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ΡΕΛΛΘΨΘ  

ΤΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΜΕΤΑΡΟΛΕΜΙΚΟ ΘΕΑΤΟ ΤΘΣ ΔΙΑΣΡΟΑΣ: 
Θ περίπτωςθ των Ελλινων/-ίδων κεατρικϊν ςυγγραφζων τθσ Αυςτραλίασ, πρϊτθσ και  
δεφτερθσ γενιάσ. 
 

Αφορμι και ζμπνευςθ για τθν παροφςα εργαςία αποτζλεςε ο τίτλοσ του 
κεατρικοφ ζργου τθσ Κοφλασ Τεό Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ- παραφκορά ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα του αγγλικοφ τίτλου A Pair of Cultures - Ζνα Ηευγάρι Κουλτοφρεσ.  

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ, ςτο πλαίςιο μιασ αναδίφθςθσ τθσ μεταναςτευτικισ 
παιδείασ, ζχει αποτελζςει θ διερεφνθςθ τθσ «ταυτότθτασ» του μετανάςτθ και τθσ 
μεταναςτευτικισ κουλτοφρασ, κακϊσ και οι ςυγκροφςεισ τθσ διαφορετικότθτασ, 
όπωσ εμφανίηονται ςτα κεατρικά ζργα Ελλινων/-ίδων κεατρικϊν ςυγγραφζων 
πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν.  

Θ απαρχι τθσ αποτφπωςθσ τθσ εξζλιξθσ τθσ «ιδιοςυγκραςίασ» δφο γενεϊν 
μεταναςτϊν και θ ερμθνεία τθσ ιςτορικισ τουσ διαδρομισ,  καταγράφεται και 
ςκιαγραφείται μζςα από  μία ςφντομθ ιςτοριογραφικι επιςκόπθςθ τθσ κεατρικισ 
τουσ παρουςίασ από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα ζωσ ςιμερα. 

Τα κεατρικά ζργα Ελλινων/-ίδων κεατρικϊν ςυγγραφζων πρϊτθσ και 
δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν προκφπτουν ςε κεματολογία και φφοσ από τθ διττι 
ικαγζνεια, τθσ χϊρασ προζλευςθσ, ιτοι ελλθνικι, και αυτι τθσ χϊρασ υποδοχισ, ιτοι 
αυςτραλιανι. Θ φυςικι διάδραςι τουσ, που αναλφεται ςτισ «εντόσ» ι/και 
«ενδιαμζςωσ» εμπειρίεσ τουσ ςε δφο χϊρεσ, κουλτοφρεσ, γλϊςςεσ και τρόπουσ 
ηωισ, αδιαμφιςβιτθτα οριοκετεί, υπαγορεφει και ιδίωσ  ορίηει τθν υπόςταςι τουσ.  

Οι κεατρικοί ςυγγραφείσ μετανάςτεσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ, ωσ 
εκνογράφοι, αναδιπλϊνουν και αναπαράγουν τα ελλθνικά και αυςτραλιανά  
ςφγχρονα ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν.  Συμμετζχουν ςε  εκδθλϊςεισ λόγου, 
μζςα από τουσ χαρακτιρεσ τουσ, άλλοτε ςτθν  ελλθνικι με τθ μεςτι χριςθ τθσ 
εκνολζκτου, άλλοτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα, με εμφανείσ τισ διαπολιτιςμικζσ 
επιδράςεισ.  Χρθςιμοποιοφν τθ μεταναςτευτικι τουσ εμπειρία, τθν οποία 
αποκομίηουν από ςυγκεκριμζνο ιςτορικό, πολίτικο, κοινωνικό, οικονομικό πλαίςιο 
και τθ μορφϊνουν μζςα από τθ ςυγγραφικι τουσ εμπειρία, θ οποία φζρει αμιγι 
ςτοιχεία ταυτότθτασ μετανάςτθ, όπωσ διαμορφϊνεται και εξελίςςεται τθν εκάςτοτε 
περίοδο. Ρροβάλλοντασ τo ζργο τουσ,  κοινωνοφν τα εν δυνάμει ςυνδετικά 
ςυςτατικά τθσ υπό διαμόρφωςθ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ, ενϊ αναπτφςςουν και 
εξελίςςουν παράλλθλα τθ δικι τουσ επικοινωνιακι επάρκεια.  Ο κεατρικόσ 
ςυγγραφζασ με τθν ιςτορία του μεταφζρει γνϊςεισ, εμπειρίεσ, γλϊςςα/-εσ, μουςικι, 
τραγοφδια και μφκουσ.  

Στθν παροφςα μελζτθ, μζςα από τα ζργα των ςυγγραφζων και τθν 
ιςτοριογραφικι τουσ αφιγθςθ, αναδεικνφεται ο «διάλογοσ» μεταξφ πρϊτθσ και 
δεφτερθσ γενιάσ ςυγκριτικά αλλά και ςε αντιπαραβολι. Ζνα ςφνολο εννοιολογικϊν 
εργαλείων αποκωδικοποιοφν τα αποτελζςματα αυτοφ του διαλόγου και καταλιγουν 
ςτα κάτωκι ςυμπεράςματα:  
Α) Ο μεταναςτευτικόσ πολιτιςμόσ ωσ μια διαδικαςία που ταξιδεφει ανάμεςα ςε δφο 
πολιτιςμοφσ ωσ διαδικαςία «εναλλαγισ»  βαςικϊν παραδοςιακϊν αξιϊν ςε 
ςφγχρονεσ κλθροδοτθμζνεσ αρετζσ από τθ μια γενιά ςτθν άλλθ. 
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Β) Οι πολυπλοκότθτεσ τθσ μεταναςτευτικισ κουλτοφρασ και των ταυτοτιτων 
διαμορφϊνονται και διαχζονται με ευλάβεια από τθν πρϊτθ γενιά Ελλινων ςτθ 
δεφτερθ.  

Ανάμεςα ςτουσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ, 
προκφπτουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ, ενϊ ςτα ζργα τουσ αποκαλφπτονται και 
ςυγκροφςεισ. Ειδικότερα, οι γυναίκεσ κεατρικοί ςυγγραφείσ, ωσ λαμπαδθδρόμοι, 
προκαλοφν τθν επικρατοφςα τάςθ, τθν πατριαρχικι εξουςία, τισ διακρίςεισ και τθν 
εκμετάλλευςθ. Ειςάγουν ςτα ζργα τουσ χαρακτιρεσ, ςχζςεισ και υποςχζςεισ, όπωσ 
εκείνεσ τισ κατανοοφν και ερμθνεφουν. Με αυτόν  τον τρόπο αρκρϊνουν τθ δικι 
τουσ αλικεια, με τθ δικι τουσ «φωνι», όπου θ γλϊςςα τουσ είναι ςυνυφαςμζνθ με 
τθ ςκζψθ και τθ ςυναιςκθματικι τουσ ηωι, όπου  παραδοςιακόσ και ςφγχρονοσ 
τρόποσ ηωισ εκτίκενται και αναδεικνφονται ωσ αιϊνιοσ διάλογοσ μεταξφ μθτζρασ και 
κόρθσ. 

Τζλοσ, το κζατρο μπορεί να λειτουργιςει ωσ μορφοπαιδαγωγικό  εργαλείο 
ςτθν αναγνϊριςθ, τθν κατανόθςθ και τον ςεβαςμό τθσ εκνοπολιτιςμικισ ταυτότθτασ 
των παιδιϊν των μεταναςτϊν, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ διαπολιτιςμικισ αντίλθψθσ 
ςτθν επικοινωνία και ςτθ χριςθ του κεάτρου ωσ μζςου μελζτθσ ςτθν ιςτορία τθσ 
ελλθνικισ μετανάςτευςθσ και εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. 
 

Λζξεισ-Κλειδιά: 

 Διαςπορά 

 Μετανάςτευςθ  

 Ταυτότθτα του μετανάςτθ,  

 Μεταναςτευτικι κουλτοφρα 

 Ελλθνο-Αυςτραλοί κεατρικοί ςυγγραφείσ 

 Διαπολιτιςμικότθτα 

 Μεταναςτευτικό κζατρο 
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Ρριν  τουσ αλλάξει  ο  χρόνοσ 
 
Λυπθκικαν μεγάλωσ    ςτον αποχωριςμό των. 
Δεν τόκελαν αυτοί,     ιταν οι περιςτάςεισ. 
Βιοτικζσ ανάγκεσ     εκάμνανε τον ζνα 
να φφγει μακριά-       Νζα Υόρκθ ι Καναδά. 
Θ αγάπθ των βεβαίωσ     δεν ιταν ιδία ωσ πριν 
είχεν ελαττωκεί     θ ζλξισ βακμθδόν, 
είχεν ελαττωκεί     θ ζλξισ τθσ πολφ. 
Πμωσ να χωριςκοφν,     δεν τόκελαν αυτοί. 
Ιταν οι περιςτάςεισ.  -   Ι μιπωσ καλλιτζχνισ 
εφάνθκεν θ Τφχθ        χωρίηοντασ τουσ τϊρα 
πριν ςβφςει το αίςκθμά των,      πριν τουσ αλλάξει ο Χρόνοσ. 
Ο ζνασ για τον άλλον      κα είναι ωσ να μζνει πάντα 
των είκοςι τεςςάρων     ετϊν τ' ωραίο παιδί. 
 

K.Ρ. Kαβάφθσ, Από τα Ροιιματα 1897-1933, Μκαροσ 1984). 
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Ρρόλογοσ 
 

Αφορμι και ζμπνευςθ για τθν παροφςα ζρευνα αποτζλεςε ο τίτλοσ του 

κεατρικοφ ζργου τθσ Κοφλασ Τεό, Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ1 - παραφκορά ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα τθσ αγγλικισ φράςθσ A Pair of Cultures - Ζνα ηευγάρι κουλτοφρεσ, που τόςο 

απλά και περιεκτικά περιγράφει τθν πραγματικότθτα μζςα ςτθν οποία ηουν οι 

μετανάςτεσ και μεγαλϊνουν τα παιδιά τουσ. Είμαι Eλλθνο-καναδι, δεφτερθσ γενιάσ 

μεταναςτϊν τθσ μεταπολεμικισ περιόδου και ζχω βιϊςει όλο τον κφκλο τθσ 

μετανάςτευςθσ όπωσ και τθν «παλινδρόμθςθ», τον «μετεωριςμό», τθ «ςφγχυςθ» 

και τα «διλιμματα», που τόςο εφγλωττα περιγράφει ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ 

Κόδωροσ Ρατρικαρζασ - ο ίδιοσ πρϊτθσ γενιάσ μετανάςτθσ - ςτθν Τριλογία του 

Antipodean - τοποκετθμζνθ ςτουσ Αντίποδεσ2: Ρζτα τθ φυςαρμόνικα Ρεπίνο ι Με 

λζνε Αντιγόνθ (1963), Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία (1964), Οι Διχαςμζνοι (1992) και θ 

κεατρικι ςυγγραφζασ Tes Lyssiotis, δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν, ςτθν τριλογία τθσ 

Home/ Ρατρίδα3 και τα οποία είναι: A White Sports Coat (1988),  The Forty Lounge 

Café (1990) και Blood Moon (1993).  

Θ μετανάςτευςθ, θ κατάςταςθ του να είςαι μετανάςτθσ ςε ςυγκεκριμζνο 

χωροχρόνο, γοθτεφει, ίςωσ λόγω τθσ εμπειρίασ του ξεριηϊματοσ ι και τθσ  ίδιασ τθσ 

εξορίασ από ζνα γνωςτό κοινωνικό και πολιτιςμικό περιβάλλον4. Ο Fischer (1986)5 

υποδθλϊνει πωσ θ αναδθμιουργία τθσ εκνικότθτασ ςε κάκε γενιά επιτυγχάνεται  

τόςο μζςα από το όνειρο και τισ διαδικαςίεσ μεταβίβαςθσ, όςο και μζςω τθσ 

γνωςτικισ γλϊςςασ. ‘Πλα μαηί οδθγοφν ςε προςπάκειεσ ανάκτθςθσ και 

ςυμπλιρωςθσ ενζργειασ, διαλεφκανςθσ και αποκάλυψθσ τθσ αλικειασ. Αυτι θ 

ματιά προσ τα πίςω είναι ζνα «οδοιπορικό» μζςα από τοπία που ςτοιχειοκετοφν το 

παρόν.  

Θ μετανάςτευςθ δεν προςδιορίηεται απλά ωσ γεωγραφικι μετακίνθςθ, αλλά 

και ωσ μετακίνθςθ ταξικι και εκνοπολιτιςμικι, κακϊσ τα άτομα απομακρφνονται 
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 Κοφλα Τεό, 1994, Ζνα Ηευγάρι κάλτςεσ, Dionysos Books, Μελβοφρνθ. 
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 Theodore Patrikareas, 2000, Antipodean Trilogy: Three Greek  Plays-The Promised Woman, The Uncle 

from Australia, The Divided Heart, RMIT University, Greek-Australian Publications, Melbourne. 
3
 Tes Lyssiotis, 1996, A White Sports Coat and other plays, Currency Press, Sydney. Books, 130 ςελ. 

(bilingual edition-translated into English by the author and Reg Durack. 
4
 Glenda Sluga, 1987, «The migrant dreaming»,  Journal of Intercultural Studies, vol. 8, no 2, ςς.40-49. 

5
 Michael J.Fischer, 1986, «Ethnicity and the post-modern art of memory»,  ςτο  J. Clifford (ed.), 

Writing Cultures, University of California Press, ςς. 194-234. 
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από το οικείο τουσ ατομικό παρελκόν οδεφοντασ ςε ζνα άγνωςτο μζλλον. 

Συγκεκριμζνα, θ δεφτερθ ευκαιρία, θ είςοδοσ ςτθν πφλθ μιασ καλφτερθσ ηωισ για 

τουσ μετανάςτεσ, κατά τθν είςοδο τουσ ςτθν Αυςτραλία μετά τον Βϋ Ραγκόςμιο 

Ρόλεμο, ζχει ςυγκεντρωκεί  ςε  ελάχιςτεσ εικόνεσ και λζξεισ και ςκζψεισ, που 

παραμζνουν ακόμα ηωντανζσ και ςφραγιςμζνεσ ςτθ μνιμθ,  με ξεχωριςτό για τον 

κακζνα τρόπο. Μία εξ αυτϊν είναι  το κζντρο υποδοχισ μεταναςτϊν Bonegilla, που 

λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά υπό τθ Διεφκυνςθ Μετανάςτευςθσ το 1947. Βριςκόταν 

οκτϊ μίλια μακριά από τθν κοντινότερθ πόλθ,  το Albury, κοντά ςτα ςφνορα τθσ 

Βικτϊρια και τουλάχιςτον ζξι ϊρεσ με το τρζνο από το μεγαλφτερο αςτικό κζντρο.  

Το “Bo/ne/gil/la”, όπωσ το πρόφεραν οι μετανάςτεσ, ιταν χτιςμζνο με ξφλινεσ 

παράγκεσ.  Ρριν από τον πόλεμο ιταν ςτρατόπεδο. Στθ ςυνζχεια λειτοφργθςε ωσ 

κζντρο υποδοχισ μεταναςτϊν, μθ βρετανικισ καταγωγισ, μζχρι το 1971. Ρερίπου 

300.000 άνκρωποι από όλθ τθν Ευρϊπθ, φιλοξενικθκαν προκειμζνου να 

«αυςτραλοποιθκοφν» και να προωκθκοφν ςε  κζςεισ εργαςίασ, είτε ωσ εργάτεσ, είτε 

ωσ οικιακοί βοθκοί6. Αυτι θ εμπειρία αποτζλεςε υλικό για πολλοφσ  μετανάςτεσ 

ςυγγραφείσ.  

Θ μεταναςτευτικι λογοτεχνία και το περιεχόμενό τθσ βαςίηεται ςε μια 

αλικεια, ζξω από τθν επίςθμθ καταγραφι των εκάςτοτε κυβερνθτικϊν αρχϊν όπου 

όλεσ αυτζσ οι  αφθγιςεισ, οι περιγραφζσ, οι προφορικζσ ιςτορίεσ, οι μφκοι και οι 

παραδόςεισ των μεταναςτϊν διαμορφϊνουν  μια ςυλλογικι ςυνείδθςθ,  μια 

ςφνκεςθ. Θ ιςτορία  για το Bonegilla κα περίμενε κανείσ πωσ  κα «πζκαινε» μετά το 

κλείςιμό του,  αντικζτωσ όμωσ θ ιςτορία ςυνεχίηει να αναβιϊνεται και να 

ενδυναμϊνεται μζςα από ανκρωπολόγουσ, κοινωνιολόγουσ, ιςτορικοφσ, λογοτζχνεσ, 

ποιθτζσ, κεατρικοφσ ςυγγραφείσ, οι οποίοι με τθ δικι τουσ κατάκεςθ αντλοφν ακόμα 

ςτοιχεία από τθ διαπολιτιςμικι ιςτορία ενόσ  ςτακμοφ/ςυμβόλου ςτο «όνειρο» κάκε 

μετανάςτθ. Θ κεατρικι ςυγγραφζασ Tes Lyssiotis ςτα κεατρικά ζργα τθσ Hotel 

Bonegilla/Ξενοδοχείο Μπονεγγίλα (1983) και The Journey/Ταξίδι(1985)7, ερμθνεφει 

                                                           
6
 Ηαχαρίασ Βογιατηόπουλοσ, 2006, «Ζνασ Μετανάςτθσ κυμάται», Australian Greek Resource and 

Learning Centre, RMIT University, Melbourne, 239 ςελ.  
7
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τον μικρόκοςμο μεταναςτϊν και Αυςτραλϊν, ςτθ μεταπολεμικι περίοδο, ωσ δφο 

ξεχωριςτζσ πραγματικότθτεσ. Τα ζργα αυτά είναι αφιερωμζνα ςτισ προςδοκίεσ, ςτισ 

ελπίδεσ και ςτα όνειρα των μεταναςτϊν, με τθν άφιξι τουσ ςτθ νζα χϊρα. Τα ζργα 

αυτά, είναι ζνα ταξίδι ςτο πρόςφατο παρελκόν τθσ Αυςτραλίασ, όπου 

απεικονίηονται οι ηωζσ, οι εμπειρίεσ, οι ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτουσ νεομετανάςτεσ 

και τουσ Αυςτραλοφσ. Είναι θ «ματιά» των μεταναςτϊν που ζφταςαν ςτθν 

Αυςτραλία μεταξφ των δεκαετιϊν του 1930 και 1950 και όλα αυτά μζςα από ζνα 

γλυκόπικρο χιοφμορ γραμμζνο ςε τρεισ γλϊςςεσ Αγγλικά, Ελλθνικά και Λταλικά, ϊςτε 

μζςα από τουσ διαλόγουσ να μπορεί κανείσ να αναγνωρίςει τθ βάςθ πάνω ςτθν 

οποία δομικθκε θ ςθμερινι πολυπολιτιςμικι κοινωνία τθσ Αυςτραλίασ. Μεταξφ 

άλλων πρωταγωνιςτοφν θ Evdokia Katahanas και ο Νίκοσ Ηαρκάδασ8, τουσ οποίουσ 

ςτθ ςυνζχεια τθσ διερευνθτικισ μελζτθσ ςυναντάμε ξανά να πρωταγωνιςτοφν και ςε 

άλλα κεατρικά ζργα, αλλά και να αςχολοφνται με τθ ςυγγραφι και τθ κεατρικι 

αγωγι ςτο ελλθνο-αυςτραλιανό κεατρικό γίγνεςκαι, μεταλαμπαδεφοντασ τθ δικι 

τουσ προςωπικι κεατρικι εμπειρία ςτουσ νεότερουσ. 

 Μζςα από τθ μελζτθ των κεατρικϊν ζργων Ελλινων/-ίδων κεατρικϊν 

ςυγγραφζων πρϊτθσ και δεφτερθσ  μεταπολεμικισ γενιάσ μεταναςτϊν,  

διερευνικθκε θ «ταυτότθτα» του μετανάςτθ και θ ςυλλογικι μεταναςτευτικι 

κουλτοφρα, κακϊσ και οι ςυγκροφςεισ τθσ διαφορετικότθτασ, όπωσ αυτζσ 

εμφανίηονται ςυγχρονικά και διαχρονικά. Θ απαρχι αποτφπωςθσ και εξζλιξθσ τθσ 

«ιδιοςυγκραςίασ» δφο γενεϊν μεταναςτϊν και θ ερμθνεία τθσ ιςτορικισ τουσ 

διαδρομισ, καταγράφεται ςτισ αφθγιςεισ τουσ και παράλλθλα ςκιαγραφείται μζςα 

από τθ κεατρικι τουσ παρουςία, θ οποία ξεκινά  ςτα δφο μεγάλα αςτικά κζντρα 

Σφδνεχ και Μελβοφρνθ, για να εξαπλωκεί και ςε άλλα αςτικά κζντρα και 

περιφζρειεσ ςτθν Αυςτραλία, κακϊσ και εκτόσ ςυνόρων όπωσ τθν Ελλάδα, τισ Θ.Ρ.Α. 

και τον Καναδά.  

Από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, μπορεί να διαπιςτωκεί πωσ θ πρϊτθ 

γενιά μεταναςτϊν ςυνδζεται περιςςότερο με τθ χϊρα προζλευςθσ, παρά με τθ 

χϊρα υποδοχισ. Ο Ρατρικαρζασ9 αναφζρεται ςτο κζμα τθσ μετανάςτευςθσ και ςτθν 
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επιςτροφι τοφ μετανάςτθ ςτθ χϊρα προζλευςθσ είτε μόνοι είτε με τθν οικογζνειά 

του και ςτο τι μπορεί να ςθμαίνει μια «επιςτροφι» ςτον γενζκλιο τόπο, ειδικά όταν 

υπάρχουν παιδιά. Θ Tes Lyssiotis10 αςχολείται περιςςότερο με τθ ηωι ςτθ «νζα» 

πατρίδα, ςτθ χϊρα υποδοχισ και μζςα από το ζργο τθσ, διερευνά τθν ταυτότθτα τθσ 

δεφτερθσ γενιάσ και πϊσ διαμορφϊνεται αυτι, κακϊσ και τθ ςχζςθ τθσ με τθν 

«πατρίδα»  των γονιϊν τθσ. Κάκε γενιά δθμιουργεί τθ δικιά τθσ κουλτοφρα, 

δθμιουργεί το δικό τθσ «όνειρο» - με μφκουσ, που εξελίςςονται και περιςτρζφονται 

γφρω από μνιμεσ με κοινωνικζσ προεκτάςεισ. 

 Θ δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν ςτθν Αυςτραλία, ενϊ κεωρεί τον εαυτό τθσ 

Αυςτραλο-Ζλλθνα/-ίδα, δθλαδι αρχικά Αυςτραλό πολίτθ και μετά ελλθνικισ 

καταγωγισ - γι’ αυτό και γράφουν κυρίωσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα - προςπακεί να 

ςτιςει «γζφυρεσ»,  όχι απλά με μια γεωγραφικι απόςταςθ του τόπου καταγωγισ 

των γονζων τουσ με τθ γενζτειρα, αλλά και  με μια πολιτιςμικι, γλωςςικι και 

γενεαλογικι απόςταςθ μεταξφ δφο γενεϊν,  αλλά και επιπρόςκετα τθν απόςταςθ 

τθσ ίδιασ γενιάσ από τον «εαυτό» τθσ.  Αυτι θ ανάγκθ «γζφυρασ»  γίνεται 

εμφανζςτατθ ςτο ζργο τθσ Angela Costi, Panayiota, όπου θ θρωίδα βιϊνει μία  

εςωτερικι πολιτιςμικι ςφγκρουςθ ανάμεςα ςε αυτό που τθσ ζχει κλθροδοτθκεί και 

ςε αυτό που κζλει να μοιάςει, δθλαδι ςτθν ελλθνικι τθσ καταγωγι και ςτο 

«αγγλοποιθμζνο» κομμάτι τθσ ταυτότθτάσ τθσ. Θ ςφγκρουςθ δεν περιορίηεται μόνον 

ςτο κζμα τθσ εκνικότθτασ και τθσ γλϊςςασ, αλλά προεκτείνεται και ςε άλλα 

επίπεδα. Ενϊ θ φφςθ τθν γοθτεφει, ςυγχρόνωσ τθν φοβίηει. Ζτςι, τθν κερδίηει θ 

τζχνθ. Θ ηωι τθσ υπαίκρου, για τθν οποία τόςα ζχει ακοφςει από τουσ γονείσ τθσ, 

γίνεται  ο εφιάλτθσ τθσ. Ρροςπακεί να απεικονίςει το «μυςτιριο» του άγνωςτου 

μζρουσ τθσ κατακερματιςμζνθσ ταυτότθτάσ τθσ, με το οποίο ζρχεται αντιμζτωπθ και 

όχι ςε επαφι μαηί του, καταφζρνοντασ, με αυτόν τον τρόπο να το εξωραΐςει. Θ 

κάλαςςα που ενϊνει τισ δφο χϊρεσ, γίνεται το «άβατο», μζςα ςτο οποίο βυκίηεται 

με τθ φανταςία τθσ και τελικά  χάνεται ς’ αυτό.  

Τα παιδιά δεφτερθσ γενιάσ ςυμπεριφζρονται ωσ Ζλλθνεσ, που δεν είναι, αλλά 

και ωσ Αυςτραλοί, που κα μποροφςαν να είναι. Αυτι θ ςφγκρουςθ αναπαρίςταται 
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κακαρά και με ςαφινεια από τον Nic Vellissaris ςτο ζργο του Brother Boy11, μζςα 

από μια ςφγκρουςθ δφο αδελφϊν, των Arthur/Ari και Steve/Stavros, δεφτερθσ γενιάσ 

από πατζρα και τρίτθσ γενιάσ από μθτζρα, όπου και οι δφο γονείσ είναι ελλθνικισ 

καταγωγισ.  Ο Αριςτείδθσ  Μπαλαγιάννθσ, ζχοντασ  δεχτεί να «αγγλοποιιςει» το 

ελλθνικό όνομά του ςε Arthur Ball, ηει και κοινωνικοποιείται ωσ Αυςτραλόσ12. 

Ρροκειμζνου ο Arthur να κάνει καριζρα ωσ θκοποιόσ, ζπρεπε να «πάρει διαηφγιο 

από τθν ελλθνικότθτά του», μία φράςθ που πολλζσ φορζσ άκουςα να αρκρϊνεται 

από  χείλθ Ελλινων δεφτερθσ γενιάσ. Θ αγγλοποίθςθ του ονόματοσ είναι ζνα 

δίλθμμα που πολλά παιδιά μεταναςτϊν αντιμετωπίηουν, ιδιαίτερα εκείνοι που 

κζλουν να κάνουν καριζρα ςτον καλλιτεχνικό χϊρο, ωσ επί το πλείςτον θκοποιοί. Ο 

Σταφροσ, που και αυτόσ άκελά του δζχτθκε τθν αγγλοποίθςθ του ονόματόσ του ςε 

Steve τθν θμζρα που πιγε ςτο αγγλόφωνο ςχολείο, ηει τθ ηωι ενόσ Ζλλθνα τθσ 

δεκαετίασ του 1950. Ρίνει οφηο και ελλθνικό καφζ. Ραίηει τάβλι, ακοφει τουσ 

μεγαλφτερουσ να διαβάηουν ελλθνικζσ εφθμερίδεσ και να ςχολιάηουν τθν πολιτικι 

κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, λόγου χάρθ για  τθ χοφντα, το Μακεδονικό ηιτθμα και 

άλλα, αδιαφορϊντασ  πλιρωσ για τθν ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία ςτθν 

καλφτερθ περίπτωςθ ι αντιτικζμενοσ ςτθ χειρότερθ. Το ζργο τοποκετείται ςε ζνα 

ελλθνικό καφενείο τθσ παροικίασ. Οι τοίχοι του είναι βαμμζνοι ςτα χρϊματα τθσ  

ελλθνικισ ςθμαίασ, άςπρεσ και γαλάηιεσ ρίγεσ, ενϊ είναι ςτολιςμζνοι με αφίςεσ 

ελλθνικϊν ποδοςφαιρικϊν ομάδων.  

Πςεσ φορζσ διαβάηω τον τίτλο του κεατρικοφ του Δθμιτρθ Κατςαβοφ,  

Χαμζνθ γενιά13, αναρωτιζμαι κατά πόςο αυτι θ προςφϊνθςθ ταιριάηει ςτθν πρϊτθ 

ι ςτθ δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν. Στο ζργο περιγράφονται παιδιά μεταναςτϊν να 

ηουν «μζςα»/’within’ και «ανάμεςα»/’between’14 ςε δφο διαφορετικά πολιτιςμικά 

πλαίςια, να παλινδρομοφν από το ζνα ςτο άλλο, για να χακοφν ςε ζνα λαβφρινκο 

«ςυγκροφςεων» και «διλθμμάτων», γιατί δεν ξζρουν ποιόν τρόπο ηωισ να 

επιλζξουν. Βιϊνουν ζνα προςωπικό αδιζξοδο. Από τθν άλλθ, οι γονείσ - μετανάςτεσ 
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 Nic Velissaris, 2007, Brother Boy, Melbourne (αδθμοςίευτο ζργο, από το αρχείο τθσ Ελζνθσ 
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 Nic Vellissaris, 2007, Brother Boy - δίγλωςςο δράμα ςε τζςςερισ ςκθνζσ, πρόςωπα 6,  αδθμοςίευτο 
ζργο,  42 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
13

 Δθμιτρθσ Κατςαβόσ, 1991, Χαμζνθ γενιά, δίγλωςςο κοινωνικό δράμα, μονόπρακτο ςε τζςςερισ 
εικόνεσ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο, 40 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
14

 Π.π., ς.39. 



24 
 

πρϊτθσ γενιάσ - αποκομμζνοι και οι ίδιοι από το δικό τουσ οικείο περιβάλλον τθσ 

πατρίδασ, αιςκάνονται εξίςου χαμζνοι, ςτουσ (δια)δρόμουσ μιασ «άλλθσ» 

πραγματικότθτασ. Ρεριχαρακϊνονται και κρφβονται πίςω από τον φόβο και τθν 

αναςφάλεια. Μζςα ςε αυτό το κλίμα μεγαλϊνουν τα παιδιά τουσ, ςε ςυνάρτθςθ με 

μία ςχεδόν ζμμονθ ςυμπεριφορά διατιρθςθσ του παραδοςιακοφ πολιτιςμικοφ 

περιβάλλοντοσ των δικϊν τουσ παιδικϊν χρόνων, ςτθν οικογενειακι ηωι. Αυτά  με 

τθ ςειρά τουσ διαιωνίηουν παρόμοια ςυναιςκιματα ςτα δικά τουσ παιδιά, βεβαίωσ 

ςε μικρότερθ ζνταςθ απ’ ό,τι ςτισ  δφο πρϊτεσ γενιζσ. 

Θ επίδραςθ του «άλλου», του διαφορετικοφ πολιτιςμοφ τθσ χϊρασ 

υποδοχισ,  παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ «νζασ» ταυτότθτασ, τόςο 

πρϊτθσ γενιάσ - ακόμθ κι αν  ζχουν μεταναςτεφςει μετά τθν θλικία των εικοςιπζντε 

χρόνων - όςο και τθσ δεφτερθσ γενιάσ. Κατ’ αρχιν τουσ «διχάηει», όπωσ ανάγλυφα 

περιγράφει το αίςκθμά τουσ ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ Κόδωροσ Ρατρικαρζασ, ςτο 

ζργο του Διχαςμζνοι15, γιατί «μπολιάηονται»  με αλλότρια ςτοιχεία, ϊςτε να μθν 

ανικουν πια Οφτε εδϊ οφτε εκεί - τίτλοσ κωμωδίασ ενόσ  άλλου κεατρικοφ 

ςυγγραφζα, του Κϊςτα Αλεξιάδθ16. 

Θ δεφτερθ γενιά είναι αυτι θ οποία εκκινεί τθ διαδικαςία εφρεςθσ μιασ 

«νζασ» πατρίδασ, τθ δικι τθσ πατρίδα, μιασ «νζασ» ταυτότθτασ, τθ δικι τθσ 

ταυτότθτα, ζχοντασ ανάγκθ τθν αίςκθςθ πωσ ανικει κάπου.  Μζχρι τότε, φαίνεται να 

βρίςκεται «μετζωρθ» ανάμεςα ςε δφο πατρίδεσ, ςε δφο γλϊςςεσ, ςε δφο 

πολιτιςμοφσ, παρόλο που  ςτον ςφγχρονο κόςμο, ο δι/πολφ-γλωςςοσ μετανάςτθσ 

κεωρείται ζνα «προικιςμζνο»/ «εμπλουτιςμζνο» άτομο, γιατί από νωρίσ εκτίκεται 

ςε τουλάχιςτον δφο διαφορετικζσ γλϊςςεσ και πολιτιςμοφσ. Αυτό, μόνον ςε μια 

παγκοςμιοποιθμζνθ κοινωνία, τον  κάνει ευζλικτο, ευκίνθτο,  πολίτθ του κόςμου.  

Σιμερα μετά από αυτό το μεγάλο προςωπικό «ταξίδι» μελζτθσ και ζρευνασ, 

τολμϊ να πω ότι αιςκάνομαι πια ότι ανικω «κι εδϊ κι εκεί»17 και φυτεφω ςτον τόπο, 

                                                           
 
15

 Κόδωροσ  Ρατρικαρζασ, 1990, Οι Διχαςμζνοι, εκδ. Μορφι, Ακινα. 
16

 Κϊςτασ Αλεξιάδθσ, 1984, Οφτε εδϊ, οφτε εκεί – κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 7,  
αδθμοςίευτο ζργο, 79 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ. 
17

 Ο τίτλοσ Εδϊ κι εκεί ανικει ςτθ ςυλλογι διθγθμάτων του Νίκου Γ. Ριπζρθ, εκδ. Τςϊνθ, Μελβοφρνθ 
2002. Σφμφωνα με τον Κυριάκο Αμανατίδθ, ςτο ειςαγωγικό ςθμείωμα του βιβλίου, ο πρϊτοσ 
ςυμβολιςμόσ του τίτλου Εδϊ κι εκεί αναφζρεται ςτθ διςυπόςτατθ φφςθ του ιρωα/μετανάςτθ, τον 
οποίον διεκεδικοφν δφο πατρίδεσ και ο οποίοσ διχάηεται μεταξφ του εδϊ και του εκεί, του ςιμερα και 
του χκεσ, τθσ λογικισ του νου και του νόςτου τθσ καρδιάσ. Το δίλθμμα τθσ επιλογισ, θ 
αμφιταλάντευςθ και θ αμφιβολία είναι χαρακτθριςτικά τθσ ψυχογραφίασ των θρϊων του. Ο 
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όπου διαμζνω, – Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ18. Τζλοσ ξετυλίγοντασ τισ αναμνιςεισ 

μου, «υφαίνω» τισ δικζσ μου «μνιμεσ»19 και ονειρεφομαι Μια ηωι καλοκαίρι20.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
δεφτεροσ ςυμβολιςμόσ προχποκζτει τουλάχιςτον δφο πρόςωπα, το ζνα εδϊ και το άλλο εκεί, ο 
μετανάςτθσ εδϊ (ςτθν Αυςτραλία) και τα αγαπθμζνα του πρόςωπα εκεί (ςτθν Ελλάδα). Ο Νίκοσ 
Ριπζρθσ επιλζγει τθν θκογραφία ωσ τεχνοτροπία ςε αρκετά διθγιματα τθσ ςυλλογισ του όπου 
αναδφονται περιγραφζσ θκϊν, εκίμων, χαρακτιρων και οι κακθμερινζσ αςχολίεσ απλϊν ανκρϊπων 
ενόσ χωριοφ τθσ Αργολίδασ, των παιδικϊν του χρόνων. Μζςα από τθ γραφι του, επιδιϊκει να 
«περιςςϊςει ςτο κερμοκιπιο τθσ μνιμθσ και τθσ καρδιάσ του ςτιγμζσ και περιςτατικά τθσ βουκολικισ 
ηωισ»,  να διαςϊςει ζναν τρόπο ηωισ και ζνα γλωςςικό ιδίωμα «ςτα πλαίςια ενόσ οικουμενικοφ 
Ελλθνιςμοφ» «που ο λίβασ του μοντερνιςμοφ και ο μιμθτιςμόσ κάκε ξενόφερτου ςτοιχείου» τα 
ξεριηϊνει και τα ιςοπεδϊνει ςτθν Ελλάδα. Ο Νίκοσ Ριπζρθσ, τελειϊνει τον πρόλογό του με τα εξισ 
λόγια: «Ζηθςα τον πόνο του ξεριηωμοφ ςου και ξενφχτθςα τα ξενφχτια τθσ νοςταλγίασ ςου. Κοντά ςου 
ζμακα ζνα μόνο πράγμα. Για μασ δεν υπάρχει κζροσ, δεν υπάρχει γυριςμόσ. Κα είμαςτε για πάντα 
εδϊ κι εκεί. Μθ με ρωτάσ περιςςότερα». Ο Νίκοσ Ριπζρθσ ανικει ςτθ «γενιά του ‘50». Ζκανε τθ 
ςυγγραφικι του εμφάνιςθ ςτθ Μελβοφρνθ μζςα από τισ ςτιλεσ του περιοδικοφ «Οικογζνεια», τθσ 
εφθμερίδασ «Ρυρςόσ» και ςτθ ςυνζχει άλλων ομογενειακϊν εντφπων. Το 1997 εξζδωςε τθν πρϊτθ 
του ποιθτικι ςυλλογι με τον τίτλο «Το χρϊμα τθσ χαράσ». 
18

 Σοφία Κακαρείου, 1989, Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ ςτο οποίο προτείνει θ ςυγγραφζασ ςτουσ 
μετανάςτεσ να ςταματιςουν να αιςκάνονται «μετζωροι» και να επιτρζψουν τθ «μεταφφτευςι» τουσ 
ςτον «νζο» τόπο και τθν εγκατάςταςι τουσ, ξεκινϊντασ από το φφτεμα λουλουδιϊν κατά προτίμθςθ 
γαρδζνιεσ. 
19

 Ρθγι: Από το κεατρικό ζργο Looming the Memories/ Υφαίνοντασ τισ Μνιμεσ του Thomas 
Papathanasiou (αδθμοςίευτο). 
20

Ρθγι: Από το κεατρικό ζργο Μια ηωι καλοκαίρι του ςυγγραφζα δεφτερθσ γενιάσ Bill Kokkaris 
(αδθμοςίευτο). 
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Ειςαγωγι 

Το παροικιακό κζατρο είναι μια παράδοςθ τθσ λαϊκισ διαςκζδαςθσ των 

μεταναςτϊν και βαςίηεται ςε μια κλθρονομιά, όπου ο καλλιτζχνθσ επαναςυνδζει τα 

παραδοςιακά ςτοιχεία με αυτά τθσ πρόςφατθσ πραγματικότθτασ εκ νζου, ενϊ 

παρακινεί το κοινό του να εξετάςει ι να επανεξετάςει τα κυρίαρχα ςφμβολα και τισ 

ζννοιεσ του πολιτιςμοφ του. Το «κεατρικό ζργο» με αυτιν τθν ζννοια είναι μια 

μορφι κοινωνικισ ερμθνείασ.  

Το παροικιακό κζατρο ςτθν Αυςτραλία, εκτόσ του ότι ςυνιςτά μορφι τζχνθσ 

και ζκφραςι τθσ, είναι το πλθρζςτερο είδοσ  αποτφπωςθσ τθσ μεταναςτευτικισ 

ιςτορίασ, γιατί με άμεςο τρόπο κεςπίηει καταςτάςεισ, ςυγκροφςεισ και  εντάςεισ, 

που αντιμετωπίηουν οι μετανάςτεσ ςε προςωπικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, 

π.χ. ςτισ ςχζςεισ τουσ με τα παιδιά τουσ, με το εργαςιακό περιβάλλον τουσ, με τουσ 

«άλλουσ», «τουσ ξζνουσ» ςτθ χϊρα υποδοχισ, με τουσ ςυγγενείσ τουσ ςτθν Ελλάδα, 

με τισ ευρφτερεσ εκδθλϊςεισ ςτθν παροικία, τον ξεριηωμό τουσ, τθ  μεταφφτευςι 

τουσ ςτθ νζα πατρίδα, κ.α. 

Στθν Αυςτραλία, από πολφ νωρίσ, ιδθ από τθν προπολεμικι περίοδο, θ 

παρουςία του  κεάτρου, ωσ είδοσ ψυχαγωγίασ, κεωρικθκε επιβεβλθμζνο ςτουσ 

κόλπουσ τθσ νεοςφςτατθσ ελλθνικισ παροικίασ. Ραράλλθλα, αναγνωρίςτθκε θ 

μορφοπαιδαγωγικι του αξία, αφοφ λειτοφργθςε ωσ βιωματικό μζςο διατιρθςθσ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ,  αναπαράςταςθσ ςθμαντικϊν γεγονότων τθσ ελλθνικισ 

ιςτορίασ, μετάδοςθσ τθσ παράδοςθσ, μζςα από τθν αναβίωςθ των θκϊν και των 

εκίμων που ζφερναν οι Ζλλθνεσ τθν εποχι τθσ μετανάςτευςισ τουσ. Το κζατρο, ωσ 

δραςτθριότθτα, ςτθν αρχι τουλάχιςτον, δεν λειτοφργθςε αυτόνομα, αυτοτελϊσ, 

αλλά ωσ χϊροσ εκδθλϊςεων τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ, με ςκοπό τθν ζκφραςθ μζςα 

από αυτό των πατριωτικϊν και ανκρωπιςτικϊν τουσ ςυναιςκθμάτων. Ξεκίνθςαν να 

ανεβάηουν παραςτάςεισ με αφορμι τισ εκνικζσ επετείουσ αλλά και τθν ανάγκθ 

ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων για κοινωφελείσ ςκοποφσ, οι οποίοι κάλυπταν τισ ανάγκεσ 

των ςυμπάροικων, αλλά και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ των ανκρϊπων, είτε αυτζσ 

εκδθλϊνονταν ςτθν Ελλάδα, είτε ςτθν Αυςτραλία (Kanarakis, 2008, ς.178).  

Μετά τθ μεταπολεμικι μετανάςτευςθ, το κζατρο ζλαβε ζναν επιπλζον 

χαρακτιρα ςτουσ κόλπουσ τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ, αυτόν του μζςου διοχζτευςθσ 
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και ζκφραςθσ ςτοιχείων τθσ «υβριδικισ» ι διαςπορικισ και εκνοπολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ των Ελλινων μεταναςτϊν πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ. Συγχρόνωσ, μζςα 

από τθ ςυγγραφι κεατρικϊν ζργων, τθν αναπαράςταςθ και παρακολοφκθςι τουσ, 

το κζατρο άρχιςε να αποτελεί ζναν ακόμθ ςυντελεςτι «ηφμωςθσ» και διαμόρφωςθσ 

μιασ ςυλλογικισ εκφραςμζνθσ πια ςυνείδθςθσ ςτθν Αυςτραλία,  τθσ ελλθνικισ. 

Λδιαίτερα από τθ δεκαετία του ‘70 και μετά, θ ελλθνικι μεταναςτευτικι διαςπορά 

ςτθν Αυςτραλία βρίςκεται «ς’ ζνα μεταβατικό ςτάδιο με το πζραςμα ςτθ δεφτερθ 

και τρίτθ γενιά και τον επαναπροςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ και του κεςμικοφ 

πλαιςίου ανάπτυξισ τθσ ςε πολυπολιτιςμό» (Δαμανάκθσ, 2007, ς.17). 

  Οι ςτόχοι του δίγλωςςου κεάτρου21 τθσ διαςποράσ, ςτθν περίπτωςι μασ του 

Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ, είναι θ ψυχαγωγία, θ ανάπτυξθ και θ διατιρθςθ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ, του πολιτιςμοφ και τθσ ταυτότθτασ των ομογενϊν, θ διαρκισ 

ςφνδεςθ των νζων δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ με τθν ελλθνικι πραγματικότθτα και, 

τζλοσ θ δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν αναγζννθςθ και τθν πρόοδο τθσ 

κεατρικισ παιδείασ.  

Ο ρόλοσ του κεατρικοφ ςυγγραφζα22 είναι θ κατάκεςθ  μιασ ευρφτερθσ 

ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ, όπωσ αναπτφςςεται ςτο πλαίςιο ενόσ περιφερειακοφ  

ελλθνιςμοφ. Οι ‘Ελλθνεσ κεατρικοί ςυγγραφείσ είναι εκείνοι που αποκωδικοποιοφν, 

επεξεργάηονται, καταγράφουν και παρουςιάηουν ςτουσ κεατζσ τισ εμπειρίεσ τουσ, 

όπωσ τισ προςλαμβάνουν. Επομζνωσ, τα κεατρικά κείμενα, μζςα από το είδοσ 

γραφισ,  το κεματολόγιό, τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ και τισ προκζςεισ τουσ, βρίςκονται 

ςε διάλογο με το ιςτορικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίςιο τθσ περιόδου κατά τθν 

οποία γράφονται και ζτςι διαφαίνεται θ βιωματικι ςχζςθ του ςυγγραφζα με τα 

πολιτιςμικά ςυςτιματα και τουσ μεταναςτευτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ δικισ του 

γενιάσ, αποτελϊντασ ζνα διαχρονικό μορφοπαιδαγωγικό εργαλείο. 

 Πταν αναφερόμαςτε ςτο κζατρο των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ, εννοοφμε το 

ςφνολο τθσ κεατρικισ τουσ δθμιουργίασ (πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ), δθλαδι το 

                                                           
21

 «Ζνα από τα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά τθσ λογοτεχνίασ αυτισ τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ…είναι 
θ διςυπόςτατθ γλωςςικι ταυτόττθτα (ελλθνικι και αγγλικι), με ζνα μζροσ, το μεγαλφτερο μζχρι 
ςτιγμισ, γραμμζνο ςτθν ελλθνικι και το άλλο, ςυνεχϊσ αυξανόμενο, ςτθν αγγλικι»(Καναράκθσ, 2003, 
ς. 41). 
22

 «Κάκε ςυγγραφζασ, ωσ κοινωνικι μονάδα, διαπλάκεται γλωςςικά, πολιτιςμικά και ψυχολογικά από 
τθ γλϊςςα του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ  ςτο οποίο γεννικθκε και μεγάλωςε» (Καναράκθσ, 2003, ς. 
40). 
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ςφνολο των κεατρικϊν κειμζνων και παραςτάςεων, είτε ςτθν ελλθνικι είτε ςτθν 

αγγλικι είτε ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα εκφραςτεί ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ. 

Μζςα από αυτιν τθ ςφνκεςθ, μπορεί να διερευνθκοφν, θ διαχρονικι εξζλιξθ του 

ελλθνο-αυςτραλιανοφ κεάτρου ι «υβριδικι» ι θ διαςπορικι ταυτότθτα του 

μετανάςτθ - όπωσ διατυπϊνεται και αναπαριςτάται ςτα κεατρικά ζργα - θ 

καταγραφι των προκλιςεων ζνταξθσ του μετανάςτθ ςτθ «νζα» γθ και ο 

μορφοπαιδαγωγικόσ ρόλοσ αυτοφ του είδουσ κεάτρου, του μεταναςτευτικοφ.  

Θ λειτουργία τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ παραςτάςεισ, 

δθλαδι ο τρόποσ με τον οποίο ο ςκθνικόσ λόγοσ οικειοποιείται, παρακζτει ι 

μεταπλάκει τα ςτοιχεία ενόσ «άλλου» πολιτιςμοφ ο οποίοσ μπορεί να γίνει 

αντιλθπτόσ εξ αρχισ από τισ μορφζσ  διγλωςςίασ.  

Σφμφωνα με τον Γιϊργο Καναράκθ (2003), «Στθν πραγματικότθτα το 

ομογενειακό κζατρο τθσ Αυςτραλίασ, τόςο ωσ κεατρικι λογοτεχνία όςο και ωσ 

ςκθνικι παρουςίαςθ, είναι ζνασ χϊροσ ζντεχνθσ προςφοράσ των Ελλινων, τθσ χϊρασ 

αυτισ που, παρόλο ότι δικαιοφται ειδικισ προςοχισ και μελζτθσ, εξακολουκεί να 

αναμζνει ολοκλθρωμζνθ ζρευνα και αντάξια παρουςίαςθ. Είναι περιττό να ειπωκεί 

πωσ ςε μια τζτοια προςπάκεια το αγγλόγλωςςο ομογενειακό μασ κζατρο, κα πρζπει 

να αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ» (ς.76). 

 

Θεωρθτικζσ παράμετροι και λζξεισ κλειδιά  

Σε αυτό το ςθμείο είναι χριςιμο να οριςτοφν οι κφριεσ λζξεισ κλειδιά, οι 

οποίεσ διατρζχουν και προςδιορίηουν το περιεχόμενο τθσ μελζτθσ, καταμεριηόμενεσ 

ςε τζςςερισ κεωρθτικζσ παραμζτρουσ:  

Α) Μετανάςτευςθ-διαςπορά-μετανάςτθσ: Θ μζκοδοσ τθσ ςυγκριτικισ ιςτορίασ ςτθ 

μελζτθ τθσ ςφγχρονθσ μετανάςτευςθσ, θ διαλεκτικι μεταξφ «κακολικοφ»  

«ιδιαίτερου», μετανά ςτευςθ, διαςπορά, ο «άλλοσ», «expatriate» /«εκπατριςμζνοσ» 

/«ομογενισ»/ «απόδθμοσ», άποικοσ, ζποικοσ, «ξζνοσ» ςε αντιπαραβολι με το 

«ντόπιοσ», μετανάςτθσ (ωσ οικονομικόσ, κοινωνικόσ, πολιτικόσ, πολιτιςμικόσ 

παράγοντασ), εκνοτικζσ μειονότθτεσ/ ethnic minorities, ικαγενισ, γκζτο, παροικία, 

ethnic, υποπολιτιςμοί/υποκουλτοφρεσ, κυρίαρχοσ πολιτιςμόσ, θ  μεταπολεμικι 

μετανάςτευςθ, ανειδίκευτοσ εργάτθσ, αποδθμία και εργαςία,  το «άλμα»  από το 

αγρόκτθμα ςτο εργοςτάςιο, που το βιϊνουν ωσ «πολιτιςμικό ςοκ», ο μετανάςτθσ ωσ 
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«εργαλείο» μιασ βιομθχανοποιθμζνθσ οικονομίασ, ωσ ζνα «εργαλειοποιθμζνο δρϊν 

υποκείμενο», το φαινόμενο «απϊκθςθ και ζλξθ»/‘push and  pull’, θ «αλυςιδωτι 

μετανάςτευςθ»/‘chain migration’, θ μεταναςτευτικι παρουςία του άνδρα και τθσ 

γυναίκασ και ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ,  θ ιδζα τθσ ενςωμάτωςθσ/αφομοίωςθσ ςε 

τρεισ γενιζσ,  

Β) Ρολιτιςμόσ-κουλτοφρα-ταυτότθτα-ςυλλογικι ςυνείδθςθ: ταυτότθτα, πολιτιςμικι 

ταυτότθτα, εκνο-πολιτιςμικι, ςυλλογικι ταυτότθτα, ςυμβολικι ταυτότθτα, 

«υβριδικι» ι διαςπορικι ταυτότθτα,  

Γ) Θεμελιϊδεισ ζννοιεσ ςτθ κεωρία και τθ ςθμειολογία του κεάτρου: δραματικό 

κείμενο, αναπαράςταςθ και επικοινωνία. 

Δ) H μορφοπαιδαγωγικι αξία του Θεάτρου και διαπολιτιςμικότθτα: διαπολιτιςμικι 

ιδζα, διαπολιτιςμικότθτα, κεατρικόσ αυτοςχεδιαςμόσ, θ λειτουργία τθσ 

διαπολιτιςμικισ αντίλθψθσ ςε κεατρικζσ παραςτάςεισ. 

 

Α) Μετανάςτευςθ-διαςπορά-μετανάςτθσ  

Θ μετανάςτευςθ, από τθ φφςθ τθσ, είναι ζνα ςφνκετο φαινόμενο που ενζχει 

μια ςυγκριτικι ματιά. Θ ςφγκριςθ είναι το εργαλείο που χρθςιμοποιείται ςτθ 

διαλεκτικι μεταξφ «κακολικοφ» και «ιδιαίτερου». Ο μετανάςτθσ, εξ αρχισ, 

προβαίνει ςε ςυγκρίςεισ μεταξφ χϊρασ αποςτολισ/προζλευςθσ και χϊρασ 

υποδοχισ/διαμονισ. Τον 20ό αιϊνα θ μετανάςτευςθ, ωσ διαδικαςία εκοφςιασ ι 

βίαιθσ μετακίνθςθσ πλθκυςμϊν, από ζναν τόπο αποςτολισ ςε ζναν άλλο, αυτόν τθσ 

υποδοχισ είτε ωσ «εμπειρία» είτε ωσ «φυγι», μόνιμθ ι προςωρινι - ςυνεπάγεται 

όχι μόνον μια μετακίνθςθ από μία χϊρα ςτθν άλλθ, αλλά και τθ διζλευςθ 

πολιτιςμικϊν, κοινωνικϊν και πολιτικϊν ςυνόρων και αυτό τθν κακιςτά οικονομικι, 

πολιτικι και κοινωνικι πράξθ (Green, 2004, ς.7).  

Θ διαςπορά είναι το αποτζλεςμα αυτισ τθσ πράξθσ, δθλαδι ο γεωγραφικόσ 

διαςκορπιςμόσ εκνοτικϊν ομάδων, οι οποίεσ ηουν ωσ μειονότθτεσ ςε μιαν «άλλθ» 

κοινωνία (Δαμανάκθσ, 2007, ς.41 ).  

Σφμφωνα με τθν Green (2004)23, τθ μετανάςτευςθ τθν προςεγγίηουμε αφοφ 

ζχει ςυντελεςτεί, και πιο ςυγκεκριμζνα ξεκινάμε να τθν εξετάηουμε πάντα ανάποδα, 

                                                           
23

 Nancy L. Green, 2004, Οι δρόμοι τθσ μετανάςτευςθσ. Σφγχρονεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, εκδόςεισ 
Σαββάλασ. Θ Green εφάρμοςε τθ μζκοδο τθσ ςυγκριτικισ ιςτορίασ  ςτθ μελζτθ τθσ ςφγχρονθσ 

http://www.ebooks.gr/gr/��-������-���-�������������-24043.html
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δθλαδι από το ςθμείο άφιξθσ ςτο ςθμείο αναχϊρθςθσ του μετανάςτθ, από τθ χϊρα 

προζλευςισ του προσ τθ χϊρα υποδοχισ, προκειμζνου να ερμθνεφςουμε τισ 

επιλογζσ του και τισ αντιξοότθτεσ τθσ μεταναςτευτικισ του διαδρομισ. Οι ςυγκρίςεισ 

γίνονται ςε πολλαπλά επίπεδα όπωσ: α) ο μετανάςτθσ ι θ κοινότθτά του ωσ 

ςταυροδρόμι κουλτοφρασ και παράδοςθσ παρελκόντοσ και παρόντοσ, β) ο 

μετανάςτθσ και το κράτοσ - οι μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ τθσ χϊρασ υποδοχισ, γ) ο 

μετανάςτθσ ενϊπιον τθσ κοινωνίασ - θ αφομοίωςθ και θ ενςωμάτωςθ, δ) οι 

μετανάςτεσ μεταξφ τουσ - κατά πόςο βρίςκονται ςε μια  ενδο-κοινωνικι 

κινθτικότθτα (Green, 2004, ς.38). 

Ο οικονομικόσ ρόλοσ του μετανάςτθ είναι αλλθλζνδετοσ με τον 

κοινωνικό/πολιτικό του ρόλο. Για το λόγο αυτό, θ μετανάςτευςθ χρειάηεται να 

διερευνθκεί με ςυγκριτικό τρόπο και με κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικοφσ όρουσ ςε 

ςχζςθ με τθν εκνικότθτα, τθν τάξθ, το φφλο και τισ γενιζσ. Επίςθσ, χρειάηεται να 

εξεταςτεί κι από τθν οπτικι τθσ αλλθλεπίδραςθσ των εικόνων αποςτολισ και 

ζλευςθσ των μεταναςτϊν, όπωσ ζχουν πλζον διαμορφωκεί μζςα τουσ (Green, 2004, 

ς.13). Κατά πόςον, δθλαδι, οι μετανάςτεσ ιταν ευπρόςδεκτοι ςτθ χϊρα υποδοχισ ι 

αντίκετα αν αντιμετωπίηονταν ωσ απειλι, και επίςθσ ποιό ρόλο διαδραμάτιςαν ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ; 

Με αφορμι το προαναφερκζν ερϊτθμα, κα ιταν χριςιμο να ςθμειωκεί θ 

διαφοροποίθςθ μεταξφ των γνωςτϊν πλζον λζξεων «ξζνοσ» και «μετανάςτθσ» με τισ 

οποίεσ οι αγγλοςάξονεσ άποικοι «ντόπιοι» αναφζρονται ςτουσ «άλλουσ», τουσ 

διαφορετικοφσ. Θ χριςθ τθσ λζξθσ «ξζνοσ» ξεκίνθςε ωσ νομικι κατθγορία το 19ου 

αιϊνα και αναφζρεται ςτθν ικαγζνεια και ςτθν ετερότθτα, ενϊ θ λζξθ «μετανάςτθσ» 

είναι οικονομικόσ όροσ του 20οφ αιϊνα24. Ραρά ταφτα, «ξζνοσ/-θ» και «μετανάςτθσ/-

ςτρια» είναι δφο τρόποι που παραπζμπουν ςτο ίδιο άτομο και το αντιπαρακζτουν, 

ζχοντασ ωσ ςθμείο αναφοράσ τθ κζςθ ςτθ χϊρα υποδοχισ, ωσ εξισ: α) Τισ 

καταβολζσ και το γίγνεςκαι, ςτο παρελκόν και ςτο παρόν, β) Το πολιτιςμικό και  

οικονομικό υπόβακρο, γ) Τθν προςωρινότθτα ι τθ μονιμότθτα, δ) Τον αποκλειςμό 

και τθν ζνταξθ, ε)Τθν ατομικι ι τθν ςυλλογικι/πλθκυςμιακι παρουςία, ςτ)Το κατά 

                                                                                                                                                                       
μετανάςτευςθσ. Επανεξετάηει τθ ςφγχρονθ μετανάςτευςθ από τρεισ απόψεισ: τθν εξζταςθ του 
παρελκόντοσ, τισ γυναίκεσ που είχαν προθγουμζνωσ αγνοθκεί ςτισ μεταναςτευτικζσ μελζτεσ, και, 
τζλοσ, τθ ςφγκριςθ ςφμφωνα με τισ διαφορετικζσ κοινωνικζσ κλίμακεσ. 
24

 Green, 2004, ς.71. 
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πόςο είναι «προοριςμζνοσ/-θ» κάποιοσ/-α να εξαφανιςτεί ι να διαρκζςει, η) Αυτόσ 

/-ι που δεν ανικει ςτο κράτοσ-ζκνοσ κι αυτόσ/-ι, που είναι ζνασ/μία πωλθτισ/ 

πωλιτρια εργατικισ δφναμθσ25.  

Από το 1960 οι «μετανάςτεσ» μετατρζπονται ςε «εκνοτικζσ 

μειονότθτεσ»/‘ethnic minorities’26. Θ «μειονότθτα» είναι μια κοινωνία ανκρϊπων με 

τισ εςωτερικζσ τθσ αντικζςεισ και ηυμϊςεισ, τμιμα μίασ ευρφτερθσ κοινωνίασ - 

αγγλο-αυςτραλιανισ ςτθν περίπτωςι μασ - θ οποία λειτουργεί αντίςτοιχα με τισ 

δικζσ τθσ κοινωνικζσ διαςτρωματϊςεισ και αντικζςεισ (Green, 2004, ς.78).  

Ο πολιτικόσ ρόλοσ του μετανάςτθ αφορά ςτο γεγονόσ ότι, ανεξάρτθτα από το 

χρονικό διάςτθμα παραμονισ του ςτθ χϊρα υποδοχισ, τθν οικονομικι και κοινωνικι  

του ανζλιξθ, για τουσ Αγγλο-Αυςτραλοφσ, εν προκειμζνω, παραμζνει ο «αιϊνια 

ξζνοσ»27.  Είναι αυτόσ που βρίςκεται, ταυτόχρονα, «εντόσ» και «εκτόσ» τθσ λευκισ 

αυςτραλιανισ κοινωνίασ, λόγω τθσ πολιτιςμικισ του διαφορετικότθτασ. Ο «ξζνοσ», 

που είναι ο ιδιοκτιτθσ τθσ εργατικισ του δφναμθσ, αναγνωρίηει τον κυρίαρχο 

«λευκό» ωσ τον νόμιμο κάτοχο τθσ Αυςτραλίασ. Ο Βρετανο-Αυςτραλόσ, αςκϊντασ τθ 

κεςμικι δφναμθ τθσ κοινωνίασ του, ρυκμίηει τθ κζςθ τοφ «ξζνου» ωσ οικονομικι, 

πολιτικι και νομικι μονάδα. Σε αντίκεςθ λοιπόν με τον «Λκαγενι»/Αβορίγινα, ο 

ξζνοσ τοποκετείται «εντόσ» τθσ ομάδασ των λευκϊν, δθλαδι τοφ δίνονται κάποιεσ 

ευκαιρίεσ να ςυμμετζχει ςτισ οικονομικζσ δοςολθψίεσ του κυρίαρχου, παράλλθλα 

όμωσ τοποκετείται και «εκτόσ» τθσ κοινωνικισ ομάδασ των Βρετανο-Αυςτραλϊν, 

μζςα από τθ δθμιουργία «γκζτο»  εκνικϊν μειονοτιτων, εκεί που ο «ντόπιοσ» 

αναγνωρίηει και περιορίηει τον αντίποδά του, τον  «ξζνο» (Νικολακοποφλου - 

Βαςιλακόπουλοσ, 2004, ς. 40).  

Θ παρουςία λοιπόν του Ζλλθνα μετανάςτθ ξεκινά ωσ ο «ξζνοσ», ο οποίοσ 

περιορίηεται ςε «γκζτο», το οποίο εν καιρϊ μορφοποιείται ςε «παροικία», τθν οποία 

πάντα  ενςωματϊνει θ κυρίαρχθ ομάδα ωσ «ξζνθ». Με αυτόν τον τρόπο, θ 

αυςτραλιανι πολιτεία, μετά τθ δεκαετία του 1970, χειραγωγεί τθν πολιτικι 

αντίςταςθ του μετανάςτθ και τθ διεκδίκθςθ μιασ ουςιαςτικισ ιςοτιμίασ, αφοφ 
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Στο ίδιο , ς.120. 
26

 Στο ίδιο, ς.78. 
27

 Τοφλα Νικολακοποφλου - Γιϊργο Βαςιλακόπουλο (2004), «Υποτζλεια και Ελευκερία - Ζλλθνεσ 
μετανάςτεσ ςτθν Λευκι Αυςτραλία και κοινωνικι αλλαγι (1897- 2000)», εκδ. Εωκινόν, Μελβοφρνθ-
Ρειραιάσ, 2004, ς. 21. 
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ςταματά να βλζπει τθν ελλθνικι κουλτοφρα «ωσ μία εςτία κινδφνου», αλλά τθν 

αντιμετωπίηει  «ωσ ζνα χριςιμο προϊόν» που βεβαίωσ παραμζνει «εξωτικό» ι, όπωσ 

αλλιϊσ το αποκαλοφν, «ethnic»/ «εκνοτικό»28.   

Ο κυρίαρχοσ πολιτιςμόσ, εν προκειμζνω, των Αγγλο-Αυςτραλϊν γίνεται 

αντιλθπτόσ από τουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ που ανικουν ς’ αυτόν, ωσ μθ 

εκνοτικόσ. Θ κυρίαρχθ κουλτοφρα μπορεί να παρουςιαςτεί ωσ υπεράνω 

εκνικότθτασ, ωσ κάτι «φυςικό», που δεν δθμιουργείται από τθν ιςτορία. Αυτό είναι, 

αςφαλϊσ, μία πλάνθ γιατί ςτθν Αυςτραλία, εκτόσ από τον πολιτιςμό των Λκαγενϊν, 

όλοι οι άλλοι πολιτιςμοί είναι «ειςαγόμενοι», που εξελίςςονται ςτθ χϊρα υποδοχισ. 

Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ του αγγλο-αυςτραλιανοφ πολιτιςμοφ, θ προζλευςι του 

είναι από «αλλοφ», παρ’ όλο που χάνεται πια μζςα ςτον χρόνο29. Δεν δικαιολογείται 

επομζνωσ θ περίεργθ χριςθ του όρου «ethnic», μία τόςο κοινι ςιμερα λζξθ ςε 

πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ. Ο όροσ «ethnic»  καταγράφεται υπό τθν ζννοια ότι «… 

αφορά τα μζλθ τθσ κοινότθτασ που είναι μετανάςτεσ ι απόγονοι μεταναςτϊν, των 

οποίων θ μθτρικι γλϊςςα δεν είναι θ αγγλικι»30.  

Ο πολιτιςμικόσ ρόλοσ του μετανάςτθ διζπεται από μία διττι 

πραγματικότθτα, μία ςυνεχι παλινδρόμθςθ και μετάβαςθ ςε διαφορετικά 

πολιτιςμικά περιβάλλοντα.  Θ πολιτιςμικι διάςταςθ μιασ πολυπολιτιςμικισ 

κοινωνίασ βαςίηεται ςτθν αντίλθψθ ότι οι εκνικοί πολιτιςμοί είναι υποπολιτιςμοί και 

υποκουλτοφρεσ, ςυνεπϊσ ελλιπείσ και μερικϊσ διαμορφωμζνοι, ενϊ το πραγματικό 

χαρακτθριςτικό ενόσ κυρίαρχου πολιτιςμοφ είναι ότι κεωρείται πλιρθσ, ακζραιοσ ι 

ολοκλθρωμζνοσ πολιτιςμόσ (Castan, 1986, ς. 37). Από τθν άλλθ, βεβαίωσ, ςυναντάμε 

περιπτϊςεισ όπου ο «εκπατριςμζνοσ», «ο ομογενισ»,  «ο απόδθμοσ» πιςτεφει, 

ςυχνά, πωσ ο δικόσ του πολιτιςμόσ υπερζχει του κυρίαρχου πολιτιςμοφ τθσ χϊρασ 

υποδοχισ,  όπωσ ςτθν περίπτωςθ του ιρωα Karagiosi, ςτο κεατρικό ζργο Odyssey 

του Andreas Lytras31, ο οποίοσ ωσ «κιγμζνοσ» Ζλλθνασ μετανάςτθσ αναφζρεται ςτον 

αρχαίο ελλθνικό πολιτιςμό, ωσ τον «υπζρτατο»  πολιτιςμό του κόςμου μασ, ενϊ 

ταυτοχρόνωσ, κακαρίηει πατϊματα και ςφουγγαρίηει.  Θ κίνθςθ αυτι  πραγματϊνει 
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 Νικολακοποφλου - Βαςιλακόπουλοσ, 2004, ό.π., ς. 11. 
29

 Con Castan, 1986, Conflicts of Love,  Phoenix, Brisbane, ς. 38. 
30

 «Λεξικό Macquire», λ. ethnic. 
31

  Ο ςυγγραφζασ Andreas Lytras παρουςιάηεται εκτενϊσ ςτουσ Eλλθνο - Aυςτραλοφσ ςυγγραφείσ ςτο 
κεφάλαιο πζμπτο , ενότθτα 5.3. 
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μζςα ςτον  χρόνο τθν ταφτιςθ του χκεσ με το ςιμερα, του ιρωα με τον 

ποιθτι/ςυγγραφζα, μία αφιγθςθ που ξεκινά από το ζνδοξο παρελκόν και (ςυν)-

οδεφει τον Ζλλθνα τθσ Αυςτραλίασ ςτο ςιμερα.  

Θ μεταπολεμικι μαηικι μετανάςτευςθ υπιρξε, κυρίωσ, μετανάςτευςθ για 

εργαςία, αν και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ υπιρξαν και πολιτικοί λόγοι - όπωσ ςτθν 

περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ - ιδιαίτερα μετά τον εμφφλιο πόλεμο. Ο μετανάςτθσ ςτισ 

χϊρεσ άφιξθσ δεν ιταν μόνον «ξζνοσ», αλλά ςυχνά και «ανειδίκευτοσ εργάτθσ», για 

τον οποίον οι ςυνκικεσ εφρεςθσ εργαςίασ, ςυχνά, ιταν δραματικζσ. 

Για να κατανοιςουμε τθν πολιτιςμικι ταυτότθτα ενόσ μετανάςτθ δεν αρκεί 

να τον αναγνωρίςουμε, απλά και μόνον ωσ εκνοπολιτιςμικά «άλλοσ», αλλά να 

εξετάςουμε και τθν οικονομικι φφςθ του μετανάςτθ, δθλαδι τθν ταυτότθτά του ωσ 

εκνικι εργατικι τάξθ, δθλαδι, και ωσ οικονομικά «άλλοσ». Με αυτόν τον τρόπο 

μποροφμε να αντιλθφκοφμε πϊσ οι διαχωριςμοί αυτοί, ςυνδζονται με τον κοινωνικό 

ρόλο του μετανάςτθ, ενϊ ενζχουν και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ, όπωσ τον φόβο του 

αγνϊςτου και τισ δυςκολίεσ (πραγματικζσ ι επινοθμζνεσ), λόγω γεωγραφικισ και 

πολιτιςμικισ απόςταςθσ, ςε ςυνάρτθςθ με το φφλο και τθ μεταναςτευτικι γενιά, 

παράγοντεσ που  ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ  νζασ του ταυτότθτασ.  

Θ εκβιομθχάνιςθ, θ αςτικοποίθςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ είναι το τρίπτυχο τθσ 

μεταπολεμικισ κοινωνικισ ιςτορίασ του βιομθχανικοφ καπιταλιςμοφ ςτον «Νζο 

Κόςμο» και ςυνδζεται άρρθκτα με τθν πρϊτθ γενιά μεταναςτϊν. Θ αγροτικι ζξοδοσ 

ςτο βιομθχανικό άςτυ επζδραςε ςτθν ψυχολογία των μεταναςτϊν, ιδιαίτερα το 

«άλμα»  από το αγρόκτθμα ςτο εργοςτάςιο, που το βίωςαν ωσ «πολιτιςμικό ςοκ». 

Οι μετανάςτεσ βίωςαν μια αίςκθςθ «αποπροςανατολιςμοφ» και «άγχουσ», λόγω 

ζλλειψθσ κατάλλθλων ςθμείων αναφοράσ και δυςκολίασ αντιμετϊπιςθσ 

 καταςτάςεων, τισ οποίεσ δεν περίμεναν πωσ κα ςυναντιςουν ςτθ χϊρα υποδοχισ32.  

  Αποδθμία και  εργαςία είναι ζννοιεσ που χαρακτθρίηουν τθν πρϊτθ 

μεταπολεμικι γενιά μεταναςτϊν. Ο μετανάςτθσ αυτισ τθσ περιόδου, ςε αντίκεςθ με 

αυτόν τθσ προπολεμικισ μετανάςτευςθσ, δεν είναι ζνα παρορμθτικό άτομο οφτε 

τυχοδιϊκτθσ ι χρυςοκιρασ, αλλά «εργαλείο» μιασ βιομθχανοποιθμζνθσ οικονομίασ, 
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 Θ Ψυχολογία του Μετανάςτθ - Συντακτικι Ομάδα: Άννα Κακανάκθ (ψυχολόγοσ) - Χριςτοσ Χομπάσ 
(ψυχολόγοσ) -  Ελίηα Αρϊνθ (κοινωνικι λειτουργόσ). Στο:http://www.aboutyouth.gr/el/13_efiv_1.html 

http://www.aboutyouth.gr/el/13_efiv_1.html
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ζνα «εργαλειοποιθμζνο δρων υποκείμενο»33 που ςυμμετζχει, ςτθρίηει και 

εξυπθρετεί τθν τεχνολογικι πρόοδο μιασ χϊρασ, θ οποία βαςίηεται ςτουσ 

παράγοντεσ «απϊκθςθ και ζλξθ»/‘push and pull’34. Το φαινόμενο αυτό εξθγείται 

από τον Paul Gemahling (1910) ωσ: «θ δθμογραφικι προςφορά, το πολιτιςμικό που 

παραχωρεί τθν προτεραιότθτα ςτθν οικονομικι ηιτθςθ»35. Με αυτό διαπιςτϊνουμε 

πωσ θ μετανάςτευςθ προςαρμόηεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ και όχι το 

αντίκετο. Θ μετανάςτευςθ είναι το αποτζλεςμα, όχι θ αιτία δομικϊν αλλαγϊν ςτθν 

αγορά εργαςίασ. Στθ μεταπολεμικι περίοδο, ο μεταςχθματιςμόσ τθσ αγοράσ 

εργαςίασ είναι θ αιτία πρόςκλθςθσ «ανειδίκευτων εργατϊν», γεγονόσ που δε 

δικαιολογεί τθ ρατςιςτικι υποδοχι τθσ μεταναςτευτικισ ειςροισ. Θ χϊρα υποδοχισ 

ςε τζτοιεσ περιόδουσ βρίςκεται ςε ραγδαία ανάπτυξθ και όχι ςε φφεςθ, ενϊ θ 

ευθμερία απλϊνεται ζωσ και τισ χϊρεσ προζλευςθσ των μεταναςτϊν, αφοφ 

αποςτζλλουν εμβάςματα ςτισ οικογζνειζσ τουσ είτε για να τουσ ακολουκιςουν είτε 

για να ηιςουν καλφτερα παραμζνοντασ ςτισ χϊρεσ τουσ. 

Στο ςθμείο αυτό είναι ςθμαντικό να αναφερκοφμε ςτον όρο «αλυςιδωτι 

μετανάςτευςθ», γνωςτι ωσ «chain migration», που ερμθνεφει τθ μεταναςτευτικι 

ροι και τθ δθμιουργία ενόσ δικτφου μεταξφ μεταναςτϊν, όπου οι πρϊτοι 

μετανάςτεσ παίρνουν τθ κζςθ του «εκνοτικοφ επιχειρθματία» και απαςχολοφν τουσ 

νεοαφιχκζντεσ, μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, ςυμπατριϊτεσ τουσ και ςυγγενείσ ςε 

εςτιατόρια, μπακάλικα, ψαράδικα, κ.α.36 Θ οικογζνεια είναι ςθμαντικι, παίηει 

κεντρικό ρόλο ςτθ ηωι του μετανάςτθ, αφοφ λειτουργεί ωσ ζνα ςυναιςκθματικό 

ςφςτθμα αςφάλειασ. Επίςθσ,  καλφπτει τθν ανάγκθ τοφ να  «ανικει» κανείσ ςε μια 

ομάδα, μία φυςικι ςυνζχεια του παλαιοφ παραδοςιακοφ μοντζλου του χωριοφ του 

ςτο νζο μοντζλο ηωισ, αυτό τθσ πόλθσ.  
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 Nancy L. Green, 2004, Οι δρόμοι τθσ μετανάςτευςθσ. Σφγχρονεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, εκδόςεισ 
Σαββάλασ, ς. 114. 
34
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Οι άνδρεσ μετανάςτεσ ιταν αυτοί οι οποίοι πρϊτα αναχωροφςαν μαηικότερα 

και προγενζςτερα των γυναικϊν. Σε πρϊτθ φάςθ, τθ μετανάςτευςθ τθ ςυνδζουμε με 

τθν ανδρικι παρουςία. Ραρ’ όλ’ αυτά θ γυναίκα μετανάςτρια παίηει ςθμαντικό ρόλο 

ςτο μεταναςτευτικό φαινόμενο. Θ Green (2004) υποςτθρίηει ότι «θ εκ νζου 

ανακάλυψθ των γυναικϊν που κινοφνται, ςυνεπάγεται μια εκ νζου ανάγνωςθ του 

μεταναςτευτικοφ πεδίου, θ οποία με τθ ςειρά τθσ τροποποιεί τθ ςκζψθ πάνω ςτθ 

μετανάςτευςθ» (ς.136). Θ μαηικι μεταναςτευτικι παρουςία τθσ γυναίκασ ςυνδζει το 

κζμα τθσ αναηιτθςθσ εργαςίασ με τθν ανάγκθ εγκατάςταςθσ, αφοφ  ςυνοδεφεται 

από γζννθςθ και ανατροφι παιδιϊν ςτθ χϊρα υποδοχισ.   

Οι άνδρεσ μετανάςτεσ αμείβονται καλφτερα ςυγκριτικά με τισ γυναίκεσ 

μετανάςτριεσ. Ο άνδρασ μετανάςτθσ περιγράφεται ωσ «Οδυςςζασ» - ιρωασ - που 

αναηθτά τθν περιπζτεια, τυχοδιϊκτθσ που προςπακεί να ξεφφγει από τθ μοίρα ενόσ 

τυραννικοφ ι/και καταπιεςμζνου ζκνουσ. Θ χϊρα υποδοχισ παρομοιάηεται με τθ 

«χϊρα τθσ επαγγελίασ», τον χαμζνο παράδειςο, τον δρόμο προσ τθν ελευκερία και 

όχι τον τόπο αναηιτθςθσ δουλειάσ, ςτο «πρόςωπο» ενόσ ςκλθροφ αφεντικοφ ςε ζνα 

καπιταλιςτικό ςφςτθμα (Green, 2004, ς.136).  

  Στο ερϊτθμά τθσ «ποιόσ είναι λοιπόν ο ρόλοσ των γυναικϊν, ςτο πλαίςιο τθσ 

μαηικισ κινθτικότθτασ, μζςα ςτθν οικογζνεια και ζξω από αυτιν» θ Green απαντά 

πωσ οι γυναίκεσ που ςυμμετζχουν ςτθν ιςτοριογράφθςθ τθσ μεταναςτευτικισ 

διαδικαςίασ, τισ τελευταίεσ τρεισ δεκαετίεσ, βγαίνουν από τθ «ςιωπι» και επιτζλουσ 

παρουςιάηονται ςτο προςκινιο37.  

Θ Bottomley (1975)38 χρθςιμοποιεί ζνα δίκτυο ανάλυςθσ για να αξιολογιςει 

τον τρόπο με τον οποίο  οι ρόλοι των φφλων κακορίηουν τα διακριτά χαρακτθριςτικά 

των φφλων μζςα ςτθν οικογζνεια. Ο ςχθματιςμόσ των «ςφιχτοδεμζνων 

οικογενειακϊν δικτφων» χαρακτθρίηει τθ διατιρθςθ των παραδοςιακϊν δικτφων 

ςυγγζνειασ, τα οποία ςυντθροφν τισ παραδοςιακζσ πεποικιςεισ ςχετικά με τουσ 

ρόλουσ των φφλων. Ο ςχθματιςμόσ των «χαλαρά δεμζνων οικογενειακϊν δικτφων» 

αποδυναμϊνει τα παραδοςιακά ςτοιχεία των οικογενειϊν ςχετικά με τουσ ρόλουσ 

τουσ, κάνοντασ τουσ ςυηυγικοφσ ρόλουσ των φφλων λιγότερο διακριτοφσ. Θ 
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Canberra: Australian National University Press, ςς. 110–25. 
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Bottomley πιςτεφει πωσ, όταν θ Ελλθνίδα μετανάςτρια, μετά τθν άφιξι τθσ ςτθν 

Αυςτραλία, άρχιςε να ςυμμετζχει ςτθν  αγορά εργαςίασ, όπωσ κι ο ςφηυγόσ τθσ, 

αυτό είχε ωσ ςυνζπεια τθ χαλάρωςθ  του οικογενειακοφ δικτφου  και τθν αλλαγι 

των παραδοςιακϊν πεποικιςεων, ςχετικά με τθν υπεροχι του Ζλλθνα άνδρα - ωσ 

του μόνου που φζρνει το ψωμί ςτο ςπίτι -  αυτιν του «κουβαλθτι».  Θ  Ελλθνίδα 

μετανάςτρια, με τθ  ςυμμετοχι τθσ ςτθν εργαςία,   κζρδιςε οικονομικι δφναμθ, 

γεγονόσ που τθσ απζφερε περιςςότερθ ανεξαρτθςία και ελευκερία ςε ςχζςθ με τον 

άνδρα. Ραρ’ όλ’ αυτά, ενϊ, από τθ μια πλευρά, οι παραδοςιακζσ πεποικιςεισ ζχουν 

πλζον υποχωριςει και θ γυναίκα ζχει αναλάβει τθν οικονομικι διαχείριςθ, από τθν 

άλλθ, ακόμθ διατθρείται ο ςφηυγοσ, ωσ θ «ιδανικι» αρςενικι εξουςία (ς. 115).  

Επομζνωσ, για  χϊρεσ αποςτολισ μεταναςτϊν, όπωσ θ Ελλάδα, οι οπτικζσ 

των μεταναςτϊν που αφοροφν ςτθ φάςθ τθσ αναχϊρθςθσ, τθσ άφιξθσ, τθσ 

μετανάςτευςθσ ανδρϊν, τθσ μετανάςτευςθσ γυναικϊν, τθσ ςυγχϊνευςθσ 

πολιτιςμικϊν ςτοιχείων, είναι προοπτικζσ που αναδεικνφουν το πόςο ςφνκετο είναι 

το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ.  

Θ πολυπλοκότθτα του ηθτιματοσ τθσ μετανάςτευςθσ δεν εξαντλείται ςτθν 

πρϊτθ γενιά, αλλά εξαπλϊνεται και επθρεάηει τθ δεφτερθ και τθν τρίτθ γενιά 

μεταναςτϊν ςε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο. To 1937 o αμερικανόσ ιςτορικόσ 

Marcus Lee Hansen, κατά τθ διάρκεια μιασ διάλεξισ του ςτο Augustana College, 

ςυνζδεςε τθν ιδζα τθσ αφομοίωςθσ/ενςωμάτωςθσ με τθν ιδζα μιασ 

μεταβαλλόμενθσ  χρονικότθτασ, δθλαδι  ότι μζςα ςε τρεισ γενιζσ μεταναςτϊν, θ 

πρϊτθ γενιά μεταναςτεφει, θ δεφτερθ οδεφει προσ τθν αφομοίωςθ και θ τρίτθ 

επανζρχεται ςτισ ρίηεσ. Για τον Hansen, θ κάκε γενιά βρίςκεται ςε μια ςχεςιακι 

διαλεκτικι και αλλθλεπίδραςθ, τόςο με τισ υπόλοιπεσ δφο γενιζσ, όςο και με τισ 

χϊρεσ προζλευςθσ και υποδοχισ39. Το 1938, ςτο δοκίμιό του «The Problem of the 

Third Generation Immigrant»40 παρουςιάςτθκε για πρϊτθ φορά αυτό που 
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αποκάλεςε «θ αρχι του ενδιαφζροντοσ τθσ τρίτθσ γενιάσ» που ςυνοψίηεται ςτθ 

φράςθ: «Αυτό  που ο γιοσ κζλει να ξεχνά, ο εγγονόσ επικυμεί να κυμάται»(ς. 9). 

Αυτι θ φράςθ δείχνει ότι, ενϊ διατθρείται θ εκνικότθτα ςτουσ μετανάςτεσ πρϊτθσ 

γενιάσ, αποδυναμϊνεται ςτα παιδιά τουσ και επιςτρζφει ενδυναμωμζνθ ςτα εγγόνια 

τουσ. Τα παιδιά των μεταναςτϊν τείνουν ςε μια «φυγι», και αυτό οφείλεται ςτον 

«παράξενο δυαδιςμό»/“strange dualism” μζςα ςτον οποίo γεννιοφνται και 

μεγαλϊνουν. Βιϊνουν μία πραγματικότθτα  θ οποία τα διχάηει, αφοφ «ζξω» από το 

ςπίτι κεωροφνται «ξζνοι» και «μζςα» ςτο ςπίτι τουσ «ντόπιοι» (Αμερικανόσ, 

Αυςτραλόσ, Καναδόσ κλπ.) και αυτό διακρίνεται μζςα από τθν κριτικι που δζχονται 

από τουσ μετανάςτεσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ.  

Οι μετανάςτεσ πρϊτθσ γενιάσ, αν και προςαρμόςτθκαν ςτα κοινωνικά 

δεδομζνα ςτθ χϊρα υποδοχισ, επιμζνουν να διατθριςουν ςτο πλαίςιο τθσ 

οικογενειακισ ηωισ τον  παραδοςιακό τρόπο ηωισ μζςα ςτον οποίο μεγάλωςαν 

(γλϊςςα, κρθςκεία, ικθ και ζκιμα, επιβολι γονεϊκισ εξουςίασ), ακόμθ και αν 

μετακινικθκαν ςε άλλθ ιπειρο. Οποιαδιποτε διαφωνία, από τα παιδιά, κεωρείται 

«επανάςταςθ»/“rebellion”, τα ίδια χαρακτθρίηονται «αχάριςτα»/“ungrateful” και το 

«χάςμα γενεϊν»/“generation gap” μεγαλϊνει λόγω μιασ «επαναλαμβανόμενθσ 

παρεξιγθςθσ»/“repeated misunder-standing”(ς. 7).  

Το πρόβλθμα τθσ δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν είναι το «δίλθμμα» που 

αντιμετωπίηουν κακθμερινά ωσ προσ το ποιόσ είναι «ςωςτόσ» τρόποσ ηωισ και  πϊσ 

μπορεί κανείσ να ηει ταυτόχρονα ςε δφο πραγματικότθτεσ, αφοφ φαίνεται ότι 

βρίςκονται, κυρίωσ, ςε αντίκεςθ. Μζςα από  τθν «φυγι»/ “escape”, θ δεφτερθ γενιά 

προςπακεί να απομακρυνκεί από τθν πραγματικότθτα που τθσ κυμίηει ότι δεν είναι 

«ντόπια», απορρίπτοντασ τουσ «ξζνουσ» τρόπουσ των γονζων, κάποιεσ φορζσ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κρθςκείασ τουσ και επικυμεί να ενταχκεί ςτθν 

«κυρίαρχθ κουλτοφρα»/“mainstream culture”.  

Θ τρίτθ γενιά, όμωσ, απαλλαγμζνθ από το ςφμπλεγμα κατωτερότθτασ τθσ 

δεφτερθσ γενιάσ,   επικυμεί να διατθριςει  περιςςότερο τισ αξίεσ των προγόνων τθσ. 

Θ κρθςκεία των μεταναςτϊν πρϊτθσ γενιάσ μπορεί να απορρίπτεται από τθ δεφτερθ 

γενιά, επιβεβαιϊνεται όμωσ από τθν τρίτθ γενιά (ς. 7). 

  Θ υπόκεςθ του Hansen, θ οποία ζγινε δθμοφιλισ ωσ «Νόμοσ του Χάνςεν»,  

ενζπνευςε τον κοινωνιολόγο Isajiw  W. Wsevolod το 1993 να κάνει μια μεγάλθ 



39 
 

ζρευνα για τθν αφομοίωςθ ι μθ των μεταναςτϊν δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ, θ 

οποία ζδειξε πωσ αν και θ τρίτθ γενιά διατθρεί κάποια εκνικι ταυτότθτα, δεν 

υπάρχει επιςτροφι ςτισ πατρογονικζσ πολιτιςτικζσ πρακτικζσ μεταξφ επερχόμενων 

γενεϊν41.  

Θ ζκκεςθ μιασ άλλθσ ζρευνασ που διεξιχκθ ςτθ Νζα Ηθλανδία με τίτλο «The 

Experiences of Migrant Youth: A Generational Analysis»42 παρζχει μια γενεαλογικι 

ανάλυςθ των εμπειριϊν  τθσ νεολαίασ των μεταναςτϊν και ςυγκρίςεισ μεταξφ τθσ 

νεολαίασ των μεταναςτϊν και τθσ νεολαίασ των «ντόπιων». Στουσ νεαροφσ 

μετανάςτεσ περιλαμβάνονται θ πρϊτθ γενιά (νεολαία των μεταναςτϊν, που ζχει 

γεννθκεί ςτο εξωτερικό και ζφταςε ςτθ Νζα Ηθλανδία μετά τθν θλικία των 12), θ 1,5 

γενιά (νεολαία των μεταναςτϊν που ζχει γεννθκεί ςτο εξωτερικό και ζφταςε ςτθ 

Νζα Ηθλανδία από τθν θλικία των 12 ετϊν, θ δεφτερθ γενιά (θ νεολαία που 

γεννικθκε ςτθ Νζα Ηθλανδία και με τουσ δφο γονείσ να ζχουν γεννθκεί ςτο 

εξωτερικό) και θ 2,5 γενιά (θ νεολαία που γεννικθκε ςτθ Νζα Ηθλανδία και ο ζνασ 

γονιόσ είναι γεννθμζνοσ ςτο εξωτερικό και ο άλλοσ ςτθ Νζα Ηθλανδία). Οι νζοι αυτοί 

φζρουν χαρακτθριςτικά τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αλλά αφομοιϊνονται και 

κοινωνικοποιοφνται ςτθ χϊρα υποδοχισ. Θ ταυτότθτά τουσ είναι ζνα μείγμα τθσ 

«νζασ» και τθσ «παλαιάσ» κουλτοφρασ και παράδοςθσ. Είναι ςυνικωσ δίγλωςςοι και 

διπολιτιςμικοί. Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ τζςςερεισ είναι οι 

μορφζσ των νεαρϊν μεταναςτϊν:   

 των ενταγμζνων: χαρακτθρίηονται από δυνατι ςχζςθ τόςο με το εκνικό 

αίςκθμα, όςο και με τθν εκνοτικι κοινότθτα. 

 των εκνικϊν: χαρακτθρίηονται από ταφτιςθ με τθν ευρφτερθ κοινωνία, 

ςυχνά ςε βάροσ τθσ εκνοτικισ κοινότθτασ. Μιλοφν άριςτα τθ γλϊςςα τθσ 

χϊρασ υποδοχισ και πολφ λίγο τθ γλϊςςα τθσ εκνοτικισ κοινότθτασ. 

 των εκνοτικϊν: χαρακτθρίηονται από ταφτιςι με τθν παραδοςιακι/ 

εκνοτικι κοινότθτα και όχι με τθν ευρφτερθ κοινωνία. Συναναςτρζφονται  

                                                           
41

 Isajiw W. Wsevolod, The Assimilation-Retention Hypothesis and the Second and Third Generations, 
University of Toronto Research Repository, January 1993.  
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Φινλανδία, Γερμανία, Λςραιλ, Ολλανδία, Νορβθγία, Ρορτογαλία, Σουθδία, Θνωμζνο Βαςίλειο και 
Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Τθν ζρευνα χρθματοδότθςε το Department of Labour/ Διεφκυνςθ Εργαςίασ τθσ 
Νζασ Ηθλανδίασ. 
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με μζλθ τθσ κοινότθτασ, μιλάνε άριςτα τθ γλϊςςα τθσ κοινότθτασ και 

ςτοιχειωδϊσ τθν εκνικι γλϊςςα. 

 των διάχυτων: χαρακτθρίηονται από αδφναμθ εκνοτικι ταυτότθτα, 

ςτοιχειϊδθ γνϊςθ τθσ εκνικισ γλϊςςασ, από αφομοίωςθ, διαχωριςμό και 

περικωριοποίθςθ ςτθν εκνοτικι ι/και εκνικι κοινότθτα. 

Συνολικά, τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αυτισ, αφοροφν τισ μεταβολζσ ςτισ 

κοινότθτεσ των μεταναςτϊν από γενιά ςε γενιά. Τα βαςικά ευριματα δείχνουν ότι: 

 οι νεαροί μετανάςτεσ ζχουν ζναν ιςχυρό προςανατολιςμό προσ τθν 

πολιτιςμικι τουσ κλθρονομιά που παραμζνει ςτακερόσ ςε μεγάλο βακμό 

από γενιά ςε γενιά, όπωσ αποδεικνφεται από τθ διατιρθςθ μιασ ιςχυρισ 

εκνοτικισ  ταυτότθτασ και τθ ςυχνι επαφι  τουσ με εκνοτικοφσ 

ςυνομθλίκουσ τουσ, 

 θ χριςθ τθσ εκνοτικισ γλϊςςασ μειϊνεται ωσ ικανότθτα από γενιά ςε 

γενιά και  αυτό ςυμβαίνει γιατί οι νεαροί μετανάςτεσ όλο και 

προςανατολίηονται προσ τθν ευρφτερθ κοινωνία. Αυτό αποδεικνφεται από 

τθν αφξθςθ τθσ ανάγκθσ  αναηιτθςθσ μιασ εκνικισ ταυτότθτασ, τθν αφξθςθ 

των επαφϊν τουσ με «ντόπιουσ» και τθ μεγαλφτερθ επάρκεια και πιο 

ςυχνι χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

 υπάρχουν διαφορζσ ςτθ νοοτροπία, λόγω «πολιτιςμικισ πρόςκτθςθσ»/ 

“acculturation”43 ςτθ χϊρα υποδοχισ, από γενιά ςε γενιά.   

 θ ζνταξθ, δθλαδι θ προτίμθςθ διατιρθςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

και θ ςυμμετοχι ςτθν ευρφτερθ κοινωνία, που χαρακτθρίηει ιδιαίτερα τθν 

πρϊτθ γενιά,  παραμζνει, εξίςου κερμι και ςτακερι ςτισ διαδοχικζσ 

γενιζσ, 

 θ αφομοίωςθ, δθλαδι θ ςυμμετοχι ςτθ ευρφτερθ κοινωνία, που ζχει 

αποκτθκεί ςε βάροσ τθσ διατιρθςθσ των πολιτιςμικϊν ςτοιχείων, δεν είναι 

ευρζωσ αποδεκτι ςτθν πρϊτθ γενιά, γίνεται όμωσ καλφτερα αποδεκτι από 

τθ δεφτερθ γενιά νζων, 
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 Δθλαδι, τθν επικάλυψθ πολιτιςμικϊν ςτοιχείων τθσ χϊρασ καταγωγισ (Δαμανάκθσ, 2007, ς.18 )  
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 υπάρχουν μερικζσ αλλαγζσ ςτισ αξίεσ τθσ οικογζνειασ από γενιά ςε γενιά 

μεταναςτϊν. Θ πρϊτθ γενιά κεωρεί τισ γονικζσ υποχρεϊςεισ φψιςτθσ 

ςθμαςίασ , ενϊ θ δεφτερθ γενιά δεν δίνει τθν ίδια ςθμαςία,  

 οι νεαροί μετανάςτεσ παρουςιάηουν καλφτερθ κοινωνικι ςυμπεριφορά 

από τουσ «ντόπιουσ» Αγγλοςάξονεσ ςυνομθλίκουσ τουσ, λόγω 

ευκολότερθσ  ψυχολογικισ προςαρμογισ τουσ ςε κοινωνικοφσ κεςμοφσ, 

όπωσ θ εκπαίδευςθ κ.τ.λ., 

 δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτισ ομάδεσ ντόπιων και 

μεταναςτϊν, ςχετικά με το κατά πόςο είναι ικανοποιθμζνοι από τθ ηωισ 

τουσ. Ωςτόςο, οι νεαροί μετανάςτεσ παρουςιάηουν λιγότερα ςυμπτϊματα  

ψυχικισ διαταραχισ, 

 δεν διαφζρει ςθμαντικά θ ψυχολογικι ςυμπτωματολογία από γενιά ςε 

γενιά ςχετικά  με μετανάςτεσ διαδοχικϊν γενεϊν. Υπάρχουν βεβαίωσ 

κάποιεσ ενδείξεισ ότι το πλεονζκτθμα τθσ ψυχολογικισ προςαρμογισ, ςτθν 

περίπτωςθ των νεαρϊν μεταναςτϊν, μειϊνεται  ςε διαδοχικζσ γενιζσ 

μεταναςτϊν, 

 οι νεαροί μετανάςτεσ δεφτερθσ γενιάσ παρουςιάηουν περιςςότερα 

προβλιματα ςυμπεριφοράσ και μειωμζνθ ςχολικι προςαρμογι, απ’ ό,τι 

εκείνοι τθσ πρϊτθσ και τθσ 1,544,  

 οι νεαροί μετανάςτεσ δεφτερθσ γενιάσ παρουςιάηουν περιςςότερα 

προβλιματα ςυμπεριφοράσ και μειωμζνθ ςχολικι προςαρμογι, 

ςυγκριτικά με τουσ ςυνομθλίκουσ ντόπιουσ τθσ γενιάσ τουσ45.  

Από τα παραπάνω, διαπιςτϊνει κανείσ πωσ το άτομο-μετανάςτθσ βρίςκεται  

άλλοτε «μζςα»/“within” και άλλοτε «ανάμεςα»/“between” ςε δφο χϊρεσ με δφο 

εκνοπολιτιςμικζσ ταυτότθτεσ. Οι χϊρεσ καταγωγισ και προοριςμοφ διεκδικοφν τθν 

ιςτορία τουσ, εναλλάςςοντασ ςτιγμζσ «απόρριψθσ» και «αποδοχισ» (Green, 2004, ς. 

17).  
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 Immigrant generations, ςτο:  http://en.wikipedia.org/wiki/Immigrant_generations.  
45

 The Experiences of Migrant Youth: A Generational Analysis is available from the New Zealnd 
Department of Labour’s website ςτο:  http://www.dol.govt.nz/publications/research/migrant-
youth/migrant-youth_01.asp.  For further information contact: research@mbie.govt.nz or visit 
www.immigration.govt.nz/.  For further information see Berry, JW., Phinney, J., Sam, DL., and Vedder 
P. (2006).    
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Β) Ρολιτιςμόσ-κουλτοφρα-ταυτότθτα-ςυλλογικι ςυνείδθςθ 

Ο Lucien Goldmann (1964), τονίηει πωσ κάκε πολιτιςμόσ αντλεί τα κφρια 

χαρακτθριςτικά του από τθν «κοςμοκεωρία» που ζχει αποδεχτεί, που δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά θ καταγραφι, το αποτζλεςμα, κυρίαρχων κοινωνικϊν εντάςεων. 

Ππωσ ο κακρζφτθσ, ζτςι κι ο πολιτιςμόσ είναι το όργανο που αποτυπϊνει εντάςεισ 

και προςπάκειεσ (ς. 21). Επομζνωσ, θ ιςτορία ενόσ πολιτιςμοφ είναι αναηιτθςθ 

ανάμεςα ςε παλιζσ ςυντεταγμζνεσ όςων εξακολουκοφν ακόμθ και ςιμερα να 

ιςχφουν.  

Ο κάκε πολιτιςμόσ, ςτθν ευρφτερθ ζννοιά του περιλαμβάνει τθν ιςτορικι 

κλθρονομιά, τθ γλϊςςα, τθ κρθςκεία, τθ λαϊκι παράδοςθ, τουσ κανόνεσ και τρόπουσ 

ςυμπεριφοράσ, τισ αξίεσ και τα ερμθνευτικά ςχιματα τθσ κακθμερινότθτασ των 

ατόμων ενόσ οργανωμζνου κοινωνικοφ ςυνόλου. Ο πολιτιςμόσ, ωσ τρόποσ και ςτάςθ 

ηωισ, διαμορφϊνεται κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ιςτορικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ 

και πολιτικζσ ςυνκικεσ (Δαμανάκθσ, 2000, ς.30).  

Σφμφωνα με τον Fernand Braudel (2005), «πολιτιςμόσ» ςθμαίνει 

«ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ, γθ, βουνά, κλίμα, βλάςτθςθ, ηϊα και πλεονεκτιματα που 

προςφζρκθκαν αβίαςτα ςτον άνκρωπο ι που τα απζκτθςε με τον μόχκο του» (ς.61). 

«Κάκε πολιτιςμόσ είναι ςυνυφαςμζνοσ μ’ ζνα χϊρο που ζχει όρια, λίγο πολφ 

ςτακερά. Επομζνωσ κάκε πολιτιςμόσ  ζχει μια ιδιαίτερθ δικι του γεωγραφία, 

δθλαδι ζνα δεδομζνο ςφνολο δυνατότων και περιοριςμϊν, που ςπάνια 

αλλοιϊνονται και οπωςδιποτε διαφοροποιοφνται πάντα από ζναν πολιτιςμό ςτον 

άλλο» (Braudel,2005.ςελ.63).  

 

Οι πολιτιςμοί είναι ςυλλογικζσ νοοτροπίεσ και διαμορφϊνουν ςυλλογικζσ 

ςυνειδιςεισ. 

 Ο ςυλλογικόσ πολιτιςμόσ είναι θ ςυμμετοχι όςο το δυνατόν περιςςότερων 

ατόμων ςε αυτόν. Θ ανιςότθτα πρόςβαςθσ ςτον πολιτιςμό, που δθμιουργικθκε από 

τθν οικονομικι ηωι ανάμεςα ςτισ κοινωνικζσ τάξεισ, δθμιουργικθκε επίςθσ και 

ανάμεςα ςε  χϊρεσ του κόςμου (Braudel, 2005, ς. 76). 

 Θ ςυλλογικι ςυνείδθςθ εκφράηει μια κοινι πραγματικότθτα, παγιωμζνθ 

πζρα για πάνω από τθ βοφλθςθ των ανκρϊπων, τθν αίςκθςθ του αυτονόθτου και 
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αναπόφευκτου. Αποτελεί τον άξονα και ορίηει το πλαίςιο κάκε ατομικισ πράξθσ που 

φζρει, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τόςο προςωπικά όςο και κοινωνικά χαρακτθριςτικά 

(Λυδάκθ, 2001, ς. 17). Σε κάκε εποχι ολόκλθροσ ο κοινωνικόσ ιςτόσ διακατζχεται και 

κυριαρχείται από μια δεςπόηουςα ςυλλογικι νοοτροπία, μια οριςμζνθ αντίλθψθ του 

κόςμου και των πραγμάτων, θ οποία οφείλεται ςε παμπάλαιεσ κλθρονομιζσ, ςε 

πεποικιςεισ, ςε φόβουσ, ςε πανάρχαιεσ ανθςυχίεσ που βρίςκονται ςυχνά καμμζνεσ 

ςτα βάκθ του υποςυνειδιτου.  Θ απαρχι τουσ χάνεται ςτο παρελκόν, ενϊ 

μεταδίδονται από γενιά ςε γενιά. Οι αντιδράςεισ μιασ κοινωνίασ ςε γεγονότα, που 

αςκοφν πιζςεισ επάνω ςτον παρόντα χρόνο, βαςίηονται ςε  αποφάςεισ που 

υπακοφουν όχι τόςο ςτθ λογικι, όςο ςε αυτιν τθν αδιατφπωτθ και ςυχνά άρρκθτθ 

επιταγι, που πθγάηει από το ςυλλογικό αςυνείδθτο. Αυτζσ οι κεμελιϊδεισ αξίεσ, 

αυτζσ οι ψυχολογικζσ δομζσ, οι νοοτροπίεσ, είναι πολφ ανκεκτικζσ ςτθ φκορά του 

χρόνου, εξελίςςονται αργά και δεν μεταβάλλονται παρά μόνον μετά από 

μακροχρόνια «επϊαςθ», που και αυτι πραγματϊνεται ςχεδόν αςυνείδθτα. 

 Ο πυρινασ του πολιτιςμοφ αποτελείται από αξίεσ. Οι αξίεσ μποροφν να 

ςυναχκοφν από τον τρόπο που οι άνκρωποι ενεργοφν κάτω από διαφορετικζσ 

ςυνκικεσ.  Θ φπαρξθ διαφορετικϊν ςτρωμάτων πολιτιςμοφ αναπαρίςταται ςτα 

ακόλουκα επίπεδα: 

 εκνικό: οι αξίεσ ςυνδζονται με το ζκνοσ ςτο ςφνολό του, 

 περιφερειακό: οι αξίεσ ςυνδζονται με τισ εκνοτικζσ, γλωςςικζσ και 

κρθςκευτικζσ  διαφορζσ που υπάρχουν  ςε ζνα ζκνοσ, 

 φφλο: οι αξίεσ ςυνδζονται με τισ διαφορζσ των φφλων, 

  παραγωγι: οι αξίεσ ςυνδζονται με τισ διαφορζσ μεταξφ των παπποφδων 

και των γονζων, γονείσ και  παιδιά, 

 κοινωνικό/τάξθ: οι αξίεσ ςυνδζονται με τισ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ και 

τισ διαφορζσ ςτθν ιδιοκτθςία, 

 εταιρικό: οι αξίεσ ςυνδζονται με τθν ιδιαίτερθ κουλτοφρα ενόσ 

οργανιςμοφ46.  

Σφμφωνα με τον Braudel, θ κρθςκεία είναι το εντονότερο χαρακτθριςτικό, 

όπου χτυπά θ καρδιά των πολιτιςμϊν. Είναι ταυτόχρονα το παρελκόν και το παρόν 
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  Culture. Στο: http://www.tamu.edu/faculty/choudhury/culture.html. 

http://www.tamu.edu/faculty/choudhury/culture.html
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τουσ  και μπορεί να λειτουργιςει ωσ το κατεξοχιν ςτοιχείο που τουσ απομονϊνει 

και τουσ διακρίνει από τουσ άλλουσ (Braudel, 2005,  ς.77).  

Ο Samuel P. Huntington (1998)47, επίςθσ, υποςτθρίηει ότι τον πυρινα κάκε 

πολιτιςμοφ αποτελεί θ κρθςκεία. Υποςτθρίηει ότι οι πολιτιςμοί που αντιςτοιχοφν ςε 

κάκε μία από αυτζσ, κεωροφνται ομοιογενι δυναμικά ςφνολα, τα οποία ςτα όριά 

τουσ προκαλοφν τριβζσ, εμπλζκοντασ ζτςι τισ κυριότερεσ χϊρεσ κάκε πολιτιςμοφ. Θ 

ιςοδυναμία πολιτιςμόσ - κρθςκεία  και πολιτικι διάςταςθ, ςθμαίνει πολιτικοποίθςθ 

των πολιτιςμικϊν διαφορϊν, με ςυνζπεια τον χωριςμό του κόςμου ςε ζκνθ. 

Σφμφωνα με τον S.P. Huntington,  οι εντάςεισ μεταξφ των πολιτιςμϊν δεν 

προζρχονται από το γεγονόσ τθσ ςυνφπαρξισ τουσ ι μθ ςε ζναν χϊρο, αλλά από τθ 

ςυνάντθςι τουσ μζςα ςε ςυγκεκριμζνο διαχειριςτικό πλαίςιο, που πολιτικοποιεί τισ 

διαφορζσ, διαμορφϊνοντασ ζτςι ζνα παγκόςμιο ςφςτθμα όπου κυριαρχεί θ 

ιεράρχθςθ των πολιτιςμϊν. Θ αποικιοκρατία δεν είναι τίποτε άλλο παρά θ 

κατεξοχιν κατάκτθςθ ενόσ πολιτιςμοφ από ζναν άλλον. Οι θττθμζνοι υποτάςςονται 

ςτον ιςχυρό προςωρινά μζχρι τθν επόμενθ ςφγκρουςθ48. 

 Ο δυτικόσ πολιτιςμόσ, ιδθ από τθν εποχι που άρχιςε να αναπτφςςεται θ 

ελλθνικι ςκζψθ, ζτεινε προσ τον ορκολογιςμό, επομζνωσ προσ τθν απομάκρυνςθ 

από τθ κρθςκευτικι ηωι49. Πμωσ, ο χριςτιανιςμόσ ο οποίοσ αποτελεί κεμελιϊδθ 

πραγματικότθτα τθσ δυτικισ ηωισ, μπορεί να επιδρά ακόμθ και ςτουσ άκεουσ,  

χωρίσ πάντα να το ξζρουν ι να το αναγνωρίηουν οι ίδιοι. Οι θκικοί κανόνεσ, θ ςτάςθ  

απζναντι ςτθ ηωι και ςτο κάνατο, θ αντίλθψθ για τθν εργαςία, θ προςπάκεια ωσ 

αξία, ο ρόλοσ τθσ γυναίκασ και του παιδιοφ, όλα αυτά είναι ςυμπεριφορζσ, που 

φαίνεται να μθν ζχουν πια καμιά ςχζςθ με το χριςτιανικό αίςκθμα, αν και 

απορρζουν, κυρίωσ από αυτό. Δεν δφναται κανείσ να κατανοιςει ζναν πολιτιςμό, 

αν δεν γνωρίηει τθν ιςτορικι του διαδρομι, τισ αξίεσ και  τισ παραδόςεισ ςτισ οποίεσ 

πίςτεψε και επάνω ςτισ οποίεσ ανζπτυξε ευλαβικά τισ εμπειρίεσ που ζηθςε. Οι 

πολιτιςμοί είναι ατελείωτεσ ιςτορικζσ ςυνζχειεσ. Κάκε πολιτιςμόσ αδιαμφιςβιτθτα 

ενζχει το παρελκόν, που εξακολουκεί να ηει ακόμθ και ςτο παρόν. Υπάρχουν 

πολιτιςμικζσ ςυγκυρίεσ, διαδοχζσ επειςοδίων με περιόδουσ διακυμάνςεων, ςυχνά 
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 Samuel P.  Huntington, Θ Σφγκρουςθ των Ρολιτιςμϊν και ο Αναςχθματιςμόσ τθσ Ραγκόςμιασ Τάξθσ, 
ελλθνικι μετάφραςθ Σιλια ιηοκανάςθ, εκδ. Terzo Books, Ακινα 1998.  
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 Huntington, 1998, ό.π., ς. 90. 
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 Στο ίδιο, ς. 78. 
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με ζντονθ αντιπαράκεςθ μεταξφ τουσ. Οι ςυγκυρίεσ αυτζσ βοθκοφν να γίνει 

κατανοθτι θ ξεχωριςτι κζςθ που κατζχουν ςτθν ιςτορία των πολιτιςμϊν οριςμζνα 

εξζχοντα γεγονότα, πτϊςεισ, εξάρςεισ και θρωιςμοί50. Τουσ πολιτιςμοφσ τοφσ 

δθμιουργοφν οι άνκρωποι μζςα από τισ δράςεισ, τουσ  ενκουςιαςμοφσ, τισ κζςεισ, 

τισ παλινδρομιςεισ51 και τα γεγονότα που ζχουν διαδραματιςτεί ςε οριςμζνο 

χωρόχρονο. Θ γνωςτι μασ ιςτορία γίνεται διάφανθ,  όταν μπορεί κανείσ να 

διακρίνει τισ κρυφζσ ςυντεταγμζνεσ τθσ μεγάλθσ διάρκειασ, προσ τθν οποία πρζπει 

να ςτραφοφμε52. 

 Ο κάκε πολιτιςμόσ ζχει τουσ δικοφσ του ρυκμοφσ53 και μια μακρόπνοθ 

πραγματικότθτα. Ο γεωγραφικόσ χϊροσ, οι κοινωνικζσ ιεραρχίεσ, οι ομαδικοί 

«ψυχιςμοί», οι οικονομικζσ ανάγκεσ είναι κεμελιϊδεισ δυνάμεισ, πραγματικότθτεσ  

που τισ ονομάηουμε «δομζσ» πολιτιςμϊν. Αυτζσ διαμορφϊνουν τθν ξεχωριςτι 

φυςιογνωμία ενόσ πολιτιςμοφ, τθν οντότθτά του. Οι πολιτιςμοί ςπάνια τισ 

ανταλλάςςουν με άλλεσ δομζσ, γιατί τισ κεωροφν αξίεσ αναντικατάςτατεσ, 

κλθρονομθμζνεσ επιλογζσ, μόνιμεσ πραγματικότθτεσ. Ρροκειμζνου κανείσ να 

διακρίνει κακαρά αυτζσ τισ δομζσ  είναι απαραίτθτο να απομακρυνκεί ζςτω και με 

τθ φανταςία του από τον πολιτιςμό αυτό54.  
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 Στο ίδιο, ς. 80. 
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 Στο ίδιο, ς. 82. 
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Στο ίδιο, ς. 83. 
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Στο ίδιο, ςς. 79-81. 
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Στο ίδιο, ςς. 83-84. 
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Ο Bert Hellinger γεννικθκε τθν 16θ Δεκεμβρίου 1925 ςτο Leimen, Μπάντεν Γερμανίασ. Είναι 
ψυχοκεραπευτισ και φιλόςοφοσ, που ςχετίηεται με μια κεραπευτικι μζκοδο περιςςότερο γνωςτι ωσ 
«Οικογενειακι Αναπαράςταςθ» και «Συςτθμικι Αναπαράςταςθ». Τα τελευταία χρόνια, το ζργο του 
ζχει εξελιχκεί πζρα από αυτζσ τισ μορφζσ ςε αυτό που ο ίδιοσ αποκαλεί τϊρα «Κινιςεισ του 
Ρνεφματοσ-Νου». Αρκετζσ χιλιάδεσ επαγγελματίεσ ςε όλο τον κόςμο, επθρεαςμζνοι από τον 
Hellinger, αλλά όχι αναγκαςτικά μετά από αυτόν, εξακολουκοφν να υιοκετοφν αρχικζσ ιδζεσ του ςε 
ζνα ευρφ φάςμα προςωπικϊν, οργανωτικϊν και πολιτικϊν εφαρμογϊν. Στο:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Bert_Hellinger. 
56

Θ ομιλία του Bert Hellinger ζγινε  ςτο Ρανεπιςτιμιο Forham, ςτισ 4 Οκτωβρίου, 2004, με κζμα: 
«Peace begins in the Soul: Ethnic Conflict and Reconciliation»/ «Θ Ειρινθ ξεκινά από τθν ψυχι: Εκνικι 
Σφγκρουςθ και Συμφιλίωςθ».   
57

Bert Hellinger, Συνειδιςεισ, Τετράδια Συςτθμικισ Αναπαράςταςθσ, Αλφάβθτο Ηωισ, Συςτθμικι 
Σκζψθ και Ρράξθ, 2007, ς.13. 
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Ο Bert Hellinger55 ςε ομιλία του56 υποςτθρίηει ότι θ ρίηα των εκνικϊν 

ςυγκροφςεων είναι δράςεισ που προζρχονται από τθν «καλι ςυνείδθςθ», θ οποία 

διαμορφϊνεται ςτθν παιδικι μασ θλικία από το περιβάλλον μασ, ταγμζνθ να τθν  

ακολουκιςουμε. Μερικοί άνκρωποι πιςτεφουν πωσ θ «ςυνείδθςι» τουσ είναι θ 

φωνι του Κεοφ, άλλοι τθσ οικογζνειάσ τουσ, το ςίγουρο είναι ότι οι αντιλιψεισ 

διαφζρουν. Με τθν ίδια λογικι υπάρχει και θ διαφορετικότθτα πολιτιςμϊν και 

κουλτοφρασ που μπορεί να ςθμαίνει διαφορετικζσ αξίεσ, ςυμπεριφορζσ, ςτάςεισ 

ηωισ και νοοτροπίεσ. Αυτι θ ςφγκρουςθ ενυπάρχει ςτον κακζνα/κακεμία από τθ 

γζννθςι του/τθσ, αφοφ καταρχιν διαφζρουν οι ςυνειδιςεισ των γονιϊν του/τθσ. Θ 

ςυμφιλίωςθ επζρχεται με τθν αναγνϊριςθ, κατανόθςθ και αποδοχι τθσ «καλισ και 

κακισ ςυνείδθςθσ». «Θ κακι ςυνείδθςθ ζχει ςχζςθ με το αν ςκεφτόμαςτε, 

αιςκανόμαςτε ι κάνουμε κάτι που δεν είναι ςφμφωνο με τισ προςδοκίεσ και τισ 

απαιτιςεισ αυτϊν των ομάδων, ςτισ οποίεσ κζλουμε να ανικουμε και από τισ οποίεσ 

μπορεί ακόμα και να εξαρτιόμαςτε για λόγουσ επιβίωςθσ»57, τονίηει ο Hellinger. 

 Ππωσ το άτομο, ζτςι και κάκε πολιτιςμόσ αυτοπροςδιορίηεται ςε ςχζςθ ι ςε 

αντίκεςθ με άλλουσ πολιτιςμοφσ. Οι άνκρωποι που αιςκάνονται ότι ανικουν ςτθν 

ίδια κουλτοφρα, βαςίηονται ςε ζνα κοινό ςφνολο κανόνων. Ζτςι, θ δυναμικι του 

πολιτιςτικοφ αυτοπροςδιοριςμοφ ςυνεπάγεται ςυνεχι επαφι μεταξφ 

πολιτιςμϊν. Επιπλζον, οι ςχζςεισ αυτζσ δεν είναι ποτζ ςχζςεισ ιςότθτασ, δεδομζνου 

ότι ποτζ δεν υπάρχουν ςε μια απομονωμζνθ μορφι.  Κάκε πολιτιςμόσ προςπακεί 

διαρκϊσ να διατθριςει τθν ταυτότθτά του. Θ ευαιςκθτοποίθςθ και ο 

επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ταυτότθτασ αυτισ είναι ζνασ τρόποσ για να διατθρθκεί, 

αναγνωρίηοντασ, αφενόσ τθν ετερότθτα των παρειςφρεόντων ςτοιχείων-κωδικϊν 

από άλλουσ πολιτιςμοφσ, αναγνωρίηοντασ, αφετζρου, τθ μετατροπι τουσ, όταν 

αντικατοπτρίηονται ςτον λεγόμενο «υβριδικό» πολιτιςμό58.  
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The Pocket Oxford Dictionary, 2000, ς. 430. Δίνει τθν ζννοια του «υβριδικοφ» ωσ «πράγμα που 
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Ο εκνικόσ πολιτιςμόσ αποτελείται από άλλουσ «πολιτιςμοφσ», ακόμθ πιο 

περιοριςμζνουσ ςε ζκταςθ, ενζχει δθλαδι μία πολιτιςμικι πολυμορφία59. Στθ 

γλϊςςα των ανκρωπολόγων, ο γεωγραφικόσ χϊροσ, όπου επικρατεί ζνα ςφςτθμα 

οριςμζνων πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν, αποτελεί μια γεωπολιτιςμικι ενότθτα 

(Braudel, 2005, ς. 65) π.χ. ο «δυτικόσ πολιτιςμόσ» ι «ευρωπαϊκόσ πολιτιςμόσ» είναι 

ο πολιτιςμόσ του ςιταριοφ, του ψωμιοφ, του άςπρου ψωμιοφ, αλλά και όλων των 

υποχρεϊςεων που ςυνεπάγεται από αυτό. «Το ςιτάρι είναι απαιτθτικό φυτό», λζει 

ο Braudel60. Ο λεγόμενοσ «δυτικόσ» πολιτιςμόσ περιλαμβάνει και τον 

«αμερικανικό» πολιτιςμό (ςτο ίδιο, ς. 65). Ο δυτικόσ πολιτιςμόσ αντλεί τισ δυνάμεισ 

του από τθ «βιομθχανικι κοινωνία», θ οποία γεννικθκε ςτθν Ευρϊπθ. Θ 

ςτακερότθτα του γεωγραφικοφ χϊρου, ςτον οποίο είναι εδραιωμζνοσ ζνασ 

πολιτιςμόσ, δεν ςθμαίνει  και ςτεγανότθτα των ορίων του χϊρου αυτοφ. Τα 

πολιτιςτικά αγακά ταξιδεφουν προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ, περνοφν ςυνεχϊσ από 

τον ζνα γεωγραφικό χϊρο ςτον άλλον, αποδεικνφοντασ ότι τα πολιτιςμικά ςφνορα 

δεν είναι ποτζ κλειςτά (Braudel, ό.π, ς. 66). Κάκε πολιτιςμόσ «εξάγει» και «ειςάγει» 

πολιτιςτικά αγακά. Σιμερα, θ διάδοςθ (ειςαγωγι-εξαγωγι) των πολιτιςτικϊν 

αγακϊν είναι ςυνεχϊσ επιταχυνόμενθ. Δεν υπάρχει ςχεδόν κανζνα ςθμείο του 

πλανιτθ που να μθν ζχει επθρεαςτεί από τον βιομθχανικό πολιτιςμό, καταργϊντασ 

ζτςι τα ςφνορα των πολιτιςμϊν. ϋΕτςι ζχει διαμορφωκεί θ  λεγόμενθ 

«παγκοςμιοποίθςθ».  

Θ κοινωνία δεν μπορεί να νοθκεί χωριςτά από τον πολιτιςμό, οφτε ο 

πολιτιςμόσ χωριςτά από τθν κοινωνία. ‘Οπωσ λζει ο Claude Levi-Strauss61 και οι δφο 

αυτζσ ζννοιεσ αναφζρονται ςτθν ίδια πραγματικότθτα αφοφ «δεν αντιςτοιχοφν ςε 

δφο διαφορετικά αντικείμενα αλλά ςε δφο ςυμπλθρωματικζσ όψεισ του ίδιου 

αντικειμζνου». Θ κοινωνία με τισ εντάςεισ και τθν πρόοδό τθσ δίνει ηωι ςτον 

πολιτιςμό. Θ διαφορά μεταξφ πολιτιςμοφ και κοινωνίασ είναι κζμα διάρκειασ. ‘Ζνασ 

πολιτιςμόσ μεταβάλλεται με ρυκμό πολφ πιο αργό από ό,τι οι κοινωνίεσ. Οι 

πολιτιςμοί και οι κοινωνίεσ εξαρτϊνται από οικονομικά δεδομζνα, τα οποία 

αποτελοφν τθν κινθτιριο δφναμθ και μετα-φράηονται ςε υλικά αγακά, τεχνογνωςία, 
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 Braudel, ό.π., 2005, ς. 64. 
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βιολογικζσ ςυνκικεσ και δθμογραφικοφσ αρικμοφσ. Θ κατανομι τουσ κακορίηει τθν 

ταξικι διαβάκμιςθ. ‘Ζνασ πολιτιςμόσ δεν είναι οφτε μία δεδομζνθ οικονομία, οφτε 

μία δεδομζνθ κοινωνία. Είναι αυτό που μζςα από διαδοχικζσ οικονομίεσ και 

διαδοχικζσ κοινωνίεσ εξακολουκεί να επιβιϊνει και δεν επιτρζπει παρά μόνον 

ελάχιςτεσ και μόνον ςταδιακζσ παρεκκλίςεισ από τθν πορεία του (ό.π. ς. 93).  

Σφμφωνα με τον D. Lawton, θ ανάλυςθ των πολιτιςμϊν επικεντρϊνεται ςε 

εννζα γενικζσ κατευκφνςεισ που πιςτεφεται ότι περιγράφουν κάκε κοινωνικό ςφνολο 

το οποίο είναι κεμελιωμζνο ςτα ακόλουκα ςυςτιματα: α) ςτο πολιτικό, β) ςτο 

οικονομικό, γ) ςτο επικοινωνιακό, δ) ςτο ορκολογικό, ε) ςτο τεχνολογικό, ςτ) ςτο 

θκικό, η) ςτο κρθςκευτικό, θ) ςτο αιςκθτικό και  τζλοσ  ςτο ςφςτθμα με το οποίο 

μεγαλϊνουν τα άτομα (1989, ς. 20).  

Κατά τον Braudel πολιτιςμόσ και κουλτοφρα ορίηονται ωσ εξισ: «πολιτιςμόσ» 

είναι ζνα ςφνολο τεχνικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων, που επιτρζπουν  

ςτον άνκρωπο να δρα επάνω ςτθ φφςθ. Θ δε «κουλτοφρα» είναι οι κανονιςτικζσ 

αρχζσ,  αξίεσ και ιδεϊδθ, με άλλα λόγια «το πνεφμα» (Braudel, 2005, ς. 70)62. 

Συνεπϊσ, ωσ «κουλτοφρα»63 εννοείται ο ςυνολικόσ τρόποσ ηωισ που ςυνικωσ 

δζχεται μια ομάδα ανκρϊπων και που κλθροδοτείται διαμζςου τθσ επικοινωνίασ και 

τθσ μίμθςθσ από τθ μία γενιά ςτθν άλλθ. Οι κοινωνικοπολιτιςμικζσ ςυμπεριφορζσ 

μιασ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ δεν είναι ςε καμία περίπτωςθ εγγενείσ/αυκόρμθτεσ, 

αλλά καταςκευάηονται ζξω από ςχζςεισ εξουςίασ. Οι κουλτοφρεσ διαμορφϊνονται 

από κοινωνίεσ που δεν παράγουν πολλι αταξία και δεν ζχουν τθν τάςθ να 

απομακρφνονται από τθν αρχικι τουσ κατάςταςθ, γεγονόσ που εξθγεί και τθν 

εντφπωςθ που μασ δίνουν, ότι δθλαδι δεν ζχουν οφτε ιςτορία, οφτε πρόοδο. Οι 

πρωτόγονεσ κουλτοφρεσ είναι καρπόσ ιςοκρατικϊν κοινωνιϊν, όπου οι ςχζςεισ 

μεταξφ των ομάδων ακολουκοφν πάγιουσ, μθ εξελίξιμουσ κανόνεσ. Πλοι οι 

πολιτιςμοί εμπεριζχουν και κουλτοφρεσ: υποτυπϊδεισ κοινωνίεσ  όπωσ π.χ. ςτθν 

Ελλάδα  οι μεγάλεσ πόλεισ απορρόφθςαν τισ  αγροτικζσ κουλτοφρεσ τθσ (ό.π., ς.71).  
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Επίςθσ, ο Braudel αναφζρει πωσ ο άνκρωποσ δφναται να εμποδίςει τον 

πολιτιςμό, καταςτρζφοντασ τθν κουλτοφρα, δθλαδι κάκε προςωπικι μορφι 

πνευματικισ ηωισ, όπωσ τθν παιδεία, τθν καλλιζργεια και τθν προτίμθςθ για 

ςυλλογικότερεσ αξίεσ (ό.π., ς.55). 

 Κατά  τθν  Gillian Bottomley (1987)64, θ ζννοια «culture» που  εμπεριζχεται 

ςτον όρο «multiculturalism»65 αλλάηει ςφμφωνα με τισ πρακτικζσ που βρίςκονται 

ςε ςυνεχι διαπραγμάτευςθ, μεταςχθματίηονται ι/και αντιςτζκονται. Οριςμζνεσ 

«παραδοςιακζσ πρακτικζσ» παραμελοφνται, ενϊ άλλεσ ενιςχφονται ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ των ιδιαίτερων κοινωνικο-ιςτορικϊν ςυνκθκϊν. Δεν υπάρχουν 

ςτατικοί   και ομοιογενείσ φορείσ πολιτιςμοφ, αλλά ςυςτατικζσ κοινωνικζσ 

διαδικαςίεσ που δθμιουργοφν ιδιαίτερουσ τρόπουσ ηωισ.  

Θ πολιτικι και θ κουλτοφρα ςυνδζονται (Bottomley, 1987, ς.1). Θ 

λειτουργία των ςφγχρονων πολιτιςμϊν ςτουσ οποίουσ αντιςτοιχοφν οι δικζσ μασ 

κοινωνίεσ, επιτυγχάνεται μζςα από ποικίλεσ μορφζσ κοινωνικισ ιεραρχίασ και 

κοινωνικϊν ανιςοτιτων, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για να παράξουν ταυτόχρονα 

πολφ περιςςότερθ τάξθ και πολφ περιςςότερθ αταξία, «εντροπία», ακόμθ και 

ςχετικά με τισ ανκρϊπινεσ τάξεισ. Οι ςφγχρονοι πολιτιςμοί ςτθρίηονται ςε 

κοινωνίεσ, οι οποίεσ βρίςκονται ςε ςυνεχι εξζλιξθ. Οι ιεραρχθμζνεσ ςχζςεισ και οι 

μεγάλεσ αποςτάςεισ/αποκλίςεισ μεταξφ κάποιων ομάδων, μεταβάλλονται μζςα 

από εντάςεισ, κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ και πολιτικοφσ αγϊνεσ. 

Ο πολιτιςμόσ και θ γλϊςςα, μζςω των οποίων δομείται ζνασ πολιτιςμόσ, 

είναι πολφ ςθμαντικά κζματα. Σφμφωνα με τον Geertz (1973, ς.14), ο πολιτιςμόσ 

δεν περιορίηεται ςτον ανκρϊπινο νου, μοιάηει με ιςτοφσ νοθματικϊν κατθγοριϊν,  

που ζχει «υφάνει» θ ανκρωπότθτα, ι με δραματοποιθμζνο κείμενο, που ζχει κεατι 

τθν ανκρωπότθτα όλθ. Οι άνκρωποι δρουν με ςυγκεκριμζνο τρόπο και δείχνουν 

πϊσ ερμθνεφουν τθ ςυμπεριφορά του άλλου. Οι άλλοι με τθ ςειρά τουσ αντιδροφν 
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ςτισ πράξεισ αυτζσ, δείχνοντασ ζτςι πϊσ τισ ερμινευςαν. Κατά τθ διαδικαςία αυτι 

δθμιουργοφνται δίκτυα νοθματικϊν κατθγοριϊν.  

Γενικότερα, ο πολιτιςμόσ απεικονίηεται και αναπαριςτάται από ζνα 

ςφςτθμα ςυμβόλων, νοθμάτων και αξιϊν. Ο πολιτιςμόσ είναι ζνασ ςυλλογικόσ 

προγραμματιςμόσ του νου, που διακρίνει τα μζλθ μιασ ομάδασ ι μιασ κατθγορίασ 

ανκρϊπων από τθν άλλθ. Διαφορετικοί πολιτιςμοί δίνουν διαφορετικζσ ερμθνείεσ 

για παρόμοιεσ εκδθλϊςεισ και πρακτικζσ. Κοινά χαρακτθριςτικά και ιδζεσ μποροφν 

να είναι ςαφείσ δείκτεσ μιασ κοινισ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ, αλλά ουςιαςτικά 

προςδιορίηονται από τθ διαφορά: νιϊκουμε ότι ανικουμε ςε μια ομάδα και θ 

ομάδα αυτοπροςδιορίηεται ωσ ομάδα, παρατθρϊντασ και αναδεικνφοντασ τισ 

διαφορζσ με άλλεσ ομάδεσ και πολιτιςμοφσ.  

Ο άνκρωποσ από παιδί διαμορφϊνει τθν ταυτότθτά του ωσ «πρόςωπο» 

μζςα από το παιχνίδι. Υιοκετεί τρόπουσ ςυμπεριφοράσ, που χαρακτθρίηουν τθν 

ομάδα ςτθν οποία ανικει, και τουσ «αναπαριςτά», προκειμζνου να εξοικειωκεί με 

τα μοντζλα ςυμπεριφοράσ, που κα χρθςιμοποιιςει ςτθν κακθμερινότθτά του. Από 

αυτι τθ ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ αναπτφςςεται και το αίςκθμα ενόσ ατόμου, που 

ανικει ςε ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι ομάδα. O «αποκλειςμόσ» από τθν ομάδα δεν 

ςχετίηεται με τθ διαβάκμιςθ τθσ ανιςότθτασ, αλλά με μθχανιςμοφσ που δρουν και 

αποςυνδζουν το άτομο από τθν κοινωνικά κυρίαρχθ τάςθ. Μια κοινωνία, χωρίσ 

αποκλειςμοφσ, οφείλει να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: ιςότθτα, ευκαιρίεσ 

ςυμμετοχισ, κοινωνικι πρόνοια, πρόςβαςθ ςτθν εργαςία και ςτθν εκπαίδευςθ 

(Giddens, 1998, ς. 104).  

Θ ταυτότθτα (ατομικι ι προςωπικι)  ςθματοδοτεί τθν ιδιαιτερότθτα κάκε 

ατόμου,  θ οποία προκφπτει μζςα από διεργαςίεσ επιλογισ ςτοιχείων από δφο 

οπτικζσ γωνίεσ: τθν υποκειμενικι, δθλαδι τθ κζςθ μζςα από τθν οποία το ίδιο το 

άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, το «εγϊ» του και τθν αντικειμενικι, δθλαδι 

τθ κζςθ από τθν οποία το άτομο αναγνωρίηει τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι 

αντιλαμβάνονται τθν ταυτότθτά του, μζςα από τα χαρακτθριςτικά που τθσ 

προςδίδουν66 «…ςτο πλαίςιο των κοινωνικϊν ςχθματιςμϊν και ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ που επθρεάηουν τθ δόμθςι τθσ. Με τθν ζννοια αυτι θ 
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ταυτότθτα δεν είναι ποτζ ςτατικι, οφτε ενόσ επίιπζδου. Τα άτομα είναι φορείσ μιασ 

πολυεπίπεδθσ ταυτότθτασ, ιδιαίτερα ςτισ μζρεσ μασ που θ παγκοςμιοποίθςθ 

υποχρεϊνει τθν ζξοδο από τα εκνικά ςφνορα και τθν επαφι με τον άλλο»67. 

Συγκεκριμζνα κάκε μετανάςτθσ διακζτει ετερόκλθτα πολιτιςμικά ςτοιχεία, λόγω  

πολλαπλϊν ταυτοτιτων που διακζτει.  

Θ πολιτιςμικι ταυτότθτα  του ατόμου και τθσ ομάδασ είναι προϊόν 

διαδικαςίασ  πολιτιςμοποίθςθσ, που λαμβάνει χϊρα δυναμικά, κάτω από 

ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, όπωσ κοινωνικζσ, οικονομικζσ, γλωςςικζσ, πολιτιςτικζσ 

και πολιτικζσ. Θ πολιτιςμικι ταυτότθτα εκφράηει τον τρόπο  και τθ ςτάςθ ηωισ του 

ατόμου. Κατά κανόνα, ζνασ πολιτιςμόσ αποφεφγει να υιοκετεί πολιτιςμικά αγακά 

που κζτουν ςε αμφιςβιτθςθ κάποιεσ από τισ κεμελιϊδεισ δομζσ του. Θ άρνθςθ του 

πολιτιςμικοφ «δανείου», οι υποβόςκουςεσ εχκρότθτεσ, αν και ςχετικά ςπάνιεσ, μασ 

οδθγοφν ωςτόςο ςτθν καρδιά ενόσ πολιτιςμοφ. Ζνασ πολιτιςμόσ ςυνεχϊσ 

δανείηεται από τουσ γειτονικοφσ του ςτοιχεία, τα οποία επεξεργάηεται, 

αφομοιϊνει, αποδζχεται ι απορρίπτει. Αυτι θ διαδικαςία αποδοχισ ι και άρνθςθσ 

των ξζνων πολιτιςμικϊν ςτοιχείων, λαμβάνει χϊρα με ιδιαίτερα αργοφσ ρυκμοφσ 

ςε κάκε ζναν πολιτιςμό. Σχεδόν πάντα μια τζτοια επιλογι γίνεται με τρόπο ςχεδόν 

ανεπαίςκθτο ι και διόλου ςυνειδθτό. Ωςτόςο, χάρθ ς’ αυτζσ ακριβϊσ τισ επιλογζσ, 

ζνασ πολιτιςμόσ ςιγά-ςιγά μεταβάλλεται, διαφοροποιϊντασ  και μετακινϊντασ 

μερικϊσ τθ κζςθ, από το ίδιο του το παρελκόν (Δαμανάκθσ, 2007, ς. 123).  

Θ εκνοπολιτιςμικι ταυτότθτα είναι μζροσ τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ, θ 

οποία με τθ ςειρά τθσ αποτελεί μζροσ μιασ ευρφτερθσ ςφνκεςθσ, δθλαδι ςτοιχείο 

τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ, θ οποία παραπζμπει ςε ςυλλογικότθτα και «καλφπτει 

όλα τα κοινωνικο-πολιτιςμικά, οικονομικά, πολιτικά και λοιπά ςτοιχεία, που 

αφοροφν ςτθν κοινωνία τθσ χϊρασ διαμονισ, ςτθν παροικία και ςτθ χϊρα 

προζλευςθσ, τα οποία ζχουν εςωτερικευκεί ςτο άτομο»68. Θ ςυνφπαρξθ πολλϊν 

εκνοπολιτιςμικϊν ταυτότθτων ςε μια κοινωνία, οδθγεί ςε μια πολυεκνοτικι ι 

πολυπολιτιςμικι κοινωνία, δθλαδι ςε μια  κοινωνία με εκνοπολιτιςμικι 

ετερογζνεια. Θ εκνοπολιτιςμικι ταυτότθτα ςυνδζεται με τθν εκνοτικι καταγωγι, θ 
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οποία  ςυνίςταται από διαχρονικά  και ςυγχρονικά ςτοιχεία. Τα διαχρονικά 

ςτοιχεία είναι ςυμβολικά χαρακτθριςτικά, όπωσ: πολιτιςμικζσ μνιμεσ, μφκοι, 

κρφλοι, παραδόςεισ, ενϊ ςυγχρονικά είναι θ γλϊςςα, θ ιςτορία, θ κρθςκεία, θ 

παράδοςθ, τα ικθ και τα ζκιμα69. Αν διαχωρίςουμε τθν εκνικι ταυτότθτα από τθν 

πολιτιςμικι, θ εκνικι εκφράηει το διαχρονικό επίπεδο τθσ ταυτότθτασ, το οποίο 

ςυντίκεται από ςυλλογικζσ εμπειρίεσ, πολιτιςμικζσ μνιμεσ και μφκουσ, ενϊ θ 

πολιτιςμικι ταυτότθτα εκφράηει το ςυγχρονικό επίπεδο, το βίωμα του ατόμου το 

οποίο διαμορφϊνεται μζςα από τθν άμεςθ επαφι και επικοινωνία του με το 

κοινωνικο-πολιτιςμικό περιβάλλον του70.  

Θ ςυλλογικι ταυτότθτα  βαςίηεται ςτα πολιτιςμικά ςτοιχεία, τα οποία 

ςτθρίηουν το αίςκθμα του «ανικειν» ςε μια ομάδα ι κοινότθτα και εμπεριζχει ζνα 

ςφςτθμα αξιϊν που δεν διακινδυνεφει τθν ενότθτα τθσ ομάδασ και δφναται να 

υποςτθρίξει τθν ομάδα από τυχόν εξωτερικζσ απειλζσ71.  

Θ ςυμβολικι ταυτότθτα οικοδομείται μζςα από τον προφορικό πολιτιςμό, 

όπωσ τον μφκο, τισ αφθγιςεισ, τθν προφορικότθτα ςε κακθμερινι βάςθ, κυρίωσ 

μζςα από τθν οικογενειακι επικοινωνία. Σθμαςία δεν ζχει το μζςο μετάδοςθσ ι θ 

γλϊςςα επιλογισ,  όςο το περιεχόμενο του προφορικοφ λόγου. Με αυτόν τον 

τρόπο το άτομο  αναπτφςςει μια ςυμβολικι ςχζςθ με τθ ςυγκεκριμζνθ εκνοτικι 

καταγωγι, τθν παράδοςθ και τθν επιλεκτικι υιοκζτθςθ κάποιων ςτοιχείων από 

αυτιν. Το άτομο/μετανάςτθσ, ανάλογα με τα ενδιαφζροντά του και τισ προςωπικζσ 

προςδοκίεσ του, αποφαςίηει τθν εκνικότθτα μζςα ςτθν οποία κυρίωσ 

κοινωνικοποιείται. Θ επιλογι μιασ ι άλλθσ εκνικότθτασ επθρεάηει μια ςειρά από 

παράγοντεσ, όπωσ είναι θ διατιρθςθ ι όχι του επωνφμου, θ αναηιτθςθ του 

γενεαλογικοφ ιςτορικοφ, θ δθμοφιλία ςτθν ανάλογθ εκνοτικι ομάδα, θ  εξωτερικι 

εμφάνιςθ, θ επαγγελματικι και κοινωνικι ανζλιξθ κ.ο.κ. Το άτομο ςυνδζεται 

ςυμβολικά με τθν εκνοτικι ομάδα και με τισ πολιτιςμικζσ πρακτικζσ, που του 

ταιριάηουν, και μπορεί να απορρίψει αυτζσ που δεν του ταιριάηουν. Πψεισ τθσ 
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ςυμβολικισ ταυτότθτασ είναι θ υιοκζτθςθ τθσ εκνοτικισ γλϊςςασ, τθσ διατροφικισ 

κουλτοφρασ, οι εορτζσ, τα ικθ και τα ζκιμα, ςτοιχεία τθσ εκνοτικισ παράδοςθσ.72 

Σφμφωνα με τον Μιχάλθ Δαμανάκθ (2007), ςτθ διερεφνθςθ τθσ 

κοινωνικοποίθςθσ  ατόμων ελλθνικισ καταγωγισ ςτθ διαςπορά, ιτοι τθσ εκνικο-

πολιτιςμικισ τουσ ταυτότθτασ ι ελλθνικότθτασ, εμφανίηονται διαφορετικζσ 

«εκφάνςεισ» ελλθνικότθτασ που «κινοφνται» ανάμεςα ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ και 

υποδοχισ, ενϊ ζχουν ςχζςθ με τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ διαςποράσ και με το 

μθτροπολιτικό κζντρο, κακϊσ και με τισ πολιτικζσ, οικονομικζσ, κοινωνικζσ και 

πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ. Οι δφο πόλοι 

ελλθνικότθτασ είναι θ Ελλαδο-κεντρικι και θ ςυμβολικι. Θ Ελλαδο-κεντρικι 

προςανατολιςμζνθ ελλθνικότθτα ι εξωελλαδικι, μία ζκφανςθ ελλθνικότθτασ που 

ςυναντάται κυρίωσ ςτθ μεταναςτευτικι διαςπορά τθσ Ευρϊπθσ, θ οποία διακζτει 

ςυγχρονικά διαπιςτϊςιμα ςτοιχεία, όπωσ: γλϊςςα, κρθςκεία, κεςμοφσ, ικθ και 

ζκιμα, παραδόςεισ. Μία άλλθ ζκφανςθ ελλθνικότθτασ είναι θ «ςυμβολικι , θ οποία 

ςυναντάται ςτθν ιςτορικι και  μεταναςτευτικι διαςπορά, με μακρά ιςτορία που 

εμφανίηεται «ωσ μία δζςμθ πεποικιςεων και ςυναιςκθματικϊν φορτίςεων», «ωσ 

πίςτθ ςτθν καταγωγι», «ωσ ιδεολόγθμα», «ωσ ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με ό,τι είναι 

ελλθνικό», «ωσ μφκοσ», «… χωρίσ όμωσ να ςυνοδεφεται από πραγματολογικά 

ςτοιχεία, αλλά ςτθν καλφτερθ των περιπτϊςεων από κάποια ελλθνογενι πολιτιςμικά 

και γλωςςικά ψιγματα, δθλαδι από ζναν «ελάχιςτο πολιτιςμό»73 χωρίσ «ελλαδικζσ 

εμπειρίεσ»»74. Βαςίηεται ςτο «πολιτιςμικό ελάχιςτο», όπου θ ςυμβολικι 

ελλθνικότθτα μπορεί να εμπλουτιςτεί, όταν ζρκει ςε επαφι με το πολιτιςμικό 

γίγνεςκαι τθσ χϊρασ προζλευςθσ75. Στο πολιτιςτικό γίγνεςκαι τθσ ελλθνικισ 

παροικίασ, ο μφκοσ και θ ιδεολογία, ωσ ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ ςυμβολικισ 

εκνοτικότθτασ, ενςωματϊνονται ςτθν αφιγθςθ των μελϊν τθσ ωσ μία 

«κοινωνικοποιθτικι» και «πολιτιςμοποιθτικι» λειτουργία από γενιά ςε γενιά, ωσ 

τρόποσ διατιρθςθσ τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ. Καταλιγοντασ υποςτθρίηεται, πωσ 

μζςα από τα «ςυμβολικά και ιδεολογικά περιεχόμενα τθσ ελλθνικότθτασ 

καλλιεργείται μια κετικι ςτάςθ και μια ςυναιςκθματικι ςχζςθ με τθν ελλθνικι 
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γλϊςςα και τον πολιτιςμό, ςτοιχεία που μποροφν να αξιοποιθκοφν δθμιουργικά ςτο 

πλαίςιο τθσ ελλθνόγλωςςθσ διδαςκαλίασ ςτθ διαςπορά»76.  

Ο κάκε πολιτιςμόσ, «ξεδιαλζγει» μζςα από τθν άμορφθ μάηα αγακϊν ι 

ςυμπεριφορϊν, που το παρελκόν του προωκεί και προτείνει ςτο παρόν του, 

παραμερίηει, ευνοεί, και χάρθ ςε αυτζσ τισ διεργαςίεσ επιλογισ, αναςυνκζτει ζνα 

πρόςωπο, που δεν είναι τελείωσ νζο αλλά και ποτζ το ίδιο.  Είναι διεργαςίεσ που 

δφςκολα αναςφρονται, επειδι τα πάντα ςυντελοφνται ςε αργοφσ ρυκμοφσ, 

κακιςτϊντασ  τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αλλαγισ, από τα ςφγχρονα άτομα, διόλου 

εφκολθ77.  

Οι ελλθνικζσ παροικίεσ, παγκοςμίωσ, δεν λειτουργοφν πλζον ωσ κλειςτζσ 

κοινότθτεσ. Ωσ εκ τοφτου δζχονται επιδράςεισ τόςο από το ευρφτερο περιβάλλον τθσ 

χϊρασ διαμονισ όςο και από τθν Ελλάδα (Δαμανάκθσ, 2007, ς.160). Επομζνωσ, θ 

«υβριδικι» ι διαςπορικι ταυτότθτα διαμορφϊνεται από τθν αλλθλεπίδραςθ δφο 

πολιτιςμικϊν μοντζλων, τα οποία άλλοτε είναι ςφμφωνα και άλλοτε αντιτικζμενα 

μεταξφ τουσ - ςτθν περίπτωςι μασ το “Australianness-Englishness” με τθν 

ελλθνικότθτα - τον ελλθνικό «παραδοςιακό» πολιτιςμό των γονιϊν, πρϊτθσ γενιάσ 

μεταναςτϊν. Επομζνωσ,  θ «υβριδικι» ι διαςπορικι ταυτότθτα είναι εκνοτικι και 

πολιτιςμικι, θ οποία επαναπροςδιορίηεται ι αναδομείται  ςε διαλεκτικι ςχζςθ με 

τθ χϊρα καταγωγισ και τον τόπο υποδοχισ. Θ υβριδικι ι διαςπορικι ταυτότθτα 

διακζτει πολλαπλζσ (υπο)-ταυτότθτεσ  με κοινά χαρακτθριςτικά, αλλά και 

ιδιαιτερότθτεσ, λόγω των διαφορετικϊν γεωγραφικϊν περιοχϊν όπου ηει και 

αναπτφςςεται ο μετανάςτθσ, των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και επιμζρουσ 

προβλθμάτων, κακϊσ και τισ διαφορετικζσ δυνατότθτεσ που ζχει θ κάκε γενιά 

μεταναςτϊν78.  

Για τθ χϊρα καταγωγισ, θ διαςπορά ςυνιςτά ηωντανό τμιμα τθσ εκτόσ των 

ςυνόρων γθσ, ενϊ για τθ χϊρα υποδοχισ είναι άλλθ μία εκνοπολιτιςμικι κοινότθτα. 

Ππωσ παρατθρεί ο Στζφανοσ Κωνςταντινίδθσ: «Ανάμεςα ςτισ δφο αυτζσ αντιλιψεισ 

του φαινομζνου - διαςπορά ωσ τμιμα του ζκνουσ, διαςπορά ωσ εκνοπολιτιςτικι 

ςυνιςτϊςα τθσ χϊρασ υποδοχισ - υπάρχει αςφαλϊσ χϊροσ (και) γι’ άλλεσ ερμθνείεσ. 
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Τόςο ςε επίπεδο ατομικό όςο και ςυλλογικό, κα ιταν δυνατι θ διεκδίκθςθ 

ςυμμετοχισ ςτο εκνικό γίγνεςκαι τθσ  χϊρασ υποδοχισ με κάποια αποςταςιοποίθςθ 

από τθ χϊρα καταγωγισ»79. Θ υβριδικι ι  διαςπορικι ταυτότθτα εμπεριζχει τθ 

διαφορετικότθτα και χρειάηεται τθν αναγνϊριςι τθσ ςε πολιτικό επίπεδο από τθν 

κοινωνία, γιατί αλλιϊσ μπορεί να αμφιςβθτθκεί και ςτθ ςυλλογικι τθσ μορφι, αφοφ 

οι ςθμερινζσ κοινωνίεσ είναι από τθ φφςθ τουσ αφομοιωτικζσ και ιςοπεδωτικζσ, 

παρά τισ επίςθμεσ διακθρφξεισ που εγγυϊνται τθ δθμοκρατία και τα δικαιϊματα των 

πολιτϊν 80. 

 

Γ) Θεμελιϊδεισ ζννοιεσ ςτθ κεωρία και τθ ςθμειολογία του κεάτρου: δραματικό 

κείμενο, αναπαράςταςθ και επικοινωνία. 

Κάκε πολιτιςμόσ, ςιμερα, όπωσ και άλλοτε, πρωτοεμφανίηεται μζςα από 

οριςμζνεσ εκδθλϊςεισ ζκφραςθσ και δθμιουργίασ, όπωσ: ζνα κεατρικό ζργο, μια 

ζκκεςθ ηωγραφικισ, από τθν επιτυχία ενόσ  βιβλίου, από μια φιλοςοφικι κεωρία, 

από τθν επικράτθςθ μιασ μόδασ ςτο ντφςιμο, από μια επιςτθμονικι ανακάλυψθ, 

από ζνα τεχνικό επίτευγμα, ςυνδζεται δθλαδι με ζργα τζχνθσ και διανόθςθσ, κακϊσ 

και με καλλιεργθμζνουσ ανκρϊπουσ. Θ διαδικαςία παραγωγισ πολιτιςμοφ ζχει 

αντικαταςτακεί από το προϊόν, οπότε οι πολιτιςμικζσ μορφζσ είναι καταναλωτικά 

πολιτιςτικά αγακά, όπωσ: οι κεατρικζσ παραςτάςεισ, τα βιβλία, οι κινθματογραφικζσ 

ταινίεσ, οι πίνακεσ ηωγραφικισ, τα γλυπτά, οι χοροί κ.α. Θ μουςικι και οι χοροί κάκε 

λαοφ, για  παράδειγμα, ςυντελοφν  ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ςυλλογικισ ταυτότθτασ, 

αφοφ είναι φορείσ εκνικισ ταυτότθτασ. Θ εποχι του κάκε πολιτιςμοφ δθμιουργεί 

μια τζχνθ που τθν χαρακτθρίηει (Bottomley, 1987, ς.2).  

Οι Τζχνεσ ωσ προγραμματιςμζνθ δραςτθριότθτα,  μποροφν να επθρεάςουν 

τα άτομα τόςο ςτθν προςωπικι, όςο και ςτθν κοινωνικι ανάπτυξθ, ςτθν 

εξιςορρόπθςθ τθσ «ιδιαίτερθσ» και τθσ «κακολικισ» αλικειασ. Αυτό μπορεί να 

επιτευχκεί με δφο τρόπουσ, μζςω τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ μιασ «παραγωγισ» 

και μζςω τθσ διαδικαςίασ ςτοχαςμοφ καλλιτεχνικϊν «προϊόντων». Και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ οι Τζχνεσ δεν προορίηονται για να αλλάξουν τθν κοινωνικι 
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πραγματικότθτα των ανκρϊπων. Θ ςυμμετοχι τουσ, όμωσ, ςε δθμιουργικζσ 

καλλιτεχνικζσ διαδικαςίεσ μπορεί να φζρει κοινωνικι αλλαγι μζςα από τθν ατομικι 

ενδυνάμωςθ και χειραφζτθςθ, τθν ομαδικι εμψφχωςθ, τθν αμοιβαία κατανόθςθ και 

εκτίμθςθ μεταξφ ατόμων, γιατί εκπαιδεφεται να μπορεί κανείσ να βλζπει πζρα από 

τισ «αυτονόθτεσ» αλικειεσ τοφ ελεφκερου ατομικιςμοφ και να εξετάηει βιωματικά 

τθν πιο περίπλοκθ ςχζςθ μεταξφ πολιτιςμοφ και εξουςίασ ςτθν κοινωνία (Batelaan, 

1999, ςς.267-269). 

1. Θζατρο – κεατρικό ζργο – κεατρικοί ςυγγραφείσ  

Ο υπαρξιςτισ φιλόςοφοσ Ηαν Ρωλ Σάρτρ (1971) τονίηει πωσ το κζατρο είναι 

μια μορφι φιλοςοφίασ με χειροπιαςτοφσ όρουσ, για τον λόγο αυτόν αιςκάνεται τθν 

ανάγκθ να διατυπϊςει τθ φιλοςοφικι του ςκζψθ ςε δραματικι μορφι και να 

χρθςιμοποιιςει το κεατρικό ζργο ωσ μζκοδο και ωσ μορφι επικοινωνίασ81.  

Το κζατρο είναι μια πολφςθμθ  και ςφνκετθ πολιτιςμικι δραςτθριότθτα. Θ 

ερμθνεία του, κάκε φορά, εξαρτάται από τθν οπτικι γωνία που προςεγγίηεται. 

Επομζνωσ, τα επίπεδα προςζγγιςθσ και ερμθνείασ μπορεί να είναι πολλαπλά, όπωσ 

ιςτορικά,  κοινωνικά,  καλλιτεχνικά, ιδεολογικά, ςθμειολογικά κ.ά.  

Το κζατρο μπορεί να λειτουργιςει ωσ μζςο μεταβίβαςθσ τθσ ιςτορίασ, των 

γνϊςεων, των εμπειριϊν των ανκρϊπων μιασ κοινότθτασ, που κζλουν να 

προςδιορίςουν  τθν ταυτότθτά τουσ, να μεταβιβάςουν τθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό 

τουσ ςτισ επόμενεσ γενιζσ, και ωσ μζςο καταπολζμθςθσ ρατςιςμοφ,  

προκαταλιψεων και  ςτερεοτφπων που βιϊνουν κακθμερινά.  

Το κζατρο δε μιμείται τθν πραγματικότθτα, απλϊσ τθν υποδθλϊνει (τθ 

ςθμειϊνει, τθν επιςθμαίνει). Αυτό λοιπόν που ζχει ςθμαςία ςτο κζατρο είναι θ 

διαδικαςία τοφ «φαίνεςκαι», που πείκει για τθν αλικειά του, ενϊ ςτθν ουςία 

ςτερείται φπαρξθσ. Αυτι θ ςιμανςθ τθσ πραγματικότθτασ είναι που αναδεικνφει το 

κζατρο ςε μια κατ’εξοχιν μεταγλωςςικι λειτουργία του λόγου και τθσ επικοινωνίασ.  

Το κζατρο είναι ζνα από τα ιςχυρότερα εργαλεία ςτθ διδακτικι πράξθ. 

Μπορεί να λειτουργιςει ωσ διαδικαςία, μζςω τθσ οποίασ  τα άτομα εςωτερικεφουν  

κοινωνικοφσ ρόλουσ, και κϊδικεσ ςυμπεριφοράσ. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν 
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εμψφχωςθ-ενκάρρυνςθ για μίμθςθ ςυμπεριφορϊν είτε προσ αποφυγι είτε προσ 

υιοκζτθςθ (Esslin, 1976, ς. 20).  

Το κζατρο είναι ο χϊροσ απελευκζρωςθσ ςχζςεων μζςω ατόμου και 

περιβάλλοντόσ  του, που λειτουργεί ωσ το γενικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο 

αλλθλεπιδρά.  Μόνον ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ, τα άτομα μποροφν να αποκτιςουν 

ςυναίςκθςθ τθσ προςωπικισ τουσ ταυτότθτασ και να γνωρίςουν τον εαυτό τουσ.  

 

Tο κεατρικό ζργο μπορεί να κεωρθκεί ανϊτερο τθσ απλά ευχάριςτθσ 

δραςτθριότθτασ. Μπορεί να προςεγγιςτεί ωσ ζνα βαςικό ςυςτατικό τθσ φφςθσ των 

όντων. Δεν είναι μόνον καλλιτεχνικι αναπαράςταςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ 

αλλά θ πιο ςτζρεθ μορφι, μζςα ςτθν οποία μπορεί κανείσ να αναλογιςτεί και να 

επεξεργαςτεί τισ ανκρϊπινεσ καταςτάςεισ (Esslin, 1976, ς. 19). Είναι θ πλθρζςτερθ 

μορφι αποτφπωςθσ τθσ ιςτορίασ, γιατί με άμεςο τρόπο κεςπίηει τθν κατάςταςι μασ, 

τισ ςυγκροφςεισ και τισ εντάςεισ μασ. Το κζατρο είναι ζνα αιϊνιο παρόν, όπωσ θ 

τελετουργία,  όπου θ ανκρϊπινθ κοινότθτα βιϊνει τθ δικι τθσ  ταυτότθτα και τθν 

επαναβεβαίωςι τθσ μζςα από μια ςυλλογικι εμπειρία, υψθλοφ πνευματικοφ 

επιπζδου (ό.π.,ς.18). Επίςθσ, ςε πρακτικοφσ όρουσ, διδάςκει ι υπενκυμίηει κϊδικεσ 

ςυμπεριφοράσ και κανόνεσ  κοινωνικισ ςυνφπαρξθσ. Το κεατρικό ζργο κατανοείται 

ωσ κάτι περιςςότερο από μία αντανάκλαςθ τθσ κοινωνίασ που το δθμιουργεί, αφοφ 

ενεργά εξθγεί και ερμθνεφει  τον τρόπο με τον οποίον ο κόςμοσ γίνεται αντιλθπτόσ 

και αιςκθτόσ (ό.π., ς.29). Επιπλζον, οι απόψεισ που παρουςιάηει ζνα ζργο, μπορεί 

να μθν αντιπροςωπεφουν το ςφνολο τθσ κοινωνίασ, θ οποία εκ προοιμίου είναι 

χωριςμζνθ ςε φφλα, γενιζσ, τάξεισ, κρθςκεία και εκνικότθτα, ενϊ θ πρόςβαςθ  ςτα 

μζςα επικοινωνίασ δεν είναι ίςθ (Esslin, ό.π., ς.23). Στο κζατρο εμπεριζχονται 

ςτοιχεία από άλλεσ τζχνεσ (λογοτεχνία, μουςικι, ηωγραφικι) και από άλλουσ τομείσ 

του πολιτιςμοφ (λόγοσ, ιδεολογία, αιςκθτικι).  

 

 Οι κεατρικοί ςυγγραφείσ, ωσ εκνογράφοι, αποκωδικοποιοφν, 

επεξεργάηονται, καταγράφουν και παρουςιάηουν ςτουσ κεατζσ τισ εμπειρίεσ τουσ, 

όπωσ τισ προςλαμβάνουν, και ςυγχρόνωσ ςυμμετζχουν ςε εκδθλϊςεισ λόγου μζςω  

των χαρακτιρων τουσ. Χρθςιμοποιοφν τθ βιωματικι εμπειρία τουσ για να 

αναπτφξουν τθ δικι τουσ επικοινωνιακι ικανότθτα, τθν αφιγθςθ. Το κεατρικό ζργο 



58 
 

βαςίηεται ςε αφθγιςεισ ιςτοριϊν των «καλλιτεχνϊν» τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ. Ο 

ςυγγραφζασ, μζςα από τθν ιςτορία τθσ γνϊςθσ, μεταδίδει τισ εμπειρίεσ του, τισ 

μνιμεσ και τισ αναμνιςεισ του, τθ  γλϊςςα, τθ μουςικι και τα τραγοφδια, αυτά που 

κεωρεί αντιπροςωπευτικά τθσ δικισ του ταυτότθτασ ι τθσ ταυτότθτασ των 

χαρακτιρων του.  

Θ «μνιμθ» και θ «ανάμνθςθ» είναι λειτουργίεσ αναπόςπαςτεσ από τθν 

ταυτότθτα.  Θ ατομικι ι εςωτερικι μνιμθ είναι θ προςωπικι, αυτοβιογραφικι 

μνιμθ, που μπορεί να βαςίηεται ςε βιωματικζσ ι δανειςμζνεσ αναμνιςεισ. Θ 

ςυλλογικι ι εξωτερικι μνιμθ είναι θ κοινωνικι, ιςτορικι μνιμθ. Θ ατομικι μνιμθ 

προςδιορίηεται από τθ ςυλλογικι μνιμθ. Θ  ςυλλογικι μνιμθ  εμπεριζχει τθν 

ατομικι, γιατί είναι ευρφτερθ από αυτιν. Θ ατομικι μνιμθ χρειάηεται ζνα ςυλλογικό 

πλαίςιο για να  τακτοποιεί τισ αναμνιςεισ τθσ. Πμωσ και το ςυλλογικό πλαίςιο 

χρειάηεται τισ ατομικζσ μνιμεσ, γιατί μζςα από αυτζσ αναπαράγεται, 

ανακαταςκευάηεται και διατθρείται ωσ ιςτορικό πλαίςιο. Θ ανάμνθςθ είναι κατά 

βάςθ μία ανακαταςκευι του παρελκόντοσ  μζςα ςε ςχιματα που ζχουν νόθμα για 

το παρόν.  Θ ςυλλογικι μνιμθ επιλεκτικά απομονϊνει ςτοιχεία του παρελκόντοσ, 

που ζχουν νόθμα για τθν ομάδα που τθν ανακαλεί (Δαμανάκθσ, 2007, ς. 131). 

Σφμφωνα με τον Halbwachs82, θ ςυλλογικι μνιμθ δεν επιτρζπεται να ςυγχζεται με 

τθν ιςτορία, γιατί αυτι αρχίηει εκεί που ςταματά θ παράδοςθ, εςτιάηεται ςτα 

γεγονότα και υπογραμμίηει τισ διαφορζσ. Θ ςυλλογικι μνιμθ αποτελεί το 

περιεχόμενο τθσ παράδοςθσ, προβάλλει τισ ομοιότθτεσ, λειτουργϊντασ ενωτικά για 

τθν ομάδα και τθ διατιρθςθ τθσ ταυτότθτάσ τθσ. Θ μνιμθ ςυνδζεται με αυτό που 

αποκαλείται «προφορικι ιςτορία» και ςυντθρείται μζςα από τθν αφιγθςθ 

(Δαμανάκθσ, ό.π., ς.131). 

Θ βιωματικι εμπειρία ι αφιγθςθ προςφζρει ςτοιχεία που ςτθ ςφνκεςι τθσ 

με αυτιν κάποιου άλλου δθμιουργεί μια ςυγκριτικι ιςτορία, μια διαςταυροφμενθ 

ιςτοριογραφία, με παρόμοιουσ ι διαφορετικοφσ τρόπουσ διερεφνθςθσ 

δραςτθριοτιτων ςε άλλουσ τόπουσ, μακριά από τον γενζκλιο τόπο (Green, 2004, ς. 

9) για να μπορζςει ο ερευνθτισ να φζρει ςτο φωσ τισ διεργαςίεσ που ζλαβαν χϊρα, 

                                                           
82

 Στον Maurice Halbwachs, πατζρα του όρου «μνιμθ» και δθμιουργοφ τθσ «κεωρίασ τθσ μνιμθσ»,   
παραπζμπει ο κακθγθτισ Μιχάλθσ Δαμανάκθσ ςτο βιβλίο του, Ταυτότθτεσ και Εκπαίδευςθ ςτθ 
Διαςπορά, 2007, ςς.131-132. 
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να μπορεί να  ακολουκιςει τθν οδό τθσ ςυνθκιςμζνθσ αφιγθςθσ, που  πθγαίνει  

από το ζνα γεγονόσ ςτο επόμενο, όπωσ ζκανε άλλοτε ο χρονικογράφοσ, όπωσ κάνει 

ςιμερα ο ρεπόρτερ,  όπου χιλιάδεσ εικόνεσ αποτυπϊνονται ολοηϊντανεσ και 

ςυνκζτουν μια πολφχρωμθ ιςτορία, πλοφςια ςε περιπζτειεσ, με άπειρο αρικμό 

επειςοδίων. Σε δεφτερο επίπεδο καταγράφονται τα επειςόδια και τα γεγονότα, 

ςυςχετίηονται, ερμθνεφονται, με βάςθ τα χρονικά ςφνολα,  που ονομάηουμε  

περιόδουσ, φάςεισ, επειςόδια ι ςυγκυρίεσ. Ρρόκειται για ςυμβάντα μακράσ 

διαρκείασ, απαλλαγμζνα από περιττζσ λεπτομζρειεσ. Σε τρίτο επίπεδο εμφανίηονται 

οι ςτακερζσ των πολιτιςμϊν, οι δομζσ τουσ, τα ςχιματά τουσ, που είναι ςχεδόν 

αφθρθμζνα, μζςα από μεταβολζσ που ςυντελοφνται ςε διάςτθμα ενόσ ι πολλϊν 

αιϊνων (Green, ό.π., ς. 92). Mόνον μεγάλα χρονικά διαςτιματα, μεγάλεσ χρονικζσ 

διάρκειεσ, μασ επιτρζπουν να ατενίςουμε ζναν πολιτιςμό, προςφζροντάσ μασ ζνα 

νιμα που εκτυλίςςεται αενάωσ. Το νιμα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά όλα 

εκείνα τα ςτοιχεία που περιζςωςε μια ομάδα ανκρϊπων ςτο διάβα τισ 

πολυτάραχθσ, ςυχνά κυελλϊδουσ ιςτορίασ τθσ, και τα κλθροδότθςε από γενιά ςε 

γενιά, ωσ το πολυτιμότερο αγακό τθσ. Για να κατανοιςουμε τί είναι ζνασ πολιτιςμόσ, 

πρζπει να αςχολθκοφμε περιςςότερο με τθ μελζτθ ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων 

(Green, ς. 94).  

Τα  κεατρικά κείμενα, μζςα από το φφοσ, το κεματολόγιο, τθ χριςθ τθσ 

γλϊςςασ και τισ προκζςεισ τουσ, μποροφμε να ποφμε ότι βρίςκονται ςε διάλογο με 

το ιςτορικο-πολιτικο-κοινωνικό πλαίςιο τθσ περιόδου που γράφονται, και ζτςι 

διαφαίνεται θ βιωματικι ςχζςθ τοφ ςυγγραφζα με τα πολιτιςμικά ςυςτιματα και 

τουσ μεταναςτευτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ δικισ του γενιάσ (Ριερρι - Γεωργίου, 1994, 

ς. 3). 

 

2. H δραματουργικι επεξεργαςία του δραματικοφ κειμζνου 

Το δραματικό κείμενο83 ωσ επιμζρουσ λογοτεχνικό είδοσ είναι ζνασ 

δραματικόσ κϊδικασ, ζνα ςφςτθμα εννοιϊν μζςα από τθν ανάλυςθ του  οποίου 

διαμορφϊνεται θ κεωρθτικι  μελζτθ του δραματικοφ κειμζνου: H ταξινόμθςθ του 

κειμενικοφ είδουσ δραματουργίασ ςε τραγωδία, κωμωδία, δράμα, ςάτιρα κλπ., θ 

                                                           
83

 Κ., Γραμματάσ, 1997, Κεατρικι Ραιδεία και Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν, εκδόςεισ τυπωκιτω, 
Γιϊργοσ Δαρδανόσ, ς.83.  
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αναφορά ςτισ ειδολογικζσ επιλογζσ των μεταναςτϊν ςυγγραφζων, όπωσ αυτζσ 

αποτυπϊνονται ςτθν παροφςα μελζτθ με ςειρά προτεραιότθτασ ςτθν κωμωδία και 

τθ ςάτιρα και ακολουκεί  το δράμα και ελάχιςτα θ τραγωδία που  αναδεικνφει το 

ςυγκεκριμζνο λογοτεχνικό είδοσ ωσ χριςιμο οδθγό προςωπικϊν παραγόντων 

διαμορφϊνοντασ τθ ςυλλογικι εκνοπολιτιςμικι ταυτότθτα. Το δραματικό κείμενο 

εμφανίηεται κάτω από διαφορετικζσ μορφζσ, που με τθ ςειρά τουσ ςυνιςτοφν 

ιδιαίτερθ ειδολογικι ταξινομία. Οι πιο βαςικζσ είναι: 

α) Θ Τραγωδία είναι το αρχαιότερο είδοσ. Ο ιρωασ πάςχει ευριςκόμενοσ κάτω από 

τον ζλεγχο ανϊτερων υπερκόςμιων δυνάμεων και μθχανιςμϊν που τον ελζγχουν. Οι 

κεατζσ που παρακολουκοφν τθν παράςταςθ ςτο κζατρο αιςκάνονται μια 

ομοιότροπθ ςχζςθ με τον πάςχοντα ιρωα και μζςα από τα πάκθ και τισ περιπζτειεσ 

εκείνου οδθγοφνται ςτθ λφτρωςθ. 

β) Θ Κωμωδία εμφανίηεται ςχεδόν ταυτόχρονα με τθν τραγωδία. Με τον Αριςτοφάνθ 

ζχουμε τισ πρϊτεσ κωμωδίεσ με ζντονο τον κοινωνικό χαρακτιρα. Στο ζργο του 

Μενάνδρου ζχουμε τθν κωμωδία τφπων και αργότερα ςτισ κωμωδίεσ των  Ρλαφτου 

και Τερζντιου, τθ φάρςα. 

γ) Το Δράμα είναι διάδοχικό κεατρικό είδοσ τθσ τραγωδίασ. Οι ςυγκροφςεισ των 

θρϊων οφείλονται ςε ςυγκεκριμζνεσ αιτίεσ κοινωνικισ, ψυχολογικισ, ιδεολογικισ 

και άλλθσ αιτιότθτασ. Ο ιρωασ πάςχει, αλλά το πάκοσ του είναι αποτζλεςμα 

ςυνικωσ δικισ του υπαιτιότθτασ ι άλλων ςυγκεκριμζνων και ελεγχόμενων 

καταςτάςεων, από όπου ο ιρωασ μπορεί να διαφφγει, αποκλείοντασ ζτςι το 

αναπότρεπτο τθσ τραγωδίασ. 

δ) Θ  Σάτιρα είναι ζμμετρο ι πεηό λογοτεχνικό είδοσ ςτο οποίο ο ςυγγραφζασ αςκεί 

κριτικι με ςκωπτικό και δθκτικό τρόπο ςτθν αχρειότθτα και τισ γελοιότθτεσ τθσ 

εποχισ του, ςτα δθμόςια ι ιδιωτικά ικθ και πρόςωπα. Στθ ςάτιρα υπάρχουν 

επιμζρουσ κατθγορίεσ όπωσ: το ιςτορικό/ πατριωτικό δράμα, το αςτικό δράμα,το 

ψυχολογικό δράμα, το θκογραφικό δράμα κ.α.  

Ο μφκοσ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτθρίηεται κυρίωσ ςτθ  δφναμθ που 

διακζτει ζνασ ιρωασ. Θ δφναμθ αυτι εκφράηεται μζςα από μια ιςχυρι (ι 

αςκενζςτερθ) βοφλθςθ, που ςυνικωσ ςτοχεφει ςτθν κατάκτθςθ ενόσ αγακοφ. Θ ίδια 

δφναμθ, όταν εξαπλϊνεται, προκαλεί τθν παρζμβαςθ  άλλων δυνάμεων, που τθσ 

ςυμπαρίςτανται ι τθν αντιμάχονται. Για τον ςχθματιςμό του δραματικοφ μφκου 
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ςυνεργάηονται και άλλεσ δυνάμεισ, που ενεργοποιεί με τθ δράςθ του ο κεντρικόσ 

ιρωασ. Θ μία από τισ δυνάμεισ αυτζσ διαμορφϊνει τα κίνθτρα τθσ δράςθσ, εκτρζφει 

τθν ορμι του ιρωα ςτθν αναηιτθςθ ενόσ αγακοφ. Θ άλλθ απολαμβάνει τουσ 

καρποφσ αυτισ τθσ αναηιτθςθσ. Οι δυνάμεισ αυτζσ εκφράηονται μζςα από τα 

πρόςωπα, που είναι και οι φυςικοί φορείσ τουσ (Μουδατςάκισ, 1993, ς. 13). Συχνά, 

οι ίδιεσ δυνάμεισ μπορεί να είναι αφθρθμζνεσ ιδζεσ, όπωσ θ ελευκερία, ο ζρωτασ, 

αλλά με ςυγκεκριμζνο αντίκτυπο. Ο ςυναγωνιςμόσ ίδιων δυνάμεων, θ εμφάνιςι 

τουσ ςτο πεδίο τθσ ςφγκρουςθσ, γίνεται ςφμφωνα με τισ κοινωνικζσ αξίεσ και τον 

κρατοφντα κϊδικα θκικισ. Ο μφκοσ των δραματικϊν κειμζνων αναλφεται με βάςθ το 

δραματικό μοντζλο του Α. J. Greimas. Οι αρχζσ οικονομίασ τθσ δράςθσ αφοροφν τουσ 

όρουσ  με τουσ οποίουσ ςυντάςςεται ο δραματικόσ μφκοσ και διεξάγονται οι 

ςυγκροφςεισ ςτον δραματικό μφκο.Το κάκε επειςόδιο δεν διαδζχεται τυχαία το 

άλλο αλλά υπακοφει ςε ζνα νομοτελειακό ςχζδιο, που λειτουργεί καταλυτικά ςτθν 

εξζλιξθ τθσ δράςθσ. Οι ίδιεσ αρχζσ αφοροφν τθν κίνθςθ των προςϊπων, ωσ τυπικζσ 

δυνάμεισ δράςθσ ςτθ ςφγκρουςθ (Μουδατςάκισ, ό.π.). 

Σφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ, οι λζξεισ/ζννοιεσ κλειδιά για τθ μελζτθ των 

αρχϊν οικονομίασ δράςθσ είναι: 1) Το «μζγεκοσ» του μφκου. 2) Θ «μετάκεςθ» ενόσ 

μζρουσ του μφκου και οι ςυνζπειζσ του ςτο ςφνολο. 3) Θ «αδόκθτθ» υποτροπι τθσ 

δράςθσ και θ γζνεςθ του «καυμαςτοφ». 4) Θ «δζςισ» και θ «λφςισ» του μφκου. 5) Ο 

«πεπλεγμζνοσ» μφκοσ. 

Το μζγεκοσ του μφκου κα πρζπει να είναι «ευμνθμόνευτον» -ςφνδθλο, να 

ζχει αρχι, μζςθ και τζλοσ. Τα τρία μζρθ κα πρζπει να ςυνδζονται μεταξφ τουσ κατά 

το «εικόσ» και «αναγκαίον» και να ζχουν ςυντεκεί ζτςι ϊςτε εάν «μετατεκεί» ι 

«αφαιρεκεί» ζνα, να «μεταβάλλεται» ι να «καταπίπτει» το ςφνολο. Το μζροσ επιδρά 

ςτο ςφνολο84. 

Με βάςθ τθ κεωρία του Α. J. Greimas, ςτο πλαίςιο τθσ ςθμειωτικισ, 

δθμιουργικθκε ζνα ςυγκεκριμζνο μοντζλο δράςθσ, το οποίο αποτελείται από ζξι 

δρϊςεσ δυνάμεισ:  

1) Υποκείμενο – Αντικείμενο 

2) Υποκινθτισ (Ρομπόσ) –Αποδζκτθσ (Δζκτθσ) 
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 Αριςτοτζλθσ, Ρερί  Ροιθτικισ, 1456α*5+. 
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3) Βοθκόσ – Αντίμαχοσ 

Ο τρόποσ λειτουργίασ του ςχιματοσ είναι: 

Το Υποκείμενο, πάντα δρων πρόςωπο, ενεργεί επιδιϊκοντασ τθν κατάκτθςθ 

ενόσ αγακοφ (πρόςωπο ι πράγμα), τθ δθμιουργία μιασ άλλθσ πραγματικότθτασ ι 

τθν ικανοποίθςθ μιασ επικυμίασ του, που είναι το Αντικείμενο. 

Στθν προςπάκειά του αυτι το Υποκείμενο υποκινείται από τον Ρομπό 

(Υποκινθτι), ενϊ αντίςτοιχα υπάρχει και ζνασ Δζκτθσ (Αποδζκτθσ), που υφίςταται τισ 

κετικζσ ι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ από τθ δράςθ του. Στον μφκο μπορεί να υπάρχει 

κάποιοσ που βοθκά –Βοθκόσ - ι/και αντιμάχεται - Αντίμαχοσ το Υποκείμενο ςτθν 

προςπάκειά του (Μουδατςάκισ, 1993, ς. 21). Θ κοινωνιο-ςθμειωτικι μζκοδοσ 

ανάλυςθσ δραματικϊν κειμζνων, με τθ κεωρία των μοντζλων δράςθσ, μελετά τισ 

αφθγθματικζσ δομζσ, επιμζνοντασ ςτθ διατφπωςθ των αρχϊν που επιβάλλουν τουσ 

μεταςχθματιςμοφσ τθσ περιπζτειασ. Οι δομζσ αυτζσ, που οργανϊνουν ςε ςυντακτικά 

ςυςτιματα τθ δράςθ, βαςίηονται ςτθ κεωρία του Δρϊντοσ, του όντοσ ι τθσ δφναμθσ, 

που μετζχει ςτθ ςφγκρουςθ ωσ Υποκινθτισ, Υποκείμενο, Αντικείμενο, Βοθκόσ, 

Αντίμαχοσ, Αποδζκτθσ (Γραμματάσ, 2001, ςς. 33-34).  

Με τθ διάκριςθ του Δρϊντοσ/Θκοποιοφ, όλου και Ρροςϊπου, ο μελετθτισ 

περνά ςτθ ςθμειολογικι κεωρία του προςϊπου και ςτθν ανάλυςι του, 

καταρτίηοντασ τθ Σθμαςιολογικι Ετικζτα του Ρροςϊπου, θ οποία χωρίηεται ςε τρεισ 

άξονεσ: Στον αϋ άξονα  εξετάηονται τα ποιοτικά του χαρακτθριςτικά, αυτά δθλαδι 

που απαντοφν ςτο «ποιόσ είναι», επιμζνοντασ ςτα επίκετα και ςτουσ αντίςτοιχουσ 

προςδιοριςμοφσ,  όπου ςτοιχίηονται τα ςθμεία (λζξεισ, φράςεισ). Στον βϋ άξονα, θ 

ςειρά των πράξεϊν του, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια πρζπει να ταξινομθκοφν και να 

αναλυκοφν, δθλαδι «τί κάνει», ςτοιχίηονται ςε όςα απαντοφν ςτο «τί πράττει» 

(ριματα που φανερϊνουν ςειρά από πράξεισ και που ςυνκζτουν το πρόγραμμα 

δράςθσ ενόσ προςϊπου). Στον γϋ άξονα, τα αιτιματα, οι ςτόχοι που ζχει κζςει και 

ηθτά να πραγματϊςει το ίδιο πρόςωπο ςτθ δράςθ, επιμζνοντασ ςτο βαςικό 

ηθτοφμενο, απαντοφν ςτο «τί ηθτά» ςτθ δράςθ, τα αιτιματα, τουσ ςτόχουσ που ηθτά 

να εκπλθρϊςει. Θ επεξεργαςία των Ετικετϊν καταλιγει ςτθ ςυνοπτικι διαμόρφωςθ 

τριϊν ςθμειωτικϊν κφκλων, ενόσ για κάκε άξονα, ςτο ςφνολο των Ετικετϊν. Πςο 

περιςςότερα ςτοιχεία προβλζπει το κείμενο για ζνα πρόςωπο, τόςο  
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αποφαςιςτικότερθ κακιςτά τθν επίδραςι του ςτθ δράςθ τοφ «τϊρα»» 

(Μουδατςάκισ, 1986, ς. 117). 

 

Το δραματικό κείμενο, προκφπτει μζςα από λογοτεχνικζσ διαδικαςίεσ. 

Γραμμζνο ςε αϋπρόςωπο, που απευκφνεται ςε ζνα βϋ, αποτελεί τθ βάςθ του 

κεατρικοφ ζργου. Ο ςυγγραφζασ ςτθρίηει τον διάλογο, που με τθ ςειρά του ςτθρίηει 

τθ δράςθ, τθν κίνθςθ του λόγου από ιρωα ςε ιρωα, τθν πλοκι.  

Θ δράςθ είναι  ο μεταςχθματιςμόσ των όρων του μφκου, δθλαδι θ 

ςφγκρουςθ, θ γζνεςθ και θ κατάλυςθ των ςχζςεων ανάμεςα ςτουσ ιρωεσ.  

Σθμεία-κλειδιά του δράματοσ είναι: ο μφκοσ, θ ςφγκρουςθ και τα αίτιά τθσ 

(δομι και αρχζσ οικονομίασ δράςθσ), τα πρόςωπα (ιρωεσ, ιδεολογίεσ/ αφθρθμζνεσ 

ζννοιεσ), ο διάλογοσ/ μονόλογοσ (ςφςτθμα επικοινωνίασ), ο χϊροσ ςτο Κζατρο, ο 

χρόνοσ ςτο Κζατρο,  οι ςκθνικζσ οδθγίεσ του ςυγγραφζα. 

 Τα πρόςωπα λειτουργοφν ωσ βαςικι αξία ςτο κεατρικό ζργο. Θ πλοκι 

πραγματοποιείται μζςα από πρόςωπα  με διαφορετικά χαρακτθριςτικά (πορεία και 

αιτιματα) ςτθ δράςθ. Οι ψυχοπνευματικζσ τουσ ιδιαιτερότθτεσ ςυγκροτοφν τα 

δομικά γνωρίςματα τθσ προςωπικότθτασ του ιρωα. Σε περίπτωςθ που τα 

γνωρίςματα αυτά υπερβαίνουν τισ διαςτάςεισ του ςυγκεκριμζνου ιρωα, 

αποκτϊντασ χαρακτθριςτικά κακολικισ και διαχρονικισ ιςχφοσ, τότε  αναφερόμαςτε  

ςε χαρακτιρα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ,  όπου ο ιρωασ - το «δρων» πρόςωπο 

ςκιαγραφείται, δθλαδι διακζτει κάποια χαρακτθριςτικά, που απλά ςυνιςτοφν 

ειδοποιό διαφορά από κάποια άλλα, τότε αναφερόμαςτε ςε κεατρικό τφπο. Ο 

ιρωασ ενςαρκϊνει τουσ πόκουσ ενόσ λαοφ (ωσ ςυλλογικό πρόςωπο ι βαςικι 

οντότθτα ςτθν οργάνωςθ τθσ δράςθσ) και αγωνίηεται για να τουσ κατακτιςει. 

Συγκροφεται με αντίπαλεσ δυνάμεισ, τισ οποίεσ άλλοτε νικά, άλλοτε όχι 

(Μουδατςάκισ, 1993, ς.14). 

Ο λόγοσ ςτο Κζατρο είναι ατομικόσ, που ζχει όμωσ ςυνυφανκεί με το ςφνολο 

των προςϊπων που ζχει βιϊςει ο ςυγγραφζασ. Ο λόγοσ ενόσ δραματικοφ κειμζνου 

δεν ολοκλθρϊνεται παρά μόνον παριςτϊμενοσ. 

Ο διάλογοσ είναι θ  κίνθςθ του λόγου από πρόςωπο ςε πρόςωπο, θ άμεςθ 

επικοινωνία/μετάδοςθ των δραματικϊν αξιϊν (αιςκθμάτων κ.ά.) ςε ζνα επειςόδιο. 

Ο διάλογοσ είναι θ μορφι του λόγου που οργανϊνει τθ ςφγκρουςθ των προςϊπων, 
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που αντιπαρατίκενται ωσ φορείσ των δομϊν του δραματικοφ μφκου. Το επειςόδιο, θ 

ςφγκρουςθ οργανϊνεται μζςα από τα ίδια τα πρόςωπα που μιλοφν εκ μζρουσ του 

ςυγγραφζα. Στον διάλογο τα πρόςωπα επιλζγουν μόνα τουσ το status και τθν πορεία 

τουσ. Ο διάλογοσ διακρίνει, ςυγκρίνει αλλά και ςυνενϊνει διαφορετικζσ φωνζσ,  

νομιμοποιϊντασ τθ ριξθ ι τθ ςυμφιλίωςι τουσ, προσ κάκε κατεφκυνςθ. 

Ο διάλογοσ ςτο κζατρο υπόκειται ςε μια τεχνολογία που διαφζρει από ζργο 

ςε ζργο: άνοιγμα ατάκασ, διαμόρφωςθ επιχειριματοσ, ςτιριξθ, ςτίξθ, πλικοσ 

προςϊπων (τουλάχιςτον δφο ςε ζνα επειςόδιο), ςτυλ, πορεία του μφκου, δομι 

γεγονότοσ, δζςθ και λφςθ, αναηιτθςθ ιςορροπιϊν, διλιμματα, υποτροπζσ του 

μφκου κλπ. Οι προθγοφμενεσ εκδοχζσ  χρειάηεται ωςτόςο να ερμθνευτοφν ςτο 

πλαίςιο μιασ τυπολογίασ διαλόγου. Ο διάλογοσ κυριαρχεί ςτθ μορφικι διάςταςθ του 

δραματικοφ κειμζνου και ςυχνά παραχωρεί τθ κζςθ του ςτον μονόλογο είτε ςτθν 

ίδια ςκθνι (ενϊ ςυηθτοφν δφο πρόςωπα, το ζνα επιδίδεται ςε μακρθγορία) είτε ςε 

μια διαδοχι (ζνα πρόςωπο μονολογεί, αναλφοντασ ζναν εςωτερικό διχαςμό κλπ.). Θ 

δόμθςθ του διαλόγου, ιδιαιτζρωσ θ «ςυνοχι» του εξαςφαλίηεται: 1) με τθν 

ανάπτυξθ του διαλόγου ςε κάκετθ φορά, χωρίσ δθλαδι παρεκκλίςεισ και 

πλατειαςμοφσ ςε επιμζρουσ κζματα, 2) με τθν επανάλθψθ λζξεων, που ειςάγουν τθν 

κεντρικι πλθροφορία ςτθ δομι ενόσ επειςοδίου, από τον ζναν ομιλθτι ςτον άλλο. 

Ο  μονόλογοσ είναι θ αδιάκοπθ «ομολογία» ενόσ προςϊπου που μπορεί να 

ζχει δραματικότθτα, αν μάλιςτα το περιεχόμενό τθσ αναπαράγει μία ςφγκρουςθ ι 

εμφαίνει τον εςωτερικό διχαςμό, το δίλθμμα ενόσ ιρωα. Ο ίδιοσ μονόλογοσ μπορεί 

να αντιτίκεται ςε κάποια μορφι καταπίεςθσ ι ενδεχομζνωσ να τθν αποδζχεται με 

όρουσ. Σε μια ςυςτθματικι μελζτθ του μονολόγου κα πρζπει να ερμθνευτοφν οι 

λειτουργίεσ, αλλά και τα είδθ τθσ εν λόγω μορφισ ζκφραςθσ ςτα δραματικά κείμενα 

(μονόλογοσ με αποςτροφι, κατ’ ιδίαν δθλαδι ομιλία κλπ.). 

Θ παράμετροσ «χϊροσ» ςτο κζατρο είναι τόποσ ςφγκρουςθσ, κακοριςτικι 

ςτθν κατανόθςθ και τθν ερμθνεία τθσ δράςθσ. Το πεδίο, όπου ςυναντϊνται προσ 

αναμζτρθςθ οι αντίπαλεσ δυνάμεισ, ο τόποσ όπου εξελίςςεται θ δράςθ. Κάκε 

γεγονόσ εγγράφεται και ςκιαγραφείται ςτον χϊρο. Ο χϊροσ αυτόσ ζχει τα δικά του 

οδόςθμα, που υπαγορεφουν  τισ  κινιςεισ των προςϊπων ςτθ δράςθ ι 

προςαρμόηονται ςε αυτζσ. Ο χϊροσ ςτθρίηει τα γεγονότα. Τουσ δίνει υπόςταςθ 

παρζχοντάσ τουσ ζνα πλαίςιο μζςα ςτο οποίο εκτυλίςςονται. Δεν νοείται γεγονόσ 
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μετζωρο. Ακόμα και όταν ο χϊροσ είναι αφθρθμζνοσ, υπάρχει. Κακιςτά ορατά τα 

γεγονότα, που διευκολφνουν τισ μετακινιςεισ των πρωτεργατϊν τθσ δράςθσ. Δεν 

νοείται γεγονόσ εριμθν του χϊρου. Ο χϊροσ διακζτει δίκτυο ζλξθσ και ςυνοχισ των 

γεγονότων. Ο «χϊροσ» είναι καταρχιν εδαφικόσ (κλειςτόσ-ανοιχτόσ, ιδιωτικόσ-

δθμόςιοσ, ςυγκεκριμζνοσ ι αφθρθμζνοσ, εςω-ςυνειδθςιακόσ ι εξω-ςυνειδθςιακόσ, 

προκείμενοσ (το εδϊ)- υπερκείμενοσ (το εκεί)), δθλωτικόσ κάκε φορά των 

ψυχολογικϊν,  ιδεολογικϊν, αιςκθτικϊν, κοινωνικϊν και κεατρικϊν παραμζτρων, 

που κακορίηουν τθ ςυμπεριφορά του δρϊντοσ υποκειμζνου ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι περίοδο (μεταπολεμικι περίοδο). Ο «χϊροσ» προςφζρει το άςυλο ςε ζνα 

γεγονόσ. Το ςτεγάηει. Ο,τιδιποτε, δεν μπορεί να ςυμβεί οπουδιποτε. Τα γεγονότα 

είναι ςυνυφαςμζνα με τθν ποιότθτα του χϊρου. Ζνα επειςόδιο ηωντανεφει ςτον 

χϊρο, αλλάηει μαηί του χαρακτθριςτικά και εξελίςςεται.  

Στθν ζννοια του χϊρου δεν υπάγεται μόνον θ εδαφικι και γεωγραφικι 

άποψθ, αλλά και τα αντικείμενα, όπωσ το «ςϊμα» του ιρωα. Είναι ζνα πλιρεσ 

μόρφωμα, ζνασ χϊροσ με τα δικά του όρια, τισ δικζσ του αντοχζσ, ζνασ 

πρωτοβάκμιοσ χϊροσ, εφόςον με αυτόν ο ιρωασ δρα ςτο επίκεντρο των γεγονότων 

– ρυκμιςτισ όλων των εξελίξεων. Θ «εςωτερικι ςχζςθ»,  θ ςυν-κοινωνία, θ ςχζςθ 

δφο χϊρων, ενόσ Ρροκείμενου και ενόσ Υπερκείμενου ςτθρίηεται ςτθν  

«αλλθλεπίδραςθ». Θ εξζλιξθ τθσ δράςθσ ςτθρίηεται ςε ζνα δίκτυο επι-κοινωνίασ 

ςυν-κοινωνίασ των χϊρων. Οι χϊροι είναι ςτακμοί γεγονότων. Θ «γεωγραφία» του 

χϊρου δράςθσ είναι χϊροσ μνιμθσ, τα οδόςθμά του είναι οι κρίκοι τθσ ιςτορίασ και 

του μφκου. Συχνά τα γεγονότα που εκτυλίςςονται ςτον προκείμενο χϊρο,  όπου 

εκτυλίςςεται θ δράςθ «τϊρα», όπωσ τθν παρακολουκεί ο κεατισ,  ζχουν 

προκαταςκευαςτεί ςτον Υπερκείμενο χϊρο, δθλαδι ςτον νου. Θ δράςθ ιςχφει τότε 

ωσ μετατόπιςθ δυνάμεων και ιδεατϊν αξιϊν ςτον χϊρο. 

Θ παράμετροσ «χρόνοσ» ςτο κζατρο, ειδικότερα ο «χρόνοσ» ςε ζνα κεατρικό 

κείμενο  εξελίςςεται μζςα ςτον χϊρο. Ο δραματικόσ χρόνοσ δεν είναι ςυνεχισ, αλλά 

αποτελείται από ζνα ςφςτθμα ςτιγμϊν με μοναδικι και ανεπανάλθπτθ αξία. 

Εξαρτάται από  τθ διάκεςθ του ςυγγραφζα και ςε ποιά τεχνάςματα καταφεφγει, 

προκειμζνου να ςυμπεριλάβει όλον τον αντικειμενικά μετριςιμο χρόνο δράςθσ τθσ 

ιςτορίασ του. Θ αντιπαράκεςθ του Υποκειμζνου με τον Αντίμαχο μπορεί να 

εντοπίηεται ςε ςυγκεκριμζνθ παροντικι ςτιγμι, τα αποτελζςματά τθσ όμωσ να 
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μετατίκενται ςε κάποιο κοντινό ι μακρινό μζλλον και οι αιτίεσ τθσ να εδράηονται ςτο 

παρελκόν. Σε κάκε δραματικι πλοκι και ςφγκρουςθ πρζπει να ανιχνεφονται 

διαφορετικά χρονικά επίπεδα. 

Οι ςκθνικζσ οδθγίεσ του κεατρικοφ ςυγγραφζα δθλϊνουν τθν παρουςία του 

κεατρικοφ ςυγγραφζα,  άμεςθ και αποκαλυπτικι ςτισ περιπτϊςεισ των «ςκθνικϊν 

διδαςκαλιϊν» (Γραμματάσ, 1997, ς. 24). Ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ μζςα από το φφοσ 

των ςκθνικϊν οδθγιϊν (γραμμζνεσ ςε παρενκζςεισ ι με πλάγια τυπογραφικά 

ςτοιχεία), εκφράηεται ςυνδθλωτικά μζςα από τθν ιδιάηουςα χριςθ λόγου και 

ςθμείων ςτίξθσ αλλά και από τθν παρουςία δομϊν του δραματικοφ χϊρου και 

χρόνου. Δθλαδι, ενϊ κζτει τισ προχποκζςεισ, που ρυκμίηουν τθν παρουςία των 

θρϊων ςτο ζργο, τθν εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ και τθν τελικι πρόςλθψθ του ζργου από 

τον κεατι,  ςυγχρόνωσ απαιτεί και προκαλεί ςυμπλιρωςθ με τθν εικονοποίθςι του, 

δθλαδι τθ ςκθνικι απόδοςι του (Γραμματάσ, 1996, ς. 538).  

Το κζατρο, περιςςότερο από οποιοδιποτε άλλο είδοσ τζχνθσ, «διακζτει μια 

ζντονθ ςθμειωτικι φόρτιςθ»85 και θ παράςταςθ ανάγεται ςε πλικοσ από ειδικοφσ 

και γενικοφσ κϊδικεσ ςθμαςίασ. Το κζατρο δεν μιμείται, οφτε αναπαριςτά τον 

πραγματικό κόςμο. Στθ κεατρικι πραγματικότθτα ζνα πραγματικά υπαρκτό 

αντικείμενο, το κεατρικό ςθμείο, εμφανίηεται με μια διαφορετικι μορφι,  δθλαδι, 

«αντικακίςταται» μετωνυμικά από κάτι άλλο, χάνοντασ ζτςι το ςθμαίνον ι και το 

ςθμαινόμενό του και μετατρζπεται ςε κάτι εντελϊσ διαφορετικό από αυτό που ιταν 

καταρχιν86.  Σφμφωνα με τον Pavis (1976, ς. 127), το κεατρικό ςθμείο μετατρζπεται 

ςε «εικόνα», όπου κάκε φορά που εμφανίηεται ςτθ κεατρικι ςκθνι 

ςθμαςιοδοτείται ανάλογα με το πλαίςιο αναφοράσ. Συνεπϊσ, θ μίμθςθ τθσ 

πραγματικότθτασ αντικακίςταται με τθν ζννοια τθσ ανταπόκριςθσ ι αντιςτοιχίασ τθσ 

κεατρικισ πραγματικότθτασ με τθν υπαρκτι πραγματικότθτα, και ο χϊροσ του 

κεάτρου ςταματά να κεωρείται ωσ χϊροσ επαναλθπτικισ απεικόνιςθσ του κόςμου 

αλλά ωσ  παραμορφωτικόσ κακρζφτθσ ι μθ, ςτον οποίο μια κοινωνία κεάται τον 

εαυτόν τθσ (Esslin, 1976, ς. 120). Θ δραματικι κατάςταςθ δεν ενςαρκϊνει τθν 

κοινωνικι κατάςταςθ επί ςκθνισ, αλλά λειτουργεί ωσ ςκθνικόσ χϊροσ μζςα ςτον 

                                                           
85

 Κ., Γραμματάσ, 2001, Νεοελλθνικό Κζατρο και Κοινωνία: Θ Σφγκρουςθ των Νζων με το Σφςτθμα ςτο 
Ελλθνικό Κζατρο του 20οφ Αιϊνα, Σειρά Κεατρικι Ραιδεία, εκδόςεισ τυπωκιτω, Γιϊργοσ Δαρδανόσ, 
Ακινα, ς. 23. 
86

 Γραμματάσ, ό.π., ςς. 23-25. 
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οποίο αναπαριςτάται ζνασ κοινωνικόσ ρόλοσ, όχι για να πραγματοποιθκεί αλλά για  

να ςυμπλθρωκεί ο ςυμβολικόσ του χαρακτιρασ (Duvignaud, 1973, ς.21).  

Επομζνωσ, το κζατρο αποτελείται από ςφμβολα / ςθμεία. Ρολλά από αυτά 

είναι λεκτικά και καταγράφονται ςτο δραματικό κείμενο από τον τρόπο που ο 

χαρακτιρασ μιλάει και ενεργεί (Σαρτρ, 1971, ς.12). Το  κεατρικό  ςθμείο  (γλωςςικό, 

ςκθνικό), ςυςτινει τον μφκο, προάγει τθ ςφγκρουςθ, κζτει το αίτθμα επικοινωνίασ 

με τον αναγνϊςτθ-κεατι και πλθροφορεί. Ο ςτόχοσ μζςα από τθ 

δραματουργικι/ερμθνευτικι ανάλυςθ είναι να αναδειχτεί και θ 

ιςτορικι/κοινωνιολογικι διάςταςθ που χαρακτθρίηει το κζατρο και τθν κοινωνία, 

μζςα από τα οποία αυτι προκφπτει. 

 

3. H ςθμειολογία τθσ κεατρικισ παράςταςθσ 

Ο δραματουργόσ, όταν ςυνκζτει ζνα ζργο, αντιλαμβάνεται ότι απευκφνεται 

ςε «δυνάμει» ι «κζςει» κεατζσ και, αναπόφευκτα, υπόκειται  ςτθν κρίςθ τουσ. 

Επίςθσ γνωρίηει ότι το κείμενο που γράφει δε κα κρικεί με βάςθ τον λόγο, αλλά τθ 

δράςθ. Ο κεατρικόσ του λόγοσ δεν βρίςκει άλλθ καταξίωςθ, παρά μόνον μζςα από 

τθ ςκθνικι παράςταςθ. Το δραματικό ζργο ολοκλθρϊνεται με τθ μεςολάβθςθ του 

ςκθνοκζτθ και των υπόλοιπων ςυντελεςτϊν τθσ παράςταςθσ. 

Ζνα ζργο που δεν αναπαρίςταται είναι απλϊσ λογοτεχνία. Το δραματικό 

κείμενο περνάει ςτθ ςκθνικι του μορφοποίθςθ μζςα από ζνα ςφςτθμα αρχϊν, 

όπωσ: θ υποκριτικι, θ κίνθςθ, θ ςκθνογραφία, το ζνδυμα, θ μορφολογία του 

θκοποιοφ, θ μουςικι, ο φωτιςμόσ (Esslin, 1976, ς. 17).  

Ο Tadeus Kowzan (1968, ς.61) παρζχει μια τυπολογία βαςικισ 

κατθγοριοποίθςθσ των κεατρικϊν ςυςτθμάτων ςτα εξισ: γλϊςςα, επιτονιςμόσ, 

μιμικι  προςϊπου, χειρονομία, κίνθςθ, μακιγιάη, κόμμωςθ, κοςτοφμι, ςκθνικά 

αντικείμενα, ςκθνικόσ διάκοςμοσ, φωτιςμόσ, μουςικι και τα θχθτικά εφζ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των εκτόσ ςκθνισ, κορφβων. 

Θ αγωγι του λόγου και του αιςκιματοσ ςυνιςτοφν τθ βάςθ τθσ υποκριτικισ 

τζχνθσ, τθσ θκοποιίασ. Ο λόγοσ, θ κλίμακα τθσ φωνισ, οι ιχοι του θκοποιοφ και το 

ςϊμα, θ οργάνωςθ τθσ κίνθςθσ,  ο χορόσ, δθμιουργοφν μια δυναμικι ορολογία, που 

εξωτερικεφει το κείμενο. Ο θκοποιόσ, μιλά και αιςκάνεται – «παίηει», αναπαριςτά  

δθλαδι μια πράξθ, που ζχει  προςχεδιάςει ο ςυγγραφζασ. Ο θκοποιόσ επάνω ςτθ 
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ςκθνι κακίςταται πρόςωπο, φορζασ μιασ «μοίρασ». Το κείμενο, ο «λόγοσ» 

εικονοποιείται κακϊσ εκφωνείται από τον  θκοποιό και αποκτά βιωματικι 

υπόςταςθ/ηωι που παρά τθ ςυμβατικότθτά τθσ, δεςμεφει όλα τα γνωρίςματα τθσ 

πραγματικισ ηωισ. Θ δραματικι ζκφραςθ αποδεςμεφει ζνα ψυχικό αίςκθμα (γιατί 

το προτείνει ο ςυγγραφζασ) που ςυνδζει τθ μορφι ζκφραςθσ με το περιεχόμενο του 

αιςκιματοσ. Θ δυνατότθτα του ατόμου για εξωτερίκευςθ ενόσ αιςκιματοσ, του δίνει 

τθν ευκαιρία να παρακάμψει ό,τι το ενοχλεί ςτθν πραγματικότθτα και να ηθτιςει 

ό,τι, όντωσ το ικανοποιεί (Pavis, 1976, ς. 88). 

Ο χϊροσ και ο χρόνοσ ςτθ ςκθνι ςυν-δθλϊνονται μζςα από τα ςκθνικά και 

τθν αρχιτεκτονικι του χϊρου, που ςτεγάηει τθν παράςταςθ, τθ μορφολογία του 

θκοποιοφ (μακιγιάη, περοφκεσ, κοςμιματα, ενδφματα, υποδιματα), 

ςκεφθ/εξαρτιματα, φωτιςμό, μουςικι, τραγοφδια, λειτουργικοφσ κορφβουσ 

(ηωντανοί επί ςκθνισ, θχογραφθμζνοι). Συνεπϊσ, θ παράςταςθ αποτελεί πεδίο 

ςφηευξθσ διαφορετικϊν μορφϊν τζχνθσ και ταυτόχρονθσ ζκφραςθσ. 

Οι πρακτικοί του κεάτρου όπωσ: ο ςκθνοκζτθσ, ο ςκθνογράφοσ, ο μουςικόσ, 

ανοίγουν τισ αναμονζσ του κειμζνου, με άμεςεσ και ζμμεςεσ οδθγίεσ του 

ςυγγραφζα, και χτίηουν ςτθν παράςταςθ αναπτφγματα87. Τα βαςικότερα ςυςτιματα 

και κϊδικεσ ςθμαςίασ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ που κα διερευνθκοφν ςτθν 

παροφςα ζρευνα είναι:   α) θ ςκθνοκετικι άποψθ/ ςκθνοκεςία, θ οποία ςυνίςταται 

ςτθ δραματουργικι επεξεργαςία του κειμζνου, τθ χωροταξικι τοποκζτθςθ των 

δρϊντων προςϊπων και τθσ δράςθσ,  όπωσ και πρωτότυπθ ερμθνεία του κειμζνου 

και ευφάνταςτεσ ςκθνικζσ λφςεισ, 

β) ο θκοποιόσ, που ενςαρκϊνει τον λόγο του ςυγγραφζα. Ο ρόλοσ του αναλφεται 

ςτουσ ακόλουκουσ τρεισ κϊδικεσ: φωνθτικό, εκφραςτικό και κινθςιολογικό, γ) θ 

ςκθνογραφία που αφορά το εικαςτικό περιεχόμενο τθσ παράςταςθσ, τον ςκθνικό 

διάκοςμο (χρϊματα, ςχιματα, αντικείμενα), δ) ο φωτιςμόσ που ζρχεται να ενιςχφςει 

ι να διαφοροποιιςει  δεδομζνα που δίνονται από άλλουσ κϊδικεσ, ε) θ μουςικι που 

πλαιςιϊνει τθν παράςταςθ ι τα θχθτικά εφζ, ενιςχφει το μινυμα που 

προςλαμβάνεται από τον κεατι, ςτ) το μακιγιάη, οι μάςκεσ, θ κόμμωςθ και θ 
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Κ., Γραμματάσ, 1997, Κεατρικι Ραιδεία και Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν, εκδόςεισ τυπωκιτω, 
Γιϊργοσ Δαρδανόσ, ς. 46.  
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ενδυματολογία λειτουργοφν κακοριςτικά για τθν ανάπτυξθ τθσ κεατρικισ 

ψευδαίςκθςθσ, ιδιαίτερα ςτον ρόλο του θκοποιοφ. 

Κάκε αντικείμενο ςτον ςκθνικό χϊρο είναι ζνα ςθμείο, ζνασ «τόνοσ», μία 

ζννοια, μία ςυν-διλωςθ, που παραπζμπει ςε κάποια απϊτερθ πολιτιςμικι ςιμανςθ. 

Κάκε πτυχι τθσ παράςταςθσ διζπεται από τθ διαλεκτικι μεταξφ διλωςθσ και 

ςυνδιλωςθσ. Ο διάκοςμοσ, το ςϊμα του θκοποιοφ, οι κινιςεισ και θ ομιλία του, 

αποκτοφν δευτερεφουςεσ ςθμαςίεσ για το κοινό, που ςχετίηονται με α) κοινωνικζσ, 

β) θκικζσ, γ) ιδεολογικζσ ςθμαςίεσ και  ψυχολογικά χαρακτθριςτικά, που ιςχφουν 

ςτθν κοινότθτα ςτθν οποία  ανικουν τόςο οι ςυντελεςτζσ τθσ κεατρικισ πράξθσ, όςο 

και οι κεατζσ Το ςφςτθμα των χειρονομιϊν και το κινθςιακό ςφςτθμα γενικά, 

διζπονται από ςθμαςιολογικζσ ςυμβάςεισ. Θ κεατρικι παράςταςθ είναι εξ 

ολοκλιρου ςυμβολικι. Το κείμενο οργανϊνει τθ δράςθ και προοικονομεί όλα τα 

ςκθνικά88.  

Θ «διαλεκτικι» τθσ κεατρικισ επικοινωνίασ89 που αναπτφςςεται μεταξφ των 

θκοποιϊν  και των  κεατϊν  το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα τθσ παράςταςθσ, 

είναι μία αμφίδρομθ ςυμβατικι ςχζςθ, όπου το «ψευδαιςκθτικό» εκλαμβάνεται ωσ 

«πραγματικό». Συνεπϊσ, θ αιςκθτικι αποτίμθςθ και θ αξία ενόσ κεατρικοφ ζργου 

δεν ζγκειται αποκλειςτικά οφτε ςτο ίδιο το ζργο, οφτε ςτο κοινό, αλλά ςτθν 

επικοινωνιακι ςχζςθ που αναπτφςςεται μεταξφ ζργου και κοινοφ, κατά τθ 

διαδικαςία τθσ πρόςλθψισ του αποδοχισ (υποδοχισ). Ο κεατισ μπορεί να 

κατανοιςει, να επικοινωνιςει και να αξιολογιςει τθν παράςταςθ, όταν  γνωρίηει τον 

κϊδικα, μζςω του οποίου του παρζχεται το μινυμα ι όταν ζχει τθ δυνατότθτα κάκε 

φορά να ερμθνεφςει το ςκθνικά εμφανιηόμενο ςιμα (Γραμματάσ, 1997, ς. 68).  

Ο ςυγγραφζασ και οι θκοποιοί είναι μόνον το ιμιςυ τθσ ςυνολικισ 

διαδικαςίασ. Το άλλο ιμιςυ είναι οι κεατζσ και θ αντίδραςι τουσ. Χωρίσ τουσ κεατζσ 

δεν υπάρχει κεατρικό ζργο. Στθν παράςταςθ φαίνεται κατά πόςο ζνα ζργο 

λειτουργεί ι όχι, κατά πόςο οι κεατζσ το αποδζχονται ι όχι. Το κοινό είναι ο 

οριςτικόσ αποδζκτθσ τθσ κεατρικισ πράξθσ. Το κοινό, όταν παρακολουκεί ζνα 

κεατρικό ζργο, τθν ίδια τθν πράξθ που εκτυλίςςεται μπροςτά του και είναι 
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Κeir,  Εlam, 2001, H ςθμειωτικι κεάτρου και δράματοσ, Ελλθνικά  Γράμματα, ς.73. 
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 Κ., Γραμματάσ, 1996, «Διαδικαςία Σφνταξθσ-Διαδικαςία Σφμβαςθσ,  Θ Διαλεκτικι τθσ Κεατρικισ 
Επικοινωνίασ», (ςς. 536-547), ςτο Θ Ηωι των Σθμείων, Τρίτο Ρανελλινιο Συνζδριο Σθμειωτικισ, 
Λωάννινα, 26-29 Οκτ., 1989, ς. 542. 
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ταυτιςμζνο με τουσ χαρακτιρεσ ςτθ ςκθνι, μπορεί να βιϊςει  παρόμοιο 

ςυναίςκθμα. Πταν ςυμβεί αυτό, θ επαυξθμζνθ κακαρότθτα τθσ ςυναιςκθματικισ  

ζνταςθσ του κοινοφ, οδθγεί ςε μια υψθλότερου επιπζδου κλίμακα πνευματικισ 

αντίλθψθσ, δθμιουργϊντασ εμπειρία παρόμοια με αυτιν του κρθςκευτικοφ/ 

τελετουργικοφ ςυναιςκιματοσ. Θ παράςταςθ καταλιγει ςε αυτό με τθ ςφνκετθ 

διαδικαςία τθσ πρόςλθψθσ (κριτικι, αποδοχι, απόρριψθ) (Esslin,1976, ς. 21).  

Ο κεατισ είναι εκείνοσ που ουςιαςτικά εγκαινιάηει το επικοινωνιακό δίκτυο. 

Αφετθρία κεωρείται θ άφιξι του ςτο κζατρο και ςτθ ςυνζχεια θ προκυμία του να 

παρακολουκιςει το κζαμα. Αυτά αποτελοφν τα προκαταρκτικά ςιματα που 

προκαλοφν τουσ θκοποιοφσ να προβοφν ςε δράςθ. Ο κεατισ καλείται να 

αποκωδικοποιιςει αυτό που βλζπει ςτθ ςκθνι, με τον ίδιο τρόπο που κα 

ερμθνεφςει κάκε γεγονόσ τθσ προςωπικισ του ηωισ. Ο κεατισ καλείται να βιϊςει 

αυτό που ο χαρακτιρασ βιϊνει επάνω ςτθ ςκθνι και να αντιδράςει. Συχνά αυτι θ 

εκδιλωςθ επιτελείται ςε ςυλλογικό επίπεδο, αναπτφςςεται ταυτόχρονα ανάμεςα 

ςτουσ θκοποιοφσ και τουσ κεατζσ. Το κοινό, κατά κάποιον τρόπο, ςταματά να είναι 

μια ςυνάκροιςθ μεμονωμζνων ατόμων και από άτομο γίνεται πρόςωπο και ςτθ 

ςυνζχεια, μζλοσ μιασ ομάδασ που «κεάται».  Βεβαίωσ, βαςικι προχπόκεςθ  είναι ο 

δζκτθσ να είναι εξοικειωμζνοσ με τουσ δραματικοφσ και κεατρικοφσ κϊδικεσ, που 

χρθςιμοποιεί ο πομπόσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αποκωδικοποιιςει το μινυμα. Με 

τθν παρουςία του κεατι, το κζατρο εκπλθρϊνει το αίτθμα τθσ επικοινωνίασ ςε δφο 

επίπεδα:  

α) Σφςτθμα ενδοςκθνικισ επικοινωνίασ, όπου ο αϋ και ο βϋ θκοποιόσ ςυν-

διαλζγονται – «παίηουν», αναηθτοφν τθν αλικεια, μζςω ςυνεχϊν ερωταποκρίςεων 

ςυςτθματικοφ διαλόγου.  

β) Σφςτθμα εξωςκθνικισ επικοινωνίασ, όπου το κοινό προςλαμβάνει τθν 

παράςταςθ ωσ ςυμπαγι δζςμθ ςθμαςιϊν, οι οποίεσ προκφπτουν από τζχνεσ που 

επιςτρατζυονται όπωσ: θ λογοτεχνικι δομι,  θ δραματικι ζκφραςθ, θ οργάνωςθ του 

χϊρου,  θ μορφι θκοποιοφ,  θ μουςικι, τα τραγοφδια (Γραμματάσ, 1997, ς. 66). 

Τα ςφμβολα / ςιματα/ςθμεία είναι λζξεισ, χειρονομίεσ, εικόνεσ ι 

αντικείμενα, που φζρουν μια ςυγκεκριμζνθ ζννοια, θ οποία αναγνωρίηεται μόνον 

από εκείνουσ που μοιράηονται ζναν «ιδιαίτερο» πολιτιςμό. Νζα ςφμβολα μποροφν 

να αναπτυχκοφν εφκολα, όπωσ και να εξαφανιςτοφν τα παλαιά. Άλλοι αντιγράφουν, 
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τακτικά, ςφμβολα από μία ςυγκεκριμζνθ ομάδα. Είναι αυτόσ ο λόγοσ που ςφμβολα / 

ςιματα/ ςθμεία αντιπροςωπεφουν το εξωτερικό ςτρϊμα του πολιτιςμοφ, όπωσ  ο 

ςταυρόσ που ζχει πλζον κακιερωκεί ωσ ςφμβολο πίςτεωσ για τον Χριςτιανό και θ 

θμιςζλθνοσ για τον Μουςουλμάνο90. Ο κεατισ ερμθνεφει αυτό το ςφμπλεγμα 

λεκτικϊν μθνυμάτων, χειρονομιϊν, και ςυνεχοφσ ςκθνικοφ κλπ. - ωσ ολοκλθρωμζνο 

κείμενο, ςφμφωνα με τουσ κεατρικοφσ, δραματικοφσ και πολιτιςμικοφσ κϊδικεσ, που 

ζχει ςτθ διάκεςι του, και αναλαμβάνει με τθ ςειρά του τον ρόλο του πομποφ 

ςθμάτων (όπωσ γζλιο, χειροκρότθμα κ.ά.) ςτουσ ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ μζςω 

οπτικϊν και ακουςτικϊν διαφλων. Θ επαφι  τοφ κοινοφ με τθ ςκθνι είναι 

αμφίδρομθ. Αυτι θ αναδραςτικι διαδικαςία και θ δι-επικοινωνία μεταξφ κεατϊν 

αποτελοφν δφο  από τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά του ηωντανοφ κεάτρου, 

κεωροφνται ζνα είδοσ «κυβερνθτικισ μθχανισ» (Barthes, 1964, ς. 261).  

Ο ερευνθτισ/μελετθτισ/εκνογράφοσ μζςα από τθν ερμθνευτικι προςζγγιςθ 

κρίνει μια παράςταςθ, αλλά  και αποκθςαυρίηει το πολιτιςτικό γεγονόσ.  Το κζατρο 

εξεταηόμενο ιςτορικά, τόςο ωσ λογοτεχνικό είδοσ όςο και ωσ ςκθνικι πράξθ, 

εντάςςεται ςτθν πολιτιςτικι δθμιουργία μιασ κοινωνίασ και προχποκζτει τθν 

πολιτικι, οικονομικι και κοινωνικι οργάνωςι τθσ. Το δραματικό κείμενο περιζχει 

δυνάμει όλεσ τισ δομζσ τθσ παράςταςθσ. Ζνα πλιρεσ ζργο βαςίηεται ςε ζναν μφκο, 

ςε πρόςωπα και ςε χϊρο,  που δεν επιδζχονται αλλοιϊςεισ, απλϊσ ανάγονται και 

μετατάςςονται ςτθ ςκθνικι ηωι. 

 

Δ) Θ μορφοπαιδαγωγικι αξία του κεάτρου και θ διαπολιτιςμικότθτα 

Ρζρα από τθ δραματουργικι επεξεργαςία του κειμζνου, τθν αναπαράςταςθ 

και τθν επικοινωνία, ωσ κεμελιϊδθ ζννοια ςτθ κεωρία του κεάτρου, κα πρζπει να 

αναγνωριςτεί και θ μορφοπαιδαγωγικι του αξία, που επιτυγχάνεται ανάλογα με τον 

τρόπο επίδοςθσ του μθνφματοσ (μετα-κζατρο), πζρα από τθ δομι, το φφοσ, το 

περιεχόμενό του, πζρα ακόμθ και από τθ ςκθνικι του παρουςίαςθ. Το μετα-κζατρο 

αφορά, μεταξφ άλλων, ηθτιματα  διαπολιτιςμικότθτασ, ιδιοςυγκραςιακισ 

προδιάκεςθσ κεατι και ψυχαγωγίασ, ςυνιςτϊντασ ερμθνευτικό κριτιριο 

μζτρθςθσ/αποτίμθςθσ τθσ μορφοπαιδαγωγικισ αξίασ του κεάτρου.  
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 Βλζπε το πρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Alex and Eve του Alex Lycos ςτο Ραράρτθμα 6, 
ς.1276. 
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Ππωσ προαναφζρκθκε, θ ςφγκριςθ είναι το εργαλείο που χρθςιμοποιείται 

ςτθ διαλεκτικι μεταξφ «κακολικοφ» και «ιδιαίτερου». Ανκρωπολόγοι, όπωσ θ Ruth 

Benedict (1961), ζχουν τονίςει τισ «διαφορζσ» μεταξφ κοινωνιϊν, άλλοι όμωσ, όπωσ 

ο Clyde Kluckhohn (1949) και θ Dorothy Lee (1960), ζχουν υπογραμμίςει τισ βαςικζσ 

«ομοιότθτεσ» μεταξφ κοινωνιϊν.  Θ ςφνκεςθ των δφο αυτϊν διαφορετικϊν 

αντιλιψεων ςυνοψίηεται ςτθν άποψθ ότι  όλα τα ανκρϊπινα όντα φαίνεται να ζχουν 

κοινζσ (κακολικζσ) αξίεσ, ςτακερζσ πολιτιςτικζσ και πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Στθν 

αναηιτθςθ, λοιπόν, μιασ ιςορροπίασ μεταξφ ιδιαίτερου (particular) και κακολικοφ 

(universal) ςε κάκε πολιτιςμό, τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ (personal identity) και 

τθσ κοινωνικισ αντίλθψθσ (social awareness), μζςα από διαφορετικζσ προςεγγίςεισ 

καταλιγει κανείσ  ςτθ διαπίςτωςθ πωσ είναι κοινι ςε όλουσ μια αρχι: θ 

διαπολιτιςμικι ιδζα (Τςεφαλά, 2003, ς. 23).                                                                                                                                 

«Θ διαπολιτιςμικι ιδζα είναι μια προςπάκεια να ςεβαςτεί κανείσ τισ ιδιαίτερεσ 

αντιλιψεισ, προοπτικζσ και ανάγκεσ κάκε πολιτιςμοφ» (ς. 23) και επίςθσ «… είναι 

μια πρακτικι ζμπρακτθσ προςπάκειασ να ςεβαςτεί κανείσ τισ ιδιαίτερεσ αντιλιψεισ, 

προοπτικζσ και ανάγκεσ κάκε πολιτιςμοφ, ενϊ θ μονοπολιτιςμικι οπτικι του κόςμου 

και τθσ εκπαίδευςθσ ςυμβαίνει να δζχεται μόνο αυτζσ που κεωρεί κακολικζσ 

τάςεισ…Δεν υπάρχει τρόποσ να αποδείξεισ ότι το κακολικό είναι «καλό» και το 

ιδιαίτερο «κακό»…Θ μιςαλλοδοξία μπορεί να προβλθκεί ωσ ςτοιχείο τόςο του 

ιδιαίτερου, όςο και του κακολικοφ» (Τςεφαλά, 2003, ς. 24). 

Θ διαπολιτιςμικότθτα διζπεται από τα παρακάτω αξιϊματα: 

Α) Τθν αρχι τθσ ιςοτιμίασ των πολιτιςμϊν: Θ αξιολόγθςθ και θ ιεράρχθςθ των 

πολιτιςμϊν είναι ζξω από τθ λογικι τθσ διαπολιτιςμικισ κεωρίασ.  

Β) Τθν αρχι του «ελλείμματοσ» και τθσ διαφοράσ: Ο κοινωνικοπολιτιςμικόσ και 

γλωςςικόσ κϊδικασ μειονοτιτων δεν είναι «περιοριςμζνοσ» ι «ελλειμματικόσ», 

είναι απλά διαφορετικόσ. 

Γ) Τθν αρχι  τθσ παροχισ των ίςων ευκαιριϊν: Θ αναγνϊριςθ του πολιτιςμικοφ 

κεφαλαίου των μειονοτιτων, και ειδικότερα των εκνοπολιτιςμικϊν μειονοτιτων, 

ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ μορφωτικϊν ευκαιριϊν και ςτον εμπλουτιςμό του εκνικοφ 

πολιτιςμοφ τθσ χϊρασ υποδοχισ (Δαμανάκθσ, 1999, ςς. 51-57). 
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Το κζατρο είναι μία κατεξοχιν μορφι τζχνθσ, θ οποία αναγνωρίηει τθν 

κοινωνικι φφςθ του ανκρϊπου και τονίηει τθ ηωντανι επικοινωνία τθσ ομάδασ ωσ 

ςθμαντικι δραςτθριότθτα. Μζςα από τθν πράξθ κακιςτά το άτομο ικανό να 

επικοινωνεί και να λειτουργεί ωσ ολοκλθρωμζνο ον.  

Το κζατρο μπορεί να λειτουργιςει ωσ μζςο ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικισ 

αντίλθψθσ αλλά και ενιςχυτισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ. Αυτό μπορεί να 

επιτευχκεί μζςω  διερεφνθςθσ κοινωνικϊν, πολιτικϊν, πολιτιςμικϊν και αιςκθτικϊν 

κεμάτων και αντιλιψεων, απεικονίηοντασ ζτςι τθν πολυπολιτιςμικι κοινωνία ςε ζνα 

κακολικό πλαίςιο εργαςίασ. Θ κοινωνικι επικοινωνία και θ προςωπικι διερεφνθςθ 

είναι πολφ ςθμαντικζσ εμπειρίεσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε μία κεατρικι 

διαδικαςία, όπου επιςτρατεφονται κεατρικζσ αςκιςεισ και τεχνικζσ, όπωσ το 

παιχνίδι ρόλων, δάςκαλοσ ςε ρόλο, δραματοποίθςθ, αυτοςχεδιαςμόσ κ.ά. Το 

ηθτοφμενο όλων αυτϊν των πρακτικϊν που εφαρμόηονται είναι να διευκολφνουν τθ 

ςυναιςκθματικι διερεφνθςθ εμπειριϊν από ςυμμετζχοντεσ, κακϊσ και ιδεϊν, 

γνϊςεων και πλθροφοριϊν που ζχουν ςυντελζςει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικισ 

ταυτότθτασ.  

Ο κεατρικόσ αυτοςχεδιαςμόσ είναι το εργαλείο το οποίο, περιςςότερο από 

κάκε άλλθ άςκθςθ ι τεχνικι που χρθςιμοποιείται, εμπλζκει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ 

διαδικαςία να χρθςιμοποιιςουν τθ φανταςία τουσ, να ξεφφγουν από τθν 

πραγματικότθτά τουσ και να επινοιςουν ρόλουσ, καταςτάςεισ και κόςμουσ 

«υποκετικοφσ»91, να «δραπετεφςουν» υπερβαίνοντασ τουσ περιοριςμοφσ που 

υπόκεινται ςτον πραγματικό κόςμο. Πταν ςυμβεί αυτι θ υπζρβαςθ, οι περιοριςμοί 

τθσ  «ταυτότθτασ» ζχουν «μετακινθκεί» ςε ζνα άλλο επίπεδο, ζςτω και ελάχιςτα. Το 

ςθμαντικότερο είναι ότι μπορεί κανείσ να μάκει μζςα από αυτιν τθν εμπειρία 

«ξεπερνϊντασ τον εαυτό του», ιδιαίτερα ςε ζνα πλαίςιο τάξθσ με μακθτζσ από 

διαφορετικά πολιτιςμικά περιβάλλοντα και ζτςι αποκτά τθν ικανότθτα να διερευνά 

καταςτάςεισ από περιςςότερεσ τθσ μιασ πολιτιςμικισ προοπτικισ. Άλλωςτε θ 

ποικιλία και θ διαφορά τθσ πολιτιςμικισ προοπτικισ δεν είναι παροφςεσ μόνον μζςα 

ςτθν πολυπολιτιςμικι τάξθ, αλλά και ςε μια μονοπολιτιςμικι τάξθ, αφοφ δυνθτικά 

ςε κάκε άνκρωπο ενυπάρχει αυτι θ διαφορετικι πολιτιςμικι προοπτικι. Θ διάκριςθ 

                                                           
91

Lynn McGregor, 1976, Developments in Drama, Open Books Publishing, ς. 6. 
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αυτι ορίςτθκε από τον πολιτιςμολόγο Rustom Bharucha (1993) ο οποίοσ διευκρινίηει 

ότι, όταν πρόκειται για διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ πολιτιςμϊν, κα πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνει κανείσ και τισ ιδιαίτερεσ ιςτορίεσ μζςα ςε ζνα ενδοπολιτιςμικό 

(intracultural) πλαίςιο ςκζψθσ και πράξθσ. Μόνον ζτςι κα μπορεί να λειτουργιςει θ 

αξιοπρζπεια, θ αυτοεκτίμθςθ και θ υπερθφάνεια θ οποία προκφπτει μζςα από τθ 

ςυμπερίλθψθ, εκτίμθςθ και ςεβαςμό ςτθν πολιτιςμικι εμπειρία και ταυτότθτα (ς. 

156). 

Χρθςτικόσ ςκοπόσ του κεατρικοφ αυτοςχεδιαςμοφ είναι θ επιςτράτευςθ δφο 

ςθμαντικϊν ςτοιχείων από τθν κακθμερινι ηωι: α) τθσ αυκόρμθτθσ αντίδραςθσ ςτο 

ξετφλιγμα μιασ απροςδόκθτθσ κατάςταςθσ και β) τθσ απόκτθςθσ επίγνωςθσ των 

προβλθμάτων που παρουςιάηονται ςε ελεγμζνεσ ςυνκικεσ. Ο αυτοςχεδιαςμόσ είναι 

μζςο διερεφνθςθσ εμπειριϊν μζςα από τθν αυκόρμθτθ ανκρϊπινθ αντίδραςθ ςε 

μια ιδζα ι ιδζεσ ι μια ςειρά από καταςτάςεισ. Θ λζξθ αυτοςχεδιαςμόσ ςιμερα 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ, όταν αναφερόμαςτε ςτο επινοθτικό κζατρο. Μζςα από το 

επινοθτικό κζατρο οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να εκφραςτοφν, εφόςον τουσ 

προςφζρει τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ. Θ επινόθςθ ενόσ κεατρικοφ ζργου μπορεί 

να αποτελζςει μζροσ μιασ ςυνεχιηόμενθσ διαδικαςίασ διαπολιτιςμικισ διερεφνθςθσ, 

ανταλλαγισ και ζκφραςθσ. Θ ποικιλία ρόλων και πολιτιςμικϊν εκφράςεων κα 

ςυμπλεχτοφν αυτόματα με τθ μορφι και τθ ςθμαςία τθσ υπόκεςθσ που εξελίςςεται. 

Οι μακθτζσ ζχουν ακόμθ τθν ευκαιρία να διερευνιςουν διαφορετικά είδθ 

πολιτιςμικϊν μορφϊν, παραδόςεισ και παράλλθλουσ ρόλουσ, ςε ςυνδυαςμό και ςε 

αντίκεςθ του ενόσ με τον άλλον. Ρράττοντασ ζτςι, οι μακθτζσ, που ηουν και 

εργάηονται ςε περιβάλλοντα με πολιτιςμικζσ ετερότθτεσ, βρίςκονται ςε πλεονεκτικι 

κζςθ, αφοφ ζχουν μια τεράςτια εμπειρία με τθ ςυνδιαλλαγι ατόμων με 

διαφορετικζσ ταυτότθτεσ. Μια τζτοια εμπειρία αφ’ενόσ μακαίνει τον άνκρωπο να 

κινείται ανάμεςα ςε διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ κζςεισ με άνεςθ και αφετζρου 

μπορεί να προωκιςει τθ διερεφνθςθ τθσ προοπτικισ του και τθν ανάπτυξθ τθσ 

αυξθμζνθσ κριτικισ αντίλθψθσ. Εάν λοιπόν κάκε μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα 

ανάπτυξθσ μιασ τζτοιασ διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ, ζκφραςθσ, οπτικισ και 

διανοθτικισ επιλογισ, καλλιτεχνικισ και αιςκθτικισ δθμιουργικότθτασ, ασ 

φανταςτοφμε τί μπορεί να κάνει μία ολόκλθρθ τάξθ. 
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Ο ςυνδυαςμόσ κεατρικοφ λογοτεχνικοφ κειμζνου και κεατρικοφ 

αυτοςχεδιαςμοφ ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ςτθ διερεφνθςθ τθσ 

ανκρωπότθτασ όχι μόνον του ατόμου που εκφράηεται, εφόςον μποροφν να 

ςυντάξουν «νζο» λόγο που να αντιπροςωπεφει τθν εποχι και τα άτομα που ηουν ςε 

αυτιν92.  Ο αυτοςχεδιαςμόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ μία κεντρικι 

δραςτθριότθτα  ςτθν κατανόθςθ τθσ ηωισ είτε μζςα από το κζατρο είτε μζςα από 

τθν εκπαίδευςθ.  

Θ Ελζνθ Βαροποφλου ςτο άρκρο τθσ με τίτλο «Διαπολιτιςμικότθτα και 

Τραγωδία»93  ενϊ παρουςιάηει το ηιτθμα τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ςε παραςτάςεισ 

αρχαίου δράματοσ, δθλαδι τον βακμό αφομοίωςθσ του «αλλότριου» μζςα ςτο 

ςφςτθμα μιασ παράςταςθσ, εξθγεί πωσ αποτελεί εργαςία ςφνκεςθσ ετερόκλθτων 

ςτοιχείων ο ςυγκεραςμόσ των αντικζτων και θ αναηιτθςθ μιασ άλλθσ 

αυκεντικότθτασ, που υπερβαίνει τελικά τθν αρχικι, μθ αυκεντικι ςχζςθ προσ τουσ 

«ξζνουσ», τουσ διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ. Ρροτείνει πωσ για να λειτουργιςει θ 

διαπολιτιςμικότθτα ςε παραςτάςεισ, δθλαδι να λειτουργιςουν τζτοιου τφπου 

παραςτάςεισ, χρειάηεται α) ο ςκθνικόσ λόγοσ να οικειοποιείται, παρακζτει ι 

μεταπλάκει τα ςτοιχεία ενόσ «ξζνου» πολιτιςμοφ, β) οι πρακτικοί του κεάτρου να 

επικαλοφνται παραδοςιακζσ μορφζσ και τελετουργίεσ που να προζρχονται από 

αυτοφσ τουσ «ξζνουσ» πολιτιςμοφσ και  γ) να υπάρχει θ διαπολιτιςμικι ματιά του 

κεατι. Εφόςον, ο κεατισ αρνθκεί ο,τιδιποτε διαφζρει ι αποκλίνει από τισ δικζσ του 

εκνικζσ παραδόςεισ και ςυνεχίςει να εμμζνει ςτουσ οικείουσ κϊδικεσ, χρθςιμοποιεί 

ωσ μοναδικό μζτρο κατανόθςθσ και απόλαυςθσ του κεάματοσ τθν εγγφτθτα προσ το 

θμζτερο και τθ ςφγκλιςθ προσ τθ δικι του εκνικι παράδοςθ, οι ορίηοντεσ τθσ 

απιχθςθσ των παραςτάςεων αυτϊν ςτενεφουν. Οι ξζνοι κϊδικεσ μζνουν ανενεργοί. 

Με αυτόν τον τρόπο ίςωσ δεν πραγματϊνεται θ πρόςλθψθ και θ μορφοπαιδαγωγικι 

αξία παρεκκλίνει. Ο κεατισ, που επικυμεί να δει μία παράςταςθ με βαςικό αίτθμα 

τθ διαπολιτιςμικότθτα, οφείλει να διακζτει μια πολυ-πριςματικι αντίλθψθ, ϊςτε το 

βλζμμα του να μπορεί να περιλάβει και τθν οπτικι γωνία του «άλλου» 

(Βαροποφλου, 2002, ς. 12).  

                                                           
92

 John Osborne, 1999, Looking Back, εκδ. London, Faber and Faber, ς. 8. 
93

 Εφθμ. Το Βιμα, 28.07.2002, ς. 12. 
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Επομζνωσ, θ διαπολιτιςμικι αντίλθψθ είναι μια προςζγγιςθ που αφορά 

όλουσ, ανεξάρτθτα από τθ μονοπολιτιςμικι ι δι/πολυ-πολιτιςμικι καταγωγι τουσ. 

Επίςθσ, επιςθμαίνεται θ αναγκαιότθτα εκπαίδευςθσ του κεατι με διαπολιτιςμικι 

ματιά, γεγονόσ που τον κακιςτά ικανό να «βλζπει» τθ διαφορετικότθτα μζςα από το 

ίδιο δίοπτρο, ςτθν κακθμερινότθτά του με αυτόν πρωταγωνιςτι.  Στο ςθμείο αυτό 

αξίηει να αναφερκεί θ διατφπωςθ τθσ Elizabeth Burns (1972, ς. 8), «…ο κόςμοσ είναι 

μία ςκθνι και το κεατρικό ζργο ζνα παράδειγμα, μία μεταφορά τθσ μεγάλθσ ςκθνισ 

τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ». Συνεπϊσ, «θ εφαρμογι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ςτο κζατρο, 

ωσ μία πραγματικότθτα, είναι από τα προςφορότερα μζςα για να αποκτιςει κανείσ 

μία «γλϊςςα» επικοινωνίασ και κατανόθςθσ του διαφορετικοφ, πζρα από τα όρια 

κάκε εκνικισ γλϊςςασ» (Τςεφαλά, 2003, ς. 75). 

Συνοψίηοντασ, το κζατρο είναι ατομικι ζκφραςθ και μία από τισ πλείςτεσ 

κοινωνικζσ μορφζσ τζχνθσ, αφοφ από τθ φφςθ του είναι ςυλλογικι δράςθ. Ο 

ςυγγραφζασ, με το κεατρικό κείμενο, εκφράηει μία ατομικι ταυτότθτα. Μζςα από 

τθν αναπαράςταςθ ωσ ςυλλογικι διαδικαςία, διαμορφϊνεται ςυλλογικι ςυνείδθςθ 

μζςα από πράξεισ, όπωσ: ακοφμε, αναηθτάμε, ςυναντιόμαςτε, επικοινωνοφμε, 

ερευνοφμε, ςυηθτάμε, προτείνουμε, αξιολογοφμε, διαμορφϊνουμε, επιλζγουμε, 

ςυνεργαηόμαςτε, οργανϊνουμε, κρίνουμε, διαφωνοφμε, ςυμμετζχουμε, ςεβόμαςτε, 

υποςτθρίηουμε, ςυναποφαςίηουμε. Μζςα από αυτζσ τισ διαδικαςίεσ δθμιουργείται 

κουλτοφρα. Μζςα από τισ ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ, «προτείνω-προωκϊ-

υποςτθρίηω», δφναται  να προκφψει ζνα προϊόν, όπωσ είναι μία κεατρικι 

παράςταςθ, όπου αναπτφςςονται ςχζςεισ ςυνεργαςίασ, ςυνεκτίμθςθσ, 

ςυναπόφαςθσ, αμοιβαιότθτασ, εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των μελϊν μιασ ομάδασ. 

Επιπλζον, προτείνονται ανταλλαγζσ εμπειριϊν, προωκοφνται μορφζσ 

αυτομόρφωςθσ και επιμόρφωςθσ και υποςτθρίηεται θ ανάπτυξθ κεατρικϊν 

ςυνεργαςιϊν. Το κζατρο είναι μία μζκοδοσ  διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ.  

 

Στθν παροφςα ζρευνα, θ ιςτορία τθσ ελλθνικισ μετανάςτευςθσ και πιο 

ςυγκεκριμζνα θ ιςτορία των ελλθνικϊν κοινοτιτων αποτελοφν τα πλαίςια μζςα ςτα 

οποία αναπτφχκθκε το κεάτρο των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ. Θ ιςτορία του 

μεταπολεμικοφ  τουσ κεάτρου τεκμθριϊνεται και  εμπλουτίηεται μζςα από 

πολιτιςμικζσ καταγραφζσ όπωσ: μελζτεσ, κεατρικά κείμενα, δελτία τφπου, άρκρα 
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εφθμερίδων και περιοδικϊν, προγράμματα παραςτάςεων, αφίςεσ κ.ά. τά οποία 

λειτουργοφν ωσ μορφζσ μαρτυρίασ των «πρωταγωνιςτϊν», δθλαδι των 

μεταναςτϊν. Το εν λόγω αρχειακό υλικό,  το οποίο ςυγκεντρϊκθκε και 

χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα μελζτθ, αφενόσ αποτελεί ζνα πλοφςιο αρχείο τθσ 

ελλθνικισ διαςποράσ, αφετζρου μασ προςκαλεί να αναςτοχαςτοφμε τθ ςυνφφανςθ 

των ιςτορικϊν, κοινωνικο/πολιτικϊν και ψυχικϊν δυναμικϊν, που κακόριςαν και 

μορφοποίθςαν  αντικειμενικά το βίωμα των μεταναςτϊν  αναδεικνφοντάσ τουσ ωσ 

ιςτορικά και κοινωνικά υποκείμενα με κεντρικό ρόλο ςτο πολιτικό γίγνεςκαι του 

Αυςτραλιανοφ κόςμου. 

 

Θ ανάγκθ  των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία να διατθριςουν τθν 

εκνοπολιτιςμικι τουσ ταυτότθτα, αρχικά τουσ οδιγθςε  ςτο να διαμορφϊςουν 

ςυλλογικι ςυνείδθςθ. Ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ταυτότθτάσ τουσ επανζρχεται ωσ 

ανάγκθ, κακϊσ θ δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν μεγαλϊνει και αναπτφςςεται, άλλοτε 

«ανάμεςα» και άλλοτε «μεταξφ» δφο πολιτιςμικϊν πλαιςίων, που βρίςκονται ςυχνά 

ςε αντίκεςθ ςτθν καλφτερθ των περιπτϊςεων και ςε ςφγκρουςθ ςτθ χειρότερθ. Θ 

πολυπλοκότθτα των ςχζςεων μπαίνει ςτο μεγεκυντικό φακό και διερευνάται από « 

ντόπιουσ» κεατρικοφσ ςυγγραφείσ, 

Οι ςυγγραφείσ/μετανάςτεσ, πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ, μζςα από  τθ ςυγγραφι 

κεατρικϊν κείμενων και κεατρικϊν παραςτάςεων, αναδεικνφουν τθ δικισ τουσ 

οπτικι ςτθν προςζγγιςθ τθσ ιςτορίασ τουσ, εξιςτοροφν τθν προςωπικι τουσ 

«Οδφςςεια»,  παρουςιάηουν  υποκειμενικά τθ δικι τουσ ιςτορικι ερμθνεία τθσ 

μεταναςτευτικισ ιςτορίασ των Ελλινων μεταναςτϊν και μασ φζρνουν αντιμζτωπουσ 

με τισ δικζσ τουσ προκλιςεισ, ςυγκροφςεισ και ηυμϊςεισ, για τθ ςυγκρότθςθ μιασ 

δικισ τουσ προςωπικισ και εκνο/πολιτιςμικισ ταυτότθτασ, κακϊσ και τθ 

διαμόρφωςθ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ.  

Θ μελζτθ δομείται ωσ εξισ:  

Το Κεφάλαιο πρϊτο ζχει ωσ αντικείμενο τθν επιςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ 

και τθν οριοκζτθςθ του αντικειμζνου ζρευνασ. 

Το Κεφάλαιο δεφτερο αναπτφςςει το κεωρθτικό και μεκοδολογικό πλαίςιο  

ςυλλογισ και ανάλυςθσ  των δεδομζνων τθσ ζρευνασ. 
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Το Κεφάλαιο τρίτο αφορά τθν ςφντομθ ιςτοριογραφικι επιςκόπθςθ τθσ 

ελλθνικισ μεταπολεμικισ μετανάςτευςθσ με ειδικι αναφορά ςτθν περίπτωςθ τθσ 

Αυςτραλίασ. Για τθν κατανόθςθ και τθ δθμιουργία μιασ μεταναςτευτικισ 

κουλτοφρασ χρειάηεται να εξεταςτοφν ιςτορικά οι πολιτικοοικονομικζσ αιτίεσ και οι 

κοινωνικζσ ςυνκικεσ που προκάλεςαν τθ μετανάςτευςθ, τον πολιτικοοικονομικό και 

κοινωνικό ιςτό, μζςα ςτον οποίο αυτι διαμορφϊκθκε και τθ ςφνκεςθ των 

πολιτιςμικϊν ςτοιχείων που τθν απαρτίηουν, από τθν προπολεμικι περίοδο μζχρι 

ςιμερα. Ο εντοπιςμόσ και θ αποτίμθςθ των δυςκολιϊν γζνεςθσ και ανάπτυξθσ 

ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ τυγχάνει ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ. 

Λόγω των τεράςτιων γεωφυςικϊν διαφορϊν και αποςτάςεων, θ ξεχωριςτι 

διερεφνθςθ τθσ ιςτοριογραφίασ ςτισ κυριότερεσ πόλεισ Σφδνεχ, Μελβοφρνθ, 

Αδελαΐδα, Ρερκ, Βριςβάνθ, Χόμπαρτ κρίνεται απαραίτθτθ, αφοφ χαρτογραφεί 

διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ εξελίξεισ των ελλθνικϊν κοινοτιτων ςτισ αντίςτοιχεσ ζξι 

πολιτείεσ, όπωσ: τθν Κοινοπολιτεία τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ (New South Wales), τθ 

Βικτϊρια (Victoria), τθ Νότια Αυςτραλία (South Australia), τθ Δυτικι Αυςτραλία 

(Western Australia), το Κουίνςλαντ (Queensland), και τθν Ταςμανία (Tasmania). 

To Κεφάλαιο τζταρτο αναφζρεται ςτθ κεατρικι δραςτθριότθτα των Ελλινων 

ςτθν Αυςτραλία. Καταγράφεται ςυνοπτικά θ ιςτορία του ελλθνικοφ κεάτρου ςτθν 

Αυςτραλία, θ οποία χωρίηεται ςε προπολεμικι και μεταπολεμικι περίοδο. Θ 

υπογραφι τθσ διμεροφσ ςφμβαςθσ ςτισ 23 Μαΐου του 1952 (Australian Treaty Series 

1952, No 18), αποτελεί τθν αφετθρία τθσ μεταπολεμικισ περιόδου.  

Στθν προπολεμικι περίοδο διερευνικθκαν τα εξισ: 

α) Οι «ντόπιοι» ελλθνικοί κίαςοι και κεατρικζσ ομάδεσ που λειτοφργθςαν ςτισ 

πόλεισ  Σφδνεχ, Μελβοφρνθ, Αδελαΐδα, Ρερκ, Βριςβάνθ, Χόμπαρτ.  

β) Οι «περιοδεφοντεσ» ελλθνικοί κίαςοι που ζπαιξαν κζατρο ςτθν Αυςτραλία,  

γ) Τα «ντόπια» κεατρικά ζργα, μονόπρακτα, ςκετσ που ανζβθκαν ςτισ πόλεισ: 

Μελβοφρνθ, Σφδνεχ, Αδελαΐδα, Ρερκ. 

Στθ μεταπολεμικι  περίοδο διερευνικθκαν τα εξισ: 

α) Οι «περιοδεφοντεσ» ελλθνικοί κίαςοι που  ζπαιξαν κζατρο ςτθν Αυςτραλία, 

β) Οι «ντόπιοι» ελλθνικοί κίαςοι και κεατρικζσ ομάδεσ ςτθν Αυςτραλία ςτισ πόλεισ: 

Σφδνεχ, Μελβοφρνθ, Αδελαΐδα, Ρερκ, Βριςβάνθ, Χόμπαρτ. 
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Στο κεφάλαιο αυτό κρίκθκε ςθμαντικό να ςυμπεριλθφκεί θ παρουςία του 

ελλθνικοφ κεάτρου ςε πανεπιςτθμιακά  ιδρφματα  ςτθν  Αυςτραλία, τo παιδικό 

κζατρo και οι παραςτάςεισ Κεάτρου Σκιϊν ι παραςτάςεισ με ιρωα τον 

«Καραγκιόηθ», που μπορεί να αποτελζςουν πεδία για  μελλοντικζσ ζρευνεσ ςτθν 

Αυςτραλία. Επίςθσ, είναι ςθμαντικό να αναγνωριςτεί και να αναφερκεί το ζργο 

προςϊπων που μζχρι ςιμερα ζχουν διδάξει κζατρο ςε παιδιά Ελλινων μεταναςτϊν 

δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ, ι ςε παιδιά από μικτοφσ γάμουσ, δθμιουργϊντασ ζτςι 

τουσ ςυνεχιςτζσ μιασ κεατρικισ παρουςίασ των Ελλινων ςτα αυςτραλιανά 

δεδομζνα. 

Το Κεφάλαιο πζμπτο αφιερϊνεται ςτον Ζλλθνα κεατρικό ςυγγραφζα ςτθν 

Αυςτραλία, πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ. Θ ταυτότθτα του κεατρικοφ ςυγγραφζα τθσ 

διαςποράσ  μπορεί να αναγνωριςτεί ωσ αυτοδφναμθ διαπολιτιςμικι πθγι 

ζκφραςθσ. Μζςα από τισ αφθγιςεισ των προςωπικϊν ιςτοριϊν του, ο ςυγγραφζασ 

προβάλλει ςυγκροφςεισ, προκλιςεισ και κζματα που τον απαςχολοφν, ενϊ  μζςα 

από τουσ ιρωζσ του υποδθλϊνει τθν ταυτότθτα του μετανάςτθ, όπωσ ο ίδιοσ τθν 

αντιλαμβάνεται. 

Θ πρϊτθ ενότθτα χωρίηεται ςε τρία μζρθ: 

Στο πρϊτο μζροσ, παρουςιάηονται οι πρωτεργάτεσ του κεάτρου ςτθν 

Αυςτραλία, ςτο Σφδνεχ και ςτθν Μελβοφρνθ.  

Στο δεφτερο, ακολουκεί θ παρουςίαςθ Ελλινων κεατρικϊν ςυγγραφζων 

πρϊτθσ και δεφτερθσ μεταπολεμικισ γενιάσ μεταναςτϊν, όπου μζςα από τθν βιο-

εργογραφία τουσ - τα κεατρικά τουσ κείμενα και αποςπάςματα από τισ ςυνεντεφξεισ 

που μου παραχωρικθκαν από τουσ ίδιουσ – αναδφονται: θ μεταναςτευτικι ιςτορία 

των Ελλινων μεταναςτϊν, όπωσ τθν βιϊνουν εκείνοι ζωσ και τθ χρονικι ςτιγμι τθσ 

μελζτθσ, θ αγωνία τουσ για τθ διατιρθςθ τθσ ελλθνικότθτασ, τθσ γλϊςςασ, του 

πολιτιςμοφ και τθσ κρθςκείασ τουσ, οι πολυπλοκότθτα τθσ υβριδικισ τουσ 

ταυτότθτασ, οι ςυγκροφςεισ και οι προκλιςεισ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ.  

Στο τρίτο μζροσ, ακολουκεί θ παρουςίαςθ είκοςι Ελλινων κεατρικϊν 

ςυγγραφζων  που επίςθσ ηουν ςτθν Αυςτραλία,  όμωσ μζςα από τθν βιο-εργογραφία 

τουσ (ωσ μοχλό διερεφνθςθσ τθσ «ταυτότθτασ» και τθσ προςωπικισ ιςτορίασ του 

κεατρικοφ ςυγγραφζα-μετανάςτθ τθσ διαςποράσ πρϊτθσ και δεφτερθσ  γενιάσ),  

επιτυγχάνεται θ αποτφπωςθ των  ςυνκθκϊν ςτισ οποίεσ δθμιουργοφν, εκφράηονται 
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και δθμοςιοποιοφν το ζργο τουσ. Τα αποτελζςματα τθσ  ενότθτασ αυτισ ςκοπό 

ζχουν να αναδείξουν πωσ το κζατρο τθσ διαςποράσ μπορεί να κεωρθκεί και να 

κρικεί ςε αμιγϊσ καλλιτεχνικι βάςθ γιατί, ενϊ, αποτελεί πρωτίςτωσ κοινοτικό 

γεγονόσ, πάντοτε ςυνυπιρχε θ ανάγκθ και για καλλιτεχνικι ζκφραςθ. Ρζρα από τθν 

ψυχικι ανάγκθ για επικοινωνία, αλλθλοςυμπαράςταςθ, ςυμμετοχι ςτα κοινά, 

λειτουργία του κεάτρου ωσ μζςο διατιρθςθσ τθσ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ, τθσ 

ελλθνικισ ταυτότθτασ, δθλαδι φορζασ μνιμθσ94, ανάμνθςθσ, ελπίδασ, προςδοκίασ 

και ονείρου, επιπροςκζτωσ, το εκάςτοτε ρεπερτόριο, ςυνικωσ, εναρμονιηόταν με 

περιόδουσ που ςθμάδεψαν τθν ελλθνικι ιςτορία και τθ ηωι τθσ παροικίασ - τον 

παροικιακό πολιτιςμό καλλιτεχνικά και αιςκθτικά.  

 

Από τθν πρϊτθ γενιά επιλζχτθκαν οι παρακάτω ςυγγραφείσ, οι οποίοι 

παρουςιάηονται με τθν ςειρά που εμφανίηονται ςτο κεατρικό γίγνεςκαι και τα 

ςυγκεκριμζνα επιλεγμζνα ζργα τουσ:  

Κόδωροσ Ρατρικαρζασ (1963) ςτθ μεταναςτευτικι τριλογία του: Ρζτα τθ 

φυςαρμόνικα Ρεπίνο ι Με λζνε Αντιγόνθ (1963), Ο κείοσ από τθν Αυςτραλία (1964), 

Οι διχαςμζνοι (1992) - Βάςω Καλαμάρα (1981), Μια φάκα με ψωμάκι (1981) - 

Γιάννθσ Βαςιλακάκοσ (1981), Ταυτότθτα (1981) - Κϊςτασ Αλεξιάδθσ (1982),  

Μεταμόρφωςθ (1982) - Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ (1984), Σϊςτε το ινόκερω ι Ο 

Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα (1993) - Δθμιτρθσ Κατςαβόσ (1986), Χαμζνθ γενιά (1991) - 

Σοφία άλλθ-Κακαρείου (1989), Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ (1989) -  Κοφλα Τεό 

(1992), Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ (1992).  

Από τθ δεφτερθ γενιά είναι οι παρακάτω ςυγγραφείσ με τθ ςειρά που επίςθσ 

εμφανίηονται ωσ κεατρικοί ςυγγραφείσ και επιλεγμζνα ζργα τουσ: 

Tes Lyssiotis (1978), θ τριλογία «Home» («Οίκοσ ι Ρατρίδα»): A white sports coat 

(1986), Forty lounge café (1990), Blood Moon /Mατωμζνο φεγγάρι (1993) - Ηeny 

Giles (Zenovia Doratis)(1984), Dance for the prodigal (1984) - Bill Kokkaris (1991), 

Μια ηωι καλοκαίρι (1991) - Effie Detsimas (1995), H Γίδα/The She-goat (1995) - 

Angela Costi (1997), Panayiota (1997) - Andreas Lytras (1998), Οdyssey/Οδφςςεια, 

                                                           
94

 Κεοδωράτου, Αικατερίνθ, 2005, Το Κζατρο τθσ Ελλθνικισ Διαςποράσ ςτθν Αυςτραλία (Ρτυχιακι 
Εργαςία), Τμιμα Κεατρικϊν Σπουδϊν, Εκνικό Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ς. 26.                                                                                                                                            
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(1998) – Toni Allayallis (2004), My of-course Life (2004) - Nic Velissaris (2005), 

Brother boy/Αδελφόσ, (2007) - Suzan Alexopoulos (2005), By night we tremble/Tθ 

νφχτα τρζμουμε, (2005) - Thomas Papathanasiou (2006), Looming the 

memory/Υφαίνοντασ τθ μνιμθ, (2006) – Androula Kavallari (2006), Groumds for 

Marriage/Λόγοι για Γάμο (2006) - Alex Lykos, θ τριλογία των «Alex and Eve»: - Alex 

and Eve (2008), Αlex and Eve: the Wedding / ο Γάμοσ (2010), Alex and Eve: the Baby/ 

το Μωρό (2011).  

Στθ δεφτερθ ενότθτα αναδεικνφεται θ δραματουργικι αξία των παραπάνω 

επιλεγμζνων κεατρικϊν ζργων για τον εκάςτοτε από τουσ είκοςι κεατρικοφσ 

ςυγγραφείσ, μζςα από τθν ειδολογικι ταξινομία (μορφολογικά γνωρίςματα - δομικά 

γνωρίςματα - γλωςςικόσ τφποσ) των δραματικϊν κειμζνων ωσ επιμζρουσ 

λογοτεχνικό είδοσ, τθν ανάλυςθ του περιεχομζνου τουσ, και τθ ςθμειολογικι τουσ 

ανάλυςθ με βάςθ το δραματικό μοντζλο του A. Greimas.  

Θ τρίτθ ενότθτα αφορά ςτθν παρουςίαςθ των χαρακτθριςτικϊν μιασ  

ςυλλογικισ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ των κεατρικϊν παραςτάςεων όπωσ αυτά 

παρουςιάςτθκαν ςε ζντυπα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ (ελλθνικά και αυςτραλιανά), 

μζςα από τθν παρουςίαςθ μερικϊν άρκρων από κριτικοφσ του κεάτρου και κριτικζσ 

κεατρικϊν παραςτάςεων κακϊσ και κριτικζσ για τα ζργα Μεταμόρφωςθ (1982) του 

Αλεξιάδθ, Transit/Τράνςιτο (1995) τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου και Brother Boy 

(2007) του Nic Velissaris. 

Το Κεφάλαιο ζκτο πραγματεφεται τον μορφοπαιδαγωγικό ρόλο του 

δίγλωςςου κεάτρου μζςα από τθν υλοποίθςθ τριϊν διερευνθτικϊν εργαςιϊν 

(projects) με κζμα: Διαπολιτιςμικότθτα και κζατρο τθσ διαςποράσ: α) ωσ διδακτικό 

εργαλείο τθσ ιςτορίασ τθσ μετανάςτευςθσ και τθσ διαπολιτιςμικότθτασ, β) ωσ μζςο 

διατιρθςθσ  τθσ γλϊςςασ, του πολιτιςμοφ και του επαναπροςδιοριςμοφ τθσ 

ταυτότθτασ ςτισ κοινωνικο-πολιτικο-/οικονομικο-/πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ, που είναι 

μεν ίδιεσ, διαφζρουν όμωσ οι προςλαμβάνουςεσ των ατόμων από γενιά ςε γενιά και 

γ) ωσ μζςο διαμόρφωςθσ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ και μετάδοςθσ τθσ πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ ςτισ επόμενεσ γενιζσ.  

Τα τρία αυτά projects είναι: 

Project 1: Blood Moon - Ματωμζνο Φεγγάρι τθσ Tes Lyssiotis (ελλθνικι μετάφραςθ). 

Project 2: Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ - διαςκευι για παιδιά, ςε ζμμετρο λόγο. 
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Project 3: Το χρονικό ενόσ ξεριηωμοφ - devised theatre/επινοθτικό κζατρο. 

Το Κεφάλαιο ζβδομο παρουςιάηει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μζςα από 

τθν ποιοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων που προζκυψαν από τθν βιο-εργογραφία των 

κεατρικϊν ςυγγραφζων και των ςυνεντεφξεϊν τουσ. Μζςα από ηωντανζσ 

ςυνεντεφξεισ με τουσ ίδιουσ τουσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ, ωσ πολυτοπικι 

εκνογράφοσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι Ακολουκϊ τθν βιο-εργογραφία και τθν 

ιςτορία τθσ ηωισ τουσ, οδθγοφμαι επαγωγικά ςε ςυλλογικά ςυμπεράςματα μζςα 

από τθ ςφνδεςθ ζργων, βιογραφίασ και ερμθνευτικισ εκάςτου/-θσ ςυγγραφζα και 

τθν πολυπριςματικι ςυγκριτικι ανάλυςθ αυτϊν.  

Θ πρϊτθ μεταπολεμικι γενιά κεατρικϊν ςυγγραφζων αναλφεται ςε δφο 

χρονικζσ περιόδουσ με κριτιριο τισ χρονολογίεσ ςυγγραφισ των κεατρικϊν τουσ 

ζργων. Τθν περίοδο 1963-1985 και τθν περίοδο 1985-1995. Θ πρϊτθ περίοδοσ 

χαρακτθρίηεται από κεματολογία κεατρικϊν ζργων που αναδεικνφει το «τραφμα» 

του μετανάςτθ κατά τθ μετάβαςι του από τθν χϊρα προζλευςθσ ςτθ χϊρα 

υποδοχισ, και τα πρϊτα χρόνια προςαρμογισ του ςτθ κετι πατρίδα. Θ δεφτερθ 

περίοδοσ χαρακτθρίηεται από κεματολογία που εςτιάηει ςτο μικτό γάμο, ςτθ νζα 

γενιά μορφωμζνων μεταναςτϊν από τθν Ελλάδα κατά τθν περίοδο τθσ χοφντασ και 

μεταπολίτευςθσ, ςτθν παλιννόςτθςθ τθσ πρϊτθσ γενιάσ ςτθν Ελλάδα, κ.ά.  

Θ δεφτερθ μεταπολεμικι γενιά είναι θ «μεταβατικι γενιά»,  μια γενιά που 

βρίςκεται ανάμεςα ςε δφο πολιτιςμοφσ και ςε ςυνεχι διεργαςία και διαλεκτικι με 

τον εαυτό τθσ και το περιβάλλον τθσ. Θ δεφτερθ γενιά των κεατρικϊν ςυγγραφζων 

παρουςιάηουν τισ ιςτορίεσ  τουσ μζςα από τθν προςωπικι  τουσ εμπειρία, κυρίωσ 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  

 

Ρεριοριςμοί ςτθ μζκοδο ςυλλογισ δεδομζνων  

Με αφορμι τθν περίπτωςθ τθσ Tes Lyssiotis, τθσ οποίασ θ ςυνζντευξθ ζπρεπε 

να επαναλθφκεί για πρακτικοφσ λόγουσ, ζκανα δφο διαπιςτϊςεισ. Θ Lyssiotis, ςτθ 

ςυνζντευξθ που ακολοφκθςε ςε διάςτθμα πενιντα θμερϊν ςε διαφορετικό χϊρο 

δικισ τθσ επιλογισ και πάλι, θ πρϊτθ ςε café, θ δεφτερθ ςτθν οικία τθσ, ςτο ίδιο 

πρωτόκολλο ερωτιςεων, ζδωςε διαφοροποιθμζνεσ απαντιςεισ ωσ προσ το φφοσ, το 

περιεχόμενο και το ςυναιςκθματικό φορτίο. Αυτό αποδίδεται, κατά τθ γνϊμθ μου, 

ςτο ότι θ πρότερθ εξοικείωςι μασ μζςω τθσ πρϊτθσ ςυνζντευξθσ και το περιεχόμενο 



83 
 

τθσ ςυνζντευξθσ βοικθςε να ατονιςουν οι αρχικζσ τθσ αναςτολζσ, οι οποίεσ, όπωσ 

φάνθκε, είχαν ςαφι επίδραςθ ςτον τρόπο εκφοράσ των απαντιςεων και ςτθν 

ποςότθτα πλθροφοριϊν των απαντιςεων. Θ πρϊτθ ςυνζντευξθ χαρακτθριηόταν από 

περιςςότερθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ και περιοριςμζνθσ περιεκτικότθτασ 

πλθροφορία (μονολεκτικζσ απαντιςεισ), ενϊ ςτθ δεφτερθ παρατθρικθκε 

αντιςτροφι/μετατόπιςθ των παραπάνω. Θ αναμενόμενθ επιφυλακτικότθτα 

επιβεβαίωςε τον αρχικό μου ςχεδιαςμό πρωτοκόλλου ςυνεντεφξεων, ο οποίοσ 

περιλάμβανε και χϊριηε τθ ςυνζντευξθ κεματικά και χρονικά ςε δφο φάςεισ: αυτιν 

τθσ προςυνζντευξθσ, όπου οι ερωτϊμενοι κα καλοφνταν  να απαντιςουν ςε 

«factual»/«περί των γεγονότων» ερωτιςεισ (ποιοσ, ποφ, πότε) και αυτιν τθσ κφριασ 

ςυνζντευξθσ με ανοιχτζσ ερωτιςεισ και απαντιςεισ. Θ μεν προςυνζντευξθ κα 

μποροφςε να γίνει εξ αποςτάςεωσ ι  και δια ηϊςθσ για τθν αρχικι οικοδόμθςθ τθσ 

εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των δφο μερϊν, ακολουκοφμενθ από τθ δεφτερθ ςε 

μεταγενζςτερο χρόνο, αςφαλϊσ δια ηϊςθσ. Στθν περίπτωςθ του διαχωριςμοφ ςε 

δφο φάςεισ, ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ δεν υλοποιικθκε, αποκλειςτικά λόγω πρακτικϊν 

δυςκολιϊν. Ζνα «plan B»/ «δεφτερο ςχζδιο» ςτον αρχικό ςχεδιαςμό ιταν να 

κοινοποιθκεί το πρωτόκολλο ςτουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ πριν από τθ ςυνζντευξθ. 

Ρρακτικοί και πάλι περιοριςμοί δεν επζτρεψαν ζςτω ζνα «sampling»/«δείγμα» 

αυτισ τθσ τεχνικισ, για να δοκιμαςτεί ςυγκριτικά ο ζνασ τρόποσ με τον άλλον.  Το 

ερϊτθμα που προκφπτει από τθν περίπτωςθ τθσ Tes Lyssiotis παραμζνει, εάν 

δθλαδι θ ςυναιςκθματικι αςφάλεια του προϊδεαςμζνου ςυνεντευξιαηόμενου ι θ 

αμεςότθτα των απαντιςεων του ανυποψίαςτου επθρεάηουν τθ ςυλλογι δεδομζνων 

ωσ προσ τθν ποιότθτα και ποςότθτα των πλθροφοριϊν, άρα και  τθν  ποιοτικι 

ανάλυςθ των δεδομζνων. Οι ενδείξεισ από το παράδειγμα τθσ Lyssiotis κακιςτοφν 

βάςιμο το ερϊτθμα. Βεβαίωσ το αίςκθμα που μου δθμιουργικθκε κακ’όλο το 

χρονικό διάςτθμα τθσ ςυλλογισ των ςυνεντεφξεων ιταν ότι θ μία ςυνζντευξθ 

ςυνδεόταν με τισ προθγοφμενεσ, επιβεβαίωνε πλθροφορίεσ και  τισ επαφξανε 

ςυγχρόνωσ προςκζτοντασ καινοφρια ςτοιχεία. 

Οικονομικοί περιοριςμοί  δεν μου επζτρεψαν να επιςκεφτϊ  και να 

διερευνιςω το κεατρικό γίγνεςκαι ςτθν Καμπζρα, το Ντάργουιν και το Χόμπαρτ, 

όπου κεωρϊ ότι υπάρχει αρκετό υλικό ςε ό,τι αφορά τθ κεατρικι δραςτθριότθτα 

των Ελλινων που ηουν εκεί. Επομζνωσ, λόγω οικονομικϊν και πρακτικϊν δυςκολιϊν 
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παραλείπεται το Ντάργουιν που βρίςκεται ςτθ Βόρεια Επικράτεια τθσ Αυςτραλίασ 

(Northern Territory) και βεβαίωσ, παρόλο που, επίςθσ,  ςυγκεντρϊκθκε υλικό το 

οποίο αφορά ςτθ κεατρικι δραςτθριότθτα των Ελλινων ςτθν Ταςμανία και τθν 

παρακζτω, δεν επιςκζφτθκα τθν εκεί ελλθνικι κοινότθτα. 
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Κεφάλαιο πρϊτο 

   Επιςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ και οριοκζτθςθ του αντικειμζνου 

 

Σφμφωνα με τθ Χρυςόκεμι Σταματοποφλου-Βαςιλάκου, θ ςυςτθματικι και 

αναλυτικι μελζτθ τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ μεταπολεμικισ μετανάςτευςθσ ςε χϊρεσ 

υποδοχισ του «αναπτυγμζνου» κόςμου, ςυνιςτά ιδιαίτερθ πρόκλθςθ. Το 

μεταναςτευτικό φαινόμενο, από τθ φφςθ του, αποτελεί ςφνκετθ υπόκεςθ, αφοφ 

ςυγκεντρϊνει πολλαπλά ηθτιματα που χριηουν απαντιςεων. Θ ίδια τονίηει πωσ θ 

δυςκολία εντοπιςμοφ ερευνθτικοφ υλικοφ και πρόςβαςθσ ςε πθγζσ αυτοφ (2004, ςς. 

377-385), δεν ενκαρρφνει ιδιαίτερα τουσ νζουσ ερευνθτζσ να αναλάβουν τζτοιεσ 

πρωτοβουλίεσ. 

Θ Λίνα Βεντοφρα (1995) τονίηει ότι το γεγονόσ τθσ δυςκολίασ  ςτθν πρόςβαςθ 

ςτισ πθγζσ είναι αυτό που κακιςτά επιβεβλθμζνθ τθ διάςωςι τουσ, τουλάχιςτον, των 

γνωςτϊν αρχείων των απόδθμων Ελλινων (ς.458) 95. 

Θ Σταματοποφλου-Βαςιλάκου (2004)96 ςτθν ειςιγθςι τθσ «Το κζατρο του 

ελλθνιςμοφ τθσ διαςποράσ, 19οσ–20όσ αιϊνασ: Συμβολι ενόσ πανεπιςτθμιακοφ 

μακιματοσ ςτθ διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ του Ελλθνιςμοφ τθσ Διαςποράσ»97, 

υπογραμμίηει μεταξφ άλλων, ότι ζχει γίνει ςυνείδθςθ πλζον ςτουσ κεατρολόγουσ, 

πζρα από τθν ανάγκθ ςφνταξθσ μιασ ιςτορίασ του νεοελλθνικοφ κεάτρου ςτον 

ελλαδικό χϊρο,  απαραίτθτθ είναι και θ ςφνταξθ μιασ παράλλθλθσ ιςτορίασ κεάτρου 

για τον ελλθνιςμό τθσ διαςποράσ που κα περιλαμβάνει και τον 20ό αιϊνα.  

«Απαραίτθτθ λοιπόν προχπόκεςθ για τθ ςυγγραφι μιασ τζτοιασ ιςτορίασ είναι θ διερεφνθςθ 

τθσ κεατρικισ δραςτθριότθτασ των ελλθνικϊν κοινοτιτων του εξωτερικοφ που αποτελοφν 

ακόμα άγνωςτα ι λιγότερα γνωςτά κεφάλαια για τθν ιςτορία του νεοελλθνικοφ κεάτρου» 

(ς. 380)…  

                                                           
95

 Λίνα, Βεντοφρα, (1995). «Θ διάςωςθ των αρχείων των αποδιμων Ελλινων και θ μελζτθ τθσ 
ιςτορίασ τθσ μετανάςτευςθσ», Τα Λςτορικά, τευχ. 12, 23.12.1995, ςς. 458-460. 
96

 Θ Χρυςόκεμισ Σταματοποφλου-Βαςιλάκου είναι κακθγιτρια του Τμιματοσ Κεατρικϊν Σπουδϊν, 
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 
97

 Χρυςόκεμισ Σταματοποφλου-Βαςιλάκου, (2004), «Το κζατρο του Ελλθνιςμοφ τθσ Διαςποράσ, 
19οσ–20όσ αιϊνασ: Συμβολι ενόσ πανεπιςτθμιακοφ μακιματοσ ςτθ διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ του 
Ελλθνιςμοφ τθσ Διαςποράσ». Στθν: Λςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Διαςποράσ:Ζρευνα και 
διδαςκαλία:Ρρακτικά Διεκνοφσ Συνεδρίου, ζκυμνο, 4-6 Λουλ. 2003. Επιμ. Μιχάλθσ Δαμανάκθσ, 
Βαςίλθσ Καρδάςθσ, Κεοδοςία Μιχελακάκθ, Αντϊνθσ Χουρδάκθσ. Τόμ. Βϋ. ζκυμνο: Ρανεπιςτιμιο 
Κριτθσ, Ραιδαγωγικό Τμιμα Δ.Ε., Εργαςτιριο Διαπολιτιςμικϊν και Μεταναςτευτικϊν Μελετϊν, 
2004, ςς. 377-385 (9 ςελ.). 
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 «Το κζατρο των Ελλινων, που είναι πλζον το δθμιοφργθμα τθσ δεφτερθσ και τθσ τρίτθσ 

γενιάσ μεταναςτϊν, πρζπει να εξεταςτεί ςε ςχζςθ με το φαινόμενο τθσ αφομοίωςθσ και τθσ 

επιρροισ τουσ από τθν κυρίαρχθ κουλτοφρα κάκε τόπου (γλϊςςα και πολιτιςμόσ), όπου 

μζςα από τθν αγγλικι κυρίωσ γλϊςςα εκφράηονται αιςκιματα και καταςτάςεισ που 

απευκφνονται ςε μια παγκοςμιοποιθμζνθ πλζον κοινότθτα» (ς. 381).   

Επίςθσ, θ Σταματοποφλου-Βαςιλάκου επιςθμαίνει, ςε ό, τι αφορά ςτθν  

περίπτωςθ του κεάτρου των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία, πωσ υπάρχει ςχετικι 

βιβλιογραφία, θ οποία όμωσ δεν διακρίνεται πάντα από τθν απαραίτθτθ 

επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ, οφτε ςτθν ζκταςθ, οφτε ςτον βακμό που το αντικείμενο 

επιβάλλει (2004, ς. 381).  

 

Από τθ δεκαετία του 1980 και μετζπειτα, πρωτοποριακό ρόλο ςτον χϊρο τθσ 

ζρευνασ που αφορά ςτθν ελλθνο-αυςτραλιανι λογοτεχνία, φαίνεται να ζχουν ο 

Γιϊργοσ Καναράκθσ και ο Κϊςτασ Καςτανάσ (Con Castan). 

To 1980, ο Γιϊργοσ Καναράκθσ με το άρκρο του «Θ Λογοτεχνία του Απόδθμου 

Ελλθνιςμοφ και θ κζςθ τθσ ςτα Νεοελλθνικά Γράμματα»98, όπωσ φανερϊνεται και 

από τον τίτλο, διεκδικεί κζςθ τθσ Λογοτεχνίασ του Απόδθμου Ελλθνιςμοφ ςτθ 

Νεοελλθνικι Γραμματεία. Υποςτθρίηει ότι θ ελλθνικι Λογοτεχνία τθσ διαςποράσ 

διατθρεί «όλα τα βαςικά χαρακτθριςτικά τισ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ τθσ 

Μθτροπολιτικισ Ελλάδασ, ζςτω και αν παρουςιάηει καμιά φορά κάποια ιδιοτυπία 

λόγω τθσ ιςχυρισ και αδιάκοπθσ επίδραςθσ του ξζνου περιβάλλοντοσ» γιατί «οι 

Ζλλθνεσ διανοοφμενοι  του εξωτερικοφ προςπάκθςαν πάντοτε να διατθριςουν 

ςτενι επαφι με τα πνευματικά ρεφματα τθσ Ελλάδασ» (ς. 39). Συγχρόνωσ 

επιςθμαίνει πωσ θ νεοελλθνικι κριτικι ςτθν Ελλάδα, αντιμετωπίηει τθ Λογοτεχνία 

των αποδιμων «ςαν μια ξεχωριςτι περίπτωςθ αποκομμζνθ κάπωσ από τον κορμό 

των νεοελλθνικϊν Γραμμάτων, ωσ ζνα φαινόμενο περιφερειακισ μάλλον ςθμαςίασ» 

(ό.π., ς. 39). Κεωρεί πωσ οι κριτικοί ςτθ Μθτρόπολθ δεν αξιολογοφν με ςωςτά 

κριτιρια, λόγω άγνοιασ των ειδικϊν ςυνκθκϊν και του κλίματοσ μζςα ςτα οποία ηει 

ο απόδθμοσ Ζλλθνασ λογοτζχνθσ. Επομζνωσ, (ο κριτικόσ) κρίνει «επιδερμικά ι εξ 

αποςτάςεωσ» κι ζτςι δεν μπορεί «να εκτιμιςει  τθν ποιότθτα των ελλθνικϊν 

                                                           
98

 Γιϊργοσ Καναράκθσ, 1980, «Θ Λογοτεχνία του Απόδθμου Ελλθνιςμοφ και θ κζςθ τθσ ςτα 
Νεοελλθνικά Γράμματα», ανάτυπο από το περ. ΤΟΜΕΣ, Χρόνοσ 6, τεφχ. 64-65, Ακινα, ςς. 39-47. 
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Γραμμάτων τθσ διαςποράσ και να τουσ δϊςει τθ κζςθ που τουσ ανικει». Τζλοσ, 

επιςθμαίνει «ότι θ λογοτεχνικι δθμιουργία των απόδθμων Ελλινων δεν ζχει ζωσ 

τϊρα ςυςτθματικά εξεταςτεί ωσ προσ τα ειδικότερα προβλιματα, που ςχετίηονται 

άμεςα με τθν υπόςταςι τθσ, οφτε ζχει μελετθκεί και μεκοδολογικά ανκολογθκεί, 

όπωσ κα τθσ άξιηε» (ς. 39). Ολοκλθρϊνει τθν εργαςία του υποςτθρίηοντασ ότι θ 

λογοτεχνία του απόδθμου Ελλθνιςμοφ χρειάηεται να εξεταςτεί  ωσ «αναπόςπαςτο 

κομμάτι τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνικισ παράδοςθσ», επειδι «τθν ςυμπλθρϊνει 

ηωτικά» και ξεχωριςτά «αφοφ ταυτόχρονα, διατθρεί τθ δικι τθσ ψυχολογία» και «τθ 

δικι τθσ προςωπικότθτα» λόγω των διαφορετικϊν πολιτιςτικο-κοινωνικϊν, 

γεωγραφικϊν και ιςτορικϊν ςυνκθκϊν, οι οποίεσ παίηουν βαςικό ρόλο ςτθν αρχικι 

μορφοποίθςι τθσ και ςτθν περαιτζρω ανάπτυξισ τθσ (ς. 47).  

Ο Γιϊργοσ Καναράκθσ, το 1985, ςτο βιβλίο του Θ Λογοτεχνικι παρουςία των 

Ελλινων ςτθν Αυςτραλία99, επιχειρεί να παρουςιάςει το εφροσ τθσ λογοτεχνικισ 

δθμιουργίασ των Ελλινων μζςα από μια ανκολόγθςθ από ςυγγραφείσ και 

αποςπάςματα των ζργων τουσ πλαιςιωμζνα από βιογραφικζσ και βιβλιογραφικζσ 

αναφορζσ. Θ ανκολόγθςθ αυτι ξεκινά ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα καταγράφοντασ 

τισ πρϊτεσ «λογοτεχνικζσ εκλάμψεισ», όπωσ τισ αποκαλεί ο ίδιοσ, και ςταματά το 

1983. Το κίνθτρο για μία τζτοια μελζτθ προζκυψε από τθν ανάγκθ να αναδειχτεί θ 

φπαρξθ αυτισ τθσ πτυχισ τθσ ηωισ των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ, τόςο ςτθν 

Αυςτραλία όςο και ςτθν Ελλάδα, χϊρεσ οι οποίεσ μζχρι τότε τθν αγνοοφςαν. Θ 

μελζτθ αυτι γίνεται ςε μια εποχι κατά τθν οποία θ λογοτεχνικι παρουςία των 

Ελλινων ιταν ζντονθ και αξιοςθμείωτθ και είχε πλζον να επιδείξει ζναν 

ικανοποιθτικό αρικμό ςυγγραφζων, των οποίων τα ζργα παρουςίαηαν υψθλό 

επίπεδο και ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Μζςα από τα κείμενα ο αναγνϊςτθσ μποροφςε 

να «κερδίςει μια εςωτερικι ματιά» (ς. xvii) ςε ςχζςθ με τον χαρακτιρα και τθν 

ποιότθτα του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτθ λογοτεχνία 

τουσ μζςα ςε μια ιςτορικι διαδρομι. 

Ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ  ςτθν Αυςτραλία ο Καναράκθσ 

παρουςιάηει και κεατρικοφσ ςυγγραφείσ, όπωσ τον Κωνςταντίνο Κυριαηόπουλο, τον 

Γιϊργο Ραΐηθ, τον Edward Parry, τον Ανδρζα Φατςζα, τον Στάκθ αφτόπουλο, τον 

                                                           
99

 Γεϊργιοσ Καναράκθσ,  Θ Λογοτεχνικι παρουςία των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία, Ακινα,  Μδρυμα 
Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν,1985. 
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Νίκο Φαμπιόλθ, τον Αντϊνθ Φατςζα, τθ Βάςω Καλαμάρα, τον Λάμπθ Ραςχαλίδθ, 

τον Αλζκο Ταϊφερνόπουλο, τθν Ντίνα Αμανατίδθ, τον Κεόδωρο Ρατρικαρζα, τον 

Γιϊργο Καηοφρθ, τον Αλζξθ Αγγελίδθ, τθν Γιϊτα Κριλι- Κζβανσ, τον Δθμιτρθ 

Κατςοφλθ, τον Αριςτείδθ Ραραδείςθ, τθν Zeni Giles και τον Komninos Zervos, μζςα 

από ςφντομθ βιο-εργογραφικι παρουςίαςθ πλαιςιωμζνθ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

με  αποςπάςματα από κεατρικό κείμενο.   

Το 1988 δθμοςιεφει τθ μελζτθ με τίτλο «The Literary Presence of Greeks in 

Australia»100
 θ οποία αναφζρεται ςτθν ιςτορία τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ 

Λογοτεχνίασ από τισ αρχζσ του 20οφ  αιϊνα μζχρι το 1988, ςτθν ταυτότθτα και τθν 

ανάπτυξθ τθσ λογοτεχνίασ αυτισ, και ειδικότερα ςτθν ποςότθτα, τθν ποικιλία, τθν 

ποιότθτα και τθ γλϊςςα επιλογισ (ελλθνικι και αγγλικι) των λογοτεχνικϊν 

κειμζνων.  

Το 1993, ο Καναράκθσ ςτο βιβλίο του «Μια Οδφςςεια ςτο ελλθνικό κζατρο τθσ 

Αυςτραλίασ: Το φαινόμενο του Χρυςοςτόμου Μαντουρίδθ, Αφιζρωμα ςτθ μνιμθ 

του», (Σφδνεχ), παρουςιάηει τθ μονογραφία του «κεατράνκρωπου» Χρυςοςτόμου 

Μαντουρίδθ. Θ ζκδοςθ χρθματοδοτικθκε από τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα 

του Σφδνεχ και τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ (Λωςθφίδου - Ζλλθ, 2001, ς. 15). 

Το 1997, ο ίδιοσ ςυγγραφζασ, ςτο βιβλίο του «In the Wake of Odysseus - 

Pοrtraits of Greek Settlers in Australia»101, παρουςιάηει τισ ηωζσ και τισ εμπειρίεσ 

διακεκριμζνων Ελλινων τθσ παροικίασ, οι οποίοι μζςα από το δικό τουσ μετερίηι, τθ 

δικι τουσ διαδρομι  και τθ δικι τουσ κουλτοφρα και τρόπο ηωισ ζχουν βοθκιςει 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ  πολυεκνικισ Αυςτραλίασ. Ο Δθμιτριοσ Λωαννίδθσ και ο 

Χρυςόςτομοσ Μαντουρίδθσ, δφο από τισ ςθμαντικότερεσ προςωπικότθτεσ ςτο 

ελλθνο-αυςτραλιανό κζατρο,  καταλαμβάνουν τθ δικι τουσ κζςθ ςτο βιβλίο αυτό. 

Το 2003 ο Καναράκθσ,  ςτθ δθμοςίευςθ του άρκρου του «Το Ομογενειακό 

Κζατρο τθσ Αυςτραλίασ», ςτο αφιζρωμα «Το κζατρο τθσ Διαςποράσ», ςτθν 

εφθμερίδα Κακθμερινι - Επτά Θμζρεσ, 7.9. 2003, ςς. 28-30 κάνει ςφντομθ ιςτορικι 

αναδρομι τθσ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ του παροικιακοφ κεάτρου ςτθν Αυςτραλία.  

                                                           
100

 Δθμοςιεφκθκε ςτο βιβλίο με τον τίτλο Afstraliotes Hellenes: Greeks in Australia,  A. Kapardis - A. 
Tamis (επιμ.),  εκδ. River Seine Press, 1988, ςς. 42-52. 
101

 George, Kanarakis, 1997, «In the Wake of Odysseus - Pοrtraits of Greek Settlers in Australia»
101

, 
Greek-Australian Archives Publications, RMIT University, Melbourne.  
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Το 2003, επίςθσ, ο Καναράκθσ, ςτο βιβλίο του με τον τίτλο: ‘Οψεισ τθσ 

Λογοτεχνίασ των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ και τθσ Νζασ Ηθλανδίασ102 μελετά τθ 

λογοτεχνικι δθμιουργία των Ελλινων τθσ Ωκεανίασ, τον  τφπο των Ελλινων τθσ 

Αυςτραλίασ και παράλλθλα, διερευνά τισ απεικονίςεισ του Ελλθνιςμοφ ςτθν 

αυςτραλιανι Λογοτεχνία. Θ ιςτορικι ςφνκεςθ ςυντελείται πζρα από μια 

ιςτοριογραφικι προςζγγιςθ μζςα από πολφ-πριςματικζσ αναλφςεισ, «όψεισ», που 

ενϊ κινοφνται γφρω από ζναν κεντρικό πυρινα, καλφπτουν κζματα όπωσ τθν 

ελλθνικι ταυτότθτα ςτθν ομογενειακι Λογοτεχνία (γλϊςςα, πολιτιςμό, κρθςκεία), 

τθν επίδραςθ του ελλθνο-μακεδονικοφ γλωςςικοφ ιδιϊματοσ, τουσ κυπριακοφσ 

λογοτεχνικοφσ αντίλαλουσ ςτθν ελλθνο-αυςτραλιανι λογοτεχνικι παρουςία κ.ά. Θ 

πλθμμελισ γνϊςθ ι και άγνοια του πραγματικοφ εφρουσ, τθσ ποικιλομορφίασ και 

τθσ πραγματικισ ςθμαςίασ και ςυμβολισ τισ Λογοτεχνίασ αυτισ, κακϊσ και θ 

ζλλειψθ πραγματικοφ ενδιαφζροντοσ  τόςο από τουσ Ζλλθνεσ (εξαιτίασ τθσ 

απόςταςθσ), όςο και από τουσ Αυςτραλοφσ (εξαιτίασ τθσ γλϊςςασ) αναγνϊςτεσ και 

κριτικοφσ, είχαν ωσ αποτζλεςμα, όπωσ επιςθμαίνει «να παραμείνει ςχεδόν άγνωςτθ 

και ςυνεπϊσ (φιλολογικϊσ) αναξιολόγθτθ» (ς. 25). Μετά από εννζα δεκαετίεσ 

λογοτεχνικισ παρουςίασ των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία, προτείνεται από τον ίδιο θ 

ςυςτθματικι μελζτθ και ζρευνα του αντικειμζνου αυτοφ. Βεβαίωσ, ο Καναράκθσ 

ενθμερϊνει τον αναγνϊςτθ πωσ θ απόπειρα «να ςυλλάβει (κανείσ) το 

ςυγκεντρωτικό πρόςωπο τθσ λογοτεχνικισ δθμιουργίασ του «αυςτραλιϊτθ 

Ελλθνιςμοφ», να βγάλει ςυμπεράςματα για το εάν οι ςυλλογικζσ προςπάκειεσ των 

ςυγγραφζων ςυνκζτουν λογοτεχνικό corpus, τζλοσ δε να επιχειριςει να ορίςει τον 

χϊρο τθσ Λογοτεχνίασ αυτισ, αποτελεί ζργο ςφνκετο και δυςχερζσ» (ς. 24), λόγω 

του ότι «εμφανίηεται αρκετά ευρφ από πλευράσ ποςότθτασ και αρκετά 

πολυδιάςταςτο από πλευράσ ειδϊν, κεμάτων και τεχνικισ» (ς. 27). Αναφορικά με τισ 

γραπτζσ εργαςίεσ, υπάρχουν ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα.  

«Ζνα από τα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά τθσ λογοτεχνίασ αυτισ, είναι θ διςυπόςτατθ 

γλωςςικι τθσ ταυτότθτα (ελλθνικι και αγγλικι), με ζνα μζροσ, το μεγαλφτερο μζχρι ςτιγμισ, 

γραμμζνο ςτθν ελλθνικι και το άλλο, ςυνεχϊσ αυξανόμενο ςτθν αγγλικι» (ς. 41).  
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Στο βιβλίο του, ‘Οψεισ τθσ Λογοτεχνίασ των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ και τθσ 

Νζασ Ηθλανδίασ, ο Γιϊργοσ Καναράκθσ, επανζρχεται ςτο κζμα τθσ ικαγζνειασ τθσ 

Λογοτεχνίασ των Ελλινων αποδιμων τθσ Αυςτραλίασ. Το 1980, όπωσ 

προαναφζρκθκε παραπάνω, είχε ιδθ διατυπϊςει πωσ θ λογοτεχνικι δθμιουργία 

των απόδθμων Ελλινων είναι «αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ νεοελλθνικισ 

λογοτεχνικισ παράδοςθσ», παρόλο που διατθρεί «τθ δικι τθσ ψυχολογία» και «τθ 

δικι τθσ προςωπικότθτα» λόγω των διαφορετικϊν πολιτιςτικο-κοινωνικϊν, 

γεωγραφικϊν και ιςτορικϊν ςυνκθκϊν, αφοφ «τθν ςυμπλθρϊνει ηωτικά» και 

ξεχωριςτά», (ς. 47).  Στο παρόν βιβλίο, θ ικαγζνεια τθσ λογοτεχνίασ των Ελλινων τθσ 

Αυςτραλίασ  ςυνδζεται με τθ λογοτεχνικι ταυτότθτα των ςυγγραφζων» (ς. 43). «Ο 

απόδθμοσ ςυγγραφζασ που ζπαψε να γράφει ελλθνικά, χωρίσ να αποκόβεται ωσ 

άνκρωποσ από τθν ελλθνικι κοινωνία και γλϊςςα, οπωςδιποτε δεν μπορεί να 

ενταχκεί απολφτωσ ςτον κφριο κορμό τθσ ελλθνικισ λογοτεχνίασ» (Καναράκθσ, 2003, 

ς. 44). «Ζλλθνασ ναι, όχι όμωσ Ζλλθνασ ςυγγραφζασ»103. «Κάκε ςυγγραφζασ, ωσ 

κοινωνικι μονάδα, διαπλάκεται γλωςςικά, πολιτιςμικά και ψυχολογικά από τθ 

γλϊςςα του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο γεννικθκε και μεγάλωςε» (ς. 40). 

Επομζνωσ, ςχετικά με τθν ικαγζνεια τθσ λογοτεχνίασ των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ, 

ςτον επίλογο του πρϊτου κεφαλαίου με τον τίτλο: «Μία φιλολογικι προςζγγιςθ», 

καταλιγει ςε ςυμπεράςματα όπωσ: 

«Μια διαχρονικι μελζτθ τθσ λογοτεχνικισ δθμιουργίασ των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία ςτο 

ςφνολό τθσ αποκαλφπτει πωσ γενικά χαρακτθρίηεται από χρονικι διάρκεια, ποςότθτα, 

πολυμορφία και αξιοςθμείωτθ ποιότθτα, με ζνα ςθμαντικό ποςό ελλθνόγλωςςθσ 

παραγωγισ και ζνα ςυνεχϊσ αυξανόμενο αρικμό αγγλόγλωςςων κειμζνων. Αν και ςυγκροτεί 

ζνα corpus που είναι δυνατόν να εξεταςτεί και να αξιολογθκεί ξεχωριςτά, εντοφτοισ, λόγω 

των δφο γλωςςϊν ςτισ οποίεσ εκφράηεται, και των δφο γλωςςικά διαφορετικϊν 

αναγνωςτικϊν κοινϊν ςτα οποία απευκφνεται, δεν αποτελεί ανεξάρτθτο λογοτεχνικό ςϊμα. 

Επίςθσ, αφοφ, ςφμφωνα με τθν επιςτιμθ τθσ φιλολογίασ, θ γλϊςςα αποτελεί  αποφαςιςτικό 

ςτοιχείο και ςυγκροτεί το κακοριςτικό κριτιριο τθσ ικαγζνειασ ενόσ λογοτεχνικοφ ςϊματοσ, 

φυςιολογικά και αναπόφευκτα τα μεν ελλθνόγλωςςα ζργα ανικουν αναπόςπαςτα ςτο ςϊμα 

τθσ ελλθνικισ λογοτεχνίασ, ενϊ τα αγγλόγλωςςα ςτο ςϊμα τθσ αυςτραλιανισ λογοτεχνίασ, 
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και εντάςςονται  ςτθ δικαιοδοςία τθσ αυςτραλιανισ γραμματειακισ ζρευνασ και, φυςικά, 

τθσ αντίςτοιχθσ κριτικισ αποτίμθςισ τουσ από αιςκθτικι άποψθ» (ς. 49). 

Σχετικά με το κζατρο των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία, ςθμειϊνει τα εξισ: 

«Στθν πραγματικότθτα το ομογενειακό κζατρο τθσ Αυςτραλίασ, τόςο ωσ κεατρικι λογοτεχνία 

όςο και ωσ ςκθνικι παρουςίαςθ, είναι ζνασ χϊροσ ζντεχνθσ προςφοράσ των Ελλινων τθσ 

χϊρασ αυτισ που, παρόλο ότι δικαιοφται ειδικισ προςοχισ και μελζτθσ, εξακολουκεί να 

αναμζνει  ολοκλθρωμζνθ ζρευνα και αντάξια παρουςίαςθ. Είναι περιττό να λεχκεί πωσ ςε 

μια τζτοια προςπάκεια το αγγλόγλωςςο ομογενειακό μασ κζατρο κα πρζπει να αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ» (ό.π., ς. 76).  

Ο Καναράκθσ, ςτο άρκρο του «The Theatre as an Aspect of Artistic Expression  

by the Greeks in Australia»104, επιςθμαίνει τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ 

εμπεριςτατωμζνθσ μελζτθσ και ανάλυςθσ του παροικιακοφ κεάτρου.  

Το 2006, ο Καναράκθσ, ςτθν ειςαγωγι τθσ ειςιγθςισ του, με τίτλο: «Θ 

κεατρικι δθμιουργία των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία», ςτο πλαίςιο του Συμποςίου με 

κζμα: Κζατρο, Διαςπορά και Εκπαίδευςθ, που οργανϊκθκε από το Εργαςτιριο 

Διαπολιτιςμικϊν  και Μεταναςτευτικϊν Μελετϊν (Ε.ΔΛΑ.Μ.ΜΕ), Ραιδαγωγικό Τμιμα 

Δ.Ε., Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ105, αναφερόμενοσ ςτθ κεατρικι δθμιουργία των Ελλινων 

ςτθν πολυπολιτιςμικι Αυςτραλία, ςυγκεκριμζνα, παρατθρεί : 

 «Ραρά τον ςθμαντικό ρόλο του κεάτρου και τθ ςυμβολι του ςτθν ομογενειακι ηωι τθσ 

Αυςτραλίασ, το γεγονόσ είναι πωσ ο χϊροσ αυτόσ εξακολουκεί να αναμζνει τθν πλιρθ 

ζρευνα και μελζτθ του. Και τοφτο γιατί εκτόσ από μια μεταπτυχιακι διατριβι ςε επίπεδο 

Μ.Α. τθσ Ριπίνασ Λωςθφίδου ‘Ελλθσ ςχετικά με τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ που ζχουν δοκεί 

υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ του Σφδνεχ και Νζασ Νότιασ Ουαλίασ 

(Λωςθφίδου - ‘Ελλθ, 2001), τθ βραχεία μονογραφία μου ςτον αείμνθςτο κεατράνκρωπο του 

Σφδνεχ Χρυςόςτομο Μαντουρίδθ (Καναράκθσ, 1993), κακϊσ και μερικά άρκρα 

δθμοςιευμζνα ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά» (ς. 43).  

 Και επιςθμαίνει:  

α) Ραρόλο «τον ςθμαντικό ρόλο και τθ ςυμβολι του ςτθν ομογενειακι ηωι 

ςτθν Αυςτραλία…ο χϊροσ αυτόσ εξακολουκεί να αναμζνει τθν πλιρθ ζρευνα και 
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Εκπαίδευςθ, Ρρακτικά Συμποςίου, 22-23 Λουλ., 2006, Ε.ΔΛΑ.Μ.Μ.Ε., ςς. 43-54. 



92 
 

μελζτθ του…θ διεξοδικι ανάλυςθ αυτοφ του κεάτρου ςτουσ Αντίποδεσ δεν ζχει 

ακόμθ πραγματοποιθκεί» (ό.π., ς. 43),  

β) «Κάκε απόπειρα διαχρονικισ εξζταςθσ του κζματοσ του ομογενειακοφ 

κεάτρου τθσ Αυςτραλίασ, αλλά και κάκε χϊρασ τθσ ελλθνικισ διαςποράσ, κα πρζπει 

να ξεκινιςει από τισ πθγζσ επίδραςθσ και ζμπνευςθσ, μιασ και αυτζσ ςυνκζτουν  ζνα 

πολφ χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ φυςιογνωμίασ του» (ό.π., ς. 43).  

γ) Το ελλθνο-αυςτραλιανό κζατρο, παρόλθ τθ βραχφβια ιςτορία του, 

αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ ελλθνικισ μεταναςτευτικισ ιςτορίασ, ςτουσ κόλπουσ 

τθσ «μεταναςτευτικισ ατμόςφαιρασ τθσ παροικιακισ ηωισ», λόγω των επιδράςεων 

που δζχκθκε «…των γεωγραφικϊν, κοινωνικο/πολιτιςμικϊν, γλωςςικϊν και άλλων 

ςυνκθκϊν του αυςτραλιανοφ περιβάλλοντοσ» και διαμόρφωςε μια δικι του 

«ταυτότθτα» και «ψυχολογία» (ς. 43),  

δ) Σφμφωνα με τον ςυγγραφζα, «βαςικά, τρεισ είναι οι κφριεσ  πθγζσ  που 

ςτο πζραςμα των χρόνων ζχουν διαμορφϊςει το πρόςωπο τθσ κεατρικισ γραφισ 

του αυςτραλιϊτθ Ελλθνιςμοφ: θ παροικία, το ευρφτερο αυςτραλιανό κοινωνικό 

περιβάλλον και θ πατρίδα του μετανάςτθ, τόςο με τθ γενικότερθ ζννοιά τθσ 

(Ελλάδα, Κφπρο κλπ.), όςο και με τθ γεωγραφικά ςτενότερθ γενζκλια γθ του (χωριό, 

πόλθ, νθςί)» (ς. 43). Και αναλφει αυτζσ τισ τρεισ πθγζσ επίδραςθσ λζγοντασ: Θ 

ελλθνικι παροικία αντανακλάται μζςα από διαφόρουσ τρόπουσ, όπωσ με τουσ 

ανκρϊπινουσ χαρακτιρεσ τουσ, τα προβλιματα τθσ μεταναςτευτικισ οικογζνειασ, θ 

Αυςτραλία αςκεί επίδραςθ με πολυποίκιλουσ τρόπουσ, όπωσ οι διαφορετικοί 

κοινωνικοί και πολιτιςμικοί τρόποι ηωισ, λόγω πεποικιςεων που διχάηουν, 

δθμιουργοφν ςυναιςκιματα αποξζνωςθσ και απομόνωςθσ και λόγω του άγνωςτου 

αυςτραλιανοφ φυςικοφ τοπίου, θ πατρίδα του μετανάςτθ λειτουργεί εξίςου 

δυναμικά και ποικίλα μζςα από τθν αγροτικι ηωι, τα ελλθνικά ικθ και ζκιμα, οι 

πολιτικο-κοινωνικζσ ςυνκικεσ, οι φυςικζσ καταςτροφζσ και το φυςικό τοπίο τθσ 

Ελλάδασ. Κυρίαρχθ βζβαια επίδραςθ όλων φαίνεται να είναι θ μετανάςτευςθ και θ 

ξενιτιά (ς. 44). 

 Στθ ςυνζχεια κάνει μια ςφντομθ ιςτορικι επιςκόπθςθ του ομογενειακοφ 

κεάτρου ςτθν Αυςτραλία. Κλείνοντασ τονίηει πωσ το ομογενειακό κζατρο 

προπολεμικά δεν λειτοφργθςε ποτζ ωσ αυτόνομθ καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα  

ςτουσ κόλπουσ τθσ παροικίασ, όπωσ ςυνζβθ μετά τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο (ςς. 44-
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51). Ο Καναράκθσ, υπογραμμίηει πωσ εκτόσ από τον κοινωνικό ρόλο του κεάτρου 

(ςτθν οικονομικι ςτιριξθ κοινωφελϊν ςκοπϊν μζςα από φιλανκρωπίεσ), 

διαχρονικά, αναγνωρίηεται  από τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ «θ παιδευτικι αξία» του  

ομογενειακοφ κεάτρου ςε «ρόλο κακοδθγθτι και δαςκάλου, βοθκϊντασ του 

Ζλλθνεσ μετανάςτεσ και τα αυςτραλογεννθμζνα παιδιά τουσ ςτθ διατιρθςθ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ, των ελλθνικϊν εκίμων και τθσ ελλθνικισ ςυνείδθςθσ γενικά» (ς. 

52). 

«Αυτι θ παιδευτικι αντίλθψθ… ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ του παιδικοφ κεάτρου, 

κεάτρου παιγμζνου από παιδιά για παιδιά και  παιδικοφ κεάτρου γραμμζνου και 

ςκθνοκετθμζνου για παιδιά ςτθν ελλθνικι και τθν αγγλικι γλϊςςα από κεατρικοφσ 

ςυντελεςτζσ τθσ ελλθνικισ παροικίασ, με διακρίςεισ μάλιςτα ςε ελλαδικοφσ 

διαγωνιςμοφσ»(ς.52).  

Συμπεραςματικά, καταλιγει πωσ θ κεατρικι πραγματικότθτα ςτθν 

Αυςτραλία ζχει αναδείξει ςθμαντικοφσ «ντόπιουσ» κεατρικοφσ ςυγγραφείσ, Ζλλθνεσ 

μετανάςτεσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ «άτομα αυςτραλογεννθμζνα ελλθνικισ 

καταγωγισ» και παρόλεσ τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι κεατρικοί 

ςυντελεςτζσ (ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων και μζςων) ςυνεχίηουν να αναπτφςςουν 

και να διατθροφν τθ κεατρικι παράδοςθ του Ελλθνιςμοφ, ευελπιςτϊντασ ότι κα 

ανοίξουν νζουσ ορίηοντεσ ςτθ χϊρα των Αντιπόδων (ς. 53). 

Θ μελζτθ του Καναράκθ, A Tribute to the Theatre of Modern Greek Diaspora. 

The Theatre οf Australian Hellenism in Historical Perspective106, είναι μια 

ιςτοριογραφικι προςζγγιςθ  του κεάτρου του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ. Στόχο 

ζχει να παρουςιάςει τθν εξζλιξθ και τθν προςφορά του ςτθν πολυπρόςωπθ 

αυςτραλιανι κοινωνία από τθν αρχι του εικοςτοφ αιϊνα ζωσ και ςιμερα. Σε αυτιν 

τθν παράκεςθ περιλαμβάνονται θ ελλθνόφωνθ και θ αγγλόφωνθ κεατρικι 

παραγωγι. Ρεριλαμβάνονται επίςθσ και οι κεατρικοί ςυγγραφείσ, των οποίων οι  

τίτλοι των κεατρικϊν κειμζνων τουσ δεν  ζχουν παρουςιαςτεί «επί ςκθνισ». 
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Ο Κϊςτασ Καςτανάσ ι αλλιϊσ γνωςτόσ ωσ Con Castan, το 1986 ςτο βιβλίο του 

Conflicts of Love107, αςχολείται εκτενϊσ με το ζργο τθσ Βάςωσ Καλαμάρα, 

προςεγγίηοντάσ το μζςα ςτο κοινωνικο/ιςτορικό πλαίςιο τθσ κοινότθτάσ τθσ  που 

βρίςκεται ςτθν πολυπολιτιςμικι Αυςτραλία. 

Μζςα από τθ μελζτθ Ελλινων ςυγγραφζων και του ζργου τουσ, ο Con Castan  

υποςτθρίηει ότι:  

 «…μποροφν να κατανοθκοφν οι διαφορετικζσ τάςεισ  που βρίςκουν ζκφραςθ  ςτθν ελλθνο-

αυςτραλιανι λογοτεχνία. Αυτι είναι μία από τισ πολλζσ «μεταναςτευτικζσ λογοτεχνίεσ» που 

ζχουν εμφανιςτεί μετά τον Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο και που εμπλουτίηουν τθν 

αυςτραλιανι λογοτεχνία, αφοφ τθν αποτελοφν ζργα μεγαλφτερθσ ποικιλίασ, με περιςςότερθ 

εμβάκυνςθ ςε μερικά κζματα και ςυμπεριφορζσ που ιταν ιδθ εκεί»108.  

Επίςθσ εξθγεί τθν επιλογι του τίτλου του λζγοντασ τα εξισ: 

«Θ τοποκζτθςθ του πλθκυντικοφ ςτον τίτλο «Conflicts of Love» χρειάηεται ςχόλιο. Στον 

μετανάςτθ υπάρχουν τρία ςυγκεκριμζνα ςθμεία ςυγκροφςεων: ςτο αίςκθμά του για τθ 

χϊρα προζλευςθσ, ςτο αίςκθμά του για τθ χϊρα υποδοχισ και ςτθ ςφγκρουςθ μεταξφ των 

δφο πατρίδων.... Θ παλαιά χϊρα μπορεί να δθμιουργιςει αιςκιματα, όπωσ τθ νοςταλγικι 

αγάπθ αλλά και αιςκιματα απόρριψθσ. Θ νζα χϊρα μπορεί να προκαλζςει αιςκιματα 

ευγνωμοςφνθσ, κακϊσ και αιςκιματα πωσ ποτζ δεν να γίνει πλιρωσ αποδεκτόσ/ι. 

Ραράλλθλα, οι ελλείψεισ τθσ μιασ χϊρασ μεγεκφνονται από τθν αντικετικι δφναμθ τθσ 

άλλθσ. Ζνασ μετανάςτθσ πάντα ςυγκρίνει, πράγμα που ςυχνά ενοχλεί»109.  

Το 1988, ο Con Castan, ςτθ μελζτθ του «The Greeks and the Australian 

Literature»110 αναφορικά με τθν ελλθνο-αυςτραλιανι Λογοτεχνία, προςεγγίηει τθν 

περιγραφι του περιεχομζνου τθσ με τρεισ τρόπουσ: 

Ρρϊτον, ωσ είδοσ λογοτεχνίασ που αφορά τουσ Αυςτραλοφσ αφοφ 

υποςτθρίηει πωσ οι διαςταυρϊςεισ και οι ςυνδζςεισ μεταξφ τθσ Ελλάδασ (ι/και των 

Ελλινων) και τθσ αυςτραλιανισ λογοτεχνίασ ζχουν ιδθ λάβει χϊρα ςτισ παρακάτω 

περιπτϊςεισ όπωσ είναι: 1. Θ αρχαιοελλθνικι κλαςικότθτα, ζνα «παρελκόν» που 

ζχει εμπνεφςει τθ Λογοτεχνία όλων των δυτικϊν και ςυνεχίηει να εμπνζει ακόμθ και 

ςιμερα, 2. Ο Δεφτεροσ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ, 3. Ο εκπατριςμόσ Αυςτραλϊν 
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ςυγγραφζων, 4. Θ μετανάςτευςθ των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία, 5. Θ πολιτιςμικι 

επίδραςθ που ζχουν αςκιςει οι Ζλλθνεσ ςε άλλουσ Αυςτραλοφσ και 6. Οι Αυςτραλοί 

τουρίςτεσ ςτθν Ελλάδα. Πλα τα παραπάνω ςθματοδοτοφν τθν υψθλι ςθμαςία 

δεςμϊν μεταξφ Ελλάδασ και αυςτραλιανισ λογοτεχνίασ, από τισ αρχζσ του Δευτζρου 

Ραγκοςμίου Ρολζμου (ς. 27). 

Δεφτερον, ωσ μζροσ του ςυνόλου τθσ μεταναςτευτικισ λογοτεχνίασ, ζνα 

είδοσ που ζχουν δθμιουργιςει όλεσ οι μεταναςτευτικζσ ομάδεσ.  

Τρίτον, ωσ είδοσ λογοτεχνίασ που αφορά τθ νεοελλθνικι Λογοτεχνία, αφοφ οι 

μετανάςτεσ ςτισ χϊρεσ υποδοχισ ςυνεχίηουν να αςχολοφνται με κζματα που 

αφοροφν τθν πατρίδα τουσ και τθ μικρότερθ «πατρίδα» τουσ, τθν κοινότθτα και τθ 

ηωι τουσ εκεί, όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ του Κόδωρου Ρατρικαρζα111 και τθσ Βάςωσ 

Καλαμάρα.  

Επομζνωσ, ο Con Castan διεκδικεί χϊρο και αναγνϊριςθ τθσ ελλθνο-

αυςτραλιανισ Λογοτεχνίασ ςτθν αυςτραλιανι Λογοτεχνία και αντιςτοίχωσ, ςτθ 

νεοελλθνικι Λογοτεχνία για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ. 

Το 1988 επίςθσ, ο Castan ςτο δοκίμιό του «What is Greek Australian 

Literature?»112, δεν ζχει κζςει ωσ ςτόχο να διαμορφϊςει ζναν απλό οριςμό, αλλά 

αφενόσ να αποςαφθνίςει ηθτιματα που εμπλζκονται και αφετζρου να αποκαλφψει 

το ιδεολογικό περιεχόμενο τθσ ζννοιασ. 

Αρχικά αναφζρεται ςτθ γλϊςςα ωσ βάςθ τθσ διάκριςθσ μεταξφ αυςτραλιανισ 

και ελλθνικισ Λογοτεχνίασ, λζγοντασ απλά ότι το ζργο γραμμζνο ςτα ελλθνικά, 

ανεξάρτθτα από το ποφ γράφτθκε ι το περιεχόμενό του, ανικει ςτθ ςφγχρονθ 

ελλθνικι Λογοτεχνία, ενϊ το ζργο γραμμζνο ςτα αγγλικά με επαρκι αυςτραλιανι 

ςφνδεςθ ανικει ςτθν αυςτραλιανι Λογοτεχνία. Στθ ςυνζχεια κζτει το ερϊτθμα ωσ 

προσ το τί ςυνιςτά αυςτραλιανι λογοτεχνία. Θ μετάφραςθ κάνει τα ζργα τθσ «ξζνθσ» 

Λογοτεχνίασ  διακζςιμα ςε όςουσ δεν μποροφν να διαβάςουν τθ γλϊςςα και γι’ αυτό 

οι δίγλωςςεσ εκδόςεισ (ςτθν αγγλικι και ελλθνικι) ελλθνικισ λογοτεχνίασ που 

παράγεται ςτθν Αυςτραλία, είναι αρκετά ςυνθκιςμζνεσ. Ο Castan, υποκζτει, πωσ οι 

ςυγγραφείσ, όταν γράφουν τα ζργα τουσ, ςκζφτονται είτε ωσ Ζλλθνεσ είτε ωσ 
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Αυςτραλοί, και όχι ωσ Ελλθνο-Αυςτραλοί. Υποςτθρίηει βεβαίωσ πωσ αν ςκζφτονται 

ωσ Ελλθνο-Αυςτραλοί κα ιταν πολφ πιο εφκολο να ενταχκοφν ςτθν αυςτραλιανι 

Λογοτεχνία ωσ Αυςτραλοί «αλά Ελλθνικά»/Australian in a Greek way. Oι ιδεολογικζσ 

λειτουργίεσ τθσ ελλθνικισ αυςτραλιανισ Λογοτεχνίασ (ωσ τμιμα μιασ ευρφτερθσ 

ελλθνο-αυςτραλιανισ κουλτοφρασ) είναι τρεισ: Θ πρϊτθ είναι για να επιτρζψει 

ςτουσ Αυςτραλοφσ ελλθνικισ καταγωγισ να αιςκάνονται Αυςτραλοί (μαηί με τουσ 

Αυςτραλοφσ άλλθσ εκνικισ καταγωγισ). Θ δεφτερθ είναι για να τουσ βοθκιςει να 

αιςκάνονται Ζλλθνεσ. Θ τρίτθ είναι για να τουσ δϊςει μια αίςκθςθ τθσ δικισ τουσ 

ταυτότθτασ ωσ ομάδα, διαφορετικι από τουσ άλλουσ Αυςτραλοφσ και από τουσ 

άλλουσ Ζλλθνεσ. Θ τρίτθ είναι θ προχπόκεςθ για  να ςυμβοφν οι άλλεσ δφο με ζναν 

δθμιουργικό τρόπο. Αν δεν αναπτυχκεί θ τρίτθ, οι δφο πρϊτεσ κα ζρχονται απλά ςε 

αντίκεςθ θ μία με τθν άλλθ, κα δθμιουργοφν ζναν πόλεμο που μπορεί να 

προκαλζςει μεγάλθ ψυχολογικι βλάβθ ςτα άτομα. Οι  Ελλθνο-Αυςτραλοί κα 

αιςκάνονται πάντα χαμζνοι και όχι «πραγματικοί» Αυςτραλοί, εάν δεν υπάρχει ζνασ 

ελλθνικόσ τρόποσ να υπάρχουν και το αίςκθμα τοφ να είναι Αυςτραλοί και κα 

αιςκάνονται πάντα ςαν  Ζλλθνεσ δεφτερθσ διαλογισ, εάν δεν υπάρχει μια 

λογοτεχνία που να είναι δικό τουσ καταςκεφαςμα, το οποίο κα εκφράηει ζναν 

αυςτραλιανό τρόπο  του ότι είναι Ζλλθνεσ, και κα τουσ εκφράηει ωσ μια 

ολοκλθρωμζνθ φπαρξθ (ς. 5).  Θ αξία τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ Λογοτεχνίασ είναι 

ςθμαντικι ωσ πθγι άντλθςθσ μιασ ελλθνο-αυςτραλιανισ ςυνείδθςθσ, ιδίωσ μεταξφ 

των μορφωμζνων Αυςτραλϊν πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ (ς. 7). Θ ελλθνο-

αυςτραλιανι ςυνείδθςθ διζπεται από ζναν δυιςμό, επομζνωσ και οι Ελλθνο-

Αυςτραλοί ςυγγραφείσ είναι βζβαιο πωσ ςυνδζονται με αυτόν τον δυιςμό βακιά 

μζςα ςτο πνεφμα τουσ, το οποίο εκφράηεται ςτο ζργο τουσ (ς. 8).  

Ο Castan ζχει διακρίνει τουσ ςυγγραφείσ ςε τζςςερισ ομάδεσ ςε ςχζςθ με τθν 

ελλθνο-αυςτραλιανι Λογοτεχνία: α)οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ ςτθν Αυςτραλία, β)θ 

πρϊτθ γενιά Ελλθνο-Αυςτραλϊν, γ) οι Ζλλθνεσ που διαμζνουν για ζνα χρονικό 

διάςτθμα, όπωσ οι  δθμόςιοι υπάλλθλοι και  δ) οι εκπατριςμζνοι ι οι πραγματικοί ι 

πνευματικοί Αυςτραλοί απόδθμοι ςτθν Ελλάδα. Θ περικωριοποίθςθ τθσ ελλθνο-

αυςτραλιανισ Λογοτεχνίασ οφείλεται ςε κακαρά κοινωνικο-οικονομικά αίτια, γιατί 

το ζργο αυτό είναι το ζργο μιασ εκνικισ μειονότθτασ μεταναςτϊν που, όμωσ, δεν 

ανικει ςε μια προνομιοφχα ευρωπαϊκι μειονότθτα και δεν είναι μια ευρωπαϊκι 
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λογοτεχνία που δθμιουργικθκε ςτθν Αφρικι, άρα είχε και ζνα υψθλό status. Στθν 

Αυςτραλία θ  ελλθνικι μειονότθτα δεν αντιμετωπίηεται ωσ ευρωπαϊκι αλλά «ςχεδόν 

μαφρθ φυλι». Ο Castan κλείνει το δοκίμιό του  με μία πρόβλεψθ πωσ θ άνκιςθ τθσ 

ελλθνο-αυςτραλιανισ Λογοτεχνίασ κα υπάρξει τθν περίοδο 1970-2000, όπου 

παρόλο ότι οι ςυγγραφείσ κα γράφουν ςτθν αγγλικι, θ ςφνδεςι τουσ με τθν 

ελλθνικότθτα κα ςυνεχίηει να διαφαίνεται ςτα ζργα τουσ. Ραράλλθλα εκφράηει τον 

φόβο του πωσ θ γεωγραφικι κζςθ τθσ Αυςτραλίασ μπορεί να τθν οδθγιςει ςε ζναν 

περιςςότερο Αςιατικοκεντρικό προςανατολιςμό παρά Ευρωκεντρικό.  

«Πποια κι αν μπορεί να είναι θ περίπτωςθ ςε αυτά τα κζματα, είναι βζβαιο ότι οι Ζλλθνεσ 

μετανάςτεσ, τα παιδιά τουσ και άλλοι Αυςτραλοί που ζχουν δθμιουργιςει ιςχυρζσ επαφζσ 

με τθν Ελλάδα ζχουν προςφζρει  ςτθν αυςτραλιανι λογοτεχνία ςτο τελευταίο τρίτο του 

εικοςτοφ αιϊνα μια πιο ζντονθ και εκτεταμζνθ ελλθνικι ποιότθτα από ό, τι είχε ποτζ πριν, 

ίςωσ και αρκετά ιςχυρι για να μασ επιτρζψει να  αναφερκοφμε  ςε αυτι τθν περίοδο ωσ τθν 

Ελλθνιςτικι περίοδο τθσ αυςτραλιανισ λογοτεχνίασ. Αυτό κα είναι, τελικά, και που κα ικελα 

να προτείνω, θ πιο ςθμαντικι ζννοια τθσ ελλθνικισ αυςτραλιανισ λογοτεχνίασ» (ς. 12). 

Ο ίδιοσ ιςχυρίηεται πωσ θ αξία τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ Λογοτεχνίασ κα 

ενιςχυκεί, όταν κα υπάρξουν ςυγκριτικζσ μελζτεσ με λογοτεχνίεσ Ελλινων που 

παριχκθςαν ςε άλλεσ μεταπολεμικζσ διαςπορζσ (ς. 9). 

 

Θ Ελζνθ Νίκα μζςα από το ποίθμά τθσ «The Woman in Black: Unmasking the 

true identity of the migrant woman»/«Θ μαυροφορεμζνθ γυναίκα: Αποκαλφπτοντασ 

τθν πραγματικι ταυτότθτα τθσ μετανάςτριασ»113,  υποςτθρίηει πωσ θ γυναίκα είναι 

το νιμα που ενϊνει τθν οικογζνεια, είναι αυτι που διατθρεί τθν ελλθνικότθτα που 

ρζει ςτισ φλζβεσ τθσ οικογζνειασ, διδάςκει τον ςεβαςμό ςτουσ γονείσ, γιατί είναι θ 

ουςία τθσ φπαρξισ των παιδιϊν τουσ, είναι μάνεσ, ςφηυγοι, αδελφζσ, μορφωμζνεσ, 

ζξυπνεσ, αποφαςιςτικζσ και είναι ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ ςτθν ελλθνικι κοινότθτα 

ςτθν Αυςτραλία, επομζνωσ, είναι αρκετά πολφπλοκεσ/ πολυςφνκετεσ για να τισ 

κατθγοριοποιιςεισ. 

Θ Νίκα, από το 1992 μζχρι ςιμερα, μζςα από τον εκδοτικό τθσ οίκο «Owl 

Publishing», δίνει βιμα ςε «φωνζσ» δθμιουργϊν με «άρωμα» γυναίκασ. Ζχει εκδόςει 
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τα εξισ: Το πρϊτο τθσ βιβλίο είναι Migrant Daughters: the female voice in Greek-

Australian prose fiction114. Το δεφτερο βιβλίο «Re-telling the Tale: poetry and prose 

by Greek-Australian women writers»/ «Με δικά μασ λόγια: Ελλθνίδεσ ςυγγραφείσ τθσ 

Αυςτραλίασ» (1994)115 προκφπτει από τθ ςυνεργαςία τθσ Helen Nickas/Ελζνθσ Νίκα 

και τθσ Constantina Dounis/Κωνςταντίνασ Ντοφνθ. Είναι μία ανκολογία ποιθμάτων 

και πεηϊν Ελλθνίδων ςυγγραφζων τθσ Αυςτραλίασ αφιερωμζνθ «ςτισ μθτζρεσ τουσ 

που ζχαςαν τα κορίτςια τουσ ςτθν ξενιτειά και ςτουσ εαυτοφσ τουσ που μεγάλωςαν 

τα κορίτςια τουσ ςτθν ξενιτειά». Στισ μθτζρεσ δίνουν το όνομα «Ακθνά» και ςτισ 

κόρεσ «Σοφία». Τθν αφορμι τθσ ςυγκζντρωςθσ αυτοφ του πλοφςιου υλικοφ 

(ποιιματα, αποςπάςματα από διθγιματα, μικρζσ ιςτορίεσ, αποςπάςματα από 

κεατρικά ζργα, γραμμζνα από γυναίκεσ μετανάςτριεσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ 

ςε δίγλωςςθ ζκδοςθ, ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα) τθν ζδωςε το πρϊτο 

Συνζδριο Ελλθνίδων ςυγγραφζων που οργάνωςε θ Konstandina Dounis,  ςτο 

Ρανεπιςτιμιο R.M.I.T., ςτθ Μελβοφρνθ τον Μάιο του 1992. Σε αυτό το ςυνζδριο οι 

επιμελιτριεσ αυτισ τθσ ζκδοςθσ Helen Nickas και Konstandina Dounis 

αποκαλφπτουν όςα ακοφςανε. Με δικά τουσ λόγια λζνε: 

«...ακοφςαμε πολλζσ από αυτζσ τισ ςυγγραφείσ να διαβάηουν αποςπάςματα του ζργου τουσ 

και μασ εξζπλθξε θ δφναμι τουσ. Θ κάκε μία φαινόταν να ςυμπλθρϊνει τθν άλλθ. Εκεί που 

τελείωνε θ μία, ςυνζχιηε θ άλλθ. Μζχρι το τζλοσ είχαμε ακοφςει, ςυλλογικά, μια εκπλθκτικι 

ιςτορία μετανάςτευςθσ και εγκατάςταςθσ ςε αυτι τθ χϊρα. Και αυτό που τθν ζκανε ακόμθ 

πιο ενδιαφζρουςα ιταν θ γυναικεία φωνι και θ γυναικεία ςκοπιά δοςμζνθ με τόςθ δφναμθ. 

Ιταν  και για τισ δυό μασ μια ςυγκινθτικι αλλά και πλοφςια εμπειρία. Ραρόμοια 

ςυναιςκιματα ζνιωςε και το ακροατιριο. Ρριν τελειϊςει το ςυνζδριο, είχαμε ιδθ 

αποφαςίςει να καταγράψουμε αυτι τθν ιςτορία ςε βιβλίο. Κα ςυλλζγαμε λογοτεχνικά ζργα 

Ελλθνίδων τθσ Αυςτραλίασ και κα αφιναμε το ζργο τουσ να μιλιςει για τθν ξενιτειά τουσ  με 

λόγια δικά τουσ που να εκφράηουν τισ γυναικείεσ εμπειρίεσ τουσ, εμπειρίεσ ειπωμζνεσ μζχρι 

τϊρα μζςα από αόριςτεσ αναφορζσ ςε βιβλία ιςτορίασ τθσ Αυςτραλίασ ι τθσ Ελλάδασ, από 

οριςμζνα εξ ίςου αόριςτα ντοκιμαντζρ και ταινίεσ και ζμμεςα από μερικζσ ανκολογίεσ». 
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Το  2006 εκδίδει το βιβλίο τθσ Mothers from the Edge116, μία ανκολογία 

ιςτοριϊν από εικοςι-οκτϊ Ελλθνίδεσ ςυγγραφείσ με κζμα: «Μάνεσ και κόρεσ». Οι 

ςυγγραφείσ ωσ γυναίκεσ ζχουν όλεσ βιϊςει τον ρόλο τθσ κόρθσ και οι μιςζσ από 

αυτζσ τον ρόλο τθσ μάνασ και πολφ λιγότερεσ τον ρόλο τθσ γιαγιάσ, όλεσ όμωσ 

μοιράηονται μια κοινι κλθρονομιά, τθν ελλθνικι τουσ καταγωγι, άλλεσ από 

γεννθςιμιοφ τουσ και άλλεσ λόγω τθσ γειτνίαςισ τουσ με τθν ελλθνικότθτα των 

ςυηφγων τουσ. Οι γυναίκεσ αυτζσ προζρχονται από τθν Ελλάδα, τθν Κφπρο, τθ Μικρά 

Αςία και τθν ελλθνικι διαςπορά τθσ ουμανίασ και τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Πλεσ, 

εκτόσ μιασ, διαμζνουν ςτθν Αυςτραλία. Τθ δεκαετία του εβδομιντα, θ ανάπτυξθ του 

Φεμινιςμοφ και  του Ρολυπολιτιςμοφ, ωσ κοινωνικά φαινόμενα επθρζαςαν τθν 

Ελζνθ Νίκα και κακόριςαν τθ μετζπειτα ςυγγραφικι και εκδοτικι τθσ πορεία. 

Αςχολείται ςυςτθματικά με τον αρχζγονο δεςμό μάνασ και κόρθσ, γιατί όπωσ όλα, 

ζτςι και αυτόσ, ανάλογα με τθν εποχι και τον τόπο αναπτφςςεται, αλλάηει, 

μεταςχθματίηεται, μεταμορφϊνεται. Σκοπόσ τθσ είναι να καταγράφει αυτζσ τισ 

διαφορετικζσ προοπτικζσ μζςα από τισ ιςτορίεσ των γυναικϊν ςυγγραφζων. 

Σφμφωνα με τθν Ελζνθ Νίκα και τθν Constandina Dounis, θ μεταναςτευτικι 

ιςτορία των Ελλινων «μπορεί να κεωρθκεί ωσ μία κατ’ εξοχιν ελλθνικι ιςτορία, 

αφοφ οι Ζλλθνεσ ζχουν μακριά μεταναςτευτικι παράδοςθ», αλλά και ωσ μία 

κατεξοχιν ςφγχρονθ αυςτραλιανι ιςτορία, με τθν οποία ίςωσ ταυτιςτοφν πολλοί 

Αυςτραλοί αναγνϊςτεσ, δίνοντασ φωνι και κφροσ ςτθν εμπειρία ενόσ ςθμαντικοφ 

μζρουσ τθσ ςφγχρονθσ αυςτραλιανισ κοινωνία. Ωσ ιςτορία τθσ Ελλθνίδασ 

μετανάςτριασ, δοςμζνθ από γυναίκεσ ςυγγραφείσ δίνει φωνι και κφροσ ςτθν 

εμπειρία ενόσ ςθμαντικοφ μζρουσ τθσ ςφγχρονθσ αυςτραλιανισ κοινωνίασ»117. 

Το 2008, θ Ελζνθ Νίκα, εκδίδει μία άλλθ ςυλλογι διθγθμάτων με τον τίτλο: 

Γυναίκεσ των Αντιπόδων: ελλθνο-αυςτραλζηικα διθγιματα118, ενκαρρφνοντασ ζτςι 

τισ Ελλθνίδεσ ςυγγραφείσ των Αντιπόδων ςε μια ςυνεχι ενεργθτικότθτα ςτον χϊρο 

τθσ λογοτεχνικισ παραγωγισ.  

                                                           
116

 Helen Nickas, 2006, Mothers from the Edge, Owl Publishing, Melbourne. 
117

 Από τθν ειςαγωγι του βιβλίου Helen Nickas - Konstandina Dounis, 1994, Re-telling the Tale: poetry 
and prose by Greek-Australian women writers/ Με δικά μασ λόγια: Ελλθνίδεσ ςυγγραφείσ τθσ 
Αυςτραλίασ, Melbourne:Owl Publishing, ς.xii. 
118

 Ελζνθ Νίκα, 2008, Γυναίκεσ των Αντιπόδων: ελλθνο-αυςτραλζηικα διθγιματα, Owl Publishing, 
Μελβοφρνθ. 
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Θ Ελζνθ Νίκα επιμζνει να εκδίδει τα βιβλία τθσ δίγλωςςα, προκειμζνου να 

διατθρεί με τον δικό τθσ τρόπο τθν ελλθνικι γλϊςςα ζξω από τα ςφνορα τθσ 

μθτροπολιτικισ Ελλάδασ και να διαβάηεται και από τουσ Ζλλθνεσ ςτθν Ελλάδα που 

βρίςκονται μακριά από τθν μεταναςτευτικι παράδοςθ, μία ηωι γεμάτθ δυςκολίεσ, 

αλλά και πλοφτο εμπειριϊν.  Από τθν άλλθ, μζςα από τθν αγγλικι γλϊςςα το ζργο 

τθσ γίνεται προςιτό  και ςτο αυςτραλιανό κοινό119. Επιμζνει να επιλζγει «με βάςθ το 

πόςο επιτυχθμζνα ζχει ςυμβάλει θ κάκε ςυγγραφζασ» ςτθ ςυλλογικι 

μεταναςτευτικι ιςτορία. Επιμζνει, θ ςειρά με τθν οποία παρουςιάηονται τα κείμενα 

να είναι χρονολογικι, δθλαδι «ανάλογα με τθ κζςθ του κάκε ζργου ςτθ 

διαδραμάτιςθ των μεταναςτευτικϊν γεγονότων», γιατί «θ ιςτορία ζχει τθν 

πρωτεφουςα ςθμαςία εδϊ και όχι θ φιμθ τθσ κάκε ςυγγραφζα».  

Τα βιβλία τθσ ςτο ςφνολό του εξυπθρετοφν το «ταξίδι», που «μζχρι τϊρα 

ιταν τυλιγμζνο ςε ζνα πζπλο ςιωπισ, κακϊσ πολλζσ από τισ ςυγγραφείσ, που 

παίρνουν μζροσ, παρζμειναν ςιωπθλζσ για πολφ καιρό λόγω γλωςςικϊν και 

πολιτιςμικϊν δυςκολιϊν. Μζςα από τα βιβλία τθσ Ελζνθσ Νίκασ απζκτθςε φωνι θ 

πρϊτθ γενιά, θ «χαμζνθ γζνια». Ρολυφωνία, ποικιλία κεμάτων, ποικιλία φφουσ και 

τεχνικισ. Στερεότυπα ανατρζπονται. Οι γυναίκεσ δεν ςυναντϊνται ςτα εργοςτάςια 

αλλά ςτθν αυςτραλιανι φπαικρο, οι γυναίκεσ είναι μορφωμζνεσ και κινοφνται 

ανάμεςα ςε δφο κουλτοφρεσ και τισ ςχολιάηουν με διορατικότθτα. Μθτζρεσ, 

ςφηυγοι, εργάτριεσ, φοιτιτριεσ, δθμόςιοι υπάλλθλοι, ςυγγραφείσ, διανοοφμενεσ. 

Ρολλζσ από τισ ςυγγραφείσ, αντίκετα με τθν άποψθ ότι νοςταλγοφν τθν πατρίδα 

τουσ, φαίνεται να αγαποφν τθν νζα τουσ πατρίδα και αιςκάνονται ότι ανικουν ςε 

αυτιν. Αντικζτωσ, ςυγγραφείσ δεφτερθσ γενιάσ φαίνεται να νιϊκουν ζναν 

μεγαλφτερο δεςμό με τθν Ελλάδα και να αποκαλοφν τουσ εαυτοφσ τουσ 

«Ελλθνίδεσ». Θ γυναίκα γίνεται πρωταγωνίςτρια ςτα ζργα τθσ με τα δικά τθσ λόγια. 

Οι αναμνιςεισ κυριαρχοφν ςτο ζργο τθσ πρϊτθσ γενιάσ, το κζμα τθσ ταυτότθτασ 

παίρνει κεντρικι κζςθ ςτο ζργο τθσ δεφτερθσ. Αςχολοφνται διεξοδικά με τθ γενιά 

των γονιϊν τουσ και τον διπολιτιςμό τουσ. Θ  μεταναςτευτικι ιςτορία είναι κυκλικι, 

αφοφ το τζλοσ ςε οδθγεί ςτθν αρχι. Θ πρϊτθ γενιά εγκατζλειψε τθν πατρίδα, επειδι 

εκείνθ δεν είχε τθ δφναμθ να τθν κρατιςει κοντά τθσ, και οι κόρεσ και οι εγγονζσ 

                                                           
119

 Από τθν ειςαγωγι του βιβλίου Helen Nickas - Konstandina Dounis, 1994, ό.π., ς. xii. 
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επιςτρζφουν  ςτισ ρίηεσ και αρχίηουν να εκτιμοφν βακφτερα και περιςςότερο τα 

ςτοιχεία τθσ μθτρικισ γθσ. Ο δεςμόσ δεν ζχει ςπάςει120. 

 

Ο Γιάννθσ Βαςιλακάκοσ ςτο βιβλίο του Θ νεοελλθνικι λογοτεχνία τθσ 

διαςποράσ: Αυςτραλία με δϊδεκα δοκίμια (πζντε για τθν ελλθνο-αυςτραλιανι 

Λογοτεχνία και εφτά για Ζλλθνεσ λογοτζχνεσ ςτθν Αυςτραλία121 αςχολείται με τον 

ρόλο του Ζλλθνα κεατρικοφ ςυγγραφζα  ςτθν Αυςτραλία. Ρροςεγγίηει το κζμα του 

με μία ςφντομθ επιςκόπθςθ των ςυνκθκϊν (κοινωνικϊν, πολιτιςμικϊν κ.ά.) που 

κυριαρχοφν ςτον χϊρο όπου ηει και εργάηεται ο δθμιουργόσ και οι οποίεσ τον 

διαμορφϊνουν και επθρεάηουν το ζργο του (ς. 29). Ο Βαςιλακάκοσ υποςτθρίηει πωσ 

θ Αυςτραλία είναι «πολυεκνικι» και  αμφιβάλλει για το κατά πόςο είναι 

«πολυπολιτιςμικι». Τεκμθριϊνει τθν αμφιβολία του λζγοντασ πωσ «ο Ζλλθνασ 

κεατρικόσ ςυγγραφζασ ηει ςε μια χϊρα όπου επίςθμθ γλϊςςα είναι θ αγγλικι και 

όπου, πλειοψθφικά, θ ςυμπεριφορά του λαοφ και θ επικρατοφςα νοοτροπία του 

είναι αγγλοςαξονικι» (ς. 30). Στθ ςυνζχεια επιςθμαίνει πωσ ζνασ Ζλλθνασ κεατρικόσ 

ςυγγραφζασ «αςφυκτιά», όταν καλείται να δθμιουργιςει ςε ζναν υβριδικό 

πολιτιςμό, όπωσ είναι ο «ελλθνοαυςτραλιανόσ» πολιτιςμόσ, ςτθν περίπτωςι μασ,  

γιατί αντιμετωπίηει ερωτιματα όπωσ: α) «Τί ακριβϊσ εννοοφμε με αυτιν τθ ςφνκετθ 

και αςαφι λζξθ «ελλθνο-αυςτραλιανόσ» ι «αυςτραλο-ελλθνικόσ»; β) «Ρόςο 

ελλθνικόσ και πόςο αυςτραλιανόσ πρζπει να είναι αυτόσ ο νζοσ πολιτιςμόσ;» γ) 

«Ροφ αρχίηει θ επίδραςθ του ενόσ και ποφ τελειϊνει θ επίδραςθ του άλλου;» δ) «Σε 

τί βακμό κα επιτρζψουμε τθν παρεμβολι του αυςτραλιανοφ ςτοιχείου ςτθν 

επίδραςθ τθσ ελλθνικισ κουλτοφρασ, χωρίσ να διακινδυνεφςει αυτι κακεαυτι θ 

υπόςταςι τθσ;» ε) «Ρϊσ κα μπορζςουμε να διαχωρίςουμε τα κοινά ςφνορα  αυτοφ 

του ςφνκετου πολιτιςμοφ;». 

Ο Βαςιλακάκοσ αναγνωρίηει, βζβαια, πωσ θ ζννοια «κουλτοφρα» δεν 

προςδιορίηεται με «ςφνορα», «ςτεγανά», αλλά διαμορφϊνεται ςυνεχϊσ μζςα από 

μία «πολιτιςτικι αλλθλεπίδραςθ», «διαπολιτιςμικι επιρροι», «αυκόρμθτα», 

«ανεπαίςκθτα» και είναι «ςυνυφαςμζνθ με τθν ίδια τθ ηωι». Μία εκδοχι του 

                                                           
120

 Στο ίδιο, ς.xii. 
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 Γιάννθσ, Βαςιλακάκοσ, 1977, «Θ νεοελλθνικι λογοτεχνία τθσ διαςποράσ: Αυςτραλία», εκδ. 
Gutenberg, Ακινα. 
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ελλθνο-αυςτραλιανοφ πολιτιςμοφ, όπωσ τθν περιγράφει, είναι θ ςφηευξθ τθσ 

ελλθνικισ παράδοςθσ με τθν ςφγχρονθ αυςτραλιανι πραγματικότθτα. 

Οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει ζνασ Ζλλθνασ κεατρικόσ ςυγγραφζασ είναι θ 

γλϊςςα, αφοφ θ χριςθ τθσ ελλθνικισ τον εμποδίηει να γίνει ευρφτερα γνωςτόσ, και 

θ «ζλλειψθ ςφγχρονθσ κεατρικισ παράδοςθσ». Ο ρόλοσ του Ζλλθνα κεατρικοφ 

ςυγγραφζα δεν είναι μόνον καλλιτεχνικόσ αλλά και εκπαιδευτικόσ, κοινωνικόσ και 

εκνικο-πολιτιςμικόσ. Τα κζματά του δεν κα πρζπει να απαντοφν μόνον ςτισ ανάγκεσ 

του αυςτραλιϊτθ Ελλθνιςμοφ, που κα τον καταδίκαηαν ςε μια γκετοποίθςθ,  αλλά 

να  αφοροφν τθν ανκρϊπινθ μοίρα, τθν κοινι αγωνία και τθν αβεβαιότθτα τθσ 

εποχισ μασ. «Γι’ αυτό ο ρόλοσ του Ζλλθνα κεατρικοφ ςυγγραφζα πρζπει να είναι 

ευρφτερα κοινωνικόσ και το ζργο του να αντανακλά τθν πραγματικότθτα, όπωσ αυτι 

ςυντελείται ςτθ διεκνι κοινότθτα» (ς. 32).  

Σφμφωνα με τον ίδιον, ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ είναι «ο ςειςμογράφοσ του 

καιροφ του, ο δζκτθσ και ο πομπόσ των διεκνϊν εξελίξεων και ανακατατάξεων», « ο 

υπεφκυνοσ και αντικειμενικόσ παρατθρθτισ των κοινωνικϊν εξελίξεων, με το να 

γίνεται ςυμμζτοχοσ ςτισ επάλξεισ τθσ ανκρϊπινθσ υπόκεςθσ». Επίςθσ, ςχετικά με 

τον ρόλο του Ζλλθνα κεατρικοφ ςυγγραφζα τθσ διαςποράσ αρχικά προτείνει και ςτθ 

ςυνζχεια τον  παροτρφνει να πράξει τα εξισ: 

«Ο Ζλλθνασ κεατρικόσ ςυγγραφζασ καλείται να γίνει υποκινθτισ προβλθματιςμοφ και 

αφυπνιςτισ ςυνειδιςεων. Γι’ αυτό  και ο ρόλοσ του δεν πρζπει να είναι πακθτικόσ, αλλά 

καίριοσ και ουςιαςτικόσ, με τθν υιοκζτθςθ μιασ ξεκάκαρθσ ςτάςθσ, όχι τόςο καλλιτεχνικισ, 

όςο ανκρϊπινθσ. Τα ζργα του δεν φτάνει να είναι απλϊσ ψυχρζσ καταγραφζσ και 

διαπιςτϊςεισ αλλά οφείλουν, αν όχι να δίνουν λφςεισ, τουλάχιςτον αν υπαινίςςονται κάποιο 

όραμα ενόσ καλφτερου κόςμου. Τα ζργα του Ζλλθνα κεατρικοφ ςυγγραφζα τθσ διαςποράσ 

δεν πρζπει ν’ αντικατοπτρίηουν μόνον τισ ψυχονευρωτικζσ καταςτάςεισ του δθμιουργοφ 

τουσ αλλά κυρίωσ τα προβλιματα του ςφγχρονου ανκρϊπου και τθσ παράλογθσ εποχισ του - 

που είναι και το πιο αντιπροςωπευτικό χαρακτθριςτικό τθσ»…. «μζςα από το ζργο του, μζςα 

από τον κακρζφτθ τθσ ηωισ των άλλων που εκφράηει και που είναι και δικι του ηωι, μζςα 

από τα «ςα, εκ των ςων» τθσ καλλιτεχνικισ αμοιβαιότθτασ, αναηθτά τον δικό του εαυτό (ς. 

34). Γι’ αυτό αγωνίηεται απτόθτοσ  από τα αρνθτικά ςθμεία του καιροφ του που απειλοφν τθν 

ανκρϊπινθ υπόςταςθ, παίρνοντασ κζςθ αντιςταςιακι, κάνοντασ τθν απαιςιοδοξία 

αιςιοδοξία, τθν άρνθςθ επιβεβαίωςθ. Ο Ζλλθνασ κεατρικόσ ςυγγραφζασ, ιδιαίτερα τθσ 
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Αυςτραλίασ, αγωνίηεται για να μθν εκφυλιςτεί, να μθν αλλοτριωκεί, να μθ χακεί όχι μόνον θ 

ελλθνικι αλλά θ ανκρϊπινθ ταυτότθτα» (ς. 35).   

 

Θ Δζςποινα Ριερρι-Γεωργίου (1994) ςτο «ςφντομο ειςαγωγικό ςθμείωμα», 

όπωσ θ ίδια το αποκαλεί, με τον τίτλο «Από τθν Λςτορία του Ελλθνικοφ Κεάτρου ςτθν 

Αυςτραλία»122 μζςα από μια ςφντομθ ιςτορικι αναφορά ςτο παροικιακό κζατρο, 

φζρνει ςτθν επιφάνεια οριςμζνα βαςικά ςτοιχεία γφρω από το φαινόμενό του αυτό, 

ωσ καλλιτεχνικό είδοσ, με ςκοπό να τονίςει τθν αναγκαιότθτα μιασ λεπτομεροφσ και 

εμπεριςτατωμζνθσ μελζτθσ του για να κατανοθκοφν όλεσ του οι διαςτάςεισ με 

αφετθρία τα ερωτιματα:  

«Kατά πόςο μποροφμε να μιλάμε για παροικιακό κζατρο τόςο ςτο επίπεδο τθσ ςυγγραφισ 

όςο και τθσ ςκθνικισ του παρουςίαςθσ;», «κατά πόςο ζχει δθμιουργθκεί μια αξιόλογθ 

παράδοςθ παροικιακοφ κεάτρου», «εάν ναι, τότε από ποφ πθγάηει αυτι θ παράδοςθ και 

κάτω από ποιζσ ςυνκικεσ δθμιουργικθκε;», «μιπωσ (δθμιουργικθκε) λόγω τθσ εξζλιξθσ τθσ 

ςκθνικισ τζχνθσ και ερμθνείασ διαφόρων ζργων ι από τθν ίδια τθ ςυγγραφι ζργων;», «ποιοί 

είναι οι ςυγγραφείσ που ζχουν αςχολθκεί με το είδοσ αυτό και ποιζσ οι προκζςεισ τουσ;» 

(ςς. 105-106). 

 Θ Ριερρι - Γεωργίου κεωρεί πωσ τα ερωτιματα αυτά δεν είναι ανεξάρτθτα 

από τθν ίδια τθν ιςτορία και τθν εξζλιξθ του ελλθνικοφ κεάτρου ςτθν Αυςτραλία, ςε 

ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ παροικίασ. Μπορεί ο ερευνθτισ να 

οδθγθκεί ςε αυτό το ςυμπζραςμα, αφοφ μζςα από τθ μελζτθ αρχειακοφ υλικοφ 

μπορεί να διαπιςτϊςει πωσ «το κζατρο δεν ξεκίνθςε ωσ αυτόνομο είδοσ ςτισ αρχζσ 

τθσ παροικιακισ ηωισ, αλλά ιταν ενταγμζνο ςτισ εν γζνει κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ. 

Είχαμε δθλαδι, μικρά ςκετσ, ενταγμζνα μζςα ςε προγράμματα με άλλεσ ποικίλεσ 

μορφζσ εκδθλϊςεων, που ςυχνά είχαν ςχζςθ και με κάποιο ςθμαντικό εορταςμό» 

(ς. 106). Σφμφωνα με τθν Ριερρι – Γεωργίου, το κζατρο αρχικά ιταν μια 

«καλλιτεχνικι κίνθςθ», θ οποία εξαπλϊκθκε από τισ παροικίεσ των μεγαλουπόλεων 

ςτισ μικρότερεσ παροικίεσ,  όπωσ αυτζσ τθσ Mildura, Shepparton κ.ά. για να 

δθμιουργιςει μια κεατρικι παράδοςθ. Κατ’ αρχιν θ κίνθςθ αυτι ςτθρίχτθκε από 

«εραςιτζχνεσ» για να πάρει ενίοτε και επαγγελματικι χροιά. Θ ανάγκθ πλαιςίωςθσ 

των εκνικϊν εορτϊν με κεατρικζσ εκδθλϊςεισ δθμιουργεί τουσ πρϊτουσ κεατρικοφσ 

                                                           
122

 Δθμοςιεφτθκε ςτο βιβλίο τθσ Κοφλασ  Τεό, « Ζνα Ηευγάρι Κάλτςεσ», Dionysos Books, Μελβοφρνθ, 
1994, ςς. 105-119. 
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ςυγγραφείσ. Στθ ςυνζχεια εμφανίηονται κεατρικζσ ομάδεσ, ςκθνοκζτεσ, δραματικζσ 

ςχολζσ και «ντόπιοι» κεατρικοί ςυγγραφείσ με «ντόπια» κεματολογία (ς. 114) ςτθν 

Αυςτραλία. Θ ςυγγραφζασ κλείνει λζγοντασ πωσ οι κεατρικοί ςυγγραφείσ μζςα από 

τθ ςκθνικι τουσ τζχνθ κάνουν «το οικείο» πρόβλθμα «δθμόςιο» πρόβλθμα και 

«τίκεται θ λφςθ του ςε μια ευρφτερθ ομάδα». Και καταλιγει  πωσ με αυτό τον τρόπο 

« Το παροικιακό κζατρο λειτουργεί όχι μόνο ωσ ζνα μζςο παρουςίαςθσ και εξζταςθσ 

τθσ ελλθνικισ πραγματικότθτασ ςτθν Αυςτραλία, αλλά γίνεται ακόμθ ζνα ςτοιχείο 

χϊρου αναφοράσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ τθσ διαςποράσ» (ς. 119). 

 

Θ Πλγα Ραπαηαφειροποφλου, (2000), ςτθ μεταπτυχιακι  τθσ εργαςία με 

τίτλο: Θ Κεατρικι παρουςία των Ελλινων μεταναςτϊν ςτθν Αυςτραλία123, 

αςχολείται με το ελλθνόγλωςςο ζργο Ελλινων μεταναςτϊν. Στο πρϊτο μζροσ 

αςχολείται με κεατρικά ζργα που ανζβθκαν ςτθν Αυςτραλία, κακϊσ και με τθ βιο-

εργογραφία Ελλινων κεατρικϊν ςυγγραφζων πρϊτθσ γενιάσ. Στο δεφτερο μζροσ τθσ 

μελζτθσ  αναλφεται θ υπόκεςθ κεατρικϊν κειμζνων που ςυλλζχτθκαν. Τζλοσ γίνεται 

μια ςυλλογικι αποτίμθςθ τθσ κεατρικισ παρουςίασ των Ελλινων μεταναςτϊν ςτο 

παροικιακό κζατρο ςτθν Αυςτραλία. Θ Ραπαηαφειροποφλου διευκρινίηει, εξ αρχισ, 

πωσ «υπάρχει και μία άλλθ νεότερθ γενιά κεατρικϊν ςυγγραφζων, που γράφει ςτα 

αγγλικά» ςτθν οποία όμωσ επιλζγει να μθν αναφερκεί (ς. 2). 

 

Θ Ριπίνα Δ. Λωςθφίδου-Ζλλθ, (2001), ςτθ μελζτθ τθσ «Θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ 

Κοινότθτα του Σφδνεχ και τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ και το Ραροικιακό Κζατρο», 

«αςχολείται με μζροσ του ςυνολικοφ παροικιακοφ Κεάτρου, αυτό ςτο Σφδνεχ και 

ςτθ Νζα Νότια Ουαλία, όπωσ θ ίδια περιγράφει ςτθν ειςαγωγι τθσ (ς. 1) και μάλιςτα 

εκείνθ τθ κεατρικι δραςτθριότθτα που βρίςκεται «υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ 

Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ» (ς. 13). Υποςτθρίηει ότι «θ Κοινότθτα είναι ίςωσ ο 

ςοβαρότεροσ κεςμόσ τθσ ελλθνικισ παροικίασ…», εννοϊντασ προςφοράσ, «ςτθ 

διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ» (ς.14). Διακρίνει τθ ςυμβολι τθσ Κοινότθτασ 

ςτο παροικιακό κζατρο  ςε δφο περιόδουσ βάςει των ςτοιχείων που βρζκθκαν ςτα 

αρχεία τθσ και αυτζσ είναι: Θ πρϊιμθ περίοδοσ (1955-1979) και θ περίοδοσ των 
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 Πλγα, Ραπαηαφειροποφλου, 2000, Θ Κεατρικι Ραρουςία των Ελλινων Μεταναςτϊν ςτθν 
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Ελλθνικϊν Φεςτιβάλ του Σφδνεχ (1979-1997). Το υλικό τθσ ςυγκεντρϊκθκε μζςα 

από τισ εξισ πθγζσ: α) τθν φλθ των Ρρακτικϊν τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ, 

β) τα προγράμματα των ελλθνικϊν Φεςτιβάλ μεταξφ των ετϊν 1979 «οπότε 

τοποκετείται θ απαρχι των» ζωσ το 1997, γ) ζνα μζροσ των Ρρακτικϊν των 

Συμβουλίων των ελλθνικϊν Φεςτιβάλ, δ) ςυνεντεφξεισ που παραχωρικθκαν από 

παράγοντεσ του κεάτρου και δραςτιρια μζλθ τθσ παροικίασ του Σφδνεχ «για τα 

πολιτιςτικά πράγματα» (ς. 1.), ε) υλικό από τον παροικιακό Τφπο και άρκρα από 

ελλθνικά περιοδικά και ςτ) κεατρικά κείμενα των ζργων των Φεςτιβάλ, τα οποία 

αναηθτικθκαν ςτθ βιβλιοκικθ του Marrickville, κακϊσ και τισ βιβλιοκικεσ των 

κεατρικϊν ςχθμάτων που ανζβαςαν τα ζργα, προκειμζνου να παρουςιάςει μία 

περίλθψθ τθσ κεματικισ ανάλυςθσ αυτϊν  των κεατρικϊν ζργων.  

Μεταξφ των ζργων που παρουςιάηει περιλαμβάνονται και οι περιλιψεισ των 

ζργων «ντόπιων» Ελλινων ςυγγραφζων που ςυμμετείχαν ςτα Φεςτιβάλ, όπωσ: Θ 

Ταυτότθτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου (μονόπρακτο, κοινωνικό δράμα), 8ο Ελλθνικό 

Φεςτιβάλ, 1990, Σκόρπιεσ Κυςίεσ - Scattered Sacrifices του Ν. Καραχλι (κοινωνικι 

ςάτιρα), 11ο Φεςτιβάλ,1993, Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία ι Ο Καραγκιόηθσ 

μετανάςτθσ (ςτουσ «Αντίποδεσ») του Μίλτου Μουταφίδθ (κωμωδία), 12ο Ελλθνικό 

Φεςτιβάλ, 1994, Χαμζνθ Γενιά του Δθμιτρθ Κατςαβοφ (κοινωνικό δράμα), 14ο 

Ελλθνικό Φεςτιβάλ, 1996. Στα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςε ό,τι αφορά το κζατρο, 

θ Λωςθφίδου-Ζλλθ καταλιγει ωσ εξισ: 

«…οι προςπάκειεσ ατόμων κατά καιροφσ, για τθν ίδρυςθ και ανάπτυξθ καλλιτεχνικοφ 

ςυγκροτιματοσ και δθ κεατρικοφ χϊρου, δεν επιβραβεφτθκαν, οφτε ποτζ ευρζκθ ι διετζκθ 

κατάλλθλοσ χϊροσ για κεατρικό εργαςτιρι ι για κεατρικζσ πρόβεσ και ό, τι άλλο ςχετίηεται 

με το κζατρο ωσ επιτακτικι ανάγκθ, αν εξαιρεκοφν οι παραχωριςεισ προσ χριςθ του χϊρου 

τθσ Αγίασ Σοφίασ, ςε κάποια κεατρικά ςχιματα, για ελάχιςτα βζβαια χρονικά διαςτιματα» 

(ς. 123). 

Μζςα από τισ ςυνεντεφξεισ τθσ με καλλιτεχνικοφσ και πολιτιςτικοφσ 

παράγοντεσ ςτο Σφδνεχ, ςυμπεραίνει ότι θ «πρόοδοσ» του κεάτρου ςτθν ελλθνικι 

παροικία αποδεικνφεται μζςα από τθν αφξθςθ των κεατρικϊν ςυγκροτθμάτων, τα 

οποία, όμωσ, το κακζνα χωριςτά, επιδιϊκει τθ δικι του καλφτερθ επίδοςθ και 

εμφάνιςθ. Θ κωμωδία είναι το κεατρικό είδοσ που το κεατρόφιλο κοινό τθσ 

παροικίασ προτιμά. Θ μείωςθ του κεατρικοφ κοινοφ,  τα τελευταία χρόνια, ςε ςχζςθ 
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με τθν πρϊιμθ περίοδο οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι κίαςοι πολλαπλαςιάςτθκαν, 

επομζνωσ και θ ςυχνότθτα των ζργων που ανεβαίνουν με ςυνζπεια το κοινό να 

«μοιράηεται». Από όλα τα κεατρικά ςχιματα μόνον το «Κζατρο Τζχνθσ» είναι αυτό 

που διακζτει κεατρικι ςτζγθ, αφοφ του ζχει παραχωρθκεί από το Ρολιτιςτικό 

Κζντρο του Marrickville, ζναντι ενόσ ςυμβολικοφ ποςοφ.  

Κατά τθ γενικι άποψθ των κεατρικϊν ςυντελεςτϊν υπάρχουν αρνθτικοί και 

κετικοί παράγοντεσ ςτθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ του παροικιακοφ κεάτρου, όπωσ: 

α) Αρνθτικοί παράγοντεσ είναι «θ δυςκολία εφρεςθσ χϊρου»…για τισ πρόβεσ, για τθν 

εξυπθρζτθςθ τθσ ανάγκθσ να τοποκετοφνται και να κρατιοφνται ςε αςφάλεια τα 

ςκθνικά, για τθν εξαςφάλιςθ ενόσ  χϊρου για τθν απαραίτθτθ ςυνάντθςθ,  ςυηιτθςθ 

-ζνα είδοσ κεατρικισ λζςχθσ, είναι ςτοιχεία που επιδροφν αρνθτικά, ακόμθ και ςτουσ 

πιο ενκουςιϊδεισ από τουσ νζουσ ανκρϊπουσ που ενδιαφζρονται για το κζατρο» (ς. 

126), κακϊσ και θ ζλλειψθ ςτακερισ χρθματοδότθςθσ και οικονομικϊν πόρων και 

για μία κεατρικι παραγωγι (ό.π., ς. 126), 

β) Κετικοί παράγοντεσ είναι τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, τα οποία, ωσ 

«υποβοθκθτικόσ μοχλόσ», ςυνειςφζρουν ςτθν προϊκθςθ «τθσ απαραίτθτθσ 

διαφιμιςθσ» των κεατρικϊν παραςτάςεων ςτθν ελλθνικι παροικία, κακϊσ και «οι 

αυςτθρζσ κριτικζσ» ςτον ελλθνικό τφπο που είναι «ίςωσ απαραίτθτεσ», γιατί θ 

κριτικι «ερεκίηει», «δθμιουργεί ερωτθματικά», «δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για 

τθν καλφτερθ απόδοςθ, τθν πρόοδο και τθν προςεκτικότερθ ζκβαςθ των 

πραγμάτων» (ς. 127).  

Τζλοσ, όλοι οι κεατρικοί ςυντελεςτζσ ςυμφωνοφν ότι θ ελλθνικι παροικία 

του Σφδνεχ ζχει από νωρίσ επιδείξει ενδιαφζρουςα κεατρικι κίνθςθ. Επίςθσ, 

υποςτθρίηεται ότι θ κοινότθτα, ωσ πολιτιςτικόσ φορζασ, αναγνωρίηεται ότι 

λειτουργεί ωσ υποβοθκθτικι δφναμθ ςτο κεατρικό γίγνεςκαι ςτθν πολυπολιτιςμικι 

κοινότθτα του Σφδνεχ. Ακόμθ, ο κεςμόσ του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ «είναι αναμφίβολα 

ευφυζςτατθ επινόθςθ για τθν πολιτιςτικι ανανζωςθ τθσ ελλθνικισ παροικίασ και για 

τθν προςζλκυςθ των νζων ςτθν ελλθνικι κουλτοφρα» (ς. 127), κακϊσ και  ζνασ 

μθχανιςμόσ προςζλκυςθσ κεατρικισ παρουςίασ από τθν Ελλάδα, ελλθνικϊν κιάςων 

από άλλεσ πόλεισ τθσ Αυςτραλίασ, κιάςων άλλων εκνικοτιτων, κεατρικϊν ςχθμάτων 

που εκπροςωποφν φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ και νζουσ τθσ παροικίασ (ό.π., ς. 127). 

Γενικότερα, το παροικιακό κζατρο ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ 
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ταυτότθτασ ςτο Σφδνεχ (ς. 128) και θ παράδοςθ τθσ ςκυτάλθσ του ελλθνικοφ 

κεάτρου από τθν μια γενιά ςτθν άλλθ ενιςχφει τθν ελπίδα ότι το ελλθνικό ςτοιχείο 

κα επιβιϊςει ςε μια πολυπολιτιςμικι Αυςτραλία.    

 

Θ Vicky Fifis, (2001)  ςτθ μελζτθ τθσ «Dispelling the Myth of the woman in 

black: The relationship between the mothers and daughters in Australian-Greek 

Drama»/ «Καταλφοντασ τον μφκο τθσ μαυροφορεμζνθσ γυναίκασ: Θ ςχζςθ ανάμεςα 

ςτισ μθτζρεσ και τισ κόρεσ ςτο Αυςτραλο-Ελλθνικό κζατρο»124, προςπακεί να 

καταλφςει τα «ςτερεοτυπικά» χαρακτθριςτικά τθσ «μαυροφορεμζνθσ μάνασ» και 

τθσ κόρθσ τθσ –‘wog girl’, όπωσ τισ αποκαλοφν οι Αυςτραλοί ςτισ περιγραφζσ τουσ 

για τουσ μετανάςτεσ μζςα από  τθν ανάλυςθ κεατρικϊν ζργων γυναικϊν 

ςυγγραφζων, ελλθνικισ καταγωγισ, όπωσ  τθσ Βάςωσ Καλαμάρα (πρϊτθ γενιά) και 

των Tes Lyssiotis, Angela Costi (δεφτερθ γενιά). Κεωρεί πωσ αυτι θ ςχζςθ δεν είναι 

ςτατικι, γι’ αυτό επιχειρεί να αποτυπϊςει τθν ουςιαςτικι αλλαγι που ςυμβαίνει, 

όπωσ αποτυπϊνεται από τθ μία γενιά ςτθν άλλθ. Τθ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ μάνασ – 

κόρθσ, μζςα από το αυςτραλο-ελλθνικό κζατρο, το οποίο θ Fifis κατατάςςει ςτο 

πολυπολιτιςμικό κζατρο (ς. 1), τθν χωρίηει ςε τρία ςτάδια: ςτο πρϊτο, θ 

μαυροφορεμζνθ γυναίκα είναι μια μάνα μετανάςτρια, που ηει ςτθ διπλανι πόρτα, 

είναι  πολφ περιςςότερο από αυτό που φαίνεται και ηθτά τθν αναγνϊριςθ και 

κατανόθςι τθσ.  Στο δεφτερο ςτάδιο, «το παρελκόν είναι εδϊ», θ  

αυςτραλογεννθμζνθ κόρθ αναηθτά τθν ταυτότθτά τθσ μζςα από τθν ταυτότθτα τθσ 

μθτζρασ τθσ, τθν ιςτορία τθσ και τθ ςχζςθ τθσ μαηί τθσ.  Επομζνωσ, μζςα από τθν 

αναδθμιουργία τθσ «μάνασ», θ κόρθ «ςκθνοκετεί» τον εαυτό τθσ, τον επινοεί.  Στο 

τρίτο ςτάδιο, θ εικόνα τθσ μθτζρασ  αναγνωρίηεται μζςα από τα «αυςτραλιανά» 

μάτια τθσ κόρθσ τθσ, δθλαδι, μζςα από  τθν αυςτραλιανι οπτικι θ οποία 

δθμιουργεί τθν απόςταςθ μεταξφ μθτζρασ και παιδιοφ. Οφτε θ μθτζρα  μπορεί να 

αναγνωρίςει τα «νζα» κομμάτια που αναπτφςςει ςτθν ταυτότθτά τθσ θ κόρθ τθσ 

οφτε θ κόρθ ζχει διατθριςει κοινά ςτοιχεία  για να μπορεί να γνωρίςει τθ μθτζρα 

τθσ, αντικζτωσ τα ζχει αποποιθκεί. 
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 Vicky Fifis, 2001, «Dispelling the Myth of the woman in black: The relationship between the mothers 
and daughters in Australian-Greek Drama», Theatre and Drama Program, School of Communications, 
Arts & Critical Enquiry, La Trobe University, Melbourne. 
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Σφμφωνα με τθν Fifis, ςτθν πρϊτθ γενιά δεν ςυγκαταλζγονται μόνον αυτοί 

που μετανάςτευςαν ςτθν Αυςτραλία αλλά και αυτοί που διατθροφν τισ ιδεολογίεσ 

τθσ γενζκλιασ «πατρίδασ». Στθ δεφτερθ γενιά δεν ανικει μόνον αυτόσ που 

γεννικθκε ςτθν Αυςτραλία, αλλά και αυτόσ ο οποίοσ ςυντθρεί μζςα του τισ 

πεποικιςεισ τθσ γενζκλιασ πατρίδασ κακϊσ και τθσ «υιοκετθμζνθσ» πατρίδασ. Τρίτθ 

γενιά δεν κεωρείται απλά κάποιοσ που ζχει ενταχκεί ςτθν αυςτραλιανι κοινωνία 

αλλά και αυτόσ που ζχει επιλζξει να διαχωρίςει  τον  εαυτόν  του από τισ αξίεσ των 

προγόνων του (ς. 2).  

Μεταξφ άλλων, θ Fifis υποςτθρίηει ότι θ εμπειρία μιασ μθτζρασ επθρεάηεται 

από τθν προςωπικι τθσ ιςτορία και από τισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ δυνάμεισ που 

αςκοφνται ςτον δικό τθσ πολιτιςμό, π.χ. ςτθν παραδοςιακι κοινωνία θ γυναίκα 

κερδίηει τον ςεβαςμό από τθ ςτιγμι που γίνεται μθτζρα (ς. 8). Επίςθσ, αναγνωρίηει 

πωσ θ οικογενειακι ηωι, θ μθτρότθτα και οι ςχζςεισ ανάμεςα ςτα μζλθ μιασ 

οικογζνειασ είναι κζματα που απαςχολοφν τουσ μετανάςτεσ. 

Θ επιλογι τθσ Fifis να αςχολθκεί με τισ τρεισ ςυγγραφείσ - Καλαμάρα, 

Lyssiotis και Costi - και το ζργο τουσ εξθγείται από τθν ίδια ωσ εξισ: 

Α) Θ Καλαμάρα παρουςιάηει τα αρχικά ςτάδια τθσ μετανάςτευςθσ και το 

πρϊτο κφμα μεταναςτριϊν. Θ ςυγγραφζασ  ςτα ζργα τθσ περιγράφει τισ κοινωνικζσ 

ςυνκικεσ τθσ Ελλάδασ, προκειμζνου να προςφζρει μια ςαφι εικόνα των ςυνκθκϊν 

που ανάγκαςαν πολλζσ νεαρζσ γυναίκεσ να μεταναςτεφςουν. Επίςθσ περιγράφει 

λεπτομερϊσ τα κοινωνικά ζκιμα  και τισ πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ που αφοροφν τθ 

γυναίκα ελλθνικισ καταγωγισ. Οι κακουχίεσ, που βιϊνουν οι χαρακτιρεσ τθσ 

Καλαμάρα, μιλάνε ςτισ καρδιζσ όλων των κεατϊν ανεξάρτθτα από το πολιτιςμικό και 

χωρο-χρονικό πλαίςιο όπου οι ίδιοι μπορεί να ανικουν. Θ Καλαμάρα είναι θ πρϊτθ 

ςυγγραφζασ που «βυκίςτθκε» κυριολεκτικά ςτθ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ μάνασ 

μετανάςτριασ και τθσ ελλαδογεννθμζνθσ, μορφωμζνθσ κόρθσ τθσ. Οι διαφορζσ που 

αναδφονται μεταξφ τουσ είναι ζντονα ςυγκρουςιακζσ. Θ μθτζρα, θ οποία αιςκάνεται 

ςτερθμζνθ από όλεσ τθσ χαρζσ τθσ ηωισ, δεν μπορεί να διανοθκεί ότι θ κόρθ τθσ 

είναι δυνατόν να «γευτεί» αυτό που θ ίδια πάντα επικυμοφςε, όπωσ τον ζρωτα και 

τθν ελευκερία.  Το αποτζλεςμα  είναι να καταδικάςει και τθν κόρθ τθσ ςε μια 

απομόνωςθ και  μια ηωι γεμάτθ κλίψθ και απόγνωςθ. Σφμφωνα με τθν Καλαμάρα, θ 

εμπειρία μιασ μθτζρασ επθρεάηεται από τθν προςωπικι τθσ ιςτορία κι από τισ 



109 
 

οικονομικζσ και κοινωνικζσ δυνάμεισ που αςκοφνται ςτον  δικό τθσ πολιτιςμό όπωσ 

π.χ. ςτθν παραδοςιακι κοινωνία όπου θ γυναίκα κερδίηει τον ςεβαςμό από τθ 

ςτιγμι που γίνεται μθτζρα. Επίςθσ, αναγνωρίηει πωσ θ οικογενειακι ηωι, θ 

μθτρότθτα και οι ςχζςεισ ανάμεςα ςτα μζλθ μιασ οικογζνειασ είναι κζματα που 

απαςχολοφν τουσ μετανάςτεσ. 

Β) Θ Lyssiotis, είναι θ ςυγγραφζασ που προςφζρει  μια πρϊτθ περιγραφι τθσ 

ελλθνίδασ μετανάςτριασ ωσ γυναίκασ ςτθν Ελλάδα και ωσ γυναίκασ ςτθν Αυςτραλία 

και ειςάγει επίςθσ τισ  διαγενεολογικζσ ςυγκροφςεισ με τα αυςτραλογεννθμζνα 

παιδιά τουσ. 

Γ) Θ Costi περιγράφει τθν εμπειρία των αυςτραλογεννθμζνων παιδιϊν.  

Θ Fifis υποςτθρίηει ότι το κζατρο τθσ δεκαετίασ του 1960, μεταξφ άλλων ιταν 

«το όχθμα για κάκαρςθ ςτθν προςαρμογι ςε μια νζα γθ, ζνασ τρόποσ γεφφρωςθσ 

μεταξφ τθσ κοινότθτασ και διατιρθςθσ του πολιτιςμοφ» και «ζνασ τρόποσ 

κοινωνιακοφ ςχολιαςμοφ για το νζο περιβάλλον και εξερεφνθςθσ των 

ςυναιςκθμάτων που αναπτφςςονταν ςε αυτό» (ς. 13).  

Θ Fifis αναδεικνφει τθν αναγκαιότθτα εμπεριςτατωμζνθσ μελζτθσ για τισ 

γυναίκεσ μετανάςτριεσ πιςτεφει πωσ δεν ζχει ςθμαςία ςε ποιά γλϊςςα γράφουν οι 

ςυγγραφείσ ι κατά πόςον τα κζματά τουσ είναι «ελλθνικά» ι όχι, γιατί αυτό που 

ζχει ςθμαςία είναι να διερευνθκεί θ ελλθνο-αυςτραλιανι ςυνείδθςθ/Greek-

Australian consciousness και πϊσ αυτι επθρεάηει τουσ ςυγγραφείσ ςε διάφορα 

ςτάδια τθσ ανάπτυξισ τουσ, γιατί θ κουλτοφρα δεν είναι ςτατικι. Ζχει ςθμαςία να 

αναγνωριςτοφν ποιοί μφκοι αναπτφχκθκαν ςε κάκε ςτάδιο τθσ μεταναςτευτικισ 

εμπειρίασ/ migration experience και αυτό μπορεί να διερευνθκεί μζςα από τα 

κεατρικά ζργα που γράφτθκαν ςτα αντίςτοιχα ςτάδια. Μζςα από αυτιν τθ 

διαδρομι είναι δυνατόν να κατανοθκεί το μεταβαλλόμενο πρόςωπο τθσ ςχζςθσ 

μάνασ-κόρθσ και τα ςυναιςκιματα αυτϊν των γυναικϊν. Ραρόλο που θ ςχζςθ 

μπορεί να χωριςτεί ςε ςτάδια, αποτελεί ςυνζχεια τθσ κουλτοφρασ μζςα τουσ και 

μζροσ τθσ ταυτότθτάσ τουσ. Μια μάνα ζχει πάντοτε μια μάνα και όταν μακαίνεισ να 

ακοφσ, διατθρείσ. Οι Αυςτραλο-Ζλλθνεσ κεατρικοί ςυγγραφείσ,  διαφορετικϊν 

γενεϊν, μζςα από τα ζργα τουσ, κάτω από τθν ομπρζλα  τθσ μεταναςτευτικισ 

εμπειρίασ, διερευνοφν τθν κοινωνικι πραγματικότθτα και μζςα από τθν ανάπλαςθ 
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και αναπαράςταςι τθσ επί ςκθνισ, τθν διατθροφν, δθμιουργϊντασ ςυγχρόνωσ  μια 

κοινωνικι προοπτικι (ς. 14). 

 

Ο Γιϊργοσ Ελευκεριάδθσ, (2003) ςτθ μελζτθ του «Θ Εξζλιξθ του Ελλθνικοφ 

Ραροικιακοφ Κεάτρου ςτθ Μελβοφρνθ από τισ αρχζσ του αιϊνα ζωσ ςιμερα»125 

εξετάηει το ελλθνικό κζατρο ςτθ Μελβοφρνθ, πριν και μετά τον Δεφτερο Ραγκόςμιο 

Ρόλεμο, ςυγκεκριμζνα τθ δραςτθριότθτα κεατρικϊν οργανιςμϊν ι προςωπικοτιτων 

που προϊκθςε ι ζπαιξε κάποιο ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ του παροικιακοφ 

κεάτρου ςτθ Μελβοφρνθ. 

 

Θ Αικατερίνθ Κεοδωράτου, (2005) ςτθ μεταπτυχιακι τθσ εργαςία με κζμα: 

«Το Κζατρο τθσ Ελλθνικισ Διαςποράσ ςτθν Αυςτραλία»126, εντοπίηει ςτθν ειςαγωγι  

βιβλιογραφικό και ερευνθτικό κενό, όςον αφορά τθ «ςυςτθματικι»(ς.10) μελζτθ 

του παροικιακοφ κεάτρου ςτθν Αυςτραλία ςτθν ολότθτά του. Με τθ δικι τθσ 

εργαςία    ςκοπό ζχει να καταγράψει τθ δραςτθριότθτα του παροικιακοφ κεάτρου 

και να παρουςιάςει Ελλθνο-Αυςτραλοφσ λογοτζχνεσ που ζχουν αςχολθκεί με το 

κζατρο, κυρίωσ ςτισ πόλεισ Μελβοφρνθ και Σφδνεχ. Θ ίδια τονίηει τα εξισ: 

«Το κζατρο τθσ διαςποράσ δεν μπορεί να κεωρθκεί, οφτε να κρικεί πάνω ςε αμιγϊσ 

καλλιτεχνικι βάςθ, γιατί αποτελοφςε και αποτελεί πρωτίςτωσ κοινοτικό γεγονόσ, δεν 

γεννικθκε δθλαδι αποκλειςτικά από τθν ανάγκθ για καλλιτεχνικι ζκφραςθ, αλλά 

περιςςότερο από μια ψυχικι ανάγκθ για επικοινωνία, αλλθλο-ςυμπαράςταςθ και 

ςυμμετοχι. Επίςθσ χρθςίμευςε και ωσ μζςο διατιρθςθσ τισ γλϊςςασ και τισ ελλθνικισ 

ταυτότθτασ και πολιτιςμοφ, ιταν δθλαδι φορζασ μνιμθσ… το εκάςτοτε ρεπερτόριο  

ςυνικωσ εναρμονιηόταν με περιόδουσ που ςθμάδεψαν τθν ελλθνικι ιςτορία και τθ ηωι τθσ 

παροικίασ. ‘Ζτςι ανεβάςτθκαν ζργα με κζμα τον Ρρϊτο και το Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο, 

τθνκατοχι, τον εμφφλιο, τθ δικτατορία, το Κυπριακό και το Μακεδονικό ηιτθμα, αλλά και το 

ρατςιςμό, τθ κρθςκεία, τον πολυπολιτιςμό» (ς.10 ).  

Επίςθσ υποςτθρίηει πωσ: 

                                                           
125

 Γιϊργοσ, Ελευκεριάδθσ, 2003, Θ Εξζλιξθ του Ελλθνικοφ Ραροικιακοφ Κεάτρου ςτθ Μελβοφρνθ από 
τισ αρχζσ του αιϊνα ζωσ ςιμερα,  ΒΑ. Thesis, Melbourne, La Trobe University, Faculty of Humanities 
and Social Sciences. 
126

 Αικατερίνθ, Κεοδωράτου, 2005, ςτθ μεταπτυχιακι τθσ εργαςία με κζμα: «Το Κζατρο τθσ Ελλθνικισ 
Διαςποράσ ςτθν Αυςτραλία»,  ςτο ΡΜΣ Τμιματοσ Κεατρικϊν Σπουδϊν, ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν.  
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«Εξ αιτίασ αυτισ τθσ κεματολογικισ  ιδιομορφίασ, το παροικιακό κζατρο δεν ανικει οφτε 

«εδϊ» οφτε «εκεί», ςε καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί να ταξινομθκεί ςτο αυςτραλιανό 

κζατρο οφτε όμωσ εντάςςεται οργανικά ςτο ςϊμα του κυρίωσ ειπείν ελλθνικοφ κεάτρου. 

Ειδικά (ςτθν περίπτωςθ) των Ελλθνο-Αυςτραλϊν κεατρικϊν ςυγγραφζων, οι οποίοι μζςα 

ςτθν ιδιαιτερότθτα και ςτθ ςυγκυρία τουσ, αντιμετωπίηουν προβλιματα πρόςβαςθσ τόςο 

ςτο αυςτραλιανό, όςο και ςτο ελλθνικό κοινό. Επειδι ακριβϊσ κινείται επάνω ς’ ζνα 

μεταίχμιο, παραμζνει εγκλωβιςμζνο ς’ αυτό, απρόςιτο ςχεδόν ςτον Ζλλθνα αναγνϊςτθ, 

κεατι ι κριτικό, λόγω τθσ απόςταςθσ, τθσ γλϊςςασ (για όςουσ γράφουν ςτα αγγλικά), τθσ 

ιδιαίτερθσ κεματολογίασ και τθσ πλθμμελοφσ προϊκθςθσ» (ς. 10). 

 

Από τθν επιςκόπθςθ τθσ προαναφερόμενθσ βιβλιογραφίασ προκφπτουν τα 

εξισ:  

Ρρϊτον, απουςιάηει μία πλιρθσ, ςυςτθματικι και αναλυτικι μελζτθ τθσ 

ςφγχρονθσ ελλθνικισ μεταπολεμικισ μετανάςτευςθσ ςε χϊρεσ υποδοχισ του 

«αναπτυγμζνου» κόςμου, όπωσ Θ.Ρ.Α., Καναδά, Αυςτραλία, κ.α. Θ ςτοιχειοκζτθςι 

τθσ ςυνιςτά ιδιαίτερθ πρόκλθςθ,  αφοφ υπάρχει δυςκολία εντοπιςμοφ ερευνθτικοφ 

υλικοφ και πρόςβαςθσ ςε πθγζσ, γεγονόσ που δεν ενκαρρφνει ιδιαίτερα τουσ νζουσ 

ερευνθτζσ να αναλάβουν τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ. Το γεγονόσ τθσ δυςκολίασ  ςτθν 

πρόςβαςθ ςτισ πθγζσ κακιςτά επιβεβλθμζνθ τθ διάςωςθ, τουλάχιςτον, των 

γνωςτϊν αρχείων των απόδθμων Ελλινων.  

Δεφτερον, θ λογοτεχνικι δθμιουργία των απόδθμων Ελλινων δεν ζχει ζωσ 

τϊρα ςυςτθματικά εξεταςτεί, ωσ προσ τα ειδικότερα προβλιματα που ςχετίηονται 

άμεςα με τθν υπόςταςι τθσ, οφτε ζχει μελετθκεί και μεκοδολογικά ανκολογθκεί. Θ 

λογοτεχνία του απόδθμου Ελλθνιςμοφ χρειάηεται να εξεταςτεί  ωσ αναπόςπαςτο 

κομμάτι τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνικισ παράδοςθσ. Μόνον μία διαχρονικι μελζτθ 

αυτισ τθσ δθμιουργίασ, ςτο ςφνολό τθσ, μπορεί να αποκαλφψει πωσ χαρακτθρίηεται 

γενικά, από χρονικι διάρκεια, ποςότθτα, πολυμορφία και αξιοςθμείωτθ ποιότθτα, 

με ζνα ςθμαντικό ποςό ελλθνόγλωςςθσ παραγωγισ και ζνα ςυνεχϊσ αυξανόμενο 

αρικμό αγγλόγλωςςων κειμζνων. Πμωσ, ζνα corpus ςε δφο γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ 

εκφράηονται οι ςυγγραφείσ (ελλθνικά και αγγλικά), δεν μπορεί να αποτελεί 

ανεξάρτθτο λογοτεχνικό ςϊμα. Σφμφωνα με τθν επιςτιμθ τθσ φιλολογίασ, θ γλϊςςα 

αποτελεί αποφαςιςτικό ςτοιχείο και ςυγκροτεί το κακοριςτικό κριτιριο τθσ 
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ικαγζνειασ ενόσ λογοτεχνικοφ ςϊματοσ. Επομζνωσ, τα μεν ελλθνόγλωςςα ζργα 

ανικουν αναπόςπαςτα ςτθν ελλθνικι λογοτεχνία, ενϊ τα αγγλόγλωςςα ςτθ 

λογοτεχνία των χωρϊν υποδοχισ.  

Τρίτον, θ αξία τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ Λογοτεχνίασ είναι ςθμαντικι πθγι 

άντλθςθσ τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ.  

Τζταρτον, ζχει γίνει πλζον ςαφζσ ςτουσ κεατρολόγουσ, ότι είναι απαραίτθτθ 

θ ςφνταξθ μιασ ιςτορίασ κεάτρου για τον Ελλθνιςμό τθσ διαςποράσ που κα 

περιλαμβάνει  τουλάχιςτον και τον 20ό αιϊνα. Βαςικι προχπόκεςθ για τθ ςυγγραφι 

μιασ τζτοιασ ιςτορίασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ κεατρικισ δραςτθριότθτασ των 

ελλθνικϊν κοινοτιτων του εξωτερικοφ, που αποτελοφν ακόμα άγνωςτα ι λιγότερα 

γνωςτά κεφάλαια για τθν ιςτορία του νεοελλθνικοφ κεάτρου. Άλλωςτε, το κζατρο 

των Ελλινων τθσ διαςποράσ, που είναι πλζον το δθμιοφργθμα τθσ πρϊτθσ, τθσ 

δεφτερθσ και τθσ τρίτθσ γενιάσ μεταναςτϊν, πρζπει να εξεταςτεί ςε ςχζςθ: 

 α) με το μεταναςτευτικό φαινόμενο, που από τθ φφςθ του αποτελεί μια 

ςφνκετθ υπόκεςθ, αφοφ ςυγκεντρϊνει πολλαπλά ηθτιματα που χριηουν 

απαντιςεων, όπωσ  τον προςδιοριςμό τθσ «υβριδικισ» ι εκνοπολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ τοφ μετανάςτθ, τθ μελζτθ τθσ ζννοιασ τθσ μεταναςτευτικισ κουλτοφρασ, 

τισ ςυνκικεσ διαμόρφωςθσ  ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ κ.α. και 

 β) με το φαινόμενο τθσ αφομοίωςθσ και τθσ επιρροισ τουσ από τθν 

κυρίαρχθ κουλτοφρα κάκε τόπου (γλϊςςα και πολιτιςμόσ), όπου μζςα από τθν 

αγγλικι κυρίωσ  γλϊςςα εκφράηονται αιςκιματα και καταςτάςεισ που 

απευκφνονται ςε μια παγκοςμιοποιθμζνθ πλζον κοινότθτα.  

Ρζμπτον, απουςιάηει μία πλιρθσ ζρευνα και μελζτθ του ομογενειακοφ 

κεάτρου τθσ  Αυςτραλίασ, ςτθν ολότθτά του,  αφοφ ό,τι ζχει ςυντελεςτεί μζχρι το 

πρόςφατο παρελκόν είναι μια ιςτοριoγραφικι προςζγγιςθ τθσ εξζλιξθσ του 

ελλθνικοφ κεάτρου. Θ παρουςίαςθ ελάχιςτων μεμονωμζνων μονογραφιϊν 

κεατράνκρωπων και οι αποςπαςματικζσ καταγραφζσ του παροικιακοφ κεάτρου, 

κυρίωσ προςανατολιςμζνεσ ςτισ πόλεισ Σφδνεχ και Μελβοφρνθ, επιςθμαίνουν 

ακόμθ εντονότερα τθν ανάγκθ μιασ διαχρονικισ και διεξοδικισ ζρευνασ, μελζτθσ και 

ανάλυςθσ του ομογενειακοφ κεάτρου ςτουσ Αντίποδεσ.  

Ζκτον, θ κεατρικι παρουςία των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία χρειάηεται να 

καταγραφεί και να ςκιαγραφθκεί μζςα από τθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ 
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μεταναςτευτικισ διαδρομισ τουσ, προκειμζνου να εντοπιςτοφν οι πθγζσ επίδραςθσ 

και ζμπνευςθσ ςτθ διαμόρφωςθ μιασ μεταναςτευτικισ κουλτοφρασ. Αναφζρονται 

τρεισ ωσ οι κφριεσ  πθγζσ  που ςτο πζραςμα των χρόνων ζχουν διαμορφϊςει το 

πρόςωπο τθσ κεατρικισ γραφισ του αυςτραλιϊτθ Ελλθνιςμοφ και αυτζσ είναι: θ 

παροικία - όπου θ «μικρι» πατρίδα υποκακιςτά  τθ «μθτζρα» πατρίδα, το ευρφτερο 

αυςτραλιανό κοινωνικό περιβάλλον, και θ πατρίδα του μετανάςτθ, τόςο με τθ 

γενικότερθ ζννοιά τθσ (Ελλάδα, Κφπρο κλπ), όςο και με τθ γεωγραφικά ςτενότερθ 

γενζκλια γθ του (χωριό, πόλθ, νθςί). Θ ελλθνικι παροικία αντανακλάται μζςα από 

τουσ ανκρϊπινουσ χαρακτιρεσ, τα προβλιματα τθσ μεταναςτευτικισ οικογζνειασ. Θ 

Αυςτραλία αςκεί επίδραςθ μζςω των  διαφορετικϊν  κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν 

τρόπων ηωισ λόγω πεποικιςεων που διχάηουν, δθμιουργοφν ςυναιςκιματα 

αποξζνωςθσ και απομόνωςθσ και λόγω του άγνωςτου/άγριου αυςτραλιανοφ  

φυςικοφ τοπίου. Θ πατρίδα του μετανάςτθ μζςα από τθν αγροτικι ηωι, τα ελλθνικά 

ικθ και ζκιμα, οι πολιτικο-κοινωνικζσ ςυνκικεσ, οι φυςικζσ καταςτροφζσ και το 

φυςικό τοπίο τθσ Ελλάδασ λειτουργεί δυναμικά ςτισ ςχζςεισ τουσ με τισ επόμενεσ 

γενιζσ και το αυςτραλιανό γίγνεςκαι. 

 Ζβδομον, το ομογενειακό κζατρο τθσ Αυςτραλίασ, τόςο ωσ κεατρικι 

Λογοτεχνία όςο και ωσ ςκθνικι παρουςίαςθ, είναι ζνασ χϊροσ ζντεχνθσ προςφοράσ 

των Ελλινων που δικαιοφται ολοκλθρωμζνθ ζρευνα και αντάξια παρουςίαςθ. Είναι 

περιττό να λεχκεί πωσ ςε μια τζτοια προςπάκεια το αγγλόγλωςςο ομογενειακό 

κζατρο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ, αφοφ θ ζννοια «ελλθνο-αυςτραλιανι 

κουλτοφρα» δεν προςδιορίηεται με ςφνορα, ςτεγανά, αλλά διαμορφϊνεται ςυνεχϊσ 

μζςα από μια πολιτιςτικι αλλθλεπίδραςθ και διαπολιτιςμικι επιρροι. Μία εκδοχι 

του ελλθνο-αυςτραλιανοφ πολιτιςμοφ είναι ο ςυνδυαςμόσ τθσ ελλθνικισ 

παράδοςθσ με τθ ςφγχρονθ αυςτραλιανι πραγματικότθτα.  

Πγδοον,  μζςα από τισ αφθγιςεισ και τισ ιςτορίεσ των εκνογράφων/ 

κεατρικϊν ςυγγραφζων, υπό τφπο ςυνεντεφξεων, μπορεί να καταγραφεί θ 

«πρόοδοσ» του  ομογενειακοφ κεάτρου ςτουσ Αντίποδεσ και οι τρόποι με τουσ 

οποίουσ υποςτθρίηεται ι αποκαρρφνεται θ ανάπτυξθ και θ εξζλιξι του ςτουσ 

κόλπουσ τθσ ελλθνικισ παροικίασ. 

Ζνατον, αναφζρεται πωσ το κζατρο τθσ διαςποράσ, εξαιτίασ αυτισ τθσ 

κεματολογικισ  του ιδιομορφίασ, ενϊ αποτελοφςε και αποτελεί πρωτίςτωσ 
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κοινοτικό γεγονόσ,  δεν γεννικθκε  αποκλειςτικά από τθν ανάγκθ για καλλιτεχνικι 

ζκφραςθ αλλά περιςςότερο από μια ψυχικι ανάγκθ για επικοινωνία, αλλθλο-

ςυμπαράςταςθ και ςυμμετοχι. Χρθςίμευςε ακόμθ και ωσ μζςο διατιρθςθσ  τθσ  

γλϊςςασ και τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ και πολιτιςμοφ, ιταν δθλαδι φορζασ 

μνιμθσ, αφοφ το εκάςτοτε ρεπερτόριο ςυνικωσ εναρμονιηόταν με περιόδουσ που 

ςθμάδεψαν τθν ελλθνικι ιςτορία και τθ ηωι τθσ παροικίασ,. Συνεπϊσ, δεν ζχει 

ακόμθ κεωρθκεί και κρικεί πάνω ςε αμιγϊσ καλλιτεχνικι βάςθ. 

 Δζκατον, ο ρόλοσ του Ζλλθνα κεατρικοφ ςυγγραφζα δεν είναι μόνον 

καλλιτεχνικόσ αλλά και εκπαιδευτικόσ, κοινωνικόσ και εκνικο-πολιτιςμικόσ. Τα 

κζματά του δεν απαντοφν μόνον ςτισ ανάγκεσ του αυςτραλιανοφ Ελλθνιςμοφ, που 

κα τον καταδίκαηαν ςε μια γκετοποίθςθ, αλλά αφοροφν τθν ανκρϊπινθ μοίρα, τθν 

κοινι αγωνία και τθν αβεβαιότθτα τθσ εποχισ μασ. Γι’ αυτό ο ρόλοσ του Ζλλθνα 

κεατρικοφ ςυγγραφζα είναι ευρφτερα κοινωνικόσ και το ζργο του αντανακλά τθν 

πραγματικότθτα, όπωσ αυτι ςυντελείται ςτθ διεκνι κοινότθτα. Θ δυςκολία όμωσ  

που αντιμετωπίηει ζνασ  Ζλλθνασ κεατρικόσ ςυγγραφζασ πρϊτθσ γενιάσ είναι θ 

γλϊςςα, αφοφ θ χριςθ τθσ ελλθνικισ τον εμποδίηει να γίνει ευρφτερα γνωςτόσ, 

κακϊσ και θ ζλλειψθ ςφγχρονθσ κεατρικισ παράδοςθσ. Κανείσ εντοφτοισ, δεν 

αναφζρεται για τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει ζνασ Ζλλθνασ κεατρικόσ 

ςυγγραφζασ δεφτερθσ γενιάσ προκειμζνου να γίνει γνωςτό το δικό του ζργο, 

παρόλο που θ γλϊςςα δεν αποτελεί εμπόδιο, αφοφ γράφει ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

Ενδζκατον, αναδεικνφεται θ αναγκαιότθτα μίασ εμπεριςτατωμζνθσ μελζτθσ 

για τον τριπλό ρόλο: κεατρικόσ ςυγγραφζασ-γυναίκα-μετανάςτρια, για τθν ιςτορία 

τθσ Ελλθνίδασ μετανάςτριασ, δοςμζνθ από γυναίκεσ ςυγγραφείσ πρϊτθσ και 

δεφτερθσ γενιάσ. Μζςα από τισ ςυνεντεφξεισ τουσ και τα κεατρικά ζργα τουσ, δίνουν 

φωνι και κφροσ ςτθν εμπειρία ενόσ ςθμαντικοφ μζρουσ τθσ ςφγχρονθσ 

αυςτραλιανισ κοινωνίασ. 

Δωδζκατον, με τθν ζκδοςθ δίγλωςςων βιβλίων, ςτόχο ζχουν οι κεατρικοί 

ςυγγραφείσ να διατθροφν με τον δικό τουσ τρόπο τθν ελλθνικι γλϊςςα ζξω από τα 

ςφνορα τθσ μθτροπολιτικισ Ελλάδασ και ζτςι να διαβαςτεί  το ζργο τουσ και ςτθν 

Ελλάδα από τουσ  Ζλλθνεσ  που βρίςκονται μακριά από τθ μεταναςτευτικι 

παράδοςθ, για  μία ηωι γεμάτθ δυςκολίεσ αλλά και πλοφτο εμπειριϊν.  Από τθν 
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άλλθ, μζςα από τθν αγγλικι γλϊςςα το ζργο τουσ γίνεται προςιτό και ςτο 

αυςτραλιανό κοινό.  

Δζκατο τρίτον, υποςτθρίηεται πωσ θ αξία τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ  

Λογοτεχνίασ  μπορεί να ενιςχυκεί, όταν υπάρξουν ςυγκριτικζσ μελζτεσ με 

λογοτεχνίεσ Ελλινων που παριχκθςαν ςε άλλεσ μεταπολεμικζσ διαςπορζσ. 

 

Θ παροφςα μελζτθ, αφοφ εντόπιςε το βιβλιογραφικό και ερευνθτικό κενό, 

όςον αφορά τθ «ςυςτθματικι» μελζτθ και παρουςίαςθ του ομογενειακοφ κεάτρου 

ςτθν Αυςτραλία ςτθν ολότθτά του, αυτοςκοπεί ςτο να καταγράψει και να 

παρουςιάςει τθ κεατρικι παρουςία των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία μζςα από τθ 

διερεφνθςθ τθσ κεατρικισ δραςτθριότθτασ των ελλθνικϊν κοινοτιτων, ειδικά ςτισ 

πόλεισ Μελβοφρνθ, Σφδνεχ, Αδελαΐδα, Ρερκ, Βριςβάνθ, Χόμπαρτ. Θ διερεφνθςθ τθσ 

κεατρικισ δραςτθριότθτασ τθσ κάκε μιασ ελλθνικισ κοινότθτασ χωριςτά, ςτόχο ζχει 

να αναδείξει τθν ποιότθτα τθσ δυναμικισ κάκε κοινότθτασ  και τθσ αναπτυςςόμενθσ 

μεταξφ των κοινοτιτων δυναμικισ  κακϊσ και τισ επιδράςεισ που θ κάκε μία δζχεται 

χωριςτά (γεωφυςικό περιβάλλον, αποςτάςεισ μεταξφ τουσ, εκνοπολιτιςμικι 

ταυτότθτα των μεταναςτϊν).  

Κεϊρθςα πωσ τα ερωτιματα  τα οποία ζκεςαν άλλοι μελετθτζσ, όπωσ:  

α) Κατά πόςον μποροφμε να μιλάμε για παροικιακό κζατρο τόςο ςτο επίπεδο τθσ 

ςυγγραφισ όςο και τθσ ςκθνικισ του παρουςίαςθσ;  

β) Κατά πόςον ζχει δθμιουργθκεί μία αξιόλογθ παράδοςθ παροικιακοφ κεάτρου;  

γ) Εάν ναι, τότε από ποφ πθγάηει αυτι θ παράδοςθ και κάτω από ποιζσ ςυνκικεσ 

δθμιουργικθκε; 

δ) Μιπωσ (δθμιουργικθκε) λόγω τθσ εξζλιξθσ τθσ ςκθνικισ τζχνθσ και ερμθνείασ 

διαφόρων ζργων ι από τθν ίδια τθ ςυγγραφι ζργων; 

 ε) Ροιοί είναι οι ςυγγραφείσ που ζχουν αςχολθκεί με το είδοσ αυτό και ποιζσ οι 

προκζςεισ τουσ; 

δεν  μποροφν  να απαντθκοφν μεμονωμζνα και δεν είναι ανεξάρτθτα από τθν ίδια 

τθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ μετανάςτευςθσ.  

Μετά, λοιπόν, από μία ςφντομθ ιςτορία τθσ μετανάςτευςθσ και μία ςφντομθ 

ιςτορικι αναφορά ςτθν ιςτορία του παροικιακοφ κζατρου ο ςκοπόσ τθσ μελζτθσ 

εςτιάςτθκε ςτθν «ανάδυςθ» και ανάδειξθ όλων των βαςικϊν ςτοιχείων που 
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ςτοιχειοκετοφν το φαινόμενο του «ντόπιου» ομογενειακοφ κεάτρου ςτθν επιδίωξθ 

να κατανοθκοφν όςο είναι δυνατόν όλεσ του οι διαςτάςεισ όπωσ: 

 

Ο ρόλοσ του Ζλλθνα κεατρικοφ ςυγγραφζα  ςτθν Αυςτραλία 

Μζςα από τισ ςυνεντεφξεισ με τουσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ  προκφπτει μία 

ςφντομθ επιςκόπθςθ των ςυνκθκϊν (κοινωνικϊν, πολιτιςμικϊν κ.α.) που 

κυριαρχοφν ςτον χϊρο όπου ηει και εργάηεται ο δθμιουργόσ, και οι οποίεσ τον 

διαμορφϊνουν και επθρεάηουν το ζργο του. Επίςθσ εξετάηεται κατά πόςον θ 

κεματολογία του επθρρεάηεται από τισ προςωπικζσ του ιςτορίεσ ι τισ ιςτορίεσ του 

περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ηει.  Ο Ζλλθνασ κεατρικόσ ςυγγραφζασ ηει ςε μια χϊρα 

«πολυεκνικι» με «πολυπολιτιςμικι» πολιτικι,  όπου επίςθμθ γλϊςςα είναι θ 

αγγλικι και θ επικρατοφςα νοοτροπία είναι αγγλοςαξονικι.  

Με ποιό τρόπο αποτυπϊνεται ο «υβριδικόσ» πολιτιςμόσ ςτα ζργα του, μζςα 

ςτον οποίο καλείται να δθμιουργιςει ο/θ Ζλλθνασ/ίδα κεατρικόσ ςυγγραφζασ;  

Με ποιο τρόπο  μποροφμε να κατανοιςουμε:  

α) Ρϊσ οι ςυγγραφείσ διαμζςου των χαρακτιρων ςτα ζργα τουσ  

προςδιορίηουν αυτιν τθν ςφνκετθ λζξθ «ελλθνοαυςτραλιανόσ» ι « 

αυςτραλοελλθνικόσ» πολιτιςμόσ;  

β) Ρόςο ελλθνικόσ και πόςο αυςτραλιανόσ είναι αυτόσ ο νζοσ πολιτιςμόσ;  

γ) Ροφ αρχίηει θ επίδραςθ του ενόσ και που τελειϊνει θ επίδραςθ του άλλου;  

δ) Σε τί βακμό επιτρζπουν τθν παρεμβολι του αυςτραλιανοφ ςτοιχείου ςτθν 

επίδραςθ τθσ ελλθνικισ κουλτοφρασ, χωρίσ να διακινδυνεφςει αυτι κακεαυτι θ 

υπόςταςι τθσ; 

 ε) Ρϊσ μποροφν να διαχωρίςουν τα κοινά ςφνορα  αυτοφ του ςφνκετου 

πολιτιςμοφ;  

ςτ) Ροιά κζματα κυριαρχοφν ςτθν κεματολογία τουσ; 

Οι ζλλθνεσ κεατρικοί ςυγγραφείσ που ηουν ςτθν Αυςτραλία, διαφορετικϊν 

γενεϊν, με ποιό τρόπο διερευνοφν τθν κοινωνικι πραγματικότθτα που βιϊνουν 

μζςα από τα ζργα τουσ, κάτω από τθν ομπρζλα τθσ μεταναςτευτικισ εμπειρίασ, 

μζςα από τθν ανάπλαςθ και αναπαράςταςι τθσ «επί ςκθνισ»;  

Μζςα από τθ δραματουργικι ανάλυςθ δραματικϊν κειμζνων και τθ 

ςθμειολογία τθσ αναπαράςταςισ τουσ πϊσ μποροφν να διερευνθκοφν οι 
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ςυγκροφςεισ τθσ διαφορετικότθτασ, θ εξζλιξθ τθσ «ιδιοςυγκραςίασ» δφο γενεϊν 

μεταναςτϊν και  θ «ταυτότθτα» του μετανάςτθ;  

Μζςα από τθ δραματουργικι ανάλυςθ  επιλεγμζνων κεατρικϊν ζργων, που 

ζχουν  ιδθ παρουςιαςτεί, αναδεικνφεται θ καλλιτεχνικι αξία του ομογενειακοφ 

κεάτρου ςτθν Αυςτραλία.  

 

Αποτελεί ςχιμα οξφμωρο από τθ μια να αποδίδεται ςτον κεατρικό 

ςυγγραφζα ο  χαρακτθριςμόσ «καλλιτζχνθσ» και ο ρόλοσ του  να περιγράφεται και 

ωσ  «καλλιτεχνικόσ», ενϊ τα ζργα του να μθν ζχουν «καλλιτεχνικι» αξία. 

Ειδικότερα, με τθ βιο-εργογραφία  ελλινων κεατρικϊν ςυγγραφζων πρϊτθσ 

γενιάσ και δεφτερθσ γενιάσ, κακϊσ και με τθ δραματουργικι ανάλυςθ επιλεγμζνων 

κεατρικϊν κειμζνων μπορεί να ςυντεκεί θ ιςτορία τθσ μεταναςτευτικισ τουσ 

εμπειρίασ, να προςδιοριςτεί θ «υβριδικι ταυτότθτα» του μετανάςτθ, όπωσ 

περιγράφεται από τουσ ίδιουσ μζςα από τουσ χαρακτιρεσ των ζργων τουσ, και να 

αναδειχτεί θ καλλιτεχνικι αξία του «ντόπιου» ομογενειακοφ κεάτρου. Σε αυτιν τθν 

παράκεςθ περιλαμβάνεται θ ελλθνόφωνθ και θ αγγλόφωνθ κεατρικι παραγωγι. 

Συμπεριλαμβάνονται και οι κεατρικοί ςυγγραφείσ, των οποίων οι τίτλοι των 

κεατρικϊν τουσ κειμζνων δεν ζχουν παρουςιαςτεί ακόμθ «επί ςκθνισ».  

Θ ςειρά παρουςίαςθσ των ςυγγραφζων δεν ζγινε με βάςθ το πόςο 

επιτυχθμζνα ζχει ςυμβάλει ο κάκε ςυγγραφζασ, αλλά με τθ ςειρά δθμοςιοποίθςθσ 

των  επιλεγμζνων ζργων τουσ με τα οποία ζχουν ςυμβάλει ςτθ ςυλλογικι 

μεταναςτευτικι ιςτορία. Ρρϊτιςτο μζλθμα αποτελεί θ ςειρά που παρουςιάηονται 

τα κείμενα να είναι χρονολογικι, δθλαδι «ανάλογα με τθ κζςθ του κάκε ζργου ςτθ 

διαδραμάτιςθ των μεταναςτευτικϊν γεγονότων, γιατί θ ιςτορία ζχει τθν 

πρωτεφουςα ςθμαςία εδϊ και όχι θ φιμθ του κάκε ςυγγραφζα. Τα κεατρικά 

κείμενα ςτο ςφνολό τουσ εξυπθρετοφν το «ταξίδι», που μζχρι τϊρα ιταν τυλιγμζνο 

ς’ ζνα πζπλο ςιωπισ, κακϊσ πολλοί από τουσ ςυγγραφείσ που εμφανίηονται ζχουν 

παραμείνει ςιωπθλοί για πολφ καιρό λόγω γλωςςικϊν και πολιτιςμικϊν δυςκολιϊν.  

Μζςα από  τθν ανάλυςθ κεατρικϊν ζργων ςυγγραφζων, ελλθνικισ 

καταγωγισ επιχειρείται θ καταγραφι τθσ ουςιαςτικισ «αλλαγισ» που ςυμβαίνει 

δια-γενεολογικά, όπωσ αποτυπϊνεται από τθ μία γενιά ςτθν άλλθ. Ζχει ςθμαςία να 

αναγνωριςτοφν ποιοί μφκοι αναπτφχκθκαν ςε κάκε ςτάδιο τθσ μεταναςτευτικισ 
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εμπειρίασ/ migration experience. Αυτό μπορεί να διερευνθκεί μζςα από τα 

κεατρικά ζργα που γράφτθκαν ςτα αντίςτοιχα ςτάδια.   

Στθν πρϊτθ γενιά δεν ςυγκαταλζγονται μόνον αυτοί που μετανάςτευςαν 

ςτθν Αυςτραλία, αλλά και αυτοί που διατθροφν τισ ιδεολογίεσ τθσ γενζκλιασ 

πατρίδασ. Στθ δεφτερθ γενιά δεν ανικει μόνον αυτόσ που γεννικθκε ςτθν 

Αυςτραλία, αλλά και αυτόσ ο οποίοσ κρατάει μζςα του τισ πεποικιςεισ τθσ 

γενζκλιασ πατρίδασμαηί με εκείνεσ τθσ «υιοκετθμζνθσ» πατρίδασ. Τρίτθ γενιά δεν 

κεωρείται απλά κάποιοσ που ζχει ενταχκεί ςτθν αυςτραλιανι κοινωνία, αλλά και 

αυτόσ που ζχει επιλζξει να διαχωρίςει  τον  εαυτόν  του από τισ αξίεσ των προγόνων 

του. 

Θ πρϊτθ γενιά, θ «χαμζνθ γζνια» μζςα από τθν πολυφωνία,  τθν ποικιλία 

κεμάτων και τθν ποικιλία φφουσ και τεχνικισ ανατρζπουν ςτερεότυπα. Λδιαίτερα οι 

γυναίκεσ ςυγγραφείσ δεν είναι γυναίκεσ που ςυναντϊνται ςτα εργοςτάςια αλλά 

ςτθν αυςτραλιανι φπαικρο, γυναίκεσ μορφωμζνεσ που κινοφνται ανάμεςα ςε δφο 

κουλτοφρεσ και τισ ςχολιάηουν με διορατικότθτα. Μθτζρεσ, ςφηυγοι, εργάτριεσ, 

φοιτιτριεσ, δθμόςιοι υπάλλθλοι, ςυγγραφείσ, διανοοφμενεσ. Ρολλζσ από τισ 

ςυγγραφείσ, αντίκετα με τθν άποψθ ότι νοςταλγοφν τθν πατρίδα του, φαίνεται   να 

αγαποφν τθ νζα τουσ πατρίδα και να αιςκάνονται ότι ανικουν ςε αυτιν. Οι 

αναμνιςεισ κυριαρχοφν ςτο ζργο τθσ πρϊτθσ γενιάσ, το κζμα τθσ ταυτότθτασ 

παίρνει κεντρικι κζςθ ςτο ζργο τθσ δεφτερθσ. Αςχολοφνται διεξοδικά με τθ γενιά 

των γονιϊν τουσ και τον διπολιτιςμό τουσ. Θ  μεταναςτευτικι ιςτορία είναι κυκλικι, 

αφοφ το τζλοσ ςε φζρνει ςτθν αρχι.  

Ο Ρατρικαρζασ και θ Καλαμάρα απεικονίηουν τα αρχικά ςτάδια τθσ 

μετανάςτευςθσ και το πρϊτο κφμα μεταναςτϊν. Οι ςυγγραφείσ  ςτα ζργα τουσ 

περιγράφουν τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ Ελλάδασ, προκειμζνου να προςφζρουν 

μια ςαφι εικόνα των ςυνκθκϊν που ανάγκαςαν  πολλοφσ νζουσ άνδρεσ και ςτθ 

ςυνζχεια πολλζσ νεαρζσ γυναίκεσ να μεταναςτεφςουν. Επίςθσ περιγράφουν 

λεπτομερϊσ τα κοινωνικά ζκιμα  και τισ πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ που αφοροφν 

τθ γυναίκα ελλθνικισ καταγωγισ. Οι προκαταλιψεισ, τα ςτερεότυπα, οι ςτεριςεισ 

που βιϊνουν οι χαρακτιρεσ του Ρατρικαρζα και οι κακουχίεσ που βιϊνουν οι 

χαρακτιρεσ τθσ Καλαμάρα, μιλάνε ςτισ καρδιζσ όλων των κεατϊν ανεξάρτθτα από 

το πολιτιςμικό και χωρο-χρονικό πλαίςιο, ςτο οποίο οι ίδιοι μπορεί να ανικουν. Το 
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κζατρο, μεταξφ άλλων, ιταν «το όχθμα για κάκαρςθ ςτθν προςαρμογι ςε μια νζα 

γθ, ζνασ τρόποσ γεφφρωςθσ μεταξφ τθσ κοινότθτασ και διατιρθςθσ του πολιτιςμοφ» 

και «ζνασ τρόποσ κοινωνιακοφ ςχολιαςμοφ για το νζο περιβάλλον και εξερεφνθςθσ 

των ςυναιςκθμάτων που αναπτφςςονταν ςε αυτό». 

Στθ ςυνζχεια, το κζατρο τθσ δεφτερθσ γενιάσ Ελλινων μεταναςτϊν 

εξετάςτθκε ςε ςχζςθ με αυτό τθσ πρϊτθσ γενιάσ και ςε ςχζςθ με το φαινόμενο τθσ 

αφομοιωτικισ πολιτικισ τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ, όπου εκφράηονται, κυρίωσ 

μζςα από τθ αγγλικι γλϊςςα, αιςκιματα και καταςτάςεισ που απευκφνονται ςε μια 

παγκοςμιοποιθμζνθ κοινότθτα. Τα παιδιά των μεταναςτϊν ςυνδζονται με τθν 

ζννοια τθσ εξελιςςόμενθσ «υβριδικισ» πολιτιςμικισ ταυτότθτασ  μζςα από τθ 

ςυνφπαρξι τουσ με τουσ γονείσ τουσ, μετανάςτεσ πρϊτθσ γενιάσ, μζςω μιασ 

πολιτιςμικισ διεργαςίασ, θ οποία υπόκειται ςε άμεςεσ και ακατζργαςτεσ ακόμθ 

τροποποιιςεισ κουλτοφρασ. Είναι, μερικζσ φορζσ μάλιςτα, μεταβολζσ εν τθ γενζςει 

τουσ ι ακόμθ και ειςαγόμενεσ ςτον εκνοτικό πολιτιςμό μζςα από τα ίδια τα παιδιά. 

Συγγραφείσ  δεφτερθσ γενιάσ, όπωσ  θ Τes Lyssiotis και ο Bill Kokkaris, προςφζρουν  

μια πρϊτθ περιγραφι τθσ ελλθνίδασ μετανάςτριασ ωσ γυναίκα ςτθν Ελλάδα και 

γυναίκα ςτθν Αυςτραλία και ειςάγουν επίςθσ τισ  διαγενεολογικζσ ςυγκροφςεισ με 

τα αυςτραλογεννθμζνα παιδιά τουσ. Θ Angela Costi και ο Nic Velissaris περιγράφουν 

τθν εμπειρία των αυςτραλογεννθμζνων παιδιϊν και τθν κρίςθ ταυτότθτασ που 

βιϊνουν. O  Andreas Lytras, ο Thomas Papathanasiou, θ Effie Detsimas  και θ Toni 

Allayalis, φαίνεται να νιϊκουν ζνα μεγαλφτερο δεςμό με τθν Ελλάδα.  

Θ ελλθνο-αυςτραλιανι ςυνείδθςθ διζπεται από ζναν δυιςμό, επομζνωσ  και 

οι Ελλθνο-Αυςτραλοί ςυγγραφείσ είναι βζβαιο πωσ διατθροφν αυτόν τον δυιςμό 

βακιά μζςα ςτο πνεφμα τουσ το οποίο εκφράηεται ςτο ζργο τουσ. Θ γυναίκα είναι το 

νιμα που ενϊνει τθν οικογζνεια, είναι αυτι που διατθρεί τθν ελλθνικότθτα που 

ρζει ςτισ φλζβεσ τθσ οικογζνειασ, διδάςκει τον ςεβαςμό ςτουσ γονείσ γιατί είναι θ 

ουςία τθσ φπαρξισ των παιδιϊν τουσ, είναι μάνεσ, ςφηυγοι, αδελφζσ, μορφωμζνεσ, 

ζξυπνεσ, αποφαςιςτικζσ και είναι ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ ςτθν ελλθνικι κοινότθτα 

ςτθν Αυςτραλία, επομζνωσ, είναι αρκετά πολφπλοκεσ/πολυςφνκετεσ για να τισ 

κατθγοριοποιιςεισ. Θ κοινότθτα δίνει βιμα ςε «φωνζσ» δθμιουργϊν με «άρωμα» 

γυναίκασ. Θ γυναίκα γίνεται πρωταγωνίςτρια ςτα ζργα τουσ, ιδιαίτερα μζςα από τισ 

γυναίκεσ ςυγγραφείσ θ γυναίκα εμφανίηεται με τα δικά τθσ λόγια.  
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Μζςα από τισ ςυνεντεφξεισ οι ςυγγραφείσ φαίνεται να ςυμπλθρϊνει  ο ζνασ 

τον άλλον. Εκεί που τελειϊνει ο ζνασ , ςυνζχιηει ο άλλοσ. Μζχρι, ςτο τζλοσ, είχα 

ακοφςει ςυλλογικά μια εκπλθκτικι ιςτορία μετανάςτευςθσ και εγκατάςταςθσ ςτθν 

Αυςτραλία. Και αυτό που τθν ζκανε ακόμθ πιο ενδιαφζρουςα ιταν θ γυναικεία 

φωνι και θ γυναικεία ςκοπιά δοςμζνθ με τόςθ δφναμθ. Ιταν μια ςυγκινθτικι αλλά 

και πλοφςια εμπειρία. 

 Θ μεταναςτευτικι ιςτορία των Ελλινων  ςτθν Αυςτραλία μπορεί να 

κεωρθκεί ωσ μια κατ’ εξοχιν ελλθνικι ιςτορία, αφοφ οι Ζλλθνεσ ζχουν μακριά 

μεταναςτευτικι παράδοςθ αλλά και ωσ μια κατεξοχιν ςφγχρονθ αυςτραλιανι 

ιςτορία, με τθν οποία ίςωσ ταυτιςτοφν πολλοί Αυςτραλοί, δίνοντασ φωνι και κφροσ 

ςτθν εμπειρία ενόσ ςθμαντικοφ μζρουσ τθσ ςφγχρονθσ αυςτραλιανισ κοινωνίασ.  

Γενικότερα, θ απόπειρα να ςυλλάβει  ο ερευνθτισ το ςυγκεντρωτικό 

πρόςωπο τθσ κεατρικισ δθμιουργίασ του «αυςτραλιανοφ Ελλθνιςμοφ», να βγάλει 

ςυμπεράςματα για το εάν οι ςυλλογικζσ προςπάκειεσ των κεατρικϊν  ςυγγραφζων 

ςυνκζτουν κεατρικό λογοτεχνικό corpus, τζλοσ δε να επιχειριςει να ορίςει τον χϊρο 

τθσ κεατρικισ τουσ παρουςίασ, αποτελεί ζργο ςφνκετο και δυςχερζσ. 

Το  ομογενειακό, διαςπορικό ι μεταναςτευτικό κεάτρο των Ελλινων ωσ  

κεατρικό είδοσ, μπορεί να ανικει και «εδϊ» και «εκεί», αφοφ αποτελεί τθν φυςικι 

ςυνζχεια των Ελλινων που αποδιμθςαν, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ςτθν 

Αυςτραλία, ενϊ παράλλθλα αποτελεί μζροσ του «όλου» ςε μια χϊρα, θ οποία 

χαρακτθρίηει «εαυτό» «πολυπολιτιςμικι», ςυνεπϊσ ο Ελλθνιςμόσ τθσ Αυςτραλίασ 

ανικει, ςυναποτελεί και ςυνδιαμορφϊνει αυτιν τθν πολυπολιτιςμικι 

πραγματικότθτα. Θ εξζλιξθ του ελλθνικοφ κεάτρου ςτθν Αυςτραλία δεν μπορεί να 

διερευνθκεί παρά μόνον ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ των ελλθνο-αυςτραλιανϊν 

κοινοτιτων και τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ παροικίασ ςτο ςφνολό τθσ. Οδθγικθκα ςε 

αυτό το ςυμπζραςμα, αφοφ μζςα από τθ μελζτθ αρχειακοφ υλικοφ  διαπίςτωςα 

πωσ το κζατρο δεν ξεκίνθςε ωσ αυτόνομο είδοσ ςτισ αρχζσ τθσ παροικιακισ ηωισ, 

αλλά ιταν ενταγμζνο ςτισ κοινοτικζσ  εκδθλϊςεισ. Το κζατρο αρχικά ιταν μια 

«καλλιτεχνικι κίνθςθ», θ οποία εξαπλϊκθκε από τισ  μεγαλφτερεσ κοινότθτεσ 

Ελλινων, ςτισ μικρότερεσ κοινότθτεσ για να δθμιουργθκεί μια κεατρικι παράδοςθ. 

Κατ’ αρχιν θ κίνθςθ αυτι ςτθρίχτθκε από «εραςιτζχνεσ» για να  εξελιχκεί, ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ, ακόμθ και ςε μια επαγγελματικι εναςχόλθςθ. Θ ανάγκθ 
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πλαιςίωςθσ των εκνικϊν εορτϊν με κεατρικζσ εκδθλϊςεισ ςε ςχολεία ι ςε 

εκδθλϊςεισ των κοινοτιτων, δθμιοφργθςε τουσ πρϊτουσ  κεατρικοφσ ςυγγραφείσ. 

Στθ ςυνζχεια εμφανίςτθκαν κεατρικζσ ομάδεσ, ςκθνοκζτεσ, δραματικζσ ςχολζσ  και 

«ντόπιοι» κεατρικοί ςυγγραφείσ με «ντόπια» κεματολογία. 

 Ειδικότερα, μζςα από τθν προςωπικι μου επιτόπια ζρευνα, ζχει ιδθ 

ςυγκεντρωκεί  ζνασ μεγάλοσ όγκοσ ερευνθτικοφ υλικοφ, το οποίο ςτο ςφνολό του 

μπορεί να αποτελζςει τθν απαρχι  μιασ ςυςτθματικισ και εμπεριςτατωμζνθσ  

ςυλλογισ, ενόσ corpus δεδομζνων διαπολιτιςμικισ εμπειρίασ, επικοινωνίασ και 

παιδείασ ςτθ διεκνι λογοτεχνία και να οδθγιςει ςτθ ςφνταξθ μιασ παράλλθλθσ 

ιςτορίασ κεάτρου για το ομογενειακό κζατρο τθσ Αυςτραλίασ, που κα περιλαμβάνει 

τον 20ό αιϊνα και τθν πρϊτθ δεκαετία του 21ου αιϊνα. Ρθγζσ που ςυγκεντρϊκθκε το 

υλικό ιταν: α) Θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ και τθσ 

Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ του Σφδνεχ, β) τα προγράμματα των Ελλθνικϊν 

Φεςτιβάλ μεταξφ των ετϊν 1979, οπότε τοποκετείται θ απαρχι τουσ ζωσ το 2010, γ) 

προγράμματα και αφίςεσ κεατρικϊν παραςτάςεων, δ) οι ςυνεντεφξεισ που 

παραχωρικθκαν από παράγοντεσ του κεάτρου και  δραςτιρια μζλθ τθσ παροικίασ 

του Σφδνεχ για τα πολιτιςτικά πράγματα, ε)άρκρα, κριτικζσ, διαφθμίςεισ, δελτία 

τφπου, ςυνεντεφξεισ από τον παροικιακό Τφπο και από ελλθνικά περιοδικά που 

αφοροφν παραςτάςεισ και γενικότερα κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ και κεατρικοφσ 

ςυντελεςτζσ,  και ςτ) κεατρικά κείμενα των ζργων.  Αυτά  αναηθτικθκαν ςτθν 

βιβλιοκικθ του Ε.ΚΕ.Μ.ΜΕ,  ςτισ βιβλιοκικεσ των ελλθνικϊν κοινοτιτων, κακϊσ και 

ςτισ βιβλιοκικεσ των κεατρικϊν ςχθμάτων που ανζβαςαν τα ζργα, ςτουσ 

κεατρικοφσ ςυντελεςτζσ, ςτουσ ςκθνοκζτεσ και ςτουσ θκοποιοφσ, προκειμζνου να 

παρουςιαςτεί μία περίλθψθ τθσ κεματικισ ανάλυςθσ των κεατρικϊν ζργων 

«ντόπιων» Ελλινων ςυγγραφζων. Στο ςυγκεντρωκζν υλικό ςε παν-αυςτραλιανό 

επίπεδο (Σφδνεχ, Μελβοφρνθ, Αδελαϊδα, Ρερκ, Βριςβάνθ και Χόμπαρτ) 

περιλαμβάνεται οπτικοακουςτικό υλικό (βίντεο-cd-dvd από παραςτάςεισ). Πλα τα 

ςυγκεντρωκζντα ςτοιχεία αρχειοκετικθκαν και κατθγοριοποιικθκαν. 

 ‘Ολα τα παραπάνω, είναι ηθτιματα που απαςχόλθςαν και κατεφκυναν τθν 

παροφςα μελζτθ. Μετά από τρία χρόνια (Λαν. 2008-Δεκ. 2010) διαμονισ μου ςτθν 

Αυςτραλία προκειμζνου να εξυπθρετιςω τισ ανάγκεσ τθσ επιτόπιασ ζρευνασ, 

επζςτρεψα ςτθν Ελλάδα, με ςκοπό να αναλφςω και να ςυνκζςω τα αποτελζςματα.  
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Οι ςτόχοι που αφοροφν τθ μελζτθ τθσ ζννοιασ τθσ «μεταναςτευτικισ 

κουλτοφρασ» και τον προςδιοριςμό τθσ «ταυτότθτασ» τοφ μετανάςτθ 

ταξινομικθκαν ςε ξεχωριςτζσ κατθγορίεσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τον μετανάςτθ 

ςυγγραφζα πρϊτθσ γενιάσ και δεφτερθσ γενιάσ και μζςα από τα κεατρικά τουσ 

ζργα. Ριό ςυγκεκριμζνα, ςτθν προκείμενθ μελζτθ, ςτο πλαίςιο μιασ αναδίφθςθσ τθσ 

μεταναςτευτικισ παιδείασ, ςκοπόσ τθσ παροφςθσ ζρευνασ, είναι θ διερεφνθςθ: 

α) τθσ ταυτότθτασ του κεατρικοφ ςυγγραφζα τθσ διαςποράσ ωσ αυτοδφναμθ 

πθγι διαπολιτιςμικισ ζκφραςθσ και μεταναςτευτικισ κουλτοφρασ 

β) τθs ζννοιασ τθσ ιδιαίτερθσ εκνοτικο/κοινωνικο/πολιτιςμικισ «ταυτότθτασ» 

του μετανάςτθ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ, τόςο μζςα από τα δραματικά κείμενα 

όςο και από τθ ςκθνικι τουσ απόδοςθ.  

γ) τθσ επιλογισ αντιπροςωπευτικϊν δραματικϊν  κειμζνων (δί/πολφ-

γλωςςων και τα οποία αναφζρονται κεματολογικά ςτθ μεταναςτευτικι εμπειρία)  

προκειμζνου να αναλυκοφν  και να αναδειχκεί θ  δραματουργικι τουσ αξία. 

δ) τθσ χρθςιμότθτασ του κεάτρου ωσ μορφοπαιδαγωγικοφ εργαλείου ςτθν 

εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ και ςτθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ 

ελλθνικισ μεταπολεμικισ μετανάςτευςθσ μζςα από τθν υλοποίθςθ τριϊν project.  

 

Ειδικότερα, το ενδιαφζρον τθσ ζρευνασ επικεντρϊκθκε γφρω από τουσ εξισ 

τρεισ ςτόχουσ:  

Ο πρϊτοσ ςτόχοσ μελετά τθν ζννοια τθσ «μεταναςτευτικισ κουλτοφρασ» και 

τον προςδιοριςμό τθσ «ταυτότθτασ» του μετανάςτθ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ 

επιμερίηεται ςτα εξισ: 

1) Τθ διερεφνθςθ τθσ «ταυτότθτασ» και τθν προςωπικι ιςτορία του κεατρικοφ 

ςυγγραφζα-μετανάςτθ τθσ διαςποράσ πρϊτθσ και δεφτερθσ  γενιάσ και τθ γνϊςθ 

των ςυνκθκϊν μζςα από τισ οποίεσ δθμιουργεί, εκφράηεται και δθμοςιοποιεί το 

ζργο του, προκειμζνου να γίνουν ςυγκρίςεισ και αναγωγζσ με τα κζματα και τουσ 

ιρωεσ που προβάλλονται ςτα κεατρικά ζργα του. Θ ταυτότθτα του κεατρικοφ 

ςυγγραφζα τθσ διαςποράσ αναγνωρίηεται ωσ αυτοδφναμθ διαπολιτιςμικι πθγι 

ζκφραςθσ.  

2) Τθν αναηιτθςθ τθσ «διαςπορικισ»/«υβριδικισ»  ταυτότθτασ του μετανάςτθ (θ 

οποία ςυνεχϊσ επαναπροςδιορίηεται και αναδομείται αφοφ βρίςκεται ςε 
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διαλεκτικι ςχζςθ με τθ χϊρα προζλευςθσ και τθ χϊρα υποδοχισ, μζςα ςτο 

αντίςτοιχο ιςτορικο-κοινωνικό πλαίςιο) τόςο τθσ πρϊτθσ όςο και τθσ δεφτερθσ 

γενιάσ, όπωσ ςυνδθλϊνεται ςε επιλεγμζνα δίγλωςςα κεατρικά ζργα. Τθ διερεφνθςθ 

του κεατρικοφ ζργου ωσ μζςου αναγνϊριςθσ και αποδοχισ τισ ςυλλογικισ 

ταυτότθτασ του κεατι-μετανάςτθ, μζςα από τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ και όπωσ 

παρουςιάςτθκε ςτα ζντυπα μζςα.  

3) Tθν ανάπτυξθ μιασ  διαπολιτιςμικισ  αντίλθψθσ ςτθν  επικοινωνία (τον 

φωνοφμενο λόγο) μεταξφ ατόμων ι ομάδων από διαφορετικά πολιτιςμικά 

περιβάλλοντα. Θ διαπολιτιςμικι αντίλθψθ ςτθν επικοινωνία μεταξφ γενεϊν, φφλων, 

τάξεων, κρθςκευτικϊν διαφορϊν, ομάδων από διαφορετικά πολιτιςμικά 

περιβάλλοντα, είναι ςτοιχεία που παρακζτονται από τουσ ςυγγραφείσ, όπωσ οι ίδιοι 

τθν βίωςαν και τθν κατακζτουν μζςα από τουσ ιρωζσ τουσ.  

Ο δεφτεροσ ςτόχοσ αφορά ςτο δραματικό ζργο  και τθν αναηιτθςθ τθσ 

ταυτότθτασ του μετανάςτθ (ιςτορικο-κοινωνικό πλαίςιο) πρϊτθσ και δεφτερθσ 

γενιάσ, όπωσ ςυνδθλϊνεται ςτα επιλεγμζνα αντιπροςωπευτικά κεατρικά ζργα, 

δραματουργικά, τόςο μζςα από τα δραματικά κείμενα  όςο και τθ ςκθνικι τουσ 

απόδοςθ και πιο ςυγκεκριμζνα πιο ςυγκεκριμζνα:  

1)Στθν κατάταξθ και κατθγοριοποίθςθ αντιπροςωπευτικϊν δίγλωςςων κεατρικϊν 

ζργων, δθμοςιευμζνων ι δθμοςιοποιθμζνων, των ελλθνο-αυςτραλϊν κεατρικϊν 

ςυγγραφζων τθσ  πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ τθσ μεταπολεμικισ περιόδου. 

2)Στθ δραματουργικι ανάλυςθ των επιλεγμζνων δίγλωςςων κεατρικϊν κειμζνων. 

Στον εντοπιςμό των βαςικϊν: 

α) μορφολογικϊν γνωριςμάτων (διάκριςθ ςε πράξεισ, ςκθνζσ, μζρθ, εικόνεσ, 

πρόςωπα, δομζσ χϊρου και χρόνου, ςκθνικζσ οδθγίεσ), 

β) δομικϊν γνωριςμάτων (διάλογοσ, μονόλογοσ, δράςθ, πλοκι, ςυγκροφςεισ, 

δραματικζσ καταςτάςεισ, χαρακτιρεσ) και  

γ) γλωςςικϊν τφπων (τφποσ διγλωςςίασ) τθσ κάκε κεατρικοφ κειμζνου 

γλϊςςασ,  

3) Στθν κοινωνιο-ςθμειωτικι προςζγγιςθ του κεατρικοφ ζργου τθν ανάλυςθ των 

δραματικϊν κειμζνων χρθςιμοποιϊντασ το δραματικό μοντζλο του Greimas,  για τον 

κακοριςμό τθσ μορφισ και του περιεχομζνου του, ςε ςυγκεκριμζνο κοινωνικό 

πλαίςιο αναφοράσ. Με τθν εφαρμογι αυτισ τθσ ςθμειωτικισ μεκόδου αναλφεται το 
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περιεχόμενο του ζργου, όςον αφορά τα αίτια και τα αποτελζςματα των 

ςυγκροφςεων, τουσ χαρακτιρεσ  και γενικότερα τθν ιδεολογικι ανάγνωςθ του 

κειμζνου. Μζςα από τουσ χαρακτιρεσ τοφ κεατρικοφ κειμζνου αντλοφνται ςτοιχεία 

για τθν ταυτότθτα του μετανάςτθ, τισ ςυγκροφςεισ ςε προςωπικό, ςυλλογικό και 

ιδεολογικό επίπεδο,  όπωσ  περιγράφονται  από τισ πράξεισ τουσ και τα λεγόμενα 

των άλλων, κακϊσ και από τισ εμπειρίεσ τοφ ςυγγραφζα, όπωσ ζχουν καταγραφεί 

μζςα ςτο κείμενο. 

4) Τθ δραματουργικι επεξεργαςία του κειμζνου, ερμθνεία του αιςκθτικοφ  

περιεχομζνου του εν λόγω ζργου, όπου το είδοσ του δράματοσ, οι περιεχόμενεσ 

ιδεολογίεσ, το φφοσ, ο δραματικόσ μφκοσ, θ υπόκεςθ, κακορίηονται από τθν 

αλλθλεπίδραςθ κοινοφ και ςυγγραφζα,  

5) Τθ διαπολιτιςμικι αντίλθψθ που τα παραπάνω ενκαρρφνουν ςτθ διδακτικι 

πρακτικι.  

Ο τρίτοσ ςτόχοσ αφορά ςτθ λειτουργία του κεάτρου ωσ μορφοπαιδαγωγικοφ  

εργαλείου και πιο ςυγκεκριμζνα το ηιτθμα «Διαπολιτιςμικότθτα και κζατρο τθσ 

διαςποράσ». Οργάνωςα και υλοποίθςα τισ παρακάτω τρεισ καινοτόμεσ δράςεισ 

[projects], με ςκοπό να διερευνιςω τθ χρθςιμότθτα τθσ λειτουργίασ του κεάτρου ωσ 

μορφοπαιδαγωγικό εργαλείο και τθ διαπολιτιςμικότθτα ςτισ παρακάτω 

περιπτϊςεισ και πιο ςυγκεκριμζνα:  

1) Στθν αναγνϊριςθ, τθν κατανόθςθ και τον ςεβαςμό τθσ «υβριδικισ» ταυτότθτασ 

των παιδιϊν των μεταναςτϊν, θ οποία διαμορφϊνεται  από τθν αλλθλεπίδραςθ δφο 

πολιτιςμικϊν μοντζλων, τα οποία είναι άλλοτε ςυγκλίνουν και άλλοτε αντιτίκενται 

μεταξφ τουσ (ςτθν περίπτωςι μασ το ‘Australian-Englishness’ με τον ελλθνικό  

κυρίωσ «παραδοςιακό» πολιτιςτικό υπόβακρο των γονιϊν). 

2) Στθν ανάπτυξθ μιασ διαπολιτιςμικισ αντίλθψθσ ςτθν επικοινωνία (τον 

φωνοφμενο λόγο) μεταξφ ατόμων ι ομάδων από διαφορετικά πολιτιςμικά 

περιβάλλοντα. 

3) Στθ χριςθ του κεάτρου ωσ μζςου μελζτθσ τθσ ιςτορίασ τθσ ελλθνικισ 

μεταπολεμικισ μετανάςτευςθσ και εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και 

πολιτιςμοφ. 

Οι τρεισ ςτόχοι τθσ επιτόπιασ ζρευνασ, όπωσ ετζκθςαν εξ αρχισ, 

ολοκλθρϊκθκαν. 
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Στθ διερευνθτικι αυτι εργαςία θ απαρχι τθσ αποτφπωςθσ τθσ εξζλιξθσ τθσ 

«ιδιοςυγκραςίασ» δφο γενεϊν μεταναςτϊν και θ ερμθνεία τθσ ιςτορικισ τουσ 

διαδρομισ, καταγράφεται και ςκιαγραφείται μζςα από ςφντομθ ιςτοριογραφικι 

επιςκόπθςθ τθσ μεταναςτευτικισ και κεατρικισ τουσ παρουςίασ από τισ αρχζσ του 

20οφ αιϊνα ζωσ ςιμερα. 

Επίςθσ διαπιςτϊνεται ότι τα κεατρικά ζργα Ελλινων/-ίδων κεατρικϊν 

ςυγγραφζων πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν προκφπτουν ςε κεματολογία 

και φφοσ από τθ διττι ικαγζνεια, εκείνθν τθσ χϊρασ προζλευςθσ, τθν ελλθνικι, και 

αυτιν τθσ χϊρασ υποδοχισ, τθν αυςτραλιανι. Θ φυςικι διάδραςι τουσ, που 

αναλφεται ςτισ «εντόσ» ι/και «ενδιαμζςωσ» εμπειρίεσ τουσ ςε δφο χϊρεσ, ςε 

κουλτοφρεσ, γλϊςςεσ και τρόπουσ ηωισ, αδιαμφιςβιτθτα οριοκετεί, υπαγορεφει και 

ορίηει τθν υπόςταςι τουσ.  

Αναγνωρίηονται οι κεατρικοί ςυγγραφείσ μετανάςτεσ πρϊτθσ και δεφτερθσ 

γενιάσ, ωσ εκνογράφοι, αφοφ αναδιπλϊνουν και αναπαράγουν τα ελλθνικά και 

αυςτραλιανά  ςφγχρονα ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν. Συμμετζχουν ςε  

εκδθλϊςεισ λόγου, μζςα από τουσ χαρακτιρεσ τουσ, άλλοτε ςτθν  ελλθνικι και με 

χριςθ τθσ εκνολζκτου και άλλοτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα, με διαπολιτιςμικζσ 

επιδράςεισ. Χρθςιμοποιοφν τθ μεταναςτευτικι τουσ εμπειρία, τθν οποία 

αποκομίηουν από ςυγκεκριμζνο ιςτορικο/πολιτικο /κοινωνικο/οικονομικό πλαίςιο 

και τθν μορφϊνουν μζςα από τθ ςυγγραφικι τουσ εμπειρία, θ οποία φζρει αμιγι 

ςτοιχεία ταυτότθτασ μετανάςτθ, όπωσ διαμορφϊνεται και εξελίςςεται τθν εκάςτοτε 

περίοδο. Ρροβάλλοντασ τo ζργο τουσ,  κοινωνοφν τα εν δυνάμει ςυνδετικά 

ςυςτατικά τισ υπό διαμόρφωςθ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ, ενϊ αναπτφςςουν και 

εξελίςςουν παράλλθλα τθ δικι τουσ επικοινωνιακι επάρκεια.   

Ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ με τθν ιςτορία του μεταφζρει γνϊςεισ, εμπειρίεσ, 

γλϊςςα/εσ, μουςικι, τραγοφδια, μφκουσ. Αυτό που χρειάηεται να παρατθριςει 

κανείσ ςτθν περίπτωςθ των μεταναςτϊν είναι με ποιό τρόπο ζνασ χορόσ ι ζνα είδοσ 

μουςικισ, που διδάςκεται ζξω από τον φυςικό του χϊρο, εννοϊντασ τον «τόπο» 

όπου παραδοςιακά ανικει, παφει να ζχει το ίδιο νόθμα και ςκοπό, οπότε καταλιγει 

ςε  «φετιχιςτικό» προϊόν. Επίςθσ, κατά πόςον μζςα από τθν «αναπαράςταςθ» 

παραδοςιακϊν χορϊν και μουςικισ υπάρχει μορφι  εκνοπολιτιςμικισ αντίςταςθσ, 

αφοφ ενιςχφεται θ εκνικι ταυτότθτα. Συγκεκριμζνα, οι ελλθνικοί χοροί οι οποίοι 



126 
 

χορεφονται ςε κφκλουσ, μπορεί να ενιςχφουν το ςυλλογικό αίςκθμα και ζναν κοινό 

κϊδικα επικοινωνίασ μεταξφ των χορευτϊν και να ενδυναμϊνουν ζτςι τθ ςυλλογικι 

ςυνείδθςθ,  ςε αντίκεςθ με τισ αρνθτικζσ ςτερεοτυπικζσ «αναπαραςτάςεισ» για 

τουσ μετανάςτεσ,  που γίνονται π.χ. ςε ςατιρικζσ τθλεοπτικζσ εκπομπζσ,  όπωσ 

«ανειδίκευτοι εργάτεσ», «μετανάςτεσ», «ξζνοι» κ.α.  

Μζςα από τα ζργα των ςυγγραφζων και τθν ιςτοριογραφικι τουσ αφιγθςθ, 

αναδεικνφεται ο «διαλόγοσ» μεταξφ τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ, ςυγκριτικά και 

ςε αντιπαραβολι. Ζνα ςφνολο εννοιολογικϊν εργαλείων αποκωδικοποιοφν τα 

αποτελζςματα αυτοφ του διαλόγου και καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα που είναι τα 

εξισ:  

Α) Ο μεταναςτευτικόσ πολιτιςμόσ ωσ μία διαδικαςία ταξιδεφει ανάμεςα ςε 

δφο πολιτιςμοφσ, και ωσ μία διαδικαςία «αλλαγισ»  από τισ βαςικζσ παραδοςιακζσ 

ςε ςφγχρονεσ αξίεσ από τθ μια γενιά ςτθν άλλθ, 

Β) Οι πολυπλοκότθτεσ τθσ μεταναςτευτικισ κουλτοφρασ και των ταυτοτιτων 

διαμορφϊνονται και διαχζονται από τθν πρϊτθ γενιά ςτθ δεφτερθ.  

Ανάμεςα ςτουσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ γενιάσ 

προκφπτουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ και αποκαλφπτονται οι ςυγκροφςεισ ςτα ζργα 

τουσ. Ειδικότερα, οι γυναίκεσ κεατρικοί ςυγγραφείσ ωσ λαμπαδθδρόμοι προκαλοφν 

τθν επικρατοφςα τάςθ, τθν πατριαρχικι εξουςία, τισ διακρίςεισ και τθν 

εκμετάλλευςθ. Ειςάγουν ςτα ζργα τουσ χαρακτιρεσ, ςχζςεισ και καταςτάςεισ, όπωσ 

τα κατανοοφν και τα ερμθνεφουν οι ίδιεσ και με αυτόν τον τρόπο  αρκρϊνουν τθ 

δικι τουσ αλικεια με τθ δικι τουσ «φωνι». Ο παραδοςιακόσ και ο ςφγχρονοσ 

τρόποσ ηωισ εκτίκενται, και ο αιϊνιοσ διάλογοσ μεταξφ μθτζρασ και κόρθσ 

αναδεικνφεται. 

Τζλοσ, το κζατρο μπορεί να λειτουργιςει ωσ μορφοπαιδαγωγικό  εργαλείο 

ςτθν αναγνϊριςθ, ςτθν κατανόθςθ και ςτον ςεβαςμό τθσ εκνοπολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ των παιδιϊν των μεταναςτϊν, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ μιασ  

διαπολιτιςμικισ  αντίλθψθσ ςτθν επικοινωνία και ςτθ χριςθ του κεάτρου ωσ μζςου 

μελζτθσ τθσ ιςτορίασ τθσ ελλθνικισ μετανάςτευςθσ και εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. 
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Τα αποτελζςματα τθσ ερευνθτικισ μελζτθσ που μποροφν να οδθγιςουν τον 

εκνογράφο μελετθτι ςτθ ςφνκεςθ τθσ «ταυτότθτασ» του μετανάςτθ. Τα 

αποτελζςματα απορρζουν από τισ εξισ διεργαςίεσ: 

- τθν ανάλυςθ του δραματικοφ μφκου των δραματικϊν κειμζνων με βάςθ το 

δραματικό μοντζλο του  Α. J. Greimas, δθλαδι του δραματικοφ μοντζλου των 

δρϊντων προςϊπων/δυνάμεων, 

 - τθν κοινωνιο-ςθμειωτικι μζκοδο ανάλυςθσ των δραματικϊν κειμζνων, δθλαδι τθ 

κεωρία των Μοντζλων Δράςθσ,  

-τθν ανάλυςθ των απομαγνθτοφωνθμζνων εργοβιογραφικϊν ςυνεντεφξεων των  

ςυγγραφζων-δθμιουργϊν,  ωσ  βιωματικι εμπειρία ι αφιγθςθ και τον ςυςχετιςμό 

τθσ ιδιο-ταυτότθτασ των δθμιουργϊν με τουσ χαρακτιρεσ των ζργων τουσ. 

 - τθν ανάλυςθ των  κεατρικϊν κειμζνων, μζςα από το φφοσ τουσ, το κεματολόγιό 

τουσ, τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ και τισ προκζςεισ τουσ,  ϊςτε να αποκωδικοποιθκεί ο 

διάλογοσ του ςυγγραφζα με το ιςτορικο-πολιτικο-κοινωνικό πλαίςιο τθσ περιόδου 

που τον αναπαριςτά και τθ βιωματικι ςχζςθ του με τα πολιτιςμικά ςυςτιματα και 

τουσ μεταναςτευτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ δικισ του γενιάσ. 

 

Συνοψίηοντασ, όλα τα παραπάνω, μζςα από αυτιν τθ μελζτθ επιχειρείται μία 

ςφντομθ καταγραφι τθσ ιςτορίασ του Κεάτρου τθσ ελλθνικισ διαςποράσ ςτθν 

Αυςτραλία με κυριότερθ ζμφαςθ ςτθ μεταπολεμικι περίοδο, τθ δραματουργικι 

επεξεργαςία επιλεγμζνων δραματικϊν κειμζνων και μία ςφντομθ αναφορά ςτθ 

ςθμειολογία παραςτάςεων. Επίςθσ, εντοπίηεται ο κοινωνικόσ ρόλοσ και θ αποςτολι 

αυτοφ του είδουσ κεάτρου, του μεταναςτευτικοφ, αφοφ όλα τα κζματα που 

επιχειροφνται να διερευνθκοφν επιτελοφνται μζςα ςτο μεταναςτευτικό πλαίςιο. 

Μζςα από ςυνεντεφξεισ, ζςτω και ςφντομα, εςτιάηεται το ενδιαφζρον ςτουσ 

ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγι και μζςα από άρκρα, δελτία Τφπου και δθμοςιεφματα 

ςε περιοδικά γίνεται ςφντομθ αναφορά ςτουσ μθχανιςμοφσ πρόςλθψθσ του 

κεάτρου, αγγίηοντασ τθν κοινωνιολογία του Κεάτρου τθσ διαςποράσ.  

Μία εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ για του Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ είναι αναγκαία 

και  δεν ζχει ςθμαςία ςε ποια γλϊςςα γράφουν οι ςυγγραφείσ ι κατά πόςον τα 

κζματά τουσ είναι «ελλθνικά» ι όχι, γιατί αυτό που ζχει ςθμαςία είναι να 

διερευνθκεί θ ελλθνο-αυςτραλιανι ςυνείδθςθ/Greek-Australian consciousness και 
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πϊσ αυτι επθρεάηει τουσ ςυγγραφείσ ςε διάφορα ςτάδια τθσ ανάπτυξισ τουσ, γιατί 

θ κουλτοφρα δεν είναι ςτατικι. Το ελλθνόφωνο  παροικιακό κζατρο μπορεί να 

ενταχκεί οργανικά ςτο ςϊμα του νεο-ελλθνικοφ κεάτρου και το αγγλόφωνο μπορεί 

να ταξινομθκεί ςτο αυςτραλιανό κζατρο. 

Μπορεί θ κεματολογία των Ελλθνο-Αυςτραλϊν κεατρικϊν ςυγγραφζων να 

κινείται ςε ζνα «μεταίχμιο», δεν χρειάηεται, όμωσ, να  παραμζνει εγκλωβιςμζνθ ςε 

αυτό, απρόςιτθ ςχεδόν ςτον Ζλλθνα αναγνϊςτθ, κεατι ι κριτικό, λόγω τθσ 

απόςταςθσ, τθσ γλϊςςασ (για όςουσ γράφουν ςτα αγγλικά) και τθσ πλθμμελοφσ 

προϊκθςθσ. Μζςα από τθν πλθκϊρα άρκρων ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά, 

ελλθνικά και ξζνα, αλλά και τθ διαδικτυακι διαςφνδεςθ, θ νεοελλθνικι κριτικι ςτθν 

Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίηει πλζον τθ λογοτεχνία των αποδιμων ωσ μζροσ του 

κορμοφ των νεοελλθνικϊν Γραμμάτων και όχι ωσ ζνα φαινόμενο περιφερειακισ 

ακόμθ ςθμαςίασ, αφοφ το βλζμμα των Ελλινων τθσ διαςποράσ είναι πάντοτε 

ςτραμμζνο και προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ Ελλάδασ. 

Ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ-μετανάςτθσ ςυγκεντρϊνει και ενεργοποιεί 

διαδικαςίεσ πολυτοπικοφ χαρακτιρα, όπωσ αυτζσ μεταβάλλονται από τοπικι γνϊςθ 

ςε ςυλλογικι ςυνειδθτότθτα, και, είτε ςυνειδθτά είτε εν αγνοία του, λειτουργεί ωσ 

πολυτοπικόσ εκνογράφοσ.  
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     Kεφάλαιο δεφτερο 

   Κεωρία και μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 

2.1. Θ πολυτοπικι εκνογραφικι ζρευνα 

Θ παραδοςιακι ανκρωπολογικι/εκνογραφικι μζκοδοσ περιλαμβάνει 

ςυμμετοχικι παρατιρθςθ του «αντικειμζνου ι υποκειμζνου»/«πεδίου» τθσ μελζτθσ  

και τθ λιψθ ςυνεντεφξεων, που λαμβάνονται ςε μεγάλθ χρονικι περίοδο, ίςωσ ζνα ι 

δφο χρόνια, όπου οι ερευνθτζσ ηουν και μοιράηονται τθν κακθμερινι ηωι με κάποια 

ομάδα, προκειμζνου να αποκτιςουν γνϊςεισ ςχετικά με τισ αντιλιψεισ και τθν 

κατανόθςθ του τρόπου ηωισ τθσ ομάδασ (Amit 2000, ς. 2). Για τον λόγο αυτό, από τα 

τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 ζωσ ςιμερα, θ εκνογραφικι ζρευνα ζχει ςυςχετιςτεί με 

μια ολοκλθρωμζνθ μορφι ανκρωπολογίασ με διττό προςανατολιςμό, ςτον οποίο 

περιλαμβάνεται θ διαδικαςία τθσ επιτόπιασ ζρευνασ και το τελικό προϊόν, αυτό τθσ 

ςυγγραφισ των ευρθμάτων τθσ ζρευνασ.  

Τθ δεκαετία του 1980 εμφανίςτθκαν νζα ςθμαντικά είδθ εκνογραφίασ και 

κριτικισ ςκζψθσ, τα οποία αποτυπϊκθκαν ςτα ζργα Ethnographies as texts των George 

Marcus και Dick Cushman127,  Antropology as Cultural Critique  των George Marcus και 

Michael Fischer128, The Predicament of Culture  του James Clifford129 και το Writing 

Culture  των James Clifford  και George Marcus130. Οι ςυγκεκριμζνοι μελετθτζσ 

αναγνϊριςαν τθ μεταβαλλόμενθ φφςθ του τομζα, ανταποκρινόμενοι ςτον ολοζνα και 

πιο παγκοςμιοποιθμζνο, κινθτό, διεκνικό κόςμο. ‘Ετςι πολλοί ςφγχρονοι κοινωνιο - 

πολιτιςμικοί  ανκρωπολόγοι131  απζρριψαν τα προθγοφμενα μοντζλα τθσ εκνογραφίασ 

και τθ διερεφνθςθ των τοπικϊν πολιτιςμϊν, όπωσ οριοκετοφνταν και  απομονϊνονταν, 

                                                           
127 Ethnographies as Texts Author(s): George E. Marcus and Dick Cushman, Annual Review of 

Anthropology, Vol. 11 (1982), ςς. 25-69, εκδ. Annual Reviews Stable URL. Στο: 

http://www.jstor.org/stable/2155775.  
128

 Anthropology as Cultural Critique by George Marcus και Michael M. J. Fischer, 1986, Chicago, 
University of Chicago Press, 2nd edition 1999. 
129

James Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art 
(Harvard University Press, 1988). 
130

 James Clifford  και George Marcus, Writing Culture: the Poetics and Politics of Ethnography, edited 
with George Marcus (University of California Press, 1986).  
131

 Appadurai A., 1990, «Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy», Theory, Culture, 
and Society 7, ςς. 295-310,  Hendry J. 2003. «An Ethnographer in the Global Arena, Globography 
Perhaps?», Global Networks 3, ςς. 497-512,  Hannerz U. 2002. Notes on the Global Ecumene. In «The 
Anthropology of Globalization: A Reader», ed. JX Inda, R Rosaldo, ςς. 37-45, Maldon and Oxford: 
Blackwell Publishers,  Hannerz U. 2003. «Being there...and there...and there! Reflections on multi-site 
ethnography», Ethnography 4, ςς. 201-16. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_M._J._Fischer
http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University_Press
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υποςτθρίηοντασ ότι δεν μπορεί κανείσ να καταλάβει τον ςυγκεκριμζνο τρόπο ηωισ μιασ 

ομάδασ μζςα από «μία τοπικι» προοπτικι, παρά μόνον μζςα από μια προςπάκεια να 

κατανοθκοφν τα μεγαλφτερα πολιτικά, οικονομικά και πολιτιςτικά πλαίςια, που 

επθρεάηουν και αλλθλεπιδροφν ςτισ τοπικζσ πραγματικότθτεσ. Με αυτι τθν άποψθ 

κατά νου, θ επανεξζταςθ των εννοιϊν του «χϊρου» και του «τόπου» ςτθν εκνογραφικι 

ζρευνα, ενκάρρυνε τθ μετακίνθςθ των ερευνθτϊν από κακιερωμζνα, κλαςικά πλζον 

είδθ ανκρωπολογικισ ζρευνασ προσ άλλεσ νζεσ, κινθτζσ και ρευςτζσ καταςκευζσ τθσ 

εκνογραφίασ. Ειδικότερα, για να αντιμετωπίςουν τα διάφορα μεκοδολογικά 

προβλιματα και να προςφζρουν γνϊςθ αναφορικά με τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, πολλοί 

κοινωνικοί ανκρωπολόγοι132 ςτράφθκαν ςτθν «πολυ-τοπικι» εκνογραφία. Οι 

υποςτθρικτζσ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι οι: Arjun Appadurai, James Clifford, George 

Marcus, Sidney Mintz, Michael Taussig, Eric Wolf και Ronald Daus.  

Θ ζννοια τθσ «πολυτοπικισ» εκνογραφίασ, τθν οποία ειςιγαγε ο George 

Marcus133 ιδθ από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’90, προκάλεςε κλυδωνιςμοφσ ςτισ 

κοινότθτεσ των κοινωνικϊν ανκρωπολόγων. Σιμαινε τθν απομάκρυνςι τουσ από τισ 

παραδοςιακζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ μεκοδολογίασ τθσ κοινωνικισ ανκρωπολογίασ, οι οποίεσ 

ςχετίηονται με τθ μελζτθ των «εξωτικϊν» κοινωνιϊν ςε γραμμικό χωρικό επίπεδο. 

Θ πολυτοπικι εκνογραφία υποςτθρίηει ότι οποιαδιποτε εκνογραφία ενόσ 

πολιτιςτικοφ ςχθματιςμοφ ςτο παγκόςμιο ςφςτθμα είναι μία εκνογραφία του 

ςυςτιματοσ, και επομζνωσ δεν μπορεί να γίνει κατανοθτι μόνον από τθν άποψθ τθσ 

ςυμβατικισ εκνογραφικισ ζρευνασ, όπωσ αυτι μελετά, υπό το πρίςμα δθλαδι  ενόσ 

μεμονωμζνου πεδίου. Στόχοσ τθσ πολυτοπικισ εκνογραφίασ δεν είναι θ ολιςτικι 

αναπαράςταςθ, δθλαδι μία εκνογραφικι απεικόνιςθ του παγκόςμιου ςυςτιματοσ ωσ 

ςυνόλου (Marcus, 1995, ς. 95).  

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Marcus (1995) εντόπιςε τθν αναγκαιότθτα μιασ νζασ 

μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ ςτθν ανκρωπολογικι/εκνογραφικι ζρευνα, που αφοροφςε 

τθν προςαρμογι των μακροχρόνιων εκνογραφικϊν πρακτικϊν ςτισ προδιαγραφζσ 

υπαρκτϊν πολφπλοκων πεδίων μελζτθσ. Ρρότεινε, θ εκνογραφικι ζρευνα να «κινείται» 

ζξω από τισ απλζσ κζςεισ και τισ τοπικζσ ςυνκικεσ των ςυμβατικϊν ςχεδίων 

                                                           
132

 Appadurai A , James Clifford  και George Marcus. 
133

 Marcus, G. E., 1995, «Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited 
Ethnography»,  Annual Review of Anthropology, 24(1),ςς. 95–117. 
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εκνογραφίασ, με ςκοπό να εξετάςει τθν κυκλοφορία των «πολιτιςτικϊν νοθμάτων», των 

«αντικειμζνων» και των «ταυτοτιτων» διάχυτων ςτον χωροχρόνο (Marcus 1995, ς.95).  

Θ Διμθτρα Γκζφου-Μαδιανοφ εξθγεί, πωσ «O Marcus αναπτφςςει μια ευζλικτθ 

ςτρατθγικι ζρευνασ θ οποία αντλϊντασ από κεωρθτικζσ ζννοιεσ και αφθγιςεισ του 

παγκόςμιου ςυςτιματοσ, ακολουκεί μθ προκακοριςμζνεσ και ςυνικωσ απρόςμενεσ 

διαδρομζσ, προκειμζνου να παρακολουκιςει ζναν πολιτιςμικό ςχθματιςμό ςε 

πολλαπλά πεδία δραςτθριότθτασ»134.  

 Σφμφωνα με τον Marcus (1995) θ «κινθτι» εκνογραφία, που ειςιγαγε, ιταν  

τρόποσ επιτόπιασ ζρευνασ, ϊςτε τα αντικείμενα μελζτθσ να μποροφν να μελετθκοφν ςε 

περιςςότερουσ από ζναν «τόπο». Είναι πλζον τρόποσ τθσ  εκνογραφίασ να δθμιουργεί 

δικά τθσ επιχειριματα και  να παρζχει  τα δικά τθσ πλαίςια/περιβάλλοντα 

ενδιαφζροντοσ αντί να περιορίηεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Ο Marcus δίνει ζμφαςθ 

ςτον εντοπιςμό και ςτθν περιγραφι των ςυνδζςεων και των ενϊςεων των «πεδίων», 

που προγενζςτερα κεωροφνταν αςφμμετρα/δυςανάλογα. Ο Marcus (1998)135, επίςθσ, 

υποςτθρίηει πωσ θ «πολυ-τοπικι» εκνογραφία παρουςιάηει νζεσ προκλιςεισ, τόςο ςτθν 

πραγμάτωςθ μιασ επιτόπιασ ζρευνασ όςο  και ςτθ ςυγγραφι μιασ εκνογραφικισ 

ζρευνασ. Θ ίδια θ διατριβι χρειάηεται να λάβει τθ μορφι μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

τοποκεςίασ – δθλαδι να ειδωκεί ωσ ζρευνα ενόσ «πεδίου» και να αποτελζςει ζνα από 

τα πεδία/τόπουσ τθσ επιτόπιασ ζρευνασ, θ οποία όμωσ διατριβι πλαιςιϊνεται και 

μερικϊσ ερευνάται από μία πολυτοπικι ζρευνα, που παρζχει για το κείμενό τθσ τθν 

ειδικι ςθμαςία και τα επιχειριματα  μιασ εκνογραφίασ.  Επίςθσ υποςτθρίηει πωσ πζρα 

από το «πεδίο», εκνογραφία υπάρχει ςε όλθ τθ διαδρομι τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ 

και όχι μόνον ςτο «ςφςτθμα» ι ςτθν «ιςτορία» ι ςτθ «μεγάλθ ιςτορικι αφιγθςθ». Θ 

επινόθςθ και μορφοποίθςθ ενόσ «φανταςιακοφ» πολυτοπικοφ ερευνθτικοφ πεδίου  

είναι εκνογραφία. Μπορεί να μθ διακζτει κυριολεκτικά «τόπουσ», αλλά διακεματικά 

επιςτθμονικά πεδία, τα οποία, μζςα από μια εμπειρικι εγκυρότθτα, μπορεί να 

αποτελζςουν το κλειδί για να επαλθκευτοφν πιο φιλόδοξεσ και ιςχυρζσ αξιϊςεισ μζςω 

τθσ εκνογραφικισ ευαιςκθςίασ (Marcus, 1998, ς.14).   
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Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί πωσ θ «παραδοςιακι» προχπόκεςθ ςτον ςχεδιαςμό 

μιασ  εκνογραφικισ ζρευνασ ιταν το πεδίο ζρευνασ να αφορά ζνα κζμα που να 

βρίςκεται μακριά από τον «εαυτό» του ερευνθτι, γιατί ενδεχομζνωσ να μερολθπτοφςε 

ςχετικά με τον τρόπο που κα περιζγραφε ι κα ζβλεπε το «αντικείμενο» ζρευνασ μζςα 

από δικι του αυτο-προβολι. Αντικζτωσ, ο Marcus υποςτθρίηει, πωσ θ προςωπικι 

ςφνδεςθ ι ςυγγζνεια με το αντικείμενο ι τα υποκείμενα τθσ ζρευνασ, παρζχει ιςχυρά 

κίνθτρα για τον ςχεδιαςμό και τθ μορφοποίθςθ τθσ εκνογραφικισ ζρευνασ και δε κα 

πρζπει ο ερευνθτισ να αποκόπτεται πρόωρα ι να απομακρφνεται από τισ ουςιαςτικζσ  

«πθγζσ» του, που είναι τα κίνθτρα και  θ δφναμθ, προτοφ ολοκλθρωκεί πλιρωσ θ 

εξερεφνθςθ των προςωπικϊν διαςτάςεων του ερευνθτικοφ ζργου.  

Θ διερεφνθςθ ςε βάκοσ ενόσ ςυγγενοφσ προσ τον ερευνθτι κζματοσ, ςυνιςτά  το 

κλειδί  ςτθν προςζγγιςθ ενόσ πιο γενικοφ κοινωνικο-πολιτιςτικοφ προβλιματοσ ι 

ηθτιματοσ.  Κατά τθν «κίνθςθ» τθσ μετατόπιςθσ από το «οικείο» ςτο «κοινωνικό» 

ηιτθμα, - από τθν προςωπικι εμπλοκι ςτθν αποςταςιοποιθμζνθ μελζτθ -, αναδφεται, 

ςχεδόν με φυςικό τρόπο, ζνασ πολυτοπικόσ καμβάσ τθσ εκνογραφικισ ζρευνασ. Οι ίδιεσ 

οι ςυγγζνειεσ, που κινθτοποιοφν τθ διερεφνθςθ και ςτθ ςυνζχεια τθν προβολι, είναι 

όλα μζροσ μιασ διαδικαςίασ, που οδθγεί αναπόφευκτα ςε πολυτοπικό πλαίςιο, το οποίο 

πρζπει να αντιμετωπιςτεί εκνογραφικά , είτε ζχει πραγματικά διερευνθκεί  όλοσ ο 

χϊροσ είτε όχι136.   

Τα εκνογραφικά πεδία, που μεκοδολογικά και κεωρθτικά ςτρζφονται ςτθν 

«πολυτοπικι» ανκρωπολογία, αφοροφν ςε  ηθτιματα, όπωσ «πολιτιςμόσ, εκνοτιςμόσ 

και μετά-αποικιακοί λόγοι», «ςχζςθ ανκρωπολογίασ και ιςτορίασ», «ανκρωπολογία, 

αναπαραςτάςεισ και τζχνθ», «προςζγγιςθ των αρχειακϊν πθγϊν», «ανάλυςθ του λόγου 

των ΜΜΕ» «μετανάςτευςθ», «πολυ-πολιτιςμικότθτα» και «νζεσ ταυτότθτεσ». Στθν 

πολυτοπικι εκνογραφία εμφανίηονται διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ ςε επιτόπια 

ζρευνα, μζςα από μεκόδουσ από τισ πολιτιςτικζσ μελζτεσ, μελζτεσ των μζςων 

ενθμζρωςθσ, τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνολογίασ και άλλεσ. 

Στθν πολυτοπικι εκνογραφία θ ζρευνα εντοπίηει ζνα κζμα ςε όλα του τα χωρικά 

και χρονικά όρια, για παράδειγμα, μία πολυτοπικι εκνογραφία μπορεί να ακολουκιςει 

ζνα «πράγμα» (υλικό ι άυλο), όπωσ ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν ςτθ μεταφορά μζςω των 
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δικτφων του παγκόςμιου καπιταλιςμοφ. Θ πολυτοπικι εκνογραφία μπορεί, επίςθσ, να 

ακολουκιςει τισ εκνοτικζσ ομάδεσ τθσ διαςποράσ, τισ ιςτορίεσ ι μφκουσ, ςε διάφορεσ 

τοποκεςίεσ και ςε πολλαπλζσ χρονικζσ περιόδουσ, όπωσ εμφανίηονται ςτθ «μεταφορά»  

ςε πολλζσ εκνογραφικζσ περιοχζσ, ι τισ βιογραφίεσ των μεμονωμζνων ατόμων ι 

ομάδων, κακϊσ κινοφνται μζςα ςτον χϊρο και τον χρόνο. Μπορεί, ακόμθ, να 

ακολουκιςει ςυγκροφςεισ, που ξεπερνοφν τα όρια ενόσ τόπου. Ζνα παράδειγμα των 

πολλαπλϊν χωροκετιςεων ςε εκνογραφικι ζρευνα είναι θ δουλειά τθσ Nancy Scheper - 

Hughes ςτθ διεκνι μαφρθ αγορά για το εμπόριο ανκρϊπινων οργάνων.  

Θ ερευνιτρια  ακολοφκθςε τα όργανα που μεταφζρονταν μζςω διαφόρων 

νόμιμων και παράνομων δικτφων του καπιταλιςμοφ, κακϊσ και τισ φιμεσ και τουσ 

αςτικοφσ μφκουσ που κυκλοφοροφςαν ςε φτωχζσ κοινότθτεσ για τθν απαγωγι παιδιϊν 

και τθν κλοπι οργάνων. Κοινωνικοπολιτιςμικοί  ανκρωπολόγοι αςχολοφνται, όλο και 

περιςςότερο με ζρευνεσ, με τα μάτια τουσ ςτραμμζνα ςτθ «δυτικι» κουλτοφρα. Επίςθσ, 

ολοζνα και πιο περιηιτθτεσ είναι οι εκνογραφίεσ των επαγγελματικϊν κοινοτιτων, 

όπωσ ςτθ Wall Street και τουσ επενδυτζσ τθσ, τα δικθγορικά γραφεία ι τθν τεχνολογία 

των πλθροφοριϊν των εργαηομζνων με υπολογιςτζσ137 . 

 

Ροιά είδθ τοπικϊν γνϊςεων διερευνϊνται διακριτά/κακαρά ςτο πλαίςιο των 

τόπων οποιαςδιποτε πολυτοπικισ εκνογραφίασ; Ροιζσ από αυτζσ τισ τοπικά 

διερευνϊμενεσ γνϊςεισ ταυτίηονται, παραλλθλίηονται με παρόμοια ι ίδια φαινόμενα 

κάποιου άλλου ςχετικοφ ι εκ διαμζτρου αντίκετου τόπου; (Marcus, 1997, ς.111) 

Θ ςπουδαιότερθ μορφι τοπικισ γνϊςθσ, που απαςχολεί τον πολυτοπικό 

εκνογράφο, είναι εκείνθ που βρίςκεται παράλλθλα με αυτά κάκε αυτά τα 

ενδιαφζροντα του εκνογράφου, ϊςτε να χαρτογραφθκεί.  

Θ ταξινόμθςθ των ςχζςεων ανάμεςα ςτο επί μζρουσ και το ςυνολικό, ιτοι τοπικό 

και παγκόςμιο, αποτελεί μορφι τοπικισ γνϊςθσ τόςο επιφανειακι- προεξζχουςα όςο 

και διειςδυτικι-διάχυτθ, θ οποία οφείλει να αναγνωριςτεί ςτθ ςυνομιλία (discourse, 

διαλεκτικι)  κακενόσ από τουσ ςφγχρονουσ τόπουσ, που δφνανται να οριςτοφν από τθ 

ςχζςθ τουσ με το παγκόςμιο ςφςτθμα αναφοράσ. Σε αυτιν τθ γνωςτικι και διανοθτικι 

ταφτιςθ μεταξφ του ερευνθτι και των διάχυτα τοποκετθμζνων αντικειμζνων ςτο πεδίο 
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τθσ πολυτοπικισ ζρευνασ, ο αναςτοχαςμόσ ορίηεται ωσ δυναμικι διάςταςθ τθσ 

μεκόδου.  

Θ ςυηιτθςθ τθσ Donna Haraway (1991) περί τοποκζτθςθσ (positioning) , δείχνει 

να είναι ο πλζον εφγλωττοσ ιςχυριςμόσ ςχετικά με το ανακλαςτικό νόθμα και πλαίςιο 

τθσ πολυτοπικισ ζρευνασ. Στισ ςφγχρονεσ πολυτοπικζσ διερευνθτικζσ εργαςίεσ, κακϊσ ο 

εκνογράφοσ κινείται ανάμεςα ςτθ δθμόςια και ιδιωτικι ςφαίρα δραςτθριότθτασ, είναι 

βζβαιο ότι κα ςυναντιςει ςυνομιλίεσ που ςυμπλζκονται με τισ δικζσ του. Σε ςφγχρονα 

πεδία εργαςίασ  (projects) υπάρχουν πάντοτε άλλοι εκ των ζςω που γνωρίηουν (ι 

επικυμοφν να ξζρουν) ό,τι γνωρίηει ο εκνογράφοσ, ακόμθ και αν προζρχονται από  

διαφορετικά γνωςτικά πεδία ι που κζλουν να γνωρίηουν ό,τι ο εκνογράφοσ κζλει να 

γνωρίηει. Τζτοιου είδουσ ταυτίςεισ, διφοροφμενεσ ι αντιλθπτζσ, τοποκετοφν άμεςα τον 

εκνογράφο ςτο ζδαφοσ που χαρτογραφείται από τον ίδιον, και επαναπροςδιορίηουν 

οποιαδιποτε μεκοδολογικι ςυηιτθςθ, θ οποία ειςθγείται μία άποψθ εκ των άνω ι εκ 

του «πουκενά». 

Ωσ εκ τοφτου, ςτθν πράξθ, θ πολυτοπικι επιτόπια ζρευνα διεξάγεται με βακειά 

ςυναίςκθςθ εκ μζρουσ του εκνογράφου ότι ενυπάρχει ςτο τοπίο, και κακϊσ το τοπίο 

μεταβάλλεται από τόπο ςε τόπο, θ ταυτότθτα του εκνογράφου αξιϊνει 

επαναδιαπραγμάτευςθ. Μόνο κατά τθ ςυγγραφι τθσ εκνογραφικισ διατριβισ, ωσ 

αποτζλεςμα ςυγκεκριμζνου τρόπου δθμοςιεφματοσ, ανακτάται απερίφραςτα το 

προνόμιο και θ πραγματογνωςία του ωσ ανκρωπολόγου, ακόμθ και όταν το 

δθμοςίευμα περιγράφει τισ εναλλαςςόμενεσ ταυτότθτεσ του επιτόπιου ερευνθτι του 

πολυτοπικοφ πεδίου ζρευνασ. 

H ςυηιτθςθ περί τοποκζτθςθσ τθσ Haraway (1991) πλεονεκτεί ωσ προσ το 

επιχείρθμά τθσ υπζρ τθσ αντικειμενικότθτασ, θ οποία προκφπτει από μία ιδιαίτερα 

ςχολαςτικι μεκοδολογικι πρακτικι αναςτοχαςμοφ. Ωςτόςο, το παραδοςιακό δικαίωμα 

ι μθ, να αυτοπροςδιοριςτεί κάποιοσ ωσ εκνογράφοσ, αναπόφευκτο ςτθν πολυτοπικι 

ζρευνα, εξαιτίασ μιασ κινθτισ πρακτικισ τοποκζτθςθσ και τθσ επακόλουκθσ 

μετατόπιςθσ ςχζςεων, ςυνδζςεων και αποςυνδζςεων του εκνογράφου με ι από 

εκείνουσ, με τουσ οποίουσ αλλθλεπιδρά ςε διαφορετικοφσ τόπουσ, ςυγκροτεί μια 

κακαρά διαφορετικι λογικι «διεξαγωγισ ζρευνασ». 



135 
 

Ππωσ υποςτθρίηει ο Hugh Gusterson (1997)138, πολλοί ανκρωπολόγοι, ςε 

αναηιτθςθ τρόπων για να ςυμπεριλάβουν ςτο γράψιμό τουσ ςυγχρόνωσ το παγκόςμιο 

και το τοπικό, εμπεριζχοντασ το ζνα ςτο άλλο, υποςτθρίηουν όλο και λιγότερο τθ 

ςυμμετοχικι παρατιρθςθ, τονίηοντασ περιςςότερο τθν ανάπτυξθ των ερευνθτικϊν 

ςτρατθγικϊν, που αμβλφνουν τα αυςτθρά όρια μεταξφ ανκρωπολογίασ,  

κοινωνιολογίασ,  πολιτικϊν επιςτθμϊν και πολιτιςμικϊν ςπουδϊν,  ακόμθ και τθσ 

δθμοςιογραφίασ. Ζτςι, ο Gusterson περιγράφει πϊσ θ εκνογραφικι ζρευνα, λόγω τθσ 

μεταβαλλόμενθσ φφςθσ των ςχζςεων και των μεκοδολογιϊν ςε μερικζσ ςφγχρονεσ 

εκνογραφίεσ, δε δείχνει να υποςτθρίηει  τθν ςυμμετοχικι παρατιρθςθ των εκνολόγων, 

αντικζτωσ τονίηει τθν ανάπτυξθ αυτοφ, που ο ίδιοσ  αποκαλεί, "polymorphous 

engagement"/«πολφμορφθ ςυμμετοχι»139  

«Ρολφμορφθ ςυμμετοχι» ςθμαίνει τθν αλλθλεπίδραςθ  του ερευνθτι με τουσ  

πλθροφορθτζσ του ςε μια ςειρά από διάςπαρτουσ τόπουσ, όχι μόνον ςτισ τοπικζσ 

κοινότθτεσ, μερικζσ φορζσ μάλιςτα ςε εικονικι μορφι. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ςυλλογι 

δεδομζνων γίνεται επιλεκτικά, από μια ςειρά διαφορετικϊν πθγϊν με πολλοφσ 

διαφορετικοφσ τρόπουσ.  

Θ «πολφμορφθ ςυμμετοχι» διατθρεί τθν πραγματικότθτα του εραςιτεχνιςμοφ, 

που αρχικά χαρακτιριηε τθν ανκρωπολογικι ζρευνα, αλλά απομακρφνεται από μια 

φετιχιςτικι εμμονι με τθ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ. Ωςτόςο,  θ «πολφμορφθ 

ςυμμετοχι» περιλαμβάνει επίςθσ ζνα εκλεκτικό μείγμα άλλων τεχνικϊν ζρευνασ, όπωσ 

για παράδειγμα: επίςθμεσ ςυνεντεφξεισ (του είδουσ που γίνονται ςυχνά από 

δθμοςιογράφουσ και πολιτικοφσ επιςτιμονεσ),  εκτεταμζνθ ανάγνωςθ εφθμερίδων και 

επίςθμων εγγράφων,  παρατιρθςθ τθσ λαϊκισ κουλτοφρασ, κ.α.140. 

Ο George Marcus ςτο δοκίμιό του «Εκνογραφία ςε παγκόςμιο / του παγκόςμιου 

ςυςτιματοσ: Θ εμφάνιςθ τθσ Ρολυτοπικισ Εκνογραφίασ»  καταλιγει με τθ ςυηιτθςθ 

του ρόλου του εκνογράφου ωσ ακτιβιςτι. Λςχυρίηεται ότι  θ «κίνθςθ» μεταξφ των 

δικτυακϊν τόπων (και των επιπζδων τθσ κοινωνίασ) προςδίδει ζναν χαρακτιρα 

ακτιβιςμοφ ςτθν πολυτοπικι ζρευνα (Marcus, 1995), διότι ο εκνογράφοσ ςτθ διεξαγωγι 
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τθσ ζρευνασ  αναλαμβάνει να υπθρετιςει πολλζσ προςωρινζσ ταυτότθτεσ  και 

πολιτιςτικά περιβάλλοντα, δθμιουργϊντασ μια λογικι ζρευνασ περιςςότερο από 

εκνογραφικι. Είναι αυτι θ ποιότθτα που παρζχει τθν αίςκθςθ ότι είναι ζνασ ακτιβιςτισ 

(Marcus, 1995). Ο  Marcus αναδεικνφει τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να αναπτφξουν 

οι εκνογράφοι ζμμεςο ακτιβιςμό, μζςα από τθ μελζτθ και τθ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ 

των άλλων ατόμων και ομάδων, που αςχολοφνται με πραγματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ 

ηωισ τουσ.  

Ραραδόξωσ, ο εκνογράφοσ τθσ πολυτοπικισ ζρευνασ διατθρεί ουςιαςτικι 

επαφι με τθν παραδοςιακι πρακτικι τθσ ςυμμετοχικισ παρατιρθςθσ τθσ εκνογραφίασ 

του ενόσ πεδίου, μζςω τθσ ζμμεςθσ αίςκθςθσ ακτιβιςμοφ, εξαιτίασ τθσ 

πολυτοπικότθτασ και των προςωπικϊν ςχζςεων με τουσ δθμιουργοφσ πολιτιςμοφ (π.χ. 

καλλιτζχνεσ, κινθματογραφιςτζσ, ςυντελεςτζσ). Θ ςυνκικθ τθσ μετατόπιςθσ τθσ 

προςωπικισ του τοποκζτθςθσ ςε ςχζςθ με τισ ενεργζσ ςυνομιλίεσ των τόπων, όπωσ 

ςυμπλζκονται με τισ δικζσ του, γεννά μια ςαφι αίςκθςθ ότι πράττει κάτι πζρα και πάνω 

από εκνογραφία.  

