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ΘΕΑΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ 

ΠΟΛΗ 

ΠΟΛΕΟΓΡΑΥΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

ΣΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ 
 

Απόδοζη ηου «Εμποράκου» 
 
 

 
– Κη’ εγώ ηνπο είδα από θνληά θαη λα πνπ ζαο ην ιέσ:   
Πην βνιηθόο είλαη ν ρξπζόο λα βγάδεηο από αλζξώπνπο  
παξά απ’ απηνύο ηνπο πνηακνύο λα ηξέρεηο λα καδεύεηο... 
– Σόηε αο γίλεη έηζη απηό. εδώ λα ρηίζνπκε ηελ πόιε. 
Κη αο ηελε πνύκε Μαραγθόλπ, δόθαλν ζσζηό πνπ ζα δαγθώλεη. 

 
ΜΑΥΑΓΚΟΝΤ,  α΄ πξ., Μπέξηνιλη Μπξερη - Κ. Βάηι 

Μπ. Μπρεχη  
 

 
 
 

ΣΗΣΛΟΗ ΔΡΓΩΝ, ΠΟΛΔΗ ΔΠΗ ΚΖΝΖ ΚΑΗ ΔΞΩΚΖΝΗΚΔ 
ΑΝΑΦΟΡΔ 

. 
 

Σν ζέαηξν, ζηνλ ζπρλά πεξηνξηζκέλν ρψξν ηεο ζθελήο, δηδάζθεη ηελ 

πφιε.  
■ Δίηε «αλεβάδνληαο» πάλσ ζηελ ίδηα ηε ζθελή γεηηνληέο θαη 

πιαηείεο, πεξλψληαο δξφκνπο κέζα απφ απηή,  
■ είηε κε επηιεγκέλεο αλαθνξέο νλνκάησλ πφιεσλ πνπ εηζρσξνχλ 

ζην θείκελν απφ ηνλ εμσ-ζθεληθφ ρψξν,  
■ ή, αξθεηά ζπρλά, κε ηνπο ηίηινπο πνπ επηιέγνπλ νη ζπγγξαθείο 

γηα ηα έξγα ηνπο.  
Δπνρέο, κπζηθέο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ, πνπ νξηνζεηνχληαη κε 
έξγα ηέηνηα φπσο ε Ιθηγέλεηα ελ Απιίδη θαη ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο, 
θιεξνδνηνχλ κε ην ξεπεξηφξηφ ηνπο θαη νλφκαηα πφιεσλ.  
 
 

http://www.geander.gr/


 
 

 
 

 

Ο αξρηθφο ηίηινο γηα ην νλνκαζηφ έξγν Λεσθνξείνλ ν πόζνο ήηαλ Η λύρηα ηνπ πόθεξ. Πνιχ  
πεξηζζφηεξν πνηεηηθφο, ν νξηζηηθφο απηφο  ηίηινο πξνζθέξεη κηα απφιπηα αζηηθή (πνιενγξαθηθή) 
εμσζθεληθή εηθφλα. Απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αλαθνξά ζην κέζν ζπγθνηλσλίαο θαη ζηε δηαδξνκή ηνπ, 
έσο ην «Desire» ζηε πφιε ηεο Νέαο Οξιεάλεο, φπνπ δηαδξακαηίδεηαη. 

 
«ηθάγν»·  
«Νέα Τόξθε - Νέα Τόξθε»·  
«Κάηξν! αγθάε! Βνκβάε!».  
 

Σξεηο ηίηινη ζεαηξηθψλ έξγσλ πνπ πεξηέρνπλ 

κηα, δπν, ηξεηο αλαθνξέο ζε πφιεηο. Ο 
ηειεπηαίνο αλήθεη  ζε έλα απφ ηα πξψηα έξγα 
ηνπ Σελεζί Οπίιηακο. Ο ίδηνο απηφο 
ζπγγξαθέαο άιιαμε ηνλ ζθεληθά βνιηθφ ηίηιν 
εζσηεξηθνχ, The Poker Night, (Η λύρηα ηνπ 
πόθεξ) θαη δηάιεμε, γηα έλα απφ ηα γλσζηφηεξα 
έξγα ηνπ,  έλαλ άιινλ ηίηιν πνπ αλαθέξεηαη 
θαζαξά ζε πφιε θαη, γηα ην ιφγν απηφ, εηζάγεη 
έηζη κηα «εμσζθεληθή» πνιενγξαθηθή 
αλαθνξά. Πφζν δπλαηή φκσο θαη αιεζκφλεηε: 
Λεσθνξείνλ ν πόζνο!i Καη πξφθεηηαη, φπσο 
μέξνπκε, γηα κηα γξακκή ηξακ (streetcar) ζηε 
δηαδξνκή Desire ζηελ πφιε ηεο Νέαο 
Οξιεάλεο. Άιισζηε ν Ζιίαο Καδάλ, 
ζθελνζέηεο ηεο νκψλπκεο θηλεκαηνγξαθηθήο 
ηαηλίαοii, δελ παξαιείπεη ζηελ αξρή λα καο 
δείμεη ην ηξακ απηφ, πνπ κάιηζηα απεηθνλίδεηαη 
θαη ζην γξακκαηφζεκν πνπ εμέδσζαλ ηα ηαρπδξνκεία ησλ ΖΠΑ γηα λα ηηκήζνπλ 
ηνλ ακεξηθαλφ δξακαηνπξγφ.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_(musical)
http://www.imdb.com/title/tt0076451/


ην κπαιφ έξρεηαη επίζεο θαη ε ηάζε 
Λεσθνξείνπ ηνπ Οπίιηακ Ηλγθiii, πνπ, κνινλφηη 
ην έξγν δελ αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα ζε αζηηθφ 
ρψξν (πξφθεηηαη γηα ζηάζε ζηε δηαδξνκή 
ππεξαζηηθνχ πνχικαλ), παξαπέκπεη ζην 
ζπλνιηθφ έξγν ηνπ ηξαγηθνύ απηνχ ζπγγξαθέα 
πνπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζε κηα κηθξή 
πφιε ηεο «κέζα» Ακεξηθήο (Independence ζην 
Kansas) θαη απεηθνλίδεη ζηα έξγα ηνπ ηελ απιή 
θαη (γη’ απηφ;) ηδηάδνπζα δσή ηεο κηθξήο πφιεο.    

 

ηα ειιεληθά ζεαηξηθά ρξνληθά ππάξρεη έλα ηνπιάρηζηνλ ζεαηξηθφ έξγν πνπ, 

θπξηνιεθηηθά, δίδαμε  κε ηνλ ηίηιν ηνπ, πξηλ ρξφληα, ην φλνκα θαη ηελ χπαξμε κηαο 
πφιεο. «Η ηζηνξία από ην Ιξθνύηζθ» ηνπ ξψζνπ δξακαηνπξγνχ Αιεμέη 
Αξκπνχδνθ, πνπ είρε αλεβαζηεί ην 1962 ζηελ Αζήλα, πιεξνθφξεζε πνιινχο 
ζεαηέο ηνπ έξγνπ (ή απιά ηεο αθίζαο ηνπ) γηα ηε ζεκαληηθή απηή πφιε ηεο 
ηβεξίαο. Μεξηθνί ζα ηελ ζπκνχληαλ, ίζσο, θαη απφ ηνλ Μηραήι ηξνγθώθ (έξγν 
γξακκέλν ην 1876) ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ.  

Σν 1961 ν θφζκνο είρε κάζεη ηη ήηαλ θαη ε 

«West Side», ε Γπηηθή Πιεπξά ηνπ λεζηνχ 
Μαλράηαλ, θέληξνπ ηεο Νέαο Τφξθεο, απφ ην 
ζεαηξηθφ έξγν West Side Story (ησλ Arthur 
Laurents, Leonard Bernstein, Jerome Robbins, 
1957) πνπ είρε ζην κεηαμχ δψζεη ηε γλσζηή 
επηηπρεκέλε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία. Γηαζθεπή 
ελφο ζεμπεξηθνχ δξάκαηνο, ηνπ Ρσκαίνο θαη 
Ινπιηέηηα, ην έξγν απηφ είλαη κηα γεσηζηνξία ηεο 
πφιεο –φπσο θαλεξψλεη ν ηίηινο ηνπiv– θαη κηα 
γεσπνιηηηθή ηνπ δξφκνπ –πξψηε ιέμε ηνπ 
θεηκέλνπ ηνπ!v– σο ρσξφρξνλνπ ησλ εθήβσλ 
ηεο κεγάιεο πφιεο. 
 

Με δξακαηηθφ ζθεληθφ ηελ ίδηα κεγάιε πφιε, ηε Νέα Τφξθε, θαη ηνπο δξφκνπο ηεο, αιιά 

δσληαλεκέλν πην πνιχ απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο, «Ακεξηθαλνχο απφ φιεο ηηο γσληέο ηεο γεο», ν 
Έικεξ Ράηο παξνπζίαζε πξηλ πνιιά ρξφληα θάπνηεο άιιεο ζεκαληηθέο θελέο ηνπ δξόκνπ

vi
 ηεο. 

Καη κάιηζηα, πέξα απφ ηελ εηδηθή αμία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ έξγνπ απηνχ, ζην πιαίζην ηεο 
θνηλσλίαο πνπ πεξηγξάθεη, ην ίδην ην ζθεληθφ, σο ζηήζηκν θαη σο «ζθελνγξάθεκα», ε 
λενυνξθέδηθε πνιπθαηνηθία,  απνηέιεζε, θαηά δειψζεηο ηνπ ζπγγξαθέα,  

«ηνλ θεληξηθφ παξάγνληα ηνπ έξγνπ, ην θπξίαξρν δνκηθφ ζηνηρείν [πνπ] ελψλεη ηηο 
ζπλεζηζκέλεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο δσέο ησλ θαηνίθσλ».  

Ο Ράηο πήξε ηελ ηδέα ηεο παξνπζίαζεο κηαο ζθελνγξαθηθήο πξφζνςεο ηεο πνιπθαηνηθίαο «απφ 
ηηο ειιεληθέο ηξαγσδίεο φπνπ ζρεδφλ πάληα παξνπζηάδεηαη ε πξφζνςε ηνπ αλαθηφξνπ ή ηνπ 
λανχ» θαη «χζηεξα απφ πνιιέο [επηηφπηεο παξαηεξήζεηο] ζην Μαλράηαλ βξήθ[ε] κηα πνιπθαηνηθία 
φπσο ηελ ήζει[ε]» θαη πνπ ε κνξθή ηεο νδήγεζε ζε έλα «πξαγκαηηθά ππέξνρν ζθεληθφ».   

 

 

 



 

 
 

 
 

Ζ ζθελνγξαθηθή πξφζνςε ηεο λενυνξθέδηθεο πνιπθαηνηθίαο ηνπ έξγνπ θελέο ηνπ δξόκνπ 
ηνπ Έικεξ Ράηο φπσο παξνπζηάζηεθε ζηε ειιεληθή παξάζηαζε (Θέαηξν Παξθ). Έλα ζθεληθφ 
πνπ, ζηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ απηνχ, δηαδξακάηηζε έλα δσληαλφ ξφιν... 

 

Ζ παξνπζία θαη ε εκθάληζε ελφο πιηθνχ ζηνηρείνπ ηεο 

πφιεο, φπσο ε πνιπθαηνηθία πνπ είδακε εδψ, θαη κάιηζηα ν 
πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ επί 
ζθελήο, κπνξεί λα απνηειέζεη δεκηνπξγηθφ ππξήλα θαη 
θαζνδεγεηηθφ πιαίζην γηα έλα έξγν κε πεξηερφκελν ηελ 
πφιε. Ο Μπεξλάξ-Μαξί Κνιηέο, κηιψληαο γηα ηε Γπηηθή 
Απνβάζξα

vii
, ππελζπκίδεη φηη, πεγή έκπλεπζεο γηα ην έξγν 

ηνπ, ππήξμε «κηα κεγάιε απνζήθε ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ 
Υάληζνλ, δπηηθά ηνπ Μαλράηαλ», πνπ ηνπ επέηξεςε λα 
«ζηεγάζεη» θαηφπηλ νπνηνδήπνηε ζεαηξηθφ πεξηερφκελν ζα 
επηζπκνχζε. Δμάιινπ θαη ν Παηξίο εξψ, πξψηνο ζθελνζέηεο 
ηνπ έξγνπ, ηνλίδεη: «Καη’ αξρήλ ε δεκηνπξγία ηεο Γπηηθήο 
Απνβάζξαο εθθηλεί από ηελ ηζηνξία ελόο ρώξνπ, ηνπ 
ππνζηέγνπ απηνύ θαζεαπηό.... Απηό ην ππόζηεγν είλαη ν 
πξσηαγσληζηήο ηνπ έξγνπ... Υξεζηκνπνηήζακε όια ηα κέζα 
πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο γηα λα αθεγεζνύκε ην ρώξν 
απηό, ην ππόζηεγν».   

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



κσο αο κελ παξαζπξφκαζηε απφ ηε ζθεληθή θαη ζθελνγξαθηθή 

παξνπζίαζε. πσο ην ππνδεηθλχεη θαη ν Γηψξγνο Λαδάλεο, ην έξγν απηφ έρεη 
κηα πνιχ κεγαιχηεξε γεσγξαθία, απφ φζε έλα θηίξην:  

«Ο ρψξνο εληαίνο, ν θφζκνο ρσξηζκέλνο νξηδφληηα θαη θάζεηα. Αλαηνιή 
θαη Γχζε. Σν θέληξν θαη ε πεξηθέξεηα, νη πάλσ θαη νη θάησ».  

