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• «Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για 
τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός. Κι αν 
έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την 
πίστη, έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους 
φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω 
αγάπη, σε τίποτα δεν μ’ ωφελεί.

• Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη 

• εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί

• εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει ούτε περηφανεύεται 

• είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος  ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει.

• Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. 

• Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει.

• Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. 

• Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια η γλωσσολαλία θα πάψει θα σταματήσει 
η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σ’ 
ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο που περιμένουμε θα ’ρθει, τότε το μερικό θα πάψει να 
υπάρχει.

• Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, 
κατήργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού.

• Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη τότε όμως πρόσωπο 
με πρόσωπο θα δούμε τον Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα, 
όπως και ο Θεός μ’ έχει γνωρίσει.

• Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία: η πίστη, η ελπίδα κι η αγάπη. Και απ’ αυτά, το πιο σπουδαίο 
είναι η αγάπη» Α΄ Κορ 13, 113



«ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΕΙ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ, ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣΥΝΗ»



Μαθητές:

• Αλεξόπουλος Σωτήρης

• Αρτέμ Καζμπάν

Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Κούβελης



• Η καλοσύνη είναι η γλώσσα που ακούν οι 
κωφοί και βλέπουν οι τυφλοί

ΜΑΡΚ ΤΟΥΕΗΝ



• Ένας απλός τρόπος για να γεμίσετε ευτυχία 
τη ζωή σας είναι μέσω της καλοσύνης. 

• Είναι εύκολο να ξεχνάς να είσαι καλός με 
τους άλλους, όταν βλέπεις τα πράγματα μόνο 
από τη δική σου οπτική γωνία.

• Άδειασε την ψυχή σου και γέμισε το 
απλωμένο χέρι με καλοσύνη. Άνοιξε την 
καρδιά σου και βάλε μέσα τον άνθρωπο που 
ζητά την αγάπη σου.



• Αρκεί να 
συναντήσεις 
έναν καλόν 
άνθρωπο και 
σου φαίνεται 
πιο όμορφη 
όλη η γη.όλη η γη.

ΚΙΝΕΖΙΚΗ 
ΣΟΦΙΑ



• Εάν θέλεις να είσαι καλός πρέπει προ 
πάντων να πιστεύεις ότι είσαι κακός.



• Δεν υπάρχει μεγαλείο 
εκεί που δεν υπάρχει 
αγάπη, απλότητα, 
αγκαλιά, καλοσύνη, αγκαλιά, καλοσύνη, 
διακριτικότητα, 
σεβασμός και αλήθεια.

• ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ



Η σύνθεσή μας…





«ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΕΙ ΔΕΝ ΖΗΛΟΦΘΟΝΕΙ»



Μαθητές:

• Καντιώτης Κωνσταντίνος

• Καρουζάκη Αντωνία

• Ζαφείρης Χρήστος



Mερικοί λένε ότι ζήλεια ισούται αγάπη
Εγώ όμως δεν μπορώ παρά να διαφωνήσω

Όταν κάποιος δηλαδή με πνίγει
Οφείλω τη θέση μου σταθερά να κρατήσω;

Πώς αγαπάς τον άλλο όταν του αφήνεις τύψεις;
«Γιατί βγαίνεις έξω μόνος/η;»
«Θέλεις κάτι να μου κρύψεις;»

«Με ποιόν μιλάς πάλι και γελάς;»
«Μήπως όντως με απατάς;»

Πιο πολύ ανασφάλεια παρά αγάπη θα το έλεγα.

Η αγάπη θεωρούσα είναι δροσερή
Σαν να σου δίνει μια νέα στη ζωή πνοή

Να έχεις κάποιον δίπλα σου να σε στηρίζει
Μαζί σου να χαίρεται και στα δύσκολα να σε φροντίζει

Και όχι στο πλάι του να σε φυλακίζει

Ζήλεια δυστυχώς υπάρχει και στη φιλία
Κάποιος που λέει πως σε αγαπά

Να κρύβει μέσα του κακία.
Στις επιτυχίες σου αντί μαζί σου να γιορτάζει

Το αίμα μες στις φλέβες του από την «αγάπη» να κοχλάζει
Και εκεί στα δύσκολα, εκεί που τον χρειάζεσαι

Σε παρατάει με χαρά, παρόλο που εσύ τον νοιάζεσαι.

