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Σο project ςτη λογοτεχνύα

Η Λογοτεχνία ςτη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη

Για την εκπόνηςη τησ παροφςασ εργαςίασ 
αξιοποιήθηκαν

– Σο Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν
(Δ.Ε.Π.Π..) και τα Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν
(Α.Π..) για τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ

– Διδακτικι εφαρμογι τθσ μεκόδου project ςτο μάκθμα τθσ Ν.
Λογοτεχνίασ τθσ ΓϋΓυμναςίου

– Η Διεπιςτθμονικι Αξιοποίθςθ τθσ Λογοτεχνίασ ςτο πλαίςιο 
εορταςμοφ τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Ποίθςθσ (21 Μαρτίου)





ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT)

 Η εθανμμγή ημο ζπεδίμο ενγαζίαξ θαηά ηεκ
εθπόκεζε ηωκ δηαζεμαηηθώκ ενγαζηώκ
πνμηημήζεθε, δηόηη ημ project απμηειεί μία
δηδαθηηθή πνμζέγγηζε πμο:

1. Έπεη ωξ αθεηενία ηα ενωηήμαηα ηωκ μαζεηώκ
2. Αλημπμηεί πανάιιεια θαη άιια μαζήμαηα ημο

ακαιοηηθμύ πνμγνάμμαημξ
3. Πνμωζεί ηεκ μμαδμζοκενγαηηθή μέζμδμ θαη
4. Εζηηάδεηαη ζηεκ απόθηεζε ηεξ γκώζεξ με

βηωμαηηθέξ μεζόδμοξ.



ΣΟΦΟΘΕΙΑ – ΜΕΘΟΔΟ- ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 Η ςυμβολι του λογοτεχνικοφ μακιματοσ ςτον κριτικό εγγραμματιςμό και

ςτθν πολιτιςμικι χειραφζτθςθ των μακθτϊν/τριϊν

 Η ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν ςε θζματα οικουμενικότητασ,
αξιών , πολιτιςμοφ, αγάπησ για την πατρίδα, αγωνιςτικότητασ

 Η οικοδόμθςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ, εμπιςτοςφνθσ,
ομαδικότθτασ.

Μέθοδος: : Διαθεματική/Διεπιςτημονική προςζγγιςη τησ γνώςησ, με
εφαρμογή τησ ομαδοςυνεργατικήσ μεθόδου και του ςχεδίου εργαςίασ
(project).

Διδακτική πρακτική : φγκριςη κειμζνων – Διακειμενικότητα – Ομοιότητεσ &
Διαφορζσ:

Σοποκζτθςθ των κειμζνων ςτο ιςτορικοκοινωνικό πλαίςιο που ανικουν και ςφγκριςθ
με τα δεδομζνα τθσ εποχισ ςυγχρονικά και διαχρονικά.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 6 ΔΙΩΡΑ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:
Χώπορ- Χπόνορ, Επικοινωνία, Πολιτισμόρ, Μεταβολή- Εξέλιξη



Η ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΟΜΑΔΟΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΤ

την τϊξη ςυμμετεύχαν όλοι  οι μαθητϋσ κατϊ την επεξεργαςύα των 
ποιημϊτων.  Η κατανομό των εργαςιών ςε ομϊδεσ  ϋγινε ωσ εξόσ: 

 Μύα ομϊδα ανϋλαβε να επεξεργαςτεύ ςε μορφό και περιεχόμενο τουσ 
Ελεύθερουσ Πολιορκημϋνουσ, ύςτερα από διερεύνηςη τησ ζωόσ και 
του ϋργου του Εθνικού μασ ποιητό.