Γηαηί, φπσο ζπκθσλεί θαη ν Abel Hakim, ζε επνρή δηαθεκηδφκελεο 
θαηάξγεζεο ησλ ζπλφξσλ,  

«ηα ζχλνξα, νη εζληθφηεηεο έγηλαλ πηα ηξφπνο ηνπ ππάξρεηλ· έρνπλ 
εγγξαθεί ζην κπαιφ, ζην ζψκα, ζηε ιεμηαξρηθή πξάμε»…  
 

 

…Καη φρη κφλν. 
 

ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Η εκκνλή ησλ ζπλφξσλ» ν 

γάιινο γεσγξάθνο θαη δηπισκαηηθφο Μηζέι Φνπζέ καο 
ππελζπκίδεη πσο κεηά ηελ πηψζε ηνπ βεξνιηλέδηθνπ 
Σείρνπο, ηνπ νπνίνπ γηνξηάζακε ηα εηθνζάρξνλα (2009), 
ηνπιάρηζηνλ 20.000 ρηιηφκεηξα ηεηρψλ έρνπλ ρηηζηεί πάλσ 
ζηε Γε γηα λα ζηγνπξέςνπλ ζχλνξα θαη φξηα.  

Υίιηα ρηιηφκεηξα ηείρνπο γηα θάζε ρξνληά επθνξίαο, πνπ 

αξλνχληαη ηελ χπαξμε ηνπ άιινπ. Δίλαη αξθεηά απηά ηα 
ηείρε γηα λα θαιχςνπλ, αλ ρηίδνληαλ ην έλα θνληά ζην 
άιιν, ηνλ κηζφ γήηλν ηζεκεξηλφ. Θα ζπλερίζνπκε;    

 

 

 

ε αληίζεζε κε άιινπο ηίηινπο-πφιεηο, ε Κνπεγράγε
viii

 ηνπ Μάηθι Φξέηλ έρεη ηελ ηδηνηππία φηη 

δελ θέξλεη ζην λνπ θακηά θνζκνπνιίηηθε πξσηεχνπζα. Καη κάιηζηα ζα κπνξνχζακε πνιχ 
θαιά λα πνχκε φηη ε πφιε απηή, ε Κνπεγράγε, θξχβεη κηαλ άιιε! Σε Υηξνζίκα! Πξαγκαηηθά, ε 
ζπλάληεζε ησλ κεγάισλ θπζηθψλ Υάηδελκπεξγθ θαη Μπνξ, πνπ έγηλε ζηελ παηξίδα ηνπ 
δεχηεξνπ, ζηελ Κνπεγράγε, ππαηλίζζεηαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο πξψηεο αηνκηθήο βφκβαο.  
 

 
 

 
(Γελ είλαη ζπάλην ε δεκηνπξγηθή αλαθνξά κηαο πφιεο λα θξχβεη ή λα ππνλνεί κηαλ άιιε. Ζ 
ίδηα ε Υηξνζίκα, ζηελ ηαηλία Υηξνζίκα αγάπε κνπ ηνπ Αιέλ Ρελέ, θξχβεη ηε γαιιηθή πφιε 
Νεβέξ, φπνπ είρε εμειηρζεί ην πξνζσπηθφ δξάκα ηεο πξσηαγσλίζηξηαο). 

 



Δίλαη βέβαην φηη αλαθνξέο πφιεσλ δελ γίλνληαη κφλν ζηνπο ηίηινπο αιιά θαη 

ζην ζεαηξηθφ θείκελν. Καη κάιηζηα πνιπάξηζκεο. ηαλ επηζεκαλζνχλ απφ ηνλ 
πξνζεθηηθφ αλαγλψζηε/ζεαηή ηνλ νδεγνχλ ζε ζθέςεηο θαη ππνζέζεηο φρη 
κφλν γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ (πνπ;) αιιά θχξηα γηα ηελ αμία 
θαη ην ηδηαίηεξν λφεκα ησλ αλαθεξφκελσλ πφιεσλ (γηαηί;).  Σα έξγα ηνπ 
Σζέρσθ, γηα παξάδεηγκα, είλαη γεκάηα απφ δσληαλέο αλαθνξέο ζην ρψξν θαη 
ζηηο πφιεηο. Ο Βπζζηλόθεπνο, πνπ εμειίζζεηαη, ζηελ αξρή ηνπ 20νχ αηψλα ζηε 
Νφηηα Οπθξαλία, πεξηέρεη κεξηθέο αλαθνξέο ζην θνληηλφ Υάξθνβν, ζηε Μφζρα 
θαη θαζψο θαη ζην Παξίζη. Παξαηεξνχκε φηη παξαιείπεηαη εληειψο ε 
πξσηεχνπζα ηεο Ρσζίαο πνπ ήηαλ εθείλε ηελ επνρή ε Αγία Πεηξνχπνιε. 
Δίλαη γλσζηή ε απέρζεηα ηνπ Σζέρσθ γηα ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο ηνπ. 
 

 
 
 

 
 

Μηα πφιε ηνπ ξσζηθνχ ρψξνπ, κάιινλ άγλσζηε θαη αζήκαληε απηή, 

πξσηαγσληζηεί θαη ζην έξγν ηνπ Πήηεξ Παξλέι «QED ή Ση απέδεημε ν θύξηνο 
Φάπλκαλ». Πξφθεηηαη γηα ηελ αγαπεκέλε πφιε ηνπ κεγάινπ θπζηθνχ Ρίηζαξλη 
Φάπλκαλ КЫЗЫЛ (Κηδίι ή Κνπδνχι), φπσο ηελ έγξαςε φ «ίδηνο» ζηνλ πίλαθα, 
ππέξνρα ελζαξθσκέλνο απφ ηνλ Γηψξγν Κνηαλίδεix. Η КЫЗЫЛ είλαη πξσηεχνπζα 
ηήο, άιινηε ζνβηεηηθήο, ТЫВА (Σνπβά). Ο Φάπλκαλ, πνπ απφ κηθξφο αζρνιηφηαλ κε 
ην θηινηειηζκφ, είρε επηζεκάλεη ηα φκνξθα ηξηγσληθά γξακκαηφζεκα ηεο ρψξαο 
απηήο, θαη αξγφηεξα ηελ «πηνζέηεζε». ην βηνγξαθηθφ ζεαηξηθφ έξγν ηνλ βιέπνπκε 
λα πεξηκέλεη κηα αληηπξνζσπεία Σνπβαλέδσλ. Καη δπζηπρψο, ν Φάπλκαλ πεξηκέλεη 
καδί θαη ην ηέινο ηεο αλίαηεο αξξψζηηαο ηνπ… ην έξγν βιέπνπκε θαη ην ράξηε ηεο 
ρψξαο. Πνηνο πεξίκελε φηη απηή ε ηνπξθνκνγγνιηθή θεληξναζηαηηθή γεσγξαθηθή 
νληφηεηα ζα έθαλε κηα ηφζν ζεκαληηθή κλεκόζπλε ραξηνγξαθηθή θαη πνιενγξαθηθή 
πξεκηέξα ζηελ Αζήλα γηα ηνλ κεγάιν λενυνξθέδν θπζηθφ Φάπλκαλ, ράξε ζην 
Θεζζαινληθηφ Κνηαλίδε;  
 

ΜΖΝ ΞΔΥΝΑΜΔ ΟΣΗ  ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ ΓΗΓΑΚΔΗ ΣΖΝ ΠΟΛΖ 
ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ ΑΠΟ ΑΤΣΖΝ 

 



 

Γηα ηελ ππελζχκηζε πνπ καο θάλεη ν αλσηέξσ ηίηινο 

ζα κπνξνχζακε λα παξαπέκςνπκε θαη‟ επζείαλ ζην 
έξγν ηνπ Δξξίθνπ Ίςελ κε ηίηιν Ο ερζξόο ηνπ ιανύ, 
έξγν πνπ απνηειεί κηα κηθξή δηαηξηβή γηα ηελ αιήζεηα 
ζηε δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ, ζην επίπεδν ηεο κηθξήο 
πφιεο.  
Η κηθξή πφιε ηνπ έξγνπ απηνχ έρεη αλαγάγεη ηα 

ηακαηηθά ηεο ινπηξά ζε επηθεξδή επηρείξεζε. κσο ν 
ηαηξφο ηφθκαλ δηαπηζηψλεη φηη ην λεξφ έρεη κνιπλζεί 
θαη πξνηείλεη αλαθαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο 
χδξεπζεο.  

Καλείο δελ ζέιεη λα αλαιάβεη ηα έμνδα.  

Αλ φκσο ε χδξεπζε δελ αιιάμεη θαη ε αιήζεηα 

δηαξξεχζεη ζα επαθνινπζήζεη κεγάιε νηθνλνκηθή 
δεκηά. Σν ηνπξηζηηθφ ξεχκα ζα αλαθνπεί. Η αληίζηαζε 
ηνπ ηίκηνπ θαη ππεχζπλνπ πνιίηε πξνβάιιεηαη κε ην 
έξγν απηφ ζαλ πξφηππν.  

 

Η πφιε θαη κάιηζηα, ε κηθξή πφιε, φπνπ ν θαζέλαο γλσξίδεη ηνλ θαζέλα, 

πξσηαγσληζηεί θαη ζηε ζαπκαζηή δξακαηνπξγηθά Δπίζθεςε ηεο γεξαηάο θπξίαο 
ηνπ Φξίληξηρ Νηίξελκαη. Σν Γθίιελ! Πνχ βξίζθεηαη θαη ηη είλαη απηφ; 
 

 
 
Μπνξνχκε λα δηαβάζνπκε θαζαξά ην φλνκα ηεο κηθξήο πφιεο θαη πνπ ε ίδηα 
θαίλεηαη ζην βάζνο εξεηπσκέλε, θαηεζηξακκέλε ηειείσο. Σν θηίξην ηνπ 
ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ παξακειεκέλν θαη απηφ. Αιινχ ππάξρνπλ θαη αιινχ 
ιείπνπλ ηα θάγθεια θαη ηα ηδάκηα. Έλαο παιηφο πίλαθαο ησλ δξνκνινγίσλ, 
κηζνζθηζκέλνο. Δηθφλα εγθαηάιεηςεο θαη εξήκσζεο. Καη φκσο κεξηθνί επηβάηεο 
βξίζθνληαη εθεί θαη πεξηκέλνπλ. Πεξηκέλνπλ; Αλακέλνπλ; Πξνζδνθνχλ; 

 
          
         Ο ΠΡΩΣΟ   Σν «Γθνπληξνχλ». Ακβνχξγν-Νεάπνιε. 
         Ο ΓΔΤΣΔΡΟ ηηο 11 θαη 27’ έξρεηαη ν «Ηπηάκελνο 

Οιιαλδφο».    Βελεηία-ηνθρφικε. 

 



         Ο ΣΡΙΣΟ Ζ κνλαδηθή δηαζθέδαζε πνπ καο απφκεηλε: 
Να θνηηάδνπκε ηα ηξαίλα πνπ πεξλνχλ… 

          Ο ΣΔΣΑΡΣΟ Πξηλ πέληε ρξφληα ζηακαηνχζαλ θαη ην 
«Γθνπληξνχλ» θαη ν «Ηπηάκελνο Οιιαλδφο».
   

Με απηή ηελ ππθλή πνιενγξαθηθή αλαθνξά ‒νλφκαηα ηζηνξηθψλ κεγαινππφιεσλ 

θαη ακαμνζηνηρηψλ «δηεζλνχο ζεκαζίαο» φπσο ην γξάθεη ν ζπγγξαθέαο‒ αξρίδεη ε 
«Δπίζθεςε». Δμάιινπ ε επίζθεςε ηεο γεξαηάο θπξίαο, πνπ αλακέλεηαη ζηε κηθξή 
πφιε ηνπ Γθίιελ, ζα αξρίζεη εθεί αθξηβψο, ζην κηθξφ ζηαζκφ φπνπ απηή ε πινχζηα 
θαη ζεκαληηθή γπλαίθα ζα αθηρζεί κε ηνλ «Ιπηάκελν Οιιαλδφ» πνπ γηα ράξε ηεο ζα 
θάλεη κηα θαη‟ εμαίξεζε ζηάζε. Σν ηξέλν ζηακαηά ζην Γθίιελ!  
 
 

  Ο ΠΡΩΣΟ  ηακάηεζε! 
         Ο ΓΔΤΣΔΡΟ  ην Γθίιελ! 
      Ο ΣΡΙΣΟ  ην πην θησρφ! 
         Ο ΣΔΣΑΡΣΟ  ην πην θαθνξίδηθν! 
    Ο ΠΡΩΣΟ  ην πην άζιην ρσξηφ απφ ηε Βελεηία κέρξη ηε   
ηνθρφικε. 
   

