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Τασηόηηηα και εηερόηηηα ζηην ελληνική δραμαηοσργία ηοσ ηέλοσς 

ηοσ 20ού αιώνα και ηων αρτών ηοσ 21
οσ

. Η περίπηωζη ηων 

μεηαναζηών ζηην Ελλάδα. 

 

Αζαλάζηνο Μπιέζηνο 

 

 Ζ κεηαλάζηεπζε ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο θαη ε πξνζθπγηά απαζρόιεζαλ 

ήδε ηε λενειιεληθή δξακαηνπξγία κεηαπνιεκηθά, κε θπξίαξρεο ηηο κνξθέο Διιήλσλ 

πξνζθύγσλ, επαλαπαηξηδόκελσλ θαη κεηαλαζηώλ πνπ δνπλ ζηηο ρώξεο ππνδνρήο 

ηνπο
1
. Ο κεηαλάζηεο πνπ έξρεηαη ζηελ Διιάδα, ζηελ πεξίπησζε ηεο πξόζθαηεο 

ειιεληθήο δξακαηνπξγίαο, αλαγλσξίδεηαη θπξίσο ζην πξόζσπν ηνπ παξάλνκνπ 

κεηαλάζηε. Αιιά θαη ν λόκηκνο κεηαλάζηεο ειιεληθήο θαηαγσγήο (νκνγελήο) 

αληηκεησπίδεη παξόκνηα πξνβιήκαηα, εθηόο από ην όηη δελ δηώθεηαη από ηηο αξρέο. 

 ην πιαίζην ηεο αλαθνίλσζήο καο ζα αζρνιεζνύκε κε επηά πξόζθαηα 

λενειιεληθά ζεαηξηθά έξγα
2
: 1) Ο νπξαλόο θαηαθόθθηθνο, κνλόινγνο ηεο Λνύιαο 

Αλαγλσζηάθε, πνπ παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ην 1998 από ην Δζληθό Θέαηξν 

2) Αμύξηζηα πεγνύληα ηνπ Γηάλλε Σζίξνπ. Σν έξγν γξάθηεθε ην 1995-1996, 

δηνξζώζεθε ην 2000-2001 θαη παξνπζηάζηεθε ζην ζέαηξν ην 2006 από ηε Θεαηξηθή 

Δηαηξία «ηνά» 3) Φσηηά θαη λεξό ηεο Υξύζαο πειηώηε, πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 

ζέαηξν ηηο ζεαηξηθέο πεξηόδνπο 2007-2008 θαη 2008-2009 από ηε Β΄ θελή ηνπ 

Θεάηξνπ «Άικα» 4) Τν γάια ηνπ Βαζίιε Καηζηθνλνύξε, πνπ γξάθηεθε ην 2003 θαη 

παξνπζηάδεηαη ζηαζεξά ζην ζέαηξν από ην 2006 έσο θαη ην ηξέρνλ έηνο 5) Απόςε 

ηξώκε ζηεο Θνθάζηεο ηνπ Άθε Γήκνπ, πνπ πξσηνπαξνπζηάζηεθε ζηελ «Πεηξακαηηθή 

θελή Σέρλεο» ηε ζεαηξηθή πεξίνδν 2007-2008 θαη ζπλέρηζε λα παξνπζηάδεηαη έσο 

θαη ην ηξέρνλ έηνο 6) Ο Έβξνο απέλαληη ησλ Θαλάζε Παπαζαλαζίνπ- Μηράιε Ρέππα. 

Σν έξγν γξάθηεθε ην 1998. Παξνπζηάζηεθε ζηελ Κύπξν από ηνλ ΘΟΚ (Νέα θελή) 

ην 2000 θαη ζηελ Αζήλα ην 2001 ζην θαηλνύξγην Θέαηξν Πεηξαηώο 115 7) 

                                                 
1
 Βι. Γηώξγνο Π. Πεθάλεο «Απόδεκνη θαη απνζπλάγσγνη. Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ μέλνπ ζην ειιεληθό 

κεηαπνιεκηθό δξάκα», Η άκκνο ηνπ θεηκέλνπ. Αηζζεηηθά θαη δξακαηνινγηθά ζέκαηα ζην ειιεληθό 

ζέαηξν, Παπαδήζεο, Αζήλα 2008, ζζ. 282-295. 
2
 Καη άιια παιαηόηεξα ή πξόζθαηα ζεαηξηθά έξγα αζρνινύληαη κε ηε ζεκαηηθή ηεο κεηαλάζηεπζεο, 

όπσο ε θσκσδία Αζήλα-Μόζρα ηνπ Δπδόθηκνπ Σζνιαθίδε, πνπ παξνπζηάζηεθε ζην «Από Μεραλήο 

Θέαηξν» ην 2001 (απη., ζ. 284).   
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Σπκπέζεξνη απ’ ηα Τίξαλα ησλ Παπαζαλαζίνπ- Ρέππα. Παξνπζηάζηεθε ζην ζέαηξν 

«Λακπέηε» ηηο ζεαηξηθέο πεξηόδνπο 2008-2009 θαη 2009-2010. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζεαηξηθά έξγα ηαμηλνκνύληαη ζε δύν θαηεγνξίεο. 

ηελ πξώηε θαη πην εθηεηακέλε θαηεγνξία έξγσλ νη ηαπηόηεηεο ησλ εξώσλ ηνπο 

είλαη ζπγθξνηεκέλεο θαη παγησκέλεο
3
, ελώ ζηε δεύηεξε θαηεγνξία έξγσλ νη 

ηαπηόηεηεο ησλ εξώσλ είλαη πεξηζζόηεξν ξεπζηέο, κε ηελ έλλνηα όηη δελ είλαη 

επαθξηβώο θαζνξηζκέλεο ή όηη ιεηηνπξγνύλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ αλζξώπηλε 

πξνζσπηθόηεηα θαη ζπκπεξηθνξά πεξηζζόηεξεο από κηα ηαπηόηεηεο, πξαγκαηηθέο ή 

θαη πιαζηέο. Οη κεηαλάζηεο ηεο πξόζθαηεο ειιεληθήο δξακαηνπξγίαο είλαη ήξσεο κε 

παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ γηα αξθεηνύο απ’ απηνύο, ησλ νπνίσλ ηε δσή ζπρλά θάηη 

ζπληαξαθηηθό έρεη ζεκαδέςεη, πνπ είηε ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία θαη πνξεία ηεο 

κεηαλάζηεπζεο είηε όρη.  

 Ζ αλαθνίλσζή καο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελόηεηεο. ηελ πξώηε εμεηάδεηαη ε 

θνηλσληθή πξνθαηάιεςε- αληζόηεηα ζε βάξνο ησλ κεηαλαζηώλ θαη ε εθκεηάιιεπζή 

ηνπο από ηνπο γεγελείο· ζηε δεύηεξε ελόηεηα ε θνηλσληθή θαη δηαθπιηθή αληζόηεηα 

θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ γπλαηθώλ, κεηαλαζηξηώλ ή όρη· ζηελ ηξίηε ελόηεηα ην 

πξόβιεκα ηεο πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηε ζπιινγηθή 

ηαπηόηεηα.  

        

Α. Ζ θνηλσληθή πξνθαηάιεςε- αληζόηεηα ζε βάξνο ησλ κεηαλαζηώλ θαη 

ε εθκεηάιιεπζή ηνπο από ηνπο γεγελείο 

 

ε δηάθνξα ειιεληθά ζεαηξηθά έξγα εθδειώλνληαη νη δηαθξίζεηο ή ν ξαηζηζκόο ζε 

βάξνο ησλ κεηαλαζηώλ. Τν γάια απνηειεί κηα ραξαθηεξηζηηθή εμαίξεζε
4
. Από ηα 

έξγα πνπ εμεηάδνπκε, ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα δύν έξγα ησλ Ρέππα-Παπαζαλαζίνπ,  

                                                 
3
 Γηα ηηο εμειίμεηο ζηηο επηζηήκεο σο πξνο ηελ αληίιεςε ηεο εζλνηηθήο ηαπηόηεηαο θαη ησλ άιισλ 

ηαπηνηήησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ άλζξσπν, βι. Γήκεηξα Γθέθνπ-Μαδηαλνύ (επηκ.), «Δλλνηνινγήζεηο 

ηνπ εαπηνύ θαη ηνπ “Άιινπ”: δεηήκαηα ηαπηόηεηαο ζηε ζύγρξνλε αλζξσπνινγηθή ζεσξία», ζηνλ ηόκν 

Εαπηόο θαη «Άιινο». Ελλνηνινγήζεηο, ηαπηόηεηεο θαη πξαθηηθέο ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Κύπξν, Κέληξν 

Κνηλσληθήο Μνξθνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΚΔΚΜΟΚΟΠ), Βηβιηνζήθε Κνηλσληθήο 

Δπηζηήκεο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Gutenberg, Αζήλα 2003, ζζ. 38εμ. 
4
 ην έξγν απηό νη παιηλλνζηνύληεο ήξσεο ειιεληθήο θαηαγσγήο (Ρσζνπόληηνη, από ην Σκπηιίζη-

Σηθιίδα- ηεο Γεσξγίαο) δελ πθίζηαληαη έλαλ θνηλσληθό απνθιεηζκό ζηελ Διιάδα, αθνύ νη Έιιελεο 

δελ παξνπζηάδνληαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο ξαηζηζηέο θαη μελνθνβηθνί. Μπνξεί νη ήξσεο απηνί, 