 Ωλλη ομϊδα μελϋτηςε το πούημα «Μια πύκρα», με αναφορϊ ςτα 
δύςκολα παιδικϊ χρόνια του Κωςτό Παλαμϊ

 Η τεχνικό ςτο ϋργο του Καβϊφη και ςυγκεκριμϋνα ςτο πούημα 

« Θερμοπύλεσ» όταν το αντικεύμενο τησ 3ησ ομϊδασ 

 Σο αύςθημα τησ ματαύωςησ και τησ μοναξιϊσ ςτο ϋργο του Κώςτα  
Καρυωτϊκη και η ςύνδεςό του με τη Μαρύα Πολυδούρη όταν το θϋμα 
μελϋτησ τησ 4ησ ομϊδασ  

 3 ϊλλεσ ομϊδεσ των 2 ατόμων  μελϋτηςαν αποςπϊςματα από τα ϋργα 3 
μεγϊλων ποιητών: Σων βραβευμϋνων με Νόμπελ εφϋρη και Ελύτη και 
του ποιητό τησ Ρωμιοςύνησ Γιϊννη Ρύτςου.  

 Η ϋρευνα των μαθητών ολοκληρώθηκε με ςυγκϋντρωςη 
μελοποιημϊτων ποιημϊτων / ςταθμών των παραπϊνω ποιητών.



Διονύςιοσ ολωμόσ : Ο Εθνικόσ μασ ποιητόσ  

Ο ποιητόσ του Εθνικού Ύμνου



Σο Μϊιο του 1823, ο ολωμόσ γρϊφει τον «Ύμνο εισ 
την Ελευθερύαν» , που αποτελεύται από 158 
ςτροφϋσ και δημοςιεύεται το 1825 ςτο Παρύςι και 
ςτο πολιορκημϋνο Μεςολόγγι.



Σο 1824 ςυνθϋτει το πούημα «Εισ τον θϊνατον

του Λόρδου Μπϊυρον».

Σο 1825 γρϊφει το επύγραμμα 

«Η καταςτροφό των Χαρών». 



Σο 1834 επεξεργϊζεται το Β’ 

χεδύαςμα των «Ελεύθερων 
Πολιορκημϋνων». 

Ϊχοντασ επεξεργαςτεύ για 10 χρόνια το Β’ 
χεδύαςμα, το 1843 ϊρχιςε να αςχολεύται με 
το Γ’ χεδύαςμα ςε δεκαπενταςύλλαβο 
ανομοιοκατϊληκτο ςτύχο.

Επεξεργϊζεται το Α’ χεδύαςμα των 
«Ελεύθερων Πολιορκημϋνων» που 
εύχε εμπνευςτεύ από την ϋξοδο του 
Μεςολογγύου το 1826.



 https://www.youtube.com/watch?v=-

p9WlnPYLIQ&list=RD-p9WlnPYLIQ

 https://www.youtube.com/watch?v=b1pEn

NC6Qwo
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ΚΨΣΗ ΠΑΛΑΜΑ



ΣΑ ΠΡΨΣΑ ΦΡΟΝΙΑ ΣΟΤ ΚΨΣΗ ΠΑΛΑΜΑ

 Σα χρόνια αυτϊ τα ϋζηςε μϊλλον
δυςϊρεςτα και καταθλιπτικϊ, κϊτι που
επηρϋαςε τον ευαύςθητο ψυχικό του
κόςμο. Αυτό αποτυπώνεται και ςτα
ποιόματϊ του, που αναφϋρονται ςτην
παιδικό του ηλικύα.

ε ηλικύα 6 χρονών ο Παλαμϊσ χϊνει
και τουσ δύο γονεύσ του μϋςα ςε
ςαρϊντα ημϋρεσ.
Εγκαθύςταται τότε ςτο Μεςολόγγι, ςε
κϊποιουσ ςυγγενεύσ του, όπου μϋνει ωσ
το 1875.



Μιὰ κάλαςςα μζςα μου ςὰ λίμνθ γλυκόςτρωτθ
καὶ ςὰν ὠκιανόσ ἀνοιχτὴ καὶ μεγάλθ.