Ποίημα μαθήτριας του Α1





• «Στη ζήλεια υπάρχει περισσότερη φιλαυτία 
παρά αγάπη». Φρανσουά ντε λα Ροσφουκό

• «Όποιος δεν έχει αρετές ζηλεύει τις αρετές 
των άλλων». Ρότζερ Μπέϊκον

• «Ο άνθρωπος που λέει ότι δεν είναι 
ευτυχισμένος, θα μπορούσε τουλάχιστον να 
γίνει με την ευτυχία των φίλων του και των 
συνανθρώπων του. Η ζήλεια του αφαιρεί και συνανθρώπων του. Η ζήλεια του αφαιρεί και 
αυτό το τελευταίο καταφύγιο». Ζαν ντε λα Μπριγιέρ

• «Οι ζηλότυποι τα βλέπουν όλα με 
μεγεθυντικό φακό, που κάνει τα μικρά να 
φαίνονται μεγάλα, τους νέους γέροντες και τις 
υποψίες πραγματικότητες». Μιγκέλ ντε Θερβάντες



Jealussy

• “A sentiment which is born in love and 
which is produced by the fear that the 
loved person prefers someone else” Littre



Η σύνθεσή μας…





«ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΕΙ ΔΕΝ ΚΟΜΠΑΖΕΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΕΥΕΤΑΙ»



Μαθήτριες:

• Θάτσι Ελεάννα

• Καραμπέτσα Ιωάννα

• Γιαννοπούλου Μελία



• Τελειώνει η αγάπη; Αυτό το ιερό συναίσθημα που 
καθορίζει τις πράξεις και τις λέξεις μας;

• Που καθορίζει τη ζωή μας, κάποιων σε μεγάλο 
βαθμό και κάποιων σε μικρό;

• Θα έλεγε κανείς ότι δε θα έπρεπε να τελειώνει 
ποτέ. 

• Θα έλεγε κανείς ότι δε θα έπρεπε να τελειώνει 
ποτέ. 

• Μήπως, όμως, και τα συναισθήματα θέλουν 
συντήρηση για να διαρκέσουν όπως ακριβώς τα 
αντικείμενα και όλα τα ζωντανά πλάσματα; 

• Μήπως χρειάζονται το κατάλληλο κλίμα και την 
κατάλληλη φροντίδα για να μεγαλώνουν και να μη 
μαραίνονται;





• «Η αγάπη δεν είναι ανεξάντλητη», είπε ο Μενέλαος 
Λουντέμης και τελικά πόσο δίκαιο είχε καταρρίπτοντας όλους 
τους ρομαντικούς μύθους που θέλουν την αγάπη να αντέχει 
κάθε εμπόδιο και βάσανο και πυροβολισμό.

• Η αγάπη δεν εξαντλείται ναι, όμως όταν υπάρχουν οι 
κατάλληλες συνθήκες κι ακομα κι έτσι δεν είναι ποτέ σίγουρο.

• Όταν αγαπιέσαι η αγάπη διαρκεί περισσότερο. Όταν • Όταν αγαπιέσαι η αγάπη διαρκεί περισσότερο. Όταν 
αγαπιέσαι με τρόπο που σε γεμίζει και δε σε κάνει να 
αισθάνεσαι μόνος.

• Όταν αγαπάς χωρία ανταπόκριση, πόσο ν’ αντέξεις ν’ 
αγαπάς;

• Κάποια μέρα θα βάλεις το χέρι στην καρδιά σου και θα 
καταλάβεις ότι έχει σπάσει. Ότι η αγάπη σου σε κάνει 
θλιμμένο, ότι η εμμονή σου να μη δέχεσαι ότι η αγάπη σου 
τελείωσε σε καταστρέφει εσωτερικά και σωματικά.



• Είναι δύσκολο, κάποιες φορές, να 
αποδεχθούμε ότι η αγάπη μας για κάποιον 
τελείωσε.

• Είναι ίσως μια ήττα που δε θέλουμε να 
παραδεχτούμε.παραδεχτούμε.

• Ίσως να είναι και κάτι που δεν το σχεδιάσαμε 
και να ήρθε από μόνο του, ίσως και πάλι να 
φταίει αυτός που αγαπήσαμε, που είχε την 
αγάπη μας δεδομένη, που δεν την φρόντισε, 
που την πλήγωνε, πιστεύοντας ότι δε θα 
τελειώσει ποτέ.





• Δεν είναι ποτέ αργά να παραδεχτούμε ότι 
αγαπήσαμε τον λάθος άνθρωπο κι ότι η 
αγάπη μας γι’ αυτόν έχει τελειώσει.

• Αργά θα είναι αν συνεχίσουμε να πιέζουμε • Αργά θα είναι αν συνεχίσουμε να πιέζουμε 
τον εαυτό μας να νιώσει ευτυχία ή να 
δέχεται πράγματα που ο οργανισμός μας 
δεν αντέχει, απλά και μόνο για να μην 
χάσουμε την «χαλασμένη» πια αγάπη 
μας.



• Ζήσε χωρίς τύψεις και χωρίς ενοχές όταν φεύγεις 
από ανθρώπους που σε πληγώνουν και δεν 
ξέρουν να σε αγαπήσουν ή να σε κάνουν να μην 
αισθάνεσαι μόνη.

