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Λίγα λόγια για εμάς και το «παιδί» μας! 

Όλη η ιστορία ξεκίνησε από μια ιδέα για ένα περιοδικό τέχνης, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Έτσι 

αποφασίσαμε να ασχοληθούμε, λόγω κάποιων ενοχλητικών ζιζανίων (Οκτάι και Παύλος)με νέα 

θέματα, ενδιαφέροντα και ελκυστικά για τους........ χιλιάδες μελλοντικούς αναγνώστες μας. 
 

 

 

Σ’ αυτήν την πρώτη δοκιμή μας, στο τεύχος Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ,το αφιέρωμα στην τέχνη αφορά 

στη λογοτεχνία. Ελπίζουμε να σας αρέσει!! 

                                               

                                       

 



ΠΟΙΗΣΗ 

 
Οι άνθρωποι έχουμε συχνά την τάση να προσπαθούμε να εκλογικεύουμε την ποίηση και γενικότερα την τέχνη κι αυτό , 

γιατί ξεχνάμε πως ποίηση σημαίνει αισθητική, αισθήσεις και γλώσσα , στην καλύτερη στιγμή τους. Αυτό που 

προσδιορίζει κάτι ως ποιητικό είναι η γοητεία της αοριστίας και γι’ αυτό είναι σημαντικό να αποφύγουμε την παγίδα 

του ορισμού μιας τέχνης με βάση τη λογική. Μπορούμε, όμως, να προσεγγίσουμε το νόημα της ποίησης  με τρόπο 
....ποιητικό, ώστε να αντιληφθούμε τη μαγεία της, αντί να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά της. 

Μερικές απόπειρες ορισμού της ποίησης από τους ίδιους τους ποιητές είναι οι εξής: 

 
«Η ποίηση δεν είναι παρά ένας μεγεθυντικός φακός της πραγματικότητας. Η μεγέθυνση των αληθινών διαστάσεων του 

ανθρώπου και του κόσμου, που μας περιβάλει , μπορεί να μας μεταδώσει την αίσθηση του μεγαλείου της ζωής, την οποία 

είμαστε έτοιμοι να καταστρέψουμε». Νικ. Βρεττάκος 

«Η ποίηση δεν είναι ένα ελευθέρωμα της συγκίνησης, αλλά απόδραση από τη συγκίνηση. Δεν είναι έκφραση της 

προσωπικότητας, αλλά απόδραση από την προσωπικότητα». Τ. Έλιοτ 

«Η ποίηση είναι σκέψεις που αναπνέουν και λέξεις που καίνε». Έντγκαρ Άλαν Πόε 

 
Οποιοσδήποτε φιλολογικός ορισμός, βέβαια, όσο σαφής και περιεκτικός κι αν είναι δεν μπορεί να αποδώσει το 

σημαντικότερο στοιχείο της ποίησης, δηλαδή την αισθητική απόλαυση που αυτή μας προσφέρει. 

 
Γι’ αυτό λέμε να σας αφήσουμε να απολαύσετε κάποια ποιήματα, χωρίς σχόλια και αναλύσεις......................... 

 

 

 

'Αγγελος Σικελιανός 

Γιατί βαθιά μου δόξασα 

Γιατί βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη 
και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου, 

μα ολάκερον ερίζωσα το νου μου στη σιγή, 

να που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή, 
πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου... 

Γιατί ποτέ δε λόγιασα το πότε και το πως, 

μα εβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσα ώρα, 

σα μέσα της να κρύβονταν ο αμέτρητος σκοπός, 
να τώρα που, ή καλοκαιριά τριγύρα μου είτε μπόρα, 

λάμπ' η στιγμή ολοστρόγγυλη στο νου μου σαν οπώρα, 

βρέχει απ' τα βάθη τ' ουρανού και μέσα μου ο καρπός!... 
 

 

Κ. Χατζόπουλος 

 

Ας’ τη βάρκα στο κύμα όπου θέλει να τρέχει, 

ας ορίζει τα’ αέρι τιμόνι, πανί, 

τα φτερά άπλωσε πλέρια, 
άκρη ο κόσμος δεν έχει, 

είναι πιο όμορφοι οι άγνωροι πάντα γιαλοί. 

 

Γιῶργος Σεφέρης 
Εὐτυχισμένος ποὺ ἔκανε τὸ ταξίδι τοῦ Ὀδυσσέα. 

Εὐτυχισμένος ἂν στὸ ξεκίνημα, ἔνιωθε γερὴ τὴν ἁρματωσιὰ μιᾶς ἀγάπης, ἁπλωμένη μέσα στὸ κορμί του, 
σὰν τὶς φλέβες ὅπου βουίζει τὸ αἷμα. 

Μιᾶς ἀγάπης μὲ ἀκατέλυτο ρυθμό, ἀκατανίκητης σάν τὴ μουσικὴ καὶ παντοτινῆς 

γιατὶ γεννήθηκε ὅταν γεννηθήκαμε καὶ σὰν πεθαίνουμε,  

ἂν πεθαίνει, δὲν τὸ ξέρουμε οὔτε ἐμεῖς οὔτε ἄλλος 
κανείς. 



Παρακαλῶ τὸ θεὸ νὰ μὲ συντρέξει νὰ πῶ, σὲ μιὰ στιγμὴ μεγάλης εὐδαιμονίας, ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀγάπη· 

κάθομαι κάποτε τριγυρισμένος ἀπὸ τὴν ξενιτιά, κι ἀκούω τὸ μακρινὸ βούισμά της, σὰν τὸν ἀχὸ τῆς θάλασσας ποὺ 
ἔσμιξε μὲ τὸ ἀνεξήγητο δρολάπι. 

Καὶ παρουσιάζεται μπροστά μου, πάλι καὶ πάλι, τὸ φάντασμα τοῦ Ὀδυσσέα, μὲ μάτια κοκκινισμένα ἀπὸ τοῦ 

κυμάτου τὴν ἁρμύρα 

κι ἀπὸ τὸ μεστωμένο πόθο νὰ ξαναδεῖ τὸν καπνὸ ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴ ζεστασιὰ τοῦ σπιτιοῦ του καὶ τὸ σκυλί 
του ποὺ γέρασε προσμένοντας στὴ θύρα. 

Στέκεται μεγάλος, ψιθυρίζοντας ἀνάμεσα στ᾿ ἀσπρισμένα του γένια, λόγια τῆς γλώσσας μας, ὅπως τὴ μιλοῦσαν πρὶν 

τρεῖς χιλιάδες χρόνια. 
Ἁπλώνει μία παλάμη ροζιασμένη ἀπὸ τὰ σκοινιὰ καὶ τὸ δοιάκι, μὲ δέρμα δουλεμένο ἀπὸ τὸ ξεροβόρι ἀπὸ τὴν 

κάψα κι ἀπὸ τὰ χιόνια. 

Θἄ ῾λεγες πὼς θέλει νὰ διώξει τὸν ὑπεράνθρωπο Κύκλωπα ποὺ βλέπει μ᾿ ἕνα μάτι, τὶς Σειρῆνες ποὺ σὰν τὶς ἀκούσεις 
ξεχνᾶς, τὴ Σκύλλα καὶ τὴ Χάρυβδη ἀπ᾿ ἀνάμεσό μας· 

τόσο περίπλοκα τέρατα, ποὺ δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ στοχαστοῦμε πὼς ἦταν κι αὐτὸς ἕνας ἄνθρωπος ποὺ πάλεψε μέσα 

στὸν κόσμο, μὲ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. 

Εἶναι ὁ μεγάλος Ὀδυσσέας· ἐκεῖνος ποὺ εἶπε νὰ γίνει τὸ ξύλινο ἄλογο καὶ οἱ Ἀχαιοὶ κερδίσανε τὴν Τροία. 
Φαντάζομαι πῶς ἔρχεται νὰ μ᾿ ἀρμηνέψει πῶς νὰ φτιάξω κι ἐγὼ ἕνα ξύλινο ἄλογο γιὰ νὰ κερδίσω τὴ δική μου Τροία. 

Γιατὶ μιλᾶ ταπεινὰ καὶ μὲ γαλήνη, χωρὶς προσπάθεια, λὲς μὲ γνωρίζει σὰν πατέρας εἴτε σὰν κάτι γέρους θαλασσινούς, 

ποὺ ἀκουμπισμένοι στὰ δίχτυα τους, τὴν ὥρα ποὺ χειμώνιαζε καὶ θύμωνε ὁ ἀγέρας, 
μοῦ λέγανε, στὰ παιδικά μου χρόνια, τὸ τραγούδι τοῦ Ἐρωτόκριτου, μὲ τὰ δάκρυα στὰ μάτια·τότες ποὺ τρόμαζα μέσα 

στὸν ὕπνο μου ἀκούγοντας τὴν ἀντίδικη μοίρα τῆς Ἀρετῆς νὰ κατεβαίνει τὰ μαρμαρένια σκαλοπάτια. 

Μοῦ λέει τὸ δύσκολο πόνο νὰ νιώθεις τὰ πανιὰ τοῦ καραβιοῦ σου φουσκωμένα ἀπὸ τὴ θύμηση καὶ τὴν ψυχή 
σου νὰ γίνεται τιμόνι. 

Καὶ νἄ ῾σαι μόνος, σκοτεινὸς μέσα στὴ νύχτα καὶ ἀκυβέρνητος σὰν τ᾿ ἄχερο στ᾿ ἁλώνι. 

Τὴν πίκρα νὰ βλέπεις τοὺς συντρόφους σου καταποντισμένους μέσα στὰ στοιχεῖα, σκορπισμένους: ἕναν- 

ἕναν. 
Καὶ πόσο παράξενα ἀντρειεύεσαι μιλώντας μὲ τοὺς πεθαμένους, ὅταν δὲ φτάνουν πιὰ οἱ ζωντανοὶ ποὺ σοῦ 

ἀπομέναν. 

Μιλᾶ... βλέπω ἀκόμη τὰ χέρια του ποὺ ξέραν νὰ δοκιμάσουν ἂν ἦταν καλὰ σκαλισμένη στὴν πλώρη ἡ γορ- 
γόνα νὰ μοῦ χαρίζουν τὴν ἀκύμαντη γαλάζια θάλασσα μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ χειμῶνα. 

Λίγο ἀκόμα 

Αν - R. Kipling  

Αν μπορείς στην πλάση τούτη να περιφρονείς τα πλούτη κι αν οι έπαινοι των γύρω δεν σου παίρνουν το μυαλό,  
αν μπορείς στην τρικυμία να κρατήσεις ψυχραιμία, κι αν μπορείς και στους εχθρούς σου να σκορπίσεις το καλό, 

αν μπορείς με μιας να παίξεις κάθε τι που ’χεις κερδίσει, στην καταστροφή ν’ αντέξεις και να δώσεις κάποια 

λύση, 

αν μπορείς να υποτάξεις πνεύμα, σώμα και καρδιά, αν μπορείς όταν σε βρίζουν να μην βγάζεις τσιμουδιά, 
αν μπορείς στην καταιγίδα να μη χάνεις την ελπίδα, κι αν μπορείς να συγχωρήσεις όταν σ’ έχουν αδικήσει, 

αν μπορέσεις τ' όνειρό σου να μη γίνει ο όλεθρός σου, κι αν μπορέσεις ν’ αγαπήσεις όσους σ’ έχουνε μισήσει,  

αν μπορείς να είσαι ο ίδιος στην χαρά και στην οδύνη, αν η πίστη στην ψυχή σου μπρος σε τίποτα δεν σβήνει, 
αν μιλώντας με τα πλήθη τη συνείδηση δεν χάνεις, αν μπορέσεις να χωνέψεις πως μια μέρα θα πεθάνεις, 

αν ποτέ δεν σε μεθύσει του θριάμβου το κρασί, αν στα ψέματα των άλλων δεν λες ψέματα κι εσύ, 

αν μπορείς να μη θυμώνεις, αλλά μήτε και να κλαις όταν άδικα σου λένε πως εσύ μονάχα φταις. 
Αν μπορείς με ηρεμία δίχως νεύρα ή δυσφορία και τα ίδια σου τα λόγια να τ’ ακούς παραλλαγμένα, 

αν μπορείς κάθε λεπτό σου να ’ναι μια δημιουργία και ποτέ σου να μην μένεις με τα χέρια σταυρωμένα. 

Αν οι φίλοι σου κι οι εχθροί σου δεν μπορούν να σε πληγώσουν, αν οι σχέσεις με μεγάλους τα μυαλά δεν σου 

σηκώνουν 
αν τους πάντες λογαριάζεις μα… κανένα χωριστά, αν μπορέσεις να φυλάξεις και τα ξένα μυστικά… 

Έ! Παιδί μου τότε… Θα μπορέσεις ν’ απολαύσεις όπως πρέπει τη ζωή σου… Θα ’σαι Άνθρωπος σπουδαίος κι 

όλη η γη θα ’ναι δική σου! 
 

 



If you can keep your head when all about you 

Are losing theirs and blaming it on you; 
If you can trust yourself when all men doubt you, 

But make allowance for their doubting too; 

If you can wait and not be tired by waiting, 

Or being lied about, don't deal in lies, 
Or being hated, don't give way to hating, 

And yet don't look too good, nor talk too wise: 

 
If you can dream -- and not make dreams your master; 

If you can think -- and not make thoughts your aim; 

If you can meet with Triumph and Disaster 
And treat those two imposters just the same; 

If you can bear to hear the truth you've spoken 

Twisted by knaves to make a trap for fools, 

Or watch the things you gave your life to, broken, 
And stoop and build 'em up with worn-out tools; 

 

If you can make one heap of all your winnings 
And risk it on one turn of pitch-and-toss, 

And lose, and start again at your beginnings 

And never breathe a word about your loss; 
If you can force your heart and nerve and sinew 

To serve your turn long after they are gone, 

And so hold on when there is nothing in you 

Except the Will which says to them: "Hold on!" 
 

                        If you can talk with crowds and keep your virtue, 

Or walk with kings -- nor lose the common touch, 
If neither foes nor loving friends can hurt you, 

If all men count with you, but none too much; 

If you can fill the unforgiving minute 

With sixty seconds' worth of distance run -- 
Yours is the Earth and everything that's in it, 

And -- which is more -- you'll be a Man, my son! 

William Shakespeare, Sonnet 116 (Σαίξπηρ, Σονέτο 116, μετάφραση Βασίλης Ρώτας) 

Let me not to the marriage of true minds 

Admit impediments. Love is not love 

Which alters when it alteration finds, 
Or bends with the remover to remove: 

 

O no! it is an ever-fixed mark 

That looks on tempests and is never shaken; 
It is the star to every wandering bark, 

Whose worth's unknown, although his height be taken. 

 
Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks 

Within his bending sickle's compass come: 

Love alters not with his brief hours and weeks, 

But bears it out even to the edge of doom. 
 

If this be error and upon me proved, 

I never writ, nor no man ever loved. 

Κανένα εμπόδιο να ενωθούν πιστές καρδιές 

δεν παραδέχομαι· δεν είναι αγάπη αυτή 

που αλλάζει με της τύχης όλες τις στροφές 
και με το κάθε σκούντημα παραστρατεί 

 

Όχι· είναι ένα σημάδι αιώνια σταθερό 

που απαρασάλευτο τις μπόρες αντικρίζει· 
του ναύτη το άστρο, που κι αν έχει μετρημό 

πόσο μακριά ‘ναι, δε μετριέται πόσο αξίζει 

 
Δεν είν’ η αγάπη ροδομάγουλα και χείλια, 

μπαίγνιο για το κυρτό δρεπάνι του καιρού· 

η αγάπη δεν πηγαίνει με ώρες και με μίλια, 

γιατί θα βρει την άκρη, πάντα και παντού. 
 

Αν είναι πλάνη αυτό μ' απόδειξην εμέ, 

ούτ’ έγραψα, ούτε μ' αγάπησε άνθρωπος ποτέ. 



Μιχαήλ   Γιούρεβιτς   Λέρμοντοβ        Благодарность  -  1840 год  

 За  все , за  все  тебя  благодарю  я  :  

За  это  люблю  я  вершины  тех  скал ,  

За  тайные  мучения  страстей ,  
За  горечь  слез , отраву  поцелуя ,  

За  месть  врагов  и  клевету  друзей ;  

За  жар  души , растраченный  в  пустыне ,  

За  все , чем  я  обманут  в  жизни  был ...  
Устрой  лишь  так  , чтобы  тебя  отныне  

Недолго  я  еще  благодарил . 

  
Ευγνωμοσύνη    (  1840 )  μετάφραση  

Για   όλα  ,  για   όλα   εγώ   σ '   ευχαριστώ   :  

για   τα   βάσανα   και   τα   μυστικά   της   αγάπης ,  

για   το   πικρό   δάκρυ   και   το   δηλητηριασμένο   φιλί ,  
για   την   εκδίκηση   του   εχθρού   και   τις   συκοφαντίες   των   φίλων ,  

για   τη   ζεστασιά   της   ψυχής  ,  τις   σπατάλες   του   πάθους ,  

για   όλα   τα   λάθη   που   στη   ζωή   έγιναν ...  
Μόνο   εύχομαι   και   αμυδρά   ελπίζω   στην   αναγέννησή   μου ,  

ότι   δεν   θα   μπορώ   ακόμη   για   πολύ   να   σε   ευγνωμονώ  . 

