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ΣΑΞΙΔΙΑ ΓΕΤΕΩΝ από Ανατολή ςε Δύςη……. 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

Ο ςάκοσ αυτόσ  περιζχει βιβλία με κζμα τα ταξίδια που κάνουμε με οδθγό γεφςεισ από 

διαφορετικά μζρθ του κόςμου. Το κοινό τραπζηι ιταν πάντα εμπειρία κοινι για όλουσ τουσ 

ανκρϊπουσ, ςε όλα τα μζρθ τθσ γθσ. Γι αυτό κα βρείτε βιβλία που αναφζρονται ςτο πϊσ 

ζτρωγαν οι άνκρωποι ςε άλλεσ εποχζσ, αλλά και ςε άλλα μζρθ του κόςμου.Γφρω από το τραπζηι 

μαηευόμαςτε, θ οικογζνεια, οι φίλοι, για να μοιραςτοφμε αυτό που μασ ζδωςε θ γθ κι αυτό που 

κάποιοσ ετοίμαςε με φροντίδα και μαςτοριά. Τα φαγθτά του κόςμου, κουβαλοφν μαηί τουσ 

αναμνιςεισ αιϊνων: φζρνουν εικόνεσ του τόπου, των υλικϊν, του μόχκου τθσ προετοιμαςίασ 

αλλά και τθσ χαράσ που μοιράηεται, όπωσ μοιράηεται το φαϊ που βγαίνει από τθν κατςαρόλα για 

να μπει ςτου κακενόσ το πιάτο.  

Επομζνωσ, κφριοσ ςτόχοσ τθσ ανάγνωςθσ αυτισ τθσ ομάδασ βιβλίων δεν είναι ο 

προβλθματιςμόσ γφρω από μια ςωςτι και ιςορροπθμζνθ δίαιτα, αν και φυςικά μια ςυηιτθςθ 

γφρω από το φαγθτό και τισ διαφορετικζσ γεφςεισ κα φζρει και κζματα ποικιλίασ, υγείασ και 

ιςορροπίασ (Η Μιλζνα και το φρικτό ψάρι καλφπτει αυτι τθν πλευρά).  

Για αυτό προτείνουμε να ξεκινιςετε μια ςυηιτθςθ ςτθν οποία τα παιδιά κα ςυνειςφζρουν με 

τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ από ςυλλογικά τραπζηια: το κακθμερινό φαϊ, το τραπζηι τθσ Κυριακισ, 

τθσ γιορτισ, τραπζηια ίςωσ από άλλουσ τόπουσ, με τουσ οποίουσ ςχετίηονται λόγω καταγωγισ. 

Μπορείτε να ξεκινιςετε με τθ Λωξάνδρα τθσ Μαρίασ Ιορδανίδου, που ςτο τρίτο κεφάλαιο (ςελ. 

21) μασ λζει εξθγεί γιατί «θ τφχθ μασ είναι ςτα χζρια εκεινοφ που μαγειρεφει τθν τροφι μασ» 

από τθν Κωνςταντινοφπολθ του 19ου αιϊνα. Θ προβολι τθσ ταινίασ Η πολίτικθ κουηίνα είναι 

ζνασ εξαιρετικόσ οδθγόσ ς’ζνα ταξίδι γεφςεων, ςτο οποίο ςυνειςφζρουν και οι πζντε αιςκιςεισ. 

Ανακοινϊςτε ςτα παιδιά τθν φπαρξθ τθσ ταινίασ με αφορμι το βιβλίο τθσ Ιορδανίδου, και 

κρατιςτε τθν για το τζλοσ του προγράμματοσ, ωσ κλείςιμο.  

