


 Το μεθύσι και το άπιαστο του έρωτα 

 

Δυο ποιήματα συνομιλούν : Α) « Άσμα ασμάτων» (Σολομών) – β) « Το 

άσμα της Ιωάννας και του Κωνσταντίνου ( Τάκης Σινόπουλος). 

Ο έρωτας αντανακλά δυο κόσμους, δυο εποχές:  

Α) Στο Ισραήλ, στη Δαμασκό και το Λίβανο σε χρόνους μακρινούς, 

ειρηνικούς, δυο νέοι μέσα στην αγκαλιά της φύσης μεθούν με τα’ 

αρώματά της και το κρασί του έρωτα. 

 Β) Στην Αθήνα του 50 και στην Ελλάδα του σήμερα, δυο νέοι δεν 

μπορούν ν’ αγαπήσουν και ν’ αγαπηθούν. Ο θάνατος τους παραμονεύει 

, ένας κακός αέρας μολύνει την ψυχή τους, τους σκοτώνει. Ένας ύμνος 

στο άπιαστο του έρωτα, στο αδύνατο της ευτυχίας και στην άβυσσο της 

ψυχής. 

Εμείς που ζυμωθήκαμε επί δυο μήνες μαζί τους, είδαμε τον κρυμμένο 

ήλιο της αγάπης πίσω από τα σύννεφα του πολέμου, τις ρημαγμένες 

ζωές και τους νεκρούς του Αιγαίου, και τον κρατάμε ψηλά, πάνω από το 

σκοτάδι του φόβου και της ανασφάλειας. 

Αυτή είναι η ευλογία του θεάτρου. 

Γκουτζιαμάνη Γιάννα 

Κοζάνη 18-6-2018 

 
 



Πραγματοποιήθηκε από τους Ταξιδευτές του θεάτρου στις 27-28 

Ιουνίου στην αποθήκη του ΟΣΕ η παράσταση: « Το μεθύσι και το 

άπιαστο του έρωτα», όπου συνομιλούσαν δραματοποιημένα τα δυο 

ποιήματα: « Το άσμα ασμάτων» του Σολομώντα και « Το άσμα της 

Ιωάννας και του Κωνσταντίνου» Τ. Σινόπουλος. 

15 μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και φοιτητές του ΤΕΙ υποστήριξαν 

άριστα επί σκηνής τα δυο ποιήματα μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες 

συνθήκες. Σε ένα χώρο δυσανάλογα μικρό για τις ανάγκες μας, που 

έτρεχαν νερά από τη στέγη ένα πολύ βροχερό βράδυ και κυρίως χωρίς 

τη δυνατότητα να τοποθετηθούν τα καθίσματα αμφιθεατρικά, οπότε 

πολλοί θεατές αδυνατούσαν να βλέπουν το χορό, που κινούνταν κυρίως 

κάτω, άρα έχαναν τη μισή εικόνα και αυτό αδίκησε την παράσταση. 

Κόντρα σε όλα αυτά, με τη χάρη και την ομορφιά της ηλικίας τους, τη 

φαντασία και την ενέργεια του σώματος, ζωγράφισαν τον έρωτα, 

γέμισαν το χώρο με το άρωμα και το σπαραγμό του.  

Τα δύσκολα νοήματα υποχώρησαν και έγιναν κατάσταση, που φώτισε 

για λίγο την άβυσσο της ψυχής. 

Τους ευχαριστώ για όσα κατέθεσαν σε όλη τη διαδρομή, για να βγει 

αυτό το αποτέλεσμα. Τους εύχομαι να τους συνοδεύει η ευωδιά του 

έρωτα και να μπορούν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. 

Ευχαριστώ  τους συντελεστές: 

 Σκηνικά: Λιάκος Νίκος και ΔΗΠΕΘΕ 

Κοστούμια: η ομάδα και ΔΗΠΕΘΕ 

Σκηνογραφία ενδυματολογία: Λιάκος Νίκος 

Μουσική: η ομάδα 

Φωτισμός: Ζάχος Παναγιώτης 

Φωτογραφίες: Τσατσιάδης Ευριπίδης 

Και το δήμο για την παραχώρηση του χώρου 

Τέλος ευχαριστώ θερμά όσους με στήριξαν, φίλους και συνεργάτες και 

όπως πάντα το κοινό της πόλης, το οποίο μας αγκαλιάζει σταθερά και 

έτσι μαζί εκμηδενίζουμε τις συνθήκες.  

Τα ονόματα της ομάδας: 

 Αποστολόπουλος Χάρης       ΑΤΕΙ Δ. Μακεδονίας 

Βλάμη Παναγιώτα                  4ο ΓΥμν 

Κακάλη Αγάπη                         4ο ΓΥμν 



Καλεμκερίδου Αναστασία     4ο Γυμν 

Καραγιάννης Δημήτρης         2ο ΓΕΛ 

Κλειτσογιάννη Χριστίνα         1ο ΓΕΛ 

Κότσι Αννα-Μαρία                  2ο Γυμν 

Κότσι Κοσμάς                           1ο ΓΕΛ 

Κουλίδης Δημήτρης                ΑΤΕΙ  Δ. Μακεδονίας 

Λιάκος Νίκος                            2ο ΕΠΑΛ 

Μαλιόγκα Λία                          2ο ΓΕΛ 

Μακρυαννίδου Βάλια            4ο Γυμν 

Ντίνας Χάρης                           4ο Γυμν 

Τσιφτσής Γρηγόρης                 4ο Γυμν 

Χριστοφορίδου Ιωάννα          4ο Γυμν 

 

Η υπεύθυνη της ομάδα 

Γκουτζιαμάνη Γιάννα 

 

























































Παναγιώτα  Βλάμη 

 

Η  Ιωάννα είναι το όμορφο λαμπερό κορίτσι ( την παρομοιάζει κιόλας με 

πολλά όμορφα, φωτεινά πράγματα ) και ο Κωνσταντίνος είναι ίσκιος ( το 

αντίθετο της Ιωάννας) που τρέμει (αέρας/ άνεμος) .  