 

Ναζίμ Χικμέτ (Η πιο όμορφη θάλασσα) 

Θα γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών 

Είμαστε μες στο δικό μας κόσμο 

Η πιο όμορφη θάλασσα 
είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει 

Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα 

Τις πιο όμορφες μέρες μας 
δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα 

Κι αυτό που θέλω να σου πω 

το πιο όμορφο απ' όλα, 
δε στο 'χω πει ακόμα.

 

  

 

Pablo Neruda 
Cien Sonetos de Amor - XVII 
 

No te amo como si fueras rosa de sal, topacio  

o flecha de claveles que propagan eñ fuego:  

te amo como se aman ciertas cosas oscuras,  
secretamente, entre la sombra y el alma. 

 

Te amo como la planta que no florece y lleva  
dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores,  

y gracias a tu amor vive oscuro en mi cuerpo  

el apretado aroma que ascendió de la tierra. 
 

Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde,  

te amo directamente sin problemas ni orgullo:  

así te amo porque no sé amar de otra manera, 

Πάμπλο Νερούδα (μετάφραση: άγνωστος) 

Δε σ' αγαπώ 
  

Δε σ' αγαπώ σαν να 'σουν ρόδο αλατιού, τοπάζι, 

σαΐτα από γαρούφαλα που τη φωτιά πληθαίνουν: 

σ' αγαπώ ως αγαπιούνται κάποια πράγματα σκούρα, 
μυστικά, μέσ' από την ψυχή και τον ίσκιο. 

  

Σ' αγαπώ καθώς κάποιο φυτό που δεν ανθίζει, 
μα που μέσα του κρύβει το λουλουδόφως όλο, 

και ζει απ' τον έρωτά σου σκοτεινό στο κορμί μου 

τ' άρωμα που σφιγμένο μ' ανέβηκε απ' το χώμα. 
  

Σ' αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε, 

σ' αγαπώ στα ίσια δίχως πρόβλημα ή περηφάνια: 

σ' αγαπώ έτσι γιατί δεν ξέρω μ' άλλον τρόπο, 



 

Sino así de este modo en que no soy ni eres,  

tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía,  
tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño. 

 

παρά μ' ετούτον όπου δεν είμαι μήτε είσαι, 

που το χέρι σου πάνω μου το νιώθω σαν δικό μου, 
που όταν κοιμάμαι κλείνουν και τα δικά σου μάτια. 

 
Ναζιμ Χικμετ 

Γιὰ τὴ ζωή 

Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε  

Πρέπει νὰ τήνε πάρεις σοβαρά,  
Ὅπως, νὰ ποῦμε, κάνει ὁ σκίουρος,  

Δίχως ἀπ᾿ ὄξω ἢ ἀπὸ πέρα νὰ προσμένεις τίποτα.  

Δὲ θά ῾χεις ἄλλο πάρεξ μονάχα νὰ ζεῖς. 
Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε  

Πρέπει νὰ τήνε πάρεις σοβαρὰ  

Τόσο μὰ τόσο σοβαρὰ  

Ποὺ ἔτσι, νὰ ποῦμε, ἀκουμπισμένος σ᾿ ἕναν τοῖχο  
μὲ τὰ χέρια σου δεμένα  

Ἢ μέσα στ᾿ ἀργαστήρι  

Μὲ λευκὴ μπλούζα καὶ μεγάλα ματογυάλια  
Θὲ νὰ πεθάνεις, γιὰ νὰ ζήσουνε οἱ ἄνθρωποι,  

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ποτὲ δὲ θά ῾χεις δεῖ τὸ πρόσωπό τους  

καὶ θὰ πεθάνεις ξέροντας καλὰ  
Πὼς τίποτα πιὸ ὡραῖο, πὼς τίποτα πιὸ ἀληθινὸ  

ἀπ᾿ τὴ ζωὴ δὲν εἶναι. 

Πρέπει νὰ τηνε πάρεις σοβαρὰ  

Τόσο μὰ τόσο σοβαρὰ  
Ποὺ θὰ φυτέυεις, σὰ νὰ ποῦμε,  

ἐλιὲς ἀκόμα στὰ ἑβδομῆντα σου  

Ὄχι καθόλου γιὰ νὰ μείνουν στὰ παιδιά σου  
Μὰ ἔτσι γιατὶ τὸ θάνατο δὲ θὰ τόνε πιστεύεις  

Ὅσο κι ἂν τὸν φοβᾶσαι  

Μὰ ἔτσι γιατί ἡ ζωὴ θὲ νὰ βαραίνει  

                           πιότερο στὴ ζυγαριά.

 

Μπωντλαιρ  ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ (μτφρ. Αλέξανδρος Μπάρας 

Συχνά για να περάσουνε την ώρα οι ναυτικοί 

άλμπατρος πιάνουνε, πουλιά μεγάλα της θαλάσσης, 
 που ακολουθούνε σύντροφοι, το πλοίο, νωχελικοί 

καθώς γλιστράει στου ωκεανού τις αχανείς εκτάσεις. 

 Και μόλις στο κατάστρωμα του καραβιού βρεθούν 

αυτοί οι ρηγάδες τ' ουρανού, αδέξιοι, ντροπιασμένοι, 
τ' αποσταμένα τους φτερά στα πλάγια παρατούν 

 να σέρνονται σαν τα κουπιά που η βάρκα τα πηγαίνει. 

Πώς κείτεται έτσι ο φτερωτός ταξιδευτής δειλός! 
Τ' ωραίο πουλί τι κωμικό κι αδέξιο που απομένει! 

Ένας τους με την πίπα του το ράμφος του χτυπά 

κι άλλος, χωλαίνοντας, το πώς πετούσε παρασταίνει. 

 Ίδιος με τούτο ο Ποιητής τ' αγέρωχο πουλί 
που ζει στη μπόρα κι αψηφά το βέλος του θανάτου, 

σαν έρθει εξόριστος στη γη και στην οχλοβοή 

μέσ' στα γιγάντια του φτερά χάνει τα βήματά του. 
 



Souvent, pour s'amuser, les hommes d' équipage  

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 

Le navire glissant sur les gouffres amers.  

A peine les ont-ils déposés sur les planches,  

Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches  

Comme des avirons traîner a côté d'eux. 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! 
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid! 

L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 

L'autre mime, en boitant, l' infirme qui volait! 
Le Poëte est semblable au prince des nuées 

Qui hante la tempête et se rit de l'archer; 

Exilé sur le sol au milieu des huées, 

Ses ailes de géant l'empêchent de marche 
Souvent, pour s'amuser, les hommes d' équipage  

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 

Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 
Le navire glissant sur les gouffres amers.  

A peine les ont-ils déposés sur les planches,  

Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches  

Comme des avirons traîner a côté d'eux. 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! 

Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid! 
L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 

L'autre mime, en boitant, l' infirme qui volait! 

Le Poëte est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de l'archer; 

Exilé sur le sol au milieu des huées, 

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher 

 
Και η μεγάλη μας έκπληξη: ένα ποίημα του φίλου μας, Ογκιούν, που το μοιράζεται με ‘όλους εμάς!!!!!!

    Sevgilim 

Sabah olur sevgilim camı acar, 

Görünce beni hemen el atar, 

Gönlüme ruhuma neşeler saçar, 

Yaklaştığımı görünce hemen kaçar. 

 

Yakar beni harap eder, 

Öldürmezde rezil eder. 

Kalbimi çalır kaçar gider, 

Sevgilim bana bunları eder. 

 

Aşık oldum onu gülüşüne, 

Attı beni aşk ateşine, 

Raslanmaz biryerde onun eşine, 

Sevgilim beni takar hemen peşine. 

 

Anlamadım hiç adım yazılmamış cihana, 

Anlatamam o kadar yakındır ki cana. 

Aşkım inan sevgilim der her an bana. 

Bak sevgilim bende bu şiiri yazdım sana.  

                                             



Δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά σε μία εξέχουσα φυσιογνωμία της ελληνικής ποίησης τον Κ.Καβάφη στον 

οποίο είναι αφιερωμένη όλη  η χρονιά που διανύουμε. 

 

        
 

 Η UNESCO κάθε χρόνο τιμά προσωπικότητες και εορτάζει γεγονότα, που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της 
Επιστήμης, της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας. Συμμετέχει στις ημέρες μνήμης ιστορικών 

γεγονότων που εορτάζονται από τα κράτη μέλη και στις επετείους που αφορούν εξέχουσες προσωπικότητες, με σκοπό 

να τους προσδώσει μια οικουμενική διάσταση και σημασία. Φέτος, η UNESCO, αναγνωρίζοντας την διεθνή απήχηση 
και τον αντίκτυπο της ποίησης του Κωνσταντίνου Καβάφη, συνέδεσε το όνομά της με την 150

η
 επέτειο από τη 

γέννησή του.  

 

 

 
 

 

150
η
 επέτειος από τη γέννηση του ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη (1863-1933) 

Ο Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863, Αλεξάνδρεια - 1933, Αλεξάνδρεια) είναι ένας από τους σημαντικότερους 
Έλληνες ποιητές, το έργο του οποίου επηρέασε –και συνεχίζει να επηρεάζει– πλειάδα ξενόγλωσσων συγγραφέων και 

ποιητών (όπως οι Forster, Αuden, Yourcenar) αλλά και σημαντικούς εικαστικούς καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο.  

Το έργο του έχει μεταφραστεί στα γαλλικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά και σε πολλές άλλες 

γλώσσες και παράλληλα ο Καβάφης έχει ασκήσει βαθιά επιρροή στους ομότεχνούς του. 
Ο Καβάφης διακρίνεται για την καθαρότητα στη γραφή του και το λιτό του ύφος. Χρησιμοποιεί ελάχιστα επίθετα και 

σχεδόν καθόλου ομοιοκαταληξία. Η γλώσσα του είναι ένα μείγμα καθαρεύουσας και δημοτικής με πολλούς 

αλεξανδρινούς και ελληνικούς ιδιωματισμούς. Η λεπτή του ειρωνεία, που ονομάστηκε καβαφική ειρωνεία, συνδυάζει 
το τραγικό με το δυσάρεστο, το θλιβερό με το πραγματικό. Έτσι, η ποίησή του καθίσταται διδακτική με κοινωνικό 

http://www.tovima.gr/feed/editors/?edid=4373


περιεχόμενο. Τα ποιήματά του χωρίζονται σε ιστορικά, ηδονικά και φιλοσοφικά, όπου αποτυπώνεται ανάλογα η 

ιστορική του γνώση, ο ερωτισμός και ο φιλοσοφικός του προβληματισμός. 
Το έργο του Καβάφη, αν και υποτιμημένο στην αρχή, αναγνωρίστηκε στη συνέχεια και τα έργα του μεταφράστηκαν σε 

πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο Σεφέρης τον τοποθέτησε δίπλα στον Τ.S. 

Eliot. 

 H εκδοτική πρακτική που ακολούθησε ο Kαβάφης ήταν πρωτοφανής. Δεν τύπωσε ποτέ τα ποιήματά του σε βιβλίο, και 
μάλιστα αρνήθηκε δύο σχετικές προτάσεις που του έγιναν, μία για ελληνική έκδοση και μία για αγγλική μετάφραση 

των ποιημάτων του. Προτιμούσε να δημοσιεύει τα ποιήματά του σε εφημερίδες, περιοδικά και ημερολόγια, και να τα 

τυπώνει ιδιωτικά σε μονόφυλλα, κάνοντας στη συνέχεια αυτοσχέδιες συλλογές που μοίραζε στους ενδιαφερόμενους. 
Έτσι η πρώτη συλλογή με τα 154 ποιήματα του καβαφικού “Kανόνα” (ο ποιητής είχε αποκηρύξει 27 πρώιμα έργα του) 

κυκλοφόρησε σε βιβλίο μετά θάνατον στην Aλεξάνδρεια 

O ποιητής κατέλιπε ένα τακτοποιημένο αρχείο το οποίο πέρασε στην κατοχή του Σαββίδη το 1969, μετά τον 

θάνατο του Σεγκόπουλου. Tμήματα του Aρχείου Kαβάφη αξιοποιήθηκαν και δημοσιεύτηκαν από πολλούς 

ερευνητές, αλλά οι σημαντικότερες εκδόσεις ήταν τα “Aνέκδοτα” (1968) ή “Kρυμμένα” (1992) ποιήματα, με 

επιμέλεια Σαββίδη, και τα “Aτελή” (1994) ποιήματα, ενώ είχαν προηγηθεί τα “Aποκηρυγμένα” (1983) 

ποιήματα. Έτσι ολοκληρώθηκε η έκδοση όλων των ποιητικών καταλοίπων του Kαβάφη, που συμπλήρωσαν 

και φώτισαν το αναγνωρισμένο έργο του, και το 2003 εκδόθηκε ο πρώτος τόμος των “Πεζών” του.     

 Πριν μερικούς μήνες, το Αρχείο Καβάφη πέρασε με μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού στη Στέγη 

Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Το υλικό περιλαμβάνει ποιήματα πρωτότυπα και σε 

μεταφράσεις, αλληλογραφία, πεζά και προσωπικά αντικείμενα του ποιητή. 

        

Οσο μπορείς  

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου 

όπως την θέλεις, 
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 

όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις 

μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, 

μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες. 

 

Ιθάκη 

«Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
  τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,». 

«αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή  

 συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου 

αγγίζει». 
 

 

 

Αν σας άνοιξε η όρεξη για λογοτεχνικές απολαύσεις προσέξτε τον παρακάτω κατάλογο με τα καλύτερα 100 βιβλία   

 

Τα 100 καλύτερα βιβλία όλων των εποχών, σύμφωνα με 100 Ευρωπαίους συγγραφείς 

                                 (Πηγή: http://www.aragma.gr/arthro) 

 

 

100 συγγραφείς από 54 χώρες πρότειναν τα κορυφαία βιβλία όλων των εποχών, σε κατάλογο που δημιούργησε η 

Νορβηγική Λέσχη Βιβλίου, για να απεικονίσει την παγκόσμια λογοτεχνία με βιβλία από όλες τις χώρες, 

πολιτισμούς και χρονικές περιόδους. 

Δεν υπάρχει αξιολόγηση στην σειρά. Η σειρά είναι χρονολογική, με μια ελαστικότητα σε συγγραφείς που είχαν 

περισσότερα από ένα έργα στον κατάλογο (Ντοστογιέφσκι, Φλομπέρ, Ντίκενς, Τολστόι Σαίξπηρ κλπ) τα οποία 

μπήκαν μαζί. 
Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι όλα είναι στην ίδια σειρά, με την εξαίρεση του Δον Κιχώτη που του απονεμήθηκε η 

διάκριση του «καλύτερου λογοτεχνικού έργου που γράφηκε ποτέ». 

