ΒΜ2/33 40. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Γνωρίζουµε την παρέα της 
Μελίνας και τη βοηθάµε να 

οργανώσει τη γιορτή των γενε-
θλίων της» 

ΒΜ2/33 41. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΞΕΧΑΣΤΑ 
ΓΕΝΕΘΛΙΑ «Τους θέλει όλους µαζί της». ΒΜ2/34 42. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΙΚΡΟΜΑΓΕΙ-
ΡΕΜΑΤΑ 

«Ρίχνω το κακάο, την ιδέα της 
φιλίας, […]». ΒΜ2/39 43. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Οι µαργαρίτες ήταν πολύ 
αγαπηµένες και περνούσαν 

όµορφα µαζί». 
ΒΜ2/49 44. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Άλλες το κοίταζαν µε περιέρ-
γεια, άλλες µε θαυµασµό κι 
άλλες του γύριζαν την πλάτη, 
γιατί δεν το ήθελαν στο λιβάδι 

τους». 

ΒΜ2/49 45. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Αυτή είναι κατακόκκινη κι εµείς 
ολόασπρες, είπε µια ψηλοµύτα 

µαργαρίτα». 
ΒΜ2/49 46. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Κοίτα πώς διαφέρει από ε-
µάς!» ΒΜ2/49 47. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Μας χαλάει την οµορφιά του 
λιβαδιού». ΒΜ2/49 48. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Αδύνατο να ανεχτώ εγώ, µια 
άσπρη, κάτασπρη µαργαρίτα, 

να µείνω µαζί της». 
 

ΒΜ2/49 49. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«∆ε θέλω ένα τέτοιο λουλούδι 
δίπλα µου». ΒΜ2/49 50. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«[…] και που όλες οι µαργαρίτες 
άκουγαν τη γνώµη της γιατί 

ήταν σοφή». 
ΒΜ2/49 51. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Αυτός και οι φίλοι του περνού-
σαν πολύ ωραία εκεί, γιατί και οι 
παπαρούνες είναι λουλούδια 

σαν κι εµάς». 

ΒΜ2/49 52. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Γι' αυτό, εγώ σας λέω να την 
αφήσουµε να µείνει µαζί µας». ΒΜ2/49 53. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«∆εν πρόκειται να µας κάνει 
κανένα κακό». ΒΜ2/49 54. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Κι αν δίπλα σ' αυτή την παπα-
ρούνα ξεφυτρώσει κι άλλη και 
κάνουν παπαρουνάκια, τότε θα 
γεµίσει το λιβάδι µας µε παπα-

ρουνοπαιδάκια». 
 

ΒΜ2/49 55. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«∆ε θέλω τα µαργαριτάκια µου 
να παίζουν µαζί τους». ΒΜ2/49 56. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Πώς µπορούµε να ταιριάξου-
µε;» 

 
ΒΜ2/49 57. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Κι εµείς οι µαργαρίτες διαφέ-
ρουµε µεταξύ µας κι όµως ται-
ριάξαµε, […] κοίταζε µε συµπά-

θεια την παπαρούνα». 

ΒΜ2/49 58. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Έτσι µε τον καιρό, άρχισαν να 
γίνονται φίλες µε την παπαρού-

να» 
ΒΜ2/50 59. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Περνούσαν πολύ καλά όλες 
παρέα». ΒΜ2/50 60. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Η παπαρούνα είχε γίνει µέλος 
της οµάδας τους, κι ας ήταν 

κόκκινη». 
ΒΜ2/50 61. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

«Κατάλαβαν πως ούτε το φαγη-
τό τους τρώει ούτε τον ήλιο τους 

παίρνει». 
ΒΜ2/50 62. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι «Έφταναν όλα για όλους». ΒΜ2/50 63. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

(ΓΙΟΡΤΑΖΩ ΚΑΙ 
ΘΥΜΑΜΑΙ) 

«Την 25η Μαρτίου θυµόµαστε 
το µεγάλο αγώνα των Ελλήνων 

για ελευθερία […]» 
ΒΜ2/73 64. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ; «[…] να ζήσετε ειρηνικά» ΒΜ2/76 65. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟ-
ΦΗ ΤΩΝ ΨΑ-

ΡΩΝ 

«Οι περισσότεροι κάτοικοι θυ-
σιάζονται στο βωµό της ελευθε-
ρίας, και το ηρωικό νησί κατα-
στρέφεται ολοκληρωτικά.». 

