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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα  πλαίσια  του  μαθήματος  της  ερευνητικής  εργασίας
προσεγγίσαμε την έννοια της αγάπης και  προσπαθήσαμε να
αναλύσουμε  τις  διάφορες  μορφές  της.  Για  το  σκοπό  αυτό
χρησιμοποιήσαμε  αποσπάσματα  λογοτεχνικών  έργων,
ποιήματα, άρθρα, τραγούδια, πληροφορίες από το διαδίκτυο.
Επίσης, φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράσαμε σε
δύο  τμήματα  της  Α΄  λυκείου  κι  από  το  οποίο  αντλήσαμε
συμπεράσματα. Φυσικά , πρωταρχικό και κυρίαρχο ρόλο στο
μάθημα  της  ερευνητικής  εργασίας  είχε  ο  διάλογος  και  η
ανταλλαγή  απόψεων  για  τα  διάφορα  υποερωτήματα  του
θέματός μας.

Ποιες ήταν οι πρώτες μας σκέψεις όταν αντικρίσαμε το θέμα;

Το θέμα «Αγάπη» που επιλέξαμε να ερευνήσουμε στο μάθημα
του  Project είναι ένα περίπλοκο και σύνθετο θέμα ανάλυσης
που εμφανίζει πολλές διακλαδώσεις. Αναλυτικότερα πιστεύω
ότι το θέμα που μας δόθηκε μας εφιστά την προσοχή σχετικά
με τις μορφές της και μπορώ να πω ότι μας έκαναν εντύπωση
κάποιες  πληροφορίες  και  έρευνες  συμμαθητών  μας.  Επίσης
καλό θα ήταν να αναφερθώ στο δικό μου θέμα που ήταν η
ερωτική  αγάπη  και  κάποιες  πληροφορίες  που  συλλέχτηκαν
από  την  ομάδα  και  μου  έδωσαν  απαντήσεις  σε  κάποια
ερωτήματα και απορίες μου.   

Δαμανάκη Μαρία-Αντωνία
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Το θέμα το οποίο επιλέξαμε προσωπικά μου άρεσε πολύ. 
Θεωρώ ότι σαν θεματικός άξονας έχει πάρα πολλές εργασίες 
που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Στην διάρκεια του 
μαθήματος ανά τα τετράμηνα το ίδιο μας βοήθησε να 
αναπτύξουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις κατά τις οποίες όλοι 
μπορούσαμε να συμμετέχουμε και να εκφράσουμε την άποψη 
μας. Τέλος το θέμα “αγάπη” είναι ένα θέμα διαχρονικό αλλά 
και κατάλληλο για την ηλικία μας. Συνοψίζοντας λοιπόν μπορώ
να πω ότι μ’ άρεσε από την πρώτη στιγμή έως τώρα αφού 
έδωσε σε όλους μας την ευκαιρία για συμμετοχή, καθώς όλοι 
γνωρίζαμε και ενδιαφερόμασταν για αυτό. 

Αναστασία Γαρδέλη 

Tο θέμα που επιλέξαμε, “H  έννοια της αγάπης” με 
εντυπωσίασε, γιατί ψάξαμε και ερευνήσαμε μορφές αγάπης 
που δεν γνωρίζαμε ή που δεν τις είχαμε αναλύσει τόσο. Πρώτη
φορά με ενδιαφέρει τόσο ένα θέμα στο μάθημα της 
ερευνητικής εργασίας, γιατί μιλάει και για την σημερινή εποχή 
που υπάρχει και για την παλιά εποχή, όπως ήταν οι αιώνιοι 
έρωτες της αρχαιότητας που έχουν μείνει μέχρι τώρα. Δεν 
άλλαξα γνώμη για την αγάπη, γιατί αυτό που πίστευα το 
πιστεύω ακόμα. Η αγάπη είναι μια πολύ δυνατή λέξη!

Διονυσία Αρβανιτάκη
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Στην αρχή το συγκεκριμένο θέμα μου φάνηκε συνηθισμένο και
απλό. Στην συνέχεια, ωστόσο, συνειδητοποίησα πως με 
περισσότερη έρευνα και ενασχόληση με το θέμα ανακαλύπτεις
και μαθαίνεις αναλυτικότερα  περισσότερες πτυχές της 
αγάπης. Αυτό συμβαίνει διότι η αγάπη δεν είναι έννοια 
επιφανειακή ,αλλά κρύβει μέσα της βαθύτερα συναισθήματα 
και διαχωρίζεται σε διαφορετικά είδη.

Κωνσταντίνα Αγαλιώτη

Όταν  άκουσα  για  το  θέμα  αγάπη  θεωρούσα  πως  θα  είναι
βαρετό γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ το εύρος που μπορεί
να  έχει  αυτό  το  θέμα.  Στη  συνέχεια  είδα  πως  μέσα  απ’  τα
κείμενα και τα τραγούδια έγινε πολύ ενδιαφέρον το μάθημα.

Σπύρος Βυθούλκας
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Η σημασία της αγάπης

Η  αγάπη  είναι  ίσως  το  ισχυρότερο  ανθρώπινο  συναίσθημα.
Είναι  το  συναίσθημα  εκείνο  που  δίνει  νόημα  στη  ζωή  του
ανθρώπου, που επιτρέπει το αμοιβαίο άνοιγμα ψυχών και την
ουσιαστική  επικοινωνία  Ό,τι  κι  αν  κατακτήσει  λοιπόν  ο
άνθρωπος,  αν  δεν  έχει  αγάπη,  είναι  ουσιαστικά  ένας
ανολοκλήρωτος άνθρωπος.  Η αγάπη είναι  ενεργητική δύναμη
μέσα  στον  άνθρωπο.  Του  δίνει  τη  δύναμη  να  ξεπεράσει  το
συναίσθημα της απομόνωσης και του χωρισμού κι ωστόσο του
επιτρέπει να είναι ο εαυτός του.

Η αγάπη είναι πολυδιάστατη έννοια κι έχει πολλές μορφές τις
οποίες θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε:

Mητρική αγάπη

Πατρική αγάπη

Αδελφική αγάπη

Φιλική αγάπη

Συζυγική αγάπη

Ερωτική αγάπη

Πλατωνική αγάπη

Αγάπη για τον συνάνθρωπο 

Φιλαυτία

Αγάπη για τα ζώα και το περιβάλλον 

Αγάπη για την πατρίδα
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Mητρική αγάπη

Η αγάπη της μητέρας προς το παιδί έχει δύο όψεις. Στη μικρή
ηλικία αντιπροσωπεύει τη φροντίδα και την ευθύνη, που είναι
απολύτως αναγκαίες για τη διαφύλαξη της ζωής του παιδιού
και την ανάπτυξή του. Όσο όμως μεγαλώνει, η μητρική αγάπη
μεταφράζεται στη στάση εκείνη που ενσταλάζει στο παιδί την
αγάπη  για  τη  ζωή,  όχι  μόνο  την  επιθυμία  να  παραμείνει
ζωντανό.  Η  πραγματική  ουσία  της  μητρικής  αγάπης  είναι  η
φροντίδα για την ωρίμανση του παιδιού και αυτό σημαίνει να
θέλει την απομάκρυνσή του από αυτήν. Μόνο η γυναίκα που
αγαπά πραγματικά, η γυναίκα που είναι πιο ευτυχισμένη όταν
δίνει  παρά  όταν  παίρνει,  μπορεί  να  είναι  μια  μητέρα  που
αγαπά, όταν το παιδί βρίσκεται στο στάδιο του αποχωρισμού.

Μια  ανώτερη  αγάπη  ζει  μέσα  στην  γυναίκα,  η  αγάπη  της
αιωνιότητας.  Η  μητρική  αγάπη  είναι  αρχή  και  τέλος  κάθε
αγάπης.  Με  αόριστη  λαχτάρα,  αγαπά  η  γυναίκα  κάθε  τι
αδύναμο  και  εύθραυστο,  προαισθανόμενη  αχνά  το  μέλλον.
Σκορπά στον κόσμο την σπορά της συμπόνιας. Δεν ξέρει ότι ο
προορισμός  της  συμπόνιας  είναι  το  δικό  της  παιδί.  Στην
αγκαλιά της σηκώνει κάθε τι μικρό, όπως θα σηκώσει το παιδί
στο  μητρικό  της  στήθος.  Μια  θεία  διάσταση  υπάρχει  στην
γυναίκα, η αγάπη της αιωνιότητας. Η μητρική αγάπη είναι η
αρχή και το τέλος κάθε αγάπης.
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Ιστορίες μαμάδων από την ελληνική μυθολογία

Η  έννοια  της  "μητέρας"  είναι  μια  αρχέγονη  έννοια  που,  θα
μπορούσε  να  πει  κανείς,  ότι  ορίζει  και  διαποτίζει  την
ανθρώπινη  ύπαρξη  από τις  απαρχές  της.  Αν  κοιτάξει  κανείς
πίσω  στην  ανθρώπινη  ιστορία  και  στους  μύθους  κάθε
πολιτισμού  θα  εντοπίσει  τη  Μητέρα-Γη,  τη  Μητέρα-Θεά,  τη
Μητέρα,  ως  κυρίαρχο  στοιχείο,  καταλυτικό,  πολλές  φορές,
στην εξέλιξη του ανθρώπου.

 Σημαντικές μητρικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας:

 Ρέα 

Μητέρα των Θεών 
Η Γαία είχε προφητεύσει ότι ένα από τα παιδιά του Κρόνου θα 
του έπαιρνε τη βασιλεία, γι' αυτό και εκείνος, μόλις γεννιόταν 
κάποιο, το έτρωγε απευθείας. Η Ρέα δεν μπορούσε να 
βαστήξει τον πόνο της για το χαμό των παιδιών της και 
αποφάσισε να σώσει το τελευταίο από τα παιδιά της, το Δία, 
κρύβοντάς τον με τη βοήθεια της Γαίας, αμέσως μόλις 
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γεννήθηκε, σε μια σπηλιά της Κρήτης, όπου ανατράφηκε από 
τις Νύμφες Αμάλθεια και Μέλισσα.

 Ήρα 

Σύζυγος  του  Δία,  θεότητα  κυρίως  μητρική
Η Ήρα απέκτησε τέσσερα παιδιά από το Δία: τον Άρη, θεό του
πολέμου, τον Ήφαιστο, θεό της φωτιάς, την Ειλείθυια, θεά του
τοκετού και την Ήβη, που έφερνε στου Θεούς το νέκταρ και την
αμβροσία. Καθώς ο Δίας ήταν ιδιαίτερα άπιστος, τσακώνονταν
συνεχώς με την Ήρα και οι καβγάδες τους ήταν τόσο άγριοι,
που έτρεμε ολόκληρος ο Όλυμπος

 Δήμητρα 

Θεά της γης και της γεωργίας 
Δήμητρα σημαίνει "μητέρα γη" και ταυτιζόταν, πολλές φορές, 
με τη Γαία. Από την ένωση της Δήμητρας με το Δία, γεννήθηκε 
η Περσεφόνη, την οποία η θεά υπεραγαπούσε. Όταν, όμως, 
την Περσεφόνη ερωτεύτηκε ο Πλούτωνας, θεός του Κάτω 
Κόσμου, και την έκλεψε, η Δήμητρα, που δε γνώριζε τι συνέβη,
ήταν απαρηγόρητη και, κρατώντας δύο πυρσούς, άρχισε να 
ψάχνει σε όλη τη γη για να τη βρει. Δεν ήθελε ούτε να φάει, 
ούτε να πλυθεί, μέχρι να βρει ξανά την κόρη της. Στο τέλος, με 
τη βοήθεια της Εκάτης και του Ήλιου, έμαθε την αλήθεια και 
από την απελπισία της επέβαλε απόλυτη ξηρασία για έναν 
ολόκληρο χρόνο και οι άνθρωποι κόντευαν να πεθάνουν από 
την πείνα. Τότε επενέβη ο Δίας και η Περσεφόνη επέστρεφε 
στη γη κάθε άνοιξη και τότε όλα άνθιζαν από τη χαρά της 
Δήμητρας, ενώ όταν γύριζε στον Άδη το χειμώνα, η φύση 
νεκρωνόταν ξανά
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 Λητώ 

Μητέρα του Απόλλωνα και της Άρτεμης 
Η Άρτεμη και ο Απόλλωνας θεωρούνται καρποί της ένωσης του
Δία και της Λητούς. Για το λόγο αυτό, η Λητώ καταδιώχθηκε 
ανελέητα από την Ήρα, τη σύζυγο του Δία, ώσπου να γεννήσει.
Ο θρύλος λέει ότι η άμοιρη Λητώ περιπλανιόταν μήνες 
ολόκληρους και κανένας τόπος δεν τη δεχόταν για να γεννήσει.
Μάλιστα, η Ήρα εμπόδισε την Ειλείθυια, τη θεά του τοκετού, 
να πάει να βοηθήσει τη Λητώ να γεννήσει, ενώ έβαλε ένα 
τεράστιο δράκο, τον Πύθωνα, να κυνηγήσει την ετοιμόγεννη 
γυναίκα. Φυσικά, με τη γέννησή τους, ο Απόλλωνας και η 
Άρτεμη σκότωσαν τον Πύθωνα για το κακό που είχε 
προκαλέσει στη μητέρα τους. Η Λητώ γέννησε πρώτα την 
Άρτεμη, που τη βοήθησε μάλιστα στον τοκετό του Απόλλωνα, 
ο οποίος ήρθε στον κόσμο μετά από εννέα μερόνυχτα ωδίνων. 
Λέγεται ότι η εμπειρία αυτή ήταν τόσο τραυματική για την 
Άρτεμη, που αποφάσισε να παραμείνει παρθένα, βοηθώντας, 
όμως, τις έγκυες να γεννήσουν.

 Ιοκάστη 

Σύζυγος του βασιλιά Λάιου και μητέρα αλλά και σύζυγος του
Οιδίποδα  
Η τραγική ιστορία της Ιοκάστης ξεκίνησε όταν ο σύζυγός της
Λάιος άρχισε να δυσανασχετεί, επειδή εκείνη δεν του χάριζε το
γιο  που  επιθυμούσε.  Το  Μαντείο  των  Δελφών,  όμως,
ανακοίνωσε σε χρησμό του, ότι ο πολυπόθητος διάδοχος θα
σκότωνε τον πατέρα του και θα παντρευόταν τη μητέρα του.
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Έτσι, ο Λάιος απομακρύνθηκε από το συζυγικό κρεβάτι για να
μην αφήσει  έγκυο τη γυναίκα του.  Προσβεβλημένη από την
απόρριψή του η Ιοκάστη κάποιο βράδυ τον μέθυσε και  τον
παρέσυρε  να  πλαγιάσει  μαζί  της.  Έτσι,  κατάφερε  να  μείνει
έγκυος και να γεννήσει ένα γιο. Ο μύθος του Οιδίποδα είναι
γνωστός. Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο κι έτσι ο Οιδίποδας
και σκότωσε το Λάιο και παντρεύτηκε την Ιοκάστη, τη μητέρα
του.  Όταν,  μετά  από  πολλά  συμβάντα,  ο  μάντης  Τειρεσίας
αποκάλυψε την αλήθεια, η απόγνωση και η ντροπή οδήγησαν
την Ιοκάστη στην αυτοκτονία.

Η χημεία της μητρικής αγάπης.

Η φύση έχει προβλέψει ώστε μια μαμά και τα παιδιά της να
είναι  δεμένα από την  πρώτη  στιγμή.  Είναι  ενδεικτικό ότι  οι
φερορμόνες,  οι  χημικές ουσίες που εκκρίνουμε προκειμένου
να προσελκύσουμε έναν  ερωτικό σύντροφο,  εκκρίνονται  και
από τα μωρά μας, ώστε -κυριολεκτικά- να μας «τραβήξουν από
τη μύτη».  Σε  μια σχετική έρευνα,  το 90% των μητέρων που
συμμετείχαν  μπόρεσαν  να  αναγνωρίσουν  τη  μυρωδιάτου
μωρού  τους  ανάμεσα  σε  άλλες,  αφότου  είχαν  μείνει  κοντά
τους μόνο 10 λεπτά.  Όταν οι  μαμάδες πέρασαν 1 ολόκληρη
ώρα κοντά στα μωρά τους, τότε όλες αναγνώρισαν τη μυρωδιά
τους.  Αλλά και το μωρό αναγνωρίζει  τη μυρωδιά της μαμάς
του. Πέρυσι, ερευνητές στην Ιαπωνία ανακάλυψαν ότι τα μωρά
που  μύριζαν  το  γάλα  της  μαμάς  τους  τη  στιγμή  που  τους
έπαιρναν αίμα από τη φτέρνα για εξετάσεις, έδειχναν λιγότερα
σημάδια στρες σε σχέση με τα μωρά που μύριζαν το γάλα μιας
άλλης  γυναίκας,  συνθετικό  γάλα  ή  τίποτα.  Επιπλέον,  το
χαμόγελό του,  όπως  η  μυρωδιά  του,  σας  κινητοποιεί  να
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φροντίσετε το παιδί σας.  Έρευνες έχουν δείξει  ότι,  όταν μια
γυναίκα  βλέπει  σε  φωτογραφία  το  παιδί  της  να  γελάει,
κινητοποιούνται  εκείνες οι  περιοχές  του εγκεφάλου της που
σχετίζονται  με  την  ικανοποίηση  και  την  ανταμοιβή.  Εάν  το
σκεφτείτε,  είναι μια πολύ απλή, φυσική διαδικασία: Η μαμά
κάνει το μωρό να γελάει,  αυτό την κάνει να νιώθει καλά, κι
έτσι θέλει να κάνει το μωρό της να γελάσει ξανά!

Bιβλία για την πιο σημαντική σχέση στη ζωή μιας γυναίκας,
αυτή με τη μητέρα της.

 «Ένας Πολύ Γλυκός Θάνατος», Σιμόν Ντε Μποβουάρ

«Δεν πεθαίνουμε επειδή κάποτε γεννηθήκαμε ούτε επειδή
ζήσαμε ούτε από γηρατειά. Πεθαίνουμε για κάποιο λόγο. Το
γεγονός  ότι  ήξερα  πως  το  τέλος  της  μητέρας  μου,  λόγω
ηλικίας, ήταν κοντά δεν απάλυνε καθόλου την οδύνη και την
ένταση της φοβερής έκπληξης: είχε ένα σάρκωμα.»

Η  Σιμόν  ντε  Μποβουάρ  απεκδύεται  το  ένδυμα  της
συγγραφέως και φοράει τα απλά ρούχα της θυγατέρας. Η
ιστόρηση  του  επώδυνου  θανάτου  της  μητέρας  της,  της
Φρανσουάζ  Μποβουάρ,  γίνεται  η  αφορμή  για  να
ξετυλιχτούν  αναμνήσεις  από  την  παιδική  ηλικία,
μικροσυμβάντα  –αλλά  και  σημαντικά  γεγονότα–  της
οικογενειακής  ζωής,  σκέψεις  και  προσδοκίες  του  παιδιού
που αργότερα θα ενηλικιωθεί και βέβαια η σχέση μάνας και
κόρης.
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 «Αγαπημένη», Τόνι Μόρισον

     Ένα μυθιστόρημα που κόβει την ανάσα με την άμεση αλλά
και γεμάτη λυρισμό       γλώσσα του. Η ιστορία εκτυλίσσεται
στα μέσα του περασμένου αιώνα στο             Κεντάκι και είναι
ένα γοητευτικό παραμύθι με ήρωες,  εξεγερμένους μαύρους,
απελπισμένους ερωτευμένους,  παντοδύναμα πνεύματα.  Μια
σκλάβα, η Sethe,         μη θέλοντας η μικρή κόρη της να ζήσει
στα δεσμά της σκλαβιάς όπως η ίδια,          αποφασίζει να τη
σκοτώσει. Χρόνια αργότερα, όταν η Sethe είναι πια ελεύθερη,
μια μυστηριώδης νεαρή γυναίκα εμφανίζεται στην κοινότητα
των σκλάβων και      αναστατώνει τους πάντες με την παρουσία
της.  Όλοι  πιστεύουν  πως  είναι  το             φάντασμα της
δολοφονημένης κόρης της Sethe.

 «Δε μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς – Τα παράξενα της μητρικής
αγάπης / Τα γράμματα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη στην
κόρη της Μαργαρίτα Καραπάνου», Φωτεινή Τσαλίκογλου

«Δυο πράγματα έχω σταθερά στη ζωή, τη θάλασσα και την
κόρη  μου»,  έλεγε  η  Μαργαρίτα  Λυμπεράκη.  Λίγες  μέρες
μετά το θάνατό της,  η  κόρη της,  Μαργαρίτα  Καραπάνου,
έγραφε:  «Η μητέρα μου κι  εγώ γνωριζόμαστε από παλιά.
Όταν ήμουν παιδί, μου έδειχνε τα άστρα. "Είναι δικά μου",
μου έλεγε. Όταν ήμουν δώδεκα χρόνων, περπατούσαμε μ'
έναν  άντρα  στο  δρόμο.  "Είναι  δικός  μου",  μου  έλεγε».
Αυτή  η  ιδιαίτερη  σχέση  μεταξύ  μητέρας  και  κόρης,  και
ταυτόχρονα  μεταξύ  δυο  κορυφαίων  εκπροσώπων  της
ελληνικής πεζογραφίας, έρχεται στο προσκήνιο με το βιβλίο
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της  Φωτεινής  Τσαλίκογλου,  που  εντάσσει  σ'  ένα  πεδίο
στοχασμού  και  αναστοχασμού  μια  σπάνια  μαρτυρία:  τα
γράμματα  που  έστελνε  η  Μαργαρίτα  στη  Μαργαρίτα·
επιστολές  με  χιούμορ,  ευαισθησία,  αγωνίες,  τύψεις,
σκοτάδια,  φως  και  έντονους  ψυχικούς  κραδασμούς,  που
αφηγούνται  και  αναπλάθουν  μια  συγκλονιστική  ιστορία.
Μια ιστορία παράξενη και παράδοξη, όπως είναι οι ιστορίες
των μοναδικών σχέσεων στη ζωή μας. Μια ιστορία αγάπης
και  πάθους  όπου  ο  έρωτας  εναλλάσσεται  με  την
εγκατάλειψη, η τρυφερότητα με την απόγνωση και το φόβο,
η λατρεία με την απόρριψη, η επιθυμία συγχώνευσης με την
ανάγκη διαφοροποίησης. Σε μιαν εποχή όπου τα γράμματα
λάμπουν  με  την  απουσία  τους,  η  αλληλογραφία  αυτή
αποτελεί ντοκουμέντο πολύτιμο μιας ξεχωριστής δεκαετίας
που ονειρεύτηκε μιαν άλλη εκδοχή ζωής (1960-70), αλλά κι
ενός πλούσιου και ευφάνταστου συγγραφικού εργαστηρίου
μιας γυναίκας που έζησε, έγραψε κι αγάπησε με πάθος.

 «Η Κόρη της Ανθής Αλκαίου», Φωτεινή Τσαλίκογλου

Ήταν μόνον έντεκα χρόνων η κόρη της  Aνθής  Aλκαίου και
δεν καταλάβαινε γιατί η μητέρα της μιλούσε τόσο λίγο και
διέφερε από όλους τους άλλους. Όταν ερχόταν ο γιατρός,
όλοι έμοιαζαν σοβαροί και έκλειναν την πόρτα για να μην
τους  ακούσει.  Δεν  μπορούσε  πάντα  να  κρυφακούει  τα
μυστικά που λέγανε μέσα στην κάμαρα. Kαμιά φορά άκουγε
φωνές και τζάμια και κρύσταλλα να σπάνε.Kι έπειτα σιωπή.
Ποια είναι η  Aνθή  Aλκαίου;  Mια απορία, ένα αίνιγμα, μια
απουσία. Όπως εκείνο το κλειστό γράμμα του εραστή της,
που έμενε κρυμμένο στο συρτάρι για δώδεκα χρόνια, ως τη
στιγμή  που  -τυχαία;-  η  κόρη  της  θα  το  ανακαλύψει.
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Aποσβολωμένη  τότε  θα  βρεθεί  αντιμέτωπη  με  το
σφραγισμένο μυστικό.  H κατάθλιψη παγιδεύει την ιστορία
μέσα σε μια παρένθεση. Θα μπορέσει η κόρη της, μέσα από
τη γραφή, το μύθο και το όνειρο, να αφηγηθεί την παράξενη
ιστορία;

{Η πιο βαθιά αγάπη υπάρχει στην γυναίκα, που, με αόριστη
λαχτάρα, αναζητεί τον ίδιο της τον εαυτό και τον προορισμό
της,  την  αγάπη  της  μητέρας,  την  αιώνια  αγάπη.
Απόσπασμα από το βιβλίο του GreogGroddeck}

{Το  μέλλον  είναι  γένους  θηλυκού”(1903)  Μια  γυναίκα
προτιμάει πάντοτε το παιδί της από τον άνδρα της.Μίλαν
Κούντερα, συγγραφέας}

{Αν τα κάνεις μαντάρα με την ανατροφή των παιδιών σου
νομίζω  πως  οτιδήποτε  άλλο  και  να  κάνεις  καλά  δεν  έχει
μεγάλη σημασία.                      Τζάκι Κένεντι Ωνάση}

{Μια  μητέρα  καταλαβαίνει  ότι  δεν  της  λέει  ένα  παιδί  .
Εβραϊκή παροιμία}

Διαβάσαμε το  2ο κεφάλαιο  από  το  βιβλίο  της  Αμερικανίδας
συγγραφέας  Περλ Μπακ (1892-1973)  «Η μάνα», στο όποιο
παρουσιάζεται η μάνα μιας οικογένειας στην Κίνα ως το κέντρο
και ο μοχλός  της οικογενειακής ζωής.  Ύστερα από συζήτηση
μέσα στην τάξη βγάλαμε τα εξής συμπεράσματα :
 Παρουσιάζεται  το Αρχαϊκό σύμβολο της μάνας.
 Είναι το κέντρο και ο μοχλός της οικογένειας.
 Φροντίζει  για  το  φαγητό,  κάνει  αγροτικές  δουλειές  και

είναι  η  μόνη  που  ενδιαφέρεται  για  την  ασθένεια  των
ματιών της κόρης της. 
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 Η σχέση της μάνας με τον σύζυγο της δεν είναι  σχέση
αγάπης, τον υπηρετεί. Δεν αντιδρά στην αδιαφορία του
άντρα της προς το παιδί τους, αν και θυμώνει, το δείχνει
με πολύ ήπιο τρόπο.   