Θ ταυτότθτα του εκνογράφου, θ οποία προςδίδει ενότθτα ςτθ μετακίνθςι του 

μζςα ςε  αςφνδετουσ χϊρουσ, είναι αυτι του ζμμεςου ακτιβιςμοφ,  που προκφπτει από  

το ζργο ςε ποικίλουσ τόπουσ, όπου θ πολιτικι και θ δεοντολία του ενόσ αντανακλάται 

ςτο ζργο που εκπονείται και από άλλουσ. Είναι, λοιπόν, αυτι θ κίνθςθ μεταξφ τόπων 

(και επιπζδων κοινωνίασ) που προςδίδει χαρακτιρα ακτιβιςμοφ ςε μία τζτοιου είδουσ 

ζρευνα/διερεφνθςθ141.  

Κατά τον George Marcus (1997), ςτο βιβλίο του « Ethnography in/of the World 

System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography» - «Εκνογραφία ςε / του παγκόςμιου 

ςυςτιματοσ : Θ εμφάνιςθ τθσ Ρολυτοπικισ Εκνογραφίασ», θ χριςθ τθσ πολυτοπικισ 

εκνογραφίασ ςτισ ζρευνεσ τθσ μετανάςτευςθσ και άλλων μετακινοφμενων πλθκυςμϊν, 

ζχει κακιερϊςει νζεσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ ςτο ηιτθμα τθσ ςυγκρότθςθσ 

εκνοτικϊν ταυτοτιτων και τθσ ςφνδεςισ τουσ με εκνικζσ πολιτικζσ. Ο Marcus υιοκετεί 

τθν κριτικι τθσ Donna Haraway (1991), «A Cyborg Manifesto Science, Technology, and 
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Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century», 142  θ οποία ειςάγει τθ κεωρθτικι 

αντίλθψθ του ‘affinity’ rather than ‘identity’, αμφιςβθτϊντασ τισ παραδοςιακζσ 

αντιλιψεισ ςχετικά με το τί ςυνιςτά ταυτότθτα. Θ κριτικι τθσ εςτιάηεται ςε ςτερεότυπεσ 

τακτικζσ, όπωσ εκείνεσ του φεμινιςμοφ, που προςδίδουν «ετικζτα ταυτότθτασ» (identity 

politic), κυματοποιϊντασ και δθμιουργϊντασ προδιαγραφζσ αποκλειςμοφ. Θ πρόταςι 

τθσ ςυγκλίνει ςτθ ςτρατθγικι ςυγχϊνευςθσ ταυτοτιτων, αναδεικνφοντασ τθν υβριδικι 

υπόςταςι τουσ, και ςτθν κατάργθςθ των αυςτθρϊν διαχωριςτικϊν και περιοριςτικϊν 

ορίων, που προκφπτουν από τθν αυςτθρι ζννοια του όρου «ταυτότθτα».  Με τον όρο 

‘affinity’ επιτρζπει ερμθνείεσ, όπωσ ςτενι ςχζςθ (οργανικι ομοιότθτα), πνευματικι 

ςυγγζνεια, ζλξθ, ςφνδεςθ, ςε αντιδιαςτολι με τον όρο  τθσ αναγνϊριςθσ/ταφτιςθσ μζςα 

ι ζξω από οριοκετθμζνα πλαίςια οντότθτασ, που λειτουργοφν μόνον βαςιςμζνα ςε 

ψευδο-ςυνειδιςεισ. Μζνει λοιπόν να φανεί κατά πόςον οι δυτικζσ γνωςτζσ ςε μασ 

«επιςτθμολογίεσ» κα ανταποκρικοφν επαρκϊσ ςτθν οικοδόμθςθ αποτελεςματικϊν 

ςυνδζςεων (effective affinities)143. 

 

Μια αυξανόμενθ τάςθ ςτθν ανκρωπολογικι ζρευνα και τθν ανάλυςθ είναι να 

κεωρείται ο πολιτιςμόσ ενςωματωμζνοσ ςε μακρο - καταςκευζσ μιασ παγκόςμιασ 

κοινωνικισ τάξθσ. ‘Οπωσ παρατθρεί θ Διμθτρα Γκζφου-Μαδιανοφ144, θ πολυτοπικι 

εκνογραφία χρθςιμοποιεί τθν παραδοςιακι μεκοδολογία, τόςο χωρικά όςο και 

χρονικά, ωςτόςο, θ «πολυτοπικι» εκνογραφία οδθγεί ςε μια πλουραλιςτικι 

εκνογραφία, θ οποία μπορεί να ανταποκρικεί ςτα νζα αντικείμενα μελζτθσ των 

κοινωνικϊν ανκρωπολόγων και να προάγει τθ διεπιςτθμονικότθτα. Επίςθσ μπορεί μζςα 

από τθ χριςθ τθσ να αναπτυχκεί μεγαλφτερθ διορατικότθτα ςτθν εξζταςθ των 

επιπτϊςεων των παγκόςμιων ςυςτθμάτων για τθν τοπικι και παγκόςμια κοινότθτα.  

Ο Appadurai (1990) προτείνει  τθ μελζτθ  οδϊν ι « ροϊν» , ωσ μια ςειρά από 

πολλαπλά «τοπία» , ςτα οποία οι άνκρωποι, θ τεχνολογία, το οικονομικό κεφάλαιο, τα 
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 Donna Haraway, «A Cyborg Manifesto Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 
Twentieth Century,” ςτο Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, New York; 
Routledge, 1991, ςς. 149-181. 
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 Donna Haraway, ό.π., ς. 153. 
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 Διμθτρα Γκζφου-Μαδιανοφ, «Ανκρωπολογικι Ζρευνα μετά τθν Ρολιτιςμικι Κριτικι» ςτο ‘Οψεισ 
Ανκρωπολογικισ Ερευνασ: Ρολιτιςμόσ, Λςτορία, Αναπαραςτάςεισ, Διμθτρα Γκζφου-Μαδιανοφ (επιμ.),  
εκδόςεισ Ελλθνικά Γράμματα, 2009. 
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μζςα ενθμζρωςθσ και οι ιδζεσ κυκλοφοροφν. Ο George Marcus  ομοίωσ δθλϊνει, ότι θ 

πολυτοπικι επιτόπια ζρευνα λειτουργεί ωσ μία από τισ « ςτρατθγικζσ χαρτογράφθςθσ» 

ι οδοφσ, όπου ςχθματίηονται οι ςυνδζςεισ που διαςχίηουν «τόπουσ», και αυτζσ είναι:  

οι άνκρωποι, το αντικείμενο, θ μεταφορά, θ πλοκι/ιςτορία ι θ αλλθγορία, θ ηωι ι θ 

βιογραφία, θ ςφγκρουςθ (Marcus 1995, ςς. 95, 105). 

 

Οι πολυτοπικζσ εκνογραφίεσ ορίηουν τα αντικείμενα μελζτθσ τουσ με 

διαφορετικζσ τεχνικζσ μζςα από προςχεδιαςμζνθ ι  ευκαιριακι κίνθςθ. Αυτζσ οι 

πρακτικζσ γίνονται αντιλθπτζσ ωσ εξισ :  

-Ακολοφκθςε τουσ ανκρϊπουσ: Θ τεχνικι αυτι είναι ο πλζον προφανισ και ςυμβατικόσ 

τρόποσ υλοποίθςθσ τθσ πολυτοπικισ εκνογραφίασ. Ο εκνογράφοσ  καλείται να 

ακολουκιςει και να παραμείνει με τισ κινιςεισ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ των 

αρχικϊν υποκειμζνων ζρευνασ για μια εκτεταμζνθ χρονικι περίοδο.  Ο Marcus τθν 

περιγράφει ωσ βαςικι τεχνικι, που χρθςιμοποιείται από τθν ζναρξθ τθσ ςυμμετοχικισ 

παρατιρθςθσ. Απεικονίηει προθγοφμενεσ μελζτεσ που το  ζχουν πράξει, κυρίωσ αυτιν 

του Bronislaw Malinowski, τθν οποία  δθμοςίευςε ςτο βιβλίο του με τον τίτλο 

Argnonauts of the Western Pacific/Αργοναφτεσ του Δυτικοφ Ειρθνικοφ (1922)145. Οι 

μελζτεσ τθσ μετανάςτευςθσ είναι ίςωσ το πιο κοινό ςφγχρονο είδοσ  ζρευνασ αυτισ  τθσ 

τεχνικισ τθσ πολυτοπικισ εκνογραφίασ. Στο πλαίςιο του ερευνθτικοφ αυτοφ μοτίβου, οι 

μεταναςτευτικζσ μελζτεσ μετακινοφνται και χαρτογραφοφνται ςτο ζδαφοσ των μελετϊν 

διαςποράσ, όπωσ οι δεφτερεσ ζχουν εμφανιςτεί, ωσ ζνα από τα βαςικά είδθ των 

πολιτιςμικϊν μελετϊν.  Θ ζννοια του «ςυςτιματοσ» προκφπτει από τθ ςφνδεςθ 

εκνογραφικϊν πορτρζτων των διερευνοφμενων υποκειμζνων με το ςυςχετιςμό των 

πορτρζτων με τισ τφχεσ των ιδίων υποκειμζνων ςε άλλεσ τοποκεςίεσ.  

-Ακολοφκθςε το Ρράγμα (αντικείμενο υλικό/άυλο): Αυτι είναι ίςωσ θ πιο ςυνικθσ 

προςζγγιςθ τθσ εκνογραφικισ μελζτθσ των διαδικαςιϊν του παγκόςμιου 

καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι δόμθςθσ του πολυτοπικοφ χϊρου 

ζρευνασ περιλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ/ανεφρεςθ/ιχνθλάτθςθ τθσ κυκλοφορίασ 

ενόσ αντικειμζνου αρχικά εκλαμβανόμενου ωσ υλικοφ, όπωσ εμπορεφςιμα αγακά, 

δϊρα, χριματα, ζργα τζχνθσ και πνευματικι ιδιοκτθςία. Ρεραιτζρω, περιλαμβάνει τθν 
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ζρευνα, κακϊσ ζνα αντικείμενο, κυρίωσ του εμπορίου ι το νόμιςμα, ταξιδεφει μζςω 

ενόσ πολιτιςτικοφ δικτφου. Ο Marcus παρουςιάηει και μερικζσ άλλεσ αξιοςθμείωτεσ 

μελζτεσ, που ζχουν χρθςιμοποιιςει τθν τεχνικι αυτι.  Στθν ανκρωπολογία, θ 

πολιτιςμικι ιςτορία τθσ ηάχαρθσ, ζρευνα του S. Mintz (1985)146, είναι ζνα παράδειγμα 

τθσ εν λόγω τεχνικισ ςτο πλαίςιο μιασ ςυμβατικισ πολιτικισ οικονομίασ, που βαςίηεται 

ςε ιςτορικι αφιγθςθ των λειτουργιϊν τθσ αποικιοκρατίασ και του καπιταλιςμοφ. Ο πιο 

ςαφισ πειραματιςμόσ με τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι πολυτοπικισ ζρευνασ, ζχει ανακφψει 

ςε μελζτεσ του ςφγχρονου κόςμου τθσ τζχνθσ και αιςκθτικισ.  

-Ακολοφκθςε τθ Μεταφορά: Αυτόσ ο τρόποσ καταςκευισ πολυτοπικισ εκνογραφικισ 

ζρευνασ είναι ιδιαίτερα ιςχυρόσ για τθ ςυρραφι τοποκεςιϊν πολιτιςτικισ παραγωγισ, 

που δεν είχαν προφανϊσ ςυνδεκεί και, κατά ςυνζπεια, για τθ δθμιουργία εμπειρικά 

υποςτθριγμζνων νζων οραματιςμϊν των κοινωνικϊν τοπίων. Πταν το ηθτοφμενο τί, 

εντοπίηεται ςτθ ςφαίρα του λόγου και των ςυνειρμϊν ςκζψθσ, νόθςθσ, τότε θ 

κυκλοφορία των ςθμείων, ςυμβόλων και μεταφορϊν κακοδθγεί τον ςχεδιαςμό τθσ 

εκνογραφίασ. Αυτι θ τεχνικι περιλαμβάνει τθν  προςπάκεια  εντοπιςμοφ των 

κοινωνικϊν ςυςχετίςεων και των κεμελίων  των ςυνδζςεων, που είναι πιο ξεκάκαρα 

ηωντανζσ ςτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ, ςτον τφπο ι ςτα οπτικά μζςα. Στθν ανκρωπολογία, θ 

πιο αντιπροςωπευτικά ολοκλθρωμζνθ πολυτοπικι εκνογραφία αυτισ τθσ τεχνικισ (θ 

πιο ολοκλθρωμζνθ και εξορκολογιςμζνθ πολυτοπικι εκνογραφία, εν γζνει, 

ανεξάρτθτωσ τρόπου καταςκευισ, μζχρι ςτιγμισ), είναι αυτι τθσ Ε. Martin 1994,  

Flexible Bodies: Tracing Immunity in American Culture from the days of Polio to the Age 

of Aids, Boston:Beacon. 

-Ακολοφκθςε τθν Ρλοκι, Λςτορία, ι Αλλθγορία: Υπάρχουν ιςτορίεσ ι αφθγιςεισ 

ειπωμζνεσ ςτο πλαίςιο τθσ επιτόπιασ ζρευνασ του ενόσ-πεδίου, που κα μποροφςαν οι 

ίδιεσ να χρθςιμεφςουν ωσ μια ευρετικι μζκοδοσ για τον εκνογράφο, ςτθν καταςκευι 

μιασ πολυτοπικισ εκνογραφικισ ζρευνασ . Αυτι ιταν μια ςυνθκιςμζνθ τεχνικι ςτθν 

πεικαρχικι ιςτορία τισ κατά τον Levi-Strauss (Levi-Straussian) ανάλυςθσ μφκου μζςα  

ςτισ λεγόμενεσ παραδοςιακζσ κοινωνίεσ. Στο πλαίςιο τθσ νεωτερικότθτασ, ο χαρακτιρασ 

από τισ ιςτορίεσ,  που οι άνκρωποι λζνε ωσ μφκο ςτισ κακθμερινζσ τουσ καταςτάςεισ, 

δεν είναι τόςο ςθμαντικόσ για τουσ εκνογράφουσ για τον εντοπιςμό διαδικαςιϊν και 
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οργανϊςεων ςτο πλαίςιο του παγκόςμιου ςυςτιματοσ, όπωσ είναι θ δικι τουσ αίςκθςθ 

τοποκζτθςθσ  των κοινωνικϊν τοπίων. Μςωσ το μόνο είδοσ εργαςίασ, όπου θ τεχνικι 

αυτι χρθςιμοποιείται τϊρα, είναι θ ανανζωςθ του ενδιαφζροντοσ μεταξφ 

ανκρωπολόγων και άλλων ςτθν κοινωνικι μνιμθ. Θ πρόςφατθ ςυλλογι του Boyarin 

ςχετικά με χαρτογράφθςθ τθσ μνιμθσ, αφορά κοινωνικοφσ αγϊνεσ ςε εναλλακτικά 

οράματα για τον οριςμό τθσ ςυλλογικισ πραγματικότθτασ. Διαδικαςίεσ  κφμθςθσ και 

λικθσ παράγουν ακριβϊσ αυτά τα είδθ των αφθγιςεων, πλοκϊν  και αλλθγοριϊν, που 

απειλοφν να αναμορφϊςουν, ςυχνά με τρόπουσ που διαταράςςουν, εκδοχζσ (μφκων, 

ςτθν πραγματικότθτα), που εξυπθρετοφν κράτθ και κεςμικζσ διατάξεισ. Με τον τρόπο 

αυτό, τζτοιεσ αφθγιςεισ και πλοκζσ είναι μια πλοφςια πθγι ςυνδζςεων, ενϊςεων και 

προτεινόμενων ςχζςεων για τθ διαμόρφωςθ πολυτοπικϊν αντικειμζνων τθσ ζρευνασ.  

-Ακολοφκθςε τθ Ηωι ι τθ Βιογραφία: Θ ιςτορία ηωισ, ζνασ ιδιαίτερα δθμοφιλισ  τφποσ 

ςυλλογισ εκνογραφικϊν δεδομζνων τελευταία, αποτελεί μια ειδικι περίπτωςθ τθσ 

τεχνικισ Ακολοφκθςε τθν Ρλοκι. Θ χριςθ τθσ βιογραφικισ αφιγθςθσ δεν ζχει 

αξιολογθκεί δεόντωσ ωσ μζςο ςχεδιαςμοφ πολυτοπικισ ζρευνασ, μολονότι, θ 

εκνογραφικι αξία παραγωγισ και ανάπτυξθσ ιςτοριϊν ηωισ ζχει τφχει αναςτοχαςμοφ 

ςε μεγάλο βακμό. Οι ιςτορίεσ ηωισ αποκαλφπτουν αντιπαρακζςεισ κοινωνικϊν 

πλαιςίων μζςα από μια διαδοχι αφθγιςεων προςωπικϊν εμπειριϊν, που μπορεί να 

αποκρφπτονται ςτθ δομικι μελζτθ των διαδικαςιϊν ωσ ζχουν. Κατά τον Fischer147, 

επιτυγχάνεται μια ςτρατθγικι ανάπτυξθσ πιο ςυςτθματικισ ανάλυςθσ, γενικεφοντασ 

από μια ατομικι περίπτωςθ βιογραφίασ. Εςτιάηει ςε αυτοβιογραφίεσ επιςτθμόνων, ωσ 

τεκμιρια, που ειςθγοφνται διευρυμζνουσ τρόπουσ υλοποίθςθσ πλοφςιων και ποικίλων 

πολιτιςμικϊν ςχθματιςμϊν ςτο πλαίςιο τθσ ιςτορίασ και των πρακτικϊν διαφόρων 

επιςτθμϊν. Θ τεχνικι αυτι, δυνθτικά, οδθγεί ςε εκνογραφικοφσ χϊρουσ όχι κατ’ανάγκθ 

υπεξοφςιουσ, διαμορφωμζνουσ όμωσ από απρόςμενουσ ι καινοφανείσ ςυςχετιςμοφσ 

μεταξφ τόπων και κοινωνικϊν πλαιςίων,  όπωσ υποδθλϊνονται από εξιςτοριςεισ 

βιογραφιϊν.  
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ed.). Chicago, Illinois: University of Chicago, ς.38. 
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-Ακολοφκθςε τθ Σφγκρουςθ: Θ τεχνικι αυτι αναπτφςςεται ςε δφο άξονεσ: α) ςτθν 

παραδοςιακι εκνογραφία κοινωνιϊν μικρισ-κλίμακασ, π.χ. θ ανκρωπολογία του 

δικαίου, ακολουκϊντασ τα εμπλεκόμενα μζρθ ςε ςυγκροφςεισ, και β) ςτισ πιο 

πολφπλοκεσ δθμόςιεσ ςφαίρεσ των ςφγχρονων κοινωνιϊν, όπου θ τεχνικι αυτι ςυνιςτά 

πολφ πιο κεντρικι, οργανωτικι αρχι για πολυτοπικι εκνογραφία. Ρζρα από το πλαίςιο 

τθσ ανκρωπολογίασ του δικαίου, τα πιο αξιοςθμείωτα ηθτιματα αντιδικίασ ςτθ 

ςφγχρονθ κοινωνία ςυμπλζκουν ταυτόχρονα ςφαίρεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, των 

νομικϊν κεςμϊν και ιδρυμάτων και των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ. Ωσ εκ τοφτου, θ 

εκνογραφικι μελζτθ των ωσ άνω κεμάτων ςφγκρουςθσ είναι εγγενϊσ πολυτοπικι ςε 

δομι, ίςωσ εμφανζςτερα από ό,τι κακεμία από τισ προαναφερκείςεσ τεχνικζσ.  

 

Θ Στρατθγικά Τοποκετθμζνθ Εκνογραφία/The Strategically Situated 

Ethnography: 

Θ Στρατθγικά Τοποκετθμζνθ Εκνογραφία ι Εκνογραφία Στρατθγικισ 

Τοποκζτθςθσ λαμβάνει χϊρα ςτο πλαίςιο ενόσ ςυγκεγκριμζνου τόπου γεγονότων, όπου 

διεξάγεται θ ζρευνα, και αντιπαραβάλλεται επαγωγικά με το τί διαδραματίηεται ςε 

άλλον ςχετικό τόπο, ι άλλουσ τόπουσ, ακόμθ και εάν οι άλλοι τόποι δεν βρίςκονται ςτο 

πλαίςιο του ερευνθτικοφ ςχεδιαςμοφ ι τθσ προκφπτουςασ/επακόλουκθσ εκνογραφίασ.  

Αυτι θ εκνογραφία επιχειρεί να κατανοιςει με εκνογραφικοφσ όρουσ το 

ςφςτθμα ευρφτερα, ακριβϊσ όπωσ και τοπικά τα αντικείμενα μελζτθσ τθσ. Είναι δθλαδι 

μόνον περιςταςιακά και ζμμεςα τοπικι, τοποκετϊντασ ζτςι εαυτιν ςε ζνα πεδίο με 

εντελϊσ διαφορετικό τρόπο από ό,τι ςυμβαίνει ςτθν εκνογραφικι μελζτθ του ενόσ 

πεδίου. Στθν εκπόνθςθ τθσ πολυτοπικισ ζρευνασ, ο μελετθτισ βρίςκεται αντιμζτωποσ 

με ζνα ςφςτθμα αντιβαινουςϊν και αντιφατικϊν, ίςωσ, προςωπικϊν κζςεων. Ο 

πολυτοπικόσ εκνογράφοσ γίνεται διαχειριςτισ και μορφοποιθτισ, ωσ μζλοσ του μζρουσ 

και του ςυνόλου του ςυςτιματοσ, με δυνατότθτα επιρροισ ςτο ςφςτθμα. 

Κα μποροφςε θ Εκνογραφία Στρατθγικισ Τοποκζτθςθσ να αποτελζςει 

εφαλτιριο για τον ςχεδιαςμό και τρόπο δόμθςθσ του κεωρθτικοφ πλαιςίου τθσ 

ζρευνασ, αναδεικνφοντασ τθν ζννοια ενόσ ςυςτιματοσ ωσ απρόβλεπτθ παρά δεδομζνθ, 

πζρα από τον ςυγκεκριμζνο τόπο πολυτοπικισ ζρευνασ. 
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Συςτθμικι Αναπαράςταςθ Ρολυτοπικότθτασ 

Θ ερμθνευτικι τθσ πολυτοπικότθτασ, μζςω τθσ ςυςτθμικισ, μπορεί να 

απεικονιςτεί ςε ζνα γράφθμα ομόκεντρων κφκλων. Ο κάκε ζνασ κφκλοσ αναπαριςτά 

ζναν τόπο και οι πολυτοπικότθτα τείνει ςτο άπειρο.  Το ενιαίο αυτό ςφςτθμα, που μζρθ 

του ςυμπλζκονται, επικαλφπτονται και ςυμπίπτουν, αξιοποιεί διαρκϊσ το μζροσ και το 

όλον, μζςω τθσ βαςικισ αρχισ τθσ αλλθλεπίδραςθσ. Είναι το πολφπλευρο αξιακό φορτίο 

των δομικϊν υλικϊν του ςυςτιματοσ, μζροσ του οποίου είναι και ο εκνογράφοσ,  που 

μεταφζρεται με διαφορετικοφσ ςυςχετιςμοφσ (affinities) από τόπο ςε τόπο ι 

δθμιουργεί/αποτελεί/ςυνιςτά τον ίδιο τον τόπο. Ο κάκε κφκλοσ ζχει πλαςτικότθτα  

περιμζτρου, θ οποία με τθ  ςειρά τθσ επιτρζπει τθν πλαςτικότθτα του positioning και 

ςκιαγραφεί τθν αξία τθσ μετάβαςθσ από τον ζναν τόπο ςτον άλλο και πίςω, όχι κατ’ 

ανάγκθ διαδοχικά (από κζντρο ςε περίμετρο).  

 

Αιτιολόγθςθ Επιλογισ Ρολυτοπικισ Εκνογραφικισ Ζρευνασ (Rationale) 

Θ πολυτοπικι εκνογραφία, ωσ μζκοδοσ εκμετάλλευςθσ πολλαπλϊν εργαλείων,  

και θ πολφμορφθ ςυμμετοχι, ωσ μζκοδοσ αλλθλεπίδραςθσ του ερευνθτι με τουσ 

πλθροφορθτζσ του ςε μια ςειρά από διάςπαρτουσ τόπουσ, εφςτοχα απεικονίηουν τθ 

διαδρομι του ερευνθτικοφ μου ζργου, όπωσ αυτι κακοδθγικθκε από το ςυγκεκριμζνο 

κεωρθτικό πλαίςιο. 

Θ Στρατθγικά Τοποκετθμζνθ Εκνογραφία, ωσ ‘extended case study’/ 

«εκτεταμζνθσ φφςθσ μελζτθ περίπτωςθσ» εξυπθρζτθςε, από τθ μια μεριά, τθν 

απαραίτθτθ ζρευνα περιπτϊςεων, που ζγινε για κάκε ςυγγραφζα, κάκε μεταναςτευτικι 

γενιά ωσ προσ τθν ιςτορία τθσ μεταξφ άλλων, κάκε κοινότθτα τθσ παροικίασ, κάκε πόλθ, 

κάκε φφλο. Χρθςιμοποίθςε, από τθν άλλθ, ςυςτθμικά τισ τεχνικζσ τθσ πολυτοπικισ 

εκνογραφίασ (δθλαδι, ακολοφκθςε τουσ ανκρϊπουσ, τθν πλοκι/ιςτορία/αλλθγορία, τθ 

βιογραφία, τθ μεταφορά, το αντικείμενο υλικό/άυλο, τθ ςφγκρουςθ) , για να 

ανακαλφψει τισ ςυνδζςεισ μεταξφ των τοπίων και των περιπτϊςεων και να φζρει ςτο 

φωσ ςυςχετιςμοφσ, που κα εξακολουκοφςαν να παραμζνουν «αόρατοι» υπό το φωσ 

μιασ πιο μονοδιάςταςθσ ερευνθτικισ προςζγγιςθσ, όπωσ εκείνθσ  του ενόσ-πεδίου 

(single-site).  

Οι ςχζςεισ του πλζγματοσ «αιτίασ-αιτιατοφ-αιτίασ-αιτιατοφ» δεν διακρίνονται 

άμεςα, όταν δεν υπάρχει το εκάςτοτε «Υπερςφςτθμα», ικανό να φιλοξενιςει τα 
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υποςφνολά του, επιτρζποντάσ τουσ βεβαίωσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ πολυτοπικότθτασ,  να 

προβλθκοφν, όταν χρειάηεται, ωσ ερμθνευτικά. Επί παραδείγματι, θ δυςλειτουργία 

μεταξφ γενεϊν ςτο πλαίςιο τθσ κεατρικισ δθμιουργίασ και ζκφραςθσ, αποκαλφπτει τθν 

αιτία τθσ μζςα από τισ τεχνικζσ Ακολοφκθςε τθ Σφγκρουςθ και Ακολοφκθςε τθ 

Μεταφορά, ιτοι τθν κυκλοφορία των  ςθμείων, ςυμβόλων, που κακοδθγεί τθν  

προςπάκεια  εντοπιςμοφ των κοινωνικϊν ςυςχετίςεων. Αναδεικνφεται λοιπόν θ αξία 

των υποςυνόλων, ωσ ζχουςα,  ενίοτε,  πρωτεφοντα ρόλο ςτο ερμθνευτικό εγχείρθμα 

του ερευνθτικοφ εκπονιματοσ, δθλαδι του Υπερςυςτιματοσ. 

 

Μεκοδολογία ζρευνασ 

Οι ποιοτικζσ μζκοδοι είναι οι πλζον κατάλλθλεσ για τθ μελζτθ των κοινωνικϊν 

φαινομζνων ςτθν ολότθτά τουσ. Με προςεκτικι και ςυςτθματικι παρατιρθςθ και 

καταγραφι τθσ κακθμερινισ δράςθσ, κατά τθν οποία  θ νοθματικι κατθγορία 

εκφράηεται με ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ ςυμπεριφοράσ, οι εκνογράφοι/ερευνθτζσ είναι ςε 

κζςθ να διατυπϊςουν βάςιμεσ ερμθνείεσ  για το τί ζχει ςθμαςία για τθν υπό εξζταςθ 

κοινότθτα (Λυδάκθ, 2001).  

Στθν εκνογραφικι ζρευνα, κάκε μορφι ςυμπεριφοράσ γίνεται αντικείμενο 

παρατιρθςθσ μζςα ςτο περιβάλλον όπου εμφανίηεται – όχι ζξω από αυτό -, και 

ερμθνεφεται αςφαλϊσ μζςα ςτο πλαίςιο αυτό ολιςτικά, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο 

ερευνθτισ ζχει κατ’αρχάσ κατανοιςει το όλο κοινωνικό, πολιτιςμικό και εκπαιδευτικό 

πλαίςιο.   

Ωσ εκ τοφτου, θ εκνογραφικι προςζγγιςθ του δίγλωςςου μεταπολεμικοφ 

κεάτρου τθσ διαςποράσ αναλφεται ςε δφο άξονεσ, που προχποκζτουν, πρϊτον, τθν 

«εμβάπτιςθ»του παρατθρθτι ςτο υπό ζρευνα κοινωνικό πλζγμα, με ςκοπό τθν 

κατανόθςθ των ιδιαιτεροτιτων των ερευνθτικϊν παραμζτρων και, δεφτερον, τθ 

διατιρθςθ τθσ  επιςτθμονικότθτασ τισ ζρευνασ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ αντικειμενικι 

καταγραφι και ερμθνεία του εξεταηόμενου φαινομζνου, με οδθγό τουσ ςκοποφσ και 

ςτόχουσ τθσ μελζτθσ. Στο παρόν ερευνθτικό ζργο, θ διττι υπόςταςθ του μελετθτι, όπωσ 

υπαγορεφεται από τθν εκνογραφικι ζρευνα, ςυγκλίνει μεν, κατά ζνα τρόπο, ςτον  διττό 

χαρακτιρα του εκνογράφου κεατρικοφ ςυγγραφζα τθσ διαςποράσ, διαφοροποείται δε 

ωσ προσ τθν αναλογία υποκειμενικότθτασ και αντικειμενικότθτασ που τουσ διακρίνει. Οι 

δφο εκνογράφοι, κεατρικόσ ςυγγραφζασ τθσ διαςποράσ και μελετθτισ, υπό μία ζννοια 
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αναπτφςςουν ζναν «εξ αγχιςτείασ δεςμό ςυγγζνειασ» με τον πρϊτο να αποτελεί τον 

κφριο μοχλό δθμιουργίασ ςε ρόλο κοινωνικοφ, κεατρικοφ και ιςτοριογραφικοφ 

ςυντελεςτι και τον δεφτερο να γίνεται κοινωνόσ και ερμθνευτισ των παραπάνω, 

ιςορροπιςτισ και ςυντελεςτισ με τθ ςειρά του. Οι δφο άξονεσ τθσ εμβάπτιςθσ και τθσ 

επιςτθμονικότθτασ ςυνδζουν το κεωρθτικό υπόβακρο με το εφαρμοςμζνο ςκζλοσ τθσ 

ζρευνασ, κακϊσ επίςθσ κακορίηουν τον τρόπο ςυλλογισ και μετζπειτα ανάλυςθσ 

δεδομζνων υπό το πρίςμα τοφ «πολυεπίπεδου δομοαναλυτικοφ μοντζλου» (Δαμανάκθσ 

2007, ς. 32) μεταξφ άλλων, ϊςτε να απαντθκοφν τα ερωτιματα που προκφπτουν και 

ενδιαφζρουν τον ερευνθτι, δθλαδι:  

α)τι ςυνζβθ ςτο παρελκόν, τι ςυμβαίνει ςτο παρόν και τι μπορεί να ςυμβεί ςτο 

μζλλον, 

β)πϊσ τοποκετοφνται τα γεγονότα αυτά ςτο ευρφτερο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ 

και τι ρόλο  μπορεί να παίξουν ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, 

γ)πϊσ θ καταγραφι και θ ερμθνεία ςυντελοφν ςτθν πραγματικι αποτίμθςθ του 

ζργου των μεταπολεμικϊν κεατρικϊν ςυγγραφζων, που ανικουν ςτθν αλλθλουχία των 

μεταπολεμικϊν γενεϊν μεταναςτϊν, και αποτελοφν ορόςθμο για τθν απαρχι τθσ 

διάπλαςθσ μιασ πιο ςυνειδθτισ διαδοχισ. 

Θ επιτόπια ποιοτικι μελζτθ αποτελεί,ουςιαςτικά,  τθ μετατόπιςθ του ερευνθτι 

από τον δικό του κόςμο ςτον κόςμο ενόσ άλλου, ςτον κόςμο των «υποκειμζνων» τθσ 

ζρευνάσ του. Ανάμεςα ς’ αυτόν και τα υποκείμενά του υπάρχει ςυνικωσ μια μθ κοινι 

πραγματικότθτα, τθν οποία κα πρζπει να ανακαλφψει. Συνθκιςμζνο φαινόμενο είναι, 

όταν ταξιδεφει κανείσ ςε ζναν τόπο, να βλζπει μόνον αυτά που εςκεμμζνα του 

επιδεικνφουν, δθλαδι τθν επιφάνεια των πραγμάτων. Το βάκοσ αποκαλφπτεται μόνο ςε 

εκείνουσ που, από τθ μια μεριά,  ζχουν τθν υπομονι, τθ κζλθςθ, τον τρόπο και τθν 

ζμπνευςθ να προςθλωκοφν και να διειςδφςουν ςε μιαν «άλλθ» κοινωνία, κακϊσ επίςθσ  

και ςε εκείνουσ που  επιτρζπουν ςτουσ εαυτοφσ τουσ «να δουν». Οι περιςςότεροι, 

εξαιτίασ του φόβου  για το άγνωςτο, ςπεφδουν να ερμθνεφςουν και να κρίνουν μζςα 

από τα «δικά» τουσ μάτια, προκειμζνου να το κατατάξουν βιαςτικά κι ζτςι να 

θςυχάςουν.  

Γι’ αυτό οι ερευνθτζσ ςυνικωσ ςυγκρίνουν διαρκϊσ τισ παρατθριςεισ και τισ 

εμπειρίεσ τουσ με άλλεσ καταςτάςεισ ςτισ ίδιεσ ομάδεσ και περιβάλλοντα ι μεταξφ 
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διαφορετικϊν ομάδων και πλαιςίων. Αναηθτοφν ακατάπαυςτα τρόπουσ για να 

επινοιςουν ςυγκρίςεισ και να μάκουν από αυτζσ.  

Θ ερευνθτικι διαδικαςία αποβαίνει εξ ανάγκθσ επαναλθπτικι και κυκλικι, αφοφ 

θ επιλογι προβλθμάτων και ηθτθμάτων, θ ςυλλογι και θ μαγνθτοφϊνθςθ  υλικοφ,  

κακϊσ και θ ανάλυςθ και ερμθνεία των ςτοιχείων τουσ, επανζρχονται διαρκϊσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ζρευνασ μετά από πρόκλθςθ νζων ερωτθμάτων. Άλλωςτε θ φάςθ τθσ 

ςφνταξθσ μιασ μελζτθσ παρζχει ερεκίςματα για περαιτζρω αναλφςεισ και ςυμβάλλει 

ςτθ λεπτομερζςτερθ επεξεργαςία των υπαρχόντων ερωτθμάτων.  

Κατά τθν απόψι μου, το ςθμαντικότερο κακικον του ερευνθτι είναι να 

κατανοιςει τον υπό εξζταςθ πολιτιςμό, όπωσ και τα ίδια τα μζλθ του, και παράλλθλα 

να διερευνιςει πϊσ οι προςωπικζσ αντιλιψεισ των μελϊν επθρεάηουν τθν πρόςλθψθ 

ενόσ μθνφματοσ. Θ ερμθνευτικι πορεία ξεκινάει από τθν ζννοια του κατανοϊ- είμαι 

γνϊςτθσ ενόσ πράγματοσ - επειδι ςυνδζομαι όχι με αυτό κακ’ αυτό, που είναι μζροσ 

τθσ παράδοςθσ, αλλά και με τθν ίδια τθν παράδοςθ, μζςα από τθν οποία εκδθλϊνεται 

το υπό ζρευνα «αντικείμενο».  

Οι επιςτιμονεσ τθσ κριτικισ κεωρίασ υποςτθρίηουν ότι θ μζκοδοσ τθσ 

ςυνζντευξθσ  για τθν άντλθςθ πολιτιςμικϊν ςτοιχείων, πικανότατα να μπορεί να 

οδθγιςει ςτο κυρίαρχο ςφςτθμα νοθματικϊν κατθγοριϊν, χωρίσ να αποκαλφψει 

ςχζςεισ εξουςίασ που μορφοποιοφν το νόθμα, αφοφ οι πλθροφορθτζσ δε 

ςυνειδθτοποιοφν ότι επθρεάηονται άμεςα από τισ κυρίαρχεσ δομζσ εξουςίασ,  ενϊ αυτό 

προβάλλεται ςτθ ςυμπεριφορά τουσ. Ραρζχεται ζτςι ςτον μελετθτι ζνα αςφαλζσ πεδίο 

παρατιρθςθσ εμφανϊν και καλυμμζνων ιςορροπιϊν και ςυγκροφςεων, όπωσ αυτζσ 

αναδεικνφονται μζςω του επικοινωνιακοφ λόγου. 

Σφμφωνα με τον  Gadamer (1997), θ ερμθνεία ενόσ πολιτιςμοφ δεν πρζπει να 

εςτιάηεται μόνον ςτθν ερμθνεία των κειμζνων αλλά και των ανκρϊπων μζςα ςτθν 

ιςτορικότθτά τουσ, όπωσ αυτι εκφράηεται μζςα από τισ γλωςςικζσ πράξεισ. Επίςθσ 

προτείνει τθν ιδζα ότι το ίδιο το αντικείμενο πρζπει να κακορίηει τον τρόπο  που 

προςεγγίηει τον πολιτιςμό του. Στθν περίπτωςθ ατόμων διπλισ ικαγζνειασ, τα οποία 

τελοφν εξ οριςμοφ μετανάςτεσ, ο ερμθνευτισ καλείται να αποκωδικοποιςει τισ 

προςωπικζσ τουσ επιλογζσ  πολιτιςμικισ ταυτότθτασ ι ζςτω τθν πρόκεςθ υιοκζτθςθσ ι 

απεμπόλθςθσ πολιτιςμικϊν ςτοιχείων. Θ μζκοδοσ τθσ επιτόπιασ ςυνζντευξθσ 
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ςυνειςφζρει ςτθ διερεφνθςθ των πολιτιςμικϊν εγγραφϊν, οι οποίεσ ςτον αβίαςτο λόγο 

αναςφρονται από το αςυνείδθτο (ς.435). 

Ζτςι, για τθν ερμθνεία ενόσ κειμζνου απομαγνθτοφωνθμζνθσ ςυνζντευξθσ, ο 

ερμθνευτισ οφείλει να κατανοεί τθν κοινότθτα και τισ καταβολζσ του ςυγγραφζα. Μζςα 

από τθν προςπάκειά του να δει ςυγκεκριμζνα πϊσ οι ντόπιοι ερμθνεφουν τθν 

πραγματικότθτά τουσ, μπορεί να ςυςχετίςει τθ δικι τουσ ερμθνεία  με τθ δικι του, 

εξιςορροπϊντασ τα λεχκζντα με τθν αφθγθματικι καταςκευι. 

Μζςα από τθ ςυνζντευξθ, ο ερευνθτισ  μπορεί  να κατανοιςει τισ ιδιαιτερότθτεσ 

των δυναμικϊν τθσ ηωισ τοφ ςυνεντευξιαηόμενου και τθσ προςωπικισ του ιςτορίασ, 

κακϊσ επίςθσ και πϊσ λειτουργεί θ γλωςςικι διαφοροποίθςθ ςε ςφγκριςθ με τισ 

λεγόμενεσ ςωςτζσ γλϊςςεσ, ςτθν περίπτωςι μασ «ελλθνικά», «αγγλικά».  

Τθν ομιλία δεν τθν χρθςιμοποιοφμε μόνο για να μεταδϊςουμε πλθροφορίεσ, 

αλλά και για να διατθριςουμε ι να «ερμθνεφςουμε» ιδιαίτερα είδθ κοινωνικϊν 

ςχζςεων, να αςκιςουμε ιδιαίτερα είδθ εξουςίασ και να διαπραγματευκοφμε 

πολιτιςμικζσ νόρμεσ και γνϊςεισ. 

Οι γλωςςικζσ πρακτικζσ διευκολφνουν ι παρεμποδίηουν τθ γλωςςικι ανάπτυξθ 

του κάκε ανκρϊπου ξεχωριςτά  και επθρεάηουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται 

τθν ατομικι και ςυλλογικι πολιτιςμικι ταυτότθτα.  

Σφμφωνα με τθ μεταδομιςτικι κεωρία (postructuralism) θ γλϊςςα,  

ςυγκεκριμζνα ο λόγοσ (discourse), δεν περιλαμβάνει μόνο το λεξιλόγιο, τθ γραμματικι 

και τθν προφορά, αλλά και  τον τρόπο ςκζψθσ, ομιλίασ, ςυμπεριφοράσ και τισ 

πεποικιςεισ.  Πςο κατακτοφμε τθ γλϊςςα τόςο μποροφμε να αποδϊςουμε νόθμα ςτισ 

εμπειρίεσ μασ. Συνεπϊσ, θ γλϊςςα,ωσ «λόγοσ», μορφοποιεί το περιεχόμενο τθσ ςκζψθσ 

ι τθσ ομιλίασ, τθν ταυτότθτά μασ, τοποκετεί τθν εξουςία ςε οριςμζνα μζρθ και τον 

ζλεγχο ςε άλλα (Brodkey, 1992).  

Το κειμενικό προϊόν τθσ ςυνζντευξθσ ενζχει εναλλαςςόμενα μοτίβα «λόγου» , με 

επικρατζςτερο εκείνο τθσ αφθγθματικισ καταςκευισ εκ μζρουσ του 

ςυνεντευξιαηόμενου. Το  μοτίβο αυτό  επανζρχεται ςτθ διάρκεια μιασ μθ 

κατευκυνόμενθσ ςυνζντευξθσ και τθ χαρακτθρίηει, απαλλάςςει τθ ςυνζντευξθ από το 

διακεκομμζνο τισ ερϊτθςθσ-απάντθςθσ, επιτρζποντασ να εξελιχκεί ι να αναδιπλωκεί 

μια πρϊτθ αναπαράςταςθ τθσ πραγματικότθτασ, που ςτθ ςυνζχεια κα μεταφερκεί ςε 

ζνα άλλο κειμενικό είδοσ, αυτό του δραματικοφ κειμζνου. Θ αφιγθςθ ιςτοριϊν, ωσ 
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κειμενικό είδοσ, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνζντευξθσ, ειςάγει τον ερευνθτι ςτθ μετζπειτα 

ερμθνεία του κεατρικοφ ζργου. Οι ιςτορίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν ό,τι ακριβϊσ ακοφει ο 

ερευνθτισ ςυναντϊντασ τουσ ανκρϊπουσ τθσ ομάδασ που διερευνά, μακαίνοντασ  από 

αυτοφσ. 

Τα ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυνζντευξθσ και του κειμενικοφ προϊόντοσ που 

προκφπτει από αυτιν διαμορφϊνουν ι λειτουργοφν ωσ εννοιολογικά ςχιματα 

(conceptual schemata), που ςτθ ςυνζχεια τα χρθςιμοποιεί ο ερευνθτισ για να 

ερμθνεφςει το δραματικό κείμενο του κεατρικοφ ςυγγραφζα και να το αξιολογιςει. 

 

2.2. Τρόποι ςυλλογισ δεδομζνων: μζςα, διαδικαςία, ταξινόμθςθ  

Θ ςυλλογι των δεδομζνων ζγινε ςτισ ακόλουκεσ φάςεισ που παρακζτονται με 

ςειρά εκπόνθςθσ: 

Α) Βιβλιογραφικι ζρευνα: εντοπίςτθκε, ςυγκεντρϊκθκε και καταγράφθκε το 

ςφνολο των κεατρικϊν ςυγγραφζων από ζντυπο τφπο (περιοδικά, εφθμερίδεσ), 

θλεκτρονικά αρχεία ςυλλόγων και οργανϊςεων Ελλθνο-Αυςτραλιανϊν μεταναςτϊν 

(μζςω του διαδικτφου/ Internet). 

Β) Portfolio Α: Οργανϊκθκε προ τθσ επιτόπιασ ζρευνασ ζνα portfolio για κάκε 

κεατρικό ςυγγραφζα ςτο οποίο περιιλκε θ ςυλλογι των κεατρικϊν ζργων του/τθσ 

(δραματικά κείμενα και βιντεοςκοπθμζνεσ παραςτάςεισ, κακϊσ και δθμοςιευμζνο 

υλικό-  άρκρα από εφθμερίδεσ και περιοδικά, προγράμματα παραςτάςεων, 

προγράμματα ελλθνικϊν Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ και Μελβοφρνθ, κριτικζσ από τον 

παροικιακό και αυςτραλιανό τφπο, προθγοφμενεσ ςυνεντεφξεισ των κεατρικϊν 

ςυγγραφζων, ςυνεντεφξεισ από παράγοντεσ του κεάτρου και φωτογραφικό υλικό). Θ 

ςυλλογι προζκυψε από τθ βιβλιογραφικι ζρευνα.  

Γ) Επιτόπια ζρευνα: Εκπονικθκε ςτθν Αυςτραλία και διιρκεςε τρία ζτθ, 

προκειμζνου να επιτευχκεί άμεςθ βιωματικι επαφι με το αντικείμενο τθσ ζρευνασ.   

Στο πλαίςιο τθσ επιτόπιασ ζρευνασ: 

α) Μελζτθςα τα αρχεία  ελλθνικϊν  ςυλλόγων και κοινοτιτων,  

Ρανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων, ςτισ πόλεισ Μελβοφρνθ, Σφδνεχ, Αδελαΐδα, Ρερκ, 

Καμπζρα, Βριςβάνθ, μετά από ειδικι άδεια, ϊςτε να ςυλλεχκεί το υλικό που κα 

εξυπθρετοφςε τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ. 
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β) Διεξιγαγα εξιντα οκτϊ ςυνεντεφξεισ από κεατρικοφσ ςυγγραφείσ και άλλουσ 

ςυντελεςτζσ  του κεάτρου, μζλθ κιάςων και κεατρικϊν ομάδων, ςκθνοκζτεσ κ.α., οι 

οποίοι μου παραχϊρθςαν  υλικό απαραίτθτο για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ, όπωσ 

κεατρικά κείμενα, κριτικζσ και δελτία τφπου παραςτάςεων από περιοδικά και 

εφθμερίδεσ ελλθνικοφ παροικιακοφ και ξζνου τφπου, φωτογραφικό υλικό, 

προγράμματα παραςτάςεων, αλλθλογραφία ςχετικι με φορείσ για 

χρθματοδοτιςεισ/επιχορθγιςεισ, βιντεοςκοπθμζνεσ παραςτάςεισ, αλλθλογραφία του 

εκάςτοτε ςυγγραφζα με τον ςκθνοκζτθ και, τζλοσ, καταςτατικά  πολιτιςτικϊν 

ςυλλόγων. Αποςπάςματα των ςυνεντεφξεων τϊν ςυγγραφζων ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ 

βιο-εργογραφικι παρουςίαςι τουσ κακϊσ και των κεατρικϊν παραγόντων διάςπαρτα 

ςτθ μελζτθ, ανάλογα με τθ κζςθ τουσ ςτθ κεατρικι διαδικαςία. 

γ) Ραρακολοφκθςα παραςτάςεισ γραμμζνεσ από  «ντόπιουσ» κεατρικοφσ 

ςυγγραφείσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ. 

δ) Δίδαξα τθν ελλθνικι γλϊςςα και πολιτιςμό  μζςα από κεατρικό παιχνίδι και 

δραματικζσ τεχνικζσ, όπωσ δραματοποίθςθ, αυτοςχεδιαςμό,διδαςκαλία ρόλου, παιχνίδι 

ρόλων, τραγοφδι, μουςικι, χορό κλπ. κυρίωσ ςε μακθτζσ τρίτθσ γενιάσ και ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ από μικτοφσ γάμουσ, θλικίασ από εννζα ζωσ δϊδεκα ετϊν. 

ε) Συμμετείχα ενεργά ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, αφοφ διετζλεςα γραμματζασ 

ςτθν επιτροπι του Λογοτεχνικοφ και Μορφωτικοφ Ρεριοδικοφ του Ελλθνο-

Αυςτραλιανοφ Ρολιτιςτικοφ Συνδζςμου Μελβοφρνθσ «Αντίποδεσ». 

ςτ) Συμμετείχα με ειςθγιςεισ ςε ςυνζδρια, θμερίδεσ, που αφοροφςαν κζματα 

ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ και ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του 28ου Ελλθνικοφ 

Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ ζκανα ειςιγθςθ με κζμα: Το Ραρελκόν, το Ραρόν και το Μζλλον 

του Ελλθνικοφ Ραροικιακοφ Κεάτρου, κατόπιν πρόςκλθςθσ τθσ ελλθνικισ Κοινότθτασ 

του Σφδνεχ.  

η) Στθ ςυνζχεια επιςκζφτθκα αλλεπάλλθλεσ φορζσ τισ πόλεισ Σφδνεχ και 

Αδελαΐδα, όπου ιλκα ςε επαφι με τισ ελλθνικζσ κοινότθτεσ, ςυλλόγουσ γυναικϊν, 

προςωπικότθτεσ των ελλθνικϊν γραμμάτων και τεχνϊν και κακθγθτζσ τθσ ακαδθμαϊκισ 

κοινότθτασ.  

Ειςθγιςεισ  ςτα ςυνζδρια, όπου ςυμμετείχα: 

Α) Ο κοινωνικόσ ρόλοσ του κεάτρου τθσ διαςποράσ - To πρόγραμμα Ελλθνικϊν 

Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου La Trobe τθσ Μελβοφρνθσ, Modern Greek Studies 
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Association, Australia and New Zealand (MGSAANZ)  διοργάνωςε το 9ο Διετζσ Συνζδριο 

Εταιρείασ Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν Αυςτραλίασ και Νζασ Ηθλανδίασ ςτισ 11, 12 και 13 

Δεκεμβρίου ςτο John Scott Meeting House ςτο Ρανεπιςτιμιο La Trobe (Bundoora 

campus). Το κζμα του ςυνεδρίου ιταν «Διεπιςτθμονικζσ Ρροςεγγίςεισ ςτισ Ελλθνικζσ 

Σπουδζσ». 

B) «Women Creators in the Theatre of the Greek Diaspora»  ςτο  National  

Biennial Conference τθσ Ομοςπονδίασ των Ο.Ε.Ε.Γ.Α.- Οργανϊςεισ Ελλθνίδων και 

Ελλθνοκυπρίων Γυναικϊν Αυςτραλίασ, που οργανϊκθκε με κζμα: «New Visions, New 

Directions - A conference exploring the role, challenges and achievements of women in 

the 21st century», ςτισ 11.10.2008, ςτθν Αδελαΐδα. 

Γ) «Greek Australian women playwrights of first and second generation» -The 8th 

International Conference on Greek Research - Flinders University on 2nd July 2009. 

Δ) «Greek-Australian men playwrights of first and second generation - 

Complexities of culture and identity», (MGSAANZ),  10th BIENNIAL CONFERENCE  9-12 

December 2010 «Hellenism in a Globalised World», MacQuarie University, Sydney 

Australia 

E) «The Past, Present, and Future of Greek Community Theatre» - 28th Greek 

Festival of Sydney 7th APRIL. 

 

Διζμεινα, ωσ εκ τοφτου, ςτθ Μελβοφρνθ για τρία ςυνεχι ζτθ, όπου δίδαξα ςε 

όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ τθν ελλθνικι γλϊςςα και πολιτιςμό, όπωσ:  

α) ςε ςχολεία τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ,  

β) ςε  απογευματινά ςχολεία, υπό τθν αιγίδα τθσ Αρχιεπιςκοπισ Αυςτραλίασ,  

γ) ςε δθμόςια ςχολεία τθσ Αυςτραλίασ, όπου διδαςκόταν θ ελλθνικι γλϊςςα ωσ 

δεφτερθ γλϊςςα και ωσ μάκθμα επιλογισ, ςε παιδιά τρίτθσ γενιάσ μεταναςτϊν, 

Αυςτραλοφσ πολίτεσ ελλθνικισ καταγωγισ,  οι οποίοι χρθςιμοποιοφν τθν ελλθνικι 

γλϊςςα μόνον όταν κζλουν να επικοινωνιςουν με τουσ παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ 

τουσ. Αυτι θ γλϊςςα ςυνικωσ περιορίηεται ςτο λεξιλόγιο που αφορά κυρίωσ ςτο 

φαγθτό, γι’ αυτό ζχει κακιερωκεί από τα ελλθνικά μζςα ενθμζρωςθσ, να τα αποκαλοφν 

‘kitchen Greek’- τα ελλθνικά τθσ «κουηίνασ».  

δ) ςτο τμιμα Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Monash ςτθ 

Μελβοφρνθ.  

http://www.eurolang.mq.edu.au/conferences/Greek/abstracts/A06.html
http://www.eurolang.mq.edu.au/conferences/Greek/abstracts/A06.html
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Μζςα απ’ αυτιν τθ διδακτικι διαδικαςία ιλκα ςε επαφι με όλεσ τισ 

μεταπολεμικζσ γενιζσ. Στα ςχολεία ιλκα ςε επαφι, κυρίωσ, με τθν τρίτθ γενιά, τα 

εγγόνια τθσ πρϊτθσ γενιάσ μεταναςτϊν και μζςω αυτϊν με τουσ γονείσ τουσ (δεφτερθ 

γενιά) και τουσ παπποφδεσ και γιαγιάδεσ τουσ (πρϊτθ γενιά). Είχα τθν ευκαιρία να τουσ 

προςκαλζςω ςτο ςχολείο, ςε μάκθμα που αναφερόταν ςτθν ελλθνικι μετανάςτευςθ,  

για να μασ διθγθκοφν τθ δικι τουσ ιςτορία  μετανάςτευςθσ. Ο μακθτισ τθσ πζμπτθσ  

τάξθσ του ιδιωτικοφ θμεριςιου ελλθνικοφ κολλεγίου «Alphington Grammar»,  Samuel 

Savvidis, ο πατζρασ του Γιϊργοσ και ο παπποφσ του Νικόλαοσ, τρεισ γενιζσ ανδρϊν μιάσ 

οικογζνειασ με καταγωγι από τον Ρόντο, μασ διθγικθκαν ςτισ 16.06.2008 τθ δικι τουσ 

ιςτορία με αφορμι τθν εργαςία του Samuel Savvides με κζμα Θ ελλθνικι μεταπολεμικι 

μετανάςτευςθ, θ περίπτωςθ τθσ οικογζνειάσ μου. (βλζπε Ραράρτθμα 8α).  

- Επίςθσ ςυμμετείχα ςτισ παρελάςεισ και εορταςμοφσ τθσ Ελλθνικισ παροικίασ, 

με αφορμι τισ εκνικζσ επετείουσ, τόςο ςε αυτζσ που αφοροφςαν τθν ελλθνικι τουσ 

καταγωγι και ιςτορία, όπωσ αυτζσ τθσ 25θσ Μαρτίου και  28θσ Οκτωβρίου, όςο και ςτισ 

αυςτραλιανζσ, όπωσ τα γενζκλια τθσ Βαςίλιςςασ Ελιςάβετ και το ‘Anzac Day’ ςτισ 25 

Απριλίου, όπου κατακζτουν ςτεφάνι ςτθ μνιμθ των Αυςτραλϊν και Νεοηθλανδϊν 

ςτρατιωτϊν, που ςκοτϊκθκαν ςτθν Καλλίπολθ ςτθ διάρκεια του Ρρϊτου Ραγκοςμίου 

Ρολζμου.  

-Μετά από πρόταςθ τθσ προζδρου του περιοδικοφ «Αντίποδεσ», Καίτθσ 

Αλεξοποφλου και του ταμία Κυριάκου Αμανατίδθ, διετζλεςα Γραμματζασ του 

μεγαλφτερου Ελλθνο-Αυςτραλιανοφ Λογοτεχνικοφ και Μορφωτικοφ Ρεριοδικοφ τθσ 

Αυςτραλίασ «Αντίποδεσ», του Ελλθνο-Αυςτραλιανοφ Ρολιτιςτικοφ Συνδζςμου 

Μελβοφρνθσ.  

-Συμμετείχα για δφο χρόνια ςτθν κριτικι επιτροπι του Λογοτεχνικοφ 

Διαγωνιςμοφ Ροίθςθσ, πεηογραφιματοσ και κεατρικοφ μονόπρακτου, τθσ οποίασ ιμουν 

πρόεδροσ ζνα ζτοσ. Θ ειςαγωγι του κεατρικοφ μονόπρακτου ςτον διαγωνιςμό 

ςυντελζςτθκε μετά από δικι μου πρόταςθ, και από τότε κάκε χρόνο δζχονται 

ςυμμετοχζσ για το λογοτεχνικό αυτό είδοσ από όλον τον κόςμο, ςτθν ελλθνικι και 

αγγλικι γλϊςςα. 

 -Εργάςτθκα για ενάμιςθ χρόνο ςτο Ελλθνικό Ρροξενείο Μελβοφρνθσ, ςτο 

Γραφείο Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ Μελβοφρνθσ, και ιδιαίτερα ςτθ δθμιουργία 

«Βιβλιοκικθσ Ελλινων Συγγραφζων», που ηουν ςτθν Αυςτραλία, ςτον χϊρο του 
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Ρροξενείου. Με αυτόν τον τρόπο είχα τθν ευκαιρία να βρίςκομαι ςε επαφι και διαρκι 

επικοινωνία κυρίωσ με τθν πρϊτθ γενιά Ελλινων μεταναςτϊν.  

-Ακολοφκθςαν επιςκζψεισ ςτισ πόλεισ Ρερκ και Βριςβάνθ, προκειμζνου να ζλκω 

ςε επαφι με τισ αντίςτοιχεσ ελλθνικζσ κοινότθτεσ και κυρίωσ με παράγοντεσ τθσ 

πολιτιςτικισ ηωισ, όπωσ ςυγγραφείσ, ςκθνοκζτεσ, κιαςάρχεσ, γενικότερα ςυντελεςτζσ 

του παροικιακοφ κεάτρου, για να ςυλλζξω το υλικό που απαιτοφςαν οι ςτόχοι τθσ 

ζρευνασ.  

 

Θ ευκαιρία που είχα να ηιςω ςτο γεωφυςικό περιβάλλον των Ελλινων 

μεταναςτϊν ςτθν Αυςτραλία, να βιϊςω τισ διαφορετικζσ κλιματολογικζσ και καιρικζσ 

ςυνκικεσ, κακϊσ πρόκειται για το νότιο θμιςφαίριο, και τισ διαφορετικζσ 

διαπολιτιςμικζσ επιδράςεισ που δζχεται ο Ελλθνιςμόσ ςτθν κάκε πόλθ ξεχωριςτά, λόγω 

των αποςτάςεων που τισ χωρίηουν, με βοικθςαν να προςδιορίςω καλφτερα τισ 

«αποχρϊςεισ» ςυνολικά, ςε αυτό που αναφερόμαςτε γενικϊσ ωσ «υβριδικόσ 

πολιτιςμόσ». Για τον λόγο τοφτο θ παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ του παροικιακοφ κεάτρου, 

όπωσ εκτίκεται ςτο προκείμενο μεκοδεφεται κατά πόλθ.  

Ο επίλογοσ τθσ τριετοφσ παραμονισ μου ςτθ Μελβοφρνθ ιταν θ παρουςίαςθ τθσ 

μουςικοκεατρικισ παράςταςθσ τθσ κωμωδίασ «Λυςιςτράτθ» του Αριςτοφάνθ, ςε 

διαςκευι δικι μου ςε ζμμετρο λόγο, τθν οποία και ςκθνοκζτθςα με μακθτζσ θλικίασ  9 

ζωσ 12 ετϊν του απογευματινοφ ςχολείου τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ 

Μελβοφρνθσ και Βικτϊρια. Θ παράςταςθ ζδωςε τθν ευκαιρία ςε τρεισ γενιζσ Ελλινων 

να γιορτάςουν τθν ελλθνικότθτά τουσ, αφοφ παπποφδεσ και γιαγιάδεσ καμάρωναν τα 

εγγόνια τουσ να  παίηουν  αρχαία ελλθνικι κωμωδία ςτθ ςφγχρονθ ελλθνικι γλϊςςα. 

Για πρϊτθ φορά μία παράςταςθ μακθτϊν δθμοτικοφ ςχολείου, καλφφκθκε ευρζωσ από 

τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, και ζγινε πρωτοςζλιδο ςτισ τοπικζσ ελλθνικζσ 

εφθμερίδεσ. Πλοι οι ςυντελεςτζσ τθσ βραβεφτθκαν από τον πρόεδρο τθσ Ελλθνικισ 

Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊρια. Κατά κοινι ομολογία θ δράςθ αυτι 

αναγνωρίςτθκε ωσ «μία μζκοδοσ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ», 

«επζνδυςθ  για το μζλλον των παιδιϊν» ςτα ελλθνικά γράμματα χωρίσ εκπτϊςεισ, 

διατθρϊντασ «τον πιχθ ψθλά». Το project αυτό, οι μακθτζσ το ζφεραν ςε πζρασ με 

επιτυχία και χαρά. «Ραράδειγμα προσ μίμθςθ» ιταν ζνασ από τουσ πλαγιότιτλουσ ςτο 
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άρκρο τθσ δθμοςιογράφου Κλαίρθσ Γαηι, «Εφγε Λυςιςτράτθ», ςτθν εφθμερίδα «Νζοσ 

Κόςμοσ», (Ρζμπτθ, 11.11.2010, ς. 17). 

 

Στο ςθμείο αυτό, αξίηει να αναφερκϊ ςε κοινωνικο-πολιτικά γεγονότα και 

πράξεισ νομοκετικοφ περιεχομζνου, που  επαναπροςδιόριςαν εκνικζσ και εκνοτικζσ 

πολιτικζσ και επακόλουκεσ μεταρρυκμίςεισ ςτθν Αυςτραλία,γεγονότα που ςυνζπεςαν  

χρονικά με τθν εκπόνθςθ τθσ επιτόπιασ ζρευνάσ μου, προςανατολίηοντασ ζτςι και  τθν 

κατεφκυνςι τθσ.  

Θ άφιξι μου ςτθν Αυςτραλία ςυνζπεςε με ζνα ιςτορικό γεγονόσ, που κατά τθ 

γνϊμθ μου ανοίγει νζουσ δρόμουσ ςτθν αντίλθψθ και αναγνϊριςθ του ποιόσ είναι 

«ντόπιοσ» ςτθν οντοπακολογία148 τθσ Λευκισ Αυςτραλίασ, και ειδικότερα ςε ό,τι 

αφοροφςε ςτθ μζχρι τότε αναφορά τθσ ελλθνικισ παρουςίασ ςτθν αυςτραλιανι 

επικράτεια ωσ «αιϊνιων ξζνων», ζνα ηιτθμα που ανζκακεν απαςχολοφςε τθν 

αυςτραλιανι «ιντελιγκζντςια»149 (Νικολακοποφλου-Βαςιλακόπουλοσ, 2004, ς. 27)150. 

Σχεδόν ζναν μινα μετά τθν είςοδό μου ςτθ χϊρα, ςτισ 13 Φεβρουάριου 2008, ο 

Ρρωκυπουργόσ Kevin Rudd, ηιτθςε δθμόςια ςυγγνϊμθ ςτθν «Κλεμμζνθ Γενιά»- όπωσ 

αποκαλοφν τα εκατοντάδεσ χιλιάδεσ παιδιά Αβοριγίνων και Torres Strait Islanders,  τα 

οποία  μζχρι και το 1970 απομακρφνονταν από τουσ Αγγλοςάξονεσ αποικιοκράτεσ, βίαια 

από τισ κοινότθτζσ τουσ οι οποίοι προθγουμζνωσ είχαν εξανδραποδίςει τισ οικογζνειζσ 

τουσ151. Με τθν αναγνϊριςθ, μερικϊσ, τθσ τραγωδίασ των Αβοριγίνων ωσ γενοκτονία, θ 

                                                           
148

 Τοφλα Νικολακοποφλου και Γιϊργοσ Βαςιλακόπουλοσ, 2004, Υποτζλεια και Ελευκερία- Ζλλθνεσ 
μετανάςτεσ ςτθν Λευκι Αυςτραλία και κοινωνικι αλλαγι (1897- 2000),  ς. 27. 
149

 Langton, 1988, Moreton-Robinson, 2000, Alomes and Jones, 1991, ςς.242 και 337, Reynolds 1996, 
Νικολακοποφλου - Βαςιλακόπουλοσ, 2004. 
150

 Ζωσ τα τζλθ του 2007, θ Αυςτραλία ιταν  μία χϊρα, πρϊθν αποικία τθσ Βρετανίασ,  που δεν είχε 
δεχτεί να αναγνωρίςει ότι είναι κατακτθτισ τθσ χϊρασ του Λκαγενι. Μερικοί  μάλιςτα Βρετανο-
Αυςτραλοί, ακόμθ και ςιμερα, κεωροφν πωσ αυτό που ζγινε τότε, ιταν μία «άτυχθ ςτιγμι» εισ βάροσ 
των ικαγενϊν και ςυνεπϊσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ για πράξεισ του παρελκόντοσ 
(Νικολακοποφλου-Βαςιλακόπουλοσ, 2004, ς. 38). Βεβαίωσ από το 1972, οι αυςτραλιανζσ κυβερνιςεισ 
προςπακοφςαν να ενςωματϊςουν τον Λκαγενι ςτθν αυςτραλιανι κοινωνία, ωσ ζνα ιςότιμο μζλοσ, 
και να αναγνωρίςουν τα προβλιματα και τισ ανάγκεσ του, κακϊσ και να αναπροςαρμόςουν τον ρόλο 
του ξζνου ςτα καινοφργια δεδομζνα τθσ εποχισ τοφ πολυεκνιςμοφ, ανοίγματα που ειςιγαγε θ 
Κυβζρνθςθ του Ρρωκυπουργοφ Whitlam (ό.π. ς. 41). 
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 Ρθγζσ: Εφθμ. The Australian, 13.2.2008, το άρκρο “The sorry road to unity – Saying sorry: Kevin 
Rudd’s motion of apology to be moved in Parliament today” των Patricia Karvelas και Stuart Rintoul, 
ςς. 1 και 6, από τθν εφθμερίδα MX, 13.2.2008,  το άρκρο « Sorry Day -Who’s sorry now? – Backs 
turned on Nelson as big day sours» τθσ Rebecca Beisier, ςς. 1 και 4. Στο άρκρο αυτό διαδθλωτζσ 
μαηεφτθκαν μπροςτά ςτο Κοινοβοφλιο για να ακοφςουν τθν ιςτορικι ςυγνϊμθ τθσ Κυβζρνθςθσ για 
τθν κλεμμζνθ γενιά και να διαμαρτυρθκοφν ςτον Αρχθγό τθσ Αντιπολίτευςθσ Brendan Nelson για τθν 
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πολιτικι βοφλθςθ είχε ςτόχο να επιφζρει  τθν κάκαρςθ και τθν ίαςθ ςτθν ψυχι όλων 

των κατοίκων τθσ χϊρασ. Ο εξαγνιςμόσ επιτυγχάνεται όταν θ ζκβαςθ τθσ πράξθσ είναι 

ςφμφωνθ με το θκικό αίςκθμα του ανκρϊπου, που δεν είναι άλλο παρά το αίςκθμα για 

φπαρξθ και απονομι δικαιοςφνθσ.  

Τθν  ίδια περίοδο, ςτο πλαίςιο πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Αυςτραλιανισ 

Κυβζρνθςθσ, αφιερωμζνεσ ςτουσ Αβορίγινεσ, επιλζχκθκε θ ςυγγραφζασ Σοφία 

Κακαρείου να ςυμμετάςχει με το κεατρικό ζργο τθσ Σταυροδρόμι /Crossroads, το οποίο 

παρουςιάςτθκε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, με υπζρτιτλουσ ςτθν αγγλικι, από το «Κζατρο 

Τζχνθσ Αυςτραλίασ», ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ, ςτθν Καμπζρα.  Τθν 

παράςταςθ παρακολοφκθςα κατόπιν πρόςκλθςθσ που δζχτθκα από τθν ίδια τθ 

ςυγγραφζα.  

 

Το κζατρο λοιπόν δείχνει να διαδραματίηει κομβικό ρόλο ςε μεταρρυκμίςεισ 

εκνικοφ, πολιτιςμικοφ και κοινωνικο-πολιτικοφ πλαιςίου, ιδιαίτερα λόγω τθσ αειφορίασ 

τθσ ςθμειολογίασ του ωσ λογοτεχνικό είδοσ, και τθσ  μορφοπαιδαγωγικισ αξίασ του. 

Ειδικότερα, δεν είναι τυχαία θ επιλογι ενόσ μεταναςτευτικοφ/εκνοτικοφ κεάτρου ωσ 

γζφυρα ςυμβολιςμϊν και προβολι μοντζλου ςτοχευόμενθσ πολιτικισ μειονοτιτων, 

διότι ςτθν καρδιά τθσ μεταρρφκμιςθσ παραμζνει το αξίωμα ότι ο Αγγλοςάξονασ 

υπερζχει όλων.  

Το ελλθνικό κζατρο τθσ Αυςτραλίασ, ςε πρϊτθ ανάγνωςθ, λειτουργεί ωσ 

κάκαρςθ, ςε δεφτερθ, όμωσ, αρκρϊνει τθν πεποίκθςθ ότι το status του Αβορίγινα 

μπορεί να ανζλκει μόνον ζωσ το επίπεδο του Ζλλθνα μετανάςτθ ςτθν Αυςτραλία. Με 

τον τρόπο αυτό αναγνωρίηεται μεν θ οικονομικι και πολιτιςτικι δφναμθ τθσ Ελλθνικισ 

παροικίασ, υποδθλϊνεται όμωσ θ αγγλοςαξονικι πρόκεςθ να διατθρθκεί ο κάκε 

«ξζνοσ» ςτθν κατθγορία του μετανάςτθ, ακόμθ και ο Αβορίγινασ, ο οποίοσ, αν και 

γθγενισ, δεν απολαμβάνει οφτε τα προνόμια του επιτυχθμζνου μετανάςτθ. 

Οριοκετείται ζτςι, με υποςυνείδθτθ εγγραφι (κζατρο), θ επιτρεπόμενθ οροφι 

επιτυχίασ του γθγενι, θ προαγωγι του ςε «μετανάςτθ ςτον τόπο του». 

                                                                                                                                                                       
ατυχι του τοποκζτθςθ ότι οι μελλοντικζσ γενιζσ δεν κα πρζπει να αιςκάνονται ζνοχοι για τθν αδικία 
που υπζςτθςαν οι ικαγενείσ Αυςτραλοί.  
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 Στον βακμό που αφορά ςτθν ζρευνα του ελλθνο-αυςτραλιανοφ κεάτρου, 

εάν λάβουμε τθ ςυμμετοχι τθσ Κακαρείου ωσ ζνα ςθμείο αφετθρίασ τθσ μελζτθσ,  

νομιμοποιοφμαςτε να ιςχυριςτοφμε ότι το ςυγκεκριμζνο κεατρικό είδοσ αποτελεί 

ξεχωριςτό κεατρικό είδοσ, το μεταναςτευτικό κζατρο, και να αναρωτθκοφμε αν ποτζ 

κα του επιτραπεί να εξελιχκεί πολιτικά ςε κάτι άλλο ι αν κα ζχει τθ δυναμικι να 

διαμορφϊςει το ίδιο τισ κακοριςτικζσ γι’ αυτό και για τουσ εκπροςϊπουσ του 

εξελίξεισ. Θ Αυςτραλία ωσ χϊρα το επικυμεί και το αναγνωρίηει ωσ τζτοιο, το 

τοποκετεί ςε ςυγκεκριμζνεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ και του υπαγορεφει τθν 

πολιτικι διάςταςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ κατ’ εξοχιν με άλλα του «είδουσ» του. 

Μζνει λοιπόν ςτο κζατρο να αποδείξει εαυτό ωσ αυκφπαρκτθ δφναμθ 

κατευκυντιρια και όχι κατευκυνόμενθ, και ςτθν παροφςα ζρευνα να αποτυπϊςει τισ 

υπάρχουςεσ κι εν δυνάμει προδιαγραφζσ αυτισ τθσ δυναμικισ. 

 

Τα δεδομζνα αυτά δε κα μποροφςαν να ζχουν ςυλλεγεί παρά μόνον με 

διαδικαςίεσ επιτόπιασ ζρευνασ, τθσ οποίασ θ αξία αποδεικνφεται απαράμιλλθ. 

Βαςικι προχπόκεςθ τθσ ερμθνείασ τθσ τζχνθσ, που παράγεται από μια  κοινότθτα, 

είναι να γνωρίηει κανείσ τθν ιςτορία, τθν παράδοςθ, τισ ςκζψεισ και τισ 

προκαταλιψεισ τθσ, προκειμζνου να μπορεί να αναδείξει με ελευκερία πνεφματοσ 

τθ δυναμικι και τθν αλικεια που φζρει το υπό ζρευνα «αντικείμενο».  

Α) Portfolio B: Το υλικό που ςυγκεντρϊκθκε από τισ διαδικαςίεσ τθσ 

επιτόπιασ ζρευνασ, ςτο ςφνολό του ςχεδόν, εμφάνιηε επικάλυψθ ςτα επιμζρουσ 

είδθ του με ειδοποιό διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθν προζλευςι του. Ωσ εκ τοφτου 

ταξινομικθκε αρχικά με οδθγό τθν προζλευςι του ςε (α) υλικό κεατρικϊν 

ςυγγραφζων, ιτοι βιο-εργογραφικό,  και αντίςτοιχων κεατρικϊν ζργων (κείμενα και 

παραςτάςεισ) και (β) υλικό κιάςων και κεατρικϊν ομάδων, ιτοι ιςτοριογραφικό και 

παραςταςιολογικό.  

Αυτό το υλικό, (δραματικά κείμενα, βιντεοςκοπθμζνεσ παραςτάςεισ, ςυνεντεφξεισ, 

φωτογραφικό υλικό, προγράμματα παραςτάςεων, αφίςεσ, άρκρα και δελτία τφπου 

από εφθμερίδεσ και περιοδικά, ελλθνικά και αυςτραλιανά, ςχετικά με το  ελλθνο- 

αυςτραλιανό κζατρο και τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ, και τα καταςτατικά 

πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και κεατρικϊν κιάςων) , ςτθ ςυνζχεια  επιμερίςτθκε ςε 



155 
 

portfolio εκάςτου ςυγγραφζα, εκάςτου κιάςου και κεατρικισ ομάδασ και 

ςυγκεντρωτικά αποτζλεςε το Portfolio Β. 

Β) Στθν παροφςα ζρευνα χρθςιμοποιικθκε θ  μθ-κατευκυνόμενθ ςυνζντευξθ.  

Τα χαρακτθριςτικά αυτοφ του είδουσ ςυνζντευξθσ ωσ εργαλείου ζρευνασ είναι τα 

εξισ : 

* O ερωτϊν εκδθλϊνει ελάχιςτθ κακοδιγθςθ ι ζλεγχο, και  ο ερωτϊμενοσ ζχει τθν 

ελευκερία να εκφράςει τα υποκειμενικά του ςυναιςκιματα, όςο απόλυτα και όςο 

αυκόρμθτα επιλζγει ι μπορεί. 

* O ςυνεντευξιαηόμενοσ ενκαρρφνεται να μιλιςει για το υποκείμενο και θ πορεία 

τθσ ςυνζντευξθσ κακοδθγείται κυρίωσ από αυτόν.  

* Οι ερωτιςεισ μπορεί να ανταποκρίνονται ικανοποιθτικά ςε αυτό που προςπακεί 

να βρει ο ερευνθτισ.  

* Oι απαντιςεισ του κάκε ςυνεντευξιαηόμενου μπορεί να ζχουν τθ μορφι ενόσ 

αφθγθματικοφ λόγου, βιογραφικοφ χαρακτιρα με  ερμθνευτικι αξία.  

Το πρϊτο βιμα ιταν θ ςφνταξθ των ερωτιςεων τθσ ςυνζντευξθσ, ζτςι ϊςτε 

να προςδιοριςτοφν με ςαφινεια οι μεταβλθτζσ, όπωσ θ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ 

(περίπου μία ϊρα), ο αρικμόσ των ερωτιςεων και ο πλουραλιςμόσ τουσ ωσ προσ το 

περιεχόμενο, θ διατφπωςθ των ερωτιςεων, ϊςτε να προάγεται ο χαρακτιρασ του 

μθ-κατευκυνόμενου(open-ended questions) και θ δυνατότθτα τθσ «πυκνισ 

περιγραφισ» τθσ πολιτιςμικισ δράςθσ, κατά τον Geertz (1973, ς. 34), θ ςτοχοκζτθςθ 

(προςδοκϊμενθ πλθροφορία). 

Σε ό,τι αφορά ςτο είδοσ των ερωτιςεων, μζςω των οποίων  προςζγγιςε θ 

ερευνιτρια τον ερωτϊμενο, επιδίωξι τθσ ιταν να προκαλζςει ειλικρινείσ και 

ανοιχτζσ απαντιςεισ, ςτθριηόμενεσ ςε γεγονότα και ςτθν προςωπικι άποψθ του/τθσ 

ςυγγραφζωσ. Σθμειωτζον ότι ο τόποσ και θ χρονικι ςτιγμι τθσ διεξαγωγισ τθσ 

ςυνζντευξθσ ιταν αποκλειςτικά επιλογι του ςυνεντευξιαηόμενου. Βαςικι 

προχπόκεςθ ιταν ο/θ ερωτϊμενοσ/θ να αιςκάνεται άνετα, δθλαδι αςφαλισ ωσ 

προσ τον τρόπο τθσ ζκφραςισ του (επιλογι γλϊςςασ και εκφραςτικά μζςα), το 

περιεχόμενο τθσ αφιγθςισ του και τθ  χρονικι ςυγκυρία τθσ ςυνζντευξθσ και των 

απαντιςεϊν του. 

Αρχικά, κατά τθ ςυνζντευξθ, ο/θ ερωτϊμενοσ/θ ενθμερωνόταν για τον ςκοπό 

τθσ ςυνζντευξθσ και τον τρόπο με τον οποίο  επρόκειτο να καταγραφοφν οι 
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απαντιςεισ,  δθλαδι ότι κα θχογραφοφνταν κατά τθ  διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ, και 

ζδινε ι όχι τθ ςυγκατάκεςι του. Στισ περιπτϊςεισ μθ ςυγκατάκεςθσ, τρεισ για τθν 

ακρίβεια, οι απαντιςεισ αποτυπϊκθκαν γραπτϊσ.  

Στθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ τθσ ςυνζντευξθσ, ο ρόλοσ του ςυνεντευξιαςτι 

(facilitator) ιταν να διευκολφνει τισ ςυνκικεσ ροισ διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν 

τιρθςθ των προκακοριςμζνων κριτθρίων. Δεδομζνου ότι οι ςυνκικεσ ςυχνά 

προςομοίαηαν αυτζσ μιασ φιλικισ ςυηιτθςθσ, με ποικίλεσ παρεμβολζσ, και με 

ςυνομιλθτζσ που ζκαναν χριςθ διαλζκτου και ιδιολζκτου ςε δφο γλϊςςεσ, το 

ηθτοφμενο τθσ απόςπαςθσ  και τθσ διαλογισ τθσ πραγματικισ πλθροφορίασ για τουσ 

ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, διαςφαλιηόταν από τθν προςιλωςθ του ςυνεντευξιαςτι 

ςτθν  τιρθςθ των προδιαγραφϊν επιςτθμονικότθτασ τθσ μθ-κατευκυνόμενθσ 

ςυνζντευξθσ ωσ εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων. 

Τζλοσ, θ δομι τθσ ςυνζντευξθσ επζτρεπε μεν τθν ελεφκερθ ζκφραςθ ςτισ 

απαντιςεισ, διαςφάλιηε όμωσ τθ ςυλλογι τθσ ςτοχευμζνθσ πλθροφορίασ. 

Επιπρόςκετα, επζτρεπε τθν αντιπαραβολι των δεδομζνων τθσ κάκε ςυνζντευξθσ και 

λειτουργοφςε  για τθν ερευνιτρια ωσ κριτιριο αντικειμενικότθτασ. 

 

2.2.1. Ρρωτόκολλο/οδθγόσ ςυνζντευξθσ 

Το παρακάτω πρωτόκολλο/οδθγόσ ςυνζντευξθσ απευκφνκθκε ςτον κεατρικό 

ςυγγραφζα. Αποτελεί τθν τελικι μορφι, όπωσ  διαμορφϊκθκε μζςα από τθν εξζλιξθ 

τθσ ζρευνασ. Θ ςυγκεκριμζνθ μθ-κατευκυντικι ςυνζντευξθ είναι ζνασ ευζλικτοσ και 

προςαρμοηόμενοσ τρόποσ διερεφνθςθσ και επζτρεψε τθ ςυλλογι των δεδομζνων 

αναφορικά με μορφζσ και τφπουσ διγλωςςίασ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

πολιτιςμικι ταυτότθτα του ςυγγραφζα, όπωσ: τθν καταγωγι του, τθν εκπαίδευςι 

του, τθ μεταναςτευτικι του εμπειρία, ςυγγραφικι/ κεατρικι του δραςτθριότθτα,   

πολιτιςμικζσ επιδράςεισ. 

  Θ  χριςθ τθσ γλϊςςασ είναι γοθτευτικι, τόςο ωσ ςυμπεριφορά από μόνθ 

τθσ, αφοφ μεταφράηεται ςε δράςθ, αλλά και ωσ ζνα παράκυρο για να δει κανείσ 

άμεςα τί βρίςκεται πίςω από τισ πράξεισ. Οι προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ προςφζρουν 

αυτι τθ δυνατότθτα. 
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1) Από ποφ κατάγεςτε; Τί κυμάςτε από  τα παιδικά ςασ χρόνια; (Ρϊσ ιταν θ ηωι ςασ 

εκεί; Τισ ςχζςεισ ςασ με τουσ ανκρϊπουσ εκεί, τον  τρόπο διαςκζδαςι ςασ,  το 

ςχολείο ςασ) 

2) Ρότε ιρκατε ςτθν Αυςτραλία; Μόνοσ/θ; 

3) Γιατί αποφαςίςατε να μεταναςτεφςετε και γιατί επιλζξατε τθν  Αυςτραλία; 

4) Ρϊσ ιταν το ταξίδι ςασ;  

5) Ροιά ιταν θ υποδοχι των μεταναςτϊν;  Τί ςασ ζκανε εντφπωςθ από τον νζο τόπο, 

τθ νζα ςασ ηωι; Κυμάςτε κάποιο περιςτατικό; 

6) Καταλαβαίνατε τθν αγγλικι γλϊςςα όταν ιλκατε ςτθν Αυςτραλία; 

7) Ρότε ξεκινιςατε να γράφετε; Γιατί επιλζξατε να εκφραςτείτε μζςα από αυτό το 

λογοτεχνικό είδοσ;  

8) Ρότε ιλκατε  για πρϊτθ φορά ςε επαφι με το κζατρο; 

9) Πταν γράφετε ςε ποιόν απευκφνεςτε; Ροιό είναι το κοινό ςασ; 

10) Ρϊσ επιλζγετε τα κζματα που  διαπραγματεφεςτε και ποφ δραματοποιείτε τα 

ζργα ςασ;  

11) Αναλαμβάνετε να ςκθνοκετιςετε μόνοσ/ θ τα ζργα ςασ ι προτιμάτε να 

ανακζςετε τθν αναπαράςταςι τουσ ςτθ ςκθνι ςε κάποιον άλλον/θ;  

12) Συνεργάηεςτε με ςτακερι  κεατρικι ομάδα ι  καλείτε ςε ακρόαςθ τουσ 

θκοποιοφσ; Συνεργάηεςτε με εραςιτζχνεσ ικοποιοφσ  (από τθν Αυςτραλία) και είναι 

μόνον ελλθνικισ καταγωγισ; 

13) Ροιζσ είναι οι ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ ανεβάηετε τα ζργα ςασ; Βρίςκετε 

εφκολα χϊρουσ για να ςτεγαςτοφν οι  παραςτάςεισ ςασ;  

14) Χρθματοδοτείςτε από ιδιϊτεσ χορθγοφσ, από τθν τοπικι κυβζρνθςθ ι από τθν 

παροικία;  

15) Μπορεί ζνασ κεατρικόσ ςυγγραφζασ να βιοποριςτεί από τθ δραςτθριότθτα 

αυτι; Εςείσ,  αςχολείςτε αποκλειςτικά με τθ ςυγγραφι κεατρικϊν ζργων ι 

εργάηεςτε και αλλοφ; 

16) Ζχει μεταφραςτεί το ζργο ςασ ςε άλλθ γλϊςςα; Ροια είναι θ  αποδοχι του από 

τθν ντόπια κοινωνία, όπωσ τθν παροικία, το ευρφτερο αυςτραλιανό περιβάλλον; Κα 

ςασ ενδιζφερε να  μεταφραςτεί το ζργο ςασ ςτθν ελλθνικι; (ερϊτθςθ για τουσ 

ςυγγραφείσ που γράφουν ςτθν αγγλικι γλϊςςα) 
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17) Ζχετε ανεβάςει κάποιο κεατρικό ςασ ζργο ςτθν Ελλάδα; Αν, ναι, ποιά ιταν θ 

ανταπόκριςθ του κοινοφ; Αν, όχι, κα επικυμοφςατε να ανεβεί  κάποιο κεατρικό ςασ 

ζργο ςτθν Ελλάδα; 

18) Ζχετε ςτακερι επικοινωνία ι/και ςυνεργαςία  με κεατρικοφσ ςυγγραφείσ άλλθσ 

εκνικότθτασ;     

19) Ροιόν/οφσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ καυμάηετε περιςςότερο; Αιςκάνεςτε ότι 

ζχετε δεχτεί επιδράςεισ από αυτοφσ; Ροιά είναι τα πρότυπά ςασ;  

20) Νοςταλγείτε κάτι από τθν πατρίδα ι αν μποροφςατε να ηθτιςετε κάτι από 

αυτιν,  τί κα κζλατε; 

 

2.3.Τρόποι ανάλυςθσ δεδομζνων 

Ρροχπόκεςθ τθσ ερμθνευτικισ προςζγγιςθσ των κοινωνικϊν φαινομζνων ςτθ 

μελζτθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ μικρισ κοινωνικισ ομάδασ περιοριςμζνθσ ςτον χϊρο και 

προςδιοριςμζνθσ ςτον χρόνο, με τισ δικζσ τθσ ιδιαιτερότθτεσ, είναι θ επιτόπια 

ζρευνα. Μζςα από  τθν άμεςθ επαφι ερευνθτι και ερευνϊμενων και τθν ποιοτικι 

ανάλυςθ των δεδομζνων, προκφπτουν τα αποτελζςματα για τθν ανάπτυξθ τθσ 

κεωρίασ, με βάςθ τθ μζκοδο τθσ αναλυτικισ επαγωγισ ι τθσ κεμελιωμζνθσ 

κεωρίασ152. 

Στθν περίπτωςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ, μζςα από τθ βιβλιογραφικι 

αναηιτθςθ,  αναδείχτθκε βιβλιογραφικό κενό.  

 Σε πρϊτθ φάςθ: 

* ταξινομικθκε,  

*ζγινε θ  κατάταξθ και θ  κατθγοριοποίθςθ των δραματικϊν κειμζνων, 

*μελετικθκαν οι αφθγθματικζσ δομζσ, μζςα από  τθν κοινωνιο-ςθμειωτικι 

μζκοδο ανάλυςθσ δραματικϊν κειμζνων, ςφμφωνα με τθ κεωρία των «μοντζλων 

δράςθσ», 

*επιτεφχκθκε θ ανάλυςθ του περιεχομζνου των κεατρικϊν ζργων με τθν 

εφαρμογι του δραματικοφ μοντζλου του Greimas,  

* ζγινε αναγωγι τθσ  ζρευνασ ςτο επίπεδο των δθμιουργϊν,  

                                                           
152

  Ν. Κυριαηι, Θ κοινωνιολογικι ζρευνα. Κριτικι επιςκόπθςθ των μεκόδων και των τεχνικϊν, 
Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 1999, ςς. 267-275. 
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*επιχειρικθκε διερεφνθςθ των προκζςεων και πεποικιςεϊν, μζςω των 

ςυνεντεφξεων, με τουσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ, με ςτόχο τθν άντλθςθ των 

ιδιαίτερων πολιτιςμικϊν ςτοιχείων που τουσ χαρακτθρίηουν, τισ ιδιαιτερότθτεσ των 

δυναμικϊν τθσ ηωισ τουσ,  

*αναλφκθκαν τα κεατρικά ζργα μζςα από μια ιδεολογικι και αιςκθτικι 

ανάγνωςθ μεμονωμζνα  

*ζπειτα ςυγκεντρωτικά επιχειρικθκε θ διατφπωςθ των μθχανιςμϊν ελζγχου 

και χειραγϊγθςθσ τθσ κρίςθσ του κοινοφ, δθλαδι ο προςδιοριςμόσ των  κριτθρίων 

με τα οποία το «κοινό» αξιολογεί μια κεατρικι παράςταςθ, μζςα από 

δθμοςιευμζνεσ κριτικζσ από τουσ κριτικοφσ/κεατζσ/μετανάςτεσ.  

Θ χριςθ του κεάτρου, ωσ ερμθνευτικοφ μζςου, προςεγγίςτθκε μζςα από τθ 

ςθμειολογία του κεάτρου ωσ ςκθνικι τζχνθ και πρακτικι. Θ διγλωςςία  των 

δραματικϊν ζργων και των ςυνεντεφξεων λειτοφργθςαν, ωσ κριτιριο διερεφνθςθσ 

των  επικοινωνιακϊν ςυνκθκϊν και γλωςςικϊν διαφοροποιιςεων, που υπάρχουν ςε 

μια κοινότθτα.  

Τζλοσ θ μορφοπαιδαγωγικι αξία του κεάτρου επιχειρικθκε να διερευνθκεί 

μζςα από τρία Project. 

 

2.3.1.  Κατάταξθ και κατθγοριοποίθςθ των δραματικϊν κειμζνων  

Αρχικά θ κατάταξθ και κατθγοριοποίθςθ των δραματικϊν κειμζνων - των 

πλζον αντιπροςωπευτικϊν, δθλαδι δίγλωςςων μεταπολεμικϊν κεατρικϊν ζργων, 

κεατρικϊν ςυγγραφζων πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ -  ζγινε ςε μια «ειδολογικι 

ταξινομία»,  και παρουςιάςτθκε ςε πίνακα όπωσ τον παρακάτω: 

Αναφορά/ διαδρομι:  

ΟΝΟΜΑ/ ΕΡΩΝΥΜΟ   ΤΛΤΛΟΣ   ΕΛΔΟΣ    ΕΤΟΣ    ΕΚΔ./ΡΑΑΣΤΑΣΘΣ  

Κοφλα_Τεο ____Ζνα_ηευγάρι_κάλτςεσ__κωμωδία/2 πράξεισ_1994____ 

 

2.3.2.  Κοινωνιο-ςθμειωτικι μζκοδοσ ανάλυςθσ δραματικϊν κειμζνων 

Α) Οι αφθγθματικζσ δομζσ  ενόσ δραματικοφ κειμζνου μποροφν να 

μελετθκοφν με τθ  κεωρία των «Μοντζλων Δράςθσ» (Μουδατςάκισ, 1994).  

Επιμζνοντασ ςτθ διατφπωςθ των αρχϊν, που επιβάλλουν τουσ μεταςχθματιςμοφσ 

τθσ περιπζτειασ, οι δομζσ, που οργανϊνουν ςε ςυντακτικά ςυςτιματα τθ δράςθ, 
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βαςίηονται ςτθ κεωρία του Δρϊντοσ του όντοσ ι τθσ δφναμθσ που μετζχει ςτθ 

ςφγκρουςθ ωσ Υποκινθτισ, Υποκείμενο, Αντικείμενο, Βοθκόσ, Αντίμαχοσ,  Αποδζκτθσ.  

Με τθ διάκριςθ του Δρϊντοσ- Θκοποιοφ- όλου- Ρροςϊπου,  ο μελετθτισ 

περνά ςτθ ςθμειολογικι κεωρία του προςϊπου και ςτθν ανάλυςι του, 

καταρτίηοντασ τθ Σθμαςιολογικι Ετικζτα του Ρροςϊπου, θ οποία χωρίηεται ςε τρεισ 

άξονεσ: 

Στον αϋ άξονα ςτοιχίηονται τα ςθμεία (λζξεισ, φράςεισ) που απαντοφν ςτο 

«ποιόσ» είναι το Ρρόςωπο, επιμζνοντασ ςτα επίκετα και ςτουσ αντίςτοιχουσ 

προςδιοριςμοφσ.  

Στον βϋ άξονα,  ςτοιχίηονται τα ςθμεία (λζξεισ, φράςεισ) που απαντοφν ςτο 

«τί πράττει», επιμζνοντασ ςτα ριματα που φανερϊνουν ςειρά από πράξεισ, που 

ςυνκζτουν το πρόγραμμα δράςθσ ενόσ προςϊπου. 

Στον γϋ άξονα,  ςτοιχίηονται τα ςθμεία (λζξεισ, φράςεισ) που  απαντοφν ςτο 

«τί ηθτά» ςτθ δράςθ,  επιμζνοντασ ςτα ουςιαςτικά που απαντοφν ςτα αιτιματα, 

τουσ ςτόχουσ που ηθτά το πρόςωπο να εκπλθρϊςει. 

Θ επεξεργαςία των Ετικετϊν καταλιγει ςτθ ςυνοπτικι διαμόρφωςθ τριϊν 

ςθμειωτικϊν κφκλων, ενόσ για κάκε άξονα ςτο ςφνολο των Ετικετϊν. 

Στον αϋ κφκλο αναγνωρίηει ο μελετθτισ με ποιά διακριτικά χαρακτθριςτικά 

περνά και ςυντάςςεται ζνα πρόςωπο ςτθ δράςθ και ποια ςθμαςία ζχει αυτό για τθ 

δραματουργία του ζργου.  

Στον βϋ κφκλο αναγνωρίηει ο μελετθτισ τθ ςειρά των πράξεων που ςυνκζτουν 

το πρόγραμμα δράςθσ ενόσ προςϊπου και ποιά ςθμαςία ζχει αυτό ςτθν πλοκι του 

ζργου. 

Στον γϋκφκλο αναγνωρίηει ο μελετθτισ τα αιτιματα, τουσ ςτόχουσ που ηθτά ο 

ιρωασ να εκπλθρϊςει. 

Πςο περιςςότερα ςτοιχεία προβλζπει το κείμενο για ζνα πρόςωπο, τόςο 

αποφαςιςτικότερθ κακιςτά τθν επίδραςι του ςτθ δράςθ «τϊρα» 

(Μουδατςάκισ,1986, 

ς.128).____________________________________________________________ 

                                           Β α ς ί λ θ σ 

Ροιόσ είναι;                                     Τί κάνει;                                                           Τί ηθτά; 
________________________________________________________________________ 
Ζλλθνασ γεννθμζνοσ ςτθν            Αγαπάει τθν Λίνα (Λταλίδα),                      Κζλει να τθν παντρευτεί 
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Μελβοφρνθ τθσ Αυςτραλίασ       τθ ςυςτινει για αρραβωνια- 
Εικοςιπζντε χρόνων                      ςτικιά του 
Ζχει πτυχίο Βιολογίασ 
Εργάηεται                                       Ξενυχτάει μαηί τθσ και δυςκολεφ- 
Μοναχοπαίδι                                 εται να ξυπνιςει το πρωί 

Ρειςματάρθσ, όπωσ θ                    

μάνα του 
Μζνει με τουσ γονείσ του             Αγαπάει τουσ γονείσ του και  
                                                      Υπολογίηει τθ γνϊμθ τουσ 
                                                          Δε κζλει να τουσ πλθγϊςει                         Κζλει τθν ζγκριςι τουσ 
                                 
               
                                                          Ραριςτάνει ότι χϊριςε για να  
                                                          κερδίςει χρόνο 
                                                          Κρατάει ιςορροπίεσ                                        
                                  
                                                          Αποφαςίηει για τθ ηωι του                      
                                                          
(Από το κεατρικό ζργο τθσ Κοφλασ Τεό, Ζνα ηευγάρι Κάλτςεσ) 
 

Β) Θ ανάλυςθ του περιεχομζνου του ζργου, όςον αφορά τα αίτια και τα 

αποτελζςματα των ςυγκροφςεων, τουσ χαρακτιρεσ και γενικότερα τθν ιδεολογικι 

ανάγνωςθ του κειμζνου,  μπορεί να γίνει με τθν εφαρμογι του δραματικοφ 

μοντζλου του Greimas. Θ παράκεςθ των ςτοιχείων των ζργων που κα εξεταςτοφν, 

κα παρουςιαςτοφν ςε πίνακα: 

ΕΓΟ 

Ζνα Ηευγάρι κάλτςεσ 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ/ ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ / ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Βαςίλθσ               Λίνα                          Ζρωτασ /ιδεολογία      Οι ίδιοι              

ΒΟΘΚΟΣ        ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Γλυκερία          Κατίνα                                Λδεολογικζσ/ Κοινωνικζσ 

ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ                     ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συναιςκθματικό/ ιδεολογικό     Νίκθ του νζου/ Συμβιβαςμόσ τθσ μάνασ 

(από το κεατρικό ζργο τθσ Κοφλασ Τεό, Ζνα ηευγάρι Κάλτςεσ) 

 

Με βάςθ το πρότυπο τθσ ετικζτασ για το πρόςωπο και τθν ανάλυςθ των 

ενεργειϊν ι παραγόντων που προςδιορίηουν τθ δράςθ του υποκειμζνου με το οποίο 

ςυνδζονται, ςτθριγμζνθ ςτο μοντζλο των δρϊντων προςϊπων/δυνάμεων,  μπορεί  

να ςυντεκεί θ ιδιαίτερθ πολιτιςμικι ταυτότθτα του μετανάςτθ, όπωσ αποτυπϊνεται  

κειμενικά από τουσ δθμιουργοφσ ςυγγραφείσ.  

Ο ςυγγραφζασ, ςυνικωσ, εκφράηεται άμεςα ι ζμμεςα ςτο κείμενο για το 

«υποκείμενο» δράςθσ, το οποίο είναι ο ιδεολογικόσ φορζασ τθσ δράςθσ ςτο ζργο. 
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Γενικότερα,  όλα τα μζλθ του δραματικοφ μοντζλου αντιπροςωπεφουν τισ απόψεισ 

τοφ ςυγγραφζα  επάνω ςτο κζμα,  το οποίο διαδραματίηεται ωσ βαςικόσ «μφκοσ» 

ςτο ζργο. Γι’ αυτό θ ζρευνα οφείλει να αναιχκεί ςτο επίπεδο των δθμιουργϊν, 

επιχειρϊντασ διερεφνθςθ των προκζςεων και πεποικιςεϊν τουσ, οι οποίεσ, ςε 

περίπτωςθ που ταυτίηονται με αυτζσ των θρϊων τουσ, μποροφν να φωτίςουν 

αποκαλυπτικά τθν ζρευνα, καταδεικνφοντασ τθν άμεςθ ςχζςθ/εξάρτθςθ τθσ 

δραματουργίασ με τθν Λςτορία (Γραμματάσ, 2001, ς. 117) 

Το  κεατρικό  ςθμείο  (γλωςςικό, ςκθνικό) ςυςτινει τον μφκο, προάγει τθ 

ςφγκρουςθ, κζτει το αίτθμα επικοινωνίασ με τον αναγνϊςτθ-κεατι, πλθροφορεί. 

 

2.3.3. Λδεολογικι και αιςκθτικι ανάγνωςθ κειμζνων 

 Μζςα από τθν ανάλυςθ περιεχομζνου: 

α) των κειμζνων, τθ  κεματολογικι κατθγοριοποίθςι τουσ, τα πρόςωπα, τον 

χωροχρόνο όπου διαδραματίηονται,  διερευνικθκε  το εφροσ,  θ  αιςκθτικι ποιότθτα 

τθσ μεταναςτευτικισ κουλτοφρασ. Επίςθσ, επιχειρικθκε ο προςδιοριςμόσ τθσ 

ταυτότθτασ του μετανάςτθ και μια ςκιαγράφθςθ τθσ μεταπολεμικισ ιςτορίασ τθσ 

ελλθνικισ διαςποράσ ςτθν Αυςτραλία. 

β) των ςυνεντεφξεων με τουσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ,  ςτόχοσ ιταν, θ 

άντλθςθ των ιδιαίτερων πολιτιςμικϊν ςτοιχείων που τουσ χαρακτθρίηουν, ο 

εντοπιςμόσ των  ιδιαιτεροτιτων των δυναμικϊν τθσ ηωισ του/τθσ κάκε 

ςυνεντευξιαηόμενου/θσ και τθσ προςωπικισ του/τθσ ιςτορίασ, θ κατανόθςθ τθσ 

λειτουργίασ τθσ γλωςςικισ διαφοροποίθςθσ ςε ςχζςθ με τισ ςωςτζσ γλϊςςεσ 

«ελλθνικά», «αγγλικά» και θ ςυνάρτθςθ ςυγγραφζα - κείμενο (παράςταςθ) – 

αναγνϊςτθσ (κεατισ), που αποτελοφν τισ τρεισ παραμζτρουσ ςτθ λειτουργία τθσ 

ανάγνωςθσ/ πρόςλθψθσ του δραματικοφ κειμζνου/κεατρικοφ ζργου. 

γ) των δθμοςιευμζνων κριτικϊν από τουσ κριτικοφσ/κεατζσ/μετανάςτεσ,  

επιχειρικθκε θ διατφπωςθ των μθχανιςμϊν ελζγχου και χειραγϊγθςθσ τθσ κρίςθσ 

του κοινοφ, ο εντοπιςμόσ των  μζςων  και των  τρόπων  που επενεργοφν κετικά ι 

αρνθτικά ςτθ δθμιουργία τθσ τελικισ κρίςθσ του για τθ κεατρικι παράςταςθ, και 

κατά πόςο τα προςλαμβανόμενα μθνφματα ςυνταυτίηονται με τα ςτοιχεία τθσ 

κακθμερινότθτάσ τουσ, δθλαδι τα κριτιρια με τα οποία το «κοινό» αξιολογεί μια 

κεατρικι παράςταςθ. 
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Σε ό,τι αφορά τισ ςυνεντεφξεισ, καταρχιν ζγινε θ μεταγραφι των λεκτικϊν 

δθλϊςεων τθσ ςυνζντευξθσ από το θχογραφθμζνο υλικό. Ρροκειμζνου να 

πραγματοποιθκεί θ ανάλυςθ των ςυνεντεφξεων, το επόμενο ςτάδιο περιλάμβανε 

τθν κωδικοποίθςθ των απαντιςεων ςε ειδικζσ κατθγορίεσ. Τα ςτοιχεία αναλφκθκαν 

και ερμθνεφτθκαν, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ.  Αυτό απαιτοφςε να 

διαβαςτοφν  οι  μεταγραφζσ αρκετζσ φορζσ, με ςτόχο τθν ζνταξθ του υλικοφ, που 

προζκυψε, ςτο κατάλλθλο πλαίςιο, για τθ μετζπειτα εμφάνιςθ των ςυγκεκριμζνων 

νοθμάτων και κεμάτων. Ομαδοποίθςα τισ ενότθτεσ με ςχετιηόμενο νόθμα και 

κακόριςα τα κφρια χαρακτθριςτικά των ομάδων αυτϊν. Στο ςθμείο αυτό, ιταν 

χριςιμο να γραφτεί μια περίλθψθ τθσ κάκε ςυνζντευξθσ, ενςωματϊνοντασ τα 

κζματα που είχαν ςυναχκεί από τα ςτοιχεία. Αυτόσ ιταν ζνασ ζλεγχοσ, για να 

κατανοθκεί με ακρίβεια και ολοκλθρωμζνα θ ουςία τθσ ςυνζντευξθσ. Σε δφο μόνον 

περιπτϊςεισ  χρειάςκθκε να ςυμπλθρωκεί από μία δεφτερθ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ 

τροποποιικθκε θ ςυνζντευξθ ι προςτζκθκαν κζματα, όπου κρίκθκε απαραίτθτο. 

Στο επόμενο ςτάδιο ζψαξα για κοινά κζματα ςε όλεσ τισ ςυνεντεφξεισ, κακϊσ και για 

ατομικζσ παραλλαγζσ. Τα κζματα επανατοποκετικθκαν ςτα γενικά πλαίςια ι ςτθν 

προβλθματικι από τθν οποία αυτά  προζκυψαν. Στθν παροφςα ζρευνα : 

 Θ ποιοτικι ανάλυςθ των απομαγνθτοφωνθμζνων ςυνεντεφξεων εςτιάςτθκε 

ςτα ςθμεία που αναδεικνφουν: 

Α)Τθν ταυτότθτα του κεατρικοφ ςυγγραφζα και τθν  αλλθλζνδετθ ςχζςθ του 

δθμιουργοφ και τθσ προςωπικισ του ιςτορίασ, με το περιεχόμενο του ζργου του. 

Β)Τον κοινωνικό ρόλο και τθν αποςτολι αυτοφ του κεάτρου τθσ διαςποράσ 

ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ςυλλογικισ ταυτότθτασ.  

Γ)Τουσ παράγοντεσ που επιδροφν και διαμορφϊνουν τισ κεατρικζσ 

προτιμιςεισ του κοινοφ. 

 

Ο Geertz (1973) βαςίηει τθν ερμθνευτικι του προςζγγιςθ επάνω ςε «πυκνι 

περιγραφι» τθσ πολιτιςμικισ δράςθσ, όπωσ ο ίδιοσ τθ χαρακτθρίηει, που είναι ο 

τρόποσ με τον οποίο χρθςιμοποιείται θ γλϊςςα ςε οριςμζνα πλαίςια για τθ 

δθμιουργία και ερμθνεία ςθμαςιϊν, ταυτοτιτων και ςχζςεων (ς. 73).  
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Ο πολιτιςμόσ δεν μπορεί να διερευνθκεί, εάν δεν εξεταςτοφν οι γλωςςικζσ 

διαδικαςίεσ μζςω των οποίων καταςκευάηεται. «Θ γλϊςςα, ο ανκρϊπινοσ λόγοσ, 

μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν πραγματικότθτα και τθ νόθςθ και βοθκά τον άνκρωπο να 

διευκετεί και να οργανϊνει τθν πολλαπλι και πολφπλοκθ εμπειρία του 

περιβάλλοντοσ κόςμου» (Λυδάκθ, 2001, ς.68). Θ γλϊςςα είναι κθςαυροφυλάκιο  

ςυςςωρευμζνθσ πείρασ, γνϊςθσ, μορφι ςκζψθσ προθγοφμενων γενεϊν και μζςο για 

τθ μετάδοςι τουσ ςτισ επόμενεσ γενιζσ. 

Τζλοσ, κεωρικθκε χριςιμο να γραφτεί μια ςφνκετθ περίλθψθ, θ οποία 

περιλαμβάνεται ςτθ  βιο-εργογραφικι παρουςίαςθ των ςυγγραφζων, άλλοτε 

παρακζτοντασ μζρθ από τθ ςυνζντευξθ και άλλοτε τισ πλθροφορίεσ που κα 

ςυμπλιρωναν το πορτραίτο τουσ, προκειμζνου να αναδειχτεί θ ουςία του ηθτιματοσ 

που ερευνικθκε και αυτι είναι θ ταυτότθτά τουσ, όπωσ βιϊνεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Στο ςθμείο αυτό ςε μια ιδιαίτερθ παράγραφο ςθμειϊκθκαν οι 

ςθμαντικζσ ατομικζσ ι κατά κατθγορίεσ διαφορζσ. 

 

2.3.4. Θ χριςθ του κεάτρου ωσ ερμθνευτικοφ μζςου 

«Θ γνϊςθ του Κεάτρου ςυνεπάγεται αφενόσ τθ γνϊςθ του Δράματοσ, ωσ 

λογοτεχνικοφ είδουσ, αφετζρου τθ γνϊςθ του ίδιου ωσ ςκθνικισ τζχνθσ και 

πρακτικισ» (Μουδατςάκισ, 1994).  

Θ εικόνα αναπαριςτά το αντικείμενο «κυρίωσ μζςω τθσ ομοιότθτασ», που 

υπάρχει μεταξφ του ςθμειακοφ ςχιματοσ και του ςθμαινόμενοφ του. Εικόνα είναι 

ζνα ςθμείο το οποίο παραπζμπει ςτο αντικείμενο που δθλϊνει απλά και μόνο βάςει 

των ιδιοτιτων του. 

Ο Patrice Pavis (1976) επεςιμανε, ότι θ γλϊςςα του θκοποιοφ εικονοποιείται 

κακϊσ μιλιζται από τον θκοποιό. Π,τι εκφωνεί ο θκοποιόσ, κακίςταται θ 

αναπαράςταςθ κάποιου υποτικζμενου αντίςτοιχου πράγματοσ: κακίςταται «λόγοσ» 

(ς. 46). Ειδικά ςτισ νατουραλιςτικζσ παραςτάςεισ, το ακροατιριο καλείται να 

κεωριςει ότι τα γλωςςικά ςθμεία, αλλά κι όλα τα άλλα αναπαραςτατικά ςτοιχεία, 

είναι ευκζωσ ανάλογα με τα δθλοφμενα αντικείμενα. 

Με τθ χριςθ τθσ ςθμειωτικισ μεκόδου αναλφκθκαν ενδεικτικζσ 

βιντεοςκοπθμζνεσ παραςτάςεισ, φωτογραφικό υλικό, slides κ.λπ., από τθν πρϊτθ 

και τθ  δεφτερθ γενιά. Συγκεκριμζνα ο τρόποσ που το κάκε κεατρικό ζργο δομείται 
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με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ μονάδεσ και ςθμεία, τα οποία μπορεί να ζχουν χαρακτιρα 

λεκτικό, φωνθτικό, οπτικό, ακουςτικό ι μεικτό. Θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ των 

ςτοιχείων δθμιουργεί το αιςκθτικο-καλλιτεχνικό αποτζλεςμα. Μζςα από τθ 

ςθμειωτικι ανάλυςθ των παραςτάςεων, αναλφκθκε και κωδικοποιικθκε θ ιδιαίτερθ 

πολιτιςμικι ταυτότθτα του μετανάςτθ,  όπωσ αναπαριςτάται ςτθ ςκθνι και των 

κεατρικϊν ςυντελεςτϊν ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ (υποκριτικι, ςκθνογραφία, 

φωτιςμόσ, μουςικι, ςκθνοκεςία κ.α.). 

 Τα δραματικά ζργα και οι ςυνεντεφξεισ των κεατρικϊν ςυγγραφζων 

λειτοφργθςαν ωσ κριτιριο διερεφνθςθσ των επικοινωνιακϊν ςυνκθκϊν, ωσ 

γλωςςικό περιβάλλον των προςϊπων και ωσ γλωςςικό κϊδικα που χρθςιμοποίθςαν. 

Ανικουν ςτουσ παρακάτω τφπουσ διγλωςςίασ: 

αϋτφποσ- μονόπλευρθ διγλωςςία με υπεροχι τθσ ελλθνικισ 

βϋτφποσ- μονόπλευρθ διγλωςςία με υπεροχι τθσ αγγλικισ  

γϋτφποσ- διπλι θμι-γλωςςία(χαμθλόσ βακμόσ κατοχισ και των δφο 

γλωςςϊν), 

δϋτφποσ-αμφιδφναμθ διγλωςςία(υψθλόσ βακμόσ κατοχισ και των δφο 

γλωςςϊν), 

εϋτφποσ-ψευδο-διγλωςςία (κατοχι τθσ αγγλικισ κι ελάχιςτα τθσ ελλθνικισ)  

(Δαμανάκθσ, 1999, ς.35 ).  

Σφμφωνα με τθν εκνογραφία τθσ επικοινωνίασ, ο πραγματικόσ κόςμοσ ζχει 

οικοδομθκεί αςυνείδθτα επάνω ςε γλωςςικζσ ςυνικειεσ ομάδων, ςυνυφαςμζνεσ 

μεταξφ τουσ, αφοφ θ γλϊςςα και το πολιτιςμικό ςφςτθμα τισ μιασ επθρεάηει τθ 

γλϊςςα και το πολιτιςμικό ςφςτθμα τθσ άλλθσ, υποςτθρίηοντασ ζτςι τθν φπαρξθ 

μιασ γλωςςικισ ςχετικότθτασ (Τςιτςιπισ, 1995, ς.15). 

Θ  κοινωνιογλωςςολογία υποςτθρίηει τθ γλωςςικι ποικιλία και τθ μελζτθ τθσ 

γλϊςςασ ςε ςχζςθ με τθν κοινωνικι πραγματικότθτα. Επίςθσ τόςο θ «γλϊςςα» όςο 

κι ο «λόγοσ» δεν είναι ζννοιεσ κενζσ περιεχομζνου αλλά μεταφζρουν όλα όςα 

υπάρχουν γφρω μασ. Μζςα από τθ «γλϊςςα» και τον «λόγο» μια κοινωνία 

κοινοποιεί τον πολιτιςμό τθσ (Gadamer, 1997, ς. 435). 

Θ μελζτθ τθσ γλωςςικισ διαφοροποίθςθσ και ποικιλίασ των δίγλωςςων, μζςα 

από τισ εμπειρίεσ τουσ και τθν εμπλοκι τουσ ςε γλωςςικζσ πρακτικζσ, δεν μπορεί να 
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αγνοθκεί, αλλά αντικζτωσ χρειάηεται να επιςθμανκοφν οι κοινωνικοπολιτικζσ 

επιπτϊςεισ αυτισ τθσ γλωςςικισ χριςθσ.  

Στθν περίπτωςι μασ, θ ελλθνικι εκνόλεκτοσ153  είναι ζνα από τα 

χαρακτθριςτικά τθσ κακθμερινότθτασ των Ελλθνο-Αυςτραλϊν ςυγγραφζων, που 

επενεργεί άμεςα και επθρεάηει τα κείμενά τουσ. Μζςα λοιπόν από αυτά κα 

επιχειρθκεί θ αναγνϊριςθ  των τφπων τθσ διγλωςςίασ των ςυγγραφζων. Πςο 

ςτενότερθ είναι θ επαφι του ςυγγραφζα με τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ  προζλευςισ του 

τόςο χαμθλότεροσ είναι ο βακμόσ διείςδυςθσ τθσ κυρίαρχθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ 

υποδοχισ ςτθν οικογενειακι και κακθμερινι ηωι του, και κατ’ επζκταςθ ςτο ζργο 

του. 

 

2.3.5.  Διαπολιτιςμικι ςυγκριτικι μελζτθ  

 Με βάςθ τα πορίςματα των αποτελεςμάτων  των τριϊν προθγοφμενων 

τμθμάτων τθσ ζρευνασ, μζςα από τθ διαπολιτιςμικι ςυγκριτικι μελζτθ των 

κεατρικϊν ζργων και των ςυνεντεφξεων των κεατρικϊν ςυγγραφζων,  επιχειρικθκε 

ο εντοπιςμόσ ομοιοτιτων και διαφορϊν μεταξφ των Ελλθνο-Αυςτραλϊν κεατρικϊν 

ςυγγραφζων πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ, ανδρϊν και γυναικϊν. 

Σκοπόσ τθσ διαπολιτιςμικισ ςυγκριτικισ μελζτθσ δεν ιταν μόνον θ βακφτερθ 

κατανόθςθ του διαφορετικοφ πολιτιςμοφ του «ενόσ» - του «μετανάςτθ» ι του 

«άλλου» του «Aγγλο-Αυςτραλοφ» ςτθ χϊρα υποδοχισ, αλλά και θ βακφτερθ 

κατανόθςθ και αποκάλυψθ πραγμάτων ι πεποικιςεων, που, ενϊ κεωροφνται 

δεδομζνα, περνοφν ςχεδόν απαρατιρθτα, παρόλο που μπορεί να κακορίηουν τον 

ίδιο ι παρόμοιο  κόςμο μζςα ςτον οποίο ηει και ο ερευνθτισ. Στθν περίπτωςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ, προζρχομαι από παρόμοιο πολιτιςμικό περιβάλλον, είμαι 

παιδί μεταναςτϊν με ςπουδζσ ςτο κζατρο και ςτθν εκπαίδευςθ, ςε Ελλάδα, Καναδά 

και Αγγλία και ζηθςα ςτθν Αυςτραλία τρία χρόνια, με ςκοπό να ςυντελεςτεί θ 

επιτόπια ζρευνα. 

                                                           
153

Οι Ζλλθνεσ ςτθν  Αυςτραλία, όταν βρζκθκαν αντιμζτωποι με τθν αγγλικι γλϊςςα, υιοκζτθςαν 
λζξεισ από τθν αγγλικι και τισ προςάρμοςαν ςτθν ελλθνικι φωνολογία και τυπολογικό με τθν 
προςκικθ ελλθνικϊν καταλθκτικϊν μορφωμάτων, τα οποία κακορίηουν και τθ γραμματικι ςχζςθ. Θ 
εκνόλεκτοσ ζχει μεταφζρει από τθν αυςτραλιανι και ζχει προςαρμόςει μορφοφωνολογικά περί τισ 
200 λζξεισ (Τάμθσ, 2001). 
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Το τζταρτο μζροσ τθσ ζρευνασ ςχετίηεται με τθν παρουςίαςθ των παρακάτω 

τριϊν project: α) Ραράςταςθ ςε μετάφραςθ από τθν αγγλικι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

Blood Moon, τθσ Ελλθνο-αυςτραλιανισ ςυγγραφζωσ Tes Lyssiotis, β) παράςταςθ τθσ 

Λυςιςτράτθσ του Αριςτοφάνθ ςε δικι μου ζμμετρθ διαςκευι, μία μουςικο-κεατρικι 

παράςταςθ που ανζβθκε ςτθ Μελβοφρνθ με μακθτζσ  9-12 ετϊν του Ελλθνικοφ 

Σχολείου τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ, και γ) τθ 

μουςικο-κεατρικι παράςταςθ Το Χρονικό ενόσ Ξεριηωμοφ-devised theatre, που 

ςυντόνιςα. Θ παράςταςθ αυτι επινοικθκε, γράφτθκε και ανζβθκε από μακθτζσ Α’ 

και Βϋ Λυκείου και εμζνα.  Και τα τρία project μποροφν να αποτελζςουν ζνα μοντζλο 

διαπολιτιςμικισ πρακτικισ και επικοινωνίασ, προςφζροντασ ζναν βακμό 

προβλεψιμότθτασ και ζνα εργαλείο ςφγκριςθσ για παρόμοιεσ ζρευνεσ και πλαίςια 

εργαςίασ ςτθν τάξθ, ςτο μζλλον, για μία διαπολιτιςμικι εκπαιδευτικι εφαρμογι ςε 

παιδιά και εφιβουσ, φοιτθτζσ παιδαγωγικϊν και κεατρικϊν ςχολϊν και 

εκπαιδευτικοφσ. 
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Κεφάλαιο τρίτο 

Σφντομθ ιςτοριογραφικι επιςκόπθςθ τθσ ελλθνικισ μεταπολεμικισ 

μετανάςτευςθσ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάηονται οι μεταναςτευτικζσ και κοινωνικζσ πολιτικζσ, 

που οι αυςτραλιανζσ κυβερνιςεισ εφάρμοςαν από τθν πρϊιμθ φάςθ εποίκθςθσ 

μζχρι ςιμερα, και ο τρόποσ με τον οποίον αυτζσ οι πολιτικζσ επθρζαςαν ςειρά 

εξελίξεων και ςυνιργθςαν ςτθ διαμόρφωςθ παροικιακϊν δομϊν και κεςμϊν κακϊσ 

και ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία. 

Ραράλλθλα, μζςα από τθ διερεφνθςθ τθσ ςφντομθσ ιςτοριογραφικισ 

επιςκόπθςθσ τθσ ιςτορίασ τθσ μετανάςτευςθσ των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ, ζνασ 

ακόμθ ςτόχοσ, εκτόσ των άλλων, είναι να δοκεί ζμφαςθ ςτθ ςυγκζντρωςθ και 

καταγραφι ιςτορικϊν γεγονότων, μφκων και καταςτάςεων γφρω από πρόςωπα και 

εμπειρίεσ Ελλινων μεταναςτϊν, ϊςτε να μπορεί να αξιολογθκεί κατά πόςον το 

υλικό αυτό α) ςε αντιπαράκεςθ με κεατρικά ζργα ντόπιων κεατρικϊν ςυγραφζων 

που εμφανίηονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, λειτουργεί ωσ πθγι ζμπνευςθσ, 

διαχρονικά και β) ςε αντιπαραβολι με τισ ςυνεντεφξεισ των κεατρικϊν 

ςυγγραφζων, επιβεβαιϊνεται. 

Μετά τθ λιξθ του Β Ραγκόςμιου Ρολζμου και τον εμφφλιο, οι άκλιεσ 

οικονομικζσ, πολιτικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ, που επικρατοφςαν ςτθν Ελλάδα, 

ανάγκαςαν χιλιάδεσ νζουσ να αναηθτιςουν ευνοϊκότερα περιβάλλοντα για τθν 

επιβίωςι τουσ, με ςυνζπεια να μεταναςτεφςουν κυρίωσ ςε αγγλόφωνεσ χϊρεσ, 

όπωσ ςτθν Αμερικι, ςτθν Αυςτραλία και δευτερευόντωσ ςτον Καναδά. Στθ ςυνζχεια, 

βζβαια, ςαν μια ςυςτράτευςθ νζων  με νζεσ αξίεσ, οι μετανάςτεσ από τθν Ελλάδα 

διαςκορπίςτθκαν και ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, όπωσ  τθ Γερμανία, το Βζλγιο, τθ 

Σουθδία κ.ά. Τθν εποχι εκείνθ, οι νεότερεσ γενιζσ Ελλινων είχαν  τθν ανάγκθ να 

ξεχάςουν τθ Γερμανικι Κατοχι, τον αιματθρό εμφφλιο και να φροντίςει ο κακζνασ  

ατομικά για τθν επιβίωςι του. «Στθν μετακατοχικι εποχι, το ςυλλογικό αςυνείδθτο 

αναδφεται εκ νζου από τθν αφάνεια: ο λαόσ αποκακίςταται ςτισ ςυνειδιςεισ και θ 

«πατρίδα» ξαναγίνεται φςτερα από δφο δεκαετίεσ ανυπολθψίασ μια ζννοια που 

γεννά ρίγθ ςυγκίνθςθσ» (Καςτρινάκθ, 1999, ς. 30).                                                                                                                                                            
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Οι χϊρεσ υποδοχισ μεταναςτϊν προςζλκυςαν νζουσ, «ανειδίκευτουσ 

εργάτεσ»  από μεςογειακζσ χϊρεσ, Νοτιοευρωπαίουσ, για να παρζχουν εργαςία ι, 

όπωσ αλλιϊσ τουσ ζλεγαν, «εργατικά χζρια» ςτον χϊρο τθσ βιομθχανίασ, τθσ 

γεωργίασ και τθσ κτθνοτροφίασ. Θ «βίηα»/ ‘visa’ ιταν το επίςθμο ζγγραφο που 

επζτρεπε ςτουσ μετανάςτεσ τθν είςοδο και παραμονι ςτθ χϊρα προοριςμοφ ι  

διαφορετικά θ «πρόςκλθςθ» από ςυγγενι πρϊτου βακμοφ μποροφςε να ανοίξει τον 

δρόμο εξόδου από τθν Ελλάδα προσ τον «νζο» κόςμο, επάνω ςε καράβια. Ζνα ταξίδι 

που διαρκοφςε από είκοςι μζρεσ μζχρι δφο μινεσ, ανάλογα  με τθ χϊρα 

μετανάςτευςθσ. 

Στθ γραμμι για Νζα Υόρκθ-Χάλιφαξ,  τα πλοία  «Ολυμπία», «Βας. 

Φρειδερίκθ»,  «Βας. Άννα-Μαρία» γίνονταν  πολιτείεσ νζων «εν πλω». Στθ γραμμι 

τθσ Αυςτραλίασ δρομολογικθκαν το «Κυρινεια» το 1947 , το «Ρατρίσ», το 

«Αυςτραλίσ» κακϊσ και το ιταλικό «Castel Felice» - το πλοίο με τισ «νφφεσ», Λταλίδεσ 

και Ελλθνίδεσ αρραβωνιαςτικιζσ. Μετά τθ δεκαετία του ’70 τα ταξίδια γίνονταν 

πλζον αεροπορικϊσ. 

Σφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία  τθσ ζρευνασ του Charles Moskos154, 

κακθγθτι κοινωνιολογίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο Evanston, Illinois U.S.A., ελλθνικισ 

καταγωγισ,  ςτο βιβλίο του Greek Americans: Struggle and Success, οι ‘Ελλθνεσ 

μετανάςτευςαν μαηικά ςε κφματα, και πιο ςυγκεκριμζνα:  

-από το 1947 ζωσ το 1965 ζχουμε 75.000 Ζλλθνεσ μετανάςτεσ,  4.000 ετθςίωσ 

-από το 1966 ζωσ το 1979 ζχουμε 160.000 Ζλλθνεσ μετανάςτεσ, 11.000 

ετθςίωσ 

-από το 1980 ζωσ το 1989 ζχουμε 25.000  Ζλλθνεσ μετανάςτεσ, 2.500 

ετθςίωσ. 

Το Ellis Island ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ και το Bonegilla ςτθν Αυςτραλία ιταν 

οι πρϊτοι ςτακμοί υποδοχισ μεταναςτϊν. Εκεί ζπρεπε να περάςουν από τθν τυπικι 

διαδικαςία ελζγχου από τισ μεταναςτευτικζσ αρχζσ (immigration) προκειμζνου να 

τουσ επιτρζψουν τθν είςοδό τουσ ςτθ χϊρα.  

 

 

                                                           
154

 Charles Moskos, 2001,  Greek Americans: Struggle and Success, Transaction Publications. 
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3.1. Θ περίπτωςθ τθσ Αυςτραλίασ  

Θ μεταπολεμικι ελλθνικι ιςτορία τθσ μετανάςτευςθσ ςτθν Αυςτραλία και θ 

επίδραςθ που είχε  αυτι ςτθν πολιτιςμικι εξζλιξθ των ανκρϊπων τθσ Ελλθνικισ 

παροικίασ, ςυγκεκριμζνα ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ των Ελλινων πρϊτθσ και 

δεφτερθσ μεταπολεμικισ γενιάσ μεταναςτϊν, δεν κα μποροφςε να διερευνθκεί 

μονοδιάςτατα και αποκομμζνα από το ευρφτερο αυςτραλιανό ιςτορικό, κοινωνικο-

οικονομικο-πολιτικό και πολιτιςμικό πλαίςιο από τθν απαρχι τθσ αποίκιςθσ τθσ 

πζμπτθσ θπείρου.  

Α) Οι μεταναςτευτικζσ και κοινωνικζσ πολιτικζσ τισ οποίεσ οι Αυςτραλιανζσ 

κυβερνιςεισ  εφάρμοςαν  από τθν πρϊιμθ φάςθ εποίκθςθσ μζχρι ςιμερα 

Σφμφωνα με τον ςυγγραφζα Kakakios (1982), μία μεταναςτευτικι ομάδα  

αφενόσ χρειάηεται να εξεταςτεί και να ερμθνευκεί ςε ςχζςθ με το καπιταλιςτικό 

ςφςτθμα ςτθ χϊρα υποδοχισ,  αφετζρου χρειάηεται να εξεταςτεί ςε ςχζςθ με τθν 

εςωτερικι τθσ δυναμικι. Οι εξωτερικοί και εςωτερικοί ςυςχετιςμοί που 

δθμιουργοφνται μζςα από τθ λειτουργία των δυναμικϊν, βρίςκονται ςε ςυνεχι 

διαλεκτικι ςχζςθ και κα πρζπει να διευκετθκοφν ςφμφωνα με το ιςτορικό τουσ 

πλαίςιο.  

Θ παροφςα μελζτθ χωρίηεται ςε δφο περιόδουσ εποίκθςθσ, ςτθν 

προπολεμικι (πριν  από τον Β Ραγκόςμιο Ρόλεμο)  περίοδο μετανάςτευςθσ και 

εγκατάςταςθσ των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία και ςτθ μεταπολεμικι  (μετά τον Β’ 

Ραγκόςμιο Ρόλεμο και τον εμφφλιο ςτθν Ελλάδα) περίοδο μετανάςτευςθσ και 

εγκατάςταςθσ των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία, και με  αυτι τθ ςειρά κα εξεταςτοφν.  

Ριό ςυγκεκριμζνα ο διαχωριςμόσ τουσ γίνεται ωσ εξισ:  

 α) ςτθν προπολεμικι περίοδο155, θ οποία ξεκινά με τθν πρϊιμθ φάςθ 

εποίκθςθσ (από τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα ζωσ το 1874), που είναι θ ςποραδικι 

εποίκθςθ και ολοκλθρϊνεται με τθν πρϊτθ φάςθ εποίκθςθσ (από το 1874 ζωσ το 

1952). Οι πρωτοπόροι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ ςυνειδθτοποίθςαν τθν ανάγκθ να 

                                                           
155

 Θ παροφςα ζρευνα και μελζτθ ζχει ςκοπό να διερευνιςει τθ κεατρικι παρουςία  των Ελλινων 
μεταναςτϊν τθν περίοδο τθσ  ελλθνικισ μετανάςτευςθσ και εγκατάςταςθσ μετά τον Β’ Ραγκόςμιο 
Ρόλεμο και πιο ςυγκεκριμζνα  με γνϊμονα τθ διακρατικι ςυμφωνία μεταξφ Ελλάδασ και Αυςτραλίασ 
το 1952, όπου και επιςιμωσ ξεκίνθςε το δεφτερο κφμα ελλθνικισ μαηικισ μετανάςτευςθσ, και 
μετζπειτα.  Ο,τιδιποτε ςυμβαίνει πριν από τθ διακρατικι ςυμφωνία κεωρείται ότι ανικει ςτθν 
προπολεμικι περίοδο αφορά  τθν ελλθνικι μετανάςτευςθ και εγκατάςταςθ πριν από τον Β 
Ραγκόςμιο Ρόλεμο. 
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οργανωκοφν ςε μεγάλεσ πόλεισ τθσ Αυςτραλίασ ςε ςυλλογικοφσ φορείσ και να 

ιδρφςουν κεςμικά όργανα - εκκλθςία και εκνικι αντιπροςωπεία -, ϊςτε να 

διαςφαλίςουν τθν εκνογλωςςικι και κρθςκευτικι τουσ ταυτότθτα,  

β) ςτθ μεταπολεμικι περίοδο, ςτθν οποία διακρίνεται θ δεφτερθ φάςθ 

εποίκθςθσ (από το 1952-1975), που ξεκινά με τθ διακρατικι ςυμφωνία μεταξφ 

Ελλάδασ - Αυςτραλίασ και αφορά ςτθ δεφτερθ μαηικι μετανάςτευςθ Ελλινων μετά 

τον Β Ραγκόςμιο Ρόλεμο και τον εμφφλιο, και τθν ανάπτυξθ των Ελλθνικϊν 

κοινοτιτων μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970.  

γ) επίςθσ διακρίνεται θ τρίτθ φάςθ εποίκθςθσ (1975-1995) ςτα χρόνια τθσ 

κοινωνικο-οικονομικισ εδραίωςθσ τθσ ελλθνικισ εγκατάςταςθσ ςε μια 

πολυπολιτιςμικι Αυςτραλία, όπου κορυφϊνεται θ διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων των 

μεταναςτϊν, θ αναηιτθςθ προςδιοριςμοφ τθσ ταυτότθτασ των Ελλινων μεταναςτϊν 

πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ, θ κοινωνικο-οικονομικι και πολιτιςτικι αλλθλεπίδραςθ 

τθσ ελλθνικισ παροικίασ με τθν ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία,   

δ) τζλοσ, θ  τζταρτθ φάςθ εποίκθςθσ (1995 ζωσ ςιμερα) χαρακτθρίηεται ωσ 

το ςτάδιο τθσ εδραίωςθσ και τθσ ικαγζνειασ ςτθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ.  

Ρρωταρχικά, είναι ςθμαντικό να διερευνθκεί, εν ςυντομία, πϊσ ςτθ διάρκεια 

αυτϊν των  περιόδων και φάςεων εποίκθςθσ, οι Ζλλθνεσ εξ Ελλάδοσ, οι Ζλλθνεσ τθσ 

Κφπρου και τθσ Αιγφπτου από μετανάςτεσ/ζποικοι ςτθν Αυςτραλία ςταδιακά 

μεταςχθματίςτθκαν ςε πολίτεσ τθσ Αυςτραλίασ, πϊσ ενίςχυςαν τθν κοινωνικι τουσ 

παρουςία μζςα από τθν κοινωνικι, οικονομικι, πολιτικι και πολιτιςμικι τουσ 

εδραίωςθ και, πϊσ αντιμετϊπιςαν τισ περιοριςτικζσ κυβερνθτικζσ πολιτικζσ τθσ 

«Λευκισ Αυςτραλίασ». Στθν ιςτορικι επιςκόπθςθ τθσ ελλθνικισ παρουςίασ ςτθν 

Αυςτραλία, κρίνεται απαραίτθτο να ςυμπεριλθφκοφν παράλλθλα και οι Λκαγενείσ 

τθσ Αυςτραλίασ, οι Αβορίγινεσ και οι Torres Islanders, ωσ οι γνιςιοι και νόμιμοι 

ιδιοκτιτεσ των εδαφϊν, όπου ηουν και οι ίδιοι, και να γίνει μια ιςτορικι αναφορά 

τθσ διεκδίκθςθσ των δικαιωμάτων τουσ ενάντια ςτθν καταπάτθςθ και κατάκτθςθ τθσ 

χϊρασ τουσ από τουσ Βρετανοφσ αποικιοκράτεσ, χωρίσ τθ ςυγκατάκεςι τουσ. Μζςα 

από αυτιν τθν παράλλθλθ χαρτογράφθςθ κατανοοφμε καλφτερα το τρίπτυχο Αγγλο-

Αυςτραλοί, μετανάςτεσ και ικαγενείσ και τθν αλλθλζνδετθ ςχζςθ τουσ, κακϊσ και 

τθν αλλθλεπίδραςθ που ςυντελείται, πολλζσ φορζσ εν αγνοία των εμπλεκόμενων 

μερϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μεταναςτϊν.  
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Από το 1788, οπότε και ζχουμε τθν εγκατάςταςθ των Βρετανϊν κατάδικων  

και των ελεφκερων εποίκων, μζχρι ςιμερα, πλικοσ ανκρϊπων από χϊρεσ κοντινζσ 

και μακρινζσ ζχουν καταφφγει ςτθν Αυςτραλία. Βαςικά, θ ιςτορικι πραγματικότθτα  

τθσ Αυςτραλίασ είναι μία μεγάλθ ιςτορία μετανάςτευςθσ. Ζχει άμεςθ ςχζςθ με τισ   

μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ, που ζχουν εφαρμόςει οι Κυβερνιςεισ τθσ ςτθν πάροδο 

του χρόνου, οι οποίεσ ζχουν επθρεάςει τα βαςικά ςτοιχεία με τα οποία 

διαρκρϊνεται δομικά θ χϊρα ςε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, κακϊσ και τθν 

πολιτιςτικι, γλωςςικι και κρθςκευτικι ποικιλομορφία τθσ  χϊρασ και των κατοίκων 

τθσ.  

Στθν πρϊιμθ φάςθ εποίκθςθσ τθσ Αυςτραλίασ, θ εγκακίδρυςθ τθσ βρετανικισ 

αποικιοκρατίασ πραγματοποιικθκε, καταρχιν, με το πρόςχθμα πωσ θ χϊρα ιταν μία 

Terra Nullius (Γθ Ακατοίκθτθ)156, και, κατά δεφτερον, με τον χαρακτθριςμό των 

Λκαγενϊν ωσ «πρωτόγονου» λαοφ157,  για να δικαιολογιςουν οι Βρετανοί τθν 

εκτόπιςθ και τον αφανιςμό των νόμιμων κατοίκων τθσ χϊρασ. Με ιδιαίτερθ 

ευγλωττία θ Γιϊτα Κριλι μεταφράςτρια του βιβλίου «Γυναίκεσ του Ιλιου»158 των 

ςυγγραφζων Hyllus Maris159 -  Sonia Borg160, ςτθν ιςτορικι επιςκόπθςθ των 

Αβορίγινων, ςτθν ειςαγωγι του βιβλίου, γράφει τα εξισ: …από τουσ αποικιοκράτεσ  

                                                           
156

 Θ κεωρία αυτι βαςίςτθκε ςτισ εντυπϊςεισ των Sir Joseph Banks (βοτανολόγου ςτο πλιρωμα του 
πλοίαρχου Cook  ςτο ταξίδι εξερεφνθςθσ τθσ Ωκεανίασ τθν περίοδο 1768-71) και του ίδιου του 
Captain James Cook (Άγγλου καλαςςοπόρου εξερευνθτι), Hyllus Maris & Sonia Borg, 2008, ς.35. 
157

 Στθν ιςτορικι αναςκόπθςθ τθσ Γιϊτασ Κριλι, μεταφράςτριασ του βιβλίου Γυναίκεσ του Ιλιου των 
Hyllus Maris και Sonia Borg, εκδ.University Studio Press, 2008,  τα πρϊτα εκατό χρόνια εγκατάςταςθσ 
των Βρετανϊν,  ο πλθκυςμόσ των ικαγενϊν από 750.000 μειϊκθκε ςτισ 50.000 και οι γθγενείσ τθσ 
Ταςμανίασ εξοντϊκθκαν εντελϊσ (ς.36). Επίςθσ θ Κριλι μεταξφ άλλων, παρακζτει ζνα απόςπαςμα 
από το θμερολόγιο του πλοιάρχου Cook, ςφμφωνα με τον οποίο οι ικαγενείσ περιγράφονται ωσ 
άνκρωποι αξιοπρεπείσ,  που ενϊ δίνουν τθν εντφπωςθ πωσ είναι οι πιο άκλιοι, ςτθν πραγματικότθτα 
είναι πολφ πιο ευτυχιςμζνοι από τουσ Ευρωπαίουσ, και αυτάρκεισ,  δεν ςυςςωρεφουν υλικά αγακά, 
ηουν ιρεμα και δεν γνωρίηουν τθν ανιςότθτα. Π,τι χρειάηονται το προμθκεφονται από τθ γθ και τθ 
κάλαςςα και απολαμβάνουν το ηεςτό, όμορφο κλίμα και τον κακαρό αζρα (ς. 37). 
158

 Το βιβλίο Γυναίκεσ του Ιλιου  των Hyllus Maris & Sonia Borg, 2008, είχε γυριςτεί ςε τθλεοπτικι 
ςειρά το 1981, ενιςχφοντασ  τθν αυτογνωςία των αυτόχκονων Αυςτραλϊν και οδθγϊντασ τουσ ςτθ 
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ιςτορίασ τουσ. Ραράλλθλα,θ προβολι τθσ, ενθμζρωςε, ευαιςκθτοποίθςε και 
κινθτοποίθςε πολιτικά τθν ευρφτερθ  πολυπολιτιςμικι αυςτραλιανι κοινωνία ςε ςχζςθ με το ηιτθμα 
των Αβορίγινων(ο.π.ς.50). 
159

 Θ Hyllus Maris γεννικθκε ςτο Sheparton, Βικτϊρια ςτθ φυλι Γιόρτα-Γιόρτα, κοινωνιολόγοσ και 
διακεκριμζνθ ακτιβίςτρια για τθν κοινοτικι ανάπτυξθ των Αβορίγινων, ιδρφτρια του Κολλεγίου 
Γοράγουα ςτο Frankston, πρϊτθ αβοριγίνικθ ςχολι ςτθ Βικτϊρια. Ρζκανε το 1986. 
160

 Θ Sonia Borg γεννικθκε ςτθ Βιζννθ τθσ Αυςτρίασ και ςποφδαςε δραματικι τζχνθ ςτθ Γερμανία. Το 
1961, με τθν άφιξι τθσ ςτθν Αυςτραλία, ςυνεργάςτθκε ωσ κακθγιτρια υποκριτικισ ςτθν εταιρεία 
Crawford Productions. Είναι ανεξάρτθτθ ςεναριογράφοσ  και παραγωγόσ. 
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δεν ζγινε καμία προςπάκεια κατανόθςθσ και μελζτθσ του ιδιόμορφου, πλοφςιου 

κοινωνικοφ πολιτιςμοφ των ικαγενϊν, που θ προϊςτορία τουσ ξεπερνά τα 40.000 

χρόνια και παρουςιάηει ιδιαίτερθ ηωτικι και κρθςκευτικι ςχζςθ με το περιβάλλον 

(Maris - Borg, 2008 , ς.38). 

Από τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, οι αυςτραλιανζσ κυβερνιςεισ ενκάρρυναν με 

παροχζσ διαμονισ τθν προςζλευςθ αποίκων, κυρίωσ Βρετανϊν και Λρλανδϊν. Ρριν 

το 1830 δεν υπιρξαν μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ παρ’όλο που μζχρι τότε είχαν 

μεταφερκεί ςτισ ακτζσ τισ Αυςτραλίασ περίπου 150.000 κατάδικοι, από τουσ 

οποίουσ μόνον 4.000 δεν ιταν Βρετανοί και από αυτοφσ μόνον 900 δεν ιταν 

Ευρωπαίοι. Από το 1830 και μετά ζγιναν προςπάκειεσ να αυξθκεί ο αρικμόσ των 

Βρετανϊν, μζςα από ζνα πρόγραμμα που ονομάςτθκε ‘Νew Britannia Policy’, με 

ςτόχο θ Αυςτραλία να αναπτυχκεί ςφμφωνα με το πρότυπο τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. 

Το 1851 ςτθν Ανατολικι Αυςτραλία-Βικτϊρια και Νζα Νότια Ουαλία και το 1890 ςτθ 

Δυτικι Αυςτραλία, ανακαλφφκθκε χρυςόσ, και αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθ 

ςυςςϊρευςθ χρυςοκιρων από τθν Ευρϊπθ, τθν Αμερικι και, βεβαίωσ, τθ ςυρροι 

των Κινζηων χρυςοκιρων161. Μία τόςο μεγάλθ αρικμθτικά αςιατικι παρουςία ςτθν 

Αυςτραλία δθμιοφργθςε εντάςεισ και τριβζσ, που οδιγθςαν ςε μια ςειρά από βίαιεσ 

αντι-κινεηικζσ διαδθλϊςεισ και ςυγκροφςεισ, που ζλαβαν χϊρα καταρχιν ςτθν 

περιοχι Burrangong, ςτθ Νζα Νότια Ουαλία τθσ Αυςτραλίασ. Το ίδιο ςυνζβθ και ςτα 

χρυςωρυχεία ςτισ περιοχζσ Spring Creek, Stoney Creek, Back Creek, Wombat, 

Blackguard, Gully Tipperary Gully και Lambing Flat (τϊρα Young, Νζα Νότια Ουαλία), 

το 1860-1861 γνωςτζσ ωσ ‘Lambing Flat Riots’162. Μζχρι τα τζλθ του 19ου 
 αιϊνα - 

αρχζσ 20ου εγκαταςτάκθκαν ςτθν Αυςτραλία και άλλοι Αςιατικοί λαοί, κακϊσ και 

κάτοικοι των Νθςιϊν του Ειρθνικοφ και τθσ Αφρικισ. Τθν ίδια περίοδο κατζφταςαν 

και Ευρωπαίοι, κυρίωσ από το Θνωμζνο Βαςίλειο, τθν Λρλανδία, τθ Γερμανία, τθ 

Σουθδία και τθ Νζα Ηθλανδία, τθν οποία είχαν ιδθ αποικίςει163. Στθ δεκαετία του 

1870  θ ανάπτυξθ τθσ  βιομθχανίασ τθσ ηάχαρθσ ςτο Queensland οδιγθςε ςτθν 

αναηιτθςθ εργατικοφ δυναμικοφ, που κα εργαηόταν ςε τροπικζσ περιοχζσ, με τισ 
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 Χριςτοσ Ν. Φίφθσ, «Θ Ρορεία τθσ ελλθνο-.αυςτραλιανισ Ραροικίασ: Στακμοί, Χαρακτθριςτικά, 
Ρροβλθματιςμοί»,  περ. Ραρουςία, τεφχ. 50, Οκτ.-Δεκ. 2009, αφιερωμζνο ςτθν Ελλθνικι παροικία τθσ 
Αυςτραλίασ, ςς. 8-24.  
162

 Laming Flat Riots. Στο: http://en.wikipedia.org/wiki/Lambing_Flat_riots  
163

 Department of Immigration and Multicultural Affairs(DIMA), Statistics Section, Immigration: 
Federation to Century’s End, 1901-2000, DIMA, Canberra, 2001, ς.16. 
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ανάλογεσ ςυνκικεσ, ςτθν καλλιζργεια και ςυγκομιδι ηαχαρότευτλων. Μετά όμωσ 

τθν ζντονθ διαμαρτυρία των πλοφςιων ιδιοκτθτϊν γθσ, με νομοκεςία, απζκλειςαν τθ 

μετανάςτευςθ των Κινζηων από το 1875 ζωσ το 1888, και αυτό ίςχυςε μζχρι το 1895  

αποκλείοντασ τθ μετανάςτευςθ γενικά  των μθ Ευρωπαίων. 

 Θ πολιτικι τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ»/“White Australia policy” επίςθμα 

τζκθκε ςε ιςχφ το 1901,  με τθ κεςμοκζτθςθ του Immigration Restriction Act, λίγο 

μετά τθ δθμιουργία τθσ Ομοςπονδίασ τθσ Αυςτραλίασ τθν 1-1-1901164, με ςκοπό να 

περιοριςτεί θ μετανάςτευςθ των μθ Ευρωπαίων μεταναςτϊν, εξαιτίασ του φόβου 

τθσ επιβολισ τουσ ςτουσ Ευρωπαίουσ. Το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα τθσ Αυςτραλίασ 

υποςτιριξε αυτιν τθν πολιτικι, με τθν αιτιολογία, ότι κα ζπρεπε να εξαιροφνται οι 

εργαηόμενοι, που κα μποροφςαν να υπονομεφςουν το φψοσ των αποδοχϊν, που 

είχε  μζχρι τότε ορίςει θ Ζνωςθ Εργαηομζνων. Μζχρι τα τζλθ του Α Ραγκοςμίου 

Ρολζμου, θ Αυςτραλία ςυνζχιςε να ςυνδζει τθ μεταναςτευτικι πολιτικι τθσ με τθ 

«φυλι» (race) των μεταναςτϊν και αυτό ςυνεχίςτθκε, τουλάχιςτον, μζχρι και τισ 

δεκαετίεσ του πενιντα και του εξιντα165. Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ 

«Λευκισ Αυςτραλίασ», οι Ζλλθνεσ ςυγκαταλζγονταν ςτουσ μετανάςτεσ ι εποίκουσ 

των οποίων οι αρικμοί ζπρεπε να ελζγχονται και να μθν ξεπερνοφν ζνα 

ςυγκεκριμζνο όριο, που ιταν 100 άτομα ανά μινα, για να μθ δθμιουργείται 

ανθςυχία και δυςαρζςκεια ςτουσ πολίτεσ τθσ Αυςτραλίασ (Ραλακτςόγλου, 2009, ς. 

717). 

Θ οικονομικι κρίςθ του 1930 και οι δφο παγκόςμιοι πόλεμοι, επίςθσ 

επθρζαςαν αρνθτικά τθν ειςροι μεταναςτϊν166. Άλλωςτε μζχρι και το 1939, ςτισ 
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 Θ Ομοςπονδία τθσ Αυςτραλίασ τθν 1-1-1901, αποτελοφνταν από τθν Ομοςπονδιακι Κυβζρνθςθ 
και τισ ζξι αρχικζσ πολιτείεσ - τθ Νζα Νότια Ουαλία με πρωτεφουςα το Σφδνεχ, τθ Βικτϊρια με 
πρωτεφουςα τθ Μελβοφρνθ, τθ Νότια Αυςτραλία με πρωτεφουςα τθν Αδελαΐδα, τθ Δυτικι Αυςτραλία 
με πρωτεφουςα το Ρερκ, τθν Κουινςλάνδθ με πρωτεφουςα τθ Βριςβάνθ και τθν Ταςμανία με 
πρωτεφουςα το Χόμπαρτ, που διατθροφςαν τισ κυβερνιςεισ και τα κοινοβοφλιά τουσ. Το 1927 θ 
Καμπζρα ορίςτθκε πρωτεφουςα τθσ Αυςτραλίασ και  ςτθ ςυνζχεια προςτζκθκε θ Βόρεια Αυςτραλία 
με πρωτεφουςα το Ντάργουϊν (Φίφθσ, ό.π., 2009, ς.9). 
165

 M. Clark, A Short History of Australia, Third revised edition, Penguin, USA, 1987, ςς. 197-198. 
166

 The Report of the Review of Settlement Services for Migrants and Humanitarian Entrants- Θ Ζκκεςθ 
τθσ Αξιολόγθςθσ των Υπθρεςιϊν Εγκατάςταςθσ για τουσ Μετανάςτεσ και τθν Ανκρωπιςτικι 
Συμμετοχι κυκλοφόρθςε τον Μάϊο 2003. 
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αρχζσ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου, ο John Curtin167 επζμενε ςτθν πολιτικι τθσ 

«Λευκισ Αυςτραλίασ» με τθ μνθμειϊδθ φράςθ του :  

«Αυτι θ χϊρα κα παραμείνει για πάντα το ςπίτι των απογόνων αυτϊν των ανκρϊπων που 

ιρκαν εδϊ με ειρθνικό τρόπο προκειμζνου να εγκαταςτιςουν ςτισ Νότιεσ Κάλαςςεσ ζνα 

προπφργιο τθσ Βρετανικισ φυλισ»168.  

Θ πολιτικι τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ», επί τθσ ουςίασ, είχε ξεκινιςει ιδθ από 

το 1830, επιςθμοποιικθκε όμωσ το 1901 και ίςχυςε μζχρι το 1973. Θ πολιτικι αυτι 

αποδομικθκε ςταδιακά από αρκετζσ διαδοχικζσ κυβερνιςεισ μετά το πζρασ του Β 

Ραγκοςμίου Ρολζμου, με τθν υποδοχι αρχικά τθσ μετανάςτευςθσ «ανειδίκευτων 

εργατϊν» μθ-βρετανικισ καταγωγισ και ςτθ ςυνζχεια αυτϊν τθσ μθ-λευκισ 

μετανάςτευςθσ. Θ κυβζρνθςθ του εργατικοφ κόμματοσ, με πρωκυπουργό τον  Ben 

Chifley (13 Λουλίου 1945 ζωσ 19 Δεκεμβρίου 1949), επζτρεψε τθ μετανάςτευςθ ςε 

μθ Ευρωπαίουσ, με ςκοπό τθν εγκατάςταςι τουσ ςτθν Αυςτραλία για 

επιχειρθματικοφσ λόγουσ.  

Σφμφωνα με τον Βραςίδα Καραλι169 (2005), οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ τθσ 

προπολεμικισ περιόδου, προερχόμενοι ςτθν πλειοψθφία τουσ από αγροτικζσ ι 

νθςιωτικζσ περιοχζσ, χωρίσ αςτικι νοοτροπία και επαρκι εκπαίδευςθ, με δυςκολία 

ςτθν επικοινωνία τουσ ςτο νζο περιβάλλον, προκαλοφςαν τθ δυςκυμία των 

Βρετανο-Αυςτραλϊν και τθν εχκρικι ςυμπεριφορά, θ οποία ενίοτε γινόταν και 

απειλθτικι, γιατί οι Ζλλθνεσ αντιμετωπίηονταν ωσ μία «ετερότθτα», ο «άλλοσ», ο 

«ξζνοσ» που πλζον…: 

«είχε χάςει …τθν αναφορά του ςτθν αίγλθ ενόσ κλαςικοφ παρελκόντοσ και αποκόπτεται από 

τθν εικόνα μιασ θρωϊκισ ακωότθτασ, του ςυμπολεμιςτι κατά τθ διάρκεια του Α Ραγκοςμίου 

Ρολζμου. Είναι ο ξζνοσ – παραμζνει ςε ζνα μόνιμο ζξω - μία εξωτερικι παρουςία-οπότε 

αναπτφςςεται μια διαλεκτικι ςχζςθ αυτι είναι του «Αφζντθ/δοφλου», όπου ο δοφλοσ 

                                                           
167

  Australian Governments 1939-1945: Ο John Curtin ιταν πρόεδροσ του Εργατικοφ κόμματοσκαι 
διετζλεςε πρωκυπουργόσ τθσ Αυςτραλίασ τθν περίοδο 7.10.1941-5.7.1945. 
Στο:http://john.curtin.edu.au/ww2leaders/governments.html  
168

 White Australia policy. Στο: http://en.wikipedia.org/wiki/White_Australia_policy  
169

 Ο Βραςίδασ Καραλισ γεννικθκε ςτα Κρζςτενα του νομοφ Θλείασ το 1960 και μεγάλωςε ςτον 
Ρειραιά. Αποφοίτθςε από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν το 1983. Από το 1990 διδάςκει ελλθνικά ςτο 
Ρανεπιςτιμιο του Σφδνεχ ςτθν Αυςτραλία. Ζχει εκδόςει μεταφράςεισ ζργων βυηαντινισ 
ιςτοριογραφίασ και μελζτεσ για το ζργο του Ηιςιμου Λορεντηάτου, του Νίκου Καηαντηάκθ και του 
Διονυςίου Σολωμοφ. Ζχει δθμοςιεφςει ζνα μεγάλο αρικμό άρκρων για ζργα και ςυγγραφείσ τθσ 
νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ, ενϊ ζχει μεταφράςει ςτα ελλθνικά μυκιςτοριματα του Αυςτραλοφ 
νομπελίςτα ςυγγραφζα Patrick White. Στο: http://www.biblionet.gr/author/27652  
 

http://john.curtin.edu.au/ww2leaders/governments.html
http://en.wikipedia.org/wiki/White_Australia_policy
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επιδιϊκει τθν αναγνϊριςθ και τθ ςυνειδθςιακι πλθρότθτα του «αφζντθ» και τθν αποδοχι 

του, προςπακϊντασ να ξεπεράςει τον κατακερματιςμζνο του εαυτό, δουλεφοντασ εντατικά, 

εκπαιδευόμενοσ ςυςτθματικά και αφότου αποκτιςει πλοφτο, μζςα μιασ επίδειξθσ 

καταναλωτικότθτασ. Επιδιϊκει να καταλάβει κζςθ ςτο δθμόςιο χϊρο και να καταςτεί ορατόσ 

με ζναν αδιαμφιςβιτθτο τρόπο. Ο «αφζντθσ» παράλλθλα βλζπει τον εξαρτϊμενο ξζνο να 

κζλει να ταυτιςτεί μαηί του και να επινοιςει ξανά τον εαυτό του μζςα από τθν υποταγμζνθ 

του κζςθ. Ζτςι και οι δφο εγκακιδρφουν αςυνείδθτα ζναν δεςμό εξάρτθςθσ και ζνα λόγο 

ςυμβολικϊν αναγωγϊν που εγγράφει τθ ςχζςθ τουσ ςτο δίκτυο των πολιτιςμικϊν ςθμαςιϊν 

που κεωροφνται προνομιακζσ μζςα ςτθν ςυγκεκριμζνθ κοινωνία κάτω από τισ δεδομζνεσ 

ςυγκυρίεσ αμφοτζρων» (Καραλισ, 2005, ςς. 609-610).  

 

Από το 1947 και μετά, θ Αυςτραλιανι Κυβζρνθςθ με το ςφνκθμα ‘Populate or 

perish’ - «Αυξθκείτε πλθκυςμιακά, ι χάνεςτε» - εναγωνίωσ αναηιτθςε 200.000 

μετανάςτεσ για κάκε χρόνο. Αυτι θ αναηιτθςθ είχε ξεκινιςει από το 1945, όταν ο 

πρωκυπουργόσ τθσ Αυςτραλίασ John Curtin, ίδρυςε το Υπουργείο Μετανάςτευςθσ 

με πρϊτο υπουργό του τον Arthur Calwell. Σκοπόσ του υπουργείου ιταν να αυξθκεί 

ο λευκόσ πλθκυςμόσ τθσ Αυςτραλίασ κατά 2% ετθςίωσ, για να αποτραπεί ο από 

βορρά κίνδυνοσ τθσ μαηικισ λακρομετανάςτευςθσ Αςιατϊν - ‘yellow peril’- «κίτρινοσ 

κίνδυνοσ», όπωσ τον αποκάλεςαν170, που αυτό ιςοδυναμοφςε με τθν αφξθςθ του 

πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ ςτα τριάντα εκατομμφρια ζωσ τα τζλθ του εικοςτοφ αιϊνα. Θ 

πολιτικι δράςθ ςτθν Αυςτραλία, μετά τα δραματικά γεγονότα ενόσ δαπανθροφ 

Ραγκόςμιου πολζμου, αντανακλοφςε αυξθμζνθ κατανόθςθ τθσ  ανάγκθσ αφξθςθσ 

του πλθκυςμοφ με τθ μετανάςτευςθ, κυρίωσ ατόμων ευρωπαϊκισ καταγωγισ, τα 

οποία ταυτόχρονα κα εξαςφάλιηαν τθ μελλοντικι οικονομικι ευθμερία, τθν 

ανάπτυξθ τθσ εγχϊριασ βιομθχανίασ,  αλλά και κα προάςπιηαν τθ ςυνοριακι 

αςφάλεια τθσ Αυςτραλίασ (Tsianikas και Maadad, 2013, ς. 366), τθν εδαφικι 

ακεραιότθτα και τθν πολιτικι ςτακερότθτά τθσ (Ραλακτςόγλου, 2009, ς. 713).  

Μετά το 1947, θ Αυςτραλία δζχτθκε ζναν μεγάλο αρικμό Ευρωπαίων 

μεταναςτϊν, κυρίωσ από τθν Αγγλία, αυξάνοντασ ζτςι ςθμαντικά τισ δθμογραφικζσ 

τιμζσ και διατθρϊντασ τθν πλθκυςμιακι και φυλετικι ομοιογζνεια, αλλά και τθν 
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 Α.Μ. Τάμθσ, Συνοπτικι Λςτορία και Φωτογράφιςθ των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ, Αρχεία Δαρδάλθ 
τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ. Ρανεπιςτιμιο La Trobe, Μελβοφρνθ, 1997,  ς. 64 
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πολιτικι και κοινωνικι τάξθ. Αυτά τα  ηθτιματα είχαν απαςχολιςει ςοβαρά τουσ 

Αυςτραλοφσ πολίτεσ από τισ αρχζσ του εικοςτοφ αιϊνα (Clark, 1987, ς. 197).  

Τθν  περίοδο 1945–1951, οι αρικμοί των Ευρωπαίων μεταναςτϊν ι εποίκων 

που ειςιλκαν ςτθν Αυςτραλία αυξικθκαν, γιατί ςτισ 21 Λουλίου 1947 θ Αυςτραλία 

υπζγραψε πενταετι ςφμβαςθ ςυμμετοχισ ςτο «Διεκνζσ Ρρόγραμμα Αποκατάςταςθσ 

Ρροςφφγων», μζςω του οποίου υποδζχκθκε ζναν μεγάλο αρικμό επιδοτοφμενων 

μεταναςτϊν από τθν Ευρϊπθ ςε διάφορα κζντρα υποδοχισ μεταναςτϊν, το πρϊτο 

εκ των οποίων ιταν το Bonegilla. Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε θ πρόςκλθςθ ςε 

πρόςωπα του ςτενοφ οικογενειακοφ ι ςυγγενικοφ τουσ περιβάλλοντοσ. Το 1947 ο 

αρικμόσ των μεταναςτϊν αυτϊν ανιλκε ςτισ 4.000 και μζχρι  τθν ολοκλιρωςθ του 

προγράμματοσ, τον Δεκζμβριο του 1951, ο αρικμόσ τουσ ζφταςε ςτουσ 156.491. Το 

1949 ο υπουργόσ Μετανάςτευςθσ Harold Holt επζτρεψε ςε 800 μθ Ευρωπαίουσ 

πρόςφυγεσ να παραμείνουν ςτθ χϊρα. Συγχρόνωσ  επετράπθ θ είςοδοσ ςτθ χϊρα 

«νυφϊν», Λαπωνικισ καταγωγισ. Το 1950 ο υπουργόσ Εξωτερικϊν  Percy Spender  

υποκίνθςε το  ‘Colombo Plan’, μία πολιτικι θ οποία επζτρεπε  τθν είςοδο ςτθ χϊρα 

ςε φοιτθτζσ μθ Ευρωπαίουσ, για να ςπουδάςουν ςε πανεπιςτιμια. Ρεριςςότεροι 

από 170.000  Ευρωπαίοι πρόςφυγεσ κατζφταςαν ςτο διάςτθμα από 1947 ζωσ 1953. 

Μζχρι το 1954 το ποςοςτό μεταναςτϊν από μθ αγγλόφωνεσ χϊρεσ ανιλκε ςτο 44%. 

Οι χϊρεσ αυτζσ ιταν Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λταλία, Μάλτα, Ολλανδία, 

Ρολωνία, Λςπανία και Γιουγκοςλαβία. Οι «Νζοι Αυςτραλοί» μετανάςτεσ ζφταςαν ςε 

μία αγγλοςαξονικι χϊρα διαμορφωμζνθ ιδθ μζςα από τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ 

τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ». Με ςκοπό τθν πολιτικι τθσ αφομοίωςθσ,  οι νεοφερμζνοι 

υποχρεοφνταν να μάκουν αγγλικά, να υιοκετιςουν ςτθ ηωι τουσ τα κοινωνικά και 

πολιτιςμικά πρότυπα τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ», ϊςτε να μθν ξεχωρίηουν από τον 

Αυςτραλο-γεννθμζνο πλθκυςμό τθσ χϊρασ και να αφομοιωκοφν όςο πιο γριγορα 

μποροφςαν171. Ο ευρωπαϊκόσ προςανατολιςμόσ τθσ μεταπολεμικισ μεταναςτευ-

τικισ πολιτικισ τθσ Αυςτραλίασ και θ ανάγκθ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ ευνόθςε και 

τθν ελλθνικι μετανάςτευςθ, θ οποία παρουςίαςε τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο 

αρικμθτικι άνοδο (Ραλακτςόγλου, 2009, ς. 717). 
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 Stephen Castles, «Australian Multiculturalism: Social Policy and Identity in a Changing Society», ςτο 
Freeman and Jupp (eds), Nations of Immigrants: Australia, the United States and International 
Migration, Oxford and New York: Oxford University Press, 1993, ς. 185. 
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Κατά τθν προκαταρκτικι περίοδο τθσ μεταπολεμικισ ελλθνικισ 

μετανάςτευςθσ (1945–1951), θ αυςτραλιανι κυβζρνθςθ, ςτο πλαίςιο του 

ςχεδιαςμοφ τθσ για τθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ, ςυμπεριλαμβάνει τουσ 

Ζλλθνεσ και τουσ Λταλοφσ ςτουσ πικανοφσ μετανάςτεσ, που κα μποροφςαν να 

ειςζλκουν νόμιμα ςτθν Αυςτραλία, ςε περίπτωςθ που οι βορειο-ευρωπαίοι ι οι 

Βρετανοί αρνοφνταν να ανταποκρικοφν. Οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ  γίνονταν αποδεκτοί, 

ωσ μια ζςχατθ λφςθ για τθν επίλυςθ του δθμογραφικοφ ηθτιματοσ τθσ Αυςτραλίασ, 

αλλά ςε μικροφσ αρικμοφσ ςυγκριτικά με άλλουσ Ευρωπαίουσ.  

Ενδιαφζρον ςε τοφτο το ςθμείο ζχει να αναφζρουμε, ότι, αν και πριν από τον 

Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο θ κοινι γνϊμθ ςτθν Αυςτραλία ιταν αρνθτικι για τουσ 

Ζλλθνεσ μετανάςτεσ, μετά το 1945 μετατράπθκε τουλάχιςτον ςε ανεκτικι και, ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, κετικι (Ραλακτςόγλου, 2009, ς. 717). Θ γενναία 

ςυμπεριφορά των Ελλινων κατά τθ διάρκεια του πολζμου αλλά και θ φιλία και 

ςυμπαράςταςθ, που ζδειξαν προσ τουσ Αυςτραλοφσ ςτρατιϊτεσ, είχαν επθρεάςει ϊσ 

ζνα βακμό τθν κοινι γνϊμθ (ό.π., ς. 718), με αποτζλεςμα τα μζςα να ανακοινϊνουν:  

«… they will be an asset to the agricultural life of this country and Australians need 

not be afraid that Nazism and Fascism will raise their heads with good Greek rural 

settlers»172,  με αποτζλεςμα να ςτρζφουν τθν κοινι γνϊμθ ευνοϊκά προσ τουσ 

Ζλλθνεσ. Θ είςοδοσ των Ελλινων μεταναςτϊν  γινόταν  είτε με πρόςκλθςθ 

(sponsorship/nomination), είτε με απόκτθςθ άδειασ ειςόδου ςτθ χϊρα (visa).  

Θ προκαταρκτικι φάςθ τθσ μεταπολεμικισ ελλθνικισ μετανάςτευςθσ ςτθν 

Αυςτραλία (1945–1951) δεν ζχει και μεγάλεσ διαφορζσ από τθν προπολεμικι. Τθν 

περίοδο αυτι ο αρικμόσ των Ελλινων ζφτανε ςτουσ 9.170, που αναλογοφςε ςε ζνα 

1.54% του ςυνολικοφ αρικμοφ μεταναςτϊν (593.960), οι οποίοι ειςζρχονταν ςτθ 

χϊρα. Θ ελλθνικι μετανάςτευςθ, δθλαδι, παρζμενε οριακι. Κφρια αιτία φαίνεται 

ότι ιταν θ ζλλειψθ επίςθμθσ διακρατικισ ςφμβαςθσ για επιδοτοφμενθ 

μετανάςτευςθ. Ζτςι, το μεγαλφτερο ποςοςτό των Ελλινων μεταναςτϊν ι εποίκων 

που κατζφταναν ςτθν Αυςτραλία, ζρχόταν είτε με πρόςκλθςθ από κάποιο ςυγγενικό 

του πρόςωπο είτε με άδεια ειςόδου. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ οι ίδιοι οι μετανάςτεσ 
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 Edith Glanville-Haberfield, Sydney Morning Herald, 8.2.1952, ς. 6. 
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κάλυπταν τα ζξοδα του  ταξιδιοφ τουσ. Οι ελάχιςτοι μετανάςτεσ ι ζποικοι, των 

οποίων επιδοτείτο  το ταξίδι, ιταν πρόςφυγεσ. 

 

Μζχρι τθ δεκαετία του 1950, θ πλειοψθφία των μεταναςτϊν διαχωρίςτθκε 

κοινωνικά και επαγγελματικά, λόγω τθσ ιςχυρισ προκατάλθψθσ και ξενοφοβίασ, που 

εκφράςτθκε από τθν κυρίαρχθ αγγλο-κελτικι μειονότθτα. Οι Αγγλο-Αυςτραλοί 

καταδίωξαν τουσ μετανάςτεσ λόγω τθσ φυλετικισ, πολιτιςμικισ και γλωςςικισ 

διαφοράσ. Οι κζςεισ εργαςίασ, ςτισ οποίεσ προςλαμβάνονταν μετανάςτεσ, ιταν 

ςυνικωσ ςε επιχειριςεισ με ιδιοκτιτεσ μθ αυςτραλιανισ καταγωγισ και κυρίωσ ςτθ 

βιομθχανία φαγθτοφ, ςτθ γεωργία και ςτθν κτθνοτροφία. Τα πρϊτα χρόνια, οι 

ςυνκικεσ διαβίωςθσ των μεταναςτϊν ςτθ χϊρα υποδοχισ δεν ιταν ςυμβατζσ με τισ 

δελεαςτικζσ υποςχζςεισ, που ζδιναν οι εκπρόςωποι τθσ Αυςτραλιανισ Κυβζρνθςθσ  

για να προςελκφςουν μετανάςτεσ. Θ πουριτανικι αγγλοςαξονικι νοοτροπία που 

επικρατοφςε ςτθν αυςτραλιανι κοινωνία και οι φυλετικζσ διακρίςεισ των «ντόπιων» 

ςε βάροσ των μεταναςτϊν μεςογειακϊν χωρϊν, ανάγκαςαν τουσ τελευταίουσ να 

δθμιουργιςουν μικρά «γκζτο» ςε προάςτια τθσ Μελβοφρνθσ και του Σφδνεχ. Θ 

απόςταςθ από τθ χϊρα προζλευςθσ και οι δυςκολίεσ ςτθν επικοινωνία με τουσ 

ςυγγενείσ ςτθν πατρίδα, δθμιοφργθςαν ψυχολογικά προβλιματα ςε κάποιουσ από 

αυτοφσ (Τάμθσ, 1997, ς. 32).  Ραρ’ ολ’αυτά,  αρκετοί από αυτοφσ κατάφεραν να 

εδραιϊςουν τθ κζςθ τουσ, ακόμθ και μζςα ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ173.  

Θ διετία 1952–1953 φαίνεται ότι άνοιξε νζουσ ορίηοντεσ για τθ μεταπολεμικι 

ελλθνικι μετανάςτευςθ προσ τθν Αυςτραλία και κεμελίωςε τθν επιδοτοφμενθ και 

μαηικι ζξοδο μεταναςτϊν προσ αυτιν. Οι βαςικζσ παράμετροι, που φαίνεται ότι 

ζλεγχαν τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο, ςε ςχζςθ πάντα με τθ μεταναςτευτικι πολιτικι 

προσ τθν Ελλάδα, ιταν:  

 - πρϊτον, θ ίδρυςθ και κεςμοκζτθςθ τθσ Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ 

Μεταναςτεφςεωσ εξ Ευρϊπθσ (Δ.Ε.Μ.Ε.) με τθ ςυμμετοχι τθσ Αυςτραλίασ και θ 

υπογραφι ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ ςυγκεκριμζνθσ Επιτροπισ· 

 - δεφτερον, θ δθμιουργία Αυςτραλιανοφ Γραφείου Μετανάςτευςθσ ςτθν 

Ακινα  
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 Australian Government, Department of Immigration and Border Protection,  Review of Settlement   
Services for migrants and humanitarian entrants, 2003, ς. 25. 
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 - τρίτον, θ επίςκεψθ του Αυςτραλοφ Υπουργοφ Μετανάςτευςθσ, Harold Holt, 

ςτθν Ακινα.  

Για τθν Ελλάδα θ ίδρυςθ και κεςμοκζτθςθ τθσ Δ.Ε.Μ.Ε. φαίνεται να 

αποτζλεςε κάποια λφςθ για τα προβλιματα που αντιμετϊπιηε, όπωσ  πλεόναςμα 

ανζργων, οικονομικι ανζχεια, αλλά και πολιτικι αςτάκεια. 

Βζβαια θ «λφςθ» τθσ μετανάςτευςθσ ςτθν ελλθνικι πολιτικι ςκθνι δεν ιταν 

αποδεκτι από όλεσ τισ πολιτικζσ παρατάξεισ. Για το 1952 ορίςτθκε θ διακίνθςθ 

115.000 Ευρωπαίων, εκ των οποίων θ Αυςτραλία ςυμφϊνθςε να δεχτεί 25.000 

μετανάςτεσ (Ραλακτςόγλου, 2009, ς. 721). 

Σφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και τον γενικότερο οικονομικό ςχεδιαςμό τθσ 

Αυςτραλίασ, οι νζοι μετανάςτεσ προορίηονταν κυρίωσ για τθ ςτελζχωςθ του τομζα 

καταςκευισ ζργων υποδομϊν, όπωσ το ‘Snowy Mountains Hydro-Εlectric Project’, 

τθν ανζγερςθ εργατικϊν κατοικιϊν και τθν επζκταςθ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου. 

 Μετά το τζλοσ του Δεφτερου Ραγκοςμίου Ρολζμου και του Εμφυλίου, θ 

Ελλάδα περνοφςε μία δφςκολθ πολιτικι, κοινωνικι και οικονομικι φάςθ. Οι υψθλοί 

δείκτεσ ανεργίασ και θ οικονομικι κρίςθ, που μάςτιηαν τθ χϊρα, αποτζλεςαν τθν 

απαρχι ςωρείασ προβλθμάτων, τα οποία οδιγθςαν μεγάλεσ μάηεσ του πλθκυςμοφ 

να αναηθτιςουν διζξοδο ςτθ μετανάςτευςθ. Στθ δφςκολθ αυτι ςυγκυρία 

προςτζκθκαν και θ αςυμφωνία των πολιτικϊν δυνάμεων για ζναν επιτυχι 

ςχεδιαςμό για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ. Οι πολιτικζσ δυνάμεισ τθσ κεντροαριςτεράσ 

προϊκθςαν τθν άποψθ ότι τθ λφςθ κα ζφερνε θ εκβιομθχάνιςθ τθσ χϊρασ και θ 

καταςκευι ζργων υποδομϊν, που κα δθμιουργοφςαν κζςεισ εργαςίασ για τθν 

εξάλειψθ τθσ ανεργίασ· αντίκετα οι ςυντθρθτικζσ δυνάμεισ υποςτιριηαν ότι θ χϊρα 

είχε άμεςθ ανάγκθ, πρϊτον, γενναίασ εξωτερικισ βοικειασ και δεφτερον, τθσ 

εξάλειψθσ τθσ ανεργίασ, με τθν προϊκθςθ των ανζργων ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ 

(μετανάςτευςθ) (Λαφιατόγλου, 2009, ςς. 51-52).  

Τελικά, οι απόψεισ των ςυντθρθτικϊν επικράτθςαν, οπότε και θ Ελλάδα 

ςτράφθκε επίςθμα πλζον προσ τθν εξαγωγι του υπεράρικμου ανζργου εργατικοφ 

δυναμικοφ τθσ (Ραλακτςόγλου, 2009, ς. 721).Τον Λανουάριο του 1952 άρχιςαν 

επίςθμεσ ςυνομιλίεσ τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ με τθ Δ.Ε.Μ.Ε. και ςτισ 17 Απριλίου 

του ίδιου ζτουσ υπογράφθκε ςτθν Ακινα θ ςφμβαςθ του Ελλθνικοφ κράτουσ με τθ 

ςχετικι Επιτροπι. Θ κεςμοκζτθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςθματοδότθςε τθν απαρχι τθσ 
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επιδοτοφμενθσ μετανάςτευςθσ Ελλινων προσ χϊρεσ, όπωσ θ Αυςτραλία, ο Καναδάσ, 

οι Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ και οι χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ. Για το 1952, μάλιςτα, 

ςφμφωνα με πλθροφορίεσ από τθν εφθμερίδα «Ελευκερία», ςχεδιάςτθκε θ 

μετανάςτευςθ 20.000 Ελλινων, κυρίωσ προσ τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ και τον Καναδά, 

αλλά και προσ τθν Αυςτραλία (25.4.1952, ς. 1). Ενδιαφζρον ςε τοφτο το ςθμείο είναι 

να αναφζρουμε ότι τθν ίδια ςχεδόν περίοδο αποφαςίςτθκε, μετά από ενζργειεσ τθσ 

ελλθνικισ κυβζρνθςθσ, θ δθμιουργία Ρρεςβείασ τθσ Ελλάδασ ςτθν Αυςτραλία. Ο 

πρϊτοσ Ζλλθνασ πρζςβθσ ιταν ο Δθμιτρθσ Λάμπρου, ζνασ διπλωμάτθσ καριζρασ, ο 

οποίοσ είχε τθν εκτίμθςθ και τθν εμπιςτοςφνθ των αυςτραλιανϊν αρχϊν. 

 

Θ επίςκεψθ του υπουργοφ Μετανάςτευςθσ τθσ Αυςτραλίασ, Harold Holt, 

ςτθν Ακινα (Λοφνιοσ 1953) κακόριςε τθν περίοδο τθσ κεμελίωςθσ τθσ μαηικισ 

μετανάςτευςθσ προσ τθν Αυςτραλία. Κετικά άρκρα για τθν επίςκεψθ του 

Αυςτραλοφ υπουργοφ, όπωσ αυτό τθσ εφθμερίδασ Κακθμερινι, παρουςιάςτθκαν και 

ςε άλλεσ εφθμερίδεσ τθσ περιόδου, που πρόςκειντο είτε ςε ςυντθρθτικζσ είτε ςε 

κεντρϊεσ πολιτικζσ απόψεισ.  Αντίκετα ςε εφθμερίδεσ τθσ αριςτεράσ, όπωσ ςτθ 

νεοςφςτατθ Αυγι, δεν εντοπίςτθκε καμία αναφορά ςτθ ςυγκεκριμζνθ επίςκεψθ του 

Αυςτραλοφ υπουργοφ ςτθν Ακινα, τθν ίδια θμερομθνία. Μία βδομάδα πριν, όμωσ, 

δθμοςιεφκθκε άρκρο ςτθν πρϊτθ τθσ ςελίδα τθσ με τίτλο «Θ τραγωδία των Ελλινων 

μεταναςτϊν ςτθν Αυςτραλία» και με υπότιτλο «Άνεργοι, πειναςμζνοι και 

ρακζνδυτοι ςε ζνα ςτρατόπεδο - Δραματικι ζκκλθςθ του προξζνου του Σφδνεχ για τθ 

ςωτθρία τουσ». Μερικζσ από τισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ, αλλά και τα ςχόλια 

εναντίον τθσ μετανάςτευςθσ, που αναφζρκθκαν ςτο άρκρο, ιταν καινοφριεσ 

πλθροφορίεσ από τθν Αυςτραλία, που αποκάλυπταν, ότι οι Ζλλθνεσ, που  είχαν 

μεταναςτεφςει τελευταία εκεί, είχαν περιζλκει ςε τραγικι κατάςταςθ. Ζτςι 

αποδεικνυόταν πόςο εγκλθματικι ιταν θ πολιτικι τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ, που 

όχι μόνον ζςπρωχνε τουσ νζουσ - με το οικονομικό αδιζξοδο που βίωναν χιλιάδεσ 

κόςμου και ιδιαίτερα νζοι - να εγκαταλείψουν τθν πατρίδα μασ αποςτερϊντασ τθ 

χϊρα από πολφτιμα εργατικά χζρια, αλλά και υιοκετϊντασ επίςθμα και 

ενκαρρφνοντασ τθ μετανάςτευςθ. 

«Σε πρωινι εφθμερίδα δθμοςιεφκθκε χκεσ τθλεγράφθμα από το Σφδνεχ, ςτο οποίο 

αναφζρεται ότι: “Πλοι οι διαμζνοντεσ εισ τθν Αυςτραλίαν Ζλλθνεσ, αντιμετωπίηουν τον 
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τελευταίον καιρόν το οξφτατον πρόβλθμα τθσ εγκαταςτάςεωσ *...+ 200 και πλζον 

ςυμπατριωτϊν μεταναςτϊν, οι οποίοι, βάςει των τελευταίων αυςτραλοελλθνικϊν 

ςυμφωνιϊν, ιλκον εδϊ, με τθν υποχρζωςιν να εργαςκοφν εισ τα υπό τθσ Αυςτραλιανισ 

Κυβερνιςεωσ οριηόμενα ζργα. Οι 300 αυτοί Ζλλθνεσ μετανάςται, όπωσ αναφζρει το 

τθλεγράφθμα τθσ εφθμερίδοσ, από εβδομάδων εξακολουκοφν να παραμζνουν εισ ζνα 

ςτρατόπεδο, ςυντθροφμενοι με 25 ςελλίνια εβδομαδιαίωσ τα οποία δίδει εισ ζκαςτον θ 

Κυβζρνθςισ και τα οποία δεν επαρκοφν οφτε διά τασ πλζον ςτοιχειϊδεισ ανάγκασ των. Οι 

μετανάςται αυτοί ζχουν περιζλκει, ΕΛΣ ΡΛΘΘ ΕΝΔΕΛΑΝ ΚΑΛ ΑΡΟΓΝΩΣΛΝ, χωρίσ ο Ελλθνιςμόσ 

τθσ Αυςτραλίασ να είναι εισ κζςιν να τουσ διευκολφνθ και να τουσ βοθκιςθ. Ρρόκειται περί 

μιασ αλθκινισ τραγωδίασ 300 ατόμων, θ οποία φανερϊνει με πόςθν ελαφρότθτα 

αντιμετωπίηεται το κζμα τθσ μεταναςτεφςεωσ»174. 

Σφμφωνα με τθν Ραλακτςόγλου (2009), θ διαφορά ςτθν παρουςίαςθ τθσ 

ςυνάντθςθσ οφειλόταν ςτισ διαφορετικζσ απόψεισ για τθ μετανάςτευςθ, που 

επικρατοφςαν ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςτισ ιδεολογικζσ ι πολιτικζσ τάςεισ τισ οποίεσ 

ακολουκοφςαν οι εκάςτοτε εφθμερίδε 

«Επιςτρζφοντασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ επίςκεψθ του Harold Holt ςτθν Ακινα, πιςτεφουμε ότι 

αυτι δεν ιταν τυχαία. Από τα κζματα που ςυηθτοφνται και τα οποία επιςθμαίνονται τόςο 

ςτον ελλθνικό όςο και ςτον αυςτραλιανό Τφπο (ο αρικμόσ των Ελλινων μεταναςτϊν που κα 

δεχτεί θ Αυςτραλία, οι ειδικότθτζσ τουσ, οι όροι διαβίωςισ τουσ) φαίνεται ότι θ επίςκεψθ 

γίνεται ςε ζνα πλαίςιο οριοκζτθςθσ τθσ αυςτραλιανισ μεταναςτευτικισ πολιτικισ και 

κακοριςμοφ των απαιτιςεων τθσ Αυςτραλίασ από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ. Σε αντάλλαγμα θ 

Αυςτραλία δζχεται να επανεξετάςει το κζμα του αρικμοφ των μεταναςτϊν που κα δεχτεί 

από τθν Ελλάδα και να ανεβάςει τα όρια μετανάςτευςθσ. Ρικανόν είναι βζβαιο  να γίνεται 

προςπάκεια κάποιασ πίεςθσ από μζρουσ τθσ Αυςτραλίασ για τισ διαπραγματεφςεισ ςχετικά 

με το ςχζδιο διακρατικισ ςυμφωνίασ μεταξφ των δφο χωρϊν, το οποίο και εκκρεμεί. Ραρ’ 

όλα αυτά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ περίοδοσ 1952–1953 αποτελεί τομι για τθν 

ελλθνικι μετανάςτευςθ, αφοφ μζςω διαφόρων ςυμφωνιϊν και επαφϊν μεταξφ των δφο 

χωρϊν ξεκινά με αργοφσ ρυκμοφσ το πρόγραμμα επιδοτοφμενθσ μετακίνθςθσ μεταναςτϊν 

προσ τθν Αυςτραλία. Οι μετανάςτεσ ι ζποικοι υποχρεοφνται να επανδρϊςουν τουσ τομείσ 

που χρειάηονται εργατικό δυναμικό, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ χϊρασ, και 

προορίηονται κυρίωσ για τισ αγροτο-καλλιζργειεσ, τον οικοδομικό κλάδο και τθν βιομθχανία» 

(Ραλακτςόγλου, 2009, ς.727). 
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 Ρθγι: Εφθμ. Αυγι, 20 Λουνίου 1953, ς.1.   
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Από το 1953 ζωσ το 1971, οι κυβερνιςεισ  ςυνζχιςαν να παρζχουν χϊρο 

διαμονισ ςτουσ μετανάςτεσ και ςτουσ ςυγγενείσ τουσ ςτο Κζντρο Υποδοχισ 

«Bonegilla», πρϊθν ςτρατόπεδο, για το πρϊτο διάςτθμα, και τουσ υποχρζωναν να 

εργαςτοφν ςε οποιαδιποτε εργαςία ιταν διακζςιμθ. Αρκετοί από τουσ πρόςφυγεσ 

Ανατολικϊν χωρϊν δζχτθκαν να εργαςτοφν, οι άνδρεσ ωσ εργάτεσ  και οι γυναίκεσ 

ωσ οικιακοί βοθκοί.  

Από το 1947  άρχιςαν να προςφζρονται δωρεάν τα μακιματα  εκμάκθςθσ 

τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και από το 1950, τα «Συμβοφλια Καλισ Γειτονίασ» φρόντιηαν 

τθν υποδοχι των μεταναςτϊν και  τουσ βοθκοφςαν ςτθν εγκατάςταςι τουσ. Οι 

Αυςτραλοί κεωροφςαν  «ξζνουσ» όςουσ δεν είχαν βρετανικι υπθκοότθτα και μζχρι 

να πάρουν τθν αυςτραλιανι υπθκοότθτα, οι μετανάςτεσ και οι οικογζνειζσ τουσ 

ςτεροφνταν νομικϊν και πολιτικϊν δικαιωμάτων, κακϊσ και πρόςβαςθ ςε παροχζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ175. 

Ο Ρρωκυπουργόσ των Φιλελευκζρων Robert Menzies (1949-1966), επίςθσ, 

ακολοφκθςε μία παρόμοια πολιτικι μετανάςτευςθσ, με ελάχιςτεσ αποκλίςεισ. Το 

1957 επιτράπθκε ςε μθ Ευρωπαίουσ να πάρουν υπθκοότθτα, με τθν προχπόκεςθ να 

ζχουν  άδεια παραμονισ και να ζχουν  ηιςει ιδθ δεκαπζντε χρόνια ςτθ χϊρα κ.ά.  

Το 1966, με τθν εφαρμογι του Μεταναςτευτικοφ Νόμου τθσ Κυβζρνθςθσ του 

Ρρωκυπουργοφ Harold Holt , ‘The Holt Government's Migration Act 1966’, 

αποδομικθκε ςε μεγάλο βακμό θ πολιτικι τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ» με τθν αφξθςθ 

μεταναςτϊν μθ Ευρωπαϊκισ καταγωγισ, ειδικότερα προςφφγων από το Βιετνάμ. Τον 

Μάρτιο του 1966, ο υπουργόσ Μετανάςτευςθσ  Hubert  Opperman ανακοίνωςεςτο 

εξισ  θ Αυςτραλία είχε ανάγκθ από  εξειδικευμζνουσ και προςοντοφχουσ 

μετανάςτεσ, ϊςτε να μποροφν να αφομοιωκοφν με ευκολία και να είναι χριςιμοι 

ςτθν Αυςτραλία. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να αυξθκεί θ μετανάςτευςθ των μθ- 

Ευρωπαίων176.   

Οι μεταναςτευτικζσ ομάδεσ που ζφταςαν ςτθν Αυςτραλία μετά τον Δεφτερο 

Ραγκόςμιο Ρόλεμο αγνοοφςαν δφο ςθμαντικζσ παραμζτρουσ, που επθρζαηαν το 
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Australian Governement, Department of Immigration and Border Protection: Review of Settlement   
Services for migrants and humanitarian entrants, 2003, ς. 25. 
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 Στο ίδιο. 
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ςυλλογικό αίςκθμα των Βρετανο-Αυςτραλϊν: πρϊτον, τθν κοινι «ενοχι» απζναντι 

ςτουσ αυτόχκονεσ πλθκυςμοφσ τθσ Αυςτραλίασ, τουσ οποίουσ είχαν αρχικά 

εκτοπίςει και ςταδιακά οδθγιςει ςε γενοκτονία, θ οποία  ςυνεχίςτθκε μζχρι τθ 

δεκαετία του 1970 και, δεφτερον, τθν ζντονθ διαμάχθ που υπιρχε ανάμεςα ςτουσ 

Διαμαρτυρόμενουσ (Αγγλικανοφσ) Βρετανοφσ και τουσ ωμαιο-Κακολικοφσ 

Λρλανδοφσ, οι οποίεσ ταλανίηουν ακόμθ και ςιμερα τθν πολιτικι ςυνείδθςθ τθσ 

χϊρασ (Καραλισ, 2005, ς. 607). 

Θ νόμιμθ κατάργθςθ τθσ πολιτικισ τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ» επιτεφχκθκε, 

όταν θ Κυβζρνθςθ του Εργατικοφ κόμματοσ, με πρωκυπουργό τον Gough Whitlam, 

εφάρμοςε  ςειρά από τροπολογίεσ, που εμπόδιηαν τθν επιβολι τθσ φυλετικισ 

διάκριςθσ ςτθ νομοκεςία για τθ μετανάςτευςθ. Αυτζσ οι τροποποιιςεισ αφοροφςαν 

όλουσ τουσ μετανάςτεσ,  οι οποίοι ανεξάρτθτα από τθν εκνικι  τουσ καταγωγι 

μποροφςαν να πάρουν  τθν υπθκοότθτα μετά από τρία χρόνια άδειασ παραμονισ. 

Το 1975, ψθφίςτθκε από το Κοινοβοφλιο τθσ Αυςτραλίασ o  «Νόμοσ περί Φυλετικϊν 

Διακρίςεων» ( RDA-Racial Discrimination Act )177, ο οποίοσ καταργοφςε τθν άνιςθ 

αντιμετϊπιςθ λόγω φυλισ, χρϊματοσ, γενιάσ ι εκνικισ καταγωγισ. Ο νόμοσ αυτόσ  

βρίςκεται ςιμερα διοικθτικά ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Επιτροπισ Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων- Australian Human Rights Commission ("AHRC"). 

Το 1982, ο Peter Spyker, υπουργόσ Μετανάςτευςθσ και Εκνικϊν Υποκζςεων 

ςτθ Βικτϊρια, είπε ςε ςυνζντευξι του, πωσ θ  πολιτικι τθσ Αυςτραλίασ μετά τον 

Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο ςτόχευε ςτθ ςυγκζντρωςθ μεταναςτϊν-εποίκων, γι’ 

αυτό και οι κυβερνιςεισ ανζλαβαν τθν ευκφνθ να τουσ  βοθκιςουν να 

εγκαταςτακοφν, να διαςφαλίςουν τθν ίςθ μεταχείριςθ και τα ίδια δικαιϊματα των 

μεταναςτϊν με τουσ άλλουσ Αυςτραλοφσ πολίτεσ, κακϊσ και τισ ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθ 

ςυμμετοχι τουσ ςε κάκε κοινωνικι δραςτθριότθτα. Επίςθσ, με το πζραςμα του 

χρόνου, διαςφαλίςτθκε θ δυνατότθτα των εκνοτικϊν ομάδων να διατθροφν και να 

εκφράηουν τθν εκνοτικι τουσ ταυτότθτα και τθν πολιτιςμικι τουσ διαφορετικότθτα, 

δίχωσ να κυςιάηουν τα ίςα δικαιϊματά τουσ  ςτθν πρόςβαςθ των κοινωνικϊν 

πόρων178. Τα προγράμματα τθσ μεταπολεμικισ μετανάςτευςθσ ιταν ςκόπιμεσ και 
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 Racial Discrimination Act 1975. Στο: http://en.wikipedia.org/wiki/Racial_Discrimination_Act_1975    
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 Peter Spyker,  Minister of Immigration and Ethnic Affairs, Victoria, Αλλαγι,  Δίμθνθ Επικεϊρθςθ 
κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ και πάλθσ, Σφδνεχ, Νοζμβρθσ 1982, ςς. 73-77. 
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προςχεδιαςμζνεσ ενζργειεσ για ουςιαςτικά οικονομικοφσ λόγουσ. Οι μετανάςτεσ ωσ 

ανειδίκευτοι εργάτεσ παρείχαν εργαςία και τισ δεξιότθτζσ τουσ με χαμθλι αμοιβι ςε 

μια διευρυμζνθ αγορά. Οι μετανάςτεσ μθ αγγλοςαξονικισ καταγωγισ αποτζλεςαν 

τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ αυςτραλιανισ δευτερογενοφσ βιομθχανίασ ςτισ 

δεκαετίεσ 1950 και 1960. Τα ποςοςτά παραγωγισ και μετανάςτευςθσ ανζβθκαν ςτα 

φψθ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 (Dimitreas, 1998, ς. 266). 

Οι εκνοτικζσ ομάδεσ ζφταςαν ςτθν Αυςτραλία μαηικά, κυρίωσ μζςα από τθ   

διαδικαςία τθσ «αλυςιδωτισ μετανάςτευςθσ»  τισ δεκαετίεσ του 1950 και του 1960, 

και βρζκθκαν να εγκλωβίηονται από άποψθ διαμονισ, εργαςίασ και οικονομικισ 

εξάρτθςθσ ςτα εκνοτικά «γκζτο», ζωσ ότου θ δεφτερθ γενιά  ζςπαςε τουσ φραγμοφσ 

και άρχιςε  να ςυμμετζχει ςτθν κοινωνικι κινθτικότθτα μζςα από τθν κοινωνικι 

ανζλιξθ. Οι περιςςότεροι μετανάςτεσ πρϊτθσ μεταπολεμικισ γενιάσ εργάςτθκαν ςτθ 

δευτερογενι αγορά εργαςίασ, κυρίωσ ςτον κλάδο τθσ παραςκευισ,  με μια ςειρά 

από κοινωνικοφσ παράγοντεσ να λειτουργοφν εναντίον τουσ, όπωσ θ ζλλειψθ τθσ 

γλϊςςασ και θ ζλλειψθ των δεξιοτιτων τθσ αγοράσ εργαςίασ, κακϊσ και θ ζλλειψθ 

αναγνϊριςθσ από τθν κοινωνία υποδοχισ των δεξιοτιτων και των προςόντων των 

νζο-μεταναςτϊν. Θ περικωριοποίθςθ των εκνοτικϊν ομάδων ςτθν Αυςτραλία ζχει 

παραδοςιακά βαςιςτεί ςτθ χϊρα προζλευςθσ του μετανάςτθ, τθν εκνοτικι  

καταγωγι, ι το πολιτιςμικό υπόβακρο, ςτισ διαφορζσ τθσ φυλισ και τισ διαφορζσ 

του φφλου (Collins 1986, ς. 57).  

Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980, θ Αυςτραλία υποδζχκθκε ζνα υψθλό κφμα 

μεταναςτϊν από αςιατικζσ χϊρεσ και χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ. Στθν απογραφι 

του 1991, τα ςτατιςτικά ςτοιχεία ζδειξαν ότι το 22% του πλθκυςμοφ  τθσ χϊρασ είχε 

γεννθκεί εκτόσ τθσ Κοινοπολιτείασ και το 58% καταγόταν από μθ αγγλόφωνεσ χϊρεσ. 

Στθν απογραφι του 2001 το 23% του πλθκυςμοφ είχε γεννθκεί εκτόσ και το 20%  

είχε τουλάχιςτον ζναν γονιό γεννθμζνο εκτόσ. Ραρ’ όλο που οι μετανάςτεσ από το 

Θνωμζνο Βαςίλειο ακόμθ υπερείχαν, είχαν μειωκεί κατά 25%, ενϊ είχαν αυξθκεί οι 

μετανάςτεσ από Κίνα, Λνδία, Φιλιππίνεσ, Βιετνάμ179. 

Από τα τζλθ του Δεφτερου Ραγκοςμίου Ρολζμου μζχρι το 1988 περιςςότεροι 

από ζξι εκατομμφρια μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ είχαν ειςρεφςει ςτθν Αυςτραλία. Θ 
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Αυςτραλία με αυτόν τον τρόπο ανζπτυξε τθν οικονομία τθσ και τθ δφναμι τθσ. Οι 

μετανάςτεσ μεγιςτοποίθςαν τα κζρδθ του κεφαλαίου,  αυξάνοντασ τθν παραγωγι με 

τθν εργαςία τουσ ςτο χαμθλότερο κόςτοσ, αφοφ προςλαμβάνονταν ςε κζςεισ 

εργαςίασ, που οι Αυςτραλογεννθμζνοι αρνοφνταν να πάρουν οι ίδιοι. Θ παρουςία 

τουσ, βεβαίωσ, διζςπαςε τθν εργατικι δφναμθ ςε προνομιοφχουσ και μθ, μία τακτικι 

του κεφαλαίου που τθν αποκάλεςαν ‘labour segmentation’(κατακερματιςμό τθσ 

εργατικισ δφναμθσ)180, φζρνοντασ ςε αντίκεςθ και ςυγκροφςεισ το εργατικό 

δυναμικό τθσ χϊρασ, και όχι ςε ςυναίνεςθ και εργαςιακι αρμονία, ιδιαίτερα ςε 

περιόδουσ φφεςθσ181. Τα τελευταία χρόνια τα μεταναςτευτικά προγράμματα τθσ 

Αυςτραλίασ απευκφνονται ςε ανκρωπιςτικοφ χαρακτιρα νεοειςερχόμενουσ και οι 

ντόπιοι επιλζγονται βάςει τθσ ανάγκθσ τουσ και καταλλθλότθτασ για προςταςία, 

παρά για τισ ικανότθτζσ τουσ ι τθν επάρκεια τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Στουσ 

μετανάςτεσ αυτοφσ παρζχεται διαμονι, μακιματα γλϊςςασ, μεταφραςτικι 

υπθρεςία, ψυχολογικι υποςτιριξθ και κοινωνικι αςφάλεια και περίκαλψθ182. 

 

H Διεφκυνςθ Μετανάςτευςθσ και Ρολιτϊν (DIMIA) διακζτει πλζον όλουσ 

τουσ μθχανιςμοφσ και τισ υπθρεςίεσ για να μπορεί να προςφζρει ευνοϊκι 

εγκατάςταςθ των μεταναςτϊν ςτθ χϊρα. Μια ςθμαντικι ζκκεςθ των Υπθρεςιϊν 

Εγκατάςταςθσ Μεταναςτϊν και προςφφγων, που διεξιχκθ από τθ Διεφκυνςθ 

Μετανάςτευςθσ και Ρολιτϊν τθσ Αυςτραλιανισ Κυβζρνθςθσ το 2003183,  κατζλθξε 

ςτο ςυμπζραςμα πωσ οι Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ Μεταναςτϊν και Ρροςφφγων 
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βελτιϊκθκαν μζςα ςτα χρόνια, λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ διαφορετικότθτασ των 

μεταναςτϊν που ειςζρρευςαν ςτθ χϊρα.  

Ο ρόλοσ των μεταναςτϊν εργατϊν ςε αναπτυγμζνεσ οικονομικά και 

τεχνολογικά χϊρεσ,  δε φαίνεται να είναι πλζον περιφερειακόσ αλλά κρίςιμθσ 

ςπουδαιότθτασ,  αφοφ εκπρόςωποί τουσ, κυρίωσ δεφτερθσ γενιάσ μετανάςτεσ, 

ςυμμετζχουν ςτα κζντρα εξουςίασ και λιψθσ αποφάςεων, κακϊσ και ςε ςθμαντικά 

πολιτιςτικά γεγονότα. Στθν περίπτωςθ αυτι αναγνωρίηουμε τθν οικονομικο-

κοινωνικι και ταξικι ανζλιξθ των παιδιϊν των μεταναςτϊν ςε ςχζςθ με αυτιν των 

γονιϊν τουσ184. Ο Καραλισ υποςτθρίηει ότι, μζςα από τθ ςκλθρι εργαςία και τθ 

ςυςςϊρευςθ πλοφτου, ο «Ζλλθνασ» «άλλοσ» μεταμορφϊκθκε ςε ζναν «άλλο  

Ελλθνο-Αυςτραλό» και ςτθ ςυνζχεια ςε ζναν «Αυςτραλο-ελλθνικισ καταγωγισ». 

Μζςα από αυτόν τον μεταςχθματιςμό ζγινε μζροσ - «φυςικό ςτοιχείο» του 

ευρφτερου πολυπολιτιςμικοφ τοπίου τθσ ςθμερινισ Αυςτραλίασ, ϊςτε το 1994: 

«ο Ρρωκυπουργόσ τθσ Αυςτραλίασ Paul Keating  να δθλϊςει δθμόςια, πωσ οι Ζλλθνεσ 

ζδωςαν ςτθν Αυςτραλία τθν ψυχι τουσ» (Καραλισ, 2005, ς. 610). 

 

Σφμφωνα με τον Dimitreas ζνα μεγάλο μζροσ τθσ επιτυχίασ των μεταναςτϊν 

ςτθν Αυςτραλία, όπωσ και ςε κάκε κοινωνία υποδοχισ, ςχετίηεται με το είδοσ τθσ 

«κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ», ι το εν λειτουργία μοντζλο για τθ διαμονι των 

μεταναςτϊν εργαηομζνων και των οικογενειϊν τουσ. Ζνα ανεκτικό και φιλελεφκερο 

μοντζλο τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ βαςίηεται ςτθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και θ 

ποικιλομορφία είναι απαραίτθτθ (Dimitreas, 1998, ς. 353). 

Οι κοινωνικζσ πολιτικζσ που εφαρμόςτθκαν ςτθν Αυςτραλία  

διαφοροποιικθκαν ωσ εξισ: 

- Μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1960 ίςχυςαν οι πολιτικζσ αφομοίωςθσ. 

-Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1960 ζωσ τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970 

εφαρμόςτθκε  θ πολιτικι ζνταξθ 

-Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970 μζχρι το 1996 ίςχυςε θ πολιτικι τθσ 

πολυπολιτιςμικότθτασ. 
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-Από το 1996  εφαρμόηονται ςτρατθγικζσ για ίςεσ ευκαιρίεσ και ιςοτιμία,  

πολιτικι που ιςχφει μζχρι ςιμερα.  

Οι ζννοιεσ, όπωσ: αφομοίωςθ, ζνταξθ, πολυπολιτιςμόσ, απζκτθςαν 

διαφορετικζσ ερμθνείεσ μζςα ςτθν πάροδο του χρόνου ςτθν Αυςτραλία.  

 

α) Ρολιτικι τθσ αφομοίωςθσ 

Μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960, θ πολιτικι τθσ αχρωματοψίασ-colour 

blind approach-, όπωσ τθν αποκαλοφν οι Αγγλοςάξονεσ τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ»,  

ιταν ο τρόποσ με τον οποίο αντιμετϊπιηαν οι πολιτικζσ αρχζσ τθν φπαρξθ τθσ 

πολιτιςμικισ ετερότθτασ. Στθν αφομοιωτικι πολιτικι υπερίςχυε θ εκνοκεντρικι 

ιδζα, με τθν πεποίκθςθ ότι ζτςι υποςτθρίηεται θ ιςότθτα και θ μθ διάκριςθ απζναντι 

ςτον νόμο. Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ πολιτικισ τθσ «αχρωματοψίασ» ιταν ο 

ςυντομότεροσ δρόμοσ προσ μια πολιτιςμικι «προςαρμογι» ςε ικθ και 

ςυμπεριφορζσ, γλϊςςα και πολιτιςμό τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ (Figueroa, 1995, 

778-780).  

Οι Αβορίγινεσ, κυρίωσ, ιταν τα κφματα τθσ βίαιθσ αφομοιωτικισ πολιτικισ 

του παρελκόντοσ. Για τουσ αποικιοκράτεσ κατακτθτζσ, θ λφςθ του «προβλιματοσ» 

των Αβοριγίνων και των νθςιωτϊν των Torres Strait Islands ιταν θ εξαφάνιςι τουσ. 

Μπορεί να κεωροφνταν κομμάτι τθσ χϊρασ, αλλά όχι μζροσ του πλθκυςμοφ τθσ, και 

βεβαίωσ όχι Αυςτραλοί. Αρχικά οι Λκαγενείσ εκτοπίςτθκαν ςε άγονα εδάφθ, με 

αποτζλεςμα να υποφζρουν από υποςιτιςμό. Πςεσ φορζσ αναγκάςτθκαν να 

καταφφγουν ςε αρπαγι τροφισ, ζχαςαν τθ ηωι τουσ από τισ ςφαίρεσ των αποίκων. 

Οι βίαιεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ Βρετανϊν και Λκαγενϊν ςυνεχίςτθκαν μζχρι τθ 

δεκαετία του 1920, με ολζκριεσ ςυνζπειεσ για τουσ Λκαγενείσ, αφοφ ςκοτϊνονταν ι 

αιχμαλωτίηονταν για να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ςκλάβοι. Οι γυναίκεσ και τα νεαρά 

κορίτςια ζπεφταν κφματα βιαςμϊν και  απαγωγϊν, για να πουλθκοφν για ςκλάβεσ ι 

παλλακίδεσ185. Σταδιακά, οι κατακτθτζσ κατάφεραν και περιόριςαν τουσ Λκαγενείσ ςε 

καταυλιςμοφσ, που κφμιηαν ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ, ςε απομακρυςμζνεσ 

περιοχζσ, τουσ απαγόρευαν να μιλοφν τθ γλϊςςα τουσ και να ζρχονται ςε επαφι με 

λευκοφσ, με ςκοπό τον προςθλυτιςμό τουσ. Συγχρόνωσ εφαρμόςτθκε και θ πολιτικι 
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του παιδομαηϊματοσ, θ οποία ςυνεχίςτθκε μζχρι το 1976, όπου περίπου 100.000 

παιδιά απομακρφνκθκαν βίαια από τουσ γονείσ τουσ, με ςκοπό τθν πλιρθ 

αφομοίωςι τουσ ςτθν κοινωνία των λευκϊν186. 

Μετά από τουσ αγϊνεσ που ζκανε μερίδα λευκϊν υπζρ των δικαιωμάτων των 

Αβορίγινων και μετά από τθ δθμοςίευςθ επιςτολϊν τουσ ςτον Τφπο και ςτο 

Αποικιακό Γραφείο ςτο Λονδίνο, το 1935, κατόρκωςαν να ειςακουςτοφν και να 

επιφζρουν τθν κατάργθςθ αντιποίνων ενάντια ςτουσ Λκαγενείσ. Στο Σφδνεχ, 

περιςςότεροι από 1.000 Αβορίγινεσ κιρυξαν τθν 26θ Λανουαρίου 1938 «θμζρα 

πζνκουσ» για τθν ειςβολι των κατακτθτϊν και θμζρα διαμαρτυρίασ για τα πολιτικά 

και εδαφικά τουσ δικαιϊματα. Το 1945, ςτθ Δυτικι Αυςτραλία, κθρφχκθκε θ πρϊτθ 

απεργία των Αβορίγινων. Διαμαρτφρονταν για τισ άκλιεσ ςυνκικεσ εργαςίασ και τα 

ευτελι μεροκάματα ςτθν κτθνοτροφία. Το 1964 και το 1965, ςτθ Νζα Νότια Ουαλία 

οργανϊκθκαν οι «περιοδείεσ για τθν ελευκερία» (‘the freedom rides’)187, που ιταν 

πολφ ςθμαντικό γεγονόσ ςτθν ιςτορία των πολιτικϊν δικαιωμάτων για τουσ 

αυτόχκονεσ Αυςτραλοφσ. 

 Το 1964 οι φοιτθτζσ  ςτο Ρανεπιςτιμιο του Σχδνεχ διαμαρτυρικθκαν κατά 

του φυλετικοφ διαχωριςμοφ, που λάμβανε χϊρα ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Αυτό 

αποτζλεςε αφορμι για τα ςχόλια του τφπου, που τουσ προζτρεπε  να επιςτιςουν 

τθν προςοχι τουσ ςτισ φυλετικζσ διακρίςεισ που ςυνζβαιναν και ςτθ δικι τουσ τθ 

χϊρα, τθν Αυςτραλία.  Αυτιν τθ μορφι διαμαρτυρίασ των ‘the freedom rides’ τθν 

εμπνεφςτθκαν οι φοιτθτζσ  του Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ από το Αμερικανικό 

Κίνθμα των Ρολιτικϊν Δικαιωμάτων. Σχθμάτιςαν μια ομάδα, τθν οποία ονόμαςαν  

«Φοιτθτικι Δράςθ για Αυτόχκονεσ», με επικεφαλισ τον Charles Perkins (ο πρϊτοσ 

Αυςτραλόσ Αβορίγινασ που αποφοίτθςε από τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτα μζςα 

τθσ δεκαετίασ του ‘60), μεταξφ άλλων, και ταξίδεψαν ςε επαρχιακζσ πόλεισ τθσ Νζασ 

Νότιασ Ουαλίασ για διερευνθτικι αποςτολι. Αυτό που αντιμετϊπιηαν οι Αβορίγινεσ 

ιταν de facto διαχωριςμόσ. Οι φοιτθτζσ διαμαρτυρικθκαν και αντιμετωπίςτθκαν με 

βία, όταν ζκεςαν το ηιτθμα των δικαιωμάτων των ικαγενϊν. Το 1967 θ αυςτραλιανι 

Κυβζρνθςθ, με ςυντριπτικι πλειοψθφία, πζραςε το δθμοψιφιςμα για τθν άρςθ των 

διακρίςεων από το αυςτραλιανό Σφνταγμα, με τθν κατάργθςθ του άρκρου 127, το 
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οποίο απζκλειε τθν απογραφι των Λκαγενϊν ςτον πλθκυςμό τθσ Αυςτραλίασ, και το 

άρκρο 51, το οποίο απζκλειε τθν ανάλθψθ άμεςθσ δράςθσ από τθν ομοςπονδιακι 

κυβζρνθςθ και  κεςμοκζτθςθσ για τισ υποκζςεισ των Λκαγενϊν (ς.40)188. 

Το 1972 οι Αβορίγινεσ «ζςτθςαν» τθν πρϊτθ τουσ πρεςβεία ςτθν Καμπζρα 

μζςα ςε μία τζντα, τθν οποία ονόμαςαν ‘Tent Embassy’,  με το ςφνκθμα «Ξζνοι μεσ 

τθν ίδια μασ τθ χϊρα». Το 1976, ο πρωκυπουργόσ Malcolm Fraser ειςιγαγε  το 

Νομοςχζδιο για τα εδαφικά δικαιϊματα των Λκαγενϊν ςτθ Βόρεια Επικράτεια κι από 

τότε οι ικαγενείσ ζχουν διεκδικιςει το 50% των εδαφϊν τουσ, τα οποία ζχουν 

περάςει ςτθν ομαδικι ιδιοκτθςία τουσ και κεωροφνται «θ χϊρα των προγόνων 

τουσ», “homelands”. 

 Πταν το 1988, θ Αυςτραλία γιόρταςε τα 200 χρόνια ιςτορίασ των Λευκϊν ςτθ 

χϊρα, οι ικαγενείσ οργάνωςαν πορείεσ πζνκουσ ςε όλεσ τισ πόλεισ. Το 1990 

οργανϊκθκε από τθν Κυβζρνθςθ του Εργατικοφ Κόμματοσ ο πρϊτοσ  ουςιαςτικόσ 

αντιπροςωπευτικόσ οργανιςμόσ των ικαγενϊν, το Συμβοφλιο ATSIC - Aboriginal and 

Torres Strait Islander Commission. Θ Κυβζρνθςθ του John Howard, όμωσ, το 

κατάργθςε χωρίσ να ςυμβουλευτεί τουσ ικαγενείσ (ς.41)189.  

Ο Jupp (2001) αναφζρει ωσ υπο-κουλτοφρεσ τισ εκνικζσ κουλτοφρεσ των 

Αυςτραλϊν μεταναςτϊν, δθλαδι κουλτοφρεσ κάτω απ’ αυτιν του Αγγλοςάξονα 

λευκοφ μεςοαςτοφ άνδρα. Στθν «παλαιά» Αυςτραλία οι μετανάςτεσ ζπρεπε να 

αφομοιωκοφν και οι Ευρωπαίοι να μεταςχθματιςτοφν ςε Αγγλο-Αυςτραλοφσ, 

πράγμα που ζγινε κακόςον οι μετανάςτεσ ακόμθ κεωροφνταν μειονότθτεσ. Θ 

Εβραϊκι και θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ ιταν οι κοινότθτεσ που αντιςτάκθκαν ςε αυτιν 

τθν αφομοιωτικι πολιτικι ςτθν περίοδο μεταξφ των δφο παγκοςμίων πολζμων, με 

αποκορφφωμα τθ μεταπολεμικι περίοδο, αφοφ οι κοινότθτεσ αυτζσ 

πολλαπλαςιάςτθκαν με τθ ςυρροι μαηικισ μετανάςτευςθσ και το βλζμμα αυτϊν των 

μεταναςτϊν παρζμενε ςτραμμζνο ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ190. 

Τθν πρϊτθ περίοδο τθσ αφομοιωτικισ πολιτικισ, θ Αυςτραλία εφάρμοηε 

προγράμματα μετανάςτευςθσ, κακϊσ και ςυνκικεσ υποδοχισ δφο ταχυτιτων. Οι 

Βρετανοί υπικοοι, εξαρχισ είχαν ίςα δικαιϊματα με τουσ Αυςτραλο-γεννθμζνουσ 
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πολίτεσ τθσ χϊρασ, ενϊ οι υπόλοιποι μετανάςτεσ υποβιβάηονταν κοινωνικά και 

τοποκετοφνταν  ςτισ κατϊτερεσ κζςεισ εργαςίεσ, αυτζσ των ανειδίκευτων εργατϊν. Θ 

εγκατάςταςθ των μεταναςτϊν δε γινότανε πάντοτε χωρίσ  ςυγκροφςεισ, αλλά οι 

μετανάςτεσ ςυχνά τισ αποςιωποφςαν, λόγω του φόβου τθσ απζλαςθσ και τθσ 

θγεμονίασ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ, με τα οποία μποροφςε εφκολα να 

διαςτρεβλωκεί θ αλικεια, παρουςιάηοντασ το γεγονόσ ωσ μία αντιπαράκεςθ μεταξφ 

των μεταναςτϊν και των Αυςτραλογεννθμζνων. Ο όροσ ‘White Australia Policy’ 

ςιμερα ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για να δθλϊςει τθν εκνικιςτικι αντίλθψθ τθσ 

Αυςτραλίασ191.  

Στθν  Αυςτραλία, από τθν ίδρυςι τθσ ωσ αποικία καταδίκων μζχρι τθν 

μεταδόμθςι τθσ ςε κράτοσ, επιχειρικθκε από τισ κυβερνιςεισ τθσ και τουσ 

κυβερνιτεσ τθσ αντίςτοιχα, θ διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ των πολιτϊν τθσ, 

κάτω από τθν πίεςθ πολιτιςτικϊν διλθμμάτων και ςυγχφςεων, τα οποία γίνονταν 

φανερά ςτον δθμόςιο χϊρο μζςα από κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ, οι οποίεσ 

δθμιουργοφςαν  αναταραχζσ, εντάςεισ, ταξικοφσ αποκλειςμοφσ, καταςτρζφοντασ 

ζτςι τθν εφρυκμθ και ιςορροπθμζνθ κοινωνικι ςυνοχι (Καραλισ, 2007, ς. 607). Ο Β. 

Καραλισ ςε άρκρο του παρακζτει φράςεισ του Αυςτραλοφ ιςτοριογράφου Clark 

Manning192, ο οποίοσ, ςχετικά με τον προςδιοριςμό τθσ αυςτραλιανισ ςυλλογικισ 

ςυνείδθςθσ, ανζφερε πωσ το αίςκθμα που κυριάρχθςε ςτθν ιςτορία τθσ «Λευκισ 

Αυςτραλίασ» ιταν θ κατωτερότθτα και ο φόβοσ που ζνιωκαν οι «Λευκοί Αυςτραλοί» 

ζναντι των Ευρωπαίων και προςπάκθςε με αυτόν τον τρόπο να ερμθνεφςει τθν 

επικετικι υποδοχι που επιφφλαξαν οι λαϊκζσ εργατικζσ τάξεισ των Αυςτραλϊν   

ςτουσ νζο-μετανάςτεσ, τουσ οποίουσ αντιμετϊπιηαν: 

«… ωσ πικανζσ εςτίεσ ριξεωσ και διακοπισ τθσ προςπάκειασ εκνογενζςεωσ…ωσ διαλυτικά 

και αρνθτικά ςτοιχεία ςε μια πορεία διαμορφϊςεωσ του αυςτραλιανοφ ζκνουσ, 

εςτιαςμζνου γφρω από τισ κατ’ εξοχιν ευρωπαϊκζσ ςτρατθγικζσ τθσ γλωςςικισ 

ομοιομορφίασ, τθσ κοινισ εκπαίδευςθσ και τθσ ςυναφοφσ ιςτοριςτικισ αντίλθψθσ για το 

παρελκόν… μζχρι το 1970, θ αυςτραλιανι κοινωνία αυτοπροςδιοριηόταν μζςα από μια 

διαρκι κρίςθ νομιμοποίθςθσ τθσ φπαρξισ τθσ ςτον ςυγκεκριμζνο γεωγραφικό χϊρο και 

ταυτόχρονα ςτθ ςυμβολικι επικράτεια ενόσ τοπίου εντόσ του οποίου δεν υπιρχε κανζνα 
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ορόςθμο ιςτορικισ μνιμθσ που να αναγνωριηόταν από τα ςφμβολα του αγγλοκελτικοφ 

κόςμου. Χαρακτθριςτικό του πρϊτου αιϊνα εγκατάςταςθσ (1788-1890) ςτθν Ρζμπτθ Ιπειρο 

υπιρξε θ αφωνία και θ ςυμβολικι «ανυπαρξία» του τοπίου, όπωσ επίςθσ θ ζλλειψθ κοινϊν 

ςυμβόλων που να ενοποιοφςαν τισ διαφοορετικζσ εκνικζσ ομάδεσ κάτω από μια κοινι 

εκνικι ςυνείδθςθ…» (Καραλισ, 2007, ς. 607). 

Θ θγεμονία τθσ Αγγλοκελτικισ πλειονότθτασ άρχιςε να υπονομεφεται ςτθν 

Αυςτραλία μετά τθ μεταπολεμικι μαηικι μετανάςτευςθ μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ 

του 1960 (Καραλισ, 2007, ς.605).  

 

β) Ρολιτικι τθσ ζνταξθσ  

Σφμφωνα με τθν πολιτικι τθσ ζνταξθσ μπορεί κανείσ να γίνει μζροσ του όλου 

χωρίσ να χάνεται θ διακριτι του ταυτότθτα. Θ πολιτικι ζνταξθσ αναγνϊριηε πωσ μία 

πετυχθμζνθ προςαρμογι τοφ μετανάςτθ προχπζκετε προςαρμογζσ και από τθ 

μεριά τθσ χϊρασ υποδοχισ. Τθν περίοδο αυτι αναγνωρίςτθκε, ότι θ εγκατάςταςθ 

των μεταναςτϊν ιταν πιο επίπονθ διαδικαςία από όςο αρχικά  είχε προβλεφκεί, και 

αποδείχτθκε μθ ρεαλιςτικι θ αρχικι προςδοκία τθσ πολιτιςμικισ και γλωςςικισ  

μετατόπιςισ τουσ,  από τθ ςτιγμι άφιξισ τουσ ςτθ χϊρα υποδοχισ. Κατανοικθκε  

ότι μία επιτυχθμζνθ εγκατάςταςθ βαςιηόταν ςτθ μεγαλφτερθ ανταπόκριςθ και 

ικανοποίθςθ των αναγκϊν των μεταναςτϊν. Βαςικι διαδικαςία ιταν να 

αναγνωρίςουν τθν ανάγκθ των μεταναςτϊν για μεταφραςτικι υποςτιριξθ και τθ 

δθμιουργία εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων εκμάκθςθσ τθσ αγγλικισ για παιδιά ςτα 

ςχολεία, που ονόμαςαν ‘The Child Migrant Education Program’. Το 1969, ο υπουργόσ 

Μετανάςτευςθσ ίδρυςε τθν Επιτροπι Επαγγελματικϊν Ρροςόντων των Αποδιμων 

(Committee on Overseas Professional Qualifications). Επίςθσ, οι μετανάςτεσ 

μποροφςαν να παρακολουκιςουν επιδοτοφμενα μακιματα αγγλικισ  γλϊςςασ και 

από το 1973 οι τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ παρείχαν εξυπθρζτθςθ ςτθ γλϊςςα του 

μετανάςτθ193.  

Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1960,  θ πολιτικι τθσ ζνταξθσ πιρε τθ ςκυτάλθ 

από τθν αφομοιωτικι πολιτικι, παρά τθ μζχρι τότε διαφορετικότθτα των 

μεταναςτϊν. Στατιςτικά ςτοιχεία από τθν απογραφι του 1961 ζδειξαν ότι θ ειςροι 

των Βρετανϊν μειϊκθκε, ενϊ, αντίκετα, αυξικθκαν οι μετανάςτεσ από Γερμανία, 
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Λταλία, Ολλανδία, Ελλάδα, Ρολωνία, Γιουγκοςλαβία και Μάλτα κακϊσ και από τισ 

χϊρεσ του πρϊθν Σοβιετικοφ «μπλοκ», όπωσ Τςεχοςλοβακία, Ουγγαρία, Λετονία, 

Σοβιετικι Ζνωςθ και Ουκρανία. Το 1966, θ «Ζρευνα Henderson» ζδειξε ότι μζχρι 

τότε οι μθ αγγλόφωνοι μετανάςτεσ ηοφςαν  ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ194. Κατά τισ δφο 

πρϊτεσ δεκαετίεσ οι μετανάςτεσ κεωροφνται προςωρινά «εργαηόμενοι επιςκζπτεσ», 

και μόνον μετά από ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα παραμονισ ςυγκαταλζγονταν 

ςτουσ ζποικουσ (Castles - Booth - Wallace 1984, ς. 4). 

Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’60 με αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ70, με τθν 

κακιζρωςθ τθσ πολιτικισ τθσ «ζνταξθσ», άρχιςε να αναγνωρίηεται θ φπαρξθ τθσ 

πολιτιςμικισ ετερότθτασ. Κάκε μορφωμζνοσ νζοσ, τθν περίοδο αυτι, ενκαρρφνκθκε 

για τθν εκμάκθςθ κάποιων ςτοιχείων που αφοροφςαν άλλουσ πολιτιςμοφσ, 

προκειμζνου να είναι προετοιμαςμζνοσ να ενταχκεί ςε ζνα πολυπολιτιςμικό 

περιβάλλον. Δυςτυχϊσ δεν υπιρχε καμία μεγαλφτερθ ανάλυςθ ι εμβάκυνςθ ςτον 

τρόπο ηωισ αυτϊν των ανκρϊπων, ςτθ γλϊςςα τουσ, ςτθ μουςικι τουσ, ςτισ τζχνεσ 

τουσ, ςτθ  ςυμβολι τουσ ςτθν εξζλιξθ των επιςτθμϊν, με ςυνζπεια οι κυρίαρχεσ 

απόψεισ του αγγλοςαξονικοφ πολιτιςμοφ να παραμζνουν ωσ οι ςτακερζσ κακολικζσ 

αντιλιψεισ ενόσ «ανϊτερου» πολιτιςμοφ (Mullard, 1985, ς. 23). 

Το 1971 ο πλθκυςμόσ τθσ Αυςτραλίασ είχε ςχεδόν διπλαςιαςτεί. Από αυτόν 

το 44% είχε γεννθκεί εκτόσ Αυςτραλίασ, περίπου το 21% ιταν αγγλοςαξονικισ 

καταγωγισ. Από αυτό, πάλι, το 23%  είχε ζναν γονιό γεννθμζνο εκτόσ Αυςτραλίασ, το 

δε 25% ιταν μθ αγγλοςαξονικισ καταγωγισ. Ρερίπου 1.400.000 άτομα 

απαςχολοφνταν ςτθ βιομθχανία, θ οποία παριγαγε προϊόντα αξίασ $2.200 

εκατομμφρια AUD195. Οι οργανωμζνεσ παροικίεσ λειτοφργθςαν ωσ γκζτο μζχρι τθ 

δεκαετία του 1970, όταν ειςιχκθ ο πολυπολιτιςμόσ (Καραλισ, 2007, ς. 611). 

 

γ) Ρολιτικι τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ  

Θ ζμφαςθ, που ζδωςε θ Κυβζρνθςθ του Εργατικοφ Κόμματοσ του Gough 

Whitlam από το 1972,  με τθν υποςτιριξθ του υπουργοφ Μετανάςτευςθσ, ιταλικισ 

καταγωγισ, Al Grassby,  ιταν ςτθν καλλιζργεια τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ των 
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εκνοτιτων και ςτθν εφαρμογι του πολυπολιτιςμοφ, ωσ κοινωνικοφ κακεςτϊτοσ τθσ 

χϊρασ. Αποτζλεςε μία νζα πολιτικι, βαςιςμζνθ ςτθν αναγνϊριςθ τθσ καταγωγισ και 

του παρελκόντοσ των μεταναςτϊν, γεγονόσ που κα εξαςφάλιηε κοινωνικι αρμονία 

και οικονομικι καταξίωςθ. Ο ςεβαςμόσ και θ ανοχι ςε πολιτιςμικζσ διαφορζσ 

οδθγοφςαν ςτθν ιςότθτα, ςτθν εξοικείωςθ με άλλουσ πολιτιςμοφσ, ςτθ διατιρθςθ 

τθσ γλϊςςασ και τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ των εκνικϊν μειονοτιτων. Εν 

τοφτοισ, μζςα από τθν πολυπολιτιςμικι προςζγγιςθ, αυτό που ςυνζβθ ιταν απλά να 

εξθγείται και να πανθγυρίηεται θ διαφορετικότθτα, χωρίσ όμωσ να μπορεί να 

εμποδιςτεί θ ανάπτυξθ ρατςιςμοφ και μιςαλλοδοξίασ, που υπιρχε μεταξφ των 

ανκρϊπων που ανικαν ςτθν κυρίαρχθ κουλτοφρα και αυτϊν που ανικαν  ςτισ 

μειονότθτεσ. Τουλάχιςτον ςτα πρϊτα χρόνια, θ πολυπολιτιςμικότθτα δεν αφοροφςε 

τουσ Αγγλοςάξονεσ και δεν αναφερόταν ςτθν ιςότθτα των πολιτιςμϊν, παρά ςτθ 

δυνατότθτα ίςων ευκαιριϊν, ςτθν αποδοχι και τθν ζνταξθ των μεταναςτϊν196. 

Ο νόμοσ περί Φυλετικϊν Διακρίςεων  του 1975197 ζκεςε εκτόσ νόμου τθ 

διάκριςθ με βάςθ τθ φυλι και τθν εκνικι καταγωγι. Θ ίςθ μεταχείριςθ για τουσ 

μετανάςτεσ, οποιαςδιποτε εκνικότθτασ, κακιερϊκθκε ωσ θ επίςθμθ πολιτικι. Θ 

κυβζρνθςθ και  κατάργθςε προνόμια για τουσ Βρετανοφσ ζποικουσ και μείωςε ςε 

τρία χρόνια, υποχρεωτικισ παραμονισ ςτθ χϊρα, το διάςτθμα για τθν απόκτθςθ τθσ 

αυςτραλιανισ υπθκοότθτασ. Τα μζτρα των κυβερνθτικϊν πολιτικϊν αντανακλοφςαν 

μία μεγαλφτερθ ευαιςκθτοποίθςθ ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ του μεταναςτευτικοφ 

πλθκυςμοφ.  

Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970  ιδρφκθκαν ςυμβοφλια εκνοτικϊν 

κοινοτιτων ςε όλεσ τισ Ρολιτείεσ τθσ Αυςτραλίασ. Ζτςι οι ανάγκεσ των μεταναςτϊν 

μπόρεςαν να ενςωματωκοφν ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ 

αςφάλιςθσ και πρόνοιασ, όπωσ: αυτζσ για χιρεσ, ςυνταξιοφχουσ, οικογενειακι 

αςφάλιςθ υγείασ, προγράμματα φφλαξθσ παιδιϊν και ςτζγαςθσ198. Στα ςχολεία 
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ειςιχκθ «το Ρρόγραμμα  Ρολυπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ» (AMEP)199. Επίςθσ  

υπιρξε μια τεράςτια ανάπτυξθ ςυμβουλευτικϊν ιδρυμάτων, όπωσ: The Australian 

Institute of Multicultural Affairs, το οποίο ςτθ ςυνζχεια ονομάςτθκε Office of 

Multicultural Affairs, και είχε ςυμβουλευτικό ρόλο ςτθν Κοινοπολιτεία ςε 

πολυπολιτιςμικά ηθτιματα. Τθν ίδια περίοδο προςφζρκθκαν εκνοτικζσ 

ραδιοφωνικζσ υπθρεςίεσ  και πραγματοποιικθκε ςειρά ερευνθτικϊν ζργων ςε 

ςυγκεκριμζνουσ τομείσ που είχαν ανάγκθ οι μετανάςτεσ. 

Ο όροσ πολυπολιτιςμόσ ςυχνά χρθςιμοποιείται για να αναφερκεί κανείσ ςτθ 

ςφγχρονθ πραγματικότθτα τθσ Αυςτραλίασ, αφοφ ο πλθκυςμόσ τθσ αποτελείται από 

ανκρϊπουσ πολιτιςμικά και γλωςςικά διαφορετικοφσ. Αυτι θ αναγνϊριςθ τθσ 

διαφορετικότθτασ  ζχει αυξθκεί από τότε που δθμοςιεφτθκε θ Αναφορά Galbally200 

(Galbally Report).   

Το 1978, ςτθν «Αναφορά τθσ Επιτροπισ Galbally» (Galbally Committee 

Report) ζγινε φανερι θ ςτροφι από τθν πολιτικι ζνταξθσ ςτθν πολιτικι του 

πολυπολιτιςμοφ, μζςα από τθν ανακοίνωςθ κυβερνθτικϊν προτάςεων και 

ςτρατθγικϊν  ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ  μεταναςτϊν και τθν προϊκθςθ τθσ 

ίδρυςθσ του πολυπολιτιςμικοφ Special Broadcasting Service (SBS)201. Οι κυβερνθτικζσ 

προτάςεισ   ςτθρίηονταν ςτα εξισ: 

α) Στθν αρχι των ίςων ευκαιριϊν και τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςε προγράμματα 

και υπθρεςίεσ.  

β) Στο δικαίωμα διατιρθςθσ τθσ δικισ του/τθσ κουλτοφρασ, χωρίσ 

προκατάλθψθ ι  αίςκθμα μειονεξίασ.   
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ςποφδαςε ςτο St Patrick’s College, East Melbourne και ςτο  Melbourne High School, κζρδιςε 
υποτροφία από το Newman College και ςποφδαςε ςτο University of Melbourne (LL B, 1931), 
εργαηόμενοσ ςυγχρόνωσ  ωσ πωλθτισ αυτοκινιτων, βοθκόσ πωλθτισ, δάςκαλοσ και 
φρουτοςυλλζκτθσ.  Ζγινε δεκτόσ ωσ δικθγόροσ τθν 1θ Μαρτίου 1933,  όπου άςκθςε δικθγορία ςτθν 
περιοχι του Collingwood, και αργότερα  ςυνεργάςτθκε με τον αδελφό του Frank (1922-2005). Το 
1933 ζγινε μζλοσ του Αυςτραλιανοφ Εργατικοφ Κόμματοσ. 
201

Special Broadcasting Service (SBS): είναι ζνα ραδιοφωνικό και τθλεοπτικό δίκτυο που 
χρθματοδοτείται από  το αυςτραλιανό κοινό. Ο δεδθλωμζνοσ ςτόχοσ του SBS είναι να παρζχει 
πολυγλωςςικά και πολυπολιτιςμικά  ραδιοφωνικά και τθλεοπτικά προγράμματα και υπθρεςίεσ 
ενθμζρωςθσ, εκπαίδευςθσ και διαςκζδαςθσ για όλουσ τουσ Αυςτραλοφσ και, με αυτόν τον τρόπο,  να 
αντανακλάται θ  πολυπολιτιςμικι κοινωνία τθσ Αυςτραλίασ. Το SBS είναι ζνα  από τα πζντε κφρια  
δωρεάν δίκτυα ςτθν Αυςτραλία. http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Broadcasting_Service  

http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Broadcasting_Service
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γ) Στθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν των μεταναςτϊν μζςα από παροχι 

προγραμμάτων και υπθρεςιϊν ςε ολόκλθρθ τθν κοινότθτα. 

δ) Στον ςχεδιαςμό και λειτουργία προγραμμάτων και υπθρεςιϊν ςφμφωνα 

με τισ ανάγκεσ των μεταναςτϊν, ϊςτε να καταςτοφν γριγορα αυτοδφναμοι. 

Τον Νοζμβριο του 1978 με τα μεταναςτευτικά μζτρα τθσ Κυβζρνθςθσ Μ. 

Fraser, εμποδίςτθκε θ μετανάςτευςθ Νοτιοευρωπαίων ςτθν Αυςτραλία202. 

Ραράλλθλα, «οι Ρολιτειακζσ Κυβερνιςεισ ίδρυςαν «τισ Επιτροπζσ Εκνοτικϊν 

Υποκζςεων» (Ethnic Affairs Commissions) , με ςκοπό να διαςφαλίςουν τθν πρόςβαςθ 

ςε υπθρεςίεσ ανκρϊπων από διαφορετικά πολιτιςμικά υπόβακρα.  Από το 1978 

λειτοφργθςαν τα  «Συμβοφλια Εγκατάςταςθσ Μεταναςτϊν» (Migrant Settlement 

Councils) προκειμζνου να ςυντονίςουν τισ κυβερνθτικζσ δραςτθριότθτεσ και το ςϊμα 

εκελοντϊν ςτθν παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ των μεταναςτϊν203. Στισ 30 

Νοεμβρίου 1981, ο Ρρωκυπουργόσ τθσ Αυςτραλίασ Malcolm Fraser, ςε ομιλία του 

ςτθν Καμπζρα με κζμα: «Ρολυπολιτιςμικότθτα: Μοναδικό Επίτευγμα τθσ 

Αυςτραλίασ» (Multiculturalism: Australia’s Unique Achievement)204, υποςτιριξε ότι  θ 

πρόςφατθ ιςτορία τθσ Αυςτραλίασ αποκάλυψε τθν ικανότθτα τθσ χϊρασ για 

κοινωνικι αλλαγι και ότι είχε ιδθ αναπτυχκεί ζνασ βακμόσ  ωριμότθτασ και ανοχισ, 

που λίγοι κα μποροφςαν να είχαν προβλζψει το 1947 (ς.1).  Επίςθσ παραδζχτθκε ότι 

θ ιςτορία ζδειξε πωσ οι κοινωνίεσ είναι περιςςότερο επιρρεπείσ ςτον ρατςιςμό και 

ςτθν κοινοτικι διχόνοια  ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ. Στθν Αυςτραλία, όπωσ 

και αλλοφ, θ ανοχι  λειτοφργθςε, τισ περιόδουσ που ο χρυςόσ δεν είχε εξαντλθκεί 

ακόμθ  ι δε δυςκολεφονταν  οι άνκρωποι να βρουν εργαςία.  Ράντα ςφμφωνα με 

τον Μ. Fraser, ςτθν Αυςτραλία, θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ ιταν και 

παραμζνει λιγότερο εξαρτθμζνθ από τισ ευνοϊκζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ. Το 

επίτευγμα τθσ Αυςτραλίασ αντανακλάται ςτισ κοινωνικζσ, πολιτικζσ κακϊσ και ςτισ 

οικονομικισ φφςεωσ διαδικαςίεσ. «Είναι ςθμαντικό να αναγνωριςτεί αυτό»(ς. 3), 

τόνιςε ο Fraser, και ςτθ ςυνζχεια κεϊρθςε απαραίτθτο να αναφερκεί ςτον τρόπο 

ανάπτυξθσ των εκνοτικϊν κοινοτιτων των μεταναςτϊν, όπου είναι εγκατεςτθμζνοι, 

και αυτό γίνεται φανερό με τισ εκκλθςίεσ, τθν οργάνωςθ κοινοτιτων, τθν ευθμερία 

                                                           
202

 Fraser Government. Στο: http://en.wikipedia.org/wiki/Fraser_Government  
203

  Castles, ό.π., ‘Australian Multiculturalism’, ς. 188. 
204

  Malcolm Fraser, 1981, ‘Multiculturalism: Australia’s Unique Achievement’, Institute of Multicultural 
Affairs, Melbourne, Vic.,  ςς. 2-5,  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fraser_Government
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των ενϊςεων,  τα ςχολεία και τουσ  ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ, μζςω των οποίων 

μποροφν να διατθριςουν και να αναπτφξουν τισ πτυχζσ τθσ κλθρονομιάσ τουσ, χωρίσ 

να αποκόπτονται από τθν  αυςτραλιανι κοινότθτα γενικότερα. Ο Fraser πρόβαλε τθ 

διεκδίκθςθ και τθν ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ των μεταναςτϊν, να 

αναγνωρίηονται και να ειςπράττουν τον ςεβαςμό, ωσ κομμάτι τθσ αυςτραλιανισ 

κοινότθτασ, μζςα ςτο  κακιερωμζνο ςυνταγματικό τθσ πλαίςιο, που αναγνϊριςε τισ 

γλωςςικζσ και πολιτιςτικζσ ανάγκεσ και τα δικαιϊματά τουσ. Ο Ρρωκυπουργόσ 

Fraser ςτθν ομιλία του υποςτιριξε τα εξισ: 

«Υπομονετικά και πειςματικά οι εκνοτικζσ κοινότθτεσ αναηιτθςαν και άλλαξαν  τθ ςτάςθ του 

Τφπου, των εκπαιδευτικϊν, τισ υπθρεςίεσ πρόνοιασ, τισ εκκλθςίεσ, τουσ πολιτικοφσ, τουσ 

δθμοςίουσ υπαλλιλουσ και το  γενικό κοινό. Εξαςφάλιςαν τθν αποδοχι των κεμάτων που 

τουσ αφοροφςαν ωσ νόμιμα και ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν εκνικι, πολιτικι και  κοινωνικι 

ατηζντα τθσ χϊρασ»,  

και ςυνζχιςε:  

«Γνωρίηουμε ότι θ προςπάκεια για τθν επιβολι ςυμμόρφωςθσ ζχει υψθλό κόςτοσ τόςο για 

τα άτομα, όςο και για τθν κοινωνία,  όταν τουσ αρνοφνται τθν ταυτότθτα και τθν 

αυτοεκτίμθςθ.  Θ άρνθςθ είναι  μια ςφινα μεταξφ των παιδιϊν και των γονζων τουσ. Τελικά 

αυτό αποτελεί τθν πραγματικι απειλι τθσ αλλοτρίωςθσ και τθσ διαίρεςθσ. Θ 

πολυπολιτιςμικότθτα δεν είναι απλά μία πακθτικι ανοχι τθσ διαφορετικότθτασ, αλλά 

βλζπει τθν ποικιλομορφία ωσ ενεργό ποιότθτα και τθν αγκαλιάηει ωσ πθγι κοινωνικοφ 

δυναμιςμοφ. Ενκαρρφνει ομάδεσ να είναι ανοικτζσ  και να αλλθλεπιδροφν, ζτςι ϊςτε όλοι οι 

Αυςτραλοί να μποροφν να μάκουν και να επωφελθκοφν από κάκε άλλθ πολιτιςμικι 

κλθρονομιά. Θ πολυπολιτιςμικότθτα  είναι πολυμορφία, που αλλθλεπιδρά. Δεν  λειτουργεί θ 

κάκε κοινότθτα απομονωμζνα. Ρρόκειται για τθν πολιτιςτικι και εκνικι διαφορετικότθτα, θ 

οποία,  μζςα ςε ζνα πλαίςιο κοινϊν κεμελιωδϊν αξιϊν,  επιτρζπει να ςυνυπάρχουν οι 

άνκρωποι ςε ςυμπλθρωματικι και όχι ανταγωνιςτικι βάςθ. Ρρόκειται για τθν τιρθςθ του 

δικαίου και των δθμοκρατικϊν μασ κεςμϊν και διαδικαςιϊν.  Επιμζνοντασ ςε ζναν πυρινα 

κοινϊν αξιϊν, θ πολυπολιτιςμικότθτα δεν αποτελεί απειλι αλλά  μπορεί να εγγυθκεί τισ 

προχποκζςεισ για τθν ευθμερία όλων. Αν μθ τι άλλο, θ πολυπολιτιςμικότθτα ενζχει τθν 

ιςότθτα των ευκαιριϊν για τα μζλθ όλων των ομάδων να ςυμμετάςχουν και να 

επωφελθκοφν από τθν κοινωνικι, οικονομικι και πολιτικι ηωι τθσ Αυςτραλίασ» (ς.3).  
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Στθν ςυνζχεια ο Ρρωκυπουργόσ μίλθςε διεξοδικά για τουσ περιοριςμοφσ και 

τισ δυςκολίεσ μιασ πολυπολιτιςμικισ πολιτικισ, κακϊσ και τισ καταςτροφικζσ 

ςυνζπειεσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν εφαρμοςτεί: 

«Ζχω μιλιςει εκτενϊσ για τον ρόλο τθσ κυβζρνθςθσ, αλλά υπάρχουν όρια ςε ό, τι θ 

κυβζρνθςθ από μόνθ τθσ μπορεί να επιτφχει. Στθν τοποκζτθςι μου είναι αρκετά ςαφζσ ότι θ 

επιτυχία των κυβερνθτικϊν προγραμμάτων εξαρτάται από τθ λαϊκι υποςτιριξθ.  Χωρίσ τθν  

υποςτιριξθ ακόμθ και των περιςςότερο περίτεχνων ςχεδίων και προγραμμάτων,  θ αξία 

είναι μικρι και εξυπθρετοφνται τα ςφμβολα παρά θ ουςία. Θ πραγματικά πολυπολιτιςμικι 

κοινωνία δεν μπορεί να δθμιουργθκεί από πολιτικι βοφλθςθ και δράςθ, γιατί θ 

«πολυπολιτιςμικότθτα» αντανακλάται και κακορίηεται από άτομο ςε άτομο, από τισ ςχζςεισ 

του κάκε μζλουσ τθσ κοινότθτασ ςε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Θ ουςία τθσ 

πολυπολιτιςμικότθτασ μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο ωσ ςτάςθ και ςυμπεριφορά των 

ανκρϊπων ςε τομείσ πζρα από τθν κυβερνθτικι. Ζνασ νόμοσ, μία τιμωρία όςων 

χρθςιμοποιοφν τθ φυλετικι ι εκνοτικι προςβολι δεν κα υποχρεϊςει γείτονεσ να ςζβονται 

και να εκτιμοφν τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά του άλλου. Ζνασ κϊδικασ δεοντολογίασ για τα 

μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, που προειδοποιεί για δυςφιμιςθ εκνοτικϊν ομάδων, δε κα 

αποτρζψει τουσ διαφθμιςτζσ και ςεναριογράφουσ να χρθςιμοποιοφν αποκλειςτικά τα 

αγγλοςαξονικά μοντζλα για ιρωεσ και θρωίδεσ τουσ. Τα εκπαιδευτικά ιδρφματα μποροφν να 

ειςάγουν  τθν πολυπολιτιςμικι προςζγγιςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ των 

μακθτϊν τθσ κοινωνικισ πολυμορφίασ τθσ Αυςτραλίασ , αλλά αυτι δεν μπορεί να εγγυθκεί 

τθν πολιτιςτικι ευαιςκθςία ςε όλα τα ςθμεία, όπου χρειάηεται περιςςότερο, όπωσ από 

γιατροφσ προσ αςκενείσ , από εκπαιδευτικοφσ προσ μακθτζσ, από δικθγόρουσ και 

κοινωνικοφσ λειτουργοφσ προσ τουσ πελάτεσ τουσ. Σε τελικι ανάλυςθ, θ ευκφνθ για τθν 

πολυπολιτιςμικότθτα δε ςτθρίηεται μόνο ςτθν κυβζρνθςθ, αλλά ςε ολόκλθρθ τθν κοινωνία 

ςτο ςφνολό τθσ» (ς. 5)….  

«Θ δζςμευςθ ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα είναι απαίτθςθ ςτθν εποχι μασ και θ εφαρμογι τθσ 

απαιτεί ςυνεχϊσ ενζργεια και πόρουσ, γιατί δεν υπάρχει τελικι ευκεία ι γραμμι 

τερματιςμοφ, όπου μποροφμε να ςταματιςουμε και να ποφμε ότι το ζργο ζχει ολοκλθρωκεί 

και ο ςτόχοσ ζχει επιτευχκεί. Πμωσ θ δζςμευςθ είναι απαραίτθτθ. Ο «πολυπολιτιςμόσ» είναι 

θ πιο ζξυπνθ και κατάλλθλθ απάντθςθ προσ τθν ποικιλομορφία που χαρακτθρίηει τθν 

κοινωνία μασ, προκειμζνου να μπορεί να  κατανοθκεί θ πολυπολιτιςμικι Αυςτραλία. Θ  

Ρολυπολιτιςμικότθτα  είναι μονόδρομοσ για τθν Αυςτραλία και δεν χρειάηονται ανοφςια 

ευφυολογιματα. Δεν υπάρχουν δυνάμεισ  που να εγγυϊνται τθν πρόοδό μασ ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα, παρά μόνον ενζργειεσ και δεςμεφςεισ των ατόμων. Θ πρόκλθςθ 
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βρίςκεται ςε εξζλιξθ, διότι θ κοινωνικι αλλαγι είναι αναπόφευκτθ. Θ φφςθ τθσ ςθμερινισ 

κοινωνικισ πολυμορφίασ μασ κα εξακολουκιςει να υπάρχει όςο εξακολουκεί να υφίςταται 

αλλαγι ςτθ  χϊρα, μζςα από τθ μείωςθ των παραδοςιακϊν  κφριων  πθγϊν μεταναςτϊν και 

τθν εμφάνιςθ άλλων. Κα πρζπει να προςαρμοςτοφμε ςτισ νζεσ ομάδεσ, όπωσ ζχουμε ιδθ 

προςαρμοςτεί ςε εκείνουσ που αποτελοφν πλζον αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αυςτραλιανισ 

κοινότθτασ. Το «εμείσ» ςτουσ οποίουσ απευκφνομαι, δεν είναι μόνον οι Αυςτραλοί τθσ 

Αγγλο-Κελτικισ προζλευςθσ αλλά όλοι οι Αυςτραλοί, ανεξάρτθτα από τθν εκνικότθτά τουσ. 

Σε μία νεοαφιχκείςα ομάδα, οι προαφιχκείςεσ κοινότθτεσ των μεταναςτϊν και των παιδιϊν 

τουσ, μζροσ πλζον  τθσ κακιερωμζνθσ αυςτραλιανισ κοινότθτασ, είναι εκείνεσ ςτισ οποίεσ 

μποροφν να εντοπίςουν τουσ προγόνουσ τουσ. Εάν υπάρχει θ παραμικρι αμφιβολία ςχετικά 

με τθ ςθμαςία τθσ πολυπολιτιςμικισ πολιτικισ  ςε ό,τι αφορά  τθν εξάλειψθ των εκνοτικϊν 

και πολιτιςμικϊν ςυγκροφςεων, μποροφμε να  το διαπιςτϊςουμε μζςα από τθν καταγραφι 

των όςων ςυμβαίνουν ςε άλλεσ χϊρεσ που δεν  υιοκετοφν παρόμοια πολιτικι. Το βαςικό 

δίδαγμα που πρζπει να αντλιςουμε από τθν εμπειρία μασ είναι, ότι δεν μπορεί να υπάρξει 

κοινωνικι ειρινθ, εάν δεν αναγνωριςτοφν τα δικαιϊματα των εκνοτικϊν μειονοτιτων και 

δεν αξιοποιθκοφν πλιρωσ οι δυνατότθτζσ τουσ, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και 

πολιτιςμικά. Θ ςυνζπεια τθσ μθ αναγνϊριςθσ είναι θ απϊλεια τθσ εμπιςτοςφνθσ  των 

μεταναςτϊν ςτθν κοινωνία, θ οποία δεν μπορεί εφκολα να αποκαταςτακεί. Το αποτζλεςμα 

απαντά ςτο αίτθμα για αλλαγι, που παράγεται από τουσ πολίτεσ, ςε ζναν ρυκμό που καμία 

κοινωνία δεν μπορεί να ςυμβιβάςει. Συμπεριφορζσ και διαπραγματευτικζσ κζςεισ 

ςκλθραίνουν. Πςο λιγότερο εποικοδομθτικά ανταπο-κρίνεται μία κοινωνία ςτθν 

ποικιλομορφία τθσ, τόςο λιγότερο ικανι γίνεται  να τθν αντιμετωπίςει. Θ απροκυμία τθσ να 

ανταποκρικεί, τροφοδοτείται από τον φόβο τθσ ενκάρρυνςθσ μιασ διαίρεςθσ και θ οποία 

εντζλει γίνεται μια αυτοεκπλθροφμενθ προφθτεία - θ διάβρωςθ τθσ εκνικισ ςυνοχισ είναι 

ζνα αποτζλεςμα που δεν προζρχεται από το γεγονόσ τισ διαφορετικότθτασ, αλλά από τθν 

άρνθςθ τθσ αναγνϊριςισ τθσ  και τθσ καταςτολισ τθσ. Αυτό είναι το δίδαγμα που πρζπει να 

αντλιςουμε από το εξωτερικό, ότι δθλαδι ο δρόμοσ που ζχουμε επιλζξει είναι ο ςωςτόσ. Ασ 

κατανοιςουμε τθν πραγματικότθτα τθσ δικισ μασ εμπειρίασ. Θ πραγματικότθτα μασ είναι ότι 

ςτθν Αυςτραλία οι άνκρωποι μποροφν να διατθροφν μία  (ςχετικι) δζςμευςθ με τθν 

κλθρονομιά τουσ και μία ςυνολικι δζςμευςθ προσ τθν Αυςτραλία. Θ πραγματικότθτά μασ 

είναι ότι με τθν αναγνϊριςθ τθσ πολυμορφίασ τθσ Αυςτραλίασ, εμείσ δε δθμιουργοφμε και 

δε κα δθμιουργιςουμε τισ ςυνκικεσ, ϊςτε ςυγκεκριμζνεσ εκνοτικζσ κοινότθτεσ να 

δθμιουργοφν μορφζσ εκμετάλλευςθσ και αποξζνωςθσ ςε ξεχωριςτζσ ομάδεσ μζςα ςτο  ζκνοσ 

μασ. Υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των εκνοτικϊν ομάδων ςτθν Αυςτραλία, αλλά δεν είναι 
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προϊόν διαρκρωτικά αδιαπζραςτων εμποδίων. Κοιτάξτε οποιαδιποτε από  τισ μεγάλεσ 

μεταπολεμικζσ μεταναςτευτικζσ ομάδεσ μασ και τα παιδιά τουσ και κα βρείτε ςθμαντικοφσ 

αρικμοφσ, που ζχουν αποκτιςει νζεσ δεξιότθτεσ και πόρουσ και ςθμειϊνουν επιτυχίεσ και  

ειςφορζσ, για τα οποία οι ίδιοι και όλοι οι Αυςτραλοί είναι υπεριφανοι.  Θ πραγματικότθτά 

μασ είναι ότι ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ Αυςτραλϊν ςυμμερίηεται τθν πεποίκθςθ ότι για τθν 

Αυςτραλία θ πολυπολιτιςμικότθτα είναι μία ευκαιρία που πρζπει να αξιοποιθκεί, αντί να 

χακεί» (ς.6). 

Ο Malcolm Fraser ζκλειςε τθν ομιλία του εξαίροντασ τθν Ρολυπολιτιςμικι 

πολιτικι ωσ «μοναδικισ ςπουδαιότθτασ επίτευγμα τθσ Αυςτραλίασ» λζγοντασ:  

«Σιμερα, ενϊ άλλεσ κοινωνίεσ αντιλαμβάνονται ακόμα τθν εκνοτικι πολιτιςτικι 

ποικιλομορφία τουσ ωσ ζνα πρόβλθμα που πρζπει να αντιμετωπιςτεί, θ πολυπολιτιςμικι 

Αυςτραλία εφάρμοςε τθν Ρολυπολιτιςμικότθτα… χωρίσ πόνο, χωρίσ ςυγκροφςεισ, ζχει κάνει 

μια πραγματικι επανάςταςθ, ζνα πράγματι ςθμαντικό επίτευγμα, ιδίωσ για τα παιδιά μασ. 

Ασ πάρουμε δφναμθ και αυτοπεποίκθςθ από αυτιν τθ γνϊςθ και ασ εργαςτοφμε μαηί για να 

αποδϊςει καρποφσ θ υπόςχεςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, θ υπόςχεςθ για ζνα ςυνεκτικό 

ζκνοσ, που αντλεί τθ δφναμι του και τον μοναδικό χαρακτιρα του από τθν πολυμορφία του. 

Σ’ αυτό δεςμεφομαι με πίςτθ και αφοςίωςθ» (ς. 6). 

Θ πολυπολιτιςμικι πολιτικι μπορεί να ιταν και να παραμζνει θ λογικι 

απάντθςθ για τισ ςχζςεισ του «Κυβερνθτικοφ Κζντρου» τθσ Αυςτραλίασ με τισ 

εκνοτικζσ μειονότθτεσ, αλλά τόςο τα δεξιά κόμματα όςο και τα αριςτερά φαινόταν 

να διαφωνοφν με τθν πολιτικι αυτι. Τα δεξιά κόμματα επιχειρθματολόγθςαν 

εναντίον τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, υποςτθρίηοντασ τθν άποψθ τθσ ανάγκθσ μιασ  

εκνικισ ενότθτασ, και τθσ απειλισ μιασ εκνοτικισ βίασ. Τα αριςτερά  κόμματα 

ζβλεπαν τθν πολυπολιτιςμικότθτα ωσ μία προςπάκεια τθσ άρχουςασ τάξθσ να 

εξαςφαλίςει τθν κατάτμθςθ των εκνοτικϊν εργαηομζνων ςτθν αγορά εργαςίασ, 

ιδιαίτερα εκείνων που εργάηονταν ςε ανκυγιεινζσ και λιγότερο επικυμθτζσ κζςεισ 

εργαςίασ, και που πλθρϊνονταν κάτω  από το νόμιμο επιτρεπτό όριο.  

Υποςτθριηόταν  επίςθσ, ότι και πάλι, μζςα από αυτιν τθ διαδικαςία, τθν θγεςία είχε  

μια «καπιταλιςτικι μπουρηουαηία» (bourgeois-capitalist society), αναφζροντασ 

μεταξφ άλλων και το παράδειγμα τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ 

και Βικτϊριασ, ότι, δθλαδι, και αυτι ςτθριηόταν ςε μία «μικρι μπουρηουαηία» 

(petite bourgeoisie) Ελλινων επιχειρθματιϊν και εμπόρων, άρα, ιδθ άρχιςε να 

διαφαίνεται ο ταξικόσ διαχωριςμόσ ςτθν κοινότθτα. Ζγινε λοιπόν θ πρόταςθ να 
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διερευνθκεί ςυγκριτικά θ διάκριςθ μεταξφ εκνοτιτων και φφλου ςτα κζντρα 

αποφάςεων, αναδεικνφοντασ, ότι οι ανιςότθτεσ δεν μποροφςαν να εξαλειφκοφν με 

αυτόν τον τρόπο (τθσ πολιτικισ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ)205. 

Ο προςδιοριςμόσ των πολιτιςμϊν των μεταναςτϊν ωσ εκνοτικοί από τθ μια  

και οι κυβερνθτικζσ πολιτικζσ, όπωσ αυτζσ τθσ αφομοίωςθσ, τθσ ζνταξθσ και  τθσ 

πολυπολιτιςμικότθτασ από τθν άλλθ, ζχουν επιςκιάςει τθν πρωτεραιότθτα των 

οικονομικϊν και πολιτικϊν δομϊν, που κακορίηουν τα όρια των δυνατοτιτων για 

τουσ μετανάςτεσ ςτθν Αυςτραλία. Σε ζνα αφιζρωμα του περιοδικοφ Journal of 

Intercultural Studies (vol. 5, no 3, 1984),  ςτο κζμα  που αφοροφςε τον ρόλο των 

μεταναςτϊν εργατϊν ςτθν αγορά εργαςίασ με τον τίτλο «Migrants in the 

Workforce», ςτο άρκρο του, ο  Der Storer, «Migrant Workers in Victoria: Trends in 

Employment and Segmentation» /«Μετανάςτεσ εργαηόμενοι ςτθ Βικτϊρια: Τάςεισ 

ςτθν Απαςχόλθςθ και τθν Κατάτμθςθ» , υποςτθρίηει ότι ςτθν περίοδο τθσ δεκαετίασ 

του 1980, θ Αυςτραλία βριςκόταν ςε ζνα κρίςιμο ςθμείο, όςο αφορά τθν 

απαςχόλθςθ, τθ βιομθχανικι και τεχνολογικι ανάπτυξθ και τουσ διαπολιτιςμικοφσ 

όρουσ ςτισ ςχζςεισ τθσ με τισ εκνοτικζσ κοινότθτεσ. Τθν προθγοφμενθ δεκαετία, του 

1970, θ Αυςτραλία είχε πλθγεί από τθν οικονομικι κρίςθ και τθ χαμθλι οικονομικι 

ανάπτυξθ, εξαιτίασ  τθσ ειςαγωγισ νζων τεχνολογικϊν καινοτομιϊν και  τθσ αλλαγισ 

των εμπορικϊν προτφπων, ςτον βακμό, που όλα αυτά, επθρζαςαν και τθ 

δευτερογενι βιομθχανικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Αυτό ζγινε αφορμι για να ςυηθτθκεί 

εκ νζου ο ρόλοσ τθσ μετανάςτευςθσ. Σφμφωνα με ςχολιαςτζσ, θ μετανάςτευςθ 

ζπρεπε να μειωκεί ςθμαντικά, επειδι οι μετανάςτεσ  με τθν παρουςία τουσ 

επζτειναν τθν ανεργία και τον ανταγωνιςμό για τουσ τοπικοφσ πόρουσ, για τθν 

απαςχόλθςθ και τθν ευθμερία,  δθμιουργϊντασ ςυγκροφςεισ και εντάςεισ μεταξφ 

των μειονεκτοφντων ομάδων. Βεβαίωσ, υπιρξαν και πολλοί που υποςτιριξαν πωσ οι 

οικογζνειεσ είχαν το δικαίωμα να χρθματοδοτιςουν ςτενοφσ ςυγγενείσ να 

εγκαταςτακοφν ςτθν Αυςτραλία, ωσ μία χϊρα που ζχει ανκρωπιςτικζσ υποχρεϊςεισ 

απζναντι ςε πρόςφυγεσ, και πωσ οι μετανάςτεσ, ςυνικωσ, αναλάμβαναν τισ 

ανεπικφμθτεσ δουλειζσ από τουσ Αυςτραλογεννθμζνουσ κατοίκουσ (ς. 5). Στισ 

δεκαετίεσ 1970 και 1980, οι ανάγκεσ ςε εργατικό δυναμικό ςτθ βιομθχανία τθσ 
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 Ethnicity, Class and Gender in Australia, edited by Gill. Botomley and Marie de Lepervanche, 
Sydney, George Allen and Unwin, 1984, 281 ςελ. 
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Αυςτραλίασ άλλαξαν, και αυτό είχε ςθμαντικζσ κοινωνικο-οικονομικζσ επιπτϊςεισ 

ςτο εργατικό δυναμικό τθσ χϊρασ, ειδικότερα για τουσ μεταπολεμικοφσ μετανάςτεσ, 

που μζχρι τότε είχαν  ςυγκεντρωκεί ςε τζτοιεσ βιομθχανίεσ (ς. 8). 

 ‘Εχει διαπιςτωκεί ότι ο ρόλοσ τθσ γυναίκασ αποτελεί πάντοτε μια 

πολιτιςμικι δομι μζςα ςε κάκε πολιτιςμό, μια πραγματικότθτα μακράσ διαρκείασ, 

που ανκίςταται ςτισ εξωτερικζσ δονιςεισ και δφςκολα μεταβάλλεται από τθ μια 

μζρα ςτθν άλλθ (Λυδάκθ, 2001, ς. 85). Στθν περίπτωςθ τθσ Αυςτραλίασ, το 1962 

είναι το ζτοσ ορόςθμο τθσ μαηικισ ειςόδου ςτθ χϊρα γυναικϊν μεταναςτριϊν, οι 

οποίεσ τθ δεκαετία του 1980 και 1990 αρχίηουν να ιςτοριογραφοφν τθ δικι τουσ 

μεταναςτευτικι εμπειρία και να ςυνειδθτοποιοφν τον ρόλο τουσ και τθ κζςθ τουσ 

ςτθν ιςτορία τθσ μετανάςτευςθσ. Οι γυναίκεσ, αν και «ςτατικζσ» τα πρϊτα χρόνια 

τθσ μετανάςτευςθσ των «εν κινιςει» ανδρϊν, τϊρα πια διαδραματίηουν τον δικό 

τουσ ρόλο ςτθν ιςτορία τθσ μετανάςτευςθσ. Βεβαίωσ, ακόμθ και όταν οι γυναίκεσ 

ζμεναν πίςω, ςτθ χϊρα προζλευςθσ των ανδρϊν μεταναςτϊν, χρειάηεται να 

υπογραμμιςτεί πωσ αναλάμβαναν, εκτόσ από τθ διατιρθςθ του ςπιτικοφ, και τουσ 

ανδρικοφσ μζχρι τότε ρόλουσ, τθν εργαςία δθλαδι  ζξω από το ςπίτι, μζχρι τθν 

επιςτροφι των ανδρϊν. Άρα ο ρόλοσ τουσ δεν ιταν κακόλου πακθτικόσ. Επίςθσ 

πολλζσ από αυτζσ τισ γυναίκεσ, ςφηυγοι, αδελφζσ, μθτζρεσ, όταν μετανάςτευαν, δε 

ςυνόδευαν  απλά τουσ άνδρεσ, αλλά ζμπαιναν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, ςτο 

χϊρο τθσ εργαςίασ. Τθ δεκαετία του 1960, πολλζσ γυναίκεσ μετανάςτευςαν πρϊτεσ 

για να δοκιμάςουν τθν τφχθ τουσ ωσ οικιακζσ βοθκοί ι εργάτριεσ ςε εργοςτάςια και 

ςτθ ςυνζχεια βρικαν γαμπρό εκεί ι προςκάλεςαν γαμπρό από τθν Ελλάδα, με τθν 

διαδικαςία τθσ αλλθλογραφίασ και τθσ φωτογραφίασ, ι ακολοφκθςαν, με ςτόχο να 

βρουν ςφηυγο εκεί ι με «πρόςκλθςθ» ςτθν Αυςτραλία από άνδρεσ που αναηθτοφςαν 

νφφθ, μζςω αλλθλογραφίασ και φωτογραφίασ, και ζτςι ζχουμε τισ ευρζωσ γνωςτζσ 

«νφφεσ». Θ εςωτερικι μετανάςτευςθ των γυναικϊν από τθν φπαικρο ςτο άςτυ, είχε 

ιδθ αρχίςει από νωρίτερα. Απλά, θ μετανάςτευςθ  ςτον Νζο Κόςμο ιταν αυτι των 

μεγάλων αποςτάςεων (Green, 2004, ς. 136).  

Ο Peter Lyssiotis206, το 1986, ςτθ  φωτογραφικι του ζκκεςι του με κζμα: 

Industrial  Woman- Βιομθχανικι Γυναίκα, επιχείρθςε να  παρουςιάςει, με κοινωνικι 
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 Ο Peter Lyssiotis,  γεννικθκε ςτισ 12 Φεβρουαρίου 1949 ςτθν Κφπρο και ςυγκαταλζγεται ςτουσ 
ςθμαντικότερουσ Αυςτραλοφσ ςυγγραφείσ. Ο Peter Lyssiotis είναι βαςικά  ζνασ πειραματικόσ 
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κριτικι ματιά, τθν «τφχθ» τθσ μετανάςτριασ μζςα ςε μια βιομθχανοποιθμζνθ 

κοινωνία. Μζςα από μια ςυλλογι αποςπαςματικϊν εικόνων και ςτθν 

αναδιοργάνωςι τουσ, ο καλλιτζχνθσ επανατοποκετεί και προβάλλει τον «ψεφτικο» 

κόςμο τθσ καταναλωτικισ κοινωνίασ κακϊσ και τθν υποβάκμιςθ του ρόλου τθσ 

γυναίκασ ςε φκθνό μζςο παραγωγισ καταναλωτικϊν αγακϊν. Τθν παρουςιάηει 

μζςα ςτον οργανωμζνο κόςμο του εργοςταςίου και των προϊόντων που παράγει, ωσ 

ζνα ακόμθ ςυμπλθρωματικό εξάρτθμα, χωρίσ γνϊςθ και χωρίσ λόγο, θ οποία 

ςυμμετζχει ςτον κφκλο τθσ εκμετάλλευςθσ, ωσ ςκλάβα των ςκλάβων αφεντικϊν τθσ, 

διαιωνίηοντασ ζτςι τθν ταξικι ιεραρχθμζνθ κυριαρχία του ανκρϊπου επάνω ςτον 

άνκρωπο, τθν υποταγι και τθν εξάρτθςθ (περ. Χρονικό 4-5, 1985, ςς. 67-73). 

 

Μια ακόμθ πρόταςθ τθσ ζκκεςθσ Galbally ιταν θ λειτουργία τθσ 

πολυπολιτιςμικισ τθλεόραςθσ και πολυπολιτιςμικοφ ραδιοφϊνου, μια πρωτοβουλία 

ιδιαίτερα ςθμαντικι, θ οποία μετζπειτα υλοποιικθκε το 1980 με τθ δθμιουργία τθσ 

δθμόςιασ τθλεόραςθσ SBS One, και θ οποία είναι γνωςτι ωσ το κανάλι 0/28, ςε 

Μελβοφρνθ και Σφδνεχ, μία υπθρεςία μοναδικι ςτον κόςμο με τον τίτλο 

«πολυπολιτιςμικι» και όχι «εκνικι» τθλεόραςθ και ραδιόφωνο, με ςκοπό οι κεατζσ  

                                                                                                                                                                       
φωτογράφοσ που ζχει ςυνεργαςτεί κατά καιροφσ με άλλουσ καλλιτζχνεσ και ζχει δϊςει αρκετά 
δείγματα τθσ πρωτοποριακισ του δουλειάσ.  Επίςθσ αςχολείται και με τθν πειραματικι ποίθςθ,  
ςυμμετζχοντασ ςτθν ευρφτερθ καλλιτεχνικι ςκθνι τθσ Μελβοφρνθσ, κυρίωσ μζςα από τθν άκρωσ 
πολιτικοποιθμζνθ ποιθτικι ομάδα «925» θ οποία κυκλοφοροφςε το ομϊνυμο περιοδικό. Ο 
καλλιτζχνθσ, ςε μια προςπάκεια να μετατρζψει το κείμενο ςε εικόνα, επιχειρεί να ανιχνεφςει 
περαιτζρω τθ ςχζςθ του ποιιματοσ ι πεηοφ κειμζνου με τθ φωτογραφικι, χρθςιμοποιϊντασ τθν 
τεχνικι του φωτο-μοντάη. Με αυτό τον τρόπο ο Lyssiotis ζχει καταφζρει να  μετατρζπει τα πεηά 
ποιιματα από ωραία δθμιουργιματα ςε πολιτικζσ πράξεισ. Ο Peter Lyssiotis ζχει εκκζςει το ζργο του 
ςε διάφορεσ γκαλερί, αλλά ζχει επίςθσ καταπιαςτεί με τθν παραγωγι βιβλίων ωσ μορφι τζχνθσ. 
Καρπόσ αυτισ τθσ πρακτικισ είναι μερικά γνωςτά ςτο αυςτραλιανό κοινό βιβλία: Journey of a Wise 
Electron and Other Stories,1981, Three Cheers for Civilisation, 1982, Industrial Woman, 1986, The 
Harbour Breaths, 1989, ςε ςυνεργαςία με τθν ποιιτρια Anna Couani, Absence, 1990, ςε ςυνεργαςία 
με τθν ποιιτρια Αντιγόνθ Κεφαλά), και το CDs and Other Things, 1995, ςε ςυνεργαςία με τον Gyorgy 
Scrinis.  
Άλλα βιβλία του είναι: 
The Harmed Circle , From The Secret Life of Statues , The Products of Wealth, Feather and Prey , Desire 
and The Brush, The Ifs of Language, The Look of Love (with Scott McQuire), "1316 Book 1" (with Angela 
Cavalieri), "1316 Book 2" (with Angela Cavalieri), Homeland (with Noga Frieberg), A Gardener at 
Midnight - Travels in the Holyland, The Use of Ashes (with Theo Strasser), Eye Witness (with Theo 
Strasser), Using Shadows (with Theo Strasser and Robert Colvin), First there is a Mountain the River 
(with Monica Oppen), Seven Rooms (with Monica Oppen) κ.ά.  
Από εκεί και πζρα ο Peter Lyssiotis ζχει εκδϊςει ι επιμελθκεί τθν ζκδοςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ 
καλλιτεχνικϊν βιβλίων ςε περιοριςμζνο αρικμό αντιτφπων. ‘Oλα ζχουν εκδοκεί ι πρόκειται να 
εκδοκοφν από τθν Masterthief Enterprises, που είναι θ προςωπικι εκδοτικι εταιρεία του Peter 
Lyssiotis. 
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και ακροατζσ τθσ, ανεξάρτθτα από τισ γλϊςςεσ που μιλοφν, ανεξάρτθτα από τθ δικι 

τουσ εκνικι και πολιτιςμικι ταυτότθτα, να αναγνωρίηονται όλοι τουσ ωσ Αυςτραλοί.  

Θ πολυπολιτιςμικι τθλεόραςθ προβάλλει  διεκνι προγράμματα και ςειρζσ υψθλισ 

ποιότθτασ. Ραρουςιάηει πτυχζσ τθσ αυςτραλιανισ ηωισ, τισ οποίεσ  τα άλλα κανάλια 

ζχουν τθν τάςθ να αγνοοφν. Ρολλά από τα επιτεφγματά τθσ είναι ενκαρρυντικά, 

όπωσ το δελτίο ειδιςεων, για παράδειγμα, που ζχει ευρζωσ επαινεκεί ςε 

δθμοςιογραφικοφσ κφκλουσ για το ευρφ πεδίο κάλυψθσ διεκνϊν ειδιςεων. Το 

Κανάλι 0/28 δθμιοφργθςε ζνα κοινό που δεν περιορίηεται ςε κεατζσ μόνο από 

εκνοτικζσ κοινότθτεσ  αλλά και από τθν ευρφτερθ  αυςτραλιανι κοινωνία ςτο 

ςφνολό τθσ. Ακόμθ και οι ςκεπτικιςτζσ ζχουν εντυπωςιαςτεί(ς. 4)207. Το ίδιο και το 

ραδιόφωνο, το οποίο μεταδίδει εκπομπζσ ενθμερωτικζσ, ψυχαγωγικζσ και 

εκπαιδευτικζσ. 

Θ πολιτικι του Ρολυπολιτιςμοφ ςυνοψίηει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ 

Αυςτραλία αντιμετωπίηει τισ προκλιςεισ και τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ 

ποικιλομορφία τθσ. Από τότε που υιοκετικθκε θ Αναφορά Galbally (Galbally Report), 

οι κυβερνιςεισ που ακολοφκθςαν ζχουν επαναδιατυπϊςει το περιεχόμενο, ανάλογα 

με τισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ προκλιςεισ που αντιμετϊπιςαν. Από το 1989, οι 

Κοινοπολιτειακζσ Κυβερνιςεισ υποςτθρίηουν ότι υπάρχουν οικονομικά οφζλθ μζςα 

από τθν εφαρμογι τθσ πολυπολιτιςμικισ πολιτικισ, και ειδικότερα ςε μια 

παγκοςμιοποιθμζνθ οικονομία.  

Θ «Εκνικι Ατηζντα για μια Ρολυπολιτιςμικι Αυςτραλία»/ ‘National Agenda 

for a Multicultural Australia’ από το 1989 ζχει υιοκετιςει τρεισ αρχζσ τθσ 

πολυπολιτιςμικισ πολιτικισ, οι οποίεσ αφοροφν ςτα παρακάτω: 

α) Τθν Ρολυπολιτιςμικι Ταυτότθτα - το δικαίωμα ςε όλουσ τουσ Αυςτραλοφσ, 

ςε ευπρεπι όρια, να εκφράςουν και να μοιραςτοφν τθν ιδιαίτερθ πολιτιςμικι τουσ 

κλθρονομιά, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ γλϊςςασ και τθσ κρθςκείασ τουσ. 

β) Τθν Κοινωνικι Δικαιοςφνθ - το δικαίωμα ςτθν ίςθ μεταχείριςθ και ίςεσ 

ευκαιρίεσ, τθν κατάργθςθ των εμποδίων τθσ φυλισ, τθσ εκνικότθτασ, τθσ 

κουλτοφρασ, τθσ κρθςκείασ, του φφλου και του τόπου γζννθςθσ. 
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Multiculturalism: Australia’s Unique Achievement. Στο: 
http://www.multiculturalaustralia.edu.au/doc/fraser_1.pdf  
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γ) Τθν Οικονομικι Ανταποδοτικότθτα - τθν ανάγκθ να διατθριςει, να εξελίξει 

και να χρθςιμοποιιςει αποτελεςματικά κανείσ τισ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ όλων 

των Αυςτραλϊν, ανεξάρτθτα από τθν καταγωγι τουσ. 

Στθν εφαρμογι των αρχϊν τθσ «Εκνικισ Αντηζντασ για μια Ρολυπολιτιςμικι 

Αυςτραλία» του 1989, που αφοροφςαν τθν πολιτικι τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, 

ςυμπεριλαμβάνονταν και οι Αβορίγινεσ τθσ Αυςτραλίασ και οι κάτοικοι των Torres 

Strait Islands και τθσ περιοχισ του Queensland.  

Το 1997,  τθ ςκυτάλθ τθσ διαπραγμάτευςθσ για μια πολιτιςτικι ταυτότθτα  

και για τα δικαιϊματα των Αβορίγινων τθν πιρε το «Εκνικό Ρολυπολιτιςμικό 

Γνωμοδοτικό Συμβοφλιο» τθσ Αυςτραλιανισ Κυβζρνθςθσ, το οποίο μελζτθςε κζματα 

που αφοροφςαν τθν υλοποίθςθ μιασ πολυπολιτιςμικισ πολιτικισ ςτθν Αυςτραλία. 

Τα πορίςματά  του  δθμοςιεφτθκαν τον Δεκζμβριο του 1997 με τον τίτλο: 

«Ρολυπολιτιςμικι Αυςτραλία: ο Δρόμοσ προσ τα Εμπρόσ»/ «Multicultural Australia: 

The Way Forward»208, Καμπζρα. Μεταξφ άλλων,  ςτο ζγγραφο υποςτθρίχκθκε, ότι ο 

πολυπολιτιςμόσ ςτθν Αυςτραλία είναι θ βάςθ για κάκε ςυηιτθςθ που αφορά τθν 

εκνικι ταυτότθτα και το εκνικό μζλλον.  Θ επιτυχία των μεταναςτευτικϊν 

προγραμμάτων και των πολιτικϊν του πολυπολιτιςμοφ ςτθν Αυςτραλία είναι 

παγκοςμίωσ γνωςτζσ για τθν πρωτοπορία τουσ,  αφοφ με υπερθφάνεια μπορεί να 

υποςτθριχκεί, ότι  οι Αυςτραλοί ηουν ςε μια χϊρα που υπάρχει ςυνοχι, ςε μία 

κοινωνία χωρίσ αποκλειςμοφσ, ςτθν οποία οι διαφορετικζσ κουλτοφρεσ, γλϊςςεσ και 

κρθςκείεσ ζχουν «μεταμορφϊςει» το κοινωνικό και πολιτιςμικό τοπίο. Το 

ςθμαντικότερο δε όλων είναι ότι αυτι θ διαδρομι ζχει διαγραφεί με ελάχιςτεσ  

ςυγκροφςεισ. Είναι  αξιοςθμείωτοσ ο προςανατολιςμόσ που δόκθκε ςτα πορίςματα, 

όπου θ πολυπολιτιςμικι πολιτικι αντιμετωπίηεται ωσ μια πολιτικι που απευκφνεται 

ςτο ςφνολο τθσ αυςτραλιανισ κοινότθτασ και όχι ιδιαίτερα ςτουσ μετανάςτεσ. Τα 

προγράμματα πλζον κα ζπρεπε να  μετακινθκοφν από  τθ ςφαίρα τθσ  παροχισ 

βοικειασ ςτισ κοινότθτεσ των μεταναςτϊν και να προςανατολιςτοφν γφρω από τον 

προςδιοριςμό μιασ  πολιτιςτικισ ταυτότθτασ, με ςκοπό να προτρζψει όλουσ τουσ 

                                                           
208

Department of Immigration and Multicultural Affairs An Issues Paper, National Multicultural 
Advisory Council, ‘Multicultural Australia: the way forward’, Canberra, 1997/ Υπουργείο 
Μετανάςτευςθσ και Ρολυπολιτιςμικϊν Υποκζςεων, Εκνικό Ρολυπολιτιςμικό Γνωμοδοτικό 
Συμβουλίο’, Ρολυπολιτιςμικι Αυςτραλία: ο Δρόμοσ προσ τα Εμπρόσ’, Καμπζρα,  1997.  
 http://www.immi.gov.au/about/charters/_pdf/culturally-diverse/charter.pdf 
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Αυςτραλοφσ να κατανοιςουν ο ζνασ τον άλλον καλφτερα και να μοιραςτοφν τθν 

κοινι κλθρονομιά τουσ.   

Θ ενίςχυςθ τθσ δζςμευςθσ τθσ πολυπολιτιςμικισ Αυςτραλίασ ςυνοδεφτθκε  

με  τθν αλλαγι και επζκταςθ τθσ εξωτερικισ τθσ πολιτικισ ςε κατευκφνςεισ και 

προοπτικζσ που τθν οδθγοφςαν πλζον οι «ξζνοι»  τθσ,  και ζτςι δθμιοφργθςε  

πολιτικά ανοίγματα και δεςμοφσ με πολλά νζα ζκνθ. Μζςα από αυτόν τον δρόμο 

επανεξετάςτθκαν και οι οπτικζσ τθσ αυςτραλιανισ κοινωνίασ. Άρχιςαν να 

ςυμμετζχουν ςε ζναν διακριτικό διεκνι αγϊνα κατά του ρατςιςμοφ,  ςτθν 

υπεράςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν και 

των προςδοκιϊν του Τρίτου Κόςμου. Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, θ 

αυςτραλιανι οικονομία εξεταηόταν ωσ ζνασ μικρόκοςμοσ τθσ διεκνοφσ αγοράσ, 

βαςιςμζνοσ ςτα οικονομικά οφζλθ, που κα προζκυπταν άμεςα από μια 

διαφοροποιθμζνθ πελατειακι βάςθ, κακιςτϊντασ τθν Αυςτραλία μια εξαιρετικι 

αγορά, κακϊσ και μια ιδανικι τοποκεςία για τθν ίδρυςθ περιφερειακϊν εδρϊν, που 

να καλφπτουν τθν αςιατικι περιοχι. Για τον λόγο τοφτο προτάκθκε να αναπτυχκοφν 

προγράμματα για τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ τθσ γλωςςικισ και πολιτιςτικισ 

πολυμορφίασ τθσ Αυςτραλίασ, για το οικονομικό τθσ όφελοσ. Αυτό είχε ωσ ςτόχο να 

βοθκιςει τθν Αυςτραλία να επανατοποκετθκεί οικονομικά, τόςο ςτον διεκνι 

κόςμο, όςο και ςτθν περιοχι τθσ Αςίασ. Οι δεξιότθτεσ και οι γνϊςεισ του εργατικοφ 

και επιχειρθματικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ, με καταγωγι από άλλεσ χϊρεσ, ιταν ςε 

κζςθ πια να βοθκιςουν τθν Αυςτραλία να ανταποκρικεί ςτισ προκλιςεισ τθσ 

παγκόςμιασ αγοράσ. Σε οριςμζνα κζματα, όπωσ αυτά που αναφζρονται παρακάτω, 

φαίνεται να υποςτθρίηονται απόψεισ που ςυνεργοφν ςε μια  κοινωνικι ςυνοχι και 

ςτθ διαμόρφωςθ κοινϊν αξιϊν. Αυτζσ είναι οι εξισ: 

-θ δζςμευςθ για το δικαίωμα όλων των Αυςτραλϊν να απολαμβάνουν ίςα 

δικαιϊματα και να αντιμετωπίηονται με τον ίδιο ςεβαςμό, ανεξάρτθτα από 

τθ φυλι, το χρϊμα, τθ κρθςκεία ι τθν προζλευςθ, 

-θ δζςμευςθ για τθ διατιρθςθ μιασ μεταναςτευτικισ πολιτικισ εξ ολοκλιρου 

χωρίσ διακρίςεισ λόγω φυλισ, χρϊματοσ κρθςκείασ ι προζλευςθσ, 

-θ δζςμευςθ ςτθ ςυμφωνία αποκατάςταςθσ τθσ δεινισ κοινωνικισ και 

οικονομικισ κζςθσ των Αβορίγινων και των κατοίκων των Νιςων Torres Strait 

ςτο πλαίςιο τθσ  διατιρθςθσ τθσ Αυςτραλίασ ωσ μια πολιτιςτικά πολφμορφθσ 
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κοινωνίασ, ανεκτικισ και ανοικτισ, ενωμζνθσ με μια βαςικι δζςμευςθ όλων 

απζναντι ςτο ζκνοσ και τουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ και αξίεσ , 

-θ δζςμευςθ να μπορεί να καταγγζλλεται θ φυλετικι μιςαλλοδοξία, ςε 

οποιαδιποτε μορφι, θ οποία είναι αςυμβίβαςτθ με το είδοσ τθσ κοινωνίασ 

που θ Αυςτραλία κζλει να είναι209. 

 

Το 1998, ο Stepan Kerkyasharian210, Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εκνικϊν 

Υποκζςεων τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ, ςυμμετείχε ςτο ετιςιο ςυνζδριο τθσ 

Ομοςπονδίασ των Συμβουλίων των Εκνοτικϊν Κοινοτιτων (Federation of Ethnic 

Communities’ Councils of Australia) και με τθν ειςιγθςι του, ‘Multiculturalism in 

Australia - Today and Tomorrow’, υπογράμμιςε τουσ λόγουσ που τον κάνουν να 

πιςτεφει πωσ ο πολυπολιτιςμόσ ςτθν Αυςτραλία, όπωσ ζχει εξελιχκεί και εφαρμοςτεί 

είναι επιτυχθμζνοσ: 

 α) οι πολίτεσ τθσ χϊρασ αιςκάνονται αςφαλείσ ςτο νζο περιβάλλον 

υιοκεςίασ τουσ και αυτό τουσ ενίςχυςε τθν επικυμία να γίνουν πλιρθ μζλθ ςτθν 

αυςτραλιανι κοινωνία ςφντομα, 

β) θ ςυνοχι των πολιτϊν ζχει δοκιμαςτεί και ςε καταςτάςεισ αυξθμζνου 

άγχουσ, όπωσ το 1991 με τον Ρόλεμο ςτον Ρερςικό Κόλπο,  

γ) θ Αυςτραλία, με τθν πολιτικι του πολυπολιτιςμοφ, ζχει χαμθλά επίπεδα 

ρατςιςτικισ βίασ και διάκριςθσ ενάντια ςε μεταναςτευτικζσ ομάδεσ, παρ’όλεσ τισ 

προθγοφμενεσ εμπειρίεσ γενοκτονίασ εισ βάροσ των Αβορίγινων, για τισ οποίεσ 

πράξεισ δεν ζχουν ακόμθ ηθτιςει  μία ςυγγνϊμθ, 

  δ) θ γλωςςικι, πολιτιςτικι και κοινωνικι ςφνδεςθ υποςτθρίηει τθν εμπορικι 

ανάπτυξθ διεκνϊσ,  

ε) ο πολυπολιτιςμόσ ζχει ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία ηωντανισ και πλοφςιασ 

πολιτιςτικισ ηωισ ςτθν Αυςτραλία. Ζχει καταςτιςει δυνατζσ τισ καινοτόμεσ 

προςεγγίςεισ ςφντθξθσ ςτο κζατρο, χορό, μουςικι και κουηίνα, που τόςο ςυχνά 

ςχολιάηονται.  

                                                           
209

 Π.π. 
210

 Stepan Kerkyasharian, 1998, ’Multiculturalism in Australia- Today and Tomorrow’,  ειςιγθςθ ςτο 
Ετιςιο Συνζδριο τθσ Ομοςπονδίασ των Συμβουλίων των Εκνοτικϊν Κοινοτιτων τθσ Αυςτραλίασ, 
Σάββατο, 28 Μαρτίου 1998, Parramatta NSW (δθμοςιεφτθκε από το Ethnic Affairs Commission of 
NSW Government), ςς.1-12. 
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Επίςθσ, ηιτθςε, οι αρχζσ μιασ πολυπολιτιςμικισ διαφορετικότθτασ ι 

πολυπολιτιςμοφ, να κατοχυρωκοφν ςτθν Ομοςπονδιακι Νομοκεςία και ςτο 

Σφνταγμα τθσ χϊρασ, μζςα από τθ διατφπωςθ, πωσ ο Αυςτραλιανόσ Ρολυπολιτιςμόσ 

είναι το κεντρικό χαρακτθριςτικό τθσ εκνικισ τουσ ταυτότθτασ και του εκνικοφ τουσ 

μζλλοντοσ, όπωσ ιδθ είχε γίνει ςτθ Νζα Νότια Ουαλία και ςυηθτθκεί ςτθ 

Διακυβερνθτικι Συνδιάςκεψθ  τθσ Κοινοπολιτείασ, το 1998. Κατά τθ γνϊμθ του, μία 

εκνικι ταυτότθτα μπορεί να περιγραφεί ι να εξθγθκεί, αλλά δεν μπορεί να 

προβλεφκεί. Δεν δφναται να καταςκευαςτεί μζςα από κυβερνθτικζσ αποφάςεισ. 

Στον οριςμό τθσ ταυτότθτασ ςυμπεριλαμβάνονται οι αξίεσ, ο χαρακτιρασ και θ 

εμπειρία όλων των Αυςτραλϊν.  

«Είμαςτε μία ςυνζχεια ανκρϊπων, που ξεκινοφν από τθν αρχι, επιςτρζφοντασ για να πάνε 

ςτο μζλλον, μαηί με τουσ αρχικοφσ ιδιοκτιτεσ, ενςωματϊνοντασ παράλλθλα  όλουσ όςοι 

ζχουν ζλκει ς’ αυτιν τθν ιπειρο εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια … Μόνον με τθν αναγνϊριςθ και 

τθν αποδοχι ότι είμαςτε ζνασ λαόσ - πολφπλοκοσ και ποικίλοσ ςε χαρακτιρα, φυλι,  

γλϊςςα, κρθςκεία και πολιτιςμό - μποροφμε να αντιμετωπίςουμε το μζλλον. Είναι κζμα 

αποδοχισ μιασ πραγματικότθτασ, που καμία κυβερνθτικι πολιτικι ι ριςθ δεν μπορεί να 

αλλάξει ποτζ» (Kerkyasharian, 1998, ς.12). 

Το 1999, ςτθ Νζα Αντηζντα για μια Ρολυπολιτιςμικι Αυςτραλία, /New 

Agenda for Multicultural Australia/, οι αρχζσ του πολυπολιτιςμοφ, γνωςτζσ με τθν 

επικεφαλίδα «Αυςτραλιανόσ Ρολυπολιτιςμόσ» /‘Australian Multiculturalism’, 

επαναπροςδιορίςτθκαν μζςα από τθν αναγκαιότθτα να δοκεί ζμφαςθ ςτθν φπαρξθ 

πολιτικϊν αξιϊν, και ςτθν Αυςτραλιανι υπθκοότθτα, ωσ ενωτικό ςφμβολο ςε μια 

πολιτιςμικά και γλωςςικά ποικιλόμορφθ χϊρα. Θ νζα τουσ μορφι δθμοςιοποιικθκε 

κάτω από τισ υποκεφαλίδεσ: 

α) Ρολιτικό κακικον - το οποίο υποχρεϊνει όλουσ τουσ Αυςτραλοφσ να 

υποςτθρίηουν τισ δομζσ και τισ αρχζσ τθσ αυςτραλιανισ κοινωνίασ, θ οποία εγγυάται 

τθν ελευκερία και επιτρζπει να ανκιςει θ διαφορετικότθτα ςτθν κοινωνία. 

β) Σεβαςμό ςτθν πολιτιςμικι διαφορετικότθτα - θ οποία, δεδομζνου ότι 

υπόκειται ςτο δίκαιο, δίνει το δικαίωμα ςτουσ Αυςτραλοφσ να εκφράςουν τον δικό 

τουσ πολιτιςμό και τισ πεποικιςεισ τουσ, υποχρεϊνοντάσ τουσ, ςυγχρόνωσ, να 

δεχτοφν το δικαίωμα και των άλλων να κάνουν το ίδιο. 
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γ) Κοινωνικι δικαιοςφνθ - θ οποία δίνει το δικαίωμα ςε όλουσ τουσ 

Αυςτραλοφσ ςε ίςθ μεταχείριςθ και ίςεσ ευκαιρίεσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 

ςυνειςφζρουν ςτθν κοινωνικι, πολιτικι και οικονομικι ηωι τθσ Αυςτραλίασ, χωρίσ 

διακρίςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διακρίςεων λόγω φυλισ, κουλτοφρασ, 

κρθςκείασ, γλϊςςασ, τοποκεςίασ, φφλου και τόπου γζννθςθσ. 

δ) Ραραγωγικι ποικιλομορφία - θ οποία μεγιςτοποιεί για όλουσ τουσ 

Αυςτραλοφσ τα ςθμαντικά πολιτιςτικά, κοινωνικά και οικονομικά μερίςματα,  που 

προκφπτουν από τθν ποικιλομορφία του πλθκυςμοφ τθσ Αυςτραλίασ.  

Αυτζσ οι αρχζσ δθμοςιοποιικθκαν ςτον οικονομικό προχπολογιςμό τθσ 

χϊρασ του 2003-2004 με τθν επικεφαλίδα Multicultural Australia: United in 

Diversity211. 

Ο κακθγθτισ Βραςίδασ Καραλισ (2005) υποςτθρίηει ότι από το 1996 και 

μετά,  θ πολιτικι τοφ πολυπολιτιςμοφ ζχει πλζον ςιωπθρϊσ εγκαταταλειφκεί από τισ 

διαδοχικζσ αυςτραλιανζσ κυβερνιςεισ. Αυτό γίνεται φανερό μζςα από «τθν ζντονθ 

και κεμελιακι αμφιςβιτθςθ των ςπουδϊν κοινωνικοφ πολιτιςμοφ» (ς.604). Ριςτεφει 

ότι οι πολιτιςτικζσ ςπουδζσ χρειάηεται να επινοιςουν μία νζα οπτικι κεϊρθςθ 

προκειμζνου να μπορζςουν να «διατυπϊςουν» και να «ερμθνεφςουν» τθ 

μεταναςτευτικι εμπειρία των εκνοτικϊν κοινοτιτων «μζςα ςτο δομικό ςχθματιςμό 

τθσ αυςτραλιανισ κοινωνίασ» (ς.605). Αυτι θ οπτικι κεϊρθςθ είναι θ 

διαπολιτιςμικι ματιά μζςα από τθν οποία μπορεί κανείσ να διερευνιςει τθν 

«ψυχοδυναμικι των διαπολιτιςμικϊν ςυνάψεων»212, όπωσ εμφανίηονται μζςα από 

                                                           
211

 DIMA, New Agenda for Multicultural Australia, DIMA, Canberra, 1999, p.8. 
212

 Ο Βραςίδασ Καραλισ ςτο άρκρο του  «Θ ψυχοδυναμικι των διαπολιτιςμικϊν επαφϊν- θ ελλθνικι 
παρουςία ςτθν αυςτραλιανι κοινωνία και θ ανάδυςθ του Ζλλθνα αυςτραλιανοφ υποκειμζνου», ςτο E. 
Close, G. Couvalis, G.Frazis, M. Palaktsoglou and  M. Tsianikas,  (επιμ.),  "Greek Research in Australia: 
Proceedings of the Seventh Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 
2007". Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, ςς. 603-620, ζχει 
αναπτφξει μία κεωρία γφρω από τθν «ψυχοδυναμικι των διαπολιτιςμικϊν ςυνάψεων»,  ςφμφωνα με 
τθν οποία «Κάκε ςφναψθ διαπολιτιςμικϊν επαφϊν εςωτερικεφει μία άποψθ του «Άλλου» εκατζρωκεν 
και διαπλάκει ςθμαςιακά πεδία μζςα από τα οποία αναδφεται μία εικόνα ωσ αντικείμενο προβολισ και 
επικζςεωσ ψυχολογικϊν ενεργειϊν. Κάκε αίςκθμα (κετικό, αρνθτικό, ζλξθσ, απϊκθςθσ) ουςιαςτικά 
διαμορφϊνει και προςδιορίηει μια ςχζςθ και επομζνωσ ζναν δεςμό. Αμφότερα μζρθ αλλοιοφνται από 
τθ ςφναψθ,  μζςα από μια διαδικαςία αμοιβαίων ετεροιϊςεων. Αμφότεροι οι μετζχοντεσ 
μεταςτοιχειοφνται και μετατοπίηουν το κζντρο βάρουσ τθσ κοινωνικισ τουσ ςυμπεριφοράσ, 
ενςωματϊνοντασ τον «Άλλον» ςτο ςυμβολικό πεδίο τθσ νοθτικισ τουσ δομισ. Ο «άλλοσ» αναδφεται ωσ 
ςφμβολο και ωσ ςυμβολικό περιεχόμενο μόνο εφόςον κεςπιςτοφν γλωςςικζσ λογοτροπίεσ, ικανζσ να 
εντάξουν τθ  μορφι ηωισ που αντιπροςωπεφει ςτον νοθτικό κόςμο τθσ κοινωνικισ πλειονότθτασ ςτθ 
χϊρα υποδοχισ. Θ ψυχοδυναμικι των διαπολιτιςμικϊν ςυνάψεων εντοπίηεται ςτα ακόλουκα ςτάδια: 
α) αμοιβαία καχυποψία και ςυλλογικι φόβου, β) εχκρότθσ και ςφγκρουςθ, γ) περιζργεια και τάςθ 
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τισ αυτο-αναπαραςτάςεισ , που επινόθςαν  οι μεταναςτευτικοί πλθκυςμοί και οι 

Βρετανο-Αυςτραλοί, για να εγγράψουν και να εντάξουν ο «ζνασ» τον «άλλον» ςτο 

νοθτικό τουσ πλζγμα, τον τρόπο που ανζγνωςαν τθν εκάςτοτε ςυμπεριφορά και το 

«ιδιαίτερο» άτομο, με ποιό τρόπο ςχετίςτθκαν με τθ διαφορά του «άλλου» «ωσ 

πρόςκλθςθ και ταυτόχρονα ωσ αφετθρία νοθτικϊν μεταλλαγϊν»(Καραλισ, 2005, ς. 

606). 

Στισ 13 Φεβρουάριου 2008, ο πρωκυπουργόσ Kevin Rudd ηιτθςε δθμόςια 

ςυγγνϊμθ ςτθν «Κλεμμζνθ Γενιά» - όπωσ αποκαλοφν τα εκατοντάδεσ χιλιάδεσ 

παιδιά Αβοριγίνων και Torres Strait Islanders,  τα οποία  μζχρι και το 1970 

απομακρφνονταν βίαια από τισ κοινότθτζσ τουσ από τουσ Αγγλοςάξονεσ 

αποικιοκράτεσ, οι οποίοι προθγουμζνωσ είχαν εξανδραποδίςει τισ οικογζνειζσ τουσ. 

Τα παιδιά αυτά τα ανάγκαςαν να μεγαλϊςουν ςε ορφανοτροφεία ι να 

υπθρετιςουν οικογζνειεσ Αγγλοςαξόνων και να εκχριςτιανιςτοφν, με ςκοπό τον 

φυλετικό αφανιςμό τουσ. Ραρακζτω αποςπάςματα από τθν ομιλία του 

Ρρωκυπουργοφ που άνοιξε, όπωσ και ο ίδιοσ ομολογεί, μια νζα ςελίδα ςτθν 

αυςτραλιανι ιςτορία, με ςκοπό να επανορκϊςει τισ αδικίεσ του παρελκόντοσ και με 

αυτόν τον τρόπο να κινθκοφν προσ τα εμπρόσ, όλοι μαηί,  χωρίσ διακρίςεισ,  με 

εμπιςτοςφνθ ςτο μζλλον: 

‘’…today we honour the indigenous peoples of this land, the oldest continuing cultures in 

human history. *…ςιμερα τιμοφμε τουσ αυτόχκονεσ λαοφσ αυτισ τθσ γθσ, τουσ παλαιότερουσ 

πολιτιςμοφσ που ςυνεχίηουν να υπάρχουν ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία+  

We reflect on their past mistreatment. [Ρροβλθματιηόμαςτε ςχετικά με τθν προθγοφμενθ 

κακομεταχείριςι  τουσ+  

We reflect in particular on the mistreatment of those who were stolen generations - this 

blemished chapter in our nation's history. [ Λδιαίτερα προβλθματιηόμαςτε όςον αφορά τθν 

κακομεταχείριςθ αυτϊν των κλεμμζνων γενιϊν – αυτό το ‘αμαυρωμζνο ’ κεφάλαιο ςτθν 

ιςτορία του ζκνουσ μασ+.  

We apologise for the laws and policies of successive parliaments and governments that have 

inflicted profound grief, suffering and loss on these our fellow Australians.[Ηθτάμε ςυγνϊμθ 

για τουσ νόμουσ και τισ πολιτικζσ διαδοχικϊν κοινοβουλίων και κυβερνιςεων,  που 

προκάλεςαν βακφ πόνο, δεινά και απϊλειεσ ςε αυτοφσ τουσ Αυςτραλοφσ ςυμπολίτεσ μασ+.  

                                                                                                                                                                       
γνωριμίασ, δ) ςταδιακι πρόςλθψθ του «Άλλου»,  ωσ μζρουσ τθσ κακθμερινότθτασ και ε) αποδοχι και 
ςυνφπαρξθ» (ς. 606). 
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For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their 

families left behind, we say sorry. [Για τον πόνο,  τθν ταλαιπωρία και  τθ βλάβθ που 

υπζςτθςαν αυτζσ οι κλεμμζνεσ γενιζσ, ςτουσ απογόνουσ τουσ και ςτισ οικογζνειζσ τουσ που 

άφθςαν πίςω, λζμε ςυγγνϊμθ].  

To the mothers and the fathers, the brothers and the sisters, for the breaking up of families 

and communities, we say sorry. [Στισ μθτζρεσ και ςτουσ πατζρεσ, ςτουσ αδελφοφσ και ςτισ 

αδελφζσ, για τθ διάλυςθ των οικογενειϊν και των κοινοτιτων τουσ, κα πω ςυγγνϊμθ.+  

And for the indignity and degradation thus inflicted on a proud people and a proud culture, 

we say sorry. Και για τθν ταπείνωςθ και τθν υποβάκμιςθ που επιβλικθκε ςε ζναν 

υπεριφανο λαό κι ζναν υπεριφανο πολιτιςμό, λζμε ςυγγνϊμθ+’’. 

Ο πρωκυπουργόσ και το κοινοβοφλιο τθσ Αυςτραλίασ, με ςεβαςμό, ηιτθςαν 

ςυγγνϊμθ. Συμφϊνθςαν πωσ αυτι θ πράξθ κα πρζπει να κεωρθκεί μζροσ τθσ  

πνευματικισ κεραπείασ του ζκνουσ, «για ζνα μζλλον με καρδιά».  Θ τραγωδία των 

Αβοριγίνων, όπωσ και ςτο κζατρο θ Τραγωδία, ζγινε ζνα μζςο θκικισ ανφψωςθσ. Το 

πρϊτο βιμα μιασ τζτοιασ διεργαςίασ ιταν θ αναγνϊριςθ του παρελκόντοσ, ζτςι 

όπωσ είναι, με τα καλά και τα άςχθμα και με τον ιςχυριςμό για ζνα μζλλον που  κα 

αγκαλιάηει όλουσ τουσ Αυςτραλοφσ. Το Κοινοβοφλιο δεςμεφτθκε πωσ οι αδικίεσ του 

παρελκόντοσ δεν πρόκειται να ςυμβοφν ξανά με τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

α) Κα αξιοποιιςει τθν αποφαςιςτικότθτα όλων των Αυςτραλϊν, αυτοχκόνων 

και μθ αυτοχκόνων, για να καλυφκεί το κενό που βρίςκεται μεταξφ τουσ, όςον 

αφορά το προςδόκιμο όριο ηωισ, εκπαιδευτικζσ επιτυχίεσ και οικονομικζσ ευκαιρίεσ. 

β) Κα αγκαλιάςει τθ δυνατότθτα νζων λφςεων ςε διαρκι προβλιματα, όπου 

παλαιζσ προςεγγίςεισ ζχουν αποτφχει, και οι οποίεσ κα βαςίηονται ςτον αμοιβαίο 

ςεβαςμό, αμοιβαία αποφαςιςτικότθτα και αμοιβαία υπευκυνότθτα. 

γ) Πλοι οι Αυςτραλοί, ανεξαρτιτωσ τθσ προζλευςισ τουσ,  κα είναι 

πραγματικά ιςότιμοι εταίροι, με ίςεσ ευκαιρίεσ και με ίςο μερίδιο ςτθ διαμόρφωςθ 

του επόμενου κεφαλαίου ςτθν ιςτορία αυτισ τθσ μεγάλθσ χϊρασ, τθσ Αυςτραλίασ.  

δ) Και για να επιτευχκεί αυτό χρειάηεται μια ςτιγμι ςτθν ιςτορία των εκνϊν, 

των λαϊν τουσ, να ςυμφιλιωκοφν πλιρωσ με το παρελκόν τουσ, για να μπορζςουν 

να προχωριςουν με αυτοπεποίκθςθ  και  να αγκαλιάςουν το μζλλον τουσ. 

(Smh. Com. Au, the Sydney Morning Herald Online. 13 Feb 2008).  
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 Ο λόγοσ κεωρικθκε ωσ μία ςθμαντικι  ςτιγμι ςτθν ιςτορία τθσ Αυςτραλίασ. 

Ο πρωκυπουργόσ με τθν πράξθ του τισ μερικισ αναγνϊριςθσ τθσ τραγωδίασ των 

Αβοριγίνων ςτόχευε να φζρει τθν πολυπόκθτθ κάκαρςθ και ίαςθ ςτθν ψυχι των 

κατοίκων τθσ χϊρασ του, που είχε ταραχτεί από τα πακιματα των Αβοριγίνων.  

Από τθν θμζρα εκείνθ τθσ δθμόςιασ ςυγγνϊμθσ ςτθν «κλεμμζνθ γενιά», θ 

παρουςία των Αβοριγίνων ςτο Αυςτραλζηικο Κοινοβοφλιο ιταν και είναι πλζον 

επιβεβλθμζνθ. Θ «φωνι» τουσ αρχίηει να ακοφγεται, ο ντόπιοσ και ο διεκνισ  

ζντυποσ τφποσ αςχολείται αδιαλείπτωσ με τθν παρουςία τουσ, κακ’ όν χρόνον ο 

αυςτραλιανόσ κινθματογράφοσ, το κζατρο, θ μουςικι ςκθνι και θ λογοτεχνικι 

ςυγγραφικι παραγωγι ςυμπεριλαμβάνει και αςχολείται, επιςταμζνωσ πλζον, με 

τουσ μζχρι τότε «αποκλειςμζνουσ» Αβορίγινεσ. O μφκοσ τθσ καμνόφυτθσ ενδοχϊρασ, 

«το δάςοσ» - the Bush, όπου θ ηωι εκεί είναι ταυτόςθμθ με τθν αβοριγίνικθ 

κουλτοφρα, τθ φυλετικι κακαρότθτα και τθ ςχζςθ των Αβοριγίνων με το φυςικό 

περιβάλλον,  τθ ηωι ςτθν ακτι,  όπου οι άνκρωποι μαηεφονται εκεί για να 

ςυναντθκοφν, να ςυναναςτραφοφν και να ψυχαγωγθκοφν, αφοφ οι περιςςότερεσ 

πόλεισ είναι κτιςμζνεσ ςτα παράλια, είναι αυτόσ που γοθτεφει και ελκφει ςιμερα 

τουρίςτεσ από όλον τον κόςμο. Τϊρα πια θ αβοριγίνικθ κουλτοφρα αναγνωρίηεται 

ωσ μοναδικι ςτο είδοσ τθσ και «αυςτραλιανι». Ο αβοριγίνικοσ χορόσ πλζον 

βθματολογείται, όπωσ οι ευρωπαϊκοί χοροί, κλαςικοί, ςφγχρονοι, κ.ά. Θ γλϊςςα 

τουσ κα ςυμπεριλθφκεί  ςτθν επόμενθ απογραφι, του γλωςςικοφ χάρτθ τθσ χϊρασ, 

όπωσ ςυμβαίνει και με τισ γλϊςςεσ των άλλων Αυςτραλϊν, π.χ. κινεηικισ, ελλθνικισ, 

ιταλικισ καταγωγισ. 

Από τον Λοφνιο ζωσ τον Αφγουςτο του 2009, θ κυβζρνθςθ προζβθ ςε 

διαβουλεφςεισ με κοινότθτεσ αυτόχκονων ςτθ Βόρεια Επικράτεια. Τον Λοφνιο του 

2010, ωσ αποτζλεςμα αυτϊν των διαβουλεφςεων, το αυςτραλιανό Κοινοβοφλιο 

ψιφιςε νόμο για τθν αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ  του «Νόμου περί 

Φυλετικϊν Διακρίςεων» ςε ςχζςθ με τθν καταπάτθςθ των Βόρειων Ρεριοχϊν 

(Northern Territories). 

Επί του παρόντοσ, ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ των μεταναςτϊν τθσ Αυςτραλίασ 

είναι από χϊρεσ, όπωσ  Κίνα και  Λνδία, μολονότι  το Θνωμζνο Βαςίλειο και θ Νζα 

Ηθλανδία παραμζνουν ακόμθ οι δφο μεγαλφτερεσ πθγζσ μεταναςτϊν. Αυτό 

μπορεί να ςυνδζεται με το γεγονόσ ότι θ Αυςτραλία τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει 
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ιςχυροποιιςει τθν οικονομία τθσ  με τθν εξαγωγι, κυρίωσ μεταλλευμάτων και 

ορυκτϊν, ςε χϊρεσ όπωσ τθν Κίνα, τθν Λαπωνία και τθν Λνδία213. 

Σφμφωνα με τον ςυγγραφζα Andrew Patterson ςτο άρκρο του «The Fight 

For Australian Culture» - «Θ διαμάχθ για τθν Αυςτραλιανι Κουλτοφρα»214, θ 

κουλτοφρα είναι πολιτικι, γιατί ενϊ δεν ςυνιςτά ζνα κζμα για «μάχεσ», αλλά 

ζνα κζμα για «δθμιουργία». Εντοφτοισ - ςτο αυςτραλιανό πλαίςιο - αυτό δεν 

ςυμβαίνει. Οι Αυςτραλοί, ακόμθ και ςιμερα, διαπραγματεφονται τθν 

πολιτιςτικι τουσ ταυτότθτα με το να κζτουν το ερϊτθμα «ποιόσ είναι 

περιςςότερο Αυςτραλόσ από τον άλλον», με αποτζλεςμα να πολυτεμαχίηεται ο 

αυςτραλιανόσ λαόσ ςε «παλαιοφσ» και «νζουσ», «γθγενείσ» και «ξζνουσ», 

«δεξιοφσ» και «αριςτεροφσ». Οι δεξιοί  υπεραςπίηουν τθν αγγλοςαξονικι τουσ 

καταγωγι, άρα κατά ζναν τρόπο  υπεραςπίηονται τθ βρετανικι εκνοτικι τουσ 

ταυτότθτα, ενϊ οι αριςτεροί τισ υπόλοιπεσ εκνοτικζσ ταυτότθτεσ. Ροιοί 

απομζνουν τελικά; Οι εκνικιςτζσ αγωνίηονται για ζνα «νζο πρόςωπο», όπου  οι 

Αυςτραλοί ςτο ςφνολό τουσ «παλαιοί» και «νζοι» κα είναι ςυςτάδεσ ενόσ 

ςυνολικά αυςτραλιανοφ λαοφ. Κάκε λαόσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκφράςει τθ 

δικι του ατομικότθτα, προκειμζνου να απελευκερωκεί από παλαιά πολιτιςτικά 

καλοφπια. Αν δεν το κάνει, τότε διατθρεί τθν κατάςταςθ τθσ «ψυχολογικισ 

εξάρτθςθσ» από άλλουσ πολιτιςμοφσ - και ωσ εκ τοφτου αδυνατεί να 

ςυνειδθτοποιιςει τισ δυνατότθτζσ του. Από αυτιν τθν άποψθ, «θ κουλτοφρα» 

είναι ζνα κζμα, που δε ςχετίηεται μόνον με τθν καταπολζμθςθ λζξεων, αλλά και 

πράξεων. Ο αγϊνασ για τθν αυςτραλιανι κουλτοφρα είναι ςίγουρα μζροσ του 

αγϊνα για μια ελεφκερθ, από τθν «ξζνθ» επιρροι, διείςδυςθ και ζλεγχο ςε 

πολιτικό, νομικό, οικονομικό και πολιτιςτικό πλαίςιο, Αυςτραλία. Μία 

κοινότθτα, χωρίσ ταυτότθτα, είναι ςτο ζλεοσ των άλλων. 

Θ αναγνϊριςθ τθσ κατάκτθςθσ είναι το ςθμαντικότερο  όλων, γιατί αλλιϊσ 

δεν μπορεί κανείσ να αντιλθφκεί τον αυςτραλιανό ρατςιςμό, οφτε να 

αμφιςβθτιςει και να καταδικάςει τθ ςυνεχιηόμενθ κατάκτθςθ τθσ γθσ του 
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  Φίφθσ, Θ πορεία τθσ ελλθνοαυςτραλιανισ παροικίασ, 2009,  ό.π., ς. 11. 
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The Fight or Australian Culture by Andrew Patterson. Στο:  http://home.alphalink.com.au 
/~eureka/cult.htm. 
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Λκαγενι και τθν αντίςταςθ του τελευταίου, απλά τον υπθρετεί, και βζβαια δεν 

υποςτθρίηει τθ κζςθ των Λκαγενϊν και τα δικαιϊματά τουσ. Επίςθσ ο ρόλοσ του 

«αιϊνια ξζνου» είναι μία ζκφραςθ κατωτερότθτασ.  Βοθκά να κατανοιςουμε τθν 

πλευρά τθσ αυςτραλιανισ ξενοφοβίασ, θ οποία εμφανίςτθκε μετά το 1850 με 

τθν ανακάλυψθ του χρυςοφ και τθ μαηικι είςοδο των Κινζηων μεταναςτϊν ςτθν 

Αυςτραλία. Λόγω του ότι οι Αςιάτεσ γενικότερα χρθςιμοποιοφνταν ωσ φτθνά 

εργατικά χζρια,  αναπτφχκθκε θ αγωνία των λευκϊν, ενόσ υπαρκτοφ κινδφνου, 

δθλαδι, να χάςουν τθν εργαςία τουσ, και ζτςι οδθγικθκαν ςτθν ξενοφοβία 

(McQueen, 1970, ςς. 42-55). 

 Σφμφωνα με τον ιςτορικό James Jupp (1991, ςς. 11-13), ςτο άρκρο του 

«Αυςτραλιανι κουλτοφρα: Ρολυπολιτιςμικι, Αβορίγινθ ι απλϊσ Αυςτραλιανι» , 

αναφζρει μεταξφ άλλων, πωσ από το 1988 οι Αυςτραλοί ζκεςαν το ηιτθμα του 

προςδιοριςμοφ τθσ πολιτιςμικισ τουσ ταυτότθτασ. Οι Αυςτραλοί , ςτθν 

πλειονότθτά τουσ, δεν ενςτερνίηονται πλζον τισ αξίεσ και τα ςφμβολα με τα 

οποία μεγάλωςαν. Θ Αυςτραλία, μετά τον Δεφτερο Ραγκόςμιο πόλεμο, 

διπλαςίαςε τον πλθκυςμό τθσ και θ ςυνοχι του παρελκόντοσ ζχει διαλυκεί. Θ 

«παλαιά» Αυςτραλία, ζψαχνε τθν ομοιογζνεια προκειμζνου να δθμιουργθκεί 

ζνα ζκνοσ από μια χαλαρι ςυμμαχία των βρετανικϊν αποικιϊν. Οι διαφορζσ 

μεταξφ τθσ Νότιασ Αυςτραλίασ, τθσ Βικτϊρια, τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ και του 

Κουινςλαντ οφείλονταν ςτισ διαφορετικζσ ιςτορίεσ εγκατάςταςθσ και εκνικισ 

καταγωγισ των μεταναςτϊν. Οι αυτόχκονεσ κουλτοφρεσ, που βρίςκονταν ςτο 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ Βόρειασ Αυςτραλίασ, δεν επθρεάςτθκαν ιδιαίτερα μζχρι 

το 1920.  Θ «παλαιά» Αυςτραλία αγωνίςτθκε ςκλθρά για να δϊςει ςτον εαυτό 

τθσ μία ταυτότθτα βαςιςμζνθ ςτθ βρετανικι καταγωγι (περίοδοσ 1778-1968: 

Ρολιτικι τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ»). Θ πίεςθ για μετατόπιςθ από «εκνικι» ςε 

«αυςτραλιανι» ταυτότθτα, μετά το 1972, ςτθρίχκθκε ςτθν ξενοφοβικι και 

ρατςιςτικι ςυμπεριφορά του παρελκόντοσ, εφόςον δεν κυριαρχοφςαν πλζον 

ςτερεότυπα που αφοροφςαν τθν εκνότθτα215.  
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Πταν το 1973, ειςιχκθ, επίςθμα, θ πολιτικι του «πολυπολιτιςμοφ», 

κεωρθτικά και πρακτικά, δεν φάνθκε να αφορά τουσ «mainstream»/τθν 

«επικρατοφςα τάςθ», τουσ Αυςτραλοφσ, αλλά μόνον τουσ μετανάςτεσ πρϊτθσ 

και δεφτερθσ γενιάσ. 

 Το 1986 ο Con Castan216 δθλϊνει πωσ προκειμζνου να αντιλθφκεί και να 

κατανοιςει κανείσ το εφροσ και τον βακμό του αυςτραλιανοφ πολυπολιτιςμοφ 

χρειάηεται να τον εξετάςει ςε ςχζςθ με  τθ μετανάςτευςθ, τον εκπατριςμό, τθν 

αποικιοκρατία και τον εκνικιςμό/migration, expatriation, colonialism and 

nationalism. Θ Αυςτραλία είναι μια χϊρα τθσ οποίασ θ ανάπτυξθ  ζχει ςτθριχκεί 

ςτθ μετανάςτευςθ, αρχισ γενομζνθσ από το 1788, με τθν περιοδικι άφιξθ των 

1.030 ανκρϊπων, οι οποίοι ίδρυςαν τθ Νζα Νότια Ουαλία. Τθν ίδια χρονιά 

υπολογίηεται πωσ υπιρχαν 300.000 Αβορίγινεσ διαςκορπιςμζνοι ςε ολόκλθρθ 

τθν ιπειρο. Από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ αποίκθςισ τθσ θ Αυςτραλία είναι 

πολυπολιτιςμικι, αφοφ ακόμθ και τα πλθρϊματα του αγγλικοφ ςτόλου ιταν 

ναυτικοί διαφορετικϊν εκνικοτιτων (Castan, 1986, ς. 40).  

Οι μετανάςτεσ ςτθν Αυςτραλία χωρίηονται ςε πζντε κατθγορίεσ: 

α) Αυτοί που, ενϊ ηουν ςτθ χϊρα υποδοχισ, τα μάτια και θ καρδιά τουσ 

είναι ςτραμμζνα ςτθ χϊρα προζλευςθσ,  

β) Αυτοί που ζχουν ςβιςει από τθ μνιμθ τουσ ο,τιδιποτε τουσ ςυνδζει με 

τον γενζκλιο τόπο τουσ και ζχουν αφομοιωκεί. Αυτοί είναι οι λιγότεροι,  

γ) Αυτοί που αντιςτζκονται ςκεναρά ςε κάκε μορφι αφομοίωςθσ, ενϊ 

αναπτφςςουν αρνθτικά ςυναιςκιματα για τθν Αυςτραλία. Είναι λίγοι,  

δ) Αυτοί - μια μικρι ομάδα - που επιτυγχάνουν τθν ζνταξι τουσ, το πλζον 

επικυμθτό αποτζλεςμα από τθν οπτικι τθσ πολυπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ, 

αφοφ ωσ άτομο καλωςορίηουν τθν πολυπολιτιςμικι φφςθ τθσ Αυςτραλίασ και 

επικυμοφν να υιοκετιςουν πολιτικζσ που τθν ενδυναμϊνουν,   

ε) Ο ενταγμζνοσ μετανάςτθσ είναι εκείνοσ, ςτον οποίον θ ζνταςθ από τθν 

ζλξθ που αιςκάνεται και από τισ δφο χϊρεσ προζλευςθσ και υποδοχισ,  είναι 

δθμιουργικι και εμπλουτίηει τθν προςωπικότθτά του (Castan, 1986, ς.41).  
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Θ διπολικότθτα που αιςκάνονται ςυνικωσ αυτοί, που ζχουν γεννθκεί 

εκτόσ Αυςτραλίασ, επθρεάηει και αυτοφσ που ζχουν γεννθκεί ςτθν Αυςτραλία, 

δθλαδι τθ δεφτερθ και τθν τρίτθ γενιά,  οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ επιδροφν με 

τθ ςυμπεριφορά τουσ ανάλογα ςτθν αυςτραλιανι κοινωνία. Πταν θ ζλξθ για τθ 

χϊρα προζλευςθσ κερδίηει ζδαφοσ  ςτουσ μετανάςτεσ και ςτα παιδιά τουσ,  τότε 

περιμζνουμε κινιςεισ, όπωσ: παλιννόςτθςθ (repatriation or return migration), 

ςυχνι επίςκεψθ για διακοπζσ ςτθ χϊρα προζλευςθσ παρ’όλθ τθν  ομαλι ζνταξθ, 

και τζλοσ τισ περιπτϊςεισ μιασ ςυνεχοφσ μετακίνθςθσ από τθ μία  χϊρα ςτθν 

άλλθ και τανάπαλιν, ενϊ τα άτομα διακατζχονται από το αίςκθμα  τθσ ςφγχυςθσ, 

ανίκανοι να ηιςουν ευτυχιςμζνοι είτε ςτθ μία χϊρα, είτε ςτθν άλλθ  (Castan, 

1986, ς.41).  

Θ αποικιοκρατικι αντίλθψθ ζχει ςχζςθ με τθ νοοτροπία  αυτιν που κζλει 

τθν Αυςτραλία να εξυπθρετεί μόνον ζναν ςκοπό,  αυτόν του πλουτιςμοφ, αφοφ 

ωσ χϊρα από μόνθ τθσ δεν ζχει καμία άλλθ αξία. Θ πολυπολιτιςμικότθτα  από 

τθν άλλθ, κοιτάηει τουλάχιςτον προσ δφο κατευκφνςεισ, προσ τθ χϊρα 

προζλευςθσ και προσ τθν Αυςτραλία. Θ πολυπολιτιςμικότθτα μπορεί να 

προςτατεφςει  τθ χϊρα από τισ δικζσ τθσ υπερβολζσ και τουσ κατοίκουσ τθσ από 

τθν ανάπτυξθ μιασ εκνικιςτικισ προοπτικισ. Επίςθσ, μπορεί να ιςορροπιςει 

ςθμαντικά τθν αίςκθςθ τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ ενόσ τόπου ςτον οποίο ηει κανείσ,  

ζχοντασ επίγνωςθ ενόσ άλλου τόπου, ζξω από αυτόν (Castan,ό.π., ς.42).  

 

Β) Μετανάςτευςθ και Θρθςκεία 

Ο David Penman, Αρχιεπίςκοποσ Μελβοφρνθσ, ςτο άρκρο του Religions in 

Australia - can they cope with multiculturalism?/Οι Κρθςκείεσ ςτθν Αυςτραλία-

μποροφν να αντιμετωπίςουν τθν πολυπολιτιςμικότθτα;217 , ςθμειϊνει πωσ θ 

κρθςκεία είναι πανταχοφ παροφςα, όπωσ ςτισ πόλεισ, ςτα ςπίτια, ςτα ςχολεία, 

ςτα κοινοβοφλια, ςτθ γλϊςςα κ.α (Penman, 1987, ς.55). Θ κρθςκεία είναι 

πολυδιάςτατθ, αφοφ αγγίηει διαφορετικζσ όψεισ τθσ ηωισ μασ, όπωσ: 

 α) τθν τελετουργικι διάςταςθ - με τθν προςευχι, τθ λατρεία, τισ 

προςφορζσ κ.ά.,  
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 David Penman-Archbishop of Melbourne, «Comment: Religions in Australia-can they cope with 
multiculturalism»,  Journal of Intercultural Studies, vol.8, no.1, 1987, ςς. 55-62. 
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β) τθ μυκολογικι διάςταςθ - με τθν «ιςτορία» μζςα από τθν οποία 

μακαίνει κανείσ τί ζχει ειπωκεί και ςε τί πιςτεφει,  

γ) τθ δογματικι διάςταςθ - μζςα από τθν οποία γίνεται μία κεολογικι 

ερμθνεία, αποδίδοντασ διανοθτικι δφναμθ και πίςτθ ςτον μφκο, 

δ) τθν θκικι διάςταςθ -  όπου υπαγορεφονται οι κϊδικεσ ςυμπεριφοράσ 

για τα άτομα και τθν κοινότθτα των πιςτϊν,  

ε) τθν κοινωνικι διάςταςθ - θ οποία αςχολείται με τθν οργάνωςθ  και  τθ 

λειτουργία του ιδρφματοσ, 

ςτ) τθν εμπειρικι διάςταςθ - ςτθν οποία καταγράφεται θ προςωπικι 

εμπειρία του ατόμου γφρω από τθ κρθςκεία.  

Μία κρθςκεία δεν μπορεί να κατανοθκεί, εφόςον δεν διερευνθκεί μζςα  

από το ιςτορικό πλαίςιο, από το οποίο προζκυψε, και εφόςον δεν ςυνδεκεί με 

τα πολιτιςμικά ςτοιχεία, τα οποία διαδραματίηουν κεντρικό ρόλο ςτθ ηωι και 

ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ κάκε ατόμου, κοινωνίασ ι φυλισ, από τθν 

οποία προβλικθκε. Μία κρθςκεία, ανεξάρτθτα από το πόςο υπερφυςικι ι ιερι 

και αν παρουςιάηεται, δεν παφει να  διαμορφϊνεται μζςα από τισ ίδιεσ δυνάμεισ 

και βιϊματα, όπωσ αυτζσ των ανκρϊπων μιασ κοινότθτασ ςτθν οποία ανικουν  

(Penman, 1987, ς. 56).  

Οι κρθςκείεσ μετακινοφνται από πολιτιςμό ςε πολιτιςμό, με ανάλογεσ 

προςαρμογζσ κι επιπολιτιςμικζσ επιδράςεισ, διαςχίηοντασ τα πολιτιςμικά 

ςφνορα. 

Οι κρθςκείεσ ςτθν Αυςτραλία δεν ζχουν φτάςει ωσ μονολικικζσ 

ομοιογενείσ οντότθτεσ. Ζχουν φτάςει ιδθ διαφοροποιθμζνεσ από μόνεσ τουσ 

μζςα από τισ εκνο-πολιτιςτικζσ ομάδεσ, όπωσ τισ ζφεραν. Από τθν θμζρα που 

πάτθςε ο Ρρϊτοσ Στόλοσ ςτθν Αυςτραλία, το πλιρωμα που αποβιβάςτθκε ιταν 

μία πολυπολιτιςμικι Χριςτιανικι κοινότθτα. Μετά τον Δεφτερο Ραγκόςμιο 

Ρόλεμο, αυτι θ διαφορετικότθτα αυξικθκε δραςτικά και εμπλουτίςτθκε με τθ 

μαηικι άφιξθ μεταναςτϊν (Penman, ό.π., ςς.58-60). Μζςα από αυτόν τον 

ςυλλογιςμό προκφπτει πωσ οι κρθςκείεσ ειςχϊρθςαν ςτθν αυςτραλιανι 

κοινωνία ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ των ατόμων και 

των διαφορετικϊν  εκνικϊν ομάδων που μετανάςτευςαν ςτθ χϊρα, και οι ίδιεσ 

είναι πολυπολιτιςμικοί οργανιςμοί. Αυτό ςυμβαίνει γιατί, ενϊ κάποια άτομα ι 
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ομάδεσ μοιράηονται τουσ ίδιουσ θκικοφσ κϊδικεσ, ακολουκοφν τισ ίδιεσ 

τελετουργίεσ, χρθςιμοποιοφν τισ ίδιεσ προςευχζσ και κάνουν τισ ίδιεσ λιτανείεσ, 

μπορεί, ταυτόχρονα, να ανικουν ςε διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ ομάδεσ. Στο 

ςθμείο αυτό χρειάηεται να αναφζρουμε ότι ςε αυτό το πολυπολιτιςμικό 

περιβάλλον των κρθςκειϊν ςυμπεριλαμβάνεται και θ κρθςκεία των Αβορίγινων 

τθσ Αυςτραλίασ, θ οποία είναι και αυτι πολυπολιτιςμικι, αφοφ ςυγκεντρϊνει 

μφκουσ, χαρακτθριςτικά και τελετουργίεσ από διαφορετικζσ φυλετικζσ 

κοινότθτεσ.  

Το 1984, το Διοικθτικό Συμβοφλιο που μαχόταν ενάντια ςτισ διακρίςεισ 

ςτθ Νζα Νότια Ουαλία, ςε ζκκεςθ με τίτλο ‘Discrimination and Religious 

Convictions’/ «Διακρίςεισ και Κρθςκευτικζσ Ρεποικιςεισ», πρότεινε οι νόμοι να 

εναρμονιςτοφν με τθν υπεράςπιςθ τθσ πολιτιςμικισ και κρθςκευτικισ 

πολυμορφίασ τθσ Αυςτραλίασ, όπωσ ιταν θ πρόςφατθ πραγματικότθτά τθσ. 

Μζςα ςε αυτζσ τισ αλλαγζσ ηιτθςαν να ςυμπεριλθφκεί θ προςταςία και επίδειξθ 

ςεβαςμοφ ςτουσ  κρθςκευτικοφσ  και ιεροφσ τόπουσ λατρείασ των Αβορίγινων 

και να υπάρξουν νόμοι κατά τθσ ιεροςυλίασ και βεβιλωςθσ κρθςκευτικϊν 

μνθμείων και τόπων λατρείασ. Τονίςτθκε θ αναγνϊριςθ τθσ εκνικισ και 

κρθςκευτικισ διαφορετικότθτασ των Αυςτραλϊν και τθσ πολυκεϊςτικισ 

διάςταςθσ τθσ αυςτραλιανισ κοινωνίασ και επιςθμάνκθκε, ότι, ςυμπεριφορζσ, 

που εκφράηουν διάκριςθ και προκατάλθψθ ςε κζματα πίςτθσ και κρθςκείασ , 

χρειάηεται να απαγορευτοφν και να αφοριςτοφν (Penman, ό.π., ς.62). Το 1986, 

ςτο Ρανεπιςτιμιο του Monash ςτθ Μελβοφρνθ, πραγματοποιικθκε διιμερο 

ςυνζδριο με κζμα: «Faith in the Future»/«Θ Ρίςτθ ςτο Μζλλον», ςτο οποίο 

ςυμμετείχαν 120 εκπρόςωποι διαφορετικϊν κρθςκευτικϊν ομάδων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των Αβορίγινων. Μζςα από τισ ανακοινϊςεισ, 

ςυηθτιςεισ και διαδικαςίεσ του ςυνεδρίου προτάκθκε να υποςτθριχτεί από 

όλουσ θ ίδρυςθ ενόσ ‘Multi-Faith Resource Centre’/ «Κζντρου Κρθςκειολογικϊν 

Ρόρων», ςτο οποίο κα υπιρχε βιβλιοκικθ και εκπαιδευμζνο προςωπικό  για τθ  

μελζτθ και κατανόθςθ διαφορετικϊν κρθςκειϊν, που υπάρχουν ςτθν 

αυςτραλιανι κοινωνία, με ςκοπό τθν εξάλειψθ του ανταγωνιςμοφ και των 

ςυγκροφςεων, που βαςίηονται ςτθν άγνοια και τθν ζλλειψθ ανεκτικότθτασ 

(Penman, ό.π., ς.62).  
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Γ) Μετανάςτευςθ και Λογοτεχνία 

Στθ διάρκεια τθσ αποικιοκρατικισ περιόδου ςτθν Αυςτραλία - από τθν 

αρχι ζωσ τα μζςα του 19ου αιϊνα -  αναπτφςςεται  θ πρϊτθ λογοτεχνικι φάςθ  

ντόπιασ γραφισ, που διαμορφϊκθκε κυρίωσ από ξζνα πρότυπα. Θ δεφτερθ φάςθ  

- ςτα 1880 και 1890 - ιταν θ επίτευξθ μιασ ανεξάρτθτθσ και ςυνειδθτά 

«αυςτραλιανισ» λογοτεχνίασ, ζνα κίνθμα που εκτείνεται πζρα από τθ ςτροφι 

του αιϊνα μζχρι τον Αϋ Ραγκόςμιο πόλεμο. Στθν τρίτθ φάςθ - από το 1920 ζωσ 

ςιμερα - οι δφο κατθγορίεσ, ντόπιοι και ζποικοι, ζχουν ςυναντθκεί για να 

παράξουν μία λογοτεχνία που είναι τόςο ιδιαίτερθ και ϊριμθ (Castan, 1986, 

ς.43). Θ αυςτραλιανι λογοτεχνία είναι μία πολυπολιτιςμικι και πολφγλωςςθ 

λογοτεχνία, τθσ οποίασ ςθμαντικό ζργο  παρουςιάηεται και ςε δίγλωςςθ μορφι  

(Castan, 1986, ς.49). 

Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ λογοτεχνικισ παραγωγισ των μεταναςτϊν, 

αςχολείται με τθν ζνταςθ ανάμεςα ςε δφο κόςμουσ, τθν απόςταςθ ανάμεςα ςτθ 

χϊρα προζλευςθσ και τθν Αυςτραλία, και το ιδιαίτερο ψυχολογικό κλίμα που 

αυτι θ απόςταςθ δθμιουργεί. Αυτό είναι το χαρακτθριςτικό που διακρίνεται  

ευκρινζςτερα, όταν εξετάηεται θ μεταναςτευτικι λογοτεχνία από μία 

πολυπολιτιςμικι κεϊρθςθ. Δφο κφριεσ κατθγορίεσ αποτελοφν τθν αυςτραλιανι 

λογοτεχνία, αυτι που γράφεται από τουσ ντόπιουσ και αυτι που γράφεται από 

τουσ ζποικουσ. Ντόπιοι κεωροφνται αυτοί, που όχι μόνο γεννικθκαν ςτθν 

Αυςτραλία, αλλά και τθ κεωροφν ωσ τθ μοναδικι και αποκλειςτικι πατρίδα 

τουσ. Ζποικοι κεωροφνται αυτοί, οι οποίοι ανεξάρτθτα από τον τόπο που 

γεννικθκαν, κεωροφν ωσ πατρίδα τουσ μιαν άλλθ χϊρα (Castan,ό.π., ς.43). Για 

τον ντόπιο θ Αυςτραλία είναι μία χϊρα, ενϊ για τουσ ζποικουσ είναι μια 

κατάςταςθ του νου (Castan, ό.π., ς. 44). Στισ δεκαετίεσ του ’80 και ’90 ζχουμε 

άνκθςθ κεατρικϊν  ςχθμάτων, εμφανίηονται ςυγγραφείσ από μθ αγγλόφωνα 

περιβάλλοντα, μεταφράςεισ κεατρικϊν ζργων. Γνωςτοί κίαςοι προςλαμβάνουν 

θκοποιοφσ ςε πρωταγωνιςτικοφσ ρόλουσ, ακόμθ και με ιδιότυπθ προφορά, και 

επιτρζπουν να ακοφγονται άλλεσ γλϊςςεσ πζραν τθσ αγγλικισ επί ςκθνισ, 

κακιερϊνοντασ ζτςι ζνα «πολυπολιτιςμικό» κεατρικό μοντζλο. Οι καλλιτζχνεσ 

αρχίηουν να μιλοφν για ζννοιεσ, όπωσ «αυκεντικότθτα», «παράδοςθ», 

«ακεραιότθτα», «ταυτότθτα», «υβριδικότθτα», «ιςτορία»  και «αναπαράςταςθ», 
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και να δζχονται νζεσ  προκλιςεισ  ςτθν προςπάκεια να δοκεί περιεχόμενο, με 

ςάρκα και οςτά, ςτθν εμφάνιςθ «ντόπιων» φωνϊν, με τθν κρατικι υποςτιριξθ 

και επιχοριγθςθ, λόγω τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ του πολυπολιτιςμοφ 

(Castan, ό.π., ς. 10).  

Θ κεματολογία των κεατρικϊν ζργων, που παριχκθςαν τθν περίοδο 

εκείνθ,  ιταν κυρίωσ θ εξισ: ταυτότθτα, καταπίεςθ, αποικιοκρατία, κουλτοφρα, 

μεταναςτευτικι εμπειρία. Το μεγαλφτερο μζροσ του ζργου προζκυψε μζςα από 

τθ μζκοδο του ‘devised theatre’/ «επινοθτικό κζατρο»218. Θ πολφτεχνθ ζκφραςθ, 

θ ςυμμετοχι τθσ πολυπολιτιςμικισ κοινότθτασ και οι νζεσ τεχνολογίεσ, άλλαξαν 

τον «κλαςικό», «μονοπολιτιςμικό» τρόπο παρουςίαςθσ κεατρικϊν ζργων , με 

ςυνζπεια να αλλάξει και το κεατρικό κοινό.  

Τα φεςτιβάλ κεάτρου και κεατρικισ γραφισ προςζφεραν βιμα ςε νζουσ 

καλλιτζχνεσ και λογοτζχνεσ, ανεξάρτθτα από  εκνικι καταγωγι, να 

παρουςιάςουν το ζργο τουσ και να κάνουν κατανοθτό ςτθν αυςτραλιανι 

κοινότθτα πωσ το «αυςτραλιανό» κεατρικό ζργο δεν περιορίηεται ςε μία 

κακοριςμζνθ προφορά τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ι τθν περιγραφι του φυςικοφ 

τοπίου τθσ θπείρου, ωσ επιβεβαίωςθ τθσ ανεξαρτθτοποίθςθσ του αποίκου τθσ 

από μία εντυπωςιακι πολιτιςτικι κλθρονομιά, αυτι των Αβοριγίνων (Castan, 

ό.π., ς.53). Αυτό που αντανακλάται πλζον ςτον εικοςτό πρϊτο αιϊνα είναι θ όλο 

και αυξανόμενθ κατανόθςθ μεταξφ των Αυςτραλϊν ςυγγραφζων, ότι θ εγγενισ 

ταυτότθτα από δθμιουργικά μυαλά είναι αυτι που ορίηει το «νζο αυςτραλιανό 

κεατρικό ζργο»,  και όχι απλϊσ ο τόποσ (Castan, ό.π., ς.54). 

 

Δ) Μετανάςτευςθ και Εκπαίδευςθ 

Κατά τθν περίοδο τθσ πολιτικισ τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ» και  μζχρι τθ 

δεκαετία του 1970, με ςκοπό τθν ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν και των παιδιϊν 

                                                           
218 Οι θκοποιοί και ο ςκθνοκζτθσ ςυνεργάηονται και δθμιουργοφν ζνα κεατρικό ζργο από 

τθν αρχι. Από το βιβλίο Devising Performance - A Critical History (Theatre and Performance 

Practices) των Deirdre Heddon και Jane Milling, Palgrave Macmillan editions, New York, 2006, 272 ςελ. 

 

 

http://www.amazon.com/Deirdre-Heddon/e/B001HQ5V1Y/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Jane+Milling&search-alias=books&text=Jane+Milling&sort=relevancerank
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τουσ,  οι αυςτραλιανζσ κυβερνιςεισ, κυβερνθτικζσ δθμοςιεφςεισ και 

εκπαιδευτικά προγράμματα υποςτιριηαν: α) τθν ταχφτερθ προςαρμογι των 

μεταναςτϊν και των παιδιϊν τουσ ςτισ αγγλοςαξονικζσ ςυνικειεσ, γλϊςςα και 

τρόπο ηωισ, β) τθν αφξθςθ του αρικμοφ μικτϊν γάμων με Βρετανο-Αυςτραλοφσ, 

και γ) τθν αποφυγι ςυμμετοχισ των μεταναςτϊν ςε εκνοτικζσ ομάδεσ και 

ςυλλόγουσ. Το ςχολείο κεωρικθκε ωσ ο βαςικότεροσ διαμεςολαβθτισ ςε αυτιν 

τθ διαδικαςία ενςωμάτωςθσ. Εντοφτοισ, ςτθ δεκαετία του 1970, οι 

μεταναςτευτικζσ ομάδεσ πίεςθσ, τα αποκαλοφμενα ‘ lobby’, άρχιςαν να 

προτείνουν ζντονα τθν υποςτιριξθ τθσ διατιρθςθσ των εκνοτικϊν γλωςςϊν και 

πολιτιςμϊν ςτο πλαίςιο του ςχολείου, με τθν ειςαγωγι πολυπολιτιςμικϊν 

προγραμμάτων ςτο αναλυτικό πρόγραμμα. Στθ δεκαετία του 1980, μία 

περιςςότερο ανεκτικι ςυμπεριφορά των Αυςτραλϊν ζναντι των «ξζνων» 

πολιτιςμϊν είχε ιδθ αρχίςει να κάνει τθν εμφάνιςι τθσ. Θ αντιρατςιςτικι 

εκπαίδευςθ, τθν οποία βάπτιςαν πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ςτθν Αυςτραλία, 

άρχιςε να εφαρμόηεται με τθν ειςαγωγι τθσ διδαςκαλίασ των εκνοτικϊν 

γλωςςϊν ςτα ςχολεία, όπου  θ πλειονότθτα του μακθτικοφ πλθκυςμοφ ιταν  

παιδιά μεταναςτϊν. Επιπρόςκετα, ςε αυτά τα ςχολεία άρχιςε να διδάςκεται θ 

αγγλικι γλϊςςα, ωσ δεφτερθ γλϊςςα, παράλλθλα τθ χριςθ τθσ μθτρικισ 

γλϊςςασ για του νεομετανάςτεσ. Με τθν εφαρμογι προγραμμάτων και  τθν 

υποςτιριξθ υπθρεςιϊν219, θ πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ζδειχνε πωσ δεν 

αφοροφςε μόνον τα ςχολεία  με μακθτζσ μθ αγγλοςαξονικισ καταγωγισ αλλά 

όλα τα αυςτραλιανά ςχολεία. Επίςθσ, υποςτθρίχκθκε, ότι ιταν ςθμαντικό για 

τθν αυςτραλιανι κοινωνία θ διατιρθςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των 

μεταναςτϊν και των παιδιϊν τουσ και ότι αυτό  κα ζπρεπε να ακολουκείται και 

από τα ςχολεία. Το 1979, ςτθν Ρολιτεία τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ, κυκλοφόρθςε 

θ Ρολιτικι Διακιρυξθ τθσ Ρολυπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ (Multicultural 

Education Policy Statement),  θ οποία ανακεωρικθκε το 1983. Βαςιηόταν ςτο 

αξίωμα, πωσ θ πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ αφορά όλα τα παιδιά , όλων των 
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ςχολείων, ανεξάρτθτα από τθν  εκνικι καταγωγι των μακθτϊν, τισ ανάγκεσ και 

το ενδιαφζρον τουσ. Θ ανάγκθ επιμόρφωςθσ των δαςκάλων προσ μια 

πολυπολιτιςμικι προοπτικι ζγινε επιτακτικι, αφοφ μία πολιτικι δεν μποροφςε 

να εφαρμοςτεί χωρίσ να υποςτθριχτεί και κατανοθκεί από αυτοφσ που κα τθν 

εφάρμοηαν220. Θ ζρευνα του κακθγθτι εκπαιδευτικισ ψυχολογίασ Dennis 

McInerney, θ οποία αφοροφςε τθν εξζταςθ των τάςεων των δαςκάλων και των 

διοικθτικϊν υπαλλιλων για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι μιασ πολυπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ, ζδειξε ότι, πριν από τθν εφαρμογι τθσ Ρολιτικισ Διακιρυξθσ τθσ 

Ρολυπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ (1979) και τθν ανάπτυξθ ενόσ πολυπολιτιςμικοφ 

αναλυτικοφ προγράμματοσ, θ πλειονότθτα των ερωτθκζντων απάντθςε τα εξισ: 

α) ότι το ςχολείο κα πρζπει να παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διατιρθςθ και 

διδαςκαλία των εκνοτικϊν γλωςςϊν,  

β) ότι οι εκνοτικζσ γλϊςςεσ χρειάηεται να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ 

διδαςκαλία και άλλων μακθμάτων εκτόσ τθσ γλϊςςασ, όπωσ ιςτορία, 

γεωγραφία, επιςτιμεσ κ.α.  

 γ) ότι θ  γλωςςικι και πολιτιςμικι ποικιλομορφία των μακθτϊν δεν 

επιτρζπει τθ διδαςκαλία εκνοτικϊν γλωςςϊν ςτο ςχολείο, λόγω τθσ ζλλειψθσ 

ςτελζχωςθσ με το κατάλλθλο διδακτικό προςωπικό,  

δ) ότι το ςχολείο μπορεί να υποςτθρίηει τθ διατιρθςθ τθσ εκνοτικισ 

γλϊςςασ και κουλτοφρασ, χωρίσ να αναλαμβάνει και τθν ευκφνθ τθσ προϊκθςισ 

τθσ,  

ε) ότι ιδθ υπιρχαν αρκετοί εξωςχολικοί φορείσ, που είχαν αναλάβει τθ 

διατιρθςθ τθσ εκνοτικισ γλϊςςασ και κουλτοφρασ,  

ςτ) ότι ζνα γνιςιοσ πολιτιςμικόσ διάλογοσ μπορεί να ξεκινιςει, όταν θ 

διδαςκαλία των εκνοτικϊν πολιτιςμϊν δεν περιορίηεται μόνον ςε μειονότθτεσ 

αλλά και ςτθν ευρφτερθ αυςτραλιανι  μακθτικι κοινότθτα,  

  η) ότι θ «εκνοτικι» εμφάνιςθ δεν κα πρζπει να ενκαρρφνεται ςτο πλαίςιο 

του ςχολείου, όπωσ θ παραδοςιακι ςτολι, το παραδοςιακό φαγθτό, τα 

παραδοςιακά παιγνίδια, γιατί ςτουσ μακθτζσ δεν αρζςει να διαφζρουν, 
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  θ) ότι δεν κα πρζπει να υποςτθρίηεται θ γκετοποίθςθ των μεταναςτϊν και 

των παιδιϊν τουσ ςφμφωνα με τθν εκνικότθτά τουσ, οφτε να ενκαρρφνεται θ 

ομαδοποίθςθ των μακθτϊν, με βάςθ τθν εκνικότθτά τουσ, ςτο ςχολείο. 

Βάςει τθσ Ζκκεςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ 

(1981) θ Ρολιτικι Διακιρυξθ τθσ Ρολυπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ πριν από τθν 

ανακεϊρθςι τθσ το 1983, υπζδειξε ότι θ εφαρμογι τθσ πολιτικισ αυτισ ςτα 

ςχολεία δεν είχε τθν αναμενόμενθ υποδοχι και αυτό οφειλόταν ςτουσ 

παρακάτω λόγουσ: ςτθν ζλλειψθ μετάδοςισ τθσ, ςτθ μθ πρόωκθςι τθσ ςε 

ςχολεία με αγγλοςαξονικισ καταγωγισ μακθτζσ, ςτθ χαμθλι κζςθ ανάμεςα ςτισ 

προτεραιότθτεσ εφαρμογισ διαφορετικϊν εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν και ςτθν 

ζλλειψθ εξοικείωςθσ με τθν πολιτικι και τθ φιλοςοφία πίςω από αυτιν 

(McInerney, 1987, ό.π., ς.48). 

Συνεπϊσ, μπορεί κανείσ να αναγνωρίςει τισ εκπαιδευτικζσ και πολιτικζσ  

ςκοπιμότθτεσ τθ δεκαετία του 1980, όταν τα ςχολεία, όπου φοιτοφςαν παιδιά 

μεταναςτϊν, δζχτθκαν να ειςάγουν ςτο αναλυτικό τουσ πρόγραμμα τθν 

πολυπολιτιςμικι προςζγγιςθ. Και επίςθσ είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί πωσ ςτα 

ςχολεία όπου φοιτοφςαν Αγγλο-Αυςτραλοί, όςα προγράμματα αναφζρονταν ςε 

μία πολυπολιτιςμικι Αυςτραλία απορρίφτθκαν. Θ πολιτικι του πολυπολιτιςμοφ 

φαίνεται να αφορά μονόπλευρα τουσ μετανάςτεσ και όχι τουσ μονόγλωςςουσ 

και μονοπολιτιςμικοφσ Αγγλο-Αυςτραλοφσ, γιατί τθν πολυπολιτιςμικι ποιλιτικι 

δεν τθν υποδζχτθκαν ωσ βαςικι αξία που χρειάηεται να διειςδφει ςε όλο το 

αναλυτικό πρόγραμμα όλων των ςχολείων. Θ «Ανακεϊρθςθ του 

Ρολυπολιτιςμικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Κοινοπολιτείασ» το 1984, 

ζδειξε πωσ θ επιτυχία τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ ζγκειται ςτθν κατανόθςι τθσ 

και ςτθ  δζςμευςθ των δαςκάλων και των διοικθτικϊν υπαλλιλων ςτθν 

εφαρμογι τθσ. Επίςθσ, τονίςτθκε, ότι μζχρι τα μζςα του 1980, θ επιμόρφωςθ 

των δαςκάλων ιταν ελλιπισ (McInerney, 1987, ό.π., ς.53). 

Το 2008, θ Κυβζρνθςθ τθσ Αυςτραλίασ μζςω του Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ, 

Εργαςίασ και Εργαςιακϊν Σχζςεων (Department of Education, Employment and 

Workplace Relations of Australian Government), επιχορθγεί το project  ‘True 

Blue? On Being Australian – Teaching and learning activities’ published by 

Curriculum Corporation *δθμοςιευμζνο από το ςωματείο αναλυτικοφ 
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προγράμματοσ+221, με ςκοπό να προβλθματίςουν τουσ μακθτζσ τουσ ςχετικά με 

τθν  ζννοια τθσ αυςτραλιανισ ταυτότθτασ. Το βαςικό ερϊτθμα είναι:  

1. «Ροιόσ είναι Αυςτραλόσ ι τί είναι αυςτραλζηικο;’. 

«Μζςω αυτοφ του προγράμματοσ, οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να 

υποςτθρίξουν τισ δικζσ τουσ αντιλιψεισ ι κεωρίεσ ςχετικά με τθν ταυτότθτα και 

τθν πολιτιςμικι ςυνείδθςθ, μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε υλικό για να 

εργαςτοφν για τθν ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ κατανόθςθσ των μακθτϊν. Το 

πρόγραμμα παρζχει μια ςειρά από κεωρίεσ, ςχετικά με τουσ τρόπουσ, με τουσ 

οποίουσ θ «κουλτοφρα» δομείται, ςε ςυνδυαςμό με πρακτικζσ ςυμβουλζσ, για 

τον τρόπο με τον οποίο μποροφν οι δάςκαλοι να εργαςτοφν με τουσ μακθτζσ 

τουσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ.  Το να είςαι Αυςτραλόσ, 

δεν είναι απλϊσ για τθν ευχαρίςτθςθ του παρελκόντοσ και τον ενκουςιαςμό του 

μζλλοντοσ. Δεν είναι μόνον αυτό το  ςυναίςκθμα υπερθφάνειασ που ζνασ 

πολίτθσ μπορεί να αιςκανκεί,  όταν θ αυςτραλιανι ςθμαία ανεβαίνει ςτουσ 

Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ. Το να είςαι Αυςτραλόσ περιλαμβάνει, επίςθσ, αντιφατικά 

ςυναιςκιματα, και ιδζεσ, όπωσ χαρά και ντροπι, ενοχι και ςφγχυςθ, μίςοσ και 

αγάπθ. Ωςτόςο, ςτισ περιςςότερεσ εκνικζσ αφθγιςεισ, αυτά τα ςυναιςκιματα 

άγχουσ καταςτζλλονται ι διαγράφονται, προάγοντασ μόνον τισ ευχάριςτεσ 

πτυχζσ  τθσ εκνικισ ταυτότθτασ. Το να χαίρεςαι που είςαι Αυςτραλόσ είναι 

πολφτιμο. Ωςτόςο, να εξερευνάσ και να εξθγείσ το άγχοσ και τον φόβο που 

βρίςκονται ςτθν καρδιά τθσ ιδζασ τθσ φπαρξισ ςου ωσ Αυςτραλοφ, είναι επίςθσ 

ςθμαντικό». 

2. Είναι θ πολυπολιτιςμικότθτα μια βοικεια ι ζνα εμπόδιο ςτον προςδιοριςμό 

τθσ Αυςτραλιανισ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ; 

«Ρρϊτον, κάποιοι Αυςτραλοί ανθςυχοφν ότι ςταδιακά ο όροσ πολυπολιτιςμόσ 

ζχει μετατραπεί από οριςμζνεσ ομάδεσ ςυμφερόντων ςε μια φιλοςοφία, μια 

φιλοςοφία θ οποία κζτει ςε υποταγι τισ μειονοτικζσ κουλτοφρεσ ςτθν αρχικι 

κακεςτθκυία  κουλτοφρα, τον αρχικό αγγλοςαξονικό πολιτιςμό πάνω από τθν  

εκνικι πίςτθ, μια φιλοςοφία που προάγει τθν ξεχωριςτι ανάπτυξθ, μια 
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ομοςπονδία των εκνοτικϊν πολιτιςμϊν, όχι μία κοινότθτα», διλωςε ο Andrew 

Robb222. Δεφτερον, θ καταςτροφι τθσ ταυτότθτάσ μασ ανταγωνίηεται από μόνθ 

τθσ τθν ίδια τθν πολιτικι τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ. Από τουσ πολιτικοφσ και 

τουσ ακαδθμαϊκοφσ ζρχεται θ κραυγι ότι «είμαςτε όλοι εκνοτικοί», αφοφ κανείσ 

δεν είναι πραγματικά από τθν Αυςτραλία – ςυνεπϊσ όλοι είμαςτε 

“ethnic”’*εκνοτικοί+. Θ καταγωγι των γονζων ι των προγόνων ςασ υπαγορεφει τί 

είδουσ «ethnic» κα είςτε: εάν ζχετε Αγγλουσ γονείσ, τότε είςτε ζνασ Άγγλοσ 

“ethnic”, εάν ζχετε Λρλανδοφσ, τότε είςτε ζνασ Λρλανδόσ  “ethnic” ... ζτςι 

διδαςκόμαςτε να βλζπουμε τουσ εαυτοφσ μασ ωσ  “ethnic”, παρά Αυςτραλοί, και 

αυτό δεν μπορεί να βοθκιςει, αλλά, ςίγουρα, μπορεί να επθρεάςει δυςμενϊσ 

τθν εκνικι πολιτιςτικι ςυνοχι και τθν ανάπτυξι μασ»223.  

Τον Λοφλιο του 2008, ο ιςτορικόσ και παραγωγόσ κεατρικϊν ομάδων, 

καλλιτεχνικόσ διευκυντισ του τμιματοσ κεατρικισ γραφισ ςτθν  Αυςτραλία  και 

ςυγγραφζασ Dr Chris Mead, κζτει τα ερωτιματα: «Ροιό κεωρείται αυςτραλιανό 

κεατρικό ζργο; Μιπωσ ζχουμε αγνοιςει τουσ “ethnic”/ «εκνοτικοφσ» μασ 

ςυγγρα-φείσ;». Στο δοκίμιο αυτό πραγματεφται το κζμα τθσ ταυτότθτασ και πιο 

ςυγκεκρι-μζνα, τον διαχωριςμό των ςυγγραφζων ςε «εκνοτικοφσ» και 

«Αυςτραλοφσ».  Στουσ χϊρουσ τθσ τζχνθσ και τθσ λογοτεχνίασ ςυνεχίηεται να 

υπάρχει ο «αποκλειςμόσ» των πρϊτων από τουσ χϊρουσ τθσ δθμιουργικισ 

ζκφραςθσ, αφοφ τουσ αποκαλοφν “exotic”/ «εξωτικοφσ», “οthers”/ «άλλουσ», 

επιμζνοντασ κάποιοι ςε μια ακόμθ και ςιμερα «μεταποικιακι εποχι»224.  

Θ αποικιακι ςκζψθ πάντοτε κεωροφςε τουσ μθ Δυτικοφσ , απολίτιςτουσ, 

και μ’ αυτόν τον τρόπο τουσ ζβαηε φραγμοφσ ςτθν πρόςβαςθ ςε κοινωνικοφσ 

κεςμοφσ,  ιδρφματα  και οργανιςμοφσ, αναπαράγοντασ ρατςιςτικζσ και 

ςεξιςτικζσ νοοτροπίεσ. Το ίδιο επικράτθςε και ςτον χϊρο του κεάτρου , όπου 

μζχρι πριν από τριάντα χρόνια δζςποηαν οι Αγγλο-Αυςτραλοί. Στα τζλθ των 

δεκαετιϊν του ‘60 και ’70, αρχίηουν να εμφανίηονται  ςθμαντικοί κεατρικοί 
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ςυγγραφείσ, αφοφ τουσ ανοίγουν τισ πόρτεσ και τουσ προςφζρουν ςτζγθ  μικρζσ 

κεατρικζσ ςκθνζσ, όπωσ: La Mama, APG, Nimrod. Σθμαντικι είναι θ υποςτιριξθ 

τθσ εκδοτικισ εταιρίασ Currency Press, θ οποία εγγυάται τθ δθμοςίευςθ των  

κεατρικϊν ζργων και τθ διάκεςι τουσ ςτισ προκικεσ των βιβλιοπωλείων , για το 

ευρφ κοινό225.  

Σιμερα, ςτα ςχολεία όπου διδάςκονταν οι γλϊςςεσ των μεταναςτϊν,  

αρχίηουν  να διδάςκονται οι γλϊςςεσ του εμπορίου, οι οποίεσ είναι κυρίωσ 

αςιατικζσ γλϊςςεσ,  ενϊ τα τμιματα διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 

ςυρρικνϊνονται ςυνεχϊσ. Οι εκνοτικοί πολιτιςμοί, πλζον, ςυγκαταλζγονται ςε 

τμιματα ςτα μουςεία, ωσ μζροσ τθσ κλθρονομιάσ των Αυςτραλϊν, μθ 

αγγλοςαξονικισ καταγωγισ. 

 

Ε) Ρολυπολιτιςμικι πολιτικι και  Κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ/επιχορθγιςεισ  

Κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ/επιχορθγιςεισ δίνονται εκεί όπου ςτρζφεται 

το ενδιαφζρον τθσ αγοράσ  και ςτθν παροφςα φάςθ ο πολιτιςμόσ των 

Αβοριγίνων, ωσ ο πλζον αυκεντικόσ αυςτραλιανόσ πολιτιςμόσ, κατζχει τθν 

πρϊτθ κζςθ, εισ βάροσ του πολιτιςμοφ των μεταναςτϊν. Βεβαίωσ, θ Αυςτραλία 

παραμζνει πολυπολιτιςμικι, ςε πείςμα των κυβερνϊντων , και κα ςυνεχίηουν οι 

εκνοπολιτιςμικζσ κοινότθτεσ να πιζηουν ςτθ διατιρθςθ των κατακτιςεων των 

μεταναςτϊν, με απογευματινά κοινοτικά ςχολεία, ραδιοτθλεοπτικά μζςα, 

ζντυπα μζςα, περιοδικά κλπ., αφοφ πιςτεφουν ότι προςφζρουν ςτθν Αυςτραλία, 

άρα δικαιοφνται να ηθτοφν.  

Οι ςυγγραφείσ-ερευνθτζσ Τοφλα Νικολακοποφλου και Γιϊργοσ 

Βαςιλακόπουλοσ ςτο βιβλίο τουσ «Υποτζλεια και Ελευκερία - Ζλλθνεσ 

μετανάςτεσ ςτθ Λευκι Αυςτραλία και κοινωνικι αλλαγι (1897- 2000)», 

υποςτθρίηουν πωσ θ ιςτορικι πορεία τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ» αποτελεί 

προχπόκεςθ ςτθν κατανόθςθ των ελλθνικϊν παροικιϊν, ωσ κοινωνικοφ 

φαινομζνου, το οποίο εμφανίηεται από τα τζλθ του 19ου αι. ζωσ ςιμερα και κατά 

ςυνζπεια, των τεχνθμάτων που παράγονται ςτο αντίςτοιχο πλαίςιο , τθν 

                                                           
225

 Chris Mead, 2008, ό.π., ς.8. 



228 
 

αντίςτοιχθ χρονικι περίοδο. Ο κοινωνικόσ ρόλοσ του «αιϊνιου ξζνου»226 - κάκε 

μετανάςτθ μθ βρετανικισ καταγωγισ- είναι απαραίτθτοσ για τθ κζςπιςθ του 

δθμόςιου χϊρου του κυρίαρχου Βρετανο-Αυςτραλοφ κατακτθτι, ο οποίοσ από 

το 1788 εκτόπιςε με βία τουσ πρϊτουσ Αυςτραλοφσ, τουσ Λκαγενείσ,  άρπαξε τθ 

γθ τουσ, και εμφανίςτθκε αυτόσ με τθν αποίκθςι του, ωσ ο νόμιμοσ κάτοχοσ τθσ 

γθσ. Το 1901 ολοκλθρϊκθκε θ παραβίαςθ, με τθ δθμιουργία του ομοςπονδιακοφ 

κράτουσ. Στο μεταξφ οι Λκαγενείσ ανζπτυξαν ζνοπλθ αντίςταςθ ςτθ διάρκεια του 

19ου αιϊνα και μθ ζνοπλθ, από το 1930 μζχρι ςιμερα  (2004, ς.29). ‘Ετςι, θ 

φπαρξθ του αυςτραλιανοφ κράτουσ ςτθρίηεται ςτθν οντολογία ενόσ 

ατομοκεντρικοφ κατακτθτι, που με τθ χριςθ βίασ δεν ικελε απλά να περιορίςει 

τον Λκαγενι και να εκμεταλλευτεί ζνα μζροσ τθσ γθσ, αλλά να τον εξαφανίςει και 

να προτάξει τον εαυτό του, ωσ τον μοναδικό  ιδιοκτιτθ χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ 

του Λκαγενι, τον οποίο τον κεωροφςε υπάνκρωπο (Νικολακοποφλου - 

Βαςιλακόπουλοσ, ό.π., ς.36). 

 Στθν ιςτορικι του πορεία ο κυρίαρχοσ λευκόσ δθμιουργεί τον «αιϊνια 

ξζνο»- τον 19ο αιϊνα τον Κινζηο και τον 20ό τον Νοτιοευρωπαίο, όπου μζςω τθσ 

πολιτιςμικισ διαφορετικότθτάσ του, ο Βρετανο-Αυςτραλόσ - και ιδιαίτερα μετά 

το 1950, τθ μαηικι μεταπολεμικι μετανάςτευςθ των Νοτιοευρωπαίων 

μεταναςτϊν - νομιμοποιεί τον εαυτό του ωσ κάτοχο τθσ γθσ των ικαγενϊν, και 

επιβάλλει τον εαυτό του ωσ τον μοναδικό ντόπιο, τόςο ςτο επίπεδο τθσ 

κακθμερινισ ηωισ, όςο και ςε αυτό τθσ κεςμικισ ζκφραςθσ. Κζλοντασ να 

εξορκίςει το «ςτίγμα» του κατακτθτι, ενςωματϊνει ςτθ δυναμικι του τον 

«αντίποδα» - δθλαδι τισ παροικίεσ των «αιϊνιων ξζνων» - ο οποίοσ αντίποδασ 

υπθρετεί τθν οικονομικι ανάπτυξθ του αυςτραλιανοφ καπιταλιςμοφ, 

νομιμοποιϊντασ, παράλλθλα, τον Βρετανο-Αυςτραλό, ωσ κάτοχο τθσ γθσ των 

ικαγενϊν. Πταν λοιπόν μιλάμε για τθν ζννοια του πολίτθ τθσ Αυςτραλίασ, αυτι 

ταυτίηεται με τθν εκνικότθτα του Βρετανο-Αυςτραλοφ. Θ παραβίαςθ και μθ 

αναγνϊριςθ του Λκαγενι από τον λευκό κατακτθτι οδθγεί ςτθν ανάγκθ 
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 Τοφλα Νικολακοποφλου - Γιϊργοσ Βαςιλακόπουλοσ, Υποτζλεια και Ελευκερία - Ζλλθνεσ 
μετανάςτεσ ςτθ Λευκι Αυςτραλία και κοινωνικι αλλαγι (1897- 2000), εκδόςεισ Εωκινόν, Μελβοφρνθ-
Ρειραιάσ, 2004.   
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νομιμοποίθςθσ του κυρίαρχου από τον «αιϊνια ξζνο» (Νικολακοποφλου - 

Βαςιλακόπουλοσ, ό.π., ς.27). 

Επομζνωσ, οι μεταναςτευτικζσ, κοινωνικζσ, πολιτικο/οικονομικζσ, 

πολιτιςμικζσ, εκπαιδευτικζσ και επικοινωνιακζσ πολιτικζσ ςτθν Αυςτραλία, 

επιδροφν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ του Ζλλθνα μετανάςτθ, 

αφοφ μζςα ς’ αυτό το πλαίςιο διαμορφϊνεται θ πολιτιςμικι ταυτότθτα του 

Ζλλθνα τθσ Αυςτραλίασ  πρϊτθσ γενιάσ (Ελλθνο-Αυςτραλό), ςε Αυςτραλο-Ζλλθνα 

δεφτερθσ γενιάσ και ςτθ ςυνζχεια ςε Αυςτραλό πολίτθ, ελλθνικισ καταγωγισ, 

τρίτθσ γενιάσ.   

 

3.1.1. Θ προπολεμικι περίοδοσ 

Εξετάηεται, επίςθσ, ο τρόποσ με τον οποίον οι μεταναςτευτικζσ και 

κοινωνικζσ πολιτικζσ, που οι αυςτραλιανζσ κυβερνιςεισ  εφάρμοςαν  από τθν 

πρϊιμθ φάςθ εποίκιςθσ μζχρι ςιμερα, επθρζαςαν ςειρά εξελίξεων και 

ςυνιργθςαν ςτθ διαμόρφωςθ παροικιακϊν δομϊν και κεςμϊν, όπωσ 

αναλφονται παρακάτω: 

α) ςτθ δθμιουργία των πρϊτων ελλθνικϊν κοινοτιτων,  

β) ςτθ διαμόρφωςθ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ,   

γ) ςτθν ανάπτυξθ ςχζςεων των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ μεταξφ τουσ,  

δ) ςτθν επικοινωνία και τθ μετάδοςθ τθσ πολιτιςμικισ παράδοςθσ από τθ μία 

γενιά ςτθν άλλθ, 

ε) ςτον τρόπο απόκτθςθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ τθσ δεφτερθσ γενιάσ 

μεταναςτϊν, 

ςτ) ςτθ διαπολιτιςμικι επικοινωνία και ςυνεργαςία των Ελλινων τθσ 

Αυςτραλίασ με τθν ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία,και ςτθ ςφνδεςθ των 

Ελλινων με τθ χϊρα προζλευςθσ, τθν Ελλάδα. 

Θ προπολεμικι περίοδοσ227  ξεκινά από τθν πρϊιμθ φάςθ εποίκιςθσ (από 

τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα ζωσ το 1874), που είναι θ ςποραδικι εποίκιςθ, κυρίωσ 
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 Ο,τιδιποτε ςυμβαίνει πριν από τθν διακρατικι ςυμφωνία μεταξφ Ελλάδασ και Αυςτραλίασ το 
1952, οπότε και επιςιμωσ ξεκίνθςε το δεφτερο κφμα ελλθνικισ μαηικισ μετανάςτευςθσ, κεωρείται 
ότι ανικει ςτθν προπολεμικι περίοδο και αφορά τθν ελλθνικι μετανάςτευςθ και εγκατάςταςθ πριν 
από τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Θ παροφςα ζρευνα και μελζτθ ζχει ςκοπό να διερευνιςει τθ κεατρικι 
παρουςία  των Ελλινων μεταναςτϊν κατά τθν περίοδο τθσ  ελλθνικισ μετανάςτευςθσ και 
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Ελλινων ναυτικϊν από νθςιωτικζσ, ωσ επί το πλείςτον, περιοχζσ, που 

εγκατζλειπαν αγγλικά ι άλλα καράβια, για να αναηθτιςουν τθν τφχθ τουσ ςε 

ορυχεία χρυςοφ, και τελικά να παραμείνουν, δθμιουργϊντασ δικά τουσ 

καταςτιματα. Συνεχίηει ςτθν πρϊτθ φάςθ εποίκθςθσ  (από το 1874 ζωσ το 1952), 

όπου οι πρωτοπόροι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ ςυνειδθτοποίθςαν τθν ανάγκθ να 

οργανωκοφν ςε ςυλλογικοφσ φορείσ και να ιδρφςουν κεςμικά όργανα, εκκλθςία 

και εκνικι αντιπροςωπεία, ϊςτε να διαςφαλίςουν τθν εκνογλωςςικι και 

κρθςκευτικι τουσ ταυτότθτα ςε μεγάλεσ πόλεισ τθσ Αυςτραλίασ. Θ πολιτιςμικι 

ταυτότθτα του Ζλλθνα μετανάςτθ ςτθν Αυςτραλία τθσ προπολεμικισ περιόδου, 

ανεξάρτθτα από τα αμετάβλθτα φυλετικά χαρακτθριςτικά που είχε και ικελε να 

διατθριςει, επθρεάςτθκε από βαςικοφσ παράγοντεσ, όπωσ: α) τον κοινωνικά 

κακοριςμζνο ρόλο του «αιϊνιου ξζνου» ζναντι του «αιϊνιου ντόπιου» Βρετανο -

Αυςτραλοφ και τθ δικι του κουλτοφρα, β) τθν εχκρικι ςυμπεριφορά και διάκεςθ 

του αυςτραλιανοφ περιβάλλοντοσ, γ) τθ διεκδίκθςθ τθσ ιςότιμθσ αναγνϊριςισ 

του από αυτό  δ) τουσ εςωτερικοφσ κραδαςμοφσ μιασ ςυνεχοφσ ςφγκρουςθσ 

ςτουσ κόλπουσ τθσ Ελλθνικισ παροικίασ  μεταξφ των Δθμοκρατικϊν Κοινοτιτων 

με τθν Λεραρχικι Εκκλθςία, για το ποιόσ κα ιταν ο αντιπροςω-πευτικότεροσ 

φορζασ ελλθνικότθτασ,  ε) τον ταξικό διαχωριςμό μζςα ςτθν ίδια τθν ελλθνικι 

παροικία (Νικολακοποφλου - Βαςιλακόπουλοσ, ό.π., ς.20).  

 Θ πρϊτθ ελλθνικι κοινότθτα δθμιουργικθκε το 1897 ςτθ Μελβοφρνθ και 

θ δεφτερθ το 1898 ςτο Σφδνεχ. Για τουσ πρϊτουσ Ζλλθνεσ,  οι κοινότθτεσ  

αποτζλεςαν τουσ φάρουσ, για να διατθριςουν τθ γλϊςςα τουσ, τθ κρθςκεία και 

τον πολιτιςμό τουσ ςτο τότε αφιλόξενο περιβάλλον τθσ Λευκισ Αυςτραλίασ 

(Τsounis, 1971, ς. 22).  

«Ο κφριοσ ρόλοσ τθσ ςυλλογικισ και κεςμοκετθμζνθσ παρουςίασ των Ελλινων 

ςτθν Αυςτραλία δεν κακορίςτθκε μόνον από τθν ανάγκθ τουσ για αυτόνομθ 

διατιρθςθ τθσ εκνικισ τουσ κλθρονομιάσ …», αλλά και «…τθσ ετερόνομθσ και 

επιλεκτικισ καλλιζργειασ όλων εκείνων των «διαχρονικϊν» ελλθνικϊν 

ςτοιχείων», (Νικολακοποφλου - Βαςιλακόπουλοσ, ό.π., ς.20).  

                                                                                                                                                                       
εγκατάςταςθσ μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο και πιο ςυγκεκριμζνα με γνϊμονα τθν διακρατικι 
ςυμφωνία και μετζπειτα. Ονομάηεται προπολεμικι θ περίοδοσ με κριτιριο τθ χρονικι περίοδο 
ανάπτυξθσ και/ι εξζλιξθσ του παροικιακοφ κεάτρου ωσ αυτόνομου κεατρικοφ είδουσ, όπωσ 
ςυντελείται μετά το 1952. 



231 
 

Οι Ελλθνικοί Εργατικοί Σφνδεςμοι «Δθμόκριτοσ» (1935) ςτθ Μελβοφρνθ 

και  «Άτλασ» (1939) ςτο Σφδνεχ, αρχικά ιδρφκθκαν για να αντιμετωπίςουν τα 

κοινωνικά προβλιματα που δθμιοφργθςε θ οικονομικι κρίςθ του 1930, λόγω τθσ 

πτϊχευςθσ πολλϊν επιχειριςεων και του υψθλοφ ποςοςτοφ ανεργίασ 

(Νικολακοποφλου – Βαςιλακόπουλοσ, ό.π., ς.24).  Στθ ςυνζχεια όμωσ 

λειτοφργθςαν με ςκοπό τθν κοινωνικι χειραφζτθςθ του εργατικοφ κινιματοσ και 

το «ξεπζραςμα του αιϊνιου ξζνου»(ςτο ίδιο, ς.11), τθν προϊκθςθ τθσ ιδζασ του 

ιςότιμου πολίτθ και τθσ ζμφαςθσ ςτα δυναμικά ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ 

παράδοςθσ (ςτο ίδιο, ς.23).  

 

3.1.1Α. Θ πρϊιμθ περίοδοσ εποίκιςθσ (αρχζσ 19ου αιϊνα ζωσ το 1874)  

Θ πρϊιμθ περίοδοσ ελλθνικισ εποίκιςθσ ςτθν Αυςτραλία ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ  

του 19ου αιϊνα, και μζχρι το τζλοσ του είχαν εγκαταςτακεί περίπου εξακόςια 

άτομα228.  

Ρριν από τθν ανακάλυψθ των πλοφςιων κοιταςμάτων χρυςοφ ςτθ 

Αυςτραλία, το 1851, δεν υπιρχαν περιςςότεροι από πζντε Ζλλθνεσ εγκατεςτθμζνοι 

εκεί. ‘Πμωσ, οφτε θ ανακάλυψθ αυτι,  δεν αφξθςε ιδιαίτερα το μεταναςτευτικό 

ρεφμα από τθν Ελλάδα προσ τθν Αυςτραλία, όπωσ ςυνζβθ με μετανάςτεσ από άλλεσ 

χϊρεσ. Υπολογίηεται ότι το 1880, ςτθν Αυςτραλία ηοφςαν περίπου πεντακόςιοι 

‘Ελλθνεσ229, παρόλο που ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ είχε ςχεδόν 

τριπλαςιαςτεί, λόγω των νζων μεταναςτϊν. Οι εξορφξεισ ςτα ορυχεία ιταν από τισ 

πρϊτεσ επιλογζσ των Ελλινων μεταναςτϊν πριν από το 1900, και μετά ερχόταν θ 

εναςχόλθςθ με τθ γεωργία, τθν κτθνοτροφία και το εμπόριο. Γφρω ςτα 1850 

περίπου 200 Ζλλθνεσ εργάηονταν ςτα ορυχεία τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ και τθσ 

Βικτϊριασ και μζχρι το τζλοσ του 19ου αιϊνα ςυγκεντρϊκθκαν περίπου 1.000. Οι 

περιςςότεροι χρυςοκιρεσ κεωροφςαν τουσ εαυτοφσ τουσ «περαςτικοφσ». Γι’αυτόν 

τον λόγο δεν είχαν κανζνα ενδοιαςμό να αναμειχκοφν με τθν κυρίαρχθ δυτικο-

ευρωπαϊκι κουλτοφρα, να αγγλοποιιςουν τα ονόματά τουσ και να παντρευτοφν 

«ξζνεσ». Τα ορυχεία, που ςυγκζντρωςαν πριν από το 1880 τουσ περιςςότερουσ 
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 C.A.  Price, 1963, The Methods and Statistics of Southern Europeans in Australia, Oxford University 
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Ζλλθνεσ, ιταν ςτθν περιοχι Cambaroora - 50 χιλιόμετρα βόρεια από το Bathurst, 

κοντά ςτθ ςθμερινι πόλθ φάνταςμα Hill End. To Hill End ιταν μία πολυπολιτιςμικι 

κοινότθτα 800 ανκρϊπων μζχρι τα μζςα του 1850 και το 1872, θ κοινότθτα βρζκθκε 

ςτθν ακμι τθσ ανάπτυξισ τθσ με 2.500 ανκρϊπουσ. Θ πρϊτθ ςυγκζντρωςθ Ελλινων 

εποίκων φθμολογείται πωσ ιταν ςτο ‘Greektown’- μία ομάδα 20 χρυςοκιρων μαηί 

με τισ γυναίκεσ τουσ και τα παιδιά τουσ είχαν εγκαταςτακεί ςτθν περιφζρεια 

Tambaroora, κοντά ςε ζναν καταυλιςμό με περιςςότερουσ από 1000 κινζηουσ 

χρυςοκιρεσ (Craig Turnbull - Chris Valiotis, 2001, ς.10). Θ ηωι των χρυςοκιρων ιταν 

τρομερά δφςκολθ και οι ςυνκικεσ εξόρυξθσ ιταν επικίνδυνεσ. Ρολλοί άνκρωποι 

χάκθκαν λόγω ατυχθμάτων και αςκενειϊν. Ο Δθμιτριοσ Μουςτάκασ καταγράφεται 

ωσ ζνασ άνκρωποσ που διζκετε απαράμιλλο κάρροσ και κουράγιο, αφοφ 

προςπάκθςε να ςϊςει ζναν χρυςοκιρα με το όνομα Everett, μάταια όμωσ, 

τουλάχιςτον ανζςυρε το πτϊμα του. Αρκετοί Ζλλθνεσ χρυςοκιρεσ ςυμμετείχαν ςε 

τοπικζσ πολιτικζσ διενζξεισ ςτισ περιοχζσ Tambaroora και Hill End.  Το 1871, ο John 

Rossitis υπζγραψε διαμαρτυρία για τθν αφξθςθ των μιςκϊν (Turnbull - Valiotis, 

2001, ς. 11).  

Θ εγκατάςταςθ των πρϊτων Ελλινων εποίκων παρουςιάηει ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τα οποία αξίηει να παρατθριςει κανείσ, όπωσ:  

α) το γεγονόσ ότι οι Ζλλθνεσ δεν ζλκονταν από τθν απαςχόλθςθ ςτον αγροτικό 

τομζα. Για τον λόγο αυτό εγκαταςτάκθκαν κυρίωσ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα, ςτο 

Σφδνεχ και ςτθ Μελβοφρνθ,  

β) λόγω τθσ ζλλειψθσ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων ςτράφθκαν ςτο εμπόριο, 

κακιερϊνοντάσ το ωσ τον κυρίαρχο τρόπο οικονομικισ δραςτθριότθτασ και γ) είχαν 

τθν ανάγκθ να αγγλοποιιςουν τα ονόματά τουσ, γιατί παρόλθ τθν οικονομικι τουσ 

επιτυχία ςυνζχιηαν να δζχονται τθν εχκρότθτα, μζςα από επικζςεισ  εποίκων 

Βρετανικισ καταγωγισ και ςυμπλοκζσ μεταξφ ‘dagos’230 και ‘kangaroos231’.  
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http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_slurs 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_slurs
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_slurs


233 
 

α. Σφδνεχ  

Σφμφωνα με τον Gilchrist (1992), μζςα από τθν προφορικι παράδοςθ, θ 

πρϊιμθ μετανάςτευςθ ςτθν Αυςτραλία ξεκίνθςε ςτο Σφδνεχ.  Ο πρϊτοσ Ζλλθνασ που 

ζφταςε ςτθν Αυςτραλία ιταν ο Δαμιανόσ Γκίκασ, που μεταφζρκθκε ςτο Σφδνεχ ωσ 

κατάδικοσ  το 1802. Λζγεται ότι ο Γκίκασ ιταν Υδραίοσ καπετάνιοσ, ςυνελιφκθ άδικα 

ωσ πειρατισ από ζνα αγγλικό πολεμικό και καταδικάςτθκε ςε εξορία ςτθν 

Αυςτραλία. Ωςτόςο, θ ιςτορία αυτι δεν μπορεί να επιβεβαιωκεί με ςιγουριά, αφοφ 

δεν υπάρχει τίποτα ςχετικό ςτα αρχεία τθσ Αυςτραλίασ ι τθσ Ελλάδασ. Στθν  

Αμερικι, ιδθ από τον Φεβρουάριο του 1823, ο Φϊτθσ Καβάςαλοσ, νεαρόσ ορφανόσ 

από τθν ‘Φδρα, είχε αποβιβαςτεί, ςτθν πόλθ Σάλεμ τθσ πολιτείασ τισ Μαςαχουςζτθσ 

(Gilchrist, 1992, ςς. 20-24). 

Ζνα δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ ‘The Gold Coast Bulletin’ με τον τίτλο 

‘Greece’, ςε αναφορά ςχετικά με τθ μετανάςτευςθ των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία, 

εικάηει πωσ, ίςωσ, ο πρϊτοσ που πάτθςε το πόδι του ςε αυςτραλιανό ζδαφοσ, ιταν ο 

Γιϊργοσ Ραπάσ, το 1814. Ο Ραπάσ, όπωσ αναφζρεται, ιταν μζλοσ ςτο πλιρωμα του 

βρετανικοφ ςτόλου εποικιςμοφ, και όταν ζφταςε ςτθν Αυςτραλία, αφοφ 

εγκατζλειψε το πλοίο, παντρεφτθκε μία ικαγενι (Αβορίγινα) και εγκαταςτάκθκε ςτο 

Σφδνεχ232. Θ ίδια πλθροφορία εντοπίςτθκε και ςε φυλλάδιο εργαςίασ, που 

αναφζρεται ςτουσ Ζλλθνεσ, ςτο υλικό του αντιρατςιςτικοφ εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ, ‘racism:noway’, για τα ςχολεία τθσ Αυςτραλίασ233. 

 Θ πρϊιμθ περίοδοσ εποίκιςθσ ξεκινά ςτισ 27 Αυγοφςτου 1829, με εννζα 

νεαροφσ Ζλλθνεσ ναυτικοφσ τθσ Ελλθνικισ ςκοφνασ «Θρακλισ», τον Ακθναίο 

καπετάνιο, Αντϊνθ Μανϊλθ, τουσ Υδραίουσ Δαμιανό Νινι, Γκίκα Βοφλγαρθ, Γεϊργιο 

Βαςιλάκθ,  Κωνςταντίνο Στρουμποφλθ,  Νικόλαο Ραπανδρζου, Γεϊργιο Λαρίτςο και 

δφο ακόμθ τον Λαλζκκο και Μποφφο.  Οι ναυτικοί ςυνελιφκθκαν από το Βαςιλικό 

Βρετανικό Ναυτικό και κατθγορικθκαν για πειρατεία ςτο βρετανικό εμπορικό πλοίο 

«Άλκθςτισ», που ζπλεε κοντά ςτθν Κριτθ, ςτισ 29 Λουλίου 1827, με προοριςμό τθν 

Αλεξάνδρεια.  Οι νεαροί ναυτικοί είχαν πάρει από τουσ Βρετανοφσ το μεγαλφτερο 
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μζροσ του φορτίου τουσ (πιπζρι, ςκοινιά, ςκεφθ, ρουχιςμό, προςωπικά αντικείμενα 

του βρετανικοφ πλθρϊματοσ, κειάφι),  χωρίσ όμωσ να πειράξουν τουσ ναυτικοφσ.  

Δφο μζρεσ αργότερα, θ ελλθνικι ςκοφνα ζπεςε επάνω ςτο βρετανικό πολεμικό 

Gannet, το οποίο εκτελοφςε περιπολίεσ ςτα νότια τθσ Κριτθσ. Με τον ζλεγχο, 

ανακαλφφτθκε θ πειρατικι λεία, και ο «Θρακλισ» οδθγικθκε με το ηόρι ςτθ Μάλτα. 

Εκεί, οι ζμποροι που είχαν προμθκεφςει τθν «’Αλκθςτισ», αναγνϊριςαν τθν 

πραμάτειά τουσ. Λίγεσ μζρεσ αργότερα επζςτρεψε και το ίδιο το βρετανικό πλοίο 

«Άλκθςτισ» ςτθ Μάλτα και οι ναυτικοί του αναγνϊριςαν τουσ πειρατζσ.  Από εκείνθ 

τθ ςτιγμι αρχίηει θ «Οδφςςεια» των εννζα νεαρϊν Ελλινων. Μετά από πζντε μινεσ, 

οδθγικθκαν ςτο ειδικό δικαςτιριο τθσ Μάλτασ, όπου προιδρευε ο αντιναφαρχοσ 

ςερ ϋΕντουαρντ Κόνδριγκτον. Ο Κόνδριγκτον  ιταν ο γνωςτόσ ναφαρχοσ του αγγλικοφ 

ςτόλου κατά τθ ναυμαχία του Ναυαρίνου, που ζςωςε τθν Ελλθνικι επανάςταςθ 

τζςςερισ μόλισ μινεσ ενωρίτερα. Ο Κόνδριγκτον  δεν είχε καμιά ιδιαίτερθ ςυμπάκεια 

ςτουσ ‘Ελλθνεσ και πολφ λιγότερο ςτουσ ‘Ελλθνεσ πειρατζσ. Είχε ςτείλει πζντε φορζσ 

ζγγραφεσ διαμαρτυρίεσ προσ τθν ελλθνικι επαναςτατικι θγεςία και τθν είχε 

επιςκεφτεί ςτο Ναφπλιο, ηθτϊντασ τθν περιςτολι τθσ πειρατείασ, απειλϊντασ να 

πάρει μζτρα. Στθ δίκθ, πάντωσ, δυςκολεφτθκε να καταδικάςει το πλιρωμα του 

«Θρακλι». Οι ζνορκοι, τρεισ Αγγλοι, τρεισ Μαλτζηοι, τζςςερισ Σικελοί, ζνασ Λςπανόσ 

και ζνασ Γάλλοσ, είχαν επθρεαςτεί από τθν περιγραφι τθσ επαναςτατικισ 

κατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα και από το γεγονόσ ότι το πλοίο, που υπζςτθ τθν 

πειρατεία, κατευκυνόταν προσ ζνα εχκρικό για τουσ Ζλλθνεσ λιμάνι, τθν 

Αλεξάνδρεια. Τελικά,  οι Λαλζκκοσ και Μποφφοσ αφζκθκαν ελζυκεροι. Οι Γκίκασ 

Βοφλγαρθσ, Κωνςταντίνοσ Στρουμποφλθσ, Νικόλαοσ Ραπανδρζου, Γεϊργιοσ 

Λαρίτςοσ, καταδικάςτθκαν από τα βρετανικά δικαςτιρια,  που ζδρευαν ςτθ Μάλτα, 

ςε δεκατζςςερα χρόνια φυλάκιςθσ και οι Αντϊνθσ Μανϊλθσ, Γεϊργιοσ Βαςιλάκθσ 

και Δαμιανόσ Νίνθσ καταδικάςτθκαν ςε κάνατο. Από το Λονδίνο αποφαςίςτθκε θ 

μετατροπι των ποινϊν τουσ ςε εξορία ςτθν Αυςτραλία. Στάλκθκαν ωσ κατάδικοι, 

ςτισ 23 Μαίου 1829, ςε καταναγκαςτικά ζργα. Αποβιβάςτθκαν από το πλοίο 

‘Norfolk’, που μετζφερε 200 ςυνολικά κατάδικουσ234, ςτο Port Jackson, ςτο Σφδνεχ, 

τον Αφγουςτο του 1829. 
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Στο Σφδνεχ, οι επτά ‘Ελλθνεσ, ορίςτθκαν υπθρζτεσ των αποικιακϊν αρχϊν. O 

Λαρίτςοσ, ο Ραπανδρζου, ο Βαςιλάκθσ και ο Μανϊλθσ, ιταν ανάμεςα ςτουσ 100 

άνδρεσ που εργάςτθκαν ςτουσ αμπελϊνεσ του επικεωρθτι τθσ αποικίασ Major 

William Macarthur ςτο Camden, οι οποίοι είχαν φυτευτεί από το 1820. Από τουσ 

άλλουσ τρεισ, δφο υπθρζτθςαν Αγγλουσ αποίκουσ και ζνασ ςτο ναυπθγείο του 

Σφδνεχ (Gilchrist, 1992, ς.32). Τελικά, το 1836, με βαςιλικι απόφαςθ, δόκθκε χάρθ 

ςτουσ επτά ναυτικοφσ. Ιδθ, από το 1834, μετά τθν κιρυξθ τθσ ελλθνικισ 

ανεξαρτθςίασ και κατόπιν ενεργειϊν των Υδραίων ςυγγενϊν τουσ, κινικθκε θ 

ελλθνικι διπλωματία για τον επαναπατριςμό και των επτά. Τθν υπόκεςθ ανζλαβε 

προςωπικά ο Σπυρίδων Τρικοφπθσ, και, τελικά, επιτεφχκθκε ελλθνοβρετανικι 

ςυμφωνία για τθν πλιρθ απαλλαγι των ναυτικϊν και τθ μεταφορά τουσ ςτθν 

Ευρϊπθ. Θ Ελλάδα υποχρεϊκθκε να καταβάλει τα ζξοδα τθσ μεταφοράσ που ιταν 

4.921 δραχμζσ (Gilchrist, 1992, ς.34).  

Από τουσ επτά, οι πζντε επζλεξαν να επιςτρζψουν ςτθν Ελλάδα το 1837. Οι 

δφο που αποφάςιςαν να παραμείνουν ςτθν Αυςτραλία και να πάρουν τθ βρετανικι 

υπθκοότθτα ιταν ο Αντϊνθσ Μανϊλθσ και ο Γκίκασ Βοφλγαρθσ. Για τον πρϊτο, δεν 

είναι γνωςτό παρά μόνο ότι εργάςτθκε ωσ κθπουρόσ ςτισ περιοχζσ Camden και 

Picton και το 1843 παντρεφτθκε τθν Elizabeth Gorey, μια γυναίκα αγγλοςαξονικισ 

καταγωγισ. Ρικανολογείται ότι απζκτθςαν ζναν γιο που ζηθςε μζχρι τα 36 του, και ο 

Μανϊλθσ πζκανε το 1880. Στθν ταφόπλακα που βρίςκεται εκεί όπου είναι καμμζνοσ 

ο Αντϊνθσ Μανϊλθσ είναι γραμμζνα τα εξισ: 

 ‘In a strange land a stranger finds a grave, far from his home beyond the rolling 

wave’- «Σε ξζνο τόπο ζνασ ξζνοσ βρίςκει να ταφεί, μακρυά από τθν πατρίδα του πζρα από 

κει που το κφμα ςπάει», (Gilchrist, ό.π., ςς.38-40). 

Ο Γκίκασ Βοφλγαρθσ, γνωςτόσ ωσ Jigger Bulgary, ζγινε βοςκόσ, παντρεφτθκε  

τθν Mary Lyons, μια νεαρι Λρλανδζηα υπθρζτρια, με τθν οποία απζκτθςε δζκα 

παιδιά, πζντε κορίτςια και πζντε αγόρια, και πενιντα-δφο εγγόνια, ςτουσ οποίουσ 

άφθςε μια μικρι περιουςία. Οι απόγονοί του φτάνουν μζχρι τισ μζρεσ μασ, ζχουν, 

όμωσ, πλζον ενταχκεί ςτθν Λρλανδικι και τθν κακολικι κοινότθτα και κανζνασ δεν 

διατιρθςε τθν ελλθνικότθτά του, παρά μόνον οριςμζνα ελλθνικά ονόματα. Ο 

Βοφλγαρθσ πζκανε το 1874 ςτο Picton, N.S.W. (Jupp, 2001, ς. 387).  



236 
 

Οι ιςτορίεσ τουσ αναφζρονται αναλυτικά ςτον πρϊτο τόμο του ςυγγραφζα 

Hugh Gilchrist, «Αυςτραλοί και Ζλλθνεσ», που κυκλοφόρθςε το 1992. Ο Θugh 

Gilchrist, πρϊθν Αυςτραλόσ διπλωμάτθσ και ςυγγραφζασ, ζχει γράψει τρεισ 

μνθμειϊδεισ τόμουσ, περιςςότερεσ από 400 ςελίδεσ ο κακζνασ, με κζμα Αυςτραλοί 

και Ζλλθνεσ.  Ο Hugh Gilchrist ςθμειϊνει, πωσ δεν μπόρεςε να επιβεβαιϊςει πολλζσ 

από τισ ιςτορίεσ για τθν άφιξθ των πρϊτων Ελλινων. Κατά τον ίδιο, θ πρϊτθ 

επιβεβαιωμζνθ άφιξθ Ελλινων ςτθν Αυςτραλία ζγινε τον Αφγουςτο του 1829. Ιταν 

οι επτά ναυτικοί από τθν  Φδρα. 

Το 2007, θ πολυπολιτιςμικι κεατρικι Ομάδα ‘Sidetrack’, ανζβαςε το 

κεατρικό ζργο Seven Pirates - Επτά Ρειρατζσ, ςε κείμενο του Don Mamouney,  

εμνευςμζνο από τθν ιςτορία των επτά Ελλινων ναυτικϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

αναπαριςτά τθ διαδρομι τθσ μετάβαςισ τουσ από τα μπουντροφμια των φυλακϊν 

ςτθ δίκθ και μετζπειτα, μζχρι που θ απόφαςθ του Βαςιλζα Γεϊργιου ΛV μετζτρεψε 

τθ κανατικι ποινι ςε εξορία ςτθν Αυςτραλία.  

Εκτόσ από τουσ επτά  πειρατζσ αναφζρεται ζνασ ακόμθ κατάδικοσ ο Joseph 

Simmonds, ο οποίοσ εργαηόταν ςε κιπουσ ςτο Σφδνεχ, αφοφ το 1831 καταδικάςτθκε 

ςε εξορία, επειδι ζκλεψε ζνα μαντιλι, και μάλιςτα μαςτιγϊκθκε 50 φορζσ, όταν 

προςπάκθςε να διαφφγει (Craig Turnbull - Chris Valiotis, 2001, ς. 6). 

Θ Αικατερίνθ Ρλζςςου-Κράμερ είναι θ πρϊτθ Ελλθνίδα γυναίκα από τθν 

Ιπειρο  που πάτθςε το πόδι τθσ ςτθν Αυςτραλία. Ο Μουχτάρ Ραςάσ, γιοσ του Αλι 

Ραςά, απιγαγε τθ μθτζρα τθσ Βαςιλικι, θ οποία δεκατεςςάρων χρόνων είχε 

παντρευτεί τον Γιϊργο Ρλζςςα, ζμπορο από τισ Σζρρεσ και θ οποία απζκτθςε τθν 

Αικατερίνθ, το 1810, ςτθν Ρλειςιβίτςα τθσ επαρχίασ Φιλιατϊν Κεςπρωτίασ. Θ 

Αικατερίνθ μεγάλωςε ςτθν αυλι του Αλι Ραςά. Στθν θλικία των δϊδεκα χρόνων, 

επειδι θ μθτζρα κατάλαβε ότι ο Μουχτάρ επικυμοφςε τθν Αικατερίνθ, ζπειςε τον 

Μουχτάρ να τθν αρραβωνιάςει με τον γιατρό του, τον Λωάννθ Κωλζττθ, μετζπειτα 

πρωκυπουργό τθσ Ελλάδασ. ‘Πμωσ ο αρραβϊνασ διαλφκθκε το 1822, όταν ο Αλι 

Ραςάσ κι ο γιοσ του Μουχτάρ εκτετελζςτθκαν με διαταγι του Σουλτάνου Μαχμοφτ 

Βϋ. Μετά τθ διάλυςθ του αρραβϊνα, θ Αικατερίνθ βρζκθκε με τον πατζρα τθσ ςτισ 

Σζρρεσ και από εκεί πιγε να μείνει με κάποιον κείο τθσ ςτο Μεςολόγγι. Εκεί, το 

1823,  γνϊριςε τον Λόρδο Βφρωνα (Ρετράνθσ, 2003, ς.121). Μετά τον κάνατο του 

Βφρωνα και πριν από τθν ζξοδο του Μεςολογγίου, θ Αικατερίνθ βρζκθκε  
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πρόςφυγασ ςτο νθςάκι τθσ Καλάμου,  απζναντι από τθ Λευκάδα κοντά ςτισ ακτζσ τθσ 

Αιτωλοακαρνανίασ, το οποίο βριςκόταν υπό βρετανικι επιτιρθςθ. Εκεί τθ γνϊριςε ο 

διοικθτισ τθσ βρετανικισ φρουράσ του νθςιοφ, ο βετεράνοσ τθσ μάχθσ του Βατερλό,  

τριαντάχρονοσ ςτρατθγόσ James Henry Crammer, Λρλανδόσ αξιωματικόσ του 

Βρετανικοφ ςτρατοφ, τον οποίο και παντρεφτθκε το 1827 ςτθν θλικία των δεκαοκτϊ 

τθσ χρόνων. Ραρζμεινε ςτο νθςί για δεκαεπτά μινεσ. Τότε απζκτθςαν τθν πρϊτθ 

τουσ κόρθ, Αιμιλία-Ζλενα.  Το 1828 θ οικογζνεια  πιγε ςτθν Λρλανδία, όπου 

απζκτθςαν άλλα δφο παιδιά. Το ηευγάρι με τα τρία τουσ παιδιά αναχϊρθςε για τθν 

Αυςτραλία, για τθν πολιτεία του New South Wales και ςτισ 28 Σεπτεμβρίου του 1835 

ζφταςαν ςτο Σφδνεχ, με το πλοίο ‘England’, που μετζφερε 230 άνδρεσ κατάδικουσ. 

Συνολικά απζκτθςαν ζντεκα παιδιά και δεκατρία εγγόνια.  Ο Crammer, ο οποίοσ ςτο 

μεταξφ είχε γίνει δικαςτισ ςτο Newcastle,  πζκανε το 1867.  Θ Αικατερίνθ Ρλζςςα, 

γνωςτι ωσ Catherine Crammer,  πζκανε το 1907 ςτα ενενθνταεπτά  τθσ χρόνια ςτο 

Kings Cross. Ο τάφοσ τθσ βρίςκεται ςτο Waverley Cemetery, ςτο Σφδνεχ. Οι απόγονοί 

τθσ, μερικοί από τουσ οποίουσ ηουν ςτο Σφδνεχ,  δε διατιρθςαν τθ ςφνδεςθ με τθν 

ελλθνικότθτά τουσ (Jupp, 2001, ς. 387).  

Σφμφωνα με τον James Jupp (2001, ςς. 395-399) - πολιτικόσ επιςτιμονασ και 

ςυγγραφζασ -, οι πρϊτοι ελεφκεροι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ είναι: Ο Samuel Dones, 

ναυτικόσ από τθν Κεφαλονιά, ο οποίοσ ζφταςε το 1837, και ο γνωςτόσ με το όνομα 

John Peters, ζνασ αγράμματοσ ναφτθσ, που πικανολογείται ότι καταγόταν από τθ 

Σάμο και ο οποίοσ ζφταςε ςτο Σφδνεχ το 1838. Ο Peters παντρεφτθκε μια Λρλανδζηα 

με τθν οποία απζκτθςε δϊδεκα παιδιά και εκατοντάδεσ απογόνουσ, μεταξφ των 

οποίων ταλαντοφχουσ μουςικοφσ, οι οποίοι όμωσ δεν ςυνδζκθκαν ποτζ με τθν 

μετζπειτα ελλθνικι κοινότθτα. Ο Peters εργάςτθκε αρχικά ωσ χρυςωρφχοσ και 

μετζπειτα ωσ αγρότθσ. Τελικά εγκαταςτάκθκε ςε ζνα ποιμνιοςτάςιο ςτο Monaro. 

Ρζκανε το 1887. Σε ςχετικά ζγγραφα, θ διςζγγονι του, Joan Clarke, ζχει γράψει τθν 

ιςτορία του John Peters  (Καλομοίρθσ, 1982, ς.21235, Gilchrist, 2005236).  
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 Ο Δθμιτρθσ Καλομοίρθσ γεννικθκε ςτθν Ουάςινγκτον τθσ Αμερικισ το 1920, από γονείσ 
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NSW(1975-1979). Κατά τθ διάρκεια τθσ δικτατορίασ διετζλεςε Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ 
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Το 1853 ζφταςε ςτο Σφδνεχ ο Μιχάλθσ Μανοφςοσ από τθ Μυτιλινθ, μετά 

από ζνα ςφντομο πζραςμα ςτισ Θ.Ρ.Α., για να γίνει χρυςοκιρασ. Ο Μανοφςοσ 

απζκτθςε μεγάλθ περιουςία, παντρεφτθκε τθν Sarah Baldwin δεκαεπτά χρόνων, 

κόρθ αγρότθ, και εγκαταςτάκθκαν ςτθν πόλθ Bodalla. Εκεί εργάςτθκε ωσ αγρότθσ 

και κτθνοτρόφοσ. Το 1862 ο Μανοφςοσ ζγινε ιδιοκτιτθσ 130 εκταρίων 

καλλιεργιςιμθσ γθσ ςτο Eurobodalla και τρία χρόνια αργότερα ίδρυςε το ‘Grecian 

Hotel’- ζνα πανδοχείο. Ρζκανε το 1907 αφινοντασ απογόνουσ ςτο Σφδνεχ (Craig 

Turnbull - Chris Valiotis, 2001, ς. 9).  

Ωσ ζνασ από τουσ πρϊτουσ μετανάςτεσ ςτο Σφδνεχ αναφζρεται και ο 

Κωνςταντίνοσ Αργυρόπουλοσ από τθ Σίκινο, ο οποίοσ ζφταςε το 1854, αγγλοποίςε το 

όνομά του ςε  Constantine Fisher και κατευκφνκθκε ςτα ορυχεία Araluen Valley, 

όπου, κυριολεκτικά, «χτφπθςε» φλζβα χρυςοφ (Jupp, 2001, ς. 396). Στα μζςα του 

19ου αιϊνα ο Fisher εμφανίςτθκε ωσ μεγαλογαιοκτιμονασ με 36 εκτάρια γθσ, 

παντρεμζνοσ με τθν Mary Robinson και τρεισ γιοφσ οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ 

παντρεφτθκαν Αυςτραλζηεσ. Λζγεται ότι ςτα γεράματά του επζςτρεψε ςτθν πατρίδα 

του μαηί με τθ ςφηυγό του (Turnbull - Chris, 2001, ς.10).  

Το 1860, ςτο Hill End ςτθ Νζα Νότια Ουαλία - κωμόπολθ εξόρυξθσ χρυςοφ με 

πλθκυςμό 8.000 κατοίκων το 1870 - είχε ιδθ δθμιουργθκεί Ελλθνικι Κοινότθτα. Ο 

Κυκιριοσ Jack Melitas, αφοφ πλοφτιςε εργαηόμενοσ ςτα ορυχεία χρυςοφ, επζςτρεψε 

ςτθν πατρίδα του και διζδωςε πωσ θ Αυςτραλία είναι θ «Γθ τθσ Επαγγελίασ» και των 

μεγάλων ευκαιριϊν πλουτιςμοφ. Ζτςι διαμορφϊκθκε ζνα μεγάλο ρεφμα 

μετανάςτευςθσ από τα Κφκθρα ςτθν Αυςτραλία. To 1873, ο Ακανάςιοσ Κόμινοσ 

ζφταςε από τα Κφκθρα ςτο Σφδνεχ, εργάςτθκε ωσ ανκρακωρφχοσ ςτο Balmain και το 

1878 μαηί με τον John Theodore (Kakakios, 1982, ς. 5), άνοιξαν το πρϊτο ψαράδικο 

ςτθν Oxford Street. Σφμφωνα με τον Price (1963)237, μζχρι το 1911 περίπου 

τετρακόςιοι Κυκιριοι είχαν εγκαταςτακεί ςτθ Νζα Νότια Ουαλία, εκ των οποίων το 

                                                                                                                                                                       
Αποκατάςταςθσ τθσ Δθμοκρατίασ ςτθν Ελλάδα («Οι ίηεσ και θ πορεία του Ελλθνιςμοφ Αυςτραλίασ», 
περιοδ. Αλλαγι, Δίμθνθ Επικεϊρθςθ Σφδνεχ, Νοζμβρθσ 1982), ςς. 19-28. 
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70% ιταν ιδιοκτιτεσ ι εργάηονταν ςε εςτιατόρια και ψαράδικα. Το 1911  οι Ζλλθνεσ, 

ςτο ςφνολό τουσ, ζφταναν περίπου ςτουσ 822. Από το 1890-1940, το 42% των 

Ελλινων ανδρϊν, που είχαν εγκαταςτακεί ςτθν Αυςτραλία, κατάγονταν από τα 

Κφκθρα, τθν Λκάκθ και το Καςτελόριηο (Kakakios, 1982, ς.6). 

 Άλλοι πρωτοπόροι Ζλλθνεσ του Σφδνεχ είναι: ο Γεϊργιοσ Φαλάγκασ από τθν 

Άνδρο, που ζφταςε ςτο Σφδνεχ το 1871, ο Λωάννθσ Μαυροκζφαλοσ, γνωςτόσ ωσ 

Black από τθ Σάμο, ζφταςε το 1883, ο Σοφ. Σερβετόπουλοσ, επίςθσ από τθ Σάμο, που 

ζφταςε το 1883. Ο γιοσ του, γνωςτόσ με το όνομα Con Service, είναι το πρϊτο 

ελλθνόπουλο που βαπτίςτθκε ςτθν Αγία Τριάδα και ο πρϊτοσ δικθγόροσ ελλθνικισ 

καταγωγισ  (Καλομοίρθσ, 1982, ς. 21).  

 

β. Μελβοφρνθ  

Θ πρϊτθ ςυρροι Ελλινων μεταναςτϊν ςτθν Αυςτραλία, ςτθν Ρολιτεία τθσ 

Βικτϊριασ, άρχιςε με τθν ανακάλυψθ του χρυςοφ - Αφγουςτοσ 1851 - ςτθν τότε 

νεοϊδρυκείςα βρετανικι αποικία. Ρενιντα Ζλλθνεσ ναυτεργάτεσ, ανάμεςά τουσ ο 

Ανδρζασ Λεκατςάσ από τθν Λκάκθ, εγκατζλειψαν τα πλοία τουσ και αποβιβάςτθκαν 

ςτθ Μελβοφρνθ. Σφμφωνα με μια από τισ πρϊτεσ απογραφζσ που διεξιχκθςαν ςτθ 

Βικτϊρια το 1854, υπιρχαν 65 άντρεσ από τθν «Ελλθνικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία», που 

κατοικοφςαν ςτθν τότε αποικία. Το πρϊτο κφμα των Ελλινων μεταναςτϊν υιοκζτθςε 

τθ νοοτροπία του «Ελντοράντο», αναηθτϊντασ τον εφκολο πλουτιςμό. Θ πλειονότθτα 

αυτϊν των Ελλινων, αναηθτϊντασ εργαςία, υπζγραφαν ςυμφωνίεσ με ναυτιλιακζσ 

εταιρίεσ ςε διάφορα λιμάνια τθσ Αγγλίασ. Οι περιςςότεροι από αυτοφσ είχαν 

καταχωρθκεί ωσ ναφτεσ. Αναγκάηονταν να κάνουν ςκλθρι και τυραννικι εργαςία, με 

εμφανζςτατθ τθν παραβίαςθ των όρων εργαςίασ τουσ. Ζτςι τόςο  θ ιδζα τθσ 

απόδραςθσ από τθ μαρτυρικι και απάνκρωπθ εργαςία, όςο και θ επικυμία για 

αναηιτθςθ μιασ καλφτερθσ ηωισ, τουσ ζκανε να δραπετεφςουν, αναηθτϊντασ 

καλφτερθ τφχθ ςτα νζο-ανακαλυφκζντα χρυςωρυχεία τθσ Βικτϊριασ, ςτισ 

τοποκεςίεσ Ballarat Sandhurst, Mount Alexandre.  Χρυςοκιρεσ νθςιϊτεσ, ςυνικωσ 

ανφπαντροι, βρζκθκαν ςτισ πόλεισ Ballarat και Bendigo τθσ Βικτϊριασ. Οριςμζνοι 

ςυμμετείχαν ακόμθ και ςτθν ζνοπλθ εργατικι ςτάςθ του Eureka Stockate (1854), 

που κακιζρωςε το οκτάωρο θμεριςιασ εργαςίασ και ζτςι αποτζλεςε ςτακμό για τθν 

ιςτορία του διεκνοφσ ςυνδικαλιςμοφ. Οι μετανάςτεσ εκείνοι ςταςίαςαν εναντίον των 
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ανυπόφορων όρων εργαςίασ και των φόρων, που επζβαλαν οι Άγγλοι  άποικοι.  

Ανάμεςά τουσ ιταν και ο Λκακιςιοσ Ανδρζασ Λεκατςάσ, ο οποίοσ, όπωσ 

προαναφζρκθκε, είχε φτάςει ςτθν Αυςτραλία  πριν  από το 1851 και ιταν αυτόσ, 

που μζςα από το φαινόμενο τθσ «αλυςιδωτισ» μετανάςτευςθσ, βοικθςε 

εκατοντάδεσ Λκακιςιουσ  να μεταναςτεφςουν ςτθ Μελβοφρνθ.  Ο Λεκατςάσ, αρχικά, 

κινικθκε προσ τα χρυςωρυχεία του Ballarat, όπου και πλοφτιςε. Σ’ ζνα ταξίδι 

επιςτροφισ ςτθν Λκάκθ ενζπνευςε τουσ ανιψιοφσ του Anthony JJ. Lucas και Μαρίνο 

Lucas να μεταναςτεφςουν και αυτοί ςτθν Αυςτραλία. Ρικανολογείται ότι ο Ανδρζασ 

Λεκατςάσ μπορεί να είναι ζνασ από αυτοφσ που ςυμμετείχαν ςτθν εξζγερςθ Eureka 

Stockade. Αυτό προκφπτει από απόςπαςμα τθσ θλεκτρονικισ εφθμερίδασ Ithacan 

Philanthropic Society “The Ulysseus”/Φιλανκρωπικι Εταιρεία των Λκακιςιων «Θ 

Λλιάδα»238. 

«Ρράγματι, ζνασ αρικμόσ Λκακθςίων πιγε ςτθ Μελβοφρνθ μετά το άνοιγμα των 

χρυςωρυχείων, για να ηιςουν εκεί. Ο Ανδρζασ Λεκατςάσ από τθν Εξοχι τθσ Λκάκθσ λζγεται, 

από τουσ απογόνουσ του, ότι το 1851 πιδθξε από το πλοίο, για να ενταχκεί ςτο ρεφμα των 

χρυςοκιρων, που είχε καταφτάςει. Αργότερα εμφανίςτθκε ωσ μαγαηάτορασ ςτθ Μελβοφρνθ 

και όταν επζςτρεψε ςτθν Λκάκθ, περίπου 20 χρόνια αργότερα, ενζπνευςε μερικά από τα 

ανίψια του να μεταναςτεφςουν. Ρράγματι, ζνασ ανιψιόσ του, ο Αντϊνιοσ Λεκατςάσ, 

ειςάκουςε τισ ςυμβουλζσ του και μετανάςτευςε, για να δει το νζο El Dorado και ζφταςε ςτθ 

Μελβοφρνθ το 1877. Λζγεται, αλλά δεν πιςτοποιικθκε ποτζ, ότι ο Ανδρζασ Λεκατςάσ ιταν 

παρϊν ςτθ εξζγερςθ των εκςκαφζων ςτο Eureka Stockade, που πραγματοποιικθκε κοντά 

ςτο Ballarat το 1854. Θ οικογζνεια Λεκατςά (αγγλοποίθςε το όνομά τθσ ςε Lucas) 

πρωτοςτάτθςε ςτθ ςυνζχεια  ςτθ λειτουργία υψθλισ ποιότθτασ εςτιατορίων ςτθ 

Μελβοφρνθ»239.   

Ο  Σπυρίδων Καντιϊτθσ, που ζφταςε ςτθ Μελβοφρνθ το 1854, είναι ο πρϊτοσ 

γιατρόσ με ςπουδζσ ςτο Ραρίςι και άςκθςε το επάγγελμά του. Επίςθσ, ιταν ιδρυτικό 

μζλοσ του Λατρικοφ Συλλόγου ςτο Queensland. Ρζκανε το 1891 ςτο Rockhampton 

ςτο Queensland (Καλομοίρθσ, 1982, ς.22). 

Οι πρωτοπόροι, ωςτόςο, δεν είχαν ωσ ςτόχο τθν εποίκιςθ.  Θ Αυςτραλία 

αποτελοφςε γι’ αυτοφσ ζναν εφιμερο τόπο διαμονισ και μζςο γριγορου 
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πλουτιςμοφ. Οι χρυςοκιρεσ, λοιπόν, αποτελοφςαν τον μεγαλφτερο αρικμό των 

πρϊτων Ελλινων μεταναςτϊν, που εγκαταςτάκθκαν μόνιμα ςτθν επαρχία Βικτϊρια 

και που μετακινοφνταν εντόσ των ορίων των περιοχϊν με χρυςό. Απομονωμζνοι 

κοινωνικά, ακόμθ και αναμεταξφ τουσ, περιορίηονταν ςε πολφωρθ απαςχόλθςθ, 

ςυνικωσ περιςςότερο  από δεκαπζντε ϊρεσ τθν θμζρα. Αρκετοί από  αυτοφσ 

ταξίδευαν ςε τεράςτιεσ αποςτάςεισ προσ εξεφρεςθ εργαςίασ. Θ μοναξιά, οι 

κακουχίεσ, οι απάνκρωπεσ ςυνκικεσ εργαςίασ, θ εκμετάλλευςθ και θ ςκλθρι 

δουλειά - επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα - οδθγοφςαν τουσ περιςςότερουσ ςτον 

πρόωρο κάνατο. Υιοκετϊντασ ζναν νομαδικό τρόπο ηωισ, ταξίδευαν ς’ όλεσ ςχεδόν 

τισ περιοχζσ χρυςοφ τθσ Βικτϊριασ, ςε αναηιτθςθ τθσ οικονομικισ ευθμερίασ. Τουσ 

«προςωρινοφσ» αυτοφσ μετανάςτεσ τουσ χαρακτιριηε θ ιδζα του κοινοτικοφ 

πνεφματοσ, και αυτι τουσ ζκανε να δθμιουργιςουν τον πυρινα μιασ μικρισ και 

ςυνεκτικισ ελλθνικισ κοινότθτασ. Ηοφςαν μαηί, κάτω από πολφ πρωτόγονεσ 

ςυνκικεσ. Είχαν αναπτφξει ζνα αίςκθμα «ςυντροφικότθτασ», με ιςχυρό το αίςκθμα 

τθσ αλλθλεγγφθσ, που γινόταν φανερό ςε περιόδουσ κρίςθσ, ιδιαίτερα, όταν 

ςυνζβαιναν ατυχιματα ςε ορυχεία ι όταν ο κάνατοσ ενόσ «ςυντρόφου» ςυγκλόνιηε 

τθν ομάδα. Εργάηονταν ςτα ορυχεία, κάτω από άκλιεσ ςυνκικεσ. Σε πολλζσ 

περιπτϊςεισ τουσ κόςτιηε ακόμα και τθ ηωι θ, κατά τα άλλα, «ευκαιρία» 

πλουτιςμοφ. Οριςμζνοι από τουσ πρϊτουσ μετανάςτεσ παρζμειναν ςτθ Βικτϊρια 

λόγω γάμου. Άλλοι δθμιοφργθςαν μικρζσ επιχειριςεισ, επωφελοφμενοι τθ μεγάλθ 

οικονομικι ανάπτυξθ, που ακολοφκθςε τθν ανακάλυψθ του χρυςοφ. Τθν περίοδο 

του πρϊτου κφματοσ τθσ ελλθνικισ μετανάςτευςθσ, παρόλο που δεν ιδρφκθκε 

κάποια επίςθμθ ελλθνικι οργάνωςθ, ςχθματίςκθκαν πολλζσ ξεχωριςτζσ ομάδεσ- 

κοινότθτεσ ςε πρωτογενι μορφι.  

Μια δεφτερθ ομάδα, κυρίωσ ψαράδεσ, εγκαταςτάκθκαν ςτθν περιοχι 

όημπαντ, περιοχι τθσ Ρενίνςουλα,  από τισ αρχζσ του 1870 και μια τρίτθ ομάδα 

των Ελλινων κατοικοφςε ςτο κζντρο τθσ Μελβοφρνθσ, ςτθν περιοχι που 

ονομάηουμε ςιμερα CBD (central business district) ωσ ιδιοκτιτεσ μικρϊν 

επιχειριςεων. Από αυτοφσ ζνα μικρό ποςοςτό ιταν πρϊθν χρυςοκιρεσ, που 

αποφάςιςαν να εγκαταςτακοφν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, επενδφοντασ ςε μικρζσ 
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επιχειριςεισ. Μζχρι το 1871 υπιρχαν μόνον 19 γυναίκεσ γεννθμζνεσ ςτθν 

Ελλάδα και 127 άνδρεσ ςτθν επαρχία τθσ Βικτϊρια240.  

Το 1867 ζνασ Ελλθνορκόδοξοσ ιερζασ επιςκζφκθκε τθν αποικία  τθσ 

Βικτϊριασ, με αποςτολι να ςυλλζξει χριματα για Ορκόδοξα φιλανκρωπικά 

ιδρφματα των Λεροςολφμων, που λειτουργοφςαν υπό τθν αιγίδα του 

Ρατριαρχείου Λεροςολφμων. Ο κατάλογοσ επιβατϊν του ατμόπλοιου "Geelong", 

τον Αφγουςτο του 1867, αναφζρει κακαρά ότι μεταξφ των επιβατϊν που 

ειςιλκαν ςτο Port Phillip, ιταν και «ζνασ Ζλλθνασ παπάσ». Ρρόκειται για τον 

Λερζα Χριςτόφορο, ο οποίοσ εγκαταςτάκθκε ςτθ Μελβοφρνθ. Κατά λζξθ, θ 

εφθμερίδα «Argus» ςτισ 30 Σεπτεμβρίου του 1867,  επιβεβαιϊνει ς’ άρκρο που 

δθμοςιεφκθκε, τα παρακάτω: 

«Ο αιδεςιμότατοσ π. Χριςτόφοροσ, ιερζασ τθσ Ορκόδοξθσ Ανατολικισ Εκκλθςίασ , αφίχκθ 

ςτθν αποικία, κυρίωσ για τθν εξαςφάλιςθ βοικειασ ςτα πλαίςια μιασ ιεραποςτολικισ 

αποςτολισ από τθν Λερουςαλιμ, ςτθν οποία ανικει και όπου πρόκειται να επιςτρζψει 

μετά τθ λιξθ τθσ επίςκεψισ του ςτθν Αυςτραλία. Τα ςτοιχεία του ζχουν εξεταςτεί από 

τουσ αρμόδιουσ, τόςο ςτθν Λνδία όςο και εδϊ, και κρίκθκαν ικανοποιθτικά» (Jupp, 2001, 

ς. 399). 

Στουσ μινεσ που ακολοφκθςαν, καταχωρικθκαν ςτθν εφθμερίδα «Argus» 

μια ςειρά από διαφθμίςεισ, με τισ οποίεσ ενθμερϊνονταν οι αναγνϊςτεσ τθσ 

εφθμερίδασ για τθν αποςτολι του ιερζα Χριςτόφορου και καλοφνταν οι 

φιλάνκρωποι να βοθκιςουν οικονομικά ςτον ζρανο που ζκανε. Για το ςκοπό 

αυτό είχε ανοιχτεί και ειδικόσ λογαριαςμόσ ςτθν τράπεηα  ‘National Bank of 

Australasia’. O ιερζασ Χριςτόφοροσ διζμενε ςτο ξενοδοχείο Chusan, ςτο 

Sandridge, ιδιοκτθςία του Ανδρζα Λαγογιάννθ, ενόσ εκ των πρϊτων Ελλινων 

μεταναςτϊν ςτθ Μελβοφρνθ, που κατάγονταν από τθν Ράτρα (το ξενοδοχείο 

Chusan βριςκόταν ςτο Nott Street του Port Melbourne). Ριςτεφεται ότι προσ το 

τζλοσ του 1867, ο π. Χριςτόφοροσ αναχϊρθςε από τθ Μελβοφρνθ και 

εγκαταςτάκθκε προςωρινά ςτο Claremont του Queensland και ςτθ ςυνζχεια ςε 

διάφορεσ επαρχιακζσ πόλεισ τθσ Αυςτραλίασ (Jupp, ο.π.).  

Στθ Μελβοφρνθ το πρϊτο εςτιατόριο το άνοιξε ο Γρθγόριοσ Μοτςορίκοσ, 

ο οποίοσ ζφταςε ςτθν Αυςτραλία το 1877 και μαηί με τον Αλζξανδρο Μανιάκθ, 
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τον Αντϊνθ Λεκατςά και μερικοφσ άλλουσ ίδρυςαν τθν Ελλθνικι Κοινότθτα 

Μελβοφρνθσ το 1897 (Καλομοίρθσ, 1982, ς.21).   

 

γ. Αδελαΐδα  

Το 1842, ο πρϊτοσ ‘Ελλθνασ μετανάςτθσ που ζφταςε ςτο Port Adelaide, 

ςτθν Αδελαΐδα, ιταν ο Γιϊργοσ Τραμουντάνασ, είκοςι χρόνων, γιοσ ψαράδων 

από τθ Λιμνο μαηί με τον αδελφό του Κόδωρο. Ο Γιϊργοσ αποφάςιςε να 

εγκαταςτακεί ςτθν Αδελαΐδα, ενϊ ο Κόδωροσ αναχϊρθςε με προοριςμό τθν 

πόλθ Albany, ςτθ Δυτικι Αυςτραλία. Ο Γιϊργοσ Τραμουντάνασ άλλαξε το όνομά 

του ςε George North και εργάςτθκε ςτο οινοποιείο του John Peace, όπου 

ζβγαηαν κραςί και μπράντυ. Ραντρεφτθκε τθν αγγλίδα Lydia Vosper, γεννθμζνθ 

το 1835, απζκτθςαν δφο γιουσ, τον George Henry (1861) και τον Hero Clare 

(1862) και ζγιναν κακολικοί. Μετζπειτα αυτόσ ζγινε πάςτορασ και ςυνζχιςε να 

αςχολείται με τθν κτθνοτροφία και με τα δικά του αμπζλια. Ο γιοσ του, George 

Henry, παντρεφτθκε τθν Eliza Elizabeth Valkema κι απζκτθςαν ζντεκα παιδιά, 

οκτϊ αγόρια και τρία κορίτςια. Ο δεφτεροσ γιοσ του Hero Clare παντρεφτθκε τθν 

Rosina Ann Boylan και απζκτθςαν ζντεκα παιδιά, επτά κορίτςια και τζςςερα 

αγόρια. Ο Γιϊργοσ Τραμουντάνασ  πζκανε ςτθν θλικία των 89 χρόνων ζχοντασ 

αλλάξει το όνομά του, τθ γλϊςςα του και τθ κρθςκεία του και χωρίσ ποτζ να 

πάρει τθν αυςτραλιανι υπθκοότθτα. Οι απόγονοί του δεν αναγνϊριςαν ποτζ τθν 

ελλθνικότθτά τουσ, τουλάχιςτον μζχρι πρόςφατα, παρά μόνον ότι κάποιοσ προ -

πάπποσ τουσ μιλοφςε ελλθνικά. Κανζνα παιδί δεν πιρε ελλθνικό όνομα. Πμωσ 

αυτό που λζνε ότι το αίμα νερό δε γίνεται, ςτθν περίπτωςθ των απογόνων του 

επαλθκεφτθκε. Στισ 16-11-2009, ςτο αγγλόφωνο τμιμα, ςτθν εφθμερίδα «Νζοσ 

Κόςμοσ» ςτο άρκρο με τον τίτλο ‘Greek Roots Bind Australian Clan’ (ςς.10-11), θ 

δθμοςιογράφοσ Dina Gerolymou παρουςιάηει τουσ απόγονουσ του 

Τραμουντάνα-North, τουσ ‘Tramountanas-North clan’. Σχεδόν ενάμιςθ αιϊνα 

μετά, μερικοί από τουσ απογόνουσ του πζμπτθσ γενιάσ, όπωσ οι Daryl Edmonts, 

Denise McEvoy, Paul Willis  και Dianne Jaspers, μπορεί να μθ μιλοφν ελλθνικά, να 

μθν ζχουν καμία ςφνδεςθ με τθν ελλθνικι κουλτοφρα και ο ελλθνιςμόσ να είναι 

κάτι που τουσ απαςχολεί ελάχιςτα, παρ’όλα αυτά ζλκονται από τισ ρίηεσ τουσ - 

τον τόπο καταγωγισ του προγόνου τουσ, τθν Ελλάδα,  ζλκονται από τθν ελλθνικι 
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μουςικι - κζλουν να ςθκωκοφν να τθ χορζψουν, θ άγνωςτθ γι’ αυτοφσ ελλθνικι 

γλϊςςα τοφσ φαίνεται γνωςτι, αιςκάνονται ςαν ςτο ςπίτι τουσ, όταν κάνουν 

παρζα με Ζλλθνεσ, και, βεβαίωσ, κάποιοι από αυτοφσ είναι μελαμψοί με 

καςτανά μάτια, όταν όλοι οι άλλοι γφρω τουσ ςτθν οικογζνεια είναι ξανκοί, 

γαλανομάτεσ. Κάποια απόγονοσ μάλιςτα πίςτευε μζχρι πρόςφατα ότι κα πρζπει 

να ιταν υιοκετθμζνθ, μζχρι που ζμακε για τον πρόγονό τθσ.  

Ο ιςτορικόσ Δρ. Μιχάλθσ Τςοφνθσ, ςτο βιβλίο του ‘The Story of a 

Community’, αναφζρει τθν ιςτορία του Γιϊργου Τραμουντάνα και των απογόνων 

του, που βρίςκονται διαςκορπιςμζνοι ςε όλθ τθν Αυςτραλία, τθ Νζα Ηθλανδία,  

τθν Ταϊβάν, ακόμθ και τθν Ελλάδα. Σιμερα οι απόγονοί του ζχουν ιδρφςει ζναν 

ςφλλογο μζςα από τον οποίον προςπακοφν να ςυνδεκοφν με τουσ ςυγγενείσ 

τουσ, κακϊσ και να μάκουν τθν ιςτορία τουσ. Κάκε χρόνο οργανϊνουν πανθγφρι 

προσ τιμι του το  «Φεςτιβάλ Γιϊργου Τραμουντάνα» ςτο Colton Catholic 

Cemetery, όπου βρίςκεται καμμζνοσ ο πρόγονόσ τουσ. Καταςκθνϊνουν κάτω 

από τισ ελιζσ, που υπάρχουν εκεί γφρω, τισ ποτίηουν και  πάνω από χίλιοι 

άνκρωποι, επιςκζπτεσ, μζλθ τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ Αδελαΐδασ, όλοι μαηί, 

εορτάηουν τθν ελλθνικότθτά τουσ ψινοντασ αρνιά ςτθ ςοφβλα, χορεφοντασ και 

παρουςιάηοντασ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, όπωσ κεατρικζσ παραςτάςεισ με κζμα 

τθ μετανάςτευςθ. 

Το 1998, το «Κζατρο Ονείρων» του Μαξ Μαςτροςάββα παρουςίαςε το  

ζργο «The Skaubryn Project», «μία αναφορά ς’ ζνα πλοίο που ιρκε το 1953 

γεμάτο από μετανάςτεσ, με όνειρα και ελπίδεσ να εργαςτοφν για 2-3 χρόνια και 

να γυρίςουν πίςω. Ξαναηωντάνεψαν οι εποχζσ εκείνεσ που οι μανάδεσ και 

πατεράδεσ αποχαιρετοφςαν τα παιδιά τουσ, που φεφγαν μακρυά»241. «Ελπίηω, ο 

Γιϊργοσ να είναι χαροφμενοσ. Μακαίνω πωσ υπάρχουν ελιζσ ςτθ Λιμνο»,  λζει ο 

Paul Willis. Στα άμεςα ςχζδια τουσ ιταν να επιςκεφτοφν το χωριό τθσ 

οικογζνειασ Τραμουντάνα και να γνωρίςουν τουσ ςυγγενείσ τουσ εκεί. Κζλουν να 

οργανϊςουν ζνα πρόγραμμα ανταλλαγισ με τθν Ελλάδα. Τζλοσ ψάχνουν να 

βρουν τον μεγαλφτερο απόγονο ςτθν θλικία για να υπογράψει ζνα πλθρεξοφςιο 

                                                           
241

 Ραροικιακό Βιμα, Νοζμβριοσ 1998, ς. 9. 
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ςτον ςφλλογο, προκειμζνου να ςυντθριςουν τουσ τάφουσ των δφο γιων του 

Γιϊργου Τραμουντάνα (Gilchrist, 1992, ς.117).  

Ο πρϊτοσ που γίνεται Αυςτραλόσ υπικοοσ και είναι ελλθνικισ 

καταγωγισ, είναι ο ναυτικόσ Andreas Siffoli ι Sofala, από τθν Κεφαλονιά.  Το 

1856 ζφταςε και εγκαταςτάκθκε ςτο Port Adelaide και το 1886 ζγινε Βρετανόσ 

υπικοοσ. Ιταν αγράμματοσ και αςχολικθκε με τθ κάλαςςα, όπωσ και οι 

περιςςότεροι που εγκαταςτάκθκαν ςτθν Αδελαΐδα (Gilchrist, ό.π.).  

Ο  Μιλτιάδθσ Δθμιτριοσ Βιηάνθσ, γεννθμζνοσ ςτθν Κριτθ το 1834, ζφταςε 

ςτο Port Augusta το 1860 και αγόραςε ζνα ψαράδικο. Άλλαξε το όνομά του ςε 

Michael De Diar. To 1872 μετακόμιςε ςτο Port Pirie  και τα επόμενα χρόνια ζκανε 

εμπόριο ςτθν περιοχι του Spencer Gulf, ωσ κυβερνιτθσ των πλοίων Mercury, 

Normanville και Wilpena. Το 1883 πιρε βρετανικι υπθκοότθτα. Ρζκανε το 1920 

ςτθν θλικία 86 χρόνων. Το 1863 ςτο Port Adelaide ζφταςε ο Άγγελοσ Λωάννθσ 

Κοτηισ, γνωςτόσ με το όνομα John Congear, γεννθμζνοσ ςτα Ψαρά το 1835. 

Ραντρεφτθκε Αυςτραλζηα, απζκτθςε πολλά παιδιά και εγγόνια και πζκανε το 

1936 (Gilchrist, ό.π.,ς.118).  

  Τα κφρια επαγγζλματα των Ελλινων πρωτοπόρων ςτθ Νότια Αυςτραλία 

ιταν: ναυτικοί, ψαράδεσ, εργάτεσ ξυλουργοί.  Κατάγονταν κυρίωσ από περιοχζσ 

όπωσ:-τα νθςιά: Κεφαλονιά, Ηάκυνκο, Κφκθρα, Φδρα, Ψαρά, όδο, Άνδρο, 

Μφκονο, Σκόπελο, Κάςο, Κριτθ, Σπζτςεσ και Κφπρο, από τθν θπειρωτικι Ελλάδα: 

Καλαμάτα, Τρίπολθ, Εφβοια, Ακινα και από τθν Κωνςταντινοφπολθ (ό.π. 

Gilchrist, 1992, ς.119).    

 

δ. Ρερκ  

Σφμφωνα με τουσ ιςτορικοφσ Reginald Appleyard και John N. Yiannakis 

(2002, ς.7), οι πρϊτοι Ζλλθνεσ, κατά πάςα πικανότθτα, ιταν θ οικογζνεια 

Barvides ι Bartides - ο Γιάννθσ, θ Μαρία και ο δεκαεπτάχρονοσ γιoσ τουσ, 

Ρζτροσ. Ζφταςαν με το πλοίο και καταχωρικθκαν ςτθν υπθρεςία του James 

Somers Rae, ιδιοκτιτθ κατά το ιμιςυ του πλοίου. Επίςθσ το 1870 ζφταςε από το 

Liverpool τθσ Αγγλίασ ςτθν περιοχι Albany τθσ Δυτικισ Αυςτραλίασ, το πλοίο 

Callixene, με 26 άτομα προςωπικό. Mετά από δφο μινεσ αναχϊρθςε με είκοςι 

άτομα. Μεταξφ των ζξι που παρζμειναν ιταν και τζςςερισ Ζλλθνεσ, ο Antοnios 
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Fasoulas ι Fossili, Peter Christou,  Antonio Julian και Antonios Floris, οι οποίοι 

μάλλον περπάτθςαν μζχρι το Perth. Φθμολογείται πωσ οι Christou και Floris 

πζκαναν κακ’οδόν, εξαιτίασ τςιμπιματοσ  φιδιοφ. Ο Julian πιγε βόρεια, ςτθν 

περιοχι Cossack, όπου εργάςτθκε ςτθν αλιεία μαργαριταριϊν και πζκανε ςε 

κατάδυςθ (Gilchrist, 1992, ς.120). O Antonios Fasoulas, γιοσ ράφτθ, μετά από 

πολλζσ περιπλανιςεισ, ςε θλικία 58 χρόνων εγκαταςτάκθκε ςτθν περιοχι του 

Freemantle και παντρεφτθκε τθν Αγγλίδα Edith Matilda με τθν οποία απζκτθςε 

οκτϊ παιδιά. Από αυτά, κανζνα δεν παντρεφτθκε ςφηυγο ελλθνικισ καταγωγισ. 

Ο Fasoulas, όταν ζγινε Βρετανόσ υπικοοσ, άλλαξε το ονομά του ςε Fossili 

(Reginald Appleyard - John N. Yiannakis, 2002, ςς.8-11). 

 

ε. Βριςβάνθ  

Θ  παρουςία του πρϊτου Ζλλθνα εποίκου ςτθ Βριςβάνθ χρονολογείται 

ςτα 1859. Είναι θ Lady Diamantina Bowen, ςφηυγοσ του πρϊτου Κυβερνιτθ τθσ 

Βριςβάνθσ,  μελετθτι τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ και φιλζλλθνα, Sir George 

Ferguson Bowen. Ζφταςαν ςτο Brisbane River με το ατμόπλοιο Breadalbane. H 

Diamantina Bowen πικανολογείται ότι γεννικθκε το 1833, ςτθ 

βενετοκρατοφμενθ τότε Ηάκυνκο, και ιταν κόρθ του Conte Giorgio-Candiano 

Roma και τθσ Contessa Orsola. Ιταν το δζκατο από ζντεκα παιδιά. Μεγάλωςε ςε 

ζνα περιβάλλον που υποςτιριηε τθ μόρφωςθ, απολάμβανε και καλλιεργοφςε τισ 

τζχνεσ και ειδικότερα τθ μουςικι, τθν όπερα, το κζατρο. Επίςθσ θ Diamantina, 

από πολφ νωρίσ, λόγω τθσ κζςθσ του πατζρα τθσ, που ιταν πρόεδροσ τθσ 

Νομοκετικισ ςυνζλευςθσ και τθσ Γερουςίασ των Λονίων Νιςων, ιταν 

εξοικειωμζνθ με τθν πολιτικι και τθ διπλωματία. Θ Diamantina ιταν μια ζξυπνθ, 

λεπτοκαμωμζνθ γυναίκα, ιδιαίτερα καλλίφωνθ. Τθσ άρεςε να τραγουδά, όταν 

ζπαιηε πιάνο. Το 1856 θ Diamantina παντρεφτθκε τον ςφηυγό τθσ ςτθν  Κζρκυρα 

και απζκτθςαν πζντε παιδιά. Πταν το 1859 ζφταςε ςτθν Βριςβάνθ είχε μόνον τθν 

κόρθ τθσ Adelaide ι Νίνα, αφοφ τον πρϊτο τθσ γιο τον ζχαςε, όταν ιταν  μόλισ 

12 θμερϊν. Θ Diamantina Bowen, ςτθ διάρκεια τθσ παραμονισ τθσ ςτο 

Queensland, ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν υγείασ. Μδρυςε 

νοςοκομεία και ορφανοτροφεία. Συγκζντρωςε, με το  φιλανκρωπικό και 

ανκρωπιςτικό τθσ ζργο, τον καυμαςμό των γυναικϊν. Πταν μετά από οκτϊ 
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χρόνια, ο Sir  George Ferguson Bowen διορίςτθκε Κυβερνιτθσ ςτθ Νζα Ηθλανδία, 

θ ζκφραςθ ευγνωμοςφνθσ, αγάπθσ και εκτίμθςθσ ςτθ «Λαίδθ από τα Ελλθνικά 

Νθςιά» ιταν μεγάλθ. Εκατόν είκοςι παντρεμζνεσ γυναίκεσ από το Queensland 

τθσ χάριςαν ζνα διαμαντζνιο κολιζ και εκατόν είκοςι ανφπαντρεσ κόρεσ τισ 

χάριςαν ζνα ςμαραγδζνιο βραχιόλι, με αφιερϊςεισ, που αναδείκνυαν τισ αρετζσ 

τθσ Diamantina. Ρζντε χρόνια αργότερα, ο Bowen διορίςτθκε Κυβερνιτθσ τθσ 

Βικτϊρια. Αφότου ςυνταξιοδοτικθκαν, το ηευγάρι πιγε ςτο Λονδίνο. Θ 

Diamantina πάντοτε παρακο-λουκοφςε τθν Κυριακι τθ λειτουργία ςτθν Ελλθνικι 

Ορκόδοξθ Εκκλθςία. Ρζκανε το 1893 ςτο Λονδίνο. Το 1989, ο  γλφπτθσ Φίλιπποσ 

Ριπερίδθσ, φιλοτζχνθςε το άγαλμά τθσ, μετά από ειςιγθςθ του Άγγελου 

Ευςτάκθ, το οποίο τοποκζτθςαν ςτον προαφλιο χϊρο του Ελλθνικοφ Κζντρου τθσ 

Κοινότθτασ Βριςβάνθσ για να τιμιςουν τθ μνιμθ τθσ (Gilchrist, 1992, ςς.59-70).  

To 1860, o Evgenios N. Genatas από τθν Κζρκυρα, γνωςτόσ του Bowen 

και, ίςωσ ςφμφωνα με μαρτυρίεσ ντόπιων, ανιψιόσ τθσ  Diamantina, ςτθ κζςθ 

του υπολοχαγοφ μαηί με ζνα ςτράτευμα ζφιππων γθγενϊν αςτυνομικϊν-

Αβορίγινων, ανζλαβαν να περιπολοφν τθν κτθνοτροφικι περιοχι Rockhampton, 

θ οποία ιταν ςχετικά ιρεμθ, μζχρι που το 1862 ςυνζβθ ζνα αποτρόπαιο 

ςυμβάν: Αβορίγινεσ ςκότωςαν 19 κτθνοτρόφουσ. Θ ομάδα του τον εγκατζλειψε, 

ο  Genatas παραιτικθκε και μετά από λίγουσ μινεσ επζςτρεψε ςτθν πατρίδα 

του, ςτο ευγενικό και κοινωνικό περιβάλλον όπου είχε μεγαλϊςει. O πρϊτοσ 

Ζλλθνασ ζποικοσ ςτο Queensland ιταν o ιερεάσ Χριςτόφοροσ Αρςενίου, από το 

νθςί τθσ Κζρκυρασ, που ζηθςε ςτο Claremont - χωριό ανκρακωρφχων – όπου του 

δόκθκε θ βρετανικι υπθκοότθτα το 1869 (Gilchrist, 1992, ςς.101-103).  

Στθν πρϊιμθ περίοδο εποίκιςθσ, ο αρικμόσ των πρωτοπόρων Ελλινων, 

που οδθγικθκαν ςτθν Ρολιτεία του Queensland και ειδικότερα ςτθ Βριςβάνθ, 

είναι ςχετικά μικρόσ. Κατάγονταν κυρίωσ από νθςιά, όπωσ: ο Λεωνίδασ Κολζδασ 

από τθν Άνδρο ζφταςε ςτθν Αυςτραλία το 1860, ο Γιϊργοσ Μόρφθσ από τθ Σφρο , 

που πιρε βρετανικι υπθκοότθτα το 1864, ο Ανδρζασ Νικόλασ από τθν Κάρυςτο 

Ευβοίασ, που εγκαταςτάκθκε ςτθ Βριςβάνθ το 1864, ο Λουκάσ Βεντοφρασ από 

τθν Ακινα, που ζφταςε ςτθν Αυςτραλία το 1869, ο Σταμάτθσ Νοπουράσ από τθ 

Σάμο, που μετακόμιςε από τθ Βικτϊρια και τθ Νζα Νότια Ουαλία ςτο 
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Queensland το 1873, και άλλοι από  Σκόπελο, Κριτθ, Κφκθρα, Χίο, Λκάκθ, 

Καςτελόριηο, Κω και από τθ Μικρά Αςία (Gilchrist, ό.π., ς.116). 

 

ςτ. Χόμπαρτ 

Σφμφωνα με τον Hugh Gilchrist (1992), θ Ελλθνικι παρουςία ςτθν Ταςμανία 

ξεκινά τθ δεκαετία του 1860. Μζχρι το 1890, ςε απογραφι, καταγράφθκαν ζξι 

Ζλλθνεσ (ς.121).  

 

3.1.1Β. Θ πρϊτθ περίοδοσ εποίκιςθσ (1874-1952) 

Το κφριο μεταναςτευτικό ρεφμα από τθν Ελλάδα  προσ τθν Αυςτραλία, τον 

19ο αιϊνα, άρχιςε μετά το 1880. Θ απογραφι του 1891 αναφζρει τθν φπαρξθ 

482 ατόμων γεννθμζνων ςτθν Ελλάδα. Ο αρικμόσ αυτόσ, όπωσ και όλοι οι 

επόμενοι, που αναφζρονται ςε απογραφζσ ι εκτιμιςεισ είναι οπωςδιποτε 

ςυντθρθτικόσ, αφοφ δεν περιλαμβάνει τουσ Ζλλθνεσ που γεννικθκαν  ςτθν 

Αυςτραλία, όπωσ και αυτοφσ, που για τον ζνα ι  τον άλλο λόγο, δεν κζλθςαν να 

καταγραφοφν ωσ Ζλλθνεσ. Ζνα κφριο χαρακτθριςτικό των μεταναςτϊν αυτϊν 

ιταν, ότι το 40% είχαν κοινι  γεωγραφικι καταγωγι, δθλαδι κατάγονταν κυρίωσ 

από τα Κφκθρα, τθν Λκάκθ και το Καςτελόριηο.  Ιταν αυτοί που ζκεςαν τα 

κεμζλια τθσ ελλθνο-αυςτραλζηικθσ παροικίασ και προκάλεςαν το φαινόμενο τθσ 

«αλυςιδωτισ μετανάςτευςθσ», το οποίο οδιγθςε ςτθν αφξθςθ του ελλθνικοφ 

ςτοιχείου ςτθν Αυςτραλία, από 878 άτομα το 1901 ςε 1.798 άτομα το 1911 

(Doumanis, 1999, ς. 59, Jupp, 1988, ς. 533).  Το 1921, ο ελλθνικόσ πλθκυςμόσ 

τθσ Αυςτραλίασ αρικμοφςε 3.654 άτομα γεννθμζνα ςτθν Ελλάδα και 6000 ςτο 

ςφνολό τουσ,  ενϊ το 1933 υπιρχαν 8.337 Ζλλθνεσ ςτθν Αυςτραλία και το 1947 

ζφταςαν τουσ 12.291 (Jupp, 2001, ς. 399). Μζχρι το 1970, τα 2/3 των 

μεταναςτϊν βαςίηονταν ςτθ διαδικαςία τθσ αλυςιδωτισ μετανάςτευςθσ , για να 

φτάςουν ςτθν Αυςτραλία (Turnbull - Valiotis, 2001, ς. 15). 

Μζχρι το 1924, θ μετανάςτευςθ παρζμεινε αυςτθρά νθςιωτικι, αφοφ θ 

ςυντριπτικι πλειονότθτα των πρωτοπόρων προερχόταν από είκοςι τρία νθςιά 

του Λουνίου και του Αιγαίου. Από το 1924 και μετά, εξαιτίασ του εμπάργκο και 

του περιοριςμοφ ςτον αρικμό των μεταναςτϊν, που επζβαλε θ Αμερικι, αλλά 

και των πολιτικϊν και δθμογραφικϊν ςυνεπειϊν, που προκάλεςε θ μικραςιατικι 
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καταςτροφι, άρχιςε θ μαηικι μετανάςτευςθ από τθν θπειρωτικι Ελλάδα, με 

πρϊτουσ τουσ Μακεδόνεσ. Αρκετοί από αυτοφσ εγκαταςτάκθκαν ςτθ μικρι πόλθ 

Mildura, όπου το κλίμα ιταν ιπιο και ζμοιαηε αρκετά με τον τόπο που άφθςαν. 

Αςχολικθκαν κυρίωσ με τθν αμπελουργία. Ο τφποσ αυτόσ τθσ μετανάςτευςθσ 

παρζμεινε ςχεδόν αναλλοίωτοσ, με οριςμζνουσ πρόςκαιρουσ περιοριςμοφσ, 

μζχρι το 1945, όπου άρχιςε θ ζλευςθ ολίγων ανφπαντρων γυναικϊν και 

εξαρτϊμενων μελϊν οικογενειϊν, προκειμζνου να εξιςορροπθκεί θ 

δυςαναλογία ανδρϊν-γυναικϊν μεταναςτϊν. Θ ζλλειψθ γυναικϊν, ιδιαίτερα ςτισ 

πόλεισ, προκαλοφςε ςοβαρά κοινωνικά προβλιματα ςτουσ Ζλλθνεσ τθσ 

Αυςτραλίασ (Tamis, 1993, Jupp, 2001, ςς.399-401).  

Στθν πρϊτθ περίοδο τθσ εποίκιςθσ (1874-1952), οι πρωτοπόροι, 

ςυνειδθτοποίθςαν τθν ανάγκθ να οργανωκοφν ςε ςυλλογικοφσ φορείσ και να 

ιδρφςουν κεςμικά όργανα - εκκλθςία και εκνικι αντιπροςωπεία - , ϊςτε να 

διαςφαλίςουν τθν εκνογλωςςικι και κρθςκευτικι τουσ ταυτότθτα. Θ εποίκιςθ 

τθσ πρϊτθσ φάςθσ διαμορφϊκθκε με γνϊμονεσ: (α) τισ πολιτικζσ και οικονομικζσ 

εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα μετά τθ μικραςιατικι τραγωδία (1922-1923), (β) τουσ 

περιοριςμοφσ τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ των ΘΡΑ (1924)  και (γ) τισ αντίξοεσ 

οικονομικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ, που προκάλεςε ςτθν Αυςτραλία θ οξφτατθ 

οικονομικι κρίςθ (1926-1935), θ οποία και καλλιζργθςε ζντονθ προκατάλθψθ 

και ξενοφοβία. Μεταξφ του 1900-1921 οι Θ.Ρ.Α. υποδζχτθκαν 384.000, από το 

ςφνολο των 405.000 Ελλινων μεταναςτϊν. Το 1924 οι Θ.Ρ.Α ζκλειςαν τθν 

υποδοχι μεταναςτϊν, και ζτςι άνοιξε ο δρόμοσ για τθν Αυςτραλία ςτουσ Νοτιο-

Ευρωπαίουσ και τουσ Ευρωπαίουσ ανατολικϊν χωρϊν. Ρολιτικζσ πιζςεισ, ςε 

ςυνδυαςμό με φυςικζσ καταςτροφζσ, λειτοφργθςαν κατά τθν περίοδο αυτι ωσ 

αιτίεσ μετανάςτευςθσ.  

Μζχρι το 1921, ςφμφωνα με τον J. Lyng242 (1935), ςτθν Αυςτραλία,  οι 

Ζλλθνεσ δεν ιταν ιδιαίτερα δθμοφιλείσ ανάμεςα ςτουσ ξζνουσ. Αυτό το γεγονόσ 
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προαγωγισ, μετανάςτευςε ςτθ Μελβοφρνθ το 1891 και πολιτογραφικθκε ςτθν Αυςτραλία το 1900. 
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τουσ ανάγκαςε να δθμιουγιςουν δικζσ τουσ οικογενειακζσ επιχειριςεισ ι να 

αςχολθκοφν με το εμπόριο. Μζςα από τθν «αλυςιδωτι μετανάςτευςθ», με 

αυτόν τον τρόπο, προςζφεραν εργαςία ςε ςυγγενείσ ι ςυμπατριϊτεσ τουσ, που 

ικελαν να μεταναςτεφςουν ςτθν Αυςτραλία, με χαμθλό μεροκάματο, με 

αποτζλεςμα θ οικονομικι κατάςταςθ αυτϊν των Ελλινων επιχειρθματιϊν τθσ 

ελλθνικισ παροικίασ να αναπτυχκεί ςε  γριγορουσ ρυκμοφσ  και να ςταματιςουν 

να βρίςκονται ςτο περικϊριο. Αυτοί ιταν οι Ζλλθνεσ που εν ςυνεχεία εδραίωςαν 

τισ ελλθνικζσ κοινότθτεσ ςτθ Μελβοφρνθ, το 1897 και ςτο Σφδνεχ, το 1898. Στθ 

ςυνζχεια, οργανϊκθκαν ελλθνικζσ κοινότθτεσ και ςε άλλεσ πόλεισ ςτθν 

Αυςτραλία. Στθν περίοδο 1921-1928, με τθν άφιξθ 5.444 Ελλινων από τθ Μικρά 

Αςία και τθν  Ελλάδα, άλλαξαν οι πλθκυςμιακζσ ιςορροπίεσ ςτθν ελλθνικι 

παροικία. Οι ιδθ εδραιωμζνοι ϋΕλλθνεσ επιχειρθματίεσ, παρόλο που ζλεγχαν τον 

τφπο, αμφιςβθτι-κθκαν από τθν εργατικι τάξθ, με αποτζλεςμα να ζλκουν ςε 

ςκλθρι αντιπαράκεςθ με τθν Εκκλθςία, θ οποία υποςτθριηόμενθ από τουσ 

μικρο-μεςαίουσ ιδιοκτιτεσ καταςτθμάτων, διεκδικοφςε  επίςθσ θγετικό ρόλο ςτθ 

διαχείριςθ των ιδεολογικϊν εκνικο-πολιτιςμικϊν ςυμβόλων του Ελλθνιςμοφ 

ςτθν Αυςτραλία. Θ εκνικότθτα ζγινε το πεδίο επάνω ςτο οποίο οικοδομικθκε243 

θ πολιτικι  και θ οικονομικι βάςθ τθσ ελλθνικισ παροικίασ.    

Στισ εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ, οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ, εκτόσ από 

παρελάςεισ  ομιλίεσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ, διενεργοφςαν εράνουσ υπζρ τθσ  

Ελλάδασ και καλλιεργοφςαν ςχζςεισ αμοιβαίασ εκτίμθςθσ με τουσ Αυςτραλοφσ. 

Το 1901, ςτισ εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ ίδρυςθσ τθσ Αυςτραλιανισ 

Κοινοπολιτείασ, οι Ζλλθνεσ ζποικοι παρζμειναν απλά κεατζσ, όμωσ με 

ενκουςιαςμό υποδζχτθκαν τισ νίκεσ τθσ Ελλάδασ ςτουσ Βαλκανικοφσ Ρολζμουσ 

και τθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ το 1945, κακιερϊνοντασ τθν Θμζρα τθσ 

Ελλάδασ (Greek Day), με παρελάςεισ και πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ςτισ οποίεσ 
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ςυμμετείχαν και οι Αυςτραλοί. Αυτό ςυνζβθ, γιατί ςφμφωνα με δθμοςίευμα του 

Ελλθνικοφ Ταχυδρόμου (26.11.1931, ς.1),  

«Οι Ζλλθνεσ δεν αφομοιϊνονται ποτζ. Μπορεί να δζχονται πιζςεισ από άλλουσ 

πολιτιςμοφσ, μπορεί να δζχονται επιδράςεισ, όμωσ οι Ζλλθνεσ παραμζνουν 

Ζλλθνεσ…όπου υπάρχει Ελλθνικι κοινότθτα, υπάρχει Ελλθνικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία και 

ελλθνικό ςχολείο, προπφργια του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, τθσ πίςτθσ και τθσ ακάνατθσ 

γλϊςςασ».  

Οι πρϊτοι μετανάςτεσ κακιζρωςαν τθν παράδοςθ του επαναπατριςμοφ  - 

μία ςθμαντικι παράμετρο ςτθν ιςτορία τθσ μετανάςτευςθσ του ελλθνιςμοφ. Θ 

ανεργία, θ ζλλειψθ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, οι δυςκολίεσ ζνταξθσ και 

ςφνδεςθσ με τθν «ξζνθ» κουλτοφρα, ιταν μερικζσ πό τισ αιτίεσ επιςτροφισ ςτθν 

πατρίδα (Turnbull - Valiotis, 2001, ς.16).  

O John Comino, ςτο βιβλίο του «Θ Ηωι εν Αυςτραλία», το πρϊτο ελλθνικό 

βιβλίο που εκδόκθκε ςτθν Αυςτραλία το 1916, αναφζρει πωσ κανζνασ από 

αυτοφσ που ζφταςαν ςτθν Αυςτραλία  ςτισ αρχζσ του εικοςτοφ αιϊνα, δεν  

μπορεί να αρνθκεί πωσ ζνιωςε ςυναιςκιματα αποξζνωςθσ, ςε ζναν τόπο ξζνο 

και παράξενο. Θ ξζνθ γλϊςςα, οι ςυνικειεσ, οι παραδόςεισ, οι τρόποι 

ςυμπεριφοράσ, τα επαγγζλματα, οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ και υγιεινισ, θ 

εκκλθςία, οι νόμοι, θ διοίκθςθ, όλα ιταν διαφορετικά.244 Επίςθσ, ο Comino  

προςπάκθςε να καταγράψει ζναν μεγάλο κατάλογο με τα ελλθνικά καταςτιματα  

και  τισ επιχειριςεισ,  κακϊσ και να ςχολιάςει, πωσ οι λόγοι,  που ανάγκαηαν 

τουσ Ζλλθνεσ να επενδφουν ςε δικζσ τουσ επιχειριςεισ, ιταν θ ανάγκθ τουσ για 

αςφάλεια, ανεξαρτθςία και θ δυνατότθτα να απαςχολοφν ςυγγενείσ και 

ςυμπατριϊτεσ. Επιπλζον δεν ελζγχονταν από κυβερνθτικοφσ μθχανιςμοφσ και 

δεν είχαν επαφι με ςυνδικαλιςτικοφσ φορείσ. Τα είδθ καταςτθμάτων που 

άνοιγαν ιταν: ψαράδικα, μπαρ με οςτρακοειδι (oyster-bars-όπωσ τα 

αποκαλοφν), καφενεία, τα οποία πολλζσ φορζσ προςζφεραν υπθρεςίεσ, όπωσ τθ 

διάκεςθ  ελλθνικϊν εφθμερίδων, περιοδικϊν, διαφθμίςεισ άλλων 

καταςτθμάτων ι καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων, εςτιατόρια, milk bars - χϊροι για 

φαγθτό, ποτό και κοινωνικι ςυναναςτροφι. Άλλα επαγγζλματα , που κυρίωσ 

επζλεξαν να κάνουν οι προπολεμικοί μετανάςτεσ ιταν να εργαςτοφν ωσ ναυτικοί 
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ι ναυτεργάτεσ, ψαράδεσ, ράφτεσ, κθπουροί, οικιακοί βοθκοί, υπάλλθλοι ςε 

επαγγζλματα τροφοδοςίασ, ξενοδόχοι, ζμποροι και ιδιοκτιτεσ κεάτρων , 

κινθματογραφικϊν αικουςϊν κ.ά.  

Το 1947 θ αναλογία μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ιταν τρεισ άνδρεσ προσ 

μία γυναίκα. Εξ ανάγκθσ, θ μετανάςτευςθ γυναικϊν ςτθν Αυςτραλία αρχίηει να 

δρομολογείται (Turnbull - Valiotis, 2001, ς.14).  

Οι αντιξοότθτεσ, που ςυνάντθςαν και θ αποξζνωςθ, που ζνιωςαν, οι 

πρϊτοι μετανάςτεσ, εξωραΐςτθκαν από τθν πνευματικι κακοδιγθςθ και παροχι 

υπθρεςιϊν, που προςζφεραν οι Ζλλθνεσ ιερείσ. Θ κρθςκεία και οι εκκλθςίεσ 

αποτζλεςαν βαςικά ςτοιχεία τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ εμπειρίασ.  Οι ελλθνικζσ 

κοινότθτεσ τθσ πρϊτθσ περιόδου εποίκθςθσ, μζςα από τθν Ελλθνο-Ορκόδοξθ 

πίςτθ, είχαν τθν ευκαιρία να διατθριςουν τθν κοινωνικο-πολιτιςτικι και 

κρθςκευτικι ςφνδεςι τουσ με τθν Ελλάδα, κακϊσ και να δθμιουργιςουν μία 

ιςχυρι  βάςθ ενότθτασ των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία.   

Το 1923 υπιρξε θ πρϊτθ διάςπαςθ των Ελλινων ςτουσ κόλπουσ τθσ 

Εκκλθςίασ. Μετά τον Ρρϊτο Ραγκόςμιο Ρόλεμο, όταν το Ρατριαρχείο τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ ζχαςε το μεγαλφτερο μζροσ του εκκλθςιαςτικοφ του 

ποιμνίου, λόγω των διωγμϊν, κεϊρθςε ςωςτό να ενδυναμωκεί μζςα από τθ 

δικαιοδοςία των διαςπορικϊν ελλθνικϊν κοινοτιτων ςε ολόκλθρο τον κόςμο. 

Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1920, αυτζσ που παραχωρικθκαν από τθν Εκκλθςία 

τθσ Ελλάδασ ιταν θ Ορκόδοξθ Μθτρόπολθ Αυςτραλίασ και Νζασ Ηθλανδίασ. 

Αυτό δθμιοφργθςε  ζνταςθ ςτισ ςχζςεισ μεταξφ του Ρατριαρχείου και των 

Ελλθνικϊν Κοινοτιτων  τθσ Αυςτραλίασ. Οι κοινότθτεσ, που είχαν ιδθ 

δθμιουργθκεί μζχρι τότε, διαφϊνθςαν με τθ  κρθςκευτικι θγεςία θ οποία 

λειτουργοφςε ζξω από τθν Ελλάδα και θ οποία ζδινε αναφορά ςε ζποικουσ, που 

επζλεξαν να είναι κάτω από τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδασ. Ο πρϊτοσ ιερζασ 

απεςταλμζνοσ από το Ρατριαρχείο Κωνςταντινοφπολεωσ ιταν ο Μθτροπολίτθσ 

Κνιτθσ, ο οποίοσ βρζκθκε ςε αντιπαράκεςθ με τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ 

Κοινότθτα, που ςτθν πλειονότθτά  τθσ αποτελοφνταν από  Κυκιριουσ245. 
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 Θ Ελλθνικι Ορκοδοξία ςτθν Αυςτραλία, και ειδικότερα ςτθ Νζα Νότια 

Ουαλία, αντιμετϊπιςε τα δικά τθσ προβλιματα και ςυγκροφςεισ. Αυτά τα 

προβλιματα είχαν να κάνουν με νομικά, κεολογικά και κοινωνικο-πολιτικά 

ηθτιματα και βαςίηονταν κυρίωσ ςτον ζλεγχο τθσ εκκλθςιαςτικισ περιουςίασ κ.α.       

(Turnbull - Valiotis, 2001, ς.27). Γφρω από τισ εκκλθςίεσ δθμιουργικθκαν 

ςφλλογοι και οργανϊςεισ με τοπικό χαρακτιρα, ςφλλογοι γυναικϊν, πολιτιςτικοί 

ςφλλογοι, οι οποίοι οργάνωναν εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ τθσ παροικίασ, 

όπωσ χοροφσ, φιλανκρωπικζσ εκδθλϊςεισ, εράνουσ, δωρεζσ και ελλθνικά 

ςχολεία. Οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ, από πολφ ενωρίσ, ζδειξαν τθν αξία τθσ 

διατιρθςθσ τθσ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ, ωσ βαςικϊν ςτοιχείων ςτθ 

δθμιουργία τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ ταυτότθτασ. Το υψθλό επίπεδο 

ελλθνομάκειασ, θ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ, κακϊσ και θ 

ελλθνο-ορκόδοξθ κρθςκεία, ιταν τα απαραίτθτα ςυςτατικά για μία ελλθνο-

ορκόδοξθ παιδεία, προκειμζνου τα παιδιά των μεταναςτϊν να δθμιουργιςουν 

ιςχυροφσ κοινωνικοφσ δεςμοφσ μζςα ςτθν  ίδια τθν ελλθνικι κοινότθτα και να  

μπορζςει να περιοριςτεί θ γλωςςολογικι, πολιτιςτικι και γενεολογικι 

απόςταςθ, που πολλοί γονείσ βίωναν246.  

Εκτόσ από τθν εκκλθςία και τισ κοινότθτεσ,  που  κατείχαν  κεντρικό ρόλο, 

υπιρχαν και οι ακλθτικζσ ομάδεσ,  με εξζχουςα κζςθ το ποδόςφαιρο, που 

πολλζσ φορζσ ιταν το «δίκτυ» που ζνωνε τον πολυπρόςωπο χαρακτιρα τθσ 

ελλθνικισ παροικίασ. Θ πρϊτθ ελλθνο-αυςτραλιανι εφθμερίδα, γνωςτι ωσ 

«Αυςτραλίσ», τυπϊκθκε το 1914 ςτο Σφδνεχ. Ιταν το Ελλθνικό Εκνικό Βιμα. Θ 

παρακολοφκθςθ των κεατρικϊν παραςτάςεων και αργότερα των ελλθνικϊν 

κινθματογραφικϊν ταινιϊν ιταν ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ των Ελλινων 

μεταναςτϊν ςτον ελεφκερό τουσ χρόνο, κακ’ όλθ τθ  διάρκεια  τθσ 

μεταναςτευτικισ ιςτορίασ και εγκατάςταςθσ ςτθν Αυςτραλία.  

Οι ςυνκικεσ εργαςίασ ιταν ςκλθρζσ. Θ απόκτθςθ υλικϊν αγακϊν και 

πλοφτου ςτθριηόταν ςτθ «ςτζρθςθ» των μεταναςτϊν τθσ  πρϊτθσ περιόδου 

εποίκιςθσ. Θ ςυςςϊρευςθ χρθμάτων γινόταν με ςκοπό είτε τθ ςτιριξθ  των 

οικογενειϊν, που ηοφςαν ακόμθ ςτθν Ελλάδα, είτε τθ ςτιριξθ  των οικογενειϊν 
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που είχαν αποκτιςει ςτθ νζα πατρίδα, πολλζσ φορζσ ίςωσ και τα δφο  

(Καλομοίρθσ, 1982, ς.14).  

 

α. Σφδνεχ 

Το δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα, οι ελάχιςτοι Ζλλθνεσ ςτθν επαρχία  τθσ 

Νζασ Νότιασ Ουαλίασ (NSW) ιταν ςκορπιςμζνοι, γιατί μετακινοφνταν ςυνεχϊσ 

προκειμζνου να βρουν εργαςία. Επίςθσ ο ςτόχοσ του μεγαλφτερου μζρουσ 

αυτϊν των Ελλινων δεν ιταν να εγκαταςτακοφν ςτθν Αυςτραλία, αλλά να 

ςυγκεντρϊςουν χριματα και να επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα τουσ, πράγμα που 

ζκαναν. Ραρά ταφτα, γφρω ςτα 1890, αρκετζσ εκατοντάδεσ Ελλινων είχαν 

ςυγκεντρωκεί ςτο Σφδνεχ, ςχθματίηοντασ ιδθ τθ μεγαλφτερθ ελλθνικι 

κοινότθτα ςτθν Αυςτραλία (Τάμθσ, 1997, ς.10). Στα τζλθ του 1910 καταγράφεται 

θ ελλθνικι παρουςία, ςε ςχετικά μεγάλο αρικμό, ςε κοινότθτεσ του Σφδνεχ, 

όπωσ Redfern, Newtown, Paddington, Balmain και Manly, και ςε μικρότερο 

αρικμό ςε προάςτια του Σφδνεχ, όπωσ Double Bay, Woollahra, Waverly, Coogee, 

Kensington, Long Bay, Campsie, North Sydney, Mosman, Annandale, Petersham, 

Parramatta, Kogarah, Gladesville και Hornsby247. 

Μζχρι τα μζςα του 20οφ
 αιϊνα, οι περιςςότεροι μετανάςτεσ ιταν άνδρεσ 

και κατάγονταν από νθςιωτικζσ περιοχζσ, όπωσ το Καςτελόριηο, τα Κφκθρα και 

τθν θπειρωτικι Ελλάδα, όπωσ Ρελοπόννθςο και Μακεδονία. Οι περιςςότεροι 

ιταν καταςτθματάρχεσ ι υπάλλθλοι ςτθ βιομθχανία τροφοδοςίασ και μερικοί 

ναυτικοί ι ναυτεργάτεσ. Ρολφ λίγεσ Ελλθνίδεσ μετανάςτευαν τότε, οπότε θ 

οικογενειακι ηωι ιταν περιοριςμζνθ. Οι παντρεμζνοι άντρεσ ςυνικιηαν να 

αφινουν τισ ςυηφγουσ τουσ ςτθν Ελλάδα και οι ανφπαντροι να παντρεφονται 

Αγγλο-Αυςτραλζηεσ. Θ κοινωνικι και πολιτιςτικι ηωι των ανδρϊν 

διαμορφωνόταν γφρω από τισ άτυπεσ ςυναντιςεισ τουσ ςτα λιγοςτά καφενεία, 

όπου περνοφςαν τθν ϊρα τουσ,  ανταλλάςςοντασ τα νζα τουσ, ςυηθτϊντασ γφρω 

από τθν πολιτικι και τθν επιχειρθματικότθτα (ο.π. Craig Turnbull - Chris Valiotis, 

ς.6). 
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Ο Λεωνίδασ Κολζδασ από τθν Άνδρο, που ζφταςε ςτο Σφδνεχ το 1880, 

είναι ο πρϊτοσ Ζλλθνασ ο οποίοσ αναφζρεται ςτα πρακτικά τθσ αυςτραλιανισ 

βουλισ, μετά από προςφυγι που ζκανε για να ηθτιςει τα δικαιϊματα για τθν 

εκμετάλλευςθ χρυςοφόρων κοιταςμάτων (Καλομοίρθσ, 1982, ς.22). Ο Λωάννθσ 

Δθμιτριοσ Κομινόσ, αργότερα γνωςτόσ ωσ John D. Comino, γεννικθκε ςτα 

Κφκθρα και ζφταςε ςτθν Αυςτραλία το 1884. Ο Comino ςτθν Ελλάδα εργαηόταν 

ωσ λιμενεργάτθσ ςτον Ρειραιά, όταν αποφάςιςε να ακολουκιςει τον αδελφό 

του Ακανάςιο, ο οποίοσ είχε μεταναςτεφςει ςτθν Αυςτραλία από το 1873 και 

εργαηόταν ςε ανκρακωρυχείο ςτο Balmain. O Ακανάςιοσ Κομινόσ, λόγω 

προβλθμάτων υγείασ, ςκζφτθκε να ανοίξει ζνα ψαράδικο. Ο John D. Comino, 

ςτθν αρχι ωσ υπάλλθλοσ και ςτθ ςυνζχεια ωσ ςυνζταιροσ, άρχιςε να επεκτείνει  

τθν επιχείρθςθ και μετά το 1897, όταν ο αδελφόσ του απεβίωςε, άρχιςε να 

προμθκεφει εςτιατόρια, ψαράδικα και ξενοδοχεία με όςτρακοειδι ςε ολόκλθρθ 

τθν Νζα Νότια Ουαλία. Το 1898 απζκτθςε τθ βρετανικι υπθκοότθτα, άνοιξε 

ακόμθ περιςςότερα καταςτιματα, ϊςπου το 1906, μαηί με άλλουσ δφο 

εμπόρουσ  οςτρακοειδϊν, ίδρυςαν  επιχειριςεισ και ς’ άλλεσ πολιτείεσ, 

κυριαρχϊντασ ζτςι ςτθν αγορά των οςτρακοειδϊν, ϊςτε να κεωρείται ο 

«Βαςιλιάσ των Οςτρακοειδϊν» (Turnbull - Valiotis, 2001, ς.19).  

Βεβαίωσ οι ςυνκικεσ εργαςίασ των εργατϊν και υπαλλιλων μεταναςτϊν                

(Ζλλθνεσ μάγειροι, ςερβιτόροι, βοθκοί κουηίνασ, κακαριςτζσ οςτρακοειδϊν κ.α) 

ςε τζτοιου είδουσ επιχειριςεισ ιταν ςκλθρζσ, τα ωράρια απάνκρωπα και οι 

αμοιβζσ χαμθλζσ. Θ μζρα τουσ ξεκινοφςε ςτισ 3  π.μ και τελείωνε ςτισ 12 τα 

μεςάνυχτα (Gilchrist, 1992, ςς. 195-196).  

Ο George Gabriel, γεννθμζνοσ το 1907 ςτα Κφκθρα, μετανάςτευςε ςτθν 

Αυςτραλία το 1924, ακολουκϊντασ τα αδζλφια του Victor και Peter, οι οποίοι 

είχαν μεταναςτεφςει ιδθ εκεί  από το 1912. Ο Gabriel ιταν ο ιδιοκτιτθσ ενόσ 

από των πιο γνωςτϊν ελλθνικϊν «καφενείων» ςτθν επαρχία τθσ Νζασ Νότιασ 

Ουαλίασ, τόποσ ςυγκζντρωςθσ των Ελλινων για να ςυηθτιςουν για κζματα 

πολιτικά, κοινοτικά, κρθςκευτικά, ακλθτικά και για να παίξουν τάβλι, χαρτιά. Ο 

ιδιοκτιτθσ του το άνοιγε, παρόλο που είχε ςυνταξιοδοτθτεί, μζχρι λίγο πριν 

πεκάνει, το 1998. Σιμερα ζχει καταχωρθκεί ςτον κατάλογο των μελλοντικϊν 
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αγορϊν τθσ Υπεφκυνθσ Αρχισ για τισ οδοφσ και τθν κυκλοφορία, και το 

κατάςτθμα ζχει γίνει αντικείμενο βανδαλιςμοφ.  

Το 1897, οι Ζλλθνεσ του Σφδνεχ οργάνωςαν επίςθμα τθν πρϊτθ τουσ 

κοινότθτα, τθν ‘Ελλθνο-Ορκόδοξθ Κοινότθτα του Σφδνεχ και Νζασ Νότιασ 

Ουαλίασ, όπωσ τθν γνωρίηουμε ςιμερα, και ςε ςυνεργαςία με τουσ Σφριουσ 

Ορκοδόξουσ,  κεμελίωςαν τθν Εκκλθςία τθσ «Αγίασ Τριάδασ», ςτθν περιοχι 

Surry Hills ςτο Σφδνεχ, θ ανζγερςθ τθσ οποίασ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 29 Μαϊου 

1898 (Turnbull - Valiotis, 2001, ς.25). Ρριν από τθν ανζγερςθ του ναοφ, οι 

Ζλλθνεσ ζποικοι φιλοξενοφνταν ςε εκκλθςίεσ αγγλικανικζσ, ςε βάρδιεσ, 

προκειμζνου να τελεςτεί θ κεία λειτουργία. Ο Ρατιρ Δωρόκεοσ, Ζλλθνασ 

Ορκόδοξοσ ιερζασ από τθ Σάμο, που επιςκζφτθκε τθ Νζα Νότια Ουαλία και τθ 

Βικτϊρια, ιταν ζνασ από τουσ ιερείσ που τελοφςε τθ κεία λειτουργία και ςτουσ 

δφο ελλθνο-ορκόδοξουσ πλθκυςμοφσ, ςτα διαςτιματα 1896 και 1898. Τθ κεία 

λειτουργία ςτθν «Αγία Τριάδα» τθν τελοφςε ο Ράτερ Σεραφείμ Φωκά ςτθν 

αραβικι και τθν ελλθνικι γλϊςςα. Είχε διοριςτεί από τον Ρατριάρχθ 

Λεροςολφμων για τον εκκλθςιαςμό Χριςτιανϊν Ορκοδόξων μεταναςτϊν από τθν 

Ελλάδα, τθ Συρία και το Λίβανο. Στισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα, θ ςυμβίωςθ Ελλινων 

και Αράβων Ορκοδόξων ζλθξε, αφοφ οι Ζλλθνεσ απευκφνκθκαν ςτθν Εκκλθςία 

τθσ Ελλάδασ. Το 1921, οι Σφριοι ζφτιαξαν τθ δικι τουσ εκκλθςία. Θ Ελλθνικι 

Κοινότθτα του Σφδνεχ άρχιςε να αναπτφςςεται με γοργοφσ ρυκμοφσ, όταν 

κατζφταςαν ςτθν Αυςτραλία οι  Ζλλθνεσ πρόςφυγεσ τθσ Μικράσ Αςίασ. Τα μζλθ 

τθσ κοινότθτασ προςπάκθςαν να τουσ ςτθρίξουν, παρ’ όλο που οι αρικμοί τουσ 

ιταν μεγάλοι. Το 1927 κεμελιϊκθκε θ δεφτερθ μεγαλφτερθ Ελλθνικι Ορκόδοξθ 

Εκκλθςία τθσ «Αγίασ Σοφίασ» ςτθν Dowiling Street, ςτθν περιοχι Paddington248.   

Το πρϊτο ελλθνικό ςχολείο, που ιδρφκθκε ςτθ Νζα Νότια Ουαλία, ιταν 

ςτο Σφδνεχ το 1914, ςτθν Εκκλθςία τθσ Αγίασ Τριάδασ  (Turnbull - Valiotis, 2001, 

ς. 31). Τθν ίδια χρονιά, θ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ 

απζκτθςε αναλυτικό πρόγραμμα και προςλιφκθκε εκπαιδευμζνο διδακτικό 

προςωπικό. Θ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ είχε ιδθ 
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αρχίςει να διδάςκεται από τον Ρατζρα Σεραφείμ Φωκά. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν 

ςε εκνικζσ εορτζσ, όπωσ αυτζσ τθσ 25θσ Μαρτίου και τθσ 28θσ Οκτωβρίου 249.  