ΒΜ2/78 66. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ 
ΑΙΟΛΟΥ 

«Ο Αίολος µας φιλοξένησε 
κοντά του έναν ολόκληρο 
µήνα, µ' όλες τις τιµές...» 

ΒΜ3/19 67. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ 
ΑΙΟΛΟΥ 

«Αµέσως οι σύντροφοί µου, 
που όλες αυτές τις µέρες τους 
κατάτρωγε η περιέργεια για το τι 
περιείχε το ασκί, νοµίζοντας 
πως είχε χρυσάφι που θα το 

'παιρνα µόνο εγώ, […]». 

ΒΜ3/19 68. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ 
ΨΩΜΙ 

«Εγώ ζω ξέγνοιαστος και καρ-
φάκι δε µου καίγεται για κανέ-

ναν!» 
ΒΜ3/28 69. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ 
ΨΩΜΙ (συνέχεια) 

«Όταν γύρισε στο παλάτι του, 
δούλευε κάθε µέρα για το λαό 

του.» 
ΒΜ3/33 70. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟ-
ΖΗΣ ΦΟΥΡΝΑ-

ΡΗΣ 
«(Του δίνει µια ξυλιά.)». ΒΜ3/45 71. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

(ΟΛΟΙ ΜΙΑ Α-
ΓΚΑΛΙΑ) 

Ο Τίτλος: «Όλοι µια αγκαλιά» ΒΜ3/49 72. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

(ΟΛΟΙ ΜΙΑ Α-
ΓΚΑΛΙΑ) 

«Γνωρίζουµε παιδιά από µέρη 
µακρινά» ΒΜ3/49 73. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

(ΟΛΟΙ ΜΙΑ Α-
ΓΚΑΛΙΑ) 

«Μαθαίνουµε για τα προβλήµα-
τά τους, για τις ανάγκες τους, τα 

όνειρά τους» 
ΒΜ3/49 74. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Τα αδέλφια µου και οι γονείς 
µου είναι περήφανοι για µένα». ΒΜ3/50 75. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Όλοι µας πρέπει να έχουµε 
φαγητό, στέγη και ιατρική φρο-

ντίδα». 
ΒΜ3/51 76. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Νοιαζόµαστε για το περιβάλ-
λον και θέλουµε έναν κόσµο 

χωρίς πολέµους». 
ΒΜ3/51 77. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«Αξίζουµε µια ευτυχισµένη 
ζωή». ΒΜ3/51 78. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΓΕΡΑΝΩΝ 

«Σ' ευχαριστώ που µε επισκέ-
φτηκες και µου έφερες αυτό το 

υπέροχο χαρτί». 
ΒΜ3/56 79. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΓΕΡΑΝΩΝ 

«Η µητέρα µου έκανε µια ευχή 
για µένα και για την άλλη κοπέ-
λα, την Κίγιο, όταν µας έβαλαν 
µαζί σ' αυτόν το θάλαµο του 

νοσοκοµείου». 

ΒΜ3/56 80. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΓΕΡΑΝΩΝ 

«Τα αποκαλυπτήρια έγιναν το 
1958 στο Πάρκο της Ειρήνης, 

στη Χιροσίµα». 
ΒΜ3/57 81. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΓΕΡΑΝΩΝ 

«Για να διαδώσουν την επιθυ-
µία της Σαντάκο για παγκόσµια 
ειρήνη, παιδιά από όλο τον 
κόσµο στέλνουν […]». 

