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Αντί προλόγου 

Η λογοτεχνία δεν έχει το μονοπώλιο στην ανάλυση του έρωτα. Από τη βιολογία έως 

την ψυχανάλυση και από τη θρησκεία ως την ανθρωπολογία, διαθέτουμε πλήθος 

θεωριών για τη φύση του ρομαντικού έρωτα και της σαρκικής επιθυμίας. Θα 

μπορούσε λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς αν η ποίηση και η πεζογραφία έχουν να 

προσθέσουν κάτι πραγματικά διαφορετικό από τις ήδη υπάρχουσες φιλοσοφικές, 

ψυχαναλυτικές κι επιστημονικές θεωρήσεις περί έρωτος. 

Πιστεύω ότι η απάντηση είναι θετική. Μετά από έρευνες, αναλύσεις και 

κατηγοριοποιήσεις αιώνων, υπάρχει ακόμα κάτι που μας διαφεύγει για το νόημα της 

ερωτικής εμπειρίας, κάτι που δεν γίνεται να κατανοήσουμε απλά και μόνο με τη 

βοήθεια των επιστημών. Θα μπορούσαν όμως να μας βοηθήσουν η ποίηση και η 

πεζογραφία σε αυτή την αναζήτηση; Η άποψή μου είναι ότι η λογοτεχνία μπορεί να 

μας βοηθήσει όχι μόνο να καταλάβουμε καλύτερα την πολυσημία της ανθρώπινης 

εμπειρίας −και κατ’ επέκταση τον ίδιο μας τον εαυτό−, αλλά και στο να 

διαμορφώσουμε μία αίσθηση για το τι είναι ο εαυτός. 

Ως αναγνώστες έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε λογοτεχνικούς χαρακτήρες 

που δεν έχουν τίποτα κοινό με εμάς, ενώ αντιμετωπίζουν καταστάσεις του 

ανθρώπινου βίου, όπως η φιλία, η σχέση γονιού και παιδιού, το πέρασμα από την 

εφηβεία στην ενήλικη ζωή, η μοναξιά, ο έρωτας και το σεξ, η προδοσία, η απώλεια, η 

αρρώστια, το πένθος, ο θάνατος. 

Τα θέματα που η ποίηση και η πεζογραφία διερευνούν μπορεί να είναι κοινά για 

όλους μας, ωστόσο ο κάθε άνθρωπος τα βιώνει και τα αντιμετωπίζει με τον δικό του, 

ιδιαίτερο, και, υπ’ αυτή την έννοια, μοναδικό τρόπο. Για να καταλάβουμε πώς 

λειτουργεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να κάνουμε μια βασική επισήμανση: 

υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι να γράψει κάποιος λογοτεχνία, όπως 

υπάρχουν και περισσότεροι από ένας τρόποι να διαβάσει κάποιος λογοτεχνία. Όλοι οι 

τρόποι δεν πετυχαίνουν στον ίδιο βαθμό την εις βάθος αποκάλυψη και κατανόηση της 

ανθρώπινης εμπειρίας. 

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται παγκοσμίως αγοραστική επιτυχία βιβλίων που 

ασχολούνται με τον έρωτα ακολουθώντας μερικές απλές συνταγές. Το κύριο 

πρόβλημα με αυτού του είδους τα ροζ μυθιστορήματα είναι ότι παρουσιάζουν την 

ανθρώπινη κατάσταση με έναν επίπλαστο, τεχνητό κι εντελώς επιφανειακό τρόπο, 

που αλλοιώνει την πραγματικότητα, καταδικάζοντας τους αναγνώστες σε μια φτωχή 

αναγνωστική εμπειρία. 

Αντί να φωτίζει, η ροζ λογοτεχνία συσκοτίζει το νόημα του έρωτα και της 

σεξουαλικής επιθυμίας. Η αναπαραγωγή στερεοτύπων για το πώς πρέπει να δείχνουν, 

να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται η ηρωίδα και ο ήρωας, προκειμένου να 

κατακτήσουν το ιδανικό ταίρι, δημιουργεί μονοδιάστατους χαρακτήρες που είναι είτε 

τελείως αθώοι και άπειροι είτε απίστευτα ευφυείς, γοητευτικοί και πετυχημένοι. Τα 

ροζ μυθιστορήματα αγνοούν συστηματικά αυτό που είναι εδώ και αιώνες το υλικό 

της καλής λογοτεχνίας: την σκοτεινή πλευρά των συναισθημάτων, την ανθρώπινη 

τρωτότητα, την ευμετάβλητη φύση της προσωπικής ταυτότητας, την μοναδικότητα 

του ατόμου, την ανάγκη να δοθεί λογοτεχνική φωνή στην σωματική εμπειρία: όλα τα 

χαρακτηριστικά που αναδείχθηκαν με την γέννηση της μοντέρνας λογοτεχνία. 

                                                Εύα Στάμου, διασκευασμένο κείμενο  από το διαδίκτυο 
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Ο έρωτας στην αρχαία ελληνική γραμματεία 

Ερωτική ποίηση από τη Σαπφώ 

Η Σαπφώ, η σημαντικότερη Λυρική ποιήτρια της αρχαιότητας και μια από τις πιο 

σημαντικές ποιήτριες παγκοσμίως, έγραψε ερωτικά ποιήματα, ύμνους στους θεούς 

και επιθαλάμια (τραγούδια του γάμου). Η ποίησή της δονείται από αυθορμητισμό και 

έντονα αισθήματα. Στην Μυτιλήνη ιδρύει ένα είδος λυρικής ποίησης, που 

προορίζεται μόνο για νεαρά κορίτσια που είχαν στενή σχέση μαζί της και ονομάζεται 

«οικία για τις ιέρειες των Μουσών». Κάτω από την κηδεμονία και την προστασία της 

Αφροδίτης και των Χαρίτων, αυτό το οικοτροφείο όπου οι νεαρές κοπέλες 

αφοσιώνονται στην λατρεία του Έρωτα και της Ομορφιάς, αναπαριστά τον ιδανικό 

γεωγραφικό και παιδαγωγικό τρόπο για την προώθηση των γυναικείων αξιών. Αυτό 

το μουσείο το αφιερωμένο στη μουσική, την τέχνη των Μουσών, είναι ταυτόχρονα 

ένα διδασκαλείο μουσικής ρητορικής, χορού και τραγουδιού. Τα ποιήματα της 

Σαπφούς προορίζονται για τραγούδι, για να διαδώσουν καλύτερα τη κουλτούρα του 

διδασκαλείου μέσα σε φλογισμένες στροφές, που τραγουδούν τις χάρες της 

Αφροδίτης. 

 «Γεμάτη χάρη είναι η ομορφιά σου, 

Νύφη, τα μάτια σου έχουν την λάμψη του 

μελιού, 

Ο έρωτας απλώνεται στο πανέμορφο σου 

πρόσωπο. 

Η Αφροδίτη ανάμεσα σε άλλες σε 

στόλισε…» 

Ο αισθησιασμός της Σαπφούς δεν απευθύνεται μόνο στο γυναικείο σώμα, μα είναι 

πιο πλατύς. Αγγίζει ερωτικά όλα τα στοιχεία του κόσμου που ζουν , που κυλούν, που 

αναπνέουν και νιώθουν πέρα από τις γνωστές φυσιολογικές συγκινήσεις. Ζητά την 

αισθησιακή απελευθέρωση με μια ιερότητα θρησκευτική με ένα πόθο σωματικό, μ’ 

ένα άρπαγμα απόλυτης ηδονής, και που, όταν ερωτεύεται, ο ερωτισμός αυτός 

διαχέεται σ’ ολόκληρο το Σύμπαν. Αυτό διαπνέει όλο το ποιητικό της οικοδόμημα. 

Ξέρει την πορεία της ερωτικής παραφοράς. 

«Υπερέχοντας απ’ όλα τα άστρα 

το φώς της (η σελήνη) ρίχνει 

πάνω στην αλμυρή θάλασσα 

όπως και στην πολύανθη γη». 
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Τυραννισμένη από τον έρωτα της για μια μαθήτρια η Σαπφώ γράφει…  

Σαν άνεμος μου τίναξε ο έρωτας τη σκέψη, 

σαν άνεμος που σε βουνό βελανιδιές λυγάει. 

Ήρθες, καλά που έκανες, που τόσο σε ζητούσα, 

δρόσισες την ψυχούλα μου, που έκαιγε ο πόθος. 

Κι από το γάλα πιο λευκή, 

απ’ το νερό πιο δροσερή, 

κι από το πέπλο το λεπτό πιο απαλή. 

Από το ρόδο πιο αγνή, 

απ’ το χρυσάφι πιο ακριβή, 

κι από τη λύρα πιο γλυκειά, πιο μουσική. 

Πάει καιρός που κάποτε σ’ αγάπησα, Ατθίδα, 

μα τότε μου `μοιαζες μικρό κι αθώο κοριτσάκι. 

Συ που μαγεύεις τους θνητούς, παιδί της Αφροδίτης, 

απ’ όλα το καλύτερο εσύ ’σαι το αστέρι. 

Κι από το γάλα πιο λευκή… 

 

Αυτό που ζητάει με ξετρελαμένη καρδιά η Σαπφώ είναι η εκπλήρωση μιας επιθυμίας 

που μπορεί να ευοδωθεί έστω κι  αν το αγαπημένο πρόσωπο δεν ανταποκρίνεται. 

Αυτά τα τραγούδια που τα επαναλάμβαναν οι συγκινημένες έφηβες, πρέπει να 

ξυπνήσουν στις νεανικές καρδιές τα πάθη που γεννιούνται, και αυτό το λειτούργημα 

του έρωτα, που καλλιεργείται έτσι, δοξάζει αυτό που οι αρχαίοι ονόμασαν ερωτισμό. 

Αυτή η σφοδρότητα του πάθους βρίσκεται στο αφιερωμένο σε μια παλιά μαθήτρια κι 

αγαπημένη φίλη, την Αριγνώτα, της οποίας η ανάμνηση είναι γεμάτη έρωτα και 

ζήλεια. 

«Συχνά μέσα στις μακρινές Σάρδεις, 

η σκέψη της αγαπημένης Αριγνώτας 

έρχεται ως εδώ να μας ψάξει. 

Τον καιρό που ζούσαμε μαζί, 

ήσουν για κείνη στ’ αλήθεια μια Θεά 

και με το τραγούδι σου γινόταν αγαπητή, 

και μέσα στις Λυδίες γυναίκες ξεχωρίζει 

σαν όταν πέσει ο ήλιος 

ροδοστέφανη η Σελήνη 

Από τ’ αστέρια όλα υπέρτερη.» 
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Αυτή η σφοδρότητα του πάθους βρίσκεται στην υπηρεσία του Έρωτα. 

Δήμα Κωνσταντίνα (Α1) – Πισλάρου Ρωξάνη (Α2) 

 

 
Γιάννης Σταθόπουλος, Το άρωμα του τραγουδιού 

 

 

Ο έρωτας στον Ευριπίδεια τραγωδία 

Ο έρωτας – πάθος συναντάται στις τραγωδίες του Ευριπίδη. Η παντοδυναμία του 

πάθους και η αδυναμία του ανθρώπου να αντισταθεί είναι γνώριμο χαρακτηριστικό 

της ευριπίδειας τραγωδίας. Όλες οι ηρωίδες του διατρανώνουν αυτήν την αδυναμία.  

Η ερωτευμένη Φαίδρα παρουσιάζεται μπροστά στα μάτια των θεατών παραληρούσα, 

μανιασμένη από τον πόθο της για τον Ιππόλυτο. Όταν φαίνεται να συνέρχεται, 

πλημμυρίζει από τύψεις και ενοχές για τη μανική κρίση της, την οποία αποδίδει σε 

άτη δαίμονος, αισθάνεται ντροπή για την κατάστασή της, θέλει να κλαίει. Η 

εσωτερική πάλη είναι αμείωτη, αλλά και ο αγώνας να υπερνικήσει το πάθος άνισος.  

Η Φαίδρα ομολογεί τον άνομο έρωτά της συναισθανόμενη απολύτως την απεχθή 

θέση της. Απεχθή θέση που αποδίδεται στην ακούσια παράβαση των κοινωνικών 

κανόνων που αφορούν το ήθος των γυναικών. 

Καταφεύγει σε διάφορες απεγνωσμένες αλλά και αποτυχημένες προσπάθειες 

καταπολέμησής του έρωτά της. Όμως, ούτε η σιωπή ,ούτε η σωφροσύνη μπορούν να 

νικήσουν την Αφροδίτη, γι’ αυτό ως έσχατη λύση έχει επιλέξει την αυτοτιμωρία, τον 

θάνατο. Με αυτήν την τραγική παραδοχή της ήττας της η Φαίδρα επιδιώκει να 

θεωρηθεί μια γυναίκα ευκλεής , η οποία χάνει τη ζωή της επειδή κατελήφθη από ένα 

πάθος ισχυρότερο από αυτό που θα μπορούσε να καταπολεμήσει. Ο έρωτας με όλα τα 

χαρακτηριστικά του πάθους στον Ευριπίδη δεν είναι εξιδανικευμένος. 

Αν  η αιδώς  επιβάλλει το θάνατο ως αυτοτιμωρία, η περιφρόνηση του έρωτά της από 

τον Ιππόλυτο  γεννά την επιθυμία για εκδίκηση.  Έτσι, στο θάνατό της αποφασίζει να 

παρασύρει και αυτόν. 
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Ευριπίδη Ιππόλυτος 

«Φαίδρα:  Στηρίξατέ μου το σώμα, ανορθώσατέ μου την κεφαλήν. Αισθάνομαι τα μέλη 

μου κατακεκομμένα. Υπηρέτριαι, πιάσατέ μου τας χείρας, τους βραχίονάς μου, τους 

άλλοτε τοσούτον ωραίους. Ω με βαρύνει το κεφαλόδεμά μου, ας λείψη. Η κώμη μου ας 

χυθή ακωλύτως επί τους ώμους μου … 

Ω δυστυχής εγώ, τι έπραξα; Πού με κατήντησεν η παραφορά του πάθους μου; Τι έγινεν 

ο νους μου; Έχασα το λογικόν μου. Σκληρά καταδρομή θεόθεν μου εσκότισε τας 

φρένας. Φευ, φευ, η δυστυχής! Αγαπητή μου τροφός, σκέπασέ μου πάλιν την κεφαλήν. 