• Να θυμώνεις με τον εαυτό σου μόνο όταν αδυνατεί • Να θυμώνεις με τον εαυτό σου μόνο όταν αδυνατεί 
να φύγει από καταστάσεις τελειωμένες. Από κει 
που η ψυχή σου έσβησε.

• Να τον μαλώνεις όταν κάθεται και κλαίει σαν μωρό 
μπροστά σ’ ένα αδιέξοδο που είναι περισσότερο 
στο μυαλό σου παρά στην πραγματικότητα.

• Η αγάπη είναι το ζητούμενο, όχι το «για πάντα».





Πηγή

• http://loveletters.gr





• Η αγάπη είναι μακρόθυμη, γλυκιά, η αγάπη δεν 
φθονεί και δεν περηφανεύεται, δεν χαίρεται όταν 
γίνεται αδικία, μα χαίρεται μαζί με εκείνους που 
εφαρμόζουν την αλήθεια.

• Πάντα η αγάπη συναινεί, πάντα πιστεύει, πάντα 
ελπίζει, πάντα υπομένει.ελπίζει, πάντα υπομένει.

• Η αγάπη ουδέποτε ξεπέφτει, ακόμα κι αν 
καταργηθούν οι προφητείες, ακόμα κι αν οι 
άνθρωποι πάψουν να μιλούν, ακόμα κι αν 
καταργηθεί η γνώση! Ό,τι μας απομένει τώρα είναι 
η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη. Μα πιο μεγάλη απ’ 
όλες είναι η αγάπη!



«ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΕΠΗΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΟΥΤΕ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΣ 
ΞΕΧΝΑΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΟΥΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ»



Για τον εγωϊσμό…

• Εγωισμός δεν είναι να ζεις όπως θέλεις 
εσύ, αλλά να απαιτείς από τους άλλους 
να ζουν όπως θέλεις εσύ. Όσκαρ
ΟυάιλντΟυάιλντ



• Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος, αν 
σκέφτεσαι πάντα μόνο τον εαυτό σου. 
Μέχρι να κάνεις χώρο στη ζωή σου για 
κάποιον εξίσου σημαντικό μ’ εσένα για κάποιον εξίσου σημαντικό μ’ εσένα για 
τον εαυτό σου, πάντα θα ψάχνεσαι και 
θα είσαι χαμένος. Ρίτσαρντ Μπάχ



Πηγή

• https://www.gnomikologikon.gr/



…Να μην είμαστε ευερέθιστοι!

• «εάν προσφέρης το δώρον σου επί το 
θυσιαστήριον, κακεί μνησθής, ότι ο αδελφός σου 
έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δώρον έμπροσθεν 
του θυσιαστηρίου και ύπαγε πρώτον διαλλάγηθι
τω αδελφώ σου και τότε ελθών πρόσφερε το τω αδελφώ σου και τότε ελθών πρόσφερε το 
δώρόν σου»˙ (Ματθ. Ε΄. 23-24).

• Ι. Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως: «Μέλλων 
φαγείν άνθρωπε σώμα Δεσπότου, πρώτον 
καταλλάγηθι τοις σε λυπούσιν, έπειτα θαρρών 
μυστικήν βρώσιν φάγε».



Να ξεχνάμε το κακό που μας έχουν 
κάνει…

«Ως ο Άσωτος Υιός ήλθον καγώ οικτίρμον»

Η δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου είναι αφιερωμένη 

στην παραβολή του ασώτου υιού (Λουκ.15,13-32).



… Και πώς μπορούμε εμείς οι άνθρωποι 
να μη συγχωρούμε, όταν ο ίδιος ο Θεός 
συγχωρεί; «χαρά έσται εν τω ουρανώ επί 
ενι αμαρτωλώ μετανοούντι» (Λουκ.15,7)ενι αμαρτωλώ μετανοούντι» (Λουκ.15,7)



«ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑ ΔΕΝ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΒΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΑΛΛΑ 
ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΣΤΟ»



Μαθητές:

• Ζευγολατάκος Σπύρος

• Καλαθά Ασπασία

• Καραγκούνη Κλειώ



• Γιόρταζε η πλάση όλη, τα φυτά, τα πουλιά, τα 
έντομα, τα μικρά παιδιά. Μονάχα οι μεγάλοι 
συνέχιζαν απτόητοι να εξαπατούν και να 
βασανίζουν ο ένας τον άλλον. Αυτό το ιερό 
τελετουργικό του ανοιξιάτικου πρωινού, αυτή η 
ομορφιά του θείου κόσμου, δώρο σ' όλα τα ομορφιά του θείου κόσμου, δώρο σ' όλα τα 
πλάσματα της γης που τους υποσχόταν την 
ειρήνη, την ομόνοια και την αγάπη, δεν άγγιζε τις 
ψυχές τους. Μοναδική, ζωτική τους έγνοια ήταν τι 
θα μηχανεύονταν οι ίδιοι για να καταδυναστεύουν 
ο ένας τον άλλον». Απόσπασμα από το βιβλίο Η 
Ανάσταση, του Λ. Τολστόι, 