Από τθ δεκαετία του 1920, ο Vretos Margetis, ζνασ μικρο-επιχειρθματίασ, 

που μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1903, ξεκίνθςε να λειτουργεί ζνα μικρό 

κζατρο ςτθν περιοχι Rose Bay, προβάλλοντασ μαυρόαςπρεσ, μικροφ μικουσ, 

βουβζσ ταινίεσ από γάμουσ, βαπτίςια κ.λπ. Το κζατρο και ο κινθματογράφοσ 

ιταν εκτόσ των άλλων ευκαιρία κοινωνικοποίθςθσ των μελϊν τθσ ελλθνικισ 

κοινότθτασ250. Ο George Hatsatouris, από το 1926  ζωσ το 1970, διαχειριηόταν 

περιςςότερα του ενόσ κζατρα ςτισ περιοχζσ Port Macquarie, Walcha, Taree, 

Kempsey και Laurieton251. To 1951 θ Ρολιτεία τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ είχε 297 

επαρχιακζσ πόλεισ, οι οποίεσ είχαν 385 κλειςτά κζατρα. Στο διάςτθμα 1915 ζωσ 

τα τζλθ του 1960, από τα 116 κζατρα τα 66 είχαν Ζλλθνεσ ςε 57 πόλεισ 252. Τον 

Νοζμβριο του 1932, ο Λωακείμ Ταβλαρίδθσ, γνωςτόσ και ωσ Μικ Άνταμσ, άνοιξε 

ςτο 24, Martin Place, ςτο Σφδνεχ, το πρϊτο, αμερικάνικου τφπου, 

γαλακτοπωλείο ςτθν Αυςτραλία, με τθν επωνυμία «Black and White 4 pence 

Milk Bar». Το «Milk Bar» ωσ  είδοσ καταςτιματοσ το ειςιγαγε ο Μικ Άνταμσ ςτθν 

Αυςτραλία μετά από μία επίςκεψι του ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Το 

εμπνεφςτθκε από το αμερικάνικο «Drugstore Soda Bar», και το κατάςτθμα 

λειτουργοφςε ωσ αναψυκτιριο, φαρμακείο και ψιλικατηίδικο μαηί. Θ λζξθ «Bar»  

ζδινε ζμφαςθ ςτθ γριγορθ εξυπθρζτθςθ253.  

Θ μεταπολεμικι γενιά Ελλινων μεταναςτϊν, όταν ζφταςε ςτο Σφδνεχ 

βρικε οργανωμζνεσ ελλθνικζσ κοινότθτεσ, εκκλθςίεσ, ςχολεία, ςυλλόγουσ κ.ά. 

Ζτςι μπόρεςαν, πολφ ςφντομα, να ενϊςουν τισ δυνάμεισ τουσ και να 

δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ πολιτιςτικι παράδοςθ.  
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β. Μελβοφρνθ   

Θ Μελβοφρνθ, μζχρι το 1886, εξακολοφκθςε να υφίςταται τθν επίδραςθ 

τθσ ανακάλυψθσ του χρυςοφ ςτα διπλανά ορυχεία. Αυτό είχε ςθμαντικι 

επίδραςθ ςτθν ευθμερία των κατοίκων τθσ Μελβοφρνθσ. Οδιγθςε ςε μια 

περίοδο άνκθςθσ και ανοικοδόμθςθσ κατοικιϊν και βιομθχανικϊν 

εγκαταςτάςεων. Τα πρϊτα χρόνια τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ 

(ζτοσ ίδρυςθσ 1897), ςτθν Ρολιτεία τθσ  Βικτϊρια, χαρακτθρίηονται από 

ανάπτυξθ, όπου θ ςυνεργαςία και θ ενότθτα  οδιγθςαν  τα μζλθ τθσ, τον 

Δεκζμβριο του 1900, να βάλουν τα κεμζλια τθσ πρϊτθσ  Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, 

του Ευαγγελιςμοφ τθσ Κεοτόκου θ ανζγερςθ τθσ οποίασ  περατϊκθκε τον Λοφνιο 

του 1901 και κόςτιςε 816 λίρεσ. Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί πωσ, ςτα 1900, ο 

μζςοσ όροσ τθσ ηωισ των  Ελλινων εποίκων ιταν το 36ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 

(Καλομοίρθσ, 1982, ς. 21).  

Εκτόσ από τουσ Λκακιςιουσ, οι περιςςότεροι προζρχονταν από τα νθςιά 

Σάμο, Λιμνο, Λζςβο, Καςτελόριηο και τθν περιοχι τθσ Μακεδονίασ.  

Συνδυάηοντασ τα ςυμφζροντά τουσ ςτθν ψυχαγωγία και τθν οικοδόμθςθ, τα δφο 

αδζλφια από τθν Λκάκθ, οι Μαρίνοσ και Αντϊνθσ Λεκατςάσ, ζπαιξαν κακοριςτικό 

ρόλο ςτθν καταςκευι των κεάτρων ςτισ νότιεσ πολιτείεσ τθσ Αυςτραλίασ. Μετά 

τον Αϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, ζνα από τα ζργα του Μαρίνου Λεκατςά ιταν  το 

κτίςιμο του κεάτρου «Victory», ςτθν οδό Wattletree Road, ςτθν περιοχι 

Malvern, χωρθτικότθτασ 1498 κζςεων, το οποίο λειτοφργθςε από το 1920 ζωσ το 

1956. Σιμερα οι ψευδοροφζσ που υπάρχουν ςτθν οροφι καλφπτουν  τον 

πρωτότυπο, από το 1919,  διάκοςμο. Ο Αντϊνθσ Λεκατςάσ/Anthony JJ. Lucas ςε 

ςυνεργαςία με τον Αμερικανό αρχιτζκτονα Walter Burley Griffin, προχϊρθςαν 

ςτθν ανακαίνιςθ και τθ λειτουργία του «Café Vienna» και του «Hotel Australia» 

και, κυρίωσ, του «Capitol Theatre», ςτθν καρδιά τθσ Μελβοφρνθσ. Το 1907, ο 

Μαρίνοσ Λεκατςάσ μετακινικθκε ςτο Χόμπαρτ τθσ Ταςμανίασ, όπου ςυνζχιςε 

εκεί τισ δραςτθριότθτζσ του254.  

Mζχρι τισ αρχζσ του 1890, ςθμειϊκθκε μικρι πρόοδοσ όςον αφορά τθ 

δθμιουργία μιασ ελλθνικισ αντιπροςωπευτικισ οργάνωςθσ. Είναι ςαφζσ , ότι 
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κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, οι Ζλλθνεσ κάτοικοι τθσ Μελβοφρνθσ 

προωκοφςαν τθ δθμιουργία μιασ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ μαηί μ’ ζναν 

οργανιςμό-κοινότθτα, που κα εξυπθρετοφςε τισ κρθςκευτικζσ τουσ ανάγκεσ και 

κζματα που αφοροφςαν το νεοςφςτατο ελλθνικό κράτοσ.  

Θ εφθμερίδα «Sydney Morning Herald» ςε άρκρο με τίτλο: «Θ Ελλθνικι 

Εκκλθςία – Μελβοφρνθ» (16 Λουνίου 1894), ςθμείωνε τα εξισ: 

«Ο Υπουργόσ Χωροταξίασ ζχει λάβει επιςτολι υπογεγραμμζνθ από τρεισ 

Ρροξζνουσ, τθσ ωςίασ, τθσ Σερβίασ και τθσ Ελλάδασ, οι οποίοι ηθτοφν  

επιχοριγθςθ για αγορά οικοπζδου, ςτο οποίο κα κτιςκεί ναόσ, που κα 

χρθςιμοποιθκεί από τθν ελλθνικι Εκκλθςία».  

Ο τότε υπουργόσ James McIntyre απάντθςε, ότι δεν είχε αρμοδιότθτα να 

δϊςει τζτοια επιχοριγθςθ. Επιπλζον, άρκρο που δθμοςιεφτθκε ςτθν εφθμερίδα 

«Argus», ςτισ 30 Οκτωβρίου 1894, αναφζρει ότι θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία 

είχε δωρίςει ζνα χρθματικό ποςό ςτον ζρανο για το ‘Sunday Hospital’. Είναι 

προφανζσ ότι οι Ζλλθνεσ τθσ Μελβοφρνθσ ενεργοφςαν με οργανωμζνο τρόπο , ωσ 

«Ελλθνικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία». Οι εν λόγω, ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ 

ςυνεχίςτθκαν κατά τθν περίοδο αυτιν με τθ διενζργεια εράνων για τθν αγορά 

γθσ και τθν οικοδόμθςθ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, ςτθ γωνία των οδϊν Victoria 

Parade και Lansdowne, κακϊσ και δωρεά χρθμάτων ςε εράνουσ , για τθν 

ενίςχυςθ φιλανκρωπικϊν ιδρυμάτων τθσ Μελβοφρνθσ και τθν ενίςχυςθ του 

αγϊνα ανεξαρτθςίασ τθσ Ελλάδασ. 

Στισ 18 Αυγοφςτου 1897 ο Αρχιμανδρίτθσ Δωρόκεοσ «Σάμιοσ» 

Μπακαλιάροσ ζφταςε ςτθ Μελβοφρνθ, με το ατμόπλοιο "Gera" και τθν Κυριακι 

22 Αυγοφςτου ζκανε τθν πρϊτθ του λειτουργία. Οι πρϊτοι χϊροι που 

χρθςιμοποιικθκαν ωσ εκκλθςία βρίςκονταν ςτο Chalmers Hall, ςτθν οδό Gipps 

του East Melbourne και ςτθ ςυνζχεια ςτο Unitarian Hall, ςτθν οδό Grey, επίςθσ 

ςτο East Melbourne. Θ νεοςυςτακείςα Ελλθνικι Κοινότθτα , με τθν ονομαςία 

«Ελλθνικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία», και αργότερα «Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα 

Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ», προςζφερε τα χριματα που απαιτοφνταν, τόςο για 

τθν ενοικίαςθ όςο και για τον εξοπλιςμό και τθν εκκλθςιαςτικι διακόςμθςθ 

αυτϊν των προςωρινϊν εγκαταςτάςεων. Ρροθγουμζνωσ, μία εκκλθςία θμιτελισ 

λειτουργοφςε χωρίσ ιερζα, κυρίωσ τισ Κυριακζσ. Ταυτόχρονα, γίνονταν 
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προςπάκειεσ για να εξαςφαλιςκοφν οι υπθρεςίεσ ενόσ ορκόδοξου ιερζα από το 

Ρατριαρχείο Λεροςολφμων. Λςτορικά ζγγραφα αναφζρουν ότι μια επιτροπι τθσ 

«Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ» λειτουργοφςε, ιδθ, από το 1894 ςτθ 

Μελβοφρνθ. Οι κφριοι πρωταγωνιςτζσ Αλζξανδροσ Β. Μανιάκθσ, Αντϊνιοσ 

Λεκατςάσ και Γρθγόριοσ Ρ. Ματορίκοσ, τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ , ζλαβαν κετικι 

απάντθςθ από τον Ρατριάρχθ Λεροςολφμων Δαμιανό και ςτισ 22 Λουνίου 1898, ο 

ιερζασ Ακανάςιοσ Καντόπουλοσ ζφταςε ςτθ Μελβοφρνθ , με το γαλλικό 

ατμόπλοιο ‘Ville De La Ciotat’. 

Θ εφθμερίδα «Argus», ςε άρκρο με θμερομθνία 1 Λουλίου 1898 

ςθμειϊνει: 

«Ο πάτερ Ακανάςιοσ, ο πρϊτοσ Ζλλθνασ κλθρικόσ που ιρκε ςτθ Βικτϊρια για να 

καλφψει τισ πνευματικζσ ανάγκεσ των μελϊν τισ εν λόγω εκκλθςίασ,  ςυναντι-

κθκε με τον Γραμματζα του Κυβερνιτθ, χκεσ, παραδίδοντασ ςυςτατικι επιςτολι 

από τον πρόξενο τθσ Βρετανίασ ςτθν Λερουςαλιμ, κακϊσ και πιςτοποιθτικά από 

τον Ρατριάρχθ τθσ Ελλθνικισ Εκκλθςίασ. Ηιτθςε ότι πρζπει να του επιτραπεί να 

εκτελεί κρθςκευτικζσ τελετζσ και γάμουσ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κα του 

δοκεί θ άδεια». 

Από εκείνθ τθ ςτιγμι, θ εκκλθςία ζλαβε νόμιμθ άδεια από τισ επίςθμεσ 

αρχζσ τθσ αποικίασ και άρχιςε να λειτουργεί αμζςωσ επίςθμα. Τα μυςτιρια που 

τελοφςε γίνονταν υπό νόμιμθ πνευματικι οντότθτα, με τθν άδεια των 

κυβερνθτικϊν αρχϊν. 

Ζνα από τα πρϊτα κακικοντα του νζου ιερζα ιταν το βάπτιςμα παιδιϊν 

ελλθνικισ καταγωγισ, ςφμφωνα με τθν Ορκόδοξθ Ρίςτθ. Ρριν από τθν άφιξθ του 

Καντόπουλου ζλαβαν χϊρα λίγεσ βαφτίςεισ ςε ρωςικά πλοία, ςτα οποία υπιρχε 

ορκόδοξοσ ιερζασ ι ςε άλλεσ εκκλθςίεσ άλλου χριςτιανικοφ δόγματοσ. Θ πρϊτθ 

επίςθμθ καταγεγραμμζνθ βάφτιςθ πραγματοποιικθκε τθν Κυριακι 24 Λουλίου 

1898. Ακολουκεί μια δθμόςια ανακοίνωςθ ςτθν εφθμερίδα «Argus», ςτισ 30 

Λουλίου 1898: 

«Ελλθνικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία, Gipps Street, East Melbourne, - Ο π. Ακανάςιοσ 

κα λειτουργιςει τθν Κυριακι, ωσ ςυνικωσ, ϊρα 9.30 και 11. Στισ 2.30 μ.μ., κα  

γίνουν οι βαφτίςεισ δφο βρεφϊν, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ Εκκλθςίασ». 
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Ωσ ιερζασ από το Ρατριαρχείο Λεροςολφμων, ο π. Καντόπουλοσ 

εξυπθρετοφςε επίςθσ και τουσ Ορκόδοξουσ Αραβόφωνουσ κατοίκουσ, ενϊ τα 

κακικοντά του επεκτάκθκαν και ςτθν επαρχιακι Βικτϊρια.  Μερικζσ φορζσ 

επιςκζφκθκε τθν τότε νεοςφςτατθ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα τθσ Νζασ 

Νότιασ Ουαλίασ. 

Τθν περίοδο μεταξφ 1923-1932, κατζφταςαν ςτθν Αυςτραλία, ςε 

μεγάλουσ αρικμοφσ, πρόςφυγεσ τθσ Μικράσ Αςίασ, οι οποίοι ιταν υποχρεωμζνοι 

να ζχουν μαηί τουσ 40 λίρεσ ο κακζνασ, και οι οποίοι εγκαταςτάκθκαν κυρίωσ 

ςτθ Mildura τθσ Βικτϊριασ, λόγω του ιπιου κλίματοσ, που τουσ κφμιηε αυτό τθσ 

Μεςογείου και το οποίο τουσ επζτρεπε να αςχολθκοφν με τθν αμπελουργία. 

Επίςθσ, ζφταςαν Ζλλθνεσ τθσ Μακεδονίασ, ςλαβόφωνοι και Ζλλθνο-Κφπριοι. Τθν 

εποχι τθσ οικονομικισ κρίςθσ, «The Depression», του 1930, θ ανεργία ιταν 

υψθλι και οι Ζλλθνεσ δφςκολα  εφριςκαν εργαςίεσ, εκτόσ αν τουσ 

απαςχολοφςαν άλλοι Ζλλθνεσ, που είχαν εγκαταςτακεί νωρίτερα ι τουσ 

ςυντθροφςαν ςυγγενείσ και φίλοι/ςυμπατριϊτεσ τουσ.  Ο ρατςιςμόσ και θ 

ξενοφοβία ιταν φαινόμενα αποδεκτά από τισ επίςθμεσ αρχζσ και πολιτικζσ 

πρακτικζσ τθσ χϊρασ (Jupp, 2001, ς. 399). 

Το 1931, μετά από τθν απόφαςθ των 102 μελϊν τθσ, θ αρχικά «Ελλθνικι 

Ορκόδοξθ Εκκλθςία Μελβοφρνθσ» μετονομάςτθκε ςε «Ελλθνικι Ορκόδοξθ 

Κοινότθτα Μελβοφρνθσ» (Καλομοίρθσ, 1982, ς. 21).  

Ρριν το 1940, εκτόσ από τθν ίδρυςθ τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ 

Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ (1897) ιδρφκθκαν και άλλοι  οργανιςμοί, όπωσ: Ο 

Φιλανκρωπικόσ Σφνδεςμοσ Λκακιςιων «Οδυςςεφσ»(1916), ο Ρανελλινιοσ 

Οργανιςμόσ «Ορφεφσ» (1916),  θ Καςτελοριηιακι Αδελφότθτα (1925), ο Ελλθνο-

μακεδονικόσ Σφλλογοσ  «Μζγασ Αλζξανδροσ» (1931), θ Κυπριακι Αδελφότθτα «Ο 

Ηινων» (1932),  ο Σφλλογοσ Μικραςιατϊν «Ο Φάροσ τθσ Ερυκραίασ» (1932) και  

ο Ρανεργατικόσ Σφνδε-ςμοσ «Δθμόκριτοσ» (1935). 

 
γ. Αδελαΐδα 

Οι περιοχζσ που κατοικικθκαν από ‘Ζλλθνεσ είναι: Port Adelaide, Port 

Augusta, Port Pirie, Port Lincoln. Στισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα, θ ελλθνικι κοινότθτα 

τθσ Αδελαΐδασ παρουςιάηεται με 150 μζλθ. Κάποιοι από αυτοφσ διατθροφςαν 
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καφενεία. To 1914 ιδρφκθκε από τον Γιϊργο Νικολαΐδθ θ τετραςζλιδθ ελλθνικι 

εφθμερίδα «Ωκεανίσ». Το γεγονόσ ότι  οι Ζλλθνεσ ςτθν επαρχία τθσ Νότιασ 

Αυςτραλίασ ηοφςαν διαςκορπιςμζνοι, δεν τουσ βοικθςε να οργανωκοφν, μζχρι 

το 1922, ϊςπου δθμιουργικθκε ςτθν Αδελαΐδα ο φιλανκρωπικόσ ςφνδεςμοσ 

«Ομόνοια». Μζχρι το 1923 λειτουργοφν τζςςερα καφενεία, γφρω από τα οποία 

ςυγκεντρϊνονται οι εγκαταςτθμζνοι εκεί Ζλλθνεσ.  

Το 1924 ζφταςε ο πρϊτοσ Μθτροπολίτθσ Χριςτόφοροσ Κνιτθσ, 

απεςταλμζνοσ από το Οικουμενικό Ρατριαρχείο για να οργανϊςει τθν Λερά 

Μθτρόπολθ τθσ Αυςτραλίασ και Ωκεανίασ. Ρροσ το τζλοσ του ίδιου ζτουσ 

εγκαταςτάκθκε ςτθν Αδελαΐδα και ο Αρχιμανδρίτθσ Γερμανόσ Θλιοφ, ο πρϊθν 

εφθμζριοσ Ρζρκθσ.  

Το 1924 ιδρφκθκε θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα ςτο Port Pirie, όπου 

ςφμφωνα με ζγγραφα ζκδοςθσ υπθκοότθτασ, θ πρϊτθ ελλθνικι παρουςία είναι 

αυτι του Peter Warrick, το 1892, ο οποίοσ ιταν μαραγκόσ, γεννθμζνοσ ςτθν 

Καλαμάτα, το 1855. Θ δεφτερθ ελλθνικι παρουςία είναι αυτι του  Γιϊργου 

Καρά,  γεννθμζνου ςτον Ρόρο, το 1833.  Ιταν ναυτικόσ, που αναηιτθςε εργαςία 

ςτο Port Pirie. Οι μετανάςτεσ τθσ περιόδου 1919-1929 αυτόν ςυμβουλεφονταν, 

όταν αντιμετϊπιηαν δυςκολίεσ. Ρζκανε το 1943255. Σε αυτιν τθ ςχετικά μικρι 

εργατοφπολθ, μζχρι το 1925-26 ηοφςαν περίπου 600 Ζλλθνεσ, λόγω αυξθμζνθσ 

προςφοράσ κζςεων εργαςίασ. Το 1925, εργάηονταν 352  Ζλλθνεσ  ςτισ 

εγκαταςτάςεισ  τθσ BHP, ςτα χυτιρια για τθν επεξεργαςία μεταλλευμάτων, όπωσ 

μολφβδου, αργφρου, ψευδαργφρου, γφψου και χρυςοφ, μζχρι το ξζςπαςμα τθσ 

οικονομικισ  κρίςθσ  του 1930 (Τςοφνθσ, 1998, ς. 17). Ζνα από τα γνωςτά 

«ςτζκια» των Ελλινων ςτθν περιοχι  ιταν το καφε-εςτιατόριο του Λωάννθ 

Βαρςάμθ, το οποίο διζκετε και υπνοδωμάτια, ζνα είδοσ ‘Roadhouse’, για 

πολλοφσ μετανάςτεσ που περνοφςαν με προοριςμό τθν περιοχι Broken Hill, 

τοποκεςία εξόρυξθσ μεταλλευμάτων. Στθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ «μαηικισ 

μετανάςτευςθσ» τθσ περιόδου  1922-1928, ςτθν Αυςτραλία άρχιςε μια ςχετικι 

οικονομικι ανάπτυξθ και για το λόγο τοφτο οι αρχζσ  ςυνζχιςαν να ηθτοφν από 

τθν Ευρϊπθ φκθνά εργατικά χζρια. Σφμφωνα με τον Δρ. Μιχάλθ Τςοφνθ (1998, 
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ς.17)256, 8.000 Ζλλθνεσ αναηιτθςαν εργαςία ςτθ Νότια Αυςτραλία τθν περίοδο 

αυτι. Τθν περίοδο 1929-1932, περιςςότεροι Ζλλθνεσ επζςτρεψαν ςτθν Ελλάδα, 

παρά ζφταςαν ςτθν Αυςτραλία. Αρκετοί από αυτοφσ είχαν επιλζξει τθν 

Αυςτραλία, γιατί οι Θ.Ρ.Α., μετά το 1922, επζβαλαν μεταναςτευτικοφσ 

περιοριςμοφσ, όπωσ τθν είςοδο μόνον ςε 1.200 άτομα τον χρόνο από τθν 

Ελλάδα και τθν κατάκεςθ 40 λιρϊν ςε τράπεηα, ωσ εγγφθςθ, για κάκε 

μετανάςτθ, για να μθ ηιςει εισ βάροσ του δθμοςίου, ςτθ χϊρα υποδοχισ.  

Στθ Νότια Αυςτραλία οι κάτοικοι εργάηονται κυρίωσ ςε δικζσ τουσ 

επιχειριςεισ,  όπωσ: καφενεία, μανάβικα, ψαράδικα, delis και εςτιατόρια. 

Επίςθσ, ωσ εργολάβοι οικοδομϊν και αγρότεσ. Οι Ζλλθνεσ παρ’όλεσ τισ 

δυςκολίεσ τουσ, αλλθλο-υποςτθρίηονταν και μοιράηονταν τθν κοινωνικι και 

πολιτιςτικι ηωι τουσ, θ οποία περιςτρεφόταν γφρω από τθν κοινότθτα. 

Οργάνωναν χοροφσ, οικογενειακζσ γιορτζσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ κ.ά.  

Το 1929 ιδρφκθκαν οι ςφλλογοι «Καςτελορίηικθ Αδελφότθτα» και  

«Σφνδεςμοσ Απόλλων», ο οποίοσ απαρτιηόταν κυρίωσ από Λκακιςιουσ και 

υποςτθρικτζσ του Αρχιμανδρίτθ Γερμανοφ Θλιοφ. Με τθν πρωτοβουλία των 

Καςτελοριηίων, ςτισ 5 Οκτωβρίου 1930, προςκλικθκαν  όλοι οι Ζλλθνεσ  ςτο 

Ρανελλινιο Κζντρο (Club), Hindley Street - μία οδόσ όπου χτυποφςε θ καρδιά τθσ 

ελλθνικισ παροικίασ και ιταν το κφριο εμπορικό κζντρο τθσ Αδελαΐδασ πριν από 

το 1870 - ςτθν ίδρυςθ τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Αδελαΐδασ και το 

1931 ςτθ λειτουργία του πρϊτου ελλθνικοφ ςχολείου. Το 1933 ιδρφκθκε ο 

εργατικόσ ςφνδεςμοσ «Πμοιοσ», μζςω του οποίου, με τθν ανάλογθ 

αντιπροςϊπευςθ, διεκδικοφςαν τα εργατικά τουσ δικαιϊματα από τισ εταιρίεσ, 

οι οποίεσ ςυνικιηαν να προςφζρουν εργαςία ανάλογα με τα κζρδθ τουσ, να 

απολφουν τουσ «τελευταίουσ» προςλθφκζντεσ και  να δίνουν προτεραιότθτα για 

εργαςία ςτουσ «ντόπιουσ»-Αγγλο-Αυςτραλοφσ και μετά ςτουσ «ξζνουσ», 

«άγραφοι νόμοι»… «τθσ λεγόμενθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ» 

(Νικολακοποφλου - Βαςιλακόπουλοσ, 2004, ς.17). Οι επόμενεσ γενιζσ Ελλινων, 

ακόμθ και ςιμερα ςτισ αφθγιςεισ τουσ, όταν περιγράφουν τισ  ςκλθρζσ 

ςυνκικεσ εργαςίασ και τθ ηωι των προγόνων τουσ, αναφζρονται ςτθν ιςτορία 
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του «μπόςθ», που κάκε πρωί μπροςτά ςτισ ουρζσ μεταναςτϊν  που ηθτοφςαν 

εργαςία, φϊναηε: «Is there a white man looking for work»-«Μιπωσ υπάρχει 

κανζνασ λευκόσ που ηθτάει εργαςία;». Τθ χρονιά αυτι, το 40% των Ελλινων 

μεταναςτϊν ιταν άνεργοι. Για να αντιμετωπίςουν τθ δυςκολία επιβίωςισ τουσ, 

πιγαιναν νωρίσ το πρωί ςτο East End Market, γζμιηαν τα καλάκια τουσ με ψάρια, 

πιγαιναν ςτα καφενεία να πιουν τον καφζ τουσ, μζχρι να «ξυπνιςει» θ πόλθ, 

και μετά, τα πουλοφςαν από πόρτα ςε πόρτα. Στο νεκροταφείο τθν εποχι εκείνθ, 

οι Ζλλθνεσ που βρίςκονται καμμζνοι, είναι οι περιςςότεροι γφρω ςτθ θλικία των 

ςαράντα χρόνων, είκοςι χρόνια  νεότεροι από τον μζςο Αυςτραλό εκείνθσ τθσ 

περιόδου (Νικολακοποφλου - Βαςιλακόπουλοσ, ό.π., ς.18). 

Το 1934 ιδρφκθκε θ εφθμερίδα «Φάροσ», θ οποία ζκλειςε ζναν χρόνο 

μετά. Το 1935 ιδρφκθκε ο Σφνδεςμοσ Ελλθνίδων Γυναικϊν «Ταξιάρχθσ» και το 

1938 κεμελιϊκθκε θ εκκλθςία Ταξιάρχθσ. Θ ανζγερςθ του ιεροφ ναοφ του 

Ταξιάρχθ, του πρϊτου Ελλθνορκόδοξου ναοφ τθσ Αδελαΐδασ, ιταν ζνα 

ςθμαντικό επίτευγμα των Ελλινων τθσ πόλθσ, γιατί «…θ εκκλθςία ζδωςε νόθμα 

και ςκοπό ςτθν Κοινότθτα, κακϊσ ο Ελλθνιςμόσ αγάπθςε τον ιχο τθσ καμπάνασ 

τθσ, που ςιμανε τισ Κυριακζσ και ςχόλεσ»257. Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ 

1940 - 50, όταν θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα είχε πλζον εγκακιδρυκεί, 

κλικθκε να παίξει τον αποφαςιςτικό εκνικό τθσ ρόλο ςτθν ενίςχυςθ του αγϊνα 

των Ελλινων και των ςυμμάχων κατά του φαςιςμοφ και του ναηιςμοφ.   Θ 

ερανικι επιτροπι, που ςυςτικθκε κατά τα δφςκολα χρόνια του Βϋ Ραγκοςμίου 

Ρολζμου, κακϊσ και θ Επιτροπι Διαφωτίςεωσ και ο Ελλθνικόσ Κφκλοσ Ερυκροφ 

Σταυροφ ςυγκζντρωςαν χριματα και ζδραςαν ωσ ςυντονιςτζσ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ ςυλλογισ χρθμάτων για τισ ανάγκεσ του πολζμου. Βοικεια 

αξίασ άνω των 90.000 λιρϊν ςτάλκθκε από τθν Αυςτραλία ςτθν Ελλάδα μζχρι τον 

Μάρτιο 1941, για τθν κάλυψθ αναγκϊν ρουχιςμοφ, αγορά φαρμακευτικϊν ειδϊν 

και τροφίμων. Μζχρι το τζλοσ του 1946 το ποςό αυτό ανιλκε ςτο ζνα 

εκατομμφριο λίρεσ. Θ ςυνειςφορά τθσ Κοινότθτασ ςτο ςυνολικό αυτό ποςό ιταν 

εξίςου ςθμαντικι. Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ ενδυνάμωςαν τθν Κοινότθτα 
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ςθμαντικά, αυξάνοντασ τον αρικμό των μελϊν τθσ από 100 το 1940, ςε 275 το 

1944 258. 

Το 1944, θ νεολαία τθσ κοινότθτασ, ίδρυςε τον ακλθτικό ποδοςφαιρικό 

όμιλο ‘Adelaide Sharks’ και το 1946 ιδρφκθκε ο Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ, ο 

οποίοσ κατάφερε να διαχειριςτεί τθ ςφγκρουςθ που προιλκε από τον εμφφλιο 

πόλεμο ςτθν Ελλάδα (1946-49).  Στθν απογραφι του 1954, τα ςτατιςτικά 

ςτοιχεία δείχνουν, πωσ οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ  εργάηονταν κυρίωσ ωσ 

ανειδίκευτοι εργάτεσ ι μερικϊσ ειδικευμζνοι, ςε χαμθλά αμειβόμενεσ εργαςίεσ. 

Οι πιο επιχειρθματικοί από αυτοφσ ιταν ιδιοκτιτεσ καφενείων, εςτιατορίων, 

ηαχαροπλαςτείων, μανάβικων, ψαράδικων και οικοδομικϊν  εταιριϊν. Το 50% 

των Ελλινων τθσ Νότιασ Αυςτραλίασ αςχολικθκαν με τθ γεωργία (Jupp, 2001, ς. 

402).  

 
δ.Ρερκ 

Το 1890, ο Arthur Augusta ι Ακανάςιοσ Αυγουςτισ από το Καςτελόριηο, 

ιταν ο πρϊτοσ Ζλλθνασ, ο οποίοσ ζφταςε ςτο Broome, από τθν Αίγυπτο, όπου 

είχε μείνει λίγο καιρό προτοφ αποφαςίςει να ταξιδζψει ςτθ Νότια  Αυςτραλία. Ο 

Αυγουςτισ επζςτρεψε  ςτθν επαρχία τθσ Δυτικισ Αυςτραλίασ, για να 

εγκαταςτακεί οριςτικά το 1896, μζςω τθσ αλυςιδωτισ μετανάςτευςθσ. Ο 

Αυγουςτισ προςκάλεςε  τα δφο  ξαδζλφιά του, τουσ αδελφοφσ Μανωλά, και 

αυτοί  με τθ ςειρά τουσ προςκάλεςαν άλλουσ. Με αυτόν τον τρόπο το νθςί, 

ςχεδόν, εγκαταλείφκθκε. Στθ Δυτικι Αυςτραλία μετανάςτευςαν κυρίωσ Ζλλθνεσ, 

άνδρεσ από τθν Κριτθ, τθ Σάμο, τθ Σαντορίνθ και τθν Λκάκθ, τουσ οποίουσ 

προςζλκυςε θ φιμθ του ‘Golden West’, ορυχεία χρυςοφ, ςτισ περιοχζσ 

Coolgardie και Kalgoorlie. Στθν απογραφι του 1881, αναφζρεται θ παρουςία  

δεκατεςςάρων  Ελλινων, από τουσ οποίουσ οι τζςςερισ ιταν γυναίκεσ, 

δεκαπζντε χρόνων και πάνω. Το 1891, αναφζρονται δεκαεπτά Ζλλθνεσ, από τουσ 

οποίουσ οι δεκαπζντε ιταν άνδρεσ και οι δφο γυναίκεσ, ενϊ το 1901 υπιρχαν 

148 Ζλλθνεσ, οι οποίοι ιταν διαςκορπιςμζνοι ςτισ περιοχζσ Freemantle, Albany, 

Perth,Wellington-νότια του Perth και Cape Leeuwin. Το 1912 ιδρφεται θ πρϊτθ 

Ελλθνικι Αδελφότθτα των «Καςτελοριηίων». Το 1915, με αφορμι τθ φιλο-
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γερμανικι ςτάςθ του Βαςιλζα Κωνςταντίνου και τθν αρχικι του άρνθςθ να 

πολεμιςει με τουσ ςυμμάχουσ, εναντίον των Γερμανϊν και Αυςτριακϊν, ο 

αυςτραλιανόσ Τφποσ διλωςε ανοιχτά τθ δυςαρζςκειά του με τθ φράςθ: «Πποιοσ 

δεν είναι μαηί μασ, είναι εχκρόσ μασ». Αυτι θ εχκρικι κζςθ των Αγγλο-

Αυςτραλϊν είχε ςοβαρζσ θκικζσ και υλικζσ ςυνζπειεσ για τον Ελλθνιςμό των 

περιοχϊν Perth και Freemantle, γεγονόσ που οδιγθςε αρκετοφσ Ζλλθνεσ, και 

ιδιαίτερα Λκακιςιουσ, να κατευκυνκοφν ανατολικά ι να  επιςτρζψουν ςτθν 

Ελλάδα, μετά τισ ρατςιςτικζσ επικζςεισ που υπζςτθςαν. Στθ μυςτικι απογραφι 

του 1916, θ Ομοςπονδιακι Αςτυνομία ςυγκζντρωςε  ςτοιχεία για τουσ Ζλλθνεσ 

και τισ «ελλθνικζσ αποικίεσ», όπωσ αποκαλοφςαν τα καφενεία και τουσ τόπουσ 

ςυγκζντρωςθσ των Ελλινων, με το φόβο και τθν καχυποψία, ότι ςυνωμοτοφςαν 

εναντίον τθσ Αυςτραλίασ. Στθν απογραφι,  ανάμεςα ςε άλλα ςτοιχεία, 

διαπιςτϊκθκε, πωσ υπιρχαν 267  Ζλλθνεσ άνδρεσ γεννθμζνοι ςτθν Ελλάδα. Οι 

περιςςότεροι από αυτοφσ ιταν ανειδίκευτοι εργάτεσ, που εργάηονταν ςε 

μανάβικα και εςτιατόρια, ενϊ υπιρχε και ζνασ μικρόσ  αρικμόσ που 

απαςχολείτο ςτθ βιομθχανία ξυλείασ259.  

Στισ 27 Οκτωβρίου του 1916, ςτισ 20:25 το βράδυ, οι ιδιοκτιτεσ 

ελλθνικϊν καταςτθμάτων δζχτθκαν επικζςεισ, με ανυπολόγιςτεσ καταςτροφζσ, 

από εκατό ςτρατιϊτεσ. Ζξι εβδομάδεσ αργότερα, το ίδιο ςυνζβθ και ςτουσ 

Ζλλθνεσ, που είχαν εγκαταςτακεί ςτισ περιοχζσ Kalgoorlie  και Boulder. Θ 

εφθμερίδα West Australian, ςτισ 11 Δεκεμβρίου1916, δθμοςίευςε άρκρο με τον 

τίτλο: ‘Greek Tragedy. Situation Most Critical’, το οποίο αναφερόταν ςε άρκρα, 

που είχαν δθμοςιευΚεί ςτθν Αγγλία. Σε αυτά τα άρκρα ο Βαςιλεφσ Κωνςταντίνοσ 

αντιμετωπιηόταν ωσ ζνασ «προδότθσ», του οποίου οι ενζργειεσ κόςτιςαν τθ ηωι 

Άγγλων και Γάλλων ςτρατιωτϊν, κατά τθ διάρκεια πορείασ ςτθν Ακινα τθν 1θ 

Δεκεμβρίου. Οι επικζςεισ ςτο Kalgoorlie είχαν υποκινθκεί, με παρόμοιο 

δθμοςίευμα, τθσ εφθμερίδασ Kalgoorlie Miner. Βεβαίωσ, όπωσ αναφζρκθκε 

εξαρχισ, θ ςτάςθ του Βαςιλζα Κωνςταντίνου ιταν θ αφορμι, γιατί τα 

πραγματικά αίτια ιταν θ κλίψθ και ο κυμόσ των Αυςτραλϊν για τισ δικζσ τουσ 

απϊλειεσ Αυςτραλϊν ςτρατιωτϊν, ο φανατικόσ πατριωτιςμόσ τουσ κακϊσ και θ 

                                                           
259

 John N. Yiannakis, 2009, «Οι Ζλλθνεσ τθσ Δυτικισ Αυςτραλίασ: μια Συνοπτικι Λςτορία», περ. 
Ραρουςία, τεφχ. 50, ςς. 25-33, ςε αφιζρωμα ςτθν Ελλθνικι Ραροικία τθσ Αυςτραλίασ. 



267 
 

προκατάλθψθ, που είχαν ενάντια ςτουσ μετανάςτεσ. Οι αποηθμιϊςεισ, που 

ζλαβαν οι ϋΕλλθνεσ καταςτθματάρχεσ, ιταν ςε ποςό μικρότερο από το  ιμιςυ 

τθσ αξίασ των ηθμιϊν, γεγονόσ που δυςαρζςτθςε βακφτατα τθν ελλθνικι 

παροικία (Reginald Appleyard - John N. Yiannakis, 2002, ςς.70-76). 

 Το 1912, ιδρφκθκε θ πρϊτθ τοπικιςτικι αδελφότθτα ςτθν Αυςτραλία. 

Αυτι ιταν θ Αδελφότθτα των «Καςτελοριηίων». Το 1923, ιδρφκθκε θ Ελλθνικι 

Κοινότθτα Δ. Αυςτραλίασ και δθμιουργικθκε ο πρϊτοσ ςφλλογοσ γυναικϊν, που 

επζδειξε μεγάλθ δραςτθριότθτα ςε φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ και ςτθν 

ανοικοδόμθςθ τθσ εκκλθςίασ των Αγίων Κωνςταντίνου και Ελζνθσ, το 1936. Στο 

τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1920, οι Ζλλθνεσ που κατζφταςαν ςτθ Δυτικι 

Αυςτραλία, ιταν από τθ Λζςβο, τθν Λκάκθ, τθ Σμφρνθ, τθν Ρελοπόννθςο και τθ 

Μακεδονία. Το 1930 ιδρφκθκε ο ελλθνο-μακεδονικόσ ςφλλογοσ «Μεγάλοσ 

Αλζξανδροσ». Το 1933, ο αρκμόσ των Ελλινων ςτο Ρερκ ιταν 693  άτομα, από 

τουσ οποίουσ το 89% ιταν από το Καςτελόριηο. Θ πλειονότθτα των Ελλινων είχε 

ςυγκεντρωκεί ςτθν περιοχι, τθ γνωςτι ωσ Northbridge, που βριςκόταν ςτα όρια 

του κζντρου τθσ πόλθσ του Ρερκ260. Το 1933, οι Ζλλθνεσ αυξικθκαν κατακόρυφα 

ςτουσ 4.088 και οι τοπικζσ αδελφότθτεσ πολλαπλαςιάςτθκαν. Επίςθσ ιδρφκθκαν 

κοινότθτεσ ςτισ πόλεισ Bunbury,  Geraldton και Kalgoorlie, όπου ςτισ δφο πρϊτεσ 

κτίςτθκαν και εκκλθςίεσ261.    

 
ε. Βριςβάνθ 

Μικρόσ ςχετικά αρικμόσ πρωτοπόρων εποίκων οδθγικθκε ςτθν αχανι 

Ρολιτεία τθσ Κουινςλάνδθσ και ειδικότερα ςτθ Βριςβάνθ. Το 1913 ιδρφκθκε και 

λειτοφργθςε εκεί ο πρϊτοσ ελλθνικόσ Οργανιςμόσ τθσ Κουινςλάνδθσ, με τθν 

επωνυμία Queensland Hellenic Association (Ελλθνικόσ Σφνδεςμοσ 

Κουινςλάνδθσ). Το 1918 ζγινε θ τοποκζτθςθ του πρϊτου επίτιμου Ζλλθνα 

προξζνου κ. Christos Freeleagus ςτθν πολιτεία του Queensland (ο.π.ς.295). 

Θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των Ελλινων που μετανάςτευςαν ςτο 

Queensland πριν από το 1920, ιταν Ζλλθνεσ άνδρεσ. Οι περιςςότεροι είχαν πάει 

πρϊτα ςτο Σφδνεχ και ςε πόλεισ τθσ  Νζασ Νότιασ Ουαλίασ, εργάςτθκαν ςε 
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καφετζριεσ και ςτθ ςυνζχεια ζφταςαν ςτο βόρειο Queensland (Gilchrist, 1992, 

ς.294). 

Το 1924, μετά τουσ περιοριςμοφσ ςτθ μετανάςτευςθ που επζβαλε θ 

Ομοςπονδιακι Κυβζρνθςθ, αρκετζσ εκατοντάδεσ εποίκων μεταφζρκθκαν ςτισ 

περιοχζσ Gladstone, Childers, Rockhampton, Innisfail, Cairns and Toowoomba, 

για να εργαςτοφν ςτα τεράςτια αγροκτιματα, βαμβακοφυτείεσ και 

καπνοκαλλιζργειεσ τθσ βόρειασ Κουθνςλάνδθσ, ςτισ φυτείεσ ηαχαροκάλαμου και 

ςε καφετζριεσ. Δωκεκανιςιοι και Κυκιριοι εποίκιςαν τθν πόλθ, ςτισ αρχζσ του 

20οφ αιϊνα, ςε μεγάλουσ αρικμοφσ (Kondos, 2001, ς.171). 

Ενϊ θ άφιξθ του πρϊτου Ζλλθνα εποίκου ςτθ Βριςβάνθ χρονολογείται 

ςτα 1860, θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα τθσ Βριςβάνθσ άρχιςε να αποκτά τα 

πρϊτα μζλθ τθσ από τον Μάρτιο του 1928(ό.π.).  

 Ο Άγγελοσ Ευςτάκθσ είναι ζνασ από τουσ πρωτοπόρουσ Ζλλθνεσ του 

Queensland, που ζφταςε ςτθν Αυςτραλία το 1926 και αςχολικθκε με το 

εμπόριο. Ο Ευςτάκθσ κεωρείται από τουσ πιό επιτυχθμζνουσ οικονομικά 

Ζλλθνεσ, με τεράςτια προςφορά ςε φιλανκρωπίεσ ςε αυςτραλιανοφσ 

οργανιςμοφσ και ςτθν Ελλθνικι Κοινότθτα. Για τον λόγο τοφτο τον αποκάλεςαν 

«ο φιλάνκρωποσ». Επίςθσ ζχει υποςτθρίξει οικονομικά τθ Κεολογικι Σχολι του 

Σφδνεχ «’Αγιοσ Ανδρζασ», τθν υπθρεςία Αςκενοφόρων τθσ Βριςβάνθσ, το 

γθροκομείο του Αγίου Νικολάου. Επίςθσ   χρθματοδότθςε καλλιτζχνεσ για να 

φιλοτεχνιςουν τρία αγάλματα, τα οποία ςτικθκαν ςτθ Βριςβάνθ. Ζνα από αυτά 

είναι το άγαλμα τθσ Lady Diamantina Roma. Για τθν προςφορά του262 τιμικθκε 

τόςο από τθν Ελλθνικι Κοινότθτα όςο και τθν Αυςτραλιανι Κυβζρνθςθ.  

Το 1936, ιδρφκθκε ςτθ Βριςβάνθ θ Αυςτραλιανι Ρροοδευτικι Ελλθνικι 

Εκπαιδευτικι Ζνωςθ (ΑΧΕΡΑ), με ςτόχο τθν προϊκθςθ  υποτροφιϊν μεταξφ των 

μελϊν τθσ και τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ 

πολιτιςτικϊν και εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Στθν τροπικι ηϊνθ, με 

επίκεντρο τθν πόλθ Innisfail, είχαν εγκαταςτακεί από το 1910 διακόςιοι περίπου 

νθςιϊτεσ, οι οποίοι οργανϊκθκαν το 1925 ςε κοινότθτα, για τισ εκκλθςιαςτικζσ 

ανάγκεσ τθσ οποίασ ο Μθτροπολίτθσ Τιμόκεοσ ςτθ ςυνζχεια (1933) διόριςε τον 
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πρϊτο εφθμζριο και δάςκαλο. Θ ελλθνικι Ομογζνεια τθσ αγροτικισ βόρειασ 

Κουινςλάνδθσ εποίκιςε τθν επαρχιακι πόλθ του Townsville μαηικά, μετά το 

1935, όπου λειτουργοφςε ιερζασ από το 1939, υπιρχε Ορκόδοξοσ ναόσ (1947)263.  

 

ςτ. Χόμπαρτ 

Θ  ελλθνικι παρουςία ςτθν Ταςμανία, αλλιϊσ 'apple isle' (νθςί μιλο), 

ξεκινά τθν περίοδο 1870-1890. Το 1875 εγκακίςταται ο Τρφφων Κελεςτίογλου, 

γεννθμζνοσ ςτον Τφρναβο, παντρεφεται Βρετανι υπικοο, αγγλοποιεί το όνομά 

του ςε George Nicholls και το 1878 αποκτά κι ο ίδιοσ τθ βρετανικι υπθκοότθτα 

(Gilchrist, 1992, ςς.121-122). Tο 1884, o Ακανάςιοσ Καπαράτοσ, ναυτικόσ από τισ 

Σπζτςεσ, ςτα εικοςιζξι του χρόνια ζφταςε, με το φορτθγό πλοίο Joanna ςτο 

Launceston, ςτθν Ταςμανία, όπου αποφάςιςε να εγκαταςτακεί και να εργαςτεί 

εκεί, με το όνομα Jack Caparatus ι Cappo. Το 1891 παντρεφτθκε τθ Nora 

Vaughan, με τθν οποία απζκτθςε ζναν γιο και τρεισ κόρεσ. Μετά από δζκα 

χρόνια γάμου χιρεψε, για να παντρευτεί τθν, επίςθσ, χιρα, Mrs Christy. Στα 

εξιντα του χρόνια χιρεψε και πάλι  και παντρεφτθκε τθν Mrs Addison, θ οποία 

ςτθ ςυνζχεια τον εγκατζλειψε. Το 1894 του απονεμικθκε μετάλλιο 

γενναιότθτασ, αφοφ ζςωςε από πνιγμό ζντεκα ηωζσ και το 1900 πιρε τθ 

βρετανικι υπθκοότθτα. Μετά τθ ςφνταξι του άνοιξε εςτιατόριο. Στα 81 του 

χρόνια απεβίωςε, χωρίσ να αποκτιςει απογόνουσ από τον γιο του. Ζτςι ςιμερα 

δε  φζρει κανείσ αυτό το όνομα ςτθν Ταςμανία (Gilchrist, 1992, ο.π.,ς. 122).  

Στθ «Μυςτικι Απογραφι» του 1916 καταγράφθκαν επτά Ζλλθνεσ άνδρεσ 

- πζντε ςτο Χόμπαρτ και δφο ςτο Launceston. Οι πζντε ςτο Χόμπαρτ ςυνδζονται 

όλοι  με το «Café Britannia» ςτθν Elizabeth Street. Ιταν οι: Δθμιτριοσ Φλάςκασ, 

19 ετϊν,  βοθκόσ ςτο Café, ο Αντϊνιοσ Καςιμάτθσ, 19 ετϊν, βοθκόσ ςτο Café, ο 

Γρθγόριοσ Καςιμάτθσ, 26 ετϊν, ιδιοκτιτθσ  του Café, ο Νικόλαοσ Κωλζτθσ, 29 

ετϊν, μάγειρασ και  ο Χαράλαμποσ Τςιτςιλιόσ,  28 ετϊν, βοθκόσ ςτθν κουηίνα. 

Στο Launceston, οι δφο Ζλλθνεσ ιταν: ο Ακανάςιοσ Kaparatos, του οποίου θ 

θλικία δόκθκε ωσ 60 και το επάγγελμα ωσ ιδιοκτιτθσ Café και ο Μαρίνοσ Lucas 

(Λεκατςάσ), ιδιοκτιτθσ κεάτρου, 47 ετϊν. Ο Καπαράτοσ, οι αδελφοί Καςιμάτθ, ο 
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Φλάςκασ και ο Lucas, κατζχουν πρωταρχικι κζςθ ςτθν ιςτορία των πρϊτων 

Ελλθνο-Αυςτραλϊν ςτθν ιςτορία τθσ Ταςμανίασ. Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 

1910, ο Ραναγιϊτθσ (Peter) Γαλάνθσ πρότεινε ςτον Γρθγόριο Καςιμάτθ (Gregory 

Casimaty), γνωςτοί από τα Κφκθρα, να γίνουν ςυνεργάτεσ ςε ζνα ιχκυοπωλείο  

ςτο Χόμπαρτ. Μετά από δζκα πζντε μινεσ, ο Γαλάνθσ ποφλθςε το μερίδιό του 

ςτον Καςιμάτθ, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια ςυνεταιρίςτθκε με τον νεότερο αδελφό 

του, Αντϊνιο (Anthony), ςτο Britannia Café, το οποίο βριςκόταν επάνω από το 

ιχκυοπωλείο. Με πλιρωσ εξοπλιςμζνθ τραπεηαρία, ζγινε θ πρϊτθ ελλθνικι 

επιχείρθςθ- εςτιατόριο τθσ Ταςμανίασ, με τεράςτια εμπορικι επιτυχία και 

δθμοτικότθτα, τζτοια ϊςτε κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1920, οι αδελφοί 

Καςιμάτθ να διοριςτοφν επίςθμα, ωσ οι ιχκυοπϊλεσ του Sir James O'Grady, 

Κυβερνιτθ τθσ Ταςμανίασ, πράγμα που ομολογοφν οι απόγονοι του O'Grady  

(Gilchrist, 1992, ό.π., ς.252).  

Οι  αδελφοί Καςιμάτθ ιταν  οι πρωτοπόροι τθσ βιομθχανίασ καραβίδασ  

τθσ Ταςμανίασ, με εξαγωγζσ ςτθ Γαλλία, και τθσ βιομθχανίασ χτζνι Ταςμανίασ. 

Επίςθσ ιταν οι πρϊτοι που ζκαναν ειςαγωγι δανικισ τράτασ αλιείασ. Μζχρι το 

1941,  λειτουργοφςαν δφο μθχανότρατεσ - Νζλςον και Margaret Thwaites - και 

είχαν προςλάβει δφο Ζλλθνεσ αδελφοφσ, τουσ Victor και Theo Vanges, για τθν 

πλοιγθςθ των πλοίων. Δυςτυχϊσ, τον Αφγουςτο του 1942 ο Victor Vanges 

χάκθκε ςτθ κάλαςςα, και αυτό, ςφμφωνα με τον Gregory, τον ζκανε να χάςει 

όλθ τθν αγάπθ και τον ενκουςιαςμό που είχε ςτο γρι-γρι. Τθ δεκαετία του 1950, 

ο Γρθγόριοσ Καςιμάτθσ  ζγινε πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ ςτο Χόμπαρτ. 

Ο ίδιοσ και τα αδζλφια του, Αντϊνιοσ και  Βαςίλειοσ, ζκαναν δωρεά  τθ γθ για 

τθν ανοικοδόμθςθ τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ του Αγίου Γεωργίου. 

Ζβαλαν τον κεμζλιο λίκο του ναοφ  τον Μάρτιο του 1957. Ζχει υπολογιςτεί ότι, 

περίπου ςαράντα ελλθνικζσ οικογζνειεσ, ενίςχυςαν οικονομικά τθν καταςκευι 

του (Gilchrist, 1992, ό.π., ς. 252). 

Ο Δθμιτριοσ (Jim) Φλάςκασ (Χριςτόφοροσ ιταν το αρχικό όνομα τθσ 

οικογζνειάσ του), εργάςτθκε ςτο Café Britannia για τρία χρόνια, πριν από τθν 

επιςτροφι ςτα Κφκθρα. Δζκα χρόνια αργότερα, ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 

1920, μετανάςτευςε και πάλι ςτθν Ταςμανία με τθ ςφηυγό του Ευςτρατία 

(πρόςφυγασ από τθ Σμφρνθ), δθμιουργϊντασ μια επιτυχθμζνθ επιχείρθςθ, τθ 
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North Hobart Fish Supply. Επίςθσ ανζλαβε ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

Ελλθνικισ Κοινότθτασ τθσ Ταςμανίασ(Gilchrist, ό.π., ς.252).  

Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1940, ζνασ Κρθτικόσ, ο John Harris 

(Harkiolakis), αγόραςε το Café Clover Leaf ςτο Χόμπαρτ, του οποίου άλλαξε το 

όνομα, ςε Reno Café και ειςιγαγε τθν «Ευρωπαϊκι κουηίνα».  Ο Harris ιταν ζνασ 

από μια ςειρά  Ελλινων που ενεπλάκθ ςε εμπόριο τροφοδοςίασ τροφίμων ςτθν 

Ταςμανία  κατά τθ δεκαετία του 1930 και 1940. Ωςτόςο, οι Ζλλθνεσ ζποικοι δεν 

ιταν μόνον ιδιοκτιτεσ καφετεριϊν και ιχκυοπωλείων (Gilchrist, ό.π., ς.252).  

Ο Μαρίνοσ Lucas (Λεκατςάσ) ζφταςε ςτο Χόμπαρτ το 1907. Γριγορα 

ενεπλάκθ ςτθν ψυχαγωγία, λειτοφργθςε αίκουςεσ κεάτρου και  ανζλαβε τθ 

διαχείριςθ τθσ  Grand Tivoli Vaudeville Company. Αναμείχκθκε επίςθσ ςτον 

κινθματογράφο, για τθ δθμιουργία μιασ ταινίασ. Το 1911, ο Μαρίνοσ κατάφερε 

να καταςκευάςει ζνα κζατρο, που ςχεδίαςε ο ίδιοσ ςτο Brisbane Street. Με 

χωρθτικότθτα περίπου 1.900 κζςεων, το Princess Theatre χαρακτθρίςτθκε από 

τθν εφθμερίδα Daily Telegraph, ωσ το μοναδικό, για τθν εποχι εκείνθ, κζατρο 

ςτθν Ταςμανία με τζτοιο υπερςφγχρονο εξοπλιςμό, το οποίο μποροφςε να 

ςυγκρικεί ιςότιμα με οποιοδιποτε κζατρο που βριςκόταν ςε άλλα κράτθ. Το 

1913, ο Lucas πιγε ςτθ Μελβοφρνθ, όπου ζμεινε τρία χρόνια περίπου. Μετά τθν 

επιςτροφι του ςτθν Launceston, ζκτιςε άλλο ζνα κζατρο,  το ‘The Majestic’, το 

οποίο άνοιξε το 1917. «Θ αρχιτεκτονικι είναι ελλθνοπρεπισ», ςχολίαςε θ Daily 

Telegraph, «και ςτθν κορυφι μπορεί κανείσ να δει ςτο ςτυλ τθν επίδραςθ του 

ελλθνικοφ Ρανκζου».  Το άρκρο κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι «το Majestic 

Theatre ιταν αναμφιςβιτθτα ζνα από τα πιο ςφγχρονα ςτθν Αυςτραλία»264. 

Επίςθσ, ςτο ίδιο άρκρο, ςθμειϊνεται πωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του  

1920, ζνασ Ζλλθνασ ςτο Χόμπαρτ με  το όνομα George Henry (Χαρίτοσ) είχε  

ζντονο ενδιαφζρον για τθ φωτογραφία και τον κινθματογράφο  (Gilchrist, 1992, 

ό.π., ςς.254-255).  

Το 1930, ο νεαρόσ Ζλλθνασ επιχειρθματίασ, Γιϊργοσ Χάροσ, από τα 

Κφκθρα, ταξίδεψε ςτθν Ταςμανία. Εργάςτθκε ςτο Café Britannia, μζχρι το 1936 
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και ςτθ ςυνζχεια άνοιξε το Green Gate Sundae Shop. Το 1939 άρχιςε να 

αναπτφςςει τθν ιδζα καταςκευισ μιασ εφεφρεςθσ  βραςτιρα νεροφ, πριν από 

τθν ευρεία ειςαγωγι των μθχανϊν espresso,  που κα παρείχε ηεςτό νερό για 

τςάι και καφζ. Μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990 είχε πουλιςει περίπου 

13.000 ςε όλθ τθν Αυςτραλία και ςτο εξωτερικό, ζνα εξαιρετικό επίτευγμα. Κατά 

τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1950, ο Χάροσ ζγινε ο ταμίασ τθσ Ελλθνικισ 

Κοινότθτασ Χόμπαρτ. Από το 1966 ζωσ το 1980 υπθρζτθςε ωσ Επίτιμοσ 

Υποπρόξενοσ για τθν Ελλάδα ςτθν πρωτεφουςα τθσ Ταςμανίασ. Ζνασ από τουσ 

επικεφαλισ τθσ Δικαιοςφνθσ τθσ Ταςμανίασ, ο Sir John Morris, ιταν ο γιόσ του 

Ζλλθνα με το επϊνυμο Μοριά, από τον Ρόρο. Μετά τον Βϋ  Ραγκόςμιο πόλεμο, το 

1948, οι Ζλλθνεσ ςυνδζονται με τθν Ελλθνικι Ρροξενικι Αρχι ςτθ Μελβοφρνθ 

(Gilchrist, ο.π., ς. 315).  

Μζχρι το 1947, θ μεταναςτευτικι πολιτικι τθσ Αυςτραλίασ προτιμοφςε 

τθν είςοδο ςτθ χϊρα Βρετανϊν υπθκόων. Το 1947 θ Aυςτραλία είχε πλθκυςμό 

περίπου 7.000.000 κατοίκουσ, κυρίωσ Αγγλο-Σαξονικισ καταγωγισ, με το 7% 

γεννθμζνουσ εκτόσ Αυςτραλίασ και το 3% μθ αγγλοςαξονικισ καταγωγισ. Θ 

Αυςτραλία είχε μία ςχετικά μικρι παραςκευαςτικι και δευτερογενι βιομθχανία , 

που απαςχολοφςε περίπου 500.000 άτομα με μία παραγωγι αξίασ $600 

εκατομμυρίων (ς.7)265. Τα είδθ υπθρεςιϊν, που προςφζρονταν μζχρι τότε από 

τισ κοινότθτεσ, εμπίπτουν ςε τρεισ κατθγορίεσ: 1) κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ, 2) 

εκπαιδευτικζσ και 3) κρθςκευτικζσ (ς.30). 

 

3.1.2. Μεταπολεμικι περίοδοσ 

3.1.2Α. Θ δεφτερθ περίοδοσ εποίκιςθσ (1952-1975) 

Στθν απογραφι του 1947, θ ελλθνικι παρουςία ςτθν Αυςτραλία ανιρχετο 

ςε 12.291 άτομα, δθλαδι το 1.7% του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ. Μετά το 1952, θ 

αφξθςθ του ελλθνικοφ ςτοιχείου ςτθν Αυςτραλία ιταν ραγδαία , με 

αντιπροςϊπευςθ από όλα τα μζρθ τθσ Ελλάδασ (Castan, 1986, ς.52). Από το 

1953 μζχρι το 1956, ζφταςαν ςτθν Αυςτραλία περίπου 30.000 Ζλλθνεσ 

μετανάςτεσ. Το 1961 ο αρικμόσ αυτόσ πενταπλαςιάςτθκε ςε 77.333, δθλαδι 
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αυξικθκε ςτο 4.3% και το 1971 ςτουσ 160.200. Θ μετανάςτευςθ από τθν Ελλάδα 

κορυφϊκθκε από το 1961 μζχρι το 1966, περίοδο κατά τθν οποία περίπου 

69.000 Ζλλθνεσ εγκαταςτάκθκαν ςτθν Αυςτραλία. Μετά το 1970, το 

μεταναςτευτικό ρεφμα μειϊκθκε και πάλι δραςτικά, ενϊ ιδθ είχε αρχίςει θ 

παλιννόςτθςθ, μία αντίςτροφθ μετακίνθςθ μεταναςτϊν προσ τθν Ελλάδα, 

γεγονόσ που το 1976 είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των γεννθμζνων ςτθν 

Ελλάδα Ελλθνο-Αυςτραλϊν ςε 152.908 άτομα. Στθν απογραφι του 1971, οι 

‘Ελλθνεσ, που γεννικθκαν ςτθν Αυςτραλία, ιταν 160.200 άτομα. Το 1981 

απογράφθκαν 146.626 Ζλλθνεσ, δθλαδι το 4.9%, και το 1986 απογράφθκαν 

137.611 Ζλλθνεσ.  To 1991 οι ‘Ελλθνεσ που γεννικθκαν ςτθν Αυςτραλία ιταν 

136.331. Tο 1996 απογράφθκαν 126.524, ποςοςτό που ανιλκε ςτο 4.2%. Το 

2001 απογράφθκαν 116.431,το  ποςοςτό μειϊκθκε ςτο 2.8%266. To 2006, οι 

‘Ελλθνεσ, που γεννικθκαν ςτθν Αυςτραλία, ιταν 109.989 και το 2011 μειϊκθκαν 

ςε 99.937 (M. Tsianikas and N. Maadad, 2013, ς.367)267.  

Με τθν υπογραφι τθσ διακρατικισ ςυμφωνίασ Αυςτραλίασ - Ελλάδασ το 

1952, άρχιςε θ δεφτερθ και μεγαλφτερθ μαηικι εποίκθςθ Eλλινων, θ οποία 

αυτοκαταργικθκε το 1974. Θ ςυμφωνία του 1952 προζβλεπε τθ μεταφορά 

250.000 Ελλινων από το Βαςίλειο τθσ Ελλάδοσ και του τότε αγγλικοφ 

προτεκτοράτου τθσ Κφπρου. Αποτζλεςμα τθσ κρίςιμθσ αυτισ φάςθσ ιταν να 

εποικίςουν τθν Αυςτραλία 270.000 Ζλλθνεσ και τθ Νζα Ηθλανδία 3.500 Ζλλθνεσ. 

Στο μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ (87%) οι ζποικοι αυτοί ιςαν αγρότεσ τθσ  

ελλθνικισ υπαίκρου και ανειδίκευτοι εργάτεσ, των αςτικϊν κζντρων τθσ Ελλάδασ 

και τθσ Κφπρου. Το μεταναςτευτικό αυτό απόκεμα των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ 

και Νζασ Ηθλανδίασ από τότε διανκίςτθκε, εμπλουτίςτθκε, αναμορφϊκθκε και 

αναηωογονικθκε με τεχνοκράτεσ και επιςτιμονεσ, ςε τζςςερισ φάςεισ: (α) τθν 

περίοδο 1953-1958 με τθν εμφάνιςθ 5.000 προςφφγων-μεταναςτϊν από τθ 

ουμανία, (β) τθν περίοδο 1952-1958 με τθν άφιξθ περίπου 9.000 Ελλινων από 
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τθν Αίγυπτο και τθ Μζςθ Ανατολι, (γ) το 1974 με τθν εγκατάςταςθ 11.000  

Κυπρίων και (δ) τθν περίοδο 1992-2004, με τθν εποίκιςθ 3.000 Ελλινων από τθ 

Νοτιοαφρικανικι Ζνωςθ, μετά τθ λιξθ τθσ μετα-αποικιακισ διοίκθςθσ του 

‘Apartheid’, κυρίωσ επιχειρθματιϊν και εμπόρων (Τάμθσ, 1997, ς.66).  

Από το 1958, ο αρικμόσ των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ ιταν , και παρζμενε  

μζχρι το 2002, αρικμθτικά και γλωςςικά, ο δεφτεροσ μεγαλφτεροσ από τισ μθ 

βρετανικζσ εκνότθτεσ, που ζχουν εποικίςει τθν Αυςτραλία, μετά τουσ Λταλοφσ. Θ 

ςυντριπτικι πλειονότθτα των Ελλαδο-γεννθμζνων (85%) μετανάςτευςαν τθν 

περίο-δο 1952-1974 (Τάμθσ, ό.π., ς.80). 

 Θ Διακυβερνθτικι Επιτροπι Μετανάςτευςθσ εξ Ευρϊπθσ (ΔΕΜΕ), όπωσ 

ονομαηόταν τότε ο ςθμερινόσ Διεκνισ Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ (ΔΟΜ) 268, 

ιδρφκθκε ςτισ Βρυξζλλεσ το 1951. Το γραφείο ςτθν Ακινα άνοιξε το 1952. Τότε 

ςε ςυμφωνία, κυρίωσ με υπερατλαντικζσ χϊρεσ, ξεκίνθςαν οι διαδικαςίεσ 

μετανάςτευςθσ. Θ κάκε χϊρα ζκετε τα δικά τθσ κριτιρια, για τα προςόντα των 

μεταναςτϊν που κα δεχόταν, προκειμζνου, όχι μόνον να μεταναςτεφςουν, αλλά 

και να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι τθσ χϊρασ, αποκτϊντασ όλα τα δικαιϊματα ενόσ 

πολίτθ. Αυτι, άλλωςτε, ιταν και θ βαςικι διαφορά των προγραμμάτων 

μετανάςτευςθσ τθσ τότε ΔΕΜΕ, ςε αντίκεςθ με αυτά τθσ Γερμανίασ και του 

Βελγίου, τα οποία δεν ζγιναν από τον ςυγκεκριμζνο οργανιςμό. Στισ χϊρεσ 

αυτζσ, οι Ζλλθνεσ είχαν διαφορετικι αντιμετϊπιςθ. Θ οργανωμζνθ υποδοχι 

μεταναςτϊν ςτθν Αυςτραλία ξεκίνθςε το 1952, ενϊ ςτθν Αμερικι είχε ξεκινιςει 

ιδθ από το 1905. Ταυτόχρονα όμωσ με το γραφείο τθσ ΔΕΜΕ ςτθν Ακινα 

άνοιξαν και περιφερειακά γραφεία ςτισ μεγαλφτερεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ, 

προκειμζνου να γίνει τότε προεπιλογι των μεταναςτϊν, βαςιςμζνθ ςτα κριτιρια 

που ζκεταν οι χϊρεσ προοριςμοφ. Ρροχποκζςεισ ιταν θ θλικία, κακϊσ και το 

κατά πόςο κα μποροφςαν να προςαρμοςτοφν οι Ζλλθνεσ ςτθ νζα «πατρίδα». 

Αρκετοί από τουσ πρϊτουσ Ζλλθνεσ ταξίδευςαν ςτθν Αυςτραλία με τθν 
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οικονομικι ενίςχυςθ τθσ «Διθπειρωτικισ Επιτροπισ Μετανάςτευςθσ Ελλάδοσ» 

(ΔΕΜΕ), θ οποία ενζκρινε τθ μετανάςτευςθ, κυρίωσ, ανειδίκευτων εργατϊν και 

αγροτϊν (Τάμθσ, 1997, ς.80).  

Οι μεταπολεμικοί μετανάςτεσ ιταν κυρίωσ άνδρεσ με, ενδεχομζνωσ, 

ζντονθ τθν επικυμία τθσ επιτυχίασ, εργατικοί, που δεν ζψαχναν για περιπζτεια 

οφτε ζλκονταν από τθν επικυμία να γίνουν Αυςτραλοί πολίτεσ οφτε είχαν άλλεσ 

ρομαντικζσ ςκζψεισ, όπωσ αρκετοί προπολεμικοί μετανάςτεσ.  Αυτό που 

ζψαχναν ιταν εργαςία, γιατί δεν μποροφςαν να απορροφθκοφν από τθν αγορά 

εργαςίασ τθσ πατρίδασ τουσ. Πςοι ιταν ιδθ παντρεμζνοι με οικογζνειεσ , ικελαν 

να δϊςουν καλφτερεσ ευκαιρίεσ ςτα παιδιά τουσ, να αποκτιςουν κεφάλαιο και 

να μεγαλϊςουν τισ οικογζνειζσ τουσ (Turnbull - Valiotis, 2001, ς.24). Ππωσ και οι 

περιςςότεροι μετανάςτεσ τθσ μεταπολεμικισ περιόδου, προςζβλεπαν ςε ζνα 

καλφτερο μζλλον ςτθν Αυςτραλία, μζςα από τθν εργαςία και αφοφ οι 

περιςςότεροι ιταν χωρίσ ι λιγοςτζσ δεξιότθτεσ κατατάχτθκαν ςτισ ςτρατιζσ τθσ 

εργατικισ τάξθσ. Συνικωσ ζμεναν ςε δωμάτια ενόσ ςπιτιοφ με κοινι κουηίνα και 

μπάνιο, κοντά ςε βιομθχανίεσ, εργοςτάςια, χυτιρια, χωρίσ γνϊςεισ τθσ αγγλικισ 

γλϊςςασ (Τάμθσ, 1997, ς.32).  

 Σε αντίκεςθ με τθν προπολεμικι περίοδο, θ πλειονότθτα των Ελλθνο-

Αυςτραλϊν βρζκθκε ςε εντατικι εργαςία ςε εργοςτάςια, αντί να είναι 

ιδιοκτιτεσ ι να εργάηονται ςε μικρζσ επιχειριςεισ. Το 7% εργάηονταν ςε 

εργοςτάςια πριν από τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο (Ghilchrist, 1992, ς. 221).  

Μζχρι το 1962 υπιρχε ςτθν Αυςτραλία θ ςοβαρότατθ δθμογραφικι 

ανομοιογζνεια μεταξφ των φφλων, ςε αναλογία 100 άνδρεσ προσ 53 γυναίκεσ 

επειδι αςκοφνταν οι δρακόντειοι περιοριςμοί ςτθ μετανάςτευςθ ανφπαντρων 

γυναικϊν από τθν Ελλάδα, αλλά θ δφςκολθ οικονομικι κατάςταςθ και οι 

δυςχζρειεσ τθσ πρϊτθσ εγκατάςταςθσ ϊκθςαν πολλοφσ να αφιςουν, αρχικά, τισ 

οικογζνειζσ τουσ ςτθν Ελλάδα. Θ ανιςότθτα αυτι, θ οποία προκαλοφςε ςωρεία 

κοινωνικϊν και ψυχολογικϊν προβλθμάτων ςτουσ πρωτοπόρουσ τθσ 

μεταπολεμικισ περιόδου, αντιμετωπίςκθκε με πολιτικι βοφλθςθ μετά το 1962 , 

όταν προγραμματίςκθκε διακρατικά θ μόνιμθ εγκατάςταςθ χιλιάδων 

ανφπαντρων γυναικϊν από τθν Ελλάδα - οι οποίεσ ςυνθκίηονται να 

αποκαλοφνται ςτθν αυςτραλιανι ιςτορία με το όνομα «νφφεσ». Βζβαια , ςε 
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περιόδουσ υψθλισ ανεργίασ, αυτζσ οι γυναίκεσ ζπεςαν κφματα εκμετάλλευςθσ. 

Επίςθσ, μερικζσ από αυτζσ ζπεςαν κφματα διγαμίασ και εγκατάλειψθσ από τουσ 

ςυηφγουσ τουσ269. Στθν ερευνθτικι εργαςία τθσ Ραναγιϊτασ Νάηου, με τίτλο 

«Ελλθνίδεσ Νφφεσ με Ρροξενιό ςτθν Αυςτραλία  - Βιϊματα και Μαρτυρίεσ»270,  

δόκθκε ζμφαςθ ςτον κεςμό του γάμου με προξενιό, αρχικά «ςτθν πρακτικι του 

προξενιοφ και τθ λειτουργία του μζςα ςτα πλαίςια τθσ ελλθνικισ κουλτοφρασ» 

και αργότερα «ςτθν πρακτικι του προξενιοφ με τθ μετανάςτευςθ Ελλθνίδων 

κατά τθ μεταπολεμικι περίοδο, μζχρι και τισ αρχζσ του ’70 , ςε υπερατλαντικζσ 

χϊρεσ, όπωσ θ Αυςτραλία και ο Καναδάσ». Το δείγμα τθσ ζρευνασ περιορίςτθκε 

ςτθν περίπτωςθ τθσ Αυςτραλίασ. Εςτιάςτθκε ςτισ μνιμεσ μιασ ομάδασ 

Ελλθνίδων μεταναςτριϊν τθσ Αυςτραλίασ, που βίωςε τθν εμπειρία του γάμου με 

προξενιό, με ςκοπό να ακουςτεί και θ δικι τουσ φωνι, εκφράηοντασ τθ δικι τουσ 

προοπτικι επί του κζματοσ. Επίςθσ, εξετάςτθκαν οι πολιτικζσ  και κοινωνικζσ 

προεκτάςεισ, το φαινόμενο των γάμων με προξενιό ςτθν Αυςτραλία κατά τθ 

μεταπολεμικι περίοδο 1950-1975 ςε ςυνάρτθςθ με τισ κοινωνικζσ, πολιτικζσ και 

πολιτιςμικζσ αλλαγζσ, που ςυντελοφνταν ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο εκείνθ, ωσ 

χϊρα αποςτολισ μεταναςτϊν, και ςτο τί ςυνζβαινε αντίςτοιχα και ςτθν 

Αυςτραλία, ωσ χϊρα υποδοχισ. Μεκοδολογικά θ ζρευνα αυτι υπάγεται ςτον 

χϊρο τθσ «προφορικισ κοινωνικισ ιςτορίασ τθσ διαςποράσ»271. Ο γάμοσ και θ 

προίκα είναι ςτενά ςυνδεδεμζνα με τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςε μια πατριαρχικι 

δομι κοινωνίασ. «Επινοικθκαν, πζρα από τον πρακτικό ςκοπό τθσ τεκνοποιίασ 

και τθσ μεταβίβαςθσ ι κλθροδότθςθσ περιουςιϊν, για να εξυπθρετθκοφν 

φυλετικζσ διαφορζσ, αλλά και ταξικζσ και κοινωνικζσ ιεραρχιςεισ» , ςθμειϊνει θ 

Νάηου (2009, ς.171). 
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Στθ μεταπολεμικι Ελλάδα επζρχονται αλλαγζσ ςτον παραδοςιακό τρόπο 

ηωισ. Θ κλειςτι κοινωνία τθσ υπαίκρου  ςτρζφει το βλζμμα τθσ προσ το αςτικό 

κζντρο του εςωτερικοφ, αρχίηοντασ να αναηθτά ανοίγματα μζςα από 

μετακινιςεισ, με ςκοπό τθν ανεφρεςθ εργαςίασ. Στισ αλλαγζσ, ςε ςχζςθ με τθ 

κζςθ τθσ γυναίκασ, ςυγκαταλζγεται και θ αλλαγι βαςικϊν αξιϊν ςε ςχζςθ με τον 

γάμο με προξενιό και τθν προίκα. Θ γυναίκα χωρίσ προίκα είτε αναηθτά εργαςία 

ωσ οικιακι βοθκόσ και μοδίςτρα ςε πόλεισ του εςωτερικοφ, είτε αναηθτά να 

παντρευτεί με προξενιό, με άνδρεσ που είχαν μεταναςτεφςει ςτο «εξωτερικό», 

πριν από αυτζσ.  

Θ μεταναςτευτικι πολιτικι των δφο κρατϊν, Ελλάδασ – Αυςτραλίασ,  

βαςίηεται ςτθν ανκρωπιςτικι βοικεια, που προςφζρει μια οικονομικά και 

πολιτικά ιςχυρι χϊρα, όπωσ θ Αυςτραλία, ςε μια αδφναμθ χϊρα , όπωσ θ 

Ελλάδα. Θ πολιτικι αυτι ενζχει ιδιοτζλεια και από τισ δφο πλευρζσ. Θ Αυςτραλία 

εξυπθρετείται, γιατί μζςω των μεταναςτευτικϊν προγραμμάτων τθσ εξαςφαλίηει 

εργατικά χζρια. Θ Ελλάδα εξυπθρετείται πολιτικο-κοινωνικά, γιατί αποφεφγει 

κοινωνικζσ αναταραχζσ, λόγω τθσ μεγάλθσ ανεργίασ των νζων ςε μια 

κατεςτραμμζνθ οικονομία, μετά από  ζναν παγκόςμιο και ζναν εμφφλιο πόλεμο.   

Το κζμα του προξενιοφ, γενικότερα, ςιμερα,  ωσ πρακτικι και ωσ 

λειτουργία, κα πρζπει να εξεταςτεί κάτω από όλεσ τισ εκδοχζσ του. Είναι θ 

πρόταςθ γάμου μζςω απεςταλμζνου που μπορεί να είναι: α) προξενθτισ, β) 

γραφείο ςυνοικεςίων, γ) reality show, δ) επαφι ςτον κυβερνοχϊρο (virtual 

reality), ε) με τθ μορφι ανκρωπιςτικισ βοικειασ ι πολιτικο-οικονομικισ 

εκμετάλλευςθσ ςτο πλαίςιο μιασ παγκοςμιοποιθμζνθσ αγοράσ εργαςίασ.  

Οι νεοαφιχκζντεσ μετανάςτεσ  εγκαταςτάκθκαν ςτισ εςωτερικζσ 

προαςτιακζσ περιοχζσ γφρω από το κζντρο τθσ Μελβοφρνθσ και του Σφδνεχ. Θ 

οργάνωςθ ςυλλόγων, ςυνδζςμων, κοινωνικϊν/κρθςκευτικϊν και οικονομικϊν 

οργανιςμϊν ςυνζβαλε ςτθ ςυςπείρωςθ των Ελλινων και ςτθ διατιρθςθ τθσ 

ελλθνικισ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ. Θ υποςτιριξθ και ενίςχυςθ τθσ Ελλάδασ ςε 

περιόδουσ κρίςθσ, αποδείκνυε τθν ζντονθ ελλθνικι τουσ ςφνδεςθ και διατιρθςθ 

τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ. Θ λειτουργία ελλθνικϊν ςχολείων  - απογευματινϊν, 

θμεριςιων και προγραμμάτων ελλθνομάκειασ - ενταγμζνων ςτα αυςτραλιανά 

αναλυτικά προγράμματα ςτθν Αυςτραλία, ςτόχευε ςτθ διατιρθςθ των 
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οικογενειακϊν αξιϊν και εκίμων. Οι μετανάςτεσ τθσ μεταπολεμικισ περιόδου, 

λόγω τθσ καλφτερθσ εκπαίδευςισ τουσ, ζφταςαν ςτθν Αυςτραλία με 

αναπτυγμζνθ τθν αίςκθςθ τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ. Γενικότερα, ςτο πλαίςιο 

τθσ παροικίασ, οι ιδεολογικζσ και πολιτικζσ πολϊςεισ, εξαιτίασ του εμφυλίου 

πολζμου, ζφεραν ςυγκροφςεισ μεταξφ των μεταναςτϊν τθσ μεταπολεμικισ 

περιόδου, κακϊσ και με τουσ Ζλλθνεσ τθσ προπολεμικισ μετανάςτευςθσ , ςε 

κζματα νοοτροπίασ και παραδόςεων. Οι πρϊτοι μετανάςτεσ παρζμεναν 

προςθλωμζνοι ςτθν Ελλάδα, ιταν ςυντθρθτικοί ςτισ ιδζεσ  τουσ ςε κζματα  

διατιρθςθσ τθσ ταυτότθτασ, τθσ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ  (ς.516)272. Το 1971 

υπιρχαν 160.200 άτομα ελλθνικισ καταγωγισ ςτθν Αυςτραλία και ζνασ 

μικρότεροσ αρικμόσ Ελλινων από τθν Κφπρο και τθν Αίγυπτο. Οι περιςςότεροι 

από τουσ μεταπολεμικοφσ μετανάςτεσ προζρχονταν κυρίωσ από τθν 

Ρελοπόννθςο, τθν Ιπειρο, τθ Μακεδονία, τθν Κριτθ και τθ Λζςβο, ενϊ θ 

προπολεμικι γενιά ιταν από τθν Λκάκθ, τα Κφκθρα και το Καςτελόριηο. Ο 

μεγαλφτεροσ αρικμόσ αυτϊν των μεταναςτϊν εγκαταςτάκθκε ςτθ Βικτϊρια 

(49,6%) και ακολοφκθςε θ Νζα Νότια Ουαλία με 31,7% (Kringas, 1988, ς. 367). 

Το 1971, μόνο το 17% εργαηόταν ςε μικρζσ επιχειριςεισ. Το 60% εργαηόταν ωσ 

εργάτεσ ι εργαηόμενοι ςε εργοςτάςια. Θ εργαςία ςτισ βιομθχανίεσ, τθ 

μεταπολεμικι περίοδο, ιταν ςκλθρι, μζςα ςε καταπιεςτικζσ ςυνκικεσ, με 

χαμθλι αμοιβι. Οι ςυνκικεσ εργαςίασ απαιτοφςαν ςωματικζσ δυνάμεισ, ιταν 

μθχανικά επαναλθπτικζσ, ςε ανκυγιεινό περιβάλλον, με ατμόςφαιρα γεμάτθ 

ςκόνθ και μαλλί, γεγονόσ που δθμιουργοφςε προβλιματα ςτουσ εργάτεσ ςε 

οικοδομικζσ επιχειριςεισ, ςε ςιδθροδρόμουσ ι εργαηόμενουσ ςε 

κλωςτοχφαντιρια μαλλιοφ (Kringas, ό.π., ς. 516). 

Ραρόλεσ τισ δυςκολίεσ, οι μεταπολεμικοί μετανάςτεσ κατάφεραν να 

ςυςςωρεφςουν κεφάλαιο, το οποίο επζνδυςαν κυρίωσ ςτθν αγορά οικίασ και 

ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ. Μερικοί, ςτθν απόκτθςθ μιασ δικισ τουσ 

μικρισ επιχείρθςθσ, όπωσ ζκαναν οι προπολεμικοί μετανάςτεσ.  

Μετά τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ είναι θ πρϊτθ 

εκνοτικι ομάδα, που ζχει ιδρφςει περιςςότερουσ από 600 ςυλλόγουσ, 
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οργανιςμοφσ, εκκλθςίεσ, αδελφότθτεσ,  ακλθτικοφσ ςυνδζςμουσ κ.ά., με ςκοπό 

εορταςμό και τθν προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ, κρθςκείασ, πολιτιςμοφ, κοινωνίασ, 

τθσ οικογενειακισ ηωισ και τθ διατιρθςθ των κοινωνικϊν και οικογενειακϊν 

παραδόςεων (Turnbull - Valiotis, 2001, ς.33).  

Θ τάςθ των Ελλινων μεταναςτϊν να διατθροφν τθν ταυτότθτά τουσ και να 

τθ μεταδίδουν ςτα παιδιά τουσ μζςα από τισ οικογενειακζσ ςυνδζςεισ και 

επαφζσ, είναι ζνασ από τουσ κφριουσ παράγοντεσ που εξαςφάλιςε τθ διατιρθςθ 

τθσ  γλϊςςασ.  Θ νεοελλθνικι γλϊςςα δεν είναι μόνον ζνα μζςο επικοινωνίασ γι 

αυτοφσ, αλλά ζνα κοινωνικό ςφμβολο. Θ γλϊςςα είναι αναπόςπαςτο κομμάτι 

τθσ εκνικότθτασ. Το γεγονόσ τθσ μονογλωςςίασ λειτοφργθςε για τθν ενδυνάμωςθ 

τθσ επικοινωνίασ μζςα από τθν ελλθνικι γλϊςςα, γιατί μζςα από αυτιν 

διαςκζδαηαν και ψυχαγωγοφνταν (Τamis, 1985.ς.36). 

Οι διάφορεσ οργανϊςεισ ςυνεχίηουν ακόμθ και ςιμερα να εμπλουτίηουν 

τθν ελλθνικι ηωι ςτθν Αυςτραλία, προςφζροντασ υπθρεςίεσ ςε «ελλθνικά» 

ιδρφματα κοινωνικισ πρόνοιασ, όπωσ ςε γθροκομεία, για τθ φροντίδα των 

υπερθλίκων τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ, και ςε βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ, ςτθ 

μθτρικι τουσ γλϊςςα, πάντα ςε ςτενι ςυνεργαςία με τισ ομοςπονδιακζσ και 

κρατικζσ κυβερνιςεισ, ςυνεχίηοντασ ζτςι τθν παράδοςθ τθσ κοινωνικισ 

μζριμνασ, ωσ κεντρικισ αξίασ ςτθν Αυςτραλία (Tsianikas - Maadad, 2013, ς. 370). 

Από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980, θ γιρανςθ τθσ πρϊτθσ 

μεταπολεμικισ γενιάσ μεταναςτϊν ζχει δθμιουργιςει τθν πρόκλθςθ ςτισ 

Ελλθνικζσ Κοινότθτεσ να οργανϊςουν υπθρεςίεσ για  τα θλικιωμζνα μζλθ τουσ. 

Ρολλζσ απ’ αυτζσ τισ ανάγκεσ περίκαλψθσ ανζλαβε να τισ ικανοποιιςει, αρχικά, 

θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Αρχιεπιςκοπι Αυςτραλίασ, με τθν ίδρυςθ, το 1975, του 

‘Greek Welfare Centre’/ «Ελλθνικοφ Κζντρου Ρρόνοιασ» ςτο Redfern, N.N.O. Το 

1980, ακολουκϊντασ το παράδειγμα τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Αρχιεπιςκοπισ, 

ιδρφκθκε και θ «Αυςτραλο-Ελλθνικι Κοινωνία Ρρόνοιασ»/‘Australian Greek 

Welfare Society’(AGWS), θ οποία παρζχει πολλζσ υπθρεςίεσ, που ςχετίηονται με 

τθν πρόνοια τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ. Βεβαίωσ δεν περιορίηεται ςε θλικιακζσ 

και μθ προνομιοφχεσ ομάδεσ για να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ, αλλά παρζχει 

υπθρεςίεσ για παιδιά με εκπαιδευτικά προγράμματα ςε όλθ τθ Βικτϊρια. Θ 
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«Αυςτραλο-Ελλθνικι Κοινωνικι Ρρόνοια»273, γνωςτι και ωσ «Ρρόνοια»,  κακϊσ 

και θ «Φροντίδα», είναι δφο μθ-κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ που λειτουργοφν 

εξαιρετικά επιτυχθμζνα. Ραρζχουν ζνα ευρφ φάςμα υπθρεςιϊν, κυρίωσ για 

θλικιωμζνουσ, άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και παιδιά.  

 Το 1994, μζλθ τθσ Κοινότθτασ του Marrickville ίδρυςαν το  ‘Greek Senior 

Citizens Group’/«Ομάδα Ελλινων Θλικιωμζνων Ρολιτϊν», το οποίο διθφκυνε θ 

Freda Economidis και το λειτοφργθςε με μεγάλθ επιτυχία. Το 1991,  μάλιςτα, για 

τθν προςφορά τθσ ςτθν κοινότθτα,  τθσ απονεμικθκε το βραβείο ‘Marrickville 

Rotary Club Pride of Workmanship Award’ (Turnbull - Valiotis, 2001, ς. 35).  

 

Μζςα από τθν Ορκόδοξθ πίςτθ ςτθν Αυςτραλία - τισ εκκλθςιαςτικζσ 

υπθρεςίεσ και τισ κρθςκευτικζσ τελετουργίεσ - και τα πολιτιςτικά φεςτιβάλ, 

ςτρϊκθκε το ζδαφοσ επάνω ςτο οποίο καλλιεργικθκαν οι ενδο - κοινοτικζσ 

αλλθλεπιδράςεισ για ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ δικτφωςθσ, για υποςτιριξθ 

και κοινωνικι ενδυνάμωςθ. 

Σθμαντικά γεγονότα, που ενδεχομζνωσ ςθματοδοτοφν τθν εξζλιξθ ςτθν 

εκκλθςιαςτικι πορεία τθσ Ελλθνικισ Ορκοδόξου Μθτρόπολθσ Αυςτραλίασ, είναι 

παρακάτω: 

-  Τθν 1θ Σεπτεμβρίου 1959 θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Μθτρόπολθσ Αυςτραλίασ και 

Νζασ Ηθλανδίασ ζγινε Αρχιεπιςκοπι Αυςτραλίασ και Νζασ Ηθλανδίασ και ο 

Μθτροπολίτθσ Λεηεκιιλ ζγινε Αρχιεπίςκοποσ. Ο Λεηεκιιλ ταξίδεψε ςτθν 

Αυςτραλία, όμωσ θ κθτεία του ςυνοδεφτθκε από ζντονεσ ςυγκροφςεισ με τουσ 

«Κοινοτικοφσ» , οι οποίοι είχαν ενιςχυκεί από μεταπολεμικοφσ μετανάςτεσ με 

ςοςιαλιςτικι ιδεολογία και οι οποίοι κατείχαν κζςεισ ςτθ διοίκθςθ. Σκοπόσ των 

Κοινοτικϊν ιταν να μθν παραιτθκοφν από τα δικαιϊματά τουσ ςτθ διαχείριςθ 

τθσ εκκλθςιαςτικισ περιουςίασ, αφοφ κεωροφςαν ότι θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ 

Εκκλθςία εκπροςωποφςε τθ ςυντθρθτικι πολιτικι εξουςία274. 
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-Το 1970  θ Εκκλθςία τθσ Αυςτραλίασ διαχωρίςτθκε από τθν Εκκλθςία τθσ Νζασ 

Ηθλανδίασ. Ζτςι δθμιουργικθκε θ Αρχιεπιςκοπι Αυςτραλίασ. Οι διαμάχεσ 

μεταξφ Αρχιεπιςκοπισ και Κοινότθτασ ςυνεχίςτθκαν275. 

 -Το 1974 ιδρφκθκε θ ανεξάρτθτθ Ορκόδοξθ Εκκλθςία ςτθν οποία προςχϊρθςαν 

εκκλθςίεσ από Αδελαΐδα, Newcastle, θ Ελλθνο-Κυπριακι Εκκλθςία «Απόςτολοσ 

Ανδρζασ» ςτθ Βικτϊρια και πζντε εκκλθςίεσ τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ 

Κοινότθτασ του Σφδνεχ, (ο Κακεδρικόσ Ναόσ τθσ Αγίασ Σοφίασ, θ Κοίμθςθ τθσ 

Κεοτόκου,  θ Εκκλθςία των Αγίων Ρζτρου και Ραφλου και θ Αγία Τριάδα).  

 - To 1975 χειροτονικθκε ο Αρχιεπίςκοποσ Στυλιανόσ.  

- Το 1976 εορτάςτθκε θ 15θ επζτειοσ τθσ Ελλθνικισ Αρχιεπιςκοπισ ςτθν 

Αυςτραλία. Στθ λειτουργία παρζςτθςαν δϊδεκα επίςκοποι και ο Αρχιεπίςκοποσ 

τθσ Αμερικισ Λάκωβοσ.  

- Toν Νοζμβριο του 1996 ο Οικουμενικόσ Ρατριάρχθσ Βαρκολομαίοσ 

επιςκζφτθκε τθν Αυςτραλία. 

-Τον Σεπτζμβριο του 1999 οργανϊνεται θ «Μόνιμθ Διάςκεψθ των Ορκόδοξων 

Κανονικϊν Εκκλθςιϊν» ςτθν Αυςτραλία.  

- Το 2000, θ εκκλθςιαςτικι χορωδία  επιλζχτθκε να ςυμμετάςχει ςτθν τελετι 

ζναρξθσ ςτον Φμνο των Ολυμπιακϊν Αγϊνων, ςτο Σφδνεχ μαηί με τθν Συμφωνικι 

Ορχιςτρα του Σφδνεχ276.  

 Θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Αρχιεπιςκοπι τθσ Αυςτραλίασ προωκεί τθν 

Ελλθνικι Ορκόδοξθ κρθςκεία μζςα από δραςτθριότθτεσ, όπωσ τθν ζκδοςθ του  

μθνιαίου περιοδικοφ «Θ Φωνι τθσ Ορκοδοξίασ», τθ λειτουργία εκκλθςιαςτικοφ 

ραδιοφωνικοφ προγράμματοσ,  τθν πρόςκλθςθ μοναχϊν από το Άγιο Προσ, τθν 

οργάνωςθ ετιςιου προςκυνιματοσ Ελλθνο-Ορκοδόξων νζων ςτθν Ελλάδα, τα 

Λεροςόλυμα και το Ρατριαρχείο Κωνςταντινουπόλεωσ, προκειμζνου να κρατθκεί 

ηωντανι θ Ορκοδοξία. Το 1982,  ξεκίνθςε το Εκνικό και Ρολιτειακό Συνζδριο 
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Νζων ςτθ Νζα Νότια Ουαλία, για τθν υποςτιριξθ των νζων ςτισ εκκλθςιαςτικζσ 

υποκζςεισ277. 

O Αρχιεπίςκοποσ Στυλιανόσ και πολλοί θγζτεσ τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ 

ζχουν ςυνεργαςτεί ςτθν ίδρυςθ οργανιςμϊν κοινωφελοφσ δράςθσ και 

υπθρεςιϊν για ςυνανκρϊπουσ που χρειάηονται υποςτιριξθ και βοικεια, κακϊσ 

και τεςςάρων μοναςτθριϊν και κζντρων κοινισ ωφελείασ, κολλεγίων και 

θμερθςίων ςχολείων (Turnbull - Valiotis, 2001, ς.30). 

 

Θ περίοδοσ από το 1975 και μετά, αποτελεί ορόςθμο για τισ ςχζςεισ 

Ελλάδασ και Αυςτραλίασ. Θ εικόνα των Ελλινων, από τότε, άρχιςε να 

βελτιϊνεται. Ζλλθνεσ πολιτικοί, εμπορικζσ και βιομθχανικζσ αντιπροςωπείεσ, 

ακαδθμαϊκοί, πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι, ποδοςφαιρικζσ ομάδεσ, καλλιτζχνεσ, 

κεατρικζσ ομάδεσ, είναι μερικοί από αυτοφσ που επιςκζπτονται από τθν Ελλάδα, 

τουσ Ζλλθνεσ ςτθν Αυςτραλία (Castan, 1986, ς.55).  

Τον Νοζμβριο του 1979, ο Ζλλθνασ υφυπουργόσ εξωτερικϊν Ανδρζασ 

Ανδριανόπουλοσ επιςκζφτθκε τθν Αυςτραλία. Τότε υπογράφθκε διμερισ 

ςυμφωνία μεταξφ Ελλάδασ και Αυςτραλίασ, θ διαμόρφωςθ τθσ οποίασ ζγινε 

εριμθν τουσ, ςφμφωνα με τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ (Castan, ό.π., ς.4). Ραρά 

ταφτα, το γεγονόσ αυτό κινθτοποίθςε τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ, καλλιτζχνεσ και 

διανοοφμενουσ, να αναρωτθκοφν με ποιό τρόπο κα μποροφςαν να 

αξιοποιιςουν μια τζτοια ςυμφωνία, με ςτόχο να μεταδϊςουν ςτα 

αυςτραλογεννθμζνα παιδιά τουσ τον ελλθνικό πολιτιςμό και, από τθν άλλθ, να 

εμποδίςουν τθν αφομοίωςι τουσ από τον αγγλοςαξονικό πολιτιςμό. Μετά από 

αυτζσ τισ ςκζψεισ παρουςιάςτθκε θ ανάγκθ να αναλφςουν τθν πολιτιςμικι 

ταυτότθτα τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ, και να τθν αυτο-προςδιορίςουν ςτο 

πλαίςιο μιασ πολυεκνικισ Αυςτραλίασ, φςτερα από τριάντα χρόνια παραμονισ 

τουσ ςτθν Αυςτραλία. Ζγινε ςυνείδθςθ ςτουσ Ζλλθνεσ τθσ Αυςτραλίασ, ότι πζρα 

από τθν εξαςφάλιςθ των υλικϊν αγακϊν και τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν 

επιβίωςισ τουσ και πλουτιςμοφ, θ αναγνϊριςθ και κατανόθςθ τθσ ελλθνικισ 

παράδοςθσ, όπωσ είχε πλζον διαμορφωκεί μζχρι τθ δεκαετία του 1980 ςτθν 
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Ελλάδα, ιταν εξίςου ςθμαντικό να πραγματωκεί, για τθ διατιρθςθ του 

ελλθνικοφ ςτοιχείου. Θ μετάδοςι του ςτισ επόμενεσ γενιζσ, ςιμαινε  τθ 

διερεφνθςθ τθσ ελλθνικότθτάσ τουσ τόςο μζςα από τθν εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ  και πολιτιςμοφ όςο και μζςα από τθ  δικι τουσ πολιτιςμικι κζςθ και 

τα προβλιματα, που ςυνδζονται με αυτι ςτθν Αυςτραλία. Θ πολιτιςτικι 

παρουςία και προςφορά των Ελλινων καλλιτεχνϊν ζπρεπε να καταγραφεί και 

να αξιολογθκεί, ςε ςυνάρτθςθ με τθ γνϊςθ των κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και 

πολιτιςμικϊν ςυνκθκϊν του αυςτραλιανοφ χϊρου, ζτςι όπωσ είχε διαμορφωκεί 

μζχρι τότε ςτθν Αυςτραλία278.   

Θ λειτουργία των φεςτιβάλ ιταν, και παραμζνει, ςθμαντικόσ πολιτιςτικόσ 

κεςμόσ, γιατί, μζςα απ’ αυτά, οι καλλιτζχνεσ/δθμιουργοί ζχουν τθν ευκαιρία να 

προβάλουν το ζργο τουσ, προκειμζνου να γίνουν γνωςτοί από τα μζλθ τθσ 

κοινότθτασ. Επιπλζον, οι καλλιτζχνεσ ζχουν τθν ευκαιρία να κοινοποιιςουν τα 

ιδιαίτερα ςτοιχεία, που χαρακτθρίηουν το ζργο τουσ - το οποίο ωσ γνωςτόν 

επθρεάηεται και διαμορφϊνεται κάκε φορά από ςτοιχεία του περιβάλλοντα 

κοινωνικοφ χϊρου, ςτθ χρονικι περίοδο που ηει και εργάηεται ο καλλιτζχνθσ.  Το 

ζργο αποτελεί τον κακρζφτθ του.  

Σφμφωνα με τουσ ιςτορικοφσ Chrys Meander, Richard I. Cashman και 

Anne Carolan,279 οι  θκικζσ και κοινωνικζσ αξίεσ των Ελλινων, είχαν άμεςθ 

επιρροι, ςτισ κοινότθτεσ, όπου λειτουργοφςαν κεατρικζσ και κινθματογραφικζσ 

αίκουςεσ, όπωσ αυτι του Saraton (1926), ζνα από τα αρχιτεκτονικά 

αριςτουργιματα ςτθ Νζα Νότια Ουαλία. Θ αίκουςα αυτι ανικε ςτουσ αδελφοφσ 

John και Antony Notaras, από τα Κφκθρα, οι οποίοι ζφταςαν ςτθν Αυςτραλία 

ςτισ αρχζσ του 1900 ακολουκϊντασ τον πατζρα τουσ, που είχε επιχείρθςθ 

τροφοδοςίασ. Οι αδελφοί  Notaras είχαν ανοίξει καφενείο ςτο Grifton. Αργότερα 

αγόραςαν τρία κζατρα, δφο ςτο Grifton και ζνα ςτο Woolgoolga (Turnbull - 

Valiotis, 2001, ς.36). Από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970, θ ανάγκθ «γζννθςθσ», 

και όχι «μίμθςθσ», μορφϊν τζχνθσ και πολιτιςμοφ ςτουσ κόλπουσ τθσ ελλθνικισ 

κοινότθτασ,  άρχιςε να γίνεται ξεκάκαρθ. Αυτό φαίνεται με τθν προκιρυξθ 
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λογοτεχνικϊν διαγωνιςμϊν, όπωσ αυτοί τθσ «Ομοςπονδίασ Ελλθνικϊν 

Κοινοτιτων», τα ζτθ 1961 και 1964, του διαγωνιςμοφ «Αλζκου Δοφκα» το 1963 

και του διαγωνιςμοφ διθγιματοσ από τθν «Ελλθνικι Κοινότθτα Μελβοφρνθσ» το 

1977, ςτα πλαίςια του εορταςμοφ των ογδόντα χρόνων από τθν ίδρυςι τθσ 

(Turnbull - Valiotis, ο.π., ςς.4-7).  Το 1981, ο κεατρικόσ κίαςοσ  «Λαϊκι Σκθνι» 

προκθρφςςει κεατρικό διαγωνιςμό, με κζμα τθ ηωι των Ελλινων ςτθν 

Αυςτραλία.   

Εκτόσ από το κζατρο, αξιοςθμείωτθ είναι και θ κινθματογραφικι 

παραγωγι των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ, θ οποία αξίηει να διερευνθκεί. Το 1974 

ςτθ Μελβοφρνθ ζγιναν τα γυρίςματα τθσ κινθματογραφικισ ταινίασ «Κϊςτασ», 

ςε ςκθνοκεςία του Ρωλ Κωξ και μουςικι του Μίκθ Κεοδωράκθ. 

Ρρωταγωνιςτοφν ο Τάκθσ Εμμανουιλ, θ Wendy Hues. Θ ταινία «Κϊςτασ» 

πραγματεφεται τθ διαφορά αντιλιψεων μεταξφ του Ζλλθνα τθσ Αυςτραλίασ και 

των Αυςτραλϊν με τουσ οποίουσ ςυναναςτράφεται. Διευκυντισ παραγωγισ  

είναι ο Κϊςτασ Καλζργθσ (1979). Θ ταινία παρουςιάςτθκε ςτο 28ο Φεςτιβάλ 

Κινθματογράφου τθσ Μελβοφρνθσ. Αργότερα, το 1981 ο Μιχάλθσ Καραογλανίδθσ 

γφριςε τθν ταινία «Ζνα Ελλθνικό Γλζντι» ςτο Σφδνεχ κ.α.  

Οι ελλθνικζσ κοινότθτεσ, ςτθ  μεταπολεμικι περίοδο, ζχουν ςυνδεκεί με 

τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ είναι γζνουσ αρςενικοφ, παρόλο που θ 

ιςτορικόσ Dominique Francois De Stoop280 βρικε δεφτερθσ γενιάσ κορίτςια 

μεταναςτϊν και νεαρζσ γυναίκεσ να αςχολοφνται με τα ακλιματα «netball» και 

«basketball». 

Οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ τθσ μεταπολεμικισ γενιάσ ζχοντασ μια κλθρονομιά 

ςτο ελλθνικό ποδόςφαιρο, φρόντιςαν να δθμιουργιςουν τοπικζσ ομάδεσ.  Το 

Ελλθνικό Κφπελλο (Hellenic Cup) είναι μια ετιςια ποδοςφαιρικι διοργάνωςθ, 

ςτθν οποία μετζχουν οι ποδοςφαιρικζσ ομάδεσ των Ελλινων ομογενϊν τθσ 

Αυςτραλίασ, κυρίωσ από τθ  Μελβοφρνθ. Το 1958 δθμιουργικθκε ο 

«Ρανελλινιοσ» ςτο Σφδνεχ, από εργάτεσ τθσ Dunlop, οι οποίοι ζπαιηαν μπάλα 

ςτα διαλείμματα. Ο «Ρανελλινιοσ» ζφταςε ςτουσ τελικοφσ τα ζτθ 1965, 1967, 

                                                           
280

 Dominique Francois De Stoop, The Greeks of Melbourne, Melbourne, 1996, ςς.225-226. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7


285 
 

1968, κζρδιςε  εκνικό κφπελλο το 1983 και 1985 και εκνικό πρωτάκλθμα το 

1989-90.  

Το Ελλθνικό Κφπελλο διοργάνωςε θ «Hellenic Cup Committee». Τισ 

δεκαετίεσ ‘60 και '70, με πρωτοβουλία διαφόρων ςωματείων, άρχιςαν να 

διεξάγονται τουρνουά με τθ ςυμμετοχι ελλθνικϊν ομογενειακϊν ςυλλόγων. Το 

πρϊτο γνωςτό τουρνουά διεξιχκθ τον Νοζμβριο του 1962 με τθ ςυμμετοχι των 

ςυλλόγων: Ακθνά Μπροφνςβικ, Μζγασ Αλζξανδροσ Μελβοφρνθσ, Θρακλισ 

Ρρίνςεσ Ραρκ, Ολυμπιακόσ Ντζντενονγκ και Δόξα ίτςμοντ . Τθν επόμενθ 

δεκαετία ο αρικμόσ των ελλθνικϊν ομογενειακϊν ςυλλόγων αυξικθκε. 

Οριςμζνοι από αυτοφσ, όπωσ ο Ερμισ Μόρντιαλοκ, ο Θρακλισ Νόρκκοουτ και θ 

Νζα Ελλάσ, επικυμοφςαν να διοργανϊςουν το δικό τουσ «Greek Cup», με τθ 

ςυμμετοχι και άλλων ομογενειακϊν ςωματείων. Κάκε χρόνο, ο αρικμόσ των 

ςυλλόγων που επικυμοφςαν να είναι διοργανωτζσ, αφξανε. Το 1982 ο Τεντ 

Ραπάηογλου και μερικοί άλλοι ποδοςφαιρόφιλοι, αποφάςιςαν να κάνουν μια 

πιο οργανωμζνθ προςπάκεια. Δθμιοφργθςαν τθν «Επιτροπι "Hellenic Cup 

Committee"», που ανζλαβε να κακιερϊςει μια ετιςια διοργάνωςθ, όπου 

μποροφςαν να ςυμμετάςχουν όλεσ οι ελλθνικζσ ομογενειακζσ ομάδεσ που 

επικυμοφςαν. Ζτςι δθμιουργικθκε το Hellenic Cup Tournament. Σιμερα, ςτθ 

διοργάνωςθ μετζχουν περιςςότεροι από ςαρανταπζντε ελλθνοαυςτραλιανοί 

ςφλλογοι όλων των κατθγοριϊν, από τισ επαγγελματικζσ, όπωσ θ Ελλάσ 

Μελβοφρνθσ, μζχρι ςυνοικιακζσ εκνικοτοπικϊν ςυλλόγων, όπωσ θ "Braeside 

United Lemnos Soccer Club"281. 

 Στθν Αυςτραλία υπάρχουν δεκάδεσ ελλθνικοί (ςε αυτοφσ 

περιλαμβάνονται και οι ελλθνοκυπριακοί) ακλθτικοί ςφλλογοι, κυρίωσ ςτο 

ποδόςφαιρο, εκ των οποίων κάποιοι από αυτοφσ, είχαν ιδρυκεί από τθ δεκαετία 

του '50. Οι ομογενειακοί ποδοςφαιρικοί ςφλλογοι, κυρίωσ τθσ Μελβοφρνθσ, 

διεκδικοφν κάκε χρόνο το Ελλθνικό Κφπελλο Αυςτραλίασ ‘Hellenic Cup’. Οι 

ακλθτικζσ ομάδεσ αςχολοφνται επίςθσ με κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Το 2000, οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ του Σφδνεχ γζμιςαν με 
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υπερθφάνεια τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ, για τθν εκνικι τουσ καταγωγι  (Turnbull 

- Valiotis, 2001, ς.37). 

 

Μετά το 1952, οι Ζλλθνεσ εόρταςαν μαηικότερα τθν Θμζρα τθσ Εκνικισ 

Ραλιγγενεςίασ με δθμόςιεσ παρελάςεισ και ςχολικζσ εορτζσ, ςτισ οποίεσ μετά το 

1974, προςτζκθκαν πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, μουςικοί και κεατρικοί αγϊνεσ 

όπωσ θ Ελλθνικι Εβδομάδα που μετζπειτα ζγινε το Ελλθνικό Φεςτιβάλ 

‘Αντίποδεσ’ ςτθ Μελβοφρνθ, το Ελλθνικό Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ και το Ελλθνικό 

Γλζντι. Μια άλλθ πολφ ςθμαντικι δραςτθριότθτα κινοφμενθ από τθν αγάπθ για 

τθν ελλθνικι  μουςικι, καταγράφεται με τθ δθμιουργία πολλϊν ορχθςτρϊν, 

μζςα από τισ οποίεσ εκδθλϊνεται  το πάκοσ για τθν Ελλθνικι μουςικι ωσ μζροσ 

τθσ ελλθνικισ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ από τθν  πρϊτθ μζχρι τθν τζταρτθ γενιά 

Ελλινων ςτθν Αυςτραλία. Αυτζσ οι πολιτιςτικζσ επιρροζσ διαδραματίηουν πολφ 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν πολιτιςτικι τουσ ταυτότθτα. Ρράγματι, ο δεςμόσ με το 

μπουηοφκι εμφανίηεται να είναι αιϊνιοσ.  

Τζλοσ, θ ελλθνικι κοινότθτα δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτισ εορταςτικζσ 

εκδθλϊςεισ τοπικοφ χαρακτιρα όπωσ είναι: το 1979 οι εκδθλϊςεισ Μνιμθσ τθσ 

Μάχθσ τθσ Κριτθσ, το 1981 το Ρολιτιςτικό Φεςτιβάλ Δθμιτρια τθσ 

Ραμμακεδονικισ, και το 1992 οι εκδθλϊςεισ μνιμθσ τθσ Γενοκτονίασ των 

Ροντίων. Επίςθσ μαηικοί εορταςμοί που εδραιϊκθκαν είναι των Κεοφανείων, 

όπωσ και παραδοςιακζσ εκδθλϊςεισ τοπικοφ χαρακτιρα: θ εορτι του Ταφρου 

από τουσ Μυτιλθνιοφσ, τθσ Φαςουλάδασ από τουσ Φλωριναίουσ, τθσ Σαρδζλλασ 

από τουσ Χαλκιδικιϊτεσ, του Μελιοφ από τουσ Επτανιςιουσ, του Κραςιοφ από 

τουσ Κυπρίουσ και τθσ Ντομάτασ από τουσ Μακεδόνεσ. Στισ τζχνεσ τα διάφορα 

φεςτιβάλ ζχουν αποδειχκεί ότι είναι πολφ δθμοφιλι ςτθν ευρφτερθ κοινωνία.  

Ωσ εκ τοφτου, θ δθμοτικότθτα των ελλθνικϊν πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 

και εορτϊν ςτισ πόλεισ Μελβοφρνθ, Σφδνεχ, Αδελαΐδα, Ντάργουιν προςελκφουν 

όλεσ τισ γενιζσ Ελλινων και χιλιάδεσ Αυςτραλοφσ από διαφορετικζσ εκνικότθτεσ 

για να διαςκεδάςουν και να ζρκουν ςε επαφι με ό, τι κεωρείται γενικά 

«ελλθνικόσ τρόποσ ηωισ» (Tsianikas - Maadad, 2013, ς.369).  

Στθ δεκαετία του 1970, το μάκθμα τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ 

εντάχκθκε ςτο Αυςτραλιανό αναλυτικό πρόγραμμα και ςτο πρόγραμμα των 
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Ρανεπιςτθμίων, όπωσ: University of New South Wales,Charles Stuart University, 

Macquarie University, University of New England, University of Sydney, Modern 

Greek and Hellenic Studies Flinders University Adelaide, LaTrobe, Monash, 

Melbourne University, RMIT - Τμιμα Διερμθνζων και Μετάφραςθσ, όπου 

διδάςκονταν κυρίωσ τα μακιματα γλϊςςασ και γραμματικισ, λογοτεχνικι 

κεωρία, λογοτεχνία, πολιτιςμόσ, γλωςςολογία, ιςτορία τθσ ελλθνικισ 

μετανάςτευςθσ και εγκατάςταςθσ, ςφγχρονθ ελλθνικι ιςτορία282. 

Στο περιοδικό Journal of Intercultural Studies (Vol. 6, no. 2, 1985, ςς.22-

57) ο Α. Τάμθσ ςτο άρκρο του με τον τίτλο «Cultural, Historical and 

Socioeconomic Factors Affecting the Language Loyalty of Greek Immigrants in 

Victoria»  δθμοςιεφει  τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ του, για τουσ 

πολιτιςτικοφσ, ιςτορικοφσ και κοινωνιο-οικονομικοφσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν ελλθνικι γλϊςςα των μεταναςτϊν ςτθν Βικτϊρια. Θ ζρευνα 

διεξιχκθ τθσ περίοδο 1982-1984 και τα δεδομζνα ςυλλζχκθκαν μζςα από 

ερωτθματολόγια και ςυνεντεφξεισ. Ο Τάμθσ  υποςτθρίηει τα εξισ: 

Α) Θ γλωςςολογικι κοινότθτα ζχει καταλιξει πωσ θ μθτρικι γλϊςςα των 

μεταναςτϊν βρίςκεται ςε διαδικαςία αποςφνκεςθσ αφοφ οι μετανάςτεσ ζχουν 

υποςτεί  γλωςςικι μετατόπιςθ λόγω τθσ  περιοριςμζνθσ χριςθσ  τθσ μθτρικισ 

γλϊςςασ ςε λιγότερουσ τομείσ. Θ μθτρικι γλϊςςα των μεταναςτϊν είναι 

καταδικαςμζνθ ςε μια ρευςτι μορφι διγλωςςίασ λόγω τθσ επαφισ τθσ με τθ 

γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ.  

 2) Είναι προφανζσ ότι υπάρχουν προβλιματα ςτθν προςζλκυςθ και 

ςυμμετοχι των παιδιϊν των μεταναςτϊν, δθλαδι τθσ δεφτερθσ γενιάσ, να 

γίνουν μζλθ τθσ κοινότθτασ. Αυτό, πικανϊσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι θγζτεσ 

και τα μζλθ που ζχουν γεννθκεί  και μεγαλϊςει ςτθν Ελλάδα βλζπουν τθν 

εκνοτικι ςυνζχεια μόνο μζςα από τθν αυςτθρι διατιρθςθ τθσ μθτρικισ 

γλϊςςασ. Επιμζνουν πωσ ο τρόποσ ηωισ τθσ εκνότθτασ πρζπει να ςυνεχιςτεί 

χωρίσ ςυμβιβαςμό όςον αφορά τθ διατιρθςθ τθσ  εκνικισ παράδοςθσ   και τθσ 

μθτρικισ γλϊςςασ. Θ δεφτερθ γενιά από τθν άλλθ  παρόλο που κεωρεί τθν 
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εκμάκθςθ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ υψίςτθσ ςθμαςίασ για τθ μελλοντικι 

διατιρθςθ τθσ εκνικότθτασ, προτιμά να χρθςιμοποιεί τθν αγγλικι γλϊςςα ακόμθ 

και ςε μία ενδοκοινοτικι επικοινωνία (intra-cultural communication). Μερικοί 

μάλιςτα πιςτεφουν ότι θ διατιρθςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ δεν είναι απαραίτθτθ 

ι αναγκαία για τθ ςυνζχιςθ τθσ εκνικισ ηωισ τουσ. Θ πλειονότθτα των θγετϊν 

τθσ κοινοτικισ ηωισ, όντασ μονόγλωςςοι, φοβοφνται ότι αυτι θ ςτάςθ μπορεί να 

οδθγιςει όχι μόνον ςτθν απϊλεια τθσ εκνικότθτάσ τουσ αλλά και ςτθ μείωςθ τθσ 

επιρροισ τουσ, και ωσ αποτζλεςμα βλζπουν τθ  ςυμμετοχι των 

αυςτραλογεννθμζνων μελϊν με οριςμζνεσ επιφυλάξεισ. Ραρόλο που και οι δφο  

γλϊςςεσ, ελλθνικι και αγγλικι, κεωροφνται οι επίςθμεσ γλϊςςεσ, τα κοινοτικά 

κζματα πραγματοποιοφνται ωσ επί το πλείςτον ςτα ελλθνικά. 

Ο Con Castan (1986, ς.57) χωρίηει τουσ Ζλλθνεσ τθσ Αυςτραλίασ ςε 

τζςςερισ κατθγορίεσ με βάςθ τθν εκνικότθτα και τθν ταυτότθτα και είναι οι εξισ:  

α) Οι Ζλλθνεσ Ζλλθνεσ: αυτοί που γεννικθκαν ςτθν Ελλάδα, 

μετανάςτευςαν ςτθν Αυςτραλία ςε μεγάλθ θλικία και δεν κινικθκαν ζξω από τα 

όρια τθσ Ελλθνικισ παροικίασ, είναι μονο-πολιτιςμικοί, μονόγλωςςοι και 

αναγνωρίηουν μόνον τθν Ελλάδα ωσ πατρίδα τουσ. 

β) Οι Αυςτραλοποιθμζνοι Ζλλθνεσ ι Αυςτραλο-Ζλλθνεσ: αυτοί που 

γεννικθκαν ςτθν Ελλάδα και μετανάςτευςαν ςτθν Αυςτραλία ςε νεαρι θλικία,  

ςυνεργάηονται με Αυςτραλοφσ ι ζχουν δικζσ τουσ επιχειριςεισ με υπαλλιλουσ 

και πελάτεσ Αυςτραλοφσ, διαβάηουν ελλθνικά αλλά αιςκάνονται πιο άνετα να 

μιλοφν αγγλικά, ι μιλάνε τθν αγγλικι και τθν ελλθνικι με εμβόλιμεσ λζξεισ από 

τθ μία ι τθν άλλθ γλϊςςα ι είναι δίγλωςςοι και διπολιτιςμικοί.  

γ) Οι Ελλθνοποιθμζνοι Αυςτραλοί ι Ελλθνο-Αυςτραλοί: είναι αυτοί που 

είτε μετανάςτευςαν ςτθν Αυςτραλία ςε μικρι θλικία ι  γεννικθκαν ςτθν 

Αυςτραλία από Ζλλθνεσ γονείσ, παρακολοφκθςαν αυςτραλιανά ςχολεία και 

κατζκτθςαν από πολφ νωρίσ τθν αγγλικι γλϊςςα, με ςυνζπεια θ αγγλικι να είναι 

θ πρϊτθ γλϊςςα γι’ αυτοφσ, ενϊ θ ελλθνικι χρθςιμοποιείται ςε περιοριςμζνουσ 

χϊρουσ και λιγοςτζσ ανάγκεσ όπωσ ςτο ςπίτι, ςτθν εκκλθςία. Οι επιςκζψεισ ςτθν 

Ελλάδα, θ παρακολοφκθςθ ελλθνικϊν απογευματινϊν ςχολείων, θ ςυμμετοχι ςε 

πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ μποροφν να βοθκιςουν ςτθν απόκτθςθ τθσ ελλθνικισ 

κουλτοφρασ. 
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 δ) Οι Αυςτραλοί, ελλθνικισ καταγωγισ: Οι Ελλθνο-Αυςτραλοί και οι 

Αυςτραλο-Ζλλθνεσ μποροφν να παράγουν μία αυκεντικι αυςτραλο-ελλθνικι 

κουλτοφρα ςυνκζτοντασ  αρμονικά ςτοιχεία και από τουσ δφο πολιτιςμοφσ. 

Θ κοινωνικι ανκρωπολόγοσ και ςυγγραφζασ Patricia Riak (2005) ςτθ 

μελζτθ τθσ με τίτλο «Identity and Relations within Society: The Greek Experience 

in Australia»283 είχε ωσ ςτόχο να προςδιορίςει το κοινωνικό μοντζλο τθσ 

ελλθνικισ οικογζνειασ ςτθν Αυςτραλία και ειδικότερα να περιγράψει τθ ςχζςθ 

που ζχουν οι ελλαδογεννθμζνοι μετανάςτεσ πρϊτθσ γενιάσ με τα 

αυςτραλογεννθμζνα παιδιά τουσ και να διερευνιςει τον τρόπο που το φφλο 

κακορίηει τουσ ρόλουσ μζςα ςτθν οικογζνεια. Θ Riak βαςίηει τθν ανάλυςι  τθσ ςε 

δφο μοντζλα οικογζνειασ: το πρϊτο  ςχθματίηεται από ζνα δίκτυο «ςφιχτά 

δεμζνθσ» οικογζνειασ, όπου θ διατιρθςθ των παραδοςιακϊν δεςμϊν 

ςυγγζνειασ ςυνεπάγεται τισ παραδοςιακζσ αντιλιψεισ για τουσ ρόλουσ των 

φφλων, το δεφτερο ςχθματίηεται από ζνα δίκτυο «χαλαρά δεμζνθσ» οικογζνειασ, 

όπου αποδυναμϊνονται τα παραδοςιακά ςτοιχεία τθσ οικογζνειασ ςε ότι αφορά 

τουσ ρόλουσ των φφλων, και οι ςυηυγικοί ρόλοι είναι λιγότερο διακριτοί.  

Θ Ελλθνίδα ςφηυγοσ ςτθν Αυςτραλία εργάηεται ζξω από το ςπίτι ,  όπου 

και αμείβεται. Επιςτρζφοντασ  ςτο ςπίτι ςυνεχίηει να αςχολείται με οικιακι 

εργαςία. Ζτςι, ο Ζλλθνασ ςφηυγοσ δεν είναι ο μόνοσ «κουβαλθτισ». Θ 

παραδοςιακι πεποίκθςθ ςχετικά με τθν υπεροχι του αρςενικοφ αμφιςβθτείται, 

αφοφ και θ γυναίκα ζχει αποκτιςει οικονομικι ιςχφ (Riak, 2005, ςς. 155-6). Αυτό 

ενιςχφει τθ δυνατότθτά τθσ να αποφαςίηει τόςο ςτο εργαςιακό τθσ περιβάλλον 

όςο και ςτο ςπίτι (Bottomed, 1983, ς. 193).  

Οι παραδοςιακζσ αξίεσ επίςθσ προκαλοφνται από τουσ ελλθνόπαιδεσ 

δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν και το εκπαιδευτικό ςφςτθμα  (Mackie, 1975, ς. 88). 

Το ελλθνικό δίκτυο επικοινωνίασ και αξιϊν κυριαρχείται από τουσ ςυγγενείσ και 

μζςα ςε αυτό το δίκτυο διαμορφϊνεται ζνασ διάλογοσ αξιϊν και τα παιδιά είναι 

οι καταλφτεσ  προκαλϊντασ ςε αυτόν τον διάλογο τθν πολιτιςμικι αλλαγι. Στθν 
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ελλθνο-αυςτραλιανι οικογζνεια αρχίηει να υπολογίηεται θ ςθμαςία των μελϊν 

ωσ άτομα και οι οικογενειακζσ αλλαγζσ ςυνδζονται με τθν αλλαγι των ςχζςεων 

και ρόλων ςτο πλαίςιο τθσ  οικογζνειασ ςε ςχζςθ με το πρόςωπο, το φφλο και τισ 

ςχζςεισ των φφλων μεταξφ τουσ  ςτο κοινωνικό περιβάλλον (ς.158). 

Θ Rosenthal (1989) ιςχυρίηεται ότι οι νζοι βρίςκονται ςυχνά ςε αντίκεςθ 

με γονικζσ αξίεσ. Είναι εμφανζσ ότι οι ζφθβοι επικυμοφν τθ δικι τουσ αίςκθςθ 

τθσ ανεξαρτθςίασ και τθσ ταυτότθτασ (Rosenthal, 1989, ς.239). Οι διαφορετικζσ 

πεποικιςεισ και  κζςεισ των Ελλινων γονζων και τθσ νεολαίασ μποροφν να 

οδθγιςουν ςε διαφωνίεσ ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ τθν 

επιλογι φίλων (Rosenthal, 1989, ς.26). Ππωσ προζκυψε από τα αποτελζςματα 

τισ ζρευνασ, τα παιδιά ιταν γενικά επιφυλακτικά να ςυηθτιςουν μαηί με τισ 

μθτζρεσ τουσ, που ιταν επικριτικζσ, ιδίωσ όταν το κζμα αφοροφςε το ςχολείο 

(Rosenthal, 1989, ς. 28). Ωςτόςο, οι ζφθβοι προτιμοφν να αποκαλφπτουν τισ 

ανθςυχίεσ τουσ ςτισ μθτζρεσ τουσ και όχι ςτουσ πατζρεσ τουσ (Rosenthal, 1989, 

ς. 38) και αυτό οφείλεται ςτο ότι θ πατρικι φιγοφρα παρουςιάηει «ζλλειμμα»  

ςε κζματα κατανόθςθσ και  θ γονικι εξουςία επιβάλλεται ωσ ο κυρίαρχοσ 

παράγοντασ ςε αυτιν τθ ςχζςθ. Θ Rosenthal  επίςθσ ιςχυρίηεται ότι το χάςμα 

των γενεϊν μπορεί να οδθγιςει ςε  ακόμθ υψθλότερα επίπεδα ςυγκροφςεων 

μεταξφ των γενεϊν. Τζλοσ, πιςτεφει ότι οι Ελλθνο - Αυςτραλοί ζφθβοι 

παρουςιάηουν χαμθλότερα επίπεδα αυτο-αποκάλυψθσ  ςτουσ γονείσ τουσ ςε 

ςφγκριςθ με ομάδεσ Αυςτραλϊν εφιβων, επειδι  με αυτόν τον τρόπο  μποροφν 

να  αντιμετωπίςουν και να διαχειριςτοφν τα δφο ςυςτιματα αξιϊν, το ελλθνικό 

και τθσ Αυςτραλίασ καλφτερα. Οι Ελλθνο-Αυςτραλοί ζφθβοι ενςωματϊνουν τα 

δφο πολιτιςτικά ςυςτιματα και αποκαλφπτουν λιγότερα ςτουσ γονείσ τουσ  ζτςι 

ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν τυχόν ςυγκροφςεισ που προκφπτουν ςτο πλαίςιο τθσ 

οικογζνειασ (Rosenthal, 1989, ς.57). 

Οι Ζλλθνεσ ζφθβοι αιςκάνονται ότι οι γονείσ τουσ ζχουν μειωμζνθ 

εμπιςτοςφνθ ςτα παιδιά τουσ  και ζτςι ςτρζφονται προσ τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ 

για ςυμβουλζσ. Θ Rosenthal υποςτθρίηει ότι τα δφο ςυςτιματα αξιϊν , ςτα οποία 

εκτίκενται οι Ελλθνο-Αυςτραλοί ζφθβοι, είναι οικογενειακό ςφςτθμα «κζςθσ» 

και οικογενειακό ςφςτθμα «προςωπικό» και ζχουν ςχζςθ με τουσ διαφορετικοφσ 

τφπουσ των πολιτιςμϊν. Αυτό τθσ  «κζςθσ» είναι το οικογενειακό ςφςτθμα που 
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βαςίηεται ςτθν εξουςία, τθν θλικία και τθν ιεραρχία, π.χ. όπωσ ο πατζρασ. Ενϊ 

ςτο «προςωπικό» οικογενειακό ςφςτθμα λαμβάνεται υπόψθ κάκε ζνα μζλοσ  τθσ 

οικογζνειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εφιβων και ενκαρρφνονται οι 

προςωπικοί ςτόχοι και όχι θ τιμι τθσ οικογζνειασ, αξία κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ 

για τον ελλθνικό πολιτιςμό. Επειδι ο Ζλλθνασ μετανάςτθσ γονζασ προζρχεται 

από μια κοινωνία όπου θ «κζςθ» του  ςτο οικογενειακό ςφςτθμα ιταν καλά 

εδραιωμζνθ, θ μετανάςτευςθ ςε μια χϊρα όπου θ ζμφαςθ δίνεται ςτο άτομο και 

όχι ςτουσ  προςωπικοφσ ςτόχουσ,  δθμιουργεί αυξθμζνεσ ενδοοικογενειακζσ 

εντάςεισ με  ζμφαςθ ςτισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ  γονείσ και τα παιδιά. Με το να 

είναι λιγότερο επικοινωνιακοί οι Ελλθνο-Αυςτραλοί ζφθβοι με τουσ γονείσ, 

αναηθτοφν τθν προςωπικι επιτυχία και τθν ευτυχία τουσ με τθν εκμάκθςθ να 

αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ για τισ δικζσ τουσ πράξεισ (Rosenthal - Moore - 

Taylor, 1983, ς.119). 

 Γενικά, οι υποχρεϊςεισ  και οι ρόλοι για τισ γυναίκεσ φαίνεται να είναι  

λιγότερο ευζλικτοι (Bottomley, 1979, ς. 121). Οι ςχζςεισ των ςυηφγων 

προςαρμό-ηονται με τα χαρακτθριςτικά του κοινωνικοφ τουσ κφκλου. Τα «ςφιχτά 

δεμζνα» δίκτυα χαρακτθρίηονται από τθν ζνωςθ τθσ οικογζνειασ με άτυπα 

κοινωνικά δίκτυα, τα οποία ςτθ ςυνζχεια δθμιουργοφν ζνα μοτίβο κοινωνικϊν 

ςχζςεων. Ο Bott (1971) τονίηει τθ ςθμαςία τθσ οικογζνειασ ωσ ζνα δίκτυο 

ςχζςεων. Κάκε οικογζνεια αντιμετωπίηεται ωσ ζνα κοινωνικό ςφςτθμα 

ανεξάρτθτων ρόλων. Θ ςυμπεριφορά είναι ςυνάρτθςθ ενόσ ατόμου ςε μια 

κατάςταςθ. Πμωσ θ μορφι του ςτο άμεςο κοινωνικό περιβάλλον και οι κανόνεσ 

των ςυηυγικϊν ρόλων εξαρτϊνται από τισ προςωπικζσ ανάγκεσ και προτιμιςεισ 

των μελϊν τθσ οικογζνειασ και εν μζρει από ζνα πολφ πολφπλοκο ςυνδυαςμό 

των δυνάμεων ςτο ςφνολο του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ (Bott, 1971, ςς. 4-5). 

Θ οικογζνεια είναι ζνασ ςθμαντικόσ φορζασ για μια ποικιλία κοινωνικϊν 

καταςτάςεων, κακϊσ και  οι ςυηυγικζσ ςχζςεισ.   

Θ  ταυτότθτα ςχθματίηεται και  διαμορφϊνεται, κυρίωσ ςτθν παιδικι 

θλικία μζςα από κοινωνικζσ διεργαςίεσ και από τθν ανάγκθ του «ανικειν» ςτισ 

κοινωνικζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ μετζχει κανείσ ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ ηωισ του. Θ 

ταυτότθτα μπορεί να διατθρθκεί ι/και τροποποιθκεί  μζςα από τισ κοινωνικζσ 

ςχζςεισ  του ατόμου και θ ςυντιρθςι τθσ εξαρτάται από τθν αναγνϊριςθ που 
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παρζχεται από τα διάφορα άτομα με τουσ οποίουσ το άτομο αλλθλεπιδρά , 

ιδιαίτερα όταν είναι  αυτόσ/ι «ο άλλοσ ςθμαντικόσ». Μια διερεφνθςθ τθσ 

ταυτότθτασ απαιτεί τθ γνϊςθ των προτφπων ενόσ ατόμου, κακϊσ και κάποια 

κατανόθςθ του τρόπου τθσ αλλθλεπίδραςθσ  του περιβάλλοντοσ ςτο άτομό του 

(Bottomley, 1976, ς. 119). 

Το  χαρακτθριςτικό τθσ οικογζνειασ είναι θ βιολογικι ςχζςθ μεταξφ όλων 

των μελϊν τθσ. Θ βιολογικι ζμφαςθ εμποδίηει κάκε κατανόθςθ των κοινωνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν. Στθ ςυηυγικι ςχζςθ, οι ρόλοι του ςυηφγου και τθσ ςυηφγου 

χρειάηεται να εξετάηονται ςφμφωνα με τθν κοινωνικι τουσ αξία,  ςφμφωνα με τα 

χαρακτθριςτικά που αποδίδονται ςτον  άνδρα και ςτθ γυναίκα , ξεχωριςτά.  Ζτςι 

είναι δυνατόν να ζλκουν ςτο φωσ τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τισ ανιςότθτεσ 

των φφλων, τα οποία πικανόν να είναι και τα κυρίαρχα. 

Θ Bottomley (1977) εξετάηει το ρόλο τθσ γυναίκασ και τθσ ανιςότθτασ που 

βιϊνει. Θ εναςχόλθςι τθσ με τισ μετανάςτριεσ τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ και τα 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν για παράδειγμα, βοθκά ςτθν κατανόθςθ του 

ρόλου τουσ ςτθν αυςτραλιανι κοινωνία. Για τισ  Ελλθνίδεσ 

μετανάςτριεσ/μθτζρεσ που ςυνικωσ προζρχονται από τθν ελλθνικι φπαικρο, οι 

οικονομικζσ, κοινωνικζσ, εκπαιδευτικζσ, κρθςκευτικζσ και οικιακζσ 

δραςτθριότθτεσ είναι αλλθλζνδετεσ με τισ παραδόςεισ τουσ μζςα, όμωσ, ςτο 

πλαίςιο των μεγαλουπόλεων τθσ Αυςτραλίασ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ 

αποδυναμϊνονται αφοφ είναι διαςκορπιςμζνεσ και ίςωσ αντιφατικζσ με τισ  

οινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ  τθσ πόλθσ, ςτθν οποία ηουν, με αποτζλεςμα 

να δθμιουργοφνται κεντρομόλεσ δυνάμεισ που κατακερματίηουν τθν οικογζνεια 

και τθ ςυνοχι τθσ (Bottomley, 1977, ς.309 ). 

Σε μια μεταγενζςτερθ μελζτθ θ Bottomley (1983) εξετάηει τθν Ελλθνο - 

Αυςτραλιανι μθτζρα του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, θ οποία αιςκάνεται υπεφκυνθ 

για τθ χαλάρωςθ των οικογενειακϊν ςχζςεων εξαιτίασ του «αρνθτικοφ 

κατακερματιςμοφ». Αυτό το αίςκθμα τθσ μθτζρασ προκφπτει από τθν 

απομόνωςθ και τθ μοναξιά, λόγω των γεωγραφικϊν αποςτάςεων που χωρίηουν 

τα κοινωνικά δίκτυα. Ενϊ διαμζνει π.χ. μαηί με τθν οικογζνειά τθσ ςε ζνα 

προάςτιο, θ εκκλθςία  λειτουργεί ςε άλλο και  για να δει τθν οικογζνεια και  

τουσ ςυγγενείσ τθσ  πθγαίνει ςε ζνα τρίτο προάςτιο. Θ Bottomley ιςχυρίηεται, 
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επίςθσ, ότι θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία καταπιζηει τθν Ελλθνίδα μθτζρα, 

ειδικά εκείνθν που εργάηεται, επειδι υποςτθρίηει ότι θ γυναικεία μορφι κα 

πρζπει να είναι ςφμφωνθ με ζνα παραδοςιακό κρθςκευτικό οριςμό  τθσ 

κθλυκότθτασ (ς.195). 

Θ Bottomley (1983) αςχολείται επίςθσ με το «μοντζλο φροφριο»/« 

fortress model’’ όπου ηει θ Ελλθνίδα κόρθ: τθν ζχουν μάκει να ςυμπεριφζρεται, 

όπωσ ζκαναν θ μθτζρα τθσ και θ γιαγιά τθσ, πριν από αυτιν και  να αναηθτά ζναν 

Ζλλθνα άντρα. Οι κόρεσ, εξάλλου, που κζλουν να μορφωκοφν, αποκαρρφνονται. 

Οι γονείσ τουσ λζνε ότι ποτζ δεν κα «περάςουν τθν  τάξθ», και ακόμθ και αν το 

επιτφγχαναν, ότι δεν κα ιταν ςε κζςθ να βρουν δουλειά. Συνεπϊσ, οι κόρεσ 

διδάςκονται να ακολουκιςουν το παράδειγμα τθσ μθτζρασ, αυτό του γάμου και 

τθσ μθτρότθτασ (Bottomley, 1983, ς.196). Ζτςι, όμωσ, οι κόρεσ δυςφοροφν κατά 

των αδελφϊν τουσ, για τθν ελευκερία που απολαμβάνουν, και μιςοφν τον 

πατζρα τουσ για τθ μεγαλφτερθ εξουςία του (Bottomley, 1989, ς.197). 

Είναι ηωτικισ ςθμαςίασ θ κατανόθςθ των ρόλων των φφλων ςτθν 

Αυςτραλο-Ελλθνικι οικογζνεια. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, αυτό δθμιουργεί 

δυςκολίεσ κατανόθςθσ των ποικίλων οικογενειακϊν δομϊν, ιδιαίτερα εκείνων 

που βρίςκονται ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία.  Οι οικογζνειεσ που ηουν ςτθν 

Αυςτραλία εν γζνει προζρχονται από διαφορετικζσ εκνότθτεσ και ζτςι το 

μοντζλο τθσ ελλθνικισ οικογζνειεσ δζχεται επιδράςεισ από τα άλλα τα 

«διαφορετικά» μοντζλα οικογζνειασ. Το ςφςτθμα αξιϊν μιασ ελλθνικισ 

οικογζνειασ δζχεται προκλιςεισ τόςο ςε κοινωνικό όςο και ςε πολιτιςμικό 

επίπεδο. Ακόμθ και το φυςικό περιβάλλον επθρεάηει τθν οικογενειακι 

δικτφωςθ. Οι Ζλλθνεσ ςυγκρίνουν το φυςικό και το κοινωνικό περιβάλλον του 

ελλθνικοφ χωριοφ με τθν πόλθ τθσ Αυςτραλίασ, όπου διαμζνουν. Βρίςκονται, 

επίςθσ, ςε μια ςυνεχι διαλεκτικι ςχζςθ μεταξφ των προτφπων τθσ οικογζνειασ 

και των προτφπων τθσ εκπαίδευςθσ για τθ διαπαιδαγϊγθςθ των  παιδιϊν. 

Θ Buckland (1977) περιγράφει το ςυνολικό περιβάλλον του χωριοφ ωσ 

«ζνα πυκνό δίκτυο» (ς.99 ), το οποίο ςτθν Αυςτραλία εξελίςςεται ςε μια 

«ςφιχτά δεμζνθ κοινότθτα» μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ «αλυςιδωτισ 

μετανάςτευςθσ» θ οποία δθμιοφργθςε ζνα δίκτυο από ςυγγενείσ και φίλουσ,  

γνωςτό από το παρελκόν ςτο ελλθνικό χωριό (Buckland, ό.π., ς. 103). Θ ελλθνικι 
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οικογζνεια τθσ Αυςτραλίασ κεωρείται ότι είναι ζνα «ανοικτοφ» παρά «κλειςτοφ» 

τφπου πολιτιςτικό ςφςτθμα. Κατά ςυνζπεια, οι γνωςτζσ μεταβλθτζσ ςτθ κεωρία 

ςυςτθμάτων, όπωσ το περιβάλλον, οι αξίεσ τθσ οικογενειακισ δομισ ςε ζνα  

ανοικτό κοινωνικο- πολιτιςμικό ςφςτθμα  αποδεικνφουν πωσ θ ελλθνικι - 

αυςτραλιανι οικογζνεια δεν είναι ςε ιςορροπία με το περιβάλλον, είναι όμωσ, 

ςε κζςθ να προςαρμοςτεί ςτθν κοινωνικι αλλαγι με τον επαναπροςδιοριςμό 

των ρόλων και των αξιϊν εντόσ τθσ οικογενειακισ δομισ. 

 

 Θ Ρολυπολιτιςμικότθτα ωσ ζνασ  ενοποιθτικόσ μθχανιςμόσ  

Σφμφωνα με τθ μελζτθ του Yianni Dimitrea (1998) «Transplanting the 

Agora: Hellenic Settlement in Australia»/«Μεταφυτεφοντασ τθν Αγορά: Θ 

Ελλθνικι Εποίκθςθ ςτθν Αυςτραλία»284, θ  εικόνα τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ ςτθν 

Αυςτραλία, μία από τισ πολλζσ κοινότθτεσ μεταναςτϊν που ζπρεπε να ζλκει ςε 

ςυμβιβαςμό με μια νζα κοινωνία, μζχρι ςχετικά πρόςφατα, δεν είχε αποδοχι ι 

ανοχι τθσ εκνικισ, πολιτιςμικισ και φυλετικισ διαφοράσ. Θ διαδικαςία 

διευκζτθςθσ και θ επίτευξθ τθσ κοινωνικισ κινθτικότθτασ από τουσ Ζλλθνεσ, 

όπωσ θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ ςκιαγράφθςε, υπιρξε μακρά και ςκλθρι. Απλοϊκι 

και επιφανειακι παρουςιάηεται ςτο «πζραςμα του χρόνου»,  γιατί δεν μπορεί 

εφκολα κανείσ να εξθγιςει επαρκϊσ τθ διαδικαςία αυτι. Ρολλζσ φορζσ φαίνεται 

να αγνοοφν και  να αρνοφνται τθ ςφνκετθ φφςθ τθσ πραγματικότθτασ, τισ 

πολιτιςτικζσ προςαρμογζσ, τισ ςυγκροφςεισ και τουσ τόπουσ εγκατάςταςθσ, τισ 

ςτεριςεισ και τισ κυςίεσ, που κάνουν τα άτομα, οι οικογζνειεσ και οι κοινότθτεσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά αποδείχκθκε επίςθσ, ότι μετά τον εποικιςμό των Ελλινων 

ςτθν Αυςτραλία, όπωσ και πολλοί άλλοι μετανάςτεσ, γνϊριςαν τον αποκλειςμό 

από τισ κοινωνικζσ και κεςμικζσ δομζσ, λόγω τθσ  ζλλειψθσ ετοιμότθτασ τθσ 

χϊρασ υποδοχισ να αςχολθκεί με τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ των μθ-

Βρετανϊν μεταναςτϊν,  όπωσ αυτζσ των Νοτιο-Ευρωπαίων. Αυτι θ ζλλειψθ 

ετοιμότθτασ περιόριςε, αντί να προωκιςει, τθν κοινωνικι κινθτικότθτα των 

Ελλινων ςτθν Αυςτραλία. Μία από τισ ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ για τθν Αυςτραλία 
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ιταν θ αποτυχία τθσ χϊρασ να αξιοποιιςει τισ δεξιότθτεσ και τισ πρωτοβουλίεσ 

των Ελλινων και των άλλων Νοτιο- Ευρωπαίων, από τα τζλθ του 1800 μζχρι τθν 

εφαρμογι τθσ πολυπολιτιςμικισ πολιτικισ, ςτθ δεκαετία του 1970.   Θ μελζτθ 

αυτι ζδειξε, ότι μζςα από ςυντονιςμζνθ προςπάκεια και αγϊνεσ, εδϊ και πολλά 

χρόνια, οι Ζλλθνεσ ζχουν αποκτιςει κοινωνικι κινθτικότθτα ςτθν αυςτραλιανι 

κοινωνία και ζχουν όλο και περιςςότερο εξαπλωκεί ςε όλθ τθν υπάρχουςα 

κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ του ςυςτιματοσ. 

 Μετά τον Β' Ραγκόςμιο Ρόλεμο και μζχρι τθ δεκαετία του 1970, υπιρξαν 

ςθμαντικοί παράγοντεσ που εμπόδιςαν τθν κοινωνικι ανζλιξθ των Ελλινων , 

όπωσ θ ζλλειψθ οικονομικϊν ευκαιριϊν λόγω των διακρίςεων ςε βάροσ μελϊν 

ςυγκεκριμζνων εκνοπολιτιςμικϊν ομάδων.  Στθν απογραφι του 1981 (ABS 

Census), ζςτω και ςε χαμθλά ποςοςτά, οι  Ζλλθνεσ  φαίνεται να απαςχολοφνται 

ςε κλειςτά επαγγζλματα, όπωσ καταςτθματάρχεσ ι πλανόδιοι εποχικοί 

εργαηόμενοι. Επίςθσ φαίνεται να ανεβαίνουν ςτθν κοινωνικι κλίμακα, να 

υπάρχει αντιπροςϊπευςθ τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ ςτο κοινοβοφλιο, κακϊσ και 

να θγοφνται ςε κζςεισ του επιχειρθματικοφ κόςμου τθσ χϊρασ285 . 

 Μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 και του 1970, υπό τθν επίδραςθ 

τθσ κοινωνικισ αλλαγισ, μζςα από εμπειρίεσ, ςε μεγάλεσ πόλεισ,π.χ. ςτο Σφδνεχ 

και ςτθν Μελβοφρνθ, ηθτιματα πολιτικισ που επθρεάηουν τθ μετανάςτευςθ, 

όπωσ οι μεταναςτευτικζσ  πολιτικζσ υποδοχισ και οι ςυνκικεσ εγκατάςταςθσ, 

διερευνικθκαν λεπτομερειακά, από ακαδθμαϊκοφσ και πολιτικοφσ. Στθ διάρκεια 

αυτισ τθσ περιόδου, θ κατακερματιςμζνθ αγορά εργαςίασ τθσ Αυςτραλίασ και θ 

πολιτικι αφομοίωςθσ, θ ρατςιςτικι πολιτικι  τθσ Λευκισ Αυςτραλίασ, τζκθκαν 

ςε ςοβαρι  αμφιςβιτθςθ. Για πρϊτθ φορά τα άτομα και οι οργανϊςεισ ζκεςαν 

ερωτιςεισ ςχετικά με τθν πρόςβαςθ και τον βακμό ιςοτιμίασ ςτισ κεςμικζσ 

δομζσ (τουλάχιςτον όςον αφορά τθν πολιτικι και τθ ρθτορικι), και κατά πόςο 

ιταν πρόκυμοι ι ςε κζςθ να ικανοποιιςουν τισ κοινωνικο  - οικονομικζσ ανάγκεσ 

και τισ προςδοκίεσ του εκνοτικά και φυλετικά ποικίλου πλθκυςμοφ , που είχε 

εγκαταςτακεί ςτθν Αυςτραλία, μετά τον Β’ Ραγκόςμιο πόλεμο, μζςα από 

προγράμματα μετανάςτευςθσ. Ωσ αποτζλεςμα αυτϊν των αλλαγϊν, κοινωνικζσ 
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και κρθςκευτικζσ οργανϊςεισ, κακϊσ και θ άνοδοσ κοινωνικϊν κινθμάτων, 

προκάλεςαν τισ παλαιότερεσ δομζσ και αντιλιψεισ. Το «Κίνθμα των 

Δικαιωμάτων των Εκνοτικϊν Μειονοτιτων» (Ethnic Rights Movement) 

προκάλεςε τισ κλειςτζσ και μονοπολιτιςμικζσ δομζσ τθσ αγγλο-αυςτραλιανισ 

κοινωνίασ (Dimitreas, 1998, ς.348). 

 

3.1.2B. Θ τρίτθ περίοδοσ εποίκιςθσ (1975-1998) 

Μετά τθν εφαρμογι τθσ πολυπολιτιςμικισ πολιτικισ, οι απογραφζσ των 

ετϊν 1986 και 1991, ζδειξαν ότι οι Ζλλθνεσ είχαν επιτφχει ςθμαντικι ανοδικι 

κινθτικότθτα ςε όλουσ τουσ κοινωνικο-οικονομικοφσ δείκτεσ, με τθν αφξθςθ τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςε επαγγελματικοφσ, επιχειρθματικοφσ, νομικοφσ και 

πολιτικοφσ τομείσ. Επίςθσ, διαπιςτϊκθκε οικιςτικι κινθτικότθτα και ςτισ 

περιοχζσ διαμονισ. Από περιοχζσ του βιομθχανικοφ κζντρου είχαν μετακομίςει  

ςε  εφπορα βόρεια προάςτια, μακριά από το κζντρο.  Υπιρξαν επίςθσ, 

ςθμαντικζσ δθμογραφικζσ αλλαγζσ, ωσ αποτζλεςμα του ςυνεχϊσ αυξανόμενου 

αρικμοφ μικτϊν γάμων τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ.  

 

α. Μελβοφρνθ 

Στθ Μελβοφρνθ, οι μεταπολεμικοί μετανάςτεσ εγκαταςτάκθκαν ςτισ 

περιοχζσ Yardville, Moonee Ponds, Brunswick, Cobourg, Northolt, Thornburg, 

Richmond και Parham. Μζχρι το 1960 είχαν ιδθ δθμιουργθκεί ζξι ελλθνικζσ 

κοινότθτεσ και αυτζσ βρίςκονταν ςτο Richmond, Carlton North, Brunswick, 

Frankston, Footscray και Prahran. Τθ δεκαετία του 1960 οι Ζλλθνεσ άρχιςαν να 

μετακομίηουν ςτισ περιοχζσ Port Melbourne, South Melbourne, Malvern, 

Footscray και Yarraville. Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 ακολοφκθςε  μία 

μεγάλθ ζξοδοσ ςτα προάςτια  Pascoe Vale, Glenroy, Box Hill, Oakleigh, Sunshine, 

Altona, Whittlesea. Στθ δεκαετία του 1980, όςοι είχαν αποκτιςει οικονομικι 

άνεςθ, μετακόμιςαν ςε νζεσ περιοχζσ, όπωσ Mount Waverly, Keilor, Doncaster, 

Templestowe. Σε κάκε καινοφρια περιοχι όπου οι Ζλλθνεσ μεταφζρονταν, 

επαναλάμβαναν αυτά που είχαν κάνει οι πρϊτοι μετανάςτεσ, δθμιουργοφςαν 

δθλαδι τθν κοινότθτά τουσ με τθν εκκλθςία, τα ςχολεία και τουσ πολιτιςτικοφσ 

και φιλανκρωπικοφσ ςυλλόγουσ τουσ (Τamis, 1985, ς.32).  
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Σιμερα ςτθ Μελβοφρνθ υπάρχουν 32 ελλθνικζσ κοινότθτεσ, οι οποίεσ 

ξεκίνθςαν το 1897 από τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα Μελβοφρνθσ και 

Βικτϊριασ, με  βαςικό ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ελλθνικισ κλθρονομιάσ και 

πολιτιςμοφ και τθ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Θ κάκε κοινότθτα 

αποτελείται από τθν εκκλθςία τθσ, το ελλθνικό ςχολείο και τουσ ςυλλόγουσ τθσ 

(Τamis, ό.π., ς.32). 

Μζχρι το 1957 θ ΕΟΚΜΒ ιταν ο μοναδικόσ οργανιςμόσ που προςζφερε 

μακιματα ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθ Μελβοφρνθ. Με τθ μεταπολεμικι 

μετανάςτευςθ θ ελλθνικι κοινότθτα απζκτθςε ςχολεία   τθσ ςε όλα ςχεδόν τα 

εςωτερικά προάςτια τθσ Μελβοφρνθσ. Στισ επόμενεσ τρεισ δεκαετίεσ τα ςχολεία 

τθσ κοινότθτασ είχαν, κατά περιόδουσ, περιςςότερουσ από 2.000 μακθτζσ. 

Εκτιμάται ότι περιςςότεροι από 60.000 μακθτζσ ζχουν φοιτιςει ςτα Σαββατιανά 

και απογευματινά ςχολεία τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ από τότε που ιδρφκθκαν. 

Το 1989 ιδρφκθκε το Alphington Grammar από τθν ΕΟΚΜΒ. Είναι ζνα μθ -

κρθςκευτικό ςχολείο, που υιοκετεί τθν πολιτιςτικι πολυμορφία, και ςτο οποίο 

λειτουργεί, εδϊ και 22 χρόνια, από ζνα Ανεξάρτθτο Σχολικό Συμβοφλιο.  

Σιμερα θ ελλθνικι κοινότθτα παρζχει μακιματα για τθν ελλθνικι γλϊςςα 

ςε ζξι βαςικά ςχολεία, με περιςςότερουσ από 900 μακθτζσ, με αποτζλεςμα να 

είναι ο μεγαλφτεροσ φορζασ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθν Ρολιτεία 

τθσ Βικτϊριασ. Θ πλειονότθτα των εγγεγραμμζνων μακθτϊν είναι Ελλθνο-

Αυςτραλοί τθσ τρίτθσ γενιάσ και ζνα μεγάλο ποςοςτό προζρχονται από μικτοφσ 

γάμουσ. Σιμερα, θ ΕΟΚΜΒ απαςχολεί περιςςότερουσ από 60 κακθγθτζσ και 

δαςκάλουσ. Θ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, του πολιτιςμοφ και τθσ 

ιςτορίασ αποτελοφν προτεραιότθτα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Βοθκοφν ζτςι 

τισ νζεσ γενιζσ που ζχουν ελλθνικι καταγωγι, να κατανοιςουν καλφτερα τθν 

κλθρονομιά και τον πολιτιςμό τουσ.  

 

β. Σφδνεχ 

Οι Ζλλθνεσ του Σφδνεχ μζχρι τθ δεκαετία του ’70, κατοικοφςαν κυρίωσ 

ςτο κζντρο, ςτισ περιοχζσ Marrickville, Enmore, Newtown και Redfern, γιατί ιταν 

κοντά ςτισ βιομθχανίεσ που εργάηονταν. Οι παντρεμζνεσ γυναίκεσ 

απαςχολοφνταν ςτα καταςτιματα των ςυηφγων τουσ, ιταν υπεφκυνεσ για το 
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νοικοκυριό των ςπιτιϊν τουσ και τθν ανατροφι των παιδιϊν, αφοφ οι άνδρεσ 

εργάηονταν πάρα πολλζσ ϊρεσ. Οι γυναίκεσ είχαν επίςθσ αναλάβει τθν υποδοχι 

των «νεοφερμζνων» ςυγγενϊν ι ςυμπατριωτϊν. Οι Ελλθνίδεσ,  ςπάνια ζρχονταν 

ςε επαφι ι επικοινωνία με άτομα ζξω από τθν κοινότθτα. Το διαηφγιο ιταν μια 

άγνωςτθ κατάςταςθ. Το 1951, θ ελλθνικι κοινότθτα,  αν και ιταν πλζον πλιρωσ 

αναπτυγμζνθ, διατθροφςε ςτενά τουσ δεςμοφσ τθσ με τθν Ελλάδα (Jupp, 2001, ς. 

399). 

Στθ  δεκαετία του 1970, άρχιςε ςταδιακά θ αποκζντρωςθ των Ελλινων 

πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ από τισ εργατικζσ ςυνοικίεσ που βρίςκονταν ςτο 

κζντρο τθσ πόλθσ, προσ τα προάςτια τθσ μεςαίασ τάξθσ –“middling suburbs”- με 

αποτζλεςμα θ ελλθνο-αυςτραλιανι παρουςία να χάνεται,  ςε αυτό που οι 

Αυςτραλοί αποκαλοφν “anonymity of suburbia” / «ανωνυμία των προαςτίων». 

Τα προάςτια αυτά είναι το Dulwich Hill, Canterbury, Botrany, Randwick, 

Maroubra, Rockdale, Sutherland και Hurtville. Στθν απογραφι του 1996,  τα 

προάςτια με τθ μεγαλφτερθ παρουςία Ελλινων γεννθμζνων ςτθν Ελλάδα, ιταν 

Canterbury, Marrickville, Rockdale, Botany  και Kogarah. Αυτό που εντυπωςιάηει 

ςτα προάςτια είναι οι προςόψεισ των κατοικιϊν όπου διζμεναν Ζλλθνεσ. Ιταν  

διακοςμθμζνεσ με τα χρϊματα τθσ ελλθνικισ ςθμαίασ μπλε και άςπρο και τα 

μπαλκόνια τουσ ςτθρίηονταν ςε αρχαιοελλθνικζσ κολόνεσ. Από τθν άλλθ, 

χαρακτθριςτικό των Ελλινων που παρζμειναν ςτισ γειτονιζσ του Κζντρου, είναι θ 

εγκάρδια υποδοχι που προςφζρουν ςτουσ νεοφερμζνουσ μετανάςτεσ, 

ανεξαρτιτωσ εκνικισ καταγωγισ286.  

 

γ. Αδελαΐδα 

Μζχρι τθ  λιξθ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου, θ ελλθνικι παροικία τθσ 

Αδελαΐδασ παρζμεινε μικρι. Μετά το 1952, θ εργαςιακι αποκζντρωςθ που 

μεκόδευςαν με τθ μεταναςτευτικι πολιτικι τουσ οι κυβερνιςεισ τθσ 

Αυςτραλίασ, αφξθςε τθν   εγκατάςταςθ Ελλινων και Κυπρίων ςε 25.000 ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ Νοτίου Αυςτραλίασ. Μζχρι το 2008 υπιρξαν  ςυνολικά 
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«επτά κοινότθτεσ,  ζντεκα κοινότθτεσ-ενορίεσ και επτά ενορίεσ, από τισ οποίεσ οι 

14 ςτισ επαρχιακζσ κωμοπόλεισ και ςτα μεγάλα αγροτικά κζντρα τθσ Ρολιτείασ, 

48 εκνοτοπικά ςωματεία, ζξι ακλθτικοί φορείσ και δεκάδεσ πανελλινιοι 

ςφλλογοι πολιτιςτικοφ και πατριωτικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και δφο Θμεριςια 

Ελλθνικά ςχολεία με ενιςχυμζνα ελλθνόγλωςςα προγράμματα». Από το 1960, ο 

πρϊτοσ κοινοτικόσ οργανιςμόσ λειτουργεί αποςχιςμζνα από τθν Ορκόδοξθ 

Αρχιεπιςκοπι Αυςτραλίασ, αφοφ ίδρυςε δικοφσ του ναοφσ, ανζπτυξε 

εκπαιδευτικι δράςθ και προςζφερε φροντίδα για τθν επίλυςθ των κοινωνικϊν 

προβλιματων του Ελλθνιςμοφ. «Θ χρονίηουςα εκκλθςιαςτικο-κοινοτικι 

διχοςταςία, προκάλεςε βακιά κοινωνικά ριγματα, λειτοφργθςε αναςχετικά ςτθν 

πολιτιςτικι δφναμθ τθσ Ομογζνειασ ςτθν Αδελαΐδα, κοφραςε τθ νεολαία και 

περικωριοποίθςε ικανό ζμψυχο δυναμικό»287. 

 

δ. Ρερκ 

Κατά τθ μεταπολεμικι περίοδο 1947-1961, θ ελλθνικι μετανάςτευςθ ςτθ  

Δυτικι Αυςτραλία αυξικθκε δραςτικά  και ο ελλθνικόσ  πλθκυςμόσ  τθσ από 

1.933  ζφταςε ςε 4.088 άτομα. Οι Ζλλθνεσ , που ιλκαν εκεί, κατάγονταν από τθ  

Μακεδονία, τθ Μυτιλινθ, τθν Ρελοπόννθςο, τα νθςιά και τθν Αίγυπτο. Οι πόλεισ 

όπου εγκαταςτάκθκαν, ιταν το Ρερκ, Kalgoorlie, Geraldton και Bunbury. Το 

1951, παλαιοί και νεότεροι μετανάςτεσ, ίδρυςαν τον Ελλθνικό Ρροοδευτικό 

Σφλλογο «Ακθνά» (Α.ΘΕ.Ρ.Α), με ςκοπό να ςυγκεντρϊςουν τουσ νζουσ ςε κοινζσ 

δραςτθριότθτεσ και εκδθλϊςεισ, όπωσ χοροφσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ, 

ακλθτιςμό κ.α. Το 1959  ιδρφκθκε θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα 

«Ευαγγελιςμόσ» (Jupp, 2001, ςς. 405-407).  

 

ε. Βριςβάνθ  

Κατά τθ διάρκεια των χρόνων τθσ μαηικισ μετανάςτευςθσ (1952-1975) 

εγκαταςτάκθκαν ςυνολικά περιςςότεροι από 12.000 Ζλλθνεσ, κυρίωσ αγρότεσ, 

και ίδρυςαν πάνω από εβδομιντα οργανιςμοφσ ςε ολόκλθρθ τθν Ρολιτεία, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ζξι κοινοτιτων, οκτϊ κοινοτιτων-ενοριϊν και  τριϊν 
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ενοριϊν288. Στθν τροπικι ηϊνθ, με επίκεντρο τθν πόλθ Innisfail, είχαν 

εγκαταςτακεί από το 1910 διακόςοι περίπου νθςιϊτεσ, οι οποίοι οργανϊκθκαν 

το 1925 ςε κοινότθτα, για τισ εκκλθςιαςτικζσ ανάγκεσ τθσ οποίασ ο 

Μθτροπολίτθσ Τιμόκεοσ, διόριςε ςτθ ςυνζχεια (1933), τον πρϊτο εφθμζριο και 

δάςκαλο. Θ ελλθνικι ομογζνεια τθσ αγροτικισ βόρειασ Κουθνςλάνδθσ εποίκιςε 

τθν επαρχιακι πόλθ του Townsville μαηικά μετά το 1935, όπου και λειτουργοφςε 

ιερζασ από το 1939 και υπιρχε Ορκόδοξοσ ναόσ (1947).  

Οι ελλθνικζσ κοινότθτεσ ςτο Queensland, με τθ Βριςβάνθ ωσ κεντρικό 

ςθμείο αναφοράσ, ζχουν κακιερωκεί από τα πρϊτα χρόνια του 20οφ αιϊνα. 

Αυτζσ οι κοινότθτεσ εξακολουκοφν να υπάρχουν και να διατθροφν τισ 

παραδόςεισ τουσ, παρά τθ μεγάλθ δθμογραφικι αλλαγι που ζχει επζλκει ςτο 

Queensland, κατά τθ διάρκεια των τελευταίων ετϊν. Θ ελλθνικι κοινότθτα τθσ 

Βριςβάνθσ βιϊνει οριςμζνεσ αλλαγζσ, λόγω τθσ μετάβαςθσ από τθν παλαιά 

παραδοςιακι και ςυντθρθτικι διαχείριςθ ςε μια πιο φιλελεφκερθ ςκζψθ, λόγω 

τθσ ανάλθψισ τθσ από  τισ νεότερεσ γενιζσ Αυςτραλο- Ελλινων. Το πιο 

ενκαρρυντικό είναι ότι ςυνεχίηει να υπάρχει ζντονο το ενδιαφζρον διατιρθςθσ 

τθσ πολιτιςμικισ παράδοςθσ και τθσ εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, κακϊσ  

και θ προκυμία να ςυμμετάςχουν ςε παραδοςιακζσ εκδθλϊςεισ. Οι Ζλλθνεσ  ςτο 

Queensland ζχουν επίγνωςθ και υπερθφάνεια για το πολιτιςτικό παρελκόν και 

τθν καταγωγι τουσ, γι’ αυτό βρίςκονται ςε ζναν διαρκι αγϊνα διατιρθςθσ τθσ 

ταυτότθτάσ τουσ ενάντια  ςτθν αφομοίωςθ. Ρολλοί Αυςτραλο-Ζλλθνεσ ζχουν 

ανζλκει κοινωνικά και ςυμμετζχουν, επίςθσ, ςε κάκε τομζα τθσ αυςτραλιανισ 

κοινωνίασ (Kondos, 2001, ς. 176). 

 

ςτ. Χόμπαρτ  

Αν και ο πρϊτοσ Ζλλθνασ ζφκαςε ςτθν Ταςμανία το 1860 , ελάχιςτοι 

Ζλλθνεσ από τα Κφκθρα εγκαταςτάκθκαν εκεί πριν από το 1953. Επομζνωσ ιταν 

φυςικό να μθν ιδρυκεί  νωρίτερα οργανωμζνθ κοινότθτα. Θ μαηικι εποίκιςθ των 

Ελλινων ςτθν Ταςμανία εξαιτίασ των μεγάλων υδροθλεκτρικϊν ζργων , είχε ωσ 

αποτζλεςμα να ιδρυκεί κοινότθτα αρχικά ςτο Hobart (1953) και αργότερα ςτο 
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Launceston (1984) και να λειτουργιςουν ακλθτικά και πολιτιςτικά ςωματεία 

ςτθν υπθρεςία του Ελλθνιςμοφ. Ζλλθνεσ ζποικοι δεν εμφανίςκθκαν ςτθ Βόρεια 

Αυςτραλία πριν από τουσ Βαλκανικοφσ Ρολζμουσ. Πςον αφορά τθν ελλθνικι 

δραςτθριότθτα ςτθν κοινότθτα τθσ Ταςμανίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εμφάνιςθ 

των ελλθνικϊν πολιτιςτικϊν επιρροϊν από τθν ευρφτερθ αυςτραλιανι 

καλλιτεχνικι ςκθνι, αυτι παρουςιάηεται γφρω ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1950. 

Θ Ελλθνικι Λζςχθ και το Ολυμπιακό ‘Soccer Club’ ξεκίνθςαν ςτο Χόμπαρτ. Κατά 

τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1960, ο Ελλθνικόσ Ορκόδοξοσ Σφλλογοσ Νζων 

ιδρφκθκε ςτο Χόμπαρτ και το 1968 ιδρφκθκε θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα 

του Λόνςεςτον.  

Σιμερα, με τουσ πιο ςυντθρθτικοφσ υπολογιςμοφσ, υπάρχουν 

περιςςότερεσ από 1.500 οικογζνειεσ ελλθνικισ καταγωγισ ςτθν Ταςμανία. 

Επιπλζον, οι Ζλλθνεσ τθσ Ταςμανίασ ζχουν ανζλκει ςε όλα τα επίπεδα τθσ 

επαγγελματικισ κοινωνίασ – είναι κτθνοτρόφοι, αγρότεσ, ανκρακωρφχοι, 

βιομθχανικοί εργάτεσ, ιδιοκτιτεσ café, κυβερνθτικά ςτελζχθ, εκπαιδευτικοί, 

πολιτικοί, καλλιτζχνεσ και ςυγγραφείσ. Με  τον ακλθτιςμό αςχολοφνται άνδρεσ 

και γυναίκεσ ςε επαγγελματικό επίπεδο. Αυτοί οι οποίοι ζχουν αποκτιςει 

πολιτικό αξίωμα είναι: Τςίνογλου 'Jimmy' Ανανίασ, ο οποίοσ κατείχε το αξίωμα 

του Δθμάρχου Launceston 1987-1990 (εξελζγθ για πρϊτθ φορά ςτο Συμβοφλιο 

το 1978), ο Gabriel Χάροσ, ο οποίοσ εξελζγθ ςτο Κοινοβοφλιο του Χόμπαρτ το 

1980 και υπθρζτθςε μζχρι το 1985, ο Theo Casimaty, ο οποίοσ κατείχε κζςθ ςτο 

Δθμοτικό Συμβοφλιο του  Sorell  από το 1986 ζωσ το 1994  και ο Steve Kons, ο 

οποίοσ κατείχε τθ κζςθ του Δθμάρχου Burnie, μεταξφ του 1996 και του 1999. Το 

1911 ο  Marino κατάφερε να δθμιουργιςει ζνα κζατρο του δικοφ του 

ςχεδιαςμοφ ςτο Brisbane Street, Λόνςεςτον. 

 

Θ Ρολυπολιτιςμικότθτα ωσ ζνασ ενοποιθτικόσ μθχανιςμόσ 

Οι μεταπολεμικοί Ζλλθνεσ μετανάςτεσ, τα παιδιά και τα εγγόνια τουσ  

φαίνεται να ζχουν κερδίςει τθν αποδοχι των υπολοίπων Αυςτραλϊν  και οι ίδιοι 

φαίνεται να ζχουν ενςτερνιςτεί τον αυςτραλιανό τρόπο ηωισ. Συγχρόνωσ 

διατθροφν τον δικό τουσ πολιτιςμό και τισ αξίεσ, τουσ ςυλλόγουσ και τισ ενϊςεισ 

τουσ. Ωςτόςο, θ ςυνεχιηόμενθ ιςτορία τθσ ελλθνικισ ενςωμάτωςθσ ςτο 
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κοινωνικό περιβάλλον τθσ Αυςτραλίασ εξακολουκεί να ζχει ακόμθ αναπάντθτα 

ερωτιματα, όπωσ κατά πόςο οι Ζλλθνεσ παραμζνουν ςτθν Αυςτραλία από 

επιλογι, εξαιτίασ  καλφτερων οικονομικϊν ςυνκθκϊν ι ςχετίηεται με το φιλότιμο 

ι  τθν ντροπι, τα οποία δεν μποροφν να εξακριβωκοφν με τθ ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα. «Ευχισ ζργον» κα ιταν μία μελλοντικι ζρευνα να εξετάςει τον βακμό 

ςτον οποίο θ αποδοχι των Ελλινων δεν είναι απλϊσ ζνα προϊόν τθσ πολιτικισ 

των κυβερνιςεων, όπωσ  αυτι τθσ πολιτικισ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, αλλά 

αντανακλά κετικζσ αλλαγζσ, ςφμφωνα με τισ υποκειμενικζσ αντιλιψεισ και τα 

ςυναιςκιματα των Αυςτραλϊν προσ  τουσ Ζλλθνεσ, δθλαδι μιασ αμοιβαίασ 

αποδοχισ μεταξφ των δφο ομάδων. Για τον ςκοπό αυτόν, μία ζρευνα, που να 

διερευνά τισ  αντιλιψεισ, τισ ςτάςεισ και τισ ςυμπεριφορζσ των άλλων μελϊν τθσ 

κοινωνίασ των πολιτϊν προσ τουσ  Ζλλθνεσ, και τισ αντιλιψεισ τθσ δεφτερθσ και 

τρίτθσ γενιάσ Ελλινων - Αυςτραλϊν, κα μποροφςε να είναι διαφωτιςτικι  

(Dimitreas, 1998, ς.351).  

Μια αντίςτοιχθ μελζτθ ςε άλλα κράτθ, χρθςιμοποιϊντασ τισ ίδιεσ 

κατθγορίεσ και ταξινομιςεισ, κα μποροφςε να δϊςει ςαφζςτερθ εικόνα τθσ 

επιτυχίασ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ για τθν ελλθνικι εκνότθτα ςτθν Αυςτραλία. 

Ραρά τθν απουςία ενόσ κεμελιϊδουσ μοντζλου κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ, ςε 

δομικό και πολιτιςτικό επίπεδο και τθν αποτυχία τθσ πολιτικισ του 

πολυπολιτιςμοφ να ανταποκρικεί ςε πολλζσ από τισ ανάγκεσ των μεταναςτϊν, 

μπορεί να υποςτθριχκεί, ότι ακόμθ και ςτθν πιο ιπια μορφι τθσ, ωσ πολιτικό  

ςφνκθμα ι πολιτικι ρθτορικι,  ο πολυπολιτιςμόσ βοικθςε να αναδειχκοφν 

ςτουσ Αυςτραλοφσ τα πλεονεκτιματα των άλλων πολιτιςμϊν,   ςυμβάλλοντασ 

ζτςι ςτθ μείωςθ των  προκαταλιψεων τθσ κοινωνίασ υποδοχισ. Πμωσ, πολλζσ 

εκνοτικζσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, ιδιαίτερα εκείνεσ που προζρχονταν από μθ 

αγγλόφωνα περιβάλλοντα, τθν αιςκάνονταν  ωσ καταπιεςτικι, τόςο κεςμικά όςο 

και πολιτιςτικά. Θ πολυπολιτιςμικότθτα ζχει επίςθσ μειϊςει τον ςχθματιςμό  

των «γκζτο»,  με τθν ενκάρρυνςθ των μεταναςτϊν να βγουν ζξω από εκνοτικζσ 

κοινότθτεσ ςτθν κοινωνικι και κεςμικι  τάξθ τθσ κοινωνίασ υποδοχισ. Αν και θ 

Αυςτραλία δεν ζχει επιτφχει να αναπτφξει επαρκϊσ ζνα πλιρεσ πολυπολιτιςμικό 

μοντζλο, παρόλα αυτά ζχει ςτακερά καταφζρει, τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ, να 

αναπτυχκεί και να ενςωματϊςει, ςε κεςμικό και πολιτιςτικό επίπεδο, 
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διαφορετικζσ εκνοτικζσ ομάδεσ. Οι εμπειρίεσ αυτζσ ζχουν τοποκετιςει τθν 

Αυςτραλία ςε πλεονεκτικι κζςθ ανάμεςα ςε πολλά ζκνθ τθσ διεκνοφσ 

κοινότθτασ και ιδιαίτερα αυτά τα ζκνθ που βρίςκονται ςτθν άμεςθ περιοχι τθσ 

Αςίασ-Ειρθνικοφ. Οι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ χϊρεσ είναι χϊρεσ αποςτολισ 

μεταναςτϊν και όχι υποδοχισ, είτε επειδι είναι οικονομικά ςε δυςχερι 

κατάςταςθ ι επειδι είναι βιομθχανικά υπανάπτυκτεσ. Θ ςυνεχιηόμενθ 

μετανάςτευςθ των ανκρϊπων  που διαςχίηουν τα  διεκνι ςφνορα, δθμιουργοφν 

νζεσ απαιτιςεισ για τισ διοικιςεισ των χωρϊν υποδοχισ, προκειμζνου να είναι 

ςε κζςθ να  φιλοξενιςουν τθ φυλετικι και εκνοτικι πολυμορφία (Dimitreas, 

ό,π., ς.352).  

Tο κράτοσ αντιμετωπίηει ζνα μζλλον με νζεσ προκλιςεισ, οι οποίεσ είναι 

δφςκολο να προβλεφκοφν με βεβαιότθτα, ειδικά λόγω των αυξανόμενων 

απαιτιςεων, ςε νομικό και πολιτικό πλαίςιο, ςε μια διεκνοποιθμζνθ οικονομία. 

Τθν ίδια ςτιγμι υπάρχουν ολοζνα και πιο απαιτθτικζσ πιζςεισ του πολίτθ για τθν 

παρζμβαςθ του κράτουσ δικαίου πζραν των εκνικϊν ςυνόρων του, προκειμζνου 

να παράςχει προςταςία ςτουσ πολίτεσ και τα  ςυμφζροντά τουσ ςτο εξωτερικό, 

ςε μια ποικιλία κεμάτων, που κυμαίνονται από τα ανκρϊπινα δικαιϊματα (των 

μεταναςτϊν και άλλων) ζωσ τα  περιβαλλοντικά ηθτιματα. Για πολλοφσ  Ζλλθνεσ, 

το κίνθτρο για τθν επιτυχία, τουσ φζρνει τϊρα μαηί με άλλουσ Αυςτραλοφσ, 

μπροςτά ςτισ νζεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν. Στο πλαίςιο τθσ 

περιφερειακισ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ, πολλοί Ζλλθνεσ τθσ Αυςτραλίασ ζχουν 

ιδθ διαςχίςει τα ςφνορα των χωρϊν του Ειρθνικοφ και τθσ Νοτιοανατολικισ 

Αςίασ για επιχειρθματικοφσ ςκοποφσ ι για  αναηιτθςθ καλφτερων αμοιβϊν, 

προςφζροντασ    επαγγελματικζσ  υπθρεςίεσ και δεξιότθτεσ (Dimitreas, ό.π., 

ς.355).  

 

Α)Εκπαιδευτικι πολιτικι ςε Αυςτραλία και Ελλάδα για τθν ελλθνόγλωςςθ 

παιδεία 

Θ πολυπολιτιςμικότθτα οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ των νζων 

κατευκυντιριων γραμμϊν τθσ πολιτικισ για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ και ζτςι 

εντάχκθκαν ςε πολλά ςχολικά προγράμματα, θ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ ςτα ςχολεία ςε όλθ τθν Αυςτραλία.  Το 1980, θ υπθρεςία εκπαίδευςθσ 
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εκνοτικϊν μειονοτιτων ςχθμάτιςε ομάδα μελζτθσ, με ςκοπό τθ διεξαγωγι 

προκαταρκτικισ ζρευνασ ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ και  

κουλτοφρασ ςτθ Βικτϊρια (περ. Χρονικό, ςς.6-7).  

Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 και κακ'όλθ τθ δεκαετία του 1990, οι 

διαφορετικζσ γλϊςςεσ διδάχκθκαν ςτθν Αυςτραλία και θ ρθτορικι των 

κυβερνιςεων, ειδικά ςτθν περίοδο των εκλογϊν, ιταν  να προωκεί, με  ιςχυρά 

πάντα επιχειριματα, τθ διατιρθςθ και τθ διδαςκαλία ξζνων γλωςςϊν και 

πολιτιςμϊν εκτόσ του αγγλοςαξονικοφ. Οι αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 και 

μετά, ιταν θ περίοδοσ που οι κυβερνιςεισ, ςτθν οικονομικι τουσ πολιτικι, 

επικεντρϊκθκαν ςε προςεγγίςεισ «κόςτουσ και οφειλισ», και ζτςι οι Αυςτραλοί 

γραφειοκράτεσ ζδωςαν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν Αςία και τισ  αςιατικζσ 

γλϊςςεσ (Lo Bianco, 2009, ς. 31). Ρράγματι, το  1994, θ κυβζρνθςθ Keating 

ευνόθςε ςε μεγάλο βακμό τθν Αςία και τθν ανερχόμενθ «οικονομικι τίγρθ» τθσ.  

Κατά τθν πρϊτθ δεκαετία του 21ου αιϊνα, θ ενκουςιϊδθσ ρθτορικι 

ςχετικά με τθ διδαςκαλία ξζνων γλωςςϊν, ιδιαίτερα αςιατικϊν γλωςςϊν, 

ςυνεχίςτθκε, αν και αυτό δεν  υποςτθρίχτθκε  πρακτικά. Κατά ςυνζπεια, θ 

ςυηιτθςθ ςχετικά με εκνικοφ ςυμφζροντοσ γλϊςςεσ υποχϊρθςε κάπωσ. 

Εντοφτοισ ςιμερα, θ απρό-βλεπτθ μεταβολι ζχει δθμιουργιςει τθν ανάγκθ για 

νζεσ ςτρατθγικζσ για το πϊσ μπορεί να  διδαχτεί θ ελλθνικι γλϊςςα ςε ςχολεία 

και ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Σιμερα, θ ελλθνικι γλϊςςα λειτουργεί 

παράλλθλα με ολοζνα και πιο δθμοφιλείσ μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ και αςιατικζσ 

γλϊςςεσ, όπωσ τθν ινδονθςιακι, τθν κορεάτικθ, τθ  βιετναμζηικθ, τθν ινδικι και 

τθν αραβικι. Σε ςφγκριςθ με αυτζσ τισ γλϊςςεσ, θ ελλθνικι γλϊςςα είναι ςε 

μειονεκτικι κζςθ. Ωςτόςο, παρά τθν αλλαγι των ςυνκθκϊν, θ ελλθνικι γλϊςςα  

παραμζνει ζνα ςθμαντικό πολιτιςτικό ςτοιχείο τθσ κοινότθτασ, που δεν μπορεί 

να αφαιρεκεί εφκολα από τον χάρτθ τθσ Αυςτραλίασ. Τί μπορεί, λοιπόν, να γίνει 

για τθν αποκατάςταςθ τθσ ιςορροπίασ; Αν γφριηε κανείσ πίςω το ρολόι, ςε 

αναηιτθςθ απάντθςθσ ςτο ερϊτθμα αυτό, κα πραγματοποιοφςε τθν αξιολόγθςθ 

τθσ ιςτορίασ τθσ ελλθνικισ μετανάςτευςθσ ςτθν Αυςτραλία. Μία τζτοια 

αξιολογικι μελζτθ κα βοθκοφςε ςτθν κατανόθςθ τθσ κζςθσ τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ ςτθν ταυτότθτα τθσ Αυςτραλίασ. Είναι ςθμαντικό, επίςθσ,  να 
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εξεταςτοφν όλεσ οι ςυνιςτάμενεσ, που αφοροφν ςτθν αναγκαιότθτα τθσ 

εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθν Αυςτραλία. Τα τελευταία χρόνια θ 

ελλθνικι γλϊςςα απομακρφνεται από τθν πρϊτθ γενιά και γίνεται «δεφτερθ» ι 

«ξζνθ» γλϊςςα ςτθν Αυςτραλία, πλιττοντασ ζτςι τα ςχολικά προγράμματα 

ελλθνομάκειασ. Επί πλζον,  υπάρχει αρνθτικι ςτάςθ ςτθν επιλογι τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ από τουσ μακθτζσ ελλθνικισ καταγωγισ, οι οποίοι προτιμοφν να 

επιλζγουν αςιατικζσ γλϊςςεσ. Βεβαίωσ, για τα επόμενα είκοςι  χρόνια, περίπου,  

θ ελλθνικι γλϊςςα κα είναι πολφ ςθμαντικι για τθ γεραςμζνθ πρϊτθ γενιά, που 

ηει ςτο ςπίτι ι ςε οίκουσ ευγθρίασ, όπου είναι κοινωνικι αναγκαιότθτα να 

διατθρθκεί θ γλϊςςα ηωντανι. Οι νζεσ αφίξεισ από τθν Ελλάδα, και τα παιδιά 

τουσ, κα πρζπει να μποροφν να ενταχκοφν ςε ελλθνικά προγράμματα για τθ 

ςυνζχιςθ εκμάκθςθσ τθσ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ τουσ289. Στθν τρίτθ γενιά, 

και ιδιαίτερα ςε περιοχζσ που είναι μακριά από τισ μεγαλουπόλεισ, όπωσ 

Mildura, Bendigo, Ballarat, Geelong, θ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ακόμθ και 

ςτο ςπίτι φκίνει (Lo Bianco, 2009, ς. 37). Το κζμα των μικτϊν γάμων ζχει 

απαςχολιςει αρκετοφσ ερευνθτζσ290, λόγω τθσ ςτροφισ που γίνεται γλωςςικά 

και πολιτιςμικά και ιδιαίτερα ςτο κζμα τθσ κρθςκείασ, ευνοϊντασ τθ γλϊςςα τθσ 

                                                           
289
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χϊρασ υποδοχισ (ό.π., ς.40). Σφμφωνα με τθν ζρευνα, οι  άνδρεσ δεφτερθσ 

γενιάσ επιλζγουν ςυηφγουσ από το ευρφτερο αυςτραλιανό περιβάλλον  (ποςοςτό 

58%) ι από τθν ιταλικι μειονότθτα (28%), ενϊ οι γυναίκεσ δεφτερθσ γενιάσ είναι 

πιο επιφυλακτικζσ ςτο να μθν παντρευτοφν Ζλλθνεσ (ποςοςτό 41%) , οι οποίεσ 

όταν, τελικά,  επιλζγουν ζξω από τθν ελλθνικι κοινότθτα, επιλζγουν Αγγλο-

Κζλτεσ και Λταλοφσ (Lo Bianco, ό.π., ς.41).  

 

Β) Ελλάδα και εκπαιδευτικι πολιτικι για τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ 

Το 1980 ςφραγίηεται με ςθμαντικά γεγονότα, που λειτουργοφν ωσ 

προπομποί ςτθ μετζπειτα ςχζςθ Ελλάδασ και Αυςτραλίασ, ςε κζματα 

εκπαιδευτικά, πολιτιςμικά και πολιτικά. Ενδεικτικά αναφζρονται τα παρακάτω:  

- Θ επίςθμθ εκπαιδευτικι πολιτικι για τουσ  Ζλλθνεσ μετανάςτεσ ςτθν 

Αυςτραλία ξεκινά το 1980, όταν ο υπουργόσ εξωτερικϊν Α. Ανδριανόπουλοσ 

επιςκζφτθκε τθν Αυςτραλία και υπζγραψε τθν πρϊτθ μορφωτικι και πολιτικι 

ςυμφωνία μεταξφ Ελλάδασ και Αυςτραλίασ (περ. Χρονικό, ς. 7). 

- Θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, ςτθ ςυνζχεια, προςζφερε ελλθνικά βιβλία ςτθ 

βιβλιοκικθ του Ρανεπιςτθμίου La Trobe, με τθν ευκαιρία τθσ απόφαςθσ του 

Ρανεπιςτθμίου να διδάςκεται το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Λςτορίασ.  

- Δόκθκε θ ζγκριςθ από τθν Κυβζρνθςθ τθσ Βικτϊριασ για τθν ίδρυςθ 

δίγλωςςων δθμοτικϊν και γυμναςίων ςτισ περιφζρειεσ,  όπου υπιρχαν πολλοί 

Ζλλθνεσ. Το ςχετικό υπόμνθμα είχε υποβλθκεί από τθν Ελλθνικι Κοινότθτα τθσ 

Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ, τθν Ελλθνικι Ρρόνοια, τον Σφλλογο  Ελλινων 

δαςκάλων Βικτϊριασ και το εκπαιδευτικό Κζντρο του Richmond.  

- Τθν ίδια περίοδο είχε αρχίςει μια ςειρά προβολισ δοκιμαςτικϊν 

προγραμμάτων ςτθν πολυεκνικι τθλεόραςθ με τθ  ςυμμετοχι Ελλινων 

καλλιτεχνϊν τθσ παροικίασ (περ. Χρονικό, ς. 8). 

- Στο Σφδνεχ, κακθγθτζσ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν κατθγοροφςαν τθν 

κυβερνθτικι πολυεκνικι υπθρεςία SBS, που διθφκυνε τουσ ραδιοφωνικοφσ 

ςτακμοφσ 2ΕΕ και 3ΕΑ, ότι  υποτιμοφςε τθ νοθμοςφνθ των μεταναςτϊν με τθν 

απαγόρευςθ μετάδοςθσ πολιτικϊν εκπομπϊν ςε επίμαχα κζματα που τουσ 
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αφοροφςαν. Αυτό δεν ςυνζβαινε ςτουσ ςτακμοφσ που απευκφνονταν ςε 

αγγλόφωνουσ ακροατζσ (περ. Χρονικό, ς. 10).  

- Ραράλλθλα οι Ζλλθνεσ φοιτθτζσ ςυμμετείχαν α) ςε παν-αυςτραλιανό ςυνζδριο, 

με κζμα τισ διακρίςεισ ςε βάροσ των μεταναςτϊν και β) ςε κινθτοποιιςεισ, 

αρχικά, και ςε απεργία πείνασ, ςτθ ςυνζχεια, ςε ζνδειξθ διαμαρτυρίασ για τθν 

απόφαςθ του Ρανεπιςτθμίου Monash να αναςτείλει τα μακιματα νεοελλθνικισ 

γλϊςςασ. 

- Οι Αβορίγινεσ τθσ Δυτικισ Αυςτραλίασ διεξιγαγαν αγϊνα κατά τθσ 

αυςτραλιανισ Κυβζρνθςθσ, για τθν αποτροπι πραγματοποίθςθσ γεωτριςεων 

πετρελαίου από αμερικανικι εταιρεία, ςε ιερζσ δικζσ τουσ περιοχζσ. 

- Θ Ελλάδα επανεντάχτθκε ςτο ςτρατιωτικό ςκζλοσ του ΝΑΤΟ (περ. Χρονικό, ς.9). 

Το 1998, θ ανάγκθ για μια ςυςτθματοποιθμζνθ και ενιαία εκπαιδευτικι  

πολιτικι, αναφορικά με τουσ Ζλλθνεσ τθσ Διαςποράσ, οδιγθςε  ςτθ  δθμιουργία 

του Ρρογράμματοσ «Ραιδεία Ομογενϊν», μια ςφγχρονθ υλοποίθςθ 

ςυνδυαςμζνων δράςεων για τθ διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, τθσ Λςτορίασ 

και  του Ρολιτιςμοφ ςτθν ελλθνικι ομογζνεια, το οποίο υποςτθρίχτθκε από το 

Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Βϋ 

ΚΡΣ - ΕΡΕΑΕΚ) και υλοποιικθκε από το «Εργαςτιριο Διαπολιτιςμικϊν και 

Μεταναςτευτικϊν Μελετϊν» (Ε.ΔΛΑ.Μ.ΜΕ)291 του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, το 

                                                           
291

Το Εργαςτιριο Διαπολιτιςμικϊν και Μεταναςτευτικϊν Μελετϊν (Ε.ΔΛΑ.Μ.ΜΕ.), ζνα από τα τρία 
κεςμοκετθμζνα εργαςτιρια του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δ.Ε. του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, ιδρφκθκε 
τον Λοφνιο του 1996 με το Ρ.Δ. 147 (ΦΕΚ 11/106.-96), και ζχει ωσ βαςικοφσ ςτόχουσ :  

α) Να ερευνά και να προωκεί τα κζματα παιδείασ και εκπαίδευςθσ των Ελλινων τθσ διαςποράσ 
και ιδιαίτερα των αποδιμων Ελλινων, ςε ςυνάρτθςθ με τθν κοινωνικοοικονομικι και πολιτιςμικι 
τουσ κατάςταςθ ςτισ χϊρεσ που ηουν και με τισ πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ ςτισ χϊρεσ αυτζσ.  
β) Να ερευνά και να προωκεί εκπαιδευτικά κζματα των παλιννοςτοφντων Ελλινων και των 
αλλοδαπϊν ςτθν Ελλάδα, ςε ςυνάρτθςθ με τισ κοινωνικοοικονομικζσ, πολιτικζσ, πολιτιςτικζσ και 
εκπαιδευτικζσ ςυνκικεσ ςτθν Ελλάδα.  
γ) Να καταρτίηει και να επιμορφϊνει τουσ εκπαιδευτικοφσ, που καλοφνται να διδάξουν τθν 
Ελλθνικι ωσ Δεφτερθ Γλϊςςα ςε μακθτζσ ελλθνικισ και μθ ελλθνικισ καταγωγισ ςτο εξωτερικό, 
ςτουσ Ζλλθνεσ παλιννοςτοφντεσ μακθτζσ και ςτουσ αλλοδαποφσ μακθτζσ ςτθν Ελλάδα.  
δ) Να παράγει διδακτικό υλικό για τθ  διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ, ωσ Δεφτερθσ Γλϊςςασ και για τθ  
διδαςκαλία του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ μακθτϊν. Στο: 
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?information  

292
 Αντϊνθσ Χουρδάκθσ - Νίκοσ Ραπαδάκθσ, «Ανάμεςα ςτα «διακεκομμζνα φϊτα» μιασ «αδιάκοπθσ» 

Λςτορίασ. Ηθτιματα Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ και Διδακτικισ τθσ Λςτορίασ και του  Ρολιτιςμοφ ςτουσ 
Ζλλθνεσ τθσ Διαςποράσ».  Το παρόν άρκρο  αποτελεί διαςκευι ειςιγθςθσ, που παρουςιάςτθκε ςτθ 
Διεκνι Συνάντθςθ Εργαςίασ του Ρρογράμματοσ «Ραιδεία Ομογενϊν» ςτο ζκυμνο, 7 και 8 
Οκτωβρίου 2002. Στο: http://journal.primedu.uoa.gr/greek/ISSUE1/ html/papadakis_chourdakis. html  
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οποίο τελεί υπό τθν επιςτθμονικι διεφκυνςθ του κακθγθτι Μιχάλθ Δαμανάκθ. 

Μια από τισ κεντρικζσ δράςεισ (δράςθ «ΑΚΘΝΑ/Α3) αφορά ςτθν παραγωγι 

διδακτικοφ υλικοφ για τα ελλθνόπουλα του εξωτερικοφ, γφρω από κζματα τθσ 

Λςτορίασ και του Ρολιτιςμοφ.  

Θ διδαςκαλία ςτοιχείων Λςτορίασ και Ρολιτιςμοφ, όπωσ αυτι εντάςςεται 

ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ «Ραιδεία Ομογενϊν», απευκφνεται ςε «μακθτζσ 

που ηουν» και ςε «εκπαιδευτικοφσ που εργάηονται» μζςα ςε ςυνκικεσ 

διαπολιτιςμικζσ, διγλωςςικζσ και πολυεκνοτικζσ/πολυπολιτιςμικζσ (Δαμανάκθσ, 

1999), παράμετροι που υπαγόρευςαν τθν υπζρβαςθ του παραδοςιακοφ 

πλαιςίου ςτον τρόπο ςυγκρότθ-ςθσ, προςζγγιςθσ και αντιμετϊπιςθσ του 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αλλά και τθσ ίδιασ τθσ μεκόδου διδαςκαλίασ του. 

Σφμφωνα με τον κακθγθτι Μιχάλθ Δαμανάκθ, οι Ζλλθνεσ τθσ Διαςποράσ 

χρειάηεται να  μετζχουν από κοινοφ με τουσ Ζλλθνεσ τθσ Ελλάδασ ςε μια 

ευρφτερθ εκνοπολιτιςμικι «ςυναιςκθματικο- ιδεολογικι» κοινότθτα (βλ. 

Δαμανάκθσ, 1999, ςς. 27, 53)292. Για τον λόγο τοφτο ξεκίνθςαν προγράμματα  και 

δραςτθριότθτεσ όπωσ: Φεςτιβάλ Ομογενειακοφ Μακθτικοφ Κεάτρου, Σεμινάριο 

Επιμόρφωςθσ Ομογενϊν Εκπαιδευτικϊν, Σεμινάριο Επιμόρφωςθσ και Μετεκπαί-

δευςθσ, Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα Μακθτϊν, Ρρογράμματα Φιλοξενίασ 

Ομογενϊν Μακθτϊν, Αδελφοποίθςθ Σχολείων, Σεμινάριο Τθλεκπαίδευςθσ 

Ομογενϊν και Αποςπαςμζνων Εκπαιδευτικϊν, Ρρογράμματα Εικαςτικϊν κ.ά. 

 

Γ) Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Ζντυπα Μζςα  

Θ Ελλθνικι Κοινότθτα αποκτά το δικό τθσ ραδιόφωνο τθ  δεκαετία του 

1980, μετά από αρκετζσ θμι-επαγγελματικζσ απόπειρεσ αναμετάδοςθσ 

προγραμμάτων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Το 1954, ο Γιϊργοσ Γιαννόπουλοσ, άρχιςε 

να αναμεταδίδει διαφθμιςτικά προγράμματα ςτθν  ελλθνικι γλϊςςα ςτο 3ΑΚ, 

από τθ μία ζωσ τισ τζςςερισ το Σάββατο απόγευμα. Το 1957, ο ιδιοκτιτθσ του 

‘Odeon Music House’, Γιϊργοσ Μπίτςθσ,  ξεκίνθςε να εκπζμπει ςτο 3CS το 

διαφθμιςτικό του πρόγραμμα κι από το 1958 μζχρι ςιμερα ζχουμε τον ελλθνικό 
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ραδιοφωνικό ςτακμό 3ΧΥ (Tamis, 1985, ς.47)293. Pαδιοφωνικζσ εκπομπζσ και 

ελλθνικά τθλεοπτικά κανάλια, μζςω δορυφορικισ, με υψθλι ακρόαςθ και κζαςθ 

αντίςτοιχα ψυχαγωγοφν και διαςκεδάηουν, κακϊσ επιμορφϊνουν πολιτιςμικά 

και γλωςςικά, βαςικά, τθν πρϊτθ γενιά Ελλινων, χωρίσ να αποκλείεται θ 

παρακολοφκθςι τουσ και από τισ επόμενεσ γενιζσ, όταν επιςκζπτονται τουσ 

παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ. 

Οι Ελλθνο-Αυςτραλοί ζχουν κακιερϊςει μια ηωντανι επικοινωνιακι 

δικτφωςθ μζςα από εφθμερίδεσ, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, εκδόςεισ βιβλίων,  τα 

οποία λειτουργοφν ωσ τρόποι προϊκθςθσ τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ και 

κουλτοφρασ, εκτόσ από όςα προςφζρονται από κρθςκευτικοφσ και κοινωνικοφσ 

οργανιςμοφσ, αφοφ τόςο θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Αρχιεπιςκοπι Αυςτραλίασ όςο 

και θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα Ν.Ν.Ο και θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα  

Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ ζχουν χρθςιμοποιιςει τα μζςα επικοινωνίασ για να 

προωκιςουν τισ κζςεισ τουσ και να κερδίςουν μεγαλφτερθ βάςθ και 

δθμοςιότθτα. Ο ελλθνικόσ Τφποσ και οι Ελλθνο-Αυςτραλοί ςυγγραφείσ γράφουν 

ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, με ςτόχο να περιγράψουν γεγονότα 

πολιτικά, πολιτιςτικά, κοινωνικά και κρθςκευτικά, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και 

ςτθν Αυςτραλία, προωκϊντασ και, πολλζσ φορζσ, προκαλϊντασ νοοτροπίεσ τθσ 

ελλθνο-αυςτραλιανισ ταυτότθτασ και ςυνικειεσ. Ο ελλθνικόσ Τφποσ δεν ζχει 

λειτουργιςει χωρίσ ςυγκροφςεισ, ιδεολογικζσ και πολιτικζσ προκλιςεισ, με τθν 

υποςτιριξθ αντίκετων πολιτικϊν απόψεων, προκαλϊντασ ζτςι τθν πικρία και, 

ςυχνά, τθν εχκρότθτα ςε μζλθ που ανικαν ςτουσ κόλπουσ τθσ ελλθνικισ 

παροικίασ. Θ ελλθνικι γλϊςςα, ο πολιτιςμόσ, θ κρθςκεία και τα κοινωνικά ικθ 

ευνοικθκαν πολφ και από τθν πολυπολιτιςμικι πολιτικι, τον πολυπολιτιςμικό 

ραδιοφωνικό ςτακμό 2ΕΑ ςτο Σφδνεχ και τον τθλεοπτικό ςτακμό του SBS 

(Turnbull - Valiotis, 2001, ς.38).  

Θ μελζτθ τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ Λογοτεχνίασ χρειάηεται να 

διερευνθκεί  ωσ κεφάλαιo τθσ ιςτορίασ τθσ νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ και ωσ 

κεφάλαιο τθσ αυςτραλιανισ Λογοτεχνίασ, ανεξάρτθτα από τθ γλϊςςα ςτθν 

οποία γράφεται, αφοφ αποκαλφπτει τισ «ακζατεσ» πλευρζσ του απόδθμου 
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Ελλθνιςμοφ και τισ εμπειρίεσ τθσ πρϊτθσ, τθσ δεφτερθσ και τθσ τρίτθσ γενιάσ, 

όπωσ καταγράφονται από τουσ ίδιουσ, άλλοτε μζςα ςε αλλθλογραφία, άλλοτε ςε 

θμερολόγια και άλλοτε ςε μυκιςτοριματα, διθγιματα, κεατρικά ζργα. Με 

γλαφυρό τρόπο αποτυπϊνουν ςτα ζργα τουσ τισ προκαταλιψεισ, τισ διακρίςεισ 

και τουσ αποκλειςμοφσ, που αντιμετϊπιςαν, και ςυνεχίηουν να υφίςτανται, 

κακϊσ και τα διλιμματα, τον νόςτο, τισ ςυγκροφςεισ, τισ τραυματικζσ εμπειρίεσ, 

τα όνειρα και τισ επικυμίεσ.  

Το βιμα για τθν ανάπτυξθ «διαλόγου», το προςζφεραν απλόχερα, ςυν 

τοισ άλλοισ, και  τα ελλθνικά ζντυπα μζςα - εφθμερίδεσ και περιοδικά - που από 

πολφ νωρίσ κυκλοφόρθςαν και ζπαιξαν ςθμαντικότατο ρόλο ςτθ  ςυςπείρωςθ 

των Ελλινων μεταναςτϊν γφρω από κζματα που τουσ ενδιζφεραν: τα εκνικά, 

κοινωνικο/οικονομικά, πολιτικά, πολιτιςτικά, εκπαιδευτικά,  τα ςχετικά με τθν 

ελλθνομάκεια τθσ δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ μεταναςτϊν και τθ  διατιρθςθ τθσ 

πολιτιςμικισ τουσ ταυτότθτασ. Λδιαίτερθ μνεία χρειάηεται να γίνει για τθν  

προςφορά του περιοδικοφ «Χρονικό» Μελβοφρνθσ, το οποίο εκδόκθκε για 

πρϊτθ φορά το 1979, από τουσ Γιϊργο Βαςιλακόπουλο, Φρίξο Λωαννίδθ, Νίκο 

Κυπραίο, Ραναγιϊτθ Λυςςιϊτθ και Γιϊργο Μιχελακάκθ, με τθ χρθματοδότθςθ 

του ηεφγουσ Αργφρθ Γερομανϊλθ. Εκδόκθκε με ςτόχο τθ διεκδίκθςθ των 

δικαιωμάτων των Ελλινων ςε μια πολυεκνικι Αυςτραλία. Με εκλεπτυςμζνο 

τρόπο προςπακοφςε να απορροφιςει τθ διαφορετικότθτα και, βζβαια, να 

διεκδικιςει «χϊρο για ζκφραςθ και καλλιτεχνικι δθμιουργία» (ς.1) ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. Με αυτόν τον τρόπο κα μποροφςαν να καταγραφοφν 

ςυγκεντρωμζνα τα πολιτιςτικά γεγονότα του μεταναςτευτικοφ Ελλθνιςμοφ τθσ 

Μελβοφρνθσ και ζτςι να βοθκθκεί θ ανάπτυξθ μιασ «ντόπιασ» μεταναςτευτικισ 

κουλτοφρασ, μζςα από τθν προβολι των καλλιτεχνϊν και των ζργων τουσ και τθν 

άςκθςθ «καλοπροαίρετθσ κριτικισ…κάκε ατόμου, ομάδασ ι τάςεων που 

ςχετίηονταν άμεςα με τθν προςπάκεια του μεταναςτευτικοφ πολιτιςμοφ για τθν 

απόκτθςθ δικοφ του ιδιόμορφου προςϊπου» (περ. Χρονικό,1979, ς.1).  

Ο «Ελλθνικόσ Ταχυδρόμοσ» (ςτο Σφδνεχ) και ο «Νζοσ Κόςμοσ» 

(Μελβοφρνθ) ζχουν υιοκετιςει τθ ςτρατθγικι χριςθ των αγγλικϊν ςε οριςμζνεσ 

από τισ δθμοςιεφςεισ τουσ, ϊςτε να φκάνουν ςε ζνα ευρφτερο κοινό, όπωσ τισ 

δεφτερεσ και τρίτεσ γενιζσ, δεδομζνου ότι θ πρϊτθ γενιά μεταναςτϊν δεν είναι 
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πλζον το μοναδικό κοινό. Τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και ζντυπα μζςα 

ςυνεχίηουν να επιςτρατεφονται για τθν προβολι και δθμοςιοποίθςθ των 

εκδθλϊςεων, με ςκοπό τθν προςζλκυςθ των μελϊν τθσ κοινότθτασ ςτθν 

παρακολοφκθςι τουσ και τθ δραςτθριοποίθςι τουσ ς’ αυτζσ.  

 

Ολοκλθρϊνοντασ τθ ςφντομθ πολιτικο/κοικωνικό/οικονομικι περιιγθςθ  

τθσ ελλθνικισ παρουςίασ ςτθν Αυςτραλία από τθν πρϊιμθ περίοδο μζχρι 

ςιμερα, το ςφνολο των απόδθμων Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ, ςφμφωνα με 

ομογενειακοφσ υπολογιςμοφσ, ανζρχονται ςε 600.000-700.000.  

Οι Ζλλθνεσ τθσ Αυςτραλίασ, ςτθν πλειονότθτά τουσ μζλθ τθσ Ορκόδοξθσ 

Αρχιεπιςκοπισ Αυςτραλίασ, είναι οργανωμζνοι ςε κοινότθτεσ με ςθμαντικι 

κοινωνικι, οικονομικι παρουςία και πολιτικι, επιςτθμονικι και ακαδθμαϊκι 

δράςθ, κακϊσ και ζντονθ πολιτιςτικι και εκδοτικι δραςτθριότθτα - εφθμερίδεσ, 

ζντυπα, περιοδικά κλπ., κακϊσ και μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, ραδιόφωνο, 

τθλεόραςθ. Θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Αρχιεπιςκοπι Αυςτραλίασ αποτελεί 

αρικμθτικά τθν ιςχυρότερθ Ομολογία Ορκοδόξων τθσ Αυςτραλίασ. Θ 

Αρχιεπιςκοπι διατθρεί Γραφεία ςε πζντε διοικθτικζσ επικράτειεσ τθσ χϊρασ 

(Σφδνεχ, Μελβοφρνθ, Αδελαΐδα, Βριςβάνθ και Ρζρκ), όπου είναι διοριςμζνοι 

ιςάρικμοι Βοθκοί Επίςκοποι. Θ διοίκθςθ και οι εξουςία αςκοφνται αποκλειςτικά 

από τον Αρχιεπίςκοπο, ο οποίοσ διορίηει και εγκρίνει όχι μόνον τα ενοριακά 

ςυμβοφλια, αλλά και τα μζλθ του Αρχιεπιςκοπικοφ Συμβουλίου και των Κλθρικο -

λαϊκϊν Συνελεφςεων, κλθρικοφσ και λαϊκοφσ. Οι Βοθκοί Επίςκοποι δεν αςκοφν 

αυτοδφναμθ εξουςία, αποτελοφν τοποτθρθτζσ του Αρχιεπιςκόπου. Από το 1961, 

ςυγκλικθκαν οκτϊ Κλθρικολαϊκζσ Συνάξεισ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν τθν 

πορεία του Ορκόδοξου Ελλθνιςμοφ και να αναλφςουν κζματα που ςχετίηονται 

με τθν πνευματικι αποςτολι τθσ Εκκλθςίασ, τθν κοινωνικι πρόνοια και τθν 

εκπαίδευςθ. Το Αρχιεπιςκοπικό Συμβοφλιο απαρτίηεται από 16 κλθρικοφσ και 32 

λαϊκοφσ, τουσ οποίουσ εκλζγουν τα μζλθ τθσ τελευταίασ Κλθρικο-λαϊκισ Σφναξθσ. 

Ρνευματικό ρόλο αςκεί ςτισ Κοινότθτεσ-Ενορίεσ και Ενορίεσ, ο ιερζασ, 

υποβοθκοφμενοσ πάντοτε από γυναικείεσ οργανϊςεισ και φιλόπτωχουσ 

ςυλλόγουσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, ο ιερζασ, ο οποίοσ διορίηεται από τθν 

Αρχιεπιςκοπι, ωςτόςο αμείβεται από τθν Κοινότθτα-Ενορία, αποτελεί επίςθσ 
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τον δάςκαλο τθσ ελλθνικισ και τον κοινωνικό λειτουργό. Από το 1982, θ 

Αρχιεπιςκοπι Αυςτραλίασ, δια μζςου των Κοινοτιτων και των Ενοριϊν τθσ, 

ζδωςε μεγάλθ ζμφαςθ ςτον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τθσ ρόλο, ιδρφοντασ 

Κζντρα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ και Θμεριςια Σχολεία.  

Σθμαντικι για τθν εκνογλωςςικι ταυτότθτα των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ 

είναι θ ελλθνοκεντρικι ζμφαςθ, που επιδιϊκει με τισ δράςεισ τθσ θ επίςθμθ 

Αρχιεπιςκοπι. Θ Ελλθνικι χρθςιμοποιείται ςτθν Αυςτραλία ωσ οικόλεκτοσ και ωσ 

μζςο επικοινωνίασ ςτισ πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ τθσ Ομογζνειασ 

μεταξφ των Ελλαδογεννθμζνων. Το 2008, θ Ελλθνικι και οι διάλεκτοί τθσ (κυρίωσ 

ποντιακι και κυπριακι), χρθςιμοποιοφνταν ωσ «γλϊςςεσ» ςτο  κζατρο, ςε 

μουςικζσ ςυνκζςεισ, ςε όπερα και άλλεσ δθμιουργίεσ, για παράδειγμα ςτθν 

παραγωγι διςκογραφίασ. Τθν  ελλθνικι, επίςθσ, χρθςιμοποιοφςαν ωσ γλϊςςα 

των Ελλθνικϊν Ομολογιϊν (Ορκόδοξθ Αρχιεπιςκοπι, Ραλαιοθμερολογίτεσ, 

Αυτοκζφαλθ Εκκλθςία, Ευαγγελικοί, Χιλιαςτζσ κ.α), ωσ γλϊςςα ςτουσ  χϊρουσ 

του τφπου και λοιπϊν μζςων ευρείασ ενθμζρωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 

τθσ τθλεόραςθσ, του τουριςμοφ, του εμπορίου, των γθροκομείων, των παιδικϊν 

ςτακμϊν, των προςχολικϊν κζντρων εκπαίδευςθσ, των θμεριςιων ελλθνικϊν 

ςχολείων, των τριτοβάκμιων ιδρυμάτων και λιγότερο, ωσ γλϊςςα κζντρων 

υγείασ, κοινωνικισ πρόνοιασ και λοιπϊν κζντρων προςφοράσ κοινωνικϊν 

υπθρεςιϊν.  

Θ ιςχυρι γλωςςικι ςφγκλιςθ και ςυγκράτθςθ, που διακρίνει τισ ελλθνικζσ 

παροικίεσ τθσ Αυςτραλίασ, οφείλεται ςτθν επικυμία των Ελλινων να 

διατθριςουν τθν ιδιαίτερθ πολιτιςτικι και εκνοτικι τουσ ταυτότθτα. Άλλοι λόγοι 

που ενιςχφουν τθν τάςθ αυτι είναι θ κοινωνικι απομόνωςθ μεγάλου μζρουσ 

των Ελλινων και ο χαμθλότατοσ δείκτθσ κοινωνικϊν ςχζςεων με τουσ 

αλλόγλωςςουσ και αλλοεκνείσ, ο υψθλότατοσ δείκτθσ ςυμπαγοφσ εποίκθςθσ ςε 

ςυγκεκριμζνα προάςτια, θ ςτακερότθτα του ποςοςτοφ ςυγκράτθςθσ των 

διεκνικϊν γάμων ςτο ποςοςτό του 38%, θ λειτουργικότθτα και θ αποδοχι τθσ 

ελλθνικισ ςτα παιδιά  τθσ δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ, θ ίδρυςθ και λειτουργία 

κεςμικϊν οργάνων ςυγκράτθςθσ και προϊκθςθσ τθσ ελλθνικισ, θ αποδοχι τθσ 

ελλθνικισ ωσ γλϊςςασ προτεραιότθτασ από τον κυβερνθτικό μθχανιςμό και τισ 

υπθρεςίεσ τθσ Αυςτραλίασ. Θ χριςθ τθσ αγγλικισ μεταξφ των γεννθμζνων ςτθν 
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Ελλάδα εποίκων τθσ Αυςτραλίασ, είναι περιοριςμζνθ, εξαιτίασ τθσ ιδιαίτερθσ 

ζμφαςθσ που προςδίδουν ςτθ διατιρθςθ τθσ Ελλθνικισ, του υψθλοφ αρικμοφ 

των ατόμων που δε διατθροφν ςχζςεισ με τα μζλθ τθσ μείηονοσ αγγλο-

αυςτραλιανισ κοινωνίασ, και του περιοριςμζνου πλζον αρικμοφ των 

ελλαδογεννθμζνων, ςτο εργαςιακό δυναμικό τθσ χϊρασ294. 

Μετά το 1980, με τθν ίδρυςθ πανεπιςτθμιακϊν εδρϊν και κζντρων 

ελλθνικϊν ςπουδϊν ςτο Σφδνεχ, ςτθ Μελβοφρνθ, ςτθν Αδελαΐδα κ.α., 

εκδόκθκαν αξιόλογα μυκιςτοριματα και ποιθτικζσ ςυλλογζσ , ενϊ αυξικθκε και 

θ παραγωγι κεατρικϊν ζργων. 

 

3.1.3.Τα πλοία από τθν Ευρϊπθ ςτθν Αυςτραλία τθσ μεταπολεμικισ περιόδου  

Οι μετακινιςεισ πλθκυςμϊν, κυρίωσ από τθν Ευρϊπθ τθσ μεταπολεμικισ 

περιόδου μζχρι τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’70, πραγματοποιικθκαν, ςε πολφ 

μεγάλο βακμό, μζςω τθσ κάλαςςασ. Είναι ςθμαντικό να αναφερκοφν, γιατί τόςο 

οι κεατρικοί ςυγγραφείσ ςτισ ςυνεντεφξεισ τουσ και ςτα κεατρικά τουσ ζργα, όςο 

και οι μετανάςτεσ γενικότερα «μνθμονεφουν» το ταξίδι και το πλοίο που τουσ 

μετζφερε ςτον «άλλον» τόπο, ωσ ζνα ταξίδι-μετάβαςθσ, που κάτι «πζκαινε» 

μζςα τουσ τθν ϊρα τθσ αναχϊρθςθσ και κάτι «νζο» γεννικθκε τθν ϊρα που 

αντίκριςαν τθ «νζα» γθ.  

Ο δθμοςιογράφοσ Σωτιρθσ Χατηθμανϊλθσ,  ςτισ 22 Νοεμβρίου 2012, με 

τθν ευκαιρία τθσ ςυμπλιρωςθσ εξιντα χρόνων από τθν υπογραφι τθσ ειδικισ 

ςυμφωνίασ τθσ Ελλάδασ με τθν Αυςτραλία για τθ διευκόλυνςθ των Ελλινων που 

ικελαν να μεταναςτεφςουν ςτθ νζα γθ, ζγραψε ςτθν εφθμερίδα «Νζοσ Κόςμοσ» 

το άρκρο με  τίτλο: «Το επικό ταξίδι τθσ μετανάςτευςισ μασ», με ςκοπό να  

ξανακυμίςει κάποια ςτοιχεία για το «ζποσ τθσ μετανάςτευςισ μασ», όπωσ το 

αποκαλεί. 

«Υπιρξα κι εγϊ ζνασ από τουσ τουλάχιςτον 150.000 χιλιάδεσ Ζλλθνεσ που με δάκρυα 

ςτα μάτια, αλλά και ελπίδα, από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1950 ζωσ το 1974, 

αποχαιρετιςαμε τισ πόλεισ και τα χωριά μασ, με πρϊτο ςτακμό τον Ρειραιά. Από κει, 

άλλοι με το πλοίο «Ορίων», το «Κυρινεια», ι το «Βρετανίσ» κι άλλοι με το «Flaminia», 
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το «Αυςτραλίσ», το «Ελλθνίσ» μα, κυρίωσ, με το «Ρατρίσ», διαςχίςαμε τθ Μεςόγειο, το 

κανάλι του Σουζη, τθν Ερυκρά Κάλαςςα, τον Λνδικό και μετά τον Νότιο Ωκεανό, για να 

φτάςουμε ςτθ «Γθ τθσ Επαγγελίασ», τθν Αυςτραλία. Το ταξίδι διαρκοφςε από ζναν ζωσ 

δφο μινεσ, ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Το δικό μου ταξίδι διιρκεςε 37 μζρεσ. Το 

Σουζη ιταν κλειςτό και το «Ρατρίσ» ζκανε τθ διαδρομι Ρειραιά  – Λεμεςό – Βθρυτό – 

Γιβραλτάρ - Κζιπ Τάουν - Άγιου Μαυρίκιου – Φριμαντλ - Μελβοφρνθσ. Εμείσ φτάςαμε 

μινα Αφγουςτο, όταν, πια, τελείωνε θ εποχι τθσ μαηικισ μετανάςτευςθσ. Ππωσ ξζρουν 

οι αναγνϊςτεσ μασ, εγϊ γεννικθκα ς’ ζναν μικρότοπο τθσ Χίου, τον Εγρθγόρο. Πριο τ ου 

τότε κόςμου μου το Αιγαίο. Τί ειρωνεία… Τα ίδια ςφνορα οριοκετοφν ακόμθ τον κόςμο 

μζςα μου κι ασ ζχω φφγει χιλιάδεσ μίλια μακριά. Εκεί, ςτον Εγρθγόρο του Αιγαίου, είναι 

το κζντρο του κόςμου για μζνα. Μιπωσ το ίδιο δεν ιςχφει και για τόςεσ χιλιάδεσ 

μετανάςτεσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ; Ο τόποσ μασ δεν μποροφςε να κρζψει τα παιδιά του. 

Αλλά μζςα ς’ αυτιν τθν ανζχεια περίςςευαν τα αγακά ςυναιςκιματα. Πλα ζγιναν 

δρόμοσ. Πνειρα, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ. Δουλειά, ψωμί, προκοπι. Τί 

παραπάνω να ηθτά ζνασ μετανάςτθσ ςε μία ξζνθ χϊρα, άλλωςτε; Ράνε πολλά χρόνια 

από τότε που πάψαμε να είμαςτε μετανάςτεσ, που γίναμε πολίτεσ μιασ δεφτερθσ 

πατρίδασ, που καταφζραμε να μεγαλϊςουμε τισ ανάγκεσ μασ, άρα και τα όνειρά μασ, 

που πολλζσ από αυτζσ ζγιναν επικυμίεσ που εκπλθρϊκθκαν. Μόνο θ μόνιμθ επιςτροφι 

ςτθν πατρίδα παραμζνει επικυμία ανεκπλιρωτθ. Κοίταηα το φεγγάρι και ονειρευόμουν 

τθν πατρίδα. Ζνα παιδί με κουρεμζνο κεφάλι και όνειρο ακοφρευτο - όπωσ κα ζλεγε και 

ο Ελφτθσ - ιμουν όταν πάτθςα το πόδι μου ςτθ Μελβοφρνθ. Σαςτιςμζνο από αυτά που 

ζβλεπα, φοβιςμζνο από αυτά που δεν ζβλεπα, αλλά αποφαςιςμζνοσ τουλάχιςτον να 

επιβιϊςω. Καρρείσ κι ζνα χζρι με άρπαξε από τθν προεφθβικι θλικία και μ’ ζριξε κατ’ 

ευκείαν ςτθν ωριμότθτα. Νζεσ παραςτάςεισ, δφςκολεσ μζρεσ. Ιρκαν ςτιγμζσ που 

πίςτεψα ότι θ Χίοσ κι ο Εγρθγόροσ είχαν τελειϊςει πια για μζνα. Ρολφ αργότερα, όταν 

πια είχα ςτακεί ςτα πόδια μου, ςυνειδθτοποίθςα ότι δεν ιταν μόνο οι ςυνκικεσ ηωισ 

που απομάκρυναν τθν ιδιαίτερθ πατρίδα από τθ ςκζψθ μου. Κυρίωσ, ιταν θ άμυνά μου 

απζναντι ςτθ ςκλθρι πραγματικότθτα εκείνων των χρόνων, που ζδειχνε πωσ ζνα τόςο 

μακρφ κι ακριβό ταξίδι, ςπάνια ζχει γυριςμό...Κι όμωσ είχε. Ακολοφκθςαν πολλά ταξίδια 

επιςτροφισ. Μζχρι ςιμερα δεν ξεχνϊ το υπερωκεάνιο «Ρατρίσ», που μασ μετζφερε 

ςτθν Αυςτραλία. Με καίνε ακόμα τα πρϊτα δάκρυα νοςταλγίασ, που μου άφθςαν πικρι 

γεφςθ ςτο ςτόμα. Τα ίδια, φαντάηομαι, ιςχφουν για όλουσ μασ. Γι’  αυτό και το ςθμερινό 

αφιζρωμα είναι για όλουσ εμάσ, ςτο «δικό μασ ταξίδι»».  
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Θ Αγγελικι  Καραγεϊργου, ςε άρκρο τθσ ςτθν εφθμ. «Νζοσ Κόςμοσ», ζνα 

χρόνο πριν, (25.10.2011), περιγράφει τθ ηωι  τθσ μζςα ςτο πλοίο ςτθ διάρκεια 

του ταξιδιοφ και τθν προετοιμαςία των μεταναςτϊν για τθν επαγγελματικι τουσ 

αποκατάςταςθ,  παρακζτοντασ τθν άποψθ του Δανιιλ Εςδρά,  επικεφαλισ του 

ΔΟΜ Ελλάδασ τότε: 

«Μζςα ςτο πλοίο τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, τα οποία είχαν ξεκινιςει δφο 

μινεσ νωρίτερα, ςυνεχίηονταν. Κακθγθτζσ ςυνζχιηαν τθν προετοιμαςία των 

μεταναςτϊν. Γυναίκεσ κι άνδρεσ, φτάνοντασ ςτθ χϊρα των καγκουρό, ζπρεπε να 

γνωρίηουν επαρκι αγγλικά προκειμζνου θ προςαρμογι τουσ να γίνει ομαλότερα και να 

εξελιχκοφν γρθγορότερα. Είχε προθγθκεί άλλωςτε και θ φοίτθςι τουσ ςε ταχφρρυκμεσ 

ςχολζσ Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ. Υδραυλικοί, ςυγκολλθτζσ , θλεκτρολόγοι, ιταν μερικά από 

τα επαγγζλματα που μποροφςαν να επιλζξουν οι άνδρεσ, ενϊ οι γυναίκεσ με τα 

μακιματα οικοκυρικισ κα μποροφςαν να εργαςτοφν αργότερα ωσ μαγείριςςεσ, 

μοδίςτρεσ, καμαριζρεσ ι κακαρίςτριεσ. Τα ςυγκεκριμζνα επαγγζλματα ωςτόςο , 

ορίςτθκαν κυρίωσ από τισ ελλείψεισ, ςε αντίςτοιχεσ κζςεισ εργαςίασ, που είχε θ 

Αυςτραλία». 

«Σφμφωνα με τον κ. Δανιιλ Εςδρά, τον επικεφαλισ του ΔΟΜ Ελλάδασ, οι περιςςότεροι 

από τουσ μετανάςτεσ, που δεν είχαν καν φοιτιςει ςε ςχολεία, μποροφςαν να μάκουν 

ευκολότερα χειρωνακτικά επαγγζλματα και, παράλλθλα, να είναι πιο αποτελεςματικοί. 

Ζπειτα, άνδρεσ και γυναίκεσ απ’ όλθ τθν Ελλάδα πιγαιναν ςτα κεντρικά οικοτροφεία, 

όπου ακολουκοφςε θ εκπαίδευςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Ραράλλθλα δθμιουργικθκαν 

ταχφρρυκμεσ ςχολζσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ. Δεδομζνου ότι μιλάμε για μαηικι εργατικι 

μετανάςτευςθ, ζπρεπε πριν φτάςουν ςτθν Αυςτραλία   να ζχουν μάκει μία τζχνθ ϊςτε 

να ενταχκοφν ςτθν αγορά εργαςίασ. Αφορμι μάλιςτα για τθ δθμιουργία των ςχολϊν 

μακθτείασ και ταχφρρυκμθσ εκπαίδευςθσ του ΟΑΕΔ ςτάκθκαν τα προγράμματα τεχνικισ 

εκπαίδευςθσ του ΔΟΜ. Πταν το 1974 ολοκλθρϊκθκε το πρόγραμμα μετανάςτευςθσ, όλθ 

θ τεχνοτροπία και τα μθχανιματα που χρθςιμοποιικθκαν το διάςτθμα αυτό,  

μεταφζρκθκαν ςτισ ςχολζσ του ΟΑΕΔ. Μάλιςτα, ςχεδόν όλεσ οι ειδικότθτεσ που 

δθμιουργικθκαν τότε ςυνεχίηονται ζωσ και ςιμερα. Εξθγεί πωσ θ περίπτωςθ τθσ 

μετανάςτευςθσ ςτθν Αυςτραλία ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον, κακϊσ πρόκειται για μία 

χϊρα ςτθν οποία ςθμείωςαν ςθμαντικζσ επιτυχίεσ, ακόμα και μετανάςτεσ τθσ πρϊτθσ 

γενιάσ. «Σ’ άλλεσ χϊρεσ βλζπουμε τουσ μετανάςτεσ τθσ δεφτερθσ ι τρίτθσ γενιάσ να 

παίρνουν διακρίςεισ. Αντίκετα, ςτθν Αυςτραλία υπιρξαν μετανάςτεσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ 
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που αργότερα ζγιναν πανεπιςτθμιακοί, επιςτιμονεσ. Υπιρξε ακόμα κι ζνασ υπουργόσ , 

πράγμα πολφ ςπάνιο από τόςο νωρίσ», προςκζτει. 

 

Τα πλοία με τα οποία κυρίωσ ταξίδεψαν οι Ζλλθνεσ ςτθν Αυςτραλία ιταν:  

-Castel Felice: Ναυπθγικθκε το 1930 ςτθ  Γλαςκϊβθ από τθν A. Stephen & Sons.  

Εκτόπιςμα 12.150 τόνοι, μικοσ 150,3μ. πλάτοσ 19,6μ. ταχφτθτα 16 κόμβοι. Το 

Castel Felice ζκανε το πρϊτο του ταξίδι από τθν Τηζνοβα Λταλίασ τθν 6/10/1952 

και ζφκαςε ςτθ  Μελβοφρνθ 5/11/1952. 

-Fairsea: Ναυπθγικθκε το 1942 από τθν Sun Shipbuilding & Drydock Co, Chester. 

Εκτόπιςμα 11.678 τόνοι, μικοσ 150μ, πλάτοσ 21.1μ., ταχφτθτα 16 κόμβοι. Το 

παρκενικό του ταξίδι το ζκανε τθν 10/4/1951 από το λιμάνι του Bremerhaven. 

Ζφκαςε ςτθ Μελβοφρνθ τθν 23/5/1951. 

-R.H.M.S. Patris: Το πλοίο «Ρατρίσ» ναυπθγικθκε το 1950 με τθν ονομαςία 

Bloemfontein, ενϊ οκτϊ χρόνια αργότερα αγοράςτθκε από τον όμιλο Χανδρι.  Ο 

Αντϊνιοσ και Δθμιτριοσ Χανδρισ, παιδιά του Χιϊτθ εφοπλιςτι Λωάννθ Χανδρι, 

υπιρξαν οι  μεγαλφτερεσ δόξεσ τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ. Τθ  δεκαετία του ϋ60 ο 

ιλιοσ δεν ζδυε ποτζ επάνω από τα πλοία των αδελφϊν Χανδρι. Δεν υπιρχε 

γεωγραφικό μικοσ και πλάτοσ όπου να μθν υπιρχε πλοίο τουσ. Το πρϊτο 

ελλθνικό υπερωκεάνιο που μετζφερε Ζλλθνεσ ςτθν Αυςτραλία ιταν το R.H.M.S. 

Patris. Το πλοίο αυτό ναυπθγικθκε το 1950 ςτθν Λρλανδία από τθν Harland & 

Wolf Ltd. Belfast, είχε εκτόπιςμα 16.259 τ., μικοσ 181.3 μ, πλάτοσ 23.3 μ. και  

ταχφτθτα 18 κόμβουσ. Αποκτικθκε το 1959. Ζκανε το παρκενικό του ταξίδι 

14/12/1959. Ζφκαςε ςτθ Μελβοφρνθ 7/1/1960. Είναι το πιο γνωςτό πλοίο. Ιταν 

το πλοίο που εγκαινίαςε τθ γραμμι Ελλάδα-Αυςτραλία, μια διαδρομι που το 

ταξίδι διαρκοφςε ςχεδόν ενάμιςθ μινα. Στθν ταινία «Μζχρι το πλοίο» , του 

Αλζξθ Δαμιανοφ (1966) , απεικονίηονται ςκθνζσ από τθν αναχϊρθςθ του 

ιςτορικοφ αυτοφ πλοίου. 

-Bretagne: Το δεφτερο πλοίο του Χανδρι ιταν το Bretagne. Ναυπθγικθκε το 

1950 για τθν Société Générale de Transports Maritimes, αποκτικθκε τον 

Νοζμβριο του 1960. Είχε άδοξο τζλοσ, διότι, ενϊ βριςκόταν ςτα ναυπθγεία 

Σκαραμαγκά για επιςκευζσ, πιρε φωτιά τθν 8/4/1963 και κάθκε ολοςχερϊσ. 
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-R.H.M.S. Ellinis: Το «Ελλθνίσ» αντικατζςτθςε το Bretagne. Ναυπθγικθκε το 

1932, ιταν πιο μεγάλο κι ζπιανε 20 κόμβουσ.  

-R.H.M.S. Australis: Το πιο μεγάλο και γριγορο υπερωκεάνιο των αδελφϊν 

Χανδρι, ναυπθγικθκε το 1940, με εκτόπιςμα 26.485 τόνουσ, ταχφτθτα 22 

κόμβουσ, μικοσ 220.4 μ., πλάτοσ 28.4μ. 

Μετά τθ δεκαετία του 1970, οι Ζλλθνεσ ζχουν ιδθ ςυγκεντρϊςει πλοφτο 

και ςυμμετζχουν ςτθν αποκζντρωςθ, τάςθ που χαρακτιριηε τθν εποχι. 

Αγοράηουν μεγαλφτερα ςπίτια, ςε μεγαλφτερεσ εκτάςεισ, ςε προάςτια των 

μεγαλουπόλεων που ηοφςαν, ιδιαίτερα τα παιδιά των μεταναςτϊν δεφτερθσ και 

τρίτθσ γενιάσ. Ο λόγοσ που ςυμβαίνει αυτό είναι ότι θ ηωι τουσ πλζον δε 

ςυγκεντρϊνεται γφρω από τθν ελλθνικι παροικία, ςυνδιαλζγονται με τθν 

ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία, άρα και επιλζγουν ποφ κα ηιςουν.  

Με τθν εγκατάςταςθ των μεταναςτϊν τθσ μεταπολεμικισ περιόδου, 

ζχουμε μια άνκθςθ των ελλθνικϊν κοινοτιτων και μια ιςχυρι παρουςία 

Ελλινων επιςτθμόνων και επιχειρθματιϊν. Θ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 

και πολιτιςμοφ καταλαμβάνει τθν κορυφι ςτισ προτεραιότθτεσ των μελϊν τθσ 

κοινότθτασ. Οι χϊροι ςυγκζντρωςθσ και ψυχαγωγίασ του Ελλθνιςμοφ, όπωσ 

κζατρα, κινθματογράφοι, ταβζρνεσ, αίκουςεσ εκδθλϊςεων και χοροφ, αποκτοφν 

τθ δικι τουσ κζςθ ςτθν κακθμερινι ηωι τουσ. 

 Οι Ζλλθνεσ ςιμερα ζχουν τθ δικι τουσ κζςθ ςτον κόςμο των γραμμάτων 

και των τεχνϊν, τθσ επιςτιμθσ, τθσ ακαδθμαϊκισ και πολιτικισ ηωισ τθσ χϊρασ. 
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                                                        Κεφάλαιο τζταρτο 

Θ κεατρικι δραςτθριότθτα των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία 

 

Το ελλθνικό παροικιακό κζατρο ςτθν Αυςτραλία, με ιςτορία πλζον των 

εξιντα χρόνων ςυςτθματικισ λειτουργίασ του και με ηωι εκατό χρόνων από τθ 

ςποραδικι εμφάνιςι του, μπορεί να αποτελζςει πεδίο ζρευνασ με ςκοπό  τθν 

αναηιτθςθ τθσ  εξζλιξθσ τθσ «υβριδικισ» ταυτότθτασ του μετανάςτθ, θ οποία 

ςυνεχϊσ επαναπρος-διορίηεται και αναδομείται, αφοφ βρίςκεται ςε διαλεκτικι 

ςχζςθ με τθ χϊρα προζλευςθσ και τθ χϊρα υποδοχισ, μζςα ςτο αντίςτοιχο ιςτορικο-

κοινωνικό πλαίςιο. 

Γενικϊσ, το παροικιακό κζατρο δθμιουργικθκε για να εξυπθρετιςει τισ 

ψυχαγωγικζσ ανάγκεσ των εκνοτικϊν ομάδων που ηουν ωσ μειονότθτεσ ςε μιαν 

«άλλθ» κοινωνία. Ζτςι, λειτουργεί ωσ μζςο μεταβίβαςθσ τθσ ιςτορίασ, των γνϊςεων 

και των εμπειριϊν μιασ κοινότθτασ που κζλει να προςδιορίςει τθν ταυτότθτά τθσ, να 

μεταβιβάςει τθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό τθσ ςτισ επόμενεσ γενιζσ, να αναγνωρίςει 

το φαινόμενο του ρατςιςμοφ για να το αντιμετωπίςει, να καταπολεμιςει τισ 

προκαταλιψεισ και τα ςτερεότυπα που βιϊνει κακθμερινά. Το παροικιακό κζατρο 

λειτουργεί ωσ εργαλείο απαραίτθτο ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ και του περι-

βάλλοντοσ  μζςα ςτο οποίο αυτισ διαμορφϊνεται  και  ςτθν ςυνειδθτοποίθςι τουσ. 

Ειδικότερα, το ελλθνικό κζατρο ςτθν Αυςτραλία δεν ξεκίνθςε ωσ αυτόνομο 

είδοσ ςτισ αρχζσ τθσ παροικιακισ ηωισ, αλλά ωσ μζροσ τθσ ςτο πλαίςιο πολιτιςτικϊν 

και κοινωνικϊν εκδθλϊςεων. Στθν αρχι μικρά πατριωτικά ςκετσ πλαιςίωναν τισ 

εκνικζσ επετείουσ ςε ςχολικζσ παραςτάςεισ. Στθ ςυνζχεια διάφοροι όμιλοι, ςφλλογοι 

και κίαςοι, με τθ διάκεςθ του εραςιτζχνθ, ανζβαηαν ποικίλα κεατρικά ζργα με 

ςκοπό να εκφραςτοφν καλλιτεχνικά, να διατθριςουν τθν γλϊςςα και τον πολιτιςμό 

τουσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να αναπτφξουν τθν φιλανκρωπικι τουσ δράςθ.  

Το παροικιακό κζατρο τθσ μεταπολεμικισ γενιάσ Ελλινων μεταναςτϊν, το 

οποίο ζφταςε ςτο αποκορφφωμα τισ μζχρι τϊρα ιςτορίασ του ςτισ δεκαετίεσ  1980 

και 1990, δεν ιταν μόνον μζςο ψυχαγωγίασ του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ και 

διατιρθςθσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ, αλλά και εξυπθρζτθςθσ 

αναγκϊν, όπωσ: 
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Α. Ρροςδιοριςμοφ τθσ «ταυτότθτασ» του μετανάςτθ, μετά από τουλάχιςτον 

τριάντα χρόνια παραμονισ τουσ ςτθ χϊρα υποδοχισ, 

Β. Διαρκοφσ ςφνδεςθσ των μεταναςτϊν, κυρίωσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ, με τθν 

ελλθνικι πραγματικότθτα, όπωσ γλϊςςα, πολιτιςμόσ, επικαιρότθτα κ.α. 

Γ. Δθμιουργίασ κατάλλθλων ςυνκθκϊν (πολιτικϊν, κοινωνικϊν, πολιτιςμικϊν 

και οικονομικϊν) για τθν αναγζννθςθ και πρόοδο τθσ κεατρικισ παιδείασ.    

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ, κυρίωσ, τθ μεταπολεμικι περίοδο, ζχουμε  

και τθ «γζνεςθ» κεατρικϊν ζργων «ντόπιων» ςυγγραφζων πρϊτθσ και δεφτερθσ 

γενιάσ Ελλινων μεταναςτϊν. Θ  επινόθςθ του δίγλωςςου μεταπολεμικοφ 

παροικιακοφ κεάτρου του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ ζγινε με ςτόχο τον 

προςδιοριςμό τθσ «υβριδικισ» ταυτότθτασ και του «υβριδικοφ» πολιτιςμοφ, όπωσ 

περιγράφονται μζςα από τα κεατρικά κείμενα και αναπαριςτϊνται επί ςκθνισ.  Στθν 

ευρφτερι του ζννοια,  αυτό ςθμαίνει ότι ζνα κεατρικό ζργο, προκειμζνου να 

εξυπθρετιςει τουσ παραπάνω ςτόχουσ, χρειάηεται να περιλαμβάνει τθν ιςτορικι 

κλθρονομιά, τθ γλϊςςα, τθ κρθςκεία, τθ λαϊκι παράδοςθ, τουσ κανόνεσ και τρόπουσ 

ςυμπεριφοράσ, τισ αξίεσ και τα ερμθνευτικά ςχιματα τθσ χϊρασ προζλευςθσ, 

επθρεαςμζνα, όμωσ, από τα διαφορετικά ςφνολα πεποικιςεων των «άλλων», των 

«ξζνων», αυτϊν τθσ χϊρασ υποδοχισ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, οι κεατρικοί 

ςυγγραφείσ ωσ εκνογράφοι, αποκωδικοποιοφν, επεξεργάηονται, καταγράφουν και 

παρουςιάηουν ςτουσ κεατζσ τισ εμπειρίεσ τουσ ι τισ εμπειρίεσ ςυμπάροικων, όπωσ 

τισ προςλαμβάνουν. Το κεατρικό ζργο βαςίηεται ςε αφθγιςεισ ιςτοριϊν των 

«καλλιτεχνϊν» τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ. Οι κεατρικοί ςυγγραφείσ, τόςο τθσ 

πρϊτθσ γενιάσ,  όςο και  τθσ  δεφτερθσ, λειτουργοφν  ωσ αυτοδφναμθ πθγι 

διαπολιτιςμικισ ζκφραςθσ και μεταναςτευτικισ κουλτοφρασ. Μζςα από  τα ζργα 

τουσ  εντοπίηονται  τα «τραφματα», οι «ελλείψεισ» και οι «ανάγκεσ» των 

μεταναςτϊν, όπωσ ζχουν πλζον διαμορφωκεί ςιμερα. 

 

Οι κυριότερεσ πθγζσ που ζχουν διαμορφϊςει το «πρόςωπο» και το 

«περιεχόμενο» τθσ κεατρικισ γραφισ του Ελλθνιςμοφ ςτθν Αυςτραλία είναι 

τζςςερισ: 

α) Θ ελλθνικι παροικία, θ οποία αντανακλάται με διάφορουσ τρόπουσ ςτα 

κεατρικά ζργα, όπωσ λ.χ. μζςα από τουσ χαρακτιρεσ, τισ καταςτάςεισ που αφοροφν 
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τα προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ του μετανάςτθ, τισ ςυγκροφςεισ τθσ 

οικογζνειασ τοφ μετανάςτθ, τα διλιμματα κ.λπ. 

β) Το ευρφτερο αυςτραλιανό κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο ζχει επιδράςει 

με τθν παρουςία διαφορετικϊν κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν τρόπων ηωισ, με 

πεποικιςεισ που ζχουν διχάςει τον μετανάςτθ και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, 

δθμιουργϊντασ ςυναιςκιματα απόγνωςθσ, αποξζνωςθσ και απομόνωςθσ. 

γ)  Θ πατρίδα του μετανάςτθ, τόςο με τθ γενικότερθ ζννοιά τθσ, όπωσ αυτόσ 

τθν κουβαλά μζςα του, όςο και με τθν ςτενά γεωγραφικι ζννοια, δθλαδι  τον τόπο 

του, τθ γενζκλια γθ του. Θ ζννοια τθσ «πατρίδασ» του μετανάςτθ ζχει αποδειχκεί 

εξίςου δυναμικι και ποικίλθ, επθρεαςμζνθ από τθν αγροτικι ηωι, τα ελλθνικά ικθ 

και ζκιμα, το ελλθνικό τοπίο κ.λπ., χωρίσ να παραλείπονται ςτισ εικόνεσ που τθν 

ςτοιχειοκετοφν οι πόλεμοι, οι  πολιτικζσ και κοινωνικζσ αναταραχζσ, οι φυςικζσ 

καταςτροφζσ κ.α. κακϊσ και πολιτιςμικά ςτοιχεία, όπωσ ο καραγκιόηθσ, θ ελλθνικι 

δραματουργία, ο ελλθνικόσ κινθματογράφοσ, θ ελλθνικι μουςικι (παραδοςιακι, 

λαϊκι και ζντεχνθ) κ.α. 

δ) Θ επαφι τουσ με τθν παγκόςμια δραματουργία μζςα από το ρεπερτόριο 

κεατρικϊν ζργων ξζνων ςυγγραφζων, που παίηονται από κιάςουσ ι  κεατρικοφσ 

παράγοντεσ τθσ ελλθνικισ παροικίασ (κυρίωσ μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα) 

και του ευρφτερου αυςτραλιανοφ κεατρικοφ γίγνεςκαι. 

Συνεπϊσ, θ ιδιαίτερθ πολιτιςμικι ταυτότθτα των Ελλινων τθσ διαςποράσ 

διαμορφϊνεται μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ όλων των παραπάνω  ςτοιχείων, ςτθν 

κακθμερινι τουσ ηωι, κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ιςτορικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ 

και πολιτικζσ ςυνκικεσ που ιςχφουν  τόςο ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ,  όςο και ςτθ 

χϊρα υποδοχισ. 

 

Μετά από μια ςφντομθ ιςτοριογραφία του παροικιακοφ κεάτρου ςτθν 

Αυςτραλία, τθ διερεφνθςθ τθσ ταυτότθτασ του/ τθσ Ζλλθνα/ Ελλθνίδασ  κεατρικοφ 

ςυγγραφζα πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ  μζςα από τθν βιο-εργογραφία του/τθσ και  

τθν ςυνζντευξι του/τθσ, μποροφν να απαντθκοφν ερωτιματα όπωσ: 

 Ρϊσ ορίηεται το ελλθνικό παροικιακό κζατρο ςιμερα και  ςε ποιόν 

απευκφνεται. 
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 Ροιζσ είναι οι ςθμερινζσ «ελλείψεισ»  και οι ςθμερινζσ «ανάγκεσ» τθσ 

ευρφτερθσ ελλθνικισ κοινότθτασ. 

 Ροιζσ είναι οι ςθμερινζσ «ελλείψεισ» τθσ ευρφτερθσ ελλθνικισ κοινότθτασ ςε 

ςχζςθ με τθν τζχνθ του κεάτρου και κατά πόςο εξυπθρετοφνται, μζςα από 

αυτό, οι «ανάγκεσ» του κοινοφ, όπωσ ζχει αυτό πλζον διαμορφωκεί. 

 Κατά πόςο θ  χριςθ τθσ διγλωςςίασ, είτε  με βάςθ τθν ελλθνικι γλϊςςα, είτε  

με βάςθ τθν αγγλικι γλϊςςα,  καταργεί  ι αμβλφνει τθ ςθμαςία του 

παροικιακοφ κεάτρου και προσ ποιά κατεφκυνςθ. 

  Ραράλλθλα με τα παραπάνω ερωτιματα εξετάςτθκαν και παράμετροι, όπωσ: 

α) Το είδοσ ρεπερτορίου που απαρτίηει τθ κεατρικι πραγματικότθτα των 

Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ ςτθ διάρκεια τθσ προπολεμικισ και μεταπολεμικισ 

περιόδου, και τουσ πρωτεργάτεσ τθσ.  

β) Οι «περιοδεφοντεσ» ελλθνικοί κίαςοι, κατόπιν πρόςκλθςθσ τθσ 

ομογζνειασ,  ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα ςτθν Αυςτραλία και τα ζργα που ζχουν 

παιχτεί. 

γ) Θ παρουςία του ελλθνικοφ κεάτρου ςε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα  ςτθν   

Αυςτραλία.   

δ) Το ελλθνικό παιδικό κζατρo και  θ παρουςία του «καραγκιόηθ» ςτθν 

ελλθνο-αυςτραλιανι κεατρικι ςκθνι. 

ε) Θ διαχρονικι αξία του αρχαίου ελλθνικοφ μφκου ςτο  ελλθνο-αυςτραλιανό 

κζατρο.  

ςτ) Το ιςτορικό δράμα ωσ μζςο μεταβίβαςθσ τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ. 

  η) Τα «ντόπια» κεατρικά ζργα που παίχτθκαν ςτθν Ελλάδα και τα κεατρικά 

ζργα που παρουςιάςτθκαν ςε άλλεσ χϊρεσ. 

θ) Τα κεατρικά κείμενα που ίςωσ  να μθν  ζχουν «ανζβει» ςτθ ςκθνι, όμωσ 

ωσ λογοτεχνικά κείμενα αποτυπϊνουν «φωνζσ» που δεν ζχουν ακόμθ 

αναπαραςτακεί.  

κ) Οι ςυγγραφείσ που γράφουν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  και  οι  ςυγγραφείσ 

που  γράφουν ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

ι) Θ ταυτότθτα του μετανάςτθ, όπωσ ςυνδθλϊνεται ςε επιλεγμζνα κεατρικά 

ζργα.   
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κ) Ο τρόποσ  μζςα από τον οποίο διαμορφϊνεται θ ςυλλογικι ςυνείδθςθ  

κατά τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ και πϊσ αυτι  καταγράφεται μζςα από κριτικζσ των 

κεατρι-κϊν παραςτάςεων ςτα ζντυπα μζςα, από τον ελλθνο-αυςτραλιανό και 

αυςτραλιανό Τφπο. 

λ) Θ διαπολιτιςμικι επίδραςθ ςτο κζατρο μζςα από κεατρικζσ πρακτικζσ.  

 

4.1. Ρροπολεμικι περίοδοσ 

Θ κεατρικι πραγματικότθτα των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ, ςτθν 

προπολεμικι περίοδο, καταδεικνφεται με τθν ίδρυςθ κιάςων ι κεατρικϊν ομάδων, 

με τθ ςυγγραφι «ντόπιων» κεατρικϊν ζργων (αυτά που παράγονται από 

ελλθνικοφσ κιάςουσ, κεατρικζσ ομάδεσ ι ατομικζσ πρωτοβουλίεσ ελλθνο-

αυςτραλϊν κεατρικϊν ςυντελεςτϊν) και με τθν «ειςαγόμενθ» κεατρικι παρουςία 

κιάςων από τθν Ελλάδα, που περιόδευαν κατόπιν πρόςκλθςθσ των ελλθνικϊν 

παροικιϊν τθσ διαςποράσ. Στθν ενότθτα αυτι εξετάηεται θ κεατρικι δραςτθριότθτα 

των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ,  όπωσ διαμορφϊνεται ςε κάκε μία από τισ πόλεισ: 

Σφδνεχ, Μελβοφρνθ, Ρερκ, Βριςβάνθ, Χόμπαρτ. 

4.1.1. Ντόπιοι ελλθνικοί κίαςοι ι κεατρικζσ ομάδεσ 

α. Σφδνεχ 

Το 1915, ιδρφεται ο πρϊτοσ κεατρικόσ όμιλοσ με το όνομα «Ελλθνικι 

Φιλανκρωπικι Εταιρεία» ι «‘Ελλθνικι Φιλοδραματικι Εταιρεία» (Greek 

Philanthropic Society or Greek Drama Lovers Society) και είναι θ πρϊτθ κεατρικι 

ομάδα ςτθ Αυςτραλία, θ οποία, εκτόσ από τθ διοργάνωςθ κεατρικϊν παραςτάςεων, 

αςχολικθκε με φιλανκρωπικι δράςθ και οργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων  

(Kanarakis, 2008, ς. 179, Καναράκθσ, 2003, ς. 57). Εμπνευςτζσ και ιδρυτζσ τθσ 

εταιρείασ ιταν ο Λκακιςιοσ Γιϊργοσ Ραΐηθσ (Καναράκθσ, 1985,ςς. 73-78 και 

Kanarakis, 1997, ςς. 56-60) μαηί με τον Αρκάδα Αλζξανδρο Γρίβα - αργότερα 

ιδιοκτιτθ τθσ ελλθνικισ εφθμερίδασ του Σφδνεχ  «Ρανελλινιοσ Κιρυκασ» 

(Kanarakis, 1997, ςς. 111-137). Μζλθ τθσ εταιρείασ ιταν, επίςθσ, οι Δθμιτριοσ 

Ηαλοκϊςτασ, Δ. Σερβετόπουλοσ, Κ.Μακρισ, Α.Γ. Γρίβασ,  Ρ. Ραξινοφ, Ρ. Λεοφςθσ, Κ. 

Λεοφςθσ, Α. Δθμάτοσ, Α. Αντωνάτοσ κ.ά.( Jupp, 2001, ς. 411).   Οι ςκοποί τθσ ίδρυςθσ 
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μια τζτοιασ εταιρείασ ιταν το ανζβαςμα ζργων Ελλινων και ξζνων ςυγγραφζων 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με ςκοπό τθν ψυχαγωγία των μεταναςτϊν, κακϊσ και τθ 

ςυγκζντρωςθ χρθμάτων για φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ, τθν υποςτιριξθ κοινωφελϊν 

ζργων εντόσ τθσ παροικίασ αλλά και τθσ ευρφτερθσ αυςτραλιανισ κοινωνίασ, όπωσ  

είναι  νοςοκομεία, ανζγερςθ εκκλθςίασ κ.λπ. (Kanarakis, 2008, ς. 179). Θ λειτουργία 

τθσ εταιρείασ ςταμάτθςε απότομα το 1921, λόγω τθσ  αντιπαράκεςθσ μεταξφ των 

ιδρυτϊν τθσ με τθν Ελλθνικι Εκκλθςία ςτθν Αυςτραλία. Αυτό όμωσ δεν αποκάρρυνε 

τον Γ. Ραΐηθ ςτθν ίδρυςθ και άλλων κεατρικϊν ομάδων τα επόμενα χρόνια 

(Καναράκθσ, 2006, ς. 46).  

Το 1925, θ  «Ρανελλινια Ζνωςισ εν Αυςτραλία» ανζβαςε τθ μονόπρακτθ 

κωμωδία  Ακόμα δεν τον είδαμεν  ςε διδαςκαλία του Γ. Ραΐηθ, με ςυμμετοχι ςε ρόλο 

θκοποιοφ και του Α. Γρίβα. Ο Ραΐηθσ  ξανανζβαςε το ζργο αυτό το 1953 με τον 

«Ελλθνικό Καλλιτεχνικό Πμιλο». Το 1925, επίςθσ, είχε ανεβάςει το ζργο Dream faces 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα (Κεοδωράτου, 2005, ς. 20) και ςε ςυνεργαςία με τον 

αυςτραλιανό κεατρικό όμιλο ‘Workers Art Club Players’ το ρωςικό ζργο Life is calling 

(Κεοδωράτου, 2005, ς. 98).  

Λίγο αργότερα, το 1931, ιδρφκθκε ςτο Σφδνεχ, ο «Ελλθνικόσ Κίαςοσ 

Αυςτραλίασ» με καλλιτεχνικό Διευκυντι τον Γ. Ραΐηθ και ςυνεργάτεσ του τον 

ςκθνοκζτθ Γιϊργο Ρυρπαςόπουλο και τον ςυγγραφζα και θκοποιό Πμθρο ιγα. Ο 

κίαςοσ ο οποίοσ διζκετε δικι του ορχιςτρα υπό τθ διεφκυνςθ του Πμθρου 

Ραλμίςτρα, ςυνεργάςτθκε με αυςτραλιανά κεατρικά ςχιματα και βραβεφτθκε για 

τθν αξιόλογθ παρουςία του (Tamis, 1997, ς.56).  

Τον Απρίλιο του 1931, ο κίαςοσ ανζβαςε Το Κουρζλι  του Ντάριο Νικοντζμι, 

όπου ο Πμθροσ ιγασ υποδφκθκε τον Λοφλιο. Στο Τιμι άδοξθ (αρχικόσ τίτλοσ 

Σταυρόσ του Σωτιροσ του Κϊςτα ωμανοφ), ο Πμθροσ ιγασ υποδφκθκε τον  

Δθμθτρό.  Στθν επικεϊρθςθ Μια Νφχτα ςτθν Ακινα, ο ιγασ ζπαιξε τον Ομορφονιό 

και ςτο Ψυχοςάββατο  του Γρ. Ξενόπουλου τον Βλάμθ. Στθ φάρςα-οπερζτα του 

Κεόφραςτου Σακελλαρίδθ Το’ χαψε ο κείοσ, ο ιγασ ζπαιξε τον Κωνςταντι κ.α. 

(Κεοδωράτου, 2005, ς.21).  

 Το 1935, ο ίδιοσ κίαςοσ  ανζβαςε το Καναρίνι του Ν. Λάςκαρθ. Το 1936, ο 

κίαςοσ ανζβαςε το ζργο Crow του Frank King  Carrion και πιρε το πρϊτο βραβείο 

από τθ διοργάνωςθ κεατρικϊν αγϊνων που επιμελικθκε θ  κεατρικι ομάδα 
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Williamson Τheatrical Company ςτο Σφδνεχ (Τάμθσ, 2001, ς.46). Το ίδιο ζργο 

ανζβθκε για τθν Ελλθνικι παροικία υπό τθν αιγίδα του τότε Γεν. Ρρόξενου τθσ 

Ελλάδοσ,  Λ. Κοκοτάκθ295. Το 1939 ανζβαςε τα ζργα Γκόλφω, Εςμζ θ Τουρκοποφλα, Θ 

ςκλάβα και  Ο χορόσ του Ηαλόγγου του Σπ. Ρερεςιάδθ (Κεοδωράτου, 2005, ς.98).  

Το 1936, ο Ραΐηθσ ίδρυςε τθ «Μθτροπολιτικι Εραςιτεχνικι Κεατρικι Ομάδα 

τθσ Αγίασ Σοφίασ» και ανζβαςε τα ζργα Mr and Mrs  Smith  are dressing, Ask No 

Questions and You’ll Hear no Stories, ςε ςυνεργαςία με τον αυςτραλιανό όμιλο 

«Austral Players» και επίςθσ τα κεατρικά ζργα The Brass Door Knob, Miss Evans. Το 

1939 ιδρφει τθν «Κεατρικι Ομάδα» (Κεοδωράτου, 2005, ς. 99).  

 

β. Μελβοφρνθ 

Το 1916 ιδρφκθκαν ο «Ελλθνικόσ Εραςιτεχνικόσ και Φιλανκρωπικόσ 

Σφνδεςμοσ ‘Ορφεφσ» και ο «Φιλανκρωπικόσ Σφνδεςμοσ Λκακιςιων Οδυςςεφσ» και 

ανζβαςαν  παραςτάςεισ όπωσ: το 1930, τα κεατρικά ζργα Θ Δοφλα ι Θ Σκλάβα και 

Μόρφω του Ρερεςιάδθ, Ο Εαυτοφλθσ του Δ. Ψακά, Τ’αρραβωνιάςματα του Μπόγρθ, 

Φωτεινι Σάντρθ του Ξενόπουλου (Καναράκθσ,  2003, ς.57).  

 

γ. Ρερκ 

Στο Ρερκ, ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων τθσ ελλθνικισ παροικίασ, 

παίχτθκαν κεατρικζσ παραςτάςεισ από κεατρικοφσ ομίλουσ και από μικρότερεσ 

καλλιτεχνικζσ ομάδεσ. 

 Στισ δεκαετίεσ 1930 και 1940, θ ςθμαντικι ςυμβολι του ακθναίου 

Δθμιτριου Λωαννίδθ ςτθν πολιτιςτικι ηωι τθσ κοινότθτασ του Ρερκ είναι επίςθσ 

αξιοςθμείωτθ.  Ο Λωαννίδθσ γεννικθκε το 1899 και μεγάλωςε ςτθ Σμφρνθ. ‘Ιταν 

απόφοιτοσ τθσ Ευαγγελικισ Σχολισ και τθσ Σκωτςζηικθσ ςχολισ. Μετά τθν 

Μικραςιατικι Καταςτροφι, το 1923,  βρζκθκε ςτθν Ακινα και από εκεί πιγε ςτθν 

Αίγυπτο. Το 1928 εγκαταςτάκθκε ςτο Ρερκ, όπου ανζβαςε ρομαντικά μελοδράματα 

με δικι του μουςικι και χορογραφίεσ, ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Το 1936  ίδρυςε τον 

ελλθνο-αυςτραλιανό ςφλλογο «Ορφζασ» ςτο Ρερκ και οργάνωςε πολιτιςτικζσ και 

καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ (Καναράκθσ, 2007, ς. 47). 

                                                           
295

 Ρερ. ΚΛΚΟΣ του απόδθμου Ελλθνιςμοφ, «Αφιζρωμα εισ τον Ελλθνιςμόν Αυςτραλίασ», ς. 112. 
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δ. Βριςβάνθ 

Τθ δεκαετία του 1920, θ ηωι των πρϊτων Ελλινων ζχει βρει τουσ δικοφσ τθσ 

ρυκμοφσ, μζχρι τθ μεταπολεμικι μαηικι μετανάςτευςθ Ελλινων ςτθν Αυςτραλία. 

Στθ Βριςβάνθ οι άνδρεσ, ςτθν πλειονότθτά τουσ, εργάηονταν ςε καφζ ςτο κζντρο ι 

ςτα προάςτια από το πρωί μζχρι αργά το βράδυ. Oι ανφπανδροι άνδρεσ περνοφςαν 

τα βράδια τουσ ςτο Club τθσ οδοφ Charlotte Street και οι παντρεμζνοι ανάμεςα ςτο 

Club και ςτο ςπίτι τουσ. Οι γυναίκεσ ζμεναν ςτα ςπίτια τουσ και αςχολοφνταν με το 

νοικοκυριό και τθν ανατροφι των παιδιϊν. Στο Club οργανϊνονταν χοροεςπερίδεσ 

ςτισ μεγάλεσ κρθςκευτικζσ εορτζσ και εκνικζσ επετείουσ. Ρολλζσ φορζσ οι εκνικζσ 

επζτειοι ςυνδυάηονταν με φαγθτό ςτθν εξοχι, χοροφσ, τραγοφδια, ηωντανι μουςικι 

και πατριωτικοφσ λόγουσ. Στθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, οι εορταςμοί γίνονταν 

με τραγοφδια, απαγγελίεσ ποιθμάτων και με κεατρικζσ παραςτάςεισ με ελλθνικζσ 

φορεςιζσ ι επικεωριςεισ, όπου ςυμμετείχαν μόνον άνδρεσ (Conomos, 2002, κεφ. 

15).  

Τθ δεκαετία του 1930, θ μεγάλθ οικονομικι κρίςθ δθμιοφργθςε αρκετά 

προβλιματα και ςτθν Ελλθνικι Κοινότθτα, θ οποία είχε ιδθ διχαςτεί ςε 

υπεραςπιςτζσ και ςε πολζμιουσ τθσ Εκκλθςίασ, με αποτζλεςμα να χάςει τθν δφναμι 

τθσ. Είχε κατακερματιςτεί επίςθσ ςε ςυλλόγουσ και αδελφότθτεσ. Τθν ίδια περίοδο 

ιδρφκθκε ο Αυςτραλο-Ελλθνικόσ Εκπαιδευτικόσ Ρροοδευτικόσ Σφλλογοσ (Α.H.E.P.A). 

Τθν 25θ Μαρτίου, οι Ζλλθνεσ ανζβαηαν κεατρικά ζργα με πατριωτικό και θρωϊκό 

περιεχόμενο, όπωσ  Ο Κάνατοσ του Αλι Ραςά. Το 1931, ο Barney Katahanas ανζβαςε 

το κεατρικό ζργο Βαβυλωνία του Δθμθτρίου Βυηαντίου. Το 1933, ο δάςκαλοσ του 

ελλθνικοφ ςχολείου τθσ Κοινότθτασ ςυμμετείχε ςτουσ εορταςμοφσ τθσ εκνικισ 

επετείου με τθν παιδικι χορωδία. Το 1934, τθν ίδια θμζρα, μζλθ τθσ Κοινότθτασ 

ανζβαςαν τθ κεατρικι παράςταςθ Επιδθμία. Τθν ίδια χρονιά μία ομάδα, 

αποτελοφμενθ από τουσ θκοποιοφσ Α. Ηαφειρόπουλο, Ρ. Νικολαϊδθ, Κ. Κουτςάκο, Χ. 

Καςτρίςςιο, Ε. Freelangus(Φριλίγκοσ) και Ε. Βενλι, ανζβαςαν τθ μουςικοκεατρικι 

παράςταςθ  Το Καναρίνι. Στο κζατρο Apollo, το 1935 παίχτθκαν τα κεατρικά ζργα Ο 

Ακανάςιοσ Διάκοσ και Θ Γκόλφω. Σφμφωνα με τθν εφθμερίδα «Herald», τισ 

παραςτάςεισ  παρακολοφκθςαν και Αυςτραλοί (Καναράκθσ, 2007, ς. 46).  

Στθν ίδια δεκαετία οι αδελφότθτεσ των «Κυκθρίων» και των «Κυπρίων», 

κακϊσ και ο Α.H.E.P.A., ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ψυχαγωγία των Ελλινων τθσ 
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Βριςβάνθσ  με τθν παρουςίαςθ κονςζρτων και κεατρικϊν ζργων. Το 1933, ςτθν 

«Ελλθνικι Λζςχθ τθσ Βριςβάνθσ» παρουςιάςτθκε το δράμα Ακανάςιοσ Διάκοσ ςε 

ςκθνοκεςία του Ευςτρατίου Βενλι (ιδρυτι του ελλθνικοφ τφπου ςτθν Αυςτραλία)  

ςτα πλαίςια οικονομικοφ εράνου. To 1934 ανζβαςαν και πάλι το ζργο Ο Ακανάςιοσ 

Διάκοσ (Καναράκθσ, 2007, ς. 47).  

Το 1936, θ Κυπριακι αδελφότθτα παρουςίαςε το ζργο Θ Επιςτροφι του 

Αςϊτου - δράμα ςε τρεισ πράξεισ ςε ςκθνοκεςία του Στρατι Χριςτοφι, ςτο St. Luke’s 

Hall.  Στισ 26 Μαρτίου του 1939, οι μακθτζσ με τθν κακοδιγθςθ τθσ δαςκάλασ τουσ, 

Γραμματικισ Τηόβα, ανζβαςαν  το κεατρικό ζργο Εςμζ του Σπ. Ρερεςιάδθ ςτο 

Theatre Royal ςτθν Elizabeth Street. Ραρόμοιεσ εκδθλϊςεισ οργάνωναν και για τον 

εορταςμό των Χριςτουγζννων με τραγοφδια, κάλαντα και φμνουσ (Καναράκθσ, 2007, 

ς. 48).  

Σε ςυνζντευξι τθσ θ Elli Emmanuel296 κυμάται πωσ άνδρεσ, όπωσ ο  Κφπριοσ 

πατζρασ τθσ, ο Βαρνάβασ Καταχάνασ, κακϊσ και οι περιςςότεροι από αυτοφσ που 

ςυμμετείχαν ςε παραςτάςεισ δεν είχαν ιδιαίτερθ μόρφωςθ αλλά είχαν υποκριτικζσ 

ικανότθτεσ και αγάπθ για το κζατρο. 

«Τισ πρόβεσ τουσ τισ άρχιηαν μετά τισ οκτϊ το βράδυ. Κάποιεσ φορζσ πιγαιναν ςτο Cremorne 

Theatre για να παρακολουκιςουν καλλιτζχνεσ από τθν Ευρϊπθ και τθν Αμερικι, κυρίωσ,  

τραγουδιςτζσ τθσ Λταλικισ  Ππερασ. Ζτςι και θ Emmanuel, αγάπθςε τθν Ππερα, αφοφ ο 

πατζρασ τθσ τθν ζπαιρνε μαηί του ςτισ παραςτάςεισ. Στθ διάρκεια του Β’ Ραγκοςμίου 

Ρολζμου, ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του Δθμαρχείου, οκτϊ νεαρζσ Ελλθνίδεσ ντυμζνεσ με 

χιτϊνα, ςτάκθκαν ωσ Καρυάτιδεσ και θ νεαρι Angelina Zervos τραγοφδθςε το τραγοφδι «Ο 

Γζρο Διμοσ πάει». Οι κεατζσ, που ιταν κυρίωσ Αυςτραλοί, ενκουςιάςτθκαν. Τθν ίδια 

περίοδο, με αφορμι τον εορταςμό τθσ απελευκζρωςθσ των Δωδεκανιςων, θ μθτζρα τθσ Elli 

Emmanuel  ζντυςε δεκατρία κορίτςια  ςτα λευκά και με ςτεφάνια ςτα κεφάλια τουσ 

παρίςταναν  τθν Ελλάδα με  τα δϊδεκα νθςιά τθσ.  Θ κάκε μία φοροφςε μία μπλε κορδζλα 

με το όνομα του νθςιοφ. Ιταν αλυςοδεμζνεσ και ςυνδζονταν με το άγαλμά του Μουςολίνι. 

Δίπλα τουσ υπιρχε ζνα εφτάχρονο κορίτςι ντυμζνο τςολιάσ, το οποίο  κρατοφςε ζνα μικρό 

ςπακί. Πταν όλα τα κορίτςια/νθςιά ολοκλιρωςαν τισ απαγγελίεσ τουσ, θ κοπζλα- Ελλάδα 

                                                           
296

 Ρθγι: Συνζντευξθ, ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τθν Elli Emmanuel, β’ γενιά, ςτθ 
Βριςβάνθ, 13.12.2010.   
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πιρε το ςπακί κι ζκοψε το κεφάλι του Μουςολίνι, δθλϊνοντασ τθν απελευκζρωςι τουσ. «Οι 

κεατζσ κατενκουςιάςτθκαν, ιδιαίτερα οι οδίτεσ», λζει  με υπερθφάνεια θ Elli Emmanuel297.  

Θ Elli Emmanuel ςυνεχίηει να μιλάει ςτθ ςυνζντευξισ τθσ298 για τθ μθτζρα τθσ 

Ευαγγελία Χριςτοφίδου, θ οποία ιταν δαςκάλα, Ελλθνίδα τθσ Αιγφπτου και μαηί με 

τθν Αφροδίτθ Εγγλζηου, επίςθσ δαςκάλα, από τθ Σμφρνθ, δίδαςκαν ςτα 

ελλθνόπουλα τθν ελλθνικι γλϊςςα και παράδοςθ μζςα από δραματοποιιςεισ 

τραγουδιϊν, ποιθμάτων, κακϊσ και ςθμαντικά ιςτορικά γεγονότα, π.χ., Για τθ 

ςπορά, ζντυναν τα παιδιά γεωργοφσ και τα ζβαηαν να τραγουδοφν το τραγοφδι «Να 

ςασ δείξω πϊσ το ςπζρνει το ςιτάρι ο γεωργόσ». Άλλοτε ζβαηαν τα κορίτςια ςε ζναν 

κφκλο να κεντοφν τθ ςθμαία τραγουδϊντασ «Τα ρόδα, τα τριαντάφυλλα, τθσ άνοιξθσ 

καμάρι, τα λοφλουδα, οι ηζφυροι, ο ιλιοσ, το φεγγάρι, χάνουν τθν ομορφάδα τουσ 

ςτθ ςκλαβωμζνθ γθ». Κάποια άλλθ φορά, ζνα κορίτςι κλειςμζνο μζςα ςε κελί, 

ντυμζνο ςτα μαφρα με αλυςοδεμζνα χζρια παρίςτανε τθ ςκλαβωμζνθ από τουσ 

Τοφρκουσ Ελλάδα. Τθν 25θ Μαρτίου αναπαριςτοφςαν τον Χορό του Ηαλόγγου. Τα 

παιδιά, τότε, πιγαιναν ςτο ελλθνικό ςχολείο τρεισ ι τζςςερισ φορζσ τθν εβδομάδα 

και διδάςκονταν τθν ελλθνικι γλϊςςα, γραμματικι, αρχαία και ςφγχρονθ ιςτορία, 

και κάκε Σάββατο διδάςκονταν κρθςκευτικά299.  

Θ Emmanuel και θ Χριςτοφίδου ανζβαηαν επίςθσ κονςζρτα για τον Ερυκρό 

Σταυρό. Στθ δεκαετία του 1950, ανζβθκε θ παράςταςθ Οι κατακτθταί. Οι 

περιςςότερεσ πρόβεσ γίνονταν ςε ςπίτια και όταν πλθςίαηε θ θμζρα τθσ πρεμιζρασ, 

θ παράςταςθ παιηόταν ςε αίκουςεσ ιδρυμάτων, όπωσ το West End School of Arts,  

South Brisbane Library Hall και ςτο Princess Theatre300. 

 

ε. Χόμπαρτ 

Ο Marino Lucas/Μαρίνοσ Λεκατςάσ και ο αδελφόσ του Anthony JJ. Lucas ιταν 

μεταξφ των πρϊτων Ελλινων ςτθ Μελβοφρνθ, οι οποίοι ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτθν 

προϊκθςθ των ςυμφερόντων των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία αλλά και του ευρφτερου 

κοινωνικοφ ςυνόλου γενικότερα. 

                                                           
297

 Π.π. 
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 Π.π. 
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 Π. π. 
300

 Π.π. 
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Ο Marino Lucas/Μαρίνοσ Λεκατςάσ (1869-1931) ιταν ελλθνο-αυςτραλόσ 

επιχειρθματίασ που γεννικθκε το 1869  ςτο μικρό χωριό Εξοχι, ςτθν Λκάκθ, γιόσ του  

ιερζα Λωάννθ Λεκατςά και τθσ Μαγδαλθνισ Λεκατςά, το γζνοσ Ράλμου. Το 1866 

μετανάςτευςε ςτθ Μελβοφρνθ, ακολουκϊντασ τον αδελφό του Αντϊνθ Λεκατςά, 

μετζπειτα Antony JJ. Lukas. Ο Ανδρζασ Λεκατςάσ ιταν  ο άνδρασ που ενζπνευςε ςτα 

δφο αδζλφια  τθν ιδζα να μεταναςτεφςουν ςτο νζο «El Dorado», ςτθν Αυςτραλία. Ο 

Μαρίνοσ Λεκατςάσ ςυμμετείχε ςτθν οικοδομικι βιομθχανία, τθ λειτουργία των 

κεάτρων και τθν ψυχαγωγία γενικότερα. Το 1907 μετακινικθκε ςτο Χόμπαρτ τθσ 

Ταςμανίασ, ςυνεχίηοντασ τθν εναςχόλθςι του με τθ βιομθχανία του κεάματοσ και 

όχι μόνον τθσ καταςκευισ κεάτρων αλλά και τθσ λειτουργίασ τουσ. Σε κάποια φάςθ 

ανζλαβε τθ διαχείριςθ τθσ εταιρείασ «Grand Tivoli Vaudeville Company». Επίςθσ, 

αςχολικθκε με τον κινθματογράφο, ακόμθ και με τθ δθμιουργία μιασ ταινίασ301.  

 

4.1.2. Ρεριοδεφοντεσ ελλθνικοί κίαςοι ςτθν Αυςτραλία 

Ζργα «ειςαγόμενα» κα χαρακτιριηα αυτά που «ταξιδεφουν» ςε άλλεσ χϊρεσ 

και παίηονται από κιάςουσ τθσ Ελλάδασ, κατόπιν πρόςκλθςθσ τθσ ομογζνειασ, όπωσ  

ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα ςτθν Αυςτραλία. Οι Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ, κατά καιροφσ 

φιλοξενοφν ελλθνικοφσ κιάςουσ κι ζχουν, ζτςι, τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν 

παραςτάςεισ ελλθνικϊν κεατρικϊν ζργων.  

 

α. Σφδνεχ 

Το 1922, οι Ζλλθνεσ του Σφδνεχ προςκάλεςαν  τον ελλθνικό κίαςο των Νζηερ -

Ροφάντθ - Κουρουκλι302, είναι ο πρϊτοσ επαγγελματικόσ κίαςοσ που επιςκζπτεται 

τουσ Ζλλθνεσ τθσ Αυςτραλίασ, με τθν τραγωδία Οιδίπουσ Τφραννοσ, ςτο Sydney 

Conservatorium (Ωδείο του Σφδνευ) (Καναράκθσ, 2003, ς. 61).  

 

 

 

                                                           
301

 Lukas Marino. Στο: http://en.wikipedia.org/wiki/Marino_Lucas 
302

Αικ. Διακουμοποφλου, 2009, «Θ τφχθ τθσ ελλθνικισ οπερζτασ ςτθν Αμερικι του Μεςοπόλεμου»,  
ςτα πρακτικά ςυνεδρίου με κζμα «Ελλθνικι μουςικι δθμιουργία του 20οφ αιϊνα για το λυρικό 
κζατρο και άλλεσ παραςτατικζσ τζχνεσ», Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν  27-29 Μαρτ. 2009, ςς. 406-413. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marino_Lucas
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β. Ρερκ 

Το 1923, μία κεατρικι ομάδα από τθν Αίγυπτο, θ οποία περιόδευε ςτθν 

Αυςτραλία, ζπαιξε ςτο Ρερκ. Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ςυντελεςτζσ τθσ 

ομάδασ ιταν ο τραγουδιςτισ Γιάννθσ Μιχαθλίδθσ (John Michaelides), γεννθμζνοσ 

ςτθν Κφπρο και μεγαλωμζνοσ ςτθν Αίγυπτο. Ο Μιχαθλίδθσ τραγουδοφςε με το 

ψευδϊνυμο ‘De Michelis’. Ρροσ μεγάλθ χαρά και ζκπλθξθ των Ελλινων ςτο Ρερκ,  ο 

τραγουδιςτισ και θ ςυηυγόσ του αποφάςιςαν να εγκαταςτακοφν εκεί. Ο De Michelis 

ςυμμετείχε ςε πολλζσ παραςτάςεισ ςτο Δθμαρχείο του Ρερκ και ςτο ‘His Majesty’s 

Theatre’. Ρολλζσ φορζσ ςυμμετείχε και ςε εκδθλϊςεισ για φιλανκρωπικοφσ 

ςκοποφσ. Επίςθσ, δίδαςκε τραγοφδι ςτο ‘Nicholson’s Studio’ και ςυμμετείχε ηωντανά 

ςε προγράμματα ςτο κρατικό ραδιόφωνο ABC (Appleyard - Yannakis, 2002, ς. 171). 

 

 Συνοψίηοντασ, μζςα από μια ςφντομθ βιβλιογραφικι περιιγθςθ ςτο 

κεατρικό γίγνεςκαι τθσ προπολεμικισ περιόδου, παρ’όλο που οι νεοςφςτατεσ 

κοινότθτεσ δεν ιταν πολυπλθκείσ, θ κεατρικι δραςτθριότθτα των Ελλινων ςτθν 

Αυςτραλία κρίνεται ςθμαντικι, γιατί θ ςυμβολι τθσ λειτουργεί ωσ προπομπόσ ςτθν 

καλλιζργεια τθσ κεατρικισ παράδοςθσ του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ κατά τθ 

μεταπολεμικι περίοδο. Οι προπολεμικοί κίαςοι, κεατρικζσ ομάδεσ και ατομικζσ 

κεατρικζσ παρουςίεσ προετοίμαςαν το ζδαφοσ για τθν άνκιςθ του ελλθνο-

αυςτραλιανοφ κεάτρου ςτθ μεταπολεμικι περίοδο, δίνοντάσ μασ αρκετοφσ και 

ςθμαντικοφσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ ςτθ ςυνζχεια.  

4.2. Μεταπολεμικι περίοδοσ 

Μετά τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο και ειδικότερα με τθν υπογραφι ςυμφωνίασ 

μεταξφ Ελλάδασ και Αυςτραλίασ, τον Αφγουςτο του 1952, οι Ζλλθνεσ μετανάςτευςαν 

μαηικά ςτθν Αυςτραλία. Το ίδιο μαηικά μετανάςτευςαν και οι Ζλλθνεσ τθσ Αιγφπτου, 

οι οποίοι με τθν επανάςταςθ τθσ 23θσ Λουλίου του 1952 του Γκαμάλ ‘Αμπντελ Νάςερ 

με κυρίαρχο ςφνκθμα «Θ Αίγυπτοσ ανικει ςτουσ Αιγυπτίουσ» και τθν ανατροπι του  

βαςιλζα Φαροφκ Α’, απειλικθκαν  με τθ δζςμευςθ των περιουςιϊν τουσ. Τθ 

δεκαετία λοιπόν 1955-1965 ζχουμε μαηικι ζξοδο των Ελλινων από τθν Αίγυπτο. Θ 

προςζλευςθ αυτι των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία ςυντελεί καταλυτικά ςτθν ανάπτυξθ 

του παροικιακοφ κεάτρου, αφοφ οι ίδιοι είναι μια ελλθνικι διαςπορικι κοινότθτα με 
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ιδθ αναπτυγμζνθ πολιτιςμικι παράδοςθ και ςυνεχι ςφνδεςθ με  τθν Ελλάδα.  Tο 

βάροσ τθσ ελλθνικισ κεατρικισ κίνθςθσ, βζβαια, μετατοπίηεται από το Σφδνεχ ςτθ 

Μελβοφρνθ, αφοφ εκεί εγκακίςτανται περιςςότεροι Ζλλθνεσ, λόγω τθσ 

απαςχόλθςισ τουσ ςε βιομθχανίεσ. 

 

4.2.1. Ντόπιοι ελλθνικοί κίαςοι ι κεατρικζσ ομάδεσ 

Στθν αρχι, οι μονόπρακτεσ ςατιρικζσ κωμωδίεσ, που γράφονται και 

παρουςιάηονται, είναι πατριωτικοφ περιεχομζνου και αντανακλοφν τον απόθχο των 

γεγονότων τθσ πολιτικο-ιςτορικισ πραγματικότθτασ τθσ Ελλάδασ, τθν περίοδο 

εκείνθ. Τζτοια ζργα είναι: O Mουςολίνι μακαίνει το ελλθνικό αλφάβθτο, Bόρειοσ 

Hπειροσ κι ο Xότηασ κ.ά. Επίςθσ, ανεβάηουν γνωςτά κεατρικά ζργα Ελλινων 

ςυγγραφζων (Καναράκθσ, 2003, ς.12)303. 

 

 α. Μελβοφρνθ 

Το 1965, το καλλιτεχνικό τμιμα τθσ Eλλθνικισ Ορκοδόξου Κοινότθτασ 

Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ, παρουςίαςε Το Κόλπο του Αρκοφρου ςτο Nicholas Hall 

(Καναράκθσ, ό.π., ς.12). 

 

β. Σφδνεχ 

Από το 1955, θ Ελλθνικι Κοινότθτα του Σφδνεχ, εμφανίςτθκε ωσ αρωγόσ 

ςτθν οργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, τθν προβολι κινθματογραφικϊν ταινιϊν 

και  τθν ενίςχυςθ και προϊκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων, προκειμζνου να 

ςυςπειρϊςει τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ και να φροντίςει, εκτόσ των άλλων, και για 

τθν ψυχαγωγία τουσ. Το 1954 εγκρίκθκε από τθν Ελλθνικι Κοινότθτα Σφδνεχ, το 

ποςό των 35 λιρϊν για τθν ενοικίαςθ αίκουςασ για τον κίαςο «Ελλθνικό Κζατρο 

Αυςτραλίασ» τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Σφδνεχ και Νζασ Νότιασ Ουαλίασ που 

ιδρφκθκε το 1963 από τουσ Δθμιτρθ και  Γιάννθ Νταβίςκα ςε ςφμπραξθ με τον Γ. 

Ραϊηθ, με ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και τθσ κουλτοφρασ ςτθν 

ελλθνικι παροικία. Το 1958, ο Τάκθσ Καλδισ πρότεινε να εορταςτεί θ 25θ Μαρτίου 

με εκδθλϊςεισ και το 1959 ανζβθκε θ παράςταςθ του  κεατρικοφ ζργου Block C του 
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Θλία Βενζηθ, ςε ςυνεργαςία με τον Γιϊργο Καηοφρθ και τον Κόδωρο Ρατρικαρζα. 

Από το 1958, θ Ελλθνικι Κοινότθτα του Σφδνεχ υποςτθρίηει το κεςμό του 

International Festival. Το 1961 θ Κοινότθτα ςυνεργάςτθκε με το ςωματείο του 

«Άτλαντα», πάλι υπό τθ διεφκυνςθ του Καλδι και ανζβαςαν  το ζργο Ο Καλόσ 

Στρατιϊτθσ Σβζϊκ του Γιάροςλαβ Χάςεκ (Λωςθφίδου-Ζλλθ, 2001, ς. 16). Το 1966, υπό 

τθν αιγίδα τθσ Κοινότθτασ, ο Κόδωρoσ Ρατρικαρζασ ςκθνο-κζτθςε το ζργο του 

Αλεςάντρο Καςόνα Τα δζντρα πεκαίνουν όρκια και επίςθσ ανζβαςε το δικό του 

κεατρικό ζργο Οι μνθςτιρεσ, για το οποίο δζχτθκε επικζςεισ. Το ζργο αυτό είχε 

ςκθνοκετιςει από κοινοφ με τον Γιϊργο Μιχαθλίδθ (ςκθνοκζτθσ τότε ςτο Κρατικό 

Κεάτρο Βορείου Ελλάδοσ) που ζτυχε να βρίςκεται ςτο Σφδνεχ τθν περίοδο εκείνθ 

(Λωςθφίδου-Ζλλθ, 2001, ςς.57-60). 

Ζνασ άλλοσ κεατράνκρωποσ ςτο Σφδνεχ, ο Χρυςόςτομοσ Μαντουρίδθσ, 

ανζβαςε το 1963 το κεατρικό ζργο του Κόδωρου Ρατρικαρζα Ρζτα τθ Φυςαρμόνικα 

Ρεπίνο ι Με λζνε Αντιγόνθ και το 1964 Ο κείοσ από τθν Αυςτραλία. Ο Κόδωροσ 

Ρατρικαρζασ ιταν ο πρϊτοσ κεατρικόσ ςυγγραφζασ που αςχολικθκε με τθ ηωι των 

μεταναςτϊν και προςπάκθςε να πλθςιάςει το κοινό του, με μεγάλθ επιτυχία και να 

αγγίξει τθ δικι τουσ ηωι. 

Το 1983, το παροικιακό ςυμβοφλιο προςκάλεςε τουσ καλλιτζχνεσ τθσ 

παροικίασ και τουσ κεατρικοφσ παράγοντεσ ςε ςυηιτθςθ με κζμα «Το ηιτθμα 

ςχετικά με τθν κατεφκυνςθ και τθν προοπτικι των πολιτιςτικϊν πραγμάτων τθσ 

παροικίασ». Μετά τθ ςυηιτθςθ, αποφάςιςαν πωσ οι ντόπιοι καλλιτζχνεσ, όπωσ 

μουςικοςυνκζτεσ, κεατρικοί ςυγγρα-φείσ, λογοτζχνεσ, καλλιτζχνεσ γενικότερα, που 

εμπνζονται από τισ εμπειρίεσ των μεταναςτϊν, χρειάηεται να ζχουν προτεραιότθτα 

ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Ελλθνικό Φεςτιβάλ.  

Το πρόβλθμα, που πάντοτε ταλαιπωροφςε τουσ ελλθνικοφσ κιάςουσ και τθν 

ανάπτυξθ του παροικιακοφ κεάτρου, ιταν θ ζλλειψθ κατάλλθλου και μόνιμου 

χϊρου για πρόβεσ και φιλοξενία των παραςτάςεϊν τουσ. Θ ανυπαρξία μιασ 

ιδιόκτθτθσ ςκθνισ  ςιμαινε ταλαιπωρία των ςυντελεςτϊν, ζξοδα και δυςκολία τθσ  

αποκικευςθσ ςκθνικϊν  κακϊσ και τθσ δθμιουργίασ και διατιρθςθσ βεςτιαρίου 

(Λωςθφίδου-Ζλλθ, 2001, ςς.66, 81). 
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4.2.2. Ρεριοδεφοντεσ ελλθνικοί κίαςοι - Κινθματογράφοσ  

Στθ μεταπολεμικι περίοδο, ιδιαίτερα από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1950 

μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970, τθν «ειςαγωγι» κιάςων από τθν Ελλάδα τθν 

κακόριςε ο «ειςαγόμενοσ» ελλθνικόσ κινθματογράφοσ και θ ανάγκθ των 

μεταναςτϊν για διαςκζδαςθ, χωρίσ ιδιαίτερουσ προβλθματιςμοφσ. Τα 

κινθματο/κζατρα ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςυνεφρεςθ και κοινωνικοποίθςθ 

όλων των μελϊν τθσ οικογζνειασ. Θ δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν, ςτθν πλειονότθτά 

τθσ, παρακολοφκθςε τισ ελλθνικζσ ταινίεσ. Στισ ςυνεντεφξεισ που μου παραχϊρθςαν 

οι κεατρικοί ςυγγραφείσ δεφτερθσ γενιάσ, ςυχνά, αναφζρονται ςε «αςτζρεσ», ιρωεσ 

ι ρόλουσ και ιςτορίεσ από τον ελλθνικό κινθματογράφο ωσ πθγι ζμπνευςθσ. 

Σφμφωνα με το Ν. Ραπανικιτα, ο οποίοσ υπιρξε Γραμματζασ τθσ Κοινότθτασ, ςε 

ςυνζντευξι του ςτισ 21-03-1997 ςτθν Λωςθφίδου-Ζλλθ, όταν αναφζρεται ςτο κζατρο 

ςτισ δεκαετίεσ ‘50 και ‘60, λζει πωσ το κεατρόφιλο κοινό ιταν περιοριςμζνο, αφοφ ο 

Ζλλθνασ μετανάςτθσ, τότε, διαςκζδαηε περιςςότερο με  τθ μουςικι και τον 

κινθματογράφο. Το κζατρο δεν ςυγκινοφςε το κοινό, ενϊ οι ελλθνικζσ ταινίεσ που 

ζβλεπε το άγγιηαν ςυναιςκθματικά. Ο Νίκοσ Ξανκόπουλοσ και θ Μάρκα Βοφρτςθ 

εξζφραηαν τον πόνο τουσ και ο  Κανάςθσ Βζγγοσ τουσ ζκανε να γελάνε. Οι χοροί και 

ο κινθματογράφοσ ιταν τόποι ςυνάντθςθσ, για γνωριμίεσ και επαφζσ των νζων 

ανκρϊπων. Θ Λωςθφίδου-Ζλλθ αναφζρει πωσ το κζατρο παρακολουκοφςαν «οι 

εκλεκτοί», υπονοϊντασ τουσ «διανοοφμενουσ» και όχι «ο λαόσ τθσ ξενιτειάσ»304. Στθ 

ςυνζχεια, εξθγεί, πωσ οι μετανάςτεσ δεν μποροφςαν να ταυτιςτοφν με τουσ ιρωεσ 

του αςτικοφ κεάτρου του Δ. Ψακά, αφοφ θ πλειονότθτα προερχόταν από τθν 

ελλθνικι φπαικρο305. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τον ςυγγραφζα και κινθματογραφιςτι 

Ραναγιϊτθ Μ. Γιαννοφδθ306, θ ειςαγωγι και προβολι ελλθνικϊν ταινιϊν, άρχιςε 

από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1950 και λειτοφργθςε, πρϊτον, ωσ μζςο οικονομικισ 

τόνωςθσ για τισ οργανϊςεισ τουσ, κυρίωσ των τοπικϊν ελλθνικϊν κοινοτιτων, για 

τθν οικοδόμθςθ των εκκλθςιϊν τουσ και για τθ δθμιουργία ςχολείων τουσ 
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(Γιαννοφδθσ, 2010, ο.π., ς.23). Δεφτερον, λειτοφργθςε ωσ μζςο υποςτιριξθσ εκνικϊν 

κεμάτων, όπωσ το Μακεδονικό Ηιτθμα, το Κυπριακό, και ωσ μζςο υποςτιριξθσ των 

Εργατικϊν δικαιωμάτων ςτθν Αυςτραλία, με τθν προβολι κατάλλθλων ταινιϊν από 

τον Εργατικό Σφνδεςμο «Δθμόκριτοσ». Τρίτον, ωσ  μζςον ςυγκζντρωςθσ χρθματικϊν 

ποςϊν για φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ, όπωσ για τουσ πρόςφυγεσ τθσ Κφπρου το 

1974, με τθν δωρεάν προβολι ταινιϊν. Λειτουργθςε, τζλοσ, ωσ προπομπόσ ςτθν 

τακτικι πρόςκλθςθ Ελλινων θκοποιϊν για να περιοδεφςουν με κεατρικά ςχιματα 

ςτισ παροικίεσ του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ, ςυνδζοντασ, ζτςι, τουσ Ζλλθνεσ 

μετανάςτεσ με τα πολιτιςτικά τεκταινόμενα τθσ πατρίδασ τουσ και μεταξφ τουσ 

(Γιαννοφδθσ, 2010, ό.π., ς.58). 

 Θ Φίνοσ Φιλμ ιταν θ πρϊτθ κινθματογραφικι εταιρεία, θ οποία 

ςυνεργάςτθκε με  ελλθνικζσ ειςαγωγικζσ κινθματογραφικζσ εταιρείεσ, ςτθν 

Αυςτραλία.  Οι πρϊτοι,  που ειςιγαγαν ελλθνικζσ ταινίεσ, ιταν οι αδελφοί Καμμίλο 

ςτο Σφδνεχ, το 1949-1950 μζςω τθσ εταιρείασ τουσ ‘Hellenic Talkies Company 

Australia’. Στισ 20 Απριλίου 1950 προβλικθκε θ πρϊτθ ταινία «Θ φωνι τθσ καρδιάσ» 

(μελόδραμα, θ πρϊτθ παραγωγι τθσ Φίνοσ Φιλμ το 1946), μία ιςτορικι ταινία μζςα 

ςτθν Κατοχι,  ςε ςενάριο και ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Λωαννίδθ και πρωταγωνιςτζσ 

τουσ θκοποιοφσ, Αιμίλιο Βεάκθ, Νίτςα Τςαγανζα, Δθμιτρθ Χορν, Λάμπρο 

Κωνςταντάρα, Σμαροφλα Γιοφλθ, Καίτθ Ράνου, Ραντελι Ηερβό, Αλζκο Λειβαδίτθ, 

Νίκο Ματκαίο, Στζλιο Βόκοβιτσ, Σωτθρία Λατρίδου, Βάνα Κεοχάρθ. Θ δεφτερθ ταινία 

ιταν «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» (18 Μαΐου 1950, κωμωδία-ταινία του 1948 των 

Αλζκου Σακελλάριου και Χριςτου Γιαννακόπουλου). Είχε ωσ κζμα τον εφιάλτθ του 

Κόδωρου, ενόσ φιλιςυχου άνκρωπου, ο οποίοσ αγανακτιςμζνοσ από τα εμφφλια 

πάκθ, που διαδζχκθκαν τθν απελευκζρωςθ  τθσ Ελλάδασ από τουσ Γερμανοφσ, 

ονειρεφτθκε τθν επιςτροφι των Γερμανϊν  και μαηί με αυτοφσ τθν πείνα και τθν 

ανζχεια. Θ Φίνοσ Φιλμ, εξιγε ιδθ τισ ταινίεσ τθσ ςτθν Αίγυπτο, Τουρκία, Κφπρο και 

Αμερικι307. Τθν ενοικίαςθ από τουσ αδελφοφσ Καμίλλο και τθν προβολι των 

ταινιϊν, ζκανε ςτθ Μελβοφρνθ ο Στάκθσ αυτόπουλοσ, ο οποίοσ, ςτθ ςυνζχεια, 

δθμιοφργθςε τθ δικι του εταιρεία ειςαγωγισ και προβολισ ταινιϊν, τθν Dionysos 

Films. Θ εταιρεία αυτι,  μζχρι τον Σεπτζμβριο του 1958, είχε ιδθ ειςαγάγει 22 
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ταινίεσ308. Ο Στάκθσ αυτόπουλοσ, κεωρείται ο πρϊτοσ Ζλλθνασ παραγωγόσ ταινιϊν 

ςτθν Αυςτραλία309. 

Το 1959, οι αδελφοί Καμίλλο ποφλθςαν τθν εταιρεία τουσ ςτο Σφδνεχ, ςτον  

Χριςτο Λοφθ, εκδότθ τθσ  εβδομαδιαίασ εφθμερίδασ «Ελευκερία» (ό.π.,ς.31), Θ 

εταιρεία του, ‘Louis Films’, πραγματοποιοφςε τισ προβολζσ  των ταινιϊν ςτο Odeon 

Theatre, Darlinghurst.   

Στθ Μελβοφρνθ, ο αυτόπουλοσ άρχιςε να αγοράηει ταινίεσ και από άλλεσ 

εταιρείεσ, όπωσ τθν ταινία «Θ Ωραία του Ρζραν» (1953), δράμα, ςε ςενάριο και 

ςκθνοκεςία του Ορζςτθ Λάςκου. Βαςιηόταν ςε ζνα κλαςικό ρομαντικό μυκιςτόρθμα 

του Δθμθτρίου Ραπαδόπουλου-Τυμφρθςτοφ, που είχε γίνει μπεςτ-ςζλερ ςτθ 

δεκαετία του 1920, με δραματικά γεγονότα, ίντριγκεσ και κανάςιμθ ηιλεια, όπου οι 

ιρωεσ αυτοκτονοφν ι χάνουν τα λογικά τουσ. Ο αυτόπουλοσ πρόβαλλε τισ ταινίεσ 

ςτο Nicholas Hall, Lonsdale Street, Melbourne. Στθ ςυνζχεια, ο αυτόπουλοσ άρχιςε 

να προβάλει τισ ταινίεσ και ςε άλλεσ πόλεισ ςτθν Αυςτραλία, όπου υπιρχε 

Ελλθνιςμόσ, ξεκινϊντασ από τθν Αδελαΐδα, ςτα κζατρα ‘Curzon’ και ‘Lockleys’, ςτο 

Ρζρκ, ςτο ‘Premier Theatre’, ςτθ Βριςβάνθ, ςτα κζατρα ‘Lyric’, ‘Park’ και ‘Rialto’(ό.π. 

ς.23), ςτο Newcastle, ςτο ‘RSL Hall’, ςτο Wollongong, ςτθν Καμπζρα, μζχρι και ςτθ 

Νζα Ηθλανδία (Γιαννοφδθ, 2010, ό.π.,  ς.30).  

 Στθ Μελβοφρνθ άρχιςαν να πολλαπλαςιάηονται οι εταιρείεσ ειςαγωγισ 

ταινιϊν και ζτςι τα ζςοδά τουσ λιγόςτεψαν, αφοφ οι κεατζσ μοιράηονταν. Ονόματα 

που εμφανίςτθκαν ςτο προςκινιο ιταν ο Ανδρζασ Ραπαδόπουλοσ με τθν εταιρεία 

‘Olympia Films’ (1954), ο Κυριάκοσ Νικθταράκοσ  με τθν ‘Parthenon Films’(1955),  ο 

Τάκθσ Μακρισ (1955) ο οποίοσ ςυνεργάςτθκε με τον Α. Ραπαδόπουλο, ο Άγγελοσ 

Μάλλοσ  με τισ  εταιρείεσ ‘Mallos Films’ και ‘Grecian Film Distributors’ ςυγχρόνωσ, ο 

Ραναγιϊτθσ Μ. Γιαννοφδθσ (1957)  με τθν ‘New World Film Entertainment’.  Ο 

Γιαννοφδθσ το 1958 μαηί με τουσ Σ. αυτόπουλο και Α. Ραπαδόπουλο δθμιοφργθςαν 

τθν Cosmopolitan Motion Pictures. Ο Ανδρζασ Χριςτοδοφλου (1958)  δθμιοφργθςε 

τθν ‘Αthens Film’ και μετζπειτα τθν Melbourne and Metropolitan Motion Pictures και 

οι Αφοί Λαηόγκα, Νάκθσ αφτόπουλοσ, Δθμιτριοσ Αναγνϊςτου και Γιϊργοσ Τόλλθσ  

τθν United Film Distributors  κ.ά.  
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Τζλοσ, υπιρξαν αρκετοί Ζλλθνεσ310 οι οποίοι είχαν ςτθν ιδιοκτθςία τουσ 

κινθματο/κζατρα.  

 Οι ταινίεσ, που κυριολεκτικά «ζςπαςαν τα ταμεία», ιταν τθσ Φίνοσ Φιλμ και 

ςυγκεκριμζνα, «Οι καλαςςιζσ οι χάντρεσ» (1967) ςε ςενάριο και ςκθνοκεςία του 

Γιάννθ Δαλιανίδθ με πρωταγωνίςτρια τθ Ηωι Λάςκαρθ, κακϊσ και θ ταινία «Μια 

Κυρία ςτα Μπουηοφκια» (1968), και αυτι ςε ςενάριο και ςκθνοκεςία του Γιάννθ 

Δαλιανίδθ με πρωταγωνίςτρια τθ Μαίρθ Χρονοποφλου. 

Μετά τθ μεγάλθ κινθματογραφικι επιτυχία του Κϊςτα Χατηθχριςτου και ςτθ 

διάρκεια τθσ προβολισ τθσ ταινίασ του «Το ζξυπνο πουλί» το 1964 ςτθν Αυςτραλία, 

οι κινθματογραφικοί παράγοντεσ τθσ ελλθνικισ παροικίασ αποφάςιςαν να 

προςκαλζςουν τον διάςθμο θκοποιό, ο οποίοσ ανταποκρίκθκε κετικά. Ζτςι, μαηί με 

τθν Σπεράντηα Βρανά, τθν Αλζκα Στρατθγοφ,  τον τότε νεαρό Τόλθ Βοςκόπουλο, τον 

Κϊςτα Μεντι και τθν τραγουδίςτρια Ναυςικά, επιςκζφτθκαν τουσ Ζλλθνεσ ςτθν 

Αυςτραλία  και Νζα Ηθλανδία, ςτισ 30 Μαρτίου 1964 και ζδωςαν δϊδεκα 

παραςτάςεισ ςτο Festival Hall ςτθ Μελβοφρνθ, ςτο Sydney Stadium, ςτο Festival Hall 

ςτθ Βριςβάνθ, ςτο Thebarton Town Hall  ςτθν Αδελαΐδα και ςτισ μικρότερεσ πόλεισ, 

όπωσ Morwell τθσ Victoria, Berri τθσ South Australia, Woolongong και Newcastle ςτο 

NSW, κακϊσ και ςτο Wellington ςτθ Νζα Ηθλανδία. Θ περιοδεία του Χατηθχριςτου 

διιρκεςε εικοςι-μία μζρεσ(Γιαννοφδθσ, 2010, ς.58).  

Μετά από τζςςερισ μινεσ, προςκλικθκε και περιόδευςε ο Ντίνοσ 

Θλιόπουλοσ, με τον κίαςό του (ό.π., ς.62).  

Στισ 25 Απριλίου 1967, ςτο Ρζρκ, ζφταςε ο Νίκοσ Ξανκόπουλοσ,  ο οποίοσ  

προςκλικθκε ςτθν Αυςτραλία, ωσ ο πιο αγαπθμζνοσ θκοποιόσ ςτουσ μετανάςτεσ 

μετά τθν προβολι των ταινιϊν του «Καρδιά μου πάψε να πονάσ» και «Ρεριφρόνα με 

γλυκιά μου» μαηί με τθν τραγουδίςτρια Μαρινζλλα, αφοφ θ Μάρκα Βοφρτςθ, 
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 Άγγελοσ Λοφκασ (Angelos Lucas) το Capitol Theatre. Ο Σπφροσ αυτόπουλοσ, πατζρασ του Στάκθ 
αυτόπουλου,  το Victoria Theatre (1959), 218 Victoria Street, Richmond, ο Γιϊργοσ Τόλλθσ, εκδότθσ 
τθσ εφθμερίδασ «Ο Αυςτραλόσ» (1949), το ASTOR Theatre ςτθν καρδιά του Ελλθνιςμοφ ςτθν περιοχι 
Pharan, οι Αφοί Λαηόγκα, Νίκοσ και Δθμιτριοσ, το GLOBE theatre, Church Street, Richmond και 
Sunshine, Hampshire Road, Sunshine το 1966. Ο Χριςτοσ Λοφθσ κατείχε τον μεγαλφτερο αρικμό, τα 
εξισ: α) Lawson cinema, Redfern, β)Hub Theatre, Newtown, γ) Odeon Theatre, Petersham, δ)Marina 
Theatre, Mascot, ε)Doncaster Theatre, Kensington, ςτ) Enmore Theatre, Enmore. Ο ςθμερινόσ 
ιδιοκτιτθσ του,  Βαςίλθσ Θλιάδθσ, φιλοξενεί μζχρι και ςιμερα παραςτάςεισ τθσ ελλθνικισ παροικίασ, 
η) Elizabethan Theatre, Newtown (Γιαννοφδθ, 2010, ό.π., ς.30). 
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ςυμπρωταγωνίςτρια του Ξανκόπουλου δεν μποροφςε να ακολουκιςει. 

Ρεριόδευςαν ςτισ πόλεισ Ρζρκ, Μελβοφρνθ, Αδελαΐδα και Ντάργουιν(ό.π., ς.66).  

Τον Μάρτιο του 1973, ο Μίκθσ Κεοδωράκθσ επιςκζφτθκε τουσ ομογενείσ.  Ο 

Κανάςθσ Βζγγοσ και ο κίαςοσ του, περιόδευςε με το κεατρικό του ζργο Ο τρελόσ του 

Λοφνα Ραρκ. Ο Βαςίλθσ Θλιάδθσ ιταν αυτόσ που προςκάλεςε  τον Βζγγο και τον 

φιλοξζνθςε ςτισ 25 Μαΐου 1974, ςτο Palais Theatre, St. Kilda, ςτθ Μελβοφρνθ (ό.π., 

ς.67).  

Στισ 25 Φεβρουαρίου 1976, θ Τηζνθ Καρζηθ και ο Κϊςτασ Καηάκοσ, 

παρουςίαςαν το  κεατρικό ζργο Μαρία, αγάπθ μου,  ςτο Comedy Theatre ςτθ 

Μελβοφρνθ.  Στισ 5 Λουλίου 1976, ο Νίκοσ Κοφρκουλοσ με τθν Ξζνια 

Καλογεροποφλου, παρουςίαςαν το κεατρικό ζργο Οι Ρεταλοφδεσ ελεφκερα πετοφν. 

Ο Νίκοσ Κοφρκουλοσ, ιταν γνωςτόσ ςτουσ μετανάςτεσ από τισ ταινίεσ του «Ο 

κατιφοροσ», «Κατθγορϊ τουσ ανκρϊπουσ», «Οι Αδίςτακτοι», «Κοινωνία ϊρα 

μθδζν», «Ορατότθσ Μθδζν», «Με φόβο και Ράκοσ» και  «Το χϊμα βάφτθκε κόκκινο» 

(Γιαννοφδθσ,2010, ό.π., ς.68). Ο κίαςοσ του Κοφρκουλου αποτελείτο από ζξι 

θκοποιοφσ.  

Θ Αλίκθ Βουγιουκλάκθ, μετά από μεγάλθ επικυμία των ομογενϊν, 

επιςκζφτθκε τθν Αυςτραλία, ςτισ 8 Οκτωβρίου 1976 και περιόδευςε με τον κίαςό 

τθσ, που αποτελείτο από τον Βφρωνα Ράλλθ, τθν Αφροδίτθ Γρθγοριάδου, τον Φάνθ 

Κερανίδθ κ.ά., και παρουςίαςαν το κεατρικό ζργο Το κορίτςι με τθ χρυςι καρδιά. 

Στθ Μελβοφρνθ, ανζβθκε θ ίδια παράςταςθ ςτο Princess Theatre.  

 Στισ 12 Μαΐου 1978, θ Μαίρθ Χρονοποφλου και ο κίαςόσ τθσ, ανζβαςαν το 

κεατρικό ζργο Μια Κυρία ςτα Μπουηοφκια ςτο Palais Theatre  ςτθν Μελβοφρνθ. Δφο 

εβδομάδεσ μετά ςτισ 28 Μαΐου 1978, θ Άννα Φόνςου με τον Σπφρο Φωκά, ανζβαςαν 

τθν παράςταςθ του ζργου «Άνναμπζλλα» ςτο Astor Theatre και τθν ίδια χρονιά 

περιόδευςε ο κίαςοσ τθσ Μπζτυσ Λιβανοφ και του Χριςτου Νομικοφ με το κεατρικό 

ζργο Δεν κα κάτςω να ςκάςω, ςτο Astor Theatre. Στισ 14 Νοεμβρίου 1979, 

περιόδευςε ο Νίκοσ Σταυρίδθσ με τον κίαςό του (Γιαννοφδθ,2010, ό.π., ς.165).  

Ο Κϊςτασ Χατηθχριςτοσ περιόδευςε και ςτισ 19 και 20 Σεπτεμβρίου 1981,  

ςτο Kooyong Tennis Stadium ςτθν Αυςτραλία (Γιαννοφδθ, 2010, ό.π., ς.166).  

Ο Κϊςτασ Βουτςάσ, θ Τζτθ Σχοινάκθ και ο Νίκοσ Δαδινόπουλοσ ςτισ 5 Λουνίου 

1982, ανζβαςαν το κεατρικό ζργο Ζνα αγκάκι ςτο κρεβάτι μου ςτο Westgarth 
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Theatre, ςτθ Μελβοφρνθ.  Στισ 10 Σεπτεμβρίου, ςτο ίδιο κζατρο, θ Καίτθ Ραπανίκα 

και ο Κόδωροσ Κατςαδράμθσ ανζβαςαν το κεατρικό ζργο Θ Γυναίκα μου οδθγεί το 

αυτοκίνθτό μου. Στισ 23 Οκτωβρίου 1982, θ ζνα Βλαχοποφλου με τον κίαςό τθσ 

ανζβαςε το ζργο Θ μάνα μου θ γόθςςα, ςτο Westgarth Theatre. Θ Βλαχοποφλου είχε 

επιςκεφτεί τθν Αυςτραλία και το 1973. Ο Στάκθσ Ψάλτθσ και θ Καίτθ Φίνου 

παρουςιάςτθκαν ςτο Westgarth Theatre (ό.π., ς.166). 

 

 Ο Γιάννθσ Ηαννίνο, ο Σπφροσ Καλογιρου, θ Ευαγγελία Σαμιωτάκθ και θ Καίτθ 

Ραπανίκα είναι μερικοί από τουσ θκοποιοφσ που ςυνεργάςτθκαν με το «Κζατρο 

Κωμωδίασ» ςε επίπεδο υποκριτικισ, ςκθνικϊν, διαφιμιςθσ, προκειμζνου να 

εμπλουτίςουν το παροικιακό κεατρικό γίγνεςκαι. Ο Βαςίλθσ Θλιάδθσ, ο ιδιοκτιτθσ 

του ‘Enmore Theatre’, ακόμθ και ςιμερα φιλοξενεί αρκετζσ παραςτάςεισ τθσ 

Ελλθνικισ Ραροικίασ311. 

Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980 και μετζπειτα, ο Ζλλθνασ μετανάςτθσ  

ζχει πλζον εγκαταςτακεί, ηει ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία και αρχίηει να 

αναηθτά τθν ταυτότθτά του, αποηθτά να διατθριςει τθ ςχζςθ του με τθν 

ελλθνικότθτά του και τισ ρίηεσ του, επικυμεί να ςυνδεκεί με τθν κακθμερινότθτά 

του. Θ τθλεόραςθ ζχει υποκαταςτιςει τον ρόλο του κινθματογράφου.  

Από το 1979, αρχίηει θ περίοδοσ των Ελλθνικϊν Φεςτιβάλ του Σφδνεχ. Το 

1980 πραγματοποιείται το 1ο
  Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ και ο κεςμόσ αυτόσ 

ςυνεχίηεται  να πραγματοποιείται ακόμθ και ςιμερα, κάκε χρόνο, εκτόσ από το ζτοσ 

1988. Οι παραςτάςεισ αρχαίου ελλθνικοφ κεάτρου και ςφγχρονου νεοελλθνικοφ 

κεάτρου από τθν Ελλάδα, παίρνουν τθ ςκυτάλθ από τουσ «αςτζρεσ» του 

κινθματογράφου και διεκδικοφν χϊρο ζξω από τα ςτενά όρια τθσ παροικίασ και τθν 

αναγνϊριςι τουσ από το ευρφτερο αυςτραλιανό κεατρικό γίγνεςκαι.  

 Το 1980, ςτο 1ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ παρουςιάςτθκε το ζργο του 

Γ. Σκοφρτθ,  Απεργία από το «Κεατρικό Εργαςτιρι», ςε ςκθνοκεςία του Ρ. 

Χαρίτογλου (Λωςθφίδου-Ζλλθ, 2001, ς.66). Το «Εκνικό Κζατρο»,  με χορθγία του 

Australian Elizabethian Theatre Τrust για τον εορταςμό των 2.500 χρόνων από τθν 

                                                           
311

 Petros Printezis-Joseph Carouana: 50 Years Theatre-the History, the Dream, the Applause produced 
by Cleo Demopoulos, script and directions Antonis V. Lambropoulos and Cleo Demopoulos, The Centre 
of Hellenic Literature and Poetry ‘Kostis Palamas’ of A.H.E.P.A.(Australian Hellenic Educational 
Progressive Association), Sydney 2004 (video). 
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γζννθςθ του Αρχαίου Ελλθνικοφ Κεάτρου, προςκλικθκε ςτο Σφδνεχ και παρουςίαςε 

τα ζργα Λφιγζνεια εν Αυλίδι, Λυςιςτράτθ, Θλζκτρα ςε χορόδραμα και άλλα 

(Kanarakis, 2008, ς.177).  

Το 1981, το «Αμφικζατρο»  του Σπφρου Ευαγγελάτου παρουςίαςε ςτο 

Σφδνεχ τθν κλαςικι κωμωδία Οι Επιτρζποντεσ ι Διαιτθςία του Μενάνδρου, ςε 

ςκθνοκεςία του Σπ. Ευαγγελάτου και μουςικι Γ. Μαρκόπουλου ςτο Royal Theatre. Ο 

κίαςοσ προςκλικθκε από  το  Cladan - Λνςτιτοφτο Μορφωτικϊν Ανταλλαγϊν τθσ 

Αυςτραλίασ και τον αυςτραλιανό κεατρικό Πμιλο «Elizabethan»312.  

Το 1983,, ςτο πλαίςιο του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ,  ο  ακθναϊκόσ 

κίαςοσ «Ρορεία» παρουςίαςε το ζργο Οι Τριακόςιοι τθσ Ρθνελόπθσ του Γιϊργου 

Χαραλαμπίδθ313. Το 1987, ο ακθναϊκόσ κίαςοσ «ΑΤΤΛΣ» ανζβαςε τθν τραγωδία 

Βάκχεσ του Ευριπίδθ ςε ςκθνοκεςία του Κεόδωρου Τερηόπουλου314, θ οποία 

παρουςιάςτθκε ςτο 7ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ315 και το 1990 το ίδιο 

κεατρικό ςχιμα ανζβαςε τθν τραγωδία του Ευριπίδθ Μιδεια ςε ςκθνοκεςία του 

Κεόδωρου Τερηόπουλου, θ οποία παρουςιάςτθκε ςτο 8ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του 

Σφδνεχ316.  

Το 1997 ο Φϊτοσ Φωτιάδθσ παρουςίαςε ςτο Διεκνζσ Συνζδριο με κζμα: «Ο 

Ελλθνιςμόσ ςτον 21ο αιϊνα», τθ κεατρικι παράςταςθ Άνκρωποσ και Κεοί - μια 

ςυρραφι μονολόγων από τα ζργα: Αγαμζμνων του Αιςχφλου, Οιδίπουσ του 

Σοφοκλι, Αντιγόνθ του Σοφοκλι, Βάκχαι του Ευριπίδθ και  Ρζρςεσ του Αιςχφλου.  
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 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οι Επιτρζποντεσ ι Διαιτθςία του Μενάνδρου ςτο Κζατρο 
Royal από τισ 30.4.-9.5.1981 και το περ. «Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ», ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980–Δεκ. 1981, θ παράςταςθ Οι 
Επιτρζποντεσ του Μενάνδρου, ςε ςκθνοκεςία Σπφρου Ευαγγελάτου και μουςικι Γιάννθ 
Μαρκόπουλου, από το κίαςο «αμφικζατρο», Μάιοσ 1981, ς. 12. 
313

Αικ. Κεοδωράτου, 2005, Το Κζατρο τθσ Ελλθνικισ Διαςποράσ ςτθν Αυςτραλία, Ρτυχιακι εργαςία 
ςτο Ε.Κ.Ρ.Α., Τμιμα Κεατρικϊν Σπουδϊν, ς. 42. 
314

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Antipodes, 20-29.3.1987, για τθν παράςταςθ «Οι Βάκχεσ» του 
Ευριπίδθ ςε ςκθνοκεςία Κεόδωρου Τερηόπουλου «ΑΤΤΛΣ», ςτο Athenaeum Theatre Melbourne, 23 
και 28.3.1987, ςς. 26–29. 
315

 Ρθγι: Εφθμ. Ενθμζρωςθ, 2.4.1987, το άρκρο «Αναηθτϊ τον ιχο του ςϊματοσ…» του Κόδωρου 
Τερηόπουλου (ςκθνοκζτθ), κείμενο από το «Ζνα», ς. 15. 
316

 Ρθγζσ: Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 17, Μάρτ. 1990, το άρκρο «Ο Κίαςοσ «ΑΤΤΛΣ» - κριτικι για τισ 
«Βάκχεσ»»,  ςε ςκθνοκεςία Κεόδωρου Τερηόπουλου, Μελβοφρνθ 1990, ς. 14. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 
21, Αφγ. 1990, το άρκρο «Μιδεια Κ.Κ.Β.Ε.», ς.12. 
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Με τθν ίδια παράςταςθ ςυμμετείχε τθν επόμενθ χρονιά ςτο ‘Carnivale 1998’, ςτο 

οποίο διευκυντισ ιταν ο Lex Marinos317. 

 Το 1997, το «Εκνικό Κζατρο» τθσ Ελλάδασ, παρουςίαςε τθν τραγωδία του 

Σοφοκλι Θλζκτρα ςε ςκθνοκεςία τθσ Λυδίασ Κονιόρδου. Θ ίδια παράςταςθ ανζβθκε 

ςτθ Μελβοφρνθ, ςτο πλαίςιο εκδθλϊςεων για τον εορταςμό τθσ εκατονταετθρίδασ 

τθσ Ορκόδοξθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ318.  

To 1998, το «Εκνικό Κζατρο» τθσ Ελλάδασ παρουςίαςε τθν τραγωδία Μιδεια 

του Ευριπίδθ με τθν Καριοφυλλιά Καραμπζτθ ςτον ρόλο τθσ Μιδειασ, ςτο πλαίςιο 

του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ», ςτθ Μελβοφρνθ. Επίςθσ περιόδευςε και ςτο 

Σφδνεχ, αφοφ εντάχτθκε ςτο πλαίςιο των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων του εορταςμοφ 

των εκατό χρόνων από τθν ίδρυςθ τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ τθσ Νζασ 

Νότιασ Ουαλίασ319.  

Το  1998, ςτο πλαίςιο του ‘Carnivale 1998’ παίχτθκε θ κεατρικι παράςταςθ 

Άνκρωποσ και Κεοί του Φϊτου Φωτιάδθ, μία ςυλλογι μονολόγων από ζργα του 

Αιςχφλου, του Σοφοκλι και του Ευριπίδθ, ςτθν αρχαία ελλθνικι γλϊςςα ςτo Wharf 

2- Sydney Theatre Company ςτισ 27-28 Σεπτεμβρίου320. Το 2003, το «Εκνικό Κζατρο» 

τθσ Ελλάδασ προςκλικθκε να ςυμμετζχει ςτο πλαίςιο του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ 
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 Ο Alexander "Lex" Marinos, γιοσ του Φωτίου Μαρινόπουλου και τθσ Άννασ Καροφίλθ, γεννικθκε 
τθν 1θ Φεβρουαρίου 1949 ςτο Γουάγκα, Νζα Νότια Ουαλία. Ο  Lex Marinos  αποφοίτθςε από το 
Ρανεπιςτιμιο τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ, με πτυχίο Bachelor of Arts, με άριςτα ςτο Drama. Είναι μία 
αυςτραλιανι προςωπικότθτα των μζςων ενθμζρωςθσ, ελλθνικισ καταγωγισ. Είναι θκοποιόσ τθσ 
τθλεόραςθσ, ςκθνοκζτθσ, παρουςιαςτισ ςτον ραδιοφωνικό ςτακμό Double Jay (2JJ, τϊρα Triple J) ςτα 
τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970  ςε ςυνεργαςία με τον Ted Robinson,  και ςυγγραφζασ. Του 
απονεμικθκε το Μετάλλιο του Τάγματοσ τθσ Αυςτραλίασ (OAM- Medal of the Order of Australia) -  
για τισ υπθρεςίεσ του προσ τισ τζχνεσ του κεάματοσ. Ζχει διατελζςει Αναπλθρωτισ Ρρόεδροσ του 
Συμβουλίου τθσ Αυςτραλίασ/Deputy Chair of the Australia Council και του Κοινοτικοφ Ρολιτιςτικοφ 
Ταμείου Ανάπτυξθσ του Συμβουλίου τθσ Αυςτραλίασ /Community Cultural Development Fund of the 
Australia Council. Στο: http://en.wikipedia.org/wiki/Lex_Marinos.  
318

 Ρθγζσ: Το Λεφκωμα τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ, 100 χρόνια 1897-1997, 
ς.5, το πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μιδεια του Ευριπίδθ, Μάιοσ 1998, ςτθν Αυςτραλία ςτισ 22-24 
Μαΐου ςτο State Theatre-Sydney και ςτισ 29-31 Μαΐου ςτο Her Majesty’s Theatre-Melbourne, το 
πρόγραμμα εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ για τον 
εορταςμό των 100 χρόνων τθσ 1897–1997, για τθν παράςταςθ Θλζκτρα του Σοφοκλι από το «Εκνικό 
Κζατρο» Ελλάδοσ, Οκτ. 1997, ς. 58. 
319

 Αικ.Κεοδωράτου, 2005, Το Κζατρο τθσ Ελλθνικισ Διαςποράσ ςτθν Αυςτραλία, Ρτυχιακι εργαςία  
Ε.Κ.Ρ.Α., Τμιμα Κεατρικϊν Σπουδϊν, ς.42. 
320

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  Άνκρωποσ και Κεοί του Φϊτου Φωτιάδθ, 1998. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lex_Marinos
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«Αντίποδεσ», όπου ανζβαςε τθν τραγωδία του Σοφοκλι Αντιγόνθ με τθ Λυδία 

Κονιόρδου ςτον ρόλο τθσ Αντιγόνθσ321. 

Ο ςκθνοκζτθσ και ιδρυτισ του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ Σταφροσ 

Οικονομίδθσ και θ θκοποιόσ Μζλπω Ραπαδοποφλου, όταν ρωτικθκαν για το 

παροικιακό Κζατρο και τον ρόλο του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ ςτθν πολιτιςμικι ηωι τθσ 

παροικίασ, απάντθςαν τα εξισ: 

«Ερϊτθςθ: Τι ςθμαίνει για το Κζατρο Τζχνθσ το Ελλθνικό Φεςτιβάλ; 

Στ. Οικονομίδθσ: «Είναι κάτι πολφ καλό και πολφ κετικό για τθν Ελλθνικι παροικία. Πταν 

γίνεται ςωςτά είναι μια κινθτιρια ϊκθςθ για τθν πολιτιςτικι ηωι τθσ παροικίασ». 

Μ. Ραπαδοποφλου: «Το Φεςτιβάλ είναι πολφ ςθμαντικό γεγονόσ που βοθκάει όχι μόνον το 

κζατρο αλλά και όλουσ τουσ τομείσ τθσ τζχνθσ. Αποτελεί προβολι τθσ Ελλθνικισ κουλτοφρασ 

και τζχνθσ μασ». 

Ερϊτθςθ: «Μζνουμε πιςτοί ςτθν παράδοςθ προςπακϊντασ να τθν μεταβιβάςουμε ςτθν 

επόμενθ γενιά όςο γίνεται πιο αναλλοίωτθ ι πρζπει να αφινουμε τισ πόρτεσ ανοιχτζσ ςε νζα 

ςτοιχεία (νεωτεριςμοφσ); 

Στ. Οικονομίδθσ: «Αν δεν κάνεισ διάφορα πειράματα ςτθν τζχνθ, «μουχλιάηει», πρζπει να 

γίνεται ζνασ ςυνδυαςμόσ τθσ παράδοςθσ και  του νεωτεριςμοφ. Με τον τρόπο αυτόν ο 

καλλιτζχνθσ προςφζρει ζνα μικρό λίκο ςτο τεράςτιο αυτό ζργο». 

Ερϊτθςθ: Μιπωσ είναι καιρόσ να αλλάξει θ κεματολογία του παροικιακοφ μασ κεάτρου; Τα 

περιςςότερα κεατρικά ζργα αςχολοφνται με τον μετανάςτθ, τα προβλιματα τθσ ξενιτιάσ, τον 

πόνο του, τθν νοςταλγία για τθν πατρίδα κ.λπ. 

Στ. Οικονομίδθσ: «Θ τζχνθ αντικακρεφτίηει τθν παροικία, τα προβλιματά τθσ, τθ ηωι 

γενικϊσ ςτθν Αυςτραλία. Ρολλά ζργα που ζχουν γραφτεί εδϊ ζχουν παρουςιάςει μεγάλθ 

επιτυχία από πολλά κεατρικά ςυγκροτιματα τθσ παροικίασ μασ, αυτό ηθτάει να δει ο 

κόςμοσ. Σιγά-ςιγά πιςτεφουμε θ κεματολογία αλλάηει, όταν παρουςιάηονται τα προβλιματα 

τθσ β’ γενιάσ που είναι εκείνα που αντιμετωπίηουν με τισ οικογζνειζσ τουσ, με το γάμο τουσ, 

κ.λπ. Δεν αςχολοφμαςτε πια με τον μετανάςτθ που δουλεφει ςτο εργοςτάςιο και που δεν 

πλθρϊνεται υπερωρίεσ. Ραρουςιάηουμε τισ ςυγκροφςεισ τθσ αυςτραλιανισ και τθσ 

ελλθνικισ κουλτοφρασ, όπωσ και τα κοινωνικά προβλιματα των νζων. Αν παρουςιάηαμε π.χ. 

τον «Κφκλο με τθ κιμωλία» του Μπρζχτ, δεν κα ζνιωκε ο κεατισ». 
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 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Αντιγόνθ του Σοφοκλι, 21-22 Μαρτ. 2003, ςτθ Μελβοφνθ, 
Αυςτραλία - Melbourne Concert Hall. Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ «Antipodes» 2002,  Αντιγόνθ του 
Σοφοκλι ςτο Cromwell Road Theatre, South Yarra, 17-27 Μαρτ. 2002. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 20.3.2003, 
το άρκρο «Θ Αντιγόνθ επίκαιρθ ςιμερα όςο ποτζ – Σαρϊνονται οι Ρολιτείεσ από τθν φβρι των 
αρχόντων» τθσ Βίβιαν Μόρρισ, ς. 7 (ςε φωτοτυπία). 
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Μ. Ραπαδοποφλου: «Οι ςυγγραφείσ μασ πρζπει να ςυνεχίςουν να γράφουν και να 

αςχολοφνται με όλεσ τισ πτυχζσ τθσ κοινωνίασ μασ». 

Ερϊτθςθ: Σχετικά με το κεατρικό κοινό του παροικιακοφ Κεάτρου; 

Στ. Οικονομίδθσ: «Το κεατρικό κοινό, μετά από 30 χρόνια εναςχόλθςισ μου με το Κζατρο 

ζχει αυξθκεί». 

Μ. Ραπαδοποφλου: «Ζχουμε καταφζρει να ζχουμε ζνα μεγάλο αρικμό πιςτϊν κεατϊν. Οι 

ίδιοι μασ ηθτοφν να ανεβάςουμε ζργα. Γίνεται κάτι που δεν ζχει γίνει ποτζ» 322. 

 

4.2.3. Ελλθνικοί κίαςοι και κεατρικζσ ομάδεσ  

α.  Σφδνεχ 

1. Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν (Σ.Ε.Κ.) (1952 ζωσ ςιμερα) 

 Το 1950 ο Ελλθνο-Κφπριοσ Χρυςόςτομοσ Μαντουρίδθσ, θκοποιόσ, 

ςκθνοκζτθσ, δάςκαλοσ του κεάτρου, ζναν χρόνο μετά τθ μετανάςτευςι του από το 

Κάιρο ςτο Σφδνεχ ίδρυςε  αρχικά τον «Κεατρικό Πμιλο Ελλινων Σφδνεχ» και ςτθ 

ςυνζχεια το «Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν» (Σ.Ε.Κ.) ςτο Σφδνεχ, το οποίο 

διθφκυνε μζχρι τον κάνατό του το 1980 και ανζβαςε περιςςότερα από τριάντα ζργα 

ποικίλου ρεπερτορίου. Ο Μαντουρίδθσ ιταν ο πρϊτοσ που ανζβαςε «Καραγκιόηθ», 

ςε κείμενο γραμμζνο από τον ίδιο και επίςθσ ιταν ο πρϊτοσ  που ανζβαςε και ζργα 

ντόπιου κεατρικοφ ςυγγραφζα όπωσ Ρζτα τθν φυςαρμόνικα Ρεπίνο (1963, ςτο 

Σφδνεχ) και Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία (1963, ςτο Σφδνεχ και το 1973 ςτο 

Newcastle, Wollongong και Μελβοφρνθ) του Κόδωρου Ρατρικαρζα με κζμα τθ 

μεταναςτευτικι εμπειρία. 

Ο Χρ. Μαντουρίδθσ γεννικθκε το 1915 ςτο Κάιρο τθσ Αιγφπτου από Κφπριουσ 

γονείσ και μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1949, όπου τθν ίδια χρονιά ίδρυςε το 

Σ.Ε.Κ. Ο Μαντουρίδθσ είχε ιδθ αρχίςει τθ κεατρικι του καριζρα από τθν Αίγυπτο, 

                                                           
322

 Ρθγι: Εφθμ. Το Βιμα, 14.3.1996, το άρκρο «Κζατρο και Ρολιτιςμόσ – Μζςα ςτα πλαίςια του 14ου 
Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ, κα παιχτεί και το κεατρικό ζργο θ Χαμζνθ Γενιά από το Κζατρο Τζχνθσ 
Αυςτραλίασ του  Σταφρου Οικονομίδθ – Πλα τα χριματα από τθν πρεμιζρα τθσ «Χαμζνθσ Γενιάσ» κα 
διατεκοφν για το Τμιμα των Νζων Ελλθνικϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ ΝΝΟ» του Ε.Μ., ς. 28 (ςε 
φωτοτυπία). 
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και ζτςι ιταν ςε κζςθ να μεταφζρει ςτθ νζα πατρίδα του τθ κεατρικι του εμπειρία 

και γνϊςθ323. 

Το 1962 το «Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν» ακολουκεί  μία «περίοδο  

αναηθτιςεων και πειραματιςμοφ», όπωσ καταγράφεται ςτο πρόγραμμα τθσ 

παράςταςθσ  Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία (1964), αφοφ ζχει αποκτιςει πλζον  

«καινοφρια δυναμικά ςτελζχθ και με ςυνοχι και ςφμπνοια πιο κετικι και πιο 

αποτελεςματικι». Το 1963, με τθν παρουςίαςθ δφο επιτυχθμζνων  παραςτάςεων, 

αυτισ του Ρυγμαλίωνα του Bernard Shaw και τθσ Εκάβθσ του Ευριπίδθ. Στο ςθμείο 

αυτό είναι ςθμαντικό να αναφερκεί πωσ ο Μαντουρίδθσ ζπαιξε το Φάνταςμα ςτον 

Βροχοποιό και το Φάνταςμα του Ρολφδωρου ςτθν Εκάβθ, ανζβαςε  το δράμα του 

Κόδωρου Ρατρικαρζα Ρζτα τθ Φυςαρμόνικα Ρεπίνο, το πρϊτο ζργο γραμμζνο από 

Ζλλθνα ςυγγραφζα ςτθν Αυςτραλία, που διαπραγματεφεται το κζμα τθσ 

μετανάςτευςθσ και ζχει τθν τφχθ να ανζβει. Το 1964 ακολουκεί το δεφτερο ζργο του 

ίδιου ςυγγραφζα Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία (Καναράκθσ 1993, Kanarakis 1997, 

ςς.179-209). 

 ‘Ππωσ λζει και ο Σταφροσ Οικονομίδθσ ςε ςυνζντευξι του324,  

«…ιταν δφςκολα για τουσ μετανάςτεσ και δεν μποροφςαν να μιλιςουν τθ γλϊςςα τουσ 

ελεφκερα. Ο Μαντουρίδθσ είχε το χάριςμα να μαηεφει κόςμο γφρω του… Από τθν Αίγυπτο 

είχε αρχίςει τθν κεατρικι του καριζρα και με τθν εμπειρία του αυτι και όλο τον πνευματικό 

του πλοφτο, κατάφερε αμζςωσ να δθμιουργιςει το κεατρικό του ςυγκρότθμα…Ζνα ζργο 

μποροφςε να πάρει και ζνα χρόνο»…  «Ο κεατράνκρωποσ Μαντουρίδθσ δεν περιορίςτθκε ςε 

κωμωδίεσ. Ο ςτόχοσ του δεν ιταν απλά ψυχαγωγικόσ, αλλά μορφο-παιδαγωγικόσ με 

αιςκθτικζσ απαιτιςεισ, γνιςιοσ καλλιτζχνθσ που δεν ζκανε εκπτϊςεισ ςτθν τζχνθ του, 

γενναιόδωροσ με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ του κοινοφ του προσ τα πάνω, ό,τι ζκαναν και οι 

αρχαίοι, ιταν ςχολείο. Ο Μαντουρίδθσ πίςτευε πωσ το κζατρο είναι φορζασ πολιτιςμοφ και 

μζςο για κοινωνικι αφφπνιςθ και πνευματικι ανφψωςθ». 

Το 1978, ο Ρατριάρχθσ Δθμιτριοσ απζνειμε ςτον Μαντουρίδθ τον «Σταυρό 

του Αγίου Προυσ» για τισ υπθρεςίεσ του προσ τθν ελλθνικι παροικία. Για τον ίδιο 

λόγο θ κοινότθτα τοφ επζδωςε «δίπλωμα αναγνϊριςθσ» και «μετάλλιο» 

(Λωςθφίδου-Ζλλθ, 2001, ς. 56). 
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Γιϊργοσ  Καναράκθσ, 2006, «Θ κεατρικι δθμιουργία των Ελλινων ςτθν πολυπολιτιςμικι 
Αυςτραλία», Ρρακτικά Συμποςίου, 22-23 Λουλίου 2006, με τίτλο Κζατρο, Διαςπορά και Εκπαίδευςθ, 
Ε.ΔΛΑ.Μ.ΜΕ ζκυμνο, 2007. 
324

 Ρθγι: Ρερ. Γιοφφρι, 1992, τεφχ. 12, ς. 69. 
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 Θ μετζπειτα κεατρικι ανάπτυξθ του παροικιακοφ κεάτρου ςτο Σφδνεχ, 

βαςίςτθκε ςε ονόματα ανκρϊπων που μυικθκαν ςτθν Τζχνθ του Κεάτρου, κοντά 

ςτον «Δάςκαλο»  Χρ. Μαντουρίδθ και μερικοί από αυτοφσ είναι: Φϊτοσ Σταφρου, 

Τάκθσ Καλδισ, Ρζτροσ Ρρίντεηθσ, Κόδωροσ Ρατρικαρζασ, Μζλπω Ηαρόκωςτα, 

Ρζτροσ Ρρίντεηθσ,  Κικι Ευκυμίου, Λάμπθσ Ραςχαλίδθσ, Ηόηεφ Καρουάνασ, Γιϊργοσ 

Καηοφρθσ, Βαγγζλθσ Ραπαδόπουλοσ, Μζλπω Ραπαδοποφλου, Σταφροσ Οικονομίδθσ 

κ.ά.  

Οι παραςτάςεισ που παίχτθκαν από το «Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν» 

μζχρι τον κάνατο του Μαντουρίδθ με τθ ςειρά που παρουςιάςτθκαν είναι οι εξισ325: 

 1950 Θ Κυςία του Αβραάμ  του Β. Κορνάρου326 

 1954 Οιδίπουσ Τφραννοσ του Σοφοκλι327  

 1955 Θ Κυςία του Αβραάμ του Β. Κορνάρου  

 1956 Ο Μπαμπάσ Εκπαιδεφεται του Σ.Μελά  

 1956 Το Άςπρο και το Μαφρο του Σ. Μελά  

 1958 Οιδίπουσ Τφραννοσ του Σοφοκλι 

 1958 Ο μπαμπάσ εκπαιδεφεται του Σ. Μελά328   

 1959 Οιδίπουσ Τφραννοσ του Σοφοκλι  

 1960 Σκίτςα τθσ Εποχισ  του Δ. Ψακά  

 1962 Το Φιόρο του Λεβάντε του Γρ. Ξενόπουλου329 

 1963 Ρζτα τθ Φυςαρμόνικα Ρεπίνο του Κ. Ρατρικαρζα 

 1963 Ρυγμαλίων του Bernard Shaw330  

 1963 Εκάβθ του Ευριπίδθ331  
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 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ωχ…Αμάν!!! του Δθμιτρθ Οικονόμου ςε ςκθνοκεςία τθσ 
Φωτεινισ Ραπαδοποφλου, Λοφλ.-Αφγ. 1999 που ανζβαςε το Σ.Ε.Κ. 
326

 Το ενδυματολογικό μζροσ τθσ παράςταςθσ ανζλαβαν οι Ε. Σταφρου και Η. Καρουάνασ. Μεταξφ 
άλλων θκοποιϊν παίηει και ο Σταφροσ Οικονομίδθσ (Κεοδωράτου, 2005, ς. 102) 
327

 Ρθγι: Εφθμ. ΕΣΤΛΑ 22.7.1959, αρ. φ. 94, το άρκρο του Λάμπθ Ραςχαλίδθ (γενικοφ διευκυντι τθσ 
εφθμερίδασ) «Σοφοκλζουσ Οιδίπουσ Τφραννοσ – Μια ωραία προςπάκεια», ς. 1 (ςε φωτοτυπία). 
328

 Στθν παράςταςθ ςυμμετζχουν ο Τάκθσ Καλδισ, ο Χρ. Μαντουρίδθσ κ.ά. (Κεοδωράτου, 2005, 
ς.104). 
329

 Στθν παράςταςθ ςυμμετζχουν  οι Ηοηζφ Καρουάνασ και Ρζτροσ Ρρίντεηθσ,  μετζπειτα ιδρυτικά 
μζλθ του Κεάτρου Κωμωδίασ. 
330

 Τα κουςτοφμια τθσ παράςταςθσ ιταν του Ηοηζφ Καρουάνα και ςτθν παράςταςθ παίηουν μεταξφ 
άλλων και ο Κ. Ρατρικαρζασ με τθ ςφηυγό του Κλ. Ρατρικαρζα (Κεοδωράτου, 2005, ς.102). 
331

 Τα ςκθνικά τθσ παράςταςθσ ιταν του Σταφρου Οικονομίδθ, ο οποίοσ και παίηει,ο μετζπειτα 
καλλιτεχνικόσ διευκυντισ και ςκθνοκζτθσ του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ. Μία από τθσ κορυφαίεσ 
ιταν θ  χορογράφοσ Νάνςυ Καρουάνα (Κεοδωράτου, 2005, ς.102). 
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 1964 Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία του Κ. Ρατρικαρζα  

 1965 Ο Αγαπθτικόσ τθσ Βοςκοποφλασ του Δ. Κορομθλά332 

 1965  Θ Χαρτοπαίχτρα του Δ. Ψακά 

 1966 Οιδίπουσ Τφραννοσ του Σοφοκλι333  

 1966 Ελάτε να Γελάςετε (Μουςικι Επικεϊρθςθ)334 

 1966 Θ Χαρτοπαίχτρα του Δ. Ψακά 

 1966 Ο Βροχοποιόσ του R. Nash  

 1966 Ευτυχϊσ Τρελάκθκα του Γ. οφςςου 

 1967 Θ Αυλι των Καυμάτων του Λ. Καμπανζλλθ335  

 1969 Το Ψυχοςάββατο του Γρ. Ξενόπουλου  

 1970 Το Μυςτικό τθσ Κοντζςςασ Βαλζραινασ του Γρ. Ξενόπουλου336  

 1971 Εκάβθ του Ευριπίδθ  

 1972 Ο Ζρωσ Κζλει Ξφλο του Ρ.Γ. Καγιά337 

 1972 Χριςτόφοροσ Κολόμβοσ του Ν. Καηαντηάκθ (Ραγκόςμια πρεμιζρα τθσ 

Τραγωδίασ)338 

 1973 Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία του Κ. Ρατρικαρζα(ντόπιοσ ςυγγραφζασ)  

1974 Ο Γυάλινοσ Κόςμοσ του Τ. Ουίλλιαμσ 

 1974 Ο Ζρωσ Κζλει Ξφλο του Ρ.Γ. Καγιά  

 1975 Ο Φωτεινόσ του Ν. Κατθφόρθ339 

 1976 Θ Κυρία δεν πενκεί του Κ. Μουρςελά (δφο μονόπρακτα:  

α) Θ αρκοφδα του Α. Τςζχωφ και β)Το αςανςζρ του Κ. Μουρςελά)340 

 1976 Θ Αρκοφδα του Α. Τςζχωφ  
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 Ρθγι: Εφθμ. Κυριακι, 19-09-1965, άρκρο «Μία ωραία παράςταςθ…Ο Αγαπθτικόσ τθσ 
Βοςκοποφλασ», ςς.3 και 12. 
333

 Ραίηει και ο Στ. Οικονομίδθσ (Κεοδωράτου, 2005, ς.105). 
334

 Τιμθτικι βραδιά των θκοποιϊν Τηιμ Σταρ, Ζλλθ Άςτρου (Κεοδωράτου, 2005, ς.105). 
335

 Ραίηει και ο Στ. Οικονομίδθσ(Κεοδωράτου, 2005, ς.106). 
336

 Σκθνικά του Στ. Οικονομίδθ, ό.π. 
337

 Σκθνικά των Στ. Οικονομίδθ και Ανδ.οφμπα και κουςτοφμια Η. Καρουάνα. Μεταξφ άλλων 
θκοποιϊν παίηει και ο Στ. Οικονομίδθσ (Κεοδωράτου, 2005, ς. 103). 
338

 Σκθνικά Στ. Οικονομίδθ, όπου και παίηει, ό.π. 
339

 Το ζργο ανζβθκε ςε ςκθνοκεςία του Χρυςόςτομου Μαντουρίδθ, ςτον ρόλο του Φωτεινοφ ζπαιξε  
ο Γεραςίμου, θκοποιόσ του Κρατικοφ Κεάτρου Βορείου Ελλάδοσ, και ςτον ρόλο τθσ Κοδοφλασ θ 
Στζλλα Στεφανίδου (από τθν εφθμερίδα Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 2.7.2002, κριτικι «Ο Φωτεινόσ από το 
Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ και το Ελλθνικό Κζατρο» του Αντϊνθ Λεϊνθ, ς. 8), ςκθνικά του Στ. 
Οικονομίδθ (Κεοδωράτου, 2005, ς.106) .  
340

 Κεοδωράτου, 2005, ς. 107. 
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 1976 Το αςανςζρ του Κ. Μουρςελά  

 1977 Αντιγόνθ του Σοφοκλι 

 1977 Θ Κυςία του Αβραάμ του Β. Κορνάρου 

 1979 Ο Βροχοποιόσ του R. Nash 

Πταν πζκανε ο Χρ. Μαντουρίδθσ, ο Σταφροσ Οικονομίδθσ ανζλαβε τθν 

καλλιτεχνικι διεφκυνςθ του κιάςου. Θ αποχϊρθςθ των Ρζτρου Ρρίντεηθ και Ηοηζφ 

Καρουάνα το 1975, και θ αποχϊρθςθ του Σταφρου Οικονομίδθ και τθσ Μζλπωσ 

Ραπαδοποφλου, μετά τον κάνατο του Μαντουρίδθ, το 1984,  άφθςαν τον κίαςο ςτα 

νεότερα μζλθ του, τουσ Νίκο Αντϊνογλου (πρόεδροσ) και Kϊςτα  Στραφιϊτθ και ςε 

παιδιά δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν, όπωσ: Φωτεινι Ραπαδοποφλου, Ζλενα 

Καραπζτθ, Βαςίλθ Κοκκάρθ κ.α. οι οποίοι ςυνζχιςαν με ζργα, κυρίωσ ςατιρικά,  

γραμμζνα από τουσ ίδιουσ όπωσ: το 1989 Ο Κόςμοσ του Δρόμου, το 1996 

Ελλθνόπουλα που διαπρζπουν, το  1997 FETA TV, το 1999 Ωχ…Αμάν!!! και το 2007 

Y.I.R.O.S LIVE, και με ζργα ντόπιων ςυγγραφζων όπωσ: τα ζτθ 1990/1991 Θ 

Ταυτότθτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου (ςυγγραφζασ πρϊτθσ γενιάσ), το 1990 

Συνάντθςθ με το Ραρελκόν του Βαςίλθ Κοκκάρθ (ςυγγραφζασ δεφτερθσ γενιάσ), το 

1993 The Blue Moon του Μίλτου Μουταφίδθ, το 2005 4Luv…ρε γαμϊτο! των Ζλενα 

Καραπζτθ, Βαςίλθ Κοκκάρθ και Γιϊργου Ανδρικόπουλου (ςυγγραφζων δεφτερθσ 

γενιάσ).  Διατιρθςαν ζτςι τθν παράδοςθ του  Χρ. Μαντουρίδθ ωσ προσ  τθν 

υποςτιριξθ ντόπιων κεατρικϊν  ςυγγραφζων. 

Οι παραςτάςεισ που ζδωςε το Σ.Ε.Κ μετά τον κάνατο του Μαντουρίδθ, κατά 

χρονολογικι ςειρά είναι οι εξισ341: 

 1981 Θ Μαργαρίτα του Α. Σαλακροφ ςε ςκθνοκεςία του Στ. Οικονομίδθ 

 1981 Ο Ζρωσ Κζλει Ξφλο του Ρ.Γ. Καγιά  

 1981 Θ Σκόνθ του Δρόμου του K.S. Goodman ςε ςκθνοκεςία του Στ. 

Οικονομίδθ342 

 1982 Δφο μονόπρακτα ςε ςκθνοκεςία του Στ. Οικονομίδθ ςτο Ahera Hall343  

 1982 Ξενοδοχείο «Θ Γαλινθ» του Δρ. Χρθςτίδθ 

                                                           
341

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ωχ…Αμάν!!! του Δθμιτρθ Οικονόμου ςε ςκθνοκεςία τθσ 
Φωτεινισ Ραπαδοποφλου, Λοφλ.-Αφγ. 1999 που ανζβαςε το Σ.Ε.Κ. 
342

 Στθ παράςταςθ ςυμμετζχει ο Ν. Αντϊνογλου, ο οποίοσ μαηί με τον Κϊςτα Στραφτιϊτθ ςιμερα 
ζχουν τθν καλλιτεχνικι διεφκυνςθ του Σ.Ε.Κ. (Κεοδωράτου, 2005, ς. 109) 
343

 Κεοδωράτου, 2005, ς. 108. 
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 1982 Θ Αρκοφδα του Α. Τςζχωφ  

 1982 Ρινακοκικθ Θλικίων  του Ν. Τςιφόρου ςε ςκθνοκεςία του Στ. 

Οικονομίδθ 344  

 1983 Δον Καμίλλο  του Σωτιρθ Ρατατηι ςε ςκθνοκεςία του Στ. Οικονομίδθ 345  

 1984 Μετανάςτθσ του Γ. Σκοφρτθ ςε ςκθνοκεςία του Στ. Οικονομίδθ346  

 1984 Τρεισ Ραράλλθλοι Μονόλογοι του Χ. Σαμουθλίδθ ςε ςκθνοκεςία του Χ. 

Φαντάκθ347  

 1984 Άνοιξθ και Φκινόπωρο του Ν. Βυηαντινοφ ςε ςκθνοκεςία και ςκθνικά 

του  Διονφςθ Μεςςάρθ348  

 1985 Αλι Ραςάσ  του Α. Χρφςα ςε ςκθνοκεςία του Γιϊργου Τςερδάνθ και 

ςκθνικά Σάββα Ρανά, χορογραφίεσ Νάνςυ Καρουάνα 

 1985 Ο Εραςτισ τθσ Νόρασ διαςκευι και ςκθνοκεςία του Γ. Τςερδάνθ 

βαςιςμζνο ςτο Δάφνεσ και Ρικροδάφνεσ των Δ.Κεχαΐδθ και Ε. Χαβιαρά349 

 1985 Ο Κακθγθτισ και Εμείσ του Ν. Ηακόπουλου ςε ςκθνοκεςία του  Σάββα 

Ραναγιωτόπουλου350  

 1985  Δεν είμαι εγϊ του Γρ. Ξενόπουλου ςε ςκθνοκεςία των  Φ. Καλαφάτθ 

και Μ. Ραπαδοποφλου351 

 1986 Θ Βζρα του Δ. Κεχαΐδθ352 

 1986 Ζνα Ραράξενο Απόγεμα του Δ. Δωριάδθ353  

 1986 Το Διπλανό Κρεβάτι του Μ. Κορρζ ςε ςκθνοκεςία  των Ν.  Αντϊνογλου 

και Κϊςτα Στραφτιϊτθ 

 1987 Θ Βζρα και το Τάβλι του Δ. Κεχαΐδθ  

                                                           
344

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  Ρινακοκικθ Θλικίων του Ν. Τςιφόρου, Σεπτ. 1982. Στθν 
παράςταςθ ςυμμετζχει και ο Κϊςτασ Στραφτιϊτθσ. 
345

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Δον Καμίλλο  του Σωτιρθ Ρατατηι, Μάιοσ 1983 και αφίςα τθσ 
παράςταςθσ Δον Καμίλλο ςτο Marrickville ςτισ 3,4,10,11.9.1983. 
346

 Κεοδωράτου, 2005, ς. 109. 
347

 Π.π. 
348

 Π.π. 
349

 Στθν παράςταςθ παίηουν και οι Ν. Αντϊνογλου και Κϊςτασ Στραφτιϊτθσ (ό.π., ς. 110). 
350

 Π.π. 
351

 Αυτό που αξίηει να υπογραμμιςτεί είναι ότι τθ ςκθνοκεςία αναλαμβάνουν οι  Φ. Καλαφάτθ και Μ. 
Ραπαδοποφλου, παιδιά δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν, ό.π. 
352

 Στθν παράςταςθ παίηουν και οι Ν. Αντϊνογλου και Κϊςτασ Στραφτιϊτθσ. Αξίηει να υπογραμμιςτεί 
ότι όλοι οι ςυντελεςτζσ αναλαμβάνουν ολόκλθρο το τεχνικό μζροσ και τθ ςκθνοκεςία τθσ 
παράςταςθσ (Κεοδωράτου, 2005, ς. 111). 
353

 Το ίδιο ςυμβαίνει και ςε αυτιν τθν παράςταςθ (ό.π.). 
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 1987 Θ Καυμαςτι Μπαλωματοφ του Φρ. Γκ. Λόρκα  

 1987 Οίκοσ Ευγθρίασ του Μ. Κορρζ 

 1988 Τα Δόντια του Κ. Μουρςελά  

 1988 Ψόφιοι Κοριοί του Μ. Ευκυμιάδθ 

 1988 Τα Κόκκινα Φανάρια του Α. Γαλανοφ, ςε ςκθνοκεςία του Σοφοκλι 

Συμιηιρι, παρουςιάςτθκε ςτο Bondi Pavillion, ςτα πλαίςια του εορταςμοφ 

των ενενιντα χρόνων από τθν ίδρυςθ τθσ Κοινότθτασ και ςτο Carnivale ’88354 

 1988 Το Πνειρο του Χ. Σαμουθλίδθ 

 1988 Μπουχάρα του Κ. Μουρςελά  

 1988 Διακοπι εφματοσ του Κ. Μουρςελά 

 1989 Γαμπρόσ ο Μακαρίτθσ του Δ. Ψακά 

 1989 Το Τάβλι του Δ. Κεχαΐδθ  

 1989 Βαςιλικάραινα του Ν. Ηακόπουλου 

 1989 Ο Κόςμοσ του Δρόμου των Ν. Αντϊνογλου και Κ. Στραφιϊτθσ  

 1990 Θ Ταυτότθτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου ςε ςκθνοκεςία του Μ. Ρλάντηου, 

 1990 Εκείνοσ και Εκείνοσ του Κ. Μουρςελά355.  

 Τα  δφο μονόπρακτα, Θ Ταυτότθτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου ςε ςκθνοκεςία 

του Μ. Ρλάντηου και  Εκείνοσ κι Εκείνοσ του Κ. Μουρςελά, παρουςιάςτθκαν 

ςτο πλαίςιο του 8ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ  

 1990 Da του H. Leonard356  

 1990 Για Ζνα Ηευγάρι Γάμπεσ του Ν. Ηακόπουλου 

 1990 Συνάντθςθ με το Ραρελκόν του Βαςίλθ Κοκκάρθ357  

 1990 Ξφπνα Βαςίλθ του Δ. Ψακά  

 1990 Κάτι Κουρεμζνα Ραλικάρια των Α. Γιαλαμά και Κ. Ρρετεντζρθ 

                                                           
354

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 25-08-1988, Τα Κόκκινα Φανάρια του Α. Γαλανοφ και το  πρόγραμμα τθσ 
παράςταςθσ Ωχ…Αμάν!!! του Δθμιτρθ Οικονόμου ςε ςκθνοκεςία τθσ Φωτεινισ Ραπαδοποφλου, 
Λοφλ.-Αφγ. 1999 που ανζβαςε το Σ.Ε.Κ. 
355

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του 8ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ 1990 για τθν παράςταςθ Εκείνοσ κι Εκείνοσ 
του Κ. Μουρςελά ςτο Tom Mann Theatre, 136 Chalmers St, Surry Hills ςε ςυνεργαςία με το Hellenic 
Theatrical Group, 30-31.3.1990. Το ζργο ςκθνοκετικθκε από όλουσ τουσ θκοποιοφσ που ςυμμετείχαν. 
356

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, Αφγ. 1990, κριτικι για τθ κεατρικι παράςταςθ DA του Χ. Λζοναρντ ςτο Fig 
Tree Theatre,  από τον Δ. Τη. 
357

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Meeting with the past του Bill Kokkaris ςε 
ςκθνοκεςία Adam Hatjimanolis ςτα πλαίςια του 2nd Multicultural Theatre Festival, Australian Accents 
ςτο Studio Theatre, Newtown High School of Performing Arts, King St, Newtown, 4.9 και 6.9.1990. 
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 1991 Εκκλθςιάηουςεσ του Αριςτοφάνθ (ςε ςυμπαραγωγι με το Take Away 

Theatre) ςε ςκθνοκεςία του Στζλιου Γοφτθ (θκοποιόσ και ςκθνοκζτθσ, 

προςκαλεςμζνοσ από τθν Ελλάδα), ανζβθκε ςτο Performance Space ςτο 

Σφδνεχ358  

 1991 Θ Ταυτότθτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου359 

 1992 Ο Αρχοντοχωριάτθσ του Μολιζρου (ςυμπαραγωγι με το Take Away 

Theatre,  παρουςιάςτθκε ςτο  10ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ)   

 1992 Ο Τηαναμπζτθσ των Α. Γιαλαμά και Κ. Ρρετεντζρθ  

 1993 Το Ματσ του Γ. Μανιϊτθ  

 1993 Το Τάβλι του Δ. Κεχαΐδθ  

Τα δφο μονόπρακτα Το Ματσ του Γ. Μανιϊτθ και Το Τάβλι του Δ. Κεχαΐδθ ςε 

ςκθνοκεςία του Μανϊλθ Ρλάντηου,  παρουςιάςτθκαν ςτο πλαίςιο του 11ου 

Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ  

 1993 Το Εξπρζσ του Τρελλοκομείου του Γ. Κωνςταντίνου 

 1993 The Blue Moon του Μ. Μουταφίδθ. Το ζργο παίχτθκε ςτο 3ο 

Ρολυπολιτιςμικό Κεατρικό Φεςτιβάλ360 

 1996 Ελλθνόπουλα που διαπρζπουν των Ν. Αντϊνογλου και Κ. Στραφιϊτθ  

 1997 FETA TV των Ν. Αντϊνογλου και Κ. Στραφιϊτθ. Το ζργο παρουςιάςτθκε 

ςτο 15ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ. Αναφζρεται και πάλι ςε ζναν 

Ελλθνικό Καλωδιακό Στακμό και ςατιρίηει τθν ελλθνικι παροικία361 

                                                           
358

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, Φεβρ. 1991, Εκκλθςιάηουςεσ του Αριςτοφάνθ ςε ςυμπαραγωγι με το Take 
Away Theatre, ςς.22-23, το πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Εκκλθςιάηουςεσ του Αριςτοφάνθ από το 
Σ.Ε.Κ. ςε ςυμπαραγωγι με το Take Away Theatre,  ςε ςκθνοκεςία του Στζλιου Γοφτθ και μουςικι του 
Tom Kazas, Μάρτ.-Μάϊοσ 1991.  
359

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Identity του J. Vasilakakos, ςε ςκθνοκεςία M. 
Plantzos ςτα πλαίςια του 1st Multicultural Theatre Festival, Tom Mann Theatre, Sydney, 13.10.1991  
και 19.10.1991, (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Upstaged ςτο αφιζρωμα Multicultural Theatre Festival / 
Φεςτιβάλ Ρολυπολιτιςμικοφ Κεάτρου, 5-27.5.1991 με το άρκρο «Hellenic Theatrical Group: 
‘Identity’… a clash of values and cultures between parents and children». Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 11.10.1991, 
το άρκρο «Ξανά θ «Ταυτότθτα» ςε ςκθνι του Σφδνεχ», παράςταςθ ςτο 1

Ο
 Ρολυπολιτιςμικό Φεςτιβάλ 

ςτο Tom Mann Theatre ςτισ 13, 18, 19.10.1991. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και 
dvd) 1990 Θ Ταυτότθτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου ςτο Σ.Ε.Κ. ςε ςκθνοκεςία του Μανϊλθ Ρλάντηου. 
360

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Blue Moon του Μίλτου Μουταφίδθ του 
Συγκροτιματοσ Ελλινων Καλλιτεχνϊν, Broad Accents Cross Cultural Collaborations, 4-27.11.1993. 
Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Blue Moon του Μίλτου Μουταφίδθ του Hellenic Theatre 
Inc, ςτα πλαίςια του 3rd Sydney’s Mulitcultural Theatre Festival, Broad Accents, 5.11.1993. Ρρόγραμμα 
εκδθλϊςεων του 3ου Ρολυπολιτιςμικοφ Κεατρικοφ Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ, 4-13.11.1993 ςτο πλαίςιο 
των εκδθλϊςεων, θ παράςταςθ The Blue Moon του Μίλτου Μουταφίδθ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι 
γλϊςςα ςτισ 5.11.1993 (ςε φωτοτυπία). 
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  1998 Γκρο Ρλαν του Γ. Μανιϊτθ. Με το ζργο αυτό το Σ.Ε.Κ. γιόρταςε τα 100 

χρόνια Ελλθνικισ Κοινότθτασ του Σφδνεχ 

 1999 Ωχ… Αμάν!!! του Δθμιτρθ Οικονόμου. Τουσ μινεσ Λοφλιο-Αφγουςτο του 

1999  το Σ.Ε.Κ γιόρταςε τα πενιντα χρόνια από τθν ίδρυςι του με το ζργο 

αυτό,   μία ςφγχρονθ παροικιακι ςάτιρα - (Contemporary Greek Australian 

Satire) - αποτελοφμενθ από ζξι μονόπρακτα: 

 Διαφθμιςτισ, Καφετηοφ, Συνεργαςία Δθμοκρατικϊν Δυνάμεων, Θ Φτιάξθ, 

Γελαςτό Γαϊδοφρι, Αργφρθσ ο Ρζτρασ, ςε ςκθνοκεςία τθσ Φωτεινισ 

Ραπαδοποφλου.  

Οι καταςτάςεισ αφοροφν τθν ελλθνικι παροικία και αποδίνονται ςε 

γκροτζςκο τα προβλιματα, οι αδυναμίεσ, τα όνειρα, οι επιδιϊξεισ και οι 

πρακτικζσ που ακολουκοφνται ι εξακολουκοφν να υπάρχουν ςτθν παροικία, 

εμποδίηοντασ ουςιαςτικά κάκε πρόοδο362. 

 2000 Θ Κόμιςςα τθσ Φάμπρικασ των Α. Γιαλαμά και Κ. Ρρετεντζρθ363 

 2000 Νεφζλαι του Αριςτοφάνθ ςε μετάφραςθ του Ραφλου Μάτεςι και 

ςκθνοκεςία του John Kassoutas364  

 2000 Ραποφτςι από τον τόπο ςου των Ν. Τςιφόρου και Ρ. Βαςιλειάδθ ςε 

ςυμπαραγωγι με το «Ελλθνικό Κεατρικό Πμιλο» ςε ςκθνοκεςία του Δ. 

Μουςτάκα365 

 2001 Ρολίτθσ Γϋ κατθγορίασ των Ζλενα Καραπζτθ, Βαςίλθ Κοκκάρθ ςε 

ςυμπαραγωγι με το «‘Ελλθνικό Κεατρικό Πμιλο»366 

                                                                                                                                                                       
361

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ - 1997 FETA TV των Ν. Αντϊνογλου και Κ. Στραφιϊτθ, το 
πρόγραμμα του 15

ου
 Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ  τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ του 

Σφδνεχ, 2 Μάρτ.-6 Απρ.,  1997  όπου ςυμμετείχε το Σ.Ε.Κ. με το κεατρικό  ζργο FETA TV των Ν. 
Αντϊνογλου και Κ. Στραφιϊτθ. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1997 Feta TV. 
ςτο Σ.Ε.Κ. 
362

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 3.8.1999, άρκρο «Ωχ… Αμάν!!!» μια παροικία, ς.33. Βιντεοςκοπθμζνθ 
παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1999 Ωχ Αμάν!!! ςτο Σ.Ε.Κ.  
363

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Κόμιςςα τθσ Φάμπρικασ των Α. Γιαλαμά και Κ. Ρρετεντζρθ ςε 
ςκθνοκεςία του Κϊςτα Στραφιϊτθ, 12-28 Μαΐου 2000. 
364

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Νεφζλαι του Αριςτοφάνθ, 27 Οκτ. –12 Νοζμ., 2000. Εφθμ. Το 
Βιμα, 28-10-2000, το άρκρο «Ζνα κλαςικό αριςτοφργθμα ιδωμζνο μζςα από το πρίςμα τθσ εποχισ: 
Οι «Νεφζλαι» από το Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν», ς.13.  
365

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ραποφτςι από τον τόπο ςου από τον Ελλθνικό Κζατρικό Πμιλο 
(Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το «Κεατρικό Εργαςτιρι» του Σ.Ε.Κ., ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ 
Μουςτάκα, Λοφν. 2000 (ςε φωτοτυπία). 
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 2004 Μαίρθ αγάπθ μου τθσ Jean Kerr, ςε μετάφραςθ του Μάριου Ρλωρίτθ, 

διαςκευι και ςκθνοκεςία του Σ. Συμιηιρι367   

 2005 4Luv…ρε γαμϊτο! των Ζλενα Καραπζτθ, Βαςίλθ Κοκκάρθ και Γιϊργου 

Ανδρικόπουλου (ντόπιων ςυγγραφζων β’ γενιάσ). 

Κωμωδία, που αποτελείται από διάφορεσ ιςτορίεσ αγάπθσ, αφιερωμζνθ ςτθ 

δυςκολία των ςχζςεων ςτθν εποχι τθσ τεχνολογίασ-κινθτισ τθλεφωνίασ και 

ραντεβοφ μζςω διαδικτφου368 

 2007 Y.I.R.O.S LIVE του Νίκου Αντϊνογλου ςε ςκθνοκεςία του Κϊςτα 

Λουκόπουλου. Κωμωδία, με κζμα τθν ελλθνο-αυςτραλζηικθ διαδικτυακι 

τθλεόραςθ που παρουςιάςτθκε ςτο Sidetrack Studio Theatre.  

Το ζργο αςχολείται με μια μζρα από τθ ηωι ενόσ τθλεοπτικοφ καναλιοφ- ζνασ 

κόςμοσ με ςυγκλονιςτικι δθμοςιογραφία, ανταποκρίςεισ από Ελλάδα, με 

πολιτικι, προδοςία, ζρωτα και δράμα, ζτςι όπωσ μόνον οι Ζλλθνεσ μποροφν 

να δθμιουργιςουν.  Σκθνοκετικθκε από τον Κϊςτα Λουκόπουλο, ο οποίοσ 

ενζταξε και ξζνουσ θκοποιοφσ μεταξφ των Ελλθνοαυςτραλϊν - μία Κινεηο-

αυςτραλζηα, μια Λταλο-αυςτραλζηα και δφο Αγγλο-αυςτραλοφσ - οι οποίοι 

κλικθκαν να παίξουν και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Θ παράςταςθ  προςείλκυςε πολλοφσ  Αυςτραλοφσ, μεταξφ των οποίων 

πρόςωπα του αυςτραλιανοφ καλλιτεχνικοφ χϊρου, όπωσ τον Γκράχαμ 

Μζρφυ, διευκυντι τθσ παγκοςμίου φιμθσ ομάδασ χοροφ του Σφδνεχ 

(Sydney Dance Company), κακϊσ και παιδιά δεφτερθσ και τρίτθσ  γενιάσ 

Ελλινων μεταναςτϊν. Το ζργο είναι γραμμζνο και ςτισ δφο γλϊςςεσ, 60% 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα και 40% ςτθν ελλθνικι369 

                                                                                                                                                                       
366

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ρολίτθσ Γάμα Κατθγορίασ από τον Ελλθνικό Κεατρικό Πμιλο 
(Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το «Κεατρικό Εργαςτιρι» του Σ.Ε.Κ., ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ 
Μουςτάκα, Λοφν. 2001 (ςε φωτοτυπία). 
367

 ‘Ο.π. 
368

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Κόςμοσ 8-7-2005, άρκρο «4Luv…ε Γαμϊτο!: Το νεό κεατρικό ζργο του 
Συγκροτιματοσ Ελλινων Καλλιτεχνϊν», ς. 9.  Εφθμ. Ο Κόςμοσ 19-7-2005, αρκρο «4Luv…ρε γαμϊτο!» 
ΣΕΚ’s new comedy revue loves to love you baby!, ς. 25. Εφθμ. Ο Κόςμοσ 21-7-2005, άρκρο «For Luv…re 
gamoto!» ΣΕΚ’s new  side-splitting production, ς.25. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ 2005 4Luv…ε 
Γαμϊτο!, των Ζλενα Καραπζτθ, Βαςίλθ Κοκκάρθ και Γιϊργου Ανδρικόπουλου. Βιντεοςκοπθμζνθ 
παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2005 4 luv ρε γαμϊτο ςτο Σ.Ε.Κ. 
369

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα του 25ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ  τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ 
Κοινότθτασ του Σφδνεχ, 24 Μάρτ.- 29 Απρ., 2007,  όπου ςυμμετείχε το Σ.Ε.Κ με το κεατρικό ζργο 
Y.I.R.O.S LIVE του Νίκου Αντϊνογλου (προζδρου του Σ.Ε.Κ.). Ρερ. epsilon 16.5.2007, άρκρο ‘Y.I.R.O.S 
LIVE! Season extended’, ς.10. Εφθμ. Ο Κόςμοσ 18-05-2007 ‘Y.I.R.O.S LIVE!’, ς.29. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ 
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Στο ςθμείο αυτό αξίηει  να υπογραμμιςτεί θ προςφορά του Ηοηζφ 

Καρουάνα370, ςκθνογράφου  ενδυματολόγου  και θκοποιοφ του Σ.Ε.Κ και του 

«Κεάτρου Κωμωδίασ»  κακϊσ  και  τθσ  Νάνςυ Καρουάνα371,  χορογράφου 

παραδοςιακϊν χορϊν,  ωσ δφο πολφ ςθμαντικϊν  ςυντελεςτϊν ςτο κεατρικό  

γίγνεςκαι τθσ ελλθνικισ παροικίασ του Σφδνεχ. 

Τα τελευταία χρόνια, θ απϊλεια του χϊρου του κιάςου, κακιςτά πλζον 

δφςκολθ τθ  λειτουργία του «Συγκροτιματοσ Ελλινων Καλλιτεχνϊν». Θ μθ 

διακεςιμότθτα  κεατρικοφ χϊρου από τθ μια και το υψθλό κόςτοσ ενοικίαςισ του 

από τθν άλλθ, αποκάρρυναν το ανζβαςμα παραςτάςεων. Δυςτυχϊσ θ απουςία 

κρατικισ, παροικιακισ επιχοριγθςθσ και ιδιωτικισ χορθγίασ, κακιςτά αδφνατθ τθ 

ςυμμετοχι θκοποιϊν ςε παραςτάςεισ.  

Επίςθσ, θ ζλλειψθ οργανωμζνθσ κεατρικισ βιβλιοκικθσ, δυςκολεφει τθν 

ανάγνωςθ και επιλογι ζργων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, που  ςυγχρόνωσ να 

ενδιαφζρουν κεματολογικά τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ πρϊτθσ γενιάσ. Θ προβολι των 

κεατρικϊν ζργων γίνεται αρκετά περιοριςμζνα από τα ΜΜΕ. Το γεγονόσ πωσ θ 

δεφτερθ και τρίτθ γενιά πλζον  μιλοφν τθν αγγλικι γλϊςςα και δυςκολεφονται να 
                                                                                                                                                                       
Κιρυκασ, 16.05.2007,  Ουρά οι Αυςτραλοί για ντόπιο ελλθνικό κζατρο, ςς.12-13. Βιντεοςκοπθμζνθ 
παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2007 Y.I.R.O.S Live ςτο Σ.Ε.Κ.  
370

 Ο Ηοηζφ Καρουάνασ γεννικθκε το 1936 ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου και μετανάςτευςε ςτθν 
Αυςτραλία ςε νεαρι θλικία. Θ επαφι του με το κζατρο άρχιςε κοντά ςτον Χρυςόςτομο Μαντουρίδθ 
όπου μακιτευςε ωσ θκοποιόσ, ςκθνογράφοσ και ενδυματολόγοσ, πάντοτε κάτω από τισ οδθγίεσ του 
δαςκάλου του. Το 1974 αποχϊρθςε για να ςυνεργαςτεί με το «Κζατρο Κωμωδίασ».  Διετζλεςε 
πρόεδροσ του Σ.Ε.Κ.  από το 1984 ζωσ το 1989. Το 1991 ωσ κιαςάρχθσ ανζβαςε τθ κεατρικι 
παράςταςθ Ρράμματα και Κάματα ςε ςκθνοκεςία του Σοφοκλι Συμιηιρι και μουςικι του Βαγγζλθ 
Ραπαγεωργίου ςτο Enmore Theatre (Λωςθφίδου-‘Ελλθ, 2001, ς. 75). 
371

 Θ Νάνςυ Καρουάνα  γεννικθκε ςτο Κάϊρο τθσ Αιγφπτου και ςε μικρι θλικία μετανάςτευςε μαηί με 
τθν οικογζνειά τθσ ςτο Σφδνεχ τθσ Αυςτραλίασ. Μετά από ςπουδζσ ςτον κλαςικό χορό,  το 1966 
άρχιςε να διδάςκει κλαςικό χορό και να χορογραφεί ελλθνικοφσ παραδοςιακοφσ χοροφσ με ελλθνικά 
κουςτοφμια, επθρεαςμζνθ από τθν προςφορά τθσ Δϊρασ Στράτου. Το 1975 δθμιοφργθςε ςχολι 
παραδοςιακϊν χορϊν για τα παιδιά των μεταναςτϊν δεφτερθσ γενιάσ. Το 1982,

 
ςτο 3

ο
 Ελλθνικό 

Φεςτιβάλ του Σφδνεχ, θ Καρουάνα παρουςίαςε  χορόδραμα, το οποίο χωρίςτθκε ςε δφο μζρθ, με 
τουσ τίτλουσ Ο Ρραματευτισ και Ρίςω από τθ γυάλινθ μάςκα αντίςτοιχα. Θ πρϊτθ ιςτορία αφοροφςε 
μία ιςτορία αγάπθσ ςε ζνα χωριό τθσ Κράκθσ και θ δεφτερθ, τθ δυςκολία επικοινωνίασ μεταξφ 
ανκρϊπων διαφορετικισ πολιτιςμικισ καταγωγισ ςτθν πολυπολιτιςμικι Αυςτραλία. Το 1983, ςτο 4

ο
 

Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ, θ χορογράφοσ παρουςίαςε το χορόδραμα με τίτλο «Ο Ελλθνιςμόσ 
ςτο πζραςμα του χρόνου», μία παράςταςθ εμπνευςμζνθ από τουσ ςτίχουσ του Γιάννθ ίτςου «Τθ 
ωμιοςφνθ μθν τθν κλαισ…» (Λωςθφίδου-‘Ελλθ,2001, ς.89). Το 1990,  θ Νάνςυ Καρουάνα,  γνωςτι 
πλζον ωσ Nancy Athan-Mylonas, εγκαταςτάκθκε ςτο Τορόντο του Καναδά και από το 1991  ζχει 
ιδρφςει τθν πρωτοποριακι κεατρικι ομάδα «Νεφζλθ», ςτθν Ελλθνικι Κοινότθτα του Τορόντο, όπου  
γράφει, διαςκευάηει, ςκθνοκετεί και χορογραφεί κεατρικζσ παραςτάςεισ. Το 2003 και 2004 ανζβαςε 
τθ μουςικοκεατρικι παράςταςθ Τα παιδιά τθσ Φλόγασ-The Children of the Flame τθσ Σοφίασ 
Κακαρείου, ςε ςκθνοκεςία και χορογραφία δικι τθσ. 
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κατανοιςουν τθν ελλθνικι, κακιςτά  τθν παρακολοφκθςθ παραςτάςεων ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα όλο και πιο δφςκολθ. Επομζνωσ, θ «οριοκζτθςθ τθσ 

ελλθνικότθτασ» είναι κζμα επιτακτικό ςτουσ κόλπουσ τθσ παροικίασ. Θ ςκθνοκεςία 

κεατρικϊν ζργων και θ ςυνεργαςία με τα υπόλοιπα κεατρικά ςυγκροτιματα επίςθσ 

ςυνιςτά κζμα προσ ςυηιτθςθ.  

 Θ Φωτεινι Ραπαδοποφλου, ςκθνοκζτισ, ςε ςθμείωμά τθσ, ςτο πρόγραμμα 

τθσ παράςταςθσ Ωχ… Αμάν!!! (1999) αναφζρει ότι από μικρι τθσ άρεςε να 

υποδφεται άλλουσ χαρακτιρεσ, αλλά το να γίνει θκοποιόσ ιταν ανεπίτρεπτο, αφοφ 

ςφμφωνα με τουσ γονείσ τθσ, το επάγγελμα αυτό ςυνδεόταν με το αρχαιότερο 

επάγγελμα,  αυτό τθσ πόρνθσ. Οπότε ο μόνοσ τρόποσ για να ςυμμετζχει ςτο 

παροικιακό κζατρο, ςυγκεκριμζνα το 1982 ςτθν παράςταςθ Οδυςςζα γφριςε πίςω 

ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Οικονόμου, ιταν, ότι ικελε να βελτιϊςει τα ελλθνικά 

τθσ  και να ςταματιςει να περιορίηεται ςτα ‘kitchen greek’,  όπωσ τα αποκαλεί,  

δθλαδι τα ελλθνικά που αφοροφν μόνον το φαγθτό372.  

Στθ ςυνζντευξθ που μου παραχϊρθςεο  Νίκοσ Αντϊνογλου373 ομολογεί πωσ 

ο κεατρικό χϊροσ τοφσ κρατοφςε ενωμζνουσ374. Θ ομάδα ςυνεχίηει να υπάρχει ωσ 

ζνασ πυρινασ νζων ανκρϊπων που κζλουν να διατθριςουν και να εξελίξουν το 

Σ.Ε.Κ., γι’ αυτό ςτα μελλοντικά  τουσ ςχζδια  είναι να ανεβάςουν  τθ  

μουςικο/κεατρικι παράςτα-ςθ που ζχουν επινοιςει με τον τίτλο Ριτα Στόρυ, μία 

ιςτορία τθσ μετανάςτευςθσ ςε δεκαπενταςφλλαβουσ ςτίχουσ. Ο Ριτα (παραλλαγι 

του αγγλικοφ ονόματοσ Peter) φεφγει από το χωριό του τθ δεκαετία του ’50 και 

κακϊσ διθγείται τθν ιςτορία του ςτθν Αυςτραλία, από τθ ςτιγμι τθσ  αναχϊρθςισ 

του από το χωριό του, τθν αποβίβαςθ από το πλοίο ςτθν Αυςτραλία…μζχρι τα 

γεράματά του, ακοφγεται μουςικι και  τραγοφδια των  δεκαετιϊν ’50, ‘60’, ’70, ’80  

να ςυνοδεφουν τθν αφιγθςι του. Το ζργο τελειϊνει με τον «ϋΥμνο του Μετανάςτθ»,  

ζνα τραγοφδι που ςατιρίηει το όνειρο κάκε μετανάςτθ να επιςτρζψει ςτθν πατρίδα. 

Αντί να επιςτρζψει ςτθν Ελλάδα ο Ριτα καταλιγει ςτο νεκροταφείο του Σφδνεχ, από 

                                                           
372

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ωχ…Αμάν!!! του Δθμιτρθ Οικονόμου, 1999 . 
373

 Ο Νίκοσ Αντϊνογλου γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθ Κεςςαλονίκθ το 1962 και ςτθν θλικία των 
δεκατεςςάρων χρόνων μετανάςτευςε μαηί με τθν οικογζνειά του για οικονομικοφσ λόγουσ. Με το 
κζατρο αςχολικθκε το 1981 όταν και ζπαιξε για πρϊτθ φορά ςτο κεατρικό ζργο που ανζβαςε το 
Σ.Ε.Κ. Θ Σκόνθ του Δρόμου του K.S. Goodman. Από το 1984 είναι πρόεδροσ του Σ.Ε.Κ. 
374

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον Νίκο Αντϊνογλου, ςτο Σφδνεχ, 
26.02.2009. 
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το οποίο,  όμωσ,  βλζπει τουλάχιςτον τθ κάλαςςα. Αν και πεκαμζνοσ, μπορεί από 

εκεί που βρίςκεται, να ςυνεχίηει ακόμθ να νοςταλγεί τθν επιςτροφι του.  Ο 

μουςικόσ  Ραναγιϊτθσ Καλανδράνθσ  ανζλαβε τθ μουςικι επζνδυςθ, τθν οποία 

εμπνεφςτθκε από τον ελλθνικό κινθματογράφο.  

Σκοπόσ του Σ.Ε.Κ ςιμερα δεν είναι να  «μοιράςουν τθν πίτα του ελλθνικοφ 

παροικιακοφ κοινοφ», αλλά να ςυνειςφζρουν και αυτοί ςτο ςφνολο τθσ παροικίασ, 

με  ζργα εμπνευςμζνα μζςα από τισ δικζσ τουσ ιδζεσ, τθ δικι τουσ δθμιουργικι 

φανταςία.  

Οι ελλθνικζσ δθμιουργικζσ κυψζλεσ δεν κα πρζπει να περιορίηονται, αλλά να 

πολλαπλαςιάηονται, προκειμζνου να διατθρθκεί θ ελλθνικι γλϊςςα και να 

μεταλαμπαδευτεί  ο πολιτιςμόσ και ςτισ επόμενεσ γενιζσ.  

 

2. Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ (1954-2002) 

Το «Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ»  ιταν ο κίαςοσ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ 

Σφδνεχ και Νζασ  Νότιασ  Ουαλίασ που ιδρφκθκε το 1963 από τον Δθμιτρθ Νταβίςκα 

και τον Γιάννθ Νταβίςκα ςε ςφμπραξθ με τον Γ. Ραϊηθ, με ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ και τθσ κουλτοφρασ ςτθν ελλθνικι παροικία. Σκοπόσ του κιάςου 

ιταν το «λαϊκό» κζατρο, δθλαδι το κζατρο που ξεκινάει από τον λαό και επιςτρζφει 

ςε αυτόν, ςαν ζνα εμπνευςμζνο ζργο τζχνθσ που τρζφεται απ’ ευκείασ από τον λαό. 

 1959 Block C του Θλία Βενζηθ375  

 1961 Ο Καλόσ Στρατιϊτθσ Σβζϊκ του Γιάροςλαβ Χάςεκ376  

 1963 Φωνάηει ο Κλζφτθσ του Δ. Ψακά 

 1966 Τα δζντρα πεκαίνουν όρκια του Αλεςάντρο Καςόνα377  

 1966 Οι μνθςτιρεσ του Κόδωρoυ Ρατρικαρζα378  

 1979 Οι ατίκαςοι  του Δ. Ψακά 

 1982, Στζλλα Βιολάντθ του Γρθγόρθ Ξενόπουλου379  

                                                           
375

 Σε ςθνοκεςία του Τάκθ Καλδι και ςε ςυνεργαςία με τον Γιϊργο Καηοφρθ και τον Κόδωρο 
Ρατρικαρζα (Λωςθφίδου-Ζλλθ, 2001,  ς. 16) 
376

Θ Κοινότθτα ςυνεργάςτθκε με το ςωματείο του «Άτλαντα», υπό τθν διεφκυνςθ του Τάκθ Καλδι 
(Λωςθφίδου-Ζλλθ, ό.π.). 
377

 Σε ςκθνοκεςία του Κόδωρoυ Ρατρικαρζα (Λωςθφίδου-Ζλλθ, 2001, ς.57). 
378

 Σε ςκθνοκεςία του Κόδωρoυ Ρατρικαρζα και του Γιϊργου Μιχαθλίδθ, ςκθνοκζτθ τότε ςτο Κρατικό 
Κεάτρο Βορείου Ελλάδοσ, που βρςκόταν ςτο Σφδνεχ τθν περίοδο εκείνθ (Λωςθφίδου-Ζλλθ, 2001, 
ς.58). 
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 2001 Από τθν ουρά βρωμάει το ψάρι του Γιϊργου Χαραλαμπίδθ380 

 2002  Ο Φωτεινόσ του Ν. Κατθφόρθ381 

 

3. Ελλθνικόσ Σφνδεςμοσ «Άτλασ» (1959 - 1987) 

Ο Ελλθνικόσ Σφνδεςμοσ «’Ατλασ»,  εργατικόσ ςφνδεςμοσ, ςυγκροτικθκε 

αρχικά το 1939. Στο ανακεωρθμζνο καταςτατικό τθσ 4θσ Απριλίου 1948, από τθσ 

ιδρφςεϊσ του, ο ςφνδεςμοσ επιγράφεται ωσ Ελλθνικό Κζντρο «Άτλασ» και 

αναφζρεται ότι ιδρφκθκε το 1940. Στο Άρκρον 1 του καταςτατικοφ, θ οργάνωςθ 

αυτι δθλϊνεται ωσ «πατριωτικι, αλλθλοβοθκθτικι, φιλανκρωπικι και 

εκπαιδευτικι με Δθμοκρατικάσ Αρχάσ, μθ υποκειμζνθ εισ ουδεμίαν επιρροιν, 

εξάρτθςιν ι υποταγιν». Σκοποί τθσ οργάνωςθσ ιταν α) θ επιδίωξθ τθσ 

ςυναδελφοςφνθσ και ςυνεργαςίασ όλων των Ελλινων ςτθ κετι τουσ πατρίδα, 

τθν Αυςτραλία, β) θ κοινωνικι και διανοθτικι ανάπτυξθ των μελϊν τθσ, γ) θ 

παροχι κάκε δυνατισ βοικειασ ςτα μζλθ τθσ, δ) θ καλλιζργεια φιλικϊν δεςμϊν 

μετά των Αυςτραλϊν με ςκοπό «εν γζνει τθν εξφψωςιν του Ελλθνικοφ ονόματοσ 

εν τθ ξζνθ». Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που υπογράφουν είναι: 

Ρρόεδροσ Γιάννθσ Κουάνθσ, Γραμματζασ Δθμιτρθσ Καλομοίρθσ, Ταμίασ Ευδοκία 

Αςλάνθ382.  

Θ οργάνωςθ εξζδιδε και το μθνιαίο περιοδικό «Μετανάςτθσ».   Στθν 

ζκδοςθ  του Λανουαρίου 1966 περιζχονται τα εξισ κζματα: «Λαμπράκθδεσ», 

Κφπροσ, Βιετνάμ, Δράςθ του «Άτλαντα», νζα άλλων παροικιϊν, μεταναςτευτικά 

κζματα κ.ά383. Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι, από το 1960 και μετά, ο 

Εργατικόσ Σφνδεςμοσ «Άτλασ» ιταν ζνα από τα ςθμαντικότερα κζντρα 

υποςτιριξθσ ςτθν ανάπτυξθ του κινιματοσ χειραφζτθςθσ των  Λκαγενϊν 

(Νικολακοποφλου - Βαςιλακόπουλοσ, 2004, ς.24). 

                                                                                                                                                                       
379

 Σε ςκθνοκεςία του Γ. Ραϊηθ. 
380

 Ρθγι:  Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Από τθν ουρά βρωμάει το ψάρι του Γ. Χαραλαμπίδθ, 
πολιτικοκοινωνικι ςάτιρα ςε ςκθνοκεςία του Λοφθ Σαρρι, ςτο Enmore Theatre, Δεκ. 2001 (ςε 
φωτοτυπία) και το ςθμείωμα του ςκθνοκζτθ Λοφθ Σαρρι, τθσ πολιτικισ ςάτιρασ Από τθν ουρά 
βρωμάει το ψάρι του Γιϊργου Χαραλαμπίδθ, 2001 (ςε φωτοτυπία). 
381

Ρθγι: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κθρυκασ 2.7.2002,κριτικι «Ο Φωτεινόσ από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ 
και το Ελλθνικό Κζατρο» του Αντϊνθ Λεϊνθ, ς. 8 . 
382

 Ρθγι: Το καταςτατικό του Ελλθνικοφ Κζντρου «Άτλασ» - ζτοσ ιδρφςεωσ 1940, με άρκρα 12, 
υπογεγραμμζνο από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  και τουσ ςυμβοφλουσ ςτισ 4.4.1948 (7 ςελ. 
ςε φωτοτυπία).  
383

 Ρθγι: Θ ζκδοςθ του περ. «Μετανάςτθσ» (ςε φωτοτυπία). 
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 Με τον ςφνδεςμο «Άτλασ», ο Γιϊργοσ Ραϊηθσ ανζβαςε κεατρικά ζργα 

όπωσ: Άςπρο και μαφρο του Σπφρου Μελά, Φοίνικεσ του Γρθγόρθ Ξενόπουλου, 

Φωτεινι Σάντρθ του Γρθγόρθ Ξενόπουλου, Στραβόξυλο του Δθμιτρθ Ψακά, Φον 

Δθμθτράκθσ του Δθμιτρθ Ψακά κ.λπ.  

Τα ζργα που ανζβαςε το Κεατρικό Συγκρότθμα του Ελλθνικοφ Συνδζςμου 

«Άτλασ» Σφδνεχ, όπωσ το αποκάλεςαν, ιταν τα εξισ: 

 1959 Τ’ αρραβωνιάςματα του Δ. Μπόγρθ 

 1960 Αν δουλζψεισ κα φασ του Νίκου Τςεκοφρα 

 1961 Ο Καλόσ ςτρατιϊτθσ Σβζικ του Γιάροςλαβ Χάςεκ384 

 1962 Ο Ροπολάροσ του Γρθγόρθ Ξενόπουλου 

 1963 Ιταν όλοι τουσ παιδιά μου του Άρκουρ Μίλερ ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ 

Καλδι και θκοποιοφσ τουσ Γ. Καηοφρθ, Μ. Νάτςθ, Γ. Δθμθτρακόπουλο, Χ. 

Μουρίκθ, Χριςτίνα Καλδι 

 1964  Θ Βίλλα των Οργίων του Γεράςιμου Σταφρου ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ 

Καλδι. Στο ζργο αυτό μεταξφ άλλων θκοποιϊν ζπαιξε και θ ςφηυγόσ του 

Χαρίκλεια Καλδι ςτον ρόλο τθσ Δόμνασ. Το εξϊφυλλο του προγράμματοσ  

φιλοτζχνθςε ο Γιϊργοσ Αλφιζρθσ385 

 1965 - Φωνάηει ο κλζφτθσ του Δ. Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Γιϊργου 

Φυλακτίδθ386.  

 1969- Φωνάηει ο κλζφτθσ του Δ. Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Γιϊργου 

Φυλακτίδθ387.   

 1970- Καλθνφχτα Μαργαρίτα του Γ. Σταφρου 

 1987 Το Σόι του Γ. Αρμζνθ 
 

Τον Απρίλιο του 1968,  ιδρφκθκε θ Ραναυςτραλιανι οργάνωςθ τθσ Ελλθνικισ 

Νεολαίασ με τθν επωνυμία, «Ελλθνικι Δθμοκρατικι Νεολαία Αυςτραλίασ 

Λαμπράκθ» (ΕΔΝΑΛ). Μζςα από το καταςτατικό τθσ φαίνεται ότι ςκοποί τθσ 

                                                           
384

  Το 1961, θ  Ελλθνικι Κοινότθτα  του Σφδνεχ ςυνεργάςτθκε με το ςωματείο του «Άτλαντα», υπό τθ 
διεφκυνςθ του Τάκθ Καλδι και ανζβαςαν  το ζργο Ο Καλόσ Στρατιϊτθσ Σβζϊκ του Γιάροςλαβ Χάςεκ 
(Λωςθφίδου-Ζλλθ, 2001,  ς. 16). 
385

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Βίλλα των Οργίων του Γεράςιμου Σταφρου (1964) (ςε 
φωτοτυπία) και λεηάντα φωτογραφίασ από τθν παράςταςθ. 
386

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Φωνάηει ο κλζφτθσ του Δ. Ψακά ( ςε φωτοτυπία). 
387

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Φωνάηει ο κλζφτθσ του Δ. Ψακά 1969. 



357 
 

οργάνωςθσ ιταν  θ προάςπιςθ τθσ Ειρινθσ, τθσ Δθμοκρατίασ και τθσ Κοινωνικισ 

Ρροόδου. Ιταν ζνα προοδευτικό κίνθμα. 

 

4. Ροντιακό Κζατρο ςτο Σφδνεχ (1965-1999) 

   Θ Ροντιακι παρουςία ςτθ Αυςτραλία ξεκίνθςε με τον πρϊτο Ρόντιο 

μετανάςτθ ςτθν Αδελαΐδα, ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1930, τον Κοηανίτθ Αδάμ 

Ραρχαρίδθ. Ο Ραρχαρίδθσ εργάςτθκε για λίγο καιρό ςτο Port Pearce, επζςτρεψε 

όμωσ ςτθν Αδελαΐδα για να κατευκυνκεί ςτα ορυχεία του Broken Hill και ςτα 

ηαχαροκάλαμα του Townsville. Ρζκανε το 1948 ςτο Σφδνεχ.  

Μετά  το 1952, υπιρξε ομαδικι θ μετανάςτευςθ των Ροντίων ςτθν 

Αυςτραλία, και για να μπορζςουν να διατθριςουν τα ικθ και τα ζκιμά τουσ, 

προζκυψε θ ανάγκθ ίδρυςθσ «Ροντιακοφ Συλλόγου» το 1957. Θ πρϊτθ ςυνάντθςθ 

ζγινε ςτο ςπίτι του Ξενοφϊντα Καραπαναγιωτίδθ και το 1958 ιδρφκθκε και επίςθμα 

ο Ροντιακόσ Σφλλογοσ «Ξενιτζασ», με ςτόχο τθν επικοινωνία των Ροντίων μεταξφ 

τουσ και τθ διαςκζδαςι τουσ. Το 1965, μετά από παρότρυνςθ του Χαράλαμπου 

Φωτιάδθ ιδρφκθκε το πολιτιςτικό τμιμα του ςυλλόγου, το οποίο ανζβαςε ςτθ ςκθνι 

το ποντιακό ζργο Τεμζτερον ο Σφλλογον το 1965, ςε ςκθνοκεςία του Δ. 

Γελαςτόπουλου. Τον Σεπτζμβριο του 1966, ανζβθκε το ζργο Κζλω τα παιδιά μου και 

πάλι ςε ςκθνοκεςία του Δ. Γελαςτόπουλου388. Το κεατρικό τμιμα τθσ «‘Ενωςθσ 

Ροντίων Σφδνεχ» αναβάκμιςε το Ροντιακό Κζατρο ςτθν Αυςτραλία, χάριν ςτο 

ςυγγραφικό ταλζντο του Λάηαρου Σταμπουλίδθ, ο οποίοσ ζγραψε μια ςειρά από 

κεατρικά ζργα, κυρίωσ ςφντομεσ κωμωδίεσ ςτθν ποντιακι διάλεκτο, με ςτόχο να τθν 

χρθςιμοποιοφν οι μετζπειτα γενιζσ Ροντίων ςτθν Αυςτραλία. Φιλοδοξοφςε να 

αποτελζςει το κζατρο μζςο διδαχισ τθσ ποντιακισ  διαλζκτου  και τθσ  μφθςθσ των 

νεότερων ςτθν ποντιακι παράδοςθ, κακϊσ και ςτθν ποντιακι εν γζνει νοοτροπία  

(Καςαπίδθσ, 2007, ςς.289-291). 

Το 1975 ο Ροντιακόσ Σφλλογοσ «Ξενιτζασ» ενϊκθκε με το Σωματείο 

«Ρόντοσ», με τθν επωνυμία Σφλλογοσ Ροντίων Νζασ Νότιασ Ουαλίασ «Ο 

Ροντοξενιτζασ».  

                                                           
388

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Κζλω τα παιδιά μου του Δθμιτρθ Γελαςτόπουλου 
(10.9.1966). 
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Τον Νοζμβριο του 1989, ανζβθκε και πάλι το ζργο Κζλω τα παιδιά μου ςε 

ςκθνοκεςία του Δ. Γελαςτόπουλου ςτθν Ροντιακι Λζςχθ 389. 

Το 1993, με τθ φροντίδα τθσ Ρολιτιςτικισ Επιτροπισ τθσ ‘Ενωςθσ Ροντίων Ο 

Ροντοξενιτζασ, ςτο οίκθμα του ςωματείου, ανζβθκαν τρεισ κωμωδίεσ Ο Αγροίκιςτον 

και Ο Γιάννεσ και θ Μαρίκα του Λάηαρου Σταμπουλίδθ και Τθ Βαρβάρασ το κορίτσ 

του Γιϊργου Λαμψίδθ390. 

Το 1994,  θ Ζνωςθ Ροντίων Σφδνεχ ανζβαςε τα κεατρικά ζργα Το Κουρίν, θ 

γλωςςοφ και το κάμα του Ραφλου Ρ. Κοτανίδθ και Τριαντζλλθνεσ του Λαηάρου  του 

Λ. Σταμπουλίδθ, ποντιακζσ κωμικζσ παραςτάςεισ391. 

 Το 1999, θ Ρολιτιςτικι Επιτροπι παρουςίαςε τθ μονόπρακτθ κωμωδία του 

Φίλωνα Κτενίδθ Θ Αποκικθ τθσ Στοφορίνασ. Το 2004 ανζβθκαν επί ςκθνισ οι 

κωμωδίεσ Το Γάραμψον του Γιϊργου Τςουλφά και Θ Ηουρνά του Φίλωνα 

Κτενίδθ(ο.π., ςς.291-292). 

Το 2000, θ Ζνωςθ Ροντίων «Ο Ροντοξενιτζασ» ανζβαςε τθ κεατρικι 

παράςταςθ Οι Τουλουμτηιδεσ του Λωάννθ Ταϊγανίδθ392. 

 

5. Κζατρο Εραςιτεχνϊν «Απόλλων» (1969) 

Το 1969  ανζβαςε το κεατρικό ζργο Φαφλοσ Κφκλοσ του Δ. Ψακά. 

 

6. Κίαςοσ Θνωμζνων Καλλιτεχνϊν (Κ.Θ.Κ.)(1973-1998) 

  Ο Κίαςοσ Θνωμζνων Καλλιτεχνϊν (Κ.Θ.Κ.) ιδρφκθκε αρχικά το 1973 από τον 

Νίκο και  τθν Άντρθ Μαυράκθ. Το 1978 ο κίαςοσ ανζβαςε τθν επικεϊρθςθ Ροφ κα 

πάει ποφ393  και το 1979 παίχτθκε το κεατρικό ζργο Από το Newtown ςτο Vauclause 
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 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Κζλω τα παιδιά μου του Δθμιτρθ Γελαςτόπουλου 
που παρουςιάςτθκε ςτθν Ροντιακι Λζςχθ, 12.11.1989 (ςε φωτοτυπία). 
390

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ πρϊτθσ κεατρικισ εκδιλωςθσ τθσ «Ζνωςθσ Ροντίων Σφδνεχ», Μάιοσ 1993, 
όπου παρουςιάςτθκαν οι κεατρικζσ παραςτάςεισ: 1. Ο Αγροίκιςτον, 2. Ο Γιάννεσ και θ Μαρίκα, 3. Τθ 
Βαρβάρασ το κορίτσ, από τον Γ. Λαμψίδθ, 4. Οι Μωμϊγεροι, ςε επιμζλεια Γιάννθ Τςακιρίδθ, 
παράςταςθ αφιερωμζνθ ςτθν ιςτορία του Καρναβαλιοφ τθσ Λιβεράσ Τραπεηοφντασ, ζκιμο του 
Ροντιακοφ Καρναβαλιοφ που γινόταν μια φορά το χρόνο, τθν Ρρωτοχρονιά. 
391

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το Κουρίν, θ γλωςςοφ και το κάμα του Ραφλου Ρ. Κοτανίδθ και 
Τριαντζλλθνεσ του Λαηάρου  του Λ. Σταμπουλίδθ, 1994.  
392

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Τουλουμτηιδεσ του Λωάννθ Ταϊγανίδθ, από τθν 
Ζνωςθ Ροντίων «Ροντοξενιτζασ», Σφδνεχ 2000 (ςε φωτοτυπία). 
393

 Ρθγι: Ρρόςκλθςθ του κιάςου για τθν παράςταςθ Ροφ κα πάει ποφ ςτο teachers Federation 
Theatre ςτισ 3.6.1978. 
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του Η. Κ. Μελά, ‘Πμωσ «…μθ αντζχοντασ ςτα δυςβάςταχτα οικονομικά βάρθ, αλλά 

και από τθν αδιαφορία εκείνων, που κατά κανόνα, ζπρεπε να ςυμπαραςτακοφν»394 

ο κίαςοσ ςταμάτθςε τθ λειτουργία του το 1979. Το 1998  ο Κίαςοσ Θνωμζνων 

Καλλιτεχνϊν προςπακϊντασ  να «επαναπροςδιορίςει» τθν ταυτότθτά του ανζβαςε 

το ζργο Δίλθμμα  παρουςιάςτθκε ςτα πλαίςια του 16ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ. 

Τθν ίδια χρονιά ανζβθκε το κεατρικό ζργο Αγγζλα του Γιϊργου Σεβαςτίκογλου ςε 

ςκθνοκεςία του Νίκου Μαυράκθ και ςκθνογραφία του Ηοηζφ Καρουάνα395. 

 

7. Ελλθνικό Κζατρο Κωμωδίασ (1975-2004) 

 Το «Ελλθνικό Κζατρο Κωμωδίασ»  ιδρφκθκε το 1975 από τον Νίκο 

Χριςτόπουλο, τον Ρζτρο Ρρίντεηθ και τον Μιχάλθ Γαρυφαλλάκθ. Θ πολφχρονθ 

ςυνεργαςία του Ρρίντεηθ με τον ςκθνοκζτθ Μιχάλθ Γαρυφαλλάκθ είχε ιδθ αρχίςει 

από το 1968 με το κεατρικό ζργο που ανζβαςε ςτο Belmore. Μόνιμοσ ςκθνοκζτθσ 

του κιάςου ιταν ο Νίκοσ Χριςτόπουλοσ. Βεβαίωσ με τθ ςκθνοκεςία ζργων, που 

ανζβαςε ο κίαςοσ, αςχολικθκαν ο Μιχάλθσ Γαρυφαλλάκθσ,ο Δθμ. Κεοδωρόπουλοσ 

και ο Γιϊργοσ Ραΐηθσ.  

Ο Ρζτροσ Ρρίντεηθσ, γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθ Ναφπακτο. Θ πρϊτθ 

επαφι του με το κζατρο ξεκίνθςε με τον «Καραγκιόηθ», το 1941, όπου ςτο «χάνι» 

που είχε θ οικογζνειά του, ζφταναν περιοδεφοντεσ κίαςοι - τα λεγόμενα 

«μπουλοφκια»,  και ανζβαηαν παραςτάςεισ «Κεάτρου Σκιϊν». Ζτςι εξοικειϊκθκε με 

τθ μίμθςθ των χαρακτιρων του Καραγκιόηθ, του Χατηθαβάτθ, του Σιόρ Διονφςθ κ.α.  

Το 1954 ο Ρρίντεηθσ μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία με το πλοίο «Κυρινεια» 

και εγκαταςτάκθκε ςτο Σφδνεχ. Το 1956 ςυμμετείχε ςτθν πρϊτθ του κεατρικι 

παράςταςθ Ο Φαφλοσ Κφκλοσ του Δθμιτρθ Ψακά, ςε ςκθνοκεςία του Γιϊργου 

Μαυροειδι ςτο Lawson Theatre (Λωςθφίδου-‘Ελλθ, 2001, ς. 62). Σχεδόν αμζςωσ,  
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 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  Αγγζλα του Γιϊργου Σεβαςτίκογλου- Λίγα λόγια για τον 
κίαςο. 
395

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 29.10.1998, το άρκρο του Μπάμπθ άκθ «Τηίνα Ντίνου : Ριγε 
να προωκιςει το γιό τθσ ςτο κζατρο με αποτζλεςμα να πάρει μζροσ ςτο ζργο και θ ίδια – Θ 
ςυμπαράςταςθ τθσ οικογζνειασ απαραίτθτθ προυπόκεςθ για τθν κοινωνικι ςυμμετοχι τθσ γυναίκασ 
ςε μαηικζσ παροικιακζσ εκδθλϊςεισ, ζχουν εξαλειφκεί πολλζσ αναχρονιςτικζσ αντιλιψεισ, ς. 12 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα, 10.11.1998, το άρκρο «Θ Αγγζλα» (κάτι το διαφορετικό) του Γιϊργου 
Μακρίδθ, ς. 13 (ςε φωτοτυπία) και από τθν εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 10.11.1998, το άρκρο 
«Αγγζλα», μια παράςταςθ με ζντονεσ ςυγκινιςεισ, τθσ Αλεξάνδρασ Θλιοποφλου, ς. 14 (ςε 
φωτοτυπία). 
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άρχιςε τθ ςυνεργαςία του με τον Τάκθ Καλδι ςτο κεατρικό ζργο Ο Καλόσ 

ςτρατιϊτθσ Σβζικ, ςτο κεατρικό ςυγκρότθμα «Πμιλοσ Καλϊν Τεχνϊν» του 

«‘Ατλαντα» που ιδρφκθκε το 1950 (Καναράκθσ, 2006, ς. 47).  Το 1960  ςυμμετείχε 

ςτο κεατρικό ζργο Τα τρία ςκίτςα του Δ. Ψακά και το 1962 ςτο Φιόρο του Λεβάντε 

του Γρ. Ξενόπουλου, ςε ςκθνοκεςία του Χρ. Μαντουρίδθ396. Το 1968 ςυνεργάςκθκε 

με τον Γιϊργο Τςερδάνθ ςτο ζργο Μιάσ Ρεντάρασ Νιάτα, το μοναδικό ζργο που 

ανζβαςε θ «Μυτιλθναϊκι Αδελφότθτα» και ςτθ ςυνζχεια ςυνεργάςτθκε ξανά με τον 

Χρυςόςτομο Μαντουρίδθ ςτο κεατρικό ζργο Βροχοποιό. Ο Ρρίντεηθσ προτιμοφςε τισ 

κωμωδίεσ, γιατί ικελε να προςφζρει το γζλιο ςτουσ ςυμπατριϊτεσ του και όχι το 

κλάμα397.   

‘Εργα που ανζβαςε ο κίαςοσ είναι398: 

 Γιουςουροφμ, επικεϊρθςθ γραμμζνθ από τα μζλθ του κιάςου 

 Ο Εξάδελφοσ μου ο Μανϊλθσ του Δ. Ψακά  

 Το Φιόρε του Λεβάντε (1960-1962)του Γ. Ξενόπουλου399   

 Μειδιάςτε Ραρακαλϊ του Δ. Γιαννουκάκθ (1968)  

 Ο Κακζνασ με τθν Τρζλα του, μία επικεωρθςιακι παρουςίαςθ διαφόρων 

ςκετσ από τθν Ελλάδα και από τθν Αυςτραλία  

Οι επικεωριςεισ του «Ελλθνικοφ Κεάτρου Κωμωδίασ» ανζβαιναν πάντα με 

τθν ςυνοδεία ηωντανισ μουςικισ. 

Κατά τθ δεκαετία του ’80 παρουςίαςαν τα ζργα: 

 Μία Λταλίδα από τθν Κυψζλθ των Νίκου Τςιφόρου και Ρολφβιου Βαςιλειάδθ 

 Δράκαινα του Δ. Μπόγρθ  

 Τ’αρραβωνιάςματα του Δ. Μπόγρθ  

 Οι ατίκαςοι του Δ. Ψακά  

 Ρελοπίδασ ο καλόσ πολίτθσ του Μίμθ Φωτόπουλου 

 Ο Φαταοφλασ των Στζφανου Φωτιάδθ και Λάςωνα Βροντάκθ  

 Κρυφά από τθν Γυναίκα μου (αγνϊςτου ςυγγραφζα) 

                                                           
396

 Κεοδωράτου, 2005, ς.119. 
397

 Petros Printezis - Joseph Carouana: 50 Years Theatre-the History, the Dream, the Applause 
produced by Cleo Demopoulos, script and directions Antonis V. Lambropoulos - Cleo Demopoulos, The 
Centre of Hellenic Literature and Poetry ‘Kostis Palamas’ of A.H.E.P.A.(Australian Hellenic Educational 
Progressive Association), Sydney 2004 (video)  και Κεοδωράτου, 2005, ς.119. 
398

 Π.π. 
399

 Κεοδωράτου, 2005, ς.119. 

http://www.retrodb.gr/wiki/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://www.retrodb.gr/wiki/index.php/%CE%99%CE%AC%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%92%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
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 Δεςποινίσ ετϊν 39  των Αλζκου Σακελλάριου και Χριςτου Γιαννακόπουλου 

  Το Τρελλοκόριτςο του Γιάννθ Δαλιανίδθ, όπου ςυνεργάςτθκαν με τθν Καίτθ 

Ραπανίκα 

 Μικροί Φαριςαίοι του Δ. Ψακά 

 1987 Κου-Κου του Ηορη Φεϊντό (ςε ςκθνοκεςία του Μ. Γαρυφαλλάκθ ςτο 

Tom Mann Theatre400 

 1992 Θ Ταβζρνα του Σωκράτθ των Α. Ραπά και Γ. Ρολίτθ ςε ςκθνοκεςία Μ. 

Γαρυφαλλάκθ ςτο Tom Mann Theatre401  

 1993  Εραςτισ από Κοφνια του Διμου Λεβικόπουλου ςε ςκθνοκεςία του Μ. 

Γαρυφαλάκθ402 

 1993 Μιασ Ρεντάρασ Νιάτα των Α. Γιαλαμά και Κ. Ρρετεντζρθ ςε ςκθνοκεςία 

Μ. Γαρυφαλλάκθ και μουςικι Σάββα Χριςτόδουλου ςτο Tom Mann 

Theatre403  

 1995 Καλθνφχτα Ζρωτα  του Α. Λιδωρίκθ ςε ςκθνοκεςία του Λοφθ Σαρρι  

ςτο Tom Mann Theatre. Μεταξφ άλλων θκοποιϊν ζπαιξαν ο Ρζτροσ 

Ρρίντεηθσ ςτο ρόλο του Σταφρου, ο Μιχάλθσ Γαρυφαλλάκθσ ςτο ρόλο του 

Χάρθ και ςτον ρόλο του Βίκτωρα ο Άγγελοσ Καλφβασ404  

 1998 Ο Κουτςομπόλθσ του Δ. Ψακά ςε ςκθνοκεςία Μ. Γαρυφαλλάκθ Tom 

Mann Theatre, ςτο πλαίςιο των εορταςμϊν των εκατό χρόνων από τθν 

ίδρυςθ τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Σφδνεχ και ΝΝΟ405 

 2000 Εραςτισ από Κοφνια του Διμου Λεβικόπουλου κωμωδία ςτο Tom 

Mann Theatre406 

 2003 Θ Χαρτοπαίχτρα του Δ. Ψακά 

Το ζργο Θ Χαρτοπαίχτρα (2003) ιταν το «κφκνειο άςμα» του «Ελλθνικοφ 

Κεάτρου Κωμωδίασ». Τα προβλιματα, που οδιγθςαν ςτθ μθ λειτουργία του 
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 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Κου-Κου του Ηορη Φεϊντό, Φεβρουάριοσ 1987. 
401

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ, Θ Ταβζρνα του Σωκράτθ των Α. Ραπά και Γ. Ρολίτθ, 
Φεβρουάριοσ 1992. 
402

 Κεοδωράτου, 2005, ς.119. 
403

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μιασ Ρεντάρασ Νειάτα των Α. Γιαλαμά και Κ. Ρρετεντζρθ, 
Μάιοσ 1993. 
404

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Καλθνφχτα Ζρωτα  του Α. Λιδωρίκθ, Φεβρουάριοσ 1995. 
405

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Κουτςομπόλθσ, Μάιοσ 1998. 
406

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Εραςτισ από κοφνια, κωμωδία του Διμου Λεβικόπουλου, Tom 
Mann Theatre, 136 Chalmers Street, Surry Hills, 30.6.2000 (ςε φωτοτυπία). 
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κιάςου, ιταν κυρίωσ θ ανυπαρξία μόνιμθσ ςτζγθσ για πρόβεσ κακ’όλθ τθν διάρκεια 

του χρόνου, θ δυςκολία εφρεςθσ ζργων – (κωμωδίεσ)  από τθ δεκαετία του 1970 

μζχρι ςιμερα και θ δυςκολία εφρεςθσ ςκθνοκετϊν. 

    Το 2004, υπό τθν αιγίδα του «Δικτφου Ρολιτιςμοφ» του Συμβοφλιο 

Απόδθμου Ελλθνιςμοφ (ΣΑΕ) Ωκεανίασ και Νζασ Ηθλανδίασ και  τθν οικονομικι 

υποςτιριξθ του καλλιτεχνικοφ τμιματοσ του ΣΑΕ, με αφορμι το γεγονόσ των 

Ολυμπιακϊν Αγϊνων ςτθν Ελλάδα οι κίαςοι «Ελλθνικό Κζατρο Κωμωδίασ», 

«Ραραςκινιο», «Ελλθνικόν Κζατρον» και «Take Away Theatre»  ανζβαςαν τθ 

ςατιρικι κωμωδία  Ελλάδοσ Οδφςςεια του Τάκθ Μακρυγιάννθ ςε ςκθνοκεςία 

του Μιχάλθ Γαρυφαλλάκθ ςτο Tom Mann Theatre, ςτο Surry Hills. Στο ζργο 

ςατιρίηεται θ ηωι του Νεοζλλθνα…που οφτε οι Κεοί του Ολφμπου δεν μποροφν 

πια να τον ςϊςουν407.   

Ο Ρρίντεηθσ, απεβίωςε ςτισ 5 Αυγοφςτου 2010408.  Σε άρκρο του,  ο 

δθμοςιογράφοσ Γιϊργοσ Τςερδάνθσ409, ςυγκαταλζγει τον Ρζτρο Ρρίντεηθ ςτουσ 

«κρφλουσ» του «ελλθνικοφ παροικιακοφ κεάτρου» του Σφδνεχ, μαηί με τουσ 

Χρυςόςτομο Μαντουρίδθ και Γιϊργο Ραϊηθ, γιατί είχαν «καλλιτεχνικι ςυνείδθςθ 

ςτθν πράξθ». Ο Ρρίντεηθσ ιταν ζνασ εργάτθσ του κεάτρου, αφοφ υπθρζτθςε το 

παροικιακό κζατρο για πενιντα χρόνια, από το 1954 ζωσ το 2004 ανελλιπϊσ 410.  

 

8. Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τζχνθσ και Κεάτρου Αυςτραλίασ (1978) 

Ο «Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τζχνθσ και Κεάτρου Αυςτραλίασ» ιδρφκθκε 

από τουσ  Βαςίλθ και Ακθνά Ηζγκλθ, Γιϊργο και Δζςποινα Τςερδάνθ. Το 1978, 

ανζβαςε τισ κωμωδίεσ Ρολυγαμία του Γρθγορίου Ξενόπουλου και Ζνασ Βλάκασ 

και Μιςόσ του Δθμιτρθ Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Γιϊργου Τςερδάνθ. 

 

                                                           
407

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ελλάδοσ Οδφςςεια του Τάκθ Μακρυγιάννθ.   Εφθμ.  Ο Κόςμοσ  
«Αρχίηουν τθν ερχόμενθ Ραραςκευι οι παραςτάςεισ του «Ελλάδοσ Οδφςςεια», 22.9.2004, ς. 7.  
Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, «Ελλάδοσ Οδφςςεια» 13.10. 2004, ς.7. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 19.10.2004, θ 
κριτικι για τθ κεατρικι παράςταςθ Ελλάδοσ «Οδφςςεια» του Τάκθ Μακρυγιάννθ ςε ςκθνοκεςία του 
Μιχάλθ Γαρυφαλλάκθ από τον Γιϊργο Χατηθβαςίλθ, ς. 11 (ςε φωτοτυπία). 
408

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Κόςμοσ 5.8.2010, «Σιμερα κθδεφεται ο Ρζτροσ και θ Μζλπω κρθνεί…», ςς.14-15.  
409

 Ρθγι: Άρκρο του Γιϊργου Τςερδάνθ με τίτλο « Αντίο Ρζτρο Ρρίντεηθ. Ζφυγε ςτα 80 ο κρφλοσ του 
εραςιτεχνικοφ παροικιακοφ κεάτρου μασ, εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ  ςτισ 3.5.2010, ς.5. 
410

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Κόςμοσ 3.8.2010, «Ζφυγε ο μεγάλοσ κεατράνκρωποσ Ρζτροσ Ρρίντεηθσ. Να με 
αποχαιρετιςετε με γζλια και χειροκροτιματα», ς.3. 
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9. Ελλθνικι Ραροικιακι Ζνωςθ Νζων (ΕΡΕΝ) (1979-1985) 

Θ ΕΡΕΝ (Ελλθνικι Ραροικιακι Ζνωςθ Νζων) ιδρφκθκε  ςτισ 30 Οκτωβρίου 

το 1977 και απευκυνόταν ςε όλουσ τουσ «τίμιουσ» νζουσ, ελλθνικισ καταγωγισ, 

ανεξάρτθτα από τθν κοινωνικι τουσ κζςθ, τθν πολιτικι τουσ τοποκζτθςθ με 

ςκοπό τθν ανάπτυξθ ενόσ «νεολαιίςτικου κινιματοσ», που κα ζδινε «ςωςτι 

κατεφκυνςθ και ανκρωπιςτικό προςανατολιςμό ςτθ νζα γενιά τθσ Ραροικίασ, 

μζςα ςτα πλαίςια τθσ Ρολυεκνικισ Αυςτραλίασ», όπωσ:  

α) τα ιδανικά τθσ Ειρινθσ και τθσ Δθμοκρατίασ, β) τθν «εκνικι» 

πατριωτικι διαπαιδαγϊγθςθ τθσ νεολαίασ ςτο πνεφμα των πλοφςιων 

πολιτιςτικϊν παραδόςεων του ελλθνικοφ λαοφ, γ) τθν προάςπιςθ των 

δθμοκρατικϊν κοινωνικϊν αγϊνων του αυςτραλζηικου λαοφ  ςτθ διεκδίκθςθ των 

δικαιωμάτων  ςτθ ηωι, τθ μόρφωςθ, τθ δουλειά, τον πολιτιςμό, τθν ψυχαγωγία, 

τθν ανάπτυξθ πολφπλευρθσ δραςτθριότθτασ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων 

τθσ νζασ γενιάσ για τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν διεκδικιςεων και 

ενδιαφερόντων τθσ, δ) τθ διατιρθςθ και ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ κουλτοφρασ 

και των πολιτιςτικϊν τουσ παραδόςεων ςτθν Αυςτραλία, ε) τθν κατάργθςθ των 

κοινωνικϊν και άλλων διακρίςεων ςε βάροσ των νζων μεταναςτϊν, ςτ) τθν 

κατοχφρωςθ του δικαιϊματοσ τθσ εργαςίασ, η) τθν αναγνϊριςθ από τισ 

αυςτραλζηικεσ αρχζσ των πτυχίων και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των νζων 

μεταναςτϊν, θ) τθ διαπαιδαγϊγθςθ των νζων ςτο πλαίςιο τθσ φιλίασ και τθσ 

αλλθλεγγφθσ με τουσ νζουσ και τισ οργανϊςεισ τουσ ςτθν Αυςτραλία, ςτθν 

Ελλάδα και ςτισ άλλεσ χϊρεσ, κ) τθν αγωγι των νζων για τθ διαμόρφωςθ 

αγωνιςτικοφ,  ικουσ και ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ και ι) τθν εξφψωςθ 

του πνευματικοφ και πολιτιςτικοφ επιπζδου τθσ νεολαίασ με τθν   καλλιζργεια 

τθσ τάςθσ προσ τθ μόρφωςθ, τθ ςωματικι αγωγι, τθ φυςιολατρία και τθν 

κοινωνικότθτα411. 

Από το 1979-1985 ανζβαςε κεατρικά ζργα με τθν ακόλουκθ ςειρά:  

                                                           
411

 Ρθγι: Ρρογράμματα των παράςταςεων Καλθνφχτα Μαργαρίτα του Γ. Σταφρου το 1979 και 
Απεργία  του Γ. Σκοφρτθ 1980. 
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 1979 Καλθνφχτα Μαργαρίτα, του Γ. Σταφρου ςε ςκθνοκεςία του Γιϊργου 

Βουρβοφτςθ412  

  1980 Απεργία του Γ. Σκοφρτθ  ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ Σϊρρου, το οποίο 

παρουςιάςτθκε ςτο 1ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ413 

  1981 Θ Αυλι των Καυμάτων του Λ. Καμπανζλλθ ςκθνοκεςία-ςκθνικά και 

μουςικι επιμζλεια ςυλλογικι δουλειά του κεατρικοφ εργαςτθρίου. 

Ραρουςιάςτθκε ςτο πλαίςιο του 2ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ ςτο 

Anzac House Auditorium414 

 1982 Ρρόςωπα για Βιολί και Ορχιςτρα του Λάκωβου Καμπανζλλθ,  

ςκθνοκεςία-ςκθνικά και μουςικι επιμζλεια με ςυλλογικι δουλειά του 

κεατρικοφ εργαςτθρίου. Ραρουςιάςτθκε ςτο 1ο Φεςτιβάλ τθσ ΕΡΕΝ415 

 1983 Το Νθςί τθσ Αφροδίτθσ του Αλζξθ Ράρνθ ςε ςκθνοκεςία τθσ Μερςίνασ 

Ραπαντωνίου. Ραρουςιάςτθκε ςτο 2ο Φεςτιβάλ τθσ ΕΡΕΝ416 

  1984 Φον Δθμθτράκθσ του Δθμιτρθ Ψακά ςε ςκθνοκεςία των Σπφρου 

Δελθγιάννθ,  άτςου Ντονζφ και Ραφλου Κεοδωρακόπουλου 

  1985 Ραντρολογιματα του Β. Ν. Γκόγκολ. Ραρουςιάςτθκε ςτο 6ο Ελλθνικό 

Φεςτιβάλ του Σφδνεχ 

 

10. Ελλθνικι Κεατρικι Σκθνι (1981-1982) 

Θ Ελλθνικι Κεατρικι Σκθνι παρουςίαςε το 1969 το ζργο  Το νθςί τθσ 

Αφροδίτθσ.  

 Το 1981 ανζβαςε το Φιλουμζνα  Μαρτουράνο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο ςε 

ςκθνοκεςία του Γ. Ραΐηθ.  

Το 1982 παίχτθκε θ κεατρικι παράςταςθ Στζλλα Βιολάντθ του Γρ. 

Ξενόπουλου ςε ςκθνοκεςία του Γ. Ραϊηθ417.  

                                                           
412

 Ρθγι: Ρρόγραμμα  τθσ παράςταςθσ Καλθνφχτα Μαργαρίτα του Γ. Σταφρου, Λοφλ. 1979 (ςε 
φωτοτυπία). 
413

 Ρθγι: Ρρόγραμμα  τθσ παράςταςθσ Απεργία του Γ. Σκοφρτθ, Λοφλ. 1980 (ςε φωτοτυπία). 
414

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Αυλι των Καυμάτων του Λ. Καμπανζλλθ, Σεπτ. 1981 (ςε 
φωτοτυπία).  
415

 Ρθγι: Ρρόγραμμα  τθσ παράςταςθσ Ρρόςωπα για Βιολί και Ορχιςτρα του Λάκωβου Καμπανζλλθ, 
1982 (ςε φωτοτυπία). 
416

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του 2ου 
 
Φεςτιβάλ Νεολαίασ Σφδνεχ, 8-16 Λουλ. 1983,  που οργάνωςε θ ΕΡΕΝ 

(Ελλθνικι Ραροικιακι Ζνωςθ Νζων) (ςε φωτοτυπία).
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Μετά από αυτιν τθν παράςταςθ ο Ραΐηθσ αποχϊρθςε από τα κεατρικά 

πράγματα418. 

    

11. Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ «Μαντουρίδειο» (1983 ζωσ ςιμερα) 

Από το 1983, το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ «Μαντουρίδειο» του ςκθνοκζτθ 

Σταφρου Οικονομίδθ με τθ ςυνοδοιπορία τθσ Μζλπωσ Ραπαδοποφλου, μακθτζσ και 

οι δφο του Χρυςόςτομου Μαντουρίδθ, ζχει μια ςυςτθματικι παρουςία ςτο χϊρο 

του κεάτρου, με ποικίλο ρεπερτόριο, όπωσ αρχαιο-ελλθνικό κζατρο, ςφγχρονο 

νεοελλθνικό κζατρο και ζργα ντόπιων ςυγγραφζων, κακϊσ και παιδικό κεατρικό 

τμιμα. Θ αναγκαιότθτα τθσ δθμιουργίασ ενόσ επαγγελματικοφ κεάτρου, με 

επαγγελματικοφσ, ςφγχρονουσ, κεατρικοφσ όρουσ κινθτοποίθςε τον Σταφρο 

Οικονομίδθ ςτθ δθμιουργία του δικοφ του κιάςου419.  

Ο Σταφροσ Οικονομίδθσ παρζμεινε ςυνεπισ με τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ  τθσ 

δθμιουργίασ του κιάςου όπωσ: α) τθν πρόωκθςθ τθσ Τζχνθσ του Κεάτρου ςε 

ςυνάρτθςθ με τισ άλλεσ τζχνεσ, με ζμφαςθ ςτο Ελλθνικό Κζατρο, β) τθν ενκάρρυςθ 

ςυγγραφισ και παραγωγισ νζων ζργων από ντόπιουσ ςυγγραφείσ, ςτθν αγγλικι και 

ελλθνικι γλϊςςα, με κζμα τθ μεταναςτευτικι ηωι ςτθν Αυςτραλία, γ) τθ δθμιουργία  

κεατρικοφ εργαςτθρίου με ςκοπό τθν εκπαίδευςθ θκοποιϊν και τθ λειτουργία 

ςεμιναρίων κεατρικισ αγωγισ και, τζλοσ, τθ δθμιουργία ενόσ κζντρου καλλιτεχνικισ 

επικοινωνίασ μεταξφ μεταναςτϊν και Αυςτραλϊν420. Θ κατάργθςθ του υποβολείου, 

θ προςζγγιςθ του ρόλου με τθ μζκοδο Στανιςλάβςκι,  θ κυκλικι ςκθνι421, το 

ανζβαςμα περιςςότερων ζργων, κακιερϊκθκαν μετά τθ δικι του αποφοίτθςθ από 

τθ ςχολι υποκριτικισ του Hayes Gordon «Ensemble Theatre», προςδίδοντασ 

ςυςτατικά «επαγγελματιςμοφ» και «εκςυγχρονιςμοφ» ςτθ νζα του πορεία ςτο 

κεατρικό γίγνεςκαι, ςτουσ κόλπουσ τθσ ελλθνικισ παροικίασ ςτο Σφδνεχ μζχρι 

                                                                                                                                                                       
417

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 23 Νοζμ.-Δεκ. 1990, κριτικι του Δθμιτρθ Οικονόμου,  «Στζλλα 
Βιολάντθ από τθν «Ελλθνικι Κεατρικι Σκθνι», Σφδνεχ», ςς. 76-77 (ςε φωτοτυπία). 
418

 Γεϊργιοσ Καναράκθσ, 1992, περ.«Γιοφφρι» τεφχ.12, «Μια άλλθ όψθ του καλλιτζχνθ-λογοτζχνθ 
Γιϊργου Ραΐηθ»- όπου και δθμοςιεφτθκε και το μονόπρακτο του Ραΐηθ Γιαγιά. Ο Ραΐηθσ ανζβαςε το 
ζργο με τθν «Ελλθνικι Κεατρικι Σκθνι». 
419

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Κόςμοσ 22.01.2002, «Γνωρίςτε καλφτερα τον Σταφρο Οικονομίδθ» (ςυνζντευξθ), 
ς.14. 
420

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 22.2.2002, το άρκρο «Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ και το 
κεατρικό εργαςτιρι», ς.9. 
421

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 2.2.2006, το άρκρο «Ζνασ απρόςκλθτοσ μουςαφίρθσ (μία πολλι ζξυπνθ 
κωμωδία)». 
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ςιμερα. Θ απόκτθςθ δικισ του μόνιμθσ ςτζγθσ ενίςχυςε το ανζβαςμα των 

κεατρικϊν του ζργων με τα ανάλογα  ςκθνικά, κουςτοφμια, ιχο και φωσ, αφοφ 

δθμιουργικθκε βεςτιάριο, χϊροσ δθμιουργίασ και φφλαξθσ ςκθνικϊν, χϊροσ 

αρχειοκζτθςθσ του ζντυπου και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ422. Τζλοσ, θ ίδρυςθ του 

παιδικοφ κεάτρου όπωσ «Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία», θ «Τενεκεδοφπολθ», 

κ.ά.423, μαηί με όλα αυτά που προαναφζρκθκαν, ικανοποίθςαν ζμπρακτα τον βαςικό 

ςτόχο που είχε κζςει εξαρχισ, ο Σταφροσ Οικονομίδθσ, τθν προϊκθςθ και προβολι 

του ελλθνικοφ παροικιακοφ κεάτρου. 

Ο Σταφροσ Οικονομίδθσ424 αποκάλυψε πωσ θ ςχζςθ του με το κζατρο δεν 

ξεκίνθςε ςτθν Αυςτραλία με τον Χριςτόφορο Μαντουρίδθ, αλλά από το Κάιρο, όπου 

γεννικθκε και μεγάλωςε. Μετά το Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, οι Ακθναϊκοί κίαςοι, 

επιςκζπτονταν τθν Αίγυπτο: Κάϊρο, Αλεξάνδρεια, Ρορτ Σάιντ. Ιταν θ χρυςι εποχι 

του  ελλθνικοφ κεάτρου, με «ιερά τζρατα» τθσ ςκθνισ: Αιμίλιοσ Βεάκθσ, Μαρίκα 

Κοτοποφλθ, Κατίνα Ραξινοφ, Αλζξθσ Μινωτισ, Δθμιτρθσ Μυράτ, Σοφία Βζμπο, 

Αδελφζσ Καλουτά κ.λπ.  Στο Κάϊρο, ο πατζρασ του μικροφ τότε Σταφρου, Νικόλασ 

Οικονομίδθσ ιταν διευκυντισ ςκθνισ και αναλάμβανε όλθ τθν προετοιμαςία τθσ 

άφιξθσ των κιάςων από τθν Ελλάδα. Ιταν ο άνκρωπόσ τουσ. Στισ παραςτάςεισ 

ζπαιρνε μαηί του τον γιό του, ο οποίοσ μαγεφτθκε με το μεγαλείο τουσ και 

«μπολιάςτθκε». Ο πατζρασ του καταγόταν από τθν Ράφο τθσ Κφπρου και θ μθτζρα 

του από τθ Λιμνο. Το 1890, ο παποφσ του ιταν ο πρϊτοσ  από τθν οικογζνεια που 

είχε μεταναςτεφςει ςτθν Αυςτραλία και μάλιςτα είχε παντρευτεί τθ γιαγιά του, θ 

οποία ιταν Ελλθνοαυςτραλζηα, ςτθν Αγία Τριάδα ςτο Σφδνεχ. Στθν επιςτροφι τουσ 

ςτθν Ελλάδα, θ γιαγιά γζννθςε το πρϊτο τθσ παιδί ςε αγγλικό πλοίο και ζτςι το παιδί 

απζκτθςε βρετανικι υπθκοότθτα. Θ ςφνδεςθ τθσ οικογζνειασ με τθν Αυςτραλία 

                                                           
422

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 11.3.1999, το άρκρο «Σταφροσ Οικονομίδθσ: ‘Εχουμε το 
κεατράκι αλλά μινασ μπαίνει, μινασ βγαίνει πρζπει να πλθρϊςουμε ενοίκιο» – «Το πρϊτο μασ ζργο 
για το 2000 κα φωτίηει τθ ςυμβολι του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςτθ μεγάλθ ανάπτυξθ τθσ 
Αυςτραλιανισ κοινωνίασ» - αποβλζπουμε ςτο κεατράκι μασ να γίνονται βραδιζσ με ςυηθτιςεισ για 
επίκαιρα κζματα» του Μπάμπθ άκθ, ς. 12.  Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 17.10.2002, κριτικι του 
Γιϊργου Μακρίδθ,  «Εκάβθ του Ευριπίδθ (Μερικζσ ςκζψεισ)», ς. 4. Ο ςυντάκτθσ τθσ κριτικισ 
αναφζρει πωσ τθν παράςταςθ παρακολοφκθςαν «δικοί μασ, και ξζνοι - εγϊ είδα και Κινζηουσ…» 
423

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 28.3.2001, το άρκρο «Τα παιδιά και το κζατρο: O Καραγκιόηθσ ςτθν 
Αυςτραλία» του Γιϊργου Μακρίδθ, ς.9. 
424

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον  Σταφρο Οικονομίδθ ςτο Σφδνεχ, 
27.02.2009.    
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υπιρχε ιδθ. Το 1956 πζκανε ο πατζρασ του  και μαηί με τθ μθτζρα του, αρχικά 

μετανάςτευςαν ςτθν Ελλάδα, όπου ζμειναν για ςχεδόν τρία χρόνια. 

 «Μείναμε ςτθν Αγία Ραραςκευι.  Θ Ακινα για μζνα είναι το κυμάρι, τα πεφκα…φφςθ. 

Ρεριμζναμε να περάςουμε από γιατροφσ. Θ μθτζρα μου ζπαςχε από καρδιά. Ιμουν 

δεκατεςςάρων χρόνων και πιγαινα ςτθν πρϊτθ γυμναςίου ακόμθ», κυμάται ο 

ςκθνοκζτθσ425. 

Το 1959, ςτθν θλικία των 15 χρόνων, ο Σταφροσ Οικονομίδθσ μαηί με τθ 

μθτζρα του μετανάςτευςαν ςτθν Αυςτραλία.  Ο αδελφόσ του είχε ιδθ 

μεταναςτεφςει από το 1957 και ζτςι ακολοφκθςαν και αυτοί ταξιδεφοντασ με το 

δεφτερο ταξίδι του «Ρατρίσ». 

«Φτάςαμε ςτο Fremantle. Ριγαμε να αγοράςουμε φροφτα και θ Αυςτραλία κουνιότανε, 

μετά από τόςεσ μζρεσ ςτο πλοίο. Στθν Αίγυπτο μιλοφςα ελλθνικά και αραβικά. Ριγαινα ςτθν 

Αμπζτειο Ρατριαρχικι Σχολι. Θ ελλθνικι παροικία ςτθν Αίγυπτο ιταν δυνατι, είχε δικό τθσ 

ςχολείο, νοςοκομείο…», αναφζρει ο Οικονομίδθσ426.   

Στθν Αυςτραλία πιγε κατευκείαν ςτθν τρίτθ τάξθ του γυμναςίου, λόγω 

θλικίασ και με ςκλθρό διάβαςμα, τα κατάφερε. Σποφδαςε αρχιτεκτονικι. 

Ραντρεφτθκε ςε νεαρι θλικία και απζκτθςε οικογζνεια. Το κζατρο, όμωσ, ιταν αυτό 

που τον κζρδιςε.  

Το 1965, αναηιτθςε τον δρόμο που κα τον οδθγοφςε ςτον κεατρικό όμιλο 

του Μαντουρίδθ, για να μυθκεί ςτθν «τζχνθ του Κζςπι»427. Στον «Οίκο του 

Μετανάςτθ» ιταν θ λζςχθ όπου ςυγκεντρϊνονταν οι διανοοφμενοι και κεατρόφιλοι 

τθσ ελλθνικισ παροικίασ. Εκεί ςυνάντθςε για πρϊτθ φορά τον Μαντουρίδθ και τον 

Ραϊηθ. 

«Ο Σταυρίδθσ είχε γράψει μια επικεϊρθςθ και ικελε να τθν ανεβάςει με τον τίτλο 

«Ξαναρχίηει θ ηωι μασ ςτθν Αυςτραλία παιδιά». Ο Μαντουρίδθσ ικελε να ανεβάςει τθν 

τραγωδία «Οιδίπουσ Τφραννοσ» και αναηθτοφςε ζναν θκοποιό για να υποδυκεί τον 

«Κεράποντα» κι εγϊ προςφζρκθκα. Ιταν ο πρϊτοσ μου ρόλοσ. Εγϊ, ο νεαρόσ, ζπαιξα τον 

ρόλο ενόσ γζροντα», λζει με υπερθφάνεια ο Σταφροσ Οικονομίδθσ. Και ςυνεχίηει «Ο 

Μαντουρίδθσ ιταν Δάςκαλοσ,  πατζρασ, εξομολογθτισ, ιταν ο γζροντάσ μασ. Τα μεγάλα, 
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 Ρθγι: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 30.11.1997 το άρκρο «Μζλπω Ραπαδοποφλου:  Ζχω πάρει 
μζροσ ςε πάνω από 50 ζργα, ςτα 41 χρόνια που το υπθρετϊ. Το κζατρο για μζνα είναι τρόποσ … 
ηωισ»  του Μπάμπθ άκθ, ς. 12. 
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γαλανά μάτια του ςε θρεμοφςαν. Μποροφςεσ να ανοιχτείσ, να μιλιςεισ… ιταν καλόκαρδοσ. 

Μεγάλθ μφτθ, μεγάλα μάτια, ςαρκϊδθ χείλθ, με καμποφρα, κοφτςαινε…ιτανε όμωσ ζνασ 

όμορφοσ άνκρωποσ ςτθν ψυχι».    

Ο Οιδίπουσ Τφραννοσ (1966) ιταν το πρϊτο ζργο ςτο οποίο ζπαιξε ο 

Οικονομίδθσ, ςε ςκθνοκεςία του Μαντουρίδθ. 

«Επειδι είχα ςπουδάςει Αρχιτεκτονικι, αςχολικθκα και με τα ςκθνικά. Ο Μαντουρίδθσ ιταν 

ανοιχτόσ ςε πειραματιςμοφσ. Δεν ιταν κακόλου παραδοςιακόσ. Ιταν ζνασ άνκρωποσ που 

ζδινε τθν πρωτοβουλία ςτουσ άλλουσ. Δεν ιταν ςυγκεντρωτικόσ. Τθν εποχι εκείνθ, θ 

επιβίωςθ ιταν ςε προτεραιότθτα, οπότε οι πρόβεσ διαρκοφςαν πάνω από ζνα χρόνο. Εκείνο 

τον καιρό, θ πρόβα γινότανε ςτο ςαλονάκι του ςπιτιοφ του. Στο τζλοσ, ανεβάηαμε μζχρι τρεισ 

παραςτάςεισ ςτθν ελλθνκι γλϊςςα, με ελλθνικό κοινό,  ςε μεγάλα κζατρα 1.000 ατόμων, 

όπωσ ςτο Elizabethan Theatre, ςτο Consevatorium, με ακριβι ενοικίαςθ. Οι τραγωδίεσ ιταν 

το φόρτε του Μαντουρίδθ. Από κείνον άντλθςα αυτιν τθν αγάπθ για το αρχαίο κζατρο»428. 

  Ο Οικονομίδθσ παρζμεινε με τον Μαντουρίδθ ςτο Σ.Ε.Κ. για δεκαπζντε 

ςυνεχι χρόνια. Ζπαιξε ςχεδόν ςε όλα τα ζργα που ανζβαςε ςε αυτιν τθν περίοδο ο 

Μαντουρίδθσ όπωσ: Οιδίπουσ Τφραννοσ, Εκάβθ, Αντιγόνθ, Ο Φωτεινόσ, Χριςτόφοροσ 

Κολόμβοσ και περιγράφει με νοςταλγία τισ ςυναντιςεισ του με τον Μαντουρίδθ, 

λζγοντασ τα εξισ:  

«Κάκε Ραραςκευι τον επιςκεπτόμουν. Κάποιεσ φορζσ είχα μείνει, εγϊ κι αυτόσ. Ρολλζσ 

φορζσ, μου απιγγειλε τον Αλεξανδρινό Καβάφθ και μου τον επεξθγοφςε»429.   

Μετά το κάνατο του Μαντουρίδθ, ο Οικονομίδθσ ανζλαβε τθν καλλιτεχνικι 

διεφκυνςθ του Σ.Ε.Κ για τρία χρόνια. Σε αυτιν τθν περίοδο ςκθνοκζτθςε και ζπαιξε 

ςε περιςςότερα από δζκα ζργα, όπωσ: Θ αρκοφδα, Δον Καμίλλο κ.ά. Το 1983 ίδρυςε 

το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ. Ζχει παίξει ςτθν αυςτραλιανι τθλεόραςθ ςτθν 

τθλεοπτικι ςειρά Five Times Dizzy, ςτο ντοκυμαντζρ Witchhunt κ.ά. 

 

Θ Μζλπω Ραπαδοποφλου γεννικθκε ςτον Κολωνό και είναι μικραςιατικισ 

καταγωγισ. Μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1956, μαηί με τον άνδρα τθσ Βαγγζλθ 

Ραπαδόπουλο. Μαηί άνοιξαν ζνα από τα πιο γνωςτά εςτιατόρια ςτουσ πρϊτουσ 

Ζλλθνεσ τθσ Ραροικίασ, το «Μινζρβα», «ςτζκι των ανιςυχων  και πνευματικϊν 
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ανκρϊπων»430. Το 1956, θ γνωριμία τθσ με τον Ραϊηθ και τον Μαντουρίδθ τθν ϊκθςε 

να αςχολθκεί με το κζατρο. Τθν πρϊτθ τθσ εμφάνιςθ, τθν ζκανε το 1963, ςτο ζργο 

Ρυγμαλίωνασ. Για τθν Μζλπω Ραπαδοποφλου, «το κζατρο είναι τρόποσ ηωισ»431. 

Στο πρόςωπο του Σταφρου Οικονομίδθ βρικε ζναν ςυνεργάτθ του κεάτρου που 

εμπιςτεφεται εδϊ και ςχεδόν τριάντα χρόνια432.  Σε πολλζσ παραςτάςεισ αςχολείται 

και με το ενδυματολογικό μζροσ των παραςτάςεων, ακόμθ και το ράψιμο των 

κουςτουμιϊν. Θ Μζλπω Ραπαδοποφλου,  ςε ςυνζντευξι τθσ433 κατακζτει με 

παράπονο ότι: 

«…όταν ζρχονται κίαςοι από  τθν Ελλάδα, μαηεφονται χιλιάδεσ κόςμοσ, πλθρϊνουν 

τετραπλάςια χριματα, ενϊ το ελλθνικό κζατρο τθσ Αυςτραλίασ (το ίδιο κοινό), το υποτιμά, 

επειδι είμαςτε βγαλμζνοι μζςα από τθν παροικία. Το ίδιο ςυμβαίνει και με το αυςτραλιανό 

κζατρο. Ρρζπει να βγεισ ζξω από τον τόπο ςου για να ςε παραδεχτοφνε, «Ουδείσ προφιτθσ 

ςτον τόπο του». Πταν ςασ λζμε ότι κάνουμε καλι δουλειά δεν μασ πιςτεφετε. Ρρζπει να 

δείτε και να ςυγκρίνεται. Άρα υπάρχει προκατάλθψθ». 

Επίςθσ, τονίηει434, πωσ θ παρουςία των νζων ςτο κζατρο είναι ςθμαντικι και 

χρειάηεται να αναγνωριςτεί θ προςφορά τουσ. Ωσ «αντίδωρο» οφείλει το κοινό να 

τουσ επιβραβεφει με το χειροκρότθμά του. Μόνον τότε οι νζοι κα ςυνεχίςουν να 

κρατοφν τθν  παροικιακι κεατρικι παράδοςθ. Το πρόβλθμα τθσ απόδοςθσ των 

νεότερων ζργων, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, με τθν υποςτιριξθ των βετεράνων του 

κεάτρου, μπορεί να ξεπεραςτεί. Μζςα από τισ πρόβεσ είναι ςε κζςθ να παίξουν με 

μεγάλθ επιτυχία και άριςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ, αναφζροντασ τθν περίπτωςθ τθσ 

αυςτραλογεννθμζνθσ ζνασ Καλαϊτηι. Επιπλζον, υποςτθρίηει πωσ ςτθ δεκαετία του 

’90, υπιρχε ζνα ζνκερμο και εκπαιδευμζνο κεατρικό κοινό που δεν είχε καμία ςχζςθ 

με αυτό τθσ εποχισ του δαςκάλου τθσ Μαντουρίδθ.  Άλλωςτε, θ οικονομικι 

κατάςταςθ των Ελλινων μεταναςτϊν του ’90,  δεν είχε  καμία ςχζςθ με αυτιν των 

                                                           
430

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 21.6.2002, ςυνζντευξθ τθσ Κατερίνασ Ορφανίδου με τθν Μζλπω 
Ραπαδοποφλου με τον τίτλο «Γνωρίςτε καλφτερα», ς. 8. 
431

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 30.11.1997 το άρκρο «Μζλπω Ραπαδοποφλου:  Ζχω πάρει 
μζροσ ςε πάνω από 50 ζργα, ςτα 41 χρόνια που το υπθρετϊ. Το κζατρο για μζνα είναι τρόποσ … 
ηωισ»  του Μπάμπθ άκθ, ς. 12. 
432

 « Σ’ αυτιν τθν οικογζνεια- γιατί ζτςι νοιϊκουμε όλοι - τον ξζρουμε (Σταφρο Οικονομίδθ) και τον 
εμπιςτευόμαςτε χωρίσ ποτζσ να ζχουμε μετανιϊςει», κα μασ πει με χαμόγελο θ Μζλπω 
Ραπαδοποφλου (Εφθμ. Ο Κόςμοσ 29.10.1996, « Το κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ», ς. 32). 
433

 Ρθγι: Ρερ. «Γιοφφρι», τεφχ. 12, 1992, «Σταφροσ Οικονομίδθσ-Μζλπω Ραπαδοποφλου, Ελλθνικό 
κζατρο ςτθν Αυςτραλία (ςυνζντευξθ), Σφδνεχ, ς.73. 
434

 Συνζντευξθ τθσ Μζλπωσ Ραπαδοποφλου ςτθν Ριπίνα Λωςθφίδου - ‘Ελλθ, ςτισ 17.6.1997. 
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τότε νεοφερμζνων που ςτεροφνταν, προκειμζνου να ορκοποδιςουν. Σφμφωνα με 

τθν Ραπαδοποφλου, το ελλθνικό κεατρικό κοινό δεν ανικει ςε μία κοινωνικι τάξθ ι 

ςε μία θλικιακι κατθγορία. Οι νεότεροι αγαποφν το κζατρο και με τθν επιμονι τουσ 

παραςφρουν και τουσ μεγαλφτερουσ να το παρακολουκιςουν (Λωςθφίδου-‘Ελλθ, 

2001, ς. 55). 

Θ Μζλπω Ραπαδοποφλου βραβεφτθκε το 1995 από τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ 

Κοινότθτα ΝΝΟ για τθν προςφορά τθσ ςτο κζατρο, το 1999 από το Συμβοφλιο 

Απόδθμου Ελλθνιςμοφ(ΣΑΕ)435 και το 2005 από τθν Ο.Ε.Ε.Γ.Α. 436.  

Το 1996, ςε άρκρο437 αφιερωμζνο ςτθν «πολιτιςτικι προςφορά» του 

Κεάτρου Τζχνθσ, επιςθμαίνεται πωσ θ ςυμμετοχι ςε παραςτάςεισ των «νζων 

παιδιϊν» που ζχουν γεννθκεί ςτθν Αυςτραλία είναι ςθμαντικι, «ελπιδοφόρο ςθμάδι 

για το μζλλον τθσ παροικίασ» και για τθ ςυνζχιςθ του Ελλθνικοφ Κεάτρου ςτθν 

Αυςτραλία, ενϊ ζχει ιδθ διαφανεί θ «ζλλειψθ» από μεγάλουσ, ςε θλικία θκοποιοφσ. 

Ο κίαςοσ ζχει λάβει μζροσ ςε πολλζσ καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ, όπωσ 

Ελλθνικό Φεςτιβάλ, Carnivale Festival. Canberra Festival και ζχει περιοδεφςει ςε 

Μελβοφρνθ, Καμπζρρα, Νιουκάςτλ και άλλεσ γειτονικζσ πόλεισ. 

Τα ζργα που ζχει ανεβάςει το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ «Μαντουρίδειο» 

είναι438: 

 1984  Θλζκτρα του Σοφοκλι. Ρρϊτο ζργο του κιάςου το οποίο 

παρουςιάςτθκε ςτο 5ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ ςε χορογραφίεσ τθσ 

Νάνςυ Καρουάνασ και κοςτοφμια τθσ Στζλλασ Στεφανίδου  

 1984 Το Τραγοφδι του Νεκροφ Αδελφοφ, λαϊκι τραγωδία εμπνευςμζνθ από 

τον Εμφφλιο, ςε κείμενα, ποίθςθ και μουςικι του Μίκθ Κεοδωράκθ439 

 1986 Ο Φϊντασ του Μιτςου Ευκυμιάδθ 

 1986 Aria Da Capo μονόπρακτο τθσ αμερικανίδεσ Edna S. Vincent Millay 
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 Το 1999, ςε εκδιλωςθ του Συμβουλίου Απόδθμου Ελλθνιςμοφ, θ Μζλπω Ραπαδοποφλου ζγραψε 

και παρουςίαςε το κεατρικό ζργο: Ο Καραγκιόηθσ ςτο ΣΑΕ και ό,τι κζλεισ φάε.(Συνζντευξθ ςτα 

ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τθν Μζλπω Ραπαδοποφλου, α’ γενιά, ςτο Σφδνεχ, 29.06.2009. 

Στο αρχείο μου βρίςκεται και το χειρόγραφο κείμενο, 22 ςελίδεσ, ςε φωτοτυπία). 
436 Ρθγι: Δίγλωςςο τετραμθνιαίο περιοδικό τθσ Ο.Ε.Ε.Γ.Α.(Ομοςπονδία Ελλθνίδων  και Ελλθνο-

Κυπρίων Γυναικϊν Αυςτραλίασ), τεφχ. 8ο, Μάρτ. 2005, «Μζλπω Ραπαδοφλου - Service to theatre», ς. 
20. 
437

 Ρθγι: Εφθμ.  Ο Κόςμοσ 29.10.1996, «Το κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ», ς. 32. 
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 1986 Θ aρκοφδα του Άντον Τςζχωφ 

 1985 Θ δικι μασ οικογζνεια του Βαςίλθ Μθτςάκθ 

 1986 Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ 

 1986 Nonno’s Luck του Pat Cranney, αυςτραλοφ κεατρικοφ ςυγγραφζα 

 1986/88 Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μίλτου Μουταφίδθ-Ραιδικι 

Σκθνι- οι παραςτάςεισ ιταν αφιερωμζνεσ ςτισ εκδθλϊςεισ Κατράκεια 1988440  

 1987 Ο Καραγκιόηθσ πλοφςιοσ – Karagiozis strikes it rich, τθσ Βάςωσ 

Καλαμάρα441 

 1987 Το Νθςί τθσ Αφροδίτθσ του Αλζξθ Ράρνθ 

 1988-89 Zorba teach me to dance μία διαςκευι του «Ηορμπά» του Νίκου 

Καηαντάκθ από τον  Κόδωρα Ρατρικαρζα γραμμζνθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα, 

πλαιςιωμζνθ από τθ μουςικι του Μίκθ Κεοδωράκθ και  με χορογραφίεσ τθσ 

Νάνςυ Καρουάνα442 

 1990 Επικίνδυνο Ραιχνίδι του Μανϊλθ Κορρζ 

 1983, 1984, 1990 Δον Καμίλο του Σωτιρθ Ρανταηι443 

 1990 Θ Γρουςοφηα, θ Λουμπάγκο και θ Γυναίκα του Μανϊλθ Κορρζ444 

 1991 Τρωάδεσ του Ευριπίδθ 

 1992 Μαριονζττεσ τθσ Σοφίασ Κακαρείου. Ραρουςιάςτθκε ςτο 10ο Ελλθνικό 

Φεςτιβάλ του Σφδνεχ445 
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Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μίλτου 
Μουταφίδθ, ςε ςκθνοκεςία και ςκθνογραφία Σταφρου Οικονομίδθ και μουςικι Δθμιτρθ Φωτιάδθ, 
από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ, 1988 (ςε φωτοτυπία). Αφίςα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο 
Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μίλτου Μουταφίδθ ςε ςκθνοκεςία του Στ. Οικονομίδθ ςτο Tom 
Mann Theatre από 8-22.11.1988. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 1, Σεπτ. 1988, το  άρκρο «Ο Καραγκιόηθσ ςτθν 
Αυςτραλία του Μίλτου Μουταφίδθ»,  ς.7.  
441

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Ο Καραγκιόηθσ πλοφςιοσ» τθσ Βάςωσ Καλαμάρα 
ςτο Tom Mann Theatre ςτισ 20.3.1987 (ςε φωτοτυπία). Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε 
βιντεοκαςζτα και dvd) 1987 Ο Καραγκιόηθσ Ρλοφςιοσ τθσ Βάςωσ Καλαμάρα ςτο Κζατρο Τζχνθσ 
Αυςτραλίασ. Θ παράςταςθ αυτι χρθματοδοτικθκε από το Australian Council για τθ ςυγγραφι 
πρωτότυπου ζργου για λογαριαςμό του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ. 
442

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Zorba The Greek» by Nikos Kazantzakis  ςε 
ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Tom Mann Theatre από 7 – 9.4.1989 (ςε φωτοτυπία).  
443

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Δον Καμίλλο του Σ. Ρατατηι, ςε ςκθνοκεςία και ςκθνογραφία 
Σταφρου Οικονομίδθ, Σεπτζμβρθσ 1990. 
444

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ θ Λουμπάγκο και θ Γυναίκα του Μανϊλθ Κορρζ, ςε 
ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ, ςτο Tom Mann Theatre, Νοζμ. 1990 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. 
Απογευματινι, 6.7.1991 το άρκρο «Λουμπάγκο ςτθν Αυςτραλία». 
445

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 17.2.1992 το άρκρο «Ο Σταφροσ Οικονομίδθσ ςε νζα κεατρικι 
εξόρμθςθ -  ο τίτλοσ είναι «Μαριονζττεσ»», ς.10. 
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 1992-93 Οι Διχαςμζνοι του Κόδωρου Ρατρικαρζα 

 1993 Θ Αυλι των Καυμάτων του Λάκωβου Καμπανζλλθ446 

 1993 Φωνάηει ο Κλζφτθσ του Δθμιτρθ Ψακά ςε ςυνεργαςία με το ελλθνικό 

Ρολιτιςτικό Κζντρο447 

 1994/2004 Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μίλτου Μουταφίδθ-Ραιδικι 

Σκθνι  

Το 2003 ανζβθκε και πάλι το ζργο,  ςε διαςκευι τθσ Μζλπωσ Ραπαδοποφλου, 

ςτθν Ραιδικι Κεατρικι Σκθνι και ςτον ρόλο του Καραγκιόηθ ζπαιξε ο 

Σταφροσ Οικονομίδθσ, ενϊ οι υπόλοιποι ρόλοι υποδφκθκαν από παιδιά448   

 1994 Θ Λφρα του Μπαρμπανικόλα του Δθμιτρθ Κόκκου, ςτα πλαίςια του 12ου 

Φεςτιβάλ τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Σφδνεχ και Ν.Ν.Ο449 

 1995 Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό 450  

 1995 Ο Μπαρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα τθσ Κοφλασ Τεό451 

 1996 Χαμζνθ Γενιά του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, ςτα πλαίςια τοφ 14ου Ελλθνικοφ 

Φεςτιβάλ του Σφδνεχ452 

                                                           
446

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Αυλι των Καυμάτων του Λάκωβου Καμπανζλλθ, ςε 
ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ, Λοφν./Λοφλ. 1993. Αφίςα τθσ παράςταςθσ Θ Αυλι των Καυμάτων 
του Λάκωβου Καμπανζλλθ, ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ, ςτο Ελλθνικό Εκπολιτιςτικό 
Κζντρο από 23-25.7 1993 και από 30.7-1.8. 1993. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 11.6.1993 το άρκρο «Θ Αυλι των 
Καυμάτων», ς.29. Εφθμ. Το Βιμα, 24.6.1993, το άρκρο του Χρόνθ Μωραΐτθ, «Αυλι των Καυμάτων, 
από το «Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ»», ς.7. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 23.7.1993, το άρκρο του 
Κζμθ Καλλοφ, «Το Κζατρο Τζχνθσ πόλοσ ζλξθσ για τθν νεολαία -  επιτυχείσ οι παραςτάςεισ τθσ 
«Αυλισ των Καυμάτων»». ς.10. 
447

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Φωνάηει ο κλζφτθσ του Δθμιτρθ Ψακά, ςε ςκθνοκεςία 
Σταφρου Οικονομίδθ, Νοζμ./Δεκζμ. 1993. Το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ παρουςίαςε τθν 
παράςταςθ ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο. 
448

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παιδικισ παράςταςθσ Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μίλτου 
Μουταφίδθ, ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ, που παρουςίαςε θ παιδικι κεατρικι ςκθνι 
τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Σφδνεχ ςτο πλαίςιο του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ, Σεπτ. 1994 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 5.4.1994 το άρκρο «Ενκουςίαςε μικροφσ και μεγάλουσ ο Καραγκιόηθσ 
ςτθν παιδικι κεατρικι ςκθνι τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ», ς.19. Βιντεοςκοπθμενθ παράςταςθ (ςε 
βιντεοκαςζτα και dvd) 1994 Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μουταφίδθ ςτο Κζατρο Τζχνθσ 
Αυςτραλίασ. 
449

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Λφρα του Μπαρμπανικόλα του Δθμιτρθ Κόκκου, ςε 
ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ, Μάρτ. 1994. Το ζργο παίχτθκε ςτα πλαίςια του 12ου Φεςτιβάλ τθσ 
Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Σφδνεχ και Ν.Ν.Ο. 
450

 Ρθγζσ: Εφθμ. Τα Νζα 3.5.1995 «Ραροικιακό Κζατρο: Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ», ς.38. Εφθμ. Ο Κόςμοσ 
12-05-1995 “A tale of two ‘κάλτςεσ’ on the Marrickville stage”, ς.14. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 
16.5.1995, κριτικι του Αντϊνθ Λεϊνθ,  «Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ: Μία αξιόλογθ παράςταςθ, ζνα υπζροχο 
κεατρικό ζργο» ς. 19. Εφθμ. Ο Κόςμοσ 16.5.1995, «Άρεςε το κεατρικό ζργο Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ», ς. 
30. Εφθμ. Ο Κόςμοσ 16.5.1995, κριτικι του Δ.Χ. Κουτςάκου,  «Ζνα Εκλεκτό Κεατρικό Ζργο», ς. 30. 
Εφθμ.  Acropolis 4.6.1995 «To Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ κακρζφτθσ τθσ ηωισ μασ», ς.2. 
451

 Ρθγι: Εφθμ. Κυπριακά Νζα 9-9-1995 «Και πάλι θ Κοφλα Τεό ςτο Σφδνεχ!», ς.30. 
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 1996 Αγία Μάννα του Χριςτου Κουτζ. Ο ςυγγραφζασ είναι δεφτερθσ γενιάσ, 

παιδί μεταναςτϊν που γράφει ςτθν ελλθνικι γλϊςςα453  

 1997 Θ Γρουςοφηα, θ Λουμπάγκο και θ Γυναίκα του Μανϊλθ Κορρζ 

παρουςιάςτθκε ςτο 15ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ454 

 1999 Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία του Κόδωρου Ρατρικαρζα 

 2001 αντεβοφ ςτο ζκτο παγκάκι του Νίκου Ρερζλθ455 

 2002 Ο Φωτεινόσ του Νίκου Κατθφόρθ ςε ςυνεργαςία με το «Ελλθνικό 

Κζατρο Αυςτραλίασ» και τθ ςφμπραξθ του Βαγγζλθ Καλφβα, τθσ Σφλβιασ 

Δριτςάκθ και του Ηοηζφ Καρουάνα (ςθμείωμα του ςκθνοκζτθ ςτο πρόγραμμα 

τθσ παράςταςθσ)456 

 2002 Εκάβθ του Ευριπίδθ. Ραρουςιάςτθκε με χορθγία του Ελλθνικοφ 

Υπουργείου Εξωτερικϊν, Γενικι Γραμματεία Απόδθμου Ελλθνιςμοφ457 

                                                                                                                                                                       
452

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Χαμζνθ Γενιά του Δθμιτρθ Κατςαβοφ ςτο Ελλθνικό 
Ρολιτιςτικό Κζντρο, Μάρτ./Απρ. 1996. Εφθμ. Το Βιμα, 14.3.1996, το άρκρο «Κζατρο και Ρολιτιςμόσ – 
Μζςα ςτα πλαίςια του 14ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ, κα παιχτεί και το κεατρικό ζργο θ «Χαμζνθ 
Γενιά» από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ του κ. Σταφρου Οικονομίδθ. Πλα τα χριματα από τθν 
πρεμιζρα τθσ «Χαμζνθσ Γενιάσ» κα διατεκοφν για το Τμιμα των Νζων Ελλθνικϊν του Ρανεπιςτθμίου 
τθσ ΝΝΟ» του Ε.Μ., ς. 28 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 19.3.1996, το άρκρο «Θ  Xαμζνθ 
Γενιά άρεςε ςτο κοινό και χειροκροτικθκε» τθσ Μ.Μ. ς. 17 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ 
Κιρυκασ, 26.3.1996, το άρκρο «Χαμζνθ Γενιά: Μία παράςταςθ που αξίηει πολλά …», ς.17. 
453

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αγία Μάνα, κοινωνικό δράμα του Χριςτου Κουτζ, 
ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ, Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142 Addison Rd, Marricville 
NSW, 20.9.1996. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1996 Αγία Μάνα του 
Χριςτου Κουτζ ςτο Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ. 
454

Ρθγζσ: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Θ γρουςοφηα, το λουμπάγκο και θ γυναίκα ςτο Ελλθνικό 
Ρολιτιςτικό Κζντρο από 14-30.3.1997(ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα, 18.3.1997 το άρκρο «Άρεςε το 
ζργο Θ Γρουςοφηα, το Λουμπάγκο και θ Γυναίκα». εφθμ. Το Βιμα, 27.3.1997, το άρκρο του Χρόνθ 
Μωραίτθ,  «Θ Γρουςοφηα, το Λουμπάγκο και θ γυναίκα», ς.31. 
455

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ αντεβοφ ςτο ζκτο παγκάκι του Νίκου Ρερζλθ ςε ςκθνοκεςία 
του Σταφρου Οικονομίδθ, Λοφλ. 2001. Αφίςα τθσ παράςταςθσ αντεβοφ ςτο ζκτο παγκάκι του Νίκου 
Ρερζλθ, ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, από 6-22.6.2001. 
Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 10.7.2001 το άρκρο «αντεβοφ ςτο ζκτο παγκάκι» του Γιϊργου Μακρίδθ, ς. 30. 
Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 21.7.2001, το άρκρο «αντεβοφ ςτο ζκτο παγκάκι» του Άγγελου Καναβάρου, ς. 
8. 
456

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Φωτεινόσ του Νίκου Κατθφόρθ ςε ςκθνοκεςία Σταφρου 
Οικονομίδθ, Λοφν./Λοφλ. 2002. Το «Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ» ςυνεργάςτθκε με το «Ελλθνικό 
Κζατρο». Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 2.7.2002, κριτικι του Αντϊνθ Λεϊνθ, «Ο Φωτεινόσ από το 
Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ και το Ελλθνικό Κζατρο», ς. 8. 
457

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων Ολυμπιακι Ρολιτιςτικι Εβδομάδα, Σεπτ./Οκτ. 2002, Θ 
παράςταςθ Εκάβθ του Ευριπίδθ από το Κζατρο Τζχνθσ, ςς.42,43. Το ζργο παίχτθκε ςτα πλαίςια του 
εορταςμοφ τθσ Ελλθνικισ Ολυμπιάδασ – Ακινα 2004. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ «Εκάβθ» του 
Ευριπίδθ, ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ, Σεπτ./Οκτ. 2002. Αφίςα τθσ παράςταςθσ Eκάβθ του 
Ευριπίδθ ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο από 27.9-
20.10.2002. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 30.9.2002 το άρκρο «Εκάβθ: Μία ευχάριςτθ ζκπλθξθ από το 
«Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ»» του Κϊςτα Ροτιρθ, ς.8. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 17.10.2002, το 
άρκρο «Θ Εκάβθ του Ευριπίδθ (μερικζσ ςκζψεισ)» του Γιϊργου Μακρίδθ, ς.4. 
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 2003 O Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μίλτου Μουταφίδθ 
458 

 2004 Αγάπεσ, πάκθ και παραμφκια του Γιϊργου Μακρίδθ459 

 2005 Ο Γυάλινοσ Κόςμοσ του Τζννεςςθ Ουίλλιαμσ460 

 2005 Τα τζςςερα πόδια του τραπεηιοφ του Λάκωβου Καμπανζλλθ461 

 2005-2006 Ζνασ απρόςκλθτοσ μουςαφίρθσ  των Μϊρισ Μπράντελ και Αννίτα 

Χαρτ ςε μετάφραςθ  Γ. Λορδανίδθ462 

 2007 Θ Ηωι είναι Ωραία του Γιϊργου Καηοφρθ 

 2008 Σταυροδρόμι τθσ Σοφίασ Κακαρείου. Το ζργο παρουςιάςτθκε για πρϊτθ 

φορά το 1990 ςτο  Rocks Theatre Bronwyn Winter ςε ςκθνοκεςία του  Bob 

Carr463  

 2009 Ιταν όλοι τουσ παιδιά μου του Άρκουρ Μίλλερ464 

                                                           
458

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μίλτου 
Μουταφίδθ, ςε ςκθνοκεςία και ςκθνογραφία Σταφρου Οικονομίδθ, από το Κζατρο Τζχνθσ 
Αυςτραλίασ, Ραιδικι Σκθνι, Μάρτιοσ 2003. Αφίςα τθσ παράςταςθσ «O Καραγκιόηθσ ςτθν 
Αυςτραλία» ςτθν παιδικι ςκθνι του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 
22-23.3 ζωσ 29-30.3.2003. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 20.3.2003, το άρκρο «Κζατρο Τζχνθσ, Ο 
Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία»» ς.6. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 4.4.2003 το άρκρο «Ο Καραγκιόηθσ 
ςτθν Αυςτραλία» ς.20. 
459

Ρθγζσ: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Αγάπεσ, πάκθ και παραμφκια του Γιϊργου Μακρίδθ ςε ςκθνοκεςία 
Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, από 14-16.5.2004. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ 
Κιρυκασ, 18.5.2004, το άρκρο «Άγγιξε τισ καρδιζσ των ομογενϊν θ παράςταςθ «Αγάπεσ, πάκθ και 
παραμφκια»», τθσ Αλεξ. Θλιοποφλου, ς. 7 (ςε φωτοτυπία). Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε 
βιντεοκαςζτα και dvd) 2004 Αγάπεσ, Ράκθ και Ραραμφκι του Γιϊργου Μακρίδθ ςτο Κζατρο Τζχνθσ 
Αυςτραλίασ. 
460

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Γυάλινοσ Κόςμοσ του Τζννεςθ Ουίλλιαμσ, ςε ςκθνοκεςία 
Σταφρου Οικονομίδθ, Μάιοσ 2005. Θ παράςταςθ παρουςιάςτθκε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με 
αγγλικοφσ υπότιτλουσ, από τθν εφθμ. Ο Κόςμοσ, 17.5.2005, το άρκρο «Ο Γυάλινοσ Κόςμοσ -
Ραράςταςθ για τθν τρίτθ θλικία», ς.29. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 18.5.2005, το άρκρο «Κζατρο: O Γυάλινοσ 
Κόςμοσ – μια παράςταςθ που δεν πρζπει να χάςετε». Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 24.5.2005, το άρκρο «Ο 
Γυάλινοσ Κόςμοσ» του Γιϊργου Χατηθβαςίλθ, ς.11. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 1.6.2005, το άρκρο 
«Κζατρο: Γυάλινοσ Κόςμοσ – τελευταίο τριιμερο παραςτάςεων …», ς.6. 
461

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 24.8.2005, το άρκρο «Τα τζςςερα πόδια του τραπεηιοφ (κάτι το 
ξεχωριςτό)», ς.12. 
462

 Ρθγζσ: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Ζνασ απρόςκλθτοσ μουςαφίρθσ των Μϊρισ Μπράντελ και Αννίτα 
Χάρτ, ςε μετάφραςθ Γ. Λορδανίδθ και ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Κζατρο Μαντουρίδθ – 
Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, από 3-12.2.2006. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 23.11.2005 το άρκρο 
«Ζνασ απρόςκλθτοσ μουςαφίρθσ» ςτο  «Κζατρο Μαντουρίδθ» - Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο από 
25.11.2005- 18.12.2005, ς. 7 (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 29.11.2005, το άρκρο 
«Ζνασ απρόςκλθτοσ μουςαφίρθσ: Ξεκαρδιςτικι κωμωδία των Μϊρισ Μπράντελ και Αννίτα Χάρτ», 
ς.25. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 23.2.2006, το άρκρο «Ζνασ απρόςκλθτοσ μουςαφίρθσ» του Χριςτου Χριςτου, 
ς.10. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 2.2.2006, το άρκρο «Ζνασ απρόςκλθτοσ μουςαφίρθσ (μία πολλι ζξυπνθ 
κωμωδία)», ς.12. 
463

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του 26ου Φεςτιβάλ Σφδνεχ 2008, θ κεατρικι παράςταςθ 
Σταυροδρόμι τθσ Σοφίασ άλλθ Κακαρείου ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ (κεατρικό ζργο ςτα 
Αγγλικά με ελλθνικοφσ υπότιτλουσ) ςτο Μαντουρίδειο Κζατρο, 21.3.-20.4.2008, ς. 18. 
Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2008 Σταυροδρόμι τθσ Σοφίασ Κακαρείου. 
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 2009 Αντιγόνθ του Σοφοκλι 

 2010 Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό 
465  

 2010 Ο μπάρμπα Κϊςτασ και θ παρκζνα τθσ Κοφλασ Τεό 
466  

Από το 1987  το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ «Μαντουρίδειο» ζχει λφςει το 

κζμα τθσ χϊρου, αφοφ ζχει αποκτιςει τθ δικι του Στζγθ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό 

Κζντρο ςτο Marrickville. 

 

12. Take Away Theatre (1989-2010) 

 Ο κίαςοσ Take Away Theatre467 ιδρφκθκε το 1989, από τον Costas Pinakis, 

τθν Kathey Kokkoris, τον Bill Kokkaris, τθν Linda Balafas και τον John Migras  με ςτόχο 

τθ ςυλλογικι  ςυνεργαςία των μελϊν του κιάςου ςτθν παρουςίαςθ  1) κεατρικϊν  

ζργων ςτα οποία να καταγράφεται θ ελλθνο-αυςτραλιανι εμπειρία  και 

πραγματικότθτα  τθσ δεφτερθσ  γενιάσ μεταναςτϊν, οι οποίοι μεγαλϊνουν, ηουν, 

εργάηονται και εκφράηονται ςε ζνα δίγλωςςο και πολυπολιτιςμικό περιβάλλον και 2) 

κεατρικϊν ζργων ντόπιων κεατρικϊν ςυγγραφζων, κυρίωσ δεφτερθσ γενιάσ, παιδιϊν 

μεταναςτϊν,   που επιδιϊκουν να αναπαραςτιςουν  τθν «υβριδικι» ταυτότθτα, θ 

οποία αναπτφςςεται, κακϊσ και τον τρόπο ηωισ των Ελλθνο-Αυςτραλϊν. 

«Ο κίαςοσ δθμιουργικθκε γιατί προχπιρξε θ «ανάγκθ» να εκφράςουμε τθν εμπειρία  μασ, 

για τον τρόπο και τισ ςυνκικεσ που μεγαλϊνει κανείσ ωσ Ζλλθνασ ςτθν Αυςτραλία, 

δίγλωςςοσ ςε μια πολυπολιτιςμικι χϊρα. Τθν δεκαετία του ’80, θ  αναγνϊριςθ και χριςθ τθσ 

μθτρικισ γλϊςςασ ιταν ςθμαντικι κι αυτό μασ ενκάρρυνε να πειραματιςτοφμε. Στισ 

παραςτάςεισ μου, όπου υπιρχε θ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, ι ζβλεπαν του Ζλλθνεσ να 

                                                                                                                                                                       
464

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ιταν όλοι τουσ παιδιά μου του Arthur Miller, ςε ςκθνοκεςία 
Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Μαντουρίδειο Κζατρο, Μάρτ./Απρ. 2009. Αφίςα τθσ παράςταςθσ Ιταν όλοι 
τουσ παιδιά μου του Άρκουρ Μίλλερ ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Κζατρο Μαντουρίδθ – 
Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, από 12.3.-5.4.2009. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 17.3.2009, το άρκρο «Ιταν όλοι 
τουσ υπζροχοι!» του Γιϊργου Χατηθβαςίλθ, ς.25. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 17.3.2009, το άρκρο 
«Ιταν όλοι τουσ παιδιά μου» του Μιχάλθ Μυςτακίδθ, ς. 23. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 27.3.2009, το άρκρο 
«Ιταν όλοι τουσ παιδιά μου», ς.23. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 1.4.2009, το άρκρο «Ιταν όλοι τουσ παιδιά 
μου: ςκζψεισ και κρίςεισ με αφορμι τθν Ραγκόςμια Θμζρα κεάτρου» τθσ Σοφίασ Κακαρείου-άλλθ, 
ς.10. 
465

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία Σταφρου 
Οικονομίδθ, ςτο Μαντουρίδειο Κζατρο από 30.7-15.8.2010. (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 
3.8.2010, το άρκρο «Με αφορμι ζνα ηευγάρι κάλτςεσ» τθσ Δζςποινασ Μπάχα, ς.5.  
466

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο μπάρμπα Κϊςτασ και θ παρκζνα,  κωμωδία τθσ Κοφλασ Τεό 
ςτο Μαντουρίδειο Κζατρο το 2010 (ςε φωτοτυπία). 
467

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 28, Νοζ.-Δεκ. 1991/Λαν. 1992, το άρκρο του Δθμιτρθ Τηουμάκα, «Take-
Αway-Theatre: Πταν οι μετανάςτεσ παράγουν οι ίδιοι τον πολιτιςμό τουσ», ςς. 8-10. 
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γελοφν ςε αςτεία που αυτοί δεν «ζπιαναν», οι Αυςτραλοί κεατζσ είχαν τθν ευκαιρία να 

κατανοιςουν, πϊσ αιςκάνεται κάποιοσ που δεν καταλαβαίνει μία άλλθ γλϊςςα», κατακζτει 

θ ςυγγραφζασ Kathy Kokkoris. 

«Το κοινό που παρακολουκεί τισ παραςτάςεισ του κιάςου, είναι α’ και βϋ γενιά  μεταναςτϊν 

και Αυςτραλοί που ευαιςκθτοποιοφνται ςε παρόμοια κζματα. Οι θκοποιοί επιλζγονται μζςα 

από οντιςιόν και είναι και νζοι μθ ελλθνικισ καταγωγισ. Το όνομα του κιάςου τον 

εμπνεφςτθκα από τα μαγαηιά «Take Away», που ςθμαίνει «παίρνω και φεφγω», γιατί κάπωσ 

ζτςι κζλαμε το κοινό να κάνει, να παίρνει μαηί του κάτι από τθν παράςταςθ και θ 

παράςταςθ να μπορεί να ανεβεί και ςε μθ παραδοςιακοφσ κεατρικοφσ χϊρουσ, όπωσ ςε 

ταβζρνεσ, ςε μπαρ, ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ. Ο κίαςοσ είναι θμι-επαγγελματικόσ,  αφοφ δεν 

μπορεί να πλθρϊςει τουσ θκοποιοφσ. Από τα ζξοδα τθσ παράςταςθσ πλθρϊνονται τα ζξοδα, 

ο ςκθνοκζτθσ και ό, τι μζνει το μοιράηονται οι θκοποιοί. Ο κίαςοσ ζχει χρθματοδοτθκεί από 

το Australian Council, από το NSW Ministry for the Arts. Οι παραςτάςεισ των κιάςων τθσ 

παροικίασ, που ανεβαίνουν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, είναι αρκετά υψθλοφ επιπζδου, όμωσ τα 

παιδιά βϋ και γ’ γενιάσ μεταναςτϊν δεν μποροφν να τισ παρακολουκιςουν. Θ ελλθνικι 

γλϊςςα ςτζκεται εμπόδιο ςτθν κατανόθςθ και εκτίμθςθ τθσ αξίασ του ελλθνικοφ κεάτρου, 

αρχαίου και ςφγχρονου. Γι’ αυτό εμείσ, οι νεότεροι παρακολουκοφμε περιςςότερο 

παραςτάςεισ Aυςτραλϊν», λζει ο ςυνιδρυτισ, θκοποιόσ και ςυγγραφζασ  Costas Pinakis468. 

Σκοπόσ του κιάςου ιταν να προςελκφςει τθν υποςτιριξθ τθσ ελλθνικισ 

κοινότθτασ του Σφδνεχ και ςτθ ςυνζχεια τθσ ευρφτερθσ αυςτραλιανισ κοινωνίασ, 

αφοφ τα ζργα τουσ  ανζβαιναν ςτθν αγγλικι γλϊςςα, με ελλθνικζσ φράςεισ. Στθν 

ιςτοςελίδα τθσ Take Away Theatre, όπου περιγράφεται ωσ ςφγχρονθ 

Ελλθνοαυςτραλιανι Κεατρικι Ομάδα ζχει αναρτθκεί ο κατάλογοσ όλων των 

κεατρικϊν παραςτάςεων από το 1990 – 2007469.   