Καὶ νά! μζς᾿ ςτὸν ὕπνο μου τὴν ἔφερε τ᾿ ὄνειρο
κοντά μου καὶ πάλι
τὴ κάλαςςα ἐκεῖ τὴ ρθχὴ καὶ τὴν ἥμερθ,
τὴ κάλαςςα ἐκεῖ τὴν πλατιά, τὴ μεγάλθ.

Κι ἐμζ, τριςαλίμονο! μιὰ πίκρα μὲ πίκραινε,
μιὰ πίκρα μεγάλθ,
καὶ δὲ μοῦ τὴ γλφκαινεσ πανϊριο ξαγνάντεμα
τῆσ πρϊτθσ λαχτάρασ μου, καλό μου ἀκρογιάλι!

Ποιὰ τάχα φουρτοφνα φουρτοφνιαηε μζςα μου
καὶ ποιὰ ἀνεμοηάλθ,
ποὺ δὲ μοῦ τὴν κοίμιηεσ καὶ δὲν τὴν ἀνάπαυεσ,
πανϊριο ξαγνάντεμα κοντὰ ςτ᾿ ἀκρογιάλι;

Μιὰ πίκρα εἶν᾿ ἀμίλθτθ, μιὰ πίκρα εἶν᾿ ἀξιγθτθ,
μιὰ πίκρα μεγάλθ,
ἡ πίκρα ποὺ εἶν᾿ ἄςβθςτθ καὶ μζς᾿ τὸν παράδειςο
τῶν πρϊτων μασ χρόνων κοντὰ ςτὸ ἀκρογιάλι.

Καθμοὶ τῆσ Λιμνοκάλαςςασ, 1912

Μιὰ πίκρα
Σὰ πρῶτα μου χρόνια τ᾿ ἀξζχαςτα τἄηθςα
κοντὰ ςτ᾿ ἀκρογιάλι,
ςτὴ κάλαςςα ἐκεῖ τὴ ρθχὴ καὶ τὴν ἥμερθ,
ςτὴ κάλαςςα ἐκεῖ τὴν πλατιά, τὴ μεγάλθ.

Καὶ κάκε φορὰ ποὺ μπροςτά μου ἡ πρωτάνκιςτθ
ηωοφλα προβάλλει,
καὶ βλζπω τὰ ὀνείρατα κι ἀκοφω τὰ μιλιματα
τῶν πρϊτων μου χρόνων κοντὰ ςτὸ ἀκρογιάλι,

ςτενάηεισ καρδιά μου τὸ ἴδιο ἀναςτζναγμα:
Νὰ ηοῦςα καὶ πάλι
ςτὴ κάλαςςα ἐκεῖ τὴ ρθχὴ καὶ τὴν ἥμερθ,
ςτὴ κάλαςςα ἐκεῖ τὴν πλατιά, τὴ μεγάλθ.

Μιὰ μζνα εἶναι ἡ μοίρα μου, μιὰ μζνα εἶν᾿ ἡ χάρθ μου,
δὲν γνϊριςα κι ἄλλθ:

Κωςτόσ Παλαμϊσ



ΣΑ  ΕΡΓΑ  ΣΟΤ  ΚΨΣΗ ΠΑΛΑΜΑ

 Τραγούδια τησ πατρύδοσ 
μου (1886)

 Ύμνοσ εισ την Αθηνϊν (1889)

 Τα μϊτια τησ ψυχόσ μου (1892)

 Ίαμβοι και ανϊπαιςτοι (1897)

 Τϊφοσ (1898)

 Οι χαιρετιςμού τησ 
Ηλιογϋννητησ (1900)

 Η αςϊλευτη ζωό (1904)

 Ο Δωδεκϊλογοσ του 
Γύφτου (1907)

 Η φλογϋρα του Βαςιλιϊ (1910)

 Οι καημού τησ 
λιμνοθϊλαςςασ (1912)

