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    Το ακόλουθο έργο της ομάδας εργασίας της 
βιβλιοθήκης με την υπεύθυνη Αλειφέρη 
Σωτηρία αποτελεί τη συμμετοχή μας στον 
εορτασμό του 2009 ως  έτους Δαρβίνου που 
αφιερώνεται στα 200 χρόνια από τη γέννησή 
του (1809-1882) . 

       Άγγλος φυσιοδίφης  και γεωλόγος, 
θεμελιωτής της εξελικτικής και της θεωρίας της 
φυσικής επιλογής.

      Το βιβλίο του (On the Origin of Species…) 
Η καταγωγή των ειδών) εκδόθηκε το1859.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1


  

   Τα είδη δεν είναι σταθερά αλλά μεταβάλλονται 
και όλες οι μορφές ζωής σε αυτόν τον πλανήτη 
κατάγονται από έναν κοινό μακρινό πρόγονο. 
Το 1871, ο Δαρβίνος θα εκδώσει το «Τhe 
Descent of man» για να επεκτείνει τη θεωρία 
του στον άνθρωπο. Είμαστε συγγενείς με τους 
πιθήκους και τα άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Charles_Robert_Darwin_by_John_Collier_cropped.jpg


  

     Τίποτε πια δεν θα είναι το ίδιο στη βιολογία 
ύστερα από αυτή τη δημοσίευση! Αν και στην 
εποχή του Δαρβίνου η βιολογία ήταν σε 
εμβρυϊκή σχεδόν ηλικία (οι νόμοι του Μέντελ για 
την κληρονομικότητα δεν είχαν τύχει αποδοχής 
ως τις αρχές του 20ού αιώνα, και η αποκάλυψη 
της δομής του DΝΑ θα χρειαζόταν άλλα 50 
χρόνια), η θεωρία του παραμένει ισχυρή. Και 
κάτι περισσότερο: αποδεικνύεται η μόνη ικανή 
να εξηγήσει τα ευρήματα της σύγχρονης 
βιολογίας. 



  

Ένα ποίημα για την πέρδικα σαν 
μότο (για εκκίνηση )

 Πού ήσουν πέρδικα γραμμένη και ήρθες το 
πρωί βρεγμένη;

-Ήμουνα πέρα στα πλάγια , στις δροσιές και τα 
χορτάρια

-τι έτρωγες πέρα στα πλάγια στις δροσιές και 
τα χορτάρια;

-Έτρωγα το Μάη τριφύλλι και τον Αύγουστο 
σταφύλι.

 ΜΑΝΑ ΓΗ ,ΜΑΝΑ ΓΗ ,ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ 
ΕΙΜΑΣΤΕ         



  

Η χλωρίδα στην Ελλάδα αριθμεί  περίπου 6000 
είδη και τα ενδημικά είναι  700 (υπάρχουν εδώ 

και πουθενά αλλού στον κόσμο!) .Τα 263 
θεωρούνται ως σπάνια και απειλούμενα . Κάποια 
μέρη είναι βοτανικοί παράδεισοι, όπως ο Άθως , 
ο Ταΰγετος, τα βουνά της   Κρήτης , ο Όλυμπος . 
Έτσι η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση στην 
Ευρώπη με την πρώτη να ανήκει στην Ιβηρική 

χερσόνησο .
 



  

   Ο Ησίοδος στη <<θεογονία >>του 
παραδίδει:

Πρώτιστα έγινε το Χάος , μετά η γη η 
ευρύστερνη

Βάθρο παντοτινό κι ασάλευτο όλων των 
αθανάτων

Που διαφεντεύουν τις κορφές του χιονισμένου 
Ολύμπου. Συνάμα ο έρωτας, κάλλιστος 
στους αθάνατους θεούς

λυσιμελής , δαμάζοντας τα στήθη όλων θεών 
κι ανθρώπων 

λυγίζοντας το νου τους και τη φρόνιμη βουλή 
τους..



  

    Πριν από 25 εκατ. χρόνια δημιουργείται η 
Αιγηίδα , η Μεσόγειος ,διεισδύουν νερά στο 
Αιγαίο , και, όπως δείχνουν τα απολιθώματα, 
ζουν 53 είδη ζώων (λιοντάρια , πίθηκοι, το 
ιππάριο , άλογο με τρία δάκτυλα , μισό μέτρο 
ύψος...) Στη Μεγαλόπολη ,οι προϊστορικοί 
ελέφαντες.

    Πριν από 2 εκατ. χρόνια ηρεμούν οι τεκτονικές 
κινήσεις και στην επόμενη περίοδο 
σταθεροποιείται το ανάγλυφο της χώρας και ο 
πλούσιος  διαμελισμός στον οποίο οφείλεται η 
μεγάλη ποικιλία των ειδών φυτικών και ζωικών. 



  

Η Αιγαιίς αποτελούσε μια συμπαγή μάζα ξηράς 
που εκτεινόταν από το Ιόνιο έως τη Μικρά Ασία 
και τις νότιες ακτές της Κρήτης
(Και η Ελλάδα 400.000 χρόνια πριν, εικόνα  
δεξιά)



  

           Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΑΔΩΝΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΣΤΟ ΔΡΑΚΟ ΠΟΥ ΦΥΛΑΓΕ ΤΑ 
ΜΗΛΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ-ΡΩΜΑΙΚΟ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ



  

       Ο Πλάτων θρηνούσε τη χαμένη ομορφιά του 
αττικού τοπίου που στα χρόνια της 
Ατλαντίδας,9000 χρόνια πριν από την εποχή 
του ήταν ομορφότερη από οπουδήποτε.. Από 
τα  τότε πράσινα βουνά και λιβάδια, λέει , δεν 
απόμειναν παρά << ενός νοσήσαντος 
σώματος οστά >>,αφού παρασύρθηκε από τη 
γη το πλούσιο χώμα . Πάντως είχαν μείνει 
αρκετά και πυκνά δάση στην Ελλάδα

( κυπαρίσσια, δρυς , πλατάνια , σφένδαμοι..) 
 <<Όπως τα φύλλα που η άνοιξη φέρνει η 

πολύανθη-τότε είναι η εποχή που γοργά ο 
ήλιος τα θρέφει –κι εμείς λίγο καιρό ,πολύ 
λίγο της νιότης χαιρόμαστε τα άνθη >>κατά 
τον λυρικό ποιητή Μίμνερμο.



  

  Ένα τοπίο διαφορετικό! Ο Παυσανίας αναφέρει 
αρκούδες στην Πάρνηθα, ο Ξενοφών ελάφια 
και ζαρκάδια στην Ηλεία, ο Αριστοτέλης μιλά 
για λιοντάρια στον Αχελώο ,το Νέστο. Ο 
Ηρόδοτος γράφει πως λιοντάρια κατασπάραξαν 
τις καμήλες του Ξέρξη, μελισσοφάγοι ζούσαν 
στον Κηφισσό και πολλές αποικίες πελαργών 
αναφέρονται στην Αθήνα (έλη στην Αττική μέχρι 
και τον 19 αι). Σήμερα φωλιάζουν στη βόρεια 
χώρα. Και οι πελεκάνοι που ήταν γνωστοί 
στους αρχαίους, ζουν μόνο  σε Μικρή Πρέσπα 
και Αχελώο .Ο Όμηρος αναφέρει την ύπαρξη 
πλούσιων λιβαδιών. Ο Εύμαιος είχε 600 
γουρούνια και 360 κάπρους και γενικά υπήρχε  
υπερβόσκηση.



  

          ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ -ΘΗΡΑ

στην Ελλάδα



  

 Στην Ελλάδα  έχουμε 5 ζώνες βλάστησης:
 α) Τη ζώνη των Μεσογειακών θαμνώνων , 

μακία –φρύγανα ,θυμάρι, σκίντο , κουτσουπιές 
(από 0 έως 600μ.), 

β) την παραμεσογειακή  ζώνη (έως 
1200μ.),φυλλοβόλα πλατύφυλλα, ιτιές, 
βαλανιδιές, σημύδες.) 

γ) τη ζώνη με τα δάση από ψυχρόβια 
κωνοφόρα κέδρα ,κυπαρίσσια πάνω από 
800μ. 

δ) την ορεινή -υπαλπική ζώνη (1700-1800μ.) 
καστανιά, οξιά, έλατα και 

ε) την αλπική-υψηλών ορέων  έως τα 2900μ,με 
ποώδη και λουλούδια, βότανα , θάμνους.



  

     Ποιητής :  Ησίοδος .Έργο : <<θεογονία>>
   Με τις Ελικωνιάδες μούσες ας αρχίσει το 

τραγούδι μας 
    κατοικούν τον Ελικώνα , όρος μέγα και ιερό
    και χορεύουν γύρω  στη μαβιά πηγή 
    στο βωμό του παντοδύναμου Κρονίδη. 
   λούζουν πρώτα το κορμί τους, τρυφερό, στα 

νερά του Περμησσού.. ανεβαίνουν στις 
απάτητες κορφές του Ελικώνα 

   και χορούς συστήνουν ,όμορφους , 
χαριτωμένους ,κρατώντας το ρυθμό με τα 
πόδια τους .