 1989 Λοξαςμζνθ Ραροικία ςε ςκθνοκεςία τθσ Ευδοκίασ Καταχάνα - ςατιρικά 

ςκετσ που αναφζρονται ςε ςκθνζσ «κακθμερινισ τρζλασ» τθσ ελλθνικισ 

παροικίασ,  πλαιςιωμζνα με τραγοφδια και χοροφσ που επινοικθκαν από τα 

μζλθ του κιάςου470 

                                                           
468

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον Costas Pinakis ςτο Σφδνεχ, 
23.02.2009. 
469

 Take Away Theatre Company: Take Away Theatre stages contemporary Australian theatre in both 
English and Greek since establishment in 1989. http://www.takeawaytheatre.com.au/cgi-sys/ 
suspendedpage.cgi . 
470

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα Λοξαςμζνθ παροικία - μία ντόπια επικεϊρθςθ με μουςικι, τραγοφδι, χορό ςε 
ςκθνοκεςία τθσ Evdokia Katahanas (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 15.6.1990, το άρκρο του Γιάννθ 
Λίππθ,  «Μία Λοξαςμζνθ παροικία από το Take Away Theatre», ς.16 (ςε φωτοτυπία). 

http://www.takeawaytheatre.com.au/cgi-sys/%20suspendedpage.cgi
http://www.takeawaytheatre.com.au/cgi-sys/%20suspendedpage.cgi
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 1991 Εκκλθςιάηουςεσ του Αριςτοφάνθ ςε ςυνεργαςία με το Σ.Ε.Κ 

(Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν) με ςκθνοκεςία του  ζλλθνα θκοποιοφ 

Στζλιου Γοφτθ, ο οποίοσ εργάςτθκε ςτθν Αυςτραλία με τθν υποςτιριξθ του 

Υπουργείου Ρολιτιςμοφ τθσ Ελλάδασ. Θ παρουςία του  ιταν ςθμαντικι, αφοφ 

οι θκοποιοί κατάφεραν να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ, τόςο ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα, όςο και ςτθν ιςτορία και  τον πολιτιςμό τθσ αρχαίασ 

Ελλάδασ, κακϊσ και ςτον τρόπο που ανεβαίνει μια αρχαία κωμωδία ςτθ 

ςκθνι. Θ παράςταςθ εντάχκθκε ςτο πλαίςιο των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 

του 9ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ471 

 1991, ο Βαςίλθσ Κοκκάρθσ (Bill Kοkkaris) ανζβαςε τθν παράςταςθ Μια ηωι 

καλοκαίρι (μονόπρακτο) ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο Bill Kοkkaris  γεννικθκε 

ςτθν Αυςτραλία, ελλθνικισ καταγωγισ, πολυγραφότατοσ κεατρικόσ 

ςυγγραφζασ, με κζματα που αφοροφν τον «διάλογο» μεταξφ τθσ δεφτερθσ 

γενιάσ με τθν πρϊτθ. Ρρϊτο του ζργο το Meeting with the Past (1990)472   

 1991, παίχτθκε θ τριλογία μονόπρακτων:  Μια ηωι καλοκαίρι του Bill 

Kokkaris/ Βαςίλθ Κοκκάρθ, Το Ρρόγευμα τθσ Κυριακισ και Το Τρίτο Ραγκάκι 

δεξιά  του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία τθσ Khristina Totos ςτο 

πλαίςιο των εκδθλϊςεων του Ρρϊτου Ρολυπολιτιςμικοφ Φεςτιβάλ του 

Σφδνεχ473  

                                                           
471

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα του 2ου Ρολυπολιτιςμικοφ Φεςτιβάλ, ςτο The Studio Theatre, Αφγ. 1991 
(παραςτάςεισ Σ.Ε.Κ. και Take Away Theatre), το πρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ 
Εκκλθςιάηουςεσ του Αριςτοφάνθ, ςε ςκθνοκεςία Στζλιου Γοφτθ, Μάρτ.-Μάιοσ 1991, Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 
22.3.1991, το άρκρο του Γιάννθ Λίππθ, «Αρχαία Κωμωδία ςτα πλαίςια του 9ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ», 
ς. 30 (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Σκζψεισ, Φλεβάρθσ 1991, το άρκρο του Δθμιτρθ Τηουμάκα «Οι 
Εκκλθςιάηουςεσ του Αριςτοφάνθ ςε ςκθνοκεςία Στζλιου Γοφτθ», ςς. 22-23 (ςε φωτοτυπία). Αφίςα τθσ 
δίγλωςςθσ παράςταςθσ Εκκλθςιάηουςεσ του Αριςτοφάνθ ςε ςκθνοκεςία του Στζλιου Γοφτθ ςτο Bondi 
Pavillion, Απρ./Μάιο 1991 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 15.10.1991, το άρκρο «Two local Greek 
theatre groups perform in Multicultural Festival» τθσ Joan Messaris, ς.13 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο 
Κόςμοσ, 12.4.1991, το άρκρο «Aristophanes’ “Woman At the Assembly” modified for audiences in the 
Antipodes» τθσ Joan Messaris, ς.13 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 28.3.1991, το άρκρο 
«Εκκλθςιάηουςεσ: Επαγγελματικι παράςταςθ από εραςιτζχνεσ» του Γιάννθ Λίππθ, ς.32 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 13.4.1991, το άρκρο «Οι Εκκλθςιάηουςεσ», ς.10 (ςε φωτοτυπία). 
472

 Ρθγζσ: Ρερ. Upstaged – Multicultural Theatre Festival 1991, άρκρο για τθ κεατρικι ομάδα Take 
Away με τίτλο «A lifetime of summers», ςς. 22-23 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 19.11.1991, το 
άρκρο «Β. Κοκκάρθσ: Σκζψεισ, απόψεισ και όνειρα …», ς.11 (ςε φωτοτυπία). Βιντεοςκοπθμζνθ 
παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1991 Μια ηωι καλοκαίρι του Βαςίλθ Κοκκάρθ. 
473

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ «Μονόπρακτα – τρία ντόπια μονόπρακτα» ςτο Edge Theatre 
(ςε φωτοτυπία). Αφίςα τθσ παράςταςθσ «Μονόπρακτα»: 1. Μια ηωι Καλοκαίρι του Βαςίλθ Κοκκάρθ, 
2. Τρίτο Ραγκάκι δεξιά του Βαςίλθ Γεωργαράκθ και 3. Το πρόγευμα τθσ Κυριακισ του Βαςίλθ 
Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Χριςτίνασ Τοτοφ ςτο Edge Theatre από 8-24.11.1991. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 
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 1992 Ο Αρχοντοχωριάτθσ του Μολιζρου ςε ςκθνοκεςία τθσ Khristina Τotos. 

Ραίχτθκε  ςτο 10ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ474  

 1992 Ρρόγευμα τθσ Κυριακισ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία τθσ 

Khristina Totos. Θ παράςταςθ εντάχκθκε ςτισ εκδθλϊςεισ του 2ου  

Ρολυπολιτιςμικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ475  

 1992  The Forty Lounge Café τθσ Tes Lyssiotis ςε ςκθνοκεςία τθσ  Khristina 

Totos. Ραρουςιάςτθκε ςτο Carnivale ’93 με τθν επιχοριγθςθ των The 

Australia Council, The NSW Ministry for the Αrts, Carnivale476. 

 1994 Milk and Honey/Γάλα και Μζλι του Greg Andreas ςε ςκθνοκεςία του 

Νικόλα Ραπαδθμθτρίου. Ραρουςιάςτθκε ςτο Carnivale ’94477. 

                                                                                                                                                                       
1.11.1991, το άρκρο «Κα ανεβάςει τρία ντόπια ζργα το Take Away», ς. 20 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα 
Ρατρίδα, 7.11.1991, το άρκρο «Τρία ντόπια ζργα από το Κζατρο Take Away» από 8-24.11.1991 ςτο 
Edge Theatre, ς.8 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 8.11.1991, το άρκρο «Take it Away» 
τθσ Sophia Anastasiadis, ς.18. Το άρκρο αναφζρεται ςτθν παράςταςθ με τρία μονόπρακτα Μια ηωι 
καλοκαίρι του Βαςίλθ Κοκκάρθ, Τρίτο παγκάκι δεξιά και Το πρόγευμα τθσ Κυριακισ του Βαςίλθ 
Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Christina Totos (ςε φωτοτυπία). Θ παράςταςθ παίχτθκε ςτα πλαίςια του 
1ου Ρολυπολιτιςτικοφ Κεατρικοφ Φεςτιβάλ 1991. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 12.11.1991, το άρκρο «Κζατρο με 
απαιτιςεισ: Το Take Away Theatre», ς.12 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα, 12.11.1991, το άρκρο «Οι 
παραςτάςεισ του Take Away κζρδιςαν το κοινό – Συγκίνθςαν όςουσ τα παρακολοφκθςαν και άρεςε θ 
ερμθνεία των θκοποιϊν. Τα τρία μονόπρακτα του Take Away Theatre, Μια Ηωι Καλοκαίρι του Βαςίλθ 
Κοκκάρθ, Τρίτο Ραγκάκι Δεξιά του Βαςίλθ Γεωργαράκθ και το Ρρόγευμα τθσ Κυριακισ επίςθσ του 
Βαςίλθ Γεωργαράκθ, όλα ςε ςκθνοκεςία τθσ επαγγελματία ςκθνοκζτθ Χριςτίνασ Τοτοφ, ςθμείωςαν 
επιτυχία ςτισ πρϊτεσ παραςτάςεισ από κάκε άποψθ και ακόμθ μεγαλφτερθ επιτυχία αναμζνεται ςτισ 
παραςτάςεισ του επόμενου και μεκεπόμενου γουθκζντ» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα, 14.11.1991, 
το άρκρο «Το γουθκζντ πάλι τα υπζροχα ζργα του Take Away», ςτο Edge Theatre (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Το Βιμα, 28.11.1991, το άρκρο «Οι τελευταίεσ παραςτάςεισ του Take Away», ς. 6 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 15.11.1991, το άρκρο του Γιάννθ Λίππθ, «Ανκρϊπινεσ Λςτορίεσ από το 
«Take Away»», ς. 16 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 22.3.1991, το άρκρο του Γιάννθ Λίππθ,  
«Αρχαία Κωμωδία ςτα πλαίςια του 9ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ», ς. 30. (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο 
Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.11.1991, το άρκρο «Τρία Ντόπια Μονόπρακτα», ς. 8 (ςε φωτοτυπία). Ρερ. 
Σκζψεισ, Νοζμ./Δεκ. 1991, το άρκρο ςτθ ςτιλθ του Δθμιτρθ Τηουμάκα «Εδϊ Sydney» με τον τίτλο 
«Take Away Theatre: Πταν οι μετανάςτεσ παράγουν οι ίδιοι τον πολιτιςμό τουσ», ς. 40 (ςε 
φωτοτυπία). 
474

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ  Ο Αρχοντοχωριάτθσ του Μολιζρου ςε μετάφραςθ 
Μίνασ Ηωγράφου, ςε ςκθνοκεςία Χριςτίνα Τότου ςτο The Bay Street Theatre από 3-5.4.1992 και ςτο 
10ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ Σφδνεχ (ςε φωτοτυπία). Στθν ςυγκεκριμζνθ παράςταςθ ςυνεργάςτθκαν το 
Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν με τθν ομάδα Take Away Theatre (ςε φωτοτυπία). 
475

 Ρθγι: Ρερ. The Sydney Review, Σεπτ. 1992,  ςτθν κριτικι «Quality Control? – Australian accents: 
Second Multicultural Theatre, Festival, Studio Theatre, Newtown, Francis Greenway Centre, Liverpool» 
τθσ Dominic Wong, για τθν παράςταςθ «Sunday Breakfast», από τθν ομάδα Take Away Theatre, (ςε 
φωτοτυ-πία). 
476

 Ρθγι: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Τhe Forty Lounge Café τθσ Tes Lyssiotis ςτο The Fig Tree Theatre από 
20- 21.1.1993 ζωσ 22.1-7.2.1993. Ραίχτθκε ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων Carnival ’93 και από τθ  
βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1993 Τhe Forty Lounge Café τθσ Tes Lyssiotis 
από τθν Take Away Theatre Company. 
477

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Milk and Honey του Greg Andreas ςτο Stables Theatre από 
26.1-6.2.1994,  ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του Carnival ’94 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Wentworth 
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 1998/2004 Το Θμζρωμα τθσ Στρίγγλασ The Taming of the Strigla, μία 

δίγλωςςθ ελλθνο-αυςτραλιανι διαςκευι του ζργου του Σαίξπθρ  από τθν 

Ευδοκία Καταχάνα/Evdokia Katahanas478 και τον Κϊςτα Ρινάκθ/Costas 

Pinakis479 

ςε ςκθνοκεςία του Νικόλα Ραπαδθμθτρίου480 . Ραρουςιάςτθκε ςτο Carnivale 

’98, με επιχοριγθςθ του Carnivale και τθσ Ελλθνικισ κοινότθτασ τθσ Νζασ 

Νότιασ Ουαλίασ.  Θ ομάδα του κιάςου, με τθν υποςτιριξθ τθσ δραματουργοφ 

Khristina Τotos /Χριςτίνασ Τότου επεξεργάςτθκε ςε δζκα μζρεσ το πρωτότυπο 

κείμενο, κάνοντασ  παρεμβάςεισ:  Στα πλαίςια του ζργου να προςιρμοςαν 

χαρακτιρεσ και ιςτορίεσ, ϊςτε θ απόδοςθ να αφορά τθ δεφτερθ γενιά 

μεταναςτϊν και τισ εμπειρίεσ τουσ με τουσ γονείσ τουσ και τθ δικι τουσ 

ταυτότθτα, που τθν περιγράφουν ωσ ‘Greek-Australian’. Στόχοσ των 

ςυγγραφζων ιταν να αναδείξουν τισ εντάςεισ που δθμιουργοφνται, λόγω των 

πολιτιςμικϊν ςυγκροφςεων και αλλαγϊν μεταξφ ανδρϊν και  γυναικϊν 

πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν. Ο «μάγκασ» Ρζτροσ πρόκειται να 

                                                                                                                                                                       
Courier, 25.1.1994, το άρκρο «Milk and Honey - Horrific Comedy» τθσ Susan Mooney, ς.10 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. The Daily Telegraph Mirror, 22.1.1994, το άρκρο «Milk and Honey - Take Away 
Comedy» του Frank Gauntlett, ς.29 (ςε φωτοτυπία). 
478

 Θ Evdokia Katahanas/Ευδοκία Καταχάνα γεννικθκε ςτθν Αυςτραλία  και ςποφδαςε θκοποιόσ ςτο 
Victorian College of the Arts. Ζπαιξε ςτο  Wogs out of Work και ςτθν τθλεοπτικι ςειρά  Acropolis Now 
του Nick Giannopoulos, κακϊσ και ςε άλλεσ  αυςτραλζηικεσ κεατρικζσ παραγωγζσ, όπωσ Small Poppies 
(Magpie Theatre), The Heartbreak Kid (Hunter Valley Theatre Co), Night's Dream (Sydney Theatre Co). 
Στο Belvoir Street Theatre, εμφανίςτθκε ςτισ παραςτάςεισ Lubov και Small Poppies και ζπαιξε το ρόλο 
τθσ Kalliope ςτθν παγκοςμίωσ πρϊτθ παρουςίαςθ τθσ παράςταςθσ του  Mike Leigh  Greek Tragedy, θ 
οποία ταξίδεψε ςτο Λονδίνο και ςτο Εδιμβοφργο. Ζχει ςυγγράψει κείμενα για τισ παραςτάςεισ 
Parthenon Air (Take Away Theatre and Sidetrack), It's a Mother (Sidetrack, 2005), It’ s a Father 
(Sidetrack, 2006). http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A101815?mainTabTemplate=agentWorksBy  
479

 Ο Costas Pinakis/Κϊςτα Ρινάκθσ (ςε ςυνζντευξθ ςτο Σφδνεχ ςτισ 23/02/2009 ςτα ελλθνικά) 
γεννικθκε ςτθ Μυτιλινθ το 1960  και το 1984 μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία, όπου ςυμμετείχε 
ενεργά ςτο κεατρικό γίγνεςκαι τθσ ελλθνικισ παροικίασ του Σφδνεχ. Θ επαφι του με το κζατρο 
ξεκίνθςε το 1985 με τθ ςυμμετοχι του ςτθν παράςταςθ Ραντρολογιματα του Β. Ν. Γκόγκολ, τθσ ΕΡΕΝ 
(Ελλθνικι Ραροικιακι Ζνωςθ Νζων), που παρουςιάςτθκε ςτο 6ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ. Το 
1988 ςυμμετείχε  ςτθν παράςταςθ Ηορμπά-Μάκε με να χορεφω, διαςκευι του Ηορμπά του Νίκου 
Καηαντηάκθ από τον Κόδωρο Ρατρικαρζα,  ςτο Κζατρο Τζχνθσ του Σταφρου Οικονομίδθ. Το 1989 μαηί 
με τουσ  Kathey Kokkoris,  Bill Kokkaris, Linda Balafas και  John Migras  ίδρυςαν τον κίαςο Take Away 
Theatre. Το  1989 ςυμμετείχε ςτθν  πρϊτθ  παράςταςθ του κιάςου  Λοξαςμζνθ Ραροικία,  ςε 
ςκθνοκεςία τθσ Ευδοκίασ Καταχάνα και το 1991 ςτισ Εκκλθςιάηουςεσ του Αριςτοφάνθ. Το 2002 ζπαιξε 
ςτο Parthenon Air του Βαςίλθ Κοκκάρθ ςε ςυνεργαςία με τον Don Mamouney (devised theatre- 
κωμωδία ςε δφο πράξεισ), ςε ςκθνοκεςία Don Mamouney και θ οποία παράςταςθ παρουςιάςτθκε 
ςτο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ. Το 2005  ςυμμετείχε ςτο It’s a Mother  που ανζβαςε θ κεατρικι 
ομάδα ‘Sidetrack’. 
480

 Ο Nicholas Papademetriou/Νικόλασ Ραπαδθμθτρίου ςποφδαςε ςτθ δραματικι ςχολι ‘Western 
Academy of Dramatic Art’ κι ζχει παίξει ςε πολλζσ κεατρικζσ παραγωγζσ και ςε τθλεοπτικζσ ςειρζσ 
του ABC (εφθμ. Κόςμοσ, 29-09-1998). 

http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A101815?mainTabTemplate=agentWorksBy
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παντρευτεί τθν  Κατερίνα, πρωτότοκθ κόρθ με προίκα, θ οποία, όμωσ, είναι 

υπζρμαχοσ του φεμινιςτικοφ κινιματοσ. Ζτςι ο «μάγκασ» χρειάηεται να 

αποδείξει ποιόσ είναι το αφεντικό ςτθ ςχζςθ του με μία φεμινίςτρια481 

 1999 Homer Rules…the Odyssey!, με τθν Freida Kritas ςε ςκθνοκεςία του 

Kerry Casey482. Ραρουςιάςτθκε ςτο Carnivale ’99. Θ ιςτορία 

διαπραγματεφεται τθ ςχζςθ του ςφγχρονου πατζρα «Οδυςςζα», που λείπει 

ςυχνά από το ςπίτι, με τον νεαρό γιό του Τθλζμαχο, που πάντα ψάχνει να τον 

ςυναντιςει, πάντα τον κζλει κοντά του και  πάντα τον ζχει ανάγκθ να τον 

ςτθρίηει, ζςτω και με τθν παρουςία του483 

 2000  Baraki του Bill Kokkaris /Βαςίλθ Κοκκάρθ,   μονόπρακτθ, μαφρθ 

κωμωδία, ςε ςκθνοκεςία τθσ Κάκυ Κοκκόρθ (Kathy Kokkori), ςτο ‘Steki 

Taverna’. Για πολλοφσ νεαροφσ Ελλθνο-Αυςτραλοφσ, θ Ελλάδα είναι μία 

ευκαιρία για να ηιςουν τθν ελευκερία, τθ φυγι και το ρομάντςο. Θ 

ςφγκρουςθ του πολιτιςμικοφ δυιςμοφ εκτίκεται «επί ςκθνισ», κακϊσ και το 

πολφπλοκο κζμα τθσ κρίςθσ ταυτότθτασ που αντιμετωπίηουν πολλά παιδιά 

μεταναςτϊν. Το ζργο διερευνά τθν πολιτιςμικι «ψυχο-φρζνεια» που βιϊνει 

κανείσ, όταν ζχει «διπλι» ταυτότθτα. Το ζργο είναι δίγλωςςο, αφοφ είναι 

γραμμζνο ςτθ γλϊςςα των αυςτραλογεννθμζνων Ελλινων, αποτυπϊνοντασ 

                                                           
481

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The taming of the Strigla, του William Shakespeare 
ςε διαςκευι από τουσ Evdokia Katahanas  και Costas Pinakis, ςε ςκθνοκεςία του Nicholas 
Papademetriou και κουςτοφμια τθσ Helen Mather, ςτο Pact Theatre, 30.9-25.10.1998. Εφθμ. Ο 
Κόςμοσ 25.9.1998, το άρκρο «Το θμζρωμα τθσ ςτρίγγλασ» ς. 32 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 
29.9.1998, το άρκρο «The Taming of the Shrewd Strigla: A bilingual performance by Take Away 
Theatre», ς. 18/2, (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 29.9.1998, θ κριτικι του Μπάμπθ 
άκθ, «Το θμζρωμα τθσ ςτρίγγλασ – Ζνα νζο ζργο του «Κεάτρου Take Αway» που ςατιρίηει τθν 
ελλθνοαυςτραλιανι ηωι», ς.12. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1999 The 
Taming of Strigla του Ρινάκθ. 
482

 Ο Kerry James Casey (ςυνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 16.05.2009 ςτα αγγλικά) γεννικθκε ςτθν 
Αυςτραλία ςτισ 9 Νοζμβρθ 1954. Είναι θκοποιόσ, ςυγγραφζασ, ςκθνοκζτθσ και δάςκαλοσ. Ζχει 
εργαςτεί ςτο δίγλωςςο κζατρο ςτθν Αυςτραλία με κεατρικζσ ομάδεσ που ανεβάηουν παραςτάςεισ, 
βαςιςμζνεσ ςτθ γλϊςςα, όπωσ  τθν ελλθνικι, γαλλικι, βιετναμζηικθ, ιταλικι και ολλανδικι και ςτον 
πολιτιςμό μειονοτιτων.  
483

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Homer Rules, παιδικό κεατρικό των Frida Kitas και Kerry 
Casey, ςε ςκθνοκεςία Kerry Casey, από το Take Away Theatre ςτα πλαίςια του Carnivale ‘99, 
Castellorizian Club, 440 Anzac Pde Kingsford, 28.9-9.10.1999, (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα, 
30.9.1999, το άρκρο «Homer Rules από το Take Away Theatre – Το Take Away Theatre παρουςιάηει 
τθν περίοδο αυτι των ςχολικϊν διακοπϊν, το κεατρικό ζργο Homer Rules, ςτθν Καςτελοριηιακι 
Λζςχθ, ςτα πλαίςια του Carnivale ’99», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 1.10.1999, το άρκρο 
«Another Carnivale event which targets children and young adults is the Take Away Theatre’s 
bilingual production Homer Rules! – a kids’ eye vie of the Odyssey, which is being presented at the 
Castellorizian Club» (ςε φωτοτυπία). Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1999 
Homer Rules- ςτο Take Away Theatre- Carnivale. 
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τον  ιδιαίτερο τρόπο που τθν μιλοφν. Στόχοσ του ςυγγγραφζα ιταν να 

αναπαραςτιςει χαρακτιρεσ, όςο περιςςότερο κοντά ςτθ δικι του 

πραγματικότθτα και με τουσ οποίουσ οι νεαροί Ελλθνο-Αυςτραλοί να 

μποροφν να ταυτιςτοφν, αποφεφγοντασ ςυγχρόνωσ τθν αναπαραγωγι 

ςτερεότυπων484  

 2002  Parthenon Air του Bill Kokkaris/ Βαςίλθ Κοκκάρθ ςε ςυνεργαςία με τον 

Don Mamouney (devised theatre- κωμωδία ςε δφο πράξεισ), ςε ςκθνοκεςία 

του Don Mamouney. Θ παράςταςθ παρουςιάςτθκε ςτο Ελλθνικό Φεςτιβάλ 

του Σφδνεχ με επιχοριγθςθ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ τθσ Νζασ Νότιασ 

Ουαλίασ και του Australian Council of the Arts. Διαπραγματεφεται το ςυνεχζσ 

«πιγαινε-ζλα» των Ελλινων μεταναςτϊν από Αυςτραλία ςε Ελλάδα και ξανά 

πίςω Ελλάδα-Αυςτραλία485 

 2006 Grounds for Marriage τθσ Androula Kavallaris/Ανδροφλασ Καβαλλάρθ ςε 

ςκθνοκεςία του Νικόλα Ραπαδθμθτρίου. Μία ιςτορία που παραπζμπει ςτθν 

ιςτορία τθσ Ρθνελόπθσ και του Οδυςςζα, μία ιςτορία αγάπθσ και προδοςίασ, 

γζλιου και κλάματοσ. Το ζργο περιςτρζφεται γφρω από κζματα κακολικοφ 

ενδιαφζροντοσ όπωσ: γάμοσ, πίςτθ, δζςμευςθ. Αφορά ςχζςεισ φιλίασ και 

οικογενειακοφσ δεςμοφσ. Διαδραματίηεται ςε ζνα κατάςτθμα που πουλάει 

νυφικά. Θ Ρθνελόπθ, ιδιοκτιτρια,  κυπριακισ καταγωγισ ζχει μεταναςτεφςει 

ςτθν Αυςτραλία μετά τθν απόβαςθ των Τοφρκων το 1974 και μετά από 

τριάντα χρόνια,  περιμζνει τθ ςτιγμι τθσ επιςτροφισ του ςυηφγου τθσ που 

είναι ακόμθ αγνοοφμενοσ. Εκτόσ από τα υπζροχα νυφικά τθσ, κερνάει τισ 

νφφεσ καφεδάκι και τουσ λζει το «φλυτηάνι»486 

 2007 - Night Journeys του Bill Kokkaris /Βαςίλθ Κοκκάρθ ςε ςκθνοκεςία τθσ 

Χριςτίνασ Τότοσ (Khristina Totos). Μια γλυκόπικρθ ιςτορία που αποκαλφπτει 

το «μοναδικό» μζςα από το «ςυνθκιςμζνο», το φωσ μζςα ςτο ςκοτάδι, τθ 

                                                           
484

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2000 Baraki του Bill Kokkari. 
485

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Parthenon Air, κωμωδία του Bill Kokkaris, ςε 
ςκθνοκεςία Don Mamouney και ςε ςυνεργαςία με το Take Away Theatre και τον Don Mamouney, 
Sidetrack’s Studio 9, The Addison Road Centre, 142 Addison Road, Marrickville, 2-28.4.2002. 
Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2002 Parthenon Air του Bill Kokkari. 
486

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Grounds for Marriage τθσ Androula Kavallaris, ςε 
ςκθνοκεςία Nicholas Papademetriou, από το Take Away Theatre, Sidetrack Studio Theatre, 142 
Addison Road, Marrickville, 24.8-24.9.2006. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 
2006 Grounds for Marriage τθσ Androulas Kavallaris ςτο Take Away Theatre. 
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ςφγκρουςθ μεταξφ του παλιοφ και του καινοφριου, τθν καινοτομία  ςε 

αντίκεςθ με τθν παράδοςθ. Το ζργο «προκαλεί» τα πολιτιςμικά 

ςτερεότυπα487 

 2009 - The Show must go on ςάτιρα ςε ςκθνοκεςία τθσ Kathy Kokkoris488. Ο 

κίαςοσ, με τθν παράςταςθ αυτι,  γιόρταςε τα είκοςι χρόνια από τθν ίδρυςι 

του. Θ παράςταςθ ιταν αφιερωμζνθ ςτουσ θκοποιοφσ και ςυντελεςτζσ των 

παραςτάςεων που φιλοξζνθςε ο κίαςοσ και τθ κεατρικι προςφορά, 

γενικότερα, ςτθ κεατρικι ςκθνι του Σφδνεχ και ειδικότερα ςτθν Ελλθνο-

αυςτραλζηικθ Κοινωνία489  

                                                           
487

 Ρθγζσ: Το πρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Night Journeys του Bill Kokkaris, ςε ςκθνοκεςία 
Khristina Totos, από το Take Away Theatre, Sidetrack Studio Theatre, 142 Addison Road, Marrickville, 
10.11 – 9.12.2007. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2007 Night Journey του 
Bill Kokkari. 
488

 H Kathy Kokkori (ςε ςυνζντευξθ ςτο Σφδνεχ ςτισ 23.02.2009, ςτα αγγλικά και ελλθνικά), γεννικθκε 
ςτο Σφδνεχ το 1963. Οι γονείσ τθσ κατάγονται από τθν Μονεμβαςία, Λακωνίασ. Ο πατζρασ τθσ ιταν ο 
πρϊτοσ από τθν οικογζνειά του που μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία και ιταν αυτόσ που μζςα από 
τθν αλυςιδωτι μετανάςτευςθ, προςκάλεςε όλα τα αδζλφια, τα δικά του και τθσ ςυηφγου του, κακϊσ 
και ξαδζλφια τουσ και ςυγχωριανοφσ για να μεταναςτεφςουν ςτθν Αυςτραλία. Ζτςι, θ Kokkori 
μεγάλωςε ςε μια πολφ μεγάλθ οικογζνεια και ςε μετζπειτα διθγιςεισ τθσ, κατανόθςε πωσ ο τόποσ 
καταγωγισ τθσ ιταν ζνασ τόποσ πλοφςιοσ ςε ιςτορία, πολιτιςμό και αρχαιολογικά ευριματα. Οι 
ςυγγενείσ τθσ,  μικρά παιδιά,  ζπαιηαν ανάμεςά τουσ και τα κεωροφςαν ερείπια και πζτρεσ άχρθςτεσ  
που τισ κλωτςοφςαν αδιάφορα. Θ μθτζρα τθσ, το μεγαλφτερο κορίτςι τθσ οικογζνειασ, ιταν κόρθ 
παπά. Ζτςι μεγάλωςε ςε ζνα περιβάλλον κρθςκευόμενο. Ο πατζρασ τθσ ιταν πολιτικά αριςτερόσ. 
Συνεπϊσ,  θ πολιτικι και θ κρθςκεία κακόριηαν το πλαίςιο των ςυηθτιςεων που γίνονταν ςτο ςπίτι 
τουσ. Βεβαίωσ,  ιταν πατριαρχικι θ οικογενειακι δομι.  Θ Kathy Kokkori επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα για 
πρϊτθ φορά το 1976 και ζμεινε δφο μινεσ ςτο χωριό των γονιϊν τθσ. Με αυτιν τθν επίςκεψθ, τθσ 
δόκθκε θ ευκαιρία να γνωρίςει τθν ελλθνικι φφςθ και τουσ ςυγγενείσ τθσ. Μζςα από μικρζσ 
κινιςεισ, χειρονομίεσ και ςυμπεριφορζσ αναγνϊριςε τθ ςφνδεςι τθσ με αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ και 
με τθν ελλθνικότθτά τθσ, παρόλο που δεν μιλοφςε τθν ελλθνικι γλϊςςα καλά. «Τα ελλθνικά που 
μιλοφςα με τουσ γονείσ μου ιταν τα ‘kitchen Greek’, ό,τι είχε να κάνει με το φαγθτό. Από το ελλθνικό 
ςχολείο, αυτό που μου άρεςε ιταν οι ελλθνικοί χοροί. Για μζνα είναι προνόμιο που είμαι Ελλθνίδα, 
γιατί προζρχομαι από ζνα πλοφςιο ςε ιςτορίεσ και μφκουσ πολιτιςμικό περιβάλλον και μπορϊ να το 
αποδϊςω και  να το μεταδϊςω ςε ζνα ςφγχρονο κόςμο. Πταν μεγαλϊναμε, το χάςμα γενεϊν με τουσ 
γονείσ μασ ιταν μεγάλο, γιατί από τθ μια το μορφωτικό επίπεδο ιταν διαφορετικό και από τθν άλλθ, 
οι προςδοκίεσ τουσ από τα παιδιά τουσ ιταν μεγάλεσ. Εμείσ, βεβαίωσ, θ δεφτερθ γενιά ζπρεπε να 
βροφμε το δρόμο μασ μζςα ςτον κόςμο, μόνοι μασ, μακριά από νοοτροπίεσ τθσ ελλθνικισ υπαίκρου, 
τα προξενιά. Επίςθσ, επωμιςτικαμε τθν ευκφνθ να είμαςτε οι μεςάηοντεσ των γονιϊν μασ με τον 
«νζο» γι’ αυτοφσ κόςμο. Αυτό μασ προςζφερε τθν ικανότθτα να μποροφμε να κινθκοφμε με ευκολία 
από τθ μια πραγματικότθτα ςτθν άλλθ, από τον ζναν κόςμο ςτον άλλο, από τθ μια γλϊςςα ςτθν άλλθ, 
από τθ μια κουλτοφρα ςτθν άλλθ, από τθν ελλθνικι κοινότθτα ςτθν αυςτραλιανι και τανάπαλι. Ο 
πολυπολιτιςμόσ που απαςχόλθςε εμάσ πριν τριάντα χρόνια, είναι ζνα ηθτοφμενο ςτθν Ελλάδα του 
ςιμερα. Μποροφμε λοιπόν να μοιραςτοφμε τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία που ζχουμε αποκομίςει με 
άλλεσ εκνικότθτεσ, ακόμθ κι αν μασ χωρίηει θ κάλαςςα, γιατί αυτι θ ίδια μάσ ενϊνει κιόλασ, γιατί 
υπάρχουν περιςςότερεσ ομοιότθτεσ μεταξφ μασ παρά διαφορζσ», λζει θ ίδια.  Σπoφδαςε «Drama», 
ςτο  University of N.S.W. Θ πρϊτθ τθσ επαφι με το ελλθνικό παροικιακό κζατρο ιταν το 1986  με τθ 
Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ. 
489

 Ρθγζσ: Από τθν ιςτοςελίδα τθσ Take Away Theatre θ ανακοίνωςθ τθσ παράςταςθσ The Show must 
go on ςε ςκθνοκεςία τθσ Kathy Kokkori, ςτο Sidetrack Theatre από 16-17.5.2010 (ςε φωτοτυπία). 
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Στο ςθμείο αυτό αξίηει να αναφερκεί πωσ το 2007 θ Kathy Kokkoris, μαηί με 

τθν Vana Argyris, ζγραψαν και ανζβαςαν το κεατρικό ζργο Reflections - 

devised theatre, το οποίο παρουςίαςαν ςτο 8ο Φεςτιβάλ Ομογενειακοφ 

Μακθτικοφ Κεάτρου, ςτο Ε.ΔΛΑ.Μ.ΜΕ, Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, ζκυμνο490 

 2010  Baraki του Bill Kokkaris. Το ζργο παίχτθκε και πάλι, όμωσ, με κείμενο 

προςαρμοςμζνο ςτα γεγονότα τθσ τελευταίασ «ελλθνικισ κρίςθσ», ςε 

ςκθνοκεςία του Tony Nikolαkopoulos491 

 

13. υκμικό Κζατρο Αυςτραλίασ (1991) 

 Το 1991, το κεατρικό ςχιμα «υκμικό Κζατρο Αυςτραλίασ»,  ςτο πλαίςιο του 

9ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ, ανζβαςε τθ κεατρικι παράςταςθ Λφιγζνεια 

κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω τθσ Σοφίασ Κακαρείου ςε ςκθνοκεςία του 

Αχιλλζα Λαβίδθ και τθσ Ivanka Sokol και μουςικι του Chris Alexander492. 

 

14. Κεατρικό Συγκρότθμα «Εργαςτιρι» (1993) 

Το 1993, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του 11ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του 

Σφδνεχ, το Κεατρικό ςυγκρότθμα «Εργαςτιρι» παρουςίαςε το κεατρικό ζργο 

Scattered Sacrifices- Σκόρπιεσ Κυςίεσ του Ν. Καραχλι ςε ςκθνοκεςία του ίδιου. Το 

ζργο ανζβθκε ςτο Tom Mann Theatre493. 

 

 

 
                                                                                                                                                                       
Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)2009 The Show must go on  Take Away 
Theatre.  
490 Ρθγι: Ελλθνοαυςταλιανό περ. Epsilon 8.8.2007, τεφχ. 2, αρ.16, το άρκρο του Savvas Limnatitis, 

«Postcards from Crete – Young Greek – Australia thespians return victorious from International Drama 
competition in Rethymnon» (Οι ςυνεντεφξεισ των μακθτϊν πραγματοποιικθκαν από τθν Vana 
Argyris), ςς. 23-31. 
491

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Baraki 2010, του Bill Kokkaris, ςε ςκθνοκεςία  Tony 
Nikolakopoulos, από το Take Away Theatre, Downstrairs Bar, Cyprus Community Club, 58 Stanmore 
Rd., Stanmore, 15.9 -10.10.2010. 
492

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του 9ου Φεςτιβάλ Σφδνεχ, 3-31.3.1991 θ παράςταςθ Λφιγζνεια κάτω από τον 
τροπικό του Αιγόκερω τθσ Σοφίασ άλλθ – Κακαρείου, 3.3.1991 ςτο Powerhouse Museum: Coles 
Theatre (ςε φωτοτυπία), και από τθ βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1991, 
Λφιγζνεια Κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω τθσ Σοφίασ Κακαρείου. 
493

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Scattered Sacrifices- Σκόρπιεσ Κυςίεσ γραμμζνο και 
ςκθνοκετθμζνο από τον Νίκο Καραχλι,  ςτο Tom Mann Theatre, 136 Chalmers Street, Surry Hills, 26- 
27.3.1993. 
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15. Κζατρο Κιβωτόσ (ARK- a Greek-Australian Perspective)(1998-1999) 

  Θ πρϊτθ απόπειρα ανεξαρτθτοποίθςθσ των νζων δεφτερθσ γενιάσ από τθν 

πρϊτθ  ιταν το 1998, όταν παιδιά μεταναςτϊν ίδρυςαν τον ελλθνικό κίαςο 

«Κζατρο Κιβωτόσ».Τα ιδρυτικά μζλθ διλωναν ότι ιταν «μακριά από παλιά 

προβλιματα  και ςυμπεριφορζσ» τθσ ελλθνικισ παροικίασ. Τα ιδρυτικά μελθ ιταν: 

Elia Anastasiadis, Fay Papadis, Michael Κazonis, Chris Zogolopoulos, George 

Samartzis, Nikos Paxinos, Chris Karagiannis, Gia Koskinas, Christina Papanikolaou και 

Mike Lisgaris. Τα ζργα που τουσ «ζφεραν»  μαηί, πριν από τθν απόφαςθ τθσ 

ςφςταςθσ του κιάςου τουσ, ιταν Το Ραιχνίδι τθσ Τρζλασ και τθσ Φρονιμάδασ του Γ. 

Κεοτοκά, Λθςτζσ και Εραςτζσ του Γ. Κεοτοκά, Το Στραβόξυλο του Δ. Ψακά και Το 

Θμζρωμα τθσ Στρίγγλασ του Ουίλιαμ Σαίξπθρ.  

 Στισ 24 Λουλίου 1999 ανζβαςαν ςτο Enmore Theatre τθ διαςκευι τθσ 

ελλθνικισ ταινίασ Διπλοπενιζσ του Αλζκου Σακελλάριου και μουςικι του Σταφρου 

Ξαρχάκου (1966)- με πρωταγωνιςτζσ τουσ Αλίκθ Βουγιουκλάκθ και Δθμιτρθ 

Ραπαμιχαιλ, μουςικο-χορευτικι κωμωδία ςε ςκθνοκεςία του Michael Κazonis. 

Στόχοσ ιταν να δείξουν ςτα μζλθ τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ, και ιδιαίτερα ςτουσ 

νζουσ, τθν όμορφθ Ελλάδα τθσ δεκαετίασ του 1970, όπου το μπουηοφκι και το 

ςυρτάκι  πρωτοςτατοφςαν ςτθν πατρίδα των γονιϊν τουσ. Το μιοφηικαλ ανζβθκε ςτο 

Enmore Theatre.   Θ παράςταςθ ιταν αφιερωμζνθ ςτθν Αλίκθ Βουγιουκλάκθ494. 

 

16. Νζο Κζατρο (1998) 

Το 1998, το «Νζο Κζατρο» ζκανε το ντεμποφτο του με το κεατρικό ζργο 

Σάρκα και Μικρόβιο τθσ Σοφίασ Κακαρείου ςε ςκθνοκεςία του Φϊτου Φωτιάδθ, 

μουςικι του Βαγγζλθ Ραπαγεωργίου, με τθ χορθγία του Τμιματοσ Υγείασ τθσ Νζασ 

Νότιασ Ουαλίασ για τθν προϊκθςθ τθσ γνϊςθσ για το AIDS ςτο New Town 

Theatre495. 

                                                           
494

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Διπλοπενιζσ, μουςικι κωμωδία του Ark Theatre Company – 
Κζατρο Κιβωτόσ, ςε ςκθνοκεςία Μιχάλθ Καηϊνθ, ςτο Enmore Theatre, 130 Enmore Rd, Newtown, 
24.7.1999. Δελτίο τφπου, 18.5.1999, του «Ark Theatre Company»/«Κζατρο Κιβωτόσ», του Θλία 
Αναςταςιάδθ, για το κεατρικό ζργο Διπλοπενιζσ, ςτο Sidetrack Theatre, Addisson Rd Community 
Centre, Marrickville, ςς. 1-2.  
495

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Σάρκα και Μικρόβιο  τθσ Σοφίασ Κακαρείου ςε ςκθνοκεςία 
του Φϊτου Φωτιάδθ, 1998. Εφθμ. Το Βιμα, 20.10.1998, το άρκρο του Χρόνθ Μωραΐτθ, «Σάρκα και 
μικρόβιο» (ςε φωτοτυπία). Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1998 Σάρκα και 
Μικρόβιο τθσ Σοφίασ Κακαρείου. 
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17. Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Πμιλοσ (Ε.Κ.Ο.) (1999-2001) 

 1999 Πρςε… γαμπρζ κουφζτα!!! του Κϊςτα Ραπαπζτρου, από τον Ελλθνικό 

Κζατρικό Πμιλο (Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το «Κεατρικό Εργαςτιρι» του 

Σ.Ε.Κ., ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Μουςτάκα ςτθν Κυπριακι Κοινότθτα, 

Οκτϊβριοσ 1999496. 

 2000 Ραποφτςι από τον τόπο ςου του Κϊςτα Ραπαπζτρου, από τον Ελλθνικό 

Κζατρικό Πμιλο (Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το «Κεατρικό Εργαςτιρι» του 

Σ.Ε.Κ, ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Μουςτάκα, Λοφνιοσ 2000497. 

 2001 Ρολίτθσ Γάμα Κατθγορίασ του Κϊςτα Ραπαπζτρου, από τον Ελλθνικό 

Κζατρικό Πμιλο (Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το «Κεατρικό Εργαςτιρι» του 

Σ.Ε.Κ., ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Μουςτάκα, Λοφνιοσ 2001498. 

18. Κεατρικι ομάδα «Sidetrack» (1999-2010) 

  Θ κεατρικι ομάδα «Sidetrack» ςυνιδρφκθκε το 1979 από τον θκοποιό, 

παραγωγό, ςκθνοκζτθ και κεατρικό ςυγγραφζα Don Mamouney και τον ςυγγραφζα  

Graham Pitts499 ςτο Marrickville, Σφδνεχ, και ειςιγαγε το κεατρικό είδοσ ‘community 

theatre’500 ςτθν Αυςτραλία. 

                                                           
496

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Πρςε… γαμπρζ κουφζτα!!! του Κϊςτα Ραπαπζτρου, από τον 
Ελλθνικό Κζατρικό Πμιλο (Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το Κεατρικό Εργαςτιρι, ςε ςκθνοκεςία του 
Δθμιτρθ Μουςτάκα ςτθν Κυπριακι Κοινότθτα, Οκτϊβριοσ 1999 (ςε φωτοτυπία). 
497

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ραποφτςι από τον τόπο ςου  από τον Ελλθνικό Κζατρικό Πμιλο 
(Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το «Κεατρικό Εργαςτιρι» του Σ.Ε.Κ, ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ 
Μουςτάκα, Λοφνιοσ 2000 (ςε φωτοτυπία). 
498

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ρολίτθσ Γάμα Κατθγορίασ από τον Ελλθνικό Κζατρικό Πμιλο 
(Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το «Κεατρικό Εργαςτιρι» του Σ.Ε.Κ., ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ 
Μουςτάκα, Λοφνιοσ 2001 (ςε φωτοτυπία). 
499

 Ο Graham Pitts είναι ζνασ Αυςτραλόσ ςυγγραφζασ, γνωςτόσ για τθ δουλειά του ςτον 
κινθματογράφο και το κζατρο. Ρεριςςότερα από είκοςι ζργα του ζχουν παραχκεί ςε διάφορα μζρθ 
του κόςμου και ταινίεσ ντοκιμαντζρ τοφ ζχουν χαρίςει πολλά βραβεία. Αςχολείται με τθ ςχζςθ των 
αυτόχκονων και λευκϊν  κατοίκων ςτθν Αυςτραλία, κακϊσ και  με μια ςειρά από χιουμοριςτικζσ 
ιςτορίεσ με τίτλο "The Bitter and Twisted Club». 
http://www.shortstoryradio.com/writers/graham_pitts.htm 
500

 Το ‘community theatre’  είναι ζνασ είδοσ κεάτρου, το οποίο  «γίνεται από» και «προορίηεται για» 
τα μζλθ μιασ κοινότθτασ. Φυςικά, οι τρόποι με τουσ οποίουσ γίνεται και οι τρόποι με τουσ οποίουσ  θ 
κοινότθτα ςυμμετζχει, διαφζρουν ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Μποροφν να περιλαμβάνουν: 

 παραςτάςεισ που αφοροφν τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά μιασ κοινότθτασ, όπου το κζατρο βοθκά 
τουσ ανκρϊπουσ τθσ  να γιορτάςουν τθν ιςτορία και τισ μνιμεσ τθσ περιοχισ τουσ, τθν 
οικοδόμθςθ μιασ αφιγθςθσ για τον τόπο και τουσ ανκρϊπουσ του. 

 ζνα project για τθ δθμιουργία κεατρικοφ ζργου για τθν κλθρονομιά και τισ αναμνιςεισ μιασ 
ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ ι βιομθχανικισ περιοχισ. 

 παραςτάςεισ εμπνευςμζνεσ από τθν κουλτοφρα του δρόμου και τισ εμπειρίεσ των νζων. 

http://www.shortstoryradio.com/writers/graham_pitts.htm
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Θ κεατρικι ομάδα «Sidetrack», λόγω ζλλειψθσ οικονομικισ υποςτιριξθσ, 

αναγκάςτθκε να ςταματιςει να λειτουργεί το 2010. Θ ςκθνι του ‘Sidetrack’ ιταν μια 

πολυπολιτιςμικι κεατρικι ομάδα ςτθν καρδιά τθσ γειτονιάσ των μεταναςτϊν και   

ζδωςε τθν ευκαιρία ςε πολλοφσ καλλιτζχνεσ του κεάτρου και ςυγγραφείσ από 

διαφορετικζσ εκνικότθτεσ να μπουν ςε ζναν εποικοδομθτικό διάλογο μεταξφ τουσ 

και με τθν ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία, να  ςυνεργαςτοφν και να 

δθμιουργιςουν ζνα πρωτότυπο υλικό το οποίο παρουςίαςαν ςε εκνικά και διεκνι 

φεςτιβάλ κεάτρου και τζλοσ ενζπνευςαν νεότερουσ καλλιτζχνεσ να ακολουκιςουν 

παρόμοιουσ δρόμουσ και να τουσ εξελίξουν ςε επίπεδο γραφισ κειμζνου, 

ςκθνοκετικά, υποκριτικά, τεχνικά κ.ο.κ. Σφμφωνα με τον καλλιτεχνικό διευκυντι του 

Don Mamouney501,  το 65% του κοινοφ που παρακολοφκθςε όλα αυτά τα χρόνια τισ 

παραςτάςεισ που ανζβαςε το‘Sidetrack’, ιταν δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ Ελλθνο-

Αυςτραλοί και το υπόλοιπο από διαφορετικζσ εκνικότθτεσ, προςφζροντασ ςε όλουσ 

αυτοφσ τθν ευκαιρία να μποροφν να ταυτιςτοφν με τουσ ιρωεσ. 

            Άλλα ζργα που ανζβαςε ο κίαςοσ είναι:  

 1982  Down Under The Thumb με κζμα τθν πίεςθ που δζχονται οι μακθτζσ- 

παιδιά μεταναςτϊν από γονείσ, δαςκάλουσ και  το αγγλοκεντρικό 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα, να κάνουν επιλογζσ άλλεσ από αυτζσ που επικυμοφν 

ςε ςχζςθ με τα ενδιαφζροντά τουσ. Το ζργο αυτό βαςίηεται ςε παραγματικζσ 

εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ μακθτϊν502 

 1999, ο κίαςοσ ‘Sidetrack’ και το  ‘Enmore Theatre’ του Θλιάδθ ανεβάηουν 

τθν παράςταςθ The Wound /Το Τραφμα με κείμενα και ςκθνοκεςία του Lex 

Marinos.  Ο ςυγγραφζασ εμπνζεται από τθ φράςθ του Σεφζρθ-«Ππου και να 

ταξιδζψω, θ Ελλάδα με πλθγϊνει». Το ζργο αυτό διαπραγματεφεται τα εξισ 

ερωτιματα: «Οι Ζλλθνεσ είναι ζνασ μεταναςτευτικόσ λαόσ, αλλά αφινουν 

ποτζ τθ χϊρα τουσ; Θ Ελλάδα κα τουσ αφιςει ποτζ να ξεφφγουν; Ι μιπωσ θ 

                                                                                                                                                                       
 κεατρικά εργαςτιρια γφρω από ςυγκεκριμζνα κζματα ςτισ φυλακζσ. 

 παραςτάςεισ  που προκφπτουν από τθ διερεφνθςθ εμπειριϊν γυναικϊν, από μια φεμινιςτικι 
ςκοπιά. 

 κεατρικά εργαςτιρια με ςτόχο τθ διερεφνθςθ διαφορετικϊν μορφϊν ςυγκροφςεων. 
501

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τον Don Mamouney, ζβδομθ  γενιά 
από πατζρα, ςτο Σφδνεχ, 24.02.200.  
502

 Ρθγι: Το πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Down Under The Thumb ςτο Sidetrack, The Addison Road 
Community Centre, Marrickville, ςτισ 24.8.1982. 
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ιδζα τθσ Ελλάδασ είναι ακάνατθ; Με αυτόν τρόπο ζχει ςκοπό να διερευνιςει 

τθν « ταυτότθτα» του Αυςτραλοφ, ελλθνικισ καταγωγισ503  

 2001  Ο Κίαςοσ «Side FX Youth Theatre Production»  παρουςίαςε το 

κεατρικό  ζργο Down under the Thumb (Κάτω από τον αντίχειρα) το οποίο 

αρχικά επινοικθκε από τον Don Mamouney και τον κίαςό του και ςτθ 

ςυνζχεια διαςκευάςτθκε  και ςκθνοκετικθκε από τον Nick Spartalis.  Το ζργο 

αναφζρεται ςτθν απόδραςθ του ηεφγουσ Καπϊνθ  από τθ  χοφντα των 

ςυνταγματαρχϊν, ςτθ δεκαετία του ’70. Θ Αυςτραλία τουσ προςφζρει ζναν 

διαφορετικό τρόπο ηωισ, δφςκολο, αλλά γεμάτο κυςίεσ και προςδοκίεσ. 

Κζλουν οι κυςίεσ τουσ να μθν πάνε χαμζνεσ και να πιάςουν τόπο για μια 

καλφτερθ ηωι, γι’ αυτοφσ και τα παιδιά τουσ. Θ κόρθ καταφζρνει να πάει ςτο 

Ρανεπιςτιμιο, αλλά ο γιόσ είναι ο μεγαλφτεροσ εφιάλτθσ τουσ504 

 2001 The Promised WΩman του Theo Patrikareas, ςε ςκθνοκεςία Don 

Mamouney505 

 2001 The uncle from Australia / Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία506  

 2003  Άλκθςτθ του Ευριπίδθ ςε διαςκευι του Αδάμ Χατηθμανόλθ και του 

Don Mamouney. Ιταν μία παράςταςθ όπου οι θκοποιοί ιταν Ζλλθνεσ και 

Φιλιππινζηοι,  με μουςικι και κουςτοφμια ινδονθςιακισ επιρροισ. Με αυτόν 

τον τρόπο, κατάφεραν να παρουςιάςουν τθ δθμιουργικι ςυνφπαρξθ τθσ 

μυκολογίασ διαφορετικϊν πολιτιςμϊν  

 2003 Citizen X: Letters from detention του Don Mamouney, βαςιςμζνο ςε 

γράμματα ενθλίκων και παιδιϊν που ηουν ςε κζντρα κράτθςθσ προςφφγων, 

ανκρϊπινεσ ιςτορίεσ πίςω από πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ. Θ παράςταςθ αυτι 

ανζβθκε ςτθ περιοχι Fremantle, ςτο Deckchair Theatre 

                                                           
503

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ The Wound… που επινοικθκε και ςκθνοκετικθκε από τον Lex 
Marinos  παρουςιάςτθκε ςτο 17ο Φεςτιβάλ του Σφδνεχ ςτισ 5.3.1999 ςτο Enmore Theatre (ςε 
φωτοτυπία). 
504

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  Down under the thumb – επινοθτικό κζατρο τθσ κεατρικισ 
ομάδασ Sidetrack και ςκθνοκεςία του Nick Spartalis ςτο Studio 9, από 22.6-1.7.2001. 
505

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ The Promised WΩman του Theo Patrikareas, ςε ςκθνοκεςία 
Don Mamouney, ςτο Sidetrack Studio Theatre, 21.3.-22.4.1999. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ The 
Promised WΩMAN by Theo Patrikareas, ςε ςκθνοκεςία του Don Mamouney ςτο Εnmore Theatre, από 
15.5.2001-3.6.2001 (ςε φωτοτυπία). Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2001 
The Promised Woman - part one - του Κεόδωρου Ρατρικαρζα ςε ςκθνοκεςία του Don Mamouney. 
506 Ρθγι: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία/ My uncle from Australia του Κόδωρα 

Ρατρικαρζα, από  τον κίαςο «Sidetrack»  ςτο πλαίςιο του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ, 2001. 

http://www.deckchairtheatre.com.au/
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 2004 Paragon Files /Yποδειγματικά Aρχεία- μονόλογοι-αυτοβογραφικζσ 

ιςτορίεσ του Adam Hatzimanolis 

 2005  It’s a Mother, κωμωδία, βαςιςμζνθ ςε ςκετσ, όπου ςατιρίηεται θ ςχζςθ 

τθσ ελλθνίδασ μάνασ και του γιοφ τθσ.  Ο υπότιτλοσ του ζργου ιταν θ φράςθ 

«όταν γνωρίςω γυναίκα που μπορεί να φτιάξει καλφτερο γαλακτομποφρεκο 

απ’ τθ μθτζρα μου, κα τθν παντρευτϊ».  Το ζργο  με το οποίο ςυμμετζχει, θ 

κεατρικι ομάδα ςτο Cracker Comedy Festival, υπογράφουν οι ςυγγραφείσ: 

Elena Carapetis, Bill Kokaris, Evdokia Katahanas507  

 2006  It’s a Father, κωμωδία, βαςιςμζνθ ςε ςκετσ. Το ζργο με το οποίο 

ςυμμετζχουν και πάλι ςτο Cracker Comedy Festival, ςυγγράφουν οι Bill 

Kokaris, Evdokia Katahanas και Adam Hatzimanolis508  

 2007 Seven Pirates /Επτά Ρειρατζσ εμπνευςμζνο από τθν ιςτορία των       

πρϊτων  Ελλινων πειρατϊν που καταδικάςτθκαν ςε εξορία ςτθν Αυςτραλία, 

το 1827, από τουσ Βρετανοφσ, βαςιμζνο ςτο βιβλίο του Hugh Gilchrist (1992) 

Australians and Greeks509.  

 

19. Κίαςοσ «Ραραςκινια» του Βαγγζλθ Καλφβα (2000-2002) 

Ο Βαγγζλθσ Καλφβασ, γεννικθκε το 1953 ςτο Καρπενιςι και το 1968 

μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία. Τθν περίοδο 1974-1978 ςποφδαςε κζατρο ςτθ 

δραματικι ςχολι Ensemble του Σφδνεχ. Στο διάςτθμα 1977-1979 αςχολικθκε με τθν 

τθλεόραςθ, παίηοντασ ςε τθλεοπτικζσ ςειρζσ, όπωσ: Young Doctors, Odd Angry Shot, 

Restless Years κ.λπ. Ζπαιξε, επίςθσ, ςε αυςτραλζηικεσ κεατρικζσ παραςτάςεισ, όπωσ 

το 1977 ςτθν παράςταςθ Ρζταμα του Κοφκου. Από το 1980 μζχρι το 2000, 

ςυμμετείχε ςε κεατρικζσ παραςτάςεισ ςτθν παροικία και ιδιαίτερα μζςα ςτουσ 

                                                           
507

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ It’s a Mother!, Sidetrack Studio Theatre, 9.3.2005-9.4.2005 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 11.3.2005 το άρκρο “It’s a mother”… Τόςο καλοί θκοποιοί 
… Τόςο ακοςκίνιςτο ςενάριο: Μία εντυπωςιακι παράςταςθ ςτο κεατράκι Sidetrack τθσ οδοφ Adisson 
ςτο Μάρικβιλ, από τρείσ καυμάςιουσ θκοποιοφσ που είχαν αναλάβει τθν ψυχοδοτικι απεικόνιςθ τθσ 
ελλθνικισ παραδοςιακισ ςχζςθσ μθτζρασ - γιοφ, μζςα από επτά ςκετςάκια γραμμζνα από επτά 
διαφορετικοφσ ςυγγραφείσ, ς. 7 (ςε φωτοτυπία). Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και 
dvd) 2005 It’s a Mother - ςε ςκθνοκεςία του Don Mamouney. 
508

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ It’s a Father!, Sidetrack Studio Theatre, 9.3.2006 – 8.4.2006 
(ςε φωτοτυπία). Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2006 It’s a Father- ςε 
ςκθνοκεςία του Don Mamouney. 
509

Ρθγζσ:Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Seven Pirates, ςε επινόθςθ και ςκθνοκεςία του Don 
Mamouney ςτο Riverside Theatre από 11-22.4. 2007 (ςε φωτοτυπία). Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ 
(ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2007 Seven Pirates ςε ςκθνοκεςία του Don Mamouney. 

http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A101813
http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A101814
http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A101814
http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A101814
http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A101814
http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A101814
http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A101814
http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A101814
http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A13371
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κόλπουσ του κιάςου «Ελλθνικό Κζατρο Κωμωδίασ», όπου αναγνωρίςτθκε το 

υποκριτικό ταλζντο του θκοποιοφ510. Το 2000 δθμιοφργθςε τον Κίαςο Καλφβα 

«Ραραςκινια»511, ο οποίοσ ςταμάτθςε τθ λειτουργία του το 2004, ζχοντασ ιδθ 

ανεβάςει τα παρακάτω κεατρικά ζργα:   

 2000 Τρζλεσ…ςτισ Σεχχζλλεσ του Νίκου Καμπάνθ ςε ςκθνοκεςία του Λοφθ 

Σαρρι512. Κωμωδία καταςτάςεων, θ οποία αναφζρεται ςε ζναν  

μεγαλοεπιχειρθματία, που αποφαςίηει να εγκαταλείψει τα πάντα για να 

ξεφφγει για ξεκοφραςθ ςτισ Σεχχζλλεσ. Στο πόδι του αφινει κάποιον 

αντικαταςτάτθ. Τα πράγματα μπερδεφονται, όταν θ γυναίκα του πρϊτου, 

κεωρεί τον δεφτερο για τον ςφηυγό τθσ με απρόβλεπτεσ εξελίξεισ. Το ζργο 

παίχτθκε ςτο Tom Mann Theatre513. 

 2001 Το Ξζνο Είναι Ριο Γλυκό των Ρ. Βαςιλειάδθ και Λ. Μιχαθλίδθ ςε 

ςκθνοκεςία του Ηοηζφ Καρουάνα ςτο St. George Auditorium514. 

 2002 Ραρκζνα για Δφο των Ν. Καμπάνθ και Β. Μακρίδθ ςε ςκθνοκεςία/ 

ςκθνογραφία του Ηόηεφ Καρουάνα  ςτο St. George Auditorium515. 

                                                           
510

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, μια ςυνομιλία με τον Β. Καλφβα για το ζργο «Θ ταβζρνα του 
Σωκράτθ» των Α.Ραπά και Γ. Ρολίτθ. Το κοινό χαίρεται να με βλζπει περιςςότερο ωσ κωμικό 
θκοποιό, ς. 12 (ςε φωτοτυπία). 
511

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 13.4.2000, το άρκρο του Μπάμπθ άκθ,«Το ονόμαςα 
«Ραραςκινια» διότι θ λζξθ αυτι υπονοεί το κζατρο και τθν κοινωνία – Μια ςυνομιλία με τον 
υπεφκυνο του Νζου Κιάςου «Ραραςκινια» Βαγγζλθ Καλφβα και το όραμα του για τθν δθμιουργία 
μιασ κεατρικισ ςτζγθσ», ς. 12. 
512

 Ο Λοφθσ Σαρρισ γεννικθκε ςτθν Κεςςαλονίκθ και ςποφδαςε ςτθ Σχολι «Σταυράκου» ςκθνοκεςία 
και θκοποιία. Στθν Ελλάδα ςυνεργάςτθκε με πολλοφσ κιάςουσ. Ρολλζσ από τισ κωμωδίεσ του Κϊςτα 
Βουτςά φζρνουν τθν δικι του υπογραφι ςτθ ςκθνοκεςία. Στο Σφδνεχ μετανάςτευςε το 1995 (Ο 
Ελλθνικόσ Κιρυκασ, Ραροικιακοί Ραλμοί - Τρίτθ 16 Μαϊου 2000, ς.12).  
513

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Τρζλεσ…ςτισ Σεχχζλλεσ του Νίκου Καμπάνθ ςτο Tom Mann 
Theatre, Μάιοσ-Λοφνιοσ 2000. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 2.5.2000, το άρκρο «Το κζατρο κζρδιςε 
ζνα ςτιχουργό τον «Μιχάλθ Φαλάρα» ι ο ςτιχουργόσ κατακτά το κζατρο; - «Ραραςκινια» ζνα νζο 
κεατρικό ςυγκρότθμα γεννιζται», ς. 12. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 16.5.2000, το άρκρο «Το 2000 
χαρακτθρίηεται θ χρονιά όπου θ νεολαία μασ ςυμμετζχει μαηικά, ςε όλεσ τισ καλλιτεχνικζσ 
εκδθλϊςεισ τθσ παροικίασ μασ – Ζνασ πλοφςιοσ καλλιτεχνικόσ χειμϊνασ τθσ Ραροικίασ με κεατρικζσ 
παραςτάςεισ, ςυναυλίεσ και διαλζξεισ» του Μπάμπθ άκθ, ς. 12. 
514 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το Ξζνο είναι πιο Γλυκό  των Ρ. Βαςιλειάδθ και Λ. Μιχαθλίδθ 

ςτο St. George Auditorium, Μάρτ.-Απρ. 2001. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 23.4.2001, το άρκρο του 
Αντϊνθ Λεϊνθ,  Το ξζνο (κζατρο) είναι πιο γλυκό… - Μπαίνοντασ ςτο μικρό κεατράκι «Σαίντ Τηϊρτη 
Ωντιτόριουμ» του Κόγκρα, όπου δίνονται με μεγάλθ επιτυχία οι παραςτάςεισ του κιάςου 
«Ραραςκινια» του Βαγγζλθ Καλφβα  με το ζργο το Το ξζνο είναι πιο γλυκό και καυμάηοντασ τον μικρό 
αλλά λειτουργικό του χϊρο, κακϊσ και τον εξοπλιςμό του, ςτο μυαλό μου ιλκε θ ςκζψθ που 
αναφζρω ςαν τίτλο αυτό που διαβάςατε.», ς. 9 (ςε φωτοτυπία). 
515

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ραρκζνα για Δφο των Ν. Καμπάνθ και Β. Μακρίδθ ςτο St. 
George Auditorium, Οκτ-Νοζ. 2002. 
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Για τον Βαγγζλθ Καλφβα, το ςφγχρονο ελλθνικό παροικιακό κζατρο είναι μια 

τζχνθ άμεςθσ επικοινωνίασ με τθν κοινωνία μζςα ςτθν οποία λειτουργεί.  

«Δεν είναι ςαν τθ ηωγραφικι, που κάκεςαι και οραματίηεςαι το κεατι. Εδϊ τον κεατι τον 

ζχεισ μπροςτά ςου κι αυτό που κζλει να πει μια παράςταςθ, ζνα ζργο, είναι άμεςο. Είναι 

μοιραίο λοιπόν, ςε αυτιν τθν αλλθλεπίδραςθ να μθν ζχουμε επαφι, άρα οφτε και υγιζσ 

κζατρο»516.  

Σε ςυνζντευξθ, που παραχϊρθςε ο Βαγγζλθσ Καλφβασ ςτθ δθμοςιογράφο 

Γιάννα Μαυράκθ, (εφθμ.«Ο Κόςμοσ», 19 Μαϊου 2000), εξιγθςε τον λόγο που 

αποφάςιςε να δθμιουργιςει τον Κίαςο Καλφβα «Ραραςκινια»: 

«Είναι γεγονόσ ότι όλοι βλζπουμε τθν κουλτοφρα μασ, ακόμθ κι αυτι τθ γλϊςςα μασ,  να 

φκείρονται μζςα ςτθ ςκουριά του χρόνου και ςτα αόρατα αγγλοςαξονικά 

ςυρματοπλζγματα. Κεωριςαμε λοιπόν ιερό κακικον,  με τθν αλλαγι τθσ χιλιετίασ  να 

αλλάξουμε κι εμείσ ςελίδα ςτθν ιςτορία του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ, τθ δικι μασ 

ιςτορία. Δεν αμφιςβιτθςε ποτζ κανείσ,  ότι οι πρόγονοί μασ δϊςανε τα φϊτα του πολιτιςμοφ 

ςτα πλάτθ τθσ γθσ. Δεν αρκεί, όμωσ,  να επαναπαυόμαςτε ςτο γεγονόσ ότι είμαςτε απόγονοι 

μιασ φυλισ με λαμπρό παρελκόν. Αν κζλουμε να αποδεχτοφμε αυτι τθ  βαριά κλθρονομιά, 

κα πρζπει να ςυνεχίςουμε το ζργο μασ και να αποδείξουμε ότι ερχόμαςτε από μια γθ που 

εξακολουκεί να γεννάει άντρεσ και γυναίκεσ που ςυνεχίηουν τθν παράδοςθ. Είναι καιρόσ 

όλοι να αναλάβουμε τισ ευκφνεσ μασ, διαφορετικά κα είμαςτε όλοι ςυνυπεφκυνοι ςτο 

«ζγκλθμα τθσ ςιωπισ». Εμείσ κάναμε το πρϊτο βιμα, δθμιουργιςαμε τον Κίαςο Καλφβα 

«Ραραςκινια». Είμαςτε μια ομάδα ανκρϊπων που αντιλαμβάνεται ςτο ακζραιο τισ ευκφνεσ 

τθσ βαριάσ κλθρονομιάσ των προγόνων μασ και πιςτεφουμε ότι είναι καιρόσ να κινθκοφμε 

δυναμικά»(ς.10). 

Ο Βαγγζλθσ Καλφβασ χρθματοδότθςε, εξολοκλιρου, τα ζξοδα λειτουργίασ 

του κιάςου γιατί είχε τθν πεποίκθςθ ότι οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ ςτθν Αυςτραλία, ςτο 
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 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 19.5.2000, το άρκρο «Με αρχι του το ικοσ ποιείν, ο Άγγελοσ Καλφβασ 
ξεκινά ζναν κίαςο με μεγάλα οράματα – Τρζλεσ ςτισ… Σεχχζλλεσ το πρϊτο ζργο του νζου ςχιματοσ – 
Μεγάλθ θ καλλιτεχνικι και δθ θ κεατρικι κίνθςθ μζχρι και το Σεπτζμβριο. Πλα τα παροικιακά 
κεατρικά ςχιματα ετοιμάηονται για παραςτάςεισ, προσ τζρψιν των κεατρόφιλων. Πςο για το 
ρεπερτόριο, το είδοσ που κα… φορεκεί πιο πολφ το φετινό χειμϊνα είναι, όπωσ δείχνουν τα 
πράγματα και λζνε οι πλθροφορίεσ, θ κωμωδία. Ετοιμαςτείτε, λοιπόν.», τθσ Γιάννασ Μαυράκθ, ς. 10 
(ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα, 16.5.2000, το άρκρο τθσ Αγγελικισ Σπανοφ, «Στα παραςκινια των 
«Ραραςκθνίων» - Θ ελλθνικι παροικία για τα λίγα πράγματα που μπορεί να υπερθφανεφεται, 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, είναι θ κεατρικι ςυγκομιδι τθσ. Ο λόγοσ για τον κίαςο «Καλφβα» «Τα 
παραςκινια», ο οποίοσ μζςα ςε λίγεσ θμζρεσ ανεβάηει τθν πρϊτθ του κεατρικι παράςταςθ Τρζλεσ 
ςτισ Σεχχζλεσ του Νίκου Καμπάνθ και ςε ςκθνοκεςία του Λοφθ Σαρρι.», ς.14 (ςε φωτοτυπία). 
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ςφνολό τουσ, είναι μια μικρι Ελλάδα, θ οποία δυςτυχϊσ ςτισ κεατρικζσ τθσ 

προςπάκειεσ δεν ζχει καμία ςυμπαράςταςθ από τθν πατρίδα. Ζτςι, τα ίδια τα μζλθ 

τθσ παροικίασ, δθλαδι αυτοί οι ίδιοι, κα ζπρεπε να αναλάβουν, ακόμθ και με ρίςκο,  

να κάνουν τθ μικρι Ελλάδα «δικι» τουσ, κζτοντασ ςτόχουσ όπωσ: α) να 

προςελκφςουν τθ νεολαία ςε ό, τι πιο ελλθνικό υπάρχει, δθλαδι το κζατρο, για να 

διατθριςουν και να διαφυλάξουν τθ γλϊςςα τουσ και τθν κουλτοφρα τουσ, β) να 

δθμιουργιςουν κεατρικό εργαςτιρι, το οποίο κα λειτουργοφςε ωσ φυτϊριο νζων 

ταλαντοφχων θκοποιϊν, γ) να μεταφζρουν το ελλθνικό κζατρο «εκτόσ του κζντρου» 

των δφο μεγαλφτερων πόλεων του Σφδνεχ και τθσ Μελβοφρνθσ, περιοδεφοντασ ςε 

απομονωμζνεσ πολιτιςτικά περιοχζσ τθσ Αυςτραλίασ. Τζλοσ, να δθμιουργιςουν μια 

κεατρικι ςτζγθ, ζνα χϊρο με ελλθνικι καρδιά517. Το 2004, το Κεατρικό εργαςτιρι 

του «Καλφβα» ςυνεργάςτθκε με το Δίκτυο Ρολιτιςμοφ του ΣΑΕ , ςυγκεκριμζνα με 

τον κεατρολόγο Σάββα Ρατςαλίδθ (κακθγθτισ ςτο Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο, με 

ειδίκευςθ ςτο Κζατρο τθσ ελλθνικισ διαςποράσ518 

 

β.  Μελβοφρνθ 

Θ Μελβοφρνθ αναδείχκθκε ςε πολιτιςτικό κζντρο του Ελλθνιςμοφ τθσ 

Αυςτραλίασ, με τθ λειτουργία όχι μόνον κεατρικϊν κιάςων, αλλά και 

επαγγελματικϊν κεατρικϊν ςχολϊν, από τισ οποίεσ αποφοίτθςαν δεκάδεσ θκοποιοί. 

Το 1974 ο θκοποιόσ και ςκθνοκζτθσ του Κρατικοφ Κεάτρου Ρειραιά, Νικόλαοσ 

Σκιαδόπουλοσ ίδρυςε  τθν επαγγελματικι κεατρικι ςχολι «Γζφυρα» από τθν οποία 

αναδείχτθκαν αρκετοί  μακθτζσ του, οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια ίδρυςαν κεατρικοφσ 

κιάςουσ και ομίλουσ519.  
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 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά, που μου παραχωρικθκε από τον Βαγγζλθ Καλφβα, α’ γενιά,  ςτο 
Σφδνεχ, 03.07.2009. 
518 Ρθγι: Ανακοίνωςθ ςτθν εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 10.2. 2004, για τθν ςυνάντθςθ του 

Κεατρικοφ εργαςτθρίου «Καλφβα» - ςε ςυνεργαςία με το Δίκτυο Ρολιτιςμοφ του ΣΑΕ - με τον 
κεατρολό-γο Σάββα Ρατςαλίδθ (κακθγθτισ ςτο Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο, με ειδίκευςθ ςτο Κζατρο 
τθσ ελλθνικισ διαςποράσ), 182 Victoria Road, Marrickville, 7.12.2004 (ςε φωτοτυπία). 
519

 Κεοδωράτου, 2005, ς.38. 
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1. Το κεατρικό εργαςτιρι του Ομίλου του «Ολυμπιακοφ» (1949-1958) 

Το 1949 ο Στάκθσ αυτόπουλοσ520 ανζβαςε τθν κωμωδία του Ο Ρροικοκιρασ 

ςε ςυνεργαςία με το κεατρικό εργαςτιρι του Ομίλου του «Ολυμπιακοφ»521. Επίςθσ,  

το 1950, το κεατρικό εργαςτιρι του Ομίλου του «Ολυμπιακοφ»  ςε ςυνεργαςία με 

τον Εργατικό Σφνδεςμο «Δθμόκριτοσ» ανζβαςαν τα ζργα Τα αρραβωνιάςματα τοφ 

Μπόγρθ ςε ςκθνοκεςία του Τϊνθ Αγαπθτοφ, τθν Φωτεινι Σάντρθ του  Γρθγορίου 

Ξενόπουλου, το Block C του Θλία Βενζηθ και τθν Αντιγόνθ του Σοφοκλι522. Το 1958 ο 

Στάκθσ αυτόπουλοσ  ζγραψε και ανζβαςε το δικό του ςκετσ Το Φάνταςμα 

(Ελευκεριάδθσ, 2003, ς. 25, Κεοδωράτου, 2005, ς. 41). 

 

2. Ε.Ε.Α.Μ.Α. (Ζνωςθ Ελλινων Αιγφπτου και Μζςθσ Ανατολισ) (1952-2010) 

Θ Ε.Ε.Α.Μ.Α. είναι Σφλλογοσ των Ελλινων Αιγυπτιωτϊν  από το 1950. Το 1952 

ο Τόνυ Αγαπθτόσ, κινθματογραφιςτισ και ςκθνοκζτθσ ξεκινά τθ λειτουργία  του 

Καλλιτεχνικοφ Τμιματοσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο  Κεατρικοφ Τμιμα.  

Το 1968 θ ΕΕΑΜΑ καταφζρνει να φτιάξει ζναν δικό τθσ χϊρο, το καλλιτεχνικό 

«εντευκτιριο», χωρθτικότθτασ 200 ατόμων και το 1980 ζχτιςε πίςω από το δικό τθσ 

εντευκτιριο, αίκουςα χωρθτικότθτασ 500 ατόμων όπου παρουςιάηονται οι 

καλλιτεχνικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ (Λεφκωμα τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α 2001, ς.5). 

Το 1980 δθμιουργείται το «Εκπαιδευτικό Τμιμα», όπου παρουςιάηονται 

κεατρικά ζργα και ςκετσ με παιδιά, όπωσ, ιταν: Ο Ψαράσ, Στου Κουφοφ τθν πόρτα 

και για τουσ εφιβουσ βραδιζσ μουςικισ και μπαλζτου με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ (Λεφκωμα τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α 2001, ςς.109-149). 

Το ρεπερτόριο των κεατρικϊν ζργων που  επζλεγαν να ανεβάςουν  ιταν 

κυρίωσ κωμωδίεσ, γιατί  ςφμφωνα με τον ςκθνοκζτθ Νίκο Ράϊδοφςθ οι μετανάςτεσ 

ςυνταφτιηαν  το δράμα με τθ δικι τουσ ςκλθρι ηωι και για τον λόγο αυτόν δεν το 

                                                           
520

 Ο ςυγγραφζασ και κινθματογραφιςτισ Στάκθσ αυτόπουλοσ (Κιόνι Λκάκθσ 1921-Μελβοφρνθ 2003) 
μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1943 και ςυγκαταλζγεται ςτουσ  πρωτεργάτεσ του  ελλθνο-
αυςτραλιανοφ κεάτρου και τθν προϊκθςθ του ελλθνικοφ κινθματογράφου ςτθν Αυςτραλία 
(Kanarakis, 1988, ς.140).   
521

 Κεοδωράτου, 2005, ό.π., ς.41.  
522

 Ρθγι: Αναμνθςτικό λεφκωμα του Στάκθ αυτόπουλου, εκδ. Ελλθνικό Ερευνθτικό Κζντρο RMIT.  
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προτιμοφςαν (Ελευκεριάδθσ, 2003, ς35). Κατά χρονολογικι ςειρά οι παραςτάςεισ 

που ζδωςαν είναι523: 

 1952 Ανά Ελ Σάουϊσ, επικεϊρθςθ - οπερζτα, το πρϊτο ζργο που ανζβαςε θ 

Ε.Ε.Α.Μ.Α ςε ςκθνοκεςία του Τόνυ Αγαπθτοφ524  

 1953 Το Κόλπο του Αρκοφρου τρίπρακτθ κωμωδία ςε μετάφραςθ από τα 

γαλλικά,  ςε ςκθνοκεςία του Τόνυ Αγαπθτοφ, ςτο Union House Theatre, 

(19.3.1953)525 

 1955 Οι  Φουςκοκαλαςςιζσ του Δ. Μπόγρθ ςε ςκθνοκεςία του Τόνυ 

Αγαπθτοφ, ςτο Union House Theatre526  

 1956 Στζλλα Βιολάντθ του Γρθγορίου Ξενόπουλου ςε ςκθνοκεςία των Δ. 

Ταϊφερνόπουλου - Μ. Αναγνϊςτου, ςτο Nicholas Hall (13.4.1956)527 

 1957 Αν Δουλζψεισ κα Φάσ του Ν. Τςεκοφρα ςε ςκθνοκεςία του Α. Σκρινι,  

ςτο Legget’s Hall (21.7.1957)528 

 1958 Ραπαδόπουλοσ και Σία του Μ. Κορρζ ςε ςκθνοκεςία του Ν. Ρατζρα,  ςτο 

Legget’s Hall (19-20.9.1958)529 

 1965 Ο Εαυτοφλθσ μου του Δ. Ψακά  ςε ςκθνοκεςία του Μιχ. Καρυδάκθ, ςτο 

Kadimah Hall, (21-22.8.1965)530  

 1968  Εξοχικόν Κζντρον ο Ζρωσ του Δ. Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ, 

ςτο Cathedral Hall (2.6.1968)531 

 1968 Θ γαλάηια χελϊνα του Δ. Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Σ. Λςαακίδθ.  

Ραίχτθκε ςτα εγκαίνια του «Εντευκτθρίου»532 

 1969 Φωνάηει ο Κλζφτθσ του Δ. Ψακά  ςε ςκθνοκεςία των Ν. Ραϊδοφςθ - Σ. 

Λςαακίδθ,  ςτο Cathedral Hall (11.5.1969)533 

                                                           
523

 Ρθγι: Λεφκωμα Καλλιτεχνικϊν Εκδθλϊςεων τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α 1952-2001. Εκδ.Ε.Ε.Α.Μ.Α Μελβοφρνθ 
2001. 
524

 Λζυκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς. 7-8. 
525

 Π.π., ςς. 9-12. 
526

 Π.π., ςς.16-17. 
527

 Π.π., ςς.18-19. 
528

 Π.π., ςς.20-21. 
529

 Π.π., ςς.24-25. 
530

 Π.π., ςς.26-27. 
531

 Π.π., ς.28-29. 
532

 Π.π., ςς.34-35. 
533

 Π.π., ςς.38-39. 



394 
 

 1970 Μιασ Ρεντάρασ Νιάτα των Α. Γιαλαμά- Κ. Ρρετεντζρθ ςε ςκθνοκεςία των 

Ν. Ραϊδοφςθ - Σ. Λςαακίδθ, ςτο Cathedral Hall (26.6.1970) και ςτο  Union 

House Theatre (26.6.1971)534 

 1971 Θ χαραυγι, μονόπρακτο ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων για τον εορταςμό 

τθσ 25θσ Μαρτίου535 

 1971 Ρροίκα μου αγαπθμζνθ του Δ.Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ, 

ςτο  Union House Theatre και ςτο Monash Univesity Theatre (12.6.1971 και 

24.7.1971)536 

 1971 Μικροί Φαριςαίοι του Δ.Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Απ. Λοφπθ, ςτο  Union 

House Theatre (27-28.11.1971)537 

 1972 Ευτυχϊσ τρελάκθκα του Γ. οφςςου ςε ςκθνοκεςία του Ντ. Μελιδϊνθ, 

ςτο Prince Philip Theatre (18-19.11.1972)538 

 1973 Ο Αχόρταγοσ του Δ.Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Ντ. Μελιδϊνθ, ςτο Central 

Hall, (23-24.6.1973)539 

 1974 Ο Κόδωροσ και το Δίκανο των Ν. Τςιφόρου - Ρ. Βαςιλειάδθ ςε 

ςκθνοκεςία του Ντ. Μελιδϊνθ, ςτο Prince Philip Theatre (30-31.3.1974)540 

 1974 Ο Ναπολζων ιταν Κορίτςι τθσ Μάργκαρετ Μεγιό ςκθνοκεςία του Ντ. 

Μελιδϊνθ, ςτο Prince Philip Theatre (14-15.9.1974 και 5-6.10.1974)541 

 1975 Ο Δρόμοσ τθσ Καμιλασ τθσ Ειρινθσ Κορνθλάκθ ςκθνοκεςία του Ντ. 

Μελιδϊνθ, ςτο Prince Philip Theatre (30.5.1975 και  1,7,8.6.1975) και ςτο 

Institute Hall, Renmarks, S.A. (15.6.1975)542 

 1976 Ο Κουτςομπόλθσ του Δ.Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ, ςτο 

Prince Philip Theatre (18,19,25,26.9.1976)543 

                                                           
534

 Π.π., ςς. 38-39. 
535

 Ππ., ς.45. 
536

 Ππ., ςς.48-49. 
537

 Π.π., ςς.52-53. 
538

 Π.π., ςς.56-57. 
539

 Π.π., ςς.61-63. 
540

 Π.π., ςς.64-66. 
541

 Π.π., ςς.67-69. 
542

 Π.π., ςς.71-74. 
543

 Π.π., ςς.77-79. 
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 1977 Μειδιάςτε Ραρακαλϊ του Δ. Γιαννουκάκθ ςε ςκθνοκεςία του Ν. 

Ραϊδοφςθ,  ςτο Box Hill High School Theatre (6.5.1977) και ςτο Prince Philip 

Theatre  (13-15.5.1977)544 

 1977 Το Στραβόξυλο του Δ.Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ, ςτο Prince 

Philip Theatre (19,20,26,27.11.1977 και 11,12.3.1978)545 

 1978 Μιασ Ρεντάρασ Νειάτα των Α. Γιαλαμά-Κ. Ρρετεντζρθ ςε ςκθνοκεςία του 

Ν. Ραϊδοφςθ, ςτο Prince Philip Theatre  (24-25.6.1978, 1,2.7.1978 και 

2.9.1978)546 

 1979 Εμπρόσ να Γδυκοφμε του Δ.Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ, ςτο 

Prince Philip Theatre, τζλθ Απριλίου - αρχζσ Μαϊου 1979547 

 1979 Ο Αφελισ του Δ.Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ, ςτο Prince Philip 

Theatre (22,23 και 29,30.9 - 6,7, 13,14.10.1979)548 

 1980 Εξοχικόν Κζντρον ο Ζρωσ του Δ.Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ, 

ςτο Prince Philip Theatre  (3,4,17,18.5.1980)549 

 1980  Ερωτικζσ βιταμίνεσ του Γ. οφςςου  ςε ςκθνοκεςία Νίκου Ραϊδοφςθ, 

ςτο Prince Philip Theatre, State College Theatre (22,23,29,30.11.1980) και ςτο 

State College Theatre, Frankston (28.2.1981)550 

 1981  Δφο γζλια και ζνα δάκρυ, τρία μονόπρακτα Το Δικαςτιριο του Δ. Ψακά 

ςε ςκθνοκεςία Απ. Λοφπθ, Ο Αλιτθσ του Τ. Μακαρατηι ςε ςκθνοκεςία του Ν. 

Ραϊδοφςθ551  

                                                           
544

 Π.π., ςς.83-85. 
545

 Π.π., ςς.87-89. 
546

 Π.π., ςς.93-95. 
547

 Ριγζσ: Π.π., ςς.97-99 και το περ. Χρονικό 1 - Μελβοφρνθ το πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 
τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978-Οκτ. 1979. Για τθν παράςταςθ Εμπρόσ ασ 
γδυκοφμε του Δθμιτρθ Ψακά ςτο Prince Philip Theatre, Μάιοσ 1979, ς. 11. 
548

 Π.π., ςς. 102-104. 
549

 Ρθγζσ: Π.π., ςς.106-108 και το περ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για τθν 
παράςταςθ Εξοχικόν Κζντρον Ο Ζρωσ, Μάιοσ 1980, ς. 8. 
550

 Ρθγζσ: Melbourne Chronical 1980-1981: Cultural Performances of the Greek Minority in 
Melbourne, Nov.1980-Dec.1981, περ. Χρονικό Μελβοφρνθ 1980-1981, αρ.3, ς. 10.  Λεφκωμα 
Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς.111-113. Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ 
Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Δεκ. 1980, για τθν παράςταςθ Ερωτικζσ 
Βιταμίνεσ του Γιϊργου οφςςου, ςε ςκθνοκεςία Ν. Ραϊδοφςθ, Νοζμ. 1980, ς. 10. 
551

 Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς. 117-118. 
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 1981 Μία Αίτθςισ εισ Γάμον του Τςζχωφ ςε ςκθνοκεςία του Ντ. Μελιδϊνθ,  

ςτο Prince Philip Theatre (14,20,3.1981 και 18.7.1981) ςτα πλαίςια των 

εκδθλϊςεων του Festival All Nations/Φεςτιβάλ Εκνικοτιτων (24,25.3.1981)552   

 1982 Θ Μζκοδοσ των Τριϊν του Σπ. Μελά ςε ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ, 

ςτο Prince Philip Theatre (20,21,27,28.2.1982)553 

 1982 Θ Δακτυλογράφοσ του Τ. Μωραϊτίνθ ςε ςκθνοκεςία του Ν. Μελιδϊνθ,  

ςτο Prince Philip Theatre (9,10,16,17,23,24.10.1982)554 

 1983 Οφτε Γάτα Οφτε Ηθμιά των Αλ. Σακελλάριου και Χ. Γιαννακόπουλου ςε 

ςκθνοκεςία του Ν. Μελιδϊνθ, ςτο Prince Philip Theatre  (9,10,16,17.7.1983)555 

 1983 Χωρίςτε τθ Γυναίκα Σασ  των Καγιά- Ραϊηθ ςε ςκθνοκεςία του Ν. 

Μελιδϊνθ, ςτο Prince Philip Theatre (26-27.11.1983 και 3-4-.12. 1983)556 

 1984 Ο Σατανάσ του Κ. Συνοδινοφ του Ντ. Μελιδϊνθ, ςτο Nunawading High 

School (1,2.9.1984) και ςτο Prince Philip Theatre (8,9,15,16.9.1984)557 

 1985 Θ Αυτοφ Εξοχότθσ Εγϊ του Δ.Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ, ςτο 

Prince Philip Theatre558 

 1985 Άνκρωποι και Ανκρωπάκια του Ν. Τςιφόρου ςε ςκθνοκεςία του Χρ. 

Μωραϊτθ, ςτο  Westgarth Theatre και ςτο Prince Philip Theatre559 

 1985 Δον Καμίλλο του Σ. Ρατατηι ςε ςκθνοκεςία των Ν. Ραϊδοφςθ - Χρ. 

Μωραϊτθ, ςτο  Westgarth Theatre560 

 1985 Μπαμπάσ ςτθν Αριςτοκρατία του Σπφρου Μελά ςε ςκθνοκεςία του Ν. 

Ραϊδοφςθ, ςτο Prince Philip Theatre561 

                                                           
552

Ρθγζσ: Π.π., ς. 117 και το περ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 
τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Δεκ. 1980, για τθν παράςταςθ με τρία 
μονόπρακτα Το Δικαςτιριο ςε ςκθνοκεςία Ρϊλ Λοφπθ, Αλιτθσ ςε ςκθνοκεςία Ν. Ραϊδοφςθ, Μια 
αίτθςθ ςε γάμο ςε ςκθνοκεςία Ντίνου Μελιδϊνθ, Λοφν.1981, ς. 13. 
553

 Π.π., ςς.119-121. 
554

 Π.π.. ςς. 126-128. 
555

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οφτε Γάτα Οφτε Ηθμιά των Αλ. Σακελλάριου- Χ. 
Γιαννακόπουλου, Μελβοφρνθ, 1983 και Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς. 131-133. 
556

 Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς.134-136. 
557

 Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς.137-139. 
558

 Ο.π., ςς.140-142. 
559

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Άνκρωποι και Ανκρωπάκια του Ν. Τςιφόρου, Σεπτ. 1985. 
Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς. 144-146. 
560

 Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς. 147-148. 
561

Ο.π., ςς. 150-152. 
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 1986 Θ Χαρτοπαίχτρα Εγϊ του Δ.Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Απ. Λοφπθ,  ςτο 

Prince Philip Theatre562 

 1987 Τα Λιονταράκια των Σακελλάριου-Γιαννακόπουλου ςε ςκθνοκεςία του 

Ν. Ραϊδοφςθ, ςτο Prince Philip Theatre563 

 1987 Με λζνε Αντιγόνθ του Κόδωρου Ρατρικαρζα ςε ςφμπραξθ με το 

Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ(Ε.Κ.Α.) ςε ςκθνοκεςία Ν. Ραιδοφςθ και Κ. 

Μακρυγιϊργου564 

 1988 Δελθνοςταφρου και Υιόσ των Αλ. Σακελλάριου και Χ. Γιαννακόπουλου ςε 

ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ, ςτο Prince Philip Theatre565 

 1988 Ο Φίλοσ μου ο Λευτεράκθσ του Αλ.  Σακελλάριου ςε ςκθνοκεςία του Ν. 

Ραϊδοφςθ, ςτο Prince Philip Theatre566 

 1989 Μαφρθ Κωμωδία του Ριτερ Σάφερ ςε ςκθνοκεςία του Χ. Κωνςταντινίδθ, 

ςτο Kew High School Theatre567 

 1989 Ο Φαταοφλασ των Στεφ. Φωτιάδθ και Λας. Βροντάκθ ςε ςκθνοκεςία του 

Γ.   Λορδανίδθ, ςτο Prince Philip Theatre, παρουςιάςτθκε ςτο 1ο Φεςτιβάλ  τθσ 

Ε.Ε.Α.Μ.Α. (22-23.7.1989, 29-30.7.1989 και 5.8.1989)568 

 1990 Ο Χρυςόσ και ο Τενεκζσ των Ν. Τςιφόρου και Ρ.Βαςιλειάδθ ςε 

ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου, ςτο Prince Philip Theatre569 

 1990 Ο Ρειραςμόσ του Γ. Ξενόπουλου ςε ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου, 

ςτο Prince Philip Theatre570 

                                                           
562

 ‘Ο.π., ςς. 153-155. 
563

 ‘Ο.π., ςς. 156-158. 
564

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Antipodes, 20-29.3.1987, για τθν παράςταςθ Με λζνε Αντιγόνθ 
του Κόδωρου Ρατρικαρζα ςτο Prince Philip Theatre, University of Melbourne, 21.3-28.3.1987 και 22-
29.3.1987, ς. 37. Ρερ. Σφίγγα, Μάρτ. 1987, ς.8.  Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς. 159-161. 
565

 Ρθγι: Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς.162-164. 
566

 Ρθγζσ: Ρερ. Σκζψεισ,  αρ. φ. 2., Οκτ.1988, ς.18. Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς. 165-167. 
567

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μαφρθ Κωμωδία του Ριτερ Σάφερ,1989. Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., 
ςς.168-170. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 7, Απρ. 1989, το άρκρο «Στισ 13 Μάθ: Μαφρθ Κωμωδία ανεβάηει θ 
ΕΕΑΜΑ», ς. 12. 
568

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Φαταοφλασ των Στεφ. Φωτιάδθ-Λας. Βροντάκθ, Λοφλ.-Αφγ. 
1989 και περ. Σκζψεισ, αρ.φ. 8-9, Μάθσ-Λοφν. 1989, ς.4. Ρρόγραμμα του 1ο Φεςτιβάλ  τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α. 
21.7.1989-6.8.1989. Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς.171-173. Ρερ. Σκζψεισ, Αφγ. 1989, θ κριτικι για τθν 
κεατρικι παράςταςθ Ο Φαταοφλασ των Φωτιάδθ – Βροντάκθ» - «Στα πλαίςια του Α’ Καλλιτεχνικοφ 
Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α. 89» ςτο Prince Philip Theatre του Τάκθ Σϊρρου, (Κυριακι 23.7.1989). 
569

 Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς. 174-176. 
570

 Ο.π., ςς. 177-180. 
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 1991 Μια Λταλίδα ςτθν Κυψζλθ Ν. Τςιφόρου και Ρ.Βαςιλειάδθ ςε ςκθνοκεςία 

του Ν. Ραϊδοφςθ, ςτο Prince Philip Theatre571 

 1991 Ψθλά τα Χζρια του Δ. Γιαννουκάκθ ςε ςκθνοκεςία τθσ Λιλίκα 

Μαργαρίτθ, ςτο Prince Philip Theatre572 

 1992 Το ξφλο βγικε απϋ τον Ραράδειςο του Αλ. Σακελλάριου ςε ςκθνοκεςία 

του Μ. Ντίνου- Χ. Κωνςταντινίδθ, ςτο Prince Philip Theatre573 

 1992 Ζνασ απρόςκλθτοσ μουςαφίρθσ των Μωρίσ Μπραντζλ- Αννίτα Χαρτ ςε 

ςκθνοκεςία του Λ .Μαργαρίτθ, ςτο Prince Philip Theatre574 

 1993 Δεςποινίσ Ετϊν 39 των Αλ. Σακελλάριου- Χ. Γιαννακόπουλου ςε 

ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ, ςτο Prince Philip Theatre575 

 1993 Θ Κυρία του Κυρίου των Ν. Τςιφόρου-Ρ.Βαςιλειάδθ ςε ςκθνοκεςία του 

Ν. Ραϊδοφςθ  και ςκθνογραφία Λιλίκα Μαργαρίτθ, ςτο Prince Philip Theatre576 

 1994 Θ Δακτυλογράφοσ του Τ. Μωραϊτίνθ ςε ςκθνοκεςία Κυριάκου Καντηίπασ, 

ςτο Prince Philip Theatre577 

 1995 Πποιοσ Γελά Ραραςκευι του Γ. Λαςκαρίδθ ςε ςκθνοκεςία του Ν. 

Ραϊδοφςθ, ςτο Prince Philip Theatre578 

 1995 Μελβοφρνθ 2050 βαςιςμζνο ςτο ζργο του Τ. Μωραϊτίνθ Α-Μπε-Σε-Ντε 

ςε ςκθνοκεςία Κυριάκου Καντηίπασ, ςτο Prince Philip Theatre579 

 1996 Κοςμικι Κίνθςθσ του Ν. Συνοδινοφ ςε ςκθνοκεςία του Χ. Κωνςταντίδθσ, 

ςτο Prince Philip Theatre580 

                                                           
571

 ‘Ο.π., ςς.181-183. 
572

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ψθλά τα Χζρια του Δ. Γιαννουκάκθ Σεπτ. 1991 (ςε 
φωτοτυπία). Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς.184-186. 
573

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το ξφλο βγικε απϋ τον Ραράδειςο του Αλ. Σακελλάριου 
1992(ςε φωτοτυπία). Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς.188-190. 
574

 Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς.191-193. 
575

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Δεςποινίσ ετϊν 39 των Αλ. Σακελλάριου και Χ. 
Γιαννακόπουλου, 13.3. 1993 (ςε φωτοτυπία). Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς.194-196. 
576

  Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Κυρία του Κυρίου των Ν. Τςιφόρου και Ρ.Βαςιλειάδθ ςε 
ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ, ςτο Prince Philip Theatre  ςτισ 30-31.10.1993 και 6-7.11.1993. Λεφκωμα 
Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς.197-199. 
577

 Ο.π., ςς.200-203. Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ ’94 – Μελβοφρνθ, 27.2. – 
16.4.1994, θ παράςταςθ Θ Γραμματεφσ, μία ςυνεργαςία τθσ Κεατρικισ Ομάδασ N.U.G.A.S. με τθν 
Κεατρικι Ομάδα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςτο Prince Philip Theatre, 26-27.3, 2,3,9,10.4.1994. 
578

 Ο.π., ςς. 204-206. 
579

 Ο.π.,  ςς. 207-209. 
580

 Ο.π.,  ςς. 210-213. 
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 1996 Θ Δευτζρα Ραρουςία των Κεϊν του Τίμου Μωραϊτίνθ ςε ςκθνοκεςία 

Κυριάκου Καντηίπα, ςτο Prince Philip Theatre581 

 1996 Ρεριπζτειεσ Τρίτθσ Θλικίασ του Μανϊλθ Κορρζ-ςάτιρα ςε ςκθνοκεςία 

του Χάρθ Κωνςταντινίδθ, ςτο Prince Philip Theatre582 

 1997 Ζνασ ‘Θρωασ με Ραντοφφλεσ των Αλ. Σακελλάριου- Χ. Γιαννακόπουλου 

ςε ςκθνοκεςία του Ν. Μελιδϊνθ, ςτο Prince Philip Theatre583 

 1998 Κάτι Κουραςμζνα Ραλικάρια των Αλ. Γιαλαμά - Κ. Ρρετεντζρθ ςε 

ςκθνοκεςία του Χάρθ Κωνςταντινίδθ, ςτο Collingwood College Theatre584 

 1998 Θ Βίλλα των Οργίων του Γερ. Σταφρου ςε ςκθνοκεςία του Χ. 

Κωνςταντινίδθ, ςτο Collingwood College Theatre585 

 2001 Αυτιά Γαϊδάρου του Μαν. Κορρζ ςε ςκθνοκεςία Χ. Κωνςταντινίδθ, ςτο 

Kew High School Theatre586 

 2001 Οφτε Γάτα Οφτε Ηθμιά των Αλ. Σακελλάριου- Χ. Γιαννακόπουλου ςε 

ςκθνοκεςία Χ. Κωνςταντινίδθ, ςτο Kew High School Theatre587 

 2002 Μπλζξαμε τα μποφτια μασ του Δ. Ραπαδθμθτρίου ςε ςκθνοκεςία Χ. 

Κωνςταντινίδθ, ςτο South Oakleigh Secondary College Theatre588 

 2003 Μαριονζτεσ τθσ Σοφίασ άλλθ- Κακαρείου, ςε ςκθνοκεςία Χ. 

Κωνςταντινίδθ589 

 2004 Κορίτςια για Φίλθμα του Δ. Γιαννουκάκθ ςε ςκθνοκεςία του Χ. 

Κωνςταντινίδθ590 

                                                           
581

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Δευτζρα Ραρουςία των Κεϊν του Τίμου Μωραϊτίνθ, Μάιοσ 
1996(ςε φωτοτυπία). Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς. 214-216. 
582

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 21.11.1996, «Ζργο δουλεμζνο και με αξιϊςεισ-Ρεριπζτειεσ Τρίτθσ 
Θλικίασ» Συγχαρθτιρια ςε όλουσ». Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς.217-219. 
583

 Λεφκωμα Ελλθνικισ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ, 100 χρόνια 1897-1997, ς.24. 
Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς. 220-223. 
584

 Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς. 224-227. 
585

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Βίλλα των Οργίων του Γερ. Σταφρου, Οκτ.-Νοε. 1998( ςε 
φωτοτυπία) και το Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς. 228-231. 
586

  Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Αυτιά Γαϊδάρου του Μαν. Κορρζ, Φεβρ.2001ς(ςε φωτοτυπία) 
και  το Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ςς. 232-235. 
587

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οφτε Γάτα Οφτε Ηθμιά των Αλ. Σακελλάριου- Χ. 
Γιαννακόπουλου 29.9.2001 (ςε φωτοτυπία). 
588

 Κεοδωράτου, 2005, ς. 64. 
589

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  Μαριονζτεσ τθσ Σοφίασ άλλθ- Κακαρείου 2003 και από τθν  
βιντεοςκοπθμενθ παραςταςθ (ςε βιντεοκαςετα και dvd), 2003 Μαριονζτεσ τθσ Σοφίασ άλλθ- 
Κακαρείου, ςε ςκθνοκεςία Χ. Κωνςταντινίδθ E.E.A.M.A. 
590

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Κορίτςια για Φίλθμα του Δ. Γιαννουκάκθ 2004.   
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 2005 Μπλζξαμε τα Μποφτια μασ του Δ. Ραπαδθμθτρίου ςε ςκθνοκεςία του Χ. 

Κωνςταντινίδθ591 

 2006 Ψεφτεσ, Κλζφτεσ και Τρελοί για Δζςιμο ςε ςκθνοκεςία του Χ. 

Κωνςταντινίδθ 25.2.2006592 

 2008 Ο Τελευταίοσ να Κλείςει το Ραράκυρο του Ε. Μακνάλθ ςε ςκθνοκεςία 

του Χάρθ Κωνςταντίδθ593 

 2009 Ηθτείται επειγόντωσ γαμπρόσ του Αλ. Σακελλάριου ςε ςκθνοκεςία του 

Χάρθ Κωνςταντίδθ594 

 2010 Ζνασ Λππότθσ για τθ Βαςοφλα του Γιάννθ Δαλιανίδθ ςε ςκθνοκεςία του 

Χάρθ Κωνςταντίδθ595 

                                                           
591

 Ρθγζσ: Αφίςα τθσ παραςτάςθσ Ψεφτεσ, Κλζφτεσ και Τρελοί για Δζςιμο  Μάρτ. 2006, όπου 
αναφζρεται ωσ θ προθγοφμενθ παράςταςθ του 2005. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και 
dvd) Λοφλ. 2005, Μπλζξαμε τα Μποφτια μασ του Δ. Ραπαδθμθτρίου ςε ςκθνοκεςία του Χ. 
Κωνςταντινίδθ  ςε πρωταγωνιςτικό ρόλο θ Κεολογία Preece, δεφτερθσ γενιάσ, ο Νίκοσ Ραϊδοφςθσ και θ  
Τοφλα Γιαννι. 
592

 Ρθγι: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Ψεφτεσ, Κλζφτεσ και Τρελοί για Δζςιμο  Μάρτ. 2006  εμπνευςμζνθ από 
τθν ελλθνικι ταινία «Τρεισ τρελοί για δζςιμο» (1969), ςενάριο των Γ. Αςθμακόπουλου, Β. Σπυρόπουλου και Ρ. 
Ραπαδοφκα. 
593

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο τελευταίοσ να κλείςει το παράκυρο του Ε. Μακνάλθ Οκτ.-
Νοζ.2008. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2008 Ο Τελευταίοσ να Κλείςει το 
Ραράκυρο του Ε. Μακνάλθ ςε ςκθνοκεςία του Χάρθ Κωνςταντίδθ E.E.A.M.A. 
594

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ηθτείται επειγόντωσ γαμπρόσ του Αλ. Σακελλάριου, Οκτ.-
Νοε.2009. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2009 Ηθτείται επειγόντωσ 
γαμπρόσ ςε ςκθνοκεςία του Χάρθ Κωνςταντίδθ E.E.A.M.A. 
595

 Ο Χάρθσ Κωνςταντινίδθσ ι Harry Tjives – γεννικθκε  το 1956 ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου και 
ςτθν θλικία των οκτϊ χρόνων μετανάςτευςε ςτο Σφδνεχ, ςτθν Αυςτραλία.  Στθ ςυνζντευξθ που μου 
παραχϊρθςε ςτισ 03.05.2009, ο Κωςταντινίδθσ μοφ ζκανε μια περιιγθςθ ςτθν ιςτορία και το 
μεταναςτευτικό ταξίδι τθσ οικογζνειάσ του. Οι πρόγονοί του κατάγονταν από τθ Σμφρνθ και πριν από 
τθν Καταςτροφι οι παπποφδεσ του μετανάςτευςαν ςτθν Αίγυπτο. Θ μθτζρα του εργαηόταν ςε δικό 
τθσ Οίκο Μόδασ και ο πατζρασ του δθμοςιογραφοφςε. Πμωσ τθν εποχι του Νάςςερ, αποφάςιςαν να 
μεταναςτεφςουν ςτθν Αυςτραλία. Ο πατζρασ του ςυνζχιςε να δθμοςιογραφεί ςτθν εφθμερίδα 
«Ρανελλινιοσ Κιρυκασ» ςτο Σφδνεχ. Ο Κωνςταντινίδθσ, ςτα δεκαεννζα του χρόνια, ςποφδαςε 
ςχζδιο και μετακόμιςε ςτθ Μελβοφρνθ.  Με το κζατρο, ιρκε ςε επαφι το 1979, ςτθ δραματικι 
Σχολι «Γζφυρα» με ιδρυτι-διευκυντι και δάςκαλο τον Νίκο Σκιαδόπουλο, όπου και φοίτθςε. Το 
1981 ςυμμετζχοντασ ςτθ κεατρικι παράςταςθ Μιδεια, ςε ςκθνοκεςία του Νίκου Σκιαδόπουλου, 
ανακάλυψε τθ εκπλθκτικι του ικανότθτα να ράβει ο ίδιοσ τα κουςτοφμια των παραςτάςεων. Ζτςι 
ςτθν παράςταςθ αυτι, ζφτιαξε μόνοσ του το δικό του κουςτοφμι. Το 1981, ο Κωνςταντινίδθσ 
ανζλαβε το ενδυματολογικό κομμάτι τθσ παράςταςθσ Σαλϊμθ και  ζπαιξε ςτο ρόλο του Θρϊδθ. 
Επίςθσ ςυμμετείχε ςτισ παραςτάςεισ  Βαβυλωνία (1981) ςε ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου ςτο 
Universal Theatre, Βρυκόλακεσ (1981) του  Ερρίκου Μψεν ςε ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου ςτο 
Universal Theatre, Σαλϊμθ (1981) του Πςκαρ Ουάϊλντ ςε ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου και 
χορογραφίεσ των Ντίνα Κουφουδάκθ και Γιάννθ άκκα. Το 1983 αποφάςιςε να ςπουδάςει κζατρο 
ςτο National Theatre ςτθ Μελβοφρνθ.  Ζχει παίξει ςε αυςτραλιανά κεατρικά ζργα όπωσ: - Grigory III 
by Peter Mathers, 1987, is a satire on greed and deception, directed by Denis Moore, at La Mama 
Theatre - The Aspern Papers  based on Henry James Novel,1989, adapted by Sir Michael Redgrave and 
directed by Stephen Costain. 
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3.  Κεατρικι ομάδα του Εργατικοφ Συνδζςμου «Δθμόκριτοσ» (1952-1994) 

Ο Εργατικόσ Σφνδεςμοσ «Δθμόκριτοσ» ιδρφκθκε το 1935, που ξεκίνθςε ωσ 

μια δράςθ μερικϊν ατόμων ςτθ διάρκεια τθσ οικονομικισ κρίςθσ τθσ δεκαετίασ του 

1930. Οι μετανάςτεσ τθσ εποχισ εκείνθσ ιταν τα πρϊτα κφματα και ζτςι 

αναγκάςτθκαν να οργανωκοφν με ςκοπό να ςυμβάλουν αποφαςιςτικά ςτθν 

υποςτιριξθ τθσ διεκδίκθςθσ των δικαιωμάτων των εργαηομζνων μεταναςτϊν, όχι 

μόνον τθσ Μελβοφρνθσ, αλλά και απομακρυςμζνων περιοχϊν ςτθ Βικτϊρια, όπωσ 

Mildura, Bendigo κ.ά., όπου ηοφςαν Ζλλθνεσ. Το 1935 ιδρφκθκε ο Εργατικόσ 

Σφνδεςμοσ «Δθμόκριτοσ» ςτθ Μελβοφρνθ με ςτόχο τθν κοινωνικι και διανοθτικι 

ανάπτυξθ των μελϊν του, τθν παροχι κάκε δυνατισ βοικειασ και υποςτιριξθσ ςτα 

μζλθ του, τθν επίβλεψθ εργατικϊν ςυςτθμάτων, τθν καλλιζργεια ςχζςεων μεταξφ 

των Ελλινων μεταναςτϊν και του αυςτραλιανοφ λαοφ, κακϊσ και με όλεσ τισ 

ελλθνικζσ οργανϊςεισ (Ελευκεριάδθσ, 2003, ς. 29).  

 Θ μεταπολεμικι μαηικι μετανάςτευςθ βρικε ζτοιμο τον «Δθμόκριτο» να 

προςφζρει ςτουσ νεοαφιχκζντεσ μετανάςτεσ, όπου αρκετοί από αυτοφσ, τον πρϊτο 

καιρό, δεν είχαν ποφ να μείνουν και πϊσ να ςυντθρθκοφν. Στθ ςυνζχεια, 

πρωτοςτάτθςαν ςτον αγϊνα των μεταναςτϊν για καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ, 

μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα αυςτραλιανά ςυνδικάτα και πάλευαν για μια πιο 

δίκαιθ κοινωνία. Οργάνωςαν τουσ μετανάςτεσ ςτο ςφνολό τουσ ςε κζματα όπωσ: θ 

εκπαίδευςθ, θ ψυχαγωγία, θ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ, ιδιαίτερα αυτι 

τθσ δεφτερθσ γενιάσ. Το 1952 ςυγκροτικθκε το κεατρικό τμιμα από τα μζλθ του 

ςυνδζςμου με ςκοπό τθν ψυχαγωγία τθσ ελλθνικισ παροικίασ. Μζχρι το 1964 τθν 

ςκθνοκεςία των ζργων είχε αναλάβει ο Γιϊργοσ Νικολάου596. 

 Στο πρόγραμμα εκδθλϊςεων του Συνδζςμου, με αφορμι τον εορταςμό των 

πενιντα χρόνων από τθν ίδρυςι του, (1952-2002) τα προγράμματα κεατρικϊν 

παραςτάςεων από τθν δεκαετία του ’60 όπωσ597: 

                                                                                                                                                                       
Επίςθσ ςυμμετείχε ςε παραςτάςεισ που ανζβαςε  θ κεατρικι ςκθνι του St. Martins. Το 1984 
ςυμμετείχε ςτθν παράςταςθ του Ε.Κ.Α. Μεταμόρφωςθ του Αλεξιάδθ. Το 1988 πρωταγωνίςτθςε ςτο 
κεατρικό ζργο του Gregg Andreas Happy. Το 1988 ςκθνοκζτθςε το πρϊτο του ζργο ςτθ κεατρικι 
ομάδα τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α. τθ Μαφρθ Κωμωδία του Ριτερ Σάφερ και από τότε αναλαμβάνει να ςκθνοκετεί 
παραςτάςεισ τθσ κεατρικισ ομάδασ τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α. μζχρι ςιμερα (από το Λεφκωμα Ε.Ε.Α.Μ.Α., ς.149 
και από το περ. Σκζψεισ, αρ. φ. 4, Δεκ.1988, το άρκρο «Χάρθσ Κωνςταντινίδθσ», ς. 7). 
596

 Ρθγι: Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα 50 χρόνια του «Δθμόκριτου» πλάι ςτον μετανάςτθ, 50 ςελ. 
597

 Ρθγι: Λεφκωμα του Δθμόκριτου για τα 50 χρόνια δράςθσ του και Κεοδωράτου, 2005, ς.43.  
Αναφζρονται και τα ζργα των οποίων οι χρονολογίεσ παρουςίαςισ τουσ δεν ανευρζκθςαν. 
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 1952 Block C του Θ. Βενζηθ ςε ςυνεργαςία με μζλθ τθσ ομάδασ του 

Ολυμπιακοφ598  

 1953 μονόπρακτα Το Κουρείο, Ο μακαρίτθσ  και Θ εχεμφκεια των Δ. Ψακά και 

Ν. Λ. Λάςκαρθ599. 

 1956 Το Κορίτςι του Δρόμου του Χριςτου Αποςτόλου ςτο Savoy Theatre  

 Ο Εαυτοφλθσ μου του Δ. Ψακά 

 1964 Κατά Φανταςίαν Αςκενισ του Μολιζρου 

 Φον Δθμθτράκθσ του Δ. Ψακά 

 Οι Φοιτθτζσ του Γρθγορίου Ξενόπουλου 

 Δφο Λοχίεσ  του Baudoin Daubigny 

 Καλθνφχτα Μαργαρίτα του Γεράςιμου Σταφρου 

 Θ Αυλι των Καυμάτων του Λ. Καμπανζλθ 

 Μικροί Φαριςαίοι του Δθμιτρθ Ψακά 

 Φαφλοσ Κφκλοσ του Δ. Ψακά 

 Το Στραβόξυλο του Δ. Ψακά 

 Θ δικι μασ οικογζνεια του Βαςίλθ Μθτςάκθ με κζμα τθν Ελλάδα μετά τον 

εμφφλιο600 

 1979 Απεργία του Γ. Σκοφρτθ 

 1981 Θ Θλικία τθσ  Νφχτασ του Λ. Καμπανζλλθ το οποίο παρουςιάςτθκε και  

ςτα πλαίςια του 2ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ 

Το 1978-88 είχε δθμιουργθκεί το πολιτιςτικό τμιμα του «Δθμόκριτου» όπου 

παρουςιάηονταν κεατρικά ζργα. Σκθνοκζτθσ του Δθμόκριτου ιταν ο Μιχάλθσ 

Κακογιάννθσ601. 

 Το 1983, με τθν ευκαιρία του εορταςμοφ του Συνδζςμου των πενιντα 

χρόνων λειτουργίασ του, θ «Κίνθςθ Ελλθνίδων Γυναικϊν Αυςτραλίασ» οργάνωςε 

πρόγραμμα για παιδιά το οποίο περιλάμβανε ελλθνικοφσ χοροφσ, μουςικζσ 

εκδθλϊςεισ και κζατρο602.  

                                                           
598

 Ελευκεριάδθσ, 2003, ς. 30. 
599

 Π.π. 
600

  Ρθγι: Λεφκωμα του Δθμόκριτου για τα 50 χρόνια δράςθσ του και Κεοδωράτου, 2005, ς. 43.  
601

 ‘Ο.π., ς. 25. 
602

 Π.π. 
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Το 1984 τα παιδιά παρουςίαςαν τθν Ειρινθ του Αριςτοφάνθ ςτο Collingwood 

Education Centre, μετά από πρόςκλθςθ ςτο πλαίςιο των δίγλωςςων 

προγραμμάτων603. 

 Το 1985 τα παιδιά ζγραψαν δφο από τα τρία ςκετσ που παρουςίαςαν και 

αυτά είναι:  το πρϊτο με τον τίτλο Ηάχαρθ-Βανίλια-ζςτα, το δεφτερο Μιλϊντασ 

γφρω από τθν εκνικι μου γενιά, ζργο που αναφζρεται ςτα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν τα μεταναςτόπουλα. Θ υπόκεςθ του ζργου εξελίςςεται γφρω από τθ 

ηωι τριϊν κοριτςιϊν από διαφορετικζσ εκνικζσ καταγωγζσ (Ελλθνίδα, Τουρκάλα, 

Αυςτραλζηα) και το τρίτο ιταν το ζργο του Μπζρτολντ Μπρεχτ, Αυτόσ που λζει ναι 

και αυτόσ που λζει όχι604. 

Το 1994, θ λειτουργία του κεατρικοφ τμιματοσ ςταμάτθςε λόγω εςωτερικϊν 

προβλθμάτων. 

 

4. Καλλιτεχνικό Τμιμα τθσ Ελλθνικισ Ορκοδόξου Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και 

Βικτϊριασ (1965) 

Το 1965 (3-12-1965) το Καλλιτεχνικό Τμιμα τθσ Ελλθνικισ Ορκοδόξου 

Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ παρουςιάηει τθ κεατρικι παράςταςθ Το 

Κόλπο του Αρκοφρου (τρίπρακτθ γαλλικι κωμωδία ςε μετάφραςθ) ςτο Nicholas 

Hall605 .  

 

5. Κίαςοσ  «Λαϊκι Σκθνι» (1976-1992) 

Το 1976 ιδρφκθκε ο Κίαςοσ  «Λαϊκι Σκθνι». Στόχοι του κιάςου ιταν:  

α) Να προωκιςει και να ενκαρρφνει, άμεςα ι ζμμεςα τθ γνϊςθ, τθν κατανόθςθ και 

τθν απόλαυςθ του ελλθνικοφ Κεάτρου και γενικά όλων των Καλϊν Τεχνϊν,  

β)Να κακιερϊςει μζςα εξακρίβωςθσ και ικανοποίθςθσ των καλλιτεχνικϊν αναγκϊν 

τθσ ελλθνικισ και αυςτραλιανισ Κοινωνίασ,  

                                                           
603

 Π.π. 
604

 Κεοδωράτου, 2005, ς.44. 
605

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το κόλπο του Αρκοφρου,  γαλλικι κωμωδία ςε τρείσ πράξεισ, 
ςτο Nicholas Hall, Lonsdale Street, Melbourne, 5.12.1965 (ςε φωτοτυπία) και Ελευκεριάδθσ, 2003, ς. 
26. 
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γ) Να ενκαρρφνει και να παρουςιάςει τθ δουλειά ντόπιων κεατρικϊν ςυγγραφζων 

και άλλων καλλιτεχνϊν και να τουσ προςφζρει κάκε βοικεια να εκπαιδευτοφν ςτον 

τομζα τουσ,  

δ) Να ενκαρρφνει νζα άτομα να ςυμμετάςχουν ςτθν καλλιζργεια μιασ πλουςιότερθσ 

καλλιτεχνικισ κίνθςθσ,  

ε) να ιδρφςει και να διευκφνει ςχολζσ, εργαςτιρια, να οργανϊςει διαλζξεισ και 

ςεμινάρια ςχετικά με το Κζατρο και με όλεσ τισ Καλζσ Τζχνεσ606. 

Το προςεγμζνο - άρα δφςκολο - ρεπερτόριο, θ ςυνακόλουκθ μικρι 

προςζλευςθ κοινοφ και θ ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων, ζφερε και το βραχφβιο του 

κιάςου. 

 1976 Το πρϊτο  κεατρικό ζργο που είχε ανεβάςει θ Λαϊκι Σκθνι ιταν το Ζνασ 

Βλάκασ και Μιςόσ του Δθμιτρθ Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Κατςοφλθ 

 1977 Ζνασ Βλάκασ και Μιςόσ του Δθμιτρθ Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Σάκθ 

Λςαακίδθ, με δφο παραςτάςεισ ςτο Prince Philip Theatre και ςτθν Ρνευματικι 

Εςτία Ελλθνίδων Μελβοφρνθσ607 

 1977 Ηθτείται Ψεφτθσ του  Δθμιτρθ Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Σάκθ 

Λςαακίδθ608 

 1977  Οι Νταντάδεσ  Γ. Σκοφρτθ ςε ςκθνοκεςία του Σάκθ Λςαακίδθ ςτο 

Festival of all Nations609  

 1977 Κυςία του Αβραάμ του Βιτςζντηου Κορνάρου610  

 1977 Φωνάηει ο Κλζφτθσ του Δ. Ψακά, ςε ςκθνοκεςία του Σ. Λςαακίδθ611 

 1978 Το Μαγγανοπιγαδο του Δ. Φωτιάδθ, ςε ςκθνοκεςία του Κανάςθ 

Ραπαςτεργίου, ςτο St. Martins Theatre, South Yarra με θκοποιοφσ τουσ 

οηαλία Λεονάρδου, Κλειϊ Ρατεράκθ, Ελευκερία Βοςδογάνθ,Γιάννθσ 

                                                           
606

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 1-Μελβοφρνθ, ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978-Οκτ. 1979, για τα εγκαίνια τθσ αίκουςασ του Κεατρικοφ 
Οργανιςμοφ «Λαϊκι Σκθνι», Νοεμ. 1978, ς. 9. 
607

 Ελευκεριάδθσ, 2003, ς.47. 
608

 ‘Ο.π. 
609

 ‘Ο.π. 
610

 Ρθγι:  Το προςωπικό Λεφκωμα του Αντϊνθ Μπαξεβανίδθ, που μου παραχωρικθκε ςτισ 23.11. 
2010. 
611

 Π.π. 
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Σοφιανόπουλοσ, Κ. Μπαμπανιϊτθσ, Θλίασ Μουρκάκοσ, Νίκοσ Ηαρκάδασ, 

Ντίνα Ακαναςίου, Γ. Μάνθσ, Γ. Χρυςοφλθσ612 

 Κα Κλάψω Αφριο του Μ. Λουντζμθ613 

 Δεκζμ. 1979 Ζνασ βλάκασ και μιςόσ του Δθμιτρθ Ψακά ςτο Prince Philip 

Theatre614 

 1979 Ευτυχϊσ Τρελάκθκα του  Γ. οφςςου, Αςθμακόπουλου, Σπυρόπουλου, 

ςε ςκθνοκεςία του Σταμάτθ Ραπαςτεργίου615 

 1980 Οι Τρεισ Καλαςςόλυκοι του Ρ. Ραπαδοφκα616  

 1980 Οι Μουςικοί του Γ. Σκοφρτθ, ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ617 

 1980 Το Νθςί τθσ Αφροδίτθσ του Α. Ράρνθ ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ 

Νικολοφδθ, ςτο Astor Theatre618 

 1980 Ο Ρλοφτοσ του Αριςτοφάνθ619 

  1980 Δεν πλθρϊνω, δεν πλθρϊνω του Ντάριο Φο620  

 1980 Το Λεωφορείο του Ν. Ηακόπουλου621 

 1980 Οι κατεργαριζσ του Σκαπίνου  του  Μολιζρου622 

                                                           
612

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το Μαγγανοπιγαδο του Δ. Φωτιάδθ ςε ςκθνοκεςία του Κ. 
Ραπαςτεργίου, St. Martins Theatre όπου ςυμμετείχε ο Νίκοσ Ηαρκάδασ και ο Γ. Χρυςοφλθσ 
(μελλοντικοί ςκθνοκζτεσ), 1978. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ,  1978, το άρκρο «Με ςκθνοκζτθ τον Κ. 
Ραπαςτεργίου Το Μαγγανοπιγαδο ανζβαςε ψθλά το Ραροικιακό Κζατρο» του Ν. Ρ. (ςε φωτοτυπία). 
613

 Ρθγι:  Το προςωπικό Λεφκωμα του Αντϊνθ Μπαξεβανίδθ. 
614

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 2-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ Ζνασ βλάκασ και μιςόσ 
του Δθμιτρθ Ψακά ςτο Prince Philip Theatre, Δεκ. 1979, ς. 7. 
615

 Ρθγι: Ρεριοδικό Χρονικό 1-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978-Οκτ. 1979, για τθν παράςταςθ Ευτυχϊσ τρελάκθκα του Γ. 
οφςςου, Απρ. 1979, ς. 11. 
616

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 2-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979-Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ Οκτ. 1980, για τθν 
παράςταςθ «Τρείσ καλαςςόλυκοι» του Ρ. Ραπαδοφκα, Μάιοσ – Λοφν. 1980, ς. 9. 
617

 Ρθγζσ: Ρερ. Χρονικό 2-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμβριοσ 1979-Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ «Μουςικοί» του Γ. 
Σκοφρτθ ςτο κζντρο «Αυλαία», ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ, Οκτ. 1980, ς. 10. Ρερ. Χρονικό 
3-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθ 
Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 - Οκτ. 1981, για τθν παράςταςθ Μουςικοί του Γ. Σκοφρτθ ςτο κζντρο 
«Αυλαία», ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ, Νοεμ. 1980, ς. 10. Ρερ. Melbourne Chronical 
1980-1981: Cultural Performances of the Greek Minority in Melbourne, Nov. 1980-Dec. 1981. 
618

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 2-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979-Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ Το νθςί τθσ Αφροδίτθσ του 
Αλζξθ Ράρνθ, ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ, Αφγ. 1980, ς. 9. 
619

 Ελευκεριάδθσ, 2003, ς. 47. 
620

 Ρθγι:  Το προςωπικό Λεφκωμα του Αντϊνθ Μπαξεβανίδθ. 
621

 ‘Ο.π. 
622

 ‘Ο.π. 
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 1980 Επικίνδυνο Φορτίο του  Κ. Μουρςελά623  

  1980  Χωρίσ Γάντι του Αλ. Λιδωρίκθ624  

  1980 Μπλοκ C  του Θλ. Βενζηθ  

 1980 Οι Μουςικοί  του Γ. Σκοφρτθ ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ, ςτο 

κζντρο «Αυλαία» 

  1980 Αγάπθ μου Ουάουα  του Φρανςουά Καμπϊ 

  1980 Θ Λςτορία του Ηωολογικοφ Κιπου  του ‘Εντουαρντ Άλμπυ  

  1980-81 Μια Αίτθςθ ςε Γάμο του ‘Αντον Τςζχωφ625  

 1980-81 Ο Ρλοφτοσ του Αριςτοφάνθ,  ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ, 

ςκθνικά του Νίκου Κυπραίου, κουςτοφμια . Ελίηαμπεκ και χορογραφίεσ τθσ 

Αλζκασ Οικονόμου ςτο Myer Music Bowl626 

 1980 Μαρία Ρενταγιϊτιςα ςε ςκθνοκεςία του Χρυςόςτομου Τςιφλίδθ, ςτο 

Astor Theatre  

 1980 Ταξιτηισ ςε δφο πιάτςεσ, κωμωδία του ζθ Κοφνεθ, ςε ςκθνοκεςία 

Μιχάλθ Νικολοφδθ, National Theatre, Richmond 627 

 1981 Λικουανία  του Ριτερ Μπροφκ (μονόπρακτθ κωμωδία),  

 1981 Ανδρειωμζνοσ του Χωλ και Μίντλμασ 

 1981 Τα ‘Οπλα του Αχιλλζα του Δ. Χριςτοδοφλου 

 1981 Ταυτότθτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου ςε ςκθνοκεςία του Σάκθ 

Φειδογιάννθ και μουςικι του Τάςου Λωαννίδθ,  ςτα πλαίςια  των 

εκδθλϊςεων του παναυςτραλιανοφ Φεςτιβάλ Κεάτρου ςτθν Αδελαΐδα628 

                                                           
623

 ‘Ο.π. 
624

 Π.π. 
625

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Οκτ. 1981, για τθν παράςταςθ «Μία Αίτθςθ ςε Γάμο» του 
Α. Τςζχωφ, ςε ςκθνοκεςία του Ντίνου Μελιδϊνθ, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ 
Εκνικοτιτων, Μάρτ. 1981, ς. 11. 
626

 Ρθγζσ: Ρερ. Χρονικό 3-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ.1980-Οκτ. 1981, για τθν παράςταςθ «Ρλοφτοσ» του Αριςτοφάνθ 
ςε ςκθνοκεςία Μιχάλθ Νικολοφδθ, ςτο Myer Music Bowl, ςκθνικά Νίκου Κυπραίου, κουςτοφμια . 
Ελίηαμπεκ και χορογραφίεσ Αλζκασ Οικονόμου, Νοεμ. 1980, ς. 10. Ρερ. Melbourne Chronical 1980-
1981: Cultural Performances of the Greek Minority in Melbourne, Nov. 1980-Dec. 1981. 
627

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ταξιτηισ ςε δφο πιάτςεσ, κωμωδία του ζθ Κοφνεθ. 
628

 Ρθγζσ: Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Οκτ. 1981, για τθν παράςταςθ Ταυτότθτα του Γιάννθ 
Βαςιλακάκου, ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων του Ραναυςτραλιανοφ Φεςτιβάλ Κεάτρου ςτθν 
Αδελαΐδα, Απρ. – Λοφν. 1981, ς. 12. Εφθμ. Ελλθνικά Νζα, 15.4.1981, «Λαϊκι Σκθνι- Θ Ταυτότθτα», 
κριτικό ςθμείωμα του Σάκθ Φειδογιάννθ. 
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 1981 Βαβυλωνία του Δθμιτρθ Βυηάντιου629 

 1981 Μια φάκα με ψωμάκι τθσ Βάςωσ Καλαμάρα ςε ςκθνοκεςία Σάκθ 

Φειδογιάννθ, μουςικι Σωκράτθ Βερνάρδου και ςκθνογραφία Λεωνίδα 

Καλαμάρα630 

 1985,  Ταξιτηισ ςε δφο πιάτςεσ  του ζθ Κοφνεθ, κωμωδία ςε ελλθνικι 

μετάφραςθ τθσ Άννασ Βαρβαρζςου-Τηόγια του ζργου Run For Your Wife του 

Ray Cooney. Ραρουςιάςτθκε από τθν «Λαϊκι Σκθνι» ςε ςκθνοκεςία των 

Μιχάλθ Νικολοφδθ και Σάκθ Φειδογιάννθ631  και  πρωταγωνιςτζσ τουσ Γιϊργο 

Μάνθ, Λία Τςιλφίδου, Ραναγιϊτθ Κατςαϊτθ,  Σάκθ Φειδογιάννθ, Ξζνια 

Γροφτα, Χ. Κωνςταντινίδθ, Κωμά Χατηθλζπο632  

 1986, Ειρινθ του Αριςτοφάνθ ςε μετάφραςθ AH-Sommerstein. 

Ραρουςιάςτθκε υπό τθν αιγίδα τθσ Επιτροπισ Ρολυπολιτιςμικϊν Υποκζςεων 

και Τεχνϊν Βικτϊριασ  ςτο πλαίςιο εκδθλϊςεων για το Διεκνζσ Ζτοσ τθσ 

Ειρινθσ, ςε ςκθνοκεςία του Σάκθ Φειδογιάννθ, ςκθνικά από τον Τόλθ 

Ραπάηογλου, μουςικι του Τάςου Λωαννίδθ, χορογραφία από τον Chris 

Jannides, ςχεδιαςμόσ φωτιςμοφ από τον David Cohen. Μεταξφ πολλϊν 

άλλων ςυντελεςτϊν είναι θ Μαίρθ Κοφςτασ, ςτον ρόλο τθσ δεφτερθσ κόρθσ, 

ο Γιϊργοσ Καπινιάρθσ ςτον ρόλο του Λεροκλι και ο νεαρόσ Χάρθσ Tjives-

Κωνςταντινίδθσ ςτον ρόλο του Ρολζμου κ.α. Ανζβθκε ςτο Northcote, ςε 

υπαίκριο κζατρο, από τισ 26 Νοεμβρίου ζωσ 7 Δεκεμβρίου 1986 ςτισ 9.00 

                                                           
629

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3 -Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Οκτ. 1981, για τθν παράςταςθ «Βαβυλωνία», Μάιοσ 
1981, ς. 12. 
630

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Οκτ. 1981, για τθν παράςταςθ «Μια φάκα με ψωμάκι» 
τθσ Βάςωσ Καλαμάρα, ς. 15. 
631

 Ο Σάκθσ Φειδογιάννθσ, ο βαςικόσ ςκθνοκζτθσ τθσ «Λαϊκισ Σκθνισ» και από τα ιδρυτικά τθσ μζλθ, 
γεννικθκε ςτθν Ελλάδα, μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1971. Ζχει ςκθνοκετιςει περιςςότερεσ 
από τριάντα παραγωγζσ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. Ο Φειδογιάννθσ διορίςτθκε 
Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ του αυςτραλο-ελλθνικοφ επαγγελματικοφ κιάςου «Λαϊκι Σκθνι» το 1979, 
μια κζςθ που κατείχε μζχρι το 1983, οπότε και ζλαβε ζνα αυςτραλο-ελλθνικό Βραβείο για να 
εργαςτεί και να ςπουδάςει  κζατρο ςτθν Ελλάδα για δϊδεκα μινεσ. Ο Φειδογιάννθσ εργάςτθκε ωσ 
βοθκόσ ςκθνοκζτθ ςτο «Εκνικό Κζατρο» τθσ Ελλάδασ, αλλά και ςτο «Αμφικζατρο» του Σπφρου 
Ευαγγελάτου. Ραρακολοφκθςε μια εξάμθνθ ςειρά εξειδικευμζνων εργαςτθρίων/ςεμιναρίων  
«Αρχαίου Ελλθνικοφ Δράματοσ» ςτον Κεατρικό Οργανιςμό «Κφτταρο». Μετά τθν επιςτροφι του ςτθν 
Αυςτραλία διθφκυνε εργαςτιρια Κεάτρου ςτο Συμβοφλιο Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και τθσ αυςτραλο-
ελλθνικισ ομάδασ εργαςίασ για  το Διεκνζσ Ζτοσ Νεολαίασ.  
632

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ταξιτηισ ςε δφο πιάτςεσ κωμωδία του ζθ Κοφνεθ, 
Μελβοφρνθ, 30.11.1985. 
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π.μ., βράδυ. Κα πρζπει να τονιςτεί, ότι θ προςφορά τθσ «Λαϊκισ Σκθνισ» 

αναγνωρίςτθκε από πολλοφσ αυςτραλιανοφσ Ρολιτιςτικοφσ Φορείσ, όπωσ το 

Βικτωριανό Υπουργείο Καλϊν Τεχνϊν και το Αυςτραλιανό Συμβοφλιο Καλϊν 

Τεχνϊν633 

 1992, Run For Your Wife του Ray Cooney ςε μετάφραςθ ςτα ελλθνικά «Ου 

μπλζξεισ» από τθν Άννα-Βαρβαρζςου - Τηόγια, ςε ςκθνοκεςία τθσ ίδιασ με 

τον Γιϊργο Μάνθ634 

Θ «Λαϊκι Σκθνι» υπιρξε κίαςοσ με πλοφςια και αξιόλογθ κεατρικι 

δραςτθριότθτα, με  ςτόχο τθν προϊκθςθ του «ντόπιου»  κεάτρου και ςκοπό «…τθν 

εξάπλωςθ και δικαίωςθ τθσ ςτερθμζνθσ, αδικθμζνθσ και περιφρονθμζνθσ ελλθνικισ 

κουλτοφρασ ςτθν Αυςτραλία». Για το λόγο αυτό, το 1980 προκιρυξε τον «Ρρϊτο 

διαγωνιςμό ςυγγραφισ κεατρικοφ ζργου ελλθνο-αυςτραλιανοφ περιεχομζνου»635 

και το 1981 οι ςυγγραφείσ που διακρίκθκαν και μοιράςτθκαν το ίδιο βραβείο ιταν 

οι ντόπιοι κεατρικοί ςυγγραφείσ Βάςω Καλαμάρα με το ζργο τθσ Μια φάκα με 

ψωμάκι και ο Γιάννθσ Βαςιλακάκοσ με το ζργο του Ταυτότθτα. Ραρουςιάςτθκαν 

από τθ «Λαϊκι Σκθνι», τθν ίδια χρονιά, ςε ςκθνοκεςία του Σάκθ Φειδογιάννθ. Το 

ζργο τθσ Καλαμάρα Μια φάκα με ψωμάκι ανζβθκε με ςκθνικά του Λεωνίδα 

Καλαμάρα, μουςικι του Σωκράτθ Βερνάρδου, ενϊ το ζργο του Γιάννθ Βαςιλακάκου 

ανζβθκε με μουςικι του Τάςου Λωαννίδθ. Τα ζργα παρουςιάςτθκαν και ςτο πλαίςιο 

των εκδθλϊςεων του «Ραναυςτραλιανοφ Φεςτιβάλ Κεάτρου» ςτθν Αδελαΐδα. Θ 

Καλαμάρα είναι θ πρϊτθ Ελλθνίδα κεατρικι ςυγγραφζασ ςτθν Αυςτραλία636. 

 

6. Δραματικι Σχολι «Γζφυρα» (1974-1980) 

Το 1974 ιδρφκθκε θ δραματικι Σχολι «Γζφυρα» με ιδρυτι-διευκυντι και 

δάςκαλο τον Νίκο Σκιαδόπουλο, γνωςτό και ωσ Nick Sky. Ο Νίκοσ Σκιαδόπουλοσ 

γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθ Νίκαια του Ρειραιά, είναι απόφοιτοσ τθσ Δραματικισ 
                                                           
633

 Ρθγι: Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων  του Διεκνοφσ Ζτουσ τθσ Ειρινθσ, 1986. 
634

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ου μπλζξεισ – Run for your wife του . Κοφνθ, ςε 
μετάφραςθ Άννα Βαρβαρζςου-Τηόγια, μετάφραςθ και διαςκευι Σάκθ Φειδογιάννθ και Γιϊργου 
Μάνθ και ςκθνοκεςία Σάκθ Φειδογιάννθ, Σεπτ.- Οκτ. 1992. 
635

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979-Οκτ. 1980, θ «Λαϊκι Σκθνι» προκθρφςςει διαγωνιςμό 
ςυγγραφισ  κεατρικοφ ζργου που να ζχει ςχζςθ με τθ ηωι ςτθν Αυςτραλία, Μάιοσ 1980, ς. 9. 
636

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τθ Βάςω Καλαμάρα ςτο Ρερκ, 
09.07.2009. 
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Σχολισ του Ωδείου του «Ρειραϊκοφ Συνδζςμου» και απόφοιτοσ του Ρανεπιςτθμίου 

La Trobe (BA, Hons). Τθν περίοδο τθσ χοφντασ περιόδευςε με κίαςο ςε Βόρεια και 

Νότια Αμερικι. Τθν ίδια περίοδο ςτθν Ελλάδα ζπαιξε ςτο Θρϊδειο ςε μία μόνο 

παράςταςθ, ςτον «Ραπαφλζςςα» του Μελά, με τον κίαςο του Νίκου Χατηίςκου. Τθν 

ίδια περίοδο, μαηί με τθ ςφηυγό του, λειτουργοφςαν το Ρνευματικό Κζντρο «Νϊε» 

και εξζδιδαν και το περιοδικό «Νϊε». Με αυτζσ τουσ τισ ενζργειεσ, ςτόχο είχαν να 

ςτεγάςουν τισ πνευματικζσ και καλλιτεχνικζσ ανθςυχίεσ  των νζων τθσ εποχισ τουσ. 

Το 1974 αποφάςιςαν να μεταναςτεφςουν  ςτθν Αυςτραλία και το 1975, είχαν ιδθ 

εγκαταςτακεί ςτθ Μελβοφρνθ. Ο Σκιαδόπουλοσ ενϊ δθμοςιογραφοφςε ςτθν 

εφθμερίδα «Νζοσ Κόςμοσ», δθμιοφργθςε τθ δραματικι ςχολι «Γζφυρα». Σφμφωνα 

με τον Α.Μ. Τάμθ, ςτο ειςαγωγικό ςθμείωμα ςτο πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ 

Βάκχεσ (1992), με αφορμι και τον εορταςμό των είκοςι χρόνων προςφοράσ τθσ 

ςχολισ, ο κεατρικόσ οργανιςμόσ «Γζφυρα» λειτοφργθςε ωσ «μια γζφυρα ςτον χρόνο, 

ςτισ πανάρχαιεσ αντιλιψεισ, ςτισ πράξεισ τισ ςπουδαίεσ και τισ τζλειεσ, μα πάνω από 

όλα ςτθ δράςθ και ςτθν κάκαρςθ των πακθμάτων». Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των 

Α’ και Β’ τάξεων τθσ Σχολισ, διδάςκονταν κινθςιολογία, αυτοςχεδιαςμό, αγωγι του 

λόγου, ιςτορία κεάτρου, λογοτεχνία, ζναν μονόλογο, υποκριτικι και κεωρία 

κεάτρου, μακιγιάη637.  

Θ ςχολι ςτελεχϊκθκε από τουσ  ςυντελεςτζσ: Λδρυτισ –Διευκυντισ τθσ 

Σχολισ Ν. Σκιαδόπουλοσ, οι κακθγθτζσ Α. Μπαξεβανίδθσ και Κανάςθσ Βαβίτςασ, και 

θ εξεταςτικι επιτροπι Τ. Τάμθσ και Ρ. Γεωργίου, κακϊσ και ο Ντίνοσ Μελιδϊνθσ. 

Σκοπόσ τθσ  δθμιουργίασ τθσ ςχολισ ιταν οι ςπουδαςτζσ τθσ να «μεςτϊςουν» 

καλλιτεχνικά και αυτό το κατάφερε μζςα από τα ζργα που ανζβαςε, ζνα πλοφςιο 

ρεπερτόριο (κωμωδίεσ, κρθςκευτικά δράματα, μπουλβάρ, ςατιρικά δράματα, 

κλαςικϊν και νεότερων ςυγγραφζων, όπωσ Σαίξπθρ, Ουάϊλντ, Μψεν, Σαρτρ, Καμπϊ, 

Άλμπυ και άλλων). Σφμφωνα με τον Σκιαδόπουλο, υπιρξαν παραςτάςεισ, τισ οποίεσ 

παρακολοφκθςαν πάνω από 8.000 κεατζσ. 

Ο Σκιαδόπουλοσ ανζβαςε και  αρχαίουσ τραγικοφσ ςυγγραφείσ με ιδιαίτερθ 

προτίμθςθ ςτον Ευριπίδθ  όπωσ: Λφιγζνεια εν Ταφροισ (1989) με τουσ μακθτζσ και 

                                                           
637

Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 31.10.1991, το άρκρο «Δωρεάν μακιματα Αρχαίου Δράματοσ από τθν 
«Γζφυρα»» (ςε φωτοτυπία). 
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απόφοιτουσ του Κολλεγίου «Άγιοσ Λωάννθσ», ’Αλκθςτθ,  και το κεατρικό ζργο 

Μιδεια (1983) με πρωταγωνίςτρια τθν  Σαντάλ Κουντοφρθ. Ραρουςιάςτθκε ςτο 

ανοιχτό κζατρο «Επίδαυροσ», ςτο Northcote, δίπλα ςτον ποταμό Yarra. Θ 

παράςταςθ αναμεταδόκθκε δφο φορζσ από τθν κρατικι τθλεόραςθ του SBS, ςε 

ςκθνοκεςία του Νίκου Σκιαδόπουλου, μουςικι του Δθμιτρθ Δραγατάκθ και 

χορογραφίεσ τθσ Λζνασ Ηαμποφρα.  

Ο Σκιαδόπουλοσ τζλοσ ςυμμετείχε ςτθ δθμιουργία του πρϊτου 

πολφγλωςςου ραδιοςτακμοφ ςτθν Αυςτραλία. Θ προςπάκεια αυτι ξεκίνθςε κατά 

τθν περίοδο πρωκυπουργίασ του Whitlam, με υπουργό μετανάςτευςθσ τον Al 

Grasby, και θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε τθν περίοδο πρωκυπουργίασ του Fraser. 

Στθν κρατικι πολυγλωςςικι αυςτραλιανι τθλεόραςθ SBS παρουςίαςε τα ζργα Οι 

Τρεισ Καλαςςόλυκοι και Ραποφτςι απ’ τον τόπο ςου και ςε διαςκευι για τθλεόραςθ 

το κινθματογραφικό ζργο Μια Λταλίδα από τθν Κυψζλθ (1968) του Νίκου 

Ντινόπουλου (ταινία μεγάλου μικουσ, κωμωδία βαςιςμζνθ ςτο ομότιτλο κεατρικό 

ζργο των Ρολφβιου Βαςιλειάδθ και Νίκου Τςιφόρου) με κρατικι επιχοριγθςθ.  

Στο πλαίςιο των εκδθλϊςεων, όπου ανζβαςε τθ Μιδεια του Ευριπίδθ, 

παρουςίαςε ςτο ίδιο κζατρο και θ Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα ςε απόδοςθ  και ςκθνοκεςία του  Gary Down (πρόγραμμα των 

παραςτάςεων ςτισ 9-19.03.1983).  Το 1992 ανζβαςε το κεατρικό ζργο Βάκχεσ ςε 

μετάφραςθ του Κρ. Σταφρου, ςε ςκθνοκεςία του Νίκου Σκιαδόπουλου, χορογραφία 

τθσ Ζρςθσ Σεϊρλι και μουςικι του Νικθφόρου ϊτα με πρωταγωνίςτρια και πάλι τθν 

Σαντάλ Κουντοφρθ ςτον ρόλο τθσ Αγάβθσ και ςτον ρόλο του Κάδμου ζπαιξε ο Νίκοσ 

Σκιαδόπουλοσ. Θ παράςταςθ Βάκχεσ ανζβθκε ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων 

«Αντίποδεσ Φεςτιβάλ ‘92» και παρουςιάςτθκε ςτα μεγαλφτερα κζατρα ςτισ πόλεισ 

Μελβοφρνθ και Σφδνεχ, όπωσ Melbourne-John Batman Theatre-World, Congress 

Centre και  Sydney-Sydney Opera House, Concert Hall.  

Ανζβαςε επίςθσ τα ζργα:  

 1975 Το Λεωφορείο θ Δθμοκρατία του  Ν. Ηακόπουλου  

 1975 Εταιρεία Καυμάτων του Δ. Ψακά 

 1975 Οι Κατεργαριζσ του Σκαπίνου του Μολιζρου  

 1975 Ι αξιοπρεπισ πόρνθ του  Η.Ρ. Σάρτρ 



411 
 

 1975 Ο Ρειραςμόσ του Γρ. Ξενόπουλου 

 1975 Επικίνδυνο φορτίο του Κ. Μουρςελά 

 1975 Θ Κυςία του Αβραάμ του Β. Κορνάρου  

 1975 Αγάπθ μου Ουά ουά του Φρανςουά Καμπϊ 

 1976 Θ κυςία του Αβραάμ του Β. Κορνάρου 

 1976 Χωρίσ Γάντι του Α, Λιδωρίκθ,  

 1976 Αγάπθ μου Ουάουα του Φρανςουά Καμπϊ  

 1976 Λικουανία- μονόπρακτο του όμπερτ Μπρουκ 

 1976 Ο Ανδρειωμζνοσ-μονόπρακτο των Χωλ και Μιλντμασ 

 1976 Οι Καλικάντηαροι του Βαςίλθ ϊτα 

 1976 Θ Τραγωδία τθσ Σιωπισ  του Ντ. Ταξιάρχθ 

 1976 Ηθτείται Ψεφτθσ του Δθμιτρθ Ψακά 

 1977 Λςτορία Ηωολογικοφ Κιπου- Zoo Story του Ζντουαρτν Άλμπυ 

 1977 Αίτθςθ ςε Γάμο του Άντον Τςζχωφ 

 1977 Ο Ραπαφλζςςασ του Σπφρου Μελά 

Άλλα ζργα που ανζβαςε για τα οποία δεν βρζκθκαν περιςςότερα ςτοιχεία 

είναι: Βιοχθμεία του Ραφλου Μάτεςθ, Θ Γυναίκα με τον Κακρζφτθ του Ντ. Ταξιάρχθ, 

Ο Καραγκιόηθσ παράλογοσ Βεηίρθσ του Γ. Σκοφρτθ, Ο Βεβαίασ ςτθν Ροντιακι 

Διάλεκτο, Ραραμφκι χωρίσ Πνομα του Λάκ. Καμπανζλλθ. 

 1979 Ο Νίκοσ Σκιαδόπουλοσ ζγραψε τον διάλογο με τίτλο Ο κυρ Γιϊργθσ, ο 

κακθμερινόσ υποψιφιοσ Ρρόεδροσ και  τον ανζβαςε ςτο Astor Theatre (ςε 

τζςςερισ παραςτάςεισ), κακϊσ και το Μεγάλο Ραιδικό Βαριετζ  

Άλλα ζργα που ςκθνοκζτθςε ό ίδιοσ είναι: 

 1980 Ο Άνεργοσ και Κομμάτια και Κρφψαλα του Γ. Σκοφρτθ και το Τάβλι του 

Δ. Κεχαΐδθ ςε ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου, ςτο Universal Theatre638 

 1980  Θ Υπθρζτρια του Ντ. Ταξιάρχθ ςε ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου, 

ςτο Universal Theatre 

                                                           
638

 Ρθγζσ: Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 - Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ με τα μονόπρακτα «Το 
Τάβλι» του Κεχαΐδθ, «Άνεργοι» και «Κρφψαλα» του Γ. Σκοφρτθ, Σεπτ. 1980, ς. 10. Ρερ. Melbourne 
Chronical 1980-1981: Cultural Performances of the Greek Minority in Melbourne, Nov. 1980-Dec. 
1981. Ρερ. Χρονικό Μελβοφρνθ 1980-1981, αρ.3, ς.10 
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 1980  Οι Κεατζσ του Μάριου Ροντίκα  ςε ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου, 

ςτο Universal Theatre639 

 

7. Ελλθνικι Ρροοδευτικι Νεολαία Αυςτραλίασ (Ε.Ρ.Ν.Α.) (1975-1988) 

 Το 1975 ιδρφκθκε ο Ραν-αυςτραλιανόσ Σφνδεςμοσ Ελλθνικι Ρροοδευτικι 

Νεολαία Αυςτραλίασ (Ε.Ρ.Ν.Α.), με ζδρα τθ Μελβοφρνθ. Συςτεγαηόταν με τον 

Εργατικό Σφνδεςμο «Δθμόκριτο», για τον λόγο τοφτο υποςτθρίηεται θκικά και υλικά  

από τον Σφνδεςμο για τθ λειτουργία του. Το 1975  ανζβαςαν τθν παράςταςθ Σκθνζσ 

από τθ Ηωι του Ζλλθνα Μετανάςτθ του Βαςίλθ Τρικαλιϊτθ από το κεατρικό 

εργαςτιρι τθσ ΕΡΝΑ. 

 Σφμφωνα με το πρόγραμμα του 1ου Φεςτιβάλ Τζχνθσ, Κεάτρου και  

Μουςικισ 1978, θ Ε.Ρ.Ν.Α. ιδρφκθκε με ςκοπό  «τθν προϊκθςθ των  ιδανικϊν τθσ 

λευτεριάσ και τθσ ειρινθσ για μια καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν 

προβλθμάτων ςτθν Ρολυεκνικι Αυςτραλία».  

Το κεατρικό ζργο που ανζβαςαν, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του 

Φεςτιβάλ, ιταν Για ζνα πιάτο φαΐ, ςατιρικι κωμωδία640  που… 

 …«Κακρεφτίηει τθν κοινωνικι και πολιτικι πραγματικότθτα του 1978. Είναι θ πρϊτθ φορά 

που ζνα τζτοιου είδουσ κζατρο παίηεται ςτθν ελλθνικι παροικία από μετανάςτεσ για 

μετανάςτεσ», ζργο δίγλωςςο –«με ςκοπό να ενϊςουν τθν πολυεκνικι κουλτοφρα τθσ 

Αυςτραλίασ, να ανζβουν ςτθ ςκθνι νεαροί Ζλλθνεσ από τθν Ελλάδα και παιδιά δεφτερθσ 

γενιάσ Ελλινων μεταναςτϊν για να γνωρίςουν και να καταλάβουν ο ζνασ τον άλλον 

καλφτερα». Θ υπόκεςθ του ζργου ιταν: «Ο Μαντηαφλάρασ φτάνει ςτθν Αυςτραλία όπου 

φιλοξενείται από ςυγγενείσ. Το ζργο παρουςιάηει τισ διαφορετικζσ επιδράςεισ που δζχεται 

ο ιρωασ ςτθν Αυςτραλία. Δείχνει επίςθσ  πϊσ τα παιδιά τοφ μετανάςτθ αντιδροφν ςτισ 

διάφορεσ καταςτάςεισ που τουσ επιβάλλονται και πϊσ προςπακοφν να υπερβοφν τθν 

τραγωδία τθσ ανεργίασ του 1978» (πρόγραμμα από το 1ο Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α, 1978).   

Το 1977 ιδρφκθκε το κεατρικό εργαςτιρι τθσ Ε.Ρ.Ν.Α. βαςιςμζνο ςτισ αρχζσ 

ότι «θ τζχνθ ανικει ςτο λαό… γιατί ο πολιτιςμόσ ενόσ λαοφ γεννιζται από τθ ηωι και 

τισ κακθμερινζσ ςυνκικεσ διαβίωςισ τουσ»… «Το ζργο τζχνθσ είναι ο κακρζφτθσ 
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Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ «Κεαταί» μονόπρακτα 
του Γ. Σκοφρτθ ςε ςκθνοκεςία Ν. Σκιαδόπουλου, Universal Theatre, Νοεμ. 1980, ς. 10. 
640

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του 1ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α ςτισ 26, 27, 28. 5.1978, παράςταςθ Για ζνα πιάτο 
φαί, επινοθτικό κζατρο τθσ ομάδασ (ςε φωτοτυπία). 
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που με διάφορα μζςα αντανακλά αυτιν τθν πραγματικότθτα και μασ δίνει τθν 

ευκαιρία να νιϊςουμε μαηί μια αλικεια» (πρόγραμμα από το 1ο Φεςτιβάλ τθσ 

Ε.Ρ.Ν.Α, 1978). 

Από το 1977 και μετά, ανζβαςαν ζργα με κζματα  πολιτικοφ ενδιαφζροντοσ, 

αφοφ θ μεταπολιτευτικι Ελλάδα επιδροφςε κακοριςτικά ςτθ διαμόρφωςθ μιασ 

νζασ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ, πολιτικοποιθμζνθσ. Ζργα ενάντια ςτο κατεςτθμζνο 

και ςτθν άρχουςα τάξθ, ταίριαηαν ςτον ςκοπό τθσ ίδρυςθσ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α. και μερικά 

από αυτά ιταν:  

 1978 Ο ζνασ και οι πολλοί, από τθ ςυλλογι του ςυγγραφζα Γεωργίου 

Κοτηιοφλα «Κζατρο ςτα Βουνά», Town Hall Collingwood, 1ο Φεςτιβάλ τθσ 

Ε.Ρ.Ν.Α.641 

 1979 Θ Aπεργία του Γ. Σκοφρτθ, Albert Park High School, 2ο Φεςτιβάλ τθσ 

Ε.Ρ.Ν.Α.642 

 1980 Κομμάτια και Κρφψαλα  του Γ. Σκοφρτθ, 3ο Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α.643  

 1981 Ο Μετανάςτθσ του Γ. Σκοφρτθ, 4ο Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α.644 

                                                           
641

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Ζνασ και οι Ρολλοί- από τθ ςυλλογι του ςυγγραφζα 
Γεωργίου Κοτηιοφλα «Κζατρο ςτα Βουνά» με κζμα τθν ηωι και τα προβλιματα των Ελλινων 
μεταναςτϊν … ςτο πρϊτο φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α ςτο Town Hall Collingwood ςτισ 28.5.1978 (ςε 
φωτοτυπία). Αφίςα του κεατρικοφ ζργου Ο Ζνασ και οι Ρολλοί- από τθ ςυλλογι του ςυγγραφζα 
Γεωργίου Κοτηιοφλα «Κζατρο ςτα Βουνά» ςτισ 17.12.1978 ςτο Collingwood Town Hall. Ρερ. Χρονικό 1 
- Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθν 
Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978 – Οκτ. 1979, για τθν παράςταςθ «Ο ζνασ και οι πολλοί» του Γ. Κοτηιοφλα, 
Δεκ. 1978, ς. 9. 
642

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα του 2ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α 1979 Θ Απεργία του Γ. Σκοφρτθ, ςτο πρόγραμμα 
εκδθλϊςεων του 2ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α 1979 (ςε φωτοτυπία). Ειςιτιριο τθσ παράςταςθσ τθσ 
Ε.Ρ.Ν.Α Απεργία του Γ.Σκοφρτθ ςτισ 24.3.1979 ςτο Albert Park High School. (ςε φωτοτυπία). Ρερ. 
Χρονικό 1 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθ 
Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978-Οκτ. 1979, για τθν παράςταςθ Θ Απεργία του Γ. Σκοφρτθ, ςτο πλαίςιο των 
εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., Δεκ. 1979, ς. 10. Ρερ. Χρονικό 1 - Μελβοφρνθ ςτο 
πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978 – 
Οκτ. 1979, για τθν παράςταςθ Θ Απεργία του Γ. Σκοφρτθ, ςτο Collingwood Education Centre, Σεπτ. 
1979, ς. 13. 
643

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα του 3ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α 1980, κεατρικι παράςταςθ Κομμάτια και 
κρφψαλα του Γ. Σκοφρτθ (ςε φωτοτυπία). Ρεριοδικό Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα 
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για 
τθν παράςταςθ με πζντε μονόπρακτα Κομμάτια και Κρφψαλα του Γ. Σκοφρτθ, ςτο πλαίςιο των 
εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., Απρ. 1980, ς. 8. Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο 
πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – 
Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ Κομμάτια και Κρφψαλα του Γ. Σκοφρτθ, Οκτ. 1980, ς. 10. 
644

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του 4ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α 1981, Ο Μετανάςτθσ του Γ. Σκοφρτθ (ςε 
φωτοτυπία). 
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 1981 Θ θλικία τθσ Νφχτασ του Λ. Καμπανζλλθ ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ 

Κακογιάννθ και ςκθνικά τθσ Καλλιρόθσ Λουκίδου-Τςιάτθ. Ραρουςιάςτθκε 

ςτο 2ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ Σφδνεχ  ςτο Tom Mann Theatre (12.9.1981)645 

 1982 Τα τζςςερα πόδια του τραπεηιοφ του Λάκωβου Καμπανζλλθ. Σε 

ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Κακογιάννθ, (26.5.1982) ςτο Cοllingwood Education 

Centre Theatre. Ραρουςιάςτθκε ςτο Φεςτιβάλ  Ελλθνικισ Εβδομάδασ646 

 1983 Οι φίλοι του Κ Μουρςελά, 6ο Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., ςτο Prince Philip 

Theatre, Ρανεπιςτιμιο Μελβοφρνθσ647 

 1984  Ζγινε αυτόσ ο Ρόλεμοσ του Κφπριου ςυγγραφζα Κ. Ευκυμίου και 

Ειρινθ του Αριςτοφάνθ, 7ο Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α. ςτο Prince Philip Theatre, 

Ρανεπιςτιμιο Μελβοφρνθσ648 

 1985 Θ θλικία τθσ Νφχτασ του Λ. Καμπανζλλθ ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ 

Κακογιάννθ και ςκθνικά τθσ Καλλιρόθσ Λουκίδου-Τςιάτθ.  Ραρουςιάςτθκε 

ςτο 8ο Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α.649  

 1986 Ο Κίχμαν κι ο Ραπαγάλοσ του Νότθ Ρεριγιάλθ, μονόπρακτο, 9ο 

Φεςτιβάλ Ε.Ρ.Ν.Α.650 

 1987 Δφο μονόπρακτα του Μουρςελά Στάςθ Λεωφορείου και Θ Ταυτότθτα 

του Κϊςτα Μουρςελά - 10ο Φεςτιβάλ Ε.Ρ.Ν.Α.651  

                                                           
645

 Ρθγι:  Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του 2ου  Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ ( ςε φωτοτυπία). 
646

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του τρίτου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α 1982, ςτο Collingwood 
Education Centre (ς.4), θ παράςταςθ Τα τζςςερα πόδια του τραπεηιοφ του Λάκωβου Καμπανζλλθ από 
το κεατρικό εργαςτιρι τθσ Ε.Ρ.Ν.Α ςτισ 28.5.1982 (ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων  του 
Φεςτιβάλ  Ελλθνικισ Εβδομάδασ, 1982 (ςε φωτοτυπία). 
647

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του 6ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α 1983, κεατρικι παράςταςθ Οι φίλοι του Κ. 
Μουρςελά (ςε φωτοτυπία). 
648

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του 7ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α 1984 Ζγινε αυτόσ ο Ρόλεμοσ του Κφπριου 
ςυγγραφζα Κ. Ευκυμίου και Ειρινθ του Αριςτοφάνθ (ςε φωτοτυπία). 
649

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  Θ θλικία τθσ Νφχτασ του Λ. Καμπανζλλθ ςε ςκθνοκεςία του 
Μιχάλθ Κακογιάννθ και ςκθνικά τθσ Καλλιρόθσ Λουκίδου-Τςιάτθ, παρουςιάςτθκε ςτο 2

ο
 Ελλθνικό 

Φεςτιβάλ Σφδνεχ
 
 ςτο Tom Mann Theatre  ςτο 12.9.1981(ςε φωτοτυπία). Ρεριοδικό Χρονικό 3 - 

Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, 
Νοζμ. 1980-Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ Θ Θλικία τθσ Νφχτασ του Λακ. Καμπανζλλθ, ςε ςκθνοκεςία 
Μιχ. Κακογιάννθ και ςκθνογραφία τθσ Καλλιρόθσ Λουκίδου – Τςιάτθ, Απρ. 1981, ς. 12. Εφθμ. 
Ρανελλινιοσ Κιρυκασ, 14.9.1981, κριτικι του Γιϊργου Τςερδάνθ,  «Ραίχτθκε ςτο Σφδνεχ – Θ θλικία 
τθσ νφχτασ για μια μόνο βραδυά!», ς.12. 
650

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του 9ου
 
Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α. 1986, κεατρικι παράςταςθ Ο Κίχμαν κι ο 

Ραπαγάλοσ του Νότθ Ρεριγιάλθ – μονόπρακτο (ςε φωτοτυπία). 
651

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του 10ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α 1987, κεατρικι παράςταςθ, 2 μονόπρακτα του 
Κ. Μουρςελά Στάςθ Λεωφορείου - Θ ταυτότθτα, ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ Σϊρρου ςτο Prince Phillip 
Theatre ςτισ 26.4.1987 (ςε φωτοτυπία). 
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Στθ ςυνζντευξθ που μου παρζκεςε ο Θλίασ Διακολαμπριανόσ (28.04.2009),  

ιδρυτικό μζλοσ και γραμματζασ τθσ ΕΡΝΑ, αναφζρκθκε ςτουσ λόγουσ που τον 

οδιγθςαν ςτθν  Αυςτραλία και εξιγθςε πωσ οφείλονταν ςτισ αριςτερζσ 

πεποικιςεισ. Θ οικογζνειά του, θ οποία ηοφςε ςτθ  όδο, ικελε ςτθν αρχι τθσ 

δεκαετίασ του ’70 να μεταναςτεφςει ςτθ Γερμανία. Πμωσ, ο πατζρασ του, ο οποίοσ 

ιταν αριςτερόσ, ζπρεπε να υπογράψει «Διλωςθ Μετανοίασ» κάτι που αρνικθκε να 

πράξει. Ζτςι ο Θλίασ, που ικελε να ςπουδάςει χθμικόσ, δζχτθκε πρόςκλθςθ από 

ζναν κείο του ςτθν Αυςτραλία το 1972  και ζτςι ξεκίνθςε το ταξίδι του.  

To 1974, ςτθν Αυςτραλία, το Φιλελεφκερο κόμμα ζχαςε τισ εκλογζσ και τισ 

κζρδιςε το Εργατικό κόμμα με πρωκυπουργό τον Gough Whitlam. Ο ερχομόσ του 

Whitlam ζφερε και τθν αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων των μειονοτιτων, όπωσ  ιταν 

θ εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ προζλευςθσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα ςτο 

ςχολείο, θ ενιςχυτικι διδαςκαλία τθσ αγγλικισ, θ ελεφκερθ ζκφραςθ ςτα ικθ και 

ζκιμα, θ κρθςκευτικι ελευκερία και μαηί με αυτά ζφερε και τθν επίςθμθ άνκιςθ τθσ 

πολυπολιτιςμικισ Αυςτραλίασ. Οι μετανάςτεσ μζχρι τότε πλιρωναν για να ζχουν 

πρόςβαςθ ςτο ραδιόφωνο, ςτθ δικι τουσ γλϊςςα. Θ κυβζρνθςθ Whitlam 

χρθματοδότθςε το SBS, ϊςτε ο ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ να μεταδίδει ειδιςεισ και 

προγράμματα ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ των μεταναςτϊν δωρεάν, αφοφ αναγνωρίςτθκε 

το δικαίωμά τουσ αυτό, ωσ Αυςτραλοί φορολογοφμενοι.  

 Σφμφωνα με τον Διακολαμπριανό, θ εξζλιξθ του ελλθνο-αυςτραλιανοφ 

κεάτρου,  κα πρζπει να διερευνθκεί ςτο πλαίςιο των δεκαετιϊν 1970 μζχρι ςιμερα, 

γιατί από τότε άρχιςε θ αλλαγι τθσ ςυνείδθςθσ του Ζλλθνα ςτθν Αυςτραλία. Τότε 

άρχιςε ο μετανάςτθσ να αναγνωρίηει τα δικαιϊματά του εφόςον προςζφερε ςτθ 

χϊρα που ηοφςε και εργαηόταν, άρα είχε και το δικαίωμα να εκφράςει τα 

προβλιματα που αντιμετϊπιηε και να ηθτιςει να ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ τουσ. 

Επίςθσ ςυνειδθτοποίθςαν, αρκετοί από τουσ μετανάςτεσ, ότι θ επιςτροφι 

ςτθν Ελλάδα ιταν ζνα όνειρο άπιαςτο και αυτό οφείλεται ςε δφο λόγουσ: πρϊτον, 

γιατί όςοι προςπάκθςαν να παλιννοςτιςουν, δεν κατάφεραν να επανενταχτοφν και 

επζςτρεψαν φανερά απογοθτευμζνοι και, δεφτερον, είχαν αρχίςει να ριηϊνουν πια 

ςτθ χϊρα υποδοχισ, αφοφ τα παιδιά τουσ μεγάλωναν, ςποφδαηαν, παντρεφονταν, 

αποκτοφςαν δικά τουσ παιδιά,  και αυτοί εγγόνια. Τα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ και 

ενθμζρωςθσ, οι ντόπιεσ εφθμερίδεσ, τα περιοδικά και το ραδιόφωνο άρχιςαν να 
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μιλοφν για εγκατάςταςθ και για τθν ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ πολιτιςμικοφ 

πλαιςίου, το οποίο κα τουσ αντιπροςϊπευε και που δεν κα ιταν οφτε 

αγγλοςαξονικό, οφτε «ειςαγόμενο» από τθν Ελλάδα. Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο κα 

μποροφςαν  να εκφράςουν τα δικά τουσ όνειρα, τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ, τισ δικζσ 

τουσ δυςκολίεσ, τον δικό τουσ «μικρόκοςμο».  

Το κζατρο ιταν θ τζχνθ που κα μποροφςε να ςυμπεριλάβει όλα τα 

παραπάνω,  να εκφράςει τθ νοοτροπία τουσ και να τουσ ψυχαγωγιςει. Θ κωμωδία 

ιταν το είδοσ που προτιμοφςαν γιατί ικελαν να γελάςουν, να ξεχαςτοφν από τα 

δικά τουσ προβλιματα.  

«Στθν Ελλάδα, τθ δεκαετία του ’70 ζχουμε ζναν Λάκωβο Καμπανζλλθ, ζναν Κάρολο Κουν. Ο 

Μιχάλθσ Κακογιάννθσ ιταν ο δικόσ μασ Κάρολοσ Κουν, ο ςκθνοκζτθσ τθσ ΕΡΝΑ. Ανεβάςαμε 

ζργα των Καμπανζλλθ, Σκοφρτθ… «Οι μετανάςτεσ» του Σκοφρτθ», λζει ο Διακολαμπριανόσ. 

Ο Γιϊργοσ Λεκάκθσ, πρωταγωνιςτισ  τότε ςε τζςςερα μονόπρακτα του 

Σκοφρτθ,  διετζλεςε μετζπειτα Ρρόεδροσ τθσ Ρολυπολιτιςμικισ Επιτροπισ τθσ 

Βικτϊριασ μζχρι το 2011.  Στισ 14 Λουνίου 2010, τθν θμζρα του εορταςμοφ των 

γενεκλίων τθσ βαςίλιςςασ, του απονεμικθκε ο τίτλοσ του «Αξιωματοφχου του 

Τάγματοσ τθσ Αυςτραλίασ» για διακεκριμζνθ υπθρεςία ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα, 

λόγω των θγετικϊν ρόλων που ανζλαβε ςε πολυπολιτιςμικζσ οργανϊςεισ και για 

τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν για τισ εκνοτικζσ κοινότθτεσ.  Επίςθσ, ο Δθμιτρθσ 

Κατςαβόσ, ο Γιϊργοσ Κατςουράκθσ, ο Στζλιοσ Κουρπζτθσ είναι μερικά από τα 

ονόματα θκοποιϊν που ςτα επόμενα χρόνια ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτο ελλθνικό 

παροικιακό κζατρο. 

Το 1979 διεξιχκθ το Β’ Συνζδριο τθσ Ε.Ρ.Ν.Α. Το 1983 το 6ο Φεςτιβάλ τθσ 

Ε.Ρ.Ν.Α. επικεντρϊκθκε ςε κζματα όπωσ: «Ανεργία, Λιτότθτα και ατςιςμόσ», γιατί 

τθν περίοδο εκείνθ θ Αυςτραλία βριςκότανε ςε οικονομικι κρίςθ με ςυνζπεια το 

ζνα πζμπτο του πλθκυςμοφ να ηει κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ. Ο πλθκωριςμόσ  

αυξανόταν,  θ παραγωγι μειωνόταν ανθςυχθτικά και θ ανεργία είχε χτυπιςει, 

κυρίωσ τουσ Αβοριγίνεσ, τουσ νεοαφιχκζντεσ μετανάςτεσ, τισ γυναίκεσ και τουσ 

νζουσ.  

«Θ κρίςθ δίνει παράταςθ ηωισ ςτον ρατςιςμό και τισ διακρίςεισ ανάμεςα ςτα δφο φφλα, τα 

οποία ευδοκιμοφν μζςα ςε ςυνκικεσ κοινωνικισ ανιςότθτασ και αδικίασ» (Ρρόγραμμα του 

6ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α, ς. 6). 
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Θ κεατρικι δραςτθριότθτα τθσ Ε.Ρ.Ν.Α. ςταμάτθςε το 1988, μετά τθ 

διοργάνωςθ του 10ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α. για λόγουσ οικονομικισ δυςκολίασ και 

κζματα οργανωτικά ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ κεατρικισ ομάδασ (Ελευκεριάδθσ, 2003, 

ς. 39). Είκοςι χρόνια αργότερα τθν περίοδο 1997 και 1998, οι Βαςίλθσ Τρικαλιϊτθσ 

και Μιχάλθσ Κακογιάννθσ, μζςα από τα κεατρικά εργαςτιρια τθσ Ε.Ρ.Ν.Α. 

επινόθςαν δφο δίγλωςςεσ κεατρικζσ παραςτάςεισ που αναπαριςτοφςαν τα 

προβλιματα και τισ ςυγκροφςεισ των δφο γενιϊν μεταναςτϊν, με τουσ τίτλουσ A 

Family Scene – μονόπρακτο και  Οικογζνεια- επίςθσ μονόπρακτο. 

 

8. Ρνευματικι Εςτία Ελλθνίδων (1978 ζωσ ςιμερα) 

Θ Ρνευματικι Εςτία Ελλθνίδων Μελβοφρνθσ ιδρφκθκε το 1978 με 

πρωτοβουλία τθσ ςυηφγου του τότε Γενικοφ Ρροξζνου ςτθ Μελβοφρνθ, κ. Ρόπθσ 

Λυμπεροποφλου, μαηί με τθν κ. Βαρβάρα Καρανικόλα και τθ κ. Βίβιαν Μόρρισ, 

κακϊσ και άλλεσ γνωςτζσ Ελλθνίδεσ, ςτο ξενοδοχείο “Southern Cross”. Ξεκίνθςαν το 

τεράςτιο αυτό ζργο, με τθ ςυμμετοχι Ελλθνίδων μεταναςτριϊν, απ’ όλα τα μζρθ τθσ 

Ελλάδασ και  ςτθν περίοδο μετά τθν επίλυςθ των πρϊτων προςαρμοςτικϊν αναγκϊν 

ςτθ νζα πατρίδα. 

Θ Ρνευματικι Εςτία Ελλθνίδων ζχει ςκοπό τθν αναηωπφρωςθ και 

διατιρθςθ των ελλθνικϊν εκίμων και παραδόςεων, κακϊσ και τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ, μζςα ςτα πλαίςια τθσ πολυπολιτιςτικισ αυςτραλιανισ κοινωνίασ, 

κακϊσ, επίςθσ, και τθν ανάδειξθ τθσ Ελλθνίδασ γυναίκασ, πζρα από το ρόλο τθσ 

ςυηφγου και τθσ μθτζρασ, ωσ ενεργοφ μζλουσ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ. Απϊτεροσ, 

όμωσ,  ςτόχοσ τθσ Εςτίασ είναι θ προςζλκυςθ νεολαίασ για τθ ςυνζχιςθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ Ρνευματικισ Εςτίασ Ελλθνίδων. Θ ςυμβολι τθσ 

Ρνευματικισ Εςτίασ ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ ελλθνικισ παροικίασ είναι 

αξιόλογθ και οι ποιοτικζσ εκδθλϊςεισ – ςεμινάρια, εκκζςεισ, διαλζξεισ, 

τιμθτικζσ εκδθλϊςεισ ατόμων των γραμμάτων και των τεχνϊν, μουςικζσ 

βραδιζσ– παρακολουκοφνται πάντα από μεγάλο αρικμό ςυμπαροίκων. Θ 

Ρνευματικι Εςτία ζχει ςυμβάλει ςθμαντικά, ςτα τελευταία  χρόνια, ςτθν 

παροικία, με πολφμορφθ και ζντονθ πολιτιςτικι δραςτθριότθτα και με 

εκδθλϊςεισ λαογραφικοφ χαρακτιρα με τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ τθσ: Ο 
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Κρθτικόσ Γάμοσ, Το Μακεδονικό Χωριό, Το Ρανθγφρι τθσ Ρζτρασ , Θλιοβαςίλεμα 

ςτα Επτάνθςα. 

 Tο 1979, το Ρανθγφρι τθσ Ρζτρασ…Ρανθγφρι του Αιγαίου ιταν μία 

παράςταςθ με ςυρραφι κειμζνων γνωςτϊν λογοτεχνϊν τθσ Λζςβου ,  όπωσ  τθσ 

Σαπφοφσ, του Βαςίλθ Ρλάτανου, του Στρατι Μυριβιλθ, του Θλία Βενζτθ, κακϊσ 

και ποίθςθ του Οδυςςζα Ελφτθ. Τθ ςυγκζντρωςθ των περιςςοτζρων κειμζνων 

και τθν ςκθνοκεςία ανζλαβαν θ Ρόπθ Λυμπεροποφλου και θ Βαρβάρα 

Καρανικόλα. Θ «Ρνευματικι Εςτία Ελλθνίδων» ςτόχευε να φζρει  ςτο προςκινιο 

τθν πολφπλευρθ κουλτοφρα τθσ ηωισ του Ελλθνικοφ Νθςιοφ τθσ Μυτιλινθσ 652. Ο 

Κρθτικόσ Γάμοσ και  το Θλιοβαςίλεμα ςτα Επτάνθςα τθσ Βαρβάρασ Καρανικόλα, 

παίχτθκαν το 1989 653 

9. Θ Νεολαία του Ραναρκαδικοφ Συλλόγου Μελβοφρνθσ «Ο Κολοκοτρϊνθσ» 

(1979) 

 1979 Ο Αχόρταγοσ του Δθμιτρθ Ψακά ςτο Κζατρο του Εκπαιδευτικοφ Κζντρου 

του Collingwood. 

 

10. Κίαςοσ των Ενωμζνων Καλλιτεχνϊν (1979) 

 1979 Ο Αγαπθτικόσ τθσ Βοςκοποφλασ του Δ. Κορομθλά ςε ςκθνοκεςία του Γ. 

Μάνθ654 

 

11. Κίαςοσ του  θκοποιοφ Γιάννθ Χρυςοφλθ (1980) 

 1980, Αγάπθ μου Ουά-ουά του Φρανςουά Καμπϊ ςε ςκθνοκεςία του Κανάςθ 

Ραπαςτεργίου655 

                                                           
652

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ρανθγφρι τθσ Ρζτρασ… Ρανθγφρι του Αιγαίου… ςτο 
Dallas Brooks Hall, 9.12.1979. Αφίςα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ  Ρανθγφρι τθσ Ρζτρασ… Ρανθγφρι του 
Αιγαίου… – Panigyri of Petra… Panigyri of the Aegean…, ςτο Dallas Brooks Hall, 9.12.1979. Εφθμ. Νζα 
Ελλάδα, 8.12.1979, το άρκρο «Θ Ελλθνικι Μελβοφρνθ – Από Σάββατο ςε Σάββατο – Τθν Κυριακι ςτο 
Dallas Brooks Hall – Ρανθγφρι τθσ Ρζτρασ… Ρανθγφρι του Αιγαίου» του Σωτιρθ Χατηθμανϊλθ, ς. 6 (ςε 
φωτοτυπία).  
653

Ρθγι: Αφίςα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θλιοβαςίλεμα ςτα Επτάνθςα του Β. Καρανικόλα, ςτο 
Melbourne Town Hall, 19.11.1989. 
654

Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 1 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978-Οκτ. 1979, για τθν παράςταςθ Ο Αγαπθτικόσ τθσ 
Βοςκοποφλασ του Δ. Α. Κορομθλά ςτο Astor Theatre, Μάρτ. 1979, ς. 10. 
655

Ρθγζσ: Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979-Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ Αγάπθ μου Ουάουα του 
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 1980, Ηθτείται Ψεφτθσ  του Δθμιτρθ Ψακά ςτο Astor Theatre656 

 

12. Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ (1981-1993) 

Το 1981 ιδρφκθκε το  «Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ» από τουσ Νίκο 

Σκιαδόπουλο και Βαγγζλθ Μουρίκθ. Σταμάτθςε τθ λειτουργία του με τον 

επαναπατριςμό του Σκιαδόπουλου ςτθν Ελλάδα το 1993. Στο διάςτθμα τθσ 

λειτουργίασ του κιάςου ο Σκιαδόπουλοσ ανζλαβε τα κακικοντα του παραγωγοφ, 

ςκθνοκζτθ και θκοποιοφ. Ανζβαςε κλαςικό ρεπερτόριο, αρχαίο δράμα, ιςτορικό 

δράμα, κωμωδίεσ, δράμα και ςάτιρα. Μερικά από τα ζργα που ανζβθκαν ιταν: 

 1981 Φωτεινι Σάντρθ του Γρθγόρθ Ξενόπουλου ςε ςκθνοκεςία του Ν. 

Σκιαδόπουλου, ςτο Universal Theatre657 

 1981 Μιδεια  του Ευριπίδθ ςε ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου ςτο 

Universal Theatre ςε ςυνεργαςία με τθν Ελζνθ Μάντεν και τθ Σαντζλ 

Κουντοφρθ658 

 1981 Βαβυλωνία του Δ. Βυηαντίου ςε ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου, ςτο 

Universal Theatre 

 1981 Οι Γραμματιηοφμενοι του Βαςίλθ ϊτα 

 1981 Το Ρανθγφρι του Δ. Κεχαΐδθ 

 1981 και 1988 Καλθνφχτα Μαργαρίτα του Γεράςιμου Σταφρου ςε 

ςκθνοκεςία  του Ν. Σκιαδόπουλου, ςτο Universal Theatre659 

                                                                                                                                                                       
Φρανςουά Καμπϊ, ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Ραπαςτεργίου, Νοζμ. 1980, ς. 10.  Ρερ. Melbourne 
Chronical 1980-1981: Cultural Performances of the Greek Minority in Melbourne, Nov. 1980-
Dec.1981. Ρερ.  Χρονικό Μελβοφρνθ 1980-1981, αρ.3, ς.10. 
656

Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμβριοσ 1979-Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ Ηθτείται Ψεφτθσ του 
Δ. Ψακά, Σεπτ. 1980, ς. 10. 
657

Ρθγζσ: Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ Φωτεινι Σάντρθ του 
Γρθγόρθ Ξενόπουλου ςε ςκθνοκεςία Ν. Σκιαδόπουλου ςτο Universal Theatre, Λαν. 1981, ς. 11. Ρερ. 
Melbourne Chronical 1980-1981: Cultural Performances of the Greek Minority in Melbourne, Nov. 
1980-Dec. 1981, περ. Χρονικό Μελβοφρνθ 1980-1981, αρ.3, ς.11. 
658

Ρθγζσ: Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ Μιδεια του Ευριπίδθ, ςε 
ςκθνοκεςία Ν. Σκιαδόπουλου, Φεβρ. 1981, ς. 11. Ρερ. Melbourne Chronical 1980-1981: Cultural 
Performances of the Greek Minority in Melbourne, Nov. 1980-Dec. 1981, περ. Χρονικό Μελβοφρνθ 
1980-1981, αρ.3, ς.11. 
659

Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3 – Μελβοφρνθ  ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Δεκ. 1981, για τισ  παραςτάςεισ Καλθνφχτα Μαργαρίτα 
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 1981- Βρυκόλακεσ του  Ερρίκου Μψεν ςε ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου, 

ςτο Universal Theatre660 

 1981 Σαλϊμθ του Πςκαρ Ουάϊλντ ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου και 

χορογραφίεσ των Ντίνασ Κουφουδάκθ και Γιάννθ άκκα661 

 1981 Ο Στρατθγόσ με το Τςιμποφκι του Ντ. Ταξιάρχθ 

 1982 Το Τάβλι του Δ. Κεχαϊδθ 

 1983 Το Ρανθγφρι του Δ. Κεχαϊδθ662 

 1985 Ο Φονιάσ του Μ. Ευκυμιάδθ 

 1985 Κωμωδία για Κλάματα του Ε. Μπλάϊ 

 1985 Θ αρκοφδα  του Α. Τςζχωφ 

 1988 Ο Καραγκιόηθσ του Κεόδωρου Συναδινοφ 

 1989 Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα και Θ Μιδεια του 

Ευριπίδθ ςε μετάφραςθ και διαςκευι του Νίκου Σκιαδόπουλου ςτθν 

αγγλικι γλϊςςα663 

 1990 – Αλζξανδροσ ο Μζγασ ςε παραγωγι και ςκθνοκεςία του Νίκου 

Σκιαδόπουλου και ςκθνικά του Γιάννθ Χρυςοφλθ. Το ζργο ανζβθκε ςτο 

πλαίςιο του ετιςιου Φεςτιβάλ «Δθμιτρια» 1990. Γράφτθκε με αφορμι τισ 

αιματθρζσ ςυγκροφςεισ, τθν περίοδο εκείνθ μεταξφ Ελλινων και Σκοπιανϊν 

μεταναςτϊν ςτθν Αυςτραλία, που πυροδοτικθκαν από το ηιτθμα ςχετικά με 

τθν ονομαςία τθσ Ρρϊθν Γιουγκοςλαβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Μακεδονίασ 

(από το ςθμείωμα του ςκθνοκζτθ ςτο πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ, 

                                                                                                                                                                       
του Γεράςιμου Σταφρου και Βρυκόλακεσ του Μψεν, ςε ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου, Αφγ. 1981, 
ς. 14. 
660

 Π.π. 
661

Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ Σαλϊμθ του Πςκαρ 
Ουάιλντ, ςε ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου, χορογραφίεσ Ντίνα Κουφουδάκθ και Γιάννθ άκκα, 
Απρ. 1981, ς. 12. 
662

Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ Το Ρανθγφρι του Δθμ. 
Κεχαΐδθ, ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου, ς. 13. 
663

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Lysistrata by Aristofanes ςτθν αγγλικι γλϊςςα ςε 

μετάφραςθ του Gary Down και τθσ Medea by Eυripides, ςε μετάφραςθ και διαςκευι του Νίκου 
Σκιαδόπουλου ςτθν νεοελλθνικι γλϊςςα, 9 – 19.3.1989, Επίδαυροσ Κερινό Αμφικζατρο. 
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αποδεικνφοντασ για άλλθ μια φορά ότι, ενϊ οι μετανάςτεσ ηουν τόςο μακριά 

από τθ γενζτειρά τουσ, το βλζμμα τουσ είναι ςτραμμζνο εκεί)664 

 1991  Το Σπίτι τθσ Μπερνάρντα ‘Αλμπα ι Σκφλα Μάνα του Φ. Γ. Λόρκα.  

Ανζβθκε ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ ‘Αντίποδεσ ‘91’ 

 1991 Ερωτόκριτοσ του Β. Κορνάρου- (διαςκευι του Ν. Σκιαδόπουλου) ςε 

ςυνεργαςία με τα Κρθτικά ςωματεία665  

 1991 Καραντίνα του Ν. Λάςκαρθ666 

 1991 Θ Αυλι των Καυμάτων του Λάκωβου Καμπανζλλθ667 

 1992 Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ 

 1992 Θ Δίκθ του Κολοκοτρϊνθ ςε ςυνεργαςία με τθν Ραμμεςςθνιακι 

Αδελφότθτα Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ «Ο Ραπαφλζςςασ»  

 1992 Βάκχεσ του Ευριπίδθ. Θ παράςταςθ ανζβθκε ςτο John Batman Theatre 

και ςτο  Sydney Opera House668 

 Ο Νίκοσ Σκιαδόπουλοσ ανζβαςε περιςςότερεσ από πενιντα παραςτάςεισ.  

Στόχοσ του ιταν να αποκτιςουν οι κεατζσ του κεατρικι παιδεία «ςτοιχείο 

απαραίτθτο ςτο να μποροφμε να υπάρχουμε και να δθμιουργοφμε», όπωσ γράφει 

και ο ίδιοσ ςτο πρόγραμμα από  τθν παράςταςθ Βάκχεσ. 

 Δυςτυχϊσ,  το 1993, οικονομικοί λόγοι ιταν αυτοί που ανάγκαςαν τον Νίκο 

Σκιαδόπουλο να ςταματιςει τθ λειτουργία τόςο τθσ Σχολισ «Γζφυρα», όςο και του 

κιάςου «Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ». Αιτίεσ τθσ χρεοκοπίασ αναφζρονται οι εξισ: 

α) Ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων, β)πολυδάπανεσ κεατρικζσ παραςτάςεισ γ) ακριβι  

                                                           
664

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αλζξανδροσ Ο Μζγασ του Νίκου Σκιαδόπουλου, ςε 
παραγωγι και ςκθνοκεςία του ιδίου και ςκθνικά του Γιάννθ Χρυςοφλθ, ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ 
«Δθμιτρια ‘90», από τον κεατρικό Οργανιςμό «Γζφυρα», Her Majesty’s Theatre, Melbourne, 1 – 
2.12.1990. 
665

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αλζξανδροσ Ο Μζγασ του Νίκου Σκιαδόπουλου, ςε 
παραγωγι και ςκθνοκεςία του ιδίου και ςκθνικά του Γιάννθ Χρυςοφλθ, ςτα πλαίςια του «Δθμιτρια 
‘90», από τον κεατρικό Οργανιςμό «Γζφυρα», Her Majesty’s Theatre, Melbourne, 1-2.12.1990. 
666

Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.11.1991, το άρκρο «Θ κωμωδία του Λάςκαρθ «Καραντίνα» το 
επόμενο ζργο τθσ «Γζφυρασ»» (ςε φωτοτυπία). 
667

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Αυλι των Καυμάτων του Λάκωβου Καμπανζλλθ ςτο Her 
Majesty’s Theatre, 29-30.6.1991. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 26, Μάϊοσ 1991, το άρκρο του Νίκου 
Σκιαδόπουλου,  «Εννζα λόγοι (κι ζνασ επίλογοσ) κατά ςκυλο-φιλόςοφου – Αντίλογοσ ςε φλυαροφντα 
υποχονδριακό», ςς. 33 – 36. Αφορά τθν παράςταςθ Θ Αυλι των Καυμάτων του Λάκωβου 
Καμπανζλλθ. 
668

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Βάκχεσ του Ελλθνικοφ Εκνικοφ Κεάτρου, ςε 
ςκθνοκεςία Νίκου Σκιαδόπουλου, Μάρτ.-Απρ. 1992, ςτθν Μελβοφρνθ: John Batman Theatre – World 
Congress Centre και ςτο Sydney: Sydney Opera House – Concert Hall. 
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ενοικίαςθ των αικουςϊν για το ανζβαςμα των ζργων, δ) υψθλό κόςτοσ για τθν 

διαφιμιςθ των παραςτάςεων, ε) θ μθ προςζλευςθ κοινοφ ςτισ παραςτάςεισ, αφοφ 

ο μζςοσ Ζλλθνασ μετανάςτθσ προτιμοφςε τθν κωμωδία από το δράμα, τθν 

διαςκζδαςθ παρά τθν ψυχαγωγία, που ςτόχευε να προςφζρει ο Ν. Σκιαδόπουλοσ 

(Ελευκεριάδθσ, 2003, ς.44). 

Το 2006 ο Νίκοσ Σκιαδόπουλοσ, μετά από μία  τουλάχιςτον δεκαετι απουςία 

από τα κεατρικά δρϊμενα τθσ ελλθνικισ παροικίασ, επανιλκε με το άνοιγμα Σχολισ 

Κεάτρου ςτο ΕΚΕΜΕ (Εκνικό Κζντρο Ελλθνικϊν Μελετϊν) του Ρανεπιςτθμίου La 

Trobe, θ οποία όμωσ ςταμάτθςε τθ λειτουργία τθσ με το κλείςιμο του ΕΚΕΜΕ το 

2009. Με τουσ ςπουδαςτζσ τθσ Σχολισ του ανζβαςε τισ παραςτάςεισ: Το Νθςί τθσ 

Αφροδίτθσ του Αλζξθ Ράρνθ, Ηθτείται Ψεφτθσ του Δθμιτρθ Ψακά. 

Ο Σκιαδόπουλοσ δεν ανζβαςε κεατρικά ζργα «ντόπιων» Ελλινων 

ςυγγραφζων από επιλογι, ζχει όμωσ διαςκευάςει και ανεβάςει ραδιοφωνικό 

κζατρο. Άλλα ζργα που ανζβαςε, αλλά δεν βρζκθκαν περιςςότερα ςτοιχεία είναι: 

Κλυταιμνιςτρα του Ανδρζα Στάϊκου, Χρυςόσ και Τενεκζσ των Ν.Τςιφόρου και 

Ρ.Βαςιλειάδθ, Αυλι των Καυμάτων του Καμπανζλλθ. 

Ο Σκιαδόπουλοσ δίδαξε μακιματα ορκοφωνίασ ςε φοιτθτζσ Ελλθνικϊν 

Σπουδϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Μελβοφρνθσ και ςτο Ρανεπιςτιμιο La Trobe. 

«Το ελλθνικό κεατρικό κοινό ςτθν Αυςτραλία τθσ πρϊτθσ γενιάσ ζχει μειωκεί γιατί ζχει 

πλζον μεγαλϊςει  και λειτουργεί παροπλιςμζνο από τθν κακθμερινι του ηωι. Ζνα ποςοςτό 

δεν υπάρχει πια ι χρειάηεται να ςυνοδευτεί,  προκειμζνου να παρακολουκιςει μία 

παράςταςθ. Και όταν πάνε ςτο κζατρο κζλουν να γελάςουν με λζξεισ και κουνιματα των 

θκοποιϊν, τα λάκθ τουσ και τθν προχειρότθτά τουσ. Πταν ανζβαηα παραςτάςεισ, ςτόχοσ μου 

ιταν το κζατρο που κα κάνω να υπθρετεί πολλαπλό ςκοπό. Δεν ζβλεπα το κοινό ςαν 

ειςιτιρια και χριματα, αλλά για τθν ανάγκθ του για χριςθ τθσ γλϊςςασ, για μετάδοςθ και 

εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, για τθν καλλιζργειά του ςε κζματα ελλθνικά πζρα από 

αυτά που ζφερε ςτισ αποςκευζσ τουσ όταν ζφυγε από τον τόπο του, για τθν πνευματικι 

ανάπτυξι του που, λόγω τθσ ανάγκθσ του να αποκτιςει ζνα ςπίτι, να μεγαλϊςει τα παιδιά 

του, ζμεινε πίςω. Με τθν τθλεόραςθ  το κοινό  γφριςε πάλι ςτα παλιά. Θ ελλθνικι τθλεόραςθ 

διαμορφϊνει επιλογζσ- «το εφκολο γζλιο»- διαμορφϊνει κοινό. Οι αμερικανικζσ 

οικογενειακζσ εκπομπζσ που παρακολουκοφν με το κονςερβοποιθμζνο γζλιο, διαμορφϊνει 

είδοσ κοινοφ. Το κζαμα πρζπει να ςυνδζεται με γζλιο, διαφορετικά δεν το ενδιαφζρει. 

Σιμερα δεν υπάρχει κοινό που να ενδιαφζρεται για κεάματα με ποιότθτα και δεν μποροφν 



423 
 

και να ςτθρίξουν οικονομικά τα ζξοδα μιασ παράςταςθσ. Ροτζ δεν υπιρξε καμία οικονομικι 

υποςτιριξθ οφτε από τθν Ελλάδα, οφτε από τθν Αυςτραλία, οφτε από τουσ μαικινεσ τθσ 

Αυςτραλίασ, οφτε από τουσ ελλθνικοφσ οργανιςμοφσ, όπωσ τθν Ελλθνικι Κοινότθτα. 

Ρροτιμοφν να προςφζρουν το «μπάρμπεκιου» από το κζατρο ςτα μζλθ τουσ. Τρεισ είναι οι 

τζχνεσ  ςτθν Αυςτραλία που αναγνωρίηουν οι Αυςτραλοί:  θ ηωγραφικι-γλυπτικι (τισ 

εικαςτικζσ), θ μουςικι και ο χορόσ. Το κζατρο γενικά δεν ζχει κερδίςει τον Αυςτραλό. Τα 

ζργα  των ντόπιων Αυςτραλϊν ςυγγραφζων που γράφουν και ανεβάηουν μπορεί να ζχουν 

κεματολογία αυςτραλιανοφ ενδιαφζροντοσ, θ τεχνοτροπία τουσ, όμωσ, είναι αμερικανικι. 

Πταν τα παρακολουκϊ, ενϊ μου αρζςουν, ςυγχρόνωσ μοφ γεννάται το ερϊτθμα κατά πόςο 

ζνα τζτοιο ζργο κα ενδιζφερε ζνα αγγλόφωνο κοινό που ηει ςε μια άλλθ χϊρα και βεβαίωσ 

δεν είναι Αυςτραλοί. Οι Λταλοί, οι Λςπανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί μετανάςτεσ ζχουν κλαςικό 

ρεπερτόριο να ανεβάςουν και να ελκφςουν τον Αυςτραλό. Κάνουν ακριβϊσ αυτό που ζκανα 

και εγϊ  όλα τα προθγοφμενα χρόνια προτοφ ςταματιςω. ϋΘταν μια αςφαλισ οδόσ. Το 

ντόπιο ελλθνικό κζατρο, γραμμζνο ςτθν Αυςτραλία, ςυγκρινόμενο με το ελλθνικό ιταν 

αδφναμο. Δεν με ςυγκίνθςε. Γι’ αυτό και δεν αςχολικθκα. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι δεν 

μποροφςε να παιχτεί ςτθν Αυςτραλία. Ρολλζσ φορζσ ςυμβοφλευςα ςυγγραφείσ να 

διορκϊςουν κείμενά τουσ για να γίνουν κεατρικά αρτιότερα. Τα ζργα που ανζβαηα εγϊ 

είχαν δραματουργικό ενδιαφζρον. Γελοφςε το κοινό με τισ καταςτάςεισ. Δεν εκβίαηε το γζλιο 

με φκθνά τερτίπια .Ιταν καλοπαιγμζνα. Μποροφςαν να γίνουν παραγωγζσ με τθ ςυνεφρεςθ 

ςτο ίδιο κζαμα μακθτϊν, φοιτθτϊν και ενθλίκων θκοποιϊν. Το κοινό τουσ ςτοιχείο ιταν ο 

ίδιοσ δάςκαλοσ και θ κοινι γλϊςςα του κεάτρου που είχαν διδαχτεί. Αυτό τουσ ζκανε 

ομάδα.  Θ δεφτερθ και θ τρίτθ γενιά δεν γνωρίηουν  τθν ελλθνικι γλϊςςα και δεν ςτζλνουν 

τα παιδιά τουσ ςτο κζατρο. Ζχει χακεί το ενδιαφζρον για τθν ελλθνικι γλϊςςα, ζχουν 

κλειςτεί ςτα ςπίτια τουσ λόγω τθσ δορυφορικισ τθλεόραςθσ και θ ανάγκθ για διαςκζδαςθ 

καλφπτεται με αυτόν τον τρόπο. Θ κεατρικι ηωι ζχει περιοριςτεί ςε δφο κιάςουσ, τθσ 

Ε.Ε.Α.Μ.Α. και του κιάςου «Ραροικία». Δεν υπάρχουν «χορθγοί», γιατί δεν ζχουν 

ςυνειδθτοποιιςει πόςο αναγκαίο είναι να διατθρθκεί θ ελλθνικι γλϊςςα. Κζατρο κα 

υπάρχει πάντα, ελλθνόφωνθ κεατρικι ηωι δεν κα υπάρξει πια ςτθν Αυςτραλία, όπωσ τθν 

βίωςα εγϊ. Πταν μιλάμε για παροικιακό κζατρο μιλάμε για ελλθνόφωνο κζατρο. Το 

αγγλόφωνο κζατρο τθσ δεφτερθσ γενιάσ αφορά το κζατρο ςτθν Αυςτραλία και όχι το 

ελλθνικό κζατρο ςτθν Αυςτραλία. Θ δεφτερθ γενιά γράφει ςτθν αγγλικι και τα ζργα τουσ 

είναι θ ψυχι τθσ Αυςτραλίασ και απθχοφν τθ ηωι ςτθν Αυςτραλία.  Τα ζργα τουσ δεν 

απθχοφν τον Ζλλθνα και τθν ιδιοςυγκραςία του και ασ ζχει ωσ κζμα τθν ελλθνικι οικογζνεια. 

Θ αντίλθψι τουσ θ ςυγγραφικι και θ πνευματικι είναι αυτι τθσ αυςτραλζηικθσ κοινωνίασ. 
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«Ντοκουμεντάρουν» τον τρόπο ηωισ των μεταναςτϊν», λζει ο Σκιαδόπουλοσ ςτθ 

ςυνζντευξι του669.  

 

13. Θ Νεολαία τθσ Κοινότθτασ Dandenong (1981) 

 1981 Ηθτείται Ψεφτθσ του Δθμιτρθ Ψακά ςτο κτιριο τθσ Κοινότθτασ 

Dandenong670. 

 1981 Ο Αχόρταγοσ του Δθμιτρθ Ψακά ςτο κτιριο τθσ Κοινότθτασ671. 

 

14. Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ (Ε. Κ. Α.)(1981-1991) 

Λδρυτζσ του Ελλθνικοφ Κεάτρου Αυςτραλίασ (Ε.Κ. Α.), 1981, είναι ο Δθμιτρθσ 

Κατςοφλθσ672, ο Ανδρζασ Λιναρδάτοσ, θκοποιόσ, απόφοιτοσ τθσ Σχολισ Κεοφανίδθ 

του μουςικοφ κεάτρου, ο Μιχάλθσ Νικολοφδθσ673 και ο Κανάςθσ Μακρυγιϊργοσ. Το 

Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ, (Ε.Κ.Α.),  ξεκίνθςε ωσ ζνασ επαγγελματικόσ κίαςοσ, 

όπου αρχικά οι θκοποιοί κα αμείβονταν ςφμφωνα με το μιςκολόγιο του ςυνδικάτου 

θκοποιϊν.  Στθ ςυνζχεια όμωσ, μετά τθ διάςπαςι του αφοφ αποχϊρθςαν ο 

                                                           
669

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον Νίκο Σκιαδόπουλο, α’ γενιά, ςτθ 
Μελβοφρνθ, 29.04.2009. 
670

 Ρθγζσ: Melbourne Chronical 1980-1981: Cultural Performances of the Greek Minority in 
Melbourne, Nov. 1980-Dec. 1981, το περ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979-Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ 
Ηθτείται ψεφτθσ του Δ. Ψακά, Αυγ. 1980, ς. 9. Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα 
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Δεκ. 1981, για 
τθν παράςταςθ Ηθτείται ψεφτθσ του Δ. Ψακά, Φεβρ. 1981, ς. 11. 
671

Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ Ο Αχόρταγοσ του Δ. Ψακά, 
Δεκ. 1981, ς. 15. 
672

 Ο Δθμιτρθσ Κατςοφλθσ - επαγγελματίασ θκοποιόσ και τεχνικόσ ςτον ελλθνικό κινθματογράφο, ζχει 
ςκθνοκετιςει κεατρικά ζργα ςτθ Μελβοφρθ. Επίςθσ, ο Κατςοφλθσ είναι ζνασ από τουσ πρωτεργάτεσ 
καραγκιοηοπαίχτεσ ςτθν Αυςτραλία. 
673

 O Μιχάλθσ Νικολοφδθσ  τελείωςε  τισ ςπουδζσ του ςτον Ρολφγυρο Χαλκιδικισ και πιρε το 
δίπλωμα θκοποιοφ από τθ Σχολι  του Μακεδονικοφ Ωδείου Κεςςαλονίκθσ. Το 1970 προςελιφκθ από 
το Κρατικό Κζατρο Βορείου Ελλάδασ και μζχρι το 1981 ζλαβε μζροσ ςε πολλά ζργα του κλαςικοφ και 
ςφγχρονου ρεπερτορίου ςτθ Κεςςαλονίκθ, ςτα Φεςτιβάλ Επιδαφρια, Φιλίππων-Κάςου Ολφμπου, ςτο 
Θρϊδειο, ςτο Εκνικό, ςτθν Ζκφραςθ ’80, κακϊσ και ςε πολλζσ πόλεισ κυρίωσ του βορειοελλαδικοφ 
χϊρου. Το 1980 ιρκε ςτθ Μελβοφρνθ όπου προςκλικθκε από τον κίαςο «Λαϊκι Σκθνι» και 
ςκθνοκζτθςε τα ζργα Το νθςί τθσ Αφροδίτθσ, Οι μουςικοί,  και Ρλοφτοσ. Το 1981 μετά τθ μόνιμθ 
εγκατάςταςι του ςτθ Μελβοφρνθ ςε ςυνεργαςία με καλλιτζχνεσ τθσ παροικίασ ίδρυςαν το Ε.Κ.Α. και 
ςκθνοκζτθςε τα τρία πρϊτα ζργα του κιάςου  Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ, Το Ταξίδι του 
Τυχεροφ Ρζτρου του Στρίντμπεργκ, και Θ Τφχθ τθσ Μαροφλασ του Δ. Κορομθλά. Το 1985, θ 
Μεταμόρφωςθ παίχτθκε ςτθν Ελλάδα μετά από πρόςκλθςθ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ. Τθν ίδια 
χρονιά ο Νικολοφδθσ ςκθνοκζτθςε μαηί με τον Κανάςθ Μακρυγιϊργο τθν Αντιγόνθ του Σοφοκλι που 
παίχτθκε ςτο «Arts Centre». Επίςθσ, ςε ςυνεργαςία με το Σάκθ Φειδογιάννθ ςκθνοκζτθςαν το ζργο 
Ταξιτηισ ςε δφο πιάτςεσ (από το πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Αλζξθσ Ηορμπασ του Ν. Καηαντηάκθ ςτο 
Kew High School Theatre). 
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Κατςοφλθσ και ο Λιναρδάτοσ, το Ε.Κ.Α. ονομάςτθκε «ομάδα κεάτρου» και οι 

ςυντελεςτζσ των ζργων ιταν ιςότιμα μζλθ με ίςα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ. 

Στόχοσ του ιταν θ ψυχαγωγία του Ζλλθνα, θ διατιρθςθ τθσ γλϊςςασ και του 

πολιτιςμοφ του, θ γνωριμία των αυςτραλογεννθμζνων παιδιϊν με τθν πατρίδα  και 

τθν κουλτοφρα τθσ χϊρασ καταγωγισ των γονιϊν τουσ. Τα περιςςότερα ζργα που 

ανζβθκαν από το κίαςο ιταν γραμμζνα από ντόπιουσ ςυγγραφείσ που τα κζματά 

τουσ περιςτρζφονταν γφρω από τθν παροικιακι ηωι674. 

Το πρϊτο ζργο του Ε.Κ.Α., τον Μάιο του 1982, ιταν θ Μεταμόρφωςθ του 

Κϊςτα Αλεξιάδθ (ντόπιου ςυγγραφζα) ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ, ςτο 

National Theatre St. Kilda και ςτο Ρανεπιςτιμιο Deakin, Geelong το οποίο ςτθ 

ςυνζχεια παρουςιάςτθκε ςε επαρχιακζσ πόλεισ τθσ Βικτϊριασ ςτο πλαίςιο του 

ελλθνικοφ Φεςτιβάλ 1982. Το ρόλο του Άγγελου ζπαιξε ο Κανάςθσ 

Μακρυγιϊργοσ675. 

Τθν ίδια περίοδο κάνει τθν εμφάνιςι τθσ θ Ελλθνοαυςτραλζηα Tes Lyssiotis 

με το ζργο τθσ I’ll Go to Australia to Wear a Hat *Κα πάω ςτθν Αυςτραλία να 

φορζςω καπζλο+ ςτο La Mama Theatre, Faraday Street, Carlton και το οποίο 

αναφζρεται ςτθν Ελλθνίδα ςτα πρϊτα χρόνια τθσ μετανάςτευςισ τθσ. Ραράλλθλα 

ςτο αυςτραλιανό κεατρικό γίγνεςκαι, ο Αυςτραλόσ Graham Pitts (κεατρικόσ 

ςυγγραφζασ και ςυνιδρυτισ του πολυπολιτιςμικοφ κιάςου «Sidetrack» και 

ςυνεργάτθσ του Don Mamouney ςτο Σφδνεχ) γράφει και παρουςιάηει το ζργο Mesh 

and Memo676. Και αυτό, όπωσ και το ζργο Μεταμόρφωςθ του Αλεξιάδθ αναφζρεται 

ςτα πολφμορφα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι μετανάςτεσ εργάτεσ ςτθν 

Αυςτραλία. Το Mesh and Memo ςκθνοκζτθςε ο Ρ. Λακοφρθσ677. 

                                                           
674

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, Αφγ. 1990, Ο Κάνατόσ ςου θ Ηωι μου,  ανεβάηει το Ε.Κ.Α. –Το 1991 γιορτάηει 
τα δζκα χρόνια του», ς. 36 . 
675

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ 1982. 
676

 Ρερ. Αλλαγι-δίμθνθ επικεϊρθςθ κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ και πάλθσ, Σφδνεχ, Νοζμ. 1982,  

«‘Ζργο του Αυγοφςτου Στρίμπεργκ απο το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ» του Χ. Τςίρκασ,  ςς. 70-71. 
677

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ 1982, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων, παρουςιάςτθκαν 

οι παραςτάςεισ: Κα πάω ςτθν Αυςτραλία να φορζςω καπζλο τθσ Tes Lyssiotis, (19-20.5) ςτο La Mama 

Theatre, Θ Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ (Ε.Κ.Α.) ςε 

ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ, (21-22.5), Mesh and Memo του Graham Pitts από τθν Λαϊκι 

Σκθνι ςτα Αγγλικά ςε ςκθνοκεςία Ρ. Λακοφρθ, (27-29.5) ςτο Victoria College of the Arts, St. Kilda, Rd., 

St. Kilda, Τα τζςςερα πόδια του τραπεηιοφ του Λάκωβου Καμπανζλλθ από το Κεατρικό Εργαςτιρι τθσ 

Ε.Ρ.Ν.Α. ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Κακογιάννθ (26.5) ςτο Cοllingwood Education Centre Theatre. 
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Άλλα ζργα που ανζβαςε το Ε.Κ.Α. είναι678:  

 1982  Το Ταξίδι του Τυχεροφ Ρζτρου του   Αυγ. Στρίντμπεργκ, ςε ςκθνοκεςία 

του Μιχάλθ Νικολοφδθ, μουςικι ςφνκεςθ του Χριςτου Λωαννίδθ, ςκθνικά 

του Κϊςτα Τςικαδζρθ. Τον ρόλο του Τυχεροφ Ρζτρου ζπαιξε ο Κανάςθσ 

Μακρυγιϊργοσ (10,11,12.12.1982) 

 1982 Διπλανό Κρεβάτι του Μαν. Κορρζ ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ 

Ραπαςτεργίου, μουςικι Στζλιου Τςιόλα, ςκθνικά Κϊςτα Τςικαδζρθ ςτο 

Collinwood Education Centre (4-5.3.1983)679 

 1983 Θ Τφχθ τθσ Μαροφλασ, κωμειδφλλιο του Δ. Κορομθλά ςε ςκθνοκεςία 

του Μ. Νικολοφδθ, μουςικι Σ. Τςιόλα, ςτο Westgarth Theatre (20-

21.8.1984) 

 1984 Τ’ αρραβωνιάςματα Δ. Μπόγρθ ςτο Westgarth Theatre (30-31.3.1984 

και (1,7,8.3.1984)  

 1984 Ζχω Στόχο Κφριε Ρρόεδρε του Γ. Χαραλαμπίδθ ςε ςκθνοκεςία του 

Κανάςθ Μακρυγιϊργου, ςτο Westgarth Theatre (Μάρτ.-Απρ.) 680   

 1985 Αντιγόνθ του Σοφοκλι ςε ςκθνοκεςία των Μ. Νικολοφδθ και Κ. 

Μακρυγιϊργου, μουςικι Σ. Τςιόλα και χορογραφία τθσ Λζνασ Ηαμπουρά   

ςτο Studio, Victorian Arts Centre (18-23 Λουν.)681   

 1985 Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ (ςε επανάλθψθ) ςτο πλαίςιο τθσ 

εκδιλωςθσ «Γιορτζσ Απόδθμου Ελλθνιςμοφ», που αποτζλεςε τον προπομπό 

του μετζπειτα κακιερωμζνου πλζον ετιςιου «Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ»682      

                                                           
678

 Ρθγι: Λεφκωμα με τον τίτλο: «ΕΚΑ 10 Χρόνια» ςτο οποίο δθμοςιεφονται τα προγράμματα των 
παραςτάςεων.  
679

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 10-02-1983 «Το Ε.Κ.Α. Αυςτραλίασ ανεβάηει τθν κοινωνικι ςάτιρα του 
Μ. Κορρζ Το Διπλανό Κρεβάτι». 
680

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ζχω ςτόχο κφριε Ρρόεδρε κωμωδία του Γιϊργου Χαραλαμπίδθ, 
ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, μουςικι επιμζλεια Στζλιου Τςιόλα και ςκθνικά Ε.Κ.Α. 1984. 
681

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του Victorian Arts Centre, Diary 1985 και το πρόγραμμα τθσ 
παράςταςθσ Αντιγόνθ του Σοφοκλι. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 20.6.1985, το άρκρο «Μόνο θ ςυλλογικι 
δουλειά βγάηει απ’ τθν απομόνωςθ – Αντιγόνθ Ε.Κ.Α. Μπράβο!!» του Δθμιτρθ Ραϊβανά. 
682

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ, ςτα πλαίςια του  
εορταςμοφ των 10 χρόνων του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Μελβοφρνθσ,  Ελλάδα 1985. Ρρόγραμμα του 
Ρνευματικοφ Κζντρου Διμου Λευκάδασ ςτα πλαίςια τθσ Γιορτισ Λόγου και Τζχνθσ για το αφιζρωμα 
«30 χρόνια ςτον Απόδθμο Ελλθνιςμό» 1985 (3-11.8.1985), για τθν παράςταςθ Μεταμόρφωςθ του 
Κϊςτα Αλεξιάδθ, ςε ςκθνοκεςία Μιχάλθ Νικολοφδθ και μουςικι Στζλιου Τςιόλα, Κάςτρο Λευκάδασ, 
4.8.1985. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ, ςε ςκθνοκεςία Μιχάλθ 
Νικολοφδθ, ςκθνικά Κϊςτα Τςικαδζρθ και μουςικι Στζλιου Τςιόλα. 
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 1986 Ζνα παράξενο απόγευμα του  Αντ. Δωριάδθ, αφιερωμζνο ςτουσ ιρωεσ 

του Ρολυτεχνείου ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, μουςικι Σ. Τςιόλα και 

κουςτοφμια Χ. Κωνςταντινίδθ ςτο St. Martins Theatre (12-15 Νοζμ.) 683 

 1986 Ειρινθ του Αριςτοφάνθ, ςε ςκθνοκεςία του Σάκθ Φειδογιάννθ, 

μουςικι Τάςου Λωαννίδθ, ςκθνογραφία Τόλθ Ραπάηογλου και χορογραφία 

Χριςτου Γιαννίδθ684   

 1987 ςε ςυνεργαςία ΕΚΑ και ΕΕΑΜΑ ανεβάηουν τα ζργα του Κόδωρου 

Ρατρικαρζα  Με Λζνε Αντιγόνθ (Μάρτ.- Απρ.) και Ο Κείοσ από τθν 

Αυςτραλία (Λοφν.) ςτο Prince Philip Theatre685 

 1988, Χαβαγιοφ Ραροικία των Δθμιτρθ Κατςαβοφ - Κανάςθ 

Μακρυγιϊργου, δίγλωςςθ ςατιρικι επικεϊρθςθ  ςε ςκθνοκεςία του Κ. 

Μακρυγιϊργου και Αντϊνθ(Τόνυ) Γεωργίου686 και μουςικι Τηοφλιασ 

Μποφμπθ, ςτο Kew High School Theatre (Σεπτ.) 687 

 1989 Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο των Δ. Κατςαβοφ, Σωτιρθ Μανταλβάνου, Κ. 

Μακρυγιϊργου, δίγλωςςθ επικεϊρθςθ με μουςικι τθσ Λουλίασ Μποφμπθ, 
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 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ - Ενθμζρωςθ, 29.4.1987, το άρκρο του Δθμ. Κεςίςογλου, «Τζχνεσ και 
άλλα… - Το φϊσ τθσ ψυχισ! – «Ζνα παράξενο απόγευμα» του Αντϊνθ Δωριάδθ από το Ελλθνικό 
Κζατρο Αυςτραλίασ (Ε.Κ.Α.) ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου», ς. 14. 
684

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Peace του Aristofanes, ςε ςκθνοκεςία του Σάκθ Φειδογιάννθ, 
μουςικι Τάςου Λωαννίδθ, ςκθνογραφία Τόλθ Ραπάηογλου και χορογραφία του Χριςτου Γιαννίδθ, 
ςτο Northcote Open Air Theatre, 26.11-7.12.1986. Το κείμενο είναι ςε μετάφραςθ του A. H. 
Sommerstein, ςτθν παράςταςθ αυτι ςυμμετείχαν ωσ θκοποιοί, μεταξφ άλλων, ο George Kapiniaris, o 
Harry Tjives (Χάρθσ Κωνςταντινίδθσ), ο Peter Katsaitis, θ Mary Koustas, οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια 
ζπαιξαν ςθμαντικό  ρόλο ςτο ελλθνοαυςτραλιανό γίγνεςκαι. Θ παράςταςθ παίχτθκε ςτο 
Ρολυπολιτιςμικό Φεςτιβάλ που ιταν αφιερωμζνο ςτθν Ραγκόςμια Θμζρα Ειρινθσ και 
χρθματοδοτικθκε από το Multicultural Arts Victoria. 
685

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Με λζνε Αντιγόνθ του Κ. Ρατρικαρζα, από τουσ κιάςουσ 
Ε.Ε.Α.Μ.Α. – Ε.Κ.Α., Φκινόπωρο 1987. 
686

 Ο Τόνυ Γεωργίου γεννικθκε ςτο Λονδίνο από Κφπριουσ γονείσ, που μετανάςτευςαν ςτθν 
Αυςτραλία. Σποφδαςε ςτθ Δραματικι Σχολι του Λι Στράςμπεργκ, απ’ όπου ζχουν αποφοιτιςει ο 
όμπερτ Ντε Νίρο, ο Ντάςτιν Χόφμαν κ.α. Συνζχιςε τισ ςπουδζσ του ςτο Actor’s Studio ςτθ Νζα Υόρκθ 
και εργάςτθκε ςε τθλεοπτικζσ ςειρζσ.  
687

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Χαβαγιοφ Ραροικία, ντόπια ςάτιρα των Δ. 
Κατςαβοφ – Κ. Μακρυγιϊργου, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου και Αντϊνθ Γεωργίου,  από το 
Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ Ε.Κ.Α., 1988. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Χαβαγιοφ Ραροικία - Σάτιρα 
των Δθμιτρθ Κατςαβοφ και Κ. Μακρυγιϊργου ςτο Kew High School Community Theatre, 16, 17,18.-
23,24,25.9.1988. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 1, Σεπτ. 1988, το άρκρο «Ε.Κ.Α. Στακμόσ για το ντόπιο κζατρο, 
το Χαβαγιοφ Ραροικία; - Στισ 16 Σεπτζμβρθ αρχίηουν οι παραςτάςεισ του ζργου Χαβαγιοφ Ραροικία 
από το Ε.Κ.Α. – Ρρόκειται για μια γνιςια ντόπια κεατρικι δουλειά γραμμζνθ από τουσ Δ. Κατςαβό 
και Κ. Μακρυγιϊργο. Είναι ςάτιρα με άφκονο γζλιο που προκαλοφν οι αυκεντικζσ ςκθνζσ από τθ ηωι 
τθσ Ελλθνικισ Ραροικίασ», ς. 6. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 1, Σεπτ. 1988, το άρκρο «Ε.Κ.Α. Στακμόσ για το 
ντόπιο κζατρο, το Χαβαγιοφ Ραροικία;», ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου και Α. Γεωργίου και 
μουςικι Τηοφλια Μποφμπθ ςτο Kew High School Community Theatre, 16-25.9.1988, ς. 6. 
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κουςτοφμια Χάρθ Κωνςταντινίδθ, μακζτεσ και αφίςα Άγθ Αργυρόπουλου. 

Το ζργο ανζβθκε ςτο πλαίςιο του Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ».  Σε δελτίο τφπου 

τθσ παράςταςθσ ανακοινϊνεται πωσ θ παράςταςθ απαρτίηεται από ςκθνζσ 

μζςα από τθν οικογενειακι και κοινωνικι ηωι των ςυμπάροικων, ςε ςχζςθ 

με τθν ελλθνικι νοοτροπία του χκεσ και τθν αυςτραλζηικθ του ςιμερα,  και 

οι οποίεσ αφοροφν: α) το γυμνάςιο, που δείχνει τθν προςπάκεια των 

Ελλινων γονζων να γίνουν τα παιδιά τουσ επιςτιμονεσ, β) τουσ  παπποφδεσ 

και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςτθ ςχζςθ τουσ με τα παιδιά τουσ 

και το κράτοσ, γ) τθν  ελλθνικι κοινότθτα μετά τισ εκλογζσ, δ) τον τρόπο 

διαςκζδαςθ, ε) τα προβλιματα τθσ γλϊςςασ ςτο μιλκ-μπαρ688.  Ραίχτθκε 

ςτο Kew High School Theatre  και ςτο National Theatre St. Kilda (Μάρτ.)689 

 1990 Lucky Ραροικία του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, δίγλωςςθ ςάτιρα, ςτο Kew 

High School Theatre (Φεβρ.-Μάρτ.) 690 

Οι δίγλωςςεσ επικεωριςεισ Χαβαγιοφ Ραροικία, Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο, 

Lucky Ραροικία αποτελοφν ζναν κφκλο ςάτιρικισ επικεϊρθςθσ που αναφζρεται ςτθ 

ηωι και τθ νοοτροπία των Ελλινων  τθσ παροικίασ ςτθν Αυςτραλία. 

 1990 Ο Κάνατόσ ςου θ Ηωι μου του Αλ. Σακελλάριου ςε ςκθνοκεςία του 

Γιάννθ άκκα ςτο Collingwood Education Centre691  

 1991 Κατά Ρροτίμθςθ Γαρδζνιεσ-κωμωδία τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου ςε 

ςκθνοκεςία του Χάρθ Κωνςταντινίδθ και μουςικι Σ. Χριςτοδοφλου. 
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Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 6, Μάρτθσ 1989, «Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο των Δ. Κατςαβοφ, Σωτιρθ 
Μανταλβάνου, Κ. Μακρυγιϊργου»,  ς. 12. 
689

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο των Δθμιτρθ Κατςαβοφ 
– Σωτιρθ Μανταλβάνου, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ 
Ε.Κ.Α.,  ςτα πλαίςια  του Antipodes 1989, National St. Kilda, 16 – 18.3.1989. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 6, 
Μάρτ. 1989, κριτικι «Τθσ Ραροικίασ το κάγκελο από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ» - ςάτιρα του 
Δθμιτρθ Κατςαβοφ και Σωτιρθ Μανταλβάνου ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου και μουςικι 
Λουλίασ Μποφμπθ, ς. 12. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 7, Απρ. 1989, το άρκρο «Τελικά τί ιταν το «Κάγκελο»; - 
Σαν κριτικι ςτθν τελευταία παραγωγι του ΕΚΑ «Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο»», ς. 14. 
690

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Lucky Ραροικία του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, ςε 
ςκθνοκεςία Χάρθ Κωνςταντινίδθ, από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ Ε.Κ.Α., Kew  High School,  
Community Theatre, 17.2-10.3.1990. Αφίςα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Lucky Ραροικία του Δ. 
Κατςαβοφ, ςε ςκθνοκεςία  του Χάρθ Κωνςταντινίδθ, Φεβρ.-Μάρτ. 1990. 
691

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Κάνατόσ ςου θ Ηωι μου του Αλ. Σακελλάριου, ςτο 
Collingwood Secondary College, Σεπτ. 1990. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Κάνατόσ ςου θ Ηωι μου 
του Αλ. Σακελλάριου, 8-30 Σεπτ. 1990 ςτο Collingwood Secondary College (μόνο κάκε Κυριακι). Ρερ. 
Σκζψεισ, αρ. φ. 21, Αφγ. 1990, το άρκρο Γκόλφω, Θ ηωι μου, ο κάνατόσ ςου, Ρειραςμόσ, ς. 36. Ρερ. 
Σκζψεισ, Αφγ. 1990, «Ο Κάνατόσ ςου θ Ηωι μου ανεβάηει το Ε.Κ.Α. –Το 1991 γιορτάηει τα δζκα 
χρόνια του», ς. 12. 
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Ραίχτθκε το Μάρτιο ςτο Kew High School Theatre, ςτθν εορτι των δζκα 

χρόνιων ΕΚΑ, με χρθματοδότθςθ από το Australian Council. Το ζργο 

παρουςιάςτθκε ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ» και ζκοψε 14.000 

ειςιτιρια692  

 1991 Κα ςκοτϊςω τθν πεκερά μου  του Γιϊργου Χαραλαμπίδθ, ςε 

ςκθνοκεςία του Χ. Κωνςταντινίδθ,  με ςκθνικά  Μ. Καςναηι, ο οποίοσ ςτθ 

ςυνζχεια είναι ο καλλιτεχνικόσ διευκυντισ του κιάςου των Ελλινων εξ 

Αιγφπτου Ε.Ε.Α.Μ.Α693. Με το ζργο αυτό κλείνει θ αυλαία του κιάςου.  

 

Τα ζργα που ανζβαςε το Ε.Κ.Α. κάλυψαν ζνα ευρφ φάςμα κεατρικϊν ειδϊν, 

όπωσ κοινωνικά και πολιτικά δράματα, κωμωδίεσ, κωμειδφλλιο, ντόπιο κζατρο,  

ντόπια επικεϊρθςθ και αρχαία τραγωδία694. 

  Με τθν ευκαιρία τθσ επετείου των δζκα χρόνων, ο Δθμιτρθσ Ραϊβανάσ. 

Λζκτορασ τότε του Ρανεπιςτθμίου LaTrobe, ςε ομιλία του αναφζρκθκε ςτο ζργο του 

Ε.Κ.Α.:  

«Άντεξε δζκα ολόκλθρα χρόνια κάτω από άκλιεσ, πολλζσ φορζσ οικονομικζσ και ςτεγαςτικζσ 

ςυνκικεσ προςπακϊντασ να πετφχει τουσ ςτόχουσ του δθλαδι ςφμφωνα με το καταςτατικό 

του, να ψυχαγωγιςει τον Ελλθνιςμό τθσ Αυςτραλίασ και να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ και 

διατιρθςθ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Αυτοφσ τουσ ςτόχουσ, νομίηω, τουσ πζτυχε μζχρι 

ςιμερα με ςκλθρι δουλειά και με τθν αφοςίωςθ οριςμζνων ιδιαίτερα μελϊν του που δεν 

είναι απλϊσ τουρίςτεσ τθσ κεατρικισ τζχνθσ αλλά που τρζχουν και εργάηονται με 

αξιοκαφμαςτθ αντοχι και πάκοσ, κυριολεκτικά για τθν κάκε κεατρικι παραγωγι. Οι 

διοικθτικζσ ευκφνεσ όμωσ με τισ οποίεσ επιβαρφνονται οι θκοποιοί, οι ςκθνοκζτεσ και γενικά 

οι καλλιτζχνεσ, ςίγουρα ιταν αναςταλτικόσ παράγοντασ ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των 

κεατρικϊν παραγωγϊν. Πντασ εργαηόμενοι και μερικϊσ απαςχολοφμενοι από το κζατρο, ο 

χρόνοσ τουσ είναι περιοριςμζνοσ και δεν τουσ επζτρεψε μζχρι ςιμερα να αφοςιωκοφν 
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 Ρθγζσ: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Κατά Ρροτίμθςθ Γαρδζνιεσ τθσ Σοφίασ Κακαρείου. 
Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1991 Κατά Ρροτίμθςθ Γαρδζνιεσ τθσ Σοφίασ 
Κακαρείου. 
693

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Κα ςκοτϊςω τθν πεκερά μου, κωμωδία του Γ. 
Χαραλαμπίδθ, ςε ςκθνοκεςία Χ. Κωνςταντινίδθ και ςκθνικά Μ. Καςναξι, από το Ε.Κ.Α., Prince Philip 
Theatre, Melbourne University, 9.10-1.12.1991 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 6.10.1991, το 
άρκρο «Κα ςκοτϊςω τθν πεκερά μου» - Μια ακόμθ κωμωδία που ετοιμάηει το δεκάχρονο Ε.Κ.Α. με 
πολφ φροντίδα - «Κα ςκοτϊςω τθν πεκερά μου», μια παραγωγι που κα δικαιϊςει τθ φιμθ του 
Ε.Κ.Α.», (ςε φωτοτυπία). 
694

 Λεφκωμα με τον τίτλο: «ΕΚΑ 10 Χρόνια» ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα όλων 
των  κεατρικϊν παραςτάςεων του κιάςου από το 1981-1991.  
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πλιρωσ ςτθν καλλιτεχνικι τουσ δουλειά. Ραρ’ όλα αυτά άντεξε Ρόςο κα διαρκζςει αυτι θ 

αντοχι του ΕΚΑ;»695.  

Το τελικό ερϊτθμα του ομιλθτι ιταν κυριολεκτικό και όχι «ρθτορικό» και θ 

απάντθςθ ιρκε γριγορα, αφοφ  το μζλλον του Ε.Κ.Α. δεν ιρκε ποτζ και θ πορεία 

του ζλθξε με τον εορταςμό των δζκα χρόνων του. Ο Ραϊβανάσ μνθμονεφει ωσ το 

παράδειγμα, που κα ζπρεπε να ακολουκιςει το Ε.Κ.Α., τον ιταλο-αυςτραλιανό 

κίαςο BROCCOLI, ο οποίοσ ανζβαηε παραςτάςεισ και λειτουργοφςε όλον τον χρόνο 

ςυνζχεια με γεμάτθ πλατεία, ενϊ ταυτόχρονα δοφλευε το επόμενο ζργο. Ο κίαςοσ 

λειτουργοφςε επαγγελματικά με ςτακεροφσ θκοποιοφσ που αςχολοφνταν 

αποκλειςτικά με τθν τζχνθ τουσ. Και αυτό, γιατί ο κίαςοσ δεν υποςτθρίηεται μόνον 

από τουσ Λταλοφσ, αλλά και από επιχειρθματίεσ άλλων εκνικοτιτων με 

γενναιόδωρεσ επιχορθγιςεισ. Αντίςτοιχα το Ε.Κ.Α. ελάχιςτα δζχτθκε από χορθγοφσ 

ςτα δζκα χρόνια ςταδιοδρομίασ και προςφοράσ του ςτον Ελλθνιςμό τθσ 

Αυςτραλίασ696.  

Στθ δεκάχρονθ πορεία του το Ε.Κ.Α. ιταν από τουσ ελάχιςτουσ κιάςουσ που 

επιχορθγικθκαν  από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ τθσ Βικτϊριασ  με το ςυνολικό ποςό 

των 45.000 δολάρια (Κεοδωράτου, 2006, ς.76). 

 

15. Ρειραματικό Κζατρο Αυςτραλίασ (1985-1993) 

Το 1985 ο θκοποιόσ, ςκθνοκζτθσ και χορογράφοσ Γιάννθσ άκκασ ίδρυςε το 

Ρειραματικό Κζατρο Αυςτραλίασ με τθν υποςτιριξθ του Γιϊργου Μάνθ και του 

Σάκθ Δραγϊνα697. 

1985  Φονιά του Μ. Ευκυμιάδθ698, 

1987 Χάςαμε τθ κεία …Στοπ του  Γ. Διαλεγμζνου699 

1987 Μάνα, μθτζρα, μαμά του  Γ. Διαλεγμζνου700 
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Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ (Επταιμερο 14-20.11.1991, Μελβοφρνθ, ς. 9), από το κείμενο τθσ 
ομιλίασ, 29.9.1991, για τα  10 Χρόνια Ε.Κ.Α. του Δ. Ραϊβανά ςτο Nicholson Receptions, ςς. 1-9 (ςε 
φωτοτυπία). 
696

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 14.11.1991 και 21.11.1991, το κείμενο-ομιλία «Κζςπιδεσ εν αποδθμία: 
10 χρόνια Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ» του Δ. Ραϊβανά, που δόκθκε ςτο Nicholson Receptions, ςς. 
1-9.  
697

 Ελευκεριάδθσ, 2003, ς. 51. 
698

 ‘Ο.π. 
699

 ‘Ο.π. 
700

 ‘Ο.π. 
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1991 Ζνα ηευγάρι Κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό, τρίπρακτθ κωμωδία ςε 

ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα701 

1993 Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά τθσ Κοφλασ Τεό, τρίπρακτθ κωμωδία ςε 

ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα, ςκθνογραφία του Νίκου Σουλάκθ, μουςικι 

του Μιχάλθ Τεό, κουςτοφμια Χάρθ Κωνςταντινίδθ. Ραίηει θ δθμοςιογράφοσ 

ζνα Φραγκιουδάκθ702  

Το Ρειραματικό κζατρο  ζκανε γνωςτό το επιτυχθμζνο κεατρικό ζργο τθσ 

Κοφλασ Τεό Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ. Το 1993 ο κίαςοσ ςταματά να λειτουργεί λόγω 

οικονομικϊν δυςκολιϊν. 

 

16. Ethnic Street Theatre (1986-1988)  

To 1986 δθμιουργικθκε ο κεατρικόσ κίαςοσ Ethnic Street Theatre ωσ μία 

προςπάκεια ομάδασ καλλιτεχνϊν να καταργιςουν τισ ταξικζσ και πολιτιςμικζσ 

διακρίςεισ και να ενκαρρφνουν τθ δθμιουργία μιάσ πραγματικά ντόπιασ και 

πολυπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ ςτισ τζχνεσ, ιδιαίτερα ςε τοπικό επίπεδο (περ. 

Σκζψεισ, αρ. φ. 2, Οκτ. 1988, ς. 20).  

Θ κεατρικι ομάδα Ethnic Street Theatre / Εκνοτικό Κζατρο του Δρόμου ιταν 

ο πρϊτοσ κίαςοσ που αςχολικθκε ςυνειδθτά με το δί/πολφγλωςςο πειραματικό 

κζατρο  με ςκοπό να αμβλφνει τισ πολυπολιτιςμικζσ διαφορζσ, να διερευνιςει τθν 

ουςία του ‘true blue’ πολυ-πολιτιςμοφ (ο πολυπολιτιςμόσ όπωσ ορίηεται από τον 

λευκό Αγγλοςάξονα, όπου αυτόσ είναι ο Αυςτραλόσ και οι άλλοι ‘ethnic’*εκνοτικοί]).  

Είχε ςκοπό να φζρει τθν ελλθνικι κοινότθτα ςε επαφι με το ςφγχρονο ελλθνικό 

κζατρο και ιδιαίτερα με τθν παρουςίαςθ κεατρικϊν ζργων που να καταπιάνονται με 

αμφιλεγόμενα κοινωνικά και πολιτικά κζματα. Ο κίαςοσ παρουςίαηε κεατρικά ζργα 

                                                           
701

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ, τρίπρακτθ κωμωδία τθσ 
Κοφλασ Τεό, ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα, από το Ρειραματικό Κζατρο, 1992. Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ 9.7.1992, θ κριτικι τθσ Βίβιαν Μόρρισ «Με αφορμι τθν παράςταςθ ‘Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ, 
Μςωσ δεν είν’αργά για ανακεϊρθςθ των ςτόχων μασ και γιατί όχι- για κάποια αλλαγι», ς.23. Θ 
κριτικι αυτι ξεκινά αναορκόδοξα, αφοφ μιλά πρϊτα για τουσ κεατζσ και τα μθνφματα που μπορεί 
να πιρε από τθν παράςταςθ και μετά για το ζργο και τουσ ςυντελεςτζσ. Κεντρικι ιδζα του ζργου οι 
μικτοί γάμοι. Ρερ. Νζοσ Ρυρςοσ Αφγ.-Σεπτ. 1992,  κριτικι του Κϊςτα Βίτκου, «Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ- 
Ζνα καυμάςιο κεατρικό ζργο τθσ Κοφλασ Τεό που αξίηει κάκε ζπαινο». Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ 
(ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1992 Ζνα Ηευγάρι Κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό. 
702

 Ρθγι: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά τθσ Κοφλασ Τεό από το «Ρειραματικό 
Κζατρο», Λοφλ. 1993. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά τθσ Κοφλασ Τεό. 
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ςε ςχολεία, χϊρουσ εργαςίασ, κοινότθτεσ, κζατρα, βιβλιοκικεσ, φεςτιβάλ, κζντρα 

νεότθτασ, κλαμπ θλικιωμζνων κ.λπ.703. 

Τον  κίαςο αποτελοφςε μία ομάδα τεςςάρων ςυμπάροικων θκοποιϊν, που 

ςτόχο είχαν τθν παρουςίαςθ ςφγχρονου ελλθνικοφ κεάτρου με πολιτικοκοινωνικό 

περιεχόμενο.  

 1987 - ο κίαςοσ το ανεβάηει ςε διαςκευι του Τάκθ Σϊρρου και ςε 

μετάφραςθ ςτα αγγλικά τθσ Janet Elefsiniotis τα κεατρικά μονόπρακτα Στάςθ 

Λεωφορείου  ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και Ταυτότθτα του Κϊςτα Μουρςελά 

μεταφραςμζνο ςτθν αγγλικι μετάφραςθ τθσ Janet Elefsiniotis704 

 1988 - θ ομάδα Ethnic Street Theatre ςε ςυνεργαςία με το Melbourne 

Comedy Festival παρουςίαςε ςτο La Mama το κεατρικό ζργο Ταυτότθτα του 

Κϊςτα Μουρςελά ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ Σϊρρου.  Ζπαιξαν οι Στζλιοσ 

Κουρπζτθσ, Τάκθσ Σϊρροσ και Chris Geoffrey705 

 1988 - οι ςυγγραφείσ Τάκθσ Σϊρροσ, Janet Elefsiniotis, Suat Yilmez γράφουν 

το ζργο - What’s the Difference, ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ Σϊρρου. 

Ραρουςιάςτθκε από τθ κεατρικι ομάδα Ethnic Street Theatre Group, ςε 

ςυνεργαςία με τον  «The Australia Turkish Cultural Association» (Αυςτραλο-

Τοφρκικο Ρολιτιςτικό Σφλλογο). Ρρόκειται για μια μονόπρακτθ κωμωδία 

γφρω από τισ ςχζςεισ ενόσ Ζλλθνα μετανάςτθ και ενόσ Τοφρκου μετανάςτθ 

που ηουν και εργάηονται μαηί ςτο πλαίςιο μιασ πολυπολιτιςμικισ τοπικισ 

κοινότθτασ. Στόχοσ του κιάςου ιταν να υποςτθρίξουν τθν ίδρυςθ του 

Συνδζςμου Ελλθνοτουρκικισ Φιλίασ ςτθ Μελβοφρνθ706 

 1988 - ο Στζλιοσ Κουρπζτθσ ζγραψε και παρουςίαςε το ζργο Poison and Gold 

/Δθλθτιριο και Χρυςόσ, μονόπρακτο και κζμα του τθν παρουςίαςθ δφο 

                                                           
703

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  Στάςθ Λεωφορείου και Ταυτότθτα του Κϊςτα Μουρςελά,  δφο 
μονόπρακτα που παρουςίαςε θ κεατρικι ομάδα Ethnic Street Theatre ςτο Richmond Community Arts 
Centre το 1987. Θ παράςταςθ ιταν αφιερωμζνθ ςτουσ άςτεγουσ (ςε φωτοτυπία). 
704

Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 7.5.1987, Το Κζατρο του Δρόμου» ςε ποιοτικά ζργα, ς.4. 
705

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ταυτότθτα του Κϊςτα Μουρςελά. Το μονόπρακτο που 
παρουςίαςε θ κεατρικι ομάδα Ethnic Street Theatre  ςτισ 11-20 Μαρτίου 1988, ιταν μεταφραςμζνο 
ςτθν αγγλικι γλϊςςα (ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The I.D., του Kostas 
Mourselas, ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ Σϊρρου, από το Ethnic Street Theatre Group, ςτα πλαίςια του 
Melbourne International Festival, La Mama Theatre, 18-20.3.1988. 
706

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ What’s the Difference των Τάκθ Σϊρρου, Janet Elefsiniotis, Suat 
Yilmez ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ Σϊρρου,  μονόπρακτθ κωμωδία  που παρουςίαςε θ κεατρικι ομάδα 
Ethnic Street Theatre ςτισ 9.7.1988 ςτο Richmond-Loughan Hall και ςτισ 10.7.1988 ςτο Brunswick, 
Mechanics Institute(ςε φωτοτυπία). 
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ιςτοριϊν ταυτόχρονα. Θ μία ιςτορία από τθν άλλθ απζχει 2.000 χρόνια. Θ 

πρϊτθ διαδραματίηεται ςτθν Αρχαία Ακινα και αναφζρεται ςτισ τελευταίεσ 

μζρεσ του Σωκράτθ,  ενϊ θ άλλθ τοποκετείται ςτο Kalgoorlie τθσ Αυςτραλίασ 

το 1934, όπου διαδραματίηονται φυλετικζσ εξεγζρςεισ. Ρρωταγωνιςτοφν ο 

‘Ελλθνασ φιλόςοφοσ Σωκράτθσ και ο Γιουγκοςλάβοσ μετανάςτθσ Joseph 

Katich, δφο άνκρωποι οι οποίοι τάςςονται υπζρ τθσ ηωισ μζςα από τον 

κάνατο ( περ. Σκζψεισ, αρ. φ. 3, Νοζμ. 1988, ς. 34). Ο Σωκράτθσ, ανάμεςα ςε 

άλλα, ακοφγεται να λζει: «Το πιο ςθμαντικό πράγμα δεν είναι ότι ηεισ, αλλά 

ότι ηεισ τίμια» και ο Katich, αντίςτοιχα, ακοφγεται να διατυπϊνει τθν εξισ 

φράςθ: «Αλλάηουμε τον κόςμο με αυτό που κάνουμε και όχι με αυτό που 

λζμε»707 

 1988 - τθν ίδια χρονιά ςτα πλαίςια του εορταςμοφ για τα 200 χρόνια φπαρξθσ 

του Αυςτραλιανοφ κράτουσ, το Ethnic Street Theatre Group με τθν 

υποςτιριξθ ελλθνοαυςτραλιανϊν και αυςτραλιανϊν χορθγϊν ανζβαςε μια 

μουςικο-κεατρικι  παράςταςθ -ςφνκεςθ διαφορετικϊν κεατρικϊν ζργων - με  

τον τίτλο 200 years only? They’ve got to be joking! ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ 

Σϊρρου708. Τα  κεατρικά κείμενα ιταν: Let’s Celebrate του Δθμιτρθ 

Κατςαβοφ, Celebration Minister τθσ Janet Elefsiniotis, (Lonely) Rider on The 

Storm του Στζλιου Κουρμπζτθ,  Jack and Jack του Βαςίλθ Γεωργαράκθ και 

Australia 40,000 B.C.-2088 A.D. του Κϊςτα Αλεξιάδθ. Τθν μουςικι και τουσ 

ςτίχουσ των τραγουδιϊν ζγραψε και μελοποίθςε ο Κϊςτασ Τςικαδζρθσ.  

Οι ςτίχοι του τραγουδιοφ που ζκλειςε τθν παράςταςθ ιταν οι παρακάτω: 

«They call this land the lucky country. 

 And I guess for sometime it’s true 

But if you’re a ‘wog’ or you’re an ‘abo’ 

                                                           
707

 Ρθγζσ: Δελτίο Τφπου τθσ παράςταςθσ Poison and Gold  του Στζλιου Κουρπζτθ, 15-18.9.1988 ςτο 
Kafetheatro (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 1, Σεπτ. 1988, το άρκρο «Στζλιοσ Κουρμπζτθσ: Και 
τϊρα ςυγγραφζασ αξιϊςεων ςτο Κζατρο Δρόμου», ς. 6. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 4, Δεκ. 1988, θ κριτικι 
«Κϊνειο και χρυςό» του Στζλιου Κουρμπζτθ, που ανζβθκε ςτο Organ Factory, ς. 7. 
708

Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1988 200 years only? They’ve got to 
be joking! Τα κεατρικά κείμενα ιταν: Let’s Celebrate του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, Celebration Minister τθσ 
Janet Elefsiniotis, (Lonely) Rider on The Storm του Στζλιου Κουρμπζτθ,  Jack and Jack του Βαςίλθ 
Γεωργαράκθ και Australia 40,000 B.C.-2088 A.D. του Κϊςτα Αλεξιάδθ. Θ ςκθνοκεςία  ιταν του Τάκθ 
Σϊρρου και θν μουςικι και τουσ ςτίχουσ των τραγουδιϊν ζγραψε και μελοποίθςε ο Κϊςτασ 
Τςικαδζρθσ. 
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Then it’s not so lucky for you. 

 If your name is Soula or Luig 

Or maybe even Fu Man Chu 

You don’t have a John Smith’s chance 

Just because you’re not blue. 

Chorus 

Hey true blue, Hey true blue 

Have I got some news for you 

This land’s not yours 

This land’s not mine 

It’s been here since the Dreamtime 

Hey true blue, Hey true blue 

Don’t forget I live here too 

This land’s not yours 

This land’s not min 

We’re all here to share our Time 

Hey true blue, Hey true blue 

We  are all just passing through». 

(Lyrics and Music by Costas Tsicaderis)709 

Μζχρι τισ 18 Δεκεμβρίου 1988,  θ κεατρικι ομάδα Ethnic Street Theatre 

Group  δεχόταν τθ ςυμμετοχι «νζων Αυςτραλϊν»/ ‘new Australians’ ςε κεατρικι 

παραγωγι New Australian Comedy’. Με ανοιχτι πρόςκλθςθ ςε  «ντόπιουσ»/”local”  

μετανάςτεσ  ι μεταναςτευτικοφσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ, μουςικοφσ και θκοποιοφσ  

τουσ καλοφςε να ςυμμετζχουν ςε κεατρικό εργαςτιρι με ςκοπό να αςχολθκοφν με 

πολιτιςμικά και κοινωνικά κζματα που κα κακρεφτίηουν τισ εμπειρίεσ των 

Αυςτραλϊν που ηουν και εργάηονται ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία και να 

δθμιουργιςουν μία ςειρά από κωμικά ςκετσ, τα οποία κα προζκυπταν μζςα από μια 

διεργαςία ςυλλογικισ ζρευνασ, ςυγγραφισ και επεξεργαςίασ των κειμζνων. Το 

αποτζλεςμα, ωσ κεατρικό είδοσ το ονόμαςαν «Ρολυπολιτιςμικό κζατρο τθσ 

                                                           
709

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  200 years only? They’ve got to be joking!, Μάρτ.-Απρ. 1988. 
Αφίςα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ 200 Years Only? They’ve Gotta be Joking!  από τθν Ethnic Street 
Theatre Group. 
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κοινότθτασ»/“Multicultural Community Theatre” και τα προϊόντα που κα 

προζκυπταν κα περιλαμβάνονταν ςτο πρόγραμμα του Kafetheatro (δθλ. κα 

παρουςίαηαν  κάκε Κυριακι για τθν επόμενθ χρονιά, δφο από αυτά τα ςκετσ, 8 

λεπτά το κακζνα). Τα δζκα καλφτερα (εννοϊντασ τα πιο δθμοφιλι) κα αποτελοφςαν 

τθ κεατρικι παραγωγι του 1989 με τον τίτλο ‘New Australian Comedy’710.  

Θ Ethnic Street Theatre Group,  ςτα  τζλθ του 1988  διαλφκθκε. 

 

17. Απόδθμο Κζατρο (1987-1997) 

Το «Απόδθμο Κζατρο» ιδρφκθκε το 1987 από τον  ςυγγραφζα και διευκυντι 

του κιάςου Δθμιτρθ Κατςαβό, ο οποίοσ με μεγάλθ επιτυχία είχε ανεβάςει το 

δίγλωςςο ζργο του Το Σφάλμα το 1986 και το Ελλθνικό Σχολείο. Σκοπόσ του κιάςου 

ιταν να κάνει γνωςτά τα ζργα του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, ςτθ δεφτερθ και τρίτθ γενιά 

μεταναςτϊν ελλθνικισ καταγωγισ, τα οποία ιταν δίγλωςςα (με χριςθ τθσ τοπικισ 

εκνολζκτου) και αναφζρονταν ςτθ ηωι, τισ προκλιςεισ και τθν κακθμερινότθτα των 

νεαρϊν Ελλθνοαυςτραλϊν. 

Ζργα  που  ζγραψε και ςκθνοκζτθςε ςχεδόν όλα ο Δθμιτρθσ Κατςαβόσ, είναι: 

 1987 Ο Άγιοσ Ραράσ, ςάτιρα  

 1991 Π Kροφκοσ (ελλθνοποιθμζνθ θ λζξθ ‘crook’, που κα πει απατεϊνασ)  ςε 

ςκθνοκεςία του Τόνυ Γεωργίου, ζνα ζργο με κωμικά ςτοιχεία711. 

 1992  Χαμζνθ Γενιά712  

 1992 Κακζνασ με τον πόνο του 

 1993-94  Ηθτείται Μαςίνιςτ (παραφκορά του machinist-μθχανικόσ, 

μθχανουργόσ)713 

                                                           
710

 Ρθγι: Ρρόςκλθςθ τθσ Ethnic Street Theatre Group (ςε φωτοτυπία). 
711

 Ελευκεριάδθσ, 2003, ς. 54. 
712

Ρθγζσ: Εφθμ. Ελλθνικόσ Κόςμοσ, 18.3.1992, το άρκρο «Κζρδιςε τον κόςμο – θ Χαμζνθ Γενιά του 

Απόδθμου Κεάτρου – Εκπλθκτικι επιτυχία γνϊριςε το βραβευμζνο ζργο του κεατρικοφ ςυγγραφζα 

και κακθγθτι κ. Δθμιτρθ Κατςαβοφ, ςτισ τρεισ εβδομάδεσ που παίηεται εν ςυνεχεία» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 19.3.1992, το άρκρο «Συνεχίηεται θ Χαμζνθ Γενιά - Φςτερα από μια επιτυχθμζνθ 

ςειρά παραςτάςεων τριϊν εβδομάδων, το βραβευμζνο κεατρικό ζργο Χαμζνθ Γενιά του Δθμιτρθ 

Κατςαβοφ, κα παιχτεί για ακόμθ μία και τελευταία φορά, αυτό το Σάββατο 21 Μαρτίου ςτο Phoenix 

Theatre 221 Burwood Hwy Burwood (ςτο Burwood College)» (ςε φωτοτυπία). 
713 Ρθγι: Εφθμ, Νζοσ Κόςμοσ, 24.6.1994, το άρκρο «Ηθτείται Μαςίνιςτ - Θ ανεργία ςτθν παροικία μασ 

κζμα κεατρικοφ ζργου – Ρολφ ζξυπνα χειρίςτθκε το κζμα του κεατρικοφ του ζργου ο κ. Δθμιτρθσ 
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 1994 Μπροσ Γκρεμόσ και πίςω Ελλάδα714 

 1994 Διαηφγιο εδϊ και τϊρα715 

 1995 Οφνα φάτςα, οφνα ράτςα716 

 1995 Σχιτηοφρενόπουλοσ Family 

 1996 Να’ ταν τα νιάτα δυό φορζσ- κοινωνικό δράμα717 

 1997 Ηθτείται Ζλλθνασ- κωμωδία 

 …κακϊσ και αγγλόφωνο κζατρο Fish n’Chips με επιχοριγθςθ από το Arts 

Council718. 

 

18. Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Οργανιςμόσ- «Κίαςοσ Ραροικία» (1990 ζωσ ςιμερα) 

Τα δζκα χρόνια πορείασ του κιάςου Ε.Κ.Α., τα διαδζχεται ο Ελλθνικόσ 

Κεατρικόσ Οργανιςμόσ - «Κίαςοσ «Ραροικία»», ο οποίοσ ιδρφκθκε το  1990, αρχικά 

από τουσ Κανάςθ Μακρυγιϊργο και Χριςτο Μφρων και ςτθ ςυνζχεια 

                                                                                                                                                                       
Κατςαβόσ. Το Ηθτείται Μαςινίςτ βρικε και κλίμα και ζδαφοσ κατάλλθλο να … καρποφοριςει» (ςε 

φωτοτυπία). 
714

 Ρθγι: Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 26.2.1994, το άρκρο του Μάνου Μιλιου, «Συγχαρθτιρια ςτον Δ. 

Κατςαβό και τον κίαςό του – Καλι δουλειά, προςεγμζνθ και πολφ γζλιο – Μπροσ γκρεμόσ και πίςω 

Ελλάδα είναι το κεατρικό ζργο που ανζβαςε ο κίαςοσ ΑΚΕ (Απόδθμο Κζατρο Αυςτραλίασ) το 

περαςμζνο Σάββατο και ςυνεχίςκθκε τθν Κυριακι ςτο Κζατρο του Γυμναςίου του Κιου με επιτυχία 

και με μεγάλθ προςζλευςθ του κεατρόφιλου κοινοφ» (ςε φωτοτυπία). 
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 Ρθγζσ: Εφθμ, Νζοσ Κόςμοσ, 1.9.1994, το άρκρο «Διαηφγιο, εδϊ και τϊρα! – A new bilingual play by 

Jim Katsavos – The Multicultural Theatre of Australia (M.T.A.) is a Greek – Australian theatre group, 

established in 1991 by writer – director Jim Katsavos, with the purpose of producing Greek Australian 

plays which reflect the bilingual lifestyle we live in» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 6.10.1994, το 

άρκρο «Σαν κριτικι… Το Διαηφγιο» - Ζχει πιάςει το νόθμα ο κ. Κατςαβόσ. Πταν λζμε ζχει πιάςει το 

νόθμα, εννοοφμε ό,τι κινείται ςτα κφματα του παροικιακοφ ρυκμοφ, ςτα ρεφματα των προβλθμάτων 

τθσ παροικίασ μασ. Διακωμϊδθςε και διακωμωδεί κζματα καυτά όςο και κακθμερινά» του Κ. Ρ. (ςε 

φωτοτυπία). 
716 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 28.9.1995, το άρκρο «Οφνα φάτςα, Οφνα ράτςα! – Οφνα ξεκαρδιςτικι 

κωμωδία!» - Για άλλθ μια φορά ο Δθμιτρθσ Κατςαβόσ και ο Κίαςοσ του, μασ ζδωςαν μια 

ξεκαρδιςτικι κωμωδία,  που τθν απόλαυςαν και τθν καταχειροκρότθςαν οι κεατρόφιλοι που 

παρακολοφκθςαν τισ πρϊτεσ παραςτάςεισ», ς. 7 (ςε φωτοτυπία). 
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 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Να ‘ταν να νιάτα δυο φορζσ, κωμωδία του Δθμιτρθ 

Κατςαβοφ, ςε ςκθνοκεςία του ίδιου, από τον κίαςο «Απόδθμο Κζατρο Αυςτραλίασ», Clayton Theatre, 

Cooke St. Clayton, 31.8 και 1.9.1996, ςτο Carringbush Theatre, 451 Church Street, Richmond, 7-

22.9.1996,  ςτο Forest  Hill College Theatre, Canterbury Road, Forest Hill, 28.9.1996, Maribyrnong 

College Theatre, River St, Maidstone. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 5.9.1996, το άρκρο «Εντυπωςίαςαν Τα 

νιάτα!... – Επιτυχία ςθμείωςαν οι παραςτάςεισ τθσ κεατρικισ κωμωδίασ του Δ. Κατςαβοφ, Ναϋ ταν τα 

νιάτα δφο φορζσ, που ανεβάςτθκε ςτο Clayton, το περαςμζνο Σαββατοκφριακο» ( ςε φωτοτυπία).  
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 Ρθγι: Από το υλικό που μου παραχϊρθςε ο Δθμιτρθσ Κατςαβόσ ςτισ 22.07. 2009. 
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ενςωματϊκθκαν θκοποιοί Τάκθσ Σϊρροσ και Μάκθσ Χατηθλζποσ.  Σκοπόσ τθσ 

ίδρυςισ του ιταν: θ ψυχαγωγία του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ μζςω του κεάτρου, 

θ διατιρθςθ και ανάπτυξθ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, θ επαφι και θ γνωριμία τθσ 

δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ με τον  πολιτιςμό αυτόν,  τα ικθ και ζκιμα, και τζλοσ θ 

εκμάκθςθ και εξάςκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ μζςω κεατρικϊν εργαςτθρίων και 

τθσ κεατρικισ πράξθσ.  

Ο Κανάςθσ Μακρυγιϊργοσ, ο οποίοσ είναι πλζον αυτόσ που διατθρεί ςε 

λειτουργία τον κίαςο εδϊ και τριάντα χρόνια, είναι ο ςκθνοκζτθσ όλων των 

παραςτάςεων του κιάςου και ο κερμότεροσ υποςτθρικτισ πρόωκθςθσ κεατρικϊν 

ζργων «ντόπιων» ςυγγραφζων719.   

Ο Κανάςθσ Μακρυγιϊργοσ γεννικθκε το 1954 ςτο χωριό Καλαμίτςι τθσ 

Λευκάδασ. Θ εςωτερικι μετανάςτευςθ ιταν το πιο ςυνθκιςμζνο πράγμα για τουσ 

νζουσ. Θ δφςκολθ ςχζςθ του με τον πατζρα του, θ κλειςτι αυςτθρι και επικριτικι 

κοινωνία του χωριοφ του τον οδθγεί ςτθν εςωτερικι μετανάςτευςθ.  Το γυμνάςιο το 

τελείωςε ςτθν Ακινα, δουλεφοντασ παράλλθλα οικοδομι. Λατρεφει να βλζπει 

κινθματογράφο.  Μετά από πολλζσ επαγγελματικζσ επιλογζσ, το κζατρο κζρδιςε το 

ανιςυχο πνεφμα του.  Αποφοίτθςε από τθ δραματικι ςχολι του Ρειραϊκοφ 

Συνδζςμου, από όπου και πιρε το δίπλωμά του το 1980. Εργάςτθκε ςτο παιδικό 

κζατρο και τθν τθλεόραςθ. Το 1981 μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία με ςκοπό να 

ςπουδάςει κινθματογράφο. Υπιρξε ζνα από τα ιδρυτικά μζλθ του Ε.Κ.Α. 

Συνεργάςτθκε με τθ Λαϊκι Σκθνι και το κρατικό ραδιόφωνο ABC720.  

Θ πολφχρονθ και αδιάλειπτθ παρουςία του Μακρυγιϊργου ςτο κεατρικό 

προςκινιο, θ αγάπθ του για το κζατρο, θ ικανότθτά του να αφουγκράηεται τον 

ςφυγμό του  Ζλλθνα τθσ Αυςτραλίασ, θ υποςτιριξι του ςτουσ «ντόπιουσ» 

κεατρικοφσ ςυγγραφείσ  και του ζργου τουσ, και  βεβαίωσ, θ δζςμευςι του ςτθν 

ψυχαγωγία τθσ ελλθνικισ παροικίασ επιβεβαιϊνονται με τα παρακάτω: 

 «Ο Νίκοσ Σκιαδόπουλοσ, ο οποίοσ ιταν απόφοιτοσ, επίςθσ, τθσ δραματικισ ςχολισ του 

Ρειραϊκοφ Συνδζςμου, με παρότρυνε με τισ αφθγιςεισ του να ονειρευτϊ για μια 
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 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Κανάςθ Μακρυγιϊργο ςτθ Μελβοφρνθ, 

13.04.2009. 
720

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Αλζξθσ Ηορμπασ του Ν. Καηαντάκθ ςτο Kew High School 
Theatre, 1992. 
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δθμιουργικι ηωι ςτθν Αυςτραλία. Πταν ιρκα ςτθν Αυςτραλία, θ ηωι δεν είχε καμία ςχζςθ 

με τθ ηωι ςιμερα. Στισ ζξι θ ϊρα το απόγευμα θ Μελβοφρνθ δεν είχε καμία κίνθςθ. Το 

βιβλιοπωλείο του Σαλαπάτα, όπου μποροφςεσ να αγοράηεισ εφθμερίδεσ και το Medallion 

café ςτθν Lonsdale street   ιταν αυτό που με κράτθςε εδϊ, γιατί εκεί ςυναντικθκα με 

θκοποιοφσ όπωσ τον Δθμιτρθ Κατςοφλθ, τον  Ανδρζα  Λιναρδάτο, τον Μιχάλθ Νικολοφδθ με 

τουσ οποίουσ αποφαςίςαμε να κάνουμε ζναν κίαςο όςο πιο επαγγελματικό γινότανε. ‘Ετςι 

ιδρφςαμε το  Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ (Ε.Κ.Α.). ‘Ιμουν πολφ τυχερόσ που τόςο ςφντομα 

ςυνάντθςα με ανκρϊπουσ που μοιραηόμαςταν κοινά ενδιαφζροντα. «Θ απαγωγι τθσ 

Σμαράγδωσ» του Τςεκοφρα ιταν το πρϊτο ζργο (1981) που ςκεφτόμαςταν να ανεβάςουμε. 

Στθν ομάδα  προςτζκθκαν ο Κωμάσ Χατηθλζποσ και ο Γιϊργοσ Κατςουράκθσ. Δεν άργθςαν 

όμωσ να εμφανιςτοφν προβλιματα καλλιτεχνικά και ο Δθμιτρθσ Κατςοφλθσ να αποχωριςει. 

Ο Κϊςτασ Αλεξιάδθσ, γνωςτόσ δθμοςιογράφοσ τθσ παροικίασ και εκδότθσ τουσ περιοδικοφ 

«Σκζψεισ», μασ ζφερε να διαβάςουμε το κεατρικό του κείμενο «Μεταμόρφωςθ». Από τθν 

αρχι ζνιωςα ότι ο ιρωασ του ζργου, ο Άγγελοσ, μπορεί να ιμουν εγϊ. Ταυτίςτθκα με τον 

ρόλο. Υπεραςπίςτθκα πολφ το ανζβαςμά του κι ζτςι κι ζγινε. Το ζργο ςόκαρε, ιταν πολφ 

ςκλθρό, δυνατό για τθν εποχι του, γιατί κακρζφτιηε τισ ηωζσ μασ  και αυτό πλιγωνε γιατί 

τότε τισ ηοφςαμε αυτζσ τισ καταςτάςεισ. Τθν αλλοτρίωςθ, τον μεικτό  γάμο, τθν παραίτθςθ 

από τα όνειρά μασ. Ενϊ τϊρα τα βλζπουμε πιο ανάλαφρα. Ο κίαςοσ ιταν ςυνεταιρικόσ. 

Βγάλαμε τα ζξοδά μασ ςχεδόν όλα. Στοίχθςε πενιντα δολάρια του κακενόσ μόνο. Πμωσ θ 

αρχι είχε γίνει Μετά από όλθ αυτιν τθν δικι μου επιμονι είχε ιδθ ξεκινιςει θ ιςτορία του 

«ντόπιου» κεάτρου»721.  

   Ο Μακρυγιϊργοσ ιταν από τουσ πρϊτουσ που διζβλεψε τθν αξία του 

«ντόπιου» κεάτρου. Γι’ αυτό και είναι από τουσ ςκθνοκζτεσ που ανζβαςε αρκετά 

ζργα ντόπιων.  

«Το ελλθνο-αυςτραλιανό κζατρο με κράτθςε ςτθν Αυςτραλία παρά ο τρόποσ ηωισ ςτθν 

χϊρα αυτι. Ο Ρατρικαρζασ ιταν ο επόμενοσ ςυγγραφζασ που με απαςχόλθςε. Ο Κείοσ από 

τθν Αυςτραλία παίχτθκε οκτϊ Σαββατοκφριακα. Τότε δφο με τρεισ παραςτάςεισ ιταν το 

ςφνθκεσ ςε 300-400 κεατζσ. Το ζργο αυτό το είδαν 1800 κεατζσ. Ο Κατςαβόσ ιταν ο 

επόμενοσ κεατρικόσ ςυγγραφζασ που με ζλκυςε. «Χαβαγιοφ Ραροικία»(1988) (παριχθςθ 

τθσ φράςθσ «How are you»). Τότε είχαμε πολφ όρεξθ να δουλζψουμε και κάναμε δεκαζξι 

παραςτάςεισ. Διάλεξα και άλλουσ, όπωσ τον Σωτιρθ Μανταλβάνο και γράψαμε τθν δεφτερθ 
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μουςικι επικεϊρθςθ  με τον τίτλο «Τθσ παροικίασ το Κάγκελο»(1989) που είχε επίςθσ 

μεγάλθ επιτυχία»722.  

Ο κφκλοσ αυτϊν των  τριϊν μουςικϊν ςατιρικϊν επικεωριςεων που 

αναφζρεται ςτθ ηωι και τθ νοοτροπία των Ελλινων  τθσ παροικίασ ςτθν Αυςτραλία. 

 ζκλειςε με το «Λάκκυ Ραροικία»(1990) αλλά χωρίσ τον Κανάςθ Μακρυγιϊργο. 

Τον διζγραψαν.  Ζνα χρόνο μετά, το 1991,   θ Ε.Κ.Α. κατζβαςε αυλαία οριςτικά. 

«Το 1990 ξεκίνθςα το κίαςο «Ραροικία».  Ανακάλυψα, πωσ ο τίτλοσ ζπαιηε πολφ ςθμαντικό 

ρόλο για τον κόςμο, ςχεδόν μαγικό.  Το  κεατρικό «Διχαςμζνοι» του Ρατρικαρζα, όταν 

ανζβθκε με τον τίτλο «Για πάντα μάννα», ζφερε κοςμοςυρροι γιατί θ λζξθ «μάνα» 

ςυγκινοφςε τον κόςμο,  όπωσ ζκανε και το ζργο του Χριςτου Κουτζ «Αγία Μάννα». Ιταν 

βζβαια  και επίκαιρο το κζμα τθσ παλιννόςτθςθσ, τουσ απαςχολοφςε.  Τότε αποφάςιςα να 

ανεβάςω όλθ τθν τριλογία το ζργο «Με λζνε Αντιγόνθ» ι «Ρζτα τθν Φυςαρμόνικα Ρεπίνο», 

ζγινε «Θ Λογοδοςμζνθ» και  μαηί με το «Κείο από τθν Αυςτραλία» περιοδεφςαμε ςε όλθ τθν 

Αυςτραλία, ςε πόλεισ όπου υπιρχε Ελλθνιςμόσ».  

«Ιταν μια εποχι που ο κόςμοσ ξεςθκϊκθκε με το ντόπιο κζατρο, θ  Κοφλα Τεό με τον Πμιλο 

Ελλινων Καλλιτεχνϊν,  ο Δθμιτρθσ Κατςαβόσ  με το Απόδθμο Κζατρο άρχιςαν να ανεβάηουν 

δικά τουσ κεατρικά ζργα ςυςτθματικά. Ο Γεωργαράκθσ προτοφ παλιννοςτιςει ςτθν Ελλάδα 

μου ζδωςε  το «Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα», ζνα ζργο που  ζφταςε είκοςι-εννζα παραςτάςεισ  

και επίςθσ ταξιδζψε ςε όλθ τθν Αυςτραλία. Οι άνκρωποι ικελαν να βλζπουν ζργα με τθν 

ηωι τουσ. Βζβαια, επιτυχία δεν ζκαναν ζργα όπωσ το «Τρζξτε κλθρονόμοι» του Β. 

Γεωργαράκθ, το οποίο ίςωσ είναι από τα αρτιότερα ζργα του ςυγγραφζα, όμωσ ζκιγε τα 

κακϊσ κείμενα. Τθν αλικεια, τθν δυςκολία  δεν τθν ικελαν οι κεατζσ. Τα κλθρονομικά είναι 

ζνα κζμα που τουσ πικραίνει. Μετά ζλαβα ζνα γράμμα από το Σφδνεχ, από τον Γιϊργο 

Μακρίδθ, όπου μου πρότεινε τα ζργα του «Ραπποφ, καλζ μου παπποφ», «Μαρία του 

«Ρατρίσ»». Ο Μακρίδθσ είχε ηιςει τθ ηωι, τθν περιπζτεια και τθν κατζγραφε. Ζγραφε 

αλθκινζσ ιςτορίεσ. Το ίδιο ζκανε και  ο Γιϊργοσ  Καηοφρθσ  με τα ζργα «Μία καλφτερθ ηωι», 

«Θ τελευταία επίςκεψθ τθσ μάνασ». Στο Σφδνεχ, δεν είχαν ακόμθ εκτιμιςει, αρκετά, τθν 

δθμιουργικι ικανότθτα  των «ντόπιων» ςυγγραφζων. Απαιτοφςαν, βζβαια, και πολφ δουλειά 

από τον ςκθνοκζτθ για να τα κάνει κελκτικά, απλά και κατανοθτά για το κοινό του. Θ πρϊτθ 

όμωσ φλθ ιταν εκεί, υπιρχε. Διαςκεφαηα ςυνεχϊσ. Ζνιωςα πωσ το «ντόπιο» κζατρο κα 

επιβίωνε μόνον ανεβάηοντασ ζργα ντόπιων ςυγγραφζων.  Ο ςκοπόσ αγιάηει τα μζςα.  Είπα  

με ζνα καλό τίτλο βάλε τον κόςμο μζςα και φρόντιςε να τον κρατιςεισ. Γενικότερα ςτθν 

Αυςτραλία, δεν υπάρχει  ζτοιμο υλικό. Οι περιςςότεροι αςχολοφνται με ποίθςθ. Ρροςπακϊ 
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πάντα να κρατϊ το παιχνίδι ηωντανό με ελλαδικά ζργα, μζχρι να προκφψει κάποιο ζργο 

«ντόπιο» με ενδιαφζρον. Τα τελευταία χρόνια  το παροικιακό κζατρο φκίνει, θ πρϊτθ γενιά 

φεφγει, θ δεφτερθ και  θ τρίτθ γενιά δεν παρακολουκεί παροικιακό κζατρο λόγω γλϊςςασ 

και γιατί ζχουν  διαφορετικά ικθ.  Κα τολμοφςα να πω πωσ δεν βλζπουν οφτε αυςτραλιανό 

κζατρο. Υπάρχουν και τα ελλθνικά δορυφορικά κανάλια ςτθν τθλεόραςθ. Δυςτυχϊσ, δεν 

μποροφν οφτε και οι Αυςτραλοί να ηιςουν από το κζατρο. Απλά βγαίνουν τα ζξοδα για  

κζατρο, για διαφιμιςθ, για μια ςυμβολικι αμοιβι ςτουσ θκοποιοφσ για τα ζξοδά τουσ. Ππου 

χρειάςτθκε να δίνω τισ μάχεσ μου για να ςτακϊ ςτον χϊρο με ςεβαςμό το ζκανα. Το 

παράπονό μου είναι ότι δεν ζχει ακόμθ αποτυπωκεί θ ιςτορία του ελλθνο-αυςτραλιανοφ 

κεάτρου και όποτε ζχει ςυμβεί κεωρϊ ότι είναι επιλεκτικι, κατά παραγγελία ςυγγραφι. Οι 

επιχορθγιςεισ όποτε υπιρχαν ιταν λιγοςτζσ, αλλά περιςςότερο ευνοοφνται καλλιτζχνεσ που 

γράφουν ςτθν αγγλικι γλϊςςα, δθλαδι παιδιά δεφτερθσ γενιάσ και από άλλεσ εκνικότθτεσ, 

ενταγμζνουσ καλλιτζχνεσ  με ςκοπό θ Αυςτραλία να φτιάξει τθν δικι τθσ πολιτιςμικι 

ταυτότθτα»723.  

«Στθν Ελλάδα, ταξιδζψαμε δφο φορζσ, το 1985 με τθν « Μεταμόρφωςθ» και το 2003  με τθν 

«Ρουλάκι ξζνο…» και φάνθκε να ενδιαφζρεται το ελλθνικό κοινό για ζργα με τθ ηωι των 

Ελλινων ςτθν Αυςτραλία. Σιμερα το κζμα τθσ μετανάςτευςθσ ζχει ξεπεραςτεί για τουσ 

Ζλλθνεσ ςτθν Ακινα. Στθν επαρχία ίςωσ να ζχει περιςςότερο ενδιαφζρον. Τϊρα ζχουν 

ςταματιςει να λειτουργοφν και τα ελλθνικά τμιματα ςτα Αυςτραλιανά Ρανεπιςτιμια 

επομζνωσ ελάχιςτοι φοιτθτζσ ενδιαφζρονται να ελλθνόφωνα ζργα για εκπαιδευτικοφσ 

ςκοποφσ. Θ κωμωδία είναι θ πρϊτθ επιλογι ετοφτου του κόςμου που ηει το δράμα και 

ανάγκθ ζχει να διαςκεδάςει. Μζςα από τθν κωμωδία μπορείσ να του περάςει περιςςότερο 

τα μθνφματα, δθλαδι είναι  με ζνα γλυκό μαχαίρωμα να μιλιςεισ ςτο νου και ςτθν καρδιά 

του. Το κζατρο ςτθν Ελλάδα είναι μζςα ςτα πράγματα τθσ εποχισ, ςτθν ςθμερινι 

πραγματικότθτα. Οι νζοι ςυγγραφείσ είναι μπροςτά από τθν εποχι τουσ. Τα ζργα τουσ είναι 

περιςςότερο ελλειπτικά, δεν μποροφν να γίνουν κατανοθτά από τθ ελλθνικι παροικία. Τα 

ναρκωτικά είναι ταμποφ ςτθν ελλθνικι παροικία. Μθν τουσ κίγεισ το ςιμερα. Είναι κλειςτζσ 

κοινωνίεσ. Υπάρχει ακόμθ υποκριςία. Τα εν οίκω μθ εν διμω. Γι’ αυτό βλζπουμε να 

αναπαράγονται ςτισ κοινότθτεσ ικθ του χωριοφ. Το κζμα των μικτϊν γάμων ακόμθ είναι 

ταμποφ. Οι ευρωπαίοι γαμπροί ζχουν πια γίνει αποδεκτοί. Οι αςιάτεσ και οι πακιςτανοί, 

όμωσ; Οι μουςουλμάνοι; Είναι τρομακτικό ακόμθ. Κζλω να επιςτρζψω ςτον τόπο μου, τθν 

Λευκάδα και να δθμιουργιςω ζνα μικρό κίαςο με νζουσ ανκρϊπουσ και να ηιςω εκεί. Εδϊ 

οι αποςτάςεισ είναι τεράςτιεσ. Συναντάσ ελλθνικό κοινό που δεν ζχει δει ποτζ κζατρο. Στθν 

                                                           
723

 Π.π. 
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τρίτθ γενιά, το κζατρο ωσ εργαλείο μάκθςθσ, περνάει πιο καλά τθν ελλθνικι γλϊςςα παρά 

τα ςχολεία με βαρφγδουπα ονόματα γιατί  τα παιδιά μετά τθν πρόβα κάνουμε παρζα. Το 

κζατρο προςφζρει και τθν ευκαιρία ςε νζουσ να ςυναντθκοφν και να γνωριςτοφν και ςε 

θλικιωμζνουσ να παρθγορθκοφν και να ψυχαγωγθκοφν. Ρροςφζρει κοινωνικό ζργο, 

κοινωνικι ωφζλεια, κοινωνικοποίθςθ, αλλθλεπίδραςθ, ζναν κφκλο προςφοράσ.  Δζνει 

γενιζσ,  τισ ςυνδζει με τθν ιςτορία τουσ με τθν ιςτορία των γονιϊν τουσ, τθν ταυτότθτά τουσ. 

Οι γονείσ  πρϊτθσ γενιάσ ζςτελναν τα παιδιά τουσ ςτο κζατρο για να μοιραςτοφν μαηί τουσ 

τθν ιςτορία τουσ, να αφθγθκοφν τισ δυςκολίεσ τουσ, τισ ςτεριςεισ τουσ. Το κζατρο δεφτερθσ 

γενιάσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα μπορεί να ελκφςει περιςςότερο τθ δεφτερθ και τθ τρίτθ γενιά. 

Τϊρα  που τελείωςε ο πόλεμοσ τθσ δεφτερθσ γενιάσ με τθν πρϊτθ γενιά, το ελλθνόφωνο 

κζατρο μπορεί να είναι το μόνο μζςο  που  μπορεί να διατθριςει τθν ελλθνικι γλϊςςα και 

πολιτιςμό»724.  

Οι παραςτάςεισ που ανζβθκαν από τθ ςφςταςθ του «Κιάςου Ραροικία» είναι725
: 

 1990 Ο Ρατοφχασ του Λωάννθ Κονδυλάκθ θκογραφικι κωμωδία ςε διαςκευι 

του Γιϊργου Χαραλαμπίδθ  και ςε ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου. Το ζργο 

παίχτθκε και ςτο Σφδνεχ το 1991, φςτερα από πρόςκλθςθ τθσ Κρθτικισ 

Αδελφότθτασ726 

 1991 Θ Τφχθ τθσ Μαροφλασ του Δθμιτρθ Κορομθλά, κωμειδφλλιο, ςε 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου727  

 1991 Ο Ραπαφλζςςασ του Σπφρου Μελά, εκνικό δράμα ςε ςκθνοκεςία του Κ. 

Μακρυγιϊργου ςε ςυνεργαςία με τθν Ομοςπονδία Μεςςθνίων Οργανιςμϊν 

Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ728  

                                                           
724

 ‘Ο.π. 
725

Ρθγι: Το αρχείο του Κανάςθ Μακρυγιϊργου «Το Λςτορικό του Ελλθνικοφ Κεατρικοφ Οργανιςμοφ – 
«Κίαςοσ Ραροικία»» όπου αναφζρεται το ιςτορικό του κιάςου και οι ςκοποί τθσ ίδρυςισ του, κακϊσ 
και ο κατάλογοσ των παραςτάςεων από το 1990-2010. 
726

 Ρθγζσ: Αδθμοςίευτθ ομιλία του Δ. Ραϊβανά, Λοφνιοσ 1990, για τθ κεατρικι παράςταςθ Ο 
Ρατοφχασ του Λωάννθ Κονδυλάκθ, από τον Κίαςο Ραροικία (πρϊθν Ε.Κ.Α.), ςς. 1-5. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. 
φ. 20, Μάθσ – Λοφν. 1990, το άρκρο – ςυνζντευξθ «Ρατοφχασ», ς. 12, (ςε φωτοτυπία).  Ρερ. Σκζψεισ, 
αρ. φ. 20, Μάθσ – Λοφν. 1990, το άρκρο «Κεατρικόσ Οργαςμόσ», ς. 6 (ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα τθσ 
παράςταςθσ, Ο Ρατοφχασ του Λ. Κονδυλάκθ ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Kew High 
Scholl Theatre, 7.7.1990 και όλα τα Σαββατοκφριακα του Λουλίου, (ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα τθσ 
παράςταςθσ Ο Ρατοφχασ του Λ. Κονδυλάκθ, κεατρικι διαςκευι του Γιϊργου Χαραλαμπίδθ και 
ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, ςτο Kew High School Community Theatre, Λοφλ. 1990. 
727

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, τεφχ. 21, «Με τθν Τφχθ τθσ Μαροφλασ υποδζχεται το 1991 ο Κίαςοσ 
«Ραροικία»», ς.12. Το ζργο παίχτθκε ςτο Union Theatre, Melbourne University, από τισ 9 Φεβρ. ζωσ 
10 Μαρτ., τα Σαββατοκφριακα. 
728

  Σθμ. 721. Το ζργο παίχτθκε ςτο Dallas Brook Hall, ςτθ Μελβοφρνθ, ςτισ 24.3.1991, το πρόγραμμα 
τθσ παράςταςθσ Ο Ραπαφλζςςασ του Σπφρου Μελά ςεκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, Μάρτθσ 
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 1991 Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ, επικεϊρθςθ με ςατιρικά ςκετσ, του ντόπιου 

κεατρικοφ ςυγγραφζα Κϊςτα Μακρυγιαννάκθ ςε ςκθνοκεςία του Κ. 

Μακρυγιϊργου729 

 1992 Αλζξθσ Ηορμπάσ του Νίκου Καηανηάκθ ςε διαςκευι του Γιϊργου 

εμοφνδου ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ,  ςτο Kew High School 

Theatre730 

  1992 Ραράξενο Απόγευμα του Αντϊνθ Δωριάδθ, δράμα με και το οποίο 

ςυμμετζχει ςτθν επζτειο του Ρολυτεχνείου 

 1993 Οι Ρανουργίεσ του Μπερτόδουλου, κωμωδία του Γιϊργου Σκοφρτθ ςε 

ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου, μουςικι των Σταφρου Ξαρχάκου και 

Τηοφλιασ Μποφμπθ, κουςτοφμια Άντηελα Νικολαΐδθ, χορογραφίεσ Γιάννθσ 

άκκασ και μακζτα του Ρρογράμματοσ  Δθμιτρθ Ρροκόπθ731 

 1993 Ρερίπατοσ ςτα Εφτάνθςα μουςικι παράςταςθ ςε ςκθνοκεςία του Κ. 

Μακρυγιϊργου, αφιερωμζνθ ςτθν επζτειο τθσ Ζνωςθσ των Επτανιςων με τθν 

Ελλάδα 

 1993 Ο Κλθρονόμοσ τθσ Τςατςάσ του Γ. Σπαταλά κωμωδία ςε ςυνεργαςία με 

τθν Επτανθςιακι Ομοςπονδία Μελβοφρνθσ για τα 129 χρόνια τθσ Ζνωςθσ, 

 1993 Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ» ςε ςκθνοκεςία Κ. 

Μακρυγιϊργου732 

                                                                                                                                                                       
1991. Τθν παράςταςθ παρουςίαςαν θ Ομοςπονδία Μεςςθνιακϊν Οργανιςμϊν Μελβοφρνθσ και 
Βικτϊριασ ςε ςυνεργαςία με τον Κίαςο «Ραροικία». 
729

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 19.10.1991, το άρκρο «Από τον Κίαςο «Ραροικία» - Θ Ελλάδα τθσ 
Μελβοφρνθσ - Ρρόκειται για μια μουςικο-χορευτικι ςάτιρα με εικόνεσ από τθν κακθμερινι μασ ηωι 
μεταξφ γονιϊν και παιδιϊν» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 17.10.1991, το άρκρο «Με τθν 
Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ», αρχίηει θ «Ραροικία» - Επ’ ευκαιρία των πρϊτων του γενεκλίων ο «Κίαςοσ 
Ραροικία» ανεβάηει ςτισ 8, 9 και 10 Νοεμβρίου τθν «τρελλο-μουςικο-χορευτικι ςάτιρα», όπωσ τθν 
ονομάηει, του Κϊςτα Μακρυγιαννάκθ Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ, 7.11.1991, το άρκρο «Αφριο αρχίηει Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ και κα παιχκεί μόνο τρεισ 
φορζσ» - Οι υπεφκυνοι του κιάςου «Ραροικία» και ο ςκθνοκζτθσ του ζργου Κανάςθσ Μακρυγιϊργοσ 
αναμζνουν ότι θ τελευταία παροικιακι ςάτιρα που ζγραψε ο Κϊςτασ Μακρυγιαννάκθσ κα ξεπεράςει 
ςε επιτυχία τισ προθγοφμενεσ που ανζβαςε ο οργανιςμόσ», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
14.11.1991, το άρκρο «Γζλιο ςκόρπιςε Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ - ‘Αφκονο γζλιο ςκόρπιςε θ 
ςατιρικι κωμωδία Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ που παρουςίαςε με επιτυχία τθν Ραραςκευι, Σάββατο 
και Κυριακι ςτο National Theatre ο κίαςοσ «Ραροικία», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). 
730

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Αλζξθσ Ηορμπάσ του Ν. Καηαντηάκθ ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ 
Μακρυγιϊργου ςτο Kew High School Theatre, 1992. 
731

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οι πανουργίεσ του Μπερτόδουλου του Γιϊργου Σκοφρτθ ςε 
ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Carringbush Theatre, 11.4.1993. 
732

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα κωμωδία του Βαςίλθ 
Γιωργαράκθ, από τον Κίαςο Ραροικία ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Λζςχθ Καμπζρασ, 18.9.1993. 
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 1994 Ο Αγαπθτικόσ τθσ Βοςκοποφλασ του Δθμιτρθ Κορομθλά ςε ςκθνοκεςία Κ. 

Μακρυγιϊργου, χορογραφίεσ Χριςτοσ Κωνςταντινίδθσ, ςτο Kew High School 

Theatre, Απρ. 1994 (τα Σάββατοκφριακα)733  

 1994 Εφτανθςιϊτικα φιόρα, μουςικι παράςταςθ ςε ςυνεργαςία με τθν 

Επτανθςιακι Ομοςπονδία Μελβοφρνθσ για τα 130 χρόνια από τθν Ζνωςθ των 

Επτανιςων με τθν Ελλάδα 

 1994 Τρζξτε Κλθρονόμοι του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, ςάτιρα734 

                                                                                                                                                                       
Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 24.7.1993, το άρκρο «Συνεχίηονται με επιτυχία οι παραςτάςεισ τθσ 
διαςκεδαςτικισ κωμωδίασ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα από τον Κίαςο 
«Ραροικία» ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου», ς. 7. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 21.10.1993, το άρκρο 
«Επζςτρεψε ςτθ Μελβοφρνθ ο Γαμπρόσ… - Ζνα από τα πιο πετυχθμζνα ζργα που ζχει ανεβάςει ο 
γνωςτόσ κεατρικόσ οργανιςμόσ «Ραροικία», είναι χωρίσ αμφιβολία Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα που 
ζχει γράψει ο ςυμπάροικοσ ςυγγραφζασ Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ», τθσ Α. Γεννεράλθ. Εφθμ. Νζα 
Ελλάδα, 31.7.1993, το άρκρο «Ρετυχθμζνεσ όλεσ οι παραςτάςεισ – Γζλια από τον Γαμπρό απ’ τθν 
Ελλάδα - Και… ζνασ τρελόσ… τρελόσ ψυχίατροσ! – Συνεχίηονται οι παραςτάςεισ τθσ κωμωδίασ του 
Βαςίλθ Γεωργαράκθ Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα που παρουςιάηει ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςτο κζατρο 
τθσ βιβλιοκικθσ του ίτςμοντ ςτο 415 Church Street με απόλυτθ επιτυχία και οπωςδιποτε για να 
γεμίηει θ αίκουςα, δείχνει ότι οι κεατρόφιλοι προτιμοφν τθν κωμωδία και το αβίαςτο γζλιο» (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 7.8.1993, το άρκρο «Συνεχίηονται με επιτυχία οι παραςτάςεισ - Ο 
Γαμπρόσ ζφερε μαηί του και… δϊρο! – Ναι με απόλυτθ επιτυχία, κάτι που δεν το περίμενε οφτε και ο 
παραγωγόσ και ςκθνοκζτθσ Κανάςθσ Μακρυγιϊργοσ, ςυνεχίηονται οι παραςτάςεισ τθσ κωμωδίασ 
που τελικά αρζςει ςτο κοινό και που φζρει τον επίκαιρο τίτλο Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 14.8.1993, το άρκρο «Συνεχίηονται οι παραςτάςεισ του Γαμπροφ απ’ 
τθν Ελλάδα – Με αλλαγι αίκουςασ αλλά με ςυνεχι επιτυχία ςυνεχίηονται και αυτό το 
Σαββατοκφριακο οι παραςτάςεισ τθσ κωμωδίασ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ που ζχει ανεβάςει ο Κίαςοσ 
Ραροικία ςε ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
22.7.1993, το άρκρο «Συνεχίηονται με επιτυχία οι παραςτάςεισ τθσ διαςκεδαςτικισ κωμωδίασ του 
Βαςίλθ Γεωργαράκθ Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα από τον κίαςο «Ραροικία» ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ 
Μακρυγιϊργου», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 29.7.1993, το άρκρο «Ο «Γαμπρόσ» χαρίηει 
γζλιο - Συνεχίηονται οι παραςτάςεισ τθσ κωμωδίασ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ Ο Γαμπρόσ από τθν 
Ελλάδα που παρουςιάηει ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςτο κζατρο τθσ βιβλιοκικθσ του ίτςμοντ ςτο 415 
Church Street με απόλυτθ επιτυχία και οπωςδιποτε για να γεμίηει θ αίκουςα, δείχνει ότι οι 
κεατρόφιλοι προτιμοφν τθν κωμωδία και το αβίαςτο γζλιο», του Μάνου Μιλιου (ςε φωτοτυπία).  
Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1993 Γαμπρόσ απ’ τθν Ελλάδα του Βαςίλθ 
Γεωργαράκθ με τον Κίαςο «Ραροικία», Λουλ-Αυγ. 1993. 
733

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Αγαπθτικόσ τθσ Βοςκοποφλασ, δράμα του Δθμιτρθ 
Κορομθλά ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Kew High School Theatre από 1.4-24.4.1994 
μόνον τα Σαββατοκφριακα. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Αγαπθτικόσ τθσ Βοςκοποφλασ δράμα του 
Δθμιτρθ Κορομθλά, 1994. 
734

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Τρζξτε κλθρονόμοι γίδα, ςοφπα, κωμωδία του Βαςίλθ 
Γιωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο «Ραροικία», Hellenic Club, 
Καμπζρρα, 9.7.1994. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Τρζξτε κλθρονόμοι γίδα, ςοφπα, κωμωδία του 
Βαςίλθ Γιωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο «Ραροικία», Hellenic Club, 
Χόμπαρτ, 23.7.1994.  Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Τρζξτε κλθρονόμοι του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, από 
τον Κίαςο «Ραροικία», ςτα πλαίςια τθσ Ελλθνικισ Εβδομάδασ τθσ Ελλθνικισ Λζςχθσ Καμπζρα, 
Λοφλιοσ 1994 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.7.1994, το άρκρο «Από τον κίαςο «Ραροικία» 
Τρζξτε κλθρονόμοι - Ρρεμιζρα το Σάββατο ςτθν Καμπζρα – Ταξιδεφει αυτό το Σαββατοκφριακο ςτθν 
Καμπζρα, ο κίαςοσ «Ραροικία», όπου και κα παρουςιάςει ςε παναυςτραλιανι πρεμιζρα το Σάββατο 
βράδυ τθν κωμωδία του Βαςίλθ Γεωργαράκθ Τρζξτε κλθρονόμοι. Θ πρεμιζρα κα δοκεί ςτα πλαίςια 
τθσ «Ελλθνικισ εβδομάδασ» που οργανϊνει θ Ελλθνικι Λζςχθ τθσ Καμπζρασ».  Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
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 1996  και 1998 ο κίαςοσ ανεβάηει το ζργο οη Μολότωφ με τον τίτλο  Π,τι φάνε, 

ό,τι πιοφνε, ό,τι αρπάξει ο… των Κ. Ραπακαναςίου και Μ. ζππα, κωμωδία ςε 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου735, 

  1997 Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ ςε διαςκευι Λάκθ Λαηόπουλου ςε 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, ςτο Prince Philip Theatre, Melbourne736, 

 1998 Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ ντόπια κωμωδία ςε 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, ςτο Kew High School Theatre και το 1999  

ςτθν Αδελαΐδα και ςτο Darwin Entertainment Centre737,  

                                                                                                                                                                       
14.7.1994, το άρκρο «Οι «Κλθρονόμοι», το Hellenic Club και θ Ελλθνικι Εβδομάδα τθσ Καμπζρασ – 
Ρροςκεκλθμζνοσ του Κιάςου «Ραροικία» βρζκθκα το περαςμζνο Σαββατοκφριακο ςτθν Καμπζρα 
όπου θ Ελλθνικι Λζςχθ (Hellenic Club) τθσ πόλθσ αυτισ διοργάνωςε Ελλθνικι Εβδομάδα», του Σ. 
Χατηθμανϊλθ. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 23.6.1994, το άρκρο «Ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςτθν «Ελλθνικι 
Εβδομάδα» ςτθν Καμπζρα – Από τισ 2 Λουλίου αρχίηουν ςτθν Καμπζρα οι εκδθλϊςεισ τθσ «Ελλθνικισ 
Εβδομάδασ», που οργανϊνει κάκε χρόνο θ Ελλθνικι Λζςχθ» (ςε φωτοτυπία). 
735

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ «Π,τι φάνε, ό,τι πιοφνε κι ό,τι αρπάξει «Ο»», τθσ κωμωδίασ των 
Κ. Ραπακαναςίου, Μ. ζππα, από τον Κίαςο Ραροικία, Kew High School Theatre, Melbourne, 
Μάρτθσ / Απρίλθσ 1998. 
736

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Λυςιςτράτθ» του Αριςτοφάνθ (ςε ελεφκερθ διαςκευι του 
Λάκθ Λαηόπουλου) ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου ςτο Prince Phillip Theatre, Μελβοφρνθ, 
Μάρτ./Απρ. 1997. 
737

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ The Groom from Greece από τον κίαςο Ραροικία, Challey 
Theatre, Eighteenth St., Renmark, 5.12.1998. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα 
του Βαςίλθ Γιωργαράκθ και ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, ςτο Kew High School Community 
Theatre, 12 και 13 Δεκεμβρίου 1998. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του 
Βαςίλθ Γιωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο Ραροικία, Kew High School 
Theatre, Melbourne, Μάρτ. / Απρ. 1998, Βαςίλθ Γιωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, Kew 
High School Theatre, 286 High St., East Kew, 14-15.8.1998.  Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ 
από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γιωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, Carringbush Theatre, 451 
Church Street, Richmond, 21-22.9.1998. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα, 
κωμωδία του Βαςίλθ Γιωργαράκθ, από τον Κίαςο «Ραροικία» ςε ςυνεργαςία με τον Ελλθνικό 
Σφλλογο Θλικιωμζνων Συνταξιοφχων και Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ ίβερλαντ, Renmark Chaffey 
Theatre, 5.12.1998. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γιωργαράκθ 
και ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, ςτο Darwin Entertainment Centre, 3.9.1999. Ρρόγραμμα τθσ 
παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γιωργαράκθ και ςκθνοκεςία του Κ. 
Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο «Ραροικία» ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα 
Ντάργουϊν, ςτο Darwin Entertainment Centre, 4.9.1999. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από 
τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γιωργαράκθ, από τον Κίαςο Ραροικία ςε ςυνεργαςία με τθν Ρανμακεδονικι 
Ζνωςθ Νοτίου Αυςτραλίασ ςτα πλαίςια των Δθμθτρίων, Royality Theatre, 65 Angas St., Adelaide, 30-
31.10.1999.  Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γιωργαράκθ, από 
τον Κίαςο Ραροικία ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα Κουϊνςλαντ, Ελλθνικι 
Λζςχθ, 5.11.1999.  Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γιωργαράκθ, 
από τον Κίαςο Ραροικία ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα Gold Coast, Ελλθνικι 
Λζςχθ, 7.11.1999. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα κωμωδία του Βαςίλθ 
Γιωργαράκθ, από τον Κίαςο Ραροικία, Ντάργουϊν, Αδελαϊδα, Μπρίςμπαν, Γκολντ Κόςτ, Οκτϊβρθσ-
Νοζμβρθσ 1999. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 9.4.1998, το άρκρο «Ζφταςε… Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα - 
Αρχίηουν αφριο Ραραςκευι οι παραςτάςεισ του ζργου Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ 
Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου, ςτο Kew High School Theatre, ςτο Kew» (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 21.10.1999, το άρκρο «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα πάει ςτθν 
Αδελαΐδα – Μετά από μία μικρι ανάπαυλα, όςο κράτθςαν οι υποχρεϊςεισ ςτθ Μελβοφρνθ, ο 
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 1998 Ο Καραγκιόηθσ, Καραγκιόηθσ του Γιϊργου Σκοφρτθ ςε ςκθνοκεςία του Κ. 

Μακρυγιϊργου, ςτο Kew High School Theatre738,  

 1999 Ο Ρατοφχασ του Λωάννθ Κονδυλάκθ ςε ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου 

739 

 1999 Για πάντα μάνα, (αρχικόσ τίτλοσ Οι Διχαςμζνοι) του Κ. Ρατρικαρζα ςε 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, ζργο με το οποίο ςυμμετζχει ο κίαςοσ ςτο 

«Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 1999». Για πρϊτθ φορά δίνεται βραβείο «Χρυςζσ 

Μάςκεσ», που κακιερϊνει ο κίαςοσ, ςτουσ θκοποιοφσ Αλζξθ Ανκόπουλο και 

Ειρινθ Ραπά για τθ μακροχρόνια προςφορά τουσ ςτο Ραροικιακό Κζατρο  

 1999 Ο κείοσ από τθν Αυςτραλία του Κ. Ρατρικαρζα ςε ςκθνοκεςία του Κ. 

Μακρυγιϊργου,ςτο Kew High School Theatre740 

 2000 Θ λογοδοςμζνθ (αρχικό τίτλο Με λζνε Αντιγόνθ) του Κ. Ρατρικαρζα ςε 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, ςτο Kew High School Theatre με το οποίο  ο 

κίαςοσ ςυμμετζχει ςτο «Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 2000»741 

                                                                                                                                                                       
«Κίαςοσ Ραροικία» ςυνεχίηει τθν οδφςςειά του ανά τθν Αυςτραλία, μζχρισ ότου Ο Γαμπρόσ από τθν 
Ελλάδα, θ περιβόθτθ κωμωδία του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, βρει τθν «νφφθ»», ς. 5, (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 9.9.1999, το άρκρο «Ο Κίαςοσ «Ραροικία» ενκουςίαςε τουσ Ζλλθνεσ του 
Ντάργουϊν – Ο Κίαςοσ «Ραροικία» μετά από μια επιτυχθμζνθ παράςταςθ ςτο Ντάργουϊν, που 
ενκουςίαςε όςουσ ςυμπάροικουσ τθν παρακολοφκθςαν, επζςτρεψε ςτθν Μελβοφρνθ» (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 5.11.1999, το άρκρο «Ο Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Οργανιςμόσ 
Κίαςοσ «Ραροικία» - Ο Κίαςοσ «Ραροικία» από Μελβοφρνθ παρουςίαςε τθν κεατρικι παράςταςθ Ο 
Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα, που είχε μεγάλθ επιτυχία τόςο το Σάββατο 30/10, όςο και τθν Κυριακι 
31/10/1999 ςτο Royalty Theatre 65 Angas St., Adelaide»,  ς. 29, (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
26.8.1999, το άρκρο «Ο Κίαςοσ «Ραροικία» περιοδεφει τθν Αυςτραλία – Ξεκινάει μια μεγάλθ 
περιοδεία ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Αυςτραλίασ και ςθμαντικά κζντρα του εδϊ Ελλθνιςμοφ», (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα, 1.9.1999, το άρκρο «Το παροικιακό μασ Ρεριςκόπιο – Ο Κίαςοσ 
«Ραροικία» περιοδεφει ςτθν Αυςτραλία – Ξεκινά ςε λίγεσ μζρεσ, με όλο του το επιτελείο, για μια 
περιοδεία ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Αυςτραλίασ», ς. 28, (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα, 31.5.2000, το 
άρκρο «Ο Κίαςοσ «Ραροικία» περιοδεφει ςτθν Αυςτραλία», ς. 15. 
738

 Ρθγι: Το πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Καραγκιόηθσ Καραγκιόηθσ του Γιϊργου Σκοφρτθ ςε 
ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Kew High School Theatre, Λοφνιοσ 1998. 
739

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, Αφγ. 1999, κριτικι για τθ κεατρικι παράςταςθ Ο Ρατοφχασ, από Κ.Α. 
740

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο κείοσ από τθν Αυςτραλία του Κ. Ρατρικαρζα ςε ςκθνοκεςία 
Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Phoenix Theatre, Elwood College, Μελβοφρνθ, Σεπτ./Οκτ. 1999. 
741

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Λογοδοςμζνθ (Με λζνε Αντιγόνθ ι Ρζτα τθν φυςαρμόνικα 
Ρεπίνο) του Κ. Ρατρικαρζα, ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Kew High School Theatre, 
Λοφν./Λοφλ. 2000. Θ παράςταςθ παίχτθκε ςτο Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 2000.  Ρρόγραμμα τθσ 
παράςταςθσ Θ Λογοδοςμζνθ και Για πάντα μάνα του Κ. Ρατρικαρζα, Kew High School Theatre, 10.6-
9.7.2000. Ρρόγραμμα των παραςτάςεων The promised Woman and Forever Mother, ςτο Kew High 
School Theatre 826A High Street, East Kew, 10-11, 17-18.6.2000 και 24-25.6.2000 / 1-2, 8-9.7.2000 
αντίςτοιχα. Ρρόγραμμα των εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 2000 τθσ κεατρικισ παράςταςθσ 
Θ Λογοδοςμζνθ του Κόδωρου Ρατρικαρζα ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Kew High 
School Theatre, 826A High St. East Kew, 4-5, 11-12, 18-19, 25-26.3.2000. Εφθμ. Τα Νζα  17.2.2000, το 
άρκρο «Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Οργανιςμόσ Κίαςοσ Ραροικία ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 
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 2000 Για πάντα μάνα ( αρχικό τίτλο Οι Διχαςμζνοι) του Κ. Ρατρικαρζα742 

 2001 ανεβάηουν το ζργο του Σοφοκλι Νάςκου Ο Γάμοσ ςε διαςκευι  και 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου με τον τίτλο Του Ριτα ο Γάμοσ,  ςτο Kew 

High School Theatre, με το οποίο ςυμμετζχουν ςτο «Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 

2001»743  

 2001/2002 Απόψε ασ Γελάςουμε του Νίκου Κατθφόρθ ςε ςκθνοκεςία του Κ. 

Μακρυγιϊργου, ςτο Kew High School Theatre744 

 2001/2002 Ραπποφ, καλζ μου παπποφ (αρχικό τίτλο Τα Σίγουρα) του ντόπιου 

κεατρικοφ ςυγγραφζα Γ. Μακρίδθ ςε ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, με το 

οποίο ςυμμετζχουν ςτο «Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 2002»745 

  2002 Το Μεράκι του Άρχοντα του Νίκου Κατθφόρθ746 

 2003 Ρουλάκι ξζνο…πουλί χαμζνο, μια παράςταςθ με τα μονόπρακτα Ρροςοχι 

Εφκραυςτο του Γ. Βαςιλακάκου (το οποίο ανζβθκε για πρϊτθ φορά το 1985 ςε 

Μελβοφρνθ και Αδελαΐδα Κατά παντόσ υπευκφνου (αρχικό τίτλο Εναντίον 

παντόσ υπευκφνου) και Τρίτο παγκάκι δεξιά του Β. Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία 

του Κ. Μακρυγιϊργου. Ραρουςιάςτθκαν ςτο πλαίςιο του πολιτιςτικοφ 

                                                                                                                                                                       
2000 - Θ Λογοδοςμζνθ του Κ. Ρατρικαρζα» του Γιάννθ Ριλαλίδθ, ς. 10. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
24.2.2000, το άρκρο «Με τθ Λογοδοςμζνθ αρχίηει το Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ»», ς. 5. Εφθμ. Τα Νζα, 
16.2.2000, το άρκρο «Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Οργανιςμόσ Κίαςοσ «Ραροικία»», ς. 21 (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 14.2.2002, άρκρο τθσ Βίβιαν Μόρρισ, «Κανάςθσ Μακρυγιϊργοσ – 20 χρόνια ςτο 
ςανίδι. «Το κζατρο βγαίνει απ’ τον κόςμο και πρζπει να γυρίςει ς’ αυτόν. Αλλιϊσ πεκαίνει…»», ς.7. 
Εφθμ. Τα Νζα, 6.2.2002, το άρκρο «Το παροικιακό μασ Ρεριςκόπιο – Δφο νζα ζργα από τον Κίαςο 
«Ραροικία»», ς. 56. Εφθμ. Τα Νζα, 15.3.2000, το άρκρο του Άγγελου Καλοδοφκα,  «Θ Λογοδοςμζνθ - 
Ζνα ςυγκινθτικό ταξίδι ςτο «χκεσ» του μετανάςτθ», ς. 30. Εφθμ. Τα Νζα, 31.5.2000, το άρκρο «Ο 
Κίαςοσ «Ραροικία» περιοδεφει ςτθν Αυςτραλία», ς. 15. 
742

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Για πάντα μάνα (Οι Διχαςμζνοι) του Κ. Ρατρικαρζα ςε 
ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου, Australian Tour 2000. Εφθμ. Τα Νζα  τθσ Ραροικίασ, 8.6.2000, 
το άρκρο του Γιάννθ Ριλαλίδθ, «Κρίαμβοσ του Κιάςου «Ραροικία» ςτθν Αδελαΐδα». 
743

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Του Ριτα (Peter) ο Γάμοσ ςε ελεφκερθ διαςκευι του Κ. 
Μακρυγιϊργου από του ζργο του Σοφοκλι Νάςκου Ο Γάμοσ, ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου 
ςτο Renaissance Theatre Kew High School Community Theatre, Μάρτ./Απρ. 2001. Θ παράςταςθ 
παίχτθκε ςτο Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 2001. 
744

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Απόψε κα γελάςουμε του Νίκου Κατθφόρθ ςε ςκθνοκεςία 
Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Renaissance Theatre Kew High School Community Theatre, Λοφν. 2001. 
Εφθμ. Nkew Max, 11.6.2001, το άρκρο «The last laugh – Theatre director Thanasis Makrigiorgos is 
moving Greek Theatre audiences again with his latest production of Nikos Katiforis’ play «Apopse Tha 
Yelasoume». Vicki Aristidopoulos speaks to actor Maria Vakakis who performs in the play», ς. 9. 
745

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ραπποφ καλζ μου παπποφ του Γιϊργου Μακρίδθ ςε 
ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, Australian Tour 2000. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  Ραπποφ καλζ μου 
παπποφ, Μάρτ.-Απρ. 2002 (ςε φωτοτυπία).  
746

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το μεράκι του άρχοντα του Νίκου Κατθφόρθ ςε ςκθνοκεςία 
Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Renaissance Theatre Knew High School Community Theatre, Λοφν. 2002. 
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προγράμματοσ «Ελλθνιάδα» ςτθ Κεςςαλονίκθ, Ζδεςςα και ςτισ Γιορτζσ Λόγου 

και Τζχνθσ ςτθ Λευκάδα747 

  2003 Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι του Γιϊργου Μακρίδθ, κωμωδία που 

βραβεφτθκε ςτθν Ελλάδα από τθν Ρανελλινια Ζνωςθ Λογοτεχνϊν. Ο αρχικόσ 

τίτλοσ ιταν Θ τιμι τθσ ςυνείδθςθσ με κζμα τισ αρετζσ και τισ κακίεσ που ζφερε 

ο μετανάςτθσ ςτον νζο τόπο μαηί με τα λιγοςτά υπάρχοντά του. Το ζργο εκτυ-

λίςςεται γφρω ςτο 1965 ςτο ‘back yard’ ενόσ παλιοφ αρχοντικοφ όπου ο 

Κρθτικόσ ιδιοκτιτθσ νοικιάηει δωμάτια. Εκεί ςυναντιοφνται οι ζνοικοι μετανά-

ςτεσ και μιλοφν για τα προβλιματά τουσ, τισ αγωνίεσ τουσ, τα όνειρά τουσ. Στο 

ζργο εμφανίηονται κάποιοι  να «προκόβουν» και με ποιό τρόπο το κάνουν και 

κάποιοι να καταςτρζφονται748 

                                                           
747

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ρουλάκι ξζνο… Ρουλί χαμζνο, τρία μονόπρακτα του Γιάννθ 
Βαςιλακάκου και Βαςίλθ Γεωργαράκθ, Mechanic’s Institute, Brunswick, 6-9.11.2003 (ςε φωτοτυπία). 
Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ρουλάκι ξζνο… Ρουλί χαμζνο, τρία μονόπρακτα του Γιάννθ 
Βαςιλακάκου και Βαςίλθ Γεωργαράκθ ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων τθσ 1θσ Ελλθνιάδασ, 
Κεςςαλονίκθ- Ζδεςςα, Λοφν. 2003. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ «Ρουλάκι ξζνο… Ρουλί χαμζνο», τρία 
μονόπρακτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου και Βαςίλθ Γεωργαράκθ ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων Γιορτζσ 
Λόγου και Τζχνθσ, Λευκάδα, Λοφλ. 2003. Ρρόγραμμα των εκδθλϊςεων Ελλθνιάδα, 25.6.2003, για τθν 
κεατρικι παράςταςθ «Ραροικία» ςτο Ανοιχτό Κζατρο Ράρκου Ν. Ελβετίασ. Αφίςα του Ρνευματικοφ 
Κζντρου Διμου Λευκάδασ, για τθ παράςταςθ Ρουλάκι ξζνο… πουλί χαμζνο του Ελλθνικοφ Κεατρικοφ 
Οργανιςμοφ Κίαςοσ «Ραροικία» ςτο Κθποκζατρο «Άγγελοσ Σικελιανόσ» ςτισ 5.7.2003. Θ παράςταςθ 
αποτελείτο από τρία μονόπρακτα: 1) Ρροςοχι Ζυκραςτον, 2) Εναντίον παντόσ υπευκφνου, 3) Τρίτο 
παγκάκι δεξιά, ςε ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου με καυτά κζματα από τθ ηωι των 
Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ, αλλά με παγκόςμια μεταναςτευτικι ανθςυχία. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 
23.6.2002, το άρκρο «Ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςτθν Ελλθνιάδα – Ο Κίαςοσ «Ραροικία» πραγματοποιεί 
το πρϊτο του εκτόσ Αυςτραλίασ μεγάλο βιμα. Ρροςκλικθκε και κα ςυμμετάςχει ςτθν 1θ 

ΕΛΛΘΝΛΑΔΑ, που κα διεξαχκεί ςτθν Κεςςαλονίκθ από τισ 26 μζχρι τισ 29 Λουνίου 2003» (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 29.5.2003, το άρκρο «Ο Κίαςοσ «Ραροικία» κα ςυμμετάςχει ςτθν 
«Ελλθνιάδα», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Μακεδονία, 26.6.2003, το άρκρο τθσ Πλγασ Τςαντιλα, «Κζατρο 
των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ ςτο πλαίςιο τθσ Ελλθνιάδασ – «Ραροικία» Μελβοφρνθσ ςτθ 
Κεςςαλονίκθ», ς. 59. Εφθμ. Μακεδονία, 26.6.2003, άρκρο ««Ραροικία» Μελβοφρνθσ ςτθ 
Κεςςαλονίκθ – Κζατρο των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ ςτο πλαίςιο τθσ Ελλθνιάδασ», ς.59. Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ, 26.8.2003, το άρκρο «Θ 1θ «Ελλθνιάδα» του 2003» (ςε φωτοτυπία). 
748

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι του Γιϊργου Μακρίδθ ςε 
ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Renaissance Theatre Kew High School, 826A High St. East 
Kew, όλα τα Σαββατοκφριακα του Μαρτίου 2003. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 22.7.2003, το άρκρο του Γ.Χ., 
«Ακόμθ ζνα κεατρικό ζργο: Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι, άλλθ μια επιτυχία για τον Γιϊργο 
Μακρίδθ», ς. 26 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα, 5.3.2003, το άρκρο «Δυναμικό ξεκίνθμα του Κιάςου 
«Ραροικία» ςτο 2003 – Με το Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι» του Αγγελι Καλοδοφκα, ς. 10. 
Εφθμ. Τα Νζα, 12.2.2003, το άρκρο «Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Οργανιςμόσ Κίαςοσ «Ραροικία»». Εφθμ. 
Νζοσ Κόςμοσ, 27.2.2003, το άρκρο «Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ, 6.3.2003, το άρκρο «Ενκουςίαςε θ κωμωδία Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι», ς. 7. Εφθμ. 
Νζοσ Κόςμοσ, 3.4.2003, το άρκρο του Β.Μ.,  «Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι» (ςε φωτοτυπία). 
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 2003 Θ Τελευταία Επίςκεψθ τθσ Μάνασ του Γιϊργου Καηοφρθ ςε ςκθνοκεςία 

Κανάςθ Μακρυγιϊργου749  

 2004 Μιασ πεντάρασ νιάτα των Α. Γιαλαμά και Κ. Ρρετεντζρθ, ςτο Kew High 

School Theatre750  

 2004 Ο Κουτςομπόλθσ του Δ. Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ Σϊρρου, ςτο Kew 

High School Theatre 

 2005 Ο Αχόρταγοσ του Δ. Ψακά  ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ ςτο 

Φεςτιβάλ Ελλθνικισ Κωμωδίασ με αφορμι τα 15 χρόνια του κιάςου ςτο 

Renaissance Theatre 

 2005 Ο Κουνενζσ του Κ. Ρρετεντζρθ ςε ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, 

 2005 οη Μολότωφ των Μ. ζππα και Κ. Ραπακαναςίου, κωμωδία ςε 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου   

 2006 Θ ηωι είναι ωραία του Γιϊργου Καηοφρθ ςε ςκθνοκεςία του Κ. 

Μακρυγιϊργου. Ρρόκειται για ζνα ζργο που κακρεφτίηει κομμάτια από τθ ηωι 

του Ζλλθνα μετανάςτθ ςτθν Αυςτραλία751  

                                                           
749

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ τελευταία επίςκεψθ τθσ μάνασ του Γιϊργου Καηοφρθ ςε 
ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Mechanic’s Insitute, 23-26, 30-31.10 και 1-2.11.2003. Εφθμ. 
Νζοσ Κόςμοσ, 11.9.2003, το άρκρο «Θ τελευταία επίςκεψθ τθσ μάνασ», ς. 6. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
18.9.2003, το άρκρο «Από το Κίαςο «Ραροικία» - Θ τελευταία επίςκεψθ τθσ μάνασ - Ζνα ζργο που 
αγγίηει ευαίςκθτεσ χορδζσ», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα, 8.10.2003, κριτικι του Α. 
Καλοδοφκα, «Θ Τελευταία Επίςκεψθ τθσ Μάνασ», ς. 38 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα, 22.10.2003, το 
άρκρο του Γιϊργου Καηοφρθ, «Το Ραροικιακό μασ περιςκόπιο – Συνεχίηονται οι παραςτάςεισ του 
Κιάςου «Ραροικία»» - Θ Τελευταία επίςκεψθ τθσ Μάνασ» που ανζβαςε ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςτο 
κζατρο του KEW, κα ςυνεχίςει τισ παραςτάςεισ μζχρι και τισ 2 Νοεμβρίου», ς. 27 (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 2.10.2003, το άρκρο του Β.Μ., «Θ Τελευταία Επίςκεψθ τθσ Μάνασ» ςυνεπιρε το 
κεατρόφιλο κοινό», ς. 9 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Neos Kosmos, English Weekly (NKEW), 20.10.2003, το 
άρκρο «Mother’s Last Visit», ς. 15 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 21.10.2003, το άρκρο «Θ 
τελευταία επίςκεψθ τθσ μάνασ», ς. 8 (ςε φωτοτυπία). 
750

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μιάσ πεντάρασ νιάτα των Αςθμάκθ Γιαλαμά – Κϊςτα 
Ρρετεντζρθ ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Renaissance Theatre Kew High School 
Community Theatre, Φεβρ./Μάρτ./Απρ. 2004. 
751

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ ηωι είναι ωραία, παροικιακό ζργο του Γιϊργου 
Καηοφρθ ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου, ςκθνογραφία – επιμζλεια φίλμ Νίκου Σουλάκθ και 
μουςικι Στζλιου Τςιόλα από τον Κίαςο Ραροικία, ςτο Doncaster Secondary College Theatre, 30.9, 
1.10, 7-8.10 και 14-15.10.2006, το πρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ ηωι είναι ωραία του 
Γιϊργου Καηοφρθ από τθ Hellenic Theatre Organization – Κίαςο Ραροικία ςε ςυνεργαςία με το 
Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ (ΕΚΑ) ςτο Doncaster Secondary College Theatre, Μελβοφρνθ, Σεπτ.-Οκτ. 
2006. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.9.2006, το άρκρο «Θ ηωι είναι ωραία», ς. 6. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
4.9.2006, το άρκρο «Θ ηωι είναι ωραία», ς. 5. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 17.8.2006, το άρκρο τθσ Βίβιαν 
Μόρρισ, «Θ ηωι είναι ωραία», από τον «Κίαςο Ραροικία», ς. 13 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
14.9.2006, το άρκρο τθσ Βίβιαν Μόρρισ, «Αυτό το Σάββατο θ πρεμιζρα Θ Ηωι είναι Ωραία» (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 21.9.2006, το άρκρο τθσ Βίβιαν Μόρρισ, «Θ ηωι είναι ωραία» - Από 
τον Κίαςο «Ραροικία» ςυνεχίηεται», ς. 8 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα, 6.9.2006, το άρκρο «Θ ηωι 
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 2006 Θ Μαρία του Ρατρίσ του Γιϊργου Μακρίδθ ςε ςκθνοκεςία του Κ. 

Μακρυγιϊργου. Το ζργο ξεκίνθςε με τθν αναχϊρθςθ του ‘Ρατρίσ’ από το λιμάνι 

του Ρειραιά, με ςκθνζσ από τθν ταινία του Αλζξθ Δαμιανοφ «Μζχρι το πλοίο» 

ςε ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου, μουςικι του Στζλιου Τςιόλα και 

ςκθνικά του Νίκου Σουλάκθ. Σφμφωνα με άρκρο που δθμοςιεφτθκε ςτθν 

εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ ςτισ 19-01-2006, το ζργο βαςίηεται ςε πραγματικά 

γεγονότα. Ρρόκειται για τθν ιςτορία μιασ Ελλθνίδασ, μία από τισ χιλιάδεσ 

«νφφεσ» που άνοιξαν τα φτερά τουσ για να ηιςουν το όνειρο που λζγεται 

«Αυςτραλία». Το ζργο παίχτθε ςτο Renaissance Theatre  και ςτο Kew High 

School Theatre 752 

 2006 Τα μωρά τα φζρνει ο Ρελαργόσ των Μ. ζππα και Κ. Ραπακαναςίου ςε 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου   

 2007 Βγάλτε τον Υπουργό απ’ τθν πρίηα  των Μ. ζππα και Κ. Ραπακαναςίου 

ςε ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου  

 2008 Μπαμπάδεσ με οφμι των  Μ. ζππα και Κ. Ραπακαναςίου ςε 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου   

 2009 Συμπζκεροι απ’ τα Τίρανα των Μ. ζππα και Κ. Ραπακαναςίου ςε 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου753  

 

19. Αυςτραλιανό Ροντιακό Κζατρο (Α.ΡΟ.ΚΕ.) (1992-2000) 

  Θ Ροντιακι παρουςία, ςτουσ κόλπουσ τθσ ελλθνικισ παροικίασ  τθσ 

Μελβοφρνθσ, είναι θ πολυπλθκζςτερθ, αφοφ ηουν εκεί 35.000 Ρόντιοι. Στθ 

                                                                                                                                                                       
είναι ωραία» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 28.9.2006, το άρκρο «Θ ηωι είναι ωραία - Μία 
παράςταςθ που αξίηει να μθ τθ χάςει κανείσ – Ο Σφλλογοσ «Διονφςιοσ Σολωμόσ» Μπρίςμπαν 
εορτάηει 25 χρόνια δραςτθριότθτασ του», ς. 11 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.9.2006, το 
άρκρο «Θ ηωι είναι ωραία», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 30.9.2006, το άρκρο του Κϊςτα 
Μθτρόπουλου, «Θ ηωι είναι ωραία. Απολαφςτε τθν!» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα, 6.9.2006, το 
άρκρο «Θ ηωι είναι ωραία», ς. 26 (ςε φωτοτυπία). 
752

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Μαρία του Ρατρίσ του Γιϊργου Μακρίδθ ςε ςυνεργαςία με 
το Ε.Κ.Α. Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ, ςτο Renaissanse Theatre, Kew High School Community 
Theatre, Melbourne, Μάρτ.-Απρ. 2006. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Μαρία του Ρατρίσ του 
Γιϊργου Μακρίδθ, Μάρτ.-Απρ. 2006, Μελβοφρνθ. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 19.1.2006, το άρκρο ««Θ 
Μαρία του Ρατρίσ» - … αποβιβάηεται ςτθ Μελβοφρνθ από το Κίαςο «Ραροικία». Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ, 8.5.2006, το άρκρο «Ρζκανε ο άνκρωποσ που απακανάτιςε το «Ρατρίσ» - ο Αλζξθσ 
Δαμιανόσ». 
753

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Συμπζκεροι απ’ τα Τίρανα των Μ. ζππα-Κ. Ραπακαναςίου, 
Μάρτ.-Απρ.-Μάθ 2009, Μελβοφρνθ-Σφδνεχ-Χόμπαρτ. 
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Μελβοφρνθ,  με χρονολογικι ςειρά από τθν ίδρυςι τουσ, οι Ρόντιοι ςυςπειρϊκθκαν 

γφρω από τα ςωματεία: Ζνωςθ Ροντίων «Ραναγία Σουμελά» 1956, Κεντρικι Ζνωςθ 

Ροντίων «Ροντιακι Εςτία» 1976, Μδρυμα Ροντίων «Ραναγία Σουμελά» Whittlesea 

1978, Ραμποντιακι Κοινότθτα Μελβοφρνθσ και Βικτωρίασ 1982, «Ροντιακι 

Κοινότθτα Μελβοφρνθσ και Βικτωρίασ» 1992 και Σφλλογοσ Ροντίων Μελβοφρνθσ 

«Εφξεινοσ Ρόντοσ» 1998754.  

Ρόλοσ ζλξθσ για τουσ νζουσ ςτα Ροντιακά Σωματεία ζχουν αποτελζςει οι 

ποντιακοί χοροί με τθ ςυνοδεία τθσ  ποντιακισ λφρασ. Ωςτόςο, οι ικφνοντεσ των 

Ροντιακϊν Σωματείων  ςυνειδθτοποίθςαν ότι μία άλλθ δραςτθριότθτα που κα 

μποροφςε να ελκφςει τουσ νζουσ, ιταν το Ροντιακό Κζατρο. 

 Το 1976 ανζβθκε από το κεατρικό οργανιςμό «Γζφυρα» του Νίκου 

Σκιαδόπουλου, το πρϊτο Ροντιακό ζργο με τον τίτλο Ο Βεβαίασ  του Φίλωνα 

Κτενίδθ755 

 Το 1980 ςε ςκθνοκεςία του Χρυςόςτομου Τςιφλίδθ ανζβθκε το κεατρικό 

ζργο Μαρία Ρενταγιϊτιςςα ςτο Astor Theatre756  

 Το Μάρτιο του 1981, το κεατρικό εργαςτιρι τθσ «Ροντιακισ Εςτίασ» ανζβαςε 

επί ςκθνισ το κεατρικό ζργο Ο Τελευταίον ο Χορόν του Φίλωνα Κτενίδθ ςε 

ςκθνοκεςία του Χαράλαμπου Γαβριθλίδθ και Χρυςόςτομου Τςιλφίδθ757  

 Το 1983, το ίδιο κεατρικό εργαςτιρι ανζβαςε Το κάςτρον και οι Τραντζλλενοι 

του Στάκθ Ευςτακιάδθ ςε ςκθνοκεςία του Χαράλαμπου Γαβριθλίδθ 

(Καςαπίδθσ, 2007, ςς.292-295)  

  Το 1991 ο Σάκθσ Λςαακίδθσ ανζβαςε το κεατρικό ζργο Ο Ξενιτζασ του 

Φίλωνα Κτενίδθ από το Ροντιακό Σωματείο758  

 

Θ παράςταςθ Ο Ξενιτζασ του Φίλωνα Κτενίδθ ςε ςκθνοκεςία του Λςαακίδθ 

πυροδότθςε τθν ανάγκθ ίδρυςθσ το 1992 του «Αυςτραλιανοφ Ροντιακοφ Κεάτρου» 

(Α.ΡΟ.ΚΕ.), μετά από πρωτοβουλία του Κόδωρου Αντωνιάδθ, με ςτόχο τθ 

                                                           
754

 Ελευκεριάδθσ, 2003, ςς. 39-40. 
755

 ‘Ο.π.  
756

Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979-Οκτ. 1980, θ παράςταςθ «Μαρία Ρενταγιϊτιςςα» ςε 
ςκθνοκεςία του Χρυςοςτόμου Τςιφλίδθ, Κζατρο «Astor», Μάρτ. 1980, ς. 7. 
757

 Ελευκεριάδθσ, 2003, ς.41. 
758

 Ελευκεριάδθσ, ό.π., 2003, ς.40. 
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διατιρθςθ, διάδοςθ και προβολι τθσ ποντιακισ παράδοςθσ ςτθν πολυεκνικι 

κοινωνία τθσ Αυςτραλίασ. Μζχρι το 2000 ανζβαςε αποκλειςτικά ζργα του Ρόντου, 

ςτθν ποντιακι διάλεκτο, με ποντιακι μουςικι και τραγοφδια, και κζματα του 

Ρόντου όπωσ: τθ γενοκτονία των Ροντίων, τθν προςφυγιά, κακϊσ και παιδικό 

ποντιακό κζατρο. Τα ζργα  παρακολοφκθςαν, κυρίωσ, οι Ρόντιοι τθσ ελλθνικισ 

παροικίασ (Κοδωράτου, 2005, ς. 66).  

 Ζργα που ανζβαςε το Α.ΡΟ.ΚΕ είναι: 

 1992  Ζργατα και Δουλείασ του Στάκθ Ευςτακιάδθ ζργο  που ανζβαςε το 

Α.ΡΟ.ΚΕ. Αναφζρεται ςτθ δυςκολία που αντιμετωπίηουν οι Ρόντιοι ςτθν 

επικοινωνία τουσ λόγω τθσ διαλζκτου  τουσ. Το 1993 παρουςιάςτθκε και ςτθν 

Αδελαΐδα759.  

 1994-1995 Θ  αποκικθ τθσ Στοφορίνασ του Φίλωνα Κτενίδθ, δίπρακτθ 

κωμωδία760 

 1996 Ασ ζλεπαν τα’ όμματά μ’ του, κωμωδία του Στάκθ Ευςτακιάδθ761 ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ροντιακι Εςτία ςε ςκθνοκεςία του Κόδωρου Αντωνιάδθ,  

ςτο Collingwood Education Centre762. 

 1999-2000 Ο Φίλπον του Στάκθ Ευςτακιάδθ ςε ςκθνοκεςία Κ. Αντωνιάδθ, 

ςτο Ρανεπιςτιμιο La Trobe763.  

Τα ζςοδα των δφο πρϊτων κεατρικϊν παραςτάςεων ςυγκεντρϊκθκαν από 

τθν Ροντιακι Εςτία, τθν Ραμποντιακι Κοινότθτα και τθν Ζνωςθ Ροντίων «Ραναγία 

                                                           
759

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζργατα και δουλείασ, κωμωδία του Στάκθ 
Ευςτακιάδθ από το Κζατρο Α.ΡΟ.ΚΕ. ςτο Collingwood Education Centre, Vere St., Collingwood, 26 - 
27.9.1992 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 3.10.1992, κριτικι του Μάκθ Καςαπίδθ, «Ζργατα και 
δουλείασ του Στάκθ Ευςτακιάδθ – Τα τελευταία 15-20 χρόνια θ παροικία μασ ζχει παρουςιάςει 
αξιόλογο ζργο, ιδιαίτερα ςτο χϊρο του Κεάτρου»,  (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 24.9.1992, 
το άρκρο «Αυτό το Σάββατο θ πρεμιζρα τθσ κωμωδίασ «Ζργατα και δουλείασ - Φςτερα από πολφμθνθ 
ςκλθρι δουλειά το κζατρο Α.Ρ.Ο.Κ.Ε. ανεβάηει αυτό το Σαββατοκφριακο, τθν ξεκαρδιςτικι κωμωδία 
του Ευςτακιάδθ Ζργατα και δουλείασ»(ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 1.10.1992, το άρκρο 
«Ζργατα και Δουλείασ - Σείςτθκε το κζατρο του Collingwood Education Centrer, το περαςμζνο 
Σαββατοκφριακο, από τθν ενκουςιϊδθ ανταπόκριςθ του κοινοφ ςτθν κωμωδία του Στάκθ 
Ευςτακιάδθ, που ανζβαςε ο κίαςοσ Α.Ρ.Ο.Κ.Ε., ςε ςκθνοκεςία του Σάκθ Λςαακίδθ» από Β.Μ., ς. 6 
(ςε φωτοτυπία). 
760

 Κοδωράτου, 2005, ς. 66. 
761

Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 21-11-1996, «ϋΕργο δουλεμζνο με αξιϊςεισ-Ρεριπζτειεσ Τρίτθσ Θλικίασ-

Συγχαρθτιρια ςε όλουσ» του  Μάνο Μθλιοφ, ς.15. 
762

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ασ ζλεπαν τϋομματά μ’ του Στάκθ Ευςτακιάδθ, ςε 
ςκθνοκεςία Σάκθ Λςαακίδθ και ςκθνογραφία Μάκθ Καςναξι, από το Κζατρο Α.ΡΟ.ΚΕ. ςε ςυνεργαςία 
με τθν Ροντιακι Εςτία, Prince Philip Theatre, 16.8-1.9.1996 (ςε φωτοτυπία). 
763

 Κοδωράτου, 2005, ς. 66. 
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Σουμελά» και δόκθκαν για τθν ενίςχυςθ τθσ Ελλθνο-αυςτραλιανισ Επιτροπισ 

Αποκατάςταςθσ Ελλθνοποντίων τθσ Ρρϊθν Σοβιετικισ Ζνωςθσ (Ελευκεριάδθσ, 2003, 

ς. 41). 

 Ο Αντωνιάδθσ ζγραψε και ανζβαςε ποντιακό κζατρο για παιδιά, όπου 

ςυνδφαςε τθν ποντιακι διάλεκτο με τθν ελλθνο-αυςτραλιανι εκνόλεκτο 

(Ελευκεριάδθσ, 2003, ό.π., ς. 41). 

Το  Α.ΡΟ.ΚΕ εκτόσ από ποντιακό κζατρο, οργάνωςε και παρουςίαςε τα 

ποντιακά κάλαντα, τα οποία παρουςιάςτθκαν ςτα κάλαντα τθσ Ελλθνοορκόδοξθσ 

Αρχιεπιςκοπισ Μελβοφρνθσ. Σιμερα το Α.ΡΟ.ΚΕ βρίςκεται αδρανοποιθμζνο με 

ςυνζπεια να ςτεροφνται τα μζλθ του τθν πολφτιμθ προςφορά του. 

Εξάλλου, ο Γιϊργοσ Βαρετιμιδθσ ζγραψε το  πολυπρόςωπο ζμμετρο 

ςφγχρονο κοινωνικό δράμα Καχμοί και Ρόνοι μιασ Γενιάσ ςτο οποίο υπάρχει και 

εικονογράφθςθ764.  

 

20. Πμιλοσ Ελλινων Καλλιτεχνϊν (1994-2003) 

Ο Πμιλοσ Ελλινων Καλλιτεχνϊν ιδρφκθκε το 1994. Το όνομά του ςυνδζκθκε 

με τθ κεατρικι ςυγγραφζα Κοφλα Τεό, αφοφτο ζργο με το οποίο κάνει τθν εμφάνιςι 

του ο κίαςοσ είναι Τα Δίδυμα τθσ Κοφλασ Τεό, ςε ςκθνοκεςία Αντϊνθ Γεωργίου, ςε 

μουςικι εκτζλεςθ Michael Teo, Tracy Tan, Jason Teo και Μουςικό Συγκρότθμα και 

ςκθνικά Tony Cumbo, Άρθσ Γοφναρθσ, Anthony Georgiou, Charmaine Koots. 

Ραρουςιάςτθκε ςτο Collingwood Community Education Centre 765. 

ϋΕκτοτε ανεβαίνουν αποκλειςτικά και μόνον ζργα τθσ Κοφλασ Τεό:  

                                                           
764

 Ρθγι: Αυτοζκδοςθ  του Γιϊργου Βαρετιμιδθ (από το αρχείο μου). 
765

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τα Δίδυμα τθσ Κοφλασ Τεό από τον Πμιλο Ελλινων 
Καλλιτεχνϊν, ςε ςκθνοκεςία Αντϊνθ Γεωργίου, ςε μουςικι εκτζλεςθ Michael Teo, Tracy Tan, Jason 
Teo και Μουςικό Συγκρότθμα και ςκθνικά Tony Cumbo, Άρθσ Γοφναρθσ, Anthony Georgiou, 
Charmaine Koots, Φεβρ.-Μάρτ. 1994. Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ ’94 – 
Μελβοφρνθ, 27.2.- 16.4.1994, θ παράςταςθ Τα Δίδυμα τθσ Κοφλασ Τζο ςτο Collingwood Community 
Education Centre, 5.3.1994-20.3.1994. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 3.3.1994 «Τα Δίδυμα». Σφμφωνα με τθν 
εφθμ.The Age 4.3.1994, θ παράςταςθ Τα Δίδυμα τθσ Κοφλασ Τεό παίχτθκε ςτο πλαίςιο του Φεςτιβάλ 
Αντίποδεσ του 1994.  Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1994 Τα Δίδυμα τθσ 
Κοφλασ Τεό. 
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 1995 Ο Μπαρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα ςε ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ 

και ςκθνικά Μάκθ Καςναξι ςτο Kew High School Theatre. Το ζργο 

περιοδεφει ςε Σφδνεχ και Αδελαΐδα766 

 1996 Ηεςτό καυτό και παγωμζνο ςε ςκθνοκεςία τθσ Ειρινθσ Ραπά ςτο Kew 

High School Theatre 767  

 1998 Θ Διακικθ του Αντωνάκθ ςε ςκθνοκεςία του Ν. 

Ραϊδοφςθ,ςκθνογραφία του Τόνυ Αγαπθτοφ και μουςικι του Μιχάλθ και 

Λάςονα Τεό768  

 1999  Ζνα κακό αγγελοφδι ςε ςκθνοκεςία τθσ Ειρινθσ Ραπά και ςκθνικά του 

Κριςτ Τεό769  

 2001 Ο αδιόρκωτοσ ςε ςκθνοκεςία του Ν. Ραϊδοφςθ, ςκθνικά του Ανδ. 

Τριανταφυλλόπουλου και μουςικι του Μ. Τεό770  

                                                           
766

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 27-07-1995: Μασ ζρχεται κωμωδία ςτισ 5 Αυγοφςτου από τον 
Σφνδεςμο Καλλιτεχνϊν «Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα». Εφθμ. Τα Νζα 2-08-1995 Ζρχεται Ο 
Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα, ς.33. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 10-08-1995 «Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ 
Ραρκζνα».  Εφθμ. Τα Νζα 16-08-1995 Γζλιο…μζχρι δακρφων ςτο κζατρο του Kew, ς.33. Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ, 24-08-1995, «Ευκαιρία για γζλιο και προβλθματιςμό Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα - 
πζντε ακόμθ παραςτάςεισ». Εφθμ. Κυπριακά Νζα, 9-9-1995, «Και πάλι θ Κοφλα Τεό ςτο Σφδνεχ!», 
ς.30.  Εφθμ. Ραροικία-Αδελαΐδα, 22-10-1997, «Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα ςτθν Αδελαΐδα». 
Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα τθσ Κοφλασ Τεό, ςε 
ςκθνοκεςία του Νίκου Ραϊδοφςθ, ςκθνικά Μάκθ Καςνακξι, επιχορθγικθκε από το Australian Council 
of the Arts. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1995 O μπάρμπα-Κϊςτασ και θ 
Ραρκζνα τθσ Κοφλασ Τεό. 
767

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ηεςτό… καυτό και παγωμζνο, κεατρικι κωμωδία 
τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία τθσ Ειρινθσ Ραππά, ςκθνικά Ανδρζα Τριανταφυλλόπουλου και 
μουςικι Μιχάλθσ Teo,  Λάςωνασ Teo και Tracy Teo από τον Πμιλο Ελλινων Καλλιτεχνϊν, Μελβοφρνθ, 
Λοφν.- Λοφλ. 1996. Ραίηει και θ Λουΐηα Μανδθλάρθ. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 4.7.1996, άρκρο του Α.Σ., 
«Ηεςτό… καυτό και παγωμζνο μία ακόμθ επιτυχία τθσ Κοφλασ Τεό», ς.11. Βιντεοςκοπθμζνθ 
παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1996 Ηεςτό, Καυτό και Ραγωμζνο τθσ Κοφλασ Τεό. 
768

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ Διακικθ του Αντωνάκθ τθσ Κοφλασ Τζο ςε 
ςκθνοκεςία του Νίκου Ραϊδοφςθ, ςκθνικά Τόνυ Αγαπθτοφ, μουςικι Μιχάλθ και Λάςονα Τζο από τον 
Πμιλο Ελλινων Καλλιτεχνϊν, Μελβοφρνθ, Λοφλ. 1998. Εφθμ. Voice 1.7.1998, κριτικι by Atrhur 
Bouriniaris, “Tickling the funny bone on family relationships’’. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε 
βιντεοκαςζτα και dvd) 1998 Θ Διακικθ του Αντωνάκθ τθσ Κοφλασ Τεό. 
769

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζνα Κακό Αγγελοφδι,  ςε ςκθνοκεςία τθσ Ειρινθσ 
Ραπά, Λοφλ. 1999, Μελβοφρνθ. Εφθμ. Τα Νζα 7.7.1999, άρκρο του Δθμιτρθ Κεοδωρικάκου, «Το Ζνα 
κακό Αγγελοφδι ςυγκίνθςε τουσ ςυμπάροικουσ» ς. 29.  Εφθμ. Τα Νζα 7.7.1999, άρκρο του Αλφρζδου 
Κουρι, «Ζνα ζργο για κεατρόφιλουσ και μθ».  Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 7.7.1999, άρκρο τθσ Βίβιαν 
Μόρρισ, «Ζνα κακό Αγγελοφδι-Χτυπά τα διπλά μζτρα και ςτακμά τθσ κοινωνίασ».  Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ 26.7.1999, κριτικι τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου, «Ζνα κακό αγγελοφδι», ς.12. 
Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1999 Ζνα Κακό Αγγελοφδι τθσ Κοφλασ Τεό. 
770

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 2.7.2001, «Ο Τηόγοσ, Ο Αδιόρκωτοσ και τα ναρκωτικά», ς.7.  Εφθμ. Τα 
Νζα 4.7.2001 «Ο Αδιόρκωτοσ», ς.16. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 5.7.2001, άρκρο τθσ Βίβιαν Μόρρισ,  «Ο 
Αδιόρκωτοσ τθσ Κοφλασ Τεό ειςχωρεί ςτα άδυτα τθσ παροικίασ».  Εφθμ. Νζα Ελλάδα 7.7.2001, άρκρο 
του Αλφρζδου Κουρι,  «Ο Αδιόρκωτοσ - Μία ακόμθ κεατρικι επιτυχία τθσ Κοφλασ Τεό», ς.4. Εφθμ. 
Τα Νζα 11-7-2001, «Ο Αδιόρκωτοσ…διορκϊκθκε;», ς.18.  Εφθμ. Neos Kosmos English Weekly (NKEW) 
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 2002 Ρζτρα ςτα κεραμίδια ςε ςκθνοκεςία τθσ Κοφλασ Τεό, ςκθνικά του Ανδ. 

Τριανταφυλλόπουλου, μουςικι του Μ. Τεό, ςτο Kew High School Theatre771 

 2003 Αντίςτροφθ μζτρθςθ ςε ςκθνοκεςία τθσ Κοφλασ Τεό, ςτο Kew High 

School Theatre772. 

 

21.  Κεατρικόσ Σφνδεςμοσ Ελλθνο-Κυπρίων (1995 ζωσ ςιμερα) 

 Ο Κεατρικόσ Σφνδεςμοσ Ελλθνο-Κυπρίων ζχει ανεβάςει κεατρικά ζργα και 

ςκετσ μζςα από τα οποία παρουςιάςτθκαν ικθ, ζκιμα και παραδόςεισ τθσ Κφπρου, 

κακϊσ και θ κυπριακι διάλεκτοσ. Θ Κυπριακι Κοινότθτα ςε ςυνεργαςία με το 

Λαογραφικό και Ρολιτιςτικό Πμιλο τθσ Κοινότθτασ Αποςτόλου Ανδρζα ‘Sunshine’, 

οργανϊνουν από το 1995 Φεςτιβάλ με κζμα «Θ Γιορτι του Κραςιοφ» που είναι 

αφιερωμζνθ ςτο αρχαιότερο κυπριακό προϊόν τθσ κυπριακισ γθσ. Με αυτόν τον 

τρόπο θ Ελλθνο-Κυπριακι κοινότθτα τιμά τθ μακραίωνθ παράδοςθ τθσ ιδιαίτερθσ 

πατρίδασ των μελϊν τθσ και τθν πολιτιςτικι τουσ ταυτότθτα και κλθρονομιά. Στο 

πλαίςιο αυτϊν των εκδθλϊςεων ανεβάηουν κυπριακά ςκετσ773 όπωσ: Ο Κυπριακόσ 

Γάμοσ, Ο Γάμοσ τθσ Μαρρουλοφσ τηιαί του Μιχάλθ τθσ Μάρωσ Γεμμζτα774, Ρίνεν 

Κραςί του Τόπου μασ του Α. Χατηθδθμθτρίου775.  

Στο πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ ‘Γιορτι Κυπριακοφ Κραςιοφ 1997’ θ Άννα 

Δθμθτρίου παρουςίαςε τα εξισ ζργα: Αμάν το Δόντι μου, Ασ εν καλά θ Μαυροφ776.  

Το 2007 θ Κλαίρθ Γαηι παρουςίαςε ςτθ «Γιορτι Κραςιοφ» τα κεατρικά τθσ 

ζργα Κοπιάςτε να τρυγιςουμε και το 2009 το Κάτω από τθν Κλθματαριά, με κείμενα 

ςτθν κυπριακι διάλεκτο, πλαιςιωμζνα με τραγοφδια και χοροφσ. Θ Καίτθ Γεωργίου 

τθν εποχι του Τρφγου ανεβάηει μία θκογραφικι παράςταςθ ςε κυπριακι διάλεκτο, 

όπου γίνεται μία αναπαράςταςθ των Διονυςίων Μυςτθρίων με τον τίτλο Σπονδι 

                                                                                                                                                                       
16-7-2001, «Some Things Never Change», by Vicki Aristidopoulos, ς. 9. Εφθμ. Τα Νζα 18-7-2001 «Ο 
Αδιόρκωτοσ», ς.52. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2001 Ο Αδιόρκωτοσ τθσ 
Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία του Νίκου Ραϊδοφςθ. 
771

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2002 Ρζτρα ςτα Κεραμίδια τθσ 
Κοφλασ Τεό. 
772

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2003 Αντίςτροφθ Μζτρθςθ τθσ 
Κοφλασ Τεό. 
773

 Νζοσ Κόςμοσ, Δελτίο Τφπου,  όπου ανακοινϊνεται θ παράςταςθ ςτισ 18-03-1996. 
774

 Ρθγζσ: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Ο Γάμοσ τθσ Μαρουλλοφσ τηαί του 
Μιχάλθ τθσ Μάρωσ Γεμζττα. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ,  Δελτίο Τφπου ςτισ 23-02-1995. 
775

 Νζοσ Κόςμοσ, Δελτίο Τφπου ςτισ 23-02-1995 
776

 Το Λεφκωμα τθσ Κυπριακισ Αδελφότθτασ,  Γιορτι Κυπριακοφ Κραςιοφ, 1997. 
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ςτον Διόνυςο ςε δφο πράξεισ. Στθν παράςταςθ εντάςςεται Ο Ορφικόσ Φμνοσ ςτον 

Διόνυςο. Ανεβάηει ακόμα και το ςκετσ Επαιαν τα Σταφφλια. Θ όλθ παράςταςθ 

κλείνει με τα ςταφφλια ςτα πατθτιρια, το κζραςμα ςταφυλιϊν ςτουσ 

προςκαλεςμζνουσ με χορό και με τραγοφδια777.  

Θ Μάρω Γεμζττα τα ζτθ 2001 και 2005 βραβεφτθκε για τθν προςφορά τθσ  

για τθ διατιρθςθ τθσ κυπριακισ γλϊςςασ και κουλτοφρασ.  

 

22. Κζατρο Τοφβλα (1998-2004) 

Θ κεατρικι ομάδα «Τοφβλα» ιδρφκθκε από τον  κεατρικό ςυγγραφζα Κϊςτα 

Μακρυγιαννάκθ778. Ο Μακρυγιαννάκθσ γεννικθκε ςτθ Κριτθ το 1947 και ςτα 

δϊδεκά του χρόνια πραγματοποίθςε τθν πρϊτθ του μετανάςτευςθ ςτθν Ακινα και 

ςτα εικοςι-δφο του χρόνια μαηί με τθ ςυηυγό του, απευκφνκθκαν ςτθ Δ.Ε.Μ.Ε και 

μετανάςτευςαν ςτθν Αυςτραλία, όπου διαμζνουν ακόμθ αυτοί και τα παιδιά τουσ. 

Το κζατρο το αγαποφςε από παιδί. Στθν Ακινα, ςε θλικία δεκαπζντε χρόνων, 

ζπαιξε ςε ταινία ςυμμετείχε ωσ κομπάρςοσ ςτθν ταινία «Ο μπαμπάσ μου ο τζντυ- 

μπόχσ» με πρωταγωνιςτι τον Αυλωνίτθ. Εκεί τον πρόςεξε ο μεγάλοσ θκοποιόσ και 

τον ςφςτθςε ςε μια ςχολι όπου παρακολοφκθςε μακιματα υποκριτικισ. Πταν πιγε 

ςτθν Αυςτραλία άρχιςε και πάλι να παρακολουκεί μακιματα υποκριτικισ και 

ςκθνοκεςίασ ςτθν ςχολι William Bytes Academy of Arts. Στθ ςυνζχεια ςυνεργάςτθκε 

με τον Νίκο Σκιαδόπουλο, όπου ςυμμετείχε ωσ θκοποιόσ ςε αρκετζσ παραςτάςεισ 

του779. 

Το 1982, ο Κϊςτασ Μακρυγιαννάκθσ ςε ςυνεργαςία με τον Κϊςτα 

Καςιμάτθ780 ανζβαςαν τθ ςατιρικι επικεϊρθςθ Με ΡΑΣΟΚ ςτθ εξουςία, παντρειά 

ςτθ Δθμαρχία. Το 1991 ο κίαςοσ Ραροικία ανζβαςε τθν ςάτιρα που ζγραψε ο 

Κϊςτασ Μακρυγιαννάκθσ, Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ, μια μουςικο-χορευτικι ςάτιρα 

                                                           
777

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά  που μου παραχωρικθκε από τθν Καίτθ Γεωργίου, α’ γενιά, ςτθ 
Μελβοφρνθ, 24.06.2009. 
778

Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον Κϊςτα Μακρυγιαννάκθ, α’ γενιά, 
ςτθ Μελβοφρνθ, 15.04.2009.  
779

 Π.π. 
780

 Ο Κϊςτασ Καςιμάτθσ τθ δεκαετία του 1970 δραςτθριοποιικθκε κεατρικά ςτθ Μελβοφρνθ με τα 
εξισ ζργα: ‘Ενασ πολφξεροσ παπάσ, 1977, Βάφτιςζ με κουμουνιςτι, 1978 και το 1982, ο Κϊςτασ 
Μακρυγιαννάκθσ ςε ςυνεργαςία με τον Κϊςτα Καςιμάτθ ανζβαςαν τθ ςατιρικι επικεϊρθςθ Με 
ΡΑΣΟΚ ςτθ εξουςία, παντρειά ςτθ Δθμαρχία (Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Κϊςτα 
Μακρυγιαννάκθ ςτθ Μελβοφρνθ, 15.04.2009).  
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με εικόνεσ από τθν κακθμερινι μασ ηωι μεταξφ γονιϊν και παιδιϊν, εικόνεσ 

παρμζνεσ από τθ ηωι  τθσ παροικίασ ςτθ Μελβοφρνθ,  με φόντο τθν Londsdale 

street, εκεί που ηει και χτυπά θ καρδιά του Ελλθνιςμοφ μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ 

του ‘90-  ςε ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου, μουςικι τθσ Τηοφλια 

Μποφμπθ, ςκθνικά του Νίκου Σκουλάκθ και χορογραφίεσ του Γιάννθ άκκα, 

κουςτοφμια Άντηελα Νικολαΐδθ και μακιγιάη Λουΐηα Μανδθλάρθ, καλλιτεχνικι 

διεφκυνςθ Μάκθσ Χατηθλζποσ781 

 Άλλα ζργα του Μακρυγιαννάκθ ιταν οι επικεωριςεισ που ανζβαςε με τον 

κίαςο «Τοφβλα», ςε ςκθνοκεςία και παραγωγι του ίδιου:   

 1998  Απ’ τα Τοφβλα ςτισ Κοτρϊνεσ ςενάριο και ςκθνοκεςία δικι του782 

 2000  Ηεςτά, Καυτά κι Ανάλατα του Μακρυγιαννάκθ783  

 2001 Επιτζλουσ Χαλάρωςα του Μακρυγιαννάκθ784  

 2004 Doctor Μανϊλθσ του Μακρυγιαννάκθ785 

Δυςτυχϊσ, οικονομικοί λόγοι και ανυπαρξία χρθματοδότθςθσ, ςταμάτθςαν 

τθν λειτουργία του κιάςου, παρ’ όλο που ο ςυγγραφζασ δεν ςταμάτθςε να γράφει 

οφτε να ανεβάηει  παραςτάςεισ  ςτθν αγγλικι γλϊςςα με θκοποιοφσ από άλλεσ 

εκνικότθτεσ786. 

 

23. Κίαςοσ «Διαςπορά» (2002) 

Το 2002 δθμιουργείται ο Κίαςοσ «Διαςπορά» με τουσ Χάρθ Κωνςταντινίδθ, 

Κωμά Χατηθλζπο, Μάκθ Χατηθλζπο και Γιϊργο Κατςουράκθ με ςκοπό «να 

παρουςιάςει κζατρο ποιότθτασ ςτουσ κεατρόφιλουσ τθσ Μελβοφρνθσ και των 

άλλων μεγαλουπόλεων τθσ Αυςτραλίασ, κακϊσ και ςτισ επαρχίεσ που το ελλθνικό 

                                                           
781

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ μια μουςικοχορευτικι 

ςάτιρα του Κϊςτα Μακρυγιαννάκθ ςε ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου (ςε φωτοτυπία). 
782

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ  Απ’ τα τοφβλα ςτισ κοτρϊνεσ  ςε ςενάριο και 

ςκθνοκεςία του Κϊςτα Μακρυγιαννάκθ, παρουςιάςτθκε ςτο Ελλθνικό Τμιμα 9ου Ρροςκοπίου του 

‘Ωκλι, 1998,  και το πρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τοφβλα κατακζφαλα ςε ςενάριο και 

ςκθνοκεςία του Κϊςτα Μακρυγιαννάκθ, ςτο Ελλθνικό Τμιμα 9ου Ρροςκοπίου του Ωκλι, 1998. 
783

Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Μάϊοσ 2000  Ηεςτά, Καυτά κι 
Ανάλατα του Μακρυγιαννάκθ από τον ίδιο από το «Κζατρο Τοφβλα». 
784

Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Λοφλιοσ 2001 Επιτζλουσ Χαλάρωςα 
του Μακρυγιαννάκθ ςε ςκθνοκεςία από τον ίδιο από το «Κζατρο Τοφβλα». 
785

Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Μάϊοσ 2004 Doctor Μανϊλθσ του 
Μακρυγιαννάκθ από τον ίδιο από το «Κζατρο Τοφβλα». 
786

Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Κϊςτα Μακρυγιαννάκθ ςτθ Μελβοφρνθ, 
15.04.2009.  
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ςτοιχείο είναι ζντονο, αλλά δεν ζχει τθν ευκαιρία να απολαμβάνει ελλθνικζσ 

κεατρικζσ παραςτάςεισ».  

Θ παράςταςθ Μελιτηανάκι Γλυκό του Γιϊργου Χαραλαμπίδθ ιταν  το πρϊτο 

ζργο του κιάςου ςε ςκθνοκεςία του Χάρθ Κωνςταντινίδθ787. 

 

24. Συγκρότθμα του Δθμόκριτου «Οι Άλλοι» (2008-?) 

 Το 2008, το κεατρικό ςυγκρότθμα του Δθμόκριτου «Οι Άλλοι» δθμιουρ-

γείται με  τουσ Γιάννθ Δθμακάκο, Χριςτο Μφρων και Γιϊργο Κατςουράκθ. Το 

2009 παίχτθκε θ παράςταςθ  Θ Ερωτοπαρμζνθ του Λάμπρου Μάλαμα ςε ςκθνο-

κεςία του Γιάννθ Δθμακάκου788 και το 2010 παίχτθκε θ παράςταςθ Ο Δον 

Καμίλλο του Σ. Ρατατηι  και πάλι ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ Δθμακάκου789. 

 

Κλείνοντασ, τθν αναφορά  μου ςτουσ  ελλθνικοφσ κιάςουσ και τισ 

κεατρικζσ ομάδεσ ςτθ Μελβοφρνθ κα ιταν παράλειψθ να μθν αναφερκϊ ςτο 

κζατρο ‘La Mama’ (Theatre ‘La Mama’) γιατί από το 1982  μζχρι ςιμερα 

ανεβάηει κεατρικά ζργα  και Ελλινων μεταναςτϊν πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ. 

Στθ δεκαετία του 1970, μία νζα γενιά νεαρϊν κεατρικϊν ςυγγραφζων είχαν τθν 

ανάγκθ να εκφραςτοφν μζςα από ζνα δικό τουσ προςωπικό τρόπο. Στθν αρχι 

φάνθκαν να απειλοφν το κεατρικό γίγνεςκαι που είχε  μζχρι τότε κακιερωκεί, γι’ 

αυτό και δυςκολεφονταν να βρουν χϊρο για να παρουςιάςουν τα ζργα τουσ.  

 Θ Liz Jones και θ Maureen Hartley ίδρυςαν το κζατρο ‘La Mama’, με 

ςκοπό να προςφζρουν ςτζγθ ςε όλουσ αυτοφσ τουσ καλλιτζχνεσ που ζψαχναν 

ςτζγθ και οι οποίοι ιταν:  Barry Dickins, Phil Motherwell, Lloyd Jones, Valerie 

Kirwan, David Williamson, Kerry Dweyer, Jack Hibbert. Με τθν υποςτιριξθ των 

δφο γυναικϊν οι καλλιτζχνεσ αιςκάνκθκαν ωσ «οι εκλεκτοί». Από εκεί και πζρα 

υπάρχει μια πολιτιςτικι ζκρθξθ. Οι λογοτεχνικζσ, μουςικζσ, κινθματογραφικζσ 

και καλλιτεχνικζσ επιρροζσ από τθν Αμερικι είχαν επθρεάςει τθ γενιά αυτι , θ 

                                                           
787

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μελιτηανάκι γλυκό του Γιϊργου Χαραλαμπίδθ, Μελβοφρνθ 
2002. 
788

 Ρθγι: Ρερ. Ελλθνικά Κζματα,  άρκρο «Το Κζατρο», ς. 6. 
789

Ρθγι: Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 2010, θ παράςταςθ Δον Καμίλλο από τον κίαςο «Οι 
Άλλοι» ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ Δθμακάκου,  South Oakleigh Secondary College, 20-21 και 27-28. 
3.2010. 
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οποία ικελε όςα είχε προςλάβει να τα κάνει δικά τθσ, τθν καλλιτεχνικι 

ελευκερία λόγου να τθν εντάξει ςτα δικά τθσ ζργα. 

Οι γυναίκεσ ςτθ λογοτεχνία τθσ Αυςτραλίασ μζχρι τότε καταλάμβαναν ζνα 

ςθμαντικό χϊρο ςτο Διιγθμα και ςτο Short Stories. Οι γυναίκεσ κεατρικοί 

ςυγγραφείσ ξεκινοφν να εμφανίηονται τότε, όπωσ οι Tes Lyssiotis, Valerie Kirwan, 

Jill Buckler. Ο χϊροσ τθσ ςκθνοκεςίασ ιταν επίςθσ ζνασ ανδροκρατοφμενοσ 

χϊροσ. Οι κεατρικοί ςυγγραφείσ δεφτερθσ γενιάσ Ελλινων μεταναςτϊν που 

παρουςίαςαν τα ζργα τουσ ςτο κζατρο ‘La Mama’ είναι790: 

 1982  I’ll go to Australia to wear a hat ζγραψε και ςκθνοκζτθςε θ Tes 

Lyssiotis791 

 1982 Come to Australia they said ζγραψε και ςκθνοκζτθςε θ Tes Lyssiotis792 

 1983 Hotel Bonegilla ζγραψε και ςκθνοκζτθςε θ Tes Lyssiotis 

 1984 On The Line ζγραψε και ςκθνοκζτθςε θ Tes Lyssiotis 

 1985 The Journey ζγραψε και ςκθνοκζτθςε θ Tes Lyssiotis 

 1986 Café ζγραψαν και ανζβαςαν  θ Tes Lyssiotis και θ Carmelina Di 

Guglielmo για το Spoleto Fringe Festival and Piccolo Spoleto 

 1986   Απαγγελία τθσ ποίθςθσ του Komninos Zervos 

 1988 A White Sports Coat  τθσ Tes Lyssiotis793 

 1988 The I.D./ Ταυτότθτα του Κϊςτα Μουρςελά μεταφραςμζνο ςτα αγγλικά 

από τθ κεατρικι ομάδα Ethnic Street Theatre Group 

 1989  Johnny, A Fine Australian Soldier  του Greg Andreas   

 1997 The Drought  του Tom Petsinis794 

                                                           
790

Ρθγι: Χειρόγραφεσ ςθμειϊςεισ  μου από το θμερολόγιο τθσ Liz Jones που βρίςκεται ςτθ βιβλιοκι-
κθ του κεάτρου ‘La Mama’, ςτισ 12.6.2008.   
791

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ I’ll go to Australia and wear a hat (a play about Greek Migrant 
Women) τθσ Tessie Lyssiotis ςτο ‘La Mama’ Theatre, 19-30.5.1982. Εφθμ. The Age, 17.5.1982, το 
δελτίο τφπου για τθν παράςταςθ I’ ll go to Australia and wear a hat τθσ Tessie Lyssiotis ςτο ‘La Mama’ 
Theatre, 19.5-30.5.1982. 
792

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Come to Australia They Said (a play about Greek Migrant 
Women) τθσ Tesie Lyssiotis ςτο Melbourne University, Philip Theatre Melbourn, C.O.A.S.I.T. Ladies 
Committee, 8.12.1982.  Ανακοίνωςθ ςτθν εφθμ. The Age, 25.3.1983, για τθν παράςταςθ Come to 
Australia the said τθσ Tes Lyssiotis ςτο ‘La Mama’ Theatre, 27.10-7.11.1983. 
793

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Home - A Trilogy: A White Sports Coat, The Forty Lounge Café, 
Blood Moon τθσ Tes Lyssiotis, ςτο La Mama Theatre, ςε ςκθνοκεςία του Robert Draffin, τθσ Mary 
Sitarenos και Fiona Blair αντιςτοίχωσ, 25.6.-11.7.1988. Βιντεοςκοπθμζνεσ παραςτάςεισ (ςε 
βιντεοκαςζτα και dvd) 1989 White Sports Coat,  1990 Forty Lounge Cafe, τθσ Tes Lyssiotis. 
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 1997 Trilogy «Home» τθσ Tes Lyssiotis 

 1999 The Picnic  του Tom Petsinis 795 

 2001 Paradise τθσ  Tes Lyssiotis 

 2001 Viewing Blue Poles του  Christos Tsiolkas796 

 2002 Dead Caucasians του Christos Tsiolkas797 

 2005 At Night We Tremble  τθσ Susan Alexopoulos798 

 2006/2010 Looming the Memory  του Thomas Papathanasiou799 

Ρεριςςότερα για τουσ ςυγγραφείσ και τα ζργα τουσ κα παρατεκοφν ςτο 

Κεφάλαιο ζκτο,  που αφορά ςτον  κεατρικό ςυγγραφζα γενικά. 

 

γ. Αδελαΐδα 

Κατά τθ δεκαετία του 1950 εκτόσ από το Σφδνεχ και τθ Μελβοφρνθ, ςχετικι 

κεατρικι δράςθ υπιρχε και ςτθν Αδελαΐδα, ιδιαίτερα με τον καλλιτεχνικό όμιλο 

«Αριςτοφάνθσ». 

 

1. Κζατρο Ονείρων (1990 - 2006) 

Το Κζατρο Ονείρων ιδρφκθκε το 1990 από τον καλλιτεχνικό διευκυντι του 

τον Μαξ Μαςτροςάββα. Στόχοσ ιταν να ανεβάςει ςφγχρονα ελλθνικά κεατρικά ζργα 

                                                                                                                                                                       
794

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Drought, του Tom Petsinis, ςε ςκθνοκεςία 
Suzanne Chaundy, ‘La Mama’ Theatre, 205 Faraday St., Carlton, 21.5-8.6.1997. Εφθμ. Sunday Age 
‘Cue’, 26.5.1997, το άρκρο του Steven Carroll, «Modern Greek tragedy – The Drought, Tom Petsinis, - 
The image of Drought, reflecting spiritual aridiy, is an important symbol in modernist writing, and 
novelist / playwright Tom Petsini’s 1993 Wal Cherry Award – winning play The Drought is much more 
modernism than post – modernist» (ςε φωτοτυπία). 
795

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Picnic, του Tom Petsinis, La Mama Theatre at 
Victoria University, Footscray Campus, 8-20.6.1999. 
796

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Viewing Blue Poles, του Christos Tsiolkas, ςε 
ςκθνοκεςία Lauren Taylor, La Mama Theatre, Melbourne, 22.6-16.7.1999,  το πρόγραμμα τθσ 
κεατρικισ παράςταςθσ Viewing Blue Poles, του Christos Tsiolkas, ςε ςκθνοκεςία Lauren Taylor, Belvoir 
Street, Sydney, 2000. 
797

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Dead Caucasians, του Christos Tsiolkas, Canberra 
Arts Centre, 2001. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Dead Caucasians, του Christos Tsiolkas, 
Adelaide Fringe, 2002. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Dead Caucasians, του Christos Tsiolkas, 
La Mama Theatre, Melbourne, 2002. 
798

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ By Night We Tremble τθσ Susan Alexopoulos ςτο La Mama 
Theatre, 24.2.-13.3.2005. 
799

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 16-05-2007,  Ουρά οι Αυςτραλοί για ντόπιο ελλθνικό κζατρο, 
ςς.12-13. Εφθμ. Ο Κόςμοσ 8-6-2010, «ζνα φιλόδοξο κεατρικό πείραμα που μασ αιφνιδίαςε 
ευχάριςτα» του Γ.Χ., ς.21. 
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ςτισ δφο γλϊςςεσ ελλθνικά και αγγλικά (ςε μετάφραςθ) κακϊσ και ζργα γραμμζνα 

από Ζλλθνεσ τθσ Αυςτραλίασ, τα οποία και ςκθνοκζτθςε800. Τα ζργα αυτά είναι801: 

 1990/1991 Θ Αυλι των Καυμάτων του Λάκωβου Καμπανζλλθ 

 1991 Τα Τζςςερα Ρόδια του Τραπεηιοφ του Λάκωβου Καμπανζλλθ  

 1991 Οι μετανάςτεσ του Γ. Σκοφρτθ  

  1992 Θ Μφγα  του Β. Ηιϊγα 

  1992 Θ Τελευταία Ραράςταςθ  τθσ Κωςτοφλασ Μθτροποφλου 

 1992  Συνζβθ και τθν Επόμενθ Μζρα των Dario Fo και Franka Rame  

  1993 Εκείνοσ και Εκείνοσ του Κ. Μουρςελά  

 1993 Το Δαχτυλίδι  του Δθμιτρθ Κελαϊδιτθ 

 1994/1997/1998  The Skaubryn Project802 

 1994/1996 Οι Νυχτοφφλακεσ του Στρατι Καρρά ςε ςκθνοκεςία του Μαξ 

Μαςτροςάββα. Ραρουςιάςτθκε ςτο 14ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ 

(1994)803 

 1994 Τράνηιτο τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου, ςε ςκθνογραφία του Ν. Ρφρρου 

μουςικι επζνδυςθ του Α. Γιαννόπουλου804  

 1994 Commedia dell'arte τθσ Λία Χατηοποφλου-Καραβία,                             

μονόπρακτο. Ραρουςιάςτθκε ςτα αγγλικά Τρίτο Διεκνζσ Συνζδριο Γυναικϊν 

Κεατρικϊν Συγγραφζων  

 1996-97/2000 Καφζ Καβάφθ του Μαξ Μαςτροςάββα, ςε τρεισ πράξεισ805. 

Μουςικό δράμα που βαςίηεται ςτθ ηωι και ςτθν εποχι του «πατζρα» του 

                                                           
800

 Ρθγι: Ρερ. Artlink, τεφχ. 11, αρ.1 και 2,«Theatre Oneiron Crosses Cultural Bridges» του Fotis 
Kapetopoulos, ς. 49. 
801

 Ρθγι: Από τθν ιςτορία τθσ κεατρικισ ομάδασ Κζατρο Ονείρων 1992-2007, όπου παρατίκεται 
κατάλογοσ όλων των κεατρικϊν παραςτάςεων. 
802

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Skaubryn Project Olympic Arts Festival – A Sea 
Change, 1998 (ςε φωτοτυπία). 
803

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οι Φφλακεσ του Στρατι Καρρά, ςε ςκθνοκεςία του Max 
Mastrosavvas, ςτο πλαίςιο εκδθλϊςεων του 14ου Φεςτιβάλ του Σφδνεχ ςτο Studio Theatre, Newtown, 
5-8.4.1994 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Neos Kosmos (NKEW) 9.4.1996 το άρκρο «Οι Νυχτοφφλακεσ - μία 
παράςταςθ προσ μίμθςθ», τθσ Γιάννασ Μαυράκθ (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. Ο Κόςμοσ 19.4.1996 το 
άρκρο «Καιρόσ για κζατρο ποιότθτασ» (ςε φωτοτυπία). 
804

Ρθγι: Εφθμ. Ελλθνικά Νζα/Greek News,Ρζμπτθ, 24 Νοεμβρίου, 1994, «Τράνηιτο: Το ταξίδι ενόσ 
πανάρχαιου κιάςου που ανζβαςε το «Κζατρο Ονείρων»» κριτικι του Μιχάλθ Τςιανίκα, (ςε 
φωτοτυπία).  
805

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Café Cavafy του Max Mastrosavvas, ςε ςκθνοκεςία, 
ςκθνογραφία του ιδίου και μουςικι του Arthur Giannopoulos, Theatre 62, Adelaide, South Australia, 
13- 17.8.1996 ( ςε φωτοτυπία). 
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ελλθνικοφ μοντερνιςμοφ, του Κωνςταντίνου Καβάφθ, ο οποίοσ ςυγκζντρωςε  

τθν προςοχι των λογοτεχνικϊν κφκλων από τθν Ακινα ζωσ τθν Αλεξάνδρεια 

ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ του. Το ζργο τοποκετείται ςτο καφενείο, όπου ςφχναηε 

ο Καβάφθσ, και μζςα από ζνα ταξίδι αναμνιςεων τθσ ηωισ του ποιθτι, το 

κοινό οδθγείται ςτθν πολιτικι ανάδυςθ τθσ Αιγφπτου ωσ ανεξάρτθτο ζκνοσ. 

Ο Μαςτροςάββασ προκειμζνου να γράψει το κείμενο,  ζκανε ζρευνα ςε 

Αδελαΐδα,  Ακινα,  Αλεξάνδρεια και Cambridge. Το ζργο ζκανε πρεμιζρα το 

1996. Θ ποίθςθ του Καβάφθ ςυνοδεφεται από τθν εμπνευςμζνθ μουςικι του 

Arthur Γιαννόπουλου και τθ ςφγχρονθ προβολι εικόνων από τον Grant 

Hancock. Το ζργο παρουςιάςτθκε ςτο 16ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ, ςτο 

Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ 1996», Μελβοφρνθσ, ςτο Ελλθνικό Φεςτιβάλ 

«Ταςμανικι Εςτία». Εντάχκθκε  επίςθσ  ςτισ εκδθλϊςεισ του «Κεςςαλονίκθ-

Ρολιτιςτικι Ρρωτεφουςα Ευρϊπθσ806  

 1997 Τρωάδεσ του Ευριπίδθ, ςτθ μετάφραςθ του Γιάννθ Τςαροφχθ ςτα 

πλαίςια του εορταςμοφ των 20 χρόνων του ελλθνικοφ Φεςτιβάλ «Γλζντι»807  

 1994/97/98 The Skaubryn Project - αφορά τθν ελλθνικι μετανάςτευςθ και 

παρουςιάςτθκε ςτο Olympic Arts Festival808 

Είναι ζνα μουςικό δράμα με χριςθ πολυμζςων. Βαςίηεται ςτισ προφορικζσ 

ιςτορίεσ των Ελλινων μεταναςτϊν τθσ μεταπολεμικισ περιόδου που 

ταξίδεψαν ςτθν Αυςτραλία με το πλοίο Skaubryn. Απεικονίηοντασ τον 

ελλθνικό εμφφλιο πόλεμο και τισ επακόλουκεσ δυςκολίεσ, το ζργο ακολουκεί 

τα δεινά και τισ περιπζτειεσ μιασ οικογζνειασ που φεφγει από τθν Ελλάδα για 

να ξεκινιςει μια νζα ηωι ςτθν Αυςτραλία. Θ αφιγθςθ αντλείται από μια 

αλθκινι ιςτορία,  τθν ιςτορία τθσ  μικρισ Λφιγζνειασ που ζμεινε πίςω ςτθν 

Ελλάδα, προκειμζνου θ οικογζνειά τθσ να ανταποκρικεί με τουσ όρουσ τθσ 

μετανάςτευςθσ. Είναι ζνα ςκλθρό και ςυνάμα ποιθτικό ζργο, ζνα αφιζρωμα 

ςτο οικουμενικό κζμα τθσ μετανάςτευςθσ.  

   2003 Ο Χριςτόσ ξαναςταυρϊνεται 

   2006 Με δφναμθ από τθν Κθφιςιά  των Κεχαΐδθ-Χαβιαρά.  

                                                           
806

 Κεοδωράτου, 2005. ς. 130. 
807

 Π.π. 
808

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Skaubryn Project Olympic Arts Festival – A Sea 
Change, 1998 (ςε φωτοτυπία). 
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2. Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Συγκρότθμα Νότιασ Αυςτραλίασ (1997) 

 1997 Ο Μπαρμπακϊςτασ και θ Ραρκζνα τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία τθσ 

ίασ Μουρςελά809 

 

3.  Το Κεατρικό τμιμα τθσ Ρολιτιςτικισ Επιτροπισ τθσ «Ροντιακισ Αδελφότθτασ 

Νοτίου Αυςτραλίασ» (1999-2004) 

 Στθν Αδελαΐδα, ανάμεςα ςτουσ 60.000 Ζλλθνεσ που κατοικοφν εκεί, οι 6.000 

είναι Ροντιακισ καταγωγισ. Θ Αδελαΐδα ιταν θ πόλθ θ οποία φιλοξζνθςε τουσ 

πρϊτουσ Ρόντιουσ μετανάςτεσ. Στον Νικόλαο Καραντηίδθ αποδίδεται θ ιδζα ίδρυςθσ 

τον Δεκζμβριο του 1958 τθσ «Ροντιακισ Αδελφότθτασ Νοτίου Αυςτραλίασ»( 

Καςαπίδθσ, 2007, ς. 197).  

Το 1977 ιδρφκθκε το Γυναικείο Τμιμα τθσ Αδελφότθτασ με κφριο ζργο τθ 

διοργάνωςθ εκδθλϊςεων για οικονομικι ενίςχυςθ τθσ προςπάκειασ ανζγερςθσ 

εκκλθςίασ αφιερωμζνθσ ςτθν Ραναγία Σουμελά. Θ γυναικεία ομάδα δεν περιόριςε 

τθ δράςθ τθσ ςτα ςτενά πλαίςια τθσ Ροντιακισ Αδελφότθτασ αλλά τθν επεξζτεινε και 

ςε χϊρουσ τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ, όπωσ επιςκζψεισ ςε αςκενείσ ςε νοςοκομεία, 

ςυμπαράςταςθ ςε θλικιωμζνουσ , παραςκευι  παραδοςιακϊν φαγθτϊν και γλυκϊν 

για τθν ενίςχυςθ δραςτθριοτιτων τθσ Αδελφότθτασ κ.ά. (Καςαπίδθσ, ό.π., ς. 212). 

Το 1997 και μετζπειτα, ςυντελείται μια αναγζννθςθ ςτουσ ςτόχουσ και 

προγραμματιςμοφσ των  δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων τθσ «Ροντιακισ 

Αδελφότθτασ Νοτίου Αυςτραλίασ». Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ των πολιτιςτικϊν 

εκδθλϊςεων ιδρφεται Ρολιτιςτικι Επιτροπι. Το 1999 με ευκφνθ τθσ Ρολιτιςτικισ 

Επιτροπισ, θ αδελφότθτα ανζβαςε τθ δίπρακτθ κωμωδία του Φίλωνα Κτενίδθ, Θ 

Αποκικθ τθσ Στοφορίνασ. Το 2004 ανζβαςε δφο κωμωδίεσ Το Γάραμψον του 

Γεωργίου Τςουφλά και  Θ Ηουρνά του Φίλωνα Κτενίδθ. Τουσ ρόλουσ ςτισ δφο αυτζσ 

κωμωδίεσ τουσ ερμινευςαν αυςτραλογεννθμζνοι Ρόντιοι (Καςαπίδθσ, ό.π., ς.291). 

 

 

 

 

                                                           
809

 Ρθγι: Εφθμ. Ραροικία, 22.10.1997, το άρκρο «Ο Μπαρμπα-Κϊςτασ και θ Ραρκζνα ςτθν 
Αδελαΐδα», ς. 12.  
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δ. Ρερκ 

1. Ελλθνομακεδονικόσ Σφλλογοσ «Ο Μζγασ Αλζξανδροσ» (1952) 

Στο πλαίςιο πολιτιςτικϊν και φιλανκρωπικϊν εκδθλϊςεων, οι τοπικιςτικοφ 

χαρακτιρα  ςφλλογοι  του Ρερκ ανεβάηουν παραςτάςεισ. Στισ 28-12-1952, ο 

Ελλθνομακεδονικόσ Σφλλογοσ «Ο Μζγασ Αλζξανδροσ» ανζβαςε τθ κεατρικι 

παράςταςθ Το Στραβόξυλο του Δθμιτρθ Ψακά ςε ςκθνοκεςία του Γ. Ηουμπάνθ. 

Τουσ ρόλουσ ερμινευςαν Μακεδόνεσ εραςιτζχνεσ θκοποιοί, με ςκοπό να δοκοφν οι 

ειςπράξεισ ςε ορφανά τθσ Δυτικισ Αυςτραλίασ και Ελλάδασ. 

 

ε. Βριςβάνθ 

1.  ‘Ελλθνικόσ Σφλλογοσ Νζων (Hellenic Youth Αssociation) (1946)  

Ο Ernie Emmanuel, από το 1946 ζγραφε κεατρικά ςκετσ και τραγοφδια για 

επικεϊρθςθ, τα οποία παρουςίαηε ο «‘Ελλθνικόσ Σφλλογοσ Νζων» (Hellenic Youth 

Association).  Ζγραψε επίςθσ δφο κεατρικά ζργα του ςτθν αγγλικι γλϊςςα Οι Νφφεσ 

του Γαμπροφ και Το Ρτϊμα, τα οποία παρουςιάςτθκαν ςτο Brisbane Arts Theatre810. 

  

2. Καλλιτεχνικόν Συγκρότθμα - Κεατρικό Τμιμα τθσ ΑΧΕΡΑ/AHEPA (Australasian 

Hellenic Educational Progressive Association) (1976-1977)  

Το 1976, το «Καλλιτεχνικόν Συγκρότθμα» τθσ Α.Χ.Ε.Ρ.Α ςτο Rialto Theatre, 

West End ανζβαςε τθν Ελλθνικι κωμωδία Κόκκινοσ Ρετεινόσ του Ernie Emmanuel ςε 

ςκθνοκεςία τθσ Ellie Emmanuel, ςφηυγοσ του Emmanuel, και ςτθν οποία  

παράςταςθ ςυμμετείχε και ο Emmanuel ςε γυναικείο ρόλο,  αυτόν τθσ υπθρζτριασ. 

Τα χριματα τθσ παράςταςθσ δόκθκαν ςτθ δθμιουργία βιβλιοκικθσ του «Ελλθνικοφ 

Κατθχθτικοφ Σχολείου»811. 

Στισ 28 και 29 Απριλίου 1977, το «Καλλιτεχνικόν Συγκρότθμα» τθσ Α.Χ.Ε.Ρ.Α 

παρουςίαςε ςτο Rialto Theatre, West End, τισ  ςατιρικζσ κωμωδίεσ του Ernie 

                                                           
810

 Ρθγι: Το πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οι Νφφεσ του Γαμπροφ και Το Ρτϊμα  του Ernie Emmanuel. 
811

 Ρθγι: Το πρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Κόκκινοσ Ρετεινόσ, κωμωδία του Ernie 
Emmanuel, ςε ςκθνοκεςία τθσ Ellie Emmanuel, από το A.H.E.P.A. Theatre Group, Rialto Theatre, 7-
8.4.1976. 
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Emmanuel812 Οι Νφφεσ του Γαμπροφ και Το Ρτϊμα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και,  

όπωσ αναγράφεται ςτο πρόγραμμα των παραςτάςεων: «ςυγγραφι, διαχείρθςισ, 

εκτζλεςισ από εντόπιο ελλθνικό ταλζντο», ‘written, directed, performed by local 

Greek talent’. Σφμφωνα με άρκρο αυςτραλιανισ εφθμερίδασ, o υπεφκυνοσ των 

δθμοςίων ςχζςεων τθσ ΑΧΕΡΑ, George Londy (Grand President), είπε ότι θ ομάδα 

αυτι ιταν θ πρϊτθ ‘ethnic group in Queensland’ (εκνοτικι  ομάδα ςτθν 

Κουινςλάνδθ) που παριγαγε κεατρικό ζργο ςτθ γλϊςςα  τθσ κοινότθτάσ του, 

‘community language’. Τθ ςκθνοκεςία των ζργων ζκανε ο Tom Τheodosiou.  Επίςθσ, 

o Londy υποςτιριξε, ότι όλοι αυτοί που ςυμμετείχαν ςτισ παραςτάςεισ ιταν 

δίγλωςςοι813.  

 

3. Καλλιτεχνικι ομάδα  «Ενωμζνεσ οι Ελλθνικζσ Ορχιςτρεσ τθσ Βριςβάνθσ» (1982) 

Στισ 23 Μαΐου 1982, θ  καλλιτεχνικι ομάδα «Ενωμζνεσ οι Ελλθνικζσ 

Ορχιςτρεσ τθσ Βριςβάνθσ» ανζβαςαν το κεατρικό ςκετσ Θ Ηωι ςυνεχίηεται του Ernie 

Emmanuel ςτο Rialto Theatre, West End για φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ (για το 

Φιλόπτωχο ταμείο του γθροκομείου). 

 

4. Εραςιτεχνικό Λαϊκό Κζατρο Βριςβάνθσ (1983) 

Στισ 29  και 30 Λανουαρίου του 1983,  θ κεατρικι ομάδα «Εραςιτεχνικό Λαϊκό 

Κζατρο Βριςβάνθσ» ανεβάηει τθν κωμωδία Ξφπνα Βαςίλθ του Δ. Ψακά, ςτο Rialto 

Theatre, West End και οι ειςπράξεισ των παραςτάςεων διατζκθκαν ςτθν αγορά 

βιβλίων για τισ Βιβλιοκικεσ των ςχολείων τθσ παροικίασ τουσ. 

  

5. Κοςμικόν Κζατρον (1993) 

Στισ 13 Μαρτίου 1993, θ κεατρικι ομάδα «Κοςμικόν Κζατρον» ανζβαςε ςτο 

Rialto Theatre, West End,  το ζργο Χαμζνθ Γενιά του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, με το οποίο 

ο ςυγγραφζασ, είχε κερδίςει το 1990 το Ρρϊτο Βραβείο ςτον Ραν-αυςτραλιανό 

Διαγωνιςμό Κεατρικϊν ζργων. Ο Κατςαβόσ είχε ανεβάςει το ζργο αυτό για πρϊτθ 

φορά το 1992 με τθ κεατρικι ομάδα «Απόδθμο Κζατρο τθσ Αυςτραλίασ» ςε 

                                                           
812

 O Ernie Emmanuel, ο οποίοσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα υπογράφει ωσ Τάςοσ Εμμανουιλ, ιταν 
μικραςιατικισ καταγωγισ. Γεννικθκε ςτθ Βριςβάνθ και ιταν ιδρυτικό μζλοσ του «Καλλιτεχνικoφ 
Συγκροτιματοσ».  Ο Emmanuel  ζγραψε επίςθσ, ποίθςθ και διθγιματα. 
813

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οι Νφφεσ του Γαμπροφ και Το Ρτϊμα  του Ernie Emmanuel. 
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ςκθνοκεςία του Ράνου Κοφρου, ςτο «Ελλθνικό Φεςτιβάλ Αντίποδεσ» ςτθ 

Μελβοφρνθ. Επίςθσ, παρουςιάςτθκε ςε μακθτζσ που διδάςκονταν τθν ελλθνικι 

Γλϊςςα. 

 

6. Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Πμιλοσ τθσ Κοινότθτασ «Αγίου Γεωργίου» Βριςβάνθσ 

(1999-2001) 

Ο «Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Πμιλοσ» τθσ Κοινότθτασ «Αγίου Γεωργίου» 

Βριςβάνθσ παρουςίαςε το κλαςικό δράμα Θ Δράκαινα του Δθμιτρθ Μπόγρθ ςε 

ςκθνοκεςία του Χαράλαμπου Βιδάλθ,  τθν κωμωδία Ο Κουτςομπόλθσ του Δ. Ψακά, 

τθ ςατιρικι κωμωδία Ρολίτθσ Γάμα Κατθγορίασ του Γιϊργου Κωνςταντίνου ςε 

ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Μουςτάκα814.  

Το 1999 ο «Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Πμιλοσ» ςε ςυνεργαςία με το «Κεατρικό 

Εργαςτιρι» παρουςίαςαν το ζργο «Πρςε… γαμπρζ κουφζτα!!!» (φράςθ από «Του 

Κουτροφλθ ο γάμοσ», από τθν ομϊνυμθ κωμωδία του Α. . αγκαβι) μία κωμωδία 

του Κϊςτα Ραπαπζτρου ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Μουςτάκα815.  

Το 2000 παρουςιάςτθκε θ θκογραφικι κωμωδία «Ραποφτςι από τον τόπο 

ςου» του ςυγγραφζα Αντϊνθ Μουρλά  ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Μουςτάκα816.   

Στο ςθμείο αυτό κα ιταν παράλειψθ να μθν αναφερκεί ο Σπιλιοσ 

Φλωράτοσ817,  ο οποίοσ πρωτοαςχολικθκε με το κζατρο ςτο Σφδνεχ, ςτο κεατρικό 

τμιμα του «Άτλαντα», υπό τθν αιγίδα του Τάκθ Καλδι. Το 1969 εγκαταςτάκθκε ςτθ 

Βριςβάνθ και από τότε είναι από τουσ κυριότερουσ θκοποιοφσ ςτθν ελλθνικι 

παροικία τθσ Βριςβάνθσ, αφοφ ςυμμετζχει ςτισ περιςςότερεσ παραςτάςεισ. Εκτόσ 

από θκοποιό τον βρίςκουμε να αναλαμβάνει  και τον ρόλο βοθκοφ ςκθνοκζτθ ςε 

ζργα του 

                                                           
814

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ρολίτθσ Γάμα Κατθγορίασ του Γιϊργου Κωνςταντίνου από τον 
Ελλθνικό Κζατρικό Πμιλο (Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το Κεατρικό Εργαςτιρι, ςε ςκθνοκεςία του 
Δθμιτρθ Μουςτάκα, Λοφν. 2001 (ςε φωτοτυπία). 
815

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Πρςε… γαμπρζ κουφζτα!!! του Κϊςτα Ραπαπζτρου, από τον 
Ελλθνικό Κζατρικό Πμιλο (Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το Κεατρικό Εργαςτιρι, ςε ςκθνοκεςία του 
Δθμιτρθ Μουςτάκα, ςτθν Κυπριακι Κοινότθτα, Οκτ. 1999 (ςε φωτοτυπία). 
816

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ραποφτςι από τον τόπο ςου του Αντϊνθ Μουρλά από τον 
Ελλθνικό Κζατρικό Πμιλο (Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το Κεατρικό Εργαςτιρι, ςε ςκθνοκεςία του 
Δθμιτρθ Μουςτάκα, Λοφν. 2000 (ςε φωτοτυπία). 
817

Ο Σπιλιοσ Φλωράτοσ γεννικθκε ςτθν Ράτρα το 1946 από πατζρα Κεφαλλονίτθ και μθτζρα από το 
Θράκλειο, Κριτθσ και μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία, ςτο Σφδνεχ, το 1963. (Συνζντευξθ που μου 
παραχωρικθκε ςτισ 13.12.2010 ςτθ Βριςβάνθ). 
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ςτ. Χόμπαρτ  

1.Ρειραματικό μουςικό κζατρο «Ιχοσ» /’Ihos Opera’ - Χϊροσ Μουςικοφ Κεάτρου 

και Ππερασ (1990) 

  Το 1990, το πειραματικό μουςικό κζατρο «Ιχοσ» /’Ihos Opera’ - Χϊροσ 

Μουςικοφ Κεάτρου και Ππερασ το οποίο αξιϊκθκε ςτακερισ και ενκουςιϊδουσ 

εκνικισ αναγνϊριςθσ με καλλιτεχνικό διευκυντι και ςυνιδρυτι τον  φλαουτίςτα και 

μουςικοςυνκζτθ Κωνςταντίνο Κουκιά/Constantine Koukias, δεφτερθσ γενιάσ 

μεταναςτϊν ελλθνικισ καταγωγισ,  ανζβαςε τθ μουςικοκεατικι παράςταςθ Days 

and Nights with Christ  του Constantine Koukias. Ρρόκειται για τθν πρϊτθ ςφνκεςθ 

Koukias  και είναι το ζργο το οποίο παρουςιάςτθκε ςτο Salamanca Festival ςτο 

Hobart ςε ςκθνοκεςία του ιδίου. 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφντομθσ ιςτοριογραφικισ δραςτθριότθτασ των 

κεατρικϊν ομάδων και κιάςων ςτισ πόλεισ Σφδνεχ, Μελβοφρνθ, Αδελαΐδα, Ρερκ, 

Βριςβάνθ και Χόμπαρτ, μζςα από το ερευνθτικό υλικό μου, οδθγικθκα ςτα εξισ 

ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν κεατρικι δραςτθριότθτα των Ελλινων ςτθν 

Αυςτραλία:  

Οι Ζλλθνεσ του Σφδνεχ και τθσ Μελβοφρνθσ αποτζλεςαν τουσ 

ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ του ελλθνο-αυςτραλιανοφ 

Κεάτρου, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει πωσ ςτισ υπόλοιπεσ πόλεισ Ρερκ, Αδελαΐδα, 

Βριςβάνθ και Χόμπαρτ δεν αναπτφχτθκαν ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ κεατρικισ 

δραςτθριότθτασ και  δεν αναδείχκθκαν ςθμαντικοί  κεατρικοί ςυγγραφείσ, όπωσ θ 

Βάςω Καλαμάρα (Ρερκ), ο Μαξ Μαςτροςάββασ (Αδελαΐδα), ο Ernie Emmanuel 

(Βριςβάνθ) και ο  Con Koukias (Χόμπαρτ).  

Οι δραματουργικζσ επιλογζσ αντλοφνται από το παγκόςμιο και το ελλθνικό 

ρεπερτόριο, και αναμφιςβιτθτα θ παραγωγι «ντόπιων» κεατρικϊν ζργων και 

επικεωριςεων φτάνει ςτισ δεκαετίεσ του ‘80 και ’90, ςτθν υψθλότερθ ακμι τθσ,  

κυρίωσ  ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Από τθ δεκαετία του ’80 αρχίηει και θ δεφτερθ γενιά 

να δραςτθριοποιείται μζςα από τθ δικισ τθσ κεατρικι παρουςία,  κυρίωσ, ςτθν 

αγγλικι γλϊςςα και ςε ςυνεργαςία με κιάςουσ που λειτουργοφν με 

πολυπολιτιςμικζσ ομάδεσ και μζλθ, και απευκφνονται ςτο ευρφτερο αυςτραλιανό 

κοινό, καταργϊντασ ζτςι τα «ςτεγανά» τθσ ελλθνικισ παροικίασ. Βεβαίωσ, ςε όλεσ 
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τισ περιπτϊςεισ  υπάρχουν και οι εξαιρζςεισ, όπωσ αυτι τθσ κεατρικισ ομάδασ 

Ethnic Street Theatre, θ οποία εξαρχισ λειτοφργθςε με το ςκεπτικό να κάνει γνωςτό 

το ςφγχρονο ελλθνικό  και ελλθνο-αυςτραλιανό κζατρο ςτο αυςτραλιανό κοινό. 

Το Ντάργουϊν, παρόλο που δεν βρίςκεται ςτισ πόλεισ που διερευνικθκαν, 

μζςα από τθν κινθτικότθτα κιάςων και κεατρικϊν ομάδων του Σφδνεχ και τθσ 

Μελβοφρνθσ,  προσ τθν ελλθνικι παροικία του, φαίνεται να διακζτει τθ δικι του 

κεατρικι δραςτθριότθτα. 

Συνολικά, μπορεί να ςυμπεράνει κανείσ ότι θ κεατρικι δραςτθριότθτα των 

Ελλινων ςτθν Αυςτραλία, από το 1950 και μετά, παρόλθ τθν οικονομικι δυςκολία 

τθσ πρϊτθσ  μεταπολεμικισ γενιάσ μεταναςτϊν, τθν ζλλειψθ ζμπειρων θκοποιϊν, 

ιδιαίτερα γυναικϊν, τθ δυςκολία εφρεςθσ χϊρου για τισ πρόβεσ και για τθ 

δθμιουργία ςκθνικϊν, τθ δυςκολία εξαςφάλιςθσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων από 

τουσ ςυγγραφείσ για τθν παρουςίαςθ των κεατρικϊν τουσ ζργων, είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγμζνθ  εντόσ και εκτόσ τθσ ελλθνικισ παροικίασ. Αυτό οφείλεται όμωσ, ςτθν 

παρουςία ςθμαντικϊν κεατρανκρϊπων και ςτθν αφοςίωςι τουσ ςτθν Τζχνθ του 

Κζςπι. Σιμερα θ ελλθνο-αυςτραλιανι κεατρικι παράδοςθ  λειτουργεί διευρυμζνα, 

πζρα από τα ςτενά πλαίςια τθσ ελλθνικισ παροικίασ, ςτθν ευρφτερθ αυςτραλιανι 

κοινωνία.  

Ππωσ αναφζρκθκε, από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ϋ80 ζωσ τα μζςα τθσ 

δεκαετίασ του ϋ90, το ελλθνοαυςτραλιανό κζατρο γνωρίηει τθ μεγαλφτερθ ακμι τθσ 

ιςτορίασ του μζχρι τϊρα, ιδιαίτερα ςτισ πόλεισ Σφδνεχ και Μελβοφρνθ. Θ 

μεταναςτευτικι πολιτικι τθσ πολυπολιτιςμικισ Αυςτραλίασ, θ υποςτιριξθ των 

εκνοπολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων και οι επιχορθγιςεισ τουσ για τθν παραγωγι 

«ethnic»/ «εκνοτικϊν» προϊόντων, ευνόθςε τθ ραγδαία ανάπτυξθ κεατρικϊν 

ομάδων, το ανζβαςμα κεατρικϊν ζργων, τθν επινόθςθ και ςυγγραφι κεατρικϊν 

κειμζνων, τθ δθμιουργία ςεμιναρίων κεατρικισ γραφισ, κακϊσ και τθν οργάνωςθ 

εκνοτικϊν φεςτιβάλ, όπου θ παρουςίαςθ κεατρικϊν ζργων από τθν Ελλάδα και από 

ντόπιουσ κεατρικοφσ κιάςουσ ιταν επιβεβλθμζνθ. Μζςα από αυτόν τον δθμιουργικό 

πολιτιςμικό οργαςμό αναδείχτθκαν ςθμαντικοί κεατρικοί ςυντελεςτζσ.  Ρολλοί από 

αυτοφσ αποτελοφν ακόμθ και ςιμερα «πολιτιςμικό» κεφάλαιο  τθσ 

ελλθνοαυςτραλιανισ κεατρικισ παράδοςθσ, το οποίο δεν περιορίηεται πλζον ςτα 

ςτενά όρια τθσ ελλθνικισ παροικίασ, αφοφ απευκφνεται ςτο ευρφτερο αυςτραλιανό 
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κεατρόφιλο κοινό.  Ωςτόςο, ςτα τελευταία χρόνια παρατθρείται μια κάμψθ ςτθν 

απιχθςθ του ελλθνόφωνου παροικιακοφ κεάτρου, αφοφ  το κοινό του λιγοςτεφει, 

κυρίωσ λόγω του γεγονότοσ ότι θ παροικία ςιμερα αποτελείται από όλο και 

λιγότερουσ υπεριλικεσ μετανάςτεσ πρϊτθσ γενιάσ και περιςςότερο από  μετανάςτεσ 

δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ. Ζτςι, το ενδιαφζρον για το ελλθνόφωνο παροικιακό 

κζατρο είναι μειωμζνο λόγω απομάκρυνςθσ από τθν ελλθνικι  γλϊςςα και λόγω 

μιασ αναπόφευκτθσ πολιτιςμικισ αφομοίωςθσ. Βεβαίωσ, είναι αξιοςθμείωτο ότι θ 

δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν, κυρίωσ, ανεβάηει κεατρικά ζργα μεταναςτευτικοφ 

περιεχομζνου. Τα ζργα τουσ διαπραγματεφονται κζματα «ταυτότθτασ», διαγενεο-

λογικζσ ςυγκροφςεισ που αναδεικνφουν κζματα ςτερεοτφπων, προκαταλιψεων, 

διακρίςεων, «αποκλειςμοφ» λόγω διαφορετικότθτασ κ.ά.   

 

4.2.4. Θ παρουςία του ελλθνικοφ κεάτρου ςε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, του  

ελλθνικοφ παιδικοφ κεάτρου και των παραςτάςεων  «Καραγκιόηθ» ςτθν 

Αυςτραλία 

Επίςθσ, μζςα από τθν ζρευνα, οδθγικθκα ςτθ διαμόρφωςθ τριϊν ακόμθ 

διακριτϊν κατθγοριϊν που προζκυψαν ςτθ διαδικαςία και οι οποίεσ αναδεικνφουν  

το γεγονόσ ότι θ παρουςία του ελλθνικοφ κεάτρου ςε Ρανεπιςτθμιακά ιδρφματα, θ  

παρουςία του  ελλθνικοφ παιδικοφ κεάτρου και θ παρουςία  των παραςτάςεων  

«Καραγκιόηθ», αποτελοφν ςθμαντικι προςφορά ςτθν απόκτθςθ μιασ βιωματικισ 

ςχζςθσ με τθν ελλθνικι γλϊςςα και πολιτιςμό, κακϊσ και με τθ κεατρικι αγωγι 

παιδικοφ και νεανικοφ κοινοφ. Και ςτισ τρεισ αυτζσ περιπτϊςεισ το κζατρο 

λειτουργεί ωσ  εκπαιδευτικό και μορφοπαιδαγωγικό εργαλείο και ωσ προκάλαμοσ 

προετοιμαςίασ  κεατρικϊν ςυντελεςτϊν και κεατρόφιλου κοινοφ, ζμψυχο υλικό, 

ζτοιμο ςτθν ανάλθψθ τθσ ςκυτάλθσ  και ςτθ διατιρθςθ, ανάπτυξθ και ςυνζχιςθ του 

ελλθνο-αυςτραλιανοφ κεάτρου ςτθν Αυςτραλία. Ριο ςυγκεκριμζνα:  

 

4.2.4Α. Θ παρουςία του ελλθνικοφ κεάτρου ςε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα  

Θ παρουςία του ελλθνικοφ κεάτρου ςε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα ςτθν 

Αυςτραλία, ςτα τμιματα Ελλθνικϊν Σπουδϊν, από πολφ νωρίσ φαίνεται να  

αντικακιςτά τθ μθχανικι και αποςπαςματικι εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και 

πολιτιςμοφ ςτθν τάξθ με τθ βιωματικι προςζγγιςι τουσ μζςω κεάτρου. Θ Δρ. 
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Ελιςάβετ Κεφαλλθνοφ818 εξθγεί πωσ οι παραςτάςεισ είναι αποτζλεςμα πολλϊν 

προςπακειϊν των  φοιτθτϊν, τουσ οποίουσ ενϊνει το πάκοσ για πνευματικι 

δθμιουργία και ψυχικι καλλιζργεια. «Αρχικόσ ςτόχοσ είναι θ ζμπρακτθ επικοινωνία 

και επαφι των φοιτθτϊν μεταξφ τουσ και με τθν ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία, 

όχι μόνον τθν ελλθνικι αλλά και τθν αυςτραλιανι, επειδι επικυμοφν ζνα πλατφτερο 

άνοιγμα προσ τθν αυςτραλιανι κοινωνία με απϊτερο ςκοπό τθν εξάπλωςθ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ και του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ»819.  

Μερικζσ από τισ πανεπιςτθμιακζσ κεατρικζσ ομάδεσ ςτθν Μελβοφρνθ και το 

Σφδνεχ που παρουςίαςαν αξιόλογεσ παραςτάςεισ κατά τθ μεταπολεμικι περίοδο 

είναι:  

 

α. Μελβοφρνθ 

1. Union Theatre of Melbourne University του Τμιματοσ Νεοελλθνικϊν του 

Ρανεπιςτθμίου Μελβοφρνθσ (1948-1981) 

 Το 1948 ανζβθκε από εραςιτεχνικό κεατρικό ςυγκρότθμα το κεατρικό ζργο 

του Δ. Ψακά Ο Εαυτοφλθσ μου ςτο Union Theatre of Melbourne University για 

φιλανκρωπικό ςκοπό, για τθν οικονομικι ενίςχυςθ του Νοςοκομείου τθσ Σάμου820.  

Το 1950 το Ρανεπιςτιμιο τθσ Μελβοφρνθσ ανζβαςε Τ’ αρραβωνιάςματα του 

Μπόγρθ ςε ςκθνοκεςία Αντϊνθ Αγαπθτοφ με πρωταγωνιςτζσ τουσ Σπφρο 

αυτόπουλο και Ράνο Γεροντάκθ. 

Ο θκοποιόσ του Εκνικοφ Κεάτρου Νίκοσ Δθμθτρακόπουλοσ, το 1950,  

ανζβαςε το ζργο Θ Κυςία του Αβραάμ του Βιτςζντηου Κορνάρου821, το 1951  τθν 

Αντιγόνθ του Σοφοκλι, ςτο Union Theatre of Melbourne University, και το 1952 τθ 

Κυςία του Αβραάμ ςτο κζατρο ‘The Hut’ τθσ Αδελαΐδασ. Ο ίδιοσ ζγραψε το 

μονόπρακτο Australian Saga – Αυςτραλζηικο Ραραμφκι και το παρουςίαςε ςτον 

εορταςμό του Λωβθλαίου τθσ Αυςτραλιανισ Κοινοπολιτείασ το 1951, ςτο υπαίκριο 

κζατρο τθσ Μελβοφρνθσ.  

                                                           
818

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Τρωάδεσ του Ευριπίδθ του Σφλλογου  Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν 
του Ρανεπιςτθμίου MacQuarie, 2000. 
819

 ‘Ο.π. 
820

Λεφκωμα  τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ, 90 Χρόνια Κοινοτικισ 
Δράςθσ 1897-1987, ς.30. 

821
 Ελευκεριάδθσ, 2003, ς.25. 
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Στθν κριτικι του, ο δθμοςιογράφοσ με το ψευδϊνυμο «Ο Κεατρικόσ» ςτο 

περιοδικό Οικογζνεια822, αξιολόγθςε τθν παράςταςθ τθσ Αντιγόνθσ ωσ «μία από τισ 

ωραιότερεσ ελλθνικζσ κλαςςικζσ τραγωδίεσ ςε αυςτραλζηικο κζατρο». Επαινεί τουσ 

«ικφνοντεσ» του πανεπιςτθμιακοφ κεάτρου τθσ Μελβοφρνθσ και ιδιαίτερα τον 

«γνωςτό ‘Ελλθνα δραματικό καλλιτζχνθ κ. Ν. Δθμθτρακόπουλο που τιμά τον 

Ελλθνιςμό μασ με τθν πολφμθνθ παρουςία του ςτο αναιμικό περιβάλλον μασ», όπωσ 

λζει ο ίδιοσ. Και ςυνεχίηει:  

«Θ Αυςτραλία ςτερείται ςοβαρισ ςκθνισ. Δεν ζχει κρατικό κζατρο, εκνικό όπωσ επικράτθςε 

να λζγεται….Αντίκετα με ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Με τθ φτωχι Ελλάδα, ιδιαίτερα όπου θ 

κρατικι Σκθνι είναι δθμιουργθμζνθ από το 1930. Είκοςι χρόνια ςοβαρισ εντατικισ 

δουλειάσ. Από το Βαςιλικό-ι Εκνικό κζατρο των Ακθνϊν πζραςαν τα μεγαλφτερα 

αριςτουργιματα τθσ παγκόςμιασ δραματικισ τζχνθσ».  

Θ κριτικι του ςχετικά με τθν παράςταςθ χαρακτθρίηεται «αυςτθρι» και αυτό 

γιατί «το επιβάλλει ο ςεβαςμόσ του ίδιου του ζργου»:  

«Θ ατμόςφαιρα βαριά, επιβλθτικι. Αυτι που αρμόηει ςτο περιεχόμενο τθσ τραγωδίασ. Θ 

μουςικι υπόκρουςθ με το υπερβολικό τζντωμα τθσ ψυχικισ αγωνίασ, αρκετά ριψοκίνδυνθ. 

Υπζροχθ βζβαια ςτθν υποβολι του τραγικοφ ςτοιχείου. Αλλά κυμίηει, ελάχιςτα ζςτω, 

ανατολίτικο φαταλιςμό. Γιατί οι μεγάλοι μασ τραγωδοί δεν ςτθρίχτθκαν ποτζ ςτθν 

προχειρότθτα του μοιραίου. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρκωμα τθσ ελλθνικισ κεατρικισ 

μεγαλοφυίασ. Θ βακφπνοια και το ψυχολογικό βάκοσ είναι αυτι που τθσ χάριςε τθν 

αιωνιότθτα. Μαηί βζβαια με τθν ςκθνικι τελειότθτα, τθν αρτιότθτα του λυρικοδραματικοφ 

λόγου…Ανοίγει θ αυλαία. Τθ ςκθνικι απλότθτα-κατάλλθλα, εναρμονιςμζνθ με τθν τραγικι 

ατμόςφαιρα- τθ ςτολίηει ςε λίγο θ υποβλθτικι εμφάνιςθ τθσ Αντιγόνθσ. Θ Κ. Ρόπθ 

Μιχαθλίδου κρατά γερά ςτισ πλάτεσ τθσ το βαρφ, βαρφτατο καλλιτεχνικό φορτίο που τθσ 

ανατζκθκε. Κινείται ελεφκερα, με καυμάςια δραματικι επιδεξιότθτα. Οι τόςεσ ψυχολογικζσ 

μεταπτϊςεισ ζρχονται φυςιολογικζσ χωρίσ να διαφαίνεται διόλου θ δυςκολία, θ 

προςπάκεια. Υπζροχθ ακόμθ ςτθ ςφγκρουςθ με τον Κρζοντα. Κι ανϊτερθ απ’ ότι περιμζναμε 

ςτο κρινο τθσ νεότθτοσ. Τζλεια θ κλαςςικι ςυγκράτθςθ, χωρίσ ψευτοςυγκινιςεισ…Και να ο 

Κρζοντασ. Επιβλθτικόσ, αυταρχικόσ, αλφγιςτοσ. Ζωσ εκεί που διατάηει, που επιβάλλεται, ο κ. 

Λεβενιϊτθσ κράτθςε καυμάςια τον ρόλο του… Αρμονικζσ, μελετθμζνεσ, μεγαλειϊδεισ οι 

κινιςεισ του. Θ τζλεια ενςάρκωςθ του νόμου, τθσ δυνάμεωσ. 

                                                           
822

 Ρθγι: Ρερ. Οικογζνεια, τεφχ. 3, 15.04.1951, ς. 50.  
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Τελευταία όμωσ τον αδικεί θ ίδια θ φωνι του. Μπροςτά ςτο διπλό/τριπλό δράμα, μπροςτά 

ςτθν ιττα του, απαιτείται ζνασ καινοφριοσ Κρζοντασ. Το ψυχικό ερείπιο, ο άνδρασ που 

τςακίηεται απ’ τθ μοίρα….» (ς. 50).  

Είναι ςθμαντικό ότι μζςα από τα αποςπάςματα, τα οποία παρουςιάςτθκαν 

παραπάνω, μπορεί κανείσ να δει το επίπεδο κριτικισ τθν περίοδο αυτι, προκειμζνου 

να το ςυγκρίνει με εκείνο ανάλογων κριτικϊν που κα παρουςιαςτοφν για τα ζργα, 

όςα  επιλζχτθκαν  ςτο πζμπτο κεφάλαιο να αναλυκοφν δραματουργικά. 

Το 1979 οι Ζλλθνεσ φοιτθτζσ του Ρανεπιςτθμίου Μελβοφρνθσ απζκτθςαν το 

δικό τουσ περιοδικό  με τθν επωνυμία «Επαφι»823.  

Το 1981 ο Ραναυςτραλιανόσ Σφνδεςμοσ φοιτθτϊν παρουςίαςε το κεατρικό 

ζργο Ο Γιόσ τθσ Φζτασ ςτο Union Theatre του Melbourne University824. 

Το 1981 θ Πλγα Σαββίδου ζγραψε και ανζβαςε το κεατρικό ζργο Knit one, 

Pearl one ςε δικι τθσ ςκθνοκεςία και μουςικι ςτο Union Theatre του Melbourne 

University825. 

 

β. Σφδνεχ 

1. Κεατρικόσ Πμιλοσ Νζων  του SUGS - Sydney University Greek Society 

(Sydney, Australia) – Σφλλογοσ Eλλινων φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου του 

Σφδνεχ (1982-1996). 

Στισ 10-12 Σεπτεμβρίου 1982, ο όμιλοσ νζων  του SUGS, το κεατρικό 

ςχιμα SUGS του Συλλόγου Ελλινων φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ 

ανζβαςε το κεατρικό ζργο Οδυςςζα Γφριςε Σπίτι του Λάκωβου Καμπανζλλθ ςτο 

                                                           
823

 Ρθγι:  Ρερ. Χρονικό 3-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978 -Οκτ. 1979,  κυκλοφορεί το περιοδικό των Φοιτθτϊν 
Επαφι, Μάιοσ 1979, ς. 11.  
824

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ.1980- Δεκ.1981, θ παράςταςθ Γιόσ τθσ Φζτασ,  επινοθτικό 
κζατρο τθσ Κεατρικισ Ομάδασ του Ραναυςτραλιανοφ Συνδζςμου ελλθνοαυςτραλιανϊν Φοιτθτϊν, 
Μάϊοσ 1981, ς. 13. 
825

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Δεκ. 1981, θ παράςταςθ Knit One, Pearl One - κείμενο, 
ςκθνοκεςία και μουςικι τθσ Πλγασ Σαββίδου ςτο Union Theatre, Μάρτ. 1981, ς. 12. 
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Tom Mann Theatre826.  Ανζβαςαν επίςθσ το κεατρικό ζργο Θ Δίκθ του Νίκου 

Ηακόπουλου827.  

Το 1996, ανζβαςαν το κωμειδφλλιο  Λθςτζσ και Εραςτζσ του Γ. Κεοτοκά, 

το οποίο παρουςίαςαν ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του 14ου Ελλθνικοφ 

Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ(Turnbull - Valiotis, 2001, ς.33). 

 

2. Ελλθνικό Κεατρικό εργαςτιρι του Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ «Διάλογοσ» 

(1990-1993) 

Το ελλθνικό κεατρικό εργαςτιρι «Διάλογοσ» του Ρανεπιςτθμίου του 

Σφδνεχ παρουςίαςε: 

Το 1990 Ο Μπαμπάσ ο Ρόλεμοσ,  κεατρικό ζργο του Λάκωβου Καμπανζλλθ 

ςε ςκθνοκεςία του Δ. Οικονόμου, ςκθνογραφία  του Nικιτα Κάτρθ και μουςικι 

του Ερρίκου Βάϊου.  Ζπαιξαν οι φοιτθτζσ του Ρανεπιςτθμιόυ του Σφδνεχ. Στθν 

κριτικι του ο Δ. Τηουμάκασ περιγράφει  τθν αλλθλεπίδραςθ θκοποιϊν και 

κοινοφ: «Νεαροί φοιτθτζσ, που οι περιςςότεροι ανζβαιναν για πρϊτθ φορά ςτο 

παλκοςζνικο και που θ πρϊτθ τουσ γλϊςςα είναι θ αγγλικι, κατάφεραν να 

μεταδϊςουν τον νεανικό τουσ ενκουςιαςμό και το κζφι του Καμπανζλλθ ςτθν 

πλατεία, κερδίηοντασ το χειροκρότθμα του κοινοφ που πλειςτάκισ διζκοψε τθν 

παράςταςθ με τισ επευφθμίεσ του»828. 

   Το 1992, Το Καφενείο των Ονείρων, κεατρικό ζργο που ζγραψε και 

ςκθνοκζτθςε ο Κϊςτασ Νίκασ829 με το οποίο ςυμμετείχε ο «Διάλογοσ» ςτο 10ο 

Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ.  

                                                           
826

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οδυςςζα Γφριςε Σπίτι του Λάκωβου Καμπανζλλθ (ςε 
φωτοτυπία) και από το άρκρο «Let’s Play» του Tom Alegounarias που δθμοςιεφτθκε ςτο δίγλωςςο 
περιοδικό Communication/Επικοινωνία, τεφχ.1, αρ. 1, Μάρτ. 1985, ςς.22-23. 
827

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Δίκθ του Νίκου Ηακόπουλου ςε ςυνεργαςία με το Κεατρικό 
Εργαςτιρι του Συλλόγου Ελλινων Φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ S.U.G.S. 
828

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Μπαμπάσ ο Ρόλεμοσ του Λάκωβου Καμπανζλθ, ςε 
ςκθνοκεςία Δθμιτρθ Οικονόμου, ςκθνογραφία Νικιτα Κάτρθ, μουςικι Ερρίκου Βάϊου, καλλιτεχνικι 
παραγωγι Κάκριν Κορομθλά ςτο Enmore Theatre, 2-4.11.1990. Ρερ. Σκζψεισ, τεφχ. 21, κριτικι 
κεάτρου του Δθμιτρθ Τηουμάκα, «Ο Μπαμπάσ ο πόλεμοσ» του Λ. Καμπανζλλθ ςε ςκθνοκεςία Δ. 
Οικονόμου, ς. 30. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 22, Σεπτ.-Οκτ.1990, κριτικι τθσ παράςταςθσ «Ο Μπαμπάσ ο 
Ρόλεμοσ» του Λάκωβου Καμπανζλθ, ς. 18. 
829

 Ο Κϊςτασ Νίκασ, κεατρικόσ ςυγγραφζασ δεφτερθσ γενιάσ, ξεκίνθςε τθ κεατρικι ςυγγραφικι του 
καριζρα από τα φοιτθτικά του χρόνια και τθ ςυμμετοχι του ςτο Κεατρικό εργαςτιρι  του 
Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ «Διάλογοσ», με τα κεατρικά ζργά,  το 1992, Το Καφενείο των Ονείρων– 
κεατρικό ζργο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα που ςκθνοκζτθςε ο ίδιοσ και με το οποίο ςυμμετείχε ςτο 10

ο
 

Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ και το 1993 Εξομολόγθςθ ςτον Άγγελο  που ζγραψε και  ςκθνοκζτθςε 
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Το 1992, Λυςιςτράτθ, κωμωδία του Αριςτοφάνθ ςε ςκθνοκεςία τθσ 

Kathryn Koromilas  ςτο Bondi Pavillion Theatre.  

Το 1993, Εξομολόγθςθ ςτον Άγγελο  που ζγραψε και  ςκθνοκζτθςε και 

πάλι ο Κϊςτασ Νίκασ, ο οποίοσ και ςυμπρωταγωνιςτεί με τθν Λενίτα Βαγγζλθ.  

Με το ζργο αυτό ςυμμετείχε ο «Διάλογοσ» ςτο 11ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του 

Σφδνεχ830. 

 

3. Κεατρικό Εργαςτιρι του «Συλλόγου των Ελλινων Φοιτθτϊν» του 

Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ (1992-1996)  

Το 1992  το κεατρικό εργαςτιρι του «Συλλόγου των Ελλινων Φοιτθτϊν» 

του Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ  παρουςίαςε το κεατρικό ζργο  Οδυςςζα γφριςε 

ςπίτι του Λάκωβου Καμπανζλλθ831.  

Το 1996, το κεατρικό ςχιμα του «Συλλόγου των Ελλινων Φοιτθτϊν» του 

ίδιου Ρανεπιςτθμίου ανζβαςε το κεατρικό ζργο του Γ. Κεοτοκά  Λθςτζσ και 

Εραςτζσ832. 

 

4. Σφλλογοσ Ελλινων Φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ  

(ΝΝΟ) (1997-1999) 

Ο Σφλλογοσ Ελλινων Φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Νζασ Νότιασ 

Ουαλίασ (ΝΝΟ) ςε ςυνεργαςία  με τον Σφλλογο Ελλινων Φοιτθτϊν (HELLSOC) 

ανζβαςε το 1997 Το Ξφπνθμα του Αλζκου Λιδωρίκθ ςε ςκθνοκεςία του Ρζτρου 

Τςιότςιου833. 

                                                                                                                                                                       
και πάλι ο Κϊςτασ Νίκασ με τον οποίο ςυμμετείχε ςτο 11ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ. 
Ρεριςςότερα για τον ςυγγραφζα κα παρουςιαςτοφν ςτο Ρζμπτο Κεφάλαιο το οποίο αφορά ςτθν 
ατομικι κεατρικι παρουςία. 
830

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Εξομολόγθςθ ςτον Άγγελο, του Κϊςτα Νίκα και ςε 
ςκθνοκεςία του ίδιου, ςτα πλαίςια του 11th Greek Festival of Sydney, Tom Mann Theatre, 136-140 
Chalmers St., Surry Hills, 19-21.3.1993.  Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Εξομολόγθςθ ςτον  
Άγγελο του Κϊςτα Νίκα, ςε ςκθνοκεςία του ιδίου, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ 
Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ, Tom Mann Theatre, Sydney, Μάρτ. 1993. 
831

 Ρθγι: Ρερ. «Γιοφφρι», περιοδικό νεοελλθνικϊν ςπουδϊν, τεφχ. 12, Σφδνεχ, 1992, ς. 96.  
832

 Ρθγι: Ρερ. Το Νζο, 1996, το άρκρο «Θ εξζλιξθ των Νεοελλθνικϊν ςτα Ρανεπιςτιμια Αυςτραλίασ – 
Στο τμιμα Νεοελλθνικϊν του Ρανεπιςτθμίου Σφδνεχ φοιτά ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ φοιτθτϊν» του 
Δθμιτρθ Ραϊβανά, ς. 114 (ςε φωτοτυπία). 
833

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το Ξφπνθμα  του Αλζκου Λιδωρίκθ από τον  Σφλλογο Ελλινων 
Φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ (ΝΝΟ) 1997. 
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Το 1998, ο Σφλλογοσ Ελλινων Φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ  Νζασ 

Νότιασ Ουαλίασ (ΝΝΟ) παρουςίαςε τθν Λφιγζνεια εν Αυλίδι του Ευριπίδθ, ςε 

ςκθνοκεςία τθσ Μαίρθσ Φαλζτα, ςτο Sir Johns Clancy Auditorium του 

Ρανεπιςτθμίου ΝΝΟ. Τθν παράςταςθ τθν παρακολοφκθςαν 600 άτομα834. 

Στισ 15-17 Οκτωβρίου 1999, ο Σφλλογοσ Ελλινων Φοιτθτϊν του 

Ρανεπιςτθμίου τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ (ΝΝΟ) ςε ςυνεργαςία  με τον Σφλλογο 

Ελλινων Φοιτθτϊν (HELLSOC) ανζβαςε  το κεατρικό ζργο Οι Φοιτθταί του 

Γρθγορίου Ξενόπουλου ςε ςκθνοκεςία του Ρζτρου Τςιότςιου ςτο Tom Mann 

Theatre 835. 

 

5. Σφλλογοσ  Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου MacQuarie (1997-

2000) 

Το 1997 ο Σφλλογοσ  Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου 

MacQuarie, παρουςίαςε το κεατρικό ζργο Καλθνφχτα Μαργαρίτα του Γεράςιμου 

Σταφρου ςε ςκθνοκεςία του Νίκου Χριςτόπουλου836.  

Το 1998 ανζβαςε Το Στραβόξυλο του Δθμιτρθ Ψακά ςε ςκθνοκεςία τθσ 

Στζλλασ Χριςτιανοφ ςτο Tom Mann Theatre837. 

Το 2000 ανζβαςε τθν τραγωδία Τρωάδεσ του Ευριπίδθ ςε ςκθνοκεςία του 

Τάκθ Μαυράκθ838.  

 

 

                                                           
834

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Λφιγζνεια εν Αυλίσ του Ευριπίδθ ςε ςκθνοκεςία τθσ Μαίρθσ 
Φαλζτα ςτισ 25-26.9.1998 ςτο Sir John Clancy Auditorium. (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ 
Κιρυκασ, 29.9.1998, το άρκρο τθσ Αλεξάνδρασ Θλιοποφλου «Λφιγζνεια εν Αυλίδι» - Μία καυμάςια 
παράςταςθ από τθν νεολαία μασ, ς. 13. (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. Ο Kosmos 29.9.1998 “Iphigenia at 
Aulis” was awe-inspiring! (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. Το Βιμα, 29.09.1998, το Δελτίο Τφπου για τθν 
παράςταςθ,  ςς. 25-26. Εφθμ. Το Βιμα, αρ. φ. 7780, 29.9.1998, το άρκρο «Κεατρικό ικοσ από τουσ 
Ζλλθνεσ φοιτθτζσ του Ρανεπιςτθμίου ΝΝΟ – Λφιγζνεια εν Αυλίδι», ςς. 1 και 25 (ςε φωτοτυπία). 
835

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οι Φοιτθταί του Γρθγορίου Ξενόπουλου από τον  Σφλλογο 
Ελλινων Φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ (ΝΝΟ) (ςε φωτοτυπία).  
836

 Ρθγι: Ρρόγραμμα από τθν παράςταςθ Καλθνφχτα Μαργαρίτα του Γεράςιμου Σταφρου ςτο Tom 
Mann Theatre 3-5.10.1997 (ςε φωτοτυπία).  
837

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το Στραβόξυλο του Δθμιτρθ Ψακά, 2-5 Οκτ. 1998 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα 29.09.1998, ανακοίνωςθ τθσ παράςταςθσ Το Στραβόξυλο του Δθμιτρθ 
Ψακά, ςς.25-26. 
838

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Τρωάδεσ του Ευριπίδθ του Σφλλογου  Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν 
του Ρανεπιςτθμίου MacQuarie, 2000. 
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6. Σχολι Κεάτρου ςτο ΕΚΕΜΕ, Ρανεπιςτιμιο La Trobe(2006-2008) 

Το 2006 ιδρφκθκε Σχολι Κεάτρου ςτο Εκνικό Κζντρο Ελλθνικϊν Μελετϊν 

και Ερευνϊν (ΕΚΕΜΕ), ςτο Ρανεπιςτιμιο La Trobe, θ οποία όμωσ  ζκλειςε άδοξα, 

όταν ςταμάτθςε θ λειτουργία του ΕΚΕΜΕ το 2008839.  

 

7. Τμιμα Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ (2010)    

Το  2010, το Τμιμα Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου του 

Σφδνευ παρουςίαςε Το παιχνίδι τθσ τρζλασ και τθσ φρονιμάδασ του Γιϊργου 

Κεοτοκά ςε ςκθνοκετικι επιμζλεια του Βραςίδα Καραλι και τθσ Μιμίκασ 

Βάλαρθ840.  

 

Στο ςθμείο αυτό, κρίνω ςκόπιμο να αναφερκϊ ςτθν Εκνικι Ζνωςθ 

Ελλθνο-Αυςτραλϊν Φοιτθτϊν/ National Union of Greek Australian Students 

(NUGAS). H NUGAS, είναι μια ελλθνικι φοιτθτικι οργάνωςθ που ςχθματίςτθκε 

ςτθ δεκαετία του 1950, όταν θ μετανάςτευςθ από τθν Ελλάδα ιταν ςε άνοδο. 

Από τθν ίδρυςι τθσ, θ NUGAS δραςτθριοποιείται ενεργά ςτθ ηωι Ελλθνο-

Αυςτραλϊν φοιτθτϊν ςε όλθ τθν Αυςτραλία. Το 1981 ιδρφκθκε ο φοιτθτικόσ 

ςφνδεςμοσ NUGAS. Τα διάφορα δθμοτικά ςυμβοφλια οργανϊνουν τακτικζσ 

εκδθλϊςεισ για τα μζλθ τουσ, όπωσ κρουαηιζρεσ, ετιςιουσ χοροφσ και 

πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ. Το Εκνικό Συμβοφλιο επίςθσ οργανϊνει κάκε χρόνο τθν 

Εκνικι Συνζλευςθ τθσ NUGAS, θ οποία διεξάγεται ςε διαφορετικι πόλθ κάκε 

ζτοσ, κακϊσ και τθν δθμοςίευςθ ενόσ ετιςιου περιοδικοφ. Θ NUGAS είναι ζνα 

κίνθμα Ελλθνο-Αυςτραλϊν φοιτθτϊν που δθμιουργικθκε από νζουσ υπζρ των 

νζων841 και ζχουν το δικό τουσ  εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό «ςόου» , όπωσ το 

αποκαλοφν ‘Victoria's weekly radio show on 3XY 1422am’842. Θ NUGAS το 1987 

                                                           
839

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 16.2.2006, το άρκρο «Σχολι Κεάτρου ςτο ΕΚΕΜΕ – Ζτοιμθ για νζεσ 
κεατρικζσ παραγωγζσ» τθσ Κλαίρθσ Γαηι, ς. 10 (ςε φωτοτυπία). 
840

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Κόςμοσ 8-6-2010, «ζνα φιλόδοξο κεατρικό πείραμα που μασ αιφνιδίαςε 
ευχάριςτα» του Γ.Χ., ς.21. Εφθμ. Kosmos Plus 2.6.2010 The Greek Festival of Sydney, the department 
of Modern Greek (University of Sydney) and the Sydney University Greek Society present The game of 
Folly and prudence, A play by George Theotokas – Dramaturgic Instruction: Vrasidas Karalis-Mimika 
Valaris, ς. 13 (ςε φωτοτυπία). 
841

 Εκνικι Ζνωςθ  Ελλθνο-Αυςτραλϊν Φοιτθτϊν/ National Union of Greek Australian Students 
(NUGAS) http://www.letsgostudy.com.au/index.php?sectionID=18982&pageID=18988 
842

 NUGAS (National Union of Greek Australian Students)  www.nugasvic.org.au 

http://www.letsgostudy.com.au/index.php?sectionID=18982&pageID=18988
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ανζβαςε τθν κεατρικι παράςταςθ Ο Αχόρταγοσ του Δθμιτρθ Ψακά ςτο St. 

Martins Theatre (28.3.1987). Θ παράςταςθ παίχτθκε και ςτο «Φεςτιβάλ 

Antipodes 1987»843. 

 

4.2.4Β. Θ  παρουςία του  ελλθνικοφ παιδικοφ κεάτρου   

Θ  παρουςία του  ελλθνικοφ παιδικοφ κεάτρου, από πολφ νωρίσ,  

φαίνεται να  αντικακιςτά τθ μθχανικι και αποςπαςματικι εκμάκθςθ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ ςτθν τάξθ με τθ βιωματικι προςζγγιςθ των 

μακθτϊν μζςω κεάτρου. Θ ιςτορία του ξεκινά από ςχολικζσ παραςτάςεισ από 

δαςκάλουσ προικιςμζνουσ με ταλζντο, όπωσ τθν Αλεξάνδρα Βραχνά και τθν Νίνα 

Μπλακ.  

«Θ Ελλθνικι Κοινότθτα Μελβοφρνθσ διατθροφςε απογευματινά ςχολεία από το 

1902….Λίγο μετά άρχιςαν και ςχολικζσ γιορτζσ, κεατρικά απογευματινά, εκδρομζσ και 

άλλεσ εκδθλϊςεισ»844. 

Θ Αλεξάνδρα Βραχνά845,  από το 1930 και για ςχεδόν δφο δεκαετίεσ, ωσ 

δαςκάλα ςτο Σφδνεχ και  διευκφντρια ςτο παροικιακό ςχολείο τθσ Μελβοφρνθσ, 

αφιζρωςε ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ ηωισ τθσ ςτθν προϊκθςθ  τθσ  ελλθνικισ 

γλϊςςασ και πολιτιςμοφ και ςτθ δθμιουργία μιασ ιδιαίτερθσ ελλθνο-

αυςτραλιανισ ταυτότθτασ. Μαηί με άλλουσ ςυμπάροικουσ κεατρικοφσ 

παράγοντεσ, εργάςτθκε ςκλθρά για να κρατιςει άςβθςτο το ενδιαφζρον για το 

κζατρο846. Θ Νίνα Μπλακ ςυμμετείχε ςε κεατρικζσ παραςτάςεισ ωσ θκοποιόσ847. 

                                                           
843

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Antipodes, 20-29.3.1987, για τθν παράςταςθ Ο Αχόρταγοσ του 
Δθμιτρθ Ψακά ςτο St. Martins Theatre, 28.3.1987, ς. 45. Εφθμ. The Age 18.3.1987, θ δθμοςίευςθ 
του προγράμματοσ του Φεςτιβάλ Antipodes, 20-29.3.1987, ςε ζνκετο, ςς. 1-8, για τθν παράςταςθ Ο 
Αχόρταγοσ του Δθμιτρθ Ψακά ςτο St. Martins Theatre, 28-29.3.1987, ς. 45. 
844

Το παροικιακό ελλθνικό ςχολείο τθσ Μελβοφρνθσ, (1923–1957) του Χριςτου Ν. Φίφθ, 3.12.12 
http://www.ithacanews.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=8730&Itemid=40 
845

 Θ Αλεξάνδρα Βραχνά είχε γεννθκεί ςτθν Κωνςταντινοφπολθ το 1896 και ςποφδαςε ςτο εκεί 
Ρατριαρχικό Διδαςκαλείο και τθ Γαλλικι Ακαδθμία. Το 1922 παντρεφτθκε τον επιχειρθματία Λωάννθ 
Βραχνά από το Σφδνεχ. Μετά τον κάνατο του ςυηφγου τθσ το 1930 εργάςτθκε ςτο ςχολείο τθσ 
Κοινότθτασ του Σφδνεχ. Το 1934  μετακόμιςε με τα τρία παιδιά τθσ ςτθ Μελβοφρνθ και ανζλαβε 
διευκυντικό ρόλο ςτο παροικιακό ςχολείο τθσ Μελβοφρνθσ (Φίφθσ, ό.π.3.12.12).  
846

 Το Αυςτραλιανό παροικιακό κζατρο, Εκπαίδευτικό πρόγραμμα του Κζντρου Ραροικιακισ Λςτορίασ 
και Εκπαίδευςθσ των Μ.Α.Σοφοκλζουσ, Κ.Μ.Κουςουράκθ, επιμ. Σαλϊμθ Ραπαδιμα-Σοφοκλζουσ, εκδ. 
Ελλθνο-Αυςτραλιανοφ Αρχείου, RMIT University, Μελβοφρνθ, 1998, ς.7. 
847

 Ρθγζσ: Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ 31.12.2012,  άρκρο «Για να υπάρχει ςυνζχεια» τθσ Κλαίρθσ Γαηι. 
«Χαρακτθριςτικό είναι ότι και φζτοσ τα βραβεία ζφεραν τα ονόματα παλαίμαχων δαςκάλων και 
πρϊθν προζδρων τθσ Κοινότθτασ, που αφιζρωςαν ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ ηωισ τουσ ςτθν προϊκθςθ 
τθσ  ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ και ςτθ δθμιουργία μιασ ιδιαίτερθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ 
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Στθ μεταπολεμικι Αυςτραλία, θ κεατρικι παράδοςθ ςυνεχίςτθκε. 

Μερικζσ από τισ ελλθνικζσ παιδικζσ κεατρικζσ ομάδεσ ςτο Σφδνεχ και τθ 

Μελβοφρνθ παρουςίαςαν αξιόλογεσ παραςτάςεισ. Επίςθσ κεατρικοί 

ςυντελεςτζσ, όπωσ ςυγγραφείσ, ςκθνοκζτεσ και θκοποιοί ςυνεργάςτθκαν με 

ελλθνικά κολλζγια με ςκοπό το ανζβαςμα παραςτάςεων, μζςω των οποίων οι 

μακθτζσ αποκτοφν βιωματικι εμπειρία με τθ γλϊςςα και τον ελλθνικό 

πολιτιςμό. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ κεατρικι παράςταςθ είναι το «όχθμα» 

που τουσ ταξιδεφει μεταφορικά και κυριολεκτικά ςτθν Ελλάδα. Μερικζσ από 

αυτζσ τισ παιδικζσ/εφθβικζσ κεατρικζσ ομάδεσ είναι:  

 

α. Σφδνεχ 

1. Μορφωτικό παιδικό κζατρο «ϋΟμορφοσ Κόςμοσ» τθσ  Άντρθ Μαυράκθ 

(1979-1995) 

Το 1979, το Ραροικιακό Συμβοφλιο τθσ Κοινότθτασ του Σφδνεχ 

διοργανϊνει δεκαιμερο Φεςτιβάλ για το Διεκνζσ Ζτοσ Ραιδιοφ. Σ’ αυτό το 

πρϊτο  Ελλθνικό Φεςτιβάλ, θ Άντρθ Μαυράκθ που διθφκυνε το Μορφωτικό 

Ραιδικό Κζατρο «ϋΟμορφοσ Κόςμοσ», ανζβαςε τθν επικεϊρθςθ για παιδιά Ασ 

κάνουμε απόψε μιαν Αρχι, ζργο ςπονδυλωτό αποτελοφμενο από τα ςκετσ: 

Ραιδικά Πνειρα, Κάτι φταίει, Θ καλεςμζνθ γιατρόσ, Αλυςοδεμζνθ Κφπροσ, Δϊςτε 

ςτουσ ςκλάβουσ λευτεριά, Αν μποροφςα, Οι γενναίοι, Μποφλθ, Οι ζξυπνοι, Θ 

μθτζρα, Δφο παιδιά διαφορετικά, Του κουφοφ τθν πόρτα, Χριςτόσ γεννάται, Το 

τραγοφδι τθσ χαράσ. ‘Ολα  τα ςκετσ ςυνοδεφονταν από χορευτικά848.  

Το 1995 το Μορφωτικό Ραιδικό Κζατρο τθσ  Άντρθ Μαυράκθ παρουςίαςε  

ςε δραματοποιθμζνουσ τουσ Μφκουσ του Αιςϊπου του Δθμιτρθ Γιαννουκάκθ, 

                                                                                                                                                                       
ταυτότθτασ, όπωσ οι Αλεξάνδρα Βραχνά,  Στάκθσ αυτόπουλοσ, Πλγα αδουλζςκου, Νίνα Μπλακ-
Μαυροκεφάλου, Κϊςτασ Γιαμιαδάκθσ, Δθμιτρθσ Μαυρουδισ, Αντϊνθσ Λεκατςάσ, Αλζξανδροσ 
Μανιάκθσ και Γρθγόρθσ Ματορίκοσ» (απόςπαςμα). Στο: http://neoskosmos.com/news/el/node/ 
19662. Τιμθτικζσ Εκδθλϊςεισ για τουσ Στάκθ αυτόπουλο, Νίνα Μπλακ, Ειρινθ Ραπά και Αλζξθ 
Ανκόπουλο, ςε ζνδειξθ αναγνϊριςθσ τθσ ποικίλθσ και πολυετοφσ προςφοράσ τουσ ςτθν ελλθνικι 
παροικία. Λςτορικό τθσ Ρνευματικισ Εςτίασ Ελλθνίδων Μελβοφρνθσ. Στο: http://www.estia 
melbourne.com.au/ history.  Τθ δεκαετία 1950-1960 ο Γιάννθ Μουτάφθσ με το ακορντεόν του 
ςυνόδευε τθν χορευτικι ομάδα του ςυλλόγου του «Ολυμπιακοφ» ςτθ Μελβοφρνθ μαηί με τθ Νίνα 
Μπλακ. Στο: http://www.anagnostis.info/moutafisjohn.htm.  
848

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Πμορφοσ Κόςμοσ τθσ Άντρθσ Μαυράκθ από τθν 
Κυπριακι Κοινότθτα ςε ςυνεργαςία με το Ραιδικό Μορφωτικό Κζατρο, Μφκοι του Αιςϊπου ςε 
ζμμετρθ διαςκευι του Δθμιτρθ Γιαννουκάκθ, ςτο Enmore Theatre, 116-132 Enmore Road, 1979. 

http://neoskosmos.com/news/el/node/%2019662
http://neoskosmos.com/news/el/node/%2019662
http://neoskosmos.com/news/el/node/%2019662
http://www.anagnostis.info/moutafisjohn.htm
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ςε  ζμμετρθ διαςκευι, με τον τίτλο Θ Γλϊςςα Κόκκαλα δεν ζχει… και κόκκαλα 

τςακίηει… Ραρουςιάςτθκε ςτο πλαίςιο του 13ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του 

Σφδνεχ849 ςε ςυνεργαςία με τθν Κυπριακι Κοινότθτα. 

 

2. Σχολικι Επιτροπι τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Ν. Ν. Ο.(1999) 

  Το 1999 θ Σχολικι Επιτροπι τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Νζασ 

Νότιασ Ουαλίασ, ςε ςυνεργαςία με  αποςπαςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ του 

Γραφείου ςυντονιςτι Εκπαίδευςθσ ςτο Γενικό Ρροξενείο του Σφδνεχ, ανζβαςαν 

τισ παραςτάςεισ Ειρινθ του Αριςτοφάνθ και Οι Δϊδεκα Κεοί του Ολφμπου με τθ 

ςυμμετοχι μακθτϊν Ελλθνικϊν Σχολείων του Σφδνεχ850.  

  

β. Μελβοφρνθ 

1. Το παιδικό κζατρο τθσ Ελλθνικισ Ορκοδόξου Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ  και 

Βικτϊριασ (1979-1981) 

Το 1979 ςτα πλαίςια εκδθλϊςεων για το Ζτοσ του Ραιδιοφ, ανζβθκε το 

παιδικό κεατρικό ζργο Το Δϊρο ςε ςκθνοκεςία τθσ Αμαλίασ Βαςιλειάδθ, ςτο 

Prince Philip Theatre851. 

  Το 1980 ανζβθκαν τα κεατρικά ζργα Το Στρϊμα και Το Δϊρο ςε 

ςκθνοκεςία τθσ Αμαλίασ Βαςιλειάδθ ςτο Prince Philip Theatre852. 

Το 1981 ςε ςκθνοκεςία του Κανάςθ Ραπαςτεργίου και  ςκθνικά Αμαλίασ 

Βαςιλειάδθ ανζβθκε το κεατρικό ζργο Τφμπανο, τρομπζτα και κόκκινα κουφζτα 

του Γιάννθ Ξανκοφλθ853.  

Το 2010 παίχτθκε θ μουςικοκεατρικι παράςταςθ Λυςιςτράτθ του 

Αριςτοφάνθ ςε  ζμμετρθ διαςκευι κειμζνου τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά  με παιδιά 

                                                           
849

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του 13ου του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ, Μάρτ. 3-Απρ. 5, 1995, ςς. 58-59.  
850

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ειρινθ και Οι 12 Κεοί του Ολφμπου από τθν 
Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα Ν.Ν.Ο., Σχολικι Επιτροπι, ςτθν Ελλθνικι Κοινοτικι Λζςχθ,  ςτισ 
28.11.1999. 
851

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 2-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979-Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ Δϊρο - παιδικό κεατρικό 
ζργο ςε ςκθνοκεςία τθσ Αμαλίασ Βαςιλειάδθ, ςτο Prince Philip Theatre, Οκτ. 1979, ς. 15. 
852

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 2-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979-Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ με δφο μονόπρακτα Το 
Στρϊμα και Το Δϊρο - παιδικό κεατρικό, Μάιοσ 1980, ς. 8. 
853

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3-Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ Τφμπανο, τρομπζτα και 
κόκκινα κουφζτα του Γιάννθ Ξανκοφλθ ςε ςκθνοκεςία Αμαλία Βαςιλειάδθ, Μάρτ. 1981, ς. 11. 



479 
 

θλικίασ 9-12 ετϊν, μακθτζσ των ελλθνικϊν ςχολείων τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ 

Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ, ςτισ 6.11.2010854. 

 

2.Ραιδικι ςκθνι του Εργατικοφ Συνδζςμου «Δθμόκριτοσ» (1988)   

Το 1988 ο Γιϊργοσ Κατςουράκθσ855 και θ Τοφλα Φιλοκϊςτα  

αναλαμβάνουν να λειτουργιςουν τθν παιδικι ςκθνι του Εργατικοφ Συνδζςμου 

«Δθμόκριτοσ». Θ ςυνεργαςία αυτι διιρκεςε για τζςςερα χρόνια. Τα κεατρικά 

ζργα που ανζβαςαν ιταν:   Θ Τενεκεδοφπολθ, Αυτόσ που λζει Ναι και αυτόσ που 

λζει Πχι του Μπρεχτ,  Το Γαιτανάκι, Θ Καγκουροηωι μασ.  Θ Κίνθςθ Ελλθνίδων 

Γυναικϊν Αυςτραλίασ ανζβαςε τα κεατρικά ζργα  τα οποία τα ζγραψαν τα 

παιδιά, Ηάχαρθ βανίλια και τα ρζςτα και Μιλϊντασ γφρω από τθν εκνικι μου 

γενιά856. 

 

3.Ελλθνικό Κολλζγιο «Θ Ευαγγελίςτρια» (1989 - 1990)  

Το 1989, θ Βαρβάρα Καρανικόλα, ανζβαςε το κεατρικό ζργο 

Θλιοβαςίλεμα ςτα Επτάνθςα το οποίο ανζβαςε με τθν Ρνευματικι Εςτία 

Ελλθνίδων, ςτο πλαίςιο εκδθλϊςεων αδελφοποίθςθσ Μελβοφρνθσ - 

Κεςςαλονίκθσ. Το 1990 θ ςυγγραφζασ ανζβαςε τθν παράςταςθ Ρνεφμα 
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 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ τθσ Ελλθνικισ 
Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ, ςε διαςκευι κειμζνου τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά, 
6.11.2010, από τθν εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ, 11.11.2010, το άρκρο τθσ Κλαίρθσ Γαηι, «Ενκουςίαςε θ 
Λυςιςτράτθ τθσ Μελβοφρνθσ! – Λυςιςτράτθ – Εφγε ςτουσ ςυντελεςτζσ – Σχολείο Doncaster – 
Ελλθνικισ Κοινότθτασ», ςς. 1, 17. Εφθμ. Τα Νζα 10.11.2010, το άρκρο «Ενκουςίαςαν ςτθ Λυςιςτράτθ 
οι μακθτζσ του ςχολείου Ντονκάςτερ τθσ Ελλ. Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ – Ενκουςίαςαν οι μακθτζσ – 
“Αποκάλυψθ” θ ερμθνεία τουσ ςτθ Λυςιςτράτθ», ςς. 1, 14. 
855

 Ρθγι: Στθ ςυνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Γιϊργο Κατςουράκθ ςτθν Μελβοφρνθ ςτισ 
20.4.2009 γνωρίηουμε ότι ο Κατςουράκθσ γεννικθκε ςτο Ρορτ Σαΐντ το 1955. Το 1961, μαηί με τθν 
οικογζνειά του επαναπατρίςτθκε ςτθν Ελλάδα και το 1971 μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία. Ο πατζρασ 
του καταγόταν από τθν Κριτθ και θ μθτζρα του από τθν Σφμθ. Από πολφ μικρόσ είχε κλίςθ ςτο κζατρο 
και το τραγοφδι. Το 1975 ο Κατςουράκθσ είναι ζνα από τα ιδρυτικά μζλθ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α. (Ελλθνικισ 
Ρροοδευτικισ Νεολαίασ Αυςτραλίασ) και το 1977 ςυμμετζχει ςτο κεατρικό τμιμα τθσ,  όπου θ ομάδα 
επινοεί το πρϊτο κεατρικό τθν ζργο «Για ζνα πιάτο φαϊ». Θ παράςταςθ αυτι ςυγκζντρωςε ζνα 
μεγάλο κοινό, γεγονόσ που ζκανε τον Κατςουράκθ, από πολφ νωρίσ, να κατανοιςει τθ δφναμθ του 
«ντόπιου» κεατρικοφ κειμζνου. Μετά από αυτιν τθν πρϊτθ του κεατρικι εμπειρία, ο Κατςουράκθσ 
ζχει παίξει ςχεδόν με όλα τα κεατρικά ςχιματα μζχρι ςιμερα. Από τουσ «ντόπιουσ» κεατρικοφσ 
ςυγγραφείσ ξεχωρίηει τα ζργα των Κ. Ρατρικαρζα, Δ. Κατςαβό, Σ. άλλθ-Κακαρείου, Κ. Τεό και άλλων.  
Σφμφωνα με τον Κατςουράκθ, το χάςμα των γενεϊν, ο ρατςιςμόσ εισ βάροσ των μεταναςτϊν, οι 
«κακζσ ςυνικειεσ» ςυμπαροίκων όπωσ τα ναρκωτικά, ο τηόγοσ κ.ά, θ ζλλειψθ οράματοσ και ο τρόμοσ 
ςε αλλαγζσ τθσ οργανωμζνθσ ελλθνικισ παροικίασ είναι μερικά από τα κζματα που απαςχολοφν 
αυτοφσ τουσ ςυγγραφείσ. Σφμφωνα με τον θκοποιό, ο Σκιαδόπουλοσ είναι ο ςκθνοκζτθσ που 
ειςιγαγε ςτισ ςυνικειεσ του κεατρόφιλου κοινοφ το δράμα και θ Ε.Ρ.Ν.Α. το πολιτικό κζατρο. 
856

 Ρθγι: Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα 50 χρόνια του «Δθμόκριτου» πλάι ςτο μετανάςτθ, ς. 26. 
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Ακάνατο-Ρνεφμα Ελλθνικό με μακθτζσ του Ελλθνικοφ Κολλεγίου «Θ 

Ευαγγελίςτρια», χορευτζσ, μουςικοφσ και ακλθτζσ  ςε ςκθνοκεςία Σοφίασ 

Σφυρόερα, μουςικι και τραγοφδια του Στζλιου Τςιόλα και χορογραφίεσ τθσ 

Μαρίασ Κουρμαδιά. Στο ςφνολο, 120 άτομα ςυμμετείχαν ςτθ διοργάνωςθ αυτι 

και τθν παραγωγι είχε αναλάβει το Κολλζγιο. Στο ζργο αυτό εξιςτορείται θ 

περιπζτεια ενόσ νεαροφ ζλλθνα ακλθτι που ηει ςτθ Μελβοφρνθ και ταξιδεφει 

ςτθν αρχαία Ολυμπία. Εκεί κα γυρίςει το χρόνο πίςω και κα δει και κα ακοφςει 

πράγματα μαγευτικά, ξεχαςμζνα  από τον ςφγχρονο άνκρωπο. Θ μουςικι ιταν 

του Στζλιου Τςιόλα, οι χορογραφίεσ τθσ Μαρίασ Κουρμαδιά και θ ςκθνοκεςία 

τθσ Σοφίασ Σφυρόερα857.  

 

4.Ελλθνικό Κολλζγιο «Άγιοσ Λωάννθσ» (1989-1990) 

Ο Νίκοσ Σκιαδόπουλοσ, θκοποιόσ και ςκθνοκζτθσ,  ανζβαςε και  αρχαίουσ 

τραγικοφσ ςυγγραφείσ με ιδιαίτερθ προτίμθςθ ςτον Ευριπίδθ  όπωσ: Λφιγζνεια εν 

Ταφροισ (1989) του Ευριπίδθ, ϋΑλκθςτθ του Ευριπίδθ (1982) και το κεατρικό 

ζργο Μιδεια (1983), τα ζργα του Ουίλλιαμ Σαίξπθρ Πνειρο Κερινισ Νυκτόσ, το 

1990  Βαςιλιάσ Λθρ με πρωταγωνιςτι τον Κϊςτα Λάρρα858, το 1998 το κεατρικό 

ζργο Θ Γκόλφω του Σπ. Ρερεςιάδθ  με τουσ μακθτζσ  δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ 

και με τον Κίαςο αποφοίτων του Ελλθνικοφ Κολλεγίου «Άγιοσ Λωάννθσ». Ακόμα, 

ανζβαςε το Μεγάλο παιδικό βαριετζ επίςθσ με μακθτζσ και απόφοιτουσ του 

Κολλεγίου «Άγιοσ Λωάννθσ». Το 2001 παίχτθκε το κεατρικό ζργο Διχαςμζνοι του 

Κ. Ρατρικαρζα το οποίο παρουςιάςτθκε και ςτο Φεςτιβάλ Μακθτικοφ κεάτρου 

ςτο ζκυμνο Κριτθσ με εξαιρετικζσ κριτικζσ859. Το 2002, θ Κζκλα Σκαρςζλα 

                                                           
857

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα του Ελλθνικοφ Κολλεγίου «Θ Ευαγγελίςτρια», Λοφν. 1990,  για τθ κεατρικι 
παράςταςθ Ρνεφμα Ακάνατο - Ρνεφμα Ελλθνικό τθσ Βαρβάρασ Καρανικόλα, ςτο Dallas Brooks Hall, 
9.6.1990, ς. 10 (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ.19, Μάθσ / Λοφν. 1990, το άρκρο «Κζατρο – 
Ρνεφμα Ακάνατο, Ρνεφμα Ελλθνικό», ς. 10 (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 19, Μάθσ / Λοφν. 
1990, το άρκρο «Ρνεφμα ακάνατο, πνεφμα Ελλθνικό» τθσ Βαρβάρασ Καρανικόλα, ςε ςκθνοκεςία 
Σοφίασ Σφυρόερα,  μουςικι και τραγοφδια του Στζλιου Τςιόλα και χορογραφίεσ τθσ Μαρίασ 
Κουρμαδιά, ςτο Dallas Brooks Hall, 9.6.1990, ς. 13 (ςε φωτοτυπία). 
858

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 19, Μάθσ / Λοφν. 1990, το άρκρο «Σαν μακθτικι παράςταςθ 
εντυπωςίαςε ο «Βαςιλθάσ Λιρ», ς. 13 (ςε φωτοτυπία), ςε ςκθνοκεςία Νίκου Σκιαδόπουλου, από τον 
Κίαςο των αποφοίτων του Ελλθνικοφ Κολλεγίου «Άγιοσ Λωάννθσ», ςτο Union Theatre του 
Ρανεπιςτθμίου Μελβοφρνθσ, 24-26.6.1990. 
859

 Κεοδωράτου, 2005, ς. 123. 
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ανζβαςε το κεατρικό τθσ ζργο Το τραπεηομάντθλο με μακθτζσ του δθμοτικοφ 

ςχολείου860.  

 

5.Ελλθνικό Κολλζγιο «Νζςτορασ»(1995-2002) 

Tο Ελλθνικό Κολλζγιο «Νζςτορασ» ανζβαςε τα εξισ ζργα: 

1995/2007861 Ο Ενεςτϊτασ τθσ Κοφλασ Τεό862   

1996 Το τραγοφδι τθσ Γιαγιάσ τθσ Κοφλασ Τεό863   

1997 Ειρινθ του Αριςτοφάνθ864 

1998 Ο γάμοσ ποιοσ γάμοσ τθσ Κοφλασ Τεό865  

1999 Ζτοσ 2000 τθσ Κοφλασ Τεό866 

2000 Κάμε το καλό τθσ Κοφλασ Τεό867 

2002,θ Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ παίχτθκε από τα παιδιά του δθμοτικοφ του 

Κολλεγίου   

2002 Τα φιλαράκια και Ο Μουτηοφρθσ και ο βρωμιάρθσ τθσ Κοφλασ Τεό 

2009 Με το Γάντι τθσ Κοφλασ Τεό868. 

 

6.Hellenic Youth Drama Academy - Ακαδθμία Κεάτρου Ελλθνικισ Νεολαίασ 

(1999-2000) 

Το 1999 θ Τοφλα Φιλοκϊςτα, ιδρφτρια τθσ Ακαδθμίασ, ζγραψε και 

ςκθνοκζτθςε τισ παραςτάςεισ Holidaying In Greece (Διακοπζσ ςτθν Ελλάδα) και 

Sibling Love869 (Αδελφικι Αγάπθ) με μακθτζσ δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ 

ελλθνικισ καταγωγισ870. Επιδιϊκει με βιωματικι ςχζςθ με το Ελλθνικό Κζατρο 
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 ‘Ο.π. 
861

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2007 Ο Ενεςτϊτασ τθσ Κοφλασ Τεό. 
862

 Ενεςτϊτασ, 1995, παιδικό κεατρικό μονόπρακτο, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο, 10 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
863

Το Τραγοφδι τθσ Γιαγιάσ, 1993/1996, παιδικό κεατρικό μονόπρακτο, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο, 9 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. Το ζργο αυτό το 1997 παίχτθκε ςτο Φεςτιβάλ Μακθτικοφ 
κεάτρου ςτο ζκυμνο, Κριτθσ (Κεοδωράτου, 2005, ς. 123). 
864

 Κεοδωράτου, 2005, ς. 123. 
865

 ‘Ο.π. 
866

 Π.π. 
867

 ‘Ο.π. 
868

 Ραρακολοφκθςα τθν παράςταςθ. 
869

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1999 α) Holidaying in Greece και 
Sibling Love τθσ Τοφλασ Φιλοκϊςτα. 
870

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Holidaying In Greece & Sibling Love τθσ Toula Filokostas, ςε 
ςκθνοκεςία τθσ ιδίασ που παίχτθκε από τθν Κεατρικι Ομάδα Νζων Hellenic Youth Drama Academy, 
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μζςα από αυτοςχεδιαςμοφσ, κεατρικό παιγνίδι και κεατρικι πράξθ, να 

προωκιςει τθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κακϊσ και το αίςκθμα περθφάνειασ 

για τθ μονάδικότθτα τοφ να είναι κανείσ Ελλθνο-Αυςτραλόσ και να διατθρεί τθν 

πολιτιςμικι ταυτότθτα871. Το 2000, παίχτθκε  θ παράςταςθ Hyda’s Philosophy 

τθσ Toula Filokostas, ςε ςκθνοκεςία τθσ ιδίασ από τθν Κεατρικι Ομάδα Νζων 

Hellenic Youth Drama Academy872.   

 

7.Ελλθνικό Κολλζγιο «Πμθροσ» (2001-2002) 

 Το 2001 το Ελλθνικό Κολλζγιο «Πμθροσ» ανζβαςε το ζργο Το ταξίδι τθσ 

Γοργόνασ- ζνα φανταςτικό ταξίδι ςτθν Ελλάδα και το 2002  το ζργο Μικρι 

Οδφςςεια με κεντρικι ιδζα τθν ελλθνικι παράδοςθ και ιςτορία873. Ζκτοτε 

ςυνεχίηει να ανεβάηει ςκζτσ λαογραφικοφ και ιςτορικοφ περιεχομζνου .    

 

8.«Alphington Grammar School τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ»(2002-

?) 

Ο Νίκοσ Ηαρκάδασ874, από το 2002, ζχει ιδρφςει τθ δίγλωςςθ κεατρικι 

ομάδα ςτο «Alphington Grammar School τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ 

Μελβοφρνθσ», θμεριςιο ελλθνικό κολλζγιο, με τθν οποία ταξιδεφει ςτθν Ελλάδα  

κάκε δφο χρονια, ςτο πλαίςιο τθσ βιωματικισ προςςζγγιςθσ των μακθτϊν του με 

τθν γλϊςςα και τον πολιτιςμό. Στθν πλειοψθφία τουσ οι μακθτζσ του είναι 

παιδιά τρίτθσ γενιάσ μεταναςτϊν, ελλθνικισ καταγωγισ.  

                                                                                                                                                                       
1999. Μεταξφ των θκοποιϊν ζπαιξε και ο Αλζξανδροσ Αλεξιάδθσ, γιοσ του κεατρικοφ ςυγγραφζα 
Κϊςτα Αλεξιάδθ. 
871

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2000 Hyda’s Philosophy τθσ Τοφλασ 
Φιλοκϊςτα. 
872

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Hyda’s Philosophy τθσ Toula Filokostas, ςε ςκθνοκεςία τθσ 
ίδιασ που παίχτθκε από τθν Κεατρικι Ομάδα Νζων «Hellenic Youth Drama Academy», 2000.   
873

 Κεοδωράτου, 2005,  ς. 122. 
874

 Το 1981 οι ‘Ελλθνεσ μακθτζσ του Γυμναςίου του Brunswick ανζβαςαν τθν κωμωδία του Δ. Ψακά  
Ζνασ Βλάκασ και Μιςόσ ςε ςκθνοκεςία του Νίκου Ηαρκάδα. H επαφι του Νίκου Ηαρκάδα, με το 
κζατρο, ξεκίνθςε το 1978, όπου ςυμμετείχε ςτο κεατρικό ζργο Το Μαγγανοπιγαδο που ανζβαςε ο 
κίαςοσ «Λαϊκι Σκθνι».  Το 1984,  μαηί με τθν Tes Lyssiotis και τον Lu Beranek ίδρυςαν τθν πολυ-
γλωςςικι κεατρικι ομάδα «The Filiki Players». Στόχοσ τουσ ιταν να ανεβάςουν πρωτότυπα ζργα που 
κα ςυμπλιρωναν το ιςτορικό κενό τθσ μεταπολεμικισ πολυεκνικισ Αυςτραλίασ και κα ζδιναν 
«φωνι» ςτουσ μετανάςτεσ. Το πρϊτο ζργο που ανζβαςαν ιταν το πολφγλωςςο κεατρικό ζργο τθσ Tes 
Lyssiotis The Journey ςε αγγλικι, ελλθνικι, ιταλικι και γερμανικι γλϊςςα, τονίηοντασ ζτςι τισ 
δυςκολίεσ των πρϊτων μεταναςτϊν ςτθν  επικοινωνία μεταξφ τουσ, ςαν ζφταςαν ςτθ νζα τουσ 
πατρίδα. Το ζργο περιόδευςε ςε Brisbane, Sydney, Newcastle, Wollongong (The Age, Monday 23 
February, 1987). Στθ ςυνζχεια ζπαιξε ο Ηαρκάδασ ςε αρκετά κεατρικά ζργα. 
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Ο Νίκοσ Ηαρκάδασ με το ζργο του Do you know those people (2002), 

δίγλωςςο ζργο ζκανε devised theatre- επινοθτικό κζατρο με τουσ μακθτζσ του, 

ςτο ελλθνικό θμεριςιο Κολλζγιο Alphington Grammar School τθσ Ελλθνικισ 

Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και  Βικτϊριασ875. To 2011 ανζβαςαν το κεατρικό ζργο 

Σειρινεσ του Ρολιτιςμοφ- μία αντανάκλαςθ των αρχαίων ελλθνικϊν ιδεολογιϊν 

των φιλοςόφων Ρλάτωνα και Αριςτοτζλθ876.  

 

9.Κεατρικό ςχιμα «Amphitheatre» (2004) 

Το 2004 το Κεατρικό ςχιμα ‘Amphitheatre’ ζπαιξε ςτθ Μελβοφρνθ το 

ζργο Οδυςςεβάχ τθσ Ξζνιασ Καλογεροποφλου ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ 

Τςαλδάρθ και χορογραφίεσ του Γ. άκκα ςτο Doncaster Secondary College 

Theatre877. 

 

4.2.4Γ. Θ παρουςία  των παραςτάςεων  «Καραγκιόηθ»  

Ο «Καραγκιόηθσ» παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο κζατρο τθσ ελλθνικισ 

διαςποράσ ςτθν Αυςτραλία. Ο Καραγκιόηθσ είναι το ςφμβολο του λαϊκοφ 

ανκρϊπου που ςατιρίηει κάκε ςτιγμι τθσ κακθμερινότθτάσ του, ακόμθ και όταν 

είναι πειναςμζνοσ, άτυχοσ, αγανακτιςμζνοσ ι αδικθμζνοσ , με τζτοιο τρόπο που 

ψυχαγωγεί και αφυπνίηει. Το πρόβλθμα τθσ επιβίωςθσ τον ωκεί να κάνει όλεσ 

τισ δουλειζσ, παρόλο που δεν ξζρει καμιά. Χωρίσ δεφτερθ ςκζψθ, γίνεται ο 

δάςκαλοσ, ο γιατρόσ, ο επιςτιμονασ, αυτό που ονομάηει θ λαϊκι παροιμία 

«πολυτεχνίτθσ και ερθμοςπίτθσ». Στο τζλοσ, βεβαίωσ, μπορεί να αποτυγχάνει 

και να τον ξυλοφορτϊνουν, αλλά αυτόσ δεν πτοείται. Το ξφλο είναι μζροσ τθσ 

ηωισ του. Θ κλοπι και θ πονθριά είναι αποδεχτι, όταν αυτό γίνεται για τθν 

επιβίωςθ τθσ οικογζνειάσ του. Το ίδιο μποροφν να κάνουν και τα παιδιά του, 

αρκεί να μθν «πιαςτοφν», πράγμα δφςκολο, γι’ αυτό το βράδυ καταλιγουν ςτο 

καλυβάκι τουσ πειναςμζνοι, αλλά και αιςιόδοξοι ότι θ επόμενθ μζρα κα είναι 

καλφτερθ. Ο Καραγκιόηθσ εμπνζει πολλοφσ δθμιουργοφσ του κεάτρου να 

                                                           
875

 Κεοδωράτου, 2005, ς. 123. 
876

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ. 
877

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οδυςςεβάχ τθσ Ξζνιασ Καλογεροποφλου ςτισ 20-21.3.2004. 
Δελτίο Τφπου τθσ παράςταςθσ με τον τίτλο Ο Οδυςςεβάχ επί ςκθνισ  που δθμοςιεφτθκε ςτθν εφθμ. 
Νζοσ Κόςμοσ ςτισ 9.3.2004. Εφθμ. Τα Νζα, 10.3.2004,  κριτικι τθσ παράςταςθσ με τον τίτλο «Άριςτεσ 
εντυπϊςεισ άφθςε θ πρεμιζρα του παιδικοφ ζργου Οδυςςεβάχ», ς.27. 
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αςχολθκοφν με αυτό και να γίνει ο κεντρικόσ τουσ ιρωασ, προκειμζνου να 

εξιςτοριςουν τθ ηωι, τα πακιματα και τα μακιματα του ‘Ελλθνα μετανάςτθ.  

Ο Μαντουρίδθσ είναι ο πρϊτοσ, ςτθν Αυςτραλία, που γράφει και 

ανεβάηει μια νεωτεριςτικι εκδοχι του Καραγκιόηθ, μετά από τθν επιτυχθμζνθ 

προςπάκεια του Φϊτου Ρολίτθ ςτθν Ελλάδα με τον τίτλο Ο Καραγκιόηθσ ο 

Μζγασ (1924) που ανζβθκε ςτο «Βαςιλικό Κζατρο» (Kanarakis, 2003, ς. 206). Ο 

Φϊτοσ Ρολίτθσ με τθν παράςταςι του αυτι αποτυπϊνει τθν εικόνα τθσ 

ελλθνικισ ηωισ, ςατιρίηοντασ παράλλθλα τθν ανάγκθ για πρόοδο που ςυχνά 

διαςτρεβλϊνεται από τουσ υπεφκυνουσ τθσ εξουςίασ. Ο κουραςμζνοσ Εμίρθσ 

ψάχνει τρόπουσ για να μπορζςει θ χϊρα του να ορκοποδιςει μετά τθν 

απελευκζρωςι τθσ από τθ ςκλαβιά. Οι ςυμβουλζσ του ςοφοφ γζροντα 

Αβδουλλάχ μεταφράηονται από τθν ομιγυρθ ωσ ανάγκθ να βρεκεί ζνασ νζοσ 

άρχοντασ, που τα κφρια χαρακτθριςτικά του κα είναι θ αμάκεια, θ ξεγνοιαςιά, θ 

φρεςκάδα, θ παιχνιδιάρικθ φφςθ, θ αζναθ χαρά και θ αιϊνια καλι διάκεςθ. Πλα 

αυτά, βζβαια, ςυγκεντρϊνονται ςτο πρόςωπο του «Καραγκιόηθ» που 

ανυποψίαςτοσ μεταμορφϊνεται από τθ μια ςτιγμι ςτθν άλλθ ςε «άρχοντα» τθσ 

χϊρασ. Ραρεξθγιςεισ, ευτράπελα και κωμικζσ καταςτάςεισ διατρζχουν το ζργο, 

από το οποίο παρελαφνουν όλεσ οι χαρακτθριςτικζσ φιγοφρεσ που ςυνδζονται 

με τον λαϊκό μασ ιρωα: ο Κολλθτιρθσ, ο Χατηθαβάτθσ, ο Βελι Γκζκασ, ο 

Μορφονιόσ, ο Σαλομϊν, ο μπαρμπα Γιϊργοσ κ.ά.   

 

α. Σφδνεχ 

1. Κϊςτασ Ηουγανζλθσ  

‘Ενασ άλλοσ ςθμαντικόσ καραγκιοηοπαίχτθσ ςτθν Αυςτραλία είναι ο 

Κϊςτασ Ηουγανζλθσ ςτο Σφδνεχ878, ο οποίοσ γεννικθκε ςτα Καμίνια του Ρειραιά 

το 1935. Οι γονείσ του κατάγονταν από τθ Μφκονο. Στα δϊδεκά του χρόνια ζγινε 

βοθκόσ του καραγκιοηοπαίχτθ Μιτςου Μϊρου, γιοφ του Γιάννθ Μϊρου, ο 

οποίοσ κεωρείται ο δθμιουργόσ τθσ δθμοφιλοφσ φιγοφρασ τοφ μάγκα Σταφρακα, 

ζναν από τουσ βαςικοφσ χαρακτιρεσ του κεάτρου Σκιϊν. Ο Ηουγανζλθσ μζχρι 

                                                           
878

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 20.12.1984, το άρκρο «Κϊςτασ Ηουγανζλθσ – Μία παρουςία που φωτίηει 
το κζατρο ςκιϊν…» του Γιϊργου Μεςςάρθ, ς. 6. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 13.11.1986, το άρκρο 
««Ηωντανόσ» Καραγκιόηθσ παιγμζνοσ με ηωντάνια, ς. 22. 
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εικοςιζξι χρόνων ζκανε διάφορεσ δουλειζσ και τισ ειςπράξεισ τθσ θμζρασ τισ 

ζδινε ςτθ μθτζρα του που είχε να κρζψει δεκαζξι ςτόματα.  

«Οι καλζσ παραςτάςεισ γινόντουςαν ςτον ζντθ, απζναντι απ’ το ςχολείο του Λαμπι… 

απ’ ζξω ςτζκονταν οι  τρεισ μουςικοί που ςυνόδευαν τθν παράςταςθ και μζςα ιταν ο 

Γαβριλοσ με τουσ αμανζδεσ και τα δθμοτικά τραγοφδια. Οι παραςτάςεισ γινόντουςαν 

ςε μάντρεσ 800 κζςεων τα καλοκαίρια. Το χειμϊνα παίηανε ςε καφενεία» , κυμάται ο 

Κϊςτασ Ηουγανζλθσ879.  

Ο καραγκιοηοπαίχτθσ, ςτα δεκαζξι του ζδωςε τθν πρϊτθ του παράςταςθ 

ςτον Ρειραιά, χρθςιμοποιϊντασ μερικζσ από τισ φιγοφρεσ του Μϊρου. 

Μετανάςτευςε ςτο Σφδνεχ το 1962, όπου εργάςτθκε ωσ βοθκόσ ςε 

λεβθτοςτάςιο. Το 1964 ζδωςε τθν πρϊτθ του παράςταςθ ςτο Σφδνεχ, ςτο 

Migrant Centre (Κζντρο Μεταναςτϊν), Castlereagh Street, με φιγοφρεσ του Theo 

Poulo (Κεόδωρου Ροφλου) για φιλανκρωπικό ςκοπό.  

Το 1978, ίδρυςε το «Κζατρον Σκιϊν Καραγκιόηθσ» προκειμζνου να 

διατθριςει τθν τζχνθ του, το λαϊκό καλλιτεχνικό είδοσ, που ζμακε ςε νεαρι 

θλικία ςτθν Ελλάδα λίγο μετά τον πόλεμο, και να το μεταδϊςει ςτισ νεότερεσ 

γενιζσ Ελλινων γεννθμζνων ςτθν Αυςτραλία, μζςα από μακιματα ςε ελλθνικά 

ςχολεία, ελεφκερα εργαςτιρια και ςεμινάρια, διαςκεδάηοντάσ τεσ ςυγχρόνωσ. 

Από το 1978-1985 απζκτθςε μόνιμθ ςτζγθ όπου ανζβαηε τισ παραςτάςεισ του, 

ςτο Marrickville Uniting Church Θall, κάκε Σαββατοκφριακο, με τθ ςυμμετοχι τθσ 

οικογζνειάσ του, ςυηφγου και δίδυμων παιδιϊν του  - Γιάννθ και Χαρίκλεια.  

Ζργα του Κϊςτα Ηουγανζλθ είναι: Ο Μζγασ Αλζξανδροσ και το Καταραμζνο Φίδι, 

Οι δφο Λόρδοι κ.α880, τα οποία παρουςίαςε ςε ςθμαντικζσ εκδθλϊςεισ όπωσ:  

-1979, ςτο The Sydney Opera House, όπου είχε και τθν ευκαιρία να εκκζςει τισ 

εκατοντάδεσ φιγοφρεσ που είχε ο ίδιοσ καταςκευάςει ι είχε ςτθν κατοχι του881.   

-1982, ςτο The International Village Fair in New South Wales 
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 Π.π. 
880

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Σφδνεχ για τθν παράςταςθ 
«Καραγκιόηθ» του Κϊςτα Ηουγανζλθ  «Alexander The Great and the Dreadful Dragon» ςτισ 8.11.1998. 
Ρρόγραμμα του Κεάτρου Sailors Home Theatre για τθν παράςταςθ  «Marionette Theatre of Australia 
/ Κζατρο Σκιϊν «Καραγκιόηθσ» του Κϊςτα Ηουγανζλθ, «Ο Μζγασ Αλζξανδροσ και το καταραμζνο 
φίδι», 1998. 
881

 Ρθγζσ: Ρερ.  The Washing Post, τεφχ. 5, Νοζμ. 1998, το άρκρο «Our own puppeteer». Δελτίο 
τφπου τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ για τθν παράςταςθ «Καραγκιόηθ» του Κϊςτα Ηουγανζλθ  
«Alexander The Great and the Dreadful Dragon», 8.11.1998. 
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-1983, ςτο The International Puppet Festival in Adelaide  

-1983, επίςθσ, προςκλικθκε από το Canadian Patchwork Puppets και ςυμμετείχε 

με παράςταςθ του «Καραγκιόηθ» ςτο Καλοκαιρινό Φεςτιβάλ ςτο Edmonton.  

-1986, ςυμμετείχε με παράςταςθ ςτο New Zealand Puppet Festival in Wellington 

and Auckland.  

-1998, παρουςίαςε το ζργο «Ο Μζγασ Αλζξανδροσ και το καταραμζνο» ςτθν 

Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοιότθτα του Σφδνεχ και ςτο κζατρο Sailors Home Theatre. 

-2008, ςυμμετείχε ςτο 22ο Unima Congress & World Puppetry Festival  με παράςταςθ 

«Καραγκιόηθ».  

Ο Ηουγανζλθσ ιταν μζλοσ ςτο Australian Puppetry Guild και ςτο 

International Marionette Theatre που είναι τμιμα τθσ UNESCO
882. Εμφανίςτθκε 

ςτθν κρατικι τθλεόραςθ SBS ςε ντοκιμαντζρ. Είχε επίςθσ παρουςιάςει τθ κζςθ 

του «Καραγκιόηθ» ςτθν ελλθνικι παράδοςθ ςε παραγωγι με τίτλο «Θ Λςτορία 

τθσ Φιγοφρασ του Καραγκιόηθ» ςτο Australian Film and Television School. 

 

2.Ραιδικι Κεατρικι Σκθνι του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ  

Το 1994 θ Ραιδικι Κεατρικι Σκθνι του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ,  

Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, Marrickville, NSW, υπό τθ διεφκυνςθ του Σταφρου 

Οικονομίδθ παρουςίαςε το ζργο Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μίλτου 

Μουταφίδθ,  με θκοποιοφσ και όχι ωσ Κζατρο Σκιϊν. Στο ςκθνοκετικό ςθμείωμα 

ο Σταφροσ Οικονομίδθσ γράφει πωσ ο λόγοσ που κάλεςαν τον «ξυπόλυτο 

καμποφρθ» ςτθν Αυςτραλία ωσ μετανάςτθ, ιταν «να ηιςει πόκουσ, πόνουσ, 

πάκθ και παράπονα τθσ ξενιτειάσ» και «γιατί αγγίηει τθν κάκε ελλθνικι ψυχι, 

από τα παιδικά χρόνια μζχρι τα βακιά γθρατειά’. Επίςθσ τονίηει ότι ‘το Κζατρο 

Σκιϊν του Καραγκιόηθ κατζχει ξεχωριςτό χϊρο ςτθν Ελλθνικι Λαϊκι Τζχνθ-

κζατρο ξεπεταγμζνο μζςα από τον λαό για τον λαό». Το ζργο αυτό ζγραψε ο 

Μίλτοσ Μουταφίδθσ μετά από τθ ςυμμετοχι του ςτα εργαςτιρια «Καραγκιόηθ»,  

που είχε ο ίδιοσ λειτουργιςει τουσ προθγοφμενουσ μινεσ μαηί με τθ 

ςυνεργάτιδά του ζνα Καλαϊτηι. Τθν ίδια περίοδο τα εργαςτιρια «μάςκασ» 

διθφκυνε ο Kerry Casey, ζκτθσ γενιάσ ελλθνικισ καταγωγισ από τισ Σζρρεσ και ο 
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 Ρθγι: Ρρόγραμμα του 22ου Unima Congress and World Puppetry Festival, 2-12.4.2008. 
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οποίοσ μαηί με τθν επίςθσ Ελλθνοαυςτραλζηα Frida Kittas ζγραψαν το κεατρικό 

ζργο Homer Rules, το οποίο παρουςίαςαν με τον κίαςο Take Away το 1999883.  

Σφμφωνα με τον Σταφρο Οικονομίδθ, το κζατρο είναι ζνα άλλο ςχολείο, 

όπου διδάςκονται δυναμικά, θ γλϊςςα και ο πολιτιςμόσ. Και πιο ςυγκεκριμζνα 

μζςα από τθν παράςταςθ του ζργου Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία τα παιδιά 

επιπλζον ιρκαν ςε επαφι  με ζνα είδοσ κεάτρου, το λαϊκό κζατρο με το οποίο 

είχαν μεγαλϊςει οι προθγοφμενεσ γενιζσ Ελλινων που γεννικθκαν και 

μεγάλωςαν ςτθν Ελλάδα. Μζςα από μια τζτοια εμπειρία τα παιδιά μποροφν να 

νιϊκουν υπεριφανα για τθν καταγωγι τουσ, γιατί αγάπθςαν τον Καραγκιόηθ. Σε 

αυτό βοικθςε και θ ςυνεργαςία, που είχε ο Οικονομίδθσ με τον 

καραγκιοηοπαίχτθ Ηουγανζλθ και θ εκπλθκτικι ςχζςθ του με τα παιδιά που 

ςυμμετείχαν ςτα εργαςτιρια (Λωςθφίδου-Ζλλθ, 2001, ς.68). 

Το 2003 Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μίλτου Μουταφίδθ ανζβθκε 

και πάλι ςτθ ςκθνι, ςε διαςκευι τθσ Μζλπωσ Ραπαδοποφλου για τθν «Ραιδικι 

Κεατρικι Σκθνι». Στον ρόλο του Καραγκιόηθ ζπαιξε ο Σταφροσ Οικονομίδθσ και 

τουσ υπόλοιπουσ ρόλουσ υποδφκθκαν παιδιά θλικίασ από 6-16 χρόνων. Στο 

κεατρικό αυτό εργαςτιρι που παρακολοφκθςαν τα παιδιά διδάχτθκαν 

υποκριτικι, μίμθςθ, κίνθςθ, ορκοφωνία, αυτοςχεδιαςμό και επίςθσ καταςκευι 

μάςκασ, καταςκευι κουςτουμιϊν και ςκθνικϊν που χρθςιμοποίθςαν ςτο ζργο884.   