 Σατιρικϊ Γυμνϊςματα (1912)

 Η πολιτεύα και η μοναξιϊ (1912)

 Βωμού (1915)

 Τα παρϊκαιρα (1919)

 Τα δεκατετρϊςτιχα (1919)

 Οι πενταςύλλαβοι- Τα παθητικϊ 
κρυφομιλόματα- Οι λύκοι- Δυό
λουλούδια από τα ξϋνα (1925)

 Δειλού και ςκληρού ςτύχοι (1928)

 Ο κύκλοσ των τετρϊςτιχων (1929)

 Περϊςματα και χαιρετιςμού (1931)

 Οι νύχτεσ του Φόμιου (1935)

 Βραδινό φωτιϊ (1944, 
μεταθανϊτια ϋκδοςη επιμελημϋνη 
από τον γιό του Λϋανδρο)

 Η Καςςιανό

 To φϊνταςμα



«Στισ 29 Απριλίου 1933 (θμζρα των γενεκλίων του)
ο κφριοσ Κωστής Πέτρου Φωτιάδης Καβάφης,
χάρθ ςε μια εκπλθκτικι ςυνζπεια τθσ Μοίρασ
απζναντι ςτον ακριβζςτερο εξόριςτο άρχοντα του
ελλθνικοφ λόγου, ζκλειςε ςτθ γενζτειρά του τον
εβδομθντάχρονο κφκλο τθσ επίγειασ ηωισ του, και
πζραςε ςτον κφκλο τθσ αιωνιότθτασ: ζγινε
οριςτικά, ο Καβάφθσ», (Γ. Π. αββίδθσ, 1963,
υγκεντρωτικι ζκδοςθ των 154 Αναγνωριςμζνων
Ποιθμάτων του Καβάφθ (1897 – 1918)).

Με τθ ςυμπλιρωςθ ογδόντα τριϊν χρόνων από το κάνατο του Καβάφθ
και εκατόν πενιντα τριϊν από τθ γζννθςι του, διαπιςτϊνουμε ότι το
ζργο του μεγάλου Αλεξανδρινοφ ποιθτι ςθματοδοτεί μία μεγάλθ τομι
ςτθν νεοελλθνικι ποίθςθ των αρχϊν του 20οφ αιϊνα.

Ο Καβάφθσ ζγραψε το 1903 το ποίθμα «Θερμοπφλεσ», το φφοσ και το
περιεχόμενο του οποίου κυμίηει αρχαίο επίγραμμα. Σο ποίθμα ανικει
ςτα 154 αναγνωριςμζνα ποιιματα του Καβάφθ και ζχει φιλοςοφικό –
διδακτικό περιεχόμενο.

Κ. Π. Καβάφθσ



Κωνςταντύνοσ Καβϊφησ







Κώςτασ Καρυωτϊκησ





Μαρύα Πολυδούρη



 https://www.youtube.com/watch?v=xSP
mDIdgDAQ

 https://www.youtube.com/watch?v=mjd
ma5EQfvo
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(1909-1990) - Ὁ ποιητὴς τῆς Ῥωμηοσύνης

 Σεράςτιο ςὲ ποςότθτα και πολὺ ςθμαντικό ςε ποιότθτα είναι τὸ ἔργο τοῦ μεγάλου

μασ ποιθτῆ Γιάννθ Ρίτςου. Θεωρεῖται ἕνασ ἀπὸ τοὺσ καλφτερουσ ἐκπροςϊπουσ τῆσ

νεότερθσ ἑλλθνικῆσ ποίθςθσ. Πάνω ἀπὸ ἑκατὸ ποιθτικὲσ ςυλλογὲσ καὶ ςυνκζςεισ,

εννζα πεηογραφιματα (μυκιςτοριματα τα ονομάηει), τζςςερα κεατρικά, ὅπωσ καὶ

μελζτεσ για ομοτζχνουσ ςυγκροτοφν το κφριο ςϊμα τοῦ ἔργου του. Πολυάρικμεσ

μεταφράςεισ, χρονογραφιματα και άλλα δθμοςιεφματα ςυμπλθρϊνουν τθν εικόνα

τοῦ δθμιουργοφ.