Το Ποφ πασ κουλουράκι;μπορεί να γίνει θ αφετθρία του ταξιδιοφ ςασ. Τα παιδιά ζχουν εικόνα 

από το ςουςαμζνιο κουλοφρι: ρωτιςτε από τι φτιάχνεται ζνα κουλοφρι για να ξεκινιςετε μια 

κουβζντα για το ςτάρι που κα ςασ φζρει ςτο ψωμί. Ζχει ηυμϊςει ποτζ κανείσ ςτθν τάξθ; Ψωμί 

ποφ αγοράηουν τα παιδιά τθσ τάξθσ ςασ, ςτο φοφρνο τθσ γειτονιάσ ι ςτο ςουπερμάρκετ; Στθ 

χϊρα μασ, ο κάμποσ τθσ Θεςςαλίασ μάσ ζρχεται ςτο νου όταν ςκεφτόμαςτε χωράφια να  
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χρυςίηουν με ϊριμα ςτάχυα. Πεταχτείτε ςτθ Λάριςα, ςτο αρτοποιείο που ηωγράφιςε ο 

Θεόφιλοσ και διαβάςτε τθν ιςτοριοφλα ςτθ ςελίδα 32, Στθν κατςαρόλα με τα χρϊματα.  

Επιςκεφκείτε τθ μαγευτικι κεντρικι πλατεία του Μαρακζσ, που μασ φζρνει ςτο νου όλεσ τισ 

μεςαιωνικζσ αγορζσ τθσ Μεςογείου, 

http://unescohat.wordpress.com/2007/02/01/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%

AD%CF%82/, ςυηθτιςτε για τισ αγορζσ, και διαβάςτε από τισ Μνιμεσ γεφςεων… τθ ςελίδα 18 

για τα παηάρια του κόςμου. 

Στθ μακρυνι Ινδία ςασ ταξιδεφει Το βουβάλι και το πουλί, με τθν εικονογράφθςθ που κυμίηει 

ινδικά ςταμπωτά υφάςματα. Μιλιςτε για τουσ πολιτιςμοφσ που δεν ζχουν βάςθ τθσ διατροφισ 

τουσ το ςτάρι αλλά το ρφηι. Μπορείτε να διαβάςετε και τουσ μφκουσ γφρω από το ρφηι από το 

μικρό βιβλιαράκι Μνιμεσ γεφςεων… 

Το ρφηι ςίγουρα φζρνει ςτο νου τθν Κίνα. Το βιβλίο για τθ μακρινι αυτι χϊρα που περιζχεται 

ςτο ςάκο, μασ ξεναγεί ςε πολλζσ όψεισ αυτοφ του πολιτιςμοφ. Δϊςτε ςτα παιδιά να το 

ξεφυλλίςουν, ίςωσ κάποιοι αναλάβουν να μιλιςουν ςτθν τάξθ για τα πράγματα που τουσ 

ζκαναν εντφπωςθ αφοφ το διαβάςουν. Ηθτιςτε να διαβάςουν ςτθν τάξθ το κεφάλαιο για τα 

φαγθτά και τα ποτά (ςελ.44-45) αλλά και το κομμάτι για το παράξενο ψάρεμα που 

περιγράφεται ςτθ ςελίδα  39. 

Κι από Κίνα περάςτε ςτθν κεντρικι Ευρϊπθ, και μάλιςτα ςτθν Πολωνία. Οι χωρικοί τθσ 

Πολωνίασ είχαν ωσ βάςθ τθσ διατροφισ τουσ τθν πατάτα που αν και ιρκε ςτθν Ευρϊπθ από τθν 

Αμερικι, ρίηωςε εδϊ για τα καλά. Τι γίνεται όμωσ όταν ο πόλεμοσ διακόπτει βίαια τθν 

κακθμερινότθτα των ανκρϊπων; Διαβάςτε το βιβλίο Πατάτεσ, πατάτεσ!  και μιλιςτε για το πϊσ 

ο πόλεμοσ ανατρζπει τισ ηωζσ των ανκρϊπων με πιο πολλοφσ τρόπουσ από όςουσ 

φανταηόμαςτε.  