Π αρουσίαση του βιβλίου 
«Ανάσταση» του Λέοντος Τολστόϊ

• Ένα βιβλίο που μπορεί να διδάξει πολλά 
για την αγάπη 



• «Η Μάσλοβα και οι άλλοι κατάδικοι ταξίδεψαν 
πάνω-κάτω πέντε χιλιάδες βέρστια. Ως το 
Πέρμ η Μάσλοβα ταξίδεψε με τραίνο και 
πλοίο, μαζί με τους ποινικούς. …»

• «Χωρίς να χάσει το θάρρος του απ’ την • «Χωρίς να χάσει το θάρρος του απ’ την 
αποτυχία του τούτη στη φυλακή, και πάντα 
ξεχειλίζοντας από δραστηριότητα, ο 
Νεχλιούντοφ πήγε στο κυβερνείο να ρωτήσει 
αν είχε φτάσει εκεί η διαταγή για τη χάρη στη 
Μάσλοβα. Αλλά κανένα τέτοιο έγγραφο δεν 
είιχε φανεί ακόμα. …»



• Στο βιβλίο «Ανάσταση» του Τολστόι 
περιγράφονταΙ τα ταξίδια δυο ανθρώπων 
που, αν και χάραξε ο καθένας τη δική του 
διαδρομή, η μοίρα τους έφερε πραγματικά διαδρομή, η μοίρα τους έφερε πραγματικά 
κοντά. Ο Νεχλιούντοφ, ένας πλούσιος 
αριστοκράτης, και η Μάσλοβα (Κατιούσα) 
που καταδικάστηκε άδικα σε τέσσερα 
χρόνια κάτεργο στη Σιβηρία και στέρηση 
των πολιτικών της δικαιωμάτων.





• Ο Νεχλιούντοφ, επειδή ευθυνόταν εν μέρει για την 
καταδίκη της, εκμεταλλεύτηκε όσες γνωριμίες είχε για 
να της μειώσει την ποινή όμως οι κόποι του δεν 
ευοδώθηκαν.

• Στο μεταξύ επισκέφτηκε αρκετές φορές την Κάτια στη 
φυλακή και της έκανε πρόταση γάμου, την οποία φυλακή και της έκανε πρόταση γάμου, την οποία 
εκείνη αρνήθηκε.

• Συνεχίζοντας τις προσπάθειές του, ο Νεχλιούντοφ
μοίρασε τη γη του στους φτωχούς και ακολούθησε τη 
Μάσλοβα στη Σιβηρία. 

• Εκείνη στο μεταξύ βρήκε την αγάπη, σε άλλο όμως 
πρόσωπο, και έτσι εκείνη (και εκείνος) «αναστήθηκαν» 
ψυχικά



• Aν και είχε την επιλογή να μην ασχοληθεί 
περαιτέρω με την υπόθεση της Κατιούσα, o
Νεχλιούντοφ έκανε τα αδύνατα δυνατά χάρη 
στην αγάπη του γι’ αυτήν.

• Η Κατιούσα μπορεί να μη διάλεξε αυτόν 
τελικά, αλλά εκείνος έκανε αυτό που 
έπρεπε…έπρεπε…

Πράγματι λοιπόν:

«Όποιος αγαπά δε χαίρεται για το στραβό που 
γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό».



«ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΕΧΕΤΑΙ: ΣΕ ΟΛΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ, 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΕΛΠΙΖΕΙ, ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΜΕΝΕΙ»



Εκείνος που αγαπάει, 
όλα τα ανέχεται: σε 

όλα εμπιστεύεται, για 
όλα ελπίζει, όλα τα 

όλα εμπιστεύεται, για 
όλα ελπίζει, όλα τα 

υπομένει.

Επιμέλεια Εργασίας: 