 

Με ηελ μηπαζηά πνπ ηεο πξνζθέξεη ν πινχηνο, ε Κιαίξε Σζαραλάζηαλ, θαηέβαδεη 

ην κνριφ γηα ην «ζήκα θηλδχλνπ» θαη λάηε. Γεξαία αιιά πινχζηα θαη αγέξσρε. Θα 
θαλεί αιήζεηα γελλαηφδσξε, φπσο ην ειπίδνπλ νη παιηνί ζπκπνιίηεο ηεο ψζηε κε ηε 
βνήζεηά ηεο λα αλαθάκςεη ην Γθίιελ; Καη ηη ζα γίλεη φηαλ απηή ζα ηνπο δεηήζεη γηα 
αληάιιαγκα ηελ «θεθαιή επί πίλαθη» εθείλνπ ηνπ ζπκπαηξηψηε ηνπο, πνπ κεηά ηελ 
εγθπκνζχλε ηεο ‒λεαληθέο ηξέιιεο‒ ηελ εγθαηέιεηςε; Μήπσο θαη ην ίδην ην Γθίιελ 
δελ ηελ είρε, ηφηε, αλαγθάζεη λα εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα ηεο αθνχ δηψρηεθε 
επαίζρπληα κε έλα παηδί ζηελ αγθαιηά; Άιιν αλ ε δσή έρεη γπξίζκαηα θαη απηή 
ζπλδέζεθε κε ην δάπινπην Σδαραλάζηαλ ‒ Zachanassian (φλνκα πνπ ζπλέζεζε ν 
Νηίξελκαη απφ ηνπο εθαηνκκπξηνχρνπο Zacharoff, Onassis θαη Gulbenkian ηεο 
επνρήο ηνπ).     

 
 
 Γελ ζα έγξαθε πνηέ ηε Γεξαηά θπξία, αλαθέξεη ν Νηίξελκαη, αλ δελ ηνπ είρε 

έξζεη ζην κπαιφ ε ζθεληθή ηδέα θαη ην πιηθφ ρσξηθφ ππνζηήξηγκά ηεο κε 
βάζε ην γεγνλφο φηη ε ηαρεία πνπ έθαλε ηε δηαδξνκή Βέξλε - Νφηζαηει 
πεξλνχζε απφ ην «Γθίιελ» (ή, λα ην πνχκε κε ην ζσζηφ φλνκα, αθνχ απηφο 
ν νηθηζκφο ππάξρεη πξάγκαηη, ην Ins). Άιισζηε ν ζπγγξαθέαο έθαλε ζ‟ εθείλε 
ηε θάζε ηεο δσήο ηνπ, φηαλ ε γπλαίθα ηνπ βξηζθφηαλ ζην λνζνθνκείν, 
θαζεκεξηλά ηε δηαδξνκή Βέξλε – Νφηζαηει κε ην ηξέλν, ελψ ην κπαιφ ηνπ 
θαηαθιπδφηαλ απφ δπζάξεζηεο αιιά θαη δεκηνπξγηθέο ζθέςεηο.  

 
 



 
 

ην Ιλο πεγαίλνπλ ζπρλά λεαξνί 

εξαζηηέρλεο ζθελνζέηεο, ζθελνγξάθνη θαη 
εζνπνηνί γηα λα εκπλεπζηνχλ απφ ην ρψξν 
ή λα αληακψζνπλ γέξνληεο ή απνγφλνπο 
ηνπο θαη λα δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο.  

Έρνπλ έηζη θαη ηελ επθαηξία λα 

επηζθεθζνχλ ιίγν πην καθξηά ην ΚΕΝΤΡΟ 
ΝΤΙΡΕΝΜΑΤ ΤΟΥ ΝΟΪΣΑΤΕΛ (Centre 
Dürrenmatt de Neuchâtel) πνπ ηδξχζεθε 
ζην θηήκα θαη ηελ θαηνηθία ηνπ Νηίξελκαη 
ζηελ πεξηνρή απηή θαη φπνπ ν γλσζηφο 
αξρηηέθηνλαο Μάξην Μπφηα έθαλε ζρεηηθέο 
παξεκβάζεηο. Δίλαη εμφρσο ζπκβνιηθφ ην 
γεγνλφο φηη ην «Κέληξν Νηίξελκαη», 
θνξπθαίνπ ηεο γεξκαλφθσλεο ινγνηερίαο, 
βξίζθεηαη ζε γαιιφθσλε πεξηνρή.  
 

      Η εκκληζία ηου Εβρύ (Παρίζι) 
 

 
 

Ολφκαηα πφιεσλ ζπλαληνχκε ζπρλά ζηα ζεαηξηθά έξγα. Ση ζπκβνιίδνπλ; Πνπ 

παξαπέκπνπλ; Θξηακβνινγψληαο –ζε κηα θαιή αθφκα επνρή– ν Γνπίιπ Λφκαλ, ν ηξαγηθφο 
εκπνξάθνο ηνπ Άξζνπξ Μίιεξ,  απαληά  ζηελ εξψηεζε ηνπ γηνπ ηνπ Μπηθ πνπ είρε ξσηήζεη 
πνχ πήγε ζην ηειεπηαίν ηαμίδη ηνπ: 

 



 
«Να ... ηξάβεμα ... πέξα θαηά ην Βνξξά ... πήγα ζην 
Πξόβηληελο! Δθεί ζπλαληήζεθα θαη κε ην δήκαξρν... Ύζηεξα 
ηξάβεμα γηα ην Waterbury, ηελ μαθνπζκέλε πόιε ησλ 
ξνινγηώλ, όκνξθε πόιε ... κεηά πήγα ζηε Βνζηόλε ην ιίθλν 
ηεο Δπαλαζηάζεσο ... όκνξθε πόιε θαη απηή ... κεηά ζην  
Πόξηιαλη θαη  ζην Bangor ... ε Ακεξηθή είλαη γεκάηε όκνξθεο 
πόιεηο θαη ζπνπδαίνπο αλζξώπνπο...»

x
. 

 

Δπηιέγνληαο ηα νλφκαηα ησλ πφιεσλ, ν Μίιεξ ζηήλεη κεξηθά 

«ζπληάγκαηα» θνηλσληθήο επηηπρίαο θαη «παξαδείγκαηα» 
ακεξηθαληθήο επηπρίαο

xi
. Σα νλφκαηα ησλ πφιεσλ, παξά ηε 

ξεαιηζηηθή γεσγξαθηθή απεηθφληζε, ιεηηνπξγνχλ θπξίσο ζαλ 
ζύκβνια, πνπ ζπκβάιινπλ (ζπλδένπλ) ην ρσξηθά 
(γεσγξαθηθά) πξαγκαηηθφ κε ηε θαληαζηαθή θαη 
αλαπαξαζηαηηθή «ρσξηθφηεηα» ηεο ζεαηξηθήο ζθελήο. 

Δμάιινπ ε ηειεπηαία θξάζε «...ε Ακεξηθή είλαη γεκάηε 

όκνξθεο πόιεηο θαη ζπνπδαίνπο αλζξώπνπο...» είλαη 
ζεκαδηαθή. Θα καο ρξεζηκεχζεη πνιχ γηα λα πεξάζνπκε 
ζηελ παξνπζίαζε ελφο άιινπ ζεαηξηθνχ έξγνπ κε ηξαγηθά 
έληνλν ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιενγξαθίαο. Θέηνληαο 
κάιηζηα θαη δπν εξσηήκαηα: «κόλνλ ε Ακεξηθή είλαη γεκάηε 
όκνξθεο πόιεηο;», «είλαη αιήζεηα ηόζν ζπνπδαίνη νη 
άλζξσπνί ηεο;».  

Αλαθεξφκαζηε ζην έξγν ηνπ Υάηλαξ Κίππραξ κε ηίηιν 

«Φάθεινο Οππελράηκεξ». Απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ηεο Υηξνζίκα –αλάκεζα ζε άιιεο 
ππνςήθηεο «φκνξθεο πφιεηο»– σο ππξεληθνχ ζηφρνπ, πνπ έγηλε απφ «ζπνπδαίνπο 
αλζξψπνπο» ηεο Ακεξηθήο. Μεηαμχ ηνπο θαη ν Οππελράηκεξ! 

 

Ζ ΠΟΛΖ Ω ΗΓΔΑ ΣΡΑΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΑ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ 
Η Υηξνζίκα, γηα ηελ νπνία κηινχκε πην πάλσ, είλαη κηα έλλνηα ηξαγηθή. Μήπσο φκσο 
θαη θαη ε ίδηα ε έλλνηα ηεο «πφιεο ησλ αλζξψπσλ» δελ θξχβεη θαη απηή, κέζα ηεο, 
κηα απφιπηα ηξαγηθή νπζία;  
 
Η πόιεxii ηεο Λνχιαο Αλαγλσζηάθε δελ θάλεη θακηά αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε 
πφιε. Αλαθέξεηαη έηζη ζε φιεο. 
 

 
 
«Μνπ αξέζεη εδώ. Απηή ε πιαηεία κε ην ζηληξηβάλη ζηε κέζε, ηνλ 
θηλεκαηνγξάθν, ηα καγαδηά κε ηηο θσηηζκέλεο βηηξίλεο, ε 
εθθιεζία. Θάζεια λα κείλσ γηα πάληα...»xiii.  

 

Μηα ζεηξά απφ ιέμεηο-έλλνηεο κε ηφζν καθξηλφ θαη εηεξφθιηην παξειζφλ 

(πιαηεία - κηα ζρεδφλ παγθφζκηα ιέμε κε ειιεληθή πξνέιεπζε θαη κεγάιε 
πνιενδνκηθή ηζηνξία· ζηληξηβάλη - ηνπξθηθή· θηλεκαηνγξάθνο - 
ειιελνγαιιηθφο φξνο· καγαδηά -  αξαβηθή· βηηξίλεο - γαιιηθή· εθθιεζία - κηα 
παλάξραηα ειιεληθή θαη θαηφπηλ ρξηζηηαληθή έλλνηα)  ζπγθξνηνχλ ην θέληξν, 
ηνλ ππξήλα ηεο ειιεληθήο πφιεο θαη δσήο. Δίλαη ινηπφλ ηφζν δηεζλήο θαη 
ηφζν πνιχρξσκα αλέκειε, ε ζπγθξφηεζε ηεο πφιεο καο; 

 

http://biographies.nea-acropoli.gr/index.php?option=com_content&view=article&catid=8:fysiki&id=39:robert-oppenheimer-1904-1967&Itemid=2


 

ρη βέβαηα, αθνχ, ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, εκθαλίδεηαη έλαο παξάμελνο θσηνγξάθνο πνπ 

θάπνηε ρξεζηκνπνηνχζε «γηα θόλην ηα θιαζηθά ςεύηηθα ληεθόξ, αλζηζκέλνπο θήπνπο, ινύλα 
παξθ, αξραία εξείπηα»

xiv
 θαη κεηά απνθάζηζε λα θσηνγξαθίδεη ηνπο πειάηεο ηνπ ζαλ λα ήηαλ 

«θξεκαζκέλνη, ζηξαγγαιηζκέλνη, καραηξσκέλνη, θεξαπλνβνιεκέλνη, εζηαπξσκέλνη...»
xv

.  

Δίρε έηζη κεγάιε επηηπρία θαη έδεηρλε πσο ζέιεη λα θάλεη πνιχ ζνβαξά ηε δνπιεηά ηνπ, 

δειψλνληαο άιισζηε πσο «νη θσηνγξαθίεο [ηνπ] δελ είλαη γεινίεο [αιιά] ηξαγηθέο»
xvi

. 

Βιέπνπκε –ππνζέηνπκε– πσο ν θσηνγξάθνο απηφο θάλεη, θαηά θάπνην ηξφπν, κηα ζχληνκε 

θαη απαηζηφδνμε αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ησλ πφιεσλ ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Ίζσο κάιηζηα 
απηφο ν ίδηνο λα εθπξνζσπεί ηελ πόιε ζαλ κηα ζπιινγηθή νληφηεηα.   
 

 
Η κηθξή καο πόιε ηνπ Θφξληνλ Οπάηιληεξ, ηνπ 
νπνίνπ ν ηίηινο θαίλεηαη φηη καο ελεκεξψλεη γηα ην 
πεξηερφκελφ ηνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα 
απνγξαθή ηεο δσήο ζε έλα κηθξφ νηθηζκφ, είλαη, θαηά 
ην ζπγγξαθέα ηνπ,  
 
«κηα πξνζπάζεηα λα βξεζεί κηα αμία πάλσ από θάζε ηηκή γηα 
ηα πην κηθξά γεγνλόηα ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο»

xvii
.  

 
Γη‟ απηφ, ίζσο, ην έξγν –κειαγρνιηθφ θαη ζιηβεξφ φπσο 
είλαη θαη νη κηθξέο πφιεηο ησλ ινγνηερληθψλ θαη 
ζεαηξηθψλ δεκηνπξγψλ–  κειεηά ηε δσή θαη ην ζάλαην 
ζαλ γεγνλφηα κηαο απιά νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο, 
αθνχ ν ζπγγξαθέαο έρεη ηελ επθαηξία λα παξακεξίζεη 
ηελ πνιππινθφηεηα πνπ ζα ήηαλ ζχκθπηε κε κηα 
κεγάιε πφιε. Καη κάιηζηα, ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ 
βνχιεζε θαη αηζζεηηθή επηινγή, κε αλέβαζκα πάλσ ζε 
κηα γπκλή ζθελή, φπνπ ε αζήκαληε κηθξή πφιε 
απνγπκλψλεηαη απφ θάζε θηηαζίδσκα, ψζηε λα 
αλαδεηρζνχλ ηα ππεξηνπηθά θαη ππεξρξνληθά ─θαη γηα 

ην ιφγν απηφ βαζηά αλζξψπηλα─ ζηνηρείαxviii. 
 

 

 
 

 
 

To Γθξφβεξο Κφξλεξο, 
ζηελ Πνιηηεία ηνπ Νηνπ 
Υάκζατξ, κε αθξηβείο 
ζπληεηαγκέλεο βνξείνπ 
γεσγξαθηθνχ πιάηνπο 
42

0
 40‟ θαη δπηηθνχ 

γεσγξαθηθνχ κήθνπο 
70

0
 37‟, φπσο 

ρσξνζεηείηαη ζην έξγν 
«Ζ κηθξή καο πόιε».  