Εντρέπομαι δι’ όσα είπον. Κρύψε με. Τρέχουν τα δάκρυα των οφθαλμών μου, και 

βλέπω εμπρός μου την αισχύνην μου. Διότι πληγώνει τα σπλάγχνα το ξυπνίσαν λογικόν, 

και είναι μεν κακόν η μανία, αλλά το χείριστον είναι όταν τις αισθάνηται τον όλεθρόν 

του.»           

               Χονδρουδάκη Εμμανουέλα (Γ2)-Παράσχου Γωγώ (Γ2) 

Πλάτωνος Συμπόσιο: Το πρώτο φιλοσοφικό δοκίμιο για τον Έρωτα 

Το Συμπόσιο του Πλάτωνα είναι το πρώτο στην ιστορία της ανθρωπότητας δοκίμιο 

για τον έρωτα. Σ’ αυτό, oι συνδαιτυμόνες αποφασίζουν να εγκωμιάσουν τον έρωτα, 

αφού «δεν  έχει τολμήσει ακόμα κανένας άνθρωπος να τον τραγουδήσει όπως του 

αξίζει», σύμφωνα με τα λόγια του Φαίδρου (177c). Έτσι αναλαμβάνει ο καθένας να 

πει ένα μικρό λόγο προς τιμή του Έρωτα. Αυτό που πρέπει να εμπνέει και να οδηγεί 

τους ανθρώπους σε όλον τους το βίο για να ζουν καλά, δεν είναι ούτε η συγγένεια, 

ούτε οι τιμές, ούτε ο πλούτος αλλά ο έρωτας (178d).  

Στο Συμπόσιο ξεχωρίζουν οι απόψεις του Αριστοφάνη, Για να εξηγήσει το μυστήριο 

της οικουμενικής έλξης που νιώθουν οι μεν για τους δε, προσφεύγει στο μύθο του 

Αρχέγονου Ανδρόγυνου, σύμφωνα με τον οποίον, ο έρωτας είναι η αναζήτηση του 

χαμένου μας μισού (189e -191d).  

Ερωτευόμαστε γιατί ποθούμε να ξαναβρούμε τη χαμένη μας ενότητα, γιατί 

νοσταλγούμε την παλιά μας ολοκληρωμένη φύση. Η έννοια της ολότητας, της 

αιωνιότητας, της θεραπείας της ψυχής, µα και του μεταθανάτιου δεσμού των 

ανθρώπων, πραγματοποιείται µέσω του  έρωτα. 

Κατά τον Αριστοφάνη, παλιά υπήρχαν τρία φύλα: το αρσενικό, το θηλυκό και το 

ανδρόγυνο, το οποίο αποτελούνταν από διπλά όντα, δηλαδή από δύο σώματα 

ενωμένα σε ένα. Το ανδρόγυνο φύλο ήταν δυνατό, έξυπνο και απειλούσε τους θεούς. 

Για να το υποτάξει ο Δίας, έκοψε στη μέση τα διπλά τους σώματα κι έφτιαξε από τον 

καθένα δυο διαφορετικούς ανθρώπους που συμπλήρωναν ο ένας τον άλλον. Μετά τη 

διχοτόμηση, το κάθε σώμα αναζητούσε απεγνωσμένα το άλλο του μισό. Κι όταν το 

έβρισκε, το σφιχταγκάλιαζε και δεν έκανε τίποτα άλλο, παρά περίμενε να 

ξαναενωθείμαζί του. Καθώς τα δυο μισά δεν νοιάζονταν ούτε για φαγητό ούτε για 

ύπνο, το γένος των ανθρώπων κινδύνευε με αφανισμό. Ο Δίας τούς λυπήθηκε και 

όρισε να ερωτεύονται  και μέσω του έρωτα να αναπαράγονται . 
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Ο λόγος του Σωκράτη, ο οποίος μιλάει τελευταίος, αποτελεί τον πυρήνα του 

Συμποσίου. Ο φιλόσοφος αφηγείται στους συνδαιτυμόνες μια συζήτηση που είχε με 

μια σοφή ιέρεια, τη Διοτίμα, από τη Μαντινεία (201d). Έτσι, αναθέτει σε μια 

προφήτισσα να αποκαλύψει τα ιερά μυστήρια του έρωτα.  

Η Διοτίμα αρχίζει λέγοντας ότι o Έρωτας δεν είναι ούτε θεός ούτε άνθρωπος αλλά 

ένα πνεύμα, Δαίμονας, που ζει μεταξύ θεών και ανθρώπων (202e) 

Η Διοτίμα τοποθετεί τις μορφές του Έρωτα σε βαθμίδες, στις οποίες πορεύεται 

ανοδικά ο κάθε συνετός άνθρωπος, με την κατάλληλη εκπαίδευση. Το πρώτο 

σκαλοπάτι, ο άνθρωπος αυτός ερωτεύεται τα ωραία σώματα και γίνεται τότε εραστής 

της ομορφιάς. Ύστερα, ανακαλύπτει ότι η ομορφιά της ψυχής είναι σημαντικότερη 

από αυτήν του σώματος και αρχίζει να ερωτεύεται τις ωραίες ψυχές.  

Στη συνέχεια, ερωτεύεται την επιστήμη, τη γνώση, και φτάνει (σε μεγάλη ηλικία) στο 

τελευταίο σκαλοπάτι, όπου ερωτεύεται την απόλυτη ομορφιά, την αιώνια, άναρχη, 

αδιάφθορη ιδέα του ωραίου.  

Είναι φανερό ότι στους νέους 

ανθρώπους αρμόζει ο Έρωτας των 

σωμάτων, ως μαθητεία στην 

ομορφιά.  Ο Έρωτας ξεκινάει σαν 

μια έλξη για ένα ωραίο πρόσωπο, 

μέσα από το οποίο ο άνθρωπος 

γνωρίζει την ωραιότητα γενικά. «Ο 

γνήσιος Έρως δεν γίνεται μια 

σχέση που αποκλείει τους άλλους, 

αλλά γίνεται το πέρασμα μέσα από 

το οποίο ο εραστής συναντά ολόκληρο 

το ανθρώπινο γένος και ολόκληρη την δημιουργία». Ο γνήσιος Έρωτας είναι γνώση, 

δημιουργία. Ο άνθρωπος, αφού γνωρίσει το σωματικό κάλλος, μαθαίνει να θεωρεί το 

κάλλος της ψυχής άξιο μεγαλύτερης τιμής από το κάλλος του σώματος. Στη συνέχεια 

ανακαλύπτει το κάλλος της σοφίας και της πνευματικής δημιουργίας. Το κάλλος, το 

ωραίο, είναι έκφραση της ψυχής και όχι του σώματος. Η ερωτική διάσταση της ψυχής 

γίνεται χειραγωγός προς τη φιλοσοφία και ανοίγει τους δρόμους της πραγματικής 

γνώσης.  

Στον κλασικό ελληνικό πολιτισμό, ο Έρωτας ήταν δημιουργική δύναμη και πηγή 

έμπνευσης για πολλούς ποιητές και καλλιτέχνες. Οι ζωγράφοι και οι γλύπτες της 

εποχής τον παριστάνουν σαν όμορφο έφηβο με φτερούγες κι  λύρα.  Ωστόσο, με το 

πέρασμα του χρόνου ο υγιής Έρωτας αλλοιώθηκε. Ο πτερωτός νέος της αρχαιότητας, 

στην ελληνιστική περίοδο γίνεται νήπιο, ενώ στην Αλεξανδρινή ποίηση 

μεταβάλλεται σε σκανδαλιάρικο παιδί.        

                               Αποστολίδου Ειρήνη (Β1)-Μακρινός Νίκος (Α2) 

6 

Έρως και ψυχή, Αντόνιο Κανόβα 

 



 

 

Σκηνή από συμπόσιο, 420 π.Χ. περίπου  

 

 

 

 

 

 

 

Ο έρωτας στην κρητική λογοτεχνία 

Ο έρωτας είναι ένα από τα βασικά θέματα της κρητικής λογοτεχνίας. 

Χαρακτηριστικά λογοτεχνικά έργα αυτής της περιόδου είναι η Ερωφίλη του 

Χορτάτση και ο Ερωτόκριτος του Β. Κορνάρου. Σε αυτά ο έρωτας παρουσιάζεται 

εξιδανικευμένος. Είναι ένα συναίσθημα με ακατάλυτη δύναμη («ο πόθος όντε 

βουληθή και θέλει να νικήσει / γνώση δεν έχει ουδέ δύναμη να τονε πολεμήσει») που 

καταφέρνει να υπερνικήσει όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζονται και τον απειλούν. 

Άλλοτε εμφανίζεται αρματωμένος με τόξο και βέλη, φτερωτός και γυμνός, άλλοτε σα 

μάγειρας («φυσά και ξάφτει τη φωτιά μην πάγη να του σβήσει»), σα σιδηρουργός 

(«ζημιά το πιάνει το σφυρί, ζημιά χτυπά τ’ αμόνι»), ακόμα και σαν αράχνη («ο 

Έρωτας ανυφαντής με πονηριάν εγίνην/αράχνη ήστεσε ψιλή κ’ επιάστηκα σ’ 

εκείνη»). Παρουσιάζεται ισχυρότερος από βασιλιάδες, από γονείς και καταφέρνει να 

βγαίνει νικητής στον πόλεμο. 



 Οι ερωτικές αυτές ιστορίες περιέχουν το στοιχείο της υπερβολής και φυσικά 

έχουν λιγότερη σχέση με την πραγματικότητα και περισσότερη σχέση με ένα 

ρομαντικό παραμύθι, όπου το ζευγάρι, αφού περάσει από ένα σωρό δοκιμασίες, στο 

τέλος ανταμώνει ευτυχισμένο για να ζήσει τον τέλειο έρωτα μέχρι να τους χωρίσει ο 

θάνατος. Οι ερωτευμένοι νέοι ζουν για τη σχέση τους σαν να βρίσκονται σε ένα δικό 

τους κόσμο. Γι’ αυτούς δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στο δρόμο για την τέλεια αγάπη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ηρωίδες της Κρητικής λογοτεχνίας (Αρετούσα, Ερωφίλη ) 

είναι γενναίες, ασυμβίβαστες και με δική τους θέληση, αφοσιωμένες στο ταίρι τους.  

 Στο παιχνίδι αυτό κάνει αισθητή την παρουσία της η φύση με όλα τα στοιχεία της 

που συμμετέχουν στη χαρά των ερωτευμένων. Έτσι, τα πουλιά κελαηδούν γλυκά, 

σμίγουν και ζευγαρώνουν, ο καιρός γίνεται ζεστός, φεύγει η συννεφιά και η ομίχλη, ο 

ήλιος είναι πιο λαμπερός, οι ακρογιαλιές λάμπουν και ακούγεται το γλυκό θρόισμα 

των φύλλων και το γλυκό κελάρυσμα των νερών. Η ομορφιά της φύσης ταυτίζεται με 

την ομορφιά του έρωτα, μοτίβο που συναντάμε και στο Σολωμό. 

Ο έρωτας δείχνει την παντοδυναμία του και την κυριαρχία του στην οικουμένη. Οι 

ποιητές, λοιπόν, της κρητικής περιόδου τον αποθέωσαν και προέτρεπαν έτσι τους 

νέους της εποχής τους να ζήσουν με κάθε τρόπο το συναίσθημα αυτό. Αλλά και σε 

όσους δεν μπορούσαν για διάφορους λόγους να το ζήσουν, έδιναν τη δυνατότητα να 

το απολαύσουν με τη φαντασία τους. 

Οι ήρωες αποτελούν πρότυπα νέων. Οι χαρακτήρες τους δεν είναι εξατομικευμένοι 

αλλά τυπικοί και εξιδανικευμένοι, όπως ταιριάζει στον παραμυθικό  χαρακτήρα του 

έργου. Τα χαρίσματα και οι αρετές τους τούς καθιστούν ιδανικούς και γι’ αυτό άξιους 

για το δώρο του έρωτα.  Ο έρωτάς τους  παρουσιάζεται όχι μόνο ως κατάφαση της 

ζωής και επιβεβαίωση της φύσης αλλά και ως  πραγμάτωση της αρετής  και της 

πλατωνικής ιδέας του ωραίου. 

                                                                                                Χρήστου Τσαγκάρη (Α2) 

 

 

Βιτσέντζος  Κορνάρος, Ερωτόκριτος 

   

           APETOYΣA 

"Pωτόκριτε, ίντα θέλω πλιό τη ζήση να μακραίνω; 

Ποιά ολπίδα πλιό μου 'πόμεινε, και θέλω ν' ανιμένω; 

Δίχως σου πώς είν' μπορετό στον Kόσμον πλιό να ζήσω; 

Aνάθεμα το Pιζικόν στά φύλαγεν οπίσω! 

Mε τη ζωή σου είχα ζωήν, και με το φως σου εθώρου',  

τα Πάθη μου, θυμώντας σου, επέρνου' σαν ημπόρου'. 

Γιάννης Τσαρούχης, Αρετούσα 

και Ερωτόκριτος 



Tον εαυτό μου αρνήθηκα, και μετά σένα-ν ήμου', 

στο θέλημά σου ευρίσκετο Θάνατος και ζωή μου. 

Ξύπνου μου σ' είχα μες στο νουν, κοιμώντας, στ' όνειρό μου, 

κ' ετούτη η θύμηση ήτονε πάντα το γιατρικό μου.  

Aρνήθηκα τα πλούτη μου, τον Kύρην, και τη Mάνα, 

ποτέ δεν εβαρέθηκα τα Πάθη, που μου κάνα'. 

Θυμώντας σ[ου], Pωτόκριτε, πως μου'σαι νοικοκύρης, 

 εγίνουσουν και Mάνα μου, εγίνουσουν και Kύρης. 