  

                             στη Μήλο



  

    Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση είναι πολύ 
στενή τη λάτρεψε ,την ύμνησε , τη ζωγράφισε. 
Σε γλυπτό των Φαρσάλων παριστάνονται δυο 
γυναίκες , ίσως η Δήμητρα και η Περσεφόνη ,  
να προσφέρει η μια στην άλλη λουλούδια. 

       Ο Όμηρος ονόμαζε τα χόρτα των λιβαδιών
     << βοτάνη >> ,από δω η επιστήμη των φυτών 

Βοτανολογία , το βοτανίζω, βγάζω τα 
αγριόχορτα  και ασχολήθηκε με τα ιερά και 
αρωματικά φυτά .

       Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε, από 
επιστημονική πλευρά, μαζί τους.



  

   Και ο ποιητής Ίβυκος
   

 Την άνοιξη οι κυδωνιές ανθίζουν
Ρουφούν το νερό των ποταμών

Εκεί στον απάτητο νεραιδόκηπο.
Κάτω από τα ισκιερά αμπελόφυλλα.

Ο έρωτας ο δικός μου δεν κοιμάται ολοχρονίς
Βοριάς  Θρακιώτης σηκώνεται..

Και συνταράζει την καρδιά μου σύρριζα.



  

          ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΧΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΔΑΣ



  

        ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΔΑΣ



  

      TA NΟΥΦΑΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΜΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ        



  

    Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ



  

     Ο Ιπποκράτης , ο μεγάλος γιατρός της 
αρχαιότητας , κατάταξε τα φυτά με βάση τις 
θεραπευτικές τους ιδιότητες. Ο Θεόφραστος ο 
Εφέσιος είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος 
γνώστης της βοτανικής και κατάταξε τα φυτά με 
καθαρά βιολογικές μεθόδους (450 περιγραφές 
φυτών) .Ο Διοσκουρίδης μας άφησε 506 
περιγραφές φυτών , αλλά και οι Ηρόδοτος ,ο 
Ησίοδος , ο Ξενοφών, ο Θεόκριτος , ο Όμηρος,  
Στράβων, οι λατίνοι Βιργίλιος Οβίδιος , 
Αθήναιος, Παυσανίας, Γαληνός .



  

 Το φαράγγι της Σαμαριάς        Κοζάνη-Χρυσαυγή
Κρήτη νομός Χανίων                      γεφύρι
                                         



  

                      ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ



  

  Ο άνθρωπος από πολύ παλιά εκμεταλλεύεται τη 
φύση. Από την ομηρική εποχή με την επέκταση 
των οικισμών και των χωραφιών κόβονταν 
δάση , οι θάμνοι χρησιμοποιούνταν για καύσιμη 
ύλη και η βόσκηση καθιστούσε άγονα τα εδάφη. 
Τη σημασία των δασών τόνισε ο Πλίνιος 
λέγοντας ότι είναι τα  μεγαλύτερα δώρα προς 
τους ανθρώπους. Την ύλη , όπως έλεγαν οι 
αρχαίοι το ξύλο, τη χρησιμοποιούσαν επίσης 
για οικοδομή, ξυλοκάρβουνο , στη ναυπηγική, 
τα γεφύρια ,την καύση των νεκρών, τη 
μεταλλουργία.



  

             Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://img291.imageshack.us/img291/6928/picture085zi0.jpg&imgrefurl=http://forum.snowreport.gr/forum_posts.asp%3FTID%3D14993&usg=__6knP7-ibHXjEJPAlUg7eWbbL1M0=&h=768&w=1024&sz=235&hl=el&start=28&um=1&tbnid=oxL7B7OehiJsqM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%25A5%25CE%2593%25CE%2595%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%25A3%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN


  

     Τα παλάτια της Κνωσσού και της Φαιστού 
είχαν κιονόκρανα από ξύλο. Από κυπαρίσσι , 
πολύ ανθεκτικό ξύλο , ναυπηγούσαν τα σκαριά 
και ξυλεία είχε αποθηκευτεί επί τέσσερις γενιές  

για το ναό της Εφέσου. Το ιερό δάσος της 
κρητικής  Ρέας ήταν από κυπαρίσσια. Όπως 

μας λέει ο Οβίδιος το κυπαρίσσι προήλθε από 
τη μεταμόρφωση του Κυπάρισσου που κατά 

λάθος σκότωσε ένα ιερό ελάφι και 
μεταμορφώθηκε σε δέντρο για να γλυτώσει από 

τη θλίψη του. Από τότε θεωρείται πένθιμο και 
κοσμεί και σήμερα τα νεκροταφεία. Σε ορισμένα 

νησιά ,όταν γεννιέται κορίτσι , φυτεύεται 
κυπαρίσσι που δίνει το ξύλο για το κατάρτι του 

καραβιού , όταν μεγαλώσει και παντρευτεί.



  

                ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ



  

 Ο Θεόφραστος θεωρεί πιο 
κατάλληλο για τη ναυπήγηση 
το  έλατο , το πεύκο και 
τον κέδρο. Ο Πλούταρχος 
λέει ότι όλα τα κωνοφόρα 
είναι αφιερωμένα στον 
Ποσειδώνα γιατί δίνουν την 
καλύτερη ξυλεία για τα 
πλοία.

                                  ΑΡΓΩ . 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.pargagreece.com/argo_in_parga/argo2.jpg&imgrefurl=http://www.pargagreece.com/argo_in_parga/Parga_argo.htm&usg=__heY6mQgMX_vENcmr3Bkkpi4Y7jg=&h=480&w=640&sz=55&hl=el&start=1&um=1&tbnid=GYLaZBlYmwRAuM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%25C3%25A0rgo%26hl%3Del%26sa%3DN%26um%3D1


  

                ΚΡΑΝΙΑ    ΚΑΙ    ΕΛΑΤΟ 



  

  



  

      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ  : ΠΕΥΚΟ      
                      ΕΔΩ    ΚΕΔΡΟΣ



  

     Ο ποητής Αλκμάν θα γράψει:

 Κοιμούνται οι βουνοκορφές και τα φαράγγια
Κοιμούνται οι χαράδρες κι οι κορυφογραμμές 
Και τα σερνάμενα πάνω στη γη τη 

σκοτεινόχρωμη
Τα άγρια του βουνού και τα μελίσσια
Ακόμη και τα κήτη στα βάθη της θάλασσας 

κοιμούνται και τα μακροφτέρουγα πουλιά



  

      Στις γαλαρίες των μεταλλείων τοποθετούσαν  
ελίσια  ξύλα και για το ψήσιμο των αγγείων οι 
φούρνοι έφταναν τους 950 βαθμ. Κελσίου. Στην 
Ολυμπία βρέθηκε φούρνος με πλευρικό μάκρος 
3,40 μετ, και δεν έλειπαν και οι πυρκαγιές. Η 
φύση φροντίζοντας  όμως για τον εαυτό της 
δημιούργησε τα πυρόφυτα , ξαναπετούν από 
τις ρίζες ή έχουν σπόρους ανθεκτικούς στη 
φωτιά. Πάντως η ανθρώπινη επέμβαση 
έπαιξε νωρίς το ρόλο της.



  

          Η ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΓΙΑΛΟΒΑΣ



  

          <<Χλωρίδα >>  λεγόταν η θεά της 
βλάστησης από μια νύμφη. Τη βοηθούσαν οι 
ώρες , κόρες της Θέμιδας και του Δία 
ακόλουθοι του Ήλιου. Ο Ζέφυρος ο δυτ. 
άνεμος έφερνε την ανοιξιάτικη βροχή , οι 
Ωκεανίδες, προστάτιδες των νερών, φρόντιζαν 
για την ανάπτυξη των φυτών. Όπου δεν 
πρόφταιναν οι νύμφες , έστελνε ο Δίας τις   
βροχές, η Άρτεμις, δρόσιζε τα φυτά με την 
πάχνη κι ο αδερφός της ο Απόλλωνας τα 
έλουζε με τις ηλιακτίνες. Το ωρίμασμα των 
καρπών  ήταν δουλειά της Δήμητρας και η 
Περσεφόνη ή Κόρη αντιπροσώπευε τον 
ετήσιο κύκλο που παρουσιάζει η εμφάνιση η 
ακμή και η εξαφάνιση της βλάστησης.



  

             Και της ποιήτριας Πράξιλλας 
              Ο Ύμνος στον Απόλλωνα

Το ωραιότερο πράγμα που άφησα πίσω στη 
γη

Είναι το φως του ήλιου
Ύστερα τα φωτεινά αστέρια και το πρόσωπο 

του φεγγαριού
Α, ναι και τα ώριμα πεπόνια και τα μήλα και 

τα αχλάδια.



