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Η αγάπη για τον συνάνθρωπο 

 

 «...Εν  αρχή ην η αγάπη...» μελωδούσε γιομίζοντας 

το γυμνό σου δωμάτιο μια παράξενη άρπα 

καθώς σ' έπαιρνε ο ύπνος και το χέρι σου, κρύο, 

σαν κλωνί λεμονιάς σε νεκρό, αναπαύονταν 

πάνω στο στήθος σου. Κι  έβλεπες 

πως  άνοιγε τάχα μια πόρτα στον ύπνο σου. 

Πως  μπαίναν  τα δεκατέσσερα  παιδιά λυπημένα 

και στεκόντουσαν γύρω σου. Τα μάτια τους θύμιζαν 

σταγόνες σε τζάμια: «Έλεος! Έλεος! Έλεος!...» 

Τινάζοντας τη βροχή και το χιόνι από πάνω τους, 

τα ζύγιαζες με το βλέμμα σου σα να 'θελες να τους κόψεις 

την ευτυχία στα μέτρα τους, ενώ η άρπα συνέχιζεν 

απαλά μες στον ύπνο σου: «... Ό,τι θέλει κανείς 

μπορεί να φτιάξει με την αγάπη.  Ήλιους κι αστέρια, 

ροδώνες και κλήματα...».  

[…] 

Νικηφόρος Βρεττάκος, Τα δεκατέσσερα παιδιά 
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Mαζεύω τα πεσμένα στάχια να σου στείλω λίγο ψωμί, 

μαζεύω με το σπασμένο χέρι μου ό,τι έμεινε απ' τον ήλιο 

να σου το στείλω να ντυθείς. Έμαθα πως κρυώνεις. 

Την πράσινή σου φορεσιά να την φορέσεις την Λαμπρή! 

Θα τρέξουν μ' άνθη τα παιδιά. Θα βγουν τα περιστέρια, 

κ' η μάνα σου με μια ποδιά, πλατιά, γεμάτη αγάπη!  

Πάρε όποιο δρόμο, όποια κορφή, ρώτα όποιο δένδρο θέλεις 

Μ' ακούς; Οι δρόμοι όλης της γης  

βγαίνουνε στην καρδιά μου! 

Μην ξεχαστείς κοιτάζοντας το φως. Τ' ακούς;.. Ναρθείς! 

Νικηφόρος Βρεττάκος, απόσπασμα από το ποίημα  

Μαζεύω τα πεσμένα στάχυα, συλλογή «Τα θολά ποτάμια»[1950] 

http://www.palmografos.com/permalink/14204.html (οπτικοακουστικό υλικό) 

 

 

…Τώρα μόλις γυρίζω απ’ τους ανθρώπους. 

Τους μίλησα πολύ για την αγάπη, 

πληγώθηκα γι’ αυτούς. Ήμουν μαζί τους 

κ’ ήμουνα μόνος, πάντα προσπαθώντας 

να ’μαι μαζί τους… 

…Κι είχες πάντα 

φωτιές από μικρούς ήλιους ανάψει 

για μένα τον ικέτη… 

…Χρειάζεται πολύς ήλιος για ν’ ανθίσεις!... 

Νικηφόρος Βρεττάκος, απόσπασμα 

από το ποίημα Πλούμιτσα της 

ομότιτλης συλλογής [1951] 

 

 

 

 

http://www.palmografos.com/permalink/14204.html
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Αν μπορούσες να ακουστείς 

θα σου έδινα την Ψυχή μου 

να την πας ως την άκρη του Κόσμου. 

Να την κάνεις περιπατητικό αστέρι, 

ή ξύλα αναμμένα για τα Χριστούγεννα 

στο τζάκι του Νέγρου, 

ή του Έλληνα χωρικού. 

Να την κάμεις ανθισμένη μηλιά 

στα παράθυρα των φυλακισμένων.. 

Εγώ μπορεί να μην υπάρχω ως αύριο. 

 

Αν μπορούσες να ακουστείς 

θα σου έδινα την Ψυχή μου 

να την κάνεις τις νύχτες 

ορατές νότες, έγχρωμες, 

στον αέρα του κόσμου... 

Να την κάνεις αγάπη! 