ΒΜ3/57 82. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΓΕΡΑΝΩΝ 

«Αυτή είναι η φωνή µας, αυτή 
είναι η προσευχή µας, ειρήνη 

στον κόσµο». 
ΒΜ3/57 83. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι ΓΡΑ-
ΦΕΙ ΣΤΟ ΘΕΟ 

«Όλοι οι στρατηγοί του κόσµου, 
δώσε, Θεέ µου, […]  να 'ναι 

µόνο από αθώο κοντραπλακέ». 
ΒΜ3/60 84. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι ΓΡΑ-
ΦΕΙ ΣΤΟ ΘΕΟ 

«∆ώσε ακόµη […] και να οδη-
γούν στη µάχη στρατιωτάκια 
µολυβένια µέσ' από τ' άσπρα 
και τα µαύρα τα πλακάκια της 

αυλής». 

ΒΜ3/60 85. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
(ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΙΑΣΙΑ) 

«Γιορτάζουµε την αγάπη» ΒΜ3/63 86. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΠΑΣΧΑ, ΚΥΡΙΟΥ 
ΠΑΣΧΑ 

«Εχθροί και φίλοι αγκαλιάστη-
καν: […]». ΒΜ3/64 87. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΠΑΣΧΑ, ΚΥΡΙΟΥ 
ΠΑΣΧΑ 

 
«Και τα παιδιά, που 'ναι λου-

λούδια και πουλιά µαζί, φίλησαν 
τον πατέρα, τη µανούλα: […]» 

ΒΜ3/64 88. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Το συµφέρον του είναι πά-
νω απ' όλα».  ΑΝΘ/23 89. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Ο Πρίγκιπας, µορφωµένος 
συνεργάτης και ακόλουθος του, 
είναι το ίδιο πονηρός και υπο-

κριτής».  

ΑΝΘ/23 90. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Θα σε πνίξω, βρε!» ΑΝΘ/23 91. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙ-
ΚΟΣ ΠΟ∆Ο-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ 

«[…] η σύρραξη γενικεύτηκε, και 
µε δυο λόγια το γήπεδο έγινε 

πεδίο µάχης». 
ΑΝΘ/145 92. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙ-
ΚΟΣ ΠΟ∆Ο-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ 

«Ακόµα κι οι αρχηγοί των οµά-
δων, που ήταν οι πιο στενοί 
φίλοι, ήρθαν στα χέρια». 

ΑΝΘ/145 93. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙ-
ΚΟΣ ΠΟ∆Ο-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ 

«Εγώ νόµιζα ότι ο αθλητισµός 
συµφιλιώνει, δε διαιρεί, έλεγε 

ανήσυχος ο παπάς». 
ΑΝΘ/145 94. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙ-
ΚΟΣ ΠΟ∆Ο-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ 

«Ειρήνη, παιδιά µου!» ΑΝΘ/146 95. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙ-
ΚΟΣ ΠΟ∆Ο-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ 

«Μη µαλώνετε, σας παρακα-
λώ!» ΑΝΘ/146 96. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙ-
ΚΟΣ ΠΟ∆Ο-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ 

«Το λάθος είναι δικό µου, εγώ 
φταίω!» ΑΝΘ/146 97. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙ-
ΚΟΣ ΠΟ∆Ο-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ 

«Ελάτε, λοιπόν, ας δώσουµε 
όλοι τα χέρια, λέει στο τέλος ο 

παπα-Μιχάλης». 
ΑΝΘ/146 98. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

 
«Τις περισσότερες φορές γέµιζε 
το δίχτυ µας χωρίς να παίρνει 
τα δυο γροσάκια, χώρια που 
µας άφηνε και τρώγαµε όσα 

θέλαµε». 

ΑΝΘ/154 99. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Η Ρασµίγια διάλεξε το πιο 
µεγάλο ρόδι από το σωρό και 

µου το πρόσφερε». 
 

ΑΝΘ/155 100. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

Ντράπηκα που δεν είχα κι εγώ 
κάτι να της χαρίσω». ΑΝΘ/155 101. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Θα τη ζωγραφίσω τη ροδιά 
σου και θα σου τη χαρίσω όταν 
ξανάρθεις, µου υποσχέθηκε». 