Mε το παλέτσι εντύθηκα, κ' εις τ' άχερα κοιμούμαι,  

και τη φτωχειά δεν την ψηφώ, τους πόνους δε βαριούμαι. 

Για σένα αφήκα τσ' Aφεντιές, κ' εμίσησα τα πλούτη, 

για σένα με σφαλίσασιν εις τη φλακήν ετούτη. 

Για σένα-ν ενεστέναζα, για σένα-ν είχα πόνους, 

για σένα βασανίζομαι σήμερο πέντε χρόνους.  

Tες πρίκες δεν εγύρευγα, τους πόνους δεν εγρίκουν, 

με τη δική σου θύμησιν το Pιζικόν ενίκουν.  

 

 

 

Γεώργιος Χορτάτσης, Ερωφίλη  

 

ΕΡΩΦΙΛΗ: Τόσες δεν είναι οι ομορφιές, τόσα δεν είν’ τα κάλλη,  

μα τούτο εκ την αγάπη σου γεννάται τη μεγάλη.  

Μα γή όμορφη ’μαι γη άσκημη, Πανάρετε ψυχή μου,  

για σέναν εγεννήθηκε στον κόσμο το κορμί μου.  

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ: Νερό δεν έσβησε φωτιά ποτέ, βασίλισσά μου,  

καθώς τα λόγια τα γροικώ σβήνουσι την πρικιά μου.  

Μ’ όλον ετούτο, αφέντρα μου, μα την αγάπη εκείνη,  

που μας ανέθρεψε μικρά, και πλια παρ’ άλλη εγίνη  

πιστή και δυνατότατη σ’ εμένα κι εις εσένα,  

και τα κορμιά μας σ’ άμετρο πόθο κρατεί δεμένα,  



περίσσα σε παρακαλώ ποτέ να μην αφήσεις  

να σε νικήσει ο βασιλιός, να μ’ απολησμονήσεις.  

ΕΡΩ. Οϊμένα, να ’βρω δε μπορώ ποιάν αφορμή ποτέ μου  

σου ’δωκα στην αγάπη μου φόβο, Πανάρετέ μου,   

να πιάνεις τόσα δυνατό, σα να μηδέ γνωρίζεις  

το πώς το νου και την ψυχή και την καρδιά μου ορίζεις.  

Έρωτα, απείς τ’ αφέντη μου τ’ αμμάτια δε μπορούσι  

Πόσα πιστά και σπλαχνικά τον αγαπώ να δούσι,  

μια απού τσι σαΐτες σου φαρμάκεψε και ρίξε 165  

μέσα στα φυλλοκάρδια μου και φανερά του δείξε 

με τον πρικύ μου θάνατο πως ταίρι του απομένω  

και μόνο πως για λόγου του στον Άδη κατεβαίνω.  

ΠΑΝ. Τούτο ας γενεί σ’ εμένα ομπρός, φόβο κιανένα αν έχω  

στον πόθο σου, νεράιδα μου, γή αν έν’ και δεν κατέχω  

πως μήδ’ ο θάνατος μπορεί να κάμει να σηκώσεις  

τον πόθο σου από λόγου μου κι αλλού να τόνε δώσεις.  

Μα δεν κατέχω ποια αφορμή με κάνει και τρομάσσω,  

το πράμα, που στο χέρι μου κρατώ σφικτά, μη χάσω,  

κι εκείνο, απού παρηγοριά πρέπει να μου χαρίζει,   

τσ’ ελπίδες μου τσ’ αμέτρητες σε φόβο μού γυρίζει.  

ΕΡΩ. Τούτό ’ναι απού το ξαφνικό μαντάτο που μας δώσα,  

μα μην πρικαινομέστανε, Πανάρετέ μου, τόσα,  

γιατί ουρανός, απού ’καμε κι εσμίξαμεν αντάμι,  

να στέκομε παντοτινά ταίρια μάς θέλει κάμει  

Τον ουρανό, τη θάλασσα, τη γη και τον αέρα,  

τ’ άστρα, τον ήλιο το λαμπρό, τη νύκτα, την ημέρα,  

παρακαλώ ν’ αρματωθού, να ’ρθουν αντίδικά μου,  

την ώρα οπ’ άλλος θέλει μπει πόθος εις την καρδιά μου.  

 



 

 

 

 

Ο έρωτας στο ρομαντισμό 

Το κίνημα του ρομαντισμού στα τέλη του 18ου  αιώνα, σύγχρονο του επαναστατικού 

αναβρασμού και των ραγδαίων μεταβολών της ευρωπαϊκής κοινωνίας, έρχεται σε 

ρήξη τόσο με τις καλλιτεχνικές φόρμες του κλασικισμού όσο και με τις ιδέες του 

διαφωτισμού  που συνοψίζονται στην ανάδειξη της λογικής ως αξίας ρυθμιστικής του 

ανθρώπινου βίου. Ο ρομαντισμός διακηρύσσει τη στροφή στο άτομο, το συναίσθημα, 

την φαντασία, την υποκειμενική και οραματική σύλληψη του κόσμου.  

Ο άνθρωπος στο ρομαντικό ιδεώδες είναι ένα διονυσιακό και ανήσυχο πλάσμα που 

επαναστατεί απέναντι στον κόσμο και τον εφησυχασμό μιας τακτοποιημένης ζωής. Ο 

ρομαντικός καλλιτέχνης αντικατοπτρίζει στο έργο του την έξαρση ενός «εγώ» που 

δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στον κόσμο και προσδιορίζεται μέσα από τη 

δημιουργικ

ή φαντασία 

του, τα 

έντονα 

συναισθήμα

τά  του, την 

αναζήτηση 

της 

περιπέτειας 

και των 

προσωπικώ

ν ιδανικών 

του. 

Αυτό το 

ρομαντικό 

«εγώ» 

βρίσκει 

στον έρωτα την τελειότερη απεικόνιση και έκφρασή του. Ο έρωτας στο έργο των 

ρομαντικών είναι συνήθως εξιδανικευμένος και απόλυτος∙  όπως και στα 

προρομαντικά αισθηματικά μυθιστορήματα, καταδεικνύει την αυθεντικότητα των 

αισθημάτων, την τεράστια σημασία του συναισθήματος, τη δύναμη και την κυριαρχία 

της αγάπης. Περιπετειώδης, θυελλώδης, αιώνιος ή εφήμερος ο ρομαντικός έρωτας 

είναι πάντα ανυπόκριτος, η έκφραση μιας ψυχής ανήσυχης και ενός πάθους 

ασίγαστου. 

Ερωφίλη και Πανάρετος 



Ο έρωτας στην απόλυτα ρομαντική του διάσταση αποκαλύπτει και μεταμορφώνει την 

ψυχή των ηρώων. Κλιμακώνεται ή επιβεβαιώνεται τροφοδοτούμενος από 

ανυπέρβλητα εμπόδια. Καθαγιάζει τους εραστές, νοηματοδοτεί την ατομική τους 

ύπαρξη στον κόσμο και αναζητά την ανέφικτη αιωνιότητα στο θάνατο. Ο ρομαντικός 

έρωτας  απόλυτος και εξιδανικευμένος αναζητώντας το θάνατο απαιτεί τη μέγιστη 

θυσία, τη στέρηση της ίδιας της ζωής, είτε για να επιβεβαιωθεί είτε γιατί παραμένει 

ανεκπλήρωτος. Ο έρωτας-θάνατος  γίνεται έτσι για τους ρομαντικούς ήρωες η 

πανηγυρική έξοδος από τα όρια της πραγματικότητας.  

                                                                                                   Ζωή Ζέρβα, Φιλόλογος 

 

Έρωτας - θάνατος 

Σ’ αγαπώ μέχρι θανάτου πριν γίνει μια κοινοτοπία ευκολότατη να ειπωθεί, ήταν μια 

φράση παράδοξη. Τι ήταν άραγε αυτό που την ανέσυρε για πρώτη φορά μέσα στο 

ανθρώπινο μυαλό; 

«Ο Έρωτας πλάι στον θάνατο, πριν δώσει το όνομα του στη φροϋδική θεωρία των 

ορμών, ήταν το προϊόν μιας δημιουργικής έκλαμψης που συντελέστηκε εκεί , στην 

παραμεθόριο των σημασιών.  Έρωτας και θάνατος βρέθηκαν πλάι-πλάι γιατί καμία 

λέξη πέρα από αυτήν, την τελευταία λύση,  την ολοκληρωτική και  οριστική, δεν ήταν σε 

θέση να εκφράσει την ακαταμάχητη και πάντα αξεδίψαστη ορμή ταυ εραστή. Στην 

ερωτική εμπειρία νιώθουμε συχνά πλάι στην ενέργεια που μας σπρώχνει προς τον άλλο 

τη μυστηριώδη παρουσία του αγνώστου, του φραγμού και την επιθυμία της εκμηδένισης. 

Η ένωση του έρωτα, που πριν την φανταζόμαστε σαν σημείο  όπου όλες οι εντάσεις 

συντίθενται αρμονικά, ύστερα αποκαλύπτεται πηγή νέων εντάσεων και ανίκανη να 

οδηγήσει στην τέλεια αρμονία. Γι’ αυτό και η τελική της πραγμάτωση προβάλλεται στην 

ονειροπόληση ή στον θάνατο, σαν αυτές οι δυο καταστάσεις να είναι οι μόνες που 

μπορούν να γαληνέψουν οριστικά τις εντάσεις»  

(Μαρκούζε, Έρως και πολιτισμός) 

        

  ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ    
 

Σας λυπάμαι δύστυχ' αστέρια 

Που ωραία και λαμπρά φεγγοβολάτε 

Που πρόθυμα φωτίζετε το ναύτη σε τρικυμία, 

Δίχως αμοιβή από θεούς ή απ' ανθρώπους. 

Γιατί δεν αγαπάτε, δε γνωρίσατε ποτέ τον έρωτα. 

Άπαυτα οι αιώνιες ώρες 

Οδηγούν τις λεγεώνες σας στο άπειρο τ́  ουρανού, 

Τι  ταξείδι  δέν  εκάματε  

Ενώ ξεκουράζομαι στην αγκάλη της καλής μου  

Ξεχνώντας και  σας και τα μεσάνυχτα; 

                                                                         Γκαίτε 



 

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

 

To  πλέον παράξενο βιβλίο απ' όλα τα βιβλία 

Είναι το βιβλίο της αγάπης 

Προσεκτικά το εδιάβασα 

Ολιγοστά φύλλα χαρές, 

Ολόκληρα τετράδια θλίψεις. 

Ο χωρισμός ένας τόμος χωριστός 

Το  αντάμωμα ένα μικρό κεφάλαιο, 

Ένα απόσπασμα. 

Ολόκληροι τόμοι φροντίδες, 

Με σχόλια ατέλειωτα, 

Χωρίς κανένα μέτρο.   

                                                                       Γκαίτε   

 

                        

                          

 

Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ (απόσπασμα) 

 

Τρέμουν όλοι στ' όνομα του καθώς τρέμουνε το χάρο, 

 Μα κανείς με καταφρόνια δε μιλά για τον κουρσάρο.  
 

Πλάγι στο κακό και κάποιο καλό πάντ' ανθεί. Στα βάθη 

Της καρδιάς του θρονιαζόταν το γλυκύτερο απ' τα παθη. 

Κι ο περήφανος Κονράδος π' άλλα χρόνια περγελούσε 

Όσους  τρέλαιν'  ένα πάθος, τώρα ο ίδιος δε μπορούσε 

Τέτοια πυρκαγιά να σβήσει. Την πολέμησε, νικήθη. 

Και την έλεγαν αγάπη και του πύρωνε τα στήθη. 

Ναι, πιστή, κι αιώνι'  αγάπη, φλογισμένη σαν τη λάβα, 

Κι  η ανυπόταχτη ψυχή του ταπεινότατη της σκλάβα 

Για μια μόνη αγαπημένη. Κάθε μέρα δεν περνούσαν 

Μπρος στα μάτια του τα κάλλη τόσων σκλάβων; Δε μπορούσαν 

Να θερμάνουν την καρδιά του. Χίλιες είδε. Για καμμία 

Δεν επρόδωκε  ποτέ του μιας στιγμής αδυναμία. 

Ήταν  άσβεστη  η αγάπη,  σαν κανείς μ' αυτή τη λέξη 

θα μπορούσε να δηλώσει τη γλυκύτατη αυτή σκέψη, 

Που μακρυά  δε λησμονήθη, τη  δυνάμωσεν ο πόνος 

Και — τ ί  θάμμα! — που καθόλου δεν την κούρασεν ο χρόνος. 

Μήτ' αποτυχία, μήτε συφορά τον συγκινούσε, 

Άμα κείνη στο πλευρό του ποθητά χαμογελούσε. 

Δεν εθύμωνε σιμά της. Δεν του ξέφευγε απ' το στόμα 

Το παράπονο όταν πόνοι του τυράνναγαν το σώμα. 



Πάντα χαρωπός τη  βλέπει, δίχως λύπη την αφήνει, 

Τρέμοντας μήπως ταράξει της καρδιάς της τη γαλήνη. 

Γι'  αυτόν πρόβαλλε η αγάπη σταθερή, -πίστη κ ι  αιωνία, 

Αν μπορεί ν' ανθίσ'  η αγάπη σε  μια πλάση καταχθόνια. 

Ήταν μισητός κακούργος και μια δίκαιη κατάρα 

Τον εβάραινε στα στήθη. Μα του πόθου του η λαχτάρα 

Πάναγν'  ήτανε. Απ' τ ι ς  τόσες αρετές του, του απομένει 

Μια μονάχα, με τη λάμψη της αγάπης φωτισμένη!    

                                                                                           Λόρδος Μπάυρον  

 

 

                                ΒΕΡΘΕΡΟΣ 

Ο  νεαρός Βέρθερος απελπισμένος, συντετριμμένος από τον ανεκπλήρωτο έρωτά του 

για την Σαρλότα, αποφασίζει να πεθάνει. 

