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ΠΡΟΛΟΓΟ 

     ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ απνθαζίζακε λα αζρνιεζνχκε κε ην ζέκα ηεο 

αγάπεο ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο. Αθνξκή ζηάζεθε ε αληίζηνηρε ελφηεηα ηεο Έθθξαζεο Έθζεζεο θαη 

ζηφρνο καο ππήξμε λα πξνζεγγίζνπκε έλα ζέκα πνπ ελδηαθέξεη φινπο ηνπο λένπο ηεο ειηθίαο καο απφ 

πνιινχο ζεκαηηθνχο άμνλεο. Έηζη, ρσξηζηήθακε ζε νκάδεο Φηινιφγσλ, Θενιφγσλ, Κνηλσληνιφγσλ, 

Φπρνιφγσλ θαη Καιιηηερλψλ. Καη πξνζεγγίζακε ηελ αγάπε κέζα απφ θνξπθαία θείκελα ηεο  αξραίαο 

ειιεληθήο γξακκαηείαο θαη  ζενινγηθά θείκελα. Αθφκα κε ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγηα θαη αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν πξνζεγγίζακε ηελ αγάπε απφ θνηλσληνινγηθή θαη  ςπρνινγηθή άπνςε. 

Σέινο,  αληηκεησπίζακε ηελ αγάπε σο πεγή έκπλεπζεο ζηελ ηέρλε θαη είρακε ηελ επθαηξία λα έξζνπκε ζε 

επαθή κε αληηπξνζσπεπηηθά είδε ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο κε ζέκα ηελ αγάπε, δεκηνπξγήζακε δηθά 

καο πνηήκαηα, αλαδεηήζακε ηελ αγάπε σο ζέκα ζηε δσγξαθηθή, ηελ πνίεζε, ηε κνπζηθή θαη ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, δεκηνπξγήζακε κηα αθίζα κε ζέκα ηελ αγάπε θαη αλαπηχμακε δξάζεηο, φπσο ηελ 

επίζθεςε ζην Υακφγειν ηνπ παηδηνχ, φπνπ πξνζθέξακε δψξα αγάπεο. Σελ εξγαζία καο, εθηφο απφ ην 

παξφλ εγρεηξίδην παξνπζηάδνπκε θαη ζε p. Point, κε ην νπνίν ζαο θαινχκε λα απνιαχζεηε καδί καο 

κεινπνηεκέλα απνζπάζκαηα θνξπθαίσλ πνηεηψλ, ηξαγνχδηα κε ζέκα ηνλ έξσηα θαη βίληεν ζρεηηθά  κε ην 

ξφιν θαη ηε δξάζε ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ. 
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1. Ζ ΑΓΑΠΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΔΦΖ 

1.1 Μύζνη γηα ηνλ έξσηα 

    Ο ζεφο Έξσηαο, θαηά ηελ ειιεληθή κπζνινγία, απνηειεί κηα απφ ηηο αξρέγνλεο δπλάκεηο πνπ 

θπξηαξρνχζαλ ζηνλ θφζκν πξηλ απφ ηε γέλλεζε ησλ αζαλάησλ θαη ηελ εκθάληζε ησλ αλζξψπσλ. 

Ζ εμνπζία ηνπ επεθηείλεηαη φρη κφλν πάλσ ζηνπο αλζξψπνπο, αιιά θαη ζηα θπηά, δψα θαη 

γεληθφηεξα ζε φ, ηη ππάξρεη. Ο Έξσηαο είλαη ε ειθηηθή δχλακε πνπ ππνρξεψλεη ηα πξάγκαηα λα 

ελσζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δσή. (Joël Schmidt 2004) 

    Ζ αγάπε αλάκεζα ζηα δχν θχια ππήξρε απφ ηελ αξραηφηεηα. πκβνιηδφηαλ κε ηε ζεά ηεο 

αγάπεο θαη ηνπ έξσηα, ηελ Αθξνδίηε. Ζ ζεά Αθξνδίηε γελλήζεθε απφ ηνλ αθξφ ηεο ζάιαζζαο 

θαη αιιηψο ηε ιέγαλε Αλαδπνκέλε. χκθσλα κε ηνλ κεξν γελλήζεθε απφ ην Γία θαη ηε Γηψλε. 

ηα θιαζηθά ρξφληα ππνζηεξηδφηαλ φηη γελλήζεθε απφ έλα θνρχιη, γη‘ απηφ φηαλ νη λαπηηθνί 

έθηαλαλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο ηελ επγλσκνλνχζαλ. Ζ ιαηξεία ηεο εμαπιψζεθε ζην Αηγαίν, ηε 

Λέζβν, ηε Λήκλν, ηε άκν, ηε Ρφδν, ηε Μήιν, ηελ Πάξν, ηε Νάμν, ηελ Κξήηε, ηελ Κχπξν θαη 

ηελ Ήπεηξν. Πήξε κέξνο ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν ζην πιεπξφ ησλ Σξψσλ. Σηκψξεζε ηηο αδειθέο, 

ηελ Κιπηαηκλήζηξα θαη ηελ σξαία Διέλε, αιιά ην κεγαιχηεξν ζχκα ηεο ήηαλ ν Ηππφιπηνο. 

Αθφκα,  εξσηεχηεθε ηνλ Αγρίζε θαη απφ ηελ έλσζή ηνπο γελλήζεθε ν Αηλείαο. Δπίζεο, 

εξσηεχηεθε ηνλ Άδσλε. κσο ν αγαπεκέλνο ηεο ήηαλ ν Άξεο, κε ηνλ νπνίν έθαλε ηέζζεξα 

παηδηά, ηελ Αξκνλία, ην Φφβν, ηνλ Έξσηα θαη ην Γείκν. Σέινο, ε Αθξνδίηε παξνπζηαδφηαλ κε 

φπια. Γη‘ απηφ ηε ιέγαλε Πάλνπιν.      ( παζάξε Διηζάβεη 2010)         

 

Αηηηθή εξπζξφκνξθε πειίθε. Δηθνλίδεηαη εγέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο θαζψο αλαδχεηαη απφ ηε ζάιαζζα, θαιπκκέλε 

απφ έλα θνρχιη. Ο Έξσο θηεξνπγίδεη θαη ππνδέρεηαη ηε ζεά πξνηείλνληάο ηεο ην ρέξη ηνπ, ελψ ηε ζθελή παξαθνινπζνχλ ν Δξκήο θαη ν Πνζεηδψλ. 
Απνδίδεηαη ζηνλ Εσγξάθν ηεο Δπξψπεο. 370–360 π.Υ. Ώξρ. Μνπζείν Πνιπγύξνπ,αξ. επξ. V.90.144 (Αηαρείξηζε: Ώξρ. Μνπζείν Θεζ/λίθεο). 
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Sandro Bottselli, Ώιιεγνξία ηεο Άλνημεο (πεξ. 1482). ην θέληξν ηεο ζχλζεζεο δεζπφδεη ε κνξθή ηεο Αθξνδίηεο, ελψ πάλσ απφ ην θεθάιη ηεο, ν 

Έξσηαο ξίρλεη ηα βέιε ηνπ κε ηα κάηηα δεκέλα. ην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ πίλαθα δηαθξίλνληαη νη ηξεηο Υάξηηεο θαη ν Δξκήο. ην δεμί άθξν, ν 

Εέθπξνο θπλεγά ηε λχκθε Υισξίδα, δίπια απφ ηελ νπνία βξίζθεηαη ε ζεά ησλ ινπινπδηψλ Φιψξα 

 
Ο Μπνηηηζέιη απεηθνλίδεη ηελ Αθξνδίηε λα ζηέθεηαη ζε έλα θνρχιη πνπ επηπιέεη, ελψ ν Εέθπξνο θαη ε Αχξα ηελ νδεγνχλ ζηε ζηεξηά, φπνπ κία 

απφ ηηο Ώξεο ηελ πεξηκέλεη γηα λα ηελ θαιχςεη κε έλα καλδχα 

 

 
Αηηηθή εξπζξφκνξθε πδξία. Ο γνεηεπηηθφο Άδσληο, ζεκηηηθφο ζεφο ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο επθνξίαο ηεο γεο, γέξλεη ζηελ αγθαιηά ηεο Αθξνδίηεο. 

Σν εξσηεπκέλν δεπγάξη πεξηζηνηρίδνπλ θηεξσηνί Έξσηεο θαη πξνζσπνπνηήζεηο δηαθφξσλ αμηψλ θαη αξεηψλ, φπσο ε Τγηεία, ε Δπηπρία, ε 

Δπδαηκνλία, ε Παλλπρίο, ε Παλδαηζία, ε Παηδηά, ε Δπξπλφκε, ε Υξπζφζεκηο. Απνδίδεηαη ζηνλ Εσγξάθν ηνπ Μεηδία. Πεξίπνπ 415 π.Υ. 
Ώξρ.Μνπζείν Φισξεληίαο 

 

1.2 Ζζίνδνο  

    Ζ ζεκαζία πνπ απέδηδαλ ζηνλ έξσηα νη αξραίνη θαίλεηαη ζηε Θενγνλία ηνπ Ζζηφδνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Ζζίνδν πξνυπάξρνπλ ηξία ζηνηρεία, ην Υάνο, ε Γαία θαη ν Έξσο. Απηέο νη 

ηξεηο κνξθέο δελ έρνπλ γελλεζεί ε κία απφ ηελ άιιε. Δίλαη απηνγέλλεηεο θη απέρνπλ κφλν 

ρξνληθά ζηε ζεηξά ηεο γέλλεζήο ηνπο. Απφ ηνπο ηξεηο πξψηνπο ζενχο κφλν ν Έξσο δε γελλά 

απνγφλνπο. Απηφο ελψλεη θαη σζεί ηηο άιιεο δπλάκεηο ζε δεκηνπξγία. 

Απφ ην Υάνο γελλήζεθαλ ην Έξεβνο θαη ε Νχρηα.  

Κη απφ ηελ έλσζε ησλ δπν ηνπο γελλήζεθαλ ν Αηζέξαο θαη ε Ζκέξα.  

Ζ Γαία ρσξίο εξσηηθή έλσζε γελλά κφλε ηεο ηνλ Οπξαλφ, πνπ έρεη φζε έθηαζε έρεη θη εθείλε. 

Γέλλεζε επίζεο ηα ξε θαη ηνλ Πφλην. Έηζη φιε ε δηακφξθσζε ηνπ θφζκνπ μεθηλά απφ εθείλε.    

    Ζ Γαία δεκηνπξγεί ην ζχκπαλ γελλψληαο ηα ζπζηαηηθά ηνπ.  

Παξαρσξεί κέξνο απφ ηηο εμνπζίεο ηεο ζηνλ Οπξαλφ θαη ηεθλνπνηεί απφ ην ζπέξκα ηνπ ηνλ 
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Χθεαλφ, ηνλ Κνίν, ηνλ Κξείν, ηνλ Τπεξίνλα, ηε Θεία, ηε Ρέα, ηε Θέκηδα, ηε Μλεκνζχλε, ηε 

Φνίβε, ηελ Σεζχα, ηνλ Κξφλν. Δθηφο απφ ηνπο Σηηάλεο γέλλεζε ηνπο Κχθισπεο θαη ηνπο 

Δθαηφγρεηξεο. 

 

Οπξαλόο - Κξόλνο - Εεπο (Γίαο) 
    Ο Οπξαλφο ράλεη ηελ εμνπζία ηνπ απφ ηνλ Κξφλν, ν νπνίνο ηνπ θφβεη ηα γελλεηηθά φξγαλα. 

Απφ ην αίκα ηνπ Οπξαλνχ γελληνχληαη νη Δξηλχεο, νη Γίγαληεο, νη Μειίεο θαη απφ ην ζπέξκα ηνπ 

θνκκέλνπ αηδνίνπ ηνπ γελληέηαη ε Αθξνδίηε. 

 

1.3 Δκπεδνθιήο  

     Σν ζέκα ηνπ έξσηα βξίζθνπκε θαη ζηνπο πξνζσθξαηηθνύο θηινζφθνπο. Ο Δκπεδνθιήο 

ζην Πεξί Φύζεσο έξγν ηνπ πξνζπαζεί λα δψζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο ηνπ, 

φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ ελαιιαζζφκελε θπξηαξρία ηεο Φηιίαο (=Φηιφηεο) θαη ηεο 

Γηακάρεο (=Νείθνο) πάλσ ζηα ηέζζεξα ξηδψκαηα (=ππξ, αήξ, χδσξ, γε). Ζ νπζία ηνπ ζχκπαληνο 

λνείηαη απφ ηνλ Δκπεδνθιή ζε κηα δίρσο ηέινο κεηαιιαγή θαηαζηάζεσλ απφ ην έλα ζηα πνιιά 

θαη απφ ηα πνιιά ζην έλα. Αμηφινγε είλαη ε ζεσξία γηα ηε γέλεζε ησλ νξγαληθψλ φλησλ, ε νπνία 

αλαπηχζζεηαη κε βαζηθφ άμνλα ηελ εμέιημε, γεγνλφο πνπ έθαλε ηνλ αξραίν ζηνραζηή λα 

ζεσξείηαη πξφδξνκνο ηνπ Γαξβίλνπ. Ζ εμειηθηηθή απηή ζεσξία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα: 

ζην πξώην ε γε γελλά ηα νξγαληθά κέιε ηνπ ζψκαηνο ησλ δψσλ δηαρσξηζκέλα, ζηε δεύηεξε ηα 

κεκνλσκέλα νξγαληθά κέιε ζπλελψλνληαη ζε ηεξαηψδεηο κνξθέο, ζηελ ηξίηε νη ηεξαηψδεηο 

κνξθέο πνπ πξνέθπςαλ δελ θαηνξζψλνπλ λα επηβηψζνπλ θαη παξαρσξνχλ ηε ζέζε ηνπο ζε λένπο 

ηχπνπο δψσλ πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο, ζηελ ηέηαξηε πεξίνδν 

γελληνχληαη ηα νξγαληθά φληα, φρη απφ ηε γε αιιά ην έλα απφ ην άιιν.  

(www.wikipedia.gr ) 

 

 

1. 4 Πιάησλνο πκπόζηνλ 

ιεο νη επνρέο, φινη νη πνιηηηζκνί θαη φινη νη άλζξσπνη αζρνιήζεθαλ, αζρνινχληαη θαη ζα 

αζρνινχληαη κε ηνλ Έξσηα. ην δηάινγν ηνπ Πιάησλα πκπόζην ή Πεξί έξσηνο Δζηθόο ν 

Φαίδξνο, ν Δξπμίκαρνο, ν Παπζαλίαο, ν Αξηζηνθάλεο, ν Αγάζσλ, ν σθξάηεο θαη ν Αιθηβηάδεο 

ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζην ζέκα ηνπ έξσηα.  

 
 

θελή απφ ζπκπφζην 

 

    Ο Φαίδξνο ππνζηεξίδεη, φηη ν Έξσηαο είλαη έλαο απφ ηηο αξραηφηεξεο ζεφηεηεο. Δλψ έλαο 

πηζηφο θίινο είλαη ε κεγαιχηεξε επηπρία, ν έξσηαο είλαη απηφο πνπ καο θάλεη λα θάλνπκε ηηο 

εξσηθφηεξεο πξάμεηο. 

 

   Ο Παπζαλίαο θέξλεη ηνλ έξσηα ζε ζρέζε κε ηε ζεά Αθξνδίηε θαη ππνζηεξίδεη φηη, φπσο ε 

Αθξνδίηε έρεη δχν θχζεηο, ηελ αλζξψπηλε (πάλδεκν)θαη ηελ ζετθή(νπξάληα), έηζη θαη ν έξσηαο 

έρεη δχν κνξθέο. Ο πάλδεκνο έξσηαο είλαη ν ζαξθηθφο έξσηαο, έρεη αληηθείκελν ηηο γπλαίθεο θαη   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://www.wikipaidia.gr/


 

 

 

8  

απνζθνπεί ζηελ απιή ηθαλνπνίεζε, ελψ  ν νπξάληνο έξσηαο έρεη αληηθείκελν ην αξζεληθφ θαη 

γελλά ζηηο ςπρέο ησλ πνιηηψλ κεγάια θξνλήκαηα θαη δπλαηέο θηιίεο. Ο έξσηαο απηφο ζηηο 

ειιεληθέο πφιεηο πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφκν θαη ηνλ νλνκάδεη παηδεξαζηία. 

   Δδψ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε παξελζεηηθά φηη ε  παηδεξαζηία (παῖ ο+ἐ ξῶ =παηδί+αγαπψ, 

πνζψ) ζηελ αξραηφηεηα απνηεινχζε έλαλ ζεζκφ πνπ αθνξνχζε κφλν ηνπο ειεχζεξνπο πνιίηεο, 

πνπ ήηαλ αθελφο θνηλσληθά αλαγλσξηζκέλνο θαη αθεηέξνπ λνκηθά επηηξεπηφο ζε φιν ηνλ 

ειιεληθφ θφζκν. Ζ παηδεξαζηηθή ζρέζε αθνξνχζε ηελ ςπρνπλεπκαηηθή ζρέζε ελφο ελήιηθνπ 

έκπεηξνπ άληξα, ηνπ εξαζηή κε έλαλ λεαξφ (12-17 εηψλ), ηνλ εξσκέλν. Δπξφθεηην γηα έλα είδνο 

παηδαγσγηθνχ έξσηα, αθνχ ν εξαζηήο-δάζθαινο ζηφρεπε ζηε δηακφξθσζε ηνπ ήζνπο θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο ηνπ λεαξνχ πνπ ηνλ είρε γνεηεχζεη. 

 (Carola Reinsberg,   1993).  

 

 
Μαξκάξηλν αλάγιπθν κε ζθελή ζπκπνζίνπ. Έλαο απιεηήο παίδεη κνπζηθή, ελψ κία μαπισκέλε γπκλή εηαίξα αγθαιηάδεη ηνλ ζπλδαηηπκφλα ηεο 
πνπ θξαηά ιχξα. Παξάιιεια, έλα αγφξη ζπεχδεη λα βνεζήζεη έλαλ γπκλφ άλδξα πνπ βξίζθεηαη 

πεζκέλνο ζην δάπεδν ζε θαηάζηαζε εξσηηθνχ παξνμπζκνχ. Πεξίπνπ 510 π.Υ. Ώξρ. Μνπζείν Κσ, 

 

 
Αηηηθή κειαλφκνξθε φιπε. Ο εξψκελνο θξαηά ηνλ πεηεηλφ πνπ ηνπ πξφζθεξε σο δψξν ν εξαζηήο. Απνδίδεηαη ζην δσγξάθν ηνπ Λνχβξνπ 540-

530 π.Υ. Αξρ. Μνπζείν Ρφδνπ 

    Ο γηαηξφο Δξπμίκαρνο πξνζζέηεη φηη ν έξσηαο αλαθέξεηαη θαη ζηα θπηά θαη ηα δψα αιιά θαη 

ζε φιν ην ζχκπαλ. ηα αλζξψπηλα ζψκαηα ν νπξάληνο έξσηαο πξνθαιεί πγεία ελψ ν πάλδεκνο 

λνζεξφηεηα απφ ηαηξηθήο άπνςεο.  Βιέπεη ηνλ έξσηα ζαλ κηα ζπγθπξία ηεζζάξσλ εξσηηθψλ 

δπλάκεσλ πνπ θαηνηθνχλ κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα: ηε δέζηε, ην θξχν, ηελ πίθξα θαη ηε γιχθα. 

Ο νπξάληνο έξσηαο είλαη παληνδχλακνο γηαηί εγθαζηδξχεη ηε θηιία κεηαμχ ζεψλ θαη αλζξψπσλ, 

κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο καληηθήο επηζηήκεο. 

 

     Ο Αξηζηνθάλεο παξνπζηάδεη ηνλ έξσηα ζαλ ηελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ γηα νινθιήξσζε κε ην 

κχζν ησλ ζθαηξηθψλ αλζξψπσλ, πνπ ήηαλ εξκαθξφδηηνη. Οη άλζξσπνη απηνί είραλ ηφζε κεγάιε 

δχλακε, πνπ νη ζενί ηνπο έθνςαλ ζηελ κέζε θαη απφ ηφηε ην έλα κηζφ αλαδεηάεη ην άιιν.  
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χκθσλα κε ην κύζν ηνπ δηπινύ γέλνπο «Πξψηα-πξψηα, ηα θχια ησλ αλζξψπσλ ήηαλ ηξία, θαη 

φρη φπσο ζήκεξα δχν, ην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ. Τπήξρε αθφκε θαη έλα ηξίην, απνηεινχκελν 

απφ απηά ηα δχν. Σν φλνκά ηνπ κέλεη αθφκε, ην ίδην φκσο έρεη εμαθαληζζεί,  ην αλδξφγπλν…. 

Οιφθιεξνο ν  θνξκφο ηνπ θάζε αλζξψπνπ ήηαλ ζηξνγγπιφο θαη είρε νιφγπξα ξάρε θαη πιεπξά. 

Δίρε ηέζζεξα ρέξηα θαη άιια ηφζα ζθέιε θαη δχν πξφζσπα επάλσ ζε έλα θπιηλδξηθφ ιαηκφ θαη 

απηηά ηέζζεξα θαη δηπιά γελλεηηθά φξγαλα….Ο ιφγνο πνπ ήηαλ ηξία ηα θχια είλαη δηφηη ην 

αξζεληθφ ήηαλ αξρηθά γέλλεκα ηνπ ήιηνπ, ην ζειπθφ ηεο γεο θαη ην αλάκεηθην ηεο ζειήλεο. Ζ 

ζσκαηηθή ηνπο δχλακε θαη ε αληνρή ηνπο ήηαλ ηξνκεξή θαη είραλ απέξαληε έπαξζε. Ο Γίαο 

ζπιιακβάλεη ηελ ηδέα λα κεηψζεη ηε δχλακή ηνπο δηρνηνκψληαο ηα. Μεηά ηε δηρνηφκεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπο νη άλζξσπνη αλαδεηνχζε ην θαζέλα ην άιιν ηνπ κηζφ θαη πήγαηλαλ καδί. 

Σχιηγαλ ηα ρέξηα ηνπο ν έλαο γχξσ απφ ηνλ άιιν θαη έηζη ζθηρηαγθαιηαζκέλνη έβξηζθαλ ην 

ζάλαην. Ο Γίαο κεραλεχεηαη έλα άιιν ηέρλαζκα: κεηαθέξεη ηα γελλεηηθά φξγαλα πξνο ηα εκπξφο 

θαη θαλφληζε ε αλαπαξαγσγή λα γίλεηαη δηά κέζνπ ησλ νξγάλσλ απηψλ, δηά ηνπ αξζεληθνχ εληφο 

ηνπ ζειπθνχ ελψ   έσο ηψξα ηα είραλ πξνο ηα έμσ θαη ε γνληκνπνίεζε θαη ε γέλλεζε γηλφηαλ, 

φπσο ζηα ηδηηδίθηα,  ζην ρψκα».  (πκπόζην 189 d-e) 

    Ο κχζνο ζπλδέεηαη κε ηνλ έξσηα, γηαηί κεηά απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γία ππήξμαλ κφλν ην 

ζειπθφ θαη ην αξζεληθφ θχιν θαη απφ απηά γελλήζεθε ν έξσηαο θαη ην θαηλφκελν ηεο 

αλαπαξαγσγήο. Δπίζεο « γηα πξψηε θνξά καο παξνπζηάδεηαη ν έξσο κε ηελ αιεζηλή ηνπ θχζε, 

σο έλζηηθην πξσηαξρηθφ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, σο ην κεγάιν κπζηήξην θαη ην κεγάιν 

ζαχκα ηεο δεκηνπξγία. Ο έξσηαο είλαη απηφο πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξγαληζκνχ, 

απηφο γεκίδεη ην θελφ ην νπνίν αηζζάλεηαη κέζα ηεο θάζε θχζε. Ο άλζξσπνο σο άηνκν δελ είλαη 

απηάξθεο, ρξεηάδεηαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ άιινπ θχινπ, ε νπνία ζα ηνλ θάλεη επδαίκνλα, αθνχ ε 

επδαηκνλία ηνπ έγθεηηαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο θχζεο ηνπ, ηεο ζσκαηηθήο θαη ηεο ςπρηθήο». (Η. 

πθνπηξήο 1934) 

 

    Ο Αγάζσλ παξνπζηάδεη ηνλ έξσηα  σο ζεφ αηψληα λέν, ηξπθεξφ, παλέκνξθν, δίθαην, ζψθξσλ, 

ηνικεξφ θαη ζνθφ. Πξηλ ηνλ έξσηα βαζίιεπε ε αλάγθε. Με ηε γέλλεζή ηνπ έγηλαλ φια ηα αγαζά 

ζηνπο ζενχο θαη ηνπο αλζξψπνπο. 

    Δθείλε ηελ ζηηγκή παξνπζηάδεηαη ν σθξάηεο, ν νπνίνο απνδεηθλχεη φηη ν έξσηαο δελ είλαη 

νχηε φκνξθνο νχηε αγαζφο, γηαηί απηά είλαη πνπ ζηεξείηαη εθφζνλ πάληα ηα αλαδεηάεη. 

Αθνινπζεί ε δηήγεζε ηεο Γηνηίκαο. 

    Ζ Γηνηίκα, ε ηέξεηα θαη θηιφζνθνο ηνπ Πιαησληθνχ πκπνζίνπ, αλαιχεη ηα κπζηηθά ηνπ 

Έξσηα. χκθσλα κε ην κχζν ε γέλλεζή ηνπ ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηε γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο, 

ελψ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο δχν ηειείσο δηαθνξεηηθψλ πξνζψπσλ, ηνπ Πφξνπ θαη 

ηεο Πελίαο. Ζ  ηειεπηαία δεηά ηελ θάιπςε ηεο έλδεηάο ηεο θαη ν Πφξνο είλαη απηφο πνπ ζα 

γεκίζεη ην θελφ. Ζ ζπλάληεζε ησλ δχν απηψλ θφζκσλ ζα δεκηνπξγήζεη ηνλ έξσηα. Απηφο 

γελληέηαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, θαζψο φινη είκαζηε εξαζηέο νξηζκέλσλ πξαγκάησλ. Έηζη, 

θάπνηνη ζα ζηξαθνχλ ζηελ χιε θαη ην ζψκα, ελψ άιινη, φπσο νη θηιφζνθνη, ζην πλεχκα. ηελ 

πνξεία ηεο αλάιπζήο ηεο ε Γηνηίκα ζα δηαθξίλεη ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα: ην ζψκα (207b-208e), 

ηελ ςπρή (209a-209e) θαη ηε γλψζε (210a-212a). Ζ πνξεία είλαη απφ ηελ χιε πξνο ην πλεχκα, 

απφ ην ζψκα ζηε δηαλφεζε. Ξεθηλά θαλείο απφ ηα αλζξψπηλα ζψκαηα, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 

φηη ε νκνξθηά ηνπ ελφο ζψκαηνο είλαη ίδηα ζε φια ηα ζψκαηα (νκνξθηά ηνπ είδνπο) ηε ζπλέρεηα 

έξρεηαη ε νκνξθηά ησλ ςπρψλ πνπ είλαη αλψηεξε απφ απηή ησλ ζσκάησλ θαη εθδειψλεηαη ζηνπο 

σξαίνπο ηξφπνπο δσήο θαη ηνπο λφκνπο Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία πξηλ ηνλ ηδεαηφ θφζκν είλαη ν 

θφζκνο ηεο γλψζεο ησλ δηαθφξσλ επηζηεκψλ. Μεηά απφ εθεί έξρεηαη ε νκνξθηά, ε ηδέα ηεο 
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νκνξθηάο απηήο θαζεαπηήο, ππφ ηελ έλλνηα φηη πξφθεηηαη γηα θάηη πιήξεο, αζάλαην, κνλαδηθφ θαη 

αλαιινίσην.  

    Ζ Γηνηίκα είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζην δηάινγν ηνπ πκπνζίνπ. Ο Πιάησλαο εκπηζηεχηεθε 

ζε κηα γπλαίθα ηνλ θαιχηεξν ιφγν. Ίζσο γηαηί ε γπλαίθα έρεη βαζχηεξε εκπεηξία ηνπ έξσηα, 

επεηδή ν έξσηαο είλαη γέλλεζε, δειαδή δεκηνπξγία ηνπ σξαίνπ, θαη κφλν κηα ηέξεηα θηιφζνθνο 

ζα κπνξνχζε λα θεληξίζεη ηελ εξσηηθή επαηζζεζία ζην αλδξνθξαηνχκελν πεξηβάιινλ ηνπ 

πκπνζίνπ. 

    Ξαθληθά εκθαλίδεηαη ν Αιθηβηάδεο, πνιχ κεζπζκέλνο θαη κε ηε κνξθή ελφο Γηφλπζνπ. ινη 

νη παξεπξηζθφκελνη ζέινπλ λα ηνπο θάλεη παξέα, αιιά ν Αιθηβηάδεο ζηξέθεηαη κφλν ζηνλ 

σθξάηε θαη ηνλ επαηλεί. 

Video (Materials for the study of women in the Ancient world www.youtube.com ) 

   πκπέξαζκα: γηα ηε θηινζνθία ν έξσηαο ηαπηίδεηαη κε ηε δχλακε πνπ ηείλεη ζηελ 

νινθιήξσζε θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο αζαλαζίαο. αλ πξσηαξρηθή ειθηηθή δχλακε ν ζεφο 

έξσηαο είλαη κηα δχλακε ηθαλή λα ηαμηλνκεί θαη λα δίλεη δσή ζηα πάληα. Πιάζεη δηαθνξεηηθά 

ζθαινπάηηα απφ έλα ιεπηφηαην νπξαλφ ζε κηα απηή γε, φπνπ ζε θάζε επίπεδν ππάξρεη κηα 

δηαθνξεηηθή κνξθή έξσηα θαη, γηα λα θηάζνπκε ζηελ νπζία ηνπ έξσηα, πξέπεη λα κάζνπκε λα 

αλαθαιχπηνπκε ηε ζθάια αλάβαζεο μεθηλψληαο απφ ηελ νκνξθηά. Απηή ππάξρεη ζηα ζψκαηα, 

ζηηο ςπρέο, ζηηο δξάζεηο, ζηνπο λφκνπο ηεο θχζεο, ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ ηέρλε θαη αθφκα πην 

πέξα θηάλνπκε ζην σξαίν θαζ‘ απηφ, ζηελ αγλή ηδέα, ζηελ αθεξεκέλε νκνξθηά θαζαξή θαη 

άςνγε, ε νπνία ζπκπίπηεη θαη κε ην θαιφ, ην δίθαην θαη ην αιεζέο. 

 

1.5 Ζ θηιία ζηνλ Αξηζηνηέιε 

          Ζ ιέμε θηιία πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα θηιώ, πνπ ζεκαίλεη αγαπώ  

     Ο Αξηζηνηέιεο ζηα έξγα ηνπ Ρεηνξηθή θαη Δζηθά Νηθνκάρεηα αζρνιείηαη κε κηα άιιε κνξθή 

αγάπεο, ηε θηιία. ηε Ρεηνξηθή αλαθέξεη φηη «Φίινο είλαη νπνηνζδήπνηε είλαη αγαπεηφο ζε εκάο. 

Αγαπψ θάπνηνλ θαη ζέισ λα ηνλ έρσ θίιν κνπ ζα πεη ζέισ γη‘ απηφλ θαζεηί πνπ ην ζεσξψ θαιφ, 

φρη γηα λα θεξδίζσ θάηη ν ίδηνο, αιιά απνθιεηζηηθά γηα ράξε εθείλνπ. Κάλσ κάιηζηα θαη φ, ηη 

κπνξψ γηα λα απνθηήζεη απηά ηα θαιά εθείλνο. Φίινο νλνκάδεηαη απηφο πνπ ραίξεηαη κε ηα θαιά 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζην θίιν ηνπ θαη ιππάηαη φηαλ ηνπ ζπκβαίλνπλ δπζάξεζηα γεγνλφηα. Ο 

άλζξσπνο πνπ ζα έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη ηέηνηνπ είδνπο θηιίεο απνθαιείηαη ηπρεξόο». 

     Δπνκέλσο, γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ην λα έρνπκε έλα θίιν ζεκαίλεη φηη είκαζηε ζε ζέζε λα ηνλ 

αγαπάκε πξαγκαηηθά θαη λα θάλνπκε φ, ηη θαιχηεξν κπνξνχκε γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηελ θάζε 

ηνπ αλάγθε. Δπίζεο ν Αξηζηνηέιεο ζεσξεί πσο γηα λα ππάξμεη θηιία αλάκεζα ζε δπν άηνκα 

πξέπεη θαη ηα δχν λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε πνπ ηνπο ελψλεη. Δπηζεκαίλεη επίζεο φηη ε  εχλνηα, 

ε επλντθή δηάζεζε, είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε θηιία, αιιά φρη επαξθήο. Υξεηάδεηαη 

δειαδή λα είλαη θάπνηνο επλντθά δηαηεζεηκέλνο πξνο θάπνηνλ άιιν, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη 

θίινο ηνπ. κσο ε εχλνηα απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή γηα λα ππάξμεη θηιία αλάκεζα ζε δπν 

άηνκα, δηφηη ε θηιία γελληέηαη απφ ηελ αγάπε ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί θαη δηαηεξείηαη απφ ηε 

ζπλαλαζηξνθή θαη ηελ ακνηβαηφηεηα. (Αξηζηνηέιεο, Ρεηνξηθή, Β 1380b 35-1381a10) 

 

Σα είδε θηιίαο ζηνλ Αξηζηνηέιε 

«Ο Αξηζηνηέιεο δηεξεπλά θαη ην αληηθείκελν ηεο αγάπεο, απηφ πνπ γελλάεη ηε θηιία. Απηφ πνπ 

θηλεί ηελ αγάπε θαη γελλάεη ηε θηιία είλαη απηφ πνπ είλαη άμην λα αγαπεζεί θαη λα πξνθαιέζεη ηε 

θηιία,  ην αγαζό, ην επράξηζην θαη ην ρξήζηκν»  Έηζη  δηέθξηλε ηξηώλ εηδώλ θηιίαο: 

1. Απηή πνπ έρεη σο θίλεηξν ην «ρξήζηκνλ», δειαδή ην ζπκθέξνλ 

2. Απηή πνπ έρεη σο θίλεηξν ην «εδχ», δειαδή ηελ απφιαπζε 

http://www.youtube.com/
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3. Απηή πνπ έρεη σο θίλεηξν ην «αγαζφλ», δειαδή ηελ αξεηή 

(Αξηζηνηέιεο, Δζηθά Νηθνκάρεηα Θ, 1155b 17-21) 

Σα δχν πξψηα είδε θηιίαο δηαιχνληαη εχθνια, γηαηί νη άλζξσπνη δελ αγαπνχλ ηνλ άιιν 

θαζεαπηφλ, αιιά γηα ην αγαζφ ή ηελ επραξίζηεζε πνπ ηνπο πξνζθέξεη. (Δζηθά Νηθνκάρεηα Θ 

1156a10-14 θαη 1156a 19-24) 

Ζ θηιία πνπ αληέρεη ζην ρξφλν θαη δε δηαιχεηαη εχθνια είλαη απηή πνπ έρεη σο ζηήξηγκα ηελ 

αξεηή, πνπ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε θακία έλλνηα ζπλεηαηξηζκνχ ή θνηλνπξαμίαο. ηε γλήζηα 

θηιία δελ πεξηκέλεη θαλείο θαλέλα αληάιιαγκα γηα ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη, γηαηί αλνίγεηαη ην 

εγψ πξνο ην εζχ θαη γίλεηαη εκείο. 

Ζ ζεκαζία ηεο θηιίαο 

«Ζ θηιία είλαη αξεηή ή πξνυπνζέηεη ηελ αξεηή θαη επηπιένλ είλαη εληειψο απαξαίηεηε γηα ηε 

δσή. Πξαγκαηηθά, θαλέλαο δε ζα επέιεγε λα δεη δίρσο θίινπο, θη αο είρε φια ηα ππφινηπα 

αγαζά». (Δζηθά Νηθνκάρεηα, Θ, 1155a1-12) 

Άηνκα πνπ έρνπλ ζπλάςεη θηιηθέο ζρέζεηο ζπληεινχλ ζηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο γηαηί 

γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη ζπλεξγαζία, ζπκπαξάζηαζε, αιιειεγγχε, αθνζίσζε. Άξα, ε θηιία ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν έρεη επηπηψζεηο θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, δεδνκέλνπ φηη ε νκνςπρία ησλ 

πνιηηψλ πξνσζεί ηα θνηλά ζπκθέξνληα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο γεληθήο πξνφδνπ. Έηζη θαη‘ 

επέθηαζε επέξρεηαη θαη ε θηιία κεηαμχ ιαψλ κε ζθνπφ ηελ παγίσζε ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν. 

Ζ γλήζηα θηιία είλαη ζεζαπξφο. Γε δηαπιάζεη κφλν ραξαθηήξεο αιιά εμππεξεηεί ην θαιφ ζην 

ζχλνιφ ηνπ. Ο θάζε πνιηηηζκέλνο άλζξσπνο είλαη ππέξκαρνο  ηεο αιεζηλήο θηιίαο. 

1.6 Ηζηνξηθέο θηιίεο 

    Κάζε θνξά πνπ ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα κία κεγάιε θηιία κεηαμχ δχν κεγάισλ αλδξψλ, 

ιέκε "Γάκσλ θαη Φηληίαο". Ζ θηιία ηνπο έκεηλε αηψλην παξάδεηγκα θαη κέηξν ζπγθξίζεσο ησλ 

πξαγκαηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απέλαληί καο. 

    Ο Γάκσλ ήηαλ Ππζαγφξεηνο θηιφζνθνο ν νπνίνο έδεζε θαη έδξαζε ζηηο πξαθνχζεο ηεο 

ηθειίαο. Έδεζε  θαηά ηα κέζα ηνπ 4νπ αηψλα π.Υ., φηαλ ηχξαλλνο ησλ πξαθνπζψλ ππήξμε ν 

Γηνλχζηνο ν λεφηεξνο. Ο ηειεπηαίνο ζεψξεζε ηνλ Φηληία, ηνλ θαιχηεξν θίιν ηνπ Γάκσλνο, 

χπνπην ζπλνκσζίαο ελαληίνλ ηνπ θαη ηνλ θαηαδίθαζε εηο ζάλαηνλ. Ο Φηληίαο παξαθάιεζε πξηλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο λα επηζθεθηεί ηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηα λα δηεθπεξαηψζεη ηηο 

νηθνγελεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Ο ηχξαλλνο Γηνλχζηνο δίζηαδε λα ηνπ επηηξέςεη λα θχγεη, 

θνβνχκελνο φηη εθείλνο ζα απνδξάζεη θαη δε ζα γπξίζεη γηα λα εθηειεζηεί. Σφηε επελέβε θαη 

έδσζε ιχζε ν Ππζαγφξεηνο θηιφζνθνο Γάκσλ,  ν νπνίνο εηέζε σο εγγπεηήο θαη 

πξνζπκνπνηήζεθε λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ θίινπ ηνπ, εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο κέρξη  λα 

επηζηξέςεη εθείλνο. Ζ ιχζε απηή έγηλε απνδεθηή θαη έηζη ν Φηληίαο έκεηλε λα πεξηκέλεη εθεί 

κέρξη λα γπξίζεη ν Γάκσλ. Δπεηδή φκσο ν Φηληίαο άξγεζε λα επηζηξέςεη νδεγείην ήδε ν Γάκσλ 

ζηνλ ηφπν ηεο εθηειέζεσο. Καη ελψ φια ήηαλ έηνηκα γηα λα ηνπ θφςνπλ ην θεθάιη, έθηαζε ν 

Φηληίαο ηξέρνληαο ιαραληαζκέλνο θαη κφιηο πνπ πξφιαβε λα γιπηψζεη ηελ άδηθε εθηέιεζε ηνπ 

θίινπ ηνπ. 

     Σν πεξίεξγν φκσο ήηαλ φηη ν Γάκσλ δε δερφηαλ κε θαλέλαλ ηξφπν λα απαιιαγεί, δηφηη φπσο 

ππνζηήξηδε, είρε παξέιζεη ν θαζνξηζκέλνο ρξφλνο ηεο πξνζεζκίαο, φπνπ ν Γηνλχζηνο είρε δψζεη 

ζην Φηληία. Έηζη, έπξεπε εθείλνο λα πεζάλεη. Ο Φηληίαο,  απφ ηελ άιιε, δελ κπνξνχζε λα αλερζεί 

λα ζαλαησζεί γηα δηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο ν θαιφο ηνπ θίινο. Δθείλε ηελ ζηηγκή ν 

ηχξαλλνο Γηνλχζηνο ζπγθηλήζεθε απφ ηελ πξαγκαηηθή αγάπε θαη θηιία ησλ δχν αληξψλ θαη 

απνθάζηζε λα ραξίζεη ηελ δσή θαη ζηνπο δχν, αθνχ ηνπο παξαθάιεζε λα πξνζιεθζεί θαη ν ίδηνο 

σο ηξίηνο ζηε θηιία ηνπο. Έηζη ζψζεθε θαη ν Γάκσλ θαη ν Φηληίαο. Απφ ηφηε ε θηιία ηνπο έρεη 

κείλεη έλα αμεπέξαζην πξφηππν αιεζηλψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

     Ζ θηιία ηνπ Γάκσλνο κε ηνλ Φηληία δελ είλαη ε κφλε παξνηκηψδεο ζηελ αξραηφηεηα. 

Ολνκαζηή θαηά ηνπο αξραηνηάηνπο ρξφλνπο ππήξμε ε θηιία ηνπ Αρηιιέα κε ηνλ Πάηξνθιν. Καη 

νη δχν έιαβαλ κέξνο ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν. Ζ ηζηνξία ηνπο είλαη ε εμήο: ηαλ ν Αρηιιέαο 

ζπκσκέλνο κε ηνλ αξρηζηξάηεγν Αγακέκλνλα εγθαηέιεηςε ηελ κάρε καδί κε ηνλ ππφινηπν 
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ζηξαηφ ηνπ, ηνπο πεξίθεκνπο Μπξκηδφλεο, νη Αραηνί άξρηζαλ λα ράλνπλ ηνλ πφιεκν γηα πξψηε 

θνξά. Οη Αραηνί θηλδχλεςαλ πξαγκαηηθά λα ππξπνιεζεί ν ζηφινο ηνπο θαη λα κελ κπνξέζνπλ 

πνηέ λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, αθφκα θαη λα ληθνχζαλ. Σφηε ν Πάηξνθινο ν θίινο ηνπ 

Αρηιιέα θαη έλαο απφ ηνπο Μπξκηδφλεο, επεηδή ζπκπφλεζε ηνπο Αραηνχο, δήηεζε απφ ην θίιν 

ηνπ λα ηνπ επηηξέςεη λα ιάβεη εθείλνο κέξνο ζηνλ πφιεκν θνξψληαο, βέβαηα,  ηελ παλνπιία θαη 

παίξλνληαο ηα φπια ηνπ Αρηιιέα. Έηζη, νη Σξψεο ζα ηνλ πεξλνχζαλ γηα εθείλνλ, ζα ηνλ 

θνβνχληαλ θαη ζα ππνρσξνχζαλ. Ο Πάηξνθινο ινηπφλ κε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ Αρηιιέα, 

θνξψληαο πάλσ ηνπ ηε ζηνιή ηνπ ηειεπηαίνπ θαη έρνληαο καδί ηνπ ηνπο Μπξκηδφλεο θαηάθεξε 

λα απνθξνχζεη ηνπο Σξψεο. θνηψζεθε φκσο απφ ηνλ αξρεγφ ηνπο, ηνλ Έθηνξα. 

ηαλ έκαζε ην πεξηζηαηηθφ ν Αρηιιέαο, φρη κφλν ιππήζεθε θαη ζξήλεζε βαξηά ην θίιν ηνπ αιιά 

εμνξγίζζεθε ελαληίνλ ηνπ Έθηνξα θαη, παξφιν πνπ γλψξηδε φηη ε δηθή ηνπ χπαξμε θαη δσή ήηαλ 

ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ χπαξμε ηνπ Έθηνξα, πξνηίκεζε λα εθδηθεζεί ην ζάλαην ηνπ θίινπ ηνπ 

ζθνηψλνληαο ηνλ Έθηνξα,  αθφκα θαη αλ έπξεπε λα πιεξψζεη θαη ν ίδηνο κε ηελ δσή ηνπ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν Αρηιιέαο, ζέηεη πάλσ θαη απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ δσή ηε θηιία. Ο 

Αρηιιέαο θεδεχεη κε ηηκεηηθφ ηξφπν ην θίιν ηνπ θαη λεθξφ πηα Πάηξνθιν ζεζπίδνληαο αθφκε θαη 

αζιεηηθνχο αγψλεο πξνο ηηκήλ ηνπ. Σειηθά θαηεπζχλεηαη ελαληίνλ ηνπ Έθηνξα. Καη, παξφιν πνπ 

ε κεηέξα ηνπ, ε Θέηηο, σο λεξείδα, (λεξάηδα - ζαιαζζηλή ζεφηεηα), ηνπ θάλεη γλσζηφ φηη ζα 

πεζάλεη θαη εθείλνο, αλ ζαλαηψζεη ηνλ Έθηνξα, εθείλνο δελ ππνινγίδεη ηίπνηα. Απφ κία 

καθξνρξφληα δσή φπνπ ζα πεζάλεη ζε βαζηά γεξάκαηα, πξνηηκά λα πεζάλεη λένο θαη σξαίνο πάλσ 

ζην άλζνο ηεο ειηθίαο ηνπ, αξθεί λα ιάβεη ηελ ηηκή φηη εθδηθήζεθε ην θνληά ηνπ θίινπ ηνπ. 