ΑΝΘ/157 102. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Έχω µια καινούρια φιλενάδα, 
έχω µια καινούρια φιλενάδα...» ΑΝΘ/157 103. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΟΥ ΣΑΜΙΧ 

«Ήξερα σε ποια θα χάριζα 
εκείνο το παρατηµένο µπλοκ 

ζωγραφικής […]» 
ΑΝΘ/157 104. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ 

«Σ' αγαπώ, παππού µου, του 
είπε η Ελένη, µ' όλη της την 

καρδιά. Σ' αγαπώ». 
ΑΝΘ/163 105. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΟΝΗ «Εγώ να δεις, συκαλάκι µου» ΑΝΘ/163 106. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΣ ∆ΩΣΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«ας δώσουµε τον κόσµο στα 
παιδιά να µάθει έστω και για µια 

µέρα ο κόσµος τη φιλία» 
 

ΑΝΘ/164 107. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΝΤΖΕΛΜΑΝ 
«∆εν έβγαινε ποτέ από το σπίτι 
του, ούτε και µιλούσε σε κανέ-

ναν».  
ΑΝΘ/173 108. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΝΤΖΕΛΜΑΝ «Μια στιγµή να σας βοηθήσω, 
του φώναξα».  ΑΝΘ/173 109. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΝΤΖΕΛΜΑΝ 

«Κι εγώ που µόλις είχα ανέβει 
επτά ορόφους για να τον βοη-

θήσω!» 
 

ΑΝΘ/173 110. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΝΤΖΕΛΜΑΝ 

«Έσωσε ένα κοριτσάκι βγάζο-
ντας το από ένα διαµέρισµα 
που είχε πάρει φωτιά»  

 

ΑΝΘ/175 111. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΝΤΖΕΛΜΑΝ 

«Από τότε πρόσφερε τη βοή-
θεια του σε εκατοντάδες αν-
θρώπους σ' όλο τον κόσµο». 

 

ΑΝΘ/175 112. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΝΤΖΕΛΜΑΝ 

«Εγκαταστάθηκε σε ένα διαµέ-
ρισµα µαζί µε τον πιστό του 

σύντροφο, τον Άλφι». 
 

ΑΝΘ/175 113. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΝΤΖΕΛΜΑΝ «Καταλάβαινες πολύ καλά ότι 
τον λάτρευε». ΑΝΘ/175 114. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΝΤΖΕΛΜΑΝ 

«∆ε µ' άφησε ολοµόναχο αφού 
έχω εσένα, είπε απαλά ο 

'Αλφι». 
 

ΑΝΘ/177 115. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΝΤΖΕΛΜΑΝ 

«Το µόνο που περίµενε ήταν να 
συναντήσει κάποιον στον οποίο 
θα µπορούσε να µε εµπιστευ-

τεί» 

ΑΝΘ/177 116. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΝΤΖΕΛΜΑΝ 
«Κι όταν σου κρατάει το χέρι 
ένας φίλος, η θλίψη πετάει 

γρήγορα µακριά». 
ΑΝΘ/177 117. Β΄ 

2Η: ΑΞΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙ-
ΑΣ/ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Β3 

ΑΣ ΓΝΩΡΙ-
ΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥ-

ΤΕΡΑ 

«Ένα παιδί από την τάξη ανα-
λαµβάνει να συγκεντρώσει όλα 

τα χαρτόνια» 
ΒΜ1/7 1. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΤΑ ΑΠΙΘΑΝΑ 
ΜΟΛΥΒΙΑ 

« Ο ∆ήµος και ο Τίµος συµµε-
τέχουν σε οµαδικές εργασίες» ΒΜ1/7 2. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ 

«[…] οι µαθητές εργάζονται 
οµαδικά». ΒΜ1/12 3. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ 