 

β.Μελβοφρνθ  

1. Δθμιτρθσ Κατςοφλθσ - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 05.01.2010 

 Ο Δθμιτρθσ Κατςοφλθσ είναι ο επίςθμοσ Καραγκιοηοπαίχτθσ  τθσ 

Μελβοφρνθσ, αφοφ είναι ο πρϊτοσ που με τισ δικζσ του χειροποίθτεσ φιγοφρεσ 

(οι οποίεσ ςιμερα βρίςκονται ςτο «Μουςείο τθσ Μετανανάςτευςθσ»), 

ψυχαγωγεί μαηί με τα παιδιά του ωσ βοθκοφσ, τα παιδιά των μεταναςτϊν885 ςε 
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 Ρθγι:  Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τον  Kerry Casey, ςτ’ γενιά, ςτθ 
Μελβοφρνθ, 16.05.2009.  
884

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 5.4.1994. Eφθμ. Νζα Ρατρίδα, 29-3-2003. Eφθμ. Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 
20.3.2003. 
885

 Ρθγι: Ευχαριςτιριο επιςτολι τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Βικτϊρια (Library Council of Victoria) 
προσ τον Δθμιτρθ Κατςοφλθ, 5.5.1987, για τθν Εβδομαδιαία Ζκκεςθ Καραγκιόηθ ωσ μζροσ τθσ  
πολυπολιτιςμικισ Αυςτραλιανισ κλθρονομιάσ. 



488 
 

χϊρουσ όπου δραςτθριοποιοφνται οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ πολιτιςμικά και ςε 

φεςτιβάλ για να κάνει γνωςτό τον «Καραγκιόηθ» ςτθν πολυεκνικι Αυςτραλία 886.  

Ο Δθμιτρθσ Κατςοφλθσ γεννικθκε το 1925 ςτθν Ραραμυκιά Κεςπρωτίασ 

και ςτα δφο του χρόνια θ οικογζνειά του μετανάςτευςε και μεγάλωςε ςτο 

Αγρίνιο, όπου ολοκλιρωςε και τισ γυμναςιακζσ του ςπουδζσ. Από τθν θλικία των 

10 χρόνων άρχιςε να εργάηεται τα βράδια ςτο κινθματο-κζατρο τθσ πόλθσ ωσ 

τιτλαδόροσ-πρόβαλε υπότιτλουσ ταινιϊν και αργότερα ωσ πορτιζρθσ. Τουσ 

κερινοφσ μινεσ εργάηεται ςτθν κακαριότθτα τθσ πόλθσ, ςτα καπνοτόπια, ςε 

αλωνιςτικζσ μθχανζσ και ςε άλλεσ χειρωνακτικζσ εργαςίεσ. Ο καραγκιοηοπαίχτθσ 

Βαςίλαροσ από τθν Ράτρα,  τον χρθςιμοποίθςε ςε διάφορα πόςτα ςτισ 

παραςτάςεισ του και αργότερα τον ενζταξε ςτθ δφναμθ των βοθκϊν του. Μετά 

τθ λιξθ του εμφυλίου πολζμου μετανάςτευςε ςτθν Ακινα, όπου και 

εγκαταςτάκθκε.   

Το 1951 δθμιοφργθςε το Ραιδικό Κζατρο Ακθνϊν με τον Γιϊργο Δρόςθ, 

φιλόλογο αριςτερό,  ο οποίοσ ζγραφε τα ζργα. «Δυςτυχϊσ λόγω των πολιτικϊν 

μασ κζςεων δεν υποςτθριχτικαμε», λζει ο Κατςοφλθσ.  Στθν Ακινα εργάςτθκε 

ςε ζνα εργοςτάςιο κλωςτοχφαντουργίασ ωσ αποκθκάριοσ, ενϊ τα βράδια 

ςποφδαηε ςε ςχολι κινθματογράφου. Στθ ςυνζχεια φοίτθςε για ζνα τετράμθνο 

ςτθ ςχολι του Σταυράκου μακιματα ςκθνοκεςίασ, όπου παρακολοφκθςε 

υποκριτικι με τον Καρόλου Κουν και αυτοςχεδιαςμό με τον Βαςίλθ 

Διαμαντόπουλο ςτο τμιμα των θκοποιϊν. Οικονομικοί λόγοι, όμωσ, τον 

ανάγκαςαν να διακόψει. Στθ ςχολι του Κουν, φοίτθςε μαηί με τουσ θκοποιοφσ 

Ρζτρο Φυςςοφν, Κϊςτα Καηάκο, Κατςαδράμθ.  

Ο Κατςοφλθσ, από το 1953-1956 περιόδευςε με το μπουλοφκι των Γιάννθ 

και Μίρκασ Καλατηοποφλου. Το 1956 γνϊριςε τον Ρζλλο Κατςζλθ, ο οποίοσ ιταν 

Διευκυντισ Σπουδϊν ςτθ Σχολι Σταυράκου και κατόπιν παρότρυνςθσ τθσ Αλζκασ 
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Ρθγζσ: Ευχαριςτιριο επιςτολι ςτισ 19.1.1979 από τον πρόεδρο κ. Mike Zafiropoulos του 
Ρολυπολιτιςμικοφ Φεςτιβάλ (Festival of All Nations) προσ τον Δθμιτρθ Κατςοφλθ για τθν ςυμμετοχι 
του ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων με παράςταςθ Καραγκιόηθ ςτο Collingwood Education Center τον 
Νοζμβριο του 1978. Εφθμ. Νζα Ρορεία, 31.10.1978, το άρκρο «Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Μελβοφρνθ», 
ςελ. 26. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.6.1986, το άρκρο «Ο Καραγκιόηθσ ςτο Λταλικό Φεςτιβάλ 
Σπολζτο», ς. 75. Αναδθμοςίευςθ από τθν εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ ςτο περιοδικό Σκζψεισ, Δεκ. 1989, 
το άρκρο «Μπράβο μασ», ς. 94. 
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Κατςζλθ, ζπειςε τον Δάςκαλο, να ιδρφςει τθ δικι του Σχολι κεάτρου,  το 1957,  

«ςτθν οδό Καλλιδρομίου και Αςκλθπιοφ, δίπλα ςτο εργαςτιρι του γλφπτθ 

Λαμζρα» ςτθν οποία ςποφδαςε ςτο τρίτο ζτοσ και αποφοίτθςε το 1958. 

Επαγγελματίασ θκοποιόσ πια, «κάτοχοσ  τθσ Γενικισ Αδείασ», όπωσ λζει ο ίδιοσ 

ςτθ ςυνζντευξι του, υπθρετεί το κζατρο.  

Μετά από μια ςθμαντικι καριζρα ςτο κζατρο ωσ μζλοσ για ζξι χρόνια ςτο 

Ελλθνικό Λαϊκό Κζατρο του αείμνθςτου Μάνου Κατράκθ και  ςυνεργαςίεσ με 

τουσ κιάςουσ των  Κϊςτα Χατηθχριςτου, Βίλμασ Κφρου και το κίαςο ‘Αυλαία’, 

κακϊσ  και ςτον κινθματογράφο, όπου ςυμμετείχε ωσ τεχνικόσ και θκοποιόσ ςε 

περιςςότερεσ από 200 ταινίεσ, ςτον κινθματογράφο και ςτθν τθλεόραςθ, ςε 

ελλθνικζσ και ξζνεσ παραγωγζσ, για πολιτικοφσ και οικονομικοφσ λόγουσ 

αποφαςίηει να μεταναςτεφςει μαηί με τθν οικογζνειά του ςτθ Μελβοφρνθ, ςτθν 

Αυςτραλία το 1974. 

Θ ςταδιοδρομία του ςτο κζατρο είχε αρχίςει ιδθ από τον καιρό τθσ 

Κατοχισ παίηοντασ «Καραγκιόηθ» αφοφ είχε μπολιαςτεί με το πάκοσ των 

περαςτικϊν κεατρικϊν μπουλουκιϊν που φιλοξενοφςε ςτο ςπίτι του ςτθ 

Ναφπακτο και τουσ καραγκιοηοπαίχτεσ887. Ο Κατςοφλθσ είναι ο πρωτεργάτθσ του 

Κεάτρου Σκιϊν ςτθ Μελβοφρνθ. Το 1983 τα Υπουργεία Ραιδείασ τθσ Βικτϊρια 

και Νζασ Νότιασ Αυςτραλίασ εκδίδουν το βιβλίο «Ο Καραγκιόηθσ Μετανάςτθσ» 

του Δθμιτρθ Κατςοφλθ με εικονογράφθςθ του Γιϊργου Μιχελακάκθ ςτθ ςειρά 

‘Greek Curriculum Project, Victoria Department of Education, Melbourne 1984’. 

Το βιβλίο διδάςκεται ακόμθ και ςιμερα ςτα ελλθνικά και αυςτραλιανά ςχολεία 

τθσ Βικτϊριασ,  όπου διδάςκεται θ ελλθνικι γλϊςςα888. Μζςα από τα κείμενά 

του ο ςυγγραφζασ αναδεικνφει τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι 

μετανάςτεσ κακϊσ και τισ ςχζςεισ και δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι γονείσ 

με τα παιδιά τουσ ςτο κζμα τθσ εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ αφοφ αυτά 

ηουν και μεγαλϊνουν ςτθν Αυςτραλία. Ο Κατςοφλθσ άλλωςτε τα γνωρίηει από 

πρϊτο χζρι αφοφ και ο ίδιοσ είναι μετανάςτθσ. Στον πρόλογο του βιβλίου 

γράφονται τα εξισ για τον ςυγγραφζα: «Καταπιάνεται με προβλιματα τθσ 
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 Ρθγι: Εφθμ. Κόςμοσ, 3.8.2010, ς.3. 
888

 Ο Καραγκιόηθσ Μετανάςτθσ με εικονογράφθςθ του Γιϊργου Μιχελακάκθ, εκδ. του «Greek 
Curriculum Project, Victoria Department of Education, Melbourne 1984».   
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κακθμερινότθτασ.  Διαφωνεί με τα παιδιά και τθ γυναίκα του, ςατιρίηει και 

ειρωνεφεται το κοινωνικό ςφςτθμα, τθν υςτεροβουλία και τθν πονθριά, εξαίρει 

το ρωμαίικο κζφι, ανακατεφεται με τθν τζχνθ, το φυςικό περιβάλλον ακόμα και 

τθ διγλωςςία». 

Ειδικότερα τα κζματά του είναι: Θ Ρροίκα, Μετανάςτεσ, Γυναίκα, 

Ακλθτιςμόσ, Διγλωςςία, Φαγθτά, Μζςα Ενθμζρωςθσ, «Ρολοφςιον» ι Μόλυνςθ 

του Εγκεφάλου, Από τθν ηωι των μεταναςτϊν, ‘Ελλθνεσ και νόμοι, Κζατρο, Το 

ςφννεφο, Απουςίεσ, Το «Μίττιγκ», Σπουδζσ, Ντίςκο, Μεγάλθ, Μουςικι και 

Ραράδοςθ, ωμαίικο Γλζντι. Στο κείμενο Διγλωςςία, ο Κατςοφλθσ βάηει το 

κολλθτιρι να επαναςτατεί εναντίον τθσ «εκνολζκτου» από τουσ γονείσ του γιατί 

με το να ελλθνοποιοφν τισ αγγλικζσ λζξεισ  όπωσ λζει το ίδιο: « …ςτο τζλοσ οφτε 

ελλθνικά κα μιλάω, οφτε εγγλζηικα, κατάλαβεσ;» (ς.12). 

Το 1974 ιδρφει το «Ραιδικό Κζατρο» ςτο Richmond  και αργότερα είναι 

ςυνιδρυτισ του επαγγελματικοφ κιάςου ‘Ε.Κ.Ε.Α.’. Το 1977 ςκθνοκετεί το πρϊτο 

ζργο τθσ «Λαϊκισ Σκθνισ», ‘Ζνασ Βλάκασ και Μιςόσ’ του Δ. Ψακά. Αρχίηει 

παραςτάςεισ από το Albert Park High School για να βοθκιςει οικονομικά το 

Σφλλογο Ελλινων Γονζων.  

Για οκτϊ ςυναπτά χρόνια ςυνεχίηει με αυτιν τθν δραςτθριότθτά του να 

ενιςχφει Συλλόγουσ, Σωματεία, Κοινότθτεσ και Σχολεία με ςκοπό τθν προϊκθςθ 

τθσ ελλθνομάκειασ, και παίρνει μζροσ ςτα κατά καιροφσ Ρολυεκνικά Ρολιτιςτικά 

Φεςτιβάλ ςε διάφορεσ πόλεισ ςτθν Αυςτραλία.   

Το 1979 ζγραψε και εκφϊνθςε το μορφωτικό πρόγραμμα «Ακοφςτ» του 

ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ του A.B.C. που μεταδίδετο για τουσ μακθτζσ των 

ςχολείων.  Το 1981 ςυμμετζχει με υλικό του Κεάτρου Σκιϊν ςε ζκκεςθ ςτθν 

Εκνικι Ρινακοκικθ Βικτϊριασ. Το 1983 ανζβαςε τθν παράςταςθ Αν δουλζψεισ 

κα φασ του Νίκου Τςεκοφρα889. Το 1986 αρχίηει τα εργαςτιρια Κεάτρου Σκιϊν με 

όλθ τθν εργαςία που χρειάηεται για να παιχτεί ζνα ζργο του «Καραγκιόηθ» 

Συμμετζχουν ςε αυτά φορείσ όπωσ ο εργατικόσ Σφνδεςμοσ «Δθμόκριτοσ» και 

ςχολεία. Ραράλλθλα ςυνεχίηει να κάνει ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ πάντοτε με 

κεντρικό ιρωα τον «Καραγκιόηθ» από το πρόγραμμα του 3ΕΑ μζχρι το 1987.  Το 
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 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1983 Αν δουλζψεισ κα φασ ςε 
ςκθνοκεςία του Νίκου Κατςοφλθ. 
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1989 δίνει διαλζξεισ ςτο Philip Institute με κζμα τθ γζννθςθ και τθν πορεία του 

Κεάτρου Σκιϊν ανά τουσ αιϊνεσ, με ταυτόχρονθ επίδειξθ τθσ Ελλθνικισ 

Φιγοφρασ. Τθν ίδια χρονιά δίνει και διαλζξεισ με το ίδιο κζμα και ςτο Σφλλογο 

Εκπαιδευτικϊν Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ Βικτϊριασ. Το 1990 ςυνεχίηει τθ 

ςτιχουργικι του παρουςία ςτα ελλθνόφωνα μζςα ενθμζρωςθσ με επίκαιρα 

ποιιματα με τον τίτλο: Οι Σκζψεισ του Καραγκιόηθ. Το 1991 ανζβαςε ωσ 

αποχαιρετιςτιρια καλλιτεχνικι εμφάνιςι του, τθν επικεϊρθςθ Μια Ραροικία 

χωρίσ Κακία των Δ. Κατςοφλθ, Λ.Λαηόπουλου και Γ. Κφςβιου890. 

Ραρατίκενται κάποιεσ από τισ παραςτάςεισ που πραγματοποίθςε ο 

Δθμιτρθσ Κατςοφλθσ Νοζμ. 1978-Δεκζμ. 1981. 

Από το περιοδικό Χρονικό 1 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν 

εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ.  1978-Οκτ. 1979, 

αναφζρονται οι παρακάτω παραςτάςεισ «Καραγκιόηθ» του Δθμιτρθ Κατςοφλθ:  

 Οι Αρραβϊνεσ του Καραγκιόηθ, Ο Καραγκιόηθσ Γιατρόσ, Ο Καραγκιόηθσ 

Υπθρζτθσ, ςτο Ρολυεκνικό Φεςτιβάλ του Peran, ςτο Ρολυπολιτιςμικό 

Φεςτιβάλ, ςτο Collingwood Education Centre (ςελ. 8) και ςτθν αίκουςα 

τθσ ΑΧΕΡΑ (ςελ. 9), Νοεμ. 1978. 

 Ο Καραγκιόηθσ και τα Κολλθτιρια του λζνε τα κάλαντα και Ο Καραγκιόηθσ 

Υπθρζτθσ, Δεκ. 1978, 9 ςελ. 

 Ο Καραγκιόηθσ Γιατρόσ ςτο Ρολυεκνικό Φεςτιβάλ του South Melbourne, 

Λαν. 1979, 10 ςελ. 

 Ο Καραγκιόηθσ Υπθρζτθσ, ςτισ εκδθλϊςεισ τθσ Κοινότθτασ Dadenog, Λαν. 

1979, 10 ςελ. 

 Ο Μεγαλζξανδροσ και το καταραμζνο Φίδι, ςτθν Κοινότθτα Brunswwick, 

Λουν. 1979, 13 ςελ. 

 Ο Καραγκιόηθσ Γιατρόσ και Ο Μεγαλζξανδροσ και το καταραμζνο Φίδι, 

ςτθν Κοινότθτα του St. Alban, Λοφλ. 1979, 13 ςελ. 
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 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κοινωνικοςατιρικισ επικεϊρθςθσ Μια παροικία χωρίσ κακία των Δθμιτρθ 
Κατςοφλθ, Λ. Λαηόπουλου, Γ. Κφςβιου, ςτο The National Theatre, Corner of Carlisle and Barkly Str. ςτθ 
Μελβοφρνθ, Λοφλιοσ 1991, θ βιντεοςκοπθμενθ παραςταςθ (ςε βιντεοκαςετα και dvd) 1991 Μια 
Ραροικία Χωρίσ Κακία Επικεϊρθςθ του Δ.  Κατςοφλθ. 
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 Ο Καραγκιόηθσ Γραμματικόσ και Ο Μεγαλζξανδροσ και το καταραμζνο 

Φίδι, ςτο Κζατρο Astor, Σεπτ. 1979, 14 ςελ. 

 Ο Καραγκιόηθσ Γιατρόσ και Ο Μεγαλζξανδροσ και το καταραμζνο Φίδι, ςτο 

κτίριο τθσ Αρχιεπιςκοπισ, Οκτ. 1979, 15 ςελ. 

Από το περιοδικό Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν 

εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμβριοσ 1979 – 

Οκτ. 1980, οι παραςτάςεισ «Καραγκιόηθ» του Δθμιτρθ Κατςοφλθ είναι οι 

εξισ: 

 Ο Καραγκιόηθσ Γιατρόσ και Ο Μεγαλζξανδροσ και το καταραμζνο Φίδι, 

ςτθν Κοινότθτα του Coburg και ςτο Φεςτιβάλ Εκνικοτιτων, Νοεμ. 1979, 7 

ςελ. 

 Ο Μεγαλζξανδροσ και το καταραμζνο Φίδι, Ο Καραγκιόηθσ Υπθρζτθσ ςτο 

Κζατρο Astor, Λαν. 1980, 7 ςελ. 

 Οι Αρραβϊνεσ του Καραγκιόηθ, ςτο Κζατρο Astor, Φεβρ. 1980, 7 ςελ. 

 Ο Καραγκιόηθσ Υπθρζτθσ, ςτο Ελλθνικό Γλζντι ςτθν Αδελαϊδα, Μαρτ. 

1980, 8 ςελ. 

 Ο Μεγαλζξανδροσ και το καταραμζνο Φίδι, ςτθν Κοινότθτα Brunswwick, 

Μάρτ. 1980, 8 ςελ. 

 Ο Καραγκιόηθσ Γιατρόσ και Ο Μεγαλζξανδροσ και το καταραμζνο Φίδι, ςτο 

Κζατρο Astor, Απρ. 1980, 8 ςελ. 

 Ο Καραγκιόηθσ Γιατρόσ και Ο Μεγαλζξανδροσ και το καταραμζνο Φίδι, 

ςτθν Κοινότθτα Spring Vale, Απρ. 1980, 8 ςελ. 

 Ο Μεγαλζξανδροσ και το καταραμζνο Φίδι, ςτθν Κοινότθτα Dandenog, 

Αυγ. 1980, 9 ςελ. 

 Ο Μεγαλζξανδροσ και το καταραμζνο Φίδι, Ο Καραγκιόηθσ Γραμματικόσ 

και Το Ψζμα του Ραςά, Οκτ. 1980, 10 ςελ. 

Από το περιοδικό Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν 

εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979-Οκτ. 1980, 

αναγράφονται οι ραδιοφωνικζσ παραςτάςεισ Καραγκιόηθ ςτο A.B.C. από τον 

Μάϊο 1980-Λουλ. 1980: Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ - Επαγγελματικόσ 

Ρροςανατολιςμόσ (8 ςελ.), Εργαηόμενθ Γυναίκα - Disco - Μιλα (9 ςελ.) και από 
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το περιοδικό Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 

τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Δεκ. 1981,  ζχουμε τισ 

ραδιοφωνικζσ παραςτάςεισ Καραγκιόηθ ςτο A.B.C.,  Ρροίκα, Ροδόςφαιρο, 

Ελλθνικι Γλϊςςα, Δεκ. 1981 (ς. 15). 

Ο Δθμιτρθσ Κατςοφλθσ, επίςθσ,  δθλϊνει ζντονα τθν κεατρικι  του ςτο 

πλαίςιο τθσ ελλθνικισ παροικίασ με τθν ςυγγραφικι και ςκθνοκετικι του 

δεινότθτα:  το 1974 παίχτθκε το κεατρικό ζργο Ο ςφηυγοσ ξαναςταυρϊνεται των 

Δ. Κατςοφλθ και Α. Λιναρδάτου891, το 1980 ανζβαςε το κεατρικό ζργο Θ Κοφνια  

του Δθμιτρθ Μόλλα και το 1988 ανζβαςε το κεατρικό ζργο Ο Μορμόλθσ με τθ 

κεατρικι ομάδα Filiki Players892.   

Το 1984, ο Θλίασ Α. Ρλαγγζτθσ, κωμωδιογράφοσ και κωμωδιδάςκαλοσ, 

όπωσ αυτοπροςδιορίηεται, ό ίδιοσ, ζγραψε τθν μονόπρακτθ κωμωδία ςε ζμμετρο 

λόγο Καράσ Υιόσ Πηει – Καραγκιόηθσ Λόγιοσ.Το ζργο ζχει επτά πρόςωπα: 

Καραγκιόηθσ, Χατηιαβάτθσ, Καραγκιόηαινα, Χατηθαβάταινα και τρία τζκνα του 

Καραγκιόηθ. Το ζργο αφορά τον  Ζλλθνα μετανάςτθ και τθν ηωι του ςτθν 

Αυςτραλία893. Το ζργο του δεν ζχει ακόμθ παιχτεί επί ςκθνισ.  

 

Θ παρουςία του ελλθνικοφ κεάτρου ςε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα ςτθν 

Αυςτραλία, θ  παρουςία του  ελλθνικοφ παιδικοφ κεάτρου, θ παρουςία  των 

παραςτάςεων  «Καραγκιόηθ»  ωσ ξεχωριςτζσ κατθγορίεσ, μπορεί να αποτελζ-

ςουν το ζναυςμα για περαιτζρω διερεφνθςθ από μελλοντικοφσ ερευνθτζσ. 

Το κεατρικό γίγνεςκαι ςτθν Αυςτραλία ςχθματίηεται, δθμιουργείται και 

διαμορφϊνεται από τον τρόπο που αφθγοφνται οι Ζλλθνεσ τισ ιςτορίεσ τουσ και 

από τισ ιςτορίεσ τουσ που δεν κακρεφτίηουν τθν πραγματικότθτά τουσ αλλά τθν 

                                                           
891

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα  τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο ςφηυγοσ ξαναςταυρϊνεται των Δ. Κατςοφλθ και 
Α. Λιναρδάτου ςτο 401 Church St. Richmond, 29.9.1974. Ρρόγραμμα  τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο 
ςφηυγοσ ξαναςταυρϊνεται των Δ. Κατςοφλθ και Α. Λιναρδάτου ςτο 401 Church St. Richmond, 
21.9.1975. 
892

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 26.3.1988, το άρκρο «Μορμόλθσ και κοινό – Άριςτοσ ο Μορμόλθσ, 
άδεια τα κακίςματα – εςιτάλ θκοποιίασ ο Κατςοφλθσ». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 31.3.1988, το άρκρο 
«Τιμι - για τουσ θκοποιοφσ - θ μθδαμινι ανταπόκριςθ του κοινοφ ςτισ παραςτάςεισ». Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ, 25.2.1988, το άρκρο «Ο «Μορμόλθσ» για τα παιδιά αλλά και για τουσ … μεγάλουσ – 
Ολοκλθρϊνονται οι πρόβεσ και «ανεβαίνει» ςτισ 11 Μάρτθ». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 17.3.1988, το 
άρκρο του Σ.Χ., «Ο «Μορμόλθσ»- Μια ευχάριςτθ ζκπλθξθ για τουσ κεατζσ».  
893

 Ρλαγγζτθ, Θλία Α., 1984, Καράσ Υιόσ Πηει – Καραγκιόηθσ Λόγιοσ, μονόπρακτθ κωμωδία ςε ζμμετρο 

λόγο, πρόςωπα επτά, αυτοζκδοςθ, τόμοσ Β’, 45 ςελ.  
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επινοοφν. Επθρεάηουν τθ νζα πραγματικότθτα. Τουσ ανκρϊπουσ τουσ δεν τουσ 

γνωρίηουμε  μόνον μεςα από  τα ονόματά τουσ αλλά και από  τισ ιςτορίεσ τουσ 

και τουσ μφκουσ τουσ. Μζςα από  το εφροσ, τθν ποικιλία, τθν ποιότθτα 

επιτυγχάνεται το «άνοιγμα» του ελλθνο-αυςτραλιανοφ κεάτρου ζξω από τα 

ςτενά όρια τθσ ελλθνικισ παροικίασ, ακόμθ και τθσ ευρφτερθσ αυςτραλιανισ 

κοινωνίασ. Το ελλθνο-αυςτραλιανό κζατρο λειτουργεί ωσ μια ραχοκοκαλιά που 

ςτθρίηει τουσ Ζλλθνεσ, τουσ ενϊνει μεταξφ τουσ, τουσ ςυνδζει με μία κοινι 

γλϊςςα, τουσ κρατάει ςε μια επαφι, τουσ επιτρζπει να αιςκάνονται ότι ανικουν 

ςε μια κοινότθτα όπου μοιράηονται μια ςυλλογικι ςυνείδθςθ. Μζςα από το 

κζατρο ενθμερϊνονται για τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, τον τρόπο του ςυςχετίηεςκε 

και τισ παγκόςμιεσ εξελίξεισ. 

Θ πρϊτθ γενιά μεταναςτϊν τθσ δεκαετίασ του 1950-1970 ζγραψε 

κεατρικά ζργα κυρίωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα γιατί το αντίςτοιχο θλικιακό κοινό, 

ςτουσ κόλπουσ τθσ ελλθνικισ παροικίασ, προτιμοφςε να ακοφει τθ μθτρικι του 

γλϊςςα.  Από τθν άλλθ οι νζοι - δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν επιλζγουν να 

γράφουν ςτθν αγγλικι γλϊςςα,  χρθςιμοποιϊντασ ελλθνικζσ φράςεισ αφοφ ςτθν 

κακθμερινότθτά τουσ δζχονται «πίεςθ» από τισ οικογζνειζσ τουσ να 

επικοινωνοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Πμωσ θ δικι τουσ αγωνία είναι να 

καταφζρουν να ενταχκοφν ςτθν ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία και το κοινό 

των παραςτάςεων που ανεβάηουν να μθν περιορίηεται ςτο πολιτιςτικό «γκζτο» , 

όπωσ κεωροφν τθν ελλθνικι παροικία. Θ γλϊςςα που επιλζγουν για να γράψουν 

είναι θ αγγλικι με ελλθνικζσ φράςεισ, μζςω των οποίων εκφράηονται ςυνικωσ 

πολιτιςμικά ςτοιχεία που αφοροφν το φαγθτό, τισ ςυγγενικζσ ςχζςεισ, τα ικθ και 

ζκιμα, τα ονόματα και τισ παραδόςεισ μζςω των μφκων, των λαϊκϊν παροιμιϊν, 

των τραγουδιϊν, τθσ μουςικισ κ.ά.  

‘Αρα κα μποροφςε κανείσ να πει πωσ αν και γραμμζνα ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα, τα κεατρικά ζργα που δθμιουργεί θ δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν είναι θ 

φυςικι ςυνζχεια του ελλθνόφωνου παροικιακοφ κεάτρου. Ππωσ ςε μία 

ελλθνικισ καταγωγισ οικογζνεια, θ πρϊτθ γενιά απευκφνεται ςτθ δεφτερθ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα και  θ δεφτερθ γενιά απαντά ςτθν αγγλικι και δεν ματαιϊνεται 

θ ςχζςθ τουσ και θ ςφνδεςθ τουσ, με τον ίδιο τρόπο τα κεατρικά ζργα τθσ 
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πρϊτθσ γενιάσ ςυνδζονται και ςυνδιαλζγονται ςυνεχϊσ με αυτά τθσ δεφτερθσ 

και τανάπαλι.  
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                                                          Κεφάλαιο πζμπτο 

Ο Ζλλθνασ κεατρικόσ ςυγγραφζασ ςτθν Αυςτραλία 

 

Ο Edward Bond (1995)894 υποςτθρίηει ότι από πολφ παλαιά οι άνκρωποι 

προςπάκθςαν να βρουν τρόπουσ να εξθγιςουν τισ καλζσ και τισ άςχθμεσ ςτιγμζσ 

τουσ. Οι εξθγιςεισ τουσ ιταν ιςτορίεσ, γιατί ζτςι ζδιναν  νόθμα ςε αυτά που 

περιζγραφαν. 'Πλεσ μαηί οι ιςτορίεσ ζφτιαχναν μια ολοκλθρωμζνθ ιςτορία, που τθν 

ονόμαςαν «πολιτιςμό» (culture). Ζτςι θ ιςτορία ζγινε θ πραγματικότθτα που 

περιζγραφαν. Εμφανίηεται ςτθ γλϊςςα, όπου πολφχρωμεσ λζξεισ ςχθμάτιηαν 

ιδιωματιςμοφσ, κακόριηαν τθν ορκολογικι ςκζψθ και δθμιοφργθςαν ποίθςθ. Τθν 

ιςτορία τθν ςζρβιραν ςε πιάτα και τθν ζτρωγαν. Τθν φοροφςαν. Θ ιςτορία νικικθκε 

όταν καταςκεφαςαν όπλα. Οι άνκρωποι ηοφςαν και πζκαιναν για αυτιν. Θ ιςτορία 

ενόσ πολιτιςμοφ (culture) είναι μία πλοκι, που ςυνδζει τουσ ανκρϊπουσ με τον τόπο 

τουσ και με τα μζςα τθσ επιβίωςισ τουσ. Δίνει νόθμα ςτθ ηωι τουσ και γίνεται θ 

πθγι απόδοςθσ δικαιοςφνθσ. Δεν είναι θ λογικι που μασ κάνει ανκρϊπουσ, είναι θ 

φανταςία. Οι ιςτορίεσ δομοφν τον νου μασ. Στθν πραγματικότθτα εμείσ είμαςτε οι 

ιςτορίεσ μασ. Είμαςτε αυτό που ηοφμε… Οι ιςτορίεσ μάσ επιτρζπουν να ηοφμε και να 

δθμιουργοφμε πολιτιςμοφσ αλλά πάντοτε μιλοφν για  ζνα τραφμα… Οι ιςτορίεσ 

λζγονται ςε περιόδουσ ζλλειψθσ και ανάγκθσ. ‘Πταν θ ιςτορία μάσ μιλάει για 

ανάγκθ,  πρζπει να μιλάει και για δικαιοςφνθ. Θ δικαιοςφνθ είναι θ επικυμία τθσ 

φανταςίασ. Θ αφκονία καταργεί τθν ανάγκθ και μαηί με αυτι, τθν κοινι λογικι και 

αρχίηει θ διχόνοια και το ζγκλθμα… Τότε το τραφμα ςταματά να είναι  μζροσ τθσ 

κεραπείασ και γίνεται αρρϊςτια…895.  

Οι ιςτορίεσ είναι τα πεδία, μζςα από τα οποία ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ 

αντλεί ςτοιχεία  ςτον χϊρο και ςτον χρόνο. Το κεατρικό ζργο βαςίηεται ςε 

αφθγιςεισ ιςτοριϊν των  «καλλιτεχνϊν»  τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ. Ο κεατρικόσ 

ςυγγραφζασ, όςο και οι πρακτικοί τθσ ςκθνισ, ερμθνεφουν τον κόςμο με νζα μζτρα, 

ηθτϊντασ να ανακτιςουν τθν κρίςθ των αξιϊν (δικαιοςφνθ, ιςότθτα, ελευκερία) ςτισ 

κοινωνίεσ. Το  κεατρικό  ζργο είναι το εργαλείο του κεατρικοφ ςυγγραφζα το οποίο 

                                                           
894

 Edward Bond: Το 1995 που δθμοςίευςε The Hidden Plot, μια ςυλλογι κειμζνων για το κζατρο και 
τθ ςθμαςία του δράματοσ. Στο: http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bond  
895

The Hidden Plot: Notes on Theatre and the State-Our Story…(Kindle Edition) by Edward Bond. Στο:  
 http://www.amazon.com/The-Hidden-Plot-Theatre-Diaries/dp/0413725502#reader_B00H1S7UJI.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bond
http://www.amazon.com/dp/B00H1S7UJI/ref=rdr_kindle_ext_tmb
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_kindle_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Edward%20Bond
http://www.amazon.com/The-Hidden-Plot-Theatre-Diaries/dp/0413725502#reader_B00H1S7UJI
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χρθςιμοποιεί για να ςυνενϊςει τουσ ανκρϊπουσ και να τουσ προςδϊςει μια 

ςυλλογικι (κοινοτικι/ παροικιακι) ταυτότθτα. Επίςθσ, μζςα από το κεατρικό ζργο,  

μπορεί να προωκιςει πολιτικά  ηθτιματα που πικανόν να απαςχολοφν τθν ευρφτερθ 

κοινότθτα.  Μπορεί να υποςτθρίξει ι να υπονομεφςει τουσ κϊδικεσ μιασ δεδομζνθσ 

κοινωνίασ. Στθν αρχαία Ελλάδα οι κεατρικοί ςυγγραφείσ αποκαλοφνταν 

«διδάςκαλοι»896.  

Είναι ςιμερα παραδεκτό ότι μια πράξθ γραφισ ι ανάγνωςθσ, ςυνδζεται 

πάντα με κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ, ςχζςεισ μεταξφ των ανκρϊπων, αξίεσ και 

πεποικιςεισ. Οι κεατρικοί ςυγγραφείσ, όπωσ ο Μψεν ι ο Σω, επιτζκθκαν ςτουσ 

κοινωνικοφσ κϊδικεσ των δικϊν τουσ κοινωνιϊν. Αυτι θ πολιτικι άποψθ του 

κεάτρου υπογραμμίηεται από το γεγονόσ ότι τα περιςςότερα ςφγχρονα 

αναπτυγμζνα ζκνθ ζχουν το δικό τουσ κζατρο, προκειμζνου να ςυνειςφζρει ςτθν 

εικόνα του κάκε ζκνουσ και να ορίςει τισ ςχζςεισ του με τουσ γείτονζσ του. Κατά 

καιροφσ, ςε ςθμαντικζσ περιπτϊςεισ, υπάρχει ζνα εκνικό ζργο που ανεβαίνει ςε 

παράςταςθ ωσ ζνα είδοσ τελετουργικισ επιβεβαίωςθσ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ897.  

 Ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ,  όταν δθμιουργεί,  λαμβάνει υπόψθ του το κοινό. 

Για τον λόγο αυτό, θ αξιολόγθςθ του ζργου τζχνθσ κα πρζπει να γίνεται όχι μόνο 

μζςα από ιδεαλιςτικζσ-μεταφυςικζσ αξίεσ περί αιςκθτικισ και περιεχομζνου του 

ίδιου του ζργου αλλά και με αντικειμενικά-κοινωνιολογικά κριτιρια, που μπορεί να 

είναι θ προςλαμβάνουςα ςυνείδθςθ του κεατι, δθλαδι το τί περιμζνει και τί κζλει 

να δει ζνα ςυγκεκριμζνο κοινό ςε ζνα ςυγκεκριμζνο τόπο, χϊρο και χρόνο. Από τθ 

ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ ενόσ κεατρικοφ ζργου,  οι καταςτάςεισ του τίκενται ςε 

αντιδιαςτολι με τισ πραγματικζσ. Ηθτοφμενο λοιπόν αποτελεί θ απόλυτθ γνϊςθ των 

ςυνκθκϊν οι οποίεσ δθμιοφργθςαν το ζργο τζχνθσ και κατ’ επζκταςθ εκφράηονται 

από αυτό. Με βάςθ αντικειμενικά κακοριςμζνα δεδομζνα, επιχειρείται θ ερμθνεία 

του αιςκθτικοφ και ιδεολογικοφ του περιεχομζνου (Γραμματάσ, 1997, ς. 159). Το 

κεατρικό ζργο ζχει όλεσ τισ ποιότθτεσ του πραγματικοφ κόςμου: πραγματικζσ 

καταςτάςεισ  που ςυναντάμε ςτθ ηωι. Το κεατρικό ζργο διαφζρει από τθν 

πραγματικότθτα ςτο ότι θ πραγματικότθτα δεν αλλάηει, ενϊ το κείμενο μπορεί να 

ξαναγραφεί από τθν αρχι. Το κεατρικό ζργο μπορεί να ειδωκεί ωσ ζνα εργαλείο 
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 Martin Esslin, 1976,  Anatomy of Drama, εκδ. Hill and Wang, N.Y, ς.27. 
897

 Martin Esslin, 1976, ό.π., ςς. 29-30. 
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ςκζψθσ, μία γνωςτικι διαδικαςία, μία μζκοδοσ μζςω τθσ οποίασ μποροφμε να 

μεταφράςουμε αφθρθμζνεσ ςκζψεισ (ςυλλιψεισ, αντιλιψεισ), ςε ςυγκεκριμζνουσ 

όρουσ898. «Στινοντασ» μία κατάςταςθ επιδιϊκουμε να βροφμε τισ ςυνζπειζσ τθσ. 

Ο Μπζρτολντ  Μπρεχτ, χρθςιμοποίθςε επίςθσ το κεατρικό κείμενο ωσ μια 

«επιςτθμονικι μζκοδο», τθν κεατρικι παράςταςθ ωσ ζνα πειραματικό εργαςτιρι, 

όπου διερευνοφςε τισ ανκρϊπινεσ ςυμπεριφορζσ ςε δεδομζνεσ καταςτάςεισ. «Τί κα 

ςυνζβαινε εάν…». Ικελε το κοινό να «αποςπάςει» ό,τι βλζπει από τθν τρζχουςα 

κοινωνικι πρακτικι κι ζτςι να αντιλθφκεί τθν παράςταςθ ωσ ζνα δίκτυο ςθμαςιϊν. 

Σφμφωνα με τον Μπρεχτ, ζνα ζργο δεν κα ζπρεπε να προκαλζςει τον κεατι να 

ταυτιςτεί ςυναιςκθματικά με τουσ χαρακτιρεσ ι τισ πράξεισ που διαδραματίηονταν 

ενϊπιόν του/τθσ, αλλά αντικζτωσ να προκαλζςει τον ορκολογικό αυτο-

προβλθματιςμό του/τθσ και μια κριτικι κεϊρθςθ τθσ δράςθσ επί ςκθνισ. Ο Μπρεχτ 

πίςτευε ότι θ εμπειρία μίασ κλιμακοφμενθσ κάκαρςθσ των ςυναιςκθμάτων, αφινει 

το κοινό  εφθςυχαςμζνο. Αντ 'αυτοφ, ικελε το κοινό του να υιοκετιςει μια κριτικι 

προοπτικι, προκειμζνου να αναγνωρίςει τθν κοινωνικι αδικία και τθν εκμετάλλευςθ 

και να μετακινθκεί ζτςι, ϊςτε να κατευκυνκεί από το κζατρο ςτθν επίδραςθ τθσ 

αλλαγισ ςτον κόςμο ζξω. Για τον ςκοπό αυτό, ο Μπρεχτ απαςχολείται με τθ χριςθ 

τεχνικϊν που κυμίηουν ςτον κεατι πωσ το κεατρικό ζργο είναι μία «αναπαράςταςθ» 

τθσ πραγματικότθτασ και όχι θ ίδια θ πραγματικότθτα. Με τθν ευρεία προβολι τθσ 

καταςκευαςμζνθσ φφςθσ του κεατρικοφ γεγονότοσ, ο  Μπρεχτ ιλπιηε να καταφζρει 

να  επικοινωνιςει ότι ακόμθ και θ πραγματικότθτα του κοινοφ ιταν εξίςου 

καταςκευαςμζνθ,  ωσ εκ τοφτου ιταν ευμετάβλθτθ. Στθ ςφγχρονθ κεατρικι 

κουλτοφρα  μπορεί ο κεατισ να διακρίνει τθν επίδραςθ των ιδεϊν και πρακτικϊν 

του Μπρεχτ. Δραματουργοί και ςκθνοκζτεσ, ςτουσ οποίουσ μπορεί κανείσ να 

εντοπίςει μια ςαφι μπρεχτικι κλθρονομιά είναι: Ντάριο Φο, Augusto Boal, Joan 

Littlewood, Ριτερ Μπρουκ, Ρζτερ Βάισ, Heiner Müller, Pina Bausch, Tony Kushner, 

Robert Bolt και Caryl Churchill899.  

Θ περίπτωςθ του ελλθνο-αυςτραλιανοφ κεάτρου, κατά τα τζλθ τθσ δεκαετίασ 

του 1980 και ςτθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1990, φαίνεται να περνά ςτο 

υψθλότερο ςθμείο ακμισ του, αφοφ πλζον υπάρχει - πζρα από τθν πολφ 

                                                           
898

 Esslin, 1976, ό.π., ς.23. 
899

Bertolt_Brecht. Στο: http://en.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
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αναπτυγμζνθ κεατρικι δραςτθριοποίθςθ των κεατρικϊν ςυντελεςτϊν ςτθν 

ελλθνικι παροικία - μια πλθκϊρα ζργων  που είναι γραμμζνα από «ντόπιουσ» 

ςυγγραφείσ, μζλθ τθσ παροικίασ.  Ο κφκλοσ του  ελλθνο-αυςτραλιανοφ παροικιακοφ 

κεάτρου δεν περιορίηεται μόνον ςτισ κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ, ςτθ ςυγγραφι και 

τθν αναπαράςταςι του, αλλά  εκτείνεται και ςτθν ζκδοςθ του κεατρικοφ ζργου και 

τθ διάδοςι του μζςα από τθ ςυμμετοχι των κεατρικϊν ςυγγραφζων ςε διεκνείσ 

διαγωνιςμοφσ λογοτεχνίασ και κεάτρου, ςε κεατρικά φεςτιβάλ, ςε ςυνζδρια. Θ 

αναφορά  με τα λεπτομερι ςτοιχεία τουσ παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια τθσ μελζτθσ. 

Σφμφωνα με τθν ζρευνα τθσ ιςτορίασ του ελλθνο-αυςτραλιανοφ κεάτρου, οι 

προςπάκειεσ ανάπτυξθσ των κεατρικϊν δραςτθριοτιτων από οργανιςμοφσ, ομάδεσ 

και μεμονωμζνα άτομα, που προθγικθκαν τθσ μεταπολεμικισ περιόδου, δεν 

περιορίηονταν  αυςτθρά ςτα πλαίςια τθσ ελλθνικισ παροικίασ αλλά απευκφνονταν  

και ςτθν ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία.    

 

5.1.  Ρρωτεργάτεσ του Κεάτρου ςτθν Αυςτραλία  

α. Σφδνεχ 

       1. Γιϊργοσ Ραΐηθσ 

Στθν προπολεμικι μετανάςτευςθ ςτθν Αυςτραλία, πρωτεργάτθσ του 

κεατρικοφ γίγνεςκαι είναι ο Γιϊργοσ Ραΐηθσ, ο οποίοσ γεννικθκε ςτον Σταυρό, 

Λκάκθσ, ςτισ 9 Λανουαρίου 1893.  Ο Ραΐηθσ ιταν απόφοιτοσ τριϊν τάξεων του 

ςχολαρχείου και γνϊριηε τθν τζχνθ του υποδθματοποιοφ. Στθν Αυςτραλία ο Ραΐηθσ  

καταγράφεται ωσ ποιθτισ, ςυγγραφζασ,  κιαςάρχθσ, ςκθνοκζτθσ και θκοποιόσ,  

ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, ςε Σφδνεχ και New South Wales για πάνω από 

εβδομιντα χρόνια,  αρχισ γενόμενθσ τον Δεκζμβριο του 1910, όταν ζφταςε  ςτθν 

Αυςτραλία, μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του το 1984. Τισ πρϊτεσ γνϊςεισ του για το 

κζατρο τισ είχε αποκτιςει ςτθν Ακινα και από το 1906 ζωσ το 1910, προτοφ 

μεταναςτεφςει ςτθν Αυςτραλία, είχε ςπουδάςει κζατρο και παρακολουκιςει 

παραςτάςεισ ςε κζατρα των Ακθνϊν. Αργότερα, από το 1912 ζωσ το 1915, 

ςποφδαςε τθ δραματικι τζχνθ και ςτθ ςχολι «Repertory Theatre Society», ςτο 

Σφδνεχ (Καναράκθσ, 2007, ς.46).    
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Ο Λκακιςιοσ Γιϊργοσ Ραΐηθσ, το 1914 ανζβαςε το κωμειδφλλιο Θ Λφρα του 

Γζρο-Νικόλα του Δθμθτρίου Κόκκου,  ςτο πλαίςιο ςχολικισ εορτισ τθσ Ελλθνικισ 

Κοινότθτασ του Σφδνεχ (Καναράκθσ, 1985, ς.75 και Καναράκθσ, 1992, ς.57). ‘Εκτοτε 

ο Ραΐηθσ ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτο παροικιακό κζατρο του Σφδνεχ (Καναράκθσ, 

1985, ςς.73-78 και Καναράκθσ, 1992, ςς. 56-60). Ανζβαςε πάνω από εξιντα  

κεατρικά ζργα - δράματα, κωμωδία, οπερζτεσ και επικεωριςεισ Ελλινων και ξζνων 

ςυγγραφζων -  ςτα οποία ςυμμετείχε και ο ίδιοσ ωσ θκοποιόσ (Καναράκθσ, 2007, ς. 

46). Μεταξφ άλλων ζργων, ανζβαςε  και ευρωπαϊκό ρεπερτόριο, όπωσ: Το Κουρζλι 

του Ντάριο Νικοντζμι (1931), Το Ρετρωμζνο Δάςοσ του Robert E. Sherwood 

(1939)900.  Το 1950:  Θ άγνωςτοσ (Madame X ςε μετάφραςθ)  του  Alexander Bisson, 

όπου ζπαιξε και ο ίδιοσ τον ρόλο του Δθμόςιου Κατιγορου Flérieu,  Πταν οι γυναίκεσ 

αγαποφν, τθσ Florance Barclay, και  Σκάνδαλο ςτο Γυμνάςιο Κθλζων, διαςκευι του 

Γρ. Ξενόπουλου ςε διδαςκαλία των κιαςαρχϊν Κρινιϊ Ραπά και Σπφρου Μουςοφρθ, 

που περιόδευαν ςτθν Αυςτραλία τθν περίοδο εκείνθ. Tο 1952: Αιϊνια 

Ηωι(Κεοδωράτου, 2006, ς. 98). Το αγγλικό του όνομα ςτο αυςτραλιανό κζατρο ιταν 

H. A. Haggard. Το 1938, ο Ραΐηθσ μετείχε ςτον κεατρικό διαγωνιςμό Eisedford και 

πιρε το πρϊτο βραβείο. Το λογοτεχνικό ψευδϊνυμο του Ραΐηθ ιταν «Κιακόσ» 

(Kanarakis, 1997, ςς. 56-60). 

Το 1970, ο Γιϊργοσ Ραΐηθσ ζγραψε το μονόπρακτο  Θ Γιαγιά901, δραματικό 

ζργο με κωμικά ςτοιχεία (Καναράκθσ, 1992, ςς. 79-81). Το  κεατρικό  αυτό ζργο δεν 

ανζβθκε ποτζ, αφοφ ςχολίαηε τθν ζριδα μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ 

και τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ ςτθν Αυςτραλία, και ειδικότερα τισ ςυνζπειεσ μιασ 

τζτοιασ ςφγκρουςθσ ςε οικογζνειεσ και τθν παροικία, ςυγκεκριμζνα αυτιν του 

Σφδνεχ, ςτθ δεκαετία του 1920 και αργότερα  ςτθ δεκαετία του 1960. Το 1981 

εκδόκθκε το βιβλίο του Ραΐηθ, Αγριολοφλουδα902. Το 1982, ο Γ. Ραΐηθσ ςκθνοκζτθςε 

τα κεατρικά ζργα Λικουανία, του οφπερτ Μπρουκ και Αντρειωμζνοσ  των 

Θolworthy Θall και Robert Middlemass, τα οποία ανζβθκαν  με το «Ελλθνικό Κζατρο 

                                                           
900

 Καναράκθσ 2003, ς. 202, Καναράκθσ, 2007, ς. 45.  
901

 Γιϊργοσ Ραΐηθσ, 1970,  Θ Γιαγιά, δραματικό ζργο με κωμικά ςτοιχεία, πρόςωπα 6,  δθμοςιευμζνο 
ςτο περ. Γιοφφρι, τεφχ. 12, 1992, ςς. 79-81. 
902

Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980-Δεκ. 1981, κυκλοφορεί και ςτθ Μελβοφρνθ το βιβλίο 
Αγριολοφλουδα του Γιϊργου Ραϊηθ από το Σφδνεχ, Οκτ. 1981, ς. 15. 
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επερτορίου», υπό τθν αιγίδα τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Λογοτεχνϊν (Kanarakis, 2008, 

ς.180). 

 

2. Λάμπθσ Ραςχαλίδθσ 

Τθν ίδια εποχι, ο πολυτάλαντοσ και πολυςχιδισ Λάμπθσ Ραςχαλίδθσ, 

ζδραςε ςτον χϊρο του κεάτρου ωσ κονφερανςιζ, θκοποιόσ, ςκθνοκζτθσ, κιαςάρχθσ 

και ωσ δθμοςιογράφοσ, ποιθτισ, πεηογράφοσ, μεταφραςτισ και ςυνκζτθσ 

τραγουδιϊν ςτθν ευρφτερθ παροικιακι ηωι. Ο Ραςχαλίδθσ γεννικθκε ςτο Κάιρο, 

ςτισ 23 Νοεμβρίου 1914.  Αποφοίτθςε από το «Εμπορικό Τμιμα» τθσ Αμπετείου 

Σχολισ Καΐρου και αργότερα από τθ Γαλλικι Φιλολογία, ςτο Γαλλικό Λφκειο Καΐρου. 

Δεκαοχτϊ ολόκλθρα χρόνια υπθρζτθςε το κζατρο πολφπλευρα.  Ιδθ, από τον καιρό 

που ηοφςε ςτθν Αίγυπτο, ζγραφε και ςκθνοκετοφςε κεατρικά ζργα, μονόπρακτα και 

επικεωριςεισ. Με δικό του κίαςο περιόδευε ςτθν Αίγυπτο, τθ Συρία, τθν Κφπρο και 

τθν Αυςτραλία. Το 1940  ο Λάμπθσ Ραςχαλίδθσ ςυμμετείχε ςτθν τραγωδία του 

Ευριπίδθ Εκάβθ, ςτον ρόλο του Μςκιου του Ρολφδωρου, ςε ςκθνοκεςία και 

ςκθνογραφία του Χρυςόςτομου Μαντουρίδθ και μουςικι ςφνκεςθ του Αγγζλου 

Αγγελίδθ, που ανζβαςε  «Θ Ζνωςισ Ελλινων Αποφοίτων Αμπετείου» ςτο Ewart 

Memorial Hall903. Το 1947 τιμικθκε με το πρϊτο βραβείο «Ρανελλθνίου 

Διαγωνιςμοφ Επικεωρθςιογραφίασ» για τθν επικεϊρθςι του Πλα τα άπλυτα ςτθ 

φόρα, θ οποία ανζβθκε ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ Μουηενίδθ. Το 1949 ζγραψε τθν 

επικεϊρθςθ με τίτλο  Κάτω από τισ Κουρμαδιζσ, θ οποία παρουςιάςτθκε από το 

κίαςο «Άννασ και Μαρίασ Καλουτά» ςε ςκθνοκεςία Τάκθ Μουηενίδθ. Από το 1949 

ζωσ το 1954, εργαηόταν ωσ ςυντάκτθσ ςτθν Αιγυπτιϊτικθ εφθμερίδα Φωσ και το 

1952 ςυμμετείχε ωσ θκοποιόσ ςτον «Κίαςο Λεμοφ»904. Το 1955 μετανάςτευςε ςτο 

Σφδνεχ, όπου εργάςτθκε ωσ δθμοςιογράφοσ ςε εφθμερίδεσ και ωσ αρχιςυντάκτθσ 

ςτθν Εςτία. Τθν ίδια χρονιά ανζβαςε ςτο Sydney Conservatorium πζντε μονόπρακτα 

με τον τίτλο Ρζντε Αριςτουργιματα, από τα οποία τα τρία, τα είχε γράψει ο ίδιοσ με 

τουσ τίτλουσ: Σπανιόλικο ιταν, Τα μικροπράγματα, Για ζνα κουμπί, και τα άλλα δφο 

                                                           
903

 Ρθγι : Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Εκάβθ του Ευριπίδθ, ςε μετάφραςθ Απόςτολου Μελαχρινοφ 
και ςκθνοκεςία – ςκθνογραφία του Χρυςόςτομου Μαντουρίδθ, μουςικι ςφνκεςθ του Άγγελου 
Αγγελίδθ, που παρουςίαςε θ Ζνωςθ Ελλινων Αποφοίτων Αμπετείου ςτθ ςκθνι του «Ewart Memorial 
Hall» (Rue Chelkh Rihanl), 10, 11.1.1940 (ςε φωτοτυπία). 
904

 Κζατρο Λεμόσ, ςτο: http://www.lemostheater.org/ default.aspx?menuitem= 1&year= 
1953&lan=gr.  

http://www.lemostheater.org/%20default.aspx?menuitem=%201&year=%201953&lan=gr
http://www.lemostheater.org/%20default.aspx?menuitem=%201&year=%201953&lan=gr
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τα είχε μεταφράςει από τθ γαλλικι γλϊςςα και ιταν: Θ νυφοφλα του κανάτου και 

Οι φαροφφλακεσ (Καναράκθσ, 2007, ς. 50, Ραπαηαφειροποφλου, 2000, ς. 19). Το  

1957 και το 1978 ανζβαςε τθν  τρίπρακτθ κωμωδία του Αντρζ ουςςζν, La petite 

hutte με τον τίτλο Μία γυναίκα δφο άνδρεσ905, τθν οποία είχε ιδθ παρουςιάςει με 

τον Επαγγελματικό Κεατρικό Οργανιςμό «Αλεξανδρινό Κζατρο», όταν ακόμθ 

βριςκόταν ςτο Κάιρο το 1950, με το τίτλο Το μικρό καλφβι, ςε δικι του ςκθνοκεςία 

ςτο Ewart Memorial Hall906. Δθμοςίευςε μόνο ζνα του ζργο  Το Σπανιόλικο το 1979, 

ςτο περιοδικό του Σφδνεχ Ταχυδρόμοσ (Καναράκθσ 1985,ςς.249-252). Ζνα ακόμθ 

ζργο που αποδίδεται ςτον Ραςχαλίδθ, ςε ςυνεργαςία με τον Νίκο Νεογζνθ907, είναι 

θ επικεϊρθςθ Τρελόκοςμοσ, που παρουςιάςτθκε ςτο κερινό κζατρο «Λοφνα Ραρκ», 

με τραγοφδια τθσ Τορναηάκα. Το 1978 κυκλοφόρθςε το βιβλίο αφθγθμάτων του 

Λάμπθ Ραςχαλίδθ, Με είδε ο Χάροσ με τα μάτια του. Το βιβλίο, αυτό, είναι το 

πρϊτο που εκδόκθκε ςτθν Ελλάδα από τον ςυγγραφζα και είναι ζνα 

αυτοβιογραφικό βιβλίο, γραμμζνο με χιοφμορ.  Αναφζρεται ςε γεγονότα και 

πρόςωπα τθσ ελλθνικισ παροικίασ τθσ Αιγφπτου, κυρίωσ ςτα χρόνια του Βϋ 

Ραγκοςμίου Ρολζμου908. Αρκρογράφθςε και χρονογράφθςε ςτισ εφθμερίδεσ 

Αυςτραλοζλλθν, Νζοσ Κόςμοσ,  ςτον Ελλθνικό Κιρυκα, Νζο Κφμα και το 1959 ςτθ 

δικι του  εβδομαδιαία εφθμερίδα Κυριακι.  Το 1971 κυκλοφόρθςε το εξαμθνιαίο 

                                                           
905

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μια γυναίκα δφο άνδρεσ (Το μικρό καλφβι) του Aντρζ ουςςζν 
ςτισ 1.4.1978 – Μελβοφρνθ, Prince Phillip Theatre, 2.4.1978 – Αδελαΐδα, Χωλ Ελλθνικισ Κοινότθτασ, 
8.4.1978 – Σφδνεχ Elizabethan Theatre Newtown(ςε φωτοτυπία). 
906

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το μικρό καλφβι του Λάμπθ Ραςχαλίδθ, κωμωδία από τον 
Επαγγελματικό Κεατρικό Οργανιςμό «Αλεξανδρινό Κζατρο» ςτο Κζατρον Ελδοράδο, Ρορτ Σαΐδ, 
7.1.1950 (ςε φωτοτυπία). 
907

 Ο Νίκοσ Νεογζνθσ (Κάιρο 1912 - Ακινα 1971) ιταν κεατράνκρωποσ και ςυνκζτθσ. Σφμφωνα με τισ 
πλθροφορίεσ του Κ. Ζξαρχου (ϋΕλλθνεσ Θκοποιοί, τόμ. 2, εκδ. Δωδϊνθ, 1996) πρωτοεμφανίςτθκε ωσ 
μουςικόσ το 1933 και τον επόμενο χρόνο ίδρυςε τον «Κίαςο των Νζων» ςτθν Αλεξάνδρεια. Το 1935 
ςυνεργάςτθκε με τον Κίαςο τθσ Μαίρθσ Γιαννοφλθ. Το 1936 ίδρυςε ελλθνικό μουςικό κίαςο ςτθν 
Αίγυπτο και «ανζβαςε» οπερζτεσ και επικεωριςεισ ςτο Κζατρο «Λοφνα Ραρκ» τθσ Αλεξάνδρειασ. 
Ραρουςίαςε επίςθσ διάφορα κεατρικά και μουςικά προγράμματα ςτο τοπικό ραδιόφωνο. Ϊσ το 1951 
παρουςίαςε ςυνεχι κιαςαρχικι δραςτθριότθτα ςτισ μεγάλεσ αιγυπτιακζσ πόλεισ, ςυνεργαηόμενοσ 
και με άλλουσ κιάςουσ. Τθν περίοδο του Ρολζμου μάλιςτα οργάνωςε (με τουσ κιάςουσ τθσ Σ. Βζμπο 
και τθσ Η. Μπριλλάντθ) παραςτάςεισ για τισ ελλθνικζσ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ τθσ Μ. Ανατολισ. Το 1951 
περιόδευςε ςτθν Αφρικι και τθν Κφπρο. Στο διάςτθμα 1955-56 διετζλεςε καλλιτεχνικόσ διευκυντισ 
του «Κυπριακοφ Λυρικοφ Κεάτρου» και ελλθνικϊν κιάςων ςτθν Αίγυπτο (ϊσ το 1961). Κατόπιν ιρκε 
ςτθν Ακινα και ςυνεργάςτθκε με κιάςουσ πρόηασ και ελαφροφ μουςικοφ κεάτρου. Γράφτθκε ςτο ΣΕΘ 
το 1962 και τον επόμενο χρόνο ςυνεργάςτθκε ςτθν επικεϊρθςθ Κι εφζτοσ διαςκεδάηουμε (Κζατρο 
«Βζμπο»). Το 1967 εμφανίςτθκε ςτο ζργο του Μ. Κεοφανίδθ Κουράγιο, Σωτιρθ (Βαςιλικό Κζατρο 
Κεςςαλονίκθσ). Ζπαιξε και ςτον κινθματογράφο, από τον Ηεςτό μινα Αφγουςτο του Σωκράτθ 
Καψάςκθ (1966) ϊσ τθν Οδφςςεια ενόσ ξεριηωμζνου του Απ. Τεγόπουλου (1969). Στο: 
http://musipedia.gr/wiki . 
908

 Ο Ταχυδρόμοσ  των Αιγυπτιωτϊν, αρ. φ. 35,  Νοζμ. 1978. 

http://musipedia.gr/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BF_%CE%91%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://musipedia.gr/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7_%CE%96%CE%B1%CE%B6%CE%AC
http://musipedia.gr/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82
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ςατιρικό περιοδικό Κορνίηεσ. Το 1992, ο Λάμπθσ Ραςχαλίδθσ τιμικθκε από τθν 

Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα για τθν προςφορά του ςτθν Ελλθνικι Ραροικία909. 

 

3. Ευάγγελοσ Μπόλλασ 

Ο Μπόλλασ γεννικθκε το 1916 ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Αίγυπτου και το 1955 

μετανάςτευςε  ςτο Σφδνεχ, ςτθν Αυςτραλία. Τθ δεκαετία του 1970 ο Ευάγγελοσ 

Μπόλλασ, δραςτιριο μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ τθσ Σφδνεχ, 

επίςθσ, ζγραψε ςκετσ παροικιακοφ και πατριωτικοφ περιεχομζνου.  Μερικά από τα 

ζργα που ζγραψε είναι: Ανεργία (1963,1964)910, Το Ρουλί (μονόπρακτθ ςάτιρα) 

(1969)911 Ρολυτεχνείο (μονόπρακτο δράμα) (1973)912, Κφπροσ-Κάτω από τθν μπότα 

του Αττίλα (δράμα ςε επτά ςκθνζσ, 1978)913, Το Γράμμα (μονόπρακτθ ςάτιρα) 

(1978)914, Μία περίεργθ περιπζτεια (1980), Μαρικοφλα ι Θ ηωι μασ ςτθν Αυςτραλία 

(1980), οι αντιχουντικζσ  μονόπρακτεσ  ςάτιρεσ  Δικτάτορασ και Συνείδθςισ (1983)915 

και Θ Κατάρα τθσ Μάνασ (1983)916. 

 

4. αοφλ Καρδαμάτθσ 

Στθ δεκαετία του 1930,  ο αοφλ Καρδαμάτθσ, ανζβαςε ζργα Γερμανϊν 

κεατρικϊν ςυγγραφζων μεταφραςμζνα ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Κινικθκε ςτο 

ευρφτερο αυςτραλιανό κζατρο. Ρζκανε λίγο μετά το 1947 (Kanarakis 2003, ς. 202).  

 

β.  Μελβοφρνθ 

Ο Λκακιςιοσ Χαράλαμποσ Φλωριάσ, που διθφκυνε το Bobs Café ςτθν οδό 

Flinders ςτθ Μελβοφρνθ, είναι ο πρϊτοσ θκοποιόσ τθσ παροικίασ που ςυμμετζχει ςε 

αυςτραλιανι κεατρικι παράςταςθ (Jupp, 2001, ς. 411, Τάμθσ, 2001, ς.46). 

                                                           
909

Ρθγι: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 12.8.1992, «Τιμικθκε ο Λάμπθσ Ραςχαλίδθσ» (ςε φωτοτυπία). 
910

 Ανεργία, 1963,1964,  αντιχουντικι ςάτιρα, πρόςωπα 2,  αδθμοςίευτο, 5  δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ. 
911

 Το Ρουλί, 1969, μονόπρακτθ ςάτιρα,  3 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ. 
912

 Ρολυτεχνείο, 1973,  μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 10, αδθμοςίευτο, 11 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ. 
913

 Κφπροσ-Κάτω από τθν μπότα του Αττίλα, 1978,  μονόπρακτο, δράμα ςε επτά ςκθνζσ, πρόςωπα 10, 
αδθμοςίευτο, 14 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ. 
914

 Το Γράμμα, 1978,  μονόπρακτθ ςάτιρα, μονόλογοσ, 3 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ. 
915

 Δικτάτορασ και Συνείδθςισ, 1983, αvτιχουντικι μονόπρακτθ ςάτιρα, πρόςωπα 2,  αδθμοςίευτο, 6 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ. 
916

 Θ Κατάρα τθσ Μάνασ, 1983, μονόπρακτθ ςάτιρα, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 7 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ.  
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1. Στάκθσ αυτόπουλοσ 

Τθ δεκαετία 1940-1950 ο Στάκθσ αυτόπουλοσ (Κιόνι Λκάκθσ 1921-

Μελβοφρνθ 2003)917, ο Νίκοσ Φαμπιόλθσ (Βακφ Λκάκθσ 1899- Μελβοφρνθ 1963) και 

ο Τάκθσ Δουβαράσ γράφουν ςκετσ παροικιακοφ και πατριωτικοφ περιεχομζνου για 

ψυχαγωγικοφσ και φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ ςτθ Μελβοφρνθ. Ο Στάκθσ 

αυτόπουλοσ μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1934 ςτθν θλικία των δεκατριϊν 

χρόνων. Τελείωςε το γυμνάςιο ςτο Merbein τθσ Βικτϊριασ και μετά ςποφδαςε ςτο 

Ρολυτεχνείο, ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Μελβοφρνθσ. Με τθν κιρυξθ του Βϋ 

Ραγκοςμίου Ρολζμου κατατάχτθκε ςτο ςτρατό και από τον πρϊτο χρόνο τθσ 

κθτείασ του ςυμμετείχε ςτο ςτρατιωτικό κεατρικό ςυγκρότθμα του ψυχαγωγικοφ 

τμιματοσ του αυςτραλιανοφ Στρατοφ.  Το 1942 αποςπάςτθκε ςε άλλο κεατρικό 

τμιμα ςτο Albury, όπου παρζμεινε μζχρι το τζλοσ του πολζμου (Kanarakis, 1988,     

ς. 140). 

Ο αυτόπουλοσ το 1948 ςυνεργάςτθκε με το καλλιτεχνικό τμιμα του 

Συνδζςμου των «Λκακθςίων». Το 1949 ο Στάκθσ αυτόπουλοσ ανζβαςε τθν κωμωδία 

του Ρροικοκιρασ με το κεατρικό εργαςτιρι του ομίλου του «Ολυμπιακοφ» ςτθ 

Μελβοφρνθ και με το κεατρικό τμιμα τθσ Ελλθνικισ Ρροοδευτικισ Νεολαίασ 

Αυςτραλίασ (Ε.Ρ.Ν.Α.) (Ριερρι-Γεωργίου, 1994, ς.109). Το 1948 ο ςυγγραφζασ 

ζγραψε επτά κωμωδίεσ από τισ οποίεσ παρουςιάςτθκαν οι ζξι. Μερικοί  τίτλοι είναι: 

Οι Εφηωνοι γυμνάηονται, Τα Μακιματα, Τρελοί τθσ εποχισ, Χαίρε Ρατρίσ, Ζνα νερό 

Κυρά Βαγγελιϊ.  Το 1979 εκδόκθκε το πζμπτο βιβλίο του αυτόπουλου με τίτλο Θ 

Μπαλάντα του Ξενιτεμζνου. Το 1958 ο Στάκθσ αυτόπουλοσ  ζγραψε και ανζβαςε το 

ςκετσ Το Φάνταςμα και πάλι ςε ςυνεργαςία με το κεατρικό εργαςτιρι του ομίλου 

του «Ολυμπιακοφ» (Ελευκεριάδθσ, 2003, ς. 25). 

 

2. Νίκοσ Φαμπιόλθσ 

Ο  Ν. Φαμπιόλθσ, ςε νεαρι θλικία εργάςτθκε ωσ ναυτικόσ και, όταν ςτα μζςα 

του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου το πλοίο του ζφταςε ςτθ Μελβοφρνθ, αποφάςιςε να 

εγκαταςτακεί και να εργαςτεί ωσ μάγειρασ ςε εςτιατόρια.  Το 1948, και ο 

                                                           
917

 Ρθγι: Εφθμ. Τα Νζα – «Το παροικιακό μασ περιςκόπιο ςτισ 5.11.2008, Ρνευματικό μνθμόςυνο για 
τον αείμνθςτο Στάκθ αυτόπουλο», ς. 19. 
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Φαμπιόλθσ ζγραψε και ανζβαςε  το ζμμετρο μονόπρακτο Τα χρζθ του 

εμπορομεςίτθ, το οποίο αφορά τθ χρεοκοπία ενόσ ‘Ελλθνα επιχειρθματία ςτθ 

Μελβοφρνθ, ςε ςκθνοκεςία του Στάκθ αυτόπουλου ςτο Νew Theatre τθσ 

Μελβοφρνθσ.  Ο Φαμπιόλθσ ςυμμετείχε ςτθν παράςταςθ και ωσ θκοποιόσ ςτο ρόλο 

του Βαςίλθ.  Και οι δφο ςυγγραφείσ  Σ. αυτόπουλοσ και  Ν. Φαμπιόλθσ ιταν από 

τθν Επτάνθςο (Κεοδωράτου, 2005, ς. 22). Στθν αρχι τθσ δεκαετίασ του 1950, ο 

Φαμπιόλθσ ςυνεργάςτθκε με τον Ρζτρο Σίμο από τθ Χειμάρρα Αλβανίασ, τθσ τότε 

Βορείου Θπείρου.  Ο Ρ. Σίμοσ το 1953 ζγραψε και ςκθνοκζτθςε το ζργο 

Σειςμόπλθκτοι, βαςιςμζνο ςε αλθκινό γεγονόσ τθσ Επτανιςου, και το ιςτορικό 

δράμα Οι Γυναίκεσ τθσ Ρίνδου, κακϊσ και τισ μονόπρακτεσ κωμωδίεσ  Στο ςχολείο, 

Βόρειοσ Ιπειροσ, Ο Χότηασ, Γλυκόπαιδο κ.ά., τα οποία παρουςίαςε ςτθ Μελβοφρνθ. 

Πταν μετακόμιςε ςτο Newcastle, ςυνζχιςε τθ κεατρικι του δραςτθριότθτα, 

ανεβάηοντασ ζργα, όπωσ του Σπ. Ρερεςιάδθ,  Εςμζ θ Τουρκοποφλα, θ Γκόλφω κ.ά. 

(Καναράκθσ, 2003, ς. 147).  

 

3. Ανάργυροσ Φατςζασ 

Ο Κυκιριοσ Ανάργυροσ Φατςζασ (Ροταμόσ Κυκιρων 1907-????), απόφοιτοσ 

τριϊν τάξεων του ςχολαρχείου,  ζηθςε ςτο Σφδνεχ και από το 1935 αςχολικθκε με 

τθ δθμοςιογραφία και τθν εκπαίδευςθ.  Δθμοςίευςε λογοτεχνικά κείμενα ςε 

εφθμερίδεσ, ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. Ο Φατςζασ ζγραψε και δθμοςίευςε 

από τθν 1θ Οκτωβρίου 1957- μζχρι τον Αφγουςτο 1958, το τρίπρακτο δραματικό 

ζργο Τόνια Μαντοφρθ (1957-58), το οποίο αναφζρεται ςτθ ηωι του Ζλλθνα 

μετανάςτθ τθσ Αυςτραλίασ, όπωσ τθ βιοπάλθ και τα προβλιματά του, τα όνειρα για 

τα παιδιά του, τισ αντικζςεισ γονιϊν και των αυςτραλογεννθμζνων παιδιϊν τουσ. 

Ράντα με αφορμι το κζμα του γάμου και τθν επιλογι ςυηφγου, οι γονείσ επικυμοφν 

τθν επιλογι του/τθσ ςυντρόφου του παιδιοφ τουσ να τθν κάνουν οι ίδιοι με 

«προξενιό» και ο γαμπρόσ να είναι ελλθνικισ καταγωγισ. Τα παιδιά  τουσ  από τθν 

άλλθ επιδιϊκουν να ξεφφγουν από τθ μιηζρια και να ανζλκουν ςε ανϊτερα 

κοινωνικά και επαγγελματικά επίπεδα.  Το ζργο επικεντρϊνεται ςτισ 

προκαταλιψεισ που ιςχφουν για τθ κζςθ και τον ρόλο τθσ γυναίκασ ςτουσ κόλπουσ 

τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ, ακόμθ και  εάν είναι μορφωμζνθ, πόςο μάλλον 

καλλιτζχνθσ.  Το 1958,  κατά παραγγελία του Αυςτραλιανοφ Εκνικοφ Δικτφου  τθσ 
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Τθλεόραςθ  ABC, ο Φατςζασ ζγραψε για το ραδιόφωνο το κεατρικό ζργο Foreign 

Born. Ο ςυγγραφζασ μιλοφςε και ζγραφε και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Τα ζργα του, 

όμωσ, δεν ανζβθκαν ποτζ ςτθ κεατρικι ςκθνι (Καναράκθσ, 1985, ςς.122-124, 

Καναράκθσ 1997, ςς. 91-93). 

 

4. Δθμιτρθσ Ταϊφερνόπουλοσ   

 Ο Δθμιτρθσ Ταϊφερνόπουλοσ  γεννικθκε το 1923 ςτο Alex Taifer, ςτο Κάϊρο 

τθσ Αιγφπτου. Μεγάλωςε και ςποφδαςε ςτθ Σαλβάγειο Εμπορικι Σχολι, ςτθν 

Αλεξάνδρεια. Μετανάςτευςε ςτθ Μελβοφρνθ το 1954, όπου αςχολικθκε με 

επιχειριςεισ. Το 1959 ζγινε ιδρυτικό μζλοσ του περιοδικοφ τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α (Ζνωςθ 

Ελλινων Αιγφπτου και Μζςθσ Ανατολισ), Σφίγγα, όπου και άρχιςε να δθμοςιεφει 

δικά του κείμενα. Θ ςχζςθ του με το κζατρο ξεκίνθςε από πολφ νεαρι θλικία, αφοφ 

ο πατζρασ του, απόφοιτοσ Δραματικισ ςχολισ τθσ Νζασ Υόρκθσ τον δίδαξε τθν 

υποκριτικι τζχνθ. Τα ζτθ 1940-41 ςυμμετείχε ωσ θκοποιόσ ςε παραςτάςεισ 

επαγγελματικοφ κιάςου ςτθν Αλεξάνδρεια, όπου ανζβαηε ζργα  Ξενόπουλου, 

Μπόγρθ, Μελά, Λάςκαρθ και Ψακά. Στθ Μελβοφρνθ ςυνεχίηει τθν εναςχόλθςι του 

με το κζατρο, ςτο κεατρικό τμιμα τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α.  Τθ δεκαετία του 1960 γράφει τθ 

μονόπρακτθ κωμωδία Οι Ρρόβεσ - ςε επτά ςκθνζσ. Επίςθσ ζγραψε τρία μονόπρακτα 

για το παιδικό τμιμα «Μικροί Καλλιτζχνεσ» τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α. Το μονόπρακτό του Θ 

Ραρζα  ανζβθκε το 1980 από τουσ «Μικροφσ Καλλιτζχνεσ», ςε αγγλικι μετάφραςθ 

με τον τίτλο What are we going to do now? (Κεοδωράτου, 2005, ς. 28). 

 

5. Αριςτείδθσ Ραραδείςθσ 

Ο A. G. Paradissis (Αριςτείδθσ Ραραδείςθσ) γεννικθκε ςτθν Κίνα, 

παρακολοφκθςε αγγλικό ςχολείο και γαλλικό πανεπιςτιμιο.  Το 1947 ζφυγε για τθν 

Αίγυπτο, όπου δίδαξε ςε αγγλικά ςχολεία για δφο χρόνια. Το 1949 μετανάςτευςε 

ςτθν Αυςτραλία, όπου ζγινε Διδάκτωρ του University of Melbourne. Ιταν ιδρυτικό 

μζλοσ τοφ La Trobe University. Αςχολικθκε με τθν ποίθςθ και το διιγθμα και 

ζγραψε ςτα αγγλικά, γαλλικά, ιςπανικά και τα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ του ςτα 

ελλθνικά. Το 1993  δθμοςίευςε το μονόπρακτο My Business Murder-ςε είκοςι 

ςκθνζσ. Θ  ποιθτικι ςυλλογι  του A. G. Paradissis, A Tree at the Gate (Σφδνεχ, 1971) 
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υπιρξε το πρϊτο αγγλόγλωςςο λογοτεχνικό ζργο που εκδόκθκε ςε βιβλίο από 

‘Eλλθνα ςτθν Aυςτραλία918. 

 

Γενικζσ επιςυνάψεισ 

Συνοψίηοντασ, μζςα από μια ςφντομθ βιβλιογραφικι περιιγθςθ ςτο 

κεατρικό γίγνεςκαι τθσ προπολεμικισ περιόδου, παρ’όλο που οι νεοςφςτατεσ 

κοινότθτεσ δεν ιταν πολυπλθκείσ, θ παραγωγι ντόπιων κεατρικϊν κειμζνων είναι 

ςθμαντικι. Συνολικά,  χρειάηεται να αναγνωριςτεί θ ςυμβολι τουσ ςτθν καλλιζργεια 

τθσ κεατρικισ παράδοςθσ του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ, θ οποία  προετοίμαςε το 

ζδαφοσ για τθν άνκθςι του ςτθ μεταπολεμικι περίοδο, δίνοντάσ μασ αρκετοφσ 

κεατρικοφσ ςυγγραφείσ ςτθ ςυνζχεια. 

Μετά το 1952,  το μεγάλο  κφμα μετανάςτευςθσ που ζφταςε ςτθν Αυςτραλία, 

ζφερε πραγματικά τθν άνκθςθ του ελλθνικοφ παροικιακοφ κεάτρου, τόςο ςε 

ςυγγραφείσ όςο και ςε κοινό. Θ διαςκζδαςθ και θ νοςταλγία για τθν πατρίδα, 

ταίριαξαν ςτισ ανάγκεσ και ςτθ νοοτροπία του Ζλλθνα μετανάςτθ να εκφράηεται 

μζςα από εκδθλϊςεισ, μεταξφ των οποίων είναι και το κζατρο. 

Οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ πρϊτθσ γενιάσ  τθσ μεταπολεμικισ περιόδου άρχιςαν 

να δραςτθριοποιοφνται εντονότερα ςτθ ςυγγραφι με πατριωτικι, ιςτορικι, 

λαογραφικι  και  κυρίωσ, μεταναςτευτικι κεματολογία, με ζμφαςθ ςε κζματα γφρω 

από τθν οικογζνεια, τισ ςχζςεισ γονιϊν και παιδιϊν, κοινωνικά κζματα, όπωσ  τθ 

κζςθ τθσ γυναίκασ,  τισ εξαρτιςεισ από τον τηόγο, το αλκόολ, τα ναρκωτικά κ.ά.  Θ 

θκογραφία, το δράμα, θ κωμωδία και θ επικεϊρθςθ είναι τα είδθ, μζςα από τα 

οποία ο ςυγγραφζασ ξεδιπλϊνει το δραματουργικό του τάλαντο, τθν περίοδο αυτι,   

ιδιαίτερα, ςτισ πόλεισ του Σφδνεχ και τθσ Μελβοφρνθσ. Το παιδικό κζατρο κατζχει 

και αυτό τθ δικι του τιμθτικι κζςθ, αφοφ θ διαπαιδαγϊγιςθ των παιδιϊν, θ 

εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ και θ κεατρικι αγωγι είναι ςτισ 

προτεραιότθτεσ του Ζλλθνα μετανάςτθ τθσ πρϊτθσ γενιάσ. 

Θ δεφτερθ μεταπολεμικι γενιά, πάνω ςτα αχνάρια τθσ πρϊτθσ γενιάσ, 

ακολουκεί το παράδειγμά τθσ και «ςτινει» το δικό τθσ «ςκθνικό» για να εκφράςει 

με τον δικό τθσ τρόπο, κυρίωσ μζςα από τθ γλϊςςα που γνωρίηει καλφτερα, τθν 

                                                           
918

 Καναράκθσ, Γεϊργιοσ, 2003, ‘Οψεισ τθσ Λογοτεχνίασ των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ και τθσ Νζασ 
Ηθλανδίασ, εκδ. Γρθγόρθ, Ακινα, ς. 31. 
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αγγλικι,  με τθ δικι τθσ «φωνι», τα δικά τθσ κζματα που τθν απαςχολοφςαν, όπωσ 

το κζμα τθσ ταυτότθτασ, το δικαίωμα επιλογισ ςυντρόφου, τα προξενιά, οι ςχζςεισ 

τουσ με τον άμεςο οικογενειακό περίγυρο και το ευρφτερο κοινωνικό αυςτραλιανό 

περιβάλλον, οι μικτοί γάμοι κ.ά. Επιλζγουν, και αυτοί, να εκφραςτοφν μζςα από το 

δράμα και τθν  κωμωδία.  

Κατά τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 φαίνεται να περνάμε ςτθ φάςθ του 

παροικιακοφ κεάτρου. Ο κφκλοσ του παροικιακοφ κεάτρου δεν περιορίηεται μόνον 

ςτθ ςυγγραφι, αλλά προχωράει ςτθν παράςταςθ αλλά και ςτθν ζκδοςθ του 

κεατρικοφ ζργου και τθ διάδοςι του μζςα από τθ ςυμμετοχι των κεατρικϊν 

ςυγγραφζων ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ λογοτεχνίασ και ςε ςυνζδρια με κζμα «Το 

κζατρο τθσ διαςποράσ». Βεβαίωσ οι προςπάκειεσ ανάπτυξθσ των κεατρικϊν 

δραςτθριοτιτων από οργανιςμοφσ, ομάδεσ και μεμονωμζνα άτομα δεν 

περιορίηονται ςτα όςα αναφζρκθκαν παραπάνω.  Άλλωςτε ςτθν παροφςα μελζτθ το 

μζροσ αυτό είναι ζνα από τα κεφάλαια που πρόκειται να διερευνθκοφν περαιτζρω. 

 

Οι ενότθτεσ 5.1. και 5.2. αναφζρονται ςτθν ατομικι παρουςία κεατρικϊν 

ςυγγραφζων πρϊτθσ και δεφτερθσ μεταπολεμικισ γενιάσ μεταναςτϊν, που ηουν 

ςτθν Αυςτραλία. Μζςα από τθ βιοεργογραφικι παρουςίαςι τουσ και τισ 

ςυνεντεφξεισ τουσ  αποκαλφπτεται το εφροσ, θ ποικιλία και θ ποιότθτα του 

«ντόπιου» κεάτρου, εν γζνει, και με ποιοφσ τρόπουσ  «αλλθλοεπιδροφν» και «ςυν-

διαμορφϊνουν»  το κεατρικό γίγνεςκαι του ελλθνο-αυςτραλιανοφ κεάτρου,  

αντιλαμβάνονται, αποτυπϊνουν και αναπαριςτοφν με χειροπιαςτοφσ όρουσ τθν 

«ταυτότθτα» του Ζλλθνα μετανάςτθ μζςα ςτθν ελλθνικι παροικία και, τζλοσ, 

επθρεάηουν το ευρφτερο αυςτραλιανό πολυπολιτιςμικό τοπίο, αμβλφνοντασ 

προκαταλιψεισ, ςτερεότυπα και ρατςιςτικζσ τάςεισ μζςα από τθν  καταγραφι και 

τθν ανάδειξθ ςυμπεριφορϊν.  Οι ςυγγραφείσ εμφανίηονται  ανάλογα με τθ γενιά,  

ςτθν οποία ανικουν,  και με  τθ  χρονολογικι ςειρά που παράγουν το πρϊτο 

κεατρικό κείμενο ι παρουςιάηουν τθν πρϊτθ κεατρικι παράςταςι τουσ, ςτισ πόλεισ, 

βεβαίωσ, όπου δραςτθριοποιοφνται, όπωσ: Σφδνεχ, Μελβοφρνθ, Αδελαΐδα, Ρερκ, 

Βριςβάνθ και Χόμπαρτ. Θ ζκταςθ και το περιεχόμενο τθσ βιοεργογραφικισ 

παρουςίαςθσ του κάκε ςυγγραφζα ποικίλλει ςε ζκταςθ και περιεχόμενο, ανάλογα 

με τα ςτοιχεία που ευρζκθςαν από διάφορεσ πθγζσ και οι οποίεσ ζχουν 
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προαναφερκεί, τισ ςυνεντεφξεισ που μου παραχωρικθκαν από τουσ ίδιουσ, κακϊσ 

και από τθν ποςότθτα των κεατρικϊν κειμζνων και δθμοςιοποιθμζνων κεατρικϊν 

ζργων τουσ.  

Στθν ενότθτα 5.1. ζχει ςυνταχτεί μία ςφντομθ παρουςίαςθ κεατρικϊν 

ςυγγραφζων πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ με ςκοπό τθν ζκκεςθ τθσ ποικιλίασ 

κεμάτων, φφουσ, κεατρικϊν ειδϊν, ανεξάρτθτα από το γεγονόσ, εάν ζχουν 

δθμοςιοποιιςει το ζργο τουσ ι όχι.  

Θ ενότθτα 5.2. αναφζρεται, ιδιαίτερα, ςτο δίγλωςςο μεταπολεμικό κζατρο 

ςτθν Αυςτραλία και ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ επιλεγμζνων κεατρικϊν 

ςυγγραφζων πρϊτθσ και δεφτερθσ, μεταπολεμικισ γενιάσ μεταναςτϊν, που 

αςχολοφνται κυρίωσ με   τθ μεταναςτευτικι κεματολογία και πιο ςυγκεκριμζνα με 

τθν «ταυτότθτα» του μετανάςτθ, όπωσ υποδθλϊνεται ςε επιλεγμζνα κεατρικά ζργα 

τουσ. Από τθ  δραματουργικι ανάλυςθ των κειμζνων, ςθμειολογικά μζςα από το 

μοντζλο Greimas και παραςταςιολογικά, περιγράφονται ανάγλυφα διαφορετικζσ 

όψεισ του «μετανάςτθ» και εκφάνςεισ τθσ ηωισ του μζςα από τουσ διαφορετικοφσ 

ρόλουσ ςε διάφορεσ καταςτάςεισ. Μία επιπλζον παράμετροσ/προχπόκεςθ επιλογισ 

των ςυγκεκριμζνων κεατρικϊν ζργων των ςυγκεκριμζνων ςυγγραφζων ιταν ότι 

αυτά τα κεατρικά κείμενα ζχουν δθμοςιοποιθκεί ςε ευρφ κοινό, ζχουν δθλαδι 

παιχτεί «επί ςκθνισ» με επαγγελματικοφσ ι θμι-επαγγελματικοφσ όρουσ και 

προχποκζςεισ και ζχουν ςχολιαςτεί ιδιαίτερα από τον ελλθνικό ι/και τον 

αυςτραλιανό τφπο, αποδεικνφοντασ ότι υπάρχει κριτικι.   

 

5.2. ‘Ελλθνεσ κεατρικοί ςυγγραφείσ πρϊτθσ και δεφτερθσ μεταπολεμικισ γενιάσ 
που ηουν ςτθν Αυςτραλία 
 
Α.  Ρρϊτθ γενιά 
 
α. Μελβοφρνθ 

1. Ντίνα Αμανατίδου (1974) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 28.03.2009   

Θ Ντίνα Αμανατίδου, το γζνοσ Ραπανδρεοποφλου, γεννικθκε το 1937 ςτο 

Μελιγαλά Μεςςθνίασ και μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1958. Αυτό που 

ςτιγμάτιςε τα παιδικά τθσ χρόνια ιταν θ φτϊχεια τθν περίοδο τθσ Κατοχισ και θ 

αιματοχυςία ςτον Εμφφλιο. Θ πιο τραυματικι εμπειρία των τραγικϊν παιδικϊν τθσ 
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χρόνων ιταν,  όταν είδε «πιλινουσ ανκρϊπουσ» όπωσ θ ίδια τουσ αποκαλεί919, 

δθλαδι τουσ ςφαγιαςκζντεσ που πετάχτθκαν ςτθν Ρθγάδα του Μελιγαλά. «Θ 

μυρωδιά των ςωμάτων που ςαπίηαν ζχει χαραχτεί ανεξίτθλα ςτθ μνιμθ τθσ. Οι 

μυρωδιζσ ξυπνοφν μνιμεσ», λζει θ ίδια με πίκρα και νοςταλγία.   

Από παιδάκι τθσ άρεςε να διαβάηει παραμφκια και  ςτα γυμναςιακά τθσ 

χρόνια κλαςικά ζργα από τθν παγκόςμια λογοτεχνία. Το 1951 μετακόμιςε μαηί με 

τθν οικογζνειά τθσ  ςτθν Ακινα. Μετά τον κάνατο τθσ μθτζρασ τθσ το 1955, ο 

αδελφόσ τθσ μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία και μετά τον κάνατο του πατζρα τουσ το 

1957, ο δρόμοσ για τισ νεαρζσ κοπζλεσ, Ντίνα και Διμθτρα, είχε ανοίξει για τθν 

Αυςτραλία χωρίσ γυριςμό. Από όλο το ςπιτικό τουσ, μία εικόνα κατάφεραν να 

πάρουν μαηί τουσ. Τα δφο κορίτςια ταξίδεψαν με το πλοίο «Flaminia».  

Θ Ντίνα Αμανατίδου επζςτρεψε για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα μετά από 

τριανταδφο χρόνια. 

«Δεν νοςταλγϊ μόνον τθν Ελλάδα, νοςταλγϊ τισ ρίηεσ μου και λυπάμαι που τα παιδιά μασ 

ενϊ μζςα τουσ ρζει αίμα ελλθνικό, ζχουν αυςτραλοποιθκεί. Δεν μιλάνε ελλθνικά γιατί 

φοβοφνται να μθν κάνουν λάκοσ. Θ ευαιςκθςία είναι καμιά φορά και αναπθρία. Πςο πιο 

πολφ ςκζφτεςαι τόςο πιό πολφ δυςτυχιςμζνοσ γίνεςαι. Ο πιο μεγάλοσ εχκρόσ του Ζλλθνα 

είναι θ διαφωνία μεταξφ μασ…»920.  

Ο Καραγκιόηθσ ιταν θ πρϊτθ μορφι κεάτρου που είδε. Ο πατζρασ τθσ είχε 

καφεηαχαροπλαςτείο και κάκε Σεπτζμβρθ ζφερνε κιάςουσ τθσ Ακινασ και 

κινθματογράφο για να δουν οι ντόπιοι κεάτρο. Στθν Ακινα είδε  τθ κεατρικι 

παράςταςθ Το νυφικό κρεβάτι, με πρωταγωνιςτζσ τουσ Χορν και Λαμπζτθ. 

«Το κζατρο ιταν και είναι θ ηωι θ ίδια ςε μεταφορά. Δεν γράφουμε κζατρο επειδι κζλουμε 

να περάςουμε κάποια μθνφματα. Βλζπουμε, παρατθροφμε και αποτυπϊνουμε αυτά που 

ςυμβαίνουν γφρω μασ. Ο διάλογοσ, οι χαρακτιρεσ, τα μθνφματα είναι τα ςυςτατικά που 

εφκολα μπορεί ο ςυγγραφζασ να ξεςθκϊςει από τθν κακθμερινότθτά του, να τα ςυνκζςει 

και να τα καταγράψει. Ξεκίνθςα να γράφω ποίθςθ από πολφ νωρίσ. Το πρϊτο ποιιμά μου το 

δθμοςίευςα ςτθν εφθμερίδα «Ρυρςόσ» το 1958 με τον τίτλο: «Και μία γραμμι με χϊριςε 

από τον Καβάφθ».…»921.   

                                                           
919

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Ντίνα Αμανατίδου ςτθ Μελβοφρνθ, 
28.03.2009. 
920

 Π.π. 
921

 Π.π. 
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Θ ςυγγραφζασ ςτο βιβλίο τθσ Ρζτρινα Σϊματα (1990)922 ςυμπεριλαμβάνει τα 

ςκετσ που ζγραψε το 1974  και τα οποία είναι: α) Ελλθνικόν Γθροκομείον θ «Γαλινθ» 

– μονόπρακτο ςε δφο ςκθνζσ (ςς.68-73) με κζμα τουσ θλικιωμζνουσ τθσ ελλθνικισ 

παροικίασ και τθ δυςκολία τουσ να δεχτοφν  τθν απόφαςθ των παιδιϊν τουσ να 

ηιςουν ςε γθροκομείο, αφοφ κάτι τζτοιο κα ςιμαινε μορφι εγκατάλειψθσ, β) ‘Οςο 

είναι Καιρόσ – μονόπρακτο ςε τρεισ ςκθνζσ (ςς.74-81), κεατρικό κείμενο που 

αναφζρεται ςτο ψυχολογικό αδιζξοδο των Ελλινων πρϊτθσ γενιάσ, τθ μοναξιά, τθν 

απομόνωςθ και τθν αποξζνωςθ που βιϊνουν ςτθν  τρίτθ θλικία. Και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ θ ςυγγραφζασ προτρζπει τουσ θλικιωμζνουσ ςε μια προςαρμογι ςτα 

νζα ικθ. Τα δφο αυτά κεατρικά ζργα παρουςιάςτθκαν ςτο Γθροκομείο του 

Richmond, υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνοαυςτραλιανισ Ρρόνοιασ. Το ζργο τθσ Πςο είναι 

Καιρόσ, ανζβθκε και ςε ελλθνόγλωςςα ςχολεία με κεατζσ τουσ μακθτζσ923.  

Το 1990 δθμοςίευςε ςτο βιβλίο τθσ Ο ςπόροσ τθσ ειρινθσ 924, διθγθματικι 

ςυλλογι από  τα μονόπρακτα Φμνοσ ςτον πατζρα  (1986), ζνασ πραγματικόσ φμνοσ 

για τθ ςυμβολι του πατζρα ςτο μεγάλωμα των παιδιϊν, και Δον Ηουάν (1987), μία 

ςκιαγράφθςθ τθσ ηωισ ενόσ ανϊριμου άνδρα925. Το ζργο Φμνοσ ςτον πατζρα 

βραβεφτθκε ςτον πανελλινιο διαγωνιςμό τθσ λογοτεχνικισ επετθρίδασ 

Ρολφπτυχο926.  

Στο βιβλίο τθσ Ανκρϊπινοι χαρακτιρεσ (1997)927, θ Αμανατίδου  ςυμπερι-

λαμβάνει το ςκετσ Ολυμπιακοί Αγϊνεσ, μονόπρακτο ςε δφο ςκθνζσ και το 

ενδιαφζρον τθσ επικεντρϊνεται ςτθν επιςτροφι των Ολυμπιακϊν Αγϊνων ςτον 

τόπο που τουσ γζννθςε, ςτθν Ελλάδα.  

                                                           
922

 Στο βιβλίο Ρζτρινα Σϊματα, 1990, τθσ Ντίνασ Αμανατίδου με Διθγιματα, Γ’ αυτοζκδοςθ, 
Μελβοφρνθ- δθμοςιεφονται τα δφο ςκετσ  που ζγραψε το 1974 και είναι τα εξισ: 
- Ελλθνικόν Γθροκομείον θ «Γαλινθ»-  μονόπρακτο ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 2 (ςς.68-73), 
-‘Οςο είναι Καιρόσ, μονόπρακτο ςε τρεισ ςκθνζσ, πρόςωπα 6 (ςς.74-81).  
923

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθ Ντίνα Αμανατίδου ςτθ Μελβοφρνθ, 28.03.2009. 
924

 Στο βιβλίο Ο ςπόροσ τθσ ειρινθσ, 1990, διθγθματικι ςυλλογι τθσ Ντίνασ Αμανατίδου, αυτοζκδοςθ, 
Μελβοφρνθ - δθμοςιεφονται τα μονόπρακτα και είναι τα εξισ: Φμνοσ ςτον πατζρα, 1986, μονόπρακτο, 
πρόςωπα 5 (ςς. 65-72) και Δον Ηουάν, 1987, μονόπρακτο, πρόςωπα 2 (ςς. 59-64). 
925

 Ρθγι: Ρερ. Ο Λογοσ, τεφχ. XVI, «Ο κεατρικόσ λόγοσ τθσ Ντίνασ Αμανατίδου» του Γιϊργου 
Καναράκθ, ςς. 10-13, από το Ανάτυπο «Βιβλιοπαρουςιάςεισ,βιβλιοκριτικζσ, ςυνεντεφξεισ, ςχόλια» 
για το ζργο τθσ Ντίνασ Αμανατίδου, Argo Publishing, Mελβοφρνθ 1994, 159 ςελίδεσ.  
926

 Το Φμνοσ ςτον πατζρα βραβεφτθκε ςτον πανελλινιο διαγωνιςμό τθσ λογοτεχνικισ επετθρίδασ 
Ρολφπτυχο (Καναράκθσ, 2003, ς.11, Ρερ. Ο Λόγοσ, τεφχ. ΧVI, Σεπτ. 2003, ςς. 5-13). 
927

 Στο βιβλίο Ανκρϊπινοι χαρακτιρεσ, 1997, τθσ Ντίνασ Αμανατίδου, εκδ. Τςϊνθ, Μελβοφρνθ, 
δθμοςιεφεται το ςκετσ: - Ολυμπιακοί Αγϊνεσ – ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 8 και το ενδιαφζρον τθσ 
επικεντρϊνεται ςτθν επιςτροφι των Ολυμπιακϊν Αγϊνων ςτο τόπο που τουσ γζννθςε.  
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Το κεατρικό ζργο Μετζωροι (2000)928,   κοινωνικό δράμα ςε τρεισ πράξεισ, το 

οποίο ζχει γράψει και εκδόςει θ Αμανατίδου αναφζρεται ςτο αίςκθμα «του 

μετζωρου» που νιϊκουν οι μετανάςτεσ πρϊτθσ γενιάσ, τθ ςφγχυςθ και τισ 

ςυγκροφςεισ που μετακζτουν οι γονείσ ςτα παιδιά δεφτερθσ γενιάσ, τα οποία 

αιςκάνονται πραγματικά κφματα τθσ μετανάςτευςθσ929.  

«Ρολλζσ φορζσ οι μετανάςτεσ δεν επιτρζπουν ςτα παιδιά τουσ να αιςκανκοφν τθν 

Αυςτραλία πατρίδα τουσ, τουσ ςτεροφν το δικαίωμα να αγαπιςουν το χϊμα τθσ χϊρασ όπου 

αυτά γεννικθκαν και μεγαλϊνουν. Τα καταδικάηουν να γίνουν χαμζνεσ ψυχζσ», κατακζτει 

με ςυγκίνθςθ θ ςυγγραφζασ930. 

Θ Ντίνα Αμανατίδου αποφεφγει να χρθςιμοποιεί τθ διγλωςςία και, όταν τθν 

χρθςιμοποιεί, το κάνει για να τθν διακωμωδιςει ωσ παράδειγμα προσ αποφυγι.  

«Κάκε μζρα ταξιδεφω νοερά ςτθν Ελλάδα χωρίσ αποςκευζσ, χωρίσ ειςιτιριο, χωρίσ 

εμπόδια», λζει θ Ντίνα Αμανατίδου με φανερι ςυγκίνθςθ
931.  

 

2. Λάμπθσ Καλπακίδθσ (1979)  

Ο Λάμπθσ Καλπακίδθσ ζχει παλιννοςτιςει ςτθν Ελλάδα. Δθμοςίευςε τα εξισ  

κεατρικά ζργα: 

-«Ο Κφριοσ Είμαι Εγϊ, ωμιόσ με Αγφριςτο Μυαλό» (1979)932, δράμα ςε τρείσ 

πράξεισ και επτά εικόνεσ. Το ζργο  αναφζρεται ςτουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ οι οποίοι 

με ςκλθρι δουλειά και τφχθ, καταφζρνουν να αποκτιςουν τα  υλικά αγακά που 

επικυμοφν  και τισ οικογζνειεσ που ονειρεφονται933. Ράντα, όμωσ, υπάρχει θ 

νοςταλγία για τθν Ελλάδα και ο φόβοσ μιπωσ χάςουν τα κεκτθμζνα. Ράντα 

ςυγκρίνουν τθ ηωι τουσ ςτθν «παλαιά» πατρίδα με αυτιν ςτθ «νζα» πατρίδα. Οι 

αξίεσ και οι αρχζσ τουσ αντλοφνται από τθν παρακατακικθ που κουβαλοφν μζςα 

                                                           
928

 Μετζωροι, 2000, κοινωνικό δράμα ςε τρεισ πράξεισ, πρόςωπα 4,  εκδ. Τςϊνθ, Μελβοφρνθ. 
929

 Ρθγζσ: Ρερ. Ο Λόγοσ, τεφχ. 16, Σεπτ. 2003, βιογραφικό τθσ Ντίνασ Αμανατίδου «Ντίνα Αμανατίδου 
45 Χρόνια Λογοτεχνικισ Ραρουςίασ» ς. 5. Ρερ.  Αντίποδεσ, τεφχ. 27, Λαν.-Λοφλ. 1990, ςυνζντευξθ με 
τθν Ντίνα Αμανατίδου του Νίκου Μαχαλία, ςς. 82-86. 
930

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Ντίνα Αμανατίδου ςτθ Μελβοφρνθ,28.03.2009. 
931

 Π.π. 
932

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3 – Μελβοφρνθ,  Ρρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978-Οκτ. 1979, κυκλοφορεί ςε βιβλίο το κεατρικό ζργο Ο 
Κφριοσ Είμαι Εγϊ, ωμιόσ με Αγφριςτο Μυαλό, του Λάμπθ Καλπακίδθ, Λοφν. 1979, ς. 12. 
933

 Καλπακίδθσ, Λάμπθσ, 1979, Ο Κφριοσ Είμαι Εγϊ, ωμιόσ με Αγφριςτο Μυαλό, δράμα ςε τρείσ 
πράξεισ- επτά εικόνεσ,  πρόςωπα 9, δθμοςιευμζνο από τισ εκδ. «Ελλθνικοφ Κεάτρου» Μελβοφρνθσ, 
104  ςελ.  
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τουσ και όχι ςτθν «άδεια βαλίτςα» τουσ. Ράντα ανθςυχοφν για τθν «ταυτότθτα» των 

παιδιϊν τουσ και αν αυτά κα τουσ αγαποφν. Πταν θ 23χρονθ Μαρίνα, που 

κυοφορεί, αναρωτιζται  για τθν ταυτότθτα  του παιδιοφ που δεν κα γεννθκεί κάτω 

από τον ίςκιο του Ραρκενϊνα,  ο θλικιωμζνοσ Γιάννθσ-Τηων τθν κακυςυχάηει 

διαβεβαιϊνοντάσ τθν πωσ όςο τα χρόνια κι αν περνοφν και θ απόςταςθ (με τθν 

μθτζρα πατρίδα μεγαλϊνει) τόςο και  θ αγάπθ του γι’ αυτιν κα γίνεται πάκοσ, όπωσ 

ςυμβαίνει ςτον ίδιο: 

(απόςπαςμα) 

«Γιάννθσ-Τηων: Αυτό κα εξαρτθκεί από ςζνα, Μαρίνα. «Γιζ μου, μοφλεγε, πάντα θ μάνα μου 

όταν ιμουν μικρό παιδί, μθν ξεχνάσ ποτζ, όπου κι αν βρίςκεςαι, όπου κι αν ηεισ, ότι 

γεννικθκεσ κάτω απ’ τον ίςκιο του Ραρκενϊνα, μεγάλωςεσ με τισ τςουκνίδεσ και 

ανδρϊκθκεσ μζςα ςτισ φυλακζσ»… Αυτό το τροπάρι μοφ τόλεγε κάκε πρωί ςτθν Αντίςταςθ. 

Ιταν θ πρωινι και θ βραδινι μου προςευχι… δεν το ξεχνϊ. Και δεν κα το ξεχάςω ακόμθ κι 

όταν το φιλόξενο τοφτο χϊμα τυλίξει για πάντα το ςκινωμά μου μζςα ςτθν υγρι αγκαλιά 

του. 

Μαρίνα: Ναι, αλλά ο δικόσ μου γιόσ δεν κα γεννθκεί κατ’ από τον ίςκιο του Ραρκενϊνα. 

Γιάννθσ-Τηων: Κα γεννθκεί κάτ’ από τθ φωτογραφία του. 

Μαρίνα: Δίπλα του, όμωσ, είναι και θ φωτογραφία τθσ καγκουρό. 

Γιάννθσ-Τηων: Ακόμθ καλφτερα! Κα γεννθκεί μζςα ςε δφο κόςμουσ. Τον κόςμο τθσ 

φανταςίασ που γεμίηει τθν ψυχι μασ με ψευδαιςκιςεισ, ηωντανζσ ψευδαιςκιςεισ, και τον 

κόςμο τθσ επαφισ και τθσ δθμιουργίασ. Αυτι τθ δθμιουργία που διαςχίςαμε ωκεανοφσ και 

ουρανοφσ για να τθ βροφμε μζςα ςτο μαρςίπι τθσ καγκουρό. Και δίπλα ς’αυτά ο 

Αλζξανδροσ… Θ παλλθκαριά τθσ φυλισ μασ!... Αυτι τθ γθσ, Μαρίνα, τθν πότιςα με μπόλικο 

δάκρυ και ιδρϊτα ϊςπου να πάρω κι εγϊ ζνα κομμάτι τθσ απεραντοςφνθσ τθσ. Είναι  γόνιμο 

το κομμάτι τθσ. Και ςτοργικό. Ανάλογα πϊσ το καλλιεργείσ. Δεν ζχει ςθμαςία αν θ 

καλλιζργειά του αρχίςει απ’ το εργοςτάςιο, το μιλκ-μπαρ ι το γραφείο. Απ’ το εργοςτάςιο 

ξεκίνθςα κι εγϊ και ζκανα, ό,τι ζκανα. Ρόςο δάκρυ δεν ζχυςα ςτθν Μπονεγκίλλα! Με τι 

ιδρϊτα δεν ζλουςα τισ μθχανζσ των εργοςταςίων! Ροτζ όμωσ δεν ξζφυγα απ’ το δρόμο που 

μου χάραξε θ άδεια βαλίτςα που κουβάλθςα μαηί μου. Και προπαντόσ δεν βιάςτθκα! 

Πποιοσ βιάηεται ς’ αυτι τθ χϊρα, χάνει τον προςανατολιςμό του. Κι όταν χάνεισ τον 

προςανατολιςμό ςου… χάνεςαι. Και μαηί ςου παραςζρνεισ και τουσ διπλανοφσ ςου… ζτςι 

δθμιουργικθκα, ρίηωςα ς’ αυτι τθ γθ. Τθν αγάπθςα. Τθν ζκανα δικι  μου! Και ζγινα ο 

Γιάννθσ-Τηων. Ζκανα και παιδιά. Και εγγόνια. Και διςζγγονα! Ζχτιςα και μια γζφυρα ςτουσ 

ουρανοφσ που δεν κα γκρεμιςτεί ποτζ! Θ μια άκρθ τθσ ακουμπάει ςτουσ ϊμουσ τθσ 
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καγκουρό και θ άλλθ ςτουσ ςτφλουσ του Ραρκενϊνα. Και θ γζφυρα είναι πάντα γεμάτθ. 

Άλλοι ζρχονται, άλλοι πάνε. Οι περιςςότεροι μζνουν. Αυτοί χτίηουν για το γιό ςου. Και ο γιόσ 

ςου κα χτίςει για κείνουσ που κα ζρκουν μετά από αυτόν, όπωσ χτίςαν γι’αυτόν εκείνοι που 

ιρκαν πριν απ’ αυτόν. Κα χτίςει το ςπίτι του μζςα ς’ αυτό το κομμάτι γθσ, το ποτιςμζνο με 

το δάκρυ τθσ Μπονεγκίλλα και τον ιδρϊτα των εργοςταςίων! Να του πεισ να το προςζξει 

αυτό το κομμάτι! Να το αγαπιςει! Να το υπεραςπίηεται! Είναι θ ηωι και θ δθμιουργία του. 

Είναι θ ηωι και θ δθμιουργία όλων μασ. Αν λοιπόν του πεισ αυτό το τροπάρι, κα ςε 

ςκζφτεται και κα ςε αγαπάει όλθ του τθ ηωι, όπωσ ςκζφτομαι και αγαπϊ εγϊ τθ μάνα μου. 

Και όςο τα χρόνια περνοφν και θ απόςταςθ μεταξφ μασ μεγαλϊνει, τθν αγαπϊ ακόμθ 

περιςςότερο. Θ αγάπθ μου γι’ αυτιν  γίνεται πάκοσ…» (ςς. 95-97). 

 

  Το ίδιο ζτοσ 1979 ο Λάμπθσ Καλπακίδθσ ζγραψε τθν κωμωδία Ο Ρερδίκθσ και 

θ Ρερδικοφλα του κωμωδία ςε τρεισ πράξεισ934. 

 

3. Άννα Μανιατάκου (1985) 

Θ Άννα Μανιατάκου γράφει ελλθνικά ςκετσ ςε ςατιρικι επικεωρθςιακι 

μορφι. Ξεκίνθςε τθ ςχζςθ τθσ με το κζατρο από τθ Δραματικι Σχολι «Γζφυρα» ωσ 

μακιτρια του Νίκου Σκιαδόπουλου, και τθ δεκαετία του 1980 ξεκίνθςε να ανεβάηει 

δικά τθσ ςατιρικά ςκετσ, όπωσ το Γραφείο Συνοικεςίων Ο Θςαΐασ935. Το 2005 ζγραψε 

και ςκθνοκζτθςε τθ ςατιρικι κωμωδία  με τον τίτλο Ρρόςκλθςθ Γζλιου936, τθν οποία 

παρουςίαςε το 2005937 και το 2008938 ςε παράςταςθ εμπλουτιςμζνθ κάκε φορά με 

κζματα τθσ επικαιρότθτασ. 

 

 

                                                           
934

Καλπακίδθσ, Λάμπθσ, 1979, Ο Ρερδίκθσ και θ Ρερδικοφλα του, κωμωδία, Μελβοφρνθ, εκδ. 
Ελλθνικοφ Κεάτρου. 
935

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Γραφείο ςυνοικεςίων «Ο Θςαΐασ» που ζγραψε και 
ςκθνοκζτθςε θ ‘Αννα Μανιατάκου ςτο Δθμαρχείο του Preston (Gower Street).   
936

 Ρθγι: Εφθμ. Τα Νζα 19.7.1995, θ κριτικι του Ρλάτωνα Δενεηάκθ, με τον τίτλο «Το παροικιακό 
κζατρο κερδίηει ζδαφοσ» ς. 26 (ςε φωτοτυπία)  για τθν παράςταςθ  Ρρόςκλθςθ ςε γζλιο τθσ  Άννασ 
Μανιατάκου ςτο Kew Theatre, 5.7.1995,  όπου παρουςιάςτθκαν τα ςκετσ Κάνε με να γελάςω και 
Ανακατεμζνοσ ο ερχόμενοσ. 
937

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ρρόςκλθςθ ςε Γζλιο τθσ Άννασ Μανιατάκου ςτο 
Union Hall, Ρανεπιςτιμιο Αδελαΐδασ, 21-22.10.2005 και Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ 
Ρρόςκλθςθ ςε Γζλιο τθσ Άννασ Μανιατάκου ςτο Κζατρο τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Οκλι, 77 Willesden 
Rd., ςτο Oakleigh, 29-30.8.2005. 
938

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ρρόςκλθςθ ςε Γζλιο τθσ Άννασ Μανιατάκου ςτο 
Δθμαρχείο του Preston (Gower Street), 22-23 και 29-30.3.2008. 
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4.Δθμιτρθσ Κεςίςογλου (1986)  

Ο Δθμιτρθσ Κεςίςογλου ζχει παλιννοςτιςει ςτθν Ελλάδα. Ζγραψε τα 

μονόπρακτα  Ακρόαςθ  (1986) και  Ράςχα ςτο Brunswick (1986), τα οποία όμωσ δεν 

ζχουν ακόμθ παιχτεί. 

 Ακρόαςθ, 1986, μονόπρακτο, αφορά τθ ςυνάντθςθ μιασ νεαρισ επίδοξθσ 

τραγουδίςτριασ,  που ςυνοδεφεται από τθ μθτζρα τθσ με τον παραγωγό 

διςκογραφικισ εταιρείασ939. 

Ράςχα ςτο Brunswick, 1986, μονόπρακτο,  αφορά  το  πωσ ο Ζλλθνασ 

μετανάςτθσ εορτάηει το Ράςχα ςτθν Αυςτραλία και τθν επικοινωνία των μεταναςτϊν 

με τουσ ςυγγενείσ τουσ. Ευχζσ, πολιτικι,  το κυπριακό ηιτθμα, θ διχόνοια των 

Ελλινων  είναι μερικά από τα κζματα που ςυηθτοφν. Με απογοιτευςθ για τθν 

κατάςταςθ ςτθ χϊρα του, κλείνει το τθλζφωνο για να αφιςει τθν τελευταία του 

πνοι λίγα λεπτά αργότερα940. 

 

5. Γιϊργοσ Κατςαρόσ (1988) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 09.04.2009 

Ο Γιϊργοσ Κατςαρόσ γεννικθκε το 1937 ςτο χωριό άξα των Τρικάλων. Το 

1964 αποφοίτθςε από τθ Φιλοςοφικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Το 

πραξικόπθμα των Συνταγματαρχϊν τθν 21θ Απριλίου 1967 ζγινε θ χαριςτικι βολι  

που τον οδιγθςε ςτθ μετανάςτευςθ, ςχεδόν ζνα χρόνο μετά,  τθν 1θ Απριλίου του 

1968. Τα πρϊτα χρόνια εργάςτθκε ςε εργοςτάςια και μικροεπιχειριςεισ και μετά 

από δζκα ολόκλθρα χρόνια άρχιςε να διδάςκει ςε αυςτραλζηικα ςχολεία τθσ 

Βικτϊριασ. Για να του επιτραπεί να διδάξει, ςποφδαςε ςτο Ρανεπιςτιμιο La Trobe, 

από όπου πιρε το δίπλωμα του εκπαιδευτικοφ. Στθ ςυνζχεια ζκανε μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ ςτο Ρανεπιςτιμιο New England τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ. Από το 1978 

υπθρζτθςε ςτο Correspondence School of Melbourne, όπου ειςιγαγε το μάκθμα των 

Νζων Ελλθνικϊν. Ραράλλθλα γράφει ποίθςθ και άρκρα τα οποία δθμοςιεφει ςτα 

περιοδικά Αντίποδεσ και Μακεδονικόσ Λόγοσ941. Το 1988 ζγραψε και δθμοςίευςε το 

κεατρικό ζργο Θ Λςτορία του Φαςουλι, ςε δεκατζςςερισ ςκθνζσ με κζμα τουσ 

                                                           
939

 Θ Ακρόαςθ,1996, μονόπρακτο, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο ζργο, 14 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ 
(ςε φωτοτυπία). 
940

Ράςχα ςτο Brunswick,1996, μονόπρακτο, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο ζργο, 15 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ (ςε φωτοτυπία). 
941

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Γιϊργο Κατςαρό ςτθ Μελβοφρνθ,  09-04-2009. 
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λόγουσ που αναγκάηουν κάποιον να μεταναςτεφςει και  τα προβλιματα που κα 

αντιμετωπίςει ο μετανάςτθσ που κα αποφαςίςει να παλιννοςτιςει942.  Άλλα κεατρι-

κά ζργα του, τα οποία είναι ακόμθ αδθμοςίευτα και δεν ζχουν παρουςιαςτεί «επί 

ςκθνισ»  είναι: 

- Τα παιδιά τθσ μαρμαρωμζνθσ, 2002, δράμα ςε δφο πράξεισ, αφορά τθν Κφπρο943. 

- Ανκογζννθτθ, 2002, δράμα ςε τζςςερισ πράξεισ944. 

- Θ Λςτορία τθσ Βιτα, 2002, δράμα ςε δϊδεκα ςκθνζσ.  Διαπραγματεφεται το κζμα 

τθσ αντίςταςθσ των μεταναςτϊν ςτον  γάμο των παιδιϊν τουσ με «ξζνουσ» με τον 

φόβο τθσ απϊλειασ τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ.  Στο ζργο αυτό, οι γονείσ τθσ Βιτα 

προςπακοφν να εμποδίςουν τον γάμο τθσ με τον Tom, επειδι είναι Αυςτραλόσ. 

Μετά από  μεγάλθ επιμονι θ Βιτα καταφζρνει να τουσ πείςει και να τθσ δϊςουν τθν 

ευχι τουσ945. 

 

6. Ζρμα Βαςιλείου (1989) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 22.05.2009 

Θ Ζρμα (Ερμιόνθ) Βαςιλείου γεννικθκε  το 1946 ςτθ Λεμεςό τθσ Κφπρου. Το 

1952 μαηί με τθ μθτζρα τθσ μετανάςτευςαν ςτο τζωσ Βελγικό Κογκό, για να 

ςυναντιςουν τον πατζρα τθσ,  όπου εργαηόταν.  Εκεί ζηθςε τα παιδικά τθσ χρόνια ςε 

ζνα κλίμα ρατςιςμοφ. Θ μικρι Ζρμα, μθ κατανοϊντασ τα «μονομερι όρια» που 

είχαν υψωκεί από τουσ λευκοφσ εισ βάροσ των μαφρων, τα αγνοφςε και ζπαιηε με 

τα παιδιά των ντόπιων ςε περιοχζσ απαγορευμζνεσ, όπωσ τα γειτονικά δάςθ. Με 

διφοροφμενεσ φράςεισ, ωσ ζνασ μικρόσ μάγοσ ι μια άλλθ Ρυκία, κωράκιηε τον 

εαυτό τθσ και απζφευγε να αποκαλφψει ςτθ μθτζρασ τθσ τα μζρθ, όπου ζπαιηε, και 

τισ παρζεσ τθσ, προκειμζνου να μθν τθν εμποδίςει να κάνει αυτό που ικελε. Θ 

ςυντροφιά με τουσ μαφρουσ τθν ζκανε διαφορετικι από τισ ςυνομιλικεσ λευκζσ 

κοπζλεσ, άλλαξε τον τρόπο που ςκζφτεται. Απζκτθςε αγάπθ για τθ φφςθ, για τθν 

περιπζτεια, για τθν αλικεια, για τθν ελευκερία, να μθν φοβάται να πει ποιά είναι, 

να  μπορεί να δείξει τα τρωτά τθσ ςθμεία, να αναγνωρίηει το δίκιο του άλλου, να 
                                                           
942

Θ Λςτορία του Φαςουλι,1988, δράμα ςε δεκαπζντε ςκθνζσ, πρόςωπα 19 και βουβά πρόςωπα, 
αυτοζκδοςθ, 117 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
943

Τα παιδιά τθσ μαρμαρωμζνθσ, δράμα ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 10, αδθμοςίευτο ζργο, 39 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
944

Ανκογζννθτθ, 2002, δράμα ςε τζςςερισ πράξεισ, πρόςωπα  21 και βουβά πρόςωπα, αδθμοςίευτο 
ζργο, 56 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
945

Θ Λςτορία τθσ Βιτα, δράμα ςε δϊδεκα ςκθνζσ, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 45 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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είναι ανεξάρτθτθ. Ζγινε το «ελεφκερο πνεφμα» που αποτυπϊνει ςτα γραπτά τθσ 

κείμενα946.  

Στα δϊδεκά τθσ χρόνια, θ ηωι τθσ άλλαξε ριηικά, αφοφ οι γονείσ τθσ τθν 

ζςτειλαν ςτθν Ελλάδα για να τελειϊςει το γυμνάςιο ωσ οικότροφθ ςτο ιδιωτικό 

ςχολείο St. Joseph, ςτθν Ακινα.  

«Θ Ελλάδα μζςα μου είναι το κεντρικό υνί του Θνίοχου που με κάνει ζνα και δεν με κάνει 

πολλά. Θ Ελλθνικότθτα, όπωσ υπάρχει μζςα μου δεν με κάνει «κάςτα» με τουσ άλλουσ 

Ζλλθνεσ ςτθν Αυςτραλία. Θ ελλθνικι γλϊςςα  είναι ο δικόσ μου «παράδειςοσ» ωσ 

γλωςςολόγου. Μζςα από τθν ελλθνικι γλϊςςα μπορϊ να εκφράςω τισ άλλεσ κουλτοφρεσ 

που ζηθςα καλφτερα, ακριβζςτερα, πολφχρωμα. Σκοπόσ μου είναι να αναγνωρίςω τον 

πλοφτο μζςα μου που μου δόκθκε ωσ δϊρο από τθ ηωι και να μοιραςτϊ μζςα από τθν 

ελλθνικι γλϊςςα και τα ελλθνικά μου «μάτια»/τθν ελλθνικι μου «ματιά»947. 

Στα γυμναςιακά τθσ χρόνια, προςζγγιςε το κζατρο μζςα από τθ μελζτθ τθσ  

κεατρικϊν ζργων Γάλλων δραματουργϊν. Τθσ άρεςε θ ιδζα να γράψει κάποτε 

ραδιοφωνικό κζατρο.  

 Θ Ζρμα Βαςιλείου από πολφ μικρι αναγκάςτθκε  να ιςορροπεί  ανάμεςα ςε 

αντίρροπα και αντίκετα κομμάτια μζςα τθσ και γφρω τθσ, ςε διαφορετικοφσ 

πολιτιςμοφσ που ο ζνασ βριςκόταν ςε ςφγκρουςθ με τον άλλον, αμφιςβθτοφςε ο 

ζνασ τθν αξία του άλλου. Ρροτίμθςε να μθν επιλζξει για να μθν αποκλείςει.  

«Ελεφκεροσ μπορεί να είναι κανείσ όταν όλα του τα κομμάτια ςυνυπάρχουν 

ςυμφιλιωμζνα»948.   

Μετά τισ εκνικοποιιςεισ των φυτειϊν, το 1974, επζςτρεψε ςτθν Κφπρο. 

Μζςα από τθ μελζτθ τισ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ κατανόθςε περιςςότερο 

τον εαυτό τθσ και το ελλθνικό πνεφμα που τθν διακατζχει και τθσ προςφζρει τθν 

ιςορροπία,  που τόςο είχε και ζχει ανάγκθ. Σκοπόσ τθσ είναι θ αναηιτθςθ τθσ 

ταυτότθτασ μζςα από ζναν εςωτερικό διάλογο με τον πολυπριςματικό και 

πολυςχιδι «εαυτό», όπου όμωσ όλα γίνονται «ζνα»  Το εςωτερικό ταξίδι  

πραγματϊνεται μζςα ςτα διαφορετικά και αντίρροπα κομμάτια του εαυτοφ, το 

αρςενικό - το κθλυκό, το αιςιόδοξο - το απαιςιόδοξο, το ακζραιο - το ελλειμματικό, 

το ςυναίςκθμα - τθ λογικι.  
                                                           
946

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν  Ζρμα Βαςιλείου ςτθ Μελβοφρνθ,  22.05.2009 
ςτα ελλθνικά.  
947

 Π.π. 
948

 Π.π. 
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«Φαίνεται να μθν μπορείσ να βρεισ τον εαυτό ςου,  εφόςον δεν μιλιςεισ με τον εαυτό ςου. 

Ρολλοί άνκρωποι όταν δεν μποροφν να το καταφζρουν μόνοι τουσ,  αναηθτοφν μια βοικεια 

απ’ ζξω»949. 

 Στθν Αυςτραλία, το 1990 πιρε το πτυχίο τθσ ςτθ «Μετάφραςθ-Διερμθνεία» 

από το Ρανεπιςτιμιο Deakin, το 1992 το μεταπτυχιακό Δίπλωμα ςτισ Ανκρωπιςτικζσ 

Σπουδζσ από το Ρανεπιςτιμιο La Trobe, το 1995 Master ςτθ Γλωςςολογία από το 

Ρανεπιςτιμιο La Trobe και το 2008 Διδακτορικό ςτθ Γλωςςολογία από το 

Ρανεπιςτιμιο La Trobe950.  

 Το 1989 ζγραψε το μονόπρακτο Neerim Road, μονόλογοσ. Ο τίτλοσ είναι 

εμπνευςμζνοσ από ζναν δρόμο ςτο προάςτιο Murrumbeena, ςτα ανατολικά τθσ 

Μελβοφρνθσ. Σε αυτόν τον δρόμο μζνει ο Αλζξθσ, μετανάςτθσ, «μζτοικοσ» από τθν 

Ελλάδα και που μζςα ςτθ νφχτα πιάνει κουβζντα με τον «κάποιο», τθ ςυνείδθςι 

του,  για να μιλιςουν για βιαιότθτα, κακθμερινότθτα, ανιαρότθτα, ακλιότθτα ςτθν 

πραγματικότθτα, όπωσ και για ταυτότθτα, ακεραιότθτα, οντότθτα, όλα ςτοιχεία ι 

ςτοιχειά με τα οποία παλεφει ο Αλζξθσ μζςα του,  για το παρελκόν,  για τότε που 

τον είχε ςτείλει ο πατζρασ του για να ςπουδάςει γεωπόνοσ, προτοφ φφγει από τθν 

οδό Αριςτοτζλουσ. Ο Αλζξθσ,  αντί να ςπουδάςει, ερωτεφτθκε κι ζφυγε μετανάςτθσ 

και πιρε μαηί του τθν Βιολζτα, το λουλοφδι του, που τϊρα κζλει μαηί τθσ να φτιάξει 

τον κιπο τουσ ςτο Neerim Road με όλεσ τθσ μυρωδιζσ τθσ Αριςτοτζλουσ,  για να 

μεκοφν οι γείτονεσ  και  με τθ μουςικι τουσ να φτιάξουν τθν Ελλάδα τουσ, τθ δικι 

τουσ Ελλάδα. Μόνον ζτςι όλοι οι δρόμοι γίνονται ίδιοι, ς’ όποιαν άκρθ τθσ γθσ κι αν 

βρίςκονται, όποιο όνομα κι αν ζχουν. Δεν ζχει ςθμαςία το όνομα του δρόμου αλλά 

θ πορεία προσ και από αυτόν. 

«Αλζξθσ: «Δεν εκτιμάμε εμείσ οι ωμιοί τα δικά μασ. Τα χαρίηουμε. Κι φςτερα τα παίρνουμε 

πίςω δανεικά. Και με τόκο…»951. 

Αλζξθσ: «Πλα με μιασ ξυπνοφν ςτο Neerim Road. Τραίνα, άλογα, άνκρωποι», Κάποιοσ: 

«Τφψεισ… Μςωσ και ταυτότθτεσ»952. 

Το ζργο τελειϊνει με τα παρακάτω λόγια:  

                                                           
949

 ‘Ο.π. 
950

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τθν  Ζρμα Βαςιλείου ςτθ 
Μελβοφρνθ, 22.05.2009. 
951

Neerim Road (1989), μονόπρακτο, δράμα, πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο ζργο, 23 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
952

 Π.π., ς. 4. 
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«Ψεφτικεσ ταμπζλεσ. Ξζνα ονόματα. Δεν με φοβίηουν πια. Τα δφο μου χζρια ζμακαν Ελλάδα 

να φτιάχνουν. Τθ φυτεφουν, όπου πάνε, τθ μεγαλϊνουν ςαν τα μάτια τουσ. Μια μικρι 

Ελλάδα εδϊ ςτο Neerim Road. Για φαντάςου δφναμθ»953. 

Το ζργο αυτό το παρουςίαςαν οι θκοποιοί Ειρινθ Ραπά και Αλζξθσ 

Ανκόπουλοσ ςε εκδιλωςθ του Ελλθνο-Αυςτραλιανοφ Ρολιτιςτικοφ Συνδζςμου, ςε 

αίκουςα εκδθλϊςεων ςτο Ormond, τον Οκτϊβριο του 1989954.  

Το 1990 θ Ζρμα Βαςιλείου ζγραψε και ανζβαςε τον φιλοςοφικό διάλογο 

Μικροί κεοί,  ςε κεατρικό δίπρακτο. Τα πρόςωπα του ζργου είναι θ όμορφθ και 

ξζγνοιαςτθ νεαρι Ανιοφςα και ο όμορφοσ ςκεφτικόσ μεςιλικασ Άκμων. Θ κεντρικι 

ιδζα του ζργου είναι το αίςκθμα και θ λογικι να βρίςκονται ςε ιςορροπία ςτον 

άνκρωπο γιατί όταν επικρατεί το ζνα από τα δφο, τον καταςτρζφει. Το ζργο 

παίχτθκε ςτο Mechanics Institute, ςτο Brunswick. Τον Οκτϊβριο του 1990,  θ 

κακθγιτρια Ελλθνικϊν του RMIT Μελβοφρνθσ  Δζςποινα Ριερρι ανζλυςε και  

παρουςίαςε το ζργο, και το κείμενο απζδωςαν και πάλι οι θκοποιοί Αλζξθσ 

Ανκόπουλοσ955 και Ειρινθ Ραπά. Οι Μικροί Κεοί δθμοςιεφτθκαν ςε ελάχιςτα 

αντίτυπα το 2011, με  τθν  επιχοριγθςθ τθσ εταιρείασ «Famasos - The Fish Factory» 

τθσ οικογζνειασ Τουμάηου. Επίςθσ, θ ίδια εταιρεία επιδότθςε ολόκλθρθ τθ ςειρά του 

Φιλοςοφικοφ διαλόγου Άμιςκα Χρόνια που αποτελείται από 12 βιβλία956.  

Θ Ζρμα Βαςιλείου δεν μιλάει για τον μετανάςτθ ςτα κεατρικά τθσ κείμενα 

αλλά για τον «μζτοικο» ςε φυςικό, ςυναιςκθματικό και πνευματικό επίπεδο, 

επιλζγοντασ να εκφραςτεί δθμιουργικά και καλλιτεχνικά μζςα από τθν ελλθνικι 

γλϊςςα, παρόλο που μιλάει και γράφει  και ςε άλλεσ ζξι γλϊςςεσ. Σφμφωνα με τθ 

ςυγγραφζα, θ ελλθνικι γλϊςςα λειτουργεί ωσ το «κλειδί» του διαςπορικοφ 

ελλθνιςμοφ957.  

 

 

 

                                                           
953

 Π.π., ς. 23. 
954

  Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Ζρμα Βαςιλείου ςτθ Μελβοφρνθ, 22.05.2009. 
955

 Ο Αλζξθσ Ανκόπουλοσ γεννικθκε ςτθ Σμφρνθ τθσ Μικράσ Αςίασ, από νεαρι θλικία ζγινε 
πρόςφυγασ ςτθν Ελλάδα και μετά μετανάςτθσ ςτθν Αυςτραλία. 
956

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Μικροί Κεοί του Φιλοςοφικοφ διαλόγου Άμιςκα 
Χρόνια, εκδ. Αφροδίτθ – Aphrodite Editions, Μελβοφρνθ – Melbourne, 2007. 
957

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Ζρμα Βαςιλείου ςτθ Μελβοφρνθ,  22.05.2009. 
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7.Σωτιρθσ Μανταλβάνοσ (1991) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 04.05.2009 

Ο Σωτιρθσ Μανταλβάνοσ γεννικθκε  το 1936 ςτα Αννινάτα, ςτθν 

Κεφαλονιά. Ιταν μακθτισ τθσ τρίτθσ τάξθσ του δθμοτικοφ ςχολείου,  όταν 

μετανάςτευςε με τθν οικογζνειά του ςτον Ρειραιά. Στθ ςυνζχεια φοίτθςε για επτά 

χρόνια και τελείωςε τθν Λερατικι Σχολι τθσ Ράτμου και μετζπειτα αποφοίτθςε από 

τθ Κεολογικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Το 1966 μετανάςτευςε ςτθν 

Αυςτραλία. Το 1974 πραγματοποίθςε τθν πρϊτθ απόπειρα παλιννόςτθςθσ ςτθν 

Ελλάδα,  λόγω όμωσ του  του Κυπριακοφ επζςτρεψε ςτθν Αυςτραλία.  Το 1994 

παλιννόςτθςε και πάλι μαηί με τθν οικογζνειά του ςτθν Ελλάδα.  Πμωσ θ ανάγκθ 

των παιδιϊν του να ςπουδάςουν τον ζκανε να επιςτρζψει και πάλι ςτθ 

Μελβοφρνθ, όπου ηει μζχρι ςιμερα.  

«Θ πρϊτθ γενιά είναι καταδικαςμζνθ να υποφζρει ςτθν Αυςτραλία», λζει με παράπονο 

και απαγγζλει τουσ ςτίχουσ ςτθν Κεφαλονίτικθ διάλεκτο958 «ίξαμε άγκυρα τουσ γιοφσ, τισ 

κόρεσ παλαμάρια, κρατοφνε το καράβι μασ και γυριςμό δε βλζπει..» (Σοφοκλζουσ,1989, 

ς.59). 

Το 1991, ζγραψε το κεατρικό ζργο Γιζ μου, Βαςιλικζ μου, δράμα ςε ζμμετρο 

ποιθτικό λόγο με τθ χριςθ του δραματικοφ ςτοιχείου του «χοροφ»,  που 

αποτελείται από κορυφαίο, τρεισ γζροντεσ και τρεισ γριζσ. Το κζμα του αναφζρεται 

ςτον πόνο, τθν απελπιςία, τθν απόγνωςθ και το αδιζξοδο, αιςκιματα μιασ 

οικογζνειασ,  όταν ο γιόσ και αδελφόσ εκίηεται ςτα ναρκωτικά,  μζχρι τθ ςτιγμι που 

αυτόσ επιςτρζφει ςτο ςπίτι του κεραπευμζνοσ πια από το πάκοσ του, ζχοντασ 

επιλζξει να ςωκεί, ζχοντασ επιλζξει τθ ηωι από τον κάνατο. Το ζργο τελειϊνει με τθ 

ςκθνι τθσ ευτυχίασ959.  

Το 1988, ο Μανταλβάνοσ ζγραψε και παρουςίαςε το  13ο Ευαγγζλιο -

Μεταναςτενάρθδεσ960 που αφορά τθ ηωι των μεταναςτϊν, και ιδιαίτερα των 

Ελλινων, με χιοφμορ και ςαρκαςμό. Το κείμενο είναι γραμμζνο ςε πρϊτο πρόςωπο,   

ςαν ςε μονόλογο: 

                                                           
958

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Σωτιρθ Μανταλβάνοσ ςτθ Μελβοφρνθ, 
04.05.2009. 
959

 -Γιζ μου, Βαςιλικζ μου,1999,  δράμα ςε οκτϊ ςκθνζσ, πρόςωπα 7 και χορόσ γερόντων, 
αυτοζκδοςθ, Μελβοφρνθ, 106 ςελ. 
960

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, Μάθσ-Λοφνθσ 1989, θ κριτικι του βιβλίου «Το 13
Ο
 Ευαγγζλιο» 

(Μεταναςτενάρθδεσ) του Σωτιρθ Μανταλβάνου, 1988, αυτοζκδοςθ, Μελβοφρνθ, 76 ςελ. (ςε 
φωτοτυπία). 
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«πρόκειται για ζνα χείμαρρο εξομολογιςεων, ςκζψεων και φιλοςοφικϊν ςτοχαςμϊν, 

εντυπϊςεων και  παρατθριςεων που ζκανε ζνασ μεταναςτενάρθσ Κεφαλονίτθσ… ςτα 

παροικιακά κάρβουνα…για τον βίο και τθν πολιτεία τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ τθσ 

Μελβοφρνθσ» (Σοφοκλζουσ,1989, ς. 70). 

Χαρακτθριςτικι φράςθ του ςυγγραφζα ςτο ζργο του που αποδεικνφει το 

ςαρκαςτικό του χιοφμορ είναι:  

«Τον καιρό τον άλλο –μετά πολλά χρόνια- κα μελετοφν οι ειδικοί κοινωνιολόγοι, εκνολόγοι 

για τουσ ανκρϊπουσ που ιρκαν εδϊ όχι ςαν ςτρατιϊτεσ αλλά πολζμθςαν, που δεν 

ςκοτϊκθκαν, μα πζκαναν, που αγωνίςτθκαν μα δεν ςτεφανϊκθκαν, που πόκθςαν Λκάκθ μα 

δε γευτικανε… Μςωσ  αν ζχουν  μια ςτάλα φιλότιμο- ζςτω και τότε- ςτιςουν ζνα μνθμείο 

ςτον άγνωςτο μετανάςτθ» (ς. 75). 

 Το ζργο του μοιράηεται ςε δϊδεκα κεματικζσ ενότθτεσ και ςε κάκε ενότθτα 

υπάρχει μία φράςθ - υπότιτλοσ: 

«Φφγαν’ Ελλάδα το κατϊφλι ςου, οι φτζρνεσ των παιδιϊν ςου που 

μιςεφουν…(ς.1). 

Δεμζνοι ςαν τον Ρρομθκζα ςτον Καφκαςο του νότου, Το όρνιο τθσ επιςτροφισ 

μασ τρϊει το ςθκϊτι… (ς.3). 

 Εφφγαμε ςαν τα πουλιά, ςε άλλεσ χϊρεσ το χειμϊνα… επζραςε μία ηωι, κι θ 

άνοιξθ του γυριςμοφ δε φάνθκε ακόμα… (ς.21). 

Γυρίηουμε ςτθν ξενθτειά και κράηουμε ςτισ ςτράτεσ, κλωςςόπουλα που τάδιωξε 

θ μάνα ‘πο κοντά τθσ… (ς.27). 

Σπρϊχνουμε ςαν το Σίςυφο, τθν πζτρα ςτ’ ανθφόρι- τθ νοςταλγία- ποφγινε από 

το μπροςτοπιςοκφλιςμα, ςαν τρφπιο μεςοφόρι… (ς. 43). 

Αλί, αλί ςασ Αυςτραλοί, δεν αγαπιςατε πολφ (ς.51). 

Στθν ξενιτειά είμαςτε ξζνοι, «Γραικοί», αλί, αλί, και ςτθν πατρίδα ξεχαςμζνοι, 

«Αυςτραλοί», και τρισ αλί… (ς.56). 

ίξαμε άγκυρα τουσ γυιοφσ, τισ κόρεσ παλαμάρια, κρατοφνε το καράβι μασ και 

γυριςμό δε βλζπει… (ς.59). 

 Δεν ςε χωρίηουν και πολλά από το γείτονά ςου, ζνα «φενςάκι» ζξθ ποδιϊν, μα 

πθδθμό δεν ζχει… (ς. 64). 

Ειν’ οι ταφόπετρεσ βαρειζσ και μασ κρατοφν κοντά τουσ… (ς.68). 

Κρεμάςαμε ξεςκλίδια τθν καρδιά μασ ςτισ χϊρεσ και τα ςπίτια όπου ηιςαμε, δεν ζχουν 

πατρικι γθ-ςτζγθ τα παιδιά μασ, ςα γφφτοι από δω και από κει γυρίηουμε (ς.72)». 
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Τον  Μαρτίο του 1989 ο Σωτιρθσ Μανταλβάνοσ μαηί με τον Δθμιτρθ 

Κατςαβό ςυνυπογράφουν τθν επικεϊρθςθ Τθσ παροικίασ το κάγκελο,  μια ςάτιρα, 

αποτελοφμενθ από «ςκθνζσ απείρου κάλλουσ», όπωσ τισ αποκαλεί, από τθ ηωι των 

Ελλινων τθσ παροικίασ961. Το κεατρικό ζργο παίχτθκε από  το Ελλθνικό Κζατρο 

Αυςτραλίασ(Ε.Κ.Α.)962. Το 1997  ο ςυγγραφζασ παρουςίαςε το διιγθμά του 

«Φφεςθ»963. 

 

8.Καίτθ Αρϊνθ (1993) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 23.05.2009 

Θ Καίτθ Αρϊνθ γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθν Ακινα. Μία χρονιά προτοφ 

ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τθσ ςτο Οικονομικό Γυμνάςιο, ςε θλικία 17 χρόνων 

μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία όπου παντρεφτθκε και απζκτθςε δφο παιδιά. Τελικά, 

απζκτθςε δίπλωμα λογιςτικισ ςτθν Αυςτραλία, όμωσ αυτό που τθν κζρδιςε ιταν θ 

λογοτεχνία και το κζατρο ειδικότερα. Ζχει βραβευτεί ςτθν Ελλάδα για τα διθγιματά 

                                                           
961

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Σωτιρθ Μανταλβάνοσ ςτθ Μελβοφρνθ,  
04.05.2009. 
962

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 4.3.1989, το άρκρο «Στισ 16 Μαρτίου από το ΕΚΑ – Τθσ παροικίασ το 
κάγκελο,  μια ςάτιρα, μζςα από τθ ηωι μασ – Το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ παρουςιάηει τθν 
ςάτιρα των Δθμιτρθ Κατςαβοφ – Σωτιρθ Μανταλβάνου, Τθσ παροικίασ το κάγκελο - Το ζργο αυτό 
μπορεί να χαρακτθριςτεί και ωσ ςυνζχεια του Χαβαγιοφ Ραροικία που ανζβαςε πριν λίγουσ μινεσ το 
Ε.Κ.Α.», ς. 8. Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 18.3.1989, το άρκρο «Στο «National Theatre» απόψε Τθσ παροικίασ 
το κάγκελο, μια ςάτιρα μζςα από τθ ηωι μασ – Το Ελλθνικό κζατρο Αυςτραλίασ ςυνεχίηει απόψε τισ 
παραςτάςεισ τθσ ςάτυρασ των Δθμιτρθ Κατςαβοφ – Σωτιρθ Μανταλβάνου Τθσ Ραροικίασ το 
Κάγκελο, ςτο National Theatre, ςτθν St. Kilda που είναι ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ»». 
963

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 27.11.1997, το άρκρο «Τθν Κυριακι δφο νζα βιβλία του Σωτιρθ 
Μανταλβάνου – Ρρόκειται για το κεατρικό ζργο (δράμα), με τίτλο Γιε μου, Βαςιλικζ μου και το 
διιγθμα «Φφεςθ»», ς. 15 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 29.11.1997, το άρκρο «Ραρουςίαςθ 
βιβλίου του Σωτιρθ Μανταλβάνου – Τθν παρουςίαςθ δφο βιβλίων του Σωτιρθ Μανταλβάνου 
πρόκειται να κάνει, αφριο Κυριακι, ο Σφνδεςμοσ Ελλινων Λογοτεχνϊν και Συγγραφζων Αυςτραλίασ, 
ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων των Αγίων Αναργφρων, 81 Willesden Rd., Oakleigh, ςτισ 5 το απόγευμα», 
ς. 8 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ζκνοσ 2.12.1997, το άρκρο «Διπλι βιβλιοπαρουςίαςθ του Συνδζςμου 
Ελλινων Λογοτεχνϊν και Συγγραφζων – Θ παρουςίαςθ των δφο βιβλίων του ςυμπαροίκου μασ 
λογοτζχνθ και ξυλογλφπτθ Σωτιρθ Μανταλβάνου, Γυιζ μου Βαςιλικζ μου και Φφεςθ (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Τα Νζα, 3.12.1997, το άρκρο «Ραρουςίαςθ βιβλίου – «Θ κοινωνία είναι θ εξζλιξθ τθσ 
οικογζνειασ» γράφει κάπου ο Λα Κορντζρ και ςτθ Βίβλο διαβάηουμε ότι «κανζνασ δεν ηει για τον 
εαυτό του». Ο Σωτιρθσ Μανταλβάνοσ το αποδεικνφει περίτρανα με τα δφο καινοφργια του βιβλία, τα 
οποία παρουςίαςε ο Σφνδεςμοσ Ελλινων Λογοτεχνϊν τθν περαςμζνθ Κυριακι ςτο Κοινοτικό Κζντρο 
τθσ Κοινότθτασ Oakleigh», ς. 14 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ελλάδα 6.12.1997, το άρκρο «Δείγματα 
ξυλογλυπτικισ δουλειάσ του Σωτιρθ Μανταλβάνου, είχαν τθν ευκαιρία οι ςυμπάροικοι να δουν, τθν 
περαςμζνθ Κυριακι, ςτο χολ του Κολλεγίου «Αγίων Αναργφρων», ςτο Πκλι, όπου ζγινε και θ 
παρουςίαςθ των δφο βιβλίων του ιδίου Γιε μου, Βαςιλικζ μου και Φφεςθ από τον Σφνδεςμο 
Λογοτεχνϊν και Συγγραφζων Αυςτραλίασ», ς. 8 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 8.12.1997, το 
άρκρο «Master sculptor and published author Sotiris Mantalvanοs, displayed a breathtaking ability to 
bring wood to life, as evidenced by these classically inspired scenes. An exhibition of his sclulptures, 
along with a performance of his written work, took place at Saint Anargyrion in Oakleigh last Sunday» 
(ςε φωτοτυπία). 
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τθσ Νίνα, ςε ζνα διαγωνιςμό που προκιρυξε το περιοδικό Ρολφπτυχο και μαηί με το 

διιγθμά τθσ Οι Τρεισ Κόςμοι μου παραμζνουν αδθμοςίευτα. Θ Καίτθ Αρϊνθ είναι θ 

πρϊτθ γυναίκα ςτθ κζςθ τθσ προζδρου τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Nuνawading και 

περιχϊρων για τρία  ολόκλθρα χρόνια. Αςχολικθκε με τθ νεολαία ελλθνικισ 

καταγωγισ τθσ περιοχισ και παράλλθλα αςχολικθκε με τθ κεατρικι γραφι, για να 

δϊςει τθν ευκαιρία ςτουσ νζουσ να εξαςκιςουν τθν Ελλθνικι γλϊςςα και το 

υποκριτικό τουσ ταλζντο. Το 1993 ζγραψε και ανζβαςε το κεατρικό ζργο Οι 

Αρραβϊνεσ τθσ Λιλίκασ κωμωδία964. Το ζργο τοποκετείται ςτθν Ακινα του ςιμερα 

και πρόκειται για τθν ιςτορία δφο νζων που αγαπιοφνται, όμωσ, θ ηωι τουσ γίνεται 

κόλαςθ από τθν παρεμβατικι μθτζρα του νζου που κζλει να ζχει  αυτι τον πρϊτο 

και  τελευταίο λόγο ςε όλα965.   Το 1995 ζγραψε και ανζβαςε το δεφτερο κεατρικό 

ζργο Ρροςκφνθμα ςτο Μον Ραρνζσ, δίπρακτθ κωμωδία966.  Το κζμα αφορά ςτο 

πάκοσ τθσ χαρτοπαιξίασ. Το 2009, παίχτθκε θ μονόπρακτθ κωμωδία  τθσ Αχ, αυτό το 

πάκοσ μου, ςτο πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ τθσ χορωδίασ των Ελλινων Φλωριναίων ςε 

ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Ρροξενείο Μελβοφρνθσ με κζμα: Greek Songs from the 

Heart, ςτο Melba Hall, University of Melbourne967
.  

Θ Καίτθ Αρϊνθ γράφει αμιγϊσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και δεν ειςάγει το 

δίγλωςςο ςτοιχείο,  γιατί κατά τθ γνϊμθ τθσ δεν χρειάηεται να ςατιρίηεται θ 

εκνόλεκτοσ των Ελλθνο-Αυςτραλϊν, ενϊ αντικζτωσ, χρειάηεται να υποςτθριχτεί 

περιςςότερο θ εκμάκθςθ τθσ κάκε γλϊςςασ χωριςτά, χωρίσ τθν πρόςμιξθ των δφο 

γλωςςϊν. Τα  λόγια τθσ Αρϊνθ, περιγράφουν γλαφυρά τθ ςχζςθ τθσ με τισ δφοσ 

χϊρεσ τθν Ελλάδα και τθν Αςυτραλία: 

«Θ Αυςτραλία είναι θ γθ τθσ Επαγγελίασ γιατί  εμείσ, οι ίδιοι οι μετανάςτεσ τθν κάναμε, με 

τισ ςτεριςεισ μασ. Ο νόςτοσ πάντα  κα υπάρχει μζςα ςτθν ψυχι μου»968.  

                                                           
964

 Οι Αρραβϊνεσ τθσ Λιλίκασ, 1993, κωμωδία ςε δφο πράξεισ πρόςωπα 14, αδθμοςίευτο ζργο, 45 
χειρόγραφεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
965

 Ρθγζσ: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1993 Οι Αρραβϊνεσ τθσ Λιλίκασ 
τθσ Καίτθσ Αρϊνθ, από το πρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Αρραβϊνεσ τθσ Λιλίκασ τθσ 
Καίτθσ Αρϊνθ ςτο Tot Forest Hill Secondary College, Nunawading Campus, Canterbury Road, Forest, 
26- 27.6.1993. 
966

Ρροςκφνθμα ςτο Μον Ραρνζσ, 1995, δίπρακτθ κωμωδία, πρόςωπα 12, αδθμοςίευτο ζργο, 76 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
967

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ Greek Songs from the Heart τθσ χορωδίασ των Ελλινων 
Φλωριναίων ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Ρροξενείο Μελβοφρνθσ ςτο Melba Hall, University of 
Melbourne, 26.7.2009. Στο πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ παίχτθκε θ μονόπρακτθ κωμωδία Αχ, αυτό το 
πάκοσ μου τθσ Καίτθσ Αρϊνθ, ςτο Melba Hall, University of Melbourne, 26.7.2009. 
968

Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε  από τθν Καίτθ Αρϊνθ ςτθ Μελβοφρνθ, 23.05.2009. 
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 9. Κζκλα Σκαρςζλλα (1994) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 20.06.2009. 

Θ Κζκλα Σκαρςζλλα γεννικθκε ςτθν Ακινα από Θπειρϊτεσ γονείσ, τθν Ελζνθ 

από τα Γιάννενα και τον Αριςτείδθ από τα Ηαγοροχϊρια. Μεγάλωςε ςτθν Αγία 

Ραραςκευι Αττικισ, όπου και ολοκλιρωςε τισ γυμναςιακζσ τθσ ςπουδζσ. Από μικρι 

ικελε να γίνει θκοποιόσ, γι’ αυτό πάντοτε ςυμμετείχε ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ 

ςτο ςχολείο όπωσ απαγγελίεσ ποιθμάτων, χορωδίεσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ, χοροφσ 

κ.λπ. Πταν μεγάλωςε άρχιςε να βλζπει παραςτάςεισ αρχαίου δράματοσ και 

κωμωδίεσ. Αγαπθμζνοι τθσ θκοποιοί ιταν θ Βαςιλειάδου, ο Φωτόπουλοσ, ο 

Σταυρίδθσ κ.ά. Το 1965, διαμζςου τθσ ΔΕΜΕ, μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία και το 

1967 παντρεφτθκε με τον άνδρα τθσ, ιταλικισ καταγωγισ969.  

«Θ ηωι ςτθν Αυςτραλία ιταν ςκλθρι για τθν Ελλθνίδα γιατί ενϊ εργαηόταν ςτο εργοςτάςιο 

όλθ μζρα,  το βράδυ ςυνζχιηε ςτο ςπίτι  με το νοικοκυριό και τα παιδιά  που ιταν  ςχεδόν 

αποκλειςτικζσ ευκφνεσ γι’ αυτιν. Ο άνδρασ μετά τθν δουλειά του πιγαινε ςτο καφενείο» 

λζει με παράπονο θ Σκαρςζλα970.  

Θ ίδια, μετά τον γάμο τθσ, άφθςε τθ δουλειά τθσ ςτο εργοςτάςιο και 

εγκαταςτάκθκε ςτθν αγροτικι περιοχι Kyabram ςτθ Βικτϊρια, όπου αφοςιϊκθκε 

ςτθν οικογζνειά τθσ. Πταν μεγάλωςαν τα παιδιά τθσ, ςποφδαςε Ελλθνικι και Λταλικι 

Φιλολογία ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Νζασ Αγγλίασ. Στθ ςυνζχεια ξεκίνθςε να διδάςκει 

τθν ελλθνικι γλϊςςα ςε ελλθνόπουλα που ηοφςαν ςε φάρμεσ, ϊςπου θ ελλθνικι 

κοινότθτα τθσ Echuca τθσ παραχϊρθςε αίκουςα διδαςκαλίασ για να διδάςκει τθν 

ελλθνικι γλϊςςα και ιςτορία κακϊσ και ελλθνικοφσ χοροφσ. Με δικι τθσ 

πρωτοβουλία δθμιουργικθκε «Εκνικι αδιοφωνία» ςτο Goulburn Valley, όπου 

παρουςίαηε προγράμματα ςτισ εκνικζσ εορτζσ. Πταν πιρε το Certificate τθσ 

παρουςιάςτριασ, είχε δφο φορζσ τθν εβδομάδα τθ δικι τθσ εκπομπι με τον τίτλο «Θ 

Φωνι τθσ Ελλάδασ»971.  

Το 1990 μετακόμιςε ςτθ Μελβοφρνθ. Το 1994  ζγραψε και ανζβαςε για 

πρϊτθ φορά το παιδικό τθσ κεατρικό ζργο Τραπεηομάντθλο,  ςτθν αγγλικι γλϊςςα 

με μακθτζσ του College of Broadford, ζνα ζργο που αναφζρεται ςτθ  ματαιοδοξία και 

                                                           
969

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Κζκλα Σκαρςζλλα ςτθ Μελβοφρνθ,  
20.06.2009. 
970

 Π.π. 
971

 Ρθγι: Επιςτολι του Ethnic Radio Service Pty. Ltd 16.3. 1995  όπου βεβαιϊνει τθ ςυνεργαςία τθσ 
Κζκλασ Σκαρςζλλα με τθν Ελλθνικι αδιοφωνία Μελβοφρνθσ κάνοντασ τθν εκπομπι «Ελλθνικι 
Λογοτεχνία», παρουςιάηοντασ ντόπιουσ Λογοτζχνεσ και Συγγραφείσ. 
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ςτον εγωιςμό των ανκρϊπων972. Το 2002 ανζβαςε το ίδιο ζργο με τα παιδιά τοφ 

Δθμοτικοφ ςχολείου του Ελλθνικοφ Κολλεγίου «Άγιοσ Λωάννθσ»973. Το 2004 ανζβαςε 

και πάλι το ίδιο ζργο ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα με μακθτζσ του ελλθνικοφ 

ςχολείου Preston και ςπουδαςτζσ Κεάτρου του Ρανεπιςτθμίου Monash974. Το ζργο 

πλαιςιϊκθκε από χορευτικι ομάδα παιδιϊν από τισ Φιλιππίνεσ975.  

Το 2004 ζγραψε και ανζβαςε με παιδιά το κεατρικό ζργο Κοίτα τι αγόραςα 

με παιδιά, υπό τθν αιγίδα του Ελλθνοαυςτραλιανοφ Κεατρικοφ Συνδζςμου 

Βικτϊριασ976. Το 2005 ζγραψε και ανζβαςε τθν κωμωδία Ο Δεφτεροσ Γάμοσ του 

Αγακοκλι, μία παράςταςθ  με ενιλικεσ για ενιλικεσ. Ο Αγακοκλισ, μετά τον κάνατο 

τθσ γυναίκασ του αναηθτά ςφντροφο. Ρρόκειται για μία κωμωδία καταςτάςεων, θ 

οποία παίχτθκε από τον Ελλθνοαυςτραλιανό Κεατρικό Σφνδεςμο. Θ παράςταςθ 

χρθματοδοτικθκε από το Victorian Multicultural Commission,  το Darebin Council, 

κ.ά. Τα ζςοδα τθσ παράςταςθσ χρθςιμοποιικθκαν για φιλανκρωπικό ςκοπό977.  

Το 2006 ζγραψε και ανζβαςε το παιδικό κεατρικό ζργο Θ Αραχνοςκοτϊςτρα- 

Το Συμβοφλιο των Ηϊων  με μακθτζσ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και 

Βικτϊριασ. Θ ςυγγραφζασ ςε ςθμείωμά τθσ ςτο πρόγραμμα του κεατρικοφ ζργου 

εξθγεί πωσ Το Συμβοφλιο των Ηϊων - Θ Αραχνοςκοτϊςτρα978 υποςτθρίηει ότι θ 

αντικατάςταςθ των ςυνοικιακϊν μαγαηιϊν με πολυκαταςτιματα ςτζρθςε τθν επαφι 

και επικοινωνία των κατοίκων τθσ περιοχισ. Αυτι θ αλλαγι ζφερε τθν αποξζνωςθ 

και τθν ανιςςοροπία ανάμεςα ςτισ ςχζςεισ των ανκρϊπων και εμπόδιςε τισ φιλίεσ 

                                                           
972

 Ρθγι: Εφθμ. The Free Press 1994, το άρκρο του Jan Burrows, «The Beautiful Tablecloth was written 
and directed by Year 11 English student Thekla Scarcella» (ςε φωτοτυπία). 
973

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 19.11.2002, το άρκρο «Για πρϊτθ φορά κάτι το διαφορετικό – Το 
Κζατρο «Ο Απόλλων» παρουςιάηει μία μουςικι ςκθνι» (ςε φωτοτυπία). 
974

Τραπεηομάντθλο, 2000, παιδικό κεατρικό ζργο, ςε τζςςερισ ςκθνζσ, πρόςωπα 14, αδθμοςίευτο, 14 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. The tableclothe, 2000, παιδικό κεατρικό ζργο ςε πζντε 
ςκθνζσ, πρόςωπα 14, αδθμοςίευτο, 11 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
975

 Ρθγι: Ρεριοδικό Jenny’s Journal, March 2004, το άρκρο «Jenny at Greek Australian Theatrical 
Association of Victoria’s performance of the children’s theatrical production, The Table-clothe at the 
Darebin Arts and Entrertainment Centre in Preston on Saturday 6 March 2004. Jenny with Jasinta 
Savage the director, and Thekla Scarcella, President of the Association and coordinator of the play, 
with multicultural performers including Kapitbahayan Filipino Dancers». 
976

 Ρθγι: Eφθμ. Τα Νζα 8.12.2004, το άρκρο «Το Ραροικιακό μασ περιςκόπιο – Ραρουςιάςτθκε το 
Κεατρικό ζργο Κοίτα τί αγόραςα», ς. 27 (ςε φωτοτυπία). 
977

Ρθγζσ: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθ Κζκλα Σκαρςζλλα ςτθ Μελβοφρνθ, 20.06.2009. 
Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Ο Δεφτεροσ Γάμοσ του Αγακοκλι τθσ Κζκλασ 
Σκαρςζλλα. 
978

Το Συμβοφλιο των Ηϊων - Θ Αραχνοςκοτϊςτρα/ Τhe Animal Conference - I Arahnoskotostra, 2006, 
παιδικό κεατρικό ζργο ςε ζξι ςκθνζσ, πρόςωπα 23, αδθμοςίευτο, 24 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
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που αναπτφςςονταν ςε κάκε γειτονιά, αφοφ όλα ζγιναν απρόςωπα. Θ ανιςορροπία 

μεταξφ των ανκρϊπων φζρνει και ανιςςοροπία μεταξφ των ανκρϊπων και τθσ 

φφςθσ, αφοφ θ απλθςτία των ανκρϊπων μπορεί να τθν καταςτρζψει. Θ κ. Αγγζλα θ 

οποία φροντίηει ζνα ορφανό παιδάκι τρίτθσ γενιάσ Ελλινων μεταναςτϊν,  εκτόσ από 

το να του μιλάει ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, αναλαμβάνει να το ευαιςκθτοποιιςει για 

τισ οικολογικζσ καταςτροφζσ. Μζςα από ιςτορίεσ με ηϊα, ο μικρόσ ενθμερϊνεται για 

τον κίνδυνο που αυτά διατρζχουν, ακόμθ και με αφανιςμό, αφοφ καταςτρζφεται το 

περιβάλλον, όπου ηουν, από εμπρθςτζσ και από τθν ανεξζλεγκτθ ανοικοδόμθςθ. Στισ 

ιςτορίεσ, θ κ. Αγγζλα αναλαμβάνει να μεςολαβιςει για λογαριαςμό των ηϊων να 

πλθροφοριςει τουσ ανκρϊπουσ για αυτά που ςυμβαίνουν και να τουσ πείςει να μθν 

ςυναινοφν ςτθν οικολογικι καταςτροφι που διαπράττεται εισ βάροσ τουσ979.  

Θ ςυγγραφζασ υποςτθρίηει πωσ τα παιδιά μακαίνουν καλφτερα τθν ελλθνικι 

γλϊςςα μζςα από το κζατρο. Ζνα γραπτό κείμενο ςε μορφι διαλόγου, αναγκάηονται 

να το διαβάςουν και μζςα από τθ κεατρικι πράξθ να μιλιςουν και να 

ςυναναςτραφοφν, οικοδομϊντασ ζναν παράλλθλο διαπροςωπικό διάλογο, πιο 

εφκολα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Μζςα από τθν παράςταςθ, ενκαρρφνονται να τθν 

μιλοφν μπροςτά ςε άλλουσ, εν προκειμζνω ςτο κοινό και τζλοσ μζςα από τα 

μθνφματα του ζργου ευαιςκθτοποιοφνται για το περιβάλλον και αποκτοφν μία 

οικολογικι ςυνείδθςθ980.  

 

10. Μάρω Γεμζττα (1995) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 02.05.2009 

Θ Μάρω Γεμζττα γεννικθκε ςτον Καραβά, ςτθν επαρχία τθσ Κυρινειασ. Στα 

ζτθ 1955,  1957,  1963,  1974  ζηθςε όλθ τθν κθριωδία των Τοφρκων ςτθν Κφπρο και 

αυτό ενδυνάμωςε τθ ςχζςθ τθσ με τον τόπο τθσ. Το  1977 μετανάςτευςε ςτθν 

Αυςτραλία με τθν οικογζνειά τθσ.  Από τότε αςχολείται με τθ διδαςκαλία τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ ςε Ελλθνο-Κυπριακό κοινοτικό ςχολείο. Είναι ιδρυτικό μζλοσ 

του «Ρολιτιςτικοφ και Λαογραφικοφ  Ομίλου» τθσ Κυπριακισ Κοινότθτασ 

Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ, του «Ρολιτιςτικοφ και  του Λαογραφικοφ Ομίλου» τθσ 

                                                           
979

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Το Συμβοφλιο των Ηϊων-Θ 
Αραχνοςκοτϊςτρα τθσ Κζκλασ Σκαρςζλλα. 
980

 Ρθγζσ: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθ Κζκλα Σκαρςζλλα ςτθ Μελβοφρνθ, 20.06.2009. 
Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Το Συμβοφλιο των Ηϊων - Θ 
Αραχνοςκοτϊςτρα τθσ Κζκλασ Σκαρςζλλα. 
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Κυπριακισ Κοινότθτασ «Απόςτολοσ Ανδρζασ» του W. Sunshine και ιδρυτικό μζλοσ  

του Συλλόγου «Καραβά ι Λάμπουςα» με ζδρα τθ Μελβοφρνθ. Γράφει  και 

ςκθνοκετεί κεατρικά ζργα με ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ κυπριακισ διαλζκτου και τθ 

διατιρθςθ και μετάδοςθ των θκϊν και εκίμων τθσ Κφπρου, κακϊσ και τθσ μουςικισ 

τθσ πατρίδασ τθσ ςτθν Αυςτραλία 981.  

Με τθ βοικεια τθσ ζρευνασ  για παλαιά λαογραφικά αντικείμενα, όπωσ 

γεωργικά εργαλεία, χρθςτικά αντικείμενα, κουςτοφμια, κιλίμια, υφαντά ροφχα, 

κοςμιματα, μακαίνεισ μζςα από χειροπιαςτοφσ όρουσ τθν ιςτορία του τόπου, τισ 

ςυνικειεσ των ανκρϊπων και τισ προςωπικζσ ιςτορίεσ των κατόχων τουσ με ςκοπό 

τθ «μετάγγιςθ» τθσ λαϊκισ παράδοςθσ και κυπριακισ γλϊςςασ ςτισ νεότερεσ γενιζσ. 

«Πςον ερευνάσ,  τόςον πλθςιάηεισ πράγματα άπιαςτα, τόςον αιςκάνεςαι ότι ηεισ 

χιλιάδεσ χρόνια πίςω», λζει γεμάτθ ενκουςιαςμό και πάκοσ θ Γεμζττα982.  

Το κζατρο είναι το εργαλείο μζςα από το οποίο θ ςυγγραφζασ μεταδίδει  

τουσ μφκουσ και τισ παραδόςεισ του τόπου τθσ. Σφμφωνα με τθν ίδια, θ δυςκολία 

ςτθν παρουςίαςθ των κεατρικϊν ζργων τθσ είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί Κφπριοι 

θκοποιοί. Το χιοφμορ είναι απαραίτθτο ςτοιχείο ςτα ζργα τθσ, αφοφ οι κεατζσ είναι  

κυρίωσ, οι θλικιωμζνοι μετανάςτεσ πρϊτθσ γενιάσ.  Τζλοσ, θ χριςθ τθσ ελλθνικισ 

κυπριακισ γλϊςςασ, κακϊσ και τθσ αγγλικισ είναι που κάνουν τα ζργα τθσ να 

ανικουν ςτο εδϊ (Αυςτραλία) και ςτο τϊρα (ςφγχρονα), και να ελκφουν τα παιδιά 

δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ να κζλουν να ςυμμετζχουν,  αφοφ αιςκάνονται ότι 

εκπροςωποφνται «επί ςκθνισ»983. 

                                                           
981

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 23.2.1995, το άρκρο «Θ γιορτι του κραςιοφ. Ζνασ κεςμόσ που χάνεται 
ςτα βάκθ των αιϊνων – Αρχίηει τθν Κυριακι θ Κυπριακι Ρολιτιςτικι Εβδομάδα – Το Κυπριακό ςκετσ 
με τίτλο Ρίννε κραςίν του τόπου ςου είναι γραμμζνο και ςκθνοκετθμζνο από τον κ. Α. 
Χατηθδθμθτρίου ςε ςυνεργαςία με τον γνωςτό χοροδιδάςκαλο κ. Χ. Κωνςταντινίδθ» (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 8.6.1995, το άρκρο «Γιορτι του κατακλυςμοφ – Κυπριακι θκογραφία Ο 
Ριςςαναςτάςθσ ςτθν οποία παρουςιάηονται με χιουμοριςτικό φφοσ οι «γιτκζσ» δθλαδι τα 
γιατροςόφια που γίνονταν τα παλιά χρόνια» τθσ Μάρωσ Γεμζττα (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα, 
13.3.1996, το άρκρο «Θ γιορτι του κραςιοφ – Για δεφτερθ χρονιά ςτθ Μελβοφρνθ – Κυπριακό ςκετσ 
Από μιτςίν τη’ από κραςίν να μάκεισ τθν αλικκειαν που κα παρουςιαςτεί ςτθ Γιορτι του Κραςιοφ – 
Κα εντυπωςιάςουν τα δφο κυπριακά ςκετσ που ετοιμάηει ο Λαογραφικόσ Πμιλοσ ςε ςκθνοκεςία τθσ 
Μάρωσ Γεμζττα και που ζχουν τον τίτλο Από μιτςίν τηι από κραςίν να μάκεισ τθν αλικκειαν και Το 
κλειδίν, ς.24 (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 18.3.1996, το άρκρο «Κα γίνει κεςμόσ το 
Φεςτιβάλ Κραςιοφ» τθσ Κλαίρθσ Γαηι (ςε φωτοτυπία). 
982

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, από τθ Μάρω Γεμζττα, α’ γενιά 
μετανάςτρια, ςτθ Μελβοφρνθ, 02.05.2009. 
983

 Π.π 
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 Το 2008, ςτο βιβλίο τθσ με τον τίτλο Θκογραφίεσ και λαογραφικά τθσ 

Κφπρου δθμοςίευςε τα κεατρικά τθσ ζργα, που είχε ιδθ ανεβάςει,   όπωσ: 

-Ο Γάμοσ τθσ Μαρουλοφσ τηιαί του Μιχάλθ, 1995,  θκογραφία, με αναφορζσ ςτον 

κυπριακό γάμο ςε τρεισ πράξεισ και ςκθνικά τθσ Αντρζα Χατηθδθμθτρίου,  παραγωγι 

του «Λαογραφικοφ και Ρολιτιςτικοφ Ομίλου» τθσ Κυπριακισ Κοινότθτασ 

Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ984,  

-Ατηουλίνα, θ Σκλθρόκαρδθ Αρχόντιςςα, 1995. Θ υπόκεςθ εξελίςςεται ςτισ αρχζσ 

του 19ου αιϊνα ς’ ζνα ψαροχϊρι τθσ Κερφνειασ. 

-Ο Τςιγκοφνθσ, 1995, θκογραφία ςε δφο πράξεισ. 

-Αν ζχεισ Τφχθ διάβαινε, 1998. 

-Μια Κυπραία ςτθ Μελβοφρνθ, 2000, ςτον Ρολιτιςτικό Πμιλο τθσ Κυπριακισ  

Κοινότθτασ  «Απόςτολοσ Ανδρζασ», του W. Sunshine με χορθγία τθσ Bank Of Cyprus, 

Australia985. 

- Reunion, 2001,  οι ςυμμακθτζσ μιασ γειτονιάσ ςτθ Μελβοφρνθ και θ ηωι τουσ 

τριάντα χρόνια μετά986. 

- Το Ραιδί τθσ Ειςβολισ, 2002.  Tο ζργο διαδραματίηεται το 1974  ςε καταυλιςμό ςε 

μια περιοχι ςτθν Κφπρο με πρόςφυγεσ που ζχουν χάςει τα ςπίτια τουσ,  με τον πόνο 

και τθν αγωνία των γυναικϊν,  που ζχουν κακοποιθκεί από τουσ Τοφρκουσ, ενϊ τα 

παιδιά τουσ τα ζχουν πάρει ειδικζσ υπθρεςίεσ. Μερικζσ από αυτζσ τισ γυναίκεσ 

αποφαςίηουν να εγκαταλείψουν τθν Κφπρο και άλλεσ να αναηθτιςουν τα παιδιά 

τουσ987. 

                                                           
984

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κόςμοσ, 8.3.1995, το άρκρο «Ξεπζραςε κάκε προςδοκία – Επιτυχθμζνθ 
θκογραφία τθσ Μάρωσ Γεμζττα Αναπαράςταςθ του Κυπριακοφ Γάμου» (ςε φωτοτυπία). 
Ρθγι: Εφθμ. Τα Νζα, 31.5.1995, το άρκρο «Κυπριακόσ Λαογραφικόσ και Ρολιτιςτικόσ Πμιλοσ – Ζνασ 
χρόνοσ εντατικισ δουλειάσ – Θ κεατρικι παράςταςθ τθσ Κυπριακισ θκογραφίασ τθσ Μάρωσ Γεμζττα 
Ο γάμοσ τθσ Μαρουλλοφσ τηιαί του Μιχάλθ άφθςε εποχι ςτα πολιτιςτικά πράγματα τθσ παροικίασ 
μασ» - «Θ Κυπριακι θκογραφία Τηιαί του χρόνου οφλλοι μαηί που ζγραψε και ςκθνοκζτθςε θ Μάρω 
Γεμζττα», ς. 26 (ςε φωτοτυπία). 
985

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, από τθ Μάρω Γεμζττα, α’ γενιά 
μετανάςτρια, ςτθ Μελβοφρνθ, 02.05.2009. 
986

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Reunion, τθσ Μάρωσ Γεμζττα ςτο St. Paul’s Hall, του W. 
Sunshine, 28.11.2001. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 25.11.2001, το άρκρο «Κοςμοπλθμμφρα ςτο πανθγφρι ςτο 
Σανςάθν» – «Το Reunion» τθσ Μάρωσ Γεμζττα, δόκθκε ςτο St. Peters Hall, τθν Κυριακι 28 Νοεμβρίου 
ςτα πλαίςια τθσ πολιτιςτικισ εβδομάδασ» (ςε φωτοτυπία). 
987

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ, Το παιδί τθσ ειςβολισ, τθσ Μάρωσ Γεμζττα ςτο Marian College, 
W. Sunshine, 26.11.2002. 
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- Στισ Οκτϊ του Μακαρίτθ, 2005 και Τα μπερδζματα, 2005988 

- Θ Γιαγιά μου εγίνει Ρεκερά μου, 2006989. 

- Οι Γειτόνοι, 2008990 

-Θ Γεροντοκόρθ, 2009, ιςτορικό κεατρικό δράμα.  Το πρϊτο μζροσ διαδραματίηεται 

ςτθν Κφπρο πριν από τθν επανάςταςθ του 1955  εναντίον τθσ Αγγλικισ 

Αποικιοκρατίασ, τθν ανταρςία των Τοφρκων το 1964, τθν ειςβολι των Τοφρκων το 

1974. Ο επίλογοσ αναφζρεται  γφρω ςτο 1990 ςτθν Αυςτραλία. Το ζργο ζχει και 

αυτοβιογραφικό χαρακτιρα, αφοφ ςυμπεριλαμβάνεται θ ςκθνι αποχωριςμοφ τθσ 

Γεμζττα από τον τόπο τθσ, για να μεταναςτεφςει ςτθν Αυςτραλία991. 

-‘Ενεν Καλά εν Αςιιμα (ςτθ ςχολι τυφλϊν) Nicosia, Cyprus992. 

Θ Μάρω Γεμζττα τα ζτθ 2001 και 2005 βραβεφτθκε για τθν προςφορά τθσ  

για τθ διατιρθςθ τθσ κυπριακισ γλϊςςασ και κουλτοφρασ993.  

 

11.  Καίτθ Γεωργίου (2000) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 24.06.2009 

Θ Καίτθ Γεωργίου  γεννικθκε ςτθ Λεμεςό τθσ Κφπρου και μετανάςτευςε ςτθν 

Αυςτραλία το 1976.  Από πολφ νωρίσ ςυνειδθτοποίθςε τθν αξία τθσ διατιρθςθσ και 

διάδοςθσ τθσ κυπριακισ παράδοςθσ, θ οποία είναι θ ςυςςωρευμζνθ ςοφία μζςα 

από βιϊματα  και  παραδίδεται από γενιά ςε γενιά και εφόςον ξεχαςτεί, τότε 

χάνεται μαηί τθσ θ ιςτορία και θ ταυτότθτα ενόσ λαοφ. Μετά από είκοςι τρία χρόνια 

εγκατάςταςισ τθσ ςτθ Μελβοφρνθ ςυνεχίηει να αιςκάνεται πωσ θ Κφπροσ είναι θ 

πατρίδα τθσ. Ακόμθ θχοφν οι λζξεισ τθσ μθτζρασ τθσ, μια γυναίκα που δεν πρόφταςε 

παρά να πάει μόνον ζναν μινα ςχολείο: «Να αγαπάσ τθν πατρίδα ςου, να ςζβεςαι 

τθ κρθςκεία ςου, να βοθκάσ τουσ ςυνανκρϊπουσ ςου και να τουσ δζχεςαι όπωσ 

είναι». Οι δάςκαλοί τθσ, επίςθσ, τθσ μίλθςαν για τθν αξία τθσ ταυτότθτάσ τθσ, τθσ 

Ελλθνικότθτασ με λόγια που ακόμθ κυμάται: «Για να είςαι καλι Ελλθνίδα πρζπει να 

μακαίνεισ τθν ιςτορία τουσ ζκνουσ», ζλεγε ο δάςκαλόσ τθσ ςτο δθμοτικό ςχολείο. Θ 

                                                           
988

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ, Στισ οκτϊ του Μακαρίτθ, τθσ Μάρωσ Γεμζττα ςτθ Κυπριακι 
Κοινότθτα Μελβοφρνθσ και Βικτωρίασ, 19 & 20.3.2005. 
989

 Ρθγι: Από το πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ, Θ γιαγιά μου εγίνει πεκερά μου, τθσ Μάρωσ Γεμζττα 
ςτο St. Paul’s Hall, W. Sunshine, 26.11.2006. 
990

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα,  από τθ Μάρω Γεμζττα, α’ γενιά 
μετανάςτρια, 02.05.2009  ςτθ Μελβοφρνθ. 
991

 Π.π. 
992

 Π.π. 
993

 Π.π. 
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κακθγιτριά τθσ  Λουλίττα Σαςί, ςυμπλθρϊνοντασ τον προθγοφμενο ζλεγε: «Για να 

είςαι καλι Ελλθνίδα δεν φτάνει να μακαίνεισ τθν ιςτορία του ζκνουσ μόνον για 

ςζνα, αλλά να τθν μεταδίδεισ και ςτουσ άλλουσ». Με τθ δθμιουργία του 

Λαογραφικοφ Ομίλου ςτθ Μελβοφρνθ, θ Καίτθ Γεωργίου  κάνει ακριβϊσ αυτό ςτα 

πλαίςια τθσ Κυπριακισ Κοινότθτασ. Κάκε χρόνο τθν εποχι του Τρφγου, ανεβάηει μία 

θκογραφικι παράςταςθ ςε κυπριακι διάλεκτο, όπου γίνεται μία αναπαράςταςθ 

των Διονυςίων Μυςτθρίων με τον τίτλο: Σπονδι ςτον Διόνυςο, ςε δφο πράξεισ994. Ο 

Ορφικόσ Φμνοσ ςτον Διόνυςο εντάςςεται ςτθν παράςταςθ995. Επίςθσ ανεβάηει και το 

ςκετσ Επαιαν τα Σταφφλια  και όλο αυτό κλείνει με τα ςταφφλια ςτα πατθτιρια, το 

κζραςμα ςταφυλιϊν ςτουσ προςκαλεςμζνουσ, χοροφσ και τραγοφδια996. Το κζατρο 

με διαλεκτικά κυπριακά ςτοιχεία είναι μζροσ τθσ παράδοςθσ. Ο  κεατράνκρωποσ,  

που αποτελεί παράδειγμα γι’ αυτιν με τθν αφοςίωςι του ςτο κζατρο και τθν 

αρχαία ελλθνικι γλϊςςα και γραμματεία, είναι ο Φϊτοσ Φωτιάδθσ. Από τισ 

παραςτάςεισ του αντιλιφκθκε τθ δφναμθ του διαλόγου, τθ ςπουδαιότερθ κατ’ 

αυτιν μορφι επικοινωνίασ, το κζατρο. Κατανόθςε πωσ μζςα από τθ  

δραματοποίθςθ, το παιδί μπορεί να μάκει καλφτερα, να αποκτιςει μια βιωματικι 

ςχζςθ με το αντικείμενο προσ μάκθςθ.  Από τότε, χωρίσ θ ίδια να  υιοκετεί τον ρόλο 

του «δαςκάλου», μεταδίδει τθ γλϊςςα, τθν ιςτορία, τα ικθ και ζκιμα, το 

κρθςκευτικό ςυναίςκθμα, τθν «ψυχι» τθσ πατρίδασ τθσ ςτα παιδιά των 

μεταναςτϊν997. 

Άλλα ζργα τθσ είναι: 

-Γελά καλφτερα όποιοσ γελά τελευταίοσ, κωμωδία - μφκοσ ςε δφο ςκθνζσ. Είναι μία 

ιςτορία ενόσ παπποφ που τα εγγόνια του κζλουν να τον «κάνουν καραγκιόηθ» για 

να γελάςουν, ο παπποφσ, όμωσ,  που τουσ καταλαβαίνει ζγκαιρα, τουσ καλεί να 

ακοφςουν τθν ιςτορία τοφ «Σαρακθνοφ-νφφθ» και τθν ίδια ςτιγμι τουσ μαςκαρεφει 

με αυτά που του φορζςανε, γελοιοποιϊντασ τουσ998. 

                                                           
994

 Σπονδι ςτον Διόνυςο - ςε δφο ςκθνζσ με 10 πρόςωπα, αδθμοςίευτο, 4 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία.   
995

 Ο Ορφικόσ Φμνοσ ςτον Διόνυςο εντάςςεται ςτθν παράςταςθ Σπονδι ςτον Διόνυςο.  
996

 Επαιαν τα Σταφφλια, ςκετσ, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο ζργο, 9 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
997

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Καίτθ Γεωργίου ςτθ Μελβοφρνθ, 24.06.2009. 
998

 Γελά καλφτερα όποιοσ γελά τελευταίοσ, κωμωδία -  μφκοσ ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 12,  
αδθμοςίευτο ζργο, 15 χειρόγραφεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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-Θ Γιορτι τθσ Μάνασ,  μία παράςταςθ αφιερωμζνθ ςτισ μθτζρεσ και γιαγιάδεσ και 

ςτθ ςθμαντικι ςυμβολι τουσ ςτθν φπαρξθ τθσ ηωισ999. 

-Γιοί Τηιαί Νφφεσ, δράμα ςε τρείσ ςκθνζσ.  Το ζργο ζχει κζμα τθν πίκρα των  

θλικιωμζνων, όταν ζρκει θ ϊρα να τουσ πάνε τα παιδιά τουσ ςε γθροκομείο1000. 

-Οι κουτςομπόλεσ, 2011, κυπριακό ςκετσ από παιδιά του «Λαογραφικοφ Ομίλου»  ςε 

ςκθνοκεςία τθσ Καίτθσ Γεωργίου1001. 

 

12. Κλαίρθ Γαηι (2002) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 17.05.2009 

Θ Κλαίρθ Ραϊηάνου-Γαηι γεννικθκε ςτθν Κφπρο το 1948 και ςτα δεκαεννιά 

τθσ χρόνια, το 1967, μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία με τουσ γονείσ τθσ. Για δφο 

δεκαετίεσ δίδαξε τθν ελλθνικι γλϊςςα ςε απογευματινά ελλθνικά ςχολεία ςτα 

Ελλθνικά ςχολεία τθσ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ. Τα τελευταία τριάντα 

χρόνια εργάηεται ωσ δθμοςιογράφοσ ςτισ εφθμερίδεσ  Νζοσ Κόςμοσ, Νζα Ελλάδα 

και ςτζλνει ανταποκρίςεισ  εκελοντικά  ςε εφθμερίδεσ τθσ Λευκάδασ. Από το 1995 

επιμελείται το Λεφκωμα τθσ Κυπριακισ Κοινότθτασ και ςυμμετζχει ςτθ διοργάνωςθ 

τθσ ετιςιασ «Γιορτισ του Κραςιοφ»-«Food and Wine Festival». Είναι ιδρυτικό μζλοσ 

τθσ ομοςπονδίασ Ελλθνίδων Βικτϊριασ, του Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου Λευκάδασ και 

του Ρολιτιςτικοφ/Λαογραφικοφ Ομίλου τθσ Κυπριακισ Κοινότθτασ. Το 2002, ζγραψε 

το κεατρικό ζργο Οι Γαλαηόπετρεσ του Λονίου, το οποίο βραβεφτθκε το 2004 με 

ζπαινο από το Αγγελίδειο Μδρυμα Αυςτραλίασ και παρουςιάςτθκε τον ίδιο χρόνο 

από το Ραλεςτρίνειο Ωδείο, ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων του Ρολιτιςτικοφ 

Καλοκαιριοφ Λευκάδασ1002. 
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 Θ Γιορτι τθσ Μάνασ, κυπριακό ςκετσ, πρόςωπα 11, αδθμοςίευτο, 8 χειρόγραφεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
1000

 Γιοί Τηιαί Νφφεσ, δράμα, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 45 χειρόγραφεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
1001

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Καίτθ Γεωργίου ςτθ Μελβοφρνθ, 24.06.2009. 
1002

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Γαλαηόπετρεσ του Λονίου τθσ Κλαίρθσ Γαηι, ςτο 
οπιςκόφυλλο προγράμματοσ του Ρνευματικοφ Κζντρου Λευκάδασ, 2004.  Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
1.7.2004, το άρκρο «Ανακοίνωςθ ςτα παροικιακά νζα τθσ παράςταςθσ του παιδικοφ κεατρικοφ ζργου 
Οι Γαλαηόπετρεσ του Λονίου τθσ Κλαίρθσ Γαηι ςτισ εκδθλϊςεισ του «Καλοκαίρι Ρολιτιςμοφ 2004» του 
Διμου Λευκάδασ ςτο Κθποκζατρο «‘Αγγελοσ Σικελιανόσ», ς. 5. Εφθμ. Λευκαδίτικοσ Λόγοσ , 18.7.2004, 
το άρκρο «Εκδθλϊςεισ – Καλοκαίρι 2004, Λόγοσ – Μουςικι – Κζατρο – Χορόσ – Εικαςτικά – Ραιδικι 
Ψυχαγωγία. Εφθμ. Λευκαδίτικοσ Λόγοσ, 29.7.2004, το άρκρο «Οι γαλαηόπετρεσ … του Λονίου». Εφθμ. 
Νζοσ Κόςμοσ, 12.8.2004, το άρκρο του Κϊςτα Ραϊβανά ««Οι Γαλαηόπετρεσ του Λονίου» - Ανάμεςα 
ςτισ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ Λευκάδασ», ς. 9.  Ρερ. Ελλθνίσ, 10.9.2004, το άρκρο του Γιϊργου 
Γαλάνθ, «Οι Γαλαηόπετρεσ του Λονίου» - Ζνασ άνκρωποσ του δικοφ μασ χϊρου, δοςμζνοσ ςτθν 
υπόκεςθ τθσ Επτανθςιακισ γθσ, των ανκρϊπων τθσ και των παραδόςεϊν τθσ, εκκειάηει με τον δικό 
του τρόπο αυτά που λατρεφει», ς.41. 
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Τα κεατρικά τθσ ζργα, που δεν ζχουν  ακόμθ παρουςιαςτεί, είναι: 

-Στθν Καςταλία Ρθγι - Το νερό είναι το μζλλον μασ,  2004, παιδικό κεατρικό ζργο ςε 

δφο πράξεισ. Βραβεφτθκε το 2005 με ζπαινο από το Αγγελίδειο Μδρυμα 

Αυςτραλίασ1003 

-Θ Διαμαντζνια του Νότου - Θ μικρι πριγκίπιςςα,  2008, αφορά τθν περίοδο του 

1967 και τθν περιπζτεια μιασ «νφφθσ», θ οποία ςτθν διάρκεια του ταξιδιοφ τθσ προσ 

τθν Αυςτραλία, ερωτεφτθκε ζνα ςυνταξιδιϊτθ τθσ, ζμεινε ζγκυοσ και ςτθν ςυνζχεια 

εγκαταλείφτθκε από τον εραςτι τθσ. Θ νεαρι γυναίκα γζννθςε ζνα κοριτςάκι, το 

οποίο βζβαια λόγω κοινωνικϊν προκαταλιψεων τθν εποχι εκείνθ, δεν μποροφςε 

να το κρατιςει και δόκθκε για υιοκεςία. Θ Διαμαντζνια του Νότου  είναι θ  

ςυγκινθτικι ιςτορία αυτοφ του μικροφ κοριτςιοφ. Θ ςυγγραφζασ με αφορμι τθ 

Διαμαντζνια του Νότου αναφζρεται και ςτθν ιςτορία τθσ Διαμαντίνασ ϊμα, τθ 

Διαμαντζνια του Βορρά1004, θ οποία μαηί με τον ςυηυγό  τθσ,  πρϊτο Κυβερνιτθ τθσ 

Βριςβάνθσ,  Sir George Ferguson Bowen ταξίδεψε από τθν Κζρκυρα και ζφταςε ςτο 

Κουίνςλαντ το 1895. Θ Διαμαντζνια του Νότου προτοφ παντρευτεί αφοφ 

ςυναντικθκε με τον πατζρα τθσ, ζνα μικροβιοτζχνθ που ικελε να επιβάλλει τθν 

παρουςία του ςτθ ηωι τθσ,   αποφάςιςε πωσ θ ηωι τισ είχε φζρει τουσ κατάλλθλουσ 

ανκρϊπουσ γι’αυτιν, τουσ κετοφσ τθσ γονείσ, και αυτό τθσ αρκοφςε1005. 

-Κρυςτάλλινα Γαλάηια Νθςιά, 2008, παιδικό κεατρικό ζργο ςε δφο πράξεισ,  μια 

περιιγθςθ ςτισ ομορφιζσ τθσ Ελλάδασ. 

Το 2008 θ Κλαίρθ Γαηι παρουςίαςε ςτθ «Γιορτι Κραςιοφ» τα κεατρικά τθσ 

ζργα Κοπιάςτε να τρυγιςουμε και το 2009 το Κάτω από τθν κλθματαριά, ςτθν 

κυπριακι διάλεκτο, κείμενα πλαιςιωμζνα με τραγοφδια και χοροφσ1006. Ππωσ λζει θ 

ίδια ςτθ ςυνζντευξι τθσ, όςα χρόνια και να περάςουν πάντοτε κα κουβαλάει ςτθν 

ψυχι τθσ τον νόςτο για τθν πατρίδα τθσ, και «πατρίδα» δεν  εννοεί  μόνον τθ 

γενζτειρά τθσ Κφπρο αλλά και τθν Ελλάδα, αφοφ ο άνδρασ είναι από τθν Λευκάδα. 

                                                           
1003

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 11.5.2006, το άρκρο του Κυριάκου Αμανατίδθ,  «Επίκαιρο το μινυμα 
τθσ κ. Κλαίρθσ Γαηι ςτο βιβλίο τθσ,  Στθν Καςταλία Ρθγι – Our Water Our Future», ς.6. 
1004

 Το 1859 θ Lady Diamantina Bowen, ςφηυγοσ του πρϊτου Κυβερνιτθ τθσ Βριςβάνθσ,  μελετθτι τθσ 
κλαςικισ αρχαιότθτασ και φιλζλλθνα, Sir George Ferguson Bowen. ζφταςε ςτο Brisbane  από τθν 
Κζρκυρα. Θ Diamantina Bowen, ςτθ διάρκεια τθσ παραμονισ τθσ ςτο Queensland, ζπαιξε ςθμαντικό 
ρόλο ςτθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν υγείασ και ςτθν φιλανκρωπία (Gilchrist, 1992, ςς.59-70).  
1005

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 5.4.2007, το άρκρο του Αλφρζδου Κουρι,  «Αρκετά επίκαιρο το 
παιδικό κεατρικό ζργο τθσ Κλαίρθσ Γαηι»,  ς.9 
1006

Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Κλαίρθ Γαηι ςτθ Μελβοφρνθ, 17.05.2009. 
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Αυτόσ ο νόςτοσ δεν ζχει γίνει «μαράηι» αλλά δφναμθ να κζλει να μεταδϊςει τθν 

ελλθνικότθτά τθσ ςτισ επόμενεσ γενιζσ των παιδιϊν τθσ και των εγγονιϊν τθσ. Σε όλθ 

αυτι τθ διαδρομι τθσ, τθν φωτίηει ο «αδοφλωτοσ ιλιοσ» τθσ Κφπρου, θ αγάπθ και ο 

ζρωτασ για τον τόπο τθσ. Λάτρθσ τθσ φφςθσ, εμπνζεται από αυτιν και γίνεται 

δθμιουργόσ των δικϊν τθσ εικόνων που μζςα από τα γραπτά τθσ και τα κεατρικά τθσ 

κείμενα επικυμεί να τισ μοιραςτεί και να τισ μεταλαμπαδεφςει1007. 

 

13. Βάςω Φαραίσ (2003) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 30.04.2009 

Θ Βάςω Φαραίσ γεννικθκε το 1951 ςτθν Καλαμάτα με καταγωγι των γονιϊν 

τθσ από τθ Μάνθ. Το 1971 μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία. Από πολφ μικρι τισ 

άρεςε ο χορόσ, το τραγοφδι και το κζατρο. Το πρϊτο τθσ βιβλίο - μυκιςτόρθμα 

εκδόκθκε το 1998 με το τίτλο Από τθν Αυςτραλία με Αγάπθ, (εκδόςεισ Επτάλοφοσ, 

Ακινα) το οποίο βραβεφτθκε το 2002 από το Αγγελίδειο Μδρυμα. Είναι αφιερωμζνο 

ςτον αδελφό τθσ Αλζξανδρο γιατί ιταν αυτόσ που ςυμμερίςτθκε τον πόνο τθσ όταν ο 

πατζρασ τθσ Βάςωσ ζκαψε το πρϊτο τθσ βιβλίο, που είχε γράψει ςτθν τρυφερι 

θλικία των δεκατριϊν χρόνων,  λζγοντασ τα παρακάτω λόγια ανεξίτθλα γραμμζνα 

ςτθν ψυχι τθσ ςυγγραφζωσ: «Ορίςτε, που κα κάνουμε τθ Βάςω ποιιτρια». Θ Βάςω 

κυμάται πωσ ο λόγοσ που τθν παρακίνθςε να γράψει αυτό το πρϊτο βιβλίο ιταν να 

βρει τθ χαμζνθ τθσ αξιοπρζπεια, που ζχαςε τθν θμζρα που οι γονείσ τθσ τθν 

εμπόδιςαν να πάει ςτο γυμνάςιο. Τα γράμματα δεν ιταν για ζνα κορίτςι τθσ ςειράσ 

τθσ, φτωχοί άνκρωποι «που ηοφςαν ςτο ενοίκιο». Θ Βάςω όταν είδε το βιβλίο τθσ να 

γίνεται ςτάχτεσ παρθγόρθςε τον εαυτό τθσ λζγοντασ πωσ αυτι κα ςυνεχίςει το 

γράψιμο και το  υποςχζκθκε  ςτον εαυτό τθσ  και μετά ςταμάτθςε, ςταμάτθςε το 

γράψιμο και δεν ξαναδιάβαςε ποίθςθ που τόςο λάτρευε, μζχρι το 1997 που 

εξζδωςε το πρϊτο τθσ βιβλίο Από τθν Αυςτραλία με Αγάπθ1008.  

Ιξερε πωσ για να γράψει ζπρεπε να φφγει από τθν Ελλάδα. Αυτό το 

κατάλαβε, όταν θ μθτζρα τθσ με καυμαςμό μίλθςε μια μζρα για τον Ελία Καηάν και 

τθν ταινία του Αμζρικα, Αμζρικα, κι ζτςι θ Βάςω αναηιτθςε τθ δικι τθσ Αμερικι, που 

ιταν θ Αυςτραλία, και ςτθν θλικία των είκοςι χρόνων, ιδθ παντρεμζνθ και με ζνα 

παιδί βρζκθκε ςτθν Αυςτραλία. Για δεκαεπτά ολόκλθρα χρόνια ζηθςε τθν 

                                                           
1007

 Π.π. 
1008

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από  τθ Βάςω Φαραίσ ςτθ Μελβοφρνθ, 30-04-2009. 
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«πνευματικι ςκλαβιά», όπωσ τθν ονομάηει θ ίδια. Μετά τον χωριςμό τθσ, άλλαξε το 

όνομά τθσ ςε Φαραίσ, τον τόπο όπου γεννικθκε, γιατί και το πατρικό τθσ όνομα 

ακόμθ «το γζνοσ Λιαράκου» τθν πλιγωνε. Στθ ςυνζχεια μαηί με το μεγάλωμα των 

παιδιϊν τθσ ζηθςε και τθ δικι τθσ ςτερθμζνθ εφθβεία και το δικό τθσ μεγάλωμα, τθν 

ενθλικίωςι τθσ και μαηί με αυτό ξφπνθςε και θ ανάγκθ τθσ να γράψει. Θ ςυγγραφι 

ζγινε γι’ αυτιν αυτοςκοπόσ, θ δικι τθσ κρθςκεία και τθν πίςτεψε,  και αυτι τισ το 

ανταπζδωςε, τθ λφτρωςε από τθ μελαγχολία που ζνιωκε κάκε φορά που τα παιδικά 

τθσ χρόνια τισ χτυποφςαν τθν πόρτα μζςα από μνιμεσ πονετικζσ1009.  

Ο χορόσ, το τραγοφδι, το κζατρο τθν γοιτευαν από μικρι. Ο κείοσ τθσ 

Λφςανδροσ Φιλιππίδθσ από τα Γιαννιτςάνικα είχε δικό του κίαςο και εκεί άρχιςε να 

παίρνει τα πρϊτα τθσ ερεκίςματα ςχετικά με τθν τζχνθ του κεάτρου. Κυμάται τθν 

πρϊτθ τθσ φορά που,  ενιλικθ πια αποφάςιςε να γράψει, κλείςτθκε ςτο δωμάτιό 

τθσ το βράδυ  όταν  τα παιδιά τθσ κοιμόντουςαν και προςπακοφςε να εμπνευςτεί. 

Ρεριζργωσ δεν τθσ ερχόταν  καμία ιςτορία, δεν μποροφςε να βρει κανζνα όνομα 

κατάλλθλο για τθν πρωταγωνίςτριά τθσ και ζβαλε τα κλάματα. Θ κόρθ τθσ που τθν 

άκουςε, τθν ρϊτθςε ανιςυχθ τί τθσ ςυνζβαινε και αυτι τθσ εξιγθςε. Τότε θ μικρι 

τθσ απάντθςε «Γι’ αυτό κλαισ, πεσ τθν Ολυμπία» κι ζτςι γεννικθκε θ πρϊτθ τθσ 

ζμπνευςθ. 

 Το 2003 εκδόκθκε το κεατρικό τθσ ζργο Τθσ Αγίασ Ρείνασ, κωμωδία 

καταςτάςεων, από τισ εκδόςεισ Τςϊνθ1010. Το κεατρικό αυτό ζργο είναι αφιερωμζνο 

ςτθ δικι τθσ «Αγία», τθν «Αγία Ρείνα». Στο ζργο αυτό θ Φαραίσ αναφζρεται ςε δφο 

είδθ ανκρϊπων, αυτϊν που πεινοφν για φαγθτό και αυτϊν που πεινοφν για ευτυχία, 

τθν πείνα του ςτομαχιοφ και τθν πείνα τθσ ψυχισ. Το ζργο είναι μία ςάτιρα 

αφιερωμζνθ ςτισ γυναίκεσ και τθ ςεξουαλικι ςτζρθςθ που ζχουν,  παρόλο που 

βρίςκονται ςε γάμο,  και τθν ευκφνθ των ανδρϊν τουσ ςε αυτι τθ ςτζρθςθ. Το ζργο 

δεν ζχει ανεβεί ακόμθ, παρόλο που ο ςκθνοκζτθσ τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α. Ντίνοσ Μελιδϊνθσ 

βρικε τουσ διαλόγουσ «ζξυπνουσ», επειδι δεν ςυμφϊνθςαν να το παίξουν οι 

άνδρεσ θκοποιοί. Θ αναγνϊριςθ τθσ ςεξουαλικισ ςτζρθςθσ των γυναικϊν είναι κζμα 

«ταμποφ» ςτουσ κόλπουσ τθσ ελλθνικισ παροικίασ, υποςτθρίηει θ ςυγγραφζασ. Το 

δεφτερο κεατρικό τθσ ζργο γράφτθκε το 2005 με τον τίτλο Συμπζκεροι, κωμωδία με 
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 Π.π. 
1010

 Τθσ Αγίασ Ρείνασ, 2003, κωμωδία, πρόςωπα 6, 52 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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κζματα τθσ παροικίασ που διακωμωδεί τα ευτράπελα τθσ Κοινότθτασ, τθσ 

Αρχιεπιςκοπισ, τθσ οικογζνειασ1011.  

«Θ Ελλάδα είναι ζνα φροφτο που δεν τόφαγα. Ρατρίδα μου είναι θ ελλθνικι παροικία ςτθν 

Αυςτραλία. Θ Ελλάδα είναι θ ρίηα μασ. Εδϊ κεράπευςα όςα μου ςκότωςαν ςτθν Ελλάδα…Το 

κζατρο και οι ςυγγραφείσ κινοφνται ςε εραςιτεχνικά πλαίςια αφοφ οι άνκρωποι που 

αςχολοφνται το κάνουν από μεράκι γιατί δεν πλθρϊνονται…Ρολλζσ γυναίκεσ ντρζπονται να 

παίξουν ρόλουσ γυναικϊν που δεν είναι αξιοπρεπείσ. Εγϊ τολμϊ, γιατί πιςτεφω πωσ όςο πιο 

πολφ υπολογίηεισ τουσ άλλουσ, τόςο πιο πολφ δεν ςε ςζβονται. Πταν κάνεισ κάτι με αγάπθ, 

αυτό ζχει αξία. Θ γλϊςςα ςτα ζργα μου είναι κακαρά ελλθνικι, ακόμθ και όταν  ςκιαγραφϊ 

Αυςτραλό ςε ρόλο. Το δίγλωςςο ςτοιχείο, λζξεισ παραφκαρμζνεσ ι φράςεισ ςτα ζργα μου 

είναι ςτοιχείο τθσ δεφτερθσ γενιάσ και αυτό φζρνει γζλιο. Το κζατρο δεν πζκανε, απλά το 

κοινό ηθτά καλά ζργα. Μερίδα τθσ δεφτερθσ γενιάσ μιλάει καλά τθν ελλθνικι γλϊςςα και 

παιδιά τθσ τρίτθσ γενιάσ διψοφν να μάκουν τθν ελλθνικι γλϊςςα. Είναι ευκφνθ τθσ πρϊτθσ 

και τθσ δεφτερθσ γενιάσ να το φροντίςουν με τθ δθμιουργία ελλθνικϊν βρεφονθπιακϊν 

ςτακμϊν και νθπιαγωγείων. Επίςθσ χρειάηεται να κατανοθκεί πωσ το κζατρο δεν είναι μόνο 

για μεγάλουσ,  αλλά και για τα παιδιά ωσ μζςο εκμάκθςθσ και διατιρθςθσ τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ. Θ δθμιουργία βιβλιοκικθσ με ςφγχρονθ ελλθνικι λογοτεχνία και όχι 

μεταφραςμζνα από τθν αγγλικι άρλεκιν, είναι επιβεβλθμζνο να δθμιουργθκεί… Δεν γράφω 

για το ςυρτάρι. Γι’ αυτό προτιμϊ να γράφω μυκιςτοριματα, γιατί μπορϊ να τα προωκιςω»,  

είπε θ ςυγγραφζασ1012. 

Το 2007 βραβεφτθκε από το Αγγελίδειο Μδρυμα για το  βιβλίο τθσ Θ 

Εξομολόγθςθ (αδθμοςίευτο). Ρρόκειται για μια αλθκινι εξομολόγθςθ μιασ γυναίκασ 

γφρω ςτα πενιντα, όταν ςε διακοπζσ ςτθν Ελλάδα, ζηθςε ζνα ερωτικό ρομάντηο 

μζςα ςε δζκα μζρεσ με ζναν ιερζα και αυτό ζγινε αιτία να καταςτραφεί ο γάμοσ τθσ 

με ζναν Λταλό ςτθν Αυςτραλία.   Πταν θ γυναίκα αυτι εξομολογικθκε τθν ιςτορία 

τθσ ςτθν Φαραίσ, εμπιςτεφκθκε τθ ςυγγραφζα για να τθν γράψει με ςκοπό να 

μακευτεί θ ιςτορία  ςτθν Ελλάδα και να εκδικθκεί τον ιερζα που τθν εγκατζλειψε. 

Βεβαίωσ,  ςτθ διάρκεια τθσ ςυγγραφισ, πείςκθκε να αλλαχκοφν τα πραγματικά 

ονόματα και μζχρι το τζλοσ είχε ςυγχωριςει τον εραςτι τθσ1013. 

 Είναι ιδρυτικό μζλοσ του Συνδζςμου Ελλινων Λογοτεχνϊν Αυςτραλίασ  όπου 

εργάςτθκε ωσ υπεφκυνθ αρχείου και γραμματζασ και επίςθσ  ςτθ ςυντακτικι 
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 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από  τθ Βάςω Φαραίσ ςτθ Μελβοφρνθ, 30-04-2009. 
1012

‘Ο.π. 
1013

 Π.π. 
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επιτροπι του Ρεριοδικοφ «Λόγοσ». Είναι μζλοσ ςτο Αγγελίδειο Μδρυμα, ςτον Ελλθνο-

Αυςτραλιανό Ρολιτιςτικό Σφνδεςμο Μελβοφρνθσ, ςτο Ethnic Community Radio 3ZZZ 

και ςτο Εργατικό Σφνδεςμο «Δθμόκριτοσ». Το 2001  υπιρξε μζλοσ ςτθν οργανωτικι 

επιτροπι του Συλλόγου «Ελλθνίδεσ Βορείων Ρροαςτείων Μελβοφρνθσ»  και του 

χορευτικοφ ςυγκροτιματοσ «Ανεμϊνεσ», όπου διετζλεςε και  Ρρόεδροσ από το 

2001-2006. Το 2009 ςυμμετείχε ςτθν παράςταςθ του Κιάςου Ραροικία, ςτο ζργο 

Συμπζκεροι απ’ τα Τίρανα των ζππα - Ραπακαναςίου. Διδάςκει τθν ελλθνικι 

γλϊςςα, κζατρο και παραδοςιακοφσ χοροφσ ςε παιδιά1014.  

Άλλα κεατρικά ζργα τθσ είναι:  

-Ο Γιατρόσ Κζλει Γυναίκα μονόπρακτο, όπου ςατιρίηει τθ νζα ακόμθ χιρα που ζχει 

γίνει γιαγιά και τα παιδιά τθσ τθν καταπιζηουν γιατί κζλουν να τουσ μεγαλϊςει τα 

εγγόνια, ενϊ αυτι κζλει να χαρεί τθ ηωι τθσ, αδθμοςίευτο1015.  

-Εδϊ ςτθν Αυςτραλία, εδϊ ςτθν Ραροικία, αφορά τθν ιςτορία των Ελλινων και τθν 

ιςτορία των Ελλινων τθσ Ραροικίασ που τθν γράφουν ςε γλϊςςα «Λαϊκιά» (ς.40)1016. 

Θ Βάςω Φαραίσ γράφει ςτίχουσ για τραγοφδια,  «δθμοτικά» τραγοφδια με 

κζματα τθ μετανάςτευςθ, τον χωριςμό, τθν αντάμωςθ και τα ονομάηει δθμοτικά 

γιατί είναι τραγοφδια του κόςμου, του διμου και όχι των διανοοφμενων 

ακαδθμαϊκϊν. Πταν ολοκλθρϊςει τον κφκλο με βιβλία για μεγάλουσ, κζλει να 

αφοςιωκεί ςε παραμφκια για παιδιά με μεταναςτευτικά κζματα, όπωσ αυτό που 

ζχει ιδθ ολοκλθρϊςει Το πουλί τθσ ξενιτιάσ1017. 

 

β. Σφδνεχ 

1. Γιϊτα Κριλι-Κζβανσ (1978) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 27.02.2009 

 Θ Γιϊτα (Ραναγιϊτα) Κριλι-Κζβανσ γεννικθκε ςτο Κεραςτάρι τθσ Αρκαδίασ 

το 1937 και μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1959. Μετά τθν άφιξι τθσ ςτθν 

Αυςτραλία εργάςτθκε ςε εργοςτάςια και ςε διάφορεσ άλλεσ εργαςίεσ, ενϊ 

παράλλθλα ολοκλιρωςε τισ γυμναςιακζσ τθσ ςπουδζσ ςτο νυχτερινό κολλζγιο East 

                                                           
1014

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Συμπζκεροι απ’ τα Τίρανα των ζππα-Ραπακαναςίου ςε 
ςκθνοκεςία του  Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Kew High School Theatre, Σεπτ. 2009. 
1015

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από  τθ Βάςω Φαραίσ ςτθ Μελβοφρνθ, 30-04-2009. 
1016

Εδϊ ςτθν Αυςτραλία, εδϊ ςτθν Ραροικία, 1998, κωμωδία, πρόςωπα 6 και χορευτικι ομάδα, 
αδθμοςίευτο ζργο, 41 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
1017

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από  τθ Βάςω Φαραίσ ςτθ Μελβοφρνθ, 30-04-2009. 
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Sydney College,  ςτο Σφδνεχ. Τθν περίοδο 1967-1973 ςποφδαςε ςτο Ρανεπιςτιμιο 

του Σφδνεχ και αποφοίτθςε με Ρτυχίο  Αγγλικισ Φιλολογίασ και Δίπλωμα 

Εκπαίδευςθσ. Από το 1973 ζωσ το 1997 υπθρζτθςε ςτο Υπουργείο Ραιδείασ τθσ Νζασ 

Νότιασ Ουαλίασ ωσ κακθγιτρια ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ όπου δίδαξε Αγγλικά για 

ξενόγλωςςουσ, Νζα Ελλθνικά και Αγγλικι γλϊςςα και φιλολογία. Το διάςτθμα 1985-

1995 εργάςτθκε ωσ λζκτωρ ςτθν Ραιδαγωγικι ςχολι του Ρανεπιςτθμίου του 

Σφδνεχ. Επίςθσ υπθρζτθςε ςτθν Επιτροπι Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν και ςτθν 

επιτροπι για τισ απολυτιριεσ Εξετάςεισ Νεοελλθνικϊν του Υπουργείου Ραιδείασ 

από το 1983 ζωσ το 1990. Το 1997 απονεμικθκε ςτθν Γιϊτα Κριλι-Κζβανσ ζνα 

βραβείο $ 5.000  από το Australia Council Literature Fund  για τθ μετάφραςθ του 

ζργου Γυναίκεσ του Ιλιου (1983) από τα αγγλικά ςτα ελλθνικά1018. 

Τον Μάρτιο και Απρίλιο του 1978 ξζςπαςε το «ςκάνδαλο των ςυντάξεων», 

όταν θ Κοινοπολιτειακι Αςτυνομία υποςτιριηε ότι υπιρχε μια ςυνομωςία Ελλινων 

μεταναςτϊν, γιατρϊν και άλλων, που προςπακοφςαν να εξαπατιςουν το Υπουργείο 

Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων. Τα ζτθ 1978 και 1979, θ Κριλι-Κζβανσ δθμοςίευςε μία 

ςειρά από ςυνεντεφξεισ που ζκανε με Ζλλθνεσ μετανάςτεσ με τον τίτλο «Ο άγνωςτοσ 

μετανάςτθσ»1019. Από το υλικό αυτό μαηί με τα αποκόμματα εφθμερίδων ςχετικά με 

το «ςκάνδαλο των ςυντάξεων» ςε Ζλλθνεσ, εμπνεφςτθκε το κεατρικό ζργο Θ 

Υπόκεςθ τθσ Χριςτίνασ,  το οποίο και μετζφραςε και ςτθν αγγλικι γλϊςςα με τον 

τίτλο «Christina’s Case». Στο ζργο περιγράφεται θ ιςτορία τθσ Χριςτίνασ, μιασ 

γυναίκασ ανάπθρθσ, θ οποία, λόγω τθσ προκατάλθψθσ των αυςτραλιανϊν αρχϊν 

μετά το ξζςπαςμα του ςκανδάλου, τθν κατθγοροφν άδικα ότι και αυτι με τθ ςειρά 

τθσ προςποιείται τθν άρρωςτθ για να ειςπράττει το επίδομα. Το γεγονόσ ότι θ 

κοπζλα δεν γνϊριηε τθν αγγλικι γλϊςςα και απαντοφςε ό,τι καταλάβαινε, τθν 

οδιγθςε ςτθ φυλακι και μετά  ςε δίκθ. Θ περιπζτεια αυτι και ο διαςυρμόσ τθν 

ζφταςαν ςτο ςθμείο να αυτοκτονιςει1020.  

                                                           
1018

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από  τθ Γιϊτα Κριλι-Κζβανσ ςτο Σφδνεχ,  27.02.2009. 
1019

 Γιϊτα Κριλι-Κζβανσ, 1978, Ο άγνωςτοσ μετανάςτθσ, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 4, 
δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό «Το Γιοφφρι», τεφχ. 1, ςς.76-83 (ςε φωτοτυπία), και Γιϊτα Κριλι-
Κζβανσ, 1979, Ο άγνωςτοσ μετανάςτθσ, περιοδικό «Το Γιοφφρι»- περιοδικό Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν, 
τεφχ. 6, Αφγ. 1979, Σφδνεχ, ςς. 53-59.  
1020

 Θ Υπόκεςθ τθσ Χριςτίνασ /Christina’s Case, 1978, δράμα ςε 11 εικόνεσ, πρόςωπα 13, αδθμοςίευτο 
ζργο, 55 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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  Θ Γιϊτα Κριλι-Κζβανσ το 1987 ζγραψε και δθμοςίευςε ςτο περιοδικό 

Χρονικό, τεφχθ 6-7, μία ςκθνι με ιρωα τον Καραγκιόηθ και τθ γυναίκα του Αγλαϊα, 

με τον τίτλο Ιρκε ο Καιρόσ, ιςτορία που αναφζρεται ςτθν επιβάρυνςθ των γυναικϊν 

με περιςςότερεσ ευκφνεσ από όςεσ τουσ αναλογοφν. Θ Αγλαΐα παραπονιζται ςτθ 

Κεία Γιϊργαινα για τον Καραγκιόηθ, ότι όχι μόνον δεν εργάηεται, αλλά μεκοκοπάει 

κάκε βράδυ ςτο καφενείο και όλεσ οι ευκφνεσ ζχουν πζςει επάνω τθσ. Θ 

Χατηθαβάταινα ςυμφωνεί και επαυξάνει μζχρι που θ Κειά - Γιϊργαινα κυμάται τα 

δικά τθσ και οι τρεισ γυναίκεσ αποφαςίηουν πωσ οι γυναίκεσ χρειάηεται να 

αγωνιςτοφν, ϊςτε οι άνδρεσ να αναλάβουν τισ ευκφνεσ τουσ μζςα ςτο ςπίτι και ςτο 

μεγάλωμα των παιδιϊν (ςς.56-57)1021. 

2. Δθμιτρθσ Λάγιοσ-Ραναγιωτόπουλοσ (1993) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 02.07.2009 

  Ο Δθμιτρθσ Λάγιοσ-Ραναγιωτόπουλοσ γεννικθκε  το 1941 ςτθν Αρκαδία, ςτο 

χωριό Μακρφςιο τθσ επαρχίασ Μεγαλουπόλεωσ. Σε θλικία τριϊν χρόνων ζηθςε ςτον 

τόπο καταγωγισ του πατζρα του, ςτθ Χρφςοβα(ςιμερα Χρυςότοποσ) ορεινισ 

Μεςςθνίασ ζωσ τα επτά του χρόνια, όπου και βίωςε τθν τραυματικι εμπειρία του 

εμφυλίου πολζμου. Το 1962 πιρε το δίπλωμα του δαςκάλου από τθν Ακαδθμία τθσ 

Τρίπολθσ. Στθν Αυςτραλία μετανάςτευςε το 1965. Αποφοίτθςε από το Ρανεπιςτιμιο 

του Σφδνεχ, ςτθ φιλολογία το 1984. Από το 1975-1992 εργάςτθκε ςτο Υπουργείο 

Ραιδείασ τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ, ςτον τομζα των Νζων Ελλθνικϊν1022. 

 Κεατρικά ζργα του είναι: 

-Θ Ρρόβα, 1993, τρίπρακτο δράμα1023  

-Σκθνι το Μεγαλείο Σου!, 2003, τρίπρακτο δράμα1024. 

 

3. Κϊςτασ Τηαβζλλασ (1994) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 07.04.2010 

Ο Κϊςτασ Τηαβζλλασ γεννικθκε ςτθν Αγία Βαρβάρα του Χελμοφ, ςτισ 

18.2.1938. Είναι ανεψιόσ του γνωςτοφ ςε όλουσ μασ Γιϊργου Τηαβζλλα, ςκθνοκζτθ, 

                                                           
1021

 Ιρκε ο καιρόσ (Κζατρο Σκιϊν – Καραγκιόηθσ), 1987, δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό Χρονικό, τεφχ. 6-
7, ςς. 56-57. 
1022

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε ςτα ελλθνικά,  από τον  Δθμιτρθ Λάγιο-
Ραναγιωτόπουλο,  α’ γενιά, ςτο Σφδνεχ, 02.07.2009. 
1023

 Θ Ρρόβα, 1993, τρίπρακτο δράμα, πρόςωπα 10, δθμοςιευμζνο από τισ εκδόςεισ Varma 
Enterprises, Σφδνεχ, Αυςτραλία, 153 ςελ. 
1024

 Σκθνι το Μεγαλείο Σου!, 2003, τρίπρακτο δράμα, πρόςωπα 9, εκδόςεισ Varma Enterprises, 
Σφδνεχ, Αυςτραλία, 77 ςελ. 
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ςυγγραφζα επικεωριςεων, δραματικϊν κομεντί και κινθματογραφικϊν 

ςεναρίων1025. Κατάγονται από τθ γενιά του Φϊτθ Τηαβζλλα από το Σοφλι, για τον 

λόγο αυτό το  1994 ο Κϊςτασ Τηαβζλλασ, με το ψευδϊνυμο Κϊςτασ Σουλιϊτθσ  

ζγραψε και δθμοςίευςε ςτο Σφδνεχ, το κεατρικό ζργο Οι Συντάξεισ τθσ Ντροπισ, με 

υπότιτλο  Το Κόλπο - Θ Ελλθνικι Συνωμοςία - ςε οκτϊ πράξεισ. Το ζργο, όπωσ 

αναφζρει ο ςυγγραφζασ, είναι μία αλθκινι, ςχεδόν αυτοβιογραφικι ιςτορία και όλα 

τα γεγονότα και τα πρόςωπα είναι αλθκινά, μόνον τα ονόματα είναι φανταςτικά. Το 

ζργο, αναφζρεται, όπωσ και  το κεατρικό ζργο  Θ Υπόκεςθ τθσ Χριςτίνασ,  τθσ Γιϊτασ 

Κριλι- Κζβανσ,  ςτο «ςκάνδαλο των ςυντάξεων», ςτθν πολφκροτθ υπόκεςθ  των  

παράνομων ςυντάξεων που εξζδωςαν κάποιοι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ, δθλϊνοντασ 

αναπθρίεσ που δεν είχαν, ςε ςυνεργαςία με γιατροφσ, με ςυνζπεια τα μζςα μαηικισ 

ενθμζρωςθσ, κυρίωσ μζςα από άρκρα αγγλόφωνου και ελλθνόφωνου Τφπου1026, να 

ςτθλιτεφςουν και να καταδικάςουν ολόκλθρο τον Ελλθνιςμό τθσ Αυςτραλίασ. 

Μερικά από αυτά τα άρκρα ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθν ζκδοςθ1027.  

«Ιταν μια εποχι που πλθγϊκθκε το όνομα του ελλθνιςμοφ ςτθν Αυςτραλία, από μια χοφφτα 

απατεϊνεσ που εκμεταλλεφτθκαν πολλά από τα πολλά ευεργετιματα που παρείχε θ 

κυβζρνθςθ των εργατικϊν με πρωκυπουργό τον Whitlam. Το ζργο είναι μια ςυρραφι 

ντοκουμζντων από εφθμερίδεσ που ςυνδζονται με αφιγθςθ. Δεν ανζβθκε ποτζ γιατί οι 

κεατρικοί παράγοντεσ τθσ παροικίασ φοβικθκαν ότι κα προκαλοφςε τον κυμό αυτϊν που 
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 Ρθγι: Ρρόγραμμα του αφιερϊματοσ «20ετζσ Καλλιτεχνικό Μνθμόςυνο Γιϊργου Τηαβζλα», από 
τθν Ζνωςθ Ελλινων Λογοτεχνϊν και Καλλιτεχνϊν. 
1026

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζα Ρατρίσ 4.4.1978, αρ. φ. 1487, το άρκρο «Το Σκάνδαλο επιτζλουσ ξζςπαςε – Οι 
Συντάξεισ τθσ Απάτθσ! – Συνελιφκθςαν  5 γιατροί και 8 «αςκενείσ» - Ογδόντα τρεισ Ζλλθνεσ – μεταξφ 
των οποίων και πζντε γιατροί – προςιχκθςαν ςτο Κεντρικό δικαςτιριο του Σφδνεχ και τουσ 
απθγγζλκθ κατθγορία για ςυνομωςία με ςκοπό να εξαπατιςουν τθν Αυςτραλιανι Κυβζρνθςθ», ςς. 1 
και 5 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ρανελλινιοσ Κιρυξ, αρ. φ. 2487, 5.4.1978, το άρκρο «Κα ςυλλθφκοφν 
και άλλα 400 άτομα – Επανεξετάηονται 800 περιπτϊςεισ ςτθν Ελλάδα! – Ο ςάλοσ που δθμιουργικθκε 
από τισ ςυλλιψεισ και τθν προςαγωγι ςε δίκθ πάνω από 80 Ελλινων τισ τελευταίεσ μζρεσ με τθν 
κατθγορία τθσ «ςυνομωςίασ για εξαπάτθςθ του δθμοςίου» κα αργιςει πολφ να καταλαγιάςει», ς. 1 
(ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ρατρίσ, 6.4.1978, το άρκρο «Διεκόπθςαν οι πλθρωμζσ 200 ςυντάξεων – 
Συνελιφκθ και ο Τ. Στάμοσ ωσ ζνασ από τουσ εγκζφαλουσ – Το υπουργείο Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν 
ζςτειλε ειδοποιιςεισ ςε 200 περίπου άτομα ςτθν Ελλάδα, πλθροφορϊντασ τα ότι κα διακόψει 
προςωρινά τθ ςφνταξθ μζχρισ ότου θ περίπτωςι τουσ ελεχκεί και εξακριβωκεί ότι πράγματι τθν 
δικαιοφνται. Οι ειδοποιιςεισ κα αποςταλοφν πριν τισ 13 Απριλίου – θμζρεσ που πρόκειται να 
ταχυδρομθκοφν τα «τςζκσ» των προςεχϊν 4 εβδομάδων», ς. 1 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ.  Ρανελλινιοσ 
Κιρυξ, αρ. φ. 2488, 7.4.1978, το άρκρο «Μελετάται θ διακοπι τθσ μεταφοράσ των ςυντάξεων ςτο 
εξωτερικό – Δεν κα εκδοκοφν Ζλλθνεσ Υπικοοι – Το ςφςτθμα των μεταφερόμενων ςυντάξεων 
αναπθρίασ ζξω από τθν Αυςτραλία κινδυνεφει να καταργθκεί», ς. 1 (ςε φωτοτυπία). 
1027

 Οι Συντάξεισ τθσ Ντροπισ ι Το Κόλπο-Θ Ελλθνικι Συνωμοςία, 1994, δράμα ςε οκτϊ πράξεισ, 
πρόςωπα 12, αυτοζκδοςθ, Σφδνεχ 1994, 111 ςελ. 
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πιραν μζροσ ςτο «κόλπο». Εδϊ ςτθν ελλθνικι παροικία, είμαςτε δζςμιοι τθσ ευδαιμονίασ 

μασ»1028. 

-Ελλθνικό Καλλιτεχνικό Στζκι του Σφδνεχ – Λίγεσ μζρεσ πριν το 2000, 1999, γραμμζνο 

ειδικά για τισ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ του Συμβουλίου Απόδθμου Ελλθνιςμοφ 

(ΣΑΕ)1029. 

 

4. Ριπίνα Δ. Λωςθφίδου-‘Ελλθ(1998) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 27.02.2009   

Θ Ριπίνα Δ. ‘Ελλθ γεννικθκε ςτα Λωάννινα και ςποφδαςε Kλαςικι Φιλολογία 

και Φιλοςοφία ςτο Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων. Το 1968 μαηί με τον ςφηυγό τθσ 

μετανάςτευςαν ςτθν Αυςτραλία, όπου εγκαταςτάκθκαν ςτο Σφδνεχ. Επαγγελματικά 

αςχολικθκε με τθν διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, ενϊ παράλλθλα ηωγραφίηει 

και γράφει κζατρο, ποίθςθ, μυκιςτοριματα και παιδικά διθγιματα. Το 1996  

ςποφδαςε Νζα Ελλθνικά ςτο Ρανεπιςτιμιο του New England, Armidale και το 1998  

ολοκλιρωςε τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Ρανεπιςτιμιο του Σφδνεχ1030. Το 2009 

βραβεφτθκε με ζπαινο για το μονόπρακτο Τί και αν γφριςεσ Δυςςζα;, ςτον 

διαγωνιςμό μονόπρακτου που προκθρφςςει κάκε χρόνο το περιοδικό Αντίποδεσ1031. 

Τα κεατρικά κείμενα που ζχει δθμοςιεφςει είναι: 

-Δϊρα Αγάπθσ,1998.  Αφορά τα προβλιματα που προκαλοφν οι θλικιωμζνοι 

άνκρωποι ςτα παιδιά τουσ λόγω μοναξιάσ και προτείνει τρόπουσ αντιμετϊπιςισ 

τουσ1032. 

-Θ Κεία, 1998. Αςχολείται με τθ νοςθρι ςυμπεριφορά τθσ κείασ από τθ μεριά του 

ανδρογφνου, θ οποία επιδιϊκει να δθλθτθριάςει τθ νφφθ τθσ, με τραγικό τζλοσ για 

τθ κεία1033. 

- Διονυςιακά, 1998. Αναφζρεται ςτθν κρίςθ γάμου που περνοφν τα ηευγάρια και 

μζςα από τθν ανάπτυξθ του κζματοσ ο ιρωασ του ζργου που είναι ο ςφηυγοσ μθ 
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 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Κϊςτα Τηαβζλλα  ςτο Σφδνεχ, 07.04.2010. 
1029

Ελλθνικό Καλλιτεχνικό Στζκι του Σφδνεχ – Λίγεσ μζρεσ πριν το 2000, 1999, μονόπρακτο, πρόςωπα 
10, αδθμοςίευτο, (γραμμζνο ειδικά για τισ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ του Συμβουλίου Απόδθμου 
Ελλθνιςμοφ) (ΣΑΕ), 6 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
1030

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Ριπίνα Δ. ‘Ελλθ (1998) ςτο Σφδνεχ, 
27.02.2009.   
1031

 Π.π. 
1032

Δϊρα Αγάπθσ, 1998, κοινωνικό δράμα, οκτϊ πρόςωπα, ζντεκα εικόνεσ, αυτοζκδοςθ, 60 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
1033

Θ Κεία, 1998, κοινωνικό δράμα ςε δεκατζςςερισ εικόνεσ, δζκα πρόςωπα, αυτοζκδοςθ, 91 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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κζλοντασ να ζρκει αντιμζτωποσ με τα προβλιματα του γάμου, βρίςκει τθν εφκολθ 

λφςθ να απιςτιςει με μία κατά πολφ νεότερθ γυναίκα. Με τθν κατάλθξθ του ζργου, 

υποδεικνφεται ο αςφαλζςτεροσ και καλφτεροσ δρόμοσ που είναι θ ςυηιτθςθ 

ανάμεςα ςτο ηευγάρι με ςκοπό να αποφαςίςουν από κοινοφ τθν επίλυςθ των 

διαφορϊν τουσ1034. 

-Κζατρο, 2000, 2000, όπου δθμοςιεφει δφο μονόπρακτα 1.Το ςτοίχθμα 2. Ο 

Κακρζφτθσ1035  και το κεατρικό  Θ Αντιγόνθ ςε άλλθ διάςταςθ1036. 

-Αγγελικι, 2006, δίπρακτο 1037  

-Φιλοςοφϊντασ το …φιλοςοφείν, μονόπρακτο1038  

- Οι Εκκλθςιάηουςεσ, μονόπρακτο1039 

-Κζατρο 2009, 2009, τζςςερα μονόπρακτα 1. Αναπάντεχα 2.Τί και αν γφριςεσ 

Δυςςζα; 3. Απαρτία 4. Το Σφνδρομο τθσ Ανθςυχίασ1040. 

Επίςθσ το 2001 δθμοςίευςε τθ μελζτθ  με κζμα: «Θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ 

Κοινότθτα του Σφδνεχ και τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ και το Ραροικιακό Κζατρο», 

Σφδνεχ. Θ παροφςα μελζτθ αποτζλεςε τθν ζρευνα για το  μεταπτυχιακό τθσ (ΜΑ) 

και  αςχολείται με μζροσ του παροικιακοφ Κεάτρου ςτο Σφδνεχ και ςτθ Νζα Νότια 

Ουαλία1041. 

 

5. Γιϊργοσ Μακρίδθσ (2002) - Συνζντευξθ τθλεφωνικι, 09-06-2009 

  Ο Γιϊργοσ Μακρίδθσ, γεννικθκε το 1944 ςτο χωριό ‘Αρδαςςα, Κοηάνθσ από 

Ρόντιουσ, γονείσ. Μεγάλωςε ςτθν Ακινα, ςτθν Καλλικζα, όπου τελείωςε εκεί και το  

                                                           
1034

Διονυςιακά, 1998, κεατρικό ζργο ςε επτά εικόνεσ, οκτϊ πρόςωπα, αυτοζκδοςθ, 65 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1035

 Κζατρο, 2000, 2000,  αυτοζκδοςθ, 1.Το ςτοίχθμα, μονόπρακτο, πρόςωπα 10, αυτοζκδοςθ, 3 
ςελίδεσ,  2. Ο Κακρζφτθσ, μονόπρακτο, πρόςωπα 7, αυτοζκδοςθ, 17 ςελίδεσ ςε φωτοτυπία  και  
1036

 Θ Αντιγόνθ ςε άλλθ διάςταςθ, κοινωνικό κεατρικό ζργο ςε 12 εικόνεσ, πρόςωπα 9,  αυτοζκδοςθ, 
38 ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
1037

 Αγγελικι, 2006, δίπρακτο, πρόςωπα 9, αυτοζκδοςθ, 109 ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
1038

 Φιλοςοφϊντασ το …φιλοςοφείν, μονόπρακτο, πρόςωπα 3, αυτοζκδοςθ, 28 ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία.  
1039

 Οι Εκκλθςιάηουςεσ,  μονόπρακτο, πρόςωπα 5, αυτοζκδοςθ, 25 ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1040

 Κζατρο, 2009,  1. Αναπάντεχα μονόπρακτο, πρόςωπα 8, αυτοζκδοςθ, 55 ςελ., 2.Τί και αν γφριςεσ 
Δυςςζα; μονόπρακτο, πρόςωπα 4, αυτοζκδοςθ, 15 ςελ., 3. Απαρτία, μονόπρακτο, πρόςωπα 3, 
αυτοζκδοςθ, 12 ςελ., 4. Το Σφνδρομο τθσ Ανθςυχίασ, μονόπρακτο, πρόςωπα 2, αυτοζκδοςθ, 10 ςελ.  
1041

 Λωςθφίδου-Ζλλθ Ρ., 2001,  Θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα του Σφδνεχ και τθσ Νζασ Νότιασ 
Ουαλίασ και το παροικιακό κζατρο, Σφδνεχ.  
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νυχτερινό Γυμνάςιο. Από μικρόσ αναγκάςτθκε να εργαςτεί γιατί τα κατάφερναν 

δφςκολα.  Θ μεγάλθ του αδυναμία ιταν να βλζπει τουσ αγαπθμζνουσ του ιρωεσ 

ςτον κινθματογράφο. Μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1972, όπου εγκαταςτάκθκε 

ςτο Σφδνεχ. Ξεκίνθςε ςπουδζσ ςτθ Νομικι Σχολι του Macquarie University τθσ Νζασ 

Νότιασ Ουαλίασ,  τισ οποίεσ αναγκάςτθκε να διακόψει για να εργαςτεί ςτθν 

Ναυτιλιακι Εταιρεία Χανδρι. Από το 1980-1992 ζηθςε ςτθν Αργεντινι. Ζχει κάνει 

πολλζσ διαλζξεισ αφιερωμζνεσ ςε Ζλλθνεσ λογοτζχνεσ, κακϊσ και δθμοςιεφςει 

άρκρα του ςε παροικιακζσ εφθμερίδεσ και περιοδικά. Ζχει γράψει πολλά  κεατρικά 

ζργα, όπου καταγράφει τισ εμπειρίεσ των Ελλινων μεταναςτϊν ςτθν Αυςτραλία με 

μια καυμαςτι ιςορροπία ανάμεςα ςτθ ςοβαρι και εφκυμθ πλευρά τθσ ηωισ1042. 

Τα ζργα του πρωτοανζβθκαν ςτθ Μελβοφρνθ  από το «Κίαςο Ραροικία» ςε 

ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου. Ραρ’ όλο που είναι κάτοικοσ του Σφδνεχ 

και τα ζργα του ςθμειϊνουν μεγάλθ ειςπρακτικι επιτυχία, αργοφν να ανζβουν ςτθν 

πόλθ του1043.  

Το πρϊτο του κεατρικό ζργο που ανζβθκε «επί ςκθνισ» είναι Τα Σίγουρα ι 

Ραπποφ, καλζ μου παπποφ» 2002,  δραματικι κωμωδία ςε τρεισ πράξεισ και πζντε 

εικόνεσ1044, ςε ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου και με το οποίο ο «Κίαςοσ 

Ραροικία» ςυμμετείχε ςτο Φεςτιβάλ Αντίποδεσ του 20021045. Στισ παροικιακζσ 

εφθμερίδεσ, όπωσ Τα Νζα (20-02-2002), ςε υπότιτλο γράφουν πωσ «είναι ζνα ζργο 

                                                           
1042

 Ρθγι: Συνζντευξθ τθλεφωνικι που μου παραχωρικθκε από τον Γιϊργο Μακρίδθ, 09-06-2009. 
1043

 Π.π. 
1044

Τα Σίγουρα ι Ραπποφ, καλζ μου παπποφ, 1999,  δραματικι κωμωδία ςε τρεισ πράξεισ και πζντε 
εικόνεσ, πρόςωπα 14, αδθμοςίευτο ζργο, 98 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1045

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ραπποφ καλζ μου παπποφ ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ 
Μακρυγιϊργου από τον Κίαςο «Ραροικία», για τα 20 χρόνια κεάτρου ςτθν Αυςτραλία 1982-2002, 
Kew High School Renaissance Theatre, 826A High St. East Kew, 2.3.-31.3.2002, (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. 
Νζοσ Κόςμοσ 7.2.2002, το άρκρο «Ο ςυγγραφζασ του κεατρικοφ ζργου «Ραπποφ, καλζ μου παπποφ», 
ς. 18. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 4.3.2002, το άρκρο του Κϊςτα Νικολόπουλου «Χειροκροτικθκε θ πρεμιζρα 
του Ραπποφ, καλζ μου παπποφ» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 14.3.2002, το άρκρο «Κίαςοσ 
«Ραροικία» - Ωραίο το ζργο που ανζβαςε ο Κίαςοσ «Ραροικία» με τίτλο Ραπποφ, καλζ παπποφ ςτο 
Κζατρο του Kew» (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 21.3.2002, το άρκρο ««Σαλπάρει» - Μια 
χοφφτα χϊμα ςτθ βαλίτςα – Ραπποφ, καλζ μου παπποφ» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ 1.3.2001,  
το άρκρο «Ραπποφ, καλζ μου παπποφ, το κεατρικό ζργο του Γιϊργου Μακρίδθ, ςτθ Μελβοφρνθ», ς. 
29.  Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 31.1.2002, το άρκρο ««Ραπποφ, καλζ μου παπποφ» από τον «Κίαςο 
«Ραροικία»», ς. 19 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 31.1.2002, θ κριτικι για τθν κεατρικι 
παράςταςθ Ραπποφ, καλζ μου παπποφ από το «Κίαςο Ραροικία» του Γιϊργου Μακρίδθ, ςε 
ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου «…ζνα κοινωνικό ζργο, με κζμα το τηόγο, παρμζνο απϋ το χϊρο 
τθσ Ελλθνικισ Ραροικίασ… Θ εποχι μασ κάπου κοντά ςτο 1980 – 1990». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 
14.3.2002,  ««Κίαςοσ Ραροικία», κριτικι τθσ Λωάννασ Λιακάκου, από τθν εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ 
21.3.2002, θ κριτικι Ραπποφ, καλζ μου παπποφ.  
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φμνοσ για όλουσ τουσ παπποφδεσ»1046. Θ ιςτορία του ζργου  τοποκετείται κάπου 

κοντά ςτο 1980-1990 και  επικεντρϊνεται ςε ζνα από τα βαςικότερα ελαττϊματα, 

που είναι ο τηόγοσ και το πάκοσ για τον ιππόδρομο και οι καταςτροφικζσ ςυνζπειζσ  

τουσ ςε όλθ τθν οικογζνεια. Στο ζργο αυτό ο ςυγγραφζασ παίρνει τθν ευκαιρία να 

εκκζςει τον ρόλο των πρϊτθσ γενιάσ μεταναςτϊν, και τθ χρθςιμότθτα που ζχουν θ 

υπάρξι τουσ ωσ παπποφδεσ  και γιαγιάδεσ ςτθν οικογζνεια. Ο παπποφσ τθσ ιςτορίασ, 

πατζρασ τθσ ςυηφγου, τθσ Ταςίασ,  εκπροςωπεί όλουσ εκείνουσ τουσ μετανάςτεσ που 

ζφταςαν ςτθν Αυςτραλία, αφοφ είχαν γνωρίςει τθν αγριότθτα του πολζμου και του 

εμφυλίου, για να εργαςτοφν ςκλθρά, να μεγαλϊςουν και να ςπουδάςουν τα παιδιά 

τουσ, προκειμζνου να τουσ παρζχουν μία καλφτερθ ηωι.  Θ Ταςία τθσ οποίασ ο 

άνδρασ είναι τηογαδόροσ, προςπακεί να ςυγκρατιςει τθν οικογζνειά τθσ και τθν 

μικροεπιχείρθςι τθσ μάταια, γιατί το πάκοσ του άνδρα τθσ το ακολουκεί και ο γιόσ  

με ςυνζπεια να κλονιςτεί θ υγεία τθσ και να πεκάνει πρόωρα. Θ κόρθ τθσ Ταςίασ 

γίνεται μζλοσ παρακρθςκευτικισ οργάνωςθσ και  ζτςι θ οικογζνεια διαλφεται. Θ 

κυςία τθσ γυναίκασ δεν φαίνεται να  καταςτζλλει το πάκοσ του τηόγου πατζρα και 

γιοφ,  ζωσ ότου ο παπποφσ με τθ δικι του καταλυτικι παρζμβαςθ καταφζρνει να 

κάνει το ακατόρκωτο. Θ αγάπθ του τουσ ςτθρίηει ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ και τουσ 

ενϊνει πάλι μετά τθν «απϊλεια» τθσ κόρθσ του. Είναι ζνα ζργο που αφορά τρεισ 

γενιζσ μεταναςτϊν1047.  

Θ πολυγραφότατθ ςυγγραφζασ και ποιιτρια Λωάννα Λιακάκου ςε «κριτικι» 

τθσ εξθγεί με γλαφυρότθτα γιατί θ παράςταςθ τθν ικανοποίθςε: 

 «Μου άρεςαν όλα. Το κζμα, θ ερμθνεία, θ διάρκεια, τα μθνφματα, θ φιλοςοφικι του 

ςκζψθ. Ζργο ςοβαρό, με μεγάλο κοινωνικό κζμα, χωρίσ να γίνεται βαρφ και 

κουραςτικό….Φαίνεται ότι αγαπά τισ γυναίκεσ, εκτιμά τθν προςφορά τουσ ςτθν οικογζνεια 

και τθν επιχείρθςθ…Θ διάρκειά του ιταν ικανοποιθτικι, γιατί ςε πολλά ζργα που παίηονται 

εδϊ ςτθ Μελβοφρνθ από ελλθνικοφσ κιάςουσ, φεφγω, χωρίσ να μου φτάνει το ζργο. Ζχω τθν 

αίςκθςθ τθσ πείνασ. Ο μθ χορταςμόσ είναι τυραννικό αίςκθμα.‘Πταν κάνει κανείσ το κόπο να 

πάει ςε ζνα κζατρο κζλει να δει κάτι, να καλφψει κάποιο κενό. Στρογγυλοκάκεςαι ςε μια 

καρζκλα και περιμζνεισ να μπεισ ς’ ζναν κόςμο, να ταξιδζψεισ ςτον κόςμο κάποιων 

                                                           
1046

 Ρθγι: Εφθμ. Τα Νζα 20.2.2002, το άρκρο «Ραπποφ, καλζ μου παπποφ - ‘Ζνα ζργο φμνοσ για όλουσ 
τουσ παπποφδεσ – Ρρεμιζρα ςτισ 2 Μαρτίου» (ςε φωτοτυπία). 
1047

Τα Σίγουρα ι Ραπποφ, καλζ μου παπποφ, 1999,  δραματικι κωμωδία ςε τρεισ πράξεισ και πζντε 
εικόνεσ, πρόςωπα 14, αδθμοςίευτο ζργο, 98 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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άλλων»…. Δεν ξζρω αν ζχουν κατορκϊςει να κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ επαγγελματίεσ, 

αλλά θ δουλειά είναι αξιοκαφμαςτθ και δεν ζχουν τίποτα να ηθλζψουν από άλλα κεατρικά 

ςυγκροτιματα μεγάλων επαγγελματικϊν οργανιςμϊν… Δε κα αναφερκϊ ςε κάκε ζναν 

ξεχωριςτά, δεν είμαι κριτικόσ του κεάτρου. Για μζνα όλοι τουσ ιταν υπζροχοι»1048. 

Ο Κϊςτασ Νικολόπουλοσ ςχολιάηει τθν παράςταςθ:  «Αλλθλουχία ψυχικϊν 

μεταπτϊςεων και φιλοςοφικϊν ερμθνειϊν τθσ μετανάςτευςθσ και του ανκρϊπινου 

βίου, το κεατρικό ζργο Ραπποφ, καλζ μου παπποφ, του ομογενι ςυγγραφζα 

Γιϊργου Μακρίδθ, που ζκανε πρεμιζρα το Σάββατο το βράδυ ςτθ Μελβοφρνθ. Ζνα 

εξαιρετικά επίκαιρο ζργο, που υπενκυμίηει τισ ςυνζπειεσ του τηόγου με ζνα τραγικό 

«κρεςζντο» και ολοκλθρϊνεται με τθ λυτρωτικι επαναςφνδεςθ των μελϊν μιασ 

οικογζνειασ, που φωτίηει τθν ζξοδο από το τραγικό «τοφνελ» του πάκουσ για τον 

ιππόδρομο»1049. 

Κριτικζσ του ζργου όπωσ:  τθσ  Βίβιαν Μόρρισ ςτθν εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ-

Μελβοφρνθ, του Αγγελι Ραπαδοφκα από τα Νζα-Μελβοφρνθ και του Γ. 

Χατηθβαςίλθ από τον Κόςμο-Σφδνεχ ςυμφωνοφν πωσ τα ζργα του είναι βγαλμζνα 

από τα ςπλάχνα τθσ ελλθνικισ παροικίασ. 

Θ Βίβιαν Μόρρισ, ςχολιάηοντασ το κεατρικό ζργο του Γιϊργου Μακρίδθ, 

Ραπποφ, καλζ μου παπποφ  επιςθμαίνει πωσ, «ζχει όλα τα ςυςτατικά τθσ 

παράςταςθσ, όπωσ αλικεια, πειςτικότθτα, βάκοσ νοθμάτων, ςωςτι ψυχολογία 

χαρακτιρων, διαδοχι ςυναιςκθμάτων, προβλθματιςμό, αιχμθρά μθνφματα, ς’ ζνα 

κλίμα που δεν βαραίνει τθν ψυχι αλλά δζνει το κοινό με τθ ςκθνι και το παίρνει 

μαηί του. Φυςικά ςτθν παράςταςθ κυριαρχεί θ φιγοφρα του παπποφ – Μιχάλθ 

Τςαλδάρθ – που δίνει μια ζντονθ γεφςθ ακθναϊκισ ςκθνισ. Είναι μεγάλθ υπόκεςθ 

να ζχουμε τθν τφχθ να απολαφςουμε ζναν επαγγελματία θκοποιό, του επιπζδου 

του Τςαλδάρθ ςτθν Αυςτραλία»1050.  

Ο  Αγγελισ Καλοδοφκασ, ςε κριτικό του ςθμείωμα γράφει: «Ρρόκειται για 

ζργο, που αγγίηει ζνα από τα πιο αιχμθρά προβλιματα τθσ εποχισ, τον τηόγο, χωρίσ 

εν- τοφτοισ, να βαραίνει τθν ατμόςφαιρα. Κι αυτό γιατί υπάρχει άριςτθ ιςορροπία 
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 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 21.3.2002, θ κριτικι «Ραπποφ, καλζ μου παπποφ «Κίαςοσ Ραροικία»», 
κριτικι τθσ Λωάννασ Λιακάκου.  
1049

 Ρθγι: Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ 4.3.2002, κριτικι του Κϊςτα Νικολόπουλου «Χειροκροτικθκε θ 
πρεμιζρα του Ραπποφ, καλζ μου παπποφ». 
1050

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 7.3.2002, θ κριτικι «Ραπποφ, καλζ μου παπποφ, μια παράςταςθ που 
«παίρνει» μαηί τθσ το κεατι», τθσ Βίβιαν Μόρρισ.  
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ανάμεςα ςτο δραματικό και το κωμικό ςτοιχείο, γιατί ο ρυκμόσ και ο τόνοσ του 

ζργου ταυτίηονται με τθν εςωτερικι ψυχολογία των χαρακτιρων, με τθν ουςία των 

πραγμάτων, γεγονόσ που όχι μόνο δεν κορυβεί τον κεατι, αλλά τον παίρνει μαηί του 

ςτθ ροι των δρϊμενων, πετυχαίνοντασ αξιοκαφμαςτθ επικοινωνία μεταξφ κοινοφ 

και ςκθνισ. Ζνα ζργο δφςκολο, πολφπλοκο, υπζροχα απλοποιθμζνο, ηυγιςμζνο με το 

γζλιο του και τθν περιςυλλογι του, με τα χίλια ηωντανά μθνφματά του, τθν άμεςθ 

ηωντανι επαφι του με το κοινό, εκεί δα ςτθν αίκουςα»1051.  

Τθν ίδια χρονικι περίοδο, ςαν ςε αντίςτιξθ τθσ κεατρικισ ςφλλθψθσ του 

Μακρίδθ, τθσ ςχζςθσ τριϊν γενεϊν ανδρϊν και μιασ εγγονισ,  παρουςιάςτθκε ζνα 

άλλο κεατρικό ζργο, ο μονόλογοσ τθσ Λωάννασ Τςακουμάγκου. Αφοροφςε τθ δικι 

τθσ μεταναςτευτικι ιςτορία  θ οποία αναφζρεται ςτισ τρεισ γενιζσ γυναικϊν τθσ 

οικογζνειάσ τθσ  -  γιαγιάσ, μθτζρασ, κόρθσ  -  μία ιςτορία μετανάςτευςθσ με όλα τα 

δεινά, τισ χαρζσ, τισ ςυγκινιςεισ και τισ αποκαλφψεισ που μπορεί να προςφζρει θ 

«νζα» γθ ςτον μετανάςτθ. Ρρόκειται για τον μονόλογο με τον τίτλο: «Σαλπάρει - Μια 

χοφφτα χϊμα ςτθ βαλίτςα τθσ» που παίχτθκε ςτο Black Box Theatre 1052.  

Το δεφτερο ζργο του είναι  θ κωμωδία Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι1053, 

που με τον τίτλο Θ τιμι τθσ ςυνείδθςθσ απζςπαςε το Βραβείο Ρανελλινιασ Ζνωςθσ 

Λογοτεχνϊν.  Το βραβείο ανάμεςα ςε άλλα επιδόκθκε ςτισ 15 Δεκεμβρίου 2003 ςτο 

Κζντρο του Διμου Ακθναίων. Το ζργο διαδραματίηεται τθ δεκαετία του ’70 και 

ηωντανεφει όλα αυτά που τον εντυπωςίαςαν, κζματα που τότε απαςχολοφςαν τθν 

παροικία και μερικά είναι ακόμθ επίκαιρα, όπωσ μασ λζει ο Γ. Χατηθβαςίλθσ. 

«…όλα τα καλά και τα ανάποδα τθσ φυλισ μασ και τθσ κατά τόπουσ καταγωγισ  μασ, 

προςωπικά, πολιτικά, κοινωνικά, όπωσ τουσ ςπόρουσ και τα γονίδια τθσ ελλθνικισ 

δθμιουργικότθτασ, επινόθςθσ και προόδου, μαηί μ’ εκείνα τθσ πονθριάσ, τθσ κομπίνασ, τθσ 

εκμετάλλευςθσ, του «γλειψίματοσ», του «ριξίματοσ», τθσ αςυνεννοθςίασ και τθσ 

φαγωμάρασ. Αυτι θ κωμωδία είναι από τισ καλφτερεσ που ζχουμε δει μζχρι τϊρα ςτον 

παροικιακό χϊρο» (εφθμ. «Ο Κόςμοσ», 22-7-2003) . 

                                                           
1051

 Ρθγι: Εφθμ. Τα Νζα 27.3.2002, θ κριτικι του Αγγελι Καλοδοφκα «Ραπποφ, καλζ μου παπποφ, μια 
ντόπια κεατρικι παραγωγι».…  
1052

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 21.3.2002, το άρκρο «Σαλπάρει - Μια χοφφτα χϊμα ςτθ βαλίτςα – 
Ραπποφ, καλζ μου παπποφ» (ςε φωτοτυπία). 
1053

Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι 
του Γιϊργου Μακρίδθ από το Κίαςο «Ραροικία». 
 



547 
 

 Οι χαρακτιρεσ είναι εμπνευςμζνοι από τθ ηωι του μετανάςτθ.  Στο ‘back 

yard’ ενόσ παλιοφ αρχοντικοφ, που ο Κρθτικόσ ιδιοκτιτθσ νοικιάηει δωμάτια, 

ακόμα και το γκαράη, για να κυριολεκτοφμε, ςυναντϊνται οι ενοικιαςτζσ μετά τθ 

δουλειά και μιλοφν για τα προβλιματά τουσ, τισ αγωνίεσ τουσ και τα όνειρά τουσ. 

Ανάμεςά τουσ  βλζπουμε, μζςα από καταςτάςεισ, αυτοφσ που «προκόβουν» και 

αυτοφσ που  επικυμοφν να «προκόψουν» με περίεργουσ τρόπουσ.  Συναντάμε τον 

τηογαδόρο, τον φιλόδοξο εραςτι, που κυςιάηει τον ζρωτα ςτον βωμό του 

χριματοσ. Είναι κωμωδία καταςτάςεων ακόμθ και με πικρό γζλιο.  Τα ςκθνικά  

ιταν του Νίκου Σουλάκθ. 

Ο Αγγελισ Καλοδοφκασ γράφει:  

«Στθν πρεμιζρα του ζργου «Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι» του «Κιάςου Ραροικία» ςτθν 

κατάμεςτθ αίκουςα του Kew High School Community Theatre, οι κεατζσ ςυμπάροικοι μαηί κι 

εγϊ (μετανάςτευςα εδϊ το Γενάρθ του 1961) ξαναηιςαμε τισ εμπειρίεσ των πρϊτων χρόνων 

του ερχομοφ μασ ςτθν Αυςτραλία και κάναμε μια ηωντανι αναδρομι ςτισ αγωνίεσ, 

ανθςυχίεσ και προβλιματα εκείνου του καιροφ. Τότε που βρεκικαμε εδϊ κάκε καρυδιάσ 

καρφδι, κουβαλϊντασ μαηί μασ εκτόσ από το λιγοςτό περιεχόμενο τθσ παλιάσ βαλίτςασ μασ... 

Το ζργο του Γιϊργου Μακρίδθ παρουςιάηει μαηί ςφιχτοδεμζνα πολλά ανκρϊπινα κζματα 

εκείνθσ τθσ εποχισ (πολλά ςυνεχίηουν να είναι επίκαιρα και ςιμερα)…»1054. 

Το 2002 ο Μακρίδθσ ζγραψε το ζργο Οι Ρακιαςμζνοι-κοινωνικι ςάτιρα ςε 

δφο πράξεισ και ζξι εικόνεσ1055, το οποίο το 2004 ιταν το τρίτο ζργο του που 

ανζβθκε επί ςκθνισ με αλλαγι του τίτλου ςε Αγάπεσ, Ράκθ και Ραραμφκια, από το 

Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ1056. Θ ιςτορία 

του ζργου αναφζρεται ςτθν απλθςτία και ςτθν αχαριςτία των παιδιϊν προσ τουσ 

γονείσ.  Ο Μανϊλθσ μετά τον κάνατο τθσ γυναίκασ του προςλαμβάνει τθ Μαρία ωσ 

οικιακι βοθκό, ςτθ ςυνζχεια τθν παντρεφεται και αφοφ πεκάνει ο άντρασ τθσ, 

βλζπουμε τα παιδιά του να κζλουν μετά μανίασ να πάρουν ό,τι τθσ άφθςε και να 

                                                           
1054

 Ρθγι: Εφθμ. Τα Νζα ςτισ 5.3.2003, «Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι» του «Κιάςου Ραροικία», 
ς.10. 
1055

Οι Ρακιαςμζνοι, 2002, κοινωνικι ςάτιρα ςε δφο πράξεισ και ζξι εικόνεσ, πρόςωπα 10, 
αδθμοςίευτο ζργο, 96 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1056

 Ρθγζσ: Αφίςα Αγάπεσ, πάκθ και παραμφκια του Γιϊργου Μακρίδθ, ςε ςκθνοκεςία Σταφρου 
Οικονομίδθ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, από 14.5 – 16.5.2004. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ 
παράςταςθσ Αγάπεσ, πάκθ και παραμφκια του Γιϊργου Μακρίδθ, ςε ςκθνοκεςία Σταφρου 
Οικονομίδθ, από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ, Hellenic Art Theatre, Μαϊοσ-Λοφνιοσ 2004. Εφθμ. Ο 
Ελλθνικόσ Κιρυκασ 18.5.2004, το άρκρο τθσ Αλεξάνδρασ Θλιοποφλου «Άγγιξε τισ καρδιζσ των 
ομογενϊν θ παράςταςθ «Αγάπεσ, πάκθ και παραμφκια», ς. 7 (ςε φωτοτυπία). 
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τθν πετάξουν ςτον δρόμο. Το 2006, το ζργο το ζργο Οι Ρακιαςμζνοι  ανζβθκε με τον  

τίτλο  Θ Μαρία του Ρατρίσ από τον Κίαςο «Ραροικία», ςε ςκθνοκεςία του Κανάςθ 

Μακρυγιϊργου1057. Σφμφωνα με το ςθμείωμα του ςκθνοκζτθ, ςτο πρόγραμμα τθσ 

παράςταςθσ το ζργο ξεκινάει με ςκθνζσ από τθν ταινία του Α. Δαμιανοφ, Μζχρι το 

πλοίο, όπου  ο κεατισ μπορεί να δει τθν αναχϊρθςθ του  πλοίου «Ρατρίσ» από τον 

Ρειραιά, με νζουσ και νζεσ που φεφγουν ωσ μετανάςτεσ ςτθν Αυςτραλία.  Ο 

ςκθνοκζτθσ κζλοντασ να ςυνδζςει τουσ κεατζσ του με το παρελκόν τουσ ωσ 

μετανάςτεσ, πρόςκεςε  μία επιπλζον ςκθνι, τθν πρϊτθ ςκθνι, θ οποία 

διαδραματίηεται πάνω ςτο πλοίο και όπου θ θρωίδα Μαρία βαςανίηεται, γιατί είναι 

ζγκυοσ και ςυνειδθτοποιεί ότι ο δρόμοσ τθσ ηωισ τθσ δεν κα είναι ανκόςπαρτοσ. Θ 

κεία τθσ που κα τθν φιλοξενοφςε μόλισ μακαίνει για τθν εγκυμοςφνθ τθσ τθν 

διϊχνει από το ςπίτι τθσ. Γνωρίηει ζναν Λταλό, με τον οποίο ςυγκατοικεί μζχρι που 

αυτόσ πακαίνει αμνθςία και τότε οι δικοί του ςυγγενείσ τθν διϊχνουν μαηί με τθν 

κόρθ τθσ1058. 

 Το ζργο Θ Μαρία του «Ρατρίσ» είναι ζνα εμπνευςμζνο κατά το ιμιςυ από 

τα ταξίδια του Γ. Μακρίδθ ςτθν Αργεντινι. Ζφταςε μζχρι τον Αμαηόνιο. Στθν 

Αργεντινι ιρκε αντιμζτωποσ με τθ φτϊχεια των κατοίκων τθσ, γεγονόσ που τον 

ζκανε καλφτερο άνκρωπο, αφοφ ζπαψε να παραπονιζται για τθ φτϊχεια που ζηθςε 

                                                           
1057

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ Μαρία του Ρατρίσ του Γ. Μακρίδθ ςε 
ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου και ςκθνικά Ν. Σουλάκθ, από τον Κίαςο «Ραροικία», Renaissance 
Theatre – Kew High School, 1 – 9.4.2006. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ Μαρία του Ρατρίσ 
του Γ. Μακρίδθ, από το Hellenic Theatre Organization Κίαςο «Ραροικία», για τα 16 χρόνια κεάτρου 
του Κιάςου (1990-2006), Renaissanse Theatre, Kew High School Community Theatre, Melbourne, 
Μάρτ.-Απρ. 2006. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 9.2.2006, το άρκρο «Ζνα κζαμα με τθ χριςθ πολυμζςων – 
Greek-Language Writers of Melbourne – Ελλθνόφωνοι Συγγραφείσ τθσ Μελβοφρνθσ» (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 23.2.2006, το άρκρο «Από τον Κίαςο «Ραροικία» Θ Μαρία του Ρατρίσ (ςε 
φωτοτυπία).  Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 9.3.2006, το άρκρο «Θ Μαρία του Ρατρίσ από το Κίαςο «Ραροικία» 
– Μια αλλιϊτικθ ιςτορία» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 13.4.2006, το άρκρο «Θ Μαρία του 
Ρατρίσ μασ αποχαιρετά ςφντομα – Οι τελευταίεσ παραςτάςεισ του κεατρικοφ ζργου» (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 13.4.2006, το άρκρο τθσ Βίβιαν Μόρρισ «Katsehamos and the Great idea: Μια 
αλθκινι ιςτορία των Ελλινων και Αυςτραλϊν ςτισ αρχζσ του αιϊνα» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ, 20.4.2006, το άρκρο τθσ Σταυροφλασ Μπζηα «Στο Κίαςο «Ραροικία» - Μασ ξαναγυρίςατε 
Κανάςθ ςτα χρόνια του εξιντα, που κοπελίτςεσ ιρκαμε μόνεσ με μια βαλίτςα», (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Τα Νζα 8.5.2006, το άρκρο του Αγγελι Καλοδοφκα «Συνεπιρε το κοινό θ Μαρία του Ρατρίσ – 
ίγθ ςυγκίνθςθσ αλλά και γζλια μζχρι δακρφων» (ςε φωτοτυπία).  Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε 
βιντεοκαςζτα και dvd) Θ Μαρία του «Ρατρίσ», του Γιϊργου Μακρίδθ  από το Κίαςο «Ραροικία», 
Μαρτ-Απρ. 2006. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) «Ρίςω από τισ κουρτίνεσ 
τθσ παράςταςθσ Θ Μαρία του «Ρατρίσ» του Γιϊργου Μακρίδθ ςτο Κίαςο «Ραροικία». 
1058

 Θ Μαρία του «Ρατρίσ» ι Αγάπεσ, Ράκθ και Ραραμφκι, 2006, δράμα ςε 14 ςκθνζσ, πρόςωπα 10, 
αδθμοςίευτο ζργο, 45 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 



549 
 

ςτα παιδικά του χρόνια και εκτίμθςε αυτά που ζχει.  Το άλλο μιςό το εμπνεφςτθκε  

από τθ ηωι του ςτθν Αυςτραλία, ςτα μικρά δωμάτια παλιϊν ετοιμόρροπων ςπιτιϊν 

που τουσ νοίκιαηαν παλαιότεροι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ - τρεισ με τζςςερισ οικογζνειεσ 

ςε ζνα ςπίτι.  Σφμφωνα με τον ίδιο  τον Μακρίδθ (ςυνζντευξθ ςτισ 09-06-2009) τα 

γραφεία μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα παρουςίαηαν κελκτικζσ τισ προχποκζςεισ 

εργαςίασ, τουσ μιςκοφσ τριπλάςιουσ από αυτοφσ ενόσ ανειδίκευτου εργάτθ και ζτςι 

οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ιταν δφςκολεσ, γεμάτεσ μιηζρια.  

«Ξζρεισ γιατί «Θ Αυλι των Καυμάτων» του Καμπανζλλθ αγαπικθκε τόςο πολφ και παίηεται 

και κα παίηεται, ενϊ ο ίδιοσ ομολογεί πωσ δεν είναι από τα καλφτερά του ζργα. Γιατί 

απαςχολείται με τα μικρά κακθμερινά προβλιματα των μικρϊν απλϊν ανκρϊπων, εκεί που 

βρίςκεται όλθ θ ηωι, ςτα μικρά και ςτα κακθμερινά. Το ζργο αυτό διακατζχεται από 

απλότθτα. Κι εγϊ ςτα ζργα μου μιλάω για τα δεινά των απλϊν κακθμερινϊν ανκρϊπων. Θ 

ηωι δεν μακαίνεται από τα βιβλία. Γι’ αυτό δεν καυμάηω τα ζργα λογοτεχνϊν του 

‘γραφείου’», μασ αποκαλφπτει ο Μακρίδθσ. Από τα δϊδεκα του χρόνια διαβάηει και 

ανακαλφπτει ςυνεχϊσ καινοφρια νοιματα ςτον Νίκο Καηαντηάκθ  και τον Κωςτι Ραλαμά. «Ο 

Ραλαμάσ όταν ζβλεπε δθμοςιογράφουσ να κζλουν να του πάρουν ςυνζντευξθ, ζλεγε πωσ τί 

να πει αυτόσ, αφοφ τα ζργα του τα λζνε όλα. Το ίδιο νιϊκω κι εγϊ. Στα ζργα μου κα βρείτε 

αυτό που ψάχνετε. Εδϊ και τζςςερα χρόνια ζχω απομακρυνκεί από αυτά που δεν με 

ενδιαφζρουν, ιδιαίτερα από τισ διαμάχεσ παντόσ τφπου. Μζςα από το ζργο μου κζλω να 

φανερϊςω τθν αλικεια. Μιλάω για τθν εκμετάλλευςθ από άνκρωπο ςε άνκρωπο. 

Αποκαλφπτω τα κακϊσ κείμενα. Ρροοριςμόσ τθσ Τζχνθσ δεν είναι να δείχνουμε τθ ηωι 

ωραία, αλλά όπωσ είναι…Το κζατρο χωρίσ παρατιρθςθ δεν γίνεται… Μία φορά τθν 

εβδομάδα κατεβαίνω ςτο Κζντρο και παρατθρϊ. Κυνθγάω να παρατθρϊ!», λζει με 

ενκουςιαςμό1059. 

Άλλα ζργα του είναι: 

-Ενοικιάηεται Δωμάτιο,2001, δραματικι κωμωδία ςε τρεισ πράξεισ και ζξι εικόνεσ. 

Δθμοςιεφτθκε ςτθ μθνιάια περιοδικι ζκδοςθ τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ του 

Marrickville Ερμισ ο Λόγιοσ, ςτον κατάλογο των νζων ζργων. Το κζμα του ζργου 

αφορά το ςθμείο εκκίνθςθσ των μεταναςτϊν, όταν ςτα πρϊτα τουσ βιματα μζνουν 

πολλοί μαηί ςε ζνα ςπίτι, νοικιάηοντασ ζνα δωμάτιο και ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ 

ςυναντϊνται για να μοιραςτοφν τα νζα τουσ, τισ αγωνίεσ τουσ, τα όνειρά τουσ, τισ 

επικυμίεσ και τα ςχζδια για να ξεφφγουν από το μαγκανοπιγαδο τθσ ςκλθρισ 

                                                           
1059

 Ρθγι: Συνζντευξ τθλεφωνικι θ που μου παραχωρικθκε από τον Γιϊργο Μακρίδθ, 09-06-2009. 
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πραγματικότθτάσ τουσ. Μεταξφ αυτϊν υπάρχει αυτόσ που ξοδεφει τα χριματα 

άςκοπα και εκείνοσ που τα μαηεφει άςκοπα. Ο δεφτεροσ είναι ικανόσ να ξεπουλιςει 

τισ αρχζσ και τθν ιδεολογία του προκειμζνου να ξεφφγει από τθ μοίρα του, με 

κεμιτοφσ και ακζμιτουσ τρόπουσ. Πμωσ θ κεία δίκθ προνοεί, και τιμωρεί αυτοφσ 

που αδικοφν1060. 

-Θ Δυναςτεία του Τομ Ράππασ, 2001, κοινωνικι ςάτιρα  ςε δφο πράξεισ και  ζξι 

εικόνεσ. Με το ζργο αυτό ςυμμετείχε ςε διαγωνιςμό1061. 

-Οι παίχτεσ, 2001, ζργο αδθμοςίευτο. Αποτελεί μία ςυνοπτικότερθ ιςτορία του 

κεατρικοφ του ζργου και αφορά τα ολζκρια αποτελζςματα τθσ χαρτοπαιξίασ. Ο 

ςυγγραφζασ ψυχογραφεί τθν αυτοκαταςτροφικι ςυμπεριφορά των ανκρϊπων που 

διακατζχονται από το πάκοσ του τηόγου μζχρι τελικισ πτϊςθσ1062. 

-Λίγο… απ’όλα,2001, κοινωνικι ςάτιρα ςε δφο πράξεισ. Δθμοςιεφτθκε ςτθ μθνιαία 

περιοδικι ζκδοςθ τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ του Marrickville Ερμισ ο Λόγιοσ, ςτον 

κατάλογο των νζων ζργων. Το ζργο αφορά τθ ηωι των νεόπλουτων, των ςκλθρά 

αγωνιηόμενων και των απόκλθρων τθσ παροικίασ, και τθ διακωμωδεί μζςα από 

κωμικοτραγικζσ καταςτάςεισ1063. 

-Γιζη Ρλιθη, 2001,  δραματικι και κοινωνικι ςάτιρα ςε δφο πράξεισ κι ζξι 

εικόνεσ1064.Ζργο αδθμοςίευτο. 

-Θ ςυνοικία των καυμάτων, 2004  δραματικι και ςατιρικι κωμωδία ςε δφο πράξεισ 

και ζξι εικόνεσ.  Δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό Ελλθνίσ1065. 

 

6. Γιϊργοσ Καηοφρθσ (2003) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 26.02.2009 

Ο Γιϊργοσ Καηοφρθσ γεννικθκε το 1931 ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου. 

Φοίτθςε ςτο Αβερϊφειο Γυμνάςιο.  Στα γυμναςιακά του χρόνια και μετά, μζχρι που 

                                                           
1060

 Ενοικιάηεται δωμάτιο, 2001, δραματικι κωμωδία ςε τρεισ πράξεισ και ζξι εικόνεσ, πρόςωπα 13, 
αδθμοςίευτο ζργο, 71 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1061

 Θ Δυναςτεία του Τομ Ράππασ, 2002, κοινωνικι ςάτιρα  ςε ζξι εικόνεσ, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο 
ζργο, 95 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
1062

 Οι παίχτεσ, 2001, μονόπρακτθ κωμωδία, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο ζργο, 24 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1063

 Λίγο… απ’ όλα, 2001, κοινωνικι ςάτιρα ςε δφο πράξεισ και τζςςερισ εικόνεσ, πρόςωπα 14, 
αδθμοςίευτο ζργο, 57 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
1064

 Γιζη Ρλιθη  (Ορίςτε… παρακαλϊ!), 2001, κοινωνικι ςάτιρα ςε δφο πράξεισ κι ζξι εικόνεσ, πρόςωπα 
8, αδθμοςίευτο ζργο, 71 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1065

 Αναφζρονται ςε επιςτολι του ςυγγραφζα προσ τον ςκθνοκζτθ Κανάςθ Μακρυγιϊργο ςτισ 
8.8.2002. Θ ςυνοικία των καυμάτων, 2002, δραματικι και ςατιρικι κωμωδία ςε δφο πράξεισ κι ζξι 
εικόνεσ, πρόςωπα 14 αδθμοςίευτο κείμενο, 67 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
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ζφυγε από τθν Αίγυπτο, είχε τθν τφχθ να παρακολουκιςει τα καλοκαίρια, 

παραςτάςεισ ςτο κινθματοκζατρο του κείου του,  με πρωταγωνιςτζσ αξζχαςτουσ  

Ζλλθνεσ θκοποιοφσ, όπωσ:  τθν Μανωλίδου, τον Δθμιτρθ Χορν, τθν Ζλλθ Λαμπζτθ, 

τον Ραππά, τον Κωτςόπουλο, τον Διαμαντόπουλο. Τα χρόνια ςτθν Αλεξάνδρεια ιταν 

πικρά.   Επειδι ςυμμετείχε ςτο «Κίνθμα τθσ Ειρινθσ», ζφυγε ωσ πολιτικόσ εξόριςτοσ 

ςτθν Ελλάδα για ζνα χρόνο. Ο Φαροφκ ζδιωξε τουσ Ευρωπαίουσ. « Δεν υπιρξε 

επιλογι. Θ καρδιά μου χτυποφςε για τθν Ελλάδα, αλλά το ψωμί υπιρχε ςτθν 

Αυςτραλία», λζει με παράπονο ο Καηοφρθσ 1066.   

Μετανάςτευςε ςτο Σφδνεχ, ςτισ 26 Λανουαρίου του 1958 με το πλοίο Castel 

Felice, και από τθν επόμενθ μζρα ανζλαβε κακικοντα υποβολζα. Ο κείοσ του 

Ευάγγελοσ Μπόλλασ ιταν πρόεδροσ ενόσ κεατρικοφ ςυλλόγου και τθν περίοδο 

εκείνθ ανζβαηε Ψακά. Με τθ ςυμμετοχι του αυτι ξεκίνθςε θ κεατρικι του πορεία 

ςτο κζατρο. Στθ ςυνζχεια ςυμμετείχε ςτθ κεατρικι ομάδα του Ελλθνικοφ Εργατικοφ 

Συνδζςμου «Άτλασ», και από εκεί πζραςε από κζςεισ, όπωσ αυτζσ του διευκυντι 

ςκθνισ, του θκοποιοφ και του ςκθνοκζτθ1067.  

Στθν ερϊτθςθ, πϊσ προζκυψε θ ανάγκθ του να γράψει κεατρικά ζργα, 

απάντθςε:  

«Απ’ τθν πρϊτθ ςτιγμι, που ιρκαμε ςτθν Αυςτραλία, νιϊςαμε ότι είμαςτε Ζλλθνεσ, ότι 

είμαςτε άνκρωποι, ότι διεκδικοφμε δικαιϊματα, ότι ηοφμε, υπάρχουμε, είμαςτε εδϊ, δεν 

είμαςτε ζνα μθδενικό, κάτι είμαςτε, κάτι ζχουμε να δϊςουμε και εμείσ, δεν πρζπει να είςαι 

Άγγλοσ για να είςαι καλόσ! Είμαι Ζλλθνασ, μετανάςτθσ, θ τελευταία κατθγορία των 

ανκρϊπων, αλλά κι εμείσ κάτι ζχουμε να δϊςουμε. Θ υποδοχι ςτθν Αυςτραλία ιταν 

εντελϊσ ουδζτερθ. Είτε υπιρχαμε, είτε δεν υπιρχαμε δεν τουσ αφοροφςε. ‘New in 

Australia, come on, welcome, we love you’. Nobody could give a damn for us. We were just 

simply tolerated. They had need for us, they tolerated us. Μασ κάνανε tolerated. Δεν ζχω 

κανζνα παράπονο. Αλλά εμείσ είμαςτε Ζλλθνεσ και δεν είμαςτε Αυςτραλοί και κζλαμε να 

βγάλουμε αυτό που είχαμε μζςα μασ. Είχαμε και εμείσ κάτι να ποφμε. Δεν μποροφςαμε να 

γράψουμε ποίθςθ, διθγιματα. Ο γραπτόσ λόγοσ είναι μεγάλο πράγμα! Γι’ αυτό τρζξαμε όλοι 

ςτο κζατρο. Και μια μζρα όλοι αρχίςαμε να γράφουμε ποιιματα. Ρϊσ ζγινε αυτό το καφμα 

δεν ξζρω. Και από εκεί που είμαςτε ζνασ, γίναμε εκατό ποιθτζσ, και εκεί που είμαςτε ζνασ 

θκοποιόσ, γίναμε πζντε ςυγκροτιματα. Άμα το χάςει αυτό ο Ζλλθνασ, καλφτερα να πάμε ν’ 

                                                           
1066

Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Γιϊργο Καηοφρθ ςτο Σφδνεχ, 26.02.2009. 
1067

Π.π. 
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αυτοκτονιςουμε. Ο Ζλλθνασ το ςθκϊνει το πνεφμα. Το μυαλό του δουλεφει, δεν κλείνεται 

ςτο καβοφκι του. Τϊρα μπορεί να εξαφανίςτθκαν οι ποιθτζσ, αλλά βγάλαμε ζνα Τςαλουμά, 

μία Tes Lyssiotis, ηωγράφουσ… Το 1972 ζγραψα το πρϊτο μου μονόπρακτο. Στα ζργα μου 

δεν χρθςιμοποιϊ το δίγλωςςο ςτοιχείο. Δεν το επιτρζπω οφτε ςτο ςπίτι μου. Μπορϊ να 

γράψω καλφτερα ςτθν αγγλικι γλϊςςα, παρ’όλο που θ ελλθνικι είναι θ πρϊτθ μου γλϊςςα. 

Το γεγονόσ ότι δεν ζμακα τθν αραβικι γλϊςςα και τθν αρχαία ελλθνικι με ζχει κάνει πολλζσ 

φορζσ να κλάψω. Τισ κεωρϊ πλοφςιεσ γλϊςςεσ. Το κοινό που ςυνικωσ παρακολουκεί τα 

ζργα μου είναι θ πρϊτθ γενιά. Λόγω τθσ χριςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, θ δεφτερθ γενιά 

δεν μπορεί να ταυτιςτεί. Κεωρϊ ότι θ λειτουργία των ελλθνικϊν μακθμάτων τα 

απογεφματα ιταν ζνα λάκοσ, ζνα μαρτφριο για τα παιδιά μασ. Τα θμεριςια ελλθνικά 

κολλζγια ιταν και παραμζνει θ λφςθ, όπου τα παιδιά διδάςκονται και τισ δφο γλϊςςεσ 

παράλλθλα. Τα παιδιά μασ είναι εξαιρετικά, γιατί μασ ζχουν ςυγχωριςει για όλα τα ςτραβά 

μασ»1068. 

 Τα κεατρικά ζργα τα οποία ζγραψε και παίχτθκαν είναι:  

-Θ Τελευταία Επίςκεψθ τθσ Μάνασ, 2003, από τον Κίαςο «Ραροικία» ςε ςκθνοκεςία 

του Κανάςθ Μακρυγιϊργου με πρωταγωνιςτζσ τουσ Χριςτο Μφρων και Ελζνθ 

Καραντίνα. Ζργο αφιερωμζνο ςτθν ελλθνικι οικογζνεια και ςτθν εξζλιξι τθσ μζςα 

ςτο πζραςμα των χρόνων. 

-Θ Ηωι είναι ωραία, 2006. Ζνα ζργο αφιερωμζνο ςτθν πρϊτθ γενιά μεταναςτϊν που 

ζφταςαν ςτθν Αυςτραλία, νζοι και νζεσ, με όνειρα και ςχζδια για μια καλφτερθ ηωι. 

Δοφλεψαν ςκλθρά, δθμιοφργθςαν τθν οικογζνειά τουσ και ςτο τζλοσ ζμειναν χωρίσ 

τον/τθν ςφντροφό τουσ ςτα γεράματα, αντιμετωπίηοντασ τθ ςκλθρι μοναξιά τουσ. 

Σκοπόσ του ζργου ιταν να δοφν οι κεατζσ τί απζγιναν εκείνοι οι νιοί και νζεσ, που 

κατζβθκαν από το καράβι ςτο Port Melbourne *λιμάνι τθσ Μελβοφρνθσ+ με μια 

βαλίτςα ςτο χζρι, ςχεδόν ςαράντα χρόνια μετά. Θ παράςταςθ γυρίηει ςτα χρόνια 

εκείνα μζςα από μνιμεσ τισ οποίεσ ςυνοδεφουν τραγοφδια τθσ εποχισ εκείνθσ. Το 

ζργο ανζβθκε πρϊτα από το Κζατρο Τζχνθσ,  ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου 

Οικονομίδθ ςτο Σφδνεχ, και ςτθ ςυνζχεια από το Κίαςο «Ραροικία» ςε ςκθνοκεςία 

του Κανάςθ Μακρυγιϊργου με μουςικι του Στζλιου Τςιόλα ςτθ Μελβοφρνθ1069. 
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 ‘Ο.π. 
1069

 Θ Ηωι είναι ωραία, 2003, κοινωνικό δράμα ςε ζντεκα εικόνεσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο ζργο, 39 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.   
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Τα οικονομικά κζρδθ  και από τα δφο ζργα του ιταν 2.000 $ και 1.100 $ 

αντίςτοιχα. 

  Μερικά από τα ζργα του Γιϊργου Καηοφρθ που δεν ζχουν παιχτεί ακόμθ 

είναι:   

-Το Ραραλίγον Διαηφγιο1070, μονόπρακτθ κωμωδία που γράφτθκε μετά το 1974  και 

αφορά τθν  ιδεολογικι ςφγκρουςθ τθσ πατριαρχικισ οικογζνειασ  με αυτιν του 

φεμινιςμοφ που διεκδικεί τθν ιςότθτα των φφλων. Οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ πρϊτθσ 

γενιάσ ςυχνά αναφζρονται ςε αυτιν τθ ςφγκρουςθ, που αντιμετωπίηουν με τα 

παιδιά τουσ, αφοφ αυτά επθρεαςμζνα από τα νζα ικθ τθσ χϊρασ υποδοχισ, ςτθν 

οποία μεγαλϊνουν, αντιςτζκονται ςτθ νοοτροπία των γονιϊν τουσ 

(Ραπαηαφειροποφλου, 2000, ς.24). 

-Στιγμζσ Ψυχισ,  αυτοτελζσ κεατρικό ζργο ςε επτά εικόνεσ. Στο ζργο αυτό ο 

Καηοφρθσ διερευνά τθ ςθμαςία τθσ εκκλθςίασ ωσ τοφβλα, καμπαναριό, εικόνεσ από 

τον χϊρο ωσ χϊρο «κακαρό», από πράξεισ ςυμφζροντοσ, χρθματιςμοφ, δωρεζσ ωσ 

πρόςχθμα προκειμζνου να φοροδιαφφγει κανείσ. Αναφζρεται ςτθ διαφκορά και τθν 

αγιότθτα των ιερζων που υπθρετοφν τον Οίκο του Κεοφ. Βραβεφτθκε από το 

Σ.Α.Ε.1071. 

-Χαμζνθ ταυτότθτα,  ςε τρεισ πράξεισ και πζντε εικόνεσ. Θ ελλθνο-αυςτραλζηα 

Τηζνιφερ Μπλακ, μθτζρα του Τηεφ,  μετά  τθν εγκατάλειψθ τθσ από τον  Ζλλθνα 

άνδρα τθσ,  Γιάννθ Μαφρο, μεγαλϊνει τον γιό τθσ μόνθ τθσ και του αποκρφπτει τθν 

ελλθνικι τθσ καταγωγι, κακϊσ και το γεγονόσ ότι ο πατζρασ του ιταν και αυτόσ 

Ζλλθνασ.  Τον μεγαλϊνει ωσ Αυςτραλό. Ο νεαρόσ Τηεφ, μετά από τθν ολοκλιρωςθ 

των πανεπιςτθμιακϊν του ςπουδϊν αποφαςίηει να κάνει τον γφρο τθσ Ευρϊπθσ και, 

βεβαίωσ, να επιςκεφτεί τθν Ελλάδα για να δει τον Ραρκενϊνα. Θ μθτζρα του 

προςπακεί να τον εμποδίςει με τον φόβο, μιπωσ όταν ο γιόσ τθσ πάει ςτθν Ελλάδα 

κθρυχτεί πόλεμοσ με τουσ Τοφρκουσ και αυτόσ ςτρατολογθκεί.  Ζτςι αναγκάηεται να 

του ομολογιςει τθν αλικεια. Στθ ςυνζχεια ο νεαρόσ αναηθτά και βρίςκει τον 

πατζρα του και τθ χαμζνθ του ταυτότθτα1072. 

                                                           
1070

 Το Ραραλίγο Διαηφγιο, 1985, μονόπρακτο, πρόςωπα 6,  δθμοςιεφτθκε από τον Γιϊργο Καναράκθ, 
ςτο βιβλίο του  «Θ  Λογοτεχνικι Ραρουςία των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία», ςς. 444-50. 
1071

Στιγμζσ Ψυχισ, κοινωνικό δράμα, ςε επτά εικόνεσ, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 50 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1072

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Γιϊργο Καηοφρθ ςτο Σφδνεχ, 26.02.2009. 
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-Ράνω ςτθν ϊρα Οδυςςζα, είναι μία παράδοξθ ιςτορία ενόσ μαφρου 

πολυεκατομμυριοφχου που ςϊηει μία οικογζνεια Γάλλων, οι οποίοι είναι 

αριςτοκράτεσ  μεν, φτωχοί δε. Τον άνδρα αυτόν τον μεγάλωςε θ υπθρζτρια των 

Γάλλων1073.   

Συνοδοιπόρο ςτθ ηωι του και αρκετζσ φορζσ ςτο κζατρο ο Καηοφρθσ 

αναφζρει ςυχνά τθ ςφηυγο του Ευγενία. Αυτό που τον δζνει είναι οι ςχζςεισ με τουσ 

ανκρϊπουσ και όχι οι τόποι. Καταλιγοντασ, διλωςε πωσ φυλάει «ωσ κθςαυρό» τθ 

διαχρονικι ελλθνικότθτα τθσ χαμζνθσ Αλεξάνδρειασ, τθν ομορφιά, τα ιδεϊδθ, τον 

τόπο που αναγκάςτθκε να εγκαταλείψει και, από τότε, τόπο του ζκανε τον 

άνκρωπο.  Το κζατρο είναι το μζςο, για να μοιραςτεί τισ ςκζψεισ του και τα 

ςυναιςκιματά του. Αυτι θ πολιτιςτικι κλθρονομιά αντικατοπτρίηεται ςτα ζργα του 

μζςα από τθ γλωςςικι διατφπωςθ των φράςεϊν του. Γι’ αυτό το κζμα λζει 

χαρακτθριςτικά ό ίδιοσ:  

«Πταν ανζβθκε το ζργο μου «Θ Ηωι είναι Ωραία», ςτο τζλοσ τθσ παράςταςθσ,  μία κυρία 

από το κοινό ςτοιχθμάτιηε ότι το ζργο ζχει γραφτεί από ξζνο και ρϊτθςε κατά πόςο ο 

ςυγγραφζασ είναι ελλθνικισ καταγωγισ. Θ γλϊςςα μου απζχει από τθ ςυνθκιςμζνθ 

ελλθνικι γλϊςςα, επιμζνω να είμαι πιο Ζλλθνασ από τον Ζλλθνα. Αυτό κζλω να διατθριςω 

ςτθ γλϊςςα μου. Ενϊ μιλϊ καλά τθν ελλθνικι, δεν είμαι Νζο-Ζλλθνασ με τθ δικι του 

κακθμερινι γλϊςςα. Οι αντιλιψεισ μου διατυπϊνονται ςτα ζργα μου με τθ δικιά μου 

ελλθνικι γλϊςςα, του Ζλλθνα τθσ διαςποράσ τθσ Αιγφπτου. Εδϊ ςτθν Αυςτραλία μου 

ςκοτϊνουν τθν ελλθνικι γλϊςςα κάκε μζρα. Το άκουςμα τθσ κλαςικισ μουςικισ μου ζμακε 

να γράφω. Μου ζδειξε πϊσ τα κζματά μου μποροφν να είναι ςφντομα, δομθμζνα, με 

ςυνοχι, με αρμονία.  Ξζρεισ τί είναι να μθν ζχεισ ταλζντο και να κλαισ και μια μζρα να γίνει 

το καφμα! Οι απαγγελίεσ με κάνανε θκοποιό»1074. 

 Ο Γιϊργοσ Καηοφρθσ ζκλειςε τθν ςυνζντευξθ απαγγζλλοντασ με  ςυγκίνθςθ 

τουσ ςτίχουσ του  ποιθτι Νίκου Καββαδία: 

«Κα μείνω για πάντα ιδανικόσ κι ανάξιοσ εραςτισ  

των μακρυςμζνων ταξιδιϊν και των γαλάηιων πόντων  

και κα πεκάνω μια βραδιά ςαν όλεσ τισ βραδιζσ 

χωρίσ να ςχίηω τθ κολι γραμμι των οριηόντων»1075. 
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 Π.π. 
1074

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Γιϊργο Καηοφρθ ςτο Σφδνεχ, 26.02.2009. 
1075

 Π.π. 
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7. Γρθγόρθσ Χρονόπουλοσ (2004) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 07.04.2010 

Ο Γρθγόρθσ Χρονόπουλοσ γεννικθκε ςτο Βαρκολομιό τθσ Θλείασ ςτισ 6.12. 

1926. Το 1955 μετανάςτευςε ςτο Σφδνεχ, Αυςτραλίασ.  

«Τότε θ παροικία ιταν μικρι και γνωριηόμαςταν όλοι. Τότε οι άνκρωποι  μόνον δουλεφαν 

ςκλθρά. Κι εγϊ δοφλεψα πολφ. Τϊρα που είμαι πιά ςτθ ςφνταξθ μπορϊ να υπθρετϊ «τα 

κζλω» μου. Μζχρι τϊρα υπθρετοφςα «τα πρζπει». Τϊρα ζχω ελεφκερο χρόνο να γράψω. 

Πταν μετά από τόςα χρόνια με αποκαλοφν κάποιοι ελλθνο-αυςτραλό, τουσ απαντϊ πωσ 

είμαι Ζλλθνασ που ηω ςτθν Αυςτραλία. Είμαι πολίτθσ τθσ χϊρασ. Ζχω ηιςει τα περιςςότερα 

χρόνια μου ςτθν Αυςτραλία. Ραραμζνω όμωσ Ζλλθνασ»1076.   

Από τα πρϊτα χρόνια τθσ μετανάςτευςισ του, επειδι του άρεςε το κζατρο, 

πιγαινε ςυχνά ςτο  ελλθνικό εςτιατόριο «Μινζρβα», του Βαγγζλθ Ραπαδόπουλου  

και τθσ ςυηφγου του Μζλπωσ, βάςθ και κζντρο των πνευματικϊν ανκρϊπων του 

Ελλθνιςμοφ του Σφδνεχ και ςυνομιλοφςε με τον Ραϊηθ, τον Μαντουρίδθ, τον Λάμπθ 

Ραςχαλίδθ, τον Σταφρου κ.ά. Ρολφ ςφντομα άρχιςε να παίηει ςε παραςτάςεισ του 

Μαντουρίδθ. Ζπαιξε ςτθν Αντιγόνθ του Σοφοκλι τον Κορυφαίο, ςτον Οιδίποδα 

Τφρρανο τον Τειραιςία, ςτον Χριςτόφορο Κολόμπο του Καηαντηάκθ τον Θγοφμενο 

κ.λπ.1077  

Το 2004 ζγραψε το κεατρικό ζργο Ζνα Κλωνί βαςιλικό, δράμα ςε δφο 

πράξεισ και ζξι ςκθνζσ. Το ζργο τοποκετείται ςτθ δεκαετία του ’70 ςε ζνα ελλθνικό 

νθςί. Θ υπόκεςθ του ζργου αφορά τθν επιςτροφι ενόσ ξενιτεμζνου ςτον τόπο του 

ςε μεγάλθ θλικία και το δίλθμμα που αντιμετωπίηει όταν βρίςκει τθ γυναίκα, που 

είχε αγαπιςει ςτα νιάτα του, χιρα πιά και διεκδικεί τθν επανζνωςι τουσ «ςτα 

ςτερνά με ζνα κλωνί βαςιλικό», ό,τι ζχει απομείνει από μια υπόςχεςθ αρραβϊνα 

που τθσ είχε δϊςει πριν φφγει αυτόσ ςτθν Αυςτραλία. Είναι ζνα ζργο που 

υποςτθρίηει το δικαίωμα  ςτθ  ηωι των ανκρϊπων ςτθν τρίτθ θλικία, το δικαίωμα 

μιασ γυναίκασ ςε χθρεία να μπορεί να ςυντροφευτεί. Στο ζργο αυτό ςυναντιοφνται 

ο κόςμοσ που φεφγει και ο κόςμοσ που ζρχεται. Ρεριγράφονται οι ςυγκροφςεισ και 

αναηθτοφνται τρόποι για να επιλυκοφν1078 
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Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Γρθγόρθ Χρονόπουλο ςτο Σφδνεχ, 07.04.2010. 
1077

Π.π. 
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Ζνα κλωνί βαςιλικό, 2009, θκογραφία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 14, αδθμοςίευτο, 71 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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γ. Αδελαΐδα  

1. Τεφκτροσ Ραναγιϊτου (1986) 

Τον Δεκζμβρθ του 1986 ο Τεφκτροσ Ραναγιϊτου δθμοςίευςε το κεατρικό 

ζργο Στθν Ξενικκιάν, ςτθν Αδελαΐδα, ςε τζςςερισ πράξεισ. Το ζργο τοποκετείται ςε 

μία  Κυπριακι λζςχθ ςτθν Αυςτραλία που τθ διαχειρίηεται ζνασ  Κφπριοσ μετανάςτθσ 

πρϊτθσ γενιάσ με τθ γυναίκα του. Ρεριμζνουν,  ςτον χϊρο τουσ, παιδιά δεφτερθσ 

γενιάσ  να κάνουν πρόβεσ ςτο ζργο που πρόκειται να ανεβάςουν με κζμα τθν ηωι 

των Κυπρίων ςτθν Αυςτραλία. Στθ ςυνάντθςθ αυτι το πρϊτο πράγμα που κίγεται 

είναι θ δυςκολία διατιρθςθσ τθσ γλϊςςασ και τθσ κυπριακισ διαλζκτου. Τα 

φεμινιςτικά, ο νόςτοσ για τθν πατρίδα τουσ, το κζμα τθσ ιςότθτασ των φφλων, όπωσ 

θ απαίτθςθ των γυναικϊν να μπει ο άνδρασ ςτθν κουηίνα, είναι μερικά από τα 

κζματα που διαπραγματεφονται ςτο ζργο αυτό. Θ απόβαςθ των Τοφρκων ςτθν 

Κφπρο εκφράηεται ωσ θ βαςικι αιτία τθσ μετανάςτευςθσ των Κυπρίων ςτθν 

Αυςτραλία. Βεβαίωσ, ο  κυπριακόσ γάμοσ,  όπου ςτο γλζντι οι νεόνυμφοι χορεφουν 

μαηί με τθ χορευτικι ομάδα με ιχουσ κυπριακισ μουςικισ και παραδοςιακϊν 

κυπριακϊν τραγουδιϊν, δεν κα μποροφςε να λείπει από τθν παράςταςθ. Θ 

θκογραφικι προςζγγιςθ του ςυγγραφζα γίνεται με ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ 

κυπριακισ γλϊςςασ και παράδοςθσ1079. 

 

2. Στζλλα Χελλάντερ (1997) -  Συνζντευξθ τθλεφωνικι, 22-06-2009 

Θ Στζλλα Χελλάντερ γεννικθκε ςτο Κλείτοσ Κοηάνθσ, ζνα ορεινό χωριό 

ςχεδόν αμιγζσ  από Ροντίουσ πρόςφυγεσ,  τθν παραμονι των Χριςτουγζννων του 

1949. Θ μάνα τθσ ζλεγε πωσ ακοφγονταν τα κάλαντα ακόμθ. Κατάγεται από μια 

οικογζνεια με ζξι παιδιά και πολλά ξαδζρφια. Θ μεγάλθ τθσ αδελφι παντρεφτθκε 

όταν θ Στζλλα ιταν 4, 5 χρόνων και πιγε ςτθ Γερμανία, ο αδελφόσ τθσ μετακόμιςε 

ςτθν Καςτοριά και θ αδελφι τθσ θ Άννα πιγε και αυτι ςτθν αρχι ςτθ Γερμανία για 

να καταλιξουν μαηί με το Γιάννθ ςτθν Αυςτραλία, δφο χρόνια προτοφ αποφαςίςουν.  

Οι γονείσ τθσ με τα τρία μικρότερα παιδιά τουσ Λορδάνθ, Στζλλα και Γιϊργο να  

μεταναςτεφςουν ςτθν Αυςτραλία το Δεκζμβρθ του 1965. Ταξίδεψαν με το πλοίο 
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 Στθν Ξενικκιάν, 1986, δράμα ςε τρεισ πράξεισ, πρόςωπα 7, δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό Ο Λόγοσ, 
τεφχ. 7, ςς.48-56 (ςε φωτοτυπία).  
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Ρατρίσ. Θ Στζλλα τότε ιταν 16 χρόνων. Στο πλοίο επειδι ζκανε πολφ κρφο και 

φυςοφςε φόρεςε το πρϊτο τθσ παντελόνι. Ζνα μαφρο παντελόνι, που  τθσ  αγόραςε  

θ  μθτζρα τθσ για να μθ κρυϊνει, και αυτι μεσ τθν τρελι χαρά το φόρεςε. Στθν αρχι 

ζμειναν ςε ζνα ςπίτι δίπλα ςτα μεγαλφτερα παιδιά.  Θ Στζλλα πιγε ςχολείο ςτθν 

Αδελαΐδα για να τελειϊςει το Λφκειο, το ςταμάτθςε όμωσ για να πάει ςε δουλειά 

από επιλογι,  γιατί ςτο ςχολείο τθν αντιμετϊπιςαν ςαν να ιταν «διανοθτικά 

κακυςτερθμζνθ».  Δεν προςαρμόςτθκε ποτζ ςτο ςφςτθμα τθσ Αυςτραλίασ. Στα 19 

τθσ παντρεφτθκε και απζκτθςε δφο κόρεσ. Μαηί με τα παιδιά τθσ άρχιςε και αυτι να 

ςπουδάηει και τελείωςε δαςκάλα και μετά το τμιμα διερμθνείασ και μετάφραςθσ. 

Το 1990 άρχιςε να κάνει εκπομπζσ ςτο  ελλθνικό ραδιόφωνο. Θ πρϊτθ τθσ εκπομπι 

ιταν Χωρίσ διαβατιριο. Θ επόμενθ εκπομπι τθσ ιταν Μ’ εφτά τραγοφδια 

ςυντροφιά, όπου είχε προςκεκλθμζνουσ από τθν ελλθνικι παροικία και τουσ 

ρωτοφςε, πωσ αν βριςκόντουςαν ναυαγοί ςε ζνα νθςί και το μόνο που προλάβαιναν 

να πάρουν ιταν επτά  τραγοφδια,  ποιά κα ιταν αυτά και γιατί.  Κάκε τραγοφδι είχε 

τθ δικι του ιςτορία. Το 1990 ιταν θ χρονιά που θ Χζλλαντερ ςυμμετείχε για πρϊτθ 

φορά ςε παράςταςθ,  ςτο ζργο τθσ Κωνςταντίνασ Βζργου Ο Γάμοσ τθσ Αντιγόνθσ. 

Ζπαιξε και ςε άλλεσ παραςτάςεισ όπωσ ςτο κεατρικό ζργο Μάννα, Μθτζρα, Μαμά 

του Γιϊργου Διαλεγμζνου,  και  το 1999 ςτο ζργο Θ Αποκικθ τθσ Στοφορίνασ  του 

Φίλωνα Κτενίδθ ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Ροντίκα,  ςτο Τράνςιτο τθσ Σοφίασ 

Κακαρείου, ςτισ Τρωάδεσ του Ευριπίδθ, ςτο Με Δφναμθ από τθν Κθφιςιά των 

Κεχαΐδθ - Χαβιαρά, όλα ςε ςκθνοκεςία του Μαξ Μαςτροςάββασ1080.  

Στθ ςυνζχεια άρχιςε να ςκθνοκετεί και θ ίδια, όπωσ το 2004 τα μονόπρακτα 

Το Γάραμψον (Ο Μαϊντανόσ) του Γιϊργου Τςουφλά και   Θ Ηουρνά (Το Μαραφζτι) 

του Φίλωνα Κτενίδθ. Επίςθσ ανζλαβε τθ δραματουργικι παρουςίαςθ 

αποςπαςμάτων του ποιιματοσ Θ Καμπάνα του Ρόντου του Φίλωνα Κτενίδθ, 

αφιερωμζνο ςτθ μνιμθ τθσ Ροντιακισ Γενοκτονίασ. Απιγγειλαν νεαροί τρίτθσ 

γενιάσ1081.  

Το 1997 μαηί με τον Mike Ladd (ραδιοφωνικόσ παραγωγόσ του ABC ςτθν 

Αδελαΐδα)   ζγραψαν ραδιοφωνικό κζατρο με τον τίτλο Travelling by Night-Ταξίδι 

ςτο Λυκόφωσ. Το ζργο είναι βαςιςμζνο ςτα παιδικά χρόνια τθσ μάνασ τθσ,  τισ 
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 Ρθγι: Συνζντευξθ τθλεφωνικι που μου παραχωρικθκε από τθ Στζλλα Χελλάντερ, 22-06-2009. 
1081

 Π.π. 
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κυρίασ Ανατολισ ςτον Ρόντο. Θ Στζλλα ζπαιξε τον ρόλο τθσ Δζςποινασ, τθσ γιαγιάσ 

τθσ, ςτα ελλθνικά και τραγοφδθςε ςτο τζλοσ του ζργου ζνα τραγοφδι, τουσ ςτίχουσ 

του οποίου ζγραψε θ ίδια. Διαβάηει αςταμάτθτα, αγαπάει ιδιαίτερα τον Καβάφθ και 

τον Ελφτθ, τουσ οποίουσ διαβάηει τακτικά. Το 2005, ο Νίκοσ Ραπάηογλου 

ςυμπεριζλαβε ςτον δίςκο του Μάγιςςα Σελινθ το τραγοφδι τθσ Χελλάντερ Ανδόρα, 

Κορςικι, Χανιά που είναι αυτοβιογραφικό.  Ραρόλο που νιϊκει πολφ πλοφςια αφοφ 

γνϊριςε δφο κόςμουσ,  εντοφτοισ θ ψυχι τθσ ανικει περιςςότερο ςτθν Ελλάδα. Από 

τθν άλλθ αμφιβάλλει κατά πόςο κα μποροφςε να ηιςει καλφτερα «εκεί», εννοϊντασ 

τθν Ελλάδα. Κλείνει τθ ςυνζντευξθ με το Ασ τα να πάνε1082. 

 

3. Γεωργία Ξενοφοφ (1993) - Συνζντευξθ ςτθν Αδελαΐδα, 04.07.2009 

Θ Γεωργία Ξενοφοφ το γζνοσ Χαςοφρου γεννικθκε ςτο χωριό Ράςιο,  

Κορινκίασ. Είναι το μεγαλφτερο παιδί πολφτεκνθσ οικογζνειασ. Μεγάλωςε ςτα 

χρόνια του Βϋ Ραγκοςμίου πολζμου και του Εμφυλίου. Μετανάςτευςε ςτθν 

Αυςτραλία το 1956 και ταξιδεφοντασ με το πλοίο Κυρινεια. Ππωσ παραδζχτθκε θ 

ίδια, ιταν εναντίον ςτθν «προίκα» που ηθτοφςαν τότε για να ςε παντρευτοφν. Ζμεινε 

ςτο Σφδνεχ τρεισ μινεσ,  εργάςτθκε ςε εργοςτάςιο και το 1957 μετακόμιςε ςτθν 

Αδελαΐδα, όπου παντρεφτθκε και απζκτθςε τα παιδιά τθσ. Μαηί τουσ μάκαινε 

αγγλικά, τελείωςε το γυμνάςιο και ςτθ ςυνζχεια ςποφδαςε λογοτεχνία ςτο 

Ρανεπιςτιμιο τθσ Αδελαΐδασ. Απζκτθςε το δίπλωμα κακθγιτριασ γυμναςίου με 

ειδικότθτα ςτα ελλθνικά και το Ρτυχίο Ραιδαγωγικισ Σχολισ. Δίδαξε γλϊςςεσ και 

κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Από το 1994 αφοςιϊκθκε ςτθ δθμιουργικι γραφι1083. 

 ‘Εχει γράψει άρκρα, ποιιματα, μυκιςτοριματα, διθγιματα, κεατρικά ζργα 

για παιδιά, τα οποία ζχουν δθμοςιευτεί ςε εφθμερίδεσ, περιοδικά και ανκολογίεσ 

όπωσ Απαρτία, 2000,  και Απαρτία ΛΛ, 2001,(Nautilus pulishing). Ροιιματά τθσ ζχουν 

εκδοκεί και ςε αυτόνομεσ ςυλλογζσ όπωσ: Από τθσ ηωισ το ταξίδι, 1995,  και 

Reflections: Poetry 1956-1999, 2000. Το πρϊτο τθσ μυκιςτόρθμα ιταν Ο κάμποσ με 

τισ πεταλοφδεσ, 1987 το οποίο ςτθν αγγλικι του ζκδοςθ κυκλοφόρθςε με τον τίτλο 

The Valley of Butterflies.  Το δεφτερο μυκιςτόρθμά τθσ  ιταν το Βιματα 

Ξενιτεμζνων, 1997. Θ Ξενοφοφ επιμελικθκε τθν ζκδοςθ του βιβλίου Greek Women 
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Π.π. 
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 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθ Γεωργία Ξενοφοφ ςτθν Αδελαΐδα,  04.07.2009. 
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in South Australian Society 1923-1993, 1994,  το οποίο ςυγκεντρϊνει βιογραφικά 

ςτοιχεία και προςωπικζσ μαρτυρίεσ  δεκαπζντε μεταναςτριϊν ελλθνικισ 

καταγωγισ, όπωσ προζκυψαν από ςυνεντεφξεισ που ςυγκζντρωςε θ Ξενοφοφ. Θ 

Κρατικι Βιβλιοκικθ τθσ Νότιασ Αυςτραλίασ τθν ζχει κατατάξει ςτουσ εξιντα 

καλφτερουσ ςυγγραφείσ τθσ περιοχισ. Το βιβλίο τθσ Ο κάμποσ με τισ πεταλοφδεσ 

διδάχκθκε για επτά χρόνια ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Νζασ Αγγλίασ ςτθ Νότια Ουαλία 

και το μυκιςτόρθμά τθσ Βιματα Ξενιτεμζνων  βραβεφτθκε από τθ Διεκνι Εταιρεία 

Ελλινων Λογοτεχνϊν (ΔΕΕΛ) το 1998.  Από το 2004 γράφει για το λογοτεχνικό 

περιοδικό ςτθν Κίνα The World Poets Quarterly, το 2005 διακρίκθκε ωσ θ καλφτερθ 

ποιιτρια τθσ χρονιάσ και το 2007 ωσ θ μία από τισ  καλφτερεσ κριτικοφσ τθσ χρονιάσ.  

 Τα παιδικά κεατρικά ζργα τθσ είναι: Μπορείσ να διαλζξεισ, 1984,  το οποίο 

ανζβαςε ςτο Norwood Town Hall1084,  Ροφ είςαι Ειρινθ; 1986,  Salisbury College, 

SA1085,  Ρζςμου Γιαγιά,  θ ιςτορία τθσ 28θσ Οκτωβρίου 1940, The Globe, για εφιβουσ,  

1988, και άλλεσ ιςτορίεσ τισ οποίεσ ανζβαςε  με παιδιά και εφιβουσ1086. 

-Cousin Casanova (Τhe Cousin)1087, 1993     

-Γιολάντα - Αγαπθμζνθ των Ψαράδων – (Yiolanta - Darling of the Fishermen), 1996 

κείμενο για μουςικοκεατρικι παράςταςθ1088.  

-Οι Ερωτοχτυπθμζνοι, 1998. Ρρόκειται για τισ μθτζρεσ που ικελαν πλοφςιουσ 

γαμπροφσ για τισ κόρεσ τουσ, με ςυνζπεια πολλζσ φορζσ οι κοπζλεσ αυτζσ να 

δυςτυχοφν1089. 

Θ Γεωργία Ξενοφοφ παράλλθλα με τθ ςυγγραφι αςχολείται με τθ 

ηωγραφικι και τθ φιλανκρωπικι τθσ δράςθ ςτθν ελλθνικι παροικία.  

 

Θ πρϊτθ γενιά κεατρικϊν ςυγγραφζων φαίνεται να καλφπτει όλα τα είδθ του 

κεάτρου, όπωσ το δράμα, τθν κωμωδία, τθ ςάτιρα, τθν επικεϊρθςθ, το παιδικό 
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 Μπορείσ να διαλζξεισ, 1984, μονόπρακτο με ζξι πρόςωπα, αδθμοςίευτο ζργο, 10 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
1085

 Ροφ είςαι Ειρινθ;, 1986, μονόπρακτο με ζντεκα πρόςωπα, 11 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε 
φωτοτυπία. 
1086

 Θ Σφαίρα (Ο Ρλανιτθσ), 1988, κεατρικό ζργο για εφιβουσ, μονόπρακτο με είκοςι πρόςωπα, 
αδθμοςίευτο, 26 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
1087

 Cousin Casanova (Τhe Cousin), 1993, κοινωνικό δράμα, ςε δφο πράξεισ, οκτϊ ςκθνζσ, με 
δεκαπζντε πρόςωπα, 67 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
1088

 Γιολάντα, Αγαπθμζνθ των Ψαράδων (Yiolanta, Darling of the Fishermen), 1996. 
1089

 Οι Ερωτοχτυπθμζνοι, 1998, κοινωνικό δράμα ςε δφο πράξεισ, ζντεκα ςκθνζσ, με δζκα πρόςωπα, 
αδθμοςίευτο, 72 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
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κζατρο, το ιςτορικό δράμα, θκογραφίεσ και λαογραφικά κεατρικά ζργα, ακόμθ και 

παραςτάςεισ με ιρωα τον «Καραγκιόηθ». Θ κεματολογία των κειμζνων καλφπτουν 

ηθτιματα κοινωνικά, εκνικά, μεταναςτευτικά, αιςκθματικά κ.ά. Σκοπόσ τθσ πρϊτθσ 

γενιάσ είναι θ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και θ μετάδοςθ τθσ ελλθνικισ 

ιςτορίασ, τθσ μεταναςτευτικισ ιςτορίασ τουσ και του πολιτιςμοφ τουσ. 

Β. Δεφτερθ γενιά 

Στθ δεφτερθ γενιά, θ κεατρικι γραφι φαίνεται να ξεκίνθςε ςτθ Βριςβάνθ ςε 

αντίκεςθ με τθν πρϊτθ γενιά, θ οποία ξεκίνθςε από τθ  Μελβοφρνθ. Επίςθσ,  τόςο 

ςτθν πρϊτθ όςο και ςτθ δεφτερθ γενιά, θ κεατρικι γραφι «γζνουσ κθλυκοφ» 

φαίνεται να υπερτερεί ςε ποςότθτα κεατρικισ παραγωγισ ςε ςχζςθ με αυτιν των 

ανδρϊν κεατρικϊν ςυγγραφζων. 

α. Βριςβάνθ 

1. Ernie Emmanuel (1977) 

O Ernie Emmanuel, ο οποίοσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα υπογράφει ωσ Τάςοσ 

Εμμανουιλ, ιταν μικραςιατικισ καταγωγισ. Γεννικθκε ςτθ Βριςβάνθ και ιταν 

ιδρυτικό μζλοσ του Κεατρικοφ Τμιματοσ  τθσ ΑΧΕΡΑ. Ακόμθ, ο Emmanuel  ζγραψε 

ποίθςθ και διθγιματα1090. 

Στισ 28 και 29 Απριλίου 1977, το «Καλλιτεχνικόν Συγκρότθμα» τθσ Α.Χ.Ε.Ρ.Α 

παρουςίαςε ςτο Rialto Theatre, West End,  τισ  ςατιρικζσ κωμωδίεσ του Ernie 

Emmanuel, Οι Νφφεσ του Γαμπροφ και Το Ρτϊμα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και, όπωσ 

αναγράφεται ςτο πρόγραμμα των παραςτάςεων «ςυγγραφι, διαχείρθςισ, εκτζλεςισ 

από εντόπιο ελλθνικό ταλζντο» - «written, directed, performed by local Greek 

talent». Στο πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ διαβάηουμε ότι ο Ernie Emmanuel ζγραφε 

από το 1946 κεατρικά ςκετσ και τραγοφδια για επικεϊρθςθ, τα οποία παρουςίαηε ο 

«‘Ελλθνικόσ Σφλλογοσ Νζων» (Hellenic Youth Αssociation).  Εξάλλου, δφο κεατρικά 

ζργα του  είναι γραμμζνα ςτθν αγγλικι γλϊςςα  και παρουςιάηονται από το 

Brisbane Arts Theatre1091.  

                                                           
1090

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά και αγγλικά, που μου παραχωρικθκε από τθν Ellie Emmanuel, β’ 
γενιά, ςτθ Βριςβάνθ, 13.12.2010. 
1091

 Π.π. 
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 Σφμφωνα με άρκρο αυςτραλιανισ εφθμερίδασ, o υπεφκυνοσ των δθμοςίων 

ςχζςεων τθσ ΑΧΕΡΑ, George Londy (Grand President), είπε ότι θ ομάδα αυτι ιταν θ 

πρϊτθ «ethnic group in Queensland» (εκνοτικι ομάδα ςτθν Κουινςλάνδθ) που 

παριγαγε κεατρικό ζργο ςτθ γλϊςςα  τθσ κοινότθτάσ του - ‘community language’. 

Τθ ςκθνοκεςία των ζργων ζκανε ο Tom Τheodosiou. Επίςθσ, o Londy υποςτιριξε, ότι 

όλοι αυτοί που ςυμμετείχαν ςτισ παραςτάςεισ ιταν δίγλωςςοι1092.  

  Στθ ςυνζχεια, το 1978, ο Emmanuel ζγραψε και παρουςίαςε τθν ελλθνικι 

κωμωδία Ο Κόκκινοσ Ρετεινόσ1093,  τθν οποία ανζβαςε και πάλι το «Καλλιτεχνικόν 

Συγκρότθμα» τθσ Α.Χ.Ε.Ρ.Α ςτο Rialto Theatre, West End  ςε ςκθνοκεςία τθσ Ellie 

Emmanuel, ςυηφγου του Emmanuel.  Στθν  παράςταςθ ςυμμετείχε και ο Emmanuel  

ςε γυναικείο ρόλο,  αυτόν τθσ υπθρζτριασ. Τα χριματα τθσ παράςταςθσ δόκθκαν 

για τθ δθμιουργία βιβλιοκικθσ του «Ελλθνικοφ Κατθχθτικοφ Σχολείου»1094. 

Στισ 23 Μαΐου 1982, θ  καλλιτεχνικι ομάδα Ενωμζνεσ οι Ελλθνικζσ 

Ορχιςτρεσ τθσ Βριςβάνθσ  ανζβαςαν το κεατρικό ςκετσ Θ Ηωι ςυνεχίηεται του Ernie 

Emmanuel ςτο Rialto Theatre, West End για φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ (για το 

Φιλόπτωχο ταμείο του Γθροκομείου)1095. 

Άλλα ζργα του Ernie Emmanuel είναι: 

-Londos Hotel, γραμμζνο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  και ςτθν αγγλικι με ςκθνοκετικζσ 

οδθγίεσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα1096, Καλά κακοφμενα, κωμωδία ςε επτά ςκθνζσ1097,          

Χαλάει ο κόςμοσ, κωμωδία ςε τρεισ πράξεισ1098, The Cake Eater’s1099, The Singing 

                                                           
1092

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά και αγγλικά, που μου παραχωρικθκε από τθν Ellie Emmanuel, β’ 
γενιά, ςτθ Βριςβάνθ, 13.12.2010. 
1093

 O Κόκκινοσ Ρετεινόσ, 1976, δίγλωςςθ κωμωδία ςε τζςςερισ ςκθνζσ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο 
ζργο, 42 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1094

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Κόκκινοσ Ρετεινόσ κωμωδία του Ernie Emmanuel, 
ςε ςκθνοκεςία τθσ Ellie Emmanuel, από το A.H.E.P.A. Theatre Group, Rialto Theatre, 7 – 8.4.1976. 
1095

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά και αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τθν Ellie Emmanuel, β’ 
γενιά, ςτθν Βριςβάνθ, 13.12.2010. 
1096

 Londos Hotel, δίγλωςςθ κωμωδία ςε ζξι ςκθνζσ, πρόςωπα 9,  αδθμοςίευτο ζργο, 40 δακτυλο-
γραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1097

 Καλά Κακοφμενα, κωμωδία ςε επτά ςκθνζσ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο, 59 δακτυλο-
γραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
1098

Χαλάει ο Κόςμοσ, κωμωδία ςε τρεισ πράξεισ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο, 49 δακτυλο-
γραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1099

 The Cake Eaters, κωμωδία ςε πζντε ςκθνζσ πρόςωπα 13, αδθμοςίευτο ζργο, 46 δακτυλο-
γραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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Bushranger, κωμωδία με μπαλάντεσ, ςτθν αγγλικι γλϊςςα1100, Bush town Story,  ζξι 

ςκθνζσ1101,  Girl without Shoes,1995, ςε δφο ςκθνζσ1102, The Visit1103, At The Surgery,  

-The Visitor1104, Θ Ρριγκίπιςςα και ο Κυνθγόσ, παραμφκι ςε τρεισ ςκθνζσ,  βαςιςμζνο 

ςτθν Ωραία Κοιμωμζνθ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα1105, Θ Σιντερζλλα, παραμφκι ςε 

τζςςερισ εικόνεσ1106, Θ Ξυπόλθτθ, μονόπρακτο ςε δφο ςκθνζσ1107,  Rosie, Here We 

Come 1108, Here Come the Bride1109, The Vagabond, ζργο ςε δφο ςκθνζσ, τθλεοπτικό 

κζατρο1110. 

 

β. Σφδνεχ 

1. Nicholas Tsoutas (1985) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 23.02.2009  

O Nicholas Tsoutas γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθν Αδελαΐδα,  αλλά ηει πλζον 

και δθμιουργεί ςτο Σφδνεχ. Ο Tsoutas είναι θ περίπτωςθ του Ζλλθνα δθμιουργοφ 

που ενϊ είναι γνωςτόσ ςτο ευρφτερο αυςτραλιανό κοινό, είναι άγνωςτοσ ςτθν 

ελλθνικι παροικία, όπου τον γνωρίηει μόνον μία καλλιτεχνικι «ελίτ» και 

διανοοφμενοι ελλθνικισ καταγωγισ1111. Το είδοσ κεάτρου, με το οποίο αςχολείται ο 

ςυγγραφζασ, είναι το λεγόμενο «performance art theatre», το οποίο ορίηει με τουσ 

παρακάτω ςτίχουσ: 

                                                           
1100

The Singing Bushranger, κωμωδία ςε ζξι ςκθνζσ με μπαλάντεσ του δάςουσ, πρόςωπα 16,  
αδθμοςίευτο ζργο, 47 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
1101

 Bush town Story, κωμωδία ςε ζξι ςκθνζσ, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο ζργο, 41 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1102

Girl Without Shoes, 1995, κωμωδία ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο ζργο, 30 δακτυλο-
γραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1103

The Visit, του Ernest and Ellie Emmanuel, μονόπρακτο, με 4 πρόςωπα, αδθμοςίευτο, 8 δακτυλο-
γραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1104

The Visitor, του Ernest Emmanuel, ςε τρεισ ςκθνζσ, με 4 πρόςωπα, αδθμοςίευτο, 16 δακτυλο-
γραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1105

 Θ Ρριγκίπιςςα και ο Κυνθγόσ, παραμφκι ςε τρεισ ςκθνζσ (βαςιςμζνο ςτο γνωςτό παραμφκι 
“Sleeping Beauty”), πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο ζργο, 24  χειρόγραφεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1106

 Θ Σιντερζλλα, παιδικό κεατρικό ζργο – παραμφκι ςε τζςςερεισ εικόνεσ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο 
ζργο, 19 χειρόγραφεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
1107

 Θ Ξυπόλθτθ, μονόπρακτο ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο ζργο, 21 χειρόγραφεσ ςελίδεσ 
ςε φωτοτυπία. 
1108

Rosie, Here We Come - ραδιοφωνικό κεατρικό ζργο, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 38 δακτυλο-
γραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1109

 Here Come the Bride, μονόπρακτθ κωμωδία, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 13 δακτυλο-
γραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1110

 The Vagabond, κωμωδία ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο ζργο, 30 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1111

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά και ελλθνικά, που μου παραχωρικθκε από τον Nicholas Tsoutas, β’ 
γενιά,  ςτο Σφδνεχ, 23.02.2009. 
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theatre awaits new authors                                                                                                                      
not those who rely on a classic culture                                                                                                          
not those who write for it from a distance                                                                                                         
not those perfect who consider their text sacred                                                                                     
But                                                                                                                                                      
writers willing to bend their imagination                                                                                                    
writers who can deviate from old methodology                                                                                             
without feeling violated                                                                                                                           
theatre must demand                                                                                                                              
theatre must be continually reborn                                                                                                                       
language in theatre must serve a different                                                                                           
function to the language of literature1112 

Το κζατρο περιμζνει νζουσ ςυγγραφείσ 

όχι εκείνουσ που βαςίηονται ςε ζναν κλαςικό πολιτιςμό 

όχι εκείνουσ που το γράφουν από απόςταςθ                                                                                                            

όχι εκείνουσ  τουσ τζλειουσ που κεωροφν τα κείμενά τουσ ιερά 

Αλλά 

ςυγγραφείσ πρόκυμουσ να λυγίςουν τθ φανταςία τουσ 

ςυγγραφείσ που μποροφν να αποκλίνουν από τθν παλαιά μεκοδολογία 

χωρίσ να παραβιάηουν το ςυναίςκθμα  

το κζατρο πρζπει να απαιτεί 

το κζατρο πρζπει ςυνεχϊσ να ξαναγεννιζται 

θ γλϊςςα ςτο κζατρο πρζπει να εξυπθρετεί μία διαφορετικι 

λειτουργία από τθ γλϊςςα τθσ λογοτεχνίασ1113 

Ο Nicholas Tsoutas επιχειρεί να διατυπϊςει τθν κοινωνικι ευαιςκθςία που 

τον διακρίνει και τθν πολιτικι κζςθ που τον εκφράηει μζςω μιασ κεατρικισ γλϊςςασ 

που δεν υπθρετεί παραδοςιακζσ μορφζσ κεάτρου αλλά δθμιουργεί νζεσ φόρμεσ με 

λόγο που αποτελείται από μία ανανεωμζνθ ςκζψθ, οπτικζσ εικόνεσ και μεταφορζσ 

που χαρακτθρίηουν τθ γενιά του. Γι 'αυτόν, θ ςφγχρονθ οπτικι πρακτικι ζχει να 

κάνει με τθ δθμιουργία ενόσ χϊρου για διάλογο και γνϊςεισ που να ζχει τθν 

ικανότθτα να δεχτεί  τισ προκλιςεισ  αμφιςβιτθςθσ  των αντιλιψεων που ζχουμε για 

τον κόςμο, ςτον οποίο ηοφμε και τουσ διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ που τον 

καταςκευάηουν. Εδϊ και πολλά χρόνια αςχολείται με ςυηθτιςεισ  που διερευνοφν 

τθν πολιτιςμικι και πολιτιςτικι πολυμορφία και ζχει ςυμμετάςχει ςτθν ανάπτυξθ 

πολιτικισ.  Ζχει ςυμβάλει ςε διαδικαςίεσ που αςχολοφνται με τθ διαχείριςθ τθσ 

διαφορετικότθτασ. Κατά τθ γνϊμθ του, θ  ςφγχρονθ τζχνθ δθμιουργεί ζναν χϊρο 

                                                           
1112

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό, τεφχ. 4-5, 1985, «Για το Κζατρο» του Νικόλα Τςοφτα, Σφδνεχ, ςς.75-77. 
1113

 Σε απόδοςθ τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά. 
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προτάςεων ςε ζνα ανοιχτό και δθμόςιο χϊρο, όπου οι κοινότθτεσ μποροφν να 

ζρκουν μαηί ςε ζνα παραγωγικό και ευδιάκριτο περιβάλλον για να ςυηθτιςουν τισ 

κζςεισ και τα πολιτιςτικά μοντζλα που καταςκευάηονται από καλλιτζχνεσ και 

διανοοφμενουσ του πολιτιςμοφ με τρόπο που μεταςχθματίηουν τισ  αντιλιψεισ μασ 

για τον άλλον, για τον  χϊρο που μοιραηόμαςτε, κατοικοφμε και ςυνυπάρχουμε.  

Αποβλζπει ςτο να υπάρξει μία δζςμευςθ, όπου να ςυμμετζχουν και  να 

ςυμπεριλαμβάνονται διαφορετικζσ  κζςεισ, φωνζσ, και πολιτιςμοί, με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτθ μετα-αποικιακι κριτικι ςε ςχζςθ με τθν παγκοςμιοποίθςθ, τθν  

πολιτιςμικι ποικιλομορφία, τθν κινθτικότθτα, τισ πολιτιςτικζσ ανταλλαγζσ, τθν  

πολιτιςτικι υβριδικότθτα. Υποςτθρίηει πωσ μζςα από τισ παραδοςιακζσ μορφζσ 

ζκφραςθσ διαιωνίηουμε,  αναπαράγουμε και εξυπθρετοφμε το ςφςτθμα μιασ 

κοινωνίασ τθσ εκμετάλλευςθσ που βαςίηεται ςε κοινωνικζσ δομζσ ανιςότθτασ και δεν 

επιδιϊκουμε τθν «αλλαγι». Το κζατρο που αναπτφςςει ο Tsoutas  βρίςκεται ςτουσ 

αντίποδεσ του «αςτικοφ» και «μικροαςτικοφ» κεάτρου.  Είναι μία καλλιτεχνικι 

δθμιουργία.  Το ςφςτθμα δεν μπορεί να το αντιμετωπίςει ωσ διακοςμθτικό ι 

ανϊδυνο ςτοιχείο,  αλλά οφτε  να κεωριςει τον ρόλο  του καλλιτζχνθ ωσ υπθρζτθ 

του1114. 

  Το 1985 ο Tsoutas μαηί με το κεατρικό ςχιμα ‘All out ensemble’, που ο ίδιοσ 

διευκφνει, πρότεινε μζςα από το ζργο του, The Age of the Innocents, το ςυμβολικό 

κάψιμο του ομοιϊματοσ του καλλιτζχνθ-εαυτοφ του, ζτςι όπωσ τον κζλει  το 

καπιταλιςτικό ςφςτθμα.  Ρροχϊρθςε ςε μια οικονομικο-κοινωνικι προςζγγιςθ τθσ 

ιςτορίασ του ανκρϊπου μζςα από εικαςτικζσ εικόνεσ, ιχουσ και λόγο «πότε 

παράλογου, πότε βωβοφ, που πολφ-πολφ εφγλωττα ιχνογραφοφςε τθν ταυτότθτα 

των κοινωνικϊν δομϊν και των επιπζδων τουσ, όπου μζςα τουσ άλλοι βολεφονται 

και άλλοι παγιδεφοντα»1115. Το πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ ιταν το μανιφζςτο του 

καλλιτζχνθ. Ο τίτλοσ υπάρχει ςτο τζλοσ του κειμζνου και είναι: «Silence Here is 

Deafness» - «Θ ςιωπι εδϊ είναι κϊφωςθ».  Αξίηει να αναφερκεί ο επίλογοσ του 

κειμζνου, όπου αναφζρεται ςτθ «ςιςφφεια» προςπάκεια του ανκρϊπου να 

                                                           
1114

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά και ελλθνικά, που μου παραχωρικθκε από τον Nicholas Tsoutas, β’ 
γενιά,  ςτο Σφδνεχ, 23.02.2009. 
1115

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό, τεφχ. 4-5, 1985, «Για το Κζατρο» του Νικόλα Τςοφτα», Σφδνεχ, ς. 76. 
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«ξεφφγει» από τθ ςκλαβιά τθσ  καπιταλιςτικισ εποχισ που ηοφμε. Μζςα από τουσ 

παρακάτω ςτίχουσ επικυμεί να ευαιςκθτοποιιςει το κοινό του: 

WAKE UP:                                                                                                                                        

There is no hope for you here,                                                                                                        

The sixties gave birth to you,                                                                                                          

The seventies betrayed you and the eighties live in shame.                                                          

How such history does it take to boil an egg?*                                                                           

...in this mad world this only hope is that I am innocent! 

ΞΥΡΝΑ: 

 Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για ςζνα εδϊ,                                                                                            

Θ δεκαετία του ’60 ςε γζννθςε,                                                                                                                                     

θ δεκαετία του ‘70 ςε πρόδωςε                                                                                                                 

και τθ δεκαετία του’80  ηεισ ςτθ ντροπι.                                                                                 

Ρόςθ τζτοια ιςτορία χρειάηεται για να βράςει ζνα αυγό;                                                            

... ςε αυτόν τον τρελό κόςμο,  θ μόνθ ελπίδα είναι ότι είμαι ακϊοσ!1116. 

Με αυτόν τον τρόπο που ο Tsoutas «κάνει κζατρο», προςκζτει το δικό του 

ςτίγμα δθμιουργικισ φανταςίασ ςε κάκε παράςταςθ.  Ο ςυγγραφζασ ςτο άρκρο του 

«Για το κζατρο»1117 κατζκεςε τθν πικρία του για το γεγονόσ ότι θ τόςο επιτυχθμζνθ, 

ςφμφωνα με τα αυςτραλιανά ζντυπα μζςα, παράςταςι του αγνοικθκε από τθν 

ελλθνικι παροικία και τα ελλθνόφωνα ζντυπα μζςα, και το αιτιολόγθςε:  

«Διότι  είναι γεγονόσ αδιατάρακτο θ «κλειςτότθτα»  τθσ ελλθνικισ παροικίασ, θ 

«απομόνωςι» τθσ από τθν υπόλοιπθ κοινωνία και θ πολιτιςτικι τθσ περικωριοποίθςθ που 

αναλϊνεται και ξοδεφεται με «κουρολογίεσ» και άλλα ςυναφι. Ρωσ όμωσ κα επιηιςει 

πολιτιςτικά μια μειονότθτα μζςα ς’ζνα περιβάλλον που όλο εξελίςςεται ςυνεχϊσ, αν δεν 

κάνει δικι τθσ υπόκεςθ τθ δθμιουργικι αναηιτθςθ και ζκφραςθ των πιο ηωντανϊν μελϊν 

τθσ; Ο πολιτικόσ κάνατοσ που αντιμετωπίηουν οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ ςτθν Αυςτραλία 

χρειάηεται να γίνει ςυνείδθςθ από όλουσ πωσ δεν αποφεφγεται μόνο με υςτερικζσ κραυγζσ 

για τθ διατιρθςθ τθσ μθτρικισ μασ γλϊςςασ. Ρζραν τθσ γλϊςςασ, απαιτείται  θ κατανόθςθ, 

                                                           
*Είναι κατά τθν ζκφραςθ ‘How much time does it take to boil an egg?’                                    
1116

 Το πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ βρίςκεται δθμοςιευμζνο ςτο περ. Χρονικό, τεφχ. 4-5, 1985, «Για 
το Κζατρο» του Νικόλα Τςοφτα, Σφδνεχ, ς. 77. 
1117

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό, τεφχ. 4-5, 1985, «Για το Κζατρο» του Νικόλα Τςοφτα, Σφδνεχ, ς. 76. 
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θ αποδοχι και θ ενςωμάτωςθ μζςα ςτισ παροικίεσ του πιο ηωντανοφ ςτοιχείου που  ζχουν 

να επιδείξουν οι μετανάςτεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ ζκφραςθσ του ανκρϊπου»1118. 

 Ο Nicholas Tsoutas ζχει διατελζςει διευκυντισ ςτα τζςςερα μεγάλα κζντρα 

τζχνθσ ςτθν Αυςτραλία που είναι: Artspace, The Institute of Modern Art, The 

Performance Space  και The Casula Powerhouse. Υπιρξε ανεξάρτθτοσ επιμελθτισ,  

ςυγγραφζασ και ςκθνοκζτθσ παραςτάςεων  ‘performance art theatre’ και  ζχει 

οριςτεί διευκυντισ ςε μεγάλουσ ςφγχρονουσ  χϊρουσ  τζχνθσ ςτθν Αυςτραλία για να 

υλοποιιςει projects με κφριο αντικείμενο ζρευνασ, διαπολιτιςμικζσ μορφζσ τζχνθσ 

πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν ςε διεπιςτθμονικά πλαίςια1119. 

Το 1992 ανζβαςε με τουσ  All-out Ensemble1120  τθν κωμωδία του Βαςίλθ 

Ηιϊγα, Το προξενιό τθσ Αντιγόνθσ  ςε μετάφραςθ ςτθν αγγλικι από τθ ςφγχρονθ 

ελλθνικι από τουσ ςυμμετζχοντεσ του ςεμιναρίου «Διαλεκτικι του κεάτρου: ζνα 

δίγλωςςο ζργο ςε προοπτικι» του Τμιματοσ Νζων Ελλθνικϊν του Ρανεπιςτθμίου 

του Σφδνεχ, ςε ςκθνοκεςία του Nicholas Tsoutas (Φεβρ.- Λοφλ. 1987). 

Μερικζσ από τισ παραςτάςεισ  που ζχει ανεβάςει είναι: 

- Soundworks, The Performance Space, Redfern, NSW, 9 Mαΐου 1986                                                                          

-The Age of the Innocents, The Performance Space, Redfern, NSW, 11 Απριλίου1985  

-The Last Days of the World, Adelaide Experimental Art Foundation, Adelaide, SA, 

Απριλίου 1983  

-Passengers in Overcoats, Adelaide Experimental Art Foundation, Adelaide, SA, 

Απρίλιοσ 1983  

-Situation Normal, Adelaide Experimental Art Foundation, Adelaide, SA, 1983  

-Selling Ourselves For Dinner, Rundle Street Carpark, Adelaide, SA, 10 Μαρτίου 1982  

-Can't Help Dreaming, Anthill Theatre, South Melbourne, VIC, 15 Οκτωβρίου 1981  

-Can't Help Dreaming, Red Shed Theatre, Adelaide, SA, Οκτωβρίου 1981  

                                                           
1118

 Π.π. ς.76. 
1119

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά και ελλθνικά, που μου παραχωρικθκε από τον Nicholas Tsoutas, β’ 
γενιά,  ςτο Σφδνεχ, 23.02.2009. 
1120

 Το κεατρικό ςχιμα ‘ALL-OUT ENSEMBLE’ είναι μια ςυνεκτικι ςυλλογικι δθμιουργικι ομάδα από  
ποιθτζσ, ςυγγραφείσ, εικαςτικοφσ καλλιτζχνεσ, θκοποιοφσ, φωτογράφουσ, γλφπτεσ, ηωγράφουσ, 
καλλιτζχνεσ ιχου και performance artists που ενδιαφζρονται για τθν ζκφραςθ χωρίσ ςυμβιβαςμοφσ. 
Αυτι θ ομάδα άρχιςε τισ δθμιουργικζσ παραςτάςεισ ςτθν Αδελαΐδα και μετακόμιςε ςτο Σφδνεχ ςτισ 
αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980. 

http://www.ausstage.edu.au/pages/event/80037
http://www.ausstage.edu.au/pages/event/80253
http://www.ausstage.edu.au/pages/event/89413
http://www.ausstage.edu.au/pages/event/93049
http://www.ausstage.edu.au/pages/event/76288
http://www.ausstage.edu.au/pages/event/63790
http://www.ausstage.edu.au/pages/event/90716
http://www.ausstage.edu.au/pages/event/90715
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-Basket Weaving for Amateurs, Roundspace Art Gallery, Adelaide, SA, 11 Μαρτίου 

19811121. 

 Ο Tsoutas λειτουργεί ωσ πρεςβευτισ των καλλιτεχνϊν των εικαςτικϊν τεχνϊν 

και  όςων αςχολοφνται με το «performance art theatre» ςε διεκνζσ επίπεδο, 

βάηοντασ ςε προτεραιότθτα τθν ςφνδεςι τουσ με τον Ελλαδικό καλλιτεχνικό 

χϊρο1122.  

  

2. Adam (Diamantis) Hatzimanolis (1986) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 25.02.2009 

Ο Adam Hatzimanolis/Αδάμ Χατηθμανόλθσ, ςυγγραφζασ και  βραβευμζνοσ  

θκοποιόσ,  γεννικθκε ςτισ 17 Νοεμβρίου του 1957 ςτο Wollongong, Αυςτραλία1123. 

Ο πατζρασ του, με καταγωγι από τθ Κεςςαλονίκθ, μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 

1954. Θ μθτζρα του από τθν πόλθ Άλωρον (ςθμερινι Κυψζλθ) του Ν. Ρζλλασ, 

μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1956. Συναντικθκαν ςτο τρζνο που αναχϊρθςε 

από το κζντρο εγκατάςταςθσ μεταναςτϊν, το γνωςτό ςτρατόπεδο Bonegilla,  για το 

Wollongong κι  εκεί παντρεφτθκαν. O πατζρασ του είχε ζνα μαγαηί «fish n’ chips»1124. 

Ο ςυγγραφζασ δε ρϊτθςε ποτζ τουσ γονείσ του γιατί επζλεξαν να 

μεταναςτεφςουν ςτθν Αυςτραλία.  Υποκζτει πωσ θ φτϊχεια ιταν ο κφριοσ λόγοσ που 

τουσ πιγε ςτθν άλλθ άκρθ του κόςμου, και για μια καλφτερθ ηωι. Θ 

επαναλαμβανόμενθ λζξθ «Κατοχι» ιταν το ςθμείο εκκίνθςθσ κάκε ςυηιτθςθσ που 

αναφερόταν ςτθ ηωι τουσ ςτθν Ελλάδα.  Για τον ίδιο, το γεγονόσ  τθσ γζννθςισ του 

ςτθν Αυςτραλία ιταν απλά μία «δοςμζνθ μοίρα». 

Ο Hatzimanolis μεγάλωςε ςε ζνα παραδοςιακό, αυςτθρό περιβάλλον, όπωσ  

ο ίδιοσ το περιγράφει. Ο  πατζρασ του ιταν θ αυταρχικι φιγοφρα και θ μθτζρα του θ 

φιλελεφκερθ, αφοφ αυτι αρνικθκε να μιλιςει αγγλικά. Ο μικρόσ Adam, τότε 

αιςκανόταν άςχθμα, ςιμερα όμωσ κεωρεί πωσ με αυτό τον τρόπο θ μθτζρα του 

αντιςτάκθκε πολιτιςμικά ςτθν αφομοιωτικι πολιτικι τθσ χϊρασ υποδοχισ.  

                                                           
1121

 Π.π. 
1122

Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά και ελλθνικά, που μου παραχωρικθκε από τον Nicholas Tsoutas, β’ 
γενιά,  ςτο Σφδνεχ, 23.02.2009. 
1123

 Γνωςτι  και ωσ «Γκονγκ», το Wollongong είναι μια πόλθ 70 χλμ από το Σφδνεχ,  με μακρά ιςτορία 
ορυχείων και  βαριάσ βιομθχανίασ, με ανκρακωρυχεία, χαλυβουργεία και ζνα ςθμαντικό βιομθχανικό 
λιμάνι. http://camra.culturemap.org.au/page/wollongong-cultural-profile). 
1124

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τον Adam Hatzimanolis ςτο Σφδνεχ,  
25.02.2009. 

http://www.ausstage.edu.au/pages/event/89409
http://camra.culturemap.org.au/page/wollongong-cultural-profile


568 
 

Θ  αδελφι τθσ μθτζρασ του, θ κεία του Χρυςοφλα,  μία γυναίκα με ελεφκερο 

πνεφμα και  τφποσ μποζμ, ιταν ο άνκρωποσ που του ενζπνευςε τθν αγάπθ του για 

το κζατρο.  Μετά το κάνατο του άνδρα τθσ, του Σταφρου, από αςκζνεια που 

προκλικθκε λόγω ζκκεςισ του ςε αμίαντο, το ςπίτι τθσ ζγινε ο χϊροσ «καταφφγιο» 

για τον Hatzimanolis, μζςα ςτον οποίο παρακολουκοφςε μικρζσ 

«αριςτοφανίηουςεσ» παραςτάςεισ ι  χαρακτθριςτικοφσ τφπουσ ςε δράςθ.  Θ κεία 

του μεταμφιεηόταν, κάποιεσ φορζσ και ςε άνδρα, φοροφςε μάςκεσ και ζπαιηε  

αυτοςχεδιάηοντασ «ςκετςάκια». Τθν «αςκζνεια»  αυτι, όπωσ τθσ αποκαλεί 

χαριτολογϊντασ ο Hatzimanolis,   τθν «κόλλθςε» και θ μθτζρα του ςτθ ςυνζχεια και 

μετά το κάνατο τθσ αδελφισ τθσ, ανζλαβε  θ ίδια να ςυνεχίςει αυτόν  τον τρόπο 

ψυχαγωγίασ τθσ οικογζνειά τθσ και των φίλων τουσ. «Αυτζσ οι δφο γυναίκεσ με 

ζμακαν να ςζβομαι τον κλόουν μζςα μου ι τον Ζλλθνα «καραγκιόηθ», λζει με 

υπερθφάνεια ο ςυγγραφζασ και θκοποιόσ1125. 

Στο ςπίτι του μιλοφςαν οι γονείσ του ελλθνικά και αυτόσ τα αποκαλοφμενα 

«Kitchen Greek». Οι γονείσ του «πίεηαν» αυτόν και τθν αδελφι του να πάνε ςτο 

ελλθνικό ςχολείο. Αιςκανόταν μεγάλθ ντροπι να πρζπει, μετά το κανονικό του 

ςχολείο, να υποχρεϊνεται να παίρνει το λεωφορείο για να πάει ςτθν εκκλθςία τθσ 

ελλθνικισ κοινότθτασ «Άγιοσ Νεκτάριοσ» να παρακολουκιςει μακιματα ελλθνικισ 

γλϊςςασ. Μζςα από αυτι του τθν εμπειρία κατάλαβε πωσ θ πολιτικι ιταν ςτενά 

ςυνδεδεμζνθ με τθν Ελλάδα και τθν νοοτροπία των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία.  

«Στο ελλθνικό ςχολείο γνϊριςα τθν τιμωρία και πολλζσ φορζσ αναρωτικθκα κατά πόςο αυτό 

ιταν που ικελε ο Κεόσ για μασ, τθν διαςπορικι ςπορά», κυμάται με πικρία. 

 Και ςυνεχίηει λζγοντασ πωσ το ελλθνικό ςχολείο, ςε επίπεδο γυμναςίου, ιταν ζνασ 

«λαβφρινκοσ» γι’ αυτόν, ιδιαίτερα θ γραμματικι. «Δεν καταλάβαινα τίποτα», κα πει.  

Το 1975, ο νεαρόσ  Adam Hatzimanolis ςυμμετείχε ςτθν παράςταςθ που ανζβαςαν 

ςτο ςχολείο αρρζνων όπου πιγαινε,  με το ζργο The Crucible - Το Χωνευτιρι του 

Arthur Miller. Και ενϊ ωσ ‘wog’ δεν ιταν αρεςτόσ και δθμοφιλισ, ωσ θκοποιόσ ζγινε. 

Αυτό του «άνοιξε τθν όρεξθ» να ακολουκιςει τθ μετζπειτα πορεία του, προσ μεγάλθ 

                                                           
1125

 Π.π. 
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απογοιτευςθ των γονιϊν του.  Οι γονείσ του φιλοδοξοφςαν να τον δουν ζναν γιατρό, 

ζναν δικθγόρο, αυτό ιταν το όνειρό τουσ και αυτόσ ζπρεπε να το εκπλθρϊςει1126. 

Κανείσ δεν του ζδειξε το δρόμο. Ρεριπλανικθκε παρακολουκϊντασ 

διαφορετικά μακιματα ςτο University of Wollongong,  όπωσ φιλοςοφία, ιςτορία, 

βιολογία, Καλζσ Τζχνεσ, όπου ςυνάντθςε τον Bill (Blagoja) Neskovsky1127.  Ιταν και 

αυτόσ ζνασ μετανάςτθσ, κεατρικόσ ςυγγραφζασ και θκοποιόσ. Μαηί του είχε μια 

δθμιουργικι ςυνεργαςία μζχρι το 1984. Το γεγονόσ όμωσ ότι ιταν ‘wogs’ και οι δφο, 

τθν περίοδο εκείνθ δεν  τουσ προςλάμβαναν οφτε ςτο κζατρο, οφτε ςτθν τθλεόραςθ. 

Καταλυτικι υπιρξε θ ςυνεργαςία του με τον ςκθνοκζτθ Don Mamouney το 1982   

ςτο  κεατρικό ζργο Down Under The Thumb - devised theatre, κωμωδία, με κζμα  

γενικότερα το δίλθμμα των νζων ανάμεςα ςτα «πρζπει» και ςτα «κζλω» τουσ,  τισ 

πιζςεισ που δζχονται από τουσ γονείσ τουσ και τισ υποχρεϊςεισ τουσ για το ςχολείο 

και  τισ επικυμίεσ τουσ να κάνουν αυτά που τουσ αρζςουν με τουσ φίλουσ τουσ. Σε 

μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία αυτζσ οι ςυγκροφςεισ γίνονται επιτείνονται γιατί,  

παρόλεσ τισ καλζσ προκζςεισ ςτο πλαίςιο τθσ πολυπολιτιςμικισ πολιτικισ, οι 

πολιτιςμικζσ διαφορζσ ζρχονται αντιμζτωπεσ με τθν αγγλοκεντρικι προςζγγιςθ των 

ςχολείων. Το κείμενο τθσ παράςταςθσ βαςίηεται ςε εμπειρίεσ μακθτϊν, δαςκάλων 

και γονζων, όπου περιγράφονται ανάγλυφα καταςτάςεισ, με τισ οποίεσ ο 

μετανάςτθσ μπορεί να ταυτιςτεί, και χαρακτιρεσ που μπορεί να αναγνωρίςει. Θ 

παράςταςθ ανζβθκε και το 1984 ςτο Ocean Theatre Prod's και περιόδευςε ςε 

ςχολεία του Wollongong1128.  

                                                           
1126

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τον Adam Hatzimanolis ςτο Σφδνεχ, 
25.02.2009. 
1127

 Ο Bill Neskovsky γεννικθκε ςτθν πόλθ Bitola τθσ Ρρϊθν Γιουγκοςλαβικισ Δθμοκρατίασ τθσ 
Μακεδονίασ, ςτισ 20 Λανουαρίου 1964  και πζκανε ςτισ 25 Νοεμβρίου 1989  ςτθν θλικία των 25 
χρόνων. Ζγραψε τρία ζργα: Το πρϊτο του Full House το ζγραψε όταν ιταν ςτθν τελευταία τάξθ του 
Warrawong High School. Το δεφτερο ζργο του Say Goodbye to the Past/ Ρεσ αντίο ςτο παρελκόν 
ανζβθκε το 1985  ςτο Theatre South. Είναι ζνα ζργο κακολικισ ςθμαςίασ ςχεδόν αυτοβιογραφικό για 
μια θλικιωμζνθ γυναίκα από τθν  ΡΓΔΜ που ηει ςτθν πόλθ Wollongong και προςπακεί να 
αντιμετωπίςει τισ δυςκολίεσ τθσ ςε μια χϊρα που δεν είναι δικιά τθσ και ςε μία γλϊςςα που δεν 
καταλαβαίνει. Ο ςυγγραφζασ διερευνά  το κζμα τθσ αποξζνωςθσ – ςχετικά με τθ γλϊςςα, τον 
πολιτιςμό και τα ζκιμα. Το τρίτο και τελευταίο ζργο του είναι το Conqueror Cole/Ο Κατακτθτισ Cole  
το ζγραψε το 1989 και ανζβθκε μετά τον κάνατό του ςτο Downstairs Theatre, Surry Hills, NSW, ςτισ  5 
Απριλίου 1991. Αναφζρεται ςτα όνειρα και τισ φιλοδοξίεσ μιασ οικογζνειασ μεταναςτϊν, τα οποία 
ξεκινοφν με αφορμι τθν αξίωςθ  τθσ αποηθμίωςθσ του πατζρα, Cole, ο οποίοσ γλίςτρθςε από μια 
ςκάλα ςτον χϊρο εργαςίασ και τραυματίςτθκε ςοβαρά ςτα πόδια του. Ι μιπωσ είναι απάτθ; 
1128

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Down Under The Thumb αφιερωμζνθ ςε κακθγθτζσ Εκνοτικϊν 
Σχολείων ςτισ 24 Αυγοφςτου 1982 ςτο Addison Road Community Centre, Marrickville από τθ κεατρικι 
ομάδα Sidetrack Theatre.  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Warrawong_High_School&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Theatre_South&action=edit&redlink=1
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«O Don Mamouney ιταν θ «νζα φωνι»  ςτο κεατρικό γίγνεςκαι ςτθν Αυςτραλία. Ζπαιξα τον 

ρόλο του  ζλλθνα πατζρα, αντλϊντασ ςτοιχεία από τον πατζρα μου. Για πρϊτθ φορά μου 

δόκθκε θ ευκαιρία να αντιπροςωπευτϊ ωσ Ζλλθνασ «επί ςκθνισ». Τθ μθτζρα τθν ζπαιξε μία 

ιταλίδα θκοποιόσ, θ οποία μποροφςε να μιλιςει και ςτθ γλϊςςα τθσ, ειςάγοντασ το 

δίγλωςςο ςτοιχείο. Ιταν μια μοναδικι εμπειρία, γιατί οι κεατζσ  αναγνϊριηαν τουσ 

χαρακτιρεσ και ζτςι μποροφςαν να ταυτιςτοφν. Ιμαςταν ευαιςκθτοποιθμζνοι ςε κζματα 

ρατςιςμοφ. Αυτόσ ο ρόλοσ μοφ ζδωςε και το βραβείο του καλφτερου θκοποιοφ ςτθν 

κωμωδία. Από τότε παίηω ςυχνά τον ρόλο του «πατζρα»  με μεγάλθ επιτυχία»1129. 

Χρειάςτθκε πολλά χρόνια για να ςυνειδθτοποιιςει τθν αξία τθσ ποίθςθσ των 

Ελφτθ,  ίτςου,  Καβάφθ, Καηαντηάκθ. Κάκε φορά  που τουσ διάβαηε, ςε αγγλικι 

μετάφραςθ, ζνιωκε να ταυτίηεται με τουσ ποιθτζσ.  

«Ιξερα ακριβϊσ τί εννοοφςαν. Αυτό τον βοικθςε να  ςυμφιλιωκεί με τθν ελλθνικι του 

καταγωγι και να αιςκανκεί καλά με τθν ελλθνικότθτά του, παρόλο που γεννικθκε και 

μεγάλωςε ςε άλλθ χϊρα», λζει με ςυγκίνθςθ.  

Κατανόθςε πωσ διαβάηοντασ ελλθνικι ποίθςθ, παρόλο που μιλοφςε αγγλικά, 

θ γλϊςςα που χρθςιμοποιοφςε είχε τθν ίδια δομι με τθν ελλθνικι γλϊςςα του 

ίτςου και πολλζσ λζξεισ του είχαν ελλθνικι ρίηα. 

«Με αυτό τον τρόπο προςπακϊ να ςπάςω τα γλωςςικά όρια μεταξφ των δφο γλωςςϊν, 

δθμιουργϊντασ μία δικι μου γλϊςςα.  Θ ελλθνικι γλϊςςα βρίςκεται ςτο DNA μου. Μου ζχει 

κλθροδοτθκεί. Εμφανίηεται όποτε κάνω βακυςτόχαςτεσ ςκζψεισ, και παρόλο που δεν 

γράφω ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, θ δομι προζρχεται από τθν ελλθνικι. Ενϊ διάβαηα τον ίτςο 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα, τον άκουγα ςτθν ελλθνικι. Θ αγγλικι γλϊςςα δεν είναι θ μθτρικι μου 

γλϊςςα», καταλιγει ο ίδιοσ1130. 

Για τον λόγο αυτόν,  επιμζνει να ειςάγει ελλθνικζσ λζξεισ και φράςεισ ςτα 

ζργα του που άκουγε ςτο ςπίτι του από τουσ γονείσ του. Αιςκάνεται πωσ θ ελλθνικι 

γλϊςςα επί ςκθνισ,  είναι αποκάλυψθ γι’ αυτόν, ζνασ νζοσ κόςμοσ, που όταν 

μεγάλωνε ιταν απαγορευμζνοσ από  το κεατρικό γίγνεςκαι  τθσ επικρατοφςασ 

τάξθσ. Ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ είναι επϊδυνοσ. Θ τρίτθ γενιά μακαίνει τα 

ελλθνικά πλζον, κυρίωσ από τουσ παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ τουσ1131. 
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 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τον Adam Hatzimanolis ςτο Σφδνεχ, 
25.02.2009. 
1130

ϋΟ.π. 
1131

 Π.π. 
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  Επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα για πρϊτθ φορά το 1993 και ζμεινε για τρεισ μινεσ. 

Τα χρϊματα που επικράτθςαν ςτθ μνιμθ του ιταν το μπλε και θ ϊχρα.  

«Ο πατζρασ μου ικελε να καταταγϊ ςτον ελλθνικό ςτρατό και να υπθρετιςω. Εγϊ πάλι 

είμαι ειρθνιςτισ, παρόλο που ςτθ ςκθνι μπορϊ να υποδυκϊ τον πιο ςκλθρό και επικετικό 

ςτρατιϊτθ, ακόμθ και τον φαςίςτα. Πλοι οι ρόλοι ενυπάρχουν μζςα μασ,  όμωσ εμείσ 

επιλζγουμε ποιοί κα είμαςτε. Πλοι οι Ζλλθνεσ μου κφμιςαν τθν οικογζνειά μου, και θ 

προςαρμογι μου ιταν εφκολθ. ’Πταν μια χϊρα κζλει να δει τθν αξία τθσ κα πρζπει να 

γνωρίςει τθ διαςπορικι τθσ κοινότθτα και τα επιτεφγματά τθσ. Οι Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ, ςε 

όποιο τόπο κι αν βρεκοφν, πάντα ζχουν ζναν «μυςτικό τρόπο» να διατθροφν τθν 

ελλθνικότθτά τουσ. Τθ γνιςια ελλθνικότθτα τθν αναγνϊριςα ςτον Ελφτθ. Αιςκάνομαι μια 

υπευκυνότθτα ςχετικά με τθν ελλθνικότθτά μου. Είμαι υπεριφανοσ γι’ αυτιν, κρυφά. Μςωσ 

το γεγονόσ τθσ γζννθςισ μου ςτθν Αυςτραλία να ςυνδζεται με τθν απόςτολι μου, τθ 

διεφρυνςθ των πολιτιςτικϊν οριηόντων τθσ φυλισ μου με ςκοπό να δθμιουργιςω τθν 

αδιαμόρφωτθ ςυνείδθςθ τθσ φυλισ μου για να κεραπευκεί το «τραφμα» του ξεριηϊματοσ 

μζςα από μια διαπολιτιςμικι εμπειρία. Εάν είχα γεννθκεί ςτθν Ελλάδα κα ιμουν 

υπεριφανοσ για το κομμάτι του εαυτοφ μου που μεγάλωςε ςτθν Αυςτραλία. Μπορϊ, όποτε 

κζλω, να ςτακϊ κριτικά απζναντι ςτθν ελλθνικι κουλτοφρα. Μεγαλϊνοντασ ςε μία 

αγγλοςαξονικι κουλτοφρα με δυςκόλεψε να κατανοιςω το Βυηάντιο», λζει ο 

ςυγγραφζασ1132. 

Με βαςικζσ ςπουδζσ ςτο κζατρο, όπωσ το 1983 Bachelor of Arts ςε Theatre 

Studies ςτο University of Wollongong και το 1984 Associate Diploma of Performing 

Arts, School of Creative Arts – Wollongong και από το 1995 είναι πλζον από τα 

βαςικά μζλθ του κιάςου «Sidetrack». 

Ζχει γράψει κεατρικά ζργα όπωσ:  

-Skitsobumski,  1986,  το  κεατρικό ζργο,  τρεισ μονόλογοι,  που παίχτθκε  ςε 

ςκθνοκεςία του Kerry Dwyer  και παρουςιάςτθκε ςτο The Seymour Centre and 

Universal Theatre, Melbourne. Στο ζργο, τρεισ μετανάςτεσ – τρεισ  χαρακτιρεσ - 

δεφτερθσ γενιάσ, που ηουν ςτο Wollongong διθγοφνται τθν ιςτορία τουσ. Ο ζνασ 

βρίςκεται ςτο λεωφορείο κακ’ οδόν προσ το ελλθνικό ςχολείο, ο άλλοσ ζχει αποτφχει 

ςτο γυμνάςιο και ο τρίτοσ ζχει μαςιςει ζνα ψυχεδελικό μανιτάρι  και θ ηωι τθσ 

κοινότθτασ ζχει εκραγεί μζςα ςτο κεφάλι του ωσ ζνασ εφιάλτθσ.  

                                                           
1132

 Π.π. 



572 
 

-Kin, 1987-88, μία μουςικοκεατρικι παράςταςθ με κωμικά και δραματικά ςτοιχεία, 

ζνα ζργο  που ζχει ωσ κζμα τθν πολυπολιτιςμικι κοινωνία τθσ Αυςτραλίασ, μζροσ 

τθσ οποίασ είναι και θ ελλθνικι παροικία, και πϊσ οι διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ 

υφζσ κατορκϊνουν να ςυνυπάρξουν.  Επίςθσ, διερευνά τον  εκνο-πολιτιςμικό 

ρατςιςμό και τα προβλιματα των μεταναςτϊν. Το ζργο αφορά τισ ηωζσ τριϊν 

γυναικϊν. Θ πρϊτθ, μία Ραλαιςτίνια νεαρι κοπζλα, ακόμθ μακιτρια, λίγο πριν 

ολοκλθρϊςει τισ βαςικζσ ςπουδζσ τθσ, εκφράηει τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ προτοφ 

βγει  «ζξω» ςτον πραγματικό κόςμο για να εργαςτεί. Θ δεφτερθ, γφρω ςτα τριάντα 

τθσ,  Αγγλο-Αυςτραλζηα δαςκάλα που ζχει παντρευτεί με ζναν Ζλλθνα. Θ ίδια είναι 

προϊόν μιασ γενιάσ, που μεγαλϊνει με  ζνα υπερτροφικό «εγϊ» από τθ μια, και 

ςυγχρόνωσ, λόγω τθσ μικροαςτικισ τθσ καταγωγισ, αντιμετωπίηει όλεσ τισ 

προκαταλιψεισ και ενοχζσ για τθν επιλογι τθσ να κάνει ζναν μικτό γάμο. Θ τρίτθ, 

μία Λταλίδα, πενιντα χρόνων, θ οποία ζχει υποφζρει αρκετά λόγω τθσ 

μεταναςτευτικισ τθσ εμπειρίασ και νοςταλγεί τθ ηωι τθσ ςτθν Λταλία. Πλεσ οι 

θρωίδεσ ηουν ςτο Marricκville και αναηθτοφν τθν ταυτότθτά τουσ. Το κεατρικό ζργο 

παίχτθκε ςε ςκθνοκεςία τθσ Gail Kelly και παρουςιάςτθκε ςτο «Adelaide Fringe 

Festival» 1133 μετά από μια περιοδεία/interstate tour ςτισ πόλεισ Βριςβάνθ, 

Καμπζρρα, Μελβοφρνθ1134 και ςτο «The Performance Space» ςτισ 18-19 Σεπτ. 

19881135. Θ μουςικι επζνδυςθ ιταν ροκ εντ ρολ, μπαλάντεσ και «ethnic», εννοϊντασ 

λαϊκι και παραδοςιακι μουςικι από τθν Ελλάδα, Ραλαιςτίνθ, Λταλία 1136. 

- Home of a Stranger, 1994, κεατρικό ζργο,  ςε ςυνεργαςία με τθν  Patricia 

Cornelius, με τραγοφδια και μουςικι τθσ Ελλθνο-Αλβανικισ καταγωγισ Irene Vela  

από τθ κεατρικι ομάδα Melbourne Workers Theatre1137. Αφορά τθ ςυνφπαρξθ 

μακθτϊν από διαφορετικζσ εκνικότθτεσ,  όπωσ τουρκικι, κινζηικθ, ελλθνικι, 

ιταλικι, γιουγκοςλαβικι, ςε μια τάξθ ενόσ ςχολείου, ειςάγοντασ και  ςτθ κεατρικι 

                                                           
1133

 Ρθγι: Εφθμ. The Advertiser, 2.3.1988, «Kin on the right track», κριτικι του Tim Lloyd.  
1134

 Ρθγι: Εφθμ. Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 5.9.1988, «Μια βραδιά ςτο κζατρο», ς.7. 
1135

 Ρθγι: Εφθμ. Pulse, 20.4.1988, «Sidetrack theatre Company Presents “Kin” for four nights only at 
TAU Community Theatre from April 22», ς.13. 
1136

 Π.π. 
1137

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ ομάδασ «Melbourne Workers Theatre», για τθν παράςταςθ 
Home of a Stranger, των Adam Hatzimanolis και Patricia Conrelius, ςε μουςικι και ςτίχουσ τθσ Irene 
Vela. Θ  κεατρικι ομάδα περιόδευςε ςε χϊρουσ εργαςίασ, ςε ςχολεία και ςε κοινοτικζσ εκδθλϊςεισ 
από 17.10 – 12.11.1994. Εφθμ. Features, 1994, το άρκρο «Home of a Stranger – If you want to come 
first and not last, you’ve got to forget your past – Written by Adam Hatzimanolis and the  production  
from Patricia Cornelius», ς.3 (ςε φωτοτυπία). 
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παράςταςθ διαφορετικζσ γλϊςςεσ. Το ζργο ςυντζκθκε από το υλικό που πιραν οι 

ςυγγραφείσ από ςυνεντεφξεισ με μακθτζσ.  Σε άρκρο1138 αναφζρεται  ότι το ζτοσ 

1995  ιταν αφιερωμζνο ςτθν «Ανοχι/Τolerance»,  και με αυτόν τον γνϊμονα θ 

κεατρικι ομάδα «Melbourne Workers Theatre» αποφάςιςε να αςχολθκεί με το 

κζμα τθσ ταυτότθτασ του μετανάςτθ. Αν και θ Αυςτραλία απεικονίηεται ωσ ζνα 

«ανκρϊπινο ουράνιο τόξο», οι μετανάςτεσ οδθγοφνται ςε μια αφομοίωςθ και, κατά 

κάποιον τρόπο, εξαναγκάηονται να εγκαταλείψουν το παρελκόν τουσ και να ηιςουν 

ςε ζνα ςυνεχζσ παρόν. Το ζργο αςχολείται με περιπτϊςεισ μεταναςτϊν που 

εμποδίηονται να μιλιςουν τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα, που φοβοφνται ότι κανείσ δεν 

τουσ καταλαβαίνει, που ςυνζχεια αιςκάνονται ότι παρεξθγοφνται γιατί ποτζ δεν κα 

καταφζρουν να μιλιςουν τθν αγγλικι γλϊςςα τζλεια, ακόμθ και αν είναι 

επιςτιμονεσ.  Φοβοφνται ότι χάνουν τον ςεβαςμό των παιδιϊν τουσ γιατί δεν είναι 

Αγγλο-Αυςτραλοί, που ηουν με τον φόβο ότι μια μζρα κα ξυπνιςουν και κα ζχουν 

χάςει τθν επαφι με τον ίδιο τουσ τον εαυτό, κα είναι «ξζνοι» ακόμθ και από τουσ 

ίδιουσ. Οι φόβοι, θ αποξζνωςθ, θ αλλοτροίωςθ, τα ςυναιςκθματικά διλιμματα, οι 

πολιτιςμικζσ διαφορζσ των μεταναςτϊν, είναι μερικά χαρακτθριςτικά τθσ 

μεταναςτευτικισ εμπειρίασ, τα οποία όμωσ οι κυβερνιςεισ και οι Αγγλο-Αυςτραλοί 

τα  βλζπουν όλα  μζςα από ςτερεότυπα και  αςάφειεσ, ζνα  μοναδικό καλοφπι με 

τθν ταμπζλα «Wog». Οι ςυγγραφείσ με αυτό το ζργο κζλθςαν να «ςπάςουν» αυτό 

το καλοφπι και να φωτίςουν το  «πλοφςιο» εςωτερικό του, τον πολυγλωςςικό 

πολυπολιτιςμό. 

- Skitsobumski, 1999,  ωσ Adam Hatz,  ανζβαςε και πάλι το ζργο  ςε δικι του 

ςκθνοκεςία και το παρουςίαςε ςτο «Mono Fest» Universal Theatre, Melbourne. 

- Paragon, 2003, μονόλογοσ-One Man Show, ςε ςκθνοκεςία του Don Mamouney 

ανζβθκε ςτο Black Box - Victorian Arts Centre. Βαςίηεται ςε αλθκινζσ ιςτορίεσ 

αποτυχθμζνων θρϊων  ςτθν Αυςτραλία1139. 

-The Paragon Files, 2004, μονόλογοσ-One Man Show, ςε ςκθνοκεςία του  Don 

Mamouney,  ανζβθκε ςε περιοδεία ςτο Sydney και Canberra tour1140. 

                                                           
1138

 Home of a Stranger, 1994, των Adam Hatzimanolis και Patricia Cornelius, μονόπρακτο, πρόςωπα 7, 
αδθμοςίευτο, 25 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.                                                                                                                                                  
1139

Paragon, 2003, μονόλογοσ, One Man Show, ςε δεκαεννζα ςκθνζσ, αδθμοςίευτο, 27 
δακτυλογραφθμζ-νεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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Τα ζργα του δεν ζχουν μεταφραςτεί ςε άλλθ γλϊςςα, οφτε ζχουν παιχτεί ζξω 

από τθν Αυςτραλία. Επίςθσ ςυμμετείχε ςτθ ςυγγραφι κεατρικϊν ζργων μζςα από 

τθν ομαδο-ςυνεργατικι  μζκοδο devised theatre  όπωσ: 

-Adios Cha Cha, 1985, The Come Out Festival, Adelaide & NSW tour 

-Just for the Buzz of it, 1985, Don Mamouney 

-Adios Cha Cha, 1986, Don Mamouney,  Adelaide Festival, The Church Theatre, 

Melbourne  

- The Runaways, 1987, Gail Kelly  

Άλλεσ ςυνεργαςίεσ του ςτο κζατρο με ελλθνικι κεματολογία είναι: 

-Greek Tragedy, 1990, Alex Mike Leigh,  Belvoir Street for Aust. Bicentennial (Also in 

UK tour: The Edinburgh International Festival and The Theatre Royal, Stratford East-

London), 

-Iphigenia South of Capricorn, 1991, Agamemnon, Achilles Lavidis, Museum, NSW 

Greek Cultural Festival Father & Boss, PowerHouse  

-Milk and Honey,  1994, Johnnie Nicholas Papademetriou, The Stables Theatre, 

Sydney. Take Away Theatre,  

-The Taming of The Stringla, 1998, Grigori Nicholas Papademetriou Take 

AwayTheatre, Pact Theatr  

-Symposium Philosophy Night, 1998, Various, Adam Hatz Steki Taverna, Sydney  

- Skitsobumski, 1999, (3 Monologues) writer, Adam Hatz ‘Mono Fest’ Universal 

Theatre, Melbourne1141  

- The Wound, 1999, Narrator-Various, Lex Marinos, The Enmore Theatre & Sidetrack 

Studio  

- Plane Truth, 1999, Various Don Mamouney Sidetrack Studio 

- The Promised Woman, 2000,   Manolis Don Mamouney Syd. Opera House/ Carnivale  

- 2500 years of Hellenic Song and Dance, 2000,  Adam Hatz Marana Auditorium, - 

Hellenic Arts Prod 

- The Promised Woman, 2000,  Manolis, Don Mamouney, Sidetrack Studio  

-The Promised Woman, 2001,  Manolis, Don Mamouney, Enmore Theatre  

                                                                                                                                                                       
1140

 The Paragon Files, One Man Show, 2004, ςάτιρα, μονόλογοσ, ςε δεκαεννζα ςκθνζσ, αδθμοςίευτο, 
27 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1141

 Skitsobumski, 1986, τρεισ μονόλογοι.  
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- The Uncle from Australia, 2001,  Uncle, Don Mamouney, Sidetrack Theatre  

- Greek Tragedy,  2002, Alex Evdokia Carapetis, B Sharp & the theatron group 

- Paragon,  2003, Theatre From the Box, One Man Show, Don Mamouney, Black Box - 

Victorian Arts Centre  

-Alkestis, 2003,  King Admetus, Don Mamouney, Sidetrack Theatre  

-The Paragon Files, 2004,   One Man Show Don Mamouney, Sydney and Canberra 

tour 

-It’s a Father, 2006, Kosta/Kronos Don Mamouney, Sidetrack /Cracker Comedy 

Festival1142 

- 7 Pirates, 2007,  Lead, Don Mamouney, Sidetrack,  Parramatta Riverside Studios,  

- Alex and Eve – Part 3: The Baby Bassam, 2011,  Michael Block, Bulldog Theatre/The 

Factory Theatre. 

 

3.  Don Mamouney (1990) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ,  24.05.2009 

Ο Don Mamouney ςτθ ςυνζντευξι του αποκαλφπτει ότι εκτόσ  τθσ καταγωγισ 

του από άλλεσ εκνικότθτεσ,  όπωσ Λταλικι, Ελβετικι, Λρλανδικι, είναι και ζβδομθσ 

γενιάσ ελλθνικισ καταγωγισ, από τθν Κωνςταντινοφπολθ, το γζνοσ Μαμουνάσ. Ροτζ 

δεν ζμακε τθν ελλθνικι γλϊςςα αλλά χαίρεται να βρίςκεται με Ζλλθνεσ, γι’ αυτό και 

ζχει πολλοφσ Ζλλθνεσ φίλουσ. Θ δφναμθ τθσ Αυςτραλίασ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι 

υπάρχουν πολλζσ διαφορετικζσ εκνικότθτεσ. Το 1979 επζςτρεψε από τθν Αγγλία 

μετά από μακρόχρονθ παραμονι ςτο Μάντςεςτερ και το Λονδίνο, όπου 

ςυνεργάςτθκε με κεατροπαιδαγωγικζσ  ομάδεσ και ομάδεσ που αςχολοφνταν με 

‘community theatre’, με ςκοπό τθ δθμιουργία μιασ κεατρικισ ομάδασ που να μπορεί 

να ςυνεργάηεται με καλλιτζχνεσ του κεάτρου από διαφορετικά πολιτιςτικά 

υπόβακρα και με κεατρικζσ τεχνικζσ και μεκόδουσ  για τθν ανάπτυξθ νζων τρόπων 

δθμιουργίασ και παρουςίαςθσ κεάτρου. Από το 1982 μζχρι το 2010, ανζβαςε 

παραςτάςεισ ςφγχρονου κεάτρου με  ςτόχο να κινθτοποιιςει τισ τοπικζσ και 

περιφερειακζσ διαπολιτιςμικζσ ςυνδζςεισ. Οι παραςτάςεισ αυτζσ ςυνδφαηαν 

αφιγθςθ, ποιθτικό και ςωματικό κζατρο με το πλεονζκτθμα τθσ δζςμευςθσ ομάδασ 

                                                           
1142

It’s a Father,2006. Το κεατρικό αυτό κείμενο επινοικθκε από τουσ: Don Mamouney, Costas 
Pinakis, Bill Kokkaris, Evdokia Katahanas και Adam Hatzimanolis. 
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θκοποιϊν από διαφορετικζσ εκνικότθτεσ, με ςκοπό να προβάλουν τθν πολιτιςμικι 

τουσ παράδοςθ και τισ μεταναςτευτικζσ εμπειρίεσ τουσ, μακριά από ςτερεότυπα και 

clichés. Θ κεατρικι ομάδα «Sidetrack» ζχει περιοδεφςει ευρζωσ τόςο ςε εκνικό όςο 

και ςε διεκνζσ επίπεδο, ζχει επίςθσ βραβευτεί τόςο για τθν καλλιτεχνικι ποιότθτα 

των ζργων τθσ αλλά και για τθ δζςμευςι τθσ να απαςχολθκεί δθμιουργικά ςτισ 

πρακτικζσ τθσ για τθν επίτευξθ  καλφτερων κοινοτιτων1143. 

 Σφμφωνα με τον ίδιο, θ μεταναςτευτικι εμπειρία παρουςιάηεται πζρα από 

τθν κεματολογία του «Wog» (ζτςι αποκαλοφνται οι μετανάςτεσ που κατάγονται από 

τθν Νότια Ευρϊπθ) που ειςιγαγε ςτο κζατρο ο Nick Giannopoulos (Νίκοσ 

Γιαννόπουλοσ)  με το κεατρικό ζργο Wogs out of Work (1987-1990) ςε ςυνεργαςία 

με τον George Kapiniaris (Γιϊργο Καπινιάρθ), μία ςειρά αρκετά αμφιλεγόμενθ ςτουσ 

κόλπουσ τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ.  Μετά ακολοφκθςαν τα κεατρικά ζργα: Wog 

Boy’s, Wog-A-Rama και Wog Story1144. 

Ο Don Mamouney είναι ο πρϊτοσ που αναγνωρίηει τθ ςθμαντικότθτα των 

ζργων του Κόδωρου Ρατρικαρζα, όταν το 1963 ςκθνοκετεί το ζργο Με λζνε 

Αντιγόνθ ςτθν αγγλικι του εκδοχι The Promised Woman και το 1964  το ζργο Ο 

Κείοσ από τθν Αυςτραλία, για να αςχολθκεί με τα δφο αυτά ζργα  και πάλι το 1999 

και 2001. Ακολουκοφν και άλλα ζργα με κεματολογία ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ, τα 

οποία «επινοοφνται»  με τθ ςυμμετοχι νεαρϊν θκοποιϊν,  δεφτερθσ γενιάσ 

μεταναςτϊν.  Μζςα από αυτιν τθ διαδικαςία ο ςτόχοσ ιταν να παρουςιάςουν τα 

παιδιά των μεταναςτϊν τισ δικζσ τουσ προκλιςεισ, τθ δικι τουσ προοπτικι και τισ 

ςυνκικεσ ηωισ, ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ ςτθν Αυςτραλιανι κοινωνία.  

Το 1997 ο Mamouney  αποδζχκθκε το  Βραβείο Bower Ros, που αναγνωρίηει 

καλλιτζχνεσ για «ουςιαςτικι δια βίου δζςμευςθ και αφοςίωςθ ςτθν πολιτιςτικι 

ανάπτυξθ τθσ κοινότθτασ»,  ςτθν περίπτωςι του, ςτθν ενκάρρυνςθ των μεταναςτϊν 

τθσ πολυπολιτιςμικισ κοινότθτασ του Marrickville  για να κυμθκοφν από ποφ 

προζρχονται, να εορτάςουν τθν πολιτιςμικι τουσ καταγωγι και να διατθριςουν τθ 

                                                           
1143

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τον Don Mamouney ςτο Σφδνεχ, 
24.05.2009. 
1144

 Π.π. 
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γλϊςςα και τθν κουλτοφρα τουσ. Το 1999 ανακθρφχκθκε ςτο Marrickville «Ρολίτθσ 

τθσ Χρονιάσ»1145.   

Ο Don Mamouney μαηί με τουσ  Peter Knapp, Mark Piddington και ςε 

ςυνεργαςία με το Macquarie University και το Lighthouse Theatre ζγραψαν και 

δθμιοφργθςαν το VHS video: VHS tape: Secondary (senior high) school με τον τίτλο  

Whispers in the heart: teaching resource kit for drama and Aboriginal studies, 

εκδότθσ: In Law Productions, 1990, που αςχολείται με πολλά από τα πολιτιςτικά 

κζματα τθσ ςφγχρονθσ ςπουδισ ςχετικοφσ με τουσ Αβοριγίνεσ,  με τρόπο που κα 

προκαλζςει τουσ μακθτζσ να εφαρμόςουν ιςτορικι ανάλυςθ ςτα ςφγχρονα 

πολιτιςτικά ςτερεότυπα1146.  

 Επίςθσ, ο Don Mamouney ςε ςυνεργαςία με τουσ  Paul Barakat,  Buddy 

Dannoun,  Hani Malick, Amanda Mitchell ζγραψαν και δθμοςίευςαν ςε  μορφι DVD 

video: PAL color broadcast system, South Fremantle : Contemporary Arts Media, 

[2006] μία κωμωδία με τον τίτλο The pessoptimist, με  κζμα ζνα cast από 

εξωγιινουσ, Ραλαιςτίνιουσ πρόςφυγεσ, Λςραθλινοφσ ςτρατιωτικοφσ διοικθτζσ, 

ιςχυρζσ γυναίκεσ, ιρωεσ, Άραβεσ ςυνεργάτεσ και δειλοφσ. Ο Pessoptimist 

επιτυγχάνει το αδφνατο: μία κωμωδία για τθν κρίςθ ςτθν Ραλαιςτίνθ, που 

αντιμετωπίηει τα ηθτιματα τθσ μετατόπιςθσ και τθσ κατοχισ1147. 

  

4.Κϊςτασ Νίκασ (1991) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 26.02.2009 

Ο Κϊςτασ Νίκασ γεννικθκε το 1966 ςτο Σφδνεχ τθσ Αυςτραλίασ. Οι γονείσ 

του, οικονομικοί μετανάςτεσ είχαν αρραβωνιαςτεί ςτθν Ελλάδα και παντρεφτθκαν 

ςτο Σφδνεχ, όπου προςκλικθκαν από ςυγγενείσ που βριςκόντουςαν ιδθ εκεί, αυτό 

που αποκαλείται «αλυςιδωτι» μετανάςτευςθ. Ο Νίκασ μεγάλωςε ςτο Marrickville, 

μια γειτονιά, όπου τθ δεκαετία του ’60 ιταν γεμάτθ με παιδιά Ελλινων μεταναςτϊν. 

Το κζμα τθσ διαφορετικισ ταυτότθτασ δεν τον απαςχόλθςε όςο μεγάλωνε, αφοφ 

όλοι οι φίλοι του ζκαναν το ίδιο, μιλοφςαν ελλθνικά ςτο ςπίτι και αγγλικά ςτο 
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ςχολείο, δθλαδι ηοφςαν μια κοινι πραγματικότθτα. Θ εκνικότθτα και θ πολιτιςμικι 

καταγωγι δεν είχαν κζςθ ςτθ δικι του παιδικι θλικία1148.  

«Δεν είχα ακόμθ αποκτιςει τθ ςυναίςκθςθ τθσ διαφορετικότθτασ»… «Πταν προςπακοφςα 

να εργαςτϊ, μόνο τότε το όνομα μου δθμιουργοφςε πρόβλθμα. Σε ρϊταγαν από ποφ είςαι, 

κι ασ είχεσ γεννθκεί εδϊ και μιλοφςεσ τθν αγγλικι γλϊςςα, παρόλο που ιμουν ξανκόσ με 

γαλανά μάτια. Το όνομά μου με ξεχϊρηε «Κϊςτασ»! Στθν αρχι τα ονόματά μασ τα κόβανε και 

τα ράβανε όπωσ κζλανε. Το «Κϊςτασ» ζγινε «Con», εξθγεί ο Νίκασ.  

Στθν θλικία των ζντεκα χρόνων ο Κϊςτα Νίκασ παλιννόςτθςε με τουσ γονείσ 

του ςτθν Ελλάδα και ζηθςαν μζχρι το 1981 ςτθν Ράτρα και  επζςτρεψαν και πάλι ςτο 

Σφδνεχ, όπου ηουν ακόμθ και ςιμερα.  

Το 1977, λοιπόν, ο Κϊςτασ ταξίδεψε ςτθν Ελλάδα και ςτο ςχολείο, άκουςε το 

όνομά του και πάλι διαφορετικά, ολόκλθρο, «Κωνςταντίνοσ», όπωσ ακριβϊσ 

αναγράφεται και ςτθν ελλθνικι του ταυτότθτα. 

 «Αυτό που ζνιωςα ςτθν Ελλάδα ιταν ότι προζρχομαι από μια γενιά Ελλινων, και αυτό  

μεταφζρεται  ςτθν ιςτορικι μνιμθ μιασ κοινωνίασ και ςε ατομικό και ςε βιολογικό επίπεδο, 

ςτα κφτταρά ςου. Πταν ζφταςα ςτθν Ελλάδα- ζνιωςα ότι το ςϊμα μου, θ βιολογία μου 

ανικει εδϊ. Οι ιδεολογίεσ μου είναι κάτι άλλο. Ρρϊτα βιολογικά το ςϊμα μου αναγνϊριςε 

τθ φφςθ, είςαι ςτο ςπίτι ςου ζλεγε, ςτο τόπο προζλευςθσ. Μετά θ γλϊςςα, τα ικθ, τα ζκιμα, 

όλα αυτά τα είδα ςε ‘context’/περιεχόμενο, απζκτθςαν νόθμα, δεν ιταν πλζον αφθρθμζνα 

και αποκομμζνα από το περιβάλλον τουσ, οφτε μζςα ςε ζνα άλλο πλαίςιο, αυτό τθσ 

Αυςτραλίασ που κάποιοι τα κουβάλθςαν ςτθ βαλίτςα τουσ. Στθν Ελλάδα ιμουν ζνασ μζτριοσ 

μακθτισ, ενϊ εδϊ ςτθν Αυςτραλία με κεωροφςαν «διάνοια». Το ελλθνικό ςφςτθμα παιδείασ 

ιταν πολφ υψθλό. Τα παιδιά αςκοφςαν τθ δθμοκρατία, είχαν πολιτικι ςυνείδθςθ. Ζκαναν 

αποχι από το μάκθμα γιατί δεν είχαν καλοριφζρ. Εδϊ υπάρχει απάκεια και το πολιτικό 

ςφςτθμα είναι αυταρχικό. Ο πολίτθσ φοβάται. Αν και υπάρχουν αςτυνομικά μζτρα, ο κόςμοσ 

δεν αντιδρά. Ο κόςμοσ που δεν ζχει ηιςει ςκλθρζσ πολιτικζσ καταςτάςεισ, δεν ζχει τα 

κριτιρια να διακρίνει πότε εφαρμόηεται αυτό το απολυταρχικό ςφςτθμα. Στθν Ελλάδα οι 

άνκρωποι είναι καχφποπτοι απζναντι ςτο κράτοσ και τουσ πολιτικοφσ. Εδϊ υπάρχει μια 

βιομθχανία που βγάηει κζρδοσ, όπωσ τα ςυςτιματα αςφαλείασ, ςυναγερμϊν, 

παρακολοφκθςθσ, τα βιομετρικά ςυςτιματα. Καλλιεργείται αυτόσ ο φόβοσ γιατί δεν υπάρχει 
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πολιτικι γενναιότθτα, δεν υπάρχουν πολιτικοί με όραμα», εξομολογείται  ο ςυγγραφζασ, 

ςυγκρίνοντασ τισ εμπειρίεσ του από τισ δφο χϊρεσ1149.  

Από τθν παιδικι του θλικία, ςτο δθμοτικό ςχολείο, κυμάται να εκφράηεται 

μζςα από το κζατρο δθμιουργικά. Θ δαςκάλα του ςτθν Ελλάδα, του επζτρεπε να 

αςχολείται με το κζατρο, τθν ποίθςθ και να καλλιεργεί τισ ικανότθτζσ του ςε αυτό. 

Πταν άρχιςε να ςπουδάηει θλεκτρολόγοσ-μθχανολόγοσ ςτο Ρανεπιςτιμιο του 

Σφδνεχ, ανζλαβε να ανεβάςει ζνα κεατρικό ζργο. Στθν θλικία αυτι, το κζατρο ιταν 

πρόςχθμα. Μαηί με τθν υπόλοιπθ ομάδα, νζων ελλθνικισ καταγωγισ, επικυμοφςαν 

να αςχολθκοφν με τθν ελλθνικι γλϊςςα και τον ελλθνικό πολιτιςμό, και το κζατρο 

ιταν ζνα κατάλλθλο εργαλείο. Αρχικά ανζβαςαν  τισ κωμωδίεσ του Δθμιτρθ Ψακά, 

Ηθτείται Ψεφτθσ, Φωνάηει ο Κλζφτθσ. Το 1991, ο  Κϊςτασ Νίκασ ζγραψε και ανζβαςε 

το Καφενείο των Ονείρων  με το κεατρικό εργαςτιρι του Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ 

«Διάλογοσ». Το ζργο παρουςιάςτθκε ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του 10ου 

Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ το 1992 και υποςτθρίχτθκε με το ποςό των 2.000$. 

Το ζργο αςχολείται με τα ανεκπλιρωτα όνειρα των μεταναςτϊν εργατϊν. Στθν 

ιςτορία αυτι μία κακαρίςτρια, ενϊ ςκουπίηει ζνα  ελλθνικό καφενείο, ακοφει τα 

ανεκπλιρωτα όνειρα και τισ φιλοδοξίεσ των καμϊνων. Εμπνεφςτθκε το ζργο από τθ 

ιςτορία τθσ μθτζρασ του, θ οποία, όπωσ και θ κακαρίςτρια και χιλιάδεσ 

μετανάςτριεσ τθν εποχι εκείνθ, δεν μπόρεςαν να μορφωκοφν, όχι γιατί δεν είχαν τισ 

ικανότθτεσ, αλλά γιατί δεν τουσ επζτρεπαν οι γονείσ τουσ να ςπουδάςουν με 

αποτζλεςμα να μθν μποροφν να ακολουκιςουν τα όνειρά τουσ. Οι οικογζνειεσ τότε 

ζδιναν προτεραιότθτα ςτα αγόρια, αφοφ τα χριματα τουσ ιταν λιγοςτά. Ραρ’ όλεσ 

τισ κυςίεσ, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ τα αγόρια προτιμοφςαν να κυνθγοφν ςπουργίτια, 

παρά να πθγαίνουν ςτο ςχολείο. Το ζργο ανζβθκε ςτο Tom Mann Theatre ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. Το κοινό που το παρακολοφκθςε ιταν πρϊτθσ γενιάσ Ζλλθνεσ και 

φοιτθτζσ. Στθ ςκθνι ζπαιηαν και τρίτθσ γενιάσ Ζλλθνεσ. Εκείνεσ που ταυτίςτθκαν 

ιδιαίτερα ιταν οι Ελλθνίδεσ, οι οποίεσ άκουγαν  τθ μθτζρα να λζει ςτο κοριτςάκι 

«Εςφ δεν χρειάηεται να γίνεισ γιατρόσ, κα παντρευτείσ γιατρό»... «Οι γυναίκεσ 

ζκλαιγαν. Κάποιοι άνκρωποι δεν άντεχαν, γιατί τουσ κφμιςε αυτό που είχαν 
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απωκιςει, ότι κάποτε είχαν άλλεσ βλζψεισ για τον εαυτό τουσ». Τρεισ γενιζσ 

Ελλινων αναβίωναν τθ μεταναςτευτικι τουσ ιςτορία.  

Σε κριτικι του για τθν παράςταςθ Καφενείο των Ονείρων, ο Στρατισ 

Μουφλουηζλθσ τθν περιγράφει ωσ «το καφενείο των εκπλιξεων ι ακόμα «καφενείο 

το κράςοσ» και  ςυνεχίηει: 

 «Ο νεαρόσ Νίκασ με απόλυτθ ςιγουριά, με κράςοσ μπορϊ να πω, μασ παίρνει από το χζρι, 

μασ κακίηει ςτθν καρζκλα και μασ κακθλϊνει περνϊντασ μασ από ζκπλθξθ ςε ζκπλθξθ. 

Κατάφερε να ςυνταιριάξει δραματικά ςτοιχεία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ τραγωδίασ με τον 

ρεαλιςμό των πρωτοπόρων του ιταλικοφ κινθματογράφου των αρχϊν τθσ δεκαετίασ του ’60 

με αρκετι επιτυχία. Φορτίηει τθν ατμόςφαιρα με τθ δραματικότθτα των ςκθνϊν του και τθν 

εκτονϊνει, όπωσ κζλει και όπου κζλει, πότε με τθν άνεςθ του καφετηι να δθμιουργεί 

εφκυμεσ καταςτάςεισ, πότε με τεχνάςματα κεατρικά παρμζνα κατ’ ευκείαν από τθν αρχαία 

ελλθνικι τραγωδία. Αντί για «χορικά» χρθςιμοποιεί το τραγοφδι και αντί του «από μθχανισ 

Κεοφ» επεμβαίνει ο ίδιοσ. Δεν διςτάηει να ανεβεί ςτθ ςκθνι να δϊςει λφςεισ κι ζξοδο ςτα 

δρϊμενα. Θ νεκρικι ακινθςία των πελατϊν του «καφενείου» κυμίηει Βιςκόντι ςτον «Κάνατο 

ςτθ Βενετία» και το Café ςτο Ectore Scoohla. Το κομμζνο κεφάλι που μιλά, οι καπνοί «ϊςπερ 

νεφζλθ λευκι» δίνουν καινοφριεσ διαςτάςεισ ςτον χϊρο. Οι χαρακτιρεσ είναι προςεκτικά 

διαλεγμζνοι. Μία βαλίτςα όνειρα του μετανάςτθ ςκορπιςμζνα ςτο πάτωμα του 

«καφενείου», θ αντιπαλότθτα των γενεϊν, πατζρα και γιοφ, ο ηωγράφοσ που ζγινε καφετηισ 

αλλά ηωγραφίηει για τον εαυτό του, θ νζα που ικελε να ςπουδάςει κι ζγινε κακαρίςτρια, ο 

αποτυχθμζνοσ επιχειρθματίασ, το φανταςιόπλθκτο μανεκζν, ο ερωτοχτυπθμζνοσ τρελόσ, θ 

φκορά τθσ παροικίασ μασ, θ ζλλειψθ επικοινωνίασ των ανκρϊπων, θ αδυςϊπθτθ μοίρα του 

καταπιεςμζνου που δεν μπορεί να ςθκϊςει κεφάλι να γίνει αυτό που κζλει, όλα ςε απόλυτθ 

ιςορροπία, υπογραμμίηουν τθν υποκριτικι διάκεςθ οριςμζνων να ωραιοποιοφν καταςτάςεισ 

και να ηουν μζςα ςε αυτζσ. Ο Κϊςτασ Νίκασ είναι «μάςτορασ», δουλεφει τον πθλό που κρατά 

ςτα χζρια του και ξζρει τί κα «ποιιςει». Θ ηθλοφκονία, θ εμπάκεια, θ μικροαπατεωνιά, θ 

υποκριςία, θ ψευτιά, ςατιρίηονται ζντονα» (απόςπαςμα)1150.  

Ο Μουφλουηζλθσ κλείνει τθν κριτικι του με το ερϊτθμα :  

«Ο Κϊςτασ Νίκασ, αυτό το αγνό ταλζντο με το κράςοσ και τθν πυγμι του τί κα γίνει; Κα 

χακεί ι κα αποκαταςτακεί επαγγελματικά ςε άλλουσ χϊρουσ; Λδοφ το ερϊτθμα»1151. 
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Το 1993  ζγραψε και ανζβαςε  το  δεφτερο κεατρικό ζργο του  Εξομολόγθςθ 

ςτον Άγγελο, όπου και πρωταγωνίςτθςε με μεγάλθ επιτυχία. Το παρουςιάςτθκε ςτο 

11ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ, πάλι με τθν οικονομικι υποςτιριξθ των 

2.000$1152.  

«Το κίνθτρο για να γράψω αυτό το ζργο μου το ζδωςε θ ελλθνικι παροικία, γιατί ό,τι ζκανε 

ιταν «μιςομαγειρεμζνο»’ και ςυνεχίηει διευκρινίηοντασ τα λεγόμενά του, «Δεν υπιρχαν τα 

κονδφλια για να γίνουν ςωςτζσ δουλειζσ. Το ζργο αυτό είναι μια κραυγι απόγνωςθσ, γιατί 

εδϊ ςτθν παροικία όλοι προςκυνοφμε  το είδωλο τθσ «Μετριότθτασ». Ο Άγγελοσ 

αντιπροςωπεφει τισ εραςιτεχνικζσ δουλειζσ που τισ αντιμετωπίηουμε ωσ να ιταν 

επαγγελματικζσ. Πταν ζγραψα αυτό το ζργο, είχα κυμό μζςα μου για όλα αυτά που ζβλεπα 

να ςυμβαίνουν τον καιρό που εργαηόμουν ςε ελλθνικζσ εφθμερίδεσ, τον τρόπο με τον οποίο 

ο κακζνασ προςπακοφςε να προβάλλει τον εαυτό του ςε κοινωνικό ι πολιτιςτικό επίπεδο. 

Ιμουν νζοσ και ιδεολόγοσ και ζτςι αποφάςιςα να ςτιςω ζνα είδωλο που κα το γκρεμίςω 

μόνοσ μου. Αυτό και ζκανα, ζςτθςα ζνα άγαλμα, το οποίο αποδείχτθκε μζτριο και αφοφ δεν 

ικελαν να το κατεβάςουν οι άλλοι γφρω του, είτε γιατί ςυνζφερε, είτε γιατί κάποιοι ζβγαηαν 

χριματα, αςχζτωσ αν ιταν το ίδιο ζνα ςκουπίδι, ζβαλα τον άγγελο ν’ αυτοκτονιςει από 

μόνοσ του γιατί είχε ςυνείδθςθ. Σταυρϊκθκα μόνοσ μου και βεβαίωσ αναςτικθκα μζςα από 

αυτι τθν πράξθ. Κατζςτρεφα κάκε βράδυ τα ςκθνικά και αυτό δθμιουργοφςε ςτου κεατζσ 

ανάμικτα ςυναιςκιματα. Ιταν μονόλογοσ. Τα ελλθνικά ιταν δφςκολα. Εμπνεφςτθκα από το 

«Άνκρωποσ και Υπεράνκρωποσ» του Νίκου Καηαντηάκθ. Μετά τθν πρϊτθ πράξθ πολλοί 

κεατζσ ζφευγαν, γιατί ζνα άγγελοσ ςτον Ζλλθνα κεατι, του κυμίηει μία βυηαντινι εικόνα και 

το γεγονόσ ότι αυτοκτονεί, ςοκάρει. Θ πρϊτθ γενιά δεν κατανόθςε το νόθμα του ζργου. Θ 

δεφτερθ γενιά, δθλαδι θ δικιά μου γενιά,  το λάτρεψε. Το ζγραψα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

γιατί τα  υπαρξιακά ηθτιματα που με απαςχολοφςαν, τα νοιματα  που ικελα να διατυπϊςω 

ζβγαιναν καλφτερα. Ο ςυμβολικόσ πλοφτοσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ δεν μπορεί να 

μεταφερκεί μζςω τθσ αγγλικισ. Θ ελλθνικόσ λόγοσ είναι τόςο λυρικόσ και ποιθτικόσ! Κάκελα 

να μποροφςα να το ανεβάςω ςτθν Ελλάδα γιατί αυτό που αναλφω, τθ ςχζςθ μεταξφ ειδϊλου 

και προςκυνθτι, αφορά το ελλθνικό κοινό επίςθσ. Ο Ζλλθνασ ξζρει να προβλθματίηεται, ενϊ 

για τον Αυςτραλό δεν υπάρχει ο προβλθματιςμόσ ωσ διαδικαςία ςκζψθσ ςτθ δικιά του 

πραγματικότθτα. Θ Lenita Vangelis  ζπαιξε το ρόλο τθσ «Εφασ» που ςυμβόλιηε τον 
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 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Εξομολόγθςθ ςτον Άγγελο, του Κϊςτα Νίκα και ςε 
ςκθνοκεςία του ίδιου, ςτα πλαίςια του 11

th
 Greek Festival of Sydney, Tom Mann Theatre, 136 – 140 

Chalmers St., Surry Hills, 19.3.1993 – 21.3.1993. 
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αιςκθςιακό κόςμο. Επειδι το ζργο παρουςιάςτθκε ςτο πλαίςιο του Φεςτιβάλ, το κζμα 

επιλογισ κεατρικισ ςκθνισ δεν τζκθκε ποτζ, αφοφ μου προςφζρκθκε»1153. 

 Στο πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ1154, ο  Jim Kotoulas, ςθμειϊνει: 

 «Το 1992 ο Νίκασ παρουςίαςε τθν παράςταςθ «Καφενείο των Ονείρων», ζνα κεατρικό ζργο 

γεμάτο ιδεαλιςμό και νεανικι φιλοδοξία, όπου  ζλαβε εξαιρετικζσ κριτικζσ και επαίνουσ. Τθν 

παράςταςθ εκείνθ ακολουκεί θ «Εξομολόγθςθ ςτο Άγγελο». Από ςκθνι ςε ςκθνι, ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα,  ξετυλίγει με πανουργία τθν απίςτευτθ μετριότθτα, τθ διαφκορά και τον 

αυταρχικό χαρακτιρα των «κοινοτικϊν αρχϊν», μζςα από μία ςυςτθματικι διαδικαςία 

απομυκοποίθςθσ. Ο ςυγγραφζασ παρομοιάηει το ζργο ωσ ζναν ανοικτό χορό, όπου ο πρϊτοσ 

χορευτισ που ςφρει τον χορό, το  ςθμαντικό πρόςωπο είναι ςεβαςτό και αγαπθτό. Αυτι θ 

φιλόδοξθ προςζγγιςθ κρίνει τθν κοινότθτα (και τον ίδιο), ηωθρά, και διαλεκτικά υποτιμάται ο 

παλαιόσ κόςμοσ  μιασ intelligentsia/διανόθςθσ ωσ βάρβαροσ και ανειλικρινισ. Θ τραχφτθτα 

του ςεναρίου (γραμμζνο με ζνκερμθ προςπάκεια ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα) είναι 

ςκόπιμθ και προορίηεται να ενοχλεί. «Το ζργο είναι «μια αυτοψία» όπου ο κακζνασ πρζπει 

να εξετάςει και να διαγνϊςει. Δεν μπορϊ να πω ότι ζχω τθ κεραπεία», λζει ο Νίκασ  με 

περθφάνια και πρόκλθςθ. Μαηί με ζνα ιςχυρό χαριςματικό καςτ νζων θκοποιϊν το ζργο 

είναι τεχνικά απαιτθτικό και καινοτόμο. Μια ευφωνικι ςυμβολι τθσ όμορφθσ βυηαντινισ 

μουςικισ και πικάντικοι μονόλογοι, ζξυπνο γράψιμο και μια αποφαςιςτικι φιλοςοφία, κάνει  

αυτό το  κεατρικό ζργο μια εξαιρετικι παράςταςθ». 

Ο Νίκασ ςε ςυνζντευξι του αποκαλφπτει πωσ πάντα τον ενδιζφερε θ ςχζςθ 

μεταξφ αυτϊν που λετρεφονται και αυτϊν που λατρεφουν1155.  

Το 2010,  ζγραψε και ανζβαςε το κεατρικό ζργο Proxy, ςτθν αγγλικι γλϊςςα, 

ςε ςκθνοκεςία τθσ Subra Velayutham. Το ζργο είναι θ ιςτορία μιασ ςυγγραφζωσ, του 

ατηζντθ ςυηφγου τθσ και τθσ φανταςτικισ θρωίδασ του μυκιςτοριματόσ τθσ, τθσ 

Maxine. Οι τρεισ χαρακτιρεσ είναι «εγκλωβιςμζνοι» ςε μια ςχζςθ, θ οποία 

δοκιμάηεται από τθν ενδότερθ επικυμία τουσ για ελευκερία1156. 
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Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά και αγγλικά  που μου παραχωρικθκε από τον  Κϊςτα Νίκα, 
β’γενιά, ςτο Σφδνεχ, 26.02.2009. 
1154

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Εξομολόγθςθ ςτον Άγγελο, του Κϊςτα Νίκα και ςε 
ςκθνοκεςία του ίδιου, ςτα πλαίςια του 11

th
 Greek Festival of Sydney, Tom Mann Theatre, 136 – 140 

Chalmers St., Surry Hills, 19.3.1993-21.3.1993. 
1155

 Ρθγι: Εφθμ. Daily Telegraph Mirror 18.3.1993, θ κριτικι του Michael Idato, «Catwalk star at a new 
stage in life – “The relationship between the worshipped and the worshippers has always been of 
interest to me” writer, director and award – winning lyricist Kosta Nikas says», ς. 29 (ςε φωτοτυπία). 
1156

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Proxy του Kosta Nika, ςε ςκθνοκεςία τθσ Subra 
Velayutham, Sidetrack Theatre, 142 Addison Rd, Marrickville, 14.4-2.5.2010 (ςε φωτοτυπία). 
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Ο Νίκασ τονίηει τθν αξία τθσ «κριτικισ κεάτρου»  και το «ανζβαςμα 

επαγγελματικϊν παραςτάςεων» ςτο πλαίςιο τθσ ελλθνικισ παροικίασ. Μζςα και 

από μία «κακι» κριτικι, ο ςυγγραφζασ πιςτεφει πωσ ο δραματουργόσ μπορεί να 

ωφελθκεί. Ραραδζχεται με μεγάλθ του λφπθ πωσ ςτθν ελλθνικι παροικία δεν 

υπάρχουν εξειδικευμζνοι κριτικοί κεάτρου, και ωσ εκ τοφτου ζνα «Δελτίο Τφπου» 

που ςυνικωσ δθμοςιεφεται ςτα ζντυπα μζςα, δεν μπορεί να αποτελζςει τθν 

αφορμι για μία βελτιωμζνθ κεατρικι παραγωγι ςτο μζλλον, εννοϊντασ 

περιςςότερθ δουλειά, μεγαλφτερθ χρθματοδότθςθ, πρόςλθψθ επαγγελματιϊν 

ςυντελεςτϊν1157.  

   

5.Νίκοσ Καραχλισ (1993) 

Το 1993, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του 11ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του 

Σφδνεχ,  το κεατρικό ςυγκρότθμα «Εργαςτιρι» ανζβαςε το κεατρικό ζργο Scattered 

Sacrifices- Σκόρπιεσ Κυςίεσ, του Ν. Καραχλι ςε ςκθνοκεςία του ίδιου. Το ζργο είναι 

ζνα ταξίδι ςτο υποςυνείδθτο του ανκρϊπου που αιςκάνεται «ξζνοσ», ταλαντεφεται 

ανάμεςα ςε δφο κόςμουσ και ηει ςε μία κατακερματιςμζνθ πραγματικότθτα. Μζςα 

από τθν  ανατομία τθσ ψυχοςφνκεςθσ του  Αρίςτου, ενόσ νεοαφιχκζντα  Ζλλθνα 

μετανάςτθ, βλζπουμε τισ πολιτιςμικζσ ςυγκροφςεισ που βιϊνει μζςα του, και ςτθν 

κακθμερινότθτά του κακϊσ και τθν επίδραςθ τθσ παροικίασ πάνω του (Λωςθφίδου-

‘Ελλθ, 2001, ς.100). Σφμφωνα με τον ςυγγραφζα, θ διαφορά των ςυγκροφςεων ςε 

μετανάςτεσ πρϊτθσ, δεφτερθσ ι τρίτθσ γενιάσ, είναι μικρι. Ράντα ταλαντεφονται 

ανάμεςα ςε δφο κόςμουσ, Ραρ’ όλεσ τισ διαφορετικζσ εμπειρίεσ, τουσ 

διαφορετικοφσ τρόπουσ ηωισ, ο μετανάςτθσ πάντοτε δθμιουργεί τισ ςυνκικεσ να 

παγιδεφεται ανάμεςα ςε δφο «πατρίδεσ». Ο Αρίςτοσ,  ενϊ επιδιϊκει να 

εξιςορροπιςει τουσ δφο κόςμουσ μζςα του, ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τισ ίδιεσ του 

τισ πεποικιςεισ. Βακιά ανιςυχοσ για τα προβλιματα που απαςχολοφν τθν Ελλθνικι 

Ραροικία, δεν ςυμβιβάηεται με τθν πραγματικότθτα και  προςπακεί να βρει τισ 

ιδανικζσ λφςεισ, δθμιουργϊντασ μζςα του μια  «ιδανικι» παροικία. Ο κεατισ 

ςυνειδθτοποιεί πωσ τα παιχνίδια εξουςίασ,  ακόμθ κι όταν πρόκειται για εκνικά 
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 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά και αγγλικά  που μου παραχωρικθκε από τον  Κϊςτα Νίκα, 
β’γενιά, ςτο Σφδνεχ, 26.02.2009. 
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κζματα, είναι υπαρκτά. Επίςθσ γίνεται κατανοθτό, πωσ  αυτοί που τα παίηουν,  

ζρχονται ςε αντίκεςθ με δυνάμεισ που αγωνίηονται να φτάςουν ςε μια ιδανικι, 

ςχεδόν ουτοπικι πραγματικότθτα. Το ςοβαρό κζμα που κζλει να τονίςει ο 

ςυγγραφζασ είναι να μθν κυςιάηουμε τουσ αγϊνεσ μασ, κατακερματίηοντασ τθν 

ενζργειά μασ ωσ άτομα και ωσ ομάδεσ. Θ ιςχφσ εν τθ ενϊςει (πρόγραμμα τθσ 

παράςταςθσ 26-27/03/1993). Το ζργο ανζβθκε ςτο Tom Mann Theatre. 

 

6.Vana Argyris (2007)        

Το 2007 θ Vana Argyris, θ Lina Kastoumis και  ο Bill Kokkaris  ζγραψαν το 

κεατρικό ζργο Reflections/Αντανακλάςεισ, δίγλωςςθ μουςικοκεατρικι παράςταςθ, 

θ οποία ξετυλίγεται μζςα ςε τζςςερισ μεταβάςεισ-μακιματα τθσ δαςκάλασ του 

ελλθνικοφ ςχολείου. Το ζργο αυτό ανζβαςαν οι Vana Argyris  και θ Kathy Kokkoris  

με τθ κεατρικι ομάδα νζων, μακθτϊν τμθμάτων εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, 

τρίτθσ γενιάσ ελλθνικισ καταγωγισ, οι οποίοι και  ςυμμετείχαν ςτο Διεκνζσ 

Φεςτιβάλ Κεάτρου του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, όπου και βραβεφτθκαν1158. Το ζργο 

διαπραγματευόταν τθν  ελλθνο-αυςτραλιανι ταυτότθτα των μακθτϊν μζςα από τθν 

ανάγκθ τουσ για ειρινθ, ιςότθτα,  ανιδιοτελι αγάπθ, επαφι με τισ ελλθνικζσ ρίηεσ 

τουσ- τον ελλθνικό πολιτιςμό, κακϊσ και  καλλιζργεια του αιςκιματοσ τθσ 

αςφάλειασ και του «ανικειν» ςτθ χϊρα που γεννικθκαν και μεγαλϊνουν, και τθ 

ςφνδεςι τουσ με τον αυςτραλιανό τρόπο ηωισ. Το τελευταίο γίνεται εφικτό, όταν 

γνωρίηουν τθν μεταναςτευτικι ιςτορία των προγόνων τουσ και τθ κζςθ τουσ ςτθν 

ανάπτυξθ και ευθμερία ςτο αυςτραλιανό γίγνεςκαι1159.  

Το 2008 ανζβαςε το κεατρικό ζργο Love  Greek Style, μία μουςικο- κεατρικι 

κωμωδία ςε  δφο πράξεισ - επτά ςκθνζσ, θ οποία  αναφζρεται  ςτουσ διαφορετικοφσ 

τφπουσ αγάπθσ, όπωσ τουσ ςυναντάμε ςτο πλαίςιο του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και 

είναι: θ αγάπθ ςτθν αρχαιότθτα,  ςτθν πατρίδα,  ςτο ποδόςφαιρο, ςτον γάμο, ςτο 

ζκνοσ, ςτθ γλϊςςα, ςτθ λογοτεχνία, ςτο τραγοφδι, ςτο χορό και ςτθν οικογζνεια. Το 

ζργο αυτό το ανζβθκε με τθ κεατρικι ομάδα νζων «Little Theatre Productions» ςε 
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 Greek-Australian magazine ‘Εpsilon’, Vol. 2, Issue 16, 8 August 2007, ςς.23-31. 
1159

 Ρθγι: Ελλθνοαυςταλιανό περιοδικό Epsilon τεφχ. 2, αρ.16, 8.8.2007, το άρκρο του Savvas 
Limnatitis «Postcards from Crete – Young Greek – Australia thespians return victorious from 
International Drama competition in Rethymnon» (Οι ςυνεντεφξεισ των μακθτϊν πραγματοποιικθκαν 
από τθν Vana Argyris), ςς. 23-31. 
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ςκθνοκεςία τθσ Vana Argyris1160. Και οι δφο παραςτάςεισ πλαιςιϊνονταν με τθν 

προβολι φωτογραφικοφ  και βιντεοςκοπθμζνου υλικοφ1161.  

 

γ. Μελβοφρνθ 

1. Κομνθνόs Ηερβόσ/Komninos Zervos (1986) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 

24.07.2009  

Ο ποιθτισ και ςυγγραφζασ Κομνθνόs Ηερβόσ, γεννικθκε ςτο Richmond, ςτθ 

Μελβοφρνθ. Το 1986, είναι ο πρϊτοσ που γράφει και παρουςιάηει ςτο Arts Centre 

(τον μεγαλφτερο πολφτεχνο χϊρο ςτθ Μελβοφρνθ) το ποίθμα του Sophisticated 

Souvlaki1162 δραματοποιθμζνο,  ςε μορφι κεατρικοφ  ζργου- «performance»1163,  με 

τθ ςυνοδεία των μουςικϊν ιχων τθσ μουςικισ ομάδασ  Lenko (μπουηοφκι, φλάουτο, 

κικάρα και ντζφι). Το ζργο παρουςιάςτθκε ςτο δεφτερο μζροσ του προγράμματοσ. 

Στο πρϊτο παρουςιάςτθκε ο Επιτάφιοσ του ίτςου με τθν Eλλθνο-Αυςτραλζηα 

θκοποιό Ειρινθ Καςιμάτθ (Irene Cassimatis). Επίςθσ ακοφςτθκαν τραγοφδια του 

Μίκθ Κεοδωράκθ που τα τραγοφδθςε θ Τηοφλια Μποφμπθσ (Julia Boubis), επίςθσ 

Eλλθνοαυςτραλζηα1164. Άλλα ζργα του είναι: The Komninos Manifesto (1985), The 
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 Love Greek Style τθσ Vana Argyris, κωμωδία ςε δφο πράξεισ- πζντε ςκθνζσ, δθμοςιευμζνο από τισ 
εκδόςεισ Greek Center of The Arts in Collaboration with Helsoc and Little Theatre Productions, 34 
ςελίδεσ. 
1161

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Λοφλιοσ 2007 Reflections by Vana 
Argyris παρουςιάςτθκε ςτο 8ο μακθτικό φεςτιβάλ ςτο Ραν/μιο Κριτθσ,  
1162

Ρθγι: Sophisticated Souvlaki, 1981,  ςάτιρα ςε ζμμετρο λόγο, αδθμοςίευτο ζργο, 15 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1163

  Australian Made: A Multicultural Reader edited by Sonia Mycak and Amit Sarwal, Sydney 
University Press, 2010, ς. 328. 
1164

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Epitaphios του Κομνθνοφ Ηερβοφ, ςε μουςικι 
Μίκθ Κεοδωράκθ και ποίθςθ Γιάννθ ίτςου, Κζντρο Τεχνϊν τθσ Βικτϊριασ, 3-13.9.1986. Εφθμ. Sunday 
Observer, 7.9.1986, θ κριτικι «Greek Greatness», τθσ Roland Roccheccioli (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. 
Sunday Press, 7.9.1986, θ κριτικι τθσ Alison Croggon «Reverses of a poet – If you think poets should 
look romantically pale, Komninos Zervos will come as a surprise», ς. 18  (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Beat, 
10.9.1986, θ κριτικι τθσ Helen McInerney  «Epitaphios – Souvlaki!» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Sun, 
12.9.1986, θ κριτικι του Chris Santos, «Komninos lives by his word», ς. 4 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. 
Melbourne Times, 20-26.9.1986, το άρκρο «Double serve of Greek delights – Epitaphios / 
Sophisticated Souvlaki, Arts Centre Studio» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Jewish News, 29.8.1986, το άρκρο 
«Epic – Epitaphios is the story of a mother grieving over the death of her son, a young man killed in the 
bitter 1936 strike by tobacco workers in the Greek city of Thessaloniki» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Scene, 
6.9.1986, θ κριτικι τθσ Joy Newland, «Epitaphios, sophisticated souvlaki is being presented in the 
Studio at The Victrorian Arts Centre» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Keilor Messenger, 9.9.1986, θ κριτικι του 
Cec Rowland «Tragedy, humor in ‘Greek’ show» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Scene, 13.9.1986, το άρκρο 
«Marcel’s first night coincided with the first full-length rehearsal of «Epitaphios» and Sophisticated 
Souvlaki a season of Greek and Australian poetry on at the Studio» (ςε φωτοτυπία). 
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Second Komninos Manifesto (1986), The Baby Rap (1992), The Venus of Marrickville 

(1993), κ.ά. 

Ο Κomninos Zervos/Κομνθνόσ Ηερβόσ ι  Koala Mangos, ζτςι είναι γνωςτόσ 

ςτο χϊρο τθσ «παραςτατικισ ποίθςθσ», γεννικθκε το Δεκζμβριο του 1950 ςτθ 

Μελβοφρνθ και είναι δεφτερθσ και μιςισ γενιάσ παιδί μεταναςτϊν, ελλθνικισ 

καταγωγισ, λόγω του ότι από τον πατζρα του είναι δεφτερθσ γενιάσ μετανάςτθσ και 

τρίτθσ γενιάσ από τθ μεριά τθσ μθτζρα του.  Μασ διθγείται τθ δικιά του ιςτορία. 

Μεγάλωςε ςτθν περιοχι του Richmond, όπου οι γονείσ του είχαν Fish and Chips 

Shop. Τα δζκα πρϊτα του χρόνια ζμενε ςτο ςπίτι πάνω από το μαγαηί των γονιϊν 

του. Θ ποίθςι του διερευνά τθν παιδικι του θλικία. Ο παπποφσ του και πατζρασ τθσ 

μθτζρασ του ζφταςε ςτθν Αυςτραλία από το Καςτελλόριηο το 1908. Το 1919 άνοιξε 

το πρϊτο του καφενείο, το «Canice Café». To 1920 παντρεφτθκε τθ γιαγιά του και 

άνοιξαν το «Mango Café», ςτθν Chapel Street, Μελβοφρνθ. Θ μθτζρα του γεννικθκε 

και μεγάλωςε επίςθσ ςτο Richmond. Σε αφθγιςεισ τθσ, μασ λζει ο Κομνθνόσ, θ 

μθτζρα αποκαλφπτει πωσ κυμάται να τθν χαςτουκίηει Αυςτραλόσ ςτο τρζνο επειδι 

μιλοφςε τθν ελλθνικι γλϊςςα δθμόςια. Οι Αυςτραλοί τθσ περιοχισ, κυρίωσ 

ιρλανδικισ καταγωγισ, εργατικισ τάξθσ, τουσ ιξεραν ςαν τουσ «Café People» 1165.  

Ο πατζρασ του μετανάςτευςε από το Καςτελλόριηο το 1935. ‘Πταν ο 

Κομνθνόσ πιγε ςχολείο ιταν το μοναδικό παιδί ελλθνικισ καταγωγισ. ‘Πμωσ μζχρι 

να τελειϊςει το δθμοτικό ςχολείο, θ πλειονότθτα  των παιδιϊν του ςχολείου του 

ιταν ελλθνικισ  καταγωγισ. Από τότε για  τουσ Αυςτραλοφσ ζγινε ζνασ  από τουσ 

«Wog», βριςιά υποτίμθςθσ για όςουσ δεν ιταν Αγγλοςάξονεσ. Μετά τθ μαηικι 

μεταπολεμικι μετανάςτευςθ ο αυςτραλζηικοσ τρόποσ ηωισ άρχιςε να αλλάηει και θ 

περικωριοποίθςθ  των μεταναςτϊν από τουσ Αυςτραλοφσ ζγινε ζντονθ1166.  

Ο Κομνθνόσ μεγάλωςε με τθ γιαγιά του Ραναγιϊτα, θ οποία του ζλεγε 

ιςτορίεσ,  ποιθματάκια και τραγοφδια. Ζτςι άρχιςε θ αγάπθ του για τθν ποίθςθ, τθ 

μουςικι και το χιοφμορ. Στθν εφθβεία του μεγαλϊνει με ακοφςματα αυςτραλζηικου 

«ροκ εν ρολ» ,  Beatlemania και  Bob Dylan. Αυτό που τον εντυπωςίαςε ιταν ότι με 

απλζσ λζξεισ μπορείσ να πεισ ςπουδαία πράγματα. Το  1982 γράφει το ποίθμα 
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Kangaroo Blues το οποίο και μελοποιεί ο Χριςτοσ Λωαννίδθσ (Chris Ioannides). Τθν 

εποχι εκείνθ ανοίγει ζνα café shop που το ονομάηει «Τςαχπίνα», το οποίο 

μετατρζπεται τα βράδια ςε «τεκζ», παρόμοιο αυτϊν τθσ δεκαετίασ του 1920 ςτον 

Ρειραιά. Θ Μπζλλου, ο Χατηθδάκθσ και πολλοί Αυςτραλοί πολιτικοί είναι μερικοί 

από τουσ διάςθμουσ επιςκζπτεσ που πζραςαν από τον χϊρο αυτόν για ν’ ακοφςουν 

ρεμπζτικα τραγοφδια των Βαμβακάρθ, όηα Εςκενάηυ, από τον τραγουδιςτι 

Βαρνάβα  τουσ αμανζδεσ του, τον Κφμιο Σταφυλλόπουλο ςτο μπουηοφκι του. Κάκε 

Τετάρτθ φιλοξενοφςαν ποιθτζσ, όπου παρουςίαηαν τα ποιιματά τουσ ι  απιγγειλαν 

Ζλλθνεσ ποιθτζσ μεταφραςμζνουσ και ςτθν αγγλικι γλϊςςα1167. Ο Κομνθνόσ τθν 

περίοδο αυτι γνωρίηει τθ δεφτερθ γυναίκα του, Αντρζα Δθμθτρίου, Κυπριακισ 

καταγωγισ,  θ οποία είχε  ζρκει ςτθν Αυςτραλία επειδι είχε εκδιωχτεί από το 

«ςπίτι» τθσ,  που βριςκόταν ςτα Κατεχόμενα. Αυτι τον ειςάγει ςε νζα ακοφςματα, 

ςτο Νζο Κφμα, ςτο Μάνο Λοΐηο και θ «Τςαχπίνα» μετατρζπεται ςε  πολιτικό ςτζκι με 

φεμινιςτικζσ προεκτάςεισ. Θ νοοτροπία του «μάγκα» μπαίνει ςτθ ηωι του Κομνθνοφ, 

αλλάηοντάσ του τελείωσ τθν αντρικι του υπόςταςθ, όπωσ τθν είχε αντιλθφτεί από 

τουσ άνδρεσ τθσ οικογζνειάσ του και αρχίηει να αμφιςβθτεί τισ πατριαρχικζσ δομζσ 

του οικογενειακοφ του περιβάλλοντοσ. Το 1985, ο Κομνθνόσ ξεκινά να ηει από τθν 

ποίθςι του, πλθρϊνεται για τισ performances που προςκαλείται να δϊςει ςε 

ςχολεία ςτθν Αυςτραλία. Το 1986 γράφει και παρουςιάηει ςτο Arts Centre 

(μεγαλφτερο πολφτεχνο χϊρο ςτθ Μελβοφρνθ) το ποίθμα του Sophisticated Souvlaki, 

που γίνεται κεατρικό ζργο, ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  Το ζργο τοποκετείται ςτθ γειτονιά 

του ςτο Richmond. Ακοφγονται τζςςερισ φωνζσ ςυγχρόνωσ: θ πρϊτθ που ςυνεχϊσ 

λζει «είναι αγόρι», θ δεφτερθ φωνι επαναλαμβάνει μνιμεσ από τθν παιδικι του 

θλικία,  λόγια τθσ γιαγιάσ του που του λζει:  

«…να φάει, να του χτενίςει τα μαλλιά, του λζει προςευχζσ, του λζει ότι είναι Ζλλθνασ, ζνα 

μικρό ελλθνάκι που όταν μεγαλϊςει κα παντρευτεί μια ελλθνοποφλα, του λζει ότι είναι 

λεβζντθσ, τον φοβίηει ότι κα φάει ξφλο, ότι όταν ο πατζρασ μιλάει οι άλλοι ςωπαίνουν, οι 

‘Ελλθνεσ δεν το κάνουν αυτό, ο πατζρασ κυμϊνει, εάν αγαποφςε τθ μάνα δεν κα ζκανε αυτό 

που κάνει (ό,τι και αν είναι αυτό), τί κα πει ο κόςμοσ, ςτθν θλικία ςου εγϊ ζτρωγα ψωμί και 
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λάδι και εςφ τα ζχεισ όλα, πϊσ μπορείσ να το κάνεισ αυτό ςε μζνα, ξερνάμε τ’  άντερά μασ 

για να γίνεισ εςφ κάτι, είςαι πολφ μικρόσ για κορίτςια, άλλωςτε αυτι είναι Αυςτραλζηα, 

αυτόσ ςπουδάηει ςτο πανεπιςτιμιο, κα βγάηει καλά λεφτά, μια χωριάτιςςα, από το δικό μασ 

χωριό για να τον προςζχει, κα γίνει καλόσ πατζρασ. Μια τρίτθ φωνι είναι ζνα νανοφριςμα 

και θ τζταρτθ  μια φωνι με επιταγζσ και προςδοκίεσ όπωσ: ο πατζρασ ςου κα με ςκοτϊςει 

όταν μάκει, καρδιά μου, πρζπει να δουλζψεισ για να γίνεισ κάποιοσ, να γίνεισ άνδρασ,  να 

ςπουδάςεισ, να πάρεισ Ελλθνίδα, να κάνεισ και ζνα γιό, να γίνεισ οικογενειάρχθσ»1168. 

 Οι φωνζσ αυτζσ είναι όλα αυτά που του κλθροδοτικθκαν από τθν 

οικογζνειά του, οι επιταγζσ, οι ενοχζσ, οι προςδοκίεσ, θ αγάπθ, θ φροντίδα, δθλαδι 

αναφζρεται ςτο περιβάλλον που μεγαλϊνει ζνα παιδί και μάλιςτα αγόρι ελλθνικισ 

καταγωγισ ςτθν Αυςτραλία, τισ δυςκολίεσ ζνταξθσ που ζχει λόγω τθσ 

διαφορετικότθτάσ του. Αυτό ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι μεγαλϊνει ςτουσ 

κόλπουσ μιασ ελλθνικισ οικογζνειασ, με  ςφιχτό  δζςιμο ςτισ ςχζςεισ τουσ, τισ 

ςυγκροφςεισ και τισ προςδοκίεσ.  

Τα «προξενιά», θ ρατςιςτικι αντιμετϊπιςθ, θ προκατάλθψθ, οι κακοποιιςεισ 

από μζρουσ τθσ αςτυνομίασ, θ θχορφπανςθ των πόλεων και θ υποκριςία ςτισ 

ςχζςεισ των ανκρϊπων είναι μερικά από τα κζματα που τον απαςχολοφν. Αποκαλεί 

τον εαυτό του «koala munga» και «cultural schizophrenic», «cultural freak». Στο 

ποίθμα του Bundoora Girl μιλάει για τθν εξαφάνιςθ ενόσ κοριτςιοφ ελλθνικισ 

καταγωγισ, 14 ετϊν από το ςχολείο τθσ. Στθν αρχι τθν παρουςιάηει ωσ ζνα κορίτςι 

που δραπζτευςε από το αυταρχικό  και καταπιεςτικό περιβάλλον του ςπιτιοφ τθσ, 

τθν κακοποίθςθ του πατζρα τθσ και το τραγικό είναι πωσ ξαναπζφτει ςτθ 

βαναυςότθτα των απαγωγζων τθσ1169. 

Σφμφωνα με τον Κομνθνό,  θ πθγι τθσ  βίασ και του ρατςιςμοφ είναι «θ 

τεςτοςτερόνθ», δθλαδι ςθμείο ζναρξθσ είναι «το ποιόσ ζχει τθν εξουςία». Κατά τθ 

γνϊμθ του θ εκνοπολιτιςμικι καταγωγι και το χάςμα γενεϊν είναι δευτερογενείσ 

αιτίεσ. Ο ρατςιςμόσ δεν πρόκειται να εξαλειφκεί και ο φαςιςμόσ δεν ζρχεται από το 

μζλλον αλλά από το παρελκόν. Ο φαςιςμόσ ςυνδζεται με το αίςκθμα του ενόσ να 

κζλει να είναι καλφτεροσ από τον άλλον. Ο φαςιςμόσ είναι πάντοτε παρϊν. Θ 

πολυπολιτιςμικι πολιτικι τθσ Αυςτραλίασ, ενϊ βοικθςε να αναγνωριςτεί θ 
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διαφορετικότθτα και ζκανε τα παιδιά των μεταναςτϊν να αιςκανκοφν πιο άνετα για 

τθν καταγωγι τουσ, παράλλθλα διευκόλυνε και τθν αφομοίωςι τουσ. Σιμερα οι 

εκνοτικζσ μουςικζσ που ειςιγαγαν οι μετανάςτεσ ακοφγονται πια να παίηονται από 

Αυςτραλοφσ οι οποίοι τα ζχουν ενςωματϊςει ςτθ δικι τουσ μουςικι. Σιμερα θ 

Αυςτραλία υποδζχεται μετανάςτεσ από τθν Αςία και τθν Αφρικι και ο αγϊνασ να 

βρουν οι νεοφερμζνοι τθ δικι τουσ φωνι είναι το ηθτοφμενο πια1170.   

«Στθ δικι μου περίπτωςθ το κομμάτι τθσ ταυτότθτάσ μου που αφορά τθν ελλθνικότθτά μου 

διαμορφϊκθκε μζςα από τισ περιγραφζσ άλλων για το τί είναι Ελλάδα και τί κα πει να είςαι 

Ζλλθνασ και τί είναι ελλθνικό. Εδϊ ιςχφει αυτό που αποκαλείται  ‘enculturation’. Τα 

πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά περνάνε από γενιά ςε γενιά, κυρίωσ από πατζρα ςε γιό. Γι’ αυτό 

επιμζνω πωσ όταν ακοφγεται θ φράςθ «Αυτό δεν το κάνουμε εμείσ οι ‘Ζλλθνεσ», μασ 

ςυγχφηουν. Κα ζπρεπε να λζνε πωσ «αυτό δεν το κάνουμε ςτθ δικιά μασ γενιά». Είναι 

περιςςότερο θ διαφορά γενεϊν παρά θ εκνο/πολιτιςτικι καταγωγι θ διαφορά μασ. Σιμερα 

αιςκάνομαι Αυςτραλόσ ελλθνικισ καταγωγισ. Ζχω τθ δικι μου ταυτότθτα ωσ «Κομνθνόσ» 

και αιςκάνομαι καλά με αυτό. Μπορεί ο άλλοσ να διακρίνει ότι είμαι ελλθνικισ καταγωγισ. 

Κανείσ δεν με αποκαλεί πλζον ‘wog’ γιατί δεν αιςκάνομαι ζτςι και ςυνεπϊσ δεν το 

προβάλλω. Εςφ κακρεφτίηεισ τθν ταυτότθτά ςου. Εμείσ επιτρζπουμε να είμαςτε 

καταπιεςμζνοι. Είναι ευκολότερο να κυματοποιείςαι και να ζχεισ και τθ δικαιολογία: «Ζγινε 

διάκριςθ εισ βάροσ μου, επειδι είμαι ‘wog’». Ρροκειμζνου να ξεπεράςω αυτά τα 

ςυναιςκιματα και να αιςκανκϊ καλά με τον εαυτό μου, χρειάςτθκε να απομακρυνκϊ από 

τθν ελλθνικι κοινότθτα. Ζπαψα να ςυμμετζχω ςε οικογενειακζσ εκδθλϊςεισ: γάμουσ, 

κθδείεσ, βαπτίςεισ κλπ. Ξεκίνθςα να γράφω ποίθςθ, να εκφράηομαι και να ανακαλφπτω τον 

εαυτό μου. Πταν το 1978, επιςκζφτθκα το Καςτελλόριηο, αιςκάνκθκα πωσ επζςτρεψα ςτο 

«ςπίτι» μου. Το ίδιο όμωσ αιςκάνομαι και για το Richmond. Αυτό το ςυνειδθτοποίθςα όταν 

ςτα ςπίτια των ςυγγενϊν είδα souvenirs από τθν Αυςτραλία. Αιςκάνκθκα νοςταλγία. Στθν 

Ακινα αιςκάνκθκα περιςςότερο Αυςτραλόσ, παρά Ζλλθνασ»1171. 

Ο Κομνθνόσ ζηθςε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηωισ του ςτθν Αυςτραλία ςε μια 

«ελλθνικι πραγματικότθτα», εκτόσ τόπου και χρόνου. Ηοφςε τα γεγονότα 

ετεροχρονιςμζνα, τουλάχιςτον δζκα χρόνια μετά, μζςα από τισ εμπειρίεσ και τισ 

περιγραφζσ των άλλων. Δεν ςυμβάδιηε ποτζ θ πραγματικότθτα τθσ Ελλάδασ μζςα 

του με τα γεγονότα που λάβαιναν χϊρα τθ χρονικι εκείνθ περίοδο ςτθ χϊρα 

Ελλάδα. 
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 «Αυτό που ζφερε ςτθ ςυλλογικι μνιμθ τθσ θ ελλθνικι κοινότθτα ιταν μια «παγωμζνθ» 

εικόνα και προςπακοφςαν να τθν αναβιϊςουν εμπλουτίηοντάσ τθσ με νζα ικθ. Στο χωριό ςε 

ζναν γάμο κα μαηεφονταν οι ςυγγενείσ και οι κάτοικοι. Στθν Αυςτραλία, τα μζλθ τθσ 

κοινότθτασ το αναπαριςτοφςαν όλο αυτό, αλλά με τα ροφχα και τισ ςυνικειεσ και του νζου 

τόπου. Πταν εγϊ παντρεφτθκα, είχε γίνει θ είςοδοσ των τανκσ ςτο Ρολυτεχνείο. Στισ 

εφθμερίδεσ το γεγονόσ ιταν ςτθν 16θ ςελίδα τθσ ελλθνικισ εφθμερίδασ. ‘Ιταν ζνα γεγονόσ 

μακρινό. Ρολιτικι ςυνείδθςθ απζκτθςα όταν γνϊριςα τθ δεφτερθ γυναίκα μου που ιταν 

Ελλθνο-Κφπρια. Θ δικι τθσ ιςτορία με ςυνζδεςε με τθν παγκόςμια ιςτορία. Μζχρι τότε ηοφςα 

ςτα ςτενά όρια μιασ ελλθνικισ οικογζνειασ  ςε μια ελλθνικι κοινότθτα. Απομονωμζνοσ από 

τον υπόλοιπο κόςμο, ςαν ςε μια «κάψουλα». Μερικζσ φορζσ χρειάηεται ζνα μεγάλο 

«τραφμα», ςτθν περίπτωςι μου το διαηφγιο από τθν πρϊτθ μου γυναίκα, θ οποία ιταν 

επίςθσ από το Καςτελλόριηο, για να ξεχωρίςεισ αυτά που γνωρίηεισ από αυτά που δεν 

γνωρίηεισ», λζει κλείνοντασ τθ ςυνζντευξι του1172. 

 

2. George Kapiniaris (1986) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 13.02.2009  

Ο George Kapiniaris γεννικθκε ςτθ Μελβοφρνθ και ζχει ςπουδάςει και 

αποκτιςει Bachelor of Education at Rusden State College, in Drama and Media 

Studies.  

Σφμφωνα με τον George Kapiniaris, «Growing up Greek», το να μεγαλϊνεισ 

ωσ «Ζλλθνασ»,  είναι  αυτό που χαρακτθρίηει τθ δεφτερθ γενιά ςτθν Αυςτραλία και 

είναι και το κοινό ςτοιχείο με τουσ δεφτερθσ γενιάσ Ελλθνο-Αμερικανοφσ και Ελλθνο-

Καναδοφσ. Αυτι τουσ θ εμπειρία είναι που  τουσ «φζρνει κοντά» για να 

ςυνεργαςτοφν και  να διερευνιςουν το κζμα των μικτϊν γάμων γιατί είναι ζνα κοινό 

κζμα που τουσ απαςχολεί1173.  

Σφμφωνα με τον ίδιο, τα κεατρικά ζργα των Ελλθνο-Αυςτραλϊν δεν 

ενδιαφζρουν τουσ  Ζλλθνεσ ςτθν Ελλάδα,  γιατί δεν τα καταλαβαίνουν και αυτό το 

βαςίηει ςτο γεγονόσ ότι ποτζ «αυτοί» - εννοϊντασ τουσ Ζλλθνεσ ςτθν Ελλάδα- 

παρόλο που μπορεί να αγαποφν τουσ ςυγγενείσ/μετανάςτεσ, δεν νοιάηονται για τουσ 

Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ1174.  
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«Δεν ενδιαφζρονται να ταξιδζψουν να δουν ποφ και πϊσ ηουν οι ξενιτεμζνοι, παρά μόνον οι 

μετανάςτεσ είναι εκείνοι που επιςτρζφουν ςτθν πατρίδα τουσ και λαχταροφν να δουν τουσ 

δικοφσ τουσ. Τα δικά μασ ζργα ενδιαφζρουν ανκρϊπουσ ςαν και μασ, «underdogs»-και είναι, 

είμαςτε εμείσ, αυτοί που τρζχουμε πίςω από τθν αγζλθ και δεν ανικουμε ςε αυτιν, δεν 

είμαςτε μζροσ του κατεςτθμζνου/mainstream. Δεν καταλαβαίνουν τθν ζννοια τθσ μετανά-

ςτευςθσ που ςθμαίνει να πασ ςε μια άλλθ χϊρα και να ξεκινιςεισ από τθν αρχι και δεν 

γνωρίηουν πϊσ είναι να μεγαλϊνεισ ωσ Ζλλθνασ ςε μια άλλθ χϊρα. Τθν τθλεοπτικι ςειρά 

Acropolis Now, που κάναμε με τον Nick Giannopoulos, δεν τθν αγόραςε θ Ελλάδα και θ 

Λταλία. Αντικζτωσ τθ βρικαν πολφ ενδιαφζρουςα  και τθν αγόραςαν ςτο Λςραιλ, ςτθν 

Λορδανία, ςτθ Μάλτα, παρά το γεγονόσ ότι οι ιςτορίεσ τθσ  ςειράσ είναι ιςτορίεσ  

μεταναςτϊν. Οι αυςτραλζηικεσ ιςτορίεσ φαίνεται να μθν αφοροφν τθν παλαιά χϊρα, παρόλο 

που αναφζρονται ςτο όνειρο για τθν παλαιά πατρίδα», λζει με παράπονο ο ςυγγραφζασ1175. 

Σχετικά με τθν επαγγελματικι του επιλογι και τισ δυςκολίεσ να «κάνει 

καριζρα» θκοποιοφ λόγω τθσ εκνοπολιτιςτικισ του ταυτότθτασ λζει τα εξισ:  

«Το γεγονόσ ότι είμαι παιδί μεταναςτϊν, από τθ μια  αυτό με εμπόδιςε να κάνω μια 

κακιερωμζνθ καριζρα Αυςτραλοφ θκοποιοφ αλλά από τθν άλλθ όμωσ με ζχει βοθκιςει να 

προςπακιςω περιςςότερο και να ψάχνω να βρω ολοζνα και περιςςότερο τον δικό μου 

δρόμο, ν’ ανοίγω καινοφριουσ δρόμουσ. Και πολλοί ζχουμε τον ίδιο δρόμο. Και δεν κρφφτθκα 

ποτζ. Δεν άλλαξα το όνομά μου για να εργαςτϊ. Ο Μπζρτολντ Μπρεχτ και ο Ευγζνιοσ 

Λονζςκο είναι οι αγαπθμζνοι μου από τουσ Ευρωπαίουσ ςυγγραφείσ,  και  από τουσ αρχαίουσ 

κλαςικοφσ, μου αρζςει ο Αριςτοφάνθσ. Μου αρζςει θ κωμωδία και το δραματικό ςτοιχείο να 

υπάρχει ςτθν κωμωδία. Ο  ομπζρτο Μπενίνι ςτο «La Vita et Bella» είναι το πρότυπό μου ωσ 

θκοποιόσ. Μου αρζςει να υποδφομαι διαφορετικοφσ χαρακτιρεσ. Είμαι τυχερόσ γιατί εδϊ 

και εικοςιπζντε χρόνια ηω από τθ δουλειά του θκοποιοφ, ζςτω και μζςα από τθν ‘Stand-up 

comedy’ που το μόνο που χρειάηεται είναι ζνα μικρόφωνο, γιατί το κζατρο κοςτίηει πολφ  και 

οι κεατζσ είναι πια λιγότεροι. Και ςτον κινθματογράφο δεν γυρίηονται πια ταινίεσ όπωσ πριν. 

Πταν γίνεται «casting» εδϊ ςτθν Αυςτραλία, οι ςκθνοκζτεσ επιλζγουν τουσ γνωςτοφσ τουσ. 

Δεν είναι όπωσ με τουσ Άγγλουσ ςκθνοκζτεσ και παραγωγοφσ που επιλζγουν τον κατάλλθλο  

θκοποιό χωρίσ προκατάλθψθ», λζει ο θκοποιόσ και ςυγγραφζασ1176.  

 Οι παραςτάςεισ ςτισ οποίεσ ο George Kapiniaris ςυμμετείχε είναι: 
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 Π.π. 
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 Π.π. 
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-Aristophane’s “Peace”, 1986, όπου ζπαιξε τον ρόλο του Hermes/Ερμι. Θ παράςταςθ 

επιχορθγικθκε από το  Melbourne Multicultural Arts Council1177 

-Wogs Out of Work, 1987, των Nick Giannopoulos, George Kapiniaris, Mary Coustas 

και Simon Palamares (ιταλικισ καταγωγισ)1178 

-Acropolis Now Live, 1990-91, των Nick Giannopoulos, George Kapiniaris and Simon 

Palomares1179 

- The Last Proxy, 1994, των Christopher Gist, George Kapiniaris  και Tony Nikolako-

poulos παίχτθκε ςτθν αγγλικι γλϊςςα, και για μία παράςταςθ ςτα ελλθνικά1180, 

-Honeymoon in Hellas, 1996,  του Tony Nikolakopoulos1181. 

Τα τελευταία χρόνια ακολουκεί μια ανεξάρτθτθ κεατρικι πορεία 

ανεβάηοντασ Stand Up Comedy1182 όπωσ: 

-Tiboldi Bros[worry beads and furry dice]- Oz tour, 1985-1986 

- Let the blood run free-Le Joke, Theatre sports tour, 1986 

-Tiboldi Bros [midnight expresso], Oz tour, 1986-1987 

- Pepe dressed to kill-Hip hop club Sydney / Comedy Cafe Melb, 1987  

- Una razza una faccia  with Joe Dolce, 1987 

-The bench - Comedy Lounge-Director Brian Mannix, 2001   

-Pizza live - Sydney Enmore theatre, 2001 

-Who let the wogs out- Oz Tour, 2001-2005   

-Tiboldi Bros[who let the wogs out]- with Simon Palomare, 2001-2003 

- Pizza Live 2 - 'Pizzas VS Burgers'- Sydney Enmore Theatre, 2004 

-Show us your roots - Oz Tour, 2004-2005 

-Simon and George Live - Oz Tour, 2006-2007 

                                                           
1177

 Π.π. 
1178

 Ρθγι: Ρερ. In Press, αρ. τευχ. 62, 6.9.1989, θ κριτικι τθσ Fiona Scott – Norman, «Κaterina Kotsonis  
- A new show called Heartbreak Kid opens at the Athenaum Theatre next week. It stars the somewhat 
famous Nick Giannopoulos, who hasn’t looked back since Wogs Out οf Work, as Nicky – an adolescent 
boy with a crush on his school teacher, Miss Papadopoulos. Nick is the name who will, initially at least, 
put the bums on seats, and thereby inadvertently give some exposure to his co-star, the almost 
completely brand new (graduated from La Trobe in 1998) Katerina Kotsonis», (ςε φωτοτυπία). 
1179

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ ςειρά Acropolis Now Live των Nick Giannopoulos, George Kapiniaris and 
Simon Palomares, 1990-1991 ( από το αρχείο μου). 
1180

 Ρθγι: Εφθμ. Hellenic Times, 1.6.1994, θ κριτικι του John Mantarakis,  «The Last Proxy – George 
Kapiniaris and Katerina Kotsonis set the stage alight in this side-splitting comedy – “Kapiniaris 
showcases his musical exploits in a hilarious opening sequence with the Bouzouki”» (ςε φωτοτυπία). 
1181

Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά και ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον George Kapiniaris, 
βϋγενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 13.02.2009. 
1182

 George Kapiniaris, Comedian and Actor, www.georgekapiniaris.com.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Giannopoulos
http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Giannopoulos
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Kapiniaris
http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Palomares
http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Palomares
http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Palomares
http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Giannopoulos
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Kapiniaris
http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Palomares
http://www.georgekapiniaris.com/


593 
 

-Il Dago - Oz Tour, 2007-2008, ςε ςυνεργαςία με τουσ Λταλο-Αυςτραλοφσ θκοποιοφσ 

Simon Palamares  και Joe Avati  

- From Burnside With, 2007 

- From George with love - One Man Festival Show, 2008 

-Love - At The Cavern Club, 2008, one man show,  ζνα κωμικόσ που δίνει για 

τουλάχιςτον μία ϊρα ςε κάκε του εμφάνιςθ ρεςιτάλ υποκριτικισ, αυτοςχεδιαςμοφ, 

ζξυπνου χιοφμορ, μουςικισ με τραγοφδι που ςυνοδεφει με τθν κικάρα του. 

-George Rockstar - One Man Show Oz Tour, 2009-20101183 

Τα παιδιά μεταναςτϊν τθ δεκαετία του 1980, Ζλλθνεσ, Λταλοί, Τοφρκοι, 

Γιουγκοςλάβοι, όλοι αποκαλοφνταν «Wogs»1184   ι για τουσ Αυςτραλοφσ ιταν 

«Ethnic» και μιλοφςαν μεταξφ τουσ «Wogspeak»1185. 

 

3. Nick Giannopoulos (1987) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 23-10-2009  

Ο Nick Giannopoulos/Νίκοσ Γιαννόπουλοσ γεννικθκε ςτθ Μελβοφρνθ τθν 1 

Λουλίου του 1963 και μεγάλωςε ςτισ περιοχζσ του Fitzroy και Richmond. Θ μθτζρα 

του γεννικθκε ςτθν  Αρκαδία και μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1959. Ο πατζρασ 

του γεννικθκε ςτουσ Γαργαλιάνουσ Μεςςθνίασ και  ζφταςε ςτθν Αυςτραλία το 1960 

με το πλοίο «Ρατρίσ». Θ ςυνάντθςθ των δφο νζων ζγινε μζςω κοινϊν φίλων. Τα 

παιδικά του χρόνια τα κυμάται με πολφ κόςμο γφρω του, ςυγγενείσ να ζρχονται από 

τθν Ελλάδα, να επιςκζπτονται φίλουσ και γνωςτοφσ, γάμουσ, βαπτίςεισ. Τότε δφο-

τρεισ οικογζνειεσ μζνανε ςτο ίδιο ςπίτι. Τα ςπίτια ιταν μεγάλα, με πολλά δωμάτια. 

Κυμάται τισ γυναίκεσ, ςυνικωσ ςυγγενείσ, αδελφζσ, νφφεσ, κουνιάδεσ, να 

μαγειρεφουν ςτθν κουηίνα και να καυγαδίηουν. Μζχρι που πιγε ςτο ςχολείο μιλοφςε 

μόνο τθν ελλθνικι γλϊςςα. «Τθν πρϊτθ μζρα του ςχολείου ιμουν λυπθμζνοσ γιατί 

δεν καταλάβαινα τθ δαςκάλα μου». λζει ο Nick Giannopoulos. Τότε δεν υπιρχαν 

τάξεισ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ για παιδιά μεταναςτϊν. Τα 

                                                           
1183

 Ρθγι: Εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ 4.5.2009, το άρκρο «Kapiniaris at Mother’s Day Morning, Oakleigh 
Greek Orthodox College Sts. Anargiri», ς. 2 (ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ 
Rock Star – George Kapiniaris ςτο The Carven Club, 136 North Terrace, 4-20.3.2009. Ρρόγραμμα τθσ 
κεατρικισ παράςταςθσ Rock Star, George Kapiniaris ςτα πλαίςια του Comedy Festival, John Curtin 
Hotel, 29 Lygon St. Carlton, 1-5 και 22-26.4.2009. 
1184

 Vase Stocjevski, «Wog», Republica, no. 4, 1996, ς. 201. 
1185

Wogspeak - Transformation of Australian English [μεταςχθματιςμόσ τθσ Αυςτραλιανισ αγγλικισ 
γϊςςασ], τθσ Jane Warren, Journal of Australian Studies, 1999,  ςς.118-133. 
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πιο πολλά παιδιά ςτθν τάξθ του ιταν αγγλο-ςαξονικισ καταγωγισ Αυςτραλοί. Στα 

παιδικά του χρόνια κυμάται πολλζσ μετακινιςεισ λόγω τθσ εργαςίασ των γονιϊν 

του. Πταν μετακόμιςαν ςτθν περιοχι Faukner, εκεί τότε ζμεναν μόνο Αγγλοςάξονεσ. 

Θ μοναξιά του μικροφ Νίκου ιταν μεγάλθ. Τισ ϊρεσ που οι γονείσ του εργάηονταν,  

αυτόσ όταν επζςτρεφε ςτο ςπίτι από το ςχολείο, άνοιγε τθν τθλεόραςθ. Θ 

τθλεόραςθ ιταν θ «φυγι» του.  Οι εκπομπζσ που ζβλεπε ςτθν απογευματινι ηϊνθ 

ιταν κινοφμενα ςχζδια και ςόου, κωμικζσ ςειρζσ που τον γοιτευςαν και τον 

επθρζαςαν ςτθ ςυμπεριφορά του. Οι «τθλεοπτικοί χαρακτιρεσ»  ζγιναν οι φίλοι του 

και ςτθ ςυνζχεια άρχιςε να δθμιουργεί τουσ δικοφσ του «χαρακτιρεσ», τουσ δικοφσ 

τουσ φίλουσ και τισ δικζσ του ιςτορίεσ και με αυτό τον τρόπο  άρχιςε να διαςκεδάηει 

και  τα ξαδζλφια του. Με τθ «μίμθςθ» χαρακτιρων επίςθσ κζρδιηε τθν προςοχι των 

κοριτςιϊν. Αυτι θ εμπειρία ςτο μζλλον αποτζλεςε το ζναυςμα ςτθν επιλογι του 

επαγγζλματόσ του. Πταν ςτο δθμοτικό ςχολείο άκουςε να τον αποκαλοφν «wog», το 

ίδιο και τον ςυμμακθτι του ιταλικισ καταγωγισ, αυτό τον ζκανε να νιϊςει 

διαφορετικόσ από τουσ άλλουσ και  τον «αποκλειςμό» του από το ςφνολο των 

μακθτϊν. Πταν ρϊτθςε τί ςιμαινε «wog», ζμακε πωσ ιταν κάτι ςα βριςιά για 

αυτοφσ που είχαν ςκοφρο ι μελαμψό δζρμα, ςυνικωσ ζτςι αποκαλοφςαν αυτοφσ 

που προζρχονταν από τισ Μεςογειακζσ χϊρεσ. Τότε για πρϊτθ φορά 

ςυνειδθτοποίθςε πωσ οι Ζλλθνεσ και οι Λταλοί δεν ανικαν ςτθν ίδια ομάδα με τουσ 

Αγγλοςάξονεσ. Θ επιςτροφι του τo 1972 ςτο Fitzroy, λόγω του ότι ο πατζρασ του 

άνοιξε «milk-bar», τον ανακοφφιςε αφοφ ιταν ζνα προάςτιο εργατικισ τάξθσ και 

εκεί αιςκανόταν ότι «ανικε». Οι περιςςότεροι μακθτζσ ιταν παιδιά μεταναςτϊν και 

αποκαλοφςαν από μόνοι τουσ, τουσ εαυτοφσ τουσ «wog». Αυτό άλλαξε τθν αντίλθψθ 

που είχε για τον εαυτό του. Τϊρα ιξερε πωσ οι «wogs» ζπαιηαν ποδόςφαιρο και οι 

«Aussie» ζπαιηαν κρίκετ. Τα κορίτςια αυςτραλιανισ καταγωγισ- ‘Aussie girls’ δεν 

πλθςίαηαν τα αγόρια που ιταν «wogs». Και ζτςι οργανϊκθκαν ςε ςυμμορίεσ με 

«κακαρζσ γραμμζσ», που  διαχϊριηαν τον ζναν κόςμο από τον άλλον. Τθν ίδια 

χρονιά το μαγαηί του πατζρα του κάθκε και αναγκάςτθκαν να πάνε ςτο Richmond, 

όπου ο πατζρασ του άνοιξε  και πάλι  «milk- bar» και όλα ξεκίνθςαν από τθν 

αρχι1186.  

                                                           
1186

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά και ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από το Nick Giannopoulos, 
βϋγενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 23-10-2009. 
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«Τότε ιταν που γνϊριςα τον μζχρι τϊρα ςυνεργάτθ μου, τον παιδικό μου φίλο Chris 

Anastasiades  ςτο δθμοτικό ςχολείο ‘Abbotsford Primary School’ ςτθν πζμπτθ τάξθ. Από τότε 

ξεκινιςαμε να δθμιουργοφμε  τουσ χαρακτιρεσ, που αργότερα κα ηωντάνευαν ςτθ ςκθνι και 

ςτισ ταινίεσ μασ, να προςδιορίηουμε τουσ εαυτοφσ μασ ωσ ‘wogs’ και να γιορτάηουμε τθ 

διαφορετικότθτά μασ. ‘Πταν το 1974 πιγαμε ςτο Richmond Highschool αιςκανόμαςταν 

πλζον ενδυναμωμζνοι και όχι ντροπι για αυτό που ιμαςταν», λζει ο Νίκοσ Γιαννόπουλοσ. 

Και ςυνεχίηει: «Αρχίςαμε να λζμε αςτεία για τουσ ‘wogs’, να επαναςτατοφμε ςτο ςχολείο, 

γεγονόσ που μασ ζβαηε ςε αντίκεςθ με τουσ δαςκάλουσ μασ, να χτίηουμε ςυνικειεσ που 

μόνο τα αγόρια των μεταναςτϊν είχαν, όπωσ μετά το ςχολείο να πθγαίνουμε για 

χάμπουργκερ, για μπιλιάρδο. Θ αυτοεκτίμθςι μασ είχε ανεβεί. Στο ςχολείο ιμαςταν θ 

πλειονότθτα. Εμείσ είχαμε τθν εξουςία. Ακόμθ και τα κορίτςια αυςτραλιανισ καταγωγισ 

εμάσ κοίταηαν. Γιατί εμείσ ιμαςταν ‘cool’. Δεν ιμαςταν μόνοι. Οι John Travolta, Al Pacino. 

Robert Deneiro ιταν επίςθσ ‘wogs’ και ιταν τα ινδάλματά μασ. Τότε ιταν που ςκζφτθκα 

ςοβαρά να ςπουδάςω θκοποιόσ»1187. 

 Το 1976 ο Νίκοσ Γιαννόπουλοσ ςε θλικία 13 χρόνων επιςκζφτθκε για πρϊτθ 

φορά τθν Ελλάδα μαηί  με τον πατζρα του και  όταν είδε το όνομά του γραμμζνο με 

μεγάλα γράμματα ςε ταμπζλα «νζον» ςτθν Ομόνοια, εκεί αιςκάνκθκε ότι δεν ιταν 

πια «wog» αλλά ότι ιρκε  ςτο «ςπίτι» του. Πταν πιγε ςτα χωριά των γονιϊν του και 

γνϊριςε τουσ ςυγγενείσ του και εκεί  όταν «αναγνϊριςε τον εαυτό του ςτα 

πρόςωπά» τουσ,  γιατί ζμοιαηαν τόςο πολφ, ενκουςιάςτθκε. ‘Πταν επζςτρεψε ςτθν 

Αυςτραλία αυτό τον ζκανε ακόμθ πιο «επικετικό» ενάντια ςτθν «επικριτικι 

ςυμπεριφορά» των Αγγλοςαξόνων1188
.  

«Ενϊ μζχρι τότε απαγόρευα ςτθ μθτζρα μου να μου μιλάει ελλθνικά όταν πθγαίναμε για 

ψϊνια, αυτό άλλαξε, δεν ντρεπόμουνα πια που ιμουνα Ζλλθνασ. Άρχιςα να είμαι 

περιςςότερο υπεριφανοσ για αυτό που ιμουν, για τθν ιςτορία μου, μιλοφςα περιςςότερο 

ελλθνικά, άρχιςα να αναηθτϊ να μάκω όλα αυτά που μζχρι τότε αρνιόμουνα», ομολογεί ο 

Νίκοσ… «Το ελλθνικό ςχολείο το μιςοφςαμε όλοι», μασ δθλϊνει ο ςυγγραφζασ. 

«Μεγαλϊςαμε ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ, μιςοφςαμε τα πάντα», ςυνεχίηει. «Αυτι θ κουλτοφρα, 

τθσ δεφτερθσ μεταπολεμικισ γενιάσ ςτθν Αυςτραλία ςε δεκαπζντε χρόνια από τϊρα κα 

ανικει ςτθν ιςτορία». «Σιμερα αυτόσ που είναι κάτω των τριάντα χρόνων δεν μπορεί να 

κατανοιςει τθν ιδιαιτερότθτα των δεκαπεντάχρονων τότε, όταν μεγάλωνα εγϊ... Πμωσ,  Ναι 

θ Βαρντάλοσ, εςφ, όλοι εμείσ καταλαβαίνουμε ο ζνασ τον άλλον, είναι πράγματα τθσ γενιάσ 
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μασ. Αντί να πθγαίνουμε, λοιπόν, ςτο ελλθνικό ςχολείο πθγαίναμε ςτον κινθματογράφο. 

Μετά τθν θλικία των δεκαπζντε το ελλθνικό ςχολείο ιταν παρελκόν. Το ελλθνικό ςχολείο 

μοφ προςζφερε τθ «ςφνδεςθ»(connection) με τθν ελλθνικότθτά μου και τα βαςικά, να 

μπορϊ να διαβάηω και να γράφω τθν ελλθνικι γλϊςςα. Από τθν άλλθ όμωσ τθν κακοποίθςθ 

που δεχκικαμε, τον φόβο, το ξφλο με τθν λουρίδ… Ακόμθ και ςιμερα, όταν ςυναντϊ τον 

δάςκαλό μου, αιςκάνομαι τθν ταπείνωςθ και τον τρόμο και το χειρότερο απ’ όλα όλο αυτό 

γινόταν με τθν άδεια των γονιϊν μασ. Αυτό κυμάμαι να με απομάκρυνε από τουσ γονείσ μου 

και να μου πιρε πολφ καιρό, αργότερα, για να τουσ ςυγχωριςω και να  τουσ κατανοιςω». 

Για τουσ Αυςτραλοφσ ιμαςταν οι «wogs», για τουσ γονείσ μασ τα ατίκαςα παιδιά. Πλο αυτό 

μασ ζβαλε ςε μπελάδεσ, αλλά επίςθσ μασ ενδυνάμωςε ςτο να αποκτιςουμε λόγο και 

αυτοπεποίκθςθ…Με τθν υποςτιριξθ του πατζρα μου, φοίτθςα ςτθ δραματικι ςχολι και ςε 

αντίκεςθ με άλλα παιδιά δεν πιζςκθκα να εργαςτϊ ςτθν οικογενειακι επιχείρθςθ. Αυτό με 

διζςωςε, γιατί δεν ανζπτυξα  ανταγωνιςτικά αιςκιματα με τουσ γονείσ μου. Ρολλά παιδιά 

τθσ γενιάσ μου δεν παρακολοφκθςαν το Ρανεπιςτιμιο πόςο μάλλον να πάνε ςε δραματικι 

ςχολι. Ακόμθ και εκεί  ιμουν  ζνασ «wog» από το  Richmond…Μεταξφ εμζνα και των άλλων 

φοιτθτϊν υπιρχε ζνα τεράςτιο πολιτιςμικό χάςμα. Αυτά ιταν παιδιά ιδιωτικϊν ςχολείων με 

μεγάλθ ελευκερία, ζνασ άλλοσ κόςμοσ. Το όνειρο ζγινε πραγματικότθτα: ιμουν ςε ςχζςθ με  

μια «Aussie girl», οδθγοφςα αυτοκίνθτο, επζςτρεφα ότι ϊρα ικελα ςτο ςπίτι, δεν 

εργαηόμουνα πια ςτο milk-bar,  ιμουν πλζον ζνασ άνδρασ. Μποροφςα να διερευνιςω τθ 

δθμιουργικότθτά μου. Το 1983-1985 μπικα ςτο Victorian College of Arts. Ιμουν ο πρϊτοσ 

Ζλλθνασ που κατάφερα να φοιτιςω ςε αυτι τθ Σχολι. Τότε ιταν που άρχιςα να αιςκάνομαι 

επαγγελματίασ θκοποιόσ,  να βρίςκω τθ δικι μου φωνι,  να αναηθτϊ τουσ δικοφσ μου 

κεατζσ, να ςυνειδθτοποιϊ ότι δεν υπιρχαν  κεατρικζσ ςκθνζσ που απευκφνονταν ςτουσ 

γονείσ μου, μιλοφςαν για τθ δικι τουσ τθ ηωι. Ραρόλο που ςζβομαι το κλαςικό ρεπερτόριο 

ςτο κζατρο από πολφ νωρίσ κατάλαβα πωσ δεν με αντιπροςϊπευε. Οι κεατρικζσ ςκθνζσ και 

θ κινθματογραφικι βιομθχανία τότε ιταν ςτα χζρια των Αγγλοςαξόνων. Μετά τθν 

αποφοίτθςι μου, κατανόθςα για άλλθ μια φορά πωσ γι’ αυτοφσ δεν ιμουν παρά,  για άλλθ 

μια φορά, ζνασ «wοg». Μζχρι και να αλλάξω και το όνομά μου ηιτθςαν για να κάνω καριζρα 

ςτον κόςμο του κεάματοσ. To 1986 γνϊριςα τον George Kapiniaris, τθν Mary Coustas και τον 

Simon Palamares με ςκοπό να ενϊςουμε τισ δυνάμεισ μασ και  το 1987 ανεβάςαμε το 

κεατρικό ζργο «Wogs Out of Work» (WOW),  μια κωμωδία αποτελοφμενθ από ςατιρικά 

ςκετσ με χαρακτιρεσ που γνϊριηα εγϊ καλά, και  με ςτοιχεία cabaret, ζνα είδοσ που γνϊριηε 

ο Palamares καλά. Το ζργο αυτό παιηότανε μζχρι το 1990. Το 1990-91 ανεβάςαμε το 

«Acropolis now Live» (μετά το «Acropolis now», επιτυχθμζνθ ςειρά ςτθν τθλεόραςθ, τθν 
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οποία είδαν 3.000.000 κεατζσ), το «Wogs and Spaces», μια ςειρά από ςατιρικά ςκετσ 

πλαιςιωμζνθ με χορό και τραγοφδια. Θ λζξθ «Wog» είχε γίνει πια το δικό μασ ςιμα 

κατατεκζν, αυτι θ λζξθ μασ προςδιόριηε. Ιταν μια λζξθ που εννοοφςε «εμάσ». Δεν 

λειτουργοφςε ρατςιςτικά εναντίον μασ, αντικζτωσ μάσ ενδυνάμωνε. Στο ζργο, ο μόνοσ που 

μποροφςε να αποκαλζςει τον άλλον «wog» ιταν μόνον ζνασ άλλοσ «wog»»1189.   

  Σφμφωνα με τον Nick Giannopoulos,  θ κεατρικι παράδοςθ του  Wogs Out of 

Work (WOW) δεν ανικει ςτουσ μετανάςτεσ αλλά ςτισ ρίηεσ και παραδόςεισ του 

ευρφτερου αυςτραλιανοφ κεατρικοφ γίγνεςκαι. Ππωσ άλλωςτε κάνουν και οι 

κωμικοί, όπωσ οι Mo ι Rey Rene1190, John Barry Humphries1191, Barry Hugh 

Crocker1192,  οι οποίοι  και τον ενζπνευςαν1193.   

Οι Nick Gianopoulos, Simon Palamares  με το ζργο Wogs Out of Work (WOW) 

κακιερϊνουν ζνα νζο είδοσ ςτο κζατρο, τθν τθλεόραςθ και τον κινθματογράφο, το 

«wogsploitation» -  ζνα είδοσ pop-culture, προϊόντα μιασ  νζασ αγοράσ  με 

δθμιουργίεσ υπεριφανων «wogs», όπωσ το  φιλμ, Look who’s Talking με τουσ  τότε 

«wogs» John Travolta  και Olympia Dukakis. 

 Άλλα ζργα του είναι:  

                                                           
1189

Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά και ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από το Nick Giannopoulos, 
βϋγενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 23-10-2009.  
1190

 Ο Mo ι Rey Rene, γεννικθκε ςτθν Αδελαΐδα ςτισ 15 Φεβρουαρίου 1892 με το όνομα Harry van 
der Sluice, από πατζρα ολλανδο-εβραικισ καταγωγισ και μθτζρα αγγλο-εβραικισ καταγωγισ.  Ο Rene 
τθν περίοδο τθσ οικονομικισ Φφεςθσ του ’30, ανάμεςα ςε δυο παγκόςμιουσ πολζμουσ, όπου ο 
κόςμοσ αγωνιά για τθν επιβίωςι του, εντοφτοισ να τουσ κάνει να γελάςουν, λαμβάνοντασ πάντα τθ 
κζςθ του «αουτςάιντερ»  ςτθ μάχθ ενάντια ςτθν εξουςία και τθν αλαηονεία τθσ άρχουςασ τάξθσ, 
εμψυχϊνοντασ ζτςι το φανατικό κοινό του. (http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Rene). 
1191

 Ο John Barry Humphries, γεννικθκε ςτισ 17 Φεβρ. 1934 είναι Αυςτραλόσ κωμικόσ, 
ευκυμογράφοσ, ντανταϊςτισ, καλλιτζχνθσ, ςυγγραφζασ και θκοποιόσ. Είναι γνωςτόσ για τουσ επί 
ςκθνισ χαρακτιρεσ του, που κεωροφνται το alter ego του τθν  Dame Edna, που είναι θ μζςθ 
νοικοκυρά και μζγα-ςταρ τθσ Μελβοφρνθσ και ο Sir Les Patterson, ζνασ ακυρόςτομοσ Μορφωτικόσ 
Ακόλουκοσ τθσ Αυςτραλίασ ςτο Δικαςτιριο του Αγίου Λακϊβου. Ο Humphries είναι κινθματογραφικόσ 
παραγωγόσ και ςεναριογράφοσ, ςταρ του West End του μουςικοφ κεάτρου του Λονδίνου, 
βραβευμζνοσ ςυγγραφζασ και ζνασ καταξιωμζνοσ ηωγράφοσ τοπίων. Ντανταϊςτισ με  παράλογο 
χιοφμορ. Σφμφωνα με τθ βιογράφο του Anne Pender, ο Humphries περιγράφεται ωσ "ο πιο 
ςθμαντικόσ  κεατράνκρωποσ τθσ εποχισ μασ ςτθν Αυςτραλία ... *αλλά+  και ο  πιο ςθμαντικόσ κωμικόσ  
μετά τον Τςάρλι Τςάπλιν». (http://en.wikipedia. org/wiki/Barry_Humphries) 
1192

 Ο Barry Hugh Crocker, γεννικθκε ςτισ  4 Νοεμ. 1935, ςτο  Geelong τθσ Βικτϊρια,  Αυςτραλία, είναι 
δθμοφιλισ τραγουδιςτισ τθσ Αυςτραλίασ που είχε επίςθσ μια επιτυχθμζνθ καριζρα ωσ θκοποιόσ, 
κυρίωσ ςτο πλευρό του πρωταγωνιςτι Barry Humphries. Στο: http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Barry_Crocker  
1193

Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά και ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από το Nick Giannopoulos, 
βϋγενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 23-10-2009.  

http://en.wikipedia.org/wiki/%20Barry_Crocker
http://en.wikipedia.org/wiki/%20Barry_Crocker
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-Wog-a-rama, 1993-1995, (παραγωγόσ, ςκθνοκζτθσ και ςυγγραφζασ του ζργου). Στο 

ζργο αυτό, τα πολιτιςμικά ςφνορα διευρφνονται γιατί αντιπροςωπεφεται και θ 

αςιατικι κοινότθτα με χαρακτιρεσ βιετναμζηικθσ καταγωγισ. 

-Wogboys, 1996-1998, (παραγωγόσ, ςκθνοκζτθσ και ςυγγραφζασ του ζργου). 

-Wog Story, 2000-2002,  (παραγωγόσ, ςκθνοκζτθσ και ςυγγραφζασ του ζργου). Με 

αυτό το ζργο περιόδευςε ςτθν Αυςτραλία1194. 

 Στα δθμοςιεφματα του ελλθνικοφ και ξζνου τφπου εκφράηεται αμφικυμία 

ςχετικά με το Wogs project του Nick Giannopoulos. Αρχικά φαίνεται να 

ςυγκεντρϊνει δικυραμβικζσ κριτικζσ1195,  γατί επιτζλουσ οι Ζλλθνο-αυςτραλοί 

βλζπουν τουσ εαυτοφσ τουσ να αναπαριςτϊνται ςτθ ςκθνι, να είναι αυτοί οι 

πρωταγωνιςτζσ, και οι δικζσ τουσ ιςτορίεσ να παρουςιάηονται ςτθν ευρφτερθ 

αυςτραλιανι κοινωνία. Πμωσ από τθν περίοδο του Wogboys (1996-98) και μετά, 

άρχιςαν να εμφανίηονται  και επικριτικζσ κριτικζσ ςτο πλαίςιο τθσ ελλθνικισ 

παροικίασ1196,  υποςτθρίηοντασ ότι αναπαράγονται ρατςιςτικά ςτερεότυπα, 

ενκαρρφνει ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ εισ βάροσ τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ ςτθν 

Αυςτραλία και  γίνεται προςπάκεια να εξωραΐςτεί  θ λζξθ «wog», θ οποία παραμζνει 

προςβλθτικι ανεξάρτθτα από τθν οπτικι γωνία που μπορεί κανείσ να τθν 

προςεγγίςει. Ριο ςυγκριμζνα, με αφορμι τισ παραςτάςεισ του Giannopoulos 

εγείρονται ερωτιματα όπωσ: κατά πόςο ο ςυγγραφζασ μζςα από τα κείμενά του 

                                                           
1194

 Π.π. 
1195

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Heartbreak kid του Richard Barrett, ςε 
διαςκευι και ςκθνοκεςία Nick Giannopoulos, ςε μία ιςτορία ενόσ «wog», Athenaeum Theatre, 15.9 – 
22.10.1989. Ρεριοδικό In Press, αρ. τευχ. 62, 6.9.1989, θ κριτικι: «A new show called Heartbreak Kid 
opens at the Athenaeum Theatre next week. It stars the somewhat famous Nick Giannopoulos, who 
hasn’t looked back since Wogs Out Of Work, as Nicky – an adolescent boy with a crush on his school 
teacher, Miss Papadopoulos. Nick is the name who will, initially at least, put the bums on seats, and 
thereby inadvertently give some exposure to his co-star, the almost completely brand new (graduated 
from La Trobe in 1998) Katerina Kotsonis». Εφθμ. Melbourne Times, 20.9.1989, θ κριτικι τθσ Fiona 
Scott-Norman «Heartbreak Kid – Athenaeum Theatre – Until October 22», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ/ The 
Herald, 28.9.1989, θ κριτικι του Jason Romnan, «Sampling Spoleto – Hard Break Kid: Geoffrey Milne 
assesses theatre on the fecund fringe», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 19.10.1989, θ κριτικι 
του Μ.Σ., «Κακθγιτρια ερωτεφεται τον μακθτι τθσ…» (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. The Age, 1.9.1989, θ 
κριτικι του Steven Carroll «Triumphant ‘Wog’ turned heartbreak kid», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The 
Age, 19.9.1989, θ κριτικι του Leonard Radic, «Ethnic comedy of misunderstandings», (ςε φωτοτυπία). 
Ρερ. Beat Magazine, 11.10.1989, θ κριτικι τθσ Ailsa Page, «The Heartbreak Kid – Athenaeum Theatre 
Sep 15 – Oct 22», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Sydney Morning Herald, 12.10.1989, θ κριτικι τθσ Vyv Υan, 
«The Heartbreak Kid – N. Giannopoulos – Athenaeum Theatre till 22 October 1989 – The Heartbreak 
Kid (THK) written by Richard Barrett, was an instant success when first performed in Sydney» (ςε 
φωτοτυπία). 
1196

Ρθγζσ: Εφθμ. NKEW,  12.6.2000, «Nick is still a disgrace» του George Koukoulas, ς.2. Ρερ. 
Διαφωνίεσ, Αρ. Τεφχ. 2, Δεκ. 1997, «Not those Wogs Again»  τθσ Vicky Tsaconas, ς.31. 
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αναδεικνφει τθν  πνευματικι κλθρονομιά των Ελλινων, κατά πόςο με αυτοφ του 

τφπου κωμωδία τιμά τθν ελλθνικι καταγωγι, κατά πόςο πζφτει ςτθν «παγίδα» τθσ 

τυποποίθςθσ μιασ ςυμπεριφοράσ, όπου επαναλαμβάνονται παλαιά clichés και τθσ 

κακιζρωςθσ «ςτερεοτφπων»  από τθν τθλεοπτικι ςειρά Acropolis Now. 

Υποςτθρίηεται ότι οι Ζλλθνο-Αυςτραλοί απεικονίηονται με ζναν απεχκι και  ειρωνικό 

τρόπο και ότι κακιερϊνεται πια θ αρνθτικι λζξθ «wog», γεγονόσ που δεν ζχει ποτζ 

ςυμβεί με αντίςτοιχεσ ρατςιςτικζσ εκφράςεισ όπωσ «nip», «spag», «nigger»  ωσ κάτι 

αναμενόμενο, αποδεκτό και «ςωςτό». Το κζμα τθσ ςφγχυςθσ τθσ ταυτότθτασ των 

παιδιϊν των μεταναςτϊν, δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ, παρουςιάηεται επιφανειακά 

και φευγαλζα. Ρεριςςότερο ςτζκεται ο κεατισ ςτο ότι αυτά τα παιδιά είναι 

οργανωμζνα ςε ςυμμορίεσ και αςχολοφνται με εμπόριο ναρκωτικϊν, πωσ ζχουν μια 

μθτζρα χωριάτιςςα που «ανδροφζρνει» με τςεμπζρι, αφοφ τθν υποδφεται ο 

Giannopoulos. Θ νεαρι Ελλθνίδα  περιγράφεται ωσ θ μελαχρινι χαηι, ενϊ θ 

αυςτραλζηα είναι θ ξανκιά με τισ μεγάλεσ καμπφλεσ, εικόνεσ που και πάλι 

αναπαράγουν ςοβινιςτικά ςτερεότυπα εισ βάροσ των γυναικϊν. Με το κεατρικό 

ζργο The Wogboy, θ ελλθνο-αυςτραλιανι κουλτοφρα γελοιοποιείται και 

υποβακμίηεται, Επίςθσ, το «Wogboy project»  κατθγορείται ότι ξεπερνά τα όρια τθσ 

κωμωδίασ και μετατρζπεται ςε μια υποτίμθςθ μιασ ολόκλθρθσ εκνοπολιτιςμικισ 

κοινότθτασ1197. Θ Vicky Tsaconas δικαιολογεί, εν μζρει, τθν προςπάκεια των Ελλινων 

θκοποιϊν να δθμιουργιςουν τα δικά τουσ κεατρικά κείμενα και πρότυπα, 

προκειμζνου να καταφζρουν να ειςχωριςουν ςτο «κλειςτό» αυςτραλιανό κεατρικό 

γίγνεςκαι. Ραρ’ όλα’ αυτά πιςτεφει πωσ δεν χρειάηεται πια να ςυνεχίηεται αυτι θ 

προςζγγιςθ, αλλά να προχωριςουν οι Ελλθνο-Αυςτραλοί θκοποιοί ςε κείμενα 

υψθλϊν απαιτιςεων και να μθν περιορίηονται ςτθ ςάτιρα, όπου μποροφν να 

αξιοποιιςουν καλφτερα και το ταλζντο τουσ και τα χριματά τουσ1198. Στθ ςυνζντευξι 

του το 2009, ο Giannopoulos απαντάει ςε όλα τα ηθτιματα που προαναφζρκθςαν  

και ςε όλα όςα του ζχουν καταλογίςει κατά καιροφσ με αφοπλιςτικι ειλικρίνεια και 

ζντονο πάκοσ με τισ ακόλουκεσ ςκζψεισ: 

«Το ςθμαντικό δεν ιταν αν είςαι Ζλλθνασ ι Λταλόσ, το ςθμαντικό ιταν ότι όταν ιςουν πζντε 

ι ζξι χρόνων, ςτθν αυλι του ςχολείου ςε αποκαλοφςαν «wog». Τϊρα εμείσ ορίηαμε τθν τφχθ 

                                                           
1197

 Ρθγι: Εφθμ. NKEW,  12.6.2000, κριτικι τθσ Andriana Konidiaris, «The Wogboy is not funny», ς.2. 
1198

 Ρθγι:Ρερ. Διαφωνίεσ, αρ. τεφχ. 2, Δεκ. 1997, «Not those Wogs Again»  τθσ Vicky Tsaconas, ς.31. 
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μασ. Τα ζργα μασ ιταν «must» για τα παιδιά των μεταναςτϊν. Ιταν ζργα που μιλοφςαν για 

μασ. Δεν ιταν ζργα που μιλοφςαν για «κάκαρςθ», δεν μιλοφςαν για τισ κλιβερζσ ιςτορίεσ 

των μεταναςτϊν ςτα ςτρατόπεδα τθσ Bonegilla,  ιταν μια γιορτι γι’ αυτό που είμαςτε, 

μποροφςαμε να διαςκεδάςουμε και να διαςκεδάςουν και οι άλλοι μαηί μασ, με τισ δικζσ μασ 

ιςτορίεσ! Οι κεατζσ μποροφςαν να ταυτιςτοφν με αυτό που ζβλεπαν,  αναγνϊριηαν τον 

«αποκλειςμό» και γελοφςαν με αυτό. Εμείσ ιμαςταν θκοποιοί που πλζον κρατοφςαμε τθν 

τφχθ μασ ςτα δικά μασ χζρια. Ιμαςταν μζροσ τθσ πολυπολιτιςμικισ επιρροισ, ιμαςταν 

μζροσ του πολιτιςμικοφ τοπίου τθσ Αυςτραλίασ και ιμαςταν εκεί για να μείνουμε.  Οι 

χαρακτιρεσ ιταν δανειςμζνοι από τθν comedia dell’ arte, τουσ προςκζςαμε τα δικά μασ 

χαρακτθριςτικά και ζπαιηαν τισ δικζσ μασ ιςτορίεσ. Οι χαρακτιρεσ μασ δεν αναπαριγαγαν 

ςτερεότυπα. Αυτό ςυνζβαινε ςτθν τθλεόραςθ. Εμείσ αναπαριςτοφςαμε τθν πραγματικότθτα, 

τθν αλικεια μζχρι το κόκκαλο. Τα παιδιά δεφτερθσ γενιάσ ζφερναν τουσ γονείσ τουσ να δουν 

κάτι που αφοροφςε και τισ δφο γενιζσ, και κα τουσ ζφερνε πιο κοντά. Αφοροφςε τισ ηωζσ 

μασ, εκεί και τότε. Οι κεατζσ «ςυνδζονταν» με αυτό που ζβλεπαν.  Εμείσ δθμιουργιςαμε 

αυτό που ςτθ ςυνζχεια αποκάλεςαν «ethnic comedy» *εκνοτικι κωμωδία+, που κατά τθ 

γνϊμθ μου δεν είναι κακόλου ζτςι»1199. 