 

 
 
To Γθξφβεξο Κφξλεξο, ζηελ Πνιηηεία ηνπ Νηνπ Υάκζατξ, κε αθξηβείο 
ζπληεηαγκέλεο βνξείνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο 420 40’ θαη δπηηθνχ 
γεσγξαθηθνχ κήθνπο 700 37’, φπσο αλαθέξεηαη ζην έξγν, έρεη πιεζπζκφ 
2.642 θαηνίθσλ αιιά «πνηέ θαλέλαο πνιχ αμηφινγνο δελ πξνήιζε απφ εθεί, 
απφ φζν είλαη γλσζηφ». Καη θπζηθά φια είλαη γλσζηά αθνχ «ζηε κηθξή [απηή] 
πφιε [ηνχο] αξέζεη λα καζαίλνπλ ηη ζπκβαίλεη κε ηνλ θαζέλα»... 

 



 

Μέζα απφ ηνλ θχξην ξφιν, πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ίδην ην ζθελνζέηε ηνπ έξγνπ, ε 

κηθξή πφιε ραξηνγξαθείηαη θπξηνιεθηηθά, κε κηα έθδειε δηάζεζε δσληαλνχ 
καζήκαηνο, ζε δηαζηάζεηο ζρεδφλ πξαγκαηηθνχ ζθεληθνχ ρσξφρξνλνπ. Με ζπρλά 
ελαιιαζζφκελεο θιίκαθεο απφδνζεο, ε πεξηγξαθή θηάλεη κέρξη ηηο πην μεραζκέλεο 
γσληέο ηεο πφιεο. Έηζη βιέπνπκε λα αλαδχνληαη πάλσ ζηε ζθελή ήζπρεο γσληέο 
πνπ  ππθλνθαηνηθνχληαη απφ ππάξμεηο  πνπ έρνπλ θχγεη αδφθεηα απφ ηε δσή, γηα 
λα καο κηιήζνπλ γηα θάπνηεο ζηηγκέο ηεο δσήο πνπ δελ πξφιαβαλ ραξνχλ...  

Ζ κηθξή πφιε πνπ πξσηαγσληζηεί ζην έξγν απηφ ηνπ Οπάηιληεξ καο θέξλεη ζην 

λνπ ηε ζεαηξηθή (θαη θηλεκαηνγξαθηθή) πεξηπέηεηα ηεο κηθξήο ειιεληθήο πφιεο 
Πξέβεδαο, φπσο απηή παξνπζηάζηεθε, κε αθνξκή ην εθθιεζηαζηηθφ ζθάλδαιν ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ ‟80, απφ ηνλ Γεκήηξε Κνιιάηνxix. Θα καο δνζεί άιιε επθαηξία λα 
αζρνιεζνχκε ηδηαίηεξα κε απηή ηελ πνιενγξαθηθή-ζεαηξηθή πεξίπησζε.  
 

Η απιή ησλ ζαπκάησλxx ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε είλαη ππφδεηγκα έξγνπ 

φπνπ ν εμσζθεληθφο ρψξνο εηζβάιιεη θπξηνιεθηηθά ζηνλ πεξηνξηζκέλν επί 
ζθελήο ρψξν ηεο «απιήο». Σφπνη γλσζηνί απφ ηελ πνξεία ηνπ ειιεληζκνχ 
θαη ηηο θαληαζηψζεηο ηνπ, νλφκαηα ρσξψλ απ’ φιεο ηηο επείξνπο, ειιαδηθά 
ηνπσλχκηα θαη ρσξηθέο αλαθνξέο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ Έιιελα, δηεθδηθνχλ 
κέζα ζηελ απιή ην ζθεληθφ ρξφλν ηνπο. Σνλ εμαζθαιίδνπλ, θαη, ζε 
αληάιιαγκα, ζπκβάιινπλ ζην λα νινθιεξσζεί ην πιάζηκν ησλ ραξαθηήξσλ 
ηνπ έξγνπ.  
 

 

 

Ζ Μηθξά Αζία, ζαλ ρακέλε Αλαηνιή θαη ζιηβεξφ παξειζφλ, καδί θαη ε Ρσζία· 

ην Λνλδίλν, ζαλ θαληαζκαγνξηθή Γχζε θαη ππνδεηγκαηηθφ παξφλ· θαη, 
ηδηαίηεξα, ε Απζηξαιία (καδί κε ηελ Ακεξηθή, ηε Βελεδνπέια θαη ηε Βξαδηιία) 
ζαλ γε-γαίεο ηεο επαγγειίαο θαη ηνπ κέιινληνο, αλαθέξνληαη ζπρλά ζην έξγν 
θαη καο επηηξέπνπλ λα εληνπίζνπκε έηζη θαιχηεξα ηελ απιή θαη ηνπο ελνίθνπο 
ηεο. (Ο ηξαγηθφηεξνο απφ ηνπο εμσζθεληθνχο ρψξνπο, ην ληακάξη, πνπ θνληά 
ζ’ απηφ βξίζθεηαη ε απιή, δελ αμηψλεηαη θάπνηαο ηδηαίηεξεο ηνπσλπκίαο. Καη 
πνιχ ζσζηά, αθνχ απηφ πξνβάιιεη κφλν γηα κηα ζηηγκή, φηαλ ν ηέιηνο δίλεη 
εθεί ηέινο ζηελ ηαπεηλσκέλε ηνπ χπαξμε).  

Δθηφο απφ ηνλ Ηνξδάλε ηνλ πξφζθπγα, δελ έρεη ζεκαζία θαη δελ αλαθέξεηαη 

πεξηζζφηεξν ε θαηαγσγή ηνπ θαζελφο, κεο ηελ απιή. Καζψο πάλησο 
θαίλεηαη, απηή ε γσληά ηεο γεο, ε απιή, απνηειεί γηα ηνπο ζπγθαηνηθνχληεο, 
θάηη ζαλ παηξίδα θαη πάηξην έδαθνο θαη ηεξφ ρψκα. Πνπ πξέπεη λα 
ππεξαζπηζηνχλ απνθξνχνληαο ηελ επηβνπιή ησλ εξγνιάβσλ πνπ 
ζρεδηάδνπλ ηελ θαηεδάθηζε ησλ ζπηηηψλ ηνπο, αθνχ πξνεγεζεί ε έμσζε ησλ 
θαηνίθσλ ηεο απιήο.  



κσο πέξα απφ παηξίδα, ε απιή ζπκβαίλεη λα είλαη θάηη πνπ θαληάδεη 

ζεκαληηθφηεξν θαη πνπ είλαη αληηθεηκεληθά ηξαγηθφηεξν. Δίλαη έλαο ζηαζκφο. 
Έλαο ζηαζκφο ζηνλ νπνίν νη ήξσέο καο –φπσο θάζε ηαμηδηψηεο πνπ 
αλακέλεη– παξακέλνπλ πξνζσξηλά. Έηζη εμεγείηαη ίζσο γηαηί νη ήξσεο ηνπ 
έξγνπ ηνπ Κακπαλέιιε θάλνπλ ζπρλέο αλαθνξέο ζε ηφπνπο θαη ρψξνπο 
εμσζθεληθνχο. Σν ηξαγηθφ φκσο απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη νη ήξσεο ηνπ 
έξγνπ αγλννχλ φηη βξίζθνληαη κέζα ζε ζηαζκφ, ζε αλακνλή. Αιήζεηα, πφζνη 
είλαη νη άλζξσπνη πνπ δείρλνπλ πσο μέξνπλ φηη βξίζθνληαη ζε έλαλ 
ζηαζκφ;… 

Καη ε απιή απηή, πνπ ζπκβνιίδεη ην ζπίηη γηα ηνλ θαζέλα απφ ηνπο ήξσεο, 

δελ είλαη παξά νηθφπεδν πνπ, θάπνηα ζηηγκή, καζαίλνπκε, πξφθεηηαη λα 
δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζε κηα πνιπθαηνηθία. Οη θαηνηθίεο πνπ ζπγθιίλνπλ ζηελ 
απιή ζα κεηαηξαπνχλ ζε αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα. Οη θάηνηθνη ηεο απιήο ζα 
βξεζνχλ, ζην κεηαμχ, ζην δξφκν. Έλα αθφκα κάζεκα αζηηθήο γεσγξαθίαο 
απφ απηφ ην «κπζηθφ έξγν πνπ θσδηθνπνηεί ηε ζχγρξνλε ειιεληθή 
δξακαηνπξγία»xxi. 
 

Ζ Απιή απνηειεί ζθελνγξαθηθά θαη ζεαηξνγξαθηθά έλα ζχκπιεγκα εμσηεξηθψλ απφ 

δηάθνξα ζπίηηα πνπ ζπγθξνηνχλ ην «εζσηεξηθφ» ηεο. Μαο επηηξέπεηαη έηζη λα 
θαηνπηεχζνπκε θαη λα αληηιεθζνχκε πνιιά απφ φζα δηαδξακαηίδνληαη κέζα ζ’ απηή. ηαλ 
φκσο Ο δξόκνο πεξλά από κέζα

xxii
, καο δίλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε επθαηξία λα δνχκε φια 

φζα ζπκβαίλνπλ, αθφκα πην βαζηά, ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηε 
ζπγθξνηνχλ. Πξφθεηηαη γηα θάηη ζαλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή θαζεηεξηαζκφ πνπ νθείιεηαη 
ζηνλ ίδην κεγάιν καο δξακαηνπξγφ.  

Ο Κακπαλέιιεο «ζε κηα επνρή εθπφξλεπζεο, ηνικά λα δηαθηλδπλεχεη θαη λα δηεθδηθεί ην 

δηθαίσκα λα επηζηξέθεη ζην παληνηηλφ». Πξνζεγγίδεη ηψξα θαη αλαδεηά ην «απζεληηθφ, ην 
ζπάλην, ην βησκέλν» πνπ «θηλδπλεχνπλ απφ ηνπο θιεξνλφκνπο, ηνπο εθθαζαξηζηέο θαη ηνπο 
κεηαπξάηεο»

xxiii
, δειαδή ηνπο εξγνιάβνπο θαη ηνπο θαηεδαθηζηέο! Ζ εηθφλα ησλ 

μεζπηησκέλσλ πνπιηψλ, κε αλαθνξά θαη αιιεγνξία «ηελ εζηία, ηελ νηθεία ζθεπή» πνπ 
θαηεδαθίδνληαη θαη ράλνληαη καδί κε ηα βηψκαηα πνπ πνδνπαηνχληαη,  φπσο παξνπζηάδεηαη 
απφ ηνλ ήξσα ηνπ έξγνπ Φάλε Πνξηψηε, είλαη ζπγθινληζηηθή:  

 
ΠΟΡΙΩΣΗ: ...πξν εηώλ ζπλέβε θάηη πνπ κε θξάηεζε ζπγθινληζκέλν επί 

κήλεο...! αθξηβώο απέλαληη ήην έλα επίζεο σξαίν παιηό ζπίηη – 
ηώξα είλαη ε πνιπθαηνηθία – ην νπνίν είρε ζηνλ θήπν κηα ιεύγα, 
έλα αμηνζαύκαζην δέληξν...! αθνύ εθαηεδάθηζαλ ην ζπίηη, έλα πξσί 
έθνςαλ θαη ηε ιεύθα... [...] λα ζθεθζείηε όηη γηα λα κεηαθέξνπλ ηε 
ζνξό ηεο έθεξαλ έλαλ ηεξάζηην γεξαλό θη έλα θνξηεγό καθξύ ζαλ 
βαγόλη ηξαίλνπ...! ηα πην ηξαγηθά όκσο ζπλέβεζαλ κε ην 
ζνύξνππν, όηαλ άξρηζαλ λα επηζηξέθνπλ ηα πνπιηά πνπ 
θαηνηθνύζαλ ηε ιεύθα... όζν ζνπξνύπσλε επηζηξέθαλε θαη άιια 
θαη άιια, έγηλαλ ρηιηάδεο... πεηνύζαλε γύξσ γύξσ απ’ ηε ζέζε ηνπ 
δέληξνπ, δελ κπνξνύζαλε λα πηζηέςνπλε όηη δελ ήηαλε πηα εθεί... 
ήξζαλ ζε θαηάζηαζε απόγλσζεο, αιινθξνζύλεο, ζθνηείληαζε, 
αιι’ απηά ζπλέρηζαλ λα πεηνύλ γύξσ απ΄ ηελ άθαληε ιεύθα θαη λα 
ζθνύδνπλ... πνιιά πέθηαλε πάλσ ζηα ηδάκηα ησλ θσηηζκέλσλ 
παξαζύξσλ γηα λα δεηήζνπλ βνήζεηα... [...] κεηξήζεθαλ επί ηόπνπ 
επηαθόζηα λεθξά πνπιηά, πεξίπνπ άιια ρίιηα ζηελ νδόλ Θήξαο θαη 
ηαπξνπνύινπ, ηεηξαθόζηα πην πέξα... 

 
Αο κελ πηζηέςνπκε φηη πξφθεηηαη εδψ γηα λνζηαιγηθφ πεξηβαιινληηζκφ. Ο 
Κακπαλέιιεο καο πξνηείλεη ζηφρνπο. Σν έξγν απηφ είλαη έλα δπλαηφ 
«πνιενγξάθεκα» πνπ δηδάζθεη θαη πνπ θαιεί ζε ζηξάηεπζε.  
 

