
Σταυρούλα Παπαϊακώβου, Γ5 - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

Λέσχη ανάγνωσης -  βιβλιοπαρουσίαση 

Κοσμάς Πολίτης 



Χώρος:  

Χώρος: Δελφοί, Αθήνα, Πόρος     

                                (Λεμονόδασος) 

Χρόνος: Αρχές δεκαετίας του ’30 

 

  



«Έρως ανίκατε μάχαν» 

Ερωτήματα: 
1. Υπάρχει ο μεγάλος και ιδανικός 

έρωτας ή είναι καταδικασμένος 
να φθαρεί; 

2. Ο ιδανικός έρωτας είναι μόνο ο 
πλατωνικός; Ποιος είναι ο 
πλατωνικός έρωτας; 

3. Υπάρχει ο ιδανικός σύντροφος ή 
βρίσκεται μόνο μέσα στο μυαλό 
μας; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Ο μεγάλος έρωτας του 

αρχιτέκτονα Παύλου Αποστόλου με 

τη Βίργκω  Δροσινού  από τον Πόρο 



Η πρώτη γνωριμία => Δελφοί 
«Έχω δουλειά στους Δελφούς. Πρέπει να 
μελετήσω τις αναλογίες και να μετρήσω 
ακριβώς τις διαστάσεις του Θησαυρού των 
Αθηναίων για το αρχαϊκό μνημείο που 
σχεδιάζει ο πατέρας.» 

Ξενοδοχείο, αίθουσα πρωινού  

-Παύλο εσύ εδώ! 

- [...]Ασφαλώς δεν θα γνωρίζετε τη 
δεσποινίδα Βιργινία Δροσινού. 

 



Η πρόταση: 

 «Πρέπει να δείτε και το δικό μας δάσος, το λεμονοδάσος, 
απέναντι στον Πόρο. Είναι ένα μεγάλο δάσος από λεμονιές και 
πορτοκαλιές που σκεπάζει ολόκληρο το βουναλάκι. Καταπράσινο, 
όχι γκρίζο όπως αυτά τα ελιόδενδρα. Τα φύλλα των είναι αδρά σαν 
σάρκα. Την άνοιξη μοσχοβολά όλος ο τόπος...» 

       Η αποδοχή: 
 

«Θα έλθω ευχαρίστως» 
 



Ο Έρωτας. Το παραμύθι αρχίζει...  
«Στην αρχή της δημιουργίας ήταν το παραμύθι...»  

 

« Στην αρχή, η σκέψις της 
είναι η τελευταία σκέψις πριν 
κοιμηθούμε. Την 
συναποκομίζομε στα όνειρά 
μας και την θερμαίνουμε 
αγκαλιασμένοι σφιχτά. Όταν 
ξυπνήσομε μέσα στη μαύρη 
νύχτα την έχομε συντροφιά 
μοναδική ως ότου κλείσει 
πάλι τα βλέφαρα μας ο γλυκός 
ύπνος ». 



Ο Έρωτας είναι ... 

 ΕΦΕΥΡΕΣΗ; 
 «Ο έρως; Κάποιος είπε 

πως είναι μία εφεύρεσις 
που ο καθένας τη νομίζει 
δική του»... 

 ΙΔΕΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ; 
 Ο Πλάτωνας θεωρεί ότι ο  

έρωτας είναι μια ιδέα, υπάρχει 
στο θεό και ανήκει στον κόσμο 
των ιδεών, άρα δεν έχει υλική 
μορφή. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι δεν έχει σχέση με 
την ηδονή από την 
σωματική επαφή, που είναι 
φθαρτή και παροδική. 

 



ΠΑΡΑΜΥΘΙ  Ή  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; 
«Τι συνέβη κατόπιν με το Βασιλόπουλο και την 
Πεντάμορφη; » 

 

 

 
«Το παραμύθι τελειώνει 

εκεί που αρχίζει η 
πραγματικότης...» 

 



Στην αρχή... Ο ένας θεωρεί τον άλλο 

ξεχωριστό... 

 
 

— Ξέρετε και πριν, στο 
ξενοδοχείο, ήθελα να σας 
ρωτήσω και δεν τολμούσα. 
Ήθελα να σας ρωτήσω 
ακριβώς πώς συμβαίνει να 
βρίσκεσθε με τέτοια 
συντροφιά. Είσθε τόσο 
διαφορετική... 

— Τόσο διαφορετική! Πρώτον, 
πώς μπορείτε να καταλάβετε 
τόσο γρήγορα τι είμαι! 

 

Πράγματι, σκέφθηκα, βιάστηκα. 
Πώς είναι δυνατόν να το 
καταλάβω τόσο γρήγορα; 
 



Σιγά σιγά=> Φθορά έρωτα/Προσγείωση 

«Μια μέρα φυσά ο 
άνεμος της 
πραγματικότητος και 
ξεφτιλίζει μία μία τις 
αχτίνες και σκορπίζει 
τα ρόδα. Τότε 
χασμουριέσαι και λες 
— Α, ναι, πρέπει να 
πάγω...» 

 



Σύμφωνα με τον Παύλο Αποστόλου, ο μόνος αιώνιος και 

αθάνατος έρωτας  είναι ο   Πλατωνικός... 

Αυτός που υπάρχει μόνο μέσα στο μυαλό μας 

Η συμβουλή του πατέρα: 
 «Δες τι κάνουν οι φρόνιμοι άνθρωποι… 

Πλάθουν μια γυναίκα φανταστική, την 
γυναίκα των ονείρων των,εκείνη που 
δεν τολμούν να εγγίσουν και που θα μείνει 
το αιώνιον ιδεώδες και η αιωνία 
νοσταλγία. Και όταν το παράπονο 
δυναμώσει και γίνει ασυγκράτητο, βάζουν 
ένα φωνόγραφο ή παίρνουν τους 
βιολιτζήδες και ξεφωνίζουν τον καημό 
τους προς την μόνη γυναίκα που 
αγάπησαν, την ανύπαρκτη, που δεν θα 
γίνει ποτέ δική τους...»  