Έηζη ινηπφλ, είλαη βέβαην θαη ην γλσξίδεη ν Αρηιιέαο φηη ζα πεζάλεη. Δληνχηνηο, πξνηηκά ην 

ζάλαην ρσξίο δεχηεξε ζθέςε θαη ρσξίο ζπδήηεζε, παξφιν πνπ είλαη ε ίδηα ε κάλα ηνπ πνπ ηνλ 

παξαθαιεί θαη βιέπεη ηνλ πφλν ηεο θαη ην ζπαξαγκφ ηεο. Πξνέρεη φκσο ε θηιία. 

 

    Απηή ε βαζηά ζρέζε Αρηιιέα θαη Παηξφθινπ έγηλε πεγή εκπλεχζεσο θαη παξάδεηγκα γηα ην 

Μέγα Αιέμαλδξν πξνο ηνλ Ζθαηζηίσλα. Κνξπθαία φκσο ζηηγκή ππήξμε φηαλ ν ληθεηήο ηεο 

πεξζηθήο απηνθξαηνξίαο,  ν Μέγαο Αιέμαλδξνο,  κπαίλεη ζηε ζθελή ηεο κεηέξαο ηνπ εηηεκέλνπ 

Γαξείνπ. Δθείλνο ην έρεη βάιεη ζηα πφδηα. ηε ζθελή βξίζθνληαη ε κεηέξα ηνπ Γαξείνπ καδί κε 

φιε ηελ πνιπηέιεηα ηεο πεξζηθήο απιήο θαη ηνπο ππαζπηζηέο ηεο. Ο Αιέμαλδξνο κπαίλεη κέζα 

γηα λα ηε ζπλαληήζεη έρνληαο ζην πιεπξφ ηνπ ηνλ Ζθαηζηίσλα θαη,  επεηδή,  φπσο γλσξίδνπκε 

απφ ηελ ηζηνξία, ν Ζθαηζηίσλ ππήξμε πην ςειφο απφ ηνλ Αιέμαλδξν θαη ε ακθίεζή ηνπ δε 

δηέθεξε θαζφινπ,  ε κεηέξα ηνπ Γαξείνπ ρσξίο λα ην μέξεη ππνθιίλεηαη κπξνζηά ζηνλ 

Ζθαηζηίσλα. Οη ππαζπηζηέο κάηαηα ηεο έθαλαλ λνήκαηα γηα λα ηεο δείμνπλ πνηνο είλαη ν 

Αιέμαλδξνο. ηαλ πηα ην θαηαιαβαίλεη είλαη αξγά. Ζ πξάμε έρεη πηα ζπληειεζηεί. Σφηε εθείλε 

πέθηεη ζηα πφδηα ηνπ Αιέμαλδξνπ ληξνπηαζκέλε. Ο Αιέμαλδξνο γειά ηε ζεθψλεη απφ ηα ρέξηα 

απαιά θαη ηξπθεξά θαη ηεο ιέεη: «δελ πεηξάδεη, κεηέξα, θαη εθείλνο Αιέμαλδξνο είλαη», 

αλαθεξφκελνο βεβαίσο ζην θίιν ηνπ ηνλ Ζθαηζηίσλα. Ο Αιέμαλδξνο φρη κφλν δε ζχκσζε κε ηε 

γπλαίθα αιιά αληηκεηψπηζε ην επεηζφδην εχζπκα. Γηαηί δελ έλησζε θαζφινπ λα απεηιείηαη ε 

εμνπζία ηνπ ή λα αληαγσλίδεηαη ν ίδηνο ηνλ παηδηθφ ηνπ θίιν Ζθαηζηίσλα. (Αξξηαλφο, 

Αιεμάλδξνπ Αλάβαζηο Β.12, 3-8) 

     Απφ απηφ ην επεηζφδην ζα κπνξνχζακε λα βγάινπκε πνιιά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. ηαλ πνιχ αξγφηεξα ην 324 π.Υ. ν 

Ζθαηζηίσλ ζηα βάζε ηεο Αλαηνιήο ζηα Δθβάηαλα ζα πεζάλεη, ν Αιέμαλδξνο ζα ιππεζεί ηφζν 

πνιχ ψζηε ζα ζειήζεη λα ηηκήζεη ην λεθξφ θίιν ηνπ κε ηξφπν πνπ μεπεξλά ηα αλζξψπηλα φξηα. 

Απφ εθεί, νη κειεηεηέο ζπκπεξαίλνπλ φηη ν Αιέμαλδξνο άξρηζε λα μεθεχγεη απφ ην κέηξν θαη ηελ 

ειιεληθή αληίιεςε  ησλ πξαγκάησλ. κσο είλαη δείγκα θαη απηφ ηνπ ππέξκεηξνπ πφλνπ πνπ 

έλησζε γηα ην ρακφ ηνπ θίινπ ηνπ. 

    Ο Αιέμαλδξνο φηαλ πιεξνθνξήζεθε ην ζάλαην ηνπ Ζθαηζηίσλα, δε ζέιεζε επί ηξεηο εκέξεο 

λα αγγίμεη ηξνθή, παξά έθιαηγε θαη νδχξεην ή έκελε γεκάηνο πέλζηκε ζηγή. Γέθα ρξφληα πξηλ, 

είραλ θαη νη δχν ζηεθαλψζεη ζην Ίιην, ηελ πξσηεχνπζα ηεο Σξνίαο, ηνπο ηάθνπο ηνπ Αρηιιέα θαη 
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ηνπ Παηξφθινπ. Μφιηο πέζαλε ν Πάηξνθινο κεηά απφ ιίγν ηνλ αθνινχζεζε θαη ν Αρηιιέαο.  Σν 

ίδην αθξηβψο ζα ζπλέβαηλε θαη κε ηνλ Ζθαηζηίσλα θαη ην Μέγα Αιέμαλδξν.  

(www.diolkos.com ) 

1.7 Ο έξσηαο ζηελ αξραία ιπξηθή πνίεζε  

Ζ πνίεζε ήηαλ πάληα ζπλδεδεκέλε κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αλζξψπνπ. Καη ηη ζα κπνξνχζε λα 

εθθξάζεη θαιχηεξα παξά ηνλ έξσηα; Απφ ηελ αξραηόηεηα ζπλαληνχκε πνιιά εξσηηθά πνηήκαηα, 

αιιά πιαησληθνχ θαη άιια θαζαξά ζαξθηθνχ έξσηα. 

Ζ απθώ, ε ζεκαληηθφηεξε Λπξηθή πνηήηξηα ηεο αξραηφηεηαο θαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

πνηήηξηεο παγθνζκίσο, έγξαθε, πνιινχο αηψλεο πξηλ, ηπξαλληζκέλε απφ ηνλ έξσηα ηεο γηα κηα 

καζήηξηα… 

αλ άλεκνο κνπ ηίλαμε ν έξσηαο ηε ζθέςε, 

ζαλ άλεκνο πνπ ζε βνπλό βειαληδηέο ιπγάεη. 

Ήξζεο, θαιά πνπ έθαλεο, πνπ ηόζν ζε δεηνύζα, 

δξόζηζεο ηελ ςπρνύια κνπ, πνπ έθαηγε ν πόζνο. 

Κη από ην γάια πην ιεπθή, 

απ‟ ην λεξό πην δξνζεξή, 

θη από ην πέπιν ην ιεπηό πην απαιή. 

Ώπό ην ξόδν πην αγλή, 

απ‟ ην ρξπζάθη πην αθξηβή, 

θη από ηε ιύξα πην γιπθηά, πην κνπζηθή. 

Πάεη θαηξόο πνπ θάπνηε ζ‟ αγάπεζα, Ώηζίδα, 

κα ηόηε κνπ κνηαδεο κηθξό θη αζών θνξηηζάθη. 

π πνπ καγεύεηο ηνπο ζλεηνύο, παηδί ηεο Ώθξνδίηεο, 

απ‟ όια ην θαιύηεξν εζύ ζαη ην αζηέξη. 

Κη από ην γάια πην ιεπθή… 

Σν πνίεκα απηφ ηεο απθνχο κεινπνηήζεθε απφ ηνλ πχξν Βιαζζφπνπιν θαη ηξαγνπδήζεθε 

απφ ηελ Αιέθα Καλειιίδνπ.  

Αξραίν εξσηηθό πνίεκα από ηνλ Αξρίινρν από ηελ Πάξν 

Ο Αξρίινρνο, ν αξραηφηεξνο ιπξηθφο πνηεηήο ηεο Δπξψπεο γελλεκέλνο ζηελ Πάξν έγξαθε γχξσ 

ζην 690 πΥ: 

Βγώ ηόζα ηεο έιεγα θαη ηελ παξζέλα πήξα. 

Σελ πιάγηαζα ζηγά-ζηγά ζηα ρόξηα η‟ αλζηζκέλα, 

http://www.diolkos.com/
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ηύιημα ην γπκλό θνξκί ζηε καιαθή κνπ ριαίλε, 

ε αγθαιηά κνπ ζθάιηζε ηξηγύξσ ζην ιαηκό ηεο. 

Κη έηξεκε απ‟ ην θόβν ηεο ζα ην κηθξό ιαθάθη, 

πνπ ηξέρεη θαη ην θπλεγνύλ νη θπλεγνί ζην δάζνο. 

Κη ε πεζπκηά ηνπ έξσηα ζθίγγνληαο ηελ θαξδηά 

ζα ζύλλεθν πειώξην κνπ ηύιημε ηα κάηηα 

θη έθιεςελ απ‟ ηα ζηήζηα κνπ ηελ πην γιπθηά πλνή. 

Δξσηηθό πνίεκα – Αλαθξέσλ 

Καη ν Αλαθξέσλ έγξαςε ην παξαθάησ εξσηηθφ πνίεκα ην 550 πΥ: 

Ο δακαζηήο ν Έξσηαο 

θη ε πνξθπξή Ώθξνδίηε, 

καδί ζνπ παίδνπλ βαζηιηά 

θη νη καπξνκάηεο Νύκθεο. 

ε ζέλα πνπ ζπρλά γπξλάο 

ζηηο πην ςειέο βνπλνθνξθέο, 

επιαβηθά πξνζπέθησ. 

Σελ πξνζεπρή κνπ εηζάθνπζε 

θη έια θνληά ζε κέλα, 

γηα λα γελεί ό, ηη δεηώ. 

Σνλ Κιεόβνπιν, Αηόλπζε, 

θαιά λα ζπκβνπιέςεηο, 

ηνλ έξσηά κνπ, βαζηιηά, 

γηα λα δερηεί η‟ αγόξη. Πάιη ν μαλζόο ν Έξσηαο 

ηελ θόθθηλή ηνπ κπάια 

κνπ πεηά θαη κε θεληξίδεη 

κε ηε ληα παηγλίδη λ‟ αξρηλήζσ, 

πνπ ρεη ζαληάιηα πινπκηζηά. 

Μ‟ απηή, κηα θαη θξαηά 

απ‟ ηε ηξαλή ηε Λέζβν 

πνπ λαη γεκάηε αξρνληηθά, 

ζλνκπάξεη η‟ άζπξα κνπ καιιηά 

θη αιινύ θνηηά θαη ράζθεη… 
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1.8 Ο έξσηαο ζην νθνθιή 

   Αιιά θαη νη αξραίνη Έιιελεο ηξαγηθνί αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ηνπ έξσηα. Σν Γ‘  ζηάζηκν ηεο 

Αληηγφλεο ν νθνθιήο κε αθνξκή ην εξσηηθφ αίζζεκα ηνπ Αίκνλα γηα ηελ Αληηγφλε απεπζχλεη 

έλαλ χκλν ζηνλ έξσηα. Παξνπζηάδεη ηνλ έξσηα ζαλ κηα αθαηαλίθεηε δχλακε πνπ θπβεξλάεη ηνλ 

θφζκν, φια ηα έκςπρα, ηνπο αλζξψπνπο, αιιά θαη ηνπο ζενχο αθφκα: 

Έξσηα εζύ πνπ θαλείο δε ζε λίθεζε 

Έξσηα πνπ όια είλ‟ δηθά ζνπ 

πνπ λπρηνπεξπαηάο ζησλ θνξηηζηώλ 

ηα ηξπθεξά ηα κάγνπια 

θαη πάλσ από ηηο ζάιαζζεο θαη ηηο ζηεξηέο πιαληέζαη, 

θαλέλαο δε ζνπ μέθπγε νύηε ζλεηόο νύηε άλζξσπνο  

θη όπνηνλ θξαηάο ηνλ μεηξειαίλεηο 

 

Βζύ αιιάδεηο ηα κπαιά ησλ ινγηθώλ  

γηα ην ρακό ηνπο    

θαη ζπ ηνλ πόιεκν άλαςεο απηόλ  

αλάκεζα ζε  γην θαη ζε παηέξα  

Μα ληθεηήο παηώληαο πάλσ από όινπο  

ηνπο κεγάινπο λόκνπο είλαη νινθάλεξνο  

ν πόζνο γηα ηα κάηηα ηεο παλώξηαο θόξεο  

πνπ παηρληδίδεηο κέζα εζύ αθαηαλίθεηνο ζεόο, 

έξσηα εζύ, γηε ηεο Ώθξνδίηεο  

(νθνθιήο, Ώληηγόλε 781-800) 

 

 (video, Ώληηγόλε 1961 www.you tube.com)  

http://www.youtube.com/
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2. ΑΓΑΠΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΗΑ 

 

Γθαγθαδέιιε Μίλα 

 

Γξαθνπνύινπ Νηθνιέηηα 

 

Μεηαιιελνύ ππξηδνύια  
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2. ΑΓΑΠΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΗΑ 

 

2.1 Ζ αγάπε ζηα θείκελα ηεο Καηλήο Γηαζήθε 

Ζ παξαβνιή ηνπ θαινχ ακαξείηε 

Κάπνηνο λνκνδηδάζθαινο παξνπζηάζηεθε ζηνλ Εεζνύ θαη ηνλ ξώηεζε: «Ση πξέπεη λα θάλσ γηα λα 

θεξδίζσ ηελ αηώληα δσή;» θαη ν Εεζνύο ηνπ απάληεζε: «Ο λόκνο ηη γξάθεη;» . Βθείλνο απάληεζε: 

«Να αγαπάο ηνλ Κύξην ην Θεό ζνπ κε όιε ηελ θαξδηά ζνπ θαη κε όιε ηελ ςπρή ζνπ, κε όιε ηελ 

δύλακή ζνπ θαη κε όιν ην λνπ ζνπ θαη ηνλ πιεζίνλ ζνπ όπσο ηνλ εαπηό ζνπ». Καη ν Εεζνύο ηνπ είπε 

όηη, αλ θάλεη απηό αθξηβώο, ζα δήζεη. Σόηε απηόο ηνλ ξσηάεη: «θαη πνηνο είλαη ν πιεζίνλ κνπ;». Με 

αθνξκή απηό ν Εεζνύο ηνπ είπε κηα από ηηο παξαβνιέο ηνπ: Κάπνηνο άλζξσπνο από ηα Εεξνζόιπκα 

έπεζε πάλσ ζε ιεζηέο. Ώπηνί ηνλ ηξαπκάηηζαλ θαη έθπγαλ παξαηώληαο ηνλ κηζνπεζακέλν. Έηπρε 

ηόηε λα πεξλάεη έλαο ηεξέαο θαη ρσξίο λα ηνπ δώζεη  ζεκαζία ηνλ πξνζπέξαζε. Σν ίδην θαη θάπνηνο 

ιεπίηεο. Κάπνηνο όκσο ακαξείηεο ηνλ είδε θαη ηνλ ζπιαρλίζηεθε. Σνλ θξόληηζε θαη ηνλ πήγε ζε 

έλα παλδνρείν. Σελ άιιε κέξα έδσζε θάπνηα ρξήκαηα ζηνλ παλδνρέα θαη ηνπ είπε:  «… θξόληηζέ 

ηνλ , θαη ό, ηη παξαπάλσ μνδέςεηο , όηαλ μαλαπεξάζσ, ζα ζε πιεξώζσ.» Όζηεξα ηνλ ξώηεζε ν 

Εεζνύο πνηνο, θαηά ηελ γλώκε ηνπ, απνδείρηεθε „‟Πιεζίνλ‟‟ απηνύ πνπ ιεζηεύηεθε θαη εθείλνο  

απάληεζε: « απηόο  πνπ ηνλ ζπιαρλίζηεθε» .Σόηε ν Εεζνύο ηνπ είπε: « πήγαηλε ινηπόλ λα θάλεηο θαη 

εζύ ην ίδην». 

(Καηά Λνπθά 10, 25-38) 

(www.youtube.com)  

• Απφ ηελ επνρή ηνπ Υξηζηνχ κέρξη ζήκεξα νη άλζξσπνη θάλνπλ δηαθξίζεηο ζηηο ζρέζεο 

ηνπο. Γηαρσξίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο αλάινγα κε ηε θπιή, ηελ εζληθφηεηα, ηε ζξεζθεία, 

ηελ θνηλσληθή ηάμε , ην θχιν θ.ιπ. 

• Με ηελ παξαβνιή ηνπ ζπιαρληθνχ ακαξείηε ν Υξηζηφο αλέηξεςε απηέο ηηο δηαθξίζεηο. 

Έκαζε ζηνπο αλζξψπνπο λ‘ αξρίζνπλ λα βιέπνπλ σο πιεζίνλ ηνλ θάζε άλζξσπν, 

ηδηαίηεξα απηφλ πνπ βξίζθεηαη ζε αλάγθε. Σνπο έκαζε λα βιέπνπλ κε επαηζζεζία  ηνλ 

άιιν άλζξσπν θαη, μεπεξλψληαο θάζε δηάθξηζε, λα ηνπ ζπκπαξαζηέθνληαη, λα ηνλ 

ζηεξίδνπλ, λα ηνπ δείρλνπλ έκπξαθηα ηελ αγάπε ηνπο. ε θακηά πεξίπησζε λα κελ 

αδηαθνξνχλ γη‘ απηφλ. 

• Μ‘ απηή ηελ παξαβνιή θαλεξψζεθε δσληαλά θαη παξαζηαηηθά κε πνηνλ ηξφπν ν 

θαηλνύξηνο θόζκνο ηνπ Θενύ κπνξεί λα γίλεη κηα θνηλσλία αγάπεο γηα όινπο. 

Σέηνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα βξεη ν θαζέλαο καο ζήκεξα, αλάινγα κε ηελ επαηζζεζία πνπ 

δηαζέηεη, αλ ζηξέςεη ην βιέκκα ηνπ εθεί φπνπ ππάξρεη αιεζηλφο πφλνο, αλάγθε θαη 

δπζθνιία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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Αλ θάποηος πεη                                       ….ηο πηο θαζαρό πράγκα,  

„‟αγαπώ ην Θεό‟‟,                               ινηπόλ, ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο 

κηζεί όκσο                                           δελ είλαη ην ιπθόθσο, 

ηνλ αδεξθό ηνπ,                                 νύηε ν νπξαλόο πνπ  

είλαη ςεύηεο.                                      θαζξεθηίδεηαη κεο ην πνηάκη, 

Γηαηί, πξαγκαηηθά,                            νύηε ν ήιηνο πάλσ ζηεο κειηάο  

απηόο πνπ δελ αγαπάεη                     η‟ άλζε. Βίλαη ε αγάπε. 

ηνλ αδεξθό ηνπ,                                                   Νηθεθόξνο ΐξεηηάθνο 

ηνλ νπνίν βιέπεη, 

πώο κπνξεί                                          

λα αγαπάεη ην Θεό,         

ηνλ νπνίν δε βιέπεη;                     

(ΟΔΓΒ, Ο Ιεζούς Υρηζηός ο θαηλούρηος θόζκος θαη εκείς, Β’ Γπκλαζίνπ)        

                    
Ζ παξαβνιή ηνπ θηιεχζπιαρλνπ παηέξα 

Κάπνηνο άλζξσπνο είρε δύν γηνπο,  θαη είπε ν λεόηεξνο απηώλ πξνο ηνλ παηέξα: «Παηέξα, δώζε 

κνπ ην κέξνο ηεο πεξηνπζίαο πνπ κνπ αλήθεη». Μνίξαζε ζ‟ απηνύο ηα ππάξρνληά ηνπ. Ο λεόηεξνο 

γηνο, αθνύ κάδεςε ηα πάληα, έθπγε ζε ρώξα καθξηλή, θαη εθεί δηαζθόξπηζε ηελ πεξηνπζία ηνπ 

δώληαο άζσηα. Ώθνύ δαπάλεζε ηα πάληα, έπεζε κεγάιε πείλα ζηε ρώξα εθείλε θαη απηόο άξρηζε λα 

ζηεξείηαη. Σόηε πήγε θαη πξνζθνιιήζεθε ζε έλα από ηνπο πνιίηεο εθείλεο ηεο ρώξαο, ν νπνίνο ηνλ  

έζηεηιε ζηα ρσξάθηα ηνπ γηα λα βόζθεη γνπξνύληα. Καη αθνύ ήξζε ζε δηάινγν  κε ηνλ εαπηό ηνπ 

είπε:  «πόζνη κηζζσηνί ηνπ παηέξα κνπ έρνπλ πεξίζζην ςσκί θαη εγώ ράλνκαη από ηελ πείλα! Θα 

ζεθσζώ θαη ζα πάσ ζηνλ παηέξα κνπ, θαη ζα ηνπ πσ:  παηέξα ακάξηεζα ζηνλ νπξαλό θαη ελώπηνλ 

ζνπ θαη δελ είκαη πιένλ άμηνο λα νλνκαζηώ γην ζνπ,  θάλε κε ζαλ έλα ησλ κηζζσηώλ ζνπ».  Καη  

ζεθώζεθε θαη ήιζε  πξνο ην παηέξα ηνπ. Βλώ δε ήηαλ αθόκα καθξηά, είδε απηόλ ν παηέξαο ηνπ, ηνλ 

ζπιαρλίζηεθε θαη ηξέρνληαο έπεζε πάλσ ζηνλ ηξάρειό ηνπ θαη ηνλ θαηαθίιεζε. Καη είπε πξνο 

απηόλ ν γηνο: «παηέξα ακάξηεζα ζηνλ νπξαλό θαη ελώπηνλ ζνπ, θαη δελ είκαη πιένλ άμηνο λα 

νλνκαζηώ γηνο ζνπ. Καη ν παηέξαο είπε πξνο ηνπο δνύινπο ηνπ: « θέξηε έμσ ηε ζηνιή ηελ πξώηε 

θαη ληύζηε ηνλ θαη βάιηε δαρηπιίδη ζην ρέξη ηνπ θαη ππνδήκαηα ζηα πόδηα ηνπ. Καη θέξηε θαη 

ζθάμηε ηνλ κόζρν ηνλ ζηηεπηό, θαη αθνύ θάκε αο επθξαλζνύκε,  δηόηη απηόο ν γηνο κνπ λεθξόο ήηαλ 

θαη μαλάδεζε. Καη ρακέλνο ήηαλ θαη βξέζεθε». Καη άξρηζαλ λα επθξαίλνληαη 

(Καηά Λνπθά 15, 11-31) 

(www.youtube.com) 

 

Ο Γηνο ηνπ Θενχ ήξζε λα  βξεη θαη λα ζψζεη ην ρακέλν . Ο πξνζεπρφκελνο ζ‘ Απηφλ δελ 

πξφθεηηαη λα εθβιεζεί έμσ, ιέεη ε Γξαθή. Γελ έρεη ζεκαζία πφζα έρεη θάλεη θαλείο ή φρη. Γελ 

έρεη ζεκαζία ηη παξειζφλ κπνξεί λα έρεη. Απηφ πνπ ζέιεη ν Γηνο ηνπ Θενχ δελ είλαη λα θξίλεη 

αιιά λα ζψζεη.  Ο Θεφο ελψ ήκαζηαλ λεθξνί ζηηο παξαβάζεηο θαη ζηα ακαξηήκαηα, ηέθλα νξγήο, 

καο δσνπνίεζε καδί κε ην Υξηζηφ. ρη γηα ηα έξγα καο (ήκαζηαλ λεθξνί ) αιιά γηα ηα πιήζνο ηεο 

αγάπεο ηνπ. Ο ζεφο δε ζα θέξεη ζε θξίζε θαλέλαλ γηα φ, ηη έγηλε ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ ρακέλνο.  

«Αλ θάπνηνο είλαη ελ Υξηζηψ είλαη λέν θηίζκα, ηα παιηά παξήιζαλ, ηα πάληα έγηλαλ θαηλνχξηα» 

ιέεη ν ιφγνο ηνπ ζενχ. Καη αληί ινηπφλ ν παηέξαο ηεο παξαβνιήο λα πεηάμεη έμσ ηνλ γην ηνπ- 

φπσο πνιχ παηεξάδεο θάλνπλ κφιηο αληηιεθζνχλ ηηο αζσηίεο ησλ παηδηψλ ηνπο, έζησ θαη αλ  

απηά έρνπλ κεηαληψζεη- αληί λα ην βάιεη ζε πεξίνδν δνθηκήο, ηνλ αγθάιηαζε, ηνλ θαηαθίιεζε θαη 

έζθαμε ην θαιχηεξν κνζράξη – ινη άξρηζαλ λα επθξαίλνληαη. Απηφ πνπ ζέιεη ν Κχξηνο δελ 

είλαη ηελ θαηαδίθε ηνπ ακαξησινχ. Ο Θεφο ζε πεξηκέλεη ζαλ ηνλ παηέξα ηνπ αζψηνπ. ε 

πεξηκέλεη λα ζε δεη λα γπξίδεηο θαη κφιηο ην θάλεηο ηξέρεη λα ζε αληακψζεη, λα ζε αγθαιηάζεη, λα 

ζε θηιήζεη θαη λα θεξχμεη παλεγχξη θαη γηνξηή γηα ηελ επηζηξνθή ζνπ. Μέζα απφ ηε 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο βιέπνπκε: 

 

http://www.youtube.com/
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• Αλζξψπνπο πνπ, παξά ηηο απνηπρίεο ηνπο, ηνικνχλ, εκπηζηεπφκελνη ηελ παηξηθή αγάπε, 

λα επηζηξέςνπλ ζην ζεφ (φπσο ν κηθξφο γηνο). 

• Αλζξψπνπο πνπ, αλ θαη είλαη θαηλνκεληθά θνληά ζην ζεφ, είλαη ζηελ νπζία καθξηά ηνπ, 

θαη ρξεηάδνληαη ηε δηθή ηνπ επέκβαζε, γηα λα ηνλ βξνπλ πξαγκαηηθά (φπσο ν κεγάινο 

πηφο) 

• Έλα ζεφ πνπ έρεη αγάπε γηα φινπο, παξακέλεη εχζπιαρλνο πξνο φινπο θαη κε ηνλ ηξφπν 

φπνπ ν θαζέλαο έρεη αλάγθε. 

• Απηφο είλαη  ν κνλαδηθφο Παηέξαο ηεο παξαβνιήο, πνπ πάληα καο πεξηκέλεη, καο θάλεη λα 

ληψζνπκε παηδηά ηνπ θαη λα έρνπκε ηε βεβαηφηεηα φηη ην ‗‘ζπίηη‘‘ ηνπ είλαη πάληνηε 

αλνηρηφ γηα εκάο 

Ο Θεόο είλαη: 

Πην ζηνξγηθόο από θάζε θίιν, 

Πην δίθαηνο από θάζε θπβεξλήηε, 

Πην ηξπθεξόο από θάζε παηέξα, 

Πην πνιύ κέινο καο από όζν ηα ίδηα καο ηα κέιε  

Πην αλαγθαίνο ζε καο από ηελ ίδηα ηελ θαξδηά καο  

                                                   Νηθόιαος Καβαζίιας 

 (ΟΔΓΒ, Ο Ιεζούς Υρηζηός ο θαηλούρηος    θόζκος θαη εκείς Β’ Γπκλαζίνπ) 

                                                                                             
 

 

Ζ ζηάζε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ απέλαληη ζηελ αληαπόδνζε. 

Έρεηε επίζεο αθνύζεη πσο δόζεθε ε εληνιή: «λ‟ αληαπνδίδεηο κάηη γηα κάηη θαη δόληη γηα δόληη». 

Βγώ όκσο ζαο ιέσ λα κελ αληηζηέθεζηε ζηνλ θαθό άλζξσπν,  αιιά αλ θάπνηνο ζε ρηππήζεη ζην 

δεμί κάγνπιν, γύξηζε ηνπ θαη ην άιιν θη αλ θάπνηνο ζέιεη λα ζε πάεη, ζην δηθαζηήξην γηα λα ζνπ 

πάξεη ην ζαθάθη, άθεζε ηνπ θαη ην παλσθόξη. Κη  αλ ζε πάξεη θάπνηνο αγγαξεία γηα έλα ρηιηόκεηξν, 

πήγαηλε καδί ηνπ δύν. ‟ εθείλνλ πνπ ζνπ δεηάεη θάηη, κελ ηνπ αξλεζείο. 

                                                                  Ζ αληαπόδνζε Καηά Μαηζαίνλ 5, 38-42 

Ζ ζηάζε πνπ πξέπεη  λα θξαηάκε απέλαληη ζε όζνπο καο βιάπηνπλ. 

Δ Βθθιεζία καο δηδάζθεη όηη πξέπεη λα αγαπάκε θαη λα ζπκπεξηθεξόκαζηε θαιά, όρη κόλν ζηνπο 

θνληηλνύο καο  αλζξώπνπο θαη θίινπο, αιιά θαη ζηνπο ερζξνύο καο. Ο ρξηζηηαλόο ζα πξέπεη λα 

ζπγρσξεί ηνπο ερζξνύο ηνπ, έλα κήλπκα πνπ όηαλ δηαηππώζεθε από ην Υξηζηό καο, δελ ππήξρε 

πνπζελά. Ούηε ζηελ Παιαηά Αηαζήθε πνπ επέηξεπε ηελ αληαπόδνζε κε ίζνπο όξνπο. κσο ν 

Υξηζηόο καο, καο έβαιε ζηελ αξρή λα αγαπάκε ηνπο ερζξνύο καο θαη λα ηνπο ζπγρσξνύκε. Γηα λα 

έρνπκε ζσζηή επηθνηλσλία κε ηνλ άλζξσπν καο, ζα πξέπεη λα ζπλδεόκαζηε κε ην Υξηζηό θαη λα 

αληινύκε από απηόλ ράξε θαη δύλακε.                                                                  

                                                                                                ( www.wikipedia.gr) 

 

 

 

 

 

Ζ ζπνπδαηόηεξε  εληνιή 

Δ πξώηε θαη ζπνπδαηόηεξε εληνιή από όιεο είλαη ε αγάπε καο πξνο ηνλ Κύξην, πξέπεη λα αγαπάκε 

ην ζεό κε όιε ηελ θαξδηά , θαη κε όιε ηε δηάλνηα  καο θαη όιε ηε δύλακή καο.  

                                                                                                   ( www.wikipedia.gr) 

http://www.wikipedia.gr/
http://www.wikipedia.gr/
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Με πνην ηξόπν ζα θξηζεί ν θόζκνο; 

ηαλ ζα „ξζεη ν Τηόο ηνπ Ώλζξώπνπ κε όιε ηνπ ηε κεγαινπξέπεηα, θαη ζα ηνλ ζπλνδεύζνπλ όινη νη 

άγγεινη, ζα θαζίζεη ζην κεγαιόπξεπν ζξόλν ηνπ. Σόηε ζα ζπλαρηνύλ κπξνζηά ηνπ όινη νη ιανί, θαη 

ζα ηνπο μερσξίζεη όπσο μερσξίδεη ν βνζθόο ηα πξόβαηα από ηα θαηζίθηα. Σα πξόβαηα ζα ηα 

ηνπνζεηήζεη ζηα δεμηά ηνπ θαη ηα θαηζίθηα ζη‟ αξηζηεξά ηνπ. Θα πεη ηόηε ν βαζηιηάο ζ‟ απηνύο πνπ 

βξίζθνληαη ζηα δεμηά ηνπ: «ειάηε νη επινγεκέλνη απ‟ ηνλ Παηέξα κνπ, θιεξνλνκήζηε ηε βαζηιεία 

πνπ ζαο έρεη εηνηκάζεη απ‟ ηελ αξρή ηνπ θόζκνπ. Γηαηί  πείλαζα θαη κνπ δώζαηε λα θάσ, δίςαζα 

θαη κνπ δώζαηε λα πησ,  ήκνπλ μέλνο θαη κε πεξηκαδέςαηε, γπκλόο θαη κε ληύζαηε,  άξξσζηνο θαη 

κ‟ επηζθεθηήθαηε, θπιαθηζκέλνο θη ήξζαηε λα κε δείηε». Σόηε ζα ηνπ απαληήζνπλ νη άλζξσπνη ηνπ 

Θενύ: «Κύξηε, πόηε ζε είδακε λα πεηλάο θαη ζνπ δώζακε λα θαο, λα δηςάο θαη ζνπ δώζακε λα 

πηεηο; Πόηε ζε είδακε μέλν θαη ζε πεξηκαδέςακε ή γπκλό θαη ζε ληύζακε; Πόηε ζε είδακε άξξσζην ή 

θπιαθηζκέλν θη ήξζακε λα δνύκε;» Κη  ν βαζηιηάο ζα ηνπο απαληήζεη: « ζαο δηαβεβαηώλσ πσο, 

αθνύ ηα θάλαηε απηά γηα έλαλ από ηνπο άζεκνπο αδεξθνύο κνπ, ηα θάλαηε γηα κέλα» 

Όζηεξα ζα πεη θαη ζ‟ απηνύο πνπ βξίζθνληαη αξηζηεξά ηνπ: « θύγεηε από κπξνζηά κνπ 

θαηαξακέλνη, πεγαίλεηε ζηελ αηώληα θσηηά πνπ έρεη εηνηκαζηεί γηα ην δηάβνιν θαη ηνπο δηθνύο ηνπ. 

Γηαηί πείλαζα θαη δε κνπ δώζαηε λα θάσ, δίςαζα θαη δε κνπ δώζαηε λα πησ , ήκνπλ μέλνο θαη δε 

κε πεξηκαδέςαηε, γπκλόο θαη δε κε ληύζαηε, άξξσζηνο θαη θπιαθηζκέλνο θαη δελ ήξζαηε λα κε 

δείηε». Σόηε ζα ηνπ απαληήζνπλ θαη απηνί: «Κύξηε, πόηε ζε είδακε πεηλαζκέλν ή δηςαζκέλν ή μέλν 

ή γπκλό ή άξξσζην ή θπιαθηζκέλν θαη δε ζε ππεξεηήζακε;» Καη ζα ηνπο απαληήζεη: «ζαο 

δηαβεβαηώλσ πσο, αθνύ δελ ηα θάλαηε απηά γηα έλαλ από απηνύο ηνπο άζεκνπο αδεξθνύο κνπ, δελ 

ην θάλαηε νύηε γηα εκέλα». Κη απηνί ζα ηηκσξεζνύλ αηώληα , ελώ νη δίθαηνη ζα κεηάζρνπλ ζηελ 

αηώληα δσή.  

                                                                                    ( Καηά Μαηζαίνλ 25, 31-46) 

Με πνηα θπξίσο πξάμε ν Θεόο έδεημε ηελ αγάπε ηνπ γηα εκάο; 

Βπινγεκέλνο λα είλαη ν ζεόο, ν Παηέξαο ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνύ Υξηζηνύ, πνπ καο δώξηζε κέζσ ηνπ 

Υξηζηνύ  πινύζηεο ηηο επινγίεο ηνπ, πλεπκαηηθέο θαη νπξάληεο. Μαο δηάιεμε κε ηελ αγάπε ηνπ, πξηλ 

ζεκειηώζεη ηνλ θόζκν, λα γίλνπκε δηθνί ηνπ δηα ηνπ Υξηζηνύ, αςεγάδηαζηνη ζηελ ηειηθή ηνπ θξίζε. 

Μαο πξνόξηζε γηα παηδηά ηνπ Εεζνύ Υξηζηνύ, ζύκθσλα κε ην θαιόβνπιν γηα καο ζέιεκα ηνπ, ώζηε 

λα ηνλ πκλνύκε γηα ηελ πινύζηα ράξε ηνπ, πνπ καο ηε ζθόξπηζε πεξίζζηα καδί κε θάζε ινγήο 

θξόλεζε θαη γλώζε. Μαο έθαλε γλσζηό ην κπζηηθό ηνπ ζέιεκα, πνπ κε αγαζόηεηα πξνζρεδίαδε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κε ην έξγν ηνπ Υξηζηνύ. Κη όηαλ ήξζε ε θαζνξηζκέλε ώξα, ζύκθσλα κε ην ζρέδην 

ηνπ, όια, νπξάληα θαη επίγεηα, ελώζεθαλ ζην πξόζσπό ηνπ. 

                                                                             ( Απ. Παύινο,  Πξνο Δθεζίνπο  3-6) 

 

 

 

Πώο πξέπεη λα δνπλ νη Υξηζηηαλνί; 

Να απνθεύγεηε ηηο ακαξησιέο επηζπκίεο, πνπ αληηκάρνληαη ηε λέα ζαο δσή. Δ δηαγσγή ζαο 

αλάκεζα ζηνπο εηδσινιάηξεο λα είλαη γεκάηε θαινζύλε, έηζη ώζηε, ελώ ζαο ζπθνθαληνύλ όηη είζηε 

θαθνπνηνί, βιέπνληαο ηα θαιά ζαο έξγα λα πηζηέςνπλ θαη λα δνμάζνπλ ην ζεό ηε κέξα ηεο 

παξνπζίαο ηνπ. Να ππαθνύηε ζε θάζε αλζξώπηλε εμνπζία, γηα ράξε ηνπ Κπξίνπ, είηε είλαη ν 

απηνθξάηνξαο επεηδή είλαη ν αλώηαηνο άξρνληαο είηε νη ηνπηθνί δηνηθεηέο επεηδή είλαη ζηαικέλνη 

απ‟ απηόλ γηα λα ηηκσξνύλ ηνπο θαθνπνηνύο θαη λα επαηλνύλ απηνύο πνπ θάλνπλ ην θαιό. Γηαηί 

απηό είλαη ην ζέιεκα ηνπ  ζενύ. Να απνζηνκώλεηε κε ηηο θαιέο ζαο πξάμεηο ηελ αγσλία ησλ 

αλόεησλ αλζξώπσλ. Καζώο είζηε ειεύζεξνη, κε ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεπζεξία ζαλ πξόζρεκα γηα 

λα ζθεπάδεηε ηελ θαθία, αιιά λα δείηε ζαλ δνύινη ηνπ ζενύ. ινπο λα ηνπο εθηηκάηε. Να αγαπάηε 

ηνπο αδεξθνύο ζαο ρξηζηηαλνύο. Να ζέβεζηε ην ζεό . Να εθηηκάηε ηνλ απηνθξάηνξα.                            
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 Δπηζηνιή Πέηξνπ Α 1-22       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απ. Παύινο Πξνο 

Κνξηλζίνπο Α 13) 

 

 

 

 

 

 

Ώδέιθηα κνπ, εζείο όινη απνηειείηε ην ζώκα ηνπ Υξηζηνύ θαη είζζε κέιε ηνπ, 

όπνπ ν θαζέλαο έρεη ηε δηθή ηνπ ζέζε. Καη πξώηα κελ εηνπνζέηεζε ν Θεόο ηνπο 

απνζηόινπο, ζε δεύηεξε ζέζε ηνπο πξνθήηεο, ζε ηξίηε ζέζε νη δηδάζθαινη. 

Έπεηηα ν Θεόο άιινπο έζεζε λα πνηνύλ ζαύκαηα, άιινπο ζεξαπείεο, άιινπο λα 

πξνζηαηεύνπλ ηνπο αδπλάκνπο θαη αζζελείο, ζε άιινπο έδσζε ραξίζκαηα 

θπβεξλήζεσο θαη ζε άιινπο ραξίζκαηα μέλσλ γισζζώλ. Αελ είλαη όινη 

απόζηνινη, νύηε όινη πξνθήηεο, νύηε όινη δηδάζθαινη. Αελ είλαη όινη 

ζαπκαηνπξγνί, νύηε όινη ζεξαπεπηέο, νύηε όινη νκηινύλ θαη δηεξκελεύνπλ μέλεο 

γιώζζεο. Βζείο επηδηώθεηε κε δήιν ηα θαιύηεξα ραξίζκαηα, θαη γηα ηνύην ην 

ιόγν ζαο δεηθλύσ κία νδό αλώηεξε: 

Βάλ ππνζέζνκε όηη νκηιώ ηηο γιώζζεο ησλ αλζξώπσλ, αθόκε θαη ησλ αγγέισλ, 

δελ έρσ όκσο αγάπε, νη ιόγνη κνπ αθνύνληαη σο ράιθηλνο θώδσλαο ή 

αιαιαγκόο θπκβάινπ. Καη εάλ έρσ ην ράξηζκα ηεο πξνθεηείαο θαη θαηέρσ όια 

ηα κπζηήξηα ηνπ Θενύ θαη όιε ηε γλώζε, θαη εάλ αθόκε έρσ όιε ηελ πίζηε, 

ώζηε λα κεηαθηλώ όξε, δελ έρσ όκσο αγάπε, δελ είκαη ηίπνηε. Καη εάλ δηαζέζσ 

ηα ππάξρνληά κνπ ζηνπο πησρνύο, θαη εάλ παξαδώζσ ην ζώκα κνπ γηα λα θαώ, 

δελ έρσ όκσο αγάπε, δελ σθεινύκαη ζε ηίπνηε από απηέο ηηο ζπζίεο. 

Βθείλνο ν νπνίνο αγαπάεη είλαη καθξόζπκνο θη αλεθηηθόο, είλαη θαισζπλάηνο, 

επξγεηηθόο θαη σθέιηκνο, δε δεινθζνλεί, δελ ππεξεθαλεύεηαη, δελ θέξεηαη κε 

αιαδνλεία θαη πξνπέηεηα, δελ πξάηηεη άζρεκα, δε δεηεί ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα, 

δε εξεζίδεηαη από ζπκό θαη νξγή, δε ζθέπηεηαη πνηέ θαθό θαηά ηνπ πιεζίνλ, 

νύηε ινγαξηάδεη ην θαθό πνπ έπαζε από απηόλ. Αελ ραίξεηαη όηαλ βιέπεη λα 

γίλεηαη αδηθία, ραίξεηαη όκσο όηαλ βιέπεη ηελ αιήζεηα λα επηθξαηεί. Δ αγάπε ηα 

πάληα αλέρεηαη, ζηα πάληα εκπηζηεύεηαη, γηα πάληα ειπίδεη, ηα πάληα ππνκέλεη. 

Δ αγάπε πνηέ δελ εθπίπηεη αιιά κέλεη πάληνηε ηζρπξή: ηα ραξίζκαηα είηε είλαη 

πξνθεηείεο ζα θαηαξγεζνύλ, είηε είλαη μέλεο γιώζζεο ζα παύζνπλ, είηε είλαη 

γλώζε ζα θαηαξγεζεί θαη απηή. Αηόηη ηώξα ελ κέξεη θαη όρη ηέιεηα γλσξίδνπκε 

θαη πξνθεηεύνπκε, όηαλ όκσο έιζεη ην ηέιεηνλ, ηόηε ην κεξηθό θαη αηειέο ζα 

θαηαξγεζεί. ηαλ ήκνπλ λήπην, σο λήπην κηινύζα, σο λήπην ζθεπηόκνπλ, σο 

λήπην ζπιινγηδόκνπλ. ηαλ όκσο έγηλα άλδξαο, θαηήξγεζα πιένλ εθείλα ηα 

λεπηώδε. Αηόηη ηώξα βιέπνκε όπσο ζε έλα θάηνπηξν ζακπά θαη καο κέλνπλ 

αλεμήγεηα αηλίγκαηα. ηαλ όκσο έιζεη ην ηέιεην, ζα ηδνύκε θαλεξά θαη θαζαξά, 

όπσο πξόζσπν κε πξόζσπν. Σώξα γλσξίδσ κόλνλ έλα κέξνο ηεο αιήζεηαο, 

ηόηε όκσο ζα ιάβσ ηόζν ηέιεηα γλώζε, όζν κε γλσξίδεη ν Παληνγλώζηεο. 

Ώπηά ζα γίλνπλ, ηώξα δε κέλνπλ ε πίζηηο, ε ειπίο, ε αγάπε, απηά ηα ηξία: 

κεγαιύηεξε δε από απηά είλαη ε αγάπε. 
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2.2 Βίνο Αγίαο Αγάπεο. 