 



                                          

  
 

 

 

Χρονολογία Συγγραφέας Τίτλος έργου γλώσσα 

18ος–17ος αι. π.Χ. άγνωστος Έπος του Γκιλγκαμές Ακκαδική 

850–750 π.Χ. Όμηρος Ιλιάς Αρχαία Ελληνική 

8ος αι. π.Χ. Όμηρος Οδύσσεια Αρχαία Ελληνική 

6ος– 4ος αι. π.Χ. άγνωστος Το βιβλίο του Ιώβ Εβραϊκή 

431 π.Χ. Ευριπίδης Μήδεια Αρχαία Ελληνική 

430 π.Χ. Σοφοκλής Οιδίπους Τύραννος Αρχαία Ελληνική 

4ος αι. π.Χ.– 4ος αι. μ.Χ. Βυάσα Μαχαβαράτα Σανσκριτική 

3ος αι. π.Χ.– 3ος αι. μ.Χ. Βαλμίκι Ραμαγιάνα Σανσκριτική 

1ος αι. π.Χ.– 4ος αι. μ.Χ. Καλιντάσα Σακούνταλα Σανσκριτική 

29–19 π.Χ. 
Vergilius 
(Βιργίλιος) 

Aeneis (Αινειάς) Λατινική 

1ος αι. μ.Χ. Ovidius (Οβίδιος) Metamorphoses (Μεταμορφώσεις) Λατινική 

700–1500 άγνωστος Χίλιες και μία νύχτες Αραβική 



11ος αι. 
Μουρασάκι 
Σικίμπου 

Η ιστορία του Γκέντζι Ιαπωνική 

13ος αι. άγνωστος Njál's Saga (Η ιστορία του Νγιαλ) Αρχαία Σκανδιναβική 

1257 Σααντί Μποστάν (Ο Φρουτόκηπος) Περσική 

1258–73 Ρουμί Μασναβί Περσική 

1265–1321 
Dante Alighieri 
(Δάντης) 

Divina Commedia (Θεία κωμωδία) Ιταλική 

1349–53 
Giovanni 
Boccaccio 

(Βοκάκιος 
Decamerone (Το Δεκαήμερο) Ιταλική 

14ος αι. 
Geoffrey Chaucer 

(Τζέφρι Τσόσερ) 
The Canterbury Tales (Οι ιστορίες του 

Καντέρμπουρι) 
Αγγλική 

1532–34 
François Rabelais 

(Ραμπελαί) 
Pantagruel (Πανταγκρυέλ) 

και Gargantua (Γαργαντούας) 
Γαλλική 

1595 
Michel de 
Montaigne (Μισέλ 

ντε Μονταίν) 
Essays (Δοκίμια) Γαλλική 

1603 

William 

Shakespeare 

(Ουίλλιαμ 
Σαίξπηρ) 

Hamlet (Άμλετ) Αγγλική 

1608 

William 

Shakespeare 

(Ουίλλιαμ 

Σαίξπηρ) 

King Lear (Ο βασιλιάς Ληρ) Αγγλική 

1609 

William 
Shakespeare 

(Ουίλλιαμ 

Σαίξπηρ) 

Othello (Οθέλος) Αγγλική 

1605 & 1615 

Miguel de 

Cervantes (Μιγκέλ 
ντε Θερβάντες) 

Don Quijote (Δον Κιχώτης) Ισπανική 

1726 

Jonathan Swift 

(Τζόναθαν 

Σουϊφτ) 

Gulliver's Travels (Τα ταξίδια του 

Γκιούλιβερ) 
Αγγλική 

1760 
Laurence Sterne 

(Λώρενς Στερν) 
Tristram Shandy (Τρίστραμ Σάντυ) Αγγλική 



1796 
Denis Diderot 
(Ντενί Ντιντερό) 

Jacques le fataliste (Ζακ ο μοιρολάτρης 

και ο αφέντης του) 
Γαλλική 

1808 & 1832 

Johann Wolfgang 

von Goethe 

(Γκαίτε) 
Faust (Φάουστ) Γερμανική 

1813 
Jane Austen (Τζέιν 

Ώστεν) 
Pride and Prejudice (Περηφάνια και 

Προκατάληψη) 
Αγγλική 

1818 
Giacomo Leopardi 
(Τζιάκομο 

Λεοπάρντι) 
Canti (ποιήματα) Ιταλική 

1830 
Stendhal 

(Σταντάλ) 
Le Rouge et le Noir (Το κόκκινο και το 

μαύρο) 
Γαλλική 

1833-1850 

Edgar Allan Poe 

(Έντγκαρ Άλλαν 
Πόε) 

διηγήματα Αγγλική (ΗΠΑ) 

1835 
Honoré de Balzac 
(Ονορέ ντε 

Μπαλζάκ ) 
Le Père Goriot (Ο Μπάρμπα-Γκοριό) Γαλλική 

1835–37 

Hans Christian 

Andersen (Χανς 
Κρίστιαν 

Άντερσεν) 

Eventyr (Παραμύθια) Δανική 

1842 Νικολάι Γκόγκολ Νεκρές ψυχές Ρωσική 

1847 
Emily Brontë 

(Έμιλι Μπροντέ) 
Wuthering Heights (Ανεμοδαρμένα 

Ύψη) 
Αγγλική 

1851 
Herman Melville 

(Χέρμαν Μέλβιλ) 
Moby-Dick (Μόμπυ Ντικ) Αγγλική (ΗΠΑ) 

1855 
Walt Whitman 

(Ουώλτ Ουίτμαν) 
Leaves of Grass (Φύλλα Χλόης) 

[ποίηση] 
Αγγλική (ΗΠΑ) 

1857 

Gustave Flaubert 

(Γκυστάβ 
Φλωμπέρ) 

Madame Bovary (Μαντάμ Μποβαρί) Γαλλική 

1869 Gustave Flaubert 
L’Éducation sentimentale (Η 

αισθηματική αγωγή) 
Γαλλική 

1861 
Charles Dickens 

(Τσάρλς Ντίκενς) 
Great Expectations (Μεγάλες 

Προσδοκίες) 
Αγγλική 



1865–1869 Λέων Τολστόι Πόλεμος και Ειρήνη Ρωσική 

1886 Λέων Τολστόι Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς Ρωσική 

1877 Λέων Τολστόι Άννα Καρένινα Ρωσική 

1866 
Φιοντόρ 

Ντοστογιέφσκι 
Έγκλημα και τιμωρία Ρωσική 

1869 
Φιοντόρ 
Ντοστογιέφσκι 

Ο ηλίθιος Ρωσική 

1872 
Φιοντόρ 
Ντοστογιέφσκι 

Οι δαιμονισμένοι Ρωσική 

1880 
Φιοντόρ 

Ντοστογιέφσκι 
Αδελφοί Καραμαζώφ Ρωσική 

1871 

George 

Eliot (Τζορτζ 

Έλιοτ) 
Middlemarch (Μίντλμαρτς) Αγγλική 

1879 
Henrik 
Ibsen (Χένρικ 

Ίψεν) 

Et dukkehjem [Nora] (Ένα κουκλόσπιτο 

[Νόρα]) 
Νορβηγική 

1884 
Mark Twain 

(Μαρκ Τουαίην) 
Adventures of Huckleberry Finn (Οι 

περιπέτειες του Χάκλμπερι Φιν) 
Αγγλική (ΗΠΑ) 

1886 Αντόν Τσέχωφ διηγήματα Ρωσική 

1890 
Knut Hamsun 

(Κνουτ Χάμσουν) 
Sult (Η πείνα) Νορβηγική 

1901 

Thomas 

Mann(Τόμας 
Μαν) 

Buddenbrooks (Οι Μπούντενμπρόοκς) Γερμανική 

1924 
Thomas Mann 
(Τόμας Μαν) 

Der Zauberberg (Το μαγικό βουνό ) Γερμανική 

1904 
Joseph Conrad 

(Τζόζεφ Κόνραντ) 
Nostromo Αγγλική 

1913–27 
Marcel Proust 

(Μαρσέλ Προυστ) 
À la recherche du temps 

perdu (Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο) 
Γαλλική 

1913 
D. H. Lawrence 

(Ντ. Χ. Λώρενς) 
Sons and Lovers (Γιοι και εραστές) Αγγλική 

1918 Λου Σιουν Το ημερολόγιο ενός τρελού Κινεζική 



1922 
James Joyce 
(Τζαίημς Τζόυς) 

Ulysses (Οδυσσέας) Αγγλική (Ιρλανδία) 

1923 
Italo Svevo (Ίταλο 

Σβέβο) 
La Coscienza di Zeno (Η συνείδηση του 

Ζήνωνα) 
Ιταλική 

1924 
Franz Kafka 

(Φραντς Κάφκα) 
διηγήματα Γερμανική 

1925 
Franz Kafka 

(Φραντς Κάφκα) 
Der Prozess (Η Δίκη) Γερμανική 

1926 
Franz Kafka 

(Φραντς Κάφκα) 
Das Schloss (Ο Πύργος) Γερμανική 

1925 
Virginia Woolf 
(Βιρτζίνια Γουλφ) 

Mrs Dalloway (Η κυρία Νταλογουέη) Αγγλική 

1927 
Virginia Woolf 

(Βιρτζίνια Γουλφ) 
To the Lighthouse (Στο φάρο) Αγγλική 

1929 

Alfred Döblin 

(Άλφρεντ 

Ντέμπλιν) 

Berlin Alexanderplatz (Μπερλίν, 

Αλεξάντερπλατς) 
Γερμανική 

1928 

Federico García 

Lorca (Φεδερίκο 
Γκαρθία Λόρκα) 

Romancero gitano (Τσιγγάνικο 

τραγουδιστάρι) 
Ισπανική 

1928 

Fernando Pessoa 

(Φερνάντο 

Πεσσόα) 

Livro do Desassossego (Το βιβλίο της 

ανησυχίας) 
Πορτογαλική 

1929 

William Faulkner 

(Γουίλιαμ 
Φώκνερ) 

The Sound and the Fury (Η βουή και η 

αντάρα) 
Αγγλική 

1936 

William Faulkner 

(Γουίλιαμ 

Φώκνερ) 

Absalom, Absalom! (Αβεσσαλώμ, 

Αβεσσαλώμ !) 
Αγγλική 

1930–32 
Robert Musil 

(Ρόμπερτ Μούζιλ) 
Der Mann ohne Eigenschaften (Ο 

άνθρωπος χωρίς ιδιότητες) 
Γερμανική 

1932 
Louis-Ferdinand 
Céline (Λουί-

Φερντινάντ Σελίν) 

Voyage au bout de la nuit (Ταξίδι στο 

τέλος της νύχτας) 
Γαλλική 

1934–35 
Halldór Laxness 

(Χαλντόρ Λάξνες) 
Sjálfstætt fólk (Ανεξάρτητοι άνθρωποι) Ισλανδική 



1942 
Albert Camus 
(Αλμπέρ Καμύ) 

L'Étranger (Ο Ξένος) Γαλλική 

1944 κ.ε. 

Jorge Luis Borges 

(Χόρχε Λουίς 

Μπόρχες) 
Ficciones (Ιστορίες) Ισπανική (Αργεντινή) 

1945 

Astrid Lindgren 

(Άστριντ 
Λίντγκρεν) 

Pippi Långstrump (Πίπη η Φακιδομύτη) Σουηδική 

1946 
Νίκος 

Καζαντζάκης 
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Νεοελληνική 

1949 
George Orwell 

(Τζορτζ Όργουελ) 
Nineteen Eighty-Four (Χίλια ενακόσια 

ογδόντα τέσσερα) 
Αγγλική 

1951–53 

Samuel Beckett 

(Σάμιουελ 

Μπέκετ) 

Molloy, Malone 

Meurt, L'Innommable (Μολλόυ, Ο 

Μαλόν πεθαίνει, Ο ακατονόμαστος –

τριλογία) 

Γαλλική, Αγγλική 
(Ιρλανδία) 

1951 

Marguerite 

Yourcenar 

(Μαργκερίτ 
Γιουρσενάρ) 

Mémoires d'Hadrien (Αδριανού 

απομνημονεύματα) 
Γαλλική 

1952 

Ernest 

Hemingway 

(Έρνεστ 

Χέμινγουεϊ) 

The Old Man and the Sea (Ο Γέρος και 

η Θάλασσα) 
Αγγλική 

1954 
Γιασουνάρι 
Καβαμπάτα 

Ο ήχος του βουνού Ιαπωνική 

1955 
Vladimir Nabokov 
(Βλαντιμίρ 

Ναμπόκοφ) 
Lolita (Λολίτα) Αγγλική (ΗΠΑ) 

1955 
Juan Rulfo (Χουάν 

Ρούλφο) 
Pedro Páramo (Πέδρο Πάραμο) Ισπανική (Μεξικό) 

1956 

João Guimarães 

Rosa (Χοάο 
Γκιμαράες Ρόζα) 

Grande Sertão: Veredas (Μεγάλοι 

δρυμοί : Μονοπάτια) 
Πορτογαλική (Βραζιλία) 

1958 

Chinua Achebe 

(Τσινούα 

Ατσέμπε) 

Things Fall Apart (Τα πράγματα 

καταρρέουν) 
Αγγλική (Νιγηρία) 

1959 Ναγκίμπ Μαχφούζ Τα παιδιά του Τζεμπελάουϊ Αραβική (Αίγυπτος) 



1952 
Paul Celan (Πωλ 
Σελάν) 

Mohn und Gedächtnis (Παπαρούνα και 

μνήμη) [ποίηση] 
Γερμανική 

1952 
Ralph Ellison 

(Ραλφ Έλλισον) 
Invisible Man (Αόρατος άνθρωπος) Αγγλική (ΗΠΑ) 

1959 
Günter Grass 

(Γκύντερ Γκρας) 
Die Blechtrommel (Το τενεκεδένιο 

ταμπούρλο) 
Γερμανική 

1962 
Doris Lessing 

(Ντόρις Λέσινγκ) 
The Golden Notebook (Το χρυσό 

σημειωματάριο) 
Αγγλική 

1967 

Gabriel García 

Márquez 
(Γκαμπριέλ 

Γκαρσία Μάρκες) 

Cien años de soledad (Εκατό Χρόνια 

Μοναξιάς) 
Ισπανική (Κολομβία) 

1985 

Gabriel García 

Márquez 
(Γκαμπριέλ 

Γκαρσία Μάρκες) 

El amor en los tiempos del cólera (Ο 

έρωτας στα χρόνια της χολέρας) 
Ισπανική (Κολομβία) 

1971 Ταγέμπ Σαλίχ Η εποχή της μετανάστευσης στο Βορρά Αραβική (Σουδάν) 

1974 
Elsa Morante 

(Έλσα Μοράντε) 
La storia (Η ιστορία) Ιταλική 

1981 
Salman Rushdie 

(Σαλμάν Ρασντί) 
Midnight's Children (Τα παιδιά του 

μεσονυκτίου) 
Αγγλική 

1987 
Toni Morrison 

(Τόνι Μόρρισον) 
Beloved (Αγαπημένη) Αγγλική (ΗΠΑ) 

1995 

José Saramago 

(Ζοζέ 
Σαραμάγκου) 

Ensaio sobre a cegueira (Δοκίμιον περί 

της τυφλότητος) 
Πορτογαλική 

                                       Πηγές για δωρεάν ελληνικά e-books 

 http://www.openbook.gr/ 

 http://www.johnnie-society.org/ 

 http://www.artspot.gr/ebook/?do=/ebook 

 http://e-vivlia.blogspot.com/ 

 http://www.mikrosapoplous.gr/ 

 http://www.snhell.gr/ 

 http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1 

 http://greekquotations.googlepages.com/home 

 http://ellinikibibliothiki.blogspot.com 
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http://greekquotations.googlepages.com/home
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 http://www.scribd.com/doc/26937683 

 http://el.wikibooks.org/wiki/ 

 http://www.ebooks4greeks.gr/ 

 http://www.picturebooks.gr/el/list_online.asp 

   Ψηφιακές βιβλιοθήκες 

 Project Gutenberg  

ΒΙΚΙΘΗΚΗ - Συγγραφείς  
Αρχείο ΕΚΕΒΙ  

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού  

Εθνική Βιβλιοθήκη  
Δημόσιες Βιβλιοθήκες  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  

Βιβλιοθήκη ΟΕΔΒ  
 Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας  

 Πλειας - Περιοδικά 19ου αιώνα  

Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  

Ψηφιακό Αρχείο ΕΡΤ  
 Μικρός Απόπλους  

Σύγχρονη ελληνική ποίηση  

Free-ebooks.gr  
Κείμενα Μαζί  

                                       ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ                      
                          Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥΣ 

                                                     (πηγή: www.gnomikologikon.gr) 
ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 
Όλα είναι καλά, όταν τελειώνουν καλά. 

Η ευγένεια αξίζει πολλά και δεν κοστίζει τίποτε. 

Στην ήρεμη θάλασσα, όλοι είναι καπεταναίοι. 
Να χρησιμοποιείς απαλά λόγια και σκληρά επιχειρήματα. 

Η πένα είναι πιο δυνατή από το ξίφος. 

Πρέπει να μάθουμε να περπατάμε προτού μπορέσουμε να τρέξουμε. 

ΓΑΛΛΙΚΕΣ 
Κάνε ό,τι λέω, μην κάνεις ό,τι κάνω. 

Την εξουσία μπορείς να την εμπιστευτείς μόνο στον άνθρωπο που τη βαριέται και την αποφεύγει.  

Ζήτα συμβουλή από το μαξιλάρι σου. 
Δεν μπορούμε να κάνουμε ομελέτα, χωρίς να σπάσουμε τ' αβγά. 

Είναι η αγάπη που κάνει τον κόσμο να γυρίζει. 

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ 

Όποιος ψάχνει για φίλους χωρίς κανένα ελάττωμα, μένει χωρίς φίλους. 
Ανάθεσε κάτι σε έναν τεμπέλη και θα σου δώσει συμβουλές. 

Για βροχή που πέρασε, μην κρατάς ομπρέλα. 

Αυτός που κουβαλάει το νερό θα σπάσει και τη στάμνα. 
Και χίλια να ξέρεις, όποιον ξέρει ένα, να τον ακούς. 

Με τα λόγια δε σαλπάρει το καράβι. 

Ο ένας χατζής, ο άλλος χατζής, ποιος θα γίνει μπογιατζής; 

ΙΝΔΙΚΕΣ 

Όταν εκπαιδεύεις ένα αγόρι, μορφώνεις ένα αγόρι. Όταν εκπαιδεύεις ένα κορίτσι, μορφώνεις μια ολόκληρη γενιά. 

 Μη χτυπάς ποτέ τη γυναίκα, ούτε με λουλούδι.  

Δεν υπάρχει τίποτε το ευγενές στο να είσαι ταξικά ανώτερος από κάποιους άλλους ανθρώπους. Η πραγματική αξία 
είναι να είσαι ανώτερος από τον προηγούμενο εαυτό σου. 

ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ 

Μην ανάβεις φωτιά που δεν μπορείς να σβήσεις.  
 Αν δεν θέλεις να το μάθει κανείς, μην το κάνεις. 

http://www.scribd.com/doc/26937683
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http://el.wikibooks.org/wiki/
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http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/
http://www.mmb.org.gr/Page/
http://www.ert-archives.gr/V3/public/index.aspx
http://www.mikrosapoplous.gr/t2t.htm
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry.html
http://www.free-ebooks.gr/
http://www.sarantakos.com/keimenamazi.html


 Η αποτυχία είναι η μητέρα της επιτυχίας.  

Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. 
Μη φοβάσαι αν προχωρείς αργά. Να φοβάσαι αν μένεις ακίνητος. 

Να είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου και ευγενικός όταν κρίνεις τους άλλους, και δεν θα έχεις εχθρούς.  

 Η καλύτερη χρονική στιγμή να φυτέψεις ένα δέντρο είναι 20 χρόνια πριν. Η επόμενη καλύτερη στιγμή είναι τώρα. 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ 
Οι δυνατοί έχουν θέληση και οι αδύναμοι έχουν ελπίδα. 

Μην πιστεύεις τίποτε απ' αυτά που ακούς και μόνο τα μισά απ' αυτά που βλέπεις. 

ΡΩΣΙΚΕΣ 
Δεν σκοτώνει η δουλειά τον άνθρωπο, μα η έγνοια.  

 Όσο πιο βαθιά στο δάσος, τόσο περισσότερα ξύλα.  

Αφρικανικές παροιμίες 
Ο άνθρωπος εφηύρε το ρολόι, αλλά ο Θεός εφηύρε το χρόνο.  

Όταν δεν ξέρεις πού πας, κοίτα από πού έρχεσαι. 

Εκεί που σ' αγαπάνε δεν είναι ποτέ νύχτα. 

                                           ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ 
Ζωή είναι η τέχνη να επικοινωνείς. Βραζιλιάνικη παροιμία 

Δεν μπορείς να ξυπνήσεις κάποιον που προσποιείται ότι κοιμάται. Ινδιάνικη παροιμία 

Κράτα τους φίλους σου κοντά και τους εχθρούς σου πιο κοντά. Σικελική παροιμία 

Ο νικητής έχει τους περισσότερους φίλους, αλλά ο νικημένος έχει τους καλύτερους. Μογγολική παροιμία    

 

            ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΙ.... ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

                                   (πηγή: www.clickatlife.gr) 
Κάποιες χώρες έχουν δύο ή τρεις πρωτεύουσες ή ακόμη και οι ίδιες οι χώρες, είναι... οι πρωτεύουσες. Αν η ελληνική 

έννοια της «συμπρωτεύουσας» σας φαίνεται παράδοξη, τότε μάλλον πρέπει να διαβάσετε παρακάτω. 
Υπάρχουν περίπου 200 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε όμως τις πρωτεύουσές τους; Σε κάποιες από αυτές τα 

πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα, αφού κάποιες χώρες μπορεί να έχουν δύο ή τρεις πρωτεύουσες ή ακόμη και οι ίδιες 

οι χώρες να είναι... οι πρωτεύουσες. 
Αν η ελληνική έννοια της «συμπρωτεύουσας» σας φαίνεται παράδοξη, τότε μάλλον πρέπει να αναθεωρήσετε. Σε 

αρκετές χώρες του κόσμου η κατάσταση με τις πρωτεύουσες είναι λίγο ασαφής. 

Στο πέρασμα του χρόνου, πολλές φορές έχει συμβεί μεταφορά μιας πρωτεύουσας σε νεότερη πόλη, όπως για 

παράδειγμα συνέβη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη ή στη νεότερη Ελλάδα, από το 
Ναύπλιο στην Αθήνα, στην Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα, στην Ολλανδία από τη Χάγη στο 

Άμστερνταμ, στην Ιταλία, από το Τορίνο στη Ρώμη ή και ακόμα στο Πακιστάν από το Καράτσι στο Ισλαμαμπάντ... 

Παρά ταύτα έχει σημειωθεί στην ιστορία ύπαρξη και δύο πρωτευουσών, σε περιπτώσεις όμως πολιτικής ανωμαλίας ή 
επαναστάσεων, όπως επίσης έχουν σημειωθεί αρκετές περιπτώσεις επαναφοράς πρωτεύουσας π.χ. Βερολίνο - Βόννη ή 

Αγία Πετρούπολη - Μόσχα κ.λπ. 

Χαρακτηριστικότερη μεταφορά πρωτεύουσας είναι εκείνη της Βραζιλίας, που σημειώθηκε τρεις φορές: από την Μπαΐα 
στο Ρίο ντε Τζανέιρο και από το 1960 στην Μπραζίλια. 

 

Ας δούμε όμως τις χώρες που έχουν παραπάνω από μία πρωτεύουσες, για να συνεχίσουμε με μερικές ακόμη 

ιδιαιτερότητες. 

Νότια Αφρική – 3 πρωτεύουσες 
 

1. Bloemfontein: η δικαστική πρωτεύουσα 
 

2. Κέιπ Τάουν: η νομοθετική πρωτεύουσα 

 

3. Πρετόρια: η εκτελεστική και η εθνική πρωτεύουσα 
 

Να σημειωθεί, πως η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, δεν είναι καμία από τις παραπάνω, αλλά το Γιοχάνεσμπουργκ. 

Ακτή Ελεφαντοστού – 2 πρωτεύουσες 



 

1. Αμπιτζάν: η οικονομική πρωτεύουσα (de facto) 

 

2. Yamoussoukro: η επίσημη πρωτεύουσα (de jure) 
 

Montserrat (Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος στην Καραϊβική) – 2 πρωτεύουσες 

 
1. Plymouth: ήταν η de jure πρωτεύουσα όπως επίσης και το μοναδικό λιμάνι στο Μοντσερράτ, το υπερπόντιο έδαφος 

που ήταν αποικία του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1632. 

 

2. Brades: είναι η επίσημη (de facto) πρωτεύουσα από το 1998. 
 

Αμερικανική Σαμόα 

 
1. Fagatogo: είναι η κυβερνητική έδρα του νησιού, αλλά όχι η πρωτεύουσά του. 

 

2. Πάγκο Πάγκο: η πρωτεύουσα της Αμερικανικής Σαμόα και μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της. 
 

3. Tafuna: η μεγαλύτερη πόλη του νησιού. 

 

Κανάριες Νήσοι 
 

1. Las Palmas de Gran Canaria: γνωστή και ως Las Palmas, είναι μία από τις δύο πρωτεύουσες των Κανάριων Νήσων. 

 
2. Santa Cruz de Tenerife: γνωστή και ως Santa Cruz, είναι η άλλη πρωτεύουσα των Κανάριων Νήσων. 

 

Χώρες που οι ίδιες είναι και πρωτεύουσες 

 



 

Σιγκαπούρη, Βατικανό, Μονακό, Γιβραλτάρ, Παναμάς – Πόλη του Παναμά, Κουβέιτ- Πόλη του Κουβέιτ, Τζιμπουτί – 

Πόλη του Τζιμπουτί, Λουξεμβούργο – Πόλη του Λουξεμβούργου, Σαν Μαρίνο – Πόλη του Σαν Μαρίνο, Γουατεμάλα 

– Πόλη της Γουατεμάλα, Μεξικό – Πόλη του Μεξικό 

Χώρες και πρωτεύουσες με παρόμοιο όνομα 

Ανδόρρα - Ανδόρρα λα Βέλια,  Γουινέα-Μπισσάου – Μπισσάου,  Αλγερία – Αλγέρι,  Ελ Σαλβαδόρ – Σαν Σαλβαδόρ,  

Βραζιλία – Μπραζίλια, Τυνησία – Τύνιδα 

Μεγαλύτερα ονόματα πρωτευουσών 

Ταϊλάνδη – Μπανγκόκ, με την επίσημη ονομασία της να είναι: 

Krungthepmahanakornamornratanakosinmahintarayutthayamahadilokphopnopp 

aratrajathaniburiromudomrajaniwesmahasatharnamornphimarnavatarnsathitsakkattiyavisanukamprasit! 

Σρι Λάνκα - Sri Jayawardenapura Kotte. 

Μπρουνέι - Bandar Seri Begawan. 

Σημείωση: το de jure δείχνει κάτι που επιβάλλεται από το εθιμικό δίκαιο ή το νόμο ή γενικά το ηθικά ορθό, 

σε αντιδιαστολή προς τον όρο de facto, που σημαίνει εκείνο που επιβάλλεται εκ των πραγμάτων, ρεαλιστικά, 

στην πράξη και δεν έχει επισημοποιηθεί. 

                

            ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ :  ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ...ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
                                           (πηγή: http://www.kefalonizw.com) 

 

Τα μανιτάρια είναι μία από τις πιο κοινές αλλά και πιο νόστιμες τροφές σε όλο τον κόσμο. Αποτελούν μια 

πολυάριθμη ομάδα οργανισμών, το δεύτερο σε πλήθος ειδών σε άθροισμα στον πλανήτη. 

Ας ρίξουμε μια ματιά στα 10 πιο παράξενα,  εξωτικά μανιτάρια του κόσμου. Η επιλογή έχει γίνει από  βιολόγους. 

1. The devil’s cigar. Το πιο σπάνιο μανιτάρι στον κόσμο. Τo  «πούρο του διαβόλου» ονομάζεται  επίσης και «Texas 

Star», επειδή φυτρώνει μόνο στο κεντρικό Τέξας (μόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκαν μανιτάρια και στα βουνά της 

Nara στην Ιαπωνία). 



 

2. Brain mushroom (Morel Mushrooms, Gyromitra Esculenta) 

Ιδιαίτερα  διαδεδομένο μανιτάρι  σε Ευρώπη αλλά και στη Βόρεια Αμερική. Εμφανίζεται την άνοιξη και στις αρχές 

του καλοκαιριού. Φυτρώνει συνήθως σε  αμμώδες έδαφος κάτω από τα πεύκα. Ακανόνιστο σχήμα, σκούρο καφέ τις 

περισσότερες φορές χρώμα. Το ύψος του φτάνει τα 10 cm ύψος, και το πλάτος του τα 15 cm.  

3.  Blood tooth fungus (Bleeding Tooth Fungus Hydnellum peckii) 

Αρκετά  κοινό μανιτάρι  στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε να το βρείτε και στην Ευρώπη αλλά και σε Ιράν και 

Νότια Κορέα. Συνήθως αναπτύσσεται μέσα σε πευκόδασος. 

 

                                        
 

 

 

4.  Calvatia 

Το μανιτάρι Calvatia που βλέπετε στην φωτογραφία έχει το μέγεθος μια μπάλας ποδοσφαίρου. Συνήθως όμως είναι 

μεγαλύτερα. Σήμερα το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί είναι 5 μέτρα μήκος και βάρος 50 κιλά! 

5.  Turkey tail (Coriolus versicolor) 

Τα μανιτάρια με το παράξενο όνομα «η ουρά της γαλοπούλας» είναι  από τα πιο χρήσιμα μανιτάρια στις  

φαρμακοβιομηχανίες. Αναπτύσσονται στα βόρεια δάση του κόσμου, από την Ευρώπη εως την Κίνα και την Ιαπωνία, 

και από τη Σιβηρία προς τις ΗΠΑ και τον Καναδά. 

 



 

                                         6.  

Entoloma hochstetteri 

Το μανιτάρι «μπλε ουρανός» μπορεί να βρεθεί σε Νέα Ζηλανδία αλλά και Ινδία. New Zealand and India 

7.  Hericium erinaceus 

Ένα μανιτάρι σαν μακαρόνια. Το Hericium erinaceus δεν είναι το μοναδικό του όνομα. Είναι επίσης γνωστό σαν the 

lion mane mushroom, Hericium, hedgehog mushrooms κ.α 

Αναπτύσσεται συνήθως προς τα τέλη καλοκαιριού αλλά και το φθινόπωρο. Είναι πολύ κοινό, και συνήθως 

αναπτύσσεται σε σάπια πατώματα,και σε δέντρα όπως η οξιά. 

 

 

                                            
 

8. Dog Stinkhorn 
Το «Dog Stinkhorn» (Mutinus elegans), πέρα από την ιδιαίτερη εμφάνισή του, ξεχωρίζει και από την αποκρουστική 

μυρωδιά του αλλά και την υγρή, κολλώδη επιφάνεια.Η έντονη μυρωδιά του προσελκύει έντομα, τα οποία με την σειρά 
τους διασκορπίζουν τα σπόρια του , τα οποία κολλούν στα πόδια τους . 

9.  Mycena chlorophos 
Το Mycena chlorophos φωσφορίζει.. Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των βροχών, στα δάση της Ιαπωνίας αλλά και  της 
Βραζιλίας. Τα σπόρια του καλύπτουν το έδαφος και το κάνουν να αστράφτει από μακρυά. 

10.  Amanita (Amanita muscaria)  

Το πιο διάσημο μανιτάρι στον κόσμο αλλά και ένα από τα πιο επικίνδυνα. Η αναφορές στο Amanita είναι συχνές σε 

βιβλία, ταινίες για παιδιά, διακοσμητικά, ευχετήριες κάρτες αλλά και ηλεκτρονικά παιχνίδια. 



 

                              ΣΠΙΤΙΑ ΠΟΥ.....  «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ»!!!(πηγή: www.dinfo.gr) 

Κάναμε μια βόλτα στον κόσμο και βρήκαμε τις 11 πιο περίεργες πολυκατοικίες που υπάρχουν! Εσείς θα 
μετακομίζατε σε κάποια από αυτές; 

 

1.  Forest Spiral – Hundertwasser Building – Darmstadt, Γερμανία: Σχεδιασμένο από τον βιεννέζο καλλιτέχνη 
Friedensreich Hundertwasser. Με πάνω από 1000 μοναδικά παράθυρα (το ένα διαφορετικό από το άλλο), 

εξατομικευμένες λαβές για πόρτες και παράθυρα, ρετιρέ, καφετέρια, πάρκινγκ, εστιατόριο, μπαρ, παιδική χαρά, το 

Waldspirale στο Ντάρμστατ της Γερμανίας αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό θαύμα. Η πολυκατοικία περιέχει 105 
διαμερίσματα αλλά το καθένα έχει την δική του μοναδική  προσωπικότητα. 

                                  
 

  2.  Container City 1 – Λονδίνο, Αγγλία: δεν είναι τίποτε άλλο από μια συλλογή από Containers όπου μετατρέπονται 

ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη.Η πρώτη (Container City Ι) δημιουργήθηκε σε 5 μήνες, στο Trinity Buoy Wharf 
(Δήμος του Λονδίνου του Tower Hamlets). Το 80% των υλικών της είναι ανακυκλώσιμα. 

3.  Turning Torso Building – Malmö, Σουηδία: ή αν προτιμάτε ο «Στριφτός Πύργος», δημιούργημα του γνωστού 

μας από τα Ολυμπιακά έργα, Ισπανού αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα.Με ύψος 190 μέτρα με 54 ορόφους, είναι 
ένας συνδυασμός εμπορικού κέντρου (ισόγειο και δύο υπόγεια) γραφείων (οι τρεις πρώτοι όροφοι), κατοικιών (48 

όροφοι) και τόπων συνάθροισης (οι δύο τελευταίοι όροφοι). 

Η κατασκευή του ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2001, το 2005 έκανε εγκαίνια και από τότε είναι συνεχώς γεμάτο με  

λίστα αναμονής 300 ατόμων, ενώ το κτίριο έχει γίνει το σημαντικότερο αξιοθέατο της περιοχής. 
 



                                 
4.  Elephant Building – Bangkok, Ταυλάνδη: Ο ελέφαντας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζώο στην Ταϊλάνδη, 

καθώς αντιπροσωπεύει τη βασιλική δύναμη. Δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται παντού  στην ταϊλανδική τέχνη, έχει 

νόημα γιατί θα υπήρχε ένα κτίριο διαμορφωμένο σαν ομοίωμα ενός ελέφαντα.Ο συγκεκριμένος βέβαια  ελέφαντας 
είναι λίγο ψηλότερος από τους άλλους.. 335 μέτρα ύψος. 

                               
 

 

5.  Reversible Destiny Lofts – Mitaka, Ιαπωνία: Αν οι δημιουργοί της Playland στα McDonalds και του ηγετικού 

Ιάπωνα αρχιτέκτονα  Shusaku Arakawa  είχαν ένα παιδί, αυτό θα ήταν το  Reversible Destiny Lofts. Η φιλοσοφία του 
αρχιτέκτονα: πίστευε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να χαλαρώσουν στο σπίτι τους, αλλά αντ  αυτού να αναζωογονούνται 

από το περιβάλλον του. 

6.  Urban Cactus High Rise – Amsterdam, Ολλανδία: Αν και αυτό το κτίριο έχει την μορφή ενός κάκτου, στην 
πραγματικότητα βρίσκεται στο Άμστερνταμ. Σχεδιάστηκε από τους   Ben Huygen και  Jägers Jasper της UCX για την 

πόλη του Ρότερνταμ. 