«Τα παιδιά έχουν στολίσει την 
τάξη τους». ΒΜ1/13 4. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Πώς υιοθετήσαµε ένα κοµµάτι 
γης» ΒΜ1/63 5. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Τα παιδιά υιοθετούν και προ-
στατεύουν δηµόσιους χώρους!» ΒΜ1/63 6. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Συζητούν για την καθαριότη-
τα!» ΒΜ1/63 7. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«[…] και σκαλίζουν τα σκουπί-
δια που πετάνε διάφοροι». ΒΜ1/64 8. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Την ιδέα την είχε η Σόνια, και 
όλοι ενθουσιαστήκαµε». ΒΜ1/64 9. Β΄ 3Η:  

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Βάλαµε κι ένα ωραίο κοµµάτι 
στην εφηµερίδα µας ανακοινώ-
νοντας την υιοθεσία του οικο-

πέδου.». 

ΒΜ1/64 10. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Καλέσαµε όλες τις τάξεις να 
µας βοηθήσουν.». ΒΜ1/64 11. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Πρώτα απ’ όλα, τηλεφωνήσαµε 
στο ∆ήµο και ζητήσαµε να καθα-
ρίσει το οικόπεδο από τα σκου-
πίδια και να βάλει στη γωνία του 

έναν κάδο απορριµµάτων». 

ΒΜ1/64 12. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Ο πατέρας ενός παιδιού της 
ΣΤ’ τάξης ήρθε µ’ ένα µηχάνηµα 
και καθάρισε όλο το οικόπεδο 
από πέτρες και παλιοσίδερα, 
που ήταν εκεί χρόνια τώρα». 

ΒΜ1/64 13. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Τα παιδιά της Ε’ τάξης φτιάξανε 
µια ωραία πινακίδα, που ο πατέ-
ρας του Νίκου απ’ την τάξη τους, 
που είναι ξυλουργός, την έστησε 
στη µέση του οικοπέδου πάνω σ’ 
ένα στύλο, έτσι ώστε να τη βλέ-

πουν όλοι.». 

ΒΜ1/64 14. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Ο χώρος υιοθετήθηκε από τα 
παιδιά του απέναντι σχολείου» ΒΜ1/65 15. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Μπορεί να µην µπορείς να 
φτιάξεις όλο τον κόσµο, αλλά το 
απέναντι οικόπεδο το κάναµε 

«παράδεισο […]» 

ΒΜ1/65 16. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Έληξε η απεργία των υπαλλή-
λων της καθαριότητας» ΒΜ1/67 17. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Οι κάδοι απορριµµάτων είχαν 
γεµίσει και η δήµαρχος καλούσε 
τους δηµότες να µην κατεβάζουν 
τα σκουπίδια τους στους δρό-

µους». 

ΒΜ1/67 18. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Οι υπάλληλοι της καθαριότητας, 
που απεργούσαν γιατί δεν είχαν 
πληρωθεί τους τελευταίους τρεις 

µήνες, δικαιώθηκαν». 
 

ΒΜ1/67 19. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«[…] έχουν έρθει εδώ για να 
τιµήσουν τον αγώνα των φοιτη-

τών του Πολυτεχνείου». 
 

ΒΜ1/84 20. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«Βρίσκουµε τι απασχολεί τους 
ήρωες µιας ιστορίας και πώς 
δίνουν λύσεις στα προβλήµατά 

τους» 

ΒΜ2/19 21. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟ-
ΦΗ ΤΩΝ ΨΑ-

ΡΩΝ 

«[…] κατά τη διάρκεια της ελληνι-
κής επανάστασης, […]» ΒΜ2/78 22. Β΄ 3Η:  

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟ-
ΦΗ ΤΩΝ ΨΑ-

ΡΩΝ 

«Οι κάτοικοι αποφασίζουν να 
αµυνθούν στη στεριά παρά την 
αντίθετη γνώµη Ψαριανών, όπως 
ο πυρπολητής Κανάρης, που 
ήθελαν να δώσουν τη µάχη στη 

θάλασσα». 