 

«Συγχώραμε!  Συγχώραμε! Χτες! Έπρεπε να πέθαινα, έπρεπε νάτανε η τελευταία 

στιγμή της ζωής μου! Άγγελε, άγγελέ μου! Ήταν η πρώτη φορά που χωρίς καμιά 

αμφιβολία μου φλόγιζε τα ποιο βαθειά μου φυλλοκάρδια ένα αίσθημα γεμάτο 

απόλαυση, γεμάτο ηδονή, εκείνο το αίσθημα: “μ’ αγαπάει! μ’ αγαπάει” . 

Καμιά αιωνιότητα δε θα μπορούσε να σβήσει την πύρινη ζωή που γεύτηκα χτες από 

τα χείλη σου, που την κρατώ που την έχω, που την αισθάνομαι μέσα μου! Μ’ 

αγαπάει! Τα χέρια τούτα την αγκάλιασαν! Τούτο το στόμα σκιρτούσε σ’ ένα άφταστο 

παραλήρημα κοντά στο δικό της, τούτα τα χείλια πάλλονταν απάνω στα δικά της. 

Είναι δική μου! Είσαι δική μου! Ναι, Σαρλότα, δική μου, δική μου για πάντα!  

Σαρλότα. Φεύγω πρώτος. Πηγαίνω πρώτος στον πατέρα μου, στον πατέρα σου. Σ’ 

αυτόν θα κάτσω και θα του πω όλο μου το παράπονο, κι αυτός θα μου κρατήσει 

συντροφιά, θα με παρηγορήσει, όσο που νάρθεις. Και τότε θα κάνω φτερά και θα 

πετάξω να σε προαπαντήσω, και θα σ’ αρπάξω στα χέρια μου γερά και θα μείνω μαζί 

σου, πρόσωπο με πρόσωπο με το άπειρο, αγκαλιασμένος μαζί σου σ’ ένα αιώνιο 

αγκάλιασμα. Δεν είναι φαντασία. Δεν ονειρεύομαι. Βλέπω πιο καθαρά τώρα, 

μπροστά στο θάνατο. Θα υπάρξουμε! Θα ξαναϊδωθούμε!» 

                                                                                                                                     

Γκαίτε 

Η επιλογή των αποσπασμάτων από τους μαθητές:: Κολοβού Νικολέτα (Α1), 

Θωμοπούλου Γιώτα (Α1), Παπαθεοδωράτος Δημήτρης (Α2), Ψαρρής Σωτήρης (Α2).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                          

 

Bosch, Le jardin des délices (λεπτομέρεια) 

 

 

Ο έρωτας στο ρεαλισμό 

Ο ρεαλισμός στα μέσα του 19ου αιώνα εκδηλώθηκε ως  αντίδραση στο ρομαντισμό. 

Το αίτημα της εποχής για αντικειμενικότητα, ο κορεσμός του κοινού  από τη 

θεματική και τις υπερβολές του ρομαντισμού, η πρόοδος των επιστημών, η ανάγκη 

των λογοτεχνών για νέες μορφές έκφρασης οδήγησαν στο ρεαλισμό και ειδικότερα 

στο ρεαλιστικό μυθιστόρημα.  

Οι ρεαλιστές καλλιτέχνες, αντιδρώντας στις εξάρσεις της ρομαντικής φαντασίας, 

επιδιώκουν να  αποτυπώσουν φωτογραφικά τον κόσμο με αμερόληπτη 

αντικειμενικότητα και ανεπιτήδευτο ύφος. Γι’ αυτό και αντλούν τα θέματά τους από 

την καθημερινή, κοινωνική κυρίως ζωή και επιλέγουν μια απρόσωπη τεχνική γραφής. 

Οι ήρωες των ρεαλιστικών έργων δεν έχουν τίποτε το ηρωικό. Αντίθετα, είναι 

άνθρωποι συνηθισμένοι από κάθε κοινωνική τάξη, μπλεγμένοι στα γρανάζια της 

καθημερινότητας, με ό,τι ασήμαντο και τραγικό εμπεριέχει, άνθρωποι κοινοί, που η 

λογοτεχνία για πρώτη φορά παίρνει στα σοβαρά. Τη θέση του ιδιόμορφου αλλά 

υψηλόφρονα ρομαντικού ήρωα παίρνει ο καθημερινός άνθρωπος - αστός, 

επαρχιώτης, εργάτης ή εκπρόσωπος της άρχουσας τάξης – που παρουσιάζεται με τις 

αδυναμίες, τα ελαττώματα, τις ευτελείς ή κοινότυπες επιθυμίες του. Το αίτημα για 

αντικειμενικότητα  αποτυπώνεται στο ρεαλισμό με τους συνηθισμένους 

καθημερινούς χαρακτήρες των έργων, με τις λεπτομερείς, σχεδόν εξαντλητικές 

περιγραφές καταστάσεων, αντικειμένων, συναισθημάτων, με τον τρόπο με τον οποίο 

αποδίδεται η κενότητα της νέας αστικής  κοινωνίας. Αυτή η κοινωνική 

πραγματικότητα που καταδικάζεται για την υποκρισία, τον αμοραλισμό, τη στενότητα 

του πνεύματος και την απουσία ιδανικών διαμορφώνει το ήθος των ηρώων και την 

ποιότητα των σχέσεών τους. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε ιδανικός ούτε ελεύθερος.  Το 

άτομο, το ιδανικό «εγώ» των ρομαντικών, απομαγεύεται και ο έρωτας 

αποπνευματοποιείται.  



Στο μυθιστορηματικό σύμπαν των ρεαλιστών συγγραφέων το ιδεώδες του 

ρομαντικού  έρωτα, χωρίς να σαρκάζεται, υποβιβάζεται. Συνδέεται με τη σεξουαλική 

επιθυμία και την ικανοποίηση της λίμπιντο, τις ηδονές των αισθήσεων, το γάμο και 

τους κοινωνικούς θεσμούς. Ο αγνός, ανιδιοτελής και ιδανικός έρωτας παρεμποδίζεται 

ή απαγορεύεται από τις κοινωνικές συνθήκες, τις προκαταλήψεις, την υποκριτική 

ηθική της αστικής κοινωνίας, την ίδια την αδυναμία των χαρακτήρων που  εντέλει 

συμβιβάζονται ή αναδιπλώνονται στην επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος. Οι αξίες 

της αστικής κοινωνίας δε συνάδουν με τη χιμαιρική αναζήτηση του απόλυτου έρωτα, 

καθώς μεταθέτουν την επιδίωξη της ευτυχίας στο κέρδος, την κοινωνική αναγνώριση, 

την ατομική επιτυχία, το μέτρο και τον υπολογισμό. 

Στο ελληνικό ηθογραφικό διήγημα ή μυθιστόρημα οι ήρωες καταπιεσμένοι από την 

οικονομική ανέχεια, εγκλωβισμένοι στις κοινωνικές συμβάσεις, αδύναμοι απέναντι 

στο δίκαιο του ισχυρότερου και τις επιταγές της πραγματικότητας παραιτούνται από 

το «όνειρο» του έρωτα που κατά κανόνα παραμένει ανεκπλήρωτος. Το ιδανικό του 

έρωτα είναι ανέφικτο, γιατί -εκτός των άλλων- προϋποθέτει την ελευθερία επιλογής 

που, αν για τους άνδρες είναι περιορισμένη, για τις γυναίκες είναι απαγορευμένη. Η 

πορεία των γυναικών είναι προδιαγεγραμμένη, καθορισμένη από το οικογενειακό και 

κοινωνικό περιβάλλον. Η γυναίκα, θύμα της πατριαρχικής κοινωνίας και ηθικής, 

γίνεται και στον έρωτα αντικείμενο εκμετάλλευσης ή συναλλαγής. 

Ο ρεαλισμός επιδιώκοντας να αναπαραστήσει την πεζή καθημερινή πραγματικότητα 

την αποκαλύπτει ρηχή. Απέναντι σε αυτή τη ρηχή πραγματικότητα ο έρωτας 

παρουσιάζεται επίσης ως «φυγή» και αναζήτηση μιας πιο βαθιάς και ουσιαστικής 

εμπειρίας, ικανής να νοηματοδοτήσει τη ζωή. Συχνά στο ρεαλιστικό μυθιστόρημα οι 

λυρικές περιγραφές των συναισθημάτων, της ψυχικής έξαρσης και της πληρότητας 

των ερωτευμένων έρχονται σε αντίθεση με την ψυχρή απεικόνιση μιας άνυδρης 

πραγματικότητας, απ’ όπου τα αληθινά συναισθήματα  και η ιδεαλιστική διάθεση 

απουσιάζουν. Όμως το τίμημα αυτής της φυγής ή αναζήτησης κυμαίνεται από την 

πικρή διάψευση ως την αυτοκαταστοφή των ηρώων. 

Το ρομαντικό  μοτίβο του καταστροφικού έρωτα επανέρχεται στο ρεαλιστικό 

μυθιστόρημα απαλλαγμένο από τις μεταφυσικές και οραματικές προεκτάσεις του. Ο 

έρωτας–πάθος καταλήγει καταστροφικός εξαιτίας των συγκρούσεων με το  

κατεστημένο, των ανατροπών των θεσμοθετημένων κοινωνικών σχέσεων και των 

διαψεύσεων που από την ίδια τη φύση του επιφέρει. Πίσω από το μοτίβο του 

καταστροφικού έρωτα, ο έρωτας αναγνωρίζεται ως ανατροπή των ισορροπιών και 

διακινδύνευση.  

Το ρεαλιστικό μυθιστόρημα ωστόσο, αν και κατεξοχήν κοινωνικό, έχει έντονα 

ψυχογραφικά χαρακτηριστικά κληροδοτημένα από τα έργα των ρομαντικών. Οι 

κοινοί, καθημερινοί  ήρωες παρουσιάζονται ως εξατομικευμένοι χαρακτήρες και 

αναλύονται μέσα από την καταγραφή του εσωτερικού τους κόσμου, των σκέψεων και 

των συναισθημάτων τους, των ψυχικών διαθέσεων, των φαντασιώσεων, των μύχιων 

επιθυμιών και των άλογων παρορμήσεών τους. Η καταγραφή της υποκειμενικής 



εμπειρίας του κόσμου, η ανατομία της ψυχικής πραγματικότητας των ηρώων 

διευρύνει τους ορίζοντες της λογοτεχνίας.  

Η λογοτεχνία μέσα από τη λεπτομερή ανατομία της ανθρώπινης ψυχής και την όλο 

και εντατικότερη ενδοσκόπηση των ηρώων συναντάται με τη ψυχολογία και τις 

επαναστατικές ανακαλύψεις της ψυχανάλυσης. Καθώς το ενδιαφέρον της 

μετατοπίζεται από την εξωτερική στην εσωτερική-ψυχική πραγματικότητα, ο έρωτας 

αναδεικνύεται σε βασικό στοιχείο της ανθρώπινης εμπειρίας, μια βαθειά και πλατειά 

κινητήρια δύναμη με ιδιάζουσα σημασία για τη συγκρότηση της προσωπικότητας, 

του ψυχισμού και της σχέσης που το άτομο διαμορφώνει με τον κόσμο. Έτσι σε μια 

πληθώρα μυθιστορημάτων ή διηγημάτων αποτελεί το υφάδι της λογοτεχνικής 

αφήγησης. 

Ο έρωτας είναι μια ανθρώπινη λειτουργία εξαιρετικά πολυδιάστατη. Στο σύγχρονο 

μυθιστόρημα καθώς και στην ποίηση ανιχνεύονται κάποια σταθερά μοτίβα αυτής της 

πολυδιάστατης λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό ο έρωτας, καταγράφεται ως η 

έξοδος από τα στενά όρια του εαυτού, η κινητήρια δύναμη που μας ωθεί να 

γνωρίσουμε και να οικειωθούμε έναν «άλλο κόσμο» άγνωστο μέχρι τώρα. Είναι η 

αναζήτηση αυτού που νομίζουμε ότι θα μας πληρώσει.                                                              

Στην πορεία συνάντησης με τον «άλλο» το Εγώ μεταμορφώνεται και μεταβάλλεται ο 

τρόπος θέασης του κόσμου. Αρνητική ή θετική η μεταμόρφωση αυτή του εαυτού και 

του κόσμου είναι ταυτόχρονα μια πορεία αυτογνωσίας. Ο ερωτευμένος μέσα από την 

συνάντηση με τον «Άλλο» έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του. Καλείται να 

ασχοληθεί με τον εσωτερικό του κόσμο, να ανακαλύψει άγνωστες πτυχές του εαυτού 

του, να αναμετρηθεί με τις  εμπειρίες,  τις αδυναμίες, την αυτοεικόνα του   και τα 

βαθύτερα συναισθήματά του. 

Σε στενή συνάφεια με τα παραπάνω ο έρωτας καταγράφεται  ως δύναμη ανατρεπτική, 

που ενέχει απρόβλεπτες καταστάσεις και κινδύνους καθώς αναστατώνει τις ψυχές  

και ανατρέπει τις ισορροπίες αυτών που τον βιώνουν. Ο έρωτας ενέχει πάντοτε τον 

κίνδυνο της απώλειας του αγαπημένου, του πόνου και του κενού στο οποίο η απουσία 

του καταδικάζει τον ερωτευμένο. Ο ερωτευμένος είναι σταθερά ευάλωτος. Έστω και 

πρόσκαιρα διατρέχει τον κίνδυνο να  περιορίσει  όλο τον κόσμο του στον «Άλλο» 

καταστώντας τον μοναδικό σημείο αναφοράς και το μόνο νόημα της ύπαρξής του.  

Εντούτοις,  ο έρωτας εξακολουθεί να είναι το προσωποποιημένο πάθος για τη ζωή 

και τη χαρά, την καταξίωση της ύπαρξης και  της ζωής. Η σύγχρονη λογοτεχνία παρά 

την απομυθοποίησή του δεν παύει να καταγράφει τον έρωτα ως κατάφαση της ζωής. 