Αναγώστου Δανάη

Βανίδη Γωγώ

Ζμάλι Ιωάννα



Αυτό το παράθεμα θέλει να μας πει πως όταν δύο άνθρωποι είναι μαζί γιατί
αγαπιούνται, η σχέση τους έχει ένα βαθύ νόημα. Μεταξύ τους υπάρχει το
αίσθημα της εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη σε κάποιο πρόσωπο, δηλώνει ότι
έχουμε την πεποίθησή ότι είναι ειλικρινείς και φερέγγυος και ότι δεν έχει καμία
πρόθεση να μας βλάψει. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στους
ανθρώπους, τότε κυριαρχεί το αίσθημα της ασφάλειας. Αυτό κάνει την σχέση
πιο υγιή και με διάρκεια στον χρόνο. Η εμπιστοσύνη είναι μία από τις πολλές
κοινωνικές δομές , ένα στοιχείο της κοινωνικής πραγματικότητας. Αν δεν
υπάρχει εμπιστοσύνη, η σχέση είναι δυσλειτουργική. Τέτοιες υγιής σχέσεις
βοηθάνε και στην καλή ψυχολογική κατάσταση των ατόμων που την
αποτελούν. Η εμπιστοσύνη ανοίγει τους δρόμους της εξέλιξης και της
δημιουργίας για αυτό και βοηθάει τα άτομα να είναι πιο αισιόδοξα και ναδημιουργίας για αυτό και βοηθάει τα άτομα να είναι πιο αισιόδοξα και να
ελπίζουν πιο εύκολα σε ένα καλύτερο μέλλον κάνοντας έτσι και πιο πιθανό να
πετύχουν τους στόχους τους. Φυσικά είναι δύσκολο να επιτευχθούν τέτοιες
σχέσεις και προϋποθέτουν κάποιες θυσίες. Πάνω από όλα χρειάζεται υπομονή.
Όταν έχουμε βαθύ δεσμό εμπιστοσύνης στη σχέση μας, αυτό σημαίνει και πως
είμαστε υπομονετικοί ο ένας με τον άλλον. Ξέρουμε ότι κανείς δεν είναι τέλειος
και ότι όλοι έχουμε ελαττώματα. Όλοι κάνουμε λάθη και μερικές φορές
κάνουμε και κακές επιλογές. Καθώς αγωνιζόμαστε μέσα από προσωπικές
προκλήσεις για την ανάπτυξη του εαυτού μας, είναι πράγματι ανεκτίμητο να
υπάρχει ένας άνθρωπος που μας αντέχει.



Τι σημαίνει «αγαπώ» πραγματικά:
Εύκολα το λες αλλά ξέρεις όμως τι πραγματικά σημαίνει; Και να το εννοείς... Αγαπάω κάποιον
σημαίνει πως τον δέχομαι όπως είναι. Με τα ελαττώματα, με τα προτερήματα, τις ιδιοτροπίες του, τα
λάθη του, τα νεύρα του, τον κυκλοθυμισμό του, την αγάπη του για τα μικρά πράγματα, τις εμμονές
του και τους φόβους του. Μέχρι εδώ καλά... Υπάρχει και το δεδομένο που λέει (και πρέπει να
σκεφτείς πολύ σοβαρά πριν πεις σ’αγαπώ) πως δεν θα είναι όλες οι μέρες αγγελικά πλασμένες. Όχι,
θα είναι περισσότερες με συννεφιά παρά με ήλιο. Και εδώ είναι η μαγκιά. Να είναι οι μέρες
συννεφιασμένες και να τις κάνει ο άλλος λαμπερές με το πιο μικρό πράγμα. Να είναι όλα χάλια και να
είναι εκεί. Εκεί που όταν τον δεις να ξέρεις πως όλα θα ισιώσουν. Όμως δεν αγαπάς τον άλλον στα
εύκολα. Στα εύκολα όλοι είναι εκεί. Στα δύσκολα είναι οι ελάχιστοι. Και όταν αγαπάς είσαι εκεί. Όσο
άσχημα και αν είναι ο άλλος, όσο γκρινιάρης, όσο δύστροπος και όσο και αν όλα καταστρέφονται.
Αγαπάς τον άλλον επειδή είναι ΑΥΤΟ το άτομο. Και δεν είναι υποχρέωση να προσπαθείς να τονΑγαπάς τον άλλον επειδή είναι ΑΥΤΟ το άτομο. Και δεν είναι υποχρέωση να προσπαθείς να τον
χαλαρώσεις. Είναι ένστικτο. Χωρίς να στο ζητήσει κανείς ή να το σκεφτείς, ενστικτωδώς... Για αυτό
πριν πεις σ’αγαπώ να ξέρεις να το εννοείς. Να σου βγει φυσικά, να μην το πιστεύεις και εσύ πως
υπάρχει άνθρωπος που σε κάνει να νιώθεις τόσο περίεργα όμορφα. Και να είσαι εκεί, πλάι του όταν
όλα θα μοιάζουν τελείως διαλυμένα. Γιατί τότε η πραγματική αγάπη διαφέρει από την... γιαλαντζί!