  

Τα άλση ήταν οι πρώτοι ναοί των θεών και τα 
ιερά δάση οι χώροι λατρείας. Αφιέρωναν στους 
θεούς δέντρα που τα προστάτευαν οι 
Αμαδρυάδες. Σε  μυκηναϊκό χρυσό δαχτυλίδι , 
γυναικεία μορφή που κάθεται κάτω από 
γιγάντιο δέντρο δέχεται την προσφορά σε 
κρίνους δυο γυναικών.

     Ένα από τα φημισμένα δάση στην αρχαιότητα 
ήταν η Άλτις της Ολυμπίας. Λέγεται πως το 
διαμόρφωσε ο Ηρακλής , για τον πατέρα του το 
Δία και είχε πλατάνια. (Παυσανίας) . 



  

            ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ 
       Ο ΔΗΜΟΣ  ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΙΟΦΥΛΙ ΤΟΥ
……. Ποιὸς ξέρει ἀπ᾿ τὸ μνῆμα μου τί δέντρο θὰ 

φυτρώσει!
Κι ἂν ξεφυτρώσει πλάτανος, στὸν ἴσκιό του ἀπὸ 
κάτω
θά ῾ρχονται τὰ κλεφτόπουλα τ᾿ ἅρματα νὰ 
κρεμᾶνε.
Νὰ τραγωδοῦν τὰ νιάτα μου καὶ τὴν παλληκαριά 
μου.
Κι ἂν κυπαρίσσι ὄμορφο καὶ μαυροφορεμένο,
θἄρχονται τὰ κλεφτόπουλα τὰ μῆλα μου νὰ 
παίρνουν,
νὰ πλένουν τὶς λαβωματιές, τὸ Δῆμο νὰ 
σχωρᾶνε……….



  

     Ο πλάτανος κατά τον Θεόφραστο συνδέεται 
με τον ιερό γάμο που έγινε στη σκιά του στη 
Γόρτυνα της Κρήτης : Δία και Ευρώπης . Δεν 
έχανε ποτέ τα φύλλα του .Υπάρχει και σήμερα 
στην Κρήτη μια ποικιλία πλατανιού με αειθαλές 
φύλλωμα.. Πρόκειται για πολύ παλιά 
μετάλλαξη.

      Ο Παυσανίας αναφέρει ένα πελώριο 
πλατάνι που έλεγαν ότι το είχε φυτέψει ο 
Μενέλαος όταν μάζευε στρατιώτες για την 
Τροία. 

     Τον σφένδαμο τον θεωρούσαν στην εξουσία 
του Φόβου , του δαίμονα της φρίκης και 
συνοδό του Άρη.



  

                              ΠΛΑΤΑΝΙ



  

    Στον Δία ήταν αφιερωμένη η δρυς , το πιο 
γερό δέντρο. Στη Δωδώνη, όταν ο Δίας δεχόταν 
τις παρακλήσεις, τα φύλλα της μουρμούριζαν 
και από την κορυφή αντηχούσαν φωνές 
πουλιών ,κάτι που σήμαινε την παρουσία του.

    Αγαπημένο της Ρέας ήταν η πίτυς , το πεύκο 
της Μεσογείου. Την ίδια ονομασία έδιναν οι 
αρχαίοι και στο έλατο, αφιερωμένο στον Πάνα , 
το θεό των βοσκών.

    Η άσπρη λεύκα συμβόλιζε  τη χθόνια λατρεία, 
τον κάτω κόσμο η σκούρα πλευρά και η 
ανοιχτόχρωμη  τον  πάνω. Ο Ηρακλής , όταν 
νίκησε τον Κέρβερο , γύρισε φορώντας ένα 
στεφάνι από φύλλα λεύκας .



  

                        Η ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ



  

     Η Δάφνη ήταν νύμφη, κόρη του ποταμού 
Λάδωνα που είχε ερωτευτεί ο Απόλλων , και, 
όταν την επιθύμησε ο θεός, έτρεξε στη μητέρα 
της γη που τη μεταμόρφωσε στο δέντρο… Από 
τότε είναι αφιερωμένη στον Απόλλωνα. Όταν ο 
Απόλλων σκότωσε το δράκο Πύθωνα , 
πλύθηκε στα νερά του ποταμού, που φύονται 
δάφνες και σήμερα και μπήκε σα νικητής στους 
Δελφούς στεφανωμένος με στεφάνι δάφνης . 
Από τότε το φυτό είναι σύμβολο νίκης  και κατά 
τον Παυσανία ο ναός του θεού ήταν φτιαγμένος 
από φύλλα δάφνης.



  

            Η  ΔΑΦΝΗ  ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ



  

     Ο καρπός της ροδιάς ήταν στην αρχαιότητα 
σύμβολο της ζωής και ήταν αφιερωμένη  στην 
Ήρα , προστάτιδα του γάμου και της γέννησης . 
Στο ναό της ,  στο Άργος ο Παυσανίας θαύμασε 
το χαμένο σήμερα χρυσελεφάντινο άγαλμα της 
θεάς που κρατούσε στο χέρι ένα ρόδι . 

     Η Περσεφόνη δοκίμασε το ρόδι με το οποίο 
την αποπλάνησε ο Πλούτωνας και το φυτό είναι 
αφιερωμένο στην Αφροδίτη και την Αθηνά . 

    Είναι πανέμορφο δέντρο με υπέροχα 
λουλούδια και νοστιμότατο χυμό τον οποίο 
έδιναν οι γιαγιάδες μας στα μωρά σα 
δυναμωτικό. Το ρόδι το σπάμε στο κατώφλι του 
σπιτιού την Πρωτοχρονιά.



  

            Η ροδιά με τους καρπούς της



  

Απόσπασμα από το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη
                         Η ΤΡΕΛΗ ΡΟΔΙΑ
 ….. Όταν στους κάμπους που ξυπνούν τα 

ολόγυμνα κορίτσια
θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα 
τριφύλλια
γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους, 
πέστε μου είναι η τρελή ροδιά
που βάζει ανύποπτη μες τα χλωρά 
πανέρια τους τα φώτα
που ξεχειλίζει από κελαηδισμούς τα 
ονόματά τους - πέστε μου
είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη 
συννεφιά του κόσμου;
………………………………………………..



  

                   ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΡΟΔΙΑΣ



  

    
       Η σμυρτιά ή μυρτιά με τα καταπράσινα 

φύλλα ,το λευκό λουλούδι, την ευχάριστη 
μυρωδιά , σύμβολο νιότης και ομορφιάς ήταν 
αφιερωμένη στην Αφροδίτη.

       Ο Διοσκουρίδης κάνει διάκριση σε μια 
ποικιλία με μπλε καρπούς και μια με άσπρους  
με θεραπευτικές ιδιότητες (για αρρώστιες της 
κύστης και δαγκώματα αραχνών και 
σκορπιών.)



  

      

      Τον βρασμένο χυμό  της μυρτιάς , 
ανακατεμένο με κρασί τον έδινε στις 
διάρροιες).   

      Με το χυμό των μαύρων καρπών έβαφαν τα 
μαλλιά .

      Ο Αθήναιος περιγράφει τους καλεσμένους 
του με δάφνινα στεφάνια. 

      Το 1977 βρέθηκε στον προθάλαμο του 
βασιλικού τάφου στη Βεργίνα ένα από τα πιο 
ωραία τέτοια στολίδια (χρυσό στεφάνι).



  

  το χρυσό στεφάνι της Βεργίνας από τον τάφο     
του Φιλίππου Β



  

                               ΜΥΡΤΙΑ



  

    Και η μυρίκη ή αρμυρίκι που στολίζει την 
άνοιξη τις όχθες των ποταμών με τα πολλά 
ροζ λουλουδάκια της  ήταν αφιερωμένη στην 
Αφροδίτη. Μεταμόρφωση της κόρης του 
Κύπριου βασιλιά Κινύρα.

    Το κλήμα ήταν ανακάλυψη του Διόνυσου και 
αφιερωμένο στον ίδιο. Στο τετράδραχμο της  
Μένδης  το κλήμα παριστάνεται μαζί με ένα 
γάιδαρο , το υποζύγιο του θεού .Στον 
Παυσανία αναφέρθηκε πως, σε ένα πέρασμά 
του από το Ναύπλιο ,  τού έδειξαν ένα 
γάιδαρο σκαλισμένο σε βράχο προς τιμή του 
ζώου που έφαγε τα κλαδιά του κλήματος , 
συντελώντας στην πλούσια καρποφορία του. 



  



  

        Στην ασπίδα του Αχιλλέα φιλοτέχνησε ο 
Ήφαιστος ένα κλήμα, κατά τον Όμηρο : 

<<έβαζε  μέγα αμπέλι πάνω του, σταφύλια 
φορτωμένο χρυσό, πανέμορφο ,κι 
εκρέμουνταν τσαμπιά από κάτω μαύρα κι 
ως πέρα στύλωναν τα κλήματα διχάλες 
ασημένιες>> .