ΑΠΟ ΣΟ «ΑΝΗΓΗ» ΕΩΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΔΩ ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ 
ΓΔΩΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ 



 

Ο Νηέηβηλη Μάκεη αλαηέκλεη ην ζψκα ηεο πφιεο θαη εθζέηεη 

ηε θπζηνινγία ηεο αγνξαπσιεζίαο ησλ αθηλήησλ κέζα απφ 
ηε ιεηηνπξγία «δσηηθψλ νξγάλσλ» ηεο αγνξάο. ηα Οηθόπεδα 
κε ζέα

xxiv
 εζηηάδεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηα κεζηηηθά γξαθεία 

ησλ ακεξηθαληθψλ πφιεσλ – είρε θαη απηφο ν ίδηνο δνπιέςεη 
θάπνηε ζε έλα ηέηνην – θαη αλαδεηθλχεη αζέαηεο πιεπξέο ηνπ 
θεληξηθνχ δεηήκαηνο πνπ είλαη ζηε ζχγρξνλε πφιε θαη 
θνηλσλία ν έιεγρνο ηνπ ρψξνπ. ην έξγν απηφ ν ακεξηθαλφο 
δξακαηνπξγφο  θαηαγξάθεη κε πνην ηξφπν, κε ηνλ 
επαγγεικαηηθφ αληαγσληζκφ, ν ιφγνο ζπγρέεηαη κε ηνλ 
παξαινγηζκφ, ε αιήζεηα κε ην ςέκα θαη ε λνκηκφηεηα κε ηελ 
παξαλνκία. Αθνχ ν κφλνο ηξφπνο «λα πεηχρεηο είλαη λα ην 
θάλεηο ζε βάξνο ηνπ άιινπ». Ζ «ινγηθή», ε «αιήζεηα» θαη ε 
«λνκηκφηεηα» ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηβάιιεηαη ζηηο 
δηάθνξεο θνηλσλίεο – φρη κφλν ζηελ ακεξηθαληθή –  
απνηεινχλ ην ζέκα ηνπ έξγνπ πνπ θαηαγγέιιεη θαη 
εηξσλεχεηαη πηθξά ηνλ «επίκνλν θαη απνθιεηζηηθφ ζρεδφλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ επηηπρία σο κέζν ππαξμηαθήο 
επηβεβαίσζεο ηνπ αηφκνπ»

xxv
.  

Αιιά ε ζρέζε ηεο ζχγρξνλεο γεσγξαθίαο κε ηελ έλλνηα 

ηνπ θηεκαηνκεζηηηθνχ γξαθείνπ σο εθθξαζηή ηνπ αγνξαίνπ 
κεραληζκνχ ηεο δηακφξθσζεο ησλ ρξήζεσλ γεο, δειαδή 

ηειηθά ζηελ παξαγσγή ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο, είλαη πεξηζζφηεξν ζηελή απφ φζν ζα 
κπνξνχζε λα ππνζέζεη ν κε εηδηθφο. Ο David Harvey, ζεκαληηθφο γεσγξάθνο ηεο επνρήο 
καο, είλαη εθείλνο, γηα παξάδεηγκα, πνπ πξηλ απφ ρξφληα ππνζηήξηδε κε θάζε επηζηεκνληθφ 
ζάξξνο πσο ε χπαξμε ησλ γθέην ζηελ Ακεξηθή ζα κπνξνχζε λα θαηαπνιεκεζεί 
απνηειεζκαηηθά κφλνλ αλ ζηακαηνχζε ε αγνξαία ξχζκηζε ησλ ρξήζεσλ γεο. ην ίδην θείκελφ 
ηνπ, άιισζηε, ν Harvey

xxvi
 πξφβαιε ηελ ηδέα πσο ε γεσγξαθία πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηελ 

θνηλσληθή αιήζεηα αληί λα ηελ αλαδεηά κε ην λα απνδέρεηαη, ζα ιέγακε, ηηο ινγηθέο θαη ηηο 
λνκηκφηεηεο  ηνπ θηεκαηνκεζηηηθνχ γξαθείνπ πνπ θαηαγγέιιεη, φπσο είδακε, θαη ν Μάκεη. Καη 
θπζηθά, ην δήηεκα ηνπ ειέγρνπ, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ρψξνπ είλαη πάληα 
αλνηρηφ θαη ζηε δηθή καο ρψξα ζηελ νπνία νηθόπεδα κε ζέα «Πέληε ιεπηά από ηελ Οκόλνηα» 
ζπληειέζαλ θαη ζπληεινχλ ζηελ «ηαιαηπσξία [ησλ θαηνίθσλ] ηνπ απξφζσπνπ ρσξηνχ κε ηε 
κνξθή ηεο [ειιεληθήο] πνιπθαηνηθίαο»

xxvii
. 

  

 
 

αλ ζπκπιήξσκα ζην πξνεγνχκελν έξγν, Η γξακκή ηνπ Ίζξαει Άξζνπξ  Υφξνβηηο 
xxviii

 ζέηεη 

πάιη ην δήηεκα ηνπ αληαγσληζκνχ, φρη επαγγεικαηηθνχ απηή ηε θνξά, αιιά ζην θπζηθφ ρψξν 
ηεο πφιεο. Πξνζθέξεη έηζη έλα θαιά νξγαλσκέλν πιηθφ γηα πνηθίιεο πξνεθηάζεηο, κεηαθνξέο 

 



θαη εξκελείεο. Απφ ηελ «αζψα» άκηιια θαη ηελ «ηίκηα» αμηνθξαηηθή θαηάηαμε κεηαμχ αηφκσλ 
έσο ηηο «δηθαηνινγεκέλεο» γεσπνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο κεηαμχ θξαηψλ. Καη φια απηά ζηελ 
νπξά πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ πέληε αγλψζηνπο, θαη άιινπο πνπ ζα πξνζηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα, 
κπξνζηά ζε κηα ιεπθή γξακκή, πνπ ρξεζηκεχεη σο αξρή – Αξρή; – γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα, 
φηαλ ζα αλνίμεη ην ηακείν.  

Ζ χπαξμε ηεο γξακκήο ζπκβνιίδεη νπσζδήπνηε ηε λνκηκφηεηα θαη ην ζεβαζκφ ηεο. Δθείλν 

φκσο πνπ, θαηά ηε γλψκε καο, επηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ζην έξγν είλαη ε πξνζπάζεηα 
θαηαπάηεζεο κηαο εζσηεξηθήο, εζηθήο, λνκηκφηεηαο κεηαμχ ησλ αλακελφλησλ, πνπ 
πξνζπαζνχλ ν έλαο λα «ξίμεη» ηνλ άιιν. Πξνινγίδνληαο ηελ Γξακκή ν Δπγέληνο Ηνλέζθν 
ζεκεηψλεη:  

 
«Απηνί νη μέλνη, ζηελ νπζία, μέξνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαιά θαη αθξηβώο γη’ 
απηόλ ην ιόγν, κηζνύλ ν έλαο ηνλ άιινλ, απερζάλνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ. Θα 
παιέςνπλ [όκσο] κεηαμύ ηνπο γηα ηελ πξσηηά ηελ νπνία ζα ηελ ράζνπλ γηα 
λα ηελ μαλαθεξδίζνπλ θαη λα ηελ μαλαράζνπλ... Πξνζσπηθή κνπ γλώκε είλαη 
όηη όινη απηνί είλαη έηνηκνη λα ζθνηώζνπλ ή αθόκα θαη λα πεζάλνπλ πξώηνη 
αλ δελ ππάξρεη ηξόπνο λα είλαη πξώηνη [ζηε γξακκή]».  
 

Δίλαη  πξάγκαηα πνιχ ζνβαξά απηά, πνπ αθνξνχλ θαη ηε θνηλσληθή δηαπαηδαγψγεζε ζηε 

δσή ηεο πφιεο, φηαλ μέξνπκε φηη νη θνηλσλίεο καο θαη νη πφιεηο καο παξάγνπλ «γλσζηνχο» 
καο «αγλψζηνπο» έηνηκνπο λα ηαπεηλψζνπλ ή λα ζθνηψζνπλ (ή θαη λα ζθνησζνχλ εξσηθά! 
«πξψηνη ζηε γξακκή»). 

Αο αζρνιεζνχκε φκσο κε ηελ πεδή, θαζεκεξηλή, ηδέα ηεο γξακκήο σο ζηνηρείνπ κηαο 

«ζεηξάο αλακνλήο». Θα ήηαλ, βέβαηα, πνιχ ξερφ λα θαηεβάζνπκε ην βαζχηεξν λφεκα ηνπ 
έξγνπ απηνχ ζηα πξνβιήκαηα ηεο εζηθήο ηεο «νπξάο» θαη ηεο «αλακνλήο» ζηηο πφιεηο καο 
θαη ζηνπο δξφκνπο καο. Λίγνη φκσο κπνξνχλ θαη ηελ αθνινπζνχλ. Αιιά  έζησ θαη απηφο ν 
ζεαηξηθφο-δηδαθηηθφο ζηφρνο ζα κπνξνχζε λα γιπηψζεη αλζξψπνπο – ζπλαλζξψπνπο καο  
θαη εκάο ηνπο ίδηνπο – απφ δηαπιεθηηζκνχο, παξεμεγήζεηο θαη κάιηζηα αδφθεην ζάλαην 
«πξψησλ» ζε δηαβάζεηο, θαλάξηα θαη αιφγηζηεο πξνζπεξάζεηο.   

 

 
 

Ο Έληνπαξλη Άικπε, κεο απφ ηελ Ιζηνξία ηνπ δσνινγηθνύ θήπνπ
xxix

 ηνπ, καο πξνζθαιεί, 

έλα θπξηαθάηηθν θαινθαηξηλφ απνγεπκαηηλφ, ζην έληξαι Παξθ ηεο Νέαο Τφξθεο, λα 
παξαθνινπζήζνπκε ηελ «ηζηνξία ηνπ Σδέξπ κε ην ζθχιν» ή θαιχηεξα ηελ ηξαγηθή «ηζηνξία 
ηνπ Σδέξπ θαη ηνπ Πήηεξ». Οη δπν ήξσεο γλσξίδνληαη ηπραία, θαζψο ν Σδέξπ δεηάεη 
πιεξνθνξίεο γηα ην δξφκν ηνπ. Με ηελ επθαηξία απηή πνιενγξαθείηαη, αθφκα κηα θνξά, ην 
Μαλράηαλ: 

 
ΣΕΔΡΤ:  Δίρα πάεη ζην Εσνινγηθό Κήπν θαη κεηά ήξζα σο εδώ κε ηα πόδηα. Γε κνπ 

ιέηε, αιήζεηα, ε θαηεύζπλζε πνπ πήξα ήηαλ βνξηλή; 
ΠΖΣΔΡ:  Βνξηλή; Μα ... έηζη λνκίδσ. Γηα λα δνύκε. 
ΣΕΔΡΤ:  Δθεί θάησ δελ είλαη ε Πέκπηε ιεσθόξνο;  
ΠΖΣΔΡ:  Ναη, λαη βεβαίσο είλαη. 
ΣΕΔΡΤ:  Καη πνηνο είλαη εθείλνο εθεί ν θάζεηνο δξόκνο ζηα δεμηά; 
ΠΖΣΔΡ:  Δθεί θάησ; Δίλαη ν εβδνκεθνζηόο ηέηαξηνο δξόκνο. 
ΣΕΔΡΤ:  Κη ν Εσνινγηθόο Κήπνο είλαη θνληά ζηνλ εμεθνζηό πέκπην. Άξα είρα πάεη 

βνξηλά... 



 

Απηά βέβαηα δελ είλαη ηα πην ζπνπδαία. Μέζα ζην πάξθν ζπκβαίλνπλ άιια πξάγκαηα. 