ΦΙΛΙΑ



Η δική μου ιστορία έχει να κάνει με άτομο που θεωρούσα
φίλη για σχεδόν μια δεκαετία. Φίλες από το
πανεπιστήμιο, αμέσως δέσαμε και κρατήσαμε τις σχέσεις
και μετά το τέλος των σπουδών, παρά το γεγονός ότι
πήραμε διαφορετικές κατευθύνσεις. Τα πηγαίναμε μια
χαρά για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν και είχαμε τις
διαφορές μας που και που, αλλά κατά βάση συγκλίναμε
σε απόψεις. Φυσικά και είχαμε και οι δύο πράγματα που
ενοχλούσαν την κάθε πλευρά αλλά πιστεύω πως και οι
δύο κάναμε κάποια βήματα βελτίωσης. Ώσπου κάποια
στιγμή άρχισε τις αμπελοφυλλοσοφίες και τα self
conscious θέματα. Πείτε το κρίση ηλικίας, ωριμότητα..
όπως και να έχει καλό κάνει η αυτογνωσία. Τότε, όμως,
ήταν που άρχισε να φέρεται εγωιστικά, γεγονός πουήταν που άρχισε να φέρεται εγωιστικά, γεγονός που
δικαιολογούσε με το τυπικό “προσπαθώ να είμαι ο
εαυτός μου και θέλω να μπορώ να εκφράζονται
ελεύθερα ανάμεσα στις φιλίες μου” χωρίς να σκέφτεται
αν ό,τι λέει ή κάνει μπορεί να επηρεάζει τους άλλους.
Παράδειγμα, κανονίζαμε να βρεθούμε, κι επειδή εγώ
μπορεί να ήμουν κουρασμένη ή να είχα πονοκέφαλο, να
της ζητούσα να κανονίσουμε κάτι χαλαρό και εκείνη να
απαντούσε “δε θέλω να καταπιεστώ, ένα σκ έχουμε να
ξεσκάσουμε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε”. Και
σκέφτομαι ότι αυτό το έκανε -μάλλον- με καλή πρόθεση
στην προσπάθειά της να βοηθήσει. Αλλά όλη η
συμπεριφορά της έτεινε πιο πολύ σε τοξική θετικότητα
παρά σε άνθρωπο που ήθελε να βοηθήσει.



Και αυτό έγινε πιο έντονο, όταν, την τελευταία χρονιά, πέρασα
αρκετές δυσκολίες σε πολλά επίπεδα, και εκείνη προσπαθούσε
να με εμψυχώσει, συγκρίνοντας την κατάσταση μου με άλλων
ανθρώπων. Πιστεύω ότι ο ρόλος του φίλου δεν είναι για να σου
λύνει τα προβλήματα, αλλά για να βρίσκεται δίπλα σου και να
σου συμπαραστέκεται. Κάτι τέτοιο, δυστυχώς, δεν το
εισέπραξα ποτέ από το συγκεκριμένο άτομο. Και έφτασε η
στιγμή που ξέσπασα και της το είπα. Η απάντησή της; Ότι δεν
θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα γιατί η
συμπεριφορά μου είναι τοξική και ότι την επηρεάζει αρνητικά
να ακούει τα προβλήματα μου. Και παρόλο που είχα φτάσει σε
σημείο να θέλω κι εγώ να αποστασιοποιηθώ, γιατί έβλεπα ότι η
σχέση αυτή πλέον δεν ήταν όπως παλιά, η συμπεριφορά της, ο
τρόπος που τα είπε με ενόχλησαν. Με ενόχλησε γιατί δετρόπος που τα είπε με ενόχλησαν. Με ενόχλησε γιατί δε
σεβάστηκε την φιλία που είχαμε τόσα χρόνια. Με ενόχλησε
γιατί η απάντησή της, η στάση της είχε σημάδια χειριστικού
ανθρώπου, εγωιστή και αχάριστου. Και όχι, δεν προσπαθώ να
με θυματοποιήσω γιατί ξέρω ότι κι εγώ έχω σφάλλει στη σχέση
αυτή, αλλά ξέρω ότι έχω δώσει και πάρα πολλά. Και αυτό ήταν
ουσιαστικά αυτό που με ενόχλησε περισσότερο. Η αχαριστία
και η εγωκεντρικότητά της που προσπάθησε να μου ρίξει όλη
την ευθύνη της ρήξης της φιλίας. Είναι σαφώς πολύ καλύτερη η
ψυχολογία μου τώρα που απομακρύνθηκε, και δεν λυπάμαι
καθόλου, γιατί δεν νιώθω ότι έχασα φίλη. Μόνο αυτή η πικρία
μου έχει μείνει και ένα γιατί έχουν καταντήσει έτσι οι
άνθρωποι. Γιατί έχουν γίνει τόσο εγωκεντρικοί, ρηχοί και
απρόθυμοι να προσπαθήσουν να τα βρουν με τους άλλους;