 



                    
 
 

 

      

 

7.  MVRDV Stackable High Rise – Rødovre, Copenhagen – Δανία: Θα μπορούσε να είναι συσώρευμένα τουβλάκια  

ηλεκτρονικού παιχνιδιού Τέτρις που μαζέυονται το ένα πανω στο άλλο όταν ετοιμάζεσαι να χάσεις.. Το σχέδιό του 
ήταν εμπνευσμένο από την έννοια της ατομικότητας.Το όνομα MVRDV είναι ένα αρκτικόλεξο για τα ιδρυτικά μέλη: 

Winy Maas (1959), Jacob van Rijs (1964) και Nathalie de Vries (1965). Ο Maas και ο Van Rijs εργάζονταν στην 

OMA, η De Vries στη Mecanoo πρίν δημιουργηθεί η MVRDV 

8. Cubic Houses – Rotterdam, Ολλανδία: Η αρχική ιδέα από αυτά τα κυβικά σπίτια προέκυψε στη δεκαετία του 
1970. Η πόλη του Ρότερνταμ του ζήτησε να σχεδιάσει μια σκεπή πάνω από  μια γέφυρα πεζών και αποφάσισε να 

χρησιμοποιήσει τα κυβικά  σπίτια του σαν ιδέα. 

                        



9. Dancing House – Prague, Τσεχία: Το 1992 ο Τσέχος αρχιτέκτονας -Κροατικής  προέλευσης- Vlado Milunić σε 

συνεργασία με τον Καναδό αρχιτέκτονα Frank Gehry σχεδιάζουν το παράξενο Dancing House, την κατασκευή του 
οποίου ολοκληρώνουν το 1996. Το κτήριο που θυμίζει ένα ζευγάρι που χορεύει, αρχικά ονομάστηκε Fred and Ginger 

από τα μικρά ονόματα των διάσημων χορευτών Fred Astaire και Ginger Rogers, αλλά τελικά επικράτησε το Dancing 

House. 

 

                
 

             

 

                                                                                    
 

 

10. Anara Tower – Dubai, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα: Η κατασκευή του Anara Tower ξεκίνησε το 2009 και όταν 

ολοκληρωθεί θα έχει 527 μέτρα ύψος, ένας από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στον κόσμο. Θα έχει πάνω από 125 

ορόφους και περισσότερα από 300 διαμερίσματα. Ο σχεδιασμός του έχει επηρεαστεί από τα ψηλά καμπαναριά των 
μουσουλμανικών τεμενών που βρίσκονται κοντά. 

 



11. The Interlace/OMA – Singapore: Τριάντα ένα πολυκατοικίες, όλες στοιβάζονται σε ένα εξαγωνικό πίνακα που 

αποτελείται απο οκτώ διαφορετικές υπαίθριες αυλές. Λαμβάνοντας την ιδέα της κοινότητας σε ένα άλλο επίπεδο, στον 
τελευταίο όροφο κάθε επιπέδου γίνεται μια αυλή με κήπο. Θα μοιάζει πολύ αρχιτεκτονικό Jenga. 

 

                                       ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 

 

"...Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο 

για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί κι όλοι μαζί να 
βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο 

μας. Μόνο ο καθένας μας είναι ανήμπορος. Μόνος, ο καθένας από σας τους πιο κοντινούς στη 

προσπάθειά μας, είναι ανήμπορος. Μαζί ίσως κάτι μπορέσουμε να κάνουμε. Το θέατρο, ως 
μορφή Τέχνης, δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε, να συγκινηθούμε, ν' αγγίξουμε ο ένας τον 

άλλο, να νιώσουμε μαζί μια αλήθεια. Να γιατί διαλέξαμε το θέατρο σα μορφή εκδήλωσης του 

ψυχικού μας κόσμου". 

Κάρολος Κουν 

 

Αρχαίο θέατρο. Στην Ελλάδα το θέατρο έχει τις ρίζες του στις λατρευτικές γιορτές του θεού Διόνυσου. 

Κατά τις διονυσιακές τελετές οι αρχαίοι Έλληνες τραγουδούσαν το διθύραμβο, ένα είδος ύμνου που 

βασιζόταν σε αυτοσχεδιασμούς. Τα μέλη του χορού απάγγελναν ντυμένοι με δέρματα τράγου και από αυτό 

καθιερώθηκε ο όρος τραγωδία. Ο κορυφαίος του χορού θεωρείται ο πρώτος ηθοποιός του κόσμου .Ο 

Θέσπις όμως εισήγαγε τον "υποκριτή", την καθοριστική καινοτομία που οδήγησε στην εξέλιξη του 

διθύραμβου στην αττική τραγωδία. Πρωτοπαρουσιάστηκε στα Διονύσια, που καθιέρωσε ο Πεισίστρατος το 

534 π.Χ. Οι πληροφορίες για την εξέλιξη που είχε η επινόηση του Θέσπιδος πλουτίζονται, όσον αφορά την 

τραγωδία, κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα. Την εποχή αυτή η τραγωδία παρουσιάζει πολύ μεγάλο πλούτο τόσο στην 

εξωτερική όσο και στην εσωτερική της διαμόρφωση. Ο Αισχύλος ήταν ο πρώτος μεγάλος δημιουργός-

αναμορφωτής της τραγωδίας. Με το Σοφοκλή η τραγωδία απόκτησε μεγαλύτερη πλοκή και ενδιαφέρον σαν 

θεατρικό θέαμα. Ο Ευριπίδης ήταν ο κυρίως ποιητής και στοχαστής. Προβάλλει με ενθουσιασμό τα 

προβλήματα της εποχής του, στα οποία κεντρικό ρόλο έχει ο άνθρωπος. Τα θέματά του έχουν ανάγκη από 

χαρακτήρες σύγχρονους σε αντίθεση με τις ηρωικές μορφές του Αισχύλου ή τις ιδανικές μορφές του 

Σοφοκλή. Η γλώσσα του είναι απλούστερη και κατανοητή σε όλους. Χαρακτηριστικό των έργων του είναι η 

συχνή εμφάνιση του "από μηχανής θεού" που δίνει τη λύση στη δύσκολη στιγμή της δράσης του έργου. Ο 

Αριστοφάνης ήταν ο εκπρόσωπος της αττικής κωμωδίας. Με τον Αριστοφάνη η πολιτική κωμωδία γνωρίζει 

τη μεγαλύτερη λάμψη και δύναμη. Το οξύ πνεύμα του και οι κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις της εποχής του 

δίνουν στην αττική κωμωδία μορφή και περιεχόμενο ανεπανάληπτο, κάνοντάς την θεατρική έκφραση 

αναμφισβήτητη. Η μέση κωμωδία ως μια νέα έκφραση της κωμωδίας ανθίζει και παρακμάζει από τις αρχές 

μέχρι τη μέση του 4ου αιώνα π.Χ. Κύριοι εκπρόσωποί της ήταν οι: Αντιφάνης, Αναξανδρίδης, Εύβουλος, 

Τιμοκλής. Έργα από τη μέση κωμωδία δεν έχουν σωθεί. Τα χρόνια 330 - 260 π.Χ. εμφανίζεται μια καινούρια 

έκφραση της κωμωδίας γνωστή ως "Νέα Αττική Κωμωδία". Κύριος εκπρόσωπός της είναι ο Μένανδρος, ο 

οποίος θεωρείται ως ο τελευταίος κωμωδιογράφος με κάποια σπουδαιότητα. Ο συγγραφέας δε βασίζει πια 

τους χαρακτήρες των πρωταγωνιστών στην πολιτική αλλά στην ψυχολογία. Οι κωμωδίες του μνημονεύονται 

επίσης και για τις ερωτικές σκηνές τους. Από τις 105 κωμωδίες του σώζεται ολόκληρο μόνο το έργο του ο 

"Δύσκολος". 

Λίγο αργότερα οι Ρωμαίοι κωμωδιογράφοι μελετώντας το Μένανδρο και επηρεαζόμενοι από αυτόν 

δημιουργούν τη δική τους κωμωδία. Η ρωμαϊκή κωμωδία πριν από το μεγάλο κωμωδιογράφο Τίτο Μάκκιο 

Πλαύτο διακρινόταν σε τρεις μορφές: α) τη σάτυρα, στην οποία υπήρχαν σκόρπια και χωρίς υπόθεση 

τραγούδια, ανεκδοτολογίες, απαγγελίες και διάλογοι. Ως κωμωδία ήταν πολύ απλοϊκή και φτηνή. β) Το 

Αττελανό δράμα που οφείλει το όνομά του στην πόλη Αττέλα, όπου πρωτοεμφανίστηκε. Οι ηθοποιοί 

φορούσαν μάσκες που με τον καιρό μονιμοποιήθηκαν και δημιούργησαν κλασικούς τύπους, και γ) τη 



Μιμητική ή μιμική μορφή. Τα λόγια σ' αυτό το είδος δεν ήταν αναγκαία. Με κινήσεις και πόζες φτασμένες 

στην υπερβολή οι ηθοποιοί σατίριζαν πρόσωπα γνωστά γελοιοποιώντας τα μπροστά στο κοινό. Με τον Τίτο 

Μάκκιο Πλαύτο (250 - 184) η ρωμαϊκή κωμωδία αποκτά καινούρια μορφή. Ο Πλαύτος, επηρεασμένος από 

την αττική κωμωδία αλλά και με ταλέντο κωμωδιογράφου κατορθώνει να πλάσει τους καινούριους 

χαρακτήρες της εποχής του. Το μέτρο του είναι ελαφρό και εύκαμπτο, γεμάτο χάρη. Του επιτρέπει να 

ελίσσεται εύστοχα στο χώρο της ψυχολογίας των χαρακτήρων του, μ' ένα ειρωνικό, λαϊκό πνεύμα. Έγραψε 

αρκετές κωμωδίες από τις οποίες σώζονται 21. Πολύ μεγάλη επιτυχία γνώρισαν οι: "Χύτρα" και 

"Φανφαρόνος στρατιώτης".  

Η ρωμαϊκή τραγωδία εκπροσωπείται από τους τρεις μεγάλους θεατρικούς συγγραφείς Ένιο, Πακούβιο και 

Άκιο. Δυστυχώς δεν σώζεται κανένα από τα έργα τους. Μοναδικός εκφραστής της ρωμαϊκής τραγωδίας είναι 

ο Σενέκας. Οι τραγωδίες του όμως δε γράφονται τόσο για να παίζονται στο θέατρο αλλά περισσότερο για να 

διαβάζονται σε διάφορους κύκλους. Σημαντικά έργα του είναι: Φαίδρα, Μήδεια, Αγαμέμνων κ.ά. 

 

 

 

Η εποχή του Μεσαίωνα. Βυζαντινό και Κρητικό Θέατρο. Ο Μεσαίωνας χαρακτηρίζεται από την έντονη 

θρησκευτικότητά του. Το θεατρικό είδος που αναπτύσσεται είναι το είδος των «Μυστηρίων». Με την 

πάροδο του χρόνου το θεατρικό αυτό είδος ξεφεύγει περισσότερο από τον κλήρο. Τα θέματά του 

πλουτίζονται με κάποια κωμικά και ρεαλιστικά στοιχεία χωρίς όμως να απομακρύνονται από το θρησκευτικό 

πλαίσιο. Στη βυζαντινή περίοδο το θέατρο παραμένει στάσιμο. Οι ανάγκες του βυζαντινού λαού για θέαμα 

καλύπτονταν από τον Ιππόδρομο. Κατά το 16ο αιώνα οι λόγιοι της Κρήτης, επηρεασμένοι από την ιταλική 

και γενικότερα τη δυτική λογοτεχνία, δημιουργούν σπουδαία έργα στον τομέα του δράματος και της 

κωμωδίας. Τα αξιολογότερα έργα της θεατρικής παραγωγής είναι το βουκολικό δράμα «Ο Γύπαρις», το 

μυστήριο «Η θυσία του Αβραάμ», οι τραγωδίες «Ερωφίλη» και «Ζήνωνας» και οι κωμωδίες 

«Φορτουνάτος», «Στάθης» και «Κατζούρμπος». Οι κύριοι εκπρόσωποι του κρητικού θεάτρου είναι ο 

Βιτσέντζος Κορνάρος και ο Γεώργιος Χορτάτσης. 

 

Το θέατρο στην Ασία. Κυρίως παρουσιάζονται κοσμογονικές, στοιχειακές και συμβολικές αναμετρήσεις 

όπου οι δυνάμεις του καλού κατανικούν τις δυνάμεις του κακού. Το ασιατικό θέατρο πρωτοεμφανίζεται μέσα 

από τις διάφορες θρησκευτικές τελετές των λαών της Ασίας. 

 

Το Αναγεννησιακό θέατρο Το αναγεννησιακό θέατρο ξεκινάει στην Ιταλία. Περνώντας από διάφορες άλλες 

προσπάθειες καταλήγει στην Cοmmedia dell” Αrte, με βασικό παράγοντα τον ηθοποιό. Παράλληλα στην 

Ισπανία, με το μεγάλο συγγραφέα Λοπέ ντε Βέγκα, και στην Αγγλία με τον ξακουστό Σαίξπηρ, το θέατρο 

βρίσκει τους μεγάλους του δασκάλους. 

 

Η Κομέντια ντελ Άρτε εμφανίζεται στην Ιταλία στις αρχές του 17ου αιώνα και οφείλει την ονομασία της 

στους ηθοποιούς της. Οι ηθοποιοί είναι ειδικευμένοι στο χορό, στη μιμική, στην απαγγελία και στο τραγούδι. 

Δεσπόζουν στη σκηνή με την προσωπικότητά τους και τις πρωτοβουλίες τους. Τα ειδυλλιακά και λυρικά 

κείμενα δε συγκινούν καθόλου τον κόσμο και οι συγγραφείς δεν μπορούν να δουν τα καθημερινά 

προβλήματά του και να τα εκφράσουν μέσα από τα έργα τους. Η γλώσσα τους δεν είναι άμεση και ζωντανή. 

Οι ηθοποιοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και αποτολμούν παρέμβαση στο έργο του συγγραφέα. 

Αυτοσχεδιάζοντας πολλές φορές στη σκηνή κατορθώνουν να συγκινήσουν το θεατή. Του παρουσιάζουν 

εικόνες και νοήματα από την καθημερινότητα, με χαρακτήρες άλλοτε κωμικούς και άλλοτε 

κωμικοτραγικούς, που αντικατοπτρίζουν την εποχή τους. Με την παρέμβασή τους αυτή στα κείμενα, στην 

έκφραση και στη στάση επί σκηνής γεννιούνται θεατρικά πρόσωπα, φιγούρες και τύποι πολύ 

αντιπροσωπευτικοί. Πολλοί από αυτούς θα εμπνεύσουν τους κατοπινούς συγγραφείς και θα συντελέσουν στη 

δημιουργία χαρακτήρων πιο πολυσύνθετων. Για το λόγο αυτό η συμβολή της Κομέντια ντελ Άρτε στην 

εξέλιξη του θεάτρου είναι σημαντική.  

 



Ισπανικό Θέατρο. Η Αναγέννηση, αλλά κυρίως η Κομέντια ντελ Άρτε, δεν αφήνει την Ισπανία 

ανεπηρέαστη. Αποτέλεσμα μια τεράστια σε ποσότητα θεατρική παραγωγή το 16ο και 17ο αι. Σ” όλα σχεδόν 

τα έργα αυτής της εποχής παρουσιάζεται με άμεσο και ζωντανό τρόπο ο χαρακτήρας και η ψυχοσύνθεση του 

ισπανικού λαού. Ο χρυσός αιώνας του ισπανικού θεάτρου αρχίζει με το Μιγκέλ ντε Θερβάντες (1547 – 

1616). Ο μεγάλος όμως του ισπανικού θεάτρου είναι ο Λοπέ ντε Βέγκα (1562 – 1635. Ήταν ο 

πολυγραφότερος συγγραφέας. Τα έργα του υπολογίζονται σε 2.011 και σήμερα έχουν σωθεί 470.  

 

Το αγγλικό θέατρο. Τα θέατρα στο Λονδίνο είναι υπαίθρια και προσπαθούν να στεγαστούν σε αυλές με 

υπόστεγα. Τα μέσα τους είναι απλά, λαϊκά, με πολύ πάθος όμως και ζωή. Η ακριβολογία, η περίτεχνη 

έκφραση, τα σχήματα λόγου, οι ρίμες, τα λογοπαίγνια ανθούν. Τα ιστορικά έργα με θέματα από τους αγώνες 

των Άγγλων λόρδων και του αστικού φιλελευθερισμού γίνονται της μόδας. Οι συγγραφείς αμείβονται για τα 

έργα τους από τους θιάσους. Ανεβάζονται ή αυτούσια ή διασκευασμένα. Οι συγγραφείς δεν απαιτούν 

πνευματικά δικαιώματα και δόξες. Ανάμεσα στα 1570 – 1640 παίχτηκαν 2.500 θεατρικά έργα περίπου. 

Σήμερα σώζονται γύρω στα 400 χωρίς όμως να γνωρίζουμε τα ονόματα αυτών που τα έγραψαν. Ο Τζαίημς 

Μπερμπέιτζ χτίζει το πρώτο θέατρο στο Σοάρντιτς το 1576 και το αποκαλεί «το θέατρο». Από τα 

ελισαβετιανά αυτά θέατρα δε σώθηκε κανένα. Τον Απρίλη του 1564 γεννήθηκε ο μεγάλος συγγραφέας 

Γουίλιαμ Σαίξπηρ (1564 – 1616). Ο Σαίξπηρ ξεπερνά όλους τους σύγχρονούς του μεγάλους ποιητές και 

κερδίζει την αναγνώριση σ” όλο τον κόσμο. Παίρνει θέση σαν ένας από τους πολύ μεγάλους δραματουργούς 

της ανθρωπότητας. Οι διάφοροι χαρακτήρες του παρουσιάζουν ολόκληρη σχεδόν την ανθρωπότητα. Οι 

ήρωες του, σαν σύμβολα, είναι καθημερινά στα στόματα όλων των ανθρώπων. Έργα του: το ιστορικό 

δράμα Ριχάρδος ο Γ΄, το δράμα της αρχαιότητας Αντώνιος και Κλεοπάτρα, το ανθρώπινο δράμα Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα, η κωμωδία Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας κ.ά.  