Θ πατάτα ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο και ςτθ νεότερθ ελλθνικι ιςτορία: ο Καποδίςτριασ ζπειςε τουσ 

αγρότεσ ςτθν Αίγινα να αρχίςουν να τθν καλλιεργοφν, για να πολεμιςει τθ φτϊχεια και τθν 

πείνα των χωρικϊν ςτα πρϊτα χρόνια μετά τθν Επανάςταςθ του 1821. Διαβάςτε εδϊQ 

http://argolikivivliothiki.gr/2011/01/23/%CE%BF-

%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%

CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-

%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80/ περιςςότερα για τθν καλλιζργεια των γεϊμυλων ςτθν 

Ελλάδα, ςτο άρκρο τθσ Αργολικισ Βιβλιοκικθσ Ιςτορίασ και Πολιτιςμοφ.  

http://unescohat.wordpress.com/2007/02/01/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://unescohat.wordpress.com/2007/02/01/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://argolikivivliothiki.gr/2011/01/23/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80/
http://argolikivivliothiki.gr/2011/01/23/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80/
http://argolikivivliothiki.gr/2011/01/23/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80/
http://argolikivivliothiki.gr/2011/01/23/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80/
http://argolikivivliothiki.gr/2011/01/23/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80/
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Το Η ηωι των παιδιϊν ςτθν αρχαία Ελλάδα και το Πρόςκλθςθ ςε γεφμα μασ ταξιδεφουν ςτο 

παρελκόν. Εδϊ τα παιδιά μποροφν να βρουν ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ για το πϊσ ζτρωγαν 

οι ςυνομιλικοί τουσ ςε άλλεσ εποχζσ. Στθν ελίτςα κα διαβάςετε και το μφκο που ςυςχετίηει τθν 

ελιά με τθν αρχαία Ακινα. Περιςςότερα για τθν ελιά και το λάδι ςτο φάκελο του ΠΙΟΠ. 

Μπορείτε να μιλιςετε για τθν ψαραγορά τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και τουσ τρόπουσ που 

χρθςιμοποιοφςαν οι άνκρωποι παλιά για να διατθριςουν τα ψάρια παςτϊνοντάσ τα. Τεχνικι 

άλλωςτε που χρθςιμοποιοφμε και ςιμερα (Με το γυαλί του ψαρά, ςελ 70, Θ ςαρδζλα). 

Οργανϊςετε μια επίςκεψθ ςτο Βυηαντινό Μουςείο, για να δείτε τα ςκεφθ που 

χρθςιμοποιοφςαν οι Βυηαντινοί ςτο κακθμερινό τουσ τραπζηι ι δείτε εικόνεσ ςτθν ιςτοςελίδα 

του. 

http://www.byzantinemuseum.gr/el/permanentexhibition/byzantine_world/public_private_life/ 

Τζλοσ διαβάςτε τθν ιςτορία για το ςφουγγάτο του Αγίου Γεωργίου από τθν Παφλαγονία του 

Πόντου. Για τθν κουηίνα του Πόντου μπορείτε να διαβάςετε και το άρκρο που δθμοςιεφτθκε 

ςτον Γαςτρονόμο του Ιανουαρίου 2013  http://www.gastronomos.gr.  

Ταξιδζψατε πολφ, και γνωρίςατε τθ βάςθ τθσ διατροφισ πολλϊν λαϊν. Αλλά, αλικεια, 

μπορείτε να φανταςτείτε ζναν κόςμο χωρίσ ςοκολάτα; Διαβάςτε το Αχ ςοκολάτα, και μετά 

μιλιςτε για το μακρυνό Μεξικό, από όπου μασ ιρκε αυτόσ ο τόςο ευεργετικόσ καρπόσ του 

κακαόδεντρου. Οι Αητζκοι, ιδθ από το 1000 π.Χ. ζπιναν ζνα ρόφθμα από τον καρπό αυτό, με το 

όνομα τςοκολάτι που ςιμαινε πικρό νερό.  