Φιλία με καταπιεσμένα «θέλω» δεν υπάρχει. Αν δε σ’ αφήνουν να λες
ελεύθερα τη γνώμη σου μπροστά τους, αν φοβάσαι την κριτική τους, αν
δε θέλουν ν’ ακούσουν τα λάθη τους, είναι απλά τοξικοί άνθρωποι που
πρέπει να διώξεις από τη ζωή σου. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο αρχικά
να κάνεις μια τόσο ριζική αλλαγή στη ζωή σου, μπορεί να φοβάσαι τη
μοναξιά —ποιος δεν την φοβάται άλλωστε;—, αλλά τα οφέλη αυτής της
αλλαγής θα είναι μακροπρόθεσμα. Διότι δεν αξίζει να μείνεις
εγκλωβισμένος σε μια φιλία που ο άλλος σου λέει ψέματα, που τα
παρατάει με την πρώτη δυσκολία. Διότι φίλος δεν είναι αυτός που
ξέρεις περισσότερα χρόνια. Είναι εκείνος που σου απέδειξε ότι παρά τιςξέρεις περισσότερα χρόνια. Είναι εκείνος που σου απέδειξε ότι παρά τις
όποιες δυσκολίες, θα είναι πάντα εδώ για σένα.



ΤΟΞΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ



Πολλοί άνθρωποι σήμερα είναι στη θέση της γυναίκας αυτής, όμως
πρέπει να ξέρουν ότι δεν φταίνε αυτοί. Οι «καθηγητές» παρουσιάζουν
την συμπεριφορά τους ως «αγάπη» και «έρωτα». Αυτό όμως δεν είναι
αγάπη, είναι καταπίεση. Στον αληθινό έρωτα υπάρχει αμοιβαίος
σεβασμός και υποχωρήσεις και επιμονή στις δυσκολίες. Αυτή είναι η
πραγματική αγάπη.



ΓΟΝΕΙΣ-ΠΑΙΔΙΑ



Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές και
έπεσε πάνω στον λάθος άνθρωπο. Ένας καθηγητής γοητεύτηκε από
αυτήν και εν τέλη ξεκίνησαν μια σχέση. Στην αρχή, φυσικά, ήταν όλα
καλά μέχρι που ο καθηγητής άρχισε να την κακοποιεί σωματικά και
ψυχικά, εκείνη όμως δεν έφευγε. Πίστευε ότι έφταιγε εκείνη, ότι δεν
ήταν αρκετά καλή για αυτόν, οπότε παρέμεινε στη σχέση
προσπαθώντας να κάνε τα πράγματα καλύτερα, επέμενε γιατί τον
αγαπούσε. Είχε απομακρυνθεί από τους φίλους της, οι οποίοι την
συμβούλευαν να χωρίσει, αλλά εκείνη ανένδοτη. Όταν έφτασε η
καραντίνα (είχε ξεκινήσει και θεραπεία) όχι μόνο απομακρύνθηκαν
αλλά επιτέλους κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν άξιζε. Τελικάαλλά επιτέλους κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν άξιζε. Τελικά
κατάφερε να ξεφύγει (εφόσον βέβαια και αυτός ήταν πολύ
απορροφημένος με τη δουλειά του και είχε ξεχάσει την ύπαρξη της).



Όλα ξεκίνησαν πριν τρεις ημέρες όταν στο αστυνομικό τμήμα στο
Καστέλι Χανίων έφτασε ένα email που έκανε λόγο για σοβαρή και
συστηματική κακοποίηση μίας γυναίκας από τον σύζυγό της καθώς
και των τριών παιδιών. Αυτεπάγγελτα ξεκίνησε η διακριτική έρευνα
των αρχών στο… στόχαστρο των οποίων μπήκε η συγκεκριμένη
οικογένεια. Τα όσα ζούσε η μητέρα και τα τρία παιδιά φαίνεται ότι
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης όπου φάνηκε ότι ο
46χρονος άνδρας από το 2016 μέχρι και τώρα ξεσπούσε πάνω τους.
Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες του cretapost αναφέρουν, πως ο
46χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ γρονθοκοπούσε, κλωτσούσε
και χτυπούσε με ότι αντικείμενα έβρισκε μπροστά του την 37χρονη
σύζυγό του πολλές φορές και μπροστά στα έκπληκτα μάτια των
παιδιών. Μάλιστα, το τελευταίο περιστατικό φαίνεται ότι σημειώθηκε
το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής όταν ο 46χρονος επέστρεψε
μεθυσμένος από την έξοδό του και έδειρε την σύζυγό του. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η άτυχη 37χρονη πολλές φορές κατά το παρελθόν είχεσημειωθεί ότι η άτυχη 37χρονη πολλές φορές κατά το παρελθόν είχε
έρθει σε επαφή με την γραμμή κακοποιημένης γυναίκας χωρίς
ωστόσο να προχωρήσει σε κάποια καταγγελία σε βάρος του συζύγου
του. Την ίδια ώρα, ο 46χρονος φαίνεται ότι κακοποιούσε και τα ίδια
του τα παιδιά (πρόκειται για ένα 3χρονο κορίτσι, ένα 8χρονο κορίτσι
και ένα 11χρονο αγόρι). Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες
του cretapost, δύο από τα τρία παιδιά παρακολουθούνται εδώ και
καιρό από παιδοψυχολόγο καθώς εξαιτίας της κακοποιητικής
συμπεριφοράς από τον πατέρα τους κλείστηκαν στον εαυτό τους και
εμφάνισαν μαθησιακές δυσκολίες.Οι αστυνομικές αρχές μετά την
συλλογή όλων των απαιτούμενων στοιχείων προχώρησαν την
περασμένη Δευτέρα στη σύλληψη του 46χρονου ο οποίος οδηγήθηκε
στον εισαγγελέαστο πλαίσιο του αυτοφώρου.