δειαδή ε Ρήλα θαη νη δύν γηνη ηεο, Αληώλεο θαη Λεπηέξεο, λα ηα θαηαθέξλνπλ δύζθνια, αιιά δνπλ ζε 

αλζξώπηλν πεξηβάιινλ, επηβηώλνληαο θαη κε ηε βνήζεηα ή ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ θνηλσληθνύ 

πεξίγπξνπ, πνπ απνηειείηαη από ζεζκηθέο νληόηεηεο (εθθιεζία) θαη από πξόζσπα κε ζθεληθά ζε 

επαγγεικαηηθή ή άιιε ζρέζε κε έλαλ απ’ απηνύο (π. ρ. ε θνηλσληθή ιεηηνπξγόο Ξέληα), πνπ 

επηβεβαηώλνπλ ηελ ύπαξμε κηαο αλνηθηήο θνηλσλίαο αλνρήο θαη αιιειεγγύεο.  
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ην έξγν ηνπ Σζίξνπ, ελ κέξεη ηεο πειηώηε
5
 θαη ν κνλόινγνο ηεο Αλαγλσζηάθε

6
. Ο 

ξαηζηζκόο βαζίδεηαη ζηε βαζηά ππνηίκεζε ηνπ άιινπ, ζηε γεληθεπηηθή απαμίσζε 

όισλ ησλ μέλσλ, ζηελ αδπλακία ηνπ αλζξώπνπ λα ζεσξήζεη θαη λα πξνσζήζεη επί 

ίζνηο όξνηο ηε ζπκβίσζή ηνπ κε άιινπο αλζξώπνπο, ζηελ πεξίπησζή καο κε ηνπο 

θαηεμνρήλ «άιινπο», ηνπο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη θαηά ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

δελ είλαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία νη «δηθνί καο άιινη»
7
, αληίζεηα απ’ ό,ηη ζπλήζσο 

ζπλέβαηλε κεηαπνιεκηθά, κέρξη ην 1990, θαζώο έπξεπε λα ελζσκαησζνύλ θπξίσο ηα 

αιιεπάιιεια ζηξώκαηα νκνγελώλ θαη Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο, ηα νπνία 

επαλαπαηξίδνληαλ
8
. Πξσηαγσληζηνύλ νη Αιβαλνί, νη Αλαηνιηθνεπξσπαίεο θαη απηνί 

πνπ έξρνληαη από ηελ Αλαηνιή. Οη παξάλνκνη μέλνη κεηαλάζηεο αλαθέξνληαη ζηε 

δξακαηνπξγία σο κάδα αλζξώπσλ, αιιά θαη πξνζσπνπνηνύληαη.  

 Ζ ζηάζε ελαληίνλ ησλ κεηαλαζηώλ απνθαιύπηεη κηα θνηλσληθή παζνγέλεηα, 

έλα λνζεξό πνιηηηθνθνηλσληθό θιίκα, πνπ ζπληίζεηαη θαη δεκηνπξγείηαη από πιήζνο 

αλνκίεο, αληζόηεηεο, εθκεηαιιεύζεηο ζε βάξνο ησλ αδύλαησλ, από έλαλ αγώλα 

επηθξάηεζεο ησλ ηζρπξώλ. Ζ ζηάζε απηή ζπρλά ηξνθνδνηείηαη ή πξνθαιείηαη από 

ηελ πξνθαηάιεςε, ηα ζηεξεόηππα, ηηο απζαίξεηεο ηεξαξρήζεηο, ην ίδηνλ όθεινο
9
, ηελ 

θνηλσληθή απαμίσζε, ηε θηώρεηα θαη ηελ θνηλσληθή αζιηόηεηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αλεξγία θαη ηελ ππναπαζρόιεζε, ή ηνπιάρηζηνλ ζπλδέεηαη κε νξηζκέλα απ’ απηά 

ηα δεδνκέλα (π. ρ. Ο Έβξνο απέλαληη, Ο νπξαλόο θαηαθόθθηθνο, Φσηηά θαη λεξό). Σν 

                                                 
5
 ην έξγν απηό ππάξρεη κηα δηάζηαζε απόςεσλ αλάκεζα ζην δεπγάξη ησλ αιινδαπώλ, ηνπ αΐλη, ν 

νπνίνο είλαη πξόζθπγαο από ην Ηξάθ, θαη ηεο Υαγηάη, σο πξνο ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη σο πξνο ηνλ 

ηξόπν πνπ ηνπο αληηκεησπίδνπλ νη ληόπηνη. Ζ ζεηηθή αληίιεςε ηεο λεθάιηαο Υαγηάη γηα ηελ έληαμή ηεο 

ζην μέλν πξνο απηήλ πεξηβάιινλ θαη γηα ηε ζηάζε ησλ ληόπησλ πξνο απηνύο θαίλεηαη όηη πξνζεγγίδεη 

πεξηζζόηεξν ηελ πξαγκαηηθόηεηα από ηελ αληίζεηε ζηάζε ηνπ ζπληξόθνπ ηεο.  
6
 ε ειιεληθέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (π. ρ. «Απ’ ην ρηόλη» -1993- ηνπ 

σηήξε Γθνξίηζα, «Από ηελ άθξε ηεο πόιεο» -1999- ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γηάλλαξε) νη θύξηνη ήξσεο 

είλαη σο επί πιείζηνλ νη ίδηνη νη κεηαλάζηεο, πνπ πθίζηαληαη ηνλ ξαηζηζκό θαη ηελ εθκεηάιιεπζε από 

ηνπο γεγελείο, ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζόηεξα ειιεληθά ζεαηξηθά έξγα, ηα νπνία δίλνπλ ην βάξνο ηνπο 

ζηε δσή ησλ Διιήλσλ, ζε ζπλάξηεζε κε απηή ησλ κεηαλαζηώλ (βι. Γηώξγνο Μπξάκνο, «“Απ’ ην 

ρηόλη”, “Μηξνππάθζηκ”, “Από ηελ άθξε ηεο πόιεο”: Ζ Διιάδα από ρώξα απνζηνιήο ζε ρώξα 

ππνδνρήο κεηαλαζηώλ», ζηνλ ηόκν Η κεηαλάζηεπζε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, επηκέιεηα Φσηεηλή Σνκαή-

Κσλζηαληνπνύινπ, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ- Τπεξεζία Γηπισκαηηθνύ θαη Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ-

Κηλεκαηνγξαθηθό Αξρείν, «Ζ καξηπξία ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθόλαο», Παπαδήζεο, Αζήλα 2004, 

ζζ. 63-67). 
7
 Βι. Παύινο Παληαδήο, , «Ζ ζπγθξόηεζε ηεο ηαπηόηεηαο εθήβσλ κεηαλαζηώλ: κηα κειέηε ηζηνξηώλ 

δσήο», ζηνλ ηόκν Ταπηόηεηεο. Χπρνθνηλσληθή ζπγθξόηεζε, (επηκ.) Κιήκεο Ναπξίδεο- Νηθόιαο 

Υξεζηάθεο, κεηάθξαζε Καηεξίλα Εεζίκνπ, Καζηαληώηεο, Αζήλα 1997, ζ. 239. 
8
 Από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, από ηελ Αίγππην θαη από ηηο πξώελ δεκνθξαηίεο ηεο ΔΓ. 

9
 ηνπο Σπκπέζεξνπο απ’ ηα Τίξαλα ιέεη ν Βαζίιεο ζηε Λίδα: Εδώ δελ βάδνπκε (ΗΚΑ) ζηνπο Έιιελεο 

κσξή ζα βάινπκε ζηνπο Αιβαλνύο; Σην ηέινο ζα καο δεηήζνπλε θαη νη Παθηζηαλνί (Θαλάζεο 

Παπαζαλαζίνπ- Μηράιεο Ρέππαο, Σπκπέζεξνη απ’ ηα Τίξαλα, Θεξηλή Πεξίνδνο 2009, Παξαγσγή 

Διιεληθώλ Θεακάησλ, ζ. 26). 
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πιένλ ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί Ο Έβξνο απέλαληη
10

. Οπσζδήπνηε όκσο 

απηή ε ζηάζε ζπλδέεηαη θαη κε νηθνλνκηθώο ηζρπξά αζηηθά πεξηβάιινληα 

(Σπκπέζεξνη απ’ ηα Τίξαλα). 

Οη κεηαλάζηεο βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθά αδύλακε ζέζε, ιόγσ ηεο παξάλνκεο 

παξνπζίαο αξθεηώλ απ’ απηνύο ζηελ Διιάδα, επίζεο ιόγσ ηεο επηζπκίαο ηνπο λα 

παξακείλνπλ ζηε ρώξα θαη ηέινο ιόγσ ηεο δπζθνιίαο εύξεζεο απ’ απηνύο εξγαζίαο. 

Τθίζηαληαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε
11

. Ζ επάισηε ζέζε 

ηνπο εληζρύεηαη από ην γεγνλόο όηη ζπρλά είλαη μεθνκκέλνη από ηελ νηθνγέλεηα θαη 

από γλήζηεο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, ελώ ζε νξηζκέλνπο νη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, πνπ ζπρλά ζηεξίδνληαη ζηελ απώιεηα πξνζθηιώλ πξνζώπσλ, 

είλαη θαζνξηζηηθέο (Ο Έβξνο απέλαληη, Φσηηά θαη λεξό)
12

. Δπίζεο, ε παξαδνζηαθή 

πξνζηαζία πνπ ζπλήζσο παξέρνπλ νη εξγνδόηεο ζηνπο Αιβαλνύο
13

 κεηαηξέπεηαη 

ζηνπο Σπκπέζεξνπο απ’ ηα Τίξαλα ζε κπνύκεξαλγθ θαη ζε ιόγν απόιπζεο ησλ 

Αιβαλώλ εξώσλ από ηνλ εξγνδόηε ηνπο. Αθόκε θαη όηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο αλάκεζα ζε έλα μέλν (κεηαλάζηε) θαη ζε κία γεγελή, 

όπσο αλάκεζα ζηε Γηάλλα θαη ζηνλ εξράη ζηνλ Έβξν απέλαληη, απηή κέλεη 

αλνινθιήξσηε, γηαηί πξπηαλεύνπλ άιιεο ινγηθέο θαη αλάγθεο. Αιιά θαη εθεί όπνπ 

εκθαλίδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ νη αιινδαπνί σο νηθνγέλεηα ή πξνζπαζνύλ λα ηε 

                                                 
10

 ην έξγν απηό δύν δεπγάξηα Διιήλσλ εθκεηαιιεύνληαη έλα Κνύξδν πξόζθπγα, ηνλ εξράη, κε βίαην 

ηξόπν, πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζνπλ. ην ηέινο, νη δύν άλδξεο (Αιέθνο, Κώζηαο) ηνπ ζπάλε ην πόδη, κε 

ζθνπό λα ηνλ αμηνπνηήζνπλ ζε κηα ιεζηεία θαη λα ηνλ ελνρνπνηήζνπλ. Σν έξγν δελ ελζηεξλίδεηαη ηελ 

λενθηιειεύζεξε αληίιεςε-πξνπαγάλδα γηα ηε θηώρεηα, αιιά θαη απνζηαζηνπνηείηαη από ηελ 

πξννδεπηηθή θξηηηθή ζ’ απηή ηελ αληίιεςε. Ο θησρόο ελ γέλεη δελ εμνβειίδεηαη από ην ζύκπαλ ησλ 

εζηθώλ αμηώλ ηεο θνηλσλίαο αιιά κόλν ν θησρόο θαη απαμησκέλνο ξαηζηζηήο. Απηόο είλαη ππεύζπλνο 

ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη (βι. θαη Γθέθνπ-Μαδηαλνύ, ό. π., ζ. 52, Κσλζηαληίλνο Γ. 

Γεώξκαο (κηθξ.), «Πξνινγηθό εκείσκα» ζην Ζίγθκνπλη Μπάνπκαλ, Η εξγαζία, ν θαηαλαισηηζκόο θαη 

νη λεόπησρνη, Μεηαίρκην, Αζήλα 2004, ζζ. 15-16 θαη Μπάνπκαλ, ό. π., ζζ. 188-189, 197-200, 202, 

206).   
11

 Βι. Κνύια Καζηκάηε (επηκ.), «Δηζαγσγή», ζηνλ ηόκν Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο: ε ειιεληθή εκπεηξία, 

Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Κέληξν Κνηλσληθήο Μνξθνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

(ΚΔΚΜΟΚΟΠ), Βηβιηνζήθε Κνηλσληθήο Δπηζηήκεο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Gutenberg, Αζήλα 

1998 (¹1995), ζζ. 17-18. 
12

 Βι. Ηνξδάλεο Φεκκέλνο, «Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηξηώλ νηθηαθώλ βνεζώλ: 

αηηίεο αλάπηπμεο θαη ζπλζήθεο απαζρόιεζεο», ζηνλ ηόκν Μεηαλάζηεπζε θαη έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, επηκέιεηα Υξήζηνο Μπάγθαβνο θαη Γέζπνηλα Παπαδνπνύινπ, Δπηζηεκνληθή 

Δηαηξεία Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Βηβιηνζήθε Κνηλσληθήο Δπηζηήκεο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 

Gutenberg, Αζήλα 2006, ζζ. 190-191. O ππαηληθηηθόο ηίηινο ηνπ έξγνπ ησλ Ρέππα-Παπαζαλαζίνπ (Ο 

Έβξνο απέλαληη) εθθξάδεη ην ζηαζεξό ζεκείν αλαθνξάο, ηνλ ζηόρν ηνπ παξάλνκνπ κεηαλάζηε, αιιά 

θαη έκκεζα ηε δηαγξαθόκελε θαη ηειηθή δηάςεπζε ησλ ειπίδσλ από ηελ ππνηηζέκελε Γε ηεο 

Δπαγγειίαο, πνπ πξνζδηνξίδεη θαη νξηνζεηεί ν Έβξνο. ηνλ Έβξν ν εξράη έραζε ην παηδί θαη ηε 

γπλαίθα ηνπ, ζηελ πξνζπάζεηα όισλ λα πεξάζνπλ ην πνηάκη θνιπκπώληαο θαη λα κπνπλ ζηελ Διιάδα. 
13

 Βι. Φεκκέλνο, «Γεκηνπξγώληαο ρώξνπο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ: ε πεξίπησζε ησλ Αιβαλώλ 

αλεπίζεκσλ κεηαλαζηώλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο», ζηνλ ηόκν Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο: ε ειιεληθή 

εκπεηξία, εηζαγσγή-επηκέιεηα Κνύια Καζηκάηε, ό. π., ζ. 257. 
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δεκηνπξγήζνπλ (Σπκπέζεξνη απ’ ηα Τίξαλα, Αμύξηζηα πεγνύληα, Φσηηά θαη λεξό) ε 

θαηάζηαζή ηνπο παξακέλεη επάισηε.  

Ζ ξαηζηζηηθή δηάζεζε αξθεηώλ Διιήλσλ πξνο απηνύο ζπλδέεηαη κε άιια 

θαηλόκελα, όπσο ν ζεμηζκόο θαη ε εζληθηζηηθή ξεηνξεία θαη ππεξνςία
14

. Ο ξαηζηζκόο 

έρεη πνιιέο κνξθέο θαη ζηξαηεγηθέο, αιιά νπσζδήπνηε από ηε ξεηνξεία κεηαπεδά 

ζηελ έθθξαζε πξνζέζεσλ θαη ηειηθά ζηελ πξάμε. Οη κνξθέο απηέο εθθξάδνληαη κε 

ηελ ππνηίκεζε, αξρηθά, ελδερνκέλσο, κε ηελ επηζπκία εμνβειηζκνύ, απνκάθξπλζεο 

ησλ κεηαλαζηώλ, πνπ θηάλεη κέρξη ην έγθιεκα, αιιά ζηαζεξνπνηνύληαη ηειηθά ζηελ 

αλάγθε εθκεηάιιεπζή ηνπο. Ζ εθκεηάιιεπζε, εθιεπηπζκέλε ή βίαηε, είλαη πην 

πξόζθνξε από ηνλ εμνβειηζκό, αθνύ ζηεξίδεηαη ζηελ επηζπκία ησλ παξάλνκσλ 

κεηαλαζηώλ λα ζηεξηώζνπλ ζηε ρώξα, αιιά θαη ζηελ αλάγθε ησλ Διιήλσλ λα 

ιύζνπλ ηα ζπρλά νμπκέλα βηνηηθά ηνπο πξνβιήκαηα ή λα δηεπθνιύλνπλ ηηο ζπλζήθεο 

δσήο ηνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή απνηειεί ζπαληόηεξα κέξνο ηεο δξακαηηθήο πινθήο, 

όπσο ζπκβαίλεη ζην θνηλσληθό έξγν Ο Έβξνο απέλαληη, ζπρλόηεξα αληηθείκελν 

αθήγεζεο εξώσλ (Ο νπξαλόο θαηαθόθθηθνο, Αμύξηζηα πεγνύληα). Κάπνηε ππάξρεη κηα 

αόξηζηε αίζζεζε απεηιήο πνπ θαηαδηώθεη ηνπο κεηαλάζηεο ήξσεο, όπσο ζην Φσηηά 

θαη λεξό. Κάπνηνη ήξσεο απνηεινύλ κηα κεηεμέιημε εξώσλ ηεο πξνγελέζηεξεο 

ειιεληθήο δξακαηνπξγίαο. Πιένλ, ν θαληαζηαθόο πξνο εθκεηάιιεπζε «άιινο» 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη, άξα θαη ε εθκεηάιιεπζε γίλεηαη πξάμε. Γηα παξάδεηγκα, ν 

Αιέθνο, ήξσαο ηνπ έξγνπ Ο Έβξνο απέλαληη, απνηειεί κηα κεηεμέιημε πξνο ην 

ρεηξόηεξν, παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο, ηνπ νλεηξνπόινπ ήξσα ηνπ Γεκήηξε Κεραΐδε, 

ηνπ Φώληα, ζην Τάβιη (1972, «Θέαηξν Σέρλεο»). 