Πιάζνληαη εθεί, κε ην αξρηθφ πξφζρεκα ησλ πιεξνθνξηψλ, ρψξνη κηαο επηθνηλσληαθήο 
δηαιεθηηθήο πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, αληηπαξάζεζεο, θπξηαξρίαο θαη ππνηαγήο. ιν ην έξγν 
ην δηαηξέρεη κηα θαηαθαλήο θπλνθνβία πνπ ελαιιάζζεηαη κε κηα αιιεγνξηθή θπλνθηιία. Ο 
Άικπε καο ζπκίδεη κάιηζηα, πσο, φπσο ιέλε, «ν θαιχηεξνο θίινο ηνπ αλζξψπνπ είλαη ν 
ζθχινο». Έηζη, εηζάγεη ζην θείκελφ ηνπ έλα απφ ηα  αλζεθηηθφηεξα ςεπδνινγήκαηα ηεο 
ηζηνξίαο. Ή έθθξαζε απηή θξχβεη κηα ζεκειηψδε θνηλσληνβηνινγηθή αιήζεηα ζρεηηθά κε ηνλ 
ηπθιφ παηξησηηζκφ ηνπ ζθχινπ. Σν έξγν ηνπ Άικπε επηδέρεηαη «γεσπνιηηηθέο» αλαγλψζεηο. 
Ο ζθχινο δελ είλαη θίινο ηνπ αλζξψπνπ. Απιά είλαη ζπκθεξνληνινγηθά ππνηαγκέλνο ζηε 
εμνπζία ηνπ αλζξψπνπ-αθεληηθνχ, ηνπ αθεληηθνχ-παηξίδα. Δίλαη «θίινο» ηνπ αθεληηθνχ ηνπ. 
Υξεηάδεηαη ινηπφλ ζσζηή εθπαίδεπζε γηα λα γίλεη θηιάλζξσπνο. Καη πνηνο δελ ηε ρξεηάδεηαη 
κεο ηε κεγάιε πφιε; Ζ κεγάιε ειιεληθή πφιε δελ είλαη κηα αλειέεηε Motortown; 

 

Έλα πνιχ πξφζθαην ζεαηξηθφ έξγν, ηνπ άγγινπ 

ζπγγξαθέα άηκνλ ηίβελο, έρεη γηα ηίηιν «Motortown». 
Έηζη παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ ειιεληθή ζθελή. Η 
«Απηνθηλεηνχπνιε» –φπσο ζα κπνξνχζε λα  
απνδνζεί–  δελ παξαπέκπεη ζηελ θαηάζηαζε ηεο 
ζχγρξνλεο απηνθηλνχκελεο πφιεο πνπ 
θαηαδπλαζηεχεηαη απφ ην απηνθίλεην. H Motortown 
είλαη ε εγγιέδηθε «βηνκεραληθή πφιε» Νηάγθελακ. Δίλαη 
πξνάζηην ηνπ Λνλδίλν θαη «ππνθαηάζηαην» ηεο πην 
γλσζηήο motortown πνπ ιεηηνχξγεζε πνηέ, ηνπ 
ακεξηθαληθνχ Νηηηξφηη, ηεο γλσζηήο παηξίδαο ηεο 
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Ford. Άιισζηε  ζην Νηάγθελακ 
βξίζθεηαη θαη εξγνζηάζην ζπλαξκνιφγεζεο 
απηνθηλήησλ ηεο Ford, πνπ κάιηζηα θιείλεη, φπσο 
θιείλνπλ θαη ηα παξάζπξα ηεο δσήο ηνπ ήξσα ηνπ 
έξγνπ, Νηάλλπ.  

Απηφο, πξψελ ζηξαηηψηεο  ηνπ εγγιέδηθνπ 

εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο ζην Ιξάθ, θνπβαιάεη ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ηηο 
εληππψζεηο ηνπ, ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ην κέησπν. Μηα Βαζφξα ζηήλεηαη ζηε «ζθελή» 
ηνπ Νηάγθελακ. Οη δπν πφιεηο βξίζθνληαη ζε δηάινγν πνπ ηνλ δηεπζχλεη ν Νηάλλπ: 

■ Η ηξαθηλή Βαζφξα ηνπ έλνπινπ πνιέκνπ, θαη  
■ ην βξεηαληθφ Νηάγθελακ ηνπ θνηλσληθνχ πνιέκνπ  

αξρίδνπλ λα κνηάδνπλ. Ο άηκνλ ηίβελο, άιισζηε, ππνδεηθλχεη πσο «ην έξγν 
πξέπεη λα ζηεζεί κε φζν ιηγφηεξα ζθεληθά γίλεηαη». Ση αμία έρεη απηφ πνπ 
βξίζθεηαη πίζσ απφ ηηο πιάηεο ησλ εξψσλ φηαλ ην ζπνπδαηφηεξν είλαη απηφ 
πνπ θαηνηθεί κέζα ηνπο; Μέζα «καο», δειαδή, ζηε δσή ηεο άγξηαο πφιεο. 

Υσξίο ε «Motortown» λα είλαη κηα «πνιενγξαθηθή» ζχιιεςε, ν άηκνλ ηίβελο 

θαίλεηαη λα έρεη κηα ηδηαίηεξε θαη παιηά ζρέζε κε ηε δσή, ηελ πεξηγξαθή θαη ηε 
δηδαζθαιία ησλ πφιεσλ. Ήηαλ εθπαηδεπηηθφο ζην Νηάγθελακ. Γη‟ απηφ θαη ζην έξγν 
ηνπ εηζβάιιεη εηξσληθά ε καθάξηα πνιενγξαθία ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ αλά ηνλ θφζκν 
ππνπξγείσλ Παηδείαο. Ο άιινο ήξσαο ηνπ έξγνπ, ν θαζπζηεξεκέλνο αδειθφο ηνπ 
Λε, αξέζθεηαη λα απαληά απηφκαηα ζε εξσηήζεηο  πιεζπζκψλ ηεο ζρνιηθήο 
γεσγξαθίαο ηνπ ηχπνπ: Λνλδίλν; 7.465.209. / Παξίζη; 6.144.703. / Μεμηθό; 
8.605.703. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία δελ είλαη άζρεηα απφ ην πιεζπζκηαθφ ζαχκα 
ηεο απηνθηλεηνχπνιεο πνπ «έθιεηζε» ζηηο 20.02.2002 ‒ ηη εκεξνκελία… 

 

 



 

Δμάιινπ ν ηίβελο καο ζπκίδεη έηζη ηελ θιαζηθή, αζψα θαη ακεηαθίλεηε ζρνιηθή 

γεσγξαθία, φπνπ ηίπνηα δελ αιιάδεη θαη φπνπ αξθεί λα γλσξίδεηο κεξηθά νλφκαηα θαη 
κεξηθνχο αξηζκνχο. ιε ε αλζξσπφηεηα γίλεηαη ζηε ζρνιηθή γεσγξαθία κηα ζεηξά 
απφ δπζπξφθεξηα νλφκαηα θαη μεξνχο αξηζκνχο. Κακηά βαζχηεξε έλλνηα γηα ηηο 
θνηλσλίεο θαη ηηο πφιεηο πνπ έρνπλ απηέο ρηίζεη θαη ζηήζεη δελ ρξεηάδεηαη λα δηδαρηεί 
ζην ζρνιείν. Οχηε θαη ηίπνηα ζεκαληηθφηεξν κπνξεί ή πξέπεη λ α  δ η ν ξ ζ σ ζ ε ί  ζε 
απηή ηελ παηδαγσγηθή ηεο αλνρήο ηνπ θαθνχ. Ίζσο, κφλν, λα ρξεηάδεηαη λα 
δηνξζσζεί θαλέλαο γισζζηθφο ηχπνο.  Έηζη, ν ζπγγξαθέαο απηφο, παιηφο δάζθαινο 
φπσο είπακε, ηειεηψλεη ην έξγν ηνπ κε έλα  κάζεκα εηδηθήο πνιενγξαθηθήο 
δηδαθηηθήο, πνπ δελ είλαη παξά κηα ζπλνκηιία ηνπ Νηάλλπ κε ηνλ Λε: 

 
   ΝΣΑΝΝΤ  αγθάε… 

 ΛΖ  12.762.953. 
   ΝΣΑΝΝΤ  Μόζρα… 

 ΛΖ  10.381.288. 
   ΝΣΑΝΝΤ  Όηαλ μέζπαζαλ νη θαζαξίεο ζηε Βαζόξα κε ηνπο θπιαθηζκέλνπο, εγώ 

δελ είρα αλαθαηεπηεί θαζόινπ. Γελ άγγημα πνηέ κνπ νύηε έλαλ. Με 
βξίδαλε [θνβηηζηάξε]. […Όκσο] κπνξεί λα ην θάλσ έζησ θαη ηώξα. Πνηέ 
δελ είλαη αξγά. Μαθάξη λα είρα πάξεη θη εγώ κέξνο. Θα κ’ άξεζε απηό. Ο 
πόιεκνο δελ θηαίεη ζε ηίπνηα. Μηα ραξά είλαη ν πόιεκνο. Σώξα κνπ 
ιείπεη. Σν δόξη είλαη όηαλ γπξίδεηο πίζσ. 

ΛΖ  [Δίπεο] «δελ άγγημα πνηέ κνπ νύηε έλαλ». 
   ΝΣΑΝΝΤ  Ση πξάγκα; 
             ΛΖ  Λέκε  «δελ άγγημα πνηέ κνπ θαλέλαλ» θαη όρη «δελ άγγημα πνηέ κνπ νύηε 

έλαλ».  

 

Πξφθεηηαη γηα έλα αθφκα κάζεκα πνιενγξαθηθήο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο 

εζηθήο απφ ην ζέαηξν. Καη κάιηζηα, δελ ζα ρξεηαδφηαλ παξά κηα κηθξή παξαιιαγή 
γηα λα παξαλαγλψζνπκε φια απηά θαη λα ηα  δνχκε ζαλ «δξψκελα» ζην εζσηεξηθφ 
ηεο ειιεληθήο πφιεο. Αξθεί κφλν λα δνχκε ηε Βαζφξα-Αζήλα ζαλ ηε κεγάιε πφιε 
ηεο θαζεκεξηλήο απηνθηλεην-θαηαζηξνθήο θαη λα αλαινγηζηνχκε ηη θαθφ γίλεηαη ζε 
θάζε κηθξή ειιεληθή πφιε πνπ κέξα κε ηελ κέξα κεηαηξέπεηαη θαη απηή ζε 
απηνθηλεηνχπνιε - motortown. Τπάξρεη αθφκα θαηξφο λα ζψζνπκε ηνπιάρηζηνλ ηελ 
ειιεληθή κηθξή πφιε.  



 
΄Δλαλ αηψλα πην πξηλ, πάιη ζηα πξνάζηεηα ηνπ 

Λνλδίλνπ, ζην άξη (Surrey) απηή ηε θνξά, θαη κε 
εξσίδεο δπν γπλαίθεο ηψξα, κηα άιιε, δηαθνξεηηθή, 
πνιενγξαθία αλεβαηλεη ζηε ζθελή. Δίλαη θαη απηή 
πνιενγξαθία ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο, 
ηνπ θνηλσληθνεπαγγεικαηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη 
ηνπ «εμεπξσπατζκνχ» κε θέληξν εμσζθεληθψλ 
παξαπνκπψλ ‒πφζν πξνθεηηθφ γηα ‘θείλν ην 1894‒ 
ηηο Βξπμέιιεο θαζψο θαη άιιεο εύζπκεο, δσεξέο θαη 
γνεηεπηηθέο επξσπατθέο πφιεηο θαη πξσηεχνπζεο. Σε 
Βηέλλε, ηε Βνπδαπέζηε, ηε Βελεηία θαη ηε Βεξφλα. 
Δθεί φπνπ ρσξνζεηείηαη ε δξάζε ηεο δηεζλνχο 
πξσηαγσλίζηξηαο-madame θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο 
θαη αζθείηαη «To (παλαξραίν πξνζνδνθφξν) 
επάγγεικα ηεο θπξίαο Γνπφξελ». Πνην είλαη απηφ; 
Πνην άιιν απφ ηελ εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ 
άλζξσπν;  

Ο νμπδεξθέζηαηνο παξαηεξεηήο θαη θαπζηηθφο 

ζρνιηαζηήο ηεο ζχγρξνλεο δπηηθήο θνηλσλίαο ν 
George Bernard Shaw (1856 – 1950) γξάθνληαο ην 
1894 ην έξγν ηνπ γηα ηελ πνξλεία δελ καο ζπκίδεη ηελ 
«παξαζηξαηεκέλε» Βηνιέηα (ηεο Σξαβηάηαο) νχηε 
βέβαηα ραξίδεηαη ζηελ «θαιφθαξδε» Ίιπα (ησλ 
Παηδηψλ ηνπ Πεηξαηά). Με ηελ επαηζζεζία ηνπ 
θαηαγγέιιεη απέλαληί καο απηφ πνπ είπακε πην πάλσ  

«ηελ εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν» αθνχ ε πξσηαγσλίζηξηα πνπ 
θάπνηε είρε παξαζπξζεί επηδίδεηαη ηψξα ε ίδηα ζε επηρεηξήζεηο 
εθκεηάιιεπζεο λεαξψλ ππάξμεσλ. Απηφ είλαη ην επάγγεικα ηεο θπξίαο 
Γνπφξελ.  

 
 

Αο επηζηξέςνπκε ηψξα ζην Βπζζηλόθεπν. Απηφο ν 

ηίηινο αλαθέξεηαη, θαζψο ππνζηεξίδεηαηxxx, θαη ζηνλ 
θεληξηθφ ήξσα ηνπ έξγνπ, πνπ πξννξίδεηαη θαη λα 
αθαληζηεί, ζην νκψλπκν έξγν. Μαο πξνζθέξεηαη έηζη, 
κε ην έξγν απηφ, έλα ζεκαληηθφ πξφηππν ζρεηηθφ κε 
ηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 
εδάθνπο· πξφθεηηαη γηα ηελ νηθνπεδνπνίεζε ελφο 
κεγάινπ θηήκαηνο, νπφηε ζα επαθνινπζήζεη ε 
αλέγεξζε θαηνηθηψλ.  

Δίλαη σζηφζν πεξηζζφηεξν ρξήζηκν λα γλσξίδνπκε, 

κέζα ζην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο ησλ πφιεσλ, ζε 
ζρέζε κε ην έξγν ηνπ Σζέρσθ, φηη ε Μφζρα, πνπ ήηαλ 
ε θαη‟ εμνρήλ πνιενγξαθηθή αλαθνξά ηνπ ζπγγξαθέα 
απηνχ, δελ ππήξμε κφλν Μέθθα ηνπ παγθφζκηνπ 

θνκκνπληζκνχ, φπσο παξνπζηαδφηαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα,  αιιά  θαη πφιε πνπ 
ζπγθίλεζε ηε ξσζηθή ςπρήxxxi. Ιδηαίηεξα κάιηζηα γηα ηνλ Σζέρσθ ε Μφζρα ππήξμε 
κηα ππεξαγαπεκέλε πφιε.  