                                                                                    Κανταρτζή Ελένη, φιλόλογος                  
                                                                           



 

Mark Chagall, Love flight 

 

    

 

Αποσπάσματα 

« Την επομένη έφτασα νωρίς. Δεν είχε καθόλου λουλούδια για τα ανθοδοχεία του 

γκρίζου σαλονιού της. Πετάχτηκα στους αγρούς, στ’ αμπέλια κι έψαξα για 

λουλούδια, για να της φτιάξω δύο μπουκέτα. Όμως μαζεύοντας ένα-ένα, κόβοντας 

τους μίσχους τους, θαυμάζοντάς τα, σκεφτόμουν ότι τα χρώματα και τα φυλλώματα 

είχαν μια αρμονία, μια ποίηση που εμφανιζόταν για πρώτη φορά στη σκέψη μου, 

γοητεύοντας το βλέμμα, όπως οι μουσικές φράσεις, που ξυπνούν χίλιες αναμνήσεις 

στο βάθος της καρδιάς που αγαπά και αγαπιέται. Με τη βοήθεια του Ζακ και της 

Μαντλέν, χαρούμενοι και οι τρεις καθώς σκαρώναμε μια έκπληξη για την αγαπημένη 

μας, προσπάθησα στον εξώστη όπου είχαμε εγκαταστήσει το αρχηγείο των 

λουλουδιών μας, να συνθέσω δύο ανθοδέσμες που θα εξέφραζαν τα συναισθήματά 

μου. [..] Δύο φορές την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου της διαμονής μου 

στο Φραπέσλ, ξανάρχιζα  τη χρονοβόρα εργασία αυτού του ποιητικού έργου, για την 

ολοκλήρωση του οποίου ήταν απαραίτητες όλες οι ποικιλίες των αγρωστρωδών. Για 

να βρω ένα λουλούδι κάλυπτα συχνά τεράστιες αποστάσεις, στις όχθες, σε μικρές 

κοιλάδες, στις κορυφές βράχων, σε άγονες πεδιάδες συλλέγοντας σκέψεις και 

αισθήματα στην καρδιά του δάσους και της ομίχλης». 

«Φίλε μου, αποδείξτε μου, λοιπόν, ότι δεν μπορώ να πεθάνω προδομένη! Ω! ναι, 

διψάω φίλε μου. Διψούσα για σας. Είχα την αγωνία ότι δεν θα σε έβλεπα! Δεν μου 

είπες να ζήσω; Θέλω να ζήσω. Θέλω επίσης να ανέβω σε άλογο, εγώ! Θέλω να 

γνωρίσω τα πάντα, το Παρίσι τις γιορτές, τις απολαύσεις». Αχ! Ναταλί, αυτή η 

τρομερή κραυγή αναζήτησης των απολαύσεων από τις προδομένες αισθήσεις 



απεικόνιζαν τους αγώνες μιας ολόκληρης ζωής, τις αγωνίες ενός ανεκπλήρωτου 

έρωτα. [..] Η κόμισσα σηκώθηκε με μια ανυπόμονη κίνηση, σαν παιδί που ζητάει ένα 

παιγνίδι. «Ναι, να ζήσω!» είπε, κάνοντας με να σηκωθώ κι ακουμπώντας επάνω μου, 

«να ζήσω με την αλήθεια κι όχι με ψέματα. Όλα ήταν ψέμα στη ζωή μου, τις μετρώ 

εδώ και λίγες μέρες αυτές τις απάτες. Είναι δυνατόν να πεθάνω, εγώ που δεν έζησα; 

Εγώ που δεν έτρεξα ποτέ σ’ ένα λιβάδι για να συναντήσω κάποιον;» 

  Τύλιξε τα χέρια της γύρω από το λαιμό μου, μ’ αγκάλιασε βίαια και με έσφιξε 

λέγοντας: «Δε θα μου ξεφύγετε πια! Θέλω ν’ αγαπηθώ, θα κάνω τρέλες σαν τη λαίδη 

Ντάνλεη, θα μάθω αγγλικά για να λέω “my dee”. Μου έκανε ένα νεύμα με το κεφάλι 

όπως έκανε παλαιότερα, όταν έφευγε, για να μου πει ότι θα επιστρέψει σε λίγο.» 

Honore de Balzac, Το κρίνο στην κοιλάδα 

 

« Στις είκοσι μία του μηνός, ημέρα Δευτέρα, της άνοιξε τις αφέλειες, για να δω τα 

μάτια σου, Όρσα, πριν αποσκοτεινιάσει, αλλά το χέρι του έμεινε στα μαλλιά της ώρα 

πολλή, τρυπούσε με το δάχτυλο τη σφιχτή κοτσίδα, πασπάτευε και ζύγιζε, με τα 

πετσιασμένα ακροδάχτυλα ακούμπησε στα μηνίγγια, στο σβέρκο, έκανε τα 

μισοφέγγαρα των αυτιών, τα μισοφέγγαρα των φρυδιών, την ευθεία της μύτης, το 

οβάλ του πιγουνιού. Τα ανδρικά δάχτυλα είναι βαριά. Σ΄ αγγίζουνε μόνο και 

μαρμαρώνεις.[..] Το τρίτο ραντεβού, κόντευε να νυχτώσει, είχε φεγγάρι κιόλας, ο 

Σπύρος Μαλταμπές κατέβηκε πρώτος στην ακροθαλασσιά και την περίμενε, στη 

μικρή σπηλιά όπου οι καππαριές κρέμονταν από τα βράχια σαν αφέλειες κι αυτές και 

της έκρυβαν το κούτελο .Βγάλανε τα παπούτσια, βράχηκαν ως τον αστράγαλο στο 

χλιαρό νερό, έκανε να την αγγίξει στο γόνατο και της έφυγε μια πνιχτή φρασούλα, 

μη, μωρέ Σπύρο, είχε στα μάτια του μια υπερκόσμια δύναμη που την παρέλυε και στα 

χέρια του μια άλλη που την ζεματούσε, 

καρβουνάκι στο θυμιατό. Ρεγουλάρισε την 

ανάσα της και κόλλησε το αυτί στο στήθος 

του, μπουρού με τους ήχους μακρινών 

ωκεανών, και πού δεν είχε ταξιδέψει 

αυτός, έκλεινε κατά προτίμηση ζόρικους 

μπάρκους και η μεγάλη του αγάπη κάτι 

λιμάνια του διαόλου. Το κορίτσι φορούσε 

το κοραλλί μεταξωτό. Σε νυχτερινό 

ραντεβού το χρώμα πήγαινε χαράμι. Το 

άγγιγμα όμως όχι». 

« Άφησε μερικά λεφτά κάτω από το 

σταχτοδοχείο και [...] άρχισε να σκάφτεται τη Όρσα με τη φούρια της παράνομης 

πράξης. Αναρωτιόταν πως έγιναν όλοι ένα κουβάρι. Αν ο κουνιάδος του ήξερε κάτι ή 

αν η Όρσα είχε ποτέ μιλήσει στη Μόσχα ή αν η Μόσχα τα είχε πληροφορηθεί απ' 

αλλού, τι ρόλο έπαιξε ο πεθερός σ' αυτές τις γαμήλιες δοσοληψίες που η 

Σαλταφέραινα κανόνισε σαν αποπληρωμές δανείων και συναλλαγματικών, γιατί η 

Όρσα που ριγούσε και σπαρταρούσε στην αγκαλιά του δε σήκωσε κεφάλι στη μάνα 



της και, κυρίως, πώς ο ίδιος για ένα πείσμα κι ένα θιγμένο αντρικό εγωισμό φέρθηκε 

τόσο σκάρτα και στη μια αδερφή και στην άλλη. [..] 

[..] γκρίνιαξε μέσα από τα δόντια του, το μόνο που επιθυμούσε σαν τρελός ήταν να 

σφίξει στα μπράτσα του την Όρσα, να κρύψει το κεφάλι του που έκαιγε και βούιζε 

στα μαλλιά της, να έσερνε τις παλάμες του χιαστί και σαν μάγος να διέγραφε το 

λάθος». 

 

« Ο τυπογράφος είχε έτοιμο το αγγελτήριο του θανάτου, η πόλη το έψαχνε στην 

εξώπορτα του άσπρου σπιτιού και αδημονούσε που η ψυχή της Όρσας αργούσε να 

βγει, σε μερικούς κακοφαινόταν αυτή η παράταση, ίσως επειδή κανένας δε ζήλευε 

μια ετοιμοθάνατη, πολλοί όμως δεν απέφευγαν τη σύγκριση, πόσο έρωτα αξιώθηκαν 

να ζήσουν στη ζωή τους».                             

 

                                                                                       Ι. Καρυστιάνη, Η Μικρά Αγγλία  

« Το μυαλό μου πνιγότανε κάτω από τα κύματα της ζήλιας μου, παρέλυε, τα γόνατά 

μου γινότανε σαν από ζελατίνα. Κι ένιωθα έναν απέραντο οίκτο για τον εαυτό μου, 

και μοναξιά και ερημιά. Και μαζί και ταπείνωση. Ήταν η πρώτη γεύση της αποτυχίας 

κι ήτανε πολύ πικρή. [..] Θα ήθελα να κάτσω σ΄ ένα βραχάκι μόνος μέσα στη 

μυρωδιά του θυμαριού που γέμιζε το βραδινό αέρα, και να κλάψω μέχρι να 

μαλακώσει η καρδιά μου. Και καθώς το ήθελα αυτό και παρ’ όλο που ήμουνα 

βέβαιος πως την είχα χάσει, αφηνόμουνα  να φαντάζομαι ότι, έτσι όπως θα ήμουνα 

καθισμένος μόνος, θα ένιωθα ξαφνικά ένα χέρι ν’ ακουμπάει στο λαιμό μου και θα 

γύριζα ξαφνικά και θα ήταν αυτή. Μια εκκένωση χαράς με διαπερνούσε στη 

φαντασία αυτή και αμέσως μετά γινόμουνα χειρότερα από πριν, καθώς η ασχήμια της 

πραγματικότητας με χτυπούσε ξανά και καταλάβαινα πως, βέβαια, τίποτε τέτοιο δε 

θα γινότανε, η ιστορία θα τέλειωνε, απλούστατα, με το να κάθομαι σ’ ένα βραχάκι, 

μόνος μέσα στο βράδυ, κλαίγοντας». 

« Φαινότανε τώρα αδύνατο ότι δεν είχε ποτέ προηγουμένως υπάρξει εκεί, στο 

δωμάτιό μου, πραγματική ζωντανή, να την αγγίξω. Για μια στιγμή μου φάνηκε πως, 

ως τότε, εγώ ήμουν εκείνος που δεν ήταν πραγματικός εκεί μέσα  και είχα τώρα, 

επιτέλους, αποκτήσει μια παρουσία. Ωσάν ως τότε να μην ήμουνα παρά το φάντασμα 

των ίδιων των επιθυμιών μου, μια προαγγελία της υπάρξεώς μου, και είχα 

πραγματοποιηθεί, είχα γίνει ουσία και αλήθεια και νόημα τη στιγμή που εκείνη μπήκε 

στο δωμάτιό μου». 

Ν. Κοκάντζης, Τζιοκόντα 

Η αληθινή ιστορία του πρώτου έρωτα δύο εφήβων στη Θεσσαλονίκη της γερμανικής 

κατοχής που διακόπτεται βίαια, όταν η Τζοκόντα μεταφέρεται στα στρατόπεδα θανάτου 

των Ναζί. 

 

« Μέσα στο ρεμβασμό της, ο θλιβερός οραματισμός της ζωής της μητέρας της έβαλε 

τα μάγια του κατάκαρδα στο είναι της -εκείνη η ζωή από κοινότοπες θυσίες, που 

Όρσα και Σπύρος 



έκλεισε μέσα σε μια τελική παράκρουση. Αναρίγησε καθώς ξανάκουγε τη φωνή της 

μητέρας της να λέει αδιάκοπα, με μια γελοία επιμονή: 

«Ντερεβάουν Σεράουν! Ντερεβάουν Σεράουν!» 

Τινάχτηκε όρθια, μ' ένα ξαφνικό συναίσθημα τρόμου. Να γλιτώσει! Πρέπει να 

γλιτώσει! Ο Φρανκ, θα την έσωζε! Θα της έδινε ζωή, ίσως ακόμη και αγάπη. 

Λαχταρούσε να ζήσει. Γιατί να 'ναι δυστυχισμένη; Είχε δικαίωμα στην ευτυχία. Ο 

Φρανκ θα την αγκάλιαζε, θα την έσφιγγε στην αγκαλιά του. Θα την έσωζε. [..] Αν 

έφευγε, αύριο θα βρισκόταν στη μέση της θάλασσας, μαζί με τον Φρανκ, τραβώντας 

για το Μπουένος Άιρες. Είχαν βγάλει τα εισιτήρια. Μπορούσε ποτέ ν' αποτραβηχτεί 

τώρα, ύστερα από όσα είχε κάνει γι' αυτήν; Η αγωνία της την έκανε να νιώσει κάτι 

σαν ναυτία, και τα χείλια της σάλευαν αδιάκοπα σε μια θερμή, σιωπηλή προσευχή. 

Μια καμπάνα σήμανε πάνω στην καρδιά της. Ένιωσε να της αδράχνει ο Φρανκ το 

χέρι: «Έλα!» 

Όχι, όχι, όχι! Ήταν αδύνατον. Τα χέρια της άδραξαν το κάγκελο φρενιασμένα. 

Ανάμεσα στα κύματα που έσκαζαν στο μουράγιο, έμπηξε μια φωνή αγωνίας. 

«Έβελιν! Έββι!» 

Κι ο Φρανκ όρμησε πέρ' απ' τα κάγκελα και της φώναζε να τον ακολουθήσει. Του 

αντιφώναξε να φύγει με το καράβι, μα εκείνος συνέχισε να τη φωνάζει. Γύρισε προς 

το μέρος του το χλομό της πρόσωπο, δίχως έκφραση, σαν ζώο απελπισμένο. Τα μάτια 

της δεν του έδωσαν κανένα σημάδι αγάπης ή αποχαιρετισμού ή πως τον 

αναγνώρισαν». 

 

Τζέημς Τζόυς, Οι Δουβλινέζοι,  Έβελιν 

 

 

Η επιλογή των αποσπασμάτων έγινε από τους μαθητές: Ζάππα Ευγενία (Α1), 

Σμυρλιάνου Χαρά (Α2)Δέσποινα Καγιαλέ (Α1), Ζουμά Χριστίνα (Α1). 