ΒΜ2/78 23. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

(ΟΛΟΙ ΜΙΑ Α-
ΓΚΑΛΙΑ) 

«Βοηθάµε να γίνει καλύτερος ο 
κόσµος µας» ΒΜ3/49 24. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

«Κάθε φορά που γίνεται πόλε-
µος, συµβαίνει κάποια φυσική 
καταστροφή ή ξεσπούν επιδη-
µίες, οργανώσεις και εθελοντές 
από όλο τον κόσµο είναι έτοιµοι 
να βοηθήσουν όσους έχουν 

ανάγκη». 

ΒΜ3/53 25. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

Βοήθεια από την Ελλάδα ΒΜ3/53 26. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-

ΡΟΣ […]  
«Βοήθεια προς στην Ελλάδα». ΒΜ3/53 27.  3Η 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

Σήµερα χιλιάδες Έλληνες και 
πολλά σχολεία ενισχύουν και 
υποστηρίζουν το έργο της 

UNISEF. 

ΒΜ3/53 28. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

«Οι µαθητές της Γ' τάξης του 
∆ηµοτικού Σχολείου ∆ρέπανου 
Κοζάνης παρουσιάζουν το 

αναµνηστικό δίπλωµα που τους 
έστειλε η UNISEF για τη συµµε-

τοχή τους στο πρόγραµµα 
“ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ 

ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ” ». 

ΒΜ3/53 29. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

«Υποχρέωσή µας είναι να προ-
σφέρουµε ένα ποσό κάθε µήνα 
που θα συγκεντρώνεται από τις 
δραστηριότητες του σχολείου 

(κυλικείο, πώληση εφηµερίδων) 
και από τις εθελοντικές εισφο-

ρές των µαθητών». 

ΒΜ3/54 30. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

Η ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΓΕΡΑΝΩΝ 

«Έτσι, αποφασίσαµε να φτιά-
ξουµε χίλιους γερανούς µαζί 
µήπως πραγµατοποιηθεί η 

επιθυµία µας και γίνουµε καλά 
κι οι δυο µας». 

ΒΜ3/56 31. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

Η ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΓΕΡΑΝΩΝ 

«Οι συµµαθητές της δούλεψαν 
όλοι µαζί για να φτιάξουν 356 

γερανούς ακόµα […]» 
ΒΜ3/57 32. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

Η ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΓΕΡΑΝΩΝ 

«Νέοι άνθρωποι απ' όλη την 
Ιαπωνία µάζεψαν αρκετά χρή-
µατα για να φτιάξουν ένα άγαλ-

µα της Σαντάκο». 

ΒΜ3/57 33. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«[…] οι εργάτες κατέβηκαν σε 
γενική απεργία ζητώντας να 

δουλεύουν οκτώ ώρες την ηµέ-
ρα κι όχι από το πρωί ως το 

βράδυ». 
 

ΒΜ3/67 34. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Στις αγωνιστικές κινητοποιή-
σεις του Σικάγο πολλά άτοµα 

έχασαν τη ζωή τους». 
 

ΒΜ3/67 35. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«[…] και κάθε τέτοια µέρα οι 
εργαζόµενοι διαδηλώνουν για 
καλύτερες συνθήκες δουλειάς, 
µεγαλύτερους µισθούς και λιγό-

τερες ώρες εργασίας». 
 

ΒΜ3/67 36. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«∆ήµαρχε Χαρχούδα, οι κάτοι-
κοι της Λιλιπούπολης περιµέ-
νουν εναγωνίως κάποια λύση» 

ΑΝΘ/23 37. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΕΣ 

 
«Ο λαός µέσα από τις οργανώ-
σεις αντιστεκόταν όπως µπο-
ρούσε, µε απεργίες, διαδηλώ-
σεις, καταστροφές σε εγκατα-
στάσεις ή υλικά του εχθρού». 