Οι  διαφορές τους: ο Κωνσταντίνος είναι η θάλασσα ενώ η Ιωάννα η γη, 

το αίνιγμα και η ζεστά, το τρέμουλο και το φως, ο πόνος και η φλόγα, ο 

ίσκιος και ο ήλιος, η δίψα και η ομορφιά.  

Παράλληλα και οι δύο παρουσιάζουν ο ένας τον άλλον διαφορετικό απ' 

ό,τι μας λέει ο καθένας για τον εαυτό του. Η Ιωάννα, για τον 

Κωνσταντίνο: μοιάζει με σπίτι, κάτι που είναι σταθερό σε αντίθεση με 

τον άνεμο που τρέμει. O Κωνσταντίνος για την Ιωάννα: είναι ποτάμι, 

μπορεί δηλαδή να λάμπει και τρέχει 

 Ο Κωνσταντίνος είναι πιο κοντά με το θάνατο. Η Ιωάννα γίνεται 

λιγότερο φωτεινή όταν περνάει ο καιρός της δίπλα στον Κωνσταντίνο. Κι 

ο Κωνσταντίνος γίνεται διαφορετικός αφού από την πρώτη τους 

συνάντηση φαίνεται χαρούμενος. 

 Ξεπερνούν τα όρια τους. Το σκοτάδι του Κωνσταντίνου καλύπτει το φως 

της Ιωάννας και η Ιωάννα με τη φλόγα της φωτίζει τον Κωνσταντίνο. 

Μετά από τον χαμό της μητέρας του, ο Κωνσταντίνος, χάνει κάθε αχτίδα 

φωτός που μπόρεσε να απορροφήσει από την Ιωάννα και εκείνη αφήνει 

το σκοτάδι να εισβάλλει περισσότερο μέσα της. Όταν πια χάνουν και το 

παιδί τους, τους το παίρνει ο θάνατος, η Ιωάννα δεν μπορεί να πάρει 

πίσω το φως της και ο Κωνσταντίνος χάνεται στον ίσκιο του. 

 Κατάλαβα ότι ο θάνατος ήταν πάντα εκεί ίσως μέσα στον Κωνσταντίνο 

και δεν τους άφησε να χαρούν τα όσα όμορφα είχαν μπροστά τους. Ο 

καθένας ήθελε να φύγει γιατί είχε τα δικά του όνειρα κι ο ένας εμπόδιζε 

τον άλλον να τα πραγματοποιήσει. Ωστόσο πήραν κι έδωσαν πολλά στη 

μεταξύ τους σχέση.  

Το παιδί τους ίσως να είναι  κάτι που ένιωθαν πως τους ένωνε και το 

σκότωσε ο χρόνος μάλλον.   

Επικεντρώνονται πολύ σε αυτά που τους χωρίζουν, στις διαφορές τους κι 

όχι στα κοινά τους, όσα και να είναι. όμως όλες οι διαφορές τους 

σχετίζονται η μία με την άλλη.  

Ο Κωνσταντίνος είναι η θάλασσα που θα γαληνέψει την Ιωάννα, ο αέρας 

που τρέμει, το σκοτάδι που φοβάται. Φοβάται να πονέσει, είναι η φλόγα 

που βοηθάει όμως και καταστρέφει, το τραγούδι, το γέλιο, το ποτάμι, το 

λουλούδι, το δέντρο, οι φωνές, ο ύπνος, ο ίσκιος, σκοτάδι, σπηλιά, πόρτα 

όμως που ελπίζει..  

Το πουλί πετά στον αέρα, ο ίσκιος χρειάζεται ήλιο για να υπάρχει. Η 

Ιωάννα ως ποτάμι θα ξεπλύνει τις βρωμιές του Κωνσταντίνου που ίσως η 

ίδια του προκάλεσε ως γη. Του παίρνει όμως και τα χρώματα που είναι 

κάτι ωραίο. 



 Άλλο πώς φαίνονται και άλλο το πώς νιώθουν 

 Ο θάνατος τους φέρνει στη θέση να ρίχνει ο ένας το φταίξιμο στον άλλο 

και να ξεχνάμε πού βρισκόταν και πού βρέθηκαν. Η Ιωάννα φοβάται τον 

πόνο, δηλαδή τον Κωνσταντίνο και ο Κωνσταντίνος φοβάται τον ήλιο, 

την φωτιά μη τον κάψει, δηλαδή την Ιωάννα. 

Η Ιωάννα γαλήνεψε τον Κωνσταντίνο, όμως εκείνος ήλπιζε κι εκείνη όχι.  

Η Ιωάννα είναι το φως, το καθαρό,  

Ο θάνατος είναι τα μαύρα νύχια, το μαύρο μάτι, ο πόνος η δίψα, η 

μοναξιά, τους τρώει καθημερινά, τους κόβει στα δύο, τους κυνηγάει, τους 

χωρίζει. 

Απλά κατάλαβα πως η Ιωάννα ίσως να είναι η ζωή και ο Κωνσταντίνος ο 

θάνατος, ο ένας χάνεται στον άλλον όπως ήταν και η Περσεφόνη. 
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