 

 

 

 



 

Marc Chagall, The Equestrian 

                                                             O έρωτας στη μοντέρνα ποίηση 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης,  «Μέρες του 1903» 

Δεν τα ηύρα πια ξανά - τα τόσο γρήγορα χαμένα.... 

τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό 

το πρόσωπο.... στο νύχτωμα του δρόμου.... 

 

Δεν τα ηύρα πια  τ' αποκτηθέντα κατά τύχην όλως, 

που έτσι εύκολα παραίτησα· 

και που κατόπι με αγωνίαν ήθελα. 

Τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο, 

τα χείλη εκείνα δεν τα ηύρα πια. 

 Μαρία Πολυδούρη, «Μόνο γιατί μ’ αγάπησες» 

Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες 

στα περασμένα χρόνια. 

Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα 

και σε βροχή, σε χιόνια, 

δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες 

Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου 

μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα, 

μόνο γι’ αυτό είμαι ωραία σαν κρίνο ολάνοιχτο 



κ’ έχω ένα ρίγος στην ψυχή μου ακόμα, 

μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου. 

Μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν 

με την ψυχή στο βλέμμα, 

περήφανα στολίστηκα το υπέρτατο 

της ύπαρξής μου στέμμα, 

μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν. 

Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα, 

γι’ αυτό η ζωή μου εδόθη. 

Στην άχαρη ζωή την ανεκπλήρωτη 

μένα η ζωή πληρώθη. 

Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα. 

Μονάχα γιατί τόσο ωραία μ’ αγάπησες 

έζησα, να πληθαίνω 

τα ονείρατά σου, ωραίε που βασίλεψες 

κ’ έτσι γλυκά πεθαίνω 

μονάχα γιατί τόσο ωραία μ’ αγάπησες. 

 

 Τάσος Λειβαδίτης, Αυτό τ’ αστέρι είναι για όλους μας  (αποσπάσματα) 

Σαν ήμουνα παιδί και μ' έβλεπε λυπημένο η μητέρα μου 

έσκυβε και με ρωτούσε. Τι έχεις αγόρι; 

Δεν μίλαγα. Μονάχα κοίταζα πίσω απ' τον ώμο της 

ένα κόσμο άδειο από σένα. 

Και καθώς πηγαινόφερνα το παιδικό κοντύλι 

ήτανε για να μάθω να σου γράφω τραγούδια. 

Όταν ακούμπαγα στο τζάμι της βροχής ήτανε που αργούσες ακόμα 

όταν τη νύχτα κοίταζα τ' αστέρια ήτανε γιατί μου λείπανε 

τα μάτια σου 

κι όταν κτύπαγε η πόρτα μου και άνοιγα 

δεν ήτανε κανείς. Κάπου όμως μες στον κόσμο ήτανε 

η καρδιά σου που χτυπούσε. 

Έτσι έζησα. Πάντοτε. 

Και όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά-θυμάσαι;- μου 

άπλωσες τα χέρια τόσο τρυφερά 

σα να με γνώριζες από χρόνια. Μα και βέβαια 

με γνώριζες. Γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου 

είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρα μου 

αγαπημένη μου... 

 Αλήθεια κείνη η άνοιξη, εκείνο το πρωινό, εκείνη η απλή 

     κάμαρα της ευτυχίας 

αυτό το σώμα σου που κράταγα πρώτη φορά γυμνό 

αυτά τα δάκρυα που δεν μπόρεσα στο τέλος να κρατήσω 

- πόσο σου πήγαιναν... 



 Ύστερα ερχόταν η βροχή.  Μα έγραφα σ' όλα μας τα 

     χνωτισμένα τζάμια τ' όνομα σου 

κι έτσι είχε ξαστεριά στην κάμαρα μας. Κράταγα τα χέρια σου 

κι έτσι είχε πάντοτε η ζωή ουρανό κι εμπιστοσύνη... 

 Όταν χαμογελούσες ένα περιστέρι διάβαινε στην βραδιασμένη κάμαρα ένα σύννεφο 

χρυσό ταξίδευε στον ουρανό όταν χαμογελούσες. Όταν χαμογελούσες ξεχνούσα τη 

στέγη που έσταζε, 

     ξεχνούσα το τρύπιο πάτωμα έλεγα κιόλας, να, μες απ' τις τρύπες του όπου και να 

'ναι θα φυτρώσουνε μεγάλα κόκκινα τριαντάφυλλα.... 

Στην πιο μικρή στιγμή μαζί σου, έζησα όλη τη ζωή... 

 

Τάσος Λειβαδίτης , «Για να Σε Συναντήσω» 

 

Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ 

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω 

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου 

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω 

 

 

 

Οδυσσέας  Ελύτης, Το Μονόγραμμα  

Έτσι μιλώ για σένα και για μένα 

Επειδή σ’ αγαπώ και στην αγάπη ξέρω 

Να μπαίνω σαν Πανσέληνος 

Από παντού, για το μικρό το πόδι σού μες στ’ αχανή 

σεντόνια 

Να μαδάω γιασεμιά κι έχω τη δύναμη 

Αποκοιμισμένη, να φυσώ να σε πηγαίνω 

Μες από φεγγαρά περάσματα και κρυφές της θάλασσας στοές 

Υπνωτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουμε 

Ακουστά σ’ έχουν τα κύματα 

Πώς χαϊδεύεις, πώς φιλάς 

Πώς λες ψιθυριστά το "τί" καί το "έ" 

Τριγύρω στο λαιμό στον όρμο 

Πάντα εμείς το φως κι η σκιά 

Πάντα εσύ τ’ αστεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό πλεούμενο 

Πάντα εσύ το λιμάνι κι εγώ το φανάρι το δεξιά 

Το  βρεγμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα κουπιά 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=54


Ψηλά στο σπίτι με τις κληματίδες 

Τα δετά τριαντάφυλλα, και το νερό πού κρυώνει 

Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά πού μεγαλώνει 

Το γερτό παντζούρι εσύ, ο αέρας πού το ανοίγει εγώ 

Επειδή σ’ αγαπώ και σ’ αγαπώ 

Πάντα Εσύ το νόμισμα και εγώ η λατρεία πού το 

Εξαργυρώνει: 

Τόσο η νύχτα, τόσο η βοή στον άνεμο 

Τόσο η στάλα στον αέρα, τόσο η σιγαλιά 

Τριγύρω η θάλασσα η δεσποτική 

Καμάρα τ’ ουρανού με τ’ άστρα 

Τόσο η ελάχιστη σου αναπνοή 

 

Πού πια δεν έχω τίποτε άλλο 

Μες στους τέσσερις τοίχους, το ταβάνι, το πάτωμα 

Να φωνάζω από σένα και να με χτυπά η φωνή μου 

Να μυρίζω από σένα και ν’ αγριεύουν οι άνθρωποι 

Επειδή το αδοκίμαστο και το απ’ αλλού φερμένο 

Δεν τ’ αντέχουν οι άνθρωποι κι είναι νωρίς, μ’ 

ακούς 

Είναι νωρίς ακόμη μες στον  κόσμο αυτόν αγάπη 

μου 

να μιλώ για σένα και για μένα. 

 

                                             Κική Δημουλά  

Τα πάθη της βροχής 

Εν μέσω λογισμών και παραλογισμών 

άρχισε κι η βροχή να λιώνει τα μεσάνυχτα 

μ' αυτόν τον νικημένο πάντα ήχο 

σι, σι, σι. 

Ήχος συρτός, συλλογιστός, συνέρημος, 

ήχος κανονικός κανονικής βροχής. 

Όμως ο παραλογισμός 

άλλη γραφή κι άλλην ανάγνωση 

μου 'μαθε για τους ήχους. 

Κι όλη τη νύχτα ακούω και διαβάζω τη βροχή,  

σίγμα πλάι σε γιώτα, γιώτα κοντά στο σίγμα, 

κρυστάλλινα ψηφία που τσουγκρίζουν 

και μουρμουρίζουν ένα εσύ, εσύ, εσύ. 

Κάθε σταγόνα κι ένα εσύ, 

όλη τη νύχτα 

ο ίδιος παρεξηγημένος ήχος, 

            Edv. Munch, Φιλί στο παράθυρο 



αξημέρωτος ήχος, 

αξημέρωτη ανάγκη εσύ, 

βραδύγλωσση βροχή, 

σαν πρόθεση ναυαγισμένη 

κάτι μακρύ να διηγηθεί 

και λέει μόνο εσύ, εσύ, 

νοσταλγία δισύλλαβη, 

ένταση μονολεκτική, 

το ένα εσύ σαν μνήμη, 

το άλλο σαν μομφή 

και σαν μοιρολατρία, 

τόση βροχή για μια απουσία, 

τόση αγρύπνια για μια λέξη, 

πολύ με ζάλισε απόψε η βροχή 

μ' αυτή της τη μεροληψία 

όλο εσύ, εσύ, εσύ,     

σαν όλα τ' άλλα να 'ναι αμελητέα 

και μόνο εσύ, εσύ, εσύ. 

  

 

 

 

Πληθυντικός αριθμός  

  Ο έρωτας, 

όνομα ουσιαστικόν 

πολύ ουσιαστικόν, 

ενικού αριθμού, 

γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού, 

γένους ανυπεράσπιστου. 

Πληθυντικός αριθμός 

οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. 

  

Ο φόβος, 

όνομα ουσιαστικόν, 

στην αρχή ενικός αριθμός 

και μετά πληθυντικός: 

οι φόβοι. 

Οι φόβοι 

για όλα από δω και πέρα. 

  

Η μνήμη, 

κύριο όνομα των θλίψεων, 

ενικού αριθμού, 

Έντβαρντ Μουνκ, Το φιλί 

 



μόνον ενικού αριθμού 

και άκλιτη. 

Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη. 

  

Η νύχτα, 

όνομα ουσιαστικόν, 

γένους θηλυκού, 

ενικός αριθμός. 

Πληθυντικός αριθμός 

οι νύχτες. 

Οι νύχτες από δω και πέρα. 

Από τη συλλογή «Το λίγο του κόσμου» 

 

Η κακοκαιρία των προσχημάτων 

Το ανέβαλες; Κακοκαιρία μεγάλη, πέσανε χιόνια, κλείσανε οι δρόμοι,  

πάγοι, μεγάλη ολισθηρότης. Καλά έκανες. Εάν δεν είναι ολισθηρή η επιθυμία  

προς τι να έρθει; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνέντευξις 

Φυσικά και oνειρεύομαι. 

Ζει κανείς μόνο μ’ ένα ξερό μισθό; 

Πόσο συχνά;  

Κάθε που εγκαταλείπουν συχνότατα όλοι. 

Επηρεάζουν τους απόντες τα όνειρά σας; 

Βέβαια. Το ξανασκέφτονται καλά 

και μάλλον μετανιώνουν οριστικά τους όλοι. 

Είναι ελευθέρα η είσοδος; 

Όχι εντελώς. Ζητάω την άδεια του ονείρου 

πριν ελπίσω. Μου την δίνει εν γένει 

μαζί με κάποιες οδηγίες αυστηρές. 

Να πιστέψω δίχως να  αγγίξω 

να μη μιλήσω διόλου στον καπνό 

γιατί είναι υπνοβάτης και θα πέσει 

μόνο δια του βλέμματος ν’ αφήσω 

το  αίτημά μου στην κρεμάστρα 

ό,τι μου δοθεί να το δεχτώ 

κι ας μην έχει καμιά ομοιότητα 

μ’  αυτό που ζωγραφίζει η έκκλησή μου - 

θα την επανέβρει μόλις ξαναχαθεί 

Ένα μόνο δε μου δίνει το όνειρο. 

Το όριο. Ως πού να κινδυνέψω. 

Γιατί τότε πια δεν θα ήταν όνειρο. 

Θα ‘ταν γεράματα. 

  

                                                 Κική Δημουλά, «Συνέντευξις», Η εφηβεία της λήθης 

 

 

 

 

 

 



ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ 

 

Η Κική Δημουλά γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου του 1931, 

είναι Ελληνίδα ποιήτρια και τακτικό μέλος 

της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της ποίησης.  

Το πατρικό της όνομα είναι Βασιλική Ράδου. 

Γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα. Το 1952 

παντρεύτηκε τον ποιητή και πολιτικό μηχανικό Άθω 

Δημουλά, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, τον 

Δημήτρη (1956) και την Έλση (1957). Εργάστηκε ως 

υπάλληλος στην Τράπεζα της Ελλάδος από το 1949 

έως και το 1973. 

 

Διακρίθηκε: 

 Το 2001 με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής από τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. 

 Το 2002 έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών πληρώνοντας έτσι 

την έδρα των γραμμάτων και ή οποία είχε μείνει κενή μετά τον θάνατο του 

Νικηφόρου Βρεττάκου. Η τρίτη γυναίκα στην ιστορία της Ακαδημίας 

(μετά τις Γαλάτεια Σαράντη και Αγγελική Λαίου) 

 

Βραβεύτηκε: 

 1964, Eύφημη μνεία από την Ομάδα των Δώδεκα για την ποιητική συλλογή Eπί 

τα ίχνη. 

 1972, Β΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης, για την ποιητική συλλογή Το λίγο του 

κόσμου. 

 1989, Α΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης, για την ποιητική συλλογή Χαίρε ποτέ. 

 1997, Βραβείο Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, 

για την ποιητική συλλογή Η εφηβεία της λήθης. 

 2001, Αριστείο των Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, για το σύνολο του έργου 

της. 

 2009, Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας (Prix Européen de Littérature), για το 

σύνολο του έργου της. 

 2010, Μεγάλο Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας, για το σύνολο του έργου της

http://www.prixeuropeendelitterature.eu/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1


Σήμερα 29 Δεκεμβρίου του έτους 2014, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής επίσκεψης 

μας στην βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη» είχαμε την μεγάλη τιμή να γνωρίσουμε και 

να συζητήσουμε με αυτήν την καταξιωμένη Eλληνίδα ποιήτρια.   