Τα καλύτερα κρασιά η Χίος , Ρόδος ,Θάσος. Το 
αρωμάτιζαν με : βιολέτα, μυρτιά , άνηθο, 
θυμάρι, μέλι ,το ρετσίνι του πεύκου και το 
έπιναν νερωμένο.

 Ο Αλκαίος από τη Μυτιλήνη λυρικός ποιητής 
έγραφε 

   <<πριν από το αμπέλι , άλλο δεντρί κανένα 
μη φυτέψεις >>



  

     Και ο Ανακρέων από την Τέω, ιωνική πόλη της 
Μικρασίας , λυρικός ποιητής έγραψε ποίημα 

-συμβουλή :
       Μήτε θές να με αφήσεις πάλι μεθυσμένο 

      Στο σπίτι μου να πάω;
Αττικός αμφορέας του 510

      

                          



  

Ή αλλού του ίδιου ποιητή:
<<Ας πίνουμε , τι καρτερούμε να νυχτώσει;
Λίγη είν η μέρα . Φέρνε μας, παιδί , μεγάλα
 και σκαλιστά ποτήρια . Το  κρασί έχει δώσει 
 ο γιος του Δία και της Σεμέλης στους 

ανθρώπους 
Για να ξεχνούν τις πίκρες. Κέρνα και ποτήρια 
Γέμιζε όσα κεφάλια, αφού το ανακατέψεις ένα 

νερό και δυο κρασί κι ας κατεβαίνουν οι
Ποτηριές η μια μετά την άλλη>>.          Ή 
<<…. το κρασί είναι καθρέφτης των 

ανθρώπων >>. Ή



  

Εμπρός, παιδί ,για φέρε μου κανάτα , 
μονορρούφι 

Να πιώ , αφού βάλεις μες σε αυτή νερό 
ποτήρια δέκα και κρασί πέντε , για να μπω 
με ρέγουλα στο κέφι.

Μα πια ας μη γυμναζόμαστε μονάχα στο 
μεθύσι

 Κρασορρουφώντας έτσι δα με αλαλητά και 
βρόντους 

     Αλλά να κουτσοπίνουμε ωραίους ύμνους 
λέγοντας.



  

Απερίφραστα ένα μεγάλο ναι στον αρχαίο 
ποιητή. Ναι . Γιατί τι μπορεί να προσφέρει το 
ακατάσχετο ποτό από πίκρες και λύπες; Πόσοι 
χάνονται στην άσφαλτο, μεθυσμένοι οδηγοί 
αλλά και ανυποψίαστοι πεζοί;

     Και είναι τραγικό να χάνονται ζωές -και καμιά 
δε μάς είναι περιττή- ή να μένουν ανάπηροι 
άνθρωποι για «χάρη γούστου!» Αντί το ποτό να 
φέρνει μόνο τη χαρά και την αγαλλίαση  όπως 
θα μπορούσε, αν το ελέγχαμε καλύτερα, 
απεναντίας καταλήγει σε οδύνη. Στο χέρι μας 
είναι να ελέγξουμε την κατάσταση!



  

     Αν γνωρίζουμε καλά ,απέξω κι ανακατωτά ότι 
η ζωή είναι μία και μόνη και δεν έχουμε δεύτερη 
ευκαιρία πάνω στη γη, ας μας διακρίνει το 
μέτρο σε όλες τις εκδηλώσεις μας και το 
σχολείο ας μάς διδάξει αυτό το μάθημα της 
ζωής,  μαζί με τον αυτοσεβασμό και το 
σεβασμό στη ζωή των συνανθρώπων μας . 

     Και δεν είναι δικαιολογία  το ότι άλλαξαν οι 
καιροί και δεν μπορούμε να είμαστε  
οπισθοδρομικοί. 

       Αν πρέπει να μάθει το παιδί να πίνει , ας 
μάθει παράλληλα και να μην << ΤΟ ΠΙΝΕΙ!>> 
το κάθε  ποτό .



  

         Ας  μην ξεχνάμε επιπλέον ότι δεν είναι και 
ό,τι καλύτερο για την τρυφερή ηλικία της 
προεφηβείας , στο όνομα μιας κακώς 
εννοούμενης μοντερνοποίησης και 
«μεγαλώματος» δήθεν , να αρχίζει η 
κατανάλωση οινοπνευματωδών .

               Δεν ενδείκνυται ιατρικά.
       Ούτε συμφωνεί με την περίφημη μεσογειακή 

δίαιτα της  οποίας την αξία μαθαίνουμε και στο 
σχολείο στην οικιακή οικονομία και την υιοθετεί 
όλη η υφήλιος σιγά – σιγά αναγνωρίζοντας την 
αξία της. Η επιλογή και οι συνέπειες βέβαια 
ολόδικές μας.



  

ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 530 Πχ , Μόναχο



  

Και ας ακούσουμε τον ποιητή Ξενοφάνη ,
 στο Προς συμποσιαστάς.

Τώρα το δάπεδο τα χέρια όλων και οι κύλικες 
τα πάντα είναι 

καθαρά .Ο ένας βάζει στα κεφάλια μας πλεχτά 
στεφάνια..

Στέκει ο κρατήρας ξέχειλος από οινωπή χαρά
Και άλλο κρασί ετοιμασμένο βεβαιώνει <<δε 

θα σας λείψω>>
Ψυχρό γλυκύ και καθαρό είν’ το νερό.

Στη μέση ο βωμός με άνθη σκεπασμένος 
Αχολογά το αρχοντικό από το χορό και το 

τραγούδι… πλούσια στρωμένο τραπέζι



  

….Ας κάνουμε σπονδές κι ας ευχηθούμε
Στο χέρι μας να είναι η πραγμάτωση του 

δίκιου,
Όχι απρέπειες. Να πίνεις ,αλλά να μπορείς 

πιωμένος να γυρνάς χωρίς να σε 
υποβαστάζει υπηρέτης. Αν βέβαια δεν είσαι 

γέρος πια.
Να επαινείς τον πότη που μιλά για πράγματα 

ευγενή… Μιλιά για τον εμφύλιο σπαραγμό.
Όλα αυτά σε τίποτε δεν ωφελούν.



  

             Ο  ΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ  ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ  - ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ο θεός μάλλον κρατούσε σταφύλι



  

     Η  φράση «το δάκρυ κορόμηλο»,  η νουβέλα 
του Κοσμά Πολίτη με τίτλο «Η κορομηλιά»,  η 
τουρκικής καταγωγής λέξη «τζάνερα» μας 
παραπέμπουν στην κορομηλιά με τους γλυκούς 
καρπούς. Πολλά χωριά επίσης ονομάζονται 
έτσι.



  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ  

ΤΡΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

1    Η ποίησις είναι  ανάπτυξις  στίλβοντος 
ποδηλάτου .Μέσα της όλοι μεγαλώνουμε. Οι 
δρόμοι της είναι λευκοί. Τα άνθη μιλούν.

     Από τα πέταλά τους αναδύονται συχνά 
μικρούτσικες παιδίσκες.

     Η εκδρομή αυτή δεν έχει τέλος.



  

                  Η  ανθισμένη αμυγδαλιά



  

      Η Φυλλίς από τη Θράκη ερωτεύτηκε το γιο 
του Θησέα, τον Δημοφώντα. Παντρεύτηκαν 
αλλά λίγο μετά ο νεαρός Αθηναίος νοστάλγησε 
την πατρίδα του και η γυναίκα τον άφησε να 
γυρίσει πίσω γιατί , αν την αγαπούσε 
πραγματικά ,  θα ξαναγύριζε.

      Πέρασαν χρόνια ώσπου μαράζωσε και  οι 
θεοί την μεταμόρφωσαν στην  αμυγδαλιά. 

     Όταν ο Δημοφώντας επέστρεψε στη Θράκη 
βρήκε  ένα ξερό δέντρο . 
Απελπισμένος,γεμάτος τύψεις , αγκάλιασε τον 
κορμό της και τότε εκείνη πλημμύρισε ανθούς 
στη μέση του χειμώνα , νικώντας το θάνατο. 



  

       
 

Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά (δις)
με τα χεράκια της

και γέμισ' από τ΄ άνθη η πλάτη, η αγκαλιά
και τα μαλλάκια της.