 

Το γαλλικό θέατρο. Η Γαλλία θα γνωρίσει από την ιταλική Αναγέννηση τα καινούρια ρεύματα του θεάτρου 

της. Έτσι, ανεξάρτητα από τις θεατρικές της παραδόσεις, θα δημιουργήσει και αυτή, πιο καθυστερημένα 

βέβαια από την Ιταλία, τους δικούς της μεγάλους δραματουργούς που θα χαράξουν τη θεατρική της παιδεία. 

Ονόματα όπως Κορνέιγ, Μολιέρος και Ρακίνας δημιουργούν το νέο θεατρικό πρόσωπο της Γαλλίας, το 

γαλλικό κλασικισμό. Ο Ζαν Μπατίστ Παιλέν ή Μολιέρος (1622-1673) ανήκει στο αναγεννησιακό ρεύμα της 

γαλλικής σκέψης. Διαπαιδαγωγεί το κοινό μέσα από τη χάρη και την καυστικότητα των κωμωδιών του. Ο 

Μολιέρος, συγγραφέας και ηθοποιός των έργων του, θα γίνει ο διαμορφωτής της γαλλικής κωμωδίας. Όπως 

και ο Σαίξπηρ, με την παγκοσμιότητα των χαρακτήρων του θα περάσει τα εθνικά του σύνορα και την εποχή 

του μένοντας ένας από τους κλασικούς δημιουργούς του θεάτρου. Μερικά από τα αριστουργήματά του είναι: 

Ο Δον Ζουάν, Ο Μισάνθρωπος, Ο κατά φαντασίαν ασθενής, Ο Αρχοντοχωριάτης κ.λπ. Ο Ζαν Ρασέν 

(Ρακίνας) (1639 – 1699) είναι ο κυριότερος εκφραστής της προσπάθειας για προσαρμογή του πνεύματος της 

αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στη νεότερη εποχή. Τον χαρακτηρίζει η δημιουργική συνένωση των δύο 

κύριων ρευμάτων. 

 

Αστικό θέατρο – 18ος αιώνας. Η μεταβατική αυτή περίοδος ψάχνει τη θεατρική της απεικόνιση και 

αντιπαράθεση. Το αντιφατικό πνεύμα που κυριαρχεί, στο θέατρο εκφράζεται με δύο τάσεις. Η πρώτη 

προσπαθεί μέσα από δραματικά έργα να ξαναζωντανέψει τις δόξες του παρελθόντος, αλλά αποτυχαίνει. Η 

δεύτερη προσπαθεί να διακωμωδήσει τους αριστοκράτες και το κατορθώνει δημιουργώντας έτσι την αστική 

κωμωδία. Στη μεταβατική κοινωνία του 18ου αιώνα, αντίθετα από τη θεατρική στασιμότητα, η Όπερα θα 

βρει ένθερμους υποστηρικτές και θα δεσπόσει. Το θέατρο από το τέλος του 18ου αιώνα χάνει σταδιακά τον 

εθνικό του χαρακτήρα. Οι επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις ανοίγουν το δρόμο όχι μόνο στις οικονομικές 

ανταλλαγές μεταξύ των χωρών αλλά και στις πνευματικές. Αποτέλεσμα, η άμεση διάδοση και αφομοίωση 

των διάφορων νέων ιδεών. Αρχίζουν έτσι να δημιουργούνται κοινά ρεύματα που θα προσφέρουν καινούριες 

μορφές και εκφράσεις σ” όλους τους τομείς της τέχνης και φυσικά και στο θέατρο. 

 

Το θέατρο του παράλογου. Το θεατρικό είδος που αναπτύσσεται στη Δύση μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, 

θα ονομαστεί από τον Αλμπέρ Καμύ "Θέατρο του παράλογου". Παράλογο σημαίνει "εκτός αρμονίας", "μη 



εναρμονισμένο με την κρίση και την ορθότητα, ασύμφωνο, άλογο, παράλογο". Αυτή είναι η διαπίστωση των 

συγγραφέων του θεάτρου του παράλογου για την κοινωνία και την καρδιά της εποχής τους. Οι συγγραφείς 

που θα εκφραστούν μ' αυτό το θεατρικό είδος δεν αποτελούν μέρος καμίας σχολής ούτε κανενός 

αυτοανακηρυγμένου συνειδητού κινήματος. Αντίθετα ο καθένας διακρίνεται από την προσωπική του 

αντιμετώπιση ως προς το θέμα -υλικό και φόρμα- και έχει το δικό του ιδιαίτερο κόσμο. Αν παράλληλα και 

παρά τη θέλησή τους έχουν και πολλά κοινά σημεία αυτό συμβαίνει επειδή το έργο τους καθρεφτίζει και 

αντανακλά, με τον πιο ευαίσθητο τρόπο, τις αγωνίες και τις προκαταλήψεις, τα αισθήματα και τη σκέψη των 

περισσότερων συγχρόνων τους στο Δυτικό κόσμο. Το θέατρο του παράλογου εκφράζει το άγχος και τη βαθιά 

απόγνωση. Τη θέση του ανθρώπου μέσα σ' έναν κόσμο από γκρεμισμένες πίστεις. Το θέατρο του παράλογου 

δε βάζει κανένα διανοητικό πρόβλημα ούτε προσφέρει καμιά σαφώς καθορισμένη λύση σαν δίδαγμα ή 

απόφθεγμα. Αυτό το παράλογο" θα αναπτυχτεί και θα εκφραστεί από τη γενιά των δυτικών συγγραφέων της 

δεκαετίας του 1950. Τα έργα τους είναι παράξενα και αινιγματικά, στερημένα παντελώς της παραδοσιακής 

έλξης του καλοφτιαγμένου θεάτρου. Θέμα των έργων τους αποτελεί σε γενικές γραμμές η αίσθηση του 

μεταφυσικού άγχους και το "παράλογο" της ανθρώπινης ύπαρξης. Το θέατρο του παράλογου σε διάστημα 

μικρότερο από μια δεκαετία θα φτάσει στις σκηνές όλου του κόσμου. Οι συγγραφείς που το καθιέρωσαν 

είναι οι: Αλμπέρ Καμύ (Καλιγούλας κ.λπ.), Ζαν Ζενέ (Δούλες, Νέγροι, κ.λπ.), Σάμιουελ Μπέκετ 

(Περιμένοντας το Γκοντό), Ευγένιος Ιονέσκο (Το Μάθημα, Η φαλακρή τραγουδίστρια), Έντουαρντ Αλμπι 

(Ζωολογικός κήπος, Ισορροπία του τρόμου), Αρτίρ Αντάμοφ (Πιγκ-Πογκ), Χάρολντ Πίντερ (Πάρτι 

γενεθλίων), Φερνάντο Αραμπάλ (Νεκροταφείο αυτοκινήτων, Πικ-νικ κ.λπ.).  

 

Μπέρτολντ Μπρεχτ- "Επικό θέατρο". Στην ίδια εποχή όμως ο Μπέρτολντ Μπρεχτ (1898 - 1956) από μια 

άλλη οπτική γωνία, αντιμετωπίζει με τη διαλεκτική σκέψη τα σύγχρονα προβλήματα. Έτσι δημιουργεί μια 

καινούρια θεατρική άποψη που θα πάρει το όνομα "Επικό θέατρο". Ο Μπρεχτ πίστευε πως το "αντι-

αριστοτελικό", "Επικό" θέατρό του προοριζόταν να γίνει το θέατρο της επιστημονικής εποχής. Ο σημερινός 

κόσμος μπορεί να περιγραφεί στους σημερινούς ανθρώπους μόνον σαν κόσμος που μπορεί να μεταβληθεί. Ο 

Μπρεχτ ανήκε στη γενιά που έπρεπε να κάνει αυτή τη νέα αρχήΉταν πεισμένος ότι το θέατρο πρέπει να γίνει 

ένα εργαστήρι κοινωνικής αλλαγής. Το "Επικό" θέατρο είναι αυστηρά ιστορικό. Θυμίζει επίμονα στους 

θεατές πως δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να λαβαίνουν αναφορά περασμένων γεγονότων. Με την 

"αποστασιοποίηση", το επικό θέατρο του Μπρεχτ, και με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του (εφέ) προσπαθεί 

να αποτρέψει τους θεατές να ταυτιστούν με τα πρόσωπα του έργου. Ο Μπρεχτ έγραψε πολλά κείμενα γύρω 

από τις μεθόδους του ανεβάσματος ενός έργου και της τεχνικής του ηθοποιού, που ήταν απαραίτητα για να 

μεταμορφώσει αυτές τις θεωρίες σε πραχτική όπως το Μικρό όργανο για το θέατρο κ.λπ. Πέτυχε επίσης να 

δημιουργήσει στην ποίησή του και στα θεατρικά του έργα μια εντελώς δική του γλώσσα.  

 

Σύγχρονα θεατρικά ρεύματα. Η θεατρική δραστηριότητα κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα 

παρουσιάζεται τολμηρή και ρευστή. Η παρουσία της αυτή γίνεται, ιδιαίτερα από το 65 και μετά μέσα από 

σκηνοθετικούς πειραματισμούς ή μέσα από διάφορες έντονες κοινωνικοπολιτικές διακηρύξεις ή από 

πολιτικές θέσεις που αφορούν τα καυτά προβλήματα της εποχής. Θα δημιουργήσουν έτσι αρκετές εκφράσεις 

που ακόμα δεν έχουν παγιωθεί. Στην Αμερική, στην Ευρώπη, στις τριτοκοσμικές χώρες και σε άλλες 

περιοχές της γης το θέατρο θα προσπαθήσει να ριζοσπαστικοποιηθεί μορφικά και θεματικά. Αποπειράται η 

συλλογική εργασία στο επίπεδο της συγγραφής και της σκηνοθεσίας όπως επίσης και η άρνηση της 

παρουσίασης του έργου στον παραδοσιακό χώρο "θέατρο". Αποτέλεσμα, η δημιουργία διαφόρων θεατρικών 

πρωτοβουλιών που θα εκφράσουν τις σύγχρονες αυτές τάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε το θίασο "Λίβινγκ 

Θίατερ" (ζωντανό θέατρο), το "Όπεν θίατερ" (ανοιχτό θέατρο) το "Νιου Λαφαγιέτ Θίατερ", το θέατρο Τοtal 

(Συνολικό θέατρο) το θέατρο "Ντοκουμέντο", το θέατρο του Ήλιου, το θέατρο του Ντάριο Φο κ.ά. 

 

Νεοελληνικό και Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο: Με τον όρο νεοελληνικό θέατρο καθορίζουμε την ελληνική 

θεατρική κίνηση που παρουσιάστηκε και αναπτύχτηκε μετά από την επανάσταση του 1821. Την πρώτη 

μετεπαναστατική περίοδο η θεατρική τέχνη καλύπτεται από την όψιμη περίοδο του Κρητικού και 

Επτανησιακού θεάτρου και από την εμφάνιση λίγων καινούριων συγγραφέων όπως οι Ιωάννης Ζαμπέλιος 



και Ρίζος Νερουλός (1778 - 1850) που καταπιάνονται κυρίως με τραγωδίες. Ακολουθούν οι Αλέξανδρος 

Σούτσος (1803 - 1863) με τις σατιρικές κωμωδίες του και Δημήτρης Βυζάντιος (1777 - 1853) με τη 

"Βαβυλωνία". Η ουσιαστική ανάπτυξη της μετεπαναστατικής προσπάθειας αρχίζει όταν η Αθήνα γίνεται 

πρωτεύουσα. Το 1835 ανοίγει το πρώτο υπαίθριο θέατρο. Το 1889 παρουσιάζονται στην Αθήνα το 

κωμειδύλλιο και το ειδυλλιακό δράμα. Είναι έργα ηθογραφικά, γεμάτα ρομαντισμό και πολύ ανθρώπινα. 

Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποί του οι: Δημήτρης Κόκος (1856 - 1891 -"Καπετάν Γιακουμής", "Μπάρμπα 

Λινάρδος" κ.ά.), Δημήτρης Κορομηλάς (1850 - 1898- "Τύχη της Μαρούλας"), Κ. Ξένος ("Περί όνου σκιάς") 

και Σ. Περεσιάδης ("Γκόλφω"). Στον 20ό αιώνα το ελληνικό θέατρο θα οργανωθεί περισσότερο. Στην 

ανάπτυξή του συμβάλουν δημιουργικές μορφές από όλους τους τομείς: συγγραφείς, ηθοποιοί, σκηνοθέτες. 

Από τους σπουδαίους δημιουργούς του νεοελληνικού θεάτρου είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος (1897 - 1951). 

Πρωτοπόρος στη δημοτική γλώσσα, γράφει θέατρο περιλαμβάνοντας πολλά είδη όπως δράματα, κωμωδίες, 

ηθογραφίες. Σημαντική είναι επίσης και η συμβολή των θεατρικών συγγραφέων: Σπύρου Μελά ,Παντελή 

Χορν ,Δημήτρη Μπόγρη, Γιώργου Θεοτοκά ,Αλέξη Πάρνη , Άγγελου Τερζάκη.  

Τομή για το ελληνικό θέατρο είναι το τέλος του Β' Παγκόσμιου πολέμου. Το πριν από τον πόλεμο 

ελληνικό θέατρο θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στο ηθογραφικό και 

κοινωνικό-ηθογραφικό (Ξενόπουλος), παράλληλα με κάποιες δοκιμές αστικού θεάτρου (Μελάς) και 

ιστορικού δράματος (Τερζάκης). Από το 1951 κυριαρχεί η ελληνική φαρσοκωμωδία. Παράλληλα, στο μη 

εμπορικό θέατρο έχουμε τη διμέτωπη συγγραφή του Τερζάκη με τα ιστορικά και αστικά δράματά του, τις 

συνθέσεις πάνω σε πρόσωπα και γεγονότα του 1821 των Μελά, Φωτιάδη και Ρώτα και τέλος τις λυρικές 

ηθογραφίες του Περγιάλη. Τη δεκαετία όμως του 1950 δύο γεγονότα άνοιξαν ένα δρόμο πολύ πιο αισιόδοξο 

για το ελληνικό θέατρο. Η ανάπτυξη του "Θεάτρου Τέχνης" από τον Κάρολο Κουν και η παρουσία των 

συγγραφέων Ιάκωβου Καμπανέλλη ("Αυλή των θαυμάτων") και Γιώργου Σεβαστίκογλου ("Αγγέλα"). Τη 

δεκαετία του 1960 συνέβηκε η μεγάλη στροφή. Για πρώτη φορά στη θεατρική ζωή της Ελλάδας 

παρουσιάστηκαν τόσοι συγγραφείς ταυτόχρονα και προβληματισμένοι με τη γύρω τους πραγματικότητα. Στα 

έργα τους θα μπορούσαμε να διακρίνουμε μερικά κοινά χαρακτηριστικά. Ενώ συχνά ακολουθούν τις 

κλασικές τομές που επέβαλε το ρεαλιστικό θέατρο όσον αφορά τις πράξεις και οι περιγραφές των σκηνικών 

χώρων δε διαφέρουν πολύ από πιστές φωτογραφήσεις, ωστόσο είναι απόλυτα αποκομμένοι από το 

ρεαλιστικό και ψυχολογικό θέατρο. Οι ήρωές τους, συχνά δεν εξαρτιώνται από ψυχολογικές αναλύσεις, δεν 

είναι χαρακτήρες, αλλά είναι μορφές μέσα στις οποίες συμπυκνώνονται υπερατομικές καταστάσεις. Το 

χάσμα που χωρίζει τους συγγραφείς της εποχής του 1960 από τις προηγούμενες γενιές δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί. Είδαν την ελληνική πραγματικότητα, όχι σαν μια κλειστή, ειδυλλιακή κοινωνία που κρατιέται 

από τις παραδόσεις, αλλά όπως ακριβώς είναι: μια σύγχρονη κοινωνία ενταγμένη σ' ένα παγκόσμιο σύστημα. 

Οι σημαντικότεροι συγγραφείς του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου είναι : Δημήτρης Κεχαΐδης ,Κώστας 

Μουρσελάς, Λούλα Αναγνωστάκη ,Παύλος Μάτεσης ,Γιώργος Σκούρτης ,Μάριος Ποντίκας . 

                         
 

 



                                                         ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ  ΤΕΧΝΗ (πηγή: ftiaxto.gr) 
ΙΔΕΑ 1

Η
 

Χαρούμενο Σημειωματάριο.Να πως ένα άχαρο τετράδιο μεταμορφώθηκε σε ένα χαρούμενο σημειωματάριο ! 
 