 2η Ενότητα: Οι σκέψεις της μάνας για τον τρόπο με τον
οποίο  ζει.     Είναι  ευχαριστημένη  με  τη  ζωή  της,
αισθάνεται  ότι  υπάρχει  ποικιλία,  ότι  κάνει  πολλά
διαφορετικά πράγματα καθημερινά. Νιώθει ευχαρίστηση
με τα απλά πράγματα.

Στο ερώτημα «Νομίζετε ότι το πρότυπο αυτό της μάνας, όπως
παρουσιάζεται  στο  κείμενο,  υπάρχει  στις  μέρες  μας;  Ποιες
διαφορές εντοπίζετε ανάμεσα στη μανά του κειμένου και τη
μάνα της σύγχρονης εποχής;» 
Απαντήσαμε : Το πρότυπο της μάνας στο κείμενο ταυτίζεται με
τα  στερεότυπα  της  γυναίκας  στις  παλιές,  πατριαρχικές
κοινωνίες.  Αυτό  σημαίνει  πως  η  γυναίκα  ήταν  δούλα  στον
άνδρα, την οικογένεια και το νοικοκυριό της. Ο άνδρας ήταν
φανερά ανώτερος και  η  γυναίκα ουσιαστικά υπηρέτριά του,
όπως και των παιδιών τους. Ως φιλελεύθερες, οι κοινωνίες στα
δημοκρατικά  κράτη  δεν  δέχονται  ρατσιστικές  συμπεριφορές
σαν και αυτές, καθιερώνοντας την ισότητα και την ελευθερία.
Τέτοια στερεότυπα μπορούμε να συναντήσουμε μόνο σε μη
πολιτισμένες  κοινωνίες.  Στις  χώρες  που έχουν  αναπτυχθεί  η
ισότητα και η ελευθερία, όχι μόνο είναι δεδομένες αξίες, αλλά
και  λόγω  της  μεγάλης  διαφορετικότητας  τα  στερεότυπα
εξαλείφονται.  Αν  ήταν  να  δώσουμε  ένα  πρότυπο  για  τις
περισσότερες  γυναίκες  στην  σημερινή  εποχή,  θα  ήταν  αυτό
του ανεξάρτητου πολίτη, με δικαιώματα και υποχρεώσεις ίσα
με  όλους  τους  άλλους  πολίτες  του  κόσμου.  Και  βέβαια
υπάρχουν  διαφορές  μεταξύ  των  δύο  προτύπων,  καθώς  οι
καιροί και οι κοινωνίες αλλάζουν. Από δούλα και υποταγμένη,
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ο  ρόλος  της  γυναίκας  αλλάζει  προς  ένα  ισότιμο  και  δίκαιο
μέρος στην κοινωνία. 

Στη  συνέχεια  μελετήσαμε  το  ποίημα  «Της  μάνας  μου»,
απόσπασμα του έργου «Αλαφροΐσκιωτος» (1909) του Άγγελου
Σικελιανού. Μέσα από αυτό το ποίημα ο ποιητής εκφράζει την
αγάπη  και  την  ευγνωμοσύνη  του  προς  το  πρόσωπο  της
μητέρας  του.  Για  εκείνον  είναι  ένα  ιερό  πρόσωπο  που  του
πρόσφερε προστασία, στοργή και του χάρισε το πιο σπάνιο και
ακριβό δώρο, το ποιητικό του ταλέντο. Αναγνωρίζει λοιπόν τη
συμβολή της μητέρας του ως πηγή έμπνευσης και δημιουργίας
και της αφιερώνει αυτό το ποίημα-ύμνο ως ένδειξη τιμής και
αγάπης στο πρόσωπό της.

Έπειτα,  διαβάσαμε  μια  επιστολή  του  Αντουάν  ντε  Σαιντ-
Εξυπερύ προς τη μητέρα του και βρήκαμε τα συναισθήματα
που  νιώθει  ο  συγγραφέας  και  τον  ρολό  που  παίζει  η
παρουσίας  της  μάνας.  Τέλος,  εκφράσαμε  τα  δικά  μας
συναισθήματα και τις σκέψεις μας για τη δική μας μητέρα.

Η σημασία και ο ρόλος της μητέρας μου στη ζωή μου

Μητέρα είναι η λέξη που μονάχα το άκουσμα της σε κάνει να
χαμογελάσεις  ,να  νιώσεις  ασφαλής,  προστατευμένος,  να
νιώσεις πως είσαι στο σπίτι. Όμως είναι και η λέξη που πολλές
φορές σε κάνει να κλάψεις ,επειδή ξέρεις πως εσύ έκανες κάτι
λάθος  και  στενοχώρησες  το  πλάσμα  που  σε  αγαπά
περισσότερο και από την ζωή του. Η λέξη που φωνάζεις για το
οτιδήποτε  .Η  λέξη  που  σε  κάνει  να  λησμονήσεις  μέρη  ,
ανθρώπους  ,καταστάσεις,  χρόνια,  στιγμές.  Η  λέξη  που  σε
πληροί , η μάνα που σου αρκεί.
Η μητέρα που σε ταΐζει όταν είσαι μωρό, που σε βοηθάει να
περπατήσεις  όταν  δυσκολεύεσαι  ,που  σε  βοηθάει  να
διαβάσεις  όταν  αρχίζεις  το  σχολείο,  σε  παρηγορεί  όταν
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γυρίζεις από αυτό κλαίγοντας είτε γιατί καταλαβαίνεις πως δεν
έχουν όλοι μια όμορφη ,αγνή ,παιδική ψυχή καθώς η κοινωνία
την έχει σχεδόν καταστρέψει, είτε επειδή πιστεύεις πως η ζωή
σου είναι χάλια. Είναι αυτή που σε βοηθάει να σταθείς στα
πόδια σου όταν πιστεύεις πως ούτε να σηκωθείς δεν μπορείς.
Είναι  αυτή  που  ακούει  τα  προβλήματα  σου  για  ώρες  και
προσποιείται πως αυτή δεν έχει προβλήματα ,όσο δύσκολα και
αν έχει ζήσει. Αυτή που σε συμβουλεύει όσο πιο προσεκτικά
γίνεται  και  αυτή  που  όταν  είσαι  άρρωστη  είναι  έτοιμη  να
κλάψει,  αλλά ποτέ δεν κλαίει,  παρόλο που πιστεύει πως θα
μπορούσε να σε χάσει .Αυτή που αν έχετε μαλώσει , πάντα θα
σε συγχωρεί και θα μπορεί να μοιράζει την αγάπη της σε όλους
τους αγαπημένους της, δίχως διακρίσεις . Αυτή που ό,τι κι αν
συμβεί  θα  είναι  εκεί  ,  όπως  κι  αν  είναι  αυτή  ,  νέα  ,γριά
,υγιής ,άρρωστη . Γιατί πολύ απλά είναι το στήριγμα σου , ο
άνθρωπος σου . Αυτό είναι για εμένα η μητέρα μου: είναι τα
πάντα !

Τραγούδια για τη μαμά:

 Το τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου «Μαμά» 
εκφράζει μία άλλη πλευρά της μητέρας, της μάνας που 
αγωνιά για το παιδί της, το φροντίζει, το αγαπά, το 
νοιάζεται, αλλά και αγανακτεί ως άνθρωπος και για τις 
σκανδαλιές του... Οι στίχοι είναι συγκλονιστικοί, όπως 
και η ερμηνεία του.

Έβαζες ψεύτικες φωνές,
γελούσες κι έκανες πως κλαις

κι εγώ παιδί, α ρε μαμά.
Πίσω μου τρέχεις μια ζωή
με ένα πιάτο και μια ευχή.
Τότε με κράταγες σφιχτά,
τώρα κοιτάς από μακριά.
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Μέσα απ' τα δόντια να μιλάς,
σ' ακούω σαν τώρα, μη με σκας.

Δε θα σε ανεχτεί κανείς,
θα πας χαμένος, θα το δεις, α ρε μαμά.

Α ρε μαμά.

Ύστερα λόγια στο χαρτί,
συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ,

είμαι εδώ, α ρε μαμά.
Ζωγράφιζες και μια καρδιά,

με νίκαγες με ζαβολιά
κι έβαζες πάντα στο πικάπ το δίσκο με το Άβε Μαρία.

Άβε Μαρία.

Χανόσουνα στη μουσική,
εσύ γινόσουν το παιδί

κι εγώ ένας άγγελος στη γη
να σε προσέχω μια ζωή.

Τις πόρτες άνοιγες στο φως,
να μπει ο ήλιος κι ο θεός,

να μας φυλάει, α ρε μαμά.
Τα βράδια ήσουν μια αγκαλιά

κι ανάμεσα απ' τα φιλιά
έκανες τη φωνή λαγού,
το λύκο και την αλεπού.

Και όταν γύριζα αργά,
θα σου τα πάρω τα κλειδιά,

θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές,
θα με πεθάνεις, αυτό θες; α ρε μαμά.

Α ρε μαμά.
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Ύστερα λόγια στο χαρτί,
συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ,

είμαι εδώ, α ρε μαμά.
Ζωγράφιζες και μια καρδιά,

με νίκαγες με ζαβολιά
κι έβαζες πάντα στο πικάπ το δίσκο με το Άβε Μαρία.

Άβε Μαρία.

Χανόσουνα στη μουσική,
εσύ γινόσουν το παιδί

κι εγώ ένας άγγελος στη γη
να σε προσέχω μια ζωή.

Μαμά που πας;
Που πας μαμά;
Μαμά που πας;

Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου
Μουσική: CharlesAznavour

 Το τραγούδι της ΤάνιαςΤσανακλίδου «Γερνάω μαμά» 
αποδεικνύει ότι το παιδί μπροστά στα μάτια της μητέρας 
δε μεγαλώνει ποτέ.

Τα ρούχα που δεν έμαθα να πλένω
τα βάζω στη σακούλα και σ’ τα φέρνω.

Ρωτάς για την καριέρα μου
τη νύχτα και τη μέρα μου

κι εγώ να σου μιλάω καταφέρνω.
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Και σκέφτομαι που πίνω κόκα κόλα
για να `ναι πάντα ίδια αλλάζουν όλα.

Κι ανοίγω το ψυγείο σου, 
το "έλα" και το "αντίο" σου

ζητούσα στη ζωή μου πάνω απ’ όλα.

Μαμά, πεινάω
μαμά, φοβάμαι

μαμά, γερνάω, μαμά.
Και τρέμω να `μαι αυτό που χρόνια ανησυχείς:

ωραία, νέα κι ατυχής.

Τα χρόνια που μεγάλωνες για μένα
να ξέρεις πως σου τα `χω φυλαγμένα.

Και τέλειωσα με άριστα
αλλά δεν έχω ευχάριστα, 

όλα στον κόσμο είναι γραμμένα.

Τριάντα καλοκαίρια και χειμώνες
τις άγριες σού φέρνω ανεμώνες.

Και κοίτα, ένα μυστήριο
του κόσμου το κριτήριο

πως μοιάζουμε μου λέει σαν δυο σταγόνες.

Μαμά, πεινάω
μαμά, φοβάμαι

μαμά, γερνάω, μαμά.
Και τρέμω να `μαι αυτό που χρόνια ανησυχείς:

ωραία, νέα κι ατυχής.
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Ποιήματα για τη μητέρα.

 Ιωάννη Πολέμη: Ο αποχαιρετισμός της μάννας 

  Μισεύεις γιὰ τὴν ξενητιὰ καὶ μένω μοναχή μου σύρε παιδί
μου στὸ καλὸ καὶ σύρε στὴν εὐχή μου. Τριανταφυλλένια  ἡ
στράτα  σου,  κρινοσπαρμένοι  οἱ δρόμοι,  γιὰ χάρη  σου
ν᾿ἀνθοβολοῦν  καὶ τὰ λιθάρια  ἀκόμη.  Τὰ δάκρυά  μου  νὰ
γεννοῦν διαμάντια σ᾿ὅ,τι  ἀγγίζεις καὶ τὸ ποτήρι τῆς χαρᾶς
ποτὲ νὰ μὴ στραγγίζεις. Νὰ πίνεις καὶ νὰ ξεδιψᾶς καὶ νἆν᾿
αὐτὸ γεμάτο,  σὰ νἆσαι  ἡ βρύση  ἀπὸ ψηλὰ κι  ἐσὺ νἆσαι
ἀποκάτω. Ἐκεῖ, παιδί μου, ποὺ θὰ πᾶς, στὰ μακρινὰ τὰ ξένα,
δίχτυα πολλὰ κι ὀξόβεργες θὰ στήσουνε γιὰ σένα. Παιδί μου
ἂν ἐμένανε πάψεις νὰ μὲ θυμᾶσαι, μὲ δίχως βαρυγγόμηση
συχωρεμένος νἆσαι. Κι ἂν πάλι τὸ φτωχὸ καλύβι μας ντροπὴ
σοῦ φέρνει,  ὡστόσο Καὶ πάλι θά  ῾μαι πρόθυμη, συχώρεση
νὰ δώσω.  Μ᾿ἂν  τὴν  πατρίδα  ἀπαρνηθεῖς  ποὺ τὴ
λατρεύουμε ὅλοι, νἆσαι ἡ ζωή σου ὅπου κι ἂν πᾶς ἀγκάθια
καὶ τριβόλοι. 

 Γεώργιος Βιζυηνός: Η μητέρα  

 Πώς να πειράξω τη μητέρα να κάμω εγώ να λυπηθεί,

  που όλη νύχτα κι όλη μέρα για το καλό μου προσπαθεί; 

  Πώς ν' αρνηθώ ή ν ' αναβάλω ό,τι ορίζει κι απαιτεί, 

αφού στη γη δεν έχω άλλο κανένα φίλο σαν αυτή; 

  Αυτή στα στήθη τα γλυκά της με είχε βρέφος απαλό,
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  με κάθιζε στα γόνατά της και μ' έμαθε να ομιλώ. 

  Αυτή με τρέφει και με ντύνει όλο το χρόνο που γυρνά, 

και δίπλα στη μικρή μου κλίνη, σαν αρρωστήσω ξαγρυπνά. 

  Αυτή σαν πέσω και χτυπήσω φιλά να γειάνει την πληγή.

 Αυτή, τι πρέπει να αφήσω και τι να κάμω μ'΄οδηγεί. 

  Πώς το λοιπόν τέτοια μητέρα να κάμω εγώ να λυπηθεί, 

που όλη νύχτα κι όλη μέρα για το καλό μου προσπαθεί; 

 Μαρία Πολυδούρη: Μητέρα μου 

   Μητέρα μου, πόσο φρικτά βαραίνει

ἡ μοίρα σου στὸ νεανικό μου στῆθος.

Ὅλοι μου οἱ πόνοι καταφεύγουν πλῆθος

 γύρω στὴ θύμησή σου ποὺ πικραίνει.  

Ἐμένα, ποὺ σὲ δέχτηκα εὐλογία

 κ᾿ἔγινα τὸ θαυμάσιο ὁμοίωμά σου, 

ἂς μὲ δεχτῆ σὰ νἆμαι ἁμάρτημά σου

ἡ μνήμη σου, μαρτυρικὴ κι᾿ἁγία. 

  Στὴ μοίρα σου, ποὺ γνώρισα σὲ μένα,

 τὴ σπαραγμένη σκέψη μου προσφέρω. 

Μὰ στὴν καρδιά μου μόνο ἐγὼ θὰ ξέρω

 πόσους μετροῦν νεκροὺς τἀγαπημένα. 

  Μητέρα μου, πόσο μου λείπεις τώρα
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 ποὺ πνιχτικό, βαθὺ σκότος θὰ γίνη 

στὴ μάταιη ζωή μου ποὺὅλο σβήνει... 

Ἄχ, πώς μου λείπεις σὲ μία τέτιαν ὥρα. 

Η  μητέρα  ,  συνδέθηκε,  με  την  πηγή  της  απόλυτης  αγάπης,
αυτοθυσίας , ανιδιοτέλειας, προσφοράς. Η μορφή της η ίδια
ανεξάντλητη  πηγή  έμπνευσης  για  εκατομμύρια  τραγούδια,
ποιήματα, βιβλία. 

Πατρική αγάπη   

Αν και η μητρική αγάπη έχει πολυσυζητηθεί και μοιάζει να 
«κλέβει» την παράσταση, η αλήθεια είναι ότι, η πατρική αγάπη
είναι αναντικατάστατη. 

Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ παιδιού και πατέρα είναι 
εξίσου σημαντική με τη μητρική και η απουσία αυτής της 
σχέσης, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο παιδί.

Ερευνητές από τις ΗΠΑ, μελετούσαν για 35 ολόκληρα χρόνια, 
10 χιλιάδες ανθρώπους, σε 18 διαφορετικές χώρες και 
κατέληξαν στο συμπέρασμα πώς οι μπαμπάδες παίζουν ακόμα
πιο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός χαρούμενου παιδιού, 
ενός παιδιού γεμάτο αυτοπεποίθηση και θετική στάση 
απέναντι στη ζωή. «Ανακαλύψαμε» λένε, «ότι τίποτα δεν έχει 
πιο ισχυρά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στη 
σφυρηλάτηση της προσωπικότητας ενός παιδιού από την 
αποδοχή ή την απόρριψη του γονιού – ειδικά του πατέρα».
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Οι συνέπειες από την έλλειψη του πατέρα σε αγόρια και 
κορίτσια

Η πατρική αποστέρηση έχει καταστροφικές  επιπτώσεις στην 
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Η απουσία του 
πατέρα  από τη ζωή του αγοριού παρεμποδίζει την 
ταυτοποίηση μαζί του, διαδικασία η οποία είναι απαραίτητη 
για την ολοκλήρωση της ταυτότητάς του. Τα αγόρια, συχνά, για
να μπορέσουν να  διαχειριστούν  τα συναισθήματα της 
απώλειας τους, μπορεί να στρέψουν την επιθετικότητα τους 
προς τους άλλους και  να αναπτύξουν αντικοινωνική είτε 
παραβατική συμπεριφορά. Επίσης, συχνά διακατέχονται  από 
ανασφάλεια και ανωριμότητα, έχουν  χαμηλή αυτοεκτίμηση 
και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους , έχουν δυσκολίες στις 
σχέσεις τους με τους συνομήλικους τους   και μπορεί να 
αναζητήσουν  πατρικά υποκατάστατα ,τα οποία συχνά 
παίρνουν λανθασμένη μορφή.

Ενώ αντιθέτως, στα κορίτσια, η έλλειψη του πατέρα 
δημιουργεί διαστρεβλωμένη εικόνα για το  αντρικό πρότυπο 
με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στις σχέσεις τους με το άλλο
φύλο.  Τα κορίτσια  σε αντίθεση με τα αγόρια στρέφουν την 
επιθετικότητα τους προς τον εαυτό τους ,παρουσιάζουν 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, νιώθουν φόβο εγκατάλειψης και 
απόρριψης  από το αντίθετο φύλο και αισθάνονται ενοχές 
όταν η σχέση τους δεν εξελίσσεται  σωστά παρόλο που μπορεί 
να μην ευθύνονται εκείνες. Αυτές   οι επιβλαβείς επιδράσεις 
συμβαίνουν όταν η απουσία του πατέρα είναι  είτε φυσική είτε
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συναισθηματική είτε ο πατέρας είναι συναισθηματικά ασταθής
απέναντι στο παιδί του με αποτέλεσμα να του δημιουργεί μια 
κατάσταση μόνιμης ανασφάλειας.  Αντιθέτως, εάν η παρουσία 
του είναι αισθητή, το παιδί μπορεί να αναπτύξει μια υγιής 
προσωπικότητα.

Αποστολία Ντέκοβα, κλινική ψυχολόγος.

Για  να  μελετήσουμε  αυτό  το  είδος  αγάπης  διαβάσαμε  ένα
απόσπασμα  από  το  ποίημα  του  Γιάννη  Ρίτσου (1909-1990)
«Πρωινό  Άστρο», και  συγκεκριμένα  την  πρώτη  από  τις  19
ενότητες από τις οποίες είναι δομημένο. Σε αυτό ο ποιητής-
πατέρας τραγουδά στη νεογέννητη κόρη του Έρη την αγάπη
του. Με λυρικό και συγκινητικό ύφος υπόσχεται όμορφα και
ξεχωριστά  δώρα στο βρέφος,  τα  οποία  θα ομορφύνουν  τον
ύπνο  της  θα  την  προστατεύω  από  κάθε  κίνδυνο.  Είναι  ένα
νανούρισμα που ξεχειλίζει τρυφερότητα, στοργή.

Τέλος,  ένα  άλλο  ασυνήθιστο  νανούρισμα  που  μελετήσαμε
είναι  το  «Nανούρισμα  στο  γιο  μου» του  Τούρκου  ποιητή
Ναζίμ Χικμέτ (1902-1963),  το  όποιο  συμπεριλαμβάνεται  στη
ποιητική  συλλογή  «Το  ερωτευμένο  σύννεφο»(1963).O
πατέρας-ποιητής νανουρίζει τον γιο του που είναι άρρωστος
και συγχρόνως οραματίζεται το μέλλον του.
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Αδελφική αγάπη

Η σχέση ανάμεσα στα αδέρφια είναι ομολογουμένως 
ιδιαίτερη. Υπάρχουν αδερφάκια που τα πηγαίνουν πολύ καλά 
μεταξύ τους, ενώ άλλα βρίσκονται σε κόντρα! Σε κάθε 
περίπτωση πάντως ο αδερφικός δεσμός είναι πολύ δυνατός 
και γίνεται ακόμα πιο έντονος στο πέρασμα των χρόνων.

Τα αδέλφια στηρίζουν πάντα το ένα το άλλο στις δύσκολες 
στιγμές

Υπάρχει πάντα ένα χέρι βοηθείας και ένα επιπλέον 
χαρτομάντηλο... 

Η αδελφική σχέση διαρκεί για πάντα

Μπορεί να περνάει φουρτούνες, αλλά είναι η σχέση που η αξία 
της θεωρείται δεδομένη.

Με τα αδέλφια σας μοιράζεστε όλες τις καλές και κακές 
αναμνήσεις

Θυμάστε παιδικά χρόνια, οικογενειακές στιγμές, έχετε 
αποτυπωμένες τις ίδιες αξίες... 

Με τα αδέλφια περνάς τις καλύτερες διακοπές

Το μαρτυρούν τα λαμπερά χαμόγελα στις φωτογραφίες!
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...και τις πιο όμορφες εορταστικές στιγμές!

Χριστούγεννα, Πάσχα, γενέθλια... όλες οι γιορτές γίνονται πιο 
όμορφες χάρη στα αδέλφια!

Τα αδέλφια γέλουν πάντα διπλά!

Όσο περισσότερα τα αδέλφια, τόσο μεγαλύτερη η χαρά και το 
γέλιο! 

Τα αδέλφια μαθαίνουν να μοιράζονται

Ειδικά τα αδέλφια του ίδιου φύλου...

Τα αδέλφια προσφέρουν τις πιο ζεστές αγκαλιές

Θυμάστε μικρή; Όταν νιώθατε μόνη, κάνατε την αδελφή σας 
μια σφιχτή αγκαλιά και όλα ήταν πάλι όμορφα...

Τα αδέλφια διδάσκουν την υπομονή

... μπορεί τα "μαθήματα" να μην είχαν πλάκα τότε, τώρα όμως 
είναι όμορφες αναμνήσεις!

Μαθαίνουν πράγματα ο ένας στον άλλον

Ακόμα και αν δεν έχουν τα ίδια γούστα, ωστόσο πάντα ο ένας 
έχει κάτι νέο να δείξει στον άλλον.

Μαθαίνουν να λειτουργούν σαν ομάδα και να προστατεύουν 
ο ένας τον άλλον

Η πιο δυνατή ομάδα ενάντια στον κόσμο όλο!

Όσο μεγαλώνετε, η αδερφική παρουσία γίνεται ακόμα πιο 
πολύτιμη

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια από την παρουσία μιας 
αδερφής ή ενός αδερφού όσο μεγαλώνει κανείς. Αξία 
ανεκτίμητη.
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Δύο αδέλφια μονοιασμένα κι αγαπημένα είναι πιο δυνατά κι 
από τα τείχη μιας πόλης. 
Αντισθένης

Όποιος φροντίζει για τον αδερφό του, 
φροντίζει για τον εαυτό του. 
Ξενοφών

Αδελφικές  σχέσεις και αρχαιότητα

   Ήδη από την αρχαιότητα  πληροφορούμαστε για τις 
αδελφικές σχέσεις …

Ο Κρόνος: ήταν ο ηγέτης και ο νεότερος της πρώτης γενεάς 
των τιτάνων. Ήταν ο μικρότερος σε ηλικία και δύναμη από 
τους Τιτάνες, αλλά ο πιο πανούργος και φιλόδοξος. Ανέτρεψε 
τον πατέρα του, αλλά φοβούμενος μια ίδια μοίρα κατάπιε τα 
παιδιά του. Η αδερφή του, Ρέα, έκρυψε το τελευταίο του 
παιδί, τον Δία, και έδωσε στον Κρόνο μια φασκιωμένη πέτρα 
για να καταπιεί, αντί για το βρέφος. Ο Δίας, όταν μεγάλωσε, 
ελευθέρωσε και τα υπόλοιπα αδέρφια του, δίνοντας στον 
Κρόνο να πιει δηλητήριο. Στον πόλεμο που ακολούθησε 
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μεταξύ των Τιτάνων και των Ολύμπιων, την Τιτανομαχία, που 
κράτησε δέκα χρόνια, ο Κρόνος και οι Τιτάνες σύμμαχοι του 
νικήθηκαν και φυλακίστηκαν στα Τάρταρα.