Από το ποίημα του Γεωρ. Δροσίνη για την 
αμυγδαλιά



  

    Αχλαδιές ,μηλιές, από τα πιο συνήθη δέντρα
         εδώ άνθη αχλαδιάς και μηλιάς

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://spirit.pblogs.gr/files/113707-kondoula.jpg&imgrefurl=http://spirit.pblogs.gr/2008/03/h-kyriakh-mias-kontoylas.html&usg=__nCWPgTj7O-b-Ub01dljxWjNBzKg=&h=330&w=412&sz=39&hl=el&start=20&um=1&tbnid=McnStQ1F2og1sM:&tbnh=100&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%2B-%25CE%25BC%25CF%2585%25CE%25B8%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN


  

Ο Όμηρος περιγράφει το χτήμα του Αλκίνοου:
 << …εκεί απιδιές , ροδιές , μηλιές με τα 

λαμπρά τα μήλα
Συκιές γλυκόκαρπες κι ελιές γερές και 

φουντωμένες
δε λείπει ολοχρονίς καρπός , χειμώνα 

καλοκαίρι
Τι άλλα το αγέρι το γλυκό γεννάει κι άλλα 

ωριμάζει.
Μεστώνει απίδι κι άλλο ανθεί και μήλο πα 

στο μήλο
Πά στο σταφύλι άλλο τσαμπί και σύκο πα 

στο σύκο.

                                                    
                                                    

                       



  

Κυδωνιά

  
 
 Τα κυδώνια ήταν 

αφιερωμένα στην 
Αφροδίτη.



  

       Η συκιά φύτρωσε 
στην Αττική με 
διαταγή της 
Δήμητρας. Στην 
Αθήνα θεωρούνταν 
είδος πολυτελείας και 
απαγορευόταν η 
εξαγωγή τους . 
Όποιος αποκάλυπτε 
τον κλέφτη σύκων 
ονομαζόταν 
συκοφάντης. Οι 
ελιές,τα σταφύλια ,τα 
σύκα, ήταν 
συνηθισμένη τροφή . 



  

                 ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ

Στην κουφάλα σου εφώλιασε μελίσσι
Γέρικη ελιά,που γέρνεις με τη λίγη
Πρασινάδα που ακόμα σε τυλίγει
Σα να θελε να σε νεκροστολίσει.

Και το κάθε πουλάκι στο μεθύσι
Της αγάπης πιπίζοντας, ανοίγει
Στο κλαρί σου ερωτιάρικο κυνήγι
Στο κλαρί σου που δε θα ξανανθίσει….



  

     Ένα από τα αρχαιότερα δέντρα της Μεσογείου 
είναι η ελιά .Κέρδισε στην Αθήνα, στη διαμάχη 
της Αθηνάς και Ποσειδώνα, γιατί θεωρήθηκε  το 
πολυτιμότερο δώρο έναντι αλμυρού νερού που 
ανάβρυσε στην Ακρόπολη από την πηγή που 
δώρησε  ο θεός.. Το κλαδί ελιάς μαζί με την 
κουκουβάγια ήταν έμβλημα της θεάς και της 
ειρήνης (κλάδος ελαίας) . 

    Στην Ολυμπία το στεφάνι του αγάλματος του 
Δία ήταν στολισμένο με κλωνάρι ελιάς, οι θεές 
και οι αθλητές ,οι τραυματίες και οι άρρωστοι 
αλείφονταν με λάδι ,χρησίμευε στον καθαρισμό 
του σώματος , με αυτό άλειφαν τους νεκρούς , 
για ένα κλώνο αγριελιάς αγωνίζονταν οι νέοι της 
Ολυμπίας.



  

       Δυτικό αέτωμα Παρθενώνα : διαμάχη Αθηνάς 
και Ποσειδώνα



  

      
 Το ιδεόγραμμα του λιόδεντρου συναντάται στις 

πινακίδες της Γραμμικής Α Γραφής. Το ίδιο 
ιδεόγραμμα επιβιώνει και μετά την καταστροφή 
του μινωικού πολιτισμού και το συναντάμε στις 
μυκηναϊκές πινακίδες της Γραμμικής Β. Στις 
πινακίδες της Γραμμικής Β για πρώτη φορά 
γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ του δέντρου 
της ελιάς, του ελαιόλαδου και του καρπού.  



  

Ιδεόγραμμα δέντρου , καρπού ελιάς , λαδιού και 
αργυρό τετράδραχμο της Αθήνας του 440-420 
Πχ (Αθηνά , στεφανωμένη με ελιά και γλαύκα)



  

                                    ελιά



  

                          ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό 
Σαν τη σιωπή
Σφίγγει στον κόρφο του
Τα πυρωμένα του λιθάρια
Σφίγγει στο φως 
Τις ορφανές ελιές του
Και τα αμπέλια του
Σφίγγει τα δόντια.



  

                      Ο ΡΑΒΔΙΣΜΟΣ
                (παράσταση σε αγγείο)



  

        Ο  ελαιώνας του μινωικού ανάκτορου της       
                            Κνωσσού



  

                     ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
Ιδού εγώ λοιπόν
…………
Ο εραστής του σκιρτήματος
Των ζαρκαδιών
Και μύστης των φύλλων της ελιάς
Ο ηλιοπότης και ακριδοκτόνος..



  

   << Το μάζομα των ελαιών εν Μυτιλήνη >>
                Θεόφιλος Χατζημιχαήλ 1933



  

      Ο ΚΑΡΠΟΣ, έγχρωμη ξυλογραφία, 
                 Τάσσος , 1959



  

      Ο κρητικός αυτοφυής φοίνικας αναφέρεται 
αρχικά από το Θεόφραστο. Ο Απόλλωνας 
γεννήθηκε στη σκιά ενός φοίνικα στη Δήλο και 
συνδέθηκε και με τη δίδυμη αδελφή του Άρτεμη 
που διατηρούσε στην Αυλίδα φοινικόδασος. 

     Σήμερα ο φοίνικας του Θεόφραστου 
βρίσκεται ακόμα αυτοφυής σε πέντε σημεία 
στην Κρήτη. 

   Ομηρικός Ύμνος στον Απόλλωνα
 …τότε κι ο τοκετός έσφιξε τη Λητώ και ήθελε 

να γεννήσει.
   Αγκάλιασε το φοίνικα και στήριξε τα γόνατα 
   στο τρυφερό λιβάδι κι η γη αποκάτω της 

εμειδίασε.



  

                            Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ



  

     
    Ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά από το καμίνι 

του Ήφαιστου και την έφερε στους ανθρώπους 
κρυμμένη σε ένα ξερό βλαστό του φυτού 
νάρθηκα που η ψύχα του σιγοκαίγεται, 
αφήνοντας το φλοιό απείραχτο.. Ήταν 
αφιερωμένος στο Διόνυσο και με αυτόν    
έφτιαχναν τους θύρσους , τα κοντάρια με το 
κουκουνάρι στην άκρη που τα βαστούσαν οι 
συνοδοί του στις τελετές του. Ήταν αρκετά γερά 
για να χρησιμεύουν και σαν μπαστούνια .Ο 
Αρριανός αναφέρει ότι ο μέγας Αλέξανδρος σε 
νάρθηκα φύλασσε την Ιλιάδα.



  

 



  

     Η λυγαριά ή λυγιά είναι 
πολύ γερή την έλεγαν και 

αγνή γιατί οι γυναίκες 
έφτιαχναν με αυτή τα 

κρεβάτια. Η Ήρα 
προστάτιδα του γάμου 

γεννήθηκε κάτω από μια 
λυγαριά. Ο Ασκληπιός 

λεγόταν στην Σπάρτη και  
<<αγνήτας>> επειδή το 

ξόανό του ήταν από ξύλο 
αγνής. Χρησιμοποιείται 
στην καλαθοπλεκτική.



  

      Σε καλαμιά 
μεταμόρφωσαν οι 
αδερφές της τη νύμφη 
Σύριγγα που 
κυνηγούσε ο Πάνας κι 
αυτός από καλάμια , 
έφτιαξε τον αυλό και 
προκαλούσε πανικό 
στα γιδοπρόβατα.



  

  Ασπάλαθος ή σφαλάχτρι ο αγκαθωτός θάμνος



  

  Ήταν ωραίο το Σούνιο τη μέρα εκείνη του 
Ευαγγελισμού. 

  πάλι με την άνοιξη.
  Λιγοστά πράσινα φύλλα γύρω στις 

σκουριασμένες πέτρες 
  το κόκκινο χώμα και οι ασπάλαθοι
  δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους βελόνια
  και τους κίτρινους ανθούς.
  Απόμερα οι αρχαίες κολόνες, 
  χορδές μιας άρπας που αντηχούν
  ακόμη…



  

   Γαλήνη
 -Τι μπορεί να μου θύμισε τον Αρδιαίο 

εκείνον;
 Μια λέξη στον Πλάτωνα θαρρώ, χαμένη στου 

μυαλού
 τ’ αυλάκια. 
 τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου
 δεν άλλαξε από κείνους τους καιρούς.
 Το βράδυ βρήκα την περικοπή:
 “τον έδεσαν χειροπόδαρα” μας λέει



  

  “τον έριξαν χάμω και τον έγδαραν τον 
έσυραν παράμερα τον καταξέσκισαν

   απάνω στους αγκαθερούς ασπάλαθους
  και πήγαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο 

κουρέλι”.
  Έτσι στον κάτω κόσμο πλέρωνε τα κρίματά 

του
  Ο Παμφύλιος ο Αρδιαίος ο πανάθλιος 

Τύραννος
      31 του Μάρτη 1971
     Το επί ασπαλάθων του  Γεωργίου Σεφέρη.