Μας καλώς όρισε με γυαλιά ηλίου και μας απολογήθηκε πως τα μάτια της πάσχουν 

από μια μόλυνση, αλλά και αυτό να μην ήταν, η λάμψη της νεότητάς μας εκπέμπει 

τόση ακτινοβολία που θα τα φορούσε και πάλι. Έτσι μας προϊδέασε για το 

ενδιαφέρον της συνάντησης μας δείχνοντας πάνω από όλα φιλική προς τους νεαρούς 

μαθητές. Καθώς η ποίησή της  είναι συνειρμική της τέθηκε σαν πρώτη ερώτηση το τι 

της έρχεται στο μυαλό βλέποντας εμάς. Αυτό λοιπόν που δεν άργησε να απαντήσει 

ήταν «Θα είσαστε άραγε ποτέ ευτυχισμένοι;». Οι πέντε αυτές λέξεις αντήχησαν στα 

αυτιά μας γεμίζοντας τα «κενά» του μυαλού μας με πολλά ερωτηματικά. 

Οι υπόλοιπες  ερωτήσεις μας για την πνευματικότητα  της ποίησης που η ίδια έχει 

αγγίξει με τους περίτεχνους στίχους της, ήταν πολυσύνθετες και πολύ ενδιαφέρουσες.  

Στην ερώτησή μας για τα βασικά χαρακτηριστικά της ποίησής της μας απάντησε πως 

η ποίηση είναι η αναζήτηση του νοήματος της ζωής και μας τόνισε πως την 

απασχολεί πολύ όταν κάποιος άνθρωπος «φεύγει», γιατί «ζούμε μια ζωή πολύ 

ταραχώδη και στο τέλος όλα όσα χτίζουμε απλώς φεύγουν. Όμως, χωρίς απώλεια 

υπάρχει ποίηση;».  Την τρομάζει η απώλεια... Στην ίδια στοίχισε πολύ η απώλεια του 

άντρα της, καθώς έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή της. Δεν υπήρχε αντιπαλότητα 

μεταξύ τους, την βοηθούσε και, όταν χάθηκε αυτός, μαζί χάθηκε και η έμπνευσή της. 

Δυστυχώς, η ποίηση δεν την βοήθησε να τον ξεπεράσει. «Όταν χάνεις κάποιον πρέπει 

να εξομαλυνθεί ο πόνος για να ξαναρχίσεις» και η κυρία Δημουλά περιγράφει τη 

θλίψη της μέσα από τα ποιήματα της. «Κανείς δεν έχει γράψει σε καιρό ευφορίας, 

διότι ποίηση πρέπει να ξεχειλίσει από τις πηγές ενός έντονου συναισθήματος».  

Ωθήθηκε στη συγγραφή, ειδικότερα των πρώτων της ποιημάτων, από τον έρωτα, 

αλλά δεν έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στη ζωή της παρ’ όλο που και το πρώτο της 

ποίημα συντέθηκε «υπό ερωτικό συναίσθημα». Μιας και αναφερόμαστε στον έρωτα, 

μας τόνισε πως στην εποχή μας εστιάζουμε στο συναίσθημα του έρωτα και 

εμμένουμε σε αυτόν σαν λογοτεχνικό ή ποιητικό θέμα, ενώ δεν θα έπρεπε, καθώς 

κάθε συλλογή ποιημάτων που πραγματεύεται και άλλα θέματα είναι ωριμότερη, πιο 

πλατιάς σημασίας. Κατά την ποιήτρια, ο έρωτας δεν διαρκεί, είναι προσωρινός αλλά  

το θέμα του έρωτα είναι δημοφιλές, βρίσκει απήχηση σε περισσότερους αναγνώστες. 

Άλλωστε, «την ποίηση πρώτα την νιώθουμε και μετά την καταλαβαίνουμε». 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε την πεποίθηση της κας Δημουλά ως προς την 

ανισότητα των δύο φύλων. Υποστηρίζει την άποψη ότι η γυναίκα είναι φαινομενικά  

μόνο απελευθερωμένη και αλυσίδες της είναι τα παιδιά της και οι καταβολές της. 

Επομένως, παρουσιάζει τον άνδρα ως ισχυρό μέλος ο όποιος ακόμη και στον έρωτα 

είναι «ιππεύων», δίνοντας στις γυναίκες την συμβουλή να είναι δυναμικές και 

αποφασιστικές. Πιστεύει πως θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στο  ζευγάρι 

αλλά και θαυμασμός ανάμεσά τους. Εξάλλου, η συμβίωση βγάζει στη φόρα τα 

ελαττώματά μας. Στην ερώτησή μας αν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην ποίηση ενός 



άνδρα και μιας γυναίκας, μας απάντησε ως εξής: «Ένας άνδρας σαφώς και θίγει 

διαφορετικά θέματα από μια γυναίκα, καθώς άλλη ατμόσφαιρα, πιο συναισθηματική, 

χτυπά και δονεί την γυναίκα. Η γυναικεία ποίηση είναι αδύναμη, με λιγότερο 

‘‘βάθος’’, ενώ οι άνδρες διαχέονται από μια ρωμαλεότητα». 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις μας για τα εφηβικά και νεανικά της διαβάσματα μας 

απάντησε πως ως έφηβη κατέφευγε στην ποίηση, έγραφε «για να ακουμπήσει κάπου 

τις ανησυχίες της, όμως εγκατέλειψε τις πρώτες της προσπάθειες». Μεγαλύτερη την 

ενθουσίαζε ο Προύστ, ο Μπόρχες, ο Βενέζης κτλ. «Αυτά προσέγγιζαν οι νέοι τότε». 

Πλέον δεν προλαβαίνει να διαβάζει λογοτεχνία· εξάλλου, την δυσκολεύει. Πρεσβεύει 

πως η λογοτεχνική παιδεία χρειάζεται, για να κατανοούν τα παιδιά την ποίηση. Την 

ίδια δεν την δίδαξαν ποίηση, « δεν διδάσκεται με την έννοια που θεωρούμε εμείς, 

ούτε είναι εύκολο να την αναλύσει κανείς, γιατί είναι ο εξωτερικευμένος εσωτερικός 

κόσμος του ποιητή που γράφει χωρίς να έχει υπόψη του λογοτεχνικούς κανόνες». 

Παρ’ όλα αυτά χαρακτηρίζει ωφέλιμη την ανάγνωση ποιημάτων και βιβλίων 

λογοτεχνικού περιεχομένου, υπό τον όρο να μην γίνεται υποχρεωτικά, μιας και για να 

καταλάβουμε το νόημα που απορρέει από αυτά τα κείμενα πρέπει να έχουμε μια 

ανησυχία μέσα μας, ένα κίνητρο». Συνειρμικά, μας ανέφερε την προσφορά της 

γλώσσας στην ποίηση. Για την ίδια όλα είναι θέμα συνδυασμού των κατάλληλων 

λέξεων χωρίς να μας δεσμεύει το περιεχόμενο του ποιήματος, μιας και 

διαμορφώνεται σταδιακά. 

Σύμφωνα με την ίδια, « όλοι οι ποιητές προεξοφλούν νοερά έναν ακροατή, 

επιδιώκουν κάποιος να τους ακούει». Επίσης μας δηλώνει ότι η ίδια δε διάλεξε την 

ποίηση, η ποίηση την προτίμησε, και πως δεν είχε μέντορα παρά τον άνδρα της. 

Σχετικά με την κριτική προς τους ποιητές «εξαρτάται από τη νοητή γραμμή της 

φήμης που αγγίζει ο καθένας», άλλωστε «και οι απόψεις των αναγνωστών είναι 

καθαρά υποκειμενικές και, μερικές φορές, όχι διαχρονικές, γιατί την χρονική στιγμή 

της ζωής μας που συμπάσχουμε με τα ποιήματα, τα κρίνουμε θετικά, ενώ κάποια 

άλλη στιγμή δε θα μας τραβούν τόσο έντονα το ενδιαφέρον». Στην ερώτησή μας αν η 

ποίηση αργοπεθαίνει, η απάντηση  ήταν πως «πάντα θα υπάρχει, γιατί υπάρχουν 

πολλοί ποιητές και τουλάχιστον ένας θα δίνει την καλή συνέχεια, αν και οι 

περισσότεροι δεν παιδεύονται, απλώς γράφουν κάτι και το δημοσιεύουν. Η μόνη 

περίπτωση που θα μπορούσαμε να πούμε πως αργοπεθαίνει είναι από την άποψη της 

αλλοίωσης και φθοράς της γλώσσας».  

Η συμβουλή που θα έδινε σε κάποιον που θέλει να αρχίσει να γράφει ποίηση είναι η 

εξής: «να ανακαλύψει πρώτα απ’ όλα αν του αρέσει η ποίηση διαβάζοντας ένα 

ποιητικό βιβλίο. Ύστερα, αφού αρχίσει, καλό θα ήταν να τα βάζει σε ένα συρτάρι και 

να τα ξαναβλέπει, να τα τελειοποιεί επιμένοντας σε αυτά. Για να γράψει κάποιος 

ποίηση πρέπει να είναι σε ένα ποσοστό έμφυτη μέσα του, ενώ περισσότερο αποκτάται 

με την άσκηση και τις εμπειρίες του. Όσο εξασκούμαστε, τόσο καλύτεροι γινόμαστε, 

προοδεύουμε και μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε τον εαυτό μας· και αυτή 

είναι η θητεία, η δοκιμασία της ποίησης. Η ποίηση πρέπει να είναι φιλοσοφημένη, να 

ρωτάει και όχι να απαντάει, να καλύπτει θλίψεις και μοναξιές». 



 

Δεν ήταν όλες οι επιλογές της ζωής της δικές της. Η εργασία της στην Τράπεζα της 

Ελλάδος ήταν καθαρά επιλογή των γονιών της και η ίδια απλώς υπάκουσε. Το όνειρο 

της ήταν να γίνει δικηγόρος, αλλά δεν πολέμησε γι’ αυτό, ίσως δεν το ήθελε 

πραγματικά. Όπως δηλώνει  «Στη σημερινή εποχή πρωταρχικό ρόλο έχει η επιβίωση 

και ίσως μερικές φορές τα νέα παιδιά ακολουθούν το δρόμο της επαγγελματικής 

αποκατάστασης και όχι των ονείρων τους». Της θέσαμε, επίσης, το ερώτημα αν το 

σύστημα παιδείας ευνοεί τα παιδιά να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας. Σκεπτόμενη μας 

απάντησε πως «το σχολείο προσφέρει τη σπουδή που είναι η βάση του πολιτισμού, 

για όλα τ’ άλλα δεν βοηθά το σχολείο, αρκεί να έχουμε εξοπλιστεί με την σπουδή». Η 

πιθανότητα του να έχουμε σαν λαός χάσει τις αξίες μας φαντάζει για την ίδια 

απίστευτη. Θεωρεί πως υπάρχουν, απλώς εμείς είμαστε τρομοκρατημένοι από την 

ισχύουσα κατάσταση και δεν τις υπερασπιζόμαστε. Συμπληρώνει πως εμείς τα παιδιά 

δεν έχουμε ευθύνη καμία για τη σημερινή κρίση της χώρας, αλλά είναι καταστροφή 

για την Ελλάδα να μεταναστεύουμε, γιατί ως νέα γενιά καινοτομούμε. 

Σε ερώτηση σχετικά με τον κοινωνικό και πολιτικό ρόλο του ποιητή, του καλλιτέχνη 

και μάλιστα σε μια εποχή κρίσης, όπως η σημερινή στη χώρα μας, η κυρία Δημουλά 

μας απάντησε πως η ίδια δεν έχει την ψυχική  δύναμη να συμμετέχει σε συλλογικούς 

αγώνες, όμως προσφέρει όπου μπορεί την βοήθεια της θέλοντας να κρατήσει την 

μετριοφροσύνη και την ταπεινότητα της. Κλείνοντας αναφέρει πως θέλει  να 

αντιμετωπίζει τους πάντες με ευγένεια, καθώς πιστεύει σε αυτήν, κάτι που είναι 

κληρονομικό από την μητέρα της. Όμως, η ευγένεια δεν αρκεί, γι’ αυτό μας 

συμβουλεύει πως πρέπει να είμαστε οπλισμένοι σε αυτή τη ζωή με τα κατάλληλα 

όπλα, ώστε να διατηρούμε ακέραιο τον ψυχικό μας κόσμο. 

 

  Έτσι έλαβε τέλος η συνάντηση μας. 

 

Απομαγνητοφώνηση από τη μαθήτρια Καγιαλέ Δέσποινα (Α1) 

  

 

 

 



Συνάντηση με την Ιωάννα 

Καρυστιάνη 

Με τη συγγραφέα και σεναριογράφο Ιωάννα 

Καρυστιάνη συναντηθήκαμε  στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού προγράμματος  «Συνάντηση με 

συγγραφείς» του Ιδρύματος Καίτη Λασκαρίδη 

στις 31 Μαρτίου 2014. Οι υπεύθυνοι του 

προγράμματος μας είχαν πληροφορήσει ότι η 

κ. Καρυστιάνη επιθυμούσε οι μαθητές που θα 

συμμετάσχουν στην εκδήλωση να έχουν 

προηγουμένως διαβάσει κάποιο από τα 

βιβλία της ή να έχουν δει τις ταινίες «Νύφες» 

ή «Μικρά Αγγλία», προκειμένου να συζητήσει 

μαζί τους για τις εντυπώσεις, τα ερωτήματά τους και γενικότερα τη λογοτεχνία και την 

τέχνη. Πράγματι, η συνάντηση με τη κυρία Καρυστιάνη εξελίχθηκε σε μια ζεστή και 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εντυπωσιαστήκαμε από την υποδοχή που μας 

έκανε χαιρετώντας μας όλους δια χειραψίας και ρωτώντας μας τα ονόματά μας τα 

οποία … θυμόταν ως το τέλος της  συζήτησής  μας!  

