
Motto for the environment from Greece 

 

 

1) “Όσο ο άνθρωπος συνεχίζει να είναι άσπλαχνος καταστροφέας των 

κατώτερων ζώντων όντων δεν θα γνωρίσει ποτέ υγεία και ειρήνη” 

“As long as man continues to be the ruthless destroyer of lower living beings 

he will never know health or peace.”  

 Πυθαγόρας  - Pythagoras (about 570 – about 495 BC) 

 

2) “ Η φύση δεν γνωρίζει εξαφάνιση αλλά μόνο μεταμόρφωση” 

“Nature does not know extinction; all it knows is transformation” 

Αναξαγόρας – Anaxagoras (500 BC – 428 BC) 

 

3) “Πήγαινε να δεις ένα ακρωτίρι, ένα βουνό, μια θάλασσα κι ένα ποτάμι και τα 

είδες όλα!”  

“Go to see a cape, a mountain, a sea, a river and saw them all!” 

Σωκράτης – Socrates (469 BC – 399 BC) 

 

4) “Η φύση τίποτα δεν κάνει μάταια” 

“Nature does nothing in vain” 

Αριστοτέλης – Aristotle (384 BC – 322 BC) 

 

5) “Τίποτα στη φύση δεν υπάρχει χωρίς τάξη”  

 “Nothing in nature is without order” 

Αριστοτέλης – Aristotle (384 BC – 322 BC) 

 

6) “Αν ζήσεις σύμφωνα με τη φύση, δε θα’σαι ποτέ φτωχός” 

“If you live according to nature, you will never be poor” 

Επίκουρος – Epicurus (341 BC – 270 BC) 

 

7) “Μάγεμα η φύση κι όνειρο, όλο ομορφιά και χάρη” 

“Nature is a spell and a dream, full of beauty and grace” 

 Διονύσιος Σολωμός - Dionysios Solomos (1798 – 1857) 

 



8) “Ω φύση, ολάκερη ζωή, ολάκερη σοφία” 

“Oh nature, spanning across the entirety of life, the entirety of wisdom“ 

Κωστής Παλαμάς - Kostis Palamas (1859 – 1943) 

 

9) “Ο θαλασσινός άνεμος κι η δροσιά της αυγής, υπάρχουν χωρίς να το ζητήσει 

κανένας”  

“The sea-breeze and the freshening dew of dawn, whether we want them to or 

not, happen” 

Γεώργιος Σεφέρης - George Seferis (1900-1971) 

 

10) “Ο ασυγχρονισμός της φύσης και του ανθρώπου, έφερε τον ασυγχρονισμό 

της ψυχής και του σώματος” 

“The asynchronism of nature and of man brought about an asynchronism of 

soul and body” 

 Οδυσσέας Ελύτης - Odysseas Elytis (1911 – 1996) 

 