  

             Μαμουκαλιά ή κουτσουπιά 
        από τα πολύ διακοσμητικά δέντρα



  

                                    ΙΡΙΣ



  

     Η θεϊκή αγγελιαφόρος  Ίρις έδωσε το όνομά 
της στο ομώνυμο λουλούδι. Η  Ίρις η 
γερμανική, είναι ιθαγενής της ανατ. Μεσογείου , 
με τη μυρωδάτη ρίζα της αρωμάτιζαν οι αρχαίοι 
το κρασί τους και έβγαζαν ένα αιθέριο έλαιο για 
την κακοσμία του στόματος.

     Στον άλλο κόσμο ο Άδης υποδέχεται τους 
νεκρούς στον ασφοδελό  λειμώνα , ένα έρημο 
λιβάδι μόνο με σφερδούκλια, φυτό με 
δυσάρεστη μυρωδιά. Ο ασφόδελος ο κοίλος με 
τα ωραία άσπρα λουλούδια κοσμούσε τα 
Ηλύσια πεδία, τη χώρα των νεκρών στη δυτική 
πλευρά της γης που πήγαιναν οι γιοι των θεών 
και των ηρώων, που είχαν πέσει σε μάχες.



  

To φυτό γκι                  και      ο    ασφόδελος



  

         ΛΗΘΗ ΤΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ
……………………………………………………
     Κι ἂν πιοῦν (οι ψυχές) θολὸ νερὸ 

ξαναθυμοῦνται. 
Διαβαίνοντας λιβάδια ἀπὸ ἀσφοδύλι, 
πόνους παλιούς, ποὺ μέσα τους κοιμοῦνται.

   Ἂ δὲ μπορεῖς παρὰ νὰ κλαῖς τὸ δείλι, 
τοὺς ζωντανοὺς τὰ μάτια σου ἂς θρηνήσουν: 
Θέλουν μὰ δὲ βολεῖ νὰ λησμονήσουν.

   



  

Για να ανοίξει τις πύλες του Κάτω κόσμου η 
Περσεφόνη χρησιμοποιούσε το μαγικό κλαρί του 
ιξού (γκι). Με τους καρπούς του ανακατεμένους 
με μέλι έφτιαχναν ξόβεργες για τα πουλιά. Στην  

ιατρική τον καρπό αυτό τον θεωρούσαν 
προσφορά του ουρανού γιατί θεράπευε την 

επιληψία.
 Ο νάρκισσος πήρε το όνομα από τον ομώνυμο 
γιο του Κηφισσού . Ήταν τόσο όμορφος που όλες 
οι νύμφες τον είχαν ερωτευτεί ,αυτός όμως ήταν 

ερωτευμένος με τον εαυτό του. Οι θεοί 
αποφάσισαν να τον τιμωρήσουν γι αυτό και μια 

μέρα που παρατηρούσε πάλι το άτομό του σε μια 
από τις πηγές του Ελικώνα έπεσε στο νερό και 

πνίγηκε.



  

                              ΤΟ ΓΚΙ



  

  



  

  Όταν ο Πλούτων άρπαξε 
την Περσεφόνη η 
Δήμητρα γιάτρεψε τον 
πόνο της με το 
ναρκωτικό χυμό του 
αφιονιού. Η μήκων η 
υπνοφόρος 
(παπαρούνα) ήταν 
γνωστή στον 
Ιπποκράτη και αρκούσε 
μια μικρή ποσότητα για 
καταπραϋντικούς 
σκοπούς.



  

             H  θεά Δήμητρα-Η θεά και η Κόρη



  

      Δίανθο ονόμαζαν οι αρχαίοι ,Διός άνθος , το 
γαρύφαλλο . Από τα 120 είδη άγριου 
γαρύφαλλου που φυτρώνουν στην Ευρώπη τα 
65 είναι αυτοφυή (φυτρώνουν από μόνα τους) 
στην Ελλάδα και 20 ενδημικά (φυτρώνουν μόνο 
εδώ).

   Στη δενδροειδή γαρυφαλιά είδαν οι αρχαιολόγοι 
το πρότυπο των τοιχογραφιών της Κνωσσού.



  

  ΤΟ ΜΠΛΕ ΠΟΥΛΙ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΤΗΣ 
ΚΝΩΣΣΟΥ-δενδροειδής γαρυφαλλιά



  

     Η μεγάλη κίτρινη μαργαρίτα ονομαζόταν 
Διός οφρύς ,  ήταν συνηθισμένη στα στεφάνια 
που στόλιζαν τους ναούς και φύλαγε τους 
ανθρώπους από τις δαιμονικές επιρροές .Οι 
γιατροί έπαιρναν αλοιφή και οι βλαστοί  ήταν 
φαγώσιμοι.



  

Στο χάλκινο επιχρυσωμένο κρατήρα του 
Δερβενιού περικοκλάδες από κισσό και 
κληματόφυλλα.



  

Η Ανεμώνη φύτρωσε 
από τις σταγόνες τα 
δάκρυα που έχυσε η 
Αφροδίτη για το θάνατο 
του Άδωνη, κατά  άλλη 
εκδοχή φύτρωσαν 
τριαντάφυλλα.

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_7n7qoWr2hv0/R8cpkBj2fuI/AAAAAAAAD7o/ek9k5Fdq8K4/s400/Anemone_coronaria_var_phoenica_01.jpg&imgrefurl=http://floraattica.blogspot.com/2008/02/anemone-coronaria-var-phoenica.html&usg=__CN6k1-APGKiD_QDBscGR1CtVTNw=&h=300&w=400&sz=41&hl=el&start=7&um=1&tbnid=9WHfqQ4cPEkZnM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25BC%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B1%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN


  



  

<<Ελεγείο   πάνω   στον   τάφο   
ενός   μικρού   αγωνιστή>> ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 

Πάνω    στο    χώμα    το    δικό    σου   λέμε    τ’   
όνομά   μας.

Πάνω    στο    χώμα    το    δικό     σου    σχεδιά-
ζουμε   τους    κήπους   και    
τις   πολιτείες μας.Πάνω    στο    χώμα    σου    
είμαστε.   Έχουμε    πατρίδα.

Έχω   κρατήσει   μέσα     μου   την   τουφεκιά 
σου.

Γυρίζει   μέσα   μου   ο   φαρμακερός    ήχος   
του    πολυβόλου.

 



  

  Θυμάμαι    την   καρδιά    σου   που    άνοιξε   
κ’   έρχονται    στο   μυαλό    μου

     κάτι     εκατόφυλλα   τριαντάφυλλα
 που    μοιάζουνε   σαν     ομιλία   του    απείρου   

προς    τον    άνθρωπο.
   Έτσι    μας    μίλησε    η   καρδιά   σου.
  Κι’ είδαμε   πως    ο   κόσμος    είναι   

μεγαλύτεροςΚι’  έγινε   μεγαλύτερος    για    
να    χωρά  η     αγάπη.



  

Μια κόρη αθούς εμάζευε και ρόδα εκαρπολόγα
…και στα καρπολοήματα ο βασιλιάς επέρνα 
Ζευγάρι ρόδα της ζητά και τέσσερα του δίνει.
Η μάνα της εβίγλιζε (κοιτούσε) από το 

παραθύρι….
-Κόρη που δεν εντράπηκες να πιάσεις δαχτυλίδι 

οπού χεις δώδεκα αδερφούς και δεκαεφτά 
ξαδέρφια

Κι έχεις κι αρραβωνιαστικό που λείπει στο ταξίδι
Έννοια σου , να ‘ρθουν , να τα πω , να ιδείς τι θα 

σου κάμουν………
           ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ



  

             Ο ΚΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ   
               ΚΑΙ Ο ΚΡΙΝΟΣ (ΛΙΛΙΟΥΜ)



  

           ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 
        ΣΤΗ ΘΗΡΑ -ΚΡΙΝΑ (λεπτομέρεια)



  

       
      Στο <<Περί ύλης ιατρικής >>  ο 

Διοσκουρίδης αναφέρει πάνω από 500 φυτά 
σαν θεραπευτικά. Αναφέρονται 65 βότανα 
αντιβηχικά , για  αναισθησία στις εγχειρήσεις 
η ρίζα του μανδραγόρα , άλλα για τις 
γυναικείες παθήσεις, για τα τραύματα. Ο 
Όμηρος αναφέρεται σε πολλά επίσης. Η 
Μήδεια ξανάνιωσε τον πατέρα του Αίσωνα 
αφού τον έκοψε μικρά κομμάτια και τού έβαλε 
βότανα. Ένα από αυτά ήταν το κολχικό.

ΦΥΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ



  

                             Η αντράκλα



  

Όταν τα ποντίκια φάνε φύλλα δάφνης , ψοφάνε. 
Στον άνθρωπο τα φύλλα μέσα σε κρασί 
δίνονται για το δάγκωμα των ερπετών.