Αποσπάσματα από όσα ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά μας είπε παραθέτουμε στη 

συνέχεια…     

«…Από παιδί μου άρεσε να συγγράφω, αλλά φοβόμουν να το ακολουθήσω. Δεν 

πίστευα ότι θα τα καταφέρω. Γι’ αυτό αρχικά ξεκίνησα ως σκιτσογράφος. Αργότερα 

όμως είχα την ανάγκη να εξωτερικεύσω ό,τι ένιωθα και ας αποτύγχανα, γι’ αυτό το 

ρίσκαρα  έχοντας πάντα και την υποστήριξη της οικογένειάς μου…» 

« Τις σημαντικές  σχέσεις πρέπει να τις περιφρουρούμε, άλλες πάλι να τις 

θυσιάζουμε. Όλες όμως θέλουν δουλειά και κατορθώματα. Οι σημαντικές ανθρώπινες 

σχέσεις περνούν από ένα ρίσκο. Δοκιμάζονται συνεχώς. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα: τα προβλήματα στην οικογένεια, όπου συναντούμε συχνά τσακωμούς, 

καυγάδες, κ.λ.π. χωρίς όμως να συνειδητοποιούμε ότι αυτό συμβαίνει, γιατί εύκολος 

στόχος είναι τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Όσον αφορά έμενα έζησα σε μια 

αγαπημένη οικογένεια που σε όλη την διάρκεια της ζωής μου με βοήθησε και με 

στήριξε και καταφέρνω μέχρι και σήμερα να είμαι αγαπημένη με τα αδέρφια μου και 

τις παιδικές μου φίλες. Είναι όλοι τους πολύ σημαντικοί για μένα.  Ακόμη, είναι 

κατόρθωμα που δεν έχω πλουτίσει, που είμαι καλά με τον σύντροφο μου και τα 

παιδιά μου και που έχω γράψει βιβλία βασισμένα σε αυτά που νιώθω.» 

«Γλώσσα είναι συναισθήματα: αγάπη, χαρά, λύπη. Στο μυαλό μας μπορεί να είναι 

κάτι σκοτεινό ή ευχάριστο, πρέπει όμως να την χρησιμοποιούμε όπως εμείς θέλουμε 

(δεν είναι ντεκόρ). Η γλώσσα είναι αυτή που μπορεί να εκφράζει τις σκέψεις σου, τις 

ιδέες σου, αυτά που πιστεύεις και με λίγα λόγια μέσα από τη γλώσσα μπορείς να 

εκφραστείς. Η σωστή διατύπωση σε κινεί σωστά, σε φέρνει κοντά σ’ αυτά που 

νιώθεις. Όμως πρέπει να ζυγίζουμε τον τρόπο που  διατυπώνουμε τα λεγόμενά μας. 

Όταν γράφεις πρέπει να είσαι ειλικρινής και έντιμος.  Προσπάθησα σ’ αυτά που 



έγραψα να μην υπάρχουν “δηθενιές” ή ακατανόητες λέξεις που θα δυσκόλευαν τον 

αναγνώστη». 

«Από την μια, δεν πορεύομαι, ούτε συγγράφω με ένα συγκεκριμένο ρεύμα.  Μου 

αρέσει να ξεφεύγω, να αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο ,να δημιουργήσει όπως αυτό 

θέλει έχοντας ως έμπνευση τον ίδιου μου τον εαυτό, τους φόβους, τις αγωνίες , τα 

βιώματα, ίσως και των συγγενικών μου προσώπων. Από την άλλη, όμως, γράφεις για 

να εξωτερικεύσεις κάτι που κρατάς μέσα σου και ζητά να βγει. Ίσως να το κρατάς 

από την παιδική σου ηλικία. Όλα τα πρόσωπα σε μια ιστορία αρχικά μπορεί να 

μοιάζουν κλώνοι του εαυτού σου, δεν πρέπει όμως να μείνουν έτσι .Πρέπει να έχεις 

την ψυχική ικανότητα, την γενναιότητα και την ταπεινότητα να τα εξελίξεις και να 

δεις που μπορούν να φτάσουν και να ξεκολλήσουν από εσένα, να ‘’αναπνέουν μονά 

τους’’. Έτσι ανακαλύπτεις σιγά σιγά τον εσωτερικό σου κόσμο. Μετά από αυτό έχεις 

κέρδος και στο γράψιμο. Γενικά όμως, δεν γράφω για κάποιον ή κάτι συγκεκριμένο. 

Τις περισσότερες  φορές απευθύνομαι σε ενήλικες, λόγω  εμπειριών, γνώσεων κ.λπ. 

Συνήθως τα βιβλία μου γίνονται γνωστά στους νέους και στα παιδιά μέσω των 

γονέων τους. Πάντως είναι χαρά να βλέπεις και μικρούς και μεγάλους να διαβάζουν» 

Ειδικότερα, όσον αφορά το βιβλίο και την ταινία «Μικρά Αγγλία» που οι περισσότεροι 

είχαμε διαβάσει ή δει στον κινηματογράφο, στα πλαίσια του πολιτιστικού μας 

προγράμματος. μάθαμε από την ίδια την κυρία Καρυστιάνη ενδιαφέρουσες 

λεπτομέρειες…  

…Η κ. Καρυστιάνη αγάπησε και λάτρεψε τους ναυτικούς μετά από την εμπειρία και 

το σοκ που πήρε από τις φωτογραφίες πνιγμένων ναυτικών που είδε από ένα φίλο της. 

Έτσι, αφού ξεπέρασε μια δύσκολη περίοδο γι’ αυτήν και, αφού την ευνόησαν οι 

καταστάσεις,  το τεράστιο ενδιαφέρον της για γνώση την κίνησε στην συγκέντρωση 

γνώσεων και πληροφοριών επί του θέματος, γι’ αυτό και δύο από τα βιβλία της είναι 

βασισμένα στους ναυτικούς και στη ζωή τους. Κύρια πηγή γνώσεων ήταν: ο 

διάλογος, οι συναντήσεις με ανθρώπους που την βοήθησαν πολύ να καταλάβει 

πράγματα και να μάθει αληθινές ιστορίες. Η ίδια πιστεύει ότι ο εσωτερικός κόσμος 

και οι εμπειρίες  είναι οι καλύτερη πηγή μάθησης. 

Για την εμπειρία της από τα γυρίσματα της ταινίας λέει… 

«…Οι τόποι που επέλεξα στην ταινία δεν ήταν τυχαίοι. Ο κατάλληλος τόπος και 

αυτός  που σε ελκύει είναι αυτός που σου θυμίζει, ανακαλεί γεγονότα από τη ζωή 

σου, μνήμες και αγαπημένα σου πρόσωπα ,π.χ. η γέφυρα των συναντήσεων της 

Όρσας και του Σπύρου , η βραχοσπηλιά.. .κ.λπ.» 

«…Οι ηθοποιοί ήταν πολύ συνεργάσιμοι, αρκετά νέοι και πολύ πρόθυμοι να 

εργαστούν. Μπορώ να πω πως οι νέοι ηθοποιοί έχουν πλατειά παιδεία. Με 

εντυπωσίασαν. Όλοι εργάζονταν μέρα-νύχτα (το συνεργείο και οι ηθοποιοί), ήταν 

ακούραστοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα  είναι  ότι το σκηνικό μπορεί να άλλαζε και 

τρείς φορές την μέρα, π.χ. το πρωί τα κορίτσια έπαιζαν τις δεκαπεντάχρονες, το 

απόγευμα τις σαραντάχρονες και το βράδυ τις τριαντάρες. Αλλά για όλα ήταν 

πρόθυμες . Γενικά όμως, υπήρξε συλλογική δουλειά. Όλα πήγαν πολύ καλά και οι 



κάτοικοι της Άνδρου μας έδωσαν ό, τι  μπορούσαν αφιλοκερδώς, ακόμη και τα σπίτια 

τους.» 

«H ταινία προσπαθεί να κάνει τον θεατή να νιώσει τα έντονα συναισθήματα, να 

ενταχθεί στην εποχή και στις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ήρωες. Ο 

καθένας όμως, κατανοεί τα γεγονότα κα αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα  ανάλογα 

με τις δικές του εμπειρίες  

(τραντάγματα του ερώτα), εικόνες και  διαβάσματα». 

«Συγκλονίστηκα από την μη κανονική κοινωνία της Άνδρου. Οι περισσότεροι άνδρες 

ήταν ναυτικοί, κάτι που δεν ήταν και πολύ φυσιολογικό. Δεν υπήρχε τριβή στην 

καθημερινότητα των ζευγαριών , λόγω της απώλειας, δεν μαθαίνονταν μεταξύ τους, 

δεν υπήρχε καν επικοινωνία. Υπήρχε συνεχής αγωνία από τις γυναίκες για το αν θα 

ξαναδούν τους άνδρες τους και από τους άνδρες αν καταφέρουν να ξαναγυρίσουν. 

Υπήρχαν περιπτώσεις που οι άνδρες έφευγαν για έξι μήνες και έρχονταν για λίγες 

μέρες μόνο, όπως στην ταινία ο Νίκος, ο Σπύρος και ο πατέρας των κοριτσιών που 

έκανε και δεύτερη ζωή σε άλλο μέρος της Ευρώπης (έτσι έκαναν πολλοί ναυτικοί). 

Μετά το 1970, όμως, οι γυναίκες ξεκίνησαν να φεύγουν από την Άνδρο και να 

ξεκινούν μια καινούργια ζωή στην Αθήνα. Στις μέρες μας όμως παρατηρούμε τους 

ανθρώπους να στρέφονται ξανά στην θάλασσα λόγω κρίσης» 

Απαντώντας σε ερωτήσεις - απορίες των συμμαθητών μας σχετικά με τους ήρωες στη 

Μικρά Αγγλία … 

 «Ο Σπύρος γυρίζοντας από το ταξίδι κάνει πρόταση γάμου στην Μόσχα. Η κίνηση 

του αυτή είναι ένα είδος επίδειξης των οικονομικών δυνατοτήτων του στη μητέρα 

που τον απέρριψε (για την φτώχεια του), όταν είχε ζητήσει την Όρσα. Ο γάμος του με 

τη Μόσχα είναι ένα είδος εκδίκησης προς την Όρσα, αλλά με αυτόν τον τρόπο 

υποσυνείδητα  επιλέγει να  είναι κοντά της με έναν έμμεσο τρόπο. Και η Όρσα το 

επιθυμούσε, ήταν και γι’ αυτήν ένας τρόπος να τον έχει από κοντά.» 

«Η μοναξιά σε κάνει να επιθυμείς το ανθρώπινο σώμα, το άγγιγμα, το χάδι, την 

ανθρωπινή αίσθηση. Αναζήτα συντροφιά. Στο έργο βλέπουμε την Όρσα να ακουμπά 

την άρρωστη, γυμνή Μόσχα, ενώ αυτή κοιμάται. Αυτή η σκηνή αποτυπώνει κυρίως 

την στέρηση των γυναικών, την ερωτική στέρηση, την ερωτική επιθυμία. Η απώλεια 

των ανδρών τους  τις κάνει να αναζητούν άλλους τρόπους να την αναπληρώσουν  

χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι πονηρό. Επίσης, ανιχνεύει  από το σώμα της Μόσχας το 

χάδι του Σπύρου, το σώμα αυτό που ακουμπά και που φιλά κάθε φορά που επιστρέφει 

από τα ταξίδια του». 

«Η μάνα στο έργο είχε τον βασικό ρολό. Έπρεπε να είναι έξυπνη, να αντιμετωπίζει 

όλες τις δυσκολίες του σπιτιού και τις δυσκολίες  της καθημερινότητας μόνη, 

“παίρνοντας πάνω της” τις επιπτώσεις των λαθών , να είναι πιστή, να είναι ηθικό 

παράδειγμα, να εξασφαλίζει τα παιδιά οικονομικά και να τα αποκαθιστά. Γι’ αυτό 

ήταν και τόσο σκληρή, έπρεπε να δείχνει αδιαπέραστη. Ουσιαστικά ,όμως, δεν είχε 

ζήσει ποτέ τον έρωτα, γι’ αυτό δεν καταλάβαινε και τον ερώτα των παιδιών της, γι’ 

αυτό δεν εξέφραζε ποτέ τα συναισθήματα της, για αυτό η τόση αγάπη και το 



ενδιαφέρον της για τα υλικά αγαθά( σπίτια , χωράφια ,κλπ), γι’ αυτό ήταν μονίμως 

κακιά, άκαρδη και αμετάπειστη. Κανείς δεν έχει το θάρρος να την αντιμετωπίσει ή να 

την παρακούσει. Τιμωρήθηκε όμως με το θάνατο της κόρη της, της Όρσας μέσα στο 

ίδιο σπίτι που η ίδια θεωρούσε τεκμήριο και πολύτιμο, αλλά αργά συνειδητοποίησε 

το κακό που είχε κάνει στις κόρες της και στην οικογένεια τους με αυτή της την 

συμπεριφορά. Έτσι, παίρνει όλη την ευθύνη πάνω της (Σε αυτό το σημείο η ταινία 

θέλει να μας περάσει ένα διδακτικό μήνυμα)». 

 «Ο λόγος που η Όρσα δεν αυτοκτόνησε αμέσως μετά το θάνατο του Σπύρου ήταν η 

βαθύτερη επιθυμία της να συμφιλιωθεί με την αδελφή της Μόσχα, καθώς και η αγάπη 

της για τον Σπύρο που δεν είχε σβήσει ακόμα. Αξιοθαύμαστο όμως είναι στο σημείο 

αυτό της ταινίας και το εσωτερικό βήμα της Μόσχας να συγχωρήσει την αδελφή της 

και να την φροντίζει παρά τα όσα έγιναν. Αναδεικνύει την πραγματική αδερφική της 

αγάπη. Μας δίνει και το μάθημα ότι πρέπει να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αγαπά, 

να συγχωρεί και να εξυμνεί». 

Στο τέλος της συνάντησης η κυρία Καρυστιάνη μας άφησε διαβεβαιώνοντάς μας πως 

από την πλευρά της είναι πάντα πρόθυμη να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας. 

 

                            Απομαγνητοφώνηση από τη μαθήτρια Ζουμά Χριστίνα (Α1) 

 

 

 

Κώστας Σπηλιωτόπουλος, Η μέθη του έρωτα 
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