 Σν θνηλσληθό πξόβιεκα πξνθαλώο απνηεινύλ νη ίδηνη νη Έιιελεο, ελώ νη 

μέλνη κεηαλάζηεο απνηεινύλ ηα αζώα ζύκαηα, ηνπο απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο κηαο 

θνηλσλίαο αιιεινζπγθξνπόκελσλ ζπκθεξόλησλ θαη επηδηώμεσλ, πνπ, κεηαζέηνληαο 

νξηζκέλεο θνξέο ζ’ απηνύο ην θνηλσληθό ζηίγκα, ηα πξνβιήκαηα ησλ κειώλ ηεο, 

πξνζπαζεί λα επηβηώζεη, λα δηαηεξεζεί αιώβεηε. Όζν πην έληνλε είλαη ε 

απνδηάξζξσζε ησλ νηθνγελεηαθώλ-θνηλσληθώλ δεζκώλ ηόζν πεξηζζόηεξν επηηαθηηθή 

θαη βίαηε γίλεηαη ε κεηαθύιηζε ηνπ θνηλσληθνύ πξνβιήκαηνο ζηνπο αιινδαπνύο θαη 

                                                 
14

 ηνπο Σπκπέζεξνπο απ’ ηα Τίξαλα έλαο εζληθν-θνηλσληθόο πξνβιεκαηηζκόο θαη κηα ειιελνθεληξηθή 

ζηάζε ησλ Διιήλσλ εξώσλ σο πξνο ην δήηεκα ηνπ ελδεδεηγκέλνπ καζεηή πνπ θξαηά ηε ζεκαία ζε 

εζληθέο παξειάζεηο κεηαηξέπεηαη όρη κόλν ζε θσκηθό ζηεξεόηππν δηα ηεο ππεξβνιήο, αιιά έξρεηαη θαη 

ζε θσκηθή αλαληηζηνηρία κε ηελ νπζηαζηηθά αληεζληθή ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ εξώσλ απηώλ (βι. 

θαη Γέζπνηλα Παπαδνπνύινπ, «Ζ θύζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία», ζηνλ 

ηόκν Φηώρεηα θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο, επηκέιεηα Μαξία Πεηκεδίδνπ- Υξίζηνο Παπαζενδώξνπ, 

Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Δμάληαο, Αζήλα 2004, ζζ. 390-392).  
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ηόζν πην έληνλνο γίλεηαη ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο ηνπο
15

. Ζ δαηκνλνπνίεζε ησλ 

αιινδαπώλ από ηνπο Έιιελεο, θπξίσο ησλ Αιβαλώλ, γίλεηαη θαλεξή ζηνλ Έβξν 

απέλαληη
16

. ην έξγν απηό ζπληειείηαη κηα θαζνιηθή ελνρνπνίεζε ησλ αιινδαπώλ, 

ζηελ νπνία θαζνξηζηηθό ξόιν παίδεη ε ηειεόξαζε, γεληθόηεξα σο ζεκαίλνπζα 

δύλακε ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ. Σν θξηηήξην ησλ πάλησλ θαη ν ζηαζεξόο ζπλνδόο 

ηνπ αλζξώπνπ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ είλαη ε ηειεόξαζε, ε κόλε πνπ δηακνξθώλεη 

ζπλεηδήζεηο θαη κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ξαηζηζηηθέο ηάζεηο ή θαη λα απνηξέςεη 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Έηζη, ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ην ηξίπηπρν «ξαηζηζκόο-

εγθιεκαηηθόηεηα- ΜΜΔ»
17

. ηαζεξό ππόβαζξν ν θαηαλαισηηζκόο
18

, ελεξγόο ή ελ 

δπλάκεη, όπσο εκθαλίδεηαη ζηα αηειείσηα δάπηλγθ ησλ εξώσλ ζηα θαλάιηα ηεο 

ηειεόξαζεο. Ζ θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή όκσο δπζιεηηνπξγία θαη εμαρξείσζε, 

αλεμαξηήησο ηνπ δεηήκαηνο ησλ αιινδαπώλ, αιιά θαη ζε ζρέζε κ’ απηό, γίλεηαη 

θαλεξή από ηα ιόγηα ηεο Μίλαο, γπλαίθαο ηνπ Αιέθνπ, ζηε θίιε ηεο Γηάλλα: 

 […] Τη λα θνβεζώ εγώ απ’ ηνπο Αιβαλνύο; Εκέλα πξώηα απ’ όια κε θιέβεη ν 

Αιέθνο.
19

   

Καη εθεί πνπ ν ξαηζηζκόο πθίζηαηαη κηα ήηηα (Σπκπέζεξνη απ’ ηα Τίξαλα), 

βξίζθεηαη ν ηξόπνο από ηνπο ήξσεο πνπ ηνλ πξεζβεύνπλ, ζε θαληαζηαθό επίπεδν, λα 

απαιύλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ήηηαο απηήο.  

Δλώ ζε νξηζκέλα έξγα ε εθκεηάιιεπζε θαη βία ζε βάξνο ησλ παξάλνκσλ 

αιινδαπώλ θαηαιήγεη ζε αθξαίεο κνξθέο (Ο Έβξνο απέλαληη, Αμύξηζηα πεγνύληα), ζε 

ιίγεο πεξηπηώζεηο πξνθύπηεη ε έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ αιινδαπώλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, έλλνηεο πνπ, πέξα από ηηο δξακαηηθέο ζπλζήθεο ησλ έξγσλ, 

ραξαθηεξίδνληαη από ζρεηηθή ξεπζηόηεηα θαη δηαθνξνπνίεζε από θνηλσλία ζε 

θνηλσλία
20

. ε νξηζκέλα από ηα εμεηαδόκελα έξγα γίλεηαη θαλεξό όηη ππάξρνπλ 

αληηζηάζεηο ζηνλ ξαηζηζκό, ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παξάλνκσλ αιινδαπώλ, αιιά 

                                                 
15

 Απη., ζζ. 384-386. 
16

 ε ζρέζε κε ηνλ ξαηζηζκό, βι. Δηηέλ Μπαιηκπάξ-Δκκαλνπέι Βαιιεξζηάηλ, Φπιή, Έζλνο, Τάμε, νη 

δηθνξνύκελεο ηαπηόηεηεο, Ο Πνιίηεο, Αζήλα 1991, ζζ. 79-80. 
17

 Βι. Φεκκέλνο, «Γεκηνπξγώληαο ρώξνπο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ: ε πεξίπησζε ησλ Αιβαλώλ 

αλεπίζεκσλ κεηαλαζηώλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο», ζηνλ ηόκν Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο: ε ειιεληθή 

εκπεηξία, ό. π., ζ. 245, Κνύια Καζηκάηε, (επηκ.), «Δηζαγσγή», ζηνλ ηόκν Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο …, 

ό. π., ζζ. 31-32 θαη ηεο ίδηαο, «Ζ έληαμε ησλ Αιβαλώλ κεηαλαζηώλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (Από 

δηεγήζεηο Αιβαλώλ θαη Διιήλσλ)», ζηνλ ηόκν Μεηαλάζηεπζε θαη έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, ό. π., ζζ. 400-401, 405, 407. 
18

 Δίλαη θαλεξόο θαη ζηνλ Οπξαλό θαηαθόθθηλν. 
19

 Θαλάζεο Παπαζαλαζίνπ- Μηράιεο Ρέππαο, Ο  Έβξνο απέλαληη, Καζηαληώηεο, Αζήλα 2001, ζ. 51. 
20

 Βι. Γέζπνηλα Παπαδνπνύινπ, «Μνξθέο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ 

κεηαλαζηώλ. Σν παξάδεηγκα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο», ζηνλ ηόκν Μεηαλάζηεπζε θαη έληαμε ησλ 

κεηαλαζηώλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ό. π., ζζ. 303-307. 



 7 

απηέο δελ νδεγνύλ ζε κηα πξαγκαηηθή απηνθξηηηθή θαη δελ είλαη αξθεηέο γηα λα 

επηβιεζνύλ
21

. Ζ όπνηα αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά ππνρσξεί κπξνζηά ζηελ αλάγθε θαη 

ζηελ επηζπκία πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζεο ησλ αδύλακσλ κεηαλαζηώλ. Ζ Διιάδα 

παξνπζηάδεηαη ζηε δξακαηνπξγία σο κηα ρώξα αλνκίαο, απνδηνξγάλσζεο, ρσξίο 

ζνβαξνύο ζπλεθηηθνύο δεζκνύο, ζηελ νπνία δειαδή θαη νη δεζκνί ησλ Διιήλσλ ζε 

νηθνγελεηαθό θαη θνηλσληθό επίπεδν είλαη ραιαξνί έσο αλύπαξθηνη θαη νη παξάλνκνη 

κεηαλάζηεο ππνθέξνπλ, ρσξίο λα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θαιύηεξν γη’ 

απηνύο παξόλ θαη κέιινλ
22

. Οη πνηθίιεο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ αηόκσλ θαη κεηαμύ 

νκάδσλ ζπκθεξόλησλ, αλάκεζα ζε Έιιελεο θαη κεηαμύ Διιήλσλ θαη αιινδαπώλ, 

πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν αθήγεζεο ζηα έξγα, επηβεβαηώλνπλ ηα παξαπάλσ. Ζ 

λνκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηώλ θαίλεηαη όηη είλαη ε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ έληαμε 

θαη ελζσκάησζή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, όπσο θαλεξώλεηαη ζηνπο 

Σπκπέζεξνπο απ’ ηα Τίξαλα. Γελ αξθεί όκσο γηα λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ νκαιή έληαμε 

θαη ελζσκάησζή ηνπο ζ’απηή, αθνύ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ξαηζηζκνύ, ηεο δηαθξηηήο 

κεηαρείξηζήο ηνπο σο αλζξώπσλ δεύηεξεο θαηεγνξίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο 

ππνβάζκηζήο ηνπο παξακέλνπλ. Ζ κόλε εμαίξεζε είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Δζζνλνύ 

Γηνύξη ζην έξγν Απόςε ηξώκε ζηεο Θνθάζηεο, ν νπνίνο, παληαρνύ παξώλ θαη 

επέιηθηνο, ρξίδεηαη δηάδνρνο κηαο νηθνγελεηαθήο ειιεληθήο επηρείξεζεο από ηνλ 

λεθξό επηρεηξεκαηία Ρσκύιν Παπαδάκν, ιόγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο λα αληαπνθξηζνύλ ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνγελεηαθήο, 

θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. 