 

4. Gregg Andreas ι Andreas Papadopoulos (1987) – Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ,  

16-07-2009  

Ο Andreas Papadopoulos/Ανδρζασ Ραπαδόπουλοσ, γνωςτόσ κεατρικόσ 

ςυγγραφζασ με το ψευδϊνυμο Gregg Andreas, γεννικθκε το 1961 ςτον Μεςόκαμπο, 

περιοχι Ρρεςπϊν, Μακεδονία. Μετανάςτευςε με τθν οικογζνειά του ςτθ 

Μελβοφρνθ, Αυςτραλία, το 1965, μόλισ τρειςιμιςι ετϊν και το μόνο που κυμάται 

είναι να ανεβοκατεβαίνει, ο ίδιοσ, μια ςκάλα. Στθν ενιλικθ ηωι του, όταν 

επιςκζπτεται τθ γενζτειρά του, ανακαλφπτει πωσ αυτι θ ςκάλα ιταν τα ςκαλοπάτια 

που οδθγοφςαν ςτθν είςοδο του ςπιτιοφ που γεννικθκε. Στα πρϊτα χρόνια ςτθν 

Αυςτραλία, θ οικογζνεια του Gregg Andreas ςυγκατοίκθςε με τθν οικογζνεια του 

κείου του ςτθν περιοχι Northcote. Θ παιδικι του θλικία ιταν ευχάριςτθ. Στα ζξι του 

χρόνια αρρϊςτθςε και ζτςι χρειάςτθκε να επαναλάβει τθν τάξθ. Το γεγονόσ ότι τθ 

δεφτερθ χρονιά γνϊριηε τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ των μακθμάτων που 

διδάςκονταν ιταν κακοριςτικό για τθν απόκτθςθ τθσ αυτοεκτίμθςισ του. Θ 

                                                           
1199

Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά και ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από το Nick Giannopoulos, 
βϋγενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 23-10-2009.  
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κακυςτζρθςθ τθσ προαγωγισ του, τον ενδυνάμωςε. Από τα δεκαοκτϊ του χρόνια 

άρχιςε να ενδιαφζρεται για τθ λογοτεχνία. Με τουσ γονείσ του μιλοφςε τθν ελλθνικι 

και με τα αδζλφια του τθν αγγλικι. ‘Πςο μεγάλωνε, θ αγγλικι ζγινε θ πρϊτθ του 

γλϊςςα. Πταν ςποφδαηε ςτο Ρανεπιςτιμιο του Monash, Μελβοφρνθ, ςυνεργάςτθκε 

με τθν ομάδα τθσ περιοχισ του(Northcote) «Jaga-Jaga players»*, όπου ξεκίνθςε να 

γράφει κάποια ςκετσ και τα οποία παρουςιάςτθκαν με τον τίτλο Νεολαία και 

εξελίχτθκαν ςε κεατρικό ζργο με τον τίτλο: Wogs in Love, 19881200. Tο ζργο αυτό 

αποτζλεςε το κριτιριο για τθ μετζπειτα πορεία του ςτθ ςυγγραφι κεατρικϊν ζργων. 

Συνειδθτοποίθςε ότι το αποτζλεςμα δεν τον εκπροςωποφςε και ότι ςτα επόμενα 

ζργα δεν κα χρθςιμοποιοφςε τα ςτερεότυπα ςτα ζργα του που επικρατοφςαν για 

τουσ Ζλλθνεσ και γενικότερα για τουσ μετανάςτεσ, οφτε κα ςυμπεριλάμβανε τθν 

εκνόλεκτο, παρά κα ζγραφε ςτθν αγγλικι γλϊςςα αμιγϊσ.  Δεν πιςτεφει πωσ οι 

Ζλλθνεσ είναι αυτό που ςτθ ςυνζχεια αναπτφχτθκε και παρουςιάςτθκε ευρζωσ ςτθ 

κεατρικι παράςταςθ  Wogs Out of Wor, από τουσ Nick Giannopoulos και George 

Kapiniaris1201. 

Το πρϊτο του ζργο  με το οποίο αναγνωρίηεται θ επιτυχία του, είναι το 

Johnny, a fine Australian Soldier, 19911202, είναι ζνα αντιπολεμικό δράμα, μια 

ιςτορία που απευκφνεται ςτον Αυςτραλό. Στο ζργο αυτό διερευνά το γλϊςςα, τον 

ρυκμό και το χρϊμα ωσ ζνασ ηωγράφοσ. Βεβαίωσ μζςα από το ζργο του διαπερνά θ 

πολιτιςμικι του καταγωγι. Άλλωςτε ζνα ζργο είναι μια δικι ςου προζκταςθ. 

Αγαπθμζνοι του ςυγγραφείσ είναι ο Τζννεςθ Ουίλλιαμσ, ο ‘Αντον Τςζχωφ. Κατά τθ 

γνϊμθ του, όταν διερευνϊνται οι ιςτορίεσ των Ελλινων, δεν κα πρζπει να 

περιορίηονται ςτθ μεταναςτευτικι τουσ εμπειρία αλλά και να επεκτείνονται και 

ςτθν ιςτορία που κουβαλάνε αυτοί οι άνκρωποι. Τότε ο πολιτιςμόσ που 

μεταφζρεται από το κεατρικό ζργο  είναι οικουμενικόσ και δεν αφορά μόνον μια 

ομάδα.  

                                                           
*Jakka-Jakka, Jika-Jika ιταν το όνομα του αρχθγοφ τθσ φυλισ των Αβοριγίνων που κατοικοφςαν τθν 
περιοχι Wurunjeri, κοντά ςτον ποταμό Yarra, (Wikipedia). 
1200

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 8-9, Μάθσ-Λοφν. 1989, κριτικι για το κεατρικό ζργο Happy του Gregg 
Andreas, ς. 11.  
1201

Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά και ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον Gregg Andreas ι 
Andreas Papadopoulos, β’ γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 16-07-2009. 
1202

 Johnny, α fine Australian Soldier, 1986, δράμα ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 12, αδθμοςίευτο ζργο, 
71 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
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Άλλα του ζργα είναι: 

- The Achilles Tendon,19871203, 

- Happy, 19891204. Το ζργο αναφζρεται ςε μια ελλθνικι οικογζνεια θ οποία φςτερα 

από χρόνια ςκλθρισ δουλειάσ ςτθν Αυςτραλία, επιςτρζφει για πάντα ςτθν 

Κεςςαλονίκθ. Το ζργο κινείται μεταξφ του πραγματικοφ και του φανταςτικοφ, του 

λογικοφ και του παράλογου, μία ςφγχυςθ. Ραρουςιάςτθκε ςε ςκθνοκεςία του 

Φράνκο Καβάρρα και θκοποιοφσ τθν Ειρινθ Ραπά, τον Χάρθ Κωνςταντινίδθ, τον 

όντρικ Ουίλλιαμσ και τον Μεγκ Κλάνου. Το ζργο χρθματοδοτικθκε από τουσ 

κρατικοφσ φορείσ: Multicultural Arts Victoria inc., The Victorian Ministry for the Arts, 

Australia Council και  Victorian Ethnic Affairs Commission1205.  

- Milk and Honey, 19921206, μαφρθ κωμωδία. Είναι μία ιςτορία που αναφζρεται ςτο 

γκρζμιςμα του αυςτραλζηικου ονείρου για μια οικογζνεια μεταναςτϊν. Milk and 

Honey είναι ο τίτλοσ τθσ εφθμερίδασ που δθμιουργικθκε από ζναν χωριάτθ/ 

μετανάςτθ που απζκτθςε χριματα ςτθν Αυςτραλία. Το ζργο ξεκινά μετά τον 

μυςτθριϊδθ κάνατό του. Θ γυναίκα του προςπακεί να διαςϊςει τθ φιμθ τθσ 

οικογζνειασ, αγνοϊντασ όλα όςα ςυμβαίνουν γφρω τθσ.  Ζχει επιλεκτικι αίςκθςθ 

τθσ πραγματικότθτασ.  Βλζπει, ακοφει, μυρίηει, γεφεται, αγγίηει μόνον αυτά που 

αυτι επικυμεί.  Αρνείται να παραδεχτεί ότι ο άνδρασ τθσ ςκοτϊκθκε με ζξι ςφαίρεσ 

και δφο μαχαιριζσ ςτθν καρδιά, ο γιόσ τθσ είναι ζμποροσ ναρκωτικϊν και θ  

ανφπαντρθ κόρθ τθσ είναι ζγκυοσ. Και μικρότεροσ γιόσ να καταγράφει τθν ιςτορία 

τθσ οικογζνειασ με μανία. Το ζργο παίχτθκε ςε ςκθνοκεςία του Nicholas 

Papademetriou. Ζπαιξαν οι Adam Hatzimanolis και  Teena Papadopoulos1207  και 

                                                           
1203

 The Achilles Tendon, 1987, κοινωνικό δράμα ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο, 94 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1204

Happy, 1988/1989, δράμα,  πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 65 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
1205

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 8-9, Μάθσ-Λοφν. 1989, κριτικι για το κεατρικό ζργο Happy του Gregg 
Andreas, ς. 11.  
1206

Milk and Honey, 1992, κωμωδία ςε δφο πράξεισ,  πρόςωπα 6,  αδθμοςίευτο, 60 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1207

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Milk and Honey του Greg Andreas ςτο Stables Theatre, 26.1-
6.2.1994. Θ παράςταςθ παίχτθκε ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων του Carnival ’94 (ςε φωτοτυπία). 
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ανζβθκε από τθν Takeaway Τheatre Company1208 ςτο Stables Theatre, King Cross 

ςτισ 27.1.19941209. 

-A Room to Rent, κοινωνικό δράμα ςε δφο πράξεισ 1210. 

-The Freedmans. Αναφζρεται ςτθν ιςτορία του Adam Freedman που καταδικάςτθκε 

για παιδικι ςεξουαλικι κακοποίθςθ. Είναι μια μαφρθ κωμωδία που καυτθριάηει  με 

τον δικό του τρόπο τθ μαηικι υςτερία και το πϊσ αυτι μπορεί να οδθγιςει τθ 

δικαιοςφνθ να καταδικάςει ζναν άνκρωπο όχι για εγκλιματα που ζχει πράγματι 

διαπράξει, απλά γι’ αυτά που θ κοινι γνϊμθ του ζχει επιρρίψει1211. 

Τα κζματα, που διαπραγματεφεται ο Gregg Andreas, δεν τον κατατάςςουν ςε 

αυτοφσ, που οι Αυςτραλοί αποκαλοφν «ethnic playwright» και «Ζλλθνα κεατρικό 

ςυγγραφζα» το κεατρόφιλο κοινό εντόσ τθσ ελλθνικισ παροικίασ. Σφμφωνα με τον 

ςυγγραφζα, θ Αυςτραλία το 1986 ζχαςε μια μεγάλθ ευκαιρία, να αναδείξει 

ταλαντοφχουσ νζουσ Αυςτραλοφσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ,  γιατί ενϊ ζδωςε τθν 

ευκαιρία ςε ςυγγραφείσ, άλλθσ εκνικισ καταγωγισ, να παρουςιάςουν τθ δουλειά 

τουσ δεν υπιρξε ςυνζχεια. Δόκθκαν κάποια χριματα τα οποία δεν αποδόκθκαν ποτζ 

πίςω με πραγματικό και ουςιαςτικό ζργο, με λίγα λόγια δεν ζπιαςαν τόπο1212.  

«Θ Αυςτραλία δίνει ευκαιρίεσ. Θ περικωριοποίθςθ προζρχεται από ανκρϊπουσ που ζχουν 

μια ιδιαίτερθ αντίλθψθ. Κεωρϊ πωσ δεν  είμαςτε μόνο  αυτό που μασ περιγράφουν, αυτοί  

οι άνκρωποι που βγικαν από  τα πλοία ςτθν Αυςτραλία. ‘Ζχουμε μια ιςτορία χιλιάδων 

χρόνων, αρκετά πλοφςια και δεν χρειάηεται να κλείνουμε  τουσ εαυτοφσ μασ ςε ζνα «κουτί». 

Ζνα κεατρικό ζργο δεν ανικει ςε ζναν κφκλο ανκρϊπων, αλλά ςε πολλοφσ αφοφ αφορά 

ανκρϊπινεσ  ιςτορίεσ και εμπειρίεσ», λζει με μεγάλθ υπερθφάνεια ο ςυγγραφζασ1213.  

 

5.Tony Nikolakopoulos (1994) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 13-04-2009  

O Tony Nikolakopoulos γεννικθκε ςτθ Μελβοφρνθ το 1961, από γονείσ 

μετανάςτριεσ με καταγωγι από τθν Ρφλο Μεςςθνίασ. Θκοποιόσ, ςκθνοκζτθσ και 

                                                           
1208

 Ρθγι: Εφθμ. The Daily Telegraph Mirror, 22.1.1994, «Takeaway Comedy» του Frank Gauntlett, 
ς.29. 
1209

 Ρθγι: Εφθμ. Wentworth Courier, 26.1.1994, «Horrific comedy» τθσ Susan Mooney, ς.10. 
1210

 A Room to Rent, 1986, κοινωνικό δράμα ςε δφο πράξεισ,  πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο ζργο, 66 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1211 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά και ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον Gregg Andreas ι 

Andreas Papadopoulos, β’ γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 16-07-2009. 
1212

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά και ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον Gregg Andreas ι 
Andreas Papadopoulos, β’ γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 16-07-2009. 
1213

 Π.π 
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κεατρικόσ ςυγγραφζασ, είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ κεατρικοφσ 

παράγοντεσ ςτθν ελλθνο-αυςτραλιανι φιλμογραφία και το ελλθνο-αυςτραλιανό 

κζατρο.  Συμμετείχε ςτισ ταινίεσ: 

-Head On, 1998, μία βραβευμζνθ ταινία ςε ςκθνοκεςία τθσ Ana Kokkinos, βαςιςμζνθ 

ςτο μυκιςτόρθμα Loaded που ζγραψε ο Christos Tsiolkas, με πρωταγωνιςτι τον Alex 

Dimitriades.  

-The Wog Boy, 2000,  των Nick Giannopoulos και Chris Anastassiades.  

-The Wannabes, 2003, των Nick Giannopoulos, Ray Boseley, Chris Anastassiades.  

-Bad Language - If you don’t speak Greek you’re in Trouble, 2010, κωμωδία  μία 

ταινία μικροφ μικουσ του Viron Papadopoulos1214.  

-Wog Boy 2: Kings of Mykonos, 2010, του Nick Giannopoulos,1215. 

Τα κεατρικά ζργα που ζγραψε  ο Tony Nikolakopoulos μόνοσ ι ςε 

ςυνεργαςία με άλλουσ Ελλθνο-Aυςτραλοφσ είναι:  

-The Last Proxy, 1994.  Το ζργο ζγραψαν οι Christopher Gist, George Kapiniaris  και 

Tony Nikolakopoulos. Το παρουςίαςαν ςτο The Universal Theatre ςτθ Μελβοφρνθ1216 

και ςτο Enmore Theatre1217 και ςτο Tom Mann Theatre1218 ςτο Σφδνεχ,  ςε 

ςκθνοκεςία του Tony Nikolakopoulos. Οι μετανάςτεσ μαηί με τα λιγοςτά υπάρχοντα 

ςτισ βαλίτςεσ τουσ και τισ μνιμεσ τουσ, μετζφεραν ςτο νζο περιβάλλον ικθ, ζκιμα 

και  παραδόςεισ, που τουσ προςδιόριςαν ςτθ ςυνζχεια. Το προξενιό, ωσ τρόποσ 

γνωριμίασ των μελλονφμφων, και ο κεςμόσ τθσ προίκασ ιταν ζνα αναπόςπαςτο 

τμιμα τθσ  ελλθνικισ παραδοςιακισ κουλτοφρασ, ιδιαίτερα ζντονο τθν εποχι τθσ 

μεταπολεμικισ μαηικισ μετανάςτευςθσ, που όμωσ προβλθμάτιςε τθ δεφτερθ γενιά 

                                                           
1214

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Bad Language- If you don’t speak 
Greek you’re in Trouble 2010 του Viron Papadopoulos.  
1215

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τον Tony Nikolakopoulos, β’ γενιά, 
ςτθ Μελβοφρνθ, 13-04-2009. 
1216

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Last Proxy, κωμωδία του Christopher Gist, ςε 
ςκθνοκεςία του Tony Nikolakopoulos, The Universal Theatre, 2-19 Victoria St., Fitzroy, 13.5.1994- 
12.6.1994. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Last Proxy κωμωδία του Christopher Gist, ςε 
ςκθνοκεςία του  Kali Techni Productions και Cross Culture, The Universal Theatre, 11.5.1994-
13.5.1994. 
1217

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Last Proxy, κωμωδία του Christopher Gist, ςε 
ςκθνοκεςία του Tony Nikolakopoulos, από τθν Kali Techni Productions, Enmore Theatre, 116-132 
Enmore Rd., Newtown, 13.5.1994-12.6.1994. 
1218

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Last Proxy, κωμωδία του Christopher Gist, Tom 
Mann Theatre, 9.9.1994. 

http://www.searchdictionaries.com/?q=Ana+Kokkinos#people
http://www.searchdictionaries.com/?q=Nick+Giannopoulos#a5c63561ab6e40d35acf37d104b0c0f46
http://www.searchdictionaries.com/?q=Chris+Anastassiades#e4b61b3b27d398133276af63db18b41c
http://www.searchdictionaries.com/?q=Ray+Boseley#a5b1750b5e643144a53dcef982556c332
http://www.searchdictionaries.com/?q=Chris+Anastassiades#e4b61b3b27d398133276af63db18b41c
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μεταναςτϊν και ιδιαίτερα τισ νεαρζσ Ελλθνίδεσ. Το 1994, ςε άρκρο τθσ θ Patricia 

Karvelas, δθμοςιογράφοσ, δεφτερθσ γενιάσ Ελλθνίδα, γράφεισ τα εξισ:  

«Το να είναι κανείσ εικοςιεννζα ετϊν, γζνουσ κθλυκοφ και ανφπαντρθ κεωρείτο «λάκοσ». Σε 

μια τζτοια περίπτωςθ, ζπρεπε να επιςτρατευτοφν τα μεγάλα μζςα, οι προξενιτρεσ, για να 

παντρευτεί επειγόντωσ «το κορίτςι», να κάνει παιδιά προτοφ γίνει τριάντα, γιατί αλλιϊσ 

ποιόσ κα τθν «ζπαιρνε». Και βεβαίωσ να ικανοποιιςει τθ γιαγιά, προτοφ πεκάνει με αυτόν 

τον καχμό»1219. 

 Σχεδόν δογματικά υποςτιριηαν πωσ μια γυναίκα κα ιταν ευτυχιςμζνθ όταν 

είναι παντρεμζνθ και ζχει αποκτιςει παιδιά. Θ μόρφωςθ, οι ςπουδζσ και θ καριζρα 

για μια γυναίκα κεωρείτο μια αιρετικι ςτάςθ ηωισ και θ ίδια μια «radical lesbian-

femisit»1220. Θ επινόθςθ του κειμζνου βαςίςτθκε ςε προφορικζσ ιςτορίεσ που είχαν 

ακοφςει και προςωπικζσ εμπειρίεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν παράςταςθ. Ο Α. 

Ελλθνο-Αυςτραλόσ  φωτογράφοσ, ζχει ςπουδάςει ςκθνοκεςία και παίηει μουςικι με 

τθν  θλεκτρικι του κικάρα του «1962 Fender Stratocaster». Ο νεαρόσ άνδρασ, 

ονειρεφεται πωσ είναι ο Ζλλθνασ Jimmy Hendrix  ςτο Woodstock, ο Jimmy 

Hendrikopoulos! Μόνο που αντί για ιχουσ κικάρασ ακοφει τουσ ιχουσ  του 

μπουηουκιοφ. Ρροςπακεί να βγάλει τον Ηορμπά από μζςα του ςε μουςικι rock. Οι 

ελλθνικζσ βριςιζσ που ακοφει από τθ μθτζρα του, είναι οι ςτίχοι που ταιριάηουν ςτα 

δικά του τραγοφδια (ς.2).  Θ μθτζρα του, που πιςτεφει βζβαια πωσ καμιά  νφφθ δεν 

είναι κατάλλθλθ για το γιό τθσ, αφοφ δεν είναι Ελλθνίδα και παρκζνα, τον πιζηει να 

ςυναντθκεί με τθν παιδικι του φίλθ Vasiliki. Κι αυτόσ  τρελαίνεται και τραγουδά ςτθ 

μουςικι του «Foxy Lady» του «Hendrix»,  το τραγοφδι Proxy, proxy Lady. Για τον Joe, 

υπάρχουν τρείσ Ελλάδεσ, θ  μολυςμζνθ Ακινα με τουσ Λάπωνεσ τουρίςτεσ ςτθν 

Ακρόπολθ, το Καςτελλόριηο με τουσ ςυγγενείσ και τισ μακάβριεσ ςυνικειζσ τουσ, να 

τον βάηουν να πλζνει τα κόκκαλα των πεκαμζνων, γιατί τουσ ξεκάβουν και τα νθςιά 

με τθν ξζφρενθ νυχτερινι ηωι (ςς.25-26).  Ραρ’ όλο που κάποια φορά ερωτεφτθκε 

μία Αυςτραλζηα, τθν Emma από το Σφδνεχ, δεν τθν κάλεςε ποτζ να μετακομίςει ςτθ 

Μελβοφρνθ, γιατί φοβόταν ότι θ μθτζρα του κα πιγαινε ςτο τρελάδικο με τθν 

                                                           
1219

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, Λοφν. 1994, το άρκρο «Should every Good Greek girl marry? – Urgent 
Proxi – Job Required – Anyone will do», τθσ Patricia Karvelas, “ … there are times when I too feel I 
should conform to make everybody happy – especially γιαγιά who even threatens me that she will die 
if I don’t get married soon…”, ς. 5 (ςε φωτοτυπία). 
1220

 Π.π. 
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ταμπζλα «Ελλθνίδεσ Μθτζρεσ που οι Γιοί τουσ πζραςαν τθ ηωι τουσ κρατϊντασ Ψθλά 

τον κακρζφτθ του Ρολυπολιτιςμοφ» (ς. 33). Θ Vasiliki από τθν άλλθ, δζχεται επίςθσ 

πιζςεισ και περιοριςμοφσ, ιδιαίτερα για τον λόγο ότι είναι διαηευγμζνθ ιδθ μια 

φορά. Οι γονείσ  τθσ πλζον δεν τθσ αφινουν περικϊρια να επιλζξει το άνδρα που κα 

παντρευτεί, γιατί δεν εμπιςτεφονται τθν κρίςθ τθσ (ς.7). Στθν επιλογι εκνικότθτασ 

του γαμπροφ υπάρχει διαβάκμιςθ. Θ καλφτερθ επιλογι είναι να είναι Ζλλθνασ, μετά 

Λταλόσ και  τελευταία Λςπανόσ. Αν και είναι ταμποφ ο μαφροσ,  καλφτερα μαφροσ 

παρά Αςιάτθσ και με τίποτα δεν επιλζγεται ο Τοφρκοσ. Τοφρκοσ ίςον εχκρόσ (ς. 8). 

Είναι θ γενιά των κοριτςιϊν που διακοςμεί τουσ τοίχουσ τθσ με πόςτερ του David 

Cassidy, πρωταγωνιςτι τθσ «Partridge Family» (ς.10). Θ μθτζρα τθσ,  τθν παροτρφνει 

να παντρευτεί  ζναν άνδρα με προίκα, γιατί αυτι είναι θ κουλτοφρα των 

μεταναςτϊν. Θ κόρθ, όμωσ τθσ αντιτάςςει πωσ κουλτοφρα είναι οι τζχνεσ, θ ιςτορία, 

το κζατρο, θ γλϊςςα, θ λογοτεχνία, το φαγθτό, ο χορόσ. Ο γάμοσ, με ςκοπό τθν 

αποκατάςταςθ, δεν είναι κουλτοφρα, είναι κοινωνικοί κανόνεσ, όπωσ αυτοί που 

ζςτειλαν τον πατζρα τθσ να τελειϊςει το ςχολείο, ενϊ τθ μθτζρα τθσ να γίνει 

μοδίςτρα. Θ μθτζρα τθσ επιμζνει  πωσ ο Α. είναι κατάλλθλοσ άνδρασ για τθν κόρθ 

τθσ γιατί ζχει επάγγελμα και προίκα-μεγάλθ περιουςία (ς.22).  Σφμφωνα με τθν 

Vasiliki  μπορεί να είναι καλό να γνωρίςεισ κάποιον που ανικει ςτθ δικι ςου 

κουλτοφρα και κρθςκεία, με τισ ίδιεσ προλιψεισ και ςυνικειεσ,  από τθν άλλθ όμωσ 

το προξενιό ωσ τρόποσ γνωριμίασ δεν επιτρζπει ςτο ηευγάρι να γνωριςτεί 

πραγματικά, αφοφ από τθν πρϊτθ ςτιγμι υπάρχουν προςδοκίεσ από το περιβάλλον 

που τουσ ςμίγει, με αποτζλεςμα να αιςκάνονται πίεςθ. Επίςθσ οι νεαροί  Ζλλθνεσ 

είναι ντροπαλοί, ιδιαίτερα ςτο ςεξουαλικό ηιτθμα (ς. 33). Αντίκετα από τον Joe, 

όταν θ Vasiliki επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα για τρεισ μινεσ, άλλαξε το ειςιτιριό τθσ και 

επζςτρεψε μετά από δφο χρόνια. Αιςκάνκθκε ελεφκερθ να ηιςει τον ζρωτα με τον 

άνδρα των ονείρων τθσ, τουλάχιςτον ζτςι πίςτευε τότε, μζχρι που αποκάλυψε  πωσ 

αυτόσ   ιταν   ζνα «greek kamaki», ιδθ παντρεμζνοσ που απατοφςε τθ ςφηυγο του. 

Ραρόλο που τθσ εκμυςτθρεφτθκε τον ζρωτά του, αυτι ζφυγε γιατί είχε χάςει πια τθν 

εμπιςτοςφνθ τθσ (ς. 27).     

 Θ δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν μζςα από αυτό το ζργο, ςτόχο είχει να κάνει 

μία εκ βακζων κατάκεςθ ςτουσ γονείσ: δεν πρόκειται ότι δεν τουσ καταλαβαίνει ι 

δεν τουσ δζχεται, όπωσ είναι, αλλά δεν επικυμοφν να ηιςουν τθ ηωι τουσ, με τον 
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ίδιο τρόπο που  τθν ζηθςαν αυτοί, και να ακολουκιςουν τουσ ίδιουσ κανόνεσ. Δεν 

κζλουν να παντρευτοφν κάποιον ι κάποια με προξενιό, και να μάκουν να τον 

αγαποφν από ςυνικεια ι να τον επιλζξουν ωσ ςφντροφο από φόβο μιπωσ μείνουν  

μόνοι, όταν κα ζχουν πια γεράςει. Θ ςυνικεια είναι για εκείνουσ που ποτζ δεν 

περίμεναν τίποτε από τθ ηωι τουσ και ποτζ δεν ιλπιηαν για κάτι καλφτερο (ς.31). Θ 

αγωνία τθσ ςυνάντθςθσ με ζναν άγνωςτο είναι ςωςτό μαρτφριο και για τουσ δφο και 

ςίγουρα δεν είναι επιλογι1221. 
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 Ρθγζσ: Εφθμ. Sunday Herald Sun, 1.5.1994, θ κριτικι «Greek actor thanks his lucky stardom» του 
Bob Crimeen, ς. 136 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Review, 6.6.1994, θ κριτικι «The Last Proxy – Take a trip 
to the University Theatre in Fitzroy to see it and you may leave feeling a play has been written about 
your life», του Aris Gounaris (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Melbourne Season, Λοφν. 1994, το άρκρο 
«Extended season for The Last Proxy» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Hellenic Times, 1.6.1994, θ κριτικι του 
John Mantarakis, «The Last Proxy, George Kapiniaris and Katerina Kotsonis set the stage alight in this 
side-splitting comedy – “Kapiniaris showcases his musical exploits in a hilarious opening sequence with 
the Bouzouki”» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. O Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 16.9.1994, το άρκρο «Συνεχίηεται με 
κζφι το Ρροξενιό - Με μεγάλθ προςζλευςθ του κεατρόφιλου κοινοφ του Σφδνεχ ςυνεχίηεται ςτο Tom 
Mann Theatre ςτο Σάρι - Χιλσ», ς. 14 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Sunday Herald Sun, 29.6.1994, θ κριτικι 
τθσ Natasha Perera, «Blind date nightmare», ς. 75 (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Ελλθνίσ, 15.10.1994, θ 
ςυνζντευξθ «Θ Κατερίνα Κοτςϊνθ μιλά για τον εαυτό τθσ», ς. 14-15 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ, 1994, θ κριτικι του Petros Kosmopoulos, «The Last Proxy: Exploring Greek-Australian Issues», 
ςσ. 4-5 (ςε φωτοτυπία). Ρερ. The New Weekly, 21.5.1994, θ κριτικι τθσ Marrianne Docherty,«Wogs 
out for George - It’s all Greek to me – It’s not easy being Greek! Actor George Kapiniaris knows too 
well the pressures of being a first generation Greek-Australian». Εφθμ. Age, 18.5.1994, θ κριτικι τθσ 
Fiona Scott-Norman, «The Last Proxy – Universal Theatre». Εφθμ. NKew, 20.5.1994 το άρκρο «Last 
Proxy ticket give away – The show has already played to packed audiences at the University Theatre 
and tickets are becoming as scarce as sharks teeth» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 22.5.1994 θ 
κριτικι τθσ Κοφλασ Καρανταγκλίδθ, «Ζνα κεατρικό ζργο που αγγίηει – “The Last Proxy”» (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα 23.5.1994, το άρκρο «Ο Γιϊργοσ Καπινιάρθσ ςτο Ρορτ Μζλμπουρν – “The 
Last Proxy”» (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Δθλαδι (μθνιαία Ελλθνο-αυςτραλιανι επικεϊρθςθ), τευχ. 27, 
Λοφν. 1994, το άρκρο «Το Ρροξενιό: Ανακαλφπτοντασ Ελλθνο-Αυςτραλζηικα κζματα – Θ πρεμιζρα του 
ζργου κα προβλθκεί ςτο κζατρο Universal τθσ Μελβοφρνθσ. Εφθμ. Ο Κόςμοσ 6.9.1994, θ κριτικι του 
Γιϊργου Γαλάνθ, ««Ρροτιμϊ παραδοςιακά νοιματα» – Ο γνωςτόσ θκοποιόσ Γιϊργοσ Καπινιάρθσ ςε 
κζματα που τον αγγίηουν».  Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 7.9.1994, θ κριτικι του Κϊςτα Ροτιρθ, The 
Last Proxy – Το τελευταίο Ρροξενιό – Μια ςελίδα από τθ ηωι πολλϊν Ελλθνο-Αυςτραλϊν – Ζνα 
“καλλιτεχνικό προξενιό” τριϊν Ελλθνο-αυςτραλϊν ανκρϊπων του κεάτρου, του Γιϊργου Καπινιάρθ, 
τθσ Κατερίνασ Κοτςϊνθ και του ςκθνοκζτθ Τόνυ Νικολακόπουλου, ζφερε ςτθ ςκθνι του 
αυςτραλιανοφ κεάτρου το ζργο Το Τελευταίο Ρροξενιό/The Last Proxy», ς. 13 (ςε φωτοτυπία). Ρερ. 
N.S.Wales Tour 1994, θ κριτικι τθσ Alethea Mouhtouris, «And now by special arrangement… - The Last 
Proxy opened at the Illawarra Performing Arts Centre mid-week and will return for encore shows on 
November 8 and 9» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Age 7.9.1994, θ κριτικι του Ron Banks «Matchmaking a 
matter for mirth».  Εφθμ. X-Press 8.9.1994, θ κριτικι του Stewart Dawes, «George Kapiniaris The Final 
Proxy», ς. 7. Ρερ. Generation Extra, Σεπτ. 1995, θ κριτικι τθσ Kathie Kambouropoulos, «The African 
Proxy – The success of the stage production The Last Proxy, a story about the two second generation 
Greek Australian tempted into ‘arranged marriage’, has been so overwhelming that the cast and crew 
are set to jet off to Joannesberg, South Africa, early next year. South Africa is said to be home to more 
than 100,000 Greeks whose lifestyle and cultural values parallel that of Greeks in Australia», ς. 6. Ρερ. 
Community Tribune, Μάρτ. 1996, το άρκρο – ςυνζντευξθ «The Last Proxy – Το τελευταίο προξενιό – Ο 
ςκθνοκζτθσ του ζργου Τόνυ Νικολακόπουλοσ μιλάει ςτο Ραροικιακό Βιμα», ςς. 52-53 (ςε 
φωτοτυπία). 
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Τθν ίδια χρονιά ο Toni Nikolakopoulos μαηί με τον Christopher Gist 

διαςκευάηουν τθν Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ και τθν ανεβάηουν ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα με τον τίτλο: Lysistrata - Sex and war!?, Λυςιςτράτθ - Σεξ και πόλεμοσ!; με 

τθν «Kali Techni Productions» – (Drama School), ςτο Northcote Ampitheatre,  ςτισ 12 

- 26.2.1994. Θ παράςταςθ παίχτθκε και ςτο Φεςτιβάλ Αντίποδεσ ’94  ςτθ Μελβοφρνθ 

από 27.2.1994 ζωσ 16.4.19941222.  

-Honeymoon in Hellas, 1996, επινοθτικό κζατρο, μία παράςταςθ που ανζβαςε και 

πάλι με τθ κεατρικι ομάδα «Kali Techni». Το ζργο αναφζρεται ςτον γάμο ενόσ 

Ελλθνο-Αυςτραλοφ ποδοςφαιριςτι με μία Αγγλο-Αυςτραλζηα από αριςτοκρατικι 

οικογζνεια. Τα κζματα που προκφπτουν πριν και  ςτθ διάρκεια ενόσ τζτοιου γάμου  

είναι: Κατά πόςο θ νφφθ είναι «ανζγγιχτθ παρκζνα με  κορμί αμόλυντο», κατά πόςο 

μπορεί να μοιάςε  ςε μια Ελλθνίδα,  γιατί όπωσ όλοι οι άνκρωποι  ζτςι και αυτι κα 

πρζπει να ζχει προζλκει από ελλθνικζσ ρίηεσ,  κατά πόςο κα μπορζςει θ Ελλθνίδα 

πεκερά να επικοινωνιςει με τθν Αυςτραλζηα νφφθ και  κατά πόςο κα μπορζςει να 

διαμεςολαβιςει ο γιόσ και γαμπρόσ ανάμεςα ςτισ δφο γυναίκεσ, το ζκιμο του 

«λογοδοςίματοσ» και θ διζνεξθ των ςυμπεκζρων ςχετικά με τον γάμο, τθν εκκλθςία, 

τθ κρθςκεία, τθ γλϊςςα, ςτθν οποία κα τελεςτεί ο γάμοσ, τον χϊρο του γλεντιοφ, τα 

χριματα που κα πλθρϊςουν κ.λπ. Τα παρατράγουδα μιασ προγαμιλιασ 

προετοιμαςίασ μπορεί να φζρει ςτο ηευγάρι  τόςθ πίεςθ και  εκνευριςμό με 

ςυνζπεια να κινδυνεφςουν να χωρίςουν, προτοφ καλά-καλά ολοκλθρωκεί το 

γαμιλιο γλζντι. Το μόνο που μπορεί να τουσ ςϊςει είναι θ αγάπθ που αιςκάνεται ο 

ζνασ για τον άλλον. 

Το 2009 ο Nikolakopoulos πρωταγωνιςτοφςε ςτον ρόλο του ρεμπζτθ 

Σταφρακα ςε μία ςθμαντικι δίγλωςςθ μουςικο-κεατρικι παράςταςθ Café Rebetika, 

του Stephen Helper - ςκθνοκζτθσ του Broadway και λάτρθσ τθσ ρεμπζτικθσ μουςικισ 

-  ςε επινόθςθ και ςκθνοκεςία του Stephen Helper και ηωντανι μουςικι από τθν 

«εμπζτικθ Κομπανία», που αποτελείται από τουσ Achilles Yiangoulli, Argyris 

Argyropoulos, Tony Iliou και Takis Dimitriu. Θ παράςταςθ αυτι παίχτθκε ςτο Arts 

Centre  και απευκφνκθκε ςτο aυςτραλιανό κοινό.  Το ζργο αςχολείται με τθν αγάπθ, 
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 Ρθγι: Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ ’94 – Μελβοφρνθ, 27.2.-16.4.1994 θ 
παράςταςθ Lysistrata - Sex and war!? διαςκευι των Toni Nikolakopoulos και Christopher Gist τθσ 
Λυςιςτράτθσ του Αριςτοφάνθ ςτο Northcote Ampitheatre, 12-26.2.1994.  
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τον πόνο, τθ λφπθ  των προςφφγων τθσ Μικράσ Αςίασ και τθν υπερβατικι δφναμθ 

τθσ ρεμπζτικθσ μουςικισ, που ζφεραν μαηί τουσ, όπου κι αν εγκαταςτάκθκαν. 

Ραρακολουκοφμε τθν ιςτορία αγάπθσ του ρεμπζτθ Σταφρακα και τθσ Αρετισ, 

τραγουδίςτριασ, πρόςφυγα από τθ Σμφρνθ. Πταν θ Αρετι δολοφονείται από τον 

αντίηθλο, «κουτςαβάκθ» Νίκο, θ φιλοςοφία του ρεμπζτθ τίκεται ςε αμφιςβιτθςθ 

από τον πυρινα τθσ. Το ζργο τοποκετείται μζςα ςε ζνα βρϊμικο καφενείο ςτισ 

φτωχογειτονιζσ του Ρειραιά  πριν από το 1936,  ςε μια περίοδο όπου είχε επιβλθκεί 

το δικτατορικό κακεςτϊσ του Λωάννθ Μεταξά. Μπροςτά ςτουσ κεατζσ, ξεδιπλϊνεται 

θ παράδοςθ των ρεμπζτθδων, θ μουςικι,  τα τραγοφδια  και ο τρόποσ ηωισ τουσ. Θ 

παράςταςθ χρθματοδοτικθκε από το Multicultural Arts Victoria1223. 

 Το 2010 ο ελλθνο-αυςτραλιανόσ κίαςοσ Take Away Theatre ανζκεςε ςτον  

Tony Nikolakopoulos να ςκθνοκετιςει το κεατρικό ζργο Baraki του Bill Kokkaris1224.  

 

6.Irene Vela (1996) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 07.05.2009 

H Irene Vela γεννικθκε ςτθ Μελβοφρνθ το 1961 από μθτζρα Ελλθνίδα και 

πατζρα Αλβανό.  Από πολφ μικρι κατανόθςε τθ διαφορετικότθτά τθσ: ιταν όχι μόνο  

παιδί μεταναςτϊν, αλλά και παιδί ενόσ μικτοφ γάμου, δθλαδι Ελλθνο-αλβανικισ 

καταγωγισ. Μεγάλωςε ςε ζνα οικογενειακό περιβάλλον, όπου ο νόςτοσ και θ λφπθ 

ιταν ςυναιςκιματα που δζςποηαν και αυτό το ειςζπραττε και από τα μουςικά τθσ 

ακοφςματα1225.   

Θ Vela ζχει εργαςτεί ωσ ςυνκζτρια  ςε αρκετζσ μουςικοκεατρικζσ παραγωγζσ 

με κεατρικζσ ομάδεσ όπωσ: Melbourne Workers Theatre, Playbox, Canto Coro,  IRAA,  

Arena, The Victorian College of Arts,  Dechchair Theatre  και Circus Oz.  Μερικζσ από 

τισ μουςικο-κεατρικζσ παραςτάςεισ που ςυμμετείχε είναι: The Ballad of Lois Ryan, 
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 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 13.4.2009, θ κριτικι του Fotis Kapetopoulos,  «Tony Nikolakopoulos is 
an: Actor’s actor – Tony Nikolakopoulos is taking on new theatrical challenges in Cafe Rebetika», ς. 15. 
Εφθμ. Τα Νζα – Greek Beat 29.4.2009, θ κριτικι «Cafe Rebetika – The Greek underground takes the 
stage in fabulous new production» ςτο Arts Centre, 22.4-9.5.2009, ς. 28. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 4.5.2009, 
το άρκρο «Cafe Rebetika – The end result of that brief exchange is Cafe Rebetika, the musical, now 
playing at the Arts Centre» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 4.5.2009, το άρκρο «Cafe Rebetika – 
Is an original performance that unravels the love story of Areti and Stavrakas. Cafe Rebetika!», ς. 2 (ςε 
φωτοτυπία). 
1224

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Baraki, του Bill Kokkaris, ςε ςκθνοκεςία  Tony 
Nikolakopoulos, από το Take Away Theatre, Downstrairs Bar, Cyprus Community Club, 58 Stanmore 
Rd., Stanmore, 15.9-10.10.2010. 
1225

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε ςτα αγγλικά από τθν Irene Vela, β’ γενιά, ςτθ 
Μελβοφρνθ, 07.05.2009. 
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τθσ Laura Lattuada (1989), Opa-A Sexual Odyssey, τθσ Laura Lattuada, Black Cargo, 

του John Romeril (1991), Kate ‘N’ Shiner του John Romeril 1998, Who’s Afraid of the 

Working Class των Andrew Bovell, Patricia Patricia Cornelius και Melissa Reeves και  

τθσ μουςικο-ςυνκζτριασ, Irene Vela (1999) και   My Of-course Life τθσ Toni Allayallis 

(2004). Επίςθσ, είναι από τα ιδρυτικά μζλθ τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ μουςικισ 

ομάδασ haBiBis1226. 

  Μουςικο-κεατρικά ζργα, που ζχει γράψει, είναι: 

-1996, Little City-Μικρι Ρόλθ. Μία ιςτορία που ζγραψαν ο Daniel Keene και θ Irene 

Vela, μουςικι τθσ Irene Vela, ςτίχοι Irene Vela, Daniel Keene, John Romeril, Federico 

Garcia Lorca και  Luis Advis. Το ζργο ανζβθκε ςτο Melbourne Workers Theatre  μαηί 

με τθ χορωδία Canto Coro: 50 Φωνζσ, 6 μουςικοί και 4 θκοποιοί παρουςίαςαν 

αυτιν τθ μουςικο κεατρικι παράςταςθ1227. Στο πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ, θ 

κεντρικι ιδζα επικεντρϊνεται ςτθ ριςθ: «Πταν των ανκρϊπων οι φωνζσ δεν 

ακοφγονται ςτα Κρατικά Λδρφματα, τότε κα ακουςτοφν ςτουσ δρόμουσ»1228. 

Το ζργο  αναφζρεται ςτον «Αγϊνα του Λαοφ»  για μία αξιοπρεπι ηωι ςτθν 

καρδιά μιασ μεγαλοφπολθσ. Μια μικρι ομάδα ανκρϊπων, ενϊνεται ςτθ μάχθ 

ενάντια ςε μια καταπιεςτικι και αδιάφορθ κυβζρνθςθ, αντλϊντασ ζμπνευςθ από 

εμπειρίεσ προθγοφμενων αγωνιςτϊν (από το πραξικόπθμα ςτθ Χιλι, το Ρολυτεχνείο 

ςτθν Ακινα, τον Λςπανικό εμφφλιο πόλεμο). Θ μικρι αυτι ομάδα αποφαςίηει να 

αυτό-κυβερνθκεί και απομονϊνεται από τθν υπόλοιπθ πόλθ.  Θ Μικρι Ρόλθ μιλά 

για τον κόςμο ςιμερα και το μζλλον μασ μζςα ς’ αυτόν, για το τί μπορεί να ςυμβεί 

αν οι καταςτροφικζσ δυνάμεισ που ζχουν εξαπλωκεί ςυνεχίςουν τθν ανεξζλεγκτθ 

πορεία τουσ, ςτερϊντασ τθ φωνι μασ και τθν ανκρωπιά μασ. Επίςθσ, μιλά για τθν 

ελπίδα, για το ότι οι άνκρωποι μποροφν να ενωκοφν  για ζνα κοινό ςκοπό, για το ότι 

με το να τραγουδάμε οργανωνόμαςτε, δουλεφουμε ενωμζνοι για αυτό που εμείσ ωσ 

λαόσ ξζρουμε ότι είναι δίκαιο.   

«Θ Μικρι Ρόλθ είναι θ ιςτορία μασ, το τραγοφδι μασ εμπνευςμζνο από τα ζργα του 

Νεροφντα, Κεοδωράκθ, Ελφτθ, Λόρκα και Αντβισ, και ακολουκϊντασ αυτι τθν παράδοςθ, 
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 ‘Ο.π. 
1227

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1996, Little City – Melbourne 
Workers Theatre. 
1228

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Little City/Μικρι Ρόλθ τθσ Irene Vela  ςτο Brunswick Town 
Hall, 1.12.1996. 
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ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία μιασ παράδοςθσ τθσ δικισ μασ εποχισ. Θ Μικρι Ρόλθ είναι το 

τραγοφδι τθσ Ηωισ μασ, είναι το τραγοφδι μασ» (από το πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ). 

Τα ζτθ 2003 και 2006 ζγραψε και παρουςίαςε το ζργο 1975 - A Love Story 1229,  

μία δραματικι μουςικοκεατρικι παράςταςθ ςε πζντε πράξεισ, θ οποία ανζβθκε από  

τουσ Melbourne Workers Theatre μαηί με τθ χορωδία Canto Coro. Βαςίηεται ςε 

αλθκινά γεγονότα, όπωσ τθν «The Balibo affair, East Timor, October 1975 - Fact 

sheet 238»,  τθ δολοφονία-πυρπόλθςθ τεςςάρων Αυςτραλϊν δθμοςιογράφων και 

ενόσ Νεοηθλανδοφ δθμοςιογράφου από Λνδονιςιουσ ςτρατιϊτεσ, επειδι ιταν 

μάρτυρεσ ςε φρικτζσ ςκθνζσ ςφαγισ ακϊων γυναικόπαιδων ςτο Τιμόρ. Το 1975 - A 

Love Story δεν είναι απλά μία ιςτορία αγάπθσ, αλλά ζνα βακιά ιςτορικό-πολιτικό 

ζργο, με ιδεολογικζσ και πολιτιςμικζσ ςυγκροφςεισ και  κοινωνικά μθνφματα1230. 

 Θ πρϊτθ ςκθνι τοποκετείται ςτο 1972, το βράδυ των αποτελεςμάτων των 

ομοςπονδιακϊν εκλογϊν του 1972, το βράδυ τθσ νίκθσ του εργατικοφ κόμματοσ με 

πρωκυπουργό τον Gough Whitlam, μετά από είκοςι δφο χρόνια διακυβζρνθςθσ τθσ 

χϊρασ από τουσ Φιλελεφκερουσ. Οι Αυςτραλοί κεϊρθςαν το 1972 ωσ τθ χρονιά που 

θ χϊρα πζραςε από τον φόβο ςτθν ελευκερία, τθν ιςοτιμία, τθ δικαιοςφνθ, τθν 

ιςότθτα των φφλων, γενικότερα ,ότι ζπαψαν να ηουν ςτο Μεςαίωνα.  

Θ Rosa, επίδοξθ δθμοςιογράφοσ, ελλθνικισ καταγωγισ τολμά να προκαλζςει 

τα ικθ του ςυντθρθτικοφ ςπιτιοφ τθσ με το να βγει εκείνο το βράδυ  των εκλογϊν 

για να γιορτάςει μαηί με τον Αυςτραλό φίλο τθσ Tom, επίςθσ δθμοςιογράφο, τθ νίκθ 

του Whitlam ςτο ςπίτι τθσ μθτζρασ του Paula, θ οποία πολιτεφεται ςτθν περίοδο τθσ 

μεγάλθσ «Αλλαγισ». Θ Paula περιτριγυριςμζνθ εκείνο το βράδυ από τουσ 

ψθφοφόρουσ τθσ, δίνει ζνα ρεςιτάλ υποςχζςεων για μία χϊρα μακριά από τθ χριςθ 

πυρθνικϊν όπλων, τθ ςτρατολόγθςθ των νζων. Τάςςεται υπζρ τθσ ιςονομίασ, 

αδελφοποίθςθσ των λαϊν, υπεράςπιςθσ των δικαιωμάτων των εργατϊν και των 

μεταναςτϊν, τθσ ςεξουαλικισ χειραφζτθςθσ, τθσ αναηωογόνθςθσ των Τεχνϊν, τθσ 

επανζνωςθσ οικογενειϊν προςφφγων, για μία πολυεκνικι κοινότθτα χωρίσ 

διακρίςεισ, όπου τίκεται τζλοσ ςτθν πολιτικι τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ». Για ζνα 
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  1975- A Love Story, 2003 και 2006, δραματικι μουςικοκεατρικι παράςταςθ ςε πζντε πράξεισ,  
πρόςωπα 16 αδθμοςίευτο, 57 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.       
1230

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1975 - Bury the body by Irene Vela- 
Melbourne Workers Theatre. 
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ολοκαίνουριο αφριο (ςς. 7-9). Ο Whitlam αποκαλείται ο «Μεςςίασ» τθσ Νζασ Εποχισ 

ςτθν Αυςτραλία (ς. 10) 

Ο πατζρασ τθσ από τθν άλλθ, παρόλο που δθλϊνεται κομμουνιςτισ και 

αντιςταςιακόσ ςτα χρόνια τθσ δικτατορίασ ςτθν Ελλάδα, υποςτθρίηει το κόμμα των 

«φιλελευκζρων» γιατί προτιμά να ςυντάςςεται με το αφεντικό παρά με τον 

επιςτάτθ του εργοςταςίου γι’ αυτό δεν δείχνει καμία κατανόθςθ ςτθ νεαρι κοπζλα 

όταν επιςτρζφει αργά το βράδυ ςτο ςπίτι τθσ ςυνοδευόμενθ από τον Tom.  

Εξοργιςμζνοσ τθν πετάει ςτο δρόμο, λζγοντάσ τθσ πωσ εκεί ανικουν οι πόρνεσ (ς. 

18).  

 Στθ δεφτερθ πράξθ, το ζργο τοποκετείται ςτο 1975, τρία χρόνια αργότερα, 

όπου ιδθ ζχουν εμφανιςτεί τα οικονομικά ςκάνδαλα, οι ιδεολογικοί ςυμβιβαςμοί 

τθσ Κυβζρνθςθσ και θ ςυνεργαςία τθσ με δικτάτορεσ, προκειμζνου να 

εξυπθρετθκοφν τα οικονομικά ςυμφζροντα των  προνομιοφχων και όχι των πολιτϊν 

που τθν ψιφιςαν (ς. 19). Από τθν θμζρα εκείνθ και για τα επόμενα τρία χρόνια θ 

Rosa μζνει ςτο ςπίτι του  Tom και τθσ μθτζρασ του Paula (ς. 19) ϊςπου  ςε μία  

ιδεολογικι διαφωνία τθσ Rosa με τθν Paula,  θ δεφτερθ τθν διϊχνει από το ςπίτι (ς. 

28). Θ Rosa ζχει εξελιχτεί ςε μία μάχιμθ και αγωνιηόμενθ δθμοςιογράφο, θ οποία 

εναντιϊνεται ςε κάκε είδουσ παραβίαςθ, ιδιαίτερα  ςτθν κατοχι του Ανατολικοφ 

Τιμόρ από τουσ Λνδονιςιουσ. 

 Στθν τρίτθ πράξθ ο Tom μαηί με άλλουσ τζςςερισ δθμοςιογράφουσ 

οργανϊνει δθμοςιογραφικι αποςτολι ςτο Τιμόρ και είναι ζνασ από αυτοφσ που οι 

ςτρατιϊτεσ κατοχισ τον ζκαψαν ηωντανό και δεν επεςτράφθ ποτζ το «ςάβανο» για 

να ταφεί.  

Στθν τζταρτθ πράξθ ςτθν Αυςτραλιανι Ρρεςβεία ςτθν Jakarta, ζχουν 

παραδοκεί μόνον δφο προςωπικά αντικείμενα του Tom και ζνα άδειο φζρετρο   για 

να τα παραλάβει θ μθτζρα του (ςς.38-43). Θ Rosa επαναςτατεί ςε όλθ αυτι τθν 

υποκριςία του Αυςτραλιανοφ Κράτουσ και ςτο γεγονόσ ότι  προςπάκθςαν να  

υποτιμιςουν και να αποςιωπιςουν τθ δολοφονία δθμοςιογράφων, προκειμζνου να 

μθ δθμιουργθκεί διπλωματικό επειςόδιο. Ρείκει τθν Paula να καταγγείλει το 

γεγονόσ «ανοιχτά» (ς. 50), και θ ίδια πθγαίνει ςτο Τιμόρ με ςκοπό  να κάνει γνωςτζσ 

τισ ςυνκικεσ κανάτου τουσ, πράγμα που κατάφερε με αυτοκυςία αφοφ και θ ίδια  

ςτο τζλοσ δολοφονικθκε.  Το ζργο κλείνει με τον επίλογο, όπου διαβάηεται  θ 
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επιςτολι που κα αποςταλεί ςτουσ γονείσ τθσ  Rosa, όπου τουσ ανακοινϊνεται ο 

κάνατόσ τθσ (ς.57).  

Στθν πζμπτθ πράξθ, θ Ελλθνίδα Rosa ζκανε τθ διαφορά και ςε ςχζςθ με τθν 

πολιτικοποιθμζνθ μθτζρα του Tom, Paula, θ οποία τελικά απζδειξε πωσ το μόνο που 

τθν ενδιζφερε ιταν θ προςωπικι τθσ ανζλιξθ και καριζρα.  Αντικζτωσ  θ Rosa  μζςα 

από τουσ αγϊνεσ τθσ, τθν οργάνωςθ διαμαρτυριϊν υπζρ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων και όχι μόνο των δικαιωμάτων των Αυςτραλϊν, αλλά και των 

υπόλοιπων ανκρϊπων του πλανιτθ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ των γειτόνων τουσ, 

τουσ κατοίκουσ του Τιμόρ, άνοιξε το δρόμο για τθν ανάγκθ μιασ Ραγκόςμιασ Ειρινθσ 

και Λςονομίασ, ζναν Οικουμενικό Ανκρωπιςμό (ςς. 55-57). 

 

7.Χριςτοσ Κουτζσ (1996) Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 22.08.2009  

Ο Χριςτοσ Κουτζσ γεννικθκε ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 4.12.1969 με καταγωγι 

των γονιϊν του από τον Βόλο. Μεγάλωςε ςτο Brunswick, ζνα προάςτιο τθσ 

Μελβοφρνθσ όπου τότε είχαν εγκαταςτακεί μετανάςτεσ και Αυςτραλοί εργάτεσ. Οι 

γονείσ του εργάηονταν ςε εργοςτάςια. Ο ίδιοσ κυμάται να παίηει ςτθ γειτονιά, ςτο 

δρόμο,  από το πρωί μζχρι το βράδυ, όταν δεν είχε ςχολείο και να αιςκάνεται 

ελεφκεροσ. Σιμερα τα παιδιά του παίηουν είτε μζςα ςτισ αυλζσ είτε ςε πάρκα, πάντα 

κάτω από τθν επίβλεψθ των ενθλίκων. Τότε υπιρχε θ ξενοφοβία, ςιμερα όμωσ 

υπάρχει ζνα γενικευμζνοσ φόβοσ, γεγονόσ που τον κάνει να είναι καχφποπτοσ 

γενικϊσ1231.  

Ο Κουτζσ από πολφ νωρίσ ανακάλυψε πωσ μποροφςε να εκφραςτεί πολφ 

καλφτερα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα παρά ςτθν αγγλικι. Αυτό το αποδίδει ςτο ότι είχε 

εμπνευςμζνουσ δαςκάλουσ ςτο ελλθνικό ςχολείο, όπου παρακολοφκθςε μακιματα 

ελλθνικισ γλϊςςασ και ιςτορίασ, οι γονείσ του μιλοφςαν ελλθνικά ςτο ςπίτι, ζπαιηε 

πλικτρα και χόρευε ελλθνικοφσ χοροφσ ςτθν Ραν-Λακωνικι Αδελφότθτα, ζπαιηε 

μπάλα με τθν ποδοςφαιρικι ομάδα «Λεωνίδασ», οι παρζεσ του ιταν Ελλθνο-

Αυςτραλοί,  που τουσ άρεςε να διαςκεδάηουν ςε ελλθνικά μπαράκια, να ακοφνε 

ελλθνικι μουςικι, να τρϊνε ςε ελλθνικζσ ταβζρνεσ με ελλθνικι μουςικι. Επίςθσ από 

τα δεκαοχτϊ του χρόνια, ςυμμετζχει ςε ελλθνικζσ παραςτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ 

                                                           
1231

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά και αγγλικά που μου πραχωρικθκε από τον Χριςτο Κουτζ, β’ 
γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 22.08.2009. 
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ελλθνικισ παροικίασ. Σποφδαςε κζατρο ςτθ Δραματικι Σχολι «Γζφυρα» του Νίκου 

Σκιαδόπουλου και ςτθ ςυνζχεια ςυνεργάςτθκε ςτθν επινόθςθ κεατρικϊν κειμζνων 

με τον Νίκο Ηαρκάδα, επίςθσ μακθτι του Σκιαδόπουλου1232.  

Το  1995 ζγραψε το κεατρικό ζργο  Αγία Μάννα1233, κοινωνικό δράμα ςε 

τρεισ πράξεισ, Το ζργο αςχολείται με τθν μάςτιγα των ναρκωτικϊν, μία ςφγχρονθ 

τραγωδία που μαςτίηει ανκρϊπουσ ανεξάρτθτα ςε ποιά οικονομικι 

διαςτρωμάτωςθ, εκνικι καταγωγι ανικει κανείσ. Ξεδιπλϊνεται ο ρόλοσ των 

εμπόρων/φονιάδων και με ποιό τρόπο προςεγγίηουν τθ νεολαία, διαταράςςοντασ 

τθν οικογενειακι θρεμία νοικοκυρεμζνων ανκρϊπων, διαλφοντασ δεμζνεσ και 

αγαπθμζνεσ οικογζνειεσ. Επίςθσ, αναφζρεται ςτθ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν και 

ςτον καταςτροφικό τουσ ρόλο, όχι μόνον για τα άτομα που είναι εκιςμζνα αλλά και 

για τισ οικογζνειζσ τουσ. Το ζργο ξεκινά με κωμικά ςτοιχεία, όπου διακωμωδείται το 

γεγονόσ ότι όλα τα παιδιά όφειλαν να προςφωνοφν ωσ «κείο» ι «κεία» όλουσ τουσ 

ενιλικεσ, ανεξάρτθτα αν ιταν ςυγγενείσ τουσ ι όχι. Κακϊσ μεγάλωςαν τα παιδιά 

δεφτερθσ γενιάσ «παραξενεφτθκαν» με αυτιν τθ ςυνικεια των γονιϊν τουσ και 

βεβαίωσ τθν κατάργθςαν για τα δικά τουσ παιδιά. Ο ςεβαςμόσ για τουσ γονείσ και 

γενικότερα τουσ μεγαλφτερουσ και θ πίςτθ, που ςϊηει, είναι επίςθσ κζματα με τα 

οποία καταπιάνεται ο ςυγγραφζασ. Ο Κουτζσ ειςάγει τθ αγγλικι γλϊςςα ςτισ 

περιπτϊςεισ που τα παιδιά ςυνομιλοφν με Αυςτραλοφσ1234. 

«Γράφοντασ αυτό το ζργο απευκφνκθκα ςτθν πρϊτθ και δεφτερθ γενιά. Ιρκαν και το είδαν 

το ζργο άνκρωποι, που ίςωσ δεν είχαν δει ποτζ κζατρο, μόνο και μόνο γιατί  το κζμα των 

ναρκωτικϊν ςτουσ κόλπουσ τθσ παροικίασ είναι ακόμθ και ςιμερα κζμα «ταμποφ».  Το ζργο 

ιταν τολμθρό. Το παρακολοφκθςαν γονείσ και παιδιά δεφτερθσ γενιάσ,  ακόμθ και 

οικογζνειεσ που είχαν πλθγεί από τθ μάςτιγα αυτι. Κάποιοι βρικαν τθν ευκαιρία να 

κλάψουν γοερά, ιδιαίτερα τθ ςτιγμι που ςτθ ςκθνι ζβγαιναν τα φζρετρα των παιδιϊν. Το 

ηοφςαν το ζργο. Αναγνϊριηαν κομμάτια από τθ ηωι τουσ ςτθ ςκθνι. Στο τζλοσ τθσ 

παράςταςθσ, οι κεατζσ  τόςο πολφ είχαν ταυτιςτεί, ϊςτε γιουχάριηαν τουσ θκοποιοφσ που 

ζπαιηαν τον ρόλο του ζμπορα ναρκωτικϊν. Κάτι τζτοιεσ ςτιγμζσ το κζατρο φζρνει τθν 

                                                           
1232

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά και αγγλικά που μου πραχωρικθκε από τον Χριςτο Κουτζ, β’ 
γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 22.08.2009. 
1233

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1996 Αγία Μάννα, του Χριςτου 
Κουτζ ςτο Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ 
1234

Αγία Μάννα,1996, κοινωνικό δράμα ςε τρεισ πράξεισ,  με 14 πρόςωπα, αδθμοςίευτο, 74 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
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«κάκαρςθ». Το ζργο μοφ ςτοίχιςε 18.000$, χριματα τα οποία δανείςτθκα από τθν τράπεηα 

ςτθν οποία εργαηόμουν τότε. Οι χορθγίεσ που μου δόκθκαν ζφταςαν μόνο για τα ζξοδα τθσ 

διαφιμιςθσ. Το ζργο πιγε πολφ καλά1235. Ραίχτθκε και ςτο Σφδνεχ»1236, λζει με 

υπερθφάνεια ο ςυγγραφζασ1237.  

Σφμφωνα με άρκρο1238, το «νζο» που φζρνει το ζργο του Χριςτου Κουτζ 

είναι «αυτά που οι άνκρωποι κατά τισ δεκαετίεσ του ’50, ’60, ’70 και ’80 ακόμθ 

δίςταηαν να παραδεχτοφν ότι ςυμβαίνουν και ςτθ δικι μασ παροικία. Δφο νζοι τθ 

δεκαετία του 1990, ο Χριςτοσ Κουτζσ και ο ςκθνοκζτθσ Κυριάκοσ Καντηίπασ,  ςτόχο 

                                                           
1235

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αγία Μάνα του Χριςτου Κουτζ ςε ςκθνοκεςία 
Κυριάκου Καντηίπα, ςκθνογραφία Γιϊργου Κατρι, ςτο Prince Philip Theatre 15.7.1995-15.8.1995(ςε 
φωτοτυπία). Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αγία Μάνα – The Vision, κοινωνικό δράμα του 
Χριςτου Κουτζ, ςκθνοκεςία του Κυριάκου Κατςίμπα, ςκθνογραφία του Γιϊργου Κατρι, Prince Philip 
Theatre, Melbourne University, 15.7-13.8.1995. Εφθμ. Τα Νζα, 2.8.1995, το άρκρο «Συγκλόνιςε θ 
«Αγία Μάνα»», ς. 36 (ςε φωτοτυπία), από τθν εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ, 6.7.1995, το άρκρο «Το «Αγία 
Μάνα» του Χριςτου Κουτζ» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 9.7.1995, θ κριτικι του Μάνου 
Μιλιου, «Ρρεμιζρα αυτό το Σάββατο «Αγία Μάνα» ςτο Prince Philip Theatre» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. 
Νζοσ Κόςμοσ, 16.7.1995, το άρκρο του Α.Σ., ««Αγία Μάνα» - Θ παράςταςθ ςθμείωςε μια μεγάλθ 
επιτυχία» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα, 19.7.1995, το άρκρο «Το παροικιακό κζατρο κερδίηει 
ζδαφοσ  - Συγκίνθςε θ «Αγία Μάνα»», ς. 28 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 20.7.1995, το άρκρο 
του Μάνου Μιλιου, «Θ «Αγία Μάνα»… ευλόγθςε τθν επιτυχία – Μθνφματα από το ζργο του Χριςτου 
Κουτζ και χειροκροτιματα από τουσ κεατζσ», ς. 26 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα, 19.7.1995, θ 
κριτικι του Ρλάτωνα Δενεηάκθ, «…Συγκίνθςε θ Αγία Μάνα», ς. 26 (ςε φωτοτυπία).  
1236

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αγία Μάνα, κοινωνικό δράμα του Χριςτου Κουτζ, 
ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ, Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142 Addison Rd, Marricville NSW, 
20.9.1996. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αγία Μάνα, κοινωνικό δράμα του Χριςτου Κουτζ, 
ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ, από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ, Ελλθνικό Ρολιτιςτικό 
Κζντρο, Marricville NSW, 1 – 3.11.1996. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αγία Μάνα κοινωνικό 
δράμα του Χριςτου Κουτζ, ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ, από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ, 
Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142 Addison Rd, Marricville NSW, 27.9-13.10.1996. Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 
21.9.1996, το άρκρο «Το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ του Σταφρου Οικονομίδθ παρουςιάηει το 
κεατρικό ζργο του Χριςτου Κουτζ Αγία Μάνα», ς. 10 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 24.9.1996, το 
άρκρο ««Αγία Μάνα» από το Κζατρο Τζχνθσ» - Άρχιςαν τθν περαςμζνθ Ραραςκευι οι παραςτάςεισ 
του κεατρικοφ ζργου «Αγία Μάνα» ςτο μικρό κεατράκι του Ρολιτιςτικοφ Κζντρου τθσ Addison Road 
από το Κίαςο Τζχνθσ Αυςτραλίασ», ς. 29 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα, 24.9.1996, θ κριτικι τθσ 
Ζλφα Μωραϊτάκθ,  ««Αγία Μάνα» - Με αρκετό κόςμο ζγινε τθν Ραραςκευι θ πρεμιζρα του 
κεατρικοφ ζργου «Αγία Μάνα», από το Κζατρο Τζχνθσ, ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ», ς. 2 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 25.9.1996, το άρκρο «Macquarie University – Σε καλό 
δρόμο θ ςυγκζντρωςθ χρθμάτων για το Τμιμα Νεοελλθνικϊν – Ο υπεφκυνοσ τθσ επιτροπισ κ. 
Γιϊργοσ Λιανόσ, αναφερόμενοσ ςτισ εκδθλϊςεισ που κα γίνουν για τθν ςυνζχιςθ του ζργου τθσ 
επιτροπισ, αναφζρει ότι ζχουν προγραμματιςτεί πολλζσ εκδθλϊςεισ από τισ οποίεσ οι αμεςότερεσ 
είναι 20-9-96 όπου το Κζατρο Τζχνθσ παρουςιάηει το ζργο Αγία Μάννα ςτο Μάρικβιλ», ς. 9 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 8.10.1996, το άρκρο «Το Σαββατοκφριακο οι τελευταίεσ παραςτάςεισ 
του «Αγία Μάνα»» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα, 31.10.1996, το άρκρο ««Αγία Μάνα» από το 
Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ – Άρχιςαν χτεσ οι παραςτάςεισ του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ, ςτο 
Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142, Addison Rd., Marrickville» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 
8.11.1996, θ κριτικι του Τάκθ Καλδι, «Εκςτρατεία για το Κζατρο», ς. 3 (ςε φωτοτυπία).  
1237

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά και αγγλικά που μου πραχωρικθκε από τον Χριςτο Κουτζ, β’ 
γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 22.08.2009. 
1238

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 6.7.1995, το άρκρο «Το Αγία Μάννα του Χριςτου Κουτζ» (ςε 
φωτοτυπία). 
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ζχουν να «ανοίξουν» ςτθν ελλθνικι παροικία το κζμα τθσ χριςθσ ναρκωτικϊν, τουσ 

κινδφνουσ που παραμονεφουν τθ νεολαία. Επίςθσ ςυςτινουν τθν καταπολζμθςθ τθσ 

ςυςτολισ και τθσ μυςτικοπάκειασ γφρω από αυτιν τθ μάςτιγα, ςυμπεριφορζσ 

ςυνυφαςμζνεσ με  τον παραδοςιακό τρόπο ηωισ των Ελλινων τθσ παροικίασ». 

Σε άλλο αρκρο1239 ο Κουτζσ αναφζρεται ωσ  «Επαναςτάτθσ με αιτία» και το 

αιτιολογεί ο ςυντάκτθσ του γράφοντασ πωσ θ ςυγκεκριμζνθ κεατρικι παράςταςθ 

είναι  «Μία προκλθτικι νζα ςκθνικι παραγωγι, θ οποία ζχει δθμιουργθκεί με ςκοπό  

να αμφιςβθτιςει το κακιερωμζνο πιά είδοσ του ελλθνικοφ κεάτρου, εκκζτοντασ τθν 

«hardcore»/«ςκλθρι» ςφγχρονθ πραγματικότθτα τθσ οικογενειακισ ηωισ ςτθν 

Αυςτραλία. Τθν παραμονι του ντεμποφτου του ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ μιλάει με 

ειλικρίνεια για το νζο τολμθρό εγχείρθμα «επί ςκθνισ», θ οποία επιχειρεί να 

πλεφςει ςε άγνωςτεσ  κεατρικζσ διαδρομζσ μζχρι τϊρα». 

Στο πρόγραμμα του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ για τθ κεατρικι παράςταςθ 

Αγία Μάνα του Χριςτου Κουτζ ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ  και που 

παίχτθκε ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, Marrickville, 20.9.1996, αναγράφεται πωσ 

όλα τα ζςοδα τθσ παράςταςθσ διατζκθκαν για τθν ενίςχυςθ τθσ ζδρασ των 

Νεοελλθνικϊν του Macquarie University1240 . 

Ο Κουτζσ κεωρεί πωσ το παροικιακό κζατρο, βρίςκεται ςτθ «δφςθ» του και 

εξθγεί τουσ λόγουσ: 

«Τϊρα πια οι Ζλλθνεσ δεν πάνε εφκολα ςτο κζατρο, επειδι προτιμοφν να βλζπουν ελλθνικά 

κανάλια ςτθν τθλεόραςθ. Αυτοί που πθγαίνουν είναι θλικιωμζνοι. Οι νζοι επιλζγουν άλλουσ 

τρόπουσ ψυχαγωγίασ. Το κζατρο για μζνα δεν είναι χόμπι, είναι  το πάκοσ μου γι’ αυτό ζχω 

ςυνεργαςτεί με όλουσ τουσ παροικιακοφσ κιάςουσ. Βζβαια, δεν μπορείσ να ηιςεισ από το 

κζατρο γι’ αυτό εργάηομαι ωσ εφοριακόσ…»1241. 

                                                           
1239

 Ρθγι: Ρερ. Generation Extra, Nov. 1996, το άρκρο «Rebel with a Cause – A provocative new stage 
production is set to challenge the established genre of Greek theatre, exposing the hardcore 
contemporary realities of family life in Australia. On the eve of his debut stories as a playwright Chris 
Koutes speaks candidly about his bold new stage endeavour which ventures into previously 
unchartered thespian seas», ς. 6 (ςε φωτοτυπία). 
1240

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ για τθν κεατρικι παράςταςθ Αγία Μάνα του 
Χριςτου Κουτζ ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ  και που παίχτθκε ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό 
Κζντρο, Marrickville, 20.9.1996. 
1241

Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά και αγγλικά που μου πραχωρικθκε από τον Χριςτο Κουτζ, β’ 

γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 22.08.2009. 
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 Θ Ελλάδα παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ ηωι του, το ίδιο και το αίςκθμα 

«μετεωριςμοφ» που νιϊκει. Το περιγράφει αναγλυφα: 

«Αυτό που με πλθγϊνει είναι ότι ςτθν Ελλάδα είμαι ο «ξζνοσ» και ςτθν Αυςτραλία ο 

«Ζλλθνασ». Εγϊ πάντωσ αιςκάνομαι Ζλλθνασ και είμαι ςυνδεδεμζνοσ με τθν Ελλάδα. 

Αιςκάνομαι άνετα εκεί», αποκαλφπτει με ςυγκίνθςθ ο ςυγγραφζασ»1242. 

 

8. Tom Petsinis (1997) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 13.03.2009  

Ο Tom Petsinis γεννικθκε ςτθν περιοχι τθσ Φλϊρινασ, ςτθ Μακεδονία, το 

1953 και μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία μαηί με τθν οικογζνειά του το 1959. 

Σποφδαςε Μακθματικά ςτο Melbourne University, ολοκλιρωςε τισ μεταπτυχιακζσ 

του ςπουδζσ και  κζμα τθσ εργαςίασ του ιταν «A Fictional Biography of the French 

Mathematician Evariste Galois 1811-1832», το οποίο του ενζπνευςε  να γράψει 

μετζπειτα το διιγθμά του με τον  τίτλο The French Mathematician, 1997.  Σιμερα 

κατζχει τον τίτλο του Διδάκτορα από το  Victoria University,  όπου και διδάςκει 

Μακθματικά. Επίςθσ διδάςκει «Δθμιουργικι Γραφι» ςτο Monash University1243.  

Ζχει εκδϊςει ζξι ποιθτικζσ ςυλλογζσ, πζντε κεατρικά ζργα, τρία διθγιματα- 

Raising the Shadow και μία ςυλλογι Short Stories. Από το 1991 μζχρι ςιμερα, το 

ζργο του ζχει βραβευτεί, ζχει λάβει αρκετζσ διακρίςεισ και ζχει λάβει υποτροφίεσ 

προκειμζνου να αφιερωκεί κατά περιόδουσ απερίςπαςτοσ ςτο ςυγγραφικό του 

ζργο.  

Οι ποιθτικζσ του ςυλλογζσ είναι: The Blossom Vendor, Offerings: From The 

Mount Athos,  Inheritance. Το 2009 παρουςίαςε τθν πιο πρόςφατθ ποιθτικι του 

ςυλλογι με τίτλο My Father’s Tools, 20091244, αφιερωμζνο ςτθν οικογζνειά του,  τον 

πατζρα του που ιταν αγρότθσ και τθ μθτζρα του που τον μεγάλωνε με αρχζσ και 

πολφ αγάπθ. Κάκε εργαλείο που βρικε ςτθν αποκικθ, μετά το κάνατο του πατζρα 

του, του ζφερνε μία μνιμθ, μία αίςκθςθ, μία εμπειρία. Ιταν τα εργαλεία με τα 

οποία ο πατζρασ του «πλοθγοφςε» τον κιπο. Π,τι κάνει και αυτόσ ςιμερα με τα δικά 

                                                           
1242

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά και αγγλικά που μου πραχωρικθκε από τον Χριςτο Κουτζ, β’ 
γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 22.08.2009. 
1243

 Tom Petsinis , (poet) - Australia - Poetry International, 
www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/465/15/Tom-Petsinis.  
1244

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 9.11.2009, το άρκρο «Book Review – My Father’s Tools by Tom Petsinis 
(Arcadia Publishing Pty Ltd) - My Father’s Tools, is, as the little suggest is a homage to the poet’s 
father. Petsinis brings to mind his father as he sorts through his tools, after the latter’s death» τθσ 
Vicky Tsaconas. 

http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/465/15/Tom-Petsinis
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/465/15/Tom-Petsinis
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του ςυγγραφικά εργαλεία, κάνει ςτον κιπο του «νου» και τθσ «καρδιάσ». Ετοιμάηει 

τθν ζκδοςθ δφο ακόμθ βιβλίων του Plato’s Number  και Fog1245.   

  Τα κεατρικά του ζργα τα οποία ζχουν παρουςιαςτεί ςτο κζατρο ‘La Mama’  

είναι: 

-The Drought, 19941246, μελόδραμα ςε ςκθνοκεςία τθσ Suzanne Chaundy1247. Το ζργο 

παρουςιάηει το ςχίςμα, τθ ςφγκρουςθ που αντιμετωπίηει ζνασ Ελλθνο-Αυςτραλόσ 

που ζχει μεγαλϊςει ανάμεςα ςε δφο κουλτοφρεσ,  μζςα του και γφρω του, με 

καταςτροφικά αποτελζςματα1248. Στθ ςκθνι αντανακλάται θ πνευματικι ξθραςία 

και θ εχκρικότθτα των ςυγγενϊν που ηουν ςε μικρζσ κλειςτοφοβικζσ κοινωνίεσ 

αγροτικϊν περιοχϊν, όταν μετά από είκοςι χρόνια επιςτρζφει ο «άςωτοσ υιόσ» για 

να διεκδικιςει το μερτικό του, γιατί  μόνον ωσ απειλι αντιμετωπίηεται ςε  μια τζτοια 

περίπτωςθ ο ξενιτεμζνοσ που δεν κατάφερε να «προοδεφςει». Το ζργο 

παρουςιάςτθκε ςτισ εκδθλϊςεισ τθσ Κεςςαλονίκθσ ςτο πλαίςιο Ρολιτιςτικι 

Ρρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ 19971249, προτάκθκε για το βραβείο «Victorian Premier’s 

                                                           
1245

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τον  Tom Petsinis (ανικει ςτθν 
ενάμιςθ γενιά) ςτθ Μελβοφρνθ, 13.03.2009. 
1246

 The Drought, 1994, μελόδραμα ςε πζντε ςκθνζσ, πρόςωπα 8 και χορόσ τεςςάρων γυναικϊν, 
αδθμοςίευτο, 50 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία.  
1247

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Drought, του Tom Petsinis, ςε ςκθνοκεςία 
Suzanne Chaundy, La Mama Theatre, 205 Faraday St., Carlton, 21.5-8.6.1997. 
1248

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) The Drought  του Tom Petsinis. 
1249

 Ρθγζσ: Εφθμ. The Age 29.8.1994,  το άρκρο «A modern Greek tragedy of brotherly suspicion – The 
Drought by Tom Petsinis – Other theatres may be feeling the pinch; but La Mama, Melbourne’s pocket 
playhouse, has never been busier. To meet the ever-increasing demand from groups and companies, it 
has taken to using other venues from time to time» του Leonard Radic  (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Arts 
and Entertainment 30.8.1994, το άρκρο «Drought gets bogged down – The script of Tom Petsinis’s 
play The Drought, although set in contemporary rural Greece, owes a great deal to ancient Greek 
drama» τθσ Kate Herbert, ς. 82  (ςε φωτοτυπία). Eφθμ. Melbourne Times 1.9.1994, το άρκρο τθσ 
Julian Meyrick, «Great play but an average production – The Drought by Tom Petsinis – I first came 
across Tom Petsinis’s play last year during the adjudication of the Wal  Cherry Award (it won). I 
thought it a fine play then think it a better one now», (ςε φωτοτυπία). Eφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 26.5.1997, 
το άρκρο τθσ Vicky Tsaconas, «Dry Spell – Playwright, poet and novelist Tom Petsinis is set to take his 
award – winning play The Drought to Greece – Tom Petsinis will be taking his award – winning play The 
Drought  to Thessaloniki in July as part of the Cultural Capital’s Theatre programme», ς. 7 (ςε 
φωτοτυπία). Eφθμ. Sunday Age ‘Cue’ 26.5.1997, το άρκρο του Steven Carroll, «Modern Greek tragedy 
– The Drought, Tom Petsinis, - The image of Drought, reflecting spiritual aridity, is an important symbol 
in modernist writing, and novelist / playwright Tom Petsini’s 1993 Wal Cherry Award – winning play 
The Drought is much more modernism than post – modernist», (ςε φωτοτυπία). Eφθμ.  The Age 
23.5.1997, το άρκρο «Drought brings a new look at emigration – Her name is Anna, but it might just as 
easily be Lady Macbeth – Anyone with even scant knowledge of Shakespeare’s tragedy will see 
similarities between Macbeth’s willful wife and Macedonian farmer Kosta’s spouse, Anna, in Tom 
Petsinis’ gritty drama, The Drought» (ςε φωτοτυπία). Eφθμ. The Age 23.5.1997, το άρκρο τθσ Helen 
Thomson, «Drama proves tragedy still has its place –  The Drought - This Greek – Australian play won 
the Wal Cherry Play of the Year Award in 1993, and the new production playing at La Mama is destined 
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Literary Award» και κζρδιςε το βραβείο κεατρικοφ κειμζνου «Wal Cherry Playscript 

of the Year»1250. 

-Picnic at Macedon, 19991251, μελόδραμα ςε ςκθνοκεςία του ίδιου του 

ςυγγραφζα1252. Ρρόκειται για  μία ςφγχρονθ τραγωδία δοςμζνθ με τα δομικά 

χαρακτθριςτικά μιασ αρχαίασ τραγωδίασ αφοφ χρθςιμοποιείται το ςτοιχείο του 

«Χοροφ»1253. Θ εγκαταλελειμμζνθ Ρθνελόπθ με το γιό τθσ Τθλζμαχο, περιμζνει 

μάταια τον Οδυςςζα, που δεν κα επιςτρζψει ποτζ, γιατί είναι δίγαμοσ. Ο γιόσ είκοςι 

χρόνια μετά, βρίςκει τον πατζρα του και ςτο τζλοσ το ζργο τελειϊνει με ζναν 

κάνατο, όμωσ δεν γνωρίηουμε τίνοσ1254. 

-Elena and The Nightingale, 20011255, ςε ζμμετρο λόγο, ςονάτα,  ςε μουςικι του 

Russel Praetz, εμπνευςμζνθ από ιχουσ λαϊκισ/παραδοςιακισ μουςικισ. Το ζργο 

παρουςιάςτθκε και ςτο Ελλθνικό Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ» 20011256. Είναι θ ιςτορία 

μιασ γυναίκασ που περιμζνει τθν επιςτροφι του αρραβωνιαςτικοφ τθσ από τθν 

                                                                                                                                                                       
for performance in Thessaloniki this year – proof of multiculturalism’s creative potential. Directed by 
Suzanne Chaundy, with an accomplished cast that includes Irini Pappas, The Drought is a reminder that 
classical tragedy can still find contemporary expression» (ςε φωτοτυπία). 
1250

 The French Mathematician by Tom Petsinis, Australian Literature-Middlemiss, Perry.  
http://www.middlemiss.org/lit/australian/frenchmath.html.  
1251

Picnic at Macedon, 1999, δράμα ςε δεκαπζντε ςκθνζσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 42 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
1252

 Ρθγζσ: Eφθμ.  The Age 11.6.1999, το άρκρο τθσ Kate Herbert «Certainly no Picnic – This production 
is simply a sandwich short of the full picnic – The migrant experience provides great material for 
narrative in the theatre as do the ancient Greek myths» (ςε φωτοτυπία). Eφθμ.  Arts Supplement 
29.7.1999, το άρκρο «Greek picinic offers tragic spread – A Greek picnic – cum – tragedy occurred at 
Victoria University’s Footscray Park Campus recently through a play written and directed by academic 
Tom Petsinis, του Anthony Lynch, ς. 2  (ςε φωτοτυπία). 
1253

 Ρθγι: Bιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 8-20.6.1999 The Picnic του Tom 
Petsinis. 
1254

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Picnic του Tom Petsinis, La Mama Theatre at 
Victoria University, Footscray Campus, 8-20.6.1999. 
1255

 Elena and The Nightingale, 2004, δράμα ςε τρεισ πράξεισ πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο, 31 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
1256

 Ρθγζσ: Eφθμ.  The Australian 30.3.2001, το άρκρο «Modern fable of love and loss – Tom Petsinis is 
a writer known as much for his dramatic output as for his poetry and novels. He has combined these 
talents to create Elena and the Nightingale, a play that is essentially a folk tale written in verse form», 
του Martin  Ball (ςε φωτοτυπία). Eφθμ.  The Age 6.4.2001, το άρκρο τθσ Helen Thompson, «Poetic 
performance – Elena and the Nightingale by Tom Petsinis-The Comedy Festival is beginning to draw 
the crowds, but the Greek community’s Antipodes Festival is also under way in Melbourne. Elena and 
the Nightingale, performed by the Petty Traffickers company, is part of it», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). Eφθμ.  
Melbourne Times 11.4.2001, το άρκρο του David Crofts, «Nightingale’s song is sweet – Elena and the 
Nightingale by Tom Petsinis – The Carlton Courthouse Carlton, Until April 14 – Written entirely in verse 
and overflowing with tantalizing imagery and wordplay, Elena and the Nightingale is a deft recreation 
of an ancient theatrical form» (ςε φωτοτυπία). 

http://www.middlemiss.org/lit/australian/frenchmath.html
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Αυςτραλία1257. Μζςα ςτθ μοναξιά τθσ αναπτφςςει μια μυςτικι ςχζςθ με ζνα αθδόνι, 

το οποίο τθν επιςκζπτεται κάκε βράδυ ςτο μπαλκόνι τθσ και προςπακεί να τθν 

πείςει να ςταματιςει να κρθνεί τθν εγκατάλειψι τθσ και να χωρζςει μζςα τθσ όλον 

τον κόςμο  που υπάρχει γφρω τθσ. Το ζργο χρθςιμοποιεί το παραμφκι για να 

διερευνιςει το κζμα τθσ μετανάςτευςθσ μζςα από τον τρόπο που τθν βιϊνει ζνα 

νεαρό κορίτςι που ηει ςε ζνα χωριό.  Είναι ζνα ζργο αφιερωμζνο ςτθν αγάπθ, ςτον 

ζρωτα και τθ νεότθτα. Το ζργο ανζβθκε και το 2012 ςτο Footscray Community Arts 

Centre1258. 

-Hypatia’s Circle, 20071259. Ζργο που αφορά τθν προςωπικότθτα τθσ Υπατίασ τθσ 

Αλεξανδρινισ και τθν τραγικι τθσ ιςτορία. 

-Salonica Bound, 20101260 ςε ςκθνοκεςία του David Myles1261. Το  ζργο αφορά τθν 

ιςτορία μιασ οικογζνειασ Εβραίων τθσ Κεςςαλονίκθσ, μία ιςτορία αγάπθσ και 

προδοςίασ ςτθ διάρκεια του Β’ Ραγκοςμίου πολζμου, θ επαναςφνδεςθ των τότε 

νζων ανκρϊπων, ςιμερα υπεριλικων και θ αποκάλυψθ του τί ςυνζβθ τότε1262.  

-Zorba’s Last Dance είναι το κεατρικό ζργο που ακόμθ παραμζνει αδθμοςίευτο1263. 

 

9.Christos Tsiolkas (1998) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 27.03.2009  

Ο Christos Tsiolkas γεννικθκε το 1965, τθν περίοδο του «Ψυχροφ Ρολζμου», 

όπωσ λζει ο ίδιοσ,  ςτθ Μελβοφρνθ και θ καταγωγι των γονζων του είναι από τθν 

Αιτωλοακαρνανία.  Ραρακολοφκθςε τθ μζςθ εκπαίδευςθ ςτο Blackburn High School.  

                                                           
1257

 Ρθγι: Bιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Elena & The Nightgale του Tom 
Petsinis. 
1258

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Elena and the Nightingale του Tom Petsinis (A Petty 
Traffikers Inc. production), ςτα πλαίςια του Antipodes Festival 2001, La Mama Theatre at The Carlton 
Courthouse, 349 Drummond St., Carlton 27.3.-14.4.2001 (ςε φωτοτυπία). 
1259

 Hypatia’s Circle, 2007, ιςτορικό δράμα ςε δεκαεννζα ςκθνζσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 52 
ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
1260

Salonica Bound, 2005, δράμα ςε δϊδεκα ςκθνζσ, πρόςωπα 6,  αδθμοςίευτο, 56 ςελίδεσ δακτυλο-
γραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία.  
1261

 Ρθγζσ: Θλεκτρονικό περ. τθσ εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 21.7.2010, κριτικι «A bold song of lament – The 
use of a once oppressed Rebetika music and a forgotten history of the Greek Jews marks Salonika 
Bound as essential theatre», του John-Paul Hussey (ςε φωτοτυπία).  Hλεκτρονικό περ. Stage Whispers 
9.8.2010, κριτικι για τθν παράςταςθ Salonika Bound του Tom Petsinis, από τον Geoffrey Williams, 
(22.7-9.8.2010) (ςε φωτοτυπία). 
1262

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Salonica Bound του Tom Petsinis, ςε ςκθνοκεςία 
David Myles και μουςικι Rebetiki, La Mama Courthouse, 249 Drummond St., Carlton, 22.7- 8.8.2010.   
1263

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τον  Tom Petsinis (ανικει ςτθν 
ενάμιςθ γενιά) ςτθ Μελβοφρνθ, 13.03.2009. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Blackburn_High_School
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Από τθν θλικία των δεκατεςςάρων ετϊν γνϊριηε πωσ ικελε να γίνει ςυγγραφζασ, 

παρ’όλο που θ δαςκάλα των αγγλικϊν, τθσ όγδοθσ τάξθσ,  ςικωςε το γραφτό του και 

μπροςτά ςε όλθ τθν τάξθ το χαρακτιριςε «βρωμιά». Το 1987 ολοκλιρωςε τισ 

ςπουδζσ του ςτισ Τζχνεσ ςτο University of Melbourne. Το 1988 ανζλαβε τθν ζκδοςθ 

τθσ φοιτθτικισ εφθμερίδασ Farrago. Από πολφ νωρίσ, ςχεδόν  απεγνωςμζνα, 

προςπακοφςε να ξεφφγει από τον επαρχιϊτικο μικροαςτιςμό, μζχρι που 

ςυνειδθτοποίθςε ότι είναι ευκολότερο να απομακρφνεισ ζνα αγόρι από τθν επαρχία, 

παρά να απομακρφνεισ τθν επαρχία από μζςα του. Τα μυκιςτοριματά του, οι 

μυκοπλαςίεσ και τα ςενάριά του είναι μια προςπάκεια να διερευνιςει τισ «ρωγμζσ» 

και τα «ςκοτεινά ςθμεία» ςτο αυςτραλζηικο επαρχιϊτικο τοπίο των προαςτίων. Με 

αυτόν τον τρόπο ελπίηει να ςκιαγραφιςει ζνα τεράςτιο, άςχθμο, ςε πάχοσ 

χειρολαβισ μουςτακιοφ πάνω από μία  εικονογραφία ενόσ ξανκοφ γαλανομάτθ 

Αρειανοφ τθσ Μεγάλθσ Νότιασ Γθσ, τθσ Αυςτραλίασ. ‘Ζχει κατθγορθκεί ωσ μιςογφνθσ, 

ρατςιςτισ, ομοφοβικόσ, πορνογράφοσ, βλάςφθμοσ και ζνασ νεόπλουτοσ 

περικωριακόσ. Ζχει επίςθσ κατθγορθκεί ωσ  πολιτικά ορκόσ, αμετανόθτοσ 

ςοςιαλιςτισ, κρυπτο-Ρροτεςτάντθσ Χριςτιανόσ, γεγονόσ που εξόργιςε τθ μθτζρα 

του, και  άλλοτε ωσ ζνασ ςυμπακθτικόσ άνδρασ που αξίηει να κακίςει κανείσ δίπλα 

του ςε ζνα δείπνο1264.   

«I live in fear that there is an «other» Christos Tsiolkas and one day I'll go through a Philip K. 

Dicksian wormhall and confront myself as a complete stranger/Ηω με το φόβο ότι υπάρχει 

ζνασ  «άλλοσ» Christos Tsiolkas και μια μζρα κα περάςω μζςα από μία Philip K. Dicksian 

ςκουλθκο-προκάλαμο και  κα  αντιμετωπίςω τον εαυτό μου ωσ ζναν τελείωσ άγνωςτο1265. Θ 

ςυνεργαςία με άλλουσ καλλιτζχνεσ με κρατά ςε ιςορροπία. Θ μθ ςυνεργαςία μου με τθν 

κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ μου επίςθσ με κρατά ςε ιςορροπία»1266.  

Ο Christos Tsiolkas ζχει γράψει μυκιςτοριματα, κεατρικά ζργα και ςενάρια. 

Το 1995 ζγραψε το πρϊτο μυκιςτόρθμά του Loaded1267 το οποίο ζγινε ταινία το 1997  

                                                           
1264

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τον Christos Tsiolkas, β’ γενιά, ςτθ 
Μελβοφρνθ ςτισ 27.03.2009. 
1265

 Ο Tsiolkas εμπνεφςτθκε από το Do Androids Dream of Electric Sheep?, ζνα μυκιςτόρθμα 
επιςτθμονικισ φανταςίασ από τον αμερικανό ςυγγραφζα Philip K. Dick, το οποίο δθμοςιεφτθκε για 
πρϊτθ φορά το 1968. Στο ερϊτθμα του Dick που αφορά τθν ταυτότθτα και το τί ςθμαίνει να είςαι 
άνκρωποσ βαςίηεται το κζμα τθσ ταινίασ Blade Runner, που προβλικθκε ςτον κινθματογράφο το 
1982 ςε ςκθνοκεςία του Ridley Scott. 
1266

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τον Christos Tsiolkas, β’ γενιά, ςτθ 
Μελβοφρνθ ςτισ 27.03.2009. 
1267

 Christos Tsiolkas, 1995, Loaded, εκδ. Vintage Books Australia, 152 ςελίδεσ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Melbourne
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ςε ςκθνοκεςία τθσ Ana Kokkinos με τον τίτλο Head On. Ο Ari , ζνασ νζοσ όμορφοσ, 

δεφτερθσ γενιάσ Ελλινων μεταναςτϊν, ηει ςτθν Αυςτραλία. Οι νόρμεσ τθσ ελλθνικισ 

παροικίεσ τον «πνίγουν» και ο παραδοςιακόσ τρόποσ που ζχει μεγαλϊςει και θ 

ανάγκθ του να πειραματιςτεί ςεξουαλικά τον διχάηουν. Ρρωταγωνιςτεί ο Alex 

Dimitriades1268.  Το 2005 ζγραψε το τρίτο μυκιςτόρθμά του το Dead Europe -Νεκρι 

Ευρϊπθ1269, το οποίο πιρε το βραβείο «The Age Fiction Book of the Year» του 2006 

και επίςθσ το «Melbourne Prize» τθν ίδια χρονιά. Αλλά όπωσ και κάκε γονζασ, ο 

Tsiolkas φερόταν πιο ςτοργικά για το λιγότερο ευνοθμζνο παιδί του, το δεφτερο 

μυκιςτόρθμά του The Jesus Man - Ο Άνκρωποσ Λθςοφσ, 19991270.  

Το 1999 ο ςυγγραφζασ κλικθκε να ςυμμετάςχει με τρεισ άλλουσ ςυγγραφείσ 

(Andrew Bovell, Patricia Cornelius και Melissa Reeves) και  τθ μουςικο-ςυνκζτρια, 

Irene Vela, ςτθ κεατρικι ςυνεργαςία, Who’s Afraid of the Working Class? – Ροιόσ 

φοβάται τθν εργατικι τάξθ;. Θ παραγωγι κζρδιςε το  πρϊτο βραβείο  ςτο  

«Australian Writers Guild (AWGIE award winning collaboration)». Το πιο ςθμαντικό, 

όμωσ,  ιταν  ότι είχε γίνει θ αρχι μιασ μακράσ επαγγελματικισ ςχζςθσ με τουσ 

παραπάνω καλλιτζχνεσ και τθ κεατρικι ομάδα Melbourne Workers Theatre1271. 

Τα κεατρικά του ζργα είναι: 

-Who’s Afraid of the Working Class, 1998 ςε ςυνεργαςία με τουσ Andrew Bovell, 

Patricia Patricia Cornelius και Melissa Reeves και  τθ μουςικο-ςυνκζτρια, Irene Vela. 

Ραρουςιάςτθκε από τθ κεατρικι ομάδα Melbourne Workers Theatre1272.  

-Suit, 19981273, του Christos Tsiolkas, μονόπρακτο, βαςίηεται ςτθ ιςτορία ανκρϊπων 

που ηουν ςτο περικϊριο, ηουν ςε μια εποχι κοινωνικισ, οικονομικισ και θκικισ 

                                                           
1268

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ ταινία Head On, ςε ςκθνοκεςία τθσ Ana Kokkinos 1997. 
1269

 Christos Tsiolkas, 2005, Dead Europe, εκδόςεισ Vintage Books Australia, 411 ςελ. 
1270 Christos Tsiolkas, 2001, The Jesus Man, αυτοζκδοςθ, 403 ςελ. 
1271

 Australian Made: A Multicultural Reader edited by Sonia Mycak and Amit Sarwal, Sydney 

University Press, 2010, 326 ςελ. 
1272

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ ομάδασ Melbourne Workers Theatre για τθν παράςταςθ Who’s 

Afraid of the Working Class? του Christos Tsiolkas, ςε ςυνεργαςία με τουσ: Andrew Bovell, Patricia 

Cornelius, Melissa Reeves, Irini Vela, 1998. Εφθμ. Sydney Star Observer,1998, το άρκρο «Who’s Αfraid 

of Christos Tsiolkas? – Novelist, essayist and playwright Christos Tsiolkas, talks to Jill Jones about his 

new play, repressed heterosexuality and the pleasures of collaboration», (ςε φωτοτυπία). 
1273

 Suit, 1998,  μονόπρακτο, πρόςωπα 5,  δθμοςιεφτθκε ςτο βιβλίο με τον τίτλο: Melbourne Stories: 

Three Plays: Who's Afraid of the Working Class; Polly Blue; Features of Blown Youth (Play Collections), 

ςε ςυνεργαςία με τουσ Andrew Bovell, Patricia Patricia Cornelius και Melissa Reeves και  τθν μουςικο-

ςυνκζτρια, Irene Vela,  Currency Press, 2000, ςς.  11-14.  
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παρακμισ, άνεργοι και απολιτικοί και προςπακοφν να επιβιϊςουν. Το ζργο, που με 

ευφυι και χιουμοριςτικό τρόπο καυτθριάηει τθ ηωι των ανκρϊπων που ηουν ςτθ 

φτϊχεια και ςτο περικϊριο1274, διαςκευαςμζνο παρουςιάςτθκε ςε ταινία με τον 

τίτλο Blessed1275. 

-Viewing Blue Poles, 19981276 ανζβθκε ςτο κζατρο La Mama το 2000 ςε ςκθνοκεςία 

τθσ Lauren Taylor1277. Τθν περίοδο που πρωκυπουργόσ τθσ Αυςτραλίασ ιταν ο  G. 

Whitlam, o πίνακασ του Jackson Pollock με τον τίτλο Blue Poles πουλικθκε 1.3 

εκατομμφρια δολάρια, αξία που κεωρικθκε ςκανδαλϊδθσ και, γενικότερα, θ Τζχνθ 

υπερτιμθμζνθ μπροςτά ςτθ αξία των ςπορ. Το ζργο του Tsiolkas διαδραματίηεται ςε 

μία γκαλερί που φιλοξενεί αυτό το ζργο τζχνθσ. Ρρόκειται για μία ιςτορία μεταξφ 

μιασ εγκφου γυναίκασ και του ςυντρόφου τθσ, ο οποίοσ είναι αμφιςεξουαλικόσ και 

εραςτισ ενίοτε του φφλακα τθσ γκαλερί  που είναι γκζι, και  οι οποίοι διαλογίηονται 

για ςχζςεισ και ζρωτεσ μπροςτά από τον πίνακα Blue Pole του Jackson Pollock,  

αναδεικνφοντασ ζτςι τθ δφναμθ του ζργου τζχνθσ. Ο ςυγγραφζασ κζλει να 

αποκαλφψει το γεγονόσ ότι υπάρχουν παντρεμζνοι που κρφβουν πίςω από μια βζρα 

και ζναν γάμο τισ ςεξουαλικζσ τουσ προτιμιςεισ και δεν δθλϊνουν τθ ςεξουαλικι 

τουσ ταυτότθτα.  Ο ςυγγραφζασ δεν κρίνει, απλά φωτίηει τισ ηωζσ των θρϊων του, 

κάτω από τα χαμθλά φϊτα μιασ γκαλερί1278. 

                                                           
1274

 Suit, 1998,  μονόπρακτο, πρόςωπα 5,  δθμοςιεφτθκε ςτο βιβλίο με τον τίτλο: Melbourne Stories: 

Three Plays: Who's Afraid of the Working Class; Polly Blue; Features of Blown Youth (Play Collections), 

ςε ςυνεργαςία με τουσ Andrew Bovell, Patricia Cornelius και Melissa Reeves και  τθν μουςικο-ςυνκζ-

τρια, Irene Vela,  Currency Press, 2000, ςς. 11-14.  
1275

 Melbourne Stories: Three Plays: Who's Afraid of the Working Class; Polly Blue; Features of Blown 

Youth (Play Collections), Currency Press, 2000,  248 ςελ. 
1276

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1990 Viewing Blue Poles του 
Christos Tsiolkas, directed by Lauren Taylor. 
1277

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Viewing Blue Poles, του Christos Tsiolkas, ςε 
ςκθνοκεςία Lauren Taylor, La Mama Theatre, Melbourne, 22.6-16.7.1999. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ 
παράςταςθσ Viewing Blue Poles, του Christos Tsiolkas, ςε ςκθνοκεςία Lauren Taylor, Belvoir Street, 
Sydney, 2000. Ρερ. Stage, 18.6.2000, θ κριτικι του Richard Jinman, «Poleaxed – A new play by writer 
of Head On eavesdrops on the couple standing next to you», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Age, 
20.6.2000, θ κριτικι τθσ Clara Iaccarino,«Abstract Expression – Ben Tari and Viewing Blue Poles», (ςε 
φωτοτυπία), από τθν εφθμερίδα The Daily Telegraph 23.6.2000, θ κριτικι τθσ Caitlin Wright,  «Poles 
apart – Art becomes theatre as three characters gaze at a Jackson Pollock masterpiece», ς. 109 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Sydney Star Observer 6.7.2000, το άρκρο «Politics, peep holes and psychosexuals – 
One play written by Christos Tsiolkas and the other directed by Barrie Kosky – Barbara Karpinski 
reviews the big names», ς. 13 (ςε φωτοτυπία). 
1278

 Viewing blue poles, 1998, μονόπρακτο ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο, 11 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
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-Electra AD, 19991279. Το ζργο ανζβθκε ςτο Canberra Season of the Street το 1999 και 

ςτο κζατρο La Mama, Melbourne το 2000 ςε ςκθνοκεςία του David Branson και 

μουςικι των Greg Raymond and Pip Branson. Είναι μια ενδιαφζρουςα απόδοςθ μιασ 

ςφγχρονθσ τραγωδίασ  ενόσ διαρκοφσ μίςουσ, όπωσ αυτισ τθσ Κφπρου και τθσ 

διχοτόμθςθσ του νθςιοφ ςε μουςουλμανικι και χριςτιανικι περιοχι και πϊσ 

βιϊνεται αυτι θ εμπειρία από τουσ αντίςτοιχουσ πρόςφυγεσ ςτθν Αυςτραλία. Στο 

ζργο γίνεται ζνα παραλλθλιςμόσ αυτισ τθσ ιςτορίασ με αυτιν ςτο Σεράγεβο, και 

βεβαίωσ ςτισ ανάλογεσ κζςεισ  τίκενται οι Κοςοβάροι και οι κάτοικοι του ανατολικοφ 

Τιμόρ.  Στο ζργο αυτό θ Θλζκτρα του Tsiolkas,  ηει απομονωμζνθ ςτο εργοςτάςιο, 

αρνείται να μάκει Αγγλικά, και όταν βρίςκεται ςτο μικρό διαμζριςμα ςτθ 

Μελβοφρνθ, παρακολουκεί τα νζα ςτθν τθλεόραςθ μιπωσ ακοφςει κάτι για τον 

μεγαλφτερο αδελφόσ τθσ, τον Ορζςτθ που είναι αγνοοφμενοσ.  Πταν θ μθτζρα τθσ, 

που ζχει  ςτο μεταξφ παντρευτεί ζναν μουςουλμάνο, γεννάει ζναν γιό, θ Θλζκτρα 

τον ςκοτϊνει αποδίδοντασ δικαιοςφνθ ςτθν πατρογονικι τθσ οικογζνεια1280. 

-Dead Caucasians, 20011281, ανζβθκε ςτο Canberra Arts Centre το 2001, ςτο Adelaide 

Fringe το  2002, ςτο κζατρο La Mama, Melbourne το 2002  ςε ςκθνοκεςία του 

Roland Manderson1282. 

-Fever, 20031283, ανζβθκε ςε ςυνεργαςία με τουσ Andrew Bovell, Patricia Cornelius 

και Melissa Reeves και  τθ μουςικο-ςυνκζτρια Irene Vela1284. Ραρουςιάςτθκε από τθ 

κεατρικι ομάδα Melbourne Workers Theatre1285. Το ζργο αποτελείται από τζςςερα 

μονόπρακτα που είναι:  

                                                           
1279

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Electra AD του Christos Tsiolkas, La Mama Theatre, 
Melbourne, 2000. 
1280

 Electra AD, 1999, δράμα, ςε δφο πράξεισ, επτά ςκθνζσ, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο, 35 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία.  
1281

 Dead Caucasians, 2001, δράμα ςε δφο πράξεισ και εικοςιοκτϊ ςκθνζσ, πρόςωπα 13, αδθμοςίευτο, 
96 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία.   
1282

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Dead Caucasians του Christos Tsiolkas, Canberra 
Arts Centre, 2001. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Dead Caucasians του Christos Tsiolkas, 
Adelaide Fringe, 2002. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Dead Caucasians του Christos Tsiolkas, 
La Mama Theatre, Melbourne, 2002. 
1283

 Fever, 2003, μονόπρακτο ςε είκοςι ςκθνζσ, πρόςωπα 2 και χορόσ, αδθμοςίευτο, 100 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία.   
1284

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2002 Fever του Christos Tsiolkas 
ςτο Melbourne Workers Theatre. 
1285

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Fever του Christos Tsiolkas, ςε ςυνεργαςία με τουσ: 
Andrew Bovell, Patricia Cornelius, Melissa Reeves και Irini Vela, Melbourne Workers Theatre, 2003. 
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1. The Chair: μία μοναχικι γυναίκα ςε ζνα ερειπωμζνο ςπίτι ζρχεται αντιμζτωπθ 

με ζναν ειςβολζα.  Αφοφ τον ζδεςε ςε μία καρζκλα, του ζδωςε τθν ευκαιρία να 

κερδίςει τθν ελευκερία του  εφόςον τθσ πει μία ιςτορία που κα τθν ςυγκινιςει, 

2. Savant: τα μζλθ μιασ βακιά ςε κατάκλιψθ και νοςθρότθτα μικρι κοινότθτασ 

μαηεφονται βράδυ να φάνε fish n’chips και γκρινιάηουν για το πϊσ ιταν κάποτε 

τα πράγματα. Καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ κακοτυχία τουσ οφείλεται ςτθ 

γζννθςθ ενόσ δαιμονιςμζνου μωροφ που γονείσ του είναι δφο τρομαγμζνοι 

ζφθβοι. 

3.  Psalms: δφο νεαροί άνδρεσ, φίλοι από παιδιά, γίνονται εχκροί, όταν θ χϊρα 

τουσ μπαίνει ςε εμφφλιο πόλεμο.  

4.  Blunt: μία ομάδα γυναικϊν ηουν ςε ζνα ζρθμο και βρωμερό τοπίο, όπου 

τίποτε καλό δεν φυτρϊνει πια. Βρίςκουν και βγάηουν ζνα μωρό από το ποτάμι, 

το ςϊηουν, και του δίνουν τθν ευκαιρία να ηιςει. Και τί κάνει αυτό το 

αχάριςτο; Ρεκαίνει ςτα χζρια τουσ. 

Το ζργο ςυνοδεφτθκε από τθν μουςικι ςφνκεςθ τθσ Irene Vela, με τον τίτλο 

The River. 

-Non Parlo di Salo, 20051286 ςε ςυνεργαςία με τον Spiro Economopoulos1287, ςχετικά 

με τθν ιταλό ςκθνοκζτθ, ποιθτι και ακτιβιςτι, Pier Paolo Pasolini1288. 

Ραρουςιάςτθκε από τθ κεατρικι ομάδα Melbourne Workers Theatre1289. 
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Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςετα και dvd) 2005 Non Parlo di Salo των Christos 
Tsiolkas και Spiros Econopoulos 
1287

Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Non Parlo di Salo του Christos Tsiolkas και Spiros 
Economopoulos, ςε ςκθνοκεςία Andrea James, Trades Hall New Ballroom, Cnr Lygon & Victoria St., 
Carlton ςε ςυνεργαςία με το Melbourne Workers Theatre, 13-31.7.2005. 
1288

 Non parlo di Salo  από τουσ  Spiros Economopoulos  και  Christos Tsiolkas, 2005,  μονόπρακτο ςε 
δεκαεπτά ςκθνζσ, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο, 67 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία.  
1289

 Ρθγζσ: Ρερ. Beat/Arts 13.7.2005, θ κριτικι «Theatre: Non Parlo di Salo – Loaded Questions – As 
Australia, the alleged land of the young and the free, continues its careful plod down the path of post-
colonial conversation, Pier Paolo Pasolini’s 1975 film Salo o le Centoventi Giornate di Sodoma (Salo or 
the 120 Days of Sodom), based on Marquis de Sade’s novel remains banned in this country. The film 
would be his last, with the self-proclaimed ‘Catholic Marxist’ murdered before he could witness the 
waves of dissent his confronting, polemic piece would cause», του Daniel Zugna (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. InPress/Interval 13.7.2005, θ κριτικι «Let’s talk about sex – Non Parlo Di Salo playwright Spiros 
Economopoulos talks to Christine Young about Australia’s history of film censorship; “There’s 
something about the banning of the film where the censors are saying to us, ‘we don’t trust you to 
think» (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Beat/Arts 6.7.2005, το άρκρο «Author Christos Tsiolkas has just launched 
his latest novel, Dead Europe; is about to see the premiere of his latest play, Non Parlo di Salo; and 
writes full time while holding down a part-time job as a vet nurse» (ςε φωτοτυπία). Ρερ. MX/City Beat 
7.7.2005, θ κριτικι τθσ Kate Rose, «Up close and very personal» (ςε φωτοτυπία). Ρερ. The Sunday Age 
31.7.2005, το άρκρο «Non Parlo di Salo» (ςε φωτοτυπία). Ρερ. InPress/Interval 27.7.2005, θ κριτικι 
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-Carburettor, 20051290,  ανζβθκε ςτο Canberra Street Theatre Six Pack 

Productions1291. 

-The Hit, 2006,  ο Christos Tsiolkas ζγραψε το ζργο για λογαριαςμό τθσ Netta 

Yanshchin, θ οποία το επινόθςε, το ςκθνοκζτθςε και το παρουςίαςε ςτθν Αδελαΐδα 

με τθ κεατρικι ομάδα «Paralello Theatre Company»1292. 

-Without Prejudice, 2007, μία παράςταςθ με τα ζργα Carburettor και The Trauma 

Report1293, 2007, ςτο Canberra Street Theatre ςε ςκθνοκεςία τθσ Catherine Langman. 

Ζνασ μεςιλικασ βρίςκεται ςε ςυμπλοκι με τθν αςτυνομία. Ζνασ νεαρόσ βρίςκεται ςε 

ανάκριςθ. Ροφ ςταματάει θ αγάπθ και ποφ αρχίηει θ κακοποίθςθ; Μία ςυνθκιςμζνθ 

οικογζνεια Αυςτραλϊν περιμζνουν τον νζο τουσ γιό, ζνα ορφανό πολζμου που το 

                                                                                                                                                                       
τθσ Kylie Boltin, «Reviews – Theatre – Non Parlo di Salo» (ςε φωτοτυπία). Ρερ. The City Weekly 
28.7.2005, θ κριτικι του David Crofts, «Tackling a taboo subject» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Herald 
Sun/Entertainment 20.7.2005, θ κριτικι του Chris Boyd, «Non Parlo di Salo», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. 
The Melbourne Times 27.7.2005, θ κριτικι του David Crofts, «Tackling a taboo subject – Non Parlo di 
Salo» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Saturday Age 16.7.2005, θ κριτικι τθσ Lily Bragge, «Non Parlo di Salo 
– Trades Hall New Ballroom», ς. 8 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Sunday Age 17.7.2005, το άρκρο «Non 
Parlo di Salo – Christos Tsiolkas» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Age 15.7.2005, θ κριτικι του John Bailey, 
«An arts directory promotion – To laugh or to scream?» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Age 15.7.2005, θ 
κριτικι τθσ Helen Thomson, «Confronting ideas that disturb the scenes – Non Parlo di Salo by Spiro 
Economopoulos and Christos Tsiolkas» (ςε φωτοτυπία). Ρερ. state art, 19.7.2005, το άρκρο «Amber 
Creswell – Non Parlo di Salo», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Melbourne Times 6.7.2005, θ κριτικι τθσ 
Gretel Hunnerup, «Re-entering forbidden territory – Non Parlo di Salo – Trades Hall New Ballroom» 
(ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Sunday Age 26.6.2005, το άρκρο «Non Parlo di Salo – Christos Tsiolkas» 
(ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Herald Sun 8.7.2005, θ κριτικι τθσ Marianne Betts, «Stoking censor’s fire» (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. The Sunday Age 10.7.2005, το άρκρο «Inspired by Pier Paolo Pasolini’s banned film 
Salo, written by Christos Tsiolkas and Spiro Economopoulos, Non Parlo Di Salo resurrects one of the 
key European 20

th
 century leftist intellectuals so that he can direct a debate about censorship and 

aesthetics» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Australian, 11.7.2005, θ κριτικι τθσ Lawrie Zion, «The politics 
of nightmares – Acclaimed author Christos Tsiolkas is no stranger to breaking taboos, and his new play 
revisits the censorship debate», ς. 10, (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Age 11.7.2005, θ κριτικι του Robin 
Usher, «Turn left at the head of the strairs – Evoking Pasolini’s Salo in a new play is a timely political 
strategy, co-writer Christos Tsiolkas», ς. 6 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Australian Arts 15.7.2005, θ 
κριτικι « τθσ Thuy On, «Modern take on a brutal mind-set – Non Parlo di Salo» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. 
The Herald Sun 14.7.2005, το άρκρο «Non Parlo di Salo – Nothing sells like controversy» (ςε 
φωτοτυπία). Ρερ. MX/City Beat 7.7.2005, θ κριτικι τθσ Kate Rose, «Up close and very personal» (ςε 
φωτοτυπία). 
1290

 Carburettor, 2005, μονόπρακτο, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο, 41 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε 
φωτοτυπία.  
1291

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Carburettor του Christos Tsiolkas, Canberra Street 
Theatre Six Pack Productions, Σεπτ. 2005. 
1292

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Hit του Christos Tsiolkas, ςε ςκθνοκεςία Netta 
Yashchin, Paralello Theatre Company, Adelaide, 2006. 
1293

 The Trauma Report, 2007,  μονόπρακτο ςε δϊδεκα ςκθνζσ, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο, 68 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία.  
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παριγγειλαν ςτο διαδίκτυο. Αλλά ο μικρόσ Mohammed/Brad δεν ικανοποιεί τισ 

προςδοκίεσ τουσ1294. 

-Ugly, 20081295, παρουςιάςτθκε μαηί με το κεατρικό ζργο τθσ Patricia Cornelius Slut  

ςτο πλαίςιο του ζργου Tenderness1296 με τθν κεατρικι ομάδα Platform Youth 

Theatre1297. 

Το 2008 ζγραψε το  μυκιςτόρθμα The Slap - Το Χαςτοφκι  ςτο οποίο 

περιγράφει ζνα περιςτατικό από τθ ςκοπιά οκτϊ διαφορετικϊν ανκρϊπων: ζνασ 

άνδρασ χαςτουκίηει ζνα παιδί κατά τθ διάρκεια ενόσ μπάρμπεκιου.  Συνζχεια, το 

βιβλίο εκδόκθκε και  παρουςιάςτθκε το 2009 και κζρδιςε τα βραβεία1298: 

1. Commonwealth Writers' Prize Best Book Award- που ςυνοδεφεται από ζνα 

χρθματικό ποςό και ςυνάντθςθ με τθν Βαςίλιςςα τθσ Αγγλίασ Ελιςάβετ.  

2. Victorian Premier's Fiction Award 2009 

3. ALS Gold Medal 2009 

4. ABA Book of the Year 2009 

5. ABIA Literary Fiction Book of the Year 

6. ABIA Book of the Year  

Θ κινθματογραφικι εταιρεία Matchbox Pictures, αγόραςε τα δικαιϊματα  

για τον κινθματογράφο και τθν τθλεόραςθ για το βραβευμζνο μυκιςτόρθμα του  

Tsiolkas, The Slap1299 αμζςωσ μετά που το βιβλίο κυκλοφόρθςε ςτθν Αυςτραλία. Το 

«The Slap» ζχει προςαρμοςτεί ςε μια ςειρά οκτϊ επειςοδίων και τα γυρίςματα 

πραγματοποιικθκαν ςτισ αρχζσ του 2011. Τα επειςόδια προβλικθκαν το 2012 από 

τθν κρατικι τθλεόραςθ ABC και πωλοφνται διεκνϊσ από  τα DCD Rights (UK),  

                                                           
1294

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Without Prejudice του Christos Tsiolkas, 
Carburettor and The Trauma Report, Canberra Street Theatre, Μαϊοσ 2007.  Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ 
παράςταςθσ Without Prejudice του  Christos Tsiolkas, ςε ςκθνοκεςία Catherine Langman, ςτο 
Aberrant Theatre ςε ςυνεργαςία με το Street Theatre, 30.5-16.6.2007. 
1295

Ugly, Οκτ. 2008, μονόπρακτο, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο, 27 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε 
φωτοτυπία.   
1296

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Tenderness θ οποία αποτελείται από δφο μζρθ, ςτο 
πρϊτο μζροσ, το κεατρικό ζργο Ugly του Christos Tsiolkas και ςτο δεφτερο μζροσ, το κεατρικό ζργο 
Slut τθσ Patricia Cornelius, Platform Youth Theatre, Φεβρ. 2008. 
1297

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd), 2008 Tenderness του Christos 
Tsiolkas by Patricia Cornelius, Platform Youth Theatre Inc., Directed by Nadja Kostich.  
1298

 Ρθγι: Eφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 18.5.2009, το άρκρο «Το πρϊτο λογοτεχνικό βραβείο ςτον ςυμπάροικο 
Χρ. Τςιόλκα – Κα γίνει δεκτόσ από τθ Βαςίλιςςα και κα τθσ ηθτιςει τθν επιςτροφι των Γλυπτϊν του 
Ραρκενϊνα!», ςς. 1 και 7. 
1299

  Christos Tsiolkas, 2008, The Slap, αυτοζκδοςθ, 496 ςελ.  
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(Θνωμζνο Βαςίλειο). Τα κζματά του επικεντρϊνονται ςτθν ανοχι, ςτθν 

προκατάλθψθ και ςτον φόβο1300.  

 

10. Stan Tsitas (1999) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 26.05.2009  

Ο Stan Tsitas γεννικθκε ςτισ 04.08.1972 ςτθ Μελβοφρνθ. Μεγάλωςε ςτο 

Northcote,  ςε μια γειτονιά όπου, όταν μεγάλωνε, κατοικοφςαν μετανάςτεσ, ςτθν 

πλειονότθτά τουσ Ζλλθνεσ. Ο Σταμάτθσ, γιατί ζτςι βαφτίςτθκε, πιρε το όνομα από 

τθν μθτζρα τθσ μθτζρασ του, τθν κα Σταματίνα. Στο ςχολείο μζχρι τα δϊδεκά του 

χρόνια,  τον φωνάηανε Stamati  ζωσ τθ μζρα που μία ςυμμακιτριά του τον φϊναξε 

Stan. Ζτςι το ελλθνικό του όνομα περιορίςτθκε να χρθςιμοποιείται μόνο ςτουσ 

δικοφσ του ανκρϊπουσ.  Θ εποχι  των παιδικϊν του χρόνων περιγράφεται από τον 

ίδιο ωσ «αγνι», «ακϊα», «ξζγνοιαςτθ». Του άρεςε να παίηει με τα άλλα παιδιά 

κρυφτό, κυνθγθτό και τισ Κυριακζσ να πθγαίνει ςτον κινθματογράφο. Του άρεςε να 

βλζπει ιςτορίεσ επιςτθμονικισ φανταςίασ. Πταν μιλοφςε γι’ αυτζσ το ζλεγαν 

«φανταςμζνο», αυτόσ όμωσ ιξερε πωσ απλά του άρεςε να ταξιδεφει ςτθ χϊρα τθσ 

«φανταςίασ». Του άρεςε να βλζπει και ελλθνικό κινθματογράφο με θκοποιοφσ  

όπωσ Καρζηθ, Βουγιουκλάκθ, Αλεξανδράκθσ κ.ά. Ακόμθ και ςιμερα πιςτεφει πωσ θ 

χρυςι εποχι του ελλθνικοφ κινθματογράφου δεν είχε να ηθλζψει τίποτα από το 

Χόλλυγουντ. «Καλι μουςικι, χορόσ, χαριτωμζνεσ ιςτορίεσ, χαριτωμζνεσ κοπζλεσ, ο 

κακόσ πεκερόσ, ο Ζλλθνασ είχε νόςτιμεσ ιςτορίεσ να πει τότε. Τϊρα ζχουμε χάςει τθν 

ουςία»1301.  

Θ μθτζρα του κατάγεται από τθν Κω και ο πατζρασ του από τθν Κοηάνθ. 

Συναντικθκαν ςτθν Αυςτραλία. Ο πατζρασ του, μετανάςτευςε  ςτθν Αυςτραλία το 

1948, όταν ιταν παιδί ακόμθ, μαηί με τθν οικογζνειά του και πιγε ςτο Northcote 

Highschool. Εργάςτθκε ωσ διερμθνζασ ςε δικαςτιρια.  Θ μθτζρα του αποτελεί 

παράδειγμα για τον ίδιο, αφοφ ςτα πενιντα ζξι τθσ χρόνια, αφοφ μεγάλωςε τα 

παιδιά τθσ, επζςτρεψε ςτο Ρανεπιςτιμιο και ολοκλιρωςε τισ ςπουδζσ τθσ για 

                                                           
1300

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ ςειρά τθσ Αυςτραλιανισ ςειράσ The Slap, 2012, όπου ςυμμετζχουν 
Ζλλθνεσ θκοποιοί τθσ παροικίασ, όπωσ θ Τοφλα Γιαννι, θ Λουϊηα Μανδθλάρθ και ο Αντϊνθσ 
Μπαξεβανίδθσ. 
1301

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τον Stan Tsitas, 
β’ γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 26.05.2009. 
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δαςκάλα ελλθνικϊν, τισ οποίεσ  είχε ςταματιςει από τότε που ςποφδαηε ςτο 

Αριςτοτζλειο, για να μεταναςτεφςει κι αυτι ςτθν Αυςτραλία1302.  

Ο Tsitas ζρχεται για πρϊτθ φορά ςε επαφι με το κζατρο ςε μικρι θλικία, 

όταν το 1985 ο Γιϊργοσ Κατςουράκθσ και θ Τοφλα Φιλοκϊςτα ανζλαβαν να 

ανεβάςουν ςτο Collingwood Education Centre, ςτο πλαίςιο των δίγλωςςων 

προγραμμάτων, τρία ςκετσ, που ζγραψαν και τα παρουςίαςαν τα παιδιά που 

ςυμμετείχαν. Το πρϊτο ιταν: Ηάχαρθ-βανίλια-ρζςτα, το δεφτερο Μιλϊντασ γφρω 

από τθν εκνικι μου γενιά και το τρίτο ιταν το ζργο Αυτόσ που Λζει Ναι και Αυτόσ 

που Λζει Πχι του Μπζρτολντ Μπρεχτ1303. Ο Tsitas κυμάται και λζει γελϊντασ τθν 

πρϊτθ γραμμι του δικοφ του ρόλου  ςτο πρϊτο ζργο: «Εμζνα δεν μου αρζςει 

κακόλου το Greek School  γιατί δεν μπορϊ να δω τα cartoons το afternoon»1304. Το 

1990, ο νεαρόσ Tsitas ςυμμετείχε ςτθν παράςταςθ «Ρνεφμα ακάνατο-Ρνεφμα 

Ελλθνικό» τθσ Βαρβάρασ Καρανικόλα ςε ςκθνοκεςία τθσ Σοφίασ Σφυρόερα και 

μουςικι του Στζλιου Τςιόλα, που ανζβαςε το Ελλθνικό Κολλζγιο «Ευαγγελίςτρια», 

ςτον ρόλο του Leo. Ριραν μζροσ 120 θκοποιοί, χορευτζσ, μουςικοί και ακλθτζσ και θ 

παράςταςθ παίχτθκε ςτο Dallas Brooks Hall1305. 

 Πταν ενθλικιϊκθκε, ςποφδαςε για δφο χρόνια κζατρο ςτο Lee Strasbourg 

School of Method Acting ςτθ Νζα Υόρκθ. Θ πρϊτθ του εμφάνιςθ ιταν  μία ζκτακτθ 

ςυμμετοχι ςτο ελλθνικό ςιριαλ Είςαι το Ταίρι μου μαηί με τουσ επίςθσ Ελλθνο-

αυςτραλοφσ θκοποιοφσ Nick Giannopoulos και Peter Stephanou, από τθ Μελβοφρνθ. 

Το 2000 οι Angelo Blias, Nick Memos και Stan Tsitas, όλοι ελλθνικισ καταγωγισ, 

ζγραψαν το κεατρικό ζργο Thin Walls,  μαφρθ κωμωδία1306 και το ανζβαςαν ςε 

ςκθνοκεςία του Tsitas ςτο Universal Theatre1307. Το ζργο, το εμπνεφςτθκε ο Tsitas 

                                                           
1302

 ‘Ο.π. 
1303

 Κεοδωράτου, 2005, ς. 44. 
1304

Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τον Stan Tsitas, 
β’ γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 26.05.2009. 
1305

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ «Ρνεφμα ακάνατο-Ρνεφμα Ελλθνικό» τθσ Βαρβάρασ 
Καρανικόλα ςε ςκθνοκεςία τθσ Σοφίασ Σφυρόερα και μουςικι του Στζλιου Τςιόλα, ςτο Dallas Brooks 
Hal,  1990. 
1306

 Thin Walls, 2000,  μαφρθ κωμωδία ςε τρεισ ςκθνζσ των Angelo Blias, Nick Memos  και Stan Tsitas, 
πρόςωπα 10, αδθμοςίευτο ζργο, 109 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1307

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Thin Walls, κωμωδία των Angelo Blias, Nick 
Memos, Stan Tsitas, από τθν  3070 Sensensual Productions, Universal Theatre, 19 Victoria St., Fitzroy, 
24.6-25.7.1999. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Thin Walls κωμωδία των Angelo Blias, Nick 
Memos, Stan Tsitas, από τθν  3070 Sensensual Productions, The Universal Theatre, 19 Victoria St., 
Fitzroy, 24.6-8.8.1999. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ ομάδασ Sensual Productions για τθν παράςταςθ 
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από τθ δίχρονθ ςυγκατοίκθςι του με τρεισ κοπζλεσ ςτθν Ν. Υόρκθ ςε ζνα 

διαμζριςμα «railroad apartment», όπου για να πασ ςτθν τουαλζτα ι ςτθν κουηίνα 

περνάσ μζςα από τα δωμάτια γιατί δεν υπάρχει διάδρομοσ. Θ ιςτορία αφορά ςτθν 

ατελείωτθ αναηιτθςθ τθσ  αγάπθσ, τθσ ευτυχίασ και… του ενοικίου για το ςπίτι, όπου 

ςυγκατοικοφν δφο Αυςτραλζηεσ, αδελφζσ από τθν Αδελαΐδα, θ Trudy και θ Isabelle 

με δφο παιδικοφσ τουσ φίλουσ, ελλθνικισ καταγωγισ. Οι κοπζλεσ μετακομίηουν ςτθ 

Μελβοφρνθ και οι περιπζτειζσ τουσ δεν ςταματοφν όταν αποφαςίηουν να 

μοιραςτοφν τθν ίδια ςτζγθ με  Ελλθνο-Aυςτραλοφσ, ξαδζλφια μεταξφ τουσ, James 

και Anthony. Θ παρζα ςτο ςπίτι μεγαλϊνει με τθν επίςκεψθ του πρϊθν φίλου τθσ 

Isabelle από το Λονδίνο και τισ Ελλθνίδεσ μθτζρεσ των αγοριϊν που μπαινοβγαίνουν 

χωρίσ ειδοποίθςθ. H  Amber, που είναι τρανςζξουαλ, «Drag Queen» γειτόνιςςα, με 

τισ ςυμβουλζσ τθσ ςε κζματα ςχετικά με τον ζρωτα, βοθκά τισ κοπζλεσ να 

ξεδιαλφνουν τα μπερδεμζνα ςυναιςκιματά τουσ και να βάλουν ςε τάξθ το χάοσ που 

εμφανίηεται ςε αυτιν τθ ςυγκατοίκθςθ. Και όλα αυτά μζςα ςε δφο δωμάτια και 

τζςςερισ πολφ λεπτοφσ τοίχουσ που δεν αφινουν περικϊρια ιδιωτικισ ηωισ. Εκτόσ 

από τον Stan Tsitas, ο άλλοσ Ζλλθνασ που ςυμμετείχε ςτθν παράςταςθ ιταν ο 

Christopher Christo, ο οποίοσ είχε παίξει και ςτο Honeymoon in Hellas του Tony 

Nikolakopoulos. Τθν παράςταςθ παρακολοφκθςαν κυρίωσ Αυςτραλοί και, μόνον τισ 

δφο τελευταίεσ εβδομάδεσ από τισ πζντε, Ζλλθνεσ, οι περιςςότεροι δεφτερθσ γενιάσ 

γι’ αυτό όπου υπιρχαν ελλθνικζσ φράςεισ υπιρχε ταυτόχρονθ μετάφραςθ ςτα 

αγγλικά ςε υπζρτιτλουσ1308. 

   O Tsitas ξεκίνθςε να γράφει, γιατί τα κεατρικά κείμενα που διάβαηε δεν του 

άρεςαν, και επίςθσ, ικελε να βάλει ςτον χάρτθ τθν περιοχι που γεννικθκε και 

                                                                                                                                                                       
Thin Walls των Angelo Blias, Nick Memos, Stan Tsitas, University Theatre, 14.7-25.7.1999. Εφθμ. The 
Australian 2.6.1999, το άρκρο «Joy reaches out to the hard-luck set – Thin Walls is a two-act, wog-
loves-skip Seindfeld-meets-friends sitcom» του Lee Christofis (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Inside Melbourne 
13.6.1999, το άρκρο «Thin Walls – A never – ending search for love, happiness and the rent in a cross 
– cultural household», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Brother Sister 24.6.1999, το άρκρο «Thin Walls is the 
story of the never – ending search for love, happiness and the rent in a cross-cultural household of two 
girls» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Age 26.6.1999, «Neighbours scale the Walls – Thin Walls is about 
two Greek guys and two Australian girls sharing a house, and the drag queen next door»,  ςυνζντευξθ 
με τον Stan Tsitas από  τθν Fiona Scott-Norman (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Sunday Herald Sun 27.6.1999, 
«Kate satisfies thirst for work – Directed and co-written by Stan Tsitas, Thin Walls seeks to represent 
modern-day cultural assimilation», κριτκι του Adam Zwar (ςε φωτοτυπία). 
1308

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 28.6.1999, ςυνζντευξθ με τον Christopher Christo «Thin Walls – Playing 
the part of James, a struggling actor in the original theatre production “Thin Walls” is an experience 
that Christopher Christo has yet to experience in real life» τθσ Vicki Aristidopoulos (ςε φωτοτυπία). 
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μεγάλωςε, το Northcote, μία ςυνοικία θ οποία φιλοξενεί ακόμθ και ςιμερα 

μετανάςτεσ, ςιμερα πάνω από εβδομιντα διαφορετικζσ εκνικότθτεσ και μία ιςχυρι 

κοινότθτα ομοφυλοφίλων1309.  

Θ κεντρικι ιδζα του ζργου Thin Walls είναι θ ςυνφπαρξθ πολιτιςμϊν και το  

χάοσ που δθμιουργείται από αυτιν, όταν απομακρφνεται κανείσ από τθν οικεία 

περιοχι του και μακριά από όλουσ όςουσ γνωρίηει1310. Κεντρικά κζματα, τα οποία 

διερευνοφνται ςτο κεατρικό αυτό ζργο, είναι θ επαγγελματικι αποκατάςταςθ, θ 

ταυτότθτα, θ αγάπθ και οι ςχζςεισ. Οι κεατζσ γίνονται μάρτυρεσ ςε όλεσ τισ 

αναςφάλειεσ, τα όνειρα, τισ φιλοδοξίεσ, τισ απογοθτεφςεισ, τα προςωπικά 

προβλιματα και διλιμματα που αιςκάνονται οι τζςςερισ βαςικοί χαρακτιρεσ1311. 

Στθν ιςτορία, λοιπόν, τζςςερισ νζοι μετακομίηουν ςε άλλθ πόλθ για να ηιςουν τθν 

ανεξαρτθςία. Στθν πορεία ανακαλφπτουν τα ευαίςκθτα ςθμεία τουσ, τισ 

αναςφάλειζσ τουσ.  Μια ηωι χωρίσ ηϊνθ αςφαλείασ, «comfort zone», μπορεί να 

μοιάηει χαοτικι. Μζςα ςε αυτιν τθ μεταβατικι περίοδο, οι ιρωζσ μασ  προςπακοφν 

να δοκιμάςουν τα όριά τουσ μακριά από τουσ πατρικοφσ περιοριςμοφσ μζςα από τθ 

χριςθ ουςιϊν και  ςεξουαλικοφσ πειραματιςμοφσ. Αποδεικνφονται «ρθχοί» 

επαναςτάτεσ, αφοφ αυτό που επιηθτοφν  κατά βάκοσ  δεν είναι  τίποτε άλλο παρά θ 

αγάπθ και θ αςφάλεια, ςυναιςκιματα όχι και τόςο διαφορετικά από αυτά που 

προςζφεραν οι γονείσ τουσ.  Θ ςειρά με τθν οποία εμφανίηονται οι χαρακτιρεσ «επί 

ςκθνισ» γίνεται ςφμφωνα με τθν εκνοπολιτιςμικι τουσ προζλευςθ, με ςτόχο να 

κακρεφτιςτεί θ  ανάλογθ εκνοπολιτιςμικι αποίκθςθ τθσ Αυςτραλίασ από τισ 

                                                           
1309

 Ρθγι: Εφθμ. Northcote Leader 7.7.1999, ςυνζντευξθ με τον Stan Tsitas «Northcote gets in the 
blood – Northcote is not just somewhere Stan Tsitas lives – it is a passion for the actor, director and 
playwright», ς. 1 (ςε φωτοτυπία). 
1310

 Ρθγι: Εφθμ. Melbourne Star Observer 13.7.1999, «The drag next door – Theatre: Thin Walls», 
κριτικι τθσ Christine Davey (ςε φωτοτυπία). 
1311

 Ρθγζσ: Εφθμ. The Age 7.7.1999, το άρκρο «Today Pass – Sisters Trudy and Isabelle and their 
Greek/Australian friends James and Anthony try to find happiness, love and privacy when they move 
into a shared apartment in Thin Walls, a new production from 3070 Sensensual Productions at the 
University Theatre in Fitzroy until 25 July» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Inpress 30.6.1999 «Thin Walls – 
Universal Theatre – Meet Trudy, Isabelle, James and Anthony, two sisters and their Greek Australian 
cousins, originally from Adelaide, now co-habiting in Melbourne», κριτικι του Graham Wiveney (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Stage Whispers, Λοφλ. 1999, το άρκρο «Thin Walls – 3070 Sensensual Productions 
– A never ending search for love, happiness and the rent in a cross-cultured household», ς. 18 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. The Sunday Herald Sun 4.7.1999, «Plot as Thin as Walls – Releasing a product 
before it is ready is a manufacturer’s greatest sin», κριτικι του Adam Zwar (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Beat 
Magazine, 7.7.1999, «Thin Walls – Universal – Thin Walls is the story of two sisters, Trudy and Isabelle 
and their lifelong friends, Greek Australian cousins James and Anthony», κριτικι τθσ Joanne Brookfield 
(ςε φωτοτυπία). 
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διαφορετικζσ εκνικότθτεσ, εκτόσ  βεβαίωσ τθν παρουςία των Αβοριγίνων. Επομζνωσ, 

οι Αγγλο-Αυςτραλζηεσ  εμφανίηονται να κρατοφν το ςυμβόλαιο του ςπιτιοφ, όταν ζξι 

μινεσ μετά καταφτάνουν οι «wogs» φίλοι τουσ. Το ςπίτι κατακλφηεται από τθν 

παρουςία των Ελλθνίδων μαμάδων, οι οποίεσ  αυτοπρόςκλθτα  παρεμβαίνουν  ςτισ 

ηωζσ των ςυγκάτοικων. Αν και θ ςυμπεριφορά τουσ είναι προςβλθτικι, παραμζνουν 

αξιαγάπθτεσ1312.  

Ραρ’ όλο που το ζργο αναφζρεται ςτθν ομοφυλοφιλία και ςτισ ναρκωτικζσ 

ουςίεσ, το βαςικό ερϊτθμα εςτιάηεται ςτθν επαγγελματικι αναςφάλεια και 

εκφράηεται με τθ δυςκολία εξαςφάλιςθσ  του ενοικίου και τθν παροχι βαςικισ 

τροφισ για τα παιδιά, το γάλα. Επίςθσ, επιμζνει ςτθ δυςκολία ιδιωτικότθτασ και  

αγάπθσ1313. Σε μια κοινότθτα ανκρϊπων με «λεπτοφσ τοίχουσ»,  κανείσ δεν 

καταφζρνει να διατθριςει τθν ιδιωτικότθτά του και να εκφράςει αυτό που κζλει1314. 

Τζλοσ, οι ςυγγραφείσ φαίνεται να επιμζνουν ςτισ διαφορετικζσ μορφζσ 

διαφορετικότθτασ, όπωσ  εκνοτικι, πολιτιςμικι, θλικιακι, ςεξουαλικι, ταξικι, 

κ.ά.1315. 

 Το ζργο φαίνεται να απευκφνεται ςτθ δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν τθσ 

ελλθνο-αυςτραλιανισ κοινότθτασ, τθ γενιά που προςπακεί να «ςπάςει» τουσ 

οικογενειακοφσ περιοριςμοφσ, που τθσ επιβάλλει θ πρϊτθ γενιά μεταναςτϊν1316. 

 Θ εταιρεία παραγωγισ «3070 Sensensual Productions», τθσ οποία ιδρυτισ 

είναι ο Tsitas, ιταν αυτι που χρθματοδότθςε τθν παράςταςθ, γιατί όπωσ εξθγεί ο 

ίδιοσ δεν του αρζςει να ςτζκεται ςτθν ουρά και να χάνει τον χρόνο του, οφτε είναι 

δικθγόροσ για να γνωρίηει πϊσ να ςυμπλθρϊνει τόςα «χαρτιά» που απαιτεί θ 

γραφειοκρατία τθσ χϊρασ του. Ο Tsitas  πιςτεφει πωσ θ Αυςτραλία είναι μια χϊρα θ 

οποία «ςτοιχειϊνεται» από το «ςφνδρομο τθσ παπαροφνασ» ςε αντίκεςθ με τισ 

Θ.Ρ.Α. Πταν κάποιοσ ξεχωρίςει/διακρικεί από το πλικοσ των ανκρϊπων που 

                                                           
1312

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)1999 Thin Walls του Stan Tsitas. 
1313

 Ρθγι: Εφθμ. Melbourne Leader 12.7.1999, ςυνζντευξθ με τον Stan Tsitas «Urban Creator – A Drag 
Queen neighbor, four friends, two meddling mothers and a visiting former boyfriend from England all 
squeeze into an inner – city apartment in a new play called Thin Walls», ς. 2 (ςε φωτοτυπία). 
1314

 Ρθγι: Ρερ. Brother Sister 8.9.1999, «Shared Chaos – Theatre: Thin Walls», ςυνζντευξθ με τον Stan 
Tsitas τισ Colette Corrney, ςς. 19-21 (ςε φωτοτυπία). 
1315

Ρθγι: Εφθμ. Inpress 23.6.1999, το άρκρο «Thin Walls –  A never ending search for love, happiness 
and the rent in a cross cultural household» (ςε φωτοτυπία). 
1316

 Ρθγι: Εφθμ. The Age 13.7.1999, «Wrong Channel – Theatre: Thin Walls», κριτικι τθσ Helen 
Thomson (ςε φωτοτυπία). 
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βρίςκονται ςτθν Αυςτραλία,  ςτθ χϊρα όπου ιρκαν «παρά τθν κζλθςι τουσ οι 

περιςςότεροι» / «against their own will»,  όπωσ ζγινε με τουσ κατάδικουσ τον 18ο 

αιϊνα και τουσ μετανάςτεσ τον 20ό αιϊνα, αυτόσ ο κάποιοσ ςυνικωσ εμποδίηεται 

από τουσ υπόλοιπουσ, γιατί υπάρχει μια αρνθτικι διάκεςθ ςτθν ατμόςφαιρα και το 

προςδιόριςε ωσ το «ςφνδρομο τθσ παπαροφνασ» / «the poppy syndrome»1317.  

Τζλοσ, υποςτθρίηει πωσ ενϊ είναι υπεριφανοσ που είναι Ζλλθνασ και θ ψυχι 

του ανικει ςτθν Κω, δεν αιςκάνεται τθν ανάγκθ να τονίηει τθν εκνικι του καταγωγι 

και να τθν κάνει κζμα προσ ςυηιτθςθ. Χρειάηεται να δοκεί περιςςότερθ ζμφαςθ 

πλζον ςτθ διαπολιτιςμικι επικοινωνία και ςυνφπαρξθ των ανκρϊπων. «Ασ 

μετακινθκοφμε από τθν πολιτικι με τθ ςτενι ζννοια και ασ ςυγκντρωκοφμε ςτισ 

ιςτορίεσ μασ, ανεξάρτθτα από τθν καταγωγι μασ», προτείνει ο ςυγγραφζασ1318.   

 

δ. Χόμπαρτ  

1.Κωνςταντίνοσ Κουκιάσ / Constantine Koukias (1992) 

Ο Κωνςταντίνοσ Κουκιάσ / Constantine Koukias, δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν 

ελλθνικισ καταγωγισ γεννικθκε ςτο Σφδνεχ. Τισ πρϊτεσ κεωρθτικζσ μουςικζσ 

ςπουδζσ του άρχιςε ςτο Newtown Boys High School ςτο Χόμπαρτ και το 1985 

αποφοίτθςε από το Tasmanian Conservatorium of Music - Ωδείο τθσ Ταςμανίασ. To 

1986 μετακόμιςε και πάλι ςτο Σφδνεχ όπου άςκθςε τθν αγάπθ του για το φλάουτο 

ςτο New South Wales Conservatorium. Μαηί με τον διάςθμο τςελίςτα John Napier 

ίδρυςαν το New Music Ensemble of Sydney. Είναι  φλαουτίςτασ, μουςικοςυνκζτθσ 

και από το 1990 ςυνιδρυτισ και καλλιτεχνικόσ διευκυντισ  του πειραματικοφ 

μουςικοφ κεάτρου «Ιχοσ» / «Ihos Opera» - Χϊροσ Μουςικοφ Κεάτρου και Ππερασ, 

το οποίο προςζλκυςε ςτακερι και ενκουςιϊδθ εκνικι αναγνϊριςθ. Θ πρϊτθ του 

ςφνκεςθ είναι το  μουςικοκεατρικό ζργο Days and Nights with Christ,  το οποίο 

παρουςιάςτθκε τo 1990 ςτο Salamanca Festival in Hobart ςε δικι του ςκθνοκεςία, 

και είναι αφιερωμζνο ςτθ ςχιηοφρζνεια. Το ζργο αυτό παρουςιάςτθκε και το 1992 

ςτο «10ο Ελλθνικό  Φεςτιβάλ του Σφδνεχ».  Οι ςυνκζςεισ του εμπεριζχουν ζνα εφροσ 

μουςικϊν επιρροϊν όπωσ αυτι τθσ Ελλθνικισ παραδοςιακισ και ςφγχρονθσ 

                                                           
1317

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τον Stan Tsitas, 
β’ γενιά,  ςτθ Μελβοφρνθ, 26.05.2009. 
1318

 Ρθγι: Εφθμ. The Sunday Age 27.6.1999, «Big Deal 2 – 3070 Sensensual Productions is offering five 
doubles to Thin Walls at the Universal Theatre in Fitzroy» (ςε φωτοτυπία). 
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μουςικισ, κακϊσ και βυηαντινισ και εκκλθςιαςτικισ μουςικισ. Ο Koukias ιςχυρίηεται 

ότι δεν αιςκανόταν ότι είχε πραγματικά  αναπτυχκεί και ωριμάςει ωσ ςυνκζτθσ,  

μζχρι  που άρχιςε να  ειςάγει το ελλθνικό ςτοιχείο ςτο ζργο του1319.  

Το 1993, ο ςυνκζτθσ χρθματοδοτικθκε από τον οργανιςμό τθσ  «Ππερασ του 

Σφδνεχ»  για να ανεβάςει τθ μουςικοκεατρικι του παράςταςθ ICON, ςτο πλαίςιο 

των εκδθλϊςεων του εορταςμοφ των είκοςι χρόνων από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ 

του φορζα χρθματοδότθςθσ. Το 1994  πραγματοποιικθκε θ ζναρξθ του «1ου 

Ελλθνικοφ  Φεςτιβάλ ΕΣΤΛΑ» ςτο Χόμπαρτ. Από τότε ζχει κακιερωκεί ωσ ζνα ετιςιο 

γεγονόσ και το μεγαλφτερο και  πιο επιτυχθμζνο εκνοτικό φεςτιβάλ ςτθν 

Ταςμανία1320. 

Το 1995 ςυνζκεςε και ςκθνοκζτθςε  τθν όπερα Medea για το Εκνικό Κζατρο 

τθσ Νότιασ Αυςτραλίασ και τθν ίδια χρονιά ανζβαςε ςτο Σφδνεχ τθ μουςικοκεατρικι 

του παράςταςθ Traverse Water - Υγροπορζω - όπερα ςτα ελλθνικά, μία παράςταςθ 

αφιερωμζνθ ςτο ταξίδι των μεταναςτϊν από τθ χϊρα προζλευςθσ ςτθ χϊρα 

υποδοχισ, ζνα ταξίδι από κάλαςςα και εμπνευςμζνθ από τθ μθτζρα του. Μία 

Ελλθνίδα αναγκάηεται να μεταναςτεφςει  από τθν Ελλάδα ςτθν Αυςτραλία και ενϊ 

εξαιτίασ  τθσ «πορείασ μζςα από  το νερό», οι δφο χϊρεσ είναι μακριά  και χωριςτά θ 

μία από τθν άλλθ,  ςτθ μνιμθ τθσ και ςτθν καρδιά τθσ οι δφο αυτζσ χϊρεσ κα 

βρίςκονται πάντα ενωμζνεσ και αχϊριςτεσ, λόγω του υγροφ ςτοιχείου που τισ 

ςυνδζει. Το ζργο παρουςιάςτθκε από τον κίαςο του Ρειραματικοφ κεάτρου «Ιχοσ». 

Θ μουςικι ιταν κατά βάςθ εμπνευςμζνθ από βυηαντινοφσ ιχουσ και μελωδίεσ 

δεμζνθ με τθν ανκρϊπινθ φωνι και πλαιςιωμζνθ από θλεκτρονικά ακουςτικά 

όργανα. Οι χορογραφίεσ ιταν του Χριςτου Λινοφ. Με αυτιν τθν παράςταςθ ο 

ςυνκζτθσ επικυμοφςε να ςπάςει το πολιτιςτικό γκζτο τθσ παροικίασ και να ανοιχτεί 

ςτο ευρφτερο αυςτραλιανό κεατρόφιλο κοινό με μία μεταναςτευτικι ιςτορία. Θ 

πολιτιςμικι «ςφγχυςθ» είναι θ κεντρικι ιδζα. Θ  μουςικοκεατρικι του παράςταςθ 

                                                           
1319

 Ρθγι: Εφθμ. Κόςμοσ 7.3.1995, «Theatrical manooeuvres that defy convention: Ancient Greek 
strategies with mixed media laser shows, multilingual operatic compositions about AIDS and 
productions with feature cast members performing underwater in tanks to haunting rhythms-composer 
Constantine Koukias has taken theatre into another dimension», κριτικι παρουςίαςθ των ζργων τοφ 
Koukias από τον Alexandros Bervanakis, ς.13. 
1320

 Ρθγι: Eφθμ. The Age,  8.4. 1993,  θ κριτικι «Huge build-up to opera on the docks – Ihos Opera 
Company have built a theatre in a warehouse to stage its latest production To Traverse Water. The 
Company works on a massive scale», του Jim Schembri (ςε φωτοτυπία). 
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Traverse Water - Υγροπορζω παίχτθκε ςτο πλαίςιο του 10ου Φεςτιβάλ 

Μελβοφρνθσ1321 

Άλλα ζργα του είναι1322: 

-Mikrovion, 1995.  Ο τίτλοσ είναι μια ελλθνικι λζξθ που ςθμαίνει μικρι ηωι. Το 

μινυμα του ζργου μεγάλο και ο τρόποσ που μεταφζρκθκε μεγαλειϊδθσ, αφοφ μζςα 

από αυτό  επιςθμαίνεται πωσ θ αξία τθσ ηωισ δεν μετριζται με τθ διάρκεια αλλά με 

το περιεχόμενό τθσ. Θ μουςικοκεατρικι αυτι παράςταςθ ιταν αφιερωμζνθ ςτουσ 

αςκενείσ με AIDS. Το Mikrovion χωρίηεται ςε πζντε μζρθ. Το κείμενο είναι ςφνκεςθ 

αποςπαςμάτων από τθ Βίβλο,  υλικό από ζρευνεσ ψυχολογίασ, επιςτθμονικά άρκρα 

και άρκρα από εφθμερίδεσ γφρω από το AIDS1323.  

-The Master Builder, Ο Ρρωτομάςτορασ, 2004, του Μανϊλθ Καλομοίρθ ςε διαςκευι 

του Constantine Koukias 1324. 

Επίςθσ ζχει γράψει τισ όπερεσ: Orpheus Excerpt, Incantation II, Prayer Bells-

Pentekostarion, The Divine Kiss, Tesla-Lightning in His Hand1325. 

ε. Ρερκ 

1. Fotini Epanomitis (1993) 

Θ Fotini Epanomitis γεννικθκε ςτο Perth το 1969, τθ χρονιά που θ οικογζνειά 

τθσ μετανάςτευςε από τθ Βόρεια Ελλάδα ςτθν Αυςτραλία. Είναι απόφοιτοσ του 

Curtin University, με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Λογοτεχνία. Το  πρϊτο τθσ βιβλίο, 

με τίτλο The Mule's Foal - Το Ρουλάρι του Μουλαριοφ, το 1993, κζρδιςε το 

Λογοτεχνικό Βραβείο «Australian/Vogel Literary Award»1326 και το «Victorian 

Premier’s Award». Το 2000 το βιβλίο δραματοποιικθκε και ανζβθκε από τθ 

κεατρικι ομάδα Perth Theatre Company, θ οποία ομάδα χρθματοδοτικθκε με το 

ποςό των 29.000 δολαρίων (AUS). Επίςθσ, θ ομάδα  ςυμμετείχε με αυτό το ζργο ςτο 
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 Ρθγι: Eφθμ. Νεοσ Κόςμοσ, 22.10.1995, «Τraversing Thespian Convention», ς.12. 
1322

Ρθγι: Ρρόγραμμα του 13
ου

 Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ, Μάρτ. 3-Απρ. 5, 1995, ςς.40-41. 
1323

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 7.3.1995 «Theatrical manoeuvres that defy convention by Alexandros 
Bervanakis» (ςε φωτοτυπία). 
1324

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Ρρωτομάςτορασ /The Master Builder του 
Μανϊλθ Καλομοίρθ ςε διαςκευι του Constantine Koukias, από τθν Soaring Arc Productions 
(παραγωγόσ), ςτο Parade Theatre at NIDA, Sydney, 4-6.11.2004. 
1325

 Constantine Koukias finds his 'own world' in Hobart. Στον: http://www.theaustralian.com.au  
1326

 Καναράκθσ, Γεϊργιοσ, 2003, ‘Οψεισ τθσ Λογοτεχνίασ των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ και τθσ Νζασ 
Ηθλανδίασ, εκδ. Γρθγόρθ, Ακινα, ς.35. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Curtin_University
http://www.theaustralian.com.au/
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Perth International Arts Festival (PIAF) - Διεκνζσ Φεςτιβάλ Τεχνϊν του Ρερκ,  ςε 

ςκθνοκεςία Alan Becher.  Ππωσ ζνασ αρχαίοσ μφκοσ,  ζτςι, και το The Mule's Foal  

παραςφρει τον κεατι ςε ζναν διαφορετικό κόςμο,  όπου όμωσ ςυναντάει 

«ςιματα/ςφμβολα» που τον παραπζμπουν ςτον ςφγχρονο κόςμο. Μια ιςτορία 

γεμάτθ μυςτιριο, αιςκαντικότθτα, αγωνία, ειδομζνθ μζςα από μια ποιθτικι ματιά. 

Τθν ιςτορία του ζργου εμπνεφςτθκε από τθ χρονιά που παρζμεινε με τουσ 

παπποφδεσ τθσ ςτο χωριό, ςτο αγρόκτθμά τουσ.  

Το ζργο τοποκετείται ςε ζνα ελλθνικό χωριό, όπου ζχουν καιρό να 

περπατιςουν ςτα λικόςτρωτα δρομάκια του τα πόδια ενόσ  νεοφερμζνου. Στο χωριό 

αυτό Ζλλθνεσ και Τοφρκοι ηουν μαηί. Θ ξθραςία ζχει δθμιουργιςει φιλονικίεσ μεταξφ 

των αγροτϊν, οι οποίοι καταφζρνουν να καλλιεργοφν λίγο καπνό, ίςα για να τον 

καπνίηουν τον χειμϊνα. Οι νζοι  του χωριοφ το ζχουν εγκαταλείψει και ζχουν 

μετακομίςει ςτισ κοντινότερεσ πόλεισ. Μόνον οι γζροι ζχουν απομείνει…Το ζργο 

αςχολείται με τισ ιςτορίεσ τριϊν ςπιτιϊν: Το ςπίτι του Stefanos, το ςπίτι τθσ Vaias 

και το ςπίτι τθσ αμαρτίασ.  Οι ιςτορίεσ των ςπιτιϊν αυτϊν ςυναντιοφνται. Θ 

αφθγιτρια είναι θ Μιρζλλα, μία αρχαία πόρνθ,  θ οποία ςτο κζντρο αυτό τθσ 

δειςιδαιμονίασ, του κουτςομπολιοφ,  τθσ φιμθσ και του χάουσ, βρίςκει ζνα ιρεμο 

μζροσ για να πει τθν αξζχαςτθ ιςτορία τθσ, μία ιςτορία ζξω από τον χρόνο, όπου όλα 

μποροφν να ςυμβοφν.  Στο χωριό αυτό ςυμβαίνουν παράξενα πράγματα. Θ γυναίκα 

του Stefanos, θ Meta,  μεταμορφϊνεςαι από γυναίκα ςε άνδρα προκειμζνου να 

δραπετεφςει από τθ φυλακι και μετζπειτα ξανά ςε γυναίκα. Σε  μια ςτιγμι 

απελπιςίασ, ο γιόσ τουσ, ο Theodosios, που είναι παντρεμζνοσ με τθν Vaia, κόρθ του 

Yiorgos  και τθσ Stella, εγκαταλείπει τθ γυναίκα του και το γοριλo-παιδί του και μετά 

από χρόνια προςπακεί να ξανακερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ τουσ και τθν αγάπθ τουσ.  

Ο Yiorgos είναι ζνασ πικθκόμορφοσ, άνκρωποσ, μία γυναίκα μεταμορφϊνεται ςε 

αρκοφδα και τρϊει τθν πεκερά τθσ, ζνα ςπίτι βουλιάηει ςτθν άμμο, το ςτείρο 

μουλάρι γεννά ζνα μουλαράκι και θ νεαρι Αγάπθ με το  λαμπερό τθσ  πρόςωπο 

μπορεί να ςταματιςει τισ καρδιζσ των ανδρϊν με μια ματιά. Στο χωριό αυτό δεν 

υπάρχουν ιδιοκτθςίεσ, οφτε ακόμθ και ςτθ λφπθ. Οι άνκρωποι κλζβουν τισ επιςτολζσ  

ό ζνασ του άλλου και κουτςομπολεφουν. Πλοι, τα γνωρίηουν όλα.  Κι όταν είναι 

απελπιςμζνοι πάνε ςτο πορνείο. Θ παράςταςθ υιοκζτθςε ζνα εκλεπτυςμζνο ςτυλ, 

αυτό του μαγικοφ ρεαλιςμοφ, όπου αγκαλιάηει τθν αφθρθμζνθ κίνθςθ, τθν 
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παντομίμα και τον χορό με πρωτότυπθ μουςικι και πειραματικό ιχο, κακϊσ και 

μάςκεσ (δάνειο από τθν Commedia dell’Arte)1327. 

2.  Irene Dios (2002) - Συνζντευξθ ςτο Ρερκ, 11.07.2009  

Θ Irene Dios γεννικθκε  ςτισ 12.12.1968 ςτο Ρερκ, Αυςτραλία. Είναι δεφτερθσ 

γενιάσ κεατρικι ςυγγραφζασ. Είναι κόρθ τθσ Σοφίασ και του Αγγελι. Θ Σοφία 

γεννικθκε ςτο Ρορτ Σαΐντ τθσ Αιγφπτου και μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία ςτθν 

θλικία των οκτϊ χρόνων και ο Αγγελισ γεννικθκε ςτθ Στεμνίτςα και μετανάςτευςε 

ςτα εικοςιπζντε του χρόνια. Θ Dios μεγάλωςε με ιςτορίεσ και τραγοφδια που τθσ 

ζλεγαν οι γονείσ τθσ.  

«Ο νόςτοσ, ο πόνοσ και θ αγάπθ για τθν «πατρίδα», εννοϊντασ πάντα τθν Ελλάδα, ιταν  

παρόντα ςτθν κακθμερινότθτά μασ. Τον πόνο του πατζρα μου που ζλλειπε από τθ χϊρα του 

τον ελάφρυνε το πάκοσ του για τθν ελλθνικι μουςικι. Μζςα από τα τραγοφδια του 

Κεοδωράκθ, του Τςιτςάνθ, του Καηαντηίδθ, τθσ Αλεξίου, του Νταλάρα,  τθν  ελλθνο-

ορκόδοξθ λειτουργία ςτθν εκκλθςία, τθ  βυηαντινι μουςικι ζκρεφα τθν ψυχι μου. Με 

βοικθςαν να κατανοιςω από πολφ νωρίσ τθ ςφνδεςι μου με τθν ελλθνικότθτά μου. Ιταν 

ςθμαντικό για τουσ γονείσ μου να γνωρίηω όςα πιο πολλά για τθν ελλθνικι μου καταγωγι 

και πάςχιςαν να γίνω θ καλφτερθ «εκδοχι» τθσ «καλισ ελλθνίδασ κόρθσ». Το ελλθνικό 

ςχολείο, οι απαγγελίεσ ποιθμάτων, θ ςυμμετοχι ςε χορωδίεσ, οι ελλθνικοί χοροί ςε 

εκδθλϊςεσ, οικογενειακζσ και παροικιακζσ, ιταν μερικοί από τουσ τρόπουσ που τα παιδιά 

τθσ δικισ μου γενιάσ, τθσ δεφτερθσ, ζμακαν να βιϊνουν το πάκοσ του να είςαι Ζλλθνασ και 

να γιορτάηουν τθν ελλθνικότθτά τουσ μαηί. Εμείσ μεγαλϊςαμε με τθν ελλθνικι γλϊςςα ςτο 

ςπίτι  μασ, ςτθ γειτονιά μασ, ςτθν κοινότθτά μασ. Ηοφςαμε ςε μια ελλθνικι πραγματικότθτα, 

παράλλθλα με αυτιν τθν αυςτραλιανι»1328.   

 Θ Irene Dios ςποφδαςε δαςκάλα και ςτα πρϊτα χρόνια τθσ επαγγελματικισ 

τθσ καριζρασ δίδαςκε καλλιτεχνικά μακιματα ςε δθμοτικό ςχολείο. Τότε ιταν που 

κατάλαβε τθν αγάπθ τθσ για το κζατρο, το τραγοφδι και τθ μουςικι, και γφρω ςτα 

τριάντα μετά από εξετάςεισ φοίτθςε ςε δραματικι ςχολι.  

 Στισ 17 Νοεμβρίου 2002 ζγραψε και παρουςίαςε το κεατρικό ζργο Το ταξίδι 

τθσ Ειρινθσ - Για ςζνα τραγουδϊ, το οποίο μεταφράςτθκε ςτα αγγλικά από τθν 
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 Australian Made: A Multicultural Reader edited by Sonia Mycak and Amit Sarwal, Sydney 
University Press, 2010, 327 ςελ. 
1328

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τθν Irene Dios, β’ γενιά, ςτο Ρερκ, 
11.07.2009. 
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Βάςω Καλαμάρα. Τθν παραγωγι ανζλαβε θ Ελλθνικι Κοινότθτα τθσ Δυτικισ 

Αυςτραλίασ, τθ ςκθνοκεςία θ Olivia Allen και τθ μουςικι επζνδυςθ τθσ παράςταςθσ 

ο Paul Sanoulis1329. Στο ζργο αυτό, θ Dios διερευνά τα  «πλοφςια» πολιτιςμικά 

ςτοιχεία,  όπωσ τα αποκαλεί θ ίδια,  τα ικθ, τα ζκιμα, τα τραγοφδια, τθ μουςικι που 

τθσ  ζχουν κλθροδοτθκεί. Μζςα από ζνα ταξίδι «αφιγθςθσ» ιςτοριϊν και 

τραγουδιϊν «ανακαλεί» μνιμεσ, τισ δικζσ τθσ, ςυνκζτοντασ τθν παιδικι τθσ θλικία, 

αλλά και αυτζσ των κεατϊν ςυνδζοντάσ τουσ με μία κοινι ςυλλογικι εμπειρία. Σε 

κάκε τραγοφδι, όλοι τουσ, ενωμζνοι ςαν μια γροκιά τραγουδοφν. Θ ςυγκίνθςι τουσ 

φανερϊνει πωσ όλοι πονοφν για μια «χαμζνθ αγάπθ». Ζτςι γράφουν τθν ιςτορία 

τουσ και βιϊνουν τθ ςυλλογικι  τουσ ςυνείδθςθ»1330. 

 

ςτ. Αδελαΐδα 

1. Μαξ Μαςτροςάββασ/Max Mastrosavvas (1997) - Συνζντευξθ ςτθν Αδελαΐδα,  

04.07.2009  

Ο Μαξ Μαςτροςάββασ γεννικθκε ςτισ 8.8.1948 ςε μια μικρι κωμόπολθ τθν 

Ceduna ςτθν Δυτικι Ακτι τθσ Νότιασ Αυςτραλίασ, όπου ο πατζρασ του  είχε 

μεταναςτεφςει εκεί από το 1920. Ο πατζρασ του, μετά από ςκλθρι δουλειά ςε 

μεγάλα αγροκτιματα, ςτθν καταςκευι ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν, ςυγκζντρωςε 

κάποια χριματα και επζςτρεψε ςτθ όδο, από όπου καταγόταν, για να παντρευτεί. 

Με ςκλθρι δουλειά οι γονείσ του μεγάλωςαν τζςςερα αγόρια και τα ςποφδαςαν. Ο 

Μαςτροςάββασ μεγάλωςε ςτθν Αδελαΐδα, ςε μια μεγάλθ φάρμα με αμπζλια,  

καλλιζργειεσ πατάτασ, αμυγδαλιζσ, κατςίκεσ και ζνα άλογο. Πταν αποφοίτθςε από 

το Ρανεπιςτιμιο με το πτυχίο τθσ Λατρικισ, αφοφ κατάλαβε πωσ δεν ιταν αυτό το 

επάγγελμα που ικελε να κάνει, ανακοίνωςε ςτουσ γονείσ του ότι ικελε να 

αςχολθκεί με τισ Καλζσ τζχνεσ. Τον εαυτό του τον αποκάλεςε «trophy child»/ «Ραιδί 

τρόπαιο», γιατί ο πατζρασ του τον καμάρωνε ωσ γιατρό, επιςτιμονα και όχι ωσ 

καλλιτζχνθ. Τότε ιταν που απζρριψε ο,τιδιποτε κεωρείτο ελλθνικόσ τρόποσ ηωισ, 

                                                           
1329

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το ταξίδι τθσ Ειρινθσ – Για ςζνα τραγουδϊ τθσ Irene Dios ςε 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα τθσ Βάςω Καλαμάρα, ςε ςκθνοκεςία Olivia Allen και μουςικι Paul 
Sanoulis ςτθν ελλθνικι κοινότθτα W.A. (Western Australia) ςτισ 17.11.2002. 
1330

Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τθν Irene Dios, β’ γενιά, ςτο Ρερκ, 
11.07.2009. 
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ελλθνικι κουλτοφρα και, για να ανικει ςτθν ομάδα των ςυνομιλικων του, κεϊρθςε 

εαυτόν «Αυςτραλό»1331. 

 Θ αγάπθ του για το κζατρο τον κζρδιςε και μετά από ςπουδζσ ςτθ Νότια 

Αυςτραλία και ςτο εξωτερικό, άρχιςε να διδάςκει κζατρο  και εικαςτικζσ τζχνεσ. Τον 

καιρό που ςποφδαηε, δάςκαλόσ του ιταν ο θκοποιόσ και ςκθνοκζτθσ Warwick 

Cooper, απόφοιτοσ τθσ δραματικισ ςχολισ NIDA. Αυτόσ του μίλθςε για το αρχαίο 

ελλθνικό κζατρο και τον  βοικθςε να ςυνδεκεί με τισ ρίηεσ του από ζναν 

διαφορετικό δρόμο.  Το 1988 ο Μαςτροςάββασ, πιρε Ελλθνικι Υποτροφία για να 

μελετιςει το ςφγχρονο ελλθνικό κζατρο. Τθ χρονιά εκείνθ ςυνεργάςτθκε και 

ςυνάντθςε πολλοφσ ςπουδαίουσ Ζλλθνεσ θκοποιοφσ, παρακολουκθςε πολλζσ 

παραςτάςεισ και ςυνεργάςτθκε με τον ςκθνοκζτθ Σπφρο Ευαγγελάτο. Στθ όδο 

ςυνάντθςε τουσ ςυγγενείσ του και εκεί ζνιωςε ότι «ανικει». Το 1990 επζςτρεψε 

ςτθν Αδελαΐδα με μια βαλίτςα γεμάτθ «φωσ», ζτςι αποκαλεί τα κεατρικά κείμενα 

που μετζφερε ςτθν Αυςτραλία. Είχε ανακαλφψει τθν κοςμολογία τθσ ελλθνικότθτάσ 

του. Με αυτιν τθ φϊτιςθ  ίδρυςε το «Κζατρο Ονείρων»- ζναν ελλθνο-αυςτραλιανό 

κίαςο. Το όνομα που ζδωςε ςτον κίαςο τον εμπνεφςτθκε από τον τίτλο «Οδόσ 

Ονείρων» του Χατηθδάκι και ιταν αφιερωμζνο ςτα όνειρα των μεταναςτϊν, των 

γονιϊν του, όταν ζφταςαν ςτθν Αυςτραλία. 

Το 1994 αςχολικθκε με το The Skaubryn Project που αφορά τθν ελλθνικι 

μετανάςτευςθ από το 1944 ζωσ το 1994, πενιντα χρόνια γεμάτα όνειρα, αγϊνεσ, 

ςυγκροφςεισ, οράματα, αδιζξοδα, επιτυχίεσ. Είναι ζνα  κοινωνικό μουςικό δράμα με 

τθ χριςθ πολυμζςων. Το υλικό ςυγκεντρϊκθκε από φωτογραφίεσ και ςυνεντεφξεισ 

των οικογενειϊν που ζφταςαν ςτθν Αυςτραλία το 1944 με το πλοίο Skaubryn.  

Βαςίηεται ςτισ προφορικζσ ιςτορίεσ των Ελλινων μεταναςτϊν τθσ μεταπολεμικισ 

περιόδου. Απεικονίηοντασ τον ελλθνικό εμφφλιο πόλεμο και τισ επακόλουκεσ 

δυςκολίεσ, το ζργο ακολουκεί τα δεινά και τισ περιπζτειεσ μιασ οικογζνειασ που 

φεφγει από τθν Ελλάδα για να ξεκινιςει μια νζα ηωι ςτθν Αυςτραλία. Θ αφιγθςθ 

βαςίηεται ςε μια αλθκινι ιςτορία,  τθν ιςτορία τθσ  μικρισ Λφιγζνειασ που ζμεινε 
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 Ρθγζσ: Ρερ. dB Magazine, Απρ. 1996, το άρκρο «Mysteries Of the Artist Explained – There are two 
choices that I offer. Either you turn back to the past – in other words, you censor the truth and make 
your own sort of hell – or you don’t look back at all and assume a new identity and go forward» του 
David O’ Brien, ς. 39 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα, 6.4.1996, το άρκρο «Σκιαγραφία ενόσ 
κεατρανκρϊπου» ς. 12 (ςε φωτοτυπία). 
 



640 
 

πίςω ςτθν Ελλάδα, γιατί οι όροι τθσ μετανάςτευςθσ δεν επζτρεπαν τρία παιδιά. 

Μεταφορικά, θ Λφιγζνεια είναι ο πολιτιςμόσ που μζνει πίςω ςε μια χϊρα, όταν οι 

Ζλλθνεσ αναγκάηονται να φφγουν για να επιβιϊςουν. Είναι ζνα ςκλθρό και ςυνάμα 

ποιθτικό ζργο, ζνα αφιζρωμα ςτο οικουμενικό κζμα τθσ μετανάςτευςθσ. Είναι ζνα 

δίγλωςςο κεατρικό ζργο που παρουςιάςτθκε ςτο Olympic Arts Festival1332. Ραίχτθκε 

ξανά ςτο 1997-98.   

Το 1997 επινόθςε, ζγραψε και ςκθνοκζτθςε το κεατρικό ζργο Καφζ Καβάφθ, 

ζνα δίγλωςςο μουςικό δράμα ςε τρεισ πράξεισ, βαςιςμζνο ςτθ ηωι του ποιθτι, μια 

βιογραφικι μουςικι παράςταςθ,  που εξελίςςεται ςτθν Αλεξάνδρεια και ςτθ 

φανταςία του  θλικιωμζνου Καβάφθ. Στο ζργο ο Καβάφθσ παρουςιάηεται ωσ νζοσ, 

ωσ μεςιλικασ και ωσ θλικιωμζνοσ.  Το 1997 ο Μαξ Μαςτροςάββασ με το ζργο του 

Καφζ Καβάφθσ παρουςιάηεται ςτο Fringe Festival ςτο Εδιμβοφργο και ςτθ 

Κεςςαλονίκθ ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων  «Κεςςαλονίκθ-Ρολιτιςτικι 

Ρρωτεφουςα»1333.  

Το 2000 ςταμάτθςε θ λειτουργία του κιάςου γιατί λόγω τθσ ςυντθρθτικισ 

πολιτικισ του John Howard, δεν υποςτθριηόταν πλζον ο πολυπολιτιςμόσ και 

ςταμάτθςαν να  χρθματοδοτοφν εκνοπολιτιςμικζσ κεατρικζσ ομάδεσ/community 

theatre groups. Θ εποχι του πολυπολιτιςμοφ είχε πλζον παρζλκει ανεπιςτρεπτί. 

Ο Μαξ Μαςτροςάββασ, εδϊ και ςχεδόν είκοςι χρόνια είναι διευκυντισ του 

Καλλιτεχνικοφ/Κεατρικοφ Τμιματοσ ςτο ςχολείο, όπου εργάηεται, και δθλϊνει πωσ 

είναι υπζρμαχοσ ενόσ γλωςςικοφ και καλλιτεχνικοφ διεκνιςμοφ.  

 

Συμπεραςματικζσ διαπιςτϊςεισ 

Καταλιγοντασ, μπορεί να ςυμπεράνει κανείσ από τα παραπάνω ότι 

υπάρχουν μεταναςτευτικζσ τροχιζσ/πορείεσ/διαδρομζσ, νιματα τθσ γλϊςςασ και  

μερικά νιματα εμπειρίασ κοινά ςε κάκε διαδοχικι μεταναςτευτικι γενιά, είτε 

βρίςκεται ςτο «χωνευτιρι» τθσ Αμερικισ, είτε ςτθ νζα πολφγλωςςθ και πολυεκνικι 

Σουθδία ι ςτο μωςαϊκό του Καναδά ι ςτθν πολυπολιτιςμικι Αυςτραλία. Σθμαςία 
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Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Skaubryn Project Olympic Arts Festival – A Sea 
Change, 1998 (ςε φωτοτυπία). 
1333

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τθν Irene Dios, β’ γενιά, ςτο Ρερκ, 
11.07.2009. 
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δεν ζχουν μόνον οι ιςτορίεσ των μεταναςτϊν αλλά και ο τρόποσ που τισ λζνε, θ 

γλϊςςα που χρθςιμοποιοφν,  γιατί ζτςι εκφράηουν και το ποιοί είναι και με ποιό 

τρόπο θ κάκε γενιά  εκδθλϊνει τθν εκνικότθτά τθσ. Και ειδικότερα, με ποιό τρόπο 

εκδθλϊνουν τθν εκνικότθτά τουσ οι μετανάςτεσ δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ. Εάν 

αυτζσ οι γενιζσ  επιλζξουν να είναι μζροσ τθσ ομάδασ που αντιπροςωπεφει τθν 

εκνικι μειονότθτα, μασ υποδεικνφουν μζςα από τα ζργα τουσ με ποιό τρόπο 

υπογραμμίηουν ότι ανικουν ςε αυτιν, κάτω από ποιζσ προχποκζςεισ και μζςα από 

ποιά γλϊςςα επικυμοφν να μιλοφν  και με ποιόν ςυνομιλοφν. Και το ςθμαντικότερο, 

με ποιοφσ τρόπουσ θ δεφτερθ γενιά διαμορφϊνει και μεταςχθματίηει τθν αγγλικι 

γλϊςςα, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα νζο γλωςςολογικό και κοινωνικό χϊρο, δικό τθσ. 

Μζςα από τθ κεατρικι πράξθ θ δεφτερθ γενιά προςκζτει άλλθ μία εκδοχι, από τισ 

μυριάδεσ που υπάρχουν, ςτουσ τρόπουσ απόδοςθσ του τί ςθμαίνει να είςαι 

Αυςτραλόσ ι/και Ζλλθνασ τθσ Διαςποράσ. Θ κάκε γλϊςςα εμπεριζχει τον πολιτιςμό 

τθσ, ενϊ το κζατρο τα εμπεριζχει όλα. 

Θ παρουςίαςθ τεκμθριϊνεται βάςει πρωτογενοφσ υλικοφ (αφίςεσ, 

προγράμματα, δθμοςιεφματα- άρκρα, κριτικζσ και ςυνεντεφξεισ ςε εφθμερίδεσ και 

περιοδικά) και τισ ςυνεντεφξεισ που μου παραχωρικθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ 

ςυγγραφείσ, ςτο πλαίςιο  τθσ ζρευνασ. 

Αναφζρομαι ςυνοπτικά ςτθν περίπτωςθ αυτϊν των ςυγγραφζων πρϊτθσ 

γενιάσ του δίγλωςςου μεταπολεμικοφ παροικιακοφ κεάτρου ςτθν Αυςτραλία, ωσ 

ζνα ενδεικτικό παράδειγμα εξζλιξθσ ςτθ λογοτεχνικι πραγματικότθτα και ςτα 

κεατρικά δρϊμενα τθσ ελλθνικισ παροικίασ, εν γζνει, χωρίσ να φιλοδοξϊ να κάνω 

κριτικι ανάλυςθ των ζργων, παρά να δϊςω μόνο το ςτίγμα τουσ, λόγω του 

περιοριςμζνου αρικμοφ λζξεων.  

  Οι ςυγκεκριμζνοι κεατρικοί ςυγγραφείσ μαηί με ςυμπάροικουσ κεατρικοφσ 

παράγοντεσ, όπωσ κιάςουσ, ςκθνοκζτεσ, ςκθνογράφουσ, μουςικοφσ, θκοποιοφσ 

κ.ά., ζκεςαν νζεσ βάςεισ ςτο κεατρικό γίγνεςκαι τθσ Αυςτραλίασ, παρουςιάηοντασ 

ζνα δικό τουσ δραματολόγιο, με κυρίαρχο κζμα τθ «μεταναςτευτικι» τουσ 

εμπειρία. Θ λειτουργία τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ παραςτάςεισ, 

ςυγκεκριμζνα ο τρόποσ που ο ςκθνικόσ λόγοσ οικειοποιείται, παρακζτει ι 

μεταπλάκει τα ςτοιχεία ενόσ «άλλου» πολιτιςμοφ, μπορεί να γίνει αντιλθπτόσ 

αρχικά από τθ χριςθ μορφϊν διγλωςςίασ. Θ ελλθνικι εκνόλεκτοσ είναι ζνα από τα 
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χαρακτθριςτικά τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ των Ελλθνο-Αυςτραλϊν ςυγγραφζων,  

που επενεργεί άμεςα και επθρεάηει τα κείμενά τουσ. Ο ρόλοσ των γυναικϊν ςτθν 

ιςτορία τθσ μετανάςτευςθσ είναι ζνα πεδίο μελζτθσ με ιδιαίτερθ ςθμαςία τόςο για 

τθν ιςτορία των γυναικϊν όςο και για τθν κατανόθςθ των αιτιϊν και των ςυνεπειϊν 

ςε ςχζςθ με το φφλο. Είναι ςθμαντικό να διερευνθκεί θ μεταβαλλόμενθ μορφι τθσ 

γυναίκασ μετανάςτριασ, ο τρόποσ με τον οποίο επζδραςε θ μετανάςτευςθ ςτισ 

ςχζςεισ των δφο φφλων, πϊσ παρουςιάηονται οι άνδρεσ και πϊσ οι γυναίκεσ από τθ 

μια γενιά ςτθν άλλθ.  

 

5.3. Είκοςι Ζλλθνεσ κεατρικοί ςυγγραφείσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ που ηουν 

ςτθν Αυςτραλία και θ «ταυτότθτα» του μετανάςτθ, όπωσ υποδθλϊνεται ςε 

επιλεγμζνα δίγλωςςα κεατρικά ζργα τουσ  

Αϋ Ενότθτα – Βιο-εργογραφία των  Ελλινων κεατρικϊν ςυγγραφζων και  ανάλυςθ των 

επιλεγμζνων κεατρικϊν ζργων τουσ (Υπόκεςθ των ζργων  και αξιολογικά ςυμπεράςματα).  

Σε αυτό το ςθμείο κα δοκεί ζμφαςθ ςτθν πολυπλοκότθτα του πολιτιςμοφ και 

τθσ ταυτότθτασ των μεταναςτϊν. Τα ζργα των κεατρικϊν ςυγγραφζων τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ αναφζρονται ςε ελλθνικά και αυςτραλιανά ςφγχρονα 

κζματα και εμπειρίεσ, που προκφπτουν από το αίςκθμα του «μετεωριςμοφ» 

ανάμεςα ςε τουλάχιςτον δφο «πατρίδεσ». Οι ςυγγραφείσ ειςάγουν χαρακτιρεσ, 

ςχζςεισ και καταςτάςεισ, όπωσ τα κατανοοφν και τα ερμθνεφουν. Επιπλζον,  

αρκρϊνουν τθν αλικειά τουσ με τθ δικι τουσ «φωνι». Ρροκφπτουν ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ μεταξφ των δφο γενιϊν  ςυγγραφζων  και αποκαλφπτονται ςυγκροφςεισ. 

Εκτίκενται οι παραδοςιακοί και ςφγχρονοι τρόποι ηωισ. Ο διάλογοσ μεταξφ πατζρα 

και γιοφ, και ο αιϊνιοσ διάλογοσ μεταξφ μθτζρασ και κόρθσ κα αναδειχκοφν. 

 Οι ςυγκροφςεισ τθσ διαφορετικότθτασ διερευνικθκαν και παρουςιάηονται, 

όπωσ περιγράφονται ςτα ζργα τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ Ελλινων τθσ 

Αυςτραλίασ  από άνδρεσ  και γυναίκεσ ςυγγραφείσ. Από τθν πρϊτθ γενιά, κα 

αναφερκϊ ςτο ζργο των παρακάτω ςυγγραφζων προκειμζνου να επεξεργαςτϊ τουσ 

ςτόχουσ τθσ ζρευνασ.  Με εξαίρεςθ τον Γιϊργο Μακρίδθ και τον Γιϊργο Καηοφρθ 

που επιμζνουν ελλθνικά, το δίγλωςςο μεταπολεμικό παροικιακό κζατρο του 

ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ, κυρίωσ αναπαριςτά ζναν «υβριδικό»  πολιτιςμό, που 

ςτθν ευρφτερι του ζννοια ςθμαίνει ότι ςυμπεριλαμβάνει τθν ιςτορικι κλθρονομιά, 
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τθ γλϊςςα, τθ κρθςκεία, τθ λαϊκι παράδοςθ, τουσ κανόνεσ και τουσ τρόπουσ 

ςυμπεριφοράσ, τισ αξίεσ και τα ερμθνευτικά ςχιματα τθσ χϊρασ προζλευςθσ, 

επθρεαςμζνα όμωσ από τα διαφορετικά ςφνολα πεποικιςεων των «άλλων», των 

«ξζνων». Επομζνωσ, θ ιδιαίτερθ πολιτιςμικι ταυτότθτα των Ελλινων τθσ διαςποράσ 

διαμορφϊνεται από τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με τουσ «άλλουσ» ςτθν κακθμερινι 

τουσ ηωι, κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ιςτορικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ και πολιτικζσ 

ςυνκικεσ που ιςχφουν ςτθ χϊρα υποδοχισ.  

Οι ςυγκεκριμζνοι κεατρικοί ςυγγραφείσ, πρϊτθσ γενιάσ, παρουςιάηονται με 

τθ χρονολογικι ςειρά που εμφανίηονται τα ςυγκεκριμζνα ζργα τουσ, τα οποία 

αναλφονται ςτθ ςυνζχεια,  ςτο κεατρικό προςκινιο και είναι: 

-Κόδωροσ Ρατρικαρζασ με τθν τριλογία του Με Λζνε Αντιγόνθ (1963), Ο 

Κείοσ από τθν Αυςτραλία (1964), Οι Διχαςμζνοι (1992),-Βάςω Καλαμαρά Μια Φάκα 

με Ψωμάκι (1981), -Γιάννθσ Βαςιλακάκοσ Ταυτότθτα (1981), -Κϊςτασ Αλεξιάδθσ 

Μεταμόρφωςθ (1982), -Σοφία άλλθ - Κακαρείου Κατά Ρροτίμθςθ Γαρδζνιεσ (1989), 

-Δθμιτρθσ Κατςαβόσ Χαμζνθ Γενιά (1991), -Κοφλα Τεό Ζνα Ηευγάρι Κάλτςεσ (1992), -

Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα (1993).  

Οι  κεατρικοί ςυγγραφείσ δεφτερθσ γενιάσ  που ακολουκοφν,  

παρουςιάηονται,  επίςθσ, με  τθν χρονολογικι ςειρά των ςυγκεκριμζνων ζργων τουσ, 

όπωσ εμφανίηονται ςτο κεατρικό προςκινιο: 

  -Zeny Giles, Dance for the Prodigal (1984), -Tes Lyssiotis: με τθν τριλογία 

Home  [οίκοσ ι πατρίδα+, A White Sports Coat (1986) Forty Lounge Café (1990)                                                                                                     

Blood Moon (1993), -Bill Kokkaris Μια ηωι καλοκαίρι (1991), -Angela Costi’s 

Panayiota (1993), -Effie Detsimas και Therese Collie Θ Γίδα /The She-Goat (1995), -

Ανδρζασ Λφτρασ Odyssey/Οδφςςεια (1998), -Toni Allayallis: My Of-course Life/ Και 

βεβαίωσ θ ηωι μου (2004),  -Suzan Alexopoulos  By Night We Tremble/ Τθ Νφχτα 

Τρζμουμε (2005), -Thomas Papathanasiou, Looming The Memory/Υφαίνοντασ τθ 

μνιμθ (2006), -Androula Kavallaris Grounds for Marriage/Λόγοι για Γάμο (2006), -Nic 

Velissaris: Brother Boy/Αδελφόσ (2007), -Alex Lykos: Alex and Eve (2008) και θ 

ςυνζχειά του, Alex and Eve: The Wedding/Ο Γάμοσ (2010), Alex and Eve – The Baby 

/Το Μωρό (2012).  
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5.3.1. Ρρϊτθ γενιά                                                              

 Οι κεατρικοί ςυγγραφείσ πρϊτθσ γενιάσ παρουςιάηουν τα ζργα τουσ ςτο 

ελλθνικό παροικιακό κζατρο. Χρθςιμοποιοφν κυρίωσ τθν ελλθνικι γλϊςςα, 

ανεξάρτθτα από τα κζματα που ειςάγουν, δεδομζνου ότι απευκφνονται ς’ ζνα 

ακροατιριο που είναι βαςικά ελλθνόφωνο με κοινό πολιτιςμικό υπόβακρο,  εκνικζσ 

και κρθςκευτικζσ παραδόςεισ, πεποικιςεισ και  πρακτικζσ. Οι μεταπολεμικοί 

κεατρικοί ςυγγραφείσ κζλουν να ερευνιςουν το παρελκόν τουσ, τισ ρίηεσ τουσ, τθν 

ιςτορία τουσ, να εξετάςουν τθν ταυτότθτά τουσ. Συγκεντρϊνουν εκ νζου τα ςτοιχεία 

τθσ πραγματικότθτασ ςε νζεσ διευκετιςεισ, που παροτρφνουν τουσ κεατζσ τουσ  να 

εξετάςουν ι  να επανεξετάςουν τα κυρίαρχα ςφμβολα και τθν εκλαμβανόμενθ 

ζννοια του πολιτιςμοφ.  

Από αυτι τθν άποψθ το «παιχνίδιςμα» ειςάγει μια μορφι κοινωνικισ 

αλλθλεπίδραςθσ και ερμθνείασ. Το κζατρο είναι ςθμαντικό εργαλείο για τουσ 

‘Ελλθνεσ μετανάςτεσ πρϊτθσ γενιάσ για να προςδιοριςτοφν, αφενόσ εντόσ τθσ 

ελλθνικισ κοινότθτασ, αφετζρου εντόσ τθσ ευρφτερθσ  μεταναςτευτικισ  κοινότθτασ 

και τελικά μζςα ςτα όρια τθσ αυςτραλιανισ κοινωνίασ, ανεξάρτθτα από τον τόπο 

προζλευςισ τουσ. Θ μεταπολεμικι γενιά ςυγγραφζων (τθσ δεκαετίασ του '50 και τθσ 

δεκαετίασ του '60), χαρακτθρίηεται ωσ θ γενιά τθσ «Αυτo-γνωςίασ» *Self-Awareness]  

και τθσ  «Κάκαρςθσ» *`Catharsis+. Επίςθσ κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ μια «Χαμζνθ 

Γενιά»*Lost Generation].  

1.Κόδωροσ Ρατρικαρζασ (1963) - Συνζντευξθ  ςτθν Ακινα, 23.01.2009  

Ο Κόδωροσ Ρατρικαρζασ γεννικθκε ςτθ Σκάλα Λακωνίασ το 1930 και 

μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1958, για να επιςτρζψει ςτθν Ελλάδα το 1973. 

Είναι απόφοιτοσ τθσ Σχολισ Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν του Ράντειου Ρανεπιςτθμίου και 

τθσ Νομικισ Σχολισ των Ρανεπιςτθμίων Ακθνϊν και Σφδνεχ1334.  

Από μικρόσ τοφ άρεςε θ περιπζτεια και όχι τα παιγνίδια με τα ςυνομιλικα 

παιδιά. Ρροβλθματιηόταν από μικρόσ και αυτό τον οδιγθςε ςτθν ανάγκθ του να 

εκφραςτεί. Θ δαςκάλα του κ. Μπόμπολθ διζκρινε από πολφ νωρίσ το λογοτεχνικό 

του ταλζντο. Στθν θλικία των 13 χρόνων ζγραψε το πρϊτο του διιγθμα  το οποίο 

αφοροφςε τθν πρϊτθ περιπζτεια τθσ ηωισ του, το πρϊτο του ςκαςιαρχείο και το 

                                                           
1334

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον Κόδωρο Ρατρικαρζα, α’ γενιά, 
ςτθν Ακινα, 23.01.2009. 
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ζςτειλε ςτο περιοδικό Κεατισ ςτθν Ακινα, για να δθμοςιευτεί. Θ αρνθτικι 

απάντθςθ δεν τον αποκάρρυνε, αντικζτωσ τον πείςμωςε1335. 

Το κζατρο πάντοτε αςκοφςε γοθτεία ςτον ςυγγραφζα, αφοφ ο κείοσ του 

Γιάννθσ Ρατρικαρζασ ιταν κιαςάρχθσ και με τθ γυναίκα του είχαν δικό τουσ 

«μπουλοφκι». Ο Γιάννθσ Ρατρικαρζασ είχε παίξει με τον Μυράτ και άλλουσ 

αξιόλογουσ θκοποιοφσ τθσ εποχισ. Αυτό το «ςπζρμα» ςτθν οικογζνεια ζπαιξε 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν κατοπινι του πορεία. Τον καιρό τθσ κατοχισ παρακολοφκθςε 

παραςτάςεισ κιάςων με θκοποιοφσ που είχαν πάρει μζροσ ςτθν Αντίςταςθ. Στο 

«Κζατρο του Βουνοφ», όπωσ το ζλεγαν, παρακολοφκθςε κεατρικά ζργα, όπωσ Ο 

Αγαπθτικόσ τθσ Βοςκοποφλασ, Θ Γκόλφω, επίςθσ και ζργα γραμμζνα με κζμα τθν 

Αντίςταςθ. Σε αυτά τα ζργα ζπαιηε και ο αδελφόσ του Κόδωρου, που ιταν κατά 

δζκα χρόνια μεγαλφτεροσ. Ο πατζρασ του ιταν άνκρωποσ τθσ Τζχνθσ, αφοφ είχε 

ςπουδάςει ςτο Εκνικό Ωδείο. «Πλθ θ οικογζνεια ιταν ανδρωμζνθ με τα νάματα του 

κεάτρου», λζει ο Ρατρικαρζασ1336.   

Θ πρϊτθ του βιωματικι ςχζςθ με το κζατρο, ιταν μετά τθν Κατοχι, ςτθν 

Ακινα, ςε μία καταςκινωςθ, όπου ζπαιξε τον ρόλο του Κλεόβουλου. Στον ςτρατό, 

υπθρζτθςε ςτο Χαϊδάρι ωσ αςυρματιςτισ, και εκεί ςυνάντθςε τον αδελφό τοφ 

Λάκωβου Καμπανζλλθ, τον Γιϊργο Καμπανζλλθ, ο οποίοσ μαηί με τον Χριςτο 

Κατςιγιάννθ, επαγγελματίεσ θκοποιοί κι οι δφο, του πρότειναν  να ςυμμετάςχει ςε 

μία παράςταςθ που ανζβαςαν, ςτον ρόλο ενόσ χαηοπόνθρου ςερβιτόρου, τον οποίο  

υποδφκθκε με μεγάλθ επιτυχία. «Ζγινε μια μεταμόρφωςθ ςτθ ςκθνι», κυμάται με 

ενκουςιαςμό ο Κόδωροσ Ρατρικαρζασ. Ιταν φανατικόσ κεατρόφιλοσ. Το 1956 

αρχίηει να δθμοςιογραφεί. «Θ δθμοςιογραφία τότε ιταν οικογζνεια και 

λειτοφργθμα», παραδζχεται ο ςυγγραφζασ. Ο Λοφθσ Δανόσ, ο διευκυντισ τθσ 

εφθμερίδασ «Θλεκτροεμπορικι», ο οποίοσ είχε μεταφράςει αρκετά ζργα για τον 

Δθμιτρθ Χορν,  παρότρυνε  τον τότε νεαρό δθμοςιογράφο, να γράψει κζατρο1337.  

 Το 1958 μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία, όπου παρζμεινε  για δεκαζξι 

χρόνια. Το 1959, ςυμμετείχε ςτθν παράςταςθ Block C, ςτον ρόλο του 

                                                           
1335

 Π.π. 
1336

 Π.π. 
1337

 Π.π. 
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αντιςμιναρχου, ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ Καλδι, καλλιτεχνικοφ διευκυντι του 

πολιτιςτικοφ τμιματοσ του Συνδζςμου «Άτλασ»-προοδευτικοφ ςωματείου1338.  

Το πρϊτο του ζργο είναι το Ρζτα τθ φυςαρμόνικα Ρεπίνο, 19631339, δράμα, 

το οποίο πρωτοπαίχτθκε τθν ίδια χρονιά από το «Συγκρότθμα Ελλινων 

Καλλιτεχνϊν» ςε ςκθνοκεςία του Χρυςόςτομου Μαντουρίδθ, ςτο Σφδνεχ. Το 1974 

παρουςιάςτθκε από τθν ΥΕΝΕΔ τθσ Ελλάδασ, ςτο «Μεγάλο Κζατρο»1340.  Στθ 

Μελβοφρνθ το ανζβαςαν το 1987 οι κίαςοι ΕΕΑΜΑ-ΕΚΑ με τον τίτλο Με λζνε 

Αντιγόνθ, ςε ςκθνοκεςία των Νίκου Ραϊδοφςθ και Κανάςθ Μακρυγιϊργου1341. Ο 

Κόδωροσ Ρατρικαρζασ ερευνά τα προβλιματα τθσ εγκατάςταςθσ των μεταναςτϊν 

ςτθ διάρκεια των πρϊτων χρόνων τουσ ςτθ νζα γθ.  

Το 1975 το ζργο – Ρζτα τθ Φυςαρμόνικα Ρεπίνο ι Με λζνε Αντιγόνθ, 1963, 

αποτζλεςε το ςενάριο για τθ βραβευμζνθ ταινία, διεκνοφσ προβολισ, με τον τίτλο 

The Promised Woman ςε ςκθνοκεςία του Don Mamouney. Στθ ςυνζχεια εκδόκθκε 

και ςτθν αγγλικι γλϊςςα με τον τίτλο τθσ ταινίασ, από τισ εκδόςεισ Currency Press, 

ςτο Σφδνεχ το 2000.  

                                                           
1338

 Π.π. 
1339

Ρζτα τθ Φυςαρμόνικα Ρεπίνο ι Με λζνε Αντιγόνθ, 1984, δίγλωςςο δράμα,  με βαςικι γλϊςςα τθ 
ελλθνικι, τζςςερισ πράξεισ, πζντε εικόνεσ, πρόςωπα 11, δθμοςιευμζνο από τισ εκδ. «Μορφι», 77 
ςελ. 
1340

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον Κόδωρο Ρατρικαρζα, α’ γενιά, 
ςτθν Ακινα, 23.01.2009. 
1341

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 26.3.1987, το άρκρο του Α.Μ., «Συνεχίςτθκαν κι αυτό το 
Σαββατοκφριακο, με πρωτοφανι επιτυχία οι παραςτάςεισ του ζργου «Με λζνε Αντιγόνθ» του Κ. 
Ρατρικαρζα από τον Κίαςο Συνεργαςίασ ΕΕΑΜΑ – ΕΚΑ», ς. 19. Εφθμ. Ραροικία, Μάρτ. 1987, το 
άρκρο «Ζνα ζργο γφρω από τθ ηωι μασ – Το Σάββατο, 14 Μαρτίου, ςτο Prince Philip Theatre, 
πρόκειται να δοκεί θ πρεμιζρα του κεατρικοφ ζργου Με λζνε Αντιγόνθ του Κ. Ρατρικαρζα», ς. 25. 
Ρερ. Τα Νζα, Μάρτιοσ 1987, το άρκρο «Με λζνε Αντιγόνθ - Ζνα κεατρικό ζργο για τθν πικρι ηωι των 
Ελλινων μεταναςτϊν αυτό το μινα ςτθ ςκθνι», ς. 55. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 12.3.1987, το άρκρο τθσ 
Βίβιαν Μόρρισ, «Το παροικιακό μασ κζατρο κα κουτςαίνει ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΛ ΤΟ ΣΚΘΝΛΚΟ… - Ρρεμιζρα το 
Σαββατοκφριακο Με λζνε Αντιγόνθ από το Κίαςο Συνεργαςίασ Ε.Ε.Α.Μ.Α. – Ε.Κ.Α.», ς. 7. Εφθμ. 
Ελευκεροτυπία, 19.3.1987, το άρκρο «Ζργο του Ρατρικαρζα ςτθ Μελβοφρνθ» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. 
Νζοσ Κόςμοσ, 2.4.1987, το άρκρο «Κοςμοςυρροι ςτο Με λζνε Αντιγόνθ - Κα δοκοφν 4 ακόμθ 
παραςτάςεισ», ς. 15. Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 28.3.1987, κριτικι τθσ Κατερίνασ Λιναρδι, «Ζχετε καλό 
κοινό που ςυμμετζχει αλλά είναι… λίγο» - «Είναι καλό το κεατρόφιλο κοινό ςασ, ςυμμετζχει αλλά δεν 
φτάνει ο αρικμόσ του για να καλφψει επαγγελματίεσ θκοποιοφσ…» - «Με λζνε Αντιγόνθ» 3

θ
 βδομάδα 

κριάμβου!», ς. 6. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Με λζνε Αντιγόνθ του Κ. Ρατρικαρζα από 
τθν ςυνεργαςία των Κιάςων Ε.Ε.Α.Μ.Α.– ΕΚΑ, ςτο Prince Philip Theatre, Ρανεπιςτιμιο Μελβοφρνθσ, 
28.3.-5.4.1987.  Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Με λζνε Αντιγόνθ του Κ. Ρατρικαρζα από τθν 
ςυνεργαςία των Κιάςων Ε.Ε.Α.Μ.Α.– ΕΚΑ, Prince Philip Theatre, Ρανεπιςτιμιο Μελβοφρνθσ, 
Φκινόπωρο 1987. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Με λζνε Αντιγόνθ του Κ. Ρατρικαρζα από 
τθν ςυνεργαςία των Κιάςων Ε.Ε.Α.Μ.Α.– ΕΚΑ, Prince Philip Theatre, Ρανεπιςτιμιο Μελβοφρνθσ, 14.3-
8.4.1987. Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ «Antipodes», 20-29.3.1987, για τθν παράςταςθ «Το όνομά μου 
είναι Αντιγόνθ» του Κόδωρου Ρατρικαρζα ςτο Prince Philip Theatre, University of Melbourne, 21.3-
28.3.1987 και 22-29.3.1987, ς. 37. 
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Το 1999 το ζργο The Promised Woman ανζβθκε ςτθ κεατρικι ςκθνι του 

πολυπολιτιςμικοφ κιάςου «Sidetrack Theatre» του Don Mamouney, το 2000  θ ίδια 

παράςταςθ παίχτθκε ςτο Studio Theatre, Sydney Opera House1342 και το 2001 

παρουςιάςτθκε ςτο National Multicultural Festival ςτθν Καμπζρα.  

To 2000, το ζργο  Ρζτα τθ Φυςαρμόνικα Ρεπίνο ι Με λζνε Αντιγόνθ, παίχτθκε 

από τον Ελλθνικό Κεατρικό Οργανιςμό, Κίαςοσ «Ραροικία»,  με τον τίτλο Θ 

Λογοδοςμζνθ1343 ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 2000, ςτο Kew High School 

Community Theatre – Melbourne, Μάρτ. – Απρ. 2000 1344.  

Το 1964, ο Χ. Μαντουρίδθσ παρότρυνε τον ςυγγραφζα να γράψει το δεφτερο 

ζργο του  Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία1345, κωμωδία, με ςτοιχεία φάρςασ και 

ςατιρικά, χωρίσ να φτάνει ςτθν υπερβολι. Το ζργο ανζβθκε τθν ίδια χρονιά. Ο 

ςυγγραφζασ διακωμωδεί ανκρϊπινεσ ςυμπεριφορζσ που δθλϊνουν αδυναμία, 

ακόμθ και ανοθςία χαρακτιρων μζςα από καταςτάςεισ.  Το ζργο εμπνεφςτθκε από 

μία ιςτορία που είχε ακοφςει από ζναν μετανάςτθ. Το 1975 Ο Κείοσ από τθν 

Αυςτραλία  παρουςιάςτθκε ςτο Newcastle, ςτο Wollongong και ςτθ Μελβοφρνθ 

(Καναράκθσ 1993, Kanarakis 1997, ςς. 179-209). Επίςθσ, Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία, 

του Κόδωρου Ρατρικαρζα ανζβθκε το 1987 από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ 

(Ε.Κ.Α.) ςτθ Μελβοφρνθ1346 και το 1999 ανζβθκε από τον Κίαςο «Ραροικία»1347, ςε 

ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου1348. 

                                                           
1342

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 6.10.2000, το άρκρο «Το Κεατρικό ζργο του Κ. Ρατρικαρζα – 
The Promised Woman απόψε ςτο Studio Theatre του Opera House», ς. 8 (ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα 
τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «The Promised WΩman» του Κεόδωρου Ρατρικαρζα, ςε ςκθνοκεςία του 
Don Mamouney, Sidetrack Studio Theatre, The Centre 142 Addison Road Marrickville, 28.3-8.4.2000 
(ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Promised WΩman του Κεόδωρου 
Ρατρικαρζα, ςε ςκθνοκεςία του Don Mamouney, από το Sidetrack Performance Group ςτα πλαίςια 
του Carnival 2000, Sydney Opera House, 6-14.10.2000 (ςε φωτοτυπία). 
1343

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2000, Θ Λογοδοςμζνθ του 
Κόδωρου Ρατρικαρζα με τον Κίαςο «Ραροικία» 
1344

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ Λογοδοςμζνθ του Κ. Ρατρικαρζα από τον 
Ελλθνικό Κεατρικό Οργανιςμό, Κίαςοσ «Ραροικία», ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ» 2000, 
Kew High School Community Theatre – Melbourne, Μάρτ.-Απρίλ. 2000. 
1345

 Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία, 1987, θκογραφικι κωμωδία ςε τζςςερισ πράξεισ, ζξι εικόνεσ, 
ελλθνικι με αγγλικά ςτοιχεία, δθμοςιευμζνο από τισ εκδ. «Μορφι», 94 ςελ. 
1346

 Ρθγζσ: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία του Κόδωρα Ρατρικαρζα, από το 
Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ, Prince Philip Theatre, Melbourne University, 5.6-28.6.1987. Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ-Ενθμζρωςθ, 28.5.1987, το άρκρο «Με «Κείο» ςυνεχίηει το ΕΚΑ – Στισ 5 Λουνίου κα κάνει τθν 
επίςθμθ πρεμιζρα ζνα ακόμθ ζργο του Κ. Ρατρικαρζα «Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία»», ς. 13, (ςε 
φωτοτυπία), Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 18.6.1987, το άρκρο «Θ Κατερίνα ξετρελλαίνει τον «Κείο» και του 
κεατζσ – Το δικό τθσ λικαράκι ςτθν ανάπτυξθ του παροικιακοφ κεάτρου φιλοδοξεί να βάλει θ 
Κατερίνα Λιναρδι», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 13.6.1987, το άρκρο «Στον «Κείο» του ΕΚΑ – 
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Το 2001 παίχτθκε από τον κίαςο «Sidetrack»  ςτο πλαίςιο του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ 

ςτο Σφδνεχ1349. Το  κεατρικό κείμενο εκδόκθκε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα1350 και ςτθν 

αγγλικι γλϊςςα1351 από το Queensland University το 1989. 

Το 1992 ανζβθκε το τρίτο του ζργο Οι Διχαςμζνοι1352. Στο ζργο αυτό ο 

ςυγγραφζασ διερευνά τισ δυνατότθτεσ επανζνταξθσ των μεταναςτϊν ςτθ χϊρα 

                                                                                                                                                                       
Θ Κατερίνα Λιναρδι κλζβει τθν παράςταςθ – Για μια ακόμθ φορά του ΕΚΑ ςτζκεται κοντά ςτουσ 
κεατρόφιλουσ τθσ Μελβοφρνθσ και από τθν περαςμζνθ βδομάδα παρουςιάηει ςτθ ςυμπακθτικι 
αίκουςα του Ρανεπιςτθμίου τθσ Μελβοφρνθσ «Prince Philip» τθν κωμωδία του Κόδωρου Ρατρικαρζα 
«Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία»(ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ -Ενθμζρωςθ, 19.3.1987, το άρκρο 
από Κ. Α., «Από το Κίαςο ΕΕΑΜΑ – ΕΚΑ – Κανείσ να μθ χάςει το «Με λζνε Αντιγόνθ» - Ανεκτίμθτθ θ 
αξία του ντόπιου Κεάτρου» ς. 15. Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 20.6.1987, το άρκρο «Το ΕΚΑ ςυνεχίηει με τον… 
Κείο - Απόψε και αφριο το ΕΚΑ ςυνεχίηει τισ παραςτάςεισ τθσ Κωμωδίασ του Κόδωρου Ρατρικαρζα Ο 
Κείοσ απ’ τθν Αυςτραλία ςτο κεατράκι του Prince Philip του Ρανεπιςτθμίου τθσ Μελβοφρνθσ» (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 21.5.1987, το άρκρο «Ο Κείοσ ετοιμάηεται – Σε λίγεσ μζρεσ ο 
ελλθνιςμόσ τθσ Μελβοφρνθσ κα ζχει πάλι τθν ευκαιρία να δει ζνα ακόμα ζργο του Κ. Ρατρικαρζα, τθν 
κωμωδία «Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία»» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 4.6.1987, το άρκρο 
«Ρρεμιζρα αυτι τθν Ραραςκευι – Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία – Μετά τθν Αντιγόνθ το ΕΚΑ ςυνεχίηει 
με «δικά μασ» ζργα» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 2.5.1987, το άρκρο «Το ΕΚΑ και ο… κείοσ! – 
Το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ μετά από τθν ςυνεργαςία που είχε με το κεατρικό τμιμα τθσ ΕΕΑΜΑ 
και τθν επιτυχία που ςθμείωςε πρόςφατα με το ζργο Με λζνε Αντιγόνθ, ετοιμάηεται για μια νζα 
παράςταςθ» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 21.3.1987, κριτικι, «Μπράβο ςτο ΕΕΑΜΑ – ΕΚΑ – 
«Με λζνε Αντιγόνθ» πρόςφερε γζλιο, δάκρυ και… ποιότθτα!», ς. 6. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ 
παράςταςθσ «Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία – My uncle from Australia», κωμωδία του Κόδωρου 
Ρατρικαρζα, ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου και ςκθνικά Τάκθ Σϊρρου, από το Ελλθνικό 
Κζατρο Αυςτραλίασ, Prince Philip Theatre, Melbourne University, 28.6.1987. 
1347

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1999, Ο κείοσ από τθν Αυςτραλία 
του Κόδωρου Ρατρικαρζα με τον Κίαςο «Ραροικία» 
1348

 Ρθγζσ: Εφθμ. Το Βιμα, 25.3.1999, κριτικι του Χρόνθ Μωραϊτθ, Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία, ς. 11 
(ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 24.2.1999, το άρκρο «Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία» του 
Κόδωρου Ρατρικαρζα – Μια ξεκαρδιςτικι κωμωδία από τθν ηωι μασ ανεβαίνει ςτο Ελλθνικό 
Ρολιτιςτικό Κζντρο», ς. 10 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.6.1999, το άρκρο «Ο Κείοσ από τθν 
Αυςτραλία» - ‘Ζνα ταξίδι ςτο χρόνο… και ιταν όλοι εκεί», ς. 4. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 8.6.1999, το άρκρο 
«Για όλουσ & για όλα – Ρροδομζνοι Νικθτζσ» τθσ Μαρίασ Ρολίτθ, ς. 12 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο 
Κόςμοσ, 7.6.1999, το άρκρο «Ρρεμιζρα αυτό το Σάββατο – «Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία» (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 18.6.1999, το άρκρο «Τον Λοφνιο ςτθ Μελβοφρνθ Ο Κείοσ από τθν 
Αυςτραλία», ς. 6 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 5.6.1999, το άρκρο «Ο Κείοσ από τθν 
Αυςτραλία - ‘Ζνα ταξίδι ςτο χρόνο… και ιταν όλοι εκεί», ς. 6 (ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα τθσ 
κεατρικισ παράςταςθσ «Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία – My uncle from Australia», κωμωδία του 
Κόδωρου Ρατρικαρζα από το Hellenic Theatre Organization Κίαςοσ «Ραροικία», Kew High School 
Theatre, 5-27.6.1999. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία – My uncle 
from Australia», κωμωδία του Κόδωρου Ρατρικαρζα, από το Hellenic Theatre Organization Κίαςοσ 
«Ραροικία», Kew High School Theatre, 5.6-27.6.1999. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Ο 
Κείοσ από τθν Αυςτραλία – My uncle from Australia», κωμωδία του Κόδωρα Ρατρικαρζα από το 
Hellenic Theatre Organization, Κίαςοσ «Ραροικία», Phoenix Theatre, Elwood College, Μελβοφρνθ, 
Σεπτ.-Οκτ. 1999. 
1349

 Ρθγι: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία/ My uncle from Australia του Κόδωρα 
Ρατρικαρζα, από  τον κίαςο «Sidetrack»  ςτο πλαίςιο του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ, 2001. 
1350

Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία, του Κόδωρα Ρατρικαρζα, εκδ.  Μορφι, Ακινα 1984. 
1351

My uncle from Australia –Theoidore Patrikareas από το Queensland University, 1989. 
1352

 Ρθγζσ: Οι Διχαςμζνοι, 1990, δράμα ςε τρεισ πράξεισ, ζξι εικόνεσ, ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, 
δθμοςιευμζνο από τισ εκδόςεισ «Μορφι», 76 ςελ. Εφθμ. 31.7.1992 Ο Κόςμοσ,, το άρκρο «Οι 
Διχαςμζνοι: Δεν πρζπει να τουσ χάςετε», ςελ.18 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα, 16.7.1992, το άρκρο 
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προζλευςισ τουσ, ςε περίπτωςθ επιςτροφισ, για να καταλιξει πωσ αυτό που τουσ 

περιμζνει  είναι μια δεφτερθ οδφςςεια. Το 1998 το κεατρικό ζργο Οι Διχαςμζνοι1353 

παίχτθκε από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ ςτο Συδνεχ1354. Το ζργο παίχτθκε και το 

1999 με τον τίτλο Για πάντα Μάνα1355 από τον  Κίαςο «Ραροικία» ςε ςκθνοκεςία 

του Κανάςθ Μακρυγιϊργου, ςτθ Μελβοφρνθ1356. Το 2000 ο Κίαςοσ «Ραροικία» 

                                                                                                                                                                       
«Κζατρο – Τζχνθ «Οι Διχαςμζνοι» του Χ. Μωραϊτθ, (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 18.7.1992, 
το άρκρο «Οι Διχαςμζνοι», κριτικι από τθν Σοφία Κακαρείου, ς. 10 (ςε φωτοτυπία). 
1353

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Λουν.-Λοφλ. 1998, Οι Διχαςμζνοι 
του Κόδωρου Ρατρικαρζα με τον Κίαςο «Ραροικία» 
1354

Ρθγζσ: Εφθμ. Το Βιμα, 30.6.1998, το άρκρο «Οι Διχαςμζνοι του Κ. Ρατρικαρζα» του Χρόνθ 
Μωραϊτθ, ς. 21 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 30.6.1998, το άρκρο «Οι Διχαςμζνοι», ς. 28 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 30.6.1998, κριτικι τθσ Αλεξάνδρασ Θλιοποφλου, 
«Ραροικιακοί Αντίλαλοι – Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ Οι Διχαςμζνοι μια παράςταςθ που αγγίηει τθν 
ψυχι κάκε μετανάςτθ», ς. 14 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 25.6.1998, το άρκρο 
«Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ Οι Διχαςμζνοι», ς. 15 (ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ 
παράςταςθσ Οι Διχαςμζνοι του Κόδωρου Ρατρικαρζα από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ, ςε 
ςκθνοκεςία - ςκθνογραφία Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142 Addison Road, 
Marrickville, ςτα πλαίςια των Ρολιτιςτικϊν Εκδθλϊςεων για τα 100 χρόνια τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ 
Σφδνεχ και Ν.Ν.Ο., 1998 (ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Οι Διχαςμζνοι» 
του Κεόδωρου Ρατρικαρζα από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ, ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ 
ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142, Addison Rd., Marrickville, 24.7-2.8.1998 (ςε φωτοτυπία). 
Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Οι Διχαςμζνοι» του Κζοδωρου Ρατρικαρζα, ςε ςκθνοκεςία 
Σταφρου Οικονομίδθ από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ, ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142 
Addison Road, Marrickville, 31.7-30.8.1998. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Οι Διχαςμζνοι» 
του Theodore Patrikareas, ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ από το Hellenic Art Theatre, ςτο Greek 
Cultural Centre, 7-16.8.1998. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Οι Διχαςμζνοι – The Divided 
Souls» του Theodore Patrikareas, ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ από το Hellenic Art Theatre, 
1998. 
1355

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) «Για πάντα μάνα» «Οι 
Διχαςμζνοι» του Κόδωρου Ρατρικαρζα από το Κίαςο «Ραροικία» 
1356

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 11.3.1999, το άρκρο «Για πάντα μάνα -  Μια κλαςικι ιςτορία με νζο, 
ςωςτό ζνδυμα…», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 4.2.1999, το άρκρο «Για πάντα Μάνα - 
Μελζτεσ απόδθμου Νζο-ελλθνιςτι ςε ελλαδικά και κυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά» (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 15.5.1999, το άρκρο «Ο Κόδωρασ Ρατρικαρζασ… - Το κεατρικό ζργο 
«Για πάντα Μάνα» και ο Κίαςοσ «Ραροικία», που το ανζβαςε…» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα, 
17.3.1999, το άρκρο του Δθμιτρθ Κεοδωρικάκου, «Καυτό το «Για πάντα μάνα του κίαςου 
«Ραροικία» - Ζνα ζργο κακρζφτθσ του μετανάςτθ» ς. 13 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
4.3.1999, το άρκρο «Στα πλαίςια του πολιτιςτικοφ Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ», δίνεται αυτό το Σάββατο 
το βράδυ, θ πρεμιζρα του κεατρικοφ ζργου του Κόδωρου Ρατρικαρζα Για πάντα μάνα» (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 25.2.1999, το άρκρο «Για πάντα μάνα» - Μια παράςταςθ και μια 
πρεμιζρα ξεχωριςτι» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 13.3.1999, το άρκρο «Συνεχίηονται αυτό το 
Σαββατοκφριακο οι παραςτάςεισ του ζργου του Κόδωρου Ρατρικαρζα «Για Ράντα Μάνα» που 
ανεβάηει ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου, ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ 
«Αντίποδεσ»», ς. 10 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 11.3.1999, το άρκρο «Για πάντα μάνα» - 
Μια κλαςςικι ιςτορία με νζο, ςωςτό ζνδυμα…», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα, 10.3.1999, το 
άρκρο «Το παροικιακό μασ Ρεριςκόπιο – «Φεςτιβάλ Αντίποδεσ ‘99» - Κζατρο – «Για Ράντα Μάνα» 
από το Κίαςο Ραροικία»», ς. 29, (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 15.5.1999, το άρκρο 
«Δθμοςιογραφικόσ Διαγωνιςμόσ με κζμα τον «Απόδθμο Ελλθνιςμό» - Ο Κόδωρασ Ρατρικαρζασ… - Το 
κεατρικό του ζργο «Για πάντα μάνα» και ο Κίαςοσ «Ραροικία», που το ανζβαςε… - Κζντρο για τθ 
διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ ςυνείδθςθσ ςτθν ομογζνεια», ς. 8. Εφθμ. Nkew, 29.3.1999, κριτικι τθσ Vicki 
Aristidopoulos, «Patrikareas back in Australia – «It is the migrant heroes of the play and those in the 
community at large, including those of other nationalities that will always suffer from the divided 
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ταξίδεψε τισ παραςτάςεισ  Διχαςμζνοι ι Για πάντα Μάνα και Θ Λογοδοςμζνθ ι Ρζτα 

τθ Φυςαρμόνικα Ρεπίνο ι Με λζνε Αντιγόνθ1357 ςε διαφορετικζσ  πόλεισ  ςτθν 

Αυςτραλία, όπωσ τθν Αδελαϊδα, το Ντάργουϊν κ.ά.1358.  

Στον πρόλογο τθσ ζκδοςισ του (1990), ο Δρ Con Castan, λζει ότι το ζργο 

Διχαςμζνοι ι Για πάντα Μάνα μαηί με τα δφο προθγοφμενα (Θ Λογοδοςμζνθ ι Ρζτα 

τθ Φυςαρμόνικα Ρεπίνο ι Με λζνε Αντιγόνθ και Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία) 

αποτελοφν μια πλιρθ «Μεταναςτευτικι Τριλογία». Το 2000 ο Δρ. Con Castan γράφει 

ότι «θ τριλογία παρουςιάηει τον πλιρθ κφκλο τθσ μετανάςτευςθσ ςτον οποίο 

πραγματεφονται, με ρεαλιςμό, ο τρόποσ ηωισ και τα προβλιματα των Ελλινων 

μεταναςτϊν τθσ Αυςτραλίασ» (Castan, 2000, ς.iii, ειςαγωγι).   

Θ χριςθ τθσ διγλωςςίασ ςτα ζργα του Ρατρικαρζα, είναι ζνα ςτοιχείο που 

προςκζτει περιςςότερο ρεαλιςμό. 

 «Γιατί όλοι μασ αυτό κάναμε. Μια λζξθ που τθν είχαμε ςτο ςτόμα μασ, ςτθν κακθμερινότθτά 

μασ, μασ ερχότανε πιο εφκολα και όχι από ςνομπιςμό, οφτε από άγνοια. Είναι μια ςυνικεια 

που αυτόματα τθν υιοκετείσ, γιατί αυτι είναι θ πραγματικότθτά ςου», δθλϊνει ο 

Ρατρικαρζασ1359.  

Σφμφωνα με τον Ρατρικαρζα, θ εποχι μασ είναι  αρκετά κρίςιμθ, γι’ αυτό 

χρειαηόμαςτε ζργα που να μιλοφν ςτο μυαλό και ςτθν καρδιά του κεατι, να  τον 

ατςαλϊνουν, να τον ςυνειδθτοποιοφν, να τον κάνουν άνκρωπο, να ςυμβάλλουν 

ςτθν επιβίωςι του, να μθν του αφινουν κενά, να μθν τον κάνουν να αιςκάνεται 

χαηόσ, να τον προβλθματίηουν εποικοδομθτικά. Οι ςυγγραφείσ που τον ενζπνευςαν, 

                                                                                                                                                                       
heart syndrome» -  «I want to make it clear that I believe that nothing is forever in this world»» (ςε 
φωτοτυπία). Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Για πάντα μάνα του Κ. Ρατρικαρζα από τον 
Ελλθνικό Κεατρικό Οργανιςμό Κίαςοσ «Ραροικία» ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ» 1999, Kew 
High School Theatre, Melbourne, Μάρτ.- Απρ. 1999. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Για 
πάντα μάνα» του Κόδωρου Ρατρικαρζα, ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο 
«Ραροικία», ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ» 1999, Kew High School Theatre, 826A High St. 
East Kew, 24.4 – 2.5.1999 (ςε φωτοτυπία). 
1357

 Ρθγζσ: Εφθ. Τα Νζα, 15.3.2000, κριτικι του Αγγελι Καλοδοφκα, «Θ Λογοδοςμζνθ - Ζνα 
ςυγκινθτικό ταξίδι ςτο «χκεσ» του μετανάςτθ», ς. 30. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ 
Λογοδοςμζνθ του Κ. Ρατρικαρζα από τον Ελλθνικό Κεατρικό Οργανιςμό, Κίαςοσ «Ραροικία» ςτα 
πλαίςια του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 2000, Kew High School Theatre – Melbourne, Μάρτ.-Απρ. 2000. 
1358

 Ρθγζσ: Εφθμ. Τα Νζα, 16.2.2000, το άρκρο «Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Οργανιςμόσ Κίαςοσ 
«Ραροικία», ς. 21. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 18.5.2000, το άρκρο «Το Ζργο Για Ράντα Μάνα από τον 
«Κίαςο Ραροικία» ςτθν Αδελαΐδα», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). 
1359

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον Κόδωρο Ρατρικαρζα, α’ γενιά, 
ςτθν Ακινα ςτισ 23.01.2009. 
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εκτόσ από τουσ αρχαίουσ κλαςικοφσ Αιςχφλο, Σοφοκλι και Ευριπίδθ,  ιταν οι 

Τςζχωφ, Μψεν, Άρκουρ Μίλλερ, Σόρογιαν. 

 «…με τάιςαν και με πότιςαν γι’ αυτό το λίγο, το μικρό ζργο που ζκανα. Δεν μιμικθκα 

κανζναν, ό,τι ξεκίνθςα ιταν πρωτιά!», κατακζτει με ςυγκίνθςθ1360.  

Το 1989 το ζργο Οι Διχαςμζνοι1361 απζςπαςε το «Κρατικό Βραβείο Κεάτρου» 

του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ τθσ Ελλάδασ. 

 «…μια τιμι που αντανακλά ςτουσ ‘Ελλθνεσ τθσ Αυςτραλίασ, οι οποίοι είναι και οι ιρωεσ του 

ζργου. Θ βράβευςθ αυτι αποτελεί επίςθσ μια αναγνϊριςθ τθσ πνευματικισ δθμιουργίασ των 

Ζλλθνο-Αυςτραλϊν από τθν επίςθμθ Ελλάδα», μασ λζει ο ίδιοσ ο ςυγγραφζασ1362.  

Το 2000 εκδόκθκαν από το εκδοτικό τμιμα των Ελλθνο-Αυςτραλιανϊν 

Αρχείων, του RMIT University, Μελβοφρνθ με πρόλογο του Μ.Α.Σοφοκλζουσ, τρία 

ζργα του υπό τον τίτλο Antipodean Trilogy, μεταφραςμζνα ςτθν αγγλικι. Ο ίδιοσ ο 

Κόδωροσ Ρατρικαρζασ μετζφραςε τα ζργα Ρζτα τθ Φυςαρμόνικα Ρεπίνο  και Οι 

Διχαςμζνοι» ενϊ το ζργο Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία μεταφράςτθκε από τον 

κακθγθτι Con Castan, ο οποίοσ ζγραψε και τθν ειςαγωγι1363.  

ϋΑλλα ζργα του είναι: 

-Οι μνθςτιρεσ, 19661364, κωμωδία. Ανζβθκε ςτθ «Νζα Σκθνι» ςτο Σφδνεχ και ςτο 

Newsastle1365.                                                 

                                                           
1360

 ‘Ο.π. 
1361

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Διχαςμζνοι του Κ. Ρατρικαρζα από το Κζατρο 
Τζχνθσ Αυςτραλίασ, ςε ςκθνοκεςία-ςκθνογραφία Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό 
Κζντρο, 142 Addison Road, Marrickville, ςτα πλαίςια των Ρολιτιςτικϊν Εκδθλϊςεων για τα 100 χρόνια 
τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Σφδνεχ & Ν.Ν.Ο., 1998 (ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ 
παράςταςθσ Οι Διχαςμζνοι του Κόδωρου Ρατρικαρζα ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ από το 
Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142 Addison Road, Marrickville, 31.7-
30.8.1998. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Διχαςμζνοι-The Divided Heart του Theodore 
Patrikareas ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ από το Hellenic Art Theatre, ςτο Greek Cultural 
Centre, 7-16.8.1998. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Διχαςμζνοι-The Divided Souls του 
Theodore Patrikareas, ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ από το Hellenic Art Theatre, 1998. 
Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Διχαςμζνοι του Κεόδωρου Ρατρικαρζα από το Κζατρο 
Τζχνθσ Αυςτραλίασ, ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142, 
Addison Rd., Marrickville, 24.7-2.8.1998 (ςε φωτοτυπία). 
1362

Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον Κόδωρο Ρατρικαρζα, α’ γενιά, 
ςτθν Ακινα ςτισ 23.01.2009.  
1363

 Patrikareas, Theodore, 2000, Antipodean Trilogy: Three Greek  Plays-The Promised Woman, The 
Uncle from Australia, The Divided Heart, RMIT University, Greek-Australian Publications, Melbourne. 
1364

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον Κόδωρο Ρατρικαρζα, α’ γενιά, 
ςτθν Ακινα ςτισ 23.01.2009. 
1365

 Ηορμπά-Μάκε με να χορεφω, 1988,  του Κόδωρου Ρατρικαρζα, εκδ. Whatever Productions, 
Ακινα, ς. ii. 
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-Ηορμπά - Μάκε με να χορεφω, 1988. Μία  κεατρικι διαςκευι από το μυκιςτόρθμα 

Βίοσ και Ρολιτεία του Αλζξθ Ηορμπά του Νίκου Καηαντηάκθ1366, 

-Zorbas the Greek, 1992, απόδοςθ του κεατρικοφ κειμζνου Ηορμπά-Μάκε με να 

χορεφω ςτθν αγγλικι γλϊςςα, το οποίο παίχτθκε ςε ςκθνοκεςία του Lex Marinos 

(κεατράνκρωποσ, διανοοφμενοσ και πρόεδροσ του Φεςτιβάλ Κεάτρου τθσ Νζασ 

Νότιασ Ουαλίασ) τον Λοφνιο 1988 και τουσ μινεσ Απρίλιο και Μάϊο του 1989 με τθν 

χορθγία του Κρατικοφ Οργανιςμοφ «Australian Council for the Arts», ςτο Tom Mann 

Theatre,ςτο Σφδνεχ1367.                          

-Οι αετοί των Δελφϊν, 2007,  ιςτορικό δράμα, φόροσ τιμισ ςτον Άγγελο Σικελιανό 

και  ςτθν Εφα Ράλμερ-Σικελιανοφ ςτον αγϊνα τουσ για τθ Δελφικι ιδζα και το 

αρχαίο δράμα1368
 . 

-Delphi Eagles - Angelo and Eva, 2007, απόδοςθ ςτα αγγλικά του κεατρικοφ κειμζνου 

Οι αετοί των Δελφϊν1369.  

Το 1974 επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα, όπου και ηει μαηί με τθν οικογζνειά του 

ςτθν Ακινα. Τα ζργα του ζχουν παιχτεί ςτθ Νότια Αφρικι, ςτον Καναδά και ςτθν 

Ελλάδα. 

 

Ανάλυςθ τθσ μεταναςτευτικισ τριλογίασ του Κόδωρου Ρατρικαρζα – Ρζτα τθ 

φυςαρμόνικα Ρεπίνο ι Με λζνε Αντιγόνθ (1963), Ο κείοσ από τθν Αυςτραλία 

(1964) και Οι Διχαςμζνοι (1992)                                                                                                                                       

Το πρϊτο του ζργο, Ρζτα τθ Φυςαρμόνικα Ρεπίνο ι Με λζνε Αντιγόνθ,1963, 

δράμα ςε τζςςερισ πράξεισ, είναι ζνα ζργο που επεξεργάηεται νοοτροπίεσ που οι 

άνδρεσ μετανάςτεσ φζρνουν μαηί με τισ αποςκευζσ τουσ, όπωσ αυτζσ για τθ γυναίκα 

και τον γάμο. Το ζργο αυτό, αφορά τθν ιςτορία ενόσ νεομετανάςτθ του Τζλλθ,  που 

φζρνει γυναίκα από τθν Ελλάδα για να τθν παντρευτεί. Θ ιςτορία διαδραματίηεται 

ςτο πανδοχείο ενόσ ηευγαριοφ Ελλινων, πρoπολεμικϊν μεταναςτϊν, του Νίκου και 

                                                           
1366

 Ηορμπά-Μάκε με να χορεφω,1988, μία  κεατρικι διαςκευι του από το μυκιςτόρθμα «Βίοσ και 
Ρολιτεία του Αλζξθ Ηορμπά» του Νίκου Καηαντηάκθ, ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 9, αυτοζκδοςθ 
«Whatever Productions», Ακινα, 76 ςελ.  
1367

 ‘Ο.π, ς.i. 
1368

 Οι αετοί των Δελφϊν - Άγγελοσ και Εφα, 2007, ιςτορικό δράμα ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα τζςςερα, 
αυτοζκδοςθ «Whatever Productions», Ακινα, 74 ςελ.  
1369

 Delphi Eagles - Angelo and Eva, 2007, ιςτορικό δράμα ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα τζςςερα, 
αυτοζκδοςθ «Whatever Productions», Ακινα, 76 ςελ. 
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τθσ Ελζνθσ, ςτο Newtown,  όπου νοικιάηουν δωμάτια ςε Αυςτραλοφσ εργάτεσ και 

μετανάςτεσ. Στο πανδοχείο νοικιάηουν ο Τζλλθσ, ο Μανϊλθσ, ο Βαςίλθσ, ο Λταλόσ 

Ρεπίνο, ο Γερμανόσ Γιόχαν και ζνα ηευγάρι Αυςτραλϊν, ο Κεν και θ Μάρτη 

(Patrikareas, 2000, ς.39). 

Στθν πρϊτθ πράξθ, θ Αντιγόνθ, όπωσ χιλιάδεσ «Νφφεσ» που μετά το 1962 

αναηιτθςαν τρόπουσ να ξεφφγουν από τθ φτϊχεια και τθ μομφι τθσ 

«γεροντοκόρθσ», είναι θ γυναίκα που φτάνει ςτθν Αυςτραλία με το πλοίο «Ρατρίσ»,  

με ςκοπό να παντρευτεί τον αρραβωνιαςτικό τθσ τον Τζλλθ. Ο Τζλλθσ, που τθν 

περιμζνει ςτο λιμάνι με τθ φωτογραφία μιασ νζασ και όμορφθσ γυναίκασ ςτα χζρια 

του, όταν τθν αντικρφηει, απογοθτεφεται. Θ Αντιγόνθ είναι κατά δζκα χρόνια 

μεγαλφτερθ από τθ γυναίκα που περίμενε να δει.  Αυτό το γεγονόσ τον κυμϊνει, 

αφοφ πιςτεφει πωσ ζχει εξαπατθκεί. Με το αίςκθμα τθσ κοροϊδίασ, από μζρουσ τθσ, 

τθν ςυνοδεφει ςτο ςπίτι και δεν αργεί να τθσ επιτεκεί. Ο Τζλλθσ απορρίπτει τθν 

Αντιγόνθ και τθν παροτρφνει να επιςτρζψει ςτθν Ελλάδα (ό.π., ςς. 16-26). Στθ 

δεφτερθ πράξθ, θ Αντιγόνθ φαίνεται να κζλει να πάρει τθ ηωι ςτα χζρια τθσ, 

αντιςτζκεται ςτθν πρόταςθ του Τζλλθ και του δθλϊνει πωσ κα παραμείνει ςτθν 

Αυςτραλία και κα του επιςτρζψει τα χριματα του ειςιτθρίου τθσ (Patrikareas, ό.π., 

ςς. 27-37). Στθν τρίτθ πράξθ, θ Αντιγόνθ με τον καιρό κερδίηει τθ ςυμπάκεια όλων 

των ςυγκάτοικων, και ιδιαίτερα του Μανϊλθ που τθν ηθτά ςε γάμο (ο.π., ςς. 38-54). 

Στθν τζταρτθ πράξθ, θ ηιλεια του Τζλλθ τον ωκεί ςτθ διεκδίκθςι τθσ από τον 

Μανϊλθ, και θ απόρριψθ αυτι τθ φορά προζρχεται από τθν Αντιγόνθ, θ οποία 

επιλζγει τθν ελευκερία τθσ από ζνα ςυμβατικό γάμο. Το ζργο τελειϊνει με πολλοφσ 

από τουσ ζνοικουσ να εγκαταλείπουν το πανδοχείο για να ηιςουν τθ ηωι  που 

ονειρεφτθκαν ακολουκϊντασ τισ δικζσ τουσ ξεχωριςτζσ διαδρομζσ (ό.π., ςς. 55-68). 

 Ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ δεν δθμιουργεί μια ιςτορία τθσ ελλθνικισ 

μετανάςτευςθσ αλλά τθσ πολυπολιτιςμικισ και πολυεκνικισ Αυςτραλίασ: Ζλλθνεσ, 

Λταλοί και Αυςτραλοί, εργάτεσ χαμθλϊν ειςοδθμάτων ςυναντιοφνται και 

αντιμετωπίηουν μια κοινι πραγματικότθτα, τθν επιβίωςι τουσ. Θ ιςτορία 

πλαιςιϊνεται με ςκθνζσ γζλιου και ςυγκίνθςθσ… και με τθ μουςικι τθσ 

φυςαρμόνικασ του Ρεπίνο.  Είναι μια διαπολιτιςμικι εμπειρία και μια «πρϊιμθ» 

πολυπολιτιςμικι προςζγγιςθ. Είναι ο πρϊτοσ που ειςάγει το πολφγλωςςο και 

πολυπολιτιςμικό ςτοιχείο ςτο παροικιακό κζατρο. Οι γλϊςςεσ  που μιλοφν οι ιρωεσ 
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τθσ ιςτορίασ είναι ελλθνικά, αγγλικά, ιταλικά. Θ ηωι των ιδιοκτθτϊν και των ενοίκων 

τουσ, ςτθν κακθμερινότθτα τουσ,  περιορίηεται ςτο ςπίτι και ςτθ δουλειά με 

ςυνζπεια, οι πιο αδφναμοι από αυτοφσ να μθν αντζχουν ψυχολογικά τθν πίεςθ 

αυτισ τθσ μονοτονίασ, τθσ απομόνωςθσ. Σε ςυνδυαςμό με τον νόςτο που 

αιςκάνονται για τθν πατρίδα οδθγοφνται ακόμθ και ςτθν τρζλλα, όπωσ  ςτθν 

περίπτωςθ του Βαςίλθ. Ο Ρεπίνο και ο Γιόχαν δυςκολεφονται να προςαρμοςτοφν 

ςτισ νζεσ ςυνκικεσ. Οι καυγατηιδεσ Κεν και Μάρτη είναι οι μόνοι που ηουν τθν  

αλθκινι αγάπθ και τθν ελευκερία, μζςα από τισ αντικζςεισ που τουσ διακατζχουν. 

Το δράμα τθσ Αντιγόνθσ διχάηει τουσ ενοίκουσ ενϊ θ τραγικι κατάλθξθ του Βαςίλθ 

τουσ ενϊνει μπροςτά ςτον ανκρϊπινο πόνο. Θ δφναμθ τθσ Αντιγόνθσ να διεκδικιςει 

το δικαίωμα τθσ αυτονομίασ τθσ και τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ από τθν πατριαρχικι 

εξουςία, φαίνεται να αλλάηει τισ προςδοκίεσ και τισ παραδόςεισ που ίςχυαν για τισ 

γυναίκεσ. Ο Βαςίλθσ  βυκίηεται ςτθ μοναξιά του, ςτθ μελαγχολία.  

 Μζςα από αυτό το κεατρικό ζργο γινόμαςτε μάρτυρεσ τθσ ηωισ των 

μεταναςτριϊν, όπωσ τθν βίωςαν τα πρϊτα χρόνια τθσ μεταπολεμικισ 

μετανάςτευςθσ και γενικότερα τθν απομόνωςθ και τον αποκελιςμό που βίωςαν οι 

μετανάςτεσ από τουσ «άλλουσ», τουσ ντόπιουσ Αγγλοςάξονεσ.  

 Το δεφτερο ζργο του Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία, 1964,  είναι κωμωδία ςε 

τζςςερισ πράξεισ με ςτοιχεία φάρςασ και ςατιρικά, χωρίσ να φτάνει ςτθν υπερβολι. 

Ο ςυγγραφζασ διακωμωδεί ανκρϊπινεσ ςυμπεριφορζσ που δθλϊνουν αδυναμία, 

ακόμθ και ανοθςία  χαρακτιρων μζςα από καταςτάςεισ.  

Ο Τηίμυ, μεςιλικασ πια, ‘Ζλλθνασ μετανάςτθσ, ιδιοκτιτθσ μίλκμπαρ ςτο 

Marrickville του Σφδνεχ ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του ‘60, επιχειρεί να πουλιςει τθν 

επιχείρθςι του για να επιςτρζψει ςτθν Ελλάδα μετά από τριανταπζντε χρόνια  

ξενιτειάσ και ςκλθρισ δουλειάσ (Ρατρικαρζασ, 1987, ς.15). Τζςςερα πράγματα ζχει 

ςτο νου του να κάνει επιςτρζφοντασ ςτθν Ελλάδα, αφοφ καταφζρει να ξεφφγει από 

τθν Αυςτραλία,  πουλϊντασ ςε καλι τιμι τθν επιχείρθςθ - να ανάψει το καντιλι ςτον 

τάφο τθσ μάνασ του, να δει τον πατζρα του, να βρει ςφηυγο  και να διαςϊςει τθν 

περιουςία του από τουσ ςυγγενείσ. Ο Κάβουρασ, μετανάςτθσ και αυτόσ, 

προειδοποιεί τον Τηίμυ, να μθν πάκει αυτό που ςυνζβθ ς’ αυτόν  ςτθν Ελλάδα, να 

του ηιτθςουν δανεικά και αγφριςτα (ό.π., ς.30). 
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 Θ επιςτροφι του ςτον τόπο του είναι μια γιορτι, ζνα πανθγφρι ολόκλθρου 

του χωριοφ για το καλωςόριςμα του «πλοφςιου κείου από τθν Αυςτραλία». 

Λδιαίτερθ χαρά ζχει ο αδελφόσ ο Γιάννθσ, γιατί ελπίηει πωσ κα προικίςει τθν κόρθ 

του Κατερίνα, θ οποία είναι ερωτευμζνθ με τον Δθμιτρθ.  Ο πατζρασ του Δθμιτρθ 

δεν εγκρίνει αυτό τον γάμο χωρίσ τθν ανάλογθ προίκα. Ο Τηίμυ όμωσ τουσ 

απογοθτεφει γιατί παριςτάνει το φτωχό και αποτυχθμζνο μετανάςτθ (ό.π.,ς.53). Ο 

Νικόλασ, ο ψυχογιόσ τθσ οικογζνειασ «μυρίηεται» τθν αλικεια και βάηει τθν 

Κατερίνα να εκμυςτθρευτεί ςτον Δθμιτρθ τθν πρόκεςι τθσ ν’ αυτοκτονιςει, με 

ςκοπό να το ακοφςει ο Τηίμυ και να ςυγκινθκεί (ό.π., ςς. 70-73). Ο Τηίμυ, μετά από 

αυτιν τθν αποκάλυψθ, εξαφανίηεται ςτθ Ακινα για να επιςτρζψει δφο εβδομάδεσ 

αργότερα. Αποφαςίηει να δανείςει τα χριματα ςτουσ νζουσ μζςω τραπζηθσ, 

εξαςφαλίηοντασ ζτςι το βιόσ του, παντρεφεται ο ίδιοσ τθν Ραγϊνα και αποφαςίηει να 

ηιςει ςτθν Ελλάδα (ό.π., ς.85). Το κωμικό ςτοιχείο ξεπθδά από τον τρόπο που 

αντιδρά τόςο αυτόσ, όςο και οι άλλοι που τον ςυναντοφν και  τον 

ςυναναςτρζφονται. 

Το κεατρικό αυτό ζργο είναι μια κωμωδία με διαπολιτιςμικά ςτοιχεία αφοφ 

περιγράφει τθν ηωι του «Ζλλθνα» ςτθν Αυςτραλία και του «Αυςτραλοφ» ςτθν 

Ελλάδα. 

Το τρίτο ζργο τθσ τριλογίασ είναι Οι Διχαςμζνοι (1992).  Στον πρόλογο τθσ 

ελλθνικισ ζκδοςισ του (1990), ο Δρ Κϊςτασ Καςτανάσ (Con Castan), ςθμειϊνει ότι 

αυτό το ζργο μαηί με τα δφο προθγοφμενα είναι μια πλιρθσ «Μεταναςτευτικι 

Τριλογία». Στθν αγγλοφωνθ ζκδοςθ τθσ τριλογίασ, ο ίδιοσ, ο Con Castan (2000), ςτθν 

ειςαγωγι ςθμειϊνει πωσ «θ τριλογία παρουςιάηει τον πλιρθ κφκλο τθσ 

μετανάςτευςθσ» (ς.iii, ειςαγωγι),  ςτον οποίο πραγματεφονται ο τρόποσ ηωισ και τα 

προβλιματα των Ελλινων μεταναςτϊν τθσ Αυςτραλίασ, όταν αποφαςίςουν ότι 

κζλουν να παλιννοςτιςουν. Στο ζργο αυτό ο ςυγγραφζασ διερευνά τισ δυνατότθτεσ 

επανζνταξθσ των μεταναςτϊν ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ ςε περίπτωςθ 

επιςτροφισ, για να καταλιξει πωσ  τουσ περιμζνει μία δεφτερθ οδφςςεια. Οι 

οικογενειακζσ προκλιςεισ μποροφν να προκαλζςουν αναταραχζσ  ςτισ ηωζσ τουσ 

που πολλζσ φορζσ οδθγοφν τουσ μετανάςτεσ  να επιςτρζψουν και πάλι ςτθ δεφτερθ 

πατρίδα τουσ, γιατί ζτςι τθ νιϊκουν πια.  
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Ο Τηον, γιόσ Ελλινων μεταναςτϊν, αποφοιτά από τθν Οδοντιατρικι ςχολι 

και το γιορτάηει με τθν αγαπθμζνθ του Κάκριν, επίςθσ Ελλθνο-Αυςτραλζηα και τουσ 

ςυμφοιτθτζσ του. Εκείνθ τθν θμζρα ανακοινϊνει ςτθν Κάκριν τθν πρόκεςθ των 

γονιϊν του να επιςτρζψουν ςτθν Ελλάδα, μετά από τριάντα χρόνια ξενιτειάσ και 

αγϊνα, για να ηιςουν εκεί. Στο ταξίδι αυτό ςκοπεφουν να πάρουν μαηί τουσ αυτόν 

και τθν μικρότερθ αδελφι του Δάφνθ, ενϊ θ μεγαλφτερθ κόρθ τουσ θ Αλίκθ κα 

παραμείνει ςτθν Αυςτραλία,  αφοφ είναι παντρεμζνθ με Αυςτραλό και είναι ζγκυοσ. 

Θ Κάκριν διαφωνεί με αυτιν τθν απόφαςθ, γεγονόσ που ςτενοχωρεί τον Τηον, ο 

οποίοσ αποφαςίηει να μιλιςει με τον πατζρα του και να του εκμυςτθρευτεί τον 

ζρωτά του για τθν κοπζλα και τθν επικυμία του να μθν τουσ ακολουκιςει. Τα ςχζδιά 

του ανατρζπονται, όταν ο πατζρασ του λιποκυμά ςτο άκουςμα ενόσ τζτοιου 

ενδεχόμενου. Θ αγάπθ του για τουσ γονείσ του τον αναγκάηει να  ταξιδζψει ςτθν 

Ελλάδα, για να διαπιςτϊςει τισ δυςκολίεσ προςαρμογισ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, ειδικά ο 

γιόσ και θ μθτζρα. Ο Τηον ςυνειδθτοποιεί πωσ δεν μπορεί να εξαςκιςει άμεςα το 

επάγγελμά του.  Θ μθτζρα ανθςυχεί για τθν κόρθ τθσ και το εγγονάκι τθσ,  που 

ζμεινε πίςω ςτθν Αυςτραλία. Θ Δάφνθ ερωτεφεται τον Ηιςθ και κζλει να  τον 

παντρευτεί, να μείνει ςτθν Ελλάδα και να επιςκζπτεται τον παπποφ και τθ γιαγιά 

τθσ, που μζνουν ςτο χωριό. Μετά από αυτιν τθν εξζλιξθ, οι γονείσ, Αλζκοσ και 

Σωτθρία χρειάηεται να μοιραςτοφν το υπόλοιπο τθσ ηωισ τουσ ανάμεςα ςτισ δφο 

χϊρεσ. ‘Ππωσ θ καρδιά τουσ είναι μοιραςμζνθ  ανάμεςα ςε  δφο πατρίδεσ, το ίδιο 

μοιραςμζνα είναι και τα παιδιά τουσ. 

Οι ανκρϊπινοι χαρακτιρεσ και ςτα τρία ζργα παρουςιάηουν τουσ κινδφνουσ, 

τθν ζνδεια, τθν αγωνία, τθ δυςτυχία, τθ δφςκολθ ηωι, τον νόςτο και το δίλθμμα τθσ 

μεταπολεμικισ γενιάσ Ελλινων που  εγκαταςτάκθκαν ςτθν Αυςτραλία. Είναι τα 

πρϊτα γνωςτά ζργα που γράφονται και που ανεβαίνουν ςτθν Αυςτραλία με κζμα τθ 

μετανάςτευςθ. 

 Θ μεταναςτευτικι εμπειρία, όπωσ εκφράηεται ςε αυτιν τθν τριλογία δείχνει 

τθ δυςκολία να ηιςει κανείσ ςε ζνα μζροσ, είτε ςτθ χϊρα προζλευςθσ, είτε ςτθ χϊρα 

υποδοχισ. Αυτό το δίλθμμα ζχει επιπτϊςεισ ςε ολόκλθρθ τθ ηωι τοφ μετανάςτθ, 

που προςπακεί να βρει τθν ιςορροπία του ςε ζναν κόςμο που είναι θ τομι «μεταξφ» 

των δφο. Σφμφωνα με το αίςκθμά τουσ, θ αλθκινι ηωι βρίςκεται πάντα ςτθν 

πατρίδα, ενϊ αυτοί βρίςκονται διαρκϊσ μπροςτά ςε ζνα  ψευδο-ζλλειμμα  και 
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δίλθμμα εκεί ςτθ νζα γθ. Θ χϊρα προζλευςθσ είναι θ ςφηυγοσ που ο μετανάςτθσ τθν 

προδίδει με το να ερωτοτροπεί με τθ χϊρα υποδοχισ. Θ ενοχι και θ νοςταλγία είναι 

ςυναιςκιματα, ικανά να καταςτρζψουν αυτοφσ που τα αιςκάνονται. Αυτι θ ιερι 

αγάπθ για τθν πατρίδα μπορεί να βλάψει τθν οικογζνεια. Οι ρίηεσ, που χρειάηεται να 

ζχει το νζο δζντρο, δθλαδι θ οικογζνεια αντί να είναι βακφτερεσ ςτο αυςτραλιανό 

ζδαφοσ για καλφτερθ αναηιτθςθ τροφισ, για εμπλουτιςμό, παραμζνουν πολλζσ 

φορζσ αδφνατεσ, ανίκανεσ  ζτςι να αναπτφξουν  το δζντρο και να το βοθκιςουν να 

καρποφοριςει.  

Στο πρϊτο ζργο του, ο Ρατρικαρζασ, παρουςιάηει το κζμα των προβλθμάτων 

των νεοφερμζνων και ειδικότερα αυτό με τισ «Νφφεσ», που ζρχονταν να 

ςυναντιςουν το γαμπρό με μόνθ προθγοφμενθ επαφι μια φωτογραφία. Το 

δεφτερο, αγγίηει τθν εκμετάλλευςθ ανκρϊπου προσ άνκρωπο και το ρόλο που 

παίηει ο παράγοντασ χριμα ςτισ ςχζςεισ των ανκρϊπων. Το τρίτο ζργο αφορά τον 

ςφγχρονο Ελλθνο-αυςτραλό με τα ςθμερινά προβλιματα τθσ ςκλθρισ 

πραγματικότθτασ, τθσ αγάπθσ του για  δφο πατρίδεσ, τον υπαρξιακό μετεωριςμό 

του, τθ ςυγκεχυμζνθ πολιτιςμικι του ταυτότθτα. 

 

2.Βάςω Καλαμάρα (1981) - Συνζντευξθ ςτο Ρερκ, 09.07.2009 

Θ Βάςω Καλαμάρα γεννικθκε ςτθν Ακινα, ςτθν περιοχι του Κθςείου,  το 

1932.  Ππωσ λζει θ ίδια ςτθ ςυνζντευξι τθσ : 

«…τα παιδικά μου χρόνια με ςθμάδεψαν. Γεννικθκα ςε μια οικογζνεια από  ευκατάςτατουσ  

γονείσ.  Ο πατζρασ  μου  είχε  εργοςτάςιο  ξυλείασ. Ραπαγιαννάκθσ  Δθμιτριοσ,  κρθτικισ  

καταγωγισ… Θ μθτζρα  μου πζκανε ςτθ γζννα του αδελφοφ μου  και θ κεία μου ανζλαβε το 

μεγάλωμά μου.  Μεγάλωςα  πολφ  άνετα με τθ γιαγιά μου, τθ μθτζρα τισ μθτζρασ μου, τθν 

οποία ζλεγαν Νικοτςάρα κι ιταν τριςζγγονθ του καπετάν-Νικοτςάρα. Θ  γιαγιά μου με 

βοικθςε με το λεξιλόγιό  μου, ιταν ουμελιϊτιςςα. Σχολείο  πιγα ςτθν  Καλλικζα.  

Δθμοτικό.  Αργότερα  μπικα  εςωτερικι ςε κολλζγιο  κθλζων.  Μου ςτοίχιςε πολφ  θ ζλλειψθ  

τθσ γιαγιάσ μου»1370.  

Θ ςχζςθ τθσ με το γράψιμο ξεκίνθςε από  πολφ  μικρι. Ζγραφε  ιςτορίεσ  από 

τθ φανταςία τθσ. Ιταν  το πάκοσ τθσ.  

                                                           
1370

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τθν Βάςω Καλαμάρα, α’ γενιά ςτο 
Ρερκ, 09.07.2009. 
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 «Π,τι  μου ζλειπε και με πονοφςε…τον ζβαηα τον εαυτό μου μζςα ςε ιςτορίεσ που ικελα  να 

ηιςω. Θ γιαγιά μου μοφ εμφφςθςε  τθν ικανότθτα να λζω ιςτορίεσ,  απ’ αυτζσ  που μου ζλεγε 

(αυτι) όταν ιμουν μικρι. Κζρδιςα πολλά κι από τισ  δυο μου οικογζνειεσ, όςον αφορά  τισ 

διαλζκτουσ … Κι αυτό  πλζον ζχει χακεί, διότι  ζχει ειςχωριςει  θ  ξζνθ  νοοτροπία»1371. 

 Θ ςχζςθ τθσ με το κζατρο, επίςθσ, ξεκίνθςε από πολφ μικρι θλικία, αφοφ ςτθ 

διαςκζδαςι τθσ ςυμπεριλαμβανόταν θ παρακολοφκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων.  

«Στο παρκεναγωγείο κάναμε γαλλικά, πιάνο, μπαλζτο, λογοτεχνία. Δθλαδι δεν είχαμε τόςο 

τυπικά μακιματα, αλλά μακιματα που βοθκοφςαν να διευρφνουμε το πνεφμα μασ. Οι 

πρϊτοι μου ςυγγραφείσ ιταν ο Λοφλιοσ Βερν. Από πολφ μικρι όλοι με πιγαιναν κζατρο»1372. 

 Στθν Ελλάδα, προτοφ φφγει για τθν Αυςτραλία, είχε δει ζργα των Ευγζνιου Ο’ 

Νιλ, Φρεδερίκο Γκαρκία Λόρκα, Γρθγόριου Ξενόπουλου. Αγαπθμζνοι τθσ θκοποιοί 

ιταν Ζλλθ θ Λαμπζτθ και ο Δθμιτρθσ Μυράτ1373. 

Ρροςωπικοί λόγοι ανάγκαςαν τθν Καλαμάρα να μεταναςτεφςει ςτθν 

Αυςτραλία το 1950 με το πλοίο «Κερφνεια» (Κυρινεια) μαηί με τον ςφηυγό τθσ 

Λεωνίδα, ο οποίοσ είχε αποφαςίςει να γνωρίςει τον πατζρα του, που είχε 

μεταναςτεφςει και ηοφςε ςτθ Δυτικι Αυςτραλία από το 1932, τότε που ο Λεωνίδασ 

ιταν μόλισ τριϊν μθνϊν. Πταν τον ςυνάντθςαν ηοφςε ςε πολφ δφςκολεσ ςυνκικεσ. Θ 

Καλαμάρα τισ περιγράφει ωσ εξισ: 

«Νοίκιαηε ζνα καλυβάκι ςε ζνα οικόπεδο κι ζκοβε ξφλα για τθν καταςκευι των τρζνων και 

ό,τι λεφτά ζβγαηε τα ζςτελνε πίςω ςτθν οικογζνειά του.  Μζςα ςτο οικόπεδο φφτευε και 

καπνό. Πταν  ιρκαμε με το Λεωνίδα, εγϊ μαγείρευα κι επζβλεπα τουσ εργάτεσ, βοθκοφςα 

ςτθ διαλογι καπνοφ, ζδενα δεμάτια. Ηοφςαμε με λίγα χριματα γι ‘αυτό  δεν παίρναμε 

παιχνίδια  ςτα  παιδιά.  Εκείνα όμωσ, με τθ δθμιουργικότθτά τουσ, ζφτιαχναν τα δικά  

τουσ»1374. 

 Θ ίδια διθγείται τθν ιςτορία τθσ μετανάςτευςισ τθσ με γλαφυρό τρόπο:  

«Νομίηω πωσ ζφυγα με τθν αφορμι  ότι υπιρχε ζνασ  «τοίχοσ» ανάμεςα  ςε μζνα και  ςτθ  

μθτριά μου. Συνάντθςα τον Λεωνίδα (τον ςφηυγό μου) ςτθ Σχολι  Καλϊν Τεχνϊν.  Εγϊ 

πιγαινα τότε εκεί και είχα πείςει τθ φίλθ μου να ποηάρει για τον Καπράλο, προκειμζνου να 

δουλζψω δίπλα του. Τότε ιρκε ο Σικελιανόσ, πρόςεξε το ζργο μου, το ζβαλε ςτθ γωνία και 

είπε: «Εδϊ ζχουμε  μια ποιιτρια.  Πτι κα τα καταφζρεισ φαίνεται από τα μάτια ςου». 

                                                           
1371

 Π.π. 
1372

 Π.π. 
1373

 Π.π. 
1374

 Π.π. 
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Κάναμε παρζα  με τον Λεωνίδα, γιατί είχε ζρκει από τθ Φλϊρινα και τον ξεναγοφςαμε. 

Εντωμεταξφ,  αυτόσ είχε ζτοιμα τα χαρτιά του για τθν  Αυςτραλία. Και κλεφτικαμε. Θ κεία 

μου θ Αλεξάνδρα με ςτιριξε και μου ζδωςε πολλά χρυςαφικά τθσ μθτζρασ μου. Ριγαμε για 

ζνα διάςτθμα ςτθ Φλϊρινα και μετά Αυςτραλία.  Το ’50  ιρκαμε  ςτθν Αυςτραλία με το 

Κερφνεια»1375.  

Για τθν Καλαμάρα, τα πρϊτα χρόνια ςτθν Αυςτραλία ιταν επίςθσ δφςκολα, 

αφοφ ηοφςε ςτθν Αυςτραλιανι φπαικρο, ςε μια μικρι κοινότθτα Ελλινων ςτο 

Munjimup, απ’ όπου το 1981 εμπνεφςτθκε και το πρϊτο τθσ κεατρικό ζργο Μια 

Φάκα με Ψωμάκι. Οικονομικζσ δυςκολίεσ τθν ανάγκαςαν να αναςτείλει τα όνειρά 

τθσ για ςπουδζσ. Τα παραπάνω προκφπτουν από δικά τθσ λόγια: 

«Πταν ιρκαμε (ςτθν Αυςτραλία) ιταν αυτό, θ ιδζα να ςπουδάςουμε. Αλλά αφοφ δεν 

μποροφςαμε οικονομικά, αποφαςίςαμε να δουλζψουμε, να βγάλουμε τα χριματα για να 

ςπουδάςουμε. Δεν παραιτθκικαμε ποτζ από τθν ιδζα, απλά το αναςτείλαμε για εννζα 

χρόνια. Στο διάςτθμα αυτό εγϊ ξεκίνθςα να γράφω. Δθμοςιεφτθκαν  τα γραπτά μου ςτο 

περιοδικό «Οικογζνεια»… 

 «Το 1981,  ζγραψα το κεατρικό ζργο Breadtrap, το οποίο εμπνεφςτθκα από τθν προςωπικι 

οικογενειακι καταςτροφι που υποςτικαμε το 1961, όταν αναγκαςτικαμε να κάψουμε τα 

καπνά, επειδι δεν τα αγόραςαν οι  αμερικάνικεσ εταιρίεσ. Μετά ο Λεωνίδασ με τον πατζρα 

του πιραν  με  δάνειο  ζνα   τρακτζρ και ξερίηωναν δζντρα, κακάριηαν  το δάςοσ  πάνω  ςτο  

οποίο  γινόντουςαν οικόπεδα. Ρριν όμωσ απ’ αυτό ζγραψα το «Μικρό ‘Αλκθ», το 

«Μανταμουαηζλα»,  αφοφ ιμουν ακόμα εμπνευςμζνθ από τθ κεία  μου τθν Αλεξάνδρα. 

Ζγραψα  το  «Να δϊςει θ Ραναγιά,  να πάει».  Ζγραφα με τθ λάμπα και το κερί, γιατί δεν 

είχαμε θλεκτρικό το 1961.  Είχα πολφ καλό άντρα και τα κατάφερα…»1376. 

Μετά απ’ αυτι τθν οικονομικι καταςτροφι τθσ Κοινότθτασ, επζςτρεψε μαηί με 

τθν οικογζνειά τθσ ςτθν Ελλάδα. Το ταξίδι αυτό αποτζλεςε ςτροφι για τθν ίδια, το 

ςφηυγό τθσ και τα παιδιά τθσ ςτθ ςυνζχεια. Θ ίδια περιγράφει τθν περίοδο αυτι ωσ 

εξισ: 

 «Γυρίςαμε ςτθν Ελλάδα  για ζνα χρόνο. Το 1960-61, ο κείοσ μου μασ παραχϊρθςε  ζνα ςπίτι  

ςτο Ν. Θράκλειο, ζςτειλα  τα παιδιά ςε ιδιωτικό ςχολείο,  εγϊ πιγα ςτθ δραματικι ςχολι 

του Κρατικοφ Κεάτρου υπό τθ διεφκυνςθ του Σ. Καραντινοφ κι ο Λεωνίδασ πιγε ςτθ ςχολι 

Καλϊν Τεχνϊν για να ςπουδάςει γλυπτικι.  Μετά  γυρίςαμε ςτθν Αυςτραλία.  Μόλισ πιρε το 
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 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τθν Βάςω Καλαμάρα, α’ γενιά ςτο 
Ρερκ,  09.07.2009. 
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δίπλωμά του ο Λεωνίδασ,  ο διευκυντισ τον διόριςε κακθγθτι. Ζτςι εγκαταςτακικαμε ςτο 

Perth. Μου άρεςε θ λογοτεχνία, αλλά  αντιςτεκόμουνα ςτθν αγγλικι γλϊςςα λόγω των 

Άγγλων,  τθσ κατάκτθςθσ τισ Κφπρου, των βομβαρδιςμϊν κλπ. Αντιςτάκθκα ςτθ γλϊςςα»… 

 «Μετακομίςαμε μεν ςτθ μεγάλθ πόλθ, αλλά δε κζλαμε να αφιςουμε τθ γθ μασ,  που  

είχαμε εκεί (ςτο Munjimup), γιατί για μάσ ςιμαινε πάρα πολλά.  Σιμαινε  Ελλάδα, αφοφ τα 

δζντρα μασ ζχουν ελλθνικά  ονόματα», κυμάται θ ςυγγραφζασ1377.  

Θ Καλαμάρα είναι  κάτοχοσ του Graduate Diploma in Education  (Curtin 

University of Technology, WA), του Associateship in Fine Arts (WA Institute of 

Technology, του Diploma in Sculpture (Claremont School of Art, WA). Δίδαξε επίςθσ 

τθν ελλθνικι γλϊςςα για 22 χρόνια ςτθ ςχολι C.M.C. of Tate Perth Campus. Ζχει 

αςχολθκεί με όλα τα είδθ τθσ λογοτεχνίασ γράφοντασ και δθμοςιεφοντασ πεηό λόγο, 

ποίθςθ και κεατρικά ζργα. Θ Βάςω Καλαμάρα είναι μζλοσ τθσ Εταιρείασ Ελλινων 

Λογοτεχνϊν από το 1961,  τθσ διεκνοφσ εταιρείασ ςυγγραφζων PEN, Perth 

(International) από το 1982, και πολλϊν άλλων λογοτεχνικϊν ςωματείων. Ζχει λάβει 

μζροσ ςε πολλά ςυνζδρια ςτθν Ελλάδα όπωσ: το 1992, με τιμθτικι πρόςκλθςθ από 

το Υπουργείο Εξωτερικϊν ζλαβε μζροσ ςτο Α’ Συνζδριο Ελλινων Λογοτεχνϊν τθσ 

Διαςποράσ, ςτουσ Δελφοφσ, το 1995 ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ομογζνειασ τθσ 

Αυςτραλίασ, με τιμθτικι πρόςκλθςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Απόδθμου 

Ελλθνιςμοφ, μαηί με άλλεσ πζντε Ελλθνίδεσ, ςυμμετείχε ςτθν Α’ Οργανωτικι 

Συνζλευςθ Απόδθμου Ελλθνιςμοφ (Σ.Α.Ε), Forum Ελλθνίδων 1995 και το 1997 και 

πάλι μετά από πρόςκλθςθ του ΥΡΕΞ, ςυμμετείχε ςτο «Συμπόςιο Αποδιμων 

Ελλθνίδων Συγγραφζων». Θ Βάςω Καλαμάρα είναι θ πρϊτθ ςυγγραφζασ θ οποία το 

1975 βραβεφτθκε με το ποςό των $3.500 από το ‘Literature Board of the Australia 

Council’ για ζξι μινεσ, προκειμζνου να μεταφράςει τα ζργα τθσ ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα (Castan, 1986, ς.28). Τιμικθκε με το Hellenism Award 1992 ςτo Ρζρκ, και 

από το ΣΑΕ (Ρεριφζρεια Ωκεανίασ) με το Hellenic Culture in Antipodes at the Dawn 

of the 21st Century, Sydney 1999. Ζχει λάβει πολλζσ επιχορθγιςεισ από το κρατικό 

ςυμβοφλιο λογοτεχνίασ τθσ Αυςτραλίασ, κακϊσ και τo Ρζρκ, το πιο πρόςφατο για το 
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κεατρικό τθσ ζργο «Ολυμπιάσ». Τα ζργα τισ πολυβραβευμζνθσ λογοτζχνιδασ είναι 

μεταφραςμζνα ςτα αγγλικά, αλλά και ςτα κινζηικα1378.  

Το 1981, θ «Λαϊκι Σκθνι» προκιρυξε παν-αυςτραλιανό διαγωνιςμό 

κεατρικοφ ζργου, ςτον οποίο θ ςυγγραφζασ ςυμμετείχε με το ζργο τθσ Μια Φάκα με 

Ψωμάκι/ Breadtrap και, βεβαίωσ τθσ απονεμικθκε το πρϊτο βραβείο Λογοτεχνίασ 

το οποίο μοιράςτθκε με τον επίςθσ βραβευμζνο Γιάννθ Βαςιλακάκο για το ζργο του 

Ταυτότθτα. Στθ ςυνζχεια  παίχτθκε από τθ «Λαϊκι Σκθνι».  Το ζργο τυπϊκθκε ςτα 

ελλθνικά από τισ εκδόςεισ Elikia Books, Μελβοφρνθ, 1986 και ςτα αγγλικά το 1987, 

ςτθ Μελβοφρνθ.  

H Καλαμάρα είναι θ πρϊτθ Ελλθνίδα κεατρικι ςυγγραφζασ ςτθν Αυςτραλία. 

Γράφει ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. Θ ζμπνευςι τθσ προζρχεται από πολλζσ 

πθγζσ, αλλά ςυνικωσ από τα κακολικά κζματα τθσ αγάπθσ, του ανκρωπιςμοφ, τθσ 

ελευκερίασ και τθσ ειρινθσ. Θ εξερεφνθςθ των ανκρϊπινων ςχζςεων, ειδικά το  

πεπρωμζνο τθσ γυναίκασ ςτον κόςμο, ζχει επθρεάςει άμεςα το εργο τθσ. Θ 

κοινωνικι αδικία, θ ταξικι πάλθ, θ ανικανότθτα των πολιτϊν να προςφζρουν λφςεισ 

είναι διαχρονικά ηθτιματα. Και οπωςδιποτε το παρόν δεν μπορεί να είναι 

ξεκομμζνο από το παρελκόν. Θ ςυγγραφζασ αντλεί κζματα από τθν ελλθνικι 

παράδοςθ.  Στα ζργα τθσ ςυνδυάηει αρχαίουσ μφκουσ με ςφγχρονα ηθτιματα.  

Σφμφωνα με τθν ςυγγραφζα, θ ηωι δεν αλλάηει. Μπορεί να ζχουμε πετφχει 

πράγματα ι να ζχουμε εξελιχκεί, αλλά θ βαςικι μασ ψυχοςφνκεςθ και θ καρδιά μασ 

παραμζνουν τα ίδια.  Στόχοσ τθσ είναι να αγγίηει τα αιςκιματα των κεατϊν. Τα 

κεατρικά τθσ ζργα ζχουν παιχτεί από κιάςουσ ςτα αγγλικά και ελλθνικά1379.  
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 Ρθγζσ: Εφθμ. Ελλθνιςμόσ, 29.2.1976, το άρκρο του Κϊςτα Αςθμακόπουλου, «Φιλολογικι Σελίσ – 
Λςτορία, Λογοτεχνία, Ροίθςθ, Κζατρο, Μουςικι – Ρίκρεσ (Διθγιματα) τθσ Βάςωσ Λϊνε Καλαμάρασ  - 
Μια εμπειρικι», ς. 6 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ελλθνιςμόσ, «Και άλλο βραβείο ςτθν κ. Βάςω Καλαμάρα, 
Ελλθνιςμόσ», 28 Φεβρουαρίου 1979, ς. 6. Ρερ. Antipodes, 1978, το άρκρο τθσ Dr. Margaret Carroll, 
«Literary Journal Spring 1978, Melbourne» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The West Australian, 9.6.1990, το 
άρκρο «Awards may be upgraded – Vasso Kalamaras … winner of the prose fiction section of the WA 
Week Literary Awards for The Same Light» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.5.1992, το άρκρο 
τθσ Βίβιαν Μόρρισ,  «Βάςω Καλαμάρα – Μια ξζχωρθ μορφι… - Τθ Βάςω Καλαμάρα – ςυγγραφζα 
γνωςτι ςιμερα ςτον διεκνι λογοτεχνικό χϊρο – είχα να τθ δω δϊδεκα ολόκλθρα χρόνια. Τθν 
τελευταία φορά που τθν αντάμωςα ιταν το Γενάρθ του ’80 ςτθν Ακινα» (ςε φωτοτυπία). Εφθμερίδα 
Subiaco Post, 27.10.1992, το άρκρο «Local author writes for the world» (ςε φωτοτυπία). 
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 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Βάςω Καλαμάρα ςτο Ρερκ ςτισ 09.07.2009. 
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Το πρϊτο ζργο τθσ είναι Μία φάκα με ψωμάκι, 1981, ζνα δράμα ςε τρεισ 

πράξεισ1380. Το ζργο αναφζρεται ςε προςωπικι ιςτορία τθσ ςυγγραφζωσ, που φζρνει 

ςτθ ςκθνι για να απεικονίςει τθν απίςτευτθ τραγωδία που ζηθςαν 250 οικογζνειεσ 

ςτο Munjimup, ςτθ Δυτικι Αυςτραλία. Γφρω ςτο 1960, θ Κυβζρνθςθ τθσ Αυςτραλίασ 

άνοιξε τισ πόρτεσ τθσ ςτθ διεκνι αγορά και οι καπνοκαλλιεργθτζσ αναγκάςτθκαν να 

κάψουν με τα ίδια τουσ τα χζρια τθ ςοδειά τουσ, αφοφ οι εταιρίεσ ειςιγαγαν 

φτθνότερο καπνό από τθ οδεςία, με αποτζλεςμα να βρεκοφν  αυτοί και οι 

οικογζνειζσ τουσ καταχρεωμζνοι και άςτεγοι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ. Ππωσ 

εφγλωττα το κζτει θ ςυγγραφζασ ςε ςυνζντευξι τθσ: 

 «Από τθ μια μζρα ςτθν άλλθ, οι άνκρωποι αυτοί βρζκθκαν ςτο δρόμο, κφματα τθσ αρχισ 

τθσ παγκοςμιοποίθςθσ κα ζλεγα»1381.  

Το ζργο επίςθσ  εςτιάηεται και ςτθ διαφωνία μεταξφ των παραδόςεων τθσ 

πρϊτθσ γενιάσ, μελϊν τθσ  ελλθνικισ κοινότθτασ που ζφκαςαν ςτθ δεκαετία του '20, 

με τα παιδιά τουσ, το δεφτερο κφμα των μεταναςτϊν ζφκαςε μετά τον Δεφτερο 

Ραγκόςμιο πόλεμο. Σχολιάηει τουσ τρόπουσ που οι μεταναςτευτικζσ κοινότθτεσ 

διαμορφϊκθκαν και τισ δυςκολίεσ ςτθν αφομοίωςι τουσ ςτθν τότε,  ςχετικά 

πρόςφατα κακιερωμζνθ, μεταναςτευτικι κουλτοφρα. Ο πόνοσ, τα βάςανα και θ 

νοςταλγία είναι κοινά ςυναιςκιματα όλων των νεοφερμζνων ς’ ζνα ξζνο ζδαφοσ. Το 

1982, το ίδιο ζργο ανζβθκε από το ‘Patch Theatre’, ςτο Ρερκ, ςτθν αγγλικι γλϊςςα 

με τον τίτλο Breadtrap ςε μετάφραςθ  του Reg Durack και δικι τθσ, το οποίο 

παρουςιάςτθκε το 1983 και ςτο Festival of Perth (Castan, 1986.ς.29). Ο David  Crane 

ανζβαςε  2-3  φορζσ το Breadtrap ςε  δφο  διαφορετικζσ  εποχζσ. Το  ζργο τθσ Μία 

Φάκα με Ψωμάκι ανζβθκε και το 2001 από τον ίδιο κίαςο «Patch Theatre» ςτο Ρζρκ 

με τον τίτλο Breadtrap, ςε ςκθνοκεςία του Boris Radmilovich, ςτο Playhouse 

Theatre1382. Ο καλλιτεχνικόσ διευκυντισ του Black Swan Theatre, Andrew Ross  

αποκάλεςε  τθν Καλαμάρα, ωσ τον «κθλυκό Λόρκα» τθσ Αυςτραλίασ και το ζργο τθσ 
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 Μια φάκα με ψωμάκι/The Bread Trap, 1981,  δίγλωςςθ οικογενειακι τραγωδία ςε επτά ςκθνζσ,  
πρόςωπα 10, δθμοςιευμζνο από τισ εκδ. Elikia Books, 130 ςελ. 
1381

 Εφθμ.Εγνατία, 28-08-2005, ς.12. 
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 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ The Bread Trap τθσ Vasso Kalamara, ςε ςκθνοκεςία του Boris 
Radmilovich, από τθν Κεατρικι Ομάδα Big Bell Theatre ςε ςυνεργαςία με τθν Black Swan Theatre 
Company ςτο Playhouse Theatre, 13-28.7.2001. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και 
dvd) 2001 The Bread Trap by Vasso Kalamara with the Black Swan Theatre and Playhouse Theatre 
directed by Boris Radmilovich. 
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Μια φάκα με ψωμάκι μια επικι οικογενειακι τραγωδία, ζνα ευρωπαϊκό δράμα ςε 

αυςτραλιανό τοπίο1383.  

Πταν θ Βάςω Καλαμάρα ερωτικθκε, πϊσ θ ςυγγραφζασ παρ’ όλεσ τισ 

δυςκολίεσ τθσ κατάφερε να εκπλθρϊςει το μεγάλο τθσ όνειρο να διαπρζψει μζςα 

από τθ γραφι τθσ, θ Καλαμάρα απάντθςε:  

«Ξζρετε, το όνειρο, ο ςτόχοσ, δεν ιταν να διαπρζψω, αλλά να γράψω και να γνωρίςω ςτουσ 

άλλουσ αυτό που ζχω μζςα μου. Τα υπόλοιπα ιρκαν μόνα τουσ ςιγά-ςιγά… Κάκε καινοφργια 

δυςκολία γινόταν ζμπνευςθ που μου άνοιγε δρόμουσ… Ζτςι ζγινε και με τα ζργα που 

ζγραψα για τον Καραγκιόηθ»1384. 

 Και καταλιγει λζγοντασ πωσ θ χριςθ τθσ αγγλικισ  γλϊςςασ ςτα ζργα τθσ, 

που αρχικά είχε αποκλείςει, ιταν το μζςο που τθν κακιζρωςε ωσ μια ςθμαντικι 

ςυγγραφζα ανάμεςα ςτουσ ςφγχρονουσ Αυςτραλοφσ ςυγγραφείσ,  «contemporary  

Australian  writer», όπωσ τθν αποκαλοφν οι Αυςτραλοί1385.  

Τα επόμενα  κεατρικά ζργα τθσ, Holidays in Greece (1983), Φρφνθ (1984), 

Μικρόσ Ζρωσ (1984) και Πλυμποσ ςτο Porongorups (1984) παίχτθκαν ςε ςκθνοκεςία 

του David  Crane, Aυςτραλό ςκθνοκζτθ  ςτθν αγγλικι γλϊςςα:  

«Μου άρεςε που ςεβάςτθκε τθ δουλειά μου από τθν αρχι, δεν ζβγαλε οφτε μια λζξθ μου 

από το ςενάριο, το κείμενο», επιςθμαίνει θ Καλαμάρα1386.  

Το κεατρικό ζργο Διακοπζσ ςτθν Ελλάδα/Holidays in Greece1387, 1983, είναι 

μονόπρακτθ κωμωδία, θ οποία παίχτθκε ςε ςκθνοκεςία του David Crane και 

μουςικι του  Ζλλθνα ςυνκζτθ Δθμιτριου Τςαρουχίδθ ςτο Patch Theatre, ςτθν 

Ρζρκθ1388. Το αγγλικό κείμενο είναι ςε μετάφραςθ τθσ ςυγγραφζωσ και τθσ June 

Kingdom. Θ ιςτορία αφορά τρείσ Ελλθνοαυςτραλοφσ από τθ Μελβοφρνθ, γφρω ςτα 

είκοςι που επιςκζπτονται ζνα ελλθνικό νθςί για διακοπζσ. Οι τρείσ νζοι, δφο 

αδελφζσ και ο φίλοσ τθσ μεγαλφτερθσ, αποφαςίηουν να μείνουν ςτο ίδιο δωμάτιο, το 
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 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Bread Trap τθσ Βάςωσ Καλαμάρα ςε ςκθνοκεςία Boris 
Radmilovich από τθν Big Bell Theatre ςε ςυνεργαςία με  Black Swan Theatre company ςτο Playhouse 
Theatre, από 13-28 Λουλ., 2001. 
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Διακοπζσ ςτθν Ελλάδα/Holiday in Greece, 1983, μονόπρακτθ μαφρθ κωμωδία, πρόςωπα  8, 
αδθμοςίευτο ζργο, 24 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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 Σε μετάφραςθ  τθσ June Kingdom ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  
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οποίο εκτόσ από τθν πόρτα ειςόδου και τθν πόρτα που οδθγεί ςτθν κουηίνα, ζχει και 

μια διπλι πόρτα, κλειςτι, που οδθγεί ςτο δωμάτιο ενόσ παράξενου θλικιωμζνου 

ηευγαριοφ. Μόλισ θ παρζα των νεαρϊν φεφγει για μπάνιο, το θλικιωμζνο ηευγάρι 

βγαίνει από το δωμάτιο. Αυτόσ κάποτε κακθγθτισ, τϊρα τυφλόσ, ρακζνδυτοσ, με 

ρομποτικζσ κινιςεισ  και αυτι επίςθσ ατθμζλθτθ, φαίνεται να ηουν ςε ζναν δικό τουσ 

κόςμο. Πταν οι νζοι επιςτρζφουν όλα φαίνονται ιςυχα ςτο ςπίτι κι αρχίηουν να 

μοιράηονται τισ εντυπϊςεισ τουσ, όπωσ ότι τα κορίτςια ςτθν Ελλάδα ντφνονται ςαν 

τθν Μπριηίτ Μπαρντό με κολλθτά παντελόνια, πωσ το φαγθτό είναι απαίςιο και 

ακριβό, πωσ ςτθν Ελλάδα όλοι κζλουν τα λεφτά τουσ. Ραρόλο που είναι ςχεδόν 

μεςάνυχτα, ανοίγουν το ραδιόφωνο κι αρχίηουν να χορεφουν, να καπνίηουν μζχρι 

που ακοφνε τθν εξϊπορτα να χτυπάει. Με ζκπλθξθ βλζπουν πωσ είναι το θλικιωμζνο 

ηευγάρι που επιςτρζφει από τθ βόλτα του. Στθ κζα τουσ, τα κορίτςια 

αναςτατϊνονται και θ μικρότερθ, μετά από ζναν εφιάλτθ, βρίςκεται ςτθν αγκαλιά 

του φίλου τισ αδελφισ τθσ. Θ προδομζνθ κοπζλα,  όταν διαπιςτϊνει το πρωί τι ζχει 

ςυμβεί, κλαίει απαρθγόρθτθ και φωνάηει, μζχρι που ξυπνά τθν θλικιωμζνθ γυναίκα 

ςτο διπλανό δωμάτιο. Στα μάτια των θλικιωμζνων οι νεαροί είναι αυτοί που 

φαντάηουν τρελοί, ενϊ οι ίδιοι κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ απολφτωσ λογικοφσ και 

πιςτοφσ ο ζνασ ςτον άλλο μζχρι να τουσ χωρίςει ο κάνατοσ. Θ ςυγγραφζασ μζςα απ’ 

αυτό το ζργο κζλει να υπογραμμίςει τισ διαφορετικζσ εποχζσ και τθν αλλαγι των 

θκϊν μζςα ςε τρεισ γενιζσ. 

Θ Βάςω Καλαμάρα μζςα από τα πρϊτα ζργα τθσ που είναι γραμμζνα για 

παιδιά και νζουσ αποδεικνφει τθν προτίμθςι τθσ να αναβιϊνει ελλθνικοφσ μφκουσ 

με ςκοπό να ψυχαγωγιςει  νζουσ και παιδιά. Μζςα από το κζατρο, τθ μουςικι και 

τουσ χοροφσ οι κεατζσ τθσ ζρχονται ςε επαφι με αρχαίουσ ελλθνικοφσ μφκουσ. Στα 

κεατρικά ζργα Φρφνθ (1984), Μικρόσ Ζρωσ (1984) και ’Πλυμποσ Πλυμποσ ςτο 

Porongorups (1984), θ Καλαμάρα χρθςιμοποιεί τθν ελλθνικι και αβοριγίνικθ μυκικι 

ςκζψθ ωσ πρϊτο υλικό για τθν επινόθςθ αλλθγορικϊν ςυνκζςεων με εκνοκεντρικό ι 

«θκικοπλαςτικό» χαρακτιρα. Θ ςυγγραφζασ επιλζγει να αςχολείται με μυκολογικά 

κζματα – με μια διάκεςθ ςυνζχιςθσ και ερμθνευτικισ ανανζωςθσ των αρχαίων 

μφκων και κυρίωσ αποκωδικοποίθςθσ και αποκρυπτογράφθςισ τουσ με ςφγχρονουσ 

όρουσ ςε ςφγχρονα περιβάλλοντα.  
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Το ζργο τθσ Φρφνθ/Phryne1389, 1984, είναι μαφρθ κωμωδία ςε τζςςερισ 

πράξεισ1390, αφιερωμζνο ςτθ Φρφνθ-μια διάςθμθ εταίρα τθσ αρχαιότθτασ, ξακουςτι 

για το φυςικό τθσ κάλλοσ. Ζηθςε κατά τον 4ο αιϊνα π.Χ. ςτθν αρχαία Ακινα, ωςτόςο 

καταγόταν από τισ Κεςπιζσ τθσ Βοιωτίασ, ςτισ οποίεσ και φζρεται να γεννικθκε το 

371 ι το 365 π.Χ. Το ζργο τοποκετείται ςτο νθςί Αςφόδελοσ. Σφμφωνα με τθν 

Καλαμάρα, μζςα από τθν θρωίδα τθσ εορτάηεται το φυςικό κάλλοσ, θ τζχνθ και το 

ανκρϊπινο πνεφμα, το οποίο αρνείται να αιχμαλωτιςτεί. Τον τελευταίο λόγο 

βεβαίωσ τον ζχει ο κεόσ Άρθσ, ο κεόσ του πολζμου, ο οποίοσ εκλαμβάνει τθν 

αντίςταςθ τθσ Φρφνθσ να του δοκεί, τθν ωσ μία ακόμθ πρόκλθςθ, θ οποία όχι μόνον 

δεν τον αποκαρρφνει για να τθν κατακτιςει, αλλά αντικζτωσ τον παροτρφνει.Το 

ζργο ανζβθκε ςτο Patch Theatre, ςτθν Ρζρκθ.  

Τθν ίδια χρονιά ζγραψε και ανζβαςε και το Μικρόσ Ζρωσ/ Little Eros - Child 

God of Olympus, 1984, παιδικό κεατρικό ζργο, μονόπρακτο1391. Θ γιαγιά Μυρτοφλα, 

ενϊ βρίςκεται πολφ μακριά από τθν Ελλάδα, ςτα δάςθ τθσ Δυτικισ Αυςτραλίασ, ςτο 

Pemberton, λαβαίνει ζνα δζμα από τθν πατρίδα τθσ. Ρροσ μεγάλθ χαρά των παιδιϊν 

τθσ γειτονιάσ τθσ και των μικρϊν ηϊων που είναι φίλοι τθσ, ανοίγει το δζμα και 

βρίςκει τον μικρό Ζρωτα, ο οποίοσ μετανάςτευςε γιατί  δεν τον αγαποφν ςτον τόπο 

του. Με τθν άφιξι του βγάηει το τόξο του και ξεκινά να ρίχνει τα βζλθ του ςε όλουσ.   

Τα ζργα αυτά ανζβθκαν από 15 Νοζμ.-2 Δεκ.  ςτο Patch Theatre, Perth. 

Το 1984 ζγραψε και ανζβαςε το Πλυμποσ ςτο Porongorups, 1984, παιδικό 

κεατρικό ζργο, μονόπρακτο1392. Οι αρχαίοι κεοί ςτθν Ελλάδα αποφάςιςαν να 

οργανϊςουν το τελευταίο τουσ Συμπόςιο ςτο Porongorups, ζναν ιερό τόπο για τουσ 

Αβοριγίνεσ. Μία ομάδα νζων βρίςκεται ςε καταςκινωςθ και ςτο πρόγραμμα 

εκδθλϊςεϊν τουσ ζχουν ςυμπεριλάβει το κζατρο, δθλαδι κζατρο ςτο κζατρο. Θ 

διαφορετικότθτα των μελϊν τθσ ομάδασ βρίςκει ζκφραςθ μζςα από τθν απόδοςθ 

                                                           
1389

 Ο πατζρασ τθσ λεγόταν Επικλισ και το πραγματικό τθσ όνομα ιταν Μνθςαρζτθ, αλλά εξαιτίασ του 
χλωμοφ (ωχροφ) δζρματόσ τθσ ζμεινε γνωςτι ωσ Φρφνθ (το όνομα προκφπτει από το αμφίβιο 
φρφνοσ). Σχετικά με τθ ηωι τθσ ςϊηονται πολλά διάςθμα ιςτορικά ανζκδοτα, ενϊ κεωρείται πωσ 
αποτζλεςε το μοντζλο για το διάςθμο άγαλμα, γνωςτό ωσ «Αφροδίτθ τθσ Κνίδου», ζργο του 
Ρραξιτζλθ. Θ Φρφνθ πζκανε ςτθν Ακινα το 310 π.Χ. http://el.wikipedia.org/wiki.  
1390

 Φρφνθ, 1984, μαφρθ κωμωδία ςε τζςςερισ ςκθνζσ, πρόςωπα  10, αδθμοςίευτο ζργο, 34 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1391

 Little Eros, 1984, παιδικό κεατρικό ζργο, μονόπρακτο, πρόςωπα  18 (διπλι διανομι), 
αδθμοςίευτο ζργο, 13 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1392

 Πλυμποσ ςτο Porongorups, 1984, παιδικό κεατρικό ζργο, μονόπρακτο, πρόςωπα  18 (διπλι 
διανομι), αδθμοςίευτο ζργο, 13 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/4%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/371_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/365_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/310_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki
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των  διαφορετικϊν κεϊν και τθν αφιγθςθ τθσ ιςτορίασ τουσ. Οι κεατζσ ζρχονται ςε 

επαφι με τουσ κεοφσ και τισ ςυγκροφςεισ μεταξφ τουσ, όπωσ εκδθλϊνονται, κακϊσ 

εξελίςςεται το Συμπόςιο.  

Θ Βάςω Καλαμάρα ζγραψε και κεατρικά ζργα εμπνευςμζνα από τον 

παραδοςιακό Καραγκιόηθ, βοθκϊντασ ζτςι να γίνει γνωςτόσ και ςτο αγγλόφωνο 

κοινό τισ Αυςτραλίασ.  Ξεκίνθςε να γράφει κεατρικά ζργα με  κεντρικό ιρωα τον 

«Καραγκιόηθ» όταν τθσ το ηιτθςε ο ςκθνοκζτθσ του Κεάτρου Τζχνθσ, Σταφροσ 

Οικονομίδθσ. Ζτςι ετοίμαςε το πρϊτο τθσ ζργο, 

- Ο Καραγκιόηθσ πλοφςιοσ, 1987, ςε τζςςερισ πράξεισ, δεκαεπτά ςκθνζσ. Αποτελεί 

διαςκευι του Ρλοφτου του Αριςτοφάνθ και πρωτοπαίχτθκε ςτο Σφδνεχ. 

Στθ ςυνζχεια ζγραψε και ανζβαςε τα κεατρικά ζργα: 

- Ο Καραγκιόηθσ ςτουσ Αντίποδεσ, 19921393,  

- Ο Καραγκιόηθσ Μπακάλθσ ι Ο Καραγκιόηθσ Μιλκμπαρίςτασ, 19951394,  

- Ο Καραγκιόηθσ και το Πνειρο, 1995, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςτο Ρερκ. 

 Θ Βάςω Καλαμάρα είναι θ πρϊτθ που ζγραψε  «Καραγκιόηθ» ςτα αγγλικά 

όπωσ  είναι τα ζργα: 

- Karagiozis Interpreter, 1987,  κωμωδία που παίχτθκε από τθ κεατρικι ομάδα 

Western Australia Theatre Company ςε ςκθνοκεςία του  John Saunders το 20021395, 

και ςε ςκθνογραφία του Tolis Papazoglou, ςτο Perth Institute of Contermporary Arts, 

P.I.C.A. Perth Cultural Centre, 29.9.20021396. 

-Κaragiozis Down Under/Ο Καραγκιόηθσ ςτουσ Αντίποδεσ, 1992. Μία μουςικι 

παράςταςθ θ οποία  απεικονίηει  το κετικό πνεφμα,  τθν αντοχι και τθν ικανότθτα 

επιβίωςθσ των Ελλινων μεταναςτϊν, χαρακτθριςτικά που ζφεραν μαηί τουσ ςτθν 

Αυςτραλία. Το ζργο παίχτθκε ςτο Ρζρκ το 1992 ςτα αγγλικά ςε ςκθνοκεςία του John 

                                                           
1393

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ελευκεροτυπία, 10.01.1992, «Ο Καραγκιόηθσ μετανάςτθσ ςτθν Αυςτραλία». Εφθμ. 
Νζοσ Κόςμοσ-7 μζρεσ TV (ζνκετο), 13.02.1992, «Ο Καραγκιόηθσ ςτουσ Αντίποδεσ»  τθσ Ελζνθσ Νίκα, 
ς.25. Εφθμ. Κεςςαλονίκθ, 23.5. 1992 «Ο Καραγκιόηθσ μασ ςτθν Αυςτραλία» τθσ Νίνασ Κοκκαλίδου-
Ναχμία. Εφθμ. Out Post 28.1.1992, Crazy Karagiozis is coming, ς. 34. Εφθμ. The West Australian, 23 
.2.1992, «No strings attached to Vasso’s Greek puppetry» του Ron Banks, ς. 38,  
1394

 Karagiozis Bakalis, τθσ Βάςωσ Καλαμάρα ςε ςκθνοκεςία τθσ ιδίασ και  του Κεάτρου Σκιϊν, 1995,  
1395

 «Karagiozis the Interpreter»,1987, κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 16, αδθμοςίευτο ζργο, 47 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1396

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Karagiozis the Interpreter τθσ Vasso Kalamaras, ςε 
ςκθνοκεςία του John Saunders και ςκθνογραφία του Tolis Papazoglou. από τθν «The Western 
Australian Theatre Company», 2002. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Καραγκιόηθσ – 
Karagiosis the Interpreter τθσ Vasso Kalamaras ςτο Perth Institute of Contermporary Arts, P.I.C.A., 
Perth Cultural Centre, 29.9.2002. 
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Saunders και μουςικι του Philip Griffin, ςτο Old Customs House ςτο Fremantle, με 

κρατικι χορθγία του Performing Arts (Literature Board) Sydney, N.S.W. και Art 

Council W.A και ιδιωτικι  από Baldivis Estate Wines (Kailis)1397. 

- Ο Καραγκιόηθσ Μπακάλθσ, 1995, ρομαντικι κωμωδία που τοποκετείται ςτο Βόρειο 

Ρερκ. Ζχει γραφτεί ςτθν  ελλθνικι γλϊςςα με αρκετά αγγλικά, όμωσ και εκνόλεκτοσ, 

για να γίνεται ελκυςτικό και ςτθ δεφτερθ γενιά και ςτουσ ξζνουσ, ςε ςκθνικά 

Matthew Andrew και Natasha Kalamaras, ςε μουςικι Χριςτου Φατοφρου και 

χορογραφίεσ Σπφρου Φατοφρου. 

- Ο Καραγκιόηθσ Μιλκμπαρίςτασ, 1995, μία φαρςοκωμωδία ςε ςκθνοκεςία τθσ 

Βάςωσ Καλαμάρα.  

- Ο Καραγκιόηθσ και το Πνειρο, 1995, κζατρο ςκιϊν ςε ςκθνοκεςία τθσ Βάςωσ 

Καλαμάρα και του Χριςτου Φατοφρου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςτο Ρερκ. 

Το ζργο Ο Καραγκιόηθσ Ρλοφςιοσ1398, κωμωδία, είναι ζργο αντιπροςωπευτικό 

τθσ λαϊκισ φανταςίασ, αφοφ εκφράηει τθν πεμπτουςία του μζςου μετανάςτθ και τον 

διαςκεδάηει. Aνζβθκε ςτο Σφδνεχ και ςτθν Καμπζρα το 1987 από το Κζατρο Τζχνθσ 

Αυςτραλίασ του Σταφρου Οικονομίδθ1399. 

Στθ ςυνζντευξθ που μου παραχϊρθςε θ ίδια θ ςυγγραφζασ λζει:  

«Ιρκε τότε ο καλλιτεχνικόσ διευκυντισ του Κεάτρου Τζχνθσ από το Σφδνεχ, Σταφροσ 

Οικονομίδθσ, και μου είπε να  γράψω «Καραγκιόηθ» από διαςκευι του «Ρλοφτου» του 

Αριςτοφάνθ. Εντωμεταξφ επειδι είχα πολφ λίγο χρόνο, δεν προλάβαινα να το διαβάςω. 

Βζβαια, είχα δει Αριςτοφάνθ οπότε ζπιαςα το πνεφμα.  Ζκανα τον «Καραγκιόηθ» τον ιρωα 

επτά ζργων μου μζςω των οποίων παρζκεςα τα καινοφρια προβλιματα τθσ Αυςτραλίασ», 

ςυμπλθρϊνει θ ίδια1400. 

Ζτςι, ακολοφκθςε ςειρά από ζργα με κεντρικό ιρωα τον Καραγκιόηθ, τα 

οποία παρουςιάςτθκαν μεταφραςμζνα ςτα αγγλικά και ςτο ευρφτερο αυςτραλιανό 

κοινό όπωσ: 
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 Karagiozis and the Dream τθσ Βάςωσ Καλαμάρα, ςε ςκθνοκεςία τθσ ίδιασ και του Christos 
Phatouros, ςτο Greek Macedonian Association Centre ‘Alexander The Great’, ςτισ 11-12.3.1995. 
1398

 Ο Καραγκιόηθσ Ρλοφςιοσ, 1987, κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 15, αδθμοςίευτο ζργο, 41 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1399

 Ρθγι: Εφθμ. Τα Νζα,1987 «Επιτυχισ θ πρεμιζρα του ζργου Ο Καραγκιόηθσ πλοφςιοσ». 
1400

Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Βάςω Καλαμάρα ςτο Ρερκ, 09.07.2009. 
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- Κaragiozis Down Under, 19921401,  ςε δφο πράξεισ, οκτϊ ςκθνζσ. Ανζβθκε με 

κρατικι χορθγία  ςε ςκθνοκεςία του John Saunders, ςε μουςικι του Philip Griffin και 

ςκθνικά του Τόλθ Ραπάηογλου από τθ κεατρικι ομάδα ‘Onstage Project Company’  

ςτθν κεατρικι ςκθνι «Old Customs House»1402. Στον ρόλο του Σταφρακα ζπαιξε  ο 

Thomas Papathanassiou, παιδί δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν και ο οποίοσ ςτθ 

ςυνζχεια ζγραψε το κεατρικό ζργο Looming the Memory (από το πρόγραμμα τθσ 

παράςταςθσ).Θ παρουςίαςθ ζγινε ςτο Perth Institute of Contemporary Arts (P.I.C.A.), 

Perth Cultural Centre1403.                                                                                                                                  

Σε άρκρο1404 ςχετικά με αυτιν τθν παράςταςθ αναφζρονται τα εξισ:  

«Ο Καραγκιόηθσ (που βάλλεται τελευταία ςτα θμζτερα εδάφθ) κα ζχει τθν τιμθτικι του ςτθ 

μακρινι Αυςτραλία, και μάλιςτα ομιλϊν…αγγλιςτί», και ανακοινϊνει το ανζβαςμα τθσ 

παράςταςθσ τθσ Βάςωσ Καλαμάρα, Ο Καραγκιόηθσ ςτουσ Αντίποδεσ (1992).  

Για τθν ίδια παράςταςθ ο κριτικόσ Ron Banks ςε άρκρο του1405 παρουςιάηει  

ςυνοπτικά τθν ιςτορία του Καραγκιόηθ ςτθν Ελλάδα από τα τζλθ του 19ου αιϊνα ζωσ 

τα μζςα του 20ου και τον παρομοιάηει με το αγγλικό κουκλοκζατρο «Punch and 

Judy». Υπογραμμίηει ότι θ διαφορά μεταξφ του Κεάτρου Σκιϊν και του «Καραγκιόηθ» 

τθσ Καλαμάρα είναι ότι τουσ χαρακτιρεσ δεν «παίηουν» φιγοφρεσ, αλλά πραγματικοί 

θκοποιοί μεταμφιεςμζνοι με χαρακτθριςτικά των θρϊων αυτοφ του είδουσ 

κεάματοσ,  δθλαδι ηωντανό κουκλοκζατρο, χωρίσ ςπάγκουσ. Ο κεντρικόσ ιρωασ, ο 

Καραγκιόηθσ,  μεταναςτεφει ςτθν Αυςτραλία μαηί με τθν οικογζνειά του, όπου 

αναλαμβάνει τθ κζςθ διερμθνζα δίπλα ςτον Ρρωκυπουργό, γεγονόσ που 

εκμεταλλεφεται ο Καραγκιόηθσ προσ το ςυμφζρον του, με ςκοπό να επιλφςει τισ 

δικζσ του υποκζςεισ. Σφμφωνα με τον ςκθνοκζτθ, το ζργο ζχει μορφι επικεϊρθςθσ 

με φαρςοκωμικζσ καταςτάςεισ και ενϊ βαςίηεται ςτθν ελλθνικι λαϊκι παράδοςθ 

εμπνζεται και δανείηεται ςτοιχεία από τισ παραδόςεισ του ‘slapstick’, ενόσ είδουσ 

χονδροειδοφσ κωμωδίασ που χαρακτθρίηεται από ευρφ χιοφμορ, παράλογεσ 
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 Κaragiozis Down under, 1992, ςατιρικι κωμωδία δφο πράξεισ, οκτϊ ςκθνζσ, πρόςωπα 19, 
αδθμοςίευτο ζργο, 40 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.                                                                                                                  
1402

 Karagiozis Down under τθσ Vasso Kalamaras που παίχτθκε από τθ Κεατρικι Ομάδα «Onstage 
Project Company» ςε ςκθνοκεςία του John Saunders, μουςικι  Philip Griffin, ςκθνογραφία Tolis 
Papazoglou ςτο Old Customs House – Fremantle, 6-29.2.1992. 
1403

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Karagiozis Down under τθσ Vasso Kalamaras, ςε ςκθνοκεςία 
John Saunders από τθν Κεατρικι Ομάδα «Onstage Project Company», Old Custom House, 6.2.1992.  
1404

 Ρθγι: Εφθμ. Ελευκεροτυπία, 10.01.1992, «Ο Καραγκιόηθσ μετανάςτθσ ςτθν Αυςτραλία». 
1405

 Ρθγι; Εφθμ. The West Australian, 23-01-1992, «No strings attached to Vasso’s Greek puppetry», 
άρκρο του Ron Banks. ς. 38. 
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καταςτάςεισ και ζντονθ, ςυνικωσ βίαιθ δράςθ, όπου ο  πρωταγωνιςτισ είναι ζνασ 

τφποσ παλιάτςου με ακροβατικζσ ικανότθτεσ1406. Πλο αυτό τοποκετείται ςε ζνα 

Αυςτραλζηικό πλαίςιο.  Θ Αγλαΐα είναι μια γυναίκα ηθλιάρα που γεννικθκε μόνο για 

να παιδεφεται και να υποφζρει, ενϊ τα τρία παιδιά του Καραγκιόηθ, τα Κολλθτιρια, 

υπάρχουν μόνον για να τον τρελάνουν. Στο ζργο αυτό θ ςυγγραφζασ δεν μεταφζρει 

απλά τθ μεταναςτευτικι εμπειρία, αλλά και τθν ακαταμάχθτθ δφναμθ και 

αντίςταςθ, που ζχει ο  μετανάςτθσ, ενάντια ςε κάκε μορφι εξουςίασ. Επίςθσ κίγει το 

κζμα τθσ χαρτοπαιξίασ.  

Θ Renita Glencross ςτο άρκρο τθσ  γράφει1407: 

 «Folk Tales - winner of several literary awards and contests for poetry and short stories, both 

here and in her native Greece, Vasso Kalamaras is a passionate woman in the greatest sense 

of the word».   

Επίςθσ,  γράφει πϊσ θ Βάςω Καλαμάρα αποφάςιςε να ανεβάςει τον 

Καραγκιόηθ τθσ με πραγματικοφσ θκοποιοφσ και όχι με φιγοφρεσ, ςε μια τζλεια 

μεταμόρφωςθ με τα παραδοςιακά χαρακτθριςτικά του κάκε χαρακτιρα για να πει 

τθν ιςτορία τθσ μετανάςτευςθσ μζςα από τθν ελλθνικι ματιά. 

«Αυτό είναι που κζλω να δϊςω ςτθν Αυςτραλία. Ππωσ κζλω να δϊςω τθν ελλθνικι γλϊςςα 

ςτα εγγόνια μου- θ γλϊςςα είναι ζνα ςπουδαίο πράγμα. Δθμιουργείςτε καινοφρια 

πράγματα, μθν πάτε πάντοτε ςτα παλαιά. Οι χαρακτιρεσ αλλάηουν ανάλογα με τουσ κεατζσ 

τουσ. Για τα παιδιά ο Καραγκιόηθσ είναι ζνασ διαφορετικόσ ιρωασ από αυτόν για τουσ 

ενιλικεσ. Διαφορετικά κζματα και διαφορετικό χιοφμορ. Είναι άδικο για τουσ ανκρϊπουσ να 

υποφζρουν τόςο μζχρι να εγκαταςτακοφν ςε ζναν τόπο… Από τθ ςτιγμι που αιςκανκεί 

κάποιοσ, ότι αυτόσ είναι ο τόποσ του, είναι ο τόποσ τουσ πράγματι… Ραλζψαμε τόςο πολφ 

μζςα μασ για να ανικουμε εδϊ. Τϊρα το κατακτιςαμε. Και είναι καιρόσ να επιςτρζψουμε 

πράγματα ςε αυτόν τον τόπο. Αυτόσ είναι ο τρόποσ για να οικοδομιςεισ μία χϊρα και δεν 

ζχει ςθμαςία από ποφ ζρχεςαι. Χρειαηόμαςτε να κάνουμε τθ χϊρα μασ χαροφμενθ και 

ζχουμε πολλζσ πικανότθτεσ να το κάνουμε, όχι γιατί κάποιοσ μασ το ηιτθςε, αλλά γιατί 

υπάρχει μζςα μασ θ χαρά, αρκεί να τθν βροφμε. Ακόμθ και ο κάνατοσ είναι μία χαροφμενθ 

ςτιγμι, κάκε χαροφμενο ον προςφζρει ςυνεχϊσ. Το τί δίνει κανείσ δεν προςδιορίηεται. Ο 

κακζνασ δίνει με τον τρόπο του. Ρεριςςότερο ι λιγότερο, μεγάλο ι μικρό, χρόνια ι μζρεσ, 

                                                           
1406

 slapstick: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/548077/slapstick. 
1407

 Ρθγζσ: Ρερ. The Monthly Art Magazine, Febr. 1992, Artist’s Chronicle, «Citizens be Warned! 
Karagiozis is coming to Perth». Ρερ. WA Style, 13 Febr./March 1992 «Folk Tales»  τθσ Renita Glencross, 
ς. 53.  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/548077/slapstick
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δεν ζχει ςθμαςία. Μετράμε τα πράγματα για να απαςχολοφμε τουσ εαυτοφσ μασ και να 

καταςτιςουμε τουσ εαυτοφσ μασ ςθμαντικοφσ, ελζγχοντασ. Για μζνα, αυτό δεν ζχει κακόλου 

ςθμαςία», κατακζτει θ Καλαμάρα1408. 

Θ Ελζνθ Νίκα ςτο άρκρο τθσ1409 «Ο Καραγκιόηθσ ςτουσ Αντίποδεσ», θ οποία 

παραβρζκθκε ςτθν πρεμιζρα τθσ παράςταςθσ Κaragiozis Down Under, ξεκινά  

υπογραμμίηοντασ τθ ςθμαντικι προςφορά ςτθ λογοτεχνία και ειδικότερα ςτο 

κζατρο τθσ Βάςωσ Καλαμάρα. Τονίηει επίςθσ τθ δυςκολία που ζχουν οι Ζλλθνεσ 

μετανάςτεσ, όςοι ηουν ςε άλλεσ πόλεισ, να γνωρίςουν  «το ζργο τθσ  λόγω τθσ 

«τυραννίασ» των αποςτάςεων». Θ Νίκα ςυνεχίηει γράφοντασ τα εξισ:  

«Ελπίηω τουλάχιςτον να ζχει τθν υποςτιριξθ των ςυμπατριωτϊν τθσ ςτο Ρερκ, αν και ςτθν 

πρεμιζρα του Καραγκιόηθ θ ζλλειψθ του ελλθνικοφ ςτοιχείου ιταν αιςκθτι. Αντίκετα το 

αγγλο-αυςτραλιανό κοινό ζδωςε το παρόν  με πρϊτθ τθν υπουργό Ρολιτιςμοφ τθσ δυτικισ 

Αυςτραλίασ Kay Hallahan… Στο ζργο αυτό υπάρχει πολιτικό και κοινωνικό ςχόλιο και 

διαβάηοντάσ το ωσ κείμενο μου κφμιςε πολφ τθν πολικι ςάτιρα του Γιϊργου Σκοφρτθ ςτθ 

δικι του διαςκευι «Ο Καραγκιόηθσ παρά λίγο Βεηίρθσ»1410. 

Σε ό,τι αφορά το χιοφμορ που πθγάηει ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από  τθν 

ιδιάηουςα ομιλία των χαρακτιρων όπωσ αυτιν των Μπαρμπαγιϊργου, Σιορ-

Διονφςιου και άλλων, χάνεται ςτθν αγγλικι γλϊςςα  γι’ αυτό και το χιοφμορ  και το 

γζλιο βγαίνει από τισ κινιςεισ των θκοποιϊν, τισ καρπαηιζσ του Καραγκιόηθ και τθν 

πολφ ζντονθ δράςθ των θκοποιϊν επί ςκθνισ, γεγονόσ που τουσ αφινει 

κυριολεκτικά καταϊδρωμζνουσ. Ραραδόξωσ αυτι θ ςκθνοκετικι προςζγγιςθ κάνει 

τθν παράςταςθ να πλθςιάηει περιςςότερο τισ  παραδοςιακζσ κινιςεισ του Κεάτρου 

Σκιϊν και τουσ θκοποιοφσ να μοιάηουν περιςςότερο με φιγοφρεσ. Αυτό που 

κυριολεκτικά ςυγκλόνιςε τθν Νίκα ιταν θ μουςικι του ζργου, γραμμζνθ από τον 

Philip Griffin όπου μαηί με δφο Ταςμανοφσ μουςικοφσ, τθν Anne Hildyard  και τον 

Rob Bester,  ςυνόδευςαν τθ δράςθ του ζργου  με ιχουσ από ελλθνικά παραδοςιακά 

όργανα, όπωσ γκάιντα, λαοφτο, νταοφλι, ποντιακι λφρα, ηουρνά και άλλα. Θ ίδια 

περιγράφει τθ μουςκι ωσ εξισ:  

«Από τθ ςτιγμι που μπικαμε  ςτο κζατρο, πριν ακόμα αρχίςει το ζργο, μασ υποδζχτθκε ο 

γλυκόσ και κλαψιάρικοσ  ιχοσ μιασ μουςικισ  που ζνιωκεσ ότι ςε μετζφερε ςε  παλιοφσ 

                                                           
1408

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Βάςω Καλαμάρα ςτο Ρερκ, 09.07.2009. 
1409

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 13-02-1992, «Ο Καραγκιόηθσ ςτουσ Αντίποδεσ» τθσ Ελζνθσ Νίκα, ς.25. 
1410

 Γιϊργοσ Σκοφρτθσ, 1973, «Ο Καραγκιόηθσ παρά λίγο Βεηίρθσ», περ. Κζατρο Τζχνθσ, Ακινα.  
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μακρινοφσ κόςμουσ, ςε κάποιο χωριό τθσ ορεινισ Μακεδονίασ που κάποτε είχεσ πάει 

αναηθτϊντασ τισ ρίηεσ ςου». 

Κλείνοντασ το άρκρο τθσ θ Νίκα καταλιγει με τα ακόλουκα λόγια: 

«Από τθ μια μεριά θ Βάςω Καλαμάρα με τθ ηωντανι διαςκευι του παραδοςιακοφ 

Καραγκιόηθ και από τθν άλλθ  οι νεαροί αυτοί μουςικοί που ανανεϊνουν ζνα παραδοςιακό 

είδοσ ελλθνικισ μουςικισ, καταφζρνουν να δϊςουν μια νζα πνοι  ςτα δφο αυτά είδθ τζχνθσ. 

Σίγουρα μια τζτοια δθμιουργικι ςυμβολι ςτθν εξζλιξθ αυτισ τθσ χϊρασ είναι ο μόνοσ τρόποσ 

να επιβιϊςουμε πολιτιςτικά ωσ λαόσ». 

Ο Αυςτραλόσ John Aitken, κεατρικόσ ςυγγραφζασ και καλλιτεχνικόσ 

διευκυντισ του κιάςου Stages, ςε επιςτολι του προσ τθν Βάςω Καλαμάρα ςτισ 

2.11.1994, μεταξφ άλλων, διατυπϊνει μερικζσ ςκζψεισ που αφοροφν τθν 

«μεταφφτευςθ», όπωσ τθν αποκαλεί, του Καραγκιόηθ ςτο αυςτραλιανό κεατρικό 

γίγνεςκαι και  αυτζσ είναι:  

«Θ ιδζα τθσ μεταφφτευςθσ τθσ παράδοςθσ του Καραγκιόηθ από τθν Ελλάδα ςτθν Αυςτραλία 

είναι εκπλθκτικι. Ριςτεφω ότι κα υπάρξουν μεγάλεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξισ του 

κεατροπαιδαγωγικά, εφόςον υπάρξει θ ανάλογθ χρθματοδότθςθ από τθν κυβζρνθςθ. Για 

τουσ νεαροφσ κεατζσ κα ιταν ίςωσ μια καλι ιδζα να μυθκοφν ςε ολόκλθρθ τθν παράδοςθ 

του Καραγκιόηθ μετά από μία παράςταςθ Κεάτρου Σκιϊν και μετά να ταξιδζψουν οι 

χαρακτιρεσ ςτθν Αυςτραλία προκειμζνου να γίνουν μζροσ μιασ κεατρικισ πράξθσ 

βαςιςμζνθσ ςτθν παράδοςθ του Καραγκιόηθ.  Είναι καλφτερα  που οι χαρακτιρεσ ςτθν 

πρϊτθ ςκθνι μποροφν να παρουςιαςτοφν μζςα από φιγοφρεσ που λζνε τθν ιςτορία τουσ και 

μετά να παρουςιαςτοφν ηωντανοί ςτο ζργο με θκοποιοφσ… Μςωσ κα ιταν μια καλι ιδζα να 

ςατιρίηονται  πρόςωπα εξουςίασ  όπωσ οι αςτυνομικζσ αρχζσ, οι δάςκαλοι, κλπ. γιατί 

υποπτεφομαι πωσ αρκετοί νεαροί Αυςτραλοί βρίςκουν τουσ πολιτικοφσ μασ αρκετά 

βαρετοφσ…»1411.  

Το 1992 ολοκλιρωςε το κεατρικό ζργο Άνκρωποι, ηωι, τςιμζντο/People, Life, 

Cement1412, ζνα πολυπρόςωπο ζργο ςε τρεισ πράξεισ. Το αγγλικό κζιμενο 

μεταφράςτθκε  με τθ βοικεια του Kevin Byrne. Το ζργο τοποκετείται ςτθν 

Αυςτραλία, ςτο ςπίτι του γερό-Νικόλα να βλζπει ςτθν τθλεόραςθ τισ μπουλντόηεσ να 

                                                           
1411

 Ρθγι: Σθμείωμα που επιςυνάπτει ο Αυςτραλόσ John Aitken, κεατρικόσ ςυγγραφζασ και 
καλλιτεχνικόσ διευκυντισ του κιάςου Stages, ςε επιςτολι του προσ τθν Βάςω Καλαμάρα, 2.11.1994 
(ςε φωτοτυπία). 
1412

 Άνκρωποι, ηωι, τςιμζντο/People, Life, Cement, 1992, δράμα ςε δφο πράξεισ. πρόςωπα 16,  
αδθμοςίευτο ζργο, 94 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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γκρεμίηουν το τείχοσ που χϊριηε τισ δφο Γερμανίεσ. Ο γερό-Νικόλασ, που ςτθρίηεται 

ςε πατερίτςεσ, ςθκϊνει τα χζρια του και μουντηϊνει λζγοντασ:  

«Να όρςε τθν τφφλα ςου κόςμε! Σασ πρόδωςαν και ςασ οι μπόςιδζσ ςασ! Φαταοφλεσ 

παντοφ!(Σβινει οργιςμζνοσ τθν τθλεόραςθ)…Ραντοφ ρε; Τον κλζβουν τον κοςμάκθ! Ράει κι 

αυτι θ ελπίδα…ςτα ρθμάδια! Άντε-άντε-άντε! Ραιδιά λεβεντιά. Άντρεσ κι αντράδεσ. Ζφαγαν 

οι φυλακζσ, οι εξορίεσ, τουσ πετςόκοψαν για μια ιδζα…Γιατί τον τουφζκιςαν τον Γιϊργθ ςτθ 

Λαμία; Ο μπάρμπασ μου δεκαεννζα χρόνια εξορία!...Κι θ Φιλιϊ; Άςτθν Φιλιϊ. Τοφτθ τθν 

πζταξαν απ’ τθ φυλακι άχρθςτθ. Τθσ τάχανε ρθμάξει όλα τα γυναικεία τθσ. Αίςχοσ! Τί; Τί; Ρω 

πω βαςανιςτιρια! ….Τα ρθμάξατε. Ράνε ςτα κομμάτια τόςοι αγϊνεσ, τόςο ανκρϊπινο αίμα! 

Δϊςαμε εμπιςτοςφνθ. Δϊςαμε, δϊςαμε ελπίδεσ,…ελπίδεσ για μια καλφτερθ ηωι. Τα κάνατε 

ςα ςκατά ρε τα κάνατε. Οι αρχθγοί αγιογδφτεσ…Δικτάτορεσ! Ο κοςμάκθσ τεμπελχανιό και 

μπεκροφλιαςμα. Δεσ τα χάλια ςασ, φτου, φτου, φτου….Τόςεσ ψυχζσ ρε Κεζ! Τόςεσ ψυχζσ 

άδικα, άδικα, άδικα φτου, φτου φτου ςασ και φτου μασ ςκάρτοι άνκρωποι! Τςίπα ντροπισ 

δεν ζχουμε πια ςε τοφτθ τθν ανκρωπότθτα φτου!» (ς.1-2). 

Ο γερο-Νικόλασ,  που μαηί με τθ γυναίκα του τθν κυρά- Ρελαγία,  ηει με τον 

γιό του και τθν οικογζνειά του, δεν μπορεί να ςυμφιλιωκεί με τα νζα ικθ και 

ςυνικειεσ του γιοφ, που χαρτοπαίηει κι αδιαφορεί για τθν οικογζνειά του και του 

εγγονοφ του, που επιςτρζφει ςτο ςπίτι μεκυςμζνοσ, υπό τθν επιρεια ναρκωτικϊν.  

Αγανακτεί, γιατί κυςίαςε τα νιάτα του για να δει τα παιδιά του και τα εγγόνια του ςε 

καλφτερθ κατάςταςθ, όπωσ ζτςι ιλπιηε, όταν άφθνε τθν πατρίδα του. Τον ακοφμε να 

λζει:  

«…θμάξανε τόςοι άνκρωποι ςτθν ξενιτιά. Κα ρίξουμε τα κόκκαλά μασ δω ςτα ξζνα για ςασ! 

Σκατόπαιδα. Να δείτε άςπρθ μζρα. Και ςεισ τθν βάψατε, πιο μαφρθ κι απ’ τθν πίςςα, τθν 

τφχθ ςασ! Τι καταντιςατε ζτςι ρε ςείσ, θ νεολαία;» (ς.4). 

Πταν βλζπει τθ νφφθ του να κλαίει με τθν κατάντια του γιοφ τθσ, τθσ λζει: 

«Τί κλαισ; Ροιόσ κα ςε λυπθκεί; Τοφτοι γεννιοφνται απ’ τισ φαςκιζσ με τισ καρδιζσ τςιμζντο. 

Σαν το τςιμζντο που ζριχνα καλοφπια και μου ζφαγε το γόνατο.Με κοφτςιαςε το τςιμζντο. 

Με ςακάτεψε το τςιμζντο. Τςιμζντο είναι και τοφτοι. Κα μασ ρθμάξουν. Κα μασ ςακατζψουν 

όλουσ…Τον ζφαγαν τα χαϊδολογιματα άμυαλθ.»(ς.5). 

Θ Θρϊ-θ νφφθ- ςε μια κρίςθ απελπιςίασ μονολογεί μουτηϊνοντασ τον εαυτό 

τθσ:  
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«Να παντρειζσ, να που βγάηουν οι ζρωτεσ! Ικελα άνδρα. Δεν κακόμουνα ςτθ μάνα να τθσ 

κεντϊ και να δουλεφω ς’ όλθ μου τθ ηωι με τισ ελιζσ. Να παίρνω τα μοναςτιρια κατά ςειρά 

με τάματα, ελπίδεσ κι όνειρα κόρθσ. Να’ μενα ανφπαντρθ χίλιεσ φορζσ, χίλιεσ φορζσ!» (ς.18) 

 Ο γιόσ προτιμά να χαρτοπαίηει παρά να ςακατευτεί ςτα εργοςτάςια, όπωσ ο 

πατζρασ του. Επίςθσ αρνείται να δαπανά χριματα για τθ φροντίδα τθσ οικογζνειάσ 

του, λζγοντασ: 

 «…Δεν κα ταΐηω τισ Σοφπερ-μάρκετσ, κορόιδο ο Φϊτθσ δεν πιάνεται. Να κάνω 

εκατομμυριοφχουσ τουσ μαγαηάτορεσ και τα μαγαηιά τουσ κεϊρατα…Εγϊ δεν πάω  ςτα 

τςιμζντα να ςακατευτϊ ςα τον πατζρα μου…όταν ξανάρκω ςτθ ηωι, κα μιλϊ φαρςί τα 

Αγγλικά. Χαρτάκι, καμιά ψιλι δουλίτςα, κα τθ βολζψουμε ςτο πόδι» (ς.8). 

Το «αντριλίκι»  του υπαγορεφεται μζςα από δθλϊςεισ, όπωσ:  

«Ο Φϊτθσ λόγο ςε γυναίκεσ δεν δίνει»(ς.18).  

Θ κυρά-Ρελαγία, θ γιαγιά  με τθν προςευχι, με τα γιατροςόφια τθσ, με το 

ξεμάτιαςμα, με τθν καλι τθσ κουβζντα προςπακεί να φροντίςει τθν οικογζνειά τθσ 

και ειδικά τον εγγονό τθσ, για τον οποίο ανθςυχεί, αφοφ παρουςιάηει παραβατικι 

ςυμπεριφορά. Ριςτεφει πωσ οι κακζσ παρζεσ  και θ ελλιπισ επίβλεψθ των γονιϊν, 

φζρνουν τα καταςτροφικά αποτελζςματα για τα νεαρά παιδιά. Σφμφωνα με τθ 

ςυγγραφζα, θ ευκφνθ διατιρθςθσ τθσ ιςορροπίασ τθσ οικογζνειασ πζφτει ςτισ 

γυναίκεσ, γιατί  αυτζσ είναι πιο δυνατζσ, όταν «δεν αφινουν  να γκρεμιςτοφν τα 

γφρω τουσ» (ς.15). 

«Από χιλιάδεσ χρόνια το’ χουμε μείσ οι Ζλλθνεσ τοφτο το πείςμα. Να χτίηουμε φωλιζσ γερζσ. 

Να καίγουμε τα φυλλοκάρδια μασ για τθν αγάπθ τοφ άνδρα και των παιδιϊν μασ», λζει θ 

Κυρά-Ρελαγία. Και ςυνεχίηει να λζει: «Τοφτ’ θ γθ…Τί ιδρϊτα, τί αίμα, τί δάκρυα ζχει πιεί 

τοφτ’ θ γθ…Θ Αυςτραλία»(ς.15). «Μασ ςκλθραίνει θ ηωι ςαν το τςιμζντο, όταν το χφνεισ 

κατάχαμα» (ς.20). «Τοφτθ θ ξζνθ χϊρα δεν ςθκϊνει ορφάνεια…Ρεκαμζνθ τθν ζχω τθ μάνα 

μου. Κεόσ ςχωρζςτθν! Και κζλω μάνα»(ς.26)… «Αιςκάνομαι ςα να είμαι ςε πόλεμο. Ζχω ζνα 

φόβο. Με πνίγει ςαν τριχιά ςτον λαιμό. Άκου. Θ καρδιά μου. Τρζμω για όλουσ! Μα πιο πολφ 

γι’ αυτά τα εγγόνια. Εγϊ τόφαγα το ψωμί. Ρϊσ γζνθκαν ζτςι οι άνκρωποι; Γιατί άφθςαν να 

τουσ χαλάςουν τθ ηωι; Γιατί κυςιάηουν τα παιδιά τουσ, τα δζντρα, τα πουλιά, ςτθν κάλαςςα 

τα ψάρια; Τθ φφςθ! Πλα-όλα! Δε φταίει ο Hans ι ο Bert, θ μοντζρνα ηωι φταίει. Τα 

«φάκτορισ» φταίνε που τςιμεντοταφόπλακεσ ‘τοιμάηουν Mass Production! Θρϊ ζχεισ δίκιο, 

όλοι μαηί, όλοι μαηί! Δεν μπορεί, κάτι καλό κα γίνει!» (ς.94). 

Και ο γερό- Νικόλασ ςυμπλθρϊνει:  
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«Θ γυναίκα και θ μάνα πρζπει να κρατάνε τθν τιμι…Τα νιάτα ζχουνε φουρτοφνεσ», 

απαλλάςςοντασ ζτςι τον άνδρα από τθν  ευκφνθ του (ς.24).  

Με αφορμι τθ ςφλλθψθ ενόσ δεκαπεντάχρονου, του Ρζτρου, που μαηί με 

άλλα παιδιά ζκλεψαν ςοφπερ- μάρκετ,  θ ςυγγραφζασ δείχνει τθν αυςτθρότθτα του 

ςυςτιματοσ, τον ξυλοδαρμό που ακολουκεί μετά από κάκε ςφλλθψθ, ανεξάρτθτα 

από τθν θλικία του δράςτθ. Ο γερό-Νικόλασ κυμάται και τθ δικι του ςφλλθψθ,  όταν 

ςυνζλαβαν, ςτθν Αυςτραλία,  Ζλλθνεσ με παράνομεσ ςυντάξεισ1413. 

Θ Κεανϊ μθτζρα του Ρζτρου, πικραμζνθ και θ ίδια από τθν εγκατάλειψθ τοφ 

ςυηφγου τθσ, που ηευγάρωςε με μια Αυςτραλζηα, αποκαλφπτει πωσ το δικό τθσ 

ταξίδι ςτθν Αυςτραλία δεν ιταν οφτε για οικονομικοφσ, οφτε για πολιτικοφσ λόγουσ, 

αλλά για να φφγει από το νθςί τθσ: 

«Ικελα να ταξιδζψω, να βγω απ’ το νθςί. Και μπικα ςτθν τρφπα μιασ ςυνοικίασ με τόςουσ 

Ζλλθνεσ! Το νθςί μου δεν είχε τόςουσ. Κι όλοι ςτθν φτϊχεια, κι όλοι ςτο μαράηι να γυρίςουν 

ςτθν Ελλάδα. Γυρίηουν και πανικοβάλλονται να ξαναζρκουνε ςτθν Αυςτραλία… ‘Πλα 

περνιοφνται. Τοφτο με τα παιδιά δεν ξεπερνιζται…» (ς.25).  

Θ Βάςω Καλαμάρα μετά από το κεατρικό τθσ ζργο Φρφνθ, αφιερωμζνο ςε 

μια γυναίκα τθσ αρχαιότθτασ, καταπιάνεται με τθν ιςορία μιασ άλλθσ, ςθμαντικισ 

γυναίκασ, τθσ μθτζρασ του Μεγάλου Αλεξάνδρου,  τθν Ολυμπιάδα με τον τίτλο:  

Ολυμπιάσ: Μθτζρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2001,  ιςτορικό δράμα. 

  Το 2001, θ Βάςω Καλαμάρα μετά από μία πορεία είκοςι χρόνων ςτα 

κεατρικά τεκταινόμενα τθσ Αυςτραλίασ,  εκδίδει ςε δφο τόμουσ, ελλθνικά και 

αγγλικά από τισ εκδόςεισ τθσ Ελζνθσ Νίκασ «Owl Publishing» το ιςτορικό δράμα 

Ολυμπιάσ1414. Για τθ ςυγγραφι αυτοφ του ζργου θ ςυγγραφζασ ζλαβε επιχοριγθςθ 

από το Κρατικό Συμβοφλιο Τζχνθσ τθσ Δυτικισ Αυςτραλίασ (Arts Council of Western 

                                                           
1413

 Το 1978 ξζςπαςε το  «ςκάνδαλο των ςυντάξεων» και θ Κοινοπολιτειακι Αςτυνομία υποςτιριηε 
ότι υπιρχε μια ςυνομωςία Ελλινων μεταναςτϊν, γιατρϊν και άλλων, που προςπακοφςαν να 
εξαπατιςουν το Υπουργείο Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων. Με το ίδιο κζμα, βεβαίωσ εκτενϊσ, 
αςχολικθκαν οι ςυγγραφείσ Γιϊτα Κριλι-Κζβανσ (1978), θ οποία δθμοςίευςε μία ςειρά από 
ςυνεντεφξεισ  που ζκανε με Ζλλθνεσ μετανάςτεσ, κι αυτό το υλικό μαηί με τα αποκόμματα που 
ςυγκζντρωςε από εφθμερίδεσ που ζγραφαν για αυτό το ηιτθμα, ενζπνευςε το κεατρικό ζργο Θ 
Υπόκεςθ τθσ Χριςτίνασ, το οποίο και μετζφραςε και ςτα αγγλικά με τον τίτλο Christina’s Case, το 
Ρροςοχι: Εφκραυςτον του Γιάννθ Βαςιλακάκου,  το οποίο ανζβθκε το 1985.  Αςχολικθκε επίςθσ με 
το ςκάνδαλο των ςυντάξεων το 1994 και ο Κϊςτασ Τηαβζλλασ, με το ψευδϊνυμο Κϊςτασ Σουλιϊτθσ 
που ζγραψε και δθμοςίευςε ςτο Σφδνεχ, το κεατρικό ζργο Οι Συντάξεισ τθσ Ντροπισ, με υπότιτλο  Το 
Κόλπο-Θ Ελλθνικι Συνωμοςία, ςε οκτϊ πράξεισ.  
1414

 Ολυμπιάσ: Μθτζρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2001,  ιςτορικό δράμα ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 
40 βαςικά πρόςωπα, δθμοςιευμζνο  από τισ εκδόςεισ Owl Publishing, 102 ςελ. 
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Australia) ςε ςυνεργαςία με το Επιτροπι Τυχερϊν Ραιχνιδιϊν (Lotteries 

Commission).  

Το κεατρικό ζργο Ολυμπιάσ είναι ζνα πολυπρόςωπο ζργο ςε δφο πράξεισ- 

δεκαζξι ςκθνζσ, βαςιςμζνο ςτθν ιςτορία τθσ Ολυμπιάδασ, τθσ κρυλικισ βαςίλιςςασ 

τθσ Αρχαίασ Μακεδονίασ και μθτζρασ του Μεγάλου Αλεξάνδρου1415. Θ ςφνκεςθ 

αυτοφ του ζργου απαςχόλθςε αρκετά χρόνια τθ ςυγγραφζα, λόγω τθσ ζρευνασ που 

χρειάςτθκε να κάνει προκειμζνου να φωτίςει τθν πολυπριςματικι προςωπικότθτα 

τθσ Ολυμπιάδασ ωσ ςυηφγου, μθτζρασ, γιαγιάσ και πάνω απ’ όλα ωσ γυναίκασ που 

παλεφει με κάρροσ και αυτοκυςία, ενάντια ςτθν κυριαρχία των ανδρϊν ςε μια 

πατριαρχικι εποχι. Επί πλζον είναι μία γυναίκα που υποφζρει από τον άπιςτο 

ςφηυγό τθσ. Πταν μακαίνει ότι ο Φίλιπποσ παντρεφτθκε τθ Νικθςίπολθ τθ Κετταλι 

από τισ Φερζσ, ανθψιά του Λάςονα, τφραννου των Φερϊν, θ βαςίλιςςα Ολυμπιάσ 

λόγω του αβάςταχτου πόνου που νιϊκει αρχίηει να χτυπιζται, να τραβά τα μαλλιά 

τθσ και κρθνϊντασ να λζει: 

Ολυμπιάσ: Μοιρολογείςτε γυναίκεσ τθ μοίρα ςασ. 

Χορόσ: Μαδείςτε τα μαλλιά ςασ, ςκίςτε τα ςτικια ςασ, γυναίκεσ! Ωιμζ, αλλοίμονο, 

αλλοίμονο ςτθ γυναικεία φφςθ! Στο πεπρωμζνο το πικρό, κάκε γυναίκασ μυςτικό αφόρθτο! 

Αλλοίμονο, αλλοίμονο, ωϊμζεεε! (ς.55). 

Κι όταν ςτθ ςυνζχεια επιςτρζφει ο Φίλιπποσ και ςυναντά τθν Ολυμπιάδα, 

αδειάηει ςτα πόδια τθσ ζνα πουγκί χρυςά νομίςματα από το Ραγγαίο, το 

χρυςωρυχείο του, τότε απλϊνει τα χζρια του να τθν αγκαλιάςει, και ακολουκεί ο 

παρακάτω ζντονοσ διάλογοσ μεταξφ τουσ: 

«Φίλιπποσ:…Στουσ κεοφσ ορκίηομαι, είμαι μόνο δικόσ ςου. Άλλο αγάπθ κι ζρωτασ, άλλο 

διαςκζδαςθ και κακικον. 

Ολυμπιάσ: (Αγανακτιςμζνθ) Τί είναι αυτά που λεσ; Μονάχα για θδονι, ι για πολιτικι είναι το 

γυναικείο κορμί για ςζνα; Ντροπισ! 

Φίλιπποσ: Είςαι δικιά μου! Το κεσ ι δεν το κεσ, μονάχα δικιά μου. 

Ολυμπιάσ:Ροτζσ, ποτζεεσ! Μονάχα ςτον Δία-Αμμϊν ανικω ςτθν αιωνιότθτα» (ςς.61-62). 

Σε ςυνζντευξθ τθσ ςυγγραφζωσ ςτθν Κατερίνα Τερηοποφλου1416 αποκάλυψε 

πωσ θ πρϊτθ τθσ ζμπνευςθ για τθν Ολυμπιάδα ιρκε από ζνα ποίθμα που είχε 

                                                           
1415

 Ρθγι: Δελτίο τφπου για τθν ζκδοςθ του κεατρικοφ ζργου Ολυμπιάσ: Μθτζρα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, τθσ Βάςωσ Καλαμάρα από τισ εκδόςεισ Owl Publishing 2001. 
1416

Ρθγι: Εφθμ. Εγνατία, 28-08-2004, άρκρο τθσ Κατερίνασ Τερηοποφλου, ς.12. 
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γράψει για τθ μθτζρα του Μ. Αλεξάνδρου και αυτό τθν οδιγθςε να ερευνιςει  τθν 

Ολυμπιάδα ωσ ιςτορικό πρόςωπο. Βάςει ερευνϊν διαπίςτωςε πωσ θ Ολυμπιάδα 

είναι μια παρεξθγθμζνθ μορφι και πωσ θ μθτζρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπιρξε 

μια περιφανθ, ςοφι βαςίλιςςα, που ο ςτρατθγόσ Κάςςανδροσ με τισ 

μθχανορραφίεσ του κατάφερε να εξευτελίςει, να αμαυρϊςει το όνομά τθσ και τζλοσ 

να τθ ςκοτϊςει για ν’ αρπάξει τθν εξουςία. Θ πραγματικι ιςτορία τθσ γυναίκασ 

αυτισ τθ ςυγκίνθςε βακιά κι ζτςι προζκυψε θ ςυγγραφι του κεατρικοφ ζργου. 

Θ ςυγγραφζασ και εκδότρια Ελζνθ Νίκα ςε άρκρο τθσ ςτο περιοδικό 

«Αντίποδεσ» με τίτλο «Από το Μάντηιμαπ ϊσ τθν Ρζλλα: το επικό ταξίδι τθσ Βάςωσ 

Καλαμάρα»1417, κζτει ωσ βαςικό ερϊτθμα ςτον αναγνϊςτθ κατά πόςο ζνα  γεγονόσ 

όπωσ θ μεταναςτευτικι εμπειρία,  είναι αρκετό για να κάνει κάποιον/κάποια 

ςυγγραφζα1418, να απαντιςει τα εξισ:  

«Οπωςδιποτε, όχι. Θ Βάςω Καλαμάρα είχε ιδθ γράψει αρκετά ζργα από τα γυμναςιακά τθσ 

ακόμθ χρόνια ςτθν Ακινα. ‘Ενα από αυτά ιταν το κεατρικό ζργο «Φρφνθ» (παίχτθκε ςτα 

αγγλικά ςτο Ρζρκ  το 1983) με κεντρικό πρόςωπο μια εταίρα τθσ αρχαίασ εποχισ, ζνα ζργο 

που κα το χαρακτθρίηαμε ςιμερα ωσ φεμινιςτικό. Στα δεκαπζντε τθσ χρόνια…χωρίσ να 

υπάρχει κάποια κακιερωμζνθ φεμινιςτικι ςυνείδθςθ; (ς.14). 

  Σε ςυνζντευξι τθσ θ Βάςω Καλαμάρα ςτθν ερϊτθςθ τθσ Νίκα κατά πόςο είναι 

φεμινίςτρια,  αφοφ αςχολείται με πορτρζτα γυναικϊν, απάντθςε τα παρακάτω:  

«Ναι, είμαι, πρζπει να είμαι. Θ κάκε μου λζξθ είναι για τισ γυναίκεσ…προςπακϊ να είμαι 

δίκαιθ με τισ γυναίκεσ. Για μζνα φεμινιςμόσ είναι να προςπακείσ να απεικονίςεισ ςωςτά τισ 

γυναίκεσ, να τισ αγαπιςεισ, να τισ εκτιμιςεισ, να τουσ δείξεισ εμπιςτοςφνθ. Νομίηω ότι όταν 

οι γυναίκεσ μάκουν να εκτιμοφν τισ άλλεσ γυναίκεσ και να αποδίδουν τθν αξιοπρζπεια που 

αρμόηει ςε αυτζσ, τότε πιςτεφω ότι ο κόςμοσ κα γίνει καλφτεροσ»1419. 

Διακρίνει κανείσ, ότι θ Καλαμάρα από πολφ νωρίσ διακατείχετο από μια 

ιδιαίτερθ ευαιςκθςία για τα γυναικεία κζματα και για τον ρόλο τθσ γυναίκασ ςτθν 

κοινωνία. Θ παρατθρθτικότθτα, θ φανταςία, θ ευαιςκθςία και θ ενόραςθ είναι 

                                                           
1417

 Ελζνθ Νίκα, 2005, «Από το Μάντηιμαπ ϊσ τθν Ρζλλα: το επικό ταξίδι τθσ Βάςωσ Καλαμάρα», 
άρκρο ςτο περ. «Αντίποδεσ», τεφχ. 51, 2005. 
1418

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 21.5.2001, το άρκρο «Ολυμπιάσ: Θ μθτζρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου» 
τθσ Βίβιαν Μόρρισ, ς. 3 (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Highlights, τεφχ. 8, Σεπτ. 2001, το άρκρο «Βάςω 
Καλαμάρα – Ράκοσ για τθν Ελλάδα: Κυκλοφόρθςε με επιτυχία ςτθν Αυςτραλία το κεατρικό ζργο 
Ολυμπιάσ, μθτζρα του Μ. Αλεξάνδρου», ςς. 82 – 83. 
1419

 Nickas, Helen, 1992, Migrant Daughters: the female voice in Greek-Australian prose fiction, Owl 
Publishing, Melbourne, 1992, 212 ςελ. 
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ιδιότθτεσ που χαρακτθρίηουν τθ ςυγγραφζα1420. Στθν Αυςτραλία, αφουγκράςτθκε τθ 

γυναίκα μετανάςτρια τθσ υπαίκρου,  και ζνιωςε τθ μοναξιά τθσ, αφοφ και θ ίδια για 

ςχεδόν δζκα χρόνια  «(το μάτι τθσ) δεν ζβλεπε τίποτε άλλο εκτόσ από τθ φάρμα και 

τθν άγρια απεραντοςφνθ του δάςουσ»1421. 

 

Ανάλυςθ  του κεατρικοφ ζργου Μια φάκα με ψωμάκι τθσ Βάςωσ Καλαμάρα (1981)                                                                        

Το ζργο τθσ Βάςωσ Καλαμάρα, Μια Φάκα με Ψωμάκι/BreadTrap (1981) είναι 

μια επικι οικογενειακι τραγωδία, ζνα ευρωπαϊκό δράμα ςτο αυςτραλιανό τοπίο. 

Βαςίηεται ςε προςωπικζσ εμπειρίεσ τθσ ςυγγραφζωσ, πριν τθν επίςκεψι τθσ ςτθν 

Ακινα το 1960, κατά τθν περίοδο - ςχεδόν μία δεκαετία -,  όταν μαηί με τον άνδρα 

τθσ και τον πεκερό τθσ καλλιεργοφςαν καπνά. Το ζργο είναι θ ιςτορία δφο 

οικογενειϊν και τοποκετείται ςτθν ελλθνικι κοινότθτα ςτο Munjimup, επαρχιακι 

πόλθ ςτθ Δυτικι Αυςτραλία, όπου οι κάτοικοί τθσ  είναι καπνοπαραγωγοί. 

                                                           
1420

 Ρθγζσ: Εφθμ. Hellenic Press Wellington, Μάιοσ 1994, το άρκρο «Μανιάτικο» (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.3.1996, το άρκρο τθσ Βίβιαν Μόρρισ, «Αφιζρωμα – Διεκνισ Θμζρα τθσ 
Γυναίκασ – Ζμφαςθ ςτθν διατιρθςθ και εξάπλωςθ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ – Βάςω Καλαμάρα – Να 
μεταδϊςουμε ό, τι καλφτερο ζχουμε», ς. 9 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.10.1996, το άρκρο 
τθσ Βίβιαν Μόρρισ,  «Θ Βάςω Καλαμάρα ανοίγει τθν πόρτα ςτουσ «ζγκλειςτουσ» λογοτζχνεσ» (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Subiaco Post, 1-2.2.1997, το άρκρο «Community News - Writers delight in 
diversity» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 17.11.1997, το άρκρο τθσ Helen Nickas, «Writer Vasso 
Kalamaras: A true practitioner of muliticulturalism» (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. Ζκνοσ, 20.1.1998, κριτικι 
του Γιάννθ Λιάςκου «Βάςω Καλαμάρα» (ςε φωτοτυπία), ς.12.  Εφθμ. Ζκνοσ, 20.1.1998, το άρκρο του 
Γιάννθ Λιάςκου,  «Στων ιδεϊν τθν πόλιν…  - Βάςω Καλαμάρα», ς. 39 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο 
Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.7. 1998, το άρκρο τθσ Αλεξάνδρασ Θλιοποφλου,  «Ραροικιακοί Αντίλαλοι – 
Ομιλία για τθν Γυναίκα, τθν Κφπρο και τθν Ροίθςθ»,  ς. 20, (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 
16.4.2002, το άρκρο από τθν Κατερίνα Ορφανίδου, «Γνωρίςτε καλφτερα τθν Βάςω Καλαμάρα», ς. 10 
(ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Φωνι τθσ Φλωρίνθσ, 16.1.2003 το άρκρο «Ζνα δθμιοφργθμα τθσ Βάςωσ Λεων. 
Καλαμάρα», ς. 3 (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. Western Suburbs Weekly, 6.5.2003, το άρκρο «Grand mum 
writer Vasso Kalamaras, her latest book Olympias: Mother of Alexander the Great, launched recently 
at the Fremantle Arts Center – Professor Dennis Haskell, from the University of WA’s English 
Department, spoke of the significant contribution of Kalamaras to Australian literature, especially 
through her works depicting the life of immigrants in WA – Her play The Bread Trap, staged by Black 
Swan Theatre at the Playhouse, in July, 2001, helped to cement Kalamaras’ reputation as a major 
Australian author», ς. 32 (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Westerns Suburbs Weekly, 6-12 May 2003 «Grand 
Mum» του Martin Turner. Εφθμ. Suburbs Reporter, «Greek writer mixes old and new in comedy» τθσ 
Beth Muhling. Εφθμ. The Central Metropolitan «In the public eye» του Gail Mitchell, ς. 6. Εφθμ. 
Εγνατία Σαββατοκφριακου, «28 Αυγοφςτου 2004, Στουσ δρόμουσ τθσ διαςποράσ» Κατερίνα 
Τερηοποφλου, ς. 12. Εφθμ. Ζκνοσ, 18.11.2005, το άρκρο «Ζνα αφιζρωμα ςτθ Βάςω Καλαμάρα – Στο 
Λογοτεχνικό & Μορφωτικό Ρεριοδικό του Ελλθνοαυςτραλιανοφ πολιτιςτικοφ Συνδζςμου 
Μελβοφρνθσ» τθσ Βάςωσ Καλαμάρα (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Σφδνεχ Ελλθνίσ 2008, το άρκρο του Νϊε 
Ραρλαβάντηα, «Λεωνίδασ & Βάςω Καλαμάρα: Δθμιουργϊντασ ςτθν Αυςτραλία με το πνεφμα και τθν 
ψυχι ςτθν Ελλάδα – Δφο ςθμαντικοί Ζλλθνεσ δθμιουργοί που ηουν ςτθν Ρζρκθ τθσ Αυςτραλίασ και με 
το ζργο τουσ (γλυπτικι – ηωγραφικι – λογοτεχνία) τιμοφν τθν πατρίδα που τουσ ξεχνάει. Με τθν 
ευκαιρία τθσ ζκκεςθσ του Λεωνίδα ςτθν Ακινα», ςς. 49-52 (ςε φωτοτυπία). 
1421

 Ελζνθ Νίκα, ό.π. 2005, ς.15. 
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Το 1961, τθ χρονιά που διαδραματίηεται το ζργο, ιταν θ χρυςι χρονιά τθσ 

παραγωγισ καπνϊν. Πλοι οι καλλιεργθτζσ περίμεναν να εξαργυρϊςουν 

πλουςιοπάροχα τον κόπο τουσ με τθν πϊλθςθ του προϊόντοσ τουσ και να 

αποπλθρϊςουν τα χρζθ τουσ και τα ζξοδα τθσ καλλιζργειασ και τθσ οικογζνειάσ 

τουσ. Αυτό που δεν προζβλεψαν ιταν  θ είςοδοσ των πολυεκνικϊν εταιριϊν ςτθν 

Αυςτραλία και θ επερχόμενθ οικονομικι καταςτροφι των καπνοπαραγωγϊν τθσ 

κοινότθτασ.  

Πλοι οι άνκρωποι - χαρακτιρεσ του ζργου - είναι γεννθμζνοι ςτθν Ελλάδα και 

δεν  φαίνεται να επθρεάηονται κακόλου από το πολιτιςμό τθσ χϊρασ υποδοχισ, 

αφοφ θ επαφι τουσ με τουσ Αυςτραλοφσ περιορίηεται ςτα βαςικά, όπωσ μία 

επίςκεψθ ςτον γιατρό, θ ενοικίαςθ μθχανθμάτων απαραίτθτων για τα χωράφια 

τουσ, θ πϊλθςθ του καπνοφ τουσ.  

Κεντρικοί ιρωεσ είναι  θ οικογζνεια του Γιάννθ Νόλθ, θ γυναίκα του θ Μαρία 

ι Γιάννενα και τα παιδιά τουσ. Ο Γιάννθσ, που κατάγεται από τθ Μακεδονία, ζχει 

ιδθ μεταναςτεφςει ςτθν Αυςτραλία περιςςότερο από δεκαεννζα χρόνια, λίγο πριν  

από τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Για αρκετά χρόνια ςτερικθκε τθ φροντίδα τθσ 

γυναίκασ του και το μεγάλωμα των παιδιϊν του, αφοφ τα πρϊτα χρόνια ηοφςε μόνοσ 

του. Πταν δθμιοφργθςε τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ «προςκάλεςε» από τθν Ελλάδα, 

ςτθν  αρχι τθ γυναίκα του και τον μεγαλφτερο γιό τουσ τον Αναςτάςθ και μετζπειτα 

τον μικρότερο γιό τουσ τον Μιτςο. Θ κόρθ τουσ Χρφςα ζφταςε ζνα χρόνο μετά από 

τον Μιτςο, γιατί  ζπρεπε να τελειϊςει τισ ςπουδζσ τθσ. Το ζργο ανοίγει με τθν 

αναμονι τθσ άφιξθσ τθσ Χρφςασ. Με τον ερχομό και τθσ κόρθσ, το όνειρο του πατζρα 

για μία ενωμζνθ οικογζνεια ζχει πραγματοποιθκεί. Θ Χρφςα ζχει ςπουδάςει 

φιλόλογοσ. 

 Θ δεφτερθ οικογζνεια είναι  αυτι του εξαδζλφου του Γιάννθ και τθσ 

γυναίκασ του Βαςιλικισ, που κατάγονται από το ίδιο χωριό. Ιρκαν ςτθν Αυςτραλία 

επίςθσ με «πρόςκλθςθ» από τον Γιάννθ μαηί με τα  τζςςερα παιδιά τουσ. Αυτοί με τθ 

ςειρά τουσ «προςκάλεςαν» τθν πεντάρφανθ ανεψιά τουσ  τθ Λαφίνα, μία 

διαδικαςία που αποκαλείται «αλυςιδωτι» μετανάςτευςθ. Στο ζργο Μια Φάκα με 

Ψωμάκι, ο βαςικόσ λόγοσ μετανάςτευςθσ για τουσ ενιλικεσ είναι θ φτϊχεια και για 

τουσ νεότερουσ να ενωκοφν με τθν οικογζνειά τουσ, που θ μετανάςτευςθ είχε 

διαλφςει για ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα (Castan, 1986, ς. 98).  
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Με τθν άφιξθ τθσ Χρφςασ, κα περίμενε κανείσ να ςυμπλθρωκεί θ 

οικογενειακι ευτυχία. Αντικζτωσ αρχίηουν να διαφαίνονται οι προκλιςεισ που ζχουν 

να αντιμετωπίςουν όλοι τουσ ςε αυτιν τθ ςυνάντθςθ ςτθ νζα γθ, και πρϊτα απ’ όλα 

θ Χρφςα, θ οποία είναι μία μορφωμζνθ  και καλόψυχθ νζα γυναίκα,  ζνα  ελεφκερο-

πνεφμα που  από τον πρϊτο καιρό αρχίηει να αιςκάνεται  ότι αςφυκτιά με τουσ μθ 

φιλικοφσ τρόπουσ και πρακτικζσ τθσ κοινότθτασ.  

Θ ςυγγραφζασ μζςω τθσ Χρφςασ, αναδεικνφει τισ δυςκολίεσ που μπορεί να 

αντιμετωπίςει ζνα μορφωμζνοσ μετανάςτθσ, πόςο μάλλον μία μορφωμζνθ 

μετανάςτρια, ειδικά όταν είναι ιδθ είκοςι επτά χρόνων και ανφπαντρθ. Θ μθτζρα 

τθσ αδθμονεί να τθν παντρζψει και μάλιςτα με παραδοςιακό τρόπο, με προξενιό. Θ 

Μαρία είναι μια γυναίκα που παντρεφτθκε με προξενιό και μάλιςτα όχι τον άνδρα 

με τον οποίο ιταν ερωτευμζνθ αλλά τον Γιάννθ. Το γεγονόσ ότι δεν ζχει ακόμθ 

ςυμβιβαςτεί με αυτόν τον γάμο, κάνει τθ Μαρία να δθμιουργεί ςυνεχϊσ εντάςεισ 

και ςυγκροφςεισ ςτθν οικογζνειά τθσ. Ο Γιάννθσ από τθν άλλθ με πολλι υπομονι και 

κατανόθςθ εκφράηει τθν αγάπθ του και παρζχει τθν αςφάλεια που χρειάηεται θ 

οικογζνειά του,  γιατί θ Μαρία είναι θ γυναίκα που ερωτεφτθκε τρελά. 

Θ παρουςία τθσ Χρφςασ, τθσ φζρνει πιο ζντονα τισ αναμνιςεισ μιασ 

παντρειάσ με τθ βία, και θ πλθγι αρχίηει να τθσ κατατρϊει τα ςωκικά. Πλθ τθν πίκρα 

και το φαρμάκι  τθσ το βγάηει ςτθν κόρθσ με φράςεισ όπωσ:  

«Οι άνδρεσ φοβοφνται τισ ζξυπνεσ. Κζλουν τα κουφιοκζφαλα κορίτςια που μποροφν να 

εργαςτοφν… και δεν κα κλάψουν για τθ κζςθ τουσ αυτι» (ς. 52).  

Θ  Βαςιλικι, ςυγχωριανι τθσ Μαρίασ, ςυμπλθρϊνει ςτο ίδιο πνεφμα: 

 «… θ μόρφωςθ είναι ςπάταλθ ςε ζνα κορίτςι. Τθσ λθςτεφουν τθν πικανότθτά τθσ να 

παντρευτεί» (ς. 52). 

 Θ Χρφςα οδθγείται ςτθν απελπιςία και το εκφράηει: 

«… όλοι οι δρόμοι είναι κλειςτοί. Ο ιλιοσ ζχει ςβιςει και τα αςτζρια είναι κρυμμζνα. Θ γθ 

βφκιςε και κατάπιε όλεσ τισ προςπάκειζσ μου, όλεσ τισ  προςδοκίεσ μου, όλα τα πράγματα  

που ζχω αγαπιςει»… και ςυνεχίηει «…Το ςϊμα μου ζχει γίνει μια μθχανι που λειτουργεί και 

τρϊει και κοιμάται. Είμαι πάντα με κομμζνθ τθν ανάςα από βιαςφνθ, χωρίσ ςεβαςμό για τθν 

φπαρξι μου… Υπάρχω;» (ς. 42).  

Τα ςυναιςκιματα απελπιςίασ τθσ δικαιολογοφνται, όταν εξετάηει κανείσ τθ 

νοοτροπία  τθσ εποχισ και το περιβάλλον όπου θ Χρφςα καλείται να ηιςει.  
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Άλλα ηθτιματα που προκφπτουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο είναι θ διαφορά 

νοοτροπίασ μεταξφ γονιϊν και παιδιϊν, οι δυςκολίεσ προςαρμογισ των παιδιϊν 

ςτον νζο τρόπο ηωισ, θ ςτερθμζνθ και απομονωμζνθ ηωι τθσ οικογζνειασ και τθσ 

κοινότθτασ, κακϊσ και θ διάψευςθ που ακολουκεί τθν ελπίδα για μια καλφτερθ ηωι,  

ςυνκικεσ που κάνουν τουσ μετανάςτεσ  να αιςκάνονται ςαν τα ποντίκια που 

πιάςτθκαν ςτθ φάκα. Θ παγίδα είναι θ ηωι τουσ ςε μια αδιζξοδθ πραγματικότθτα 

για ζνα κομμάτι ψωμί. Οι χαρακτιρεσ αυτοφ του ζργου είναι καλλιεργθτζσ καπνϊν 

που απαςχολοφνται ςε μια βιομθχανία χωρίσ ςτακερό ειςόδθμα, πάντα ςτο ζλεοσ 

των διεκνϊν επιχειριςεων καπνοφ. Ππωσ αποκαλφπτεται από τον τίτλο του ζργου, 

αυτοί οι άνκρωποι βρίςκονται ςε απελπιςία, όταν βλζπουν να  καταρρζει θ 

βιομθχανία καπνοφ και δεν μποροφν να ελζγξουν τθ μοίρα τουσ. Αιςκάνονται 

παγιδευμζνοι χωρίσ τθ δυνατότθτα να δραπετεφςουν.  

Είναι μια πραγματικι ιςτορία που αφορά χιλιάδεσ μετανάςτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κεατρικισ ςυγγραφζα.  Το ζργο αυτό φζρνει ςτθ 

ςκθνι  με επίγνωςθ και διορατικότθτα τισ αντιλιψεισ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, 

επιτρζπει όμωσ και ςε ανκρϊπουσ άλλων εκνικοτιτων να δουν μια ανκρϊπινθ 

ιςτορία που τουσ αφορά. Είναι ζνα ζργο που λειτουργεί ςε πολλά επίπεδα και μασ 

οδθγεί να γευτοφμε τθν αίςκθςθ  που δθμιουργεί το δίλθμμα αυτϊν που 

αιςκάνονται μοιραςμζνοι μεταξφ δφο χωρϊν.   

Μζςα από τον χαρακτιρα τθσ Χρφςασ, αναγνωρίηουμε τον μετανάςτθ που 

προςπακεί να αντιςτακεί ςτθν αφομοίωςθ τθσ οικονομικισ λογικισ του «νζου 

κόςμου».  

 

3. Γιάννθσ Βαςιλακάκοσ (1981) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 19-11-2009 

  Ο Γιάννθσ Βαςιλακάκοσ γεννικθκε το 1951 ςτον  Άγιο Γεϊργιο Σκάλα 

Λακωνίασ και μετανάςτευςε μαηί με τθν οικογζνειά του ςτθν Αυςτραλία το 1965. 

Οικονομικοί λόγοι τουσ οδιγθςαν κατ’ αρχιν ςτθν εςωτερικι μετανάςτευςθ, ςτον 

Ρειραιά, ςτα Μανιάτικα για τρία χρόνια. Επζςτρεψε για άλλα τρία χρόνια ςτο χωριό 

του και από εκεί ζφυγε ςτθν Αυςτραλία. Στον Ρειραιά ςυνάντθςε τον ξεριηωμζνο 

Ελλθνιςμό τθσ Μικράσ Αςίασ, με τον διαφορετικό τρόπο ηωισ, τθ διαφορετικι 

νοοτροπία, να είναι ντυμζνοι με παραδοςιακζσ φορεςιζσ, να καπνίηουν ναργιλζ. 
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Ζηθςε τθν ομορφιά τθσ μεταπολεμικισ Ακινασ με τισ κλθματαριζσ,  τισ γλωςςικζσ 

διαφορζσ1422. 

«Στθν Αυςτραλία ταξιδζψαμε με το «Ρατρίσ». Πταν ζφταςα, παρόλο που είχα κάνει 

φροντιςτθριακά μακιματα ςτθν αγγλικι γλϊςςα, δεν καταλάβαινα αρκετά. Μετά από ζνα 

χρόνο κατάφερα να προςανατολιςτϊ γλωςςικά. Σιμερα, μετά από ςαράντα χρόνια δεν ζχω 

καταφζρει να προςαρμοςτϊ ψυχολογικά οφτε και γλωςςικά, παρόλο που ζκανα ακόμθ και 

διδακτορικό. Δεν ικελα να μεταναςτεφςω ςτο εξωτερικό. Θ μετανάςτευςθ ιταν μια 

τρομερά οδυνθρι εμπειρία, πλθγϊκθκα γιατί δεν είχα επιλογι, ζπρεπε να ακολουκιςουμε 

τουσ γονείσ. Με παρθγοροφςε το γεγονόσ ότι κα μποροφςα να ςπουδάςω, πράγμα που 

ζγινε», αποκαλφπτει ο Βαςιλακάκοσ1423. 

Σποφδαςε νεοελλθνικι και αγγλικι φιλολογία ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ 

Μελβοφρνθσ, από το οποίο πιρε πτυχίο Φιλολογίασ, Μάςτερ και Διδακτορικό. 

Επίςθσ πιρε δίπλωμα διερμθνείασ και μετάφραςθσ από το Ρανεπιςτιμιο R.M.I.T. 

Ζχει δθμοςιεφςει 10 βιβλία (μυκιςτοριματα, διθγιματα, κζατρο, δοκίμια/κριτικζσ), 

ενϊ θ μεταφραςτικι του παραγωγι ανζρχεται ςε 8 βιβλία Ελλθνοαυςτραλϊν, 

Αυςτραλϊν και Ελλινων ςυγγραφζων, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται και θ 

τελευταία αυτοβιογραφία του Αυςτραλοφ νομπελίςτα Patrick White, Ψεγάδια ςτον 

Κακρζφτθ. Ζργα του Γιάννθ Βαςιλακάκου ζχουν μεταφραςτεί ςτα αγγλικά, ιταλικά 

και κινζηικα και διδάςκονται ςε λφκεια και πανεπιςτιμια αγγλόφωνων χωρϊν1424. 

Μζςα από τα ζργα του, ο ςυγγραφζασ επιςτρζφει πολλζσ φορζσ και 

προςπακεί να ερμθνεφςει τθ μετεμφυλιακι εποχι. Ο Βαςιλακάκοσ βίωςε  ζντονα το 

κλίμα τθσ  μιςαλλοδοξίασ, τον διχαςμό ςε δεξιοφσ και αριςτεροφσ και αυτό τον 

επθρζαςε πάρα πολφ, όπωσ φαίνεται μζςα από το ςυγγραφικό του ζργο.  Από τισ 

ςυηθτιςεισ των μεγάλων, που αφοροφςαν τα πολιτικά πράγματα τθσ χϊρασ,  

ςυγκζντρωςε το υλικό του  και το ενζταξε ςε λογοτεχνιματά του πολφ αργότερα.       

«Για μζνα αυτό με επθρζαςε πάρα πολφ και προςπάκθςα να το εκμεταλλευτϊ λογοτεχνικά. 

Ιταν μια πολφ ενδιαφζρουςα εποχι  που ζηθςα τα παιδικά μου χρόνια κι ενϊ δεν ζηθςα 

πολλά γεγονότα, άκουγα γιϋαυτά, ςυνεχϊσ. Από πολφ μικρόσ είχα  τρομερι περιζργεια, κι 

ίςωσ αυτό να εξθγεί γιατί ζγινα και ςυγγραφζασ, για να βλζπω, να ακοφω και κυρίωσ να 

«ςτινω αυτί» ςτισ κουβζντεσ των μεγάλων. Τότε δεν ςυνειδθτοποιοφςα  πόςο πολφτιμο 

                                                           
1422

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Γιάννθ Βαςιλακάκο ςτθ Μελβοφρνθ, 
19.11.2009. 
1423

 Π.π. 
1424

 Π.π. 
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υλικό είχα ςτα χζρια μου, ζνα ςωςτό χρυςωρυχείο από το οποίο ακόμθ και ςιμερα ςυνεχίηω 

να αντλϊ», κυμάται ο ςυγγραφζασ.  

Θ ςχζςθ του με το κζατρο, ξεκίνθςε το 1981, όταν ζλαβε μζροσ ςε παν-

αυςτραλιανό διαγωνιςμό ελλθνικοφ κεατρικοφ ζργου, που προκιρυξε θ «Λαϊκι 

Σκθνι»  για το κεατρικό του μονόπρακτο Ταυτότθτα, όπου πιρε το πρϊτο βραβείο 

από κοινοφ με τθν Βάςω Καλαμάρα1425. Το ζργο ανζβθκε το ίδιο ζτοσ από τθ «Λαϊκι 

Σκθνι» ςε ςκθνοκεςία του Σάκθ Φειδογιάννθ και μουςικι του Τάςου Λωαννίδθ1426. 

Στο ζργο, που διαδραματίηεται ςτθν Αυςτραλία, ο ςυγγραφζασ πραγματεφεται το 

ερϊτθμα κατά πόςο ο Ελλθνιςμόσ τθσ Αυςτραλίασ κα μπορζςει να επιβιϊςει 

μελλοντικά,  διατθρϊντασ τισ εκνικζσ και πολιτιςτικζσ του αξίεσ. Θ ςφγκρουςθ 

γενεϊν, ο μικτόσ γάμοσ ωσ ενδεχόμενο, ο ρόλοσ τθσ Ελλθνίδασ κόρθσ ςτθν 

                                                           
1425

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 29-10-1981 «Τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κεατρικϊν ζργων». 
1426

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 24.1.1981, το άρκρο «Ρροωκείται το Ελλθνοαυςτραλιανό Κζατρο». 
Εφθμ. Νζα Ρατρίσ 26-01-1981 «Θ Ταυτότθτα». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 29.1.1981, το άρκρο «Τα 
αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κεατρικϊν ζργων». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 26-3-1981, «Στισ 4 και 5 από 
τθν «Λ.Σ.» Θ ταυτότθτα: ζνα κεατρικό ζργο για τθν ελλθνικι οικογζνεια τθσ Αυςτραλίασ». Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ 30-3-1981, «Laiki Skini presents Taftotita». Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 14.3.1981, το άρκρο «Θ Λαϊκι 
Σκθνι ανοίγει μια νζα ςελίδα», από τθν εφθμερίδα Νζα Ελλάδα, 14.3.1981, το άρκρο «Θ «Λαϊκι 
Σκθνι» ανεβάηει ντόπιο ζργο». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 16.3.1981, το άρκρο «Θ όμορφθ Σοφία και θ 
«ταυτότθτά» τθσ». Εφθμ. Ταχυδρόμοσ, Μάρτ. 1981, το άρκρο «Θ Λαϊκι Σκθνι ανοίγει μια νζα 
ςελίδα», ς. 18. Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 4-4-1981, Κεατρικζσ παραςτάςεισ και ταινία. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
6.4.1981, το άρκρο «Ανεβάςκθκε από τθ «Λ.Σ.» - Εμπορικι θ πρεμιζρα τθσ «Ταυτότθτασ»». Εφθμ. 
Ελλθνίσ, 11.4.1981, το άρκρο «Θ Λαϊκι Σκθνι παρουςιάηει τθν «Ταυτότθτα»». Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 
11.4.1981, το άρκρο «Θ Ραροικία μασ βρίςκει τθν … Ταυτότθτά τθσ – Ο Κίαςοσ τθσ «Λαϊκισ Σκθνισ» 
παρουςίαςε το περ. Σαββατοκφριακο το Ελλθνο-αυςτραλιανό κεατρικό ζργο που γράφτθκε ςτθ 
Μελβοφρνθ – Θ Ταυτότθτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου».  Εφθμ. Νζα Ρατρίσ, 11.4.1981, το άρκρο «Από 
τθν «Λαϊκι Σκθνι» ςιμερα και αφριο Θ Ταυτότθτα».  Εφθμ. Ελλθνικά Νζα 15-4-1981 Λαϊκι Σκθνι-
Σθμείωμα του Σάκθ Φειδογιάννθ  για τθν ιςτορία τθσ «Λαϊκισ Σκθνισ» που ιδρφκθκε το 1976, Σκοποί 
και Στόχοι.  Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 16.4.1981, το άρκρο «Θ «Λαϊκι Σκθνι» ςτθν Αδελαΐδα». Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ, 30.4.1981, το άρκρο «Θ Ταυτότθτα».  Εφθμ. Νζα Ρατρίσ 2.5.1981, το άρκρο «Ραίηει θ «Λαϊκι 
Σκθνι»». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 2.7.1981, το άρκρο «Θ «Λαϊκι Σκθνι» ςτο Σπρίνγκβεθλ». Εφθμ. 
Community News, Νοζμ. 1981, το άρκρο «Πταν το Κζατρό μασ βρίςκει το δρόμο του».  Εφθμ. Nugas 
News, Απρ. 1981, το άρκρο «Greek Arts Centre ‘Laiki Skini’». Ρερ. ομάντηο, 11.8.1981, το άρκρο «Πχι 
μόνο ςτθ Νζα Υόρκθ, αλλά και ςτθν Αδελαΐδα τθσ Αυςτραλίασ λειτουργεί Ελλθνικό Κζατρο. Ζχει τθν 
επωνυμία «Λαϊκι Σκθνι» και πρόςφατα ζπαιξε το ζργο του Γιάννθ Βαςιλακάκου «Θ Ταυτότθτα». Στα 
τζςςερα χρόνια τθσ δραςτθριότθτασ τθσ θ «Λαϊκι Σκθνι» παρουςίαςε το «Νθςί τθσ Αφροδίτθσ»» του 
Αλζξθ Ράρνθ.  Ρερ. Ταχυδρόμοσ, 22-28.10 1981, το άρκρο «Οι Ζλλθνεσ τθσ Αυςτραλίασ και 
ςυγκεκριμζνα τθσ Μελβοφρνθσ ζχουν δθμιουργιςει μια δικι τουσ κεατρικι κίνθςθ, κζλοντασ να 
αποφφγουν, όπωσ γράφουν ςε ςθμείωμα τουσ, ό,τι κακόγουςτο τοφσ ζρχεται από τθν Ελλάδα. Ζτςι, 
δθμιοφργθςαν τθ «Λαϊκι Σκθνι», που παρουςίαςε το ζργο του λογοτζχνθ Γιάννθ Βαςιλακάκου «Θ 
Ταυτότθτα», που παίηεται ςτθ Μελβοφρνθ για πζντε ςυνεχι χρόνια, ςθμειϊνοντασ ρεκόρ 
παραςτάςεων και ςυγκεντρϊνοντασ πλικοσ κεατϊν. Το ζργο αναφζρεται ςτισ ςχζςεισ των παιδιϊν 
των μεταναςτϊν με τουσ γονείσ τουσ και τθ ςφγκρουςθ των δφο πολιτιςμϊν που βιϊνουν. Πμωσ, το 
ζργο αυτό, πζρα από το κζατρο περνάει και ςτθ λογοτεχνία. Ζτςι, αυτό τον καιρό τυπϊνεται από 
ακθναϊκό εκδοτικό οίκο και πρόκειται να μπει επίςθμα ςτθν φλθ των Νεοελλθνικϊν των Γυμναςίων 
τθσ Μελβοφρνθσ», από το περιοδικό Ellikonas, Δεκ. 1981, θ κριτικι του ζργου από  τον Κυριάκο 
Αμανατίδθ, «Θ Ταυτότθτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου». 



683 
 

οικογζνεια είναι παράμετροι που εξετάηει ο ςυγγραφζασ. Μπορεί να του πιρε μόλισ 

μία εβδομάδα για να γράψει το ζργο, αλλά τα προβλιματα τθσ διατιρθςθσ τθσ 

ταυτότθτασ των Ελλθνόπουλων ςτθν Αυςτραλία και τθσ διγλωςςίασ, τον 

απαςχολοφςαν για  πολφ μεγάλο διάςτθμα. Ιταν ιδθ ςε μια φάςθ διερεφνθςθσ των 

πραγμάτων και ενόσ ζντονου προβλθματιςμοφ ςχετικά με αυτό το κζμα.  Είχε ιδθ 

αποφοιτιςει και το κζμα αυτό τον είχε απαςχολιςει από χρόνια.  Το ζργο ζπιαςε το 

ςφυγμό του προβλθματιςμοφ του Ελλθνιςμοφ τθν εποχι εκείνθ. Ο διαγωνιςμόσ 

ιταν θ αφορμι για να κακίςει να το γράψει. Και το βραβείο ιταν μία ενκάρρυνςθ να 

ςυνεχίςει να γράφει κζατρο. Το ζργο είχε μεγάλθ εμπορικι επιτυχία. Υπιρξε και 

χρθματοδότθςθ για το ανζβαςμα του ζργου του από το Australian Council. Ακόμθ 

και ςιμερα διδάςκεται,  γιατί το κζμα τθσ διατιρθςθσ τθσ ταυτότθτασ απαςχολεί 

τον διαςπορικό Ελλθνιςμό, τον τρόπο μζςα από τον οποίο τα παιδιά των 

μεταναςτϊν δεν κα αφομοιωκοφν. Τα μθνφματα του ζργου είναι διαχρονικά, και με 

τθν απλότθτά του καταφζρνει να διαπραγματευκεί κζματα, όπωσ το χάςμα γενεϊν, 

τα ταμποφ, θ διγλωςςία,  θ ανεξαρτθςία τθσ νζασ γενιάσ, ειδικότερα τθσ νεαρισ 

κόρθσ ςτθν ελλθνικι οικογζνεια,  τα προξενιά,  θ «προδοςία» τθσ εκνικότθτασ μζςα 

από τον μικτό γάμο, θ υποκριςία κ.ά. Είναι ζνα ζργο πολυεπίπεδο, που είχε απιχθςθ  

τόςο ςτθν πρϊτθ όςο και ςτθ δεφτερθ γενιά και παίχτθκε αρκετζσ φορζσ1427. Το 

κεατρικό ζργο Ταυτότθτα εκδόκθκε και ςε βιβλίο1428, το οποίο τοφ απζφερε, όπωσ 

παραδζχεται ο ίδιοσ ςτθ ςυνζντευξι του, οικονομικά οφζλθ1429. Από τότε αρκετοί 

ςυγγραφείσ και δθμοςιογράφοι ζχουν αςχολθκεί με το ζργο του Βαςιλακάκου1430. 

                                                           
1427

 Ρθγζσ: Ρερ. «Antipodes», τεφχ. 14, 1982, το άρκρο «Θ Ταυτότθτα», ς. 27.  Εφθμ. The Greek Times, 
13.3.1982, το άρκρο «Το πρόγραμμα τθσ «Λ. Σκθνισ» για το 1982». Εφθμ. The Greek Times, 8.5.1982,  
το άρκρο «Γιάννθ Βαςιλακάκου - «Θ Ταυτότθτα» (Μονόπρακτο)». Ρερ. Access Magazine, Αφγ.-Σεπτ. 
1982, το άρκρο «I.D. or Identity». Ρερ. The Weekend Australian Magazine, 18.12.1982, το άρκρο «The 
I.D.». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 20.11.1997, το άρκρο «Ξαναπαίηεται «Θ Ταυτότθτα»». 
1428

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.2.1983, το άρκρο «Ραρουςίαςθ νζου βιβλίου του Γιάννθ 
Βαςιλακάκου». Εφθμ. Ο Νζοσ Κόςμοσ, 10.2.1983, το άρκρο «Θ «Ταυτότθτα» κυκλοφορεί τϊρα και ςτθ 
Μελβοφρνθ». Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 12.2.1983, το άρκρο «Θ Ταυτότθτα».  Εφθμ. Apodimos, Απρ. 1983, 
κριτικό ςθμείωμα για τθν παράςταςθ Θ «Ταυτότθτα». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ  26-09-1983 Θ 
«Ταυτότθτα». Ρερ. Australiasian Drama Studies, 10.4.1987, το άρκρο «John Vasilakakos’s play, The I 
D». Ρερ. Aumla Journal of the Australasian Universities Language and Literature Association, τεφχ. 59, 
1983, κριτικι «Greek Australian Literature – C. Castan University of Queensland» κριτικι του ζργου 
I.D. του Γιάννθ Βαςιλακάκου». 
1429

 Ταυτότθτα, 1982, μονόπρακτο, κοινωνικό δράμα, δθμοςιευμζνο από τισ εκδ. Gutenberg,  Ακινα 
1982,  75 ςελ. 
1430

 Ρθγζσ: Ρερ. Αιολικά Γράμματα, τεφχ. 188, Μάρτ. – Απρ. 2001, αφιζρωμα ςτον Γιάννθ Βαςιλακάκο: 
«Θ Ταυτότθτα» του Κϊςτασ Γιαμιαδάκθ, ςς. 113-114, «Θ Ταυτότθτα: Ζνα μοναδικό ελλθνο-
αυςτραλιανό κεατρικό ζργο» του Con Castan, ςς. 114, 115, «Ζνασ αμείλικτοσ «κακρζφτθσ» του 
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Επίςθσ παίχτθκε και ςτο 8ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ Σφδνεχ το 1990, ςε ςκθνοκεςία του 

Μ. Ρλάντηου από το Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν (Σ.Ε.Κ)1431. 

Ραρ’ όλο που δθμοςίευε από τα δεκάξι του χρόνια χρονογραφιματα ςε 

εφθμερίδεσ,  όταν ξεκίνθςε να γράφει κζατρο  αιςκανόταν νεοφϊτιςτοσ,  γιατί είχε 

διαβάςει λίγα ζργα. Είχε εμπειρία ςτο διιγθμα και ςτο μυκιςτόρθμα. Επιηθτοφςε 

όμωσ  να πειραματιςτεί και ςτο κζατρο.  Ο ςυγγραφζασ πιςτεφει πωσ τον επθρζαςε 

ο Κεχαΐδθσ και μάλιςτα με τα δφο του μονόπρακτα  Θ Βζρα και Το Τάβλι. Του άρεςε 

θ γλϊςςα του Κεχαΐδθ, θ νοοτροπία του, θ ζκφραςθ και ο προβλθματιςμόσ του 

ςυγγραφζα «επί ςκθνισ» και  το γεγονόσ ότι χρθςιμοποιεί λίγουσ θκποποιοφσ1432.  

Το δίγλωςςο ςτοιχείο ςτον Βαςιλακάκο, δεν ιταν τίποτε άλλο παρά θ 

αναπαράςταςθ τθσ κακθμερινότθτάσ του. Τα κζματά του δεν αντλικθκαν από 

προςωπικζσ βιωματικζσ εμπειρίεσ αλλά από αυτά που ζβλεπε ςτο περιβάλλον του 

και τον προβλθμάτιηαν.          

                                                                                                                                                                       
οικουμενικοφ ελλθνιςμοφ» του Peter Bien, «Ρροςοχι: Εφκραυςτον!» του Peter Bien, ςς. 115, 116, 
«Ρροςοχι: Εφκραυςτον! Στθν Αυςτραλία…» του Peter Bien, ς. 116, «Λογοτζχνεσ τθσ Διαςποράσ (Θ 
Νεοελλθνικι Λογοτεχνία τθσ Διαςποράσ: Αυςτραλία, εκδ. Gutenberg, 1997) τθσ Διμθτρασ Ραυλάκου, 
ς. 117. 
1431

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα του 8ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ 1990 για τθν παράςταςθ «The Identity» 
του Γιάννθ Βαςιλακάκου ςτο Tom Mann Theatre, 136 Chalmers St, Surry Hills  ςε ςυνεργαςία με το 
Hellenic Theatrical Group, 30 -31.3.1990. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Θ Ταυτότθτα» του 
Γιάννθ Βαςιλακάκου, ςε ςκθνοκεςία του Μ. Ρλάντηου και ςε μουςικι του Τ. Καηά ςτο Victoria College 
Theatre, 336 Glenferrie Road, Malvern, 13,14,15.7.1990. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 12.4.1990, το άρκρο «Το 
ΣΕΚ κα παρουςιάςει τθν «Ταυτότθτα» ςτθ Μελβοφρνθ». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 14.6.1990, το άρκρο «Θ 
«Ταυτότθτα»: Ζνα ζργο που αφυπνίηει…». Εφθμ, Νζοσ Κόςμοσ, 21.6.1990, το άρκρο «Ταυτότθτα: Ζνα 
Κεατρικό ζργο που απαντάει ςε πολλά ερωτιματα – Ρϊσ και γιατί δθμιουργοφνται οι 
ενδοοικογενειακζσ διαμάχεσ ανάμεςα ςτα ηευγάρια και ςτα παιδιά τουσ; - Γιατί φεφγουν τα 
ελλθνόπουλα από τα ςπίτια τουσ και ποιόσ φταίει γι’ αυτό; - Γιατί διαιωνίηεται το «χάςμα γενεϊν»; - 
Από ποιόν και γιατί κινδυνεφει θ ελλθνικι οικογζνεια ςτθν Αυςτραλία; - Αυτά είναι μερικά μόνο από 
τα πολλά «καυτά» ηθτιματα που κίγει το κεατρικό ζργο του Γιάννθ Βαςιλακάκου «Θ Ταυτότθτα» που 
παρουςιάςτθκε ςτθν Μελβοφρνθ από το Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν (ΣΕΚ) του Σφδνεχ. Εφθμ. 
Νζοσ Κόςμοσ 5.7.1990, το άρκρο «Τθν ερχόμενθ εβδομάδα θ «Ταυτότθτα» ςτθ Μελβοφρνθ». Εφθμ. 
Νζα Ρατρίδα, 7.7.1990, το άρκρο «Θ εκατοςτι παράςταςθ του ζργου «Θ Ταυτότθτα»». Εφθμ. Ο 
Κόςμοσ, 9.7.1990, το άρκρο του Γιάννθ Λίππθ, «Με δφο επιτυχθμζνα μονόπρακτα το Ραροικιακό 
Κζατρο πιρε Άριςτα». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 9-7-1990, «Το «Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν»  
παρουςιάηει το Ελλθνο-αυςτραλιανό ζργο Θ Ταυτότθτα». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 9.8.1990, το άρκρο 
«Γιορτάςκθκε θ 100ι παράςταςθ τθσ «Ταυτότθτασ»». Ρερ. Σκζψεισ/Skepsis, Φεβ. 1990, το άρκρο «Το 
Ραροικιακό Κζατρο». Ρερ. Upstaged ςτο αφιζρωμα Multicultural Theatre Festival/ Φεςτιβάλ 
Ρολυπολιτιςμικοφ Κεάτρου, 5-27.5.1991 με το άρκρο «Hellenic Theatrical Group: ‘Identity’… a clash 
of values and cultures between parents and children». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 11.10.1991, το άρκρο του 
Γ.Λ., «Ξανά θ «Ταυτότθτα» ςε ςκθνι του Σφδνεχ», ς. 30. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κόςμοσ, 23.10.1991, το 
άρκρο «Θ «Ταυτότθτα» ςυγκινεί ακόμθ», ς. 26. 
1432

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Γιάννθ Βαςιλακάκο ςτθ Μελβοφρνθ,19-11-
2009. 
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«Δεν αντιμετϊπιςα το κζμα τθσ ταυτότθτασ, γιατί όταν εγϊ μετανάςτευςα είχα ιδθ 

διαμορφωμζνθ ταυτότθτα. Το ζργο ιταν προφθτικό, γιατί  προιοκονομεί αυτό που 

αντιμετωπίηουμε τελικά ςιμερα ςχετικά με τθν απϊλεια τθσ γλϊςςασ, όπωσ ο εκκλθςιαςμόσ 

ιδθ ζχει αρχίςει να γίνεται και ςτα αγγλικά. Συνειδθτοποιϊ ότι  προςεγγίηουμε όλο και 

περιςςότερο το μοντζλο «ελλθνικότθτασ» τθσ Αμερικισ. Διατθρϊ τα ικθ και τα ζκιμα αλλά 

όχι τθ γλϊςςα. Ιταν μοιραίο να γίνει. Αυτό που κα μποροφςαμε να κάνουμε ιταν το πολφ 

να επιμθκφνουμε τθ διατιρθςθ τθσ γλϊςςασ λίγο ακόμθ. Είναι ζνα ζργο που κα μποροφςε 

να ενδιαφζρει το ελλθνικό κοινό και κα είχε ενδιαφζρον να μεταφραςτεί και ςε άλλεσ 

γλϊςςεσ», λζει ο Βαςιλακάκοσ. 

Το επόμενο ζργο του είναι το Ρροςοχι: Εφκραυςτον1433, το οποίο ανζβθκε το 

1985 από τον κίαςο τθσ Διαςποράσ «Δεςμοί» ςε ςυνεργαςία με το «Κζντρο 

Τζχνθσ»1434 και το 1990 από το «Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν» ςτο Σφδνεχ. Το 

ζργο αφορά το ςκάνδαλο των ςυντάξεων, που είχε προκφψει ςτθν Αυςτραλία τθν 

εποχι εκείνθ και ανάγεται ςε μείηον πολιτικό κζμα.  Ζνα φιάςκο που όμωσ ζγινε 

αφορμι να διαςυρκεί ζνα κομμάτι του Ελλθνιςμοφ ωσ «απατεϊνεσ».  Τότε θ 

αυςτραλιανι Κυβζρνθςθ είχε ςτοχοποιιςει τουσ ϋΕλλθνεσ και είχε αρχίςει ζνα 

κυνιγι μαγιςςϊν – γεγονόσ που αποδείχτθκε μία φοφςκα, ςυγχρόνωσ όμωσ και μία 

αφορμι για τον διαςυρμό του Ελλθνιςμοφ. Το ζργο επικεντρϊνεται ςτα πραγματικά 

προβλιματα που αντιμετωπίηει ζνασ Ζλλθνασ μετανάςτθσ ςτθν Αυςτραλία μετά από 

ζνα δυςτφχθμα που είχε ςτο εργοςτάςιο και τον άφθςε ανάπθρο. Το ζργο αυτό 

ταξίδεψε και ςτθν Ελλάδα μαηί με ζνα ζργο του Βαςίλθ Γεωργαράκθ από τον «Κίαςο 

Ραροικία» ςε ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου, με τον τίτλο Ρουλάκι 

ξζνο…Ξενιτεμζνο. Το 2003 ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων τθσ 

«1θσ Ελλθνιάδασ - Ραγκόςμια Ακλθτικι και Ρολιτιςτικι Συνάντθςθ Νζων Ομογενϊν» 

ςε Κεςςαλονίκθ-Ζδεςςα και ςτισ εκδθλϊςεισ «Καλοκαίρι 2003 - Γιορτζσ Λόγου και 

Τζχνθσ ςτθ Λευκάδα» ςτο Κθποκζατρο «Σικελιανόσ», παρουςιάςτθκαν με τον τίτλο 

                                                           
1433

 Ρροςοχι: Εφκραυςτον, 1985, μονόπρακτο, δράμα, αδθμοςίευτο ζργο, 55 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1434

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ Ομάδασ «Το Κζατρο τθσ Διαςποράσ «Δεςμοί»» ςε ςυνεργαςία 
με το Κζντρο Τζχνθσ για τθν παράςταςθ «Ρροςοχι: Εφκραςτον!» του Γιάννθ Βαςιλακάκου ςτο Union 
Theatre, Melbourne University, 9-10.11.1985. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 10.10.1985, το άρκρο «Ανεβάηεται 
ςτθν Αδελαΐδα και Μελβοφρνθ Κεατρικό ζργο για τουσ μετανάςτεσ και αποηθμίωςθ». Εφθμ. The 
Greek Times, 12.10.1985, το άρκρο «Ζργο του Βαςιλακάκου ςτθν Αδελαΐδα». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
31.10.1985, το άρκρο «Ρροςοχι: Εφκραςτον!». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.11.1985, το άρκρο «Ρροςοχι: 
Εφκραςτον!». Εφθμ. Θ Αυγι/Sunday Avgi, 5.1.1986, το άρκρο ««Ρροςοχι. Εφκραυςτον» ςτθν 
Αυςτραλία…». 
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Ρουλάκι ξζνο…Ρουλί Χαμζνο (Ξενιτεμζνο) τρία μονόπρακτα των Γ. Βαςιλακάκου και 

Β. Γεωργαράκθ1435. 

Ράντα τον ενδιαφζρει θ επικαιρότθτα. Τον αρχικό τίτλο τοφ  ζργου Ρροςοχι: 

Εφκραυςτον εμπνεφςτθκε από ζνα άρκρο ςε ελλθνικι εφθμερίδα ςχετικά με τθ 

αςφάλιςθ αγαλμάτων για τθ μεταφορά τουσ ςε μουςείο του εξωτερικοφ για να 

εκτεκοφν.  Του είχε κάνει εντφπωςθ το ςχόλιο του ςυγγραφζα, του  Βαςίλθ 

Βαςιλικοφ,  που κατζκρινε τθν ελλθνικι Κυβζρνθςθ που κα ξόδευε τόςα χριματα για 

τθν αςφάλιςθ των «άψυχων», ενϊ ποτζ δεν αςφάλιςε το ζμψυχο υλικό τθσ, τουσ  

‘Ελλθνεσ πολίτεσ, που με τόςθ ευκολία τουσ οδιγθςε ςτθ μετανάςτευςθ χωρίσ 

προχποκζςεισ, αφθμζνουσ ςτθν τφχθ τουσ. Το ζργο αυτό δθμοςιεφκθκε και ςε 

μυκιςτόρθμα με τον τίτλο Το Κόλπο1436. Σε αυτό ο ςυγγραφζασ διερευνά τθν 

ψυχολογικι κατάςταςθ ενόσ ατόμου που ζχει μπλεχτεί ςε μια υπόκεςθ, για τθν 

οποία δεν ευκφνεται... τθν ιςτορία ενόσ πολφπακου Ζλλθνα μετανάςτθ ςτθν 

Αυςτραλία που ζχει πζςει κφμα ςπείρασ του «Κόλπου», ενόσ δικτφου διαφκοράσ και 

δίωξθσ από φαφλουσ πράκτορεσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ. Το ζργο κίγει μια ςειρά 

αλλθλζνδετων καυτϊν κεμάτων: κοινωνικϊν, ψυχολογικϊν, θκικϊν, φιλοςοφικϊν 

κ.ά., που αντιμετωπίηει ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ  γενικά, και ο ςφγχρονοσ μετανάςτθσ 

ειδικότερα, ςε ςχζςθ με τον εαυτό του, τθν οικογζνειά του, τθ γενζτειρά του, το 

πολιτιςτικό του παρελκόν, τθ κετι του πατρίδα και κυρίωσ, το απρόςωπο ςφςτθμα 

που τον ςυνκλίβει και τον αποςυνκζτει1437. 

«Κατά τθ γνϊμθ των ντόπιων ςκθνοκετϊν, γράφω μ’ ζνα διανοουμενίςτικο τρόπο, ςε 

δφςκολθ γλϊςςα, που ταιριάηει περιςςότερο ςε ελλαδικό κοινό, παρά ςτθν ελλθνικι 

παροικία. Εγϊ από τθν άλλθ, κάνω τζχνθ πρϊτα για να ικανοποιιςω τον εαυτό μου. Δεν 

ζβαλα ςκοπό να ηιςω από τθν τζχνθ μου. Δεν μπορεί κανείσ να ηιςει από το ςυγγραφικό του 

ζργο ςτθν Ελλθνικι Ραροικία.  Εκτόσ αν ζχει βάλει ςκοπό να γράψει ςτθν αγγλικι γλϊςςα, 

τότε μπορεί να κάνει καριζρα ςυγγραφζα. Ζχω παρακολουκιςει αυςτραλιανό κζατρο, αλλά 

δεν με ενδιζφερε ιδιαίτερα, γιατί όταν βρζκθκα ςτο «ςταυροδρόμι», όταν ξεκινοφςα τθ 

                                                           
1435

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 29.5.2003, το άρκρο ««Ο Κίαςοσ Ραροικία» κα ςυμμετάςχει ςτθν 
«Ελλθνιάδα», ς. 6. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ   06-11-2003 «Ρουλάκι ξζνο…πουλί χαμζνο». Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ, 13.11.2003, το άρκρο «Ζχει ςχζδια για τουσ κεατρόφιλουσ ο Μακρυγιϊργοσ – Για τθν 
παρουςίαςθ των μονόπρακτων Ρροςοχι Εφκραςτον» του Γιάννθ Βαςιλακάκου, «Κατά παντόσ 
υπευκφνου» και «Το τρίτο παγκάκι» του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, ς. 6. 
1436

 Γιάννθσ Βαςιλακάκοσ, 2002, Το Κόλπο, εκδ. Κζδροσ. 
1437

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Νζοσ Κόςμοσ, 30.10.2003, το άρκρο «Ανθςυχίεσ για … επανάλθψθ του «Κόλπου» - 
Θ δεφτερθ ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ του πολυςυηθτθμζνου μυκιςτοριματοσ του Γιάννθ Βαςιλακάκου 
«Το Κόλπο» από τισ εκδ. «Κζδροσ»», ς. 6. 
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ςυγγραφικι μου καριζρα, ζπρεπε να επιλζξω ςε ποιά γλϊςςα κα γράψω.  Αποφάςιςα να 

εκφραςτϊ ςτθν ελλθνικι, γιατί αυτι με τραβοφςε. Θ ελλθνικι γλϊςςα είναι ςτο DNA μου.  

Δεν φτάνει να ξζρεισ τθ γλϊςςα. Ρρζπει να γνωρίηεισ τθ νοοτροπία μιασ γλϊςςασ. Θ γλϊςςα 

είναι θ ψυχι ςου. Δεν κα μποροφςα να κατακζςω μια ψυχι μαϊμοφ. Άλλωςτε όταν κάτι 

αξίηει μπορεί κανείσ να το μεταφράςει. Αποφάςιςα να μείνω ‘Ζλλθνασ λογοτζχνθσ. Θ 

μθτρικι μου γλϊςςα με ζχει ςφραγίςει. Μζχρι τϊρα ζχω αςχολθκεί με κζματα 

«αποδθμθτικά», κζματα του ελλθνιςμοφ τθσ διαςποράσ. Από δω και ςτο εξισ επικυμϊ να 

απαςχολθκϊ με κζματα ελλθνικά. Θ λογοτεχνία για μζνα είναι θ βαςικι μου εναςχόλθςθ, 

παρόλο που δεν μπόρεςα ποτζ να ηιςω από τθν πζνα μου. Ράντα ωσ πυξίδα μου, αυτό που 

με ενδιζφερε ιταν θ λογοτεχνία. Ηοφςα από το επάγγελμα που είχα ςπουδάςει, αλλά ζκανα 

αυτό που ικελα, το 95% απορροφικθκε από τθν λογοτεχνία, δεν τθν πρόδωςα…. Πςα 

ςτραβά και αν γίνονται ςτθν Ελλάδα, όςο και αν μασ πλθγϊνει, μου λείπει θ Ελλάδα. Αν 

μποροφςα και δεν είχα οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ, κα επζλεγα να ηιςω ςτθν Ελλάδα. Μου 

αρζςει θ ελλθνικι φφςθ, το κλίμα, το περιβάλλον, οι μυρωδιζσ, θ ελλθνικι γλϊςςα, τα 

ελλθνικά βουνά, οι κάλαςςεσ. Επίςθσ εδϊ δεν μπορϊ να ζχω πρόςβαςθ ςε νζεσ εκδόςεισ. 

Δεν ζχω τον πλοφτο των βιβλιοπωλείων, να μιλιςω με τουσ εκδότεσ μου, με φίλουσ 

δθμοςιογράφουσ, ςυγγραφείσ. Θ Αυςτραλία είναι γεωγραφικά τόςο μακριά. Αυτό είναι 

πρόβλθμα. Από τθν άλλθ βζβαια όςο πιο μακριά είμαι, τόςο πιο κοντά νιϊκω. Μςωσ θ μεγάλθ 

γεωγραφικι απόςταςθ ςε φζρνει πιο κοντά και διατθρεί το πάκοσ για τθν πατρίδα. Αν δεν 

φεφγαμε από τθν Ελλάδα, μπορεί να μθν είχα κάνει τίποτε απ’ όλα αυτά που ζχω καταφζρει. 

Θ μετανάςτευςθ ιταν θ κινθτιριοσ δφναμθ που με κζντριςε για  να κάνω όλα αυτά που 

ζκανα... Πποτε πθγαίνω ςτθν Ελλάδα, παρακολουκϊ κζατρο. Είναι θ μζρα με τθ νφχτα. Είναι 

κοντά ςτθν Ευρϊπθ, μιμείται τα ξζνα πρότυπα, παρ’ολ’αυτά το νεοελλθνικό κζατρο δεν ζχει 

προχωριςει όςο κα περίμενε κανείσ»,   αναφζρει ο ςυγγραφζασ1438. 

Άλλα  κεατρικά ζργα του είναι το μονόπρακτο ’Ακου…, βλζπε…, ρϊτα… 

,1985,1439 και το Ραραμιλθτά, οκτϊ μονόλογοι με κζμα τθ ηωι των αποδιμων τθσ 

Αυςτραλίασ, αδθμοςίευτο1440. 

Άλλα του  ςυγγραφικά ζργα είναι:  

- Σκιαγραφίεσ του Κόςμου – ςυλλογι διθγθμάτων, αυτοζκδοςθ, 1973. 

                                                           
1438

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τον Γιάννθ Βαςιλακάκο, α’ γενιά, 
ςτθ Μελβοφρνθ, 19-11-2009. 
1439

 «Ακου…, βλζπε…, ρϊτα…», 1985, μονόπρακτο με 8 πρόςωπα, δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό 
«Αντίποδεσ», τεφχ. 18, Λοφν. 1985, ςς. 13-17. 
1440

 Ραραμιλθτά,  κεατρικό ςε οκτϊ ςκθνζσ, αδθμοςίευτο ζργο, 55 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία.     
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- Θ Νεοελλθνικι Λογοτεχνία τθσ διαςποράσ. Αυςτραλία, Ακινα, εκδόςεισ Gutenberg, 

1977. 

- Μελζτεσ ςτθ Νεοελλθνικι Λογοτεχνία, Ακινα,  Gutenberg, 1980.   

- Ο Ελλθνικόσ Εμφφλιοσ Ρόλεμοσ ςτθ μεταπολεμικι πεηογραφία, Ακινα, εκδόςεισ 

Ελλθνικά Γράμματα, 2000. 

- Κϊςτασ Ταχτςισ: Θ ηωι του. Θ ακζατθ πλευρά τθσ ςελινθσ, Ακινα, εκδόςεισ 

«Θλζκτρα», 2009. 

Ο Βαςιλακάκοσ ζχει καταφζρει αυτό που αρκετοί ςυγγραφείσ κα 

επικυμοφςαν: ζχει ενταχκεί ςτουσ Ζλλθνεσ λογοτζχνεσ του Ελλαδικοφ χϊρου1441. 

 

Ανάλυςθ  του κεατρικοφ ζργου Ταυτότθτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου (1981)                                                                                      

Το κεατρικό  μονόπρακτο του Γιάννθ Βαςιλακάκου, Ταυτότθτα ανζβθκε, το 

1981, από τθ «Λαϊκι Σκθνι» ςε ςκθνοκεςία Σάκθ Φειδογιάννθ και μουςικι Τάςου 

Λωαννίδθ. Με το ζργο αυτό ζχει ςυμμετάςχει ςε φεςτιβάλ κεάτρου1442  και 

διδάςκεται ακόμθ και ςιμερα ςε μακθτζσ και ςπουδαςτζσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.  

Το ζργο είναι θ ιςτορία  μιασ οικογζνειασ  Ελλινων μεταναςτϊν, οι οποίοι 

μιλοφν τα ελλθνικά ςτο ςπίτι, ακόμα και όταν τα Αυςτραλο - γεννθμζνα παιδιά τουσ, 

τουσ απαντοφν ςτα αγγλικά.  Οι γονείσ επιμζνουν ςτθ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ 

ταυτότθτασ, ςτθν ελλθνικι  γλϊςςα, ςτα ικθ, ςτα ζκιμα και ςτισ παραδόςεισ του 

τόπου τουσ,  ζτςι όπωσ τα ζμακαν από τουσ προγόνουσ τουσ. Το ζργο αρχίηει με τθν 

κόρθ να διαβάηει χαμθλόφωνα: 

«Τα παιδιά ςασ δεν είναι τα παιδιά ςασ. Ζρχονται μζςω εςάσ αλλά όχι από ςασ, και αν και 

είναι με ςασ ακόμα αυτά δεν ανικουν ςε ςασ. Μπορείτε να τουσ δϊςετε τθν αγάπθ ςασ αλλά 

όχι τισ ςκζψεισ ςασ, γιατί ζχουν τισ δικζσ τουσ ςκζψεισ. Μπορείτε να προςπακιςετε να είςτε 

όπωσ αυτά αλλά να μθν επιδιϊκετε να τα κάνετε όπωσ εςάσ. Είςτε τα τόξα από τα οποία τα 

παιδιά ςασ ωσ ηωντανά βζλθ κα εκςφενδονιςτοφν μπροςτά» (ς. 1).  

Θ κόρθ,  που είναι το μεγαλφτερο παιδί, ςπουδάηει ςτο πανεπιςτιμιο για να 

γίνει δαςκάλα, ζχει  αναλάβει τα κακικοντα να φροντίηει τον μικρότερο αδελφό τθσ 

και είναι δεςμευμζνθ με ζνα  «καλό παιδί» από τθν Ελλάδα, που ςθμαίνει ζνα 

                                                           
1441

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 11.5.2009, το άρκρο «Vasilakakos: A path carved out by sadness – One 
of the more anigmatic writers in Australia John Vasilakakos talks to Fotis Kapetopoulos about sadness 
and his latest books», ς. 15. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 29.11.2010, το άρκρο του Κζμθ Καλλοφ, «Σφντομα 
κυκλοφοροφν τα νζα βιβλία του Γιάννθ Βαςιλακάκου», ς. 4. 
1442

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του Australian Drama Festival ςτθν Αδελαϊδα, Οκτ.1985. 
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ςκλθρό εργαηόμενο παλλθκάρι. Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα τθσ ζχει ςτείλει ζνα 

χρυςό βραχιόλι με το όνομά τθσ «Ελπίδα», κόςμθμα το οποίο προςφζρεται ωσ δϊρο 

ςυνικωσ από τουσ νονοφσ και αυτό καλείται «ταυτότθτα». Στο μεταξφ, οι γονείσ τθσ 

ανακαλφπτουν ότι βγαίνει ραντεβοφ με ζνα αυςτραλιανό αγόρι και ςυγχρόνωσ ότι 

ζχει χάςει το χρυςό βραχιόλι. 

Από τα γεγονότα ανακφπτουν τα ηθτιματα τθσ ταυτότθτασ, τθσ πατρίδασ, τθσ 

ριηασ, τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, και του επαναπατριςμοφ. Τα ςυναιςκιματα τθσ ενοχισ 

και τθσ προδοςίασ  των γονιϊν και κυρίωσ του πατζρα, προσ τον γενζκλιο τόπο τουσ 

αποκαλφπτουν και τθν  υπόςχεςθ πίςτθσ που είχε κρυμμζνθ ςτθν καρδιά του  που 

δεν κράτθςε  ο πατζρασ  και ζτςι δεν εκπλιρωςε το ρόλο του ωσ «φφλακα» τθσ 

ταυτότθτάσ του.  Ιταν το κακικον του να φρουριςει και να τιμιςει τθν παράδοςι 

του, να το περάςει ςτθν οικογζνειά του ζωσ ότου ζρκει ο χρόνοσ να τουσ οδθγιςει 

πίςω ςτθν πατρίδα. Ο απόγονοσ πρζπει να παραμείνει Ζλλθνασ, να μιλάει τα 

ελλθνικά. Αυτό ιταν θ υπόςχεςθ. Θ μθτζρα εκφράηει ςαφϊσ τθν ερϊτθςθ:  

«Εάν ζνασ δεν ξζρει πϊσ ζχαςε τθν ταυτότθτά του, με ποιό τρόπο μπορεί να τθν βρει; Μια 

απόφαςθ λαμβάνεται. Ρρζπει να ακολουκιςουν τα ίχνθ για να βρουν το βραχιόλι και 

ςυμβολικά τα ίχνθ προσ τα πίςω για να βρουν τθν ταυτότθτά τουσ. Επιπλζον, 

ςυνειδθτοποιοφν ότι μόνο κάτι που ζχει αξία μπορεί να κλαπεί».  

Μζςω του χαρακτιρα τθσ κόρθσ, ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ ειςάγει ςτο ζργο 

τθν άποψθ τθσ δεφτερθσ γενιάσ ςτο προθγοφμενο επιχείρθμα, που εκφράηεται από 

τουσ γονείσ. Σφμφωνα με τθν Ελπίδα, οι μετανάςτεσ-γονείσ είναι ντεμοντζ και 

γίνονται εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθ των παιδιϊν τουσ  και ςτθν παρουςία τουσ ςτο 

παρόν. Οι γονείσ ζχουν κολλιςει ςτο παρελκόν και αγνοοφν τα όνειρα των παιδιϊν 

τουσ, τισ επικυμίεσ και τθ δυςκολία τουσ να τα ολοκλθρϊςουν, δεδομζνου ότι ηουν 

ςτο «μεταξφ» δφο κόςμων, «τθν παφλα» όπωσ τθν αποκαλεί ο ςυγγραφζασ Christos 

Tsiolkas, δθλαδι ανάμεςα ςε δφο γλϊςςεσ, ςε δφο νοοτροπίεσ, ςε δφο μάςκεσ. Θ 

μεταναςτευτικι ανθςυχία  των γονζων «να μθν αποκοποφν από τισ ρίηεσ τουσ», οι 

οποίεσ ςθμειωτζον δεν είναι οι ρίηεσ των παιδιϊν τουσ, αφοφ γεννιοφνται αυςτραλοί 

είναι ςθμείο ζντονθσ ςφγκρουςθσ μεταξφ των δφο γενεϊν. Τα παιδιά κζλουν να 

ζχουν τθ δυνατότθτα να  αποφαςίςουν για τουσ εαυτοφσ τουσ. Το τελευταίο 

ερϊτθμα που κζτει ο ςυγγραφζασ μζςω τθσ μθτζρασ είναι θ τραγικι διαπίςτωςθ, 

κατά πόςο είχαν ποτζ μια ταυτότθτα. 



690 
 

 
 

4. Κϊςτασ Αλεξιάδθσ (1982) - Συνζντευξθ ςτθν Καλαμπάκα, 16-10-2009 

  Ο Κϊςτασ Αλεξιάδθσ γεννικθκε το Μάιο του 1947 ςτθν Καλαμπάκα, Τρίκαλα, 

και μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία τo 1972. Σποφδαςε δθμοςιογραφία και αγγλικά 

και είναι απόφοιτοσ του Ρανεπιςτθμίου Cambridge.  Μιλάει, επίςθσ, και  τθν 

γαλλικι γλϊςςα1443.  

Σφμφωνα με το Αλεξιάδθ1444, από το 1965, τα Μετζωρα είχε αρχίςει να 

γίνεται ο δεφτεροσ πόλοσ ζλξθσ τουριςτϊν μετά τθν Ακρόπολθ. Ζτςι ςτον τόπο  

άρχιςαν να επιδροφν νζα ικθ. Ζνα από αυτά ιταν θ απαραίτθτθ εκμάκθςθ τθσ  

αγγλικισ γλϊςςασ. Το 1971 ο Αλεξιάδθσ γνϊριςε μια Αυςτραλζηα  τουρίςτρια τθν 

οποία και παντρεφτθκε. Το 1972, επειδι θ γυναίκα του δεν μποροφςε να ηιςει ςτθν 

Ελλάδα, αναγκάςτθκε να τθν ακολουκιςει ςτθν Αυςτραλία.  

«Οι πρϊτεσ εικόνεσ που αντίκρυςα ιταν απογοθτευτικζσ, αφ’ ενόσ γιατί τα προάςτια τθσ 

Μελβοφρνθσ, τθν εποχι εκείνθ, ιταν υποβακμιςμζνα και αφετζρου γιατί οι Ζλλθνεσ που 

ςυναντοφςα, ςτθν πλειονότθτά τουσ, είχαν χαμθλό μορφωτικό επίπεδο. Οι ςυηθτιςεισ γφρω 

από τισ τζχνεσ και τα γράμματα ιταν αδφνατεσ.  Ο ςτόχοσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ ιταν θ 

ςυςςϊρευςθ του χριματοσ και θ επιςτροφι ςτθν πατρίδα»1445. 

Ο Αλεξιάδθσ μετά από δεκατρία χρόνια γάμου, ζχοντασ αποκτιςει ιδθ δφο 

κόρεσ, χϊριςε για να παντρευτεί ςτθ ςυνζχεια μία Ελλθνο-αυςτραλζηα και να 

αποκτθςει ζναν γιό. Σε ςυνζντευξθ που παραχϊρθςε ςτθν Βίβιαν Μόρρισ, ο 

ςυγγραφζασ μιλάει ανοιχτά για τα όςα ο ίδιοσ πιςτεφει για τουσ μικτοφσ γάμουσ και 

για τουσ λόγουσ που χϊριςε ςτθ ςυνζχεια:  

«Σ’ ζναν μικτό γάμο, οι κυςίεσ είναι τόςο μεγάλεσ που ο ζνασ από τουσ δφο κα πρζπει να 

ιςοπεδωκεί. Να χάςει τθν προςωπικότθτά του, τθν κουλτοφρα του, τον πολιτιςμό του, τουσ 

ςυγγενείσ του… ‘Εχω υπ’ όψθ μου περιπτϊςεισ που οι γονείσ παρεμβαίνουν ςτθ ηωι των 

παιδιϊν και μετά τον γάμο, και όχι ςπάνια, θ παρζμβαςι τουσ αυτι οδθγεί ςτο διαηφγιο… Θ 

πρϊτθ μου γυναίκα ςτο ελλθνικό περιβάλλον, δεν αιςκανόταν άνετα. Ζβλεπε ότι πολλά 

πράγματα που για μασ ιταν ςωςτά, για εκείνθ ιταν λάκοσ. Δεν ζφταιγε γι’ αυτό. Είναι κζμα 

αξιϊν, κζμα ποιλιτιςμικϊν καταβολϊν κ.λπ. Τθν καταλαβαίνω. Δεν τθν αδικϊ, για τον λόγο 

                                                           
1443

  Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Κϊςτα Αλεξιάδθ ςτθν Καλαμπάκα, Τρίκαλα, 
16.10.2009. 
1444

 ‘Ο.π. 
1445

 Π.π. 
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ότι και εγϊ δεν μπόρεςα ποτζ να ταυτιςτϊ με τον αγγλοςαξονικό τρόπο ηωισ. Πταν δοφλευα 

ςτθν εφθμερίδα «Age» και με τραβοφςαν οι ςυνάδελφοι ςτθν μπυραρία, ζνιωκα εκτόσ 

τόπου…Τα παιδιά που γεννιοφνται εδϊ είναι τελείωσ διαφορετικι περίπτωςθ. Αυτά ζχουν 

τόςα κοινά ςθμεία που ειλικρινά δεν πιςτεφω ότι πρζπει να κάνουν μεγάλεσ κυςίεσ. Τισ 

διαφορζσ, ςτθν περίπτωςθ των μικτϊν γάμων των Αυςτραλογεννθμζνων τισ μεγαλϊνουν οι 

άλλοι. Οι γονείσ είναι εκείνοι που φζρνουν προςκόμματα, προβάλλοντασ ωσ πρόβλθμα το 

γεγονόσ ότι οι ςυμπζκεροι είναι Αυςτραλοί, Λταλοί κ.λπ. Μςωσ το μεγάλο μου λάκοσ είναι ότι 

υποτίμθςα τθν πραγματικότθτα τθσ ηωισ. Πταν είςαι νεαρόσ κάνεισ κάκε είδουσ τρζλλεσ. 

Λεσ, για παράδειγμα. Κα ςτρϊςουν τα πράγματα ι εγϊ κα γίνω Αυςτραλόσ ι εκείνθ κα γίνει 

Ελλθνίδα. Θ πραγματικότθτα όμωσ δεν ςου επιτρζπει να τθν αγνοιςεισ. Θ απόφαςθ που με 

ϊκθςε να χωρίςω ιταν ότι το φιλοςόφθςα για πολφ χρόνο και είπα ότι ηω μόνο μια φορά. 

Ρζραςα μια τρομερι κρίςθ, όπου θ επιςτροφι ςτισ ρίηεσ, ςτον ελλθνικό τρόπο ηωισ, είχε 

πάρει τεράςτια ςθμαςία»1446.   

 Σε ό,τι αφορά τα παιδιά από μικτοφσ γάμουσ, ο Αλεξιάδθσ εκφράηει τθν 

πεποίκθςθ ότι «μοιράηονται» και κατακζτει τθ δικι του ιςτορία, όπου μετά από το 

διαηφγιο, θ μεγαλφτερθ κόρθ του αποφάςιςε να ηιςει ςτθν Ελλάδα, να μάκει τθν 

ελλθνικι γλϊςςα, να γνωρίηει τον παπποφ τθσ, να ηιςει τθν ελλθνικι τθσ ταυτότθτα,  

ενϊ θ μικρότερθ κόρθ του προςκολλικθκε ςτθ μθτζρα τθσ, ςτθν αυςτραλιανι τθσ 

ταυτότθτά τθσ, τθν αγγλικι γλϊςςα. Το κοινό που μοιράηονται τα δφο παιδιά του 

είναι ότι αρνοφνται να βιϊςουν τον διχαςμό του πατζρα τουσ και να χωριςτοφν ςε 

δφο κόςμουσ1447. 

 Το 1981, θ κεατρικι ομάδα του «Ελλθνικοφ Κεάτρου Αυςτραλίασ» (ΕΚΑ), ωσ 

πρϊτο κεατρικό ζργο, που αποφάςιςε να ανεβάςει, ιταν το κεατρικό ζργο 

Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ1448, δράμα ςε τρεισ πράξεισ1449. Θ παράςταςθ 

                                                           
1446

 Ρθγι: Συνζντευξθ τθσ Βίβιαν Μόρρισ με τον Κϊςτα Αλεξιάδθ, «Μζροσ 3ο : Κάποιοσ απ’ τουσ δυο 
κα πρζπει να ιςοπεδωκεί…»,  δθμοςιευμζνθ ςτο βιβλίο του VCA Greek Unit 1, Theme: The individual 
Topic: Relationships Sub-topic: Mixed Marriages, «Μικτοί γάμοι, ςς.9-10. 
1447

 Π.π. 
1448

Μεταμόρφωςθ, 1981, δράμα ςε τρεισ πράξεισ  ςε ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, αδθμοςίευτο 
ζργο, 110 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ, πρόςωπα 15 ςε φωτοτυπία. 
1449

 Ρθγι: Εφθμ. Νζα Ρατρίδα 9-04-1981, «Το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ παρουςιάηει το ζργο 
«Μεταμόρφωςθ»,  ς.11. 
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αυτι παίχτθκε και ςτθν Ελλθνικι Εβδομάδα1450 1981. Οι παραςτάςεισ ςυνζχιςαν και  

το 19821451 

Ο ςυγγραφζασ ζγραψε το ζργο αυτό τθν περίοδο τθσ «ανεργίασ» του, όπωσ 

αποκαλεί ο ίδιοσ τθν περίοδο εκείνθ. Θ ιςτορία είναι αυτοβιογραφικι και 

αναφζρεται ςτον ςυναιςκθματικό κόςμο ενόσ άνδρα που φεφγει από τθν Ελλάδα με 

όνειρα και πθγαίνει ςτθν Αυςτραλία για να γίνει «ςκλάβοσ» τθσ δουλειάσ. Από ζνασ 

χαροφμενοσ και μποζμ νζοσ άνδρασ γεμάτοσ ηωι, μεταμορφϊνεται ςε ζναν εργάτθ 

που ςυμβιβάηεται και παραδίνεται ςτθ μοίρα του. Σταματά να αγωνίηεται και να 

αντιςτζκεται ςτθν αλλοτρίωςθ. Σφμφωνα με τθ γνϊμθ τοφ ςυγγραφζα, θ διαφορά 

των Ελλινων που ηουν ςτθν Ελλάδα από αυτοφσ τθσ Αυςτραλίασ είναι ότι οι 

δεφτεροι  ζχουν παραδοκεί ςτο πεπρωμζνο τουσ. Είναι από τα πρϊτα ζργα που 

αναφζρονται ςτθν αλλοτριωμζνθ ηωι του Ζλλθνα μετανάςτθ. Το ζργο:   

«…μίλθςε ςτισ καρδιζσ των Ελλινων μεταναςτϊν και που το κοινό, αν και απαίδευτο, ιταν 

αυκεντικό», λζει ο Αλεξιάδθσ. Κατά τθ γνϊμθ του «ο ςυγγραφζασ είναι ο εντολοδόχοσ αυτϊν 

των ανκρϊπων, να μεταφζρουν ςτο κζατρο τθ δικιά τουσ ηωι»…. «Είναι ςυγκλονιςτικό να 

βλζπει κανείσ τθ ηωι του να αναπαριςτάται ςτθ ςκθνι», ςυνεχίηει ο ίδιοσ ο ςυγγραφζασ1452.  

Το ζργο του ανζβθκε τον Μάιο του 1985 ςτο Ελλθνικό Φεςτιβάλ 

Μελβοφρνθσ, ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ, μουςικι του Στζλιου Τςιόλα 

και ςκθνικά του Κϊςτα Τςικαδζρθ1453. Ο Αλεξιάδθσ είναι ζνασ από τουσ πρωτεργάτεσ 

τθσ δθμιουργίασ τοφ Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ. Το 1985 ο κίαςοσ ανζβαςε το 

ζργο και ςτθν Ελλάδα, με πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Απόδθμου 

Ελλθνιςμοφ (ΓΓΑΕ). Ιταν ο πρϊτοσ κίαςοσ που παρουςίαςε «ντόπιο» κζατρο, όπωσ 

αποκαλοφν τα ζργα που δθμιουργοφνται ςτθν Αυςτραλία από κεατρικοφσ 

                                                           
1450

 Ρθγι: Εφθμ. Νζα Ρορεία 12-03-1981, «Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ ςτθν Ελλθνικι Εβδομάδα», 
ς. 10. 
1451

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ, ςε ςκθνοκεςία Μιχάλθ 
Νικολοφδθ, ςκθνικά Κϊςτα Τςικαδζρθ και μουςικι Στζλιου Τςιόλα, 1982. Εφθμ. Ρανελλινιοσ 
Κιρυκασ 26-05-1982, «Το Ραροικιακό κζατρο ςε νζα πορεία-Ρολλά τα χειροκροτιματα για τθ 
«Μεταμόρφωςθ», ς.11. 
1452

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Κϊςτα Αλεξιάδθ ςτθν Καλαμπάκα, Τρίκαλα, 
16.10.2009. 
1453

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ, ςτα πλαίςια του  
εορταςμοφ των 10 χρόνων του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Μελβοφρνθσ,  Ελλάδα 1985. 
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ςυγγραφείσ ελλθνικισ καταγωγισ, ςτο πλαίςιο πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων των 

αποδιμων Ελλινων ςτθ Λευκάδα, ςτθ Χίο και ςτθν Καλαμάτα με το ΕΚΑ1454. 

Σφμφωνα με τον Αλεξιάδθ, οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ ιταν οι «wogs» για τουσ 

Αυςτραλοφσ. Γι’ αυτοφσ αξία είχε θ αρχαία ελλθνικι γραμματεία ωσ παγκόςμια 

κλθρονομιά, τθν οποία δεν ςυνζδεαν με τουσ ςφγχρονουσ Ζλλθνεσ, που ιμαςταν 

εμείσ. Ζπρεπε λοιπόν να δείξουν οι Ζλλθνεσ τθ δυναμικότθτά τουσ1455. 

Το δεφτερο ζργο του Αλεξιάδθ είναι το Australia 40,000B.C.-2088 A.D1456, το 

οποίο ανζβθκε το 1988 από τθ κεατρικι ομάδα «Ethnic Street Theatre Group» με 

αφορμι τον εορταςμό των 200 χρόνων τθσ Αυςτραλίασ. Ο Αλεξιάδθσ είχε διαβάςει 

τθ μυκολογία των Αβοριγίνων και ςυνειδθτοποίθςε ότι ζμοιαηε με τθν ελλθνικι. 

Αυτό τον ςυγκίνθςε κι ζτςι κζλθςε να προβάλει αυτζσ τισ ομοιότθτεσ και να 

αντιπαραβάλει τθ ςκλθρότθτα του λευκοφ άνδρα που εξανδραποδίηει ζναν 

ολόκλθρο πολιτιςμό,  αυτόν των Αβοριγίνων, όταν φτάνει ςτθν Αυςτραλία. Το ζργο 

ξεκινά από το 40.000 π.Χ., φτάνει ςτθν απόβαςθ του πρϊτου πλθρϊματοσ Άγγλων 

ςτθν Αυςτραλία το 1788 , ςτθ ςυνζχεια ςτζκεται ςτθ μεταπολεμικι μετανάςτευςθ 

και ολοκλθρϊνεται το ζργο του ςτο μζλλον 2088 μ.Χ. Θ μουςικι του ζργου γράφτθκε 

από τον Κϊςτα Τςικαδζρθ. Ζπαιξαν Ζλλθνεσ και Αυςτραλοί θκοποιοί.  

Το Boneggila - Μπονεγγίλα ιταν το επόμενο κεατρικό του ζργο, το οποίο 

αναφερόταν ςτον πρϊτο ςτακμό των  μεταπολεμικϊν μεταναςτϊν που ζφταςαν 

ςτθν Αυςτραλία, ο οποίοσ ιταν ζνα γιαπωνζηικο ςτρατόπεδο. Το ζργο προζκυψε 

από ςυνεντεφξεισ μεταναςτϊν, οι οποίοι μιλοφςαν για τον άκλιο τρόπο ηωισ ςτα 

τωλ του ςτρατοπζδου, τισ ςυνκικεσ κόλαςθσ που αντιμετϊπιςαν ςτθ διάρκεια τθσ 

παραμονισ τουσ εκεί. Από τουσ μετανάςτεσ που ηοφςαν εκεί οι Βρετανοί είχαν 
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Ρθγζσ: Αφίςα του «Μινα απόδθμου Ελλθνιςμοφ» - θ ανακοίνωςθ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ 
Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ ςτισ 14.8.1985 ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων ςτθν ςτθ Λευκάδα, 
ςτθ Χίο και ςτθν Καλαμάτα και από το πρόγραμμα του Ρνευματικοφ Κζντρου Διμου Λευκάδασ ςτα 
πλαίςια τθσ Γιορτισ λόγου και τζχνθσ για το αφιζρωμα 30 χρόνια ςτον απόδθμο ελλθνιςμό 1985 (3-
11.8.1985), για τθν παράςταςθ «Μεταμόρφωςθ» του Κϊςτα Αλεξιάδθ, ςε ςκθνοκεςία Μιχάλθ 
Νικολοφδθ και μουςικι Στζλιου Τςιόλα, Κάςτρο Λευκάδασ, 4.8.1985. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 30.05.1985, 
«Οργανϊνοντασ τον Αφγουςτο ςτθν Λευκάδα Γιορτζσ Λόγου και Τζχνθσ για τον Απόδθμο Ελλθνιςμό. 
Εφθμ. Ο Κόςμοσ 6-06-1985, «Φεφγει ςφντομα το πρϊτο κεατρικό ςυγκρότθμα τθσ παροικίασ: 
Ομογενείσ Καλλιτζχνεσ ςτθν Ελλάδα», ς.9. Εφθμ. Τα Νζα τθσ Κυριακισ 7.7.1985,  «Οι ομογενείσ τθσ 
Αυςτραλία ςτθ Λευκάδα». 
1455

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Κϊςτα Αλεξιάδθ ςτθν Καλαμπάκα, Τρίκαλα, 
16-10-2009. 
1456

Australia 40.000 BC – 2088 AD, 1987, μονόπρακτο ςε τζςςερισ ςκθνζσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο 
ζργο, 9 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ, ςε φωτοτυπία. 
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καλφτερθ μεταχείριςθ και ιταν αυτοί που ζβριςκαν πρϊτοι εργαςία.  Μζχρι και 

αυτοκτονίεσ αναφζρκθκαν από τουσ παριςτάμενουσ. Το 1952 και το 1961 ζχουμε 

δφο εξεγζρςεισ1457, θ πρϊτθ ζγινε λόγω του  άκλιου φαγθτοφ και των ςυνκθκϊν 

διαβίωςθσ και θ δεφτερθ ξεκίνθςε από τουσ Λταλοφσ και Γερμανοφσ οι οποίοι 

ηθτοφςαν εργαςία ι επιςτροφι ςτθν πατρίδα τουσ.  Και οι δφο εξεγζρςεισ 

καταπνίγθκαν με αςτυνομικι βία. Το 1971 ζκλειςε το ςτρατόπεδο και το  ζγγραφο 

υλικό πολτοποιικθκε. Ζτςι, ο ςυγγραφζασ δεν κατάφερε να ολοκλθρϊςει το 

ζργο1458.  

Ο Αλεξιάδθσ ςτθ ςυνζχεια προχϊρθςε ςτθ ςυγγραφι του επόμενου ζργου 

του που ιταν το Οφτε Δω, Οφτε Κει1459(1989),  δίπρακτθ κωμωδία που κίγει τθ 

δυςκολία που αντιμετωπίηουν οι παλιννοςτοφντεσ ςτθν Ελλάδα. Αναφζρεται ςτθ 

δεφτερθ φάςθ τθσ μετανάςτευςθσ, τθν αποκαλοφμενθ «παλιννόςτθςθ». Δυςτυχϊσ 

οφτε αυτό το ζργο κατάφερε να το ανεβάςει μζχρι τϊρα, λόγω οικονομικϊν 

δυςκολιϊν. Ο Αλεξιάδθσ ςτθ ςυνζντευξι του μασ κατακζτει πωσ δεν ζλαβε ποτζ 

οικονομικι υποςτιριξθ από το Arts Council και από τα ζργα του που ανζβθκαν δεν 

ειςζπραξε οφτε ζνα δολάριο. Και βζβαια, όταν δεν υπάρχουν οι οικονομικζσ 

προχποκζςεισ, θ ομάδα των θκοποιϊν που κα ανεβάςει το ζργο δεν μπορεί να είναι 

                                                           
1457

 Ο Ρ. Ο. (Ριτερ Ουςταμπαςίδθσ) ο οποίοσ κεωρείται Αυςτραλόσ ποιθτισ, παιδί μεταναςτϊν, 
γεννθμζνοσ ςτθν Κατερίνθ το 1951, μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία με τθν οικογζνειά του το 1954  και 
μεγάλωςε ςτο Fitzroy, ςτθ Μελβοφρνθ μετά από παραμονι τθσ οικογζνειασ ςτα ςτρατόπεδα τθσ 
«Boneggila»-«Μπονεγγίλα». Αυτοδθλϊνεται αναρχικόσ  και θ ποίθςι του αναφζρεται ςτουσ 
Αυςτραλοφσ τθσ εργατικισ τάξθσ, μθ- Αγγλο-Κελτικισ καταγωγισ. Άρχιςε να γράφει ποίθςθ το 1970. 
Στο ςθμείο αυτό αξίηει να αναφερκεί το ποίθμά του The Boneggila Riots –Οι Εξεγζρςεισ ςτθ 
Μπονεγγίλα – Θ φράςθ που ξεχωρίηει ςτο ποίθμα είναι θ διεφκυνςι του «Danger Keep of Roof»- 
«Κίνδυνοσ κρατιςτε τθ ςτζγθ». 
1                                   2                                    3                                       4 
a migrant                 he wrote                   and for Yenoula               his name and address                                                    
on one of the 22 beds /he was ok health-wise(/so to kiss her mother for him /so’s it’d get thru,                                    
no worries:           wrote a letter home not to worry)          (on both eyes) and tο Bill Karagianopoulos to 
tell them about  so to take care of themselves    tell her (        )   Danger Keep of Roof he journey out to 
Australia       and not worry             (   ) not to worry           Bonegilla the things he’d seen     he wrote: 
after he’d finished etcetera                                        he sends his love       folded kissed and created the  
letter   so’s they wouldn’t worry   to all his cousins and friends he wrote on the back              cos they 
worried                       or whoever asks               in big block ‘Ustralia legwich’. 
1458

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Κϊςτα Αλεξιάδθ ςτθν Καλαμπάκα, Τρίκαλα 
ςτισ 16-10-2009. 
1459

 Οφτε εδϊ, οφτε εκεί, 1984,  κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 79 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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επαγγελματίεσ, παρά μόνον εραςιτζχνεσ, γεγονόσ που το κάνει ακόμθ δυςκολότερο, 

για ευνόθτουσ λόγουσ1460.  

Το 1992 επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα και από τότε ηει ςτθν Καλαμπάκα. Συνεχίηει 

να γράφει κζατρο. Ρρόςφατα ζχει γράψει τθν κωμωδία Μια γυναίκα για τρεισ 

άνδρεσ. Τον ενδιαφζρει το κζατρο που προβλθματίηει.  Αγαπθμζνοι του ςυγγραφείσ 

είναι ο Σαίξπθρ, ο Μψεν, ο Τζνεςςυ Ουίλλιαμσ κι από Ζλλθνεσ ο Σκοφρτθσ, ο 

Κεοτόκθσ, ο Ξενόπουλοσ. 

Ο Αλεξιάδθσ εξζδωςε το περιοδικό Σκζψεισ, το οποίο ξεκίνθςε να εκδίδεται 

το Σεπτζμβριο του 1988. Θ ζκδοςι του ςταμάτθςε τον Λανουάριο του 1991. Στθν 

αρχι ιταν μθνιαία ζκδοςθ  με  κζματα που κάλυπταν ζνα ευρφ φάςμα γφρω από τισ 

τζχνεσ, τα γράμματα, τθν οικολογία. Με τον  καιρό ζγινε τριμθνιαία ζκδοςθ.  

Εξζδωςε 28 τεφχθ.   

 Επίςθσ, ζγραψε και εξζδωςε τθν αυτοβιογραφία του με τον τίτλο: Καρφιά 

ςτα ςτόματα1461.  

 

Ανάλυςθ του κεατρικοφ ζργου Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ (1982)                                                                                      

Το ζργο του Κϊςτα Αλεξιάδθ Μεταμόρφωςθ, είναι δράμα ςε τρεισ πράξεισ. 

Στθν ιςτορία του ζργου πρωταγωνιςτεί ο Άγγελοσ, ζνασ νζοσ δικθγόροσ που ηει ςτθν 

Κζρκυρα μια ηωι μποζμ, παρόλθ τθν οικονομικι του δυςκολία. Ερωτεφεται  τθν Λιη, 

μια νεαρι Αυςτραλζηα, τουρίςτρια που είχε επιςκεφτεί τθν Ελλάδα. Θ δυςκολία τθσ 

Λιη να προςαρμοςτεί ςτον ελλθνικό τρόπο ηωισ, τθν οδθγεί ςτθν επιςτροφι τθσ ςτθν 

Αυςτραλία,  τθν οποία όμωσ ακολουκεί και ο Άγγελοσ. Με το όνειρο των 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και για μια καλφτερθ ηωι, μια ηωι με αξιοκρατία και 

αξιοπρζπεια, δίχωσ προςτάτεσ, μακριά από τθ φτϊχια και τθ μιηζρια ξεκινά το 

καινοφριο του ταξίδι μακριά από τθ γενζτειρα.  

Στθν πρϊτθ πράξθ,  οι φίλοι του και οι γονείσ του, ιδιαίτερα θ μθτζρα του 

αντιμάχονται τθν απόφαςι του αυτι, όμωσ αυτόσ παίρνει τθν απόφαςι του και 

φεφγει, ακολουκϊντασ τθν Λιη. Θ φράςθ τθσ μθτζρασ, που ακοφγεται ωσ μια κραυγι 

πόνου για τον πικανό  ξεριηωμό του παιδιοφ τθσ από τον τόπο του, πράγμα που 

ζγινε με εκατοντάδεσ χιλιάδεσ νζουσ τθ μεταπολεμικι περίοδο, είναι:  

                                                           
1460

 Συνζντευξθ ςτθν Καλαμπάκα ςτισ 16-10-2009. 
1461

 Κϊςτασ Αλεξιάδθσ, 2007, «Καρφιά ςτα ςτόματα-διθγιματα», εκδ. Γζνεςισ, Καλαμπάκα. 
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«πόλεμοσ ι ξενιτιά για τθ μάνα το ίδιο είναι, πιότεροι γυρίηουν από τον πόλεμο  παρά απ’ 

τθν ξενιτιά»(ς.40).   

Θ μάνα, δαςκάλα ςτο επάγγελμα, βλζπει ςτο όνειρό τθσ  να  ςτζκεται 

μαυροντυ-μζνθ και να απαγγζλει ςτουσ μακθτζσ τθσ  τουσ παρακάτω ςτίχουσ από 

τον «Επιτάφιο» του ίτςου:  

«Γιζ μου, ςπλάχνο των ςπλάχνων μου , καρδοφλα τθσ καρδιάσ μου, πουλάκι τθσ φτωχιάσ 

αυλισ, ανκζ τθσ ερθμιάσ μου, που κεσ να φφγεισ μακριά, και δε κωρείσ που κλαίω, και δε 

ςαλεφεισ , δε γροικάσ, τα που πικρά ςου λζω». (Στο ςθμείο αυτό θ ζνταςθ τθσ μουςικισ 

δυναμϊνει και ακοφγεται το κομμάτι) «Ροφ πζταξε τ’αγόρι μου, ποφ φεφγει και μ’ αφινει» 

(ς. 41). 

Στθ δεφτερθ πράξθ, ςκθνι πρϊτθ, μετά από ζξι μινεσ παραμονισ του ςτθν 

Αυςτραλία είναι ακόμθ άνεργοσ ςε ζνα μικρό διαμζριςμα και κάνει τισ δουλειζσ του 

ςπιτιοφ αφοφ θ Λιη είναι αυτι που φζρνει το φαγθτό ςτο τραπζηι. Θ απομόνωςθ από 

τθ γλϊςςα του και τον δικό του πολιτιςμό  αναγκάηει τον Άγγελο να ζρκει ςε επαφι 

με Ζλλθνεσ τθσ παροικίασ.  Ζνασ κουμπάροσ, μετά από τθλεφϊνθμα,  τον 

‘προξενεφει’  για τθν κόρθ του επιτυχθμζνου επιχειρθματία, του Μίςτερ Μπλακ - 

Δθμιτρθ Μαυρογατόπουλο που ζφταςε ςτθν Αυςτραλία το 1958 με το πλοίο 

Βαςίλιςςα Φρειδερίκθ. Τον κζλει για γαμπρό του, γιατί δεν κζλει Αυςτραλό για να 

μθν  «μπαςταρδζψει  το αίμα τθσ φυλισ τουσ». Ο Άγγελοσ, ςτθν επίςκεψι του αυτι, 

ςυναντά τον πολυπράγμονα δάςκαλο που χωρίσ οφτε καν να ζχει τελειϊςει το 

γυμνάςιο διδάςκει τθν ελλθνικι γλϊςςα ςε παιδιά μεταναςτϊν, για λόγουσ 

βιοποριςμοφ ενϊ παράλλθλα εργάηεται ωσ κτθματομεςίτθσ και ταξιδιωτικόσ 

πράκτορασ. Πταν ο Άγγελοσ τον ρωτά κατά πόςο ελζγχεται ςτθ δουλειά του, αυτόσ 

τοφ απαντά: «Ζνασ ναυαγόσ ςίγουρα δεν μπορεί να διαλζξει τουσ ςωτιρεσ του» … 

«Ρροςαρμοςτείτε και κα φάτε και ςεισ καλά!». Ο Σοκ, ο κατά ςυνκικθ τρελόσ,  

προςκζτει: «Τα πρϊτα δζκα χρόνια είναι δφςκολα. Μετά αποχαυνϊνεςαι και δεν 

καταλαβαίνεισ τίποτε» (ς.83). Ο ςυγγραφζασ μζςα από τον λόγο του Σοκ 

προοικονομεί αυτό που κα ςυμβεί ςτον Άγγελο, εφόςον παραμείνει ςτθν 

Αυςτραλία.  

Στον διάλογο με τον δάςκαλο αναφζρεται και ο ρόλοσ τθσ Εκκλθςίασ. Ο 

Άγγελοσ ηθτά να μάκει τθν προςφορά τθσ Εκκλθςίασ ςτον Ελλθνιςμό τθσ 

Αυςτραλίασ. Ο δάςκαλοσ λζει θ Εκκλθςία και ο δάςκαλοσ διατθροφν τον 
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«ελλθνοχριςτιανικό πολιτιςμό» (ς.84). Στο ςθμείο αυτό αρχίηει να εκδθλϊνεται 

ζντονα θ διαφωνία του Άγγελου ςχετικά με τθν εκκλθςιαςτικι περιουςία, λζγοντασ 

πωσ αν θ εκκλθςία δεν κρατοφςε με τοφρκικα κιτάπια χιλιάδεσ ακαλλιζργθτα 

ςτρζμματα από δάςθ, λιβάδια και βοςκοτόπια, ξενοδοχεία, ακίνθτα και ολόκλθρα 

τουριςτικά ςυγκροτιματα ςτθν Ελλάδα, οι Ζλλθνεσ δε κα χρειάηονταν να πουλιςουν 

τα κορμιά τουσ ςε ξζνα ςκλαβοπάηαρα. Εδϊ θ ςφγκρουςθ κλιμακϊνεται,  αφοφ τα 

πρόςωπα αντιπαραβάλλουν τισ διαφορετικζσ πεποικιςεισ και ιδεολογίεσ που ο 

κακζνασ ζχει ςε ςχζςθ με τισ επιλογζσ του και τον τρόπο που ερμθνεφουν τον κόςμο 

γφρω τουσ.  Με λφπθ και απογοιτευςθ ο Άγγελοσ διαπιςτϊνει πωσ μάταια 

προςπάκθςε να ξεφφγει από το κατεςτθμζνο τθσ Ελλάδασ,  γιατί το βρίςκει μπροςτά 

του πια ωσ κατεςτθμζνο τθσ Αυςτραλίασ.  Ο Άγγελοσ δεν νοιϊκει κακόλου 

ευγνϊμων, οφτε ζχει τθ διάκεςθ να υποταχτεί ςε Αγγλοςάξονεσ, Γερμανοφσ,  

Αμερικανοφσ, ςε κάκε λαό που υποδζχονται μετανάςτεσ ςτισ χϊρεσ τουσ. Δεν 

αναγνωρίηει καμία φιλοξενία από μζρουσ τουσ γιατί αιςκάνεται πωσ θ χϊρα αυτι 

ηθτά υποταγι, πράγμα που ςθμαίνει πωσ πρζπει  κανείσ να αρνθκεί τθν  δικι του 

ταυτότθτα και των παιδιϊν του για να φάει καλά. Επιπλζον  διαμαρτφρεται λζγοντασ 

πωσ δεν μποροφν οι Αυςτραλοί να παρζχουν φιλοξενία ςε μια χϊρα που  δεν τουσ 

ανικει, τθν καταπάτθςαν και ςχεδόν εξαφάνιςαν τουσ  γθγενείσ, τουσ Αβοριγίνεσ.  

Αυτι κατά τθ γνϊμθ του είναι θ πολιτικι τθσ άρχουςασ τάξθσ ςε όλον τον κόςμο, 

όλα τα χρόνια γι’ αυτό  αντιςτζκεται  ςτθν αποπολιτικοποίθςθ και ιδεολογικι 

αποχαφνωςθ των καταπιεηόμενων κοινωνικϊν τάξεων (ςς. 90-91).  Θ Αυςτραλία 

είναι χωνευτιρι των λαϊν και αυτό το αποδεικνφει με αυτό  το «Ουάν Νζςιον, Ουάν 

Φοφτςιαρ»[One Nation, One Future] (ς.91). Ο ςυγγραφζασ  μζςα από το Άγγελο 

ρωτάει να μάκει  κατά πόςο οι μετανάςτεσ ζχουν καταλάβει τουσ ρόλουσ των λζξεων 

«Ρολυεκνικόσ» και «Ρολυκουλτουριάρθσ» (ς.92). Επίςθσ αντιςτζκεται ςτθν 

παρανομία που του προτείνουν οι Ζλλθνεσ να κάνει, τθν αποκαλοφμενθ «κομπίνα», 

που είναι θ εξισ: να ειςπράττει επίδομα ανεργίασ, ενϊ δεν είναι Αυςτραλόσ πολίτθσ, 

πράξθ που ο Άγγελοσ αρνείται. Του προξενεφουν  τθν Σοφγκαρ, μια κοπζλα Ελλθνο-

αυςτραλζηα, τθν οποία ο Άγγελοσ βλζπει με ςυμπάκεια αλλά δθλϊνει πωσ δεν 

επικυμεί να παντρευτεί γενικϊσ. Σε διάλογο με τον Άγγελο, θ Σοφγκαρ,  κόρθ 

δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν, κατακζτει τα προβλιματα που αντιμετωπίηει ςε ςχζςθ 

με τθν ταυτότθτά τθσ:   
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«Κι εμείσ δεν ξζρουμε τι είμαςτε. Δεν ξζρουμε που πάμε, τι ηθτάμε, ςε τι κόςμο ανικουμε. 

Μεγαλϊνουμε από ‘Ζλλθνεσ γονείσ  κι όλα μασ είναι ελλθνικά» (ς. 96). 

 Θ Σοφγκαρ παρομοιάηει τον εαυτό τθσ με τισ κοπζλεσ τθσ αρχαίασ Ακινασ 

που κυςιάηονταν ςτον Μινϊταυρο, και που αυτόσ  ςτθν περίπτωςι τθσ είναι: 

 «θ Εγγλζηικθ κοινωνία, θ οποία όταν ςε πάρει δεν ζχει επιςτροφι…ευτυχιςμζνοι αυτοί που 

δεν παραςζρνονται και ςκλάβοι πια δεν πιάνονται από τισ Σειρινεσ του τόπου τοφτου» 

(ς.96). 

 Θ δεφτερθ πράξθ κλείνει με τουσ θκοποιοφσ να τραγουδοφν με τα χζρια 

ψθλά ςαν  ςε αρχαίο χορό λζγοντασ τα εξισ: 

«Κατάρα, κατάρα, ς’ αυτοφσ που μασ πιραν τθ χαρά, μασ πιραν και μασ ποφλθςαν ςτα 

πζρατα του κόςμου, ςτισ φάμπρικεσ του ςκοτωμοφ, ςτισ κοινωνίεσ του τρόμου. Λςότθτα, 

ιςότθτα, αν όχι ανωτερότθτα. Είμαςτε απ’ ακάνατεσ αιϊνιεσ κουλτοφρεσ κι εδϊ μασ βλζπουν 

όλοι ςα νάμαςτε ςαβοφρεσ.  Εςείσ παιδιά, νζα γενιά, μθ μασ κατθγοριςετε για τθν απόφαςι 

μασ, ξζνοι ςτουσ ξζνουσ είμαςτε χωρίσ τθ κζλθςι μασ» (ς.97). 

Ο ςυγγραφζασ μζςα από τον ιρωα εκφράηεται ιδεολογικά για τθ 

μετανάςτευςθ και τον Ζλλθνα μετανάςτθ:  

«Πςο πιο πολφ γνωρίηει κανείσ τον Ζλλθνα τθσ ξενιτειάσ, τόςο πιο πολφ τα χάνει και 

προβλθματίηεται. Ροιόσ ιταν, ποιοσ είναι, ποιο κάναι το τζλοσ του. Κανζνασ και πιο πολφ απ’ 

όλουσ ο ίδιοσ δεν κζλει να το ξζρει. Αποκαμωμζνοσ και διωγμζνοσ απ’ τθν πατρίδα το, κφμα 

τθσ τυραννίασ του χρόνου και τθσ απόςταςθσ ακολοφκθςε αυτόσ τθ μοίρα του, ποτζ δεν 

μπόρεςε να κάνει ο ίδιοσ τθ ηωι του όπωσ τθν ικελε. Αποδυναμωμζνοσ από μόρφωςθ και 

γνϊςεισ ζγινε ζρμαιο των κελιςεων τθσ δεξιάσ που με το κομμάτι τον ποφλθςαν ςτα 

ανκρωπο-πάηαρα των πολυεκνικϊν εταιριϊν. Δυςτυχιςμζνε μετανάςτθ, ποτζ δεν ςε 

ρϊτθςαν αν ς’άρεςε θ εξορία ςου. Ροτζ δεν ςου μίλθςαν για εξορία. Σου είπαν για 

μετανάςτευςθ, εξορία όπου κάχεισ ψωμί, μεροκάματο, κάρο και ςπίτι! Σαν ζρκει θ ϊρα τθσ 

ιςτορίασ πολλά κάχουν να πουν αυτοί εκεί ςτθν Ελλάδα, που αιτία  ζγιναν χιλιάδεσ ψυχζσ να 

ξεριηωκοφν από τα ςπίτια τουσ και να πάρουν τον αγφριςτο δρόμο τθσ ξενιτειάσ. Θ κατάρα 

τθσ φυλισ, και θ κατάρα των αδικθμζνων και ταπεινωμζνων κάκε γωνιάσ του κόςμου κα 

τουσ κυνθγάει παντοφ και πάντα»(ς. 98). 

   Στθν τρίτθ πράξθ, μετά από δζκα χρόνια ςτθν Αυςτραλία βλζπουμε τον ιρωα 

να είναι ιδιοκτιτθσ ενόσ μιλκ-μπαρ. Θ ηωι του είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά και 

όλα καταλιγουν ςτθ ςυγκομιδι καρπϊν ςε ςχιμα δολαρίου. Το μόνο πράγμα που 

τον διαςκεδάηει είναι ο ιππόδρομοσ. Καμία φιλοδοξία, καμία φιλοςοφία, κανζνα 
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όνειρο, κανζνα μζλλον. Κανζνασ χρόνοσ για οικογζνεια παρόλο που ζχει αποκτιςει 

μία κοροφλα με τθν Λιη. 

 Το κζμα του ζργου ερευνά το φρικιαςτικό μεταςχθματιςμό και τθν 

αλλοτρίωςθ που ο μετανάςτθσ  μπορεί να πάκει, ξεκινϊντασ  από το πιο 

ςυγκεκριμζνο, μια ηωι γεμάτθ μοναξιά, για να φτάςει ςε μια ηωι χωρίσ νόθμα. 

Δθλϊνει πϊσ όλεσ οι αξίεσ ζχουν φκαρεί και ο άνκρωποσ ζχει ςυντριβεί ωσ 

προςωπικότθτα. Θ ςυνειδθτοποίθςθ αυτοφ του αδιεξόδου, το απεγνωςμζνο αίτθμα 

τθσ λφτρωςθσ, αποτελοφν το τραγικό μινυμα τθσ Μεταμόρφωςθσ.  

Τα ςκθνικά είναι του Κϊςτα Τςικαδζρθ, αρχιτζκτονα με αρκετι πείρα ςτο 

κζατρο. Στθν αρχι που το ζργο διαδραματίηεται ςτθν Κζρκυρα  το ςκθνικό είναι 

ανάλογο, παρουςιάηεται το ςπίτι με τθν κλθματαριά, και διακόςμθςθ νθςιϊτικθ. 

Πςο, όμωσ, εξελίςςεται το ζργο και μεταφερόμαςτε ςτθν Αυςτραλία, αρχίηουν να 

αφαιροφνται κομμάτια και να αποκαλφπτεται μία ςιδθροκαταςκευι κακϊσ και να 

αντικακίςτανται αντικείμενα από φυςικά υλικά  με πλαςτικά, γνωρίςματα τθσ 

καταναλωτικισ κοινωνίασ ςτθν οποία ηει ο μετανάςτθσ.  

Το ελλθνικό ςπίτι ςτθν Αυςτραλία διαφζρει από το αυςτραλζηικο διαμζριςμα 

με τθν παράκεςθ αντικειμζνων  που αποκαλφπτουν τθν ελλθνικότθτα των 

ιδιοκτθτϊν του και τθν ανάγκθ τουσ να κρατιςουν τθν παράδοςθ  και τθ κρθςκεία 

τουσ, όπωσ: το τραπζηι φαγθτοφ, το εικόνιςμα, ζνα κάδρο με  φωτογραφία του 

ηευγαριοφ του ςπιτιοφ, ζνα κζντθμα, ζνα αγαλματάκι από τθν Ελλάδα. Ο νόςτοσ 

φαίνεται από τθ φράςθ «Τα κορμιά μασ είναι δω (ςτθν Αυςτραλία) και οι καρδιζσ 

μασ ςτθν Ελλάδα» (ς.68). 

Το ζργο είναι δίγλωςςο. Από τθν πρϊτθ πράξθ ειςάγει τθν αγγλικι γλϊςςα, 

όταν ςτθ ςκθνι βρίςκεται θ Λιη.  Πταν ςυςτινει τουσ φίλουσ του ςτθ Λιη, ι όταν 

μιλοφν οι φίλοι του με τθν Λιη, τα αγγλικά είναι γραμμζνα με ελλθνικά ςτοιχεία, 

κζλοντασ να δϊςει  ίςωσ τθ διαφορετικι προφορά, όταν οι Ζλλθνεσ μιλοφν τθν 

αγγλικι. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ βεβαίωσ δεν διαφοροποιεί τθν Λιη από τουσ 

υπόλοιπουσ. Πταν βρίςκεται αυτόσ με τθν Λιη, ο διάλογοσ είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα 

με λατινικι γραφι. Στθ δεφτερθ πράξθ όταν μιλοφν οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ μεταξφ 

του ι και με τον Άγγελο, οι αγγλικζσ λζξεισ που χρθςιμοποιοφν είναι με ελλθνικά 

γράμματα. Βεβαίωσ ειςάγονται και λζξεισ όπωσ χοτζλι, μάιγκραντ, κάρο, ρζςα,  κλπ.  

Θ Ηαχαροφλα Μαυρογατοποφλου, κόρθ, μεταναςτϊν ζχει αλλάξει το  όνομά τθσ, το 
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ζχει αγγλοποιιςει  ςε Σοφγκαρ Μπλακ. Πταν απευκφνεται ςτον Άγγελο ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα, το κάνει για να μθν τθν καταλάβει ο πατζρασ τθσ, και όταν μιλάει ςτον 

πατζρα τθσ του απευκφνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, όταν χρθςιμοποιεί αγγλικά, 

αυτά  γράφονται με ελλθνικά ςτοιχεία.  

Το ζργο κίγει μια ςειρά αλλθλζνδετων καυτϊν κεμάτων: κοινωνικϊν, 

ψυχολογικϊν, θκικϊν, φιλοςοφικϊν κ.ά., που αντιμετωπίηει ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ  

γενικά, και ο ςφγχρονοσ μετανάςτθσ ειδικότερα, ςε ςχζςθ με τον εαυτό του, τθν 

οικογζνειά του, τθ γενζτειρά του, το πολιτιςτικό του παρελκόν, τθ κετι του πατρίδα 

και, κυρίωσ, το απρόςωπο ςφςτθμα που τον ςυνκλίβει και τον αποςυνκζτει. 

 

5. Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ (1984) - Συνζντευξθ  ςτθν Ακινα, 22.01.2009  

Ο Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ γεννικθκε ςτθν Εφβοια το 1941. Σε θλικία τεςςάρων 

χρόνων, μαηί με τθν οικογζνειά του μετανάςτευςαν ςτον Ρειραιά, όπου και 

μεγάλωςε. Σποφδαςε ςτθ Σιβιτανίδειο Σχολι μθχανικόσ και τον Λανουάριο του 1969  

μετανάςτευςε  ςτθν Μελβοφρνθ, Αυςτραλία. Ο κινθματογράφοσ και θ λογοτεχνία 

ιταν οι τζχνεσ που τον γοιτευαν ιδιαίτερα, και από πολφ νωρίσ άρχιςε να γράφει 

ποιιματα και μικρά διθγιματα. Στον ςτρατό, ςκθνοκζτθςε τθν πρϊτθ του κωμωδία, 

Ο Κφριοσ ταξιδεφει χωρίσ αποςκευζσ1462.  

Το 1974, όντασ πλζον ςτθ Μελβοφρνθ, αςχολικθκε για πρϊτθ φορά με το 

κζατρο ςτο «Ραιδικό Κζατρο» του Ανδρζα Λιναρδάτου. Το 1984 ζγραψε και 

ανζβαςε το μονόπρακτο Ενοικιάηεται δωμάτιο, το οποίο ςκθνοκζτθςε ο ίδιοσ  και 

ανζβαςε ςτο National Theatre του Στάκθ αυτόπουλου. Το 1987 παρουςίαςε το 

κεατρικό του μονόπρακτο Εναντίον παντόσ υπευκφνου. Τον ρόλο τθσ ψυχοπακοφσ 

μετανάςτριασ τον υποδφκθκε θ Ειρινθ Ραπά1463 και του ψυχολόγου ο Αλζξθσ 

                                                           
1462

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Βαςίλθ Γεωργαράκθ ςτθν Ακινα, 22.01.2009. 
1463

Ειρινθ Ραπά - ποιιτρια, πεηογράφοσ, θκοποιόσ κεάτρου και τθλεόραςθσ, ςεναριογράφοσ, 
ςκθνοκζτιδα, φιλόλογοσ, αφθγιτρια και παρουςιάςτρια ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν 
προγραμμάτων. Θ Ειρινθ Ραπά γεννικθκε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1930 ςτθ Μελβοφρνθ, όπου 
και μεγάλωςε, Ελλθνίδα τρίτθσ γενιάσ, με καταγωγι από τθν Λκάκθ, μονάκριβο παιδί του Αναςτάςθ 
και τθσ Κάλειασ Ραπαδοποφλου. Ο παπποφσ τθσ, από τθν μθτζρα τθσ, Νικόλαοσ Ραΐηθσ, 
μετανάςτευςε τθν Αυςτραλία γφρω ςτο 1890 και εγκαταςτάκθκε ςτθ Δυτικι Αυςτραλία. Αςχολικθκε 
με τθν καλλιζργεια ςτρειδιϊν και το εμπόριο και, ςυνάμα, διατθροφςε ςυνεργείο ςυντιρθςθσ πλοίων 
ςτο λιμάνι του Fremantle. O πατζρασ τθσ είχε γεννθκεί ςτο Κιόνι το 1896 και μετανάςτευςε ςτθν 
Δυτικι Αυςτραλία το 1908. Στο νεαρό τθσ θλικίασ του εργάςτθκε ωσ μάγειρασ ςτθν κωμόπολθ 
Kalgoorlie. Ωςτόςο, τα εμφανι ςθμάδια του ρατςιςμοφ, τον ανάγκαςαν μαηί με τον αδελφό του, 
Γιάννθ, να φφγουν για τθ Μελβοφρνθ, ςε μια διαδρομι που καλφφτθκε με πεηοπορία, καμιλεσ και με 
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Ανκόπουλοσ, ςτο «Κζντρο Τζχνθσ»1464. Το ζργο είναι ζνασ μονόλογοσ μιασ 

ψυχοπακοφσ μετανάςτριασ, θ οποία ζφταςε ςτθν Αυςτραλία με τθ Δ.Ε.Μ.Ε. το 1967. 

Αφθγείται ςτον ψυχίατρο  τα  ςκλθρά παιδικά τθσ χρόνια τθν περίοδο του εμφυλίου 

πολζμου, τθν εξορία του πατζρα τθσ ςτθ Μακρόνθςο και τθν περίοδο τθσ χοφντασ 

ςτθ Γυάρο, τθν αυταρχικι και βάναυςθ ςυμπεριφορά τθσ δαςκάλασ τθσ ςτο 

                                                                                                                                                                       
ζνα παλιό βαν. Το 1921 μαηί με τον γαμπρό του Βαςίλθ αγόραςαν ζνα ακίνθτο - μαγαηί και κατοικία 
επί τθσ Chapel St., ςτο South Yarra. Το 1927 παντρεφτθκε τθ νεαρι Κάλεια κατόπιν ςφςταςθσ του 
πατζρα τθσ, με τθν οποία είχε αλλθλογραφία. Θ Ειρινθ φοίτθςε ςτο Toorak Central School. Από τθν 
τρυφερι θλικία ιταν αντικείμενο προφορικϊν επικζςεων λόγω μεταναςτευτικισ καταγωγισ. Τότε 
ξφπνθςε μζςα τθσ το ελλθνικό δαιμόνιο. Συνειδθτοποίθςε τθν κλθρονομιά που κουβαλά και άρχιςαν 
οι πρϊτεσ αντιδράςεισ. Ακολοφκθςαν Γυμναςιακζσ ςπουδζσ ςτο MacRobertson Girls High School και 
το Diploma of Art από το Emily McPherson College. Λίγο αργότερα ολοκλιρωςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτθ 
Φιλολογία και ζλαβε το Bachelor of Arts με Honors από το Ρανεπιςτιμιο Deakin. Μιλοφςε άπταιςτα 
τθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα.  Εκτόσ από το αγγλικό ςχολείο, φοίτθςε και ςτο μοναδικό ελλθνικό 
ςχολείο τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ τθν περίοδο των παιδικϊν τθσ χρόνων «Ορφζασ» ςτθν Russel Str. 
και αργότερα ςτθν Londsdale Str. Στισ πρϊτεσ τάξεισ είχε δαςκάλα τθν κ. Σαράφθ και ςτισ 
μεγαλφτερεσ τθν κ. Αλεξάνδρα Βραχνά και τθν κ. Νίνα Μπλακ.  Από τα νεανικά τθσ χρόνια 
παρακολοφκθςε μακιματα χοροφ, πιάνου και ορκοφωνίασ ςτο St. Martin’s Children Theatre. 
Ξεκίνθςε να ςυμμετζχει ςε απαγγελίεσ, ςόλο τραγοφδι και ςχολικζσ παραςτάςεισ, αγγλικζσ και 
ελλθνικζσ, ςτο  δθμοτικό, ςτο γυμνάςιο και ςτθν Ανϊτερθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Emily Mc Pherson, 
από όπου πιρε και το πτυχίο τθσ. Στθ ςυνζχεια άρχιςε να παρακολουκεί μακιματα φωνθτικισ, 
μουςικισ και πιάνου ςτο ωδείο του Ρανεπιςτθμίου Μελβοφρνθσ με τθν περίφθμθ δαςκάλα Rita 
Millew και γράφτθκε ςτθν δραματικι ςχολι του National Theatre  με δαςκάλα τθν Gertrude Johnson. 
Εργάςτθκε ςτον κρατικό ραδιοςτακμό ABC  ωσ θκοποιόσ, κειμενογράφοσ, παραγωγόσ και 
ςκθνοκζτιδα παιδικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτο Brisbane  και ςτθν ςυνζχεια ςτθν κρατικι 
τθλεόραςθ ςτθν Μελβοφρνθ ωσ ςολίςτα τραγουδίςτρια και θκοποιόσ ςε ςειρζσ και ςτο αγγλόφωνο 
κζατρο. Το 1954 ζπαιξε ςτθν πρϊτθ πανεπιςτθμιακι παράςταςθ «Αντιγόνθ» του Σοφοκλι ςε 
ςκθνοκεςία του Νίκου Δθμθτρακόπουλου, του Κ.Κ.Β.Ε. Τθ δεκαετία του 1980 ξεκίνθςε να παίηει ςε 
κεατρικά ζργα που ανζβαηε θ «Λαϊκι Σκθνι». Αςχολικθκε ευςυνείδθτα με τθν προϊκθςθ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςα και πολιτιςμοφ. Ζπαιξε ςε πολλζσ παραςτάςεισ του ελλθνο-αυςτραλιανοφ κεάτρου 
μαηί με τον  δεφτερο ςφηυγό τθσ, επίςθσ καταξιωμζνο θκοποιό, τον Αλζξθ Ανκόπουλο. Στο 
αυτοβιογραφικό τθσ ςθμείωμα, θ Ειρινθ Ραπά γράφει τα εξισ: «Θ ελλθνικι λογοτεχνία ςτθν 
Αυςτραλία ζχει μεγάλθ ςθμαςία τόςο από πνευματικι όςο και από ιςτορικι πλευρά. Είναι θ ηωντανι 
απόδειξθ μιασ ιςτορικισ εποχισ, γραμμζνθ από άτομα που τθν ηιςανε και τθν υποφζρανε ςε πολλζσ 
περιπτϊςεισ. Φανερϊνει τισ χαρζσ τουσ, τουσ φόβουσ τουσ, τισ αναμνιςεισ και τισ ελπίδεσ τουσ. Τθν 
άρνθςθ και τθ κετικότθτα, το παρελκόν και το τϊρα, πάντα ςιμερα από τα μάτια μιασ γενιάσ 
ξεριηωμζνθσ. Μιλϊ πάντα για τθ μεταναςτευτικι γραφι. Είναι όμωσ πολφ ενκαρρυντικό να διαβάηω 
τουσ νεϊτερουσ ςυγγραφείσ και να παραβάλλω τισ δφο όψεισ τθσ ηωισ, των παλαιϊν και των νζων. Οι 
νζοι όπωσ πάντα και όπωσ είναι φυςικό, ςτρζφουν προσ το μζλλον, γράφουν για ζνα ευρφτερο κοινό, 
και αν τα κζματά τουσ φαίνονται να μθν αφοροφν μερικζσ φορζσ τθν παραδοςιακι ελλθνικι κοινωνία 
ι τθν παροικία, αποτελοφν πάντωσ μια νζα φάςθ τθσ ελλθνικισ μασ κουλτοφρασ και λογοτεχνίασ. Γιατί 
ςτο μζλλον κα χαρακτθρίηονται και αυτοί ωσ «Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ». Ασ μθν ξεχνάμε πωσ ςτον τομζα 
τθσ Τζχνθσ ο Δομινικοσ Κεοτοκόπουλοσ είναι παςίγνωςτοσ ωσ «Ελ Γκρζκο».Ο  Ζλλθνασ ό,τι μορφι και 
να πάρει πάντα Ζλλθνασ μζνει».(Από το αφιζρωμα του Γιάννθ Λιάςκου, Οκτ. 1995, ςτθν «Ειρινθ 
Ραπά εκ βακζων…» που δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό «Ο Λόγοσ», αρ. φ. 6, Δεκ. 1995, ςς. 12-14  και 
από το άρκρο τθσ Κλαίρθσ Γαηι, 2.2.2012, «Θ δικι μασ Ειρινθ Ραπά», ςτθν θλεκτρονικι εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ. Στο:http://neoskosmos.com/news/el/node/19723  
1464

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, Αφγ. 1987, το άρκρο του Τάκθ Σϊρρου, «Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ: 
«Εναντίον παντόσ υπευκφνου» ςτο Κζντρο Τζχνθσ», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 1987, το 
άρκρο του Κυριάκου Αμανατίδθ, «Το Κζντρο Τζχνθσ ςε νζα διεφκυνςθ και νζα… εξόρμθςθ -  
Ρρόςφατα ζγινε και θ παράςταςθ ενόσ μονόπρακτου δράματοσ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ με τον τίτλο 
«Εναντίον παντόσ υπευκφνου», (ςε φωτοτυπία). 

http://neoskosmos.com/news/el/node/19723
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δθμοτικό ςχολείο, κακϊσ και τισ τραγικζσ εμπειρίεσ που αντιμετϊπιςε από τθ ςτιγμι 

που μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία. Τθν εκμετάλλευςθ που δζχτθκε από τουσ 

ςυντρόφουσ τθσ και τον κάνατο του μοναχογιοφ τθσ από ναρκωτικά.  Πταν μετά το 

κάνατο του γιοφ τθσ πιγε ςε δικθγόρο κι ζκανε μινυςθ «εναντίον παντόσ 

υπευκφνου», αυτόσ αντί να αναηθτιςει τουσ ενόχουσ τθν ζςτειλε ςτον ψυχίατρο, 

πιςτεφοντασ πωσ είναι τρελι1465. Ο Γεωργαράκθσ, μζςα από το ζργο του, δίνει βιμα 

ςτθν «θρωίδα» του να εξθγιςει τθν κατάςταςι: πωσ δεν είναι τρελι, αλλά  είναι το 

κφμα μιασ κοινωνίασ  που  ενϊ τθσ ςυνζκλιψε τθ ηωι τθσ  τϊρα τθν «κρίνει» κι από 

πάνω. Αυτό γίνεται αντιλθπτό και μζςα από το περιεχόμενο των ερωτιςεων  που τθσ 

απευκφνει ο ψυχιάτροσ, οι οποίεσ ομοιάηουν περιςςότερο με  αυτζσ ανακριτικοφ 

χαρακτιρα παρά κεραπευτικοφ. 

Τθν ίδια χρονιά ζγραψε το μονόπρακτο Reunion1466. Μετά από εικοςι-πζντε 

χρόνια  μετανάςτευςθσ ςτθν Αυςτραλία, θ Καίτθ μζςα από τισ ελλθνικζσ εφθμερίδεσ 

και το ραδιόφωνο προςκαλεί  ςε ςυνάντθςθ τισ τότε ζξι κοπζλεσ, μεςιλικεσ τϊρα 

πια, με τισ οποίεσ ςυνταξίδεψε με τθ ΔΕΜΕ τον Μάιο του 1963. Ιταν όλεσ τουσ 

κόρεσ αγωνιςτϊν του εμφυλίου, ορφανζσ από πατζρα,  είτε γιατί ςκοτϊκθκαν ςτον 

πόλεμο, είτε γιατί πζκαναν ςτθ Μακρόνθςο, είτε γιατί βρίςκονταν ςε εξορία, όπωσ 

ςτισ φυλακζσ των Βοφρλων. Στθν πρόςκλθςθ ανταποκρίκθκε μόνον θ Ελζνθ, θ οποία 

εργαηόταν ακόμθ ςκλθρά για να ςυντθριςει τον εαυτό τθσ και το ανάπθρο παιδί τθσ. 

Ο άνδρασ τθσ τθν είχε εγκαταλείψει για να μθν αναλάβει τισ ευκφνεσ του παιδιοφ. Θ 

Καίτθ, από τθν άλλθ, είναι μια γυναίκα που μαηί με τον άνδρα τθσ εργάςτθκαν 

ςκλθρά, ςτερικθκαν όλα τα χρόνια, αλλά απζκτθςαν περιουςία. Πμωσ γφρω ςτα 

πενιντα, ζμεινε χιρα χωρίσ παιδιά και ηοφςε πια με τθν τθλεόραςθ ςυντροφιά ςτθ 

μοναξιά τθσ. Κζλει να πάει ςτθν Ελλάδα, αλλά φοβάται μιπωσ χάςει τα χριματά 

τθσ, αφοφ ζχουν Σοςιαλιςτικι Κυβζρνθςθ. Θ Ελζνθ τθσ κφμιςε τθν ιςτορία τουσ, τουσ 

λόγουσ που φφγανε από τθν Ελλάδα και τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν ςτθν 

Αυςτραλία, λζγοντάσ τθσ πωσ δεν φταίνε τα ςυςτιματα για τισ τφχεσ των ανκρϊπων, 

αλλά οι ίδιοι οι άνκρωποι και οι επιλογζσ τουσ. 

                                                           
1465

 Εναντίον παντόσ υπευκφνου,1987, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 2, δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό 
«Αντίποδεσ», αρ. 22, Δεκ. 1987, ςς. 5-11. 
1466

 Reunion, 1987,  μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 2, 10 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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«Ελζνθ: Τα πράματα δεν αλλάηουνε, ο Σοςιαλιςμόσ είναι πάντα Σοςιαλιςμόσ και θ δεξιά 

πάντα δεξιά, οι άνκρωποι αλλάηουνε και πάνε με όποια παράταξθ τουσ ςυμφζρει. Φφγαμε 

απ’ τθν Ελλάδα τότε, παρατιςαμε τθν πατρίδα μασ και τουσ δικοφσ μασ γιατί μασ κυνιγθςε 

το ςφςτθμα. Μασ φορτϊςανε ςε ζνα καράβι και μασ αδειάςανε ςε μια χϊρα άγνωςτθ, ξζνεσ 

εμείσ ανάμεςα ςε ξζνουσ, χωρίσ τθ γλϊςςα μασ, χωρίσ τα ικθ και τα ζκιμά μασ και μασ 

είπανε αυτι είναι θ Αυςτραλία, πάρτε τουσ δρόμουσ, βρζςτε τα εργοςτάςια και δουλζψτε να 

ηιςετε. Κάναμε μια ευχι τότε  ν’ αλλάξει θ Ελλάδα και δϊςαμε μια υπόςχεςθ,  ν’ 

αγωνιςτοφμε κι εμείσ απ’ το εξωτερικό γι’ αυτιν τθν αλλαγι, για να γυρίςουμε μια μζρα να 

βροφμε δικαιοςφνθ. Τα ξζχαςεσ αυτά; Εςφ δεν ιςουνα που μασ εμψφχωνεσ όλεσ και μασ 

ζλεγεσ, κουράγιο κορίτςια, κάποτε κα φυςιξει και για τθν Ελλάδα ο άνεμοσ τθσ Δθμοκρατίασ 

κι ο Σοςιαλιςμόσ κα μοιράςει δικαιοςφνθ; 

Καίτθ: Α, εςφ ζχεισ κολλιςει ςτα παλαιά και ςτισ ανόθτεσ ιδζεσ που είχαμε τότε. 

Ελζνθ: Κζλεισ να πεισ πωσ οι πατεράδεσ μασ ζδωςαν τθ ηωι τουσ για ανόθτεσ ιδζεσ; 

Καίτθ: Ακριβϊσ, αυτό κζλω να πω, γιατί οι ιδεολογίεσ είναι για τουσ ιρωεσ και μεισ δεν 

είμαςτε ιρωεσ, είμαςτε άνκρωποι με ανκρϊπινεσ ανάγκεσ. Ιρκα ςτθν Αυςτραλία για μια 

καλφτερθ ηωι και τί με νοιάηει εμζνα  τί κάνουν ςτθν Ελλάδα; Δοφλεψα ςκλθρά κι εγϊ κι ο 

άνδρασ μου, είχαμε δφο δουλειζσ ο κακζνασ μασ για να μπορζςουμε να κάνουμε μια 

περιουςία. Σακάτεψα τθ μιτρα μου με τισ εκτρϊςεισ για να μθν κάνω παιδί τα πρϊτα χρόνια 

και μείνω ςτο ςπίτι και βυηαίνω, είχαμε πάρει ςπίτι, ποιοσ κα το ξεχρζωνε;… τα λεφτά δεν 

ιρκαν εφκολα, δουλζψαμε, αγωνιςτικαμε, ςτερθκικαμε ϊςπου πζκανε ο άνδρασ μου απ’ 

τθν καρδιά του και ζμεινα μόνθ μου χωρίσ καν ζνα παιδί για να του προςφζρω ό,τι εγϊ δεν 

είχα ςαν παιδί. Ρϊσ μπορείσ να με κατθγοριςεισ τϊρα που φοβάμαι μθ χάςω τα λεφτά μου, 

τα λεφτά είναι θ μόνθ ςιγουριά που ζχω. Δεν τθ κζλω πλζον τθ μιηζρια, γιατί μεγάλωςα 

μζςα ςτθ μιηζρια και τθ γνωρίηω καλά. Ζφτανε το μεςθμζρι και με ζςτελνε θ Μάνα μου 

επίςκεψθ ςτθ γειτονιά με τθν ελπίδα να τουσ πετφχω ςτο φαγθτό, γιατί ο μπακάλθσ μασ είχε 

κόψει το βερεςζ. Ριγαινα ςτο ςχολείο με πρθςμζνουσ αδζνεσ και λιποκυμοφςα ςτθν τάξθ 

απ’ τθν πείνα, τα τρόφιμα που ζςτελνε ο Διεκνισ Ερυκρόσ Σταυρόσ τα δίναν ςτον Ραπά τθσ 

ενορίασ να τα μοιράςει κι αυτόσ τα μοίραηε ςτουσ βαςιλόφρονεσ,  γιατί εμείσ ιμαςταν 

παιδιά αντίκρθςκων, κομμουνιςτϊν!» (ς.5). 

Στθ ςυνάντθςθ λοιπόν θ Καίτθ πρότεινε ςτθν Ελζνθ να μετακομίςει ςτο ςπίτι 

τισ δεφτερθσ και να ηιςουν μαηί με το παιδί, προςφζροντασ θ μία ςτθν άλλθ  τθν 

βοικεια που χρειαηόταν. Μόνο που θ επίςκεψθ τθσ Ελζνθσ ιταν ζνα όνειρο και θ 

ςυγκατοίκθςθ μία επικυμία.  
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«Καίτθ: Με πιρε ο φπνοσ και οφτε που το κατάλαβα πότε νφχτωςε. Τϊρα πάει πια δζκα θ 

ϊρα, αποκλείεται να ζρκει καμία (παίρνει ςτα χζρια τθσ το TV Week). Τί πρόγραμμα νάχει 

απόψε θ τθλεόραςθ;» (ς.10). 

To 1988 ζγραψε και παρουςίαςε το μονόπρακτο Θ Επίςκεψθ1467  ςτο 

Rhapsody Cafe, La Trobe University και ςτον ελλθνο-αυςτραλιανό πολιτιςτικό 

ςφλλογο. Θ Επιςτροφι είναι μονόπρακτο και διαδραματίηεται ςτο ςαλόνι 

επιςκζψεων ενόσ γθροκομείου, όπου ο Μπάρμπα-Κϊςτασ και θ Κυρά-Ακθνά, 

θλικιωμζνοι, μασ μεταφζρουν με τθν αφιγθςι τουσ ςτθν πραγματικότθτά τουσ και 

ςτον τρόπο με τον οποίον τθν βιϊνουν οι ίδιοι. Κινοφνται ανάμεςα ςτο παρόν και 

ςτο παρελκόν, ανάμεςα ςε κόςμουσ πραγματικοφσ και κόςμουσ φανταςτικοφσ, ςε 

μνιμεσ και επικυμίεσ. Είναι ζνασ μονόλογοσ μιασ γυναίκασ που ιρκε «νφφθ» ςτθν 

Αυςτραλία.  Ζφταςε ςτο Port Melbourne με το πλοίο «Ρατρίσ». Μετά από είκοςι και 

πλζον χρόνια, ετοιμάηει τθ βαλίτςα τθσ για να επιςτρζψει ςτθν Ελλάδα. Κακϊσ 

μαηεφει τ’ απομεινάρια τθσ  ηωισ τθσ και τα τακτοποιεί, μακαίνουμε από τθν ίδια 

πωσ ηει μόνθ. Ο άνδρασ τθσ ζχει πεκάνει και τα παιδιά  τθσ, με τα οποία δεν μπόρεςε 

ποτζ να επικοινωνιςει ςαν μάνα, λόγω τθσ διαφορετικισ γλϊςςασ που μιλοφςαν, 

τθν εγκατζλειψαν.  Ανάμεςα ςτα πράγματά τθσ,  βρίςκει αντικείμενα που τθσ 

φζρνουν αναμνιςεισ. Βρίςκει το φόρεμα που φοροφςε, όταν γνϊριςε τον άνδρα τθσ 

και ςτθ ςυνζχεια τθ φωτογραφία του. Κυμάται πωσ πρζπει να βρει τα ςτζφανα, το 

μόνο πειςτιριο του γάμου τθσ για να το δουν και να πιςτζψουν ςτθν Ελλάδα πωσ 

παντρεφτθκε.  Βρίςκει τθ φωτογραφία του πατζρα τθσ,  κι ζτςι μακαίνουμε πωσ ιταν  

κουκουλοφόροσ, καταδότθσ των Γερμανϊν: «Φόραγεσ τθ μαφρθ κουκοφλα και με 

μερικοφσ Γερμαναράδεσ δίπλα ςου ζδειχνεσ τουσ πατριϊτεσ που τουσ είχαν 

ςτθμζνουσ ςτθ ςειρά» (ς.2). Στισ δφο επιςτολζσ τθσ μθτζρασ τθσ, που τισ ζλαβε λίγο 

καιρό αφοφ ζφταςε ςτθν Αυςτραλία,  θ μία ιταν παραμονι τθσ 21θσ Απριλίου 1967 

και θ άλλθ ςτισ 20 Μαΐου 1967, αναγνωρίηουμε τθν ποιότθτα τθσ ςχζςθσ τουσ.  Θ 

μθτζρα τθσ πίςτευε πωσ ο άνδρασ τθσ ιταν πράγματι ζνασ γνιςιοσ πατριϊτθσ και 

καταριόταν τουσ κομμουνιςτζσ που τον ςκότωςαν, διαφορετικά κα γινόταν 

υπουργόσ, ίςωσ και πρωκυπουργόσ τθν εποχι τθσ χοφντασ (ς. 2). Επίςθσ, ενϊ ςτθν 

πρϊτθ επιςτολι τθν παροτρφνει να κάνει «πρόςκλθςθ» ςτθν ανεψιά τθσ, που 

                                                           
1467

 Θ Επίςκεψθ, 1988,  μονόπρακτο δράμα,  πρόςωπα 3, δθμοςιευμζνο ςτο περ. Αντίποδεσ, τεφχ. 
23/24, ςς. 112-116.  
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ςυνδζκθκε με ζναν παντρεμζνο λαδζμπορο, ςτθν επόμενθ επιςτολι τθν αποτρζπει, 

γιατί παίρνει «τςάμπα» το λάδι τθσ και ςυμφζρει. Στον επίλογο ακοφμε το τθλζφωνο 

να χτυπά, να το ςθκϊνει ο ςπιτονοικοκφρθσ τθσ γυναίκασ, ο Άλεξ. Με αφορμι το 

τθλεφϊνθμα τθσ κόρθσ τθσ, που τθν αναηθτοφςε, μακαίνουμε πωσ θ γυναίκα 

αυτοκτόνθςε, ενϊ ζφτιαχνε τθ βαλίτςα τθσ για να επιςτρζψει ςτθν Ελλάδα (ς.3).  