Η μολόχα και η καυκαλίδ(θρ)α ή 
μοσχολάχανο ήταν για τις νεφροπάθειες και 
τις στομαχικές διαταραχές.

Το φασκόμηλο , αντιβηχικό, για πονόλαιμους , 
στομάχι και βάψιμο των μαλλιών.

Η πικραγγουριά θεωρείτο πανίσχυρο φάρμακο.



  

                           ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ 



  

      Το πικρό ραδίκι που και σήμερα βράζεται 
και τρώγεται με λάδι και λεμόνι σα σαλάτα  
χρησιμοποιούνταν για τις διουρητικές του 
ιδιότητες και για το στομάχι.

      Ο Διοσκουρίδης συνιστά την <<ανδράχνη >> 
την αντράκλα δηλαδή για τον πονοκέφαλο ,το 
έλκος του στομαχιού ,τα νοσήματα της κύστης 
της σπλήνας και των ματιών .Και σήμερα 
γίνεται υπέροχη σαλάτα με λάδι και λεμόνι , 
βραστή ή ωμή ή με γιαούρτι, όπως φτιάνουμε 
το τζατζίκι.      

     Ο Πλίνιος επεκτείνει στο άπειρο τις 
θεραπευτικές της ιδιότητες και ο Γαληνός 
επίσης.



  

                               ΡΙΓΑΝΗ



  

         Γνωστά στην αρχαιότητα ήταν και τα 
κορύανδρος, κίμινο ,μέντα , μάραθος, το 
σκόρδο, το κρεμμύδι κι άλλα.. Ο 
Διοσκουρίδης αναφέρει μια ποικιλία σκόρδου 
το  οφιόσκορδο , το άγριο με το ροζ 
στρογγύλο κεφάλι ,σαν ικανό να προκαλεί δίψα 
να αποβάλλει την ταινία του εντέρου και να 
θεραπεύει δαγκώματα από σκύλους και φίδια. 

      ΤΟ ΜΕΛΙ . Ήταν τροφή για τα μωρά , 
θεραπευτικό ,χρησίμευε για γλυκίσματα και 
ποτά και σαν προσφορά στους θεούς και τους 
νεκρούς. Το κερί , για τη στεγανοποίηση των 
καραβιών ή το σφράγισμα των αμφορέων.



  

                            Το θυμάρι



  

                      ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ



  

    Οι αρχαίοι είχαν παρατηρήσει ένα είδος 
μέλισσας στην Κρήτη που κρατά μια πέτρα , 

  << για να μην τις παρασύρει ο άνεμος>>. Όπως 
γνωρίζουμε σήμερα υπάρχει ένα είδος 
μέλισσας που κουβαλάει λάσπη , για να φτιάξει 
τη φωλιά της. Οι κυψέλες των αρχαίων ήταν 
από λυγαριά ή πηλό. Το καλύτερο μέλι ήταν το 
αττικό . 

  Τα φτερά του Ίκαρου ήταν κολλημένα με κερί και 
γι αυτό  έλιωσαν .Οι σύντροφοι του Οδυσσέα 
με κερί βούλωσαν τα αυτιά τους για να μην 
ακούσουν το τραγούδι των Σειρήνων.



  

  Χρυσή μέλισσα από το μυκηναϊκό κόσμο και το 
μινωικό πολιτισμό



  

          ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ , ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
  Όχι που ξεμείνανε χωρίς καθόλου εφόδια.
Τη σπασμένη πόρτα Την κουβαλήσανε στ αχούρι 

δίπλα στο άλογο. Την παλιά στάμνα με τους 
γυμνούς τοξότες και τα κυπαρίσσια, τη φύλαξαν 
στο πατάρι. Τις νύχτες φτιάχνουν κομπολόγια 
με λιοκούκουτσα. Μετράνε κουκί –κουκί τα 
βάσανά τους. Κάτι λένε τα αμπέλι , το αλώνι 
δαγκώνουν μύγδαλα σκληρά κι ακούν μέσα στο 
στόμα τους τον κρότο σαν τα φουρνέλα στα 
νταμάρια-έχουν γερά κάτασπρα δόντια , και το 
τριζόνι στη γωνιά κανοναρχάει παλιά τροπάρια.

 



  

 Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης (462-352 
π.Χ.) συνιστούσε το μέλι σε όλους τους 
ανθρώπους αλλά ιδιαίτερα στους ασθενείς.

 Ο Δημόκριτος όταν ρωτήθηκε  πώς δύνανται να 
διατηρηθούν οι άνθρωποι άνοσοι και μακρόβιοι 
απάντησε:

           «Ει τα μεν έξωθεν ελαίω του σώματος τα 
δε ένδοθεν μέλιτι χρίσοιντο» (να αλείφουν το 
σώμα με λάδι και να τρώνε μέλι.)

           Ο Πυθαγόρας και οι οπαδοί του είχαν το 
μέλι ως κύρια τροφή.



  



  

     ΕΛΙΕΣ    Στην αρχαιότητα , στη γιορτή της 
συγκομιδής περιέφεραν ένα κλαδί ελιάς ή 
δάφνης με μαλλί στην κορυφή , φορτωμένο με 
πολλούς καρπούς, την ειρεσιώνη που 
προερχόταν από την μορία ελαία , την ιερή 
ελιά. Την ειρεσιώνη μετέφερε παις αμφιθαλής 
που ζούσαν και οι δυο γονείς του για 
προσφορά στην Αθηνά , ή σε άλλη γιορτή ,στον 
Απόλλωνα και την κρεμούσαν τα παιδιά στις 
πόρτες , τραγουδώντας

    <<ειρεσιώνη φέρε σύκα και πλούσια 
ψωμιά, μέλι στο κύπελλο και ποτήρι με 
καλό κρασί>>

     Οι φαγώσιμες ελιές με την ίδια τεχνική 
φτιάχνονται μέχρι και σήμερα στα μέρη μας .



  

    Ο Αριστοφάνης διακρίνει τις ελιές σε 
δρυπετείς εταίρας, (σταφιδιασμένες ή 
θρούμπες ή σταφιδολιές) -είναι ζαρωμένες και 
μαζεύονται ώριμες- και σε υποπαρθένους 
αλμάδας , που μαζεύονται πριν ωριμάσουν και 
είναι σφιχτές ,σαν τα νέα κορίτσια. Υπήρχαν οι 
θλαστές  δηλ. οι τσακιστές οι κολυμβάδες 

  που κολυμπούσαν στο λάδι, οι αλμάδες ,στην 
άρμη , σε οξύμελι (νερό , μέλι και ξύδι) και οι 
γογγύλαι , οι μεγάλες. Πολτό ελιάς 
κατανάλωναν και τον ονόμαζαν στέμφυλα. Και 
σήμερα υπάρχουν πολλές συνταγές για πολτό, 
όπου προστίθενται αρωματικά ρίγανη , λεμόνι ή 
σκόρδο , κόλιαντρο ή κίμινο.



  

Παρασκευάζουμε αρωματισμένο ελαιόλαδο με 
τη χρήση αρωματικών φυτών , φρέσκων ή 
αποξηραμένων, με μπαχαρικά, σκόρδο , 

καυτερή πιπεριά, φλούδες εσπεριδοειδών. Το 
ελαιόλαδο αποτελεί τη βάση της ελληνικής 
κουζίνας , για τη ζαχαροπλαστική και στη 

συντήρηση τροφών. Οι γιαγάδες μας, στο τυρί 
που έφτιαχναν μόνες τους –και σήμερα πολλές 
νοικοκυρές επίσης- έριχναν και λίγο λάδι πάνω 
στην άρμη του για στεγανοποίηση. Η χρήση του 
χρυσού καρπού της ελιάς αποτελεί τη μοναδική 

εγγύηση υγείας.



  

     Και μια συνταγή Κυκλαδίτικη 
                              Λαδένια 
  που καταδεικνύει ότι η πίτσα δεν είναι κατ 

ανάγκην εφεύρεση ιταλική.
                            1,5 ποτήρι νερό
                             30gr.μαγιά 
                             αλάτι
                            1 κουταλάκι ρίγανη
                            1 κρασοπότηρο λάδι
                            1 κρεμμύδι τριμμένο
                            2-3 μέτριες ντομάτες 

ψιλοκομμένες,  αλεύρι όσο πάρει
    



  

     1      Διαλύουμε τη μαγιά σε χλιαρό νερό , το 
λάδι, το αλάτι, το αλεύρι ζυμώνουμε μια ελαστική 
ζύμη.

    2    Την  απλώνουμε σε λαδωμένο ταψί, 
πατώντας τη με τις άκρες των δακτύλων.

    3     Όταν φουσκώσει απλώνουμε το κρεμμύδι, 
τη ντομάτα, τη ρίγανη ,λίγο λάδι και τυρί φέτα.

    4    Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο.
    