Ο Ύπνος: ήταν θεός ή δαίμονας που αποτελούσε την 
προσωποποίηση του ύπνου και κέντρισε το ενδιαφέρον για τις 
ιδιαίτερες και στενές σχέσεις που είχε με τα αδέλφια του.. 
Σύμφωνα με τον Ησίοδο ο Ύπνος και ο δίδυμος αδελφός του, 
ο Θάνατος, ήταν «δεινοί Θεοί» παιδιά της Νύχτας και 
του Ερέβους. Ο Ύπνος μυθολογείται ότι είχε ακόμα αδελφούς 
(εκτός από τον Θάνατο): τον Μορφέα, τον Φοβήτορα και 
τον Φάντασο , την Λύσσα, την  Απάτη, τον  Μόρο , τον Μώμο, 
την Νέμεσις, την Φιλότης, τον Γήρας, την Έρις, τις Κήρες, και 
τον  Όνειρο . Ο Ύπνος απασχόλησε την τέχνη με πολλές μορφές
και συχνά τον απεικονίζουν ως  γυμνός νέος  κοιμώμενος  
πάνω σε κρεβάτι από πούπουλα με μαύρες κουρτίνες γύρω, 
ενώ ο Μορφέας   ,ο αδελφός του ,αποτρέπει τυχόν  θορύβους 
που θα μπορούσαν να τον ξυπνήσουν. Αρχικά 
τα όνειρα εμφανίζονταν ως αδελφοί ή αδελφές του Ύπνου, 
αλλά αργότερα το όνειρο καθιερώθηκα ως γιος του.. Στην 
κιβωτό του Κυψέλου, στην Ολυμπία, τα δύο αδέλφια, δηλαδή 
ο Ύπνος και ο θάνατος, εικονίζονται σαν αγοράκια που 
κοιμούνται στην αγκαλιά της μητέρας τους, ο Θάνατος 
ζωγραφισμένος με μαύρο χιτώνα και ο Ύπνος με άσπρο. 
Στη Σπάρτη η απεικόνισή του συνοδεύεται πάντα από εκείνη 
του Θανάτου, του αδελφού του. Σε μεταγενέστερα χρόνια ο 
Θάνατος και ο Ύπνος συγχωνεύτηκαν σε μία θεότητα.

Οι Διόσκουροι : Ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης, ήταν παιδιά 
(δίδυμα) του Δία και της Λήδας και αδέρφια της ωραίας 
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Ελένης. Ήταν θεοί του φωτός και προσωποποιούσαν για 
τους Έλληνες την εντιμότητα, τη γενναιοψυχία, την τόλμη, την 
ευγένεια και την αρετή. Ήταν οι προστάτες και σωτήρες των 
θνητών όπως τους είχαν χαρακτηρίσει την εποχή εκείνη. 
Σύμφωνα με το μύθο, η Λήδα, από την ένωσή της με τον Δία, 
γέννησε δυο αβγά. Από το πρώτο γεννήθηκε η Ελένη και 
η Κλυταιμνήστρα, ενώ από το δεύτερο δύο δίδυμα αγόρια, οι 
Διόσκουροι, ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης. Όταν ο Θησέας 
απήγαγε την αδελφή τους Ελένη με σκοπό να την παντρευτεί, 
όταν εκείνη μεγαλώσει, οι Διόσκουροι εισέβαλαν στην Αττική 
και απελευθέρωσαν την αδελφή τους. Τα δύο αδέλφια 
έτρεφαν μεγάλη αγάπη ο ένας για τον άλλον. Ο Κάστωρ σε μία 
σύγκρουση έχασε τη ζωή του και τότε ο Δίας πρόσφερε στον 
Πολυδεύκη την αθανασία. Έτσι λοιπόν, όταν αυτός δέχθηκε, 
ζήτησε από το Δία να μοιραστεί αυτήν την αθανασία με τον 
αδελφό του. Δεχόμενος ο Δίας όρισε τότε τη μία ημέρα ο ένας 
να είναι στον Κάτω Κόσμο του Άδη και ο άλλος 
στον Όλυμπο και την άλλη αντίστροφα.

Η Αντιγόνη : Ήταν κόρη του Οιδίποδα και της Ιοκάστης . 
Αδέλφια της ήταν η Ισμήνη και οι 
δίδυμοι Ετεοκλής και Πολυνείκης. Αδελφός της ήταν και 
ο Οιδίποδας, ο πατέρας της, λόγω της ακούσιας αιμομιξίας του
με την μητέρα του Ιοκάστη.

Ύστερα από την αποκάλυψη των πεπραγμένων του Οιδίποδα, 
την αυτοτύφλωση του ίδιου και τον απαγχονισμό της μητέρας 
της, οδήγησε τον πατέρα/αδελφό της στην εξορία. Μετά τον 
θάνατο του επέστρεψε στην Θήβα για να αποτρέψει την 
μονομαχία των αδερφών της, οι οποίοι είχανε αναλάβει την 
εξουσία εκεί. Ο πόλεμος που ξεκίνησε ο Πολυνείκης κατά του 
αδελφού του Ετεοκλή επειδή τον είχε αποδιώξει από τη Θήβα. 
Όταν ο πόλεμος τελείωσε με τον τραγικό θάνατο των δυο 
ηρώων και αδελφών . Ο νέος άρχοντας, ο Κρέοντας διατάζει 
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τον ενταφιασμό του Ετεοκλή, αλλά απαγορεύει να ταφεί το 
πτώμα του Πολυνείκη, επειδή ενήργησε ως προδότης.

Η Αντιγόνη ενταφιάζει τον νεκρό αδελφό της , αψηφώντας 
τους νόμους του Κρέοντα. Ένας φρουρός την ανακαλύπτει και 
την οδηγεί σ’αυτόν . Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης 
ήταν η τιμωρία της να κλειστεί σε σπήλαιο, χωρίς τροφή και 
νερό, μέχρι να πεθάνει. Εκεί η  Αντιγόνη αυτοκτονεί έχοντας 
σιγουρευτεί ότι τουλάχιστον τίμησε τον αδελφό της . 
Μαθαίνοντας το γεγονός ο αρραβωνιαστικός της Αίμονας, 
αυτοκτονεί και αυτός συμπαρασύροντας και τη μητέρα 
του Ευρυδίκη, που κρεμάστηκε.

- Αδελφική αγάπη και τραγούδια - 

   

Η αδελφική αγάπη φανερώνεται και μέσα από έργα τέχνης  
είτε  παραδοσιακά  είτε μοντέρνα… 

 «τα αδέλφια δεν χωρίζουνε» Πόλυ Πάνου 

 «είμαστε αδέλφια» Μαρινέλλα  

 «αδελφέ μου» Νότης Σφακιανάκης  
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 «το πιο γλυκό τραγούδι μου» Χρήστος Π.

 «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά»  Τόλης Βοσκόπουλος

 «το αίμα νερό δεν γίνεται»  Γιώργος  Τότης 

 «σαν χωρίσουν τα αδέλφια» ΠΟΛΥ ΠΑΝΟΥ

- Αδελφική αγάπη και βιβλία , 

ποιήματα ,έργα-

  

 «Αδελφή μου, αγάπη μου»

(Από την Τζόις Κάρολ Όουτς)

Όταν  η  εξάχρονη  Μπλις  Ράμπαϊκ,  ανερχόμενο  αστέρι  του  παιδικού

καλλιτεχνικού  πατινάζ,  βρίσκεται  νεκρή  στην  πολυτελή  πατρική  της

κατοικία,  η  οικογένεια  παρασύρεται  σ’  ένα  τυφώνα  διχόνοιας  και

νοσηρής  δημοσιότητας. Θεματοφύλακας  της  κρυφής  ιστορίας  της  μικρής

Μπλις  και  παράπλευρη  απώλεια  της  τραγωδίας,  ο  παραγκωνισμένος,

σκιώδης,  και  βασανισμένος  Σκάιλερ  –ο  έφηβος  αδελφός  της  άτυχης

παγοδρόμου– αναλαμβάνει  να ιστορήσει τον ταραχώδη βίο της οικογένειας

Ράμπαϊκ  και  τα διαδοχικά εγκλήματα,  μικρά και  μεγάλα,  που οδήγησαν τη

λατρεμένη του αδελφή στο θάνατο και τον ίδιο στα όρια της παραφροσύνης.
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Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα που συντάραξαν την αμερικανική

κοινή γνώμη και διαποτισμένο με το απαράμιλλο ψυχογραφικό χάρισμα της

Τζόις Κάρολ Όου (Το Κορίτσι με το τατουάζ), το Αδελφή μου, αγάπη μου είναι

συγχρόνως  μια σπουδή στην αμερικάνικη  παράνοια  μα  κι  ένας  ύμνος

στη λυτρωτική δύναμη της αγάπης.

- Αδελφική αγάπη και 10  Ρητά  αφιερωμένα  στα  
αδέρφια.  -

 
1. “  !   !        Αδερφούλα μου Γλυκιά μου Αδερφούλα Αν ένα όνομα είναι το πιο λατρευτό

   ,   !” ~  και το πιο αγνό αυτό είναι εσύ Λόρδος Βύρων

      ,         Αίσθημα που το νιώθει μόνο ένας αδερφός που στα μάτια του πιο κοντινού του συγγενή εξ 
,   !αίματος βλέπει τον παράδεισο

 

2. “       ,     .  Δεν υπάρχει φιλία σαν αυτή της αδερφής σε ήρεμη ή ταραγμένη εποχή Να
     .      .  φέρει τη χαρά σε στιγμές δύσκολες Να φέρει πίσω αυτόν που παραστράτησε Να

    ”. ~   σηκώσει κάποιον που υποφέρει συντριμμένος Ντάντε Γκάμπριελ Ροσέτι

  ,  ,      ,  Η αδελφική βοήθεια η συμπαράσταση είναι τόσο ανακουφιστική στις δύσκολες ώρες που
      .αποτελεί το πιο άμεσο παυσίπονο στα βάσανα

 

3. “       ’  ”. ~Πόσο ευχάριστο πράγμα είναι να ζουν τ αδέρφια μονοιασμένα Μένανδρος

     ,        Όσο καταστροφικό είναι να ζουν τσακωμένα τόσο λυτρωτικό και πολύτιμο είναι να ζουν
  ,  ,        .ενωμένα τα αδέρφια να αλληλοστηρίζονται να μη χωρίζουν για κανένα λόγο και ποτέ

 

4. “  ,  ”. ~  Αδέρφια ενωμένα σπίτια ευτυχισμένα Ελληνικό ρητό

         ,     Η ευτυχία ξεπηδά μέσα από κάθε σπίτι με αγαπημένα αδέρφια διότι οι καρποί του
  ,      .παντρεμένου ζεύγους ριζώνουν ανθίζουν και μεγαλώνουν με κοινές αξίες

 

5. “         , Χρωστάμε στον άνθρωπο μεγαλύτερη συμπαράσταση από τροφή και φωτιά
   ”. ~   χρωστάμε στον άνθρωπο αδερφοσύνη Ραλφ Γουόλντο Έμερσον

     ,   ,   - Εννοώντας αυτή τη δυνατή ώθηση αγάπης την αγνή συμπόνια την αληθινή υποστήριξη
     ;αυτό δεν είναι άλλωστε η αδερφοσύνη

 

6. “ ’   ,  ”. ~  Τ αδέρφια όταν σμίγουνε τριαντάφυλλα ανθισμένα Λαϊκή Παροιμία
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     :        Σαν ζωγραφιά διαβάζεται αυτή η παροιμία φαντάσου τσακωμένα αδέρφια να δίνουν το χέρι
    ,   :     και έπειτα μια ζεστή αγκαλιά σαν δείγμα ανακωχής μοιάζουν αλήθεια σαν λουλούδια

!ανθισμένα

 

7. “         . , , Ο Θεός έπλασε δυο αδελφούς για μεγαλύτερη ωφέλειά τους Κάτι δηλαδή
       ’   ,   ,  συγκριτικά ανάλογο με την ωφέλεια που πηγάζει απ τα δυο χέρια τα δυο πόδια τα

       ,      δυο μάτια κι όλα τα υπόλοιπα ζευγαρωτά όργανα που χάρισε ο Πλάστης στους
”. ~ανθρώπους Σωκράτης

     :     2 ,  Πόσο ουσιαστική η παραβολή του Σωκράτη παρομοιάζει την αναγκαιότητα των άκρων με
   2 :     ,     τη σπουδαιότητα των αδερφών μόνο αν μαζί λειτουργούν καλά μπορεί να διατηρηθεί η

.ισορροπία

 

8. “        ”. Συμβίωση μονοιασμένων αδελφών είναι ισχυρότερη από κάθε τείχος
~Αντισθένης

 ,           .   Γιατί τότε καμιά εξωτερική κακία και έχθρα δεν μπορεί να βλάψει την οικογένεια Γιατί τότε
       ,       διαφυλάσσεται μια δυνατή αρμονία μέσα σε ένα σπίτι που δεν μπορεί να κλονιστεί από

  .κανέναν εξωτερικό παράγοντα

 

9.      ,     ”. ~Όποιος φροντίζει για τον αδερφό του φροντίζει για τον εαυτό του Ξενοφών

    .    .      Δεν μιλάμε για ιδιοτελή οφέλη Αλλά για ανιδιοτελή αγάπη Φροντίζω για εσένα αδερφέ μου
  ,  ,        .είναι το ίδιο ή καλύτερο από το να φροντίζω για τον εαυτό μου

 

10. “   ,   ”. ~  Αδέρφια χωρίς αγάπη δέντρα χωρίς φύλλα Ελληνικό ρητό

  ,     ,     . Πράγμα που σημαίνει πως από τη φύση τους τα αδέρφια προορίζονται να αγαπιούνται Πώς
   ;         ;  ένα δέντρο δεν αναπτύσσεται Πώς μπορεί ένας αδερφός να μισεί τον αδερφό του Πόσο

    ;     ,  .επιβλητικό είναι ένα δέντρο ολάνθιστο Όσο επιβλητική είναι η πηγαία αδελφική αγάπη

    

Βιβλιογραφία :

Το διαβάσαμε από το: Αδελφική αγάπη: 12 λόγοι που την κάνουν τόσο πολύτιμη! 
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/09/12_16.html#ixzz588DNnvN8

http://www.musiccorner.gr/nees_kyklof/04/voskopoulos.html

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/identity/agapi_dimotiko.pdf

https://www.pinterest.com/pin/319474167296352763/
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Στα πλαίσια της αδελφικής αγάπης διαβάσαμε το διήγημα «Τα
κόκκινα  λουστρίνια» της  Ειρήνης  Μάρρα,  το  οποίο
προέρχεται από τη συλλογή «Η τριλογία του δίφραγκου». Ένας
νεαρός  τσαγκάρης  θέλει  να  χαρίσει  ένα  ζευγάρι  κόκκινα
λουστρίνια  στην  κόρη  του  δασκάλου,  με  την  οποία  είναι
ερωτευμένος,  προκειμένου  να  κερδίσει  τη  συμπάθειά  της.
Τελικά όμως αλλάζει  απόφαση και  δίνει  τα παπούτσια στην
φτωχή  αδελφή  του.  Η  αδελφική  αγάπη  και  το  έντονο
συναίσθημα  στο  οικογενειακό  καθήκον  νικούν  το  εφηβικό
ερωτικό  συναίσθημα  για  την  νεαρή  κοπέλα.  Η  χαρά  για  το
απροσδόκητο δώρο που πλημμυρίζει την αδελφή του γεμίζει
και τη δική του ψυχή. Η δύναμη να επιλέξει αυτό που πρέπει
και όχι αυτό που επιθυμεί συνιστά την ωρίμανσή του και τη
μετάβαση από έναν ονειροπόλο έφηβο σ’έναν υπεύθυνο και
ώριμο άνδρα .

Φιλική αγάπη

Φιλία ονομάζεται η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων
του ίδιου ή και διαφορετικού φύλου, με κύριο χαρακτηριστικό
την  αμοιβαία  πλατωνική αγάπη, αφοσίωση και  κατανόηση,
χωρίς κατ' ανάγκη να υπάρχει συμφέρον, κίνητρο ή ανώτερος
στόχος. Είναι να εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, και να είναι
ειλικρινείς μεταξύ τους. Η φιλία δεν καθορίζεται από την φυλή,
το χρώμα και την εθνικότητα.
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Η φιλία βοηθάει σημαντικά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών
και στην ανάπτυξη υγειών σχέσεων στους ενήλικες. Οι φιλίες
αρχίζουν να χτίζονται την περίοδο της ενηλικίωσης, συνήθως
στην εφηβεία. Παίζει  ρόλο  στην  ανάπτυξη  του  ατόμου,  της
προσωπικότητας, της σωματικής και ψυχικής υγείας.

Οι  φιλίες  είναι  γεγονός  ότι  αποτελούν  ένα  σημαντικό  και
αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Είναι γνωστό ακόμα ότι η
φιλία δεν είναι μια εύκολη ή απλή υπόθεση.

                      

Η φιλία όμως μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα αφού
είναι αρκετά εύκολο το άτομο να επηρεαστεί!

Μπορεί είτε να αποβεί σε μοιραία αποτελέσματα είτε να 
επιφέρει σημαντικά επιτεύγματα.
Η φιλία είναι κρίσιμος παράγοντας για μια υγιή 
κοινωνικοποίηση.

Οι συνομήλικοι για τον έφηβο είναι : 
1. Άτομα που τον καταλαβαίνουν
 2. Άτομα που θα διασκεδάζουν μαζί 
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3. Μέσο κοινωνικοποίησης 
4. Μια ομάδα που θα τον βοηθήσει να αποκτήσει μια 
ταυτότητα 

Όταν  λέει  φιλία,  ο  έφηβος  εννοεί  την  στενή  σχέση  που
δημιουργεί με παιδιά της ίδιας ηλικίας ή και λίγο μεγαλύτερα
από  εκείνον,  η  οποία  χαρακτηρίζεται  από  υποστήριξη,
εμπιστοσύνη,  δέσμευση,  μοίρασμα  εμπειριών  και
συναισθημάτων,  στοργή  και  αμοιβαιότητα. Τα  στοιχεία  που
βοηθούν τον έφηβο να δημιουργήσει φιλικές σχέσεις, είναι η
ομοιότητα με τους φίλους του, καθώς επιθυμεί να μοιάζει, να
έχει  τα  ίδια  ενδιαφέροντα,  τα  ίδια  γούστα  μ’  εκείνους  και
συγχρόνως να βρίσκεται συνέχεια μαζί με την παρέα του. Οι
φιλίες  που  αναπτύσσονται  ανάμεσα  σε  εφήβους  του  ίδιου
φύλου  είναι  συνήθως  πολύ  στενές  και  επιτρέπουν  στη
συνέχεια  τη  δημιουργία  μίας  στενής  σχέσης  με  άτομα  του
αντίθετου φύλου.

Ο  ρόλος  που  παίζει  η  φιλία  είναι  πρωταγωνιστικός,  καθώς
βοηθά τον έφηβο να ανεξαρτητοποιηθεί  από την οικογένεια
του και να εξερευνήσει τον κόσμο. Μέσα από την φιλία, αρχίζει
να μαθαίνει πράγματα για τον εαυτό του, τους άλλους και τον
κόσμο γύρω του. Αρχίζει να συναναστρέφεται με άλλα άτομα,
να συζητά τις ανάγκες του, τις ανησυχίες του και τα θέματα
που τον απασχολούν με άτομα που φαίνεται ότι μπορούν να
τον καταλάβουν περισσότερο απ’ ότι η οικογένεια του. Είναι
πολύ  σημαντικό  για  τον  έφηβο  να  αισθάνεται  ότι  τον
αποδέχονται οι φίλοι του, έτσι όπως είναι, και να νοιώθει ότι
ανήκει σε μια ομάδα. Έτσι, ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του και
η εικόνα του.
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Συμπεραίνοντας  η  φιλία  είναι  αναγκαία  για  την  σωστή
ανάπτυξη του παιδιού και  για  την  μεταβίβασή του από την
εφηβεία στην ενηλικίωση. 

Συζυγική αγάπη

1. Στα  πλαίσια  της  συζυγικής  αγάπης   μελετήσαμε  το
ποίημα του  Αργύρη Εφταλιώτη «Αγάπης λόγια». Είναι
ένα σονέτο που ανήκει στην ποιητική συλλογή «Αγάπης
λόγια»  και  δημοσιεύτηκε  το  1891.  Τα  ποιήματα  της
συλλογής γεμάτα από αγάπη και πόνο, για την γυναίκα
του όταν αναγκάστηκε να μείνει μόνος του, μακριά της
στην  Βομβάη  της  Ινδίας,  όπου  εργάστηκε  για  κάποιο
χρονικό  διάστημα.  Στην  πρώτη  στροφή  νιώθει  άδειος,
κενός.  Οι  μέρες που περνούν,  του φαίνονται  ανούσιες,
μονότονες και θλιβερές. Στην δεύτερη στροφή ο ποιητής
θυμάται  την  οδύνη  που  ένιωσε  την  στιγμή  του
αποχαιρετισμού  (μ’  έσφαξε  το  έχε  γεια  μου).  Ο  πόνος
αυτός  γίνεται  μεγαλύτερος  και  τον  οδηγεί  στην  τρέλα,
καθώς βλέπει πως είναι μάταιο να ελπίζει, ότι θα βρεθεί
στην αγκαλιά της αγαπημένης του. Στην Τρίτη στροφή, η
θλίψη και ο πόνος γίνονται απογοήτευση και απελπισία.
Αναρωτιέται  αν  είναι  δίκαιο,  να  ζει  έτσι  με  την
αγαπημένη του.  Στο  τέλος  του ποιήματος  ο  πόνος  του
ποιητή κορυφώνεται  και  δεν αντέχει  στην σκέψη ότι  η
ίδια πίκρα βασανίζει και την αγαπημένη του σύζυγο.
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2. Ένα άλλο ποίημα που μελετήσαμε είναι το τέταρτο από
τα  Μαλαισιακά   τραγούδια,  του  Γάλλου  ποιητή  Ιβάν
Γκολ. Είναι μια ερωτική εξομολόγηση προς το αγαπημένο
του  πρόσωπο.  Ο  ποιητής  περιγράφει  τι  αισθάνεται  να
συμβαίνει  γύρω  του  στην  φύση  όταν  πλησιάζει  η
αγαπημένη  του.  Τα  στοιχεία  της  φύσης
προσωποποιούνται  και  συμμετέχουν  στην  ερωτική
προσμονή  του  ερωτευμένου  ποιητή.  «Η  νύχτα
ανατριχιάζει»  ,  «Το  γιασεμί  μυρίζει  πιο  δυνατά»  κτλ

 

Ερωτική αγάπη

Ο έρωτας στην αρχαιότητα

Όλες  οι  εποχές,  όλοι  οι  πολιτισμοί  και  όλοι  οι  άνθρωποι,
ασχολήθηκαν, ασχολούνται και θ’ ασχολούνται με τον Έρωτα.
Έχουν δοθεί πάρα πολλοί ορισμοί, εξηγήσεις και ερμηνείες, σε
τέτοιο  βαθμό  ώστε  δε  θα  ήταν  υπερβολή  να  πούμε  ότι  ο
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καθένας  ταυτίζει  τον  Έρωτα  μ’  αυτό  που  ο  ίδιος
αντιλαμβάνεται ότι είναι. Όπως η Φιλοσοφία σε κάθε εποχή
αναζητάει  τόσο  για  τον  Έρωτα  όσο  και  για  κάθε  τι  που
σχετίζεται με την ζωή και την ύπαρξη, αυτό που πραγματικά
είναι  και  όχι  τις  υποκειμενικές  και  σχετικές  αντιλήψεις.  Θα
προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την άποψη για το Έρωτα
όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τη Φιλοσοφία της Κλασικής
Ελληνικής Αρχαιότητας. 

Σύμφωνα με την ορφική διδασκαλία, ο Έρωτας προήλθε από
το «κοσμικό αυγό» που άφησε η Νύχτα στους κόλπους  του
Ερέβους. Υπέρ μιας κοσμογονικής καταγωγής του τίθεται και ο
Ησίοδος  στη  Θεογονία,  καθώς  αναφέρει  πως  ο  Έρωτας
προήλθε από το Χάος μαζί με τη Γαία, στοιχεία επίσης χωρίς
γεννήτορες.

Στη  μεταομηρική  μυθολογία  παρουσιάζονται  και  άλλοι
γεννήτορες  του  Έρωτα,  ενώ  συχνά  σχετίζεται  με  τη  θεά
Αφροδίτη. Σύμφωνα με τη Σαπφώ είναι γιος της Αφροδίτης και
του Ουρανού, ενώ σύμφωνα με τον Σιμωνίδη τον Κείο είναι
γιος της Αφροδίτης και του Άρη. Αναφέρεται και ως υπηρέτης
και  συνοδός  της  Αφροδίτης.  Ο  Αλκαίος  ο  Μυτιληναίος
αναφέρει ότι ο Έρωτας ήταν γιος της Ίριδας και του Ζέφυρου.
Σε άλλες πηγές, πατέρας του Έρωτα θεωρείται ο Ήφαιστος.

Από  τους  τραγικούς,  ιδιαίτερη  σημασία  στον  θεό  Έρωτα
αποδίδει ο Ευριπίδης. Ο Ευριπίδης διαχωρίζει τη δύναμη του
Έρωτα σε δύο μορφές: Σε αυτή που μπορεί να οδηγήσει στην
Αρετή και σε εκείνη που οδηγεί στην Αθλιότητα. Με παρόμοιο
τρόπο,  στο  Συμπόσιο  του  Πλάτωνα εντοπίζουμε  τον  «καλό»
Έρωτα (γιο της  Αφροδίτης  Ουρανίας)  και  τον  «κακό» Έρωτα
(γιο της Αφροδίτης Πανδήμου).
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Ανάμεσα  στις  ιστορικές  πηγές  που  μπορούμε  να  έχουμε  γι’
αυτό το θέμα, ξεχωρίζει ο διάλογος του Πλάτωνα «Συμπόσιο»
ή  «Περί  Έρωτος  Ηθικός».  Σ’  αυτό  το  διάλογο  οι  Φαίδρος,
Ερυξίμαχος, Παυσανίας, Αριστοφάνης, Αγάθων, Σωκράτης και
Αλκιβιάδης,  θα μιλήσουν με  τη  σειρά και  θα τοποθετηθούν
πάνω στο θέμα του Έρωτα.  Ο Φαίδρος λοιπόν,  παρουσιάζει
τον  Έρωτα σαν  ένα Θεό Μέγα,  γεννημένο πρώτο απ’  όλους
τους  Θεούς,  ο  οποίος  προξενεί  όλα  τα  αγαθά.  Έπειτα  ο
Παυσανίας θα κάνει το διαχωρισμό ανάμεσα στον ουράνιο και
τον πάνδημο Έρωτα ανάλογα με την ουράνια και την πάνδημο
Αφροδίτη.