    ηα ρξόληα πνπ βαζίιεπε ζηελ θνζκνθξάηεηξα Ρώκε ν Ώδξηαλόο, ζε κηα πόιε ηεο Εηαιίαο, δνύζε 

ε επζεβήο θαη πηζηή ζην Θεό νθία. Καηαγόηαλ από ζπνπδαία νηθνγέλεηα, αιιά ζρεηηθά λσξίο 

έκεηλε ρήξα κε ηξεηο ζπγαηέξεο. Αελ άξγεζε λα γίλεη  γλσζηή ζηε Ρώκε ε άθημε  ηεο νθίαο θαη ησλ 

ζπγαηέξσλ ηεο, θπξίσο από ην γεγνλόο όηη κηα ρήξα γπλαίθα κε ηξεηο σξαηόηαηεο θόξεο δνύζαλ κε 

ζύλεζε θαη αξεηή, ζε κηα θνηλσλία θαηά βάζε έθθπιε θαη ακαξησιή . Δ κηα από απηέο είλαη θαη ε 

Ώγάπε. Ο Ώληίνρνο, πνπ ήηαλ δηνηθεηήο ηεο Ρώκεο, ελεκέξσζε ηνλ απηνθξάηνξα Ώλδξηαλό, όηη νη 

ηέζζεξηο απηέο ςπρέο πηζηεύνπλ ζην ζεό ησλ ρξηζηηαλώλ θαη πεξηθξνλνύλ  ηνπο δηθνύο ηνπο ζενύο. 

Ο απηνθξάηνξαο εμνξγίζηεθε θαη έδσζε εληνιή ζηνλ επηθεθαιήο ησλ ζσκαηνθπιάθσλ ηνπ λα 

ζπεύζνπλ  λα ζπιιάβνπλ ηε νθία θαη ηηο ηξεηο ζπγαηέξεο ηεο, πξνθεηκέλνπ  λα ηηο νδεγήζνπλ 

ελώπηόλ ηνπ. 

   ηε ζπλέρεηα, αθνύ δηέηαμε λα απνκαθξύλνπλ ηηο ηξεηο ζπγαηέξεο από ηε κεηέξα ηνπο θαη λα ηηο 

θπιάλε ζε άιιν κέξνο, ηελ  πξνέηξεςε λα ζπζηάζεη ζηα είδσια θαη ε αγία κε απνθαζηζηηθόηεηα 

νκνιόγεζε ηε ρξηζηηαληθή ηεο πίζηε. Ώθνύ είδε ηε νθία λα επηκέλεη ζηελ  νκνινγία ηεο,  έδσζε 

εληνιή λα ηε θπιαθίζνπλ. Έηζη ε κεηέξα ηνπο νθία βξήθε ηελ επθαηξία θαη ην ρξόλν λα απεπζύλεη 

ζηηο θόξεο ηεο ηηο απαξαίηεηεο παξαηλέζεηο, ιέγνληαο ηα εμήο: 

  «Βγώ, παηδία κνπ αγαπεκέλα, σο κεηέξα πνπ ζαο  έθεξα ζηνλ θόζκν, ζαο αλέζξεςα ελ παηδεία 

θαη λνπζεζία Κπξίνπ. Βπεηδή ινηπόλ νη πεξηζηάζεηο  ζαο θαινύλ  ζε πλεπκαηηθνύο αγώλεο, δείμηε 

πνηα από εζάο είλαη ν άμηνο θαξπόο ησλ ιόγσλ κνπ. Σε δε Ώξεηή, ζηελ νπνία εδώ θαη ρξόληα έρεηε 

αζθεζεί, αο κελ ηελ θαηαβάιεη ην θαθό πνπ πξνζσξηλά ζα εθδεισζεί ελαληίνλ ζαο. Ούηε ε 

αδύλακε πιάλε λα ππεξηζρύζεη ηεο ρξηζηηαληθήο αιήζεηαο, πνπ είλαη από θαζεηί πην ηζρπξή. Αε ζαο 

θξύβσ, βεβαία όηη ε λεαξή ζαο ειηθία κνπ πξνθαιεί  έλαλ κηθξό θόβν. Γη‟ απηό  δείμηε πξνζνρή 

θαη κε δεηιηάζεηε κπξνζηά ζηελ  απεηιή, αθνύ αθαηάβιεηε δύλακή ζαο ζα έρεηε ηε ζπκκαρία ηνπ 

Υξηζηνύ καο . Κάλεηε ώζηε κε ηνλ αγώλα ζαο λα ζθηξηήζνπλ από ραξά ηα γεξαηεηά κνπ. Κξαηήζηε 

αλππνρώξεηε ηελ νκνινγία ηεο πίζηεσο ζαο ζηνλ Κύξην, γηα λα ζαο ζηεθαλώζεη κε ηα ίδηα ηα ρέξηα 

ηνπ. Καη ηόηε ζα είζηε γηα πάληα καδί ηνπ, ζα απνιακβάλεηε ηελ άθζαξηε θαη αηώληα ραξά θαη ζα 

είζηε καδί κε ηνπο αγγέινπο θαη όινπο ηνπο αγίνπο ηνπ. Άιισζηε, γλώξηζκα ησλ ζπλεηώλ είλαη λα 

ζπζηάδνπλ ηα κηθξά γηα ηα κεγάια, ηα αζηαζή γηα ηα δηαξθή, ηα πξόζθαηξα γηα ηα αηώληα. Αηόηη ην 

πνιύηηκν πξάγκα είλαη λα ην εμαγνξάζεη ν άλζξσπνο κε ην αίκα ηνπ καξηπξίνπ ηνπ, πνπ ζα ρύζεη 

ππέξ ηνπ Υξηζηνύ, ηελ νπξάληα βαζηιεία ηνπ». 

   Βλώ κ‟ απηά ηα ιόγηα ελίζρπε ηηο ηξεηο ζπγαηέξεο ε κεηέξαο ηνπο νθία, νη αληάμηεο θόξεο έηζη 

ηεο απάληεζαλ: «Βζύ, ζεβαζηή καο κεηέξα, λα καο ζηεξίμεηο κε ηηο παξαηλέζεηο ζνπ, πνπ ηηο 

ζεσξνύκε αγαζό θπιαρηό. Ώιιά θαη ν Κύξηνο καο, πνπ καο παξόηξπλε λα κε κεξηκλήζνπκε πώο ή 

ηη ζα πνύκε όηαλ καο νδεγνύλ ελώπηνλ εγεκόλσλ θαη βαζηιέσλ, εθείλνο, όληαο αμηόπηζηνο, δε ζα 

δηαςεπζζεί. Καη σο παληνδύλακνο πνπ είλαη ζα ηεξήζεη ηελ ππόζρεζή ηνπ θαη ζα καο ραξίζεη 

ζνθία, κε ηελ νπνία ζα κπνξέζνπκε λα ληθήζνπκε ηε ζνθία ησλ εηδσινιαηξώλ πνπ είλαη αλόεηε». 

Ο απηνθξάηνξαο κε θνιαθείεο θαη ππνζρέζεηο θαη κεηά κε απεηιέο πξνζπάζεζε λα αιιάμεη ηηο αγλέο 

θόξεο, αιιά απηέο, παξόιν ην λεαξό ηεο ειηθίαο ηνπο, κε απνθαζηζηηθόηεηα νκνιόγεζαλ ηελ πίζηε 

ηνπο θαη επηδεηνύζαλ ηα αηώληα αγαζά θαη ηνλ νπξάλην Νπκθίν ηνπο Υξηζηό. Οη ηξεηο ζπγαηέξεο ηεο 

αγίαο νθίαο είπαλ ζην δηθαζηή: «ε πιεξνθνξνύκε πσο αλ ηπρόλ ιππεζείο ην θάιινο ηεο 

λεόηεηάο καο, πνπ, όπσο είπεο, ζεσξείο θάηη ην εμαηξεηηθά ζπνπδαίν, θαη δε καο ππνβάιεηο ζε 

ζθιεξά βαζαληζηήξηα, ζα καο ζηελνρσξήζεηο πεξηζζόηεξν. Γηαηί ζηελ πεξίπησζε απηή ζα καο 

βιάςεηο πξαγκαηηθά, αθνύ ζα γίλεηο αηηία λα ζηεξεζνύκε ηελ αληαπόδνζε ησλ κεγάισλ θαη 

άθζαξησλ αγαζώλ». Δ γελλαηόθξνλε ζηάζε ησλ ηξηώλ λεαλίδσλ εμέπιεμε ην δηθαζηή. Έηζη 

απνθάζηζε λα ηηο ρσξίζεη θαη λα εμεηάζεη ηελ θαζεκηά ηδηαίηεξα, ειπίδνληαο λα ηηο απνδπλακώζεη 

θαη λα επηηύρεη ην ζθνπό ηνπ. ηελ αξρή θώλαμε ηε κεηέξα ηνπο νθία θαη ηε ξώηεζε γηα ην όλνκα 

θαη ηελ ειηθία ησλ ζπγαηέξσλ ηεο. Βθείλε απάληεζε πσο ε πξώηε νλνκάδεηαη Πίζηηο  θαη είλαη 

δώδεθα ρξνλώλ, ε δεύηεξε Βιπίο θαη είλαη δέθα θαη ε Σξίηε Ώγάπε θαη είλαη ελλέα ρξνλώλ. 
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  Μεηά ην θξηθηό καξηύξην ηεο Πίζηεσο θαη ηεο Βιπίδνο ν δηθαζηήο, εμνπζελσκέλνο δηέηαμε λα 

θέξνπλ ηελ Ώγάπε. Ώπηή ήηαλ κόιηο ελλέα ρξνλώλ. Ώζθαιώο θαη ζα ηελ έπεηζε. Πηζαλόλ λα είρε 

ηξνκάμεη από ην ζάλαην ησλ δύν κεγαιύηεξσλ αδειθώλ ηεο. Ώθνύ ηε ξώηεζε δηάθνξα θαη ηελ 

θνιάθεςε κε θαιά ιόγηα θαη ππνζρέζεηο, πεξίκελε πσο ζα είρε πεηζζεί λα ζπζηάζεη, αιιά είρε θάλεη 

ιάζνο ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ, γηαηί ε Ώγάπε ηνπ είπε κε ζάξξνο ηα εμήο: «Μελ μεγειηέζαη από ηε λεαξή 

κνπ ειηθία θαη λνκίδεηο πσο ζα κε εμαπαηήζεηο θαη ζα κε παξαζύξεηο. ύληνκα ζα δηαπηζηώζεηο όηη 

θαη εγώ, ε κηθξόηεξε είκαη βιαζηάξη από ηελ ίδηα ξίδα θαη ηνλ θνξκό. Ώπό ηελ ίδηα κάλα είκαη 

γελλεκέλε, όπσο θαη νη δπν αδειθέο κνπ πνπ καξηύξεζαλ γηα ην Υξηζηό. Γη‟ απηό θη εγώ δε ζα 

ληξνπηάζσ ηε κεηέξα θαη ηηο δπν αδειθέο κνπ. Βίκαη κάιηζηα απνθαζηζκέλε θαη λα ηηο μεπεξάζσ 

ζηε ζέιεζε θαη ζηελ θαξηεξία, δηόηη μέξσ από ηα όζα ζπλέβεζαλ κ‟ απηέο όηη ζα έρσ ακέξηζηε ηε 

βνήζεηα ηνπ Κπξίνπ θαη Θενύ κνπ». 

  Αηέηαμε λα ηελ  θξεκάζνπλ θαη λα ηελ ηεληώζνπλ κε ρνληξά ζρνηληά ηόζν πνιύ, πνπ λα ζπάζνπ νη 

αξζξώζεηο ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ ηεο. Δ πξνζηαζία όκσο ηνπ Θενύ ήηαλ θαη εδώ άκεζε. Σε 

δηαθύιαμε ζώα θαη αβιαβή. Έπεηηα εηνηκάζηεθε ππξαθησκέλν θακίλη. Πόζε όκσο ήηαλ ε έθπιεμε 

όισλ όηαλ είδαλ ηε λεαξή κάξηπξα ηνπ Υξηζηνύ λα πεδάεη κόλε ηεο ζην θακίλη, πξηλ πξνιάβνπλ λα 

ην θάλνπλ νη δήκηνη. Ώιιά αληί λα γίλεη παξαλάισκα ηνπ ππξόο, εθείλε ζηεθόηαλ αλάκεζά ζηηο 

θιόγεο θαη έλησζε ζαλ λα βξίζθεηαη ζε επράξηζην ινπηξό. Καη ην πην αμηνζαύκαζην; Οη θιόγεο ζε 

ιίγν δηαζθνξπίζηεθαλ θη άξρηζαλ λα θαίλε ηνπο εηδσινιάηξεο γύξσ από ην θακίλη! Ώθόκα θαη ζην 

δηθαζηή πξνθάιεζαλ εγθαύκαηα. Έηζη κε ηα εγθαύκαηα ζην ζώκα ηνπ, έδσζε λέα εληνιή: Να 

ηξππήζνπλ ηα κέιε ηνπ ζώκαηόο ηεο θαιιίληθεο κάξηπξνο κε πεξόληα. ηαλ έγηλε θη απηό θαη 

επεηδή ε Ώγάπε ιίγν λνηαδόηαλ γηα ηα θξηθηά βαζαληζηήξηα, αθνύ είρε «βνεζό θαη ζθεπαζηή» ηεο 

ην Θεό, ν δηθαζηήο έβγαιε ηελ ηειηθή ηνπ απόθαζε, όκνηα κε ησλ δύν άιισλ αδειθώλ. 

   Σελ απόθαζε άθνπζε ε Ώγάπε κε γελλαηόηεηα θαη αδξάλεηα, ζεσξώληαο ηελ σο ηελ αζθαιή 

ζθξαγίδα θαη επηδνθηκαζία ηεο πίζηεσο θαη νκνινγίαο ηεο πξνο ην Θεό, γη‟ απηό θαη ηνπ απεύζπλε 

από ηα βάζε ηεο θαξδηάο ηεο ηελ αθόινπζε πξνζεπρή: «ε επραξηζηώ, Παλαγία Σξηάδα, πνπ είζαη 

κία ζεόηεηα κία δόμα θαη κία δύλακε, δηόηη θαη εκέλα  ηελ ειάρηζηε κε αλέδεημεο άμηα γηα ηνλ 

νπξάλην λπκθώλα ζνπ θαη κε ζπλαξηζκήζεηο κε ηηο δύν αδειθέο κνπ, νη νπνίεο καξηύξεζαλ γηα 

εζέλα. Καη ζε παξαθαιώ, παλάγαζε  Θεέ κνπ, κεηά ην καξηπξηθό κνπ ηέινο, λα επδνθήζεηο λα 

επηδήζεη ε κεηέξα κνπ, γηα λα επηηειέζεη γηα καο ηηο δνύιεο ζνπ όζα είλαη θαζηεξσκέλα θαη 

αξκόδνπλ ζηνπο θεθνηκεκέλνπο . 

   Φζάλνληαο ε  Ώγάπε  ζην ηόπν ηνπ απνθεθαιηζκνύ, έζθπςε πξόζπκα ηνλ απρέλα ηεο θαη ν δήκηνο 

εθηέιεζε  ηελ εληνιή ηνπ δηθαζηή. Έηζη  νινθιεξώζεθε  ε ηξηπιή ζπζία ησλ Ώγίσλ  θαη θαιιηλίθσλ 

παξζέλσλ Πίζηεσο, Βιπίδνο  θαη Ώγάπεο. Δ κεηέξα ηνπο νθία παξαθνινπζνύζε από θάπνηα 

απόζηαζε ηελ ηειεπηαία πξάμε ηνπ καξηπξίνπ. Κη αθνύ  έθπγαλ νη δήκηνη θαη νη εηδσινιάηξεο πνπ 

έβιεπαλ ηα γηλόκελα, έζπεπζε θαη αγθάιηαζε  ην άςπρν ζώκα ηεο θόξεο ηεο Ώγάπεο. Σν θηινύζε κε 

κεηξηθή αγάπε, αιιά θαη ζεβαζκό, αθνύ απηό αλήθε  ζε κηα καξηύξα ηνπ Υξηζηνύ. ηε ζπλερεία,  

εθηειώληαο όζα αξκόδνπλ ζηνπο θεθνηκεκέλνπο, ξάληηζε κε κύξν ην ζώκα, ην ηύιημε κε πνιπηειή 

ζαβάλα θαη ην έβαιε δηπιά ζηηο ζνξνύο ησλ ιείςαλσλ  ησλ δπν άιισλ ζπγαηέξσλ ηεο  γηα ηηο 

νπνίεο είρε πξάμεη πξνεγνπκέλσο ηα ηδία. Καηόπηλ ελαπόζεζε θαη ηα ηξία  ζε κηθξό λαό πνπ είρε 

θηίζεη κε ηε δαπάλε ηεο. Με ηνλ ηξόπν απηό ε  κεηέξα νθία  έθαλε ζε όινπο ηνπο ρξηζηηαλνύο  ηε 

κεγάιε πλεπκαηηθή δσξεά, λα έρνπλ ζηνπο αηώλεο ηνπο έλαλ αλεθηίκεην πινύην θαη έλαλ 

αδαπάλεην ζεζαπξό: Σξεηο άγηεο κάξηπξεο  θαηά ζάξθα θαη πλεύκα  αδειθέο, ηελ Πηζηή, ηελ  

Βιπίδα θαη ηελ Ώγάπε. Με ηηο πξεζβείεο ηνπο ζεξαπεύνληαη  ςπρηθά θαη ζσκαηηθά πάζε, 

εληζρύνληαη νη  πηζηνί,  γλσξίδνπλ ην ζεό, ζώδνληαη. 

 

Ζ ΔΝ ΔΗΡΖΝΖ ΚΟΗΜΖΖ ΣΖ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ. 

     Σξεηο εκέξεο κεηά ην καξηπξηθφ ηέινο ηεο Αγάπεο θαη ηνλ εληαθηαζκφ ηεο, ε κεηέξα νθία 

πήγε ζην λαΐζθν γηα λα ηειέζεη ηα θαζηεξσκέλα ηεξά κλεκφζπλα ησλ ηξηψλ θαιιηλίθσλ  

ζπγαηέξσλ ηεο. Δθεί αθξηβψο πάλσ απφ ηε  ιάξλαθα πνπ είραλ ελαπνηεζεί  ηα ηεξά ζψκαηα  ησλ 

αγίσλ, έθαλε γνλαηηζηή ηελ αθφινπζε  πξνζεπρή: 
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«Σίκηα ζθάγηα, πνπ βξίζθεζηε  πιένλ θνληά ζην ζεφ, ζπζίεο  πνπ γίλαηε  εππξφζδεθηεο  απφ ηνλ 

Ηεζνχ Υξηζηφ, δερζείηε   ηε κεηέξα ζαο σο νπξάληα θαηνηθία ζαο», γξάθεη ν Άγηνο  πκεψλ. 

 

2.3 Ο ξόινο ηεο εθθιεζίαο ζήκεξα ζην ζέκα ηεο αγάπεο πξνο ην ζπλάλζξσπν 

Ζ Δθθιεζία ζηηο κέξεο καο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηέθεηαη θνληά ζην ζπλάλζξσπφ πνπ 

ππνθέξεη θαη ζε απηφλ πνπ αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη ηα βαζηθά κέζα δηαβίσζεο νξγαλψλνληαο 

γεχκαηα αγάπεο θαη ζπζζίηηα 

Αθφκα κε πξσηνβνπιία  θιεξηθψλ έρνπλ νξγαλσζεί πνιινί κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί,  φπσο 

ε Κηβσηφο ηνπ Κφζκνπ 

 

Ζ «Κηβσηφο ηνπ Κφζκνπ» είλαη Με Κεξδνζθνπηθφο Οξγαληζκφο Δηδηθήο Μέξηκλαο θαη 

Πξνζηαζίαο Μεηέξαο θαη Παηδηνχ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη πάλσ ζηε κέξηκλα παηδηψλ πνπ 

δνχζαλ ζε ζπλζήθεο παξακέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο, ρσξίο ηαηξηθή θξνληίδα, ρσξίο κέιινλ, ηα 

πεξηζζφηεξα απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, θαη πνιιά ρσξίο γνλείο. Ζ «Κηβσηφο ηνπ Κφζκνπ» 

ηδξχζεθε ην 1998 απφ έλαλ εηθνζηεμάρξνλν ηεξέα, ηνλ παηέξα Αληψλην Παπαληθνιάνπ κε φπια 

ηελ αγάπε ηνπ γηα ηα παηδηά θαη ηελ επηζπκία ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θσιηάο ζηνξγήο θαη 

θξνληίδαο γηα ηα παηδηά απηά ηεο «άιιεο» Αζήλαο.  

Παηδηά πνπ βίσλαλ θαζεκεξηλά ηελ εγθαηάιεηςε, ηελ αδηαθνξία, ην ξαηζηζκφ θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε κία απφ ηηο πην ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, ηελ Αθαδεκία 

Πιάησλνο. Βιέπνληαο ηελ αλείπσηε θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε ησλ παηδηψλ απηψλ ν παηέξαο 

Αληψληνο δε δίζηαζε λα αθηεξψζεη ηε δσή ηνπ ζε απηφ ην έξγν πνπ εθηφο απφ έξγν αγάπεο είλαη 

γηα εθείλνλ έξγν δσήο.  

Μαδί κε κηα νκάδα εζεινληψλ πνπ πιαηζηψλνπλ αληδηνηειψο ηνλ παηέξα Αληψλην θαη ηα 

παηδηά κε δηάζεζε πξνζθνξάο θαη αγάπεο, ε «Κηβσηφο ηνπ Κφζκνπ» ζπγθεληξψλεη ζήκεξα 

πεξίπνπ ηα 400 παηδηά, απφ βξέθε έσο 18 εηψλ ζρεκαηίδνληαο έηζη κηα πνιπζξεζθεπηηθή θαη 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλφηεηα πνπ αλζεί θαη κεγαινπξγεί ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.  

Σα παηδηά, Διιελφπνπια θπξίσο, αιιά θαη απφ άιιεο ρψξεο, βηψλνπλ ζήκεξα ηε ζηνξγή 

θαη ηελ εηξήλε ηεο «Κηβσηνχ ηνπ Κφζκνπ» καθξηά απφ ηελ πξφηεξε θηψρεηα, ηελ πείλα, ην 

ξαηζηζκφ θαη άιιεο πιεγέο πνπ καζηίδνπλ ζήκεξα ηελ θνηλσλία καο. Ζ Κηβσηφο ηνπ θφζκνπ 

έρεη αλαιάβεη ηελ θαζεκεξηλή ζίηηζε ησλ παηδηψλ, ηηο αλάγθεο ηνπο γηα έλδπζε, ππφδεζε, 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο κε θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα 

πνπ παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά απφ εζεινληέο θαζεγεηέο, νη νπνίνη πξνζθέξνληαη αθηινθεξδψο 

ζε απηφ ην έξγν αγάπεο, θαζψο θαη πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε εξγαζηήξηα 

θεξακηθήο, αγηνγξαθίαο θαη πιεξνθνξηθήο, πνπ κε πνιχ θφπν θαη κεξάθη θαηαθέξακε λα 

δεκηνπξγήζνπκε. Γηδάζθνληαη επίζεο μέλεο γιψζζεο, παξαδνζηαθνί ρνξνί θαη ιατθά κνπζηθά 

φξγαλα.  

ηφρνο ηνπ παηξφο Αλησλίνπ είλαη λα κελ ηδξπκαηνπνηεζνχλ ηα παηδηά, αιιά λα 

παξακέλνπλ καδί κε ηε κεηέξα ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο νη άζηεγεο, αιιά θαη 

άπνξεο κεηέξεο εληζρχνληαη κεληαίσο κε νηθνλνκηθά βνεζήκαηα, πιεξψλνληαο κηζζψκαηα 

κηθξψλ θαηνηθηψλ θαη δίδνληαο νηθνλνκηθά βνεζήκαηα ζηηο κεηέξεο απηέο γηα ινγαξηαζκνχο 

λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαη ηαπηφρξνλα βξίζθνληαο εξγαζία ζηε  κεηέξα κε απψηεξν 

ζθνπφ λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο, λα πάξεη ηε δσή ηεο ζηα ρέξηα ηεο θαη ηελ επζχλε ησλ παηδηψλ 

ηεο.  

Ζ «Κηβσηφο ηνπ Κφζκνπ» βξαβεχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2003 ζε κία ζπγθηλεηηθή ηειεηή 

ζην θηίξην ηεο Παιαηάο Βνπιήο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θχξην Κσλζηαληίλν 
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ηεθαλφπνπιν σο κία απφ ηηο θαιχηεξεο νξγαλψζεηο πάλσ ζηε κέξηκλα ηνπ παηδηνχ ζηελ 

Διιάδα.  

Δπίζεο, ην Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην ελάληηα ζην ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία επέιεμε 

ηελ «Κηβσηφ ηνπ Κφζκνπ» σο «ην θσηεηλφηεξν παξάδεηγκα ελάληηα ζην ξαηζηζκφ θαη ηελ 

μελνθνβία ζηελ Διιάδα γηα ην έηνο 2003». Σν Γεθέκβξην ηνπ 2004 ε Κηβσηφο βξαβεχηεθε γηα 

ην έξγν ηεο απφ ηελ UNESCO. ηηο 5 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2005 ζε ηειεηή ζην Πξνεδξηθφ Μέγαξν ε 

«Κηβσηφο ηνπ Κφζκνπ» βξαβεχηεθε απφ ηνλ λπλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θχξην Κάξνιν 

Παπνχιηα μαλά σο κία απφ ηηο θαιχηεξεο νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα πάλσ ζηε κέξηκλα ηνπ 

παηδηνχ.  

Πην πξφζθαηα ζηηο 30/12/2008 κε ηελ απνλνκή Βξαβείνπ απφ ηελ Αθαδεκία Αζελψλ γηα 

βξάβεπζε Έιιελα πνπ δηαθξίζεθε γηα πξάμε αλζξσπηζκνχ θαη θνηλσληθήο αξεηήο, ζηνλ Παηέξα 

Αληψλην Παπαληθνιάνπ, ηεξέα θαη ηδξπηή ηεο κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο «Κηβσηφο ηνπ 

Κφζκνπ», γηα ην εμαηξεηηθφ εζεινληηθφ ηνπ έξγν πνπ επηηειεί γηα ηα άπνξα θαη 

εγθαηαιειεηκκέλα παηδηά.  

Δπηπξνζζέησο, ζε έλα δεχηεξν ρψξν εηνηκάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 2008 μελψλαο 

δπλακηθφηεηαο 40 θιηλψλ γηα ηηο άζηεγεο θαη θαθνπνηεκέλεο κεηέξεο κε ηα παηδηά ηνπο. 
 

   

 

4  Ζ Αγάπε ζηηο ζξεζθείεο ηεο Άπσ Αλαηνιή 

    πδεηώληαο κε δηάθνξνπο Σατβαλέδνπο πνπ ζηγά ζηγά έηπρε λα γλσξίζσ κνπ έθαλε εληύπσζε ην 

όηη δελ είραλ αξθεηή, ζα έιεγα, ραξά. Έγηλε πην θαλεξό απηό από ηελ παξαηήξεζε θάπνηνπ θίινπ 

όηαλ θνηηάδαλε θσηνγξαθίεο από ηα καγαδηά γηα γάκνπο. - Πξέπεη λα εμεγήζσ όηη ν θηλεδηθόο 

γάκνο γίλεηαη ζε εζηηαηόξην, απιά ηξώλε καδί, ε λύθε αιιάδεη θνξεζηέο δηάθνξεο γηα λα δείμεη όηη 

έρεη ιεθηά, δελ ππάξρεη θάπνηα έλλνηα κπζηεξίνπ, κηα απιή ππόθιηζε ζηνπο πξνγόλνπο, όκσο 

βγάδνπλ θαιιηηερληθέο θσηνγξαθίεο ζηα αμηνζέαηα ηεο πόιεο ληπκέλνη γακπξνί θαη λύθεο. 

   -Μα απηνί δε γειάλε! είπε κε απνξία. Έρνπλ ηόζν θόβν κέζα ηνπο. Πξάγκαηη, θνίηαμα πνιιέο 

θσηνγξαθίεο θαη όιεο δείρλνπλ ην ίδην. Ώπηή ήηαλ ε πξώηε κνπ επαθή κε ην θόβν εδώ. 

    ηγά ζηγά ν θόβνο άξρηζε λα κπαίλεη πην θαλεξά ζηελ θαξδηά κνπ, από δηάθνξεο θξπθέο ξσγκέο 

θαη πιεγέο πνπ δελ είραλ θιείζεη. ΐιέπεηε είκαη θαη εγώ ηώξα Κηλέδνο, αγαπώ ηόζν πνιύ απηό ην 

ιαό θαη απηό ηνλ ηόπν, κνπ θαίλεηαη ηόζν νηθείνο πνπ θάπνηνη κνπ ιέλε πσο είκαη κεηεκςύρσζε 

Κηλέδνπ. Βγώ γειώ θαιόθαξδα θαη ηνπο ιέσ πσο ππάξρνπλ θαη άιιεο αηηίεο πνπ κπνξεί λα ληώζεη 

θαλείο έηζη, θαη όρη ε κεηεκςύρσζε.  

    Γηα κέλα ην πην δξακαηηθό ζηνηρείν απηό ηνπ θόβνπ είλαη ε έιιεηςε αγάπεο. Βίλαη απίζηεπην ζε 

έλα ηέηνην πνιηηηζκό λα ππάξρεη ηόζν ιίγε έθθξαζε αγάπεο. Θεσξείηαη πνιύ θαθό, αγέλεηα, ζηελ 

πξάμε δε ιέγεηαη πνηέ ε ιέμε «ζε αγαπώ», κεηαμύ αλζξώπσλ πνπ πξόθεηηαη λα παληξεπηνύλ!! 

Ώθόκα θαη ζην παλεπηζηήκην πνπ πάσ, όηαλ κάζακε απηή ηε ιέμε, καο είπαλ πσο γεληθά νη Κηλέδνη 

δελ ηε ιέλε. ηελ Εαπσλία εηζήρζε σο ιέμε από ηελ Κίλα, ηνλ 5° αηώλα... δελ ππήξρε... 

     Ίζσο γη‟ απηό θαη δελ ηνικνύλ λα εθθξάζνπλ γεληθόηεξα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, δελ ππάξρεη 

ρνξόο, ηξαγνύδη. Δ ςπρνινγία ζα έρεη πνιιά λα πεη γηα ηελ απαγόξεπζε θαη θαηαλαγθαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά  

     Βηδηθά ζηελ Σατβάλ ππάξρεη έλαο βαζύο θόβνο γηα ην κέιινλ. Φνβνύληαη όηη ε θνκκνπληζηηθή 

Κίλα ζα επηηεζεί θάπνηε θαη ζα θαηαζηξέςεη ηα πάληα. Γη‟  απηό θαη πξνζπαζνύλ κε θάζε ηξόπν λα 

βξνπλ θαη δεύηεξν δηαβαηήξην, ώζηε λα κπνξνύλ λα δηαθύγνπλ ζην εμσηεξηθό. Ώπηόο ν εθηάιηεο 

πνιιέο θνξέο δελ αθήλεη λα ζθεθηεί θαλείο καθξνπξόζεζκα ην κέιινλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

δνπιεηάο ηνπ. 

   Ο γάκνο εδώ είλαη πεξηζζόηεξν κηα αλάγθε, κηα ππαθνή ζηνπο γνλείο, κηα νηθνλνκηθή ζπκθσλία, 

έλαο ηξόπνο επηβίσζεο γηα ην κέιινλ θαη πνιύ ιηγόηεξν κηα θνηλσλία αγάπεο δπν αλζξώπσλ, 
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ηνπιάρηζηνλ όπσο ηελ ελλνεί ν ρξηζηηαληζκόο. Βδώ ην άηνκν είλαη θπξηνιεθηηθά θιεηζκέλν ζηνλ 

εαπηό ηνπ, αζθπθηηεί  από ην θόβν ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο αλαζθάιεηαο, θαη έηζη θιείλεηαη ζε έλα 

ηάθν από ηνύηε ηε δσή. Πώο λα αγαπήζεηο κεηά; Ώπηόο πνπ θνβάηαη ζθέθηεηαη κόλν ηνλ εαπηό ηνπ, 

θπξηνιεθηηθά απηό είλαη ε γεύζε ηνπ ζαλάηνπ. Γηαηί ν αηνκηζκόο είλαη ζάλαηνο, ν ζάλαηνο θέξλεη 

ην θόβν θαη έηζη δεη θαλείο ζην ζθνηεηλό θαύιν θύθιν ηνπ θόβνπ, όπσο ιέγεη ν επαγγειηζηήο 

Εσάλλεο: «Δ ηέιεηα αγάπε έμσ βάιιεη ην θόβνλ... όηη ν θνβνύκελνο νπ ηεηειείσηαη ελ ηε αγάπε.» 

    Ναη, δελ ππάξρεη αγάπε ζηελ θηλεδηθή θνηλσλία. Αελ ππήξμε πνηέ γηα ηελ αθξίβεηα ζηελ θηλεδηθή 

ζθέςε. Μόλν ν Μν Σζε, θηιόζνθνο πνπ έδεζε πεξί ην 479-381 π.Υ. κίιεζε γηα παλαλζξώπηλε 

αγάπε, όρη ζαλ ηελ ρξηζηηαληθή αιιά θαζαξά σθειηκηζηηθήο πθήο, αλαγθαία γηα ηελ εηξεληθή 

ύπαξμε θνηλσλίαο, θξάηνπο θαη θξαηώλ. κσο ε ηδέα ηνπ δελ έγηλε πνηέ απνδεθηή, πνιεκήζεθε 

από ηνπο θνκθνπθηζηέο θαη γεληθά απνξξίθζεθε από ηελ θηλεδηθή θνηλσλία. Πξέπεη πξώηα λα 

αγαπάο ηελ νηθνγέλεηα ζνπ, πνιύ ιηγόηεξν, μεθηλώληαο από νκόθεληξνπο θύθινπο ηνλ ππόινηπν 

θόζκν. Αειαδή  ηνπο θίινπο, ηνπο ζπκπνιίηεο θηι. Λέγνληαο «αγαπάο» δελ ελλννύλ νη Κηλέδνη απηό 

ην πνπ ελλννύκε εκείο. Θα ιέγακε κηα ζρέζε ζπκθέξνληνο. 

    Γηαηί δελ αγαπνύλ νύηε ην ζεό ή ηνπο ζενύο. Βίλαη γηα κέλα κηα ζπγθινληζηηθή αλαθάιπςε ν 

ηξόπνο πνπ πξνζεύρνληαη. Θεέ κνπ δώζε κνπ ιεθηά θαη ζα ζνπ δώζσ έλα πνζνζηό! Κάλε λα 

θεξδίζσ ην ιαρείν θαη ζα ζνπ δώζσ ηόζα ηα εθαηό. Πέξπζη έθεξαλ από ηελ Κίλα έλα κηθξό 

ιείςαλν ηνπ ΐνύδα, έλα δάρηπιν ηνπ (αλ θαη αξθεηνί ακθηζβήηεζαλ ηελ απζεληηθόηεηα ηνπ) γηα 

πξνζθύλεκα ζηελ Σατβάλ. Υηιηάδεο θόζκνο πέξαζε λα πξνζθπλήζεη. κσο ζηελ εθεκεξίδα είδα ηνλ 

επηθεθαιήο κνλαρό πνπ ην έθεξε πνπ δήισλε: « αο παξαθαιώ, κε δεηάηε από ην ΐνύδα λα 

θεξδίζεηε ην ιαρείν, δεηήζηε εηξήλε θηι...» 

   Οη άλζξσπνη εδώ δελ αγαπνύλ ην ζεό, δε δηαλννύληαη ηέηνην πξάγκα, (κηιάσ γεληθά γηα ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Κηλέδσλ πνπ πηζηεύνπλ ζε έλα θξάκα βνπδηζκνύ, ηαντζκνύ, 

πξνγνλνιαηξείαο, θαη πξνιήςεσλ). Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ ην ζεό, επεηδή θαίλεηαη πσο έρεη 

δύλακε πνπ κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ, επηθαινύκελνη ην ζεό θαη ηάδνληαο δηάθνξα πξάγκαηα, 

γηα λα μεθύγνπλ από ηνλ θόβν ηεο κνίξαο. Βίλαη θάηη ην ηξαγηθό απηή ε έιιεηςε αγάπεο. Φπζηθά 

πξνζπαζνύλ λα ειέγμνπλ ηελ κνίξα κε ην θαηάιιειν θνγθ ζνπεη, δει ηελ γεσκαληεία, ηε δύλακε 

ησλ θξπζηάιισλ, θηι. Βπεηδή ε ζρέζε κε ην ζεό δελ είλαη ζρέζε αγάπεο, ίζσο γη' απηό θαη νη 

απνθξνπζηηθέο κνξθέο δαηκόλσλ θαη ζεώλ ζηνπο λανύο. Βίλαη επίζεο θαη νη βαζηέο ελνρέο, πνπ δε 

βξίζθνπλ δηέμνδν, δε βξίζθνπλ ιύζε, πώο άιισζηε - δε γλσξίδνπλ ηελ εμνκνιόγεζε - πνπ 

επηηείλνπλ ηνλ θόβν, πνπ πξνζπαζνύλ λα εμαγνξάζνπλ ιύηξσζε κε δσξεέο ζε λανύο. 

    Βίλαη ν θόβνο ηεο ηηκσξίαο θαη ηεο θόιαζεο πνπ ζε θξαηάεη ηίκην, είλαη νη κνξθέο ησλ δαηκόλσλ 

ζηνπο λανύο πνπ απεηινύλ. Οη πην πλεπκαηηθνί άλζξσπνη δεηάλε κόλν εηξήλε, αξκνλία, εηξήλε 

γηαηί μέξνπλ ηη ζεκαίλεη λα δεηο ζην θόβν όρη όκσο θαη αγάπε, όρη δελ δεηνύλ λα αγαπήζνπλ ην ζεό, 

δελ ην δηαλννύληαη. 

    Άιισζηε θαηά ηνλ Κνκθνύθην αιιά θαη ην ΐνύδα, δελ έρεη λόεκα λα αλαδεηάο ηνλ ζεό, λα ζέιεηο 

λα κάζεηο πνηνο είλαη, δελ είλαη ζσζηό, δε ζα ην κάζεηο πνηέ, είλαη θαθό λα ςάρλεηο. Κνίηα ην 

ηώξα, ην ζήκεξα, θαη πώο ζα δήζεηο θαιύηεξα θαη κε ζε ελδηαθέξεη απηό πνπ δελ κπνξείο λα 

θαηαιάβεηο, άξα πνιύ πεξηζζόηεξν δελ έρεη λόεκα λα αγαπάο θάηη πνπ δε γλσξίδεηο θαζόινπ. 

    Ο θόβνο γίλεηαη επίζεο βαζύηεξνο ιόγσ ησλ θξπθώλ ςπρνινγηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο 

κεηεκςύρσζεο, ηεο ζεσξίαο πνπ θπξηαξρεί ζηελ Άπσ Ώλαηνιή. Πιεξώλσ ακαξηίεο πνπ δε 

ζπκάκαη, πνπ έθαλα ζε άιιε δσή, δσ ζε έλα θινηό θπξηνιεθηηθά κεηεκςπρώζεσλ, ν λόκνο 

θπξηαξρεί αδπζώπεηα πάλσ κνπ γηαηί δελ κπνξώ λα ηνλ αιιάμσ. Πξέπεη λα πιεξώζσ, δελ ππάξρεη 

ζπγλώκε, άθεζε, δε ζπάεη απηόο ν θύθινο ηνπ ηξόκνπ. 

   Έρσ ην ζώκα κνπ κα δελ κπνξώ λα ην αγαπήζσ, ζαλ θηλέδνο, αθνύ δελ έρεη αμία, κόλν ε ςπρή 

έρεη, ην ζώκα είλαη ε θπιαθή ηεο ςπρήο. Δ επίδξαζε ηεο κεηεκςύρσζεο είλαη από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο αηηίεο ηνπ ειιείκκαηνο αγάπεο ζηνπο αζηαηηθνύο ιανύο. Αηόηη όηαλ κηα αλζξώπηλε 

θαξδηά αγαπά, ιέεη ζηνλ άιιν «ζε αγαπώ γηα πάληα». κσο πώο λα δηαλνεζείο λα αγαπήζεηο γηα 

πάληα, όηαλ μέξεηο πσο ζα κεηεκςπρσζείο ζύληνκα - πόζα ρξόληα ζα δήζνπκε άιισζηε - ζε 
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γπλαίθα, άληξα, δών, ζα «αγαπήζεηο» πνιινύο άλδξεο, γπλαίθεο δώα θηι; Σόηε πνηα είλαη ε 

πνηόηεηα ηεο ζρέζεσο ζνπ εδώ; 

    Πίζσ από όια απηά γίλεηαη θαλεξή ε απνπζία ηνπ πξνζώπνπ. Αελ ππάξρεη απηή ε έλλνηα ζηελ 

θηλεδηθή θνηλσλία, νύηε γεληθόηεξα ζηηο αλαηνιηθέο θνηλσλίεο, είλαη άιισζηε ε απνθάιπςε ηνπ 

Θενύ καο, ηεο Ώγίαο Σξηάδνο ε απνθάιπςε ηνπ πξνζώπνπ. Αηόηη κόλν αλ είκαη πξόζσπν κπνξώ λα 

αγαπήζσ αιεζηλά. 

  Γηα ηνπο αλαηνιηθνύο ιανύο ν Θεόο δελ είλαη αγάπε, είλαη κόλν θαζεηί  πνπ έρεη δύλακε πνπ κε 

θάπνην ηξόπν κπνξώ λα εθκεηαιιεπηώ. Ώθόκα θαη ζηνλ βνπδηζκό, πνπ ζεσξείηαη ε πην πλεπκαηηθή 

έθθξαζε ηεο αλαηνιήο, θαη κηιά γηα ηελ αγάπε, έρεη ηνπο ιεγόκελνπο κπνληηζαηβα - πνπ αξλνύληαη 

λα γίλνπλ βνύδεο πξηλ ζώζνπλ ηνλ θόζκν - ε έλλνηα ηεο αγάπεο είλαη ζπλαηζζεκαηηθή θαη όρη 

βαζύηεξα ππαξμηαθή δηόηη δελ ππάξρεη ην πξόζσπν, ε ππνζηαηηθή αξρή πνπ έιεγε ν αείκλεζηνο π. 

σθξόληνο. Πξέπεη λα ζώζεηο ηνλ εαπηό ζνπ, κόλν απηό έρεη ζεκαζία ζε ηειηθή αλάιπζε 

εμαθαλίδνληαο ην «εγώ» ζηε ληξβάλα. Πξόζσπν δελ ππάξρεη, είλαη έλα ζύλνιν ζηηγκηαία 

κεηαβαιιόκελσλ ηδηνηήησλ. 

Ώθνύ δελ ππάξρεη πξόζσπν δελ ππάξρεη αγάπε. Βίλαη δηαθνξεηηθό λα έρεηο αγάπε θαη δηαθνξεηηθό 

λα είζαη αγάπε. Ο Θεόο καο είλαη αγάπε γηαηί είλαη θνηλσλία ηξηώλ πξνζώπσλ. Βίλαη Παηέξαο όρη 

γηαηί καο αγαπά, αιιά κόλν θαη κόλν γηαηί έρεη Τηό, ην δεύηεξν πξόζσπν ηεο Ώγίαο Σξηάδνο. Ο 

ΐνύδαο δελ ήμεξε παξά κόλν ηνλ αλζξώπηλν ηξόπν ππάξμεσο, άηνκα ελ αληηζέζεη, θαη επηλόεζε ηε 

ζεσξία ηνπ. κσο ππάξρεη θαη άιινο ηξόπνο ύπαξμεο, ν ηξηαδηθόο, ην είλαη ελ θνηλσλία. Ώπηό 

είλαη θαη ε πην βαζηά καο ζπλεηζθνξά θαη ηεξαπνζηνιηθή ηαθηηθή ζηνλ θηλεδηθό ιαό. 

 

Bαζηζκέλν ζε θείκελν ηνπ π. Ησλά Μνπξηνχ, Οξζφδνμνπ Ηεξαπφζηνινπ ζηελ Σατβάλ 
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3. ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΓΑΠΖ 

 

Βαζηιείνπ Ρνύια 

 

Ηζηδώξνπ Βαξβάξα  

 

Σζαβαιά Μαξθέιια  
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3. ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΓΑΠΖ 

3.1 Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα (ΟΔΓΒ, Πνιηηηθή θαη Γίθαην Β΄ Γεληθνχ Λπθείνπ) 

Γηάθξηζε:  

1. Αηνκηθά: παξέρνληαη ζε θάζε πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηνπ θξάηνπο.  Σα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα ζπληζηνχλ αμηψζεηο ηνπ αηφκνπ έλαληη ηνπ θξάηνπο γηα απνρή απφ 

παξεκβάζεηο ζε κηα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε ζθαίξα ηδησηηθήο απηνλνκίαο. 