 Ὅταν ςφίγγουν τὸ χζρι, ὁ ἥλιοσ εἶναι βζβαιοσ γιὰ τὸν κόςμο
ὅταν χαμογελᾶνε, ἕνα μικρὸ χελιδόνι φεύγει μὲσ ἀπ᾿ τ᾿ ἄγρια γένεια τουσ
ὅταν κοιμοῦνται, δώδεκα ἄςτρα πέφτουν ἀπ᾿ τὶσ ἄδειεσ τςέπεσ τουσ
ὅταν ςκοτώνονται, ἡ ζωὴ τραβάει τὴν ἀνηφόρα μὲ ςημαῖεσ καὶ μὲ ταμποῦρλα.

Γιϊννησ Ρύτςοσ







ΟΔΤΕΑ ΕΛΤΣΗ
Γενικϊ για το ϋργο



Σο Άξιον Εςτύ

 γρϊφτηκε το 1959 και εύναι ϋνα ςυνθετικό πούημα. Βαςύζεται
πϊνω ςτη βυζαντινό λειτουργικό παρϊδοςη. Φωρύζεται ςε τρύα
μϋρη: « Η Γένεςισ». « Τα Πάθη», «Το Δοξαςτικό». Σο πρώτο μϋροσ
ϋχει ωσ θεματικό κϋντρο τη δημιουργύα του κόςμου και τη θϋςη
του ςτη ςυνεύδηςη του ποιητό.

 Σο δεύτερο αναφϋρεται ςτα πϊθη του ποιητό και του ελληνιςμού
κατϊ τον ελληνοώταλικό πόλεμο και την Κατοχό και ςτο τρύτο
κυριαρχεύ η Ελλϊδα( φύςη, θρηςκεύα-ιδιαύτερη αναφορϊ ςτην
Παναγύα-, ποιητόσ). Η αφόγηςη γύνεται ςε α΄ πρόςωπο: ϊλλοτε
εύναι ο ποιητόσ και ϊλλοτε ο Ϊλληνασ που αφηγεύται.

 το πούημα γύνεται προςπϊθεια να ταυτιςτεύ η μούρα του
ποιητό με τη μούρα τησ Ελλϊδασ, που και οι δυο παςχύζουν για
την ελευθερύα. Η γλώςςα του ΄Αξιον Εςτύ περιϋχει ςτοιχεύα από
τον Όμηρο ωσ το Μακρυγιϊννη και από το Βυζϊντιο ωσ το
ολωμό. Ο Ελύτησ, όμωσ, προχώρηςε και ςτον εμπλουτιςμό τησ
με νϋεσ λϋξεισ και ςυνϋβαλε ςτην ανανϋωςό τησ (γενικϊ τησ
νεοελληνικόσ).

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14895/
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https://www.youtube.com/watch?v=ZbX0AKH
PDPA
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ΓΙΨΡΓΟ ΕΥΕΡΗ

 Ο Γιώργοσ εφϋρησ το 1921

 Πραγματικό όνομα :Γεώργιοσ εφεριϊδησ

 Γϋννηςη:
13 Μαρτύου (29 Υεβρουαρύου με το παλιό

ημερολόγιο)  1900 , μύρνη

 Θϊνατοσ:
20  επτεμβρύου 1971 (71 ετών)Αθόνα, Ελλϊδα

http://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1900
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1971
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


Φαρακτηριςτικϊ τnσ πούηςησ του Γ. εφϋρη

 Περιεχόμενο
◦ α) Εύναι μύα πούηςη που εμφανύζεται ωσ 

απαιςιόδοξη και μελαγχολικό, απ' την 
οπούα όμωσ δεν απουςιϊζουν ςτιγμϋσ 
αιςιοδοξύασ