Τέλος  ο  Ουράνιος  Έρωτας  είναι  παντοδύναμος  γιατί
εγκαθιδρύει την φιλία μεταξύ ανθρώπων και Θεών, μέσα από
τη  χρήση  της  μαντικής  επιστήμης.  Ο  Αριστοφάνης  θα
παρουσιάσει τον Έρωτα σαν τη τάση των ανθρώπων για ξανά-
ολοκλήρωση,  εφόσον  σε  κάποια  παλαιότερη  εποχή
διχοτομήθηκαν  από τους  Θεούς.  Αναλύει  τη  διαδικασία  της
επανένωσης,  στην οποία τοποθετεί  τον  έρωτα για αρχηγό ο
οποίος απαιτεί από τους ανθρώπους να έχουν σεβασμό προς
τους  Θεούς,  για  να  επιτευχθεί  η  οριστική  επανένωση  του
καθενός με το έτερο ήμισυ και ν’ αποφευχθεί πιθανή δεύτερη
διχοτόμηση.

Στην ελληνική μυθολογία ο Έρως ήταν ο φτερωτός θεός της
αγάπης. Συχνά σχετίζεται με τη θεά Αφροδίτη. Σύμφωνα με τον
μύθο, όταν χτυπούσε με τα βέλη του δύο ανθρώπους, αυτοί
ερωτεύονταν παράφορα

Στις  μέρες  μας,  ο  καθένας  μπορεί  να  δώσει  διαφορετική
ερμηνεία για το τι είναι έρωτας. Πολλοί πιστεύουν πως είναι
μόνο μια βιολογική διαδικασία κατά την οποία στην υπόφυση
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του εγκεφάλου μας  παράγονται  διάφορες  ορμόνες.  Σε  αυτή
την  περίπτωση  υπάρχουν  στάδια  στον  έρωτα,  δηλαδή  στο
πρώτο  στάδιο  του  έρωτα  όταν  μας  αρέσει  ή  μας  κάνει
εντύπωση κάποιος εκκρίνεται ντοπαμίνη ή κοινώς γνωστή ως
«ορμόνη  της  ευτυχίας».  Άλλες  δυο  ορμόνες  που  παίζουν
καθοριστικό ρόλο στην «χημεία» του έρωτα είναι η οξυτοκίνη
και  η  βαζοπρεσίνη.  Οι  δυο  αυτές  ορμόνες  γνωστές  ως
«ορμόνες της αγάπης» αφού παραχθούν έχουν ως αποτέλεσμα
την οικειότητα που νιώθει  ένα ζευγάρι  μεταξύ τους  και  την
τρυφερότητα και απελευθερώνονται στον εγκέφαλο κατά την
διάρκεια σεξουαλικής επαφής ή μετά.

Η  άλλη  ερμηνεία  είναι  η  ψυχολογική  και  η  φιλοσοφική
ερμηνεία. Η  έλξη δυο σωμάτων και ταυτόχρονα ψυχών είναι ο
λόγος για τον οποίο ζούμε. Το συναίσθημα αυτό μας επιφέρει
ευτυχία και ευχαρίστηση στον εαυτό μας. Ένας άνθρωπος που
δεν μπορεί να αγαπήσει ερωτικά θεωρείται νεκρός-ζωντανός
αφού δεν έχει νιώσει τον έρωτα, το πιο όμορφο συναίσθημα
από όλα.  Θεωρείται  η  κινητήρια  δύναμη για  ζωή αφού δεν
υπάρχει αμφιβολία στο γεγονός ότι μας εμπνέει και νιώθουμε
πως έχουμε την δύναμη να κάνουμε οτιδήποτε. Όταν είμαστε
ερωτευμένοι  έχουμε  την  τάση  να  κάνουμε  πράγματα  με
περισσότερη  διάθεση  και  πάθος,  ζωντανεύουμε  εσωτερικά.
Απεναντίας δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια συγκεκριμένη
ερμηνεία  για  τον  έρωτα  διότι  όλοι  οι  άνθρωποι  τον  έχουν
βιώσει διαφορετικά. 

Έρωτας και έμπνευση.

Θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη εάν δεν αναφερόμασταν,
πως ο έρωτας είναι πηγή έμπνευσης για πολλούς συγγραφείς
και  ποιητές.  Από ό,  τι  έχουμε παρατηρήσει  τα  περισσότερα
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μυθιστορήματα, αφηγήματα, ποιήματα κτλ, αναφέρονται στον
έρωτα.  Πολλές  φορές  όταν  τα  συναισθήματα  είναι  έντονα,
λόγου χάρη ο έρωτας, έχουμε ανάγκη να τα αποτυπώσουμε σε
χαρτί,  σύμφωνα με τις  δικές  μας εμπειρίες  και  βιώματα,  με
αλλά λόγια δίνουμε την δίκη μας ερμηνεία στον έρωτα μέσω
της  συγγραφής.  Μπορούμε  άλλωστε  να  γράψουμε  άπειρα
πράγματα  σχετικά  με  τον  έρωτα,  πως  νιώθουμε  και  κυρίως
πως  ερμηνεύουμε  εμείς  αυτό  το  συναίσθημα.  Τέλος,  ένα
συγγραφικό έργο δεν θα είχε τόσο ενδιαφέρον χωρίς κάποια
αναφορά πάνω σε μια έλξη που νιώθει ο αφηγητής ή ακόμη
και το πρωταγωνιστικός χαρακτήρας.

Στιχάκια Αγάπης
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Ποιήματα 
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Τα δύο ποιήματα που ακολουθούν δημιουργήθηκαν από τη
συμμαθήτριά μας Γρίβα Αναστασία:

Τα μάτια σου θέλω να θυμηθώ

 Κοιτώντας τον ουρανό

 Το χρώμα τους πράσινο κι αυτό

 Μου θυμίζει τον βαθύ πάτο σε κρυστάλλινα νερά ωκεανών

 Προσπάθησα να βουτήξω 

Μα πήγα να πνιγώ.
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Θέλω να ακούσω το τραγούδι σου

Να παίζει μουσική η αναπνοή σου 

Και η καρδιά σου να τραγουδά 

Καθώς χορεύουν οι ψυχές μας 

Ενώ με έχεις αγκαλιά.

Το Μονόγραμμα   (απόσπασμα Οδυσσέας Ελύτης)

Από τόσον χειμώνα κι από τόσους βοριάδες, μ’ ακούς

Να τινάξει λουλούδι, μόνο εμείς, μ’ ακούς

Μες στη μέση της θάλασσας

Από μόνο το θέλημα της αγάπης, μ’  ακούς

Ανεβάσαμε ολόκληρο νησί, μ’ ακούς

Με σπηλιές και με κάβους κι ανθισμένους γκρεμούς

Άκου, άκου

Ποιος μιλεί στα νερά και ποιος κλαίει- ακούς;
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Ποιος γυρεύει τον άλλο, ποιος φωνάζει –ακούς;

Είμ’εγώ που φωνάζω κι ειμ’ εγώ που κλαίω. Μ’ ακούς

Σ’αγαπώ, σ’αγαπώ, μ’ ακούς;

Πώς  σ'  αγαπώ;  Άσε  με  να  μετρήσω  τρόπους.  (Ελπιζεμπεθ
Μπάρετ Μπράουνινγκ)

Σε αγαπώ στο βάθος και στο πλάτος και στο ύψος

Που η ψυχή μου μπορεί να κατακτήσει, όταν νιώθει αμήχανη

Για τους σκοπούς της ύπαρξης και της γοητείας της ιδεατής.

Σε αγαπώ στο επίπεδο της καθημερινής

Της πλέον ήρεμης ανάγκης, στο φως του ήλιου και του κεριού.

Σε αγαπώ ελεύθερα, όπως όταν οι άνθρωποι αγωνίζονται για
τη νίκη του καλού

Σε αγαπώ αγνά, όπως όταν γυρίζουν από προσευχή.

Σε αγαπώ με ένα πάθος που έβαλα σε χρήση

Μες στις παλιές μου λύπες και με μια πίστη

από την ηλικία μου την παιδική.

Σε αγαπώ με μιαν αγάπη που φαινόταν πως θα χάσω

Με τους χαμένους μου άγιους - Σε αγαπώ με την αναπνοή,

Με τα χαμόγελα και τα δάκρυα όλης της ζωής μου! Κι  αν ο
Θεός θελήσει,

Μετά τον θάνατο θα σ' αγαπώ ακόμα πιο πολύ
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Διαβάσαμε  το  ποίημα  της  Μαρίας  Πολυδούρη  «Γιατί
μ΄αγάπησες», το οποίο ανήκει στη συλλογή «Οι τρίλλιες που
σβήνουν»(1928). Το συγκεκριμένο ποίημα μελοποιήθηκε από
τον  Δημήτρη  Παπαδημητρίου  και  συμπεριλαμβάνεται  στο
δίσκο  της  Ελευθερίας  Αρβανιτάκη  «Τραγούδια  για  τους
μήνες».

                                           

Το κύριο και το μοναδικό θέμα το οποίο αναπτύσσεται σε αυτό
το  ποίημα  είναι  αυτό  του  απόλυτου  και  εξιδανικευμένου
έρωτα. Με τρόπο έντονα λυρικό μας μεταφέρει την βιωματική
της εμπειρία και εξυμνεί την δύναμη της αγάπης. Μια δύναμη
που μεταμορφώνει τον άνθρωπο ολοκληρωτικά όπως κι αυτή.
Σε κάνει να βλέπεις τα πάντα όμορφα, να θες να τραγουδάς,
να  θες  να  ζεις  την  κάθε  στιγμή  έντονα  αρκεί  να  έχεις  το
αγαπημένο σου πρόσωπο.  Κατά την Πολυδούρη το αίσθημα
του έρωτα είναι τόσο έντονο, δυνατό και απόλυτο και μόνο γι’
αυτό αξίζει κανείς να γεννηθεί και να υπάρχει στη γη. Η αγάπη
εφοδιάζει τον άνθρωπο με νέες δυνάμεις που νωρίτερα ίσως
δεν διέθετε. Του χαρίζει αισιοδοξία, δύναμη, πίστη στον εαυτό
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του και είναι η κινητήρια δύναμη για να προσδιορίσει και να
κατακτήσει νέους στόχους στη ζωή του.

 Για  την  ίδια,  ο  έρωτας  που  βίωσε  είναι  αυτός  που  την
βοήθησε  να  εκφραστεί  ποιητικά.  Αυτό  το  βλέπουμε  και  σε
πολλούς καλλιτέχνες έως και σήμερα που η πιο δημιουργική
τους περίοδοι είναι όταν έχουν ερωτευθεί ή όταν θέλουν να
υμνήσουν  ή  ακόμα  και  να  λυτρωθούν  από  τον  πόνο  ενός
χαμένου  έρωτα.  Γιατί  όσο  δημιουργικός  μπορεί  να  είναι  ο
έρωτας για τη ζωή του ανθρώπου,  άλλο τόσο ένας χαμένος
,ανεκπλήρωτος  έρωτας,  μπορεί  να  φέρει  λύπη,  πόνο,
απογοήτευση  και  πίκρα,  Όπως  αναφέρει  για  την  σκιά  που
πονάει.  Σε  ακραίες  περιπτώσεις  μπορεί  να  αποβεί
καταστρεπτική  για  την  ίδια  τη  ζωή.  Το  μήνυμα  όμως  της
ποιήτριας είναι αισιόδοξο.  Ακόμα κι  αν χαθεί το αγαπημένο
μας πρόσωπο αξίζει να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε!

Διαβάσαμε μερικά ποιήματα από την ποιητική συλλογή  ‘’Τα
Ρω  του  ‘Ερωτα» του  Οδυσσέα  Ελύτη.  Στον  πρόλογο  του
βιβλίου  του  ο  νομπελίστας  ποιητής  γράφει:  «  Οι  άγγελοι
τραγουδάνε. Και οι ερωτευμένοι επίσης.(…) Γι αυτό, κοντά στα
ποιήματά  μου,  δοκίμασα  να  γράψω  και  μερικά  τραγούδια,
χωρίς  να  τα  υποτιμώ  καθόλου.  (…)  Και  η  θάλασσα  είναι
απέραντη,  τα  πουλιά  μυριάδες,  οι  ψυχές  όσες  και  οι
συνδυασμοί που μπορούν να γεννήσουν οι ήχοι και τα λόγια,
όταν ο έρωτας και το όνειρο συμβασιλεύουν.» Τα ποιήματα –
τραγούδια έχουν μελοποιηθεί . Ακούσαμε το «Όλα τα πήρε το
καλοκαίρι» από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, «Το κοχύλι» από
την  Αφροδίτη  Μάνου  και  το  «Θαλασσινό  Τριφύλλι»  από  τη
Ρένα Κουμιώτη .     
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΡΩΤΕΣ

Μεγάλοι έρωτες στην ιστορία

Ακόμα  και  όλος  ο  κόσμος  να  ήταν  εναντίον  τους,  αυτοί
αγαπιόντουσαν βαθιά και αληθινά. Πίστευαν ο ένας στον άλλο
και  στον  έρωτα  τους.  Αρκετοί  από  όλους  αυτούς  τους
μεγάλους έρωτες είχαν τραγικό τέλος,  δείχνοντας μας ότι  οι
μεγάλες  ερωτικές  ιστορίες  είναι  δυνατότερες  από οτιδήποτε
άλλο.

Όλοι  μας  θέλουμε  να  ζήσουμε  έναν  τέτοιο  μεγάλο έρωτα,
αλλά φυσικά με happy end.

Πάρις και ωραία Ελένη

Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία ο έρωτας τους ξεκλήρισε
οικογένειες και κατέστρεψε την Τροία. Όταν ο Πάρις κλήθηκε
να  αποφασίσει  ανάμεσα  στην  Ήρα,  την  Αθηνά  και  την
Αφροδίτη,  διάλεξε  την  Αφροδίτη  η  οποία  του  έταξε  την
ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Και αυτή δεν ήταν άλλη από
την γυναίκα του Μενέλαου,  την  Ελένη της  Σπάρτης.  Όταν  ο
Πάρις πήγε να την βρει, έμεινε έκπληκτος από την καλλονή της
και την ερωτεύτηκε ακαριαία. Το ίδιο βέβαια και εκείνη, και
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έτσι το έσκασαν. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε…… ο Πάρις σκοτώθηκε
και εκείνη γύρισε στον άντρα της!

Περικλής και Ασπασία 

                  

Εκείνος, επιφανής Αθηναίος πολιτικός, εκείνη εταίρα 
(σύμφωνα με κάποιες πηγές που όμως αμφισβητούνται) 
σίγουρα πάντως ξένη, από την Μίλητο. Το γεγονός αυτό την 
απέλασε από τις νομικές δεσμεύσεις που κατά παράδοση 
καθήλωναν τις Αθηναίες στα σπίτια τους, κι έτσι της 
επιτρεπόταν να συμμετέχει στη δημόσια ζωή της πόλης. Η 
Ασπασία και ο Περικλής έγιναν εραστές την δεκαετία του 440 
π.Χ., και απέκτησαν ένα γιο, τον οποίο ονόμασαν Περικλή. 

Μετά το διαζύγιο του Περικλή από την πρώτη του σύζυγο (περί
το 445 π.Χ.) άρχισαν να συγκατοικούν, αν και δεν υπάρχει 
κοινά αποδεκτή άποψη για το αν παντρεύτηκαν ή όχι. Το 
βέβαιο, πάντως, είναι ότι η –ιδιαίτερα μορφωμένη και έξυπνη–
Ασπασία επηρέασε τον Περικλή σε ζητήματα που είχαν να 
κάνουν με την πολιτική του αθηναϊκού κράτους. Η σχέση τους 
ξεσήκωσε αντιδράσεις, οι οποίες διακρίνονται και στα έργα 
των σατιρικών ποιητών της εποχής, που κατηγορούν την 
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Ασπασία μεταξύ άλλων και για τον… Πελοποννησιακό 
Πόλεμο.   

Κλεοπάτρα και Αντώνιος

                   

Ο έρωτας της βασίλισσας της Αιγύπτου Κλεοπάτρας με τον 
Μάρκο Αντώνιο της Ρώμης έμεινε στην ιστορία για το θλιβερό 
του τέλος. Ο Μάρκος Αντώνιος πληροφορήθηκε εσφαλμένα ότι
η Κλεοπάτρα ήταν νεκρή, και αυτοκτόνησε μαχαιρώνοντας τον 
εαυτό του, ενώ η Κλεοπάτρα όταν έμαθε τα νέα έδωσε τέλος 
στην ζωή της αφήνοντας ένα δηλητηριώδες φίδι να την 
δαγκώσει. Λένε ότι τους έθαψαν μαζί, αλλά ο τάφος τους δεν 
βρέθηκε ποτέ.
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Τριστάνος και Ιζόλδη

                          

Μεγάλη ερωτική ιστορία στον 12ο αιώνα. Η Ιζόλδη ενώ 
επρόκειτο να παντρευτεί τον Βασιλιά Μάρκο, ερωτεύτηκε τον 
ανιψιό του, τον Τριστάνο. Ο γάμος έγινε αλλά το ζευγάρι ήταν 
αδύνατον να κρατηθεί μακριά ο ένας από τον άλλο μέχρι που ο
Βασιλιάς τους έπιασε επ’ αυτοφώρω. Προσπάθησαν να 
αυτοκτονήσουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Τριστάνος έφυγε 
μακριά και παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα που την έλεγαν 
Ιζόλδη. Όταν βαριά πληγωμένος ετοιμαζόταν να πεθάνει 
ζήτησε να πάει κοντά του η μεγάλη του αγάπη, η άλλη Ιζόλδη. 
Πέθανε πεπεισμένος ότι η Ιζόλδη του δεν πήγε να τον δει, ενώ 
η Ιζόλδη πέθανε από την θλίψη της όταν βρήκε νεκρό τον 
αγαπημένο της.
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Λάνσελοτ και Γκουίνεβιρ

                       

Εδώ η ιστορία μοιάζει τραγικά με του Τριστάνου και της 
Ιζόλδης. Η Γκουίνεβιρ γνωρίζει τον Λάνσελοτ και τον 
ερωτεύεται, ενώ είναι παντρεμένη με τον Βασιλιά Αρθούρο. 
Όταν ο βασιλιάς ανακαλύπτει την σχέση της γυναίκας του με 
τον αγαπημένο του ιππότη, τον κάνει ρεζίλι σε όλους τους 
ιππότες στην στρογγυλή τράπεζα. Οι ιππότες χωρίζονται στα 
δύο. Οι μισοί με τον Λάνσελοτ και οι άλλοι μισοί με τον 
Βασιλιά. Τελικά ο Λάνσελοτ φεύγει μακριά και γίνεται ιερέας.
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Shah Jahan και Mumtaz Mahal

                       

Άγνωστος έρωτας σε μας του δυτικού πολιτισμού, αλλά 
μεγάλος για την Ασία. Ο Shah Jahanκαι η Mumtaz Mahal ήταν 
ένα ερωτευμένο και παντρεμένο βασιλικό ζευγάρι, μέχρι που 
εκείνη πέθανε γεννώντας το 14ο παιδί τους. Ο Βασιλιάς έπεσε 
σε κατάθλιψη και κάλεσε τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες του
βασιλείου για να του φτιάξουν ένα μνημείο για την γυναίκα 
του. Έτσι έγινε ένα από τα διασημότερα αρχιτεκτονικά 
αριστουργήματα του κόσμου, το Taj Mahal. Ο Βασιλιάς 
αρρώστησε, και κλείστηκε στο παλάτι μέχρι να πεθάνει. Τον 
έθαψαν δίπλα στην γυναίκα του.
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Ναπολέων και Ιωσηφίνα

                   

Ήταν χήρα και 6 χρόνια μεγαλύτερη του με δύο παιδιά, αλλά ο 
Ναπολέων την ερωτεύτηκε σφόδρα και την παντρεύτηκε. Σε 
δύο μέρες απ’ τον γάμο ο Ναπολέων έφυγε για μια εκστρατεία
στην Ιταλία και η Ιωσηφίνα άρχισε να φλερτάρει με τον 
υπολοχαγό Hippolyte Charles. Ο Ναπολέων το έμαθε και 
άρχισε και εκείνος να έχει σχέσεις. Δεν μαθεύτηκε ποτέ αν η 
Ιωσηφίνα είχε άλλες σχέσεις, αλλά ο έρωτας τους δεν ήταν πια
ο ίδιος. Μη μπορώντας μάλιστα να του κάνει παιδιά, την 
χώρισε και παντρεύτηκε την Marie-Louise της Αυστρίας, που 
επιτέλους γέννησε τον διάδοχο. Όμως πεθαίνοντας ο 
Ναπολέων, λένε ότι ψιθύρισε τις τελευταίες τους λέξεις που 
ήταν: «Η Γαλλία, ο στρατός, ο αρχηγός του στρατού, … η 
Ιωσηφίνα».
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Βασίλισσα Βικτώρια και Πρίγκιπας Αλβέρτος 

                  

Εκείνη, η μακροβιότερη μονάρχης της Αγγλίας, που έδωσε το 
όνομά της σε μια ολόκληρη εποχή. Εκείνος, ο πρώτος 
ξάδερφός της, καθόλου δημοφιλής στους βασιλικούς κύκλους 
αρχικά εξαιτίας της γερμανικής καταγωγής του, αλλά σεβαστός
αργότερα για την ειλικρίνεια και την αφοσίωση στην 
οικογένειά του. Η Βικτώρια ανέβηκε στον θρόνο το 1837, μετά 
τον θάνατο του θείου της, Ουίλιαμ ΣΤ’. Τρία χρόνια αργότερα, 
το 1840, παντρεύτηκε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο, με τον οποίο 
απέκτησε εννιά παιδιά. Οι δυο τους αγαπιόνταν πολύ –λέγεται
μάλιστα ότι εκείνη βασιζόταν στις συμβουλές του σε θέματα 
πολιτικής, και κυρίως διπλωματίας. 

Όταν ο Αλβέρτος πέθανε, το 1861, η Βικτώρια ήταν 
συντετριμμένη. Δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις για τρία 
ολόκληρα χρόνια, ενώ η απομόνωσή της προκάλεσε έντονη 
δημόσια κριτική. Έγιναν, μάλιστα, και αρκετές απόπειρες 
δολοφονίας της. Ήταν, τελικά, ο Πρωθυπουργός Benjamin 
Disraeli που επέμεινε και κατάφερε να την πείσει να 
εμφανιστεί ξανά δημοσίως, ανοίγοντας την Βουλή το 1866. 
Παρ’ όλα αυτά, η βασίλισσα δεν έπαψε ποτέ να πενθεί τον 
Αλβέρτο, φορώντας μαύρα μέχρι τον θάνατό της, το 1901.
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 Εδουάρδος και Γουόλις Σιμπσον.

