
Μινωικόσ πολιτιςμόσ 
ο χώροσ

Κρήτη τις γαῖ᾽ ἔστι, μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
καλὴ καὶ πίειρα, περίρρυτος: ἐν δ᾽ ἄνθρωποι
πολλοί, ἀπειρέσιοι, καὶ ἐννήκοντα πόληες. 

http://www.youtube.com/watch?v=U7A4x6Nb2v4
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Ελαιώνες κι αμπέλια μακριά ως τη θάλασσα

Κόκκινες ψαρόβαρκες πιο μακριά ως τη θύμηση

Έλυτρα χρυσά του Αύγουστου στο μεσημεριάτικο ύπνο

Με φύκια ή όστρακα. Κι εκείνο το σκάφος

Φρεσκοβαμμένο, πράσινο, που διαβάζει ακόμη στην ειρήνη του 

κόλπου των νερών

Έχει ο Θεός

Οδυσσέας Ελύτης, Ηλικία της γλαυκής θύμησης



Ε σεις στεριές και θάλασσες

Τ’ αμπέλια κι οι χρυσές ελιές

Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας

Οδ. Ελύτης



Η άγρια ομορφιά του Γιούχτα… 

Άκουσε, ο λόγος είναι των στερνών η φρόνηση

Κι ο χρόνος γλύπτης των ανθρώπων παράφορος

Κι ο ήλιος στέκεται από πάνω του θηρίο ελπίδας

Κι εσύ πιο κοντά του σφίγγεις έναν έρωτα

Έχοντας μια πικρή γεύση τρικυμίας στα χείλη.

Οδυσσέας Ελύτης, Η Mαρίνα των βράχων



Και πολλά τα λιόδεντρα

που να κρησάρουν στα χέρια τους το φως

κι ελαφρό ν’απλώνεται στον ύπνο σου 

Οδ. Ελύτη, Άξιον Εστί, Γένεσις



•Και πολλά τα λιόδεντρα

• που να κρησάρουν στα χέρια τους το φως 

•κι ελαφρό ν’ απλώνεται στον ύπνο σου

• και πολλά τα τζιτζίκια 

•που να μην τα νιώθεις 

•όπως δε νιώθεις το σφυγμό στο χέρι σου 

•αλλά λίγο το νερό 

•για να το ’χεις Θεό  και να κατέχεις τι σημαίνει ο λόγος του

• και το δέντρο μονάχο του

• χωρίς κοπάδι 

•για να το κάνεις φίλο σου 

•και να γνωρίζεις τ’ ακριβό του τ’ όνομα 

•φτενό στα πόδια σου το χώμα 

•για να μην έχεις πού ν’ απλώσεις ρίζα 

•και να τραβάς του βάθους ολοένα 

•και πλατύς επάνου ο ουρανός

• για να διαβάζεις μόνος σου την απεραντοσύνη 

•ΑΥΤΟΣ

• ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας ! 

•Οδ. Ελύτη, Άξιον Εστί, Γένεσις



Τα Λευκά Όρη



Τα Λευκά Όρη



Λευκά Όρη

Και μετά που δάκρυσα είδα τα βουνά

Γινωμένα ιερά  να βασιλεύουν 

Πίσω από τον ήλιο.

Οδυσσέας Ελύτης, Εκ του πλησίον



Οροπέδιο Ομαλού Χανίων



Λευκά Όρη, φαράγγι Σαμαριάς



Ψηλορείτης



Ψηλορείτης



Ψηλορείτης



Ψηλορείτης









Γιούχτας







Γιούχτας



To Σπαθί τησ Δίκτησ



Οροπέδιο Λιμνάκαρου στους πρόποδες της Δίκτης



Οροπέδιο Λασιθίου



Οροπέδιο Λασιθίου











Oι αλλαγές, άνοδος της ξηράς, όπως παρατηρούνται στο λιμάνι 

της Σούγιας