Στθ διάρκεια των τριϊν εβδομάδων που κα ζχετε τθ βαλίτςα ςτθν τάξθ, μπορείτε να κρεμάςετε 

ςτον τοίχο ζναν παγκόςμιο χάρτθ. Πάνω ς’ αυτόν κα μπορείτε να ςθμειϊνετε τουσ τόπουσ που 

κα ςυναντιςετε ςτα διαβάςματά ςασ. Συμπλθρϊςτε και μζρθ ςτα οποία κα αναφερκείτε μζςα 

από τισ ςυηθτιςεισ ςασ ςτθν τάξθ. Στο τζλοσ, οι ςτακμοί αυτοί κα υπάρχουν για να ζχετε 

ανάγλυφθ τθν εικόνα του δικοφσ ςασ ταξιδιοφ.  

Ταξίδι κάνει κι Ο ωραίοσ Δαρείοσ. Μπορεί να μθν είναι εξωτικά τα μζρθ που επιςκζπτεται, όμωσ 

κι αυτόσ μζςα από διαφορετικζσ γεφςεισ κα εξερευνιςει τον κόςμο τθσ γειτονιάσ του. Κι είναι 

αλικεια, πωσ ςε κάκε μασ ταξίδι, κοντινό ι μακρυνό, οι τοπικζσ γεφςεισ μποροφν να γίνουν 

οδθγόσ μασ για να γνωρίςουμε ζναν τόπο μζχρι τότε άγνωςτο. Όπωσ, ςτθν ιςτορία τθσ 

Μελιςςάνκθσ, που μασ μεταφζρει ςτθν Άνδρο, νθςί με τισ πιο πολλζσ παραλλαγζσ ςτθν 

παραδοςιακι μελιςςοκομία.  

Κι οι γιορτζσ είναι μικρά ταξίδια, ςτο παρελκόν μασ, ςτισ παραδόςεισ μασ. Το ορκόδοξο Πάςχα 

γιορτάηει ο παπά-Κυριάκοσ (Ελλθνικά διθγιματα, Εξοχικι Λαμπρι). Γιορτι είναι και να 

μαγειρζψουμε ςτθν κουηίνα, μικροί-μεγάλοι μαηί: όπωσ ο παπποφσ που ζβαλε όλθ του τθν 

http://www.byzantinemuseum.gr/el/permanentexhibition/byzantine_world/public_private_life/
http://www.gastronomos.gr/
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αγάπθ ςτο ηυμαράκι που ζπλαςε, κι θ κουηίνα γεμίςε Ηυμαράκια γελαςτά (9 παραμφκια και μια 

ξφλινθ κουτάλα, Το ηυμαράκι). Ταξίδι είναι και μια βόλτα ςτθν αγορά, για να δοφμε τι κα 

ψωνίςουμε (θ τζχνθ του να είςαι γιαγιά, ςελ. 72). Μοιάηει ο δικόσ ςασ μανάβθσ μ’ αυτόν που 

ηωγράφιςε το Γιάννθσ Τςαροφχθσ; (Στθν κατςαρόλα με τα χρϊματα ςελ. 23). 

Αν, όμωσ, μετά από όλα αυτά τα ταξίδια, ζχετε ακόμθ διάκεςθ και ενζργεια για εξερευνιςεισ, 

είςτε ζτοιμοι για το μεγάλο ταξίδι, ςε άλλουσ γαλαξίεσ, εκεί όπου τα ςάντουιτσ δεν είναι με τυρί 

και ντομάτα αλλά …με κιντρίλι ωμό (Ζρχεται ο Ίνξορ!). 

Καλό δρόμο ςτισ εξερευνιςεισ ςασ! 

Eπιμζλεια προτάςεων: Ελζνη ταμπόγλη, εκδότρια  

 

 