Σα ζπνπδαηόηεξα αηνκηθά δηθαηώκαηα 

1. Σν δηθαίσκα ζεβαζκνχ θαη πξνζηαζίαο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. 

2. Σν δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. 

3. Σν δηθαίσκα φζσλ βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα λα απνιακβάλνπλ πξνζηαζίαο 

ηεο δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. 

4. Σν απαξαβίαζην ηεο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο ζπλπθαίλεηαη κε ηελ απαγφξεπζε 

θαηαδίσμεο, ζχιιεςεο θαη θπιάθηζεο ρσξίο λα ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη 

απφ ην λφκν. 

5. Σν άζπιν ηεο θαηνηθίαο θαη ην απαξαβίαζην ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. 

6. Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία θαηνρπξψλεηαη θαη σο ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο 

θαη ηεο ιαηξείαο 

7. Σν δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα αλαθέξνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

8. Σν δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ. 

9. Ζ ειεπζεξία ηεο ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. 

10. Ζ πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο. 

11. Ζ ειεπζεξία ηεο επηθνηλσλίαο. 

12. Σν δηθαίσκα ηνπ λφκηκνπ δηθαζηή. 

13. Σν δηθαίσκα ηεο παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο απφ ηα δηθαζηήξηα θαη ην δηθαίσκα ηεο 

πξνεγνχκελεο αθξφαζεο, φηαλ ε δηνίθεζε παίξλεη θάπνην κέηξν ζε βάξνο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πνιίηε. 

14. Σν δηθαίσκα ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζεο αμίαο παξερφκελε εξγαζία, ε ζπλδηθαιηζηηθή 

ειεπζεξία θαη ην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο. 

 
2. Πνιηηηθά: παξέρνληαη κφλν ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο. Δμαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ζην ζρεκαηηζκφ πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη ζηελ άζθεζε ηεο θξαηηθή εμνπζίαο. Γη‘  απηφ 

είλαη δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο. 

 

Σα ζπνπδαηόηεξα πνιηηηθά δηθαηώκαηα 

 

1. Σν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. 

2. Ζ ίδξπζε πνιηηηθνχ θφκκαηνο, ε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηθά θφκκαηα θαη ε έθθξαζε 

πνιηηηθψλ απφςεσλ. 

3. Σν δηθαίσκα δηνξηζκνχ ζε δεκφζηα ππεξεζία ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα θαη 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. 

4. Σν δηθαίσκα ηνπ πνιίηε λα παξαζηεί σο έλνξθνο ζην δηθαζηήξην. 

 
 

3. Κνηλσληθά: παξέρνληαη ζηα κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο. Απνηεινχλ αμηψζεηο ησλ 

πνιηηψλ γηα παξνρέο πνπ ζα εληζρχζνπλ θαη ζα δηαζθαιίζνπλ νξηζκέλα αγαζά ηα νπνία 

θξίλνληαη σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δσή ησλ πνιηηψλ.  
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Σα ζπνπδαηόηεξα θνηλσληθά δηθαηώκαηα 

 

1. Σν δηθαίσκα δσξεάλ παηδείαο. 

2. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ θχεζεο θαη κεησκέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο γηα ηηο κεηέξεο. 

3. Ζ απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, 

γιψζζαο ή παηδηψλ γελλεκέλσλ ρσξίο γάκν. 

4. Τγεία. 

5. Κνηλσληθή αζθάιηζε. 

6. Δμαζθάιηζε πγηεηλψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

7. Ζ παξνρή εξγαηηθήο θαηνηθίαο. 

8. Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Γηαθήξπμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Ο.Ζ.Δ. (20/11/1959) γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

Αξρή 1
ε
  

Σν παηδί πξέπεη λα απνιακβάλεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηε Γηαθήξπμε. 

Απηά ηα δηθαηψκαηα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ γηα φια ηα παηδηά ρσξίο εμαίξεζε, αλεμάξηεηα 

απφ ηε θπιή, ην ρξψκα, ην γέλνο, ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηηο πνιηηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο, 

ηελ εζληθή ή θνηλσληθή πξνέιεπζε, ηελ πεξηνπζία, ηελ θαηαγσγή ή άιιε θαηάζηαζε ησλ ηδίσλ ή 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 

Αρτή 2
ε
  

 

Σν παηδί πξέπεη λα απνιακβάλεη εηδηθή πξνζηαζία, λα ηνπ παξέρνληαη επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο 

θαηάιιειεο, ψζηε λα κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη ζσκαηηθά, λνεηηθά, εζηθά, πλεπκαηηθά θαη 

θνηλσληθά, κε πγηεηλφ θαη θπζηνινγηθφ ηξφπν, ζε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο θαη αμηνπξέπεηαο. 

 

 

Αξρή 4
ε
  

 

Σν παηδί πξέπεη λα απνιακβάλεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Θα πξέπεη λα έρεη 

ην δηθαίσκα λα κεγαιψλεη θαη λα αλαπηχζζεηαη κε πγηεηλφ ηξφπν. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα 

δίλεηαη ζε απηφ θαη ηε κεηέξα ηνπ ηδηαίηεξε βνήζεηα θαη πξνζηαζία, πνπ πεξηιακβάλεη πιήξε 

θξνληίδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη κεηά ηε γέλλεζή ηνπ. Σν παηδί έρεη δηθαίσκα ζηελ 

θαιή δηαηξνθή, θαηνηθία, ςπραγσγία θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε. 

 

Αξρή 5
ε
  

 

ην παηδί πνπ κεηνλεθηεί ζσκαηηθά, ςπρηθά ή θνηλσληθά πξέπεη λα παξέρεηαη εηδηθή ζεξαπεία, 

κφξθσζε θαη πεξίζαιςε πνπ απαηηεί ε πεξίπησζε ή ε θαηάζηαζή ηνπ. 

 

Αξρή 6
ε
  

 

Σν παηδί γηα ηελ πιήξε θαη αξκνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ έρεη αλάγθε απφ αγάπε 

θαη θαηαλφεζε. Πξέπεη, φζν είλαη δπλαηφ, λα κεγαιψλεη κε ηελ επζχλε θαη ηε θξνληίδα ησλ 

γνληψλ ηνπ θαη νπσζδήπνηε ζε αηκφζθαηξα ζηνξγήο θαζψο θαη εζηθήο θαη θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο. Σν παηδί ηεο κηθξήο ειηθίαο δελ πξέπεη λα απνρσξηζηεί ηε κεηέξα ηνπ, εθηφο απφ 
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εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Ζ θνηλσλία θαη νη θξαηηθέο αξρέο νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ εηδηθή 

θξνληίδα ζηα παηδηά ρσξίο νηθνγέλεηα ή ζε εθείλα πνπ δελ έρνπλ επαξθή νηθνλνκηθά κέζα. 

 

Αξρή 7
ε
  

 

Σν παηδί έρεη δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξψηε βαζκίδα. Πξέπεη λα ηνπ παξέρεηαη παηδεία πνπ ζα αλαπηχζζεη ηε γεληθή 

θαιιηέξγεηά ηνπ θαη ζα ηνπ δίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ζε ζπλζήθεο ηζνηηκίαο λα αλαπηχζζεη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ, ηελ πξνζσπηθή ηνπ θξίζε θαη ην αίζζεκα ηεο εζηθήο θαη θνηλσληθήο επζχλεο, 

γηα λα γίλεη ρξήζηκν κέινο ηεο θνηλσλίαο. Σν χςηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ ζα πξέπεη λα είλαη ε 

θαηεπζπληήξηα αξρή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. Ζ επζχλε 

απηή θαη‘  αξρήλ αλήθεη ζηνπο γνλείο. Σν παηδί πξέπεη λα έρεη φιεο ηηο επθαηξίεο γηα παηρλίδηα 

θαη ςπραγσγία. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Αξρή 9
ε
  

 

Σν παηδί πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ θάζε κνξθήο ακέιεηα ζθιεξφηεηα θαη εθκεηάιιεπζε. Γελ 

πξέπεη λα γίλεηαη αληηθείκελν ζπλαιιαγήο κε νπνηαδήπνηε κνξθή. Σν παηδί απαγνξεχεηαη λα 

εξγάδεηαη πξηλ ηελ θαηάιιειε θαηψηεξε ειηθία. ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

εμαλαγθάδεηαη ζε εξγαζία πνπ βιάπηεη ηελ πγεία ηνπ ή ηε κφξθσζή ηνπ ή πνπ εκπνδίδεη ηε 

ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη εζηθή ηνπ αλάπηπμε. 

 

Αξρή 10
ε
  

 

Σν παηδί πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ελέξγεηεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνζάιπνπλ θπιεηηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο θαη άιινπ είδνπο δηαθξίζεηο. Πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη κέζα ζε πλεχκα 

θαηαλφεζεο, αλνρήο, θηιίαο αλάκεζα ζηνπο ιανχο, εηξήλεο θαη παγθφζκηαο αδειθνζχλεο θαη κε 

πιήξε ζπλείδεζε φηη νθείιεη λα αθηεξψλεη ηελ ελεξγεηηθφηεηα θαη ηα πξνζφληα ηνπ ζηελ 

ππεξεζία ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ.                   

 

 

3. 2 Με θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο 

   Ννκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εζεινληηθή βάζε, κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία επξχηεξσλ θηλεκάησλ, ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο, ηελ αθχπληζε 

ηεο «παγθφζκηαο ζπλείδεζεο» γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ θαηάξγεζε 

ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ πξνζηαζία κεηνλνηήησλ, κεηαλαζηψλ, ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ηεο 

γπλαίθαο, ην πεξηβάιινλ, ην αθνπιηζκφ, ηελ εηξήλε, ηελ πγεία 

 

Greenpeace  

Γξαζηεξηνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα ρξφληα ζε φιν ηνλ πιαλήηε κε ζθνπφ ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε 

Γηαηξνί ρσξίο ζύλνξα (medecins sans frontiers 

Γηεζλήο, αλεμάξηεηε, αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε πνπ απνζηνιή ηεο είλαη ε παξνρή ηαηξηθήο θαη 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε αλζξψπνπο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε πνπ ηε ρξεηάδνληαη 

Ζ UNICEF,  απφ ηνπο αξρηθνχο ραξαθηήξεο ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ: United Nations Children's 

Fund, Σακείν Παηδηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ γεληθή 

ζπλέιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 1946. Γεληθφο ζηφρνο ηεο 

είλαη ε παξνρή καθξνπξφζεζκεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε παηδηά θαη κεηέξεο πνπ δνπλ ζε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαζψο θαη ε ζηήξημε ζρεηηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. Σν 1953 ε 

UNICEF έγηλε κφληκν κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Νέα Τφξθε. 

Σα θχξηα έζνδα ηεο UNICEF πξνέξρνληαη απφ θπβεξλήζεηο θξαηψλ, θαζψο θαη ηδηψηεο. Σν 1965 

ηεο απνλεκήζεθε ην Νφκπει εηξήλεο. 

Γηεζλήο ακλεζηία  

Παγθφζκην θίλεκα αλζξψπσλ πνπ αγσλίδνληαη γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη αλαπηχζζεη 

δξάζεηο θαηά ηεο βίαο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, θαηά ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, γηα ηελ πξνζηαζία 

ακάρσλ απφ ηελ έλνπιε βία θ.ά. 

Σν ρακόγειν ηνπ παηδηνύ  

θνπφο: Ζ θαηνρχξσζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ 

Παξνρή θάζε δπλαηήο βνήζεηαο ζε παηδηά κε 

πξνβιήκαηα πγείαο 

Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ  

πνπ πθίζηαληαη νπνηαδήπνηε θαθνπνίεζε  

κέζα: Γεκηνπξγία ρψξσλ θηινμελίαο παηδηψλ 

Λεηηνπξγία γξαθείνπ γηα ηελ αλεχξεζε 

 ρακέλσλ ή εγθαηαιειεηκκέλσλ παηδηψλ  

Γεκηνπξγία νηθνγελεηψλ κε αλάδνρεο 

κεηέξεο γηα απηφλνκε δηαβίσζε ησλ 

 παηδηψλ  

 

Δξπζξόο ζηαπξόο 

Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν αλζξσπηζηηθφ δίθηπν ζηνλ θφζκν 

 

 

 

πλέληεπμε ζην «Υακόγειν ηνπ παηδηνύ» 

 

ηηο 14-12-11 πξαγκαηνπνηήζακε επίζθεςε ζην «Υακφγειν ηνπ παηδηνχ» ζην Μνζράην, γηα λα 

πξνζθέξνπκε δψξα αγάπεο ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχληαη εθεί. 

Δθεί ζπλαληήζακε δχν παηδαγσγνχο πνπ καο ππνδέρηεθαλ κε θηιφμελε δηάζεζε ζε έλα πνιχ 

δεζηφ θαη θηιηθφ ρψξν,  θαη απάληεζαλ κε επγέλεηα ζηηο εξσηήζεηο καο 

 

-  Πφζα παηδηά θηινμελνχληαη ζηε ζηέγε ζαο; 

-  25 παηδηά 

-  Πνηα ειηθία έρνπλ; 

-  3-18 εηψλ 

- Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνπλ; 

- Σα αγφξηα πνδφζθαηξν, κπάζθεη, ηα θνξίηζηα κπαιέην, βφιετ, ηέληο  

- Μέρξη πνηα ειηθία παξακέλνπλ ζηε ζηέγε, ηη γίλεηαη κεηά; 

- Μέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο, εθφζνλ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή άλεζε λα θχγνπλ.  

   Γηαθνξεηηθά παξακέλνπλ ζην ζπίηη, αθξηβψο φπσο ζπκβαίλεη θαη κε εζάο 

- Μπνξεί λα ζαο επηζθέπηεηαη φπνηνο ζέιεη; 

- Καηφπηλ ζπλελλνήζεσο, φπσο θάλαηε εζείο 

- Γηα πνηνπο ιφγνπο θπξίσο βξίζθνληαη εδψ ηα παηδηά; 

- Κπξίσο απφ αδπλακία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο λα ηα ζηεξίμεη 

- Βιέπνπλ ηνπο γνλείο ηνπο; 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB
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- Βέβαηα! 

- Πψο αληηκεησπίδνληαη ζην ζρνιείν; 

- Φπζηνινγηθά, έρνπλ θίινπο, θνηλσληθή δσή, ηνπο πξνζθαινχλ ζε γηνξηέο θαη γελέζιηα, 

  φπσο θαη ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Οη επνρέο πνπ αληηκεησπίδνληαλ ξαηζηζηηθά  

  φζνη δνπλ καθξηά απφ ηνπο βηνινγηθνχο ηνπο γνλείο έρνπλ παξέιζεη. Θα κπνξνχζα λα πσ 

  πσο ηνπο δείρλνπλ πεξηζζφηεξε αγάπε, ρσξίο λα γίλεηαη νίθηνο  

- Μπνξνχλ λα θέξλνπλ ηνπο θίινπο ηνπ ζην ζπίηη; 

- Βεβαίσο! 

- Τπάξρνπλ άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο εζεινληηθά; 

- Πνιιά άηνκα βνεζνχλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, φπσο λα ζπλνδεχνπλ ζε πεξηπάηνπο   

  ηα παηδηά, λα ηα βνεζνχλ ζηα καζήκαηά ηνπο 

- Πψο κπνξεί λα γίλεη θάπνηνο εζεινληήο; 

- Τπάξρεη εηδηθή επηηξνπή πνπ αμηνινγεί αλ θάπνηνο είλαη ζε ζέζε λα γίλεη εζεινληήο 

   θαη εθπαηδεχεηαη ζε απηφ 

- Πφζν ζαο ζηεξίδεη ε Πνιηηεία; 

- « Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ» βαζίδεηαη ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ηνπ θ. 

   Γηαλλφπνπινπ, πνπ έραζε ην γην ηνπ, ην κηθξφ Αληξέα, ηνπ νπνίνπ επηζπκία ήηαλ 

  φια ηα παηδηά λα ρακνγεινχλ. Παξφιν πνπ νη επνρέο είλαη δχζθνιεο ν θφζκνο 

  βνεζά. Γηα παξάδεηγκα ην θηίξην είλαη δσξεά ηεο θ. Νίθα , πνιιά θξνληηζηήξηα 

  θάλνπλ δσξεάλ καζήκαηα ή εηδηθέο πξνζθνξέο γηα ηα παηδηά, δηάθνξα ζνχπεξ  

  κάξθεη θάλνπλ πξνζθνξέο 

- Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεηε;  

- Σα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηε ζπλχπαξμε 25 δηαθνξεηηθψλ  

  αηφκσλ, ηα ίδηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηε θαη εζείο κε ηα αδέιθηα ζαο.  

- Ση απνθνκίδεηε κέζα απφ ηελ επαθή ζα; Με ηα παηδηά; Πψο ληψζεηε; 

- Σα παηδηά επεξεάδνπλ ηε δηάζεζή καο, άιινηε καο «αλεβάδνπλ» θαη άιινηε καο 

  απνγνεηεχνπλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο γνλείο ζαο ή ηνπο θαζεγεηέο ζαο 

- Ση ζα θάλεηε ηηο γηνξηέο; 

-  ηαλ έρνπκε βάξδηα θάλνπκε γηνξηέο κε ηα παηδηά. Φέξλνπκε θαη ηηο νηθνγέλεηέο καο εδψ. 

   Απηέο ηηο εκέξεο καο πξνζθαινχλ ζε πνιιέο εθδειψζεηο, γίλνληαη ζπλαπιίεο. Γεληθά ηα 

   παηδηά δε κέλνπλ πνηέ κφλα. 

-  Πψο αληηδξνχλ φηαλ θεχγεηε; 

- Νηψζνπλ φηη φιεο νη θνπέιεο ηα αγαπνχλ, νπφηε δελ αληηδξνχλ 

-  Δπραξηζηνχκε πνιχ: 

-  Δκείο επραξηζηνχκε! 

 

Αθήζακε ην «Υακφγειν ηνπ παηδηνχ»  κε ηελ αίζζεζε φηη φζν  ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ 

πξνζπαζνχλ γηα λα ρακνγεινχλ φζα παηδηά δελ επηχρεζαλ λα δνπλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο 

ππάξρεη ειπίδα γηα έλαλ θαιχηεξν θφζκν 
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ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ 

 

    ηηο 21-12-2011 ζπλαληήζακε ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη εζειφληξηα ζηνλ Δξπζξφ ηαπξφ Πάιιε 

Οπξαλία θαη ηεο ζέζακε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηνπ  

-Πόηε, πνύ θαη από πνηνλ ηδξύζεθε ην δηεζλέο θίλεκα ηνπ Δξπζξνύ  ηαπξνύ; 

-ηε Γελεχε ην 1863 απφ ηνλ Δξξίθν Νηηλάλ 

-Πνύ νθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ; 

-Ζ νλνκαζία θαη ην έκβιεκά ηνπ πνπ θαζηεξψζεθε ην 1863 (ν θφθθηλν ζηαπξφο ζε ιεπθφ θφλην) 

πξνέθπςαλ κε ηελ αλαζηξνθή ησλ ρξσκάησλ ηεο Διβεηίαο, πξνο ηηκήλ ηνπ νξακαηηζηή ηνπ 

θηλήκαηνο, Δξξίθνπ Νηηλάλ 

Σν 1976 θαζηέξσζε εξπζξάο εκηζειήλνπ 

Σν 2005 θαζηέξσζε εξπζξνχ θξπζηάιινπ 

-Πνην ήηαλ ην πξσηαξρηθό θίλεηξν θαη ην ηδενινγηθό ππόβαζξν ηεο ίδξπζήο ηνπ; 

-Πξσηαξρηθφ θίλεηξν ηεο ίδξπζήο ηνπ είλαη ε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηδενινγηθφ 

ππφβαζξν ε παγθφζκηα πίζηε φηη ε αλζξψπηλε δσή θαη αμηνπξέπεηα αμίδνπλ ην ζεβαζκφ θαη ηελ 

πξνζηαζία απφ ην κέλνο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο 

-Πόηε ηδξύζεθε ν Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο; 

Ζ βαζίιηζζα ιγα ηδξχεη ζηηο 6 Ηνπλίνπ ηνπ 1877 ηνλ ειιεληθφ εξπζξφ ζηαπξφ θαη ζηηο 10 

Οθησβξίνπ ν ειιεληθφο εξπζξφο ζηαπξφο αλαγλσξίδεηαη απφ ηε δηεζλή επηηξνπή ηνπ εξπζξνχ 

ζηαπξνχ (ΓΔΔ) 

-Πνηα δξάζε αλαπηύζζεη;  

-Πνιχκνξθε εζληθή θαη αλζξσπηζηηθή δξάζε 

-Πνην είλαη ην έξγν ηνπ ζώκαηνο ησλ Δζεινληώλ ακαξεηηώλ;  

-Απνζηνιέο έξεπλαο θαη δηάζσζεο, αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ, παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε 

πάζεο θχζεσο εθδειψζεηο (αγψλεο, πνξείεο, ζπλαπιίεο), εθπαηδεχνπλ πνιίηεο ζε ζέκαηα πξψησλ 

βνεζεηψλ, νξγάλσζε δελδξνθπηεχζεσλ, , εθπαηδεχνληαη ζρνιηθνί ηξνρνλφκνη, ζπκκεηέρνπλ κε 

ην ζηξαηφο, αζηπλνκία θαη ππξνζβεζηηθή ζηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ, νξγαλψλνπλ εκεξίδεο κε 

ζέκα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ 

-Πώο κπνξεί λα γίλεη θάπνηνο εζεινληήο; 

-ην internet, Δξπζξφο ηαπξφο, ακαξείηεο 

-Ση απνθνκίδεηε ζπκκεηέρνληαο ζε έλα ηέηνην θίλεκα; Πώο ληώζεηε; 

-Αλαθνπθίδνληαο ηνλ αλζξψπηλν πφλν θαη γεληθφηεξα ηηο ηαιαηπσξίεο ηνπ αλζξψπνπ 

απνιακβάλεηο πνιιή ραξά θαη ληψζεηο πξαγκαηηθά άλζξσπνο, γηαηί πηζηεχσ φηη ν άλζξσπνο 

ρξεηάδεηαη αγάπε γηα λα δεη 

-Πνηεο είλαη νη ζεκειηώδεηο ηνπ αξρέο; 

-Αλζξσπηζκφο, Ακεξνιεςία, Οπδεηεξφηεηα, Αλεμαξηεζία, Δζεινληηζκφο, Δλφηεηα, 

Παγθνζκηφηεηα 

-Πνηα ζώκαηα πεξηιακβάλεη; Πόηε ηδξύζεθαλ; 

-Αδειθψλ (1911), Νεφηεηαο (1924), ακαξεηηψλ (1932)+1986 ακαξεηηψλ δηαζσζηψλ, 

Κνηλσληθήο πξφλνηαο 1964 

-Πνηεο δηαθξίζεηο-βξαβεύζεηο έρεη θεξδίζεη: 

-ην 1901 ζηνλ Δξξίθν Νηηλάλ, ην  1917 ζηε ΓΔΔ, ην 1944 ζηελ ΓΔΔ, ην 1962 ζηελ ΓΔΔ (ζε 

εζληθφ επίπεδν) 
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ΑΓΑΠΖ ΚΑΗ ΦΤΛΟ-ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

ΑΓΟΡΗ    

    

ΚΟΡΗΣΗ              

       

 

1. Έρεηο αγαπήζεη; 

           Ναη                 ρη              

2. Έρεηο εξσηεπηεί; 

           Ναη                 ρη              

3. Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε αγάπε γηα ζέλα; 

           Καζφινπ         Λίγν            Πνιχ             Πάξα πνιχ   

4. Κάλεηο ηελ πξψηε θίλεζε ζηνλ έξσηα; 

           Πνηέ                πάληα          Μεξηθέο θνξέο      Πάληα 

5. Κιαηο γηα ην/ηε ζχληξνθφ ζνπ; 

           Ναη                   ρη 

6. Θέιεηο λα έρεηο «ην πάλσ ρέξη» ζηε ζρέζε ζνπ; 

           Ναη                   ρη 

7. Φέξεζαη εγσηζηηθά ζην/ζηε ζχληξνθφ ζνπ; 

           Ναη                   ρη 

8. Εειεχεηο ζηε ζρέζε ζνπ; 

           Ναη                    ρη 

9. Θα θαλφληδεο έλα ξνκαληηθφ δείπλν γηα ην//ηε ζχληξνθφ ζνπ 

           Ναη                    ρη 

10. νπ αξέζεη λαη θξνληίδεηο ην/ηε ζχληξνθφ ζνπ; 

        Ναη                    ρη 

11. Θα έθαλεο εξσηηθή εμνκνιφγεζε δεκνζίσο γηα λα δείμεηο ηελ αγάπε ζνπ; 

         Ναη                    ρη 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

1. Έρεηο αγαπήζεη;  

 

                          ΑΓΟΡΗΑ             ΚΟΡΗΣΗΑ 

Ναη  27 25 

ρη  10 8 

 

2. Έρεηο εξσηεπηεί;  

 

                          ΑΓΟΡΗΑ             ΚΟΡΗΣΗΑ  

Ναη  24 27 

ρη  12 5 

 

 

3. Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε αγάπε γηα ζέλα; 

 

                                                    ΑΓΟΡΗΑ                   ΚΟΡΗΣΗΑ  

Καζφινπ 2 0 

               Λίγν             4 1 

Πνιχ 19 13 

Πάξα πνιχ  12 19 

 

4. Κάλεηο ηελ πξψηε θίλεζε ζηνλ έξσηα;                    

                                                     ΑΓΟΡΗΑ                                   ΚΟΡΗΣΗΑ  

Πνηέ  1 5 

πάληα  1 7 

Μεξηθέο θνξέο  20 20 

Πάληα  15 1 

5. Κιαηο γηα ην/ηε ζχληξνθφ ζνπ; 

                                                       ΑΓΟΡΗΑ                             ΚΟΡΗΣΗΑ  

 

Ναη  9 23 

ρη  28 9 

 

6. Θέιεηο λα έρεηο «ην πάλσ ρέξη»ζηε ζρέζε ζνπ; 

                                                        ΑΓΟΡΗΑ                              ΚΟΡΗΣΗΑ  

 

Ναη  20 22 

ρη  16 9 

 

7. Φέξεζαη εγσηζηηθά ζηνλ/ηε ζχληξνθφ ζνπ;                           

                                                          ΑΓΟΡΗΑ                             ΚΟΡΗΣΗΑ  

Ναη  8 10 

ρη  29 23 
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8. Εειεχεηο ζηε ζρέζε ζνπ; 

                                                              ΑΓΟΡΗΑ                      ΚΟΡΗΣΗΑ  

 

Ναη  23 26 

ρη  14 6 

9. Θα θαλφληδεο έλα ξνκαληηθφ δείπλν κε ην/ηε ζχληξνθφ ζνπ; 

                                                                ΑΓΟΡΗΑ                      ΚΟΡΗΣΗΑ  

 

Ναη 26 30 

ρη  11 3 

10. νπ αξέζεη λα θξνληίδεηο ην/ηε ζχληξνθφ ζνπ; 

                                                               ΑΓΟΡΗΑ                        ΚΟΡΗΣΗΑ                                   

 

Ναη  35 32 

ρη  2 1 

11. Θα έθαλεο εξσηηθή εμνκνιφγεζε δεκνζίσο γηα λα δείμεηο ηελ αγάπε ζνπ; 

                                                             ΑΓΟΡΗΑ                           ΚΟΡΗΣΗΑ                                    

 

Ναη  16 19 

ρη  21 14 

 

                                  

 

 

 

 

Γηα ηνπο άληξεο εμαθνινπζεί λα είλαη «ληξνπή» λα θιαίλε, ηα θνξίηζηα είλαη πην ξνκαληηθά 
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4. ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΓΑΠΖ 

 

Νηατθάο Γηώξγνο 

 

Ρίγγα ηεθαλία  

 

αινγηάλλε Υξηζηίλα  

 

Υαηδεγεσξγίνπ Μαηνύια  
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4. ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΓΑΠΖ 

4.1 Αιεζηλή αγάπε πξνο ηνλ εαπηό κνπ 

    Κάζε θαιφ ζηε δσή μεθηλά απφ ηελ αγάπε πξνο ηνλ εαπηφ καο.  Ζ απνπζία ηεο αγάπεο καο 

πξνο εκάο απνηειεί ιφγν γηα πνιιέο αηπρίεο, ή αθφκα θαη ζσκαηηθέο παζήζεηο. Να αγαπάηε 

ηνλ εαπηφ ζαο θαη ζα πξνβάιιεηε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Θείαο ζαο πιεπξάο ζηα πάληα! 

     Καη‘ αξρήλ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ε ινγηθή πιάλε πνπ ππάξρεη ζηελ αληίιεςε πσο ε 

αγάπε γηα ηνπο άιινπο θαη ε αγάπε γηα ηνλ εαπηφ καο απνθιείνπλ ε κηα ηελ άιιε.                                            

      Ζ ηδέα πνπ εθθξάδεηαη ζην βηβιηθφ «Ώγαπά ηνλ πιεζίνλ ζνπ ζαλ ηνλ εαπηό ζνπ» ζεκαίλεη φηη 

ν ζεβαζκφο πξνο ηε δηθή κνπ αθεξαηφηεηα θαη κνλαδηθφηεηα, ε αγάπε θαη ε θαηαλφεζε γηα ηνλ 

εαπηφ κνπ δελ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ απφ ην ζεβαζκφ, ηελ αγάπε θαη ηελ θαηαλφεζε γηα έλα 

άιιν άηνκν. Ζ αγάπε γηα ηνλ εαπηφ κνπ είλαη αμερψξηζηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ αγάπε γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε χπαξμε. 

   Μηα ηάζε αγάπεο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο ζα βξεζεί ζε φινπο εθείλνπο πνπ είλαη ηθαλνί λα 

αγαπάλε ηνπο άιινπο.                                                                                

   Ζ αγάπε ζαλ αξρή είλαη αδηαίξεηε φζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ «αληηθεηκέλσλ» θαη 

ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ καο. 

Ζ γλήζηα αγάπε είλαη εθδήισζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλεπάγεηαη θξνληίδα, ζεβαζκφ, 

επζχλε θαη γλψζε. Γελ είλαη έλα «πάζνο» κε ηελ έλλνηα φηη θάπνηνο καο πξνθαιεί κηα 

ζπγθίλεζε, αιιά κηα ελεξγεηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηπρία ηνπ αγαπεκέλνπ 

πξνζώπνπ, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ηθαλόηεηα καο γηα αγάπε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

40  

4.2 Ναξθηζζηζκόο  

      Ο φξνο λαξθηζζηζκφο ζπλδέεηαη κε ηνλ ειιεληθφ κχζν ηνπ Νάξθηζζνπ, ν νπνίνο  εξσηεχηεθε 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Νφκηδε φηη εξσηεχηεθε θάπνηα λχκθε. Απηή πνπ πξαγκαηηθά εξσηεχηεθε, ήηαλ ε 

αληαλάθιαζε ηεο δηθήο ηνπ εηθφλαο ζην λεξφ…...παξαζπξφκελνο θαη εξσηεπκέλνο φκσο πιένλ 

απφ ηελ εηθφλα ηνπ έπεζε θαη πλίγεθε…….. ηελ ςπρνινγία θαη ζηελ ςπραλάιπζε ν φξνο ηνπ 

λαξθηζζηζκνχ αθνξά κηα δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αζρνιείηαη 

ππεξβνιηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Γειαδή, φπσο θαη ζην κχζν, ζέιεη λα καο πεη φηη  λαξθηζζηζκφο 

γεληθά είλαη φηαλ θάπνηνο αζρνιείηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ,  είλαη εξσηεπκέλνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή  λνκίδεη  πσο φια πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ απηφλ 
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4.3 Σα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηόκνπ ζύκθσλα κε ην Freund 

 

Σε ζεκαζία ηεο αγάπεο ηνλίδεη θαη ν Freud κε ηε ζεσξία ηνπ γηα ηα ζηάδηα πνπ δηέξρεηαη ε 

ςπρνζεμνπαιηθή    αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ: 

   Α) Σν ζηνκαηηθό ζηάδην (1
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο), κε θχξηα πεγή επραξίζηεζεο ην ζειαζκφ, ηελ 

απνκχδεζε, ηε κάζεζε, ηελ θαηάπνζε. ηελ πεξίνδν απηή ην άηνκν παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε 

εμάξηεζε. 

  Β) Σν πξσθηηθό ζηάδην (2
ν
 θαη 3

ν
 έηνο), θαηά ην νπνίν ην παηδί πξέπεη λα απνθηήζεη ηνλ 

έιεγρν ζθηγθηήξσλ (ελνχξεζε, εγθφπξεζε) θαη ν πξσθηφο απνηειεί ηελ εζηία ηεο ςπρηθήο 

έληαζεο θαη ηθαλνπνίεζεο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζηαδίνπ απηνχ είλαη ε ηάζε γηα απηνλνκία 

θαη ν αξλεηηζκφο. 

  Γ) Σν θαιιηθό ζηάδην (3
ν
 έσο 7

ν
 έηνο), θαηά ην νπνίν ην παηδί απνθηά επίγλσζε ησλ δηαθνξψλ 

ζηα γελλεηηθά φξγαλα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αγάπε ηνπ πξνο ηνπο 

γνλείο. Ζ αγάπε φκσο απηή παχεη λα θαηεπζχλεηαη θαη πξνο ηνπο δχν γνλείο θαη αλαπηχζζεηαη 

κηα βαζκηαία απμαλφκελε ζηνξγή θαη πξνζθφιιεζε πξνο ην γνλέα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. Σν 

αγφξη αξρίδεη λα ληψζεη κηα λέα κνξθή αγάπεο πξνο ηελ κεηέξα θαη λα ζεσξεί σο εξσηηθφ 

αληίδειν ηνλ παηέξα, ζπγρξφλσο φκσο βηψλεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα. (Σν γλσζηφ Οηδηπόδεην 

ζύκπιεγκα). Οκνίσο, ην θνξίηζη αξρίδεη λα πξνζθνιιάηαη ζηνλ παηέξα θαη λα ζεσξεί αληίδειν 

ηε κεηέξα (ύκπιεγκα Ζιέθηξαο). ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απηήο επέξρεηαη ε ιχζε ηνπ 

νηδηπφδεηνπ ζπκπιέγκαηνο κε ηελ ηαχηηζε ηνπ παηδηνχ πξνο ηνλ γνλέα ηνπ ίδηνπ θχινπ. 

Γ) Σν ζηάδην ηεο ιαλζάλνπζαο ζεμνπαιηθόηεηαο, θαηά ην νπνίν ην άηνκν ζηξέθεηαη πξνο ηα 

πξφζσπα θαη ηα πξάγκαηα ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο θαη απνθηά πνηθίιεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο θαη εληζρχεη ην Τπεξεγψ. Σν ζηάδην απηφ είλαη κηα πεξίνδνο εζσηεξηθήο γαιήλεο πξηλ 

απφ ηελ θαηαηγίδα ηεο ήβεο. 

Δ) ηάδην ηεο εηεξόθπιεο ζεμνπαιηθόηεηαο θαηά ην νπνίν ην άηνκν εγθαηαιείπεη ηα 

λαξθηζζηζηηθά – εαπηνθεληξηθά ελδηαθέξνληα ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ θαη ζηξέθεηαη πξνο ηα 

κέιε ηνπ αληίζεηνπ θχινπ γηα λα εθθξάζεη ηελ αγάπε ηνπ θαη λα αλαπαξαγάγεη απνγφλνπο. 

        ην θαιιηθφ ζηάδην επηζεκαίλεη έλα ζεκαληηθφ ςπρνινγηθφ γεγνλφο ην νηδηπόδεην 

ζύκπιεγκα. Σν ζχκπιεγκα απηφ πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ κπζηθφ Οηδίπνδα, ν νπνίνο, ρσξίο 

λα ην γλσξίδεη, ζθφησζε ηνλ παηέξα ηνπ Λάην θαη λπκθεχζεθε ηε κεηέξα ηνπ Ηνθάζηε. Ο 

ηξαγηθφο απηφο γηνο, κφιηο έκαζε ηη είρε θάλεη, απηνηπθιψζεθε σο απφδεημε κεηάλνηαο θαη 

απηνηηκσξίαο. Ο FREUD  ππνζηεξίδεη φηη φια ηα παηδηά ζηε λεπηαθή ειηθία δείρλνπλ κία 

πξνζήισζε πξνο ην γνλέα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. ηα αγφξηα απηή ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

ιέγεηαη «Οηδηπφδεην ζχκπιεγκα», ελψ ζηα θνξίηζηα ε ζπλαηζζεκαηηθή απηή θαηάζηαζε ιέγεηαη 

«ζύκπιεγκα ηεο Ζιέθηξαο». Σν παηδί, γηα λα μεπεξάζεη ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα, ηαπηίδεηαη κε 

ην γνλέα ηνπ ίδηνπ θίινπ. Έηζη, ην αγφξη «ηθαλνπνηεί» ηελ εξσηηθή πξνζήισζε πξνο ηελ κεηέξα 

ηνπ, ηαπηηδφκελν κε ηνλ παηέξα ηνπ, θαη ην θνξίηζη ηελ πξνζήισζε πξνο ηνλ παηέξα, 

ηαπηηδφκελν κε ηε κεηέξα ηνπ. Με ηελ ηαχηηζή ηνπ απηή πηνζεηεί θαη ην Τπεξεγψ ηνπ γνλέα. 

   Οη εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ ζε θάζε ζηάδην πηζηεχεηαη φηη αζθνχλ απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηε 

ζεκειίσζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Πνιιά απφ ηα ςπρνινγηθά 
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πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα ζηε δσή ηνπο νθείινληαη, θαηά ηνλ Freud, ζην φηη δελ 

έιπζαλ ηθαλνπνηεηηθά ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα. Δπίζεο, πξνβιήκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ζην άηνκν αλεπηηπρήο κεηάβαζε απφ ην έλα εμειηθηηθφ ζηάδην ζην άιιν. Έηζη, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ε βηνινγηθή νξκή δελ ηθαλνπνηείηαη επαξθψο ζε έλα ζηάδην ή, αληίζεηα, ηθαλνπνηείηαη 

ππεξβνιηθά, ην άηνκν αθήλεη ην ζηάδην απηφ κε έλα βαζκφ θαζήισζεο (fixation), κε απνηέιεζκα 

λα παξνπζηάδεη κεησκέλε πξνζαξκνγή ζηα επφκελα ζηάδηα. Αλ ε ηθαλνπνίεζε ηεο βηνινγηθήο 

νξκήο ζηα επφκελα ζηάδηα δελ είλαη επαξθήο, ην παηδί, γηα λα αληιήζεη ηθαλνπνίεζε, 

παιηλδξνκεί ζε κνξθέο ζπκπεξηθνξάο κηθξφηεξεο ειηθίαο. Οη δχν απηέο ιεηηνπξγίεο, ε 

θαζήισζε θαη ε παιηλδξφκεζε, είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ κφληκεο αιινηψζεηο ζην 

ραξαθηήξα θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Έηζη, θαηά ηνλ Freud θαζήισζε ζην 

ζηνκαηηθφ ζηάδην εθδειψλεηαη ζηελ ελήιηθε δσή κε ςπραλαγθαζηηθή ηάζε γηα πνιχ θαγεηφ ή 

θιπαξία, θάπληζκα θαη αιθννιηζκφ, θαζψο επίζεο θαη κε εμσπξαγκαηηθή απηνπεπνίζεζε, ή 

ςπρηθή θαηάπησζε θαη κειαγρνιία. Καζήισζε ζην πξσθηηθφ ζηάδην εθδειψλεηαη κε πείζκνλα 

δηάζεζε, θαηαπηεζηηθή ζπκπεξηθνξά, ηδηνγλψκνλα δνγκαηηζκφ, επηδεηθηηθή εθθεληξηθφηεηα, 

παζεηηθή αληίζηαζε, ηζηγθνπληά θαη επηζεηηθφηεηα. Καζήισζε ζην θαιιηθφ ζηάδην εθδειψλεηαη 

κε  νκνθπινθηιηθή δηάζεζε, λαξθηζζηζκφ, αιαδνλεία, επηδεηθηηθφηεηα θαη ζσβηληζκφ. 

(Παξαζθεπφπνπινο 1993) 
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4.4 Ζ ζεκαζία ηεο κεηξηθήο αγάπεο 

 Ζ ζεκαζία ηεο κεηξηθήο αγάπεο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ βξέθνπο.     

                                                                                      

    Ζ κεηξηθή αγάπε  είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημή ηνπ βξέθνπο. Σα βξέθε πνπ 

κεγάισζαλ καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη έδεζαλ ζε θάπνην ίδξπκα είραλ θαζπζηέξεζε 

ζηελ λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη νη ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ πεξίεξγε θαη αιινπξφζαιιε ζε 

ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ θνληά ζηνπο γνλείο ηνπο, αθφκα θαη θάησ απφ άζρεκεο 

ζπλζήθεο (π.ρ. παηδηά πνπ γελληνχληαη ζε θπιαθέο). Σα παηδηά πνπ δελ έρνπλ θνληά ηελ κεηέξα 

ηνπο «θπξίσο» δελ θνηλσληθνπνηνχληαη ζσζηά. Ζ κεηέξα ζηελ πεξίνδν απηή είλαη ν πξψηνο 

θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ βξέθνπο θη αλ δελ ππάξρεη θνληά ηνπ ην παηδί κεγαιψλνληαο 

θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. 

 

 

 

 

Ζ ζεκαζία ηεο κεηξηθήο αγάπεο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ 

    Ο  ξφινο ηεο κεηέξαο ζηελ ειηθία απηή είλαη απνθαζηζηηθφο θπξίσο γηα ηε δηάπιαζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Ο γηαηξφο Spock, ζεσξεί φηη σο ηα ηξία πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ 

παηδηνχ ε κεηέξα πξέπεη λα ηνπ δείρλεη απνθιεηζηηθή θξνληίδα θαη αθνζησκέλε  αγάπε θη σο ηα 

έμη ρξφληα ηνπ ζα έρεη ζπκπιεξσζεί ε εζηθή αγσγή ηνπ, ζα έρεη πάξεη δειαδή ηηο βαζηθέο εζηθέο 

αξρέο πνπ ζα εθαξκφζεη ζηε δσή ηνπ. 
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   Ζ κεηέξα ινηπφλ, ζηε δηάξθεηα ησλ λεπηαθψλ ρξφλσλ ηνπ παηδηνχ ηεο, νθείιεη λα ηνπ κάζεη 

θάπνηεο βαζηθέο αξρέο ζπκπεξηθνξάο, ηηο νπνίεο ζα ηηο εθαξκφδεη ζε φιε ηνπ ηε δσή. 

πγθεθξηκέλα ην παηδί πξέπεη λα κάζεη ηηο θαζεκεξηλέο ελέξγεηεο θαζαξηφηεηαο, λα πεγαίλεη 

κφλν ηνπ ζηελ ηνπαιέηα θαη λα ηξψεη επίζεο κφλν ηνπ. 

    Θα πξνζπαζήζεη επίζεο λα κεηψζεη ηελ απζφξκεηε επηζεηηθφηεηα θαη ην έκκνλν πείζκα πνπ 

θπξηαξρεί ζηα παηδηά ηεο ειηθίαο απηήο, κε ηνλ δηάινγν θαη φρη κε ηε βία ή κε ηηκσξίεο. 

  ηελ ειηθία απηή ηα παηδηά αξρίδνληαο λα αλαθαιχπηνπλ ην ζψκα ηνπο, θαη ηε δηαθνξά ησλ 

θχισλ, βιέπνληαο ηα άιια παηδηά, αξρίδνπλ λα ξσηνχλ γηα ζεμνπαιηθά ζέκαηα, γηα ην πψο 

έξρνληαη ηα παηδηά ζηνλ θφζκν, πψο κπαίλνπλ ζηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο θ.α. Ζ κεηέξα νθείιεη λα 

απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο απηέο κε εηιηθξίλεηα, κε απιά θαη θαηαλνεηά ιφγηα, ρσξίο ελδνηαζκνχο 

θαη ληξνπέο θαη ρσξίο πνηέ λα καιψζεη ην παηδί, γηαηί έηζη ζα ην θάλεη λα πηζηέςεη φηη νηηδήπνηε 

έρεη ζρέζε κε ζεμνπαιηθά ζέκαηα είλαη θαθφ, πνλεξφ, δελ είλαη ζσζηφ λα ζπδεηηέηαη. Ζ 

ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε πξέπεη λα αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί αξρίδεη ηηο εξσηήζεηο 

γη‘ απηφ ην ζέκα θη αλάινγα κε ηελ σξηκφηεηά ηνπ πξέπεη ε κεηέξα λα ηηο απαληάεη κε 

εηιηθξίλεηα. 

