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Γράφει η Ελένη Μπετεινάκη
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Παπαδόπουλος

« Στους περασμένους τους καιρούς, στην Πόλη της Αθήνας

ο Ηρακλής ήταν βασιλιάς, ο ξακουστός ο Ρήγας…

Και της κυρά ς του τ΄όνομα το λέγανε Αρτέμη,

Φρόνιμη ήταν κι όμορφη , μοσχομεγαλωμένη…»

Και ποιος δεν έχει ακούσει ποτέ τούτη την ιστορία αγάπης. Και ποιος δεν έχει συγκινηθεί 
από τις περιπέτειες του έρωτα του Ρωτόκριτου και της Αρετούσας; Μια ιστορία που είναι 
τόσο παλιά και νοιώθουμε όλοι σαν να γράφτηκε χθες .Τόσο οικεία, και κατά ένα παράλογο
τρόπο σύγχρονη ως προς το πάθος, τη γλύκα και τη δύναμη της ψυχής που αγαπά. Ο 
Ερωτόκριτος είναι  ένα από τα παλιότερα ποιήματα που γράφτηκαν και μάλιστα σε τοπική 
διάλεκτο πριν από περίπου 400 χρόνια. Ο Κώστα Πούλος, επιχειρεί μια διασκευή του  για 
μικρούς αναγνώστες που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα σύγχρονα ποιήματα και με 
απόλυτο σεβασμό στο ήδη υπάρχον. Τούτη τη φορά είναι  γραμμένο στη δημοτική 
γλώσσα, πάλι σε στίχους. Υμνος στην ομορφιά, την επιθυμία, τη θέληση και φυσικά την 
αγάπη. Την μοίρα που ορίζει τις χαρές, τις λύπες , τις συμφορές και τα μελλούμενα, τα 
πάθη, τον έρωτα, την φιλία, τα έθιμα και τις ορμήνιες. Και τι δεν συμπεριλαμβάνει τούτη η 
ιστορία; Περιεκτική, πανέμορφη και πάντα ελπιδοφόρα. Η συγκεκριμένη έκδοση, δεν είναι 
καινούργια, είναι όμως από τις καλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Η 
εικονογράφηση απόλυτα εναρμονισμένη με την εποχή και το ποίημα.

Με πολύ λίγα λόγια θα έλεγα αριστουργηματική.

Και για όσους δεν θυμούνται την ιστορία του Ρωτόκριτου και της Αρετούσας, ή για τους 
μικρούς φίλους που τώρα την μαθαίνουν …διαδραματίζεται πριν πολλά πολλά χρόνια στην
πόλη της Αθήνας. Βασιλιάς ο Ηρακλής, ρήγισσα η Αρτέμη που ύστερα από χρόνους 
πολλούς και παρακάλεσες απόκτησαν την Αρετούσα. Μια πανέμορφη ρηγοπούλα που είχε



τα πάντα σε ψυχή και σώμα. Δίπλα της μεγάλωνε κι ο γιος του Πεζόστρατου του έμπιστου 
συμβούλου του βασιλιά, ο Ερωτόκριτος. Οι δύο νέοι ερωτεύονται από την πρώτη στιγμή, 
τα ήθη όμως, τα έθιμα και η κοινωνική τάξη ήταν δέσμια της εποχής τους για τα 
συναισθήματα τους. Ο Ερωτόκτριτος, τις νύχτες τραγουδά κάτω από το μπαλκόνι της 
Αρετούσας μαζί με τον φίλο του Πολύδωρο κι η Αρετούσα μαγεύεται και αυτή από τα λόγια 
του. Ο Ρήγας Ηρακλής που θέλει την κόρη του ευτυχισμένη οργανώνει μια μεγάλη 
κονταρομαχία που σαν έπαθλο για τον νικητή θα δοθεί ένα ολόχρυσο στεφάνι που θα 
φορεθεί στο κεφάλι του από τα χέρια της ίδιας της κόρης του. Ο Ρωτόκριτος νικά το 
ρηγόπουλο της Κύπρου και στέφεται αυτός με το χρυσό στεφάνι. Ο Ρήγας όμως δεν τον 
θέλει για άντρα της κόρης του… Τον εξορίζει μακριά και την προξενεύουν με άλλον 
άρχοντα, ισάξιο της. Εκείνη αρνείται να παντρευτεί κάποιον άλλο  και την φυλακίζει ο ίδιος 
ο πατέρας της. Ένα δακτυλίδι θα τους ενώσει και θα παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο στη 
συνέχεια της ιστορίας. Εμπόδια, αναποδιές, ωστόσο μετά από τρία χρόνια πόλεμος ξεσπά 
στην Αθήνα. Ο Ερωτόκριτος επιστρέφει στην πόλη, ρίχνεται στη μάχη και σώζει τη ζωή του
Βασιλιά, ο οποίος, τον θεωρεί σωτήρα του… Η συνέχεια είναι γνωστή... σαν όλα τα 
παραμύθια, και σύμφωνα με αυτήν την διασκευή, οι δυο νέοι στο τέλος παντρεύονται και 
όλο το βασίλειο ζει χαρούμενο, ειρηνικό και αγαπημένο. 
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