 

 

Υλικά :ύφασμα χρώματος κρεμ ,τετράδιο με σκληρό εξώφυλλο ,ροζ κορδέλα καρό με πλάτος 4 cm, ροζ κορδέλα με 

πλάτος 1,5  cm, φούξια κορδέλα με πλάτος 1 cm,  φούξια λουλουδάκια με glitter,   κόλλα UHU σε ρευστή μορφή  
κόλλα atlakol  διάφανη,  πινέλο , ψαλίδι, μολύβι,   μεζούρα,   μανταλάκια 

Βήμα 1ο : Τοποθετούμε το τετράδιο πάνω στο ύφασμα και μετά το διπλώνουμε μέχρι να καλύψουμε το τετράδιο 

αφήνοντας και από τις δύο πλευρές περίπου 1,5 cm υφάσματος . Με την βοήθεια του μολυβιού σημειώνουμε το σημείο 

που θέλουμε και το κόβουμε. 
Βήμα 2ο :Σιδερώνουμε το ύφασμα.  

Βήμα 3ο:Τοποθετούμε το τετράδιο πάνω στο ύφασμα και στερεώνουμε την οπίσθια πλευρά του εξωφύλλου με τα 

μανταλάκια.ΠΡΟΣΟΧΗ : Διπλώνουμε όσες φορές χρειαστεί  το ύφασμα με το τετράδιο ώστε να μοιραστούν σωστά οι 
αποστάσεις.  

                                     

Βήμα 4ο :Γυρνάμε στην εμπρόσθια πλευρά του εξωφύλλου και με την βοήθεια του πινέλου απλώνουμε την κόλλα 

atlakol. Κολλάμε το ύφασμα και το αφήνουμε να στεγνώσει. 



    

Βήμα 5ο :Αφαιρούμε τα μανταλάκια και τοποθετούμε την κόλλα atlakol στην μεσαία πλευρά του τετραδίου και 
κολλάμε το ύφασμα.Το αφήνουμε να στεγνώσει και εφαρμόζουμε το ίδιο στην οπίσθια πλευρά. 

Βήμα 6ο :Κόβουμε στην άνω και κάτω πλευρά το ύφασμα που περισσεύει αφήνοντας και από τις δύο πλευρές περίπου 

1,5 cm υφάσματος .  
Βήμα 7ο :Κόβουμε το ύφασμα στο σημείο αυτό στην άνω και κάτω πλευρά όπως την φωτογραφία. 

Βήμα 8ο : Πάμε στην οπίσθια εσωτερική πλευρά του εξωφύλλου και κολλάμε όπως το περιτύλιγμα στα δώρα , τις 

γωνίες πρώτα και μετά κολλάμε τις υπόλοιπες πλευρές.Την ίδια διαδικασία εφαρμόζουμε και στην εμπρόσθια 

εσωτερική πλευρά πλευρά του εξωφύλλου. 
Βήμα 9ο :Κόβουμε το ύφασμα που περισσεύει και να αφήνουμε τόσο χρειάζεται για να καλύψει το τετράδιο. Κολλάμε 

και εφαρμόζουμε το ίδιο και στην άνω πλευρά 

      

Βήμα 10ο :Ώρα για την διακόσμηση του σημειωματάριου μας !Κολλάμε στην εμπρόσθια πλευρά του εξωφύλλου μόνο 

την φούξια κορδέλα κάθετα και ακριβώς δίπλα την ροζ καρό κορδέλα. 

Tip : Οι άκρες από τις κορδέλες μας θα τις κολλήσουμε εσωτερικά από την εμπρόσθια πλευρά του εξωφύλλου όμωςνα 

μην ξεπερνούν το μήκος του κρεμ υφάσματος (βλέπε επόμενο βήμα). 
Βήμα 11ο : Κολλάμε εσωτερικά από τα εξώφυλλα την ροζ κορδέλα για να "καλύψουμε" τυχόν ασυμμετρίες και από 

τις δύο πλευρές. 

Βήμα 12ο : Κολλάμε τα φούξια λουλουδάκια με glitter και το σημειωματάριο μας είναι έτοιμο ! 

 

ΙΔΕΑ  2
Η
                                                    ΦΟΥΛΑΡΙ ΜΕ ΚΡΟΣΣΙΑ 

          

                      
 

 



 Είναι αυτή η εποχή του χρόνου που από τη στιγμή που θα φύγεις από το σπίτι σου μέχρι να επιστρέψεις η 

θερμοκρασία έχει ανεβοκατέβει 15 βαθμούς με αποτέλεσμα να μην ξέρεις τι να βάλεις και τι να βγάλεις. Ιδανικό για 
τέτοιο καιρό είναι αυτό το πανέμορφο και πανεύκολο φουλάρι που μπορείς να φτιάξεις μόνος σου από κάποιο παλιό 

μακώ μπλουζάκι. Δες τις φωτογραφίες και θα καταλάβεις !Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι: Μακώ μπλουζάκι σε 

χρώμα της επιλογής σου, Ψαλίδι 

Πραγματικά δεν έχουμε τίποτα να γράψουμε σαν οδηγίες. Θα ακουστεί αστείο, αλλά πρόκειται για project ψεκάστε 
σκουπίστε τελειώσατε.Απλώνεις το μπλουζάκι σου και το κόβεις με το ψαλίδι σου κάτω από τις μασχάλες, ώστε να 

έχεις έναν συμμετρικό σωλήνα. Στη συνέχεια κόβεις με το ψαλίδι τα κρόσσια, περίπου στο 1/3 του μεγέθους του 

σωλήνα σου. Τραβάς για να κατσαρώσουν τα κρόσσια σου και να μην φαίνονται φρεσκοκομμένα και το φοράς! Εάν 
μάλιστα έχεις διαλέξει και μπλουζάκι σε μεγάλο μέγεθος μπορείς να το τυλίξεις και δεύτερη φορά γύρω από το λαιμό 

σου. 

 

ΙΔΕΑ 3
Η

                                             ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΝΗ ΣΟΥ 

 

                        
 

Φαίνεται οτι στο εξωτερικό φέτος το καλοκαίρι ήταν πολύ της μόδας οι ζώνες διακοσμημένες με κλωστές κεντήματος. 
Και επειδή συνήθως το έτοιμο και αγοραστό εάν θεωρείται design το πληρώνεις χρυσό προτείνουμε να ακολουθήσεις 

το παράδειγμα της Luisa από το Why Don't You Make Me και να αλλάξεις μια παλιά σου ζώνη τυλίγοντάς την με 

νήματα κεντήματος! Για ρίξε μια ματιά... 
Τα υλικά που θα χρειαστείς για να μεταμορφώσεις τη ζώνη σου είναι: Παλιά λεπτή ζώνη που βαρέθηκες και δεν φοράς 

πια, Χρώμα σε σπρέυ εάν θέλεις να την βάψεις και δεν σου αρέσει το χρώμα της, Κόλλα (προτείνουμε βενζινόκολλα) 

Νήματα κεντήματος σε διάφορα χρώματα,Ψαλίδι 

Ξεκινάς βάφοντας τη ζώνη σου με το σπρέυ. Είπαμε αυτό είναι προαιρετικό βήμα. Εάν το ακολουθήσεις θα πρέπει να 
περιμένεις να στεγνώσει καλά η κόλλα σου.Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσεις από που θα ξεκινήσεις να τυλίγεις 

τη ζώνη σου και να τη διακοσμείς! Πρώτα κάνεις έναν γερό κόμπο και κόβεις με το ψαλίδι σου το νήμα που 

περισσεύει. Με λίγη κόλλα σταθεροποιείς από την πίσω πλευρά της ζώνης τον κόμπο και αρχίζεις το τύλιγμα. Με 
υπομονή και αγάπη. Εάν έχεις κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο που θέλεις να ακολουθήσεις καλό είναι να έχεις 

αποφασίσει από πριν πόσο πάχος θα έχει κάθε λωρίδα χρώματος από νήμα.Όταν είσαι έτοιμος να αλλάξεις χρώμα 

νήμα σταθεροποιείς το προηγούμενο με λίγη κόλλα και προχωράς στο επόμενο πάλι με κόμπο και κόλλα όπως έκανες 

στην αρχή. Θυμίζουμε να μην αφήνεις κενά ανάμεσα στο νήμα σου.Όταν ολοκληρώσεις κάνεις άλλον έναν κόμπο στο 
τέλος και κολλάς! Αφήνεις λίγο να στεγνώσει καλά στην άκρη και η καινούργια σου ζώνη είναι έτοιμη για να την 

φορέσεις...Μπορείς να φτιάξεις διαφορετικές version για βραδυνές και πρωινές εμφανίσεις παίζοντας με τα χρώματα ή 

ακόμη και με τις ποιότητες των νημάτων που θα χρησιμοποιήσεις για να καλύψεις όλες τις εποχές (βαμβακερά, 

μάλλινα, μεταλλιζέ).   Με γεια σου και καλοφόρετη! 

 

 

 
ΙΔΕΑ 4

Η
                                                    ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 



Έλα παραδέξου το! Κι εσύ τα μπερδεύεις καμμιά φορά. Μπορεί να έχεις μάθει πια ποιό κλειδί ανοίγει τι, αλλά σίγουρα 

σου έχει τύχει να είσαι φορτωμένος με πράγματα, να στέκεσαι έξω από την πόρτα του σπιτιού σου και να μην βρίσκεις 
το σωστό κλειδί να ανοίξεις ενώ στολίζεις την πόρτα με διάφορα κοσμητικά επίθετα...Για να φτιάξεις, λοιπόν, τα 

κλειδιά σου έτσι, ώστε να μην τα μπερδεύεις το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να βρεις τον τρόπο να τα 

διακοσμήσεις. 

Τα υλικά που χρειάζεσαι για να το κάνεις αυτό είναι: Κόλλα mod podge ή κόλλα ντεκουπάζ,  Χαρτί με σχέδιο της 

επιλογής σου, Κλειδί, Στυλό ή μολύβι,  Κοπίδι, Πινέλο σφουγγαράκι      

 

                    

                                                  
 

 

 
Ξεκινάς αντιγράφοντας επάνω στο χαρτί σου, από την ανάποδη πλευρά του, το σχήμα του κλειδιού. Μην ξεχάσεις να 

κάνεις και τα μικρά κομματάκια που υπάρχουν τρύπες. Με το ψαλίδι και το κοπίδι σου κόβεις το σχήμα αυτό. Περνάς 

με το πινέλο σου μια στρώση κόλλα επάνω στο κλειδί και κολλάς το χαρτί σου προσεκτικά. Μετά περνάς άλλη μια 
στρώση κόλλας επάνω από το χαρτί αυτή τη φορά. Με μια οδοντογλυφίδα μπορείς να αφαιρέσεις επιπλέον κολλα που 

μπορεί να έχει πέσει. Αφήνεις να στεγνώσει καλά και εάν θέλεις επαναλαμβάνεις και από την άλλη πλευρά του 

κλειδιού! Εάν έχεις οποιαδήποτε αμφιβολία μπορείς να δεις και τις φωτογραφίες του άρθρου στο 

www.cremedelacraft.comΕύκολο, γρήγορο, έξυπνο και αποτελεσματικό!Τώρα μένει να θυμάσαι ποιό σχέδιο κλειδιού 
ανοίγει ποιά πόρτα. Καλή επιτυχία! 

 

 

 

                                                         

ΙΔΕΑ 4
Η

 Βάση για φωτογραφίες                                         
Είναι το γραφείο σου βαρετό; Του λείπει χρώμα και προσωπική πινελιά; Μπορείς να τα αλλάξεις όλα αυτά 
φτιάχνοντας τις δικές σου βάσεις για φωτογραφίες από χρωματιστό σύρμα. Είναι πολύ εύκολες, οικονομικές και δεν 

χρειάζεται να βάλεις δικές σου φωτογραφίες αν δεν θες, απλώς κόψε από ένα περιοδικό εικόνες που σε εμπνέουν. 

 

                                                    

http://www.cremedelacraft.com/2013/04/DIY-Personalized-Key-Covers.html
http://www.cremedelacraft.com/2013/04/DIY-Personalized-Key-Covers.html
http://www.ftiaxto.gr/projects/%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82


.  
Θα χρειαστείς μαλακό σύρμα, στρογγυλή πένσα και κόφτη. Ξεκίνα να τυλίγεις το σύρμα στην μύτη της πένσας 
κάνοντας κύκλο. Συνέχισε με το σύρμα γύρω γύρω μέχρι να φτιάξεις ένα κύκλο 2,5 εκατοστών. Αν δεν το έχεις ήδη 

κάνει κόψε την ελεύθερη πλευρά του σύρματος και πέρασέ την μέσα από το κέντρο του κύκλου. Στρίψε το σύρμα προς 

τα δεξιά, πήγαινέ το κάτω, απέναντι, πάνω προς τα αριστερά και κάτω προς το κέντρο (φωτό 5 και 6). Τελείωσε 
φέρνοντας το σύρμα προς τα πίσω (φωτό 7). Στερέωσε την φωτογραφία σου στην θήκη που δημιουργήθηκε με το 

σύρμα. Πόσα ακόμα θα φτιάξεις; 



                                               ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

1. Αν έχετε πολλά cd και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε 

φτιάξτε σβούρες . Η κατασκευή είναι πολύ εύκολη 

και αποτελεί μια όμορφη διασκέδαση για τα παιδιά. 

Το μόνο που κάνετε κολλάτε ένα μπαλάκι μικρό 

και ένα καπάκι από αναψυκτικό ή γάλα  και το 

κάνετε σβούρα...διακοσμήστε την επιφάνεια του 

και διασκεδάστε χωρίς πολλά χρήματα....παιχνίδι 

για μικρούς και μεγάλους. 

Εναλλακτικά: μετατρέπετε τα παλιά cd σε σουβέρ 

ή καδράκια!! 

 

 

2.Οι παλιές λάμπες διακοσμούν υπέροχα το σπίτι μας!  
 

 

Εάν οι λάμπες σας δεν ανάβουν 

πια μην τις πετάτε! Κάντε τους 

ανακύκλωση. Μπορείτε να τις 

δέσετε με σπάγκο και να 

διακοσμήσετε το σπίτι σας. 

 Καλή επιτυχία!  

 

Υπέροχα αχλάδια από λάμπες!  

 

 

 

3. Ρόδα είναι και γυρίζει!!! - (Ανακυκλώστε παλιά λάστιχα)  

Ρόδες βαμμένες σε έντονα χαρούμενα χρώματα και μετατρέπονται σε γλάστρες για τον  κήπο σας....  
Ρόδες που έχετε κόψει το εσωτερικό τους μετατρέπονται σε όμορφες γλαστρούλες για το μπαλκόνι..... 

Κι αν  κουραστείτε, αυτό το σκαμπό είναι ότι πρέπει....  

 

http://paizoumemazi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_6513.html
http://3.bp.blogspot.com/-tBVWn3xTvCQ/TlF1ZRHv4UI/AAAAAAAAAPY/Hh30wrufRuk/s1600/IMG_7103.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-U09C96hUpXc/UO7bR2Xr3aI/AAAAAAAAux4/KHKfulMAkSY/s1600/546613_10151304912433724_1187612357_n.jpg


     

 

 

4. Μεταμόρφωσε γυάλινα βαζάκια και μπουκάλια  

     

Τα μαζεύεις; Ναι, μπορείς να το παραδεχτείς οτι είσαι ένας/ μια από εμάς! Κι εμείς μαζεύουμε ό,τι γυάλινο 

βαζάκι ή μπουκάλι πέσει στα χέρια μας. Και μετά τα ανακυκλώνουμε με τον δικό μας τρόπο. Βρίσκοντας 

τρόπους να τα μεταμορφώσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε ξανά και ξανά! Δες αυτή την ιδέα από το 

Hamblyscreenprints.typepad.com και ετοιμάσου να πιάσεις δουλειά! Και σε πιο συγκεκριμένα tips που 

αναφέρονται στο άρθρο: Πλύνε καλά τα βαζάκια και τα μπουκάλια πριν τα βάψεις και άσε τα να στεγνώσουν 

επίσης καλά. Εάν έχουν αυτοκόλλητα επάνω δοκίμασε να βγάλεις την κόλλα είτε σε πολύ καυτό νερό (π.χ. 

πλυντήριο πιάτων) ή με το υγρό που καθαρίζουμε τα ασημικά. Τέλος, πέρασε τα βαζάκια 2 και 3 χέρια 

χρώμα με το σπρέυ σου για να καλυφτούν καλά με το χρώμα. Διάλεξε χρώμα που δεν είναι συνηθισμένο, 

όπως το γκρι στις φωτογραφίες που κάνει τρελό εφέ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ftiaxto.gr/projects/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B5-%CE%B3%CF%85%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1
http://hamblyscreenprints.typepad.com/screen_prints_blog/2012/04/fancy-painted-glassware.html
http://4.bp.blogspot.com/-3IchdFqwKr8/T_Qi2nrTXzI/AAAAAAAAD1c/ZXEVQzMD-ic/s1600/47076758574932925_tJvM49yU_f.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hmSlsj1iqSc/T_QkDeClcsI/AAAAAAAAD2k/eDff2E0DmOc/s1600/194358540138186323LnofCqbSc.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-pEf5z8qETb4/T_QimifRnjI/AAAAAAAAD1M/qe_2lDhsKRA/s1600/109564203404826752_N4TgV0ik_f.jpg


                                           ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ  

                 20 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 

 

       
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

παγκοσμίως, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Την έχουν επικυρώσει όλα 
τα κράτη του κόσμου, εκτός των ΗΠΑ και της Σομαλίας (η χώρα μας την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου 1992 με τον 

νόμο 2101), και τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών που χωρίζονται σε 4 τομείς: Δικαιώματα 

Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής. 