 

 

 



 

ην έξγν Οη ηξεηο αδειθέο ε Μφζρα αλαθέξεηαη ζπρλά θαη κάιηζηα κε λνζηαιγία θαη 

ππεξεθάλεηα. Ζ ηδέα ηεο κεγάιεο ξσζηθήο πφιεο αλαθαιείηαη θάζε ηνζν, απφ ηνλ 
εμσζθεληθφ ρψξν ηε ζθελή. Καη ην φλνκά ηεο αθνχγεηαη πεξηζζφηεξεο απφ  20 θνξέο ζαλ λα 
πξφθεηηαη γηα ηαρή ζξηάκβνπ, ηθεζία, καγηθή θξάζε ή εξσηηθφ ςίζπξν. Ζ Μφζρα 
αληηπαξαηίζεηαη κε πεξηθξφλεζε ζηελ πξσηεχνπζα πνπ είλαη ε Αγία Πεηξνχπνιε θαζψο θαη 
ζηελ αλώλπκε πφιε φπνπ δνπλ νη ήξσεο. ε γξάκκα ηνπ ζηνλ Μαμίκ Γθφξθη ν Σζέρσθ 
ππνδεηθλχεη ηελ πφιε Πεξκ, σο ηφπν ηεο δηακνλήο ηνπο.

xxxii
  Αθξηβψο ζηελ αξρή ε ιγα ιέεη:  

 
«Σελ επνρή απηή, αξρέο Μάε, ζηε Μόζρα, έρεη θαιό θαηξό, όια είλαη αλζηζκέλα, 
πιεκκπξηζκέλα από ήιην [...]. Σν πξσί, μππλώληαο, είδα όιν απηό ην θσο, είδα ηελ 
άλνημε, ε θαξδηά κνπ γέκηζε από ραξά θαη από παζηαζκέλε επηζπκία λα μαλαγπξίζσ 
ζηελ πόιε όπνπ γελλήζεθα».  

ηε δεχηεξε πξάμε είλαη ραξαθηεξηζηηθφο θαη ν δηάινγνο αλάκεζα ζηνλ Αληξέη θαη ηνλ 

νιηφλπ γηα ηα παλεπηζηήκηα ηεο Μφζραο. Ο νιηφλπ δηνξζψλεη ηελ έθθξαζε «ζην 
παλεπηζηήκην», ηνπ Βαξφλνπ Σνχδελκπαρ, εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ 
ζην γεγνλφο φηη «ππάξρνπλ δπν παλεπηζηήκηα ζηε Μόζρα [...] ην παιηό θαη ην θαηλνύξην», 
άξα ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ζηε ζπδήηεζε γηα πνην απφ ηα δχν πξφθεηηαη. Καη πην θάησ, 
ζην ηέινο ηεο ηξίηεο πξάμεο ε Ηξίλα ηθεηεχεη ηελ ιγα:   
 

«Πάκε ζηε Μόζρα! ε ηθεηεύσ, πάκε! Η Μόζρα είλαη ό,ηη θαιύηεξν ππάξρεη ζηνλ 
θόζκν»

xxxiii
.  

πσο ππνζηεξίδεη ν Harai Golomb:  

 
«ε Μόζρα [ηνπ Σζέρσθ] κπνξεί λα είλαη ε ππ’ αξηζκόλ 1 πόιε ησλ νλείξσλ κεηαμύ 
όισλ ησλ πξαγκαηηθώλ πόιεσλ ηνπ θόζκνπ πνπ κλεκνλεύνληαη ζε νπνηνδήπνηε 
έξγν από νπνηνλδήπνηε ζπγγξαθέα ζηε ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ»

xxxiv
. 

 
 



ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ηελ επηινγή ησλ πφιεσλ, σο 

νλφκαηα θαη ρψξνπο δξάζεο, δελ ηελ θάλεη ηερλεηά ή 
έζησ ηερλεέλησο ν ζπγγξαθέαο, πνπ έρεη γηα ζηφρν λα 
δεκηνπξγήζεη θαη λα κεγεζχλεη ζην πλεχκα ηνπ ζεαηή 
θάπνηα ζπλαηζζήκαηα. Δίλαη ε ίδηα ε Ιζηνξία εθείλε 
πνπ έρεη θάλεη ηηο κεγάιεο θαη, ζπρλά, ηξαγηθέο 
επηινγέο ηεο. Απιά ν ζπγγξαθέαο αληρλεχεη, φζν 
κπνξεί, ηηο παηεκαζηέο ηεο. Ο Υάηλαξ Κίππραξδ καο 
ππελζπκίδεη κε ηε βνήζεηα ηνπ κεγάινπ (θαη 
ζπκπαζνχο, είλαη αιήζεηαxxxv) ππξεληθνχ θπζηθνχ ηνπ 
πξνεγνχκελνπ αηψλα, Ρφκπεξη Οππελράηκεξ, ηελ 
αλαδήηεζε ηνπ ζεξάκαηνο ηεο 6εο Απγνχζηνπ ηνπ 
1945, ηεο Υηξνζίκα. (Ο δηάινγνο γίλεηαη κεηαμχ ηνπ 
Ρφηδεξ Ρνκπ ζπλεγφξνπ ηεο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο 
Δλέξγεηαο θαη ηνπ Σδ. Ρφκπεξη Οππελράηκεξ) xxxvi.  
 

ΡΟΜΠ:     Αιιά ην κσξό [= ε βφκβα] γελλήζεθε, ηέινο πάλησλ, ζην Λνο Άιακνο, ζηα εξγαζηήξηα 
πνπ ζεηο ηδξύζαηε θαη ησλ νπνίσλ ππήξμαηε δηεπζπληήο από ην 1943 έσο ην 1945. 

ΟΠΠΔΝ.:  Σελ παηέληα ηνπ παηγληδηνύ ηελ έρνπκε εκείο, λαη. [...] Ζ ξίςηο ηεο αηνκηθήο  βόκβαο ζηε 
Υηξνζίκα ππήξμε κηα πνιηηηθή απόθαζηο, όρη δηθή κνπ. 

ΡΟΜΠ:    Αιιά ππνζηεξίμαηε ηε ξίςε ηεο αηνκηθήο βόκβαο ζηελ Ηαπσλία, δελ είλαη έηζη; [...] 
Βνεζήζαηε ζηελ επηινγή ησλ ζηόρσλ. Γελ είλαη έηζη;  

ΟΠΠΔΝ.:  Έθαλα ηε δνπιεηά κνπ. Μαο δόζεθε έλαο θαηάινγνο από πηζαλνύο ζηόρνπο. 
ΡΟΜΠ:      Πνηνπο; 
ΟΠΠΔΝ.:  Υηξνζίκα, Κνθνύξα, Νηγθάηα, Κηόην (πξνβάιινληαη δηαθάλεηεο  ησλ πφιεσλ) θαη καο 

ξώηεζαλ ηελ επηζηεκνληθή καο γλώκε, πνηνη από ηνπο ζηόρνπο απηνύο, ζύκθσλα κε ηα 
δεδνκέλα από ηα πεηξάκαηά καο, ζα ήηαλ νη πην θαηάιιεινη. [...]. 

ΡΟΜΠ:      Καη έπξεπε λα πξνβείηε ζε  επηινγή ησλ ζηόρσλ;  
ΟΠΠΔΝ.:  Όρη. Απιώο εμεηάζακε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ 

ζηόρσλ.  
ΡΟΜΠ:      Πνηεο ηδηόηεηεο έπξεπε λα είραλ νη ζηόρνη απηνί γηα λα είλαη θαηάιιεινη;  
ΟΠΠΔΝ.:  ύκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνύο καο ζα έπξεπε ε επηθάλεηα ηνπ ζηόρνπ λα έρεη δηάκεηξν 

ηνπιάρηζηνλ δύν κηιίσλ ππθλόθηηζησλ θηηξίσλ, θπξίσο μύιηλσλ, ιόγσ ηεο πηέζεσο ησλ 
αεξίσλ θαη ηεο ππξθαγηάο πνπ ζα επαθνινπζνύζε [...] Ήκνπλ πνιύ επραξηζηεκέλνο, 
όηαλ ν Τπνπξγόο ακύλεο πείζζεθε λα δηαγξάςεη από ηνλ θαηάινγν, ύζηεξα από 
παξάθιεζή καο, ηε ζαπκάζηα πόιε ησλ ρηιίσλ λαώλ, ην Κηόην, πνπ ήηαλ ν πην 
κεγάινο θαη ν πην επαίζζεηνο ζηόρνο... 

 

 
------ 

 
 

 

 



Το μικπό ατσό απόςπαςμα αποσελεί ένα πτπήνα για πολλέρ 
ςκέχειρ γύπψ από σην «επιλογή σηρ πόληρ». Δεν εννοούμε εδώ, 
υτςικά, επιλογή πόλεψν-ςσόφψν ποτ θα πληγούν αλλά επιλογή σψν 
πόλεψν ποτ τπηπεσούν δπαμασοτπγικούρ και λογοσεφνικούρ 
ςσόφοτρ. Αναυεπόμαςσε δηλαδή ςση δημιοτπγική αναζήσηςη. Εκεί 
ποτ ο δημιοτπγόρ, ςτγγπαυέαρ, ποιησήρ ή ςκηνοθέσηρ, για να 
ξεφψπίςει σιρ πόλειρ ποτ σοτ σαιπιάζοτν, βλέπει να πεπνούν 
από σο μταλό σοτ ονόμασα και εικόνερ πόλεψν μαζί με κπισήπια 
και δεδομένα. Ενώ σατσόφπονα, ατσόρ ο ίδιορ, για σοτρ λόγοτρ 
ποτ ο ίδιορ γνψπίζει, κπασάει και κάποια θέςη λογοκπισή ή 
ατσολογοκπινόμενοτ. Και μάλιςσα μποπεί να εκυπάζει με σιρ 
επιλογέρ σοτ κάποιερ ςτμπάθειερ και ανσιπάθειερ και να 
πποδίδει (ή να πποσείνει) σοτρ νοησικούρ φάπσερ σοτ.  
 

Θα ηνικνχζακε λα δνχκε κε ηέηνηα νπηηθή έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνιενγξαθηθφ 

απνζπαζκα απφ ην ηφζν πξνθεηηθφ θαη πάληα επαιεζεπφκελν «Πάξηη 
γελεζιίσλ»xxxvii ηνπ Υάξνιλη Πίληεξ. Ο θεληξηθφο ηξαγηθφο ήξσαο, ν ηάλιευ (ή 
ηαλ), ζπλνκηιεί κε ηε ζπηηνλνηθπξά ηνπ Μεγθ: 
 
ΣΑΝΛΔΫ:  Μνπ θάλαλ πξόηαζε γηα δνπιεηά […]. 
ΜΔΓΚ:  Έια! Με κνπ πεηο! 
ΣΑΝΛΔΫ: Καη θαιή δνπιεηά. Νπρηεξηλό θέληξν… ζην Βεξνιίλν. 
ΜΔΓΚ: Βεξνιίλν; 
ΣΑΝΛΔΫ: Βεξνιίλν. Νπρηεξηλό θέληξν. Να παίδσ πηάλν. Μηζηόο παξακπζέληνο. 
ΜΔΓΚ: Γηα πόζνλ θαηξό; 
ΣΑΝΛΔΫ: Γελ ζα κείλνπκε ζην Βεξνιίλν. Ύζηεξα πάκε Αζήλα. 
ΜΔΓΚ: Γηα πόζν; 
ΣΑΝΛΔΫ: Κνίηα. Μεηά πεηαγόκαηε ηνπξλέ ζηελ – πσο ηε ιέλε… 
ΜΔΓΚ: Πνύ; 
ΣΑΝΛΔΫ: Κσλζηαληηλνύπνιε, Εάγθξεκπ, Βιαδηβνζηόθ. Παγθόζκηα ηνπξλέ. 
 
Γξακκέλν ζηελ επνρή ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ην 1957, ην έξγν αλακηγλχεη εδψ 
ζηαζκνχο ειέγρνπ ησλ (ηφηε) ππεξδπλάκεσλ (Βεξνιίλν, Αζήλα) κε ζχκβνια 
ηεο θνκκνπληζηηθήο αλαλέσζεο θαη αλαζεψξεζεο (Εάγθξεκπ), ξίρλεη 
αβέβαηεο ζθηέο βαιθαληθφηεηαο ζηελ θνπβέληα (Αζήλα, Κσλζηαληηλνχπνιε, 
Εάγθξεκπ), ραξάζζεη κηα κέγηζηε επξαζηαηηθή δηάκεηξν (Κσλζηαληηλνχπνιε-
Βιαδηβνζηφθ), γηα λα εθζθελδνλίζεη ηνλ άηπρν πηαλίζηα ηάλιευ ζηε βαζηά 
ζνβηεηηθή Άπσ Αλαηνιή (Βιαδηβνζηφθ)! Πάλσ απ’ φια φκσο ν Πίληεξ 
«μερλάεη» απφ ηε παγθφζκηα ηνπξλέ ηελ απέλαληη αηιαληηθή αθηή. Καλέλα 
ζπκβφιαην κε ληνπγηφξθεο θαη βνζηφλεο. Οχηε ζαλθξαληδίζθα θαη 
ινοάληδειεο. Έλαο ράξηεο επζχλεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ μεηπιίγεηαη κέζα 
απφ ηηο πνιενγξαθηθέο αλαθνξέο ηνπ γεσπνιηηηθνχ λνκπειίζηα Πίληεξ πνπ 
είλαη νμπδεξθέζηαηνο επηθξηηήο ησλ ΖΠΑxxxviii θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Άπσ 
Γχζεο. Σεο Άγξηαο Γχζεοxxxix. Σεο νπνίαο εθπξφζσπνη θαη ηνπηθνί 
κάλαηδεξο «αλέηαμαλ» θαη ηνλ ηάλιευ ηε βξαδηά ησλ γελεζιίσλ ηνπ. 
Πνιχρξνλνο ηαλ… 
 

Ο ζεαηήο ηνπ έξγνπ, ν επηζθέπηεο ηεο πφιεο, θεξδίδνπλ κε ην λα επηζεκαίλνπλ, ζην 

θείκελν πνπ απνιακβάλνπλ, ην θάζε φλνκα πφιεο αλαδεηψληαο θαη άιια πνπ είλαη πηζαλά, 
ιηγφηεξν πηζαλά κα θαη πηζαλφηεξα. Κάζε πφιε πνπ πξνβάιιεη κε ην φλνκά ηεο ή θάζε πφιε 
πνπ ιεζκνληέηαη είλαη έλα «ζηφρνο».  