Νικηφόρος Βρεττάκος, Το παιδί με τη σάλπιγγα 

 

 



 4 

Κι έλεγα μέσα μου: δε φτάνει το τραπέζι, μήτε κάμποσος παράς  

στην τσέπη,  

μήτε το ψωμί και το φιλί – δε φτάνει.  

Ο άνθρωπος είναι πιο τρανός απ’ την καθημερνή την έγνοια του. 

Κι έλεγα πάλι που ο άνθρωπος αρχίζει την έγνοια του για  

το ψωμί  

κι όλο τραβάει πιο πέρα απ’ τη σκλαβιά του, 

από σκλαβιά σε σκλαβιά, από ξεσκλάβωμα σε ξεσκλάβωμα, 

απ’ το ξεσκλάβωμα της πατρίδας, στο ξεσκλάβωμα του κόσμου, 

ώσπου να νιώσει, μπαίνοντας ίσα στον ουρανό,  

ν’ αχνίζει το φεγγάρι στον κόρφο του,  

ώσπου να κλάψει μια νύχτα από αγάπη για όλο τον κόσμο. 

Γιάννης Ρίτσος, Αποχαιρετισμός (απόσπασμα) 

 
Και νά, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε 

ήσυχα-ήσυχα κι απλά. 

Καταλαβαινόμαστε τώρα ― δε χρειάζονται περισσότερα. 

Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί 

θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ’ όλες τις καρδιές, σ’ 

όλα τα χείλη 

έτσι να λέμε πια τα σύκα: σύκα, και τη σκάφη: σκάφη, 

κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε: «τέτοια ποιήματα 

σου φτιάχνουμε εκατό την ώρα». Αυτό θέλουμε και μεις. 

  

Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, απ’ τον κόσμο 

εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. 

Γιάννης Ρίτσος, Καπνισμένο τσουκάλι 
https://www.youtube.com/watch?v=DJ3ro4D744g (ερμηνεία: Νίκος Ξυλούρης) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DJ3ro4D744g
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Να με θυμόσαστε - είπε. Χιλιάδες χιλιόμετρα περπάτησα 

χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, πάνω σε πέτρες κι αγκάθια, 

για να σας φέρω ψωμί και νερό και τριαντάφυλλα. 

Την ομορφιά 

ποτές μου δεν την πρόδωσα. Όλο το βιος μου το μοίρασα δίκαια. 

Μερτικό εγώ δεν κράτησα. Πάμπτωχος. Μ᾿ ένα κρινάκι του αγρού 

τις πιο άγριες νύχτες μας φώτισα. Να με θυμάστε. […] 

Γιάννης Ρίτσος, Επιλογικό 
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«Βλέπεις» είπε «είναι οι Άλλοι 

και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα 

και δε γίνεται μ’ Αυτούς χωρίς, Εσύ 

Βλέπεις» είπε «είναι οι Άλλοι 

     και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις 

η μορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη να ’ναι 

          και να μείνει αυτή». 

  Οδυσσέας Ελύτης, Το Άξιον εστί, «Η Γένεσις»  

 
Δίνω το χέρι στη δικαιοσύνη,  

διάφανη κρήνη κορυφαία πηγή. 

Ο ουρανός μου είναι βαθύς κι ανάλλαχτος. 

Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα. 

Ό,τι αγαπώ βρίσκεται στην αρχή του πάντα. 

Οδυσσέας Ελύτης, Δίνω το χέρι στη δικαιοσύνη  

 
Θα γυρίσει αλλού τις χαρακιές 

Της παλάμης, η Μοίρα, σαν κλειδούχος 

Μια στιγμή θα συγκατατεθεί ο Καιρός 

 

Πως αλλιώς, αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι 

Θα παραστήσει ο ουρανός τα σωθικά μας 

Και θα χτυπήσει τον κόσμο η αθωότητα 

Με το δριμύ του μαύρου του θανάτου. 