    

Β. Κνηλσληθή θαη δηαθπιηθή αληζόηεηα θαη εθκεηάιιεπζε 

 

Σν δήηεκα ησλ θύισλ είλαη θεθαιαηώδεο θαη ρξεηάδεηαη κηα ηδηαίηεξε αλάιπζε. 

Γηάθνξα πξαγκαηηθά ή θαληαζηαθά δεπγάξηα εξώσλ ιεηηνπξγνύλ ζηα έξγα. Τπάξρεη 

κηα πνιπκνξθία ζ’ απηά, θαζώο όισλ ησλ κνξθώλ νη ζρέζεηο πθίζηαληαη ή 

επηδηώθνληαη: κεηαμύ αιινδαπώλ κεηαλαζηώλ, κεηαμύ Έιιελα θαη αιινδαπήο 

κεηαλάζηξηαο, κεηαμύ κεηαλάζηε θαη Διιελίδαο. Ζ πιένλ έληνλε θαη ηξαγηθή όκσο 

είλαη ε ζρέζε κεηαμύ Έιιελα θαη αιινδαπήο. Σν αμηνζεκείσην είλαη όηη νη γπλαίθεο 

απηέο ζηα εμεηαδόκελα έξγα δελ είλαη ζθεληθά πξόζσπα, κε νξηαθή ηελ πεξίπησζε 

                                                 
21

 Βι. θαη Καζηκάηε, ό. π., ζ. 403. 
22

 Βι. Παπαδνπνύινπ, ό. π., ζζ. 301-302. 
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ηεο Ηξίλαο ζηα Αμύξηζηα πεγνύληα
23

, ελώ ε Ηξαλή Υαγηάη ζην Φσηηά θαη λεξό είλαη ε 

κόλε εξσίδα πνπ αξλείηαη ηελ εξσηηθή πξόηαζε ηνπ μέλνπ γηα θπγή ηεο καδί ηνπ από 

ην ζπίηη-θπιαθή ηνπ Ηξαθηλνύ αΐλη. Ο μέλνο ζην έξγν ηεο πειηώηε νξίδεηαη σο 

έλαο Δπξσπαίνο, πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη γεγελήο θάηνηθνο νπνηαζδήπνηε κεγάιεο 

επξσπατθήο πόιεο. Σν δεδνκέλν απηό δηαθνξνπνηεί ην έξγν απηό από ηα ππόινηπα, 

θαζώο δελ δηαδξακαηίδεηαη ζηελ Διιάδα, παξόηη ηε ζπκίδεη, ελώ ν ήξσαο δελ έρεη 

όλνκα. Σν έξγν απνθηά κηα νηθνπκεληθόηεηα, ελώ ν γεγελήο είλαη κεηαλάζηεο ζηελ 

ίδηα ηνπ ηε ρώξα, αιιά θαη μέλνο σο πξνο ην δεπγάξη ησλ κεηαλαζηώλ, ζηνηρείν πνπ 

ηνπ πξνζδίδεη κηαλ επηπιένλ ηδηαηηεξόηεηα. 

 To δήηεκα ησλ θύισλ εληάζζεηαη ζηα επξύηεξα πξνβιήκαηα ηεο θηώρεηαο, 

ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, ηεο αζηάζεηαο ηεο εξγαζίαο, ησλ πξνβιεκαηηθώλ αλζξώπηλσλ 

ζρέζεσλ θαη ζρέζεσλ ησλ θύισλ. Οη γπλαίθεο, κεηαλάζηξηεο ή όρη, δέρνληαη ηελ 

αλδξηθή βία, νξηζκέλεο θνξέο κε νδπλεξέο ζπλέπεηεο, έηζη πνπ θαηαιήγνπκε ζην όηη 

ην ηειηθό, ην έζραην ζύκα κηαο λνζεξήο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο εμαθνινπζεί λα 

είλαη ε γπλαίθα. πρλά νη εξσίδεο έρνπλ έλα δηπιό ζηάηνπο: ηεο γπλαίθαο θαη ηεο 

κεηαλάζηξηαο, άξα ε βία πνπ δέρνληαη είλαη δηπιή. Οη κεηαλάζηεο νη νπνίνη είηε 

ζρεηίδνληαη κε Διιελίδεο, είηε ζέινπλ λα ζρεηηζηνύλ κε απηέο ή ηηο πξνζεγγίδνπλ 

ηδηαίηεξα, ρσξίο άκεζν εξσηηθό ζηόρν, όπσο ζπκβαίλεη ζηνλ Έβξν απέλαληη ζηελ 

πξνζέγγηζε Γηάλλαο-εξράη, ζε γεληθέο γξακκέο ηηο ζέβνληαη θαη δελ αζθνύλ βία.  

Ζ απνπζία ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηξηαο από ηε ζθελή ζε δύν έξγα (Αμύξηζηα 

πεγνύληα, Ο νπξαλόο θαηαθόθθηλνο), κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ απηά έρνπλ, είλαη 

ελδηαθέξνπζα, αθνύ απηή είλαη νπζηαζηηθά παξνύζα, ρσξίο λα θζείξεηαη ζηηο 

δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη εξσίδεο απηέο δελ έρνπλ ηε δηθή ηνπο θσλή, αιιά ε 

ηζηνξία ηνπο κεηαθέξεηαη από δύν ήξσεο πνπ ηηο ζπκπαζνύζαλ, άξα ηελ κεηέθεξαλ 

όρη παξαπνηεκέλε, ηνλ Μαξηλάθε ζην πξώην έξγν θαη ηελ Απνζηόινπ ζην δεύηεξν. 

ην έξγν ηεο Αλαγλσζηάθε Ο νπξαλόο θαηαθόθθηλνο ππάξρεη κηα πξαγκαηηθή 

αθσλία ηεο Σάληαο, θαζώο ιείπεη ε νπζηαζηηθή δηθή ηεο παξνπζία ή ε δηθή ηεο 

νπηηθή ζηελ αθήγεζε ηεο Απνζηόινπ. Πξόθεηηαη γηα κηα γπλαίθα ε νπνία ζύξεηαη 

ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ζηελ εγθαηάιεηςε. Σα πξαγκαηηθά θαη ηα αθεγεκαηηθά ίρλε 

ηεο ράλνληαη, θαζώο ε ηζηνξία ηνπ γηνπ ηεο Απνζηόινπ εμειίζζεηαη πξνο ην 

ρεηξόηεξν κε ηε θπιάθηζή ηνπ ιόγσ ζπκκεηνρήο ζε παξάλνκα θπθιώκαηα. Έηζη, ε 

εθκεηάιιεπζε ηεο αιινδαπήο κεηαλάζηξηαο θαίλεηαη ηέιεηα.  

                                                 
23

 Ζ Ηξίλα εκθαλίδεηαη κόλν ζην αξρηθό λνύκεξν ηνπ ζηξηπηίδ, ζην νπνίν βέβαηα δελ ππάξρνπλ ιόγηα. 
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Παξόκνηα θαη ρεηξόηεξε είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο Ηξίλαο ζην έξγν ηνπ 

Σζίξνπ. Όιν ην έξγν ζηξέθεηαη γύξσ απ’ απηή, αθνύ είλαη ήδε λεθξή από άγλσζηε 

αηηία, ελώ νη ήξσεο πνπ ζεκάδεςαλ ηε δσή ηεο ζηελ Διιάδα εξγάδνληαη ζε 

λεθξνηνκείν, όπνπ δηαδξακαηίδεηαη ην έξγν θαη βξίζθεηαη ε ζσξόο ηεο
24

. Ζ Ηξίλα 

είλαη κηα εξσίδα κε πξνζσπηθόηεηα, όπσο απνθαιύπηεηαη κέζα από ηνλ ιόγν ησλ 

εξώσλ. Δίλαη «λεθξή» ςπρηθά, αιιά ελ κέξεη θαη ζσκαηηθά
25

 ήδε πξηλ πεζάλεη. ηνλ 

ζάλαην ηελ ζηέιλεη νπζηαζηηθά ν ζύληξνθόο ηεο Κπξηάθνο
26

, αιιά θαη ε ίδηα 

ζπκβάιιεη κε ηελ πξνζπκία ηεο λα ηνλ δηεπθνιύλεη ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο ηνπ. 

Τθίζηαηαη ηελ αλδξηθή βία, απνηέιεζκα ησλ αλδξηθώλ πξνθαηαιήςεσλ θαη 

ζηεξεόηππσλ γηα ηε γπλαίθα, ζε όιεο ηεο ηηο κνξθέο. Πξνζπαζεί, όζν κπνξεί, λα 

δηαθπιάμεη ηελ αηνκηθόηεηά ηεο θαη λα θάλεη ηηο επηινγέο ηεο, παξακέλνληαο όκσο 

ζύκα ηνπ ζπληξόθνπ ηεο. Μέλεη ζρεδόλ αβνήζεηε, αθνύ ν κόλνο πνπ κπνξεί λα ηε 

βνεζήζεη θαη ηε ζέβεηαη, ν Μαξηλάθεο, δελ πξνιαβαίλεη λα παξέκβεη νπζηαζηηθά. Ζ 

αλζξώπηλε δσή θαη ε αλζξσπηά απνηεινύζαλ γη’ απηήλ έλα απαηειό όλεηξν. Ζ 

απνμέλσζε απνηεινύζε θαζεκεξηλόηεηα, ελώ ε αλζξώπηλε επαθή κόλν κηα 

θαληαζηηθή ηεο αίζζεζε κε άγλσζηνπο αιινδαπνύο.   