   Κάπνηα άιια εηδηθά πξνβιήκαηα αγσγήο ηεο ρξνληθήο απηήο πεξηφδνπ θαιείηαη  λα επηιχζεη ε 

κεηέξα, φπσο λπρνθαγία, ε νπνία πξνθαιείηαη θπξίσο απφ ςπρνινγηθά αίηηα ή απφ αληίδξαζε ζε 

πηέζεηο πνπ δέρεηαη ην παηδί απφ ην πεξηβάιινλ. Ζ κεηέξα πξέπεη λα ηνπ δψζεη λα θαηαιάβεη φηη 

δελ είλαη ζσζηφ γηα ην ίδην θαη θαηφπηλ κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ γηαηξνχ λα πξνζπαζήζεη λα βξεη 

ηελ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ζηακαηήζεη ηηο πηέζεηο πξνο ην παηδί. Έλα ζεκαληηθφ επίζεο 

πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζε κεξηθά παηδηά ηεο πεξηφδνπ απηήο, είλαη ε λπρηεξηλή ελνχξεζε, ε 

νπνία δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηηκσξίεο θαη πνηλέο. 

   Ζ κεηέξα δελ πξέπεη λα θέξεηαη απζηεξά θαη λα ην καιψλεη θαη λα κελ αγρψλεη ην παηδί κε ηελ 

αλππνκνλεζία ηεο λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα. 

   Ζ κεηέξα επίζεο, ζηελ ειηθία απηή, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ σξηκφηεηά ηνπ πξέπεη 

λα κάζεη ζην παηδί βαζηθά ζηνηρεία γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Σν παηδί πνπ σο ηα πέληε ρξφληα 

μέξεη θάπσο λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη έρεη θαιχηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο ζην κέιινλ. Ζ γλψζε 

πνπ ηνπ παξέρεη ε κεηέξα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ παηδηνχ θη φρη 

ζε άιινπο εζηθνχο ή πνιηηηζηηθνχο ζηφρνπο (ζ‘ απηή ηελ ειηθία). Πνηέ φκσο ε κεηέξα δε ζα 

πξέπεη λα επηκέλεη ζην λα κάζεη ζην παηδί απηά πνπ ζεσξεί αλαγθαία, ελψ ην ίδην ην παηδί έρεη 

ηελ αλάγθε λα παίδεη. Σν παηρλίδη ζηελ ειηθία απηή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, βνεζάεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ε επαθή κε άιια παηδηά επλνεί ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. 
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Ζ ζεκαζία ηεο κεηξηθήο αγάπεο γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνύ ζην ζρνιείν. 

 

 

 

 
 

    Ζ παηδηθή ειηθία αξρίδεη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ηειεηψλεη κε 

ηελ έμνδφ ηνπ απφ απηφ. Σελ πεξίνδν απηή, ην παηδί έρεη μεπεξάζεη ηνλ εγσθεληξηζκφ ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θη έρεη αλαπηπρζεί έληνλα ε ζπληξνθηθφηεηά ηνπ θαη έρεη αξρίζεη ήδε ε 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. 

 

   ε απηφ ην κεγάιν θαη ζεκαληηθφ θεθάιαην ηεο δσήο ηνπ, ζπκβάιεη ζεηηθά ε νκαιή έληαμή ηνπ 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ε κεηέπεηηα ζρνιηθή δσή ηνπ. Έηζη ε κεηέξα νθείιεη πξηλ ην παηδί  

πάεη ζρνιείν λα ην πξνεηνηκάζεη κε ηα θαιχηεξα ιφγηα γη‘ απηφ ην θαηλνχξγην ηνπ μεθίλεκα. 

Πνηέ δελ πξέπεη λα ηξνκνθξαηήζεη ην παηδί γηα ην ζρνιείν ή γηα ην δάζθαιν, αληηζέησο ζα 

πξέπεη λα ηνπ δψζεη λα θαηαιάβεη φηη είλαη έλα κέξνο πνπ ζα κνξθσζεί θαη ζα αλαπηπρζεί 

πλεπκαηηθά θαη ζα θάλεη θηιίεο, ζα γλσξίζεη παηδηά, ψζηε λα κε κέλεη ην παηδί πξνζθνιιεκέλν 

πάλσ ηεο. Ζ ίδηα πξέπεη λα έρεη ζπρλέο επαθέο κε ην δάζθαιν θαη δηάινγν καδί ηνπ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ηεο ζην ζρνιείν θαη ηελ πξφνδφ ηνπ ζηα καζήκαηα. Σν παηδί πξέπεη λα 

έρεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζην ζπίηη γηα ηα καζήκαηα ή ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη 

ζηελ αλάγλσζε ή ηε γξαθή.  

     ηελ ειηθία απηή ην παηδί έρεη δηακνξθψζεη ηηο εζηθέο αξρέο πνπ ζα εθαξκφδεη ζηελ 

ππφινηπε δσή ηνπ. Ζ κεηέξα κε ηνλ νπζηαζηηθφ δηάινγν βειηηψλεη πνιιέο πηπρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ πνπ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί πιήξσο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη: 

    Ζ αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ηεο γιψζζαο θαη νκηιίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παηδί. Με ην λα 

παξνηξχλεη ην παηδί λα βγεη απφ ην ζπίηη θαη λα παίμεη κε άιια νκήιηθά ηνπ παηδηά, βνεζά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ζηελ  

θαη ζηελ εμάιεηςε ηνπ εγσθεληξηζκνχ ηνπ. Αλάινγα κε ην πηζηεχσ ηεο κεηέξαο πξέπεη λα ηνπ 

δψζεη ζξεζθεπηηθή αγσγή θαη δηαπαηδαγψγεζε. 

  Τπάξρνπλ φκσο θαη πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, ηα νπνία πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ε κεηέξα. Ζ ρεηξφηεξε αληηκεηψπηζε ζηα ειαηηψκαηα ησλ παηδηψλ, είλαη ε 

επίπιεμε, νη θαπγάδεο θαη νη ηηκσξίεο. Ζ κεηέξα πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηεο, λα έρεη 

επηκνλή θαη ππνκνλή θαη θπξίσο λα ζπδεηάεη κε ην παηδί γηα λα θαηαιάβεη γηα πνην ιφγν 

ζπκπεξηθέξεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Έλα ζεκαληηθφ ιάζνο ησλ γνλέσλ είλαη φηη απαηηνχλ απ‘ ηα 

παηδηά λα θέξνληαη ζαλ κεγάινη, απαηηνχλ ηπθιή ππνηαγή θαη ηειεηφηεηα απφ ηα παηδηά, ελψ νη 

ίδηνη δελ πξνζπαζνχλ λα θέξνληαη ζαλ παηδηά. 

     Ζ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα γίλεη φηαλ ε κεηέξα ζθέθηεηαη θαη παξαηεξεί ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ παηδηνχ, πνπ ηε δπζαξεζηνχλ, φηαλ αληηκεησπίδεη ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά κε 

ειαζηηθφηεηα θαη απηνζπγθξάηεζε, φηαλ πξνζπαζεί κε πνιινχο ηξφπνπο λα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ παηδηνχ, θάλνληάο ηνπ ζπζηάζεηο, παξαηλέζεηο θαη θαζνδεγψληαο ην πξνο ηε 
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ζσζηή ζπκπεξηθνξά. Γηαηί, αο κελ μερλάκε φηη ε εηθφλα ηνπ παηδηνχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ε 

εηθφλα πνπ βγάδεη πξνο ηα έμσ, είλαη απηή πνπ ηνπ δηνρεηεχεη ν πεξίγπξφο ηνπ. 

    Βέβαηα, ε κεηέξα ζηελ αγσγή ηνπ παηδηνχ ηεο, νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ πνηλή πξνο 

απνθπγήλ ηεο επαλάιεςεο ηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ πνηλή πνπ ζα εθαξκφδεη ε κεηέξα 

πξέπεη λα επηβάιιεηαη πάληα, αθνχ έρεη πξνεγεζεί κηα ζπδήηεζε γηα ην ιφγν πνπ ε κεηέξα ζα 

ηηκσξήζεη ην παηδί. Οη ιφγνη εθαξκνγήο ηεο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη φρη αφξηζηνη ή 

θάπνην παξάπησκα πνπ πξηλ θαηξφ είρε θάλεη ην παηδί. Πξέπεη εκπεξηέρεη δειαδή ην ζηνηρείν ηεο 

ακεζφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. Γελ πξέπεη λα εθαξκφδεη πνιχ απζηεξέο πνηλέο ή πνηλέο πνπ 

πξνζβάιινπλ θαη ηαπεηλψλνπλ ην παηδί. Αιιά θαη απφ ηελ άιιε φπνηα πνηλή πεη ε κεηέξα ή ζα 

εθαξκφζεη πξέπεη λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη, γηαηί ην παηδί ζα επαλαιάβεη ηελ άζρεκε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κηαο θαη δε ζα έρεη εκπηζηνζχλε θαη πίζηε ζηα ιφγηα ηεο κεηέξαο ηνπ. Σέινο νη 

πνηλέο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε κέηξν θαη φρη πνιχ ζπρλά, γηαηί ηφηε δε ζα έρνπλ απνηέιεζκα. 

Απηφ πνπ δελ πξέπεη λα μερλάεη ε κεηέξα είλαη φηη εθαξκφδεη ηελ πνηλή φρη γηα πξνζσπηθνχο 

ιφγνπο ηεο, αιιά γηα σθέιεηα ηνπ παηδηνχ θαη γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ηνπ. 

   Σέινο ε κεηέξα δελ πξέπεη λα μερλάεη φηη εθηφο απφ ηηο πνηλέο πνπ εθαξκφδεη γηα ην 

ζηακάηεκα  κηαο άζρεκεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ, πξέπεη λα ακνίβεη πάληα κε κέηξν-πιηθά 

θαη εζηθά- ην παηδί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαιήο αγσγήο πνπ έδεημε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή κε ζθνπφ ηελ επαλάιεςή ηεο. 

 

 

 

               Ζ ζεκαζία ηε κεηξηθήο αγάπεο γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ εθήβνπ ζηηο 

εζσηεξηθέο αιιαγέο πνπ ηνπ ζπκβαίλνπλ θαη ζηελ θνηλσλία. 

 

 
 

     Ο ξφινο ηεο κεηέξαο ζηελ εθεβεία είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Ζ ίδηα πξέπεη λα κάζεη ζηνλ έθεβν 

λα αμηνινγεί αληηθεηκεληθά θαη λα ηνπ δψζεη λα θαηαιάβεη πσο θαη νη γνλείο είλαη άλζξσπνη θαη 

θάλνπλ ιάζε, ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά. ε θακηά πεξίπησζε 

δελ πξέπεη λα αδηαθνξνχλ γηα ηα επηρεηξήκαηα ησλ παηδηψλ γηαηί έηζη ηα κεηψλνπλ. Ζ 

ππεξπξνζηαζία ηεο κεηέξαο θάπνηεο θνξέο θαηαπηέδεη ην παηδί, ην νπνίν ληψζεη φηη δελ κπνξεί λα 

θάλεη πξάγκαηα πνπ ην θάλνπλ ραξνχκελν. Πξέπεη λα ηνπ δίλεη απηνλνκία. Έλα ζεκαληηθφ ζέκα 

πνπ πξέπεη λα ζπδεηνχλ νη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο ζηελ εθεβηθή ειηθία είλαη ε ζεμνπαιηθή 

δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ. Οη γνλείο πξέπεη λα απαληνχλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ, 

επζέσο θαη εηιηθξηλά, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη ελδνηαζκνχο. Πξέπεη λα επηζεκαίλνπλ φινπο 

ηνπο θηλδχλνπο ησλ εξσηηθψλ πξάμεσλ, φπσο: λνζήκαηα, αζζέλεηεο, αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο 

θαη θαλφλεο πγηεηλήο. Σν πην ζσζηφ βέβαηα ζα ήηαλ ε κεηέξα λα κίιαγε ζηελ θφξε, θαη ν 

παηέξαο ζην γην, έηζη ζα έλησζαλ θαιχηεξα θαη νη δχν. Κη νη δπν γνλείο πξέπεη λα δψζνπλ 

έκθαζε ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή άπνςε ηεο εξσηηθήο πξάμεσο ρσξίο λα γεινηνπνηνχλ ην φιν ζέκα. 

Ζ κεηέξα νθείιεη λα βνεζά ηνλ έθεβν λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εζσηεξηθέο εμειίμεηο πνπ 

ζπκβαίλνπλ θαη λα ηηο δέρεηαη πην νκαιά, γηαηί απηή αθξηβψο είλαη ε αλάγθε ηνπ λένπ: λα 

θπξηαξρήζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αιιαγέο απηέο θαη λα θαιχςεη ην ράζκα ησλ γελεψλ πνπ 
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δεκηνπξγείηαη ζηελ ειηθία απηή, απφ ηελ ππεξβνιηθή αλεζπρία θαη ηελ ππεξβνιηθή αγάπε ησλ 

γνληψλ θαζψο θαη απφ ηηο αδηθαηνιφγεηεο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ γηα ηα παηδηά 

ηνπο. Απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ θαη ην επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ παηδίσλ, ε κεηέξα ζα πξέπεη λα 

ζπδεηήζεη γηα ην ηη αξέζεη ζην παηδί λα αζθήζεη σο επάγγεικα ζην κέιινλ θαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ, λα ην ζπκβνπιέςεη αλάινγα. 

 

     4.5 Ζ ζεκαζία ηεο παηξηθήο αγάπεο 

 

                Ζ ζεκαζία ηεο αγάπεο ηνπ παηέξα ζηελ ςπρνινγηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή 

θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ; 

 

 
 

        Ζ αγάπε ηνπ παηέξα παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ ςπρνινγηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη 

γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. κσο ε επηξξνή  ηεο αγάπεο ηνπ παηέξα ζηα παηδηά ηνπ δελ έρεη 

θαηαλνεζεί ζηελ πξαγκαηηθή ηεο δηάζηαζε. χκθσλα κε κηα δηαρξνληθή έξεπλα απφ επηζηήκνλεο 

παλεπηζηεκίσλ, ε αγάπε πνπ δίλεη ν παηέξαο ζην παηδί ηνπ έρεη κία δπλαηή επηξξνή ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ φπσο θαη ε αγάπε  ηεο κεηέξαο. Μάιηζηα βξήθαλ φηη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ε αγάπε ηνπ παηέξα επεξεάδεη πεξηζζφηεξν. Οη επηζηήκνλεο άξρηζαλ ηελ έξεπλα 

γηαηί δηαπίζησζαλ φηη ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ε επηξξνή ηεο κεηξηθήο αγάπεο ζην παηδί είρε 

θαηαλνεζεί ζσζηά ελψ γηα ηελ επηξξνή ηεο παηξηθήο αγάπεο ζην παηδί ελψ ππήξραλ δεδνκέλα 

δελ είραλ θαηαλνεζεί ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε.  

    Σα επξήκαηά ηνπο ήηαλ ηα αθφινπζα: 

 

Ο βαζκφο απφξξηςεο ή απνδνρήο ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ παηέξα επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ ηφζν ζνβαξά φζν θαη ν βαζκφο αγάπεο ή φρη ηνπ παηδηνχ απφ ηελ κεηέξα ηνπ. 

ηαλ ν παηέξαο δε δίλεη ηελ αγάπε ηνπ ζην παηδί ηνπ, ηφηε απηφ επεξεάδεη αξλεηηθά ( ζηνλ ίδην 

βαζκφ πνπ θαη ε ζηέξεζε ηεο κεηξηθήο αγάπεο επεξεάδεη ) ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνχ θαη 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ζηαζεξφηεηα. Δπίζεο πξνθαιεί θαηάζιηςε, θνηλσληθή απφζπξζε θαη 

αγρψδε θαηάζηαζε. 

Ο θίλδπλνο έλα παηδί λα αλαπηχμεη επηζεηηθή βίαηε ζπκπεξηθνξά, λα γίλεη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ ή 

λα έρεη εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, επεξεάδεηαη ζηνλ ίδην βαζκφ απφ ηελ απνδνρή ε απφξξηςε 

απφ ηνλ θαζέλα απφ ηνπο γνλείο. 

Ζ αγάπε θαη ε ζηνξγηθή αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ θαζέλα απφ ηνπο γνλείο ηνπο, έρεη κία 

ηζνδχλακε ζεηηθή επηξξνή ζηελ επηπρία ηνπ παηδηνχ, ζηελ θνηλσληθή θαη ζρνιηθή ηνπ επηηπρία 

απφ ηελ παηδηθή ειηθία κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ.  

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε επηξξνή ηεο παηξηθήο αγάπεο είρε αθφκε κεγαιχηεξε επηξξνή παξά 

απηή ηεο κεηέξαο. 

 

 

 Οη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ επίζεο ην γεγνλφο φηη ζε άιιεο έξεπλεο θάλεθε φηη ε επηξξνή ηεο 

παηξηθήο αγάπεο είλαη ν αλεμάξηεηνο, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα νξηζκέλνπ ηχπνπ 
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πξνβιήκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θνηλσληθήο, θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, γηα ζέκαηα ρξήζεο 

λαξθσηηθψλ θαη εγθιεκαηηθφηεηαο. 

Ο ξφινο ηνπ παηέξα θαη ηδηαίηεξα ε έκπξαθηε έθθξαζε αγάπεο πξνο ηα παηδηά ηνπ είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθφο θαη θάπνηε πεξηζζφηεξν, απφ απηφλ ηεο κεηέξαο. Ο ρξφλνο, ε αγάπε θαη ε ζηνξγή 

πνπ ζα δψζνπλ νη παηέξεο ζηα παηδηά ηνπο, ζα απνηειεί ζεκαληηθφ εθφδην επηπρίαο θαη  

επηηπρίαο γηα απηά γηα φιε ηνπο ηε δσή. 

 

4.6 Ζ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο  

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε (EQ) 

     

 
 

 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ελόο αλζξώπνπ κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

 

1. Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο: Ζ απηνεπίγλσζε, ε αλαγλψξηζε δειαδή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο ηελ ψξα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζεσξείηαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο. 

2. Ο έιεγρνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο: ε ηθαλφηεηα απηή ζρεηίδεηαη κε ηε ρεηξαγψγεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά νη 

θαηαζηάζεηο ηεο δσήο. Ζ ηθαλφηεηα απηή νηθνδνκείηαη πάλσ ζηελ απηνεπίγλσζε.  

3. Ζ εμεχξεζε θηλήηξσλ γηα ηνλ εαπηφ καο: Ζ ηθαλφηεηα γηα απηνέιεγρν επηηξέπεη ηελ 

πξνζήισζε ηεο πξνζνρήο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ηε ζηνρνζεζία, ηελ 

απηνθπξηαξρία θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα. 

4. Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ: ε ηθαλφηεηα απηή αθνξά ηελ 

ελζπλαίζζεζε πνπ είλαη ζεκειηψδεο δεμηφηεηα. 

5. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ καο: Ζ ηθαλφηεηα απηή αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. 

  

    Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηε ζεσξία ηνπ Sternberg (1966) ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε ‗Ννεκνζχλε ηεο επηηπρίαο‘ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζην 

πεξηβάιινλ θαη λα πξνζαξκφδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζην πεξηβάιινλ  ψζηε λα 

νινθιεξψλεη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ζηφρνπο. 

 

Ζ ζεκαζία ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο 

 

    χκθσλα κε έξεπλεο ην πςειφ IQ (ν δείθηεο λνεκνζχλεο πνπ ήηαλ γλσζηφο κέρξη ηψξα) δελ 

εμαζθαιίδεη ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή επηηπρία. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη κφλν ην 4% ηεο 

επηηπρίαο νθείιεηαη ζην IQ. Αο θαληαζηνχκε έλαλ άλζξσπν κε πςειφ IQ ν νπνίνο εθδειψλεη 

ζπρλά έληνλα μεζπάζκαηα ζπκνχ δηαηαξάζζνληαο ηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπ 

ζρέζεηο. Μπνξεί λα είλαη επηηπρεκέλνο επαγγεικαηηθά; Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ 
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επίζεο φηη κπνξεί κία επηρείξεζε λα πξνζιάβεη θάπνηνλ γηα ηα πξνζφληα ηνπ (IQ, ζπνπδέο) αιιά 

φηη ηνλ θξαηνχλ γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ (ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε). O Goleman κέζα απφ 

ζπλερείο έξεπλεο, ππνζηεξίδεη φηη ην 80% ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ 

νθείιεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ δηαζέηνπλ. Με άιια ιφγηα ην 

επίπεδφ ηνπ IQ  ζπλεηζθέξεη φρη πεξηζζφηεξν απφ 20% ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά θαη επηηπρεκέλα ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο. 

 

    ε ζρνιεία φπνπ εθαξκφζηεθε πξφγξακκα ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο παξαηεξήζεθαλ 

βειηίσζε ζηελ αλαγλψξηζε θαη θαηνλνκαζία ζπλαηζζεκάησλ, κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο ησλ αηηηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, κεγαιχηεξε αλνρή ζηελ απνγνήηεπζε, 

απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο ηνπ ζπκνχ, πεξηζζφηεξε ππεπζπλφηεηα, θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ άιισλ θαη βειηίσζε ζηελ επηθνηλσλία. 

 

     Παξαηεξψληαο ηνπο αλζξψπνπο γχξσ καο κπνξνχκε λα επηβεβαηψλνπκε φηη δελ αξθεί ην 

πςειφ IQ γηα λα είλαη θαλείο επηπρηζκέλνο. Ζ επηπρία εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ζρέζε καο 

κε ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο άιινπο νη νπνίεο βειηηψλνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ζηελ απηνεπίγλσζε, 

ηνλ απηνέιεγρν, ζηελ ελζάξξπλζε εαπηνχ, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

δειαδή ηελ πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.  

 

 

Μαζαίλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε; 

 

     ε αληίζεζε κε ην Γείθηε Ννεκνζχλεο (IQ), πνπ ην ‗‘έρεηο ή δελ ην έρεηο‘‘, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί. Δίλαη γεγνλφο φηη δε γελληφκαζηε κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε αιιά ηελ απνθηνχκε κέζα απφ ηελ αλεπίζεκε εθπαίδεπζε ζε απηήλ θαηά ηελ παηδηθή 

θαη ελήιηθε δσή καο. Δίλαη ινηπφλ έλα είδνο λνεκνζχλεο ην νπνίν ρηίδεηαη ζηε πνξεία ηεο 

αλάπηπμεο ελφο αλζξψπνπ. Μέρξη ζήκεξα ε έιιεηςε ελεκέξσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξνζθφιιεζε ζε παιηέο λννηξνπίεο έρνπλ παξεκπνδίζεη ηελ νπζηαζηηθή θηλεηνπνίεζε γηα ηελ 

γηα ηελ νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο δηαησλίδνληαο 

πξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο. 

 

     Έμππλα δελ είλαη κφλν ηα παηδηά πνπ δηαπξέπνπλ ζηα καζεκαηηθά θαη εληππσζηάδνπλ ηνπο 

πάληεο κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπο. Έμππλα είλαη θαη ηα παηδηά πνπ δηαζέηνπλ απηνπεπνίζεζε 

θαη ππεπζπλφηεηα θαη πνπ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηφζν ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, φζν θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ.  

Ζ κεηξηθή αγάπε δίλεη ζηα παηδηά απηνπεπνίζεζε. 

    H κεηξηθή αγάπε, ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο, νπιίδεη ηα παηδηά ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηα 

άγρε θαη ηηο αληημνφηεηεο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Οη αγθαιηέο, ηα θηιηά 

θαη γεληθφηεξα νη εθδειψζεηο αγάπεο απφ ηε κεηέξα γεκίδνπλ ην παηδί κε απηνπεπνίζεζε θαη 

δχλακε. Ζ κεηξηθή ζηνξγή πξνάγεη ηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ 

επηηξέπεη λα δήζεη θαιχηεξα. Κη απηέο νη εθδειψζεηο, φκσο, δελ πξέπεη λα είλαη «ππεξβνιηθέο». 

    Οη ςπρνιφγνη αμηνιφγεζαλ ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε κεηέξεο θαη ηα νθηψ κελψλ 

παηδηά ηνπο, θαηαγξάθνληαο ηελ αληαπφθξηζε θάζε κεηέξαο ζηηο αλάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ κσξνχ ηεο, φπσο θαη ην πφζν «ζεξκή» ήηαλ. 
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ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΟΝΣΑI ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΣΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ 

 

 

    πσο δηαπηζηψζεθε, ηα παηδηά πνπ είραλ δεζηέο θαη ηξπθεξέο καλάδεο κπνξνχζαλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη λα θαηαπνιεκήζνπλ ην άγρνο. 

«Σα λενγλά δελ γλσξίδνπλ πψο λα ξπζκίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Μαζαίλνπλ, φκσο, ζηγά 

ζηγά κε βαζηθφ νδεγφ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο», ιέλε νη επηζηήκνλεο, ππνδεηθλχνληαο ηελ 

αλάγθε κεηξηθήο παξνπζίαο, ηδηαίηεξα ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο. 

 

 

Ζ ΑΠΟΤΗΑ ΣΟΤ ΠΑΣΔΡΑ 

 
    Ο παηέξαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εμηζνξξνπίζηεο, ζηε κνλαδηθή δπαδηθή ζρέζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ζην παηδί. Ο 

παηέξαο δειαδή είλαη πνιχηηκνο αξσγφο, ψζηε λα θνπεί ν νκθάιηνο ιψξνο πνπ ζπλδέεη ηε 

κεηέξα κε ην παηδί. Ζ απνπζία ηνπ παηέξα ζ' απηή ηε δπαδηθή ζρέζε, αθήλεη ην παηδί ζε κηα 

ζρέζε πξνζθφιιεζεο κε ηε κεηέξα ηνπ.  

 

     Απηφ ην γεγνλφο αξγφηεξα επεξεάδεη ηε δσή ηνπ θαη ηνπ δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα πξνζσπηθήο 

αδπλακίαο θαη αλεπάξθεηαο. Γηα λα κπνξέζεη ν παηέξαο λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ 

παηδηνχ, ρξεηάδεηαη ε κεηέξα λα ηνπ παξαρσξήζεη ρψξν. Αλ ν παηέξαο απνθιεηζηεί απφ ηε 

κεηέξα, ζα παξακείλεη εμίζνπ απνθιεηζκέλνο θαη απφ ην παηδί. 

 

 

 

Ο ΠΑΣΔΡΑ Χ ΤΜΒΟΛΟ ΓΤΝΑΜΖ ΚΑΗ ΔΞΟΤΗΑ 

   Δπίζεο, ε ζπκβνιή ηνπ παηέξα είλαη απαξαίηεηε δηφηη πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, 

αθνχ ζεσξείηαη απφ ην παηδί ζχκβνιν δχλακεο θαη εμνπζίαο. Ζ κνξθή εμνπζίαο πνπ ζπκβνιίδεη 

ν παηέξαο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηελ απηνλνκία θαη ηελ ςπρηθή νξγάλσζε 

ηνπ παηδηνχ. Ζ ζπρλή παξνπζία ηνπ παηέξα βνεζά ην παηδί λα απνθηήζεη εκπηζηνζχλε ζηνλ 

εαπηφ ηνπ, ε νπνία ηνπ εμαζθαιίδεη ηε δεκηνπξγία πγηψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο.  

 

 

Ο ΠΑΣΔΡΑ ΛΤΝΔΗ ΣΟ ΟΗΓΗΠΟΓΔΗΟ 

 

    Ο ξφινο ηνπ παηέξα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμέιημε ηνπ παηδηνχ, δηφηη ην βνεζά λα ιχζεη ην νηδηπφδεην, ζχκθσλα κε ηε Φξνυδηθή ζεσξία.  

 

ΠΑΣΔΡΑ  ΚΑΗ  ΓΗΟ 

    Γχξσ ζηελ ειηθία ησλ 3-5 εηψλ ην αγφξη αληηιακβάλεηαη φηη ε κεηέξα ηνπ αγαπά ηνλ παηέξα 

ηνπ, επνκέλσο γηα ην παηδί ν παηέξαο ζεσξείηαη αληίπαινο, αθνχ δηεθδηθνχλ ηελ αγάπε θαη ηε 

ζηνξγή ηεο ίδηαο γπλαίθαο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιαρζεί απφ ηελ παηξηθή επηζεηηθφηεηα ζα 

αλαγθαζηεί λα ηαπηηζηεί καδί ηνπ θαη ζα γίλεη φπσο ν παηέξαο ηνπ.  
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ΠΑΣΔΡΑ ΚΑΗ ΚΟΡΖ 

     ηα θνξίηζηα ζπκβαίλεη θάηη αλάινγν, εθείλν επηζπκεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα ππνθαηαζηήζεη ηε 

κεηέξα ηνπ θαη λα δηεθδηθήζεη ηνλ παηέξα ηνπ, φκσο ηειηθά ε ηδέα απηή εγθαηαιείπεηαη θαη 

αξγφηεξα ην θνξίηζη ζα αλαδεηήζεη εξσηηθφ ζχληξνθν, ν νπνίνο ζα κνηάδεη κε ηνλ παηέξα ηνπ. 

              

      ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΠΑΣΔΡΑ Δ ΑΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΡΗΣΗΑ  

 

    Ζ παηξηθή απνζηέξεζε έρεη θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ζηε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ. Ζ απνπζία ηνπ παηέξα απφ ηε δσή ηνπ αγνξηνχ παξεκπνδίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε καδί 

ηνπ, δηαδηθαζία ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Σα αγφξηα, 

ζπρλά, γηα λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο απψιεηάο ηνπ, κπνξεί λα 

ζηξέςνπλ ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο πξνο ηνπο άιινπο θαη λα αλαπηχμνπλ αληηθνηλσληθή, 

είηε παξαπησκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, ζπρλά δηαθαηέρνληαη απφ αλαζθάιεηα θαη 

αλσξηκφηεηα, έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο, έρνπλ δπζθνιίεο 

ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο θαη κπνξεί λα αλαδεηήζνπλ παηξηθά 

ππνθαηάζηαηα, ηα νπνία παίξλνπλ ιαλζαζκέλε κνξθή.  

 

        

Πώο ρηίδεηαη ε απηνεθηίκεζε 

 

ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ρξεηαδόκαζηε πεξηζζόηεξν από πνηέ ηελ απηνεθηίκεζή καο 

 

      πσο πξνθχπηεη απφ έξεπλεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πςειή 

απηνεθηίκεζε θαη ηελ ηάζε γηα θαηάζιηςε, ε πςειή απηνεθηίκεζε είλαη ζπάληα ζε θαηαζιηπηηθά 

άηνκα, ελψ άηνκα πνπ ηείλνπλ λα ππεξεθηηκνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα ηνλ αμηνινγνχλ ζεηηθά 

είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλα απφ ηε δσή ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ πνιχ ιηγφηεξν θαη 

ζπαληφηεξα ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Tη ζπκβαίλεη αθξηβψο θαη πψο κπνξεί ε έιιεηςε απηνεθηίκεζεο 

λα επεξεάζεη ηφζν ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ελφο αλζξψπνπ; 

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ςπρνιφγσλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ ζρεηηθά κε αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

αηφκσλ πνπ εθθξάδνπλ αξλεηηθή γλψκε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη πηζηεχνπλ φηη «δελ αμίδνπλ θαη 

πνιιά», θαίλεηαη φηη ηα άηνκα απηά δηαηεξνχλ κία αλάινγε ζηάζε θαη απέλαληη ζε φηη ηνπο 

ζπκβαίλεη, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα θαχιν θχθιν απφ ηνλ νπνίνλ είλαη δχζθνιν λα βγνπλ. 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη άηνκα κε ρακειή απηφ-εθηίκεζε: 

Πηζηεχνπλ φηη θαη νη άιινη δελ ηνπο εθηηκνχλ θαη έρνπλ αξλεηηθή γλψκε γη‘ απηνχο. 

 πκπεξηθέξνληαη απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο ρσξίο αίζζεκα επζχλεο θαη θξνληίδαο -φπσο 

απέλαληη ζε έλα αληηθείκελν πνπ δελ καο πνιπαξέζεη θαη δελ έρεη αμία γηα καο-, ζπρλά κε 

ζπλέπεηεο γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία. Τπνθέξνπλ ζπρλφηεξα απφ ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο. 

 

 Γελ ηνικνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο ή ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη λα δηεθδηθήζνπλ απηά πνπ 

επηζπκνχλ, αθφκε θαη φηαλ είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλα. 

 Έρνπλ ζπρλά ηελ ηάζε λα πξνζαξκφδνπλ ηε δσή ηνπο ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

άιισλ θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο λα εμαξηψληαη απφ ηνπο άιινπο. 
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Αληηδξνχλ πνιχ επαίζζεηα ζηελ θξηηηθή, αθφκε θαη φηαλ απηή είλαη θαινπξναίξεηε, θαη 

ζπκπεξηθέξλνληαη θαρχπνπηα θαη ακπληηθά. 

 Έρνπλ ζπρλά απζηεξή θαη αξλεηηθή ζηάζε θαη απέλαληη ζηνπο άιινπο, εζηηάδνπλ ζηα 

ειαηηψκαηά ηνπο θαη δελ δείρλνπλ επηείθεηα θαη αλεθηηθφηεηα. 

Απηέο φκσο νη ζπκπεξηθνξέο έρνπλ σο απνηέιεζκα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αξλεηηθήο απηνεηθφλαο, 

επεηδή αθξηβψο δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία, πξνθαινχλ ηελ απνκάθξπλζε ή ηελ απφξξηςε 

ησλ άιισλ θαη δεκηνπξγνχλ αξλεηηθφ θιίκα θαη ζε αηνκηθφ αιιά θαη ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν. 

 

 

 

Ζ γελλαηνδσξία πξνο ηνλ εαπηό καο καο θάλεη πην γελλαηόδσξνπο θαη απέλαληη ζηνπο 

άιινπο 

 

 

Δίλαη δπλαηό λα εληζρπζεί ε ρακειή απηνεθηίκεζε; 

 

    Πνιινί ςπρνιφγνη πηζηεχνπλ φηη είλαη δπλαηφ, θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ζπκπεξηθεξφκαζηε ζήκεξα απέλαληη ζηνλ εαπηφ καο θαζνξίδεη θαη ην πφζν θαιά αηζζαλφκαζηε 

κε ηνλ εαπηφ καο. χκθσλα κε απηνχο, ππάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη γηα λα βειηηψζνπκε ηελ 

απηνεθηίκεζή καο: 

 

Αλ είκαζηε πην επηεηθείο θαη πην «γελλαηφδσξνη» κε ηνλ εαπηφ καο θαη δελ ηνλ ηπξαλλάκε κε 

ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ηνχ είδνπο «απηφ πξέπεη λα ην πεηχρσ νπσζδήπνηε», «αλ δελ ηα 

θαηαθέξσ ζε απηφ, ζα είκαη έλαο απνηπρεκέλνο» θαη ηνπ επηηξέπνπκε ιάζε θαη αηέιεηεο. 

 

Αλ κπνξνχκε λα εγθαηαιείςνπκε απαηηήζεηο θαη επηζπκίεο πνπ καο ηαιαηπσξνχλ επεηδή ζα 

ζέιακε, αιιά επί ρξφληα δελ κπνξνχκε λα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπκε. 

Αλ κπνξνχκε λα επηδηψμνπκε ή λα απνδερηνχκε αιιαγέο ζε ζρέζεηο ή θαηαζηάζεηο πνπ δελ καο 

ηθαλνπνηνχλ πηα, αιιά καο γεκίδνπλ ακθηβνιίεο γηα ηνλ εαπηφ καο. 

 

Αλ κπνξνχκε λα δερηνχκε «δπζάξεζηεο» πιεπξέο ηνπ εαπηνχ καο, ζπλαηζζήκαηα πνπ καο 

θνβίδνπλ επεηδή ηα ζεσξνχκε αξλεηηθά θαη αλεπίηξεπηα, φπσο ε ζιίςε, ε κνλαμηά, ν θφβνο, ε 

απφγλσζε, σο θνκκάηηα ηνπ εμίζνπ πνιχηηκα κε ηα ζεηηθά, φπσο ε ραξά, ε ηθαλνπνίεζε, ε 

αηζηνδνμία. 

 

Καη θπζηθά, αλ κπνξνχκε λα δερηνχκε γηα ηνλ εαπηφ καο ηε ζεηηθή γλψκε ησλ άιισλ γηα καο, 

ρσξίο λα ηελ ππνηηκάκε κε ζθέςεηο φπσο «ην ιέεη κφλν γηα λα κε παξεγνξήζεη», «αλ ήηαλ 

θάπνηνο πην ζρεηηθφο κε ην ζέκα, ζα είρε ζίγνπξα δηαθνξεηηθή γλψκε».  

 

Tν ζίγνπξν είλαη πάλησο φηη δελ δεκηψλνπκε θαλέλαλ αλ έρνπκε κεγάιε απηνεθηίκεζε! 

Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη απηή ε ζεηηθή ζηάζε, ε «γελλαηνδσξία» πξνο ηνλ εαπηφ καο, καο θάλεη 

πεξηζζφηεξν γελλαηφδσξνπο θαη δεθηηθνχο θαη απέλαληη ζηνπο άιινπο. 
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Ζ θ. Λνπίδα Βνγηαηδή είλαη ζπκβνπιεπηηθή ςπρνιόγνο. 

Ση είλαη, όκσο, απηή ε πεξηβόεηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε; 

    Δίλαη ε ηθαλφηεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ καο, αιιά θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ. Δίλαη ε ελζπλαίζζεζε, ε θνηλσληθφηεηα, ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ αιιά 

θαη ε πγηήο καρεηηθφηεηα. Δμάιινπ, φπνηνο ζέιεη λα επηηχρεη ζηε δσή, πξέπεη λα θαηέρεη ην 

αιθάβεην ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Φπζηθά, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δελ ηαπηίδεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε κε ηε ζπλερή ππνρσξεηηθφηεηα, νχηε κε ηελ επηζπκία λα είκαζηε αγαπεηνί ζε φινπο. 

Αληηζέησο, ζπρλά είλαη απαξαίηεην λα βάδνπκε φξηα ηφζν ζηνλ εαπηφ καο, φζν θαη ζηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αζθνχκε θξηηηθή αληί λα δερφκαζηε ηνπο πάληεο φπσο 

είλαη. πνηνο, φκσο, δηαζέηεη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, μέξεη λα αληηκεησπίδεη ηηο 

ζπγθξνχζεηο, ρσξίο λα αθήλεη πίζσ ηνπ ληθεηέο θαη ρακέλνπο.                 

                  

Πνηα είλαη, όκσο, ε δηαθνξά κε ηε λνεκνζύλε; 

 

Σε λνεκνζχλε ηελ έρνπκε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηε καζαίλνπκε. 

       Σε λνεκνζχλε ηελ έρνπκε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηε καζαίλνπκε.  

ίγνπξα ζα έρεηε ζπλαληήζεη αξθεηνχο αλζξψπνπο πνπ, παξά ηνλ πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο πνπ 

δηαζέηνπλ, απνηπγράλνπλ ηφζν ζηελ θνηλσληθή φζν θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη αληηζέησο 

αλζξψπνπο κε «θνηλφ λνπ», πνπ ηα θαηαθέξλνπλ παληνχ θαη θπξίσο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο 

ζρέζεηο.  Απηφ θαη κφλν ην γεγνλφο απνδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

ηαλ ην κπαιφ θαη ε θαξδηά βξίζθνληαη ζε αξκνλία, ε πξφνδνο ηνπ αηφκνπ είλαη 

αλακελφκελε. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ είλαη ην ίδην ζεκαληηθφ λα βξνπλ ηε ζέζε 

ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν θαη λα είλαη απνδεθηά απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, φζν ην 

λα κάζνπλ αλάγλσζε θαη αξηζκεηηθή. 

 

 

 

 

 

Αθηεξώζηε ρξόλν ζην παηδί ζαο 

   Γελ αξθεί λα πξνζθέξεηε ζην παηδί ζαο φπνην παηρλίδη ζαο δεηάεη θαη λα ηνπ θάλεηε φια ηα 

ραηίξηα. Πην ζεκαληηθφ είλαη λα θαιχπηεηε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ. Αθηεξψζηε ηνπ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν! πδεηήζηε καδί ηνπ. Ο παηδηθφο ςπρηζκφο είλαη πνιχ επαίζζεηνο θαη κπνξεί 

λα πιεγσζεί απφ θάπνην γεγνλφο, πνπ εζείο κπνξεί λα ζεσξείηε πεξαζηηθφ ή αλψδπλν. 

Δλζαξξχλεηε ην λα ζπδεηά καδί ζαο γηα ην πψο αηζζάλεηαη θαη λα ηνπ κηιάηε θαη εζείο γηα ηα 

δηθά ζαο ζπλαηζζήκαηα.   Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί αλ, ρσξίο λα ην ζέιεηε, επηβαξχλεηε ην παηδί 

ζαο κε πξνβιήκαηα πνπ ζαο απαζρνινχλ. Καηαλνήζηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. πρλά, επεηδή ην 

παηδί δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη κε ιφγηα ηα πξνβιήκαηά ηνπ, ην θιεηδί βξίζθεηαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Πίζσ, ινηπφλ, απφ ηηο δπζθνιίεο ζηνλ χπλν, ηε δηαηξνθή, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ ζην ζρνιείν, ηελ επηζεηηθφηεηα, ην ςέκα ή ηελ θινπή, είλαη πηζαλφ λα 

θξχβεηαη ε αλάγθε ηνπ γηα πεξηζζφηεξε πξνζνρή θαη θξνληίδα.  Κάζε θνξά πνπ βνεζάηε ην 
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παηδί ζαο λα θαηαλνήζεη θαη ζηγά-ζηγά λα ειέγμεη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ην 

θαηαθιχδνπλ, φπσο ζπκφο, νξγή, άγρνο, αλαπηχζζεηε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ λνεκνζχλε.  

Έλα παηδί κε πςειό δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο κπνξεί λα θαηαθέξεη εθπιεθηηθά 

πξάγκαηα!  

Να αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.  

Να θαηαθέξλεη λα εξεκεί κφλν ηνπ θαη λα δηαηεξεί ηηο ηζνξξνπίεο ηνπ.  

Να είλαη θνηλσληθφ θαη λα δεκηνπξγεί γεξέο θηιίεο.  

Να απνθηά κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ππεπζπλφηεηα.  

Βνεζήζηε ην παηδί λα δηακνξθώζεη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη λα εληζρύζεη ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπ  

     Σφζν νη γνλείο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν έρνπλ φρη κφλν ηε δπλαηφηεηα, αιιά θαη 

ηελ ππνρξέσζε λα ελζαξξχλνπλ θαη λα ζηεξίδνπλ ην παηδί ζε φιεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 

ηνπ. Μελ μερλάηε φηη ην παηδί ζα απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε θαη πίζηε ζηε δσή κφλν αλ βηψζεη ηε 

ραξά κεηά απφ κηα επηηπρεκέλε πξνζπάζεηά ηνπ. Απηφο είλαη θαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα κάζεη λα 

ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα έρεη εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Σα παηδηά έρνπλ αλάγθε ηελ 

αγάπε θαη ηελ απνδνρή απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο. Υξεηάδνληαη ηελ πξνηξνπή 

αιιά θαη ηνλ έπαηλν, ην  «κπξάβν» γηα λα πξνρσξήζνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο δείρλεηε ηελ 

αγάπε, ηελ εθηίκεζε θαη ηελ πξνζνρή ζαο θαη ηα βνεζάηε λα πηζηέςνπλ ζηηο δπλάκεηο ηνπο.  

  Αθήζηε ην λα θάλεη ιάζε!            

  Αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνηχρεη ζε θάηη, θαιφ είλαη λα αλαγλσξίδεηε ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ θαη λα ην εληζρχεηε ιέγνληαο ηνπ πσο αλ επηκείλεη ιίγν πεξηζζφηεξν, ηελ επφκελε θνξά ζα 

ηα θαηαθέξεη θαιχηεξα.  

 

Φξνληίζηε, σζηφζν, λα ζπκθηιησζείηε πξψηνη εζείο κε ηηο ελδερφκελεο απνηπρίεο ηνπ κηθξνχ ζαο 

θαη λα ηηο αληηκεησπίδεηε σο θάηη θπζηθφ θαη φρη σο ηε ζπληέιεηα ηνπ θφζκνπ! Μφλν έηζη ζα ην 

βνεζήζεηε λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξν ζάξξνο θαη λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο, ρσξίο λα αγρψλεηαη 

ππεξβνιηθά γηα ην απνηέιεζκα.  