Οδυσσέας Ελύτης, Το Μονόγραμμα 
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Και να που φτάσαμε εδώ 

Χωρίς αποσκευές 

Μα μ' ένα τόσο ωραίο φεγγάρι 
 

Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο 

Φτωχή ανθρωπότητα, δεν μπόρεσες 

ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα 

Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο 

ταξιδεύει η γηραιά μας ήπειρος…  

[…] 

Σκληρός, άκαρδος κόσμος, 

που δεν άνοιξε ποτέ μιαν ομπρέλα 

πάνω απ' το δένδρο που βρέχεται… 
 

Αλλά τα βράδια τι όμορφα 

που μυρίζει η γη 
 

Ύστερα ανακάλυψαν την πυξίδα 

για να πεθαίνουν κι αλλού 

και την απληστία 

για να μένουν νεκροί για πάντα 
 

Αλλά καθώς βραδιάζει 

ένα φλάουτο κάπου 

ή ένα άστρο συνηγορεί 

για όλη την ανθρωπότητα 
 

Αλλά τα βράδια τι όμορφα 

που μυρίζει η γη  

[…] 

Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη 

μ' ένα άστρο ή μ' ένα γιασεμί 

σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει 

παίρνει το μέρος των φτωχών… 
 

Αλλά τα βράδια τι όμορφα 

που μυρίζει η γη! 
 

Δος μου το χέρι σου.. 

Δος μου το χέρι σου.. 
 

Τάσος Λειβαδίτης, Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου 
https://www.youtube.com/watch?v=Orhs4V0j7nQ  (ερμηνεία: Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου) 

https://www.youtube.com/watch?v=Orhs4V0j7nQ
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Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεσαι για την ειρήνη και 

για το δίκαιο. 

Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα 

ματώσουν απ’ τις φωνές 

το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες – μα ούτε βήμα πίσω. 

Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων 

Κάθε χειρονομία σου σα να γκρεμίζει την αδικία. […] 

 

Δεν έχεις καιρό 

δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου 

αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 

 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

μπορεί να χρειαστεί ν’ αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη 

ή το παιδί σου. 

Δε θα διστάσεις. 

Θ’ απαρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου 

Θ’ απαρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατώφλι 

για τον τραχύ δρόμο που πάει στο αύριο. 

Μπροστά σε τίποτα δε θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς. 

Το ξέρω, είναι όμορφο ν’ ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, 

να κοιτάς έν’  άστρο, να ονειρεύεσαι 

είναι όμορφο σκυμμένος πάνω απ’ το κόκκινο στόμα της αγάπης σου 

Να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. 

Μα εσύ πρέπει να τα’ αποχαιρετήσεις όλ’ αυτά και να ξεκινήσεις 

γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, 

για όλα τα’ άστρα, για όλες τις λάμπες και 

για όλα τα όνειρα 

αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 

Τάσος Λειβαδίτης, Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

https://www.youtube.com/watch?v=JX7guuf-3UU (απαγγελία: Κώστας Καζάκος) 

https://www.youtube.com/watch?v=JX7guuf-3UU
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Γιατί οι άνθρωποι, σύντροφε, ζουν από τη στιγμή 

που βρίσκουν μια θέση 

στη ζωή των άλλων. 

Kαι τότε κατάλαβες γιατί οι απελπισμένοι  

γίνονται οι πιο καλοί επαναστάτες.    

Και μένουμε ανυπεράσπιστοι ξαφνικά, σαν ένα νικητή 

μπροστά στο θάνατο 

ή ένα νικημένον αντίκρυ στην αιωνιότητα… 

[…] 

Γιατί οι άνθρωποι υπάρχουν απ’ τη στιγμή που βρίσκουνε 

μια θέση 

στη ζωή των άλλων. 

Ή 

ένα θάνατο 

για τη ζωή των άλλων… 

Τάσος Λειβαδίτης, Συμφωνία αρ. 1  
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Ποιη ματα για τον ε ρωτα  

 

Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες 

στα περασμένα χρόνια. 

Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα 

και σε βροχή, σε χιόνια, 

δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες. 

Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου 

μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα, 

μόνο γι’ αυτό είμαι ωραία σαν κρίνο ολάνοιχτο 

κ’ έχω ένα ρίγος στην ψυχή μου ακόμα, 

μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου. 

Μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν 

με την ψυχή στο βλέμμα, 

περήφανα στολίστηκα το υπέρτατο 

της ύπαρξής μου στέμμα, 

μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν. 