 
Η Χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού αναφέρει: 

* Δικαιούμαι να έρθω στη ζωή. Δικαιούμαι να υπάρξω. 

* Δικαιούμαι να μεγαλώσω σε έναν κόσμο χωρίς βία και φτώχεια. 
* Δικαιούμαι να ζήσω σε έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. 

* Δικαιούμαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση στον μαγικό κόσμο της γνώσης. 

* Δικαιούμαι να έχω ελεύθερο χρόνο και χώρο για να παίζω. 

* Δικαιούμαι να μάθω τί είνα καλό για την σωματική και ψυχική μου υγεία. 
* Δικαιούμαι να περνάω αρκετό χρόνο με τους γονείς μου. 

* Δικαιούμαι να ζήσω με αθωότητα και ανεμελιά τα παιδικά μου χρόνια. 

* Δικαιούμαι να ζήσω σε μιά κοινωνία που προστατεύει τα προσωπικά μου δεδομένα. 
* Δικαιούμαι έναν κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό. ΄Εναν κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσουν αύριο τα δικά μου 

παιδιά. 

Παρά τα διεθνή κείμενα προστασίας των παιδιών, που σε πολλές χώρες αποτελούν κενό γράμμα, εκατομμύρια παιδιά 
εξακολουθούν να υποφέρουν από τη φτώχεια και να στερούνται της στοιχειώδους σχολικής εκπαίδευσης, εκατοντάδες 

χιλιάδες υφίστανται τις τραγικές συνέπειες συρράξεων και οικονομικού χάους, δεκάδες χιλιάδες ακρωτηριάζονται 

στους πολέμους και πολλά ακόμη ορφανεύουν ή και σκοτώνονται από τον ιό του AIDS και από άλλες ασθένειες. Τα 

στοιχεία και οι αριθμοί είναι καταπέλτης στο εφησυχασμό της συνείδησης. 
Η έκθεση της UNICEF αναπτύσσει τις επτά βασικές «αποστερήσεις» που βιώνουν στην πράξη τα παιδιά και έχουν 

ισχυρότατη επίδραση στο μέλλον τους. Η UNICEF διαπίστωσε πως περισσότερα από τα μισά παιδιά στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο αποστερούνται σε μεγάλο βαθμό ένα ή περισσότερα από τα αγαθά ή υπηρεσίες που είναι 
στοιχειωδώς απαραίτητα στην παιδική ηλικία: 

- 640 εκατ. παιδιά δεν έχουν ικανοποιητική στέγαση 

- 500 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής 
- 400 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό 

- 300 εκατ. παιδιά στερούνται πληροφόρησης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες) 

- 270 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. 

- 140 εκατ. παιδιά, η πλειοψηφία των οποίων είναι κορίτσια, δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο 
- 90 εκατ. παιδιά στερούνται το φαγητό σε πολύ σοβαρό βαθμό 

- 700 εκατ. παιδιά υποφέρουν από τουλάχιστον δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω στερήσεις 

- 20 εκατ. παιδιά εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των πολέμων τη δεκαετία του '90 
- 18 εκατ. παιδιά σκοτώθηκαν σε πολέμους από το 1990 



- 15 εκατ. ορφανά παιδιά λόγω του AIDS σε ολόκληρο τον κόσμο 

 

 

Τηλεφωνικές γραμμές για παιδιά και εφήβους 

 

1107 Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 
116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 

1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά 

80011 80015 Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 
115 25 Γραμμή Μαζί για το Παιδί 

800 11 32 000 Γραμμή του Συνηγόρου του Παιδιού για παιδιά 

 
 

                                               Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΝΑ!! 

 

Διατροφή στην εφηβική ηλικία 
Κατά την εφηβεία ο ρυθμός ανάπτυξης του οργανισμού είναι πολύ αυξημένος και καλείται να καλύψει τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του μυϊκού ιστού, των οστών, του όγκου του αίματος και της εμμήνου ρήσεως. Ο ρυθμός ανάπτυξης στους 

εφήβους διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από άτομο σε άτομο, κυρίως λόγω των διαφορετικών επιπέδων φυσικής 

δραστηριότητας. Οι ενεργειακές απαιτήσεις των κοριτσιών προσεγγίζουν τις 2600 θερμίδες την ημέρα, ενώ των 

αγοριών τις 3600 θερμίδες. Οι διαφοροποιήσεις στη σύσταση του σώματος και ιδιαίτερα στην αύξηση του μυϊκού 

ιστού, συμβάλλουν και αυτές στις ιδιαίτερες ενεργειακές απαιτήσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα. 

Οι ανάγκες σε πρωτεΐνη κατά την εφηβεία κυμαίνονται από 0,8-1 gr/kgr σωματικού βάρους την ημέρα. Ο έφηβος θα 

πρέπει να καταναλώνει ικανοποιητικές ποσότητες πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας και άρα τροφές όπως το κρέας, 

το ψάρι, το κοτόπουλο, τα γαλακτοκομικά και το αυγό. 

Τα λιπαρά πρέπει να καλύπτουν το 30% των ημερήσιων προσλαμβανομένων θερμίδων, με το κορεσμένο λίπος (λίπος 

κρέατος- λίπος γαλακτοκομικών) να καλύπτει λιγότερο από το 10% της ενέργειας αυτής. Προσοχή! Το λίπος της 

τροφής είναι απαραίτητο, αλλά σε ισορροπημένες ποσότητες. Μια διατροφή που προσδίδει ποσοστό λίπους μικρότερο 

του 30% των ημερήσιων θερμίδων, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή πρόσληψη βιταμινών και απαραίτητων λιπαρών 

οξέων και άρα σε προβλήματα ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά διαιτολόγια πλούσια σε λίπος μπορεί να οδηγήσουν 

σε προβλήματα παχυσαρκίας. Κατά την εφηβεία και λόγω των αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων οι ανάγκες σε Β1, 

σε Β2 και σε Νιασίνη είναι ιδιαίτερα αυξημένες. 

Το πρωινό πρέπει να καλύπτει το 25% των ημερήσιων ενεργειακών αναγκών του οργανισμού μας. Αυτή ακριβώς η 

ενέργεια πρέπει να προέρχεται από μια ισορροπημένη σύνθεση του πρωινού : υδατάνθρακες από φρούτα και προϊόντα 

δημητριακών (π.χ. ψωμί ολικής αλέσεως, φρυγανιές σικάλεως, κ.λ.π.), πρωτεΐνες από γαλακτοκομικά αλλά και φυτικά 

λιπαρά, που χαρίζουν απαραίτητα λιπαρά οξέα και λιποδιαλυτές βιταμίνες. Η προσθήκη μάλιστα πολυακόρεστων 

λιπαρών μέσα από μαργαρίνες τύπου soft, κρίνεται ευεργετική ιδιαίτερα για τα παιδιά, των οποίων οι ενεργειακές και 

θρεπτικές απαιτήσεις είναι αυξημένες. 

Ένα μεγάλο ποσοστό των εφήβων αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ακμή. Αν και δεν πρόκειται για ουσιαστικό 

πρόβλημα υγείας συχνά η ακμή επηρεάζει την ψυχολογία του εφήβου. Τρόφιμα όπως η σοκολάτα, τα γλυκά και οι 

ξηροί καρποί έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς για την εμφάνιση ακμής. Μελέτες υποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες 

τροφές δεν ευθύνονται για την εμφάνιση της ακμής, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι βελτιώνουν και την υγεία του 

δέρματος. Ο έφηβος πρέπει να ενθαρρύνεται να καταναλώνει τουλάχιστον 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών 

καθημερινά προμηθεύοντας έτσι τον οργανισμό του με πολύτιμα αντιοξειδωτικά στοιχεία, όπως η βιταμίνη C, το 

σελήνιο, τα καροτενοειδή, οι πολυφαινόλες, συμβάλλοντας έτσι στην υγεία του δέρματος, αλλά και γενικότερα του 

οργανισμού. 

Η περίοδος της εφηβείας είναι πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση σωστών διατροφικών συνηθειών που θα μπορέσουν 

στο μέλλον να αποτελέσουν βάση για την αποφυγή της παχυσαρκίας. Εκεί άλλωστε στοχεύει ή πρέπει να στοχεύει 



κάθε παρέμβαση που γίνεται σε έναν παχύσαρκο έφηβο, στο πώς δηλαδή θα αλλάξουν οι διατροφικές του συνήθειες 

και θα αυξηθεί η σωματική του δραστηριότητα 

Ποιές είναι οι διατροφικές ανάγκες του εφήβου; 

Ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο κατά την περίοδο της εφηβείας, θα πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες θερμίδες καθώς 

και να καλύπτει και τις ανάγκες στα επιμέρους θρεπτικά συστατικά. Η κατανάλωση ποικιλίας τροφίμων θα 

εξασφαλίσει την πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών. Ο σύγχρονος έφηβος, λόγω του υπερβολικά 

φορτωμένου προγράμματός του με το σχολείο, τα φροντιστήρια και άλλες δραστηριότητες, συχνά δεν καταναλώνει τα 

τρία γεύματα ημερησίως και τα δύο ενδιάμεσα ελαφριά γεύματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση 

ανθυγιεινών σνάκ και κατα συνέπεια την αυξημένη πρόσληψη κορεσμένου λιπους. 

Ηλικία Ενέργεια Ανάλογο Eνέργεια Πρωτείνη 

(έτη) (θερμίδες) ύψος (cm) (θερμίδες/cm) (γρ./ cm ) 

Aγόρια     

11-14 2500 157 15.9 0.29 

15-18 3000 176 17.0 0.34 

Κορίτσια     

11-14 2200 157 14.0 0.29 

15-18 2200 163 13.5 0.27 

                 Διατροφικές συστάσεις για εφήβους  (πηγή: http://www.iatronet.gr) 

 

Κατάλληλες Τροφές Ποσότητα 

Γάλα, γιαούρτι, τυρί 3-4 μερίδες / ημέρα ( 1 μερίδα = 1 φλιτζάνι γάλα ή γιαούρτι ή 

60 γρ. τυρί) 

Κρέας, πουλερικά, ψάρια, 

Αυγά 

2-3 μερίδες / ημέρα ( 1 μερίδα = 90 γρ. κρέας ή πουλερικά ή 

ψάρι ή 60 γρ κρέας + 30 γρ τυρί ) 

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι, 

Ζυμαρικά 

6- 11 μερίδες / ημέρα ( 1 μερίδα = ¾ φλιτζ. δημητριακά ή ½ 

φλιτζ. ρύζι ή ζυμαρικά) 

Λαχανικά 3-5 μερίδες /ημέρα ( 1 μερίδα = 1 φλιτζ. ωμά, ½ φλιτζ. 

βρασμένα, ή ¾ φλιτζ. ζωμός λαχανικών) 

Φρούτα 3-4 μερίδες / ημέρα ( 1 μερίδα = 1 μέτριο 

φρούτο ή ½ φλιτζάνι φρουτοχυμός ) 

Λίπη και έλαια 3-4 κουταλιές της σούπας 

Γλυκά 2-3 γλυκά επιλογής/εβδομάδα 

 

                  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 

1. Να καταναλώνετε 5 γεύματα την ημέρα 

Για να είναι ο μεταβολισμός καλά ρυθμισμένος, να γίνονται οι απαραίτητες καύσεις αλλά και να έχετε καλά επίπεδα 
ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι απαραίτητο να μοιράζετε την ενεργειακή σας πρόσληψη σε 5 



γεύματα: 3 κυρίως γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) και 2 ενδιάμεσα σνακ (δεκατιανό και απογευματινό). 

Η κατανάλωση ενός μόνο μεγάλου γεύματος το βράδυ, γεγονός αρκετά συνήθες για ορισμένους εφήβους, θα 
επιβραδύνει το μεταβολισμό σας, θα σας κάνει να νιώθετε κουρασμένη/ο και με μειωμένη συγκέντρωση κατά τη 

διάρκεια της ημέρας και επιπροσθέτως θα σας οδηγήσει σε υπερφαγική κρίση, καθώς θα έχετε συσσωρεύσει την πείνα 

μιας ολόκληρης ημέρας για το τέλος της ημέρας.  

2.Να αποφεύγετε τα ζαχαρούχα ροφήματα και τα βιομηχανοποιημένα σνακ πλούσια σε ζάχαρη, αλάτι και 

λιπαρά.  
Ξέρω καλά πως όλα τα σοκολατούχα σνάκ (μπισκότα, γκοφρέτες και παραδοσιακά γλυκά) αλλά και τα αλμυρά 

τηγανιτά σνάκ (όπως πατατάκια και κράκερς) φαίνονται δελεαστικά και ίσως είναι μια γρήγορη λύση για ένα μίνι 

γεύμα στο σχολείο. Σκεφτείτε όμως πόσο φορτωμένα με θερμίδες, ζάχαρη και λιπαρά είναι και τι αντίκτυπο θα έχει 
αυτό στην εικόνα σας, αν τα καταναλώνετε συχνά ... Θα καταλήξετε με κάποια περιττά κιλα και με μειωμένη 

αυτοεκτίμηση. Για αυτό προσοχή: Aντί αυτών θα πρότεινα να προτιμήσετε για ενδιάμεσο γεύμα ένα φρούτο ή ένα 

τόστ με ζαμπόν – τυρί λάιτ και ντομάτα ή ένα ποτήρι γάλα 1,5% λιπαρών ή ένα γιαούρτι 0-2% λιπαρά ή τέλος ένα 

ποτήρι χυμό χωρίς ζάχαρη.  

1. 3. Ναι στα δημητριακά ολικής αλέσεως! 

Tα δημητριακά ολικής αλέσεως (όπως ψωμί ολικής αλέσεως, δημητριακά πρωινού και μπάρες δημητριακών ολικής 

αλέσεως) αποτελούν άριστη πηγή φυτικών ινών, συμπλέγματος βιταμινών Β, βιταμίνης Ε και μαγνησίου. Είναι η 

άμεση πηγή ενέργειας για τον οργανισμό μας και έλλειψη αυτών από τη διατροφή οδηγεί σε αδυναμία, απώλεια 

συγκέντρωσης, νευρικότητα και κατάθλιψη. Η κατανάλωση 6-7 μερίδων για τα κορίτσια και 8-11 μερίδων για τα 

αγόρια μέσα στην μέρα είναι απαραίτητη (μια μερίδα αντιστοιχεί σε ½ φλιτζάνι δημητριακά πρωινού ή ½ φλιτζάνι 

μακαρόνια ή μια φέτα ψωμί) για την καλή λειτουργία του οργανισμού.  

4.  Να καταναλώνετε 400γρ φρούτων και λαχανικών την ημέρα.  
Ναι καλά διαβάσατε. Στη λίστα με τα επιτρεπόμενα λαχανικά και φρούτα συμπεριλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως. Τα 

400γρ αντιστοιχούν σε 4 φρούτα ή 2 φρούτα και 2 μπολ σαλάτα της αρεσκείας σας. Μόνο αυτή η ποσότητα θα σας 
εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα βιταμινών και ιχνοστοιχείων που χρειάζονται για την σωστή λειτουργία του 

οργανισμού σας αλλά και την ανάπτυξή σας. Επιπλέον τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές 

ουσίες που προστατεύουν τον οργανισμό από τη φθορά του χρόνου και των τοξικών αποβλήτων του οργανισμού.  

5. Να πίνετε γάλα: Η τροφή – κλειδί για την αύξηση του ύψους σας.  
Και όχι μόνο γάλα. Γάλα ή γιαούρτι ή τυριά χαμηλών λιπαρών: 3 μερίδες την ημέρα είναι βασικές για την πρόσληψη 

της απαιτούμενης ποσότητας ασβεστίου για την ανάπτυξη των οστών σας. Ένα ποτήρι γάλα το πρωί, ένα γιαούρτι ως 

ενδιάμεσο απογευματινό και 30-50γρ τυρί μαζί με το φαγητό σας το μεσημέρι επαρκούν για να προσλαμβάνετε όσο 

ασβέστιο χρειάζεστε για την ημέρα.  

6. Ναι στο άπαχο κρέας, το κοτόπουλο και το ψάρι. 
Αποτελούν πηγές πρωτείνης καλής βιολογικής αξίας, σιδήρου, ψευδαργύρου και συμπλέγματος Β. Η ποσότητα των 

200γρ την ημέρα ζωικής πρωτείνης είναι επαρκής για τα κορίτσια ενώ τα αγόρια χρειάζονται 300γρ την ημέρα για να 

καλύψουν τις ανάγκες τους.  

 

 
 

 

 

 

            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           


