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Όπου βρίσκεσαι εκεί υπάρχω…. 
          ~Γιάννης Ρίτσος 



 Ποια η δύναμη του έρωτα; 

 Ο έρωτας : 

 αποτελεί δυνατό  χαρακτηριστικό των ηθικοερωτικών ιστοριών .  

 

 έχει πολύ σημαντικό ρόλο καθώς προκαλεί έντονες ψυχολογικές 
μεταπτώσεις (θλίψη, χαρά , μελαγχολία, ανορεξία, απογοήτευση ακόμα 
και θάνατος) αρκεί να είναι δυνατό και αληθινό και όχι ψευδαίσθηση. 

 

Η δύναμή του: 

 

 Δεν έχει όριο ούτε μέτρο. 

 

  η δύναμη του εντοπίζεται στο  γεγονός ότι  καμία Ιατρική επιστήμη δεν 
μπορεί να θεραπεύσει τον ερωτευμένο. Μόνη του επιθυμία και σωτηρία 
είναι η παρουσία και η συντροφιά του πολυαγαπημένου του προσώπου. 

 

Σχετικά Κείμενα:(Έρωτος Αποτελέσματα)-(Ερωτόκριτος) 



ΈΡΩΤΑΣ ΚΑΙ…ΓΑΜΟΣ 

Παλαιότερα.. 
 



Παίζει ρόλο ο έρωτας στο γάμο; 

Τις παλιές εποχές : 

    ο έρωτας δεν διαδραμάτιζε πρωτεύοντα ρόλο στο 
γάμο. 

 κύριος παράγοντας ήταν το συμφέρον και η 
αποκατάσταση.  

Οι γονείς : 

 ενδιαφέρονταν να παντρέψουν και να προικίσουν τα 
παιδιά τους με άτομα από ίδια κοινωνικά στρώματα.  

 παραγκώνιζαν τα αισθήματα των παιδιών τους και 
επικεντρώνονταν στην εξασφάλιση μιας άνετης ζωής.  

Αποτέλεσμα : 

    πολλά ζευγάρια  παντρεύονται χωρίς να είναι 
ερωτευμένα και αγαπημένα.  

     

 



Όμως… 
   Υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι γονείς αποδέχονταν τον 

έρωτα των παιδιών τους και γι’ αυτό η σχέση τους είχε 
αίσιο τέλος και κατέληγε σε γάμο. Μέσα από τον έρωτα 
γεννιέται και παραμένει ζωντανός ο γάμος. (Έρωτος 
Αποτελέσματα).  

 



ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΠΑΛΙΑ; 



Ο έρωτας σήμερα..  

 εκδηλώνεται με πράξεις και λόγια όταν βέβαια είναι 
αμοιβαίος.  

 Οι σημερινές σχέσεις δεν είναι περιορισμένες όπως στις 
παλιές εποχές.(Ερωτόκριτος). 

 Οι κοπέλες έχουν δικαίωμα να επιλέξουν το σύντροφό 
τους.  

 Οι νέοι  δεν ντρέπονται να παρουσιάσουν τον 
αγαπημένο τους στην οικογένειά τους καθώς δεν τους 
εμποδίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα. (Έρωτος 
Αποτελέσματα) 

 οι γονείς δεν παρεμβαίνουν στην επιλογή συζύγου του 
παιδιού τους, παρά μόνο τη σέβονται και δίνουν την 
ευχή τους. 



Ο έρωτας παλιά.. 
 

 εκπληρώνεται μόνο με ‘’κλεφτές’’ ματιές και ρομαντικά 
ραβασάκια.(Πρώτη αγάπη).  

 

 από την πλευρά της κόρης ελέγχεται από τον πατέρα της, 
καθώς εκείνος καθόριζε τον γαμπρό του, δηλαδή τον 
μέλλοντα σύζυγο της κόρης του.(Ερωτόκριτος). 

 

 δεν διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο καθώς οι σχέσεις 
δημιουργούνταν όχι με βάση τα συναισθήματα , αλλά με 
βάση την προίκα της νύφης. 

  



Ποια κοινωνικά στερεότυπα επικρατούσαν 
εκείνη την εποχή; 



 
 

Κοινωνικά ήθη και πρότυπα των παλαιών εποχών: 

  ήταν ντροπή για τις κοπέλες να μιλούν για θέματα αγάπης και 
έρωτα, εφόσον δεν επέλεγαν οι ίδιες τον άντρα που θα 
παντρεύονταν, αλλά συνήθως έπαιρναν εκείνον που διάλεγαν οι 
γονείς τους. 

Έπρεπε: 

 να υποτάσσονται στη δύναμη των γονέων τους και κυρίως του 
πατέρα τους.  

 να δέχονται την απόφαση τους για το γάμο και να παραγκωνίζουν 
τα συναισθήματα που ένιωθαν για οποιονδήποτε άλλο νεαρό που 
δεν ενέκριναν οι γονείς τους. Σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να 
υποστούν τιμωρίες.(Ερωτόκριτος).  

 Ο γάμος να γινόταν ανάμεσα σε  άτομα ίδιας κοινωνικής 
διαστρωμάτωσης, καθώς αυτό θα προσέδιδε κύρος στη μία αλλά 
και στη άλλη οικογένεια.( Ερωτόκριτος) 

 Οι κόρες αναλάμβαναν τη φροντίδα του σπιτιού σε περίπτωση 
θανάτου της μητέρας, ακόμα και αν βρίσκονταν σε μικρή ηλικία.( 
Πρώτη Αγάπη) 

 



Αντίθετα: 

 οι άνδρες δεν δίσταζαν να αποκαλύψουν τον έρωτα και τα 
συναισθήματά τους για μία κοπέλα στους  γονείς τους γιατί 
δεν τους εμπόδιζε η κοινωνική τους θέση. (Έρωτος 
Αποτελέσματα- Ερωτόκριτος). 

Όμως: 

 και εκείνοι όφειλαν να σέβονται την απόφαση των γονέων της 
αγαπημένης τους έτσι ώστε να απέφευγαν τις ποινές και 
κυρώσεις. (Ερωτόκριτος = >εξορία). 

Βέβαια: 

     υπήρχαν και ιστορίες όπου ήταν σύμφωνες με τα ηθικά 
πρότυπα του αστικού περιβάλλοντος εκείνων των εποχών. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις όλα τα πρόσωπα ήταν σύμφωνα, 
καλοπροαίρετα  και έτρεφαν ευγενικά συναισθήματα, ενώ ο 
έρωτας των νέων δεν παρουσίαζε τίποτα επιλήψιμο και 
έφτανε σε αίσιο τέλος. (Έρωτος Αποτελέσματα) 



Η αγάπη όλα τα ανατρέπει αλλά δεν 
ανατρέπεται..! 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!!! 

 video 

https://www.youtube.com/watch?v=i2vSj2jRkVw


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 Έρωτος Αποτελέσματα 

 Ήρθεν η ώρα και ο καιρός 

 Πρώτη Αγάπη 

 www.google/eikones.gr 

 www.youtube.gr 

 



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 