Μάνα και παιδιά υπέφεραν από αυτόν τον άνθρωπο αλλά
δεν έλεγαν λέξη. Δεν θα άντεχαν ακόμα και μετά από όλα
όσα τους έκανε να τον τιμωρήσουν. Ήλπιζαν για αλλαγή
που δυστυχώς δεν ήρθε ποτέ. Αλλά δε σταμάτησαν να
ελπίζουν για αυτόν… τον αγαπούσαν…



ΠΗΓΕΣ

ΦΙΛΙΑ:
• https://ampa.lifo.gr/renatalks/i-fili-moy-den-moy-symparastathike-

se-osa-pernoysa-kai-elixe-ti-filia-mas/
• https://www.pillowfights.gr/i-dont-give-a-fun/filia-me-

katapiesmenes-epithymies-ki-apopseis-den-uparxei/

ΤΟΞΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:
• https://ampa.lifo.gr/i-istoria-soy/prosopiki-istoria-aytos-einai-o-

diasimos-o-morfomenos-o-exypnos-ki-ego-i-ascheti-mikri-ki-anoiti/

ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ:
• https://www.cretapost.gr/687528/sok-46chronos-kakopiouse-gia-

exi-chronia-tin-syzygo-ke-ta-tria-anilika-pedia-tou/



«Η ΑΓΑΠΗ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ»



Μαθητές:

• Γκούρας Νίκος

• Ασημακόπουλος Χρήστος

• Διαγούπη Παναγιώτα



Τα παιδιά μου τα λατρεύω.

• Όχι όμως με την καρδιά μου, μπορεί να 
σταματήσει.

• Όχι με το μυαλό μου, μπορεί να ξεχάσει.

• Τα λατρεύω με την ψυχή μου γιατί ποτέ • Τα λατρεύω με την ψυχή μου γιατί ποτέ 
δεν θα σταματήσει να υπάρχει και δεν θα 
πάψει να θυμάται!



Εδουάρδος Σακαγιάν, οικογένεια 
Φρυσίρα

(ακρυλικό και λάδι σε καμβά). 



Τελειώνει ποτέ η αγάπη;
• … συχνά δενόμαστε με εξωτερικές αρετές εκείνων που ισχυριζόμαστε ότι 

αγαπάμε: χιούμορ, ομορφιά, δύναμη, εξυπνάδα, ..αρετές που αλλάζουν 
μέσα στον χρόνο γιατί είναι φθαρτές. Και έτσι η “αγάπη” που φθείρεται δίνει 
τη θέση της στην ατονία και την πλήξη.

• …Το σημαντικό στην αγάπη δεν είναι η έλξη για ορισμένα χαρακτηριστικά 
αλλά η αίσθηση ότι εάν το άτομο αυτό αλλάξει, αλλοιωθεί, αρρωστήσει, ή 
γεράσει θα συνεχίσει να είναι αξιαγάπητο γιατί είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ.

• ………………………………………………………………………………………• ………………………………………………………………………………………
…….

• Όσο και εάν φοβίζει η αγάπη, όσο και εάν μας απασχολεί τι θα γίνει εάν 
αυτός ο μοναδικός άνθρωπος κάποτε μας εγκαταλείψει, πιστεύω ότι μόνο 
μέσω της αγάπης ζούμε ουσιαστικά.

• Για να αντιμετωπίσουμε τον φόβο για το αβέβαιο μέλλον, για να 
αντιμετωπίσουμε τον φόβο του θανάτου ή της απώλειας, όχι ας μην 
αποδεσμευτούμε από την αγάπη, αλλά ας προσπαθήσουμε ο καθένας μας 
με τον δικό του τρόπο να ζήσει και να αγαπήσει σαν ενήλικας, σκεπτόμενος 
εάν είναι αναγκαίο κάθε μέρα τον θάνατο. …..



Ο γάμος των Αρνολφίνι, Γιαν βαν 
Άικ, Εθνική Πινακοθήκη 

Λονδίνου,1434



• Πηγές: 
https://www.kidsgo.com.cy/LibraryParents/
?p=18969

• https://www.tsemperlidou.gr/lena_kastritsi• https://www.tsemperlidou.gr/lena_kastritsi
ou/inspiration-spirituality/teleiwnei-pote-i-
agapi