Δμάιινπ, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, θαη ην επαλαιακβάλνπκε, ε αλαθνξά κηαο πφιεο  

ζπκβαίλεη λα θξχβεη ή λα ππνλνεί κηαλ άιιε. Ζ θαηαζηξνθή ηεο Υηξνζίκαο, θαη καδί ηεο ηνπ 
Ναγθαζάθη, είλαη πεξίεξγα ζπλδεδεκέλε κε κηα άιιε θξπκκέλε πφιε. Πξφθεηηαη γηα ηε Νέα 
Τφξθε θαη κάιηζηα ην Μαλράηαλ. Γελ μερλάκε πσο ε παξαγσγή ηεο αηνκηθήο βφκβαο 
θαιχθζεθε επί αξθεηά ρξφληα ππφ ην θσδηθφ φλνκα «ρέδην Μαλράηαλ»

xl
.   



Καη θάηη άιιν ζρεηηθά κε ηηο «ππνςήθηεο» πφιεηο θαη ηελ εμαίξεζε ηνπ Κηφην. Δίλαη γλσζηφο 

ν παγθφζκηνο ζαπκαζκφο γηα ηελ πφιε απηή. Καη φκσο, ε καλία νηθνδφκεζεο, 
αλνηθνδφκεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ πνπ ππάξρεη ζε πνιιέο ρψξεο, ππάξρεη, θπζηθά, θαη 
ζηελ Ηαπσλία. Καη δελ κπνξεί, βέβαηα, λα εμαηξεζεί ην Κηφην απφ ηελ επηζεηηθφηεηα απηή

xli
. Ο 

Alex Kerr
xlii

 πεξηγξάθεη κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ηα δεηλά ηεο κλεκεηαθήο απηήο πφιεο. 
χκθσλα κε ηε «Γηεζλή Δηαηξεία γηα ηε σηεξία ηνπ Κηφην», κέζα ζε δέθα ρξφληα, ζαξάληα 
ρηιηάδεο μχιηλα ζπίηηα κε φκνξθεο θεξακηδνζθεπέο, ζην θεληξηθφ κέξνο ηεο πφιεο, 
θαηεδαθίζηεθαλ. Φαίλεηαη πσο φ,ηη ζεβάζηεθαλ νη πνιέκαξρνη, ην θαηέζηξεςαλ νη 
ππάιιεινη ηεο πνιενδνκίαο. Δίκαζηε πνιχ καθξηά γηα λα θξίλνπκε. Αιιά ην ρεηξφηεξν –θαηά 
ηνλ Kerr– είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο δπηηθέο εθεκεξίδεο θαη ηειενξάζεηο, απνπζηάδνπλ εληειψο 
νη εθδειψζεηο αλεζπρίαο θαη έθπιεμεο γηα ηηο πνιενδνκηθέο απηέο κεηαβνιέο. 

 
 

ΠΡΙΝ ΣΕΛΕΙΩΟΤΜΕ: ΟΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΕ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΙΚΡΗ 
ΕΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΗ Ω ΓΕΩΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΗ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ 

ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΣΙΑ 
 
 

 

–Δι’ εστών… των αγίων… πατέρων ημών…  
 

Του ΚΥΡ, Ελευθεροτυπία, 9.9.80. 
 
 

Μηζφ αθξηβψο αηψλα κεηά ηελ επνρή πνπ ζεκαδεχηεθε απφ ην ηξαγηθφ ηέινο ηνπ 

πνηεηή Κψζηα Καξπσηάθε, κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα, κε εκπινθή, πάιη, μέλσλ 
δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ζηελ πφιε απηή, απνηέιεζαλ αθνξκή γηα ηελ πξνβνιή λέσλ 
αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ Πξέβεδα. Βξήθαλ άιισζηε θαη απηά κηα εληππσζηαθή 
θαιιηηερληθή έθθξαζε κε ηελ νπνία ζ π γ θ ξ ν η ή ζ ε θ ε  θ α η  δ η α δ φ ζ ε θ ε  α π φ  η ε λ  
Α ζ ή λ α ,  ζ η ε λ  Α ζ ή λ α  θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα, κηα ηδηάδνπζα ηδενινγηθή 
αληίιεςε γηα ηελ πφιε.  

Καηά ηελ επνρή πνπ επαθνινχζεζε ηελ πηψζε ηεο ζηξαηησηηθήο θπβέξλεζεο (1974) 

άξρηζαλ λα δηαδίδνληαη αλνηρηά ζηελ Πξέβεδα θήκεο γηα εξσηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
Μεηξνπνιίηε Πξεβέδεο ελψ ήδε βξηζθφηαλ ζε εμέιημε (κε βάζε κηα θσηνγξαθία) 1) έλαο 
εθβηαζκφο ηνπ θαη 2) πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. Ωζηφζν επαθνινχζεζε θαη κηα 
ζεκαληηθφηεξε θάζε. Πξαγκαηηθά, ν Γεκήηξεο Κνιιάηνο, ζπγγξαθέαο θαη βξαβεπκέλνο 
ζθελνζέηεο κε αλαγλσξηζκέλα πνιηηηθά ελδηαθέξνληα θαη θνηλσληθή επαηζζεζηα,  
ρξεζηκνπνίεζε ηα ζπκβάληα γηα λα αλεβάζεη ζεαηξηθφ έξγν θαη λα ζθελνζεηήζεη 
θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία (θνηλφο ηίηινο: Ο Άγηνο Πξεβέδεο, 1980-1982). ην ζπγγξαθέα 
δηλφηαλ έηζη ε επθαηξία λα πξνβάιεη κεξηθέο νξζέο απφςεηο ηνπ γηα ηελ ειιεληθή 
θνηλσλία θαη ηελ Δθθιεζία, εμ αηηίαο ησλ νπνίσλ –θξνλνχκε– εδηψρζε πνηληθά.  

Αλ θαη ην θείκελν ηνπ έξγνπ δελ πξνβάιιεη ηδηαίηεξεο απφςεηο γηα ηε ζηάζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Πξέβεδαο απέλαληη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ηεξάξρε, φπσο θάλεθε απφ 
ηελ απνινγία ηνπ, ν Γεκήηξεο Κνιιάηνο είρε ζπγθξνηεκέλεο (αξλεηηθέο) απφςεηο γηα ηελ 
Πξέβεδα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο σο πφιεο. Ζ πφιε θαη νη θάηνηθνί ηεο γίλνληαη 



ζπιιήβδελ αληηθείκελν ζνβαξφηαησλ επηθξίζεσλ. Ο ζπγγξαθέαο θάλεη κε ηε 
ζπλνπηηθή θξηηηθή γηα ηελ πφιε κηα γεληθεπηηθή –θαη γη‟ απηφ εζθαικέλε– 
αλζξσπνγεσγξαθηθή θξίζε, ρσξίο, γηα παξάδεηγκα, λα αλαθέξεηαη π.ρ. ζην ζπκπαγέο 
μεληθφ θαη ζπληεξεηηθφ δεκνζηνυπαιιειηθφ ζψκα πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ πφιε. 
Οη αλψηεξνη ππάιιεινη θαη ζηξαηησηηθνί θαη ν αλψηεξνο θιήξνο απνηεινχζαλ ζηε θάζε 
απηή κνριφ εζσηεξηθήο γεσπνιηηηθήο παξέκβαζεο.  

Αο ζπκπιεξψζνπκε αθφκε φηη ν δεκηνπξγφο ηνπ έξγνπ, πξνζπαζψληαο λα απνδείμεη 

ζηελ απνινγία ηνπ φηη δελ ήηαλ απηφο πνπ απνηέιεζε αηηία πξνβνιήο ηνπ δεηήκαηνο θαη 
ησλ ζθαλδάισλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ Δθθιεζία, αιιά φηη ήηαλ ν ίδηνο ν αζελατθφο ιαφο 
εθείλνο πνπ δεηνχζε έλα «ηέηνην» έξγν δειψλεη:  

«Όηαλ είρε θάλεη ν Μαξθόπνπινο [κηα ζπλαπιία] βγάιαλε 45.000 αθίζεο· 
εκείο θνιιήζακε 4.500 [...] Με 4.500 μεζεθώζακε όιε ηελ Αζήλα. Γηαηί; Γ η α η ί  
η ν  θ ν η λ ό  η ε ο  Α ζ ή λ α ο  ή ζ ε ι ε  η ν  έ ξ γ ν ».  

Δίκαζηε εδψ αληηκέησπνη κε κηα πνιηηηζηηθή απνηθηνθξαηία εθ κέξνπο ηνπ 
Κέληξνπ ηεο νπνίαο νη έιιελεο δεκηνπξγνί εχθνια πέθηνπλ ζχκαηα.  

 

 

ΤΝΣΟΜΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΔΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΟΤ 
ΘΔΑΣΡΟΤ 

Ζ ζεαηξηθή δεκηνπξγία, κε ηελ αλαγσγή ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο δξάζεο ζηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ «ζαληδηνχ», παξάγεη δπλαηέο εηθφλεο ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη ηεο πφιεο. 
Πξφθεηηαη γηα εηθφλεο  

■ εθθξαζηηθέο ή ζησπειέο,  
■ θαη’ νηθνλνκία ή θαζ’ ππεξβνιή,  
■ ζπκβνιηθέο ή δηαβνιηθέο.  

Δηθφλεο πνπ ππαηλίζζεηαη ην θείκελν θαη δσληαλεχεη ε παξάζηαζε. 

Σν ζέαηξν δηδάζθεη θαη κάιηζηα ζηνρνζεηεί. Γηα ην ιφγν απηφ ε δηδαζθαιία ηνπ θαη ε 

ζηνρνζεζία ηνπ απνηεινχλ έλα πξφηππν θαη αλεμάληιεην ηδενιόγην γηα ηελ πνιενγξαθία σο 
αληίιεςε ηεο πφιεο. Με ηε δνκή ηνπ ηελ ίδηα, ην ζεαηξηθφ θηήξην πξνζθέξεη ηελ ζθελή ζαλ 
θαζέδξα θσηηζκέλνπ δηδαζθάινπ θαη ηελ αίζνπζά ηνπ ζαλ ρψξν δηδαθηηθήο κπζηαγσγίαο: 

■ Ζ κηθξή πφιε θαη ε κεγαινχπνιε,  
■ ε πνιπθαηνηθία θαη ην ππφζηεγν,  
■ ην θηεκαηνκεζηηηθφ γξαθείν θαη ε ζεηξά αλακνλήο,   
■ ε Υηξνζίκα θαη ε Κνπεγράγε,  
■ ε Μφζρα θαη ε Νέα Τφξθε,  
■ ε αζελατθή απιή θαη ν νπθξαληθφο βπζζηλφθεπνο,  
■ ην Γθξφβεξο Κφξλεξο θαη ε Πξέβεδα,  

απνηεινχλ ηίηινπο ή ππφηηηινπο απφ έλα πινχζην πνιενγξαθηθφ ζεκαηνιφγην
xliii

.   
 
… Καη κάιηζηα, ζα ιέγακε, «ζεαηξηθφ-δηδαθηηθφ». Ζ έλλνηα ηνπ «ζεάηξνπ ησλ εζλψλ»  πνπ 
πξνβιήζεθε πξηλ πνιιά ρξφληα καο νδεγεί λα ζπιιάβνπκε κηα παηδαγσγηθά ρξήζηκε ηδέα 
γηα ην «ζέαηξν ησλ πφιεσλ». Γελ μέξνπκε πνην ζα είλαη ην πεξηερφκελφ ηεο αιιά πνιιά 
κπνξνχλ λα γίλνπλ κε βάζε ηελ εθεπξεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ γεσγξαθία ηεο πφιεο 
θαη ν δηδάζθαιφο ηεο κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο πφιεηο ηνπ ζεάηξνπ θαη λα ηηο ιάβνπλ 
ππφςε ηνπο, καδί κε πνιιέο άιιεο, φρη κφλν ζαλ απιέο δηδαθηηθέο ελφηεηεο αιιά ζαλ 
πξαγκαηηθέο δηαπαηδαγσγνχζεο νληφηεηεο. 

 



 

 
 

 
Απφ ην «Θέαηξν ησλ εζλψλ», ζηελ παηδαγσγηθά ρξήζηκε ηδέα ηνπ «ζεάηξνπ ησλ πφιεσλ».  
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