Η ένσταση: 
— Πατέρα, φωνάζω σχεδόν. Μπορώ ίσως να παραδεχτώ πως 
εκείνη που αγαπώ δεν θα γίνει ποτέ δική μου. Μου είναι όμως 
αβάσταχτο και να σκεφθώ καν πως μπορεί ν’ ανήκει σ’ έναν άλλον.  

 Η ζήλια 
Η Κυρία Δροσινού με κοιτάζει αυστηρά και η Βίργκω μου γυρίζει την πλάτη. 

Εγώ σκύβω και δένω σφιχτά τα κορδόνια του παπουτσιού μου που μου 
φάνηκαν χαλαρά και εν τω μεταξύ πραγματοποιείται η αναχώρησις του 
Κυρίου Γενικού Προξένου. 

Μένω από πείσμα. Κανείς δεν μιλά και ακούεται το φτερούγισμα των μυγών. 
Πετώ ένα λόγο. 

— Αναλόγως την ηλικία του διατηρείται πολύ καλά. Φαίνεται πενηντάρης. 

— Έχετε λάθος. Η Κυρία Δραγάτη που τον γνωρίζει τόσο καλά λέγει πως είναι 
πολύ νεότερος. Προσεχώς πρόκειται να προαχθεί εις σύμβουλον Πρεσβείας. 
 



Και προτού ο έρωτας κοιμηθεί...τον αιώνιο 

ύπνο... 

 

 

Μια τελευταία ελπίδα να σωθεί... 



Το τελευταίο γράμμα 

«Βίργκω, 

Όλο αυτό το διάστημα δεν έπαυσα να σε σκέπτομαι... 

Σκέψου Βίργκω πόσο αγαπηθήκαμε... 

Σκέψου τώρα Βίργκω πού θα καταντήσομε μετά το γάμο μας. Σε λίγο 
καιρό το ηρωικό φτερούγισμα θα σταματήσει και θα βρεθούμε ο ένας 
απέναντι του άλλου, μέσα στις εκνευριστικές μικρότητες της 
καθημερινής ζωής. Δεν θα μας μείνει καν η ανάμνησις του παρελθόντος· 
θα την έχει κουρελιάσει το τέρας της πραγματικότητος.  

Εμείς οι ίδιοι θα γίνομε οι νεκροθάπται της αγάπης μας...η αγάπη μας θα 
καταντήσει μια φυσική ανάγκη. Θα γκρεμίζαμε το οικοδόμημα, της 
αγάπης μας. Εγώ σπούδασα αρχιτέκτων για να οικοδομώ και όχι να 
γκρεμίζω. Σ’ αφήνω Βίργκω. Πίστεψέ με, ο χωρισμός μας είναι το μόνον 
μέσον να διατηρήσομε ακέραιο τον έρωτά μας.  

                                                                                                            Παύλος» 

 

 

 



Η αποκάλυψη ...του αφηγητή 
Η ιστορία που διαβάσατε είναι αντίγραφο του χειρογράφου που μου έφερε μια μέρα 

ένας ναυτικός. 

Καθόμουν στο γραφείο μου απησχολημένος … 

 

 

 

— Έρχομαι από τις Ίντιες, μου λέγει. 

 Είμαι λοστρόμος απάνω σ’ ένα Εγγλέζικο.  

 

Πηγαίνοντας στην Ιαπωνία σταθήκαμε στη Σουμάτρα κι ο κυρ-Παύλος μου ’δωσε 

αυτό το φάκελο για σένα. 



Το Τέλος ... του Παύλου 

—Ώστε αυτή είναι η ιστορία της αγάπης του, 
σκέφθηκα.[…] 

— Ξαναείδες τον Παύλο; τον ρώτησα. […] 

—Όχι. Είχε σκοτωθεί. 

…ο Παύλος σκοτώθηκε μια μέρα που πήγαινε ιππασία, 
ενώ εκάλπαζε χτύπησε σ’ ένα χαμηλό κλωνί, εκεί στο 
μέτωπο, ανάμεσα στα μάτια.[…] 

 



Η προδοσία ... Το Τέλος του Έρωτα 
— Και η γυναίκα του; τον ρώτησα όταν συνήλθα από τις 
σκέψεις μου. 

— Αυτή ξανάνοιξε το μπαρ μ’ έναν άλλον, μου απήντησε 
και κούνησε το κεφάλι. 

— Μα ποια ήταν επιτέλους; Πού την βρήκε;  

—Ήταν μια από δαύτες. […] Την είχε τραβημένη από το 
καφέ σαντάν. Τη λέγανε Βιρτζίνια μα αυτός τη φώναζε 
Βίργκω.  

  

 



Υστερόγραφο 
— Θέλω να σας μιλήσω για το δάσος σας. Το φανταζόμουν άγριο 
και πνιγηρό. Τώρα μου φάνηκε σαν παιχνιδάκι για παιδιά. 

Με κοιτάζει με καχυποψία και σηκώνεται από την πέτρα που 
καθόταν. 

— Ω, μην το εμπιστεύεσθε. Ένα μήνα πριν, όταν είναι φορτωμένο 
από άνθη, ζαλίζεται κανείς από τη μυρωδιά. Τώρα είναι γεμάτο 
χυμό που θα ξεχυθεί σε καρπούς. Είναι μια ζωή γιομάτη... 

Τι θέλει να πει μ’ αυτά τα λόγια; 

 



ΤΕΛΟΣ 