               

Ο Εδουάρδος Η΄ήταν βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Ιρλανδίας. Ανήλθε στον θρόνο στις 20 Ιανουαρίου του 1936 
μετά τον θάνατο του πατέρα του. Ο Εδουάρδος ήταν αρκετά 
δημοφιλής στον λαό της Μεγάλης Βρετανίας μέχρι που στις 16 
Νοεμβρίου ανακοίνωσε στον πρωθυπουργό Στάνλεϋ 
Μπώλντουιν την πρόθεσή του να παντρευτεί, τον μεγάλο του 
έρωτα, την Αμερικανίδα Βάιολετ Ουάλας Ουώρφηλντ Σίμπσον, 
δύο φορές διαζευγμένη. Στην κατ” ιδίαν συνάντησή τους στο 
παλάτι του Μπάκιγχαμ ο Άγγλος πρωθυπουργός 
προειδοποίησε ότι η Σίμπσον δεν θα γινόταν δεκτή από την 
αγγλική κοινωνία και ότι αφού θα γινόταν βασίλισσά τους θα 
έπρεπε η επιλογή του λαού να είναι σεβαστή. Στις 11 
Δεκεμβρίου ο Εδουάρδος Η΄, προκειμένου να αποφύγει μια 
επικείμενη παραίτηση της κυβέρνησης, ανακοίνωσε την 
παραίτησή του ενώπιον του αγγλικού λαού και εξήγησε τους 
λόγους που τον ανάγκασαν σε αυτήν. Στον θρόνο τον 
διαδέχθηκε ο αδερφός του, Γεώργιος ΣΤ΄. Μετά την παραίτησή
του έφυγε από τη χώρα και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου 
και παντρεύτηκε τη Σίμπσον. Η παραίτηση ενός βασιλιά από 
τον θρόνο για έναν έρωτα!!!!
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Pierre και Marie Curie 

                    
 

 

Εκείνη, μία μέλλουσα λαμπρή επιστήμονας από την Πολωνία, 
που μάζεψε τα μπογαλάκια της και αφίχθη στην Πόλη του 
Φωτός το 1891, γιατί τα πανεπιστήμια της πατρίδας της δεν 
επέτρεπαν σε γυναίκες να σπουδάζουν. Εκείνος, διευθυντής 
ενός χημικού εργαστηρίου στο οποίο η επιμελής φοιτήτρια 
ξενυχτούσε σχεδόν κάθε βράδυ. Επειδή, όμως, οι επιμελείς 
φοιτήτριες δεν έχουν συνήθως το μυαλό τους στους έρωτες, ο 
Pierre Curie χρειάστηκε να κάνει πολλές προσπάθειες, και 
αρκετές προτάσεις γάμου, πριν καταφέρει τελικά να 
παντρευτεί την Maria Sklodowska, το 1895. 
Το 1898, οι δυο τους ανακάλυψαν το πολώνιο και το ράδιο, και
το 1903 βραβεύτηκαν με το Νόμπελ Φυσικής, από κοινού με 
τον Henri Becquerel, για την ανακάλυψη της ραδιενέργειας. 
Όταν ο Pierre πέθανε, το 1904, η Marie ανέλαβε να συνεχίσει 
το έργο τους. Πήρε την θέση του στη Σορβόννη, πράγμα που 
την έκανε την πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στο γαλλικό 
πανεπιστήμιο. Το 1911 ήταν ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο 
που τιμήθηκε με δεύτερο βραβείο Νόμπελ, αυτή την φορά το 
Νόμπελ Χημείας. Συνέχισε τα πειράματα και την διδασκαλία 
μέχρι τον θάνατό της, το 1934.
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  Μπόνι και Κλάϊντ

            

Τότε δεν έμοιαζε ρομαντικό, αλλά τώρα είναι και με το 
παραπάνω. Δύο εραστές –ληστές που ήταν ο φόβος και ο 
τρόμος για τις τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών στην 
δεκαετία του ’30. Δεν ξέρουμε ακριβώς πως 
πρωτοσυναντήθηκαν, αλλά λένε ότι ήταν κεραυνοβόλος 
έρωτας. Όταν βρέθηκαν για πρώτη φορά, ο Clyde είχε ήδη 
λερωμένο ποινικό μητρώο, αλλά την Bonnie δεν την ένοιαξε 
καθόλου. Ίσα ίσα που αποφάσισε να τον συνοδεύει στις 
ληστείες του και να μείνει μαζί του μέχρι τέλους. Και το τέλος 
ήρθε το 1934 όταν τους εντόπισε η αστυνομία της Louisiana 
και τους εκτέλεσε εν ψυχρώ. Το ζευγάρι επιθυμούσε να θαφτεί
μαζί, αλλά η οικογένεια της Bonnie δεν το επέτρεψε.
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Πηνελόπη-Οδυσσέας

Ο Οδυσσέας ήταν πολεμιστής της Τροίας καθώς έφυγε από την
Ιθάκη για να πάει να πολεμήσει άφησε πίσω του την γυναίκα
του την Πηνελόπη και τον γιο του τον Τηλέμαχο. Ο πόλεμος
διήρκησε  10  χρόνια  όταν  τελείωσε  με  νικητές  τους  Έλληνες
όλοι επέστρεψαν στην πατρίδα τους αλλά μόνο ο Οδυσσέας
περιπλανιόταν άλλα 10 χρόνια στην θάλασσα. Όλοι νόμιζαν ότι
ήταν νεκρός για αυτό δεν είχε επιστρέψει μέχρι τότε, γι’αυτό
άρχιζαν μνηστήρες  να πηγαίνουν στην Πηνελόπη αλλά αυτή
αρνιόταν,  θα δεχόταν να πάρει  έναν από αυτούς μόνο όταν
τελείωνε  τον  αργαλειό  που  ύφαινε  αλλά  αυτή  επειδή  ήταν
πιστή στον άνδρα της το βράδυ ξήλωνε αυτό που έφτιαχνε για
να μην τελειοποιηθεί ποτέ γιατί είχε μια αίσθηση ότι ο άνδρας
της ήταν ζωντανός  και από την αγάπη της δεν ήθελε κανέναν
άλλον στην θέση του. Μόλις ο Οδυσσέας κατάφερε να γυρίσει
στην πατρίδα του πολέμησε με όλους τους μνηστήρες και στο
τέλος συναντήθηκαν ξανά μετά από 20 χρόνια και άρχισαν να
ξαναζούν τον έρωτα τους

                         

[Φωτ.:  Ο  Οδυσσέας  ως  ταπεινός  ζητιάνος  παρουσιάζεται  στην  Πηνελόπη,  που  κάθεται  σκεφτική.  Oι

υπόλοιπες μορφές της σκηνής απεικονίζουν πιθανόν τον Τηλέμαχο, το Λαέρτη και το χοιροβοσκό Εύμαιο.

Πήλινο "μηλιακό" ανάγλυφο. 460-450 π.Χ. (Νew York, Metropolitan Museum of Art 30.11.9.)]

Ορφέας- Ευρυδίκη
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Ο Ορφέας ήταν γιος του Θίαγρου του βασιλιά της Σπάρτης και
ήταν  πολύ  καλός  μουσικός  που  είχε  μαθητεύσει  στον
Απόλλωνα.  Μετά  από  την  επιστροφή   του  από  την
αργοναυτική  εκστρατεία  πήγε  μια  βόλτα  στο  δάσος  όπως
συνήθιζε και εκεί συνάντησε την νύμφη Ευρυδίκη την οποία
ερωτεύτηκε  και  παντρεύτηκε.  Το  ζευγάρι  ήταν  ευτυχισμένο
μέχρι  την  στιγμή  που  ο  φίλος  του  Ορφέα  ο  Αγησίλαος
προσπάθησε  να  βιάσει  την  νύμφη.  Η  νύμφη  κατάφερε  να
ξεφύγει στο δάσος αλλά τη δάγκωσε ένα φίδι και σκοτώθηκε.
Η θλίψη του Ορφέα ήταν απερίγραπτη σταμάτησε να γράφει
μουσικές  και  άρχισε  να  γράφει  μοιρολόγια.  Η  μουσική  του
συγκίνησε μέχρι και τους θεούς οι οποίοι τον λυπήθηκαν και
αποφάσισαν να του δώσουν άδεια να κατέβει στο κάτω κόσμο
για  να τη δει. Η λύρα του αποδείχθηκε θαυματουργή αφού
τους μάγεψε όλους στον κάτω κόσμο και ειδικά τον Απόλλωνα
ο  οποίος  του  έθεσε  σαν  όρο  να  αφήσει  την  Ευρυδίκη  να
γυρίσει στη γη αλλά στη διαδρομή να είναι αυτός μπροστά και
πίσω του να τον ακολουθούν η νύμφη και ο Ερμής αλλά δεν
μπορούσε  να  γυρίσει  να  την  κοιτάξει  αλλιώς  θα  χανόταν.
Αυτός όμως δεν άντεξε και πριν φθάσουν στο τέλος γύρισε και
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την κοίταξε και  η Ευρυδίκη εξαφανίστηκε.  Ο Ορφέας έμεινε
μόνος και απαρηγόρητος γνωρίζοντας ότι  έχασε την γυναίκα
του από δικό του λάθος .

Τζον     Λένον     και     Γιόκο     Όνο
         

H σχέση τους ξεκίνησε τον Μάιο του 1968, όταν άρχισαν να
ηχογραφούν  στο  σπίτι  του  έναν  δίσκο  με  πειραματικές
συνθέσεις. Εκείνος ήταν ακόμα παντρεμένος με την πρώτη του
γυναίκα, την Σίνθια. Οι φήμες λένε μάλιστα ότι η Σίνθια τους
έπιασε  επ'  αυτοφώρω  μέσα στην  κουζίνα  του σπιτιού  τους,
επιστρέφοντας από ένα ταξίδι στη Ελλάδα. Η Όνο φορούσε τη
ρόμπα  της.  Παραδόξως,  οι  δυο  γυναίκες  δεν  είχαν  κακές
σχέσεις  και  μάλιστα  όταν  η  Σίνθια  πέθανε  η  Γιόκο  Όνο
εκφράστηκε με σεβασμό και αγάπη για το πρόσωπό της. Μετά
από εκείνο το ατυχές περιστατικό- η Σίνθια ισχυριζόταν πως
έγινε  επίτηδες,  γιατί  ο  Λένον  ήξερε  πότε  θα  γύριζε  σπίτι-
ξεκίνησαν οι διαδικασίες του διαζυγίου, μιας και η Όνο ήταν
έγκυος.  Δυστυχώς,  εκείνη  η  εγκυμοσύνη  δεν  είχε  ευτυχή
κατάληξη,  καθώς  απέβαλλε.  Οι  δυο  τους  έγιναν  αχώριστοι.
Εκείνος  της  αφιέρωσε  μια  σειρά  από  τραγούδια,  όπως  το
«Don’t Let Me Down», ενώ το single το «The Ballad Of John and
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Yokο», που κυκλοφόρησε το 1969 είναι εμπνευσμένο από το
γάμο τους και το μήνα τους μέλιτος τους στο Άμστερνταμ. Εκεί,
γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσαν να αποφύγουν τον Τύπο
και τους παπαράτσι, αποφάσισαν να ανοίξουν τις πόρτες του
δωμάτιό τους από τις εννέα το πρωί έως τις εννέα το βράδυ.
Ξαπλωμένοι  στο  κρεβάτι,  μιλούσαν  για  την  ειρήνη  και
τραγουδούσαν,  διαδηλώνοντας με αυτό τον τρόπο κατά του
πολέμου  στο  Βιετνάμ.  Το  1971  οι  δυο  καλλιτέχνες
μετακομίζουν  στη  Νέα  Υόρκη.  Εκεί  ο  Λένον  θα  γράψει  το
 «Imagine»,  ένα  τραγούδι-σταθμός  στην  παγκόσμια  μουσική
σκηνή.    Η ακτιβιστική τους δράση   δεν αρέσει καθόλου στην
κυβέρνηση  των  ΗΠΑ.  Το  ζευγάρι  αντιμετωπίζει  αρκετά
 προβλήματα  και  παρακολουθείται  στενά.    Ως  αποτέλεσμα,
 όταν το 1972  η Όνο κατάφερε να κερδίσει την κηδεμονία της
κόρης της, δεν μπορούσε να τη βρει. Αν και ο Λένον ταυτίστηκε
με  την  ιδέα  της  ειρήνης,  αντιμετώπιζε  αρκετά  ψυχολογικά
θέματα, που συχνά τον έκαναν βίαιο.    Οι κακές γλώσσες λένε
ότι τόσο η Σίνθια όσο και η Όνο είχαν υποστεί τις συνέπειες
των  εκρήξεών  του,  για  τις  οποίες  ο   ίδιος  ένιωθε  πάντα
συντετριμμένος.  Παρά τα όσα ακούγονταν περί ξυλοδαρμών,
ο  Τζον και  η  Γιόκο έδειχναν πολύ ευτυχισμένοι.  Το 1973 το
ζευγάρι θα χωρίσει για δεκαοκτώ μήνες. Αιτία ήταν η σχέση
που σύναψε ο Λένον με την γραμματέα του,  τη Μέη Πανγκ. Ο
 ίδιος  αποκαλούσε  εκείνη  την  περίοδο  τη  ζωής  του   «Lost
weekend». Από την πλευρά της,   η Όνο όχι μόνο δεν θύμωσε,
αλλά  φαίνεται  πως   υποδαύλιζε  τις  εξωσυζυγικές  του
περιπέτειες.  Μάλιστα είχε δηλώσει  πως η σχέση εκείνη δεν
την απειλούσε, αντίθετα τη χρειαζόταν για να ξεκουραστεί. Θα
τα ξαναβρούν το 1975 και η Όνο θα γεννήσει τον γιο τους, τον
Σον, επίσης μουσικό. Μετά τη γέννησή του ο Τζον αποφασίζει
να εγκαταλείψει την μουσική του καριέρα και να αφοσιωθεί
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στην οικογένειά του. Θα επανέλθει στα μουσικά δρώμενα το
1980 με το άλμπουμ  «Milk and Honey». Στις οκτώ Δεκεμβρίου
επιστρέφοντας με την Όνο στο σπίτι τους, δολοφονήθηκε. 

         

Ρωμαίος     και     Ιουλιέτα

Καλύτερα να χάσω τη  ζωή μου από το μίσος  τους,  παρά ν’
αργοπεθαίνω χωρίς τη δικιά σου αγάπη!!! Ένας άνδρας και μια
γυναίκα που δεν μπορούν να είναι μαζί. Από όλες τις ερωτικές
ιστορίες  της  παγκόσμιας  λογοτεχνίας,  ο  Ρωμαίος  και  η
Ιουλιέτα, είναι ίσως, η πιο σπαρακτική.

Δύο  νέοι  φτάνουν  στον  θάνατο  για  να  υπερασπιστούν  την
αγάπη  τους,  κατατρεγμένοι  από  τις  οικογένειές  τους  που
βρίσκονται  σε  διαμάχη  για  παραπάνω  από  έναν  αιώνα.  Η
ιστορία  του  Ρωμαίου  και  της  Ιουλιέτας  είναι  η  πραγματική
ιστορία, δύο νέων που έζησαν στη Βερόνα και πέθαναν ο ένας
για τον άλλον το 1303.Αυτή είναι μία εκδοχή .Σύμφωνα με μία
άλλη, ο Σαίξπηρ βασίστηκε για την ιστορία του σε ένα ποίημα
του Άρθουρ Μπρουκ, παρότι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα είναι
συνέχεια  της  μακράς  παράδοσης  για  τις  τραγικές  ιστορίες
αγάπης, που έρχεται από την αρχαιότητα. 
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Ερωτόκριτος     και     Αρετούσα   

Το γνωστό λυρικό ποίημα του Βιτσέντζου Κορνάρου γράφτηκε
την  περίοδο 1640-1660 και  αποτέλεσε  ένα  από  τα
σημαντικότερα  εκπαιδευτικά  εργαλεία  του λαϊκού  κρητικού
πολιτισμού. Στους 10.000  στίχους του  ποιήματος  γίνεται
αναφορά  στην  ερωτική  ιστορία του Ερωτόκριτου και
της Αρετούσας και  ταυτόχρονα  περιγράφονται  σημαντικά
στοιχεία για τις συνθήκες και την καθημερινή ζωή της εποχής.

Ο  βασιλιάς  της  Αθήνας  Ηράκλης  μαζί  με  τη  σύζυγό  του
αποκτούν  ύστερα  από  πολλά  χρόνια  γάμου  μια  κόρη,  την
Αρετούσα. Αυτή την όμορφη βασιλοπούλα ερωτεύεται ο γιος
του πιστού συμβούλου του βασιλιά, Ερωτόκριτος. Δεν μπορεί
όμως να φανερώσει τον έρωτά του… Γι`αυτό το λόγο πηγαίνει
κάτω από το παράθυρό της τα βράδια και  της τραγουδά. Η
κοπέλα αρχίζει να ερωτεύεται τον άγνωστο τραγουδιστή που
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της  κάνει  καντάδα.  Ο  Ηράκλης,  όταν  μαθαίνει  για  τον
τραγουδιστή, του στήνει ενέδρα προκειμένου να τον συλλάβει.
Ο Ερωτόκριτος τότε μαζί με τον αγαπημένο του φίλο σκοτώνει
τους στρατιώτες του βασιλιά. Συνειδητοποιώντας ότι ο έρωτάς
του δεν θα οδηγηθεί πουθενά, ταξιδεύει στη Χαλκίδα για να
ξεχάσει  την  κοπέλα.  Εκείνη  την  περίοδο,  ο  πατέρα  του
αρρωσταίνει  και  όταν η Αρετούσα τον επισκέπτεται,  βρίσκει
στο  δωμάτιο  του  Ερωτόκριτου  μια  ζωγραφιά  με  εκείνη  και
τους στίχους που της τραγουδούσε. Ο Ερωτόκριτος επιστρέφει
κι ανακαλύπτει ότι η ζωγραφιά του δεν είναι εκεί και ούτε οι
στίχοι  των  τραγουδιών.  Μαθαίνει  δε,  ότι  μόνο  η  Αρετούσα
τους  είχε  επισκεφτεί.  Καταλαβαίνει  ότι  αποκαλύφθηκε  η
ταυτότητά του και ότι μπορεί η ζωή του να είναι σε κίνδυνο.
Παραμένει  στο  σπίτι  του  προσποιούμενος  ασθένεια  και  η
Αρετούσα  του  στέλνει  για  περαστικά  ένα  καλάθι  με  μήλα,
θέλοντας να του δείξει ότι ανταποκρίνεται στα συναισθήματά
του.  Ο  βασιλιάς  οργανώνει  κονταροχτύπημα  για  να
διασκεδάσει  την  κόρη  του,  όπου  λαμβάνουν  μέρος  πολλά
αρχοντόπουλα από όλον τον γνωστό κόσμο.  Νικητής είναι ο
Ερωτόκριτος.  Εκείνος  με  την  Αρετούσα  αρχίζουν  να
συναντιούνται κρυφά στο παράθυρό της. Η κοπέλα παρακινεί
τον Ερωτόκριτο να τη ζητήσει σε γάμο από τον πατέρα της. Ο
βασιλιάς όμως, εξοργισμένος τον εξορίζει. Διάφορα προξενιά
φτάνουν  για  την  Αρετούσα  που  εκείνη  αρνείται.
Αρραβωνιάζεται  στα  κρυφά  τον  Ερωτόκριτο,  πριν  αυτός
εγκαταλείψει την πόλη. Ο βασιλιάς τη φυλακίζει μαζί με την
πιστή  παραμάνα της.  Τρία χρόνια αργότερα,  όταν οι  Βλάχοι
πολιορκούν  την  Αθήνα,  εμφανίζεται  ο  Ερωτόκριτος
μεταμφιεσμένος. Σε μια μάχη σώζει τη ζωή του βασιλιά αλλά ο
ίδιος τραυματίζεται. Ο βασιλιάς για να τον ευχαριστήσει του
προσφέρει  σύζυγο  την  κόρη  του.  Η  Αρετούσα  αρνείται  να
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δεχτεί  να  τον  παντρευτεί  Ο  Ερωτόκριτος  τη  δοκιμάζει  με
ερωτήσεις για να επιβεβαιώσει την πίστη της και τελικά της
αποκαλύπτεται  λύνοντας  τα  μαγικά  που  τον  είχαν
μεταμορφώσει.  Ο  βασιλιάς  αποδέχεται  να  παντρευτεί  το
ζευγάρι, συμφιλιώνεται με τον Ερωτόκριτο και τον πατέρα του
και ο Ερωτόκριτος ανεβαίνει στο θρόνο της Αθήνας.

                           
 

Παροιμίες για την αγάπη:

Αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδα.

Αν δεν έχεις ό,τι αγαπάς, αγάπα ό,τι έχεις.

Από μεγάλη αγάπη έρχεται κι ο πικρός πόνος.

Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε.

Η αγάπη δεν πουλιέται, ούτε αγοράζεται.

Η αγάπη είναι η πιο γλυκιά τυραννία, γιατί το μαρτύριό της το 
υποφέρουμε πρόθυμα.

Η αγάπη θέλει αγάπη.  

Καινούρια αγάπη χάνεται, παλιά δε λησμονιέται.

Λίγο πράμα και πολύ αγάπη.

70



«Το φιλί είναι ένα όμορφο κόλπο, που σχεδίασε η φύση, για να
σταματούν οι λέξεις όταν τα λόγια είναι περιττά»
Ingrid Bergmen

«Κάθε λεπτό από την ώρα ενός ερωτευμένου, αξίζει όσο μία 
ολόκληρη καθημερινή ζωή»
Aphra Behn

Πηγή: https  ://  www  .  sansimera  .  gr  /  proverbs  /  categories  /1
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Η φράση σ’ αγαπώ σε διαφορετικές γλώσσες:
                                 

1. Αγγλικά: I love you  

2. Αιθιοπικά: Afgreki

3. Αλβανικά: Te dua

4. Αραβικά:  Ana behibak (όταν απευθυνόμαστε σε άντρα) και
Ana behibek (όταν απευθυνόμαστε σε γυναίκα)

5. Αρμενικά: Yes kez sirumem

6. Αφρικάανς: Ek het jou liefo

7. Ιταλικά: Ti amo

8. Βουλγάρικα: Obicham te

9. Γαλλικά: Je t’aime ή Je t’adore 

10. Γερμανικά: Ich liebe Dich                                           

11. Γερμανικά (Ελβετίας): Ich lieb Di 

12. Γεωργιανά: Mikvarhar

13. Δανέζικα: Jeg Elsker Dig
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14.  Εβραϊκά: από άνδρα προς γυναίκα:  ani ohev otach,  από
γυναίκα προς γυναίκα:  ohevet Otach, από άντρα προς άντρα:
ani ohev otcha και από γυναίκα προς άντρα: Ohevet ot’cha 

15. Εσθονικά: Ma armastan sind

16. Ρωσικά: Ya tebya liubliu

17. Ιαπωνικά: Aishiteru ή Anata ga daisuki desu

Πηγή: http://.ola-ta-kala.blogspot.gr/2012/03/63.html
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Πλατωνική αγάπη

Ο Πλάτωνας θεωρεί  ότι  ο  έρωτας  είναι  μια  εφαρμογή  της
ηθικής και ότι η ιδέα του έρωτα υπάρχει στο θεό σε καθαρή
κατάσταση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει ως ιδέα, και
δεν έχει σχέση με την ηδονή που είναι φθαρτή και παροδική.

Ο έρωτας που αφορά το θεό είναι για τον Πλάτωνα μια ιδέα
γεμάτη πάθος,  αλλά όχι  για τη σαρκική επαφή, αλλά για το
ηθικό και φυσικό κάλλος. Επομένως, μπορούμε να μοιάσουμε
στο θεό μόνο αν αγαπάμε την ομορφιά,  χωρίς  κάποια άλλη
διέγερση, χωρίς δηλαδή να επιζητούμε τον αισθησιακό πόθο.

                                 

Ο Πλάτωνας θεωρεί ότι έρωτας είναι η ανάγκη και η ορμή να
γνωρίσουμε κάτι καινούριο και να το μάθουμε, με τον τρόπο
που ένας ερωτευμένος αναζητά και θέλει να μάθει αυτόν που
αγαπά περισσότερο. Έτσι και η ψυχή έλκεται από τις ιδέες, τις
οποίες γνωρίζει πριν ακόμα ενωθεί με το σώμα του ανθρώπου.
Το  σημαντικό  επομένως  για  τον  Πλάτωνα  είναι  να
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κατανοήσουμε  ότι  η  ψυχή  και  ο  έρωτας  μπορούν  να
ταυτιστούν, ή έστω να αποτελέσουν ένα κοινό στοιχείο.

Ο  έρωτας  κατά  τον  Πλάτωνα  γεμίζει  την  ψυχή  μας  όταν
επαναφέρει  στη  μνήμη  μας  ιδέες  και  απόψεις  που  είχαμε
κάποτε γνωρίσει. Εξάλλου για τον φιλόσοφο, ο έρωτας είναι η
τάση μας να κατακτήσουμε, όχι η ίδια η κατάκτηση. Σε αυτή τη
θεωρία έχει βασιστεί όλη η ιδέα του πλατωνικού έρωτα όπως
τον εννοούμε σήμερα: ο ιδανικός έρωτας που δεν έχει να κάνει
με την κατάκτηση.

Ο  όρος  ‘πλατωνικός  έρωτας’  επινοήθηκε  τον  15ο  αιώνα,
παίζοντας πολύ σημαντικό ρόλο ως προς την κατεύθυνση της
ισότητας των δύο φύλων. Την εποχή που μεταχειρίζονταν τις
γυναίκες  ως σκλάβες  ή  παραγωγικές  μηχανές,  ο  πλατωνικός
έρωτας ήρθε να δώσει στον γυναικείο πληθυσμό -τουλάχιστον
της  βασιλικής  αυλής-  περισσότερο  χρόνο  για  φλερτ  και
συμμετοχή στα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα.

Στα πλαίσια του πλατωνικού έρωτα διαβάσαμε το διήγημα του
Μ.Καραγάτση «Η  κυρία  Νίτσα».  Πρόκειται  για  ένα
αυτοβιογραφικό διήγημα, στο οποίο ο  συγγραφέας γράφει με
τρυφερότητα  και  χιούμορ  για  την  πρώτη  του  πλατωνική
αγάπη, για τη νεαρή δασκάλα του, κυρία Νίτσα. Η κυρία Νίτσα,
είκοσι  χρονών,  εξιδανικεύεται  στο  μυαλό  του  οχτάχρονου
μαθητή, ο οποίος νοιώθει τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα. Στο
τέλος  του  διηγήματος,  ο  αφηγητής  ως ενήλικος  αποκαθιστά
την αντικειμενική εικόνα της παντρεμένης πλέον δασκάλας  κι
έρχεται η απομυθοποίηση .
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ΑΓΆΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΆΝΘΡΩΠΟ- ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ

Εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής πράξη μέσα από την οποία ο
εθελοντής  δεν  προσδοκά  τίτλους,  επαίνους,  βραβεία  και
αξιώματα,  παρά  μόνο  την  χαρά  της  προσφοράς,
καλλιεργώντας  έτσι  μια  άλλη,  καλύτερη  συμπεριφορά.  Ο
εθελοντισμός, λοιπόν, και η αγάπη για τον συνάνθρωπο είναι
στάση ζωής και επιθυμία για προσφορά χωρίς αντάλλαγμα.

 Ο εθελοντισμός, εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να απαλύνει
τον πόνο και τις πληγές των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη
και όχι να λύσει τα προβλήματα ή να εξαλείψει τις αιτίες που
τα δημιούργησαν.  Επιπλέον,  είναι  ένα  κίνημα που  αποτελεί
την  υγιή  αντίδραση  της  κοινωνίας  στα  φαινόμενα  της
αδράνειας, της αποχής και της παθητικότητας αφού στηρίζει
τον κοινωνικό βίο. Ακόμα, με τον εθελοντισμό και την ύπαρξη
αγάπης  μεταξύ  των ανθρώπων  μπορεί  κανείς  να  προσφέρει
στον εαυτό του την ψυχική ικανοποίηση που πηγάζει από την
δύναμη της προσφοράς.

Είναι καθήκον μας να επαναφέρουμε στον κόσμο αρετές όπως
η αγάπη, ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοϋποστήριξη. Σήμερα
το  κυριότερο  θέμα  που  απασχολεί  τον  κόσμο  είναι  η
οικονομική  κρίση  της  οποίας  οι  καταστροφικές  συνέπειες
έχουν επηρεάσει ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων.
Ίσως, όμως, τα χρήματα να μην είναι το μόνο που τους λείπει.
Μιλώντας  ρεαλιστικά,  η  κρίση  είναι  περισσότερο  κοινωνική
παρά οικονομική. Αν ήταν μόνο οικονομική, τα πράγματα θα
ήταν πιο ήπια. Όλοι ζητάμε παραπάνω απ’ ότι χρειαζόμαστε με
αποτέλεσμα να μην εκτιμάμε αγαθά που μας έχουν χαριστεί.
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Έτσι  γινόμαστε  εγωιστές  και  αρνούμαστε  να  ανοίξουμε  τα
μάτια μας σε ότι συμβαίνει γύρω μας.