Μαρία Πολυδούρη, Μόνο γιατί μ' αγάπησες 

https://www.youtube.com/watch?v=9IKwQiCevOs (ερμηνεία:  Ελευθερία Αρβανιτάκη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9IKwQiCevOs
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Καημός, αλήθεια, να περνώ του έρωτα, πάλι, το στενό,  

ώσπου να πέσει η σκοτεινιά, μια μέρα, του θανάτου, 

στενό βαθύ και θλιβερό, που θα θυμάμαι για καιρό, 

τι μου στοιχίζει, στην καρδιά , το ξαναπέρασμά του. 

 

Ας είναι, ωστόσο, τι ωφελεί;  Γυρεύω πάντα το φιλί, 

Στερνό φιλί, πρώτο φιλί, και με λαχτάρα πόση! 

Γυρεύω πάντα το φιλί , που μου το τάξανε πολλοί,  

Κι όμως δεν μπόρεσε κανείς, ποτέ , να μου το δώσει… 

 

Ίσως,  μια μέρα, όταν χαθώ, γυρνώντας, πάλι, στο βυθό, 

Και με τη Νύχτα, μυστικά, γίνουμε πάλι, ταίρι, 

Αυτό τ’ ανεύρετο φιλί, που το λαχτάρησα πολύ, 

Σα μια παλιά της οφειλή, να μου το ξαναφέρει! 

Ναπολέων Λαπαθιώτης, Ερωτικό  

https://www.youtube.com/watch?v=0z0-m4U0Kbk (ερμηνεία:  Ελευθερία Αρβανιτάκη) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0z0-m4U0Kbk
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Έλα κοντά μου, δεν είμαι η φωτιά. 

Τις φωτιές τις σβήνουν τα ποτάμια. 

Τις πνίγουν οι νεροποντές. 

Τις κυνηγούν οι βοριάδες. 

Δεν είμαι , δεν είμαι η φωτιά. 

Έλα κοντά μου δεν είμαι άνεμος. 

Τους άνεμους τους κόβουν τα βουνά. 

Τους βουβαίνουν τα λιοπύρια. 

Τους σαρώνουν οι κατακλυσμοί. 

Δεν είμαι, δεν είμαι ο άνεμος. 

Εγώ δεν είμαι παρά ένας στρατολάτης 

ένας αποσταμένος περπατητής 

που ακούμπησε στη ρίζα μιας ελιάς 

ν’ ακούσει το τραγούδι των γρύλων. 

Κι αν θέλεις, έλα να τ’ ακούσουμε μαζί. 

Μενέλαος Λουντέμης, Ερωτικό κάλεσμα 

https://www.youtube.com/watch?v=eEVpeQO19Ik (ερμηνεία: Γιώργος Νταλάρας) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eEVpeQO19Ik
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Ω σκοτεινό ανατρίχιασμα στη ρίζα και στα φύλλα!  

Πρόβαλε ανάστημα άγρυπνο στο πλήθος της σιωπής  

σήκωσε το κεφάλι σου από τα χέρια τα καμπύλα  

το θέλημά σου να γενεί και να μου ξαναπείς 

τα λόγια που άγγιζαν και σμίγαν το αίμα σαν αγκάλη  

κι ας γείρει ο πόθος σου βαθύς σαν ίσκιος καρυδιάς  

και να μας πλημμυράει με των μαλλιών σου τη σπατάλη  

από το χνούδι του φιλιού στα φύλλα της καρδιάς. 

Χαμήλωναν τα μάτια σου κι είχες το χαμογέλιο  

που ανιστορούσαν ταπεινά ζωγράφοι αλλοτινοί.  

Λησμονημένο ανάγνωσμα σ’ ένα παλιό ευαγγέλιο  

το μίλημά σου ανάσαινε κι η ανάλαφρη φωνή: 

«Είναι το πέρασμα του χρόνου σιγαλό κι απόκοσμο  

κι ο πόνος απαλά μες στην ψυχή μου λάμνει  

χαράζει η αυγή τον ουρανό, τ’ όνειρο μένει απόντιστο  

κι είναι σαν να διαβαίνουν μυρωμένοι θάμνοι. 