 

Δλεκεξσζείηε, ινηπφλ, θαη δείμηε σξηκφηεηα γηα λα απνθσδηθνπνηήζεηε ηα κελχκαηα πνπ ζαο 

ζηέιλεη ην παηδί ζαο, ψζηε λα επηθνηλσλείηε νπζηαζηηθά καδί ηνπ θαη λα ζαο έρεη δίπια ηνπ ζε 

θάζε ηνπ πξνζπάζεηα.  
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4.7 Ζ εξσηηθή απνγνήηεπζε ζηελ εθεβεία θαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

 

 

 

 Πώο ληώζεη ν έθεβνο πνπ απνγνεηεύεηαη εξσηηθά θαη πώο πξέπεη λα ην ρεηξηζηεί ν γνληόο; 

  

        Ζ ζπρλή ελαιιαγή ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθεβείαο. Ζ εξσηηθή 

απνγνήηεπζε είλαη νδπλεξή ζε θάζε ειηθία, πφζν κάιινλ ζηελ εθεβεία φπνπ ην παηδί έρεη ηελ 

ηάζε λα βηψλεη ζε πνιχ έληνλν βαζκφ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηφζν ηνλ έξσηα, ηνλ ελζνπζηαζκφ 

φζν θαη ηνλ ζπκφ ή ηελ απνγνήηεπζε. 

 

Πώο ληώζεη ν έθεβνο; 

- Ο έθεβνο πνπ απνγνεηεχεηαη εξσηηθά δε βξίζθεη λφεκα θαη δελ ηθαλνπνηείηαη κε ηίπνηα, 

ζηέθεηαη κειαγρνιηθφο ζεσξψληαο πσο πιένλ ηα πάληα είλαη αλνχζηα γηα απηφλ. 

- Ζ εξσηηθή απνγνήηεπζε πξνθαιεί κεγάιε εζσηεξηθή αλαζηάησζε θαη ν έθεβνο βηψλεη έλα 

εζσηεξηθφ ράνο, πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηνλ θαηαξξαθψλεη ςπρηθά. 

- Πνιιέο θνξέο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ γνληψλ λα θάλνπλ ην παηδί ηνπο λα αηζζαλζεί θαιχηεξα θαη 

πην αηζηφδνμα, ίζσο εθείλν αηζζαλζεί πσο κεηψλνπλ ην δηθφ ηνπ ζπλαίζζεκα. 
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Πώο ληώζεη ν γνληόο; 

- Οη γνλείο ηα ράλνπλ κπξνζηά ζηελ εηθφλα ηνπ παηδηνχ πνπ πεξλά ψξεο θιεηζκέλν ζηνλ εαπηφ 

ηνπ, αθνχγνληαο κνπζηθή, πνπ δελ έρεη δηάζεζε λα ηνπο κηιήζεη θαη πνπ θιεηζκέλν ζην δσκάηην 

κπνξεί λα αθνχζεη ηφζεο πνιιέο θνξέο ην ίδην θαη ην ίδην ηξαγνχδη. 

- Οη γνλείο δελ σθειεί λα ππνηηκήζνπλ ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ, ιέγνληαο 

ηνπ πσο αληηδξά ππεξβνιηθά. Σν πηζαλφηεξν είλαη πσο, αλ θάλνπλ κηα αλαδξνκή ζηα δηθά ηνπο 

εθεβηθά ρξφληα, ζα δνπλ πσο κάιινλ κε θάπνηνλ παξφκνην ηξφπν αληηκεηψπηδαλ θαη νη ίδηνη κηα 

ηέηνηα θαηάζηαζε. ζν θαη λα αλεζπρνχλ ινηπφλ, πξέπεη λα ζθεθηνχλ πσο απηή ε θαηάζηαζε, 

αλ θαη δχζθνιε, ζίγνπξα δελ θξαηάεη γηα πάληα. Υξεηάδεηαη ινηπφλ ρξφλνο γηα λα ληψζεη ην παηδί 

θαιχηεξα 

Πώο λα ην ρεηξηζηείηε 

- Μελ ηξνκάδεηε βιέπνληαο ην παηδί ζαο λα «ππνθέξεη» απφ εξσηηθή απνγνήηεπζε. 

- Πνιιέο θνξέο ζα ζπκβεί θαηά ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ λα απνγνεηεπηεί, νπφηε φπσο θαη θάζε 

άιιε δπζθνιία ζα ηελ αληηκεησπίζεη θαη απηή ζηαδηαθά, κε ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο, κε ηε 

βνήζεηα ησλ θίισλ ή θαη ηε δηθή ζαο. 

- ηαζείηε ςχρξαηκνη θαη πξνζπαζήζηε λα θξαηήζεηε κηα δηαθξηηηθή ζηάζε. 

- Πξνζπαζήζηε λα κελ αζθείηε θξηηηθή νχηε ζηελ θαηάζηαζε αιιά νχηε θαη ζην πξφζσπν πνπ 

«πιήγσζε» ην παηδί ζαο. 

- Σν παηδί ζαο είλαη αξθεηά επάισην θαη επαίζζεην, νπφηε κε έκκεζν ηξφπν πξνζπαζήζηε λα 

ηνλψζηε ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ. 

- Φαλείηε ζεηηθνί αλ ην παηδί ζέιεη λα βάιεη ζην πξφγξακκά ηνπ λέεο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα 

μεράζεη ην πξφζσπν πνπ ην «απέξξηςε». Δίλαη πξνηηκφηεξν απφ ην λα πεξλά ηηο ψξεο κφλνο ηνπ 

βπζηζκέλν ζηηο ζθέςεηο ηνπ. 

- Μελ πηέδεηε ην παηδί λα ζαο κηιήζεη. Πξφθεηηαη γηα έλα πξνζσπηθφ ηνπ ζέκα. Αλ σζηφζν 

ζειήζεη λα ην θάλεη, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνπ αθηεξψζεηε ρξφλν, ρσξίο λα θάλεηε ζρφιηα ή 

θξηηηθή. Απιψο αθνχζηε ην ή κνηξαζηείηε καδί ηνπ κηα αληίζηνηρε εκπεηξία πνπ είραηε ζηελ 

ειηθία ηνπ. Δίλαη πνιχ βνεζεηηθφ. 

- Αλ παξαηεξήζεηε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξνπζηάδεη δξακαηηθέο αιιαγέο είλαη ζεκαληηθφ λα 

επέκβεηε. Αλ γηα παξάδεηγκα, νη βαζκνί ζην ζρνιείν πέθηνπλ θαηαθφξπθα, αλ ην παηδί ζαο είλαη 

επηζεηηθφ, απφηνκν, απνκνλσκέλν, θιεηζκέλν γηα θαηξφ ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη παξνπζηάδεη 

γεληθφηεξα κηα αλεζπρεηηθή ζπκπεξηθνξά, επηζθεθηείηε εηδηθφ πξνθεηκέλνπ λα ην βνεζήζεη λα 

δηαρεηξηζηεί κε πεξηζζφηεξν πγηή θαη ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 
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4.8. Δθεβεία θαη απηνπεπνίζεζε-εξσηεκαηνιόγην  
 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αγάπε απφ άπνςε ςπρνινγίαο ζπληάμακε έλα 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν κνηξάζακε ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε 

ην βαζκφ απηνπεπνίζεζεο ησλ ζπκκαζεηψλ καο κε θξηηήξην ηελ ειηθία 

Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηα παξαθάησ: 

1. Γεληθά ζην δξφκν πεξπαηάηε: 

Α. Με ην θεθάιη ίζην 

Β. Με ην θεθάιη θάησ  

Γ. Με ην θεθάιη ςειά 

2. Γηα εζάο ιέλε φηη είζηε: 

Α. πγθξαηεκέλνη 

Β. Αθαλείο 

Γ. Ξχπληνη 

3. Μέζα ζε έλα καγαδί ζαο ζπκβαίλεη  λα βγαίλεηε απφ ην δνθηκαζηήξην γηα λα θνηηαρηείηε 

ζηνλ θαζξέθηε 

Α. πάληα 

Β. Αξθεηέο θνξέο 

Γ. Πνηέ 

4. Δλψ πεξπαηάηε βιέπεηε απφ καθξηά κηα παξέα λεαξψλ λα ραδεχνπλ ηνπο πεξαζηηθνχο: 

Α. πλερίδεηε ην δξφκν ζαο θάλνληαο πσο δελ ηνπο βιέπεηε 

Β. Αιιάδεηε πεδνδξφκην γηα λα ηνπο απνθχγεηε 

Γ. πλερίδεηε ην δξφκν ζαο θαη ξίρλεηε κηα καηηά γηα λα δείηε αλ είλαη ηνπ γνχζηνπ ζαο 

5. Γίλεηε ζπγθέληξσζε ζην ζπίηη ελφο θίινπ. Βγάδεη ηελ θάκεξα θαη αληηιακβάλεζηε φηη 

εζηηάδεη πξνο ηελ θαηεχζπλζή ζαο: 

Α. Κιείλεηε ην κάηη ζηελ θάκεξα θαη γπξλάηε απφ ηελ άιιε ληψζσληαο ιίγν ακήραλα 

Β. Κξχβεηε ην πξφζσπφ ζαο θαη βξίζθεηε θαηαθχγην ζε άιιν δσκάηην 

Γ. Απηνζρεδηάδεηε κε έλα κηθξφ ρνξφ ζην ξπζκφ ηεο κνπζηθήο 

6. ηελ παξαιία  έλαο άλδξαο/γπλαίθα ζαο θνηηά επίκνλα: 

Α. Γπξλάηε πίζσ ζαο γηα λα δείηε αλ ππάξρεη θάπνηνο 
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Β. Κξχβεζηε πίζσ απφ ηα καχξα γπαιηά 

Γ. θέθηεζηε φηη θάλαηε θαιά πνπ γξαθηήθαηε ζην γπκλαζηήξην 

 

7. αο ιέλε φηη είζηε ε/ν πην σξαία/νο 

Α. Κνθθηλίδεηε 

Β. Γελ ην πηζηεχεηε 

Γ. Γελ ακθηβάιιεηε θαζφινπ 

8. πλήζσο αγνξάδεηε: 

Α. Ρνχρα πνπ ζαο πεγαίλνπλ 

Β. Ρνχρα ζε νπδέηεξα ρξψκαηα 

Γ. Ρνχρα πνπ ζαο αξέζνπλ 

9. ην δηάιεκκα ηνπ ζρνιείνπ  

Α. Δίζηε πάληα κε ηνλ/ ηελ θνιιεηφ/ή ζαο 

Β. Μέλεηε ζπρλά κφλνη ζε θάπνηα γσλία γηα λα κελ  πνιπθαίλεζηε 

Γ. Δίζηε ε ςπρή ηεο παξέαο 

 

10. Έρεηε ξαληεβνχ ζε κηα θαθεηέξηα κε έλαλ θίιν. Φηάζαηε φκσο πξψηνο 

Α. Παίξλεηε ην θηλεηφ ή ηελ αηδέληα ζαο ζην ρέξη. Απηφ ζαο θάλεη λα ληψζεηε πην άλεηα 

Β. πκβνπιεχζηε ην ξνιφη ζαο θαη θνηηάηε επίκνλα ηελ πφξηα 

Γ. Πεξηκέλεηε ήξεκα λα έξζεη θαη ζην κεηαμχ παξαγγέιιεηε θάηη λα πηείηε 

 

11. ηαλ θνηηάδεζηε ζηνλ θαζξέθηε 

Α. Δίζηε κάιινλ ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε  ηελ εκθάληζή ζαο 

Β. Κάλεηε κηα γθξηκάηζα δπζαξέζθεηαο γηαηί δπζθνιεχεζηε λα απνδερηείηε ηελ εηθφλα ζαο 

Γ. Πνδάξεηε, θάλεηε γθξηκάηζεο, παίδεηε αιιάδνληαο εθθξάζεηο πξνζψπνπ 

 

ζνη ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζόηεξα Α‘ έρνπλ κηθξά θαη γνεηεπηηθά ζπκπιέγκαηα ρσξίο λα ηνπο 

γίλνληαη εκκνλέο θαη λα ηνπο ηαιαηπσξνχλ ηδηαίηεξα. Καηαθέξνπλ λα ηα δηαρεηξίδνληαη, 

βάδνληαο ηα πξνηεξήκαηά ηνπο ζε πξψην πιάλν 

ζνη ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξα Β‘ έρνπλ ζπκπιέγκαηα πνπ δειεηεξηάδνπλ ηε δσή ηνπο, δελ 

έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο, δελ αγαπνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, θνβνχληαη ζπλέρεηα φηη νη 

άιινη ηνπο θξίλνπλ 

ζνη ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξα Γ‘  δελ ηνπο απαζρνιεί ε καηηά ησλ άιισλ, απηφ πνπ ηνπο 

απαζρνιεί είλαη λα ληψζνπλ θαιά κε ηνλ εαπηφ ηνπο 

                                   Α Λπθείνπ                   Β’ Λπθείνπ                      Γ’ Λπθείνπ 

Απαληήζεηο  χλνιν καζεηψλ 16 χλνιν καζεηψλ 19 χλνιν καζεηψλ 19 

Α‘  8 9 10 

Β‘  1 3 1 

Γ‘  7 7 8 

 

Καη ζηηο ηξεηο ηάμεηο απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο ζηελ εθεβεία 

έρνπλ θάπνηα ζπκπιέγκαηα, ηα νπνία φκσο θαηνξζψλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη, έρνπλ εκπηζηνζχλε 

ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζέινπλ λα ληψζνπλ θαιά κε απηφλ 
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5. Ζ ΑΓΑΠΖ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ 

 

Καθνύξνπ Άξηεκηο 

 

Μπαμηβάλε Σαζνύια 

 

Παληνπβά Διεπζεξία  

 

αιβάλνπ Μαξία  

 

Φνπξλαξάθε Ηαζώ  
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5.1 Ναλνπξίζκαηα 

ΝΑΝΟΤΡΗΜΑΣΑ 

Ύπλε ποσ παίρλεης ηα κωρά  

Όπλε πνπ παίξλεηο ηα κσξά, 

έια πάξε θαη ηνύην, 

κηθξό κηθξό ζνπ ην δσθα, 

κεγάιν θέξε κνπ ην, 

κεγάιν ζα ςειό βνπλό, 

ίζην ζαλ θππαξίζζη, 

θη νη θιώλνη ηνπ λ‟ απιώλνληαη, 

ζ‟ Ώλαηνιή θαη Αύζε 

Η θσρά ε Παλαγηά 

Κνηκήζνπ θαινξίδηθν 

θαη  θαινηειεησκέλν, 

πνπ ζ‟ έρεη αθέληεο ν Υξηζηόο 

θαιά κειεηεκέλν. 

Κνηκήζνπ, πνπ λα ζε ραξεί, 

ε κάλα πνπ ζε γέλλα, 

θη ν αθέληεο όπνπ ζ‟ έθαλε 

λα ηδεί θαιά από ζέλα 

Ο ύπλνο κνπ ζηα κάηηα ζνπ 

θη ε πγεηά κνπ ζηε ραξά ζνπ 

θη ε αγξππληά ζνπ κεη‟ εκέ 

λα θάλνπλ ηα πξνηθηά ζνπ. 

Ο ύπλνο ηξέθεη ηα παηδηά 

θη ε πγεηά ηα κεγαιώλεη, 

θαη ε θπξά ε Παλαγηά 

ηα θαινμεκεξώλεη 
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Κούλεηε ηο ληάληα ηο παηδί 

Κνύλεηε  ην ληάληα ην παηδί,  

θνύλεηε ην, κέξσζέ ην,  

θη αλέ γπξέςεη ην βπδί,  

ζθύςε θαη βύδαμέ ην 

Ναλά λαλά ηο γηούδη κοσ  

Ναλά λαλά ην γηνύδη κνπ,  

θαη ην παιιεθαξνύδη κνπ,  

λάλη ην παηδάθη κνπ,  

θαη ην ιηνληαξάθη κνπ,  

λα θνηκάηαη λα εξεκώλεη,  

λα μππλάεη λα κεγαιώλεη 

 

Ύπλε κοσ, πάρε ηο παηδί 

Όπλε κνπ, πάξε ην παηδί,  

λα κνπ ην ζεξγηαλίζεηο,  

ζηα ξόδα ησλ πεξηβνιηώλ,  

ζηα θξύα λεξά ηεο βξύζεο. 

Πάξην θαη δείμε ην λα βξεη,  

ησλ παιαηηώλ ηε ζηξάηα 

πνπ λαη ηνπ Ρήγα νη ζεζαπξνί,  

κε ηα θσλζηαληηλάηα. 

Καη ράξηζέ ηνπ ηα θιεηδηά,  

λ‟ αλνίμεη θαη λα πάξεη,  

καξγαξηηάξη αηξύπεην,  

ζππξί καξγαξηηάξη. 
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Νάλη λάλη πέζηε ηοσ 

Νάλη λάλη πέζηε ηνπ,  

θη όινη ηξαγνπδάηε ηνπ,  

λα ηξαλέςεη αγιήγνξα,  

λα θπιάμ‟ ηε κάλα ηνπ, 

 θαη ηνλ παηεξάθν ηνπ. 

Έια ύπλε θη έπαξέ ην, 

 θη άκε ην ζηα πεξηβόιηα,  

θαη ηελ πνδηά ηνπ γέκηζε,  

ηξηαληάθπιια θαη ξόδα 

Κοηκήζοσ αββαηόιοσζηο 

Κνηκήζνπ αββαηόινπζην, 

 ηελ Κπξηαθή αιιαγκέλν,  

θαη ηε Αεπηέξα ζην ζρνιεηό,  

ζα κήιν κπξηζκέλν. 

Έια ύπλε, ύπλωζέ ηο 

Έια ύπλν, ύπλσζέ ην, 

 θαη γιπθαπνθνίκηζέ ην 

Έια ύπλν απ‟ ηα βνπλά,  

θη απ‟ ηα θξύα ηα λεξά 

Κοηκήζοσ  

Κνηκήζνπ πνπ λα ζε ραξεί  

ε κάλα πνπ ζε εγέλλα,  

θη ν θύξεο όπνπ ζε έθαλε,  

λα δεη ραξά από ζέλα 

Κνηκήζνπ, κέξα όκνξθε,  

λύρηα κε η‟ αζηξνπιάθηα  
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κπαμέ κνπ κε ηα ινύινπδα,  

θαη κε ηα γηαζεκαθηα 

Κνηκάηαη ην γαξύθαιιν,  

θνληά ζηε καληδνπξάλα,  

θνηκάηαη ην παηδάθη κνπ,  

κε ηελ θαιή ηνπ κάλα 

Κνηκάηαη ην παηδάθη κνπ,  

ηνπ ζηείιαλ αξξαβώλα  

θη εγώ η‟ απνινήζεθα,  

δελ ην παληξεύγ‟ αθόκα 

Κοηκήζοσ ηο παηδάθη κοσ 

Κνηκήζνπ ην παηδάθη κνπ,  

σο λα ξζεη ην πξσί,  

θνηκήζνπ θαη ζην πιάγη ζνπ,  

ε κάλα ζνπ αγξππλεί 

Κνηκήζνπ θαη ζηνλ μύπλην ζνπ,  

βαξηά ζα βξεηο πνδηά,  

κε κήια κε θνρύιηα,  

θαη κε γιπθά θηιηά 

 

Κοηκήζοσ αγγειούδη κοσ 

Κνηκήζνπ αγγεινύδη κνπ,  

ζαλ ην θαιό ην ρξόλν,  

ζαλ ηα πνπιηά πνπ θειαεδνύλ,  

ζηεο ιεκνληάο ηνλ θιώλν. 
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5.2 Μνηξνιόγηα από ηε δεκνηηθή καο πνίεζε (Μαληάηηθα) 

Άθεθα η‟άζηξη ηε κεξόο  

ηνλ θάηνπ θόζκν ήξζεθα 

Δ δόιηα σζηθξέηεηα, 

Σνλ θύξε κνπ αγθινύζεζα 

Καη άθεθα ηνλ άληξα κνπ 

Σε καύξε ηε καλνύια κνπ 

ηνλ Ώδε εθαηέβεθα 

 θαη καύξηζε ην ζπίηη κνπ. 

Υξόλνπο θιεηζηά δέθα νρηώ 

κέξα ηε κέξα έδεζα  

θαη θιήξα δελ ηνπ άθεθα  

ηνπ γηαιερηνύ κνπ ζπληξόθνπ, 

 ηη ην παηδί καο ζηελ θνηιία  

πξίρνπ ν ήιηνο θαλ ην ηδεί  

θνληά κνπ ην ζπλάπαξα  

ζη‟ Άδε ην καύξα ηάξηαξα 

 

….Ώ ξε Θεέ από ςειά 

πνπ δε ζε θηάλεη νύηε γξαο  

δελ θαηεβαίλεηο ρακειά  

λα πνύκε δηθαηώκαηα;  

Σα πιέα ηα ρνκε εκείο  

πν κείλακε ρσξίο παηδί… 

 

 

 

 



 

 

 

65  

Μάλα, καλνύια κνπ γιπθηά πνπ είζαη γηνκάηε κπξνπδηά,  

κε θεύγεηο κελ αλαρσξάο ην ζπίηη καο κελ παξαηάο. 

Κη άκα ζηνλ Άδε θαηεβείο κεηαλησκέλε ζα βξεζείο,  

ηη θιείλεη ε πόξηα ηνπ Καηή κε ζηδεξέληα θιεηδαξηά  

πνπ κήηε αλνίγεη κήηε ζπα.  

Ώλ ε. καλνύια κνπ ρξπζή, θαιή παξάδεηζν λα βξεηο  

λα καο αθήζεηο ηελ επθή ζ‟ αγγόληα ζνπ θαη ζε παηδηά. 

 

Ξύπλα δηακάληη θαη ξνπκπί θη αθξέ ηνπ καιακάηνπ  

πνπ ρσ δπν ιόγηα λα ζνπ πσ ηνπ παξαπνλεκάηνπ. 

Γαξνύθαιό κνπ θόθθηλν θη άζπξν κνπ θαξηνθίιη  

κήηε ζε πόξηα θαίλεζαη κήηε ζε παλεζύξη. 

Γιέληη παηρλίδη ηνπ ζπηηηνύ, μεθάλησκα ηνπ ηξαπεδηνύ,  

κάηηα κνπ κηθξνπιάθη κνπ θη αζεκνθαληειάθη κνπ. 

Αάζθαινη θαη γξακκαηηθνί θαη επηζηήκνλεο γηαηξνί 

 ζα ζαο εθάκνπ ξώηεζη, ηη ζηε γπλαίθαο ηα εληόο  

αζνβνιεί βαζηιηθόο θαλέιια θαη γαξύθαιν; 

Σίπνηε δελ αζνβνιεί, κόλ΄ην παηδί θπθινθνξεί θαη βγάδεη ηόζε  

κπξσδηά πιέα θη από βαζηιηθά. 

θάζε θαξδηά κνπ ζαλ η‟  απγό, 

 δεπγάξη κνπ βνπβαιηλό  

κε θνπληνύλη ζην ιαηκό. 

Γηα έμη κέξεο κνλαρά  

έραζα γσ δπν παηδηά,  

γπξίδσ έμσ ζηα ινπξηά  

θαη ζησλ παηδηώλ ηα κεξδηθά 

 θαη κνπ ξαγίδνπλ ηελ θαξδηά. 

Γηα πέζηε κνπ ηη λα γελώ  
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θαη πνύ λα πάσ λα ζηαζώ;  

Θα βάισ πέηξα ζην ιαηκό  

λα πάσ λα πέζσ ζην γθξεκό  

θαη ζην βαζύηεξν λεξό. 

 

Παηδί κνπ θαιεζπέξα ζνπ πνπ ήξζα ζηνλ νληά ζνπ 

ζνπ θεξα κνζθνιίβαλν λα ρεηο ηε κπξσδηά ηνπ. 

Ήιηε κνπ ηνπ κεζεκεξηνύ θη άζηξη ηνπ κεζνλύρηνπ, 

θεγγάξη κνπ ιακπξόηαην, θαη πνπ ζα βαζηιέςεηο; 

Καλίζηξη κνπ, ρξπζό βεξγί θη άζηξν κνπ θαξηνθίιη, 

κήηε ζηελ πόξηα θαίλεζαη κήηε ζην παλεζύξη. 

Κππαξηζζάθη κνπ ςειό θαη ζηελ θνξθή αζεκέλην, 

σο πόηε λα ζε θαξηεξώ θαη λα ζε πεξηκέλσ; 

Καξδηά κνπ απαξεγόξεηε, ιίγν παξεγνξήζνπ, 

θη άιιεο πνιιέο ην πάζαλε, δελ είζαη κνλαρή ζνπ 

 

θεύγεηο παηδάθη κνπ θη εζύ θεύγεηο θαη αλαρσξείο θαη ζε άιιν 

ηόπν ζα βξεζείο ζηνλ Άδε θαη ζηελ πηθξνγήο άθνο παηδάθη κνπ 

εζύ θαιή παξάδεηζν λα βξεηο ζηνλ Άδε πνπ ζα θαηεβείο ζε όινπο 

ραηξεηίζκαηα ζε γέξνπο θαη ζε λένπο παππνύδεο θαη γηαγηάδεο. 

Παηδάθη κνπ κε πίθξαλεο πνπ κ‟ άθεζεο κνλάρε ζηελ εξεκηά 

ζηε ζθνηεηληά ζα ζε ζπκάκαη θαη πνιύο σο ηα ππάξρσ θαη σο ηα δσ 

Β θνξνλίηζα κνπ ρξπζή λα ζαη θαιά ραηξάκελε παηδηά θη εγγόληα  

λα ραξείο θη από ηα δπν ζνπ ηα πιεπξά. Άζε θη εκέλα ηώξα ιηγάη  

λα θαλεξσζνύλ λα ηνλ εθιάςνπκε καδί εδηθόλε καο αδειθό  

άιινηεο δε ζα μαλαξζεί λα γιπθνθνπβεληηάζνπκε ζα ηνλ εθάη  

ε θαησγήο θαη ζα βξεζείο κε όινπο ηνπο ζπγγελείο δώζε πνιινύο  

ραηξεηηζκνύο θαη ζα η‟ αθήζσ κέρξη εθείο ηη δε κπνξώ ε θαςεξή. 
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5.3 Κξεηηθέο καληηλάδεο 

1. Μηιώ γηα ηελ αγάπε καο θαη δάθξπ πάληα βγαίλεη γηαηί λαη ην ηεξόηεξν πξάκα πνπ κνπ 

ζπκβαίλεη 

2. Μέξεο αγάπεο ήξζαλε θαη λα ην  πξνζπαζήζεηο ζ‟ όινπο απηνύο πνπ πίθξαλεο ζπγγλώκε λα 

δεηήζεηο 

3. Βάλ ζηα αιήζεηα κ‟ αγαπάο ηόηε απόδεημέ ην, παηρλίδη είλαη ν έξσηαο παίμε θαη θέξδηζέ ην 

4. ‟ αγάπεζα κ‟ αγάπεζε θαη πάκε 1-1 κα εγώ αθόκα ζ‟ αγαπώ, ληθάσ 2-1 

5. Δ αγάπε έρεη λνήκαηα πνιιά γηα ηνλ θαζέλα, θάπνηνη γηα ςέκα ηε ζσξνύλ θαη θάπνηνη 

ρύλνπλ αίκα 

6. Σν ζ‟ αγαπώ λα κελ ην ιεο κα όληε ην ιεο λ‟ αληέρεη, γηαηί λαη ιέμε πνπ ζπρλά θαθά 

καληάηα έρεη 

7. ε αγαπώ ζαλ θνδνπιόο, ηξειόο κέρξη βιαθείαο όκσο αλ είζαη βξώκηθε θύιιν ζνπ ρσ 

πνξείαο 

8. Γσγξάθηζέ κνπ ζε ραξηί γηα ζε ηη είλαη ε αγάπε, θη εγώ θνξλίδα ζα γελώ λα κπσ απ‟ άθξε 

ζε άθξε 

9. Σν κπιε ειηνβαζίιεκα είλαη γηα καο ηνπο δύν, λα κ‟ αγαπάο λα ζ‟ αγαπώ ρσξίο θαλέλα 

αληίν 

10. Ώγάπε είλαη λα πεηάο ζηνπ νπξαλνύ η‟ αζηέξηα λα βιέπεηο κπξνο ζηα κάηηα ζνπ θαξδηέο θαη 

πεξηζηέξηα 

www.mantinades.gr 
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5.4 Απνθζέγκαηα γηα ηελ αγάπε θαη ηνλ έξσηα 

Έξσηαο 

Σν κεγαιείν ηνπ έξσηα βξίζθεηαη ζηελ πξνζθνξά. ρη ζ‟ απηό πνπ παίξλεηο. 

Α. ΣΔΡΕΑΚΖ  ΜΤΣΕΚΔ ΓΧΔ  Δθδφζεηο ΔΣΗΑ 

Ση ηεξόηεξνλ ηνπ πξώηνπ αγλνύ λεαληθνύ έξσηνο! 

Γ. ΒΗΚΔΛΑ ΑΕΔΓΔΜΏΣΏ Δθδφζεηο ΔΣΗΑ 

Σν ινγηθό θη ν έξσηαο πνηέ ηνπο δελ ηαηξηάμαλ… 

Κ. ΠΟΛΗΣΖ ΛΒΜΟΝΟΑΏΟ Δθδφζεηο ΤΦΗΛΟΝ 

ηνλ έξσηα κήπσο όιεο νη θνξέο πνπ αγαπνύκε δελ είλαη πξώηεο; 

Μ.  ΛΟΤΝΣΔΜΖ ΚΏΛΔΝΤΥΣΏ ΓΧΔ Δθδφζεηο ΔΛΛ.  ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Ώ! ηη κπαίγλην είλαη ν άλζξσπνο, όηαλ αγαπάεη αιεζηλά! 

Α.  ΣΡΑΤΛΑΝΣΧΝΖ  Δ ΒΞΏΑΒΛΦΔ Δθδφζεηο ΝΔΦΔΛΖ 

Λέγνπλ «αγάπεζε θαη ηξειάζεθε», ελώ έπξεπε λα πνπλ «ηξειάζεθε θαη αγάπεζε». 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤ ΘΡΤΦΏΛΏ 

απφ ην βηβιίν ηνπ ΜΗΥΑΛΖ ΠΔΡΑΝΘΖ «ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΠΒΓΟΓΡΏΦΕΏ 1453 ΒΧ ΔΜΒΡΏ» 

Δθδφζεηο ΔΡΓΧΝ ΠΔΡΑΝΘΖ 

Ση άιιν είλαη ν έξσηαο, ιόγνπ ράξε, από έλαο βαζαληζκόο ηνπ ελόο γηα ηνλ άιιν, ηνπ ελόο από ηνλ 

άιιν; 

Α. ΣΔΡΕΑΚΖ ΜΤΣΕΚΔ ΓΧΔ  Δθδφζεηο ΔΣΗΑ 

Δ ζηνξγή είλαη αθάληαζηα αλώηεξε απ‟ ηνλ έξσηα, θαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, αζπκβίβαζηε κ‟ απηόλ. 

Γ.  ΗΧΑΝΝΟΤ ΓΕΏ ΒΝΏ ΦΕΛΟΣΕΜΟ Δθδφζεηο ΚΔΓΡΟ 

Ο έξσηαο πεγάδεη από ηνλ εγσηζκό λα θπξηαξρήζνπκε, κε θάζε ζπζία, ζηνλ εγσηζκό ελόο 

εηεξόθπινπ. 

Μ. ΚΑΡΑΓΑΣΖ Ο ΚΕΣΡΕΝΟ ΦΏΚΒΛΛΟ Δθδφζεηο ΔΣΗΑ 

Καη εμ όισλ ησλ θαξπώλ ν κόλνο, όζηηο δελ ρξήδεη νύηε θαηξνύ νύηε ώξαο δηά λα σξηκάζε, είλαη ν 

ζαηαληθόο έξσο. 

Α.  ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΟΕ ΒΜΠΟΡΟΕ ΣΧΝ ΒΘΝΧΝ 

Ο λόκνο ηεο δσήο δηδάζθεη πσο ν έξσηαο είηε είλαη επρή ηνπ Αηαβόινπ, είηε θαηάξα ηνπ Θενύ. 
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Μ. ΚΑΡΑΓΑΣΖ Ο ΚΕΣΡΕΝΟ ΦΏΚΒΛΛΟ Δθδφζεηο ΔΣΗΑ 

‟ αγαπώ. Αελ κπνξώ ηίπνη‟ άιιν λα πσ πην βαζύ, πην απιό, πην κεγάιν! 

ΜΤΡΣΗΧΣΗΑ ‟ ΏΓΏΠΧ 

Υσξίο αέξα ην πνπιί, ρσξίο λεξό ην ςάξη, ρσξίο αγάπε δε βαζηνύλ θόξε θαη παιηθάξη. 

ΛΗΑΝΟΣΡΑΓΟΤΓΟ 

Ώ! δηαηί ν έξσο λα κελ είλαη αηώληνο… θαη δηαηί λα παξαηείλεηαη πεξηζζόηεξνλ από έλα κήλα; 

ΜΗΥΑΖΛ ΜΖΣΑΚΖ ΚΒΦΒΕ ΚΏΕ ΣΟΥΏΜΟΕ 

απφ ην βηβιίν ηνπ ΜΗΥΑΛΖ ΠΔΡΑΝΘΖ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΠΒΓΟΓΡΏΦΕΏ 1453 ΒΧ ΔΜΒΡΏ 

Δθδφζεηο ΔΡΓΧΝ ΠΔΡΑΝΘΖ 

Αηά κόλεο ηεο δπζπηζηίαο, ηεο δήιηαο θαη ηεο αλεζπρίαο δύλαηαη ν πόζνο λα δηαηεξεζεί αθκαίνο. 

ΔΜ. ΡΟΨΓΖ ΦΤΥΟΛΟΓΕΏ ΤΡΕΏΝΟΤ ΤΓΤΓΟΤ 

Ση ζρέζε έρεη κε ηελ αγάπε ν έξσηαο; Δ αγάπε είλαη απηαπάξλεζε, ν έξσηαο εγσηζκόο. 

Α. ΣΔΡΕΑΚΖ ΜΤΣΕΚΔ ΓΧΔ Δθδφζεηο ΔΣΗΑ 

Σν πην κάηαην πξάκα ηνπ θόζκνπ είλαη λα δίλεη θαλείο κηα ζπκβνπιή, όηαλ ηνπ ηε δεηάεη έλαο 

εξσηεπκέλνο 

Π. ΝΗΡΒΑΝΑ ΕΣΟΡΕΏ ΒΝΟ ΒΓΚΛΔΜΏΣΟ Δθδφζεηο ΚΑΣΑΝΗΧΣΖ 

Ώπνξώ, πάηεξ κνπ, πώο ν Θεόο επηηξέπεη λα ππάξρε ελ ηε ππ‟ απηνύ δεκηνπξγεζείζε θύζεη 

αίζζεκα ηζρπξόηεξνλ ηεο εηο απηόλ πίζηεσο. 

Α. ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΟΕ ΒΜΠΟΡΟΕ ΣΧΝ ΒΘΝΧΝ 

Δ νκνξθηά ηνπ έξσηα δε βξίζθεηαη ζηελ αησληόηεηα, βξίζθεηαη ζηελ πξνζσξηλόηεηα! 

Α. ΣΔΡΕΑΚΖ ΜΤΣΕΚΔ ΓΧΔ Δθδφζεηο ΔΣΗΑ 

Χ έξσηνο αληάηνπ νδύλαη! 

Α ΟΤΣΟ Ο ΒΞΟΡΕΣΟ ΣΟΤ 1831 

Βπθνιώηεξα εκπνξείο λα απαξλεζήο πάζαλ άιιελ βησηηθήλ επηζπκίαλ, παξά ηνλ Έξσηα. 

Γ. ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ Ο ΠΟΛΤΠΏΘΔ Δθδφζεηο ΔΡΜΖ 

Ο έξσο, ν νπνίνο όπσο δύλαηαη λα παξαθηλήζε εηο πξάμεηο γελλαίαο θαη πςειάο, δύλαηαη λα 

θαηαθπιίζε ηνλ άλζξσπνλ θαη εηο ηνλ βόξβνξνλ. 

Η.  ΚΟΝΓΤΛΑΚΖ ΟΕ ΏΘΛΕΟΕ ΣΧΝ ΏΘΔΝΧΝ Δθδφζεηο ΝΔΦΔΛΖ 
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Δ πιήμηο θαη ε αξγία είλαη (…..) ηα θπξηώηεξα, ίλα κε είπσ ηα κόλα, ηνπ έξσηνο ειαηήξηα. 

Δ.  ΡΟΨΓΖ Δ ΠΏΠΕΏ ΕΧΏΝΝΏ  

Πξώηεο θαη πάιη πξώηεο αγάπεο! Σίπνηηο δε ζαο μεπεξλά. Μέλεηε πάληα κέζα ζην λνπ καο, όζν θη 

αλ γεξάζνπκε, όζν θη αλ πάζνπκε, θη αρηηλνβνιάηε απάλσ ζηελ άραξε ηε δσή καο. 

Α.  ΔΦΣΑΛΗΧΣΖ ΝΔΕΧΣΕΚΒ ΕΣΟΡΕΒ 

Έξσηα, πάζνο παξάμελν! καιάδεηο θαη δηαθζείξεηο ηελ ηξαρύηεξε θαξδηά κε ηελ ίδηα επθνιία κε 

ηελ νπνία εμαγξηώλεηο θαη ζθιεξύλεηο ηελ ηξπθεξή θαη δεηιή θαξδηά. 

. ΞΔΝΟ Δ ΔΡΧΕ ΣΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΒΠΏΝΏΣΏΒΧ 

Ο έξσηαο είλαη έλα πάζνο εγσηζηηθό, έρνπλ άδηθν λα ηνλ θαιισπίδνπλ. Θέιεηο ηελ επηπρία ηνπ 

αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ ππό ηνλ όξν πσο ζα ηνπ ηε δώζεηο εζύ θη όρη άιινο. 

Α. ΣΔΡΕΑΚΖ ΑΕΥΧ ΘΒΟ Δθδφζεηο ΔΣΗΑ 

Με κνιύλεηε ην όλνκα ηνπ έξσηνο, δίδνληεο απηό εηο ηελ άινγνλ επηζπκίαλ, από ηελ νπνίαλ 

νξκώκελνη σο ηα θηήλε, πιεζηάδεηε ηαο γπλαίθαο. Ώύηε ιέγεηαη απιή εδνλή, νκνία κε ηελ ηνπ 

ιαίκαξγνπ, βιέπνληνο θαιόλ δπκαξηθόλ. 

Γ. ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ Ο ΓΧΓΡΏΦΟ Δθδφζεηο ΝΔΦΔΛΖ 

Ο έξσηαο είλαη έλα ρξένο πξνο ηε θύζε πνπ ζ‟ έπιαζε. Πξνο ηνλ εαπηό ζνπ, πνπ βξήθε ηε 

δηθαίσζή ηνπ. Πξνο ηνλ άλζξσπν πνπ αγαπάο, πνπ ζνπ ‟δσζε θαη ηνπ ‟δσζεο γεύζε δσήο. 

Μ. ΚΑΡΑΓΑΣΖ Ο ΚΕΣΡΕΝΟ ΦΏΚΒΛΛΟ Δθδφζεηο ΔΣΗΑ 

Βίλαη ιππεξόλ ησ όληη λα βιέπε ηηο όηη ελώ η‟ άςπρα θπηά θαη ηα άινγα δώα έρνπλ ηνπο έξσηάο 

ησλ εηο πξνζδηνξηζκέλαο κόλνλ ώξαο ηνπ έηνπο, εκείο ηα θπζηθά θαη ζνθά πιάζκαηα λα κε 

ζεβώκεζα νύηε ώξαο, νύηε λόκνπο, νύηε ήζε, νύηε έζηκα. 

Γ.  ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ Ο ΠΟΛΤΠΏΘΔ Δθδφζεηο ΔΡΜΖ 

Έξσηαο ζα πεη κνλνκαρία δύν θπηηάξσλ. Πνην λα θάεη, λ‟ αθνκνηώζεη ην άιιν. Κακηά ζπλελλόεζε 

δε ρσξεί αλάκεζα ζην ληθεηή θαη ζην ληθεκέλνλ άιιε, απ‟ ηελ ππνηαγή. Ώπηό πνπ ιέκε ζπλελλόεζε 

είλαη κηα ζρεηηθή έλλνηα, πνπ είλαη ζπλζεκέλε από εθερεηξίεο, δεηιίεο θαη ππνρσξήζεηο. 

. ΜΤΡΗΒΖΛΖ Δ ΑΏΚΏΛΏ ΜΒ ΣΏ ΥΡΤΏ ΜΏΣΕΏ Δθδφζεηο ΔΣΗΑ 

 

Ση ακαξηία λα παξαδνζείο ζηελ απαηειή ηέξςε ησλ αηζζήζεσλ θαη λα εμνκνηώζεηο ην πςειό, ην 

παληνηηλό, ην αηώλην πξόζσπν πνπ δελ καο επηηξέπεηαη λα δνύκε θη είλαη γηα όινπο θαη γηα πάληνηε 

θνηλό, κε ην πξόζσπν κηαο γπλαίθαο πνπ ζπλαληάο θαη είλαη ληπκέλε έκνξθα. 

Ν.  Γ. ΠΔΝΣΕΗΚΖ Ο ΠΒΘΏΜΒΝΟ ΚΏΕ Δ ΏΝΏΣΏΔ Δθδφζεηο ΑΓΡΑ 
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Ση είλαη ινηπόλ ν έξσηαο; (…) Βίλαη ην θνπθνύηζη ηεο δσήο. Δ κπγδαιόςπρά ηεο. Βθεί κέζα είλαη 

θιεηζκέλεο όιεο νη δπλαηόηεηεο ηεο αησληόηεηαο ηεο δσήο. ια η‟ άιια είλαη θινύδηα θαη δνπκηά. 

. ΜΤΡΗΒΖΛΖ ΣΟ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΚΟ ΣΒΣΏΡΣΟ Δθδφζεηο ΔΣΗΑ 

Μήπσο, αλ δελ έκπαηλε ζηε κέζε ην ιεγόκελνλ “αίζζεκα” θαη ε ιεγνκέλε “εζηθή”, ζα εκπνξνύζε 

ηόηε κόλνλ λα είλαη ν έξσο ηέιεηνο θαη απιόο θαη εύθνινο, επ‟ άπεηξνλ παλήδνλνο θαη απνιύησο 

παληνδύλακνο – όιν ραξά (κόλν ραξά), όιν γιύθα (κόλν γιύθα), ρσξίο απαγνξεύζεηο, ζηεξήζεηο, 

πηθξίεο, δηάθνξα “κνύπεο – ζνύπα” θαη άιια αεδή θαη αθαηαλόεηα, όπσο ε απνθιεηζηηθόηεο, ε 

εληόο ηνπ γάκνπ αγλόηεο θαη όιε ε ζρεηηθή κε απηόλ απέξαληε όζνλ θαη καηαία εζηθνινγία θαη 

θηινινγία; 

ΑΝΓΡΔΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΟ Ο ΜΒΓΏ ΏΝΏΣΟΛΕΚΟ Δθδφζεηο ΑΓΡΑ 

Καη νπώλαη ληνο θαη δελ παηεί ζηνλ έξσηαλ απάλσ, 

ζηελ ζπληξνθηά ησλ  δσληαλώλ εγώ δελ ηνλ εβάλσ. 

ΑΓΝΧΣΟ ΡΕΜΏΣΏ ΚΟΡΔ ΚΏΕ ΝΒΟΤ (15νο αη.) 

απφ ηελ ΠΟΕΔΣΕΚΔ ΏΝΘΟΛΟΓΕΏ ΛΗΝΟΤ ΠΟΛΗΣΖ Δθδφζεηο ΓΧΓΧΝΖ 

Έξσο εύθνινο θαη άλεπ δπζθνιίαο δελ έρεη γόεηξα πνζώο δελ έρεη πνηθηιίαο. 

Γ.  ΟΤΡΖ ΑΟΝ ΓΟΤΏΝ απφ ηα ΏΠΏΝΣΏ Δθδφζεηο ΓΗΟΒΑΝΖ 

Γηαηί δελ ππάξρνπλ έξσηεο λόκηκνη ή κε λόκηκνη. 

Τπάξρνπλ κόλνλ έξσηεο ρσξίο επίζεην. 

Α.  ΔΜΠΔΗΡΗΚΟ ΜΒΡΕΚΒ ΠΒΡΕΠΣΧΒΕ 

ΏΕ ΓΒΝΒΏΕ ΠΏΏΕ Ή Δ ΔΜΒΡΟΝ Χ ΏΤΡΕΟΝ ΚΏΕ Χ ΥΘΒ Δθδφζεηο ΑΓΡΑ 

Αγάπε 

Πνηνο εηο ηνλ θόζκνλ θάλεθε θη αγάπε δελ θαηέρεη, 

πνηνο δελ ηελ εδνθίκαζε; πνηνο δελ ηήλε μεηξέρεη; 

Β.  ΚΟΡΝΑΡΟ ΒΡΧΣΟΚΡΕΣΟ 

Γλώξηζα ηελ αγάπε – ζ‟ έδεζα πηα δσή! 

Κ. ΠΑΛΑΜΑ ΣΟ ΣΡΏΓΟΤΑΕ ΣΟΤ ΣΡΒΛΟΤ απφ ηνπο ΑΒΕΛΟΤ ΚΏΕ ΚΛΔΡΟΤ ΣΗΥΟΤ 

…λ‘ αγαπηέζαη ή λ‘ αγαπάο; 

λ‘ αγαπψ. 