Πώς να εκφράσεις την αγάπη σου στον συνάνθρωπο έξω από
τα πλαίσια του εθελοντισμού; Κάνε στους αγαπημένους σου
θετικά σχόλια και χρησιμοποίησε όμορφες και ευγενικές λέξεις
όταν απευθύνεσαι σε αυτούς.

Τέλος, διοργανώσεις που χαρακτηρίζονται από γενναιοδωρία,
ανιδιοτέλεια  και  αγάπη  για  τον  συνάνθρωπο  είναι  οι  μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις που αγωνίζονται για ένα καλύτερο
μέλλον  όσων  έχουν  ανάγκη  την  βοήθειά  μας.  Κάποιες  από
αυτές  είναι  το  Χαμόγελο  του  Παιδιού,  οι  Γιατροί  Χωρίς
Σύνορα,UNICEF, Κιβωτός του Κόσμου, Γραμμή Ζωής κ.α.

 Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις  (ΜΚΟ)

Mη  κερδοσκοπικό  ονομάζεται  ένα  νομικό  πρόσωπο,  όταν
σκοπός  της  λειτουργίας  του  δεν  είναι  η  επίτευξη  κέρδους,
αλλά  κάποιος  κοινωφελής  σκοπός  όπως  είναι  οι  μη
κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Ο  μη  κερδοσκοπικός  χαρακτήρας  δεν  απαγορεύει  την
ανάληψη από την οργάνωση οικονομικών δραστηριοτήτων. Η
ειδοποιός  διαφορά  από  τα  κερδοσκοπικά  νομικά  πρόσωπα
είναι ότι το τυχόν κέρδος δε διανέμεται στα μέλη του νομικού
προσώπου, αλλά παραμένει στην οργάνωση.

Πολλές  μη  κερδοσκοπικές  οργανώσεις  δραστηριοποιούνται
οικονομικά, με σκοπό να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την
ίδια περιουσία τους, ώστε να έχουν τα μέσα για την επίτευξη
του  κοινωφελούς  τους  σκοπού.  Ο  μη  κερδοσκοπικός
χαρακτήρας  επίσης  δεν  αποκλείει  την  πρόσληψη  και
μισθοδοσία  εργαζομένων.  Αποκλειστικά  μη  κερδοσκοπικές
οργανώσεις είναι τα σωματεία (σύλλογοι) και τα ιδρύματα.
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Αλληλεγγύη

«Σε έναν κόσμο κοινών προκλήσεων, κανένα έθνος δεν μπορεί
να πετύχει  από μόνο  του.  Αλλά δουλεύοντας  μαζί  με  κοινό
σκοπό,  μπορούμε  να  οικοδομήσουμε  ένα ασφαλέστερο,  πιο
ευήμερο μέλλον για όλους. Η αλληλεγγύη πρέπει να είναι το
θεμέλιο για λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο».

Αλληλεγγύη είναι η   ενσωμάτωση, ο βαθμός και το είδος της
ενσωμάτωσης, που προβάλλεται από μια κοινωνία ή ομάδα με
τους ανθρώπους και τους γείτονές τους. Αφορά τις σχέσεις σε
μια κοινωνία,  με τις  οποίες  οι  άνθρωποι  συνδέονται  μεταξύ
τους. Η λέξη «αλληλεγγύη» είναι σύνθετη από τη  γενική της
αλληλοπαθητικής   αντωνυμίας  ἀλλήλων  και  το  ουσιαστικό
ἐγγύη, δηλαδή την εγγύηση. Η εγγύηση συνδέεται με τη λέξη
*γύη  που  σημαίνει  χέρι,  παλάμη και  έτσι  αλληλεγγύη  είναι
κυριολεκτικά  το  να  προσφέρεις  χέρι  βοηθείας  σε  όποιον  το
έχει ανάγκη.

Ο  Ανθρωπισμός  είναι  το  ιδεώδες  που  προβάλλει  και
υποστηρίζει  την μοναδική και ιδιαίτερη αξία του ανθρώπου,
του κάθε ανθρώπου, ανεξαιρέτως. Θεωρεί ότι κάθε άνθρωπος,
μέσα από μια ορισμένη διαπαιδαγώγηση και  εκπαίδευση,  η
οποία  σέβεται  και  υποστηρίζει  την  ελευθερία  και  την
ανεξαρτησία  της  προσωπικότητάς  του,  μπορεί  να  αναπτύξει
δυνατότητες  και  δυνάμεις  ικανές  να κάνουν αυτόν  και  τους
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πλησίον  του  ευτυχείς.  Και  τούτο  διότι  «ο  άνθρωπος  είναι
καλός και τέλειος όταν είναι ευτυχής».

Εξ  άλλου,  η  Αλληλεγγύη  είναι  η  γνησιότερη  μορφή  του
υπαρκτού  Ανθρωπισμού,  καθώς  αποτελεί  την  απόδειξη  της
υλικής,  ψυχικής  και  πνευματικής  ενότητας,  συνεργασίας  και
συμπαράστασης μεταξύ των ανθρώπων, πέρα από φυλετικές,
θρησκευτικές, οικονομικές, πολιτικές ή άλλες διαφορές.

Το να βοηθάς τους συνανθρώπους σου είναι ωραίο, αλλά μόνο
όταν γίνεται με χαρά, με όλη σου την καρδιά και με ελεύθερο 
πνεύμα.. 

Αρχές Ανθρωπισμού και Αλληλεγγύης:

1.  Ο Αυθορμητισμός: 

Κάθε κίνηση Αλληλεγγύης είναι πάντοτε αυθόρμητη και
πηγαία, ενώ δεν είναι ποτέ παρορμητική, δεν γίνεται από
φόβο, υπολογισμό ή συνήθεια και δεν υπαγορεύεται από
κάποια άλλη θέληση. 

2.  Η Ελευθερία: 

Κάθε  κίνηση  Αλληλεγγύης  γίνεται  πάντοτε  με  την
ελεύθερη  θέληση  τόσο  του  αλληλέγγυου  όσο  και  του
πάσχοντα, και δεν υποχρεώνει με κανένα τρόπο ποτέ και
κανέναν, ούτε τον πρώτο ούτε και τον δεύτερο.

3.  Η Δικαιοσύνη:
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Μια κίνηση Αλληλεγγύης ωφελεί  πάντοτε ένα άτομο ή
μία ομάδα, χωρίς να βλάπτει ένα άλλο άτομο ή μια άλλη
ομάδα.  Γίνεται  δε  πάντοτε  χωρίς  προκατάληψη,
συμφέρον ή προτίμηση.

4.  Η Αφάνεια και η Ανιδιοτέλεια

Μια  κίνηση  Αλληλεγγύης  είναι  πάντοτε  αφανής  διότι
είναι ανιδιοτελής. Όταν όμως δεν μπορεί ή δεν πρέπει να
τηρηθεί  η  αφάνεια,  διαφυλάσσει  τουλάχιστον  την
ανιδιοτέλεια.

5. Η Φιλαλληλία και η Αδελφοσύνη

Η  Αλληλεγγύη  δεν  είναι  μια  εκδήλωση  οίκτου  του
ισχυρού προς τον αδύνατο, αλλά η έκφραση της ανάγκης
ενότητας του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο.

Η έννοια της Αλληλεγγύης απαντάται σε μορφές εθελοντικής
εργασίας και αγαθοεργιών που οργανώνονται από διάφορους
θεσμούς,  όπως  π.χ.  την  Εκκλησία.  Τα  τελευταία  χρόνια  έχει
αναπτυχθεί  στην  Ελλάδα  η  λεγόμενη  «Οικονομία  της
Αλληλεγγύης»  η  οποία  υποστηρίζει  την  οργάνωση  ποικίλων
πρωτοβουλιών  σε  τοπική  ή  ευρύτερη  κλίμακα  για  την
καταπολέμηση  της  κρίσης  και  την  ενίσχυση  της  κοινωνικής
αλληλεγγύης  και  συνοχής.  Με  τον  όρο  «Οικονομία  της
Αλληλεγγύης»  εννοούνται  οι  «δραστηριότητες  φυσικών  ή
νομικών προσώπων στο φάσμα της παραγωγής,  συναλλαγής
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και κατανάλωσης, με απώτερο σκοπό την κάλυψη συλλογικών
και κοινωνικών αναγκών».

Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός
Ο Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός ιδρύθηκε  στις  10  Ιουνίου του
1877  με  πρωτοβουλία  της βασίλισσας   Όλγας και  πρώτο
πρόεδρο  τον Μάρκο  Ρενιέρη. Αφορμή  για  την  ίδρυση  του
Ερυθρού  Σταυρού  στάθηκε  η Μάχη  του  Σολφερίνο (24
Ιουνίου 1859),  κατά  την  οποία  οι  Γάλλοι  νίκησαν  τους
Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της βόρειας Ιταλίας, μετά
από  ολοήμερη  μάχη.  Αυτόπτης  μάρτυς  της  αγριότητας  των
πολεμικών συγκρούσεων,  ο  ελβετός  επιχειρηματίας Ζαν Ανρί
Ντυνάν,  ο  οποίος  ταραγμένος  από  την  αγωνία  των
τραυματισμένων στρατιωτών, οργάνωσε ένα δίκτυο βοήθειας,
με τη συνδρομή ντόπιων εθελοντών. Θεωρείται ο μεγαλύτερος
μη κυβερνητικός οργανισμός στον ελλαδικό χώρο.Έχει βασικό
στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους
πολέμου  και  ειρήνης,  περιθάλποντας  και  στηρίζοντας
τραυματίες,  ασθενείς,  ηλικιωμένους,  πρόσφυγες,  ανθρώπους
που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και γενικά όσους
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

  

Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Οι Γιατροί  Χωρίς  Σύνορα είναι  μια  διεθνής,  ανεξάρτητη,
ιατρική και ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα
βοήθεια  σε  άτομα  που  έχουν  πληγεί  από  ένοπλες
συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής
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φροντίδας  και  φυσικές  καταστροφές,  κυρίως  σε  χώρες  της
Αφρικής  και  της  Ασίας,  που  έχουν  έλλειψη  ειδών  πρώτης
ανάγκης. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από μια
μικρή  ομάδα  Γάλλων  γιατρών  και  δημοσιογράφων,  η  οποία
πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στην ιατρική
περίθαλψη, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, τα πιστεύω
ή  τις  πολιτικές  πεποιθήσεις,  και  ότι  οι  ανάγκες  αυτών  των
ανθρώπων υπερβαίνουν το σεβασμό για τα εθνικά σύνορα.

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:

Les Restos du cœur
Ιδρύθηκε  από τον   Michel  Colucci είναι  έναν  Γαλλο κωμικό
και ηθοποιό 1985  με  σκοπο  να  βοηθήσει  και  να  παρέχει
εθελοντική  βοήθεια  σε  άπορους,  ειδικά  στον  τομέα  των
τροφίμων  μέσω  της  πρόσβασης  σε  δωρεάν  γεύματα,  και  η
συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ένταξη, καθώς και
κάθε δράση κατά της φτώχειας σε όλες τις μορφές της 5

Action Against Hunger
Είναι μια παγκόσμια ανθρωπιστική οργάνωση που προέρχεται
από τη Γαλλία και δεσμεύεται να τερματίσει την πείνα στον
κόσμο.  Η  οργάνωση  βοηθά  τα  υποσιτισμένα  παιδιά  και
παρέχει  στις  κοινότητες  πρόσβαση  σε  ασφαλές  νερό  και
βιώσιμες  λύσεις  στην  πείνα.  Το  2014,  εργάστηκε  σε  49
διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο με περισσότερους από
6.000  εργαζόμενους  και  εθελοντές  βοηθώντας  13.6
εκατομμύρια  άτομα  που  χρειάζονταν  βοήθεια.  Ιδρύθηκε  το
1979  από  μια  ομάδα  γάλλων  ιατρών,  επιστημόνων  και
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συγγραφέων. Ο βραβευμένος με το βραβείο Νόμπελ φυσικός
Alfred  Kastler  υπηρέτησε  ως  ο  πρώτος  πρόεδρος  του
οργανισμού.

Η ομάδα παρείχε αρχικά βοήθεια στους Αφγανούς πρόσφυγες
στο Πακιστάν,  τις  κοινότητες  της Ουγκάντας που πλήττονται
από  την  πείνα  και  τους  πρόσφυγες  της  Καμπότζης  στην
Ταϊλάνδη.  Διευρύνθηκε  για  να  αντιμετωπίσει  πρόσθετες
ανθρωπιστικές ανησυχίες στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη
Νοτιοανατολική Ασία, τα Βαλκάνια και αλλού κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του 1980 και του 1990.

Save the Children

Η Save  the  Children είναι  μια  παγκόσμια μη  κυβερνητική
οργάνωση, η οποία βοηθά τα παιδιά με ανάγκες σε όλο τον
κόσμο.  Ιδρύθηκε  στο Ηνωμένο  Βασίλειο το  1919.  Ιδρύθηκαν
ξεχωριστές  εθνικές  οργανώσεις  σε  περισσότερες  από  28
χώρες,  μοιράζοντας  τον  σκοπό  για  βελτίωση  της  ζωής  των
παιδιών δια μέσου της εκπαίδευσης, της ιατρικής περίθαλψης,
των  οικονομικών  ευκαιριών,  καθώς  και  σε  επείγουσες
καταστάσεις  κατά  τη  διάρκεια  φυσικών  καταστροφών,
πολέμων και άλλων συγκρούσεων.

Σήμερα,  28  εθνικές  οργανώσεις  «Save  the  Children»
συμμετέχουν στη Διεθνής Συμμαχία «Save the Children» — ένα
παγκόσμιο  δίκτυο  μη  κερδοσκοπικών  οργανώσεων  σε  120
χώρες σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1977, αλλά
μεταφέρθηκε στο Λονδίνο το 1997.

 

«Ευλογημένοι  αυτοί  που  μπορούν  να  δίνουν  χωρίς  να  το
θυμούνται και να λαμβάνουν χωρίς να το ξεχνάνε.»

83

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%C2%ABSave_the_Children%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7_%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7_%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7


Ο Λέο Μπουσκάλια ήταν επίκουρος καθηγητής της κοινωνικής
παιδαγωγικής  και  ψυχολογίας  στο  Παν/μιο  της  Νότιας
Καλιφόρνιας.  Ιταλικής καταγωγής,  αλλά γέννημα και θρέμμα
της Καλιφόρνιας,  είναι γνωστός σε εκατομμύρια αναγνώστες
σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα από τα μαθήματα διδασκαλίας
του ανάπτυξε ένα ειδικό σεμινάριο πάνω στην αγάπη και μέσω
αυτής στην αλλαγή της καθημερινής μας συμπεριφοράς. Κατά
τη διατύπωσή του "η αγάπη δεν είναι δρόμος, είναι συμμετοχή
και μοιρασιά. Το να ζεις με τη φιλοσοφία της αγάπης είναι η
μεγαλύτερη πρόκληση της  ζωής".  Τα πιο γνωστά βιβλία του
είναι: "Να ζεις, ν' αγαπάς και να μαθαίνεις", "Λεωφορείο 9 για
τον  Παράδεισο",  "Η  αγάπη",  "Ο  δρόμος  του  Ταύρου",  "Η
πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρόυντ".

Διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Λεωφορείο 9 για
τον  Παράδεισο»………………. Στις   μέρες   μας   η  αγάπη
αμφισβητείται, όπως  όλες οι άλλες αξίες βέβαια. Ο έντονος
ρυθμός  της  ζωής  για  την  επιβίωση,  δεν  αφήνει  θέση  στην
αγάπη.  Οι  ανθρώπινες  σχέσεις  έχουν  γίνει  ψυχρές  και
επιφανειακές, επικρατεί το ατομικό ‘’εγώ’’, ο ωφελιμισμός και
η  υποκρισία.  Υπάρχει  αδιαφορία  για  τον  πλησίον  και  τα
προβλήματα που ίσως αντιμετωπίζει. Κυριαρχεί μέσα μας το
συμφέρον η φιλοχρηματία και το υλικό κέρδος. Σ’ ένα μεγάλο
ποσοστό  του  κόσμου  επικρατεί  βία,  εγκληματικότητα
ναρκωτικά,  απάτες  τα  οποία  εμποδίζουν  την  ειρηνική
συνύπαρξη.  Η  καταναλωτική  κοινωνία  που  έχουμε
δημιουργήσει, κάνει τον άνθρωπο πλεονέκτη και αδιάφορο για
τους άλλους. Βλέπει τον συνάνθρωπο ως αντικείμενο αγοράς ή
πώλησης. Έτσι καταλαβαίνουμε την έλλειψη ιδανικών αλλά και
την απουσία συνεργασίας, αλληλοβοήθειας  και αγάπης απ’ τις
ζωές  μας.  Όλα  αυτά  τα  φαινόμενα  λοιπόν  της  σημερινής
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κοινωνίας,  τα  οποία  είναι  όλα  αρνητικά  λόγω  βέβαια  όπως
είπαμε  και  παραπάνω  της  έλλειψης  αγάπης,  καθιστούν  και
πάλι  επιτακτικό  το  αίτημα  επικράτησης  της  αγάπης.

Στη συνέχεια διαβάσαμε το ποίημα του Νίκου Καρούζου «Τα
πουλιά δέλεαρ του Θεού», το οποίο εκδόθηκε το 1961. Ο Θεός
χρησιμοποιεί  τα  πουλιά  προκειμένου  να  παρακινήσει  τους
ανθρώπους να ζήσουν έτσι ελεύθερα όπως τα πουλιά. Μετά το
τέλος του Εμφύλιου πολέμου, βιώνοντας τις συνέπιές του και
προσπαθώντας να βρει απαντήσεις για όλα όσα προηγήθηκαν,
ο ποιητής καταφεύγει στη θρησκεία και υμνεί την αγάπη ως
βασική αναγκαιότητα και κυρίαρχο συναίσθημα στη ζωή του
ανθρώπου.  Η  αγάπη  δεν  πρέπει  να  ευτελίζεται,  πρέπει  να
βρίσκεται  σε  περίοπτη  θέση  :  «Και  προπαντός  ας  μην
αφήσουμε  την  αγάπη  να  συνωστίζεται  με  τόσα
συναισθήματα…».

Διαβάσαμε  ένα  απόσπασμα  από  την  «Α΄Προς  Κορινθίους
Επιστολή » του Αποστόλου Παύλου, η οποία είναι γνωστή ως
«Ύμνος της Αγάπης»

Στο  απόσπασμα  αυτό  ο  Απόστολος  Παύλος  αναφέρει  ότι
παρόλο που ο άνθρωπος μπορεί να κατακτά την δυνατότητα
να  λαλεί  όλες  τις  γλώσσες  των  ανθρώπων  και  να  έχει  το
χάρισμα της προφητείας, να κατέχει όλα τα μυστήρια και όλες
τις  γνώσεις  ενώ  παράλληλα  να  έχει  την  πίστη  για  να  κάνει
θαύματα όλα αυτά φαίνονται μάταια χωρίς αγάπη. Συγχρόνως
σχολιάζει ότι ακόμα και όταν μοιράσει στους φτωχούς όλα του
τα υπάρχοντα και παραδώσει στην φωτιά το σώμα του τίποτα
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από  αυτά  δεν  θα  αποκτήσουν  νόημα  αν  δεν  τα  κάνεις  με
αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Επίσης τονίζει ότι  ο άνθρωπος που δεν χαίρεται για το
στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στην χαρά για το σωστό είναι
αυτός  που  έχει  καλοσύνη  και  πραγματική  αγάπη  χωρίς  την
παρουσία  εγωισμού  και  είναι  ευπρεπής.  Στην  συνέχεια
υπογραμμίζει ότι εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται σε όλα
εμπιστεύεται,  για  όλα  ελπίζει  και  όλα  τα  υπομένει.  Τέλος
υποδεικνύει ότι με αυτό τον τρόπο η αγάπη δεν θα πάψει ποτέ
να υπάρχει.

Φιλαυτία 

  Ζούμε  σε μια εποχή που ζητάει «οδηγίες χρήσεως» με σαφή
βήματα που ουσιαστικά πρέπει να ακολουθήσουμε παθητικά.
Η  συγκεκριμένη  αναφορά  ,  αποτελεί  στοιχείο  του
πολυδιάστατου προβλήματος της φιλαυτίας. Η αγάπη για τον
εαυτό  μας  δεν  είναι  εύκολη  ή  γρήγορη  διαδικασία  και
οπωσδήποτε  δεν  μπορεί,  και  δεν  πρέπει  να  είναι  ασφαλής
.Καθώς είναι μια ασταμάτητη διαδικασία ζωής. Είναι, επίσης, ο
βασικός δομικός λίθος για μια ευτυχισμένη ζωή. Για μια ζωή
γεμάτη  νόημα.  Η  γνωστή   φράση  «  για  να  αγαπήσεις  τους
άλλους πρέπει πρώτα να αγαπήσεις τον εαυτό σου», ίσως να
μην είναι ολόκληρη η αλήθεια ,  αφού για να αγαπήσεις τον
εαυτό σου πρέπει  πρώτα να αγαπηθείς  .  Τι  εννοούμε όμως
λέγοντας  «αγαπώ  τον  εαυτό  μου»  και  πιο  συγκεκριμένα
«εαυτός μου»;

 Το να αγαπάς τον εαυτό σου σημαίνει να τιμάς το συναίσθημά
σου.  Δεν  υπάρχει  δικαιολογημένο  ή  αδικαιολόγητο
συναίσθημα. Υπάρχει μόνο συναίσθημα .Σημαίνει να σέβεσαι
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τα όριά σου ,δηλαδή να ακολουθείς το πρώτο σου ένστικτο ,να
πηγαίνεις μέχρι εκεί που σε πάει. Η αγάπη προς τον εαυτό μας
συνδέεται  άμεσα  με  την  αγάπη  που  δείχνουμε  σε  άλλα
πρόσωπα.  Βασική  προϋπόθεση  ,όμως  για  να  αναπτύξουμε
αυτό  το  συναίσθημα  είναι  να  γνωρίζουμε  και  να
αποδεχόμαστε αυτό τον άνθρωπο σε βάθος: Τα θετικά και τα
αρνητικά  του  σημεία,  τον  τρόπο  που  αντιδράει  σε  κάθε
περίσταση,  τις  συνήθειές  του  και  τι  αντλεί  από  αυτές,  τις
βαθύτερες επιθυμίες του, τα αίτια που τον κάνουν να επιλέξει
αυτό  και  όχι  εκείνο,  τα  πράγματα  που  αγαπάει  και  τα
πράγματα που αποφεύγει, τους φόβους του, τις ελπίδες του.
Ό,τι  ισχύει  για  την  αγάπη  που  δείχνουμε  προς  ένα  άλλο
πρόσωπο όμως, ισχύει και για την αγάπη προς τον εαυτό μας ,
δηλαδή είμαστε  οι  απέναντι  μας  ,  είμαστε  οι  επιρροές  που
ασκούμε και αυτές που δεχόμαστε .

 Προϋπόθεση  της αγάπης για τον εαυτό μας, είναι η εύρεση
του .Ο εαυτός μας είναι ολόκληρη η ύπαρξή μας , οι εμπειρίες
μας ,τα συναισθήματά μας ,οι σκέψεις μας , η αυθεντικότητα  ,
η κοινωνικότητα σύνολο των ελευθεριών μας. Είναι η αγάπη ,
η φροντίδα , η εμπιστοσύνη και η αποδοχή που δείχνουμε όχι
μόνο σε εμάς , αλλά και στους γύρω μας .

Αποσπάσματα σχετικά με την φιλαυτία :

 Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου 
πραγματικά, κατάλαβα σε πόσο δύσκολη θέση 
ερχόταν κάποιος με το να του επιβάλλω τις 
επιθυμίες μου, παρότι ήξερα ότι ούτε ήταν 
κατάλληλη η στιγμή ούτε ο άνθρωπος ήταν 
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έτοιμος, ακόμα κι αν αυτός ο άνθρωπος ήμουν 
εγώ. Σήμερα ξέρω ότι αυτό το λέμε σεβασμό.  

 Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου 
πραγματικά, μπόρεσα να καταλάβω ότι ο 
συναισθηματικός πόνος και η θλίψη, απλώς με 
προειδοποιούσαν να μη ζω κόντρα στην αλήθεια 
μου. Σήμερα ξέρω ότι αυτό το λέμε αυθεντικότητα.

 Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου 
πραγματικά, έπαψα να στερούμαι τον ελεύθερο 
χρόνο μου και σταμάτησα να κάνω μεγαλόπνοα 
σχέδια για το μέλλον. Σήμερα κάνω μόνο ό,τι με 
ευχαριστεί και με γεμίζει χαρά, ό,τι αγαπώ και 
κάνει την καρδιά μου να γελά, με τον δικό μου 
τρόπο και στους δικούς μου ρυθμούς. Σήμερα 
ξέρω ότι αυτό το λέμε απλότητα.