ΑΝΘ/99 38. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΕΣ 

«Ορισµένες φορές αντιστέκο-
νταν και τα παιδιά µε το δικό 

τους τρόπο» 
ΑΝΘ/99 39. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΕΣ 

«Τι λέτε, τους σκάµε κανένα 
λάστιχο;»  ΑΝΘ/100 40. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΕΣ 

«Από τότε, ο Πέτρος κι ο Σωτή-
ρης πήγαιναν κάθε τόσο […] 

αλλάζοντας πάντα στέκι να µην 
τους επισηµάνουν οι Γερµανοί».  

ΑΝΘ/102 41. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΕΣ 

«Να τινάξουµε ένα γερµανικό 
τρένο, είπε ο Σωτήρης, […]» ΑΝΘ/102 42. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΣ ∆ΩΣΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

«τα παιδιά θα πάρουν απ' τα 
χέρια µας τον κόσµο θα φυτέ-

ψουν αθάνατα δέντρα».  
ΑΝΘ/164 43. Β΄ 

3Η:  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

Γ΄: ΘΕΣΜΟΙ 

Γ1 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Απαγορεύεται να ανάβετε καλο-
ριφέρ, τζάκια, σόµπες, κεριά και 

σπίρτα». 
ΑΝΘ/24 1. Γ΄ 

1Η : ΝΟ-
ΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Απαγορεύεται να τρέχετε µε τα 
πατίνια και να σηκώνετε σκόνη». ΑΝΘ/24 2. Γ΄ 

1Η : ΝΟ-
ΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Απαγορεύεται να πετάτε στρα-
καστρούκες άµα δεν είναι γιορτή». ΑΝΘ/25 3. Γ΄ 

1Η : ΝΟ-
ΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Επίσης, απαγορεύεται να τηγα-
νίζετε ψάρια, για να µη µεγαλώσει 
το νέφος, διότι τώρα τι είναι, ένα 
συννεφάκι είναι εκεί χάµω, θα το 

συνηθίσετε» 

ΑΝΘ/25 4. Γ΄ 

1Η : ΝΟ-
ΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Είναι ώρα κοινής ησυχίας» ΑΝΘ/25 5. Γ΄ 

1Η : ΝΟ-
ΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ 

Γ2 

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗ-
ΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

«- Ο καθαρισµός του πεζοδροµί-
ου µπροστά στην εταιρεία είναι 

δική µας δουλειά, […].». 
 

ΒΜ2/9 1. Γ΄ 
2Η : ΝΟ-
ΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

«Γλειφιτζούρια, τσίχλες, σοκολά-
τες, αν και απαγορεύονται, βρί-
σκονται µπροστά µπροστά στις 
βιτρίνες των σχολικών κυλικείων.» 

ΒΜ3/41 2. Γ΄ 
2Η : ΝΟ-
ΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

 
Πιο πίσω, αναψυκτικά, πατατάκια, 
κρουασάν, πίτσες -επίσης απα-

γορευµένα. 

ΒΜ3/41 3. Γ΄ 
2Η : ΝΟ-
ΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

Πολλά από τα τρόφιµα της επι-
τρεπόµενης λίστας δεν προτιµώ-
νται από τα παιδιά» υποστηρί-
ζουν οι υπεύθυνοι των κυλικείων. 

ΒΜ3/41 4. Γ΄ 
2Η : ΝΟ-
ΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

Οι ειδικοί της διατροφής, όµως, 
διατυπώνουν ενστάσεις ακόµα και 
για τα επιτρεπόµενα τρόφιµα που 

πωλούνται στα κυλικεία. 

ΒΜ3/41 5. Γ΄ 
2Η : ΝΟ-
ΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ 

 
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, ένα 
σχολικό κυλικείο µπορεί […] τα 
εξής προϊόντα στους µαθητές: 

 

ΒΜ3/41 6. Γ΄ 
2Η : ΝΟ-
ΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 

Γ3 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδε-
µόνων µας χάρισε ένα λάστιχο 
για το πότισµα κι ένα σπιτάκι 

ξύλινο για τα πουλιά». 