[…] 

..Μες στον καθρέφτη η αγάπη μας, πώς πάει και λιγοστεύει  

μέσα στον ύπνο τα όνειρα, σκολειό της λησμονιάς  

μέσα στα βάθη του καιρού, πώς η καρδιά στενεύει  

και χάνεται στο λίκνισμα μιας ξένης αγκαλιάς... 

[…] 

Ρόδο άλικο του ανέμου και της μοίρας,  

μόνο στη μνήμη απέμεινες, ένας βαρύς ρυθμός  

ρόδο της νύχτας πέρασες, τρικύμισμα πορφύρας  

τρικύμισμα της θάλασσας... Ο κόσμος είναι απλός. 

Γιώργος Σεφέρης, Ερωτικός Λόγος 
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Έτσι μιλώ για σένα και για μένα 

  

Επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω 

Να μπαίνω σαν Πανσέληνος 

Από παντού, για το μικρό το πόδι σου μες στ' αχανή σεντόνια 

Να μαδάω γιασεμιά - κι έχω τη δύναμη 

Αποκοιμισμένη, να φυσώ να σε πηγαίνω 

Μέσ' από φεγγερά περάσματα και κρυφές της θάλασσας στοές 

Υπνωτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουνε 

 

Ακουστά σ' έχουν τα κύματα 

Πως χαϊδεύεις, πως φιλάς 

Πως λες ψιθυριστά το «τι» και το «ε» 

Τριγύρω στο λαιμό στον όρμο 

Πάντα εμείς το φως κι η σκιά 

[…] 

Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν, μ' ακούς 

Δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα, μ' ακούς 

Το χαμένο μου αίμα και το μυτερό, μ' ακούς 

Μαχαίρι 

Σαν κριάρι που τρέχει μες στους ουρανούς 

Και των άστρων τους κλώνους τσακίζει, μ' ακούς 

Είμ’ εγώ, μ' ακούς 

Σ' αγαπώ, μ’ ακούς 

Σε κρατώ και σε πάω και σου φορώ 

Το λευκό νυφικό της Οφηλίας, μ' ακούς 

Που μ' αφήνεις, που πας και ποιος, μ' ακούς 

  

Πουθενά δεν πάω, μ' ακούς 

Ή κανείς ή κι οι δύο μαζί, μ' ακούς 

Το λουλούδι αυτό της καταιγίδας και, μ' ακούς 
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Της αγάπης 

Μια για πάντα το κόψαμε 

Και δε γίνεται ν' ανθίσει αλλιώς, μ' ακούς 

Σ' άλλη γη, σ' άλλο αστέρι, μ' ακούς 

Δεν υπάρχει το χώμα, δεν υπάρχει ο αέρας 

Που αγγίξαμε, ο ίδιος, μ' ακούς 

 

Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί 

Απαράλλαχτο εσύ κι ένα σπίτι στη θάλασσα 

Με κρεβάτι μεγάλο και πόρτα μικρή 

Έχω ρίξει μες στ' άπατα μιαν ηχώ 

Να κοιτάζομαι κάθε πρωί που ξυπνώ 

Να σε βλέπω μισή να περνάς στο νερό 

Και μισή να σε κλαίω μες στον Παράδεισο. 

Οδυσσέας Ελύτης, Το Μονόγραμμα 

https://www.youtube.com/watch?v=uXuIlNY6tag (απαγγελία: Μίκης Θεοδωράκης και 

Ιουλίτα Ηλιοπούλου) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uXuIlNY6tag
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Οι νύχτες με στενεύουν 

στην απουσία σου. 

Σε αναπνέω. 

 

Όπου βρίσκεσαι 

υπάρχω. 

 

Τώρα 

με τη δική σου αναπνοή 

ρυθμίζεται το βήμα μου 

κι ο σφυγμός μου. 

 

Δυο μήνες που δε σμίξαμε. 

Ένας αιώνας 

κ’ εννιά δευτερόλεπτα. 

 

Τι να τα κάνω τ’ άστρα 

αφού λείπεις; 

 

Ούτε Απόψε πανσέληνος. 

Ένα κομμάτι λείπει. 

Το φιλί σου. 

