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Εκφώνηση Ελεύθερου Θέµατος 

Ας υποθέσουµε ότι σχεδιάζετε τη διδασκαλία του αποσπάσµατος από την Ερωφίλη του 

Γεώργιου Χορτάτση που ανθολογείται στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ τάξης του Γυµνα-

σίου (ενότητα «Κρητική Λογοτεχνία»). Με αφετηρία την διαπίστωση ότι «η πρόταση για 

µια καινοτόµα, πιο ουσιαστική και πιο συµµετοχική αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδα-

σκαλία της λογοτεχνίας µεταφέρει το κέντρο βάρους του µαθήµατος από την ανασύστα-

ση του γραµµατολογικού πλαισίου και τη φιλολογική προσέγγιση του λογοτεχνικού κει-

µένου στη δηµιουργική γραφή», αναπτύσσετε ένα σενάριο στο οποίο οι µαθητές αξιο-

ποιούν τις πολυµεσικές εφαρµογές των Νέων Τεχνολογιών στη συνοµιλία τους µε το 

κείµενο για την παραγωγή δηµιουργικού λόγου. Έχετε τη δυνατότητα να αναπτύξετε το 

σενάριό σας προς όποια κατεύθυνση θεωρείτε καταλληλότερη για µια δηµιουργική συ-

νοµιλία των µαθητών σας µε το κείµενο. Ενδεικτικά παρατίθενται οι διαθεµατικές δρα-

στηριότητες του σχολικού εγχειριδίου, τις οποίες µπορείτε να αξιοποιήσετε εξ ολοκλή-

ρου, εν µέρει ή και καθόλου στο ευρύτερο πλαίσιο του δικού σας διδακτικού σεναρίου, 

µε στόχο πάντοτε την παραγωγή δηµιουργικού λόγου.  

Γεώργιος Χορτάτσης 

Ερωφίλη 

Στο παρακάτω απόσπασµα από την τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτση Ερωφίλη συνοµιλούν 

οι δύο πρωταγωνιστές και δίνουν υπόσχεση παντοτινής αγάπης. Μια σύντοµη αναδροµή στην 

ερωτική τους ιστορία θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη συναισθηµατική τους ένταση: O 

Πανάρετος και η βασιλοπούλα Ερωφίλη ήταν φίλοι από παιδιά. Καθώς µεγάλωναν, το αί-

σθηµά τους εξελίχθηκε σε έρωτα, χωρίς να γνωρίζει και να εγκρίνει ο βασιλιάς τη σχέση 

τους. Ύστερα από νικηφόρο πόλεµο εναντίον των Περσών εισβολέων, στον οποίο διακρίθηκε 

ο Πανάρετος, ο δεσµός των δύο νέων ολοκληρώθηκε «µε όρκους και δαχτυλίδι», όπως εξο-

µολογείται µυστικά ο Πανάρετος στο φίλο του Καρπόφορο, στην πρώτη πράξη του έργου. 

Στο µεταξύ ο βασιλιάς δέχεται προξενιές από τους βασιλιάδες της Μικράς Ασίας και της 

Περσίας και αποφασίζει να παντρέψει την κόρη του µε τον ισχυρότερο. Η Ερωφίλη αρνείται 

το γάµο, µε την πρόφαση ότι δε θέλει να φύγει µακριά του. Η αγωνία της για το µέλλον κυρι-

αρχεί στη δεύτερη πράξη, γι’ αυτό εµπιστεύεται τον πόνο της στην παραµάνα της. Στην τρίτη 

πράξη, στο απόσπασµα που επιλέγουµε, ο ίδιος ο Πανάρετος, σταλµένος από το βασιλιά, µε-

ταφέρει στην Ερωφίλη το µήνυµα του βασιλιά για τις προξενιές, ενώ παράλληλα της µιλά µε 

θέρµη για τον έρωτά του αλλά και για το φόβο του µήπως τη χάσει. 

ΕΡΩ. 

Τόσες δεν είναι οι οµορφιές, τόσα δεν είν’ τα κάλλη, 

µα τούτο εκ την αγάπη σου γεννάται τη µεγάλη. 

Μα γή όµορφή ’µαι γή άσκηµη, Πανάρετε ψυχή µου, 

για σέναν εγεννήθηκε στον κόσµο το κορµί µου.150 

ΠΑΝ. 

Νερό δεν έσβησε φωτιά ποτέ, βασίλισσά µου, 

καθώς τα λόγια τα γροικώ σβήνουσι την πρικιά µου. 

Μ’ όλον ετούτο, αφέντρα µου, µα την αγάπη εκείνη, 

που µας ανάθρεψε µικρά, και πλια παρ’ άλλη εγίνη 

πιστή και δυνατότατη σ’ εµένα κι εις εσένα,155 

και τα κορµιά µας σ’ άµετρο πόθο κρατεί δεµένα, 

περίσσα σε παρακαλώ ποτέ να µην αφήσεις 
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να σε νικήσει ο βασιλιός, να µ’ απολησµονήσεις. 

ΕΡΩ. 

Oϊµένα, νά ’βρω δε µπορώ ποιαν αφορµή ποτέ µου 

σου ’δωκα στην αγάπη µου φόβο, Πανάρετέ µου,160 

να πιάνεις τόσα δυνατό, σα να µηδέ γνωρίζεις 

το πως το νου και την ψυχή και την καρδιά µου ορίζεις. 

Έρωτα, απείς τ’ αφέντη µου τ’ αµµάτια δε µπορούσι 

πόσα πιστά και σπλαχνικά τον αγαπώ να δούσι, 

µιαν απού τσι σαΐτες σου φαρµάκεψε και ρίξε165 

µέσα στα φυλλοκάρδια µου και φανερά του δείξε 

µε τον πρικύ µου θάνατο πως ταίρι του αποµένω, 

και µόνο πως για λόγου του στον Άδη κατεβαίνω. 

ΠΑΝ. 

Τούτο ας γενεί σ’ εµένα οµπρός, φόβο κιανένα αν έχω 

στον πόθο σου, νεράιδα µου, γή αν έν’ και δεν κατέχω170 

πως µήδ’ ο θάνατος µπορεί να κάµει να σηκώσεις 

τον πόθο σου από λόγου µου κι αλλού να τόνε δώσεις. 

Μα δεν κατέχω ποια αφορµή µε κάνει και τροµάσσω, 

το πράµα, που στο χέρι µου κρατώ σφικτά, µη χάσω, 

κι εκείνο, απού παρηγοριά πρέπει να µου χαρίζει,175 

τσ’ ελπίδες µου τσ’ αµέτρητες σε φόβο µού γυρίζει. 

ΕΡΩ. 

Τούτό ’ναι απού το ξαφνικό µαντάτο που µας δώσα, 

µα µην πρικαινοµέστανε, Πανάρετέ µου, τόσα, 

γιατί ουρανός, απού ’καµε κι εσµίξαµεν αντάµι, 

να στέκοµε παντοτινά ταίρια µάς θέλει κάµει.180 

Τον ουρανό, τη θάλασσα, τη γη και τον αέρα, 

τ’ άστρα, τον ήλιο το λαµπρό, τη νύκτα, την ηµέρα, 

παρακαλώ ν’ αρµατωθού, να ’ρθουν αντίδικά µου, 

την ώρα οπ’ άλλος θέλει µπει πόθος εις την καρδιά µου. 

Γ. Χορτάτσης, Ερωφίλη, Στιγµή 

 