ΒΜ1/65 1. Γ΄ 

 
3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΑΜΕ ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ 

«[…] κι υποσχέθηκε να ποτίζει ο 
∆ήµος τα λουλούδια και το 
χορτάρι το καλοκαίρι που θα 

είµαστε διακοπές». 

ΒΜ1/65 2. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Τα απορριµµατοφόρα του 
∆ήµου βγήκαν για να µαζέψουν 

τα σκουπίδια». 
ΒΜ1/67 3. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΝΟ-

ΝΤΑΙ 

«Θα έρθουν οι φίλοι µας από 
την Οικολογική Οµάδα, θα µας 
φορτώσουν στο φορτηγάκι τους 

και µετά...» 

ΒΜ1/68 4. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Σκάφη του Λιµενικού Σώµατος 
και ένα απορρυπαντικό πλοίο 
προσπαθούν να περισυλλέξουν 
την πετρελαιοκηλίδα έκτασης 

δύο ναυτικών µιλίων». 

ΒΜ1/75 5. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

 
«Η UNISEF (Γιούνισεφ) ιδρύθη-
κε το 1946 από τον Οργανισµό 
Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για 
να προστατεύσει τα παιδιά όλου 

του κόσµου». 
 

ΒΜ3/53 6. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

«Η UNISEF βοηθάει προσφέ-
ροντας φάρµακα, εµβόλια, 

τρόφιµα και καθαρό νερό αλλά 
και τετράδια, µολύβια και βιβλί-

α». 

ΒΜ3/53 7. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

«Μετά το Β' παγκόσµιο πόλεµο 
(1940-1945), η UNISEF προ-
σέφερε σηµαντική βοήθεια για 
να κάνει καλύτερη τη ζωή των 
παιδιών της κατεστραµµένης 

τότε χώρας µας». 
 

ΒΜ3/53 8. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

«Η ActionAid (Άκσιον Έιντ) είναι 
µια διεθνής εθελοντική οργά-
νωση που ιδρύθηκε το 1972 µε 
σκοπό να στηρίξει φτωχές οικο-
γένειες σε πάνω από 40 χώρες 

του κόσµου». 

ΒΜ3/54 9. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

«Από το 1998 η οργάνωση 
δραστηριοποιείται και στη χώρα 

µας». 
ΒΜ3/54 10. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

«Το σχολείο µας «υιοθετεί» ένα 
παιδί». ΒΜ3/54 11. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

«Το σχολείο µας, Θέλοντας να 
βοηθήσει στην προσπάθεια της 

ActionAid για ένα καλύτερο 
µέλλον για τα παιδιά όλου του 
κόσµου, αποφάσισε να γίνει 
ανάδοχος ενός αγοριού, του 

µικρού Γιακόλα, από το χωριό 
Γιαµπέλο της Αιθιοπίας». 

 

ΒΜ3/54 12. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ 

«[…] και θα ενηµερωνόµαστε 
για τα προγράµµατα που εφαρ-
µόζονται στην περιοχή, ώστε να 
βελτιωθεί η ζωή των κατοίκων». 

 

ΒΜ3/54 13. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΤΙΤΛΟΣ 
 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΥΧ./ 

ΣΕΛ. Α/Α 
 

ΚΑ
ΤΗ
Γ. 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Ακόµα και ο δήµαρχος της 
Λιλιπούπολης Χαρχούδας επι-

τέλους πρόκοψε». 
ΑΝΘ/23 14. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΙΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«Ο δήµαρχος Χαρχούδας δεν 
ενδιαφέρεται πραγµατικά για τη 

Λιλιπούπολη».  
ΑΝΘ/23 15. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΛΙ-
ΠΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

«[…] πως εµείς δηµιουργήσαµε 
το νέφος [βήχει], γιατί θα µας 

γδάρουνε ζωντανούς» 
ΑΝΘ/24 16. Γ΄ 

3Η: ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ή ΑΡΜΟ∆ΙΟ-
ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 
 

 
 



 

 

 
 










