
Αγάπη 
Τν πεξηνδηθό καο θαη εηδηθόηεξα ε ζηήιε καο Αθηεξώκαηα, κε αθνξκή ηελ ενξηή ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 

ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ Αθύια θαη Πξίζθηιιαο, απνθάζηζε  κέζα από έλα εξσηεκαηνιόγην, πνπ απα-

ληήζεθε από 37 παληξεκέλα δεπγάξηα, γνλείο, παππνύδεο-γηαγηάδεο θαη λεόλπκθνπο, λα θάλεη κηα έξεπ-

λα-αθηέξσκα γηα ηελ αγάπε κεηαμύ ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο κέζα ζην γάκν. 

 

Αγάπε… κία ιέμε ρηιηάδεο έλλνηεο!! Παξόιν πνπ πνιινί 

ηε ραξαθηεξίδνπλ σο έλα ζπλαίζζεκα, γηα ηνλ θαζέλα 

κπνξεί λα είλαη θάηη παξαπάλσ!! Από ηηο  απαληήζεηο πνπ 

πήξακε θαηαλνήζακε όηη ηελ αγάπε δελ κπνξείο λα ηελ 

νξίζεηο, αιιά κόλν λα ηελ βηώζεηο. Δελ είλαη ζπκπόληα, 

κήηε θαινζύλε. Σηε ζπκπόληα είλαη δύν, απηόο πνπ πνλάεη 

θη απηόο πνπ ζπκπνλάεη. Σηελ θαινζύλε είλαη δύν, απηόο 

πνπ δίλεη θαη απηόο πνπ δέρεηαη. Μα ζηελ αγάπε είλαη 

ΕΝΑΣ. Σκίγνπλ νη δύν θαη γίλνληαη έλαο. Δελ μερσξί-

δνπλ. Τν εγώ θαη εζύ αθαλίδνληαη. Αγαπώ ζα πεη ράλνκαη  

Είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ εγώ ζε εκείο, είλαη ν ‘’αηώληνο’’ 

θαπλόο πνπ ζα ππάξρεη όζν ππάξρεη θσηηά. Είλαη ε θηλε-

ηήξηνο δύλακε καο, έλαο ηξόπνο λα ζθξαγηζηεί ν απόιπηνο 

έξσηαο, ν ζαπκαζκόο θαη ε ιαρηάξα ηνπ λα έρεηο θνληά 

ζνπ ην άιιν ζνπ κηζό !! 
 
 

Έηζη έλα δεπγάξη δελ κπνξεί λα θάλεη ρωξηζηά θαη ηδίσο, 

όπσο καο αλαθέξαλε  νη εξσηεζέληεο, όηαλ κηα ζρέζε με-

θηλάεη από ηελ αγάπε, ζίγνπξα απηή ζα είλαη επηηπρεκέ-

λε!! Οη πεξηζζόηεξνη, κάιηζηα, πηζηεύνπλ πσο ε αγάπε 

ηνπο δελ ζα ζβήζεη πνηέ ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, αθνύ 

ηελ ληώζνπλ όρη απιά σο έλα δπλαηό ζπλαίζζεκα, αιιά 

πεξηζζόηεξν  σο κηα επγελή δέζκεπζε κε πάζνο. Χσξίο ηε 

δέζκεπζε είλαη κόλν ελζνπζηαζκόο, ρσξίο ην πάζνο είλαη 

κόλν εκκνλή.  Μαο εθκπζηεξεύηεθαλ πσο αλ δελ ππήξρε 

ην άιιν ηνπο κηζό ζηε δσή ηνπο ηόηε ζα έλησζαλ έλα ηί-

πνηα, έλα ζθνηάδη, κηα δωή άδεηα. 

 

Όια ηα δεπγάξηα έρνπλ ηα κηθξά ηνπο κπζηηθά γηα ηε δηα-

ηήξεζε ηεο αγάπεο ηνπο  γη απηό θαη εκείο δεηήζακε λα 

καο ηα απνθαιύςνπλ. Πιεζώξα απαληήζεσλ, δηαθνξεηη-

θνύ πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο όκσο θαηαιήγνπλ  ζε έλα ζηόρν: ηελ παληνηηλή αγάπε. Σύκθσλα κε πνι-

ινύο αλ ππάξρεη θαηαλόεζε, ζεβαζκόο πξνο ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ άιινπ αιιά θαη κηθξέο ππνρσξή-

ζεηο όια ιύλνληαη. Αθόκα βαζηθά όπια απνηεινύλ ε εηιηθξίλεηα, ε ππνκνλή καθώρ και οι μικπέρ κα-

θημεπινέρ ππάξειρ πος ανανεώνοςν την σπίθα τος έπωτα!!  

 
 
Σε περιμένω παντού 
Τάςοσ Λειβαδίτησ 
(Εκδόςεισ Κέδροσ) 
 
 
…… 
Κι αν ζρκει κάποτε θ ςτιγμι  
να χωριςτοφμε, αγάπθ μου,  
μθ χάςεισ το κάρροσ ςου. 
Η πιο μεγάλθ αρετι του ανκρώπου,  
είναι να ‘χει  καρδιά. 
Μα θ πιο μεγάλθ ακόμα,  
είναι όταν χρειάηεται  
να παραμερίςει τθν καρδιά του. 
 
Τθν αγάπθ μασ αφριο,  
κα τθ διαβάηουν τα παιδιά ςτα ςχολικά 
βιβλία,  
πλάι ςτα ονόματα των άςτρων  
και τα κακικοντα των ςυντρόφων. 
Αν μου χάριηαν  
όλθ τθν αιωνιότθτα χωρίσ εςζνα,  
κα προτιμοφςα 
μια μικρι ςτιγμι πλάι ςου. 
 