   Είναι γευστικό πρωινό, χορταστικό ,υγιεινό 

εξαιρετική πρόταση για το σχολείο και επιλογή 
για γεύμα .

      



  

     Είναι θέμα υγείας να ακολουθούμε το 
μεσογειακό πρότυπο διατροφής και ειδικά 
την Κρητική δίαιτα που περιέχει λιγότερο ψωμί 
και αλκοόλ ενώ η κατανάλωση οσπρίων είναι 
υψηλότερη. Πάνω από 2000 επιστημονικά 
άρθρα αναφέρονται στις ευεργετικές για τον 
οργανισμό δράσεις του λαδιού. Αρρώστιες του 
λεγόμενου σύγχρονου δυτικού πολιτισμού 
καρδιοπάθειες , καρκίνοι που αποτελούν 
σύγχρονη μάστιγα παρουσιάζουν μείωση , 
όταν λαμβάνουμε καλά λίπη ,όπως του λαδιού , 
το οποίο καλό είναι να προστίθεται στα φαγητά 
μας μόλις κλείσουμε το μάτι της κουζίνας.



  

   Θα βρεις και σήμερα να καλλιεργούνται πολλά 
από τα φυτά που είδαμε ως τώρα. Όπως 
φαίνεται και από την έκθεση φωτογραφίας μας 
οι κήποι στην περιοχή μας καλά κρατούν, όσο 
τα ανθρώπινα χέρια βρίσκουν λίγο χρόνο να 
εξοικονομήσουν για την καλλιέργεια της γης και 
αυτή τους ανταμείβει πλούσια για τους κόπους 
τους .Όσο βέβαια το όλο εγχείρημα συνδέεται 
με βιολογικά μέσα παραγωγής τόσο 
καλύτερο για την υγεία μας .Γιατί είναι καιρός να 
γνωριστούμε με τις ασύγκριτες αυθεντικές 
γεύσεις και να  απομακρύνουμε τα βλαβερά 
που κρύβουν οι συμβατικές καλλιέργειες ,στο 
βαθμό που μπορούμε. Αφήστε τα διατροφικά 
σκάνδαλα που ξεσπούν κατά καιρούς..



  

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ

Το όνομά σου ψωμί στο τραπέζι
Το όνομά σου νερό στην πηγή
Το όνομά σου αγιόκλημα αναρριχώμενων 

άστρων
Το   όνομά   σου  παράθυρο                                   

                                 ανοιγμένο  τη   νύχτα   
στην  πρώτη του   Μάη



  

………………………………………………….
Το   όνομά   σου ειρήνη  στα  κλωνάρια   του  

δάσους  
Το   όνομά   σου ειρήνη  στους  δρόμους των  

πόλεων
Το   όνομά   σου ειρήνη  στις  ρότες  των   πλοίων
Το   όνομά   σου  ένας άρτος , βαλμένος  στην 

άκρη  της   γής  που   περίσσεψε.  



  

                         ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ



  

     Η μεγαλύτερη προσφορά της Δήμητρας στους 
ανθρώπους ήταν και είναι  αδιαμφισβήτητα τα 
δημητριακά. Αυτή δίδαξε στον Τριπτόλεμο τη 
γεωργία, για να τη μάθουν οι άνθρωποι.  

    Κάθε οικογένεια στον τόπο μας τα 
καλλιεργούσε στα χωράφια , για να εξασφαλίσει 
τροφή για τα μέλη και τα ζώα της.

      Άλεθαν στο μύλο τα αλέσματα και παρήγαγαν 
στο σπίτι το δικό τους ψωμάκι για να φάνε . 
Πολλοί από τους γονείς μας έχουν θερίσει με τα 
δρεπάνια τα στάχυα και οι γιαγιάδες έφτιαχναν 
πίτες στη χόβολη , στο τζάκι, τις κρύες βραδιές 
του χειμώνα.



  

              ΓΛΥΠΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
             ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ



  

   
 Μίλτος Σαχτούρης 
Το Ψωμί
 'Ενα τεράστιο καρβέλι, μια πελώρια φραντζόλα 

ζεστό 
ψωμί, είχε πέσει στο δρόμο από τον ουρανό,
ένα παιδί με πράσινο κοντό βρακάκι και με 
μαχαίρι
έκοβε και μοίραζε στον κόσμο γύρω,
όμως και μια μικρή, ένας μικρός άσπρος 
άγγελος. κι αυτή



  

μ' ένα μαχαίρι έκοβε και μοίραζε
κομμάτια γνήσιο ουρανό
κι όλοι τώρα τρέχαν σ' αυτή, λίγοι πηγαίναν στο 
ψωμί,
όλοι τρέχανε στον μικρόν άγγελο που μοίραζε 
ουρανό!
Ας μην το κρύβουμε.
Διψάμε για ουρανό. 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Cheese/Pane_Rustica/19_crusty_chewy_bread_P1090038.JPG&imgrefurl=http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/cheese/pane_rustica/pane_rustica.html&usg=__i0LtXcDpUW-A76cpWJzV9sccgcE=&h=768&w=1024&sz=172&hl=el&start=40&tbnid=JI1iF4B3S8yMIM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25A8%25CE%25A9%25CE%259C%25CE%2599%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Del%26sa%3DN%26start%3D20


  

      Οι οινοτρόποι οι τρεις αδερφές ,εγγονές του 
Διόνυσου η Ελαίς , η Σπερμώ και η Οινώ 
συνδέονται με τα τρία βασικά προϊόντα της γης. 
Ο παππούς τους τούς έδωσε το χάρισμα να 
παράγουν από τη γη καρπούς. 

     Πολλές παροιμίες συνδέονται με αυτά. Πχ η 
σφίξη βγάζει λάδι δηλ. για να αποδώσει μια 
δουλειά θέλει ένταση, άλλος μπέης ,άλλα 
λάδια, αμπέλι για δικού σου και ελιές του 
κοπελιού σου, απού χει στάρι και κρασί και 
λάδι στο πιθάρι, έχει του κόσμου τα καλά 
και του θεού τη χάρη. Αινίγματα επίσης: 
παίρνει νερό και δίνει λάδι ( ελιά ).



  



  

 Για τη ζωή 
 Στίχοι: Ναζίμ Χικμέτ & Γ. Ρίτσος  Μουσική: 

Μάνος Λοΐζος 
Πρώτη εκτέλεση: Μάνος Λοΐζος

    Η ζωή δεν είναι παίξε-γέλασε
Πρέπει να τηνε πάρεις σοβαρά….....
Πρέπει να τηνε πάρεις σοβαρά
Τόσο μα τόσο σοβαρά
Που έτσι, να πούμε, ακουμπισμένος σ’έναν 
τοίχο
Με τα χέρια σου δεμένα
Ή μέσα στ’ αργαστήρι
Με λευκή μπλούζα και μαύρα ματογυάλια



  

    Θε να πεθάνεις, για να ζήσουνε οι άνθρωποι,
Οι άνθρωποι που ποτέ δε θα’χεις δει το 
πρόσωπό τους
Και θα πεθάνεις ξέροντας καλά
Πως τίποτα πιο ωραίο, τίποτα πιο αληθινό απ’τη 
ζωή δεν είναι

   Πρέπει να τηνε πάρεις σοβαρά
Τόσο μα τόσο σοβαρά
Που θα φυτεύεις, σα να πούμε, ελιές ακόμα στα 
εβδομήντα σου
Όχι καθόλου για να μείνουν στα παιδιά σου
Μα έτσι, γιατί το θάνατο δε θα τονε πιστεύεις
Όσο κι αν φοβάσαι
Μα έτσι, γιατί η ζωή θε να βαραίνει πιότερο στη 
ζυγαριά



  

Κωστής Παλαμάς 
                            ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

 
      Παιδί, το περιβόλι που θα κληρονομήσεις, 

όπως το βρεις κι όπως το δεις να μη το 
παρατήσεις. 
Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά και φράξε το πιο 
στέρεα, 
και πλούτησε τη χλώρη του και πλάτυνε τη γη 
του, 
κι ακλάδευτο όπου μπλέκεται να το 
βεργολογήσεις, 



  

  
      και να του φέρνεις το νερό το αγνό της     

βρυσομάνας - 
κι αν αγαπάς τ' ανθρώπινα κι όσα άρρωστα δεν 
είναι, 
ρίξε αγιασμό και ξόρκισε τα ξωτικά, να φύγουν, 
και τη ζωντάνια σπείρε του μ' όσα γερά, 
δροσάτα. 
Γίνε οργοτόμος, φυτευτής, διαφεντευτής………

         Με τον Παλαμά κλείνει το αφιέρωμα στον 
πατέρα της εξελικτικής θεωρίας Κάρολο 
Δαρβίνο με την προτροπή η φύση να τύχει του 
μεγαλύτερου σεβασμού από όλους μας ,γιατί η 
ζωή μας είναι άρρηκτα δεμένη μαζί της.

 



  

ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ 
ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ

.
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