   Ζ πιένλ ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε κεηαλάζηξηαο ζηελ ειιεληθή 

δξακαηνπξγία ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ είλαη ε Υαγηάη, ζην έξγν Φσηηά θαη λεξό. Ζ 

εξσίδα είλαη ηζρπξή πξνζσπηθόηεηα γνεηεύνληαο ηνλ μέλν. Πξόθεηηαη γηα ηε 

κνλαδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν απηόρζσλ άλδξαο δελ είλαη ν θπξίαξρνο ζηε 

ζρέζε ηνπ κε ηνπο αιινδαπνύο, θαζώο βαζηθά είλαη θπιαθηζκέλνο από ηνλ αΐλη ζην 

ζπίηη ηνπ ηειεπηαίνπ. Ο μέλνο επηζηξαηεύεη ηε ηξέια ηνπ
27

, όπσο δειώλεη, γηα λα ηελ 

θαηαθηήζεη, κάηαηα όκσο. Πξνζπαζεί λα δηακνξθώζεη κηα λέα ηαπηόηεηα ζηελ 

εξσίδα, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ ειεπζεξία θαη όρη ζηελ αλειεπζεξία, πνπ, όπσο 

πηζηεύεη, εθθξάδεη ν ζύληξνθόο ηεο θαη ην ζπίηη ηνπ. Αιιά θαη ε ειεπζεξία πνπ ν 

                                                 
24

 Ο Κπξηάθνο Κσζηόπνπινο είλαη ν πξνβιεκαηηθόο αξξαβσληαζηηθόο-ζύληξνθόο ηεο, ν Μαξηλάθεο ν 

επηζηήζηνο θίινο ηεο, πνπ ήηαλ καδί ηεο ζρεδόλ έσο ην ηέινο ηεο, ελώ ν άββαο Αλδξένπ, 

πξντζηάκελνο ηνπ λεθξνηνκείνπ, ηελ έρεη ήδε ζην παξειζόλ βηάζεη θαηά ηε δηάξθεηα θνηλώλ δηαθνπώλ 

κε ηνλ Κπξηάθν θαη ηελ Ηξίλα. 
25

 Έρεη θάλεη ηξεηο ακβιώζεηο εμαηηίαο ηνπ Κπξηάθνπ. 
26

 Χο ςπραγσγόο-ζηξηπηηδέδ, αιιά θαη γεληθόηεξα σο γπλαίθα, δελ κπνξνύζε λα απνηηλάμεη ηελ 

αλδξηθή θαρππνςία πνπ ηε ζπλόδεπε, πόζν κάιινλ ηνπ Κπξηάθνπ, άξα δελ κπνξνύζε λα νηθνδνκήζεη 

ζσζηέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δμαηηίαο ηεο θαρππνςίαο ηνπ ζπληξόθνπ ηεο γηα εξσηηθή παξεθηξνπή 

κε ην αθεληηθό ηεο θαη ηεο αληίδξαζεο ηνπ ηδίνπ, έραζε ηελ εξγαζία ηεο σο «νηθηαθή βνεζόο», πνπ γηα 

έλα δηάζηεκα άζθεζε, κε απνηέιεζκα λα γπξίζεη ζηελ παιηά εξγαζία ηεο σο ζηξηπηηδέδ (γηα ηηο 

πξνζθεξόκελεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ησλ γπλαηθώλ ζηηο ρώξεο ππνδνρήο, βι. Φεκκέλνο, 

«Δξγαζία θαη ηαπηόηεηα: ε πεξίπησζε ησλ αλεπίζεκσλ κεηαλαζηξηώλ», ζηνλ ηόκν Εαπηόο θαη 

«Άιινο». …, ό. π., ζζ. 466-469). 
27

 Υξύζα πειηώηε, Φσηηά θαη λεξό, νθόιεο-Κνπιεδάθεο, Αζήλα 2007, ζ. 75. 
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ίδηνο βηώλεη είλαη κηα ςεύηηθε ειεπζεξία, όπσο ππνλνεί ε εξσίδα. Ζ Υαγηάη όκσο 

ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ εγώ ηεο, πνπ βαζίδεηαη ζε έλα πινύζην θαη 

γόληκν πνιηηηζκηθό ππόβαζξν, πνπ ην αμηνπνηεί κε θάζε επθαηξία, όπσο θαη ν αΐλη, 

κε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηηο ππθλέο αλαθνξέο ζηηο Φίιηεο θαη κία λύρηεο
28

. 

Αληηηίζεηαη ζηα πνιιαπιά αλδξηθά θαη δπηηθά ζηεξεόηππα πνπ ηελ θαηαδηώθνπλ, 

δειαδή ζηελ παξαδνζηαθή παζεηηθόηεηα, ληξνπαινζύλε θαη αλειεπζεξία πνπ βηώλεη 

ε γπλαίθα ηεο Αλαηνιήο, θαζώο θαη ζηελ αδπλακία ηεο γπλαίθαο λα αληηζηαζεί ζηνλ 

αλδξηθό πεηξαζκό
29

. Ζ εξσίδα δελ αηζζάλεηαη εγθισβηζκέλε· αληίζεηα ζηεξίδεη ηε 

ζρέζε ηεο κε ηνλ αΐλη ζηελ ειεύζεξε βνύιεζή ηεο. Δίλαη ε κόλε από ηνπο 

κεηαλάζηεο ηεο ζύγρξνλεο δξακαηνπξγίαο πνπ δελ ζέιεη λα κηιήζεη ηδηαίηεξα γηα ην 

ηξαπκαηηθό παξειζόλ ηεο ζηνλ μέλν. Σν παξειζόλ ηεο είλαη δηθό ηεο, αιιά ηελ 

ελδηαθέξεη ην κέιινλ. Αληίζεηα, ν μέλνο είλαη κε αζηαζή ηαπηόηεηα θαη 

εμνκνινγεηηθόο πξνο απηήλ. Πεξηκέλεη απ’ απηή ηε ιύηξσζή ηνπ, ώζηε λα 

δεκηνπξγήζεη ηε λέα ηνπ ηαπηόηεηα πνπ πξνζπαζεί λα ζεκειησζεί ζηελ ηαύηηζε, ζηε 

θαληαζία θαη ζηελ νλεηξηθή πξαγκαηηθόηεηα
30

. Ο άλδξαο είλαη ν αδύλακνο θαη ε 

γπλαίθα ε δπλαηή. Ζ αληηπαξάζεζή ηεο κε ηνλ μέλν είλαη κηα αληηπαξάζεζε 

πνιηηηζκώλ, ηνπ δπηηθνύ κε ηνλ αλαηνιηθό. Νηθήηξηα βγαίλεη ε Αλαηνιή, αθνύ ε 

εξσίδα απνηηλάζζεη ηα ζηεξεόηππα πεξί Αλαηνιήο θαη εκθαλίδεη ην γνεηεπηηθό εγώ 

ηεο, ην νπνίν ζαγελεύεη ηνλ δπηηθό νξζνινγηζηή άλζξσπν. Ζ αληηπαξάζεζε ησλ 

πνιηηηζκώλ γίλεηαη κηα αληηπαξάζεζε θαη αλάκεζα ζηα δύν θύια. Ο ίδηνο ν αΐλη 

ππνθύπηεη ζηνλ εύθνιν ραξαθηεξηζκό ηεο Υαγηάη σο πόξλεο, ελώ γλσξίδεη όηη απηό 

δελ είλαη αιήζεηα. Ο μέλνο, ελώ κπνξεί λα θύγεη από ηε «θπιαθή» ηνπ, δελ θεύγεη, 

γηα λα δηεθδηθήζεη κέρξη ηέινπο ηε Υαγηάη. Ο αγώλαο ησλ δύν αλδξώλ κεηαθέξεηαη 

ζε έλα αγώλα ζθάθη. Σν δηαθύβεπκα είλαη ε βαζίιηζζα. Ο μέλνο ηνπ ηελ παίξλεη. Ο 

αΐλη επηβεβαηώλεη απηό πνπ ζπκβαίλεη, δειαδή ηηο πξνζέζεηο ηνπ μέλνπ. Ζ πάιε 

απηή ησλ αλδξώλ εθκεδελίδεη ηελ εξσίδα. Γελ ηελ πξνζέρνπλ. Ο αγώλαο από 

πξνζσπηθόο γίλεηαη απξόζσπνο. Ζ γπλαίθα γίλεηαη ηειηθά ην απξόζσπν δηαθύβεπκα 

δύν αλδξώλ, όπσο μεδηάληξνπα δειώλεη ν αΐλη. Γηα ηνλ μέλν πξόθεηηαη γηα κηα 

εξσηηθή θαη ππαξμηαθή θαηάθηεζε, ελώ γηα ηνλ αΐλη γηα κηα επαλαθαηάθηεζε. Σνπο 

εγθαηαιείπεη, γηαηί αηζζάλεηαη πξνδνκέλε. Κπξίσο βέβαηα εγθαηαιείπεη ηνλ αΐλη, 

ηνλ νπνίν ζηήξημε θαη ππεξαζπίζηεθε ζηνλ μέλν κέρξη ην ηέινο. Κεξδίδεη ηνλ αγώλα 

                                                 
28

 Βι. Γθέθνπ-Μαδηαλνύ, ό. π., ζζ. 34-35. 
29

 Βι. Edward W. Said, Οξηεληαιηζκόο, κεηάθξαζε Φώηεο Σεξδάθεο, Θεσξία-Κξηηηθή, Νεθέιε, 

Αζήλα 1996, ζζ. 372-376. 
30

 Βι. Γθέθνπ-Μαδηαλνύ, ό. π., ζζ. 55, 72-73. 
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λα παξακείλεη ν εαπηόο ηεο απέλαληη ζηελ αλδξηθή αιινηξίσζε. Σειηθά, ε ηαπηόηεηα 

ηνπ θύινπ δελ απνηειεί ηε βάζε γηα δξάζε, αιιά πξνθύπηεη σο ην θνηλσληθό ηεο 

απνηέιεζκα
31

. 