 Η  πρώτη μας και τελευταία  αγάπη είναι αυτή του
εαυτού μας

 Η εύρεση του εαυτού μας είναι η αρχή της κάθε 
σοφίας 

    Σχετικά τραγούδια :

https://www.youtube.com/watch?v=bMpFmHSgC4Q

https://www.youtube.com/watch?v=a7fzkqLozwA
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Μαθήτριες: Ανδρωνά Νικολέττα , Ακτύπη Βενετία 

Απάντησε ειλικρινά, σημειώνοντας τα κυκλάκια 
παρακάτω.

oΈχεις αισθανθεί ποτέ ότι δεν είσαι 

ευχαριστημένος με αυτό που είσαι; 

o Πιστεύεις ότι είσαι καλή παρέα για κάποιον; 

oΘα περνούσες εσύ χρόνο με κάποιον που είναι 

ακριβώς όπως εσύ;

oΣέβεσαι αυτό που είσαι;
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oΒλέπεις αρνητικά στον εαυτό σου;

oΒλέπεις θετικά στον εαυτό σου ;

oΠιστεύεις στον εαυτό σου;

oΥπάρχει κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις σε 

εσένα ;

oΣε ενδιαφέρει η φυσική σου κατάσταση ;

oΝοιάζεσαι για την εξωτερική σου εμφάνιση ;

oΝιώθεις όμορφα με το σώμα σου;

oΤολμάς να διατυπώσεις την άποψη σου ;

oΠιστεύεις πως κρίνεις αυστηρά τον εαυτό σου ;

oΠιστεύεις πως προσπαθείς αρκετά;

oΝιώθεις πως τα άτομα της παρέας σου σε 

σέβονται ;
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oΕίσαι χαρούμενος με τους ανθρώπους που 

επιλέγεις να συνανα στρέφεσαι καθημερινά ;

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις 

Πιστεύεις πως σε σταματάει κάτι από το να γίνεις 
καλύτερος/η ;      ναι          όχι         (κύκλωσε ένα)

Δικαιολόγησε την απάντησή σου

                    Νιώθεις πως είναι σημαντικό να αγαπάμε τον εαυτό
μας;             

                                  Ναι          όχι             (κύκλωσε ένα )        

   Δικαιολόγησε την απάντησή σου
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     Αγάπη για τα ζώα και το περιβάλλον

• Αγάπη για την φύση

Η λέξη φύση προέρχεται από το ρήμα φύομαι, που σημαίνει
αναπτύσσομαι, θεριεύω, κάτι που ο άνθρωπος κάνει συνεχώς.
Όταν αναφέρεται στην φύση όμως, δεν συμπεριλαμβάνει τον
ίδιο του τον εαυτό, το οποίο είναι τελείως λάθος γιατί μπορεί
να  είναι  ένα  πιο  εξελιγμένο  ων  αλλά  και  πάλι  η  φύση  τον
αγκαλιάζει.  Πρέπει  να  αγαπά  το  σπίτι  του  όπως  αγαπά  τον
εαυτό του. Δεν βλέπει πως με το κακό που κάνει στην φύση, με
το ίδιο κακό θα τραυματιστεί και αυτός. Δεν βοηθά την φύση.
Αυτό  πρέπει  να  αλλάξει.  Υπάρχουν  απλοί  τρόποι
αντιμετώπισης  της  ρύπανσης  του  περιβάλλοντος  στο  οποίο
ζούμε.  Η  ανθρωπότητα  πρέπει  να  καταλάβει  πως  με  το  να
καταστρέφει το περιβάλλον καταστρέφει και τον ίδιο του τον
εαυτό, άμεσα ή έμμεσα.

• Αγάπη για τα ζώα

Η  αγάπη  για  τα  ζώα  ονομάζεται  φιλοζωία.  Φιλόζωος  είναι
αυτός που αγαπά τα ζώα, που νοιάζεται για αυτά, ανεξαρτήτως
του  αν  είναι  ανεπιθύμητα ή  επιβλαβή ή  επικίνδυνα  για  την
ανθρώπινη υγεία,  ασφάλεια και ζωή. Όμως στην εποχή μας,
σχεδόν  κανένας  δεν  είναι  πραγματικά  φιλόζωος,  με  τα
κρούσματα υπερβολικού κυνηγιού και αλιείας να αυξάνονται
συνεχώς.  Τα ζώα όμως έχουν και  δικαιούνται ζωή,  όπως και
εμείς, και μιάς και είναι μέρος του πλανήτη που μας φιλοξενεί,
θα  έπρεπε  να  τα  προσέχουμε  όπως  τον  εαυτό  μας.  Τα  μη
εξημερωμένα  ζώα  μας  φωνάζουν  να  πάψουμε  να  τα
ακολουθούμε φωνάζοντας  και  κυνηγώντας  τα,  στην  ξέφρενη
πορεία όλων μας προς τον γκρεμό. Η αλλαγή αυτή δεν είναι
εύκολη,  αλλά  είναι  απαραίτητη.  Η  φιλοζωία  έχει  γίνει  πια
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ζήτημα  οικονομικό.  Πρέπει  να  αποδείξουμε  ότι  είμαστε
φύλακες της φύσης, και όχι δολοφόνοι της.

Σχετικές ταινίες:
The Lion King
Finding Nemo
Ice Age
101 Dalmatians
Hachi
The Birds
Marley and Me
Happy feet
Lassie
Merch of the Pinguins

Σχετικά βιβλία:
Μάγκας
Moby Dick
Charlotte’s web
Black Beauty
The Wind of the Willows

 Αγάπη προς το περιβάλλον και τα ζώα

 

Ο  πλανήτης  γη  παράλληλα  με  την  ραγδαία  εξέλιξη  της
τεχνολογίας άρχισε να καταστρέφεται. Παρ΄όλα αυτά κάποιες
περιβαλλοντικές  οργανώσεις  καταβάλλουν  καθημερινά
σημαντικές  προσπάθειες  για  να  σταματήσουν  τις  ενέργειες
κάποιων ανθρώπων  που επιβαρύνουν τον πλανήτη.  Κάποιες
από αυτές είναι:
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   Greenpeace:

 Το 1970, μετά από πρωτοβουλία των Jim Bohlen, Irving Stowe
και Paul Cote ιδρύθηκε η επιτροπή «Μην ταράζετε τα νερά»
(Dont't  Make  a  Wave)  με  έδρα  το  Βανκούβερ  του  Καναδά.
Μοναδικός της σκοπός ήταν να οδηγήσει ένα μικρό σκάφος με
12  άτομα  μέσα  στη  ζώνη  των  πυρηνικών  δοκιμών  που
πραγματοποίησαν  οι  Η.Π.Α  στην  περιοχή  Amchitka  της
Αλάσκα.  Οι  ακτιβιστές  δεν  κατάφεραν  να  σταματήσουν  τις
δοκιμές και συνελήφθησαν, αλλά το τολμηρό εγχείρημά τους
έγινε  γνωστό  σε  ολόκληρο  τον  πλανήτη,  αναγκάζοντας  τις
αμερικανικές  αρχές  να  τους  απελευθερώσουν  και  να  μη
χρησιμοποιήσουν ποτέ ξανά την περιοχή σαν πεδίο πυρηνικών
δοκιμών.

Το 1971 πλέον,  ιδρύθηκε η Greenpeace, μία ανεξάρτητη, μη
κερδοσκοπική  περιβαλλοντική  οργάνωση.  Τα  μέλη  της
οργάνωσης  αποφάσισαν  την  μετονομασία  της  ώστε  να
εξυπηρετεί  καλύτερα  το  σκοπό  τους:  τη  δημιουργία  ενός
πράσινου  και  ειρηνικού  κόσμου.  Όμως  οι  λέξεις  green
(πράσινο)  και  peace  (ειρήνη)  δεν  χωρούσαν  στην  πρώτη
κονκάρδα  που  σχεδιάστηκε  και  έτσι  γεννήθηκε  το  όνομα
«Greenpeace» ως μια λέξη. Έχοντας ως αρχές τη μη-βία, την
άμεση δράση και την ανεξαρτησία από κόμματα, κυβερνήσεις
και  οικονομικά συμφέροντα,  αγωνίζεται  για  νερό και  τροφή
χωρίς τοξικές ουσίες και μεταλλαγμένα, για κλίμα που ευνοεί
την ανάπτυξη ζωής αντί να την καταστρέφει, για θάλασσες και
δάση  πλούσια  σε  ζωή,  για  έναν  ειρηνικό  κόσμο,  όπου  ο
πυρηνικός εφιάλτης θα ανήκει οριστικά στο παρελθόν.
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Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της Greenpeace

Στην  αρχή  ακόμα  της  ιστορίας  της  η  Greenpeace  βρέθηκε
αντιμέτωπη  με  κυβερνήσεις,  πολυεθνικές  εταιρίες  -
κολοσσούς,  τεράστια  οικονομικά  αλλά  και  πολιτικά
συμφέροντα.  Παρόλα  αυτά,  κατάφερε  να  σημειώσει  πολλές
και  σημαντικές  νίκες  για  το  περιβάλλον:  Χαρακτηριστικά
παραδείγματα αποτελούν:

Οι  Η.Π.Α.  ,οι  οποίες  σταματούν  τις  πυρηνικές  δοκιμές  στην
Αλάσκα. 

Επιπλέον κηρύττεται διεθνές μορατόριουμ* για την εμπορική
φαλαινοθηρία. 

Απαγορεύεται διεθνώς η καύση αποβλήτων στη θάλασσα. 

Απαγορεύεται  κάθε  βιομηχανική  εκμετάλλευση  της
Ανταρκτικής ως το 2041. 

Απαγορεύει οριστικά η πόντιση ραδιενεργών και βιομηχανικών
αποβλήτων στη θάλασσα. 
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Αποφασίζεται  η οριστική απαγόρευση της  πόντισης  εξεδρών
πετρελαίου στον Ατλαντικό. 

Επίσης η Γαλλία σταματά οριστικά τις πυρηνικές δοκιμές, 

Τα  Ηνωμένα  Έθνη  απονέμουν  το  Βραβείο  Όζοντος  στην
Greenpeace  για  την  προώθηση  των  “πράσινων  ψυγείων”
(Greenfreeze),  που  δεν  καταστρέφουν  το  όζον  και  δεν
απειλούν το κλίμα της Γης. 

Απαγορεύονται τα αφρόδιχτα, ένα από τα πιο καταστροφικά
αλιευτικά εργαλεία. 

Υπογράφεται  το  Πρωτόκολλο  για  τη  Βιοασφάλεια,  το  οποίο
βάζει  διεθνείς  φραγμούς  στο  εμπόριο  μεταλλαγμένων
οργανισμών. 

Καταργούνται οι πιο επικίνδυνες και τοξικές ενώσεις (γνωστές
και ως POPs). 

Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Κιότο που θέτει διεθνή όρια
στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου για την αποτροπή
των κλιματικών αλλαγών. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα γίνεται η
πρώτη χώρα στον κόσμο που ανακηρύσσεται “Ζώνη Ελεύθερη
από Μεταλλαγμένα” Αρχίζει έτσι η μεταφορά των επικίνδυνων
τοξικών από τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας “ΔΙΑΝΑ” στη
Θεσσαλονίκη. 
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Αρκτούρος:

Ο  Αρκτούρος  είναι  μια  Ελληνική  μη  κυβερνητική  και  μη
κερδοσκοπική  οικολογική  οργάνωση  που  ιδρύθηκε  το  1992,
για  την  προστασία  της  άγριας  χλωρίδας  και  πανίδας,  με
δράσεις  έρευνας  πεδίου,  επιστημονικής  μελέτης,
ευαισθητοποίησης  κοινού,  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  και
εθελοντισμού  για  την  προστασία  της  άγριας  ζωής,  την
ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.

                  

Ο Αρκτούρος υλοποιεί εθνικά και διασυνοριακά προγράμματα
για την προστασία των ορεινών οικοσυστημάτων με έμφαση
στα μεγάλα θηλαστικά με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση
των  Προστατευόμενων  Περιοχών  και  την  παροχή  ειδικής
τεχνογνωσίας για τις επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Ελληνικό κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής: 

Το  Ελληνικό  Κέντρο  Περίθαλψης  Άγριας  Ζωής,  (αρκτικόλεξο
ΕΚΠΛΑΖ), είναι ένα ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που
ιδρύθηκε το 1990 ενώ η συστηματική δραστηριότητά του είχε
ξεκινήσει από το 1984, στη Θεσσαλονίκη.
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Κύρια  δραστηριότητα  του  ΕΚΠΑΖ  είναι  η  ανάληψη
κτηνιατρικής  φροντίδας  κάθε  άγριου  ζώου  και  πουλιού  της
ελληνικής  πανίδας,  (μη  περιοριζόμενη  μόνο  σ΄αυτή),  που
χρήζει περίθαλψης, ανεξάρτητα μεγέθους και σπανιότητας, με
απώτερο στόχο την επανένταξή του στη φύση, ή αν αυτό δεν
είναι  εφικτό  τουλάχιστον  την  μόνιμη  διατήρησή  του  σε
περιβάλλον που οι  συνθήκες να μοιάζουν με το φυσικό του
βιότοπο.  Έτσι  υπό  τις  συνθήκες  αυτές  το  ΕΚΠΑΖ  συμβάλλει
ουσιαστικά και στην επιβίωση κάποιων ειδών που πλησιάζουν
το όριο εξαφάνισής των.
Σημαντικότερος  παράγοντας  της  λειτουργίας  του  ΕΚΠΑΖ
θεωρείται  αφενός  μεν  η  ευαισθητοποίηση  πολιτών  στην
ανακάλυψη  και  ειδοποίηση  για  σωτηρία  άγριου  ζώου  και
αφετέρου η συνδρομή και βοήθεια που παρέχουν διάφορες
δημόσιες  υπηρεσίες  -  Αρχές  (δασικές,  κοινοτικές,  δημοτικές,
νομαρχίες,  αστυνομικές,  λιμενικές  και  πυροσβεστικές),  οι
οποίες,  ευαισθητοποιημένες  στους  στόχους  του,  παρέχουν
άμεσες διευκολύνσεις στη περισυλλογή και μεταφορά τέτοιων
ζώων,  πουλιών,  προκειμένου  να  φτάσουν  στις  μόνιμες
εγκαταστάσεις ασφαλώς.

Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση(World Wide Fund for Nature
ή World Wildlife Fund) :
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Το  Παγκόμιο  Ταμέιο  για  την  Φύση  (World  Wide  Fund  for
Nature ή  World  Wildlife  Fund),  ή  WWF όπως  είναι  γνωστό,
είναι διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός για τη διατήρηση,
έρευνα  και  αποκατάσταση  του  περιβάλλοντος.  Είναι  ο
μεγαλύτερος οργανισμός προστασίας και αποκατάστασης του
περιβάλλοντος,  με  περισσότερα  από  5  εκατομμύρια  μέλη
παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες ενώ
υποστηρίζει  100  προγράμματα  διατήρησης  και
αποκατάστασης  του περιβάλλοντος  σε  ολόκληρο τον  κόσμο.
Αποτελεί  επίσης  φιλανθρωπία,  με  περίπου  το  9%  της
χρηματοδότησής του να προέρχεται από εθελοντικές δωρεές
από ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Αποστολή  του  οργανισμού  είναι  «να  σταματήσει  και  να
αντιστρέψει την καταστροφή του περιβάλλοντός μας». Σήμερα,
μεγάλο μέρος από την προσπάθειά του επικεντρώνεται στην
διατήρηση  των  τριών  βιωμάτων  που  περιλαμβάνουν  το
μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας  βιοποικιλότητας, τα  δάση,
τα οικοσυστήματα γλυκού νερού, τους ωκεανούς και τις ακτές.
Παράλληλα, ασχολείται με την προστασία των απειλούμενων
ειδών,  τη  μόλυνση του  περιβάλλοντος  και  την  κλιματική
αλλαγή.

Άνθρωποι και Ζώα
Παλιά vs Σήμερα 
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Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα ανάγεται σε πολλά χρόνια
πριν,  ίσως  περισσότερα  από  50.000.  Αναφερόμενοι  στα
δημοφιλέστερα κατοικίδια της σύγχρονης εποχής, τα δεδομένα
δείχνουν ότι ο σκύλος εξημερώθηκε πριν από περίπου 35.000
χρόνια, ενώ η γάτα 9.500 χρόνια πριν. Οι λόγοι που οδήγησαν
τον άνθρωπο να επιθυμεί τη συντροφιά των ζώων σχετίζονταν
με  την  επιβίωσή  του  στη  γη:  ο  σκύλος  ήταν  ένας  χρήσιμος
βοηθός  για  διάφορες  εργασίες,  η  γάτα  ένας  απαραίτητος
σύμμαχος  εναντίον  των  τρωκτικών,  τα  αιγοπρόβατα  πηγή
τροφής και  ένδυσης.  Σήμερα τα κατοικίδια μπορεί  να έχουν
χάσει σε ένα μεγάλο βαθμό την αρχική τους λειτουργία, αλλά
αυτό δεν έχει μειώσει την ανάγκη του ανθρώπου να βρίσκεται
σε  επαφή μαζί  τους.  Σύμφωνα με  τη  World  Society  for  the
Protection  of  Animals  το  2008 υπολογίζεται  ότι  συμβιώνουν
στο σπίτι μαζί με ανθρώπους 342 εκατομμύρια σκύλοι σε 93
χώρες και 281 εκατομμύρια γάτες σε 81 χώρες.  Η διάδραση
όμως  του  ανθρώπου  με  τα  ζώα  δεν  περιορίζεται  μόνο  στα
κατοικίδια.  Ένα  μεγάλο  ποσοστό  ανθρώπων  εργάζονται  με
ζώα,  αφού  παγκοσμίως  υπολογίζεται  ότι  υπάρχουν  1,5
δισεκατομμύριο βοοειδή, 2 δισεκατομμύρια αιγοπρόβατα και
20 δισεκατομμύρια πουλερικά.

Δεσμός ανθρώπων-ζώων
Μία από τις σημαντικότερες έννοιες στη μελέτη της σχέσης του
ανθρώπου με τα ζώα αποτελεί ο όρος του δεσμού, ο οποίος
τοποθετείται  την  περίοδο  της  εξημέρωσης  των  διαφόρων
ειδών. Η ισχύς του δεσμού επέτρεψε στα ζώα από κατοικίδια,
να θεωρούνται μέλη της οικογένειας του ατόμου. Σύμφωνα με
την  Αμερικανική  Κτηνιατρική  Εταιρία«ο  δεσμός  μεταξύ
ανθρώπου  και  ζώου  είναι  μια  αμφίδρομη  ωφέλιμη  και
δυναμική  σχέση,  που  επηρεάζεται  από  συμπεριφορές
απαραίτητες για την υγεία και την ευεξία και των δύο. Αυτή
συμπεριλαμβάνει,  αλλά  δεν  περιορίζεται,  συναισθηματικές,
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ψυχολογικές  και  σωματικές  αλληλεπιδράσεις  ανθρώπων,
ζώων και περιβάλλοντος». 

Παιδιά και Ζώα

Η ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που εμπλέκει την απόκτηση
γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων από
το παιδί.  Ο δεσμός με τα ζώα και  όχι  απαραίτητα η κατοχή
ενός, προσφέρει θετικά αποτελέσματα και στους τρεις τομείς:

 Ο  δεσμός  με  το  ζώο  σχετίζεται  με  τη  θετική
συναισθηματική λειτουργία του παιδιού

 Η κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη ενισχύεται από την
κατοχή  ενός  ζώου.  Η  κατοχή  ενός  ζώου  ενδεχομένως  να
διευκολύνει  τη  γλωσσική  ανάπτυξη  και  να  ενισχύει  την
απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων στο παιδί

 Η αυτοεκτίμηση του παιδιού ενισχύεται από την κατοχή
ενός ζώου. Μαθαίνοντας σε μικρή ηλικία πώς να φροντίζει ένα
ζώο  και  λαμβάνοντας  την  επιβράβευση  από  τους  γονείς  γι’
αυτό, ενισχύεται η αίσθηση επάρκειάς του

 Τα κατοικίδια παρέχουν κοινωνική υποστήριξη στα 
παιδιά, αφού αναφέρουν ότι απευθύνονται στα κατοικίδια 
τους όταν έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα

 Η παρουσία των ζώων αυξάνει την κοινωνική διάδραση 
μεταξύ των παιδιών

 Τα παιδιά με ισχυρούς δεσμούς με ζώα είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν καλύτερα τα συναισθήματα των άλλων 
ανθρώπων σε σύγκριση με παιδιά χωρίς κατοικίδια

 Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα ζώα σαν ειδικούς φίλους, 
σημαντικά μέλη της οικογένειας και παρόχους στοργής και 
συναισθηματικής υποστήριξης

 Λιγότερες αλλεργίες και μικρότερες πιθανότητες 
εμφάνισης άσθματος σε άτομα που εκτέθηκαν σε κατοικίδια 
κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας
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Ποίηση και Ζώα

Τα ζώα στην ποίηση είναι ένα τεράστιο θέμα. Υπάρχουν 
άπειρα ποιήματα, που είτε είναι φιλοζωικά, είτε αναφέρουν τα
ζώα ως σύμβολα. Μόνο για γάτες και σκύλους έχουν γραφτεί 
χιλιάδες ποιήματα. Κάποια από αυτά είναι:  

Αγέλη
Όταν το νόημα της αγέλης φθείρει τις ρίγες της γαζέλας 
τότε ο δράκος θα γεννήσει ριπές φωτεινού υγρού 
κάτι σαν βροχή 
και θ’ αρχίσει να λούζει μ’ αυτές την αγέλη 
μόνο που δεν θα ‘ναι νερό, θα ‘ναι φωτιά μεταμορφωμένη 
και θα κάψει την αγέλη και θα μείνουν απολιθώματα 
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ως παράδειγμα για τις επόμενες γενιές 
να μάθουν να μιμούνται την γαζέλα και όχι την αγέλη. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 

Μικρή γκρίζα γάτα κοιμάται
στη μέση του δρόμου.
Γύρω φορτηγά, λεωφορεία.
Και δεν ακούς τίποτα
τίποτα
παρά την ανάσα της, που λείπει. 

Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 

Είμαι ένας ταύρος, 
που κάποτε περήφανα καμάρωνα, 
την οικογένειά μου διαφέντευα. 
Αντίκριζα τον ήλιο με καμάρι. 
Μα τώρα ο ήλιος έπεσε 
και στο σκοτάδι ζω. 
Θρηνώ τον αδελφό μου, 
που στην αρένα της Παμπλόνα δολοφόνησαν. 

ΟΙ ΛΑΓΟΙ
Σ' εποχή καιρών και χρόνων
των παμπάλαιων αιώνων
οι λαγοί αποσταμένοι
μια ζωή βασανισμένη
να διαβαίνουν εξαιτίας
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της μεγάλης τους δειλίας,
στην απελπισία φτάνουν
να γυρέψουν να πεθάνουν·
κι ένα τέλος πια να φέρουν 
στα δεινά πού υποφέρουν.

Λεν «στης γης αυτή τη σφαίρα
τα κακά, που πάσα ημέρα
κακορίζικα τραβούμε
σ' άλλα ζώα δε θωρούμε, 
μ' ακατάπαυτες τρομάρες
συγκρατούμενες λαχτάρες,
είμαστε οι λαγοί απ' όλα
δυστυχότεροι καθόλα.
Οι αϊτοί τροφή μας έχουν·
τα θεριά μας κατατρέχουν·
και του ανθρώπου η κακία
υστερνή μας δυστυχία.
Με φωτιές αρματωμένος,
με σκυλιά συνοδεμένος, 
θέλοντας να ξεφαντώσει,
έρχεται να μας σκοτώσει.
Κι είναι δίχως καταφύγι
της φυλής μας το κυνήγι.
Τόσο που παντού διωγμένοι 
λογιαστά πολεμημένοι,
η καρδιά μας πάντα δαίρει
και κρυμμένοι μες τη φτέρη,
δυο αντάμα δεν κοτούμε
πουθενά να ευρεθούμε. 
Κάθε χτύπος μας τρομάζει·
ως κι ο ίσκιος μας πειράζει·
και τα μάτια, αν κοιμηθούμε
απ’ το φόβο δε σφαλούμε.
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Έναν θάνατο χρωστούμε. 
μια φορά καν ας χαθούμε.
Και με τα παράπονά τους 
σε μια λίμνη εκεί κοντά τους
παν με τέλεια απόφασή τους
να σκολάσουν τη ζωή τους, 
προς της άκρες ότι σώνουν,
κοντοστέκοντας ζυγώνουν·
κι ένα πλήθος μπακακάδες
που εμούλωναν σ' αράδες,
την ποδοβολή αγροικώντας 
στα νερά βουτάν πηδώντας.
Κι οι λαγοί να ιδούν, πως κι άλλοι
ζούσαν σ' όμοια φόβου ζάλη,
το σκοπό ξαποφασίζουν,
και στα πλάγια τους γυρίζουν. 

Αγάπη για την πατρίδα

Πατριωτισμός ονομάζεται η αγάπη για τη χώρα των πατέρων,
δηλ.  για  την πατρίδα.  Η έννοια της  πατρίδας δεν  περικλείει
μόνο τα γεωγραφικά όρια,  αλλά πρωτίστως  τις  πολιτισμικές
αξίες,  τις  ιστορικές  μνήμες,  το  παρελθόν,  το  παρόν  και  το
μέλλον  ενός  έθνους.  Ο  πατριωτισμός  δε  σχετίζεται  με  τον
εθνικισμό,  ο  οποίος  σημαίνει  υπερβολική  κι  αποκλειστική
έμφαση στην αξία του έθνους σε βάρος άλλων αξιών και που
οδηγεί  σε  υπερεκτίμηση του  συγκεκριμένου έθνους  και  στο
διασυρμό  άλλων.  Ο  γνήσιος  πατριωτισμός  δε  μετατρέπεται
ποτέ  σε  χρησιμοποίηση  της  ιδέας  της  πατρίδας  για
συμφεροντολογικούς  σκοπούς.  Ο  φιλόπατρις  αγωνίζεται  για
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την πρόοδο της χώρας του και ταυτόχρονα σέβεται την ιστορία
των άλλων εθνών.

Ο Σαρλ Ντε Γκωλ  είπε

«Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για
τη χώρα σου.

Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις 
άλλες».

 Η  ΑΞΙΑ  ΤΗΣ  ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ

Εθνικός τομέας

   Όταν ο πολίτης έχει αποκτήσει εθνική συνείδηση, δεν 
ενδιαφέρεται μονάχα για το δικό του καλό, μα και για το 
συμφέρον της πατρίδας του. Γι’ αυτό και θα συμβάλει τα 
μέγιστα στην παραγωγή, με στόχο την ποσοτική και ποιοτική 
αναβάθμιση των προϊόντων της χώρας του. Οι εισαγωγές 
μειώνονται και οι εξαγωγές τονώνονται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
αυξάνεται το εθνικό εισόδημα, αφού η οικονομία της χώρας 
ανθεί. Αφύπνιση εθνικής συνείδησης => εθνική αυτογνωσία.