Γιάννης Ρίτσος,  Γυμνό σώμα  

 
Το ξέρω πως καθένας μοναχός πορεύεται στον έρωτα, 

μοναχός στη δόξα και στο θάνατο. 

Το ξέρω. Το δοκίμασα. Δεν ωφελεί. 

Άφησε με να ‘ρθω μαζί σου. 

Γιάννης Ρίτσος,  Η Σονάτα του Σεληνόφωτος  
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Ναι, αγαπημένη μου. Πολύ πριν να σε συναντήσω  

εγώ σε περίμενα. Πάντοτε σε περίμενα. 

 

Σαν ήμουνα παιδί και μ' έβλεπε λυπημένο η μητέρα μου  

έσκυβε και με ρωτούσε. Τι έχεις αγόρι;  

Δε μίλαγα. Μονάχα κοίταζα πίσω απ' τον ώμο της  

έναν κόσμο άδειο από σένα.  

Και καθώς πηγαινόφερνα το παιδικό κοντύλι  

ήτανε για να μάθω να σου γράφω τραγούδια.  

Όταν ακούμπαγα στο τζάμι της βροχής  

ήταν που αργούσες ακόμα όταν τη νύχτα 

κοίταζα τ' αστέρια, ήταν γιατί μου λείπανε τα μάτια σου  

κι όταν χτύπαγε η πόρτα μου κι άνοιγα δεν ήτανε κανείς.  

Κάπου όμως μες στον κόσμο ήταν η καρδιά σου που χτυπούσε. 

 

Έτσι έζησα. Πάντοτε. 

 

Κι όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά - θυμάσαι;  

Μου άπλωσες τα χέρια σου τόσο τρυφερά σα να με γνώριζες από χρόνια.  

Μα και βέβαια με γνώριζες.  

Γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου είχες πολύ ζήσει  

μέσα στα όνειρά μου αγαπημένη μου. 

Τάσος Λειβαδίτης, Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας (απόσπασμα) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X5pzeNCesBk (Δραπετσώνα) 

https://www.youtube.com/watch?v=X5pzeNCesBk
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Εκείνη η πρώτη αγάπη που όσο καιρός και να περάσει 

είναι υποχρεωμένη να μένει καλού - κακού δεκαέξι χρονών, 

εκείνη η πρώτη αγάπη που όσο καιρός και να περάσει 

είναι υποχρεωμένη να τριγυρνά δεκαέξι χρονών στο μικρό προάστιο 

μη τυχόν και την ξαναχρειαστείς καμιά φορά, 

μη τυχόν κι ανατρέξεις καμιά φορά στην ανάμνησή της! 

Κώστας Μόντης, Πρώτη αγάπη Ι 

 
Θα δεχόμουνα να ξανάρχιζα τη ζωή μου απ’ την αρχή 

Μονάχα αν θα περνούσε πάλι ο δρόμος μου 

απ’ την αγάπη σου. 

Κώστας Μόντης, [Έρση ΙΙΙ] 
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Ο έρωτας,  

όνομα ουσιαστικόν,  

πολύ ουσιαστικόν,  

ενικού αριθμού,  

γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού,  

γένους ανυπεράσπιστου.  

Πληθυντικός αριθμός  

οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. 

Κική Δημουλά, Πληθυντικός αριθμός (απόσπασμα) 
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Έρως ανίκατε μάχαν…  
Έρωτα ανίκητε στη μάχη   

Έρωτα, ανίκητε σε κάθε μάχη,  

συ που κυριαρχείς όπου κι αν πατήσεις, 

συ που ξενυχτάς τα κορίτσια με τα τρυφερά μάγουλα,  

που δρασκελάς πάν’ από θάλασσες και τρυπώνεις στους 

κήπους,  

κανείς δε γλυτώνει από σε, μήτε Θεός μήτε θνητός.  

(απόσπασμα από την τραγωδία του Σοφοκλή «Αντιγόνη») 

 

 

Ο έρωτας συγκλόνισε 

την καρδιά μου όπως ο άνεμος που κατεβαίνει από το βουνό 

τραντάζει τις βελανιδιές. 

Σαπφώ (λυρική ποιήτρια της ελληνικής αρχαιότητας, 

 6ος αι. π.Χ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(πίνακας του Vladimir Kush) 