 Βία από άλδξεο αζθείηαη θαη ζε Διιελίδεο, κε ραξαθηεξηζηηθέο ηηο 

πεξηπηώζεηο ησλ γπλαηθώλ ζηνλ Έβξν απέλαληη θαη ηεο Ναηάζαο ζην Γάια. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη θαη ηα ζηεξεόηππα πνπ αλαπαξάγνπλ γπλαίθεο γηα γπλαίθεο, 

όπσο ε κεηέξα ηνπ Κπξηάθνπ ζηα Αμύξηζηα πεγνύληα, ε νπνία είπε ζηνλ γην ηεο λα 

πξνζέρεη ηελ Ηξίλα, γηα λα κελ θνιιήζεη θάπνηα αξξώζηηα. Γελ σζνύλ ε εξγνδνζία 

θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κε ηηο κεηαλάζηξηεο γπλαίθεο ζηελ 

ππνβάζκηζε ή ζηελ εθκεδέληζή ηνπο, αιιά νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ή νη ζρέζεηο 

εμάξηεζεο από θπθιώκαηα, όπσο ζπκβαίλεη ζηνλ Οπξαλό θαηαθόθθηλν. Ζ ζιηβεξή 

ζέζε ηεο κεηαλάζηξηαο, ελ κέξεη θαη ηεο Διιελίδαο, νθείιεηαη ζηελ εθκεηαιιεπηηθή 

δηάζεζε ζε βάξνο ησλ γπλαηθώλ ζηηο αλδξνθξαηηθέο θνηλσλίεο, ζηηο αλδξηθέο 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηα αλδξηθά ζηεξεόηππα, πνπ δηαρένληαη ζε όιε ηελ θνηλσλία, 

ζηηο εγθιεκαηνγελείο ζπλζήθεο ηεο πόιεο, ζηελ έιιεηςε πξνζηαζίαο ησλ γπλαηθώλ 

θαη ζπρλά ζηε ζιηβεξή θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε ησλ αλδξώλ, θπξίσο ησλ Διιήλσλ. 

Αξθεηνί απνηπρεκέλνη ήξσεο, όπσο νη ίδηνη δειώλνπλ ή ηνπο θαηαινγίδεηαη, 

ζρεηίδνληαη κε γπλαίθεο θαη γεληθόηεξα κε κεηαλάζηεο: ν μέλνο ζην Φσηηά θαη λεξό, ν 

Κπξηάθνο ζηα Αμύξηζηα πεγνύληα, ν γηνο ηεο Απνζηόινπ ζηνλ Οπξαλό θαηαθόθθηλν, 

νη ήξσεο ζηνλ Έβξν απέλαληη. Ζ απνηπρία είλαη κηα ζπλνιηθή εηθόλα ζηε δσή ηνπο, 

πνπ επεθηείλεηαη θαη ζε γπλαίθεο εξσίδεο (π. ρ. ζηνλ Έβξν απέλαληη). Ζ απνηπρία 

απηή δελ πξνέξρεηαη άκεζα από ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ, αιιά νθείιεηαη θπξίσο ζε 

πξνζσπηθέο επηινγέο θαη ζηάζεηο δσήο, όπσο ηνπο θαηαινγίδνπλ άιινη ήξσεο ή όπσο 

θαηαινγίδνπλ νη ίδηνη ζηνλ εαπηό ηνπο, κε βάζε ηελ αλαζηνραζηηθή δπλαηόηεηα ηνπ 

εαπηνύ, πνπ εθθξάδεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσληθή ζεσξία
32

. Έηζη όκσο, ε θνηλσληθή 

πξνβιεκαηηθή θάπσο αδπλαηίδεη, αθνύ ην θαθό, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθή 

απνηπρία θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο, απνθηά απξνζδηόξηζηεο δηαζηάζεηο. Ζ εξσίδα ηεο 

Αλαγλσζηάθε, ε νθία Απνζηόινπ, ιέεη μεθάζαξα: 

             […] Πνηνο ιέεη πσο θηαίεη ε θηώρεηα. […] Ούηε ε θνηλσλία. Πνηα θνηλσλία; 

Υπάξρεη θακηά θνηλσλία, πνύ είλαη λα ηε δσ. Κάηη από κέζα θηαίεη. Κάηη από κέζα καο. 33 

                                                 
31

 Απη., ζζ. 70-71. 
32

 Απη., ζζ. 32-33 θαη Παπαδνπνύινπ, «Ζ θύζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία», ζηνλ ηόκν Φηώρεηα θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο, ό. π., ζζ. 370-371. 
33

 Λνύια Αλαγλσζηάθε, Ο νπξαλόο θαηαθόθθηλνο, ζε Θέαηξν, ηόκνο πξώηνο: Η Νίθε, Ο νπξαλόο 

θαηαθόθθηλνο, Σ’ εζάο πνπ κ’ αθνύηε, επίκεηξν Γεώ Καγγειάξε, Κέδξνο, 2007, ζ. 76. 
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Γ. Σν πξόβιεκα ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ εγώ θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ 

ζπιινγηθή ηαπηόηεηα 

 

Οξηζκέλα έξγα αμηνπνηνύλ ην δήηεκα ηεο πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο ζε ζύλδεζε κε ην 

δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο, αληαπνθξηλόκελα έηζη ζηηο επίθαηξεο ζύγρξνλεο 

αλαδεηήζεηο πεξί ηαπηόηεηαο. Σα πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ην Φσηηά 

θαη λεξό ηεο πειηώηε θαη Τν γάια ηνπ Καηζηθνλνύξε.  

 ύκθσλα κε λεόηεξεο αληηιήςεηο, ε αηνκηθή ηαπηόηεηα δελ ζεσξείηαη σο 

δεδνκέλε
34

. Αληίζεηα, ζπρλά εκθαλίδεηαη ε πνιιαπιόηεηα ηνπ εγώ, ε πνιιαπιόηεηα 

ησλ ηαπηνηήησλ ηνπ αλζξώπνπ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο, 

αθόκε θαη ζε εζσηεξηθό δηραζκό. Ζ ξεπζηόηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

ηαπηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ θαλεξώλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ν άλζξσπνο εκθαλίδεηαη κε κηα ζαθή θαη εζσηεξηθά νκνηνγελή ηαπηόηεηα, 

ρσξίο όκσο απηό λα απνηειεί ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ εαπηνύ ηνπ. Ζ αηνκηθή 

ηαπηόηεηα γεληθόηεξα, αιιά θαη ζηα ζπγθεθξηκέλα έξγα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

θαζνξίδεηαη από ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, ηελ παηδηθή ειηθία, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηνλ 

πνιηηηζκό θαη ηε βίσζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

αλζξώπνπ ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη. Σα πνηθίια πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνλ θαζνξηζκό ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ, αιιά θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ βηώλεη ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, νδεγνύλ πνιινύο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη ήξσεο ησλ έξγσλ, ζε 

κνξθέο παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξέια, ζηε 

κεηαθνξηθή ηεο ζεκαζία, θαη ηελ ςπρηθή αξξώζηηα. Κύξην πξόβιεκα γηα αξθεηνύο 

κεηαλάζηεο ήξσεο ησλ έξγσλ είλαη ε έιιεηςε πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ θαη 

βαζηθόο δηραζκόο γηα ήξσεο όπσο ε Ρήλα ζην Γάια θαη ν αΐλη ζηε Φσηηά θαη λεξό, 

είλαη απηόο αλάκεζα ζην εμσζηξεθέο εγώ, ην εγώ ηεο απηνπξνβνιήο θαη 

απηνπαξνπζίαζεο, θαη ην πξαγκαηηθό εγώ, ζπρλά εζσζηξεθέο, θξπθό, ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο. Σν εμσζηξεθέο εγώ είλαη θνηλσληθά 

αλαγλσξίζηκν, ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζηε μελνθνβία θαη είηε βνεζά ηελ ελίζρπζε ηεο 

αίζζεζεο ηεο δηαθνξάο θαη ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπ άιινπ, νπόηε ζπλδέεηαη κε ηελ 

επηζεηηθόηεηα (αΐλη), είηε ηελ αίζζεζε ηεο έληαμεο ζηελ θνηλσλία, νπόηε είλαη 

ακπληηθήο θύζεο (Ρήλα). Ζ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζηελ θπξίαξρε ζπιινγηθή 

                                                 
34

 Βι. Γθέθνπ-Μαδηαλνύ, ό. π., ζζ. 56-57. 
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ηαπηόηεηα απνηειεί κηα ζηαζεξή επηδίσμε νξηζκέλσλ εξώσλ, όπσο ν Αληώλεο ζην 

Γάια, ελώ ε απόξξηςή ηεο θαη ε ελίζρπζε ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ, όπσο 

ζπκβαίλεη ζηνλ αδειθό ηνπ Λεπηέξε, νδεγεί ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε από ηελ 

θνηλσλία. Ο ππξήλαο ηεο ηαπηόηεηαο είλαη ζπρλά θαληαζηαθόο θαη ςεπδαηζζεζηαθόο 

θαη ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζηηο ηξαπκαηηθέο κλήκεο θαη ζην μαλαδσληάλεκα ηεο 

κλήκεο, ζηελ εθ λένπ βίσζή ηεο, κε απνηέιεζκα ην παξόλ λα θαζνξίδεηαη ή λα 

επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά από ην παξειζόλ. Σνπο ήξσεο ησλ έξγσλ κε απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πεξηζηνηρίδνπλ θαη ήξσεο κε παγησκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηόηεηα, νη νπνίνη απνηεινύλ ην αληίβαξν θαη πξνζθέξνπλ κηα 

ηζνξξνπία ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο. 