Στο Φεςτιβάλ Αντίποδεσ του ’88 ανζβαςε τθν τριλογία Εναντίον παντόσ 

υπευκφνου, Θ Επιςτροφι και Reunion, τρία μονόπρακτα ςε ςκθνοκεςία του ίδιου. Ο 

Δθμιτρθσ Κεςίςογλου, ςε άρκρο του1468 αναφζρεται ςτον Γεωργαράκθ  και ςτθν 

τριλογία του:  

«Ζνασ αλθκινόσ ςυγγραφζασ εμφανίςτθκε ανάμεςά μασ, επιτζλουσ. Και μάλιςτα κεατρικόσ 

ςυγγραφζασ, που είναι ζνα από τα δυςκολότερα είδθ, ςτον τομζα τθσ λογοτεχνίασ. Γι’αυτό 

τον λόγο οι κεατρικοί ςυγγραφείσ, ςυγκριτικά μ’όλουσ τουσ άλλουσ που υπάρχουν,  είναι 

πάντα οι λιγότεροι ςτον κόςμο. Λιγότεροι κι από του ποιθτζσ. Λζγεται Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ. 

Ζνασ μετανάςτθσ ςαν όλουσ μασ, κακ’όλα τ’άλλα»…«Θ Τριλογία, αποτελείται από τρία 

μονόπρακτα (μικρισ διάρκειασ, μονοςπόνδυλα, αυτοτελι κεατρικά ζργα) με κοινι 

κεματολογικι βάςθ, τθ κρυμματιςμζνθ ηωι του μετανάςτθ… ειδικότερα, του Ζλλθνα 

μετανάςτθ. Για τθν κοινωνικι αδικία του ξεπατριςμοφ. Για τθν ευκφνθ τθσ εξουςίασ ςτθν 

πατρίδα. Για τον κατατρεγμό και τθ κθριωδία, τθν ανκρϊπινθ εκμετάλλευςθ και αλλοτρίωςθ 

από το ςφςτθμα τθσ «φιλόξενθσ» αυτισ χϊρασ. Για το βουβό δράμα μιασ απφκμενθσ 

μοναξιάσ και για τθν αγιάτρευτθ νοςταλγία του ξερριηωμζνου ανκρϊπου για τθν πατρίδα 

του. Για το τελικό, ςτρογγυλό μθδζν ςτθ ηωι του μετά από ζνα επίπονο και επίμονο αγϊνα 

μιασ ολόκλθρθσ ηωισ. Και όλο αυτό το πολυςφνκετο δράμα, να κυλάει ςε χαμθλοφσ τόνουσ, 

χωρίσ κθρφγματα και δθμαγωγίεσ. Άλλοτε ςαν επικανάτιοσ ρόγχοσ κι άλλοτε ςαν 

μυςτθριακόσ απόθχοσ, από κάποιο βακφ, υπόγειο ποτάμι, …ο λόγοσ του μια ανκρϊπινθ 

μορφι πολιτικοποίθςθσ ωσ ςυνζπεια μιασ ιςτορικισ  αλικεισ και όχι ωσ πρόκεςθ πολιτικισ 

διαφιμιςθσ ι προπαγάνδασ που ςιμερα πια δεν πείκει οφτε τα πρόβατα». 

Το 1989 το τμιμα Ελλθνικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου La Trobe ανζβαςε  

και πάλι το ζργο του Θ Επίςκεψθ1469.  

                                                           
1468

 Ρθγι: Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 2.4.1988, το άρκρο «Ζνασ αλθκινόσ ςυγγραφζασ», του Δθμιτρθ 
Κεςίςογλου, (ςε δφο μζρθ), (ςε φωτοτυπία). 
1469

 Ρθγι: Ανακοίνωςθ του Τμιματοσ Ελλθνικϊν Σπουδϊν, La Trobe University, 25.5.1989, όπου 
ανακοινϊνεται θ επικυμία δθμιουργίασ ενόσ ςυνδζςμου Ελλθνικϊν Σπουδϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο, ςτον 
οποίο κα ςυμμετζχουν φοιτθτζσ και προςωπικό, με τθν επωνυμία «La Trobe Greek Studies 
Association», Σκοπόσ αυτοφ του ςυνδζςμου κα είναι θ διοργάνωςθ καλλιτεχνικϊν και κοινωνικϊν 
εκδθλϊςεων. διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ και θ ευκαιρία ςυνάντθςθσ και επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν 
του. Στθν ανακοίνωςθ αυτι το Τμιμα Ελλθνικϊν Σπουδϊν καλεί τουσ φοιτθτζσ να παρακολουκιςουν 



706 
 

 Το 1988 ςτα πλαίςια του εορταςμοφ για τα 200 χρόνια φπαρξθσ του 

αυςτραλιανοφ κράτουσ, το Ethnic Street Theatre Group με τθν υποςτιριξθ Ελλθνο-

Αυςτραλϊν και Αυςτραλϊν χορθγϊν, ανζβαςε μια μουςικο-κεατρικι ςφνκεςθ 

ζργων με τίτλο 200 years only? They’ve gotta be joking! ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ 

Σϊρρου1470. Ζνα από τα ζργα ιταν το μονόπρακτο Jack and Jack του Βαςίλθ 

Γεωργαράκθ1471. Στο ζργο, ο Jack, ελλθνικισ καταγωγισ, ο οποίοσ γιορτάηει και 

αυτόσ τα 200 χρόνια φπαρξθσ του αυςτραλιανοφ κράτουσ, βρίςκεται μεκυςμζνοσ 

μπροςτά ςτον κακρζφτθ μιασ  δθμόςιασ τουαλζτασ. Εκτόσ από το είδωλό του, 

διακρίνει και μια άλλθ φιγοφρα, θ οποία αντικζτωσ αιςκάνεται ντροπι να γιορτάςει 

τθν κατάκτθςθ μιασ χϊρασ,  όταν άλλεσ χϊρεσ γιορτάηουν τθν απελευκζρωςι τουσ 

(ς.19). Θ φιγοφρα αυτι δεν είναι άλλθ από τθ ςυνείδθςθ τοφ μετανάςτθ και τον 

ρατςιςμό που ελλοχεφει μζςα του. Το ερϊτθμα που κζτει ο ςυγγραφζασ ςτον κεατι, 

μζςω τθσ φωνισ τθσ «Συνείδθςθσ», είναι κατά πόςο μπορεί κανείσ να εορτάηει τθν 

κατάκτθςθ ενόσ τόπου,  ενϊ οι γθγενείσ  του κρθνοφν τον ςχεδόν αφανιςμό τουσ 

από τθ γενοκτονία, που ζχουν υποςτεί. Ο Jack εξθγεί πωσ αυτό που θ «Συνείδθςθ» 

αποκαλεί «κατάκτθςθ» δεν είναι παρά μία ευκαιρία «εκπολιτιςμοφ» των 

απολίτιςτων μαφρων βαρβάρων. Κα ζπρεπε, λοιπόν, να χαίρονται και να 

ευχαριςτοφν τουσ λευκοφσ «Αγγλο-Σάξονεσ» που τουσ δθμιοφργθςαν εκνικά πάρκα, 

ορυχεία εξόρυξθσ μεταλλευμάτων, γεωτριςεισ πετρελαίου, εξόρυξθ ουρανίου, 

εκκλθςίεσ και τουσ ζφεραν τθ νζα πίςτθ τουσ, τον Χριςτιανιςμό. Θ Συνείδθςθ με τθ 

ςειρά τθσ υπενκυμίηει πωσ ο «πολιτιςμόσ», που επικαλείται ο Jack ςυνοδεφτθκε από 

βαρβαρότθτεσ, που κατζςτρεψαν τθν αρμονικι ςυνφπαρξθ των ανκρϊπων με τθ 

φφςθ και τα πλάςματά τθσ, και πωσ οι κατακτθτζσ ιρκαν με όπλα και ζςπειραν τον 

κάνατο, ζφεραν το ποτό, όπωσ τθν μπφρα και το ουίςκι, και ζκαναν τουσ γθγενείσ 

αλκοολικοφσ, και το αυτοκίνθτο που χρειαηόταν πετρζλαιο κ.λπ. Οι Αβοριγίνεσ 

γνϊριηαν μόνο να κυνθγοφν με μποφμερανγκ, να πίνουν νερό και να ηουν ςε μια 

χϊρα που ιταν ολόκλθρθ ζνα εκνικό πάρκο. Ο Jack ςτο τζλοσ παραδζχκθκε πωσ δεν 

                                                                                                                                                                       
τθ κεατρικι παράςταςθ Θ Επίςκεψθ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ ςτο Agora Theatre, τθν 1θ Λουνίου 1989. 
Στθν παράςταςθ πρωταγωνιςτοφν: θ Ειρινθ Ραπά, ο Αλζξθσ Ανκόπουλοσ και θ Χριςτίνα Κεοδωςάκθ. 
1470

 Ρθγι: Αφίςα τθσ παράςταςθσ 200 Years Only? They’ve Gotta be Joking!, από τθν Ethnic Street 
Theatre Group, Μάρτ.- Απρ. 1988. 
1471

 Jack and Jack, 1987, κζατρο του παραλόγου, μονόπρακτο, μονόλογοσ, αδθμοςίευτο ζργο, 7 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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πιγε για να γιορτάςει, αλλά για να πιει μπφρα και να ξεχάςει πωσ είναι άνεργοσ και 

πωσ και αυτόσ, όπωσ και οι Αβοριγίνεσ,  γνωρίηει τί ςθμαίνει να ζχεισ χάςει τθ γθ 

ςου. Ο λόγοσ που μετανάςτευςε ιταν γιατί θ τράπεηα τοφ πιρε το χωράφι του, το 

μοναδικό κομμάτι γθσ που είχε, αφοφ θ αςκζνεια χτφπθςε τθ ςοδειά του, και ζτςι 

δεν μπόρεςε να ξεπλθρϊςει το δάνειο που είχε πάρει για τθν αγορά ενόσ τρακτζρ.  

Το 1989 ζγραψε τα μονόπρακτα Σκιζσ από το Ραρελκόν, Το Ρρόγευμα τθσ 

Κυριακισ και Anna’s Boyfriend, και μαηί με το Επίςκεψθ παρουςιάηονται ςτο Phillip 

Institute of Technology, Currimbush Library Theatre, S.O.S. Theatre Company ςε 

ςκθνοκεςία του Α. Γεωργίου1472. 

 Το μονόπρακτο Σκιζσ από το Ραρελκόν1473, το οποίο δθμοςιεφτθκε ςτο 

περιοδικό «Αντίποδεσ», αρ. 27, Λαν.-Λουλ. 1990, αναφζρεται ςτθ  ςυνεχι εςωτερικι 

ςφγκρουςθ των μεταναςτϊν ςε ςχζςθ με το κατά πόςο ζπραξαν ςωςτά που ζφυγαν 

από τθ γενζτειρά τουσ, το γεγονόσ ότι ηουν πάντα ςτο περικϊριο και όχι ςτο κζντρο 

τθσ  κοινωνίασ  με αποτζλεςμα αυτό να τουσ κάνει να αιςκάνονται ότι δεν μποροφν 

να αναπτφξουν τθν προςωπικότθτά τουσ, όπωσ αν ηοφςαν ςτον τόπο τουσ. Θ  

άγνωςτθ γι’ αυτοφσ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ είναι ζνα ςοβαρό εμπόδιο ςτθν 

επικοινωνία με τουσ ανκρϊπουσ γφρω τουσ, γιατί αιςκάνονται πωσ αυτό τουσ 

περιορίηει ςε περιχαρακωμζνα περιβάλλοντα και ςχζςεισ,  που δεν είναι πάντοτε τθσ 

επιλογισ τουσ, αλλά μία πράξθ ανάγκθσ για να μθν «αποκλειςτοφν» και «κλειςτοφν» 

εντελϊσ. Και το ςθμαντικότερο όλων, ανθςυχοφν για τα παιδιά τουσ και τθ ςχζςθ 

τουσ με τθ διατιρθςθ  τθσ ελλθνικότθτάσ τουσ και τθ ςφνδεςθ μαηί τουσ, αφοφ 

νομίηουν πωσ θ «άλλθ» γλϊςςα είναι το πρόβλθμα ςτθν επικοινωνία και επαφι μαηί 

τουσ. Θ μθτζρα τθσ οικογζνειασ ςε ζνα διάλογο με τον άνδρα τθσ και τον γιό τθσ, 

μετά τθν ανάγνωςθ ενόσ γράμματοσ που ζλαβε από τθν αδελφι τθσ, εκφράηει αυτό 

που νιϊκει: 

 «Δεν αντζχω πια να ηω και να μθν υπάρχω»( ς.22). «Δεν λζω πωσ ςτθν Ελλάδα ηοφςαμε 

καλά, είχαμε τισ ελλείψεισ μασ, κι αν δεν είχαμε ελλείψεισ, είχαμε αυτό που δεν ζχουμε εδϊ 

και που δεν κα το αποκτιςουμε ποτζ, προςωπικότθτα…Ρεσ το κουτςομπολιό, πεσ το όπωσ 

                                                           
1472

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, Αφγ. 1989, αρ. φ. 11, κριτικι για τθν παράςταςθ Σκιζσ από το παρελκόν, 
τετραλογία (Το πρόγευμα τθσ Κυριακισ, Θ Επίςκεψθ, Σκιζσ από το παρελκόν, Το Boyfriend) του 
Βαςίλθ Γεωργαράκθ, από τον Τάκθ Σϊρρο, Κυριακι 16.7.1989, ς. 13. 
1473

 Γράμμα από τθν Ελλάδα, 1989, μονόπρακτο, πρόςωπα 3, δθμοςιευμζνο με τον τίτλο Σκιζσ από το 
παρελκόν  (1990)  ςτο περ. «Αντίποδεσ», αρ. 27, Λαν.-Λουλ. 1990, ςς. 20-25. 
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κζλεισ, πάντωσ όλοι ξζρουμε τί γινότανε ςτο χωριό γιατί μιλοφςαμε, γιατί επικοινωνοφςαμε 

μεταξφ μασ, δεν ηοφςαμε ςτο περικϊριο …»(ς.23). «Πταν θ μάνα κζλει διερμθνζα για να 

ςυνεννοθκεί με το παιδί τθσ δεν είμαςτε κακόλου καλά εδϊ. ‘Άκουςε να ςου πω Αποςτόλθ, 

παιδί μου, εμείσ ς’ αυτι τθ χϊρα δεν πρόκειται να προςαρμοςτοφμε ποτζ, οφτε αγγλικά κα 

μάκουμε για να μιλάμε ςαν άνκρωποι, ενϊ εςφ είςαι νεαρόσ, τα ελλθνικά κουτςά ςτραβά τα 

ξζρεισ, άμα κα πάμε ςτθν Ελλάδα κα τα μάκεισ γριγορα ςαν να είναι θ γλϊςςα ςου»(ς.24).  

 Ο Γεωργαράκθσ ςε όλεσ αυτζσ τισ ςκζψεισ, διλιμματα και ανθςυχίεσ τοφ 

μετανάςτθ α’ γενιάσ που διατυπϊνει μζςα από τον λόγο τθσ μθτζρασ, κάνει διάλογο  

και με τθν πρϊτθ γενιά και με τθ δεφτερθ  με τον μονόλογο του γιοφ,  ωσ αντίλογο, 

κζλοντασ να προβλθματίςει τον κεατι, πωσ μια επιςτροφι μπορεί να είναι μια 

δεφτερθ μετανάςτευςθ μζςα ςε δφο γενιζσ, πράγμα επίπονο, και πωσ χρειάηεται να 

ςυνυπολογιςτεί το αίςκθμα και τθσ δεφτερθσ γενιάσ:  

«Άνδρασ: Γυναίκα, άκου να ςου πω, εγϊ μετανάςτθσ  απ’ τθν αρχι δεν γίνομαι.  

Γιόσ: Μαμά άκουςε να δεισ, για διακοπζσ ζρχομαι ςτθν Ελλάδα αλλά για να μείνω εκεί δεν 

κζλω, θ γλϊςςα δεν είναι το πρόβλθμα για μζνα, μπορεί να μθ μιλάω τζλεια και να μθν 

γνωρίηω πολλζσ λζξεισ, αλλά όταν είμαι ςτθν Ελλάδα, κα μιλάω ςαν Ζλλθνασ μζςα ςε ζξι 

μινεσ. Το πρόβλθμα είναι αλλοφ. Εδϊ ζχω το ςχολείο μου και τουσ φίλουσ μου που δεν 

κζλω να χάςω. Κι ζπειτα όλεσ αυτζσ οι προςπάκειεσ που ζκανα κα πάνε χαμζνεσ; Δεν ςασ 

μίλθςα ποτζ για τισ δυςκολίεσ που είχα, γιατί δεν ικελα να ςασ ςτενοχωρϊ αλλά νομίηω πωσ 

τϊρα ιρκε ο καιρόσ να ςασ μιλιςω ελεφκερα… Εγϊ είμαι που υπζφερα γιατί  ζβλεπα πωσ οι 

γονείσ μου ιταν διαφορετικοί από τουσ άλλουσ γονείσ. Ρϊσ μπορϊ να ξεχάςω τότε που ςασ 

κάλεςε ο δάςκαλόσ μου …να ςασ μιλιςει για τα προβλιματα που είχα και ςεισ ρωτάγατε 

εμζνα να ςασ πω τί λζει. Κι φςτερα που με ρωτοφςαν τα άλλα παιδιά αν είςαςτε εςείσ οι 

γονείσ μου, εγϊ τουσ ζλεγα πωσ είςτε κείοι μου… Ντρεπόμουνα για το ψζμα και τα βράδια 

κλεινόμουνα ςτο δωμάτιό μου και ζκλαιγα… Νομίηεισ ιταν εφκολο για μζνα να είμαι 

Αυςτραλόσ ςτο ςχολείο και Ζλλθνασ ςτο ςπίτι;… Ζχω κάνει πολλζσ προςπάκειεσ να μπορϊ να 

αλλάηω εκνικότθτα ςφμφωνα με τισ περιςτάςεισ, ακόμα δεν το ζχω καταφζρει, αλλά «αμ 

γουόρκινγκ ον ιτ»» (ς.24). 

Στο μονόπρακτο ζργο του Ρρόγευμα τθσ Κυριακισ1474, χειρίηεται με ιδιαίτερθ 

μαεςτρία το κζμα τθσ «διγλωςςίασ». Ρολφ ανάγλυφα περιγράφει τον τρόπο, με τον 

οποίο οι μετανάςτεσ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ γλϊςςα 

προζλευςθσ και τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ. Ο Γεωργαράκθσ μασ λζει πωσ οι 

                                                           
1474

 Το Ρρόγευμα τθσ Κυριακισ, 1989, μονόπρακτο,  πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, 91 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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γονείσ μιλοφν ελλθνικά ςτα παιδιά τουσ, με απλά αγγλικά. Τα παιδιά από τθν άλλθ, 

μιλοφν  αγγλικά και τα χρθςιμοποιοφν ωσ ζναν μυςτικό κϊδικα. Κατά τθ γνϊμθ του 

τα παιδιά των μεταναςτϊν γνωρίηουν τθν ελλθνικι γλϊςςα, αλλά ντρζπονται να τθν 

μιλιςουν. Το 1992 ο Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ ςυμμετείχε ςτο Ρολυπολιτιςμικό 

Φεςτιβάλ του Σφδνεχ με το μονόπρακτο Το Ρρόγευμα τθσ Κυριακισ1475. 

 Στο μονόπρακτο Anna’s Boyfriend1476, ο ςυγγραφζασ καταπιάνεται με τθν 

εςωτερικι ςφγκρουςθ τθσ μετανάςτριασ Μάνασ ςτθ ςχζςθ τθσ με τθν 

αυςτραλογεννθμζνθ Κόρθ τθσ. Ρρόκειται για ζναν διάλογο μεταξφ του «παλαιοφ» 

και του «καινοφριου». Θ μθτζρα, θ οποία πρόκειται να υποδεχτεί τον φίλο τθσ Κόρθσ 

ςτο ςπίτι, αντιδρά ςτθν ιδζα να ςυγκατοικιςουν πρϊτα για να δουν κατά πόςο 

ταιριάηουν και μετά να παντρευτοφν.  Στθ  διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ Μάνασ με Κόρθ 

πάνω ςε αυτό το κζμα, παρεμβάλλεται το φάνταςμα τθσ Γυναίκασ, που δεν είναι 

άλλθ από τθ δικιά τθσ μθτζρα, θ οποία υπαγορεφει ςτθ Μάνα το «ςωςτό», ςφμφωνα  

με τα ικθ που επικρατοφςαν ςτθν Ελλάδα τθν εποχι που αυτι ιταν ςε θλικία 

γάμου. Μερικζσ χαρακτθριςτικζσ φράςεισ είναι: 

«Μάνα: Εγϊ πάντα τίμια ιμουν μάνα. Ροτζ δεν ζκλεψα, ποτζ δεν αδίκθςα άνκρωπο, ποτζ 

δε…(τθν διακόπτει θ γυναίκα). 

Γυναίκα: Αυτιν τθν τιμιότθτα κόρθ μου, δεν τθ λογαριάηουνε οι άνδρεσ, όςο λογαριάηουνε 

τθν θκικι. Να κυμάςαι πάντα πωσ θ θκικι είναι το ςτολίδι τθσ γυναίκασ, τα ροφχα είναι 

μόνο για να κρφβουν τθν ντροπι μασ (ς.2). 

……………………………….. 

Γυναίκα: Άκουςε παιδί μου, τον πατζρα ςου τον χάςαμε ςτθν Αλβανία, το ςπίτι μασ είναι 

ακόμθ ερείπιο απ’ τον πόλεμο, το περιβόλι μασ πζρα ςτο πελζκι κοντεφει να μασ το πάρει το 

ρζμα, δεν ζχεισ μζλλον ςτο χωριό. 

Μάνα: Με διϊχνεισ μάνα; 

Γυναίκα: Ζνασ Κεόσ το ξζρει, κόρθ μου, αλλά τισ προάλλεσ μοφλεγε θ Μαρδίτςα «καλι θ 

κόρθ ςου, χρυςοχζρα, νάχεσ και κάνα δυό ςτρζμματα γθσ να τθσ δϊςεισ κα 

ςυμπεκεριάηαμε». Γι’ αυτό ςου λζω, δεν ζχεισ μζλλον εδϊ. 

                                                           
1475

 Ρθγι: Ρερ. The Sydney Review, Σεπτ. 1992, κριτικι «Quality Control? – Australian accents: Second 
Multicultural Theatre, Festival, Studio Theatre, Newtown, Francis Greenway Centre, Liverpool» τθσ 
Dominic Wong, για τθν παράςταςθ Sunday Breakfast, από τθν ομάδα Take Away Theatre (ςε 
φωτοτυπία). 
1476

Anna’s Boyfriend, 1989, μονόπρακτο , πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, αδθμοςίευτο ζργο, 8 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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Μάνα: Εμζνα ο Νϊντασ κα με πάρει, κι ασ λζει ό,τι κζλει θ μάνα του. Μου τ’ ορκίςτθκε ςτ’ 

αλϊνια…. 

Γυναίκα: Ρρόςεχε, κακομοίρα μου, γιατί μασ φτάνει θ φτϊχεια μασ, δε κζλουμε και 

ρεηιλίκια…. Να φφγεισ για τθν Αυςτραλία, εκεί κα καλοπαντρευτείσ. 

Γυναίκα: Αυτό δεν κα ςου το επιτρζψω… Ρροτιμάω να ςε δω νεκρι παρά ατιμαςμζνθ (ς.3)». 

 Οι φράςεισ αυτζσ τθν ςτοιχειϊνουν ακόμθ τθ Μάνα, γιατί  τελικά 

αναγκάςτθκε να φφγει κι αυτι ωσ μία «Νφφθ», με ςκοπό να δουλζψει ςκλθρά, ν’ 

αποκτιςει χριματα και ν’ αγοράςει κτιματα, ηϊα και φυςικά τον Νϊντα (ς.5).  Αυτό, 

όμωσ που τθσ απζμεινε μετά από πολλά χρόνια ςκλθρισ δουλειάσ ιταν  θ  

μοναχοκόρθ τθσ κι ζνα διαηφγιο, αφοφ παντρεφτθκε ζναν μετανάςτθ με προξενιό, 

για να ανοίξει το δικό τθσ ςπιτικό. Από τότε που ζφυγε από τθν Ελλάδα, θ μάνα τθσ 

ποτζ δεν τθν ςυμπόνεςε, δεν τθν ρϊτθςε ποτζ τι κάνει, παρά το μόνο που ζκανε 

μζςα από τα γράμματά τθσ ιταν να τθσ ηθτά να ςτείλει χριματα για να εξυπθρετιςει 

δικζσ τθσ ανάγκεσ.  Ο παραδοςιακόσ τρόποσ ςκζψθσ τθσ Μάνασ και οι φοβίεσ τθσ, 

δυςαρεςτοφν τθν Κόρθ, θ οποία ζχει μια απελευκερωμζνθ άποψθ για τθ κζςθ τισ 

γυναίκασ και μιλάει για μια ιςότιμθ ςχζςθ με τον άνδρα.  Με τθν απειλι να 

απομακρφνει τθν κόρθ τθσ από κοντά τθσ, θ μθτζρα βρίςκει τθ δφναμθ ν’ 

αποχωριςτεί το φάνταςμα τθσ πεκαμζνθσ μθτζρασ τθσ, λζγοντάσ τθσ να επιςτρζψει 

ςτον τάφο τθσ και να τθν  αφιςει ιςυχθ πια.  

«Μάνα: …Ράνε τόςα χρόνια από τότε που πζκανεσ,  αλλά εςφ δεν κζλεισ να περάςεισ ςτθν 

ξεχαςιά, δεν κζλεισ να πεκάνεισ. 

Γυναίκα: Εςφ με κρατάσ ηωντανι για να ηθτάσ τθ ςυμβουλι μου, όταν ζχεισ κάποιο 

πρόβλθμα… Άιντε ςφρτε ν’ ανοίξετε τθν πόρτα, ζφταςε ο γαμπρόσ (ς.7)». 

Ο Γεωργαράκθσ με το ζργο του κζλει να δείξει πόςο μπορεί, ακόμθ και μετά 

από πολλά χρόνια εκπατριςμοφ, να παραμείνει κανείσ δζςμιοσ ςε παλαιζσ 

αντιλιψεισ, ςε ξεπεραςμζνθ θκικι και πόςο αυτι θ νοοτροπία μπορεί να ςε φζρει 

αντιμζτωπο με τθν πραγματικότθτα τθσ τωρινισ ηωισ ςου και ςε αντιπαράκεςθ με  

τα παιδιά ςου, με κίνδυνο να δθμιουργιςεισ εςφ τθ απόςταςθ και όχι τα παιδιά, 

όπωσ ςυνθκίηεται να λζγεται. Ενϊ τα παιδιά βιϊνουν τθ δικι τουσ εποχι,  οριςμζνοι 

μετανάςτεσ γονείσ εγκλωβίηονται ςε μία παρωχθμζνθ νοοτροπία και αρνοφνται να 

εξελιχτοφν και να επιτρζψουν ςτα παιδιά τουσ να αποφαςίςουν μόνα τουσ για τθ 

ηωι τουσ.   
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To 1990 ζγραψε τα μονόπρακτα Τρίτο παγκάκι δεξιά και Ρρόωρο 

Φκινόπωρο,  τα οποία ανεβάηει το 1991 θ κεατρικι ομάδα Take-Away Theatre 

(Σφδνεχ), μαηί με το μονόπρακτο Μια Ηωι Καλοκαίρι του Bill Kokkaris ςε ςκθνοκεςία 

τθσ Christina Totos1477.  

Στο μονόπρακτο Τρίτο παγκάκι δεξιά1478, ζνασ τφποσ αλκοολικόσ, γφρω ςτα 

ςαρανταπζντε με δφο μπουκάλια, το ζνα ςτο χζρι και το άλλο ςτθν τςζπθ, κάκεται 

ςε ζνα παγκάκι ςτο πάρκο, με τισ δθμόςιεσ τουαλζτεσ πίςω του, και πίνει. Σε λίγο 

φτάνει ο Νζοσ, καλοντυμζνοσ κρατϊντασ μία ανκοδζςμθ με γαρίφαλα. Το ραντεβοφ 

του είναι ςτο τρίτο παγκάκι δεξιά, ςτο παγκάκι που κάκεται ο «μεκφςτακασ». Ο 

Τφποσ του πιάνει κουβζντα, ςτθν αρχι μετράει τα γαρίφαλα, μετά του ηθτάει 

τςιγάρο (ς.3), μετά τον ρωτάει, αν βρικε μία μαφρθ ομπρζλα (ς.4), και ςυνεχϊσ του 

επαναλαμβάνει πωσ άδικα περιμζνει τθν κοπζλα, γιατί δε κάρκει ποτζ (ς.5). Σχεδόν 

μονολογϊντασ αρχίηει να εξομολογείται τθν ιςτορία του ςτον Νζο, πωσ ςτα είκοςι 

ιταν ναυτάκι ςε γκαηάδικο και,  όταν ζπιαςε Μελβοφρνθ, το ζςκαςε και βρζκθκε να 

δουλεφει ςτο «Ντελικατζςεν» ενόσ κείου του, που του πρόςφερε ςτζγθ μζςα ςτο 

μαγαηί, για να κάνει τθ δουλειά ακόμθ και του φφλακα, του «μαντρόςκυλου», αφοφ 

αναγκαηόταν να γαυγίηει για να διϊχνει τουσ κλζφτεσ. Λόγω παράνομθσ ειςόδου του 

ςτθ χϊρα, ο κείοσ τον εκμεταλλεφτθκε οικονομικά. Με τα «τιπσ» - φιλοδωριματα,  

άρχιςε να παίηει ςτον ιππόδρομο για να αυξιςει τα χριματα, γιατί ςτθν Ελλάδα είχε 

τζςςερισ αδελφζσ που ζπρεπε να προικίςει. Πμωσ ο τηόγοσ ςτον ιππόδρομο δεν τον 

άφθςε να προκόψει, με αποτζλεςμα να ζχει μείνει άςτεγοσ και μ’ ζνα επίδομα τθσ 

Κυβζρνθςθσ  να μπορεί να αγοράςει μόνο το πιοτό. Ο Νζοσ που ςτθν αρχι φαίνεται 

να ςτζκεται αδιάφοροσ, ςτθ ςυνζχεια μπαίνει ςε ςυηιτθςθ με τον Τφπο και ξετυλίγει 

τθν ταυτότθτά του. Ονομάηεται Στάκθσ Στάμου, με καταγωγι από τθν Εφβοια και 

μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία πριν δφο χρόνια. Ο Τφποσ αποκαλφπτει πωσ ο νεαρόσ 

του πάρκου δεν είναι άλλοσ παρά αυτόσ ο ίδιοσ, ο τότε νεαρόσ άνδρασ γεμάτοσ 

                                                           
1477

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα του 2ου Ρολυπολιτιςμικοφ Φεςτιβάλ, ςτο The Studio Theatre, Αφγ. 1991 
(παραςτάςεισ Σ.Ε.Κ. και Take Away Theatre). Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ «Μονόπρακτα – τρία 
ντόπια μονόπρακτα» ςτο Edge Theatre, 1991 (ςε φωτοτυπία). Αφίςα Μονόπρακτα: 1. Μια ηωι 
Καλοκαίρι, του Βαςίλθ Κοκκάρθ, 2. Τρίτο Ραγκάκι Δεξιά, του Βαςίλθ Γεωργαράκθ και 3. Το πρόγευμα 
τθσ Κυριακισ, του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Χριςτίνασ Τοτοφ ςτο Edge Theatre από 8-
24.11.1991.  
1478

Τρίτο παγκάκι δεξιά,1990, μονόπρακτο δράμα,  πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο ζργο, 12 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
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ελπίδεσ, όνειρα και ομορφιά, που όμωσ μζςα από μια ηωι καταχριςεων, ςπατάλθσ 

και εξαρτιςεων, δυςκολίεσ νομιμοποίθςισ του οδθγικθκε ςτθν τελευταία πράξθ 

τθσ ηωισ του: να ηθτιςει από τον νεαρό εαυτό του να βρει τθ δφναμθ να του 

καρφϊςει ςτο ςτικοσ τον ςουγιά, που από τότε που τον βρικε ςτα ςκουπίδια τον 

ακονίηει κάκε μζρα,  για να τον απαλλάξει από μια ηωι άδεια και χαμζνθ. Πταν ο 

Νζοσ αρνείται, ο Τφποσ τον εξοργίηει με το να του μιλάει για το «κατρακφλιςμα» τθσ 

ηωισ του. Θ ςκθνι κλείνει με τον άνδρα ξαπλωμζνο ςτο παγκάκι, νεκρό, να κρατάει 

τον ςουγιά καρφωμζνο ςτο ςτικοσ του. «Ο αυτόχειρασ πεκαίνει μαχαιρωμζνοσ απ’ 

τθν ενςαρκωμζνθ μνιμθ τθσ νιότθσ του»1479. 

  Το  μονόπρακτο Ρρόωρο Φκινόπωρο1480 είναι ζνα ζργο πολυπρόςωπο με 

βαςικό ιρωα τον αριςτερό μπάρμπα-Θλία, παραςθμοφορθμζνο από τθν ελλθνικι 

κυβζρνθςθ για τουσ αντιςταςιακοφσ του αγϊνεσ, που παρ’όλα αυτά μετανάςτευςε 

ςτθν Αυςτραλία για μία καλφτερθ ηωι γι’ αυτόν και τθν οικογζνειά του. Θ πλοκι του 

ζργου εκτυλίςςεται ςε τρεισ ςκθνικοφσ χϊρουσ: ςτο καφενείο, ςτο ςαλόνι του 

ςπιτιοφ του, όπου  μζνει με τισ δφο κόρεσ του, τθν Ρολυξζνθ διαηευγμζνθ με ζναν 

γιο, τον Σπφρο και τθ Γιϊτα, ςτα ςαράντα τθσ ακόμθ ανφπαντρθ, και τζλοσ το 

δωμάτιο του νεαροφ εγγονοφ του, Σπφρου. Στο καφενείο ο μπάρμπα-Θλίασ  ςυναντά 

τον μπάρμπα-Νίκο για να παίξουν τάβλι, πίνοντασ το ελλθνικό καφεδάκι τουσ. Ράνω 

ςτθ ςυηιτθςθ ξεδιπλϊνεται το πολιτικό παρελκόν και των δφο ανδρϊν που είναι εκ 

διαμζτρου αντίκετο,  αφοφ ο μπάρμπα Νίκοσ ιταν δωςίλογοσ των Λταλϊν και μετά 

των Γερμανϊν και ςτθν Αυςτραλία ζγινε ο «ρουφιάνοσ» που κάρφωνε τουσ 

αριςτεροφσ ςυμπατριϊτεσ του και τθ δράςθ τουσ ςτουσ Αυςτραλοφσ. Σφμφωνα με 

τον μπάρμπα Νίκο: 

 «Υπάρχουν δφο ειδϊν αγϊνεσ. Ο ζνασ είναι να αγωνίηεςαι για όλον τον κόςμο, δθλαδι 

τρζχα γφρευε, κι ο άλλοσ είναι να αγωνίηεςαι για τον εαυτό ςου και τθν οικογζνειά ςου, 

δθλαδι ςυγκεκριμζνα πράματα» (ς.14).  

Στο τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ οι δφο άνδρεσ, παραμερίηουν τισ διαφορζσ τουσ 

και ενωμζνοι από τθν κοινι μοίρα τθσ ξενιτειάσ τουσ,  δίνουν τα χζρια να 

                                                           
1479

 Nick Sky,  1992, «Μία πρϊτθ προςζγγιςθ του δραματουργικοφ ζργου του Βαςίλθ Γεωργαράκθ», 
ΒΑ. Thesis, Melbourne, La Trobe University, Faculty of Humanities and Social Sciences, ς.44. 
1480

 Ρρόωρο Φκινόπωρο, 1990, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 11, αδθμοςίευτο ζργο, 36 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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παντρζψουν τον Σπφρο με τθ Λευτερία,  τον εγγονό του μπάρμπα-Θλία με τθν κόρθ 

του μπάρμπα-Νίκου,  που είναι ςοςιαλίςτρια κι ζχει και διαμζριςμα δικό τθσ. Το ίδιο 

βράδυ, ο Σπφροσ, που ζχει φφγει από το ςπίτι για να βρει τθν θςυχία του, και είναι 

ναρκομανισ, μαηί με τον φίλο του Σαμ κλζβουν το ςπίτι του μπάρμπα-Νίκου, αφοφ 

τον χτυποφν κανάςιμα, για να μπορζςουν να αγοράςουν θρωίνθ. Ο νεαρόσ Σπφροσ 

καταλιγει μετά τθν ζνεςθ τθσ δόςθσ του (ς.36). Το ζργο κλείνει με τθν τραγικι μάνα 

να τον νανουρίηει, ωςάν ςε παραμφκι, με τθν ιςτορία του Νάρκιςςου, και τζλοσ τα 

λόγια νανουρίςματοσ.  Στο ζργο παρεμβάλλονται και κωμικά ςτοιχεία, που δεν ςε 

προδιακζτουν για τθν τραγικι κατάλθξθ που κα ακολουκιςει. 

Το 19931481, 19981482 και το 19991483 ο Κίαςοσ «Ραροικία» ανζβαςε τθν 

κωμωδία του Γεωργαράκθ  Σϊςτε το ινόκερω, που παίχτθκε με τον τίτλο: Ο 

                                                           
1481

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα», κωμωδία του Βαςίλθ 
Γεωργαράκθ, από τον Κίαςο «Ραροικία» ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Λζςχθ Καμπζρασ, Ελλθνικι 
Λζςχθ Καμπζρασ, 18.9.1993. Εφθμερίδα Νζα Ελλάδα, 24.7.1993, το άρκρο «Συνεχίηονται με επιτυχία 
οι παραςτάςεισ τθσ διαςκεδαςτικισ κωμωδίασ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα» 
από τον Κίαςο «Ραροικία» ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου», ς. 7. Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 
31.7.1993, το άρκρο «Ρετυχθμζνεσ όλεσ οι παραςτάςεισ – Γζλια από τον «Γαμπρό απ’ τθν Ελλάδα» - 
Και… ζνασ τρελόσ… τρελόσ ψυχίατροσ! – Συνεχίηονται οι παραςτάςεισ τθσ κωμωδίασ του Βαςίλθ 
Γεωργαράκθ «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα» που παρουςιάηει ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςτο κζατρο τθσ 
βιβλιοκικθσ του ίτςμοντ ςτο 415 Church Street με απόλυτθ επιτυχία και οπωςδιποτε για να γεμίηει 
θ αίκουςα, δείχνει ότι οι κεατρόφιλοι προτιμοφν τθν κωμωδία και το αβίαςτο γζλιο» (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 7.8.1993, το άρκρο «Συνεχίηονται με επιτυχία οι παραςτάςεισ - Ο Γαμπρόσ ζφερε 
μαηί του και… δϊρο! – Ναι με απόλυτθ επιτυχία, κάτι που δεν το περίμενε οφτε και ο παραγωγόσ και 
ςκθνοκζτθσ Κανάςθσ Μακρυγιϊργοσ, ςυνεχίηονται οι παραςτάςεισ τθσ κωμωδίασ που τελικά αρζςει 
ςτο κοινό και που φζρει τον επίκαιρο τίτλο «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα 
Ελλάδα, 14.8.1993, το άρκρο «Συνεχίηονται οι παραςτάςεισ του «Γαμπροφ απ’ τθν Ελλάδα – Με 
αλλαγι αίκουςασ αλλά με ςυνεχι επιτυχία ςυνεχίηονται και αυτό το Σαββατοκφριακο οι παραςτάςεισ 
τθσ κωμωδίασ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ που ζχει ανεβάςει ο Κίαςοσ Ραροικία ςε ςκθνοκεςία του 
Κανάςθ Μακρυγιϊργου», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 22.7.1993, το άρκρο «Συνεχίηονται με 
επιτυχία οι παραςτάςεισ τθσ διαςκεδαςτικισ κωμωδίασ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ «Ο Γαμπρόσ από τθν 
Ελλάδα» από τον Κίαςο «Ραροικία» ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. 
Νζοσ Κόςμοσ, 29.7.1993, το άρκρο του Μάνου Μιλιου, «Ο Γαμπρόσ» χαρίηει γζλιο - Συνεχίηονται οι 
παραςτάςεισ τθσ κωμωδίασ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα» που παρουςιάηει 
ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςτο κζατρο τθσ βιβλιοκικθσ του ίτςμοντ ςτο 415 Church Street με απόλυτθ 
επιτυχία και οπωςδιποτε για να γεμίηει θ αίκουςα, δείχνει ότι οι κεατρόφιλοι προτιμοφν τθν 
κωμωδία και το αβίαςτο γζλιο»(ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ, 1993, Γαμπρόσ απ’ τθν 
Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ με τον «Κίαςο Ραροικία» Λουλ-Αυγ. 1993. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
21.10.1993, το άρκρο «Επζςτρεψε ςτθ Μελβοφρνθ Ο Γαμπρόσ… - Ζνα από τα πιο πετυχθμζνα ζργα 
που ζχει ανεβάςει ο γνωςτόσ κεατρικόσ οργανιςμόσ «Ραροικία», είναι χωρίσ αμφιβολία «Ο Γαμπρόσ 
από τθν Ελλάδα» που ζχει γράψει ο ςυμπάροικοσ ςυγγραφζασ Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ», τθσ Α. 
Γεννεράλθ (ςε φωτοτυπία), 
1482

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ The Groom from Greece από τον κίαςο «Ραροικία», Challey 
Theatre, Eighteenth St., Renmark, 5.12.1998. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα 
του Βαςίλθ Γεωργαράκθ και ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, ςτο Knew High School Community 
Theatre, 12-13 Δεκεμβρίου 1998.  Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του 
Βαςίλθ Γιωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο Ραροικία, Kew High School 
Theatre, Melbourne, Μάρτ./ Απρ. 1998. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του 
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Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα1484, ςε ςκθνοκεςία τοφ Κανάςθ Μακρυγιϊργου. Το κζμα 

του ζργου είναι  θ Ελλθνίδα μθτζρα,  που παρεμβαίνει ςτθ ηωι τθσ κόρθσ τθσ και 

ειδικότερα ςτθν επιλογι ςυηφγου.  

Το 19941485,  ο ίδιοσ κίαςοσ ανζβαςε τθν κωμωδία Τρζξτε Κλθρονόμοι1486, ςε 

πζντε ςκθνζσ. Σε αυτό το ζργο, ςε αντίκεςθ με το ζργο του Κόδωρου Ρατρικαρζα Ο 

                                                                                                                                                                       
Βαςίλθ Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, Kew High School Theatre, 286 High St., East 
Kew, 14-15.8.1998. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, 
ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, Carringbush Theatre, 451 Church Street, Richmond, 21-22.9.1998. 
Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα, κωμωδία του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, από τον 
Κίαςο Ραροικία ςε ςυνεργαςία με τον Ελλθνικό Σφλλογο Θλικιωμζνων Συνταξιοφχων και Ατόμων με 
Ειδικζσ Ανάγκεσ ίβερλαντ, Renmark Chaffey Theatre, 5.12.1998. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 9.4.1998, το 
άρκρο «Ζφταςε… Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα - Αρχίηουν αφριο Ραραςκευι οι παραςτάςεισ του ζργου 
Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου, ςτο 
Kew High School Theatre, ςτο Kew», (ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα από τθν παράςταςθ Γαμπρόσ απ’ 
τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ με τον «Κίαςοσ Ραροικία»  με χορθγία του Ελλθνικοφ Συλλόγου 
Θλικιωμζνων Συνταξιοφχων και ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ Riverland, ςτο Renmark Chaffey Theatre 
ςτισ 5 Δεκ.1998 και ςτο Kew High School 12-13 Δεκ.1998. 
1483

 Ρθγζσ: Εφθμ. Τα Νζα, 1.9.1999, το άρκρο «Το παροικιακό μασ Ρεριςκόπιο – Ο Κίαςοσ «Ραροικία» 
περιοδεφει ςτθν Αυςτραλία – Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα, ς. 28, (ςε φωτοτυπία). Ρρόγραμμα τθσ 
παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γιωργαράκθ και ςκθνοκεςία του Κ. 
Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο «Ραροικία» ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα 
Ντάργουϊν, ςτο Darwin Entertainment Centre, 4.9.1999.  Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από 
τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γιωργαράκθ, από τον Κίαςο «Ραροικία» ςε ςυνεργαςία με τθν 
Ρανμακεδονικι Ζνωςθ Νοτίου Αυςτραλίασ ςτα πλαίςια των Δθμθτρίων, Royality Theatre, 65 Angas 
St., Adelaide, 30-31.10.1999. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ 
Γιωργαράκθ, από τον Κίαςο «Ραροικία» ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα 
Κουϊνςλαντ, Ελλθνικι Λζςχθ, 5.11.1999. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του 
Βαςίλθ Γιωργαράκθ, από τον Κίαςο «Ραροικία» ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα 
Gold Coast, Ελλθνικι Λζςχθ, 7.11.1999. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα, 
κωμωδία του Βαςίλθ Γιωργαράκθ, από τον Κίαςο «Ραροικία», Ντάργουϊν, Αδελαΐδα, Μπρίςμπαν, 
Γκολντ Κόςτ, Οκτ.-Νοζμ. 1999. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ 
Γιωργαράκθ και ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, ςτο Darwin Entertainment Centre, 3.9.1999. 
Ρρόγραμμα από τθν παράςταςθ Γαμπρόσ απ’ τθν Ελλάδα από τθν περιοδεία- Australian Tour 
Odyssey- του Κιάςου «Ραροικία»  ςτισ πόλεισ Ντάργουϊν, Μπρίςμπαν, Αδελαΐδα, Gold Coast, Οκτ.-
Νοε.1999. 
1484

 Σϊςτε το ινόκερο ι  Ο Γαμπρόσ από τθν  Ελλάδα, 1991,  κωμωδία ςε ζξι ςκθνζσ, πρόςωπα 7, 
αδθμοςίευτο ζργο, 62 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
1485

Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Τρζξτε κλθρονόμοι, γίδα ςοφπα, κωμωδία του Βαςίλθ 
Γιωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο «Ραροικία», Hellenic Club, Καμπζρρα, 
9.7.1994.  Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Τρζξτε κλθρονόμοι, γίδα ςοφπα, κωμωδία του Βαςίλθ 
Γιωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο «Ραροικία», Hellenic Club, Χόμπαρτ, 
23.7.1994. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Τρζξτε κλθρονόμοι του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, από τον Κίαςο 
«Ραροικία», ςτα πλαίςια τθσ Ελλθνικισ Εβδομάδασ τθσ Ελλθνικισ Λζςχθσ Καμπζρα, Λοφλ. 1994 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 23.6.1994, το άρκρο «Ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςτθν «Ελλθνικι 
Εβδομάδα» ςτθν Καμπζρα – Από τισ 2 Λουλίου αρχίηουν ςτθν Καμπζρα οι εκδθλϊςεισ τθσ «Ελλθνικισ 
Εβδομάδασ», που οργανϊνει κάκε χρόνο θ Ελλθνικι Λζςχθ», (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
7.7.1994, το άρκρο «Από τον κίαςο «Ραροικία» «Τρζξτε κλθρονόμοι» - Ρρεμιζρα το Σάββατο ςτθν 
Καμπζρα – Ταξιδεφει αυτό το Σαββατοκφριακο ςτθν Καμπζρα, ο κίαςοσ «Ραροικία», όπου και κα 
παρουςιάςει ςε παναυςτραλιανι πρεμιζρα το Σάββατο βράδυ τθν κωμωδία του Βαςίλθ Γεωργαράκθ 
«Τρζξτε κλθρονόμοι». Θ πρεμιζρα κα δοκεί ςτα πλαίςια τθσ «Ελλθνικισ εβδομάδασ» που οργανϊνει 
θ Ελλθνικι Λζςχθ τθσ Καμπζρασ». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 14.7.1994, το άρκρο του Σ. Χατηθμανϊλθ, «Οι 
Κλθρονόμοι, το Hellenic Club και θ Ελλθνικι Εβδομάδα τθσ Καμπζρασ – Ρροςκεκλθμζνοσ του κιάςου 
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Κείοσ από τθν Αυςτραλία, οι κόρεσ, μετανάςτριεσ που βρίςκονται ςε Αμερικι, 

Καναδά και Αυςτραλία, μόλισ μακαίνουν πωσ ο πατζρασ τουσ, κ. Κωτςόπουλοσ, που 

ηει ςτθν Ελλάδα, ζπακε εγκεφαλικό, ςπεφδουν από τα πζρατα τθσ γθσ για να τον 

κλθρονομιςουν. Μετά από διάφορεσ τραγελαφικζσ ςκθνζσ που διαδραματίηονται 

ςτο δωμάτιο του νοςοκομείου, όπου νοςθλεφεται ο πατζρασ μαηί με ζναν άλλο 

αςκενι, χιρο και ςτείρο, ο Κωτςόπουλοσ ξυπνά από τον εφιάλτθ του για να 

διαπιςτϊςει πωσ οι κόρεσ του,  μονιαςμζνεσ τον περιμζνουν ςτο ςαλόνι για να τον 

επιςκεφτοφν. Θ χαρά του είναι τεράςτια,  όταν τον διαβεβαιϊνουν πωσ είναι 

αποκατεςτθμζνεσ και ευτυχιςμζνεσ με τισ οικογζνειζσ τουσ και πωσ ίςωσ κα ιταν 

ςκόπιμο να πουλιςει τα 62 ςτρζμματα γθσ για να ηιςει με άνεςθ τα υπόλοιπα 

χρόνια τθσ ηωισ του. Βεβαίωσ, ο πατζρασ κεωρεί κακικον του να κάνει μια δίκαιθ 

διακικθ για όλεσ του τισ κόρεσ, προκειμζνου να μεταβιβαςτεί θ ελλθνικι γθ  μια 

μζρα ςτα εγγόνια του. 

Το 1996 το «Κζντρο Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ»,  ςτθ Νζα Υόρκθ1487, παρουςίαςε 

για πρϊτθ φορά τρία μονόπρακτα Τρίτο Ραγκάκι Δεξιά, Σκιζσ από το Ραρελκόν, 

Εναντίον Ραντόσ Υπευκφνου, τρεισ ιςτορίεσ μεταναςτϊν  του Βαςίλθ Γεωργαράκθ με 

τον τίτλο Σκιζσ από το παρελκόν1488 μαηί με το μονόπρακτο το Δίκανο, του Κϊςτα 

Μουρςελά1489, ςε ςκθνοκεςία του Λουκά Σκιπθτάρθ ςτθν αίκουςα του ΚΕΡ,  από τθ 

κεατρικι ομάδα του Κζντρου Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ. 

Το 2003 ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων τθσ 1θσ 

Ελλθνιάδασ -Ραγκόςμια Ακλθτικι και Ρολιτιςτικι Συνάντθςθ Νζων Ομογενϊν ςε 

Κεςςαλονίκθ-Ζδεςςα και ςτισ εκδθλϊςεισ «Καλοκαίρι 2003- Γιορτζσ Λόγου και 

Τζχνθσ ςτθ Λευκάδα» ςτο Κθποκζατρο «Σικελιανόσ», παρουςιάςτθκαν με τον τίτλο 

                                                                                                                                                                       
«Ραροικία» βρζκθκα το περαςμζνο Σαββατοκφριακο ςτθν Καμπζρα όπου θ Ελλθνικι Λζςχθ (Hellenic 
Club) τθσ πόλθσ αυτισ διοργάνωςε Ελλθνικι Εβδομάδα». Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε 
βιντεοκαςζτα και dvd)1994 Τρζξτε Κλθρονόμοι του Βαςίλθ Γεωργαράκθ με τον Κίαςο «Ραροικία» ςτο 
Ρλαίςιο τθσ Ελλθνικισ Εβδομάδασ τθσ Ελλθνικισ Λζςχθσ Καμπζρα, Λοφλιοσ 1994. 
1486

 Θ Διακικθ ι Κλθρονόμοι, (1994), κωμωδία ςε πζντε ςκθνζσ, πρόςωπα 12, αδθμοςίευτο ζργο, 71 
δακτυλογραφθ-μζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1487

 4 Μονόπρακτα: Τρίτο Ραγκάκι Δεξιά, Σκιζσ από το Ραρελκόν, Εναντίον παντόσ Υπευκφνου, τρεισ 
ιςτορίεσ μεταναςτϊν του Βαςίλθ Γεωργαράκθ και το Δίκανο του Κϊςτα Μουρςελά ςε ςκθνοκεςία 
του Λουκά Σκιπθτάρθ ςτθν αίκουςα του ΚΕΡ,  από τθν κεατρικι ομάδα του Κζντρου Ελλθνικοφ 
Ρολιτιςμοφ ςτισ 31.5. 1996 και 1, 2, 7, 8, 9.6.1996. 
1488

 Ρθγι: Bιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Τρία Μονόπρακτα του Βαςίλθ 
Γεωργαράκθ, Νζα Υόρκθ, Λοφνιοσ 1996. 
1489

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ 4 One Act Plays των V. Georgarakis and C. Mourselas, από το 
The Theatre Group of the Greek Cultural Center, Greek Cultural Center,  27-28 Hoyt Avenue South, 
Astoria, N. Y., 7-9.6.1996. 
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«Ρουλάκι ξζνο…Ρουλί χαμζνο» τρία μονόπρακτα των Γ. Βαςιλακάκου και Β. 

Γεωργαράκθ. Τα ζργα των Γεωργαράκθ και Βαςιλακάκο με τον Κίαςο «Ραροικία», 

Ρουλάκι Ξζνο..Ξενιτεμζνο με πρόςκλθςθ τθσ Ελλθνικισ Ρολιτείασ περιοδεφει ςτθν 

Ελλάδα1490.  

Ο Γεωργαράκθσ αςχολείται ςυνολικά με τα προβλιματα και τισ δυςκολίεσ 

του μετανάςτθ και ειδικότερα τθσ μετανάςτριασ,  χιρασ και διαηευγμζνθσ, του 

παιδιοφ του μετανάςτθ, που, ενϊ φαίνεται πωσ τα ζχει όλα, κατατρζχεται από τισ 

ςκιζσ και τα φαντάςματα  που κουβαλά το οικογενειακό του περιβάλλον,  τουσ 

γζροντεσ και τουσ απόκλθρουσ τθσ ηωισ, που ηουν εγκαταλελειμμζνοι ςτθ μοναξιά 

τουσ. Οι ιρωεσ του Γεωργαράκθ επίςθσ κατατρφχονται από οριςμζνα ςφνδρομα, 

όπωσ αυτά τθσ μοναξιάσ, τθσ απομόνωςθσ, τθσ απελπιςίασ, τθσ φυγισ και τθσ 

πλιξθσ. Κεματολογικι του βάςθ είναι «θ κρυμματιςμζνθ ηωι του μετανάςτθ», «οι 

ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, όπωσ αυτζσ γονζων και παιδιϊν», «τα προβλιματα Ελλινων 

μεταναςτϊν», «το ςοκ τθσ μεταφφτευςθσ», «θ απομόνωςθ και θ απελπιςία τθσ 

μετανάςτριασ», «θ υποταγι τθσ γυναίκασ μετανάςτριασ απζναντι ςτον άνδρα», «θ 

ςφνδεςθ του μετανάςτθ με το πολιτικό παρελκόν του»,  όπωσ λζει ο ίδιοσ ο 

ςυγγραφζασ1491. 

Ο ςυγγραφζασ μζςα από τα κείμενά του αγγίηει τισ «πλθγζσ» του ‘Ελλθνα 

μετανάςτθ τθσ Αυςτραλίασ, προκειμζνου να τισ «γιάνει». Στα ζργα του, ο κάκε 

                                                           
1490

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ρουλάκι ξζνο… πουλί χαμζνο του Ελλθνικοφ Κεατρικοφ 
Οργανιςμοφ Κίαςοσ «Ραροικία» ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του Ρνευματικοφ Κζντρου Διμου 
Λευκάδασ ςτο Κθποκζατρο «Άγγελοσ Σικελιανόσ» ςτισ 5.7.2003. Θ παράςταςθ αποτελείτο από τρία 
μονόπρακτα: 1) Ρροςοχι Εφκραυςτον, 2) Εναντίον παντόσ υπευκφνου, 3) Τρίτο παγκάκι δεξιά, ςε 
ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 23.6.2002, το άρκρο «Ο Κίαςοσ 
«Ραροικία» ςτθν Ελλθνιάδα – Ο Κίαςοσ «Ραροικία» πραγματοποιεί το πρϊτο του εκτόσ Αυςτραλίασ 
μεγάλο βιμα. Ρροςκλικθκε και κα ςυμμετάςχει ςτθν 1θ Ελλθνιάδα, που κα διεξαχκεί ςτθν 
Κεςςαλονίκθ από τισ 26 μζχρι τισ 29 Λουνίου 2003.» (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 6.11.2003, 
το άρκρο «Ρρεμιζρα απόψε από τον Κίαςο «Ραροικία» - Ρουλάκι ξζνο… πουλί χαμζνο», ς. 6 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 29.5.2003, το άρκρο «Ο Κίαςοσ «Ραροικία» κα ςυμμετάςχει ςτθν 
«Ελλθνιάδα» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Μακεδονία, 26.6.2003, άρκρο ««Ραροικία» Μελβοφρνθσ ςτθ 
Κεςςαλονίκθ – Κζατρο των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ ςτο πλαίςιο τθσ Ελλθνιάδασ», ς.59. Εφθμ. 
Μακεδονία, 26.6.2003, το άρκρο τθσ Πλγασ Τςαντιλα, «Κζατρο των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ ςτο 
πλαίςιο τθσ Ελλθνιάδασ – «Ραροικία» Μελβοφρνθσ ςτθ Κεςςαλονίκθ», ς. 59. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
26.8.2003, το άρκρο «Θ 1θ «Ελλθνιάδα» του 2003» (ςε φωτοτυπία). Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε 
βιντεοκαςζτα και dvd) 2003 Ρουλάκι Ξζνο…Ρουλί Χαμζνο, τρία μονόπρακτα των Βαςίλθ Γεωργαράκθ 
και Γιάννθ Βαςιλακάκου, Α) ςτθν 1θ Ελλθνιάδα Λοφνιο 2003, Β) Κεςςαλονίκθ-Ζδεςςα, Γιορτζσ Λόγου 
και Τζχνθσ, Λευκάδα Λοφλ. 2003. Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) «Ρουλάκι 
Ξζνο…Ρουλί Χαμζνο», τρία μονόπρακτα των Γ. Βαςιλακάνου και Β. Γεωργαράκθ ςτθν 1θ Ελλθνιάδα, 
Λοφν. 2003, Κεςςαλονίκθ - Ζδεςςα και Λοφλ. 2003 «Γιορτζσ  Λόγου και Τζχνθ» ςτθ Λευκάδα. 
1491

Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Βαςίλθ Γεωργαράκθ ςτθν Ακινα, 22.01.2009. 
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χαρακτιρασ μιλάει τθ δικι του γλϊςςα, που είναι θ γλϊςςα τθσ δικισ του αλικειασ. 

Συγκεκριμζνα ςε ςυνεντεφξεισ του κατακζτει: 

«Ηοφςα ςε ζνα περιβάλλον, που οι επιρροζσ μου ιταν απ’ αυτό το περιβάλλον και 

αναγκαςτικά ζγραψα γι’ αυτό το περιβάλλον»…«με το λεξιλόγιο που αυτό δθμιουργεί», 

κατακζτει ο Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ1492.  

«Ο ιρωάσ μου γίνεται εγϊ. Δε γίνομαι εγϊ αυτοί, αυτοί γίνονται εγϊ… Πταν αναπτφςςω 

διάλογο μ’ ζναν ςυγκεκριμζνο χαρακτιρα, προςπακϊ εγϊ ο ίδιοσ να αιςκανκϊ όπωσ 

αιςκάνεται αυτι τθ ςτιγμι ο χαρακτιρασ αυτόσ… όταν γράφω, αυτομάτωσ το 

ςκθνοκετϊ.»1493. 

«Ζχω γνωρίςει πάρα πολφ κόςμο. Οικογενειακά προβλιματα και προςωπικζσ καταςτάςεισ… 

Μςωσ αςυναίςκθτα αρκετζσ απ’ αυτζσ, που ζχουν γίνει βιϊματα, να περνάνε μζςα από τα 

ζργα μου, χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια, προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ και ςτουσ χαρακτιρεσ 

των θρϊων μου. Ο ςυγγραφζασ δε δθμιουργεί φανταςιϊςεισ… Είναι κάτι που ζχω δει, κάτι 

που ζχω ακοφςει, από δϊ, από κει, κάτι που ζχω διαβάςει… Ρρόκειται για αλθκινά 

Statements, που τον ερεκίηουν και τα αξιοποιεί… Οι εμπειρίεσ είναι ποικίλεσ. Ηοφμε ςε μια 

παροικία μεταναςτϊν…»1494. 

«Μ’ενδιαφζρουν δραματουργικά αυτοί που ηουν υποκριτικά μζςα ςτθ δυςτυχία, που τθν 

παρουςιάηουν ςαν ευτυχία… Κι εγϊ ζχω υποφζρει απ’ τα πολιτικά πράγματα τθσ Ελλάδασ. Ο 

πατζρασ μου ιταν αριςτερόσ. Ιταν ςτο αντάρτικο. Ζκανε βουνό. Κυνθγικθκε, εξορίςτθκε1495. 

Εμείσ, θ οικογζνειά του τθν πλθρϊςαμε. Φυςικά και ο ίδιοσ, αλλά εμείσ υποφζραμε. Αυτά 

ςίγουρα περνάνε μζςα ςτο ζργο μου… Δεν πιςτεφω ότι μποροφμε εφκολα να ςβιςουμε το 

παρελκόν μασ»1496. 

Θ δυςκολία του ςυγγραφζα ιταν  να βρει θκοποιοφσ, γι’ αυτό και τα κείμενα 

ζπρεπε να είναι ολιγοπρόςωπα. Τα ζργα του άρεςαν ςτο κοινό,  γιατί είχαν 

αμεςότθτα και μποροφςαν να δουν ζνα κομμάτι από τθ ηωι τουσ ςτθ ςκθνι. Σκοπόσ 

του ιταν να δθμιουργιςει ζργο τζχνθσ και όχι να κυμίςει οριςμζνεσ καταςτάςεισ ι 

να διδάξει. Σφμφωνα με το ίδιο, τα ζργα του μποροφν να αλλάξουν τον τρόπο που 

βλζπουν οι κεατζσ τουσ τα πράγματα, όπωσ τρεισ φοιτιτριεσ ελλθνικισ καταγωγισ 

                                                           
1492

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 11, Αυγ.1989, «Σκιζσ από το παρελκόν», ς.13. 
1493

 Nick Sky, 1992, «Μία πρϊτθ προςζγγιςθ του δραματουργικοφ ζργου του Βαςίλθ Γεωργαράκθ», 
ΒΑ. Thesis, Melbourne, La Trobe University, Faculty of Humanities and Social Sciences, ς.58. 
1494

 Π.π. ς. 60. 
1495

 Π.π.ς.61. 
1496

 Π.π.ς.62. 
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πϊσ άρχιςαν να βλζπουν διαφορετικά τουσ γονείσ τουσ1497. Το κωμικό ςτοιχείο το 

ςυμπεριζλαβε και ςτο πιο δραματικό του ζργο. Οι χαρακτιρεσ βγικαν από μόνοι 

τουσ, αυκόρμθτα. Εργάςτθκε ωσ διερμθνζασ  ςε δικαςτιρια, νοςοκομεία, ιατρεία 

και πολλζσ φορζσ εμπνεφςτθκε από τισ ιςτορίεσ των πελατϊν του, όπωσ αυτι ςτο 

ζργο του Εναντίον παντόσ υπευκφνου. Το εμπνεφςτθκε από μία γυναίκα, τθν οποία 

είχε ςυνοδεφςει ςτον γιατρό και ζκανε διερμθνεία.  Επίςθσ ειςάγει αυτοβιογραφικά 

ςτοιχεία. Θ δομι των κεατρικϊν του ζργων, θ αιςκθτικι και το φφοσ, εμπνζονται 

από τον κινθματογράφο. Στα μονόπρακτα δεν χρθςιμοποιεί ςκθνικά, γιατί κεωρεί 

ςθμαντικό το ζργο του να βαςίηεται ςτον λόγο, τον οποίο φροντίηει να μθν τον 

«καλλωπίηει», γιατί κζλει τουσ χαρακτιρεσ του αλθκινοφσ1498. 

Σφμφωνα με τον ίδιο, ο ελλθνικό τφποσ  ςτθν Αυςτραλία τον υποςτιριξε. 

Πμωσ παρόλο που ζμεινε είκοςι οκτϊ χρόνια ςτθν Αυςτραλία, δεν κατάφερε να 

προςαρμοςτεί ςτον αυςτραλζηικο τρόπο ηωισ, οφτε ποτζ επεδίωξε να επιβιϊςει από 

το κζατρο. Το 1997 επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα, όπου ηει ςτθν Ακινα μζχρι και 

ςιμερα1499. 

 

Ανάλυςθ του κεατρικοφ ζργου Σϊςτε το ινόκερω ι Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα 

(1993) του Βαςίλθ Γεωργαράκθ  

Το ζργο του Βαςίλθ Γεωργαράκθ Σϊςτε το ινόκερο ι Γαμπρόσ από τθν 

Ελλάδα, 1993, κωμωδία ςε ζξι ςκθνζσ,  θ Ελλθνίδα  μθτζρα  μετανάςτρια Κάκυ, 

επιςτρζφει  με τον άνδρα τθσ ςτθν Ελλάδα και ψάχνει να βρει γαμπρό για τθν κόρθ 

τθσ Τηίνα, θ οποία είναι δικθγόροσ και χωριςμζνθ με τον επίςθσ Ελλθνο-Αυςτραλό 

δικθγόρο Τηον. Θ κόρθ αρνείται να ςυμμετζχει ςε «προξενιό με αλλθλογραφία» (ς.5) 

και μάλιςτα  να ξαναπαντρευτεί Ζλλθνα, «γαμπρό ειςαγωγισ»…  και «βλάχο» (ς.2). 

Κεωρεί πωσ αυτζσ οι πρακτικζσ ανικουν ςτο παρελκόν και πωσ θ μθτζρα τθσ «δεν το 

ζχει πάρει χαμπάρι, ηει ακόμα ςτθν εποχισ τθσ» (ς.5). Θ Τηίνα κζλει ζνα άνδρα 

«ευγενικό, εκλεπτυςμζνο, καλλιεργθμζνο…» (ς.7) και όχι ςαν τουσ Ζλλθνεσ που 

ζρχονται από τθν Ελλάδα, αυτοφσ που ςυναντάει ςτα ελλθνικά μαγαηιά του Lonsdale 

street που «οφτε να φερκοφνε ξζρουνε, οφτε να ντυκοφνε, οφτε να φάνε» (ς.32). 

                                                           
1497

 Π.π. ς. 56. 
1498

Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Βαςίλθ Γεωργαράκθ ςτθν Ακινα, 22.01.2009. 
1499

Π.π. 
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Αυτι τϊρα ζχει ςπουδάςει και ζχει άλλθ «κοινωνικι υπόςταςθ» (ς.33). Αντικζτωσ 

τθσ φίλθσ και γειτόνιςςασ Ντόρασ, επίςθσ Ελλθνοαυςτραλζηασ, «ντιηάϊνερ» με δικιά 

τθσ μπουτίκ (ς.29)  τθσ «αρζςουν οι βλάχοι που βρωμάνε ςκόρδο» (ς.8)  και πιςτεφει 

πωσ «οι άνδρεσ είναι παράξενα όντα…ςκζφτονται διαφορετικά»(ς.10). Και επίςθσ 

τουσ δικαιολογεί πωσ είναι δφςκολο να γνωρίηουν αυτά που ηθτάει θ Τηίνα. 

 «Και που να τα μάκουνε αυτά; Στα χωράφια και ςτα λιβάδια που αφιςανε ςτθν Ελλάδα ι 

ςτα εργοςτάςια που κλειςτικανε όταν ιρκαν ςτθν Αυςτραλία» (ς.32). 

Θ Τηίνα εξθγεί πωσ από μικρι μεγάλωςε με το  κακθμερινό «κιρυγμα» των 

γονιϊν τθσ που ςχεδόν απαιτοφςαν από αυτιν να ςπουδάςει:  

«Μασ φάγανε τα εργοςτάςια για ςζνα. Εμείσ για ςζνα δουλεφουμε, για ςζνα ξενιτευτικαμε. 

Κοίτα να γίνεισ άνκρωποσ. Κοίτα να ςπουδάςεισ, να γίνεισ δικθγόροσ να μθ ςε κλωτςάνε και 

ςζνα από δω κι από κει όπωσ κλωτςάνε εμάσ» (ς.32). «…με κζλανε δικθγόρο και κζλανε να 

πάρω και δικθγόρο, αν όχι ειςαγγελζα για να ςκάςουνε οι άλλοι και (μιμθτικά) για να ςε 

βλζπουμε κόρθ μου να ςε καμαρϊνουμε. Δεν κάτςανε να ςκεφτοφνε πωσ όςο εγϊ πιγαινα 

μπροςτά, τόςο αυτοί μζνανε πίςω και ζτςι δθμιουργοφςανε ζνα χάςμα μεταξφ μασ. 

Δικθγόροσ εγϊ, εργάτεσ αυτοί. Επιςτιμονεσ οι φίλοι μου, εργάτεσ οι δικοί τουσ φίλοι…», 

«Και μθ φαντάηεςαι πωσ με ςπουδάςανε για μζνα, για τον εαυτό τουσ με ςπουδάςανε. 

Βάλανε εμζνα μπροςτά για να ανζβουνε αυτοί κοινωνικά, κζλανε να είμαι εγϊ το άλογο που 

κα ζςερνε το καρότςι τουσ. Και ϊσ πότε κα μπορϊ να κάνω το άλογο; Άςε που κάκε τόςο 

μου πιπίλιηαν το μυαλό: Εςφ είςαι δικθγόροσ δεν μπορείσ να πάρεισ όποιον νάναι!»(ς.34).  

Ο γαμπρόσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των γονιϊν τθσ κα ζπρεπε να είναι 

επιςτιμονασ, όπωσ άλλωςτε θ κόρθ τουσ.  

Ο υποψιφιοσ  γαμπρόσ είναι ο Κφμιοσ Βλαχοκφμιοσ, γιόσ μεγαλοκτθματία, 

ςτου οποίου τα κτιματα εργάηεται, ο πατζρασ τθσ Τηίνα. Ο Κφμιοσ ζχει ςπουδάςει 

χθμικόσ και ζχει προχωριςει ςτθν ερευνθτικι χθμεία, γιατί τον ενδιζφερε θ 

πρόκλθςθ να εξερευνιςει το άγνωςτο, ν’ ανοίξει καινοφριουσ ορίηοντεσ ςτθν 

επιςτιμθ του. Ωσ εφευρζτθσ ζχει αναλάβει το ‘project’  να φτιάξει μία ςκόνθ, θ 

οποία ζχει αφροδιςιακζσ ιδιότθτεσ, τισ ίδιεσ που ζχει  και το κζρατο του ρινόκερου. 

Τθ ςκόνθ αυτι τθν ονομάηει  «Σϊςτε τον ινόκερο», ζνα επαναςτατικό προϊόν, που 

όχι μόνο κα ςϊςει τουσ ρινόκερουσ από αφανιςμό, όπωσ λζει ο ίδιοσ, «αλλά κα 

βάλει και το χαμόγελο ςτα χείλθ εκατομμυρίων νοικοκυρϊν» (ς.18).  Ζνασ από τουσ 

προοριςμοφσ του ταξιδιοφ του είναι Αυςτραλία, ζτςι θ Κάκυ τον προςκαλεί να 

φιλοξενθκεί ςτο ςπίτι τθσ κόρθσ τθσ, με ςκοπό να  τθν ςυναντιςει. Θ Τηίνα, θ οποία  
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τρομοκρατείται με τθν ιδζα ενόσ γάμου με ζναν «χωριάτθ» από τθν Ελλάδα, αλλάηει 

κζςεισ με τθν Ντόρα.  

Με ζκπλθξθ θ Ντόρα ανακαλφπτει πωσ ο  υποψιφιοσ γαμπρόσ δεν είναι ο 

φτωχόσ, ςκλθρά εργαηόμενοσ και τίμιοσ νζοσ άνδρασ από το χωριό,  αλλά ο 

κοςμοπολίτθσ επιςτιμονασ που ςτο τζλοσ γίνεται ζνασ  καλόσ φίλοσ με τον 

Αυςτραλογεννθμζνο γαμπρό, «επί  ίςοισ όροισ» (ς.54). Θ Τηίνα  θ οποία παραδζχεται 

τον ζρωτά τθσ για τον πρϊθν άνδρα τθσ, χαλαρϊνει απζναντι ςτον Κφμιο και 

ξεπερνά τθν προκατάλθψι τθσ ενάντια ςτουσ Ζλλθνεσ άνδρεσ.  Μετά από διάφορεσ 

κωμικζσ καταςτάςεισ ο Κφμιοσ,  αφοφ μακαίνει τθν αλικεια, ερωτεφεται τθν Ντόρα 

κι ζτςι τα δφο ηευγάρια, με τα χριματα που ζχει ειςπράξει ο Κφμιοσ από τθν πϊλθςθ 

τθσ  καυματουργισ ςκόνθσ του,  αποφαςίηουν να κάνουν όλοι μαηί ζνα ταξίδι ςτθν 

Ελλάδα (ς.62). 

Ο ςυγγραφζασ μζςα από αυτό το ζργο κζλει να προβάλει τθν Ελλάδα: θ 

Ελλάδα του ςιμερα, δεν είναι θ Ελλάδα του ‘50, που οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ άφθςαν 

πίςω τουσ. Χρειάηεται να ανανεϊςουν τθν εικόνα τθσ Ελλάδασ τόςο αυτοί, όςο και 

τα παιδιά τουσ, πζρα από ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ που ζχουν παγιωκεί μζςα 

τουσ. 

 

6. Δθμιτρθσ Κατςαβόσ (1986) - Δεν μου παραχωρικθκε ςυνζντευξθ 

Ο Δθμιτρθσ Κατςαβόσ γεννικθκε ςτον Άγιο Δθμιτριο Ριερίασ το 1955 και 

μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1968. Σποφδαςε Φιλολογία ςτο Ρανεπιςτιμιο 

Monash και διδάςκει νεοελλθνικά από το 1983. Το πρϊτο του κεατρικό ζργο που 

γράφει είναι Το Σφάλμα, 19861500. Άλλα ζργα του Ο Άγιοσ Ραράσ1501, που ςατιρίηει 

το ελλθνικό ιδιωτικό ςχολείο, Μελβοφρνθ 1987, θ τριλογία Χαβαγιοφ Ραροικία, ςε 

ςυνεργαςία με τον Κ. Μακρυγιϊργο, 19881502, Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο, ςε 

                                                           
1500

 Το Σφάλμα, 1986, δράμα ςε δφο πράξεισ, ζξι ςκθνζσ, πρόςωπα 27, αυτοζκδοςθ, Μελβοφρνθ 1986, 
92 ςελ. 
1501

Ελλθνικό Σχολείο ι Ο Άγιοσ Ραράσ, 1987, οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε τζςςερεισ 
εικόνεσ, πρόςωπα 14, αδθμοςίευτο ζργο, 27 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1502

 Χαβαγιοφ Ραροικία, 1988, αυτοζκδοςθ, Μελβοφρνθ 1988, 104 ςελ. Το ζργο αυτό αποτελείται από 
ζξι κεατρικά μονόπρακτα: 

1. Χάςμα Γενεϊν, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 4, ςς. 5-25. 
2. Το Μπαμπακιοφ, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 6, ςς. 26-43. 
3. Θ Ραρζλαςθ, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 3, ςς. 44-4. 
4. Ναρκωτικά, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 4, ςς. 55-71. 
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ςυνεργαςία με τουσ Σ. Μανταλβάνο και Κ. Μακρυγιϊργο, 19891503, Λάκθ Ραροικία, 

1999. 

Το 1988, το ΕΚΑ, παρουςίαςε τθ ςάτιρα Χαβαγιοφ Ραροικία - ζξι κεατρικά 

μονόπρακτα:  Χάςμα Γενεϊν, Το Μπαμπακιοφ, Θ Ραρζλαςθ,  Ναρκωτικά,  Τα Δϊρα, 

Τα Φεςτιβάλια, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου και Α. Γεωργίου. Τα ςκθνικά ιταν 

του Δθμιτρθ Χριςτακόπουλου, οι αφίςεσ του ϋΑγγελου Αργυρόπουλου και θ 

μουςικι τθσ Λουλίασ Μποφμπθ1504. Θ υπόκεςθ του ζργου καλφπτει χρονικά τθ ηωι 

τθσ Ραροικίασ από τθν θμζρα που οι καραβιζσ των Ελλινων φτάνουν ςτθν 

Αυςτραλία μζχρι ςιμερα. Ρραγματεφεται κζματα που αφοροφν το χάςμα των 

γενεϊν, τθ διαφορά νοοτροπίασ γονιϊν και παιδιϊν και τισ ςυγκροφςεισ τουσ, τον 

τρόπο που αναπτφχκθκε θ Ραροικία, και τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςε. 

Ραράλλθλα ςατιρίηονται ευρφτερεσ εκδθλϊςεισ τθσ, όπωσ ο τρόποσ ψυχαγωγίασ 

των μεταναςτϊν, το μπάρμπεκιου, τα πανθγφρια, τα φεςτιβάλ, οι παρελάςεισ κ.λπ. 

                                                                                                                                                                       
5. Τα Δϊρα, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 5, ςς. 72-90. 
6. Τα Φεςτιβάλια, μονόπρακτθ ςάτιρα, πρόςωπα 12, ςς. 91-104. 

1503
 Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο, 1989, του Δ. Κατςαβοφ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Σ. Μανταλβάνο και Κ. 

Μακρυγιϊργο, κοινωνικι ςάτιρα  με επτά μονόπρακτα:  
1.Μισ Ελλθνικι Ραροικία, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 6 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
2. High School, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο, 8 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
3. Οι Ραπποφδεσ, πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο, 7 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
4. Τα 21 Γενζκλια, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο, 10 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
5. Θ Γιαγιά, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 12 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
6. Το Μίλκ Μπάρ, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο, 8 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
7.Ο Μιτροσ ςτα μπουηοφκια, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο, 8 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 

1504
 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Χαβαγιοφ Ραροικία, ντόπια ςάτιρα των Δθμιτρθ 

Κατςαβοφ – Κανάςθ Μακρυγιϊργου, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου και Αντϊνθ Γεωργίου,  από το 
Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ Ε.Κ.Α., 1988. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Χαβαγιοφ Ραροικία, ςάτιρα 
των Δθμιτρθ Κατςαβοφ και Κ. Μακρυγιϊργου ςτο Kew High School Community Theatre, 16, 17,18.9- 
23,24,25.9.1988. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Χαβαγιοφ Ραροικία, ντόπια ςάτιρα των 
Δθμιτρθ Κατςαβοφ – Κανάςθ Μακρυγιϊργου, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου και Αντϊνθ 
Γεωργίου,  από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ Ε.Κ.Α., Kew High School Community Theatre, 16-
25.9.1988. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 1-Σεπτ. 1988, το άρκρο «Ε.Κ.Α. Στακμόσ για το ντόπιο κζατρο, το 
Χαβαγιοφ Ραροικία; - Στισ 16 Σεπτζμβρθ αρχίηουν οι παραςτάςεισ του ζργου Χαβαγιοφ Ραροικία από 
το Ε.Κ.Α. – Ρρόκειται για μια γνιςια ντόπια κεατρικι δουλειά γραμμζνθ από τουσ Δ. Κατςαβό και Κ. 
Μακρυγιϊργο. Είναι ςάτιρα με άφκονο γζλιο που προκαλοφν οι αυκεντικζσ ςκθνζσ από τθ ηωι τθσ 
Ελλθνικισ Ραροικίασ», ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου και Α. Γεωργίου και μουςικι Τηοφλια 
Μποφμπθ ςτο Kew High School Community Theatre, 16 – 25.9.1988», ς. 6. Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 
20.8.1988, το άρκρο «Στα μζςα Σεπτεμβρίου «Χαβαγιοφ Ραροικία» ανεβάηει το Ε.Κ.Α. – Μελβοφρνθ – 
Από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ λάβαμε τθν ακόλουκθ ανακοίνωςθ: To ΕΚΑ για μια ακόμα φορά 
ετοιμάηει ζργο με ντόπιο περιεχόμενο» του Κϊςτα Αλεξιάδθ (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 
25.8.1988, το άρκρο «Το ΕΚΑ ετοιμάηει παραγωγι με ντόπιο περιεχόμενο – Ο παροικιακόσ Κεατρικόσ 
Οργανιςμόσ ΕΚΑ ετοιμάηει αυτό τον καιρό ζργο με ντόπιο περιεχόμενο» του Γ.Γ., ς. 23 (ςε 
φωτοτυπία) και το άρκρο « Το Ε.Κ.Α. κι εμείσ – Χαβαγιοφ Ραροικία (ςε φωτοτυπία). 
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κακϊσ και τφποι ανκρϊπων, όπωσ οι πρόεδροι, οι δάςκαλοι, οι παπάδεσ, οι 

καλλιτζχνεσ, οι δθμοςιογράφοι, και άλλοι. Είναι ζργο καταςτάςεων.  

Άρκρο1505  του ελλθνικοφ παροικιακοφ τφπου,  με τθν πρόωρθ κριτικι του, 

δείχνει τον φόβο με τον οποίον κάποιοι ςυμπάροικοι υποδζχτθκαν τθν παροικιακι 

ςάτιρα με τα εξισ λόγια: 

«Επιςθμαίνουμε και … γράφουμε – Ζχει παρατθρθκεί ότι πολλζσ φορζσ ο καλλιτεχνικόσ 

κόςμοσ «ευνοεί» τισ ςτιλεσ των εφθμερίδων που… υμνοφν τα πεπραγμζνα τουσ, χωρίσ 

βζβαια αυτό ν’ αποτελεί γενικό κανόνα. Διότι αρκετοί… αςτζρεσ του κλάδου αποφεφγουν, 

όπωσ ο τριςκατάρατοσ το λιβάνι τζτοιεσ… διαφθμίςεισ!... Και τοφτο, γιατί οι λεγάμενοι τισ 

περιςςότερεσ φορζσ δεν κάνουν και τόςο κεάρεςτα ζργα, τουλάχιςτον ςε ό,τι αφορά τισ 

νυχτερινζσ… μπίηνεσ.. Φυςικά, αυτζσ οι ςτιλεσ δθμιουργικθκαν… αυκαίρετα, χωρίσ δθλαδι 

να ερωτθκοφν οι ενδιαφερόμενοι. Γι’ αυτό, κα παρουςιάηουν πάντα τθν κατάςταςθ με 

γλαφυρό τρόπο και χωρίσ διάκεςθ να εξυψϊνουν καταςτάςεισ που δικαιοφνται – εκ των 

πραγμάτων – κακίηθςθ. Νομίηουμε ότι κάποτε κα πρζπει να γίνεται ο απαραίτθτοσ 

διαχωριςμόσ. Διαφορετικά, θ τραγελαφικι και κακόλου αρεςτι κατάςταςθ που επικρατεί 

ςτον κλάδο, κα ςυνεχίηεται. – Σφνελκε ΕΚΑ!, Ο Κεατρικόσ όμιλοσ τθσ Μελβοφρνθσ ΕΚΑ 

ετοιμάηεται να ανεβάςει ντόπιο κεατρικό ζργο, μια ςάτιρα που καταπιάνεται με τθν αςτεία 

πλευρά τθσ παροικίασ μασ. Επικροτοφμε τθν απόφαςθ αυτι των ςυμπαροίκων θκοποιϊν, 

αν και διατθροφμε κάποιεσ επιφυλάξεισ ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ ςάτιρασ. Και τοφτο, 

γιατί θ αφίςα – που είναι πράγματι καταπλθκτικι – μασ προδιακζτει για τθν «ουςία» τθσ 

υπόκεςθσ του ζργου. Εξθγοφμεκα: Ο παροικιακόσ τφποσ ςτο ςφνολό του ζχει κάνει αρκετζσ 

φορζσ «τα ςτραβά μάτια» ςε περιπτϊςεισ κεατρικϊν παραςτάςεων που κραφγαηαν από 

μόνεσ τουσ για τθν ζλλειψθ υπεφκυνθσ προετοιμαςίασ. Ρολλζσ φορζσ μεταχειριςτικαμε τθ 

γνωςτι επωδό: «Ζκαναν μια προςπάκεια τα παιδιά» αν και κα μποροφςαμε με όλο το 

δικαίωμα που μασ παρζχει θ ζνταξι τουσ ςτο ςωματείο των επαγγελματιϊν θκοποιϊν, να 

ηθτιςουμε τισ ανάλογεσ «εξθγιςεισ» για τα κακϊσ κεατρικά κείμενα. Διότι, όταν ανικεισ 

ςτο «γιοφνιον»/«union» των επαγγελματιϊν και ΑΡΑΛΤΕΛΣ τθν κανονικι διαδικαςία των 

κεατρικϊν παραςτάςεων, τότε δεν μπορείσ να μιλάσ για «προςπάκεια» αλλά πρζπει να 

προςφζρεισ ςτο κεατρόφιλο κοινό τα αναμενόμενα… Ραρακάμψαμε, όμωσ, αρκετζσ φορζσ 

πράγματα που ζκιγαν τθ νοθμοςφνθ μασ, δίνοντασ απλϊσ τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να 

βελτιωκοφν. Ρράγματι, αν κρίνουμε από τισ παραςτάςεισ που ζχουν δοκεί τα τελευταία 

χρόνια, θ κατάςταςθ ζχει βελτιωκεί πολφ αιςκθτά. Γίνονται κεατρικζσ παραςτάςεισ αρκετά 

                                                           
1505

 Ρθγι: Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 3.9.1988, το άρκρο «Επιςθμαίνουμε και … γράφουμε», ς. 14 (ςε 
φωτοτυπία). 
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επιμελθμζνεσ και μπορεί ο κεατισ να αποκομίςει άριςτεσ εντυπϊςεισ. Μςωσ αυτόσ να είναι ο 

λόγοσ – λζμε, ίςωσ – που οι θκοποιοί μασ ζβαλαν ςτόχο τον παροικιακό τφπο με τθν ζκδοςθ 

τθσ εν λόγω αφίςασ. Απροκάλυπτα ςτοχεφουν – όπωσ δείχνει θ αφίςα – να ςατιρίηουν τισ 

εφθμερίδεσ. Με άλλα λόγια, «Οὓσ ἔκρεψε τὸ μάννα, ἐκίνθςαν τὴν πτζρναν, κατὰ τοῦ 

ηωοδότου»… Καλϊσ – γι’ αυτοφσ -  να μασ ςατιρίςουν, αφοφ νομίηουν ότι με τον τρόπο αυτό 

κα εντυπωςιάςουν το κεατρόφιλο κοινό και κα το κάνουν να γελάςει – ςε βάροσ μασ -  με 

τον «εμπαιγμό» μασ. Διαβεβαιϊνουμε τα παιδιά του ΕΚΑ ότι και εμείσ κα γελάςουμε, όταν 

ι κωμωδία τουσ δεν ςτοχεφει να βγάλει «απωκθμζνα» ςε βάροσ μασ. Διαφορετικά – αν 

υπάρχει δθλαδι αυτό το ενδεχόμενο, που απευχόμεκα, τότε δεν μασ μζνει παρά να 

αςκιςουμε το λειτοφργθμα τθσ τζταρτθσ εξουςίασ χωρίσ οίκτο για καμμιά κατάςταςθ. Δεν 

αποτελεί απειλι αυτό αλλά μια προειδοποίθςθ ικανι να βγάλει από τον λικαργο όςουσ 

ξεχνοφν το πρόςφατο παρελκόν… Υπενκυμίηουμε δε ότι, θ ανυπαρξία τθσ κριτικισ είναι 

ςκόπιμθ καμιά φορά από τισ πλευρζσ μασ, ςε ςχζςθ με τθν άλλθ ανυπαρξία, που ζχει γίνει 

βίωμα ςε πολλοφσ…». 

Θ δεφτερθ, κατά ςειρά, επικεϊρθςθ Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο, ςε 

ςυνεργαςία με τουσ Σ. Μανταλβάνο και Κ. Μακρυγιϊργο, 1989, είναι κοινωνικι 

ςάτιρα  με επτά μονόπρακτα: Μισ Ελλθνικι Ραροικία, High School, Οι Ραπποφδεσ, Τα 

21 Γενζκλια, Θ Γιαγιά, Το Μίλκ Μπάρ και Ο Μιτροσ ςτα μπουηοφκια, ςε ςκθνοκεςία 

Κ. Μακρυγιϊργου. Ραίχτθκε από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ Ε.Κ.Α., ςτα 

πλαίςια  του Φεςτιβάλ  «Antipodes 1989»1506. Ζτυχε καλφτερθσ υποδοχισ αφοφ 

                                                           
1506

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο των Δθμιτρθ Κατςαβοφ 
– Σωτιρθ Μανταλβάνου, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ 
Ε.Κ.Α.,  ςτα πλαίςια  του Antipodes 1989, National St. Kilda, 16-18.3.1989. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ 
παράςταςθσ Τθσ Ραροικίασ το κάγκελο, ςάτιρα των Δ. Κατςαβοφ και Σ. Μανταλβάνου, ςε ςκθνοκεςία 
Κ. Μακρυγιϊργου, από το Ε.Κ.Α. Kew High School Community Theatre, 826, High Street, East Kew, 
31.3-9.4.1989. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τθσ Ραροικίασ το κάγκελο, ςάτιρα των Δ. 
Κατςαβοφ και Σ. Μανταλβάνου, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, ςτα πλαίςια του  Ελλθνικοφ 
Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ» από το Ε.Κ.Α. Kew High School Community Theatre, 826, High Street, East Kew, 
24.3-9.4.1989. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 6, Μάρτθσ 1989, κριτικι «Τθσ Ραροικίασ το κάγκελο από το 
Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ», ςάτιρα του Δθμιτρθ Κατςαβοφ και Σωτιρθ Μανταλβάνου ςε 
ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου και μουςικι Λουλίασ Μποφμπθ, ς. 12. Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 7, 
Απρ. 1989, το άρκρο «Τελικά τι ιταν το «Κάγκελο»; - Σαν κριτικι ςτθν τελευταία παραγωγι του ΕΚΑ 
«Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο»», ς. 14. Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 4.3.1989, το άρκρο «Στισ 16 Μαρτίου από το 
ΕΚΑ – «Τθσ παροικίασ το κάγκελο» μια ςάτιρα, μζςα από τθ ηωι μασ – Το Ελλθνικό Κζατρο 
Αυςτραλίασ παρουςιάηει τθν ςάτιρα των Δθμιτρθ Κατςαβοφ – Σωτιρθ Μανταλβάνου «Τθσ παροικίασ 
το κάγκελο» - Το ζργο αυτό μπορεί να χαρακτθριςτεί και ςαν ςυνζχεια του «Χαβαγιοφ Ραροικία» που 
ανζβαςε πριν λίγουσ μινεσ το Ε.Κ.Α.», ς. 8. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 16.3.1989, το άρκρο «Τθσ παροικίασ 
το κάγκελο από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ». Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 18.3.1989, το άρκρο «Στο 
«National Theatre» απόψε «Τθσ παροικίασ το κάγκελο», μια ςάτιρα μζςα από τθ ηωι μασ – Το 
Ελλθνικό κζατρο Αυςτραλίασ ςυνεχίηει απόψε τισ παραςτάςεισ τθσ ςάτιρασ των Δθμιτρθ Κατςαβοφ – 
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περιγράφεται θ αποδοχι τθσ από το κοινό ωσ εξισ: «άρεςε και προςείλκυςε ζνα 

μεγάλο αρικμό ςυμπαροίκων»
 1507. 

Το Λάκθ Ραροικία - Lucky Ραροικία, 1999, ςάτιρα καταςτάςεων από τθ ηωι 

των Ελλινων μεταναςτϊν τθσ παροικίασ και, τθν κακθμερινότθτά τουσ ςε ςχζςθ με 

το ελλθνικό και το αυςτραλζηικο περιβάλλον, «χωρίσ προκαταλιψεισ». Επίςθσ 

ςατιρίηεται θ επιρροι που ζχει θ τθλεόραςθ ςτθ ηωι τουσ και τα προβλιματα που 

μπορεί να προκφψουν,  όταν τα παιδιά δεφτερθσ γενιάσ, τα «αυςτραλογεννθμζνα» 

παντρευτοφν άτομα από διαφορετικι κουλτοφρα. Θ επικεϊρθςθ παίχτθκε ςε 

ςκθνοκεςία του Χάρθ Κωνςταντινίδθ, από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ 

Ε.Κ.Α.1508. 

Ο Δθμιτρθσ Κατςαβόσ δζκα ζτθ αργότερα το 1991, παρουςιάηει το ζργο του 

Χαμζνθ Γενιά1509, το οποίο εςτιάηεται πάλι ςε μία οικογζνεια με ζναν γιο και μια 

κόρθ, που διανφουν τθν εφθβεία.  Θ Χαμζνθ Γενιά παρουςιάςτθκε το 1996 από το 

Κζατρο Τζχνθσ τθσ Αυςτραλίασ. Το ζργο πιρε το πρϊτο βραβείο ςτον 

παναυςτραλιανό διαγωνιςμό που προκθρφχτθκε από το Κεμζλιο-Σαλαπάτασ1510. 

                                                                                                                                                                       
Σωτιρθ Μανταλβάνου «Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο», ςτο National Theatre, ςτθν St. Kilda που είναι ςτα 
πλαίςια του Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ»». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 23.3.1989. 
1507

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 23.3.1989, το άρκρο «Άρεςε «Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο» - που 
παίχτθκε το περαςμζνο Σαββατοκφριακο ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ ϋ89, άρεςε και 
προςιλκυςε ζνα μεγάλο αρικμό ςυμπαροίκων». 
1508

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Lucky Ραροικία» του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, ςε 
ςκθνοκεςία Χάρθ Κωνςταντινίδθ, από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ Ε.Κ.Α., Kew  High School,  
Community Theatre, 17.2 – 10.3.1990. Αφίςα «Lucky Ραροικία» του Δ. Κατςαβοφ, ςε ςκθνοκεςία  του 
Χάρθ Κωνςταντινίδθ, Φεβρ.-Μάρτ. 1990. Ρερ. Σκζψεισ, τεφχ. 16, Φεβρ. 1990, το άρκρο ««Λάκυ 
παροικία» το Φεβρ. και Μάρτ. από το ΕΚΑ – Ραροικιακι ςάτιρα του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, ςε 
ςκθνοκεςία Χάρθ Κωνςταντινίδθ» (ςε φωτοτυπία). 
1509

Χαμζνθ Γενιά, 1991, δίγλωςςο κοινωνικό δράμα, μονόπρακτο ςε τζςςερισ εικόνεσ, πρόςωπα 8, 
αδθμοςίευτο ζργο, 40 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1510

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 10.8.1990, το άρκρο «Το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ – Γράμματα του 
Κόςμου – «Χαμζνθ Γενιά» κεατρικό ζργο του Δθμιτρθ Κατςαβοφ από το «Κζατρο Τζχνθσ 
Αυςτραλίασ», τθσ Ριπίνασ Ζλλθ … (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ελλθνικόσ Κόςμοσ, 18.3.1992, το άρκρο 
«Κζρδιςε τον κόςμο – Θ «Χαμζνθ Γενιά» του Απόδθμου Κεάτρου – Εκπλθκτικι επιτυχία γνϊριςε το 
βραβευμζνο ζργο του κεατρικοφ ςυγγραφζα και κακθγθτι κ. Δθμιτρθ Κατςαβοφ, ςτισ τρεισ 
εβδομάδεσ που παίηεται εν ςυνεχεία» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 19.3.1992, το άρκρο 
«Συνεχίηεται θ Χαμζνθ Γενιά - Φςτερα από μια επιτυχθμζνθ ςειρά παραςτάςεων τριϊν εβδομάδων, το 
βραβευμζνο κεατρικό ζργο Χαμζνθ Γενιά του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, κα παιχτεί για ακόμθ μία και 
τελευταία φορά, αυτό το Σάββατο 21 Μαρτίου ςτο Phoenix Theatre 221 Burwood Hwy Burwood (ςτο 
Burwood College)» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ,17.3.1996, το άρκρο «Θ Χαμζνθ Γενιά 
είναι για όλουσ μασ – Το Κεατρικό ζργο του Μελβουρνιϊτθ Δθμιτρθ Κατςαβοφ που παίηεται ςτο 
Σφδνεχ από το «Κζατρο Τζχνθσ» του Σταφρου Οικονομίδθ», του Γιϊργου Τςερδάνθ, ςς. 6-7 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα, 14.3.1996, το άρκρο «Κζατρο και Ρολιτιςμόσ – Μζςα ςτα πλαίςια του 
14ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ, κα παιχτεί και το κεατρικό ζργο Χαμζνθ Γενιά από το Κζατρο 
Τζχνθσ Αυςτραλίασ του κ. Σταφρου Οικονομίδθ – Πλα τα χριματα από τθν πρεμιζρα τθσ Χαμζνθσ 
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Άλλα ζργα του είναι: 

-Let’s Celebrate, 1987, μονόπρακτο, ςτθν αγγλικι γλϊςςα1511. 

-Ο Κροφκοσ, 1991, δίγλωςςθ, οικογενειακι, μονόπρακτθ κωμωδία1512. 

-Fish n’ Chips, 1992, δίγλωςςθ κωμωδία. 

-Κακζνασ με τον πόνο του, 1992, δίγλωςςθ, οικογενειακι, μονόπρακτθ κωμωδία1513. 

-Ηθτείται Μαςίνιςτ, 19931514 δίγλωςςθ, οικογενειακι, μονόπρακτθ κωμωδία1515. 

-Μπροσ γκρεμόσ και πίςω Ελλάδα, 19941516, δίγλωςςθ, οικογενειακι, μονόπρακτθ 

κωμωδία που ανζβαςε ο κίαςοσ ΑΚΕ (Απόδθμο Κζατρο Αυςτραλίασ)1517. 

-Διαηφγιο εδϊ και τϊρα, 19941518, δίγλωςςθ, οικογενειακι, μονόπρακτθ κωμωδία 

1519. 

-Οφνα Φάτςα, Οφνα άτςα, 19951520, δίγλωςςθ,οικογενειακι, μονόπρακτθ 

κωμωδία1521. 

                                                                                                                                                                       
Γενιάσ, κα διατεκοφν για το Τμιμα των Νζων Ελλθνικϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ ΝΝΟ» του Ε.Μ., ς. 28 
(ςε φωτοτυπία). 
1511

Let’s Celebrate, 1987, μονόπρακτο, πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο ζργο, 5 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ 
ςε φωτοτυπία. 
1512

Ο Κροφκοσ, 1991, δίγλωςςθ οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ, τζςςερεισ εικόνεσ, πρόςωπα 13, 
αδθμοςίευτο ζργο, 50 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1513

Κακζνασ με τον Ρόνο του, 1992, δίγλωςςθ οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε τζςςερεισ 
εικόνεσ, πρόςωπα 11, αδθμοςίευτο ζργο, 44 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
1514

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 24.6.1994, το άρκρο «Ηθτείται Μαςίνιςτ - Θ ανεργία ςτθν παροικία 
μασ κζμα κεατρικοφ ζργου – Ρολφ ζξυπνα χειρίςτθκε το κζμα του κεατρικοφ του ζργου ο κ. Δθμιτρθσ 
Κατςαβόσ. Το Ηθτείται Μαςίνιςτ βρικε και κλίμα και ζδαφοσ κατάλλθλο να … καρποφοριςει» (ςε 
φωτοτυπία). 
1515

 Ηθτείται Μαςίνιςτ, 1993, δίγλωςςθ οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε τζςςερεισ εικόνεσ, 
πρόςωπα 8,  αδθμοςίευτο ζργο, 44 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1516

 Ρθγι: Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 26.2.1994, το άρκρο του Μάνου Μιλιου, «Συγχαρθτιρια ςτον Δ. 
Κατςαβό και τον κίαςό του – Καλι δουλειά, προςεγμζνθ και πολφ γζλιο – Μπροσ γκρεμόσ και πίςω 
Ελλάδα, είναι το κεατρικό ζργο που ανζβαςε ο κίαςοσ ΑΚΕ (Απόδθμο Κζατρο Αυςτραλίασ) το 
περαςμζνο Σάββατο και ςυνεχίςκθκε τθν Κυριακι ςτο Κζατρο του Γυμναςίου του Κιου με επιτυχία 
και με μεγάλθ προςζλευςθ του κεατρόφιλου κοινοφ» (ςε φωτοτυπία). 
1517

 Μπροσ γκρεμόσ και πίςω Ελλάδα, 1994, δίγλωςςθ οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε 
τζςςερεισ εικόνεσ, πρόςωπα 10,  αδθμοςίευτο ζργο, 48 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
1518

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 1.9.1994, το άρκρο «Διαηφγιο, εδϊ και τϊρα! – A new bilingual play by 
Jim Katsavos – The Multicultural Theatre of Australia (M.T.A.) is a Greek – Australian theatre group, 
established in 1991 by writer – director Jim Katsavos, with the purpose of producing Greek Australian 
plays which reflect the bilingual lifestyle we live in» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 6.10.1994, το 
άρκρο του Κ. Ρ.,  «Σαν κριτικι… Το Διαηφγιο» - Ζχει πιάςει το νόθμα ο κ. Κατςαβόσ. Πταν λζμε ζχει 
πιάςει το νόθμα, εννοοφμε ό,τι κινείται ςτα κφματα του παροικιακοφ ρυκμοφ, ςτα ρεφματα των 
προβλθμάτων τθσ παροικίασ μασ. Διακωμϊδθςε και διακωμωδεί κζματα καυτά όςο και κακθμερινά» 
(ςε φωτοτυπία). 
1519

Διαηφγιο εδϊ και τϊρα, 1995, οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε τζςςερεισ εικόνεσ, πρόςωπα 
8, αδθμοςίευτο ζργο,  44 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
1520

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 28.9.1995, το άρκρο «Οφνα φάτςα, Οφνα ράτςα! – Οφνα ξεκαρδιςτικι 
κωμωδία!» - Για άλλθ μια φορά ο Δθμιτρθσ Κατςαβόσ και ο Κίαςοσ του, μασ ζδωςαν μια 
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-Σχιτηοφρενόπουλοσ Family, 1995, δίγλωςςθ, οικογενειακι, μονόπρακτθ 

κωμωδία1522.  

-Να’ταν τα νιάτα δυο φορζσ, 19961523, δίγλωςςθ, οικογενειακι, μονόπρακτθ 

κωμωδία  θ οποία παίχτθκε ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, από τον κίαςο 

«Απόδθμο Κζατρο» Αυςτραλίασ1524.  

-Ηθτείται Ζλλθνασ, 1997, δίγλωςςθ, οικογενειακι, μονόπρακτθ κωμωδία1525. 

Ρολλά από τα ζργα του είναι ζνα είδοσ κοινωνικισ ςάτιρασ. Ο 

πολυγραφότατοσ Δθμιτρθσ Κατςαβόσ είναι ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ 

υποςτθρικτζσ τθσ δθμιουργίασ «ντόπιου» ελλθνοαυςτραλιανοφ κεάτρου και 

μάλιςτα ςτόχοσ του είναι να προςελκφςει τθ δεφτερθ γενιά. Ριο ςυγκεκριμζνα, το 

1990 ςε μια επιςτολι του προσ το «κεατρόφιλο» κοινό, ηθτά με καυςτικό τρόπο από 

τουσ κεατρικοφσ παράγοντεσ να μθν ανεβάηουν μόνον ζργα «Ελλινων θρϊων» ωσ 

κφρια κζματα των παροικιακϊν παραςτάςεων, όπωσ: «θ Γκόλφω, ο Μζγασ 

Αλζξανδροσ, θ Μιδεια, ο Ρατοφχασ, θ Λφιγζνεια, ο Κολοκοτρϊνθσ, ο Ηορμπάσ, ο 

Ραπαφλζςςασ, θ Μπουμπουλίνα, ο Βενιηζλοσ, ο Οδυςςζασ, θ Κλυταιμνιςτρα» κ.ά., 

των «θρϊων τθσ ωμιοςφνθσ», όπωσ του αποκαλεί, που δεν «ςϊνονται», αλλά και 

ζργα με πρωταγωνιςτζσ τουσ «ντόπιουσ ιρωεσ», τουσ «Ελλθνο-Αυςτραλοφσ ιρωεσ». 

Με το ανζβαςμα ζργων με τισ δικζσ τουσ μεταναςτευτικζσ ιςτορίεσ «τιμοφν» επί 

ςκθνισ του παροικιακοφσ ιρωεσ και ηωντανεφει το ελλθνο-αυςτραλιανό πνεφμα. 

                                                                                                                                                                       
ξεκαρδιςτικι κωμωδία, που τθν απόλαυςαν και τθν καταχειροκρότθςαν οι κεατρόφιλοι που 
παρακολοφκθςαν τισ πρϊτεσ παραςτάςεισ», ς. 7 (ςε φωτοτυπία). 
1521

Οφνα Φάτςα, Οφνα άτςα, 1996, οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε τζςςερεισ εικόνεσ, 
πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο,  46 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
1522

Σχιτηοφρενόπουλοσ Family, 1995, οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε πζντε εικόνεσ, πρόςωπα 
8,  αδθμοςίευτο ζργο, 46 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1523

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Να ‘ταν να νιάτα δυο φορζσ,  κωμωδία του 
Δθμιτρθ Κατςαβοφ, ςε ςκθνοκεςία του ιδίου, από το κίαςο «Απόδθμο Κζατρο» Αυςτραλίασ, Clayton 
Theatre, Cooke St. Clayton, 31.8 και 1.9.1996, ςτο Carringbush Theatre, 451 Church Street, Richmond, 
7-22.9.1996,  ςτο Forest  Hill College Theatre, Canterbury Road, Forest Hill, 28.9.1996, Maribyrnong 
College Theatre, River St, Maidstone. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 5.9.1996, το άρκρο «Εντυπωςίαςαν Τα 
νιάτα!... – Επιτυχία ςθμείωςαν οι παραςτάςεισ τθσ κεατρικισ κωμωδίασ του Δ. Κατςαβοφ, Ναϋ ταν τα 
νιάτα δφο φορζσ, που ανεβάςτθκε ςτο Clayton, το περαςμζνο Σαββατοκφριακο» (ςε φωτοτυπία). 
1524

Να’ταν τα Νιάτα Δυο Φορζσ, 1996, οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ, αδθμοςίευτο ζργο, 
χωρίηεται ςε δφο μζρθ:  

1. Θ περιπζτεια του παπποφ, ζξι εικόνεσ, πρόςωπα 8, 31 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
2. Θ περιπζτεια τθσ γιαγιάσ, επτά εικόνεσ, πρόςωπα 9, 27 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 

1525
Ηθτείται Ζλλθνασ, 1997, οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε τρεισ εικόνεσ, πρόςωπα 7,  

αδθμοςίευτο ζργο, 54 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
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Ρροτείνει να ςταματιςουν να χρθματοδοτοφνται  «κζατρο - κεάματα τα οποία 

απλϊσ εξυπθρετοφν τουσ πολιτικοφσ και εκνικιςτικοφσ ςκοποφσ των 

Συλλόγων/Αδελφοτιτων μερικϊν κεατρο-αφεντάδων». Επιμζνει πωσ χρειάηεται «να 

υμνθκοφν οι ντόπιοι ιρωεσ, ςτο περιεχόμενο των κεατρικϊν παραςτάςεων» και «το 

ντόπιο κζατρο να αποκτιςει ςάρκα και οςτά»1526. 

 

Ανάλυςθ  του κεατρικοφ ζργου Χαμζνθ Γενιά (1991) του Δθμιτρθ Κατςαβοφ 

Το ζργο του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, Χαμζνθ Γενιά (1991), δράμα ςε τζςςερεισ 

εικόνεσ, ζχει ωσ κζμα πάλι μία οικογζνεια με ζναν γιο και μια κόρθ, αλλά  τα παιδιά 

πια βρίςκονται ςτθν εφθβεία. Καμβάσ για τον ςυγγραφζα είναι θ αιϊνια ςφγκρουςθ 

των γενεϊν,  που όμωσ ςτθν περίπτωςθ των μεταναςτϊν πολλαπλαςιάηεται. Δεν 

είναι μόνον τα χρόνια που τουσ χωρίηουν, αλλά θ γλϊςςα και θ κουλτοφρα, ο 

«άλλοσ» πολιτιςμόσ, οι διαφορετικζσ εμπειρίεσ, θ διαμόρφωςθ μιασ εντελϊσ 

διαφορετικισ νοοτροπίασ. Οι γονείσ  Κωμάσ και Κοφλα ςε αυτιν τθν ιςτορία ζχουν 

χάςει τον ζλεγχο των παιδιϊν τουσ Μαίρθσ και ‘Ακα, ειδικά  ςτθν περίπτωςθ τθσ 

κόρθσ. Ο πατζρασ  κατθγορεί τουσ νόμουσ τθσ Αυςτραλίασ, επειδι δίνουν  

δικαιϊματα ςτα παιδιά και ενϊ προςτατεφουν τα παιδιά, δεν προςτατεφουν τουσ 

γονείσ. Σφμφωνα με τον Κωμά αυτόσ που φζρνει το ψωμί ςτο ςπίτι ζχει δικαιϊματα 

όπωσ «το να διατάηει εκείνουσ που το τρϊνε». Ο πατζρασ παρουςιάηεται ωσ 

αυταρχικόσ, κακοποιεί  τα παιδιά του και τα βρίηει «ηϊα», «γαϊδοφρια», «μαϊμοφ», 

τα φτφνει και τα χτυπά. Ο Κωμάσ κεωρεί τον εαυτό του κακότυχο και με ςκλθρι 

δουλειά ςτζλνει τα παιδιά του ςε ιδιωτικό ςχολείο για να ξεφφγουν και να ηιςουν 

μια καλφτερθ ηωι.  Θ κόρθ, μετά από ζναν καυγά και αφοφ χειροδικεί  ο πατζρασ εισ 

βάροσ τθσ καλεί τθν αςτυνομία, θ οποία τον επιπλιττει αυςτθρά και το προειδοποιεί 

για τισ ςυνζπειεσ.  Θ μθτζρα προςπακεί να κρατιςει τισ ιςορροπίεσ, χωρίσ να το 

καταφζρει αφοφ, και θ ίδια είναι δζςμια του κακικοντοσ τθσ υποταγισ και υπακοισ, 

που νιϊκει απζναντι ςτον άνδρα τθσ, και τθσ φοβίασ τθσ για τα κουτςομπολιά του 

περίγυρου. Θ Κοφλα ελπίηει να ξεφφγει από τθν οικονομικι μιηζρια τουσ κερδίηοντασ 

το ‘Tattslotto’. Θ Μαίρθ θ οποία είναι δεκαεπτά χρόνων, αςφυκτιά λόγω τθσ 

νοοτροπίασ και τθσ κακισ ςυμπεριφοράσ των γονιϊν τθσ που τθν απομονϊνουν από 

                                                           
1526

 Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, τεφχ. 21, Αφγ. 1990, «Ραροικιακό κζατρο και ντόπιοι ιρωεσ», ς. 9. 
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τουσ Αυςτραλοφσ ςυνομθλίκουσ τθσ και τθν περιορίηουν ςτο ελλθνικό περιβάλλον, 

και εγκαταλείπει  το ςπίτι. 

«Κωμάσ: Μ’αυτό τον αλιτθ τον boyfriend ςου ιςουνα, ε;                                                                                                         

Μαίρθ: My business.                                                                                                                                          

Κωμάσ:(τθν χαςτουκίηει) Ε να! Τϊρα ζγινε και my business.                                                                                         

Μαίρθ: (Στο Κωμά με κρφο φφοσ) Άκου να δεισ γζρο. Εγϊ δεν είμαι ηϊο να με χτυπάσ όποτε 

κεσ εςφ, ζτςι; Από τότε που ιμουν δζκα χρόνων, ηω όπωσ εςφ κζλεισ. ‘Πχι ζξω, όχι TV, όχι 

Ντίςκο, κάτςε κάτω, ςικω πάνω, παρ’ αυτό, κάνε τοφτο και ξφλο όποτε ςου καπνίςει. I’m 

sick of it, alright! I’m sick of it and I’m sick of you running my life. Άκου να δεισ. Εγϊ κα ηιςω 

τθ ηωι μου όπωσ τθ κζλω εγϊ, όχι όπωσ τθ κεσ εςφ, εντάξει; Α ςτο διάολο από’ κει! 

Κοφλα: Μαίρθ μου, τί λόγια είναι αυτά κόρθ μου!                                                                                           

Μαίρθ: Κι εςφ φταισ που τον άφθνεσ και με κaταπίεηε όλα αυτά τα χρόνια. Κα φφγω από δω 

μζςα να καταλάβω ηωι( Αρπάηει τθν τςάντα τθσ και φεφγει)»(ς.16). 

…για να επιςτρζψει κάποια ςτιγμι  ζγκυοσ, ο εφιάλτθσ κάκε Ζλλθνα γονζα. Ο Άκασ ο 

οποίοσ κάποια ςτιγμι φαίνεται να ζχει ξεπεράςει το πρόβλθμα με τθ χριςθ 

ναρκωτικϊν ουςιϊν, προςπακεί να κρατιςει ςτάςθ ουδζτερθ, πράγμα δφςκολο 

αφοφ αγαπάει και τθν αδελφι του και είναι περιςςότερο ςυμπονετικόσ με τουσ 

γονείσ του (ςς.18-24). 

Το μινυμα που κζλει να περάςει ο ςυγγραφζασ ςτο κοινό του είναι ότι οι 

περιοριςμοί, θ ςωματικι κακοποίθςθ και θ αυταρχικι ςτάςθ απζναντι ςτα παιδιά 

δεν φζρνουν τα αναμενόμενα αποτελζςματα όπωσ αυτά τθσ υπακοισ και τθσ 

πεικαρχίασ, αλλά ακριβϊσ το αντίκετο, φζρνουν εξζγερςθ. Βλζπει τθ δεφτερθ γενιά 

ωσ μια χαμζνθ γενιά  ςτο «μεταξφ» δφο κόςμων, όπου δεν κατανοεί τί είναι ςωςτό 

και τί είναι λάκοσ, χάνεται ςτθ μετάφραςθ αντικρουόμενων μοντζλων ηωισ, ςτο 

δίλθμμα, επειδι το περιβάλλον του ςπιτιοφ και τθσ οικογζνειασ δεν τα προετοιμάηει 

να αντιμετωπίςουν τισ δυςκολίεσ και τουσ κινδφνουσ του ζξω κόςμου. Με το να 

περιορίηουν οι γονείσ τα παιδιά τουσ λόγω τθσ ξενοφοβίασ που τουσ διακατζχει δεν 

τα προςτατεφουν και δεν τουσ μακαίνουν πϊσ να ενεργιςουν για να 

προςτατευτοφν. Θ επικοινωνία ζχει καταλυκεί (ς.38). 

Ο Κατςαβόσ δθμιουργεί δίγλωςςο κζατρο, αφοφ χρθςιμοποιεί ςτουσ 

διαλόγουσ των ζργων του τθν ελλθνο-αυςτραλιανι εκνόλεκτο, όπωσ αποκαλοφν τθν 

τοπικι υβριδικι γλϊςςα που μιλιζται από τα μζλθ τθσ παροικίασ. Το είδοσ αυτό τθσ 

δίγλωςςθσ επικεϊρθςθσ, προςελκφει ιδιαίτερα τουσ νζουσ δεφτερθσ και τρίτθσ 
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γενιάσ,  και αυτό ςυμβαίνει γιατί τα ζργα αυτά κακρεφτίηουν τον δικό τουσ τρόπο 

ηωισ και ςκζψθσ1527.  

 Το 1996, θ Χαμζνθ Γενιά παρουςιάςτθκε ςτα  πλαίςια του Ελλθνικοφ 

πολιτιςτικοφ μινα, που διοργανϊνει κάκε χρόνο θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα 

Σφδνεχ και Νζασ Νότιασ Ουαλίασ με τισ εκδθλϊςεισ του Φεςτιβάλ, από το Κζατρο 

Τζχνθσ Αυςτραλίασ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, επί τθσ Addison Rd. 

Marrickville. Σε άρκρο ςθμειϊκθκαν τα εξισ:  

«To «Χαμζνθ Γενιά» είναι ζνα ζργο γραμμζνο και «ραμμζνο» ςτθ ηωι του Ζλλθνα που άφθςε 

τθν πατρίδα του και ιρκε ςτθν Αυςτραλία για ζνα καλφτερο μζλλον του ίδιου και των 

παιδιϊν του. Ενκαρρυντικό είναι ότι ζξι από τα δζκα πρόςωπα που παίρνουν μζροσ ςτο ζργο 

είναι αυςτραλογεννθμζνα παιδιά μασ. Ζνδειξθ ότι υπάρχει φυτϊριο με πλοφςιο καλλιτεχνικό 

υπζδαφοσ για καλλιζργεια ςτθν παροικία»1528. 

 

7. Σοφία άλλθ-Κακαρείου (1989) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 29.02.2009 

Θ Σοφία άλλθ-Κακαρείου γεννικθκε ςτθν Ράτρα, όπου και ολοκλιρωςε τθ 

ςτοιχειϊδθ και γυμναςιακι τθσ εκπαίδευςθ. Σφμφωνα με τθν ίδια τθ ςυγγραφζα, θ 

Ράτρα είναι ορόςθμο πολιτιςμοφ τόςο για τθν οικογζνειά τθσ όςο και για τουσ 

Ρατρινοφσ. Ενκυμοφμενθ τα παιδικά τθσ χρόνια, θ ίδια μασ εξθγεί τί εννοεί λζγοντασ 

πωσ θ Ράτρα είναι «ορόςθμο πολιτιςμοφ» αφθγοφμενθ τα εξισ: 

«Ο πατζρασ μου ιταν από τουσ πνευματικοφσ ανκρϊπουσ, αυτοφσ που δίνουν ςτα παιδιά 

τουσ γερζσ βάςεισ μζςω τθσ παιδείασ. Ιταν κακθγθτισ και δεν είχε πολλά χριματα. Και οι 

δφο γονείσ μου, μου ζδωςαν τθν αγάπθ για τα ελλθνικά γράμματα, τθν παράδοςθ, τθν 

ιςτορία και τθ μυκολογία μασ. Είναι καταλυτικά για τθ διαμόρφωςθ ενόσ ανκρϊπου. 

Δανείςτθκα από εκεί, όχι μόνο παραδείγματα, αλλά και τισ εποποιίεσ των μεγάλων τραγικϊν 

ποιθτϊν για να φτιάξω το δικό μου δεδομζνο. Γιατί πιςτεφω ότι εμείσ ωσ φυςικοί φορείσ, οι 

Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ, ζχουμε μία ιερι υποχρζωςθ, να κουβαλιςουμε αυτι τθ δάδα ςτα 

                                                           
1527

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 15.9.1988, το άρκρο «Αφριο θ πρεμιζρα του Κιάςου ΕΚΑ με το ζργο 
Χαβαγιοφ Ραροικία - Αφριο το βράδυ ο κίαςοσ ΕΚΑ δίνει τθν «πρϊτθ» παράςταςθ του ζργου 
Χαβαγιοφ Ραροικία, ζνα ζργο ςάτυρα με ντόπιο περιεχόμενο, με καταςτάςεισ που αντικατοπτρίηουν 
πιςτά τθν κακθμερινότθτα τθσ παροικίασ μασ. Το ζργο πρζπει να το παρακολουκιςουν νζοι, τθσ 
δεφτερθσ γενιάσ, γιατί αυτοφσ αφορά κατά μεγάλο μζροσ» του Γ.Γ. (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα 
Ρατρίδα, 24.9.1988. 
1528

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 19.3.1996, το άρκρο « Θ Χαμζνθ Γενιά άρεςε ςτο κοινό και 
χειροκροτικθκε»– Στα πλαίςια του Ελλθνικοφ πολιτιςτικοφ μινα που διοργανϊνει κάκε χρόνο θ 
Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα Σφδνεχ και Νζασ Νότιασ Ουαλίασ με τισ εκδθλϊςεισ του Φεςτιβάλ, το 
Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ ανζβαςε το βραβευμζνο ζργο του Δθμιτρθ Κατςαβοφ Χαμζνθ Γενιά ςτο 
Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, επί τθσ Addison Rd. Marrickville, ς. 17 (ςε φωτοτυπία), 
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πζρατα του χρόνου και να δείξουμε ότι θ νζα Ελλάδα είναι θ ςυνζχεια τθσ πολιτιςτικισ μασ 

παράδοςθσ. Ιμουν μονάκριβθ. Ριςτεφω πωσ κάκε μοναχοπαίδι, ελλείψει αδελφοφ, 

μεγαλϊνει και λίγο μόνο του - μζςα ςτθ φανταςία του. Ζτςι από νωρίσ, θ φανταςία μου 

βρικε διζξοδο ςτο διάβαςμα. Με ενκάρρυναν και οι γονείσ μου, οπότε μπορϊ να πω ότι οι 

πρϊτοι μου φίλοι ιταν τα βιβλία. Και επειδι ο πατζρασ μου είχε μια μεγάλθ βιβλιοκικθ, 

κυμάμαι ακόμα τθ μυρωδιά του δζρματοσ των βιβλίων. Κυμάμαι τθν προτομι του Ραλαμά 

ςτθ βιβλιοκικθ μασ, και για εμζνα- ςτο παιδικό μυαλό μου- είχε γίνει ζνα απόκοςμο 

ςφμβολο. ‘Πταν, λοιπόν,  διάβαςα πρϊτθ φορά Ραλαμά- τον «Δεκάλογο του Γφφτου» και τθν 

«Τριςεφγενθ»- είχα ςτο μυαλό μου τθ φυςιογνωμία αυτοφ που τα ζλεγε. Άλλοι που με 

επθρζαςαν, ιταν ο Βάρναλθσ και ο Καβάφθσ. Άρεςαν πολφ ςτθ μθτζρα μου και μου τα 

απιγγειλε. Νομίηω πωσ από τότε προζρχεται θ ανάγκθ μου να εκφραςτϊ με τον γραπτό 

λόγο. Κυμάμαι, όταν ο πατζρασ μου με πιγε και είδα ςτο Βαςιλικό Κζατρο «το Πνειρο» του 

Στρίντμπεργκ, ιμουν ζντεκα χρονϊν. Δεν κατάλαβα πολλά, αλλά με εντυπωςίαςε ο κόςμοσ 

των χρωμάτων, που ζμειναν ςτο μυαλό μου, και εικόνεσ μζχρι και ςιμερα. Ζνιωκα μοναξιά 

ςαν μοναχοπαίδι, αλλά δεν είχα και πολφ χρόνο, γιατί ιμουν ςτο «κανάλι τθσ μόρφωςθσ». 

Ζκανα και μουςικι, γλϊςςεσ. Μου άρεςε και θ ηωγραφικι. Ιξερα Γαλλικά και Αγγλικά, και 

επειδι ιμουν παιδί μεςοαςτικισ οικογζνειασ, ζνιωκα πωσ ζπρεπε να εξοπλίςω τον εαυτό 

μου με προςόντα. Κατάφερα και πιρα υποτροφίεσ και πιγα ςτθν Αμερικι!»1529. 

Θ Σοφία Κακαρείου, με υποτροφία των American Field Service και Rotary 

International, πιγε ςτισ Θ.Ρ.Α.,  όπου εκεί ςποφδαςε Ρολιτικζσ Επιςτιμεσ και 

ειδικεφτθκε ςτισ Διεκνείσ Σχζςεισ. Μιλάει Γαλλικά, Λςπανικά και Γερμανικά. Γράφει 

ςτα Ελλθνικά και Αγγλικά. Πταν επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα, μετά τισ ςπουδζσ  ςτθν 

Αμερικι, ικελε να εργαςτεί ςτο Διπλωματικό Σϊμα. Δυςτυχϊσ απογοθτεφκθκε, 

αφοφ δεν μποροφςε να εργαςτεί παρά μόνον ςε κζςθ γραφζα ςτο Υπουργείο 

Εξωτερικϊν, επειδι ιταν γυναίκα1530.  

«Με πείραξε ο διαχωριςμόσ. Άρχιςα λοιπόν τθν καριζρα μου ςε μεταλλευτικζσ εταιρείεσ, το 

1964. Μετζπειτα ςτθν Επιτροπι Μεταναςτεφςεωσ και ςτθν Επιτροπι Διεφκυνςθσ 

Ρροςφφγων. Μετά ιρκε ο γάμοσ και θ ζκρυκμοσ πολιτικι κατάςταςθ και μια ςτενότθσ 

κοινωνικι, πνευματικι και οφτω κακεξισ, θ οποία επιβάλετο ςε μια Ελλάδα με 

περιοριςτικοφσ όρουσ»1531. 

                                                           
1529

 Ρθγι: Συνζντευξθ  που μου παραχωρικθκε από τθν Σοφία Κακαρείου ςτο Σφδνεχ, 29.02.2009. 
1530

 Π.π. 
1531

 Π.π. 
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Μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1968, όπου υπζςτθ, όπωσ θ ίδια ομολογεί,  

το μεγαλφτερο «ςοκ» τθσ ηωισ τθσ, ςε προςωπικό και ςυλλογικό επίπεδο και εξθγεί 

το αίςκθμά τθσ αυτό ωσ εξισ: 

 «Γιατί τότε εδϊ οι Ζλλθνεσ ιταν άνκρωποι ςτο περικϊριο. Το 1968, δεν είχα ακόμα 

εμπλακεί ςτθν πολιτικι και τθν κοινωνικι ηωι του τόπου. Θ αλλαγι τθσ νοοτροπίασ ιρκε με 

τθν Κυβζρνθςθ Whitlam το 1974. Επιβλικθκε με τθν πολυπολιτιςμικότθτα. Αιςκάνομαι 

τυχερι που ιρκα τθ ςτιγμι τθσ καμπισ. Ζτςι ζμπλεξα λίγο με τθν πολιτικι λόγω του ότι 

ικελα να αντιμετωπίηομαι ωσ άνκρωποσ και όχι διαφορετικά λόγω φφλου ι καταγωγισ»1532.  

 Θ δραςτθριοποίθςι τθσ ςε κοινωνικοφσ φορείσ και εκπαιδευτικά ιδρφματα 

τισ ζδωςαν τθν ευκαιρία να βρεκεί πιο κοντά ςε κζντρα αποφάςεων ςε ό, τι 

αφοροφςε τθ διαμόρφωςθ μεταναςτευτικϊν πολιτικϊν. 

«Ζκανα γνωριμίεσ,  όταν δίδαςκα ςτο ςχολείο. Δίδαςκα ςτο Γυμνάςιο Λςτορία και Ξζνεσ 

Γλϊςςεσ και ιμουν υπεφκυνθ των Κλαςικϊν Σπουδϊν. Μου ηθτικθκε αργότερα να πάρω 

μζροσ ςε ζνα τμιμα ςτο Ρανεπιςτιμιο που κα ιταν τμιμα ελλθνικϊν αλλά κατάλλθλο για 

εκείνουσ που ιταν ιδθ ςε Ρανεπιςτιμια, φοιτθτζσ (Γιατροί, Δικθγόροι κτλ.) και λόγω τθσ 

δουλειάσ τουσ κα ερχόντουςαν αργότερα ςε επαφι με τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ. Αυτό το 

τμιμα ζγινε για πρϊτθ φορά με χορθγίεσ τθσ κυβζρνθςθσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Νζασ Νότιασ 

Ουαλίασ. Διθφκυνα λοιπόν το τμιμα αυτό τθσ μεταφραςτικισ», λζει θ ςυγγραφζασ1533. 

Από το 1975 υπιρξε ιδρυτικό μζλοσ του Ρολυεκνικοφ αδιοφϊνου τθσ 

Αυςτραλίασ (2ΕΑ) και από το 1978 διοικθτικό ςτζλεχοσ του Κρατικοφ Δικτφου 

αδιοφωνίασ και Τθλεόραςθσ SBS  και υπεφκυνθ του Γραφείου Λςότθτασ τθσ 

αδιοφωνίασ και Τθλεόραςθσ SBS1534. 

Θ μοναξιά, οι ςυνζπειεσ τθσ τεχνολογικισ διείςδυςθσ ςτθν κακθμερινότθτά 

μασ, θ μετανάςτευςθ και θ πολιτιςμικι εξάρκρωςθ είναι  κζματα που απαςχολοφν 

τθν ςυγγραφζα. Τα  ζργα τθσ αφοροφν ςτθ μεταναςτευτικι ηωι των Ελλινων, αφοφ 

θ μετανάςτευςθ και θ πολιτιςμικι αςυνζχεια, που ζπεται γι’ αυτοφσ, τουσ κάνει να  

αιςκάνονται ξεριηωμζνοι από τθ γενζκλια και προγονικι γθ τουσ και ότι 

«μεταμοςχεφονται» ςτθ χϊρα υποδοχισ. Ειςάγει τθν ζννοια του «μετεωριςμοφ», 

τθν ταλάντευςθ δθλαδι ανάμεςα ςε δφο κουλτοφρεσ, δφο χϊρεσ, όπου αυτά δεν 

                                                           
1532

‘Ο.π. 
1533

 Π.π. 
1534

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 2.12.2009, το άρκρο «Ζλλθνεσ Κεατρικοί Συγγραφείσ του Ραροικιακοφ 
Κεάτρου ςτθν μεταπολεμικι Αυςτραλία» τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά, ς. 8.  
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ςυνυπάρχουν ςε αρμονία αλλά ςε ςφγκρουςθ. Το ζνα αναιρεί το άλλο, το ζνα κρίνει 

το άλλο. Δεν υπάρχει ςυναίνεςθ μεταξφ των δφο πολιτιςμϊν μζςα τουσ1535.  

Οι χαρακτιρεσ  ςτα ζργα τθσ περιγράφονται ωσ άνκρωποι που βλζπουν τον 

κόςμο από μια απόςταςθ, τεμαχιςμζνο, αντιφατικό, ςε ςφγκρουςθ και όχι ςε ζνωςθ.  

«Ο μετεωριςμόσ ανάμεςα ςε δφο κουλτοφρεσ κάνει τουσ ανκρϊπουσ που τον βιϊνουν, να 

βλζπουν τον κόςμο μζςα από διόπτρα», όπωσ λζει θ ίδια.  

Ζνασ κόςμοσ κατακερματιςμζνοσ, διάςπαρτοσ ςε διαφορετικοφσ τόπουσ και 

χρόνουσ, ανάμεςα ςτο παρόν και το παρελκόν που αντιπαλεφουν το ζνα το άλλο.  

«Στο περικϊριο θ ςφγκρουςθ γιγαντϊνεται αντί να απαλφνεται», ςυνεχίηει θ ίδια1536.  

Στθ ςυνζχεια, ςυγγραφικά, φαίνεται να τθν απαςχολεί το ηιτθμα τθσ 

εξουςίασ τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ, ζναντι των άλλων, τα δικαιϊματα των γυναικϊν,  οι 

φυλετικζσ και ταξικζσ διακρίςεισ,  θ απολυταρχικι ςυνείδθςθ των «πολιτιςμζνων» 

και θ γενοκτονία που υπζςτθςαν οι αυτόχκονεσ τθσ Αυςτραλίασ. Επίςθσ, μία ακόμθ 

από τισ ςυγκροφςεισ ςτα κζματά τθσ, είναι αυτι  μεταξφ  τθσ πρϊτθσ και τθσ 

δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν1537.  

Τα κεατρικά τθσ ζργα διαπραγματεφονται όλα τα παραπάνω κζματα.   

Το πρϊτο τθσ κεατρικό ζργο, Κατά Ρροτίμθςθ Γαρδζνιεσ, 19891538, είναι θ 

ανατομία τθσ κακθμερινότθτασ του «μζςου» Ζλλθνα τθσ Αυςτραλίασ, που παρόλθ 

τθν αλλαγι τθσ οικονομικισ του κατάςταςθσ, ηει ακόμα ςε ζναν περικωριακό 

μικρόκοςμο, μια «υποκουλτοφρα» που δεν ανταποκρίνεται ςε αυτιν που βιϊνουν 

ςτθν Ελλάδα οι Ζλλθνεσ του ςιμερα, αλλά οφτε αντικατοπτρίηει τθν αυςτραλιανι 

πραγματικότθτα1539.  

                                                           
1535

 Π.π. 
1536

 Ρθγι: Συνζντευξθ  που μου παραχωρικθκε από τθν Σοφία Κακαρείου ςτο Σφδνεχ ςτισ 
29.02.2009. 
1537

 Ρθγι: Θλεκτρον. περ. Anagnostis e-Magazine 23.3.2009, το άρκρο «Γιατί γράφω κεατρικά ζργα», 
ςς.1-5 (ςε φωτοτυπία). 
1538

 Κατά Ρροτίμθςθ Γαρδζνιεσ, 1989, ςε ελλθνικι και αγγλικι, κωμωδία ςε οκτϊ ςκθνζσ με δϊδεκα 
πρόςωπα, αυτοζκδοςθ Ακινα 1989,  63  ςελ. 
1539

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ τθσ Σοφίασ Κακαρείου ςε 
ςκθνοκεςία του Χάρθ Κωνςταντινίδθ και μουςικι ςφνκεςθ Σάββα Χριςτοδοφλου ςτο National 
Theatre, 1989. Ρρόγραμμα τθσ ΕΚΑ για τθν παράςταςθ Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ τθσ Σοφίασ 
Κακαρείου, Μάρτ. 1991. Εφθμ. Νζα Ρατρίδα 8.3.1991, το άρκρο «Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ για τα 
10 χρόνια του Ε.Κ.Α.» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Ρυρςόσ 14-27.3.1991, το άρκρο του Θλία 
Μουρκάκου, «Ρρόςκλθςθ γνωριμίασ με τθν λογοτζχνιδα κ.Σοφία Κακαρείου», ς.46 (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 7.3.1991, το άρκρο «Εμείσ, εδϊ και  τϊρα επί ςκθνισ», ς.8 (ςε φωτοτυπία). Ρερ. 
Σκζψεισ, αρ. φ. 25, Μάρτ.-Απρ. 1991, κριτικι Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ του Κϊςτα Αλεξιάδθ, ςς. 18-
19. 
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«Θ αφορμι για να γράψω το κεατρικό μου ζργο «Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ» ιταν οι 

Ζλλθνεσ δεφτερθσ γενιάσ. Οι Ζλλθνεσ τθσ παροικίασ είχαν μείνει πίςω, όςον αφορά ςτθν 

παράδοςθ και ςε αυτά που ικελαν να περάςουν ςτα νζα παιδιά», υποςτθρίηει θ 

ςυγγραφζασ1540. 

 Ζτςι, θ Κακαρείου άρχιςε  με τον καιρό να ενδιαφζρεται περιςςότερο για το 

τί ςυνζβαινε ςτθν Ελλάδα και να προςπακεί να βρεί τρόπο να μεταδϊςει ςτουσ 

Ζλλθνεσ ςτθν Αυςτραλία τισ νεότερεσ εξελίξεισ1541.  

«Ρίςτευα πωσ κα εξελιχκοφμε ωσ κοινότθτα όταν κα υπάρξει μια προςωπικι αναηιτθςθ για 

τον κακζνα ξεχωριςτά. Πλοι ενδιαφζρονταν για τισ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα, αλλά 

αδιαφοροφςαν για τθν κατάςταςθ εδϊ. Το κζατρο, λοιπόν ζγινε ζνασ τρόποσ να ερεκίςουμε 

τθ ςκζψθ και να προκαλζςουμε τθν κρίςθ του κεατι ςτον ίδιο του τον εαυτό, να πετφχουμε 

δθλαδι τθν αυτογνωςία βάηοντασ τουσ εαυτοφσ μασ επί ςκθνισ εδϊ και τϊρα και 

κριτικάροντασ οι ίδιοι τουσ ίδιουσ μασ τουσ εαυτοφσ. Και ζτςι αρχίςαμε, με γνϊμονα αυτό να 

κοιτάηουμε και ευρφτερα το κοινωνικό φαινόμενο που μασ ζφερε εδϊ», εξθγεί θ 

Κακαρείου1542. 

Το  ζργο Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ παρουςιάςτθκε το 19911543 από το Ε.Κ.Α. 

ςε ςκθνοκεςία του Χάρθ Κωνςταντινίδθ ςτο National Theatre 1544. 

Τα ζργα τθσ Τράνηιτο, 19891545, Σταυροδρόμι/ Crossroads, 1990/2008, 

Λφιγζνεια κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω, 1991, εμπνζονται από κζματα όπωσ: 

θ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, θ περικωριοποίθςθ τθσ μετανάςτριασ, 

θ φυλετικι και ταξικι διάκριςθ και θ γενοκτονία, που υπζςτθςαν οι αυτόχκονεσ τθσ 

Αυςτραλίασ. 

«Θ κζςθ τθσ γυναίκασ με απαςχολεί πάρα πολφ λόγω γζνουσ και εμπειριϊν. Ζχω ζρκει 

αντιμζτωπθ με τθν προκατάλθψθ ςτο «αν μπορείσ»,  «αν πρζπει» και «αν επιτρζπεται» να 

κάνω κάτι…επειδι είμαι γυναίκα.. Εγϊ πιςτεφω ότι μπορϊ και κζλω, ακριβϊσ επειδι είμαι 

γυναίκα. Πμωσ, ςτισ κοινωνίεσ τα πράγματα δεν είναι ζτςι. Υπάρχουν καταςτάςεισ ιςτορικζσ, 

κοινωνικζσ, οικονομικζσ που εγκλωβίηουν τθ γυναίκα ςε οριςμζνα πλαίςια. Για μζνα θ 

                                                           
1540

 Ρθγι: Συνζντευξθ  που μου παραχωρικθκε από τθν Σοφία Κακαρείου ςτο Σφδνεχ, 29.02.2009. 
1541

 Ρθγι: Θλεκτρον. περ. Anagnostis e-Magazine 23.3.2009, το άρκρο «Γιατί γράφω κεατρικά ζργα» 
ςς.1-5 (ςε φωτοτυπία). 
1542

 ‘Ο.π. 
1543

 Ρθγι: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Κατά Ρροτίμθςθ Γαρδζνιεσ τθσ Σοφίασ άλλθ - Κακαρείου  ςε 
ςκθνοκεςία του Χάρθ Κωνςταντινίδθ ςτο National Theatre, Λοφλ.-Αφγ. 1991. 
1544

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1991 Κατά Ρροτίμθςθ Γαρδζνιεσ 
τθσ Σοφίασ Κακαρείου. 
1545

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ ομάδασ «Κζατρο Ονείρων» τθσ παράςταςθσ Τράνηιτο τθσ Σοφίασ 
άλλθ Κακαρείου, ςτο Odeon Theatre, 17-27 Νοεμ. 1994. 
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χειραφζτθςθ τθσ γυναίκασ ςτθν Ελλάδα ιρκε με τθ μετανάςτευςθ, γιατί θ εργαςία δεν 

προςφζρετο εφκολα ςτθ γυναίκα, ζτςι ϊςτε να μπορζςει να γίνει οικονομικόσ χορθγόσ μζςα 

ςτθν οικογζνεια και να αναλάβει άλλθ κζςθ και να εκτιμθκεί. Αυτό που πλιττει τθν 

αντίλθψθ ςτθν Ελλάδα είναι ότι θ γυναίκα είναι μάνα, και αυτόσ είναι ο προοριςμόσ τθσ. Ζχει 

ζνα φυςικό προοριςμό να παράγει αλλά δεν είναι ο μοναδικόσ προοριςμόσ και ρόλοσ. 

Ερχόμενθ θ γυναίκα ςτθ μετανάςτευςθ ζγινε βορά των εργοςταςίων. ‘Ιταν θ γενιά του 

«Valium». Ρου μετά από εννιάωρθ εργαςία τουλάχιςτον, λόγω και τθσ πατριαρχικισ δομισ 

τθσ οικογζνειασ, ζπρεπε να δουλεφει και ςτο ςπίτι. Είχαμε όμωσ και τθν πρϊτθ προςπάκεια 

για χειραφζτθςθ. Θ γυναίκα απζκτθςε γνϊμθ και άποψθ. Απαίτθςε και οριςμζνα πράγματα. 

Θ οικονομικι άνοδοσ ςθμαίνει και χειραφζτθςθ… Μζςα ςτα ζργα μου: Για παράδειγμα, ςτο 

πρϊτο μου ζργο ιταν μια ςφγκριςθ τθσ κοινωνίασ τθν οποία βρικα εγϊ, μια κοινωνία που 

ηοφςε ςτθν κάψουλα του 1960, ςτο «Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ». Εκεί ζχω τθν Ρερςεφόνθ, 

θ οποία ενϊ βγάηει το ψωμί τθσ κακαρίηοντασ τουαλζτεσ, ζχει όνειρο να τραγουδιςει ςτθν 

όπερα. Μπορεί να φαντάηουν όνειρα «κερινισ νυκτόσ» αλλά δείχνουν και τθν 

απελευκζρωςθ τθσ ςκζψθσ. Μπορεί να ελπίηει. Μπορεί θ μετανάςτευςθ να είχε μια 

ςκλθρότθτα αλλά από τθν άλλθ ζφερε τθ χειραφζςθ»1546.  

Θ Σοφία άλλθ-Κακαρείου ςτα ζργα τθσ, Τράνηιτο, Σταυροδρόμι, Λφιγζνεια 

κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω ζχει επιλζξει να προςεγγίςει  τα κζματά τθσ 

κυρίωσ  μζςα από τρεισ αρχαίουσ μφκουσ: α) Τον μφκο τθσ Αντιγόνθσ,  β) Τον μφκο  

τθσ Λφιγζνειασ και γ)  Τον μφκο του Μινϊταυρου και του Λαβυρίνκου για  να 

διαπραγματευτεί με ςφγχρονουσ όρουσ, όπωσ τθ μετανάςτευςθ, τθ διάκριςθ, τισ 

προκαταλιψεισ, τα ςτερεότυπα, τον ρατςιςμό, τθν περικωριοποίθςθ κ.ά.1547. 

 

Α) Τράνηιτο ι Τράνηιτ, 1989, μονόπρακτο δράμα1548 

Στθν Αυςτραλία ζφταςε με το «Ρατρίσ». Στο προτελευταίο του ταξίδι.  

«Εκείνο που με πείραξε όταν ιρκα ιταν οι ςυνκικεσ τθσ μεταβίβαςθσ, τθσ μεταφοράσ.  Το  

ζργο μου «Τράνηιτο» απεικονίηει τθ φρικτι πλευρά αυτισ τθσ μεταφοράσ, αλλά παράλλθλα 

και τθ κετικι. Το κεντρικό κζμα που πραγματεφομαι ςε όλθ τθ διάρκεια του ζργου μου  είναι 

                                                           
1546

 Ρθγι: Συνζντευξθ  που μου παραχωρικθκε από τθν Σοφία Κακαρείου ςτο Σφδνεχ ςτισ 
29.02.2009. 
1547

 Ρθγι: Ειςιγθςθ τθσ Σοφίασ άλλθ – Κακαρείου «Ο Αρχαίοσ Ελλθνικόσ Μφκοσ ςτθ Σφγχρονθ 
Κεατρικι Ελλθνικι Γραφι του Ραροικιακοφ Κεάτρου ςτθν Αυςτραλία», ςτο Διεκνζσ Συνζδριο 
Ελλθνικϊν Σπουδϊν τθσ Διεκνοφσ Εταιρείασ Ελλθνικϊν Σπουδϊν, University of Sydney – Sancta 
Sophia College, 23-26 Νοεμ. 2000, ς.14 (ςε φωτοτυπία). 
1548

 Τράνηιτο, 1989, δράμα, μονόπρακτο, δϊδεκα πρόςωπα και ο χορόσ, αυτοζκδοςθ Ακινα 1989, 77 
ςελ. 
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θ αφφςικθ ςυμβίωςθ, το κζμα τθσ ελευκερίασ, θ ςτενότθτα του χϊρου. Αλλοιϊνει τον 

χαρακτιρα θ ζλλειψθ ελευκερίασ, αλλοιϊνει τον χαρακτιρα θ υπζρμετρθ και αχαλίνωτθ 

προςπάκεια να «αρπάξουμε» τθν ελευκερία», ςθμειϊνει θ Κακαρείου και ςυνεχίηει…»1549. 

Θ Αντιγόνθ, ςτο ομϊνυμο ζργο του μεγάλου τραγικοφ Σοφοκλι,  μζςα από 

τθν ςτάςθ ηωισ τθσ αναδεικνφει τθ δυνατότθτα του υποκειμζνου να μπορεί να 

παρεμβαίνει ςτθ ηωι του και να προςπακεί να αλλάξει ι να τροποποιεί καταρχιν 

τον εαυτό του. Θ Αντιγόνθ ενςαρκϊνει τθν θκικι αντίςταςθ, όταν απτόθτθ εγείρεται 

μπροςτά ςτθν αυκαιρεςία του τυράννου. Θ Αντιγόνθ είναι αυτι που ορκϊνει το 

ανάςτθμά τθσ αγζρωχθ και αποφαςιςτικι ενάντια ςε κάκε μορφι βίασ και 

καταπίεςθσ. Είναι οι υπεριφανεσ και καρραλζεσ εκείνεσ γυναίκεσ, που δεν 

ανζχονται να καταπατοφνται κεςμοί και νόμοι πανανκρϊπινθσ αποδοχισ και 

αιϊνιου κφρουσ και να παραβιάηονται τα άδυτα των ςυνειδιςεων και τα 

αναφαίρετα δικαιϊματα των ατόμων. Στθν τραγωδία αυτι τα ςυναιςκιματα, τα 

πάκθ και το ικοσ των προςϊπων βρίςκονται ςε ςφγκρουςθ. Θ Αντιγόνθ κζτει τθν 

τιμι των κεϊν και τθν αγάπθ προσ τον αδελφό τθσ υπεράνω των ανκρϊπινων 

νόμων. Ριςτι, κεοςεβοφμενθ, ιςχυρόσ χαρακτιρασ αψθφά τθν εξουςία. Ατρόμθτθ 

ςτζκεται ακόμθ και μπροςτά ςτον κάνατο. Θ  Αντιγόνθ ωσ πρόςωπο περνάει από τθ 

κυςία ςτθν αυτό-κυςία. Είναι μία γυναίκα που αρκρϊνει λόγο δθμόςια για  τθν αξία 

τθσ ηωισ και τον κάνατο. Στζκει μόνθ πάνω από αυτά που χωρίηουν τουσ ανκρϊπουσ 

και δείχνει τον δρόμο προσ τθν ενότθτα,  με γνϊμονα τθν αγάπθ και τθν ελεφκερθ 

βοφλθςθ. 

Θ Αντιγόνθ, ωσ χαρακτιρασ ςτο Τράνηιτο χαρακτθρίηεται «ανιμερθ ψυχι» – 

«untamed soul», που ψάχνει τρόπο να απελευκερωκεί, αδφναμθ να αντιςτακεί ςτισ 

προκλιςεισ και τισ αντιξοότθτεσ τθσ ηωισ, φοβιςμζνθ και ανελεφκερθ αναηθτά 

τρόπουσ να «ξεφφγει» από τθν πραγματικότθτά τθσ. Το μόνο που τθν ενδιαφζρει 

είναι μια ηωι χωρίσ τα βαρίδια, όπωσ του παρελκόντοσ, του τυφλοφ αδελφοφ, τθσ 

φτϊχειασ, μια γυναίκα που δεν κυςιάηεται για κανζναν και για τίποτα.  

Για τθν Αντιγόνθ τθσ,  θ ςυγγραφζασ κζτει τα ερωτιματα: «Is she free or 

slave?»/ «Είναι ελεφκερθ ι ςκλάβα;», «Κφμα ι κφτθσ;». Θ ςυγγραφζασ δίνει 

απάντθςεισ με τθ φράςθ, «She tries to reach the heights of liberation only to fall back 

                                                           
1549

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Σοφία Κακαρείου ςτο Σφδνεχ ςτισ 29.02.2009. 
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scarred by the effort», «Αχίλλειοσ φτζρνα τθσ είναι το πάκοσ  τθσ για τθ λευτεριά» (ς. 

28).  

Θ Σοφία άλλθ - Κακαρείου γράφει ζνα ςφγχρονο δράμα με όλα τα ςτοιχεία 

που αποτυπϊνουν τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα των μεταναςτϊν, θ οποία δεν είναι 

περιγραφικι, αλλά ανατζμνει τα κίνθτρα των θρϊων που οδθγοφνται ςτο ξερίηωμα 

τουσ από το γενζκλιο τόπο τουσ. Ρροςπακεί να αναδείξει τθ δυναμικι φφςθ του 

ανκρϊπου, θ οποία όταν αξιοποιθκεί  μπορεί να του φζρει ευτυχία. ‘Ππωσ, επίςθσ,  

μπορεί να του φζρει ακόμθ και τθν (αυτο-)καταςτροφι, ςε περίπτωςθ κακισ χριςθσ 

τθσ. Ο ανκρϊπινοσ ψυχιςμόσ είναι εκ προοιμίου διφοροφμενοσ και αμφικυμικόσ. 

Εναλλάςςονται πρόςωπα και προςωπεία. Στο ζργο αυτό γίνεται ςαφζσ ότι 

ανεξάρτθτα  από τισ βουλζσ των κεϊν, ςτθν πορεία του ο κάκε άνκρωποσ ξεχωριςτά 

είναι υπεφκυνοσ για τον τρόπο που κα χειριςτεί και κα διαμορφϊςει τθ ηωι του ςτο 

παρόν. 

Θ αυλαία ανοίγει. Ανκρϊπινεσ ςκιζσ, άνκρωποι «χωρίσ πρόςωπο», με 

μάςκεσ,  ξεχφνονται ςτον χϊρο. Κατεβαίνουν ςτο αμπάρι του καραβιοφ. Το πλοίο 

μοιάηει με τθν κοιλιά ενόσ κιτουσ που τουσ κατάπιε, το κιτοσ τθσ μετανάςτευςθσ, 

που τουσ κουβαλά για  τουσ ξεράςει κάποια ςτιγμι ςε μια άλλθ γθ. Θ ςκάλα  είναι θ 

«κλίμακα» που τουσ οδθγεί ςτα άδυτα τθσ ψυχισ τουσ, ςτισ  δικζσ τουσ φυλακζσ  

που κρατοφν ςφραγιςμζνα τα μυςτικά.  

Κακϊσ ξετυλίγεται θ ιςτορία του ταξιδιοφ, ξεκλειδϊνονται οι χαρακτιρεσ και 

αποκαλφπτονται οι προςωπικζσ ιςτορίεσ, θ γνϊςθ, θ παράδοςθ που κουβαλοφν. 

Φόβοσ,  πάκθ, άγνοια, ακωότθτα, ςυμπλζγματα, πολυπλοκότθτα είναι μερικά από 

τα χαρακτθριςτικά που τουσ ςυνοδεφουν ςε αυτό τουσ το ταξίδι προσ τον άγνωςτο  

προοριςμό. Στθ διάρκεια αυτοφ του ταξιδιοφ κα φωτιςτοφν τα ςκοτεινά ςθμεία που 

υπάρχουν ςε κάκε άνκρωπο, θ ςκοτεινι πλευρά τθσ ςελινθσ. Το ζργο αςχολείται 

κυρίωσ με τθν απόφαςθ κάποιων ανκρϊπων να πάνε κάπου και με ποιόν τρόπο το 

κάνουν. Ραρακολουκεί ο κεατισ το ταξίδι μιασ ομάδασ Ελλινων μεταναςτϊν ςτο 

πλοίο για τθν Αυςτραλία.  

 Στθ διάρκεια του ταξιδιοφ, ζνασ πικραμζνοσ ταξιδιϊτθσ, ο αδελφόσ τθσ 

Αντιγόνθσ που τυφλϊκθκε ςτθν Αυςτραλία, ωσ ζνασ άλλοσ Μάντθσ Τειρεςίασ, 

περιγράφει τθν Αυςτραλία με τα πιο μελανά χρϊματα ςε αυτοφσ που πιςτεφουν πωσ 

τουσ περιμζνει ζνασ παράδειςοσ. Κακρεφτίηει, μζςα από τα λόγια του, τθν δυςκολία 
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τθσ μετάβαςθσ από τον ζναν ςτον άλλον τόπο, από το ζνα ςτο άλλο 

κοινωνικο/πολιτιςμικό πλαίςιο, αυτά που οι άλλοι αρνοφνται να δουν,  και  τθν  

άςχθμθ πλευρά τθσ ηωισ,  των καταςτάςεων,  των ανκρϊπων.  Θ διττι 

πραγματικότθτα, θ φπαρξθ του μαφρου και του άςπρου, θ  αλικεια ολόκλθρθ πονά 

και κυμϊνει αυτοφσ που κζλουν να  τθν «ωραιοποιοφν», να τθν εξιδανικεφουν. Το 

καταλθκτικό ερϊτθμα που κζτει θ ςυγγραφζασ ςτον κεατι είναι πωσ εφόςον δεν 

αναγνωρίςεισ  τουσ φόβουσ ςου, τα ςκοτεινά κομμάτια ςου, πϊσ κα μπορζςεισ να 

αγαπιςεισ τον εαυτό ςου ολόκλθρο; Ρϊσ κα προςεγγίςεισ τθν ακεραιότθτά ςου; 

Ρϊσ κα νιϊςεισ επαρκισ, ολόκλθροσ; 

Το Τράνηιτο, 1989, ςε ςκθνοκεςία του Μαξ Μαςτροςάββα παρουςιάςτθκε το 

1994 από το «Κζατρο Ονείρων» 1550. 

 

Β) Σταυροδρόμι, 1990/20081551, δράμα1552     

Το 1990 παρουςίαςε για πρϊτθ φορά το ζργο τθσ Σταυροδρόμι1553, το οποίο 

παίχτθκε και το 2008 από το «Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ» ςε ςκθνοκεςία του 

Σταφρου Οικονομίδθ1554 και παρουςιάςτθκε ςτο «National Multicultural Festival 

Canberra 2008»1555. Κεντρικι ιδζα του ζργου είναι θ δυςκολία διαχείριςθσ τθσ 

ελευκερίασ  και τθσ δζςμευςθσ.  

                                                           
1550

 Ρθγι: Εφθμ. Ελλθνικά Νζα/Greek News, Ρζμπτθ, 24 Νοεμβρίου, 1994, Κριτικι του Μιχάλθ 

Τςιανίκα ςτο Τράνηιτο: Το ταξίδι ενόσ πανάρχαιου κιάςου που ανζβαςε το Κζατρο Ονείρων (ςε 

φωτοτυπία). 
1551

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2008 Σταυροδρόμι τθσ Σοφίασ 
Κακαρείου 
1552

 Σταυροδρόμι, 2008, δράμα ςε τρείσ πράξεισ, επτά πρόςωπα, αδθμοςίευτο, 61 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1553

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 4.4.1990, το άρκρο «Στο «Σταυροδρόμι» του Νότου» τθσ 
Βάςωσ Μόραλθ, ς.10 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ρατρίδα 7.4.1990, το άρκρο ««Σταυροδρόμι» 
επιτυχίασ», ςελ. 10 (ςε φωτοτυπία), από τθν εφθμερίδα Νζα Ρατρίδα 7.4.1990, το άρκρο 
««Σταυροδρόμι» επιτυχίασ» τθσ Βάςωσ Μϊραλθ, ς.10 (ςε φωτοτυπία). 
1554

 Ρθγι: Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του 26ου Φεςτιβάλ Σφδνεχ 2008, θ κεατρικι παράςταςθ 
«Σταυροδρόμι» τθσ Σοφίασ άλλθ Κακαρείου ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ (κεατρικό ζργο ςτα 
Αγγλικά με ελλθνικοφσ υπότιτλουσ) ςτο Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ «Μαντουρίδειο», 21.3.-20.4.2008, 
ς. 18. 
1555

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ Σταυροδρόμι τθσ Σοφίασ άλλθ Κακαρείου 
και ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Μαντουρίδειο Κζατρο – Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 
21.3- 20.4.2008. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 28.2.2008, το άρκρο «Το Σταυροδρόμι τθσ Σ. Κακαρείου 
ζρχεται ςτο Σφδνεχ μετά τθν Καμπζρα, ς.10 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ 26.3.2008, το άρκρο 
«Σταυροδρόμι: Ακόμθ μια επιτυχία από το Κζατρο Τζχνθσ του Γιϊργου Χατηθβαςίλθ, ς.9 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ 26.3.2008, το άρκρο του Γιϊργου Χατηθβαςίλθ, «Σταυροδρόμι: Ακόμθ 
μία επιτυχία από το Κζατρο Τζχνθσ», ς.9 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 27.3.2008, το 
άρκρο «Το Σταυροδρόμι τθσ Σοφίασ Κακαρείου ζρχεται ςτο Σφδνεχ μετά τθν Καμπζρα», ς.10 (ςε 
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Το ζργο τθσ Σοφίασ Κακαρείου, Σταυροδρόμι είναι ζνα ζργο που αποτελείται 

από τρεισ πράξεισ. Θ δράςθ του προζρχεται από τισ αναμνιςεισ μιασ  γυναίκασ, 

απροςδιόριςτθσ θλικίασ. Αναςφρεται από τθν αποκικθ τθσ μνιμθσ. Είναι ζνα ζργο 

ςχεδιαςμζνο ςτθ μνιμθ, ανεξίτθλο ςθμάδι, προϊόν μιασ «πραγματικισ» εμπειρίασ. Θ 

ιςτορία του ζργου εξιςτορείται. Το ζργο υπάρχει και δείχνει πόςο μεγάλθ μπορεί να 

είναι θ δφναμθ τθσ μνιμθσ ςτισ ηωζσ και ςτισ ςυνειδιςεισ των ανκρϊπων. Θ 

νοςταλγία είναι ο πρϊτοσ όροσ του ζργου. Σε αυτό το ταξίδι τθσ «επιςτροφισ» ςτθν 

ουςία των πραγμάτων - ςτθν φπαρξι τθσ - προςπακεί να αναγνωρίςει, να 

κατανοιςει και να αντιμετωπίςει  το πιο ςκοτεινό μζροσ του εαυτοφ τθσ, αφοφ όλεσ 

οι ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα, οι φανταςιϊςεισ, οι επινοιςεισ είναι αόρατα. Οι 

ελπίδεσ, οι φιλοδοξίεσ, τα μυςτικά, οι φόβοι, οι αμφιβολίεσ, οι αβεβαιότθτεσ, οι 

αναςφάλειεσ, τα προαιςκιματα, οι ζλξεισ, οι επικυμίεσ, οι αντιπάκειεσ, οι αγάπεσ 

και τα μίςθ ανικουν ςτον ανεπαίςκθτο, αμυδρό αλλά πραγματικό κόςμο του ΕΛΝΑΛ. 

Το αόρατο  δεν είναι κάτι μεταφυςικό, ποιθτικό ι μυκικό, οφτε μυςτθριϊδεσ. Είναι 

μια πραγματικότθτα που ψάχνει να βρει τθ διζξοδο ςτθν αναηιτθςθ τθσ χαμζνθσ 

ακεραιότθτασ. Ρρωταρχικι προχπόκεςθ τθσ θρωίδασ, για να ξεκινιςει αυτό το 

ταξίδι, είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ τθν κατάςταςισ τθσ ωσ κατάςταςθ ςκλαβιάσ, ςαν ςε 

πλζγμα μιασ αράχνθσ, από όπου είναι ανίκανθ να ξεφφγει. Στο ζρεβοσ του 

αςυνείδθτοφ τθσ, προετοιμάηει τα ςφάλματα και τισ ςυμφορζσ τθσ ηωισ τθσ, ςτινει 

παγίδεσ ςτον εαυτό τθσ, ενιςχφει τισ φυλακζσ τθσ. Με δεξιοτεχνία υφαίνει τον ιςτό 

τθσ, εκεί όπου,  τραγικά, κα είναι ςυγχρόνωσ θ αράχνθ και θ λεία τθσ. 

Το κεατρικό ζργο καλφπτεται από τθν πάχνθ μιασ ονειρικισ αίςκθςθσ. Με 

αργό ρυκμό, με τελετουργικζσ κινιςεισ ξεκινά θ αφιγθςθ για να διακοπεί από το 

δραματικό κείμενο που κα μεταγγίςει ςτον κεατι ςυμπυκνωμζνα  το ςυμβάν,  

προκειμζνου να γίνει άμεςα κατανοθτό από τον κεατι τθσ παράςταςθσ, χωρίσ 

μακροςκελείσ και λεπτομερειακζσ περιγραφζσ.   

                                                                                                                                                                       
φωτοτυπία). Εφθμ. Times2  5.2.2008, το άρκρο του Ron Cerabona, “Cultural Communication”, ς.8 (ςε 
φωτοτυπία). Το άρκρο γράφτθκε ςτθν Καμπζρα όπου παρουςιάςτθκε το ζργο Σταυροδρόμι τθσ 
Σοφίασ άλλθ – Κακαρείου ςτο πλαίςιο εκδθλϊςεων του National Multicultural Festival Canberra, 8-
17.2.2008. Εφθμ. Ο Κόςμοσ 21.2.2008, το άρκρο «Κριτικι των Canberra Times για το Σταυροδρόμι - 
Συναπάντθμα ςε κοινι αρχζγονθ πνευματικότθτα αρχαίων πολιτιςμϊν», ς.9 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο 
Κόςμοσ 28.3.2008, το άρκρο «Σταυροδρόμι: Ζνα ζργο με πολλζσ προεκτάςεισ» τθσ Κοφλασ Τζο, ς.8 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ.  The Canberra Times 12.2.2008, το άρκρο «Shared spirituality of ancient cultures» 
(ςε φωτοτυπία). 
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  Θ ιςτορία περιςτρζφεται γφρω από τθ ηωι τριϊν γυναικϊν μιασ 

οικογζνειασ, διαφορετικϊν γενεϊν, ελλθνικισ καταγωγισ,  τθσ γριάσ Νόνασ, τθσ 

Άννασ και τθσ Μαρίασ  που ηουν ςε μια επαρχιακι pub, κάπου ςτθν αυςτραλζηικθ 

φπαικρο, ςτο ςταυροδρόμι του κάμπου, ςτο Hartley Valley, εκεί που 

διαςταυρϊνονται τρεισ δρόμοι. Θ Μαρία, νεαρό κορίτςι τότε, νιϊκει τθ ηωι να τθν 

προςπερνά.  Μια φιγοφρα φυλακιςμζνθ ςτθ ρουτίνα και ςτθν πλιξθ, πλαιςιωμζνθ 

από το ςτενό περίγυρο τθσ μάνασ και τθσ Νόνασ. Τθν κεωροφν μια προζκταςι τουσ, 

χωρίσ κζλθςθ δικιά τθσ, χωρίσ ηωι ελεφκερθ και ανεξάρτθτθ. «Θ ηωι ςου είναι θ ηωι 

μασ, θ πνοι ςου, πνοι μασ.», λζει θ Νόνα. Ρεριοριςμζνθ θ Μαρία, υπάρχει ςε ζνα 

μικρόκοςμο που οι αξίεσ του, οι κανόνεσ λειτουργίασ του, υπαγορεφονται από τθ  

γριά Νόνα. Ζνασ κόςμοσ που διακατζχεται από ςτερεότυπα, προκαταλιψεισ, 

γεμάτοσ προλιψεισ και μιςαλλοδοξίεσ. Ζνασ κόςμοσ μιασ άλλθσ εποχισ. Είναι 

ςκλάβα μιασ παράδοςθσ που δεν κατανοεί. Είναι ο τελευταίοσ κρίκοσ μιασ αλυςίδασ, 

δεςμά που κζλει να ςπάςει. Θ Μαρία, όπωσ και θ μάνα τθσ, αν και οι δφο 

γεννθμζνεσ ςτθ νζα γθ, ςτθν Αυςτραλία, αιςκάνεται ακόμθ γζννθμα «ξζνθσ 

φφτρασ», «κόρθ μεταφερμζνθσ γενιάσ». «ξζνοσ ςπόροσ ςε ξζνθ γθ». Θ Άννα, μια 

ςχετικά νζα γυναίκα, κόρθ τθσ Νόνασ, μάνα τθσ Μαρίασ, ςυνκλίβεται ανάμεςα ςτθν 

προθγοφμενθ και τθν επόμενθ από αυτιν γενιά, ανάμεςα ςε δφο κόςμουσ. Τον 

παραδοςιακό, που φζρνει θ μάνα τθσ, και τον ςφγχρονο, αυτόν τθσ ταχφτθτασ και 

τθσ τεχνολογίασ, που ονειρεφεται θ κόρθ τθσ. Χαμζνθ ςε ςφγχυςθ, παραπαίει 

ανάμεςα ςτο χκεσ που δεν ζηθςε και ςτο αφριο που δεν ζρχεται. Στοιχειωμζνθ από 

τθν παράδοςθ,  αφινει  το παρόν να τθν προςπερνά χωρίσ να τθν αγγίηει. Αφινει  τισ 

καταςτάςεισ να τθν παραςφρουν, χωρίσ να μπορεί να παρζμβει. Άνευρθ, αςπόνδυλθ 

χαριεντίηεται με τον γζρο Blake και ονειροβατεί ςτα ςυντρίμμια μιασ αγάπθσ που 

δεν υπάρχει πια. Με αςκενείσ αντιςτάςεισ προςπακεί να βγει από το αδιζξοδό τθσ, 

τθν αλλοτρίωςθ τθσ, τθν αποξζνωςθ από τον ίδιο τθσ τον εαυτό. «Ερθμιά δεν είναι ο 

τόποσ ι το απόμερο τοφτο καπθλειό. Θ ερθμιά είναι μζςα μασ.», λζει. Θ  γριά Νόνα  

γεννθμζνθ ςτα Βάτικα Λακωνίασ, κοχφλι που ξεβράςτθκε ςτθν αμμουδιά του Νότου, 

καράβι ςκουριαςμζνο,  από τότε που θ μοίρα το ξζβραςε ςτθ ςτεριά,  δεν ζλυςε 

ποτζ ξανά τουσ κάβουσ τθσ να αφεκεί ςτο ρεφμα προσ τθν ελευκερία του ωκεανοφ. 

Θ ςχζςθ τθσ με τθν πραγματικότθτα φαίνεται να είναι πιο περίπλοκθ από αυτιν τθσ 

κόρθσ τθσ και τθσ εγγονισ τθσ. Ράντα αγζλαςτθ. Δεν ονειρεφεται. Δεν τθσ αρζςει θ 
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μοίρα τθσ. Ο λόγοσ που βρζκθκε ςε τοφτθ τθ γθ δεν ζχει εκπλθρωκεί. Μζςα από τθν 

κόρθ τθσ δεν ελπίηει ότι κα τον ενςαρκϊςει, αφοφ αυτι είναι ανίκανθ ακόμθ και να 

μεγαλϊςει το παιδί τθσ. Ωςτόςο, προςδοκά τθν καταξίωςι τθσ μζςα από τθν εγγονι 

τθσ. Ακόμθ φιλοδοξεί, «διψά» να ικανοποιιςει τον ςκοπό που τθν ζφερε ςε αυτιν 

τθ ξζνθ γθ, «κοινωνικι και οικονομικι επιτυχία». Σε αντίκεςθ με τθν κόρθ τθσ και 

τθν εγγονι τθσ, αυτι είναι πιο κοντά ςε αξίεσ ςτζρεεσ, χειροπιαςτζσ, που ςχετίηονται 

με αυτζσ του κακθμερινοφ κόςμου. Δεν εναποκζτει τθν αςφάλεια τθσ ςτουσ άνδρεσ. 

«Θ γυναίκα πρζπει να τα ξζρει όλα, να είναι αυτάρκθσ, να μθν κρζμεται ςε κανενόσ 

κρεμανταλά τθ βοικεια» Θ ςφνδεςι τθσ με αυτιν τθν ανάγκθ,  είναι ακριβϊσ αυτό 

που τθν προςτατεφει από τισ πικρζσ αλικειεσ τθσ ηωισ τθσ.  

Οι τρεισ γυναίκεσ αναποφάςιςτεσ ςτο πιο δρόμο να διαλζξουν, είναι 

ακινθτοποιθμζνεσ. Ο εξωτερικόσ κόςμοσ χαρακτθρίηεται από τθν ταχφτθτα- τθ 

γριγορθ κίνθςθ που διαμορφϊνει ζντονα τον χαρακτιρα του ςφγχρονου 

περιβάλλοντοσ, φτιαγμζνου από τον άνκρωπο.  Χωρίσ να αναφζρεται άμεςα ςτθν 

ανκρϊπινθ μορφι, υπαινίςςεται ζντονα τθν ανκρϊπινθ παρουςία ςτα αυτοκίνθτα, 

τθν πυκνι κυκλοφορία. Χαμζνοι ςτα φϊτα τθσ μεγάλθσ πόλθσ, ανϊνυμοι, χωρίσ το 

βάροσ του παρελκόντοσ, χωρίσ ταυτότθτα, ίςωσ ςε αναηιτθςθ μιασ νζασ ταυτότθτασ  

που να τουσ αντιπροςωπεφει ςτο παρόν, οι άνκρωποι δραπετεφουν ςτθν 

αυτοκίνθςι τουσ. 

 Θ απλι και μοναχικι ηωι τουσ αναςτατϊνεται από τθν απροςδόκθτθ ζλευςθ 

ενόσ νεαροφ άνδρα, του Charlie, ελλθνικισ και αβορίγινθσ καταγωγισ. Του 

ανακζτουν τθν τακτοποίθςθ τθσ αποκικθσ, αντί για ενοίκιο για ζνα δωμάτιο. Θ 

παρουςία του πυροδοτεί  ςυγκροφςεισ που οδθγοφν ςτθν τραγικι  διαπίςτωςθ του 

αδιζξοδου τθσ φπαρξισ τουσ. Το ατφχθμα του Charlie, θ ςυντριβι του πάνω ςτο 

φράχτθ, προοικονομεί τθ ςυντριβι του «εφκραυςτου» κόςμου των τριϊν γυναικϊν 

και τθν αδυναμία τουσ να αναλάβουν τθν ευκφνθ τθσ διαχείριςθσ τθσ ηωισ τουσ. 

Ο γερο-Blake, ο μπεκροφλιακασ, όπωσ τον αποκαλεί θ νόνα, μόνιμοσ 

καμϊνασ του καπθλειοφ, ςυνδζεται με τισ τρεισ γυναίκεσ μζςα από μια «κοινι» 

ςυνιςτϊςα, τθ μνιμθ μιασ δικισ τουσ «Ελλάδασ». Αυτζσ λόγω καταγωγισ και αυτόσ 

γιατί εκεί αιςκάνκθκε ολόκλθροσ. Συχνά εκφράηει τθν επικυμία τθσ επιςτροφισ του 

ςτθν Κριτθ. Εκεί που πολζμθςε τουσ Γερμανοφσ.  Εκεί που τον ζςωςε μια 

Κρθτικοποφλα. Εκεί που γεφτθκε το ζρωτα γιατί αυτι τον αγάπθςε πολφ. Εκεί αυτόσ 
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πρόδωςε τθν αγάπθ τθσ, για να επιςτρζψει ςτθν πατρίδα του. Ραγιδευμζνοσ τϊρα 

πια ςτθν ψευδαίςκθςθ τθσ φπαρξθσ του, προςπακεί να διερευνιςει τα άδυτα τθσ 

δικισ του δαιδαλϊδουσ «κενταφριασ» μορφισ. Στον πόλεμο, ςαν ζνασ άλλοσ 

Κθςζασ, πιγε ςτθν Κριτθ, με ςκοπό να ςκοτϊςει τον Μινϊταυρο, «τον γιό του 

κανάτου»,  τον φαςιςμό. Πμωσ, από τότε ο ίδιοσ περιφζρεται μεταμορφωμζνοσ πια 

ο ίδιοσ ςε «Μινϊταυρο»,  μιςόσ άνκρωποσ, μιςόσ ηϊο, ςα μια μορφι  βγαλμζνθ από 

τθ Γκουζρνικα του Ρικάςο, φυλακιςμζνοσ ςτο δικό του λαβφρινκο,  απομονωμζνοσ 

ςε μιςοςκότεινουσ διαδρόμουσ, αναηθτά τθν Αριάδνθ του ξανά για να τον 

απελευκερϊςει. Αναηθτά τθ γυναικεία υπόςταςθ για να τον βγάλει πάλι ςτο φωσ, να 

τον ςϊςει. Νοςταλγόσ αυτισ τθσ μορφισ, τθν αναηθτά ςτο πρόςωπο τθσ Άννασ, που 

του κυμίηει τθν Κρθτικοποφλα, ευελπιςτϊντασ πωσ για  άλλθ μια φορά μια γυναίκα 

κα τον ςϊςει από το προςωπικό του αδιζξοδο.  

Ο Λαβφρινκοσ λειτοφργθςε και εξακολουκεί να λειτουργεί ωσ ςφμβολο του 

αινίγματοσ, τθσ απϊλειασ ι τθσ χωρίσ διζξοδο πνευματικισ περιπλάνθςθσ. Θ 

αντίλθψθ του Λαβυρίνκου μοιάηει να εκφράηει μια τυπολογικι απορία, ςυχνά 

ςυνδεδεμζνθ με αδιζξοδα και περιόδουσ πολιτιςμικϊν κρίςεων. Ρρόκειται για μια 

λζξθ που το νόθμά τθσ ζχει καταλιξει να ταυτίηεται με τθν ζννοια του ςκοτεινοφ και 

ερμθτικοφ χϊρου, μιασ χωρίσ διζξοδο περιπλάνθςθσ, ςε εξαιρετικά πολφπλοκεσ και 

παγιδευτικζσ ιχνθλατιςεισ. Στο Σταυροδρόμι θ αναφορά ςτον αρχαίο μφκο 

λειτουργεί ςυμβολικά και αναδεικνφει τθν πολυμζρεια και τθν πολυπλοκότθτα τθσ 

ανκρϊπινθσ διάνοιασ, ωσ ςφνκετθσ δομικισ αυταπάτθσ.  Θ θρωίδα, περπατά ςε 

κρυμμζνεσ διαδρομζσ και πραγματεφεται καταςτάςεισ του πνεφματοσ και τθσ ψυχισ 

τθσ ςε ζνα ταξίδι προσ τθν αυτογνωςία και το ενδότερο Είναι τθσ, ζνα ταξίδι 

επιςτροφισ από τον Μινϊταυρο, ςτο κρυμμζνο εδϊ και αιϊνεσ κζντρο τθσ…  

Ανακαλφπτει τθν κρυμμζνθ φφςθ τθσ και τθ χαμζνθ δφναμι τθσ. Είναι θ Αριάδνθ και 

ξετυλίγει τον μίτο τθσ, τον μφκο τθσ. Μόνο αυτι μπορεί να ςϊςει τον εαυτό τθσ από 

τον Μινϊταυρο. Μόνο αυτι μπορεί να βγάλει τον εαυτό τθσ από τον λαβφρινκο και 

να τον οδθγιςει πίςω ςτον τόπο τθσ. Μόνο αυτι μπορεί να ςϊςει τον εαυτό τθσ.  

Θ ςυγγραφζασ δείχνει τθν εντιμότθτά τθσ απζναντι ςτουσ χαρακτιρεσ τθσ, με 

τθν ιςότιμθ μεταχείριςι τουσ, ανεξάρτθτα από φφλο και φυλι. Υπογραμμίηει τθν 

ευκφνθ των γυναικϊν ςτθν αναπαραγωγι των ρόλων και μοτίβων τθσ ηωισ τουσ.  Θ 

γυναίκα είναι αυτι που ςκεναρά ςυντθρεί τισ άκαμπτεσ πατριαρχικζσ δομζσ και 
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παραδόςεισ, που κατζςτρεψαν τθ ηωι τθσ  και ςυνεχίηουν να καταςτρζφουν αυτζσ 

των παιδιϊν τθσ. 

Το πιο πραγματικό πρόςωπο ςτο ζργο είναι ο άνδρασ χωρίσ όνομα.  

«Εγϊ δεν ζχω μνιμθ», λζει. «Δεν κζλω να κυμάμαι το παρελκόν! Δεν ωφελεί να πιςωγυρίηω 

ςτα παλαιά… οφτε ςτο μζλλον μπορεί κανείσ να ταξιδζψει άλλωςτε. Μείνε λοιπόν… εδϊ, ςε 

τοφτθ τθ ςτιγμι και τίποτε άλλο» (ς.67).  

Μζςα από αυτόν τον λόγο θ ςυγγραφζασ καλεί τον κεατι να ξεχάςει τα 

παλαιά και τον προςκαλεί να ηιςει ςτο παρόν. Να ςυμφιλιωκεί με τθ ηωι του, γιατί 

ο πραγματικόσ ςχεδιαςμόσ γίνεται τθν κάκε ςτιγμι, ςτο «εδϊ και τϊρα». 

Τα ςφμβολα, από τθν αρχι του ζργου,  μασ δείχνουν πωσ δεν κα 

ακολουκιςει ζνα  ςυμβατικό ρεαλιςτικό κεατρικό ζργο. Θ ιςτορία του ζργου 

κακορίηεται από τα ςτοιχεία του ςυναιςκθματικοφ αδιεξόδου και τθσ ψευδαίςκθςθσ 

ωσ ζνασ άλλοσ λαβφρινκοσ, ωσ ζνα πολφπλοκο υπόγειο οικοδόμθμα, με ςτενοφσ 

ελικοειδείσ διαδρόμουσ. Σχθματικά χαρτογραφεί τθ πολυμζρεια και τθν 

πολυπλοκότθτα τθσ ανκρϊπινθσ διάνοιασ, όπου οι διάδρομοί τθσ επιςτρζφουν ςε 

ζνα ςυνεχζσ αδιζξοδο. Θ θρωίδα, περπατϊντασ ςε κρυμμζνεσ διαδρομζσ, πραγμα-

τεφεται καταςτάςεισ του πνεφματοσ και τθσ ψυχισ, κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ 

προσ τθν αυτογνωςία και το ενδότερο Είναι. Ζνα ταξίδι από τθν αυτό-

αναφορικότθτα και τθν εςωςτρζφεια  προσ το είδωλο του εαυτοφ. Ο κεατισ με τθν 

άμεςθ παρουςία του καλείται να τισ παρακολουκιςει, να ειςζλκει και να 

περπατιςει εντόσ τουσ, να γίνει ςυνεργόσ-ςυμμζτοχοσ τθσ ςκοτεινισ διαδρομισ τθσ 

αφθγιτριασ, για να αναδυκεί  ςτον εξωτερικό κόςμο, τον χϊρο, ςτον οποίο το άτομο 

κινείται. Θ γυναίκα ωσ μια άλλθ Αριάδνθ, ξετυλίγει τον μίτο τθσ. Ο «Λαβφρινκοσ», 

ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο, αντανακλά τθ ςυναρπαςτικι και  παραπλανθτικι 

απεικόνιςθ του κόςμου τθσ μθτριαρχικισ ςυνείδθςθσ, ςυμβολίηει τον κόςμο, τθν 

ολότθτα, το αδιάγνωςτο, τθν κίνθςθ. Είναι μια ςυνεχισ γραμμι προσ τθν 

αιωνιότθτα, τθν ατελείωτθ διάρκεια, τθν ακαναςία, το νιμα- χορδι προσ τον 

Ουρανό, πάνω ςτθν οποία όλα τα πράγματα ςτθρίηονται και από τθν οποία 

κρζμονται, όπωσ και οι ηωζσ των χαρακτιρων. Είναι ο δρόμοσ προσ το κρυμμζνο 

κζντρο, τον Μινϊταυρο. Το «αίνιγμα του Λαβυρίνκου» κα αποτελεί πάντοτε ςθμείο 

αναφοράσ ςτθν αναηιτθςθ μιασ υπερκόςμιασ διεξόδου τθσ ψυχισ, φςτερα από 

πολφχρονθ μάχθ με επίγειουσ πειραςμοφσ. Μια αζναθ πορεία προσ τθ ςυμπαντικι 
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ολότθτα. Ζνασ αρχζγονοσ ςυμβολιςμόσ που αντανακλάται εςαεί ςτθν ανκρϊπινθ 

διάνοια. Σε εςωτερικό επίπεδο, ο Λαβφρινκοσ ςχετίηεται με τθ βακφτερθ αγωνία του 

ανκρϊπου να γνωρίςει τθν ενδόμυχθ προςωπικότθτά του και διαμζςου περίπλοκων 

και δαιδαλωδϊν διαδρομϊν, να βρει τον μίτο τθσ Αριάδνθσ, που κα τον οδθγιςει 

ςτθν ενδοςκόπθςθ και τθν απόκτθςθ αυτογνωςίασ. 

             Ο άνκρωποσ για να ξαναγεννθκεί χρειάηεται πρϊτα να πεκάνει. Ρεκαίνει για 

να αναςτθκεί. Ρεκαίνει για να ανατρζψει τθν προςωπικι του οπτικι, να εξαφανιςτεί 

από ζνα κόςμο αναλγθςίασ, τθσ ςκλθρότθτασ, και να επανεμφανιςτεί ςε ζνα κόςμο 

ανκρϊπινο, αλθκινό. Ρεκαίνει το παιδί για να γεννθκεί ο ενιλικασ. Ο άνκρωποσ που 

αναλαμβάνει τθν ευκφνθ του, τθν ευκφνθ των πράξεϊν του, των επιλογϊν του, τθσ 

ηωισ του.  

Θ ιδζα  ότι μπορείσ να κυριαρχείσ πάνω ςτουσ άλλουσ είναι μια αυταπάτθ – 

μια προκατάλθψθ τθσ γεραςμζνθσ ςυγκρουόμενθσ, αρπακτικισ, θττθμζνθσ 

ανκρωπότθτασ. Το ςίγουρο είναι, πωσ εκεί ζξω όμωσ,  βρίςκεισ εςζνα! Ριγαινε να 

δεισ ποιόσ είςαι. Μθν τουσ αποφεφγεισ, μθν τουσ κατθγορείσ. Ραραδόςου με 

εμπιςτοςφνθ ςτον κόςμο ςου. «Σπίτι είναι εκεί που είναι θ αγάπθ ςου», λζει θ Άννα. 

Σπίτι ςου είναι το ΕΛΝΑΛ ςου, θ φπαρξθ ςου1556. 

 

Γ) Λφιγζνεια κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω (1991)1557, δίγλωςςο κεατρικό 

δράμα1558
 παίχτθκε  το 1991  από το «υκμικό Κζατρο Αυςτραλίασ» ςτο Σφδνεχ υπό 

                                                           
1556

 Ρθγι: Λογοτεχνικό και Μορφωτικό Ρερ. «Αντίποδεσ» του Ελλθνο-Αυςτραλιανοφ Ρολιτιςτικοφ 
Συνδζςμου Μελβοφρνθσ, τεφχ. 55, 2009,  με τον τίτλο «Crossroads/ Σταυροδρόμι - Μελζτθ του 
κεατρικοφ ζργου τθσ Σοφίασ άλλθ – Κακαρείου», τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά, ςς. 75-82. 
1557

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1991Λφιγζνεια Κάτω από τον 
Τροπικό του Αιγόκερω τθσ Σοφίασ Κακαρείου 
1558

 Λφιγζνεια Κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω, 1991, δίγλωςςο κεατρικό δράμα ςε οχτϊ ςκθνζσ, 
με εφτά πρόςωπα και χορό ανδρϊν και γυναικϊν, αδθμοςίευτο, 64 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
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τθ αιγίδα του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ1559 και το 1998 ςτο Στοφντιο 28 ςτθ 

Νζα Υόρκθ ςε ςκθνοκεςία του Αχιλλζα Λαβίδθ1560. 

Σφμφωνα με τθ ςυγγραφζα: 

«Το ζργο μου, για παράδειγμα θ «Λφιγζνεια κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω», 

εφάπτεται ακριβϊσ αυτισ τθσ αντίλθψθσ ότι υπάρχει ζνα κοινωνικό αιτιατό, μετά τον 

εμφφλιο αναβραςμό, μετά τον πόλεμο μια φτϊχεια μια κοινωνικι κατάςταςθ, ζνασ λαόσ που 

αςφυκτιά και κζλει να φφγει, ζνα ανεργιακό πρόβλθμα, που πρζπει να λυκεί από τθν 

πλευρά τθσ Ελλάδασ, και φεφγουμε και πάμε και μασ κυςιάηει ο ίδιοσ μασ ο γονιόσ 

(γινόμαςτε Λφιγζνειεσ)», εξομολογείται θ ςυγγραφζασ1561. 

Ο μφκοσ τθσ Λφιγζνειασ, ςτο ζργο Θ Λφιγζνεια κάτω από τον Τροπικό του 

Αιγόκερω,  αποδίδεται με ζναν τρόπο που παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον. 

Αφορά και πάλι τθ «μετάβαςθ» τθσ Λφιγζνειασ, ςτον «Κάτω Κόςμο» όπωσ και ςτο 

ζργο του Ευριπίδθ, Λφιγζνεια εν Ταφροισ. Πμωσ, ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο  γινόμαςτε 

κεατζσ τθσ μετάβαςθσ τθσ Λφιγζνειασ από  τθ μια μορφι ηωισ ςε μια άλλθ, ςε αυτιν 

του «άλλου» κόςμου εννοϊντασ μια άλλθ χϊρα. Θ μετανάςτευςθ ςτο ζργο αυτό 

παρουςιάηεται ωσ ο μονόδρομοσ, θ μόνθ διζξοδοσ ςτο αδιζξοδο τθσ ηωισ, ςτθν 

απελπιςία και ςτθν απόγνωςθ, ςυναιςκιματα που κυριαρχοφν ςτθν ψυχι τθσ 

Λφιγζνειασ. Θ Λφιγζνεια, κάποια ςτιγμι νιϊκει να απειλείται ςτο ςπίτι του πατζρα 

τθσ. Εδϊ ςκιαγραφείται θ πατριαρχικι δομι τθσ οικογζνειασ, που ο πατζρασ με μια 

γροκιά ςτο τραπζηι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, κζλει να επιβάλει τθ κζλθςι του, τθ 

γνϊμθ του και δεν δζχεται να ακοφςει καμία αντίκετθ άποψθ.  

«Στο ζργο μου «Λφιγζνεια κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω», ο πατζρασ τθσ ιςτορίασ 

κζλει να αναγκάςει τθν κόρθ του να παντρευτεί  ζναν γζρο,  ζναν Αργίτθ άρχοντα για να 

εξαςφαλιςτεί όλθ θ οικογζνεια οικονομικά. Αυτι δε κζλει να κυςιαςτεί οπότε μαηί με τθ 

φίλθ τθσ Λςμινθ μεταναςτεφουν ςτθν γθ «down under», κάτω από τον τροπικό του 

Αιγόκερω. Πμωσ, δεν μπορεί να ξεφφγει από τθ μοίρα τθσ. Είναι ο φαταλιςμόσ, βλζπεισ. Π, τι 

                                                           
1559

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα του 9ου
 
Φεςτιβάλ Σφδνεχ 3-31.3.1991, θ παράςταςθ Λφιγζνεια κάτω από τον 

τροπικό του Αιγόκερω τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου, 3.3.1991 ςτο Powerhouse Museum: Coles 
Theatre. (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα Ρατρίδα 9.3.1991, το άρκρο τθσ Αναςταςίασ Αναςταςιάδθ, 
«Γράμματα Αναγνωςτϊν. Λφιγζνεια κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. 
Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 28.2.1991, το άρκρο  «Λφιγζνεια κάτω από τον τροπικό του Αιγόκερω», ς. 10 (ςε 
φωτοτυπία). 
1560

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ όπου παρουςιάηει τθν παράςταςθ τθσ 
υκμικισ Κεατρικισ Ομάδασ Iphigenia South Of The Capricorn τθσ Σοφίασ Κακαρείου ςε ςκθνοκεςία 
του Achilles Lavides ςτο Coles Theatre, 3.3-9.3.1991 (ςε φωτοτυπία). 
1561

 Ρθγι: Συνζντευξθ  που μου παραχωρικθκε από τθν Σοφία Κακαρείου ςτο Σφδνεχ, 29.02.2009. 
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κζλουμε να αποφφγουμε τελικά αυτό μασ ςυμβαίνει, όπωσ το αναπόφευκτο του κανάτου. 

Στο διάςτθμα αυτό, λοιπόν, ο άνκρωποσ πρζπει να κινθκεί ελεφκεροσ. Στο ζργο αυτό, το 

κορφφωμα τθσ ελευκερίασ τθσ, είναι να διαλζξει αυτι, αυτό που ικελαν να τθσ επιβάλουν οι 

άλλοι. Να το διαλζξει θ ίδια…»1562. 

Με ιδιαίτερθ δεξιοτεχνία το πρωτογενζσ υλικό ενόσ αρχαίου μφκου, οι 

αρχετυπικζσ μορφζσ  μεταμορφϊνονται και μεταποιοφνται για να μποροφν να 

ενταχκοφν ςε κεματικζσ ενότθτεσ και μοτίβα τθσ ςφγχρονθσ ηωισ. Στρατεφονται, 

προκειμζνου θ κεατρικι ςυγγραφζασ  να διερευνιςει ηθτιματα που αφοροφν, 

απαςχολοφν, επθρεάηουν και ίςωσ διαμορφϊνουν τθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ. Θ 

ςφγχρονθ Λφιγζνεια λζει:  

«Με αυτό το ςπακί κα αλλάξω τθ μοίρα μου. Δεν κα με κυςιάςει ο ςτρατθγόσ-πατζρασ-

ιερζασ. Κα κυςιάςω τθν Λφιγζνεια για να ηιςω ΕΓΩ, θ αιϊνια ελεφκερθ γυναίκα, και όχι θ 

αιϊνια ςκλάβα».  

Αξιοποιϊντασ τον μφκο ωσ μεταφορά παρουςιάηει τισ ςφγχρονεσ Λφιγζνειεσ. 

Οι γυναίκεσ μζχρι και ςιμερα, αγωνίηονται κακθμερινά να ηιςουν και να πάψουν να 

κυςιάηονται ςτον βωμό τθσ πατριαρχικισ επιταγισ που υπαγορεφει κακικοντα που 

εξυπθρετοφν ςυςτιματα τθσ οικογζνειασ, όπωσ αυτι ορίηεται παραδοςιακά. Θ κόρθ 

πρζπει να κυςιαςτεί για το καλό των υπολοίπων. Αυτό είναι ζνα ζκιμο που ξεκινάει 

ςε βάκοσ χρόνου, όπου νεαρά κορίτςια κυςιάηονταν για να εξευμενίςουν το μζνοσ 

των κεϊν ι για να ζχει θ φυλι τθν εφνοια ενόσ ςυγκεκριμζνου κεοφ.  

Στον αρχαίο μφκο, ο Ορζςτθσ με τον φίλο του Ρυλάδθ κατεβαίνει ςτον Κάτω 

Κόςμο για να ςυναντιςει τθ χαμζνθ από καιρό αδερφι του και μαηί με τον φίλο του 

να επιχειριςουν τθν «ζξοδό» τθσ προσ μια νζα ηωι. Για να επιτευχκεί όμωσ θ 

αναγζννθςθ κα πρζπει να ςυμφιλιωκοφν οι αρχζγονεσ δυνάμεισ – οι αντιμαχόμενεσ 

πλευρζσ, ςυγκεκριμζνα θ αρςενικι και θ κθλυκι, το οικείο και το αλλότριο, το 

διαφορετικό. Ο νζοσ πολιτιςμόσ τθσ ιςορροπίασ, βαςίηεται ςτθ ςυνφπαρξθ τθσ 

δφναμθσ του νου και τθσ δφναμθσ του ςυναιςκιματοσ.  

Στθν Λφιγζνεια κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω, ο Ορζςτθσ,  επίςθσ, 

πθγαίνει να ςϊςει τθν Λφιγζνεια. Πμωσ,  ο χορόσ  ο οποίοσ λειτουργεί ωσ ο ιδανικόσ 

κεατισ και κζτει το θκικό πλαίςιο τθσ κάκε πράξθσ, βάςει του οποίου κα κρικεί θ 

                                                           
1562

 Ρθγι: Συνζντευξθ  που μου παραχωρικθκε από τθν Σοφία Κακαρείου ςτο Σφδνεχ, 29.02.2009. 
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πράξθ. Ο χορόσ λειτουργεί και ωσ καταλφτθσ ςτθν εξζλιξθ τθσ δράςθσ. Με τισ 

κινιςεισ του ρυκμίηει τισ δραματικζσ εντάςεισ. Διατυπϊνει ερωτιματα που άλλοτε 

ακοφγονται ωσ ζνασ εςωτερικόσ μονόλογοσ τθσ Λφιγζνειασ, άλλοτε ωσ ερωτιςεισ των 

κεατϊν και άλλοτε ωσ ρθτορικζσ ερωτιςεισ τθσ ςυγγραφζωσ μζςω του χοροφ,  προσ 

τουσ κεατζσ:  

«Ροιόσ είναι ο τόποσ μου; Ροφ είναι οι ςυγγενείσ μου; Ροφ βρίςκεται θ ηωι μου; Γιατί  δεν 

είναι ευτυχιςμζνθ ςτον τόπο που ηει:  Γιατί δεν είμαςτε ευτυχιςμζνοι; Ρροςπάκθςε θ 

Λφιγζνεια να νικιςει το κάνατο; Ρϊσ;» (ς. 12). 

Θ Σοφία άλλθ-Κακαρείου χρθςιμοποιεί τουσ αρχαίουσ ελλθνικοφσ μφκουσ 

ωσ «όχθμα  ςθμαςίασ», «κείμενο πθγισ»  που όμωσ τουσ προςδίδει τα 

χαρακτθριςτικά μιασ ςφγχρονθσ εικόνασ, εμπλουτίηοντάσ τθν με εικαςτικά ςτοιχεία, 

και τουσ μετατρζπει ςε ςφγχρονθ μορφι ενόσ ςφνκετου κεάματοσ. Χρθςιμοποιεί το 

αρχικό κείμενο ωσ το βαςικό τθσ καμβά και πάνω εκεί επεξεργάηεται τισ κακθ-

μερινζσ ιςτορίεσ, που αντλεί από το περιβάλλον γφρω τθσ. Το νζο κείμενο, που 

προκφπτει, είναι ζνασ διάλογοσ τθσ  ςυγγραφζωσ  με το αρχικό «ζργο-πθγι», αλλά 

και όλα τα κείμενα που ζχουν προθγθκεί ι ζπονται και επίςθσ βαςίηονται ςτο ίδιο 

μφκο, ςτον ίδιο αρχικό κείμενο.  Κοινι ςυνιςταμζνθ αυτϊν των ςφγχρονων 

ςυγγραφζων είναι θ αρχικι ςφνκεςθ και αυτό που τουσ διαφοροποιεί είναι οι 

αιςκθτικζσ τουσ τάςεισ, οι πολιτιςμικζσ τουσ καταβολζσ, οι ιςτορικο/κοινωνικοί 

παράμετροι που ηουν και δρουν ςε ςυνάρτθςθ με τον προςωπικό ψυχο-πνευματικό 

κόςμο τουσ, τισ καλλιτεχνικζσ εμπειρίεσ  και τα προςωπικά βιϊματα  που τουσ 

επθρεάηουν. Ραράλλθλα, θ κεατρικι ςυγγραφζασ  ςυνδιαλζγεται  όχι μόνο με το 

ζνα και μοναδικό ζργο που λειτουργεί ωσ αρχζτυπο ςτο ζργο τθσ, αλλά με το ςφνολο 

τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ που από τθν αρχαιότθτα ζφταςε ςτο ςφγχρονο κόςμο. 

Θ διαδικαςία προσ το αποτζλεςμα αποδεικνφεται  ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ αφοφ ςε 

ςυνάρτθςθ με το αποτζλεςμα μπορεί να λειτουργιςει ωσ «ζνα διαχρονικό 

μορφοπαιδαγωγικό εργαλείο»1563. Θ ίδια διατυπϊνει όλα τα παραπάνω  με τα δικά 

τθσ λόγια: 

                                                           
1563

 Ρθγι: Εφθμ. O Kosmos, Δεκζμβριοσ 2008,  το άρκρο «Ο Αρχαίοσ Ελλθνικόσ Μφκοσ ςτο Δίγλωςςο 
Μεταπολεμικό Κζατρο τθσ Διαςποράσ – Θ περίπτωςθ τθσ Σοφίασ άλλθ -Κακαρείου» τθσ Ελζνθσ 
Τςεφαλά, ς.36 . 
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«Στο κζατρο δεν ςαρκάηεισ τουσ χαρακτιρεσ ςου αλλά αποκαλφπτεισ τον κοινό 

παρονομαςτι, που είναι ο άνκρωποσ με τα υπζρ και τα κατά του. Κεωρϊ ότι αν δεν ζχεισ 

τθν ανάλογθ παιδεία για να ςκθνοκετιςεισ, δεν μπορείσ να ςκθνοκετιςεισ. Ζχω τθν 

αντίλθψθ πωσ όταν γράφεισ κάτι ανεξάρτθτα με το ποιό είναι το κζμα ςου πρζπει οι 

χαρακτιρεσ να ζχουν μία παγκοςμιότθτα, θ οποία να κακιςτά το ίδιο το ζργο αντιλθπτό ςε 

ζνα ευρφ κοινό ανεξαρτιτωσ εκνικισ προζλευςθσ. Γιατί αν επιηθτοφμε τθν αυτογνωςία και 

τθν αλικεια ςτο κζατρο, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά μία ανατομία ψυχισ. Θ ανκρϊπινθ 

περίςταςθ είναι ο μόνοσ παρονομαςτισ πάνω ςτον οποίο κα πρζπει να κινοφνται οι 

χαρακτιρεσ. Το κζατρο δεν είναι μια οικογενειακι ςυηιτθςθ, αλλά το ςπουδαιότερο και 

μεγαλφτερο και ευρφτερο κοινωνικό εργαλείο. Μιλάμε για τθν ευρφτθτα τθσ διαδικαςίασ και 

κα παρκοφν ςτοιχεία από το ελλθνικό δεδομζνο, το αυςτραλιανό κτλ. Το νζο ελλθνικό 

κζατρο, ςυνικωσ, περιορίηεται ςτθν περίπτωςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςάτιρασ που, άμα δεν 

τθν ξζρεισ, χάνεςαι. Το αυςτραλιανό κζατρο είναι ζνα κζατρο, που φζρνει μαηί του δανεικά 

ςτοιχεία από τισ διάφορεσ χϊρεσ, από τισ οποίεσ προιλκε. Πμωσ υπάρχει το αρχζγονο 

ςτοιχείο, «the aboriginal chant in». Και αυτό ιδθ προςφζρει μια παγκοςμιότθτα. Το 

αυςτραλιανό κζατρο είναι δυτικό-ευρωπαϊκό κζατρο, το οποίο ζχει διεκνιςτικζσ τάςεισ και 

κα μποροφςε να παιχτεί παντοφ. Δεν περιορίηεται ςτον ντόπιο προβλθματιςμό. Μου αρζςει 

επίςθσ το πολιτικό κζατρο»1564.  

  

Θ Σοφία άλλθ-Κακαρείου, ωσ μία από ςκθνισ φιλόςοφοσ, μασ κυμίηει πωσ 

για τισ βουλζσ και τισ παρεμβάςεισ των κεϊν υπεφκυνεσ είναι οι ανάγκεσ τθσ 

κοινότθτασ των ανκρϊπων. Με ςφγχρονουσ όρουσ, κα λζγαμε πωσ οι ψυχικζσ 

ανάγκεσ ςυνειδθτζσ ι αςυνείδθτεσ δθμιουργοφν τισ κεϊκζσ παρεμβάςεισ. Θ 

Κακαρείου διατυπϊνει τθ φιλοςοφικι και τθν πολιτικι τθσ ςκζψθ μζςα από τθ 

δραματικι τζχνθ, χρθςιμοποιεί το κεατρικό ζργο ωσ μζκοδο και ωσ μορφι 

επικοινωνίασ και επιδιϊκει να ανακτθκοφν αξίεσ, όπωσ θ δικαιοςφνθ, θ ιςότθτα και 

θ ελευκερία. Θ ςυγγραφζασ,  με  ιδιαίτερθ  «μαεςτρία», δθμιουργεί το δραματικό, 

αιςκθτικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον και αναλόγωσ επιτυχθμζνα προωκεί και τθν 

επίδοςθ του πολιτικοφ τθσ μθνφματοσ. Με αυτόν τον τρόπο ςυνενϊνει τουσ 

ανκρϊπουσ και τουσ προςδίδει ςυλλογικι ταυτότθτα. Επειδι αυτό που ζχουμε 

«κατανοιςει», αυτό που πραγματικά κατζχουμε, δεν μπορεί να μεταδοκεί, μπορεί 

να το εν-κυμθκεί κανείσ μζςα από το κζατρο, ωσ φυςικι πολιτιςμικι κλθρονομιά, 

                                                           
1564

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Σοφία Κακαρείου ςτο Σφδνεχ, 29.02.2009. 
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αφοφ ςτθν πραγματικότθτα εμείσ είμαςτε οι ιςτορίεσ μασ. Πταν θ αφθγιτρια 

ακοφγεται να λζει, «Δεν είμαςτε εμείσ που ορίηουμε τθ ηωι», θ ςυγγραφζασ 

προκαλεί τουσ κεατζσ ςε αναδραςτικι διαδικαςία και δι-επικοινωνία μεταξφ τουσ. 

Τθ ςτιγμι αυτι θ ςυγγραφζασ ςυν-διαλζγεται με το κοινό τθσ.  

   Θ κεατρικι γραφι τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου, απόλυτα ενταγμζνθ ςτθ 

ςφγχρονθ και πολυςφνκετθ ζκφραςθ των τεχνϊν, είναι κακαρά προςωπικι. Θ 

ζκφραςι τθσ ζχει λυρικι ελευκερία και αιςκαντικι ακρίβεια. Το ζργο τθσ είναι μία 

εςϊτερθ αλχθμεία, που, φωτιςμζνθ από αλικεια και αγάπθ, γεννιζται μπροσ τα 

μάτια του κεατι.  

Το 1992 παίχτθκε θ κωμωδία τθσ Μαριονζτεσ1565, από το «Κζατρο Τζχνθσ 

Αυςτραλίασ» 1566, ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ1567 και το 2003 από  τον 

κίαςο τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α1568 ςε ςκθνοκεςία του Χάρθ Κωςταντινίδθ1569. Στο ζργο αυτό 

ςατιρίηει τα «κακϊσ κείμενα» ςτθν Ελλθνικι Ραροικία και «τα παιχνίδια εξουςίασ 

που παίηουν τόςο οι πολιτικοί εξ Ελλάδοσ, όςο και οι «ντόπιοι» «πρόξενοι και 

προξενιτρεσ», ςτινοντασ παγίδεσ και παραςτάςεισ ολκισ, καπελϊνοντασ 

εκδθλϊςεισ με καπθλείεσ εκνικϊν κεμάτων μπροςτά ςτον ταλαίπωρο κοςμάκθ»1570. 

Ρεριγράφει τθ μιςαλλοδοξία, τθ ρθχότθτα ανκρϊπων με πάκοσ για εξουςία, κακϊσ 

και τθ δυςμενι κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν ελλθνικι οικογζνεια και ςτθν ελλθνικι 

                                                           
1565

 Μαριονζτεσ, 1992, κωμωδία ςε τρείσ πράξεισ  με εννιά πρόςωπα, αδθμοςίευτο, 183 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1566

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ τθσ παράςταςθσ Μαριονζτεσ τθσ Σοφίασ 
Κακαρείου ςτο Tom Mann Theatre, 5-9.3.1992. Θ παράςταςθ παίχτθκε ςτο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του 
Σφδνεχ. Εφθμ. Νζα Ρατρίδα 7.3.1992, το άρκρο «Κζλουμε πρόξενο με πυγμι» ς.2 (ςε φωτοτυπία). 
από τθν Εφθμ. Νζα Ρατρίδα 7.3.1992, το άρκρο τθσ Αναςταςίασ Αναςταςιάδου, «Άριςτεσ οι 
εντυπϊςεισ από τισ Μαριονζτεσ», ς.2 (ςε φωτοτυπία). 
1567

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)  «Μαριονζτεσ», 1992, Κζατρο 
Τζχνθσ Αυςτραλίασ. 
1568

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α. τθσ παράςταςθσ Μαριονζττεσ τθσ Σοφίασ άλλθ Κακαρείου, 
Αφγουςτοσ 2003. Εφθμ. Τα Νζα 6.8.2003, το άρκρο «Κατζπλθξαν οι Μαριονζττεσ. Τα νιματα κινεί ο 
κίαςοσ ΕΕΑΜΑ», ς.27 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ 28.7.2003, το άρκρο «Οι Μαριονζττεσ τθσ 
Σοφίασ άλλθ Κακαρείου ανεβαίνουν ςτθ Μελβοφρνθ», ς.6 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 
7.8.2003 το άρκρο «Μαριονζττεσ - Αυτι θ παράςταςθ τθσ ΕΕΑΜΑ πραγματικά αξίηει» του Κωςτι 
Ραϊβανά (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Τα Νζα 6.8.2003, το άρκρο «Κατζπλθξαν οι «Μαριονζτεσ» - Τα 
νιματα κινεί ο Κίαςοσ ΕΕΑΜΑ», ς. 27 (ςε φωτοτυπία). 
1569

Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ, το 2003, Μαριονζττεσ τθσ Σοφίασ άλλθ - Κακαρείου, ςε 
ςκθνοκεςία Χ. Κωνςταντινίδθ. 
1570

 Με αφορμι τθν παράςταςθ τθσ Σοφίασ Κακαρείου Μαριονζττεσ ςτο Tom Mann Theatre, ςτθν 
εφθμερίδα «Νζα Ρατρίδα», ςτισ 7.3.1992,  ς. 2.,  ςτο άρκρο με τον τίτλο «Κζλουμε Ρρόξενο με 
πυγμι» επιβεβαιϊνονται  οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι Ζλλθνεσ ςχετικά με τθν «ενότθτα» τθσ 
Ραροικίασ.  
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παροικία. Το αυτό παρουςιάςτθκε ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του  10 Ελλθνικοφ 

Φεςτιβάλ ’92 ςτο Σφδνεχ1571.  

«Οι «Μαριονζτεσ» μου αποτελοφν κακαρά πολιτικό κζατρο. Ωσ Ζλλθνεσ ζχουμε πολιτικι 

παράδοςθ και κριτικι, αλλά εδϊ είμαςτε περικωριακοί και ςυγχρόνωσ  αντικρουόμενεσ 

ομάδεσ ςτο περικϊριο. Από τθ μία θ εκκλθςία και από τθν άλλθ οι κοινοτικοί κεςμοί. Αυτά 

τα πράγματα ςυγκροφονται. Και αυτά τα ςυγκρουόμενα πράγματα μασ δθμιουργοφν τθν 

αίςκθςθ ότι ςυμμετζχουμε ςε μια πολιτικι κόντρα. Μιλάμε για τον Ελλθνιςμό τθσ 

διαςποράσ ςτθν Αυςτραλία. Σ’ αυτιν τθν πολιτικι κόντρα πρζπει να υπάρχει μια κριτικι 

οπτικι. Και γι’ αυτό ανζβαςα και το ζργο μου  «Μαριονζτεσ», ςτο οποίο εμείσ  οι μετανάςτεσ 

είμαςτε  οι μαριονζτεσ, αλλά  το κζμα είναι ποιόσ μασ κουνάει; Ροιζσ είναι οι δυνάμεισ που 

ςπρϊχνουν τουσ μεν εναντίον των δε, και τελικά τί πετυχαίνουμε με αυτό; Το ςτοιχείο τθσ 

πολιτικισ ςάτιρασ ιςχφει και ςτο αυςτραλιανό κζατρο αλλά περιοριςμζνα, και θ κριτικι δεν 

κα γίνει επϊνυμα», λζει θ Κακαρείου1572.  

 -Σάρκα και Μικρόβιο (1998)1573 Το 1998 παίχτθκε το ζργο τθσ Σάρκα και 

Μικρόβιο1574, μονόπρακτο κοινωνικό δράμα1575, ςε ςκθνοκεςία του Φϊτου 

Φωτιάδθ1576, από το «Νζο Κζατρο»1577, εμπνευςμζνο από τθν ελλθνικι παροικία 

του Σφδνεχ1578. Είναι ζνα ζργο ςτο οποίο παρουςιάηεται θ ςφγκρουςθ τθσ νεότερθσ 

                                                           
1571

 Ρθγι: Αφίςα για τθν παράςταςθ Μαριονζττεσ τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου  ςε ςκθνοκεςία του 
Σταφρου Οικονομίδθ από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ ςτο Tom Mann Theatre, από 5-7.3.1992. Θ 
παράςταςθ αυτι παίχτθκε ςτο 10ο  Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ. 
1572

 Ρθγι: Συνζντευξθ  που μου παραχωρικθκε από τθν Σοφία Κακαρείου ςτο Σφδνεχ, 29.02.2009. 
1573

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1998 Σάρκα και Μικρόβιο τθσ 
Σοφίασ Κακαρείου 
1574

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ ομάδασ NEO Theatro  τθσ παράςταςθσ «Σάρκα και μικρόβιο» 
τθσ Σοφίασ άλλθ – Κακαρείου ςτο Newtown Theatre, 15-17.10. 1998. Εφθμ. Το Βιμα, 20.10.1998, το 
άρκρο του Χρόνθ Μωραΐτθ, Σάρκα και μικρόβιο (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ 20.10.1998, το 
άρκρο του Χρόνθ Μωραίτθ, «Φϊτοσ Φωτιάδθσ – Το Σάρκα και μικρόβιο είναι μία γζφυρα 
επικοινωνίασ» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα 20.10.1998, το άρκρο του Χρόνθ Μωραίτθ, Σάρκα και 
μικρόβιο (ςε φωτοτυπία). 
1575

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1991 Λφιγζνεια Κάτω από τον 
Τροπικό του Αιγόκερω τθσ Σοφίασ Κακαρείου. 
1576

 Ο Φϊτοσ Φωτιάδθσ γεννικθκε ςτθ Λεμεςό τθσ Κφπρου. Σποφδαςε θκοποιόσ ςε δραματικι ςχολι 
ςτθν Ελλάδα και ςκθνοκεςία ςτθ Μεγάλθ Βρετανία με υποτροφία του British Council. Στθ διάρκεια 
τθσ διδαςκαλίασ τθσ υποκριτικισ Τζχνθσ και τθσ ςκθνοκεςίασ τθσ παράςταςθσ Σάρκα και Μικρόβιο, ο 
Φωτιάδθσ ςυγκινικθκε με τθ δίψα παιδιϊν δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ να κζλουν να μάκουν τθ 
γλϊςςα και τθν κουλτοφρα των προγόνων τουσ. Τον εντυπωςίαςε θ προςπάκεια που γίνεται από 
πολλοφσ κιάςουσ ςτθν ελλθνικι παροικία  να επιδιϊκουν να προςφζρουν διαςκζδαςθ, ψυχαγωγία 
και μόρφωςθ ςτο κοινό που παρακολουκεί, γιατί το κζατρο είναι ζνα καυμάςιο μζςο επικοινωνίασ 
και επιμόρφωςθσ. Διδάςκει ενϊ διαςκεδάηει.  
1577

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Σάρκα και Μικρόβιο τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου ςε 
ςκθνοκεςία του Φϊτου Φωτιάδθ. 
1578

 Σάρκα και Μικρόβιο ι Τα παιδιά του Μινϊταυρου, 1998,  δράμα ςε εννζα ςκθνζσ, δζκα πρόςωπα, 
αδθμοςίευτο, 78 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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με τθν παλαιότερθ γενιά1579. Το 1999 θ Νάνςυ Καρουάνα παρουςίαςε το χορόδραμα 

με τον τίτλο Τα παιδιά του Μινϊταυρου, εμπνευςμζνο από το κείμενο τθσ Σοφίασ 

άλλθ-Κακαρείου Σάρκα και Μικρόβιο, το οποίο βραβεφκθκε από τον Διμο 

Θρακλείου1580.  Το 1999, το Σάρκα και Μικρόβιο1581, παίχτθκε από τθ κεατρικι 

ομάδα του Ρανελλινιου Μεταναςτευτικοφ Κεάτρου ςτα Χανιά 1582. Θ Σοφία 

Κακαρείου πιρε το πρϊτο βραβείο ςε διαγωνιςμό ςτθν Κριτθ για το κεατρικό ζργο 

Σάρκα και Μικρόβιο1583. 

«Με άγγιξε θ προςζγγιςθ του Καλογεράκθ και το ζργο πιρε το πρϊτο βραβείο ςτουσ 

Ραγκριτιουσ», μασ λζει. «Σκθνοκζτεσ επίςθσ εκτόσ Αυςτραλίασ, είχα τον Φϊτθ Φωτιάδθ από 

το κζατρο Κφπρου, ο οποίοσ ζκανε τθ δικι του διαςκευι ςτο «Σάρκα και Μικρόβιο», 

δθλϊνει θ Κακαρείου1584.  

Με αφορμι το ζργο τθσ Σάρκα και Μικρόβιο, θ ςυγγραφζασ μασ εξθγεί τον 

τρόπο με τον οποίο επεξεργάηεται τα κεατρικά τθσ κείμενα, αποκαλφπτοντάσ μασ τισ 

τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί:  

«Το «Σάρκα και Μικρόβιο», αφορά  το κζμα  του AIDS ι/ και τθσ ομοφυλοφιλίασ, κζματα 

«ταμποφ» με τα οποία ο κεατισ ζρχεται ςε ςφγκρουςθ και αποξζνωςθ. Άρα ο ςκοπόσ είναι 

να τον φζρεισ ςε ςθμείο ταφτιςθσ ι ζςτω κατανόθςθσ. Ρρζπει να χρθςιμοποιιςεισ οριςμζνα 

δελεάςματα, που κα τραβιξουν και κα ελκφςουν τον κεατι και να τον εξοικειϊςουν.  Ζνα 

από τα τεχνάςματα είναι να τον φζρεισ ςε μία δομι, θ οποία είναι ςεβαςτι πχ. ο χορόσ ςτο 

αρχαίο κζατρο.  Στο «Τράνηιτ», «Σάρκα και Μικρόβιο» και ςτθν «Λφιγζνεια» χρθςιμοποιϊ τθ 

δομι του αρχαίου κεάτρου, τον χορό. Γιατί κζλω να υποβάλω τισ απόψεισ μου ςτον κεατι. 

Είναι καυμάςιοσ ο τρόποσ που οι αρχαίοι Ζλλθνεσ εξοικείωναν τον κεατι. Για να αφαιρζςεισ 

τα ςτοιχεία τθσ προκατάλθψθσ πρζπει να φζρνεισ τον κεατι μπροςτά ςε ςεβαςτό ςχιμα. 

                                                           
1579

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1998 Σάρκα και Μικρόβιο τθσ 
Σοφίασ Κακαρείου. 
1580

Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)1999 Τα παιδιά του Μινϊταυρου 
τθσ Σοφίασ Κακαρείου. 
1581

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ ομάδασ «Ρανελλινιο Μεταναςτευτικό Κζατρο» Χανιά Κριτθσ, 
τθσ παράςταςθσ Τα παιδιά του Μινϊταυρου (αλλαγι του τίτλου Σάρκα και Μικρόβιο) τθσ Σοφίασ 
άλλθ Κακαρείου ςτον ςφλλογο Ομογενειακοφ Ρολιτιςμοφ Χανίων, Μάρτιοσ 1999. 
1582

 Ρθγζσ: Εφθμ. Το Βιμα 9.3.1999, το άρκρο «Τα παιδιά του Μινϊταυρου», ς.8 (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Χανιϊτικα Νζα 9.3.1999, το άρκρο «Τα παιδιά του Μινϊταυρου - Μία δφςκολθ κεατρικι 
παράςταςθ και μια επιτυχθμζνθ προςπάκεια του Ρανελλινιου Μεταναςτευτικοφ Κεάτρου» τθσ 
Νανϊ Σπανουδάκθ - Κουτςάκθ (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. Το Βιμα 9.3.1999, το άρκρο «Τα παιδιά του 
Μινϊταυρου – Το κεατρικό ζργο τθσ Σοφίασ άλλθ - Κακαρείου ανεβαίνει αυτζσ τισ θμζρεσ ςτα 
Χανιά», ς.8 (ςε φωτοτυπία). 
1583

 Ρθγι: Εφθμ. Το Βιμα 6.4.1999, το άρκρο «Εφγε ςτθν Σοφία Κακαρείου – πιρε το πρϊτο βραβείο 
ςε διαγωνιςμό ςτθν Κριτθ για το κεατρικό ζργο Σάρκα και μικρόβιο», ς.16 (ςε φωτοτυπία). 
1584

 Ρθγι: Συνζντευξθ  που μου παραχωρικθκε από τθν Σοφία Κακαρείου ςτο Σφδνεχ, 29.02.2009. 
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Επίςθσ το κζμα τθσ κρθςκείασ. Βεβαίωσ, αλλά ςτάκθκα τυχερι από τθν άποψθ ότι κάποιοσ 

ςκθνοκζτθσ ςαν τον Μαςτροςάββα διάβαςε το «Τράνηιτ» και το παρουςίαςε ςτθν Αδελαΐδα 

ςτο Φεςτιβάλ γενικοφ ενδιαφζροντοσ, όχι μόνον ελλθνικοφ. Επίςθσ θ ομάδα του ‘’The Bell 

Τheatre Company’’ παρουςίαςε τθν «Λφιγζνεια», ζργο το οποίο ιταν δίγλωςςο», όπωσ λζει 

και θ ίδια θ Κακαρείου1585.  

Άλλα ζργα τθσ είναι: 

-1988 Woomera-Γοφμερα1586, το ποίθμα τθσ Σοφίασ Κακαρείου Woomera που 

εξυμνεί τθν  ελευκερία κίνθςθσ τθσ γυναίκασ.  Ενζπνευςε τθ χορογράφο Νάνςυ 

Καρουάνα να το δραματοποιιςει και χορογραφιςει1587 και  το παρουςίαςε ςτο 

Σφδνεχ. Το 1996 παρουςιάςτθκε ςτο Τορόντο του Καναδά από τον κίαςο «Νεφζλθ» 

τθσ Νάνςυ Ακαναςοποφλου-Μυλωνά (πρϊθν Καρουάνα)1588.  

-1990, Δρομολόγιο 3431589, μονόπρακτο δράμα1590 ςε ςκθνοκεςία του Αχιλλζα 

Λαβίδθ1591. 

-1990 Μετάγγιςθ από γυναικείο αίμα - ςάτιρα1592. 

- Τα παιδιά του Ουράνιου Τόξου, 1991,  ι Τα παιδιά τθσ Φλόγασ, 2003. Θ Νάνςυ 

Καρουάνα χρθςιμοποίθςε ωσ κείμενο ςτο χορόδραμα το  ποίθμα με τον τίτλο Τα 

παιδιά του Ουράνιου Τόξου, τθσ Σοφίασ Κακαρείου και το παρουςίαςε ςτο Τορόντο 

του Καναδά. Τα παιδιά του Ουράνιου Τόξου είναι οι Αβοριγίνεσ και οι μφκοι τουσ, 

που για τθ ςυγγραφζα είναι πολφ ςθμαντικό να τουσ γνωρίηουν τα παιδιά των 

μεταναςτϊν, όςα γεννιοφνται ςτθν Αυςτραλία. Ζτςι ςυνδζονται με τον τόπο, τθ γθ, 

τθ φφςθ και ανακτοφν  τθ χαμζνθ τουσ αίςκθςθ τθσ αςφάλειασ και του αιςκιματοσ 

ότι ανικουν εκεί. Το 2003, μζςα από το άρκρο «Ο Ελλθνιςμόσ αποκζωςε Τα παιδιά 
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 Π.π. 
1586

 Woomer-Γοφμερα (1989) το ποιιμα τθσ Σοφίασ Κακαρείου Woomera τθσ Ακαναςίασ ενζπνευςε 
τθν χορογράφο και το χρθςιμοποίθςε ωσ κείμενο ςτο χορόδραμα με τον τίτλο Woomera.  
1587

 Π.π. 
1588

 Ρθγι: Ρρόγραμμα Greek Folklore Center τθσ κεατροχορευτικισ παράςταςθσ ςτο ποίθμα 
Woomera τθσ Σοφίασ Κακαρείου και ςε χορογραφίεσ τθσ Nancy Caruana ςτο McDonald College Guest 
Artists ςτο Σφδνεχ, 1989. 
1589

 Ρθγζσ: Εφθμ. Το Βιμα 4.10.1990, το άρκρο «Αναλφςεισ και προεκτάςεισ με αφορμι ζνα κεατρικό 
ζργο», ς.9 (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. Το Βιμα 4.10.1990, το άρκρο «Δρομολόγιο 343», ς. 8 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα 24.7.1990, κριτικι του Αντϊνθ Βλάχου,  για τθν παράςταςθ τθσ Σοφίασ 
Κακαρείου «Δρομολόγιο 343.  Ζνα ζργο με πολλζσ αντιδράςεισ», ς. 8 (ςε φωτοτυπία). 
1590

 Λεωφορείο 343, 1990, δράμα, μονόπρακτο, οκτϊ πρόςωπα, αδθμοςίευτο, 35 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1591

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Λεωφορείο 343 τθσ Σοφίασ 
Κακαρείου, 1990. 
1592

 Μετάγγιςθ από γυναικείο αίμα, 1990, ςάτιρα, δζκα πρόςωπα, τρείσ πράξεισ, αδθμοςίευτο, 53 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ (ςε φωτοτυπία). 



752 
 

τθσ Φλόγασ»1593 ζκανε γνωςτό ςτθν παροικία ότι  το  κεατρικό κείμενο Τα παιδιά τθσ 

Φλόγασ τθσ Σοφίασ Κακαρείου παρουςιάςτθκε ςε χορόδραμα ςτο Σικάγο, ςτο Λοσ 

‘Αντηελεσ, ςτο Ντιτρόιτ των Θ.Ρ.Α. και ςτο Τορόντο του Καναδά από τον κίαςο 

«Νεφζλθ» τθσ Νάνςυ Ακαναςοποφλου-Μυλωνά1594. 

-Το 1994 για πρϊτθ φορά, θ Σοφία Κακαρείου ολοκλθρϊνει το κεατρικό τθσ ζργο 

Υπατία, ιςτορικό δράμα ςε τρεισ πράξεισ και δεκατζςςερισ ςκθνζσ1595.  Το ζργο 

αςχολείται με τα αίτια και τθν αφορμι του τραγικοφ κανάτου τθσ Υπατίασ. Το 2009 θ 

ςυγγραφζασ ςυμπλθρϊνει ςτοιχεία που κεωρεί ότι δίνουν περιςςότερο γλαφυρά 

τθν τελευταία πράξθ τθσ ηωισ τθσ  ςπουδαίασ  νεοπλατωνικισ φιλοςόφου, 

μακθματικοφ και αςτρονόμου, που ζηθςε ςτθν Αλεξάνδρεια κατά το β’ ιμιςυ του 4ου 

και ςτισ αρχζσ του 5ου μ.Χ. αιϊνα. 

Μζςα από το ζργο θ ςυγγραφζασ  περιγράφει τθν Υπατία ωσ μία γυναίκα που 

ζλαβε εξαιρετικι μόρφωςθ δίπλα ςτον πατζρα τθσ Κζωνα, ζναν πολφ ςθμαντικό 

λόγιο, μακθματικό και αςτρονόμο. Θ Υπατία ανζπτυξε και καλλιζργθςε τισ γνϊςεισ 

τθσ ςε βακμό που θ φιμθ τθσ εξαπλϊκθκε, παράλλθλα κζρδιςε τθν εκτίμθςθ και τον 

ςεβαςμό, ϊςτε να καταφκάνουν ςτθν Αλεξάνδρεια για να ςπουδάςουν φιλοςοφία. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τθσ αποτζλεςε πρότυπο αρετισ, εγκράτειασ και 

ςωφροςφνθσ. Ραρόλθ τθν ομορφιά τθσ, δεν ενδιαφζρκθκε ποτζ να τθν αναδείξει, 

ηοφςε αςκθτικά και παρζμεινε παρκζνα. 

 Στο ζργο θ Υπατία δεν παρουςιάηεται μονοδιάςτατα ωσ ζνασ άνκρωποσ 

χωρίσ αδυναμίεσ. Αντικζτωσ εμφανίηεται ωσ μια γυναίκα με πλοφςιεσ αιςκιςεισ και 

αιςκιματα, μια γυναίκα που κζλει να ηιςει και να χαρεί τισ ομορφιζσ τθσ ηωισ. Αυτι 

θ λαχτάρα τθσ για ηωι βρίςκει διζξοδο ςτο πρόςωπο του χριςτιανοφ ζπαρχου 

Συνζςιου, με τον οποίον ανζπτυξε ςτενι φιλία και πλατωνικό δεςμό, παρά τισ 

υςτερόβουλεσ μομφζσ του κλιρου που κεϊρθςαν τον ζρωτα αυτό προςβλθτικό,  το 

πνεφμα τθσ Υπατίασ επικίνδυνο και τθν προςζγγιςθ του Ζπαρχου ωσ όχθμα 

υποκίνθςθσ εχκρικϊν ενεργειϊν. Ωσ μία άλλθ Αντιγόνθ, χωρίσ ποτζ να πάψει ν’ 

                                                           
1593

 Ρθγι: Εφθμ. Εβδομάδα 11.4.2003, το άρκρο «Ο Ελλθνιςμόσ αποκζωςε τα παιδιά τθσ Φλόγασ», 
ς.1 (ςε φωτοτυπία). 
1594

Ρθγι: Ρρόγραμμα του Community Theatre “Nefeli” τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Children of the 
flame, τθσ Σοφίασ Κακαρείου και ςε ςκθνοκεςία  τθσ Nancy Athan-Mylonas ςτο Toronto Centre for 
the Arts, 5.4.2003 (ςε φωτοτυπία). 
1595

 Υπατία, 1994/2010, ιςτορικό δράμα ςε τρεισ πράξεισ αδθμοςίευτο, 137 φωτοτυπθμζνεσ ςελ. 
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αγαπά τον Αίμωνά τθσ, δεν υπζκυψε ςτισ παρακλιςεισ  του να δείξει διάκεςθ 

διαλλακτικισ υποχωρθτικότθτασ και δεν κζλθςε ν’ αποφφγει το τίμθμα τθσ 

ςυνεποφσ τιρθςθσ του θκικοφ χρζουσ, τθ κυςία του υπζρτατου αγακοφ τθσ ηωισ 

τθσ. Για τθν Υπατία κα ιταν πλάνθ μια ηωι απογυμνωμζνθ από τα ιδανικά που 

γαλοφχθςαν τον χαρακτιρα τθσ. Γι’ αυτό με κάρροσ απαντά ςτον…. « Τι αξία ζχει ο 

χαμόσ μιασ γυναίκασ, όταν είναι κζμα χρόνου το τζλοσ ενόσ πολιτιςμοφ». Σε αυτιν 

τθν προδιαγεγραμμζνθ πορεία προσ τον κάνατο επιλζγει  να εςτιάςει τθν προςοχι 

τθσ  θ Σοφία Κακαρείου, χωρίσ ςυναιςκθματικζσ εξάρςεισ. Απλότθτα φφουσ- 

λιτότθτα εκφραςτικϊν μζςων και ρεαλιςτικι απόδοςθ των γεγονότων, λόγοσ 

γλαφυρόσ και παραςτατικόσ υπθρετεί τθ κεατρικι πλοκι των ςκθνϊν.  

Σφμφωνα με τθν Κακαρείου, θ Υπατία ιταν μια γυναίκα θ οποία προθγικθκε 

τθσ εποχισ τθσ. Εκεί που θ κρθςκευτικι μιςαλλοδοξία  κζτει  εμπόδια ςτθν 

ελευκερία τθσ ςκζψθσ και τροφοδοτεί αδιζξοδεσ ςυγκροφςεισ. Θ Υπατία εμφανίηεται 

ωσ παράδειγμα κάρρουσ και  ακεραιότθτασ και ωσ φορζασ του μθνφματοσ ότι θ 

γνϊςθ αποτελεί τον αςφαλζςτερο δρόμο προσ τθν ελευκερία τθσ, παραμζνει 

επίκαιρθ όςο ποτζ. 

  Μετά από ζναν ζντονο διάλογο μεταξφ τθσ Υπατίασ και του Κφριλλου, ο 

τελευταίοσ αποφαςίηει ότι πρζπει να τθν αποδυναμϊςει. Ρροκειμζνου λοιπόν να 

τθν κατθγοριςει και να τθν αποξενϊςει από τον απλό λαό, ο Κφριλλοσ τθν 

κατθγόρθςε ότι αςκοφςε μαφρθ μαγεία! Θ κατθγορία τθσ μαγείασ, άλλωςτε για 

εκείνθ τθν εποχι, ιταν κφριο όπλο τθσ χριςτιανικισ ελίτ, κάκε φορά που επεδίωκε 

φυςικι και θκικι εξόντωςθ κάποιου αντιπάλου τθσ. 

Τθν Σαρακοςτι λοιπόν του 415, ενϊ θ Υπατία επζςτρεφε ςτθν κατοικία τθσ, 

μετά από το ςυνθκιςμζνο περίπατό τθσ ςτθν πόλθ, μια ομάδα χριςτιανϊν 

(Ραραβολάνοι ομάδα νεαρϊν, που λειτουργοφςαν ωσ ςτρατιωτικό ςϊμα του 

Ρατριάρχθ) τθν ζςυραν ςτθν εκκλθςία Καιςάρειον, όπου ξζςχιςαν τα ροφχα τθσ και 

κομμάτιαςαν το ςϊμα τθσ με όςτρακα. Ζπειτα, αφοφ ζςυραν τα κομμάτια τθσ ςε 

ολόκλθρθ τθν πόλθ, τα κάψανε ςτθν πυρά ζξω από τθν Αλεξάνδρεια, ςτθ κζςθ 

Κίναρον. 

Θ Κακαρείου εμπνεφςτθκε τθ ςυγγραφι αυτοφ του ζργου από τθ ςφγκρουςθ 

που υπιρξε ςτουσ κόλπουσ τθσ ελλθνικισ παροικίασ μεταξφ Αρχιεπιςκοπισ και  

Ελλθνικϊν Κοινοτιτων, παρομοιάηοντασ τουσ αντιτικζμενουσ προσ τθν Εκκλθςία ωσ 
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Υπατία που «εκτοπίηονται» και «απεμπολοφνται» από το εκκλθςίαςμα ςυμβολικά. Θ 

ςυγγραφζασ επικεντρϊνεται ςτθ δόμθςθ των χαρακτιρων Υπατία και Κφριλλου και 

ςτισ «ςυγκροφςεισ» που ανακφπτουν μεταξφ τουσ, οι οποίεσ δεν περιορίηονται 

μόνον ςτισ ιδεολογικζσ τουσ διαφορζσ, αλλά ςτισ βακφτερεσ  ψυχολογικζσ αιτίεσ που 

ξεπερνοφν το επίπεδο τθσ πολιτικό/κρθςκευτικισ τουσ ςφγκρουςθσ  και 

επεκτείνονται ςε μια προςωπικι βεντζτα.  

Με τον Κφριλλο αναδεικνφει, μζςα από τον μονόλογο ςτθν τζταρτθ ςκθνι, 

τθν ςφγκρουςθ του προςωπικοφ εαυτοφ με το ιερατικό του κακικον που του 

υπαγόρευε  ωσ εκκλθςιαςτικόσ θγζτθσ να εμπνζει τον ςεβαςμό μζςα από τον φόβο 

και τθν επιβολι του ςτο ποίμνιο, το οποίο με τθ ςειρά του ζπρεπε να επιδεικνφει τθν 

αρετι τθσ ταπεινοφροςφνθσ και τθσ αρετισ. Τθν εποχι εκείνθ ςτθν Αλεξάνδρεια 

κυριαρχεί θ πολιτικι ςφγχυςθ και θ αςτάκεια, για τον λόγο τοφτο υπιρχε θ ανάγκθ 

τθσ ςιδθράσ πυγμισ  για να ςτεριϊςει θ κρθςκεία και να επιβιϊςει θ Εκκλθςία. «Ι 

κα είναι μαηί μου ι κα είναι εχκροί μου», ακοφγεται θ φράςθ από τα χείλθ του 

Κφριλλου (Ρζμπτθ ςκθνι, ς. 65). Θ Εκκλθςία είναι το πανίςχυρο κείο Οικοδόμθμα, 

που ςτεγάηει τθ ηωι μασ. Ρρζπει να τθροφνται οι Νόμοι, θ τάξισ, και οι κείοι 

κανόνεσ. «Δομι» και «Δόγμα» είναι οι βάςεισ, επί των οποίων κα ενεργοφμε, ενϊ 

εμείσ εκλικθμεν να κακοδθγοφμε και να προςτατεφουμε τθν Εκκλθςία: «Ρροςτάτθσ 

και κακοδθγθτισ τθσ Εκκλθςίασ». Θ παράδοςθ απαιτεί ςεβαςμό και υπακοι προσ 

τθν ιεραρχία. «Εγϊ είμαι αυτόσ που κυριαρχεί, ο κφριοσ άρχων τθσ Εκκλθςίασ. Εγϊ 

όςο ηω κα είμαι εδϊ για να χωρίηω τα αρνιά από τα ερίφια, να χωρίηω τουσ καλοφσ 

από τουσ κακοφσ, τουσ αγακοφσ από τουσ αμαρτωλοφσ και μόνον εγϊ, το ακοφσ, ζχω 

το δικαίωμα να ςυγχωρϊ τισ αμαρτίεσ εν ονόματι του Κεοφ (ςκθνι δεφτερθ) 

Άλλα ζργα τθσ είναι: 

 -1998 οφχο χρϊμα λουλακί, 1998, μονόπρακτθ κωμωδία1596. 

-2006 The Three Faces of the Mirror [Τα Τρία Ρρόςωπα του Κακρζφτθ]1597,  

μονόπρακτο με κζμα που αφορά τρεισ γενεζσ γυναικϊν. Θ θρωίδα του ζργου, Sally 

μζςα από τον διάλογο με τον κακρζφτθ τθσ διερευνά το παρελκόν, το παρόν και το 

                                                           
1596

οφχο χρϊμα λουλακί, 1998, μονόπρακτθ κωμωδία, αδθμοςίευτο, επτά πρόςωπα, 35 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1597

 The Three Faces of the Mirror *Τα Τρία Ρρόςωπα του Κακρζφτθ+, 2006, μονόπρακτο. Το ζργο αυτό 
δθμοςιεφτθκε ςτθν Ανκολογία που επιμελικθκε θ Ελζνθ Νίκα ‘Μothers from the Edge’ (ςς.159-170).   
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μζλλον. Κάποτε γίνεται θ μθτζρα τθσ και αυτι γίνεται το μικρό κοριτςάκι, που 

πρζπει να κάνει αυτό που τθσ λζει θ μθτζρα τθσ, γιατί  ζτςι απλά πρζπει, και κάποτε 

γίνεται θ κόρθ τθσ, που ζχει φφγει μακριά τθσ γιατί δεν άντεχε να κάνει αυτό που τθσ 

ζλεγε θ μθτζρα τθσ, με λίγα λόγια τθν ζπνιγε. Θ Sally καπνίηει πολφ, ςκζφτεται πολφ 

και κάνει πολλά. Θ μάνα τθσ τθν αποκαλεί φιλόδοξθ και αυτι τθσ απαντά πωσ το 

μόνο που αποηθτοφςε πάντα ιταν θ αποδοχι και θ αναγνϊριςι τθσ. Κλείνοντασ το 

ζργο θ θρωίδα ςυνειδθτοποιεί πωσ τα είδωλα του κακρζφτθ δεν είναι παρά δικζσ 

τθσ προβολζσ και ότι αυτι θ ίδια είναι θ μάνα και θ κόρθ του εαυτοφ τθσ.  

Τα τελευταία εικοςιπζντε χρόνια, θ Κακαρείου με τα ζργα τθσ βάηει τθ 

ςφραγίδα τθσ ςτο κεατρικό γίγνεςκαι τθσ Αυςτραλίασ. Αν και το κοινό τθσ είναι 

κατ’εξοχιν ξενόγλωςςο, θ ςυγγραφζασ επιμζνει  ςτθ χριςθ τθσ διγλωςςίασ και 

επιδιϊκει τθν εξοικείωςθ του κεατι με τθν  ελλθνικι ι αγγλικι ωσ «ξζνθ» γλϊςςα, 

απ’ όποια μεριά κι αν κωρείται. Υποςτθρίηει ότι θ πρόςμιξθ των δφο γλωςςϊν δεν 

είναι παρά μια πολιτιςμικι ςυνφπαρξθ και αλλθλεπίδραςθ, που εκφράηεται μζςω 

τθσ γλϊςςασ,  και όπωσ τθν παρακζτει, κεωρεί πωσ θ κεατρικι τθσ γλϊςςα είναι μια 

«υβριδικι» γλϊςςα θχθτικά απολαυςτικι.  

Επίςθσ, υπογραμμίηει ι ίδια,  ότι ςτο κοινό χρειάηεται να παρουςιάηεται και 

να ονοματίηεται θ διττι πραγματικότθτα από τθν οποία προζρχονται τα όςα 

αναπαριςτϊνται «επί ςκθνισ». Θ χριςθ τθσ διγλωςςίασ φζρει το δικό τθσ μινυμα, 

που είναι θ ιςότιμθ διαχείριςθ των δφο γλωςςϊν ςτον λόγο και θ επίτευξθ τθσ 

αρμονικισ τουσ ζκφραςθσ. Ο κοινωνικο/πολιτιςμικόσ και γλωςςικόσ κϊδικασ των  

εκνοπολιτιςμικϊν ομάδων ι «μειονοτιτων» δεν είναι «περιοριςμζνοσ» ι 

ελλειμματικόσ, απλά διαφορετικόσ1598. 

«Ζχω μια προτίμθςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα γιατί αυτι είναι θ γλϊςςα  τθσ χϊρασ ςτθν οποία 

ηω, αλλά δεν μπορϊ να αποκλείςω και το κοινό, για το οποίο ζγραφα το ζργο ‘to begin 

with’», αναφζρει θ Κακαρείου1599. 

Το κζατρο αντιμετωπίηεται ωσ απαραίτθτο εργαλείο αυτογνωςίασ τόςο ςτο 

πλαίςιο τθσ ελλθνικισ παροικίασ, όςο και τθσ ευρφτερθσ μεταναςτευτικισ 

οικογζνειασ τθσ αυςτραλιανισ κοινωνίασ, ανεξάρτθτα από τον τόπο προζλευςθσ του 

κακενόσ. Κυρίωσ, θ μεταπολεμικι γενιά μεταναςτϊν επικυμεί να διερευνιςει το 
                                                           
1598

Κακαρείου, Σοφία, 1992, «Θ Διττι Ρραγματικότθτα-μία ςυνζντευξθ», περ. Νζο-ελλθνικϊν 

Σπουδϊν «Το Γιοφφρι», University of Sydney, ςς. 82-87. 
1599

 Ρθγι: Συνζντευξθ  που μου παραχωρικθκε από τθν Σοφία Κακαρείου ςτο Σφδνεχ, 29.02.2009. 
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παρελκόν τθσ, τισ ρίηεσ τθσ, να ορίςει τθν ταυτότθτά τθσ. Αυτόσ που γνωρίηει το 

παρελκόν του, ηει ςτο παρόν, μπορεί να ςχεδιάςει και το μζλλον. Ο κεατρικόσ 

ςυγγραφζασ, ωσ ζνασ εκνογράφοσ, μζςα από τθ μυκοπλαςία καταγράφει τισ 

γνϊςεισ, τισ εμπειρίεσ, τθ γλϊςςα, τθ μουςικι και τα τραγοφδια τθσ παροικίασ, ςτθν 

οποία ανικει. Οι χαρακτιρεσ ςτα κεατρικά ζργα είναι εμπνευςμζνοι από ζναν 

μικρόκοςμο, με αναφορζσ και αναγωγζσ  ςε πανανκρϊπινο περιβάλλον1600. 

Θ Σοφία Κακαρείου, με τθν αμεςότθτα που τθ διακρίνει κατακζτει ςε 

ςυνζντευξι τθσ, τθν αξία τθσ κεατρικισ πράξθσ:  

«..λόγω νοςταλγίασ, λόγω μόνωςθσ, λόγω επιδίωξθσ τθσ υλικισ και υλιςτικισ ανάπτυξθσ, 

ζχουμε περιοριςτεί και «παγϊςει» ςυναιςκθματικά, ςαν να βριςκόμαςτε μζςα ςε μια 

«κάψουλα», ςτθν οποία μπικαμε, τθ ςτιγμι τθσ αναχϊρθςθσ από τθν πατρίδα»… «Δεν 

ζχουμε αναπτυχκεί πζρα από αυτό», «…είναι αναγκαίο να βάλουμε τουσ εαυτοφσ μασ επί 

ςκθνισ και να χρθςιμοποιιςουμε το κζατρο ςαν ςχολείο. Το κζατρο μασ επιτρζπει να δοφμε 

ςε κακρζφτθ τθ δικι μασ ηωι, τθ δικι μασ κατάςταςθ», «αςφυκτιϊ», «αρκρϊνω βάςανα, 

ερωτθματικά, τα ςτενά όρια, τθν περικωριακι μου φπαρξθ ωσ μετανάςτρια, τον ρατςιςμό, 

το άγχοσ, καταγγζλλω τθν ιςοπεδωτικι κοινωνία, τθν αγωνία τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ, των  

Ελλινων ωσ μειονότθτα, βγάηω κραυγι αγωνίασ»1601.  

Το ζργο τθσ Σοφίασ Κακαρείου Τα παιδιά του Μινϊταυρου παρουςιάςτθκε 

ςτο Θράκλειο, Κριτθσ, από το Μεταναςτευτικό Κζατρο του Δθμιτρθ Καλογεράκθ 

και πιρε το πρϊτο βραβείο ςτον Ραγκριτιο  Διαγωνιςμό του 1999. 

Θ Σοφία άλλθ-Κακαρείου είναι μια κεατρικι ςυγγραφζασ με κλαςςικι 

παιδεία. Εμπνζεται από τθν αρχαιοελλθνικι ςκζψθ, ωσ οικουμενικι ςκζψθ, για τθν 

ερμθνεία αυτισ κακεαυτισ τθσ ηωισ, τθσ ανκρϊπινθσ παρουςίασ και 

δραςτθριότθτασ. Επίςθσ αναγνωρίηει τθ διαρκι επικαιρότθτά τθσ ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ. Ο αρχαιοελλθνικόσ μφκοσ είναι αναφαίρετο ςτοιχείο 

των κειμζνων τθσ, γιατί αυτό προςδίδει τθν πολιτιςμικι τθσ ταυτότθτα,  όπωσ λζει θ 

ίδια: «Είναι οι πολιτιςμικζσ μου αποςκευζσ». Τθν πνευματικι αυτι κλθρονομιά τθ  

χρθςιμοποιεί ςτθ κεατρικι τθσ γραφι για να δείξει τθ διαχρονικι αξία των κεμάτων 

που επιλζγει να διαπραγματευτεί επί ςκθνισ με τθ ςυμμετοχι του κεατι. Επίςθσ με 

                                                           
1600 Κακαρείου, Σοφία, 1992, «Θ Διττι Ρραγματικότθτα-μία ςυνζντευξθ», περ. Νζο-ελλθνικϊν 

Σπουδϊν «Το Γιοφφρι», University of Sydney, ς.85 
1601

 Π.π., ςς. 82-87. 
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αυτόν τον τρόπο αποδεςμεφει  τουσ ιρωζσ τθσ από τον χϊρο και τον χρόνο του 

ςυγκεκριμζνου και, παρόλο που ηουν και δρουν  ςτο  «εδϊ και τϊρα», λαμβάνουν 

διαςτάςεισ κακολικζσ. Επίςθσ παρουςιάηει το εφιμερο, αμφιςβθτεί το κεολογικό 

και το ςτατικό. Κεωρεί ότι θ γνϊςθ του εαυτοφ είναι ελλειμματικι και αζναθ. 

Στα κεατρικά ζργα τθσ θ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου αρκρϊνει τθν ευαιςκθςία 

και τθν αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ με γυναικείουσ όρουσ. Τθν εντυπϊνει,  τθν 

καταγράφει, τθν ερμθνεφει, τθν κακρεφτίηει και τθν μεταδίδει ςτισ επόμενεσ γενιζσ. 

Οι γυναίκεσ αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά κάκε πολιτιςμοφ, αφοφ είναι οι τροφοί των 

παιδιϊν τουσ. Με το γάλα από τουσ μαςτοφσ τουσ μετουςιϊνουν τθν αγάπθ τουσ, 

τθν αφοςίωςι τουσ. Μζςα από  τισ ιςτορίεσ,  τουσ μφκουσ,  τισ παραμυκίεσ 

μεταβιβάηουν τθν ιςτορία, τα ςφμβολα  του λαοφ τουσ και τον τρόπο ηωισ του. 

Τα μοντζλα ςυμπεριφοράσ  και ςχζςεων που παρουςιάηονται μεγενκυμζνα 

ςτθ ςκθνι, γίνονται με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ, τθν αναγνϊριςθ  και τθν 

κατανόθςι τουσ, προκειμζνου να προκαλζςει τθν αλλαγι, χωρίσ όμωσ τθ διάκεςθ να 

εκφράςει  και να διαμορφϊςει το ιδεατό ι επικυμθτό πρότυπο. Οφτε καν να το 

υπαινιχκεί. Ρροβάλλει κζςθ, προκαλεί (αντί)-κζςθ. 

Το ζργο τθσ, ςτο ςφνολό του, κακορίηεται από τθν πεποίκθςι τθσ ότι οι 

άνκρωποι ςυνδζονται με μια κοινι μοίρα, θ οποία πθγάηει από τθν αρχι τθσ 

ιςότθτασ των ανκρϊπων. Θ πνευματικι κλθρονομιά των Αβοριγίνων, οι μφκοι, θ 

ςχζςθ τουσ με τθ γθ είναι κομμάτια που τθσ ενκυμίηουν τισ δικζσ τθσ μνιμεσ, τουσ 

δικοφσ τθσ μφκουσ, τουσ δικοφσ τθσ προγόνουσ, τουσ δικοφσ τθσ πολιτιςμικοφσ 

κρίκουσ. Το ζργο τθσ προςδιορίηεται από τθν πεποίκθςθ ότι οι άνκρωποι ςυνδζονται 

με μια κοινι και πανανκρϊπινθ μοίρα που διζπεται από τθν αρχι τθσ ιςοτιμίασ των 

πολιτιςμϊν (Κακαρείου. 1992, ς.83). 

 «Αυτόσ που με επθρζαςε πιο πολφ και με κακοδθγεί ςτο καινοφριο μου ςτυλ είναι ο 

Μπζκετ. Θ ρευςτότθτα του χαρακτιρα και ο αυτοςαρκαςμόσ μοφ αρζςει πολφ. Ο Ρίντερ 

είναι αγαπθμζνοσ μου, αλλά  ο ο Τζννεςθ Ουίλιαμσ είναι ο «κεόσ» μου. Από το γαλλικό 

κζατρο, ο Ηαν Ηενζ. Βζβαια ο Τςζχωφ και όλοι οι μεγάλοι ϊςοι, οι ςκοτεινζσ και βαριζσ 

φυςιογνωμίεσ με κάνουν να ταυτίηομαι μερικϊσ. Από ςφγχρονουσ Ζλλθνεσ μου αρζςει ο 

Αναγνωςτάκθσ», λζει θ ςυγγραφζασ1602.  

Αυτό που νοςταλγεί περιςςότερο από τθν Ελλάδα είναι: 

                                                           
1602

 Ρθγι: Συνζντευξθ  που μου παραχωρικθκε από τθν Σοφία Κακαρείου ςτο Σφδνεχ, 29.02.2009. 
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 «Τθ μάνα μου, τον πατζρα μου, το ςπίτι μου. Θ Ελλάδα που ζηθςα εγϊ είναι πλαςματικι. 

Αποτελείται από μνιμεσ που δεν ςυνκζτουν πάντα μια πραγματικι εικόνα. Ο χρόνοσ, θ 

αγάπθ, το νόςτοσ τθν ζχουν αλλοιϊςει. Νοςταλγϊ να πάω ςτο αρχαίο κζατρο τθσ Ράτρασ με 

τον πατζρα μου, να ανζβω τα ςκαλιά ςτουσ Δελφοφσ, τον πλακόςτρωτο δρόμο κάτω από τθν 

Ακρόπολθ. Να βλζπω από το παράκυρό μου τθν Ραλιοβοφνα και το θλιοβαςίλεμα να πζφτει 

ςτον Ρατραϊκό»1603.  

Σφμφωνα με τθν Κακαρείου υπάρχουν δφο διαφορετικζσ προςεγγίςεισ: Το 

«Community Theatre» και το Ραροικιακό Κζατρο.  

«Το «Community Theatre» είναι κατά κάποιον τρόπο «Situational theatre»/«Κζατρο 

Καταςτάςεων».  Ανικει  ςε μία περίπτωςθ, όπου ςυμπράττουν οι χαρακτιρεσ για να 

δθμιουργθκεί ζνα ζργο. Δεν είναι κζμα μόνο του ςυγγραφζα. Στθν περίπτωςθ του 

Ραροικιακοφ Κεάτρου, κεωρϊ ότι ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ παρατθρεί από μόνοσ του, 

ερεκίηεται θ ψυχικι του διάκεςθ για δθμιουργία, πάντοτε ςε ςχζςθ με το κοινωνικό ςφνολο 

ςτο οποίο ηει.  Αλλά είναι απαραίτθτθ θ προςφορά του ωσ ο φιλολογικόσ επεξεργαςτισ τθσ 

περίπτωςθσ, δθλαδι το λογοτεχνικό ςκζλοσ. Αυτό δεν είναι απαραίτθτο να είναι ςυνεργαςία 

πολλϊν. Στθν περίπτωςθ του κεατρικοφ ςυγγραφζα μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ ςφλλθψθ και 

πϊσ με τθν τζχνθ του λόγου κα μπορζςει να εκφράςει από ποφ κζλει να γίνει δράςθ επί 

ςκθνισ. Στθ δικι μου περίπτωςθ, χρειάηεται πάντα ο δραματουργόσ, αλλιϊσ υπάρχει ο 

ςκθνοκζτθσ. Να εκμαιεφςουν από τον ςυγγραφζα το τί υπάρχει πίςω από το κείμενο. 

Ριςτεφω,  μεγάλθ ςθμαςία ζχει ο λόγοσ. Το κζατρο είναι ζντεχνοσ λόγοσ», λζει θ 

ςυγγραφζασ. 

«Υπάρχει θ παγίδα να τουσ κάνεισ όλουσ επίπεδουσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια γλϊςςα. 

Ρρζπει να ζχεισ τθν ικανότθτα και τθν ελαςτικότθτα να «δϊςεισ» ςτον κακζνα, ϊςτε να 

διαμορφϊςεισ τον χαρακτιρα γλωςςικά. Διότι θ γλϊςςα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτον 

ρόλο και ςτο τί ο κακζνασ αντιπροςωπεφει. …Το κζατρο είναι επίςθσ λογοτεχνία. Ρολλζσ 

φορζσ και τα παραλειπόμενα ςτο κζατρο ζχουν ςθμαςία. Ο ςυγγραφζασ του κοινοτικοφ 

κεάτρου είναι ζνασ «ςυγγραφζασ». Συρράπτει αυτά που ακοφει, δεν πθγάηουν από αυτόν. 

Οφείλει και ζχει τθν υποχρζωςθ να χαράξει τθ γραμμι. Δεν αποξενϊνω το κοινό μου εάν 

βρίςκω τον ανκρϊπινο παράγοντα που είναι ίδιοσ κι ασ μιλάω για πράγματα μθ 

κακθμερινά», ςυμπλθρϊνει θ Κακαρείου1604.  

 

                                                           
1603

 Π.π. 
1604

 Π.π. 
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Ανάλυςθ του κεατρικοφ ζργου Κατά Ρροτίμθςθ Γαρδζνιεσ (1989) τθσ Σοφίασ 

Κακαρείου                                                 

Το ζργο Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ, ςε οκτϊ ςκθνζσ,  τοποκετείται  ςτθν 

Αυςτραλία και το κζμα αφορά τθ ςφγκρουςθ ιδεϊν, ςυντθρθτικϊν και 

προοδευτικϊν. Σφμφωνα με τα ελλθνικά  ικθ και τισ παραδόςεισ,  που κακορίηουν 

τουσ ρόλουσ ανδρϊν και γυναικϊν μζςα ςε μια οικογζνεια, ο άνδρασ ακόμθ και αν 

δεν εργάηεται και μζνει όλθ μζρα ςτο ςπίτι, αρνείται να ςυμμετζχει ςτισ δουλειζσ 

του ςπιτιοφ παρ’ ότι θ γυναίκα του εργάηεται όλθ μζρα εκτόσ ςπιτιοφ. Θ δθμοκρατία 

ιςχφει μεταξφ των ανδρϊν και αποκλείει τισ γυναίκεσ από αυτιν. Ενϊ, οι γυναίκεσ ωσ 

μθτζρεσ οφείλουν να εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ των παιδιϊν τουσ,  δεν ζχουν 

κανζνα δικαίωμα να παρζμβουν ςτθν ανατροφι τουσ. 

«Γιϊργθσ: Και γιατί να ςε ρωτιςω; Να ςε ρωτιςω για το τί κα κάνω εγϊ για τα παιδιά μου; 

Χαρίκλεια: Είναι και δικά μου παιδιά, γιατί τα γζννθςα, γιατί τα πονάω, γιατί τα πλζνω, τα 

ταΐηω και γιατί κζλω νάχω και εγϊ γνϊμθ γι’ αυτά. 

Γιϊργθσ: Να τα πλζνεισ, να τα ταΐηεισ. Χρζοσ ςου είναι, αλλά τθ γνϊμθ κα τθν ζχω εγϊ. Εγϊ 

είμαι πατζρασ, θ κεφαλι, εγϊ αποφαςίηω.  

Χαρίκλεια: Εςφ μασ ζλεγεσ πριν πζντε λεπτά ότι είςαι δθμοκράτθσ. Τϊρα μασ λεσ 

«αποφαςίηω και διατάηω». Σα δε μασ τα λεσ καλά…»(ς.29) 

 Οι γυναίκεσ πρζπει να παραδίδουν τισ αμοιβζσ τουσ ςτο τζλοσ τθσ 

εβδομάδασ ςτον άνδρα για τθν ευθμερία τθσ οικογζνειασ. Οι γυναίκεσ ςυγκρίνονται 

πάντα με τθ μθτζρα των ανδρϊν, και εννοείται ότι θ μθτζρα τουσ είναι  πάντα θ 

καλφτερθ. 

«Γιϊργθσ:….. Εμζνα θ μάνα μου… 

Χαρίκλεια: Ζλα μωρζ Γιϊργθ, μασ ζφαγεσ με τθ μάνα ςου! Δεν κοιτάμε πια να κάνουμε κάτι, 

όλο μάσ ςυγκρίνεισ με τθ μάνα ςου… εβίκια να βράςουμε, θ μάνα ςου τάβραηε καλφτερα! 

Τισ κάλτςεσ ςου μπαλϊνω, θ μάνα ςου τισ μπάλωνε καλφτερα!»(ς.31). 

Το ίδιο ςυγκεκριμζνθ είναι και θ ςχζςθ γονιϊν και παιδιϊν. Σφμφωνα με τον 

Γιϊργθ, τα παιδιά πρζπει να ςζβονται και να υπακοφουν τουσ γονείσ. Στο ζργο αυτό 

υποςτθρίηεται πωσ ο φόβοσ φζρνει τθν υπακοι και όχι ο ςεβαςμόσ. Τί γίνεται όμωσ 

ςτθν περίπτωςθ που τα παιδιά ζχουν γεννθκεί και μεγαλϊςει ςτθν Αυςτραλία; Ο 

Αναξίμανδροσ, ο δάςκαλοσ των ελλθνικϊν των παιδιϊν μιλάει για τθ διατιρθςθ τθσ 

Ελλθνοπρζπειασ και τθσ ελλθνομάκειασ των παιδιϊν μζςα από τθν επιβολι ποινϊν, 

ςτθν περίπτωςθ που ο μακθτισ δεν πεικαρχεί, δεν μακαίνει «Ελλθνικά 
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ελλθνοπρεπϊσ», «ατακτιςει, τουτζςτιν εάν μακθτισ τισ ςυλλθφκεί απρόςεκτοσ ι 

ονειροπολϊν ι αποριςασ διά κζμα, το οποίον δεν χριηει απορίασ» (ς. 28) και όλα 

αυτά με τθν πεποίκθςθ ότι διαπλάκει «τρυφεράσ υπάρξεισ» και υπογραμμίηοντασ 

«τθν αξίαν τθσ ελευκερίασ, τθσ δθμοκρατίασ αλλά και τθσ πεικαρχίασ, ενίοτε δε τθσ 

δικτατορίασ!» (ς. 29). 

Το ζργο ανοίγει με τθν Ρερςεφόνθ και τον Θρακλι επί ςκθνισ,  αυτι 

κακαρίςτρια και αυτόσ φφλακασ, όπου μζςα από τον διάλογο των δφο θ 

ςυγγραφζασ μάσ ειςάγει ςτον διαφορετικό κόςμο μιασ νεαρισ γυναίκασ 

μετανάςτριασ και ενόσ επίδοξου γαμπροφ μετανάςτθ. Αυτι ονειρεφεται να ιξερε 

αγγλικά, να είχε ζνα ςπίτι γεμάτο δερματόδετα βιβλία, λίγο μοφχλα, λίγθ μυρωδιά 

από ποφρο (ς.13). Ονειρεφεται να ιταν θ ίδια μία αρτίςτα ςτθν Ππερα,  να είχε μια 

ηωι γεμάτθ «κάλτςα» (culture) και να παντρευτεί ζνα άνδρα όμορφο, νζο, πλοφςιο, 

και με τρόπουσ Λππότθ, να τθσ ανοίγει τισ πόρτεσ για να περάςει (ς.15). Ο Θρακλισ, 

από τθν άλλθ, πρακτικά ςκεπτόμενοσ,  κοιτάει να τελειϊςει τθ δουλειά του και να 

πάει ςτο ςπίτι του  να ξεκουραςτεί. Γνωρίηει πολφ καλά ότι οι Αυςτραλοί ζχουν 

ανάγκθ τουσ μετανάςτεσ, γιατί τουσ κάνουν τισ βρϊμικεσ δουλειζσ γιϋαυτό τθσ λζει, 

όταν εκείνθ εκφράηει το φόβο τθσ για τυχόν απόλυςθ «Τι λεσ μωρι; Ροια κα βροφνε 

να τουσ κακαρίηει τουσ απόπατουσ; Οι Αυςτραλζηεσ οι καλζσ δεν πάνε για 

κλινεσ(cleaners) και οι άλλεσ προτιμάνε να λιάηονται ςτθν αμμουδιά ςτο BONDI και 

ςτο MANLY» (ς. 14). Θ Ρερςεφόνθ νοςταλγεί τον τόπο τθσ, τθν Ελλάδα, τθν Ράτρα, και 

κακϊσ τραγουδάει το «Μαρία με τα κίτρινα…», εκφράηει τθ ςτενοχϊρια τθσ ςτον 

Θρακλι, πωσ θ ηωι τθσ ςτθν Αυςτραλία δεν είναι αυτι που περίμενε, παρά μια ηωι 

ρουτίνα «δουλειά, ςπίτι, ςπίτι, δουλειά..» (ς. 14), μια ηωι που βαριζται,  με κλίμα 

βαρφ, υγρό, και άςτατο καιρό, «τζςςερισ εποχζσ ςε μια μζρα» (ς. 15). Αυτόσ για να 

τθν παρθγοριςει τθσ υπόςχεται ότι μπορεί να μθν ο άνδρασ που ονειρεφεται, αλλά 

τουλάχιςτον διατίκεται  να τθν κάνει «βλάμιςςα» τθσ καρδιάσ του, να τθν 

αρραβωνιαςτεί, να «ανοίξει ςπίτι» μαηί τθσ και να τθσ ανοίγει τθν πόρτα του 

αυτοκινιτου του ωσ ζνασ πραγματικόσ Λππότθσ.  

Στθ δεφτερθ ςκθνι θ Χαρίκλεια, ςφηυγοσ του Γιϊργθ και μθτζρα δφο παιδιϊν  

του Κον και του Αντρζα, είναι μια γυναίκα εργαηόμενθ που φροντίηει τον άνεργο 

ςφηυγό τθσ, τα παιδιά τθσ,  τον γζροντα πατζρα του Γιϊργθ και τθν κουνιάδα τθσ τθν  

Ρερςεφόνθ. Θ Ρερςεφόνθ παραπονιζται πωσ ο Θρακλισ, που ο Γιϊργθσ τθσ 
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προξζνεψε, δεν είναι ο κατάλλθλοσ. Θ Χαρίκλεια από τθν άλλθ υποςτθρίηει τον 

Θρακλι, λζγοντασ πωσ είναι ζνασ άνδρασ «εργατικόσ και τθσ προόδου» (ς.19) και όχι 

ςαν τον άνδρα τθσ που τα περιμζνει όλα ςτα χζρια, γιατί «από τα ςαράντα του τον 

πονάει θ  μζςθ του». Τθν οικογενειακι αντιπαράκεςθ διακόπτει θ είςοδοσ του 

Αυςτραλοφ ταχυδρόμου Tom που φζρνει το γράμμα τθσ κείασ του Γιϊργθ,  τθσ 

Ευδοκίασ από τθν Ελλάδα, όπου τουσ ανακοινϊνει ότι πιρε τθν ςφνταξι τθσ και 

ςκοπεφει «να ξεκοκκαλίςει το εφάπαξ κάνοντασ τον γφρο του κόςμου» (ς.21), 

αρχίηοντασ από τθν Αυςτραλία, για να δει τθ χϊρα που τα ανίψια τθσ τθν 

περιγράφουν ωσ «τθ Γθ τθσ Επαγγελίασ» (ς.21). Ο Γιϊργθσ πανικόβλθτοσ 

εκμυςτθρεφεται ςτθ Χαρίκλεια τθν αγωνία του και τθν ντροπι  που αιςκάνεται για 

τθν κατάςταςι του και για τουσ λόγουσ που ζχει πει ψζματα ςτθ κεία του πωσ μζνει 

ςε μονοκατοικία. Εξθγεί τουσ λόγουσ που ζχει ςίγουρα αποκρφψει τθ δυςκολία του:  

«…πωσ δουλεφω ςτο εργοςτάςιο και είμαι ςτο Ταμείο Ανεργίασ; Ρωσ με πονάει θ μζςθ μου; 

Ρωσ ζχω πονοκεφάλουσ… πωσ είμαι ςαρανταπζντε χρόνων κι ακόμα δεν ξεπλιρωςα το ςπίτι 

μου..πωσ ζχω δφο γιοφσ που δεν μ’ ακοφνε και μιλάνε Εγγλζηικα; Ρωσ θ γυναίκα μου και θ 

αδελφι μου κακαρίηουνε τςι αποπάτουσ για να τα φζρουμε βόλτα. Κα τόκελεσ, μωρι 

Χαρίκλεια, να τάλεγα τοφτα, να λζνε ςτθν Ελλάδα: «φτου τον απρόκοφτο. Ριγε πίςω από 

τον ιλιο για ζνα τςουροφλι ψωμί» και να γελάνε;» (ς.22). Και «Αμάν, τί ζπακα ο δόλιοσ… Αχ, 

ο ζρθμοσ τι ζπακα!...Μετανάςτευςα και παντρεφτθκα, αυτό ζπακα… Μετανάςτευςα κι ιρκα 

ςτθν άλλθ άκρθ του κόςμου και ζκαμα παιδιά που μιλάνε εγγλζηικα… ποφχουνε μαλλοφρα 

και το χειρότερο, το χειρότερο απ’ όλα με ρωτάνε «τι εςτί Κολοκοτρϊνθσ»…Αυτό είναι 

αβάςταχτο!» (ς.26).  

Το ζργο  τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου, Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ (1989) 

είναι θ ανατομία τθσ κακθμερινότθτασ του «μζςου»  Ζλλθνα τθσ Αυςτραλίασ, που 

παρ’ όλθ τθν αλλαγι τθσ οικονομικισ του κατάςταςθσ, ηει ακόμα ςε ζνα 

περικωριακό μικρόκοςμο, μια «υποκουλτοφρα» που δεν ανταποκρίνεται ςτθν  

κουλτοφρα τθσ Ελλάδασ του ςιμερα, αλλά οφτε αντικατοπτρίηει τθν αυςτραλιανι 

πραγματικότθτα. Για τουσ μετανάςτεσ, ο χρόνοσ φαίνεται να ςταματά τθν ϊρα του 

ξεριηωμοφ από τθν πατρίδα, με ςυνζπεια το «τραφμα» αυτό να μθν τουσ αφινει να 

ενςωματωκοφν ςτθ νζα χϊρα. Θ πρϊτθ γενιά ζχει  τθ δυςκολία να αποβιβαςτεί από 

τθ  «χρονο-κάψουλα» που ζκλειςε τον  εαυτό τουσ τθ ςτιγμι τθσ αποχϊρθςισ τθσ 

από τθν πατρίδα τθσ. 
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 Στθν ιςτορία μασ, όλο αυτό ςυμβαίνει ζωσ ότου φκάνει μια ςυνταξιοφχοσ 

κεία από τθν Ελλάδα, θ κεία Ευδοκία, ςτθν Αυςτραλία για να επιςκεφτεί τουσ 

ςυγγενείσ τθσ και με ζκπλθξι τθσ, αν και μεγαλφτερθ ςτθν θλικία από τα ανίψια τθσ, 

διαπιςτϊνει πωσ ζχουν παρωχθμζνεσ ιδζεσ και αναλαμβάνει να τουσ 

«εκςυγχρονίςει». Με κάκε αφορμι τουσ ενθμερϊνει  τί ιςχφει ςτον υπόλοιπο κόςμο 

ςε ό,τι αφορά ςτον τρόπο ηωισ και ότι οι «ντεμοντζ» ιδζεσ τθσ Ελλάδασ τθσ 

δεκαετίασ του '60  τισ οποίεσ προσ  απογοιτευςι τθσ  ςυναντά ςτουσ ςυγγενείσ τθσ 

ςτθν Αυςτραλία, δεν ιςχφουν πια. Φζρνει τθν «αναηωογόνθςθ» και «αναγζννθςθ» 

ςτον τρόπο ηωισ των γυναικϊν με τισ «επαναςτατικζσ» ιδζεσ τθσ. Ειςάγει τθν ιδζα 

ότι μια γυναίκα είναι «γεραςμζνθ»,  όταν δεν είναι ανοικτι να δεχτεί το καινοφριο. 

Θ θλικία ςτισ γυναίκεσ δεν εμποδίηει να εκφραςτεί θ  επικυμία να ηιςει κανείσ  και 

να αποκτιςει  γνϊςεισ και  εμπειρίεσ. Το «άγνωςτο» και «ξζνο» είναι μια πρόκλθςθ 

και όχι μια απειλι. Ρροτείνει ότι κάκε μετανάςτθσ πρζπει να μεταφυτεφςει 

λουλοφδια, κατά  προτίμθςθ γαρδζνιεσ (ζνα μεςογειακό λουλοφδι), ςτο νζο ζδαφοσ,  

ζνα ςυμβολικό παράδειγμα,  κζλοντασ να ενκαρρφνει τουσ μετανάςτεσ να κάνουν 

τθν Αυςτραλία  ςπίτι τουσ (ς.63).  

 

8. Κοφλα Τεό (1992) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 08.04. 2009 

Θ Κοφλα Τεό γεννικθκε το 1940 ςτθ Γαςτοφνθ Θλείασ όπου πζραςε τθν 

παιδικι τθσ θλικία. Σε πολφ νεαρι θλικία, μετανάςτευςε με τθν οικογζνειά τθσ ςτθν 

Ακινα και το 1964 μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία.  

«Από τα παιδικά μου χρόνια τί κυμάμαι; Μια φωτιά. Το ςπίτι μασ κάθκε (το ζκαψαν  οι 

αντάρτεσ). Ο πατζρασ μου  δολοφονικθκε από τθν πολιτοφυλακι. Θ μθτζρα μου ζμεινε  

χιρα από 39 χρονϊν. Δεν  ζχω μνιμθ του πατζρα μου. Από τθ μθτζρα μου  κυμάμαι  ότι ιταν 

τρυφερι, γεμάτθ αγάπθ, καλοςφνθ αλλά και πολφ φιλόξενθ. Δεν είχε πολλά να μου δϊςει 

παρά μόνο  αγάπθ εξοφ  και θ φυγι μου για τθν Αυςτραλία… Ρίςτευα  πωσ εδϊ κα γνωρίςω 

τον άντρα μου», όπωσ και ζγινε, ςτθν Αυςτραλία γνϊριςε τον  άνδρα τθσ Chris Teo, κινεηικισ 

καταγωγισ. Και ςυνεχίηει: « Ζμενα  ςτθν Ακινα. Και περνϊντασ από τθν Ομόνοια  ακοφγαμε 

«Μετανάςτευςθ για τθν Αυςτραλία». Πταν είςαι μικρόσ… παιδί όλα τα βλζπεισ όμορφα. Κι 

εγϊ ιμουν  ονειροπόλα, ζπρεπε να φφγω. Αν δεν ζφευγα για τθν Αυςτραλία  κα πιγαινα 

αλλοφ,  και επειδι  δεν είχα λεφτά να ταξιδζψω, ιρκα ςτθν  Αυςτραλία. Ιρκα με 
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αεροπλάνο. Μπικα μζςα και δεν είχα αίςκθςθ  φόβου, απλά ζφευγα και για μζνα αυτό ιταν 

ςπουδαίο. Άρχιηα κελθματικά και επιλεγμζνα μια καινοφρια ηωι»1605.  

Μετά από 13 μινεσ, θ μθτζρα τθσ Κοφλασ Τεό τθν ακολοφκθςε ςτθν 

Αυςτραλία.  Κακϊσ κυμάται τα πρϊτα τθσ ςυναιςκιματα και εντυπϊςεισ ςτθν 

Αυςτραλία, θ Τεό κατακζτει:  

«Ιταν λίγο οπιςκοδρομικοί οι άνκρωποι. Αλλά όταν πιρα τα πρϊτα μου λεφτά που ιταν 

τριπλάςια ςε ςχζςθ με αυτά που ζπαιρνα ςτθν Ακινα, είπα ότι εγϊ εδϊ κα ριηϊςω. 

Δοφλευα  ωσ βοθκθτικό προςωπικό. Και ζπαιρναν (για μετανάςτεσ νζουσ) από 18 ζωσ 32 και  

μετά από εξονυχιςτικζσ εξετάςεισ για να βεβαιωκοφν ότι είμαςτε υγιείσ. Αναρωτιζμαι αν 

ιξερε θ Ελλάδα τί ζχανε τότε που άνοιξε τισ πόρτεσ. Ζχαςε ζνα μεγάλο κεφάλαιο. Για εμάσ 

είναι αδφνατο να μείνουμε πια ςτθν Ελλάδα,  αλλά πάντα παραμζνει ςτο μυαλό μασ»1606. 

Πταν θ ςυγγραφζασ πιγε ςτθν Αυςτραλία μιλοφςε ελάχιςτα αγγλικά. Και  παρ’ 

ότι δοφλευε με Αυςτραλζηεσ, δεν είχε πρόβλθμα ςυνεννόθςθσ. 

«Ιταν «το body language» και  ζκανα ωραίουσ φίλουσ ςτθν Αυςτραλία. Δεν ζχω  πάει 

ςχολείο για να μάκω Αγγλικά και ποτζ δεν αιςκάνκθκα ξζνθ. Ζμπαινα ςε όλα. Δεν το άφθνα 

να μου γίνει εμπόδιο», υποςτθρίηει1607. 

Πταν  το 1979, επζςτρεψε  ςτθν Ελλάδα για πρϊτθ φορά μετά από δεκάξι  

χρόνια μαηί με τα δφο παιδιά τθσ, τον εξάχρονο  Μιχάλθ  και τον πεντάχρονο  Jason,  

τθσ φάνθκε αλλιϊτικθ. 

 «Ππωσ μου φάνθκε και θ Αυςτραλία όταν ιρκα εδϊ. Σκόνθ, άφτιαχτα πεηοδρόμια, χορτάρια 

φυτρωμζνα ςτουσ δρόμουσ. Ζνα μεγάλο χωριό ιταν θ Ακινα. Ριγα ςε ςτζκια παλιά. Μου 

ζλειπε θ Αυςτραλία. Μςωσ γιατί είχα ριηϊςει εδϊ. Ζκανα ζνα καλό γάμο, είχα κάνει τα παιδιά 

μου, είχαμε το ςπίτι μασ, είχαμε αρχίςει να ανκίηουμε ςαν οικογζνεια. ‘Ζτςι κι αλλιϊσ όλθ θ 

οικογζνειά μου είχε ζρκει ςτθν Αυςτραλία, οπότε δεν ζχω   «ρίηεσ»  ςτθν  Ελλάδα . Είμαι 

περιφανθ  που είμαι Ελλθνίδα  και τα παιδιά μου μιλάνε ελλθνικά και ηοφμε ελλθνικά μζςα 

ςτο ςπίτι μου»1608.  

Το κζατρο  μπικε ςτθ ηωι  τθσ από τότε που ιταν  παιδί,  και όπωσ κυμάται θ 

ςυγγραφζασ, ζπαιηε και ζφτιαχνε ςενάρια.  

«Ζχω αξιωκεί και ζχω δει όλα τα ιερά τζρατα του κεάτρου τθσ εποχισ. Λαμπζτθ, Μυράτ, 

Αργυρίου, Καρζηθ,  Βουγιουκλάκθ,  Καηάκο,  Αλεξανδράκθ, Φωτόπουλο, ίηο, Σταυρίδθ, 

                                                           
1605

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Κοφλα Τεό ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ  08.04. 2009. 
1606

 Π.π. 
1607

 ‘Ο.π. 
1608

’Ο.π. 
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Καλουτά. Πλουσ κωμικοφσ και μθ. Θ τελευταία  παράςταςθ που είδα πριν ζρκω ςτθν 

Αυςτραλία ιταν το «Απόψε Αυτοςχεδιάηουμε» του Ριραντζλο. Με μάγευε το κζατρο. Ζρεε 

ςτισ φλζβεσ μου. Και ποτζ δε ςκζφτθκα ότι κα  ζγραφα κζατρο», λζει με ςυγκίνθςθ1609. 

Το 1990, Θ Κοφλα Τεό αναφζρει ςε ςυνζντευξι τθσ ότι τα κζατρα που 

επιςκεπτόταν, πριν μεταναςτεφςει ςτθν Αυςτραλία ιταν τα εξισ: Λαμπζτθ, Μυράτ, 

Κατράκθ Βαςιλειάδθ, ίηου, Αυλωνίτθ, Κουν, Ρεροκζ, Ακροπόλ, Ακιναιο, Αρϊνθ 

(Ελευκεριάδθσ, 2003).  

Πταν ςκζφτεται τθν Ελλάδα, δεν νοςταλγεί, αναπολεί τα παιδικά τθσ χρόνια, 

τθ ςυκιά ςτθν αυλι τθσ:  

«Τα ξζνοιαςτα χρόνια που είχαμε πολφ λίγα πράγματα και να φάμε ακόμα, και το παραμικρό 

μασ ζκανε να πεινάςουμε , θ ολιγάρκεια ςε όλουσ μασ . Θ ανιδιοτζλεια. Δε κα’ κελα να 

ξανάρκουν όμωσ γιατί enough is enough. Τα αναπολϊ όμωσ. Γι’ αυτό  ζχω γράψει και τθ 

μπαλάντα τοφ Μάθ   «Μασ φόραγαν βραχιόλι από υφάδι, να μθ μασ κάψει ο ιλιοσ του 

Μαγιοφ, και τρζχαμε ςτουσ κάμπουσ ςαν αλάνια, να πλζξουμε Μαγιάτικα ςτεφάνια», 

αναπολεί θ Κοφλα Τεό1610. 

Θ Κοφλα Τεό είναι αυτοδίδακτοσ ςυγγραφζασ.  Θ ςυγγραφικι τθσ πορεία 

ξεκίνθςε από τθν εναςχόλθςι τθσ με τθν ποίθςθ:  

«Από ζνα ποίθμα  ξεκίνθςα να γράφω πεηογραφία – μου ηθτικθκε ζνα ποίθμα από το 

Multicultural Center για το περιοδικό  Reflections. Με πιραν από το περιοδικό και μου είπαν 

πωσ το ποίθμα μου ιταν εκπλθκτικό  και να γράψω ζνα διιγθμα. Και το πρϊτο διιγθμα που 

ζγραψα λεγόταν «Θ κακοφργα» που πιρε και πρϊτο βραβείο από τον Ρολιτιςτικό Σφνδεςμο. 

Μετά γράφω ζνα άλλο διιγθμα «Το τελευταίο Poρ» το οποίο πιρε και αυτό πρϊτο βραβείο 

από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν τθσ Βικτϊρια. Και ξαφνικά φτιάχνω ζναν ςκελετό για 

κεατρικό το «Αυτισ  Μεγαλειότθσ  θ Μαμά», το οποίο  ιταν μικρό  και το άφθςα ςτθν άκρθ. 

Γινόταν όμωσ ζνασ διαγωνιςμόσ Ραναυςτραλιανόσ για ςενάρια και το γζμιςα και το ζςτειλα 

και πιρα 2ο βραβείο. Στζλνοντασ  αυτό  άρχιςε να δθμιουργείται μζςα μου το «Ζνα ηευγάρι 

κάλτςεσ», και πριν βγουν τα αποτελζςματα το είχα ολοκλθρϊςει»1611.  

Το πρϊτο τθσ κεατρικό ζργο Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ1612 ζγραψε θ Τεό το 1992 

και αφορά ςτθν απόφαςθ του Ζλλθνα γιοφ να παντρευτεί Λταλίδα, επομζνωσ,  το 

κζμα των μικτϊν γάμων και θ πολιτιςμικι ςφγκρουςθ είναι τα κυριότερα κζματά 

                                                           
1609

 ‘Ο.π. 
1610

 Π.π. 
1611

 Π.π. 
1612

Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)1992 Ζνα Ηευγάρι Κάλτςεσ τθσ 
Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα από το Ρειραματικό Κζατρο. 
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τθσ. Δευτερευόντωσ, βζβαια κίγει τθν εγκατάλειψθ τθσ πρϊτθσ γενιάσ από τα παιδιά 

τουσ και τθν ανάγκθ αυτϊν, που δοφλεψαν όλθ τουσ τθ ηωι, να επιτρζψουν ςτον 

εαυτό τθσ ζνα ταξίδι αναψυχισ ςτθν πατρίδα1613.  

«Ρολλζσ φορζσ,  αναρωτιζμαι  γιατί με απαςχόλθςε αυτό το κζμα  του μικτοφ γάμου τθ 

ςτιγμι που  ναι με ζχω κάνει ζνα μικτό γάμο (με Κινζηο), αλλά δεν είχα ποτζ  ςυγκροφςεισ 

οφτε με τον άντρα μου, οφτε με τθν οικογζνειά μου. Μιπωσ υποςυνείδθτα είναι ο γάμοσ 

μου; Μζχρι και τα ονόματα είναι ςυμβολικά. 

Κατίνα    καβγατηοφ,  Γλυκερία  γλυκειά ειρθνοποιόσ. 

Αντρζασ  άντρασ ,       Βαςίλθσ  θ γνϊμθ του ωσ δϊρο. 

Ρροςπακϊ να καταλάβω τί ικελα να πω ςτον εαυτό μου μζςα από το ζργο γιατί το ζγραψα 

πολφ αυκόρμθτα. Και ο γιοσ μου ζκανε μεικτό γάμο με Εβραϊκισ καταγωγισ γυναίκα. Μςωσ 

αυτό προοικονομοφςα  ςτο κεατρικό. Αυτό που κα μου ςυνζβαινε ωσ μθτζρα.  Δεν ξζρω 

γιατί το ζγραφα. Ζχουν προθγθκεί  πράγματα ς’ αυτό το ζργο προτοφ  ςυμβοφν ςτθ ηωι μου. 

Ρρϊτα ζγραψα τον τίτλο και μετά το κεατρικό. Το «ζπλεξα» πάνω ςτον τίτλο, νφχτα. Ο τίτλοσ 

του ζργου αναφζρεται ςτουσ δφο  πολιτιςμοφσ που είναι  ςαν ζνα ηευγάρι κάλτςεσ από 

διαφορετικά χρϊματα και ςχζδια», κατακζτει το ςυλλογιςμό τθσ με ενκουςιαςμό θ Τεό1614. 

 Ζγραφε, ωσ πλιρθ απαςχόλθςθ,  για περίπου πζντε χρόνια και είναι 

παραγωγικι με τθν τζχνθ τθσ. Είναι πάντα ζτοιμθ να ξεκινιςει το επόμενο ζργο τθσ, 

δεδομζνου ότι οι νζεσ ιδζεσ ζρχονται ςτο μυαλό τθσ, πολφ πριν τελειϊςει το 

προθγοφμενο κεατρικό ζργο1615. Θ ςυγγραφζασ και παραγωγόσ ζχει ςυγκινιςει το 

κοινό με ζργα τθσ, μζςα από τθν προςωπικι και διορατικι απεικόνιςθ τθσ 

ςφγχρονθσ κοινωνίασ και τθσ ανκρϊπινθσ κατάςταςθσ. Τα κεατρικά ζργα τθσ δεν 

περιςτρζφονται μόνο γφρω από τθν προςωπικι τθσ εμπειρία. Τα ερεκίςματα για να 

γράψει τα ζργα τθσ πθγάηουν από τθν ευαιςκθςία τθσ ςτα ςφγχρονα προβλιματα 

τθσ κακθμερινότθτασ, και μια επικυμία να τα αντιμετωπίςει, ςε αντίκεςθ με το να 

υποκρίνεται, παραβλζποντασ το γεγονόσ ότι υπάρχουν. Ερευνά τα ςφγχρονα κζματα 

που αφοροφν τισ νζεσ και παλαιότερεσ γενιζσ, και κατά τθν άποψι τθσ εμπλουτίηουν 

τθν καρδιά και προκαλοφν το μυαλό. Διερευνά τθν ανκρϊπινθ κατάςταςθ, υπό 

οριςμζνεσ περιςτάςεισ, όπωσ εκιςτικι ςυμπεριφορά, κατάχρθςθ ουςιϊν, 

                                                           
1613

 Ζνα Ηευγάρι Κάλτςεσ,1994, τρεισ πράξεισ με δζκα πρόςωπα, κωμωδία, δθμοςιευμζνθ δίγλωςςθ 
ζκδοςθ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα από τισ εκδόςεισ Dionysos Books, Μελβοφρνθ, 80 ςελίδεσ.  
1614

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Κοφλα Τεό ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ  08.04. 2009. 
1615

 Ρθγι: Εφθμ. Waverly Gazette, 2.3.1994, «The Twins-Tragedy for the Greeks», κριτικι τθσ Eillen 
Vamos. 
 



766 
 

ενδοοικογενειακι βία, χάςμα γενεϊν, μικτοί γάμοι, δεφτεροσ γάμοσ και γάμοσ ςε 

όλεσ τισ μορφζσ, επαναπατριςμόσ ςτθν πατρίδα, δυςκολίεσ ςτθν προςαρμογι. Οι 

ιςτορίεσ τθσ κινοφνται μεταξφ τθσ Ελλάδασ και Αυςτραλίασ. «...Είναι από τισ ιςτορίεσ 

που ίςωσ γνωρίηετε, δεν είναι απλά μια μεταναςτευτικι ιςτορία. Και αυτό είναι 

αςυνικιςτο» (Kambouropoulos, 1998). Τα ζργα τθσ λοιπόν πραγματεφονται 

κοινωνικά κζματα. 

«Το 1992, όταν  ανζβθκε το «Ζνα  ηευγάρι κάλτςεσ» ςτο Prince Philip  Theatre  ςτο 

Ρανεπιςτιμιο τθσ Μελβοφρνθσ,  μου ηιτθςε ζνασ ςκθνοκζτθσ, ο Γιάννθσ ο άκκασ, και ζκανε 

όλθ τθ δουλειά μόνοσ του.  Με Ζλλθνεσ θκοποιοφσ. Είχα  πρότυπό μου τθν Ειρινθ Ραπά, θ 

οποία απαίτθςα να παίξει τθ Νίτςα γιατί  όταν ζγραψα τον χαρακτιρα αυτό τθ ςκεφτόμουν 

να τον δραματοποιεί γιατί, από άποψθ χαρακτιρα, καμιά ςχζςθ. Μποροφςε να είναι 

αριςτοκράτιςςα, ηθτιάνα. Ράνω τθσ χτίηεισ ό,τι κζλεισ. Και το «Αυτοφ Μεγαλειότθσ θ Μαμά» 

ςτον ρόλο τθσ κασ  Μάρωσ, αυτιν ςκζφτθκα. Και  ιταν τόςο πειςτικι. Ιταν  εφπλαςτθ. 

Ευτφχθςα  να ζχω και τουσ δφο ανκρϊπουσ που ικελα γι’ αυτιν τθν παράςταςθ. Τθν Ειρινθ 

Ραππά και τον Δθμιτρθ τον Κάλλα. Θ Ειρινθ Ραππά ιταν φοβερι  φυςιογνωμία , ενϊ ιταν 

Ελλθνίδα 3θσ γενιάσ. Μιλοφςε άπταιςτα Ελλθνικά, ζκανε μεταφράςεισ, ζπαιηε, 

ςκθνοκετοφςε, ζκανε απαγγελίεσ  για  τυφλοφσ, ζγραφε διθγιματα. Υπιρχε το 

μεταναςτευτικό ςτίγμα. Επακολοφκθςε το ζργο «Τα Δίδυμα», ιταν δραματικό. Μετά  ιταν  

τα ζργα «Ο Μπάρμπα-Κϊςτασ και θ Ραρκζνα», «Θ διακικθ  του Αντωνάκθ», «Αντίςτροφθ 

Μζτρθςθ», «Ρζτρα ςτα κεραμίδια». Πλα  ζχουν το μεταναςτευτικό ηιτθμα, αλλά  χωρίσ να 

αναφζρομαι ςτθ μετανάςτευςθ.  Εκείνο όμωσ ςτο οποίο είναι ζντονο  το μεταναςτευτικό  

είναι το «Ζνα ηευγάρι  κάλτςεσ»1616. 

Θ Τεό γράφει ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, αλλά ειςάγει  και τθν αγγλικι γλϊςςα, 

όταν οι χαρακτιρεσ είναι παιδιά τα οποία ςυνομιλοφν μεταξφ τουσ. Αυτό είναι ζνα 

ςθμάδι τθσ διαφορετικισ τοποκζτθςθσ και νοοτροπίασ που θ επόμενθ γενιά 

αναπτφςςει. Με αυτό τον τρόπο ζχει εκφράςει τθν πρόκεςθ να ςυνδεκεί και με τουσ 

νζουσ δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν. Ο χιουμοριςτικόσ και ζξυπνοσ διάλογοσ παρζχει 

τθν κωμικι ανακοφφιςθ μεταξφ τθσ ςοβαρότθτασ των κφριων κεμάτων. Το 

ακροατιριο ξεχνά το δράμα και βλζπει το χιοφμορ. Δεν ζχει γράψει τα ζργα τθσ 

κατακλιπτικά, επειδι δεν κζλει οι κεατζσ τθσ να φφγουν με πεςμζνο το θκικό τουσ, 

αλλά  να αιςκάνονται ενθμερωμζνοι, να ζχουν ψυχαγωγθκεί  και παράλλθλα 

ςυγκινθκεί. Θ κφρια ιςτορία εκτυλίςςεται ςτα πρϊτα δεκαπζντε λεπτά του ζργου. Το 

                                                           
1616

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Κοφλα Τεό ςτθ Μελβοφρνθ, 08.04. 2009. 
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χιουμοριςτικό και γριγορο  πνεφμα  των διαλόγων  παρζχει κωμικι ανακοφφιςθ 

μεταξφ των άλλων, των τόςο  ςοβαρϊν κεμάτων με τα οποία καταπιάνεται. Στα ζργα 

τθσ κυριαρχεί θ  αντίλθψθ ότι  ο πρωταγωνιςτισ τθσ δεν μπορεί να αλλάξει, ακόμα κι 

αν κατά βάκοσ δεν κζλει να είναι το πρόςωπο που είναι. Είναι οι ςυνκικεσ που 

υπαγορεφουν τθν ταυτότθτα και οι ςυνκικεσ κακορίηουν ςυχνά τα αρνθτικά ι 

κετικά αποτελζςματα. 

«Τα κεατρικά ζργα είναι κατά  κάποιο τρόπο ςαν ζνα καφμα. Τα γεννά ο/θ ςυγγραφζασ. Ο 

κάκε χαρακτιρασ ζρχεται και ςου μιλά και ςου ψικυρίηει ςτο αυτί. Κάκομαι  να γράψω και 

το βλζπω το ζργο να εξελίςςεται μπροςτά ςτα μάτια μου. Ζτςι απεικονίηονται οι 

πρωταγωνιςτζσ/χαρακτιρεσ ςτο ζργο μου»,  λζει θ  ςυγγραφζασ1617. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο Λογοτεχνίασ του Συμβουλίου Αυςτραλίασ απζνειμε 

ςτθν  Κοφλα Τεό ζνα χρθματικό ποςό για το ζργο τθσ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ. Τον τίτλο 

τον εμπνεφςτθκε από τθν αυςτραλζηικθ φράςθ «A Pair of Cultures», κατά λζξθ 

μετάφραςθ «Ζνα ηευγάρι κουλτοφρεσ». Το ζργο παίχτθκε για πρϊτθ φορά ςτθ 

Μελβοφρνθ με μεγάλθ επιτυχία. Αυτό το ζργο ακόμθ και ςιμερα διδάςκεται ςτα 

τμιματα Νζο-ελλθνικϊν Σπουδϊν ςτα πανεπιςτιμια τθσ Αυςτραλίασ. Οι μικτοί 

γάμοι αποτελοφν απειλι για τθ ςυνζχιςθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ. Θ 

ςυγγραφζασ, που είναι παντρεμζνθ με τον Christopher Τεό, κινεηικισ καταγωγισ, 

βρίςκεται ςτθν άλλθ πλευρά τθσ διαφοράσ. Μζςα από μια από τισ θρωίδεσ τθσ, που 

είναι μθτζρα ενόσ γιου, ο οποίοσ ζχει αγαπιςει ζνα κορίτςι τθσ Αυςτραλίασ, δίνει το 

μινυμα ότι οι άνκρωποι ζρχονται από διαφορετικζσ κουλτοφρεσ και κα πρζπει να 

οικοδομιςουμε γζφυρεσ προκειμζνου να γνωριςτοφν μεταξφ τουσ και όχι τείχθ που 

τουσ χωρίηουν ςε «εμάσ» και «εςάσ». Υπάρχει μια παροιμία που λζει «Ρρϊτα 

επιβιϊνεισ, και μετά φιλοςοφείσ»1618. 

Θ Κοφλα Τεό απομακρφνεται από τον πυρινα τθσ πίκρασ που νιϊκει ζνασ 

ξζνοσ ςε μια ξζνθ χϊρα για να διερευνιςει τθν ψυχολογικι πτυχι του κάκε ατόμου, 

τα όνειρα, τθ χίμαιρα. Δεν διςτάηει να πει ότι μερικζσ φορζσ αυτό που μασ οδθγεί να 

μεταναςτεφςουμε είναι μία «απόδραςθ» ι «διζξοδοσ» από τα προβλιματά μασ, που 

ζχουμε δθμιουργιςει με τουσ εαυτοφσ μασ, με τα δικά μασ λάκθ.  Θ μετανάςτευςθ  

από τον εαυτό μασ είναι  ζνα κζμα που ζχει μείνει κάπου ςτο βάκοσ, ξεχαςμζνο.  Θ  

                                                           
1617

‘Ο.π. 
1618

Π.π. 
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Κοφλα Τεό κοιτάει το κζμα τθσ μετανάςτευςθσ μζςα από μιαν άλλθ οπτικι, αυτιν 

των διαπροςωπικϊν οικογενειακϊν και κοινωνικϊν ςχζςεων, όπωσ διαμορφϊνονται 

ςτο πλαίςιο τθσ παροικίασ. Στα ζργα τθσ προςπακεί να ειςαγάγει τισ εμπειρίεσ τθσ 

και τα μθνφματα, που απορροφά από το δια-πολιτιςμικό περιβάλλον των δφο 

χωρϊν τθσ. Οι χαρακτιρεσ  τθσ είναι απλοί άνκρωποι, που ‘ξεςθκϊνονται’ από 

οριςμζνο χρόνο και τόπο και μετατρζπονται ςε μία νζα φπαρξθ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ 

για τον οποίο πολλζσ φορζσ ακοφει παρατθριςεισ του κοινοφ τθσ,  όπωσ:  

«Το  ζργο ςασ ιταν ςαν να καταγράφονται οι ςυνομιλίεσ και οι εμπειρίεσ των αςκενϊν μου. 

Βλζπετε τα προβλιματα αυτά, που εγϊ γίνομαι μάρτυρασ  κάκε μζρα »(ψυχολόγοσ), 

« Χωρίσ να γνωρίηετε εμζνα, γράψατε για τθ ηωι μου »,  

«Ρρζπει να γελάμε, δεν μποροφμε να αντζξουμε οποιαδιποτε κλίψθ πια»1619. 

Στο κεατρικό ζργο τθσ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ χρθςιμοποιεί  τθ μεικτι  γλϊςςα 

για να είναι αλθκοφανζσ.  Αν τα παιδιά δεν μιλοφςαν εγγλζηικα  μεταξφ τουσ, τα 

παιδιά δεφτερθσ γενιάσ δεν κα μποροφςαν να ταυτιςτοφν.   

«Στα μόνα ζργα που ζχω χρθςιμοποιιςει αγγλικά είναι ςτο «Ζνα ηευγάρι Κάλτςεσ» και ςτο 

«Ενεςτϊτα». Δεν χρθςιμοποιϊ τθν αγγλικι γλϊςςα ςτα ζργα μου, γιατί  κζλω τα παιδιά να 

μάκουν  ελλθνικά», εξθγεί1620. 

Θ Τεό ανοίγει τθ δικι τθσ αυλαία ςτο κζατρο το 1992 με το ζργο τθσ Ζνα 

ηευγάρι κάλτςεσ, το οποίο παρουςιάηεται ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα 

Ρρωταγωνιςτοφν Δθμιτρθσ Κάλλασ, Τοφλα Φιλοκϊςτα, Γιϊργοσ Κατςουράκθσ, 

Ειρινθ Ραπά κ.α. Το Ρειραματικό Κζατρο είναι αυτό που κάνει γνωςτό το 

επιτυχθμζνο κεατρικό ζργο τθσ Κοφλασ Τεό, Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ 1621. Θ υπόκεςθ 

του ζργου πραγματεφεται κζματα όπωσ: τθν πρόκλθςθ ςυνφπαρξθσ διαφορετικϊν 

πολιτιςμϊν ςε μικτοφσ γάμουσ και τθ δυςκολία επικοινωνίασ των διαφορετικϊν 

γενεϊν, ιδιαίτερα όταν οι γονείσ είναι γεννθμζνοι ςτθν Ελλάδα και τα παιδιά ςτθν 

Αυςτραλία.  

                                                           
1619

 Π.π. 
1620

Π.π. 
1621

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ, τρίπρακτθ κωμωδία τθσ 
Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα, από το Ρειραματικό Κζατρο, ςτο Kew High School 
Community Theatre, 15 και 16, Λουλίου  1992. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Ζνα Ηευγάρι 
κάλτςεσ» ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα ςτο Kew High School Community Theatre, ςτισ 18 και 19 
Λουλίου 1992 και ςτισ 25 και 26 Λουλίου 1992. Ρρωταγωνιςτοφν Δθμιτρθσ Κάλλασ, Τοφλα Φιλοκϊςτα, 
Γιϊργοσ Κατςουράκθσ, Ειρινθ Ραπά κ.α.  
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 «Τα πρϊτα δφο με τρία  ζργα ςτθν αρχι,  όντωσ  τα ςκθνοκζτθςαν άλλοι. Στθ ςυνζχεια, 

πιρα τθ ςκυτάλθ γιατί ζπρεπε. Πταν δίνω ςε άλλον να ςκθνοκετιςει το ζργο μου μοιραία 

δεν ζχει τα ίδια οράματα. Ρολλά  πράγματα  μπορείσ να καταφζρεισ με δουλειά, εξάςκθςθ 

και λίγο ταλζντο. Συγγραφζασ όμωσ δεν γίνεςαι», υποςτθρίηει θ Τεό1622. 

Το 1996 το Μεταναςτευτικό Κζατρο παρουςιάηει ςτθν Ελλάδα και το  Ζνα 

ηευγάρι Κάλτςεσ,  τθσ Κοφλασ Τεό.  Σε άρκρο του1623, ο ςκθνοκζτθσ Μανόλθσ Ρουλισ 

επιςθμαίνει  τα εξισ:  

«Οι ςυμπατριϊτεσ μασ, που αναγκάςτθκαν να μεταναςτεφςουν για οικονομικοφσ λόγουσ, και 

ίςωσ δεν ζχουμε ςυνειδθτοποιιςει τί είδουσ πνευματικι δθμιουργία μπορεί να είχαν 

αναπτφξει ςτα ξζνα. Πςο κι αν φαίνεται παράδοξο ςτθ ςφγχρονθ και ξενομανι Ελλάδα, εκεί 

ςτα ξζνα θ πνευματικι δθμιουργία των παιδιϊν τθσ Ελλάδασ, αποπνζει Ελλάδα. Αναδφει τθν 

οςμι τθσ φυλισ, όπωσ τθν κράτθςαν ςτθ μνιμθ τουσ οι μετανάςτεσ τθν θμζρα που ζφυγαν, 

με τθν ελπίδα να γυρίςουν πίςω. Κι όςο αυτι θ ελπίδα χάνεται, τόςο πιο ζντονα αναδφεται 

αυτι θ οςμι. Κάποιοι, κάποια ςτιγμι καταφζρνουν να γυρίςουν πίςω. Και βλζποντασ τθ 

χϊρα που τουσ γζννθςε να μθν μοιάηει πια με αυτιν που άφθςαν πριν χρόνια, κατακζτουν 

τθν εμπειρία τουσ μζςα από τα δθμιουργιματα τουσ ςτο εξωτερικό». 

Το ζργο παίχτθκε ςτο Μικρό Κθποκζατρο «Νίκοσ Καηαντηάκθσ»  και 

περιόδευςε 26 Διμουσ και Κοινότθτεσ ςε όλθ τθν Κριτθ. Θ παράςταςθ από το 

Ρανελλινιο μεταναςτευτικό κζατρο του ζργου Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά, τθσ 

Κοφλασ Τεό, περιγράφεται ςε άρκρο1624 «ζνα ζργο που εικονογραφεί τθ ηωι των 

Ελλινων μεταναςτϊν ςιμερα, θ οποία κυμίηει κατά πολφ τθ ηωι ςτθν Ελλάδα τθ 

δεκαετία του «’60»1625.  

Θ ζνα Φραγιουδάκθ1626, μετά από το ταξίδι τθσ ςτθν Ελλάδα  το 1996 και 

αφοφ επιςκζφτθκε τθν γενζτειρά τθσ, τα Χανιά, παρακολοφκθςε τθν παράςταςθ του 

ζργου Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά, τθσ Κοφλασ Τεό,  από τθ κεατρικι ομάδα 

                                                           
1622

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Κοφλα Τεό ςτθ Μελβοφρνθ, 08.04. 2009. 
1623

 Στα Χανιϊτικα Νζα 24.7.1996, 
1624

 Στθν Ελευκεροτυπία 25.7.1996, ςτθν ςτιλθ «Εκτόσ των Τειχϊν» αναφζρεται με τον τίτλο «Κζατρο 
από μετανάςτεσ», ς.52 .  
1625

 Ρθγζσ: Εφθμ. Χανιϊτικα Νζα, 31.1.1997 «μεταναςτευτικό Κζατρο: Μια προςπάκεια αναγνϊριςθσ 
του πολιτιςμοφ τθσ ομογζνειασ», άρκρο του Μανόλθ Ροφλθ, ς. 13.  Εφθμ. Χανιϊτικα Νζα 15.2.1997 
«Στθν Ελλάδα Τιμοφν το ομογενειακό κζατρο-Ο Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ «Ρανελλινιο Μεταναςτευτικό 
Κζατρο» ιδρφκθκε πζρυςι ςτα Χανιά από παλιννοςτοφντεσ και φίλουσ τθσ ομογζνειασ, με ςκοπό τθ 
διάςωςθ και προβολι κεατρικϊν ζργων Ελλινων του εξωτερικοφ». 
1626

 Θ ζνα Φραγιουδάκθ, δθμοςιογράφοσ,  ζπαιξε ςτθν παράςταςθ «Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά» 
τθσ Κοφλασ Τεό, ςτον ρόλο τθσ παλιάσ αγαπθμζνθσ του γιοφ, όταν ανζβθκε για πρϊτθ φορά ςτθ 
Μελβοφρνθ το 1993.   
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«Ρανελλινιο Μεταναςτευτικό Κζατρο». Το άρκρο του Γιάννθ Λυβιάκθ1627, είχε 

δθμοςιευτεί για τθν παράςταςθ αυτι, αποτζλεςε το εφαλτιριο δθμοςίευςθσ δικϊν 

τθσ ςκζψεων για τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ:  

«Οι Ζλλθνεσ ςτισ παροικίεσ του εξωτερικοφ δεν βρίςκονται μόνον για ςκλθρι δουλειά που 

κα τουσ δϊςει οικονομικι αςφάλεια. ‘Ζχουν ςυγχρόνωσ άλλεσ, αμζτρθτεσ ανθςυχίεσ και 

κάνουν μια διαρκι προςπάκεια να μθν αφομοιωκοφν από άλλουσ πολιτιςμοφσ, Τι 

τελευταίεσ δεκαετίεσ οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ ζχουν να επιδείξουν ζνα ςθμαντικό αρικμό 

κεατρικϊν ζργων, ποιοτικά άρτιων, που άπτονται των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν τα 

ελλθνικά «γκζτο» ςτο εξωτερικό. Τα κεατρικά αυτά ζργα είναι γραμμζνα και ανεβαςμζνα 

από τουσ ίδιουσ, με βακιά ριηωμζνθ μζςα τουσ τθν αγάπθ για τθν Ελλάδα και το κζατρο… 

Ρροςπακϊντασ να κρατιςουν δεςμοφσ με τθν πατρίδα, ςτθν πραγματικότθτα προςφζρουν 

διεξόδουσ και αιςιοδοξία, αγκαλιάηοντασ ζνα ευρφτερο φάςμα ανκρωπίνων προβλθμάτων 

και χαρακτιρων. Διατυπϊνει πϊσ ανιχνεφει τρόπουσ ςυλλογισ όςον το δυνατόν 

περιςςότερων κεατρικϊν ζργων, γραμμζνων και ανεβαςμζνων ςτο εξωτερικό από Ζλλθνεσ 

μετανάςτεσ. Μία προςπάκεια που ςίγουρα κα εμπλουτίςει τουσ τίτλουσ του νεοελλθνικοφ 

μασ κεάτρου. Ρρόκεςθ είναι να υπάρξει μονιμότθτα ςτθν προςπάκεια που φιλοδοξεί να 

γίνει κεςμόσ, αρχίηοντασ με το αφιζρωμα ςτο Μεταναςτευτικό κζατρο τθσ Αυςτραλίασ. 

Σκοπόσ του είναι να μεταφζρει «τισ αγωνίεσ, τουσ πόκουσ, τα όνειρα τθσ ομογζνειασ, όπωσ 

καταγράφονται από τα πνευματικά  τθσ παιδιά με λιτά κείμενα, χωρίσ νεωτεριςμοφσ και 

αμφιβόλου ποιότθτασ ξενομανία». Θ Φραγκιουδάκθ, κλείνοντασ κατακζτει πωσ  μζςα από 

τισ παραςτάςεισ αυτζσ θ ομογζνεια επιςτρζφει ςπίτι τθσ, να βρει τα «ερείπια» ενόσ ονείρου 

για να κτίςει με αυτά, αυτιν τθν πατρίδα που όλοι ονειρευόμαςτε»1628.  

Το 1995 παίχτθκε και πάλι θ κεατρικι παράςταςθ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ, τθσ 

Κοφλασ Τεό, ςε ςυνεργαςία με τθν Nunawading Greek Community Youth Group ςτο 

Kew High School Community Theatre. Τθν ίδια χρονιά 1629και το 20101630 παίχτθκε 
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 Ρθγι: Εφθμ. Ελευκεροτυπία ςτισ 22.5.1996 με τον τίτλο «Το Ελλθνικό Κζατρο ςτα ξζνα», το 
άρκρο του Γιάννθ Λυβιάκθ. 
1628

 Ρθγι: Εφθμ. Τα Νζα, 23.10.1996, ς.21. 
1629

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό ςε 
ςυνεργαςία με τθν Nunawading Greek Community Youth Group ςτο Kew High School Community 
Theatre, 25.7.1995.  Αφίςα Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία του Σ. Οικονομίδθ ςτο 
Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, Marrickville,  από 12-28 Μαΐου 1995.  
Εφθμ. Ο Κόςμοσ 12-05-1995, “A tale of two ‘κάλτςεσ’ on the Marrickville stage”, ς.14. Εφθμ. Ο 
Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 16.5.1995, «Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ - Μια αξιόλογθ παράςταςθ, ζνα υπζροχο 
κεατρικό ζργο» κριτικι του Αντϊνθ Λεϊνθ. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 23.5.1995, «Ζνα εκλεκτό κεατρικό ζργο 
Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ», κριτικι του Δ.Χ. Κουτςάκου, ς. 8. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 23.5.1995, «Άρεςε το 
κεατρικό ζργο Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ», ς.8. Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 27.5.1995, «Θ Συγγραφζασ που 
ξεπζραςε τισ δυνάμεισ τθσ - Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ», κριτικι τθσ Μαρίασ Ρολίτθ. Εφθμ. Ακρόπολισ, 
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ςτο Σφδνεχ, από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ1631 ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου 

Οικονομίδθ, ςτο Mantouridion Theatre, Greek Cultural Centre1632. Επίςθσ, το ζργο 

Ζνα Ηευγάρι κάλτςεσ περιόδευςε ςτθν Κριτθ, ςτθ Κεςςαλονίκθ, και παρουςιάςτθκε 

ςτο Δθμοτικό Κζατρο ςτθν Ακινα. Θ παράςταςθ απζςπαςε τρία βραβεία ςτουσ 

Ρολιτιςτικοφσ Κεατρικοφσ Αγϊνεσ που ζγιναν ςτο Θράκλειο Κριτθσ1633. 

 Το  δεφτερο ζργο τθσ Κοφλασ Τεό  είναι Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά, 

19921634, πιρε δεφτερο βραβείο ςε διαγωνιςμό λογοτεχνικοφ κειμζνου, ςτο 

Σφδνεχ1635. Ο Κϊςτασ Ραϊβανάσ1636, ςε κριτικι του μεταξφ  των εξαιρετικϊν ςχολίων 

για το ζργο και τουσ ςυντελεςτζσ, επιςθμαίνει τισ δυςκολίεσ και ςυςτινει ςτον 

ςκθνοκζτθ να χρθςιμοποιιςει υποβολείο. Σχολιάηει ακόμθ ότι ςε οριςμζνα ςθμεία 

του ζργου θ μουςικι κα πρζπει να ζχει μεγαλφτερθ ζνταςθ. Ο Ραϊβανάσ επιςθμαίνει 

ακόμθ ότι οφείλεται ςε μια αδυναμία του κειμζνου, θ ζλλειψθ διαλόγων ι 

μονολόγου, όπου κα τονιηόταν θ ενςυνείδθτθ πλζον ανάγκθ τοφ γιοφ για 

αυτοδιάκεςθ, ξεφεφγοντασ από τθν κατάςταςθ τθσ υποταγισ. Ο Κ. Ευγενίδθσ, 

εξάλλου,  ςχολιάηει τθν  παράςταςθ Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά, τθσ Κοφλασ Τεό 

ωσ εξισ:  

«Πταν δε, εγκαταλείπεισ τθν αίκουςα ςτο τζλοσ τθσ παράςταςθσ ζχεισ τουσ 

προβλθματιςμοφσ ςου που κα ςε κάνουν ν’ ανακεωριςεισ πολλζσ ςυνικειζσ ςου. Ασ μθν 

                                                                                                                                                                       
4.6.1995, «Το ζνα ηευγάρι κάλτςεσ κακρζφτθσ τθσ ηωισ μασ», κριτικι τθσ Μαρίασ Ρολίτθ, ς.2. Εφθμ. 
Ελλθνικά Νζα, 16.5.1996, «Μεγάλθ επιτυχία γνϊριςε θ κεατρικι παράςταςθ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ», 
κριτικι του Γιάννθ Μθτρουςίδθ, ς.17. 
1630

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία Σταφρου 
Οικονομίδθ, ςτο Μαντουρίδειο κζατρο από 30.7-15.8.2010 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο 
Κόςμοσ,3.8.2010, «Με αφορμι Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Δζςποινασ Μπάχα, ς.5.  Εφθμ. Ο 
Κόςμοσ,13.8.2010, «Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ», ς.23. Εφθμ. Ο Κόςμοσ 17.8.2010, «Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ» 
τθσ Άννασ Αρςζνθ, ς.9. 
1631

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2009 Ζνα Ηευγάρι Κάλτςεσ τθσ 
Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία του Μεςςάρθ. 
1632

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ κωμωδία τθσ Κοφλασ Τεό ςε 
ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ, Mantouridion Theatre, Greek Cultural Centre, Building 36, 142 
Addison Rd Marrickville, 30.7-15.8.2010 (ςε φωτοτυπία). 
1633

 Ρθγι: Εφθμ. Τα Νζα 16.4.1997, ς. 15, Άρκρο τθσ ζνασ Φραγκιουδάκθ «Σάρωςε τα Βραβεία το 
Ρανελλινιο Μεταναςτευτικό Κζατρο». Εφθμ. Τα Νζα, 10.9.1997, «Ντόπιο κεατρικό ζργο ςτθν 
πολιτιςτικι πρωτεφουςα 97, 30-31.8.1997, Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό», ς.17. 
1634

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1992 Θ Αυτοφ Μεγαλειότθσ θ 
Μαμά  τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα, 
1635

 Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά, 1992, κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο, 
47δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1636

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 15.7.1993, «Μια αξιόλογθ παράςταςθ το νζο κεατρικό ζργο Θ Αυτισ 
Μεγαλειότθσ θ Μαμά», κριτικι του Κϊςτα Ραϊβανάσ,  ς.13. 
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ξεχνάμε επίςθσ, ότι ςτο αρχαίο ελλθνικό κζατρο πάντοτε υπιρχε ζνα δυνατό μινυμα, 

αςχζτωσ αν ιταν κωμωδία του Αριςτοφάνθ ι τραγωδία του Σοφοκλι. Βοθκοφςε ςτθν 

πνευματικι άνοδο του κοινοφ και ζπαιξε μεγάλο ρόλο ςτθν πνευματικι διάπλαςθ τθσ τότε 

κοινωνίασ. Τα μθνφματα δεν μεταδίδονται μόνο από άμβωνεσ ι από βιματα διαλζξεων. Ζνα 

υπζροχο μζςο είναι και το κζατρο. Και υπάρχει ακόμθ τόςοσ χϊροσ για περαιτζρω 

βελτίωςθ».  

 Στο πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά, ςφμφωνα 

με τον ςκθνοκζτθ τθσ παράςταςθσ Γιάννθ άκκα, ςθμειϊνεται πωσ μζςα από τθν 

κωμωδία μπορεί κανείσ να περάςει ςθμαντικά μθνφματα, χωρίσ να κουράςει τον 

κεατι. Στο ζργο τθσ αυτό θ Κοφλα Τεό  αςχολείται με τισ ζννοιεσ κφμα και κφτθσ και 

παίηει αντιςτρζφοντασ τουσ ρόλουσ ςτθ διάρκεια τουσ ζργου, κζλοντασ να 

επιςθμάνει πωσ ο ζνασ ρόλοσ δεν αναιρεί τθ φπαρξθ του άλλου ςτο ίδιο άτομο, και 

ότι ο κφτθσ μπορεί να ζχει υπάρξει κφμα και το κφμα να εξελιχκεί ςε κφτθ κ.ο.κ. Στο 

ζργο ςυμμετζχουν οι ζνα Φραγκιουδάκθ, Τοφλα Γιαννι, Ειρινθ Ραπά, Χάρθσ 

Κωνςταντινίδθσ, Δθμιτρθσ Κάλλασ, Γιϊργοσ Μάνθσ. Το  1996 το ζργο Θ Αυτισ 

Μεγαλειότθσ θ Μαμά παίχτθκε και από το Κεατρικό Σχιμα «Μεταναςτευτικό 

Κζατρο» - ζνασ Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ που απαρτίηεται από  Ζλλθνεσ που ζχουν 

αςχολθκεί  επί ςειρά ετϊν με το κζατρο ςτο εξωτερικό ι ζχουν ηιςει ζμμεςα τθν 

οδφνθ του ξενιτεμζνου ςτο άμεςο οικογενειακό τουσ περιβάλλον - ςε ςκθνοκεςία 

του Δθμιτρθ Καλογεράκθ, προζδρου του Συλλόγου, μετανάςτθ ςτθν Αυςτραλία για 

28 χρόνια, που ζχει παλιννοςτιςει. Ο Δθμιτρθσ Καλογεράκθσ εξθγεί τουσ ςκοποφσ 

τθσ κεατρικισ ομάδασ λζγοντασ:  

«Στόχοι μασ είναι να προβλθκοφν οι δθμιουργίεσ των Ελλινων μεταναςτϊν. Να μπορζςουν 

να αποκτιςουν κι εδϊ φωνι, να αναγνωριςτεί θ πολφχρονθ προςπάκειά τουσ για τθ 

διατιρθςθ τθσ εκνικισ «ταυτότθτασ». Και αυτό ζχει κατά το μεγαλφτερο μζροσ επιτευχκεί».  

Μετά τθν επιτυχία του πρϊτου ζργου «Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά», τθσ Κοφλασ Τεό, ο 

ςθμερινόσ Σφλλογοσ ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο Μαριονετιςτϊν UNIMA Κριτθσ 

(κυγατρικι οργάνωςθ τθσ UNESCO), ανζβαςε ςτθ ςκθνι και το δεφτερο κεατρικό ζργο Ζνα 

ηευγάρι Κάλτςεσ, τθσ Κοφλασ Τεό, ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Καλογεράκθ και ςκθνικά του 

Νίκου Σουλάκθ. Το ζργο περιόδευςε ςτθν Κριτθ, ςτθ Κεςςαλονίκθ και ςτθν Ακινα. Στο Διμο 

τθσ Ακινασ  παίχτθκε ςτο Ακθναϊκό Δθμοτικό Κζατρο ςτα πλαίςια του προγράμματοσ 

εκδθλϊςεων «Ραγκόςμιοσ Ελλθνιςμόσ». Το Μεταναςτευτικό κζατρο «πατάει» γερά πλζον 

και ςτθν πατρίδα μασ, μεταδίδοντασ τα μθνφματα και τισ προςδοκίεσ των απανταχοφ 
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Ελλινων»… «Κζμα του ζργου είναι θ κυςία τθσ προςωπικισ ηωισ του γιοφ για να μθν 

ςτενοχωριςει τθ μάνα του και να μθν τθν αποχωριςτεί. Στον ρόλο τθσ εγωκεντρικισ 

μθτζρασ, που κζλει να εξουςιάηει τον γιό τθσ, θ Ειρινθ Ραπά»1637.  

 Στθν κριτικι ανάμεςα ςτα εξαιρετικά ςχόλια για τουσ ςυντελεςτζσ τθσ 

παράςταςθσ, παρατθρικθκε:  

«Ο Δθμιτρθσ Κάλλασ για παράδειγμα από τθν ϊρα που παίρνει τθν απόφαςθ να κάνει τθ 

δικι του ηωι χωρίσ τθν κθδεμονία τθσ μθτζρασ του, κα πρζπει να αλλάξει και εκείνο το 

ςκυκρωπό φφοσ που δικαιολογείται ςτθν πρότερθ ηωι του κάτω από τα δεςμά τθσ μάνασ. 

Μετά οι κακυςτεριςεισ ςε μερικοφσ διαλόγουσ δεν γνωρίηουμε αν είναι εντολι του 

ςκθνοκζτθ. Το  να γίνεται για μεγάλο διάςτθμα διάλογοσ ςε αργό ρυκμό, όςο και να 

ενδιαφζρει, τελικά κουράηει»1638.  

Άλλα ζργα τθσ είναι:  

-Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά, 19921639.  

-Μάνα, Μθτζρα, Μαμά, 1993. 

-Τα Δίδυμα, 19931640. Τραγωδία - ζνα οικογενειακό δράμα1641 από τον Πμιλο 

Ελλινων Καλλιτεχνϊν, ςε ςκθνοκεςία Αντϊνθ Γεωργίου, ςε μουςικι εκτζλεςθ 

Michael Teo, Tracy Tan, Jason Teo και το Μουςικό Συγκρότθμα. Με ςκθνικά των 

Tony Cumbo, Άρθ Γοφναρθ, Anthony Georgiou, Charmaine Koots, παρουςιάςτθκε 

ςτο Collingwood Community Education Centre. Ρρωταγωνιςτεί θ Τοφλα 

Φιλοκϊςτα1642.  

-Το Τραγοφδι τθσ Γιαγιάσ, 19931643, παιδικό κζατρο1644. 

                                                           
1637

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 15.4.1997, ςτο  άρκρο του Γιάννθ Βυκοφλκα «Αναγνϊριςθ του 
«μεταναςτευτικοφ κεάτρου» και ςτθν Ελλάδα»,  ς. 50.  
1638

 Ρθγι: Εφθμ. Νζα Ελλάδα 17.7.1993,  «Συνεχίηονται οι παραςτάςεισ του ζργου Θ Αυτισ 
Μεγαλειότθσ θ Μαμά Από το Ρειραματικό κζατρο», κριτικι του Μάνου Μιλιου, κωμωδία ςε δφο 
πράξεισ ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα, ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Μελβοφρνθσ. 
1639

 Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά τθσ Κοφλασ Τεό από τθν Ρειραματικό Κζατρο, Λοφλ. 1993. 
1640

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ ’94» - Μελβοφρνθ, 27.2.-16.4.1994, θ 
παράςταςθ Τα Δίδυμα τθσ Κοφλασ Τζο ςτο Collingwood Community Education Centre, 5.3.1994-
20.3.1994 και από το πρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τα Δίδυμα τθσ Κοφλασ Τεό από τον 
Πμιλο Ελλινων Καλλιτεχνϊν, ςε ςκθνοκεςία Αντϊνθ Γεωργίου, ςε μουςικι εκτζλεςθ Michael Teo, 
Tracy Tan, Jason Teo και Μουςικό Συγκρότθμα και ςκθνικά Tony Cumbo, Άρθσ Γοφναρθσ, Anthony 
Georgiou, Charmaine Koots, Φεβρ. – Μάρτ. 1994. 
1641

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)1994 Τα Δίδυμα τθσ Κοφλασ Τεό. 
1642

 Ρθγζσ: Εφθμ. Waverly Gazette, 2.3.1994, «The Twins-Tragedy for the Greeks», κριτικι τθσ Eillen 
Vamos. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 17.3.1994, «Τα Δίδυμα τθσ Κοφλασ Τεό».  Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 17.3.1994, 
«Τα Δίδυμα. Μια παράςταςθ αλλιϊτικθ… Φεβρ.-Μάρτ. 1994, Μελβοφρνθ», κριτικι του Β.Μ. 
1643

 Το Τραγοφδι τθσ Γιαγιάσ, 1993, παιδικό κεατρικό μονόπρακτο, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο, 9 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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-Γάμοσ ποφ Γάμοσ, 1994.   

-Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα, 19951645. Ραίχτθκε το 1995  ςε ςκθνοκεςία του 

Νίκου Ραϊδοφςθ, ςκθνικά Μάκθ Καςνακξι1646 και επιχορθγικθκε από το Australian 

Council of the Arts1647. Το 19951648 και το 20101649 παίχτθκε ςτο  Κζατρο Τζχνθσ 

Αυςτραλίασ «Μαντουρίδειο»1650. Το ζργο Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα 

παρουςιάςτθκε ςτθν Αδελαΐδα το 19971651.  

-Ηεςτό, καυτό και παγωμζνο1652, 19961653, ςε ςκθνοκεςία Ειρινθσ Ραππά, ςκθνικά 

Ανδρζα Τριανταφυλλόπουλου και μουςικι Μιχάλθ Teo,  Λάςωνα Teo   και Tracy Teo 

από τον Πμιλο Ελλινων Καλλιτεχνϊν, Μελβοφρνθ, τον Λοφνιοσ- Λοφλιο 19961654. 

Ραίηει και θ Λουΐηα Μανδθλάρθ1655. 

                                                                                                                                                                       
1644

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1993 Το τραγοφδι τθσ γιαγιάσ τθσ 
Κοφλασ Τεό 
1645

 Π.π. 
1646

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 27-07-1995, «Μασ ζρχεται κωμωδία ςτισ 5 Αυγοφςτου από τον 
Σφνδεςμο Καλλιτεχνϊν, Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα». Εφθμ. Τα Νζα 2-08-1995, «Ζρχεται Ο 
Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα», ς.33. Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 3.8.1995, «Κζατρο από τον Σφνδεςμο 
Καλλιτεχνϊν Ο Μπάρμπα-Κϊςτασ και θ Ραρκζνα». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 10-08-1995 «Ο Μπάρμπα 
Κϊςτασ και θ Ραρκζνα». Εφθμ. Τα Νζα 16-08-1995, «Γζλιο… μζχρι δακρφων ςτο κζατρο του Kew», 
ς.33. Εφθμ. Τα Νζα, 16.8.1995,  «Ο Μπαρμπα-Κϊςτασ και θ Ραρκζνα τθσ Κοφλασ Τεό. Γζλιο… μζχρι 
δακρφων ςτο κζατρο του Kew», ς.33. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 24.8.1995, «Ευκαιρία για γζλιο και 
προβλθματιςμό Ο Μπάρμπα-Κϊςτασ και θ Ραρκζνα-Ρζντε ακόμθ παραςτάςεισ». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 
24-08-1995, «Ευκαιρία για γζλιο και προβλθματιςμό Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα πζντε ακόμθ 
παραςτάςεισ». 
1647

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα τθσ Κοφλασ Τεό 
ςε ςκθνοκεςία του Νίκου Ραϊδοφςθ, ςκθνικά Μάκθ Καςνακξι επιχορθγικθκε από το Australian 
Council of the Arts, 1997. 
1648

 Ρθγι: Εφθμ. Κυπριακά Νζα 9-9-1995, «Και πάλι θ Κοφλα Τεό ςτο Σφδνεχ!», ς.30. 
Ρθγι: Εφθμ. Το Βιμα, 12.9.1995, «Ο Μπάρμπα-Κϊςτασ και θ Ραρκζνα ςτο Σφδνεχ-εςιτάλ τθσ 
Μζλπωσ Ραπαδοποφλου», ς.4. 
1649

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ «Ο μπάρμπα Κϊςτασ και θ παρκζνα» κωμωδία τθσ Κοφλασ 
Τεό ςτο Μαντουρίδειο κζατρο το 2010 (ςε φωτοτυπία). 
1650

 Π.π. 
1651

Ρθγι: Εφθμ. Ραροικία-Αδελαΐδα 22-10-1997, «Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα ςτθν 
Αδελαΐδα». 
1652

 Ηεςτό, καυτό και παγωμζνο, 1996, κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 10, αδθμοςίευτο, 59 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1653

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)1996 Ηεςτό, Καυτό και Ραγωμζνο 
τθσ Κοφλασ Τεό. 
1654

 Ρθγζσ: Εφθμ. Τα Νζα,12.6.1996, «Ηεςτό, καυτό και παγωμζνο», ς.50. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 
5.7.1996, «Ενκουςίαςε το Ηεςτό… καυτό και παγωμζνο». Εφθμ. Τα Νζα, 9.7.1996, «Ηεςτό… καυτό και 
παγωμζνο», κριτικι τθσ Μάγκυ Μαργαρίτθ,  ς. 49. Εφθμ. Τα Νζα, 24.7.1996, «Ηζςτανε το κοινό τθ 
Τζο! Με τθν ξεκαρδιςτικι κωμωδία Ηεςτό… καυτό και παγωμζνο», ς. 49. 
1655

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ηεςτό… καυτό και παγωμζνο, κεατρικι κωμωδία 
τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία Ειρινθσ Ραππά. 
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-Θ Διακικθ του Αντωνάκθ1656, 19981657, ςε ςκθνοκεςία του Νίκου Ραϊδοφςθ ςκθνικά 

Τόνυ Αγαπθτοφ, μουςικι Μιχάλθ και Λάςονα Τεό, από τον Πμιλο Ελλινων 

Καλλιτεχνϊν, Μελβοφρνθ, τον Λοφλιο 19981658. Το ζργο καυτθριάηει τθν υποταγι τθσ 

γυναίκασ ςε ςκουριαςμζνα ταμποφ που τθσ αφαιροφν κάκε δυνατότθτα να 

διεκδικιςει και αυτι μια κζςθ ςτον ιλιο. Επίςθσ, υπογραμμίηει πωσ ο χωριςμόσ 

είναι προτιμότεροσ από τουσ ομθρικοφσ καβγάδεσ. Μία γυναίκα που ηει διαρκϊσ με 

τον φόβο «τί κα πει ο κόςμοσ» ζχει από χζρι χάςει το παιγνίδι για το τι δικαιοφται να 

πάρει από τθ ηωι»1659. 

-Ζνα κακό Αγγελοφδι1660, 19991661 ςε ςκθνοκεςία Ειρινθσ Ραπά, Λοφλιοσ 1999, 

Μελβοφρνθ1662.  

            Σφμφωνα με τθν άλλθ-Κακαρείου τα ζργα τθσ Κοφλα Τεό, διαςκεδάηουν 

αλλά και προβλθματίηουν. Μζςα από τθ ςάτιρα προωκεί κοινωνικά προβλιματα 

«χάρθ ςτο μοναδικό τθσ ταλζντο να ηωγραφίηει και να μετουςιϊνει επί ςκθνισ τθ 

λαϊκι ψυχι». Συνεχίηει με τα εξισ:  

«Ηωγραφίηει και ιςτορεί, δωρικά και χωρίσ ωραιοποίθςθ, τθ ψυχοςφνκεςθ του 

μετανάςτθ ςτα πλαίςια μιασ μικροκοςμικισ, περικωριακισ, αλλά πάντα αλθκινισ, 

κοινωνικισ πραγματικότθτασ»1663.  

 Σε άρκρο του ο Μπάμπθσ άκθσ με αφορμι  τθν παρουςίαςθ τθσ 

παράςταςθσ Ζνα κακό Αγγελοφδι, επιςιμανε πωσ ιταν πλζον καιρόσ «να  

ενδιαφερκοφν οι φορείσ Ραροικίασ για τθν αξιοποίθςθ και προβολι των ζργων των 

πνευματικϊν μα ανκρϊπων»1664. 

                                                           
1656

Θ Διακικθ του Αντωνάκθ, 1998, κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο, 62 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1657

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)1998 Θ Διακικθ του Αντωνάκθ τθσ 
Κοφλασ Τεό 
1658

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ Διακικθ του Αντωνάκθ τθσ Κοφλασ Τεό ςε 
ςκθνοκεςία του Νίκου Ραϊδοφςθ, Λοφλιοσ 1998.  
1659

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 9.7.1998, «Θ Διακικθ του Αντωνάκθ τθσ Κοφλασ Τεό-Μία κοινωνικι 
ςάτιρα που άγγιξε και προκάλεςε…», κριτικι τθσ Βίβιαν Μόρρισ,  ς.7. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 30.7.1998, 
«Θ Διακικθ του Αντωνάκθ τθσ Κοφλασ Τεό», ς.17. 
1660

 Ζνα κακό Αγγελοφδι, 1999, κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο, 62 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1661

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)1999 Ζνα Κακό Αγγελοφδι τθσ 
Κοφλασ Τεό. 
1662

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζνα Κακό Αγγελοφδι ςε ςκθνοκεςία τθσ Ειρινθσ 
Ραπά, Λοφλιοσ 1999, Μελβοφρνθ. 
1663

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 26.7.1999, «Ζνα κακό αγγελοφδι». Κριτικι τθσ Σ. άλλθ-Κακαρείου. 
1664

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 21.1.1999, «Κοφλα Τεό: Θ βραβευμζνθ ςυγγραφζασ από τθν 
Μελβοφρνθ που τθν γνωρίςαμε ςτο Σφδνεχ από τα κεατρικά τθσ ζργα - Να ενδιαφερκοφν οι φορείσ 



776 
 

- Ο Αδιόρκωτοσ1665, 20001666. «Ο Τηόγοσ, Ο Αδιόρκωτοσ και τα ναρκωτικά, ειςχωρεί 

ςτα άδυτα τθσ παροικίασ 1667. 

-Ρζτρα ςτα κεραμίδια1668, 20021669, ζνα ςφγχρονο κοινωνικό ζργο με ψυχολογικζσ 

ςυγκροφςεισ1670, ςε ςκθνοκεςία τθσ ίδιασ τθσ ςυγγραφζωσ, ςτο Kew High School 

Community Theatre, από 29 Λουν. ζωσ 28 Λουλ. 20021671. 

-Αντίςτροφθ μζτρθςθ1672, 20031673. 

- Ο Ενεςτϊτασ, 20071674, παιδικό κζατρο1675. 

-Με το Γάντι, 20091676. 

                                                                                                                                                                       
Ραροικίασ για τθν αξιοποίθςθ και προβολι των ζργων των πνευματικϊν μα ανκρϊπων», άρκρο του 
Μπάμπθ άκθ, ς. 12. Εφθμ. Τα Νζα 7-7-1999, «Το Ζνα κακό Αγγελοφδι ςυγκίνθςε τουσ 
ςυμπάροικουσ», του Δθμιτρθ Κεοδωρικάκου, ς. 29. Εφθμ. Τα Νζα 7-7-1999, «Ζνα ζργο για 
κεατρόφιλουσ και μθ του Αλφρζδου Κουρι». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 7-7-1999 «Ζνα κακό Αγγελοφδι - 
Χτυπά τα διπλά μζτρα και ςτακμά τθσ κοινωνίασ», τθσ Βίβιαν Μόρρισ. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 26.7.1999, 
«Ζνα κακό αγγελοφδι», κριτικι τθσ Σ. άλλθ-Κακαρείου.  
1665

 Ο Αδιόρκωτοσ, 2000, κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο, 65 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1666

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2001 Ο Αδιόρκωτοσ τθσ Κοφλασ 
Τεό ςε ςκθνοκεςία του Νίκου Ραϊδοφςθ 
1667

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 2-7-2001 «Ο Τηόγοσ, «Ο Αδιόρκωτοσ» και τα ναρκωτικά», ς.7. Εφθμ. 
Τα Νζα 4-7-2001 «Ο Αδιόρκωτοσ», ς.16. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 5-7-2001 «Ο Αδιόρκωτοσ τθσ Κοφλασ Τεό 
ειςχωρεί ςτα άδυτα τθσ παροικίασ» τθσ Βίβιαν Μόρρισ. Εφθμ. Νζα Ελλάδα 7-7-2001, «Ο Αδιόρκωτοσ» 
Μία ακόμθ κεατρικι επιτυχία τθσ Κοφλασ Τεό» του Αλφρζδου Κουρι, ς.4. Εφθμ. Τα Νζα 11-7-2001 
«Ο Αδιόρκωτοσ»…διορκϊκθκε;, ς.18. Εφθμ. Neos Kosmos English Weekly (NKEW) 16-7-2001, «Some 
Things Never Change» by Vicki Aristidopoulos, ς.9. Εφθμ. Τα Νζα 18-7-2001 «Ο Αδιόρκωτοσ», ς.52. 
1668

Ρζτρα ςτα κεραμίδια, 2002, κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο, 60 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1669

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)2002 Ρζτρα ςτα Κεραμίδια τθσ 
Κοφλασ Τεό 
1670

 Ρθγζσ: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 4.7.2002, «Επί ςκθνισ το νζο ζργο τθσ Κοφλασ Τζο Ρζτρα ςτα 
Κεραμίδια», ς.5. Εφθμ. Τα Νζα, 24.7.2002, «Τελευταίεσ παραςτάςεισ τουσ ζργου τθσ Κ. Τζο Ρζτρα ςτα 
Κεραμίδια», ς. 54. Εφθμ. Τα Νζα, 7.8.2002, «Θ Κοφλα Τζο ευχαριςτεί τα μζλθ του κιάςου τθσ για τθν 
επιτυχία του ζργου Ρζτρα ςτα Κεραμίδια», ς.53.  
1671

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ρζτρα ςτα Κεραμίδια - ζνα ςφγχρονο κοινωνικό 
ζργο με ψυχολογικζσ ςυγκροφςεισ - ςε ςκθνοκεςία τθσ ίδιασ τθσ ςυγγραφζωσ, ςτο Kew High School 
Community Theatre, ςτισ 29 Λουν. -28 Λουλ. 2002, τα Σ/Κ. 
1672

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)2003 Αντίςτροφθ Μζτρθςθ τθσ 
Κοφλασ Τεό 
1673

 Ρθγζσ: Εφθμ. Τα Νζα,18.6.2003, «Κοφλα Τζο: 10 χρόνια άπειρθσ αγάπθσ, ςεβαςμοφ και 
προςφοράσ ςτο Ραροικιακό Κζατρο-Αντίςτροφθ Μζτρθςθ, το δζκατο ζργο τθσ», ς.35. Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ, 2.7.2003, «αντίςτροφθ μζτρθςθ» του Αλφρζδου Κουρι. Εφθμ. Τα Νζα, 16.7.2003, 
«Αντίςτροφθ μζτρθςθ, ενκουςιϊδθσ θ ςυμμετοχι του κοινοφ και τα ςχόλια», ς.41. Εφθμ. Νζοσ 
Κόςμοσ, 18.7.2003, «Κζατρο: Κριτικι ι όχι;», άρκρο του Κϊςτα Ραϊβανά, ς.7.   
1674

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)2007 Ο Ενεςτϊτασ τθσ Κοφλασ Τεό 
1675

 Ενεςτϊτασ, 1995, παιδικό κεατρικό μονόπρακτο, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο, 10 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1676

 Με το Γάντι, 2009, παιδικό κεατρικό μονόπρακτο, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο, 9 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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Θ Κοφλα Τεό ωσ παραγωγόσ μερικϊν από τα ζργα τθσ παραδζχεται, ότι τα μζλθ 

τθσ Αυςτραλο-Ελλθνικισ Κοινότθτασ κζλουν να δουν ζργα, των οποίων το 

περιεχόμενο είναι αντιπροςωπευτικό του τρόπου ηωισ τουσ και γενικά τθσ φπαρξισ 

τουσ ςτο περιβάλλον τθσ Αυςτραλίασ. Αυτό αποδεικνφεται από τθ μαηικι 

προςζλευςθ ςτισ παραςτάςεισ. Θ ςυγγραφζασ με πθγαίο και διακριτικό χιοφμορ 

επεξεργάηεται τα κζματά τθσ ζτςι, ϊςτε να αφοροφν τουσ κεατζσ τθσ, μικροφσ και 

μεγάλουσ. 

 «Γράφω για τον εαυτό μου. Τί μου αρζςει. Γι’ αυτό  δεν κα δεισ ποτζ ςτα ζργα μου μια 

επιλιψιμθ λζξθ. Δεν μ’ αρζςει  θ αιςχρολογία. Σζβομαι τα αυτιά των κεατϊν μου και τα 

ςτόματα των θκοποιϊν μου. Το κοινό μου είναι Ζλλθνεσ. Στθν αρχι ερχόντουςαν  και πολλοί 

νζοι. Τϊρα πια όχι τόςο νζοι. Αλλά δεν γράφω για να γράψω, δεν γράφω για να διορκϊςω 

τα κακϊσ κείμενα τθσ κοινωνίασ. Γράφω γιατί μ’ αρζςει, γιατί μπορϊ»1677. 

Τα ζργα τθσ ζχουν παιχτεί ςτο Σφδνεχ,  ςτα Χανιά Κριτθσ το Ζνα ηευγάρι 

κάλτςεσ όπου ο Δθμιτρθσ Κάλλασ ζχει κάνει εκεί το Μεταναςτευτικό κζατρο. Μετά 

ανζβαςε και το  Αυτισ  Μεγαλειότθσ θ Μαμά ςτο Κάςτρο  του εκφμνου. Στθν 

Ακινα. Επίςθσ παίχτθκε και ςτθ Κεςςαλονίκθ.  Και πιρε 3 βραβεία ςτον Ρανγκριτιο 

Κεατρικό Διαγωνιςμό ςτο Θράκλειο. 

Τα ζργα τθσ δεν ζχουν μεταφραςτεί ςε άλλεσ γλϊςςεσ παρ’ όλο που το Ζνα 

ηευγάρι κάλτςεσ διδάςκεται ςτα πιο πολλά ελλθνικά ςχολεία τθσ Μελβοφρνθσ.  

«Κυμάμαι  είχε ζρκει ζνα παιδάκι και μου είχε πει ότι του άρεςε πάρα πολφ το ζργο. 

Αργότερα ζμακα  πωσ ιταν από μικτό γάμο… Πλα  μου τα ζργα ζχουν αυτοχρθματοδοτθκεί  

από τον άντρα μου. Τα δφο  πρϊτα «Ζνα ηευγάρι Κάλτςεσ» και  « Θ Αυτισ  Μεγαλειότθσ θ 

Μαμά» από το Γιάννθ άκκα που τα ςκθνοκζτθςε. Αλλά  ηιτθςα χρθματοδότθςθ για το «Ο 

Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα» και τθν πιρα από το «Australian Council of the Arts» και 

αυτό το ζργο άξιηε να χρθματοδοτθκεί, γιατί είχε να κάνει με τισ ανκρϊπινεσ  ςχζςεισ, με τα 

οικογενειακά δεδομζνα μζςα ςτθν παροικία  και με τθν Ελλάδα. Πλα ζχουν μζςα και λίγθ 

γαλανόλευκθ», εξθγεί θ Τεό. 

«Από τουσ κεατρικοφσ  ςυγγραφείσ που καυμάηω είναι ο Καμπανζλλθσ. Εκείνο που με άγγιξε 

ιταν «Θ Αυλι των Καυμάτων», ίςωσ γιατί με εκφράηει, γιατί ζχω ηιςει και εγϊ ςε μια 

γειτονιά, ςε μια αυλι. Και αυτό που με εντυπωςιάηει  είναι ότι  ιταν το  πρϊτο του ζργο και 

τότε ςποφδαηε ςτθ ςχολι  του Κάρολου  Κουν, ςτο κζατρο  Τζχνθσ  και όταν το διάβαςε, ο 

Κάρολοσ Κουν  του είπε «Λάκωβε κα το ανεβάςουμε». Αυτά  με πειράηουν που δεν γίνονται 

                                                           
1677

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Κοφλα Τεό ςτθ Μελβοφρνθ, 08.04. 2009. 
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εδϊ. Καταλαβαίνεισ  τϊρα ζνα παιδί  ιταν μόνο. Και κατά τθ διάρκεια  που γίνονταν οι 

πρόβεσ, τον είχε  δίπλα του και τον ρϊταγε «Σ‘ αρζςει Λάκωβε; Είναι όπωσ το φαντάηεςαι;» 

Αυτόσ ιταν καλλιτζχνθσ. Ρου παραδεχόταν και τουσ άλλουσ ,  τουσ μικροφσ.  Από ξζνουσ  μ’ 

αρζςει ο Καςόνα,  ο Ριραντζλο και ο Άρκουρ  Μίλερ, ο Μψεν, ο Τςζχωφ. Και ο Σταφρου  που 

ζγραψε το «Καλθνφχτα Μαργαρίτα»», λζει με πικρία. Και ςυνεχίηει πωσ: «Ωσ κεατρικόσ  

ςυγγραφζασ  δεν κα μποροφςα  να ηιςω  μόνον από το κζατρο, παρά μονάχα αν είχα 

ανορεξία, ναι! Μου αρζςει να γράφω, αλλά όχι, δεν κα μποροφςα. Μςωσ ναι, αν ιμουν  

Αγγλο-Αυςτραλι  και είχα τισ διαςυνδζςεισ μου»1678. 

Θ  Κοφλα Τεό ζχει γράψει, διδάξει και ανεβάςει παιδικό κζατρο.  Ζχει 

αςχολθκεί με παιδικό κζατρο γιατί όπωσ εξθγεί θ ίδια τθσ αρζςει να ςυνεργάηεται 

με παιδιά.  

«Θ ωραιότερθ ςτιγμι ιταν όταν  ζγραψα  τον «Ενεςτϊτα» ερχόμενθ από το City επάνω ςτο 

Freeway. Ιταν πθγαίο. Μζςα ςε μία μζρα. Για μζνα ο Φρόχντ ιταν  ο μεγαλφτεροσ  

φιλόςοφοσ  γιατί  μίλθςε  για το υποςυνείδθτο. Κι εμζνα τα ζργα του ιταν μζςα ςτο 

υποςυνείδθτό μου. Μια μζρα ςτα καλά κακοφμενα μου βγαίνουν. Πταν άρχιςα να 

ςυνεργάηομαι με παιδιά πζταγα. Και φζτοσ κα ανεβάςω το κεατρικό μου «Γείτονα». Δεν το 

κάνω για να προςφζρω, όμωσ με το κζατρο τουσ λφνω τθ γλϊςςα. Το ζργο επιλζγει τα 

κατάλλθλα πρόςωπα, δεν τα διαλζγω. Αυτό είναι το ςπουδαίο. Είναι ςαν μαγνιτθσ. Στο 

«Τραγοφδι  τθσ γιαγιάσ» ζπαιηε ζνα παιδί  που ιταν τραυλό. Ιταν πολφ όμορφο. Το παιδί 

λφκθκε και δεν τραφλιηε. Αυτοπεποίκθςθ, να αποκτοφν κάρροσ και όχι κράςοσ, να μθν 

πιςτεφουν ότι κάποιοσ είναι καλφτεροσ από αυτά. Άρα νομίηω ότι κάτι κάνω, για δικι μου 

ικανοποίθςθ. Αιςκάνομαι ολόκλθρθ μζςα ςε όλο αυτό. «Το τραγοφδι τθσ γιαγιάσ» ταξίδεψε 

ςτθν Κριτθ. Συνόδεψα τα παιδιά. Ιταν πολφ  ωραία εμπειρία. Είχε μεγάλθ ανταπόκριςθ. 

Βγικε θ εφθμερίδα «Τα εκυμνιϊτικα Νζα» και ζγραψαν  για εμάσ «φωτεινό παράδειγμα». 

Τα παιδιά ζνιωςαν το μεγαλείο. Δεν κοιμικθκαν εκείνο το βράδυ. Ιταν το πρϊτο τουσ ταξίδι 

ςτθν Ελλάδα. Τραγουδοφςαν  το τραγοφδι του κεατρικοφ παραδοςιακά τραγοφδια», λζει με 

ςυγκίνθςθ1679. 

Θ Κοφλα Τεό ζχει βραβευτεί για το ζργο τθσ ‘Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ από τον 

Ρανγκριτιο Κεατρικό Διαγωνιςμό, το 1997.  Το 1999 ο πρόεδροσ τθσ 

Ραμμακεδονικισ ‘Ενωςθσ Δθμιτρθσ Μθνάσ προςζφερε τιμθτικι διάκριςθ ςτθν 

                                                           
1678

 Π.π. 
1679

 Π.π. 
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Κοφλα Τζο για τθ ςκθνοκεςία του ζργου «Ραφλοσ Μελάσ» που ανζβαςε ςτα πλαίςια 

του Φεςτιβάλ «Δθμιτρια»1680. 

Το ίδιο ζργο ανζβθκε και ςτθν Ελλάδα από το Ρανελλινιο Μεταναςτευτικό 

Κζατρο. Σφμφωνα με άρκρο τθσ Βίβιαν Μόρρισ1681 , το 2003, θ Κοφλα Τεό ζχει 

προςφζρει πολλά ςτθ κεατρικι ςκθνι τθσ παροικίασ.  

 

Ανάλυςθ του κεατρικοφ ζργου  Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ, τθσ Κοφλασ Τεό (1992)                                                                                          

  Στο ζργο Ζνα ηευγάρι Κάλτςεσ, τθσ Κοφλασ Τεό,  θ υπόκεςθ του ζργου 

πραγματεφεται κζματα όπωσ: τθν πρόκλθςθ ςυνφπαρξθσ διαφορετικϊν πολιτιςμϊν 

ςε μικτοφσ γάμουσ και τθ δυςκολία επικοινωνίασ των διαφορετικϊν γενεϊν, 

ιδιαίτερα όταν οι γονείσ είναι γεννθμζνοι ςτθν Ελλάδα και τα παιδιά ςτθν 

Αυςτραλία.  Το ζργο αναπαριςτά τθν κακθμερινι ηωι δφο οικογενειϊν που 

μετανάςτευςαν ςτθν Αυςτραλία ςτθ δεκαετία του '60. Είναι ζνα ζργο που 

περιγράφει τισ προκλιςεισ,  τισ  εμπειρίεσ χαρακτιρων που ηουν μεταξφ δφο 

πολιτιςμϊν. Οι γονείσ που μετανάςτευςαν από τθν Ελλάδα διατθροφν τισ αξίεσ και 

τισ παραδόςεισ, με τισ οποίεσ μεγάλωςαν, και ξεχνοφν ότι τα παιδιά τουσ 

μεγαλϊνουν και εκπαιδεφονται ςε ζνα διαφορετικό πολιτιςτικό περιβάλλον.  

Στο ζργο, το παρελκόν φαίνεται καλφτερο, αςφαλζςτερο και λειτουργεί ωσ 

«αμυντικόσ μθχανιςμόσ», αυτοάμυνα. Κάκε ςτοιχείο που δεν ανικει ςε ό,τι 

κεωρείται «ελλθνικό» είναι μια απειλι. Θ κεατρικι ςυγγραφζασ, μζςω των 

χαρακτιρων τθσ, εξετάηει τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ διαφορζσ των δφο γενεϊν και 

ερευνά τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να επιλυκοφν οι ςυγκροφςεισ τουσ 

που προκαλοφνται από τθ δυςκολία τουσ να επικοινωνιςουν και να ςυςχετιςτοφν 

ςτο νζο πολυπολιτιςμικό περιβάλλον τουσ, ςτθν Αυςτραλία. Οι κοινωνικζσ τουσ 

αλλθλεπιδράςεισ που περιορίςτθκαν ςτα «γλζντια με φαγθτό και οίνο» με  

ςυγγενείσ και  φίλουσ, ςε μία ςυνεχι και αδιάκοπθ εργαςία,  απεικονίηουν τον 

τρόπο ηωισ του μετανάςτθ, τισ προτεραιότθτζσ του.  Ο «υλικόσ πολιτιςμόσ»  

χαρακτθρίηει τθ μεταναςτευτικι ταυτότθτα. Οι γονείσ δεν δζχονται τθν ανυπακοι 

από τα παιδιά τουσ, επειδι οι ίδιοι ζτςι διδάχτθκαν να υποτάςςονται ςτισ επιταγζσ 

                                                           
1680

Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 12.6.2003, «Κοφλα Τεό - 10 χρόνια προςφοράσ ςτθ κεατρικι ςκθνι τθσ 
παροικίασ», άρκρο τθσ Βίβιαν Μόρρισ, ς. 6.  
1681

 Π.π. 
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των γονιϊν τουσ. Θ νζα γενιά, όμωσ, που ζχει μάκει να ηει ςτθν ελευκερία, 

επαναςτατεί γιατί μεγαλϊνει ςε μια πολιτιςμικι  αντιπαλότθτα που προκαλεί 

ςφγχυςθ, αντί να δεχτεί όλο αυτό ωσ εμπλουτιςμό.   Οι μικτοί γάμοι είναι μια απειλι 

ςτθ ςυνοχι τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ του μετανάςτθ. Θ κεατρικι ςυγγραφζασ 

ςτζκεται ςτθν άλλθ πλευρά τθσ διαφωνίασ και, μζςω μιασ από τισ θρωίδεσ τθσ, που 

είναι θ μθτζρα του γιου που ζχει ερωτευτεί μια Αυςτραλζηα, δίνει το μινυμα ότι οι 

άνκρωποι που προζρχονται από  διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ πρζπει να χτίςουν 

γζφυρεσ, που ενϊνουν, και όχι τοίχουσ, που  χωρίηουν, τουσ ανκρϊπουσ μεταξφ 

τουσ. 

 

Συνοψίηοντασ, ςτθν πρϊτθ γενιά διαφαίνονται να κυριαρχοφν τρεισ μεγάλεσ 

αγωνίεσ  και αυτζσ είναι: θ κάλυψθ τθσ ανάγκθσ τουσ να «ανικουν», θ διατιρθςθ 

τθσ πολιτιςτικισ τουσ ταυτότθτασ και θ διαςφάλιςθ ότι οι επόμενεσ γενιζσ κα τθν 

ςυνεχίςουν με το να παντρεφονται ομοεκνείσ, προκειμζνου να διατθριςουν τθ 

γλϊςςα και τθ κρθςκεία, ιδιαίτερα το δεφτερο. Ο φόβοσ του «άγνωςτου», του 

«νζου» αντιμετωπίηεται μζςα από τθν «ενκφμθςθ» του παλαιοφ. Αιςκάνονται ωσ  θ  

«χαμζνθ» ςπαταλθμζνθ γενιάσ του Ρολζμου (τθσ Κατοχισ, του Εμφυλίου, τθσ 

Ψυχροπολεμικισ περιόδου) και αναηθτοφν μζςα από το κζατρο το δικαίωμα τθσ 

φπαρξισ τουσ ςτθ ηωι και δικαιοςφνθ.  

Στθ δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν περνάμε από το  ελλθνικό «παροικιακό» 

κζατρο κυρίωσ  ςτο  αγγλόφωνο devised theatre-(επινοθτικό κζατρο).  

 

5.3.2. Δεφτερθ γενιά 

Θ δεφτερθ γενιά των κεατρικϊν ςυγγραφζων παρουςιάηουν τισ ιςτορίεσ  

τουσ μζςα από τθν προςωπικι τουσ εμπειρία, κυρίωσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

Βλζπουν τον αγϊνα και τθ κυςία τθσ πρϊτθσ γενιάσ, αλλά και τθ μεταπολεμικι 

μετανάςτευςθ ωσ μια διαδικαςία που ςυνεχίηει να απαςχολεί ακόμθ και τθν τρίτθ 

γενιά μεταναςτϊν ςτθν Αυςτραλία, κακϊσ θ μια εκνικι ομάδα μετά τθν άλλθ, θ μια 

γενιά μετά τθν άλλθ εγκακίςτανται, αναγνωρίηοντάσ τθν πλζον ωσ «το ςπίτι τουσ» 

κατά το αγγλικό «Θome», «τθν πατρίδα τουσ». Ωσ μζλθ τθσ μεταβατικισ γενιάσ, που 

πραγματικά αμφιταλαντεφονται μεταξφ τουλάχιςτον δφο χωρϊν, δφο γλωςςϊν, δφο 
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πολιτιςμϊν, οι κεατρικοί ςυγγραφείσ δεφτερθσ γενιάσ, είναι, ίςωσ, οι πλζον 

κατάλλθλοι να διαπραγματευτοφν αυτιν τθν διαδικαςία «μετάβαςθσ» με τον δικό 

τουσ μοναδικό τρόπο. 

Οι ιςτορίεσ τουσ, ςυνικωσ, προκφπτουν μζςα από τθν ομαδο-ςυνεργατικι 

διαδικαςία του «devised theatre»/«επινοθτικό κζατρο» όπου  μζςα από αυτι τθν 

διερευνθτικι διαδικαςία καταςτάςεων, αναηθτοφν τθν ταυτότθτά τουσ, τισ ςχζςεισ 

τουσ με τουσ άλλουσ, τον τόπο που «ανικουν».  Αναπαριςτοφν τισ δικζσ τουσ  

προςωπικζσ ιςτορίεσ, με ςκοπό να δϊςουν «φωνι» ςε μια  ςυλλογικι Ευρωπαϊκι 

εμπειρία μετανάςτευςθσ. Ο αυτοςχεδιαςμόσ, ωσ τεχνικι,  είναι το κλειδί που 

ξεκλειδϊνει και αναπτφςςει τισ διαδικαςίεσ  παραγωγισ λόγου και κατ’ επζκταςθ 

κεατρικοφ κειμζνου.  Μζςα από τθ χριςθ δραματικϊν τεχνικϊν θ γραμμικι ροι του 

γραπτοφ κεατρικοφ κειμζνου τθσ πρϊτθσ γενιάσ δίνει τθ κζςθ του ςε μια ςχεδόν 

ιμπρεςιονιςτικι διαδοχι εικόνων και οπτικϊν, και ςυχνά λεκτικϊν ςυμβόλων.   

 

1. Tes Lyssiotis (1978) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 22-03-2009  

Θ Tes Lyssiotis είναι παιδί μεταναςτϊν, ελλθνικισ καταγωγισ που γεννικθκε, 

μεγάλωςε και ηει ςτθν Αυςτραλία.  Οι γονείσ τθσ γεννικθκαν ςτα Κφκθρα. Ο πατζρασ  

τθσ Lyssiotis «μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία πριν από τον Δεφτερο Ραγκόςμιο 

πόλεμο και εγκαταςτάκθκε ςε μια μικρι πόλθ τθσ Βικτϊριασ, το Horsham. ‘Πταν  

κζλθςε να παντρευτεί, ζςτειλε γράμμα ςτθ μθτζρα του να  του βρει νφφθ. Εκείνθ με 

τθ ςειρά τθσ ζςτειλε «προξενιό» και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των γονιϊν τθσ κοπζλασ, 

τθν ζςτειλαν ωσ «proxy bride»/ νφφθ» ςτο γιό τθσ.  Αυτό ζγινε το 1950, όταν θ νζα 

γυναίκα παντρεφτθκε ςτθν Αυςτραλία ζναν ςχεδόν άγνωςτο, αφοφ το μόνο  που 

ιξερε γι’ αυτόν ιταν ότι καταγόταν από το ίδιο χωριό και τθν όψθ του τθν είχε δει ςε 

μια φωτογραφία1682. 

 Οι γονείσ τθσ Lyssiotis ιταν οι ιδιοκτιτεσ  του ενόσ από τα δφο milk-bar café 

ςτο Horsham, του  «The Forty Lounge Café», το όνομα του οποίου ζγινε του 

ομότιτλου  ενόσ κεατρικοφ ζργου (1989). Το άλλο milk-bar café ανικε επίςθσ ςε 

Ζλλθνα1683.   

                                                           
1682 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τθν Tes Lyssiotis, β’γενιά, 

ςτθ Μελβοφρνθ, 22-03-2009.  
1683

 Π.π. 
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Θ Tes  (Αναςταςία/ Ταςία/ Τessie/Tess)1684 Lyssiotis,  γεννικθκε και 

μεγάλωςε ςτο Horsham και κυμάται τθν απζραντθ ελευκερία που είχε νιϊςει ωσ 

παιδί μεγαλϊνοντασ ςε μικρι επαρχιακι πόλθ. Πλθ μζρα βριςκόταν ζξω από το 

ςπίτι. Ζκανε βόλτεσ με το ποδιλατό τθσ και ζπαιηε ςυνζχεια, όταν δεν πιγαινε 

ςχολείο1685. 

«Τον πατζρα μου τον ζβλεπα μόνο τισ Κυριακζσ, τα απογεφματα, όπου μαηευόμαςταν ςε 

φιλικά και ςυγγενικά ςπίτια. Κάκε ενιλικασ άνδρασ και γυναίκα που ιταν ελλθνικισ 

καταγωγισ και ‘ιδιαίτερα από το χωριό των γονιϊν μου  ιταν  άλλοσ ζνασ «κείοσ» και 

«κεία»» λζει θ Lyssiotis (Lyssiotis, 1996, ς.32). «Μόνο τότε μποροφςαμε να εορτάςουμε και 

να εκφράςουμε τθν ελλθνικότθτά μασ και να  διαςκεδάςουμε τρϊγοντασ, χορεφοντασ και 

τραγουδϊντασ.  Εκεί ζμακα τα πρϊτα μου ελλθνικά τραγοφδια. Του πατζρα μου του άρεςε 

να χορεφει. Το φαγθτό είναι ςθμαντικό για τον Ζλλθνα, γιατί ςυγκεντρϊνει τθν οικογζνειά 

του γφρω από το τραπζηι και επικοινωνοφν. Αυτό είναι ζνα παραδοςιακό ςτοιχείο που εμζνα 

μου ζλειψε ςτθν κακθμερινότθτά μου ωσ παιδί και που τϊρα ϊσ ενιλικασ με τον ςφηυγό μου 

το ζχουμε κακιερϊςει ςτθ δικι μασ οικογζνεια «Το οικογενειακό δείπνο». Ο πατζρασ μου 

δοφλευε από το πρωί ωσ το βράδυ. Μετά το ςχολείο πιγαινα για φαγθτό ςτο μαγαηί του 

πατζρα μου. Αγαπθμζνο μου φαγθτό ιταν ‘meat- pie with mashed potatoes and peas’ 

*κρεατόπιτα με πουρζ και μπιηζλια+». Θ μθτζρα μου ιταν μια γυναίκα κρθςκευόμενθ. 

Καταλαβαίνετε τθν απογοιτευςι τθσ, όταν ζφταςε ςτο Horsham και ζμακε πωσ δεν υπιρχε 

εκκλθςία. Αιςκάνκθκε απομονωμζνθ. Ζτςι όλεσ τισ κρθςκευτικζσ γιορτζσ τισ εόρταηε μόνθ 

τθσ», κυμάται θ Τes Lyssiotis1686.   

Μικρι δεν αιςκανόταν  ιδιαίτερα διαφορετικι από τα άλλα ςυνομιλικα 

παιδιά. Μεγαλϊνοντασ, όμωσ, άρχιςε να βλζπει τα λεπτά ςθμάδια του ρατςιςμοφ. 

Από τθ ςτιγμι  που  άρχιςε να ςυνειδθτοποιεί ότι για τουσ άλλουσ είναι Ελλθνο-

Αυςτραλι, άρχιςε θ δυςκολία γιατί αυτό ςιμαινε ότι ιταν διαφορετικι1687. 

 «Τότε οι Ζλλθνεσ ςτισ μικρζσ πόλεισ ιταν ελάχιςτοι, το ίδιο και οι Λταλοί, οπότε θ 

αφομοίωςθ των μεταναςτϊν ιταν ευκολότερθ. Στο milk-bar café δεν  μασ επιτρεπόταν να 

μιλάμε  ελλθνικά, επειδι οι άνκρωποι δεν ικελαν να ακοφν άλλθ γλϊςςα από τθν αγγλικι. 

‘Πποτε θ μθτζρα μου μιλοφςε ελλθνικά μπροςτά ςε φίλουσ μου ντρεπόμουνα. Το 

ςκουρόχρωμο δζρμα μασ προκαλοφςε επίςθσ αντιδράςεισ. Ρολλοί άνκρωποι με 

                                                           
1684

 Ραραλλαγζσ του ονόματόσ τθσ ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά, που τισ βρίςκουμε ςτα διάφορα 
δθμοςιεφματα. 
1685

 Π.π. 
1686

‘Ο.π..  
1687

Π.π.  
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αποκαλοφςαν  «ABO» (ςυντομογραφία του «Aboriginal» *Αβοριγίνα+) ι άκουγα να 

αποκαλοφν άλλουσ  «wog». Ιμουν αρκετά κυμωμζνθ γιατί ικελα να είμαι ξανκιά με γαλανά 

μάτια» λζει θ ςυγγραφζασ1688.  

«Θ μθτζρα μου επζμενε να μιλάμε ελλθνικά ςτο ςπίτι, γιατί παρόλο που τα χρειαηόταν ςτο 

μαγαηί ποτζ δεν κατάφερε να τα μάκει καλά, ςε αντίκεςθ με τον πατζρα μου, ο οποίοσ όχι 

μόνο τα μιλοφςε άπταιςτα αλλά κεωρείτο από τουσ Αυςτραλοφσ ςυμπολίτεσ του επιφανισ 

επιχειρθματίασ και ςυμμετείχε ςτα κοινά»1689.  

Ο πατζρασ τθσ πζκανε όταν εκείνθ ιταν δϊδεκα χρόνων. Οι μνιμεσ που 

κράτθςε ςτθ κυμιςι τθσ γι’αυτόν εντάςςονται ςτα κεατρικά τθσ κείμενα, όπωσ αυτι 

που καταγράφεται ςτο ζργο τθσ A white Sports Coat (1996): 

«Dad used to go off to the Masonic Lodge every Friday night-dressed in his suit and bow tie, 

carrying his black bag and his funny blue apron. Mum thought he was being converted to a 

strange new religion. What sort of religion was it that excluded women and children?»/*Ο 

πατζρασ ςυνικιηε να πθγαίνει ςτθ Μαςονικι Στοά κάκε Ραραςκευι βράδυ ντυμζνοσ με το 

κουςτοφμι του και παπιγιόν, κρατϊντασ τθ μαφρθ τςάντα του και τθν αςτεία μπλε ποδιά του. 

Θ μθτζρα νόμιηε πωσ είχε αλλαξοπιςτιςει ςε μια νζα παράξενθ κρθςκεία. Πμωσ, τί είδουσ 

κρθςκεία ιταν που απζκλειε γυναίκεσ και παιδιά;+ (Lyssiotis, 1996, ς.41).  

Θ Tes Lyssiotis αιςκάνκθκε πολφ νωρίσ τθ ςφνδεςι τθσ με το κζατρο, από τα 

μακθτικά τθσ κιόλασ χρόνια. ‘Πταν διάβαςε Σαίξπθρ  ζνιωςε ότι ζμπαινε ςε ζναν 

άλλο κόςμο. Λάτρεψε τισ λζξεισ, τθν ποίθςθ. ‘Άρχιςε να γράφει και θ ίδια  διαλόγουσ 

και να βάηει τα ξαδζλφια τθσ να τουσ «παίηουν».  Θ Lyssiotis ςποφδαςε κζατρο και 

μζςα επικοινωνίασ (drama and media) με ειδίκευςθ ςτθν παραγωγι φιλμ, 

φωτογραφία και ιςτορία κεάτρου ςτο  Rusden State College. Ζγινε κακθγιτρια 

κεάτρου. To 1979, λόγω ζλλειψθσ κατάλλθλων κεατρικϊν κειμζνων με ρόλουσ για 

νεαρά κορίτςια ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ δραματικισ τζχνθσ (drama), ηιτθςε 

από τισ μακθτριζσ τθσ να γράψουν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ. Αυτζσ ανταποκρίκθκαν με 

ζντονο ενδιαφζρον. ‘Ζγραψαν ιςτορίεσ που μιλοφςαν για τισ ίδιεσ, τθ ηωι τουσ, τουσ 

γονείσ τουσ, τθν οικογζνεια. Αυτι θ ςυνεργαςία με τα παιδιά κράτθςε επτά χρόνια 

και αυτι θ εμπειρία  με τουσ μακθτζσ τθσ τθν οδιγθςε ςτο γράψιμο δικϊν τθσ 

κεατρικϊν ζργων1690.   

                                                           
1688

 A white Sports Coat, ζχει εκδοκεί ςτο βιβλίο με τίτλο: A white Sports Coat and Other plays, 

Currency Press, Sydney, 130 ςελ., δίγλωςςθ ζκδοςθ, 1996. 
1689

Π.π. 
1690

 Rudi Krausmann, “Interview with Tes Lyssiotis”, Aspect:  Art and Literature, αρ.32/33. 1985, ς.28. 
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Ξεκίνθςε με ό,τι τθν απαςχολοφςε και τθν ενδιζφερε εκείνον τον καιρό. Το 

πρϊτο τθσ ζργο Robert M-the Big, το ζγραψε το 1978 και είναι ςάτιρα τθσ 

επικαιρότθτασ. Αςχολείται με τθν επικρατοφςα Αυςτραλιανι πραγματικότθτα και 

διακωμωδεί τον τότε πρωκυπουργό τθσ Αυςτραλίασ, Robert Menzies. Ανζβθκε ςτθ 

κεατρικι ςκθνι του «Why Not Theatre» ςτθ Μελβοφρνθ.   

Το 1979 θ Tes Lyssiotis ζγραψε και ςκθνοκζτθςε  το κεατρικό ζργο But I Like 

it Here και το ανζβαςε  και πάλι θ κεατρικι ομάδα «Why not Theatre» ςτο Drama 

Resource Centre, Carlton1691. Το ζργο ζχει ωσ κζμα τθν κακθμερινότθτα μιασ 

οικογζνειασ Ελλινων μεταναςτϊν.  

Το 1980 με τθν ίδια ομάδα ανζβαςε το ζργο τθσ Girls Talk. Με τθ  κεατρικι 

ομάδα «Why not Theatre» ςυνεργάςτθκε και ο Γιϊργοσ Χαραλαμπίδθσ και αυτόσ 

δεφτερθσ γενιάσ  Ζλλθνασ. Ανζβαςαν το  δίγλωςςο κεατρικό ζργο An Arvo at the 

soccer - ςάτιρα με κζμα τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ 1692. 

Το 1982,  θ Liz Jones,  διευκφντρια του κεάτρου «La Mama»  ςτθ Μελβοφρνθ, 

μία δφναμθ απελευκερωτικι για τθ κεατρικι ζκφραςθ των δίγλωςςων ςυγγραφζων 

τθσ Αυςτραλίασ,  ιταν αυτι  που λειτοφργθςε καταλυτικά και ςτθν περίπτωςθ τθσ 

Lyssiotis. Τθν ενκάρρυνε και  τθν υποςτιριξε να εκφράςει τθ μεταναςτευτικι τθσ 

εμπειρία ςτθ κεατρικι τθσ γραφι. Θ Jones ςτο πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  «I’ll Go 

to Australia and Wear a Hat» (Μάιοσ-Λοφν., 1982)1693, ζγραψε πωσ όταν θ Tes 

Lyssiotis τθν προςζγγιςε με το αίτθμα να κάνει ζνα κεατρικό ζργο για τθν 

εκπαίδευςθ, φαινόταν αβζβαιθ και, μετά από ςυηιτθςθ εξζφραςε τθν ιδζα να 

γράψει ζνα ζργο για μία Ελλθνίδα. Θ  Jones τθν παρότρυνε να τθσ πει περιςςότερα 

και θ ςυγγραφζασ άρχιςε να ξεδιπλϊνει τθν αρχικι ιδζα τθσ.  Σε δφο εβδομάδεσ 

επζςτρεψε με το ζργο, το οποίο και ςκθνοκζτθςε θ ίδια ςτθ ςυνζχεια. «Το είχε ςτο 

κεφάλι τθσ από τθν αρχι και δεν το γνϊριηε», γράφει θ Liz Jones1694.  

                                                           
1691

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 2 – Μελβοφρνθ, ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζ. 1978-Οκτ. 1979, θ κεατρικι παράςταςθ But I like it here, τθσ 
Ταςίασ Λυςςιϊτθ από τθ Κεατρικι Ομάδα «Why not Theatre» ςτο Drama Resource Centre, Οκτ. 1979, 
ς. 15. 
1692

 Ρερ. Γιοφφρι, Μάιοσ 1981, ς. 64 - άρκρο «Για το κζμα τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ ςτθ 
Μελβοφρνθ». 
1693

 Ρθγι: Αφίςα I’ ll go to Australia and wear a hat, τθσ Tes Lyssiotis και θ μουςικι παράςταςθ «Νζο 
Κφμα» με μουςικι του Ρολυτεχνείου από τθ Κεατρικι Ομάδα Ethnic Theatre, 28.7-2.8.1982 ςτο 
Κζατρο La Mama για τα 30 χρόνια λειτουργίασ του, μία αναδρομικι ζκκεςθ προγραμμάτων.  
1694

 Ρθγι: Σθμειϊςεισ από το θμερολόγιο  τθσ Liz Jones ςτο La Mama Theatre που επιςκζφτθκα ςτισ 
13.7.2008 . 
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To I’ll go to Australia and wear a hat,1982, δίγλωςςο ζργο,  που ανζβθκε το 

1982 ςτο κζατρο «La Mama», ςτο Carlton1695.  Είναι ζνα ζργο που βγικε από τθν 

καρδιά τθσ: ιταν μια προςωπικι τθσ ανάγκθ. Είναι εμπνευςμζνο από τισ εμπειρίεσ 

τθσ μθτζρασ τθσ, ωσ νεαρισ Ελλθνίδασ, τθν ζςτειλαν ςτθν Αυςτραλία ωσ «νφφθ». Στο 

νθςί *ςτα Κφκθρα+ υπιρχε ο μφκοσ πωσ όποια κοπζλα πάει ςτθν Αυςτραλία κα γίνει 

«κυρία» και κα φορζςει καπζλο. 

 «‘Ζτςι θ μάνα μου ιρκε ωσ «νφφθ» ςτθ Αυςτραλία  για να παντρευτεί ζναν άγνωςτο, όπωσ 

πολλζσ άλλεσ γυναίκεσ άλλωςτε, από χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ»,  λζει θ ςυγγραφζασ. Αυτό το 

ζργο διερευνά ηθτιματα μεγάλθσ κοινωνικισ, ιςτορικισ και πολιτικισ ςθμαςίασ με  

ςαφινεια  και ζντονο φφοσ. Ραράλλθλα με το ζργο I’ ll go to Australia and wear a 

hat τθσ Tes Lyssiotis, (19-20.5.1982) ςτο La Mama Theatre, παιηόταν Θ 

Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ, από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ (Ε.Κ.Α.) 

ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ, το Mesh and Memo του Graham Pitts από τθ 

Λαϊκι Σκθνι ςτα αγγλικά ςε ςκθνοκεςία  του Ρ. Λακοφρθ (27-29.5.1982) ςτο Victoria 

College of the Arts, St.  Kilda Rd., St. Kilda. Επίςθσ το κεατρικό ζργο Τα τζςςερα πόδια 

του τραπεηιοφ, του Λάκωβου Καμπανζλλθ από το Κεατρικό Εργαςτιρι τθσ Ε.Ρ.Ν.Α. ςε 

ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Κακογιάννθ (26.5.1982) ςτο Cοllingwood Education Centre 

Theatre1696. 

                                                           
1695

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Κα πάω ςτθν Αυςτραλία να φορζςω καπζλλο τθσ Ταςίασ 
Λυςιϊτθ από το Ελλθνικό Φεςτιβάλ ςτο Open Stage Theatre, Melbourne State College, 3-4.7.1982. 
Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ I’ll go to Australia and wear a hat (a play about Greek Migrant Women) 
τθσ Tesie Lyssiotis ςτο La Mama Theatre, 19-30.5.1982. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Venite in 
Australia, Hanno Detto (una commedia di emigrante italiani), τθσ Tes Lyssiotis ςτο πλαίςιο των 
εκδθλϊςεων τθσ Λταλικισ Εβδομάδοσ ςτο Brunswick City Council, 14.12.1982 όπου εορτάηονταν τα 
125 χρόνια του Διμου. Εφθμ. The Age, 17.5.1982, το δελτίο τφπου για τθν παράςταςθ I’ ll go to 
Australia and wear a hat, τθσ Tessie Lyssiotis ςτο La Mama Theatre, 19.5-30.5.1982. Δελτίο τφπου του 
Κεάτρου “La Mama Theatre” που ανακοινϊνει τθν παράςταςθ   I’ ll go to Australia and wear a hat τθσ 
Tess Lyssiotis και μουςικι τθσ Olga Serrides,  19.5-30.5.1982. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 2-7-1982,  Κα πάω 
ςτθν Αυςτραλία να φορζςω καπζλο. Εφθμ. The Melbourne Times 5-7-1982 «I’ll Go to Australia to 
Wear a Hat- La Mama Carlton. Rewarding Dose of reality» by Darryl Cloonan. Εφθμ. The National 
Times 2-8 January 1983, «Melbourne Theatre: I’ll Go to Australia to Wear a Hat» by Helen Garner. 
1696

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ 1982. Στο πλαίςιο των εκδθλϊςεων, παρουςιάςτθκαν 
οι παραςτάςεισ: Κα πάω ςτθν Αυςτραλία να φορζςω καπζλο τθσ Tes Lyssiotis, (19-20.5) ςτο La Mama 
Theatre, Θ Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ (Ε.Κ.Α.) ςε 
ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ (21-22.5). Mesh and Memo του Graham Pitts από τθ Λαϊκι Σκθνι 
ςτα αγγλικά ςε ςκθνοκεςία Ρ. Λακοφρθ (27-29.5) ςτο Victoria College of the Arts, St. Kilda, Rd., St. 
Kilda. Τα τζςςερα πόδια του τραπεηιοφ του Λάκωβου Καμπανζλλθ από το Κεατρικό Εργαςτιρι τθσ 
Ε.Ρ.Ν.Α. ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Κακογιάννθ (26.5) ςτο Cοllingwood Education Centre Theatre. 
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Τον μινα Οκτϊβριο τθν ίδια χρονιά  παρουςίαςε το ζργο τθσ Come to 

Australia, they said (1982)1697, ςε ςκθνοκεςία πάλι τθσ ίδιασ, επίςθσ δίγλωςςο, ςτθν  

ιταλικι και αγγλικι.  Στο ζργο αυτό διερευνϊνται οι εμπειρίεσ των Λταλϊν 

μεταναςτϊν από τθ μεταπολεμικι περίοδο μζχρι τθ δεκαετία του ‘80.   

Το 1983 ζγραψε και ςκθνοκζτθςε το ζργο τθσ Hotel Bonegilla1698, ζνα 

πολφγλωςςο ζργο - αγγλικά, ελλθνικά, ιταλικά και γερμανικά - αφοφ αναφζρεται ςε 

μετανάςτεσ από όλον τον κόςμο, Ζλλθνεσ, Γερμανοφσ, Τςζχουσ και Λταλοφσ.  Θ 

υπόκεςθ του ζργου αναφζρεται ςτο κζντρο υποδοχισ μεταναςτϊν Bonegilla,  το 

πρϊτο «ςπίτι» τουσ ςτθν Αυςτραλία,  ζνα παλαιό γιαπωνζηικο ςτρατόπεδο, όπου 

διζμεναν πολλζσ φορζσ  ακόμθ και χρόνια, μζχρι να τοποκετθκοφν ςε κζςεισ 

εργαςίασ. Εκεί λειτουργοφςαν μακιματα εκμάκθςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ1699.  

Τα κεατρικά ζργα Come to Australia, they said, 1982, και Hotel Bonegilla, 

1983, καταγράφουν το ταξίδι  των γονιϊν τθσ από τθν Ελλάδα ςτθν Αυςτραλία. 

 Από τισ παραςτάςεισ των ζργων αυτϊν, θ Lyssiotis κυμάται: 

«Το κοινό, που παρακολοφκθςε, ιταν ζνα μίγμα μεταναςτϊν και Αυςτραλϊν, από 

διαφορετικζσ θλικίεσ, από διαφορετικά  κοινωνικά υπόβακρα, που ιρκαν, το είδαν, το 

απόλαυςαν και το γλζντθςαν»1700. 

Το 1984, θ Tes Lyssiotis ωσ ιδρυτικό μζλοσ τθσ κεατρικισ ομάδασ «Filiki 

Players»,  ζγραψε και ςκθνοκζτθςε το ζργο τθσ On the Line/Στθ Σειρά ι  Σε 

Γραμμι1701. 

 Το 1985 θ Lyssiotis  ζγραψε το ζργο The Journey, το οποίο προζκυψε από τθν 

αναςφνκεςθ των τεςςάρων προθγοφμενων κεατρικϊν τθσ ζργων: I’ll go to Australia 

                                                           
1697

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Come to Australia they said (a play about Greek Migrant 
Women) τθσ Tesie Lyssiotis ςτο Melbourne University, Philip Theatre Melbourn, C.O.A.S.I.T. Ladies 
Committee, 8.12.1982. Eφθμ. The Age  4-11-1982, κριτικι τθσ Philippa Hawker, «Thoughtful look at 
life in a new country- Come to Australia they said by Tess Lyssiotis». Εφθμ.The Melbourne Times 17-11-
1982, «When faults make for strength-Come to Australia they said by Tess Lyssiotis», by Hugh Crole, 
ς.13. Eφθμ. The National Times, 2.1.1983, το άρκρο τθσ Sally Gibson, «The best». Ανακοινϊςεισ ςτθν 
Εφθμ. The Age, 25.3.1983, για τθν παράςταςθ Come to Australia they said τθσ Tes Lyssiotis ςτο La 
Mama Theatre, 27.10 – 7.11.1983. Ανακοινϊςεισ ςτθν Εφθμ. The Age, 25.3.1983, για τθν παράςταςθ 
«Come to Australia they said» τθσ Tes Lyssiotis ςτο Open Stage Theatre, Melbourn CAE, 7-10.4.1984. 
1698

 Ρθγι: Ρερ. Access Magazine Oct./Nov. 1983, Hotel Bonegilla, by Stephen Mooney, ςς. 30-31. 
1699

 Gabrielle Booney, 1993, “Your voice within my voice, two voices, no voice- The theatre of Tes 
Lyssiotis”- A thesis submitted for the degree of Bachelor of Arts(BA), School of Theatre and Film 
Studies, University of New South Wales, Nov.1993, ς.6. 
1700 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τθν Tes Lyssiotis ςτθ 

Μελβοφρνθ, 22-03-2009.  
1701

 The Journey/Ταξίδι(1985), δράμα, τριλογία: 1. The Italians, 2. Hotel Bonegilla, 3. On the line, 
αδθμοςίευτο ζργο, 45 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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and wear a hat (1981), Come to Australia, they said (1982), Hotel Bonegilla (1983), 

On the Line (1984), όπου μζςα από τθ ηωντανι μεταναςτευτικι ιςτορία τθσ 

Αυςτραλίασ,  αναπτφςςονται κζματα, όπωσ αυτά τθσ ταυτότθτασ, τθσ αποξζνωςθσ, 

τθσ  αλλοτρίωςθσ, του ρατςιςμοφ, δθλαδι οι διαφορετικζσ όψεισ τθσ 

μετανάςτευςθσ.  Το 1987 παρουςίαςε το κεατρικό τθσ ζργο The Journey1702/Το 

Ταξίδι,  ζνα πολφγλωςςο δράμα που αποτελείται από τρία μζρθ:  

1. The Italians, όπου περιγράφει τον ερχομό και τθ δυςκολία των Λταλϊν 

μεταναςτϊν ςτθν προπολεμικι Αυςτραλία μζχρι τθ ςτιγμι τθσ κιρυξθσ του 

Δευτζρου Ραγκοςμίου πολζμου. Θ δυςανεξία και ο ρατςιςμόσ  των Αυςτραλϊν είναι 

διάχυτα ςτο πρϊτο μζροσ. 

 2. Hotel Bonegilla, όπου προςφζρει λεπτομερι περιγραφι των ςυνκθκϊν 

διαβίωςθσ και των ςχζςεων των μεταναςτϊν μεταξφ τουσ και με τισ αυςτραλιανζσ 

αρχζσ ςτο κεντρο υποδοχισ μεταναςτϊν ‘Bonegillaϋ, το οποίο λειτοφργθςε μζχρι το 

1971.   

3. On the line, όπου αςχολείται με τουσ μετανάςτεσ ωσ εργατικι δφναμθ ςτα 

εργοςτάςια και διερευνά τθ ςυγκρουςιακι ςχζςθ τουσ με τα αυςτραλογεννθμζνα 

παιδιά τουσ. 

Το ζργο αυτό διερευνά τθ ηωι και τισ εμπειρίεσ των μεταναςτϊν που ιρκαν 

ςτθν Αυςτραλία από τθν Ευρϊπθ,  προπολεμικά και μεταπολεμικά, ςυγκεκριμζνα τισ 

δεκαετίεσ 1930-1960. «Ξεπουλθμζνοι» από τισ κυβερνιςεισ τουσ με υποςχζςεισ για 

μια ηωι πλοφςια, καραβάνια νζων, «ξεριηωμζνοι» από τον τόπο τουσ, ξεκινοφςαν να 

κάνουν ζνα μακρινό ταξίδι και να «μεταφυτευτοφν» ςτα «ξζνα». Θ πραγματικότθτα 

που τουσ περίμενε ιταν ςυνϊνυμθ με τθ ςκλθρι και βρϊμικθ δουλειά, όταν και 

όπου αυτι βριςκόταν, θ οποία πολλζσ φορζσ κρατοφςε για χρόνια χωριςμζνεσ τισ 

οικογζνειεσ, λόγω του ότι θ γυναίκα και τα παιδιά δεν μποροφςαν να 

ακολουκιςουν. Το ζργο φζρνει αντιμζτωπο τον κεατι με τισ δυςκολίεσ 

προςαρμογισ  του μετανάςτθ ςε μια ξζνθ χϊρα με διαφορετικι νοοτροπία, γλϊςςα, 

πολιτιςμό και τθ ςφγκρουςθ που αντιμετωπίηουν τα παιδιά τουσ, «διχαςμζνα», 

«μεταξφ δφο πολιτιςμϊν». Οι μετανάςτεσ, αναγκαςμζνοι να μεταφζρουν τισ ηωζσ 

τουσ «αλλοφ», αιςκάνονται να μετα-τοπίηονται και να εκ-τοπίηονται γλωςςικά και 

                                                           
1702

 Π.π. 
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πολιτιςμικά ςτθ νζα χϊρα υποδοχισ. Οι γνϊςεισ και οι ικανότθτζσ τουσ δεν 

αξιολογοφνται, επομζνωσ και δεν αξιοποιοφνται ςτον εργαςιακό τουσ χϊρο, αφοφ  θ 

είςοδόσ τουσ ςτθ χϊρα επετράπθ με τθν ιδιότθτα του «ανειδίκευτου εργάτθ» 

δθλαδι  κάτι ςαν «εργατομθχανι».  

Το ζργο γραμμζνο ςε τζςςερισ γλϊςςεσ αγγλικά, ελλθνικά, ιταλικά, 

γερμανικά ζχει ςκοπό να εκπροςωπιςει ςυλλογικά τουσ μετανάςτεσ (Ζλλθνεσ, 

Λταλοφσ, Γερμανοφσ). Υπογραμμίηει, με πολφ χιοφμορ, τθ δυςκολία επικοινωνίασ 

ανκρϊπων από διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ. Θ χριςθ αποςπαςμάτων από άρκρα ςε 

εφθμερίδεσ και κυβερνθτικά ζγγραφα τεκμθριϊνουν γεγονότα και  αρικμοφσ που 

αναφζρονται ςτα κείμενά τθσ, αναδεικνφοντασ ζτςι τθν «κρυμμζνθ» αλικεια τθσ 

ςυλλογικισ μεταναςτευτικισ ιςτορίασ τθσ Αυςτραλίασ και τθν πολιτικι τθσ 

διάςταςθ1703. Το ζργο παρουςιάςτθκε ςε ςκθνοκεςία τθσ ίδιασ1704 από τον κίαςο 

«Filiki Players», ςτο Universal Theatre1705.   

Στθν τριλογία «Home» *Ρατρίδα/Οίκοσ]1706 που αποτελείται από τα ζργα: A 

white Sports Coat (La Mama, Μελβοφρνθ, 1988), The Forty Lounge Café (PlayBox, 

1990) και  Blood Moon (Theatreworks, 1993), θ Tes Lyssiotis, επιχειρεί τθ διερεφνθςθ 

των ατομικϊν και προςωπικϊν διλθμμάτων των μεταναςτϊν. Θ ανάγκθ τθσ 
                                                           
1703

Το 1988 θ κεατρικι ομάδα «Filiki Players» παρουςίαςε τθ κεατρικι παράςταςθ για παιδιά, Ο 
Μορμόλθσ ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Κατςοφλθ (Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 26.3.1988, το άρκρο 
«Μορμόλθσ και κοινό – Άριςτοσ ο Μορμόλθσ, άδεια τα κακίςματα – εςιτάλ θκοποιίασ ο Κατςοφλθσ». 
Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 31.3.1988, το άρκρο «Τιμι – για τουσ θκοποιοφσ – θ μθδαμινι ανταπόκριςθ του 
κοινοφ ςτισ παραςτάςεισ». Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 25.2.1988, το άρκρο «Ο Μορμόλθσ» για τα παιδιά 
αλλά και για τουσ … μεγάλουσ – Ολοκλθρϊνονται οι πρόβεσ και «ανεβαίνει» ςτισ 11 Μάρτθ». Εφθμ. 
Νζοσ Κόςμοσ, 17.3.1988, το άρκρο «Ο Μορμόλθσ» Μια ευχάριςτθ ζκπλθξθ για τουσ κεατζσ» του Σ.Χ). 
1704

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Antipodes, 20-29.3.1987, για τθν παράςταςθ The Journey/Το 
ταξίδι, τθσ Tes Lyssiotis που παίχτθκε από το Κίαςο «The Filiki Players» ςτο Universal Theatre, 17-21.3, 
24-28.3, 28.3.1987, ςς. 30-32. Εφθμ. The Courier Mail, Arts Sept. 23, 1987 «A little shock in migrants’ 
journey - The Journey; Filiki Players, La Boite Theatre», theatre review by Peta Koch, ς.27. Εφθμ. Daily 
Sun Sept.26, 1987 «Strangers in a strange land-The Journey» review by John Harris. Εφθμ. The Courier 
Mail Arts Sept. 26, 1987 «Migrant stories from the inside» by Dominic Dunne. Εφθμ. The Courier Mail 
23.9.1987, κριτικι τθσ Peta Koch για τθν παράςταςθ The Journey τθσ Tes Lyssiotis, που ανζβαςε θ 
Κεατρικι Ομάδα Filiki Players  ςτο La Boite Theatre, ς. 27. Εφθμ. Νζα Ρατρίδα 26.9.1987, το άρκρο 
«Το Ταξίδι τθσ Τεσ Λυςςιϊτθ, ςτο Σφδνεχ», ς. 33. Εφθμ. The Australian September 30th 

 
1987, «Journey 

into the migrant’s world» by Jo Litson. 
1705

 The Journey/Ταξίδι(1985), δράμα, τριλογία: 1.The Italians, 2.Hotel Bonegilla, 3.On the line, δφο  
πρόςωπα- θ Ηωι και θ Ειρινθ ςε διαφορετικζσ θλικίεσ, αδθμοςίευτο ζργο, 45 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1706

 Ο ςκθνοκζτθσ Robert Draffin, που  ζχει ςκθνοκετιςει αρκετζσ παραςτάςεισ τθσ Lyssiotis, 
παραχϊρθςε ςυνζντευξθ ςτθν Gabrielle Bonney, ςτισ 15.9.1993 ςτθ Μελβοφρνθ,  όπου κεωρεί ότι οι 
τρεισ παραςτάςεισ τθσ:  A white Sports Coat (La Mama, Μελβοφρνθ, 1988), The Forty Lounge Café 
(PlayBox, 1990) και   Blood Moon (Theatreworks, 1993), αποτελοφν μια τριλογία με  τον τίτλο «Home» 
*Ρατρίδα/Οίκο+, και ςυγκροτοφν μία  αναδυόμενθ μεταναςτευτικι κεατρικι γραφι ςτθν Αυςτραλία 
(Gabrielle Booney, 1993, ό.π., ς.85). 
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ςυγγραφζωσ εκφράηεται ςε ζνα μινιμαλιςτικό περιβάλλον. Τα ζργα τθσ ζχουν 

ςφνκετουσ ρυκμοφσ. Είναι γραμμζνα με  μια ςειρά από εικόνεσ και δεν  μποροφν να 

προςλθφκοφν  νατουραλιςτικά. Είναι ζργα που χρειάηεται να βιωκοφν παρά να  

αναλυκοφν. Είναι εμπειρίεσ από τθ ηωι τθσ Lyssiotis.  

Το κεατρικό ζργο A white Sports Coat (1986), παίχτθκε το 1989, ςτο κζατρο 

«La Mama», Carlton, Μελβοφρνθ, ςε ςκθνοκεςία του Robert Draffin1707, όπου 

πρωταγωνιςτεί θ ελλθνικισ καταγωγισ αυςτραλογεννθμζνθ Mary Sitarenos1708. 

Το ζργο The Forty Lounge Café (1989/1990)1709, ςε δφο πράξεισ, με εννζα 

γυναικείουσ χαρακτιρεσ είχε παιχτεί το 1990 ςτο Playbox Theatre1710 ςτο πλαίςιο 

εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 19901711. Το 2005 παίχτθκε  ςτθ κεατρικι 

ςκθνι «La Mama».   

Το 1993 ζγραψε και ςκθνοκζτθςε ςτο Theatreworks το ζργο Blood Moon 

*Ματωμζνο Φεγγάρι+1712, το οποίο μεταφράςτθκε το 2007 ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

από τισ  μεταφράςτριεσ και φιλολόγουσ αγγλικισ γλϊςςασ και λογοτεχνίασ: 

Δζςποινα Διμου, Σοφία Θλιάδθ, Ελζνθ Τςεφαλά, Μαρία Τςουρζλθ1713.  Το ζργο 

ανζβθκε το 20081714 ςτθν Ελλάδα για πρϊτθ φορά ςτθν Ρειραματικι Σκθνι, 

                                                           
1707

 Ρθγι: Εφθμ. The Sydney Herald 12.11.1989, το άρκρο «Three women on the couch – A white 
Sports Coat by Tess Lyssiotis».  
1708

 Ρθγι: Το δελτίο τφπου ςτισ 25.11.1989  τθσ παράςταςθσ «A white Sports Coat» τθσ Tess Lyssiotis 
ςε ςκθνοκεςία του Robert Draffin ςτο Bellvoir St Theatre από 4-23.12.1989 (ςε φωτοτυπία). 
1709

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 1990 ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων  θ παράςταςθ 
Forty Lounge Café τθσ Tes Lyssiotis ςτο Playbox Theatre, 16-31.3.1990. 
1710

 Ρθγζσ: Εφθμ. The Age, 8.12.1989, τo δελτίο τφπου του Κεάτρου Malthouse, Melbourne, για τθν 
παράςταςθ The Forty Lounge Café τθσ Tes Lyssiotis ςε ςκθνοκεςία του Robert Draffin, ζνα ζργο που 
αφορά τρείσ γενιζσ και δφο κόςμουσ με τον τίτλο «The Premiere Season-The Forty Lounge Café», ς. 
21. Εφθμ. The Age 20-03-1990 «Frαctured life in exile» review by Leonard Radic, ς.14. Εφθμ. The Age 
10-4-1990 «Ethnic Voice» by Alison Croggon. Εφθμ. The Age Οκτϊβριοσ 1990, το δελτίο τφπου «Ehtnic 
Voice – Forty Lounge Cafe: fascinating and Vital Theatre», τθσ Alison Croggon. 
1711

 Ρθγι: Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 1990 για τθ κεατρικι παράςταςθ Forty Lounge Café 
τθσ Tess Lyssiotis ςτο Playbox Theatre, 16-31.3.1990. 
1712

 Βlood Moon/Ματωμζνο Φεγγάρι τθσ Tes Lyssiotis ςε ςκθνοκεςία τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά και Μαρίασ 
Χαϊντοφτθ, από τθ «Σκθνι Ζρευνασ», ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ. Βόλου ςτο Κζατρο τθσ Ραλαιάσ Θλεκτρικισ, Μάρτ.-
Απρ. 2008. 
1713

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Blood Moon/ Ματωμζνο Φεγγάρι τθσ Tes Lyssiotis ςτο 
Δθμοτικό Ρεριφερειακό Κζατρο Βόλου, Φεβρ.-Μάρτ. 2008. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ματωμζνο 
Φεγγάρι τθσ Τεσ Λυςιϊτθ ςτο Δθμοτικό Ρεριφερειακό Κζατρο Διμου Βόλου, Κεατρικι Ρερίοδο 2007-
2008. 
1714

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2008, Ματωμζνο Φεγγάρι τθσ Tes 
Lyssiotis ςτθν Ρειραματικι Σκθνι του ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ. Βόλο. 
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ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ. Βόλου1715. Ραράλλθλα οργανϊκθκε ςυηιτθςθ με κζμα: «Κζατρο τθσ 

Διαςποράσ και Ρολυπολιτιςμικότθτα»1716.  

Το κεατρικό τθσ ζργο Paradise (20021717/20051718) είναι μια ματιά ςτθ ηωι 

δφο γυναικϊν, τθσ Ειρινθσ και τθσ κόρθσ τθσ Ηωισ. Σε πολφ νεαρι θλικία θ Ειρινθ 

μεταναςτεφει από  ζνα χωριό τθσ Ελλάδασ ςτθν Αυςτραλία, για να παντρευτεί ζναν 

αγρότθ. Θ Ηωι ςτθν προςπάκειά τθσ να ανακαλφψει τθν πολιτιςμικι τθσ ταυτότθτα 

και κλθρονομιά, ανακαλφπτει το παρελκόν τθσ μθτζρασ τθσ που φαίνεται να τθν 

αφορά άμεςα1719.  Το Paradise παίχτθκε το 2002 και το 2005 ςε ςκθνοκεςία του 

Laurence Strangio ςτο La Mama, Carlton. Κάκε ενότθτα περιλαμβάνει πραγματικά 

αρκετό υλικό,  ζνα ολόκλθρο ζργο από μόνθ τθσ. Θ επινόθςθ των ςκθνϊν ςτο  τρζνο, 

το  τελωνείο και το εργοςτάςιο ζγιναν με ιδιαίτερθ προςοχι1720. Απόςπαςμα από το 

                                                           
1715

Ματωμζνο Φεγγάρι, 2008, δράμα (ςε μετάφραςθ τθσ Δζςποινασ Διμου, Σοφίασ Θλιάδθ, Ελζνθσ 
Τςεφαλά, Μαρίασ Τςουρζλθ), αδθμοςίευτο, 57 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.   
1716

 Ρθγζσ: Δελτίο τφπου τθσ παράςταςθσ Το Ματωμζνο Φεγγάρι τθσ Tes Lyssiotis (7-10.1.2008), όπου 
ςτο τζλοσ τθσ παράςταςθσ ςτισ 10 Λανουαρίου ανακοινϊνεται θ ςυηιτθςθ με κζμα: «Κζατρο τθσ 
Διαςποράσ και Ρολυπολιτιςμικότθτα». Στθ ςυηιτθςθ ζλαβαν μζροσ οι κακθγθτζσ του Ρανεπιςτθμίου 
Κεςςαλίασ: Λωάννα Λαλιϊτθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια του ΛΑΚΑ, Αναςταςία-Μαρίνα 
Τςουτςουλοποφλου, Διδάκτωρ Αγγλικισ Λογοτεχνίασ και διδάςκουςα του Γραφείου Ξζνων Γλωςςϊν, 
Ελζνθ Τςεφαλά, Διδάςκουςα του Γραφείου Ξζνων Γλωςςϊν και υποψιφια Διδάκτωρ του 
Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Μάγια Μποντηϊρλου, Ροιιτρια και Κεατρικι ςυγγραφζασ και θ Ελζνθ 
Μπιντάκα, Σφμβουλοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ Ν. Θλείασ και πρϊθν Σφμβουλοσ Μαγνθςίασ. Τθ ςυηιτθςθ 
ςυντόνιςε θ Άννα Βιδάλθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια του Ρ.Τ.Ρ.Ε Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ. Εφθμ. 
Ταχυδρόμοσ 2-12-2007 ««Σκθνι Ζρευνασ» ανοίγει αυλαία –Στισ 11,12,13 και 14 Δεκεμβρίου κα 
παρουςιαςτεί το Ματωμζνο Φεγγάρι ςτθν Ραλιά Θλεκτρικι», ς. 29.  Εφθμ. Ταχυδρόμοσ 6.1.2008, το 
άρκρο «Ρρεμιζρα για τθ «Σκθνι Ζρευνασ»» - Ανοίγει αφριο θ αυλαία για το Ματωμζνο φεγγάρι ςτο 
Κζατρο τθσ Ραλιάσ Θλεκτρικισ» ς. 30. Εφθμ. Θ Κεςςαλία 8.1.2008, το άρκρο «Το Ματωμζνο Φεγγάρι 
από τθ Σκθνι Ζρευνασ του ΔΘΡΕΚΕ – Ραραςτάςεισ ςτθν Ραλιά Θλεκτρικι με διαπολιτιςμικά 
ςτοιχεία» ς. 33. Εφθμ. Θ Κεςςαλία 11.1.2008, το άρκρο «Μετανάςτευςθ και διαπολιτιςμικότθτα ςε 
ςυνάντθςθ ςτθ κεατρικι ςκθνι – Από τθ χκεςινι εκδιλωςθ του ΔΘΡΕΚΕ Βόλου ςτθν Ραλιά 
Θλεκτρικι», του Αλζξανδρου  Μιχ. Μεϊκόπουλου, ς. 34. Εφθμ. Κεςςαλία 10.1.2008, το άρκρο 
«Γζφυρα από το Κζατρο ςτθν προςζγγιςθ πολιτιςμϊν – Θ ςθμερινι παράςταςθ και ςυηιτθςθ ςτθν 
Ραλιά Θλεκτρικι», ς. 11. Ρερ. Aspects today - ΡΕ.ΚΑ.ΔΕ. 6 Λαν.-Μάρτ. 2008, τεφχ. 17, «Diaspora 
Theatre and Interculturality in Volos» by Eleni Bindaka, ς. 6. 
1717

Paradise,1999, δράμα ςε τριάντα-μία ςκθνζσ, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, 46 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία, αδθμοςίευτο. 
1718

 Ρθγι: Εφθμ. The Age March 29 2005 «Mixed Marriage of minds makes sense» by Fiona Scott- 
Norman, ς.4. 
1719

 Ρθγι: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Paradise, τθσ Tes Lyssiotis και ςκθνοκεςία του Laurence Strangio, 
2005. 
1720

Ρθγζσ: Εφθμ. Melbourne Times, 24.4.2002, το άρκρο «Lyrical, moody Paradise lingers in the mind – 
Paradise, La Mama, Carlton Until May 5» κριτικι του David Crofts. Ρερ. ArtStreams Μαϊοσ/Λοφν. 2002, 
το άρκρο «Impressions of Paradise-La Mama Theatre», κριτικι τθσ Christine Crowle, ς.17. Εφθμ. Neos 
Kosmos - English Weekly, 22.4.2002, το άρκρο «The red dust of Paradise» by John Bentihavas. Εφθμ. 
The Age 24.4.2002, το άρκρο «Longing and loss; Lawson to Lyssiotis – Theatre Paradise», κριτικι τθσ 
Helen Thomson. 
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ζργο δθμοςιεφτθκε και ςτθν ανκολογία που επιμελικθκε θ Ελζνθ Νίκα με τον τίτλο 

«Mothers from the Edge»*Μθτζρεσ από τθν Άκρθ+1721. 

Θ ςυγγραφζασ, ςτα ζργα τθσ,  χρθςιμοποιεί ςτοιχεία από ντοκιμαντζρ,  

ιςτορίεσ από άρκρα εφθμερίδων, ςκίτςα, μιμιςεισ/παντομίμα, τραγοφδια, χορό και 

ταινίεσ μικροφ μικουσ προκειμζνου να αναπαραςτιςει τισ δυςκολίεσ τθσ 

μετανάςτευςθσ και τα προβλιματα που ςχετίηονται με τθν αδυναμία των 

μεταναςτϊν να μιλιςουν τθ γλϊςςα τουσ,  τθ ηωι ςτα κζντρα υποδοχισ 

μεταναςτϊν, τθν ζλλειψθ εργαςίασ, τισ ταπεινωτικζσ ςυνκικεσ τθσ εργαςίασ, τα 

προβλιματα που αντιμετωπίηει θ νζα γενιά ςτθν Αυςτραλία και τθ δυςκολία τθσ 

διατιρθςθσ οποιαςδιποτε αυτοπεποίκθςθσ. Ειδικότερα, θ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ 

ταυτότθτασ ςε μια ευθμεροφςα, υλιςτικι κοινωνία φαίνεται να είναι θ μεγαλφτερθ 

πρόκλθςθ για ζναν Ζλλθνα μετανάςτθ1722. Πλα όμωσ αντιμετωπίηονται με 

οξυδζρκεια, χιοφμορ και ςκζνοσ ςτθν κακθμερινότθτά του.  

Στα ζργα τθσ Lyssiotis είναι αποκλειςτικά γυναίκεσ που εκφράηουν τισ 

εμπειρίεσ τουσ που ςπάνια διερευνϊνται  ςτο κζατρο. Αςχολείται με τθ μετάβαςθ 

του μετανάςτθ από τον παλιό κόςμο ςτον νζο. Θ Lyssiotis ςυλλαμβάνει ςε αυτά τα 

ζργα τθ ςφλλθψθ ότι θ ηωι των μεταναςτϊν τθσ μεταπολεμικισ μετανάςτευςθσ δεν 

είναι μόνο ο αγϊνασ και θ κυςία μιασ γενιάσ αλλά ωσ μια ςυνεχι διαδικαςία ςτθ 

χϊρα αυτι, ωσ μια εκνικισ μειονότθτασ μετά τθν άλλθ, μιασ γενιάσ μετά τθν άλλθ, 

να καταςτιςουν τθν Αυςτραλία  ςπίτι τουσ. Θ Lyssiotis κεωρεί τον εαυτό τθσ μζλοσ 

μιασ  μεταβατικισ γενιάσ,  μιασ γενιάσ που βρίςκεται ανάμεςα ςε δφο πολιτιςμοφσ 

κάνοντασ μια ςυνεχι διεργαςία με τον εαυτό τθσ και το περιβάλλον τθσ1723.   

Γράφει δίγλωςςα ζργα με χαρακτιρεσ που αντικατοπτρίηουν γυναίκεσ  

ελλθνικισ κλθρονομιάσ. Εκείνθ προςπακεί ςυνειδθτά να δϊςει φωνι ςτισ γυναίκεσ,  

ςτουσ μετανάςτεσ και γενικότερα ςτουσ περικωριοποιθμζνουσ. Θ κφρια πθγι τθσ 

ζμπνευςισ τθσ είναι οι δικοί τθσ άνκρωποι και θ ηωι τθσ οικογζνειάσ τθσ. Οι ιςτορίεσ 

και οι εμπειρίεσ των μεταναςτϊν  που ιλκαν ςτθν Αυςτραλία ςτισ δεκαετίεσ 1930-

1950 από τθν Ευρϊπθ απεικονίηουν τισ δυςκολίεσ τθσ αποδθμίασ, των ςτακμϊν 

                                                           
1721

 Helen Nickas, 2006, Mothers from the Edge, Owl Publishing, Melbourne, ςς. 223-233. 
1722

 Ρθγι: Ρερ. Aspect, τεφχ. 32-33, 1985, αφιζρωμα ςτο «Theatre in Australia», θ ςυνζντευξθ τθσ Tes 
Lyssiotis από τθν Rudi Krausmann, ςς. 28-37. 
1723

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τθν Tes Lyssiotis ςτθ 
Μελβοφρνθ, 22-03-2009. 
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υποδοχισ μεταναςτϊν- πρϊθν ςτρατοπζδων, τθσ ζλλειψθσ εργαςίασ, τθσ 

εξευτελιςτικισ φφςθσ τθσ εργαςίασ όταν υπιρχε, των προβλθμάτων που 

αντιμετωπίηουν τα παιδιά των μεταναςτϊν, τισ δυςκολίεσ, τζλοσ, τθσ νζασ γενιάσ 

ςτθν Αυςτραλία, για τθ διατιρθςθ τθσ κρθςκείασ και γλϊςςασ καταγωγισ ςε μια 

ακμάηουςα, υλιςτικι κοινωνία»1724.  

Θ βαςικι κεματολογία τθσ είναι εςτιαςμζνθ γφρω από ηθτιματα του 

πολιτιςμοφ και τθσ  πολιτιςμικισ ταυτότθτασ (Coslovich, 1998). Το κζατρο είναι το 

εργαλείο τθσ και το περιεχόμενο διαπραγματεφεται μθνφματα κακολικοφ 

ενδιαφζροντοσ. Γράφει τα δι/πολυ-γλωςςικά κεατρικά ζργα, ςτα οποία οι 

χαρακτιρεσ είναι κυρίωσ ελλθνικισ καταγωγισ. Οι ιςτορίεσ, μετά από μια 

γενναιόδωρθ ζγχυςθ τθσ φανταςίασ,  αντικατοπτρίηουν τισ κοινζσ ευλογίεσ και τισ 

ςυγκροφςεισ τθσ οικογενειακισ ηωισ και τθ ηωι τθσ γυναίκασ. Εργάηεται με το 

ζνςτικτο. Το αφινει να τθσ βγει και μετά επιςτρζφει και αςχολείται με τθ δομι  του 

κειμζνου.  

«Οι χαρακτιρεσ μου κινοφνται ανάμεςα ςε δφο πολιτιςμοφσ, ςε δφο γλϊςςεσ ςε προςωπικζσ 

και διαπροςωπικζσ ςυγκροφςεισ. Χρθςιμοποιϊ τθν ελλθνικι γλϊςςα, όταν κζλω οι 

χαρακτιρεσ μου να εκφράςουν τα βακιά αιςκιματά τουσ, τα οποία αντανακλοφν τθν 

προςωπικότθτά τουσ…. Οι ςυγγραφείσ, όταν γράφουν, είναι ςα να ςκάβουν ςε μία τρφπα, 

και κάκε φορά ςκάβουν ςε πιο βακιά ςτρϊματα, αλλά πάντα διερευνοφν το ίδιο κζμα. Πλθ 

θ δουλειά που κάνω είναι γφρω από  τθν ταυτότθτα. Μζςα από τθν ταυτότθτα βρίςκεισ τθ 

κζςθ ςου ςε ζνα νζο πολιτιςμό. Ειδικότερα θ γυναίκα βρίςκει τθν ταυτότθτά τθσ και τθ κζςθ 

τθσ μζςα από τθ ςχζςθ τθσ με τον εαυτό τθσ, τα παιδιά τθσ, τθν οικογζνειά τθσ, τθ ςχζςθ τθσ 

με το επάγγελμά τθσ... Είναι ςθμαντικό να δίνω φωνι ςε αυτοφσ που δεν ακοφγονται... Αν 

ζγραφα ςιμερα, κα ζδινα φωνι ςτουσ Αβοριγίνεσ. Στα προθγοφμενα ζργα ζδωςα φωνι ςτθ 

μεταναςτευτικι εμπειρία  τθσ γενιάσ των γονιϊν μου, για να τθν μάκουν τα παιδιά τουσ, να 

τθν γνωρίςουν οι Αυςτραλοί που δεν είχαν ιδζα τί ςυνζβαινε τότε… Οι άνκρωποι με ρωτάνε,  

είςτε Ελλθνίδα ι  Αυςτραλζηα;  Δεν είναι ζνα απλό ηιτθμα. Ζχω γεννθκεί ςτθν Αυςτραλία και 

είμαι ελλθνικισ καταγωγισ. Είμαι διπολιτιςμικι. Ζτςι το βλζπω εγϊ»,  τονίηει  θ Lyssiotis ςτθ 

ςυνζντευξι τθσ1725. 

                                                           
1724

 Ρθγι: Ρερ. Aspect, τεφχ. 32-33, 1985, αφιζρωμα ςτο Theatre in Australia, θ ςυνζντευξθ τθσ Tes 
Lyssiotis από τθν Rudi Krausmann, ςς. 28-37. 
1725

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τθν Tes Lyssiotis ςτθ 
Μελβοφρνθ, 22-03-2009.  
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 Θ  Lyssiotis μιλάει για τισ γενιζσ των «wogs» για τουσ οποίουσ θ αφομοίωςθ 

ιταν υποχρεωτικι, ανεξάρτθτα από το πόςο ςκλθρι ι επϊδυνθ ιταν. Τα ζργα τθσ 

καλφπτουν τρεισ γενιζσ και δφο χϊρεσ, και όλοι οι χαρακτιρεσ  τθσ είναι γυναίκεσ, 

ζτςι ϊςτε να μιλάνε για τθν διπλά περικωριοποιθμζνθ κζςθ τουσ. Γι’ αυτό και  

πλαιςιϊνονται από ρόλουσ μεταναςτριϊν που αγωνίηονται να διαμορφϊςουν τθ 

δικι τουσ ταυτότθτα, πολλζσ φορζσ ςε αντίκεςθ με τα παραδοςιακά πατριαρχικά 

πλαίςια του εκνικοφ τουσ πολιτιςμοφ.  Επίςθσ καταπιάνεται με τον αγϊνα αυτϊν 

των γυναικϊν να επιβιϊςουν ςε ζναν ξζνο πολιτιςμό1726.   

Θ Lyssiotis εργάηεται με επιςτθμονικι μζκοδο. Ερευνά ςε βιβλιοκικεσ, 

καταγράφει πραγματικά γεγονότα, καταςτάςεισ και μαρτυρίεσ από ανκρϊπουσ που 

βίωςαν τθ μεταναςτευτικι εμπειρία είτε από τθν πλευρά του μετανάςτθ, είτε από 

τθν πλευρά των αρχϊν υποδοχισ των μεταναςτϊν και μζςα από το φίλτρο τθσ 

δραματικισ τζχνθσ που ηωντανεφει τθ μεταναςτευτικι ιςτορία ςτθ ςκθνι. Στα ζργα 

τθσ εςτιάηεται περιςςότερο ςτο περιεχόμενο παρά ςτθ φόρμα. Τθν ενδιαφζρει να 

περάςει τθν πλθροφορία, τθν ιςτορία. Μζςα από τα ζργα τθσ ςτόχοσ τθσ είναι να 

παρζχει πλθροφορίεσ και μια ιςτορικι προοπτικι για τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν οι μετανάςτεσ. Το περιεχόμενο ζχει προτεραιότθτα ζναντι  τθσ 

μορφισ και άλλων καλλιτεχνικϊν κριτθρίων. Αυτόσ είναι ζνασ από τουσ λόγουσ που 

χρθςιμοποιεί  μικτι τεχνικι, δεδομζνου ότι  τθσ επιτρζπει τθν ευκολότερθ ροι 

πλθροφοριϊν προσ το κοινό. Θ δομι των ζργων τθσ δεν είναι γραμμικι. 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι κολάη ςυνδζει μαηί μια ςειρά αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

όπωσ: ιςτορίεσ από εφθμερίδεσ, μιμιςεισ, ςκίτςα, τραγοφδια, χορό και ταινίεσ 

μικροφ μικουσ. Οι θκοποιοί δεν χάνονται ςε ρόλουσ. Ταξιδεφουν ςε εμπειρίεσ 

μετανάςτευςθσ και όχι ςε χϊρουσ και χρόνουσ. Το νιμα που ενϊνει τα γεγονότα 

ςτθν ιςτορία είναι το ίδιο: ζνα ταξίδι, που διαμορφϊνεται όμωσ ςε τελετουργικό - θ 

άφιξθ, θ επιβίωςθ, θ καρτερικότθτα, θ κυςία και θ αντοχι - (Tsefala, 2006). Θ 

γλϊςςα είναι θ επινόθςθ (device) – θ γλϊςςα είναι το κλειδί. Θ γλϊςςα είναι αυτι 

που μεταφζρει τον πολιτιςμό από γενιά ςε γενιά. Εάν δεν τθν χρθςιμοποιείσ, δεν 

ανακαλφπτεισ πολλά ςτοιχεία του πολιτιςμοφ που μεταφζρει. Οι πολυάρικμεσ 

                                                           
1726

 Ρθγι: Ρερ. Το Νζο, Φεβρ. 1986, το άρκρο «Τεσ Λυςςιϊτθ – Το κζατρο του φτωχοφ», του Νίκου 
Κυπραίου, ςς. 40-43. 
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γλϊςςεσ που χρθςιμοποιεί ςτα ζργα τθσ είναι ζνα όχθμα που ςυμβάλλει  ςτο να 

δϊςει ζνα μινυμα, μια εςωτερικι προοπτικι ενόσ πολυγλωςςικοφ κόςμου ςε 

αντίκεςθ με μία μονόγλωςςθ, εκνοκεντρικι, νατουραλιςτικι, ςυμβατι 

ψυχαγωγία. Θ Tes Lyssiotis ςτα ζργα τθσ εςτιάηεται ςτθν πολυπλοκότθτα τθσ 

πολιτιςμικισ ταυτότθτασ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται τα τελευταία εξιντα χρόνια 

ςτθν Αυςτραλία.  

Θ πολυπολιτιςμικότθτα ςτα κεατρικά ζργα δεν εκφράηεται μόνο μζςα από τα 

ροφχα και τα φαγθτά κάκε κουλτοφρασ. Ο χορόσ, το τραγοφδι, θ μουςικι που 

πλαιςιϊνουν τον διάλογο λειτουργοφν ωσ μζςο τελετουργίασ, που επιτελείται επί 

ςκθνισ. Οι διάλογοι είναι ατόφια κομμάτια από τθν ιςτορία ανκρϊπων που τθν 

ζηθςαν και όχι αυτϊν που τθν είδαν ι τθσ άκουςαν. Οι θκοποιοί, δίγλωςςοι, παιδιά 

και οι ίδιοι μεταναςτϊν, από διαφορετικά πολιτιςμικά περιβάλλοντα, ρζουν, 

μεταςχθματίηονται από τθ μια γλϊςςα ςτθν άλλθ, από τον ζναν πολιτιςμό ςτον 

άλλον, αφοφ γι’ αυτοφσ είναι  μια φυςικι προζκταςθ τθσ πολυπολιτιςμικισ 

κακθμερινότθτασ τουσ. Με αυτόν τον τρόπο θ Lyssiotis αντιςτζκεται ςε ζνα 

μονόγλωςςο και εκνοκεντρικό μοντζλο ψυχαγωγίασ όπου υπθρετεί τθν πολιτικι 

ςκοπιμότθτα τθσ «αχρωματοψίασ», τθσ διαιϊνιςθσ τθσ αγγλοςαξονικισ μεςοαςτικισ 

πολιτιςμικισ αντίλθψθσ και τρόπου ηωισ. Το κζατρο δεν είναι μόνο λζξεισ, αλλά ζνα 

οπτικό μζςο. Οι άνκρωποι εκφράηονται και με τθ γλϊςςα του ςϊματοσ. Οι 

Ευρωπαίοι τθν χρθςιμοποιοφν πιο ζντονα από τουσ Αυςτραλοφσ- ιδιαίτερα τα χζρια. 

Στο κζατρο La Mama, οι Ζλλθνεσ κεατζσ διαφορετικϊν θλικιϊν και από 

διαφορετικοφσ καλλιτεχνικοφσ χϊρουσ, είχαν τθν ευκαιρία να δουν τα ζργα τθσ ςε 

ζνα πολυπολιτιςμικό περιβάλλον.  

Θ Tes Lyssiotis ιταν πάντοτε τυχερι με τθ χρθματοδότθςθ των ζργων τθσ. 

Σπανίωσ αυτοχρθματοδότθςε τισ παραςτάςεισ τουσ. Από το 1988 ςταμάτθςε να 

ςκθνοκετεί θ ίδια τα ζργα τθσ, γιατί πίςτευε ότι τα ζργα τθσ κα αποκτοφςαν μια 

διαφορετικι προοπτικι από αυτιν που θ ίδια είχε ςυλλάβει. Θ πολυπολιτιςμικότθτα 

των ςυντελεςτϊν των ζργων τθσ, αφενόσ, αντανακλά τθν πολυπολιτιςμικι 

πραγματικότθτα τθσ Αυςτραλίασ και αφετζρου προςδίδει διαφορετικι ενζργεια ςτθ 

ςκθνι απ’ ό,τι εάν οι ςυντελεςτζσ τθσ ιταν μια ομογενοποιθμζνθ ομάδα, δθλαδι 

μόνο Ζλλθνεσ, μόνο Αυςτραλοί. 
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Θ Tes Lyssiotis τα τελευταία εικοςιπζντε χρόνια ζχει επικεντρωκεί ςτθν 

πολυπλοκότθτα του πολυεκνικοφ και πολυπολιτιςμικοφ πολιτιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ 

και τθσ  αναηιτθςθσ τθσ ταυτότθτασ1727. Θ Lyssiotis δεν κζλει να κεωρθκεί 

«Ελλθνίδα» ι «ethnic *εκνοτικι+» κεατρικι ςυγγραφζασ, γιατί τότε, κατά τθ γνϊμθ 

τθσ,  κα τεκεί ςτο περικϊριο1728.   

Τθν Tes Lyssiotis ενζπνευςαν: οι δραματουργοί Μπζρτα Μπρεχτ,  Σαμουιλ 

Μπζκετ, Ριτερ Μπρουκ, Ρίνα Μπόχσ, Τηζρςεχ Γκροτόφςκι, Γκαρκία Λόρκα, οι 

λογοτζχνεσ Τηων Μπζργκερ, Νίκοσ Καηαντηάκθσ, Γιάννθσ ίτςοσ, οι αρχαίοι Ζλλθνεσ 

τραγωδοί και οι ταινίεσ του Κ. Αγγελόπουλου από τον κινθματογράφο. Αγαπθμζνοσ 

τθσ Αυςτραλόσ κεατρικόσ ςυγγραφζασ είναι ο Μπάρρυ Ντίκενσ. «Ο Μπρεχτ είναι ο 

κεατρικόσ ςυγγραφζασ ο οποίοσ ζχει κυρίωσ επθρεάςει τθ δουλειά μου με τθ 

κεωρία του και τα ζργα του», εξομολογείται θ Lyssiotis ... αλλά ςτο τζλοσ είναι οι 

άνκρωποι που τθν επθρεάηουν περιςςότερο και οι ιςτορίεσ τουσ1729.  

Θ Tes Lyssiotis ςυγκαταλζγεται ςτθ γενιά των «εκλεκτϊν» Αυςτραλϊν 

κεατρικϊν ςυγγραφζων τθσ δεκαετίασ του 1970-80,   που ςιμερα πρωτοςτατοφν 

ςτισ κεντρικζσ κεατρικζσ ςκθνζσ τθσ χϊρασ και αντιπροςωπεφουν τθν Αυςτραλία και 

ςτο εξωτερικό. Μερικά από αυτά τα ονόματα είναι: Helmut Bakaitis, Michael 

Thomas. Maria Irene Fornes,  Barry Dickins, Phil Motherwell, Lloyd Jones, θ Valerie 

Kirwan, Peter Lillie, David Williamson, Kerry Dwyer, θ Jill Buckler, Wayne Macauley, 

Susie Fraser, Daniel KahansJim Curtis. Με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτθν Αμερικι οι 

ςυγγραφείσ προςπάκθςαν να φζρουν τθ δικι τουσ πολιτιςμικι άνκθςθ με ςτόχο να 

δθμιουργιςουν ζργα τόςο δυνατά όςο αυτά που διάβαηαν μζχρι τότε. Θ Lyssiotis 

είναι μία από τισ ελάχιςτεσ γυναίκεσ τθσ γενιάσ τθσ που γράφουν και ςκθνοκετοφν 

κζατρο και τα ζργα τθσ είναι μια προςωπικι διερεφνθςθ. 

Δεν είναι μόνο οι Αυςτραλοί που τθν παρακολουκοφν, είναι οι άνκρωποι από 

όλεσ τισ διαφορετικζσ κουλτοφρεσ ... λζγοντασ, «ναι, ζχει δίκιο», αφοφ ςχεδόν όλοι, 

εκτόσ από τουσ Αβοριγίνεσ, ζχουν φτάςει ςτθν Αυςτραλία ωσ «ξζνοι». Είναι 

                                                           
1727

 Ρθγι: Εφθμ. The Age 24.6.1998, το άρκρο «Living Arts & Entertainment – Theatre – A teller of 
university tales – Playwright Tes Lyssiotis has focused on the complexities of culture and identity for 16 
years» τθσ Gabriella Coslovich, Melbourne. 
1728

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τθν Tes Lyssiotis ςτθ 
Μελβοφρνθ, 22-03-2009.  
1729

 Tony Mitchell, “Interview: Going to the Source,Tes Lyssiotis talks to Tomy Mitchell”, Australasian 
Drama Studies, no.12/13, 1988, ς.12. 
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ςυναρπαςτικό να μπορεί κανείσ να αρκρϊςει και να αναπαραςτιςει ςτθν 

Αυςτραλία τθν εμπειρία τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, όχι αφθρθμζνα, αλλά ωσ 

βιωμζνθ εμπειρία.  

Θ Lyssiotis ολοκλθρϊνει το τελικό κείμενο του ζργου τθσ Tales From the 

Watchman [Λςτορίεσ από τον Φφλακα+, εμπνευςμζνο από το πρϊτο ζργο Αγαμζμνων 

τθσ τριλογίασ του Αιςχφλου Ορζςτεια, και ειδικότερα από τον μονόλογο του φφλακα 

ςτθν αρχι που περιμζνει άγρυπνοσ ςτθ ςτζγθ των Ανακτόρων των Μυκθνϊν, τθ 

φωτιά που κα μθνφςει τθν πτϊςθ τθσ Τροίασ. Μόνο που ο φφλακασ τθσ Lyssiotis δεν 

περιμζνει μία φωτιά αλλά πολλζσ, αφοφ ο πόλεμοσ δεν ςταματά και οι πόλεμοι 

διαδζχονται ο ζνασ τον άλλον από αρχαιοτάτων χρόνων. Στο ζργο αναφζρονται τα 

αίτια και οι ςυνζπειεσ των πολζμων. Είναι ζνα αντιπολεμικό κεατρικό ζργο1730. 

Θ Tes Lyssiotis κεωρείται πρωτοπόροσ του δίγλωςςου κεατρικοφ ζργου ςτο 

Αυςτραλιανό Κζατρο, κακϊσ και από τισ πρωτοπόρεσ δθμιουργοφσ αυτοφ που οι 

Αυςτραλοί αποκαλοφν «Ρολυπολιτιςμικό  Κζατρο».  Στθν εγκυκλοπαίδεια «Columbia 

Encyclopedia of Μodern Drama», το λιμμα Σφγχρονο Αυςτραλιανό Κζατρο (ς. 80), θ 

ςυγγραφζασ Gabrielle Cody αναφζρεται ςτθ ςπουδαία ςυμβολι του 

Ρολυπολιτιςμικοφ Κεάτρου ςτθν ωρίμανςθ τθσ αυςτραλιανισ κουλτοφρασ με το να 

αναπαριςτά ςειρά από ιςτορίεσ, οι οποίεσ προθγουμζνωσ είχαν αποκλειςτεί, 

περικωριοποιθκεί και αποςιωπθκεί. Από τθ δεκαετία του 1980 με πρωτοπόρο τον 

επαγγελματικό Λταλο-Αυςτραλιανό Κίαςο Doppio Teatro, οι δυςκολίεσ τθσ πρϊτθσ 

γενιάσ Λταλϊν μεταναςτϊν αρχίηουν να παρουςιάηονται ςτθ ςκθνι. Τθ δεκαετία του 

1990 ωσ «Key multicultutral writers» *πολυπολιτιςμικοί ςυγγραφείσ κλειδιά+ 

αναφζρονται οι Tes Lyssiotis, Noelle Janacneska και William Yang1731.  Συγκεκριμζνα 

για τθν Lyssiotis επιςθμαίνεται πωσ τα κεατρικά ζργα τθσ επικεντρϊνονται ςτθ 

διαφορά αντιλιψεων των γενεϊν, τθν πολυπλοκότθτα «του ανικειν» και τθ ςχζςθ 

μθτζρασ-κόρθσ. 

Θ Tes Lyssiotis ςυνεχίηει με τθν ανάγκθ να απαντιςει ςτο ερϊτθμα τθσ 

«ταυτότθτάσ τθσ» ςτο πλαίςιο ενόσ τζτοιου βίου.  

Άλλα ζργα τθσ είναι:  

                                                           
1730

 Π.π. 
1731

 Ρθγι: Ρερ. Australasian Drama Studies, τεφχ. 28, 1996, «The Past is Here»-ςυνζντευξθ τθσ 
Lyssiotis από τθν Pickett Carolyn, ςς.79-85.  
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 Zac’s Place, 19911732, μονόπρακτο1733  

 Her Sister (με ζμφαςθ ςτθν αδελφι τισ Μαρίασ Κάλλασ)(1996)1734  

 Saturday Afternoon Fever, 2005, γράφει ςε ςυνεργαςία με τον  κωμικό 

Matthew Hardy το stand-up comedy και  το ςκθνοκετεί.  

Σκθνοκετεί επίςθσ το Sex in the Suburbs του Matthew Hardy για το 

Melbourne International Comedy Festival1735.  

 Café Mistro, 19861736.  

 The Past is Here, 1996, - ςυνζντευξθ τθσ Lyssiotis ςτθν Pickett Carolyn,  ςτο 

περ. Australasian Drama Studies, τεφχ. 28, ςς.79-851737.  

 

Ανάλυςθ τθσ κεατρικισ τριλογίασ Home/Oίκοσ ι Ρατρίδα: A white Sports Coat 

(1986), Forty lounge café (1990), Blood Moon (1993).                                                                                                                                                      

Θ Lyssiotis επικεντρϊνεται ςε ατομικά και προςωπικά διλιμματα των 

μεταναςτϊν, ςτθν τριλογία  τθσ Home: A White Sports Coat (1986), The Forty Lounge 

Café (1989/1990),  Blood Moon (1993).  Αςχολείται κυρίωσ με ηθτιματα που 

αφοροφν τθν πολυπλοκότθτα τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ και τθν ανάγκθ να ζχει 

κανείσ «πατρίδα»,  να ανικει, να αιςκάνεται αςφάλεια, ςτακερότθτα, να ζχει ςχζςθ 

με τισ ρίηεσ του/τθσ, τθν ιςτορία του, το ςπίτι του, τα ςφμβολα, τθ ςθμαία, τθ 

κρθςκεία του, τισ τελετουργίεσ,  τα τραγοφδια, τθν οικογζνεια.  

Θ Lyssiotis διερευνά όψεισ τθσ ηωισ μζςα από τισ «φωνζσ» γυναικϊν  και τισ 

αφθγιςεισ τουσ, αναδεικνφοντασ τθν οπτικι τουσ, ςε μονοπάτια πνευματικότθτασ, 

προκατάλθψθσ,  πάκουσ, αγάπθσ, μίςουσ, ςφγκρουςθσ, ενοχισ, ηιλειασ, μετάνοιασ, 

ςυναίνεςθσ. Οι άνδρεσ είναι παρόντεσ ςτα ζργα διαμζςου τθσ αφιγθςθσ των 

γυναικείων χαρακτιρων, και όχι ωσ φυςικζσ παρουςίεσ ςτθ ςκθνι.  Επιτυγχάνει ζτςι 

                                                           
1732

 Ρθγι: Ρερ. Round up, τεφχ. 2, Δεκ. 1990, το δελτίο τφπου «Zac’s Place by Tes Lyssiotis – Year Level: 
9 to 12 – On tour: Febr. 18 to Apr. 11, 1991».  
1733

Zac’s Place, 1990, μονόπρακτο ςε εικοςιτζςςερισ ςκθνζσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο ζργο, 50 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1734

 Ρθγι: Ρερ. Australasian Drama Studies, τεφχ. 28, 1996, «The Past is Here»-ςυνζντευξθ τθσ 
Lyssiotis από τθν Pickett Carolyn, ςς.79-85.  
1735

 Ρθγι: Εφθμ. The Age, March 29 2005, «Mixed Marriage of minds makes sense», by Fiona Scott- 
Norman, ς. 4. 
1736

 Ρθγι: Ρερ. Australasian Drama Studies, τεφχ. 28, 1996, «The Past is Here»-ςυνζντευξθ τθσ 
Lyssiotis από τθν Pickett Carolyn, ςς.79-85.  
1737

 Π.π. 
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να φανερϊνεται ο ρόλοσ των ανδρϊν από τισ γυναίκεσ, με δικά τουσ λόγια,  ωσ 

καταλυτικόσ  για τισ ηωζσ τουσ.   

Θ μθτριαρχικι κουλτοφρα είναι διάχυτθ ςτα ζργα τθσ. Οι γυναικείοι 

χαρακτιρεσ τθσ εμφανίηονται με τισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ. Θ ςυγγραφζασ κακϊσ 

ξετυλίγει τθν προςωπικότθτα των χαρακτιρων τθσ, φανερϊνει τόςο τισ αρετζσ όςο 

και τισ αδυναμίεσ τουσ, κακιςτϊντασ τεσ αλθκινζσ. Κεντρικόσ  χαρακτιρασ ςτα ζργα 

τθσ είναι θ μθτζρα,  ζνασ  επαναλαμβανόμενοσ χαρακτιρασ, εμπνευςμζνοσ από τθν 

δικι τθσ μθτζρα και τθ μεταναςτευτικι τθσ ιςτορία.  Θ ςχζςθ μάνασ-κόρθσ 

περιγράφεται ωσ μια ςχζςθ αιϊνιασ αγάπθσ και ςυγχρόνωσ ωσ πθγι ιςχυρϊν 

ςυγκροφςεων.  

 Το κεατρικό ζργο A White Sports Coat, 1986, παρουςιάηει μια ανϊνυμθ 

γυναίκα, μόνθ ςτθ ςκθνι, ενϊ οι  φωνζσ  των γονιϊν τθσ εμφανίηονται μζςα από τθν 

ίδια, αναπαριςτϊνται ανάγλυφα από τον κόςμο τθσ φανταςίασ τθσ. 

 Θ θρωίδα ζχει ζνα μπαοφλο μπροςτά τθσ, το οποίο αποκαλεί glory box 

*κιβϊτιο δόξασ+. Εκεί βρίςκονται  οικογενειακά ενκφμια που με τθν εμφάνιςι τουσ 

αναπθδοφν  οι οικογενειακζσ ιςτορίεσ και τα μυςτικά που είναι  χρόνια κρυμμζνα, 

«τα ςκουλικια…»1738. Θ ςχζςθ μθτζρασ-κόρθσ που περιγράφεται ςτο ζργο εμφανίηει 

τα κορίτςια πιο ςτενά  δεμζνα με τισ μθτζρεσ τουσ. Πποτε διαφωνεί θ κόρθ με τθ 

μθτζρα, είναι επειδι μοιάηει με τθν ιςχυρογνωμοςφνθ  του πατζρα τθσ (ς.36). Πταν 

παντρεφεται θ κόρθ πρζπει να ςταματιςει τθν εργαςία,  να μείνει ςτο ςπίτι και να 

φροντίηει το ςφηυγο και τα παιδιά τθσ, όπωσ θ μθτζρα τθσ1739. 

  Το αίςκθμα του μετεωριςμοφ ωσ εμπειρία «μεταξφ» δφο κόςμων είναι 

επίςθσ πολφ ζντονο ςτοιχείο ςτο ζργο τθσ.  Από τθ μια, θ Ελλάδα είναι  θ γθ, όπου οι 

πρόγονοι τθσ κόρθσ είναι καμμζνοι, ο γενζκλιοσ τόποσ των  γονιϊν τθσ.  Από τθν 

άλλθ,  θ Αυςτραλία είναι θ χϊρα, όπου ηει και κα καφτεί αυτι. Ραρ’ όλα αυτά, 

επικυμεί να διεκδικιςει τθ γθ που ανικει ςτθν οικογζνειά τθσ ςτθν Ελλάδα. Θ 

ςφγχυςθ και θ ςφγκρουςθ είναι βακιά ςτο ακόλουκο απόςπαςμα: 

«Μθτζρα: «Είναι δικι ςασ, δεν  κα τουσ αφιςετε να τθν πάρουν»…       

                                                           
1738 A white Sports Coat, ζχει εκδοκεί ςε βιβλίο με τίτλο: A white Sports Coat and Other plays, 

Currency Press, Sydney, 130 ςελίδεσ, δίγλωςςθ ζκδοςθ, 1996, 24 ςελ. 
1739

 Π.π., ς.42. 
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Κόρθ: «Ρόςεσ φορζσ ζχετε πάει εκεί; Τρεισ φορζσ, ζτςι δεν είναι; Ακόμα τίποτα δεν ζχει 

επιλυκεί. Τι περιμζνετε να κάνω εγϊ;  Και μθ μου πείτε πωσ είμαι το φωσ που ςασ οδθγεί… 

Άλλωςτε πϊσ μπορϊ να πάω εγϊ εκεί; Ροιόσ κα μου μιλιςει, από τουσ κείουσ, τισ κείεσ και 

τα ξαδζλφια; Το ζχετε κάνει δφςκολο.  ΝΟΜΛΗΑ ΡΩΣ ΤΟ ΑΛΜΑ ΕΛΝΑΛ ΡΘΧΤΟ. Με αρρωςταίνει 

το όλο πράγμα, αφιςτε με ζξω από αυτά…» (ςελ. 44)1740.  

To κεατρικό ζργο A White Sports Coat είναι μονόπρακτο, αυτοβιογραφικό τθσ 

Lyssiotis. Θ θρωίδα  είναι  θ ίδια θ ςυγγραφζασ με τα ίδια χαρακτθριςτικά τθν 

περίοδο που το ζγραψε:  αυςτραλογεννθμζνθ, ςυγγραφζασ, ζγκυοσ, κόρθ τθσ 

Ελευκερίασ από τα Κφκθρα που ζφταςε ςτθν Αυςτραλία ωσ «νφφθ». Θ ιςτορία 

εκτυλίςςεται ςτο ςπίτι αυτισ τθσ γυναίκασ, αργά τθ νφχτα. Αγωνίηεται να γράψει ζνα 

κεατρικό ζργο, που τθσ ζχει παραγγείλει θ παραγωγόσ τθσ (Liz Jones),  λίγο πριν τον 

επικείμενο τοκετό του δεφτερου παιδιοφ τθσ.  Θ ιςτορία ξεκινά να εξιςτορεί τα 

παιδικά τθσ χρόνια ςτο μαγαηί του πατζρα τθσ,  το The Forty Lounge Café,  ςτο οποίο 

και μεγάλωςε τισ δεκαετίεσ  του ’50 και του ’60. Είναι ζνα ζργο που «ανιχνεφει» τθ 

μνιμθ, τθ ςχζςθ μεταξφ μθτζρασ και κόρθσ, τί ςθμαίνει να είςαι γυναίκα, 

ςυγγραφζασ και μθτζρα, Αυςτραλζηα ελλθνικισ καταγωγισ: ζνα κείμενο γραμμζνο 

με χιοφμορ και πάκοσ. ’Πταν το ζγραψε ιταν  πράγματι και  θ ίδια ζγκυοσ ςτο 

δεφτερο παιδί τθσ, και ζνοιωκε τθν ίδια αγωνία με τθ «γυναίκα χωρίσ όνομα» ςτο 

ζργο.  Θ ανθςυχία τθσ προερχόταν από τθν αγωνία τθσ μιπωσ γεννιςει το παιδί τθσ 

προτοφ προλάβει να τελειϊςει το ζργο. Ραράλλθλα, ςτθ διάρκεια αυτισ τθσ 

διαδικαςίασ  ξεπθδά μία βακφτερθ αγωνία τθσ, να προςδιορίςει τθν ταυτότθτά τθσ. 

Στο ζργο όλοι οι άλλοι χαρακτιρεσ ζχουν όνομα και τόπο καταγωγισ ςυγκεκριμζνο.  

Αυτι παρουςιάηεται χωρίσ όνομα, χωρίσ ταυτότθτα. Δεν κζλει να κλθροδοτιςει ςτο 

παιδί τθσ μία ταυτότθτα που μοιάηει με μπερδεμζνο κουβάρι κλωςτισ, υφαςμζνο με 

αναμνιςεισ τθσ μθτζρασ τθσ από τθν Ελλάδα για το «πατρικό τθσ ςπίτι»1741(ς.23), 

κλειδωμζνεσ  όλεσ ςε ζνα μπαοφλο. Λίγα ποιιματα, ο εκνικόσ φμνοσ, μια 

παραδοςιακι ςτολι είναι μερικά από τα πράγματα που ζχει φυλάξει ςτο μπαοφλο. 

«Πποτε το ανοίγει το μπαοφλο, είναι ςαν να ανοίγει μια κονςζρβα με ςκουλικια» 

(ς.24)1742.  

                                                           
1740

 Π.π., ς.44. 
1741

 Π.π., ς.23. 
1742

 Π.π., ς.24. 
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Οι δικζσ τθσ εμπειρίεσ από τθν Αυςτραλία ζχουν περιςςότερθ ςχζςθ με τουσ 

γονείσ τθσ και τθ δικι τουσ οπτικι, που όμωσ δεν είναι δικι τθσ. 

 Κυμάται  πωσ όταν ιταν παιδί, θ μθτζρα τθσ τθν ζβαηε μπροςτά ςε 

επιςκζπτεσ να απαγγζλλει ςτίχουσ, όπωσ: 

«Εγϊ ποκϊ  το ςπίτι μου το φτωχικό, εγϊ ποκϊ το ςπίτι μου το πατρικό…» και μετά ζτρεχε 

να ξεματιάςει τθν κόρθ τθσ, γιατί τθν είχαν ματιάςει1743 (ς. 33).  

Κυμάται  τθ μθτζρα τθσ πάντα  να τθσ μιλάει  για τθν περιουςία που είχε 

αφιςει πίςω ςτο νθςί τθσ και  ζπρεπε  αυτι, θ κόρθσ τθσ, να πάει να τθ διεκδικιςει  

για λογαριαςμό τθσ από τουσ ςυγγενείσ που ζμειναν πίςω, το «ςόι», γιατί είναι 

κλθρονομιά ςτα εγγόνια τθσ1744(ς.34). Κυμάται τθ νοςταλγία για τθν πατρίδα και τθν 

πολυπόκθτθ επιςτροφι που κυριαρχοφςαν ςτθν καρδιά τθσ μθτζρα τθσ. «Κα 

γεράςουμε, κα λιϊςουμε εδϊ», ζλεγε ςτον άνδρα τθσ με πόνο ψυχισ. Τον 

παρακαλοφςε να πάνε διακοπζσ ςτθν Ελλάδα (ς.41)1745.  

Κυμάται πωσ όταν  μιλοφςε  θ μθτζρα ελλθνικά ςτο δρόμο,  ποτζ δεν 

πρόςεχε ποιόσ τθν άκουγε  ι ποιόσ ιταν γφρω τουσ ζτςι  θ κόρθ τθσ αναγκαηόταν να 

αλλάξει πεηοδρόμιο για να μθν ταυτιςτεί μαηί τθσ, γιατί ντρεπόταν1746(ς.35). 

Κυμάται τον  διάλογο του πατζρα και τθσ μθτζρασ ςτο μαγαηί:  

«Ρατζρασ: «Μίλα εγγλζηικα, μίλα εγγλζηικα ςτο μαγαηί, ελλθνικά ςτο ςπίτι,  

Μθτζρα: «Ρϊσ κα μάκω εγγλζηικα; Ροιόσ κα με μάκει;» (ς.28)1747.  

Κυμάται όλουσ του ςυγχωριανοφσ των γονιϊν τουσ,  να τουσ αποκαλεί 

«κείο» και «κεία» (ς.30)1748.  

Κυμάται, όποτε δεν ζκανε υπάκουε τθν μθτζρα τθσ να παραπονιζται ςτον 

άνδρα τθσ πωσ «αυτι»  δεν ιταν θ δικιά τθσ κόρθ, ιταν κόρθ ίδια με τον πατζρασ 

τθσ, πειςματάρα ςαν κι αυτόν.  

Κυμάται ζξι μζρεσ τθν εβδομάδα το μαγαηί να εξουςιάηει τθ ηωι τουσ 

(ς.36)1749. 

                                                           
1743

 Π.π., ς.33. 
1744

 Π.π., ς.34. 
1745

 Π.π., ς.41. 
1746

 Π.π., ς.35. 
1747

Π.π., ς.28. 
1748

 Π.π., ς.30. 
1749

 Π.π., ς.36. 
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Κυμάται τα «προξενιά» ωσ μια αγαπθμζνθ εναςχόλθςθ τθσ μθτζρασ τθσ. Οι 

Αυςτραλζηεσ δεν ιταν ποτζ  κατάλλθλεσ για τουσ Ζλλθνεσ ανφπανδρουσ άνδρεσ. 

Ιταν «ξελογιάςτρεσ» (ς.37)1750.  

Κυμάται τον πατζρα τθσ, από τθν άλλθ αποςταςιοποιθμζνο από τουσ 

Ζλλθνεσ μετανάςτεσ, τθν εκκλθςία και το ελλθνικό ςχολείο, γεγονόσ που 

ςτενοχωροφςε τθ μθτζρα γιατί κα ιταν δφςκολο να βρει Ζλλθνα γαμπρό για τθν 

κόρθ τθσ.  Ο πατζρασ, αντικζτωσ, πίςτευε ότι από τθ ςτιγμι που ιταν ςτθν 

Αυςτραλία ζπρεπε να κάνει παρζα με Αυςτραλοφσ. Κάκε φορά  που πιγαινε  αυτόσ 

ςτθ «Μαςονικι Στοά», θ μθτζρα διαφωνοφςε γιατί δεν δζχονταν γυναίκεσ και 

παιδιά (ς.35)1751.  

Και παρ’ όλο που τϊρα πιά ζχει παντρευτεί και ζχει ιδθ αποκτιςει ζναν  γιό, 

θ μθτζρα τθσ και πάλι δεν είναι ευχαριςτθμζνθ, αφοφ δε βρίςκει το λόγο που θ κόρθ 

τθσ αςχολείται με το γράψιμο ενόσ κεατρικοφ  ζργου για το «La Mama» και δεν 

μζνει ςτο ςπίτι τθσ να φροντίηει τον άνδρα τθσ και  το παιδί τθσ, και να μθν δίνει το 

δικαίωμα να τθν κατθγορεί θ πεκερά τθσ για «ανοικοκφρευτθ»(ς.40)1752. Θ μθτζρα 

τθσ ωσ γιαγιά  εναποκζτει όλεσ τθσ τισ ελπίδεσ ςτον εγγονό για τθ διεκδίκθςθ τθσ 

περιουςίασ τθσ ςτθν Ελλάδα.  Ζχει πια παραιτθκεί από τθν κόρθ τθσ, που τθν κεωρεί 

αποςταςιοποιθμζνθ.  Θ ίδια δεν μπορεί να επιςτρζψει, αφοφ ςτθν Αυςτραλία 

βρίςκεται καμμζνοσ ο άνδρα τθσ, και ηουν  εκεί τα εγγόνια τθσ. 

 Θ κόρθ με όλα αυτά νοιϊκει «διχαςμζνθ». Αυτό που τθν διαςϊηει είναι το 

χιοφμορ τθσ, γιατί θ  Tes Lyssiotis πιςτεφει πωσ οι πολιτιςμικζσ ςυγκροφςεισ 

αντιμετωπίηονται καλφτερα  μόνον με χιοφμορ (ς.32)1753.  

Το δεφτερο ζργο  τθσ The Forty Lounge Café είναι θ ιςτορία μιασ οικογζνειασ,  

που απλϊνεται ςε τρεισ γενιζσ και δφο κόςμουσ μζςα από τθν αφιγθςθ μιασ νεαρισ 

τότε Ελλθνίδασ, τθσ Ελευκερίασ που πθγαίνει για νφφθ ςτθν Αυςτραλία. Το ζργο 

επικεντρϊνεται ςτθ δυςκολία τθσ να αποκτιςει τθν αίςκθςθ ότι ανικει και  ότι ζχει 

δικό τθσ ςπίτι ςτον νζο τόπο. Ραρακολουκοφμε  τθν Ελευκερία (τθ μθτζρα τθσ 

Lyssiotis) να αφθγείται το ταξίδι τθσ, το οποίο  είχε ξεκινιςει πολφ πριν το ταξίδι 

ςτθν Αυςτραλία, από τθν εποχι του εγκλειςμοφ τθσ ςε ορφανοτροφείο ςτθν 

                                                           
1750

 Π.π., ς.37. 
1751

 Π.π., ς.35. 
1752

 Π.π., ς.40. 
1753

 Π.π., ς.32. 
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Ελλάδα. Το περιπετειϊδεσ τθσ ταξίδι φαίνεται να τελειϊνει  ςε μια καφετζρια-«milk-

bar» ςτο Horsham τθσ Αυςτραλίασ με ςκοπό να παντρευτεί ζναν άγνωςτο. Θ 

Ελευκερία είναι ζνα τραγικό πρόςωπο που πάντα ψάχνει να βρει τα «βαςικά», ζνα 

πραγματικά δικό τθσ ςπίτι, μια οικογζνεια και τθν αγάπθ. Ρροςπακεί να 

ςυμφιλιϊςει το παρελκόν με το παρόν, να ενϊςει τθν κομματιαςμζνθ τθσ ηωι.  

Θ Tes Lyssiotis  το αφιερϊνει το ζργο ςτθν «χαμζνθ» γενιά των γονιϊν τθσ, οι 

οποίοι τικάςευςαν τον νόςτο τουσ για το ςπίτι όπου γεννικθκαν και μεγάλωςαν, 

προκειμζνου να προςφζρουν ζναν καλφτερο κόςμο και μζλλον ςτα παιδιά τουσ.  

Το ζργο κινείται μπροςτά και  πίςω ςε τόπουσ, χρόνουσ και γλϊςςεσ με 

μεγάλθ επιδεξιότθτα, χωρίσ να εξωραΐηει τθ ςτενόχωρθ ηωι τθσ Αυςτραλίασ ι τθν 

παρωχθμζνθ ηωι του χωριοφ ι νθςιοφ.  

Ραρ’όλο που είναι ζνα ζργο γυναικϊν, οι άνδρεσ είναι παρόντεσ μζςα από το 

βλζμμα τουσ. Πταν αναφζρονται ςε αυτοφσ αποκαλφπτεται το βαρφ χζρι τθσ 

πατριαρχίασ να τισ εμποδίηει να ενθλικιωκοφν. Θ Ελευκερία και θ Σόνια, δφο νεαρζσ 

γυναίκεσ προερχόμενεσ από το ίδιο χωριό, ζχουν παντρευτεί δφο αδζλφια ςτθν 

Αυςτραλία. Θ ςεξουαλικι εμπειρία τουσ ςτο ταξίδι του μζλιτοσ περιγράφεται με τα 

μελανότερα χρϊματα. Από τον διάλογο γίνεται ςαφζσ πωσ θ εμπειρία τουσ είναι 

μακριά από τθ γενναιοδωρία των ςυηφγων τουσ, αφοφ θ ερωτικι ςυνεφρεςι τουσ 

δεν είναι παρά μια ςεξουαλικι ανταλλαγι, ζνα αντίτιμο από τισ ίδιεσ ςτουσ 

ςυηφγουσ τουσ, λόγω ζλλειψθσ προίκασ (Scott-Norman, 1993).  

Το  τρίτο κεατρικό ζργο Blood Moon απορρζει από τθν τελικι, πομπϊδθ 

ςκθνι του The Forty Lounge Café. Τζςςερισ αδελφζσ, όπωσ και οι τζςςερισ όψεισ τθσ 

Σελινθσ, το ςφμβολο τθσ γυναίκασ, διαφορετικζσ μεταξφ τουσ, μζςα από 

διαφορετικζσ διαδρομζσ, ςυναντϊνται δζκα χρόνια μετά το κάνατο τθσ μθτζρασ 

τουσ για να μοιραςτοφν τα προςωπικά τθσ αντικείμενα. Ο ξεχωριςτόσ τρόποσ ηωισ 

τθσ κακεμιάσ, οι επιλογζσ τουσ, οι αντιλιψεισ τουσ μαηί και τα φαντάςματα του 

παρελκόντοσ αποκαλφπτονται,  με ςυνζπεια να «ματϊςει» θ γυναικεία τουσ 

υπόςταςθ. Το βαρφ χζρι τθσ πατριαρχίασ είναι παντοφ εμφανζσ ςτισ πράξεισ τουσ.  

Το κεατρικό ζργο Blood Moon είναι, όπωσ λζει θ Lyssiotis, μια παγκόςμια 

ιςτορία, μακριά από τθ εκνικι καταγωγι των θρωίδων  και  ανικει περιςςότερο ςε 

ζνα κοινό κοςμικό τοπίο. Είναι ζνα ζργο, όπου οι άνκρωποι ςκζφτονται για τθ ηωι 

τουσ και επιδιϊκουν τθ ςυμφιλίωςθ με το παρελκόν τουσ (Larkin, 1993). 
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Τα ζργα γράφονται ςφμφωνα με τθν άποψθ τθσ γυναικείασ κοινότθτασ είτε 

είναι οι ςερβιτόρεσ ςτο The Forty Lounge Café,  είτε τα κορίτςια ςτο ορφανοτροφείο 

ι οι τζςςερισ Ελλθνίδεσ αδελφζσ.  Οι άνδρεσ είναι τα αντικείμενα κάτω από το 

βλζμμα τουσ και όχι το αντίςτροφο. Μερικζσ φορζσ αυτό το βλζμμα είναι λάγνο ι  

ζτοιμο να εξαγοράςει τθν εφνοια του άνδρα, αλλά και ςυχνά ειρωνικό και αςεβζσ.  

 

2. Zeny Giles (Zenovia Doratis) (1984) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 06.04.2010  

Θ Zeny Giles γεννικθκε το 1937 ςτο Σφδνεχ,  όταν  είχε ιδθ δθμιουργθκεί 

μια αρκετά μεγάλθ ελλθνικι κοινότθτα. Οι γονείσ τθσ τθν ζςτειλαν ςτο ελλθνικό 

ςχολείο, αλλά δυςφοροφςε ςτθν εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ: 

 «…ςτράφθκα εναντίον τθσ. Και επειδι θ μθτζρα μου είχε ζρκει ςτθν Αυςτραλία όταν ιταν 

οκτϊ, τα αγγλικά τθσ ιταν πολφ καλά, και επειδι ο πατζρασ τθσ τισ είχε απαγορεφςει να 

μιλοφν αγγλικά ςτο ςπίτι, ιταν ελεφκερθ μαηί μασ. Αυτό ιταν άςχθμο για μασ γιατί τα 

ελλθνικά μασ δεν τα εμπιςτευόμαςτε. Αυτό είναι πραγματικά κλίψθ για μζνα, αλλά μπορϊ 

να κατανοιςω και ζχω λίγα ελλθνικά ρθτά μζςα ςτο κεφάλι μου. Κζλω να χρθςιμοποιϊ τα 

ελλθνικά μου, όταν γράφω, γιατί αυτι είναι θ υφι του πολιτιςμοφ και το επιτυγχάνω μζςα 

από τθ χριςθ αυτϊν των πραγματικϊν ελλθνικϊν λζξεων»1754.  

Το 1957 πιρε Δίπλωμα Ραιδαγωγοφ( Β.Α.), από το Ρανεπιςτιμιο του Σφδνεχ. 

Το 1971  ζκανε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Αγγλικι φιλολογία (Μ.Α), Ρανεπιςτιμιο 

του Newcastle, N.S.W. Το 1980 εξειδικεφτθκε ςτθν Ειδικι Αγωγι. Από το 1997-2000 

δίδαξε ςτο Ρανεπιςτιμιο του Newcastle, N.S.W, δθμιουργικι γραφι και από το 2000 

είναι μζλοσ ςτθν Επιτροπι Τφπου του Hunter Valley, Catchfire Press. Από το 1961 

μζνει ςτο Newcastle, N.S.W.  

  Θ Zeny Giles κεωρεί τον εαυτό τθσ πολφ τυχερό που κατάφερε να πάει ςτο 

Ρανεπιςτιμιο, μία επιλογι ςχεδόν «ταμποφ» για τα κορίτςια τθσ εποχισ τθσ ςτουσ 

κόλπουσ τθσ ελλθνικισ παροικίασ:  

«Ιμουν το πρϊτο από τα ξαδζρφια που πιγε ςτο πανεπιςτιμιο. Θ ξαδζλφθ μου Χριςτίνα, 

που ηοφςε ςτο ςπίτι απζναντι από το δικό μου, ιταν πολφ ζξυπνθ. Ιταν  άριςτθ ςτα 

μακθματικά … Ριρε διάκριςθ ςτα μακθματικά, πράγμα αρκετά ςπάνιο για κορίτςι, αλλά δεν  

τθσ επζτρεψαν να ςυνεχίςει το ςχολείο. Τα τρία αγόρια, αδζλφια  τθσ, είχαν τθ δυνατότθτα 

να πάνε.  Αυτι  τθ μόνθ δυνατότθτα που είχε ιταν να πάει να μάκει ράψιμο, όταν ιταν 

                                                           
1754

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά,  που μου παραχωρικθκε από τθν Zeny Giles (Zenovia Doratis), β’ 
γενιά, ςτο Σφδνεχ, 06.04.2010. 
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δεκαεπτά χρόνων.  Θ ραπτικι κεωρικθκε ότι ιταν μια τζχνθ «ςεβαςτι». Εκείνθ το 

απεχκανόταν τρομερά. Ζτςι , ιμουν πολφ τυχερι που πιγα ςτο Ρανεπιςτιμιο», λζει με 

ςυγκίνθςθ θ Giles1755. 

Από πολφ μικρι ικελε να γράψει τθν ιςτορία τθσ μθτζρασ τθσ. 

«Άρχιςα να γράφω ςτο ςχολείο και είχα  μια κάποια επιτυχία. Και μετζπειτα ςυνζχιςα ςτο 

Ρανεπιςτιμιο, αλλά κανείσ δεν ενδιαφερόταν για αυτά που  ζγραφα. Ικελα να γράψω τθν 

ιςτορία τθσ μθτζρασ μου. Το βιβλίο μου  Between two worlds /Ανάμεςα ςε δφο κόςμουσ  

είναι για τθν εμπειρία τθσ μθτζρασ μου  όταν ιλκε ςτθν Αυςτραλία ωσ παιδί και πιγε ςτο 

ςχολείο. Το βιβλίο αυτό δθμοςιεφκθκε  το 1983», κυμάται θ ςυγγραφζασ1756.  

Στο πρϊτο τθσ αφιγθμα, Between two worlds (1981)1757, περιγράφεται το 

ταξίδι τθσ μθτζρα τθσ από τθν πατρίδα ςτθν ξενιτειά και οι προκλιςεισ ζνταξθσ που 

αντιμετϊπιςε ςτθ νζα χϊρα, τθν Αυςτραλία.  

Τθν ίδια χρονιά μαηί με τον  Norman Talbot, επιμελικθκαν τθν ζκδοςθ με τον 

τίτλο Contrast and Relief όπου παρουςιάηονται ςυγκεντρωμζνεσ μικρζσ ιςτορίεσ από 

ςυγγραφείσ του Hunter Valley, εκδόςεισ Nimrod Publications, University of 

Newcastle NSW, 

Ο  πατζρασ τθσ ιταν Κφπριοσ και θ μθτζρα τθσ από το Καςτελλόριηο. Για τον 

πατζρα τθσ μασ αφθγείται τα εξισ:  

«Ιρκε ςτθν Αυςτραλία όταν ιταν είκοςι και τα αγγλικά του δεν ιταν ποτζ πολφ καλά. Αλλά 

μιλοφςε ζνα ςυνδυαςμό των κακϊν αγγλικϊν του και  τθσ καλισ ελλθνικισ και εγϊ είχα τα 

φτωχότερα ελλθνικά και τθν αγγλικι γλϊςςα και αυτό ιταν θ ποιότθτα τθσ ςυναλλαγισ  μασ. 

Και  γι’ αυτό όταν γράφω γι 'αυτόν, κα πρζπει να χρθςιμοποιιςω τισ δφο γλϊςςεσ»1758. 

Το επόμενο βιβλίο τθσ ιταν  το Miracles of Waters/Καφματα ςτα Νερά μία 

ςυλλογι μικρϊν ιςτοριϊν  για ανκρϊπουσ που κάνουν ιαματικά λουτρά ςτθ Νζα 

Νότια Ουαλία. Το ενδιαφζρον τθσ κινικθκε από τισ ιςτορίεσ που ζφερνε ο πατζρασ 

τθσ ςτθν επιςτροφι του από τα λουτρά1759: 

«Αυτό με ζκανε να ςκεφτϊ ότι κα ιταν ζνασ ενδιαφζρον τρόποσ για να ςυγκεντρϊςω μια 

ςυλλογι από ιςτορίεσ,  όχι μόνον για τουσ Ζλλθνεσ αλλά και για τουσ Λταλοφσ και  γενικότερα 

για  ανκρϊπουσ που πιγαιναν ςτα λουτρά. Το είδα ςαν ζνα παράκυρο ςε ζναν «άλλο» 
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κόςμο… Ιταν υπζροχο να ςου δθμοςιεφςει το βιβλίο ςου ζνασ μεγάλοσ εκδοτικόσ οίκοσ.  Δεν 

είχα τθν ανθςυχία ςχετικά με τθν προϊκθςθ και διανομι. Το κάνουν αυτοί για ςζνα και αυτό 

το κάνει τόςο εφκολο. Αναλαμβάνει να κάνει τα δελτία τφπου, τισ κριτικζσ, να το πάρουν τα 

βιβλιοπωλεία!», παραδζχεται με μεγάλθ χαρά1760.     

Θ μθτζρα τθσ φαίνεται να παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ ηωι τθσ Zeni Giles, 

γιατί γίνεται το πρόςωπο που τθν εμπνζει να αςχολθκεί με το γράψιμο, να 

διερευνιςει, να κατανοιςει περιςςότερο. 

«Ο παπποφσ μου ιρκε ςτο Καςτελλόριηο το 1922, μετά τθν Μικραςιατικι Καταςτροφι. Το 

Καςτελλόριηο ιταν τότε υπό τουρκικι κατοχι, και ςφμφωνα με τουσ Τοφρκουσ, οι Ζλλθνεσ 

από τθ Μικρά Αςία, αν δεν πολεμοφςαν για τουσ Τοφρκουσ  κεωροφνταν προδότεσ. Ζτςι, ο 

παπποφσ μου και οι δφο γιοί του, ιρκαν με ζνα πλοίο ςτθν Αυςτραλία. Στισ αρχζσ του 

εικοςτοφ αιϊνα, υπιρχαν τουλάχιςτον 12.000 άτομα ςτο νθςί και τϊρα υπάρχουν 300 

άνκρωποι. Το εγκατζλειψαν. Ο παπποφσ μου ιταν χιροσ. Πταν ο ίδιοσ εγκαταςτάκθκε, το 

1924 ζκανε πρόςκλθςθ ςτθν μεγαλφτερθ κόρθ του, που φρόντιηε τα μικρότερα παιδιά  να 

ζρκει ςτθν Αυςτραλία. Ζφκαςε με τον αδελφό τθσ και θ μθτζρα μου που ιταν οκτϊ ετϊν.  

Ιταν ανάμεςα ςε αυτοφσ που βρίςκονταν ςτισ αρχζσ τθσ Κοινότθτασ των Ελλινων. Ιταν 

πολφ δφςκολο διότι οι Αυςτραλοί δεν είχαν ακόμθ αποκτιςει τθν πολυπολιτιςμικι εμπειρία, 

που απζκτθςαν ςτθ ςυνζχεια, και ιταν ςκλθροί με τουσ «ξζνουσ». Υπιρξε αρκετι 

δυςαρζςκεια για τουσ νεοειςερχόμενουσ. Τουσ αποκαλοφςαν «Dagos» επειδι είχαν ςκοφρα 

μάτια, ςκοφρα μαλλιά, γιατί οι περιςςότεροι από τουσ νθςιϊτεσ ιταν αρκετά πιο ςκοφροι. 

Στο γάμο τθσ μθτζρασ μου υπιρχαν αρκετοί Αυςτραλοί και μερικά χρόνια αργότερα θ 

μθτζρα μου δάνειςε το νυφικό τθσ ςε μια Αυςτραλζηα να το φορζςει. Ιταν γείτονεσ!... Ο 

παπποφσ μου είχε ζνα  «fish n' chips»  κατάςτθμα. Και τα παιδιά πιγαν ςτο ςχολείο για λίγο . 

Θ μθτζρα μου ςταμάτθςε από το ςχολείο για να βοθκιςει ςτο μαγαηί του πατζρα τθσ και ςτθ 

ςυνζχεια είχε ζναν γάμο  με «προξενιό». Πλεσ αυτζσ οι ιςτορίεσ για το τί ςυνζβθ με τα 

κορίτςια ςε αυτι τθν πρϊιμθ περίοδο και τθν προςπάκεια να βρουν τουσ ςυηφγουσ τουσ, 

μου κίνθςαν το ενδιαφζρον να το διερευνιςω περιςςότερο. Είναι ζνα από τα κφρια κζματα 

κατά τθ γνϊμθ μου  ςτο άλλο μου βιβλίο Wedding Dance/Χορόσ Γάμου. Θ μθτζρα μου είχε 

ςτο μυαλό τθσ ότι αν είχε ζνα γάμο «από αγάπθ», τα πάντα κα ιταν  ςτθ κζςθ τουσ. Ράντοτε 

υπάρχει μια εξιδανίκευςθ του «άλλου». Το γεγονόσ ότι ιταν υποχρεωμζνθ να  μπει ςε ζνα 

γάμο και δεν είχε τθν επιλογι τθν  ενόχλθςε. Αλλά, όταν ο αδελφόσ τθσ, ο οποίοσ 
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παντρεφτθκε «από αγάπθ», είχε ζναν πολφ επειςοδιακό γάμο, διότι ο πατζρασ του δεν  του 

μιλιςει για ζνα χρόνο (επειδι θ νφφθ  ιταν Αυςτραλζηα) αυτό ζκανε θ μθτζρα μου, να δει 

ότι δεν υπάρχει ςυνταγι για ζνα καλό γάμο. Συνειδθτοποίθςε ότι εάν είχε τθν επιλογι, δεν 

κα μποροφςε να λειτουργιςει κατ 'ανάγκθν ςωςτά. Επιπλζον, από τότε που υπάρχει 

επιλογι, τα διαηφγια αυξικθκαν και αυτό μασ λζει κάτι . Το άλλο κζμα που επζλεξα να 

διερευνιςω είναι ότι τα κορίτςια, τότε δεν είχαν  τθν επιλογι να ςυνεχίςουν να 

μορφϊνονται. Ζτςι, δεν είχαν τθν επιλογι να ςυνεχίςουν  ςπουδζσ ςτθν εκπαίδευςθ. Δεν 

είχαν τθν επιλογι του ανκρϊπου που κα παντρευτοφν, δεν μποροφςαν να ονειρευτοφν τθ 

ηωι που κα ικελαν να ηιςουν, το επάγγελμα που κα ικελαν να κάνουν. Και ακόμα και οι 

άνδρεσ που παντρεφτθκαν από ζρωτα ι «παραςφρκθκαν», όπωσ λζνε, αυτό που ικελαν 

πραγματικά  ςτισ μθ Ελλθνίδεσ ςυηφγουσ τουσ ιταν να γίνουν μικρζσ  Ελλθνίδεσ ςφηυγοι. Τα 

ικελαν και τα δφο με τον τρόπο τουσ. Αυτό ιταν πολφ άδικο, και πολλι πίεςθ τζκθκε ςε 

αυτζσ τισ γυναίκεσ που παντρεφτθκαν άνδρεσ που ιταν ςυνθκιςμζνοι ςτο ελλθνικό 

νοικοκυριό. Ανζμεναν από αυτζσ  να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που κεωροφνταν ότι 

είναι «ςωςτό». Μερικζσ φορζσ οι γυναίκεσ ζφευγαν από τον γάμο, γιατί δεν άντεχαν. 

Νομίηω ότι  αςκικθκε μεγάλθ πίεςθ πάνω τουσ!»1761. 

 Στθ δεκαετία του 1980, ςκζφτθκε ότι αυτό που κα ικελε περιςςότερο ιταν 

να γράψει ιταν ζνα κεατρικό ζργο και  τότε  επανιλκε θ περίπτωςθ του αδελφοφ 

τθσ μθτζρασ τθσ που ικελε να παντρευτεί από ζρωτα και πόςο αυτό το γεγονόσ  

περιζπλεξε τα πράγματα για τισ γυναίκεσ ςτθν οικογζνεια.  

«Δεν το  είχα ςυνειδθτοποιιςει, μζχρι που  ζγραψα το ζργο Χορόσ για τον Άςωτο Υιό . 

Επίςθσ εκεί κατανόθςα ότι ο γιόσ μετά τθν επιςτροφι του ςτουσ κόλπουσ τθσ οικογζνειασ 

ιταν και πάλι  ο ευνοθμζνοσ από τον πατζρα, ενϊ τα κορίτςια, που είχαν υπθρετιςει το 

πατζρα τουσ  όλα αυτά τα χρόνια, ςυνζχιηαν να δζχονται τθν εξουςία του με δεςποτικό 

τρόπο. Στουσ γάμουσ δε των κοριτςιϊν του δεν προςζφερε οφτε ζνα κατςίκι, ενϊ ςτθ 

βάπτιςθ του εγγονοφ του από τον γιο ικελε να προςφζρει αςτακοφσ ςτουσ καλεςμζνουσ.  

Πταν λοιπόν, ο γζροντασ μαλϊνει μία από τισ κόρεσ του θ Ελζνθ, ςτθν οποία και μζνει,  αυτι 

για πρϊτθ φορά του απαντά:  

«Εμείσ είμαςτε εδϊ για να ςε εξυπθρετοφμε, εμείσ είμαςτε αυτζσ που ςου φζρνουμε τα 

παποφτςια ςου, τθ ηακζτα ςου και ςυ μασ αντιμετωπίηεισ ςαν υπθρζτριεσ». ‘Αυτόσ από τθν 

άλλθ υποςτθρίηει πωσ δεν ζκανε τίποτε περιςςότερο παρά μόνον  να τιμιςει το όνομα του 

εγγονοφ του που ιταν το δικό του όνομά  «Μανϊλθσ»… Αρχικά, όταν  ζγραψα ςε μια πράξθ 

και το ζδειξα ςε ζναν ςκθνοκζτθ ςτο Newcastle μου είπε ότι ιταν αρκετά καλό και  ζτςι μου 
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ηιτθςε να ςυμμετζχω ςτο «Συνζδριο Κεατρικϊν Συγγραφζων» και να το διαβάςω εκεί, 

πράγμα που ζκανα. Το ζργο τελείωνε  με τισ γυναίκεσ να ενοχλοφνται επειδι οι άντρεσ 

κάνουν ό, τι κζλουν να κάνουν και αφινουν ςε αυτζσ  να μαηζψουν τα κομμάτια τουσ. Μου  

είπαν ότι κα ιταν καλφτερο εφόςον το ανζπτυςςα περιςςότερο»1762. 

 Πταν επζςτρεψε τθν επόμενθ χρονιά ςτο «Συνζδριο Κεατρικϊν 

Συγγραφζων» παρουςίαςε μία παράςταςθ με νζουσ θκοποιοφσ. Στθν παράςταςθ 

ιταν μια γυναίκα που είχε κάνει παραγωγζσ ςτθν  τθλεόραςθ… : 

«…και πιρε το κομμάτι τθσ παράςταςθσ,  όπου θ Joyce  ζχει πάει να αντιμετϊπιςθ τον 

πεκερό τθσ και να αποκαλφψει τισ  ςκζψεισ τθσ. Ο ςφηυγόσ τθσ από τθν άλλθ, που ςτόχο είχε 

τθ ςυμφιλίωςθ,  μετζφραηε εςκεμμζνα  λανκαςμζνα  με λόγια που κα ευχαριςτοφςαν  τον 

πατζρα  του. Ζτςι , όταν ο γζροσ  προςζφερε το δϊρο, ζνα περιδζραιο με χρυςζσ λίρεσ, θ 

πράξθ αυτι  κερδίηει  τθν εμπιςτοςφνθ τθσ και  ςυμφωνεί να δϊςει ςτο αγζννθτο μωρό τθσ 

το όνομά του «Μανϊλθσ»1763.  