Ν.  ΔΓΓΟΝΟΠΟΤΛΟ ΣΟ ΓΛΧΏΡΕΟ ΣΧΝ ΏΝΘΒΧΝ 

Αύλακε, πινύηε, κεγαιεία, δε θηάλνπλ λα γιπθάλνπλ ην ςσκί ζαλ ηελ αγάπε! 

Π.  ΠΡΔΒΔΛΑΚΖ Ο ΚΡΔΣΕΚΟ 
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Σν πξώην πξάγκα πνπ έθαλε ν ζεόο είλαη ε αγάπε 

έπεηηα έξρεηαη ην αίκα 

θη ε δίςα γηα ην αίκα 

Γ.  ΔΦΔΡΖ ΔΜΒΡΟΛΟΓΕΟ ΚΏΣΏΣΡΧΜΏΣΟ  ΐ΄ 

Δ αγάπε βξάρνπο θαηειεί θαη ηα ζεξηά κεξώλεη. 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

Ώγάπα γηα λα δήζεηο, δήζε γηα λ‟ αγαπάο. 

Γ.  ΟΛΧΜΟ 

Ώγαπώ ζα πεη εγψ αγαπώ… Σν ηη θάλεη ν άιινο είλαη δηθή ηνπ δνπιεηά. 

Μ.  ΛΟΤΝΣΔΜΖ ΚΏΛΔΝΤΥΣΏ ΓΧΔ 

Ώ! ηη κπαίγλην είλαη ν άλζξσπνο, όηαλ αγαπάεη αιεζηλά! 

Α. ΣΡΑΤΛΑΝΣΧΝΖ Δ ΒΞΏΑΒΛΦΔ 

Λέγνπλ «αγάπεζε θαη ηξειάζεθε», ελώ έπξεπε λα πνπλ «ηξειάζεθε θαη αγάπεζε». 

Γ.  ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤ ΘΡΤΦΏΛΏ 

Μπνξείο λα δήζεηο δίρσο λα ζ‟ αγαπάλε, κα όρη δίρσο λ‟ αγαπάο. 

Κ.  ΠΟΛΗΣΖ ΣΟΤ ΥΏΣΓΔΦΡΏΓΚΟΤ 

Δ αγάπε θη ε ζπκπόληα είλαη ζπγαηέξεο ηνπ αλζξώπνπ, όρη ηνπ Θενύ. 

Ν.  ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ ΏΝΏΦΟΡΏ ΣΟΝ ΓΚΡΒΚΟ 

Βίλαη αγάπε πνπ αξπά ζα ζεξηό θαη μεζθίδεη, θη είλαη πάιη αγάπε πνπ δίλεηαη. 

Δ αγάπε είλαη πξνζθνξά, δελ είλαη θαηνρή. 

Δ αγάπε είλαη κηα νξκεηηθή δηάζεζε λα θάλεηο επηπρηζκέλν θείλνλ πνπ αγαπάο, κε έμνδά ζνπ. ηελ 

αλάγθε, κε ζπζία θαη κε ηαπείλσζε. 

. ΜΤΡΗΒΖΛΖ Δ ΑΏΚΏΛΏ ΜΒ ΣΏ ΥΡΤΏ ΜΏΣΕΏ 

Γηα λα ζηαζεί ε αγάπε, πξέπεη λα παηάεη ζε δπν πόδηα. Φπρή θαη ζώκα. 

ΘΑΝΑΖ ΠΔΣΑΛΖ ΓΗΟΜΖΓΖ ΜΏΡΕΏ ΠΏΡΝΔ 

Δ αγάπε είλαη ν θόβνο πνπ καο ελώλεη κε ηνπο άιινπο. 

Μ.  ΑΝΑΓΝΧΣΑΚΖ 
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‟ αγαπώ. Αελ κπνξώ ηίπνη‟ άιιν λα πσ πην βαζύ, πην απιό, πην κεγάιν! 

ΜΤΡΣΗΧΣΗΑ ‟ ΏΓΏΠΧ 

Υσξίο αέξα ην πνπιί, ρσξίο λεξό ην ςάξη, ρσξίο αγάπε δε βαζηνύλ θόξε θαη παιηθάξη. 

ΛΗΑΝΟΣΡΑΓΟΤΓΟ 

Γλώξηζα ηελ Ώγάπε, 

ζ‟ έδεζα πηα, δσή! 

Κ ΠΑΛΑΜΑ ΣΟ ΣΡΏΓΟΤΑΕ ΣΟΤ ΣΡΒΛΟΤ 

‟ όζνπο αγαπνύκε, βιέπνκε ηηο ράξεο ηνπο. ηνπο άιινπο, ηα ειαηηώκαηά ηνπο… 

Σ. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΟΕ ΠΏΝΘΒΟΕ 

Κακηά πξαγκαηηθή αγάπε δε κέλεη ρσξίο αληαπόθξηζε. (…) Καη θαλέλα αιεζηλό κίζνο. 

Θ. ΚΑΣΑΝΑΚΖ Ο ΥΏΣΓΔ ΜΏΝΟΤΔΛ 

Ώγάπε θαη κίζνο δνπλ πιάγη πιάγη ζηελ θαξδηά καο. Με ηελ ίδηα δύλακε κηζνύκε θη αγαπνύκε, θαη 

θάπνηεο από ηε κηα ώξα ζηελ άιιε αγαπνύκε ή κηζνύκε. 

ΦΤΥΑΡΖ ΣΟ ΣΏΞΕΑΕ ΜΟΤ 

Πνηνο εηο ηνλ θόζκνλ θάλεθε θη αγάπε δελ θαηέρεη, 

πνηνο δελ ηελ εδνθίκαζε; πνηνο δελ ηήλε μεηξέρεη; 

Β.  ΚΟΡΝΑΡΟ ΒΡΧΣΟΚΡΕΣΟ 

Ώλ θάπνηνο αλεθάιπςε ηελ αγάπε, (…) απηόο ν θάπνηνο είλαη ν άλζξσπνο. Σελ αλεθάιπςε ζε 

πείζκα ηνπ Θενύ! 

Α.  ΣΔΡΕΑΚΖ ΜΤΣΕΚΔ ΓΧΔ 

Πξώηεο θαη πάιη πξώηεο αγάπεο! Σίπνηηο δε ζαο μεπεξλά. Μέλεηε πάληα κέζα ζην λνπ καο, όζν θη 

αλ γεξάζνπκε, όζν θη αλ πάζνπκε, θη αρηηλνβνιάηε απάλσ ζηελ άραξε ηε δσή καο. 

Α. ΔΦΣΑΛΗΧΣΖ ΝΔΕΧΣΕΚΒ ΕΣΟΡΕΒ 

πνηνο αγαπάεη έλα πνπιί, έλα άζηξν, έλα παηδί, απηόο πάληα ηνπ βιέπεη όκνξθα όλεηξα θη ν 

θόζκνο γίλεηαη όκνξθνο σο πέξα απ‟ ηνλ ύπλν ηνπ, σο πίζσ απ‟ ηα θιεηζκέλα κάηηα ηνπ, σο κέζα 

ζην πην άγλσζην ρακόγειό ηνπ. 

Γ.  ΡΗΣΟ Ο ΓΒΡΟΝΣΏ ΜΒ ΣΟΤ ΥΏΡΣΏΨΣΟΤ 
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ηε θζαξηή, ζλεηή ζάξθα ηνπ αλζξώπνπ, ζηε ζύζηαζε ηνπ πιηθνύ θόζκνπ, ε γνεηεία ηεο αγάπεο 

κπνξεί λα δηαζέζεη θαηά ηέηνην ηξόπν ηα κόξηα, ώζηε ηα ζώκαηα λα θαηαζηνύλ ππξίκαρα, 

αδηάβξσηα ζην λεξό, αλζεθηηθά ζε όισλ ησλ εηδώλ ηα ζθιεξά θηππήκαηα. 

Βθόζνλ ππάξρνπλ κάλεο πνπ γελλάλ, κε θαληαζηείηε πνηέ όηη ην κίζνο κπνξεί λα είλαη ηζρπξόηεξν 

από ηελ αγάπε. 

Ν.  Γ. ΠΔΝΣΕΗΚΖ ΣΟ ΜΤΘΕΣΟΡΔΜΏ ΣΔ ΚΤΡΕΏ ΒΡΔ 

. 

Γλώζε, κάζεζε, ηθαλόηεηα, ιόγνο, ζνθία, είλαη άδηθα θαη κάηαηα όηαλ δελ ηα θαζηζηά πιαηηά, 

επξύρσξα ε αγάπε, ε αδειθόηεηα ηνπ ελόο πξνο ηνλ άιιν. 

Ν.  Γ. ΠΔΝΣΕΗΚΖ Ο ΠΒΘΏΜΒΝΟ ΚΏΕ Δ ΏΝΏΣΏΔ 

Μόλν γηαηί κ‟ αγάπεζεο γελλήζεθα. 

Μ.  ΠΟΛΤΓΟΤΡΖ ΓΕΏΣΕ Μ‟ ΏΓΏΠΔΒ απφ ηηο ΣΡΕΛΕΒ ΠΟΤ ΐΔΝΟΤΝ (1928) 

Δ αγάπε ησλ άιισλ είλαη κηα ζπλέπεηα θπζηθή πνπ απιώο ζνπ δείρλεη πσο ε αγάπε ζνπ, δειαδή ε 

δύλακή ζνπ, είλαη αιώβεηε. Μ‟ αγαπάλε ζεκαίλεη κπνξώ λ‟ αγαπώ. 

Γ.  ΣΑΡΟΤΥΖ ΜΑΣΖΝ ΧΝΒΕΑΕΏΝ ΣΔΝ ΦΤΥΔΝ ΜΟΤ Δθδφζεηο ΚΑΣΑΝΗΧΣΖ 

πρώξα κε, αγάπε κνπ, 

πνπ δνύζα πξηλ λα ζε γλσξίζσ… 

Σ.  ΛΔΗΒΑΓΗΣΖ ΤΓΥΧΡΏ ΜΒ ΏΓΏΠΔ ΜΟΤ ΠΟΤ ΓΟΤΏ ΠΡΕΝ ΝΏ Β ΓΝΧΡΕΧ 

ρη απηήλ δελ ζέισ απηήλ, όρη 

ηελ ειεήκνλα αγάπε πνπ ηελ μαλαθεξδίδεη 

ε παιάκε ζνπ ακέζσο κόιηο πέζεη ζηε δηθή κνπ. 

Σελ άιιελ ζέισ, εθείλελ ηελ άιιελ ηελ άιιε 

ηελ παξάθνξε πνπ ηξέθεηο γηα θάπνηνλ άιινλ 

πάιη εζύ θαη ηθεηεύεηο 

λα ζνπ δαλείζεη ηελ αγάπε ηνπ. 

ΚΗΚΖ ΓΖΜΟΤΛΑ ΚΕΝΟΤΜΒΝΏ ΥΒΑΕΏ 

Αελ ππάξρεη ρεηξόηεξε θπιαθή απ‟ ην θόβν λα κελ πιεγώζνπκε θάπνηνλ πνπ καο αγαπά. 
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Δ εκπεηξία κε δίδαμε όηη δελ ππάξρεη ηίπνηε πην δύζθνιν απ‟ ην λ‟ αγαπάο θάπνηνλ. Μηιάκε γηα 

δνπιεηά, γηα κεξνθάκαην, αιεζηλό κεξνθάκαην, θη έλαο ζεόο κόλν μέξεη όηη δελ ππάξρεη άιιε ιέμε 

λα ην πεξηγξάςεη. 

ΡΑΨΝΔΡ ΜΑΡΗΑ ΡΗΛΚΔ Δ ΟΦΕΏ ΣΟΤ ΡΕΛΚΒ κεηάθξαζε Α. ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

Δθδφζεηο ΠΑΣΑΚΖ 
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5.5 Ζ αγάπε ζηελ πνίεζε 

 

Β. Κνξλάξνο, Ερωηόθρηηος 

    Α. Ο βαζηιηάο ηεο Αζήλαο Ζξαθιήο θαη ε ζχδπγφο ηνπ απνθηνχλ κεηά απφ πνιιά ρξφληα 

γάκνπ κηα θφξε, ηελ Αξεηνχζα. Σε βαζηινπνχια εξσηεχεηαη ν γηνο ηνπ πηζηνχ ζπκβνχινπ ηνπ 

βαζηιηά, Δξσηφθξηηνο. Δπεηδή δελ κπνξεί λα θαλεξψζεη ηνλ έξσηά ηνπ, πεγαίλεη θάησ απφ ην 

παξάζπξφ ηεο ηα βξάδηα θαη ηεο ηξαγνπδά. Ζ θνπέια ζηαδηαθά εξσηεχεηαη ηνλ άγλσζην 

ηξαγνπδηζηή. Ο Ζξαθιήο, φηαλ καζαίλεη γηα ηνλ ηξαγνπδηζηή, ηνπ ζηήλεη ελέδξα γηα λα ηνλ 

ζπιιάβεη, ν Δξσηφθξηηνο φκσο καδί κε ηνλ αγαπεκέλν ηνπ θίιν ζθνηψλεη ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ 

βαζηιηά. Ο Δξσηφθξηηνο, θαηαιαβαίλνληαο φηη ν έξσηάο ηνπ δελ κπνξεί λα έρεη αίζηα έθβαζε, 

ηαμηδεχεη ζηε Υαιθίδα γηα λα μεράζεη. ην δηάζηεκα απηφ ν παηέξαο ηνπ αξξσζηαίλεη θαη φηαλ ε 

Αξεηνχζα ηνλ επηζθέπηεηαη, βξίζθεη ζην δσκάηην ηνπ Δξσηφθξηηνπ κηα δσγξαθηά πνπ ηελ 

απεηθνλίδεη θαη ηνπο ζηίρνπο πνπ ηεο ηξαγνπδνχζε. ηαλ εθείλνο επηζηξέθεη, αλαθαιχπηεη ηελ 

απνπζία ηεο δσγξαθηάο θαη ησλ ηξαγνπδηψλ θαη καζαίλεη φηη κφλν ε Αξεηνχζα ηνπο είρε 

επηζθεθηεί. Δπεηδή θαηαιαβαίλεη φηη απνθαιχθζεθε ε ηαπηφηεηά ηνπ θαη φηη κπνξεί λα 

θηλδπλεχεη, κέλεη ζην ζπίηη πξνζπνηνχκελνο αζζέλεηα θαη ε Αξεηνχζα ηνπ ζηέιλεη γηα πεξαζηηθά 

έλα θαιάζη κε κήια, σο έλδεημε φηη αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

 

    Β. Ο βαζηιηάο νξγαλψλεη θνληαξνρηχπεκα γηα λα δηαζθεδάζεη ηελ θφξε ηνπ. Παίξλνπλ κέξνο 

πνιιά αξρνληφπνπια απφ φινλ ηνλ γλσζηφ θφζκν θαη ν Δξσηφθξηηνο είλαη ν ληθεηήο. 

 

    Γ. Σν δεπγάξη αξρίδεη λα ζπλαληηέηαη θξπθά ζην παξάζπξν ηεο Αξεηνχζαο. Ζ θνπέια 

παξαθηλεί ηνλ Δξσηφθξηην λα ηε δεηήζεη απφ ηνλ παηέξα ηεο. πσο είλαη θπζηθφ, ν βαζηιηάο 

εμνξγίδεηαη κε ην «ζξάζνο» ηνπ λένπ θαη ηνλ εμνξίδεη. Σαπηφρξνλα θηάλνπλ πξνμεληά γηα ηελ 

Αξεηνχζα απφ ην βαζηιηά ηνπ Βπδαληίνπ. Ζ θνπέια ακέζσο αξξαβσληάδεηαη θξπθά κε ηνλ 

Δξσηφθξηην, πξηλ απηφο εγθαηαιείςεη ηελ πφιε. 

 

    Γ. Ζ Αξεηνχζα αξλείηαη λα δερζεί ην πξνμεληφ θαη ν βαζηιηάο ηε θπιαθίδεη καδί κε ηελ πηζηή 

παξακάλα ηεο. Έπεηηα απφ ηξία ρξφληα, φηαλ νη Βιάρνη πνιηνξθνχλ ηελ Αζήλα, εκθαλίδεηαη ν 

Δξσηφθξηηνο κεηακθηεζκέλνο απφ καγεία. ε κηα κάρε ζψδεη ηε δσή ηνπ βαζηιηά θαη 

ηξαπκαηίδεηαη. 
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    Δ. Ο βαζηιηάο γηα λα επραξηζηήζεη ηνλ ηξαπκαηηζκέλν μέλν ηνπ πξνζθέξεη ζχδπγν ηελ θφξε 

ηνπ. Ζ Αξεηνχζα αξλείηαη θαη απηφλ ηνλ γάκν θαη ζηε ζπδήηεζε κε ηνλ κεηακθηεζκέλν 

Δξσηφθξηην επηκέλεη ζηελ άξλεζή ηεο. Ο Δξσηφθξηηνο ηελ ππνβάιιεη ζε δνθηκαζίεο γηα λα 

επηβεβαηψζεη ηελ πίζηε ηεο θαη ηειηθά ηεο απνθαιχπηεηαη αθνχ ιχλεη ηα καγηθά πνπ ηνλ είραλ 

κεηακνξθψζεη. Ο βαζηιηάο απνδέρεηαη ην γάκν θαη ζπκθηιηψλεηαη κε ηνλ Δξσηφθξηην θαη ηνλ 

παηέξα ηνπ θαη ν Δξσηφθξηηνο αλεβαίλεη ζην ζξφλν ηεο Αζήλαο. 

 

 

ΠΟΗΖΣΖ 

                                                        

Tνπ Κύθινπ ηα γπξίζκαηα, πνπ αλεβνθαηεβαίλνπλ, 

θαη ηνπ Σξνρνύ, πνπ ώξεο ςειά θη ώξεο ζηα βάζε πεαίλνπλ· 

θαη ηνπ Καηξνύ ηα πξάκαηα, πνπ αλαπαεκό δελ έρνπλ, 

κα ζην Kαιό θ' εηο ην Kαθό πεξηπαηνύλ θαη ηξέρνπλ· 

θαη ησλ Ώξκάησ' νη ηαξαρέο, όρζξεηεο, θαη ηα βάξε,           5 

ηνπ Έξσηνο νη κπόξεζεο θαη ηζε Φηιηάο ε ράξε· 

απηάλα κ' εθηλήζαζη ηε ζήκεξνλ εκέξαλ, 

λ' αλαζηβάισ θαη λα πσ ηά θάκαλ θαη ηά θέξαλ 

ζ' κηά Κόξε θ' έλαλ ʼγνπξν, πνπ κπεξδεπηήθα' νκάδη 

ζε κηά Φηιηάλ ακάιαγε, κε δίρσο αζθεκάδη.                        10 

Κη όπνηνο ηνπ Πόζνπ εδνύιεςε εηο-ε θαηξόλ θηαλέλα, 

αο έξζεη γηα λ' αθνπθξαζηεί ό,η' είλ' εδώ γξακκέλα· 

λα πάξεη μόκπιη θη [α]ξκελεηά, βαζηά λα ζεκειηώλεη 

πάληα ζ' ακάιαγε Φηιηάλ, νπνύ λα κελ θνκπώλεη. 

Γηαηί όπνηνο δίρσο πηβνπιηά ηνπ Πόζνπ ηνπ μεηξέρεη,          15 

εηο κηάλ αξρή [α' βαζαληζηεί], θαιό ην ηέινο έρεη. 

Ώθνπθξαζηείηε, ην ινηπόλ, θη αο πηάλεη νπνύ'ρεη γλώζε, 

γηα λα θαηέρεη θη αιινπλνύ απόθξηζε λα δώζεη. 

                                            

ηνπο πεξαδόκελνπο θαηξνύο, πνπ νη Έιιελεο νξίδαλ, 

θη νπνύ δελ είρε ε Πίζηε ησο ζεκειησκέλε ξίδαλ,                20  

ηόηεο κηά Aγάπε κπηζηηθή ζηνλ Kόζκν εθαλεξώζε, 

θ' εγξάθηε κέζα ζηελ θαξδηά, θη νπδεπνηέ ηζε ειηώζε. 

Kαη κε Kαηξό ζε δπό θνξκηά ν Πόζνο είρε κείλεη, 

θαη θάκσκα πνιιά αθξηβόλ έηνηνπο θαηξνύο εγίλε. 

 

ΠOIHTH 

                                           

 Γξηθήζεηε ηνπ Έξσηα, ζακάζκαηα ηά θάλεη. 

Eηο-ε ζαλάηνπο εθαηό, όζνη αγαπνύλ, ηζη βάλεη·                530 

πιεζαίλεη ησο ηελ όξεμε, θαη δύλακε ησο δίδεη· 

καζαίλεη ηζη λα πνιεκνύ' ζ' ηζε λύθηαο ην ζθνηίδη· 

θάλεη ηνλ αθξηβό θηελό, ηνλ άζθεκν, εξσηάξε, 

θάλεη θαη ηνλ αλήκπνξνλ, άληξα θαη παιηθάξη, 

ην θνβηηζάξελ άθνβν, πξόζπκνλ ηνλ νθληάξε,                 535 

θάλεη θαη ηνλ αθάηερν λα μεύξεη θάζε ράξε. 
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Aλάζεκα ηνλ Έξσηα κε ηα θαιά ηά θάλεη, 

θαη πώο θνκπώλεη θαη γειά ηε θξόλεςηλ, θαη ζθάλεη!          570 

' πόζ' άδηθα, ζ' πόζ' άπξεπα ηνλ άλζξσπν κπεξδαίλεη, 

θη νπνύ ηνλ έρεη γηα θξηηήλ, εηο ίληα ζθάικα κπαίλεη! 

Πόζνη Aθεληόπνπινη όκνξθνη ήζαλ εθεί ζηε κέζε, 

θαη κόλνλ ν Pσηόθξηηνο ηεο Aξεηήο αξέζεη. 
 

Ήξζελ ε ώξα θη ν θαηξόο, θ' ε κέξα μεκεξώλεη,                   765 

λα θαλεξώζεη ν Pώθξηηνο ην πξόζσπν, πνπ ρώλεη. 

Eθάλε νιόραξε ε απγή, θαη ηε δξνζνύια ξίρλεη, 

ζεκάδηα ηζε μεθάλησζεο θείλε ηελ ώξα δείρλεη. 

                                         

Xνξηάξηα εβγήθαλ εηο ηε γελ, ηα δεληξνπιάθηα αλζήζα', 

θη από ηζ' αγθάιεο η' Oπξαλνύ γιπθύο Bνξξάο εθύζα.        770 

Tα πεξηγηάιηα ειάκπαζη, θ' ε ζάιαζζα εθνηκάην, 

γιπθύο ζθνπόο εηο ηα δεληξά θ' εηο ηα λεξά εγξηθάην. 

Oιόραξε θαη ιακππξή εκέξα μεκεξώλεη, 

εγέια-λ ε Aλαηνιή, θ' ε Αύζε θακαξώλεη. 

O Ήιηνο ηεο αθηίλεο ηνπ παξά πνηέ ζηνιίδεη                      775 

κε ιάκςηλ, θη όια ηα βνπλά θαη θάκπνπο νκνξθίδεη. 

Xακνπεηώληαο ηα πνπιηά εγιπθνθηιαδνύζαλ, 

ζηα θισλαξάθηα ησ' δεληξώλ εζκίγαλ θ' εθηινύζαλ. 

Από-δπό εδεπγαξώλαζη, δεζηόο θαηξόο εθίλα, 

έζκημεο, γάκνπο, θαη ραξέο εδείρλαζη θ' εθείλα.                780 

Eζθόξπηζελ ε ζπλλεθηά, νη αληάξεο εραζήθαλ, 

πνιιά ζεκάδηα ηζε ραξάο ζηνλ Oπξαλό εθαλήθαλ. 

Παξά πνηέ ησο ιακππξά, ηξηγύξνπ ζηνιηζκέλα, 

ζηνλ Oπξαλό είλ' ηα λέθαια ζαλ παξαρξνπζσκέλα. 

Tα πάζε πιηό δελ θηιαδεί ην πξηθακέλν αεδόλη,               785 

ακέ πεηά παζίραξν, κ' άιια πνπιηά ζηκώλεη. 

Γεινύλ ηζε Xώξαο ηα ζηελά, θ' νη ζηξάηεο θακαξώλνπλ, 

όια γξηθνύλ θνπξθέο ραξέο, θη όια ηζη θαλεξώλνπλ. 

 

 

(www.youtube.com /Βξσηόθξηηνο 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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Ο. Διύηεο, ηο αρτηπέιαγος 

Ο Οδπζζέαο Διύηεο έγξαςε ην πνίεκα «Σν ηξαγνύδη ηνπ Αξρηπειάγνπο«, γλσζηφ θαη σο «Ο 

Έξσηαο» 

Καηεμνρήλ εξσηηθφο πνηεηήο ν Διχηεο έγξαςε έλα απφ ηα πην φκνξθα εξσηηθά πνηήκαηα πνπ 

κπξίδνπλ Διιάδα, ζάιαζζα, θαινθαηξηλή αχξα θαη θπζηθά εξσηηθή δηάζεζε. 

Σν Σξαγνύδη ηνπ Ώξρηπειάγνπο κεινπνηήζεθε απφ ηνλ Ζιία Αλδξηφπνπιν θαη έγηλε ηξαγνχδη πνπ 

πξσηνηξαγνπδήζεθε απφ ηελ Άιθεζηε Πξσηνςάιηε. 

Σν ηξαγνχδη ηνπ Αξρηπειάγνπο (Έξσηαο) – Οδπζζέαο Διχηεο 

Ο έξσηαο 

Σν αξρηπέιαγνο 

Κη ε πξώξα ησλ αθξώλ ηνπ 

Κη νη γιάξνη ησλ νλείξσλ ηνπ 

ην πην ςειό θαηάξηη ηνπ ν λαύηεο αλεκίδεη 

Έλα ηξαγνύδη. 

Ο έξσηαο 

Σν ηξαγνύδη ηνπ 

Κη νη νξίδνληεο ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ 

Κη ε ερώ ηεο λνζηαιγίαο ηνπ 

ηνλ πην βξεκέλν βξάρν ηεο ε αξξαβσληαζηηθηά πξνζκέλεη 

Έλα θαξάβη. 

Ο έξσηαο 

Σν θαξάβη ηνπ 

Κη ε ακεξηκλεζία ησλ κειηεκηώλ ηνπ 

Κη ν θιόθνο ηεο ειπίδαο ηνπ 

ηνλ πην ειαθξό θπκαηηζκό ηνπ έλα λεζί ιηθλίδεη 

Σνλ εξρνκό. 

 

 

www.youtube.com 

 

http://www.youtube.com/
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ΣΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ 

(1971) 

Δπίζεο, γηα πνιινχο, Σν Μνλόγξακκα ηνπ Οδπζζέα Διύηε είλαη έλα απφ ηα πην εξσηηθά 

πνηήκαηα πνπ έρνπλ γξαθηεί πνηέ. 

Άκεζν, ζπγθηλεηηθφ, βαζηά ηξπθεξφ θαη εξσηηθφ, ην Μνλόγξακκα είλαη έλα απφ απηά ηα 

πνηήκαηα πνπ θάζε θνξά έρνπλ θάηη θαηλνχξην λα πνπλ, θάηη λέν λα καο δείμνπλ. Αλ ην 

δηαβάζεηε ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο, αλάινγα κε ηελ ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζαο δηάζεζε ζα 

ζαο αγγίμεη δηαθνξεηηθά. 

Σν Μνλόγξακκα έγξαςε ν  Οδπζζέαο Διχηεο θαηά ηε δηακνλή ηνπ ζην Παξίζη (1969-1971). Σν 

πνίεκα δεκνζηεχηεθε πξψηε θνξά ηελ Άλνημε ηνπ 1971 ζηηο Βξπμέιιεο ζε ρεηξφγξαθε κνξθή. 

ηελ Διιάδα ηππψζεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 1972. 

Θα πελζώ πάληα —κ' αθνύο;— γηα ζέλα, 

κόλνο, ζηνλ Παξάδεηζν 

                                              Η 

Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο 

Σεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο 

Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο 

  

Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη νη άλζξσπνη 

Θα παξαζηήζεη ν νπξαλόο ηα ζσζηθά καο 

Καη ζα ρηππήζεη ηνλ θόζκν ε αζσόηεηα 

Με ην δξηκύ ηνπ καύξνπ ηνπ ζαλάηνπ. 

                                           II 

Πελζώ ηνλ ήιην θαη πελζώ ηα ρξόληα πνπ έξρνληαη 

Υσξίο εκάο θαη ηξαγνπδώ η' άιια πνπ πέξαζαλ 

Βάλ είλαη αιήζεηα 

Μηιεκέλα ηα ζώκαηα θαη νη βάξθεο πνπ έθξνπζαλ γιπθά 

Οη θηζάξεο πνπ αλαβόζβεζαλ θάησ από ηα λεξά 

Σα «πίζηεςέ κε» θαη ηα «κε» 

Μηα ζηνλ αέξα, κηα ζηε κνπζηθή 

Σα δπν κηθξά δώα, ηα ρέξηα καο 

Πνπ γύξεπαλ λ' αλέβνπλε θξπθά ην έλα ζην άιιν 

Δ γιάζηξα κε ην δξνζαρί ζηηο αλνηρηέο απιόπνξηεο 

Καη ηα θνκκάηηα νη ζάιαζζεο πνπ εξρόληνπζαλ καδί 

Πάλσ απ' ηηο μεξνιηζηέο, πίζσ απ' ηνπο θξάρηεο 

Σελ αλεκώλα πνπ θάζηζε ζην ρέξη ζνπ 

Κη έηξεκε ηξεηο θνξέο ην κσβ ηξεηο κέξεο πάλσ από ηνπο θαηαξξάρηεο 
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Βάλ απηά είλαη αιήζεηα ηξαγνπδώ 

Σν μύιηλν δνθάξη θαη ην ηεηξάγσλν θαληό 

ηνλ ηνίρν, ηε Γνξγόλα κε ηα μέπιεθα καιιηά 

Σε γάηα πνπ καο θνίηαμε κέζα ζηα ζθνηεηλά 

Παηδί κε ην ιηβάλη θαη κε ηνλ θόθθηλν ζηαπξό 

Σελ ώξα πνπ βξαδηάδεη ζησλ βξάρσλ ην απιεζίαζην 

Πελζώ ην ξνύρν πνπ άγγημα θαη κνπ ήξζε ν θόζκνο. 

III 

Έηζη κηιώ γηα ζέλα θαη γηα κέλα 

 

 Βπεηδή ζ' αγαπώ θαη ζηελ αγάπε μέξσ 

Να κπαίλσ ζαλ Παλζέιελνο 

Ώπό παληνύ, γηα ην κηθξό ην πόδη ζνπ κεο ζη' αραλή ζεληόληα 

Να καδάσ γηαζεκηά - θη έρσ ηε δύλακε 

Ώπνθνηκηζκέλε, λα θπζώ λα ζε πεγαίλσ 

Μέζ' από θεγγεξά πεξάζκαηα θαη θξπθέο ηεο ζάιαζζαο ζηνέο 

Τπλσηηζκέλα δέληξα κε αξάρλεο πνπ αζεκίδνπλε 

Ώθνπζηά ζ' έρνπλ ηα θύκαηα 

Πσο ρατδεύεηο, πσο θηιάο 

Πσο ιεο ςηζπξηζηά ην «ηη» θαη ην «ε» 

Σξηγύξσ ζην ιαηκό ζηνλ όξκν 

Πάληα εκείο ην θσο θη ε ζθηά 

Πάληα εζύ η' αζηεξάθη θαη πάληα εγώ ην ζθνηεηλό πιενύκελν 

Πάληα εζύ ην ιηκάλη θη εγώ ην θαλάξη ην δεμηά 

Σν βξεκέλν κνπξάγην θαη ε ιάκςε επάλσ ζηα θνππηά 

Φειά ζην ζπίηη κε ηηο θιεκαηίδεο 

Σα δεηά ηξηαληάθπιια, ην λεξό πνπ θξπώλεη 

Πάληα εζύ ην πέηξηλν άγαικα θαη πάληα εγώ ε ζθηά πνπ κεγαιώλεη 

Σν γεξηό παληδνύξη εζύ, ν αέξαο πνπ ην αλνίγεη εγώ 

Βπεηδή ζ' αγαπώ θαη ζ' αγαπώ 

Πάληα εζύ ην λόκηζκα θη εγώ ε ιαηξεία πνπ ην εμαξγπξώλεη: 
  

Σόζν ε λύρηα, ηόζν ε βνή ζηνλ άλεκν 

Σόζν ε ζηάια ζηνλ αέξα, ηόζν ε ζηγαιηά 

Σξηγύξσ ε ζάιαζζα ε δεζπνηηθή 

Κακάξα η' νπξαλνύ κε η' άζηξα 

Σόζν ε ειάρηζηε ζνπ αλαπλνή 

Πνπ πηα δελ έρσ ηίπνηε άιιν 

Μεο ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο, ην ηαβάλη, ην πάησκα 

Να θσλάδσ από ζέλα θαη λα κε ρηππά ε θσλή κνπ 

Να κπξίδσ από ζέλα θαη λ‟ αγξηεύνπλ νη άλζξσπνη 

Βπεηδή ην αδνθίκαζην θαη ην απ' άιινπ θεξκέλν 

Αελ η' αληέρνπλ νη άλζξσπνη θη είλαη λσξίο, κ' αθνύο 

Βίλαη λσξίο αθόκε κεο ζηνλ θόζκν απηόλ αγάπε κνπ 

Να κηιώ γηα ζέλα θαη γηα κέλα. 
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                                         IV 

Βίλαη λσξίο αθόκε κεο ζηνλ θόζκν απηόλ, κ' αθνύο 

Αελ έρνπλ εμεκεξσζεί ηα ηέξαηα, κ' αθνύο 

Σν ρακέλν κνπ αίκα θαη ην κπηεξό, κ' αθνύο 

Μαραίξη 

αλ θξηάξη πνπ ηξέρεη κεο ζηνπο νπξαλνύο 

Καη ησλ άζηξσλ ηνπο θιώλνπο ηζαθίδεη, κ' αθνύο 

Βίκ' εγώ, κ' αθνύο 

' αγαπώ, κ'αθνύο 

ε θξαηώ θαη ζε πάσ θαη ζνπ θνξώ 

Σν ιεπθό λπθηθό ηεο Οθειίαο, κ' αθνύο 

Πνπ κ' αθήλεηο, πνπ παο θαη πνηνο, κ' αθνύο 

  

νπ θξαηεί ην ρέξη πάλσ απ' ηνπο θαηαθιπζκνύο 

  

Οη πειώξηεο ιηαλέο θαη ησλ εθαηζηείσλ νη ιάβεο 

Θα 'ξζεη κέξα, κ' αθνύο 

Να καο ζάςνπλ, θη νη ρηιηάδεο ύζηεξα ρξόλνη 

Λακπεξά ζα καο θάλνπλ πεηξώκαηα, κ' αθνύο 

Να γπαιίζεη επάλσ ηνπο ε απνληά, κ' αθνύο 

Σσλ αλζξώπσλ 

Καη ρηιηάδεο θνκκάηηα λα καο ξίμεη 

  

ηα λεξά έλα έλα, κ' αθνύο 

Σα πηθξά κνπ βόηζαια κεηξώ, κ' αθνύο 

Κη είλαη ν ρξόλνο κηα κεγάιε εθθιεζία, κ' αθνύο 

πνπ θάπνηε νη θηγνύξεο 

Σσλ Άγησλ 

ΐγάδνπλ δάθξπ αιεζηλό, κ' αθνύο 

Οη θακπάλεο αλνίγνπλ αςειά, κ' αθνύο 

Έλα πέξαζκα βαζύ λα πεξάζσ 

Πεξηκέλνπλ νη άγγεινη κε θεξηά θαη λεθξώζηκνπο ςαικνύο 

Πνπζελά δελ πάσ, κ' αθνύο 

Ή θαλείο ή θη νη δύν καδί, κ' αθνύο 

Σν ινπινύδη απηό ηεο θαηαηγίδαο θαη, κ' αθνύο 

Σεο αγάπεο 

Μηα γηα πάληα ην θόςακε 

Καη δε γίλεηαη λ' αλζίζεη αιιηώο, κ' αθνύο 

' άιιε γε, ζ' άιιν αζηέξη, κ' αθνύο 

Αελ ππάξρεη ην ρώκα, δελ ππάξρεη ν αέξαο 

Πνπ αγγίμακε, ν ίδηνο, κ' αθνύο 

Καη θαλείο θεπνπξόο δελ επηύρεζε ζ' άιινπο θαηξνύο 

Ώπό ηόζνλ ρεηκώλα θη από ηόζνπο βνξηάδεο, κ' αθνύο 

Να ηηλάμεη ινπινύδη, κόλν εκείο, κ' αθνύο 

Μεο ζηε κέζε ηεο ζάιαζζαο 

Ώπό κόλν ην ζέιεκα ηεο αγάπεο, κ' αθνύο 

Ώλεβάζακε νιόθιεξν λεζί, κ' αθνύο 
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Με ζπειηέο θαη κε θάβνπο θη αλζηζκέλνπο γθξεκνύο 

Άθνπ, άθνπ 

Πνηνο κηιεί ζηα λεξά θαη πνηνο θιαίεη -αθνύο; 

Πνηνο γπξεύεη ηνλ άιιν, πνηνο θσλάδεη αθνύο; 

Βίκ' εγώ πνπ θσλάδσ θη είκ' εγώ πνπ θιαίσ, κ' αθνύο 

' αγαπώ, ζ' αγαπώ, κ' αθνύο. 

                                            V 

Γηα ζέλα έρσ κηιήζεη ζε θαηξνύο παιηνύο 

Με ζνθέο παξακάλεο θαη κ' αληάξηεο απόκαρνπο 

Ώπό ηη λα 'λαη πνπ έρεηο ηε ζιίςε ηνπ αγξηκηνύ 

Σελ αληαύγεηα ζην πξόζσπν ηνπ λεξνύ ηνπ ηξεκάκελνπ 

Καη γηαηί, ιέεη, λα κέιιεη θνληά ζνπ λα ξζώ 

Πνπ δε ζέισ αγάπε αιιά ζέισ ηνλ άλεκν 

Ώιιά ζέισ ηεο μέζθεπεο όξζηαο ζάιαζζαο ηνλ θαιπαζκό 

  

Καη γηα ζέλα θαλείο δελ είρε αθνύζεη 

Γηα ζέλα νύηε ην δίθηακν νύηε ην καληηάξη 

ηα κέξε η' ςειά ηεο Κξήηεο ηίπνηα 

Γηα ζέλα κόλν δέρηεθε ν Θεόο λα κνπ νδεγεί ην ρέξη 

  

Πην δσ, πην θεη, πξνζερηηθά ζ' όιν ην γύξν 

Σνπ γηαινύ ηνπ πξνζώπνπ, ηνπο θόιπνπο, ηα καιιηά 

ην ιόθν θπκαηίδνληαο αξηζηεξά 

Σν ζώκα ζνπ ζηε ζηάζε ηνπ πεύθνπ ηνπ κνλαρηθνύ 

Μάηηα ηεο πεξεθάληαο θαη ηνπ δηάθαλνπ 

ΐπζνύ, κέζα ζην ζπίηη κε ην ζθξίλην ην παιηό 

Σηο θίηξηλεο ληαληέιεο θαη ην θππαξηζζόμπιν 

Μόλνο λα πεξηκέλσ πνπ ζα πξσηνθαλείο 

Φειά ζην δώκα ή πίζσ ζηηο πιάθεο ηεο απιήο 

Με η' άινγν ηνπ Ώγίνπ θαη ην απγό ηεο Ώλάζηαζεο 

αλ από κηα ηνηρνγξαθία θαηαζηξακκέλε 

Μεγάιε όζν ζε ζέιεζε ε κηθξή δσή 

Να ρσξάο ζην θεξάθη ηε ζηεληόξεηα ιάκςε ηελ εθαηζηεηαθή 

Πνπ θαλείο λα κελ έρεη δεη θαη αθνύζεη 

Σίπνηα κεο ζηηο εξεκηέο ηα εξεηπσκέλα ζπίηηα 

Ούηε ν ζακκέλνο πξόγνλνο άθξε άθξε ζηνλ απιόγπξν 

Γηα ζέλα νύηε ε γεξόληηζζα κ' όια ηεο ηα βνηάληα 

  

Γηα ζέλα κόλν εγώ, κπνξεί θαη ε κνπζηθή 

Πνπ δηώρλσ κέζα κνπ αιι' απηή γπξίδεη δπλαηόηεξε 

Γηα ζέλα ην αζρεκάηηζην ζηήζνο ησλ δώδεθα ρξνλώ 

Σν ζηξακκέλν ζην κέιινλ κε ηνλ θξαηήξα θόθθηλν 

Γηα ζέλα ζαλ θαξθίηζα ε κπξσδηά ε πηθξή 

Πνπ βξίζθεη κεο ζην ζώκα θαη πνπ ηξππάεη ηε ζύκεζε 

Καη λα ην ρώκα, λα ηα πεξηζηέξηα, λα ε αξραία καο γε. 
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                                                 VI 

Έρσ δεη πνιιά θαη ε γε κέζ' απ' ην λνπ κνπ θαίλεηαη σξαηόηεξε 

Χξαηόηεξε κεο ζηνπο ρξπζνύο αηκνύο 

Δ πέηξα ε θνθηεξή, σξαηόηεξα 

Σα κπιάβα ησλ ηζζκώλ θαη νη ζηέγεο κεο ζηα θύκαηα 

Χξαηόηεξεο νη αρηίδεο όπνπ δίρσο λα παηείο πεξλάο 

Ώήηηεηε όπσο ε Θεά ηεο ακνζξάθεο πάλσ από ηα βνπλά 

       ηεο ζάιαζζαο 

Έηζη ζ' έρσ θνηηάμεη πνπ κνπ αξθεί 

Να 'ρεη ν ρξόλνο όινο αζσσζεί 

Μεο ζην απιάθη πνπ ην πέξαζκα ζνπ αθήλεη 

αλ δειθίλη πξσηόπεηξν λ' αθνινπζεί 

Καη λα παίδεη κε η' άζπξν θαη ην θπαλό ε ςπρή κνπ! 

Νίθε, λίθε όπνπ έρσ ληθεζεί 

Πξηλ από ηελ αγάπε θαη καδί 

Γηα ηε ξνινγηά θαη γηα ην γθηνύι κπξηζίκη 

Πήγαηλε, πήγαηλε θαη αο έρσ εγώ ραζεί 

Μόλνο, θαη αο είλαη ν ήιηνο πνπ θξαηείο έλα παηδί λενγέλλεην 

Μόλνο, θαη αο είκ' εγώ ε παηξίδα πνπ πελζεί 

Ώο είλαη ν ιόγνο πνπ έζηεηια λα ζνπ θξαηεί δαθλόθπιιν 

Μόλνο, ν αέξαο δπλαηόο θαη κόλνο η' νινζηξόγγπιν 

ΐόηζαιν ζην βιεθάξηζκα ηνπ ζθνηεηλνύ βπζνύ 

Ο ςαξάο πνπ αλέβαζε θη έξημε πάιη πίζσ ζηνπο θαηξνύο 

        ηνλ Παξάδεηζν! 

                                       VII 

ηνλ Παξάδεηζν έρσ ζεκαδέςεη έλα λεζί 

Ώπαξάιιαρην εζύ θη έλα ζπίηη ζηε ζάιαζζα 

Με θξεβάηη κεγάιν θαη πόξηα κηθξή 

Έρσ ξίμεη κεο ζη' άπαηα κηαλ ερώ 

Να θνηηάδνκαη θάζε πξσί πνπ μππλώ 

Να ζε βιέπσ κηζή λα πεξλάο ζην λεξό 

Καη κηζή λα ζε θιαίσ κεο ζηνλ Παξάδεηζν. 

www.youtube.com 

 

Κ. Βάξλαιεο, Οη πόλοη ηες Παλαγηάς 

Σν πνίεκα ηνπ Κψζηα Βάξλαιε,  Οη πόλνη ηεο Παλαγηάο μαθληάδεη ζπγθηλεζηαθά κε ηελ 

ηξπθεξφηεηα θαη ηελ ‗άιιε‘ δηάζηαζε πνπ δίλεη ζην ζχκβνιν Παλαγηά. Οη πφλνη ηεο, 

πξνζιακβάλνληαη θαη λννχληαη ζαλ πφλνη Μάλαο, πφλνη γπλαίθαο Μάλαο.  