    Πολιτιστικός τομέας

    Αναβίωση στοιχείων παράδοσης (ιδιαίτερα σημαντικό για 
τους Έλληνες με τη μακραίωνη κληρονομιά) και στροφή προς 
την πολιτιστική κληρονομιά του τόπο μας. Ουσιαστική μελέτη 
Ιστορίας .Αντίσταση σε εθνική αλλοτρίωση και αφομοίωση που
απειλεί τη χώρα μας (ξενομανία, ΜΜΕ, καταναλωτισμός κ.λπ.)

    Ηθικός κοινωνικός τομέας
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1. Πρόταξη του κοινωνικού έναντι του ατομικού 
συμφέροντος

2. Συλλογικοί αγώνες

3. Κοινά οράματα-αξίες

4. Εθνική ομοψυχία

ΤΡΟΠΟΙ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΦΙΛΟΠΑΤΡΗ

Ατομική συμπεριφορά

* προσπάθεια σε επίπεδο παραγωγικό με απώτερο στόχο την 
ευημερία και την πρόοδο της εθνικής οικονομίας

* συμβολή στην αναβάθμιση της οικονομίας, της επιστήμης, 
του πολιτισμού, της παιδείας (παράγοντες ποιότητας ζωής)

* εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στο κράτος με 
πνεύμα συνεργασίας και προθυμίας

* ενεργή συμμετοχή στα κοινά και η δραστηριοποίηση του 
ατόμου με κυρίαρχο στόχο την προαγωγή του συνολικού 
συμφέροντος, την εμπέδωση της δημοκρατίας.

* ο άνθρωπος που σέβεται την πατρίδα του εργάζεται 
αδιάλειπτα για τη θεμελίωση και την προαγωγή του 
δημοκρατικού πολιτεύματος και της έννομης τάξης  και  
φυσικά να  τηρεί  τους  νόμους

* σεβασμός των αλλοεθνών, υγιής διεθνισμός
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*  διαφύλαξη όλων εκείνων των στοιχείων που συνθέτουν την 
πολιτιστική μας ταυτότητα: ήθη, έθιμα, παραδόσεις,
προστασία των αρχαιολογικών θησαυρών και τιμωρία της 
αρχαιοκαπηλίας

* σεβασμός  και  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος

* οι απόδημοι Έλληνες μπορούν να προβάλλουν τις θέσεις της 
Ελλάδας στο εξωτερικό όσον αφορά τη δίκαιη τακτοποίηση 
των εθνικών θεμάτων

Κοινωνική συμπεριφορά

*  η  προάσπιση  των  εθνικών  συμφερόντων  σε  περιπτώσεις
κατά τις οποίες θίγονται τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός λαού,
ακόμα και με την αυτοθυσία εάν κινδυνεύσει η εδαφική της
ακεραιότητα

* η ενημέρωση, η προάσπιση και η προώθηση των ελληνικών
θέσεων  στο  διεθνή  χώρο  με  παράλληλη  διαφύλαξη  των
στοιχείων  εκείνων  που  συνθέτουν  την  Πολιτιστική  μας
ταυτότητα

* η επιδίωξη του διαλόγου ως μέσου επίλυσης των διαφορών
και  η  προώθηση  ειρηνικής  διευθέτησης  οποιωνδήποτε
προβλημάτων.

*  η  έμπρακτη  υποστήριξη  της  διεθνούς  κοινότητας  για  την
προάσπιση της ειρήνης και της ασφάλειας.
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΤΟΥ   ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ   ΤΗΣ
ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ

Σχολείο

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εκμάθηση της Ιστορίας, ως 
μάθημα διδασκόμενο σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Φυσικά 
θα πρέπει να διδάσκεται μεροληπτικά, χωρίς φανατισμούς και 
παραποιήσεις ή αποκρύψεις κάποιων γεγονότων. 

Ανθρωπιστική παιδεία που θα εφοδιάσει το άτομο με ηθικές 
αξίες και ιδανικά ικανά να εμφυσήσουν το πατριωτικό 
αίσθημα

Διασφάλιση της εθνικής ταυτότητας και κληρονομιάς και 
ενίσχυση των πολιτιστικών μας στοιχείων, μακριά από στείρα 
προγονοπληξία και με στόχο τη δημιουργική παρουσία της 
χώρας μας μέσα σ’έναν οικουμενικό πολιτισμό και μια 
παγκόσμια κοινωνία

Βασική προϋπόθεση για την αγάπη κάποιου προς  την πατρίδα 
του είναι η αγάπη του για την παράδοση του λαού του. 
Γι’αυτό, ό,τι αφορά την παράδοση πρέπει να μεταδίδεται στο 
νέο μέσα από την κριτική θεώρησή της και όχι με στόχο να του 
επιβληθεί ο θαυμασμός της. Έτσι οι νέοι θα αντιληφθούν τα 
«ζωντανά» στοιχεία της παράδοσης και  έτσι θα αφομοιώσουν 
δημιουργικά την ταυτότητά τους και θα διατηρήσουν την 
εθνική τους ταυτότητα.

Φορείς κοινωνικοποίησης
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Η απόκτηση εθνικής συνείδησης και με πρωτοβουλία των 
άλλων φορέων κοινωνικοποίησης:

1)Οικογένεια,  η οποία χρειάζεται να εμβαπτίσει τα νεαρά 
μέλη της με τις ανθρωπιστικές και πατριωτικές αξίες.

2)Κοινωνικό περιβάλλον, που θα προβάλλει το συλλογικό καλό
έναντι του ατομικού συμφέροντος.

3)ΜΜΕ, τα οποία θα προωθήσουν τα εθνικά ιδανικά χωρίς 
υπερβολές και μέσα στα πλαίσια της ισότητας των ανθρώπων

4)Βαρύνουσα σημασία έχει και ο ρόλος των πνευματικών 
ανθρώπων στην εποχή μας, οι οποίοι έχουν το χρέος να 
προσδιορίσουν με σαφήνεια τη διαφορά ανάμεσα στον υγιή 
εθνικισμό-πατριωτισμό και το σοβινισμό, δείχνοντας στο λαό

Ποια στάση πρέπει να ακολουθήσει η αναγκαιότητα 
εκδήλωσης πατριωτισμού στην σύγχρονη εποχή.

Η φιλοπατρία αποτελεί στις μέρες μας μια αναγκαία στάση για 
τον άνθρωπο γιατί:

Η πληθώρα των προβλημάτων που εμφανίζονται σε κάθε χώρα
λειτουργούν ανασχετικά προς την πρόοδο και την ευημερία 
της.

Οι αξίες του πνεύματος που περικλείονται μέσα στην έννοια 
του έθνους καταποντίζονται και αυτές παρασυρμένες από τη 
γενικότερη ηθική κατάρρευση.
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Η εθνική φυσιογνωμία κάθε λαού τίθεται σε κίνδυνο λόγω της 
σμίκρυνσης των αποστάσεων και του πνεύματος 
διεθνοποίησης και των πολιτιστικών ανταλλαγών.

Ειδικότερα, μέσα στα πλαίσια μιας Ενωμένης Ευρώπης χωρίς
σύνορα,  η  εγρήγορση  των  λαών  αποκτά  ιδιαίτερη  σημασία,
ιδίως  των  μικρότερων  χωρών, όπως  η  Ελλάδα,  και  η
φιλοπατρία  γίνεται  ο  οδηγός  αντιμετώπισης οποιασδήποτε
προσπάθειας αφανισμού και αφομοίωσης.

Κάποια  αποφθέγματα  για  την πατρίδα  είναι  τα  εξής

 Ας μη μου δώσει η μοίρα μου εις ξένην γην τον 
τάφον Ανδρέας Κάλβος

 Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης Όμηρος
 Εκείνος που πεθαίνει για την αλήθεια είναι άξιος 
μεγαλύτερων τιμών από ‘κείνον που πεθαίνει για την πατρίδα, 
γιατί ο ένας πεθαίνει για τη χώρα του, ενώ ο άλλος για όλον 
τον κόσμο Μαρκ Τουαίην
 Κάθε φορά που ακούτε έναν άνθρωπο να μιλά για την 
αγάπη για την πατρίδα του, είναι ένα σημάδι ότι ο ίδιος 
αναμένει να πληρωθεί γι αυτό. - Χένρι Λούις 
Μένκεν, AMenckenChrestomathy (1949), σελ. 616
 Μη ρωτάτε τι μπορεί η χώρα σας να κάνει για σας, αλλά 
τι μπορείτε εσείς να κάνετε για τη χώρα σας ) Τζον Φιτζέραλντ 
Κένεντι
 Ναι εγώ περιφρονώ την πατρίδα μου, όμως δε μου 
αρέσει καθόλου όταν το κάνει και κάποιος ξένος [Πούσκιν Α.]
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https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%A6%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%A7%CE%AD%CE%BD%CF%81%CE%B9_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B9%CF%82_%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CE%BA%CE%B5%CE%BD
https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%A7%CE%AD%CE%BD%CF%81%CE%B9_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B9%CF%82_%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CE%BA%CE%B5%CE%BD
https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%AF%CE%B7%CE%BD
https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B2%CE%BF%CF%82


 Ο κάθε πολίτης έχει την υποχρέωση να πεθαίνει για την 
πατρίδα του, όμως κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να 
ψεύδεται για χάρη της Μοντεσκιέ Σ.
 Ο Χάρος την πατρίδα δεν την σκοτώνει Γιάννης Ψυχάρης

 Πρέπει ν’ αγαπάς τη χώρα σου, όσο και να σε εμποδίζει 
το κράτος [Μάμτσιτς Μ.]

  Η ΑΓΑΠΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

   Τέχνη είναι η δημιουργική έκφραση που μέσα στο έργο αποτυπώνει 
την ψυχική κατάσταση, τα συναισθήματα, τις ιδέες, την αίσθηση ή τον 
οραματισμό του καλλιτέχνη.  Όλες οι τέχνες εκφράζουν τα 
συναισθήματα και τις σκέψεις μας σε κάποιον βαθμό. Σε αντίθεση με 
την πραγματικότητα, οι διάφορες μορφές τέχνης συγκεντρώνονται στην 
έκφραση των πιο μύχιων σκέψεων και ονείρων  μας. Είναι σημαντικό να
υπάρχει μια διέξοδος σε αυτά τα συναισθήματα και τις σκέψεις, καθώς 
διαφορετικά θα παρέμεναν αποκλεισμένα από την κοινή θέα με 
κίνδυνο να πλημμυρίσουν το άτομο που καταπιέζεται. Τα διάφορα είδη 
τέχνης εκφράζουν διάφορα συναισθήματα  , ανάλογα με την έμπνευση  
του κάθε καλλιτέχνη ,ανάμεσα στα οποία είναι φυσικά η αγάπη ,πηγή 
έμπνευσης χιλιάδων έργων, από την αρχαιότητα .
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  Η τέχνη μέσα από την ζωγραφική

 

 Ανάμεσα στις τέχνες, η ζωγραφική ξεχωρίζει για το διαχρονικό της 
χαρακτήρα και την ξεχωριστή της φύση. Κάθε μορφή τέχνης φυσικά 

προσφέρει ένα μονοπάτι στον καλλιτέχνη, με αποτέλεσμα να τον βοηθά 

να διηγηθεί την ιστορία του. Ανάλογα με την επιθυμία του, το 

δημιούργημά του αποτυπώνει τη χαρά ή τη λύπη ,την αγάπη ,το πάθος , 
τον έρωτα. Η ζωγραφική έχει να κάνει με την επαγγελματική έκφραση 
ενός ζωγράφου είτε με την ερασιτεχνική ενασχόληση ενός λάτρη της 
εικόνας, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε συναρπαστικό. Μία βαθιά 
ενδοσκόπηση στην ψυχή ενός ευαίσθητου καλλιτέχνη είναι πραγματικά 
συγκλονιστική. Πολλές φορές μάλιστα μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες 
ολόκληρες λέξεις. Όσα δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε χαρτί, μπορούν 
κάλλιστα να αναδημιουργηθούν και να προσφέρουν έναν διαφορετικό 
κόσμο.

«Το φιλί» του Κλιμτ, 1908-1909

Ίσως το πιο διάσημο φιλί στην ιστορία της τέχνης καθώς και ένα 
από τα πιο εμβληματικά έργα του Αυστριακού ζωγράφου. Το 
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αριστούργημα του Gustav Klimt είναι μια ελεγεία στον έρωτα και 
την αγάπη. Λέγεται μάλιστα πως ο συγκεκριμένος πίνακας είναι 
βιωματικός και απεικονίζει το δικό του έρωτα με την κοκκινομάλλα 
αγαπημένη του, Emilie Flöge. Φέροντας όλα εκείνα τα μοτίβα που 
χαρακτήρισαν τη «χρυσή περίοδο» του Klimt, το «Φιλί» σφύζει 
από φως και χρώμα, δίνοντας έτσι έξτρα ένταση στη βασική 
θεματική του πίνακα που δεν είναι άλλη από την ερωτική αγάπη. Ο
δημοφιλής πίνακας βρίσκεται στην Österreichische Galerie του 
παλατιού Belvedere στη Βιέννη.

114



«Οι εραστές» του Rene Magritte, 1928

. Δύο εραστές αγκαλιάζονται και προσπαθούν να φιληθούν 
φορώντας σάβανα στο κεφάλι. Λέγεται πως η συγκεκριμένη εικόνα
πηγάζει από μια τραγική ανάμνηση που στιγμάτισε τον καλλιτέχνη:
όταν ο Magritte ήταν έφηβος, η μητέρα του αυτοκτόνησε και 
βρέθηκε πνιγμένη στις όχθες του ποταμού Sambre με το νυχτικό 
της να έχει σκεπάσει το πρόσωπό της. Εμφανώς επηρεασμένος 
από αυτή την εικόνα, ο Βέλγος καλλιτέχνης εμφανίζει και σε άλλα 
έργα του αυτό το μοτίβο. Ο πίνακας ωστόσο δέχεται πολλές 
αναγνώσεις και ερμηνείες, ανάλογα πώς θα το εκλάβει ο εκάστοτε 
θεατής. Έτσι, το φιλί του Magritte μπορεί να συμβολίζει τον 
ανεκπλήρωτο έρωτα ή την αγάπη που δεν καταφέρνει να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες, ενώ, για τους πιο αισιόδοξους, ο πίνακας 
αποτελεί φόρο τιμής στην αληθινή αγάπη που υπερβαίνει κάθε 
εμπόδιο. Ο σουρεαλιστής καλλιτέχνης αρνήθηκε να δώσει τη δική 
του ερμηνεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, εμμένοντας πως το 
έργο του είναι ανοιχτό για κάθε ανάγνωση. «Οι εραστές» εκτίθενται
στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη.    
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«Kiss V», του Roy Lichtenstein, 1964

Ο περίφημος pop art καλλιτέχνης έχει ζωγραφίσει ερωτευμένα 
ζευγάρια σε κάθε πιθανή εκδοχή, πάντοτε όμως «πειραγμένα» 
χρωματικά και πάντοτε σε κοντινό κάδρο. Ο συγκεκριμένoς 
πίνακας απεικονίζει δύο «πιξελιασμένους» εραστές σφιχτά 
αγκαλιασμένους, ωστόσο τα δάκρυα της γυναίκας δημιουργούν 
εύλογα την εξής αμφισημία: αποχαιρετιούνται ή επανενώθηκαν; Αν
και αυτός ο πίνακας είναι ανοιχτός σε κάθε πιθανή ανάγνωση, το 
μόνο σίγουρο είναι πως οι εραστές είναι πολύ ερωτευμένοι.
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Η αγάπη μέσα από την λογοτεχνία

           Η Λογοτεχνία είναι μία από τις καλές τέχνες που χρησιμοποιεί ως
    ,      εκφραστικό της μέσο τον λόγο όπως η μουσική χρησιμοποιεί τον

,    ,       ήχο η ζωγραφική τα χρώματα η γλυπτική τον μπρούτζο ή το
          μάρμαρο και τον πηλό και η αρχιτεκτονική τα γνωστά οικοδομικά

.          υλικά Λογοτεχνικό έργο είναι ένα γραπτό κείμενο πεζό ή έμμετρο
         .  που δεν έχει καμία σχέση με κανένα κλάδο της Επιστήμης Δεν
    έχει σκοπό να μεταδώσει γνώσεις. Τα περισσότερα κ   λασικά έργα

         και σύγχρονα αριστουργήματα αποδεικνύουν ότι ο έρωτας ήταν
       ανέκαθεν η πρώτη ύλη της λογοτεχνίας

Το  λάθος αστέρι

Σίγουρα  έχετε ακούσει για το περίφημο βιβλίο ‘‘The fault in our stars’’ 
του John Green που έγινε No1 best seller των New York Times και η 
ιστορία του μάλιστα μεταφέρθηκε το 2014 στη μεγάλη οθόνη, και 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα  αγνής αγάπης .
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 "Είμαι ερωτευμένος μαζί σου", επέμεινε. "Είμαι ερωτευμένος μαζί σου 
και δε με ενδιαφέρει να στερήσω από τον εαυτό μου την απλή απόλαυση 
του να λέω αλήθειες. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου, και το ξέρω πως ο 
έρωτας είναι απλώς μια κραυγή στο κενό, πως η λήθη είναι αναπόφευκτη
και πως είμαστε όλοι καταδικασμένοι, και θα έρθει η μέρα που ο κόπος 
μας θα γίνει ξανά σκόνη, ξέρω πως ο ήλιος θα καταπιεί τη μόνη γη που 
θα αποκτήσουμε, κι είμαι ερωτευμένος μαζί σου".  

                                

Μικρός Πρίγκιπας

Μολονότι υποτίθεται ότι είναι παιδικό βιβλίο, ο Μικρός Πρίγκιπας κάνει
μερικές βαθυστόχαστες και ιδεαλιστικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
ζωή και την ανθρώπινη φύση. Η ουσία του βιβλίου περιέχεται στις 
ατάκες που βγαίνουν από το στόμα της αλεπούς προς τον μικρό 
Πρίγκιπα: "On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour 
les yeux." (Δεν βλέπεις καθαρά παρά μόνον με την καρδιά. Η ουσία 
είναι αόρατη στα μάτια). Η αλεπού στέλνει και άλλα μηνύματα-κλειδιά, 
όπως: "Είσαι υπεύθυνος για πάντα, γι' αυτό που έχεις εξημερώσει" και 
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"Ο χρόνος που πέρασες με το τριαντάφυλλό σου είναι αυτό που το 
κάνει ξεχωριστό για σένα".

Αυτό που κάνει τον Μικρό Πρίγκιπα να ξεχωρίζει είναι η ικανότητά του 
να αγαπά στον υπέρτατο βαθμό. Η συνειδητοποίηση αυτής της αγάπης  

που κρύβει για το τριαντάφυλλό του, δίνει νόημα στη ζωή του. Ο 
Μικρός Πρίγκιπας έχει υπερφυσικά χαρακτηριστικά και ως σύμβολο 
αντιπροσωπεύει μέσα από την παιδικότητά του, την αθωότητα και την 
αγάπη. 

Η επιλογή του λουλουδιού να είναι τριαντάφυλλο ίσως να συνδέεται 
και με το συμβολισμό του ως το λουλούδι της αγάπης. Αυτό το 
λουλούδι έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά: μειονεκτήματα και 
πλεονεκτήματα. Με σημείο αναφοράς το λουλούδι, ο μικρός πρίγκιπας 
αντιλαμβάνεται ότι «την ουσία δεν την βλέπουν τα μάτια» και ότι η 
αγάπη στηρίζεται στην υπευθυνότητα για τον άλλο.
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Το  ημερολόγιο

Το πρώτο μυθιστόρημα του Νίκολας Σπαρκς. Κυκλοφόρησε το 1996. 
Λόγω και της επιτυχημένης κινηματογραφικής του διασκευής ,ακόμα 
αποτελεί το πιο αγαπημένο έργο του συγγραφέα και ίσως το γνωστότερο 
ακόμα και στους αναγνώστες που δεν προτιμούν το ρομαντικό 
μυθιστόρημα.

Ο Νόα Καλχούν έχει μόλις επιστρέψει από τα πεδία μάχης του Δεύτερου 
Παγκόσμιου Πολέμου. Σε μια απόπειρα να αφήσει πίσω του τα 
φαντάσματα του πολέμου, επικεντρώνεται στην ανακαίνιση ενός παλιού 
σπιτιού. Τον βασανίζουν οι αναμνήσεις μιας κοπέλας που του έκλεψε την
καρδιά πριν από δεκατέσσερα χρόνια – ώσπου αναπάντεχα η κοπέλα 
αυτή, η Άλι, εμφανίζεται στο κατώφλι του.

Δεκατέσσερα χρόνια πριν, ο Νόα και η Άλι είχαν ζήσει έναν σύντομο 
αλλά παθιασμένο καλοκαιρινό έρωτα σε μια επίσκεψη της οικογένειάς 
της στην πόλη. Οι ταξικές τους διαφορές τους χώρισαν – εκείνη ήταν 
γόνος πλούσιας οικογένειας, εκείνος εργάτης σε ξυλαποθήκη. Η τωρινή 
τους συνάντηση φαίνεται να ξαναζωντανεύει την παλιά φλόγα – η Άλι 
όμως έχει έναν αρραβωνιαστικό που την περιμένει, και θα πρέπει να 
διαλέξει
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 Αγάπη     μ  έσα     από     την     ποίηση   

Η ποίηση ,μία από τις δύο βασικές κατηγορίες του λόγου ,του έμμετρου
λόγου, έναντι του πεζού λόγου και κατ ’επέκταση, της λογοτεχνίας, ήταν
ανέκαθεν δύσκολο να οριστεί και για αυτό έχουν δοθεί διάφοροι 
ορισμοί ανά τους αιώνες .Σύμφωνα με τον σημαντικό συγγραφέα Χόρχε
Λουίς Μπόρχες «ποίηση είναι η έκφραση του ωραίου ,διαμέσου λέξεων
περίτεχνα υφασμένων μεταξύ τους ».
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 “Σ’αγαπώ, επειδή είδα ένα όνειρο, συνάντησα ένα βασιλιά, 
πούλησα κρύσταλλα, διέσχισα την έρημο, οι φυλές κήρυξαν 
πόλεμο και βρέθηκα κοντά σ’ένα πηγάδι για να μάθω πού έμενε 
ένας αλχημιστής. Σ’αγαπώ γιατί όλο το σύμπαν συνωμότησε για 
να βρεθώ κοντά σου.” ( Paulo Coehlo,στις όχθες του ποταμού 
Πιέδρα  κάθισα και έκλαψα)

    Ποιος γυρεύει τον άλλο, ποιος φωνάζει – ακούς;
Είμ’ εγώ που φωνάζω κι είμ’ εγώ που κλαίω, μ’ ακούς 
Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ μ’ ακούς.(Οδ.Ελύτης, το μονόγραμμα)

 “Η αγάπη δεν είναι ούτε μικρή ούτε μεγάλη, είναι μονάχα αγάπη. 
Δεν μπορείς να μετρήσεις ένα συναίσθημα όπως μετράς ένα 
δρόμο. Αν το κάνεις αυτό, θα αρχίσεις να το συγκρίνεις με αυτά 
που σου έχουν διηγηθεί ή με εκείνο που περιμένεις να βρεις. 
Έτσι, το μόνο που θα κάνεις θα είναι να ακούς μια ιστορία αντί να
ακολουθείς το δικό σου δρόμο."   

                  Ο Πληθυντικός αριθμός

                             Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικόν

                             Πολύ ουσιαστικόν,

                             Ενικού αριθμού 

                             Γένους ούτε θηλυκού , ούτε αρσενικού 

                             Γένους ανυπεράσπιστου 

                             Πληθυντικός αριθμός 

                             Οι ανυπεράσπιστοι έρωτες 

                  (Κική Δημουλά, Πληθυντικός αριθμός)
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Τραγούδια  που  επιλέξαμε  και  ακούσαμε  σχετικά  με  την
αγάπη :

Elvis Presley - Can't Help Falling In Love
https  ://  youtu  .  be  /  vGJTaP  6  anOU

Αγάπη μου- Μαρινελλα
https://youtu.be/Uxgl6nLTgqc

Strangers in the Night - Frank Sinatra
https  ://  youtu  .  be  /  hlSbSKNk  9  f  0

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Μαμά
https://youtu.be/WRKseTy1gGc

Από Έρωτα... - Ελεωνόρα Ζουγανέλη
https://youtu.be/bgY_yp-w4fM

Σ'ΑΓΑΠΩ - ΡΕΜΟΣ-ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
https  ://  youtu  .  be  /  gTCfy  _16  JJY

Konstantinos Pantzis & Nikos Souliotis feat. Thanos Tzanis - 
Αμαρτωλή - Official Audio Release

https  ://  youtu  .  be  /  pXbnnBPZGpc
Στέλιος Ρόκκος - Να Μ' Αγαπάς
https://youtu.be/a93rv7wow7o
Rihanna - Love On The Brain 
https://youtu.be/HoTJzQOM1do
Sofia Karlberg - Crazy In Love (lyrics) - 
https://youtu.be/n7Sx7emQdMk
XXXTENTACION - SAD!
https://www.youtube.com/watch?v=pgN-vvVVxMA
Αλκίνοος Ιωαννίδης & Τζίμης Πανούσης - Εγώ κι εσύ μαζί
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https://youtu.be/dgqhDkHzS3c
Hailee Steinfeld - Love Myself
https://youtu.be/bMpFmHSgC4Q 
Why'd you only call me when you're high - Arctic Monkeys
https://youtu.be/tIKQqvt-sWM

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

https://www.eros-erotas.gr/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF
%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE
%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE
%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82/

http://www.mama365.gr/18806/adelfikh-agaph-12-logoi-poy-
thn-kanoyn-toso-pol.html

http://www.healthview.gr/902/o-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF
%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF
%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE
%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE
%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE
%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF
%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE
%BF%CF%8D/

 http://11kai.blogspot.gr
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