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 Ο Έξσηαο είλαη θηλεηήξηα δύλακε γηα ηε δεκηνπξγία Σέρλεο, απαξρήο θόζκνπ. 

Αιιά ν Έξσηαο κόλνο ηνπ ζπλήζσο ζηέθεηαη αλεπαξθήο λα παξάμεη κεγάιε Σέρλε. 

Απηή αλαδύεηαη ζπλήζσο κόλν όηαλ ν Έξσηαο δεπγαξώλεη κε ηελ Απώιεηα θαη δε 

ζηελ ππέξηαηε κνξθή ηεο, πνπ είλαη ν Θάλαηνο. Ο Έξσηαο είλαη Απώιεηα, κάιηζηα, 

κεηά ηελ ίδηα ηε δσή, είλαη ν θαηεμνρήλ εθπξόζσπνο ηεο ζλεζηγέλεηαο. 

Σν παληνδύλακν απηό δεπγάξη ηνπ Έξσηα θαη ηνπ Θαλάηνπ εμπκλήζεθε από ην 

Γεκνηηθό Σξαγνύδη κε έμνρα πξσηνγελή ηξόπν, εθόζνλ ην πάληξεκα πξνέθπςε κέζα 

από βησκέλεο δξάζεηο θαη ηα παζήκαηα ηνπ ιανύ, δειαδή ηνπ αλζξώπνπ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπ. Απηή ε δηαπίζησζε πξνθύπηεη από ηε κειέηε όζσλ δεκνηηθώλ 

ηξαγνπδηώλ ηνπ ειιεληθνύ ιανύ ηξαγνπδήζεθαλ πάλσ ζην δίπνιν Έξσηαο-Θάλαηνο 

θαη βξίζθεη ηελ επηβεβαίσζή ηεο ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ παξαινγώλ καο.  

Η ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε έρεη πξόζεζε ζε πξώην επίπεδν λα θαηαδείμεη, κέζα 

ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηώζεσλ θάπνησλ γλσζηώλ ζην επξύ θνηλό 

παξαινγώλ -όπσο γηα παξάδεηγκα «Σνπ γηνθπξηνύ ηεο Άξηαο», «Σεο θαθηάο 

πεζεξάο», «Ο Γηάλλνο θαη ην Μαξνπδηώ»- πώο ν Έξσηαο θαη ν Θάλαηνο, 

ζπκπιεθόκελνη, θηλνύλ ηνλ αλώλπκν θαιιηηέρλε ζηελ παξαγσγή αθήγεζεο κε αξρή 

κέζε θαη ηέινο, πνπ ζπγθηλεί ην ιαό θαη ηνλ παξαθηλεί ζηελ ηξαγνπδηζκέλε 

αλαπαξαγσγή ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ε δεκηνπξγηθή γξαθή ζηελ παξαγσγή κηαο λέαο παξαινγήο. Πώο ην 

«καγείξεκα» ελόο λένπ πνηεηηθνύ δεκηνπξγήκαηνο πάλσ ζηα παηήκαηα ηεο ιατθήο 

παξάδνζεο ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ γίλεηαη απνιαπζηηθό, όηαλ ζηα ρέξηα ζνπ 

δηαζέηεηο ηα δύν βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο παξαδνζηαθήο «ζπληαγήο», ηνλ Έξσηα θαη 

ηνλ Θάλαην.  

 

 Η Φαλή Κεραγηά είλαη πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο ηνπ 

ΑΠΘ θαη ηα ηειεπηαία δεθαέμη ρξόληα εξγάδεηαη σο θαζεγήηξηα θηιόινγνο ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε λνκνύ εξξώλ. Δίλαη απόθνηηνο κεηαπηπρηαθνύ 



Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ Παηδαγσγηθνύ ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο κε θαηεύζπλζε ηε πγγξαθή. Δηζεγήζεηο ηεο έρνπλ αλαξηεζεί εκεξίδεο 

θαη παλειιήληα θαη παγθόζκηα πλέδξηα. Αζρνιείηαη κε ηε ζπγγξαθή, δηεγήκαηά ηεο 

βξαβεύηεθαλ ζε δηαγσληζκνύο θαη έρνπλ εθδνζεί ζε ζπιινγηθέο εθδόζεηο. Πξόζθαηα 

θπθινθόξεζε ην πξώην ηεο κπζηζηόξεκα από ηηο εθδόζεηο Έμε κε ηίηιν «Ήζεια 

κόλν λα κε αγαπήζεηο».   

 

 Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζηελ αίζνπζα νκηιηώλ 

(σθξάηεο Μηθξνύ) ηνπ Μαμίκεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ. 

 πληνληζηέο νη εθπαηδεπηηθνί: Θενιόγεο Αλδξνλίδεο, Νόηαο Θσκάο θαη 

Υαζησηάθε Δηξήλε. 

 

 Η είζνδνο γηα ην θνηλό είλαη ειεύζεξε. 

 Υνξεγνί:  Η Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 

 ε TOYOTA ΟΤΣΡΙΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ 

 θαη ε Α.Δ ΑΓΡΟΔΦΟΓΙΑ ΜΙΥΑΛΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ. 
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