ηίρνη: Κ. Βάξλαιεο 

http://www.youtube.com/
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Μνπζηθή: Λνπθάο Θάλνπ 

Πξψηε εθηέιεζε: Ν. Ξπινχξεο 

 

Πνύ λα ζε θξύςσ γηόθα κνπ  

λα κε ζε θηάλνπλ νη θαθνί  

ζε πνην λεζί ηνπ σθεαλνύ  

ζε πνηα θνξθή εξεκηθή 

 

Αε ζα ζε κάζσ λα κηιάο  

θαη η‟ άδηθν θσλάμεηο  

μέξσ πσο ζα ρεηο ηελ θαξδηά  

ηόζν θαιή ηόζν γιπθή  

πνπ κεο ηα βξόρηα ηεο νξγήο  

ηαρεηά, ηαρεηά ζε λα ζπαξάμεηο 

 

π ζα ρεηο κάηηα γαιαλά  

ζα ρεηο θνξκάθη ηξπθεξό  

ζα ζε θπιάσ από καηηά θαθή  

θαη από θαθό θαηξό 

 

Ώπό ην πξώην μάθληαζκα  

ηεο μππλεκέλεο ληόηεο  

δελ είζαη ζπ γηα καρεηέο  

δελ είζαη εζύ γηα ην ζηαπξό  

εζύ λνηθνθεξόπνπιν  

όρη ζθιάβνο, όρη ζθιάβνο ή  

πξνδόηεο 

 

Κη αλ θάπνηε ηα θξέλα ζνπ  

ην δίθην θσο ηεο αζηξαπήο  

θη αλ ε αιήζεηα ζνπ δεηήζνπλε 

παηδάθη κνπ λα κελ ηα πεηο 

 

Θεξηά νη αλζξώπνη δελ κπνξνύλ  

ην θσο λα ην ζεθώζνπλ  

δελ είλαη ε αιήζεηα πην ρξπζή  

απ‟  ηελ αιήζεηα ηεο ζησπήο  

ρίιηεο θνξέο λα γελλεζείο  

ηόζεο, ηόζεο ζα ζε ζηαπξώζνπλ  

                                                                           www.users.sch.gr  
 

www.youtube.com 

http://www.users.sch.gr/
http://www.youtube.com/
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Ν. Βξεηηάθνο, Σα δεθαηέζζερα παηδηά 

ην ρψξν ηεο πνίεζεο ν Νηθεθ. Βξεηηάθνο κε ηε ζχλζεζε ηνπ: «Σα δεθαηέζζεξα παηδηά» 

απνθαιχπηεη ηελ αγσλία ηεο θαζεγήηξηαο γηα ην δξάκα, ηε θηψρεηα θαη ηελ αζιηφηεηα ησλ 

καζεηψλ ηεο. Πξνζπαζεί κε ηελ αγάπε λα αλαπιεξψζεη ηελ αδπλακία ηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ, θαη κνινλφηη γλσξίδεη φηη «φ,ηη ζέιεη θαλείο κπνξεί λα θηηάμεη κε ηελ 

αγάπε. Ήιηνπο θη αζηέξηα, ξνδψλεο θαη θιήκαηα», ελ ηνχηνηο θαηαιαβαίλεη φηη, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ε αγάπε δελ κπνξεί λα αλαπιεξψζεη ην ςσκί, ηα ξνχρα, ηε δεζηαζηά. Δπινγεκέλε 

είλαη ε αγάπε, φηαλ κπνξεί λα γίλεη ςσκί, θαί, δεζηαζηά θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ 

κπνξνχζε. 

"... Βλ αξρή ήλ ε αγάπε..." κεισδνύζε γηνκίδνληαο 

ην γπκλό ζνπ δσκάηην κηα παξάμελε άξπα, 

θαζώο ζ' έπαηξλε ν ύπλνο θαη ην ρέξη ζνπ, θξύν, 

ζαλ θισλί ιεκνληάο ζε λεθξό, αλαπαύνληαλ  

πάλσ ζην ζηήζνο ζνπ. Κη έβιεπεο 

πσο άλνηγε ηάρα κηα πόξηα ζηνλ ύπλν ζνπ. 

Πσο κπαίλαλ ηα δεθαηέζζεξα παηδηά ιππεκέλα 

θαη ζηεθόληνπζαλ γύξσ ζνπ. Σα κάηηα ηνπο ζύκηδαλ 

ζηαγόλεο ζε ηδάκηα: "Έιενο! Έιενο! Έιενο!..." 

Σηλάδνληαο ηε βξνρή θαη ην ρηόλη από πάλσ ηνπο, 

ηα δύγηαδεο κε ην βιέκκα ζνπ ζα λα 'ζειεο λα ηνπο θόςεηο 

ηελ επηπρία ζηα κέηξα ηνπο, ελώ ε άξπα ζπλέρηδελ 

απαιά κεο ζηνλ ύπλν ζνπ: "... , ηη ζέιεη θαλείο 

κπνξεί λα θηηάμεη κε ηελ αγάπε. Ήιηνπο θη αζηέξηα, 

ξνδώλεο θαη θιήκαηα...". Ώιιά εζύ πξνηηκνύζεο 

κπνηίηζεο θνδξαξηζκέλεο κε κάιιηλν, 

πνπθάκηζα θιεηζηά ζην ιαηκό - 

γηαηί θπζάεη πνιύ ζην Καιέληδη! 

Έβιεπεο πσο ξάβεηο κε ηα δπν ζνπ ρέξηα, 

έβιεπεο πσο δπκώλεηο κε ηα δπν ζνπ ρέξηα 

θη νλεηξεπόζνπλ πσο κπαίλεηο ζηε ηάμε 

κε δεθαηέζζεξηο θνξεζηέο, 

κε δεθαηέζζεξα ρξηζηόςσκα ζηελ αγθαιηά ζνπ. 

 
Ώιιά μύπλαγεο ην πξσί θη άθνπγεο πνπ έβξερε. 

ε δίπισλε ζα κηα ιύπε ην αδηάβξνρό ζνπ 

θη ν δξόκνο γηα ην ζρνιεηό γηλόηαλ πην δύζθνινο. 

ΐάδηδεο θη είρεο ζθπκκέλν ην πξόζσπν 

ζα λα 'ηαλ θάπνηνο απάλσ ζνπ θαη λα ζ' έθξηλε 

γηα η' άδεηα ζνπ ρέξηα. αλ λα 'θηαηγεο κάιηζηα, 

ζ' όιε ηε δηαδξνκή ζε κπάηζηδε ην ρηνλόλεξν. 

 
 

Έκπαηλεο ζην ζρνιεηό θη όπσο η' αληίθξηδεο 

κνηξαδόηαλ ζε δεθαηέζζεξα ρακόγεια ην πξόζσπό ζνπ. 

Θπκόζνπλ πσο ε αγθάιε ζνπ ήηαλ κηζή 

θη αλεβαίλνληαο πάλσ ζηελ έδξα ζνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/nikhforos_brettakos_poems.htm#%CE%A4%CE%91_%CE%94%CE%95%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%91_%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%91
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άλνηγεο ηε ιύπε ζνπ θαη ηα ζθέπαδεο, 

όπσο ν νπξαλόο ζθεπάδεη ηε γε. 
 

 

ξα 8 θαη 20΄αθξηβώο. 

Σν κάζεκα αξρίδεη θαλνληθά. 

Βζύ πάλσ απ' ηελ έδξα θη απ' αληίθξπ ζνπ ν Υξηζηόο, 

απαιόο θαη γιπθύο κεο ζην θάδξν ηνπ, 

δίλεηαη ηα ρέξηα πάλσ από ηα θεθάιηα ηνπο 

λα ηνπο θάκεηε κηα ζθέπε από δεζηαζηά, 

γηαηί ζαο ήξζαλε θαη ζήκεξα κνπζθεκέλα 

θη ε ιύπε πεξπαηάεη κεο ζηα κάηηα ηνπο, 

όπσο ν ζπνπξγίηεο πάλσ ζην θξάρηε. 
 

 

 

Σν θαιακπόθη δελ ςώκσζε ην πεξζηλό θαινθαίξη 

θη αθνύο ην ςσκάθη πνπ θιαίεη ζηηο κπόιηεο ηνπο. 

ξα 10 θαη 20΄. Σν κάζεκα ζπλερίδεηαη. 

Οη ζπνπξγίηεο ζνπ ρηππνύλ ηα θηεξά ηνπο. 

Σν κνιύβη πεζαίλεη αλάκεζα ζηα θνθθαιηαζκέλα ηνπο δάρηπια. 

Δ θαξδηά ζνπ είλαη ηώξα κηα ζηάκλα ζπαζκέλε. 

Σα ιόγηα ζνπ βγαίλνπλ αξγά, ζα κηα βξύζε πνπ ζηέξεςε: 

 

" Ο κέγαο Ώιέμαλδξνο... Ο κέγαο Ώιέμαλδξνο... Ο κέγαο Ώιέμαλδξνο... ".  

 
 

Σα δάρηπιά ζνπ είλαη πέληε. Σα κέηξεζεο δέθα θνξέο. 

Σα δάρηπιά ζνπ είλαη πέληε. Μεηξάο ην έλα ρέξη ζνπ 

- η' άιιν ζνπ βξίζθεηαη ηπιηγκέλν ζε ζπλλεθηά- 

ηα δάρηπιά ζνπ είλαη πέληε. εθώλεηο ην πξόζσπν, 

θνηηάδεηο ηε ζηέγε, θάλεηο πσο ζθέθηεζαη, 

ζθύβεηο πάιη ζηελ έδξα, μεθπιιίδεηο ηνλ Ώίζσπν, 

θαηεβαίλεηο θαη γξάθεηο ζην καπξνπίλαθα, 

θνηηάδεηο ηνλ νπξαλό απ' ην παξάζπξν, 

γπξίδεηο ην θεθάιη ζνπ αιινύ, 

δε κπνξείο άιιν παξά λα θιάςεηο. 

Παίξλεηο ην καζεηνιόγην ζηα ρέξηα ζνπ, 

θάηη ςάρλεηο λα βξεηο, ην ζεθώλεηο δηαβάδνληαο 

θαη ζθεπάδεηο ην πξόζσπό ζνπ.!!! 
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Γ. Ρίηζνο, Επηηάθηος 

Σν Μάε ηνπ 1936, ινηπφλ, έρνπκε κεγάιε εξγαηηθή αλαηαξαρή θαη ζε κία απεξγηαθή 

ζπγθέληξσζε, ζηε Θεζζαινλίθε, έλαο εξγάηεο πέθηεη λεθξφο απφ ηα ρηππήκαηα ηεο αζηπλνκίαο. 

Ζ θσηνγξαθία ηεο κάλαο πνπ ζξελεί πάλσ απφ ην άςπρν θνξκί ηνπ γηνπ ηεο ηξαβηέηαη απφ 

θσηνξεπφξηεξ πνπ βξέζεθε ζην πεξηζηαηηθφ θαη ηελ άιιε κέξα ην πξσί θηγνπξάξεη ζηελ πξψηε 

ζειίδα ηνπ ―Ρηδνζπάζηε‖ , αιιά θαη άιισλ αζελατθψλ εθεκεξίδσλ. 

   Ο πνηεηήο Γηάλλεο Ρίηζνο, βιέπνληαο ηε θσηνγξαθία ζην ―Ρηδνζπάζηε‖ ζπγθινλίδεηαη. 

χκθσλα κε καξηπξία ηνπ ηδίνπ ηνπ πνηεηή, θιείλεηαη ζηε ζνθίηα ηνπ , θάπνπ ζην Νέν Κφζκν, 

θαη ηελ άιιε κέξα έρεη έηνηκα ηα ηέζζεξα πξψηα κέξε ηνπ πνηήκαηνο ―Δπηηάθηνο‖, πνπ ν 

―Ρηδνζπάζηεο‖ δεκνζίεπζε κε ηνλ ηίηιν ―Μνηξνιφη‖. 

 

   Μεηά έγξαςε θαη ην ππφινηπν πνίεκα ην νπνίν θαη απνηέιεζε εθδνηηθή επηηπρία. ζα αληίηππα 

δε είραλ απνκείλεη ζηα βηβιηνπσιεία θαη ηηο απνζήθεο ηνπ εθδνηηθνχ, ηα έθαςε καδί κε άιια 

απαγνξεπκέλα βηβιία ην θαζεζηψο ηεο 4εο Απγνχζηνπ, ζηηο ηήιεο ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο. Πνιιά 

ρξφληα κεηά, ην 1958, ν Ρίηζνο ζηέιλεη έλα ζσζέλ αληίηππν ζην λεαξφ ηφηε ζπλζέηε Μίθε 

Θενδσξάθε, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζην Παξίζη αλαδεηψληαο ην κνπζηθφ ηνπ ζηίγκα. 

 

     πσο ν πνηεηήο ζπγθινληζκέλνο απφ ηε δχλακε ηεο θσηνγξαθίαο είρε θιεηζηεί ζηε ζνθίηα 

ηνπ θαη έγξαςε ην κεγάιν απηφ πνίεκα, έηζη θαη ν Μίθεο, ζχκθσλα κε δηθή ηνπ 

καξηπξία,ζπγθινλίζηεθε απφ ηνπο ζηίρνπο, θάζηζε ζην πηάλν θαη ην κεινπνίεζε. Σν απνηέιεζκα 

είλαη γλσζηφ.  Έλα κεγάιν κνπζηθφ έξγν, πνπ θαη ηνλ δξφκν ηνπ λένπ ειιεληθνχ ηξαγνπδηνχ 

ραξάδεη θαη αγθαιηάδεηαη απφ ηνλ ειιεληθφ ιαφ.  

    Ηδηαίηεξα ηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο αθνχγεηαη ζε θάζε αγσληζηηθή εθδήισζε θαη 

θηλεηνπνίεζε. Έηζη, έλαο αγψλαο θαη κηα ζπζία ελφο αγσληζηή, κέζα απφ κηα θσηνγξαθία 

πεξλάεη θαη γίλεηαη ηξαγνχδη πνπ ην παίξλεη ν ιαφο ζην ζηφκα ηνπ, πνπ ζε άιια κεηεξίδηα πηα θαη 

θάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο παιεχεη γηα ηε ιεπηεξηά θαη ην δίθην. Μηα θσηνγξαθία ππήξμε ε κακή 

γηα ηε γέλλεζε ελφο κεγάινπ πνηεηηθνχ θαη κνπζηθνχ έξγνπ πνπ μεθίλεζε απφ ηνπο αγψλεο ηνπ 

ιανχ θαη επέζηξεςε ζ‘ απηφλ γηα λα γίλεη νδεγφο θαη εκπλεπζηήο ζηνπο λένπο αγψλεο ηνπ. 

Ι 

(Θεζζαινλίθε. Μάεο ηνπ 1936. Μηα κάλα, θαηακεζήο ηνπ δξόκνπ, κνηξνινγάεη ην 

ζθνησκέλν παηδί ηεο. Γύξσ ηεο θαη πάλσ ηεο, βνπίδνπλ θαη ζπάδνπλ ηα θύκαηα ησλ 

δηαδεισηώλ ησλ απεξγώλ θαπλεξγαηώλ. Δθείλε ζπλερίδεη ην ζξήλν ηεο) 

Γηε κνπ, ζπιάρλν ησλ ζπιάρλσλ κνπ, θαξδνύια ηεο θαξδηάο κνπ, 

πνπιάθη ηεο θησρηάο απιήο, αλζέ ηεο εξεκηάο κνπ, 

Πώο θιείζαλ ηα καηάθηα ζνπ θαη δε ζσξείο πνπ θιαίσ 

θαη δε ζαιεύεηο, δε γξηθάο ηα πνπ πηθξά ζνπ ιέσ; 

Γηόθα κνπ, εζύ πνπ γηάηξεπεο θάζε παξάπνλν κνπ, 

πνπ κάληεπεο ηη πέξλαγα θάηνπ απ‟ ην ηζίλνξό κνπ, 
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Σώξα δε κε παξεγνξάο θαη δε κνπ βγάδεηο άρλα 

θαη δε καληεύεηο ηηο πιεγέο πνπ ηξώλε κνπ ηα ζπιάρλα; 

Πνπιί κνπ, εζύ πνπ κνύθεξλεο λεξάθη ζηελ παιάκε 

πώο δε ζσξείο πνπ δέξλνπκαη θαη ηξέκσ ζαλ θαιάκη; 

VI 

Μέξα Μαγηνύ κνπ κίζεςεο, κέξα Μαγηνύ ζε ράλσ, 

άλνημε, γηε, πνπ αγάπαγεο θη αλέβαηλεο απάλσ 

ην ιηαθσηό θαη θνίηαδεο θαη δίρσο λα ρνξηαίλεηο 

άξκεγεο κε ηα κάηηα ζνπ ην θσο ηεο νηθνπκέλεο 

Καη κε ην δάρηπιν απισηό κνπ ηάδεηρλεο έλα-έλα 

ηα όζα γιπθά, ηα όζα θαιά θη αρλά θαη ξνδηζκέλα 

Καη κνύδεηρλεο ηε ζάιαζζα λα θέγγεη πέξα, ιάδη, 

θαη ηα δεληξά θαη ηα βνπλά ζην γαιαλό καγλάδη 

Καη ηα κηθξά θαη ηα θησρά, πνπιηά, κεξκήγθηα, ζάκλα, 

θη απηέο ηηο δηακαληόπεηξεο πνπ ίδξσλε δίπια ε ζηάκλα. 

Μα, γηόθα κνπ, θη αλ κνύδεηρλεο η‟ αζηέξηα θαη ηα πιάηηα, 

ηάβιεπα εγώ πην ιακπεξά ζηα ζαιαζζηά ζνπ κάηηα. 

Καη κνπ ηζηνξνύζεο κε θσλή γιπθεηά, δεζηή θη αληξίθηα 

ηόζα όζα κήηε ηνπ γηαινύ δε θηάλνπλ ηα ραιίθηα 

Καη κνύιεεο, γηε, πσο όι‟ απηά ηα σξαία ζάλαη δηθά καο, 

θαη ηώξα εζβήζηεο θ‟ έζβεζε ην θέγγνο θ‟ ε θσηηά καο. 

ηε ζηξάηα εδώ θαηακεζήο η᾿  άζπξα καιιηά κνπ ιύλσ 

θαη ζνπ ζθεπάδσ ηεο κνξθήο ην καξακέλν θξίλν. 

Φηιώ ην παγσκέλν ζνπ ρεηιάθη πνπ ζσπαίλεη 

θη είλαη ζα λα κνπ ζύκσζε θαη ζθαιηγκέλν κέλεη. 

Αε κνπ κηιείο θη ε δόιηα εγώ ηνλ θόξθν δεο, αλνίγσ 

θαη ζηα βπδηά πνπ βύδαμεο ηα λύρηα, γηε κνπ, κπήγσ. 

Ώπό ηε ζπγθεληξσηηθή έθδνζε Πνηήκαηα 

VIIΙ 
Πνύ πέηαμε η‟ αγόξη κνπ; πνύ πήγε; πνύ κ‟ αθήλεη; 

Υσξίο πνπιάθη ην θινπβί, ρσξίο λεξάθη ε θξήλε. 

Αελ έκελεο, θαξδνύια κνπ, ζη‟ άζπξν κηθξνύιη ζπίηη, 

λα ζ‟ έρσ ζαλ αθέληε κνπ, λα ζ‟ έρσ ζαλ ζπνπξγίηη, 
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Να ηαΎδσ ζε ζηε θνύρηα κνπ ζππξί – ζππξί ηε δσή κνπ 

θαη κεο ζηνλ ίζθην ζνπ λα δσ, θακαξσηό δεληξί κνπ. 

Κακηάο θνπέιαο ζεζαπξό δε ζηάζεθεο λα πάξεηο· 

έθεπγεο πάληα εκπξόο ιακπξόο θαη πάληα θαβαιιάξεο. 

Κ‟ είηαλ ραξά ζνπ λα ζθνξπάο, θαη δόμα ζνπ λα παίξλνπλ, 

λ‟ αλαζεθώλεηο απ‟ ηε γεο ηα όζα βνγγνύλ θαη γέξλνπλ. 

Κη όια ηα πινύηηα ζνπ, γιπθέ, ζηνλ θόζκν εράξηδέο ηα 

θη όια ηα ράξηζεο, θ‟ εκέ κ‟ αθήθεο δίρσο δέζηα. 

Γηε κνπ, δελ μέξσ αλ πξέπεη κνπ λα ζθύβσ, λα ζπαξάδσ, 

γηα πξέπεη κνπ όξζηα λα ζηαζώ, λα ζε ρηιηνδνμάδσ. 

Πόηε ηηο ράξεο ζνπ, κηα – κηα, ηηο παίδσ θνκπνιόη, 

πόηε μαλά, ιπγκό – ιπγκό, ηηο δέλσ κνηξνιόη. 

Απφ ηε ζπγθεληξσηηθή έθδνζε Πνηήκαηα [Α' Σφκνο] (1978)        

  http://www.translatum.gr 

www.youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.translatum.gr/
http://www.youtube.com/
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Ο . Μπξηβήιεο γηα ηελ αγάπε 

Η δωή ελ ηάθω 

Δ δσή ελ ηάθσ απνηειεί ην πξψην κπζηζηφξεκα ηνπ . Μπξηβήιε, έλα έξγν-ζηαζκφο ζηε 

λενειιεληθή ινγνηερλία. Γεκνζηεχηεθε ζε πξψηε έθδνζε ην 1924, ελψ έιαβε ηελ νξηζηηθή ηνπ 

κνξθή ζηε δεχηεξε έθδνζή ηνπ ζεκεηψλνληαο κεγάιε επηηπρία. Πξφθεηηαη γηα έλα αληηπνιεκηθφ 

κπζηζηφξεκα κε ηε κνξθή εκεξνινγίνπ. Άξρηζε λα ζρεδηάδεηαη απφ ην ζπγγξαθέα ζηα 

ραξαθψκαηα ηνπ Α‘  Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 

 

ην κπζηζηφξεκα θεληξηθφ πξφζσπν είλαη ν θνηηεηήο θαη εζεινληήο ινρίαο Αληψλεο 

Κσζηνχιαο, πνπ πεξηγξάθεη κέζα απφ ηα γξάκκαηά ηνπ πξνο ηελ αγαπεκέλε ηνπ γεγνλφηα θαη 

εληππψζεηο απφ ηα ραξαθψκαηα, δίλνληαο φρη ηελ εξσηθή αιιά ηε θξηθηή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

πνιέκνπ:  

Δ ρηξα είλαη νξγαλσκέλε, πεηζαξρεκέλε, πάλνπιε. Δ Ώγάπε είλαη αλνξγάλσηε, μεζπκαίλεη ζε 

αηζζεκαηηζκνύο, ζε ζξεζθεπηηθνύο εμνξθηζκνύο. Σώξα πνηνο ζα νξγαλώζεη, πνηνο ζ‟ αξκαηώζεη, 

ζα θάκεη ζεβαζηή ηελ Ώγάπε; Ο Υξηζηόο ην θαηαπηάζηεθε κε ην θαιό θαη δελ θαηάθεξε ζπνπδαία 

πξάκαηα. κσο πάιη αλ γίλεη κε ην ζηαληό, ηόηε παύεη λα λαη Ώγάπε. Αελ θαηαιαβαίλσ. 

Θα ξζεη, ιέσ, κηα λύρηα πνπ ζα λαη πνιύ γξηά ε γεο. ινη ηνύηνη νη άλζξσπνη, πνπ λαη λα 

ζαζηίζεηο κε ηε κεγαινθπΎα ηνπο, όινη ηνύηνη πνπ θάζνληαη θαη ζθαξθίδνληαη ηηο ηνξπίιεο θαη η‟ 

αεξνπιάλα θαη ην κειηλίηε, ζα λαη ςηινθνζθηληζκέλν ρώκα. Κη ε αλζξσπόηεηα ζα λαη πηα έλαο 

ζξύινο, έλα θαθό όλεηξν πνπ δηάβεθε θαη πάεη. Θα ην αλαζπκηνύληαη κόλν πάππνπ πξνο πάππνπ 

θαη ζα η‟ αληζηνξνύλ ζηνπο απνγόλνπο ησλ η‟ αξραία δέληξα, ζαλ ζα παίξλεη λα θπζά η‟ αγέξη θαη 

ζ‟ αξρίδνπλ νη θπιισζηέο λα ςηζπξίδνπλ ζπκεηηθά. Χζηόζν θαη θείλε ηε λύρηα ηα κηθξά ηξηδόληα ζα 

βγνύλε λα ηξαγνπδήζνπλ όια καδί θάησ από η‟ ακέηξεηα αζηέξηα ηνύηνλ ηνλ ίδην ζθνπό. Κη ν 

νπξαλόο ζ‟ αλζίζεη πάιη όιεο ηηο αζεκέληεο καξγαξίηεο ηνπ θαη ζα ζθύςεη λ‟ αθνπγθξαζηεί ηα 

θξνπζηαιιέληα καληνιηλάθηα. Καη παληνύ ζ‟ απιώλεηαη ην ίδην παγσκέλν κπζηήξην. Σα λέα δάζε 

ζα βνπίδνπλ δίρσο λα πάξνπλ είδεζε πσο δελ ππάξρνπλ πηα πνηεηέο γηα λα ξηκάξνπλ ηε βνπή ηνπο 

θαη ζηξαηηώηεο λα ηα θόςνπλ παινύθηα γηα ζπξκαηνπιέγκαηα. Κη νη ζάιαζζεο ζα δέξλνπλ ηηο 

αδάκαζηεο αθηέο θαη ζα πεδάλ νινέλα πάλσ ζηηο αληάξηηζζεο μέξεο, δίρσο λα πνιπζθνηίδνπληαη 

γηα θείλν ην μηπαζκέλν δσληόβνιν, πνπ κηα θνξά θη έλαλ θαηξό πίζηεςε ζη‟ αιήζεηα πσο όια ηα 

εμαίζηα έξγα θαη θηλήκαηα ηνπ Θενύ γίλνληαλ γηα ηε δαραξέληα ηνπ 

Πόζα  ηέηνηα πξάκαηα αμηνιάηξεπηα, ζακαζηά, ζετθά σξαία γίλνπληαη γύξσ ζηνπο αλζξώπνπο! 

Σνπο ζθνπληάλε λα δνπλ θαη λ‟ αθνύζνπλ. Σνπο θαινύλ θαινπξναίξεηα λα πάξνπλ κέξνο από ηε 

ραξά ηνπο θη από ηελ νκνξθηά ηνπο. κσο απηνί, ηίπνηα. Πεξλάλ νιάθεξε ηε δσή ηνπο κε ηελ ςπρή 

θιεηδσκέλε εξκεηηθά. Ούηε ππνπηεύνληαη ηα ζάκαηα πνπ θάζε ζηηγκή μεζπάλνπλ ζηκά ζην ρέξη, 

ζηκά ζην πξόζσπό ηνπο. Πεζαίλνπλ ζην ηέινο δίρσο λα πάξνπλ είδεζε. Πηζηεύνπλ κνιαηαύηα ζηα 

ζνβαξά πσο δήζαλε θη απηνί…   
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5.6 Πξνζσπηθά πνηήκαηα 

ΜΙΑ ΛΕΞΗ 

Μία ιέμε κνλαρά 

ΐγαικέλε από ηελ ςπρή κνπ 

Ήξζε θαη έζηεζε θσιηά ζηελ κνλαρηθή δσε κνπ. 

Άγγεινη είλαη απηνί 

Καη αγγειηθά κηιάλε  

Μέζα από ηα κάηηα ζνπ πεξλνύλ  

Σνλ έξσηα ζθνξπάλε  

 

ΕΦΤΓΕ… 

Έθπγε, ηαμίδεςε 

Πήγε καθξηά 

Έθπγε νινκόλαρνο 

Βθείλε ηελ βξαδηά. 

 

ε όινπο καο 

αλ δέληξν έδηλε ζθηά  

Μα ηώξα πνπ είζαη; 

Πήγεο ςειά ζηνλ νπξαλό 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

93  

5.7 Ζ αγάπε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 

 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ MOYLIN ROYGE: «Σν πην ζεκαληηθό πξάγκα πνπ ζα κάζεηο ζηε δσή ζνπ 

είλαη λα αγαπάο θαη λα αγαπηέζαη», κε απηή ηε θξάζε μεθηλάεη έλαο πνηεηήο λα δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ, 

ιέγνληαο πσο ν έξσηαο είλαη ζαλ ην νμπγφλν θαη, φπσο δελ κπνξνχκε λα δήζνπκε ρσξίο απηφ, δελ 

κπνξνχκε λα δήζνπκε ρσξίο έξσηα 

Βξηζθφκαζηε ην 1899 ζην Παξίζη. Ο Christian είλαη πνηεηήο πνπ πηζηεχεη ζηελ ειεπζεξία, ζηελ αιήζεηα, 

ζηελ νκνξθηά θαη ζηνλ έξσηα. Γεγνλφο είλαη φκσο φηη δελ έρεη γλσξίζεη σο ηψξα ηνλ έξσηα. Σνλ γλσξίδεη 

γηα πξψηε θνξά ζην πξφζσπν ηεο Satin. Σν Moulin Rouge είλαη απφ ηα πην θαληαρηεξά θακπαξέ θαη ε 

Satin κηα παλέκνξθε ρνξεχηξηα ε νπνία έρεη ζαγελέςεη θαη ηνλ δνχθα. λεηξν ηεο είλαη λα γίλεη 

εζνπνηφο. Πξφθεηηαη λα γπξίζνπλ παξάζηαζε ζηελ νπνία ζα ηελ γξάςεη ν Christian, ζα παίμεη ε Satin θαη 

ζα ηελ ρξεκαηνδνηήζεη ν δνχθαο ππφ έλαλ φξν! Ζ Satin ζα είλαη κφλν δηθηά ηνπ θαη ζα ζθνηψζεη ηνλ 

Christian αλ βξεζεί εκπφδην ζηνλ δξφκν ηνπο! Παξάιιεια είλαη άξξσζηε... Ζ Satin γηα λα πξνζηαηέςεη 

ηνλ αγαπεκέλν ηεο ηνλ δηψρλεη καθξηά ηεο... 

Σν έξγν δείρλεη πφζν δπλαηφο ν έξσηαο, θαζψο καο θάλεη ήξσεο, φπσο ηε Satin, πνπ απφ γπλαίθα ηεο 

λχθηαο κε αγάπε γηα ηνλ πινχην γλσξίδεη ηελ αιεζηλή αγάπε, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αιήζεηα 

www.youtube.com come what may final moullin rouge, el tango de Roxanne 

http://www.youtube.com/
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5.8 Ζ ηέρλε ηνπ έξσηα ζηελ αξραηόηεηα θαη ηελ αλαγέλλεζε 

 

 

 
 
Αηηηθή εξπζξφκνξθε πειίθε. Δηθνλίδεηαη ε γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο θαζψο αλαδχεηαη απφ ηε ζάιαζζα, θαιπκκέλε 

απφ έλα θνρχιη. Ο Έξσο θηεξνπγίδεη θαη ππνδέρεηαη ηε ζεά πξνηείλνληάο ηεο ην ρέξη ηνπ, ελψ ηε ζθελή παξαθνινπζνχλ ν Δξκήο 

θαη ν Πνζεηδψλ. Απνδίδεηαη ζηνλ Εσγξάθν ηεο Δπξψπεο. 370–360 π.Υ. Ώξρ. Μνπζείν Πνιπγύξνπ, αξ. επξ. V.90.144 

(Αηαρείξηζε: Ώξρ. Μνπζείν Θεζ/λίθεο). 
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Απνπιηθή εξπζξφκνξθε αξπβαιινεηδήο ιήθπζνο κε παξάζηαζε Αθξνδίηεο πνπ ζειάδεη ηνλ Έξσηα. Απνδίδεηαη ζην 

εξγαζηήξην ηνπ Εσγξάθνπ ηνπ Θειαζκνχ. 360–340 π.Υ. Ώξρ. Μνπζείν Σάξαληα 

 

 
Θξαχζκα ελεπίγξαθνπ κειαλφκνξθνπ αλαζεκαηηθνχ πίλαθα. Ζ Αθξνδίηε θξαηά ηνλ Ίκεξν θαη ηνλ Έξσηα ζηελ αγθαιηά ηεο 

570-560 π.Υ. Μνπζείν Αθξφπνιεο 
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Μαξκάξηλν ζχκπιεγκα Αθξνδίηεο πνπ εθπαηδεχεη ηνλ Έξσηα ζηελ ηνμνβνιία. 2νο–1νο αη. π.Υ. Ώξρ. Μνπζείν Κσ, 
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Απνπιηθή πειίθε ηχπνπ Γλάζηα κε παξάζηαζε Έξσηα ηνμφηε. 330–300 π.Υ. 

Μπηηόλην, Ώξρ. Μνπζείν Εδξύκαηνο De Palo-Ungaro, 

 
Υξπζφ έιαζκα (πηζαλφλ απφ πφξπε) κε Έξσηα πνπ παίδεη θηζάξα. Αξρέο 2νπ αη. π.Υ. Ώξρ. Μνπζείν Φηιίππσλ, 

 
 

 

 



 

 

 

98  

 
 

 
Πήιηλν εηδψιην Έξσηα. Σν αλάθιηληξν ζην νπνίν είλαη αλαθεθιηκέλνο, ε θηζάξα πνπ θξαηά, θαη ην ζηεθάλη ζηα καιιηά ηνπ 

δειψλνπλ φηη πηζαλφηαηα ζπκκεηέρεη ζε ζπκπφζην. 2νο αη. κ.Υ. Ώζήλα, Μνπζείν Καλειινπνύινπ 

 

 
Μαξκάξηλν αλάγιπθν πνπ απεηθνλίδεη ηελ εξσηηθή ζπλεχξεζε ηεο Λήδαο κε ην Γία κεηακνξθσκέλν ζε θχθλν. 2νο αη. κ.Υ. 

Ώζήλα, Βζληθό Ώξρ.Mνπζείν 
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Μαξκάξηλν ηξαπεδνθφξν. Ο Γίαο, κεηακνξθσκέλνο ζε αεηφ, αξπάδεη κε ηα λχρηα ηνπ ηνλ Γαλπκήδε γηα λα ηνλ κεηαθέξεη ζηνλ 

ιπκπν, φπνπ ζα ηνλ θάλεη εξαζηή ηνπ θαη νηλνρφν ησλ ζεψλ. Μέζα 2νπ αη. κ.Υ. Ώξρ. Μνπζείν ΐέξνηαο, 

 

 

 
 

Αηηηθή εξπζξφκνξθε πδξία. Ο γνεηεπηηθφο Άδσληο, ζεκηηηθφο ζεφο ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο επθνξίαο ηεο γεο, γέξλεη ζηελ αγθαιηά 

ηεο Αθξνδίηεο. Σν εξσηεπκέλν δεπγάξη πεξηζηνηρίδνπλ θηεξσηνί Έξσηεο θαη πξνζσπνπνηήζεηο δηαθφξσλ αμηψλ θαη αξεηψλ, 

φπσο ε Τγηεία, ε Δπηπρία, ε Δπδαηκνλία, ε Παλλπρίο, ε Παλδαηζία, ε Παηδηά, ε Δπξπλφκε, ε Υξπζφζεκηο. Απνδίδεηαη ζηνλ 

Εσγξάθν ηνπ Μεηδία. Πεξίπνπ 415 π.Υ. Ώξρ.Μνπζείν Φισξεληίαο 
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ηθειηθφο εξπζξφκνξθνο θξαηήξαο. Ο Έξσο εηνηκάδεηαη λα εμαπνιχζεη ην κνηξαίν βέινο κε ην νπνίν ζα ππξπνιήζεη ηελ θαξδηά 

ηεο Μήδεηαο θπξηεχνληαο ηελ κε εξσηηθφ πάζνο γηα ηνλ Ηάζνλα, ν νπνίνο παξαθνινπζεί ηελ ζθελή. 350–325 π.Υ. 

Ώξρ. Μνπζείν Λίπαξη 

 

 

 
 

Κακπαληθφο εξπζξφκνξθνο ακθνξέαο. Ζ Μήδεηα, ηπθισκέλε απφ εξσηηθή δήιεηα γηα ηελ απηζηία ηνπ Ηάζνλνο, ηνλ εθδηθείηαη 

δνινθνλψληαο ηα παηδηά ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζθελή παξαπέκπεη ζε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηεο ηξαγσδίαο ηνπ Δπξηπίδε 

«Μήδεηα», ε νπνία δηδάρζεθε ην 431 π.Υ. Απνδίδεηαη ζηνλ Εσγξάθν ηνπ Ημίνλα. 
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Απνπιηθφο εξπζξφκνξθνο γακηθφο ιέβεηαο κε ζθελή γακήιηαο πξνεηνηκαζίαο. Ζ Χξαία Διέλε θάζεηαη ζε θιίλε θαη νη 

ζεξαπαηλίδεο ηεο θξνληίδνπλ γηα ηνλ γακήιην ζηνιηζκφ ηεο, ελψ ν Έξσο ίπηαηαη θέξλνληαο κηα ηαηλία γηα ηα καιιηά 

ηεο λχθεο. Σελ ζθελή παξαθνινπζεί ν Πάξηο δίρσο λα ππνςηάδεηαη ηηο ζπκθνξέο πνπ ζα θέξεη απηφο ν έξσηαο. 

Απνδίδεηαη ζηνλ Εσγξάθν ηνπ Salting. 350–340 π.Υ. Ρνύβν Ώπνπιίαο, Βζληθό Μνπζείν Jatta, 

 

 

 
 

Αηηηθή κειαλφκνξθε φιπε. Ζ εηαίξα πξνζθέξεη ηηο ζσπείεο ηεο ζηνλ ζπκπνζηαζηή. Απνδίδεηαη ζηνλ Εσγξάθν 

ηεο Ρφδνπ 13472 (επψλπκν αγγείν). 510–500 π.Υ. Ώξρ. Μνπζείν Ρόδνπ, 
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Μαξκάξηλν αλάγιπθν κε ζθελή ζπκπνζίνπ. Έλαο απιεηήο παίδεη κνπζηθή, ελψ κία μαπισκέλε γπκλή εηαίξα αγθαιηάδεη ηνλ 

ζπλδαηηπκφλα ηεο πνπ θξαηά ιχξα. Παξάιιεια, έλα αγφξη ζπεχδεη λα βνεζήζεη έλαλ γπκλφ άλδξα πνπ βξίζθεηαη 

πεζκέλνο ζην δάπεδν ζε θαηάζηαζε εξσηηθνχ παξνμπζκνχ. Πεξίπνπ 510 π.Υ.Ώξρ. Μνπζείν Κσ, 

 

 

Αηηηθή κειαλφκνξθε φιπε. Ο εξψκελνο θξαηά ηνλ πεηεηλφ πνπ ηνπ πξφζθεξε σο δψξν ν εξαζηήο. Απνδίδεηαη ζην δσγξάθν ηνπ 

Λνχβξνπ 540-530 π.Υ. Αξρ. Μνπζείν Ρφδνπ 
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Πήιηλν εηδψιην Έξσηα πνπ έρεη απνθνηκεζεί αθνπκπηζκέλνο ζε αλεζηξακκέλε δάδα. 200–250 κ.Υ. Ώζήλα, Μνπζείν ηνάο 

Ώηηάινπ, αξ. επξ. Σ 333. 

 

 

 
Sandro Bottselli, Ώιιεγνξία ηεο Άλνημεο (πεξ. 1482). ην θέληξν ηεο ζχλζεζεο δεζπφδεη ε κνξθή ηεο Αθξνδίηεο, ελψ πάλσ απφ 

ην θεθάιη ηεο, ν Έξσηαο ξίρλεη ηα βέιε ηνπ κε ηα κάηηα δεκέλα. ην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ πίλαθα δηαθξίλνληαη νη ηξεηο Υάξηηεο 

θαη ν Δξκήο. ην δεμί άθξν, ν Εέθπξνο θπλεγά ηε λχκθε Υισξίδα, δίπια απφ ηελ νπνία βξίζθεηαη ε ζεά ησλ ινπινπδηψλ Φιψξα 

 

 
Ο Μπνηηηζέιη απεηθνλίδεη ηελ Αθξνδίηε λα ζηέθεηαη ζε έλα θνρχιη πνπ επηπιέεη, ελψ ν Εέθπξνο θαη ε Αχξα ηελ νδεγνχλ ζηε 

ζηεξηά, φπνπ κία απφ ηηο Ώξεο ηελ πεξηκέλεη γηα λα ηελ θαιχςεη κε έλα καλδχα 
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χκθσλα κε έλαλ αξραίν ειιεληθφ κχζν, φηαλ ν Κξφλνο πήξε ηε βαζηιεία απφ ηνλ παηέξα ηνπ, ηνλ 

Οπξαλφ, έθνςε ηα γελλεηηθά ηνπ φξγαλα θαη ηα πέηαμε ζηε ζάιαζζα. Απφ ηνπο αθξνχο ηεο ζάιαζζαο, 

αλαδχζεθε θνληά ζηελ Κχπξν (ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηέζηεξε παξάδνζε) ε ζεά Αθξνδίηε. ηνλ πίλαθα 

ινηπφλ, ε ζεά Αθξνδίηε αλαδχεηαη απφ ην λεξφ κέζα ζε έλα φζηξαθν πνπ θπζνχλ ν Εέθπξνο θαη ε Αχξα 

πξνο ηελ αθηή ηεο Κχπξνπ ή ησλ Κπζήξσλ. ηελ αθηή ηελ ππνδέρεηαη κηα απφ ηηο Ώξεο, ζεφηεηεο ησλ 

επνρψλ, πνπ ηεο πξνζθέξεη έλαλ καλδχα. χκθσλα κε νξηζκέλνπο εξκελεπηέο, ε γπκλή ζεά είλαη 

ζχκβνιν πλεπκαηηθήο θαη φρη γήηλεο αγάπεο. Ζ αλαηνκία ηεο Αθξνδίηεο δελ απνηεινχλ εθθξάζεηο 

θιαζηθνχ ξεαιηζκνχ, φπσο ζηα έξγα ηνπ Ραθαήι ή ηνπ Λενλάξλην Νηα Βίληζη. Χζηφζν νη αλαηνκηθά 

αλνξζφδνμεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πίλαθα κνλάρα ζπκβάιινπλ ζηελ αηζέξηα νκνξθηά ηνπ.Σν ζρέδην είλαη 

αξκνληθφ θαη ληειηθάην: νη γξακκέο θνκςέο θαη δεκηνπξγνχλ, κε ηα θχκαηα πνπ ζθάλε ζηελ αθηή, ηηο 

πηπρψζεηο ησλ ξνχρσλ, ηελ αξκνληθή ξνή ησλ καιιηψλ ηεο ζεάο, δηαθνζκεηηθά θπκαηνεηδή 

παηρληδίζκαηα. Σα ρξψκαηα είλαη θσηεηλά, νη κνξθέο θαζαξέο θαη ξαθηλαξηζκέλεο. Σν γπκλφ ζψκα ηεο 

Αθξνδίηεο είλαη χκλνο ζηελ θιαζζηθή νκνξθηά θαη ζηελ αγλφηεηα ηεο ςπρήο, ελψ γηα ηε ζηάζε ηεο ν 

Μπνηηηζέιη αθνινχζεζε ην πξφηππν ηεο Αηδήκνλνο Αθξνδίηεο (Venus Pudica). 

 

(Δ ηέρλε ηνπ έξσηα ζηελ αξραηόηεηα www.tovima.gr 

  

 
Σν άγαικα ηνπ έξσηα ζην Λνλδίλν 

Ο Έξσηαο δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη απφ ην Λνλδίλν. 

Ο ζεφο Έξσο θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζην Λνλδίλν, ζε κηα απφ ηηο πην θεληξηθέο πιαηείεο ηεο πφιεο, ζηελ 

Picadilly Circus. 

Σν άγαικα ηνπ έξσηα δεζπφδεη ζηελ πνιπζχρλαζηε πιαηεία θαη απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ εξσηεπκέλσλ 

ηεο πφιεο. Οη εξσηεπκέλνη ηνπ Λνλδίλνπ, αιιά θαη ρηιηάδεο ηνπξίζηεο, δίλνπλ ηα ξαληεβνχ ηνπο θάησ απφ ην 

άγαικα απηφ, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα πην ξνκαληηθά ζεκεία ηεο πφιεο. 

Σν άγαικα ηνπ θηεξσηνχ ζενχ Έξσηα θηινηέρλεζε ν Sir Arthur Gilbert ην 1893. Έθηνηε ρηιηάδεο πξνηάζεηο γάκνπ 

έρνπλ ιάβεη ρψξα θάησ απφ ην άγαικα ηνπ έξσηα, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ην δεκηνπξγφ ηνπ, «ζηξέθεη ηα βέιε ηεο 

αγάπεο θαη ηεο θαινζχλεο θαηά ησλ πεξαζηηθψλ». 

 

5.9 Ζ αγάπε ζηε κνπζηθή 

www.youtube.come Poll, Άλζξσπε αγάπα/ L. Cohen, dance me to the end of love/ Scorpions, still 

loving you/Celine Dion, my heart will go on/Α. Μπάκπαιε, Βίζαη εζύ ν άλζξσπόο κνπ, Π. 

ηδεξφπνπινο, Να κ‟ αγαπάο/Σξχπεο, αθνύσ ηελ αγάπε 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%82_(%CE%BD%CF%8D%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8F%CF%81%CE%B5%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%AE%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%B1_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%B1_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%B1_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%B1_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%B1_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B9
http://www.tovima.gr/
http://www.eros-erotas.gr/%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%cf%82/
http://www.youtube.come/
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