 

Γ. πκπεξάζκαηα 

 

Οη κεηαλάζηεο, θπξίσο νη παξάλνκνη, από ηελ Αλαηνιή, από ηε Βαιθαληθή θαη ηηο 

πξώελ αλαηνιηθνεπξσπατθέο ρώξεο, θαζώο θαη νη ηζηνξίεο δσήο ηνπο, 

θαηαιακβάλνπλ κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή δξακαηνπξγία. Έρνληαο 

απηνί θπξίσο ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ιεηηνπξγνύλ ζπρλά σο ηα ζύκαηα κηαο 

θνηλσληθήο θαηάζηαζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ γεγελώλ. Πξνζπαζνύλ λα επηβηώζνπλ 

ζε έλα αλδξνθξαηηθό θόζκν αλνκίαο, αδηθίαο, αλαξρίαο θαη απνδηνξγάλσζεο, πνπ 

επλνεί ηηο ξαηζηζηηθέο λννηξνπίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Αξθεηνί ήξσεο, Έιιελεο ή 

γεληθόηεξα Δπξσπαίνη, πνπ ηνπο ζπλαλαζηξέθνληαη, είλαη νη απνηπρεκέλνη ηεο δσήο 

ή βηώλνπλ έλα ςπρηθό πξόβιεκα, κηα ςπρηθή απνζηαζεξνπνίεζε (νη ήξσεο ζηνλ 

Έβξν απέλαληη, ν Κπξηάθνο θαη ν άββαο ζηα Αμύξηζηα πεγνύληα, ν μέλνο ζην Φσηηά 

θαη λεξό, ν γηνο ηεο Απνζηόινπ ζηνλ Οπξαλό θαηαθόθθηλν). Ο ηξαπκαηηθόο θόζκνο 

ησλ κεηαλαζηώλ (π. ρ. εξράη, αΐλη, Υαγηάη) έξρεηαη λα ζπλαληήζεη ην 

πξνβιεκαηηθό παξόλ θαη θάπνηε παξειζόλ ησλ γεγελώλ (π. ρ. ηνπ μέλνπ ζην Φσηηά 

θαη λεξό). πρλά πξνζπαζνύλ θαη νη γεγελείο λα επηβηώζνπλ ζε θνηλσληθέο ζπλζήθεο 

πνπ δελ ηνπο επλννύλ, ρσξίο όκσο απηέο λα είλαη σο επί ην πιείζηνλ ή απνθιεηζηηθά 

ππεύζπλεο γη’ απηό πνπ ηνπο ζπκβαίλεη (π. ρ. ζηνλ Έβξν απέλαληη). Καηαδεηθλύεηαη ε 

πξνζσπηθή επζύλε ζηε ράξαμε ηεο δσήο ηνπ θαζελόο θαη ηνλίδνληαη ηα ζεκαληηθά 

πεξηζώξηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ρσξίο ζηεγαλά, άζρεηα αλ νη 

γεγελείο δελ είλαη ηθαλνί ή πξόζπκνη λα ηα αμηνπνηήζνπλ. Σειηθά νη κεηαλάζηεο 

γίλνληαη ηα εύθνια ζύκαηα ησλ πξνβιεκαηηθώλ Διιήλσλ, πνπ βξίζθνπλ έλα 

απνθνύκπη ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ν δνθεξόο 
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θόζκνο επηθξαηεί, αθνύ θαη νη όπνηεο πξνζπάζεηεο ςπρηθήο πξνζέγγηζεο γεγελώλ θαη 

κεηαλαζηώλ κέλνπλ εκηηειείο, ρσξίο δηάξθεηα θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Θξηακβεύνπλ ηα ζηεγαλά, νη πξνθαηαιήςεηο, ε επθνιία θαη ε σθειηκηζηηθή δηάζεζε, 

ελώ ε ζπκπεξηθνξά ησλ γεγελώλ πξνο ηνπο κεηαλάζηεο κπνξεί ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο λα νδεγήζεη, καδί κε άιινπο παξάγνληεο, ηνπο ηειεπηαίνπο αθόκε θαη 

ζην ζάλαην (Αμύξηζηα πεγνύληα). Ζ ζσηεξία ησλ κεηαλαζηώλ ζπλδέεηαη κε ηε 

λνκηκνπνίεζή ηνπο, αιιά απηή είλαη απιά ην πξώην βήκα, θαζώο ν δξόκνο πνπ έρνπλ 

λα δηαλύζνπλ γηα ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζή ηνπο είλαη καθξύο θαη νη ζπλζήθεο 

εμαθνινπζνύλ λα κελ ηνπο επλννύλ (π. ρ. ζηνπο Σπκπέζεξνπο απ’ ηα Τίξαλα). Ζ 

πξαγκαηηθή εζηθή-θνηλσληθή επηθξάηεζε θάπνηνπ απ’ απηνύο απνηειεί εμαίξεζε 

(Απόςε ηξώκε ζηεο Θνθάζηεο), πνπ όκσο επηβεβαηώλεη ηνλ θαλόλα. 

 ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα ζεαηξηθά έξγα ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα 

δεηήκαηα ηεο πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο ησλ εξώσλ ηα δεδνκέλα ιίγν σο πνιύ 

δηαθνξνπνηνύληαη. Οη ήξσεο πνπ θπξίσο βξίζθνληαη ζε αλαδήηεζε ή ζηελ 

πξνζπάζεηα παγίσζεο κηαο ηαπηόηεηαο είλαη νη κεηαλάζηεο. Κπξίαξρε είλαη ε 

ιεγόκελε πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηά ηνπο, είηε πξνβάιιεηαη κε ζάξξνο είηε παξακέλεη 

ζρεηηθά θξπθή. Οη εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο πνπ βηώλνπλ ζπλδένληαη κε θνηλσληθά 

δεηήκαηα, θπξίσο κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη κε ηελ πξνζπάζεηα έληαμεο ζ’ 

απηήλ ή άκπλαο απέλαληί ηεο, αιιά θαη κε ηελ ηαπηόρξνλε δηαηήξεζε κηαο βαζύηεξεο 

θαη γλεζηόηεξεο ηαπηόηεηαο. Γύν δξόκνη αθνινπζνύληαη: είηε ν δξόκνο ηεο 

θνηλσληθήο απνκόλσζεο, νηθεηνζεινύο ή όρη, εθόζνλ ε ςπρηθή ηδηαηηεξόηεηα θαη 

παξέθθιηζε ησλ κεηαλαζηώλ, νη εκκνλέο ηνπο θαη ε πξνθαηάιεςε πξνο ηνπο γεγελείο 

δελ ηνπο αθήλνπλ πεξηζώξηα γηα νκαιή θνηλσληθή έληαμε (αΐλη, Λεπηέξεο), είηε ν 

δξόκνο ηεο ζαξξαιέαο θνηλσληθήο έληαμεο, ηνπ αλνίγκαηνο ζηελ θνηλσλία, πνπ 

ζπλνδεύεηαη από ηελ νξηζηηθή επηινγή κηαο ηαπηόηεηαο (Αληώλεο) ή από ηελ 

θνπηώδε δηαηήξεζε κηαο ήδε παγησκέλεο ηαπηόηεηαο (Υαγηάη), έζησ θαη αλ ην 

ηίκεκα είλαη ζνβαξό: είηε ε απώιεηα κηαο εξσηηθήο είηε κηαο αδειθηθήο ζρέζεο. 

 Ζ ζπρλή απηή παξνπζία ησλ κεηαλαζηώλ, ησλ «άιισλ», ζηε ζύγρξνλε 

ειιεληθή δξακαηνπξγία αλνίγεη λένπο δξόκνπο θαη λέεο πξννπηηθέο, αθνύ απηό ην 

λέν δεδνκέλν, ε επίγλσζε ηεο παξνπζίαο ηνπο θαη ε ζπλύπαξμε δηαθνξεηηθώλ 

αλζξώπσλ εκπινπηίδεη ηελ θνηλσληθή πξνβιεκαηηθή, αζθεί ηηο επαηζζεζίεο θαη ηελ 

θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ αλζξώπσλ, θπξίσο ησλ «πξνλνκηνύρσλ» γεγελώλ, θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ  πνξεία ησλ θνηλσληώλ πξνο ηελ ελδνζθόπεζε, ηελ απηνθάζαξζε θαη 

ηελ πξόνδν.  
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