◦ β) Ο λόγοσ του εύναι ςυμβολικόσ 

◦ γ) Βαςικϊ θϋματϊ του η αρχαύα και 
νεότερη ελληνικό παρϊδοςη και η 
ςυνϊντηςό τησ με τον ςύγχρονο 
ευρωπαώκό πολιτιςμό, η μελαγχολύα για 
τη μούρα του ελληνιςμού, η νοςταλγύα 
του απόδημου και οι χαμϋνεσ πατρύδεσ.



Γιώργοσ εφϋρησ



Γιώργοσ Σεφϋρησ ( 1900-1971 , 
Έλληνασ ποιητόσ, Νόμπελ 1963)

Όπου και να ταξιδϋψω, η Ελλϊδα με

πληγώνει…





ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
 Οι μαθητϋσ απόλαυςαν την ατομικό ανϊγνωςη 

λογοτεχνύασ, που για πολλούσ όταν πρωτόγνωρη  
εμπειρύα.

 Ενεργοποιόθηκαν ακόμα και γενικϊ απρόθυμοι μαθητϋσ 
να ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα, θεωρώντασ την και δικό 
τουσ ευθύνη.

 Σουσ δημιουργόθηκε η διϊθεςη να διαβϊςουν ολόκληρα 
τα ϋργα ό να βρουν πληροφορύεσ γι’ αυτϊ.

 Αναζότηςαν μόνοι τουσ πληροφορύεσ και ανϋλαβαν το 
ρόλο του διδϊςκοντα, παρουςιϊζοντασ τισ προςωπικϋσ 
τουσ ερμηνεύεσ για τα κεύμενα.

 Ευνοόθηκε η ςυζότηςη και η ανταλλαγό απόψεων.
 Η μαθηςιακό διαδικαςύα ϋγινε πιο ευχϊριςτη
 Οι μαθητϋσ εκπόνηςαν ςυνθετικϋσ – ομαδικϋσ εργαςύεσ για 

τουσ μεγαλύτερουσ Ϊλληνεσ ποιητϋσ.





Για την παρουςίαςη χρηςιμοποιήθηκαν οι παρακάτω ςύνδεςμοι: 

https://www.sansimera.gr/biographies/697

https://www.slideshare.net/kalliopibek/ss-36149395

http://logotexnikoperiboli.blogspot.gr/2015/07/blog-post_12.html

https://www.google.gr/search?q=ελληνεσ+ποιητεσ+ποιηματα

http://fotodendro.blogspot.gr/2014/07/blog-post_13.html 

 http://www.snhell.gr

 http://voltastoneiro.blogspot.gr/2012/02/29-1900.html

 http://www.slideshare.net/filolak/sxolikos-elyths-ellinikothta-thw-poihshs-toy

 http://cantfus.blogspot.gr/2015_11_25_archive.html 

 http://www.slideshare.net/persitsa/ss-21047197 

 http://www.clickatlife.gr/biblio/story/16371 

 http://licithos.blogspot.gr/2016/01/blog-post_89.html 
http://www.slideshare.net/14gymnasiokallitheas/ss-46548586

 http://gianayparxw2015.blogspot.gr/2015/02/blog-post_72.html

 https://www.pinterest.com/hotelcalergi/%CF%83%CF%84%CE%B1-
%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/

 http://www.musiccorner.gr/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%BA%CE%B9%CE%B2%CF%89%CF%84%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-
%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-
52-21447/

 http://www.sansimera.gr/biographies/769

 http://mesologgibee.blogspot.gr/2010/11/blog-post_07.html

 http://www.sansimera.gr/biographies/648

 http://xrysoskonistoveludo.blogspot.gr/2014/02/blog-post_19.html

http://www.snhell.gr/