Θα κυμάμαι πάντα τα μάτια ςου,  
φλογερά και μεγάλα, 
ςα δυο νφχτεσ ζρωτα, 
 μεσ ςτον εμφφλιο πόλεμο. 
 
Α! ναι, ξζχαςα να ςου πω,  
πωσ τα ςτάχυα είναι χρυςά κι απζραντα,  
γιατί  ς’ α γ α π ώ. 



Ο Άγηνο Ι. Χξπζόζηνκνο, κηιώληαο γηα ην γάκν, είρε πεη κηα, θαηά ηε γλώκε καο, ρξπζή ξύζε:  «ν άλ-

δξαο θαη ε γπλαίθα δελ είλαη δύν άλζξωπνη αιιά έλαο». Ωζηόζν, ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ δελ 

ζπκθώλεζαλ, θαζώο ζεσξνύλ όηη ν θαζέλαο έρεη θάηη δηαθνξεηηθό θαη δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί απόιπ-

ηα κε θάπνηνλ άιιν. Παξόια απηά, ην άιιν 50% ζπκθώλεζε θαη κάιηζηα δηαηύπσζε όηη κε απηό ηνλ 

ηξόπν θξαηάεη ν γάκνο θαη ηαπηόρξνλα ιύλνληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Τν παξά-

δνμν κε ηελ αγάπε είλαη πσο, κνινλόηη ζνπ δίλεη εμαηξεηηθή ειεπζεξία, ηελ ίδηα ζηηγκή ζε δέλεη  κε ηνλ 

άιιν κε δεζκνύο δπλαηόηεξνπο θαη από ην ζάλαην. 

Δηαπηζηώζακε όηη κία πνιύ ζσζηή ζπκβνπιή, πνπ έδσζε ν Άγηνο Ι. Χξπζόζηνκνο δελ ηεξείηαη από 

πνιιά δεπγάξηα ή δελ βξήθαλ ην ζάξξνο λα παξαδερηνύλ θάηη ηέηνην ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Τνπο ξσηή-

ζακε ρσξίο λα απνθαιύςνπκε ην πξόζσπν πνπ ην δηαηύπσζε αλ αληαιιάζνπλ θαζεκεξηλά ιόγηα α-

γάπεο θαη ηξπθεξόηεηαο. Επεηδή, ινηπόλ, ζύκθσλα πάληα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, δηαπηζηώζακε όηη 

πνιιά δεπγάξηα δελ κηινύλ θαζεκεξηλά ηξπθεξά κεηαμύ ηνπο ζα ζέιακε λα ηνπο «ζπκβνπιεύζνπκε» 

(θη αο είκαζηε νη πην κηθξνί) λα αξρίζνπλ λα ην πξάηηνπλ, από ζήκεξα θηόιαο, γηαηί απηό εμειίζζεη ηε 

ζρέζε αγάπεο!! Αθόκε θαη ε κεγαιύηεξε αγάπε ρωξίο λα ηελ θξνληίζεηο καξαίλεηαη θαη πεζαί-

λεη. 

Απνθαζίζακε λα θιείζνπκε ην εξσηεκαηνιόγην καο κε κηα εξώηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζπκβνπιέο ηηο 

νπνίεο ζα ζέιαλε λα δώζνπλ νη γνλείο ζηα παηδηά ζε ζρέζε κε ηελ αγάπε.  Παξαηεξήζακε ινηπόλ όηη, 

ελώ ηα πεξηζζόηεξα δεπγάξηα απαληνύζαλ κε ιίγα ιόγηα ζηηο πξνεγνύκελεο εξσηήζεηο, εδώ ζηελ ηειεπ-

ηαία δώζαλε ηε κεγαιύηεξε πξνζνρή!! Έηζη καο ζπκβνπιεύνπλε πξώηα από όια λα είκαζηε πάληα α-

ιεζηλνί, λα κελ θνβόκαζηε λα δείρλνπκε ηα αηζζήκαηά καο θαη λα παιεύνπκε γη απηά. Να κελ βηα-

ζηνύκε λα αλαδεηήζνπκε ηνλ ζύληξνθό καο, λα θάλνπκε ππνκνλή θαη όηαλ έξζεη ε ώξα «ε επινγε-

κέλε» λ’ αγαπήζνπκε αιεζηλά θαη λα κελ δερηνύκε ηίπνηα ιηγόηεξν από απηό πνπ επηζπκνύκε. Να αθν-

ινπζνύκε θαη λα εκπηζηεπόκαζηε ηελ θαξδηά καο θαη λα κελ ην βάδνπκε θάησ ζε δπζθνιίεο, αθόκε 

θη’ όηαλ έξζεη ε ώξα πνπ ε κία αγάπε ζα είλαη επίγεηα θαη ε άιιε επνπξάληα!!! 

 

Βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου 

ωσάν σφραγίδα στο μπράτσο σου• 

είναι δυνατή η αγάπη σαν το θάνατο 

και σκληρός ο πόθος σαν τον άδη• 

οι σπίθες της είναι σπίθες της φωτιάς, 

φλόγα του Θεού. 

Νερά ποτάμια δεν μπορούν 

να σβήσουν την αγάπη.  

 

 

                                             Άσμα Ασμάτων  

μεταγραφή Γιώργου Σεφέρη  

                                            (Εκδόσεις Ίκαρος) 

 
Εσταριστούμε θερμά όλοσς τοσς σσμμετέτοντες στην έρεσνα.  Χρόνια Πολλά! 