Το κεατρικό τθσ ζργο Dance for the Prodigal (1984)1764 -  ςε τρεισ πράξεισ,  

γράφτθκε και παρουςιάςτθκε για  πρϊτθ φορά ςτο «Συνζδριο  Κεατρικϊν 

Συγγραφζων» ςτθν Καμπζρα με επαγγελματίεσ θκοποιοφσ: 

«Στο κεατρικό ζργο «Dance for the Prodigal» ικελα να γράψω τθν  ιςτορία τθσ μθτζρασ μου 

και το γάμο από προξενιό και ςτθ ςυνζχεια να διερευνιςω τθν επόμενθ γενιά, τθ δικι μου 

γενιά, όπου υπιρχαν ελεφκεροι γάμοι, γάμοσ από αγάπθ, αλλά υπιρχαν και διαηφγια ςτθ 

ςυνζχεια.  Σιμερα θ τρίτθ γενιά  ηει με τουσ ςυντρόφουσ τθσ και τα παιδιά τουσ και δεν 

κζλουν να παντρευτοφν. Ζτςι, υπάρχει μιά αρκετά  μεγάλθ αντίκεςθ ςε ςχζςθ με τθν πρϊτθ 

γενιά. Θ τρίτθ γενιά τθσ ελλθνικισ καταγωγισ δραπετεφει από τον γάμο γιατί, όπωσ λζνε οι 

ίδιοι, ο γάμοσ δεν εγγυάται τίποτα. Από τθν άλλθ εγϊ είμαι ακόμα παντρεμζνθ με τον 

ςφηυγό μου, ο οποίοσ είναι Αυςτραλόσ και είχαμε ζνα πολφ ευτυχιςμζνο γάμο. Είναι πολφ 

ευγενικόσ και μοιραςτικαμε τθν εξουςία. Ζτςι, τα παιδιά μου δεν ζχουν δει αυτόν τον 

χωριςμό, εν τοφτοισ αιςκάνονται άβολα με τθν ιδζα του γάμου. Θ ςφντροφοσ τοφ γιου μου 

που είναι Αυςτραλζηα  δεν ζχει τθν ανάγκθ να παντρευτεί. Λζει πωσ ότι θ προςιλωςθ ςτον 

ςφντροφό τθσ και θ δζςμευςθ ς 'αυτόν φαίνεται από το γεγονόσ ότι ζχει αποκτιςει παιδιά 

μαηί του, επομζνωσ δεν χρειάηεται να παντρευτοφν. Οι γυναίκεσ πλζον φζρνουν αντιρριςεισ 

για το γάμο. Οι άνδρεσ ακολουκοφν πιο εφκολα και δζχονται να παντρευτοφν… Ρροςπάκθςα 
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να γράψω για αυτζσ τισ διαφορετικζσ αντιλιψεισ γφρω από τον γάμο ζνα μεγάλο 

μυκιςτόρθμα, που όμωσ απορρίφκθκε από τον εκδοτικό οίκο. Βεβαίωσ κατανόθςα γιατί δεν 

λειτοφργθςε ςτο ςφνολό του και ζτςι αποφάςιςα θ αφετθρία του επόμενου βιβλίου μου να 

είναι θ φωτογραφία από τον γάμο τθσ μθτζρασ μου και τα πάντα ζπεςαν ςτθ κζςθ τουσ. Θ 

δομι του μυκιςτοριματοσ οργανϊκθκε με ευκολία… Στο τζλοσ του «Dance for Prodigal» ο 

πατζρασ αφινει το ςπίτι τθσ κόρθσ του για να πάει ςτο γιο του. Θ κόρθ  του θ Ελζνθ βλζπει  

το καςκόλ του και είναι ζτοιμθ να τρζξει να του το δϊςει για να μθν κρυϊςει, αλλά θ αδελφι 

τθσ θ Κατίνα τθν ςταματά. Θ πρόκεςθ τθσ ςυγγραφζωσ με αυτιν τθν κίνθςθ είναι να δείξει 

τθν απόφαςθ των κοριτςιϊν να επαναςτατιςουν ενάντια ςτθ δεςποτικι ςυμπεριφορά του 

πατζρα, μια απόφαςθ που λζει τα εξισ: «Εμείσ δεν πρόκειται να τρζξουμε  πίςω του. Του 

επιτρζπουμε να πάει να ςυναντιςει τον γιο του, τον Ανδρζα. Αρκετά ζχουμε κάνει εμείσ γι’ 

αυτόν». Σε αυτι τθ ςκθνι παρ’ όλο που του βάηουν τα παποφτςια του προτοφ φφγει,  του 

φοράνε το παλτό του αυτόσ ςυνεχίηει να τουσ δίνει εντολζσ και να τισ μαλϊνει. Αυτό είναι 

ζνα ςθμείο ςτροφισ ςτο ζργο, όπου οι γυναίκεσ αντιςτζκονται ςτθν πατριαρχικι εξουςία 

μζςα ςτθν οικογζνεια». Οι κόρεσ γνωρίηουν ότι ο γιοσ δεν κα φροντίςει τον πατζρα του. Στο 

μυκιςτόρθμα ο πατζρασ πεκαίνει από τθν ςτενοχϊρια του και αυτό τουσ κάνει όλουσ να 

αιςκάνονται ζνοχοι… Είναι δφςκολο ζνασ ςυγγραφζασ  να ανεβάςει ζνα κεατρικό ζργο το 

οποίο αφορά μια «εκνοτικι» κοινότθτα. Μπορεί να λειτουργιςει αναςταλτικά, αλλά αν το 

ζργο είναι καλό, μπορεί να είναι και ευπρόςδεκτο. Οι άνκρωποι κζλουν καλζσ παραςτάςεισ, 

δυνατά κεατρικά ζργα. Θ δυςκολία ςτισ μζρεσ μασ είναι ότι ζνα κεατρικό   ζργο  δεν πρζπει 

να ζχει πολλοφσ χαρακτιρεσ, επειδι τότε κα είναι μια πολυζξοδθ παράςταςθ. Ζνασ 

μονόλογοσ ι ζνα κεατρικό με  δφο ι τρεισ χαρακτιρεσ μπορεί να ζχει μια καλφτερθ ευκαιρία 

να ανζβει. Λατρεφω το κζατρο. Το κζμα των προςυμφωνθμζνων γάμων δεν ενδιαφζρει 

μόνον τθν ελλθνικι κοινότθτα αλλά και τουσ λαοφσ που προζρχονται από τθ Μζςθ Ανατολι 

που εξακολουκοφν να ζχουν τζτοιου είδουσ γάμουσ.  Αυτό που είναι ςυναρπαςτικό είναι ότι 

οι άνκρωποι  ακόμθ και ςιμερα  ςτισ ςφγχρονεσ κατά τα άλλα δυτικζσ κοινωνίεσ  ψάχνουν 

να βρουν ςυντρόφουσ  και να ςυναντθκοφν μαηί τουσ ςτο διαδίκτυο δθλαδι, «Ρροξενιζσ» ςε 

άλλθ μορφι.  Και ζχω ακοφςει τόςα πολλά άςχθμα πράγματα να ςυμβαίνουν, όπωσ ςτα 

πρϊτα χρόνια τθσ μετανάςτευςθσ, όταν οι άνκρωποι ζςτελναν λάκοσ φωτογραφία. Πταν 

ζγραψα αυτό το ζργο ιλπιηα ότι κα ςιμαινε κάτι για τουσ Ζλλθνεσ. Θ μθτζρα μου όταν το 

είδε, ζνιωκε άβολα με το γράψιμό μου, όπωσ κάνει πάντα, γιατί δεν παρουςίαςα  τθν 

ελλθνικι ηωι, πάντα ωσ καλι ηωι. Νομίηω ότι  βρζκθκε ςε δφςκολθ κζςθ για τουσ ςυγγενείσ 

τθσ, ότι κα ζλεγαν  «Τι κάνει θ κόρθ τθσ;», για παράδειγμα. Στο «Family Wedding» βλζπεισ 

τθν  «Μαριγϊ», ωσ τθν  γυναίκα τφραννο  τθσ οικογζνειασ. Δεν ιμουν πολφ παριγορθ με 
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αυτι τθν εικόνα  για τθν ελλθνικι κοινωνία. Υποκζτω ότι ωσ ςυγγραφζασ υπερζβαλα, αλλά 

μερικοί άνκρωποι μπορεί να δυςαναςχετιςουν με αυτό. Ευτυχϊσ που το 1981 είχα τθν 

πρϊτθ μου επιτυχία με τθ  βράβευςι μου από τθν εφθμερίδα «The Age» ςε «Διαγωνιςμό 

Μικρϊν Λςτοριϊν». Και ευτυχϊσ που όταν ζγραψα το διιγθμα  «Wedding Dance» όλθ θ 

γενιά τθσ μθτζρασ μου είχε πεκάνει. Ραρ’όλ’ αυτά, ζπρεπε να πάρω τισ ξαδζρφεσ μου, 

δθλαδι τισ κόρεσ  του πραγματικοφ γιοφ, του Ανδρζα, για να μου δϊςουν τθν άδειά τουσ να 

πω τθν ιςτορία του πατζρα τουσ, διότι δεν ικελα να προςβλθκοφν  από αυτι. Μου ζδωςαν 

το okey τουσ. Στθ ςυνζχεια ζςτειλα ςε όλουσ από ζνα βιβλίο, αλλά δεν είχα καμία 

αντίδραςθ. Είμαι 72, ζτςι ϊςτε κατά κάποιο τρόπο τα εμπόδια αρχίηουν να εξαλείφονται 

αφοφ απομακρυνόμαςτε από τισ γενιζσ για τισ οποίεσ γράφω. Στο μυκιςτόρθμά μου 

Wedding Dance/Χορόσ Γάμου ιταν πολφ ςθμαντικό να χρθςιμοποιιςω τισ διαφορετικζσ 

γλϊςςεσ, όπωσ Λταλικι και Ελλθνικι γλϊςςα, γιατί όταν θ οικογζνεια τθσ μθτζρασ μου ιρκε 

ςτθν Αυςτραλία από το Καςτελλόριηο, θ οποία ιταν θ κοινότθτα μζςα ςτθν οποία  

μεγάλωςε,  χρθςιμοποιοφςαν πολφ λίγα αγγλικά ςτο «νοικοκυριό» οι γυναίκεσ. Επειδι το 

μυκιςτόρθμά μου απευκφνεται ςε αγγλόφωνουσ αναγνϊςτεσ, χρειάηεται φυςικά να 

χρθςιμοποιοφν τα Αγγλικά, αλλά πρζπει να ζχουν και άλλεσ ενδείξεισ ότι αυτό που ομιλείται 

δεν λζγεται ςτα αγγλικά, αλλά ςτα ελλθνικά, γιατί είναι Ζλλθνεσ που ηουν ςτθν Αυςτραλία 

αυτοί οι οποίοι μιλάνε.  Ζτςι, θ χριςθ των ονομάτων των τροφίμων, οι ελλθνικζσ φράςεισ, 

γίνεται με ζναν τρόπο ϊςτε να δοκεί  θ ελλθνικι υφι ςτο κομμάτι που γράφω», μασ 

εξιςτορεί με ενκουςιαςμό θ ςυγγραφζασ1765.   

 Το 2009 δθμοςίευςε το διιγθμά τθσ Wedding Dance. Ζχει επίςθσ 

δθμοςιεφςει ςε περιοδικά και ςυλλογζσ με άλλουσ ςυγγραφείσ πολλζσ μικρζσ 

ιςτορίεσ και ποιιματα. Είναι μια πολυβραβευμζνθ ςυγγραφζασ και αναγνωριςμζνθ 

από τθν αυςτραλιανι ςυγγραφικι κοινότθτα. 

Το 1981 κζρδιςε   το βραβείο «The Age» ςε «Διαγωνιςμό  Μικρϊν Λςτοριϊν»,  

με κφριο κζμα τθσ τθ μεταναςτευτικι εμπειρία, κζμα που ςυνζχιςε  να 

διαπραγματεφεται ςτο πρϊτο τθσ κεατρικό ζργο Zorica1766 - που ζγραψε με τθν 

Theatre-in-Education (κεατρο-παιδαγωγικι) ομάδα «Freewheels»- και το οποίο 

παρουςιάςτθκε ςτα ςχολεία  του Hunter Valleys το 1984. Το κζμα του ζχει να κάνει 

με μια οικογζνεια Σλαβο-Μακεδόνων, τθ μεγαλφτερθ τότε μεταναςτευτικι 

                                                           
1765

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τθν Zeny Giles (Zenovia Doratis), β’ 
γενιά, ςτο Σφδνεχ, 06.04.2010. 
1766

 Zorica, 1985, δράμα οκτϊ ςκθνζσ, πρόςωπα 12, αδθμοςίευτο, ζργο 23 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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κοινότθτα ςτο Newcastle. Στόχοσ του ζργου ιταν να ευαιςκθτοποιιςουν τθν 

αυςτραλιανι κοινωνία γφρω από το κζμα τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και να 

αναγνωρίςουν τα κετικά μιασ πολυπολιτιςμικισ ςυνφπαρξθσ. Επειδι είχε ιδθ κάνει 

δφο αναγνϊςεισ ςτο «Συνζδριο Κεατρικϊν Συγγραφζων»  ζλαβε επιχοριγθςθ για να 

γράψει το κεατρικό ζργο Zorica. Το όνομα τθσ θρωίδασ τθσ ιςτορίασ ιταν Zorica 

Skipanofski. Επρόκειτο για μια κοπζλα που ιταν δρομζασ και επειδι ντρεπόταν για 

το όνομά τθσ, το άλλαξε. Ο πατζρασ τθσ, ο οποίοσ ιταν ςλαβικισ καταγωγισ, ο 

μετανάςτθσ  πατζρασ τθσ που δοφλευε ςε εργοςτάςιο ςτο Newcastle αιςκάνκθκε 

απολφτωσ προςβεβλθμζνοσ με τθν απόφαςθ τθσ κόρθσ του και αυτό δθμιουργεί 

μεταξφ των δφο γενεϊν λόγο ςφγκρουςθσ. Αυτό το ζργο παρουςιάςτθκε ςτα ςχολεία 

για να δείξει τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι άνκρωποι που προζρχονται από 

μθ αγγλο – αυςτραλιανι καταγωγι. Θ ςυγγραφζασ μασ αποκάλυψε: 

«Ζνασ από τουσ θκοποιοφσ ιταν από μια κοινότθτα ςλαβικι ο ίδιοσ. Αυτό το ζργο παριχκθ 

από τθν κεατροπαιδαγωγικι ομάδα «Freewheels» Theatre - in-Education.  Χρθματοδοτι-

κθκα με 1.000 $ AUS για  να γράψω αυτό το ζργο. Το  ζγραψα με θκοποιοφσ. Το ζργο 

ανζβθκε ςε ςκθνοκεςία τθσ Nicky Wood (Αγγλο-Αυςτραλιανι). Ιταν υλικό για να βοθκιςει  

τουσ δαςκάλουσ του ςχολείου να ςυηθτιςουν  με τουσ μακθτζσ τουσ τισ διαφορζσ, ωσ 

εργαλείο για τθν αντιμετϊπιςθ των διακρίςεων. Λειτοφργθςε εκπλθκτικά  για τα παιδιά από 

τθ Σλαβικι κοινότθτα, επειδι υπιρχε ζνα ζργο γι’ αυτά»1767.  

Επίςθσ ζχει γράψει το κεατρικό The Bargain [Το παηάρεμα].  

Το 2006  δθμοςίευςε το μονόπρακτο Day of Reckoning1768 *Θμζρα τθσ 

Κρίςθσ+- μία ςυνάντθςθ τριϊν γενεϊν γυναικϊν, τθσ Ευαγγελίασ (γιαγιά), τθσ 

Κατίνασ (μθτζρα) και τθσ Σοφίασ (κόρθ). Θ Ευαγγελία γεννικθκε ςτο Καςτελλόριηο το 

1881, παντρεφτθκε τον Μανϊλθ, απζκτθςαν τρία παιδιά και πζκανε το 1918 ςτθν 

επιδθμία γρίπθσ. Θ Κατίνα, το μικρότερο από τα τρία παιδιά, γεννικθκε το 1916 ςτο 

Καςτελλόριηο, μετανάςτευςε μαηί με τθν οικογζνειά τθσ ςτο Σφδνεχ και ςτθν θλικία 

των ζντεκα χρόνων τθν ανάγκαςαν να ςταματιςει το ςχολείο και να εργαςτεί ςτο 

‘Fish & chip shop’ *μαγαηί που πουλά ςε λαδόκολλα τθγανθτό ψάρι και πατάτεσ+ του 

πατζρα τθσ. Το 1936 τθν πάντρεψαν με τον Γιάννθ. Απζκτθςαν δφο κόρεσ τθ Σοφία 

                                                           
1767

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά,  που μου παραχωρικθκε από τθν Zeny Giles (Zenovia Doratis), β’ 
γενιά, ςτο Σφδνεχ, 06.04.2010.  
1768

 Day of Reckoning, 2006, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 3, δθμοςιευμζνο ςτο βιβλίο Mothers from 
the Edge – An anthology, που επιμελικθκε θ Helen Nickas, ςς.54-65. 
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και τθν Εφα. Θ Κατίνα βοικθςε ςτθν ανζγερςθ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ εκκλθςίασ και 

Eλλθνικοφ ςχολείου. Πταν ο Γιάννθσ ςυνταξιοδοτικθκε τον χϊριςε, γεγονόσ που τθσ 

ςτοίχθςε τον αποκλειςμό τθσ από τθν Ελλθνικι κοινότθτα και τον κλονιςμό τθσ 

υγείασ τθσ ςτθ ςυνζχεια. Θ Σοφία γεννθμζνθ το 1937 ςτθν Αυςτραλία, ςποφδαςε 

δαςκάλα και παντρεφτθκε Αυςτραλό, τον Frank, ο οποίοσ ιταν γιατρόσ ςτο 

επάγγελμα, με τθν ζγκριςθ των γονιϊν τθσ. Απζκτθςαν τρία παιδιά. Θ Σοφία 

ανακάλυψε ότι ικελε ν’ αςχολθκεί με το γράψιμο και παρακολοφκθςε ςπουδζσ 

δθμιουργικισ γραφισ. Ερωτεφτθκε τον κακθγθτι τθσ και εγκατζλειψε τον Frank. Θ 

Σοφία αποφάςιςε να γράψει τθν ιςτορία τθσ μθτζρασ τθσ, όταν αυτι  είχε πια 

καταλιξει ςε γθροκομείο. Θ Σοφία κατζγραψε τισ ιςτορίεσ τθσ οικογζνειάσ τθσ. Οι 

άλλεσ δφο θρωίδεσ τθσ παραπονιοφνται για τον τρόπο που τισ παρουςιάηει, θ γιαγιά 

κεωρεί ότι παραλείπει να περιγράψει τισ αρετζσ και τα ταλζντα τθσ,  και θ μθτζρα 

τθσ  πιςτεφει ότι τθν γελοιοποιεί επειδι ζχει άνοια. Επίςθσ θ μθτζρα πιςτεφει ότι το 

Ρανεπιςτιμιο αντί να κάνει τθν κόρθ τθσ ςοφι τθν ζκανε αλαηονικι. Τθν κατθγορεί 

ότι νομίηει ότι μπορεί να αιχμαλωτίςει τθ ηωι ςε μερικζσ ςελίδεσ. Το ζργο αυτό 

δθμοςιεφτθκε ςτθν ανκολογία «Mothers from the Edge», τθν οποία επιμελικθκε θ 

εκδότρια και ςυγγραφζασ Ελζνθ Νίκα (ςς.54-65). Ππωσ θ θρωίδα/ςυγγραφζασ του 

ζργου τθσ, θ Σοφία, το ίδιο κάνει και θ Zeny Giles ςτθν πραγματικι τθσ ηωι, 

καταγράφει τισ ιςτορίεσ τθσ οικογζνειάσ τθσ και ιδιαίτερα τθσ μθτζρασ τθσ1769. Μετά 

από αυτό ςταμάτθςε να γράφει κεατρικά ζργα. 

Το 2005 δθμοςιεφει τθν ποιθτικι τθσ ςυλλογι Blackbutt Honey1770 

αφιερωμζνθ ςτθν οικογζνειά τθσ. 

 Τα ζργα τθσ δεν ζχουν ακόμθ μεταφραςτεί ςε άλλεσ γλϊςςεσ, οφτε ζχουν 

παρουςιαςτεί εκτόσ από τθν Αυςτραλία.  

«Κα αιςκανόμουν πολφ ικανοποιθμζνθ  να μεταφραςτοφν τα ζργα μου ςτα ελλθνικά και 

αυτό κα ιταν το μεγαλφτερο κομπλιμζντο, αλλά δεν κα μποροφςα να τα διαβάςω παρά 

μόνον ωσ ζνα παιδί. Δεν γνωρίηω αν το ζργο  μου κα ενδιζφερε το ελλθνικό κοινό. Είναι μια 

ιςτορία για  Ζλλθνεσ μετανάςτεσ ςτο 1930. Ρολφ λίγοι άνκρωποι ζχουν το ταλζντο να 

γράψουν μια δυνατι ιςτορία. Τϊρα οι εκδότεσ ψάχνουν νζουσ ανκρϊπουσ, που μόλισ τϊρα 

αρχίηουν, και κζλουν να δουν πϊσ πρόκειται να αναπτυχκοφν. Αν αυτό το ζργο επρόκειτο να 

                                                           
1769

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τθν Zeny Giles (Zenovia Doratis), β’ 
γενιά, ςτο Σφδνεχ, 06.04.2010. 
1770

 Zeny Giles, 2005, Blackbutt Honey, εκδ. Koel Koel, Dangar NSW. 
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μεταφραςτεί, κα είχε μια δυςκολία να διατθρθκεί το δίγλωςςο ςτοιχείο του, όπωσ τα 

«ςπαςμζνα αγγλικά» τθσ πρϊτθσ γενιάσ, χωρίσ να φαίνονται γελοία και με ςτερεότυπο 

τρόπο. Στο βιβλίο μου, για παράδειγμα, οι Ζλλθνεσ άνδρεσ μιλοφν ςτα αγγλικά και θ αγγλικι 

παρουςιάηεται με ζναν «ςπαςμζνο» τρόπο, ενϊ τα άπταιςτα ελλθνικά τουσ διατυπϊνονται 

με άπταιςτα Αγγλικά. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει να καταρτίςεισ νζεσ ςυμβάςεισ», εξθγεί θ 

ςυγγραφζασ.  

«Το κζατρο ςτθ Αυςτραλία κυρίωσ αςχολείται με τισ αξίεσ τθσ μεςαίασ τάξθσ και τισ 

ςυγκροφςεισ  τουσ και  τισ ιςτορίεσ που δείχνουν ότι εκεί όπου υπάρχει αφξθςθ πλοφτου 

ςταματά να υπάρχει ακεραιότθτα. Ζχω παρακολουκιςει κεατρικά ζργα του  David 

Williamson. Κατά τθ γνϊμθ μου  δεν είναι αρκετά βακιά. Εμζνα μου αρζςει  να ςυμμετζχει θ 

καρδιά  και αυτόσ δεν το κάνει με μεγάλθ επιτυχία. Μου αρζςουν κάποια από  τα πρϊτα 

ζργα του, αλλά όχι οι πρόςφατεσ κεατρικζσ του παραςτάςεισ, τισ βρίςκω επιφανειακζσ. Δεν 

ξζρω ποφ πθγαίνει. Επίςθσ μου αρζςει θ  Dorothy Keweet, τα ζργα τθσ  είναι αρκετά 

κεατρικά», ςυνεχίηει θ ίδια.  

«Ζχω  επιςκεφκεί τθν Ελλάδα με τα τζςςερα παιδιά μου.  Ιταν πολφ δφςκολο και  κα ζλεγα 

θ επαφι μου ιταν επιφανειακι. Πταν ιμαςταν ςτθν Ακινα πιγαμε να δοφμε τον 

Ραρκενϊνα, τα μουςεία. Ο ςφηυγόσ μου και εγϊ είμαςτε  και οι δφο ιςτορικοί,  αγαπάμε τθν 

ιςτορία  Μασ άρεςε το Βυηαντινό Μουςείο, ιταν όμορφα. Ο ςφηυγόσ μου αγαπά να διαβάηει 

Καηαντηάκθ. Τον βρίςκω πολφ  βαρφ για μζνα. Είχα μια φοβερι ςτιγμι ςε εςτιατόρια με το 

φαγθτό», κυμάται θ Zeny Giles1771. 

 

Ανάλυςθ του κεατρικοφ ζργου Dance for the Prodigal τθσ Zeny Giles (1984)                                                            

Το κεατρικό ζργο τθσ Zeny Giles  Dance for the Prodigal * Χορόσ για τον 

Άςωτο+ (1984) - κεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ. Είναι ζργο αυτοβιογραφικό και 

τοποκετείται ςτο Σφδνεχ ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1930, τότε που οι Ζλλθνεσ 

μετανάςτεσ είχαν περιοριςμζνθ δραςτθριότθτα ςτθν κοινότθτά τουσ και οι μικτοί 

γάμοι ιταν ςπάνιοι. Τα ‘proxenia’-*προξενιά+ ιταν το ςφνθκεσ φαινόμενο των 

καιρϊν αυτϊν. Ακόμθ, όμωσ, και  αυτοί, που ςτζκονταν κριτικά ςκεπτόμενοι ενάντια 

των θκϊν αυτϊν, ςυνζχιηαν να τα ακολουκοφν, κακϊσ δεν υπιρχε ςυγκεκριμζνοσ 

ρόλοσ, ιδιαίτερα για τισ ανφπαντρεσ γυναίκεσ ςτθν κοινωνία. Το ζργο φζρνει ςε 

διάλογο τρεισ γενιζσ Ελλινων ςτθν Αυςτραλία. 

                                                           
1771

 Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τθν Zeny Giles (Zenovia Doratis), β’ γενιά, 
ςτο Σφδνεχ, 06.04.2010. 
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Μασ μεταφζρει ςτο περιβάλλον που πλαιςιϊνει το κεατρικό τθσ ζργο, εξθ-

γϊντασ πωσ προπολεμικά οι γάμοι διατθροφςαν το πνεφμα ηωντανό και το φρόνθμα 

υψθλό και «αναπτζρωναν το θκικό» για τουσ νεοφερμζνουσ μετανάςτεσ. Ραρ’ όλθ 

τθν οικονομικι κρίςθ του 1936, οι φωτογραφίεσ γάμου τθσ εποχισ αυτισ που 

δθμοςιεφονται ςτο βιβλίο αποκαλφπτουν ότι βίωναν τον γάμο ωσ πρίγκιπεσ (ς. 7). 

Πταν το 1901, λοιπόν,  ο παπποφσ τθσ Μανϊλθσ, παντρεφτθκε τθ γιαγιά τθσ 

Ευαγγελία υπζγραψε με τον πατζρα τθσ νφφθσ το προικοςφμφωνο. Ρροχπόκεςθ για 

να κάνει χριςθ τθσ προίκασ ο γαμπρόσ, ιταν να μείνει θ νφφθ ζγκυοσ ςτον πρϊτο 

χρόνο του γάμου τουσ, προκειμζνου να είναι ζγκυροι οι όροι του προικοςφμφωνου, 

πράγμα που ζγινε. Θ Ευαγγελία δεν περίμενε να ηιςει μια ρομαντικι αγάπθ. Από τθ 

ςτιγμι που ο άνδρασ τθσ ανταποκρινόταν ςτισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ του, οι 

απιςτίεσ του και τα ατζλειωτα γλζντια με τουσ φίλουσ του δεν τθν πείραηαν, οφτε τα 

μεκφςια και θ χαρτοπαιξία. Ο κάνατοσ τθσ Ευαγγελίασ ιταν το μοναδικό γεγονόσ 

που ανάγκαςε το Μανϊλθ να αναλάβει τθν ευκφνθ του,  να προικίςει τισ κόρεσ του.  

Θ Zeny Giles, περιγράφοντασ τθ φωτογραφία του γάμου των γονιϊν τθσ, 

ςυνειδθτοποιεί τθν αξία των γάμων ωσ κοινωνικό γεγονόσ αλλά ςυγχρόνωσ 

κατακζτει πωσ αυτι μζχρι πρόςφατα αντιμετϊπιηε όλο αυτό το πανθγφρι με 

αλαηονικι αδιαφορία. Ανακαλφπτει τθν αξία του τϊρα, εννοϊντασ το παρόν, που και 

θ ίδια ζχει πια οικογζνεια δικι τθσ. Σφμφωνα με τθν Giles όλθ θ κοινότθτα 

ςυναντιόταν ςτο Ναό τθσ Αγίασ Σοφίασ, ςτο Σφδνεχ. Θ εκκλθςία αυτι  ιταν και 

παραμζνει το κζντρο ςυνάντθςθσ του Ελλθνιςμοφ.  Εκεί θ αδελφι τθσ μθτζρασ τθσ 

ιταν θ πρϊτθ που κα καφτεί, εκεί παντρεφτθκαν οι γονείσ τθσ, εκεί βαφτίςτθκε, 

παντρεφτθκε και με τθ ςειρά τθσ βάφτιςε τα παιδιά τθσ. Θ καταγωγι τθσ μθτζρα τθσ 

είναι από το Καςτελλόριηο, όπου θ περιουςία περνοφςε από μάνα ςε κόρθ.  

Με εξαίρεςθ τα δφο παιδιά Costa  και Filia, όλοι οι χαρακτιρεσ είναι ‘Ελλθνεσ 

εκτόσ από τθν Joyce και τθ μθτζρα τθσ. Οι Ζλλθνεσ ζχουν μεταναςτεφςει ςτθν 

Αυςτραλία πριν από δζκα ι δεκαπζντε χρόνια. Πλοι τουσ - εκτόσ από τθν Κατίνα και 

τθν Νοφλα - μιλοφν Αγγλικά με ιδιότυπθ προφορά, επθρεαςμζνθ από τθν Ελλθνικι 

γλϊςςα,  ιδιαίτερα οι χαρακτιρεσ του πατζρα, τθσ Ευδοκίασ, τθσ Ελζνθσ και του 

Ανδρζα. Στο ζργο χρθςιμοποιείται θ αγγλικι για να παραςτιςει τθν άψογθ ελλθνικι 

γλϊςςα, όταν ςυνομιλοφν μεταξφ τουσ. Διάφορεσ ελλθνικζσ εκφράςεισ και λζξεισ 

κακϊσ και διαφορετικι ςφνταξθ δίνουν τθ γεφςθ τθσ γλϊςςασ τθσ οικογζνειασ. Στθ 
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δεφτερθ πράξθ τα αγγλικά υποδθλϊνουν τθν αυςτραλιανι αγγλικι γλϊςςα  κακϊσ 

και τθν ελλθνικι. Ο Andreas *Ανδρζασ+ χρθςιμοποιεί τθν επίςθμθ αγγλικι, θ Joyce 

και θ μθτζρα τθσ τθν κακθμερινι προφορικι γλϊςςα. Στθν τρίτθ πράξθ θ αγγλικι 

χρθςιμοποιείται ςτθ κζςθ τθσ ελλθνικισ γι’ αυτό και θ Joyce χρειάηεται τον Andreas 

*Ανδρζα+ να τθσ τθν μεταφράηει και πάλι ςτθν αγγλικι. 

Ο Lex Marinos, ο οποίοσ υποδφκθκε τον Andreas, ξεπζραςε τθ γλωςςικι 

δυςκολία εκφοράσ του λόγου, διαφοροποιϊντασ τθν προφορά του κάκε φορά 

ανάλογα με ποιόν μιλοφςε π.χ. όταν μιλοφςε με τθν Nancy, Joyce και τθ μθτζρα τθσ, 

τα αγγλικά  ιταν με ελλθνικι επίδραςθ υποδθλϊνοντασ τθ διαφορετικι του 

πολιτιςμικι καταγωγι. Πταν ςυνομιλοφςε με τθν οικογζνειά του μιλοφςε άψογα 

αγγλικά, υποδθλϊνοντασ με αυτό τον τρόπο τθν άψογθ ελλθνικι που 

χρθςιμοποιοφν μεταξφ τουσ. Θ Joyce πρόφερε τα ελλθνικά ονόματα με αγγλικι 

προφορά, υποδθλϊνοντασ ζτςι τθ διαφορετικότθτά τθσ από τον Andreas. Οι 

ελλθνικζσ λζξεισ που αναφζρονται ςτο ζργο δίνονται ςε ζναν κατάλογο, γραμμζνεσ 

με λατινικά γράμματα και  δίπλα αναγράφεται θ προφορά και θ μετάφραςθ των 

λζξεων αυτϊν. Ο κατάλογοσ περιλαμβάνει κυρίωσ κφρια ονόματα, ονομαςίεσ 

φαγθτϊν, χαιρετιςμοφσ και λζξεισ όπωσ: μπαςτοφνι, καφενείο, ϊπα (αναφζρεται ωσ 

καυμαςτικό ςτο άνοιγμα του χοροφ). 

Θ Zeny Giles ξεκινά να μασ μεταφζρει με τα μάτια τθσ δεφτερθσ γενιάσ ςτθν 

προπολεμικι μεταναςτευτικι ελλθνικι κοινότθτα και οικογενειακι ηωι. 

Θ Zeny Giles, βαςιςμζνθ ςτο κεατρικό τθσ ζργο Dance for the Prodigal (1984) 

-  το 2009 ζγραψε το διιγθμά τθσ Wedding Dance1772.  

 

3. Bill Kokkaris (1991) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 24.02.2009  

Ο Bill Kokkaris γεννικθκε το 1961 ςτο Σφδνεχ, όπου και ηει μζχρι ςιμερα. Ο 

πατζρασ του γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθ όδο και μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία 

το 1955 για να δουλζψει ςτο Ρερκ ωσ εργάτθσ ςτθν καταςκευι των ςιδθροδρομικϊν 

γραμμϊν. Θ μθτζρα του γεννικθκε ςτο Ελλθνοχϊρι Κορινκίασ, όπου και ζηθςε εκεί 

μζχρι τα δζκα τθσ χρόνια. Μετά ζηθςε ςτθν Ακινα ωσ οικιακι βοθκόσ, ιδιότθτα με 

                                                           
1772

  Zeni Giles, 2009, Wedding Dance, εκδ. Koel Koel, Dangar, N.S.W. Australia. 
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τθν οποία μετανάςτευςε το 1957 ςτθν Αυςτραλία.  Οι γονείσ του παντρεφτθκαν το 

1957 ςτο Σφδνεχ.1773   

Ο Bill Kokkaris αιςκάνεται πολφ τυχερόσ γιατί ποτζ δεν αιςκάνκθκε ζνασ 

«outsider» - «αποκλειςμζνοσ» από τθν αυςτραλιανι κοινωνία. Πταν ιταν παιδί, ο 

Αυςτραλόσ γείτονάσ τουσ, ο Fred, ζπαιρνε τα δφο παιδιά  και τα πιγαινε εκεί που 

ςφχναηαν οι Αυςτραλοί: να παρακολουκιςουν δίκεσ, μονομαχίεσ κ.ά.  

«Ραρόλο που τθν πρϊτθ μζρα ςτο ςχολείο το όνομά μου αγγλοποιικθκε από Βαςίλθσ ςε Βill, 

εντάχτθκα γιατί το περιβάλλον τόςο τθσ γειτονιάσ μου όςο και του ςχολείο ιταν 

πολυπολιτιςμικό. Αντικζτωσ, οι Αυςτραλοί ιταν μειονότθτα ςτθν περιοχι μασ». 

«Πταν πιγα ςτο Ρανεπιςτιμιο, αναγνϊριςα τθν διαφορετικότθτά μου αφοφ εκεί 

πλειοψθφοφςαν οι Αγγλο-Αυςτραλοί αλλά και πάλι με αγκάλιαςαν, αφοφ για αυτοφσ ιμουν 

κάτι καινοφριο που ικελαν να γνωρίςουν, ικελαν να ζχουν ζναν φίλο Ζλλθνα. Στο ςπίτι 

μιλοφςαμε ελλθνικά. Σταμάτθςα πολφ νωρίσ το ελλθνικό ςχολείο, γιατί όταν θ μθτζρα μου 

ζμακε πωσ το μόνο που κάναμε ιταν να αντιγράφουμε από τον πίνακα ι το βιβλίο τθν 

ελλθνικι γλϊςςα αποφάςιςε πωσ κα μασ τα μάκει θ ίδια μιλϊντασ μασ, παρόλο που δεν 

ιξερε να γράφει. Στθ ςυνζχεια με βοικθςε να εξελίξω τθ γλϊςςα. Θ αλλθλογραφία που είχα 

με μία κεία μου από τθν Ελλάδα με βοικθςε πολφ να μάκω ελλθνικά. Το 1968, ςτθν θλικία 

των επτά πιγα μαηί με τθν οικογζνειά μου διακοπζσ ςτθν Ελλάδα για τρεισ μινεσ. Πταν ιρκε 

ο καιρόσ να φφγουμε κρυβόμουνα κάτω από το τραπζηι, ςτο ςπίτι του παπποφ μου και τουσ 

παρακαλοφςα να μθ με αφιςουν να επιςτρζψω ςτθν Αυςτραλία. Τόςο πολφ μου άρεςε.  Με 

αυτιν τθν επίςκεψθ αντιλιφκθκα τθν καταγωγι μου, από ποφ ερχόμουνα και κατανόθςα ότι 

υπιρχαν  πολλζσ ιςτορίεσ γφρω από τθν οικογζνειά μου όπωσ ο εμφφλιοσ πόλεμοσ, θ ηωι 

ςτο χωριό τθσ μθτζρασ μου, το χτίςιμο του αεροδρομίου  από τον πατζρα μου,  μετά τον 

πόλεμο ςτθν όδο. Εγϊ ιμουν το παιδί τθσ οικογζνειασ που γοθτευόταν από τισ ιςτορίεσ και 

τισ κατζγραφα. Επίςθσ από πολφ νωρίσ μου άρεςε να ςυμμετζχω ςτισ κεατρικζσ 

παραςτάςεισ του ςχολείου μου, όχι για να παίηω ωσ θκοποιόσ αλλά μου άρεςε να 

ςυμμετζχω ςτθ διαδικαςία παραγωγισ τουσ. Σποφδαςα «Κοινωνικζσ Κεωρίεσ ςτισ Καλζσ 

Τζχνεσ». Ραράλλθλα ςυμμετείχα ςτθν ομάδα «Dramatic Society» ςτο Ρανεπιςτιμιο. Στο 

πρϊτο ζργο που ςυμμετζχει είναι το The Shifting Heart *Θ μετατοπιςμζνθ καρδιά+ γραμμζνο 

το 1957 από τον Richard Beynon, με κζμα  τον ρατςιςμό.  Ο ςυγγραφζασ, με μια διορατικι 

ματιά  διειςδφει ςτθν ψυχολογία του ρατςιςμοφ και των κυμάτων του. Θ ιςτορία 

                                                           
1773

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τον Bill 
Kokkaris, βϋγενιά, 24-02-2009. 
 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Beynon&action=edit&redlink=1
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τοποκετείται το 1956, παραμονι Χριςτουγζννων, ςτο  Collingwood, ζνα φτωχό προάςτιο τθσ 

Μελβοφρνθσ όπου μζνουν θ εργατικι τάξθ των Αυςτραλϊν και Λταλοί μετανάςτεσ. Τότε 

γνϊριςα τθν Zoe Carides - μία ςθμαντικι θκοποιόσ με τθν οποία ςυνεργάςτθκα ςε δικζσ τουσ 

παραγωγζσ ςτθ ςυνζχεια….Επίςθσ, μου άρεςε να επεξεργάηομαι κεατρικά κείμενα. Στο 

μάκθμα τθσ κοινωνικισ ανκρωπολογίασ ανζλαβα να διερευνιςω το κζμα τθσ 

μετανάςτευςθσ και ζγραψα ζνα κείμενο ςε κεατρικι μορφι με κζμα  τθν κατάπτωςθ του 

ιρωα-Ζλλθνα μετανάςτθ παράλλθλα με τθν πτϊςθ τθσ εταιρίασ….Στο παροικιακό κζατρο 

ςυμμετζχω για πρϊτθ φορά ςτον κίαςο «Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ» του Σταφρου 

Οικονομίδθ με τισ παραςτάςεισ: «Ηορμπά-Μάκε με να χορεφω» του Κόδωρου Ρατρικαρζα 

(1988) και «Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία» του Μίλτου Μουταφίδθ», κυμάται ο 

ςυγγραφζασ1774. 

Στθ ςυνζχεια γίνεται ςυνιδρυτισ τθσ κεατρικισ ομάδασ «Take Away» με άλλα 

τζςςερα μζλθ, τα ονόματα των οποίων αναφζρονται ςτθν ιςτορία του κεάτρου1775,  

με ςκοπό να επινοθκοφν κεατρικά ζργα που να αφοροφν και να εκφράηουν τθ 

δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν, τθ γλϊςςα, τθν κουλτοφρα και τθν αιςκθτικι τθσ γενιάσ 

τουσ. Ικελαν να ξεφφγουν από το κλαςικό ρεπερτόριο που ανζβαηαν οι υπόλοιποι 

κίαςοι τθσ παροικίασ και να ανεβάςουν ςάτιρα, όπου κα μπορζςουν να εκφραςτοφν 

κριτικά προσ τθν ελλθνικι κοινότθτα. Επίςθσ ςτόχοσ τουσ ιταν να ανοιχτοφν ςτθν 

ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία μζςα από τθ χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και να 

κακιερωκοφν1776. 

«Θ πρϊτθ γενιά κα μποροφςε να δει το εαυτό τθσ και να γελάςει, γιατί θ κριτικι μασ 

αφοροφςε και τουσ γονείσ μασ, τθν πρϊτθ γενιά», παραδζχεται ο ςυγγραφζασ1777.  

Θ εναςχόλθςι του με το κζατρο τον οδιγθςε να παρακολουκιςει ζνα 

ςεμινάριο κεατρικισ γραφισ ςτο NIDA (National Institute of Dramatic Art).  Ράντα 

                                                           
1774

 Π.π. 
1775

 Ρθγζσ: Στθν ιςτοςελίδα τθσ Take Away Theatre όπου περιγράφεται ωσ ςφγχρονθ 
Ελλθνοαυςτραλιανι Κεατρικι Ομάδα ζχει αναρτθκεί ο κατάλογοσ όλων των κεατρικϊν 
παραςτάςεων από το 1990 – 2007(ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 15.6.1990, άρκρο «Take Away 
Theatre is a new concept» τθσ Joan Messaris, ς.13 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 15.10.1991, 
άρκρο «Two local Greek theatre groups perform in Multicultural Festival» τθσ Joan Messaris, ς.13 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 11.10.1991, άρκρο «Multicultural Theatre» τθσ Sophia 
Anastasiadis, ς.10 (ςε φωτοτυπία). 
1776

Ρθγι: Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 28, Νοζμ.-Δεκ. 1991 / Λαν. 1992, το άρκρο «Take-a way-Theatre: Πταν 
οι μετανάςτεσ παράγουν οι ίδιοι τον πολιτιςμό τουσ», του Δθμιτρθ Τηουμάκα, ςς. 8-10. 
1777

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τον Bill 
Kokkaris, βϋγενιά, 24-02-2009. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Collingwood,_Victoria
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τον γοιτευε να βλζπει ςτθ ςκθνι τθν απόδοςθ του κειμζνου που είναι επάνω ςε ζνα 

χαρτί. Του αρζςει να δουλεφει με το χϊρο1778. 

 Είναι ο πρϊτοσ  άνδρασ κεατρικόσ ςυγγραφζασ τθσ γενιάσ του. Το 1991 

ζγραψε το πρϊτο του ζργο με τίτλο Μια ηωι καλοκαίρι1779 - μονόπρακτο ςτθν 

ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα1780. Το ζργο αυτό εςτιάηεται ςτθν ελλθνικι οικογζνεια 

τθσ Αυςτραλίασ και ςτον διχαςμό τθσ ςε ό,τι αφορά τον τόπο διαμονισ1781. Το 

ςυγκεκριμζνο ζργο ςυγκζντρωςε πολφ μεγάλο ενδιαφζρον από τον ελλθνικό και 

ξζνο τφπο γιατί εκτόσ από το περιεχόμενο, ο τίτλοσ του εκφράηει το όνειρο κάκε 

μετανάςτθ, μετά από τον κάματο μιασ ολόκλθρθσ ηωισ, τα γεράματά του να είναι 

πια «μια ηωι καλοκαίρι» για να ξεκουραςτεί το ςϊμα του και να ηεςτακεί θ καρδιά 

του, μία ηωι που δεν τυραννιζται από τον διχαςμό, από τον νόςτο αλλά 

                                                           
1778

 ‘Ο.π. 
1779

 Μονόπρακτα: 1. Μια ηωι Καλοκαίρι του Βαςίλθ Κοκκάρθ, 2. Τρίτο Ραγκάκι Δεξιά του Βαςίλθ 
Γεωργαράκθ και 3. Το πρόγευμα τθσ Κυριακισ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Χριςτίνασ 
Τοτοφ ςτο Edge Theatre από 8-24.11.1991.  
1780

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1991 Μια ηωι καλοκαίρι του 
Βαςίλθ Κοκκάρθ ςτο Take Away Theatre. 
1781

 Ρθγζσ: Εφθμ. Το Βιμα, 12.11.1991, το άρκρο «Οι παραςτάςεισ του Take Away κζρδιςαν το κοινό – 
Συγκίνθςαν όςουσ τα παρακολοφκθςαν και άρεςε θ ερμθνεία των θκοποιϊν. Τα τρία μονόπρακτα 
του Take Away Theatre, Μια Ηωι Καλοκαίρι του Βαςίλθ Κοκκάρθ, Τρίτο Ραγκάκι Δεξιά του Βαςίλθ 
Γεωργαράκθ και το Ρρόγευμα τθσ Κυριακισ επίςθσ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, όλα ςε ςκθνοκεςία τθσ 
επαγγελματία ςκθνοκζτθ Χριςτίνασ Τοτοφ, ςθμείωςαν επιτυχία ςτισ πρϊτεσ παραςτάςεισ από κάκε 
άποψθ και ακόμθ μεγαλφτερθ επιτυχία αναμζνεται ςτισ παραςτάςεισ του επόμενου και μεκεπόμενου 
γουθκζντ» (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 8.11.1991, άρκρο «Take it Away» τθσ Sophia 
Anastasiadis, ς.18. Το άρκρο αναφζρεται ςτθν παράςταςθ με τρία μονόπρακτα Μια ηωι καλοκαίρι 
του Βαςίλθ Κοκκάρθ, Τρίτο παγκάκι δεξιά και Το πρόγευμα τθσ Κυριακισ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, ςε 
ςκθνοκεςία Christina Totos (ςε φωτοτυπία). Θ παράςταςθ παίχτθκε ςτα πλαίςια του 1ου 

Ρολυπολιτιςτικοφ Κεατρικοφ Φεςτιβάλ 1991. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.11.1991, άρκρο «Τρία 
Ντόπια Μονόπρακτα», ς.8 (ςε φωτοτυπία).  Εφθμ. Το Βιμα, 12.11.1991, άρκρο «Οι παραςτάςεισ του 
Take Away  κζρδιςαν το κοινό», ςτο Edge Theatre, ς.7 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Το Βιμα, 14.11.1991, 
άρκρο «Το γουθκζντ πάλι τα υπζροχα ζργα του Take Away», ςτο Edge Theatre (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. 
Το Βιμα, 28.11.1991, άρκρο «Οι τελευταίεσ παραςτάςεισ του Take Away», ς.6 (ςε φωτοτυπία). Ρερ. 
Upstaged – Multicultural Theatre Festival 1991, άρκρο για τθν κεατρικι ομάδα Take Away με τίτλο «A 
lifetime of summers», ςς.22-23 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 19.11.1991, άρκρο «Β. Κοκκάρθσ: 
Σκζψεισ, απόψεισ και όνειρα …», ς.11 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 15.11.1991, άρκρο 
«Ανκρϊπινεσ Λςτορίεσ από το «Take Away»» του Γιάννθ Λίππθ, ς.16 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 
12.11.1991, άρκρο «Κζατρο με απαιτιςεισ: Το Take Away Theatre», ς.12 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζα 
Ρατρίδα, 7.11.1991, άρκρο «Τρία ντόπια ζργα από το Κζατρο Take Away» από 8-24.11.1991 ςτο Edge 
Theatre, ς.8 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 1.11.1991, άρκρο «Κα ανεβάςει τρία ντόπια ζργα το 
Take Away», ς.20 (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Σκζψεισ, Νοζμ./Δεκ. 1991, άρκρο ςτθν ςτιλθ του Δθμιτρθ 
Τηουμάκα «Εδϊ Sydney» με τον τίτλο «Take Away Theatre: Πταν οι μετανάςτεσ παράγουν οι ίδιοι τον 
πολιτιςμό τουσ», ς.40 (ςε φωτοτυπία). 
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ανακουφίηεται από τθν άνεςθ τθσ επιλογισ να ηει και ςτισ δφο του πατρίδεσ  ςτθν 

ϊριμθ θλικία του1782. 

Άλλα του ζργα είναι: 

-Meeting with the past1783, 1991, μονόπρακτο1784, μία υπαρξιακι αναηιτθςθ 

του ςυγγραφζα, όταν ο άνκρωποσ ςτθν ϊριμι του θλίκία ςυναντθκεί με το 

παρελκόν για να κάνει ζναν απολογιςμό τθσ ηωισ του. 

-Borders of Heaven, 19961785, μονόπρακτο, με υπαρξιακό περιεχόμενο. 

-Baraki/Μπαράκι1786, 1999-20001787/20101788, είναι προςαρμοςμζνο ςτα 

πρόςφατα γεγονότα τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα  και ανεβαίνει ξανά το 

2010 ςτο Σφδνεχ. ‘Ζξι νζοι ςυναντιϊνται ςε ζνα μπαρ, τραγουδοφν, χορεφουν και 

γελάνε με ιςτορίεσ τθσ ςφγχρονθσ Ελλάδασ(new wave). 

-Parthenon Air, 20021789,  ςε ςκθνοκεςία του Don Mamouney1790. Θ 

παράςταςθ παίχτθκε ςε ςυνεργαςία τθσ Take Away Theatre και Sidetrack 

Performance Group1791. Ο Stelios Thanasiou είναι ζνασ πλεϊμποϊ, επιχειρθματίασ, 

εραςιτζχνθσ φιλόςοφοσ και ακεράπευτα ερωτφλοσ. Είναι 52 χρόνων αλλά δεν 

ανθςυχεί. Ζχει καλι εμφάνιςθ και είναι ελεφκεροσ ςαν πουλί (τουλάχιςτον ζτςι 

νομίηει). Ζχει πετάξει με τθν αεροπορικι εταιρεία Parthenon Air εκατοντάδεσ φορζσ, 

αλλά αυτι τθ φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτό το ταξίδι, είναι ζνα ταξίδι 

ςτθν κόλαςθ. Ο ςυγγραφζασ γράφει ςτο πρόγραμμα πωσ «Μόνον όταν πετάσ ςτα 

                                                           
1782

 Μια ηωι καλοκαίρι, 1991, μονόπρακτο, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, 35 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1783

 The Small Room Beyond the Village or Meeting with the Past, 1990, μονόπρακτο, πρόςωπα 7, 
αδθμοςίευτο ζργο, 75 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1784

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ «Μονόπρακτα – τρία ντόπια μονόπρακτα», ςτο Edge Theatre, 
1991 (ςε φωτοτυπία). 
1785

 Borders of Heaven, 1996, μονόπρακτο, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, 17 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1786

 Baraki, 1999 και 2009, μονόπρακτο, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο ζργο, 52 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1787

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2000 Baraki του Bill Kokkari ςτο 
Take Away Theatre 
1788

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Baraki 2010», του Bill Kokkaris, ςε ςκθνοκεςία  
Tony Nikolakopoulos, από το Take Away Theatre, Downstrairs Bar, Cyprus Community Club, 58 
Stanmore Rd., Stanmore, 15.9-10.10.2010. 
1789

 Parthenon air, 2002, των Bill Kokkaris και Don Mamouney, κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 11, 
αδθμοςίευτο ζργο, 65 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1790

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Parthenon Air, κωμωδία του Bill Kokkaris, ςε 
ςκθνοκεςία Don Mamouney και ςε ςυνεργαςία με το Take Away Theatre και τον Don Mamouney, 
Sidetrack’s Studio 9, The Addison Road Centre, 142 Addison Road Marrickville, 2-28.4.2002. 
1791

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)2002 Parthenon Air του Bill Kokkari 
ςτο Take Away Theatre. 
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ςφννεφα μπορείσ να αποκόβεςαι από πρόςωπα και πράγματα που ςε 

ταλαιπωροφν».  

-Night Journey1792, 1991/20071793, ςε ςκθνοκεςία Khristina Totos1794, από το 

Take Away Theatre, Sidetrack Studio Theatre 1795. 

-Memorial Service1796, 20051797, ζνα από τα επτά ςκετσ γραμμζνα από επτά 

διαφορετικοφσ ςυγγραφείσ, από τθν παράςταςθ It’s a mother ςτθ κεατρικι ςκθνι 

Sidetrack τθσ οδοφ Adisson ςτο Μάρικβιλ, όπου απεικονίηεται θ  ςχζςθ μθτζρασ – 

γιοφ ςε μία ελλθνικι παραδοςιακι οικογζνεια, Κα ικελε να μπορζςει να γράψει 

ζργα που να μθν ζχει Ζλλθνεσ ιρωεσ αλλά είναι κάτι αδφνατον. Αυτό ςυμβαίνει γιατί 

δεν μπορεί να αποποιθκεί τθν ταυτότθτά του, τθν ελλθνικότθτά του θ οποία είναι 

πολφ δυνατι μζςα του και αυτό εκφράηεται ςτα ζργα του.  

                                                           
1792

 Night Journey, 2008, κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, 23 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1793

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Night Journeys του Bill Kokkaris, ςε ςκθνοκεςία 
Khristina Totos, από το Take Away Theatre, Sidetrack Studio Theatre, 142 Addison Road, Marrickville, 
10.11-9.12.2007. 
1794

 Ρθγζσ: Ρερ. Epsilon, 31.10.2007 -12.11.2007,  ςυνζντευξθ «Night Journeys – Playwright Bill 
Kokkoris talks to Savvas Limnatitis about Take Away Theatre’s latest production», ςς. 39 – 41 (ςε 
φωτοτυπία). Θλεκτρον.  Ρερ. What’s On Sydney, 9.11.2007,  κριτικι για τθν παράςταςθ Night Journeys 
του Bill Kokkaris, ςε ςκθνοκεςία τθσ Khristina Totos, Sidetrach Theatre, 10.11-9.12.2007(ςε 
φωτοτυπία). Θλεκτρον. περ. Citysearch / Ninemsn, 10.11.2007, κριτικι «Night Journeys – Sidetrack 
Theatre Sydney: Night Journeys takes you on a rocky ride weaving though stories young and old…», 
τθσ Emma McGowan (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Sydney Morning Herald, 10-11.11.2007, το δελτίο 
τφπου Night Journeys, ς. 6 (ςε φωτοτυπία). Θλεκτρον. περ.  Aussietheatre.com, 12.11.2007, κριτικι με 
τον τίτλο «Greek play begins It’s Journey» (ςε φωτοτυπία). Θλεκτρον.  περιοδικό Artshub Australia, 
14.11.2007, κριτικι για τθν παράςταςθ «Night Journeys, Take Away Theatre – News Analysis and 
Comment» από τον Paul Castels (ςε φωτοτυπία). Θλεκτρον. περ.  Australian Stage, 15.11.2007, κριτικι 
για τθν παράςταςθ «Night Journeys, Take Away Theatre», τθσ Augusta Supple (ςε φωτοτυπία). Ρερ. 
Epsilon, 14.11.2007-27.11.2007, κριτικι «In the heat of the night – Night Journeys, Take Away 
Theatre’s latest production gets the thumps up from both Georgia Wright and Savvas Limnatitis», ς. 
38-39 (ςε φωτοτυπία). 
1795

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2007 Night Journey του Bill 
Kokkaris ςτο Take Away Theatre. 
1796

Memorial Service (It’s a Mother), 2005, μονόπρακτο, πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο ζργο, 7 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1797

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 11.3.2005 το άρκρο «It’s a mother … Τόςο καλοί θκοποιοί… 
Τόςο ακοςκίνιςτο ςενάριο: Μία εντυπωςιακι παράςταςθ ςτο κεατράκι Sidetrack τθσ οδοφ Adisson 
ςτο Μάρικβιλ, από τρείσ καυμάςιουσ θκοποιοφσ που είχαν αναλάβει τθν ψυχοδοτικι απεικόνιςθ τθσ 
ελλθνικισ παραδοςιακισ ςχζςθσ μθτζρασ – γιοφ, μζςα από επτά ςκετςάκια γραμμζνα από επτά 
διαφορετικοφσ ςυγγραφείσ», ς. 7 (ςε φωτοτυπία). 
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-Driving Lesson, 20061798 και Post Paternity 1799 δφο από τα ςκετσ για τθν 

παράςταςθ It’s Father, που αφοροφςε τθν ςχζςθ των παιδιϊν  με τον πατζρα. 

Ραίχτθκε ςτθν κεατρικι ςκθνι του  Sidetrack ςτο Μάρικβιλ, 

«Από τθν άλλθ είμαι γνωςτόσ κυρίωσ ςτθν ελλθνικι κοινότθτα γιατί αυτοί με 

παρακολουκοφν ςτενά και με προωκοφν… Τα ζργα μου δεν ζχουν παιχτεί πουκενά αλλοφ 

εκτόσ από το Σφδνεχ, οφτε ζχουν μεταφραςτεί ςε άλλεσ γλϊςςεσ… Δεν επιβιϊνω μζςα από 

τα ζργα μου... Τα ζργα μου αφοροφν όλουσ αυτοφσ που κζλουν να γνωρίςουν περιςςότερο 

τθν ελλθνικι διαςπορά. Θ κεντρικι ιδζα των ζργων μου είναι θ ικανότθτα κάποιου να 

ανυψωκεί από τθν προςωπικι του κατάςταςθ ζςτω για ζνα λεπτό και αυτό να γίνει θ ςτιγμι 

που ο ιρωασ κα μεταφερκεί ςε ζνα άλλο επίπεδο, οικουμενικό»1800. 

Αγαπθμζνοι του κεατρικοί ςυγγραφείσ είναι ο Αριςτοφάνθσ, ο Στρίντμπεργκ, 

ο 'Εντουαρντ 'Αλμπυ.  

«Δεν γνωρίηω Ζλλθνεσ ςφγχρονουσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ. Μου είναι δφςκολο να τουσ 

παρακολουκιςω.  Δεν εμπνζομαι από ςυγγραφείσ αλλά από ζργα που βλζπω ςτθν 

ςκθνι»1801.  

«Ελλάδα για μζνα είναι οι ςχζςεισ μου με τουσ ςυγγενείσ μου, θ μουςικι, το φαγθτό, θ 

νυχτερινι ηωι, οι αργοί ρυκμοί, οι εμπειρίεσ των ανκρϊπων ςε μια ηωι δυςκολότερθ αλλά 

πιο χαροφμενθ, το δζςιμο μζςα από τισ κρθςκευτικζσ γιορτζσ, τα πανθγφρια. Στθν 

Αυςτραλία αιςκανόμαςτε περιςςότερθ αςφάλεια, ζχουμε περιςςότερεσ ευκαιρίεσ, 

γνωρίηουμε περιςςότερουσ πολιτιςμοφσ, όμωσ μασ λείπει θ ενότθτα που αιςκάνονται οι 

Ζλλθνεσ ςτθν Ελλάδα. Ράντα διερωτϊμαι πωσ κα ιταν να μεγαλϊνει κανείσ ςε μια χϊρα που 

τθν κατοικοφν μόνον Ζλλθνεσ. Θ Ελλάδα πάντα με κάνει να αιςκάνομαι ότι είναι θ πατρίδα 

μου, ότι ανικω εκεί», μασ κατακζτει με ςυγκίνθςθ ο ςυγγραφζασ Bill Kokkaris1802. 

 

Ανάλυςθ του κεατρικοφ ζργου Μια ηωι καλοκαίρι του Bill Kokkaris (1991)                                                                                      

Ο Bill Kokkaris (Βαςίλθσ Κοκκάρθσ) (1991) ζγραψε το πρϊτο του ζργο με τίτλο 

Μια ηωι καλοκαίρι - μονόπρακτο ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. Οι οδθγίεσ 

δίνονται ςτθν αγγλικι. Οι γονείσ μιλάνε τθν ελλθνικι και τα παιδιά  μεταξφ τουσ τθν 

                                                           
1798

 Driving Lesson (It’s Father), 2006, μονόπρακτο, πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο ζργο, 5 δακτυλο-
γραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1799

 Post Paternity (It’s Father), 2006, μονόπρακτο, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, 8 δακτυλο-
γραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1800

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τον Bill 
Kokkaris, βϋγενιά, 24.02.2009. 
1801

 Π.π. 
1802

 Π.π. 
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αγγλικι. Μόνον όταν απευκφνονται ςτουσ μεγαλφτερουσ τθσ οικογζνειασ 

χρθςιμοποιοφν τα ελλθνικά, χωρίσ να ςθμαίνει ότι δεν τουσ απευκφνονται και ςτθν 

αγγλικι ιδιαίτερα όταν είναι φορτιςμζνα ςυναιςκθματικά και ςχολιάηουν τθ 

ςυμπεριφορά των γονιϊν τουσ. 

 Το ζργο αυτό εςτιάηεται πάλι ςτθν ελλθνικι οικογζνεια με γονείσ,  ζνα γιό 

και μια κόρθ,  μόνο που εδϊ ο γιόσ είναι μεγαλφτεροσ από τθν κόρθ και είναι 

ενιλικεσ. Ο γιόσ είναι παντρεμζνοσ  και θ κόρθ πάλι δαςκάλα. Ο ςυγγραφζασ  

παρουςιάηει τα αρςενικά μζλθ πατζρα και γιό, άτομα ςυμπονετικά αλλά και 

αδφναμα να πάρουν τισ ηωζσ τουσ ςτα χζρια τουσ.  Θ πατρικι φιγοφρα δεν ζχει 

καμία ςχζςθ με αυτιν, όπωσ περιγράφεται από τθν πρϊτθ γενιά - του «padre 

patrone». Ο Κϊςτασ ακοφει μουςικι, ςυγκεκριμζνα το τραγοφδι του Τόνυ Μαροφδα 

«Εςφ μπορείσ να με νοιϊςεισ» και παρακολουκεί τθν ςαπουνόπερα The Bold and 

The Beautiful/Τόλμθ και Γοθτεία. Θ καρδιά του γεμίηει με νοςταλγία κάκε φορά που 

βλζπει τισ παλαιζσ φωτογραφίεσ. Του αρζςει να καλλιεργεί τον κιπο του. Ακοφει με 

ςυνζπεια το ελλθνικό πρόγραμμα. Κζλει να επιςτρζψει ςτον τόπο όπου γεννικθκε 

αλλά  διςτάηει αφοφ  τϊρα  είναι ζνασ ανάπθροσ θλικιωμζνοσ και όχι το νζο 

παλλθκάρι που άφθςε το χωριό του υπεριφανοσ και  γεμάτοσ ηωι. Και ο Μάκθσ, ο 

γιοσ τθσ οικογζνειασ, εξαρτάται  οικονομικά από άλλουσ και  δυςκολεφεται να πάρει 

μόνοσ τουσ αποφάςεισ ςε αντίκεςθ με τθν αδελφι του. Δεν ζχει ςπουδάςει. Πλα 

ιταν ζτοιμα γι’ αυτόν. Οι γονείσ επζλεξαν ακόμθ και μία ςυμπακθτικι ελλθνοποφλα 

και τον πάντρεψαν. Ο δεςμόσ γιοφ και πατζρα φαίνεται αδφναμοσ ςε ςφγκριςθ με 

τθν ςχζςθ γιοφ-μάνασ. Οι άνδρεσ τθσ οικογζνειασ είναι υποτιμθμζνοι από τισ 

γυναίκεσ. 

Οι γυναικείοι χαρακτιρεσ είναι οι κυρίαρχοι. Θ γυναίκα είναι αυτι που 

φζρνει το ψωμί ςτο τραπζηι και φαίνεται να ζχει δικαίωμα λόγου ςε όλα. Θ μθτζρα 

περιγράφεται ωσ αυτι που ζχει τον πρϊτο και τελευταίο λόγο ςτθν οικογζνεια. Αυτι 

παίρνει τισ αποφάςεισ για τθν οικογζνεια. Θ κόρθ ζχει ςπουδάςει. Ο Bill Kokkaris 

ερμθνεφει τθ ςχζςθ μθτζρα-κορϊν ωσ μία ςχζςθ κακοριςτικι. Θ μθτζρα κζτει τουσ 

κανόνεσ, τισ αξίεσ και τισ αρχζσ και θ κόρθ τα προκαλεί και δθμιουργεί το φόβο για 

τθν αλλαγι. Θ μθτζρα δεν μπορεί να επιτρζψει ςε κανζναν να καταςτρζφει τθ ηωι 

που ζχει χτίςει για τθν ίδια και τθν οικογζνειά τθσ με ςκλθρι εργαςία. Είναι 

ολόκλθροσ ο κόςμοσ τθσ. Δεν μπορεί να δει  τον εαυτό τθσ να επιςτρζφει τθν 
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Ελλάδα, γιατί αυτό τθν γυρίηει πίςω ςε αυτό που χρόνια τϊρα προςπακεί να 

ξεχάςει, πόςο μάλλον τθν αυςτραλο-γεννθμζνθ τθσ κόρθ. Για τθ μάνα θ κόρθ τθσ 

είναι «Αυςτραλζηα» και είναι υπεριφανθ γι’ αυτιν. Ο ερχομόσ τθσ μθτζρασ ςτθν 

Αυςτραλία δεν ιταν μια επιλογι, οφτε μια απόφαςθ, ιταν μια αναπόφευκτθ  λφςθ. 

Άφθςε το χωριό για να αναηθτιςει μια καλφτερθ ηωι. Το ςπίτι τθσ είναι ςτθν 

Αυςτραλία. Τα παιδιά τθσ είναι ςτθν Αυςτραλία. Αυτόσ είναι ο τόποσ που κα 

επικυμοφςε να καφτεί.  Δεν υπάρχει καμία ηωι για αυτιν πίςω ςτο χωριό. Οι μόνοι 

λόγοι που κα μποροφςαν να δικαιολογιςουν μια τζτοια απόφαςθ κα ιταν είτε  γιατί 

θ κόρθ τθσ ζχει μια ςχζςθ με ζναν Ζλλθνα ι είναι ζγκυοσ. Κατθγορεί τθν αςζβεια  

τθσ κόρθσ τθσ και τθν αποδίδει  ςτθ μόρφωςθ και ςτισ παρζεσ ςτο πανεπιςτιμιο. 

Κατά τθ γνϊμθ τθσ μια γυναίκα δεν πρζπει να πθγαίνει ςτο πανεπιςτιμιο, επειδι 

αυτι θ γνϊςθ είναι άχρθςτθ, όταν παντρεφεται και γίνεται μθτζρα. Επομζνωσ θ 

λφςθ  για τισ δυςκολίεσ τθσ  με τθν κόρθσ τθσ είναι ο γάμοσ. Θ μθτζρα ιρκε ςτθν 

Αυςτραλία και για τθ μθτζρα τθσ. Ρϊσ μπορεί θ κόρθ τθσ να αφιςει τθ μθτζρα τθσ 

για να πάει τϊρα ςτθν Ελλάδα; Θ κόρθ όμωσ, δεν μπορεί να λειτουργιςει ωσ 

«Αυςτραλζηα» επειδι αιςκάνεται Ελλθνίδα. Θ ςφντομθ παραμονι τθσ ςτθν Ελλάδα 

τθν  βοικθςε  να μάκει καλφτερα τθν ελλθνικι γλϊςςα και να εκφραςτεί ςτα 

ελλθνικά για να τθν καταλάβει θ μθτζρα τθσ. Είναι ςε κζςθ πια να ςυνειδθτοποιιςει 

ότι θ γλϊςςα δεν είναι εμπόδιο ςτθν επικοινωνία τθσ με τθν μθτζρα τθσ, αλλά θ 

διαφορετικι νοοτροπία τουσ. Θ κόρθ πιςτεφει ότι ςτθ μθτζρα τθσ προςφζρκθκε μια 

ευκαιρία και αυτι τθν επζλεξε και  ζτςι το ίδιο μπορεί να ςυμβεί  και με αυτιν, και 

ότι δεν υπάρχει κανζνασ λόγοσ για λφπθ. Θ κόρθ κζλει να παντρευτεί, όταν βρει τον 

κατάλλθλο άνκρωπο  και όχι όταν κζλει θ μθτζρα τθσ. Κζλει να πάει ςτθν Ελλάδα 

γιατί ζτςι αιςκάνεται ελεφκερθ, μακριά από τθ μθτζρα τθσ. Ζχει διαπιςτϊςει ότι οι 

άνκρωποι ςτθν Ελλάδα ζχουν «προχωριςει» και δεν αςχολοφνται ςυνεχϊσ με το 

ηιτθμα του γάμου. Ραραδζχεται ότι θ ςχζςθ τθσ με τθ μθτζρα τθσ δεν είναι φιλικι 

γιατί θ μθτζρα τθσ κάνει ςχζδια χωρίσ να τθν λαμβάνει υπόψθ και  να τθν ςζβεται ωσ 

ζνα  ανεξάρτθτο άτομο. Αυτό το επιχείρθμα μεταξφ μθτζρασ και κόρθσ μοιάηει με 

εκείνο που ο πατζρασ είχε με τον πατζρα του πριν μεταναςτεφςει. Ο πατζρασ ςε 

αντίκεςθ με τθ μθτζρα ενκαρρφνει τθν κόρθ του να ακολουκιςει τα όνειρά τθσ, 

όπωσ ζκανε θ μθτζρα του γι αυτόν, όταν κατάλαβε τθν ανάγκθ του ταξιδιοφ. Εκείνθ 

του ζδωςε τθν «ΕΥΧΘ» τθσ. Ο πατζρασ του, αντίκετα, δεν ςυμβιβάςτθκε ποτζ με τθν 
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απόφαςι του.  Ο Κϊςτασ υπενκυμίηει επίςθσ ςτθν κόρθ του ότι θ Αυςτραλία είναι το 

ςπίτι τθσ και το να ζχεισ δφο πατρίδεσ δεν είναι εφκολο πράγμα. Θ κόρθ του τον 

ενκαρρφνει να πείςει τθ ςφηυγό του και μθτζρα τθσ, να τον ακολουκιςει ςτθν 

Ελλάδα. Μόνο ο φόβοσ είναι αυτό που τθν ςταματά από το να επιςκεφκεί τθν 

Ελλάδα και τελικά δεν είναι άςχθμα να ηεισ μια ηωι  καλοκαίρι!1803. 

 

4.  Effie Detsimas (1995) - Συνζντευξθ ςτθ Βριςβάνθ,  02.12.2009  

Θ  Effie Detsimas γεννικθκε ςτθν Αυςτραλία το 1930  και μετανάςτευςε ςτθν 

Ελλάδα, ςτθν Λκάκθ το 1935 για να επιςτρζψει ςτθν Αυςτραλία  με τθν οικογζνειά 

τθσ το 1948,  ςε θλικία δεκαεπτά ετϊν1804. 

  To 1995 oι Effie Detsimas και Therese Collie ζγραψαν το πρϊτο δίγλωςςο 

κεατρικό ζργο ςε δφο πράξεισ, Θ Γίδα/The She-Goat, κωμωδία1805 ςτθ Βριςβάνθ1806. 

Το ζργο είναι γραμμζνο ςτθν αγγλικι γλϊςςα, και όπου μιλοφν τθν ελλθνικι 

γλϊςςα, οι φράςεισ είναι γραμμζνεσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. Το κζμα του ζργου 

αναφζρεται: ςτισ ςυγκροφςεισ  που δθμιουργοφν ο νζοσ τρόποσ ηωισ ςτθν 

Αυςτραλία με τον παραδοςιακό τρόπο ηωισ που κουβαλάνε οι μετανάςτεσ από τθ 

χϊρα προζλευςισ τουσ, «τον παλαιομοδίτικο», θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, θ 

διαφορετικι γλϊςςα και κουλτοφρα τόςο από τουσ Αγγλο-Αυςτραλοφσ, όςο και από 

τουσ «εκνοτικοφσ» - ‘ethnic’, όπωσ οι Αυςτραλοί αποκαλοφν τουσ υπόλοιπουσ 

μετανάςτεσ «άλλουσ», «διαφορετικοφσ».   

Το 1995, το ζργο παρουςιάςτθκε ςτο Street Arts Community Theatre ςτθ 

Βριςβάνθ,  με ελλθνικι μουςικι και τραγοφδια  ςε ςκθνοκεςία του Brent McGregor. 

Το ζργο παρουςιάςτθκε ςτο Princess Theatre, ςτο Woolioongabba για τρεισ 

εβδομάδεσ. Χρθματοδοτικθκε από το Ethnic Communities Council of Queensland 

και Australia Council’s Performing Arts Board  και Arts Queensland1807. 

                                                           
1803

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 1991 Μια ηωι καλοκαίρι του 
Βαςίλθ Κοκκάρθ ςτο Take Away Theatre. 
1804

Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τθν Effie 
Detsimas, βϋγενιά, ςτο Brisbane,  02-12- 2009.  
1805

 Θ Γίδα/The She-Goat, 1995, κωμωδία, δφο πράξεισ, πρόςωπα 11, ςε αγγλικι και ελλθνικι 
γλϊςςα, αδθμοςίευτο, 74 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1806

 Ρθγι: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Θ Γίδα/The She-Goat τθσ Effie Detsimas, ςε ςκθνοκεςία του Brent 
McGregor. 
1807

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ Γίδα/The She Goat τθσ Effie Detsimas και Therese 
Collie ςε ςκθνοκεςία Brent McGregor ςτο Princess Theatre, 28.6-15.7.1995. 
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  Θ Effie Detsimas ςτο βιβλίο τθσ  Bread, Olives and Vegemite Broth (Ψωμί, 

Ελιζσ και  Ηωμό από Λαχανικά), 1995,  μιλάει για τθ διπλι μεταναςτευτικι τθσ 

εμπειρία. Θ Effie ςε θλικία τεςςάρων ζφυγε  από τθν Αυςτραλία από μια οικονομικά 

εφπορθ ηωι και πιγε ςτθν Ελλάδα για να ηιςει ςτθν επαρχία και να επιςτρζψει ςτθν 

θλικία των δεκατεςςάρων για να αντιμετωπίςει δυςκολίεσ τόςο ςτο ςχολείο όςο και 

ςτθν επανεγκατάςταςι τθσ  ςτθν Αυςτραλία και τον προςωπικό τθσ αγϊνα για 

«ελευκερία και ανεξαρτθςία», μακριά από τισ προςδοκίεσ των γονιϊν και τον δικό 

τουσ τρόπο ηωισ. Τζλοσ, το 2007 παρουςιάηει το βιβλίο τθσ No Speak English, 

αφιερωμζνο ςτουσ Λκακιςιουσ και ςτουσ Αυςτραλοφσ φίλουσ τθσ: είναι «μια ματιά» 

ςτα αιςκιματα των μεταναςτϊν και ςτον τρόπο που κάκε  άτομο εντάςςεται ςτθν 

αυςτραλιανι κοινωνία1808.  

 

Aνάλυςθ του κεατρικοφ ζργου Θ Γίδα/The She-Goat των Effie Detsimas και Therese 

Collie  (1995)                                        

Το κεατρικό ζργο Θ Γίδα, The She-Goat (κωμωδία) των Effie Detsimas και 

Therese Collie, 1995, είναι δίγλωςςο κεατρικό ζργο ςε δφο πράξεισ. Οι ςυγγραφείσ 

εμπνεφςτθκαν τον τίτλο του  ζργου από το ηϊο - «γίδα», γιατί επιβιϊνει ακόμθ και 

ςε ξερολικιζσ.   

Το ζργο είναι αφιερωμζνο ςε δυνατζσ γυναίκεσ που καταφζρνουν να 

επιβιϊςουν. Θ γιαγιά Σμαράγδω (80χρόνων) νθςιϊτιςςα, θ «γκουροφ» του 

ξεματιάςματοσ, οι κόρεσ τθσ - Κατερίνα (60 χρόνων) και Ηωι(50 χρόνων) γεννθμζνεσ 

ςτθν Ελλάδα, θ Θλζκτρα(30 χρόνων) γεννθμζνθ ςτθν Αυςτραλία, θ Ρθνελόπθ (40 

χρόνων) νφφθ τθσ Ηωισ παντρεμζνθ με τον γιό τθσ και θ διςζγγονθ Μικρι Ηωι (20 

χρόνων) θ νφφθ που παντρεφεται τον Δθμιτρθ  «παντρεφοντασ» ςυγχρόνωσ όλα τα 

ικθ και ζκιμα γφρω από τον γάμο τθσ Ελλάδασ και του γάμου τθσ Αυςτραλίασ. 

Τζςςερισ γενιζσ γυναικϊν, λοιπόν, οικογζνειασ μεταναςτϊν, με αφορμι τθν 

προετοιμαςία  του γάμου τθσ διςζγγονθσ, «αναςφρουν» παλιά τραφματα  και 

εντάςεισ. Το ζργο διερευνά το κζμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ των δφο  πολιτιςμϊν, αυτό 

τθσ χϊρασ προζλευςθσ με αυτό τθσ χϊρασ υποδοχισ και πϊσ αυτό επθρεάηει τθ 

διαμόρφωςθ τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ. Οι  προλιψεισ, όπωσ «το μάτιαςμα» και 

                                                           
1808

 Effie Detsimas, 2007, No Speak English, αυτοζκδοςθ, 50 ςελ. 
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το «ξεμάτιαςμα», το «τάμα», το «προξενιό», τα ζκιμα του γάμου, όπωσ το 

«ςτρϊςιμο του κρεβατιοφ» και το «ακοφμπιςμα ενόσ αγοριοφ ςτο κρεβάτι των 

νεόνυμφων» για να γεννθκοφν αγόρια, το «κουτςομπολιό», το «τι κα πει ο κόςμοσ» 

είναι τα χαρακτθριςτικά που κυριαρχοφν  ςτθν περιγραφι μιασ   ελλθνικισ 

οικογζνειασ.    

Το ζργο αρχίηει με τθ γιαγιά Σμαράγδω να τραγουδά νθςιϊτικο τραγοφδι, να 

ξεματιάηει τα παιδιά τθσ και να κυμάται τον δικό τθσ γάμο με αφορμι τισ 

προετοιμαςίεσ του γάμου τθσ διςζγγονισ τθσ Μικρισ Ηωισ. Θ μυρωδιά τθσ 

κάλαςςασ τθν οδθγεί ςτθν  πρϊτθ τθσ ςτιγμι ςτο νθςί του άνδρα τθσ. «Στισ τρεισ θ 

ϊρα το πρωί, θ βάρκα ςφρκθκε πάνω ςτα βότςαλα τθσ ακτισ. Κατζβαςαν το 

μπαοφλο με τα προικιά μου,  μασ άφθςαν και ζφυγαν. Αυτι ιταν θ καινοφρια μου 

ηωι. Ζνασ άνδρασ που δεν του είχα ποτζ μιλιςει μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι και ζνα νζο 

ςπίτι ςε ζνα άγνωςτο νθςί. Κοίταξα μπροςτά μου και είδα ςτο βουνό που 

κρεμότανε από πάνω μασ μια μικρι κατάλευκθ εκκλθςιά. Τότε μίλθςα ςτον άνδρα 

μου για πρϊτθ φορά. «Τί είναι αυτι θ εκκλθςιά;». «Αυτι είναι θ εκκλθςιά τθσ 

Ραναγιάσ», είπε. Γονάτιςα και ςιωπθλά προςευχικθκα: «Ραναγιά μου, βοικθςζ με 

ςτθ νζα μου ηωι και εγϊ κα ςου φζρω μια λαμπάδα φτάνοντασ ςτθν εκκλθςιά με τα 

γόνατα». Αργότερα κράτθςα τθν υπόςχεςι μου και περπάτθςα με τα γόνατα 

κρατϊντασ τθν λαμπάδα, γιατί ιταν ζνα καλόσ άνδρασ. Είχε ζρκει ςτον τόπο μου για 

να κάνει εμπόριο και με είδε  να παίρνω νερό από τθν πθγι. «Είδα το πιο όμορφο 

κορίτςι ςιμερα». Είπε ο άνδρασ από τα Επτάνθςα αργότερα ςτο καφενείο. «Για πιο 

κορίτςι μιλάει;», αναρωτικθκαν τα αδζλφια μου. Τθ άλλθ μζρα που πιγα να πάρω 

νερό , αυτόσ ιταν εκεί. «Είςαι το πιο όμορφο και κακάριο πλάςμα που ζχω δει,  

όπωσ το κρυςτάλλινο νερό». Τί ντροπι να μου μιλιςει όταν ιμουνα μόνθ, λεσ και 

ιμουνα καμιά παλιογυναίκα. Τράβθξα το μαντιλι μου, ςκζπαςα το πρόςωπό μου 

και ζφυγα χωρίσ νερό. Το βράδυ ο επτανιςιοσ βρζκθκε με τρία πιςτόλια να του 

ςθμαδεφουν το κεφάλι.  

«Σικω, βρε. Κα ςε μάκουμε εμείσ να μιλάσ ςτθν αδελφι μασ χωρίσ τθν άδειά μασ. Ράμε 

ςτον Ραπά!... Και μασ τράβθξαν ςτον Ραπά κατευκείαν», κυμάται θ Σμαράγδω (ςς. 5-6).  

Ο γάμοσ τθσ διςζγγονισ τθσ τθν χαροποιεί τθν Σμαράγδω γιατί ζχει 

πεκυμιςει τθν κόρθ τθσ Ηωι και βιάηεται να πάει να τθν ςυναντιςει. 
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Οι ςχζςεισ των γυναικϊν μεταξφ τουσ φανερϊνονται  από τον τρόπο που 

επικοινωνοφν οι γυναίκεσ μεταξφ τουσ: θ προγιαγιά Σμαράγδω μιλά ςτθν κόρθ  τθσ  

Κατερίνα ςτθν Ελλθνικι και φαίνεται να τθσ δίνει εντολζσ πράγμα που εκνευρίηει 

τθν Κατερίνα: «Γιατί φωνάηεισ, μάνα; Ροιά νομίηεισ ότι είμαι, θ υπθρζτριά ςου;». 

Και θ δεφτερθ, αν και γεννθμζνθ ςτθν Ελλάδα αλλά μεγαλωμζνθ ςτθν Αυςτραλία, 

απαντά ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  

Θ Κατερίνα, θ μεγαλφτερθ κόρθ τθσ Σμαράγδασ και μθτζρα τθσ Θλζκτρασ, 

γεννικθκε και μεγάλωςε ςτα Εφτάνθςα. Πταν ιρκε ςε θλικία γάμου, ο πατζρασ τθσ 

τισ ζδειξε τθ φωτογραφία ενόσ γαμπροφ από το νθςί τουσ που είχε μεταναςτεφςει 

ιδθ ςτθν Αυςτραλία. Αυτόσ τουσ ζκανε πρόςκλθςθ, μετανάςτευςε όλθ θ οικογζνεια 

ςτθν Αυςτραλία για τον γάμο τθσ Κατερίνασ, αλλά εκεί ο πατζρασ τθσ τισ βρικε 

ζναν γαμπρό από τα Κφκθρα, που νόμιηε ότι ιταν πλουςιότεροσ αφοφ είχε 

αυτοκίνθτο και κατάςτθμα δικό του: 

 «…ζνα  αυτοκίνθτο ςαράβαλο και ζνα μαγαηί που δεν ζβγαηε φράγκο. Τί να κάνω; Τον 

παντρεφτθκα, για να μασ ρουφιξει ό,τι είχαμε και δεν είχαμε ςτο πιοτό, ενϊ εγϊ δοφλευα 

μζχρι που βγικαν τα κόκκαλα από τα δάχτυλά μου για να μεγαλϊςω τα παιδιά μου», 

κυμάται με πίκρα και παράπονο θ ίδια (ς.21).  

Θ Σμαράδγω τθσ απαντάει πωσ αυτι ιταν θ τφχθ τθσ και κα πρζπει να τθν 

δεχτεί και να μθν γκρινιάηει, θ κόρθ τθσ θ Θλζκτρα από τθν άλλθ διαφωνεί με τθν 

γιαγιά τθσ και με τθ μθτζρα τθσ που δεν αντζδραςε διαφορετικά παρά προτίμθςε 

να μείνει ςτο γάμο και να γκρινιάηει όλθ τθσ τθ ηωι (ς.22). Θ Κατερίνα είναι αυτι 

που φροντίηει τθ μθτζρα τθσ τθ Σμαράγδω, θ οποία τθσ ςυμπεριφζρεται με 

αυταρχικότθτα και όταν θ Κατερίνα επαναςτατεί, θ Σμαράγδω φροντίηει να τθσ 

υπενκυμίηει τισ ευκφνεσ τθσ, ότι είναι θ μεγαλφτερθ που πρζπει να φροντίηει τουσ 

άλλουσ και τθν γεμίηει ενοχζσ. Από τθν άλλθ, θ Κατερίνα τθν απειλεί ότι κα τθν 

ςτείλει ςτο γθροκομείο, γιατί ποτζ δεν τθν αγκάλιαςε, δεν τθν φίλθςε, δεν τθσ 

ζδειξε τθν αγάπθ τθσ παρά μόνον τθν εκμεταλλεφεται. Θ Κατερίνα κζλει να ξεχάςει 

το παρελκόν και θ Σμαράγδω δεν τθν αφινει. Φροντίηει να τθσ το κυμίηει. Από τθν 

άλλθ θ Σμαράγδω είναι αυτι που λζει ςτθν εγγονι τθσ Θλζκτρα: 

«Μθν πικραίνεςαι παιδί μου για το παρελκόν, κα ςε ςταματιςει να χαρείσ το παρόν»(ς.23).   

Θ Θλζκτρα, κόρθ τθσ Κατερίνασ, τρίτθ γενιά μεταναςτϊν, θ πρϊτθ όμωσ 

γεννθμζνθ ςτθν Αυςτραλία, αντιτάςςεται ςτθν επιταγι των μεγαλυτζρων, ότι για να 
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φφγει κάποιοσ από το ςπίτι,  το κορίτςι πρζπει να παντρευτεί. Κεωρεί τον γάμο 

«παγίδα» και γι’ αυτό και τον αρνείται. Αρνείται να παντρευτεί και να κάνει παιδιά.  

Λζει πωσ από αυτό που πασ να ξεφφγεισ,  τελικά το κάνεισ. Στθν περίπτωςθ του 

γάμου επαναλαμβάνεισ το ίδιο μοντζλο ηωισ των γονιϊν ςου. Αρνείται ότι υπάρχει 

«μοίρα» ςε αντίκεςθ με τθ γιαγιά τθσ. Ριςτεφει πωσ τθν φτιάχνει κανείσ τθ «τφχθ» 

μόνοσ του, όπωσ ζκανε  θ κεία τθσ θ Ηωι, θ αδελφι τθσ μθτζρασ τθσ. Το 

παράδειγμα τθσ κείασ τθσ  δείχνει πωσ θ τφχθ βοθκά τουσ τυχεροφσ. Θ μθτζρα τθσ, 

θ Κατερίνα,  προςβάλλεται και προκαλείται από τα λόγια τθσ κόρθσ τθσ  να εξθγιςει 

με κυμό, πωσ θ ςτάςθ τθσ αδελφισ τθσ είναι εγωιςτικι «Σκζφτεται μόνο τον εαυτό 

τθσ»,  και  ςυςτινει ςτθν κόρθ τθσ να πάψει να μιλάει και να φφγει (ς.22). Θ 

Θλζκτρα νοιϊκει «ν’ αποκλείεται» από τθ ςειρά των γυναικϊν τθσ οικογζνειάσ τθσ, 

όπωσ και θ κεία τθσ. Θ δυςκολία επικοινωνίασ με  τουσ γονείσ τθσ που δεν μιλοφν 

καλά τθν αγγλικι, ο αλκοολιςμόσ του πατζρα τθσ, θ ξενοφοβία είναι αυτά που τθν 

«διϊχνουν» από τθν ελλθνικότθτά τθσ.  

«Φφγε από δω μωρι! Ράντα μου ζλεγαν να φφγω! Τθ μόνθ φορά που με ικελαν είναι, όταν 

με ικελαν να εργαςτϊ ςτο μαγαηί. Ο κυμόσ μου μάλλον ξεκίνθςε από τότε που ιμουν ςτο 

ςχολείο. Γιατί δεν μιλοφςαν καλφτερα αγγλικά; Το πϊσ επικοινωνοφςαν ςτο μαγαηί δεν το 

κατάλαβα ποτζ. Δεν τα πρόφεραν ποτζ ςωςτά. Άκουγα τουσ πελάτεσ να δυςαναςχετοφν 

μερικζσ φορζσ. Καυγάδιηαν μεταξφ τουσ μζςα ςτο μαγαηί. Ππωσ τότε που τθσ ηιτθςε κάτι 

και αυτι του είπε «πίςω», δθλαδι ςτο πίςω μζροσ του μαγαηιοφ και ο πελάτθσ νόμιηε ότι 

του είπε «piss off», (άει κατοφρα μασ)!Και αυτόσ(ο πελάτθσ) ζφυγε χτυπϊντασ τθν πόρτα 

δυνατά ςα ςίφουνασ. Νομίηω ότι το μαγαηί διζλυςε τθν οικογζνεια. Και το ποτό του πατζρα. 

Τρϊγαμε ό,τι υπιρχε ςτθν αποκικθ. Το ψυγείο ςτο ςπίτι είχε μόνον ελιζσ και χαλαςμζνο 

τυρί φζτα. Δεν ιξερα τί κα πει ςπίτι, μζχρι που ζφυγα από το ςπίτι. Δεν με άφθναν να κάνω 

ποτζ τίποτα. Μόνον να πθγαίνω ςτο ελλθνικό ςχολείο. Και τί μάκαινα εκεί; Φεγγαράκι μου 

λαμπρό, φζγγε μου να περπατϊ… Και όταν πιγα ςτο γυμνάςιο γνϊριςα ζνα αγόρι που μου 

άρεςε, τον Wayne, και ικελα να κάνω το ςωςτό, να τον πάω ςτο ςπίτι να τον γνωρίςει θ 

οικογζνειά μου. Αλλά θ μαμά οφτε να τ’ ακοφςει. Ροιόσ είναι, ποιά είναι θ οικογζνειά τουσ; 

Είναι Αυςτραλόσ; Και απάντθςα «Ναι, είναι και δεν ζχει οικογζνεια». Θ γιαγιά άρχιςε να 

ουρλιάηει, «Είναι Αυςτραλόσ;». Ζκαναν τόςθ φαςαρία που αναγκάςτθκα να πθδάω από το 

παράκυρο για να μπορϊ να τον δω. Στο τζλοσ ζκανα ςεξ μαηί του ςτο πίςω κάκιςμα του 

αυτοκινιτου του πατζρα μου, ζνα παλιό Holden. Ροτζ δεν το ζμακαν. Θ μαμά νόμιηε ότι 

ιμουν ακόμθ παρκζνα όταν πιγα ςτο Ρανεπιςτιμιο. Ναι, πάντα παινεφονταν ότι ιταν 
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Ζλλθνεσ και είχαν τον πιχθ ψθλά ςε ό,τι αφορά τισ απαιτιςεισ τουσ και «Να μθν  δίνεισ 

δικαίωμα να μιλοφν οι άλλοι για ςζνα». Μια φορά που ντφκθκα για να πάω ςε μια 

ςυναυλία των Bee Gees… μου είπε θ μαμά «που πασ ζτςι ντυμμζνθ, ςα χίπιςςα» και ο 

μπαμπάσ, «ποιά νομίηεισ ότι είςαι μωρι, θλίκια». Είμαι Αυςτραλζηα. Και τί δεν ζγινε μετά. 

Τθσ κακομοίρασ, ο μπαμπάσ με ζβριςε κατςίκα. Ιταν απαίςια. Αλλά δεν είμαι «Aussie». 

Γιατί αν με κοιτάξεισ κα δεισ ότι ζχω μαφρα μαλλιά, μαφρα μάτια, μαφρεσ τρίχεσ ςτα πόδια 

μου. Είμαι ςίγουρα Ελλθνίδα. Και πόςο ζχω υποφζρει γι’ αυτό. Ζτςι άρχιςα να 

αυτοςαρκάηομαι για να προςτατεφςω τον εαυτό μου. Και όταν βριςκόμουνα με τουσ 

Αυςτραλοφσ φίλουσ μου τουσ ζλεγα: Ζρχονται οι «Β.G’s»-  δθλαδι οι «Bloody Greeks». 

Καλφτερα να γελάμε μαηί, παρά να γελάνε μαηί μου», μονολογεί θ Θλζκτρα (ς. 12).  

Κζλει να αιςκάνεται ότι είναι «Αυςτραλζηα» - ‘I’m Australian’. Κζλει να 

ανικει ςτθ χϊρα που γεννικθκε, όμωσ τα φυςικά χαρακτθριςτικά τθσ τθν 

προδίδουν και τθν «αποκλείουν" για άλλθ μια φορά. Για τουσ Αγγλο-Αυςτραλοφσ 

είναι Ελλθνίδα. Το χιοφμορ τθσ τθν διαςϊηει (ς.25). Και όπωσ λζει θ ίδια «μπορεί να 

είναι ελεφκερθ, αλλά δεν είναι εφκολθ»(ς. 39). Θ Θλζκτρα καυμάηει τθν κεία τθσ 

Ηωι που κάνει πάντοτε αυτό που κζλει, δεν επιτρζπει ςε κανζνα να τθσ πει τί κα 

κάνει και ξζρει να φροντίηει τον εαυτό τθσ. Μζχρι που διαπιςτϊνει ότι θ μθτζρα τθσ 

πράγματι ζχει φροντίςει για όλουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Ηωισ και ιταν 

πάντα εκεί για όλουσ. Αυτό τθν κάνει να ςυνειδθτοποιεί ότι δεν κα πρζπει να 

κεωρείσ δεδομζνθ τθν αγάπθ τουσ αλλά να τθν αναγνωρίηεισ και να το εκτιμάσ όταν 

ςου προςφζρεται (ς.71).  

Θ Ηωι από τθν άλλθ είναι θ γυναίκα που ςφμφωνα με τθν αδελφι τθσ τθν 

Κατερίνα «ντρόπιαςε τθν οικογζνεια» (ς.7). Είναι θ κθλυκι «άςωτθ κόρθ», θ οποία 

ζχει εκδιωχκεί από τουσ κόλπουσ τθσ οικογζνειασ γιατί όπωσ λζει θ Θλζκτρα « είχε 

τθν τόλμθ να κάνει αυτό που ικελε», πρϊτα παντρεφτθκε από ζρωτα τον Κϊςτα τον 

κουρζα, τον πιο όμορφο άντρα τθσ γειτονιάσ και μετά  παντρεφτθκε Αυςτραλό, τον 

Bruce. Θ Κατερίνα  τθν κατθγορεί ότι αδιαφορεί για τθ μθτζρα τουσ, ότι δεν τθν 

φροντίηει, κοιτάηει μόνον τον εαυτό τθσ και επιςτρζφει μόνον όταν τουσ χρειάηεται.  

Θ Ελλάδα για τθν Ηωι ιταν μόνο άςχθμεσ αναμνιςεισ. Θ Αυςτραλία ιταν ο τόποσ 

να ανοίξει τα φτερά τθσ και να πετάξει ζξω από το «γκζτο», τθν ελλθνικι παροικία, 

να φτάςει ψθλά, να ξεχάςει το παρελκόν τθσ (ς.40). Τϊρα όμωσ παντρεφεται θ 

εγγονι  τθσ, κι ζτςι είναι μια ευκαιρία να ςυναντθκοφν όλοι για να εορτάςουν μαηί 
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το γεγονόσ. Θ Ηωι μπορεί να ζχει λεφτά, κοινωνικι καταξίωςθ, καλό ςφηυγο, όμωσ 

τθσ λείπει θ οικογζνειά τθσ, θ ελλθνικι μουςικι, θ φαςαρία που κάνουν οι Ζλλθνεσ 

όταν γλεντοφν. Τθσ λείπει θ αδελφι τθσ και θ παρζα τουσ, γι’ αυτό τθν προςκαλεί να 

τθν πάρει μαηί τθσ και να πάνε για ψϊνια, να περάςουν χρόνο ξζγνοιαςτο μαηί.  

Θ  μικρι Ηωι, που ανικει ςτθν τζταρτθ γενιά  γυναικϊν μεταναςτϊν, επίςθσ 

γεννθμζνθ ςτθν Αυςτραλία, φαίνεται να είναι  περιςςότερο ζτοιμθ να ςυναινζςει με 

τισ επικυμίεσ των γονιϊν τθσ, επίςθσ αυςτραλογεννθμζνων και να επιςτρζψει  και 

λίγο ςτθν παράδοςθ, προκειμζνου ο γάμοσ τθσ να ζχει «ταυτότθτα» ελλθνο-

αυςτραλιανι και αρκετζσ απολαβζσ όπωσ ςπίτι-μονοκατοικία ςε πολυτελζσ 

προάςτιο, ςτο Sunnybank Hills,  από τουσ γονείσ τθσ, αυτοκίνθτο από τουσ γονείσ του 

επίςθσ Ελλθνο-αυςτραλοφ Δθμιτρθ. Σκοπόσ των νεόνυμφων δεν είναι να αρχίςουν 

οικογζνεια αμζςωσ μετά το γάμο, αλλά πρϊτα να ταξιδζψουν ςτθν Ελλάδα.  Ο γάμοσ 

φαίνεται να είναι ο μόνοσ τρόποσ για να ςυγκατοικιςουν οι δφο νζοι, αφοφ ο 

νεαρόσ δεν φαίνεται να υιοκετεί τθν ιδζα τθσ ςυμβίωςθσ. Επίςθσ είναι ζνασ τρόποσ 

για να εορτάςουν το πνεφμα των προγόνων τουσ(ς. 72). Ακόμθ,  αποκαλφπτεται ότι 

οι γυναίκεσ πιςτεφουν πωσ οι άνδρεσ πάντα κάνουν αυτό που κζλουν.    

Τζλοσ οι ςυγγραφείσ μζςα από το κείμενο  τονίηουν τθ ςθμαντικι 

ςυνειςφορά των Ελλινων μεταναςτϊν ςτθν κοινωνικι και οικονομικι εξζλιξθ ςτθν 

κοινωνία τθσ Βριςβάνθσ.  Το ζργο πλαιςιϊνεται με μουςικι, τραγοφδια 

παραδοςιακοφσ χοροφσ, όπωσ τον χορό τθσ «Γίδασ» από τθ Σκφρο, και πολλζσ 

ελλθνικζσ παροιμίεσ όπωσ:  

«Ο καλόσ καλό δεν ζχει, Ραποφτςι απ’ τον τόπο ςου κι ασ είναι μπαλωμζνο, Κάλλιο 

αργά παρά ποτζ». 

Επίςθσ όπωσ ο  «χορόσ» του αρχαίου δράματοσ, ζτςι μια ομάδα από γυναίκεσ 

ωσ ζνασ άλλοσ χορόσ, ςχολιάηουν τα τεκταινόμενα- ςε μορφι κουτςομπολιοφ. Σε 

όλθ τθν παράςταςθ «κόβουν και μπολιάηουν»,  ςχολιάηουν τα πάντα, γνωρίηουν τα 

πάντα, κάνουν αυτό που ζκαναν οι γυναίκεσ ςτισ  ελλθνικζσ γειτονιζσ.    

Στο τζλοσ τθσ δεφτερθσ πράξθσ θ Θλζκτρα αντιλαμβάνεται μζςα από αυτι 

τθν ςυνεφρεςθ ότι όλα τα πρόςωπα ςε μια οικογζνεια είναι ςθμαντικά, πωσ 

χρειάηεται οι Αυςτραλογεννθμζνοι να επιλζξουν το καλφτερο από τον κάκε 

πολιτιςμό με τον οποίο μεγαλϊνουν και να μθν μπαίνουν ςτο δίλθμμα να διαλζξουν. 

Χρειάηεται να αναγνωρίςουν το πόςο τυχεροί είναι που μποροφν να επιλζξουν. 



830 
 

Ταυτίηει τθν οικογζνειά τθσ με τα φφλλα του δζντρου, που ςε κάκε εποχι χρειάηεται 

να αλλάξουν χρϊμα, να πζςουν και να αναγεννθκοφν, αρκεί να υπάρχει το μπαοφλο 

από το οποίο αντλοφν τροφι. Σθκϊνει το ποτιρι με κραςί και ηθτά να πιοφν ςτθν 

υγειά των γυναικϊν τθσ οικογζνειασ, τισ γίδεσ που ζπρεπε να ςκαρφαλϊςουν 

απόκρθμνα βράχια για να διατθριςουν το πνεφμα ηωντανό. «Στισ Μανάδεσ μασ!». 

Το ζργο κλείνει με τθν Θλζκτρα να εφχεται ςτθν μθτζρα τθσ «Καλό Ταξίδι», 

αφοφ θ Κατερίνα αποφάςιςε να πάει ςτθν Ελλάδα, χωρίσ θμερομθνία επιςτροφισ, 

και θ Κατερίνα να εφχεται ςτθ κόρθ τθσ  «Να βρεισ αυτό που ψάχνεισ», και όλα αυτά 

λζγονται μεταξφ μάνασ και κόρθσ με πολλι αγάπθ. 

 

5. Angela Costi (1997) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 30.3.2009 

Θ Angela Costi γεννικθκε  το 1969 ςτθ Μελβοφρνθ. Είναι ελλθνο-κυπριακισ 

καταγωγισ. Από το 1993 θ Costi αςχολείται με τθ ςυγγραφι και παραγωγι 

κεατρικϊν ζργων και performance. Ζργα τθσ ζχουν ανζβει ςε κεατρικζσ ςκθνζσ 

όπωσ: Theatreworks, La Mama, The CUB Malthouse, Bruswick Mechanics’ Institute. 

Ρολλά κείμενά τθσ ζχουν παρουςιαςτεί από το κρατικό ραδιόφωνο ABC. 

«Ο πατζρασ μου είναι από τθν βόρεια Κυρινεια και θ μθτζρα μου από τθ Νότια Βαςςάνθ, 

Λεμεςό. Συναντικθκαν ςτθν Αυςτραλία και είμαι το   πρϊτο παιδί τουσ. Μεγάλωςα αρκετά 

παραδοςιακά. Θ κυπριακι διάλεκτοσ ιταν πολφ  χαρακτθριςτικι ςτθν οικογζνειά μασ. Οι 

γονείσ μου ιταν πολφ φτωχοί και μεγάλωςα ςτο κατάςτθμα  των γονιϊν μου. Ζτςι 

μεγαλϊςαμε πολφ λιτά και θ μθτζρα μου ζβαλε πολλι ζμφαςθ ςτισ ςπουδζσ μου κακϊσ 

ιταν, κατά τθ γνϊμθ τθσ, ο μόνοσ τρόποσ «διαφυγισ» για μζνα. Ζτςι, δεν ιταν τόςο πολφ ο 

γάμοσ, αλλά περιςςότερο θ μελζτθ ςτισ προτεραιότθτζσ μου. Θ μθτζρα μου ιταν ζξυπνθ! 

Μετακομίςαμε ςτθ Μελβοφρνθ επειδι θ γιαγιά μου (θ μθτζρα τθσ μθτζρασ μου) διζμενε ιδθ 

εδϊ, και θ γιαγιά Μαροφλα ικελε όλεσ τισ κόρεσ τθσ να είναι κοντά. Μαηί με όλθ τθν 

οικογζνεια και αυτι είναι παροφςα ςτθν ποίθςι μου. Ζτςι μεγάλωςα ςτθ Μελβοφρνθ. Ριγα 

ςτο δθμοτικό ςχολείο και ςτο γυμνάςιο και ςτθ ςυνζχεια ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ 

Μελβοφρνθσ. Ιμουν πάντα γοθτευμζνθ με τα βιβλία, προφανϊσ ωσ  μζλλουςα ςυγγραφζασ. 

Δεν ιμουν πολφ ςωματικά δραςτιριο κορίτςι. Ρροτιμοφςα να διαβάηω βιβλία και ιςτορίεσ.  

Και οι δφο γονείσ μου είναι πραγματικά παραμυκάδεσ. Ο πατζρασ μου, μου ζμακε να 

διαβάηω και να γράφω ςτα αγγλικά. Θ μθτζρα μου ποτζ δεν ζχει διαβάςει ι γράψει κάτι ςτα 

αγγλικά, μόνο ελλθνικά, αλλά αφθγείται υπζροχα. Και νομίηω ότι θ προφορικι αφιγθςθ ςτο 

ςπίτι  με ζχει πραγματικά γοθτεφςει ςχετικά με τθν κυπριακι κλθρονομιά μου και επθρεάςει 
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τθ δουλειά μου. Πταν ιμουν νεότερθ, πραγματικά αυτι θ πολιτιςμικι μου κλθρονομιά μου 

είχε διαφφγει. Και μου φαίνεται ότι τϊρα όςο μεγαλϊνω, τόςο πιο εςτιαςμζνα εξερευνϊ 

ολόκλθρθ τθν περιοχι τθσ παράδοςθσ και των εκίμων. Και ζτςι οι ελλθνικζσ φράςεισ μου 

εμφανίηονται πολφ.  Ζνα πράγμα που είναι ενδιαφζρον είναι ότι  ζχω πια  αρχίςει να γράφω 

κεατρικά ζργα  ςε ςυνεργαςία και με  ςυγγραφείσ και παράγοντεσ από άλλουσ πολιτιςμοφσ, 

όπωσ ποιθτζσ, μουςικοφσ, θκοποιοφσ όλουσ  «επί ςκθνισ». Τα ζργα μου δεν ζχουν μια 

παραδοςιακι μορφι πια. Είναι το ςταυροδρόμι διζλευςθσ πολιτιςμϊν, όπου μπορεί ο 

κεατισ να διακρίνει ότι είμαςτε διαφορετικοί, αλλά ζχουμε ζνα κοινό ζδαφοσ. Πλοι 

ελεγχόμαςτε από το παρελκόν μασ και  με κάποιο τρόπο εργαηόμαςτε και οικοδομοφμε το 

μζλλον. Στο ςυγκεκριμζνο ζργο, ςτο οποίο δουλεφω τϊρα, ςυνεργαηόμαςτε με Λάπωνεσ, 

Κινζηουσ, Ελλθνο-Κφπριουσ και Αυςτραλοφσ. Το κοινό ζδαφοσ είναι ο μφκοσ του Φοίνικα.  Ο 

Φοίνικασ είναι ζνα μυκολογικό ακάνατο πουλί που πρζπει να καεί για να  ξαναγεννθκεί από 

τισ ςτάχτεσ του. Εξετάηουμε το μφκο αναλυτικά, ο μφκοσ διαςχίηει πραγματικά τθν Αρχαία 

Ελλάδα, τον Χριςτιανιςμό, τον Λαπωνικό πολιτιςμό και τον Κινεηικό πολιτιςμό και αυτό 

ςθμαίνει  ότι υπάρχουν ςφμβολα πολφ παρόμοια ι ζνδοξα. Ψάχνουμε να βροφμε το καμζνο 

μζροσ, και ό, τι χρειάηεται να καεί από το παρελκόν, προκειμζνου να ςυνεχιςτεί το μζλλον. 

Υπάρχει θ  «ανάγκθ» τθσ αφφπνιςθσ του προςτάτθ μζςα ςου. Κα πρζπει να ςκιάςεισ αυτιν 

τθν πτυχι τθσ μθτζρασ που δίνει και δίνει, και αν κζλεισ να ανανεωκείσ, κα πρζπει να 

κάψεισ κάτι προκειμζνου να ςυνεχίςεισ. Οπότε κοιτάηουμε το παρελκόν μασ. Ο αγϊνασ είναι 

κάτι που εμφανίηεται ςτθν ποίθςι μου. Κάποιοσ άλλοσ εξετάηει αυτόν που υποφζρει. Γι 

'αυτό πρζπει να δουλζψουμε πολφ ςτθ ηωι τθσ, να κυςιάςουμε όλθ αυτι τθ ςτάςθ που  

βαραίνει. Κα πρζπει να κάψει το μοιρολόι τθσ  του αγϊνα των μεταναςτϊν  που είναι πτυχι 

του εαυτοφ μου. Αυτό δεν λειτουργεί για μζνα, γιατί πάντα  με κρατά ςε μια κζςθ όπου 

είμαι κάτω από τουσ υπόλοιπουσ. Και γι 'αυτό πρζπει να  ανυψωκϊ πάνω από αυτό, 

προκειμζνου να με δω ωσ ίςθ. Ζχει να κάνει με  το πόςο κετικόσ μπορεί να είςαι και να ζχεισ 

τθν ευκαιρία να ςυνεχίςεισ. Οι γονείσ μου ιρκαν ξεχωριςτά φυςικά. ο πατζρασ μου είναι 

ςχεδόν 10 χρόνια μεγαλφτεροσ από τθ μαμά μου. Πλθ θ οικογζνεια του μπαμπά  μου ηοφςαν 

από τα ςαλιγκάρια, προκειμζνου να επιβιϊςουν. Ο πατζρασ μου ιταν ο μεγαλφτεροσ και 

ζφυγε από τθν Κφπρο πάνω ςε ζνα ιταλικό πλοίο, και ζφταςε αρκετοφσ μινεσ μετά. Μπορεί 

να ζνιωκε  μια μεγάλθ νοςταλγία χωρίσ τθ μθτζρα του, αλλά ιταν ςθμαντικι  ςυνάντθςθ με 

τον πατζρα του, ο οποίοσ εργαηόταν ςτο North Queensland με όλουσ τουσ άλλουσ 

μετανάςτεσ ςτισ φυτείεσ ηαχαροκάλαμου. Εργάςτθκε ςε όλα τα είδθ των κζςεων εργαςίασ  

και ςε  ό, τι  μποροφςε να βρει.  Ο πατζρασ του τον βοικθςε να βρει μια καλι δουλειά ςε 

ζνα εςτιατόριο. Τότε βρζκθκε μια Αγγλίδα που τον βοικθςε με τθν αγγλικι γραφι και 



832 
 

ανάγνωςθ. Ζτςι θ Αυςτραλία για τον μπαμπά μου ιταν μια μεγάλθ ευκαιρία. Από 

περιζργεια, όποτε τον ρϊτθςα τί κα είχε ςυμβεί, αν είχε μείνει εκεί (ςτθν Κφπρο), αυτόσ μου 

απάντθςε ότι «ότι κα είχε πεκάνει». Και οι δφο οικογζνειεσ (του πατζρα και τθσ μθτζρασ) 

μετανάςτευςαν με τον καιρό. Θ μαμά, επίςθσ, ιρκε με τον μικρότερο αδελφό τθσ με 

αεροπλάνο. Ιταν απολφτωσ τρομοκρατθμζνθ. Δυςτυχϊσ εργάςτθκε κατ 'ευκείαν ςε 

εργοςτάςιο ενϊ ιταν 15 το πολφ 16 ετϊν. Και ζτςι δεν είχε μια καλι εμπειρία μετά τθν 

άφιξι τθσ εδϊ. Δουλεφει ςκλθρά όλθ τθσ τθ ηωι. Το όραμα τθσ μαμάσ μου ιταν να εργάηεται 

ςυνεχϊσ. Στα εξιντα τθσ ακόμθ εργάηεται και δεν ςταματά. Είναι μια καταπλθκτικι 

αφθγθτισ, που όμωσ αφθγείται ιςτορίεσ με κυμό, αν και υπάρχει πολλι ςυγκίνθςθ, και το 

ςυναίςκθμα αυτό είναι ωμό, χάλυβασ και είναι λυπθρό να βλζπουμε τθ μαμά μασ να 

αιςκάνεται. Τθν ιςτορία που επαναλαμβάνει είναι αυτι που  λζει ότι να γίνει νοςοκόμα. 

ϊτθςε τουσ γονείσ τθσ, αν αντί του γάμου κα μποροφςε να ςπουδάςει και θ απάντθςι τουσ 

ιταν αρνθτικι. Τυπικοί μετανάςτεσ. Και όταν επζμενε, τθν χαςτοφκιςαν ςτο πρόςωπό τθσ. 

Ζτςι, ανατράφθκε ςε ζνα αρκετά βίαιο  και αυςτθρό περιβάλλον. Θ  μθτζρα τθσ τισ ζπαιρνε  

όλα τα λεφτά τθσ. Και αυτι είναι ςιμερα  θ γιαγιά μου, που αγαπϊ, αλλά θ δυναμικι μεταξφ 

τουσ είναι διαφορετικι. Τελικά, θ μθτζρα μου δεν είχε ποτζ χριματα να δαπανιςει. Ζτςι 

παντρεφτθκε ςτα 16 τθσ. Ο γάμοσ ιταν μια «απόδραςθ». Και ιταν τυχερι γιατί βρικε τον 

μπαμπά μου. Κα μποροφςε να ιταν χειρότερα. Εκείνθ δεν τον γνϊριηε γιατί ιταν 

«προξενιό», αλλά  ευτυχϊσ ιταν εντάξει.  Ζτςι, οι ιςτορίεσ, με τισ οποίεσ μεγάλωςα είναι  

γεμάτεσ με δφναμθ και ςκλθρζσ κακουχίεσ. Ρρόκειται για ιςτορίεσ ανκρϊπων που ζχουν 

υποςτεί ςωματικι βία,  βρίςκονται χωρίσ  χριματα, χωρίσ ροφχα που προςπακοφν να τα 

βγάλουν πζρα. Δεν ζβλεπα τουσ γονείσ μου παρά μόνον τα Σαββατοκφριακα. Είχαν ανακζςει 

τθ φροντίδα μου  ςε βρεφονθπιακό ςτακμό από τότε που ιμουν ζξι μθνϊν. Ιταν ςαν να είχα 

μια δεφτερθ οικογζνεια  ςτθν Αυςτραλία. Κάκε φορά που θ μθτζρα μου με άφθνε εκεί, 

ράγιηε θ καρδιά τθσ, αλλά δεν υπιρχε άλλοσ τρόποσ. Νομίηω ότι αυτό ζχει αφιςει μια 

επίδραςθ πάνω μου. Αυτό είναι που διερευνϊ με αυτά τα κεατρικά μου ζργα. Τον «Αγϊνα». 

Αλλά όταν μεγαλϊςεισ, μπορείσ να το δεισ το κζμα ευρφτερα και να το παρατθριςεισ. Και 

όταν ζχεισ παιδιά, δεν μπορείσ να ξεφφγεισ. Μζςα από τα παιδιά μου, μπορϊ να το δω αυτό. 

Για παράδειγμα, ο πεντάχρονοσ γιόσ μου λζει ότι κζλει να γίνει καλλιτζχνθσ. Και μια μζρα 

που μιλοφςαμε για αλλαγι, όπωσ, για παράδειγμα, αν δεν ςου αρζςει αυτό που κάνεισ 

μπορείσ πάντα να το αλλάξεισ, ζχοντασ υπόψθ τθ δικι μου περίπτωςθ. Ιμουν ζνασ 

δικθγόροσ για πολλά χρόνια, αλλά ςτθ ςυνζχεια αποφάςιςα να επικεντρωκεί ςτο γράψιμο. 

Ζτςι, λοιπόν όπωσ μιλοφςαμε  ο γιόσ μου κατάλαβε ότι κα μποροφςε επίςθσ να αλλάξει 

επιλογι,  και τθν περαςμζνθ εβδομάδα, είπε ότι κζλει να γίνει ζνασ πυροςβζςτθσ. Και ζτςι 
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ςκζφτθκα ότι είναι πολφ ςθμαντικό να αφινουμε τα παιδιά μασ να γίνουν αυτό που κζλουν, 

διότι πολλζσ φορζσ παρεμβαίνουμε δεδομζνου ότι κζλουμε να τα προςτατεφςουμε. Και τότε 

θ μαμά μου  μπικε ςτθν ςυηιτθςθ και τουσ λζει: να ςκζφτονται να κάνουν επαγγζλματα  

που κα τουσ κάνουν αςφαλείσ, όπωσ γιατρόσ ι δικθγόροσ, μθχανικόσ. Τότε  κατανόθςα ότι οι 

γονείσ μου, αυτό  το ζκαναν μόνον για  τθν οικονομικι εξαςφάλιςθ. Για μζνα νομίηω ότι θ 

οικονομικι πτυχι είναι αρκετά μεγάλο πράγμα, αλλά πρζπει να ξζρετε ότι  κα πρζπει να το 

ςταματιςει κανείσ ςε ζνα ςθμείο, και με το να ηθτάσ ςτα παιδιά ςου να κάνουν αυτό που 

εςφ κεωρείσ ςωςτό, τα αγχϊνεισ,  διότι αυτό κα παραςφρει μακριά τθν ενζργειά τουσ και κα 

τουσ αφαιρζςει τα πιο κεμελιϊδθ πράγματα που είναι θ οικογζνειά, θ υγεία, αλλά και το 

δικό τουσ προςωπικό πνεφμα»1809.  

 Στα τζλθ του 1993, θ Costi αρχίηει να γράφει για λογαριαςμό τθσ δραματικισ 

ςχολισ για νζουσ ευρωπαϊκισ και μεςογειακισ καταγωγισ Kali-Techni, το κεατρικό 

ζργο ‘Panayiota’*Ραναγιϊτα+ – μονόπρακτο με δεκαεπτά εικόνεσ,  το οποίο είναι 

βαςιςμζνο ςε ςυνεντεφξεισ ςπουδαςτϊν τθσ ςχολισ και πιο ςυγκεκριμζνα 

ελλθνικισ, ιταλικισ και κυπριακισ καταγωγισ. 

«Το κζατρο  ιρκε ςτθ ηωι μου πολφ νωρίσ, από τότε που ιμουν παιδί. Ππωσ πολλοί, ζτςι κι 

εγϊ πιγα  με το ςχολείο να δω κζατρο. Πταν ιμουν ςτο γυμνάςιο, ο κακθγθτισ των 

αγγλικϊν μου, Peter  Marry,  μασ πιγε να δοφμε Μάκβεκ, Σαίξπθρ κ.α. Ιμουν ςτο 

πανεπιςτιμιο όταν ςκζφτθκα για πρϊτθ φορά «Ρερίμενε, δεν μπορϊ να ταυτιςτϊ με αυτοφσ 

τουσ χαρακτιρεσ ςτθ ςκθνι, δεν ζχω καμία ςυγγζνεια. Κα 'κελα να ςυνδεκϊ με τουσ 

χαρακτιρεσ». Και το πρϊτο αγόρι μου, μου κφμιςε ότι κα μποροφςα να γράψω, να γίνω 

ςυγγραφζασ. Στθν αρχι είπα ότι δεν μποροφςα να το κάνω, αλλά  τελικά δεν το απζφυγα. 

Ενϊ ζγινα δικθγόροσ,  παράλλθλα άρχιςα να γράφω ζνα  κεατρικό ζργο, ϊςπου με ζπιαςε το 

αφεντικό μου να εκτυπϊνω το κείμενο. Με οδιγθςε ςτο ανϊτερο αφεντικό που  όταν ζμακε 

το λόγο γζλαςε και είπε: «Ελπίηω ότι κάνεισ  τθν  κανονικι δουλειά ςου Angela». Κι ζτςι 

ζφυγα από τθ δουλειά μου για να ςυνεχίςω απερίςπαςτθ το γράψιμο. Φυςικά, τα χριματα 

δεν ιταν τα ίδια αλλά δεν είμαι ςτο δρόμο και νομίηω ότι ζχω κάνει μερικά ενδιαφζροντα 

πράγματα ςτο κζατρο, και γενικότερα ζχω γράψει μερικά πολφ καλά πράγματα νομίηω»…. 

«Τότε ςποφδαηα, ςτο RMIT επαγγελματικι γραφι, και δάςκαλόσ μου ιταν ο εκπλθκτικόσ 

Peter Marry για ζνα-δφο χρόνια. Ζτςι, ζγραψα λίγα πράγματα. Το κεατρικό «Panayiota» 

ιταν το πρϊτο μου ζργο που ολοκλθρϊκθκε και παρουςιάςτθκε το 1997. Ιταν δφςκολο να 

                                                           
1809 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι που μου παραχωρικθκε από τθν Angela Costi, β’ γενιά, ςτθ 

Μελβοφρνθ, 30.3.2009. 
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πάρω χρθματοδότθςθ για αυτό. Αρχικά ανζβθκε ςτο κζατρο Malthouse. Επιλζχκθκε για να 

παρουςιαςτεί και κάπου αλλοφ»1810 . 

To 1997 το ανζβαςε το Panayiota ςτο Knockknock Theatre, Brunswick 

Mechanics Institute1811.  Το ζργο δθμοςιεφτθκε τον Απρίλθ του 1998 ςτο περιοδικό 

Australasian Drama Studies1812.  Θ υπόκεςθ του ζργου ερευνά το κζμα τθσ 

«ταυτότθτασ». Οι μνιμεσ χάνονται ι μιπωσ ςυμβαίνει το αντίκετο; Θ Lisa και θ 

Athena, οι δφο ταυτότθτεσ μζςα  ςτο ίδιο ςϊμα επιηθτοφν τθν αποδοχι του 

καινοφριου και τθν αναγνϊριςθ του παλιοφ. Αντιπαλεφουν ςτο ςϊμα τθσ, ζνα ςϊμα 

που εγκυμονεί μια νζα ηωι. Θ Lisa χρειάηεται να κατανοιςει πωσ δεν είναι 

εγκλωβιςμζνθ ςε κανζναν από τουσ δφο πολιτιςμοφσ, αλλά αντίκετα ζχει τθν 

ευκαιρία να επιλζξει το καλφτερο από τον κακζνα και να υιοκετιςει ςτθ ηωι τθσ το 

καλφτερο κι από τουσ δφο κόςμουσ που ζχει πια γνωρίςει.  

«Το κεατρικό ζργο μου «Panayiota»  αφορά ςτθν αποδοχι του παρελκόντοσ, εφόςον κζλει 

κανείσ να προχωριςει ςτο μζλλον. Ο κφριοσ χαρακτιρασ είναι θ Lisa Harris -  μία Ελλθνίδα 

δεφτερθσ γενιάσ παιδί μεταναςτϊν που ονομάηεται Ακθνά Harrisiades. Θ αλλαγι  του 

ονόματόσ τθσ  είναι ςθμαντικό γι 'αυτιν, επειδι ηει με τον Αγγλο-Αυςτραλό φίλο τθσ. Το 

κζμα τθσ είναι ότι απροςδόκθτα μζνει ζγκυοσ.  Το δίλθμμά τθσ κατά πόςο κα υποβλθκεί ςε 

άμβλωςθ ι όχι; Υπάρχει μία επανζνωςθ/ςυνάντθςθ με φίλεσ τθσ από το παρελκόν τθσ, οι 

οποίεσ τθν βοθκοφν να κατανοιςουν τον εαυτό τθσ καλφτερα. Στθν τελευταία ςκθνι είναι 

αυτι με το φίλο τθσ όπου του ανακοινϊνει τθν απόφαςι τθσ να κάνει ζκτρωςθ. Γιατί είναι  

26 και δεν γνωρίηει πραγματικά τον εαυτό τθσ, ζχει χάςει τον εαυτό τθσ. Και γι 'αυτιν, ωσ 

πικανι μθτζρα, είναι ςθμαντικό να γνωρίηει ποιά είναι. Αυτό το ζργο με ζχει χαροποιιςει. 

Δεν ζχω ποτζ κάνει άμβλωςθ, αλλά θ ςυγκζντρωςθ φιλενάδων μετά από χρόνια είναι 

αυτοβιογραφικι εμπειρία. Είναι κάτι που ζχω βιϊςει. Ανακαλφπτοντασ ότι δεν είςαι ςαν κι 

αυτζσ πια, αλλά παρόλα αυτά ςου υπενκυμίηουν και ποιά είςαι, είναι μια τζτοια εμπειρία. 

Βαςικά δεν μποροφμε να αλλάξουμε πραγματικά ποτζ; Το όνειρό μου είναι για μια 

προςωπικι ανάπτυξθ. Κυμάμαι να γράφω ςε ζνα περιοδικό, όταν ιμουν 14 ζνα άρκρο, 

                                                           
1810

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι που μου παραχωρικθκε από τθν Angela Costi, β’ γενιά, ςτθ 
Μελβοφρνθ, 30.3.2009. 
1811

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Locked In and Panayiota τθσ Costi Angela ςτο Brunswick 
Mechanics Institute, 12-29.6.1997. Εφθμ. Herald Sun, 20.6.1997, το άρκρο «Unlocking life – Panagiota 
and Locked In by Knock Knock Theatre» τθσ Kate Herbert, ς. 89. Εφθμ. Herald Sun, 25.6.1997, το 
άρκρο «Locked In and Panayiota (Brunswick Mechanics Institute)» του Thuy On, ς. 8. 
1812

 Panayiota/Ραναγιϊτα, 1993 και 1997, δράμα ςε  δεκαεπτά ςκθνζσ ςε αγγλικι και ελλθνικι 
γλϊςςα με 4 πρόςωπα και 1 χορό, δθμοςιευμζνο ςτο περ. Australasian Drama Studies, τεφχ. 32, Απρ. 
1998, ςς. 77- 108, 50 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
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όπου  το μόνο που ικελα ιταν ςοφία, δθλαδι ό, τι πιο δφςκολο υπάρχει. Δεν νομίηω ότι  

τθν ζχω. Θ ςοφία είναι υπζροχο πράγμα, όπωσ θ ευτυχία. Μζςα μου, μπορϊ να 

αναγνωρίςω τθ μαμά μου. Είναι ςαν ζνα μοτίβο που μετακινείται από τθ μια γενιά ςτθν 

άλλθ . Ζτςι, ςτο Panayiota ζβαλα αυτι τθ ςκθνι του «reunion» με χιοφμορ. Σε κάκε 

τραγωδία μερικζσ φορζσ είναι καλφτερο να ειςαγάγει κανείσ  το χιοφμορ. Ακόμθ και θ πιο 

ςκοτεινι πλευρά ζχει και τθν αςτεία τθσ πτυχι. Και αυτό μπορεί να προκφπτει και ςτισ 

διεκνείσ ςυνεργαςίεσ μου, ςτθ κεατρικι μου αναηιτθςθ. Σε αυτό το μικρό επειςόδιο, 

ζγραψα μια ςκθνι με ζνα διάλογο ανάμεςα ςε μια μθτζρα και μια κόρθ με βάςθ το ζκιμο 

που ζχουμε εμείσ οι Ζλλθνεσ, τα κουφζτα ςτουσ γάμουσ. Ζτςι κάκε ανφπαντρο κορίτςι που 

πθγαίνει ςε γάμο είκιςται να παίρνει κουφζτα από τον δίςκο και να τα βάηει κάτω από το 

μαξιλάρι τθσ για να ονειρευτεί τον μελλοντικό τθσ ςφηυγο, τθ μελλοντικι ευτυχία και τον 

γάμο. Οι ξαδζλφεσ μου το κάνουν πάντα. Αλλά θ μαμά μου ιταν πολφ διαφορετικι από τισ 

άλλεσ μαμάδεσ. Δεν το ενκάρρυνε και όταν τθ ρϊτθςα «Γιατί δεν με ενκαρρφνεισ;», επειδι 

ιμουν 25 και ζνιωκα μοναξιά. «Θ αγάπθ είναι ςθμαντικό ςτθ ηωι» τθσ είπα. Και αυτι μου 

απάντθςε «Ζχεισ μεγαλφτερθ ευκαιρία να κάνεισ κάτι περιςςότερο για τον εαυτό ςου μόνθ 

ςου από το να κάνεισ αυτά τα πράγματα». Τθ ξαναρϊτθςα λοιπόν, «Αλλά εςφ δεν το 

ζκανεσ;». και μου είπε «Ναι, το ζκανα και ονειρεφτθκα ζνα γαϊδοφρι, και αυτό 

παντρεφτθκα!». Ιταν αςτείο, αλλά ιξερα τί εννοοφςε. Πτι όλθ τουσ τθ ηωι εργάςτθκαν ςαν 

μουλάρια. Με βοικθςε πραγματικά να ςπάςω αυτό το μοτίβο. Αν δεν ιταν τόςο πιεςτικι 

δεν κα είχα ςπάςει τα  παλιά «πρότυπα». Θ ζλλειψθ χρθμάτων, αυτοπεποίκθςθσ και 

αυτοεκτίμθςθσ, είναι το δφςκολο κομμάτι, θ προκλιςεισ που χρειάηεται να ξεπεράςουν τα 

παιδιά τθσ εργατικισ τάξθσ. Π, τι ζκανα ςτον τομζα των ςπουδϊν ιταν ςπουδαίο. Φυςικά, 

όταν ζχεισ κετικι ςτάςθ, αυτό είναι ςπουδαίο. Πταν ςποφδαηα, το φλιτηάνι του τςαγιοφ 

ιταν ςτο τραπζηι. Ιταν αυτό το είδοσ τθσ μθτζρασ με τισ ςοφπεσ και τον καφζ και  το 

«μπορείσ να το κάνεισ » και « χρειάηεται να είςαι δυνατι». Είχα τθν υποςτιριξθ! Ο 

μπαμπάσ, από τθν άλλθ, κα ιταν ευτυχισ αν παντρευόμουνα  νζα και αποκτοφςα παιδιά. 

Πταν ιρκε ςτθν αποφοίτθςι μου, βρζκθκε ςε δφςκολθ κζςθ .Με τον τρόπο του ιταν ςαν  

να ζλεγε: «Είςαι νζα για να με αφιςεισ.  Διανοθτικά  με ζχεισ αφιςει ιδθ». Ο πατζρασ μου 

δεν εκφραηόταν ιδιαίτερα  μαηί μου. Θ εξιγθςι μου είναι ότι  ιταν ζνασ πολφ παραδοςιακό 

αρςενικό, ζνασ Ελλθνο-Κφπριοσ με ευγζνεια όμωσ. Αιςκανόταν δφςκολά με τθν εκπαίδευςθ. 

Και  εγϊ ςαν καλό παιδί ζγινα δικθγόροσ,  πριν να γίνω καλλιτζχνθσ, επιςτιμθ που μου 

ζδωςε τθν ικανότθτα να εξετάηω όλεσ τισ πλευρζσ. Ρραγματικά οι γνϊςεισ μου με βοθκοφν 

δραματουργικά, γιατί μπορϊ να μπω ςτα παποφτςια των άλλων ανκρϊπων. Και τϊρα με 

βοθκάει και ςτθν επαφι μου με άλλουσ πολιτιςμοφσ, για να καταλαβαίνω τθ διαφορά. Ζχω 
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δουλζψει με  καλλιτζχνεσ από τθ Μεςόγειο και τθ Μζςθ Ανατολι και ιταν πιο εφκολο γιατί 

είμαςτε αρκετά παρόμοιοι. Θ τραγωδία είναι ζνα ανοιχτό βιβλίο. Είμαςτε πολφ δραματικοί 

άνκρωποι. Στθν εργαςία  μου με Λάπωνεσ και Κινζηουσ είναι διαφορετικά γιατί ενϊ και αυτοί  

ζχουν για παράδειγμα πολφ τραγικά πράγματα που τουσ ζχουν ςυμβεί, τα αφινουν να 

γλιςτριςουν. Στο κζατρο κα πρζπει να μπεισ ςτα βακιά, ζτςι προςπακϊ να τουσ το  βγάλω 

ςτθν επιφάνεια, ϊςτε να μπορϊ να το καταγράψω. Με πιρε πολφ λίγο χρόνο με τουσ 

Κινζηουσ. Ζχω γράψει πραγματικά κάτι και θ διαδικαςία ιταν για μζνα να ερευνιςω 

πραγματικά μία ςυγκεκριμζνθ πτυχι που είναι θ πολιτιςτικι επανάςταςθ. Με απλζσ και 

ςαφείσ ερωτιςεισ και ατμόςφαιρα πολφ κλειςτι προςπάκθςα να εκμαιεφςω απαντιςεισ. Π, 

τι ζλεγαν δεν ικελαν να το ακοφςει κανζνασ άλλοσ. Δεν επιτρεπόταν κανζνασ άλλοσ ςτθν 

αίκουςα ι να βρίςκεται πολφ κοντά. Τουσ άκουγα αλλά δεν ςθμείωνα, ιμουν πάντα 

κακθςυχαςτικι ότι αυτό/ι δεν κα αποκαλυφτεί. Δεν μου επζτρεπαν να τουσ 

μαγνθτοφωνιςω, οφτε να κρατιςω ςθμειϊςεισ. Και γι’ αυτό όταν πιγαινα ςπίτι κακόμουν, 

κατζγραφα αυτά που κυμόμουν και τθν επομζνθ μζρα τουσ τα διάβαηα για να επιβεβαιϊςω 

του λόγου το αλθκζσ.  Το ςυηθτιςουμε  και τουσ ρωτοφςα πωσ αιςκανόντουςαν με ό, τι 

ζγραψα. Πλα αυτά, επειδι οι αρχζσ τουσ πίςω ςτθν Κίνα μπορεί  να τουσ φυλάκιηαν για 

οποιαδιποτε αρνθτικι αντίδραςθ εναντίον του κακεςτϊτοσ. Εδϊ, και ςτθν Ελλάδα, οι 

άνκρωποι μποροφν να διαμαρτυρθκοφν. Αλλά ειδικά οι Κινζηοι είναι πολφ προςτατευτικοί. 

Αιςκάνονται ότι όλα τα ςυναιςκιματα, όπωσ τα αιςκανόμαςτε εμείσ, είναι ςτθν υπερβολι. 

Οι Λάπωνεσ είναι πολφ παρόμοιοι, αλλά επιπλζουν», αφθγείται θ Costi1813.  

«Βαςικά υπάρχουν δφο τρόποι με τουσ οποίουσ μπορϊ να ςυνεργαςτϊ. Με τον πρϊτο ωσ 

Κεατρικόσ ςυγγραφζασ αναλαμβάνω να γράψω το κείμενο που μου ζχουν ανακζςει και ςτθ 

ςυνζχεια ςυνεργάηομαι με τον ςκθνοκζτθ. Αυτόσ είναι ο παραδοςιακόσ τρόποσ.  Θ άλλθ 

προςζγγιςθ  είναι ο ςυγγραφζασ να γράφει  το κείμενο ςε ςυνεργαςία με άλλουσ 

ανκρϊπουσ  είτε ασ ποφμε ζναν μονόλογο ι μια ςειρά από ποιιματα, και είναι ςαν να είμαι 

κι εγϊ ζνασ από τουσ ςυντελεςτζσ και το ανεβάηουμε με αυτόν τον τρόπο»1814. 

Το 2000 ζγραψε και ανζβαςε το κεατρικό ζργο The Shimmer of Twinkle1815[Θ 

λάμψθ τθσ αςτραπισ]1816. Άλλο τθσ ζργο είναι το Un-Beat-Able/Ανίκθτοσ1817. Τα ζργα 
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 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι που μου παραχωρικθκε από τθν Angela Costi, β’ γενιά, ςτθ 
Μελβοφρνθ, 30.3.2009. 
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 Ρθγζσ: Εφθμ. Nkew Max, 11.10.1999, το άρκρο «Seeing voices – Angela Costi’s Seeing Voices is 
part of the Melbourne Festival 1999. “We all do it, we negotiate space everyday without consciously 
thinking about it”, ς.11.  Εφθμ. Northcote Leader, 23.8.2000, το άρκρο «In your wildest dream» ςς. 1 
και 13. Εφθμ. Herald Sun, 4.9.2000, το άρκρο «Visiting the cradle of arts – Fourteen women will be 
carrying the torch for Melbourne at an international playwrights meeting in Greece», ς. 104. 
1815

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Shimmer – A community - based Play τθσ  Costi Angela ςτο 
Northcote Uniting Church Hall, 7-17.6.2001. 
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τθσ αυτά δεν αναφζρονται ςτθ μεταναςτευτικι εμπειρία. Το 2000 επίςθσ ςυμμετείχε 

ςτο 5ο Διεκνζσ Συνζδριο Γυναικϊν Κεατρικϊν Συγγραφζων, που πραγματοποιικθκε 

ςτθν Ακινα1818. 

«Μετά το «Panayiota»1819 μου ανατζκθκε να γράψω μερικά ζργα. Ο Διμοσ του Vermont μου 

ανζκεςε να γράψει ζνα ζργο που ονομάηεται “Shimmer” και αυτό ιταν ζνα τεράςτιο καςτ 

κοριτςιϊν. Στθ ςυνζχεια ζγραψα το ζργο  “Signatures”, που  ιταν ζνα άλλο ζργο  γφρω ςτο 

2001 που είχε ανατεκεί ςε επαγγελματικό επίπεδο.  Το ‘Relocated’ ιταν άλλο ζνα  ζργο που  

πάλι μου ανατζκθκε από τον Διμο τθσ Μελβοφρνθσ το 2002 . Υπιρξαν μερικά projects 

μεγάλθσ κλίμακασ  όπωσ το  “Unbeatable”/ «Ανίκθτθ-αςυναγϊνιςτθ», ιταν ζνα ζργο που 

ζγραψα για τον εαυτό μου. Ιταν δφςκολο να  φζρω δφο κόςμουσ  ταχυδακτυλουργικά μαηί, 

δφο διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ. Ροιοί είναι οι πραγματικοί βάρβαροι είναι ζνα πράγμα. Στο 

‘Shades of love’ ςτόχο είχαμε, για παράδειγμα, να φζρουμε τουσ Τοφρκουσ ςε  διάλογο με 

τουσ Ζλλθνεσ, τουσ Λρανοφσ με τουσ Λρακινοφσ, δθλαδι να  φζρουμε αυτοφσ που είναι 

παραδοςιακά  ςε αντιμαχόμενα ςτρατόπεδα,  εχκροί ςε ζναν χϊρο για να δθμιουργοφν 

τζχνθ και ζνα διάλογο μεταξφ τουσ. Είχα αναλάβει τθν επιμζλεια και ζπρεπε να φζρω όλουσ 

αυτοφσ μαηί και ςτθ ςυνζχεια να επινοιςουμε το ζργο. Και ιμουν επίςθσ ζνασ από τουσ 

ςυντελεςτζσ. Ιταν  μια διαφορετικι προςζγγιςθ ςτο κζατρο τόςο για μζνα όςο και για τουσ 

ςυντελεςτζσ. Το τελευταίο  και πολφ μεγάλο project  ιταν το 2005  το “Salomi”1820. Θ άλλθ 

προςζγγιςθ ιταν θ παρουςίαςθ του ζργου “Shadows of Love”/«Σκιζσ τθσ Αγάπθσ». Μετά 

ζκανα  μικρότερα  και τϊρα είναι ακριβϊσ αυτό που κάνω με τουσ Λάπωνεσ, Κινζηουσ και 

άλλουσ  ποιθτζσ», λζει θ ςυγγραφζασ1821. 

 Θ Costi κζλθςε να ςκθνοκετιςει γιατί αιςκάνεται δραματουργόσ και 

μζντορασ νζων κεατρικϊν ςυγγραφζων. «Είμαι πραγματικά χαροφμενθ με το 

κείμενο , μου αρζςει θ ανάγνωςθ ςεναρίων» λζει θ ίδια1822. 

                                                                                                                                                                       
1816

 The Shimmer of Twinkle/Θ λάμψθ τθσ αςτραπισ, 2001, δράμα με 12 πρόςωπα, ςε 7 ςκθνζσ, 
αδθμοςίευτο, 60 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
1817

Un-Beat-Able/Ανίκθτοσ, δράμα με 4 πρόςωπα, ςε 22 ςκθνζσ, αδθμοςίευτο, 86 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1818

 Taking Drama to the Greeks – Reading of excerpts and performances of invited works ςτο Beckett 
Theatre – 5TH International Women Playwrights Conference: ATHENS 2000/5

ο
 Διεκνζσ Συνζδριο 

Γυναικϊν Συγγραφζων: ΑΚΘΝΑ 2000, Malthouse Sturt Street, Southbank, 9.9.2000. 
1819

Ρθγι: Bιντεοςκοπθμενθ παραςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)1997 Locked In και από τθν  
βιντεοςκοπθμενθ παραςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)1997 Panayiota by Angela Costi. 
1820

 Ρθγι: Bιντεοςκοπθμενθ παραςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2000  Salomi M. 
1821

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι που μου παραχωρικθκε από τθν Angela Costi, β’ γενιά, ςτθ 
Μελβοφρνθ, 30.3.2009. 
1822

 ‘Ο.π. 
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Το κοινό τθσ, όπωσ υποςτθρίηει και θ ίδια1823, ςτθν αρχι απευκυνόταν  ςε 

ανκρϊπουσ ςαν και εκείνθ. Πμωσ τϊρα απευκφνεται ςε όλουσ. Τα κζματά τθσ είναι 

κακολικά και ξεπερνοφν  τα προςωπικά . 

«Είναι μεγαλφτερθ θ ανάγκθ μου να μοιραςτϊ τθν ψυχι μου με τουσ άλλουσ και με κάποιο 

τρόπο να κάνω τουσ άλλουσ να αιςκανκοφν, όπωσ εγϊ. Κα ικελα να γίνεται αιςκθτό αυτό 

το  κάτι που βλζπω  εγϊ. Δεν απευκφνομαι ςε ζνα κοινό ςε ελλθνικισ  καταγωγισ κατ’ 

ανάγκθν, αλλά προςπακϊ να αγγίξω τθν καρδιά των ανκρϊπων. Δεν ζχει ςθμαςία ποιά 

είναι θ γλϊςςα  που μιλοφν ι τα διαφορετικά  εκνικά του υπόβακρα. Ζτςι, το κοινό μασ  

μπορεί να είναι πζρα από τα εκνικά ςφνορα», λζει ςτθ ςυνζντευξι τθσ1824. 

Θ Angela Costi ςτα κείμενά τθσ ειςάγει πολλζσ φορζσ τθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

τθν ελλθνο-κυπριακι διάλεκτο, κακϊσ και τθν ιταλικι γλϊςςα, ανάλογα με τθν 

εκνικι καταγωγι των ανκρϊπων, με τουσ οποίουσ δουλεφει μαηί.  Θ ςυγγραφζασ 

επικυμεί να είναι ςυνεπισ με το «υβριδικό»  κομμάτι τθσ φπαρξισ τθσ. 

 «Κζλω να είμαι αλθκινι με αυτό που ςίγουρα  ξζρω να μιλϊ τθν αγγλικι γλϊςςα, αλλά  και 

με κάποιο τρόπο  αποτυπϊνω  τισ  διάςπαρτεσ ςκζψεισ μου  που υπάρχουν ςτθν ελλθνο-

κυπριακι. Επίςθσ κζλω να είμαι αλθκινι  με τα  ςυναιςκιματά μου, γιατί πολλά από τα 

πράγματα που γράφω είναι πολφ ςυγκινθςιακά φορτιςμζνα και αυτά ςυνδζονται 

πραγματικά με τθ γλϊςςα των Ελλινων Κυπρίων κατά τθ γνϊμθ μου. Κα μποροφςε να 

ςυνδζεται με το  γεγονόσ ότι όταν μεγάλωνα θ αφιγθςθ ιταν πάντα ςτθν ελλθνο-κυπριακι 

γλϊςςα. Λειτουργεί αςυναίςκθτα. ζει. Και επειδι, πολλά από αυτά που γράφω ζχουν να 

κάνουν με τθν κλθρονομιά και το παρελκόν. Αγαπϊ τουσ μφκουσ, δεν μπορϊ να 

απομακρυνκϊ από αυτοφσ. Ιμουν πάντα γοθτευμζνθ με τον Μφκο των Δαναΐδων. Λατρεφω 

το  μζγεκοσ τθσ ηωισ των μφκων και  πϊσ  αυτοί ζχουν τόςα πολλά να μασ πουν ακόμθ και 

ςιμερα. Μου αρζςει να αναγνωρίηω το ςφγχρονο ςε αυτοφσ. Βλζπω τον εαυτό μου ςε 

αυτοφσ και μακαίνω από αυτοφσ. Συνδζομαι με τθν Υπερμνιςτρα,  μία από τισ πενιντα 

κόρεσ του Δαναοφ, αυτι που δεν ςκότωςε τον άνδρα τθσ, όπωσ ζκαναν οι άλλεσ ςαράντα-

εννζα. Αυτι  ειλικρινισ (από τισ Δαναΐδεσ, Μφκοι), με τισ επιλογζσ τθσ, και τα πάντα. Από τισ 

Λκζτιδεσ του Αιςχφλου, αντζγραψα ζνα κομμάτι  και το χρθςιμοποίθςα ςε ζνα ζργο μου. 

Ρζντε  δικά μου ςενάρια ζχουν κατατεκεί ςτο Αυςτραλιανό Κζντρο Σεναρίων και ζτςι είναι 

διακζςιμα ςε εκνικό επίπεδο. Ζμακα ότι ζνα από τα ζργα μου  το “Unbeatable”/ «Ανίκθτθ-

αςυναγϊνιςτθ» ανζβθκε ςτο Ρανεπιςτιμιο του Newcastle», εξθγεί θ ςυγγραφζασ1825. 

                                                           
1823

 ‘Ο.π. 
1824

 ‘Ο.π. 
1825

 ‘Ο.π. 
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Ριςτεφει πωσ κα ιταν υπζροχο να μεταφραςτοφν τα ζργα τθσ ςε άλλεσ 

γλϊςςεσ. Οι Λάπωνεσ ζχουν μεταφράςει τα ποιιματά τθσ, γεγονόσ που είναι πολφ 

ςθμαντικό1826. Ριςτεφει ότι τα ζργα τθσ  και θ ποίθςι τθσ κα είχαν απιχθςθ ςε  

Ζλλθνεσ  και Κυπρίουσ1827. 

Καυμάηει πολφ το ζργο του  Ελλθνο-Αυςτραλοφ, δεφτερθσ γενιάσ, Χριςτου 

Τςιόλκα γιατί θ δραματουργικι του δφναμθ είναι ιςχυρι. Επίςθσ ζχει 

παρακολουκιςει, από τότε που ιταν νεαρι κοπζλα, το ζργο τθσ άλλθσ Ελλθνο-

Αυςτραλζηασ, επίςθσ παιδί μεταναςτϊν Tes Lyssiotis. Τθσ αρζςει θ κεατρικι 

ςυγγραφζασ Carol Churchill,  γιατί ξζρει να «παίηει με τον χρόνο». Τθσ αρζςουν ο 

ςυγγραφζασ  Steven Levenson, θ Αμερικανίδα Maria Irene Fornes και το πειραματικό 

κζατρό τθσ και θ Joyce Carol Oates. Ραρακολουκϊ τα όςα ςυμβαίνουν ςτθν Αμερικι 

αρκετά. Νομίηω ότι επειδι πολιτικά και πολιτιςμικά είναι τόςο αρνθτικά εκεί, οι 

καλλιτζχνεσ τουσ παρουςιάηουν τόςο μεγάλο ενδιαφζρον.  Θ Angela Costi  κατζκεςε 

πωσ δεν ζχει διαβάςει Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ και πωσ κα τθν ενδιζφερε πάρα πολφ. 

Επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα το 19951828.  

«Μου άρεςε πάρα πολφ ςε ζνα επίπεδο και τθν μίςθςα ςε ζνα άλλο. Οι ςπουδζσ μου εκεί  

ιταν καλζσ  αλλά τθν αιςκάνκθκα τόςο διεκνοποιθμζνθ  τθν Ακινα. Δεν ιξερα  κανζναν. Δεν  

μποροφςα να βγω ζξω για  δφο μινεσ. Μόνο μελετοφςα. Στθν  Κφπρο, ιμουν περιςςότερο 

ςυνδεδεμζνθ. Κυμάμαι μόνο  που πιγα ςτθν Επίδαυρο και ιταν φανταςτικά. Ραρακολοφ-

κθςα τθν  Ορζςτεια. Θ Τριλογία ιταν κεαματικι. Εκεί αντιλιφκθκα τθν λαμπρότθτα του 

Αρχαίου Κεάτρου», λζει με  φανερι τθν ικανοποίθςι τθσ1829. 

 

Ανάλυςθ του κεατρικοφ ζργου Panayiota τθσ Angela Costi (1997)                                                                                       

Θ θρωίδα-Lisa Harris τθσ Angela Costi ςτο κεατρικό ζργο Panayiota ζχει 

οργανϊςει μια ςυνάντθςθ με τισ δφο φίλεσ τθσ από το  γυμνάςιο, τθ Stella και τθ 

Sylvana, τισ οποίεσ ζχει ςταματιςει να  ςυναναςτρζφεται τα τελευταία δζκα χρόνια: 

Ζχει αρνθκεί τθν Ελλθνο-κυπριακι καταγωγι τθσ, τθν πολιτιςτικι τθσ κλθρονομιά, 

                                                           
1826

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ A Nest of Cinammon – Stringraphy Ensemble & Australian 
Creators present work-in- Progress Showing τθσ Costi Angela ςτο Studio B, Arts House – Meat Market, 
19.6.2009. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Tone…silence…silence…speak, speak…listen…speak τθσ Costi 
Angela ςτο La Mama, 18.10-20.10.2009. 
1827 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι που μου παραχωρικθκε από τθν Angela Costi, β’ γενιά, ςτθ 

Μελβοφρνθ, 30.3.2009. 
1828

 Π.π. 
1829

 Π.π. 
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τισ επικυμίεσ των γονιϊν τθσ, τισ φίλεσ τθσ, το παρελκόν τθσ προκειμζνου να αγγλο-

αυςτραλοποιθκεί, αλλάηοντασ το όνομά τθσ από Athena ςε Lisa και επιλζγοντασ 

ζναν Αυςτραλό για ςφντροφό τθσ, τον Patrick.  Το παρελκόν τθσ, όμωσ, ζρχεται 

μπροςτά τθσ μζςα από τισ μνιμεσ που εμφανίηονται ςτο παρόν. Οι τρεισ κοπζλεσ 

είναι 26 ετϊν γεννθμζνεσ ςτθν Αυςτραλία. H Lisa  είναι  ελλθνο-κυπριακισ 

καταγωγισ, θ Stella είναι ελλθνικισ καταγωγισ και θ Sylvana είναι  ιταλο/ςκοπιανι.  

Θ Stella ζχει ζναν υποδειγματικό γάμο και μια κοροφλα τθν Panayiota και θ Sylvana 

ακόμθ επιηθτά τον ζρωτα και τθν αγάπθ. Οι δφο νεαρζσ γυναίκεσ εκπλιςςονται, 

όταν μακαίνουν ότι θ ςυμμακιτριά τουσ Athena Harismiadis ζχει αλλάξει το όνομά 

τθσ ςε Lisa Harris. Βεβαίωσ ζχουν ακοφςει  από  τθ μεταναςτευτικι κοινότθτα για τθν 

ελλθνο-κφπρια φίλθ τουσ, ότι ηει ςτθν αμαρτία με ζναν «Ozzie», (γράφεται και 

‘aussie’), όπωσ αποκαλοφν τουσ Αυςτραλοφσ. Ο Patrick, ο Αυςτραλόσ ςφντροφόσ τθσ, 

θ πζτρα του ςκανδάλου, από τθν άλλθ, δεν βλζπει με καλό μάτι τθ ςυνάντθςθ αυτι,  

και είναι αυτόσ που κζλει τθ Lisa να δεςμευκεί  ουςιαςτικά ςτθ νζα ηωι τθσ μαηί 

του, με το να τον παντρευτεί και με αυτό τον τρόπο, να αρνθκεί τθν παλιά τθσ ηωι 

και να ηιςει τθ δικι του που είναι ςυντθρθτικι και προβλζψιμθ για τον ίδιο.  

H ςυγγραφζασ επζλεξε τον τίτλο Panayiota για το ζργο τθσ, επειδι ιταν ζνα 

όνομα ελλθνικό, το οποίο δεν μποροφςε να μεταφραςτεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

Είναι ζνα όνομα που ςυμβολίηει για τθ ίδια τθν ελλθνικότθτα, λόγω τθσ Ραναγίασ, 

μζςα ςε ζνα αυςτραλιανό περιβάλλον. Εάν μεταφραςτεί χάνει τισ ποιότθτζσ του. 

Εφόςον το χωρίςει το όνομα ςε τρία μζρθ Pana-yio-ta και αρχίηει να τα 

επαναλαμβάνει  κανείσ είναι ςαν  τουσ τρείσ βράχουσ ςτο ζμπα τθσ κάλαςςασ, που θ 

θρωίδα τθσ θ Lisa βλζπει ςυνζχεια μπροςτά τθσ, όταν κάκεται μπροςτά ςτο 

καβαλζτο τθσ  για να ηωγραφίςει. 

 Στθν πρϊτθ εικόνα το ζργο ξεκινά με  τουσ ιχουσ τθσ κάλαςςασ, τα κφματα 

που ςπάνε πάνω ςτουσ βράχουσ. Θ ςκθνι ανοίγει με τθ  Lisa και τον Patrick ςτθν 

παραλία. Ενϊ θ Lisa ηωγραφίηει τουσ βράχουσ, ακοφει τισ φίλεσ τθσ Stella  και 

Sylvana να φωνάηουν το ελλθνικό τθσ όνομα «Athena Harismiadis» και τον Patrick το 

αγγλοποιθμζνο όνομά τθσ «Lisa Harris». Θ Lisa είναι ηωγράφοσ και κάποια γκαλερί 

ενδιαφζρεται να εκκζςει τουσ πίνακζσ τθσ. Θ Lisa ζχει μία εμμονι με τισ τρεισ πζτρεσ 

ςτθν παραλία και τισ ηωγραφίηει ςυνεχϊσ. Κάκε φορά που κάκεται μπροςτά ςτο 

καβαλζτο τθσ να ηωγραφίςει  ιςχυρζσ μνιμεσ από τθ ηωι τθσ με τισ δφο φίλεσ τθσ  
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εμφανίηονται μπροςτά τθσ ςε ςθμείο που τθν φζρνουν πίςω ςε αυτό που ιταν. 

Κυμάται τισ φιλίεσ τθσ και τθ ςθμαςία τουσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ  αρχικισ τθσ 

ταυτότθτασ. Αυτζσ οι μνιμεσ τθν αναλϊνουν, τθν αναγκάηουν να εξετάςει τθ 

«χαμζνθ» τθσ ηωι τθσ. 

H Lisa ξεκινά να περιγράφει ςτον Patrick το όνειρο που είδε. Πμωσ αυτόσ δεν 

είναι πρόκυμοσ να το ακοφςει αφοφ ετοιμάηεται για κατάδυςθ προκειμζνου να 

φωτογραφιςει ψάρια. Για τθν Lisa οι τρεισ βράχοι είναι ςαν μια οικογζνεια 

ιπποπόταμων, θ μθτζρα, ο πατζρασ και το μωρό τουσ.  Το ζργο κινείται ςτο παρόν 

και ςτο παρελκόν τθσ θρωίδασ, όπωσ οι κυματιςμοί του νεροφ ςτθ κάλαςςα, οι 

οποίοι ακοφγονται ςτθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ  και με αυτόν τον τρόπο θ 

ςυγγραφζασ κζλει να αναδείξει τα επίπεδα δυςκολίασ τθσ Lisa ςτισ ςχζςεισ τθσ με το 

περιβάλλον και τον διαςκελιςμό τθσ ανάμεςα ςε δφο κουλτοφρεσ.  

 Στθ δεφτερθ εικόνα θ Lisa  ςυνεχίηει να περιγράφει το όνειρό τθσ ςτισ φίλεσ 

τθσ, Stella και Sylvana, οι οποίεσ ςτο μεταξφ πίνουν ουίςκι-Johnnie Walker. Στο 

όνειρο είδε ότι ζχει ζνα μωρό και αυτό ςφμφωνα με τθ μθτζρα τθσ Stella ςθμαίνει 

ςτενοχϊρια. 

Στθν τρίτθ ςκθνι θ Stella προςκαλεί τθν Lisa και τον Patrick ςτα βαφτίςια τισ 

κόρθσ τθσ Panayiota. Ο τρόποσ που τθν προςκαλεί: «Dear Athena and Friend», 

καταλαβαίνει κανείσ, πράγμα που ομολογεί ο Patrick ςτθ ςυνζχεια, φανερϊνει πωσ 

κανζνασ δεν ξζρει ότι ζχει αλλάξει το όνομά τθσ και ςυηεί με τον φίλο τθσ που είναι 

Αυςτραλόσ. Θ Lisa το κρφβει από τουσ γονείσ τθσ και οι γονείσ τθσ από τον υπόλοιπο 

κόςμο γιατί δεν εγκρίνουν τισ επιλογζσ τθσ κόρθσ τουσ και τον τρόπο ηωισ τθσ. Ο  

Patrick τθν παροτρφνει να δεχτεί τθν πρόςκλθςθ και επιτζλουσ να φανερωκεί θ 

αλικεια. Από μικρι ιταν πρόκυμθ να δοκιμάςει να μπει ςτον κόςμο των ξανκϊν 

κοριτςιϊν με τα μπλε μάτια. Θ Lisa βρίςκεται ςε ςφγχυςθ. Οι ςυγκροφςεισ και οι 

φόβοι τθσ μοιάηουν να ζχουν ςχζςθ με τθ μθτζρα τθσ. Το αιϊνιο κζμα ςχζςθσ 

μθτζρασ - κόρθσ εμφανίηεται  και πάλι ςτα ακόλουκα αποςπάςματα: 

«The deep makes me fear. When you sea me do you see me? I’m a learner. I draw 

hippopotamuses, I’m constipated, I’m a mess, I’m a Cypriot-Greek, I’m a Mother? Mum when 

you see me do you see me?’». *Ο βυκόσ με κάνει να φοβάμαι. ‘Οταν με κάλαςςϊνεισ με 

βλζπεισ; Είμαι αρχάρια. Σχεδιάηω ιπποπόταμουσ, είμαι δυςκοίλια, είμαι χάλια, είμαι Κφπρια- 

Ελλθνίδα, είμαι Μθτζρα; Μαμά όταν με κοιτάηεισ με βλζπεισ;] (ς. 105). 
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 «Mum used to say, ‘Athena I look at you by I don’t see my daughter’s face, I see a stranger’ 

…’It works both ways, I look at my Mum’s face, waiting for something in me to twig and tell 

me, she’s your mum. Nothing happens’». *Θ Μαμά ςυνικιηε να λζει, ‘Ακθνά ςε κοιτάηω, 

αλλά δεν βλζπω το πρόςωπο τθσ κόρθσ μου, βλζπω μία ξζνθ»… «Αυτό λειτουργεί και 

αντιςτρόφωσ, κοιτάηω το πρόςωπο τθσ μαμάσ μου, που περιμζνω κάτι   πει,  είναι θ μθτζρα 

ςου. Τίποτα δεν ςυμβαίνει» (ς. 108)».  

Οι ιχοι τθσ κάλαςςασ, οι πίνακεσ ηωγραφικισ, τα όνειρα, οι μνιμεσ και ο 

φόβοσ για το νερό ςε παραπζμπουν ςτο ςυναίςκθμα τθσ Lisa. Θ κάλαςςα είναι ζνα 

κεμελιϊδεσ ςτοιχείο ςτο ζργο ωσ αρχετυπικό ςφμβολο  του άγνωςτου, του 

αςυνείδθτου, μια δφναμθ τθσ φφςθσ, μια αντιπροςϊπευςθ τθσ ελευκερίασ, τθσ 

απεραντοςφνθσ του νου, του πνεφματοσ, του πνεφματοσ και τθσ ηωισ. Ο ςυνεχισ 

ιχοσ τθσ κάλαςςασ προςκαλεί τθν ψυχι τθσ  να περιπλανθκεί ςτθν άβυςςο τθσ 

μοναξιάσ, για να χακεί ςτουσ λαβφρινκουσ του εςωτερικοφ τθσ  ψυχιςμοφ και να 

κάνει ζνα ταξίδι αυτο-γνωςίασ και αυτό-ανακάλυψθσ τθσ ταυτότθτάσ τθσ. Για άλλθ 

μια φορά επαναλαμβάνονται τα ερωτιματα; «Ροιά είμαι; Ροφ πάω; Ροφ ανικω;». 

Οι θκοποιοί ςε χορωδιακι ςφνκεςθ ςε όλθ τθ διάρκεια του ζργου επαναλαμβάνουν 

ιχουσ, που κυμίηουν αυτοφσ  τθσ κάλαςςασ. 

Θ ςυγγραφζασ με το ζργο τθσ μάσ μεταφζρει το μινυμα πωσ μπορείσ να 

προχωριςεισ τθ ηωι ςου μπροςτά, μόνο αφοφ αναγνωρίςεισ το παρελκόν ςου ωσ 

μζροσ τθσ ταυτότθτάσ ςου και ςυμφιλιωκείσ με αυτό. Στζκεται ςτο γεγονόσ ότι θ 

προςωπικι ευτυχία τθσ θρωίδασ μπορεί να κερδθκεί εφόςον δει τθ ηωι τθσ από τθν 

αρχι και απομακρυνκεί από τισ ςυμβάςεισ και τουσ περιοριςμοφσ που τθν ζχουν  

εγκλωβίςει. Κζλει να αλλάξει τον τρόπο που βλζπει τον κόςμο και τα πράγματα 

γφρω τθσ. 

 

6. Andreas Lytras (1998) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 20.05.2009  

   Ο Andreas Lytras γεννικθκε  το 1967 ςτο Ballarat, ςτθν περιφζρεια τθσ 

Βικτϊρια.  

«Γεννικθκα το 1967  ςτο Ballarat,  λίγο  ζξω  από τθ Μελβοφρνθ. Κυμάμαι πωσ ςτο  

Δθμοτικό  δεν ζνιωκα  τθ διαφορά. Γιατί  ςτο  Ballarat   ηοφςαν  πολλοί  μετανάςτεσ… Ο 

πατζρασ μου ιρκε  ςτθν Αυςτραλία  λίγο  μετά τον εμφφλιο. Λίγα χρόνια μετά, αφοφ 

δοφλευε ςε ζνα fish n’ chips, αποφάςιςε  να ανοίξει  ζνα δικό του και να παντρευτεί. 

Ραντρεφτθκαν  με τθν μθτζρα μου με προξενιό…. Οι  γονείσ μου είχαν  ζνα fish n’ Chips diner. 
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Οι  γονείσ μου δοφλευαν  κακθμερινά με εξαίρεςθ τθν θμζρα των Χριςτουγζννων. Και εμείσ 

μεγαλϊςαμε εκεί. Μζναμε πάνω από το μαγαηί τα πρϊτα χρόνια. Ιταν πάντα γεμάτο το 

ςπίτι με Ζλλθνεσ. Πλα ιταν καλά. Ρολφ όμορφα. Βεβαίωσ ιμαςταν διαφορετικοί, αλλά ιταν 

όμορφα. Το 1976 μετακομίςαμε ςε καινοφριο  ςπίτι  και πιγαμε  διακοπζσ ςτθν Ελλάδα για 

πρϊτθ  φορά. Και όταν πιγαμε ςτθν Ελλάδα ξζραμε μόνο λίγα ελλθνικά. Τότε ζμακα να 

διαβάηω ελλθνικά από τουσ υπότιτλουσ αμερικάνικων ταινιϊν. Πταν είχα γυρίςει  από το 

ταξίδι μου ςτθν Ευρϊπθ, άλλαξα το όνομά μου. Γιατί ςτο Birth Certificate ιμουν 

καταχωρθμζνοσ ωσ Andrew  και αποφάςιςα να με λζνε Ανδρζα όπωσ  και τον παπποφ μου. 

Πταν γυρίςαμε λίγο πιο μετά πζκανε ο πατζρασ μου και άλλαξε πολφ θ ηωι μασ. Ξαφνικά  

άδειαςε το ςπίτι μασ και θ μθτζρα μου ζμεινε χιρα με τζςςερα παιδιά  και χρζθ. Μετά 

μεγαλϊνοντασ και μπαίνοντασ ςτθν εφθβεία δεν μου άρεςε θ διαφορετικότθτα και δεν μου 

άρεςε να ζχω ςχζςεισ με τουσ Ζλλθνεσ.  Δεν ικελα  να πθγαίνω οφτε ςτο ελλθνικό ςχολείο, 

δεν ικελα  να ζχω ςχζςθ με τον ελλθνιςμό. Είχα παίξει ςτο γυμνάςιο ςε κεατρικζσ 

παραςτάςεισ και μου άρεςε πολφ. Μεγαλϊνοντασ άλλαξα  γνϊμθ  για το τί κζλω  να κάνω. 

Από μθχανικόσ ςε ψυχολόγο και μετά ςε θκοποιό. Ρζραςα ςτο Ρανεπιςτιμιο  τθσ  

Μελβοφρνθσ. Ζπαιξα  ςε διάφορα ζργα ςτο Ρανεπιςτιμιο. Ιταν  διάφορα ζργα του 

Shakespeare και του Kurt Vonnegut Jr. Μετά από τρία χρόνια ςτο Ρανεπιςτιμιο αποφάςιςα 

ότι δεν ικελα να προχωριςω με τισ ςπουδζσ μου και ςταμάτθςα. Αποφάςιςα να κάνω ζνα 

ταξίδι. Και πιγα ςτθν  Ευρϊπθ, ζκατςα ενάμιςι χρόνο, ζξι μινεσ ςτθν Ελλάδα και Γαλλία, ζξι 

ςτθν Λςπανία, και ζξι ςτθν Γερμανία και όταν γφριςα ςτθν Αυςτραλία αποφάςιςα να 

προχωριςω με το κζατρο. Άκουςα ότι υπιρχε ζνασ κακθγθτισ, ο John Bolton ςτο VCΑ  

(Victorian Culture of the Arts) το κεατρικό ςχολείο ςτθ Μελβοφρνθ,  αλλά αυτόσ  είχε δικό 

του ςχολείο ςτο Williamstown και άκουςα  πολφ καλά λόγια. Ριγα και ζκανα οντιςιόν  και με 

πιραν.  Ζνα  χρόνο  ιταν το ςχολείο. Μζςα από αυτό μάκαμε πϊσ να ςυνδυάςουμε όλα τα 

διαφορετικά ςτυλ  και να δθμιουργιςουμε κάτι δικό μασ. Μασ μάκαιναν να είμαςτε 

καλλιτζχνεσ και όχι μόνο να παίηουμε ζνα ρόλο. Μετά πιρα ζνα ρόλο από μια εταιρεία που 

λεγόταν Wooly  Jumpers και υπζγραψα contract για ζνα χρόνο. Ευτυχϊσ ιμουν  πάντα 

τυχερόσ και εφριςκα δουλειά», αφθγείται ο ςυγγραφζασ1830.  

Ιδθ από το 1979, ςυναντάται ςτο ελλθνικό περιοδικό τφπο ανακοίνωςθ όπου 

διαφθμίηονται «Κεατρικζσ παραςτάςεισ τθσ Λλιάδασ του Ομιρου» ςτο Grande St 

                                                           
1830

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τον  Andreas 
Lytra, β’ γενιάs, ςτθ Μελβοφρνθ, 20.05.2009.      
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Theatre, ςε μετάφραςθ και ςκθνοκεςία του ασ εμ» ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν 

εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ1831. 

Εμπνευςμζνοσ από τθν Οδφςςεια του Ομιρου, ο Andreas Lytras  γράφει το 

δικό του ζργο με τον τίτλο Odyssey1832 (1998)1833, το οποίο είναι θ ςφγχρονθ ιςτορία 

τθσ μετανάςτευςθσ, ζνα ταξίδι ςε ζνα νζο ζδαφοσ, τθσ ελπίδασ, παρά μια επιςτροφι 

όπωσ ςτθν Οδφςςεια του Ομιρου. Κι όταν θ «επιςτροφι» εξετάηεται ςτθ ςφγχρονθ 

οδφςςεια των μεταναςτϊν, είναι μια «επιςτροφι ςε μνιμεσ», ιςτορίεσ που ο 

μετανάςτθσ φζρνει ςτισ αποςκευζσ του από τθ μθτζρα-πατρίδα. Στθν Odyssey-

*Οδφςςεια+ του Lytras μακαίνουμε και τισ δφο ιςτορίεσ, αυτι του Οδυςςζα και αυτι 

των γονιϊν του, γιατί ο ιρωασ του ζργου ο Καραγκιόηθσ-κακαριςτισ [cleaner+, ενϊ  

παρουςιάηει τθν «Οδφςςεια του Ομιρου», ςατιρίηει τισ άδικεσ καταςτάςεισ, είτε 

κοινωνικζσ είτε πολιτικζσ τθσ μεταπολεμικισ μετανάςτευςθσ, κακϊσ και το 

προςωπικό ταξίδι του Andrea, τθσ ανακάλυψθσ τθσ ιςτορίασ των μελϊν τθσ 

οικογζνειάσ του και των προςωπικϊν ιςτοριϊν τουσ. ‘Karagiozis’, ςτα ελλθνικά κα 

πει μαυρομάτθσ - αυτόσ που ζχει τισ μαφρεσ ςκιζσ κάτω από τα μάτια του από το 

φορτίο και τισ δυςκολίεσ τθσ ηωισ, ζτςι το ερμθνεφει  ο ςυγγραφζασ μζςα από τον 

ίδιο τον ιρωα, ο οποίοσ εξθγεί το όνομά του ςτο κοινό.  Οι ζννοιεσ, όπωσ 

«ταυτότθτα» και «ποφ ανικω», είναι τα κφρια ηθτιματα που διαπραγματεφεται ςτθν 

απόδοςι του αυτι ο Andreas Lytras,  τθσ δικισ του προςωπικισ αποκαλοφμενθσ 

Οδφςςειασ.  

Σε κάποιο  ςθμείο  του ζργου του  ρωτάει τθ μθτζρα του να πει  κατά πόςο  ο 

πατζρασ του  ιταν  θ πιο ςωςτι επιλογι γι’αυτιν και βεβαίωσ παίρνει τθν απάντθςθ 
                                                           
1831

 Ρθγι: Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 
Μειονότθτασ ςτθ Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978-Οκτ. 1979, «Κεατρικζσ παραςτάςεισ τθσ Λλιάδασ του 
Ομιρου» ςτο Grande St Theatre, ςε μετάφραςθ και ςκθνοκεςία του ασ εμ», Αφγ. 1979, ς. 13. 
1832

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd)1999 Odyssey των Andreas Litras 
and John Bolton. 
1833

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία John 
Bolton, ςτα πλαίςια του 1998 Melbourne Festival Smash Hit, West Gippsland Arts Centre, 12.3.1998, 
από το πρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία John 
Bolton, ςτα πλαίςια του 1998 Melbourne Festival Smash Hit, Geelong Performing Arts Centre, 
16.3.1998. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία John 
Bolton, ςτα πλαίςια του 1998 Melbourne Festival Smash Hit, Bendigo Regional Arts Centre, 17.3.1998. 
Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία John Bolton, ςτα 
πλαίςια του 1998 Melbourne Festival Smash Hit, Drama Theatre, Monash University Performing Arts 
Centre, 18.3.1998. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία 
John Bolton, ςτα πλαίςια του 1998 Melbourne Festival Smash Hit, Warrnambool Performing Arts 
Centre, 27.3.1998. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία 
John Bolton, Anthos Centre,  19.5-2.6.1998. 
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ότι ιταν αρκετά μεγάλοσ. Αντλεί απαντιςεισ για το ζργο του μζςα από 

αυτοβιογραφικά ςτοιχεία1834.  

«Αυτό  ναι,  το είχε πει  όταν άρχιςα  να κάνω τθν ζρευνα  για το ζργο.  Μιλιςαμε  τότε  με 

τθ μθτζρα μου,  όχι ςαν γιόσ  τθσ, αλλά ςαν ςυγγραφζασ – ερευνθτισ. Και τότε μου είπε ότι ο 

πατζρασ μου ιταν καλόσ άνκρωποσ αλλά ιταν πιο μεγάλοσ, πζκανε νζοσ και εκείνθ ζμεινε  

χιρα νζα. Αν ιταν πιο νζοσ κα είχε ηιςει (εκείνθ) με λιγότερεσ δυςκολίεσ. Επίςθσ ζπαιηε 

χαρτιά  και ζχαςε πολλά  λεφτά εκεί, αλλά το χειρότερο ιταν ότι πζκανε νζοσ. Επειδι ιταν 

χιρα  είχα τθν αίςκθςθ  ότι τθν τρόμαηε αυτό. Γιατί  όλοι  εξαφανίςτθκαν από τον περίγυρο. 

Λόγω πζνκουσ δεν μποροφςαμε να ςυμμετάςχουμε ςτισ γιορτζσ  τθσ κοινότθτασ  κι ζτςι 

ςιγά-ςιγά  χάςαμε τισ επαφζσ μασ». «Αργότερα άρχιςα να ςκζφτομαι αν μπορϊ να ανεβάςω 

εγϊ ζνα ζργο. Και άρχιςα να ςκζφτομαι τθν Οδφςςεια του Ομιρου. Και άρχιςα να 

ςκζφτομαι όχι μόνο τθν Οδφςςεια του Οδυςςζα, αλλά και  τθν Οδφςςεια των γονιϊν μου και 

των μεταναςτϊν. Ζψαχνα να βρω τρόπο να τα ςυνδζςω και να το κάνω πιο contemporary  

για τθν κοινότθτα  τοφ ςιμερα. Για τθν κουλτοφρα μου και τθν οικογζνειά μου. Αργότερα 

όταν είχα ανάγκθ για δουλειά, εργάςτθκα ςε ζνα εςτιατόριο ελλθνικό όπου και γνϊριςα 

πολλοφσ Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ και μθ, οι οποίοι είχαν διαφορετικι ςκζψθ από αυτι τθσ 

μθτζρασ μου ςχετικά με τθν υποκριτικι και τθν τζχνθ. Τον ελλθνιςμό που νόμιηα ότι είχε 

χακεί, τον βρικα. Το αίμα μου είναι ελλθνικό, αλλά είμαι διαφορετικόσ.  Ιξερα  ότι θ 

Αυςτραλία ιταν θ χϊρα μου. Ζκανα λοιπόν μια αίτθςθ ςτο Australian  Council  για 

χρθματοδότθςθ για να ανεβάςω το ζργο. Ιμουν τυχερόσ και τα πιρα τα λεφτά. Και τότε 

άρχιςα να ςυνεργάηομαι με τον John Bolton  για να ανεβάςουμε το ζργο. Ιταν ςθμαντικό για 

εμζνα  γιατί ιταν το πρϊτο δικό μου κεατρικό, αλλά και θ αρχι τθσ ςυηιτθςθσ για το κζμα 

τθσ ταυτότθτασ και ιταν μια ευκαιρία να δουλζψω με τθν ελλθνικι γλϊςςα. H  «Οδφςςεια» 

παίχτθκε  για πρϊτθ φορά το 1998  ςτο Peacock Theatre  ςτισ 25 Μαρτίου1835. Και πιγε πολφ 

καλά!1836 Οι  κεατζσ ιταν mixed cultures  και αυτό  ιταν ςθμαντικό για μζνα, γιατί  θ ιςτορία 

                                                           
1834

  Odyssey, 1998,  δίγλωςςο μονόπρακτο ςε δεκάξι ςκθνζσ, μονόλογοσ, αυτοζκδοςθ, 44 ςελ. 
1835

 Ρθγι: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία του John Bolton  και 
ςκθνογραφία του Constantine Koukias, ςτο Earl Arts Centre- Lanceston, 23-27.2. 1998 ςτο Peacock 
Theatre-Hobart, 2-7.3.1998. Θ παράςταςθ αυτι παίχτθκε ςτο Christchurch Arts Festival 1998. 
1836

Ρθγζσ: Εφθμ. The Age, 29.10.1998, το άρκρο «Ingenious tale of migration a winner – Melbourne 
Festival – Odyssey – Engineering’s loss was the theatre’s gain when Andreas Litras broke his Greek 
mother’s heart by dropping out of university to become an actor. He is an extraordinary good one. 
Even Paraskevi, the mother whose story is woven into Litras’s show Odyssey, has had her heart 
mended by seeing how good her son is on stage», τθσ Helen Thomson (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The 
Sunday Herald Sun, 1.11.1998, το άρκρο «Odyssey Reviews – Never has this critic seen such a 
spontaneous and heartfelt standing ovarion given to a performer or play. Odyssey is a must – see. 
Writer/performer Andreas Litras plays two characters», του Adam Zwar (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The 
Australian, 21.3.1998, το άρκρο «Odyssey Reviews – Odyssey is a one-man show that tells the story of 
Andreas Litras’s family and their migration to Australia», του Martin Ball (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Νζοσ 
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που ικελα να ςυηθτιςω δεν ιταν μόνο μια ιςτορία για τουσ Ζλλθνεσ, αλλά θ ιςτορία τθσ 

Αυςτραλίασ που αφοροφςε όλο τον κόςμο. Οι μετανάςτεσ είναι παντοφ, ςε κάκε χϊρα. Δεν 

ικελα να ανεβάςω κάτι, που μιλοφςε μόνο για τθν εμπειρία των Ελλινων, για το Greek-

ghetto, ικελα να «γεμίςει»  οποιοςδιποτε κεατισ. Ζτςι κι αλλιϊσ πιςτεφω πωσ  αν είναι 

καλό το κζατρο κα  μιλιςει ςε όλουσ. Μια φίλθ  τότε μου πρότεινε  να το πουλιςω  ςτο 

Melbourne Festival.  Ζκανα τθν αίτθςθ  και το πιραν. Είχε μεγάλθ επιτυχία και το κλίμα κατά 

τθ διάρκεια  τθσ παράςταςθσ  ιταν θλεκτριςμζνο γιατί ζνα 30% των κεατϊν ιταν Ζλλθνεσ. 

Και  όπωσ  όλοι ξζρουμε  εμείσ οι ‘Ελλθνεσ είμαςτε παραςτατικοί, φωνάηουμε, γελάμε, οπότε 

ιταν ςαν να γινόταν παράςταςθ μζςα ςτθν παράςταςθ. Μετά το ζργο πιγε και ςτο 

Φεςτιβάλ τθσ Αδελαΐδα, ςτο Σφδνεχ  και ςε μερικά ακόμα. Κατά τθ διάρκεια των 

παραςτάςεων  ςτθν Αδελαΐδα (2000) κάναμε μια αίτθςθ  να μποφμε ςτο Performing Arts  

Market, όπου και κερδίςαμε ζνα spotlight (20’ λεπτά παρουςίαςθ) και παρουςιάςαμε  ζνα 

κομμάτι τθσ παράςταςθσ μπροςτά ςε κοινό από όλον τον κόςμο. Και ζτςι ταξιδζψαμε το 

                                                                                                                                                                       
Κόςμοσ, 29.10.1998, το άρκρο «Ο Λφτρασ ςτθν Οδφςςεια κατζπλθξε τουσ πάντεσ – Ζνα δφςκολο, 
βαρφ, από το κζμα του, ζργο, όχι μόνο το ςικωςε άνετα ςτουσ ϊμουσ του, αλλά πιρε, από τθν πρϊτθ 
ςτιγμι, μαηί του τουσ κεατζσ ςε μια κατάμεςτθ αίκουςα και τουσ ζδωςε ό,τι ιλκαν να ειςπράξουν και 
κάτι παραπάνω» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Sunday Age, 1.11.1998, το άρκρο «Odyssey – At Primary 
School, Andreas Litras tells us in Odyssey, it was a novelty that his family had a fish and chip shop: at 
secondary school it just meant that you were a wog» του Jason Steger (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο 
Κόςμοσ, 5.10.1999, το άρκρο «Α. Λφτρασ: Ρολιτιςτικό κεφάλαιο τθσ ομογζνειασ – Απ’ όπου κι αν 
πζραςε ο Ανδρζασ Λφτρασ με τθν Οδφςςειά του εντυπωςίαςε το κεατρόφιλο κοινό και άφθςε 
δείγματα του μεγάλου ταλζντου του», του Άγγελου Κεοδωρόπουλου, ς. 34 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο 
Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.9.1999, το άρκρο «Χαρακιζσ – Ανδρζασ Λφτρασ: Κυμθκείτε τον! – Μια 
ξεχωριςτι ελλθνοαυςτραλιανι καλλιτεχνικι μορφι κάνει τα τελευταία τρία χρόνια τθν παρουςία τθσ 
ςτθν ΝΝΟ, ςτο πλαίςιο των καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων του Carnivale», του Κϊςτα Ροτιρθ, ς. 5 (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. The Examiner, 24.2.1999, το άρκρο «Cultural roots revealed in artist’s journey 
home – Odyssey, which opened at the Earl Arts Centre last night, was a wonderful and often 
passionate journey home» του Marcus Bower (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Mercury, 3.3.1999, το άρκρο 
«Taken along on a gripping journey – Odyssey – This riveting production with its intertwined sagas of 
the search for, and the journey home, has been on its own Odyssey to Melbourne and Launceston» 
του Wal Eastman (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Sun – Herald – Timeout, 12.9.1999, το άρκρο «Odyssey – 
Robert Fagle’s new translation of the Odyssey has been sitting on my desk unread, for several months. 
I can’t say that Andreas Litras’s version, which he wrote and performs, has saved me the effort of 
opening the book, but it would be hard to imagine a more entertainingly animated (as in cartoonish) 
and abbreviated version of Homer’s narrative than the one told by Litras’s caretaker narrator, Vasili» 
(ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Revolver, 20.9.1999,  το άρκρο «Odyssey – After Odyssey, performer and co 
devisor Andreas Litras emerges into the foyer of Sydney Theatre Company, and there is a crowd of 
eager audience members waiting» του Ruby Boukabo (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Drum Media, 21.9.1999, 
το άρκρο «Odyssey – Wharf 2, STC, Walsh Bay, 9/9/99 Carnivale 99 – Close by, left of the bottom step 
in front of my house, obscured now by soursobs, there’s a plant pot’s worth of red soil taken from my 
parents’ home in Elizabeth in South Australia. I didn’t really know why I’d done that until I saw Andreas 
Litras’ truly remarkable one-many play, Odyssey» του Michael Smith (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Nkew, 
22.9.1999 το άρκρο «Odyssey Reviews – Barbican Centre, The Odyssey that is currently on show at the 
Pit has had only a brief, tangled love affair with Homer, but that ancient tale of tales provides a 
framework for this touching modern fable» (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Border Mail, 2.10.1999, το 
άρκρο «A legendary performance-Odyssey is a one-man show, written and performed by Andreas 
Litras» (ςε φωτοτυπία). 
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ζργο ςτο εξωτερικό. Ριγαμε ςτο Κuala  Lumpur (Μαλαιςία) και από  εκεί ςτον Καναδά, μετά 

ςτο Λονδίνο και Αμερικι1837. Και από τότε ζχω πάει και Ολλανδία»1838.  

 Σφμφωνα με τον ςυγγραφζα, υπιρχε  διαφορετικι  υποδοχι  τθσ παράςταςισ 

του από τουσ κεατζσ ςε κάκε χϊρα.  

«Στθ Μαλαιςία δεν περίμενα να υπάρχει ανταπόκριςθ. Το κοινό ιταν Malaysian, Indian – 

Malaysian, Chinese – Malaysian, λίγοι  Αυςτραλοί και  2-3  Ζλλθνεσ  από το προξενείο. Και 

τελικά το ζργο πιγε πάρα πολφ καλά, και τότε άρχιςα να καταλαβαίνω ότι  μιλάει όχι μόνο 

για τισ εμπειρίεσ  των Ελλινων μεταναςτϊν ςτθν Αυςτραλί ι για τουσ μετανάςτεσ γενικϊσ 

ςτθν Αυςτραλία, αλλά για μια ανκρϊπινθ εμπειρία, όπου είχαν αυτοί με μοναδικι διαφορά 

τθν εκνικότθτα. Με εντυπωςίαςε το ότι το ζργο άρεςε ςε κόςμο με διαφορετικι κουλτοφρα. 

Ραρατιρθςα και τθ διαφορετικότθτα μεταξφ των  Ελλινων  που γνϊριςα ςτον Καναδά και το 

Λονδίνο. Μςωσ είναι το ότι εκείνοι, και ιδιαίτερα αυτοί  ςτθν Αγγλία, μποροφν να πθγαίνουν  

ςτθν Ελλάδα  πιο εφκολα. Λιγότεροσ  νόςτοσ, λιγότερο μετανάςτεσ, ίςωσ και λιγότεροσ 

πόνοσ. Ακόμθ οι άνκρωποι (Ζλλθνεσ) ςτθν Αυςτραλία,  ακριβϊσ  επειδι ιταν μακριά από τον 

τόπο τουσ they stuck  with the habits and the perspectives of the past, of their times/ αυτοί 

που ζχουν κολλιςει με τισ ςυνικειεσ και τισ προοπτικζσ του παρελκόντοσ, τθσ εποχισ τουσ. 

Οπότε ιμαςταν και λίγο κλειςτοί, οπιςκοδρομικοί. Θ χϊρα ςε αλλάηει  και δεν το 

καταλαβαίνεισ», κυμάται ο ίδιοσ1839. 

                                                           
1837

 Ρθγζσ: Εφθμ. Metro - International Press Cutting Bureau – 29.5.2001, το άρκρο «Odyssey-What 
does the name Odyssey conjure up? Heroes, battles, gods and monsters, right? Not a Greek man 
running a fish and chip shop in Australia», του Siobhan Murphy (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Stage, 
31.5.2001, το άρκρο «The Pit – Odyssey – There are a handful of hilarious jokes in the improvised 
opening of this Odyssey, and even the venue gets its criticism: “I can tell you Homer’s stories in a 
couple of minutes here – they need nine hours for this if you go next door”», του Dimitris 
Papanikolaou (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Malay Mail, 8.3.2001, το άρκρο «Opening a suitcase, the 
actor plunges the audience into the terrifying world of Homer’s underworld in Odyssey - Before that 
he had taken them into a tall, narrow closet and convinced the audience it was the cave of the one-
eyed monster, Cyclops», του Wilson Henry (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Mail Star-The Chronicle-Herald, 
23.3.2001, το άρκρο «Odyssey a trip well worth taking – Performance, story, design beautifully unified 
– Odyssey is a journey no one will want to miss. The one-man show by Australian/Greek actor Andreas 
Litras», τθσ Elissa Barnard (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Press, Christchurch, 28.7.2003, το άρκρο «Epic 
hero enlivens Aussie migrant tale – Wake up, New Zealand, he exhorts, this extraordinary Andreas, 
alias, Odyssey, alias a whole cornucopia of characters and embodied ideas», τθσ Lindsay Clark (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. The Nelson Mail, 24.9.2003, το άρκρο «Tales celebrate triumph of life – Odyssey – 
Sadly, only a few lucky ones will get to see Andreas Litras in his superb one-man show Odyssey at the 
delightfully intimate Suter Theatre» του Andrew Rose (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Guardian, 
24.5.2001, το άρκρο «An Odyssey to Australia – If you stumbled across Andreas Litras’s little show at 
the Edinburgh festival, you would be delighted» τθσ Lyn Gardner (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Highlights, 
τεφχ. 8, Σεπτ. 2001, το άρκρο «Odyssey – Ο δρόμοσ προσ το ςπίτι… / To one man show του Ανδρζα 
Λφτρα, ς. 82. 
1838

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τον  Andreas 
Lytras, β’ γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 20.05.2009.  
1839

 Π.π. 
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Ο ςυγγραφζασ ςκζφτεται  να ξεκινιςει  τουλάχιςτον  δφο άλλα  ζργα που  τα  

ςκζφτεται  καιρό.  Μιλάνε  για το ίδιο  κζμα,  αυτό τθσ ταυτότθτασ. Ριςτεφει  ότι 

είναι  ςθμαντικό  κζμα  θ αναηιτθςθ  τθσ ταυτότθτασ. Αν και το ζργο του Lytras 

αγγίηει τον Ελλθνιςμό τθσ Αυςτραλίασ, ο ίδιοσ δεν αιςκάνεται ότι  γράφει ωσ 

Ζλλθνασ,  αλλά ωσ ζνασ Ζλλθνασ τθσ διαςποράσ. Και αυτό το εξθγεί:  

«Συνικιηα να αποκαλϊ τον εαυτό μου Ελλθνο - Αυςτραλό, αλλά τϊρα δεν το κάνω. Τϊρα 

μπορϊ να αποκαλζςω τον εαυτό μου Αυςτραλό και το κάνω ςυνειδθτά, επειδι δεν πιςτεφω  

ότι με το να είμαι Αυςτραλόσ ςθμαίνει ότι αρνοφμαι ι αποκλείω τθν ελλθνικι κλθρονομιά 

μου, αλλά δεν κζλω να είμαι  ζνασ περίπου Αυςτραλόσ . Και το γεγονόσ ότι ζχω μια ελλθνικι 

κλθρονομιά, ότι μιλάω ελλθνικά και κζλω τα παιδιά μου να μάκουν ελλθνικά, δεν κα πρζπει 

να με κάνει λιγότερο Αυςτραλό από οποιονδιποτε άλλον. Είμαι απλϊσ μια διαφορετικι 

εκδοχι Αυςτραλοφ. Για μζνα νομίηω ότι είναι αδφνατον να οριςτεί  ποιοσ είναι Αυςτραλόσ, 

και είναι αδφνατο να αποκλείςεισ ζναν Αυςτραλό, και οι άνκρωποι να αςχολοφνται  με το αν 

είςαι Ελλθνο-Αυςτραλόσ, ι αν είςαι  ζνασ κάποιοσ–Αυςτραλόσ» μασ», λζει ο Lytras1840.   

Ριςτεφει ότι θ πολιτικι, εν πρϊτοισ, και  οι άνκρωποι ςτθ ςυνζχεια 

διαχωρίηουν τουσ Αυςτραλοφσ ςε «ντόπιουσ»-Αγγλο-Αυςτραλοφσ  και 

«εκνοτικοφσ»/»ethnic», οι οποίοι «εκνοτικοί» ςε ςχζςθ με τθν επόμενθ ςειρά 

«νεομεταναςτϊν», γίνονται περιςςότερο «ντόπιοι». Δεν είναι τυχαίο ότι  το ελλθνο-

αυςτραλιανό κζατρο αποκαλείται1841 «ντόπιο» κζατρο και οι Ελλθνο-Αυςτραλοί 

ςυγγραφείσ «ντόπιοι» ςυγγραφείσ και ζτςι πολιτο-γραφοφνται ςε ζντυπα του 

ελλθνικοφ τφπου (βλζπε άρκρα ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά του ελλθνικοφ τφπου).  

«Για μζνα είμαι Αυςτραλόσ, αλλά αναγνωρίηω τθν ελλθνικι κλθρονομιά μου, αλλά  επίςθσ  

γνωρίηω ότι δεν είμαι Ζλλθνασ,  γιατί όταν πάω ςτθν Ελλάδα δεν αιςκάνομαι  ότι είμαι από 

εκεί. Ζτςι ςκζφτθκα ότι είμαι περιςςότερο “Hellenic” κατά μία ζννοια. Νομίηω ότι πρζπει να 

βροφμε ζναν νζο τρόπο για να εκφράςουμε αυτι τθ ςφνδεςθ. Είναι περιςςότερο 

οικουμενικόσ. Κάτι που αναγνωρίηει μια κοινι αρχι, αλλά επιτρζπει μια διαφορετικι 

ζκφραςθ», προτείνει ο ςυγγραφζασ1842. 

«Πταν το κεατρικό ζργο είναι καλό, το κζατρο είναι ζνα καλό εργαλείο για να εκπαιδεφςεισ 

και να εμπνεφςεισ τουσ ανκρϊπουσ να ψάξουν να βρουν τθν ταυτότθτά τουσ. Πταν 

                                                           
1840

 Π.π. 
1841

 Βλζπε ςτθ βιβλιογραφία, το τρίτο μζροσ: Μελζτεσ,  άρκρα και δθμοςιεφματα ςε περιοδικά, 

εφθμερίδεσ και λευκϊματα  (ζντυπα και θλεκτρονικά).       
1842

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τον  Andreas 
Lytras, β’ γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 20.05.2009.   
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επικεντρϊνεςαι πάρα πολφ ςτο μινυμα, το κζατρο υποφζρει και τότε οι άνκρωποι δεν 

κζλουν να ςυμμετάςχουν. Το πιο ςθμαντικό πράγμα είναι ότι πρζπει να ζχει ενδιαφζρον. Κι 

αν είναι ελκυςτικό, οι άνκρωποι πάντοτε κζλουν να  πάρουν κάτι μαηί τουσ. Αυτό είναι το 

καλό με αυτό το ζργο,  ότι ο κακζνασ παίρνει κάτι διαφορετικό μαηί του. Είναι ζνασ καλόσ 

τρόποσ για να μοιραςτείσ τισ ιςτορίεσ και  τισ εμπειρίεσ. Το κζατρο είναι ιςχυρό, διότι είναι 

πραγματικό, ηωντανό και είναι ςαν τθ ηωι, γιατί υπάρχει  εκεί μια ςτιγμι που μπορείσ να τθ  

μοιραςτείσ και  μετά φεφγει και όταν «λειτουργεί» αυτό είναι ςυναρπαςτικό! Και είναι πιο 

ςθμαντικό για τουσ μακθτζσ να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, διότι ςτισ μζρεσ μασ 

επικοινωνοφν μόνον μζςω τθσ τεχνολογίασ (υπολογιςτζσ, i-phones ). Αποξζνωςθ. Το κζατρο  

καταφζρνει να  τουσ  αποςπά από τθν απαςχόλθςι τουσ με τθν τεχνολογικι επικοινωνία. Το 

κζατρο δεν  ζχει να κάνει με αυτό που κάνω  πάνω τθ ςκθνι, αλλά ζχει να κάνει με ό, τι 

υπάρχει ανάμεςα μασ, ανάμεςα ςτο κοινό και τουσ θκοποιοφσ, θ ςκθνι.  Αυτό που 

ςυμβαίνει όταν εμπλζκονται άτομα μαηί μου,  αυτό είναι αντοχι, ενζργεια. Ράρε τθν 

ενζργεια και μετακίνθςζ τθν. Είναι θ ςχζςθ μεταξφ των ανκρϊπων. Και το  μακθτικό κοινό  

ςτα ςχολεία είναι πιο ειλικρινζσ. Κα πρζπει να το κερδίςεισ. Και όχι να τουσ αναγκάςεισ να 

παρακολουκιςουν τθν παράςταςθ. Κζλω να ακοφςουν επειδι επιλζγουν να ακοφςουν. Γι 

'αυτό είναι φανταςτικό όταν κερδίηεισ τα παιδιά, είναι ειλικρινι». 

«Σε γενικζσ γραμμζσ νομίηω ότι δεν είναι πρόβλθμα  να παρουςιάςεισ μια διαφορετικι 

γλϊςςα  επί ςκθνισ, εκτόσ τθσ αγγλικισ. Και μερικζσ φορζσ κάνουμε ςυνειδθτι επιλογι να 

μθν μεταφράηονται τα πάντα ςτο ςόου, γιατί θ γλϊςςα είναι μόνο ζνα μζροσ του κεάτρου. 

Υπάρχουν άλλα πολλά, όπωσ το ςυναίςκθμα, θ ςωματικότθτα. Υπάρχουν και πολλά άλλα 

που, επίςθσ, δίνουν ςτο κοινό να καταλάβει τί ςυμβαίνει. Συχνά, όταν ςυμβαίνει αυτό, ηθτϊ 

από τα παιδιά να μου πουν τί κατάλαβαν και πράγματι το ζχουν κατανοιςει. Ζτςι υποκζτω 

ότι θ πρόκλθςθ είναι να δοφμε πζρα από τθ γλϊςςα. Είναι πάντα ςαφζσ τί ςυμβαίνει και  κα 

πρζπει να δουλζψουν  λίγο πιο πολφ. Αυτό είναι καλό. Μερικζσ φορζσ δίνεται πολφ ζμφαςθ 

ςτον προφορικό λόγο για να  αποκαλφψεισ το νόθμα, όταν υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να 

καταλάβει το κοινό τί ςυμβαίνει. Στθν περίπτωςθ που επιλζγω να παρουςιάςω το πνεφμα 

του «Καραγκιόηθ» και το παίρνω από τον κόςμο του, όπου όλα είναι δυνατόν να ςυμβοφν,  

και να τον μετατρζψω ςε χαρακτιρα, ξαφνικά γίνεται το όχθμα για τθν «Οδφςςεια». Και 

φαίνεται ςωςτό για τουσ χαρακτιρεσ εκείνου του χρόνου να μιλοφν ελλθνικά. Και τισ άλλεσ 

φορζσ που χρθςιμοποιϊ τθν  ελλθνικι είναι όταν ο πατζρασ μου φεφγει (πεκαίνει) ι όταν 

λζω  τα τραγοφδια. Επειδι ζχω κάνει μια μικρι ζρευνα για τθν παράςταςθ, για τα 

τραγοφδια, δεν  κα μποροφςα να τα μεταφράςω ςτθν αγγλικι γλϊςςα, γιατί είναι ελλθνικι 

παραδοςιακι μουςικι και κα τα «ςκότωνα». Συνικωσ θ Ελλθνικι χρθςιμοποιείται ωσ 
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ζκφραςθ του χαρακτιρα ςε μια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι τθσ ανάπτυξθσ του χαρακτιρα. Και γι 

'αυτό ικελα να κάνω το ζργο προςιτό ςτθν ελλθνικι κοινότθτα, αλλά όχι αποκλειςτικά για 

αυτιν. Οπότε, ιξερα ότι κα ζπρεπε να βρω τθν ιςορροπία μεταξφ των Ελλινων και μθ 

Ελλινων. Και δεν ικελα να αποκλείςω τουσ ανκρϊπουσ που δεν καταλαβαίνουν ελλθνικά. 

Και τα τραγοφδια και τα άλλα πράγματα, δίνουν ςτουσ Ζλλθνεσ ζνα ςθμείο αναγνϊριςθσ.  

Βζβαια, ακόμθ και αν θ παράςταςθ φαίνεται να αφορά τθ μθτζρα και τον πατζρα μου, κα 

ζλεγα πωσ αναφζρεται περιςςότερο ςτθν εμπειρία τθσ γενιάσ μου  κατά κάποιον τρόπο. Και 

ζτςι για τθν παλαιότερθ γενιά Ελλινων, ίςωσ μερικζσ φορζσ θ μορφι και θ δομι  τθσ 

παράςταςθσ να μθ ζχει αρκετό νόθμα, αλλά υπάρχουν αρκετά ςτοιχεία εκεί για να τουσ 

κρατιςει το ενδιαφζρον. Για να τουσ κρατιςει ςτθν παράςταςθ. Και, επίςθσ, το 

μινιμαλιςτικό ςκθνικό υπάρχει γιατί ζτςι δθμιουργεί περιςςότερο χϊρο για φανταςία. Δεν 

πρζπει να δίνεισ ςτο κοινό τα πάντα. Κα πρζπει να αφιςεισ λίγο χϊρο για  φανταςία ςτο 

κοινό, κακϊσ και  να του δϊςεισ τθν ευκαιρία να «μπει ςτθν κατάςταςθ».  Και ζτςι νομίηω 

ότι  τα ςκθνικά και τα κοςτοφμια είναι απλά εργαλεία και δεν είναι αυτά που κακορίηουν το 

κζατρο»1843. 

 

Ανάλυςθ του κεατρικοφ ζργου Οdyssey – Οδφςςεια του Andreas Lytras (1998)                                                                             

 Το ζργο του  Odyssey [Οδφςςεια] (1998) του Andreas Lytras είναι θ ςφγχρονθ 

ιςτορία τθσ μετανάςτευςθσ, θ οδφςςεια των μεταπολεμικϊν μεταναςτϊν όπωσ θ 

Οδφςςεια των γονζων του ςτθν ‘xenitia’*ξενιτιά+,  και από το ςτόμα  του ‘Karagiozis’           

[Καραγκιόηθ+-«cleaner» *κακαριςτι+, ο οποίοσ λειτουργεί ωσ  ‘puppeteer’ *μαριονζ-

τα+ που ςατιρίηει τθν Οδφςςεια του Ομιρου.  Ραράλλθλα με αυτζσ τισ ιςτορίεσ, 

ςχολιάηει περιγράφει και το προςωπικό ταξίδι του Andrea και τθσ ευρφτερθσ 

οικογζνειάσ του,  κακϊσ και των προςωπικϊν ιςτοριϊν τουσ.  

Ο Litras ςτισ ςθμειϊςεισ τθσ ειςαγωγισ του ζργου του καταγράφει τα εξισ:  

«Πςο περιςςότερο ςκεφτόμουνα τουσ γονείσ μου και τθ δικιά τουσ Οδφςςεια, τόςο 

περιςςότερο αυτό ζγινε προφανζσ ότι επιδίωκα τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ Ροιόσ είμαι 

εγϊ; και Ροφ ανικω;» (ς.4).  

Ραρά το γεγονόσ ότι ο Λφτρασ ιταν ξανκόσ με  μπλε μάτια, μεγάλωςε 

διαφορετικά από τουσ ςυνομθλίκουσ του  και αυτό επειδι ιταν ο «ξζνοσ»,  ιταν  το 

παιδί «αυτϊν» που είχαν το μαγαηί- το ‘fish n’ chips’.  Οι πελάτεσ του μαγαηιοφ ιταν 

                                                           
1843 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από τον  Andreas 
Lytras, β’ γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 20.05.2009. 
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Αγγλοςάξονεσ. Θ ντροπι και θ άρνθςθ  που ςυνόδευαν τθν καταγωγι του,  τον 

ζφεραν ςτθ κζςθ να κζλει να «χωρίςει» ο ίδιοσ από αυτό που τον κατζςτθςε 

διαφορετικό, τθν Ελλθνικότθτά του. Ζνα ταξίδι ςτθν Ελλάδα τον ζκανε να 

ςυνειδθτοποιιςει δφο βαςικά ςτοιχεία ςθμαντικά για τθν μετζπειτα εξζλιξι του, ότι 

ιταν αναντίρρθτα ‘Ελλθνασ και  ότι το ςπίτι του ιταν θ Αυςτραλία. Οι ζννοιεσ όπωσ  

«θ ταυτότθτα» και το «που ανικει» είναι κεντρικζσ ςτο ζργο του Odyssey. 

 

7. Toni Allayallis (2004) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ,  29.06.2009  

   Θ Toni Allayallis είναι ελλθνικισ, ομά τθσ Κροατίασ, και αυςτραλιανισ 

καταγωγισ.  

«Γεννικθκα το 1967 ςτo Kent, Queensland, ςτθν Αυςτραλία και μεγάλωςα ταξιδεφοντασ 

παντοφ επειδι θ μθτζρα μου είναι ομά - Τςιγγάνα. Οι γονείσ μου ιταν μουςικοί γι’ αυτό 

ταξιδεφαμε πολφ, και ηοφςαμε ςε τροχόςπιτα. Θ πρϊτθ γειτονιά μου ιταν ςίγουρα ςτο Kent 

και εκεί οι γονείσ του πατζρα μου, που ιταν Ζλλθνεσ, είχαν ζναν φοφρνο. Ζτςι, όλθ θ 

οικογζνεια δοφλευε ςτον φοφρνο και ιταν ωραίο να ζχουμε όλεσ τισ κείεσ και τα ξαδζρφια 

μου γφρω. Επίςθσ πζραςα πολφ χρόνο με τον πατζρα τθσ μθτζρασ μου που είναι ομά από 

τθν  Κροατία. Μείναμε ςτο Κεντ μζχρι τθν θλικία των πζντε μου χρόνων και ςτθ ςυνζχεια 

αρχίςαμε να ταξιδεφουμε. Και οι δφο οικογζνειεσ ικελαν οι γονείσ μου να παντρευτοφν 

ανκρϊπουσ του δικοφ τουσ πολιτιςμοφ, αλλά είχαν εμζνα  ζτςι .... ! Αυτό που κυμάμαι από 

τθν παιδικι  μου θλικία με τθν ελλθνικι οικογζνεια ιταν ότι ιμουν γφρω από το φοφρνο και 

παπποφ μου  που δοφλευε ςκλθρά. Ριγαινα και του μιλοφςα ενϊ αυτόσ ζκανε πίτεσ και 

κυμάμαι τθ μυρωδιά του ψωμιοφ. Ακόμθ κυμάμαι να γίνονται μεγάλεσ γιορτζσ ςτο 

αρτοποιείο με όλθ τθν οικογζνεια και πολφ φαγθτό και χορό. Ιμουν πολφ κοντά και με τον 

άλλο μου  παπποφ, και λυπικθκα βακιά όταν πζκανε ςτα οκτϊ μου χρόνια. Αυτό που μου 

άρεςε τόςο πολφ ςτον παπποφ μου  ιταν ότι με τιμοφςε και μου φερόταν ςαν να ιμουν  θ 

μικρι του πριγκίπιςςα. Και μου ζδινε πολλι προςοχι και αφιζρωνε τον χρόνο του. Το 

κζατρο ιταν πάντοτε μζροσ τθσ ηωισ μου. Νομίηω ότι  από πάντα ανζβαινα πάνω ςτο 

τραπζηι και  τραγουδοφςα και χόρευα και ζκανα πάντα κάτι με πολφ κόρυβο. Κάτι 

εκφραςτικό, κάτι όπωσ «Κοιτάξτε με». Δεν ιταν ςυνειδθτό μζχρι που μετακομίςαμε  ςτο 

Σφδνεχ, όταν ιμουν  περίπου ζντεκα ι δϊδεκα χρόνων όπου άρχιςα να εκπαιδεφομαι πιο 

επαγγελματικά ςτο χορό, ςτο τραγοφδι και ςτο Κζατρο. Το  flamengo είναι ςίγουρα ςτα 

γονίδια μου. Συγκεκριμζνα, νομίηω ότι είναι ο χορόσ που προιλκε από τουσ  τςιγγάνουσ  που 

πιγαν από το Μαρόκο ςτθν Λςπανία, αλλά όλοι  οι ομά τον χορεφουν. Εγϊ τον χόρευα 

αυτόν τον χορό από τότε που ιμουν μικρό παιδί και χωρίσ να γνωρίηω ότι ιταν flamengo, 
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εγϊ απλά τον χόρευα. Χρόνια αργότερα κατάλαβα,  όταν  είδα να τον χορεφουν άλλοι. Ζτςι 

κάπωσ ιρκε και ο ελλθνικόσ χορόσ ςτθ ηωι μου. Οι παπποφδεσ μου χόρευαν τςιφτετζλι και 

παραδοςιακοφσ χοροφσ. Άλλωςτε το τςιφτετζλι και το  flamengo ςυνδζονται επειδι είναι  

χοροί τθσ Ανατολισ. Γι 'αυτό και πάντα ζνιωκα πιο Ανατολίτιςςα από ο,τιδιποτε άλλο.Τί 

κάνει λοιπόν μία  ανατολίτιςςα ςε μια δυτικι χϊρα; Οι παπποφδεσ μου ιρκαν εδϊ ωσ 

πρόςφυγεσ, και νιϊκω τυχερι που ζχω ηιςει χρόνο μαηί τουσ, κι από τισ δφο πλευρζσ. Ζτςι 

νιϊκω ςαν να ανικω ςε διάφορουσ κόςμουσ. Ροτζ δεν ταίριαηα με τα παιδιά ελλθνικισ 

καταγωγισ, οφτε με τα παιδιά γιουγκοςλαβικισ καταγωγισ. Ζκανα παρζα και τουσ δφο, αλλά 

οι καλφτεροι φίλοι μου ιταν  Αβοριγίνεσ αφοφ και ο  πατριόσ μου είναι Αβορίγινασ. Ζτςι ζχω 

πλζον γίνει οικογζνεια με  Αβοριγίνεσ. Κεωρϊ ότι είμαι μζροσ όλων των πολιτιςμϊν, αφοφ 

είναι τόςο παρόμοιοι. Θ  ομοιότθτα βρίςκεται ςτθν γενναιοδωρία του πνεφματοσ. Και όταν 

προζρχονται από ανκρϊπουσ που ζχουν υποςτεί τραφματα και γενοκτονίεσ υπάρχουν 

πολλζσ ομοιότθτεσ εκεί»1844. 

 Θ ιςτορία του πατριοφ τθσ Allayalis  και θ ιςτορίεσ τω προγόνων τθσ 

ςυνδζονται αφοφ το παρελκόν των δεφτερων είναι το παρόν του πρϊτου. Το 

παρελκόν ςυνδζεται με το παρόν μζςα από ζνα παρόμοιο τραφμα αυτό του 

αφανιςμοφ.  Μζςα από τθν γενοκτονία του ολοκαυτϊματοσ των Τςιγγάνων ςτθν 

Κροατία από τουσ Ναηί και τθν μικραςιατικι καταςτροφι των Ελλινων παπποφδων 

τθσ που τουσ ζφερε εδϊ.  

«Αλλά και ο πατριόσ μου ζχει ηιςει παρόμοιεσ ιςτορίεσ με εμάσ. Ο παπποφσ του είναι από 

τθν κλεμμζνθ γενιά, και οι δφο πλευρζσ μου προζρχονται από ακραίεσ κακουχίεσ. Ειδικά  του 

ομά παπποφ μου. Είδε ολόκλθρθ τθν οικογζνειά του να  ςφαγιάηεται, και αυτόσ ιταν ζνασ 

νεαρόσ άνδρασ εκείνθ τθ περίοδο,  και ιρκε ςτθν Αυςτραλία μετά από αυτό. Κατάγεται από 

το κροατικό νθςί Hvar1845 το οποίο βριςκότανε τθν εποχι εκείνθ υπό τθν γερμανικι 

κυριαρχία των ναηί. Αυτό ιταν ζνα βακφ τραφμα που ο ίδιοσ δεν ικελε να ανοίξει  ποτζ. 

Αλλά όταν δραπζτευςαν πιγαν ςτο Καςτελλόριηο. Αλλά είμαςτε οι αρχικοί άνκρωποι από  

τθν Αλάγια (ςθμερινι Alanya, Τουρκίασ)1846.  Ζχω διαβάςει πολλά βιβλία ςχετικά με το τί 

                                                           
1844 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τθν Toni Allayallis, γ’ γενιά (παιδί 

μικτοφ γάμου), εγγονι Ελλινων μεταναςτϊν από τθν μεριά του πατζρα, ςτο Σφδνεχ, 29.06.2009. 
1845

 Το νθςί Hvar βρίςκεται ακριβϊσ ζξω από τθν Δαλματικζσ ακτζσ τθσ Κροατίασ ςτθν Αδριατικι 
Κάλαςςα. http://www.google.gr/search.   
1846

 Ανατολικά και ςε απόςταςθ 120 χιλιομζτρων από τθν Αττάλεια βρίςκεται θ παρακαλάςςια πόλθ 
Αλάγια, που ςιμερα ονομάηεται Alanya. Κατά τθν απογραφι του ζτουσ 1893 ο πλθκυςμόσ τθσ ιταν 
37.914. Ρρο τθσ καταςτροφισ, οι Ζλλθνεσ που ηοφςαν ςτθν Αλάγια ιςαν περί τισ 2.500. Θ πόλθ 
Αλάγια (ςθμερινι Alanya) είναι το αρχαίο Κορακιςιον, το οποίο κατά τθ βυηαντινι περίοδο 
ονομάςτθκε Καλόν όροσ και ιταν ζδρα Επιςκοπισ θ οποία υπαγόταν ςτθ Μθτρόπολθ Σίδθσ, (Ρρϊτθσ 
Ραμφυλίασ Στθν Αλάγια οι ςχζςεισ των Ελλινων με τουσ Τοφρκουσ ςυμπολίτεσ τουσ ιταν αρμονικζσ. 

http://www.google.gr/search
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ςυνζβαινε εκείνθ τθν εποχι γιατί ζτςι μόνον  μποροφςα να γράψω το κεατρικό μου και  τα 

ςτοιχεία να είναι ςωςτά. Μίλθςα, επίςθσ, πολλά με τουσ πρεςβφτερουσ τθσ κοινότθτασ, γιατί 

ικελα να είμαι ςίγουρθ ότι ζχω καταγράψει  τισ ιςτορίεσ μου ςωςτά. Αλλά επειδι υπιρχαν 

οριςμζνα πολφ ευαίςκθτα κζματα, μερικζσ φορζσ άλλαξα τθν ιςτορία λίγο,  ζτςι ϊςτε να 

μθν είναι τόςο μεγάλοσ ο πόνοσ. Αλλά αυτζσ οι ιςτορίεσ ιταν που με ζκαναν να αιςκάνομαι 

τθν ανάγκθ να γράψω.  Δθμιουργείσ ιςτορίεσ, με το να  λαμβάνεισ μία ι δφο ι τρεισ, να τισ 

ςυνδυάηεισ και να φτιάχνεισ μία νζα ιςτορία. Πταν μετακόμιςα ςτο Σφδνεχ άρχιςα να 

ςπουδάηω  χορό και τραγοφδι και ζκανα και κάποια μακιματα κεάτρου, αλλά ςτθ ςυνζχεια 

άρχιςα να εργάηομαι ωσ θκοποιόσ ςτο κζατρο και ςτον κινθματογράφο και ςυνζχιςα να 

ςπουδάηω χορό και τραγοφδι, αλλά δεν τελείωςα τισ ςπουδζσ  μου ςτο κζατρο, επειδι 

εργαηόμουν αλλά ζμακα πολλά από τθ ςυνεργαςία με ςκθνοκζτεσ κλπ. Ζτςι, όταν πιρα τθν 

απόφαςθ να γράψω αυτό το ζργο, ζκανα αυτό που πάντα ικελα,  να γράψω τισ ιςτορίεσ τθσ 

οικογζνειάσ μου. Επιςκζφκθκα το Καςτελλόριηο, όταν ιμουν νεότερθ, 20 ετϊν και είχα 

κάποιεσ ενδιαφζρουςεσ εμπειρίεσ που κατζγραψα. Κα είχαν περάςει δζκα χρόνια όταν 

επζςτρεψα ςτο Kent  για να εγκαταςτακϊ και με ςκοπό να εργαςτϊ ςτο κζατρο εκεί. Αλλά 

δεν μποροφςα να βρω κομμάτια που κα μποροφςαν να με αφοροφν. Γι 'αυτό και επζλεξα να 

παρουςιάςω ζνα δραματικό κομμάτι μιασ «γυναίκασ αράχνθσ» και ενόσ πολιτικοφ 

κρατοφμενου που βαςανίηεται. Για τθν κωμωδία αυτοςχεδίαςα αυτζσ τισ ιςτορίεσ γφρω από 

τθν οικογζνεια και μου είπαν ότι περνοφςα ςτο κομμάτι πετυχθμζνθ πρωτοβουλία 

δραματουργοφ. Ζτςι ζςπρωξα τον εαυτό μου προσ τα εμπρόσ και μπικα, εργάςτθκα τα 

επόμενα τρία χρόνια  με τουσ  καλφτερουσ δραματουργοφσ, οι οποίοι με βοικθςαν να 

αναπτυχκϊ. Ζτςι, όταν τελείωςα, γνϊριςα κάποιουσ ανκρϊπουσ που ικελαν να 

ςυνεργαςτοφν μαηί μου όπωσ ο Γιάννθσ Κωτςισ ο οποίοσ ιταν καλλιτεχνικόσ διευκυντισ και 

ιξερε ακριβϊσ ποιά ιμουν. Και τότε όλα πιγαν καλά και είχα τα πάντα, όπωσ τα ικελα. Τα 

πάντα χρθματοδοτικθκαν από τθν εταιρεία του κεάτρου»1847. 

Το 2004 θ Toni Allayallis ζγραψε το  ζργο My of-course Life *Και βεβαίωσ θ 

Ηωι μου+1848, που παρουςιάςτθκε το ίδιο ζτοσ με ςκθνοκεςία τθσ Maryanne Lynch. 

                                                                                                                                                                       
Αξιοςθμείωτο είναι ότι ο Σφνδεςμοσ Αλαγιωτϊν Ν. Λωνίασ Αττικισ βοικθςε ςτθν αδελφοποίθςθ του 
Διμου Alanya με τον Διμο Νζασ Λωνίασ Αττικισ, όπου είχαν εγκαταςτακεί οι πρόςφυγεσ τθσ Αλάγιασ 

το 1922. Θ ςθμερινι πόλθ Alanya παρουςιάηει τεράςτια πρόοδο. Ὁ πλθκυςμόσ τθσ ζφκαςε τισ 

400.000, από τουσ οποίουσ 10.000 περίπου είναι Ευρωπαίοι.  
Στο:http://www.impisidias.com/mainsite/index.php/el/istoria/exarchia-sidis/ekklisiastikes-koinotites/ 
165-alagia 
1847

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τθν Toni Allayallis, γ’ γενιά (παιδί 
μικτοφ γάμου), εγγονι Ελλινων μεταναςτϊν από τθν μεριά του πατζρα, ςτο Σφδνεχ, 29.06.2009. 
1848 My οf-course Life, 2004, μουςικο-κεατρικό μονόπρακτο, ζνα πρόςωπο, ςε αγγλικι, ελλθνικι και 

ιςπανικι γλϊςςα, δθμοςιευμζνο από τισ εκδόςεισ Playlab Press, 48 ςελ., με θχογραφθμζνθ τθν 
παράςταςθ  και τα τραγοφδια τθσ παράςταςθσ ςε cd. 

http://www.impisidias.com/mainsite/index.php/el/istoria/exarchia-sidis/ekklisiastikes-koinotites/%20165-alagia
http://www.impisidias.com/mainsite/index.php/el/istoria/exarchia-sidis/ekklisiastikes-koinotites/%20165-alagia
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Ιταν μια μουςικο-κεατρικι παράςταςθ «one woman show», όπωσ τθν χαρακτθρίηει 

θ ίδια1849. Από τότε περιοδεφει ςε διαφορετικζσ πόλεισ ςτθν Αυςτραλία, όπου 

παρουςιάηει τθν παράςταςι τθσ1850. Είναι μια ςυγκινθτικι και γεμάτθ κουράγιο 

ιςτορία επιβίωςθσ και μία γιορτι τθσ ανκεκτικισ φφςθσ του πνεφματοσ.  

«Αναμετρϊντασ τισ ηωζσ και τα ταξίδια πολλϊν γενεϊν πίςω τόςο των Ελλινων όςο και 

Κροατϊν προγόνων μου, το ζργο αυτό ςυνδυάηει το καλφτερο από τον παλιό κόςμο, τθν 

κλθρονομιά μασ με τον νζο τρόπο φπαρξθσ» μασ λζει  θ ςυγγραφζασ ςτο ειςαγωγικό 

ςθμείωμα ςτο πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ.  

Θ ςυγγραφζασ ςυνδυάηει αυτοβιογραφικά τθσ ςτοιχεία με ςυλλογικζσ 

ιςτορίεσ  από γενιζσ γυναικϊν που επιβιϊνουν μζςα από τρόμουσ και 

πραγματικότθτεσ πολζμων και ςυγκροφςεων. Στόχοσ τθσ  μουςικο-κεατρικισ 

παράςταςισ τθσ είναι να αφθγθκεί τισ προγονικζσ ιςτορίεσ τθσ οικογζνειάσ τθσ, των 

παπποφδων τθσ από  τθν Ελλάδα και τθν Κροατία και τθ μεταναςτευτικι τουσ 

εμπειρία ςτθν Αυςτραλία, τθν περικωριοποίθςθ, τθν ενδυνάμωςθ και τθν 

αναγζννθςθ  που διαδραματίςτθκαν  ςτισ δεκαετίεσ 1930 και 1940,  όπωσ είναι 

καταγραμμζνεσ ςτθ μνιμθ τθσ και εκφραςμζνεσ με τον δικό τθσ  προςωπικό τρόπο,  

αίςκθμα και αιςκθτικι. Θ πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν παράςταςθ γίνεται φανερι 

από τθ χριςθ των διαφορετικϊν γλωςςϊν, όπωσ  αγγλικισ, ελλθνικισ, κροατικισ, 

κουβανζηικθσ και τθ χριςθ διαφορετικϊν ειδϊν  παραδοςιακϊν μουςικϊν, κακϊσ 

και ενδυματολογικά με τα διαφορετικά κουςτοφμια,  τον διαφορετικό τρόπο 

δεςίματοσ και  χριςθσ ενόσ γυναικείου  μαντθλιοφ ςτο κεφάλι.  

Θ Irene Vela - μουςικοςυνκζτθσ, ελλθνο-αλβανικισ καταγωγισ, εμπλουτίηει 

τθν παράςταςθ με  ελλθνικά παραδοςιακά τραγοφδια και χοροφσ. Θ παράςταςθ 

αυτι καταγράφθκε ωσ μια μοναδικι πολυπολιτιςμικι εμπειρία ςτα πλαίςια του 

αυςτραλιανοφ κεατρικοφ γίγνεςκαι. Ππωσ λζει θ ίδια ςτο Δελτίο τφπου τθσ 

παράςταςθσ: 

                                                           
1849

 Ρθγζσ: Δελτίο τφπου του Brisbane Festival ςτο Cremorne Theatre ςτισ  29.9.2004 Torn Between old 
and new- A one-woman play highlights the struggles of new migrants written by Patrick Watson. 
Δελτίο τφπου των εκδθλϊςεων του Brisbane Festival ςτο Cremorne Theatre, ςτισ 29.9.2004 My οf-
course Life, Review by Denise Carter, από το πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ My οf-course life τθσ Toni 
Allayialis ςτο Jute Theatre, Coca, Queensland, 10-25.9.2004. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ My οf-
course life τθσ Toni Allayialis ςτο Cremorne Theatre, Brisbane, 28.9-9.10.2004. 
1850

 Ρθγι: Εφθμ. Cairns Sun, 1.6.2005, το άρκρο «Time off – Colourful play returns to DELIGHT 
audiences», ς.13 (ςε φωτοτυπία). 
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«Για άτομα των πολιτιςμϊν μου, κεωρϊ ότι κα είναι ςε κζςθ να ςχετίηονται με αυτό που 

λζω και κα είναι μια ευκαιρία  να ενκαρρφνουμε και άλλουσ να πουν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ. 

Για άλλουσ Αυςτραλοφσ, μπορεί να είναι ζνα παράκυρο κατανόθςθσ προσ τουσ ανκρϊπουσ 

μου και τουσ πρόςφυγεσ Για μζνα αυτό ιταν ζνα ταξίδι αυτο-ανακάλυψθσ κεραπείασ, 

μοιράςματοσ, επαναςφνδεςθσ με τον εαυτό μου και τουσ προγόνουσ μου και ζνα ξεχωριςτό 

δϊρο για τα παιδιά μου και τισ επόμενεσ γενιζσ… Το κζατρο αντανακλά τθν 

πραγματικότθτα». 

«Θ εμπειρία του να υποδφεςαι τόςουσ πολλοφσ χαρακτιρεσ πάνω ςτθ ςκθνι απαιτεί πολφ 

δουλειά και ςκθνοκετικζσ οδθγίεσ ξεκάκαρεσ, ϊςτε να μθν κινδυνεφω να μεταφζρω τον ζνα 

χαρακτιρα μζςα ςτον άλλον. Ο λόγοσ που ηιτθςα  τα κοςτοφμια μου  να τυλιχτοφν  το ζνα 

πάνω ςτο άλλο  πάνω μου, ιταν για να δείξω τθ ςυνφπαρξθ ςε ςτρϊματα όλων των 

πολιτιςμϊν μου. Ππωσ επίςθσ το ίδιο ςυμβαίνει και με το μαγείρεμα τθσ ςάλτςασ κατά τθ 

διάρκεια τθσ παράςταςθσ. (Πλοι οι πολιτιςμοί ςτθν κατςαρόλα τθσ μζςα από μυρωδιζσ, 

μπαχάρια, βότανα και αναμνιςεισ). Οι ςυμβολιςμοί που χρθςιμοποιϊ ςτο κεατρικό μου 

είναι:  

Το Νερό: Με το ςτοιχείο αυτό ςυνδζει θ γθ, τθ μθτζρα και τον πατζρα. Με αυτόν τον τρόπο 

αναμειγνφω τα διαφορετικά αίματα που ζχω μζςα μου και, επίςθσ, επειδι είμαςτε 

άνκρωποι από νθςιά πιςτεφουμε ότι ζχουμε αλμυρό νερό να τρζχει μζςα ςτισ φλζβεσ μασ.  

Ζχω μια πολφ ιςχυρι ςφνδεςθ με τον ωκεανό, επειδι ηοφςαμε ςτα βόρεια ςτο Queensland 

ακριβϊσ πάνω ςτθν παραλία. Επίςθσ μζςα ςε νερό βριςκόμαςτε ςτθν κοιλιά τθσ μθτζρασ 

μασ, τα νερά τθσ ηωισ, όπωσ όταν βριςκόμαςτε ςε τοκετό  «τα νερά μασ ςπάνε»  που βοθκά 

να ζρκει το μωρό ςτθ ηωι . Κεωρϊ ότι και το νερό είναι ζνασ τρόποσ ευλογίασ ι κακαρμοφ 

και όταν επζλεξα να βαφτιςτϊ πριν από 6 χρόνια,  επειδι μου αρζςει ο ωκεανόσ πάρα πολφ, 

ηιτθςα να βαπτιςκϊ ςτον ωκεανό. 

Τα Μαλλιά: Ζμακα από τθν προγιαγιά μου, ότι ςε παλιζσ εποχζσ ςυνικιηαν να φοροφν ζνα 

μαντιλι γφρω από το κεφάλι , γιατί θ τρίχα ιταν ιερι και  μόνο ο ςφηυγοσ  μποροφςε να τα 

δει ςτο ςπίτι. Γι’ αυτό και το κράτθςα μζχρι όταν ιμουν είκοςι χρόνων. Ζτςι,  όταν κόβω τα 

μαλλιά  ςτο κεατρικό, ςτθν τελευταία πράξθ  είναι μια πράξθ ζνδειξθσ ότι περιφρονϊ τον 

φόβο  και  επιδιϊκω τθν ελευκερία . 

Τα Ονόματα: Σθματοδοτοφν  αυτό που αντιπροςωπεφουν και ποιοί είναι αυτοί που τα ζχουν. 

Επειδι θ Αλικεια είναι θ γενιά μου, λζει τθν αλικεια. Ριςτεφω ότι θ γενιά μασ είναι αυτι 

που αναηθτά τθν αλικεια και είναι οι άνκρωποι που προζρχονται από  μικτό αίμα. Θ γενιά 

μασ φζρνει μαηί τθσ τθν αλικεια των γονιϊν τθσ που αποφάςιςαν να επιλζξουν αυτόν που 

κα παντρεφονταν από αγάπθ και αυτό είναι θ ίδια μια μεγάλθ αλικεια, αντί να κάνουν αυτό 
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που οι άλλοι τουσ είχαν  πει να κάνουν. Και θ Αλικεια είναι μια γυναίκα που επίςθσ επιλζγει 

τί κα κλθροδοτιςει ςτα παιδιά τθσ και τί όχι. Ζτςι, ζχεισ τθν ευκαιρία να επιλζξεισ τί κα 

τελειϊςει πια για τισ γυναίκεσ. Θ γιαγιά τθσ θ Ελευκζρια, ιταν μια γυναίκα που δεν ιταν 

ποτζ ελεφκερθ. Ιρκε εδϊ (ςτθν Αυςτραλία) για να ςϊςει τθ ηωι τθσ, παντρεφτθκε ζναν 

άνκρωπο ο οποίοσ είναι πολφ ςκλθρόσ μαηί τθσ και ονειρεφεται όλα αυτά τα άλλα πράγματα 

που κζλει να κάνει ςτθ ηωι τθσ και δεν μπορεί να  τα κάνει. Κζλει να φορζςει ζνα τυρκουάη 

φόρεμα και να είναι ελεφκερθ να χορζψει. Θ επικυμία τθσ επιτυγχάνεται ςτθν 3θ γενιά. Και 

θ Αναςταςία (θ προ- γιαγιά)  είναι θ ανάςταςθ ι θ νεκρανάςταςθ. Με παρόμοιο τρόπο, για 

να αναςτθκεί κάποια ςτιγμι αποφάςιςε να ςκοτωκεί πραγματικά αυτοκτονϊντασ. Ζτςι, 

αυτό είναι μια πραγματικι τραγωδία με τα ονόματα, αλλά ςτθν πραγματικότθτα και μια  

πραγματικι δφναμθ. Θ Βίτςα είναι θ μθτζρα τθσ Αλικειασ και είναι τςιγγάνα.  Το όνομά τθσ 

ςθμαίνει Βιολζτα. Και όλεσ τθσ οι κείεσ και οι αδελφζσ τθσ ζχουν ονόματα λουλουδιϊν, 

επειδι όλεσ μυρίηουν ςαν τα άγρια λουλοφδια. Μποροφν επίςθσ να ζχουν τα ονόματα των 

λουλουδιϊν, επειδι οι άνκρωποι τουσ ρίχτθκαν ςε ρθχοφσ τάφουσ και τα άγρια λουλοφδια 

μεγάλωςαν εκεί, όπου αυτοί οι άνκρωποι κάφτθκαν μετά τθ ςφαγι. Ζτςι θ Αλικεια 

προςπακεί να είναι αλθκινι, διότι όλοι οι άλλοι δεν είχαν τθ δυνατότθτα να είναι. Ριςτεφει 

λοιπόν ότι θ Αυςτραλία είναι θ γθ που τθσ επιτρζπει να είναι ελεφκερθ»1851.  

Θ Toni Allayallis ελπίηει να ζχει τθν ευκαιρία να ςυνεργαςτεί με πρόςφυγεσ , 

επειδι θ οικογζνειά τθσ ιρκε ςτθν Αυςτραλία ωσ πρόςφυγεσ.  Θ ίδια  πιςτεφει πωσ θ 

οικογζνειά τθσ βιϊνει ςτρεσ λόγω του παρελκόντοσ των προθγοφμενων γενεϊν και  

μζςα από τον χορό, τθν αφιγθςθ ι  το τραγοφδι  νιϊκει ότι φζρνει τθν ιςτορία ςτθν 

επιφάνεια.  Είναι ςαν μια μορφι  δραματοκεραπείασ1852. 

 «Το ίδιο βιϊνει και το κοινό. Βλζπουν τθν ιςτορία τουσ και αιςκάνονται ςαν να μοιράηονται 

μια κοινι εμπειρία. Γιατί οι ιςτορίεσ  είναι κακολικζσ,  δεν είναι μόνο θ ιςτορία μιασ φυλισ ι 

μιασ εκνικότθτασ. Γιατί οι  κακολικά αποδεκτζσ ωσ «πολιτιςμζνεσ» κουλτοφρεσ ςτθ Νζα 

Εποχι είναι βαςιςμζνεσ πάνω ςε ςφαγζσ ανκρϊπων. Επομζνωσ, το ερϊτθμα είναι ποφ είναι 

αυτόσ ο πολιτιςμζνοσ κόςμοσ; ωτάω επίςθσ, αν είμαςτε όλοι παιδιά του Κεοφ, πϊσ 

μποροφμε να ηοφμε ιςυχα γνωρίηοντασ τί ζχουμε κάνει ςε άλλουσ; Ρϊσ μποροφμε εμείσ, 

ακόμθ και αν είμαςτε από μια διαφορετικι κουλτοφρα, να βλάψουμε ζνα πρόςωπο και να 

το  κακοποιιςουμε, βιάςουμε. Κα  πρζπει να απαντιςουμε ςτο Κεό μια θμζρα»1853.  

                                                           
1851

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Toni Allayallis ςτο Σφδνεχ, 29.06.2009. 
1852

 Π.π. 
1853

 Π.π. 
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Το κζατρο είναι μια πολιτικι πράξθ,  γι’ αυτό προτιμά να βλζπει ζνα ζργο με 

ζνα ιςχυρό μινυμα  που κα τθν απαςχολιςει και  ευαιςκθτοποιιςει. Το επόμενο 

ζργο τθσ κα αφορά τα επίπεδα τθσ κλίψθσ1854.  

«Κυμάμαι ωσ παιδί, όταν ο Elvis πζκανε, ο καλφτεροσ φίλοσ τθσ μαμάσ μου ιταν πολφ 

αναςτατωμζνοσ. Το ίδιο ςυνζβθ και με τον Michael Jackson.  Και αυτό με ζκανε να 

αναλογιςτϊ πϊσ μποροφν οι άνκρωποι να λυποφνται για ζνα πρόςωπο που ποτζ δεν 

ςυνάντθςαν; Επειδι είναι ζνα είδωλο. Ζτςι ςκζφτθκα ότι υπάρχει κάτι εκεί για το οποίο  

κζλω να γράψω»1855.  

Στα ζργα τθσ θ ςυγγραφζασ αναφζρεται ςε ιςτορικά γεγονότα και 

θμερομθνίεσ. Ο λόγοσ που το κάνει είναι ζνασ τρόποσ αντίςταςθσ ςε αυτοφσ που δεν 

αναγνωρίηουν τισ γενοκτονίεσ λαϊν. Και πιο ςυγκεκριμζνα αναφζρει τα εξισ: 

 «Κατ’ αρχάσ άκουςα πρόςφατα γερουςιαςτι τθσ Αδελαΐδασ, ο οποίοσ είπε ότι θ 

Μικραςιατικι ςφαγι των Ελλινων τθσ Μικράσ Αςίασ δεν ςυνζβθ. Γι 'αυτό και του ζγραψα 

ζνα γράμμα που  τον παρζπεμψα επίςθσ ςτισ Κοινότθτεσ των Αρμενίων, Αςςυρίων και 

Ροντίων για να μάκει ότι oι γενοκτονίεσ ςυνζβθςαν πραγματικά και δεν είναι ιςτορίεσ που 

επινοοφμε  για τα κεατρικά  ζργα»1856.  

Οι Κουβανζηεσ νονζσ τθσ είναι δφο από τουσ πιο υπζροχουσ ανκρϊπουσ που 

ζχει ςτθ ηωι τθσ από τότε ακόμθ που ιταν παιδί.  

  Ενϊ ςτο κεατρικό τθσ ζργο χρθςιμοποιεί διαφορετικζσ γλϊςςεσ, τα 

παραδοςιακά τραγοφδια τα κρατά όλα ςτθ γλϊςςα τουσ, λόγω του ότι δεν κζλει να 

αφαιρζςει τθν δφναμθ τθσ ποίθςθσ και τισ ζννοιεσ των τραγουδιϊν. Και ζτςι 

ακοφγονται παραδοςιακά τραγοφδια ςτθν ελλθνικι και κάποια ςτθ γλϊςςα των 

ομά  κακϊσ και ςτθν Λςπανικι. Σφμφωνα με τθν ίδια, το ζργο τθσ My of-course Life 

*Και βεβαίωσ θ ηωι μου+ απευκφνεται ςε ανκρϊπουσ που ενδιαφζρονται για  τθν 

πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν Αυςτραλία. Επίςθσ πιςτεφει πωσ κα μποροφςε να 

ενδιαφζρει τθν ευρφτερθ διαςπορά και ίςωσ τουσ Ζλλθνεσ που ηουν ςτθν Ελλάδα  

για να δουν πϊσ οι γενιζσ εξελίςςονται με τα χρόνια εδϊ ςτθν Αυςτραλία. Κα ιταν 

υπζροχο να μποροφςε να μεταφραςτεί ςτα ελλθνικά1857.  

Θ Allayallis επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα  όταν ιταν είκοςι χρόνων. Ρροςγειϊκθκε 

ςτθ όδο. Θ ίδια περιγράφει τθν εμπειρία τθσ με το πιο γλαφυρό τρόπο: 

                                                           
1854

 Π.π. 
1855

 Π.π. 
1856

 Π.π. 
1857

 Π.π. 
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 «Μόλισ προςγειϊκθκα φίλθςα το ζδαφοσ και αιςκάνκθκα τόςο ςυγκινθμζνθ και υπζροχα 

να βρίςκομαι εκεί. Και μετά πιγαμε ςτο Καςτελλόριηο, μερικζσ πολφ ζντονα πνευματικζσ 

εμπειρίεσ  ζηθςα εκεί. Δεν μποροφςε να πάω ςτθν άλλθ πλευρά, κι ζτςι εκείνθ τθ ςτιγμι 

ςτάκθκα και παρακολουκοφςα τα φϊτα  και όλθ  μου θ  ςκζψθ του κατακλείςτθκε από τθν 

οικογζνειά μου εκεί. Αυτόσ ιταν ο  τόποσ  με τον οποίο ζνιωςα περιςςότερο  

ςυνδεδεμζνθ»1858. 

 

Ανάλυςθ του κεατρικοφ ζργου My οf-course Life/Και βεβαίωσ θ Ηωι μου τθσ Toni 

Allayallis (2004)                                                                

Θ Toni Allayallis, το 2004, ζγραψε και παρουςίαςε το μουςικο-κεατρικό ζργο 

My οf-course Life/Και Βεβαίωσ θ Ηωι μου1859, ςε ςκθνοκεςία τθσ Maryanne Lynch-μια 

παράςταςθ «one woman show»1860. 

Με όχθμα τον γυναικείο χαρακτιρα του ζργου τθν «Αλικεια» που 

ςυμβολίηει το ςφγχρονο τρόπο ηωισ, θ Toni Allayallis διερευνά τουσ τρόπουσ που οι 

γυναίκεσ τθσ δικισ τθσ γενιάσ ζχουν καταφζρει να ςυμφιλιϊςουν τον παραδοςιακό 

τρόπο ηωισ με τθ νζα τουσ ηωι ςτθν Αυςτραλία. Με ςφντομθ αλλαγι κουςτουμιϊν 

επί ςκθνισ τθ μεταμορφϊνουν ςε γυναίκεσ από τζςςερισ γενιζσ: ςτθν Κροάτιςςα 

τςιγγάνα μθτζρα τθσ «Λουβίτςα», ςτθ Μικραςιάτιςςα Ελλθνίδα γιαγιά τθσ 

«Ελευκερία», ςτθν Αγγλίδα γιαγιά τθσ «Λίλθ» και ςτθ Μικραςιάτιςςα Ελλθνίδα 

προγιαγιά τθσ «Αναςταςία», οι οποίεσ γυναίκεσ  όλεσ ςυνδζονται με μία «κατάρα»: 

να μεγαλϊνουν τα παιδιά τουσ μόνεσ τουσ. Αυτι (θ ςφγχρονθ θρωίδα) προςπακεί να 

απελευκερωκεί από αυτιν τθν «κατάρα», τον πόνο εκείνων των γυναικϊν και 

επικυμεί να κάνει μια καινοφρια αρχι γι’ αυτιν και τα παιδιά τθσ. Θ «Αφροφλα» 

είναι το νζο αίμα, το μζλλον, θ κόρθ τθσ, που άπλθςτα ακοφει  τισ ιςτορίεσ τισ 

οικογζνειάσ τθσ. Πςο είναι μικρι, θ μθτζρα τθσ, τισ λζει μόνο τισ ευχάριςτεσ 

ιςτορίεσ, όμωσ, όταν μεγαλϊςει χρειάηεται να  μάκει και τισ δυςάρεςτεσ ιςτορίεσ. 

                                                           
1858

 Π.π. 
1859

 Ρθγζσ: Δελτίο τφπου του Brisbane Festival ςτο Cremorne Theatre ςτισ  29.9.2004 Torn Between old 
and new- A one-woman play highlights the struggles of new migrants written by Patrick Watson. 
Δελτίο τφπου των εκδθλϊςεων του Brisbane Festival ςτο Cremorne Theatre, ςτισ 29.9.2004 My οf-
course Life, Review by Denise Carter. 
1860

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ My οf-course life τθσ Toni Allayialis ςτο Jute Theatre, Coca, 
Queensland, 10-25.9.2004. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ My οf-course life τθσ Toni Allayialis ςτο 
Cremorne Theatre, Brisbane, 28.9-9.10.2004. 
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Ραράλλθλα, χρειάηεται να γίνει δυνατι και να μάκει όλθ τθν αλικεια, να μάκει για 

τθν «κατάρα»  που είναι: 

 «Γεννικθκα για να πονϊ και για να τυραννιζμαι.  

Με πλιγωςεσ και δεν ξεχνϊ που τόςο ζχω κλάψει,  

να γίνει θ κατάρα μου φωτιά και να ςε κάψει.  

Κι αν τϊρα κάνω μια ηωι, που πάντα τθ μιςοφςα, 

 για όλα εςφ ζφταιγεσ που τόςο ς’ αγαποφςα. 

 Κα το φωνάξω ςαν τρελι ο κόςμοσ να το μάκει, 

 τα βάςανα που τράβθξα για ςζνα τα ζχω πάκει»1861.  

  Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ ακοφγεται ο ιχοσ του ωκεανοφ και ο 

οποίοσ ιχοσ λειτουργεί ωσ μια μεταφορά που ςυνδζει γραμμικά, ωσ ζνα νιμα, τισ 

ιςτορίεσ τισ δικζσ τθσ με αυτζσ των προγόνων τθσ. Ο Ειρθνικόσ Ωκεανόσ που 

περιβάλλει το Queensland, όπου βρίςκεται το ςπίτι τθσ,  είναι θ δφναμθ, που είναι 

τόςο μυκικι όςο και πραγματικι. Για τισ προγονικζσ τθσ γενιζσ,  θ κάλαςςα του 

τόπου τουσ, τουσ ζφερνε τθν θρεμία, τον πλοφτο αλλά και τθν οδφνθ, τθ ηωι και τον 

κάνατο, όπωσ και ζναν τρόπο απόδραςθσ, (δια)-φυγισ.  

Επίςθσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ μαγειρεφεται μια ςάλτςα τθν 

οποία κάκε τόςο ανακατεφει και ξεκινά με τισ ελλθνικζσ φράςεισ: «Αχ, τί 

μυρωδιζσ!... Πλεσ οι ράτςεσ μαηί» (ς. 13). Οι μυρωδιζσ του ςκόρδου, τθσ ντομάτασ, 

του λεμονιοφ των μπαχαρικϊν, των βοτάνων τισ ξυπνοφν μνιμεσ όπωσ  τισ ιςτορίεσ 

του παπποφ από τθ Μικρά Αςία, το γραμμόφωνο και τθ γιαγιά να τραγουδάει.  

Το ζργο είναι βαςικά γραμμζνο ςτθν αγγλικι γλϊςςα, αφοφ απευκφνεται 

ςτο αυςτραλιανό κοινό, ανεξαρτιτου εκνικότθτασ και το  εμπλουτίηει με ελλθνικζσ 

φράςεισ, ελλθνικά τραγοφδια, μουςικι και χοροφσ, όπωσ  τον «Χορό του Ηαλόγγου», 

«Κάλαςςα» κ.ά. Το δθμοςιευμζνο κεατρικό κείμενο ζχει γραμμζνεσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα τισ ελλθνικζσ φράςεισ  με μετάφραςθ ςτα αγγλικά δίπλα.   

Το My-of-course Life1862, ο τίτλοσ, είναι μια φράςθ, που τθν επαναλαμβάνει θ 

ςφγχρονθ θρωίδα θ «Αλικεια» ςυχνά ςτθν κακθμερινότθτά τθσ κάποτε 

αυτοςαρκαςτικά και κάποτε κυριολεκτικά. Αυτοςαρκαςτικά, γιατί πολλζσ φορζσ 

νομίηουμε ότι κάνουμε επιλογζσ ςτθ ηωι μασ ενϊ ζλκουμε ανκρϊπουσ και 

                                                           
1861

 Allayalis, 2004, ό.π., ςς. 44-46. 
1862

 Allayalis, 2004, ό.π., ς. 15. 
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καταςτάςεισ που ενυπάρχουν μζςα μασ χωρίσ να το ζχουμε ςυνειδθτοποιιςει, όπωσ 

θ «κατάρα» αυτϊν των γυναικϊν. Κυριολεκτικά, γιατί αυτι θ φράςθ τισ δίνει 

δφναμθ  που χρειάηεται για να ν’ αντζξει και να πάρει τθ ηωι τθσ ςτα χζρια τθσ και 

αυτό ιδιαίτερα τισ φορζσ που όλα πάνε ςτραβά και αυτι κζλει να το βάλει ςτα 

πόδια.   

Το κωμικό ςτοιχείο προςτίκεται ςτθν παράςταςθ με τθν παρουςία των δφο 

κουβανζηων χορευτριϊν, οι οποίεσ είναι οι νονζσ τθσ «Αλικειασ» που τθν ςτθρίηουν 

ςτθ διεκδίκθςθ τθσ δικισ τθσ αλικειασ, τθσ ταυτότθτασ, τισ ηωισ. Τθν μακαίνουν να 

παίρνει αυτό που κζλει με χαρά. Οι παρουςίεσ τουσ δικαιολογοφνται, γιατί φζρνουν 

τθν ιςορροπία μζςα μασ ωσ εξισ:  

«Μερικζσ φορζσ χρειάηεται ν’ αφιςουμε τθν εξ αίματοσ οικογζνεια και να αναηθτιςουμε τθν 

οικογζνεια τθσ καρδιάσ μασ»1863. 

Ο μικτόσ γάμοσ τθσ Κροατο-τςιγγάνασ μάνασ τθσ με τον Ζλλθνα πατζρα τθσ 

και θ ςφγκρουςθ των οικογενειϊν είναι μια μνιμθ που επίςθσ βαραίνει τθν ψυχι 

τθσ. Τα «μάγια» τθσ όμορφθσ τςιγγάνασ είναι ο λόγοσ που ο νεαρόσ  άνδρασ 

απαρνικθκε τθ φαμίλια του και δεν πιρε  ζνα κορίτςι τθσ ςειράσ του και από τον 

τόπο του.  

Το ζργο ακόμθ και ςιμερα περιοδεφει ςε όλθν τθν Αυςτραλία, ςε κεντρικζσ 

ςκθνζσ και ςχολεία από τθν Allayalis1864. 

 

8. Nic Velissaris (2005) – Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 21.05.2009 

Ο Nic Velissaris γεννικθκε ςτθν Αυςτραλία. Ο πατζρασ του είναι γεννθμζνοσ 

ςτθν Ελλάδα και θ μθτζρα του ςτθν Αυςτραλία. Είναι ζνα ςυγγραφζασ τθσ 2.5 

γενιάσ. Το 2000, ενϊ ςποφδαηε ςτο Ρανεπιςτιμιο αςχολικθκε με το γράψιμο του  

κεατρικοφ ζργου All the News that’s fit to print/Ολεσ οι ειδιςεισ που χωροφν ςτον 

Τφπο»,  το οποίο παρουςιάςτθκε ςτο Brunswick Mechanics Institute. Το 2002 

ςποφδαςε ςκθνοκεςία ςτο Victorian College of the Arts και το 2003 ςυγγραφι 

ςεναρίου ςτο Australian Film Television Radio School. Το 2003 με το ζργο του What 

the umbrella did next/Τί ζκανε θ ομπρζλα ςτθ ςυνζχεια, βραβεφτθκε με το 

                                                           
1863

 Π.π., ς. 20. 
1864

Ρθγι: Εφθμ. Cairns Sun, 1.6.2005, το άρκρο «Time off – Colourful play returns to DELIGHT 
audiences», ς.13 (ςε φωτοτυπία). 
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«Australian National Young Playwrights Award». Το ζργο παρουςιάςτθκε ςτο Σφδνεχ 

ςτο «Australian Theatre for Young People»1865. Το 2005 ζγραψε και παρουςίαςε ςτο 

κρατικό ραδιόφωνο το ζργο  του Brother Boy1866, το οποίο το 2007 παίχτθκε ςε 

ςκθνοκεςία του Peta Hanrahan ςτο Φεςτιβάλ «Big West Festival»1867. Είναι το πρϊτο 

του ζργο, το οποίο αφορά τθ μεταναςτευτικι του εμπειρία και κίγει το κζμα τθσ 

κρίςθσ ταυτότθτασ: Ζλλθνασ ι Αυςτραλόσ; Το ζργο εςτιάηεται ςε μια ςφγχρονθ 

ελλθνικι οικογζνεια ανδρϊν ςτθν Αυςτραλία, οι οποίοι κλονίηονται από τον κάνατο 

τθσ ςυηφγου και μθτζρασ τθσ οικογζνειασ. Μετά τθν κθδεία οι άνδρεσ δοκιμάηονται 

και ςε προςωπικό αλλά και ςτο επίπεδο τθσ ςχζςθσ μεταξφ τουσ. Ρατζρα και γιοί  

προςπακοφν να ςυμβιβαςτοφν με τον κάνατο τθσ  γυναίκασ.  Θ απϊλεια αυτι τουσ 

αναγκάηει να αςχολθκοφν με τον πολιτιςμικό και ςυναιςκθματικό τουσ 

κατακερματιςμό, που πραγματοποιικθκε ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ και τουσ 

φζρνει αντιμζτωπουσ με μια αναπόφευκτθ ςφγκρουςθ μεταξφ τουσ και με το 

παρελκόν τουσ1868 .  

Ωσ ςυγγραφζασ, ςυνεργάςτθκε με το Melbourne Theatre Company όπου 

ζγραψε  το κεατρικό ζργο Scrimshander, του οποίου  ζγινε ανάγνωςθ ςτο 

πρόγραμμα Hard Lines.  Επίςθσ ζγραψε και ανζβαςε το ζργο Wanderlands, με τθν 

επιχοριγθςθ  του  Κζντρου Τζχνθσ Νζων  του St. Martins.  Το ζργο ζκανε τθν 

πρεμιζρα  του ςτο St. Martins το 2008. Το πιο πρόςφατο ζργο του, είναι το Chipper,  

με τθ χρθματοδότθςθ του Λδρφματοσ ‘Malcolm Robertson’. Ανζβθκε το 2009 ςτθ 

Μελβοφρνθ. Ζχει αςχολθκεί με τθ ςκθνοκεςία και διδάςκει ςε ςεμινάρια και ςε 

κεατρικζσ ςχολζσ  το μάκθμα «Γραφι κεατρικοφ ζργου»1869.  

 

 

 

                                                           
1865

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τον Nic Velissaris, 2.5. γενιά, ςτθ 
Μελβοφρνθ, 21.05.2009. (από πατζρα πρϊτθσ γενιάσ και μθτζρα δεφτερθσ γενιάσ Ελλινων 
μεταναςτϊν). 
1866

 Brother Boy, 2007, δίγλωςςο δράμα ςε τζςςερισ ςκθνζσ, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο ζργο,  42 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1867

 Ρθγι: Ρερ. Cameron Woodhead 27.11.2007, κριτικι «Brother Boy is powerful, brilliantly observed 
theatre» για τθν κεατρικι παράςταςθ «Brother Boy», του Nic Velissaris, ςτο The Dancing Dog Cafe, 
42a Albert St., Footscray, 21.11 – 2.12.2007. 
1868

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2007 Brother Boy. 
1869

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Nic Velissaris ςτθ Μελβοφρνθ, 21.05.2009. 
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Ανάλυςθ του κεατρικοφ ζργου Brother Boy του Nic Velissaris (2007)                                                                       

 Το ζργο Brother Boy (2007) του Nic Velissaris είναι ζνα δράμα- ςε τζςςερισ 

ςκθνζσ- με κωμικζσ ςτιγμζσ, που μασ παραπζμπει ςτον ανδροκρατοφμενο κόςμο ενόσ 

ελλθνικοφ καφε-ουηερί, εκεί που δεν επιτρζπεται να μπαίνουν γυναίκεσ, ζνασ χϊροσ 

όπου οι άνδρεσ μποροφν να ξεφφγουν από αυτζσ, όπωσ αναφζρει ο ςυγγραφζασ ςτισ 

ςκθνικζσ οδθγίεσ του (ς.2).  

Το ζργο ξεκινάει ςτθν πρϊτθ ςκθνι   με τον Arthur να αφθγείται τθν ιςτορία 

του μυκικοφ Γόρδιου Δεςμοφ και πωσ ο Μζγασ Αλζξανδροσ «τον ζκοψε και 

προχϊρθςε να κυβερνιςει τον κόςμο» (ς. 2). Σε αυτό το ζργο ο Arthur μάσ εξθγεί 

πωσ όλοι ζχουμε το δικό μασ προςωπικό Γόρδιο Δεςμό και μασ προςκαλεί να δοφμε  

τον δικό του.  

Μετά από τον κάνατο τθσ ςυηφγου του Maryanthi *Μαριάνκθσ+, ο Padeli 

*Ραντελισ+, ζνασ Ζλλθνασ μετανάςτθσ πθγαίνει με τουσ δφο γιοφσ του, τον  

Arthur*Αρκοφρο+ και τον Steve *Σταφρο+ ςτο καφε-ουηερί του φίλου του Stelio 

*Στζλιοσ+ να πιοφν ςτθ μνιμθ τθσ. Ενϊ οι άνδρεσ πίνουν, λζνε τισ ιςτορίεσ  τουσ και 

παίηουν  χαρτιά, θ ζνταςθ μεταξφ των αδελφϊν κορυφϊνεται.  

‘Ππωσ και ο ςυγγραφζασ, οι γιοί είναι δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν από τον 

πατζρα και τρίτθ γενιά από τθ μθτζρα. Μετά τον κάνατο τθσ μθτζρασ τουσ και 

ανίκανοι να εκφράςουν τθ κλίψθ τουσ, άμεςα, για τθν απϊλειά τθσ, παρεκτρζπονται 

και εκφράηουν τθ αναμεταξφ τουσ δυςαρζςκεια και τον ανταγωνιςμό για τθν αγάπθ 

του πατζρα. 

 Ο Arthur ζχει φφγει από το ςπίτι και  ηει ςτο Σφδνεχ για να γίνει θκοποιόσ. 

Ζχει αγγλοποιιςει το όνομά του από Αριςτείδθσ ι Άρθσ, όπωσ τον αποκαλεί ο 

πατζρασ του, ςε Arthur.  Κζλει να γίνει κάποιοσ,  να είναι αναγνωρίςιμοσ ςε όλουσ. 

Με το  «όλουσ» εννοεί  τουσ Αυςτραλοφσ. Κζλει να ηει ελεφκεροσ από όλα αυτά που 

του κυμίηουν τθν ελλθνικότθτά του, θ οποία ςυνδζεται με τθ μιηζρια, τθ μοναξιά, τθν 

καταπίεςθ, τθν εγκατάλειψθ, τον φόβο, τθ ςτζρθςθ και τθν  ζλλειψθ ελπίδασ και 

ηωισ, τθν Κόλαςθ.  «Κόλαςθ είναι το ςπίτι ςτο οποίο ζχω ζρκει» (ς. 8). Ο Arthur δεν 

ζφυγε για να «ξεφφγει», όπωσ τον κατθγορεί ο αδελφόσ του, αλλά για να 

ακολουκιςει τα όνειρά του. Ικελε να ςυνεχίςει αυτό που ζκανε ο πατζρασ του, να 

κτίςει μια καινοφρια ηωι, να αρπάξει τισ ευκαιρίεσ που ποτζ δεν είχαν οι πρϊτοι 

Ζλλθνεσ μετανάςτεσ. Ριςτεφει ότι με το να προςκολλάται  ο Ζλλθνασ μετανάςτθσ ςτθ  
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ςτερεότυπθ εικόνα όπου κζλει να τον βλζπει ο Αυςτραλόσ, ωσ ζνασ αγράμματοσ, 

ανειδίκευτοσ εργάτθσ που παίρνει τισ δουλειζσ από τουσ  Αγγλο-Αυςτραλοφσ, δεν 

κάνει τίποτε άλλο παρά να τον επιβεβαιϊνει. Ο Arthur αιςκάνεται ζνασ «settled 

man» [εγκατεςτθμζνοσ άνκρωποσ+ και όχι ο Ζλλθνασ ςτο ανζκδοτο που κυμάται ότι 

ζλεγαν ςτο ςχολείο:  «Τί κάνουν οι Ζλλθνεσ όταν παίρνουν corner ςτο ποδόςφαιρο; 

Βάηουν ζνα fish n’chips shop πάνω του» (ς. 25).  Ο Arthur αρνείται να γίνει ο κλϊνοσ 

των ςτερεοτφπων που κυκλοφοροφν για τουσ Ζλλθνεσ: «Φοράει ‘Kappa pants’,  

οδθγεί ξεςκζπαςτο αυτοκίνθτο με τθ μουςικι δυνατά και  ζχει μια περίεργθ προφορά 

που είναι για γζλια»(ς. 25). Κεωρεί πωσ με αυτιν τθ ςυμπεριφορά, οι Άγγλο-

Αυςτραλοί δίκαια γελοφν εισ βάροσ τουσ, γιατί από μόνοι τουσ οι Ζλλθνεσ γίνονται 

γελοίοι, γίνονται οι «wogs», που ακοφγονται ςαν να είναι «ςπθλαιάνκρωποι». 

Υποςτθρίηει πωσ ο Steve είναι εγκλωβιςμζνοσ ςε μια εικόνα των Ελλινων τθσ 

δεκαετίασ του ’50, ςε μια κουλτοφρα που πζκανε τθ ςτιγμι που οι Ζλλθνεσ  

κατζβθκαν από τα πλοία και  πάτθςαν το πόδι τουσ ςτα λιμάνια τθσ Αυςτραλίασ. Ο 

Arthur παραδζχεται πωσ αιςκάνεται ότι είναι κολλθμζνοσ ανάμεςα ςε δφο κόςμουσ 

και ότι ταξιδεφει ςτισ «ρωγμζσ». «Ξζνοσ» ςτθν ίδια του τθν κουλτοφρα. Το μόνο που 

κζλει είναι να είναι ο εαυτόσ του. Αυτό που ηθτάει από τουσ δικοφσ του ανκρϊπουσ, 

δεν είναι να αλλάξουν αυτοί, αλλά να δεχτοφν τθ διαφορετικότθτά του. Δεν 

χρειάηεται να είμαςτε για πάντα οι «νεοφερμζνοι Αυςτραλοί», λζει (ς.27). Τζλοσ, 

αυτό που δεν κατανοεί είναι πϊσ μποροφν οι Ζλλθνεσ που ανακάλυψαν το κζατρο, 

να μθ κζλουν οι γιοί τουσ να εργάηονται ςτο κζατρο. 

Ο Steve *Σταφροσ+  από τθν άλλθ, είναι αυτόσ που αγκαλιάηει τθν πολιτιςτικι 

κλθρονομιά του,  διατθρεί τουσ τρόπουσ που χαρακτθρίηουν τουσ Ζλλθνεσ άνδρεσ και 

οι επιλογζσ του, οι ιδζεσ του είναι αυτζσ που τον φζρνουν ςε ςφγκρουςθ με τον 

αδελφό του. Ο Steve κεωρεί τον αδελφό του «άςωτο υιό», αλαηόνα και προδότθ και 

τον αποκαλεί «Λοφδα»(ς.26).  Υποςτθρίηει κερμά πωσ δεν φοβάται  αυτόσ, ο Ζλλθνασ, 

να δείξει ποιόσ είναι. Αντικζτωσ, ο Arthur, «περιφζρεται λεσ κι ο κόςμοσ γφρω του, 

τοφ χρωςτάει»(ς.5).  

Ο Steve είναι κυμωμζνοσ με τον αδελφό του και για ζναν ακόμθ λόγο: 

πιςτεφει πωσ παραμζλθςε τθ μθτζρα τουσ, τον καιρό που ιταν άρρωςτθ και δεν 

επζςτρεψε να τθσ ςυμπαραςτακεί. Και παρ’όλ’αυτά, θ μθτζρα τουσ, αγαποφςε 

περιςςότερο τον Arthur. Κανείσ ποτζ δεν ρϊτθςε τον Steve, τί ικελε. Πλοι περίμεναν 
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πωσ κα ζπρεπε να γίνει ςαν τον αδελφό του, ενϊ ο ίδιοσ το μόνο που ικελε είναι να 

κάνει πράγματα  με τα χζρια του και να ηιςει εκεί που αιςκάνεται ότι «ανικει», ςτο 

ςπίτι του, ςτθ γειτονιά του με τουσ ανκρϊπουσ που γνωρίηει και αγαπά (ς.36). 

  Τα αδζλφια, άνδρεσ πια,  αςχολοφνται με τθν πολιτικι και ςυγκεκριμζνα θ 

διαφωνία τουσ επικεντρϊνεται ςτο «Μακεδονικό ηιτθμα». Ο Arthur μακαίνει από τθ 

κεία τουσ Μαρίνα, ότι ο Steve ςυνελιφκθκε από τθν αςτυνομία για «Αντίςταςθ κατά 

τθσ αρχισ», γιατί ενεπλάκθ ενεργά ςε άγριο ξυλοδαρμό οπαδϊν τθσ άλλθσ ομάδασ, 

με καταγωγι από τα Σκόπια  που φϊναηαν ςτθν ελλθνικι ομάδα «Δϊςτε μασ πίςω τθ 

χϊρα μασ» και «Ο Αλζξανδροσ ιταν Μακεδόνασ».  Ο Steve  λζει, πωσ ο Μ. 

Αλζξανδροσ ιταν Ζλλθνασ κι ότι οι Γιουγκοςλάβοι δεν μποροφν να τον  διεκδικοφν. Ο 

Arthur από τθν άλλθ, πιςτεφει ότι ο Αλζξανδροσ ιταν Μακεδόνασ κι ότι τα ςφνορα 

τθσ χϊρασ του ςιμερα πζφτουν ςτθν Ελλάδα κι ότι ο αδελφόσ του δεν «ζχει πιάςει 

τθν ιςτορία ςωςτά». Επίςθσ, ο Arthur υποςτθρίηει ότι τα ελλθνικά κζματα, αφοροφν 

τουσ Ζλλθνεσ τθσ Ελλάδοσ κι όχι τουσ Ζλλθνεσ τθσ Αυςτραλίασ, οι οποίοι κα ζπρεπε 

να ενδιαφζρονται περιςςότερο για μια καλφτερθ ηωι ςτθν Αυςτραλία. Ο Arthur 

εκφράηει μια οδυνθρι γι’ αυτόν διαπίςτωςθ, ότι ακόμθ και θ τρίτθ γενιά Ελλινων 

ςυνεχίηει να μιλάει τθν ελλθνικι, πολλζσ φορζσ καλφτερα κι από τουσ παπποφδεσ 

τουσ κι αςχολείται με τα Ελλθνο-τουρκικά «λεσ κι ζγινε χτεσ».  Σφμφωνα με τον 

Arthur, οι Ζλλθνεσ τθσ Αυςτραλίασ χρειάηεται να καταλάβουν ότι ηουν ςτθν 

Αυςτραλία κι όχι ςτθν Ελλάδα. Ο Steve επιμζνει, πωσ ο λόγοσ που ακόμθ κζλει να 

ςυνδζεται με τθν ελλθνικότθτα του, είναι γιατί οι Αυςτραλοί δεν τουσ κζλουν ςτθ 

χϊρα τουσ. Δεν είναι τυχαίο, πωσ όλοι οι «ξζνοι» οργανϊνονται ςε κοινότθτεσ και δεν 

αναμιγνφονται, οφτε και μεταξφ τουσ (ς.21).  

 Ο Stelio που είναι μετανάςτθσ πρϊτθσ γενιάσ, ςτθρίηει τθν άποψθ του Steve,  

κατακζτοντασ τθ δικι του εμπειρία που επιβεβαιϊνει πωσ οι Αυςτραλοί δεν ικελαν 

ποτζ τουσ «ξζνουσ». Πταν ο Stelio ζφταςε ςτθν Αυςτραλία, αν δεν του ζδιναν 

δουλειά οι Ζλλθνεσ, δεν κα επιβίωνε. Ο λόγοσ που δεν εφριςκε εργαςία ιταν ότι για 

τουσ Αυςτραλοφσ μφριηε άςχθμα. Από τθν άλλθ βζβαια, ςιμερα, τρελαίνονται οι 

Αυςτραλοί για όλα αυτά που τουσ ζφεραν π.χ. καφζ, ελιζσ, οφηο, φζτα (ς.23).  

Ο Panteli φζρνει ςτθν κουβζντα και τθ δικι του ιςτορία, το πϊσ πριν γνωρίςει 

τθ γυναίκα του ιταν ερωτευμζνοσ με μία Αυςτραλζηα και πωσ όταν τα αδζλφια τθσ 

ζμακαν ότι είχαν ςχζςθ, τον ζδειραν και τθν κοπζλα δεν τθν ξαναείδε ποτζ (ς.24). 
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Στο τζλοσ αυτισ τθσ ςυηιτθςθσ,  το πιο ςθμαντικό είναι, θ μεταςτροφι του Arthur, 

όπου αρχίηει να βλζπει, να ακοφει, να μακαίνει,  να αναγνωρίηει και να κατανοεί τθν 

αξία τθσ «ιςτορίασ τουσ»  μζςα από τα παρακάτω:  

«Arthur: How can I not know this about us? *Ρωσ και δεν το γνωρίηω αυτό για 

μασ;+ 

Baba: It’s not important, Ari. [Δεν είναι ςθμαντικό, ‘Αρθ.] 

Arthur: It is important Baba. It’s our story. Our story is worth something, even if 

it’s only to us. *Είναι ςθμαντικό, μπαμπά. Είναι θ ιςτορία μασ. Θ δικι μασ ιςτορία 

αξίηει κάτι, ακόμθ κι αν είναι μόνο για μασ.+» (ς. 24). 

Ο πατζρασ από τθν άλλθ, προςπακεί να καλωςορίςει τον Arthur και να τον 

ενκαρρφνει να επιλζξει τθ ηωι που κζλει να κάνει, αρκεί να είναι καλφτερθ από τθ 

δικι του, χωρίσ τον αγϊνα το δικό του (ς.29). Ο πατζρασ πιςτεφει πωσ δεν είχε 

επιλογι, δεν είχε τθν πολυτζλεια να ονειρευτεί, όπωσ ζχει τϊρα  ο γιόσ του.  Επίςθσ, 

ςυμβουλεφει τον  Arthur να αφιςει τα πάντα πίςω του, προκειμζνου να φτάςει ςτο 

ςτόχο του και να πραγματοποιιςει το όνειρό του, όπωσ ζκανε και ο ίδιοσ. Άφθςε τα 

πάντα πίςω ςτθν πατρίδα του και ξεκίνθςε από το τίποτε, προκειμζνου να πετφχει 

αυτά που ικελε και που είναι ζνα ςπίτι,  μία δουλειά και τα παιδιά του(ς.30).  

Αποκαλφπτει  ςτον γιό του τθν αγάπθ για τθ γυναίκα του, μία ανείπωτθ αγάπθ, αφοφ 

κανζνασ από τουσ δφο δεν είπε ςτον άλλο το «ς’ αγαπϊ».  Από τθν άλλθ, ιταν ο 

μόνοσ άνκρωποσ που ιξερε πϊσ να κάνει τθ γυναίκα του να χαμογελά. «Στον κόςμο 

ζδειχνε το πετρωμζνο τθσ πρόςωπο, διαφορετικά κα ζςπαγε ςε εκατομμφρια 

κομμάτια και κα ςκορπιηόταν ςτον άνεμο». Και αυτι, αντίςτοιχα, ιξερε πϊσ να τον 

κάνει να χαμογελά και να κζλει να αγωνιςτεί για τον εαυτό του. Επίςθσ, ομολογεί, 

πωσ υπάρχουν φορζσ που αιςκάνεται και ο ίδιοσ φοβιςμζνοσ, ζνα μικρό αγόρι που 

όμωσ το ςϊμα του τοφ κυμίηει πωσ είναι ζνασ άνδρασ. 

Ο διάλογοσ είναι δυνατόσ και οι χαρακτιρεσ ηωθροί. Ο διάλογοσ κινείται 

ανάμεςα και ςτισ δφο γλϊςςεσ, ελλθνικά και αγγλικά.  Στο κείμενο οι φράςεισ που 

είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα γράφονται με λατινικοφσ χαρακτιρεσ και δίπλα υπάρχει 

θ μετάφραςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Τα ονόματα δεν κλίνονται ςε πτϊςεισ,  αλλά 

πάντοτε αναφζρονται με τον ίδιο τρόπο  π.χ. Pandeli, Stelio, Baba. 

Οι χαρακτιρεσ «επί ςκθνισ» εμφανίηονται ηωθροί. Τον ςυγγραφζα, τον 

απαςχολεί ο κάνατοσ και ο τρόποσ που τον βιϊνουν οι άνδρεσ. Μετά από μια ουηο-
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ποςία, αφινουν τον πόνο να εκφραςτεί μζςα από επικετικότθτα, βία,  αναμνιςεισ, 

εκμυςτθρεφςεισ, κατακζςεισ ψυχισ. Πλα μαηί τα ςυναιςκιματα υφαίνουν τθν 

ιςτορία τουσ, τθ ςχζςθ τουσ, μια διαδρομι πζνκουσ και αποχαιρετιςμοφ  που  τθν 

«οδθγοφν» ςτο κανάλι τθσ μουςικισ ζκφραςθσ. Αγκαλιαςμζνοι, ςτθν τελευταία 

ςκθνι, τραγουδάνε το  «Συννεφιαςμζνθ Κυριακι» του Τςιτςάνθ.  

«Ο κάνατοσ είναι περίεργο πράγμα… Νομίηεισ ότι είναι ζνα και μόνο πράγμα, αλλά είναι κάτι 

περιςςότερο από ζνα… είναι πολφ περιςςότερα…», μονολογεί ο Stelio (ς.11).   

Ο Steve κυμάται πωσ όταν πζκανε θ γιαγιά του, θ μθτζρα του τοφ είπε πωσ οι 

άνκρωποι όταν «φεφγουν»,  πθγαίνουν ςε «ζνα μικρό δωμάτιο ςτθν καρδιά ςου, 

όπου μζνουν όλοι αυτοί που αγαπάσ κι  ζτςι μπορείσ να τουσ μιλάσ όποτε τουσ 

χρειαςτείσ» (ς. 15).   

«Ο κάνατοσ, μασ αλλάηει παιδί μου. Πταν ζρχεται δεν μπορείσ να επιςτρζψεισ εκεί που 

ιςουν πριν. Δεν ςου αφινει τθν επιλογι παρά να κινθκείσ προσ τα εμπρόσ. Το ζμακα αυτό, 

όταν ιμουν εννζα χρονϊν, τότε που πζκανε ο πατζρασ μου», λζει ο Panteli ςτον Arthur 

(ς.17).  

Ο πατζρασ του Panteli, δθλαδι ο παπποφσ των παιδιϊν, ιταν ψαράσ κι 

ανατινάχκθκε από μία νάρκθ που μπλζχτθκε ςτα δίχτυα του. Πταν ο Arthur ρωτάει 

τον πατζρα του κατά πόςο φοβάται να πεκάνει μόνοσ, τϊρα που πζκανε θ γυναίκα 

του, αυτόσ τοφ απαντάει ωσ εξισ:  

«‘Πχι. Πλοι πεκαίνουμε μόνοι μασ. Βλζπεισ δεν είναι ο κάνατοσ που μασ επθρεάηει, αλλά θ 

ηωι με αυτοφσ που μζνουνε πίςω» (ς.31). 

Ο Panteli ςτθν τελευταία ςκθνι,  λζει, πωσ μετά από μια κθδεία, όπωσ γινόταν 

και ςτο χωριό του ςτθν Ελλάδα, αυτοί που μζνουν πίςω πρζπει να γιορτάηουν τθ ηωι 

του γονιοφ που πζκανε και να εκφράςουν τθ λφπθσ τουσ, ςυγχρόνωσ: 

 «γιατί μια μζρα ζτςι κα κάνουν και τα δικά τουσ παιδιά. Είναι κακικον» (ς. 40).  

 Θ ανάγκθ του Arthur να ακοφςει περιςςότερα για τθν οικογζνειά του,  

αναγκάηει τον πατζρα να διθγθκεί τθν ιςτορία του, ςαν να ιταν θ πρϊτθ φορά που 

τθν άκουγε. Ο Panteli ζφταςε ςτθν Αυςτραλία, μετά από πρόςκλθςθ τθσ κείασ του 

Marina, για να μθν επιςτρατευτεί τθν εποχι τθσ χοφντασ.  Πταν ο Arthur ρϊτθςε τον 

πατζρα του κατά πόςο του λείπει το νθςί του, ο Panteli απάντθςε:  

«Θ κάλαςςα είναι παντοφ ίδια, ο ουρανόσ είναι διαφορετικόσ»(19). 
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Το ζργο κλείνει με τον Arthur να βλζπει όλουσ τουσ άνδρεσ τθσ ομιγυρθσ να 

τραγουδάνε και να ςυνειδθτοποιεί πωσ υπάρχουν πράγματα μζςα του, τα οποία δεν 

γνωρίηει ακόμθ ότι αιςκάνεται, ότι ςυνδζεται μαηί τουσ. Αρχίηει να αιςκάνεται ότι 

ξαναηωντανεφουν πράγματα μζςα του που πίςτευε ότι είχαν πεκάνει. Ζνιωςε τον 

κόμπο αγωνίασ και φόβου μζςα του να χαλαρϊνει και να μπορεί και πάλι να 

αναπνεφςει. Τϊρα πια γνωρίηει, πωσ κα του πάρει χρόνια να ξεμπερδζψει τισ 

κλωςτζσ από το μπερδεμζνο κουβάρι. Ο πατζρασ του, το προςκαλεί  ςτθν παρζα τουσ 

να τραγουδιςει μαηί τουσ και όλοι οι άνδρεσ ενωμζνοι, νιϊκουν περιςςότερο 

ελεφκεροι από ποτζ!  

Το ςκθνικό είναι ςτθμζνο ςτο καφενείο του Stelio, το οποίο αποκαλφπτει τθν 

ελλθνικότθτά του από τθν ελλθνικι ςθμαία που ςτολίηει τον ζναν τοίχο και τθ 

φανζλα και το καςκόλ του Ολυμπιακοφ ςτον άλλο τοίχο, μαηί με μια φωτογραφία τθσ 

ομάδασ. Το τραπζηι, γφρω από το οποίο οι άνδρεσ κάκονται, ζχει ζνα μπουκάλι οφηο 

και φιςτίκια Αιγίνθσ. Ο νεαρόσ Steve φοράει κοντομάνικο άςπρο μπλουηάκι με τον 

Ραρκενϊνα πάνω του και τθ λζξθ «ΕΛΛΑΣ». Ακοφγεται ζξω να βρζχει. 

O ςυγγραφζασ ςτθν ειςαγωγι του ζργου του, παρακζτει τα παρακάτω 

αποςπάςματα από αγαπθμζνουσ του ςυγγραφείσ που τον ζχουν εμπνεφςει ςτθ 

ςφλλθψθ του ςυγκεκριμζνου κεατρικοφ του ζργου και είναι τα εξισ: 

«Θ ελευκερία δεν είναι ζνα ιδανικό που βρίςκεται ζξω από τον άνκρωπο, οφτε είναι μια 

ιδζα που γίνεται μφκοσ. Είναι μάλλον θ απαραίτθτθ προςπάκεια για τθν ανκρϊπινθ 

ολοκλιρωςθ. Οι καταπιεςμζνοι υποφζρουν από τον δυιςμό, ο οποίοσ ζχει εδραιωκεί ςτο πιο 

εςϊτερο  είναι τουσ. Ανακαλφπτουν πωσ χωρίσ ελευκερία δεν μποροφν να υπάρξουν με 

αυκεντικότθτα. Ραρόλο που επικυμοφν αυκεντικι φπαρξθ, τθν φοβοφνται». Paulo Freire –

Pedagogy of the Oppressed (ς.24) 

«Ωσ αγόρι, ςυνικιηα να δζχομαι όλθ αυτι τθν αςχιμια, όπωσ ζνασ δζχεται εκείνα τα 

αςυμβίβαςτα πράγματα τα οποία μόνον επειδι ςυνυπάρχουν, αποκαλοφνται ο κόςμοσ». 

José  Luis Borges – There are more things (ς.26). 

 

9. Suzan Alexopoulos (2005) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 01.05.2009  

Θ Suzan Alexopoulos γεννικθκε το 1971 ςτθ Μελβοφρνθ και μεγάλωςε ςτισ 

περιοχζσ Armadale και Toorak όπου ηοφςαν πολλοί Ζλλθνεσ μετανάςτεσ. 

Ραρ’όλ’αυτά από μικρι αιςκάνκθκε τθ διαφορετικότθτά τθσ ςε ςχζςθ με τα παιδιά 
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αγγλο-αυςτραλιανισ καταγωγισ και αυτό τθν ζκανε ντροπαλι. Το γεγονόσ ότι θ 

μθτζρα τθσ ζκοβε πολφ κοντά τα μαλλιά τθσ και το ότι πάντοτε οι γονείσ τθσ 

αποταμίευαν χριματα, πράγμα που τθσ ςτεροφςε όλα αυτά που τα άλλα παιδιά 

είχαν και αυτι ικελε,  τθν ζκαναν να ντρζπεται για τον εαυτό τθσ. Βεβαίωσ ςιμερα 

κατανοεί τον αγϊνα των γονιϊν τθσ για επιβίωςθ, τόςο οικονομικι  όςο και 

πολιτιςμικι ςε μία ξζνθ χϊρα, κακϊσ και τθν αδυναμία τουσ να δεχτοφν τθ 

διαφορετικι κουλτοφρα των παιδιϊν τουσ, προκειμζνου να  τα βοθκιςουν να 

αγαπιςουν τον εαυτό τουσ. Τα διαφορετικά φαγθτά που ζτρωγε, θ παρακολοφκθςθ 

του ελλθνικοφ ςχολείου τθν ζκαναν να νιϊκει μειονεκτικά1870. 

«Δεν μποροφςα να κατανοιςω τθ ςθμαςία μιασ διαφορετικισ κουλτοφρασ και τισ 

επιδράςεισ τθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτάσ μου. Ο πατζρασ μου ιταν αυςτθρόσ, 

και θ ςυμπεριφορά του αυτι με δυςκόλευε γιατί εγϊ ικελα περιςςότερθ ελευκερία. Τϊρα 

αναγνωρίηω τθν ανάγκθ του να κζλει να ελζγξει το περιβάλλον του προκειμζνου να 

αιςκανκεί αςφαλισ. Εμείσ, θ δεφτερθ γενιά παιδιϊν των μεταναςτϊν δυςκολευτικαμε πολφ 

γιατί δεν μποροφςαμε να πάρουμε απόςταςθ από όλα αυτά που ςυνζβαιναν και δεν ιταν 

τίποτε άλλο παρά θ ςυνζχεια τθσ μεταναςτευτικισ διαδικαςίασ, και θ οποία δεν αφορά 

μόνον τθν πρϊτθ γενιά. Πταν μεγαλϊναμε δεν μποροφςαμε να δοφμε τα πράγματα 

αντικειμενικά και να αιςκανκοφμε αγάπθ και εκτίμθςθ γι’ αυτό που είμαςτε εμείσ και οι 

γονείσ μασ. Αιςκανόμαςταν τα κφματα των γονιϊν μασ, οι οποίοι περνοφςαν το ςοκ τθσ 

μετανάςτευςισ τουσ, τθν απομάκρυνςθ από τουσ ςυγγενείσ τουσ, βριςκόντουςαν ανάμεςα 

ςε ζναν πολιτιςμό που δεν καταλάβαιναν. Δεν ιταν ψυχολόγοι, και όλθ τουσ τθν 

απογοιτευςθ και το χάοσ που ςυνοδεφει αυτό το ςυναίςκθμα το μετζδιδαν, και εμείσ 

είμαςτε τα παράγωγα αυτισ τθσ κατάςταςθσ. Κυμάμαι να είμαι ζνα κυμωμζνο παιδί, που 

δεν μου άρεςε ο εαυτόσ μου και θ οποία ικελα τόςο πολφ να μοιάςω ςτθ Lisa, που ιταν 

Αυςτραλζηα,  an Aussie. Δεν μποροφςα να εκτιμιςω τθ δικιά μου ομορφιά τότε, το οποίο 

ςυνζβθ πολλά χρόνια μετά. Σιμερα είναι τελείωσ διαφορετικά και μπορϊ να διακρίνω τί 

ςυνζβθ τότε. Στθν οικογζνειά μου ζηθςα πολλζσ διαμάχεσ, τθν ζλλειψθ ςεβαςμοφ του 

πατζρα μου προσ τθ μθτζρα μου, που δυςτυχϊσ δεν μποροφςα να ςυνειδθτοποιιςω γι’ αυτό 

κι εγϊ είχα τα ίδια ςυναιςκιματα αποςτροφισ προσ τθ μθτζρα μου που βίωνα ωσ παιδί ςτο 

περιβάλλον μου. Τθν ζβλεπα ωσ μία γυναίκα πονθρι, μυςτικοπακι,  που με κάκε τρόπο 

κζλει να επιβάλλει το δικό τθσ και όχι μια γυναίκα ξεκάκαρθ με αυτό που ικελε. Αυτό που 

                                                           
1870

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε  από τθν Susan Alexopoulos, β’ 
γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 01.05.2009. 
1870

 Π.π. 
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ςιμερα τθσ καταλογίηω είναι πωσ δεν μασ προςτάτεψε από τθ βιαιότθτα του πατζρα.  Στα 

ζξι μου επιςκεφτικαμε μαηί με τθν οικογζνειά μου τθν Ελλάδα και ζμεινα ζνα χρόνο», 

κυμάται θ ςυγγραφζασ για τα παιδικά τθσ χρόνια1871. 

Στθν ερϊτθςθ πότε και με ποιό τρόπο ςυνδζκθκε με τθν τζχνθ του Κεάτρου 

και ειδικότερα με τθ ςυγγραφι, απάντθςε τα παρακάτω: 

 «Στα δεκαεννζα μου, όταν ζκανα τον γφρο τθσ Ευρϊπθσ, και αφοφ είχα επιςκεφτεί και τθν 

Ελλάδα, αποφάςιςα να γίνω θκοποιόσ. Σποφδαςα ςτο ‘National Theatre’ ςτθ Μελβοφρνθ για 

3 χρόνια, απ’ όπου και αποφοίτθςα, για να καταλάβω πολφ νωρίσ πωσ τουσ μόνουσ ρόλουσ 

που κα μου εμπιςτεφονταν ιταν να παίξω τθν Ελλθνίδα. Ζχοντασ ιδθ εργαςτεί ςτθν ομάδα 

Ραιδικοφ Κεάτρου «Oxford», αποφάςιςα να  ταξιδζψω ςε χϊρεσ, όπωσ Λνδία, Ταϊλάνδθ, 

Λάοσ, να περιθγθκϊ ςε πόλεισ τθσ Αυςτραλίασ κάνοντασ «Κζατρο του Δρόμου» ι κάνοντασ 

παραςτάςεισ με κεατρικζσ ομάδεσ και «Ρερφόρμερσ» που ζκαναν τον γφρο του κόςμου. 

Στθν πορεία ανακάλυψα πωσ μου άρεςε περιςςότερο να γράφω τισ δικζσ μου ιςτορίεσ παρά 

να παίηω ωσ θκοποιόσ»1872.  

Ωσ θκοποιόσ και κεατρικόσ ςυγγραφζασ  ζγραψε και παρουςίαςε το πρϊτο 

ζργο τθσ Βy night we tremble  *Πταν ζρκει θ νφχτα τρζμουμε+ (2005) ςτο κζατρο La 

Mama1873. Είναι ζνα αυτοβιογραφικό ζργο, το οποίο αςχολείται με τθν αλλοτρίωςθ, 

τθν πλθγωμζνθ καρδιά και τθν απελπιςία, μία γλυκόπικρθ κωμωδία, που 

εμπνεφςτθκε από μια προςωπικι  τθσ εμπειρία. Θ ίδια πρωταγωνιςτεί ςτο ρόλο τθσ.  

 Θ Suzan Alexopoulos ςχετικά με τθ δραματουργικι τθσ εμπειρία κατακζτει 

τα εξισ: 

 «Το 2005  ζκανα ςωματικό κζατρο, γιατί μου άρεςε να εργάηομαι με το φωσ και τθ ςκιά, με 

το όνειρο και τον εφιάλτθ. Το ζργο που δθμιοφργθςα Βy Night we tremble  το παρουςίαςα το 

2005 ςε ζνα πολφ εξειδικευμζνο κοινό, ανκρϊπουσ που ενδιαφζρονταν να δουν μια 

διαφορετικι προςζγγιςθ ςε ηθτιματα που απαςχολοφν «τθν καρδιά», «τθν πλθγωμζνθ 

καρδιά», τισ ερωτικζσ ςχζςεισ γενικότερα, και πϊσ αυτζσ επιδροφν ςτθν ψυχι μασ. Επίςθσ 

                                                           
1871

Π.π. 
1872

 Π.π. 
1873

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ By Night We tremble τθσ ςτο La Mama Theatre, 24.2.-
13.3.2005. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ By Night We tremble  τθσ Susan Alexopoulos ςε ςκθνοκεςία 
των Julie Waddington and Thomas Papathanassiou, ζπαιξαν οι θκοποιοί Georgina Capper, Tim Stitz 
and Susan Alexopoulos και μουςικι ηωντανι από τον Dustin Mc lean, ςτο La Mama Theatre, από 
24.2.-13.3.2005. Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ By Night we tremble – «Loneliness is a very strong 
repellent»/ «Θ μοναξιά είναι ζνα πολφ ιςχυρό απωκθτικό» τθσ Susan Alexopoulos, ςε ςκθνοκεςία 
Julie Waddington and Thomas Papathanassiou, La Mama Theatre, 205 Faraday St, Carlton, 24.2-
13.3.2005. 
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τον καιρό εκείνο με απαςχολοφςε το κζμα των ςχζςεων των γονιϊν και πϊσ αυτζσ 

επθρεάηουν τισ ςχζςεισ των παιδιϊν τουσ. Το ζργο το εμπνεφςτθκα από μία προςωπικι μου 

εμπειρία, μία ερωτικι απογοιτευςθ. Πταν άρχιςα να το γράφω ιμουν ςε κατάκλιψθ, γι’ 

αυτό και το ζργο ζχει πικρό χιοφμορ, αυτό που προςπακοφςα να κάνω ιταν να καταγράψω 

αυτό που αιςκανόμουνα. Το ζγραψα χωρίσ να λογοκρίνομαι. Ο τρόποσ που αγαπάμε ζχει 

πάρα πολφ να κάνει με τον τρόπο που μασ ζχουν μάκει να αγαπάμε. Άλλοι αντιμετωπίηουν 

τθν αγάπθ ωσ μορφι εξουςίασ, ωσ μία μάχθ για εξουςία, θ ωσ ζνα παιχνίδι εξουςίασ. Ρολφ 

αργότερα επιλζγουμε τον τρόπο με τον οποίο εμείσ κζλουμε να αγαπάμε. Μετά από μία 

αποτυχθμζνθ ςχζςθ, θ ραγιςμζνθ ςου καρδιά μπορεί να βρει τον δρόμο τθσ για μια αλθκινι 

αγάπθ, γιατί ζχεισ μάκει πια αρκετά καλφτερα τον εαυτό ςου. Για μζνα το ερϊτθμα είναι: Ι 

αγάπθ είναι δφναμθ ι θ δφναμθ είναι αγάπθ;  Θ ςεξουαλικότθτα είναι ςίγουρα μία δφναμθ 

με τθν οποία μπορείσ εφκολα να χάςεισ τθν ιςορροπία ςου και να γευτείσ τθν τοξικότθτα 

μζςα από τθ κλίψθ,  και τότε   μπαίνεισ ςε μία «φοφςκα», για να προςτατευτείσ, όπωσ ςτθ 

μιτρα τθσ μάνασ ςου, όταν ιςουν ζμβρυο, με ςκοπό κάποια ςτιγμι να ξαναγεννθκείσ»1874. 

Σχετικά με τθν δομι του ζργου και το περιεχόμενο  εξθγεί τα εξισ:  

«Στο ζργο δεν υπάρχει ςτθν πραγματικότθτα αρχι, μζςθ, τζλοσ γιατί είναι τοποκετθμζνο 

ςτον φανταςτικό κόςμο του ονείρου, ςε μία ςυχνότθτα ψευδαίςκθςθσ. Θ θρωίδα μου 

Simply Blue *Απλά Μπλε+, με τθ «ςπαςμζνθ» καρδιά, τθν οποία και υποδφομαι,  είμαι εγϊ θ 

ίδια που  κζλω να αυτό-γεννθκϊ μζςα από μια φοφςκα. Με αυτό τον τρόπο ςτοχεφω ςτθν 

αυτό-πραγμάτωςι μου μζςα από τθν παρατιρθςθ τοφ τί ςθμαίνει να ςχετίηεςαι και, όταν 

αυτό ςυμβαίνει, τί ακολουκεί και με ποιό τρόπο θ αγάπθ μεταςτρζφεται ςε μίςοσ και από 

αγάπθ γίνεται μία αναμζτρθςθ δυνάμεων».  

Μζςα από αυτι τθ διαδικαςία  θ ςυγγραφζασ ελπίηει να ευαιςκθτοποιιςει 

τθν Simply Blue ςτα κζματα τθσ καρδιάσ. Επίςθσ προςπακεί να αφυπνίςει το κοινό 

τθσ και ειδικότερα τθ γενιά τθσ, ότι πολλζσ φορζσ μπορεί να επαναλαμβάνουμε 

ςυμπεριφορζσ των γονιϊν μασ, αλλά τουλάχιςτον να γίνεται με ςυνεκτικότθτα και  

διάκεςθ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ: 

«Στθ δικι μου γενιά υπάρχει μεγαλφτερθ ιςότθτα μεταξφ του άνδρα και τθσ γυναίκασ. Ο 

ζνασ ςτζκεται δίπλα ςτον άλλον με ςεβαςμό και εκτίμθςθ. Πλοι ερχόμαςτε ςε αυτι τθ ηωι 

μόνοι, αυτό δεν δικαιολογεί τθν παραμονι μασ ςε δυςλειτουργικζσ ςχζςεισ, οι οποίεσ πολφ 

γριγορά ςε κάνουν εχκρό με τον άλλον», λζει με ςιγουριά θ ςυγγραφζασ.  

«Τζλοσ ιταν ςθμαντικι θ διαπίςτωςθ που ζκανα πωσ όλα τα ηθτιματα που 

διαπραγματεφτθκα, είναι κακολικά, γιατί απαςχολοφν όλουσ τουσ ανκρϊπουσ ανεξάρτθτα 

                                                           
1874

 Π.π. 
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από τθν εκνικι τουσ καταγωγι. Άλλωςτε  το κοινό που παρακολοφκθςε αυτι τθν 

παράςταςθ για τρεισ  ςυνεχείσ εβδομάδεσ ιταν πολυπολιτιςμικό», καταλιγει θ Suzan 

Alexopoulos1875. 

 Για τθν παράςταςθ αυτι ζλαβε επιχοριγθςθ από το Arts Victoria και τθσ 

παραχωρικθκε αίκουςα για τισ πρόβεσ τθσ και τισ παραςτάςεισ ςτο κζατρο La 

Mama1876.   

 

Ανάλυςθ του κεατρικοφ ζργου  Βy Νight We Tremble – Τθ νφχτα τρζμουμε (2005)                           

 Θ ιςτορία είναι ζνασ εφιάλτθσ χωρίσ αρχι, μζςθ και τζλοσ, αφοφ θ θρωίδα 

τθσ Simply Blue *Απλά Μπλε+, με τθ «ςπαςμζνθ» καρδιά μεταφζρεται ςε μία άλλθ 

ςυνιςταμζνθ, αυτι ςτο «Χρόνο του Ονείρου». Κατ’ αρχιν ο κεατισ  γίνεται 

παρατθρθτισ μιασ ςχζςθσ μεταξφ δφο ανκρϊπων, ενόσ άνδρα και μιασ γυναίκασ που 

δθμιουργοφν  εικόνεσ με τισ ςκιζσ τουσ. Στισ εικόνεσ αυτζσ οι ρόλοι του ανδρογφνου 

εναλλάςςονται από άνδρα και γυναίκα, ςε μθτζρα και πατζρα, ςε κόρθ με τον 

αγαπθμζνο τθσ, αναδεικνφοντασ μορφζσ ανδρογυνικϊν ςχζςεων  που αναηθτοφν τθν 

αρμονία, χωρίσ να χάςει ο ζνασ τον άλλον.  

Με τθν πάροδο του χρόνου ςυγχωνεφονται ο ζνασ ςτον άλλο και μζςα από 

αυτιν τθν ενότθτα δθμιουργείται μια άλλθ οντότθτα» (ς.1), ζνα γυμνό ςϊμα ςε μια 

διάφανθ ςφαίρα που προςπακεί να γεννθκεί, να γεννθκεί  με μία νζα 

ςυνειδθτότθτα, μια γυμνι πραγματικότθτα - ευάλωτθ, χωρίσ ςυναιςκθματικό 

φορτίο, όμωσ με κακαρότθτα. Αυτόσ είναι ο ςυμβολιςμόσ που δικαιολογεί τθν 

εμφάνιςθ του γυμνοφ ςϊματοσ επί ςκθνισ μετζπειτα. Θ Simply Blue μετά από μια 

ζκρθξθ, το ςπάςιμο τθσ φοφςκασ/μιτρασ/ςφαίρασ ςτθν οποία βρίςκεται μζςα, 

ζρχεται ςε ζνα κόςμο μπλε. Το μπλε για τθ ςυγγραφζα ςυμβολίηει τθν αίςκθςθ τθσ 

λφπθσ και τθσ κατάκλιψθσ,  και αυτι ζρχεται ςε ζναν  τζτοιον κόςμο. Το μπλε 

φόρεμα, που θ μθτζρα τθσ τισ φορά είναι ςτολιςμζνο με ςυναιςκιματα, μνιμεσ, 

εμπειρίεσ. Φορϊντάσ το φορτϊνεται το βάροσ του παρελκόντοσ,  τισ τραυματικζσ 

εμπειρίεσ  και κυρίωσ το αίςκθμα πόνου όλων των γυναικϊν που προχπιρξαν πριν 

από αυτιν.  

                                                           
1875

 Π.π. 
1876

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 24.2.2005, το άρκρο «Δφο Ελλθνίδεσ ςτθν κεατρικι ςκθνι και τθν 
οκόνθ» τθσ Βίβιαν Μόρρισ, ς.7. 
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 Θ Simply Blue αιςκάνεται μπερδεμζνθ ανάμεςα ςτο παρελκόν,  το παρόν και  

το μζλλον. Οργανϊνει μια μάχθ με τα τζρατα, που είναι γεννιματα τθσ κλίψθσ τθσ. 

Στθν πάλθ θ θρωίδα μάχεται τισ οπιςκοδρομικζσ δυνάμεισ του αςυνείδθτου, που 

απειλεί να τθν καταπιεί. Οι δυνάμεισ προςωποποιοφνται από τθ μθτζρα και τον 

πατζρα. Μζςω των χαρακτιρων αυτϊν,  θ βία, ο φόβοσ, θ ςφοδρι επικυμία, θ 

επικετικότθτα και ο εγωιςμόσ επικρατοφν ςτθ ςκθνι. Θ θρωίδα φοβάται μιπωσ γίνει 

ςαν τουσ γονείσ τθσ και αντιγράψει τθ ςχζςθ τουσ. Οι γυναικείεσ φιγοφρεσ είναι 

πλευρζσ τθσ θρωίδασ, και οι ανδρικζσ φιγοφρεσ είναι  επίςθσ όψεισ τισ ανδρικισ τθσ 

πλευράσ και οι ςχζςεισ τθσ με τουσ άνδρεσ τθσ ηωι τθσ. Είναι εγκλωβιςμζνθ ςε ζναν 

λαβφρινκο, από τον οποίο κζλει να δραπετεφςει..  Τρζχοντασ με βιματα επί τόπου, 

επιδιϊκει να γνωρίςει τί είναι θ αγάπθ και τί είναι ο ζρωτασ μάταια. Χαμζνθ και 

μόνθ, ςυνειδθτοποιεί ότι είναι εξαντλθμζνθ. Βγάηει το φόρεμα και επιςτρζφει ςτθ 

μιτρα τθσ. Αρχίηει να ςζρνεται ξανά μζςα, όπου αιςκάνεται αςφαλισ. Θ ςφαίρα 

ςυμβολίηει τθν εμβρυικι κατάςταςθ ωσ πλθρότθτα, τελειότθτα και μακάρια 

ςυγκράτθςθ του εαυτοφ. 

Ο τίτλοσ του ζργου προζρχεται από τθν παροιμία By day we bark, by night we 

tremble/Τθ μζρα γαβγίηουμε, τθ νφχτα τρζμουμε - υπονοϊντασ πωσ αυτοί που τθν 

θμζρα δείχνουν γενναίοι, τθ νφχτα βγάηουν τουσ φόβουσ τουσ.  

Θ ςυγγραφζασ εξομολογείται πωσ τθν εποχι που ζγραφε το ζργο, παρόλο 

που ςιμερα αιςκάνεται υπεριφανθ για τθν ελλθνικι τθσ καταγωγι, τότε είχε 

αποςταςιοποιθκεί. Ενςτικτωδϊσ ςτο ζργο εμφανίηονται ξεκάκαρα τα ελλθνικά 

πολιτιςμικά μεταγλωςςικά  χαρακτθριςτικά μζςα από τισ κινιςεισ και  χειρονομίεσ  

των γονζων.  Το κζμα όμωσ τθσ παράςταςθσ είναι κακολικό. 

Στθν ενιλικθ ηωι τθσ εκτιμά  τθν ελλθνικότθτά τθσ και τον πλοφτο που τθσ 

ζχει κλθροδοτθκεί μζςα από τθν ελλθνικι μυκολογία, με πόςθ ειλικρίνεια 

αποτυπϊνεται θ ανκρϊπινθ φφςθ. Αιςκάνεται ότι θ ηωι τθσ μζςα από τα γραπτά τθσ 

μετουςιϊνεται ςε μια δθμιουργία εκ νζου.  

 

10. Thomas Papathanasiou (2006) - Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 24.03.2009 

Ο Thomas Papathanasiou γεννικθκε το 1971 και μεγάλωςε ςτο Ρερκ. Οι 

γονείσ του γεννικθκαν και μεγάλωςαν ςε ζνα μικρό χωριό κοντά ςτο Κζρμο, 

Αιτωλοακαρνανίασ. Ο πατζρασ του μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία το 1954 με το 
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‘Felice Castell’ και θ μθτζρα του το 1964 με το Ελλθνίσ. Το πρϊτο λιμάνι που ζπιανε 

το πλοίο ςτθν Αυςτραλία ιταν ςτο Freemantle, ςτθν Ρζρκθ και μετά ςτθ 

Μελβοφρνθ. Οι γονείσ του τα πρϊτα χρόνια του γάμου τουσ ζηθςαν ςτθ Μελβοφρνθ. 

Ο πατζρασ του εργάςτθκε ςε εργοςτάςιο και ιταν από αυτοφσ που «ζφερε» πολφ 

κόςμο από το χωριό του ςτθν Αυςτραλία με «πρόςκλθςθ». Θ μθτζρα του όταν ιρκε 

ςτθν Αυςτραλία δεν γνϊριηε τον πατζρα του. Ραντρεφτθκαν με «προξενιό». Ο γάμοσ 

ιταν ζνασ ςυνεταιριςμόσ. Οι μεγαλφτεροι ζχουν τισ ιςτορίεσ τθσ μετανάςτευςθσ.  

Στθν οικογζνεια είναι τρία παιδιά. ‘Πταν γεννικθκε ο πρϊτοσ τουσ γιόσ αρρϊςτθςε 

και γι’ αυτό μετακόμιςαν ςτθν Ρζρκθ, όπου από τότε ηουν εκεί. Στθν Ρζρκθ 

γεννικθκε θ Μαρία και ο Κωμάσ. Στθν θλικία των δφο χρόνων θ κεία του πιρε τον 

Κωμά και τθ Μαρία και ταξίδεψαν ςτθν Ελλάδα, με ςκοπό να μείνουν τα παιδιά με 

τουσ παπποφδεσ τρεισ μινεσ. Οι γονείσ, όμωσ πιγαν, ςτθν Ελλάδα δεκαπζντε μινεσ 

αργότερα με ςυνζπεια, ο μικρόσ Κωμάσ να αναγνωρίηει για γονείσ του τουσ 

παπποφδεσ και θ Μαρία να ζχει πια  αρχίςει να πθγαίνει ςτο ςχολείο του χωριοφ. Ο 

Κωμάσ πιςτεφει πωσ αυτι θ απουςία των γονιϊν του και το αίςκθμα εγκατάλειψθσ 

ζχει παίξει πολφ μεγάλο ρόλο ςτθν μετζπειτα εξζλιξθ του ίδιου και τθσ αδελφισ του. 

Αυτό το ςυνειδθτοποίθςε τθν τελευταία δεκαετία τθσ ηωισ του. ‘Πταν επζςτρεψε 

ςτθν Ελλάδα ςτα είκοςι δφο του χρόνια, οι μυρωδιζσ ιταν αυτζσ που του άνοιξαν τισ 

πφλεσ ςε μνιμεσ που είχαν απωκθκεί1877. 

 «Οι μυρωδιζσ από τα καπνά, τα κρεμμφδια, τισ ελιζσ, τα ηϊα, ο ιλιοσ, τα χρϊματα με ζκαναν 

να κυμθκϊ. Τότε κατάλαβα πωσ θ ηωι κινείται κυκλικά ςε ςπειροειδι μορφι. Θ καταγωγι 

ςου παίηει ςθμαντικό ρόλο», λζει ο Papathanasiou1878.  

Ο ςυγγραφζασ αιςκάνεται πολφ τυχερόσ γιατί από πολφ νωρίσ ςτο ςχολείο 

του τον ενκάρρυναν να αςχολθκεί με το κζατρο, να βλζπει παραςτάςεισ, να 

παρακολουκεί μακιματα χοροφ και μουςικισ. Για τθν ελλθνικι κοινότθτα, όμωσ, θ 

εναςχόλθςι ςου με το κζατρο ςε επαγγελματικό επίπεδο ιταν ζνα «ςτίγμα». 

Ρράγμα οξφμωρο, αφοφ θ Ελλάδα γζννθςε το κζατρο και από τθν άλλθ θ πολιτιςτικι 

δραςτθριότθτα και οι εκδθλϊςεισ ιταν θ βαςικι διαςκζδαςθ ςτθν κοινότθτα. 

                                                           
1877

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε  από τον Thomas 
Papathanasiou, β’ γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 24.03.2009. 
1878

 Π.π. 
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 «Θ φωνι «τί κα πει ο κόςμοσ», τθν οποία πολφ δφςκολα καταφζρνεισ να αγνοιςεισ, ιταν 

αυτι που ςτθν αρχι των ςπουδϊν μου με ζκανε να αποκλείςω το κζατρο και ακολοφκθςα 

τθν οδοντιατρικι», με παράπονο κυμάται ο ςυγγραφζασ1879. 

 Ο ελλθνικόσ κινθματογράφοσ με τουσ θκοποιοφσ «Βζγγοσ, Βουγιουκλάκθ 

κ.α.», επιςκζψεισ παραςτάςεων του Εκνικοφ Κεάτρου, τραγουδιςτζσ από τθν 

Ελλάδα ψυχαγωγοφςαν τουσ Ζλλθνεσ τθσ Ρζρκθσ με ςυνζπεια πολφ λίγο να 

ενκαρρφνεται θ ανάπτυξθ του ντόπιου κεάτρου, όπωσ ςυνζβαινε ςτο Σφδνεχ και ςτθ 

Μελβοφρνθ. Τελικά βρικε τθ δφναμθ να εγκαταλείψει τθν οδοντιατρικι και να 

παρακολουκιςει το Curtain Theatre Course, University of Western Australia, όπου 

μελζτθςε τουσ Shakespeare, Eugene o’Neill και μιοφηικαλ. Στθ ςυνζχεια φοίτθςε ςτο 

WAPA, δραματικι ςχολι όπου φοίτθςε ο θκοποιόσ Hughe Jackman. Το 1998 πιγε 

ςτο Σφδνεχ όπου είχε τθν ευκαιρία  να ςυμμετζχει ςτθν παράςταςθ The Taming of 

the Striggla του ελλθνοαυςτραλιανοφ κιάςου  «Take Away Theatre» και το 1990 

ςυμμετείχε ςτο μιοφηικαλ Chicago με τθν κεατρικι ομάδα του οποίου ταξίδεψε και 

ςτο Χονγκ-Κονγκ. Θ ςυμμετοχι του αυτι τον βοικθςε να ςυνειδθτοποιιςει ότι θ 

δθμιουργικι γραφι ιταν αυτό που τον ενδιζφερε περιςςότερο και παραιτικθκε1880. 

  Το 2006 ςυνζλαβε, ζγραψε και ςκθνοκζτθςε το ζργο του με τίτλο Looming 

the Memory /Υφαίνοντασ τθ μνιμθ (2006)1881 το οποίο παρουςιάςτθκε ξανά το 2008 

και το 2009 ςτο κζατρο ‘La Mama’1882.  Το 2009 με το ζργο αυτό ςυμμετείχε ςτο 

Φεςτιβάλ Κεάτρου ςτθ Νζα Υόρκθ1883. Tο 2009, ο Κωμάσ Ραπακαναςίου 

προςκλικθκε να παίξει το ζργο του Looming the Memory ςτο Φεςτιβάλ τθσ Νζασ 

Υόρκθσ1884. 

 

                                                           
1879

 Π.π. 
1880

 Π.π.  
1881

 Looming the Memory, 2006, μονόπρακτο, μονόλογοσ, αδθμοςίευτο ζργο, 18 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1882

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Looming the Memory: α) 2006 ςτο 
The Blue Room Studio Season, Perth, β) 2008 ςτο Rechabitos Hall Season, Perth. 
1883

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Looming the Memory του Thomas Papathanasiou, 
The Rechabites Hall, 224 William St., Northbridge, 1-17.5.2008. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ 
παράςταςθσ Looming the Memory του Thomas Papathanassiou, La Mama Theatre, 21-31.5.2009 (ςε 
φωτοτυπία). 
1884

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε  από τον Thomas 
Papathanasiou, β’ γενιά, ςτθ Μελβοφρνθ, 24.03.2009. 
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Ανάλυςθ του κεατρικοφ ζργου Looming the Memory/Υφαίνοντασ τθ μνιμθ του 

Thomas Papathanasiou (2006)                                                                                                                                                             

Ο Thomas Papathanasiou γεννικθκε και μεγάλωςε ςτο Ρερκ. Το 2006, 

ςυνζλαβε, ζγραψε και ςκθνοκζτθςε το ζργο του με τίτλο Looming the Memory–

Υφαίνοντασ τθ μνιμθ, το οποίο ανζβθκε και το 2009 ςτο κζατρο La Mama.  

Αρχικά ζχουμε δφο αντίκετεσ και ςυγχρόνωσ ςυμπλθρωματικζσ εικόνεσ.  Στθ 

μια εμφανίηεται ςε ζνα κελάρι ενόσ ςπιτιοφ, ςε ζνα ελλθνικό χωριό, μια θλικιωμζνθ 

γυναίκα να κόβει ζνα φόρεμα ςε λεπτζσ, μακριζσ λουρίδεσ και να  τισ υφαίνει ςε 

«κουρελοφ» ςτον αργαλειό τθσ  ενϊ ςκζφτεται το παρελκόν. Και από τθν άλλθ ζνασ 

νεαρόσ άνδρασ, ο εγγονόσ τθσ, να  ξετυλίγει τθν «κουρελοφ» τθν ίδια ςτιγμι,  ςτθν 

Αυςτραλία και μπροςτά του, μζςα από το νου του, περνοφν οι μνιμεσ, ςαν ςε ζναν 

προβολζα φωτογραφικϊν διαφανειϊν, τισ οποίεσ και μασ περιγράφει. Θ πρϊτθ 

μνιμθ είναι  από τότε που ιταν μόνο 15 μθνϊν. Συνεχίηουν να του ζρχονται μνιμεσ 

από τθν παιδικι θλικία του. Και μετά ακολουκοφν μνιμεσ που δεν μπορεί να τισ 

τοποκετιςει γιατί δεν ανικουν ςτθν Αυςτραλία, αλλά ςτθν Ελλάδα. Τότε αρχίηει να 

διερωτάται για τθν ταυτότθτά του, για το ποιόσ είναι και ποφ ανικει, δεδομζνου ότι 

οι υφάνςεισ τθσ θλικιωμζνθσ γυναίκασ ςτον αργαλειό τθσ, τα  χρϊματα, οι  ιχοι, οι  

μυρωδιζσ, τα ςυναιςκιματα τον οδθγοφν ςε νζεσ κζςεισ. Από αυτιν τθ δράςθ 

προςπακεί να καταλάβει τθ ηωι το και να  ςυνειδθτοποιιςει τισ οικογενειακζσ 

ιςτορίεσ που περνοφν από τισ προθγοφμενεσ γενιζσ ςε αυτόν μζςα από τισ μνιμεσ με 

τισ οποίεσ ζχει μεγαλϊςει χωρίσ όμωσ να  ζχουν νόθμα γι’ αυτόν. Ζτςι αποφαςίηει να 

ταξιδζψει πίςω ςτθν Ελλάδα για να επιςκεφτεί τθν  ευρφτερθ οικογζνειά του και για 

να αναηθτιςει εάν οι μνιμεσ ανικουν ςτο διάςτθμα ενόσ χρόνου ςτο οποίο ζμεινε 

ωσ  μικρό παιδί. Ραράλλθλα μακαίνει και για τθν πολιτικι ηωι ςε ζνα ελλθνικό 

χωριό, τον κάνατο, τισ ςυγκροφςεισ, και ζτςι γνωρίηουμε αντιπροςωπευτικοφσ  

χαρακτιρεσ,  τθ γιαγιά, τον παπποφ, τθ κεία Τοφλα, το φάνταςμα τθσ κείασ Μαρίασ.  

Και όςο ξεδιπλϊνεται θ κουρελοφ, ςαν ζνα άλλο μαγικό χαλί, τον ταξιδεφει νοερά, 

ενϊ από τθν άλλθ θ θλικιωμζνθ γυναίκα υφαίνει όλο και πιο γριγορα και όλο με 

μεγαλφτερθ δφναμθ, ϊςπου και οι δφο φτάνουν ςε ζνα «crescendo». Τα 

φαντάςματα εμφανίηονται, εξαφανίηονται και επανεμφανίηονται για να 

ολοκλθρϊνουν τισ ιςτορίεσ τουσ, που γίνονται επείγουςεσ και  ενςωματϊνονται τθν 

ζνταςθ. Το τραφμα, το φορτίο, ο κυμόσ, ο πόνοσ, θ εκδίκθςθ, θ ηθλοτυπία, ο 
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κάνατοσ, θ ελευκερία είναι ςυναιςκιματα που διαδζχονται το ζνα το άλλο και που 

κινοφν τθν αλλθλουχία των ιςτοριϊν, όπωσ διατθροφνται ςτισ μνιμεσ. Οι παγανιζσ 

και οι μιςαλλοδοξίεσ, όπωσ το κακό μάτι, το φλιτηάνι καφζ,  που μπορεί να πει το 

μζλλον, δεν μποροφν να λείπουν από το περιβάλλον ενόσ χωριοφ. Τα φαντάςματα 

αρχίηουν ςχεδόν παράλλθλα να εμφανίηονται ςε ρυκμοφσ που βραχυκυκλϊνουν τθν 

εικόνα, που κολϊνει το ζνα το άλλο όπωσ ο ρυκμόσ τθσ επιταχυνόμενθσ φφανςθσ 

ςτον αργαλειό μζχρι που θ ςκθνι φτάνει ςε ζνα αποκορφφωμα. 

 Θ ςυνάντθςθ με κάποιο μζλοσ τθν οικογζνειασ, τον κείο του δεν είναι θ 

αναμενόμενθ. Θ επιςτροφι του νεαροφ άνδρα απειλεί τα ςυμφζροντα των 

ςυγγενϊν, που κζλουν να καταπατιςουν τθν περιουςία αυτοφ που λείπει. Ο 

διάλογοσ μεταξφ τουσ είναι ο ακόλουκοσ: 

«Θείοσ: Ριγαινε ςτο ςπίτι ςου. Δεν ανικετε εδϊ. Ζρχεςτε εδϊ να πάρετε αυτό 

που νομίηετε ότι είναι δικόσ ςασ. Αυτό που  ο πατζρασ ςου νομίηει ότι είναι δικό 

του. Θ γθ  δεν είναι δικιά ςασ. Δεν είναι δικιά του… Δεν ςασ κζλουμε εδϊ. Είςαι 

ξζνοσ. Επζςτρεψε ςτθ χϊρα ςου, είςαι Αυςτραλάκι». 

Νεαρόσ άνδρασ: Αυτό είναι το ςπίτι μου. Δεν με ενδιαφζρει τί ςυνζβθ μεταξφ 

εςζνα και του αδελφοφ ςου και αυτισ τθσ γθσ. Τί γίνεται με αυτό το αίμα; 

Θείοσ: Πχι, εςφ δεν ανικεισ εδϊ. Οι γονείσ ςου μασ άφθςαν. Και τϊρα ςκζφτονται 

ότι είναι καλφτεροι από μασ. Είςτε ξζνοι ςε μασ τϊρα. Επιςτρζψτε εκεί όπου 

ανικετε.  

Νεαρόσ Άνδρασ:  Αυτό είναι δικό μου το δικαίωμα. Κα πάω ςτο ςπίτι ζπειτα. Σε 

αυτό το ςπίτι μου, που βρίςκομαι, είμαι κι εκεί ξζνοσ» (ς.15).  

Ο νεαρόσ άνδρασ διεκδικεί το δικαίωμα του να ανικει, δικαίωμα κάκε 

ανκρϊπου. Στθ χϊρα προζλευςθσ φαίνεται να ζχαςε το δικαίωμα από τθν ϊρα που 

ζφυγαν οι γονείσ του από τον γενζκλιο τόπο τουσ, κατθγοροφμενοι από τουσ άλλουσ 

ότι τουσ εγκατζλειψαν ςτα δφςκολα, άρα δικαιωματικά ό,τι ζμεινε ανικει ςε αυτοφσ 

που ζμειναν και το πάλεψαν. Από τθν άλλθ οφτε ςτθ χϊρα υποδοχισ μεταναςτϊν, 

τουσ επιτρζπεται να αιςκάνονται ότι ανικουν, γεγονόσ που τουσ αφινει 

«μετζωρουσ», ςε ζνα «ανάμεςα και μεταξφ». Ζνα αίςκθμα που δεν αντζχεται και 

που ο πρωταγωνιςτισ καλείται να επιλζξει με ποιοφσ κα πάει και ποιοφσ κ’ αφιςει. 

Μπαίνει ςτο δίλλθμα. 

«Κάκομαι με τον παπποφ μου κάτω από τθ ςκιά τθσ μεγάλθσ μουριάσ, ζξω από το 

ςπίτι με κζα το χωριό. Δεν κζλω ποτζ να το αποχωριςτϊ. 
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Γιαγιά: Τι ςυμβαίνει με το Κωμά; Γιατί είναι τόςο αναςτατωμζνοσ; 

Ραπποφ: Ααα… Είναι δφςκολο πράγμα να ζχεισ τθν καρδιά ςου ςε δυο πατρίδεσ» 

(ς.18). 

 

11. Androula Kavallari (2006) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 25.02.2009  

 Θ Androula Kavallari γεννικθκε  το 1964 ςτθν περιοχι τθσ Λεμεςοφ τθσ 

Κφπρου, ςτο χωριό Μόρφω. Το 1975,  ζνα χρόνο μετά τθν απόβαςθ των Τοφρκων 

ςτθν Κφπρο, θ δεκάχρονθ Ανδροφλα μαηί με τθν οικογζνειά τθσ, πρόςφυγεσ πια,  

μετανάςτευςαν ςτθν Αυςτραλία.  Ραρόλο που αγαπά τθν Αυςτραλία, τον εαυτό τθσ 

τον κεωρεί Cypriot-Australian/Κφπριο-Αυςτραλζηα.  Τθν Αυςτραλία τθν νιϊκει ςπίτι 

τθσ, όμωσ δεν παφει να αιςκάνεται ξζνθ εδϊ. Πταν πθγαίνει ςτθν Κφπρο για 

διακοπζσ, και εκεί ξζνθ νιϊκει.  Σφμφωνα με τα λεγόμενά τθσ, με δφο τρόπουσ 

μπορεί να το δει κανείσ ι ότι βρίςκεται κάπου ςτθ μζςθ ι  ότι βρίςκεται λίγο από 

δω και λίγο από κει1885.  

Δεν ταυτίηεται με τουσ Αυςτραλοφσ ςυγγραφείσ, αλλά με τισ αντιλιψεισ 

τουσ. Ο David Williamson είναι ζνασ ςυγγραφζασ που τθσ αρζςει. Δεν γνωρίηει 

τίποτα ςχετικά με το ευρωπαϊκό, ελλθνικό και κυπριακό κζατρο και δεν ζχει ποτζ 

τθσ παρακολουκιςει ελλθνόγλωςςεσ παραςτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ελλθνικισ 

παροικίασ1886.  

Πταν το 1996 επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα, δυςκολεφτθκε αρκετά γιατί δεν 

μποροφςε να επικοινωνιςει καλά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και δεν κατανοοφςε το 

ελλθνικό χιοφμορ.  

«Είμαι πολφ τυχερι που ζφταςα ςτθν Αυςτραλία τθν εποχι του πολυπολιτιςμοφ, όταν θ 

κυβζρνθςθ του Whitlam διζκετε χριματα για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν των μεταναςτϊν. 

Δυςτυχϊσ το επίπεδο τθσ ελλθνικισ μου γλϊςςασ ςιμερα  είναι χαμθλό, γιατί μιλάω 

ελλθνικά μόνο με τουσ γονείσ μου. Είμαι δαςκάλα δθμοτικοφ ςχολείου. Ξεκίνθςα να γράφω 

κζατρο για τουσ μακθτζσ μου, επειδι δεν υπιρχαν αρκετά κεατρικά ζργα για τθν θλικία 

τουσ και τα ενδιαφζροντά τουσ. Ακόμθ και τϊρα ςυνεχίηω να γράφω ζργα με τουσ μακθτζσ 

μου, γιατί τουσ βοθκά να αναπτφξουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ, τθν ομαδικι ςυνεργαςία, τθ 

                                                           
1885

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από  τθν Androula 
Kavallari,  β’ γενιά, ςτο Σφδνεχ, 25.02.2009.  
1886

 Π.π. 
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γλϊςςα. Μζςα από τουσ ρόλουσ ανακαλφπτουν πολλά για τουσ ίδιουσ»,  λζει με  φανερι 

ικανοποίθςθ θ Kavallari1887. 

Το 2006 ζγραψε το κεατρικό ζργο Grounds for Marriage1888 (Λόγοι για Γάμο) 

ςε ςυνεργαςία με τον κίαςο «Take Away» ςε ςκθνοκεςία του Νικόλα 

Ραπαδθμθτρίου1889. Το ζργο είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ κωμωδίασ και δράματοσ, μία 

ιςτορία  που παραπζμπει ςτθν ιςτορία τθσ Ρθνελόπθσ και του Οδυςςζα - μία 

ιςτορία αγάπθσ και προδοςίασ, γζλιου και κλάματοσ1890. Το ζργο περιςτρζφεται 

γφρω από κζματα κακολικοφ ενδιαφζροντοσ όπωσ: γάμοσ, πίςτθ, δζςμευςθ.  

Αφορά ςχζςεισ φιλίασ και οικογενειακοφσ δεςμοφσ1891. Θ ςυγγραφζασ αναφερό-

μενθ ςτο δικό τθσ ζργο, λζει:          

«‘Πταν με προςκάλεςε θ κεατρικι ομάδα Take Away να αναλάβω τθν καλλιτεχνικι 

διεφκυνςθ τθσ παράςταςθσ του ζργου του Carey Kasey, «Homer Rules», ςυμμετείχα ςτα 

εργαςτιρια αυτοςχεδιαςμοφ του ςκθνοκζτθ με τουσ θκοποιοφσ και αυτι θ εμπειρία με 

ενζπνευςε να γράψω μονολόγουσ. Τθν ίδια εποχι είχα παρακολουκιςει ζνα ζργο που μου 

άρεςε πολφ, που επίςθσ με ενζπνευςε  και ιταν το «Vagina Monologues» – «Λςτορίεσ του 

Αιδοίου» -  διαφορετικζσ απόψεισ γυναικϊν για τον ζρωτα.  Οι δικοί μου μονόλογοι με κζμα 
                                                           
1887

 Π.π. 
1888

 Grounds for Marriage, 2006, δίγλωςςο δράμα ςε δφο πράξεισ, ζντεκα ςκθνζσ, πρόςωπα 6, 
αδθμοςίευτο ζργο, 68 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1889

 Ρθγζσ: Δελτίο τφπου τθσ παράςταςθσ Grounds for marriage τθσ Androula Kavallaris όπου 
πρωταγωνιςτεί θ Ελλθνο-Αυςτραλζηα Zoe Carides ςε ςκθνοκεςία του Nicholas Papademetriou ςτο 
Sidetrack Theatre, 24.8-24.9.2006. Εφθμ. Inner City and Inner West Courier, 8.8.2006, κριτικι για το 
κεατρικό ζργο Lost Love τθσ Raylene Bliss (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. MX News, 12.8.2006, κριτικι για το 
κεατρικό ζργο Shades of ill fortune τθσ Crystelle Coulon (ςε φωτοτυπία). Εφθμ.  The Glοbe, 17.8.2006, 
κριτικι για το κεατρικό ζργο «Talent’s grounds for success» τθσ Monique Cowper (ςε φωτοτυπία). 
Εφθμ. Sydney Star Observer, 17.8.2006, κριτικι για το κεατρικό ζργο «Marriage and memories – 
Grounds for marriage recalls some images from director Nicholas Papademetriou’s Childhood» του 
John Burfitt (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 23.8.2006, κριτικι για το κεατρικό ζργο 
«Αφορμι για ζρωτα, γζλιο, μυςτικά και προδοςία» του Κ.Ν., ς.12 (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Daily 
Telegraph - Sydney Live, 24.8.2006, κριτικι για το κεατρικό ζργο «Counting pennies» του Simon 
Ferguson (ςε φωτοτυπία). www.news.com.au/dailytelegraph. Θλεκτρον. εφθμ. Sydney Stage Online, 
25.8.2006, κριτικι για το κεατρικό ζργο «Grounds for Marriage – Takeaway Theatre» του Brad Syke 
(ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Sydney Morning Herald, 26.8.2006, κριτικι για το κεατρικό ζργο «Another 
big fat Greek Wedding – But this one stars the other Carides sister set against the invasion of Cyprus» 
τθσ Katrina Lobley (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Nothern District Times, 26.8.2006, κριτικι για το κεατρικό 
ζργο «Play an original coup» του Evan Mistilis (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The Daily Telegraph - Sydney 
Live, 29.8.2006, κριτικι για το κεατρικό ζργο «Vows to lift the veil on bridge and gloom» τθσ Jennie 
Jones (ςε φωτοτυπία) www.news.com.au/dailytelegraph. Εφθμ. The Sydney Morning Herald, 4.9.2006, 
κριτικι για το κεατρικό ζργο «Grounds for Marriage – You won’t be challenged but you will be 
charmed» του Jason Blake (ςε φωτοτυπία). Ρερ. Epsilon, 6.9-19.9.2006, κριτικι για το κεατρικό ζργο 
«Love in Limbo – First time playwright Androula Kavallaris on Grounds for Marriage» του Savvas 
Limnatitis, ς.4 (ςε φωτοτυπία). 
1890

 Ρθγι: Αφίςα τθσ παράςταςθσ Grounds For Marriage τθσ Androula Kavallari, Σεπτ. 2006. 
1891

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) 2006 The Grounds for Marriage 
τθσ Androulas Kavallaris ςτο Take Away Theatre 

http://www.news.com.au/dailytelegraph
http://www.news.com.au/dailytelegraph
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τθν αγάπθ, τθν πίςτθ και τον γάμο, με τον καιρό εξελίχτθκαν ςτο ζργο μου με τον τίτλο 

Grounds for Marriage /Λόγοι για Γάμο, ζνα ζργο με οκτϊ χαρακτιρεσ.  Στο ζργο αυτό ικελα 

να ςυμπεριλάβω  τθν «προδοςία»,  και αποφάςιςα πωσ αυτι θ ιςτορία κα είναι μία ιςτορία 

τθσ Κφπρου,  μζςα από τθν οποία κα αναφζρεται και θ πρόςφατθ ιςτορία κατοχισ τθσ 

Κφπρου από τουσ Τοφρκουσ»1892.  

Τρία ολόκλθρα χρόνια εργάςτθκε πάνω ςτο ζργο τθσ.  Θ ςυγγραφζασ 

πιςτεφει πωσ το κζμα τθσ ιςτορίασ τθσ ιταν «δυνατό», όμωσ, πιςτεφει ότι,  θ  

Ελλθνο-Αυςτραλζηα πρωταγωνίςτριά τθσ Zoe Carides ιταν αυτι που απογείωςε το 

ζργο  και το ζκανε τόςο επιτυχθμζνο. Ρολλοί κεατζσ που ιρκαν να δουν το ζργο δεν 

ιταν Ζλλθνεσ, αλλά καυμαςτζσ τθσ Zoe Carides.  Το ζργο υποςτθρίχτθκε οικονομικά 

από ιδιωτικοφσ φορείσ και όχι κρατικοφσ. Θ Kavallari κεωρεί πωσ το ζργο αυτό 

μπορεί να ενδιαφζρει και το ελλθνικό κοινό, ακόμθ και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, 

κακϊσ και τθν Αγγλία, όπου ηουν πολλοί Ελλθνο-Κφπριοι. Το ζργο αυτό 

υποςτθρίχτθκε υποκριτικά από επαγγελματίεσ θκοποιοφσ, ελλθνικισ καταγωγισ, 

ενεργοφσ ςτθ βιομθχανία του κεάματοσ και  απόφοιτουσ τθσ δραματικισ Σχολισ 

NΛDA (National Institute of Dramatic Art), εκτόσ από τθν Αςιάτιςςα που ζπαιξε τον 

ρόλο τθσ Monica, θ οποία μάλιςτα βοικθςε αρκετά να χρθςιμοποιθκοφν Κινζηικεσ 

παροιμίεσ ςτο ζργο1893.  

Το βαςικό ερϊτθμα που διερευνά θ ςυγγραφζασ  μζςα από το κεατρικό τθσ 

ζργο είναι:  

«Ο γάμοσ διαρκεί για πάντα ι φκείρεται μόλισ περνά θ περίοδοσ του μεγάλου  ζρωτα; Τί 

είναι ο γάμοσ ςιμερα;».   

Στα μελλοντικά τθσ ςχζδια είναι το ανζβαςμα ενόσ ζργου που αφορά τον 

ρόλο τθσ μθτζρασ ςε μια οικογζνεια και τθν απϊλεια των ιςορροπιϊν, όταν αυτι 

χακεί από τθν εικόνα. Επίςθσ τθν απαςχολεί το κζμα των νοθτικϊν αςκενειϊν και 

επικυμεί να το διερευνιςει ςυγγραφικά1894. 

 

 

                                                           
1892

 Π.π. 
1893

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε από  τθν Androula 
Kavallari,  β’ γενιά, ςτο Σφδνεχ, 25.02.2009.  
1894

 Π.π. 
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Ανάλυςθ του κεατρικοφ ζργου Grounds for Marriage/Λόγοι για Γάμο τθσ Androula 

Kavallari (2006)                                                                                                                                                                      

Το ζργο τθσ Grounds for Marriage/Λόγοι για Γάμο διαδραματίηεται ςτθν 

Αυςτραλία, ςε μια μπουτίκ νυφικϊν. Θ Ρθνελόπθ, ιδιοκτιτρια  τθσ μπουτίκ, είναι 

κυπριακισ καταγωγισ και ζχει μεταναςτεφςει ςτθν Αυςτραλία  το 1974, μετά τθν 

απόβαςθ των Τοφρκων. Θ Ρθνελόπθ, περιμζνει ακόμθ μετά από τριάντα χρόνια,  τθ 

ςτιγμι τθσ επιςτροφισ του ςυηφγου τθσ,  που είναι ακόμθ αγνοοφμενοσ ςτθν 

Κφπρο. Ακόμθ παραμζνει πιςτι ςτουσ όρκουσ πίςτθσ που αντάλλαξε με τον άνδρα 

τον οποίο παντρεφτθκε, τον πατζρα τθσ μονάκριβθσ κόρθσ τθσ, τθσ Ελπίδασ, που τθν 

φωνάηει Ζλλθ. Εκτόσ από τα υπζροχα νυφικά τθσ, τθσ αρζςει να κερνάει τισ νφφεσ 

καφεδάκι και να προβλζπει το  μζλλον τουσ, «ρίχνοντασ το φλιτηάνι». Με αυτόν τον 

τρόπο υπομζνει ςιωπθρά τθν απϊλειά τθσ. Μετά από τθν πικρι διαπίςτωςθ, ότι 

όλα αυτά τα χρόνια που κρθνοφςε, ο άνδρασ τθσ  ηοφςε και είχε παντρευτεί μια 

άλλθ γυναίκα, τθν Τουρκάλα που τον ζςωςε, θ Ρθνελόπθ καταρρζει. Θ θρωίδα 

φαίνεται να διαπιςτϊνει  πωσ δεν υπάρχει εφκολοσ δρόμοσ που να οδθγεί ςτθν  

αγάπθ και τθν ευτυχία. Ραράλλθλα, όμωσ, διδάςκεται από τθν εμπειρία τθσ αυτι 

πωσ χρειάηεται κανείσ να αντιμετωπίηει τουσ φόβουσ του και να ακολουκεί τθν 

καρδιά του. 

Τα ερωτιματα που διερευνά θ ςυγγραφζασ είναι τα εξισ:  

-Κατά πόςο  ο γάμοσ ανταποκρίνεται ςε αυτό το «για πάντα» ι φκείρεται μόλισ 

περάςει το «ρομάντηο»; 

-Ροιά είναι θ ςθμαςία του γάμου ςιμερα; 

Θ Kavallari  γράφει το ζργο ςτθν αγγλικι γλϊςςασ, αφοφ το απευκφνει ςτθν 

αυςτραλιανι κοινωνία και ειςάγει φράςεισ ελλθνικισ γλϊςςασ με λατινικοφσ 

χαρακτιρεσ, όπωσ: «Ne», «Afti mila», «Khathiste», «Kalosorisede», «Na zisete», 

«gaimaki», «sketo», «stin eyia mas», «yiasou», «fiye», «Then boro na to kratiso 

allo», «tipota», «koritsi mou», «avgolemoni soup», «souvla», «tiropitakia», 

«galadoboureko», «ohi tora», «rezili eyina». 

Είναι ςθμαντικό να παρατθριςει κανείσ πωσ οι βοθκοί τθσ Ρθνελόπθσ ςτο 

κατάςτθμα νυφικϊν είναι μία «Αςιάτιςςα» και ζνασ άνδρασ «γκζι», γιατί ςτόχοσ τθσ 

ςυγγραφζωσ είναι να ςπάςει τα ςτερεότυπα και τισ προκαταλιψεισ που 
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διακατζχουν τθν «κλειςτι» ηωι τθσ ελλθνικισ παροικίασ και  τον τρόπο που οι 

Αυςτραλοί τθν αντιμετωπίηουν ωσ ζτςι. 

 Επίςθσ προςπάκθςε να αναφερκεί ςτθν ιςτορία Κατοχισ τθσ Κφπρου χωρίσ 

να προςβάλλει τθν Τουρκικι κοινότθτα που ηει ςτθν Αυςτραλία και κρατικθκε 

μακριά από πολιτικζσ αναφορζσ. Ππωσ λζει θ ίδια:  

«Θ αγάπθ δεν βλζπει πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ. Για τθν Ρθνελόπθ θ πράξθ του άνδρα τθσ 

ιταν προδοςία, για τον άνδρα τθσ ιταν μια πράξθ αγάπθσ προσ τθ γυναίκα που τοφ ζςωςε 

τθ ηωι».  

Το ςκθνικό ιταν μοντζρνο, απλό και αποτελεςματικό, και όχι κλαςικό, όπωσ 

το είχε αρχικά ςτιςει νοθτικά, θ Kavallari. 

«Ράντοτε υπάρχει απόςταςθ από αυτό που φαντάηεται ζνα ςυγγραφζασ με αυτό που 

τελικά μπορεί να γίνει επί ςκθνισ», καταλιγει θ ςυγγραφζασ. 

 

12. Alex Lykos (2008) - Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 25.02.2009  

Ο Alex Lycos γεννικθκε το 1972 και μεγάλωςε ςτο Σφδνεχ, ςτο Marrickville.  

Οι γονείσ του γεννικθκαν ςτθ Σάμο, ο πατζρασ του είναι από το Ρυκαγόρειο και θ 

μθτζρα του από το Βακφ. Μετανάςτευςαν το 1965 «για μια καλφτερθ ηωι», όπωσ 

χαρακτθριςτικά το εκφράηει ο γιόσ τουσ. Γνωρίςτθκαν ςτθ Σαμιϊτικθ Κοινότθτα του 

Σφδνεχ και παντρεφτθκαν. Ο πατζρασ του πολλζσ φορζσ εκφράηει τθν επικυμία να 

επιςτρζψει ςτον τόπο του και να πεκάνει «εν θρεμία». Εν τοφτοισ, ο Alex δεν ζνιωςε 

ποτζ ότι δεν «ανικει», αφοφ μεγάλωςε ςε μια γειτονιά με παιδιά μεταναςτϊν, 

Ζλλθνεσ, Λταλοφσ, Γιουγκοςλάβουσ κ.ά. Στο ςπίτι μιλοφςαν ελλθνικά,  «ςαμιϊτικα». 

Γι’ αυτό κι όταν ζπαιξε τον πρϊτο του ρόλο  ςτθν παράςταςθ Taming of the Stiggla, 

που ανζβαςε θ κεατρικι ομάδα Take Away, όλοι τον κορόιδευαν για τθν προφορά 

του και τθν χριςθ ιδιωματικϊν φράςεων τθσ Σάμου. Ο ςυγγραφζασ δεν 

παρακολοφκθςε το ελλθνικό ςχολείο, ςε αντίκεςθ με τθν αδελφι του. Επιςκζφτθκε 

τθν Ελλάδα για πρϊτθ φορά ςτα δεκατζςςερά του χρόνια. Στα δεκαοχτϊ του πιγε 

ςτθν Αμερικι για να ςυμμετάςχει ςε τουρνζ για τζνισ, ςτο Ρανεπιςτιμιο του 

Κεντάκυ. Δεν βρίςκει το κίνθτρο για να επιςκεφτεί πια τθ χϊρα των γονιϊν του. Μςωσ 

ζρκει ςτθ Ελλάδα, όταν παντρευτεί. Σποφδαςε δάςκαλοσ και από το 2000 άρχιςε να 

αςχολείται με τθν κεατρικι γραφι. Το 2003 ζγραψε το ζργο Cindy’s Underworld - Ο 

Κάτω Κόςμοσ τθσ Cindy που, αφορά ςτθν ιςτορία επαναςφνδεςθσ δφο αγαπθμζνων 
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φίλων, ο ζνασ επαγγελματίασ  τενίςτασ και ο άλλοσ ζμποροσ ναρκωτικϊν: ςτθ ςχζςθ 

τουσ μεταξφ τουσ, ςτισ ςχζςεισ τουσ με τισ οικογζνειζσ τουσ, ςτθν πίεςθ που δζχονται 

ο κακζνασ χωριςτά και ςτθ ςυναιςκθματικι εξάρτθςι τουσ από αυτζσ1895. 

 Το 2006, ίδρυςε τθ δικι του Κεατρικι ομάδα «Bulldog», γιατί δεν εφριςκε 

τθν απαιτοφμενθ ανταπόκριςθ από άλλεσ κεατρικζσ ομάδεσ να ανεβάςουν τα ζργα 

του, και πιο ςυγκεκριμζνα τθν τριλογία του Αlex and Eve (2008), Alex and Eve: The 

Wedding (2009), και Alex and Eve: The Baby (2011).  H θλεκτρονικι εφθμερίδα 

«stagewhispers» αποκαλεί τριλογία1896, “Sydney Indie (-independent theatre) 

phenomenon”1897. Θ κεατρικι παράςταςθ Αlex and Eve (2008) παίχτθκε ςτο πλαίςιο 

των εκδθλϊςεων του 26ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ 2008 ςτο Sidetrack 

Theatre1898. Θ  κεατρικι παράςταςθ Alex and Eve: The Wedding1899 του Alex Lykos ςε 

ςκθνοκεςία Michael Block από τθ κεατρικι ομάδα Bulldog Theatre Company 

παίχτθκε και ςτο πλαίςιο εκδθλϊςεων του 27ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ 

2008/27th  Greek Festival of Sydney 2009, Factory Theatre1900. Τα τρία κεατρικά ζργα 

τα ζχουν δει πάνω από 25.000 άτομα και ζχουν πραγματοποιθκεί 90 παραςτάςεισ 

ςε Σφδνεχ, Μελβοφρνθ και Αδελαΐδα1901. Επίςθσ, ζχει γράψει το ςενάριο του Αlex 

                                                           
1895

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε  από  τον Alex 
Lykos, β’ γενιά, ςτο Σφδνεχ, 25.02.2009.   
1896

 Θ τριλογία Alex and Eve ςε αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα αποτελείται από τρία κεατρικά κείμενα: 
-Alex and Eve, 2007, ρομαντικι κωμωδία ςε δφο πράξεισ και δεκαοκτϊ ςκθνζσ, πρόςωπα 16,  
αδθμοςίευτο ζργο, 64 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Alex and Eve: The Wedding, 2009, ρομαντικι κωμωδία ςε δφο πράξεισ και δεκαεπτά ςκθνζσ,  
πρόςωπα 16, αδθμοςίευτο ζργο, 68 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.                 
-Alex and Eve:The Baby Bassam, 2011, ρομαντικι κωμωδία ςε  δφο πράξεισ και δεκαοκτϊ ςκθνζσ, 
πρόςωπα 16, αδθμοςίευτο ζργο, 66 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.                 
1897

 Αlex and Eve, 2008,  Alex and Eve: The wedding, 2010, και Alex and Eve: The baby, 2011.  
http://www.stagewhispers.com.au/news/alex-eve-sydney-indie-phenomenon.  
1898

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του 26
ου

 Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ 2008 για τθν παράςταςθ 
Alex and Eve του Alex Lycos ςτο Sidetrack Theatre, 27.3.-20.4.2008, ς. 18. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ 
παράςταςθσ Alex and Eve του Alex Lykos, The Factory Theatre, 105 Victoria Road, Marrickville, 31.7-
10.8.2008. 
1899

 Ρθγι: Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ (ςε βιντεοκαςζτα και dvd) Λοφνιοσ 2009 Alex and Eve: The 
wedding. 
1900

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Alex and Eve, The Wedding, του Alex Lykos ςε 
ςκθνοκεςία Michael Block από τθν κεατρικι ομάδα Bulldog Theatre Company ςτα πλαίςια του  20th  
Greek Festival of Sydney 2009, Factory Theatre, 105 Victoria Rd, Marrickville, 21.5-31.5.2009. 
Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Alex and Eve: The Wedding του Alex Lykos, ςε ςκθνοκεςία 
Michael Block, από τθν κεατρικι ομάδα Bulldog Theatre Company ςτα πλαίςια του “The Greek 
Festival of Sydney”, Enmore Theatre, 1-2.8.2009. 
1901

 Ρθγζσ: Θλεκτρονικ. Ρερ. Aussie Τheatre 1.8.2008, θ κριτικι «Media Reviews of Play – Theatre, 
Sydney; Bulldog Theatre – Play’s about Australian contemporary multicultural issues are few and far 
between. Many of them struggle to combine comedy with social commentary and end up alienating 
the audience, creating a performance that no one relates to Alex and Eve, however, manages to strike 

http://www.stagewhispers.com.au/news/alex-eve-sydney-indie-phenomenon
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and Eve για  ταινία μεγάλου μικουσ και αυτό είναι προσ το παρόν ςτο ςτάδιο τθσ 

προ-παραγωγισ. 

Ο μεγαλφτεροσ φόβοσ των γονιϊν του ιταν και είναι μιπωσ παντρευτεί 

μουςουλμάνα. Αυτόσ τουσ ο φόβοσ και το γεγονόσ ότι κάποια ςτιγμι φλζρταρε  με 

μια κοπζλα λιβανζηικθσ καταγωγισ και μουςουλμάνα ςτο κριςκευμα, τον 

ενζπνευςαν να γράψει το πρϊτο του ζργο Αlex and Eve, το 2008, το οποίο και 

παρουςίαςε ςτο κζατρο Sidetrack Shed Theatre, ςτο Σφδνεχ. Είναι μια ιςτορία 

ωμαίου και Λουλιζτασ, όμωσ  ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ο ωμαίοσ είναι ζνασ  

παραδοςιακόσ ελλθνο-ορκόδοξοσ νεαρόσ άνδρασ, κακθγθτισ γυμναςίου, που μζνει 

ακόμθ ςτο ςπίτι των γονιϊν του, ο οποίοσ ερωτεφεται μια  Αυςτραλο-Λιβανζηα 

μουςουλμάνα, δικθγόρο, που ηει και αυτι ακόμθ με τουσ γονείσ τθσ. «Θ ιςτορία 

διερευνάται από τθν αρςενικι οπτικι γωνία», όπωσ λζει και ο ίδιοσ1902.  

«Ο πατζρασ του νεαροφ τθσ ιςτορίασ δεν είναι ρατςιςτισ, απλά είναι ςε άγνοια», λζει ο 

Lycos.  «Ο πατζρασ του όταν κυμϊνει, τοφ μιλάει μόνο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, γιατί εκεί 

νιϊκει άνετα να ςυνδεκεί με τον κυμό του, το ίδιο και οι χαρακτιρεσ ςτο ζργο του. Βεβαίωσ, 

ςτθν επόμενθ φράςθ, ειςάγω τθν πλθροφορία ςτθν αγγλικι γλϊςςα, γιατί δεν μπορϊ να 

αποξενϊςω τουσ κεατζσ μου. Βεβαίωσ, πολλζσ φορζσ καταλαβαίνουν τί λζει ο χαρακτιρασ 

από τον τρόπο που το λζει. Θ ιςτορία πρζπει να φζρνει τθν υπζρβαςθ. Ο κεατισ χρειάηεται 

να μπορεί να  ςυνδεκεί με  το ταξίδι, γιατί οι ιςτορίεσ των μεταναςτϊν ςτθν Αυςτραλία, 

είναι ζνα ταξίδι «εν εξελίξει», γεμάτο από ςυναιςκιματα όπωσ, άρνθςθ, μετάνοια, πλάνθ, 

ενοχζσ. Οι καλζσ ιςτορίεσ παραμζνουν δυνατζσ ακόμθ και όταν μεταφραςτοφν», 

εξομολογείται ο ςυγγραφζασ1903. 

                                                                                                                                                                       
exactly the right balance, and leaves the audience entertained as well as pondering… - … Overall, Alex 
and Eve is a frank yet funny portrayal of relationships between kids who couldn’t care less but parents 
who do. It may look simple and unchallenging but there is an unpretentious air of truth to it and 
Australian theatre needs more plays like this, του Rochelle Fernandez (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. Daily 
Telegraph 7.8.2008, θ κριτικι «Alex and Eve – Lovestruck Theatre – Alex and Eve will appeal to a wide 
audience. A play that explores Australian multicultural issues is bound to draw the crowds and this 
production will leave you grinning from ear to ear» τθσ Jenny Ringland (ςε φωτοτυπία). Εφθμ. The 
Daily Telegraph 7.8.2008, το άρκρο «Lovestruck theatre» - Boy meets girl, girl jilts boy, boy won’t take 
no for an answer. After a sell – out season in April, Bulldog Theatre’s Alex and Eve is back, bringing 
plenty of belly laughs with it» τθσ Jenny Ringland, ς. 32 (ςε φωτοτυπία). 
1902

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε  από  τον Alex 
Lykos, β’ γενιά, ςτο Σφδνεχ ςτισ 25.02.2009.   
1903

Π.π.   
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Το 2009, ο  Alex Lykos ζγραψε και παρουςίαςε το δεφτερο μζροσ του πρϊτου 

το  Alex and Eve: The Wedding (2009): *Ο Γάμοσ+, ςτο Σφδνεχ ςτο κζατρο Enmore1904. 

Ο γάμοσ αποτελεί το ευτυχζσ τζλοσ, μετά όμωσ από πολλά οικογενειακά δράματα 

και ςυμβουλζσ φίλων. Ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ αποδίδει το  ευτυχζσ τζλοσ τθσ 

ιςτορίασ του ςτο μφκο «Ρερί Ζρωτοσ», των ςτρογγυλϊν ανκρϊπων, από το 

«Συμπόςιο» του Ρλάτωνα,  ςφμφωνα με τον οποίον  τον παλιό καιρό θ ανκρϊπινθ 

φφςθ δεν ιταν όπωσ είναι ςιμερα, αλλά διαφορετικι. Τα γζνθ των ανκρϊπων δεν 

ιταν δφο, αρςενικό και κθλυκό, αλλά υπιρχε το αρςενικό, το κθλυκό και το 

ανδρόγυνο. Τότε ο κάκε άνκρωποσ ιταν ςτρογγυλόσ, είχε τζςςερα χζρια, άλλα τόςα 

πόδια, ζνα κεφάλι με δφο πρόςωπα που ζβλεπαν αντίκετα, τζςςερα αυτιά και δφο 

γεννθτικά όργανα. Τα πλάςματα αυτά είχαν φοβερι δφναμθ και μεγάλθ αλαηονεία 

και τόλμθςαν να τα βάλουν με τουσ κεοφσ. Τότε ο Δίασ κζλοντασ να διατθριςει το 

ανκρϊπινο γζνοσ, αλλά και  να κάνει και τουσ ανκρϊπουσ αςκενζςτερουσ, πιρε τθν 

απόφαςθ να τουσ διχοτομιςει. Ο κακζνασ λοιπόν  από τότε είναι  το ζνα κομμάτι 

αυτισ τθσ διχοτόμθςθσ και  γι’ αυτό αναηθτά το άλλο του μιςό. 

Στθν τρίτθ ιςτορία Alex and Eve: The Baby (2011)1905, το πρόβλθμα τθσ 

διαφορετικισ κρθςκείασ ςυνεχίηει και ςε μια κατά άλλα ευτυχιςμζνθ περίοδο, όπωσ 

είναι ο ερχομόσ ενόσ μωροφ. Το ερϊτθμα που τίκεται εκ νζου είναι τι κρθςκεία κα 

δϊςουν ςτο παιδί, κα είναι χριςτιανόσ ι μουςουλμάνοσ και ποιανοφ όνομα κα 

πάρει. Θ διαμάχθ είναι ζντονθ ανάμεςα ςτον Ζλλθνα πατζρα, το Γιϊργο και τθ 

μουςουλμάνα μθτζρα, τθν Salwa. Οι ςυγκροφςεισ πολλαπλαςιάηονται και 

επεκτείνονται και ςτθν τρίτθ γενιά. Ο λόγοσ που κάνει τον ςυγγραφζα να επιμζνει να 

αςχολείται με το ίδιο κζμα είναι γιατί πραγματικά είναι ζνα κζμα που ζχει 

απαςχολιςει και ςυνεχίηει να απαςχολεί τρεισ γενιζσ μεταναςτϊν, από όπου και να 

προζρχονται. Σε ςυνζντευξι του ςτθν εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ, 01-08-2011, ο Alex 

                                                           
1904

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Alex and Eve, The Wedding του Alex Lykos ςε 
ςκθνοκεςία Michael Block από τθν κεατρικι ομάδα Bulldog Theatre Company, ςτα πλαίςια του  20th  
Greek Festival of Sydney 2009, Factory Theatre, 105 Victoria Rd, Marrickville, 21.5-31.5.2009. 
Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Alex and Eve, The Wedding του Alex Lykos, ςε ςκθνοκεςία 
Michael Block, από τθν κεατρικι ομάδα Bulldog Theatre Company ςτα πλαίςια του The Greek Festival 
of Sydney, Enmore Theatre, 1-2.8.2009. Eφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 21.5.2009, το άρκρο «Απόψε ο 
Γάμοσ ςτο Factory Theatre-Ρρεμιζρα του ζργου Alex and Eve: The Wedding, που κα παίηεται ωσ το 
τζλοσ αυτοφ του μινα», ς. 9. Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Alex and Eve του Alex Lykos, 
Bmw Edge Theatre, Federation Square, Cnr Flinders St. and Swanston, 30.4-1.5.2010. 
1905

 Alex and Eve: The baby του Alex Lykos ςε ςκθνοκεςία του Michael Block  ςτο Factory Theatre ςτισ 
11.8.2011. Στο: http://www.bulldogtheatre.com/alex-eve-the-baby.  

http://www.bulldogtheatre.com/alex-eve-the-baby


885 
 

Lykos λζει πωσ οι πρωταγωνιςτζσ του Alex και Eve είναι διχαςμζνοι ανάμεςα  ςτισ 

ρίηεσ τουσ και ςτθν πραγματικότθτα τουσ, ότι είναι ςφγχρονοι Αυςτραλοί και αυτό 

είναι μια ςυνεχισ πάλθ που αντιμετωπίηουν μζςα τουσ και γφρω τουσ.  

 Το φφοσ τθσ παράςταςθσ, παρόλο που αςχολοφνται με παραδοςιακά 

αμφιλεγόμενα κζματα, είναι μια κωμωδία, ωσ επί το πλείςτον με ρεαλιςτικά 

ςτοιχεία. Για παράδειγμα, ςτο πρϊτο  ζργο οι γονείσ πιζηουν  τον Άλεξ να 

παντρευτεί. Οι γυναίκεσ τον ςυμβουλεφουν πϊσ κα βρει τθν «τζλεια» ςφηυγο.  Θ 

αγωνία του ςυγγραφζα ιταν να μθν υποπζςει ςτο λάκοσ να μθν μετατρζψει  τα 

αρχζτυπα, όπωσ  αυτά τθσ ελλθνίδασ μθτζρασ με τθν ανιδιοτελι τθσ αγάπθ, τον 

Ζλλθνα πατζρα και άλλουσ χαρακτιρεσ του ςε καρικατοφρεσ. 

«Οι «ethnic stories»-εκνοτικζσ ιςτορίεσ δεν είναι μόνον αυτζσ που αφοροφν τον ‘wog boy’ 

και αυτό το βλζπεισ από το κοινό που παρακολουκεί τισ παραςτάςεισ μου, το 45% είναι 

Ζλλθνεσ, το 15% είναι Άραβεσ, Λταλοί και το 20% Αγγλοςάξονεσ. Ζτςι μπορεί κανείσ να δει ότι 

τα κζματά μου είναι κακολικά, αφοροφν όλουσ ανεξάρτθτα από τθν εκνικι τουσ καταγωγι», 

καταλιγει ο Alex Lykos. 

Άλλα του ζργα είναι: 

-The Negotiating Table (2006)1906, κωμωδία1907, θ οποία παίχτθκε ςε 

ςκθνοκεςία τθσ  Felicity Burke, από τθν κεατρικι ομάδα Bulldog Theatre, Sidetrack 

Shed Theatre 1908. 

-Better Man (Μάιοσ 2007)1909
   κωμωδία που παίχτθκε ςτο Sidetrack Theatre 

1910. 

-A Long Night (Οκτϊβριοσ 2012), ρομαντικι κωμωδία ςτο Sidetrack 

Theatre1911. 
                                                           
1906

 Νegotiating-table του Alex Lycos. Στο:  http://www.bulldogtheatre.com/the-negotiating-table  
1907

 The Negotiating Table, 2008, κωμωδία ςε δφο πράξεισ και 16 ςκθνζσ,  πρόςωπα 12, αδθμοςίευτο 
ζργο, 57 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1908

 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Negotiating Table του Alex Lykos, ςε ςκθνοκε-
ςία Felicity Burke, από τθν κεατρικι ομάδα Bulldog Theatre, Sidetrack Shed Theatre, 142 Addison Rd 
Marrickville,  9-26.10.2006. 
1909

 Better Man, 2007, κωμωδία ςε δφο πράξεισ και 21 ςκθνζσ,  πρόςωπα 17, αδθμοςίευτο ζργο, 64 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
1910

 Ρθγζσ: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Better Man του Alex Lykos και ςκθνοκεςία Adam 
Gelin, Sidetrack Studio Theatre, 142 Addison Road, Marrickville, 10.10-3.11.2007. Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 
16.10.2007, το άρκρο «Με ςυγκλονιςτικζσ ςκθνζσ το νζο ζργο του Αλεξ. Λφκου – Ξεπζραςε τισ 
προςδοκίεσ μασ το νζο κεατρικό ζργο του Μαρρικβιλιϊτθ Αλζξανδρου Λφκου, Better Man» (ςε 
φωτοτυπία). Εφθμ. Urban Life 2.11.2007, το άρκρο «Playwright inspired by life – For Alex Lykos 
drawing inspiration from life experiences is proving to be a winning formula – The Marrickville 
playwright and actor is treading the boards in his third play Better Man  at Sidetrack Theatre», τθσ 
Sarah McInerney, ς. 30, 

http://www.bulldogtheatre.com/the-negotiating-table
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Οι Αυςτραλοί κεατρικοί ςυγγραφείσ  David Williamson,  Hannie Rayson, 

κακϊσ και οι David Mamet, William Shakespeare, είναι οι ςυγγραφείσ που τον 

εμπνζουν. Δεν διαβάηει ελλθνικά, οφτε παρακολουκεί ελλθνικό παροικιακό κζατρο. 

Αιςκάνεται ότι κάνει κζατρο με ελλθνο-αυςτραλιανι γεφςθ, αλλά όχι μόνον. 

Απευκφνεται ςε όλουσ του Αυςτραλοφσ ανεξάρτθτα από τθν εκνικι τουσ 

καταγωγι1912. 

 

Ανάλυςθ τθσ κεατρικισ  τριλογίασ  Αlex and Εve: Αlex and Εve (2008), Αlex and Εve: 

the Wedding (ο γάμοσ) (2010), Αlex and Εve: the Baby (το μωρό) (2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Το 2008, ο Alex Lycos  ζγραψε και παρουςίαςε το ζργο του Alex and Eve ςτο  

κζατρο Lovestruck, Σφδνεχ. Είναι μια ιςτορία ενόσ Ζλλθνα  νεαροφ άνδρα που 

ερωτεφεται  μια νεαρι Λιβανζηα, μουςουλμάνα.  Θ κφρια πλοκι ζργου ακολουκεί 

τον κλαςικό ρομαντικό τφπο κωμωδίασ.  Ο ζρωτασ χτυπά τισ καρδιζσ του ηευγαριοφ, 

όταν  ςυναντιοφνται για πρϊτθ φορά ςε ζνα δθμοφιλζσ μπαρ, νυχτερινό ςτζκι τθσ 

πόλθσ. Ανταλλάςςουν αρικμοφσ τθλεφϊνων. Ο Alex αντιμετωπίηει τθν ζντονθ πίεςθ 

από τθν οικογζνειά του, να παντρευτεί. Εν τω μεταξφ, οι γονείσ τθσ νεαρισ ζχουν 

κανονίςει να τθν παντρζψουν με ζναν ςυμπατριϊτθσ τουσ Λιβανζηο τον Mohammad, 

μια  «λεπτομζρεια» που θ κοπζλα ξεχνά να πει ςτον Alex. Είναι ζνα ζργο που ερευνά 

τα αυςτραλιανά πολυπολιτιςμικά ηθτιματα.  

Το 2010 ο Alex Lycos γράφει και παρουςιάηει τθ ςυνζχεια/εξζλιξθ του 

πρϊτου κεατρικοφ  Alex and Eve: The Wedding, ςτο κζατρο Enmore,  ςτο Σφδνεχ. Ο 

κεατρικόσ ςυγγραφζασ δικαιολογεί το ευτυχιςμζνο τζλοσ του ζργου του που είναι ο 

γάμοσ των θρϊων του Alex και Eve με Ρλάτωνα, όπωσ λζει ο ίδιοσ  ο ςυγγραφζασ 

ςτο πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ, «όλα τα όντα ιταν τζλεια, όμωσ ο Κεόσ τα χϊριςε 

ςτα δφο και από τότε το ζνα ψάχνει  να βρει το άλλο του μιςό». 

To 2011 θ τριλογία Αlex and Εve ολοκλθρϊκθκε με το Αlex and Εve: The Baby.  

Θ παράςταςθ αφορά τθν πρόκλθςθ που αντιμετωπίηουν ωσ γονείσ ο Alex και θ Eve 

με τον ερχομό του μωροφ τουσ. Δεδομζνου ότι προζρχονται από διαφορετικά 

πολιτιςμικά και κρθςκευτικά πλαίςια, ποιά κα είναι θ κρθςκεία του παιδιοφ, ποιό 

                                                                                                                                                                       
1911

  A Long Night του Alex Lycos  ςε ςκθνοκεςία του ιδίου ςτισ 8.10.2012 με το οποίο ζργο ςυμμετείχε 
ςτο Sydney Comedy Festival 2013. Στο: http://www.bulldogtheatre.com/a-long-night . 
1912

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα που μου παραχωρικθκε  από  τον Alex 
Lykos, β’ γενιά, ςτο Σφδνεχ, 25.02.2009.  

http://www.bulldogtheatre.com/a-long-night
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κα είναι το όνομα του μωροφ,  αρχίηουν και γίνονται ηθτιματα που δεν  απαςχολοφν 

μόνον το ηευγάρι αλλά και τουσ παπποφδεσ και γιαγιάδεσ και τθν ευρφτερθ 

οικογζνεια γενικότερα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία πολλαπλϊν 

ςυγκροφςεων και τριβϊν μεταξφ του ηευγαριοφ και των μελϊν των οικογενειϊν. Ο 

ςυγγραφζασ μζςα από αυτιν τθν παράςταςθ ςκοπό είχε να φωτίςει αυτζσ τισ 

διαφορζσ και να ανοίξει ζναν διάλογο μεταξφ των αντιμαχόμενων μερϊν 

προκειμζνου να αμβλφνει τισ διαφορζσ και να υποςτθρίξει πωσ θ ευτυχία των 

ανκρϊπων είναι πάνω από κρθςκείεσ, εκνικότθτεσ και διάφορεσ μορφζσ εξουςίασ, 

που καταςτρζφουν αντί να δθμιουργοφν καλζσ ςχζςεισ και διάκεςθ επικοινωνίασ 

μεταξφ των ανκρϊπων και προ πάντων ςκοτϊνουν τθν αγάπθ και τον ζρωτα που 

αρχικά, τουσ ζφερε μαηί,  γιατί πάνω απ’ όλα είναι Άνκρωποι. 

 

Βϋ Ενότθτα: Θ δραματουργικι ανάλυςθ των επιλεγμζνων κειμζνων   

Θ ζρευνα ςυνεχίηεται με τθ δραματουργικι ανάλυςθ των δίγλωςςων 

κειμζνων: 

- με ειδολογικι, μορφολογικι, δομικι και γλωςςικι ταξινομία, 

- με τθν κοινωνιο-ςθμειωτικι προςζγγιςθ του κεατρικοφ ζργου χρθςιμοποιϊντασ το 

δραματικό μοντζλο του Α. Greimas, για τον κακοριςμό τθσ μορφισ και του 

περιεχομζνου του, ςε ςυγκεκριμζνο κοινωνικό πλαίςιο αναφοράσ, 

- με τθν ερμθνεία του αιςκθτικοφ περιεχομζνου των εν λόγου ζργων, όπου το είδοσ 

του δράματοσ, οι περιεχόμενεσ ιδεολογίεσ, το φφοσ, ο δραματικόσ μφκοσ, θ υπόκεςθ 

κακορίηονται από τθν αλλθλεπίδραςθ κοινοφ και ςυγγραφζα, 

- με τθν διαπολιτιςμικι αντίλθψθ που τα εν λόγω  ζργα ενκαρρφνουν ςτθν διδακτικι 

πρακτικι. 

 

 Ειδολογικι, μορφολογικι, δομικι και γλωςςικι ταξινομία 

Θ κατάταξθ και κατθγοριοποίθςθ των δραματικϊν κειμζνων που κα 

αναλυκοφν ςε μια ειδολογικι, μορφολογικι, δομικι και γλωςςικι ταξινομία 

παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Αναφορά/ διαδρομι:  

ΟΝΟΜΑ/ ΕΡΩΝΥΜΟ ΣΥΓΓΑΦΕΑ, ΤΛΤΛΟΣ, ΕΛΔΟΣ, ΕΤΟΣ  ΕΚΔ./ΡΑΑΣΤΑΣΘΣ,   ΓΛΩΣΣΑ                                                           
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1) Κόδωροσ Ρατρικαρζασ.  

-Ρζτα τθ Φυςαρμόνικα Ρεπίνο ι Με λζνε Αντιγόνθ (1963) - δράμα,  δίγλωςςο με 

βαςικι γλϊςςα τθν ελλθνικι, τζςςερισ πράξεισ, πζντε εικόνεσ, ελλθνικι με 

ςτοιχεία πολυγλωςςίασ, αγγλικισ και ιταλικισ. 

 -Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία (1964) - θκογραφικι κωμωδία, τζςςερισ πράξεισ, ζξι 

εικόνεσ, ελλθνικι με αγγλικά ςτοιχεία. 

 -Οι Διχαςμζνοι (1992) - δράμα, τρεισ πράξεισ, ζξι εικόνεσ, ελλθνικι και αγγλικι. 

2) Βάςω Καλαμάρα.  

-Μια φάκα με ψωμάκι (1981) -  επικι οικογενειακι τραγωδία, κατά βάςθ 

ελλθνικι γλϊςςα και με ςτοιχεία αγγλικισ. 

3) Γιάννθσ Βαςιλακάκοσ.  

-Ταυτότθτα (1981) - δράμα/μονόπρακτο, ελλθνικι και αγγλικι.  

4) Κϊςτασ Αλεξιάδθσ,  

-Μεταμόρφωςθ(1982) -δράμα, τρεισ πράξεισ  ςε ελλθνικι και αγγλικι. 

5) Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ. 

-Σϊςτε το ινόκερο ι O Γαμπρόσ από τθν  Ελλάδα (1993)-  κωμωδία ςε ζξι ςκθνζσ, 

ςτθν  ελλθνικι και αγγλικι. 

6) Σοφία Κακαρείου. 

-Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ (1989)- κωμωδία ςε ελλθνικι και αγγλικι. 

7) Δθμιτρθσ Κατςαβόσ.  

-Χαμζνθ Γενιά, (1991) – δράμα ςε τζςςερισ εικόνεσ ςε ελλθνικι και αγγλικι 

 8) Κοφλα Τεό.  

-Ζνα ηευγάρι Κάλτςεσ (1992) -  κωμωδία ςε δφο πράξεισ ςε ελλθνικι και αγγλικι. 

9) Zeni Giles.  

-Dance for the Prodigal (1984) - τρεισ πράξεισ ςε αγγλικι και ελλθνικι. 

10)Tes Lyssiotis. 

      Τριλογία: Home. 

      -White Sports Coat (1988) -  μονόπρακτο- μονόλογοσ ςε αγγλικι και ελλθνικι. 

      -Forty Lounge Café (1990) - τριάντα-μία ςκθνζσ ςε αγγλικι και ελλθνικι. 

      -Blood Moon (1993) - μονόπρακτο δράμα ςε αγγλικι και ελλθνικι. 

11) Bill Kokkaris.   

-Μια ηωι καλοκαίρι (1991) - μονόπρακτο ςε ελλθνικι και αγγλικι.   
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12)Effie Detsimas and Therese Collie.  

      -Θ Γίδα(The She-Goat) (1995) - κωμωδία, δφο πράξεισ ςε αγγλικι και ελλθνικι. 

13)Angela Costi.  

     -Panayiota *Ραναγιϊτα+ (1997) - δράμα ςε  δεκαεπτά ςκθνζσ ςε αγγλικι και 

ελλθνικι. 

14)Andreas Lytras, 

     -Odyssey (1998) - μονόλογοσ ςε αγγλικι και ελλθνικι. 

15)Toni Allayallis,  

     -My οf-course Life (2004) - μουςικο-κεατρικό ζργο, μονόλογοσ ςε αγγλικι, 

ελλθνικι   και ιςπανικι. 

16) Suzan Alexopoulos,  

  -By Night We Tremble (2005) - μονόλογοσ και δφο βουβά πρόςωπα ςε αγγλικι και 

ελλθνικι. 

17)Thomas Papathanasiou, 

     -Looming the Memory (2006) - μονόπρακτο, μονόλογοσ ςε αγγλικι και ελλθνικι. 

18) Androula Kavallari, 

     -Grounds for Marriage, (2006) - δράμα ςε δφο πράξεισ-ζντεκα ςκθνζσ ςε αγγλικι 

και ελλθνικι. 

19) Nic Velissaris, 

      -Brother Boy (2007) - δράμα- ςε τζςςερισ ςκθνζσ ςε αγγλικι και ελλθνικι. 

20) Alex Lykos - θ Τριλογία Alex and Eve ςε αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα. 

       -Alex and Eve: (2008) - ςε δφο πράξεισ και δεκαοκτϊ ςκθνζσ.  

       -Alex and Eve: The Wedding (2010) -  ςε δφο πράξεισ και δεκαεπτά ςκθνζσ.                 

       -Alex and Eve:The Baby (2011) - ςε  δφο πράξεισ  και δεκαοκτϊ ςκθνζσ. 

 

Ανάλυςθ των δραματικϊν κειμζνων με βάςθ το δραματικό μοντζλο του A. Greimas 

 

Θ κοινωνιο-ςθμειωτικι μζκοδοσ ανάλυςθσ δραματικϊν κειμζνων είναι θ 

ανάλυςθ του περιεχομζνου του ζργου, όςον αφορά τα αίτια και τα αποτελζςματα 

των ςυγκροφςεων, τουσ χαρακτιρεσ και, γενικότερα τθν ιδεολογικι ανάγνωςθ του 

κειμζνου,  μπορεί να γίνει με τθν εφαρμογι του δραματικοφ μοντζλου του Greimas. 
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 Τα πρόςωπα ωσ βαςικι αξία ςτο κεατρικό ζργο 

Ο μφκοσ ςτθρίηεται κυρίωσ ςτθ δφναμθ που διακζτει ζνασ ιρωασ. Θ δφναμθ 

αυτι εκφράηεται μζςα από μια ιςχυρι (ι αςκενζςτερθ) βοφλθςθ, που ςυνικωσ 

ςτοχεφει ςτθν κατάκτθςθ ενόσ αγακοφ. Για τον ςχθματιςμό του δραματικοφ μφκου 

ςυνεργάηονται και άλλεσ δυνάμεισ που ενεργοποιεί με τθ δράςθ του ο κεντρικόσ 

ιρωασ. Θ μία από τισ δυνάμεισ αυτζσ διαμορφϊνει τα κίνθτρα, τισ δράςεισ, εκτρζφει 

τθν ορμι του ιρωα ςτθν αναηιτθςθ ενόσ αγακοφ. Θ άλλθ απολαμβάνει τουσ 

καρποφσ αυτισ τθσ αναηιτθςθσ. Οι δυνάμεισ αυτζσ εκφράηονται μζςα από τα 

πρόςωπα που είναι και οι φυςικοί φορείσ τουσ (Μουδατςάκισ, 1993). Συχνά οι ίδιεσ 

δυνάμεισ μπορεί να είναι αφθρθμζνεσ ιδζεσ, όπωσ θ ελευκερία, ο ζρωτασ αλλά με 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. Οι ςυναγωνιςμοί των ίδιων δυνάμεων, θ εμφάνιςι τουσ 

ςτο πεδίο τθσ ςφγκρουςθσ γίνεται ςφμφωνα με τισ κοινωνικζσ αξίεσ και τον 

κρατοφντα κϊδικα θκικισ. Ο ιρωασ ενςαρκϊνει τουσ πόκουσ ενόσ λαοφ (ωσ 

ςυλλογικό πρόςωπο) και αγωνίηεται να τουσ κατακτιςει. Συγκροφεται με αντίπαλεσ 

δυνάμεισ, τισ οποίεσ άλλοτε νικά άλλοτε όχι (Μουδατςάκισ 1994). 

Θ παράκεςθ των ςτοιχείων των ζργων που κα εξεταςτοφν,  παρουςιάηονται 

ςε πίνακα: 

 

1) Κόδωροσ Ρατρικαρζασ 

Α) ΕΓΟ: Ρζτα τθ Φυςαρμόνικα Ρεπίνο,1963, δράμα ςε τζςςερισ πράξεισ, πζντε εικόνεσ. 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ/ ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ / ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Αντιγόνθ           Θ επιβίωςθ        Θ φτϊχεια           Θ ίδια 

ΒΟΘΚΟΣ                                    ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Ελπίδα/Μανόλθσ/Ρεπίνο       Τζλλθσ                   Λδεολογικζσ/θκικζσ/πρακτικζσ 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ                                              ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συναιςκθματικά/κοινωνικά           Κερδίηει τθν επιβίωςι τθσ με αξιοπρζπεια και τθν ελευκερία τθσ. 

 

                                                                Αντιγόνθ 

Ροιόσ/ά είναι;                                        Τί πράττει;                                               Τί ηθτά; 

Είναι αρραβωνιαςμζνθ                   Ταξιδεφει με το «Ρατρίσ» ςτθν Αυςτραλία  

δι’αλλθλογρα  με τον Τζλλθ.                                    για να ςυναντιςει τον αρραβωνιαςτικό 

Κατάγεται από χωριό. Είναι 30      τθσ. Πταν φτάνει ςτο ςπίτι, διαπιςτϊνει  

ετϊν, ζξυπνθ και ςυμπακθτικι.    τθν απογοιτευςι του Τζλλθ, αφοφ ςτα 

            χζρια του ζχει μία φωτογραφία τθσ όταν 

Είναι μία γυναίκα δυναμικι,           αυτι ιταν δζκα χρόνια νεότερθ. Αποφα-  
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αποφαςιςτικι, ικανι να ςτακεί     ςίηει να τον απαλλάξει από τθν ευκφνθ  

ςτα πόδια τθσ και αξιοπρεπισ.      του απζναντι τθσ, λζγοντάσ του πωσ κα  

Είναι καρραλζα, με άποψθ             καταφζρει να επιβιϊςει και μόνθ τθσ.  

 για τθ ηωι τθσ, λογικι, γεμάτθ      Δεν επικυμεί να επιςτρζψει ςτθν Ελλά- 

κατανόθςθ και δεν μπορεί να         δα, γιατί δεν κεωρεί το εαυτό τθσ ζνα  

ανεχτεί καταςτάςεισ που τθν          δζμα που επειδι δεν αρζςει ωσ περί- 

καταπιζηουν. Θ ανάγκθ τθσ,            βλθμα, το ςτζλνουν πίςω.                                            Ηθτά να παραμείνει  ςτθν 

τθν ζφερε ςτθν Αυςτραλία,                                                   Αυςτραλία για να εργαςτεί                                   

γιατί δεν είχε προίκα και είχε                                  και να επιςτρζψει ςτον 

Τζλλθ 

τρεισ ακόμθ αδελφζσ.                 τα χριματα των ναφλων τθσ. 

                    Επίςθσ του ηθτά να τον  

                    απαλλάξει από τθν παρου- 

                    ςία τθσ, φεφγοντασ από το 

    Καταφζρνει να ςτακεί ςτα πόδια                        ςπίτι. 

    τθσ, χωρίσ να χρειάηεται να παντρευ- 

    τεί αναγκαςτικά. 

 

Β) ΕΓΟ: Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία,  1964, θκογραφικι κωμωδία ςε τζςςερισ πράξεισ, ζξι εικόνεσ. 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /      ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ/         ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ /          ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ 

Ο Τηίμυ                  μία νφφθ θ ανάγκθ του να ηιςει           ο ίδιοσ 

ΒΟΘΚΟΣ        ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                                          ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Ο Νικόλασ      Ο φόβοσ για εκμετάλλευςθ                  ιδεολογικζσ/θκικζσ/κοινωνικζσ 

ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ            ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

κοινωνικζσ/θκικζσ           Νίκθ του Τηίμυ γιατί βρίςκει νφφθ και 

               δανείηει τα χριματά του μζςω τραπζηθσ. 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                  Τηίμυ 

Ροιόσ/ά  είναι;                                        Τί κάνει;                                                      Τί ηθτά; 

Ραλιόσ μετανάςτθσ, ιδιοκτιτθσ                                                                              Κζλει να πουλιςει τθν επιχείρθςθ. 

 μιλκ- μπαρ ςτο Σφδνεχ                                                                                                                                      

που όταν ζφταςε ςτθν Αυςτραλία               Κζλει να πάει ςτθν Ελλάδα μετά                                

φοβόταν να πει ότι είναι Ζλλθνασ                               από πολλά χρόνια. Κζλει να                                          

Είναι ζνασ άνκρωποσ που με                                 προςκυνιςει τον τάφο τθσ μθτζρασ 

του. 

πολλι  και ςκλθρι δουλειά και  

με ςτεριςεισ 

ζχει κάνει μια περιουςία. 

Ραρ’ολ’αυτά νοςταλγεί το χωριό              Κζλει να παντρευτεί μία νοικοκυρά 

του,  τουσ ςυγγενείσ του και τα              από τα μζρθ του και να τθ πάρει  

παιδικά του χρόνια εκεί.                   Επιςτρζφει ςτθν Ελλάδα.                         να ηιςουνε μαηί ςτο Σφδνεχ. 

             Για να μθν του ηθτιςουν χριματα 
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             οι ςυγγενείσ ςτθν Ελλάδα παριςτά- 

             νει τον φτωχό. 

             Αποφαςίηει να φανερϊςει τθν 

             οικονομικι του κατάςταςθ, για να 

             δανείςει τθν ανιψιά του και τον 

             μζλλοντα γαμπρό 1200 λίρεσ  μζςω   

             τραπζηθσ για να παντρευτοφν. Και ο  

             ίδιοσ βρίςκει νφφθ,  τθν Ραγϊνα και 

             μζνει ςτθν Ελλάδα.  

 

Γ) ΕΓΟ: Οι Διχαςμζνοι, 1992,  δράμα ςε τρεισ πράξεισ- ζξι εικόνεσ. Θ πρϊτθ πράξθ τοποκετείται ςτθ Μελβοφρνθ 

και θ δεφτερθ και θ τρίτθ τοποκετοφνται ςτθν Ακινα και ςτο χωριό αντίςτοιχα. 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /      ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ/                ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ /            ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

 Τηον                  Κάκριν-Αυςτραλία         ο ζρωτασ και θ αγάπθ          οι ίδιοι 

ΒΟΘΚΟΣ                            ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Σωτθρία-μθτζρα          Αλζκοσ-πατζρασ                      Συμφζροντα/αιςκιματα 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ             ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ατομικά/ςυλλογικά   Νίκθ του Τηον, αφοφ επιςτρζφει ςτθν Αυςτραλία για να παντρευτεί τθν Κάκριν. 

                      

 

             Τηον                                                              

Ροιόσ/ά  είναι;                                                              Τί κάνει;                                                     Τί ηθτά; 

Απόφοιτοσ τθσ οδοντιατρικισ                         Είναι ερωτευμζνοσ με τθν Κάκριν, 

Σχολισ που μζνει ςτθ Μελβοφρνθ.                θ οποία είναι  Eλλθνο-Αυςτραλζηα. 

Γιόσ Ελλινων μεταναςτϊν, του          Αγαπάει τουσ γονείσ του και δεν 

Αλζκου και τθσ Σωτθρίασ. Ζχει και                 κζλει να τουσ ςτενοχωρεί. 

δφο αδελφζσ, τθν Αλίκθ που είναι 

παντρεμζνθ με τον Τηεφ, Αυςτραλό, 

και τθ Δάφνθ που ςπουδάηει μουςικι.   

Είναι ο πρϊτοσ επιςτιμονασ τθσ 

οικογζνειασ και αυτό κάνει υπερι- 

φανουσ τουσ γονείσ του, μετά από 

τριάντα χρόνια ςκλθρισ δουλειάσ.                 Γιορτάηει με τουσ φίλουσ του και τθν 

                                                                              οικογζνειά του τθν αποφοίτθςι του. 

            Ο Τηον, ςε ςυηιτθςθ με τον πατζρα του, 

            ο οποίοσ πατζρασ μεγαλϊνει τα παιδιά  

            με ελλθνικζσ θκικζσ αξίεσ και πωσ οι  

            Ζλλθνεσ ζδωςαν τα φϊτα τουσ ςτον 

            κόςμο, τον αμφιςβθτεί. Ο Τηον 

            εκφράηει τθ δυςπιςτία του για τθν 

            πρόοδο των ςφγχρονων Ελλινων. Τθν 

            αποκαλεί μια χϊρα φτωχι και υπανά- 
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        πτυκτθ. Μιλοφν για τθν ιςτορία τθσ           Ηθτά ςτον πατζρα του να 

        χϊρασ. Διαφωνοφν πατζρασ και γιόσ.         κουβεντιάηει χωρίσ νεφρα.                        

Για τον Τηον, πατρίδα του είναι 

θ Αυςτραλία,  όμωσ για τον πατζρα  

του είναι θ Ελλάδα, εκεί όπου 

γεννικθκε αυτόσ, ζπαιξε κι ζμακε 

τα πρϊτα του γράμματα.  Εκεί τον  

περιμζνουν οι  γζροι γονείσ του.               Ηθτά από τον πατζρα του  

 να μθν φφγουν για τθν  

                  Ελλάδα, γιατί το βλζπει 

                  ωσ ξερίηωμα. Θ Ελλάδα  

                  να είναι προοριςμόσ μόνο 

                  διακοπϊν. 

       Κζλει να παντρευτεί τθν Κάκριν.           Ηθτά τθν ζγκριςθ του πατζρα. 

       Ταξιδεφει ςτθν Ελλάδα με τθν 

                        οικογζνειά του, ςτο ςπίτι του παπποφ  

                        και τθσ γιαγιάσ για να γνωρίςει   

                        τθν ιςτορία του πατζρα του, τα ικθ. 

Θ προςαρμογι του ςτθν Ελλάδα 

είναι δφςκολθ. Δεν του αναγνωρί- 

ηεται το πτυχίο για δφο χρόνια.                 Ανθςυχεί για τθν Αλίκθ και 

                                                                         το μωρό τθσ ςτθν Αυςτραλία. 

Είναι δυςτυχιςμζνοσ χωρίσ 

τθν Κάκριν.                      Αιςκάνεται μετανάςτθσ ςτθν Ελλάδα. 

                       Επιςτρζφει ςτθν Αυςτραλία, ενϊ οι 

                       γονείσ του κα πθγαινοζρχονται, αφοφ 

                       θ Δάφνθ παντρεφτθκε ςτθν Ελλάδα.     

 

2)Βάςω Καλαμάρα        

ΕΓΟ: Μια φάκα με ψωμάκι, 1981, επικι οικογενειακι τραγωδία.  

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ    /        ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ             /         ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ                /                      ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

 Θ Χρφςα            Μια ηωι ςτθν πόλθ        Θ ανάγκθ τθσ να ηιςει μια ηωι  Θ ίδια 

           για τθν οποία ζχει προετοιμαςτεί  

ΒΟΘΚΟΣ                                 ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Ο πατζρασ τθσ και             Θ μθτζρα τθσ     ιδεολογικζσ/πολιτιςμικζσ 

ο μικρότεροσ αδελφόσ 

τθσ, ο Μιτςοσ 

ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ            ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Λδεολογικά/κοινωνικά      Θ Χρφςα λόγω τθσ ζλλειψθσ οικονομικϊν πόρων εγκλωβίηεται ςε μια ηωι 

                που δεν τθσ ταιριάηει και τθν πνίγει. 

                                                        Χρφςα 
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Ροιόσ/ά είναι;                                        Τί κάνει;                                                         Τί ηθτά; 

Είναι κόρθ του Γιάννθ και τθσ         Μεταναςτεφει ςτθν Αυςτραλία για           Να νιϊςει τθν αγάπθ και τθ ςτοργι 

Μαρίασ, μετανάςτεσ από τθ            να ςυναντθκεί με τθν οικογζνειά              τθσ μάνασ τθσ και τθν τρυφερότθτα 

Μακεδονία, καπνοπαραγωγοί.      τθσ, μετά από δεκατρία χρόνια,                  του πατζρα τθσ, που τόςο ζχει ςτε- 

Γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθν        ειδικότερα με τον πατζρα τθσ,                   ρθκεί. 

Ελλάδα, ςποφδαςε φιλόλογοσ.       που όταν μετανάςτευςε ςτθν  

Είναι μελαχρινι, είκοςι επτά           Αυςτραλία, αυτι ιταν παιδάκι.                                     

χρόνων και ανφπαντρθ.          Για να μπορζςει να ενταχτεί ςτθν  

            οικογζνεια, αναλαμβάνει τισ δουλειζσ 

            του ςπιτιοφ, αφοφ δεν μπορεί να  

            εργαςτεί ςτα χωράφια, με αποτζλεςμα 

            ςιγά-ςιγά να χάςει τον εαυτό τθσ. 

             Από τθ μθτζρα τθσ και τθ γειτόνιςςά 

             τουσ, τθν Βαςιλικι, ακοφει πωσ θ  

             μόρφωςθ για τισ γυναίκεσ γίνεται  

             εμπόδιο ςτο γάμο τουσ. 

             Θ Χρφςα νοςταλγεί τθν ηωι τθσ ςτθν 

             Ελλάδα.                  Κζλει να φφγει από τθν περιοχι 

                      που ηει θ οικογζνειά τθσ.                                                

                            Ρεριμζνει να πουλθκεί θ καπνο-                   Με τον μικρότερο αδελφό τθσ, τον 

                                                              παραγωγι για να τθσ προςφζρει                  Μιτςο, κζλει να πάνε να ηιςουν ςε 

                πόλθ                                                                                                                                                                    

                              χριματα ο πατζρασ τθσ για ζνα              Κζλει να φφγει από τθν άγρια νζα  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

*                                                            ξεκίνθμα ςτθ μεγάλθ   πόλθ                           φφςθ και τουσ ανκρϊπουσ που 

                                                       περιβάλλουν και να ηιςει ςτον 

                                                                                                      πολιτιςμό τθσ μεγάλθσ πόλθσ.   

                                                             Θ Χρφςα εγκλωβίηεται ςε μια ηωι 

                                           φτϊχειασ, μιηζριασ και απανκρωπιάσ                       

   

3)Γιάννθσ Βαςιλακάκοσ    

ΕΓΟ: Ταυτότθτα, 1981, μονόπρακτο δράμα. 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /     ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ      /              ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ             /                     ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Θ Ελπίδα              Θ ταυτότθτα    Θ αντίκεςθ ςε γάμο με Ζλλθνα                θ ίδια 

ΒΟΘΚΟΣ        ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Θ μθτζρα       ο πατζρασ              ιδεολογικζσ/πολιτιςμικζσ  διαφορζσ 

ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ            ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Ατομικά/ςυλλογικά          Θ Ελπίδα χάνεται. Τρζπεται ςε φυγι. 

________________________________________________________________________ 

                                                       Θ Ελπίδα 

Ροιά είναι;                                                   Τι κάνει;                                                Τι ηθτά; 



895 
 

Είναι 19 ετϊν, παιδί μεταναςτϊν      Μακαίνει πωσ ο αρραβωνιαςτικόσ          Ηθτά τθν ελευκερία επιλογισ , 

Αυςτραλογεννθμζνθ, υπάκουθ,        μετά από «πρόςκλθςθ» πρόκειται            να ζχει το δικαίωμα τθσ αυτο- 

φρόνιμθ, μελετθρι.             να ταξιδζψει ςτθν Αυςτραλία για              διαχείριςθσ. 

Σπουδάηει δαςκάλα. Είναι             τον γάμο. Ζχαςε τθν ταυτότθτά τθσ..         αλλθλοςεβαςμό. 

αρραβωνιαςμζνθ με  ζναν                 Φλερτάρει με Αυςτραλό φοιτθτι.     

εργατικό άνδρα από τθν                     Επαναςτατεί εναντίον του πατζρα             Ηθτά κατανόθςθ. 

Ελλάδα, που  τον γνϊριςε ςε            τθσ, υπενκυμίηοντάσ του ότι δεν είναι 

μια φωτογραφία  και τθσ             αντικείμενο και ιδιοκτθςία κανενόσ. 

ζχει χαρίςει μια χρυςι             Εγκαταλείπει το πατρικό  τθσ ςπίτι.                                                                                        

ταυτότθτα με το όνομά τθσ.  

 

4)Κϊςτασ Αλεξιάδθσ  

ΕΓΟ: Μεταμόρφωςθ, 1982, δράμα ςε τρεισ πράξεισ.  

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ/ ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ / ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Άγγελοσ             Μεταπτυχιακζσ      Λιη                  Ο ίδιοσ 

                            Σπουδζσ 

ΒΟΘΚΟΣ        ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Λιη                   Μθτζρα, πατζρασ             Κοινωνικζσ/ιδεολογικζσ 

          φίλοι 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ                         ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συναιςκθματικά/ιδεολογικά  Τάςεισ φυγισ/Αλλοτρίωςθ/Συμβιβαςμόσ  

________________________________________________________________________ 

                                                      Άγγελοσ 

Ροιόσ/ά είναι;                           Τί κάνει;                                              Τί ηθτά; 

Ο Άγγελοσ είναι νεαρόσ         Φεφγει για τθν Αυςτραλία.               Να κάνει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. 

δικθγόροσ, 25 ετϊν.   Μζνει άνεργοσ.                                   Να αποκτιςει χριματα.                                                                                              

Ηει ςτθν Κζρκυρα.                   Μετά από χρόνια, ζχει                        Να ηιςει μια ηωι με αξιοπρζπεια.                                                                                                                                              

Ερωτεφεται τθ Λιη,                  δικό του ‘μιλκμπάρ’ και 

νεαρι τουρίςτρια.                  παίηει ςτον ιππόδρομο. 

Είναι φτωχόσ.                           Ζχει αποκτιςει μια κόρθ. 

 

5)Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ   

ΕΓΟ 

Σϊςτε το ινόκερο ι Ο Γαμπρόσ από τθν  Ελλάδα,  1993, κωμωδία ςε ζξι ςκθνζσ. 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ/ ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ / ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Θ Τηίνα  Ο γάμοσ         Ο Τηόνυ  Θ ίδια 

ΒΟΘΚΟΣ        ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Θ Ντόρα         Θ Κάκυ/μθτζρα    ιδεολογικζσ/κοινωνικζσ 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ                        ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ιδεολογικζσ/ςυναιςκθματικζσ      Ραντρεφεται τον Τηόνυ. 

_____________________________________________________________ 

                                                                   Θ Τηίνα 
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Ροιά είναι;                                                                  Τι κάνει;                                                Τί ηθτά; 

_____________________________________________________________________________________________

___ 

Θ Τηίνα είναι κόρθ τθσ Κάκυ,  Αλλάηει διαμζριςμα με τθ γειτόνιςά τθσ        Κζλει να μπορεί να επιλζγει αυτι τον  

Αυςτραλογεννθμζνθ, 

Δικθγόροσ,                                 Ντόρα γιατί δεν κζλει να φιλοξενιςει τον      άνδρα που κα παντρευτεί , τον οποίο 

κζλει 

χωριςμζνθ από τον επίςθσ  

δικθγόρο,                                   Κφμιο, γαμπρό από τθν Ελλάδα που τθσ       να είναι εκλεπτυςμζνοσ και όχι ζνασ 

«βλάχοσ» 

Αυςτραλογεννθμζνο 

Τηόνυ.                                    Ρροξενεφει θ μθτζρα τθσ.            που δεν  κα ξζρει να ντυκεί και να 

φάει. 

                                   Γνωρίηει τον Κφμιο, ωσ Ντόρα, και διαπι- 

                                           ςτϊνει πωσ είναι ζνασ κοςμοπολίτθσ, επι- 

                  ςτιμονασ- ερευνθτισ. Αλλάηει γνϊμθ 

                  για τουσ Ζλλθνεσ.                                Κζλει να παντρευτεί πάλι τον Τηόνυ 

                                  Ραφει να είναι προκατειλθμμζνθ με τουσ          γιατί είναι ερωτευμζνθ μαηί του. 

                  Ζλλθνεσ από τθν Ελλάδα. 

 

6) Σοφία άλλθ- Κακαρείου   

ΕΓΟ: Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ, 1989 ,  κωμωδία ςε οκτϊ ςκθνζσ. 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /  ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ/  ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ /  ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Θ Χαρίκλεια     ο εκμοντερνιςμόσ    θ Ευδοκία     θ ίδια 

                           Και θ εγκατάςταςθ 

ΒΟΘΚΟΣ        ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Θ Ευδοκία     Ο Γιϊργθσ               ςυντθρθτικζσ ιδζεσ εναντίον προοδευτικϊν ιδεϊν 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ            ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Λδεολογικά/πολιτιςμικά     Θ Χαρίκλεια  ανανεϊνεται και ανανεϊνει τθ ςχζςθ τθσ με το Γιϊργθ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                               Θ Χαρίκλεια      

Ροιά είναι;                                                       Τί κάνει;                                                                     Τι ηθτά; 

_____________________________________________________________________________________________

_ 

Σφηυγοσ του Γιϊργθ.   Εργάηεται ωσ κακαρίςτρια, με τθν      Κζλει χριματα και καλά παιδιά. 

Μετανάςτρια ςτθν Αυςτραλία.                 αδελφι του Γιϊργθ,  Ρερςεφόνθ.             Κζλει να τθν βοθκά ο άνδρασ 

τθσ. 

Μθτζρα του Κον και του Αντρζα.              Στο ςπίτι φροντίηει τον πατζρα  

Νοικοκυρά και ςυντθρθτικι.                      του Γιϊργθ. 

       Ραραπονιζται, που ο άνδρασ τθσ είναι 

.      άνεργοσ και που δεν τθν βοθκάει με  

      τισ δουλειζσ ςτο ςπίτι. 
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      Ανθςυχεί για τθν υγεία του Κον και  

      ενδιαφζρεται για τθν  πρόοδο των 

     παιδιϊν τθσ και τθν ευθμερία τισ 

     οικογζνειάσ τθσ. Δουλεφει ςκλθρά. 

     Μζνει ζκπλθκτθ όταν διαπιςτϊνει              Κζλει να «εκμοντερνιςτεί». 

     ότι θ κεία Ευδοκία από τθν Ελλάδα 

     είναι μοντζρνα, μιλάει αγγλικά. 

    «Εκμοντερνίηεται» και θ ίδια. 

 

7) Δθμιτρθσ Κατςαβόσ,  

ΕΓΟ: Χαμζνθ Γενιά ,1991, δράμα ςε τζςςερισ εικόνεσ           

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ/ ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ / ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Μαίρθ  θ αποδοχι θ εκπαίδευςθ     θ ίδια 

ΒΟΘΚΟΣ        ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Θ μθτζρα ο πατζρασ ιδεολογικζσ/πολιτιςμικζσ/ κοινωνικζσ/ψυχολογικζσ 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ                        ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κακοποίθςθ/καταπίεςθ             θ αποδοχι τθσ από τον πατζρα 

Βαρβαρότθτα/περιοριςμόσ      παρόλθ τθν ανεπικφμθτθ εγκυμοςφνθ 

__________________________________________________________ 

                                      Μαίρθ 

Ροιά είναι;                                                                  Τί κάνει;                                                     Τί ηθτά; 

_________________________________________________________________________________________ 

Είναι δεκαεπτά χρονϊν,                  Κζλει να πάει ςτθν καταςκινωςθ. 

Αυςτραλογεννθμζνθ,                   Ηθτάει από τον πατζρα τθσ 50 

δολάρια. 

μακιτρια του VCE. Ρροετοιμάηεται         

για τισ εξετάςεισ ςτο Ρανεπιςτιμιο. 

Ρθγαίνει ςε ιδιωτικό ςχολείο. 

Ο πατζρασ τθσ ζχει προςδοκίεσ. Τθσ   

απαγορεφει να ςυναναςτρζφεται με  

Αυςτραλοφσ και να ηιςει τισ χαρζσ 

 τθσ θλικίασ τθσ, όπωσ τθλεόραςθ, 

ντίςκο κ.ά. 

Τθν περιορίηει, τθν καταπιζηει  

και τθν κακοποιεί.                                        Επαναςτατεί και καλεί                           Ηθτά να μθν τθν κακοποιεί. 

                        τθν αςτυνομία.                    Ηθτά να τθν αφιςει ελεφκερθ. 

                        Φεφγει από το ςπίτι.   Κζλει να κάνει τισ επιλογζσ τθσ. 

       Μζνει ζγκυοσ.    Ηθτά αποδοχι και ςυμπαράςταςθ 

         από τθν οικογζνειά τθσ. 

_____________________________________________________________ 
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8)Κοφλα Τεο      

ΕΓΟ: ‘Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ, 1992, κωμωδία ςε δφο πράξεισ. 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /        ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ/         ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ        /        ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Βαςίλθσ                       Λίνα                       Ζρωτασ /ιδεολογία                    Οι ίδιοι              

ΒΟΘΚΟΣ        ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Γλυκερία          Κατίνα                            Λδεολογικζσ/ Κοινωνικζσ 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ                     ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συναιςκθματικό/ ιδεολογικό     Νίκθ του νζου/ Συμβιβαςμόσ τθσ μάνασ 

______________________________________________________________________ 

      Β α ς ί λ θ σ 

Ροιοσ είναι;                                                         Τι κάνει;                                           Τι ηθτά; 

________________________________________________________________________ 

Ζλλθνασ, γεννθμζνοσ ςτθ                  Αγαπάει τθν Λίνα (Λταλίδα),                           Κζλει να τθν παντρευτεί. 

Μελβοφρνθ, τθσ Αυςτραλίασ.           Τθν ςυςτινει για αρραβωνια- 

Εικοςιπζντε χρόνων.                           ςτικιά του. 

Ζχει πτυχίο Βιολογίασ. 

Εργάηεται.                                              Ξενυχτάει μαηί τθσ και δυςκολεφ- 

Είναι μοναχοπαίδι και                         εται να ξυπνιςει το πρωί. 

Ρειςματάρθσ, όπωσ θ                    

μάνα του. 

Μζνει με τουσ γονείσ.                         Αγαπάει τουσ γονείσ του και  

                                                                υπολογίηει τθ γνϊμθ τουσ. 

                                                                Δεν κζλει να τουσ πλθγϊςει                 Κζλει τθν ζγκριςι τουσ. 

                Ραριςτάνει ότι χϊριςε για να  

                                                                κερδίςει χρόνο. 

                                                                Κρατάει ιςορροπίεσ.                                        

                                                            Αποφαςίηει για τθ ηωι του.                      

              

 

9)Zeni Giles 

ΕΓΟ: Dance for the Prodigal/Χόρεψε για τον Άςωτο Υιό, 1984, κοινωνικό δράμα, τρεισ πράξεισ, δώδεκα ςκηνέσ.   

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /      ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ/             ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ /         ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Andreas                    Joyce    ο ζρωτασ              όλθ θ οικογζνεια 

ΒΟΘΚΟΣ        ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Κατίνα     Ο πατζρασ του Μανϊλθσ   πολιτιςμικζσ/οικονομικζσ/θκικζσ 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ            ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ρροςωπικό/ςυλλογικό     Ραντρεφτθκε τθν Joyce και πιρε τθν ευχι του πατζρα του. 

_____________________________________________________________ 

                                                      Αndreas 

Ροιόσ είναι;                                                 Τί κάνει;                                                                 Τί ηθτά; 

Είναι εικοςιεννζα χρόνων,            Ρρόκειται να αρραβωνιαςτεί                  Ηθτά τθν ςυμπαράςταςθ τθσ αδελφισ  

γιοσ του Μανϊλθ και αδελφόσ    με προξενιό τθν κοπζλα που                    του, τθσ Κατίνασ, να τον  βοθκιςει  
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τθσ Κατίνασ και τθσ Ελζνθσ.           επζλεξε ο πατζρασ του,                            να ακυρϊςει τον αρραβϊνα του.  

Εργάηεται ςτο μαγαηί του             τθ Δζςποινα, που δεν αγαπά.                  Ηθτά τθν εκπαίδευςθ τθσ Joyce ςτθν 

πατζρα του.        Αγαπά τθν Joyce που είναι                       ελλθνικι κουηίνα και νοικοκυριό. 

         Αυςτραλζηα, παιδί χωριςμζνων 

                          γονιϊν,  κομμϊτρια, ξανκιά  

                               και ψθλι. 

              Μιλάει ςτον πατζρα του για τθν 

            Joyce και ςυγκροφονται πατζρασ            Ηθτά τθν ςυγκατάκεςθ τοφ πατζρα του. 

              και γιόσ. Θ διάλυςθ του αρραβϊνα 

               ζχει οικονομικζσ και κοινωνικζσ       

              ςυνζπειεσ. 

               Ραντρεφεται τθν Joyce και  

               αυτι μζνει ζγκυοσ.                                            Ηθτά να ςυμφιλιωκοφν  

                            νφφθ και πεκερόσ.  

         Ραίρνει τθν ευχι του πατζρα του 

         και βαφτίηει το γιό του Μανϊλθ. 

 

 

    

10)Tes Lyssiotis. 

ΕΓΟ: Blood Moon/ Ματωμζνο Φεγγάρι, 1993, μονόπρακτο δράμα. 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /                ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ        /       ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ                        /                   ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Κατίνα      ζνα κομμάτι γθσ                το μνθμόςυνο τθσ μθτζρασ τθσ                 θ ίδια 

   

ΒΟΘΚΟΣ           ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Θ Άννα και θ Σοφία                     Θ Μαρίνα                       ενδο-οικογενιακζσ 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ            ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ψυχολογικά             Θ Κατίνα φεφγει απογοθτευμζνθ από τθν πατρικι τθσ οικογζνεια 

_____________________________________________________________ 

                                                     Κατίνα  

Ροιά είναι;                                                   Τι κάνει;                                                            Τι ηθτά;                                                                   

_______________________________________________________________________ 

 Χιρα, 45 ετϊν.                             Επιςτρζφει  ςτο πατρικό τθσ ςπίτι,           Να μοιραςτεί τα πράγματα  

 Ηει ςτθν Αυςτραλία.             ςτα Κφκθρα.                τθσ πεκαμζνθσ  μθτζρασ τθσ 

                                      με τισ αδελφζσ τθσ. 

                                                                                                                                         Ηθτά να πάρει αυτά που τθσ 

                                                                                                                                         ανικουν. 

                       Ηθτά να μάκει τα νζα του τόπου  

 Είναι θ μεςαία κόρθ,                    τθσ, τι απζγιναν οι γνωςτοί τθσ 

Δυςτυχιςμζνθ.                                           και ο Αντϊνθσ που αγαποφςε. 

Υποκρφπτει δυςαρζςκεια                    Μακαίνει πωσ τα πράγματά τθσ 

 και πικρία,                τα ζχει πάρει θ αδελφι τθσ,  
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αλλά ζχει μια εςωτερικι              θ Μαρίνα. Επίςθσ, υπάρχουν 

 δφναμθ, θ οποία πάντα               μυςτικά κρυμμζνα μαηί με τα 

τθν ςτθρίηει.                αντικείμενα ςτα μπαοφλα. 

Ζχει δφο κόρεσ παντρεμζνεσ.              Απογοθτευμζνθ  φεφγει για 

                τθν Αυςτραλία.                                               Ηθτά να ζχει τα ίδια δικαιϊματα  

          με τα αδζλφια τθσ,  τον ςεβαςμό,  

                                                                                             τθν αγάπθ και το  αντίςτοιχο     

                                                                             ενδιαφζρον που αιςκάνεται 

          αυτι γι’ αυτοφσ. 

 

11) Angela Costi, 

ΕΓΟ:Panayiota *Ραναγιϊτα+ (1997) - δεκαεπτά ςκθνζσ.  

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /       ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ           /                 ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ         /             ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Θ Lisa      θ αναηιτθςθ τθσ ταυτότθτά τθσ        οι φίλεσ τθσ                 θ ίδια 

ΒΟΘΚΟΣ                       ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Ο Patrick.              Θ μθτζρα τθσ                        πολιτιςμικζσ/ιδεολογικζσ/κοινωνικζσ 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ                                    ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κοινωνικά/ψυχολογικά                       Κάνει ζκτρωςθ γιατί δεν κζλει να φζρει ςτθ ηωι  

                    ζνα παιδί προτοφ βρει τθν ταυτότθτά  τθσ 

___________________________________________________________ 

                                                     Θ      Lisa    

Ροιά είναι;                                              Τί κάνει;                                                                Τί ηθτά;                                            

__________________________________________________________________________________ 

 Ελλθνο-Κυπρία, γεννθμζνθ          Βλζπει όνειρα που τθν ταράηουν.                  Ηθτά από τον ςφντροφό τθσ να 

ςτθν Αυςτραλία, 26 ετϊν.                      τθν ακοφςει, αλλά αυτόσ είναι 

Συηεί με το Αγγλο-Αυςτραλό                      απαςχολθμζνοσ με το ψάρεμα. 

Patrick. Το ελλθνικό τθσ                Ζχει οργανϊςει ςυνάντθςθ με  

όνομα είναι Ακθνά.       δφο φίλεσ τθσ,  τθ Στζλλα, 

Είναι ζγκυοσ.                                   επίςθσ ελλθνικισ καταγωγισ και                   H Lisa αναηθτά τθν  

Από Athena Harrisiades                τθν Συλβάνα, ιταλο/ςλαβικισ                   ταυτότθτά τθσ, πριν αποκτιςει 

αποκαλείται Lisa Haris.       καταγωγισ.                     ζνα παιδί. 

Είναι ηωγράφοσ.                        Ζχει εμμονι με τθ ςχεδίαςθ 

        τριϊν βράχων. 

                                                          Με τισ φίλεσ τθσ κυμάται τα 

        παλιά, τθ ςχζςθ τθσ με τθν 

                         μθτζρα τθσ. 

        Αιςκάνεται μπερδεμζνθ.                                        Ηθτά κατανόθςθ από τον Patrick. 

        Κάνει ζκτρωςθ. 
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12) Bill Kokkaris 

ΕΓΟ: Μια ηωι καλοκαίρι /A lifetime of Summers, 1991, μονόπρακτο.  

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ/               ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ /          ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

H ίτα   να ηιςει ςτθν Ελλάδα      θ ελευκερία τθσ    θ ίδια 

ΒΟΘΚΟΣ          ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Ο πατζρασ τθσ  Θ μθτζρα τθσ  ιδεολογικζσ/πολιτιςμικζσ 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ               ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συναιςκθματικά/επικοινωνιακά Τελικά αποφαςίηει να πάει ςτθν Ελλάδα  

_____________________________________________________________ 

                                                      Θ ίτα 

Ροιά είναι;                                                       Τι κάνει;                                                  Τι ηθτά;                                                                  

_____________________________________________________________________________________ 

Θ ίτα είναι γεννθμζνθ  Εργάηεται ςε ςχολείο και  Ηθτά να πάει ςτθν Ελλάδα 

ςτθν Αυςτραλία.                   μζνει με τουσ γονείσ τθσ.  και να ανοίξει φροντιςτιριο 

Είναι δαςκάλα.        ςτο χωριό των γονιϊν τθσ. 

Είναι είκοςι δφο ετϊν.  Ζηθςε για ζνα διάςτθμα 

    μακριά από τουσ 

    γονείσ τθσ, ςτθν Ελλάδα.  Ηθτά τθν ελευκερία τθσ. 

         Δεν κζλει να παντρευτεί. 

         Κζλει να παντρευτεί, όταν 

                         βρεκεί ο κατάλλθλοσ κι  

                         όχι όποτε τθσ πει θ μθτζρα τθσ. 

                         Κζλει να είναι αυτεξοφςια 

                         Κζλει να πάρει ρίςκο. 

                         Κζλει να παίρνει αποφάςεισ. 

 

13.Effie Detsimas & Therese Collie 

ΕΓΟ: Θ Γίδα /The She-Goat, 1995, κωμωδία ςε δφο πράξεισ. 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /                  ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ/                           ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ /                   ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Θ Electra                    Θ ελευκερία επιλογισ      Θ εκπαίδευςι τθσ                      θ ίδια  

ΒΟΘΚΟΣ                     ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Θ Ηωι  Θ μθτζρα τθσ  Λδεολογικζσ/πολιτιςμικζσ 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ            ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συναιςκθματικά/θκικά  Θ Electra ςυμφιλιϊνεται με τθν οικογενειακι τθσ παράδοςθ και τθ  

              μθτζρα τθσ 

 

Θ Electra 

 

Ροιά είναι;                                                                Τι κάνει;                                                      Τι ηθτά; 

Είναι αυςτραλογεννθμζνθ,  Αρνείται να παντρευτεί             Δεν κζλει να ηιςει τθ ηωι  

τριάντα χρόνων, ανφπαντρθ                   και να κάνει παιδιά.             των γονιϊν τθσ. Κζλει να ηιςει 
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 αντιςυμβατικι.                                              τθ ηωι τθσ, όπωσ αυτι τθν επιλζξει. 

Είναι θ κουμπάρα τισ  Μζνει μόνθ τθσ.               Δεν κζλει ο γάμοσ να είναι θ 

μικρισ Ηωισ  που είναι   Ριςτεφει πωσ οι άνδρεσ                        αφορμι για να φφγει από 

 και ανεψιά τθσ.                κάνουν πάντα αυτό που              τθν μθτζρα τθσ, το ςπίτι… 

    κζλουν. 

    Καυμάηει τθ κεία τθσ Ηωι, 

    γιατί κάνει πάντα αυτό 

    που κζλει. 

    Συμφιλιϊνεται με τθ  

μθτζρα τθσ, τθν οποία κεωρεί 

πωσ είναι ζνασ άνκρωποσ 

τθσ προςφοράσ και τθσ αγάπθσ. 

14) Androula Kavallari 

ΕΓΟ: Grounds for Marriage, 2006, δράμα ςε δφο πράξεισ, ζντεκα ςκθνζσ 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /             ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ                 /             ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ /            ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Θ Penelope          O αγνοοφμενοσ άνδρασ τθσ                  θ αγάπθ τθσ               θ ίδια 

ΒΟΘΚΟΣ                ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Θ κόρθ τθσ   Θ τφχθ          πολιτιςμικζσ 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ                 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συναιςκθματικό             Μακαίνει ότι ο άνδρασ τθσ ηει με τθν Τουρκάλα που τον ζςωςε. 

__________________________________________________________________________________ 

                                              Θ Penelope    

Ροιά είναι;                                             Τί κάνει;                                                                    Τί ηθτά;                                            

____________________________________________________________________________________ 

Είναι Κφπρια μετανάςτρια. 

Μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία, 

μετά τθν τουρκικι απόβαςθ.                  Ηθτά να επιςτρζψει ο άνδρασ τθσ.         

Ζχει άνδρα αγνοοφμενο. 

Ζχει μια κόρθ, τθν Elly. 

Ζχει μπουτίκ νυφικϊν.  Εργάηεται ςκλθρά 

    Υποδζχεται τθν Μαροφλα 

    και τον Κωνςταντίνο ςτθν μπουτίκ. 

    Αυτοί τθσ αποκαλφπτουν ότι 

    επιςκζφτθκαν τθν Κφπρο κι εκεί   

    είδαν τον άνδρα τθσ ςτα Κατεχόμενα. 

    Και τουσ είπε ότι ηει  και  είναι μαηί 

    με τθν Τουρκάλα που τον ζςωςε. 

    Θ Ρθνελόπθ αιςκάνεται 

    προδομζνθ από τον άνδρα τθσ 

    και προδομζνθ από τθν τφχθ. 
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15) Nic Velissaris  

ΕΓΟ: Brother Boy,2007, δράμα ςε τζςςερισ ςκθνζσ.  

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ /           ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ     /          ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ     /                  ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Arthur  ταυτότθτα        θ απϊλεια τθσ μθτζρασ           ο ίδιοσ 

ΒΟΘΚΟΣ                          ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                      ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Ο πατζρασ του       Ο αδελφόσ του                   Λδεολογικζσ 

 ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ                                           ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συναιςκθματικό/υπαρξιακό          Συμφιλίωςθ με τθν ελλθνικότθτά του 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                  Ο Arthur      

Ροιόσ είναι;                                                               Τί κάνει;                                                           Τί ηθτά;                                                                                                      

_____________________________________________________________________________________________

_ 

Είναι ο μεγαλφτεροσ   Μετά τθν κθδεία τθσ μθτζρασ του               Αναηθτά τθν ταυτότθτά 

του. 

γιόσ του Ραντελι,                     πθγαίνει ςτο καφενείο του Στζλιου. 

Ελλθνο-Αυςτραλόσ,                   Εκεί ςυναντά τον πατζρα του 

αδελφόσ του Σταφρου.  και τον αδελφό του Σταφρο. 

Είναι θκοποιόσ.   Αιςκάνεται πολφ μακριά 

Ζχει μετακομίςει                     από τθν ελλθνικι του ταυτότθτα. 

ςτο Σφδνεχ, όπου                    Μζςα από τθ «ςφγκρουςθ»,  

εργάηεται εκεί                                     αιςκάνεται τθν αγάπθ των 

                                     δικϊν του και χαίρεται που 

                    ανικει ςτθν οικογζνειά του.    

 

 

16) Alex Lykos  

ΕΓΟ: Alex and Eve: Alex and Eve, 2008, δφο πράξεισ, δεκαοκτϊ ςκθνζσ. 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ    /ΑΝΤΛΚΕΜΜΕΝΟ            /      ΥΡΟΚΛΝΘΤΘΣ /         ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ  

Alex         θ Eve         ο ζρωτά του       θ Eve 

ΒΟΘΚΟΣ                   ΑΝΤΛΜΑΧΟΣ                         ΑΛΤΛΕΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 

Ο φίλοσ του             Θ μθτζρα/ο πατζρασ           πολιτιςμικζσ/ιδεολογικζσ/κρθςκευτικζσ 

Paul                                  Chloe/George 

ΜΟΦΕΣ/ ΕΡΛΡΕΔΑ                                               ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Λδεολογικά/ςυναιςκθματικό                               Ο Alex παντρεφεται τθν Eve. 

________________________________________________________________________ 

                                                                    O  Alex     

Ροιόσ είναι;                                                             Τί κάνει;                                              Τί ηθτά;                                                                   

_____________________________________________________________________________________________

_____ 

Μικρόςωμοσ, τριάντα πζντε        Φοβάται τον γάμο. 

χρόνων, ανφπανδροσ.   Φοβάται τθ δζςμευςθ. 
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Είναι κακθγθτισ γυμναςίου.      Ρθγαίνει ςτο club. 

     Γνωρίηει τθν Eve,  

     Είναι Λιβανζηα και 

 μουςουλμάνα. Είναι 

     αρραβωνιαςμζνθ. 

                              

                     Τθν ερωτεφεται.                                  Κζλει να τθν παντρευτεί.                

Εμποδίηεται από τθ μθτζρα 

του, γιατί δεν τθν κζλει,                     

λόγω κρθςκεφματοσ. 

                       Ηθτά τθν ζγκριςθ των 

γονιϊν του. 

                                             Τελικά, παντρεφονται. 

 

Με βάςθ τθν ανάλυςθ του περιεχομζνου των κεατρικϊν κειμζνων μζςα από 

το δραματικό μοντζλο του Greimas - κοινωνιο-ςθμειωτικι μζκοδοσ ανάλυςθσ 

δραματικϊν κειμζνων - μπορεί να διαπιςτωκεί ότι τα αίτια των ςυγκροφςεων που 

αντιμετωπίηουν οι μετανάςτεσ είναι ιδεολογικά, πολιτιςμικά, οικονομικά και 

κοινωνικά. Οι μορφζσ εκδιλωςθσ των ςυγκροφςεων περιςτρζφονται ςυνικωσ γφρω 

από ηθτιματα καρδιάσ και ςυμφζροντοσ. Ραρ’όλ’αυτά, θ αγάπθ και ο ζρωτασ 

ςυνικωσ κερδίηουν τθ μάχθ ενάντια ςε όλεσ τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν. Οι 

χαρακτιρεσ που εγείρουν τα ηθτιματα/προκλιςεισ που επιηθτοφν τθ λφςθ τουσ, 

ςτθν πλειονότθτα τουσ είναι γζνουσ κθλυκοφ. Άνδρεσ και γυναίκεσ ςυγγραφείσ 

προςεγγίηουν τθ γυναικεία υπόςταςθ μζςα από  πρότυπα θρωίδων τθσ αρχαιότθτασ, 

όπωσ τθν Αντιγόνθ, τθν Λφιγζνεια, τθν Ελζνθ, τθν Θλζκτρα, τθν Ρθνελόπθ κ.ά. και 

μζςα από ρόλουσ όπωσ τθσ «νφφθσ», τθσ μάνασ, τθν κόρθσ, τθσ ςυηφγου, τθσ 

αδελφισ.  Ηθτιματα όπωσ ο γάμοσ, το προξενιό, θ αναηιτθςθ ταυτότθτασ, θ 

αναηιτθςθ μιασ καλφτερθσ ηωισ, ο «εκμοντερνιςμόσ» ενάντια ςτθν  κακοποίθςθ και 

ςτον περιοριςμό τθσ ελευκερίασ και τθσ δυνατότθτασ επιλογισ, θ αυτοδιάκεςθ, θ 

προςφορά, θ αγάπθ, θ κυςία και θ προδοςία είναι τα κζματα  που επεξεργάηονται 

ςτο πλαίςιο τθσ μεταναςτευτικισ κεματολογίασ. Οι Ελλθνίδεσ μάνεσ αγωνίηονται για 

τθ ςυνοχι τθσ οικογζνειασ, τθ ςφνδεςι τθσ με τθν ευρφτερθ κοινότθτα ςυγγενϊν εξ 

αίματοσ και ςυγχωριανϊν με κοινι καταγωγι. Οι γυναίκεσ φαίνονται να εργάηονται 

πολφ ςκλθρά και μζςα και ζξω από το ςπίτι και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ να 

διαχειρίηονται τθν οικονομικι κατάςταςθ του ςπιτιοφ τουσ καλφτερα από τουσ 
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άνδρεσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αυτζσ να ζχουν τον ρόλο του «κουβαλθτι». Θ 

«ξζνθ»- αλλόφυλθ ι/και αλλόκρθςκθ φιλενάδα, υποψιφια ςφηυγοσ ι ςφηυγοσ είναι 

θ «ςειρινα» που παραςφρει τον ‘Ελλθνα γιό μακριά από τθν πατρικι οικογζνειά 

του, τον «κλζβει» αυτόν και τα εγγόνια, αφοφ δεν ακολουκϊνται οι 

πατροπατράδοτεσ ςυνικειεσ, όπωσ  ο ορκόδοξοσ γάμοσ, θ βάφτιςθ, το όνομα, θ 

ελλθνικι κουηίνα κ.λπ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, ό,τι και να κάνει θ «ξζνθ» νφφθ, δεν 

κα γίνει ποτζ καλι Ελλθνίδα οφτε για τον άνδρα τθσ, οφτε για τθν οικογζνειά του. 

Αντίκετα αποπροςανατολίηει τον γιό ςε μονοπάτια αφιλόξενα, αλλοτρίωςθσ και 

απϊλειασ του «εαυτοφ».  

Θ γυναίκα, ςτα κεατρικά ζργα, φαίνεται να  παίηει κορυφαίο ρόλο για τον 

άνδρα τθσ και τα παιδιά τθσ. Οι μάχεσ γφρω από τισ αξίεσ είναι γυναικεία υπόκεςθ. 

Ραραςκθνιακά, οι γυναίκεσ,  επεξεργάηονται τισ προκλιςεισ, τα νζα ικθ, διατθροφν 

τα ζκιμα που ςθματοδοτοφν τθν ελλθνικότθτά τουσ και διαπραγματεφονται με τον 

άνδρα τουσ και τα παιδιά τουσ τισ νζεσ ςυνκικεσ ηωισ. Οι άνδρεσ μετανάςτεσ 

παρουςιάηονται με διπλι όψθ, θ μία είναι αυτι του ςκλθροτράχθλου και θ άλλθ του 

αδφναμου  άνδρα και τρυφεροφ πατζρα. Στο ςφνολό τουσ, ενϊ παρουςιάηονται 

κφτεσ αποδεικνφονται κφματα, ζρμαια των καταςτάςεων, πιο αδφναμοι από τισ 

γυναίκεσ να προςαρμοςτοφν και να ενταχτοφν ςτθ νζα πατρίδα. Οι γυναίκεσ 

αποδεικνφονται θ ιρεμθ δφναμθ  που λειτουργεί ςυγκολλθτικά. Πταν όμωσ αυτζσ 

κατακλφηονται από φοβίεσ, ανικανοποίθτα αιςκιματα και προκαταλιψεισ,  

«ςαρϊνουν» ςτο διάβα τουσ τθν ευτυχία των ανκρϊπων γφρω τουσ.   

Ο άνδρασ είναι ο Οδυςςζασ που περιπλανάται και αναηθτά απάνεμο λιμάνι 

για να θςυχάςει από τισ φουρτουνιαςμζνεσ κάλαςςεσ και τισ προπζτειζσ τουσ. Θ 

οικογζνεια είναι αυτό το λιμάνι. Ο πατζρασ είναι αυτόσ που φροντίηει για τθ 

δθμόςια εικόνα του γιοφ και είναι ο υπεραςπιςτισ τθσ θκικισ τισ κόρθσ. Τα παιδιά 

είναι το μζλλον, αυτά που δικαιϊνουν τισ δυςκολίεσ του παρελκόντοσ, τισ ςτεριςεισ 

του παρόντοσ.   

Θ κόρθ από τθν άλλθ φαίνεται να αντιςτζκεται ςκεναρά ςτισ κοινωνικζσ 

επιταγζσ και να επαναςτατεί ενάντια ςτον γάμο, ςτο προξενιό, ςτον περιοριςμό, 

ςτθν κακοποίθςθ, ςτθν υποταγι, ςτισ παραδοςιακζσ δομζσ τθσ οικογζνειασ με 

«ανοιχτζσ» ςυγκροφςεισ. Μπορεί να ςτραφεί ακόμθ και με ςκλθρότθτα ενάντια 

ςτουσ γονείσ τθσ, όταν αυτοί προςπακιςουν να τθν εμποδίςουν να ηιςει τθ ηωι που 
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επικυμεί, να παραβιάςουν τα δικαιϊματά τθσ ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ «νζασ» 

πατρίδασ. Κζλει τον χϊρο τθσ και τον χρόνο τθσ για να αναγνωρίςει τα λάκθ τθσ, να 

μετανιϊςει, να επαναπροςδιορίςει τθν ταυτότθτά τθσ, να ζχει το δικαίωμα να φφγει 

από το ςπίτι και να επιςτρζψει, να γίνει γυναίκα με τουσ δικοφσ τθσ όρουσ ζτοιμθ να 

αναλάβει τισ ευκφνεσ τθσ, τθν αυτοδιάκεςθ και αυτοδιαχείρθςι τθσ. Μζςα από τον 

δθμιουργικό εαυτό  τθσ, μζςα από τθν τζχνθ, μζςα από μια ηωγραφιά φαίνεται να  

ενϊνει μζςα τθσ τισ αντικζςεισ, το φϊσ τθσ αλικειασ τθσ ςε αρμονικι ςυνφπαρξθ με 

το ςκοτάδι του επίπλαςτου κόςμου γφρω τθσ. Οι διαφορετικζσ εκνικότθτεσ, γλϊςςεσ 

και κρθςκείεσ τθν χωρίηουν από αυτοφσ που αγαπά, ςτο όνειρο τθσ ςυγχωρεί όλουσ 

και όλα αυτά που τθν μπερδεφουν, τθν διχάηουν, τθν ςυγχφηουν, τθν 

αποπροςανατολίηουν, τθν απομακρφςουν από τον «εαυτό» τθσ.  Θ κόρθ  είναι αυτι 

που ζρχεται ςε διάλογο με τθ μάνα. Αρνείται να γίνει ςαν τθ μάνα τθσ. Θ 

αμφιςβιτθςθ εξαγριϊνει τθ δεφτερθ, τθν τρομάηει. Φοβάται τθν απόρριψθ, 

τρομοκρατείται ςτθ διάλυςθ τθσ οικογζνειάσ τθσ, τον πυρινα τθσ φπαρξισ τθσ, τον 

μοναδικό λόγο που τθσ δίνει νόθμα ςτθν κατά τα άλλα «άδεια» ηωι τθσ.  

Στο ελλθνικό μεταπολεμικό κζατρο, οι ςυγγραφείσ, φαίνεται να 

ςυμπεριλαμβάνουν ςτισ ιςτορίεσ τουσ τθν προπολεμικι γενιά μεταναςτϊν ωσ 

υποδοχείσ τθσ μεταπολεμικισ μεταναςτευτικισ ροισ. Στο κεατρικό ζργο Με λζνε 

Αντιγόνθ του Κ. Ρατρικαρζα, λόγω τθσ ζλλειψθσ γυναικϊν ςτθν Αυςτραλία, «οι 

νφφεσ» με όλα τα παρελκόμενα κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ ςτθν ελλθνο-

αυςτραλιανι δραματουργία. Στο Μια φάκα με ψωμάκι τθσ Β. Καλαμάρα, θ Χρφςα, 

μια μορφωμζνθ νζα γυναίκα δεν «χωράει» ςτο  αγροτικό περιβάλλον τθσ 

αυςτραλιανισ υπαίκρου, όπου θ οικογζνειά τθσ είναι εγκατεςτθμζνθ. Για να 

μπορζςει να ενταχτεί ςτθ μεταναςτευτικι νοοτροπία χρειάηεται να παραιτθκεί από 

τισ φιλοδοξίεσ τθσ, τα όνειρά τθσ, τον ίδιο τθσ τον εαυτό. Στθν Ταυτότθτα  του 

Βαςιλακάκου, θ Ελπίδα ζχει χάςει τθν ταυτότθτά τθσ και μαηί με αυτιν ζχει γυρίςει 

τθν πλάτθ τθσ ςτα ικθ και τισ αρχζσ τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ. Επειδι όμωσ μία 

κρίςθ μπορεί να ςθματοδοτεί μία ευκαιρία αλλαγισ, επαναπροςδιοριςμοφ και τθν 

αναηιτθςθ μιασ νζασ ταυτότθτασ, θ ελπίδα δεν χάνεται. Θ Lina  τθσ Angela Costi ςτο 

ζργο τθσ Panagiota, κζλει να «ανικει». Αυτό κα ςιμαινε να είναι ςυμφιλιωμζνθ με 

όλα τθσ τα κομμάτια, να ςυναινεί με τθ διαφορετικότθτά τθσ,  να αιςκάνεται και να 

είναι ακζραιθ και όχι κατακερματιςμζνθ, να μθν αποποιείται τθν ελλθνικότθτά τθσ. 
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Θ αναγνϊριςθ και κατανόθςθ μιασ κουλτοφρασ τθσ επζρχονται μζςα από τθν 

απόκτθςθ μιασ βιωματικισ ςχζςθσ με αυτιν. Θ επιςτροφι ςτθν «πατρϊα» ι 

«μθτρϊα» γθ είναι μια επιλογι προςζγγιςθσ  του ςχεδόν κολοφ και μπερδεμζνου 

τοπίου, το οποίο όμωσ είναι το πολφ ςυγγενικό, τθσ ελλθνικότθτασ. Στουσ 

Διχαςμζνουσ του Ρατρικαρζα ο Τηον και οι Δάφνθ χαίρονται που βρίςκονται ςτθν 

γενζτειρα των γονιϊν τουσ, αναγνωρίηουν τουσ «ομοίουσ» τουσ, όμωσ διχάηονται ωσ 

προσ το που ανικουν. Θ Δάφνθ επιλζγει να ηιςει ςτθν Ελλάδα και να παντρευτεί 

ενϊ ο Τηον επιςτρζφει για να ηιςει ςτθν Αυςτραλία και να παντρευτεί τθν καλι του 

εκεί. Θ Ελλάδα για αυτόν γίνεται τόποσ διακοπϊν.  

Στθ «νζα» γθ αναμειγνφονται όλεσ οι φυλζσ, όπωσ οι μυρωδιζσ και οι γεφςεισ 

ςε μια χφτρα που κοχλάηει. Πλεσ οι ιςτορίεσ μαηί ςυνκζτουν ζνα νζο κράμα 

πολιτιςμοφ. Οι εφιάλτεσ και οι ανθςυχίεσ του παρελκόντοσ παραμερίηονται από τισ 

ζγνοιεσ και τισ χαρζσ τθσ κακθμερινότθτασ. Οι πολιτιςμοί ςταματοφν να 

αντιςτζκονται και τθν αφομοίωςθ τθν μεταλλάςουν ςε ζνταξθ. Οι διαφορετικζσ 

γλϊςςεσ μπορεί να υποχωροφν και να επιβάλλονται κάκε φορά αυτζσ που 

εξυπθρετοφν ςυμφζροντα, όμωσ θ μουςικι, τα γλζντια, οι χοροί, τα τραγοφδια 

ςυνεχίηουν να παραδίδονται από γενιά ςε γενιά, να ςυνεχίηουν να εμπνζουν τισ 

μετζπειτα γενιζσ να αςχολθκοφν με τουσ μακρινοφσ ςυγγενείσ τουσ, με τθν ιςτορία 

τουσ, με τθ ρίηα τουσ διαμορφϊνοντασ και ςυγκροτϊντασ μια διαρκϊσ ανανεοφμενθ 

ςυλλογικι ςυνείδθςθ. 

  

Γϋ Ενότθτα: Θ ςυλλογικι ταυτότθτα του μετανάςτθ μζςα από τθ διαδικαςία 

πρόςλθψθσ, όπωσ διαμορφϊνεται και παρουςιάηεται ςτα ζντυπα μζςα.  

Στθν περίοδο τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ», 1860 ζωσ 1968, ςτo πλαίςιο  τθσ 

διαμόρφωςθσ μιασ ενιαίασ και ομοιογενοφσ βρετανο-κρατοφμενθσ αυςτραλιανισ 

κοινωνίασ, οι κυβερνιςεισ τθσ Αυςτραλίασ εξζδωςαν νόμουσ και ψθφίςματα με τα 

οποία κακιζρωςαν ςτρατθγικζσ διαδικαςίεσ και μθχανιςμοφσ,  που απαγόρευαν  τθ 

χριςθ άλλων γλωςςϊν εκτόσ τθσ Αγγλικισ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτον Τφπο, με ςτόχο 

τθν προςταςία του κοινωνικοφ, πολιτικοφ και γλωςςικοφ ‘status quo’ των Αγγλο-

Αυςτραλϊν, τθν προοδευτικι ζνταξθ και εκνογλωςςικι αφομοίωςθ των μεταναςτϊν 

και των παιδιϊν τουσ, και κυρίωσ των  Κινζηων  μεταναςτϊν, ελζγχοντασ μ’ αυτόν 

τον τρόπο τθν κοινωνικι και γλωςςικι ςυμπεριφορά τουσ. Με νόμο «Publication of 
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Newspapers in Foreign Languages Regulations- Statutory Rules 1934», απαγόρευςαν,  

τθν ζκδοςθ εφθμερίδων ςε ξζνθ γλϊςςα και τθ δθμοςίευςθ άρκρων, που 

αντιδροφςαν ςτθν πολιτικι τθσ αφομοίωςθσ των νζων εποίκων. Ραρ’ όλα αυτά, τθν 

περίοδο 1880-1935, ο αρικμόσ των ελλθνόγλωςςων εφθμερίδων που εκδόκθκαν 

ςτθν Αυςτραλία ιταν μεγάλοσ. Το 1913,  θ  Μελβοφρνθ ιταν θ πρϊτθ πόλθ που 

εξζδωςε τθν πρϊτθ ελλθνόγλωςςθ εφθμερίδα, τθν «Αυςτραλίσ» του Ευςτράτιου 

Βενλι - με καταγωγι από τθ Λζςβο. Ακολοφκθςαν οι εφθμερίδεσ «Ωκεανίσ» το 1914 

του Γ. Νικολαΐδθ ςτθν Αδελαΐδα, «Σάλπιξ»  το 1917 του Λωάννθ Γιολζλ ςτθ 

Μελβοφρνθ, «Εκνικό Βιμα» 1922  του Δ. Ν. Μαρινάκθ ςτο Σφδνεχ, «Ρανελλινιοσ 

Κιρυξ» το 1926  του Γεϊργιου Μαρςζλλου ςτο Σφδνεχ, Αγγελιοφόροσ το 1931 του Ρ. 

Κουμεςόπουλου ςτθ Βριςβάνθ και το περιοδικό Οικογζνεια το 1946  του Γ. 

Γιαννόπουλου  ςτθ Μελβοφρνθ.  

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ μεταπολεμικισ περιόδου (1949-2001), εμφανίςκθκαν 

ζγκριτεσ εφθμερίδεσ, αλλά και ζντυπα μειωμζνου κφρουσ, απευκυνόμενα ςε 

περιοριςμζνο ι ευρφτερο κοινό, με περιεχόμενο πολιτικό, εκκλθςιαςτικό, κοινοτικό, 

κοινωνικο-οικονομικό, πολιτιςτικό, ςυντεχνιακό και ακλθτικό. Οι περιςςότερεσ 

εκδόςεισ ζλαβαν χϊρα ςτθ Μελβοφρνθ, που παραμζνει κζντρο του ςυμπαγοφσ 

αυςτραλζηικου Ελλθνιςμοφ.  

Ωςτόςο δθμιουργικι παρζμεινε θ εκδοτικι δραςτθριότθτα των Ελλινων ςε 

όλεσ τισ πολιτείεσ τθσ Αυςτραλίασ, από τθν άποψθ τθσ κυκλοφορίασ των 

εφθμερίδων, κυρίωσ ςτα αςτικά κζντρα και λιγότερο ςτθν επαρχία (3%). Ο 

ελλθνόγλωςςοσ τφποσ υπιρξε κακοριςτικόσ:  

(α) ςτθ διαμόρφωςθ και εδραίωςθ του Ελλθνιςμοφ ςτθν Αυςτραλία 

(ενδοκοινοτικόσ ρόλοσ),  

(β) ςτισ ςχζςεισ του με τα δφο εκνικά κζντρα του Ελλθνιςμοφ, Ακινα και 

Λευκωςία και τθν Καμπζρα (διακρατικόσ ρόλοσ),  

(γ) ςτθ διατιρθςθ και ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ παιδείασ με όλεσ τισ 

γλωςςικζσ και πολιτιςτικζσ τθσ εκφάνςεισ (εκνογλωςςικόσ ρόλοσ), και  
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(δ) ςτισ ςχζςεισ του με το ευρφτερο δθμοςιογραφικό και δθμοςιονομικό 

κακεςτϊσ τθσ χϊρασ (ιςτορικόσ ρόλοσ)1913. 

Στθν περίοδο (1990-2001) κυκλοφόρθςαν τουλάχιςτον ζξι μεγάλεσ εμπορικζσ 

εφθμερίδεσ του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ, ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ. Θ αρχαιότερθ εφθμερίδα του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ  

είναι το Εκνικό Βιμα. Από το 2001 κυκλοφοροφςε από τθν Ορκόδοξθ Αρχιεπιςκοπι 

Αυςτραλίασ,  με τελευταίο το Ανεξάρτθτο Βιμα ςτο Σφδνεχ. Θ εφθμερίδα αυτι 

κυκλοφόρθςε τον Λοφνιο του 2001, μόλισ ανακοινϊκθκε ότι θ Αρχιεπιςκοπι 

απζκτθςε τθν εφθμερίδα Εκνικό Βιμα. 

Τελικά, ο εκδοτικόσ αγϊνασ εφθμερίδων περιορίςκθκε μεταξφ των 

επιτυχζςτερων ςυγκροτθμάτων, τα οποία πρυτανεφουν το κακζνα ςτον δικό του 

χϊρο κφρουσ. Για παράδειγμα,  

Α) Στθ Μελβοφρνθ θ εφθμερίδα Αυςτραλοζλλθνασ του 1955, το 1957 πιρε το  

όνομα Νζοσ Κόςμοσ, Μελβοφρνθ του Τάκθ Γκόγκου (Ethnic Publications του Τάκθ 

Γκόγκου). Το ςυγκρότθμα διατθρεί το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ διαφθμιςτικισ 

αγοράσ με τισ εφθμερίδεσ του Νζοσ Κόςμοσ (1957) και Νζα Ελλάδα (1972). Κάκε 

Δευτζρα εκδίδεται αγγλικό φφλλο για τα παιδιά των μεταναςτϊν δεφτερθσ και 

τρίτθσ γενιάσ. 

Τζλοσ, πάλι ςτθ Μελβοφρνθ, το Media Press, του Θπειρϊτθ επιχειρθματία 

Σπφρου Σταμοφλθ, ςτθρίηει τθν ευρωςτία του ςτισ πολφμορφεσ άλλεσ 

επιχειρθςιακζσ του δραςτθριότθτεσ και εκδίδει τθν εφθμερίδα Τα Νζα (1995), 

παράλλθλα με τον αδιοφωνικό Στακμό 3ΧΥ και το Τθλεοπτικό πρόγραμμα Ελλάσ. 

Β) Στο Σφδνεχ το ςυγκρότθμα Foreign Language Publications του Λάκωνα 

Κεόδωρου Σκάλκου, κυριαρχεί ςτθν τυπογραφικι αγορά και εκδίδει τον Ελλθνικό 

Κιρυκα (1985) και τθ Νζα Ρατρίδα (1968). Το 1982, επίςθσ, εκδίδεται θ εφθμερίδα Ο 

Κόςμοσ, του Τάκθ Γκόγκου ςτο  Σφδνεχ. 

Γ) Στθν Αδελαΐδα εκδίδεται το Ραροικιακό, από το 1993. Είναι του Ρ. Μπφρου 

Τα περιοδικά που δθμοςιεφουν είναι τα εξισ:   

 

                                                           
1913

 Αnastasios M. Tamis, 2009, Greek Migration and Settlement in Oceania, ςς. 28-29. Στο: 

http://researchonline.nd.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=arts_chapters  

http://researchonline.nd.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=arts_chapters
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α. Μελβοφρνθ 

Σφίγγα 1958 Ε.Ε.Α.Μ.Α. Ευςτρατιάδθσ-Μελβοφρνθ, Ο Λόγοσ Μελβοφρνθ 1973 του 

Μακεδονικοφ Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου, Αντίποδεσ Μελβοφρνθ 1974 Ρολιτιςτικόσ 

Σφλλογοσ, δίγλωςςθ ζκδοςθ, Χρονικό Μελβοφρνθ 1978  Γ. Μιχελακάκθσ, Σκζψεισ 

Μελβοφρνθ 1988 του Κ. Αλεξιάδθ, Οδυςςζασ από τθν Κοινότθτα των Λκακιςιων, 

‘Ιπειροσ από τθν Θπειρωτικι Κοινότθτα, Συνδικαλιςτισ, Ρρόοδοσ, Φοιτθτισ και 

Επαφι από τον  Σφλλογο Νεοελλθνικϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Μελβοφρνθσ.  

 

β. Σφδνεχ 

Ελλθνίσ Σφδνεχ 1969 του Κ. Σκάλκου, Modern Greek Studies Σφδνεχ 19971914 

Ράνω από  200 ελλθνόγλωςςεσ εφθμερίδεσ και περιοδικά εκδόκθκαν και μποροφν 

να ταξινομθκοφν ςε δφο κατθγορίεσ: (α) τα ζντυπα ειδικισ αναφοράσ (β) τα ζντυπα 

γενικισ και πανελλινιασ αναφοράσ.  

Κφρια χαρακτθριςτικά του ελλθνόγλωςςου τφπου ιταν τα εξισ: 

(α) θ βραχυβιότθτα των εντφπων και  

(β) ο πλουραλιςμόσ τουσ 

Από το 1913, θ λειτουργικι παρουςία του ελλθνόγλωςςου τφπου είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν άμεςθ και κακοριςτικι επιρροι ςτθ διαμόρφωςθ ςυγκεκριμζνθσ 

πολιτικισ των Κυβερνιςεων τθσ Ελλάδασ, τθσ Αυςτραλίασ και τθσ Κφπρου, ςτθ 

διατιρθςθ και ανάπτυξθ τθσ εκνοτικισ, πολιτιςτικισ και γλωςςικισ φυςιογνωμίασ 

του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ, ςτθ διακίνθςθ και διάδοςθ ιδεϊν, γνϊςθσ και 

πλθροφορίασ, ςτθ δφναμθ  τθσ κινθτοποίθςθσ και ςυνεκτικότθτασ του Ελλθνιςμοφ.  

Θ μαηικότθτα των ςυλλαλθτθρίων για τθ Μακεδονία και τθν Κφπρο, δεν ιςαν 

αποτζλεςμα απλά του πάκουσ των θμερϊν. Λειτουργικι ιταν θ παρζμβαςθ του 

                                                           
1914

 1) Hugh Gilchrist, «Australians and Greeks», τεφχ. 1. The Early Years, εκδ. Halstead Press, New 
South 
Wales, ςς. 361-363. 
2) M. Tsounis, The History of Australia Greeks: Some Signposts and Issues, Greeks in Australia  (επιμ. A. 
Kapardis-A.Tamis), Mελβοφρνθ 1988. 
3) Γ. Kαναράκθ, O ελλθνικόσ Tφποσ τθσ Aυςτραλίασ και θ λογοτεχνικι του προςφορά ςτα 
«Aιγαιοπελαγίτικα Κζματα», τεφχ. 33, Iοφλ.-Aφγ. 1993, ςς. 33-34. 
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Τφπου, που μαηί με το ραδιόφωνο, αποτζλεςαν όπλο προςταςίασ τθσ ομογζνειασ 

από αυκαιρεςίεσ τθσ εξουςίασ1915.   

Θ αποτίμθςθ/ερμθνεία κεατϊν/κριτικϊν για παραςτάςεισ κεατρικϊν ζργων 

Ελλθνο-Αυςτραλϊν ςυντελεςτϊν που παρακολοφκθςαν, παρουςιάηεται μζςα από 

κριτικζσ που ζχουν δθμοςιευκεί τόςο ςτα ελλθνικά, όςο και ςτα 

«ξζνα»/αυςτραλιανά ζντυπα μζςα ενθμζρωςθσ. Στθν παροφςα ενότθτα 

παρουςιάηονται δείγματα κριτικισ  ςε κεατρικά ζργα, ςτα οποία ζχω προαναφερκεί 

ςτισ προθγοφμενσ ενότθτεσ του κεφαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείσ να 

διαμορφϊςει μια πιο ενθμερωμζνθ άποψθ, ςε ό,τι αφορά τθν φπαρξθ κριτικισ 

κεάτρου ι όχι και τθ ςυςπείρωςθ τθσ ελλθνικισ παροικίασ και τθν ευρφτερθσ 

αυςτραλιανισ κοινωνίασ γφρω από τθ κεατρικι δραςτθριότθτα των Ελλθνο-

Αυςτραλϊν και τθν αξία  τθσ πολφτεχνθσ ζκφραςθσ του κεατρικοφ ζργου ςτθ 

διαμόρφωςθ μιασ ςυλλογικισ ταυτότθτασ. 

 

 5.5.1. Κριτικοί Θεάτρου και κριτικζσ κεατρικϊν Ραραςτάςεων 

Σφμφωνα με τθν Κεοδωράτου, «θ παντελισ ςχεδόν απουςία ζγκυρθσ και 

εμπεριςτατωμζνθσ κριτικισ»,  είναι «μία ακόμθ ςτακερά που επθρεάηει αρνθτικά 

τθν ποιότθτα τθσ κεατρικισ παραγωγισ» γιατί «όλεσ οι δθμοςιεφςεισ ςτον τφπο που 

αφοροφν το κζατρο  γίνονται από μθ εξειδικευμζνουσ δθμοςιογράφουσ,  ςυνικωσ 

με τθ μορφι ανακοίνωςθσ, διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ.  Οι αναφορζσ ςε 

παραςτάςεισ- εκτόσ από ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ, είναι απλϊσ ενκουςιϊδεισ, χωρίσ να 

επιχειροφν τθν ελάχιςτθ κεωρθτικι προςζγγιςθ» (Κεοδωράτου, 2005, ς. 12).  

 

Ρράγματι, θ κεατρικι κριτικι, όταν ξεκίνθςε τθ δεκαετία του ογδόντα, 

ξεκίνθςε δειλά, κατ’ αρχιν, με ςκοπό να ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ, εξζλιξθ και 

πολλαπλαςιαςμό των κεατρικϊν δραςτθριότθτων που τόςο τισ είχε ανάγκθ θ 

ελλθνικι παροικία, και κατά δεφτερον, να «ξεςθκϊςει» τουσ Ζλλθνεσ να πάνε να 

παρακολουκιςουν κζατρο, μία κουλτοφρα που δεν ιταν αναπτυγμζνθ ςτον 

μεταπολεμικό μετανάςτθ ςτθν πλειονότθτά  του. Εφόςον, οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ 

                                                           
1915

 Αnastasios M. Tamis, 2009, Greek Migration and Settlement in Oceania, ς.29. Στο: 

http://researchonline.nd.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=arts_chapters 

http://researchonline.nd.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=arts_chapters
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είχαν πλζον ξεπεράςει τθν «αγωνία» τθσ επιβίωςθσ,  που υπιρχε ζντονα τισ πρϊτεσ 

δφο δεκαετίεσ, μποροφςαν πια να αφιερϊςουν χρόνο για τθν αγάπθ τουσ ςτθν 

τζχνθ. Το 1988, χαρακτθριςτικι είναι θ  ειςαγωγι ςτθν «κριτικι» του Δθμιτρθ 

Κεςίςογλου,  για το ζργο του κεατρικοφ ςυγγραφζα Βαςίλθ Γεωργαράκθ, όπου 

γράφει τα εξισ:  

«Ασ μου επιτραποφν για πρϊτθ φορά, κάποιεσ διευκρινιςεισ. Δεν είμαι τεχνοκριτικόσ και 

ειδικά κριτικόσ κεάτρου. Δεν είναι βζβαια θ δουλειά μου. Πμωσ εδϊ ςτθν Αυςτραλία, εμείσ 

οι μετανάςτεσ (κάκε εκνικότθτασ) προςπακοφμε να καλφψουμε εκ των ενόντων, όλεσ τισ 

ανάγκεσ. Δεν γίνεται κι αλλιϊσ. Γινόμαςτε, άμα λάχει, ο,τιδιποτε. Από πρόεδροι κάκε 

μορφισ και επιπζδου, μζχρι πολιτικοί, γερουςιαςτζσ και υπουργοί. Από δθμοςιογράφοι 

μζχρι ποιθτζσ και μυκιςτοριογράφοι. Απ’ όλα. Τελικά, μζςα από τθ μάηα, κάποιοι, κάπου 

ξεχωρίηουν και τα πθγαίνουν καλά, μ’αυτό που κάνουν. Ροιοί είναι αυτοί, κα το πει αφριο θ 

ιςτορία. Υπ’ αυτιν τθν ζννοια και πολφ ςπάνια, γράφω κάποιο «κριτικό» ςθμείωμα αν τφχει 

και πζςει ςτθν… τροχιά τθσ ηωισ μου, κάποιο αξιόλογο ςυμβάν, ςτο τομζα του παροικιακοφ 

πολιτιςμοφ μασ. Και δεν κα ζγραφα οφτε τότε, εάν κάποιοσ άλλοσ κατάφερνε να καλφψει 

καλφτερα τθν ανάγκθ αυτι. Δθλαδι, να εντοπίςει κάποιο ςπάνιο ςυμβάν, ςτον παροικιακό 

πολιτιςμό μασ, εδϊ ςτθ Μελβοφρνθ, να το διαπεράςει διεξοδικά ζςτω και εν ςυντομία και 

να μασ δϊςει μια τεκμθριωμζνθ κριτικι αναφορά, για να μπορζςουμε να καταλάβουμε οι 

ςυμπάροικοι, να ξεχωρίςουμε και να ςυνειδθτοποιιςουμε, ποιό πράγμα είναι τοφτο και 

ποιό πράγμα είναι κείνο.  Διότι άλλο πράγμα είναι θ επιφανειακι, τυπικι πλθροφόρθςθ 

ρουτίνασ, προσ γενικι ενθμζρωςθ, για κάποιο ςυμβάν ςτον τομζα του πολιτιςμοφ μασ, άλλο 

πράγμα είναι θ διαφιμιςθ, κι άλλο πράγμα είναι μια αλθκινι κριτικι αναφορά. Στθ χάςθ και 

ςτθ φζξθ κάτι γράφεται, πλθν όμωσ απζχει πολφ από το να περιζχει μια κριτικι ςκζψθ ι 

ζςτω κάποια κριτικι ματιά. Διότι μια τζτοια δυνατότθτα δεν υφίςταται, κακϊσ δείχνουν τα 

πράγματα ςτον παροικιακό μασ χϊρο. Αυτό το βακφ κενό, το διαχρονικό, είναι που φταίει 

κυρίωσ που δεν  αφυπνίηεται ποτζ  το ενδιαφζρον του παροικιακοφ μασ κοινοφ για το 

κζατρό μασ. Κι όταν καμιά φορά παρ’ ελπίδα αποτολμθκεί κάποια κριτικι ανάλυςθ, τότε οι 

αντιδράςεισ που προκφπτουν από τον κόςμο, δεν είναι κακόλου οι προςδοκϊμενεσ, αφοφ 

παρά τθ ςοβαρότθτα του εγχειριματοσ προκαλείται θ γενικι κυμθδία. …Ράντωσ δεν γράφω 

απλϊσ για να καλυφτεί μια λευκι ςελίδα και κατόπιν να απαιτιςω τθν αμοιβι μου. Γράφω 

μόνο για να μείνει κάτι τελικά ςτουσ ανκρϊπουσ προτοφ να πάει το κάκε ζντυπο ςαν χαρτικι 

φλθ για νζα πολτοποίθςθ και ανακφκλωςθ ςτθ βιομθχανία τθσ τυπογραφίασ»1916 

                                                           
1916

 Ρθγι: Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 2.4.1988, «Ζνασ αλθκινόσ ςυγγραφζασ-1
ο
  μζροσ», ς.9. 
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   Ο Κϊςτασ Ραϊβανάσ, ςτο άρκρο του με κζμα «Κζατρο: Κριτικι ι όχι;»1917, 

ξεκινά να διαπραγματεφεται το ηιτθμα με τθν ανάδειξθ τθσ αναγκαιότθτασ  φπαρξθσ 

κριτικισ κεάτρου για παραςτάςεισ ςε «πολιτιςμζνεσ χϊρεσ» και τθν ςοβαρότθτα με 

τθν οποία αντιμετωπίηονται εκείνεσ από τουσ ςυντελεςτζσ του κεάτρου. Επίςθσ, 

αναφζρεται ςτον ρόλο τθσ κριτικισ και ςτθν Ελλάδα, κάνοντασ μνεία ςε ονόματα 

κριτικϊν, όπωσ αυτά των Μθνά Χρθςτίδθ, Νζςτορα Μάτςα, και βεβαίωσ, δεν 

παραλείπει να μνθμονεφςει τθν υψθλι υποκριτικι ςτάκμθ των θκοποιϊν του 

ελλθνικοφ Κεάτρου, τουσ οποίουσ ονομάηει «ιερά τζρατα του κεάτρου». Πλθ αυτι θ 

ειςαγωγι ςκοπό είχε να μασ γνωςτοποιιςει ότι γνωρίηει πολφ καλά τθ ςθμαςία και 

τον ρόλο τθσ κριτικισ, κακϊσ και τον ςθμαντικό ρόλο του ωσ κριτικοφ κεατρικϊν 

παραςτάςεων ςτο ελλθνο-αυςτραλιανό κζατρο,  όπου κλικθκε να πράξει. Ο 

Ραϊβανάσ ςυνεχίηει πωσ όλα όςα γνϊριηε για το κζατρο, δεν είχαν καμία κζςθ  και 

ςχζςθ με τθν ουςία του ρόλου που καλοφνταν να διαδραματίςει. Ππωσ ο ίδιοσ 

εφςτοχα περιγράφει είχε κλθκεί να «κρίνει» «εραςιτζχνεσ» θκοποιοφσ, 

«οικογενειάρχεσ», «μεροκαματιάρθδεσ», «ςπουδαςτζσ», μετανάςτεσ που «θ αγάπθ 

τουσ για τθν τζχνθ», «θ αγάπθ τουσ για τθν όμορφθ γλϊςςα τουσ» που ικελαν  να  

τθν κρατιςουν ηωντανι», ιταν θ  ςυγκολλθτικι ουςία που τουσ ζνωνε και ςυνεχίηει 

να τουσ ενϊνει ακόμθ και ςιμερα. Επομζνωσ, θ οποιαδιποτε κριτικι,  ςτθν 

περίπτωςθ του ελλθνο-αυςτραλιανοφ κεάτρου χρειαηόταν να είναι «τόςθ… όςθ», να 

μθν τουσ «απογοθτεφςει τόςο πολφ αυτοφσ τουσ αγωνιςτζσ, που να μθν 

ξαναπαίξουν»  και να του «εξυμνιςει και υποςτθρίξει» χωρίσ όμωσ να τουσ 

οδθγιςει ςε μονοπάτια αλαηονείασ,  και  τουσ μετατρζψει να «καβαλιςουν καλάμι».  

Το να ζκανε «κριτικι», λοιπόν, ο δθμοςιογράφοσ/κριτικόσ με κεατρικοφσ 

όρουσ,  για μία παράςταςθ, ςτο πλαίςιο τθσ ςτενισ ελλθνικισ παροικίασ, όπου δεν 

υπιρχαν ζμπειροι ειδικοί κεατρολόγοι και κριτικοί κεάτρου είχε μια μεγάλθ ευκφνθ. 

Πμωσ μζςα από αυτζσ τισ πρϊτεσ απόπειρεσ επαίνου τθσ προςπάκειασ των 

εραςιτεχνϊν κεατρικϊν ςυντελεςτϊν, «άνοιξε» ζνα κανάλι ζκφραςθσ τθσ γνϊμθσ 

του κοινοφ. Πταν οι εκάςτοτε «κριτικοί», ςτα πρϊτα εκείνα κεατρικά βιματα,  

εξυμνοφςαν το κεατρικό ζργο, τον ςυγγραφζα και τουσ θκοποιοφσ, το ζκαναν με τα 

εξισ κριτιρια: α) πρϊτον, πόςο τουσ άγγιξε ςυναιςκθματικά το ζργο ι, αντίςτοιχα, 

                                                           
1917

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 18.7.2003, «Κζατρο: Κριτικι ι όχι;», άρκρο του Κϊςτα Ραϊβανά, ς.7. 
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τουσ ζκανε να γελάςουν, β) κατά πόςο οι κεατζσ ςυμμερίηονταν παρόμοια 

ςυναιςκιματα ςε παρόμοια ςθμεία τθσ κεατρικισ παράςταςθσ, οπότε 

αναπτυςςόταν, εκφραηόταν εκείνεσ τισ ςτιγμζσ ζνα ςυλλογικό ςυναίςκθμα, και γ) 

κατά πόςο οι θκοποιοί τουσ ζπεικαν ότι ιταν «αλθκινοί» άνκρωποι που βίωναν το 

δράμα τουσ, ακόμθ και μζςα από κωμωδίεσ καταςτάςεων. Το κοινό μοιραηόταν ζναν 

κοινό «πόνο», μία κοινι «πίκρα» και «αυτοςαρκαςμό» μζςα από καταςτάςεισ και 

πρόςωπα, με τα οποία ταυτίηονταν «επί ςκθνισ», 

Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ, διατρζχοντασ μια ςειρά από άρκρα και κριτικζσ, 

βρζκθκα ςε περιπτϊςεισ, όπου ο  ζνασ «κριτικόσ» τθσ μιασ εφθμερίδασ, περιζγραφε 

τθ κεατρικι παράςταςθ με ςχεδόν ίδιο τρόπο με εκείνο ενόσ άλλου «κριτικοφ» που 

ζγραφε ςε μια άλλθ εφθμερίδα. Με παρόμοιεσ παρατθριςεισ, υπογραμμίηοντασ  τισ 

ίδιεσ «δυςκολίεσ» και επιβραβεφοντασ παρόμοια ςθμεία τθσ παράςταςθσ ι 

θκοποιοφσ ι κάνοντασ παρόμοιεσ παρατθριςεισ ςτον ςκθνοκζτθ ι ςυγκεκριμζνουσ 

θκοποιοφσ, μπορεί να υποκζςει κανείσ πωσ είτε μετά τθν παράςταςθ το κοινό 

μοιραηόταν τισ εντυπϊςεισ του ι πραγματικά είχαν ζνα κοινό κριτιριο, βάηοντάσ μασ 

ςε μια δεφτερθ υπόκεςθ πωσ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ μιασ παράςταςθσ, ιδθ από 

τθ δεκαετία του’90, είχαν  ιδθ αρχίςει να κεμελιϊνονται ςτο πλαίςιο τθσ ελλθνο-

αυςτραλιανισ κεατρικισ ηωισ.  

Συνεχίηοντασ να διαβάηω άρκρα και κριτικζσ, κατανόθςα ςε ποιεσ 

περιπτϊςεισ ο «κριτικόσ» δεν ιταν ενκουςιαςμζνοσ με το παίξιμο ενόσ θκοποιοφ, 

είτε γιατί ζγραφε ελάχιςτα, είτε γιατί εξιρε τθν προςπάκεια οριςμζνων. 

Με τον καιρό, μετά από κάκε «πρεμιζρα» παράςταςθσ εμφανίηονται 

ςυγκεκριμζνα ονόματα να ζχουν πια λάβει τον ρόλο του κριτικοφ, ςε ςυγκεκριμζνεσ 

εφθμερίδεσ,  οι οποίοι ςυςτθματικά πια «κρίνουν» τισ  παραςτάςεισ, ακόμθ και 

κάποιοι με τα αρχικά τουσ ι με ψευδϊνυμο, γεγονόσ που ςυμβαίνει και ςτισ 

αυςτραλιανζσ εφθμερίδεσ, αφοφ, ιδθ από το 1982, το ελλθνικό παροικιακό κζατρο, 

παρϋ όλο που ιταν αρκετά «ελλθνικι» υπόκεςθ, άρχιηε να απαςχολεί τον 

αυςτραλιανό τφπο. 

Αυτό μπορεί να το διακρίνει κανείσ μζςα από τον κατάλογο που 

επιςυνάπτεται ςτθν βιβλιογραφία. Βλζπουμε από τθν ταξινόμθςθ και αποδελτίωςθ 

άρκρων και κριτικϊν που ςυγκεντρϊκθκαν, ςυχνά να υπάρχουν δθμοςιεφματα 

«ξζνων» κριτικϊν κεάτρου. Επομζνωσ μπορεί να ςυμπεράνει κανείσ πωσ το ελλθνικό 
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παροικιακό κζατρο μεταμορφϊνεται ςε ελλθνο-αυςτραλιανό κζατρο, που 

απαςχολεί τεκμθριωμζνα και αυτοφσ  τουσ κριτικοφσ κεάτρου «εκτόσ των τειχϊν» 

(Βλζπε κατάλογο άρκρων και δθμοςιευμάτων). 

Ο John McCallum, κριτικόσ κεάτρου ςτθν Αυςτραλία,  ςε άρκρο του1918 εξθγεί 

πωσ o κατακερματιςμόσ τθσ κριτικισ του κεάτρου ςτθν Αυςτραλία αντικατοπτρίηει 

τθν κατακερματιςμζνθ φφςθ τοφ κεάτρου τουσ, επειδι, όταν ζνα ζργο προβλθκεί ςε 

μία πόλθ, μετά από χρόνια μπορεί να παρουςιαςτεί ςε κάποια άλλθ, και επίςθσ γιατί 

κανείσ δεν είναι ςε κζςθ να ταξιδζψει παντοφ, να δει και να διαβάςει όλεσ αυτζσ τισ 

παραςτάςεισ, λόγω των μεγάλων αποςτάςεων και του κόςτουσ. Επομζνωσ,  

χρειάηονται αξιόπιςτεσ δευτερογενείσ πθγζσ, που, επίςθσ, όςεσ υπάρχουν, 

αντιμετωπίηουν τθν ίδια δυςκολία.  

Σε ολόκλθρθ τθν Αυςτραλία μζχρι το 1990 υπιρχαν δφο κριτικοί κεάτρου που 

ταξίδευαν παντοφ: θ Katharine Brisbane τθν περίοδο 1967-1974, που ζγραφε για τθν 

εφθμερίδα Australian και ο Barry Oakley μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980 ςτο 

εβδομαδιαίο περιοδικό Times on Sunday. Κανζνασ όμωσ από τουσ δφο δεν ζχει 

καταγράψει τθ ςυνολικι εμπειρία για τθν περίοδο εκείνθ1919. Στθ ςυνζχεια ζχουν 

υπάρξει περιοδικά, τα οποία δθμοςιεφουν κριτικζσ από Αυςτραλοφσ κριτικοφσ,  

«κριτικοφσ ςυχνά που ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθ γνωριμία τουσ με τον εκδότθ»1920 

και βεβαίωσ επικεντρϊνονται ςε αγγλόφωνεσ παραςτάςεισ με Αγγλο-Αυςτραλοφσ 

ςυντελεςτζσ. Από το 1986, υπάρχουν τουλάχιςτον τρεισ ςθμαντικζσ εκδόςεισ που 

αναφζρονται ςε μια ιςτορία του Αυςτραλιανοφ κεάτρου και κριτικισ1921.  

Οι εκδόςεισ αυτζσ καλφπτουν ζνα ευρφ χρονολογικό φάςμα και είδθ 

κεάτρου,  με αφετθρία το κζατρο που μεταφζρεται ςτθν Αυςτραλία τθν περίοδο τθσ 

αποίκθςθσ από τουσ κατάδικουσ και τα είδθ που είναι μελόδραμα, μιοφηικαλ, 

κωμωδία,  ντόπιο δράμα, φάρςεσ και ελαφρφ κζατρο. Καλφπτουν ακόμθ και ζνα 

                                                           
1918

 John McCallum, 1986, «Australian Drama» ςτο περ.  TDR The Drama Review, Spring 1986, ςς. 147-
158. 
1919

 Π.π., ς.147. 
1920 Π.π., ς.148.   
1921

 -The making of Australian drama: a historical and critical survey from the 1830s to the 1970s,  by      
Leslie Rees,  Publications Sydney: Angus & Robertson, 1973. 
       -A history of Australian drama by Leslie Ree Publications Sydney : Angus & Robertson, 1978 
       -Australian Contemporary Drama, 1909–1982: A Critical Introduction. American University Studies,            
Series IV, vol. 25. By Carroll Dennis. New York and Frankfurt: Peter Lang, 1985, viii + 271 ςελ. 
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ντόπιο είδοσ που αποκαλείται «bushranger plays»1922 - κεατρικά ζργα που 

αναφζρονταν αρχικά ςε δραπζτεσ, κατάδικουσ ςτα πρϊτα χρόνια τθσ βρετανικισ 

εποίκθςθσ τθσ Αυςτραλίασ, οι οποίοι είχαν τισ δεξιότθτεσ επιβίωςθσ ςτθν 

αυςτραλιανι ενδοχϊρα, που χρθςιμοποιοφςαν ωσ καταφφγιο από τισ αρχζσ. Στθ 

ςυνζχεια, ο όροσ "bushranger" ταυτίςτθκε με εκείνουσ που εγκαταλείπουν τα 

κοινωνικά τουσ δικαιϊματα και τα προνόμια για να αναλάβουν να κάνουν «ζνοπλεσ 

λθςτείεσ», ωσ τρόπο ηωισ, χρθςιμοποιϊντασ τθ καμνοειδι ενδοχϊρα ωσ βάςθ τουσ. 

Οι «Bushrangers»1923 ιταν περίπου ανάλογοι με τουσ Βρετανοφσ «highwaymen» που 

λθςτεφουν αυτοκίνθτα ι λεωφορεία ςε αυτοκινθτόδρομουσ  και  τουσ «American 

Old West»,  οι οποίοι κινοφνται ςυνεχϊσ και λθςτεφουν μικρζσ πόλεισ, (τράπεηεσ ι 

ποφλμαν).  

Το 1789 ανζβθκε θ πρϊτθ παράςταςθ από κατάδικουσ ςτθν Αυςτραλία και 

ιταν ‘The Recruiting Officer’,  θ οποία γράφτθκε από τον George Farquhar 

το17061924. 

Από το 1900 ζωσ το 1950 γίνεται μια προςπάκεια δθμιουργίασ αυςτραλιανοφ 

Κεάτρου με τθν παραγωγι «ντόπιου» αυςτραλιανοφ δράματοσ, το οποίο δζχεται 

επιδράςεισ από τον ρεαλιςμό.  Θ υποδοχι ανεξάρτθτων κεατρικϊν ςχθμάτων από 

το εξωτερικό, που περιοδεφουν, θ αφξθςθ των ομάδων ρεπερτορίου, θ εμφάνιςθ  

κεατρικϊν ςυγγραφζων  και  κεάτρων, όπωσ Australian Theatre Society, Adelaide 

Repertory Theatre, κακιερϊνουν τθ κεατρικι τζχνθ ςτθν Αυςτραλία.   Ραρ’ όλ’ αυτά 

εξακολουκοφςε να χαρακτθρίηεται από εραςιτεχνιςμό, γιατί δεν είχε ευρεία εκνικι 

ςτιριξθ.  

Το 1954, με αφορμι τθν απόφαςθ  εορταςμοφ τθσ επίςκεψθσ τθσ Βαςίλιςςασ  

τθσ Αγγλίασ Ελιςάβετ, ςτθν Αυςτραλία, ο Δοφκασ του Εδιμβοφργου δρομολόγθςε τθ 

δθμιουργία του ‘Australian  Elizabethan Theatre’ με κρατικζσ επιδοτιςεισ. 

Συνοψίηοντασ τθν ομιλία του, κατζλθξε με τθ φράςθ: 

 «Στόχοσ μασ είναι να παρζχουμε ζνα κζατρο ςτουσ Αυςτραλοφσ από τουσ Αυςτραλοφσ για 

τουσ Αυςτραλοφσ»1925. 

                                                           
1922

 Λογοτεχνικό-ιςτορικό δράμα ζμμετρο, με βάςθ το ιςτορικό δράμα του18ου αιϊνα (Addison, 
Racine) και του Shakespeare. 
1923

Bushranger. Στο: https://en.wikipedia.org/wiki/Bushranger  
1924

 Π.π. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bushranger
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Από τθ δεκαετία του ’50,  άρχιςε να αναπτφςςεται ζνα ςτακερό αυςτραλιανό 

κοινό, με μία κεατρικι  ςκθνι  με επαγγελματιςμό, ςτθ διαχείριςθ και τθν παρα-

γωγι. Το κεατρικό ζργο Summer of the Seventeenth Doll του Ray Lawler ιταν το 

πρϊτο κεατρικό ζργο το οποίο ανζβθκε από τθν MTC (Melbourne Theatre Company, 

θ οποία ιδρφκθκε το 1953 και είναι μία από τισ παλαιότερεσ επαγγελματικζσ 

κεατρικζσ ομάδεσ). Θ κεματολογία του αφοροφςε το αυςτραλιανό τοπίο, με 

Αυςτραλοφσ «χαρακτιρεσ». Το ζργο αυτό είχε διεκνι αναγνϊριςθ1926. Τισ δεκαετίεσ 

1960-1970 εμφανίςτθκαν νζοι δραματουργοί και καλλιτζχνεσ, που πειραματίηονταν 

ςε νζεσ μορφζσ ζκφραςθσ. Ζχουμε  ζνα νζο  είδοσ κεάτρου,  το αποκαλοφμενο  ‘New 

Wave’,  το οποίο εμφανίςτθκε ςε μικρζσ κεατρικζσ ςκθνζσ, όπωσ ςτο La Mama και 

ςτο Pram Factory, με  ζργα  των ςυγγραφζων Jack Hibberd, John Romeril, Barry 

Oakley, Louis Nowra, Nick Enright, David Williamson, Ron Elisha, Janis  Balodis, Alex  

Buzo κ.α. Επίςθσ αρχίηουν να γράφουν και γυναίκεσ κεατρικοί ςυγγραφείσ  όπωσ:  

Hannie Rayson, Joanna-Murray Smith και Tes Lyssiotis. Από το 1957, ιδρφκθκε θ 

Aboriginal Advancement League, όπου οι Αβοριγίνεσ άρχιςαν να διεκδικοφν τα 

πολιτικά και κοινωνικά τουσ δικαιϊματα μζςα από τθν Ζνωςθ. Δθμιοφργθςαν τθ 

κεατρικι ομάδα των Αβοριγίνων Nindethana Theatre (1972) και ανζβαςαν το πρϊτο 

ζργο με κεματολογία που αφοροφςε τουσ Αβοριγίνεσ, The Cherry Pickers του Kevin 

Gilbert. Στθ ςυνζχεια δθμιουργικθκαν κι άλλεσ κεατρικζσ ομάδεσ, όπωσ: Ilbijerri 

Theatre Company (1990), Yirra Yaakin Noongar Theatre (1993), Kooemba Jdarra, 

όπου παρουςιάηονται ζργα Αβοριγίνων κεατρικϊν ςυγγραφζων, όπωσ: Vivienne 

Cleven Wesley Enoch, David Milroy,  Geoffrey Narkle,  Jane Harrison και David 

Milroyτο. Αυτό το  κεατρικό είδοσ το ονομάηουν ‘Black Australian Drama’. 

 Άλλεσ αυςτραλιανζσ κεατρικζσ ςκθνζσ είναι: The Wharf Theatre, The Rocks, 

Sydney Theatre και  Sydney Opera House Drama Theatre, το κζατρο Belvoir St 

Theatre,  που ιδρφκθκε από τουσ John Bell και Richard Wherrett ςτο Σχδνεχ   γφρω 

ςτο  1970 και παρουςίαςε ζργα των  Nick Enright και David Williamson. Το Sydney 

Theatre Company,  που ιδρφκθκε το 1978, είναι μία από τισ πλζον διακεκριμζνεσ 

                                                                                                                                                                       
1925

Annual report, 1957, The Αustralia Εlizabethan Τheatre Τrust, the Βeginning. Στο: 
http://theindependent.org.au/downloads/AETT-annual-report-1957.pdf 
1926

 Theatre of Australia. Στο:http://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_of_Australia  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Lawler
http://en.wikipedia.org/wiki/Melbourne_Theatre_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Enright
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Williamson
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wharf_Theatre
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rocks,_New_South_Wales
http://en.wikipedia.org/wiki/Belvoir_St_Theatre
http://en.wikipedia.org/wiki/Belvoir_St_Theatre
http://en.wikipedia.org/wiki/Belvoir_St_Theatre
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Bell_(actor)
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Wherrett
http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Enright
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Williamson
http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Theatre_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Theatre_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Theatre_Company
http://theindependent.org.au/downloads/AETT-annual-report-1957.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_of_Australia
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κεατρικζσ ομάδεσ. Συνδζεται με ονόματα, όπωσ αυτά των Mel Gibson, Judy Davis, 

Hugo Weaving, Geoffrey Rush και Toni Collette. Θ  Cate Blanchett και ο ςφηυγόσ τθσ 

Andrew Upton είναι οι ςθμερινοί καλλιτεχνικοί διευκυντζσ τθσ ομάδασ. Το 1990  

ιδρφκθκε μία ακόμθ κεατρικι ομάδα θ Bell Shakespeare Company από τον John Bell.  

Δυςτυχϊσ δεν υπάρχει καμία αναφορά ςτο ελλθνικό παροικιακό κζατρο οφτε ςε 

ςυγγραφείσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ, που ζχουν ανεβάςει τα κεατρικά τουσ ζργα 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα1927. 

Σφμφωνα με τον Bruck (1985)1928, ςε αντίκεςθ με οριςμζνεσ ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ, το πολιτικό και πειραματικό κζατρο ςτθν Αυςτραλία υπιρξε ανζκακεν ςτο 

περικϊριο, απαρατιρθτο ι απορριφκζν από τθν πλειονότθτα του κεατρικοφ κοινοφ 

και με ελάχιςτθ υποςτιριξθ τθσ κυβζρνθςθσ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα 

πρωτοποριακά κζατρα αγωνίηονταν να επιβιϊςουν, ότι οι ταλαντοφχοι ςυγγραφείσ 

καίγονταν, ζκεταν εαυτοφσ εκτόσ, ότι οι ριηοςπαςτικοί θκοποιοί και ςκθνοκζτεσ 

είχαν μια δφςκολθ μάχθ και ότι οι ανοιχτόμυαλοι κριτικοί ιταν ελάχιςτοι και 

απομονωμζνοι μεταξφ τουσ. Φυςικά κα ικελαν οι ενδιαφερόμενοι τθσ avant garde ι  

του ριηοςπαςτικοφ κεάτρου να δοφν αυτι τθν τάςθ  να αντιςτρζφεται. Κοιτάηοντασ 

με ηιλια ςτθν ευρωπαϊκι ςκθνι, ονειρεφονταν μια αυςτραλιανι κοινωνία λιγότερο 

εξαρτϊμενθ από τισ ςυντθρθτικζσ πολιτιςτικζσ παραδόςεισ. Το αυςτραλιανό κζατρο 

ανικει ςτθν αγγλοςαξονικι παράδοςθ, θ οποία διαφζρει ςε οριςμζνα κεμελιϊδθ 

ςθμεία από τθν Ευρϊπθ.  Το βρετανικό, το αμερικανικό και το αυςτραλιανό κζατρο 

είναι πρωταρχικά «κοινωνικό κζατρο», που αςχολείται με «χαρακτιρεσ» και τισ 

ςχζςεισ τουσ, παρά με πολιτικζσ και φιλοςοφικζσ ιδζεσ. Ραραμζνει ςε μεγάλο βακμό 

ςτθ ςφαίρα τθσ κακθμερινισ ηωισ και ςπάνια υπερβαίνει το δεδομζνο τθσ 

εμπειρίασ. Αποτελεί ζναν κακρζφτθ ςτθ ηωι των ανκρϊπων, με απϊτερο ςτόχο να 

διαςκεδάςει και να προςφζρει ευχαρίςτθςθ και όχι  να ςοκάρει, να ανατρζψει ι να 

αμφιςβθτιςει τθν κοινι γνϊμθ. Ακόμθ και αν ζνα θκικό ι ανκρωπιςτικό ςτοιχείο 

είναι παρόν, θ διδακτικι και διαφωτιςτικι πρόκεςθ ποτζ δεν επιςκιάηει τθν αρχι 

τθσ ψυχαγωγίασ. Ζνασ από τουσ βαςικοφσ λόγουσ για τισ ςαφείσ διαφορζσ μεταξφ 

τoυ ευρωπαϊκοφ και αγγλοςαξονικοφ πολιτιςμοφ ζγκειται ςτα διαφορετικά 

                                                           
1927

 Australian Contemporary Drama, 1909–1982: A Critical Introduction. American University Studies 
by Carroll Dennis., Series IV, vol. 25,  New York and Frankfurt: Peter Lang, 1985, viii + 271 ςελ. 
1928

 Bruck, Jan, 1985, Australian Theatre From A European Perpective,  Aspect, Art and Literature, τευχ. 
32-33,  αφιζρωμα ςτο  Κζατρο ςτθν Αυςτραλία/Theatre in Australia. 
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κοινωνικά και πολιτικά ςυςτιματα, ςτα οποία οι δφο πολιτιςτικζσ παραδόςεισ ζχουν 

αναπτυχκεί τα τελευταία 300 χρόνια1929. Στον αγγλοςαξονικό κόςμο θ λογοτεχνία 

και οι τζχνεσ ποτζ δεν είχαν μία εξζχουςα πολιτικι κζςθ και ςθμαςία, γιατί δεν 

υπιρχε ανάγκθ για εναλλακτικι, εξω-κοινοβουλευτικι δθμόςια ςφαίρα. Θ 

μορφωμζνθ ςφαίρα αιςκανόταν  ότι είχε αρκετι αντιπροςϊπευςθ ςτο ςφςτθμα 

διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ και ότι θ πολιτεία ςζβεται κάκε ζναν από τουσ πολίτεσ 

τθσ, τα ατομικά του δικαιϊματα και τθν ελευκερία. Ζτςι το κζατρο μζνει ζξω από τθν 

πολιτικι ςφαίρα, ςτο πεδίο τθσ διαςκζδαςθσ, χρθματοδοτείται κυρίωσ από ιδιϊτεσ 

και οι θκοποιοί δεν ζχουν καμία αςφάλεια. Είναι παραμελθμζνοι από τθν πολιτεία, 

ςε αντίκεςθ με τθν Ευρϊπθ (ό.π.ς. 26).  

Ο Γιϊργοσ Μιχελακάκθσ, το 1985, ςτο περιοδικό «Χρονικό» ςτο άρκρο του 

«Για ζνα μεταναςτευτικό κζατρο»1930, παρουςιάηει μία αναςκόπθςθ τθσ κεατρικισ 

παραγωγισ από το 1980-1985, διαπιςτϊνοντασ πωσ το ελλθνικό παροικιακό κζατρο 

ςυνεχίηει να αναπαράγει ζργα που γράφτθκαν ςε άλλεσ εποχζσ, ςε άλλεσ κοινωνικζσ 

ςυνκικεσ και εμπειρίεσ, ςε μια άλλθ χϊρα, όπωσ τθν Ελλάδα,  ενϊ  θ ελλθνικι 

μειονότθτα ηει  πια ςε μια μεταπολεμικι βιομθχανικι κοινωνία ςτθν Αυςτραλία  και 

καταλιγει πωσ «ψυχολογικά και πνευματικά ηει ακόμθ ςε μια παρωχθμζνθ Ελλάδα» 

(ς.78). Επίςθσ  ςχολιάηει τον ρόλο των ελλθνόφωνων μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ, 

λζγοντασ πωσ προτιμοφν για λόγουσ δθμοςίων ςχζςεων να τθροφν «ςιγι ιχκφοσ» ι 

να κολακεφουν τθν παροικία, με ςυνζπεια να μθν μπορεί κανείσ να αντιλθφκεί τα 

προβλιματα του παροικιακοφ κεάτρου που είναι: α) θ ποιότθτα τθσ αναπαράςταςθσ 

των ζργων, β) θ ζλλειψθ πρωτότυπων κεατρικϊν ζργων που να ζχουν γραφεί από 

τουσ ίδιουσ τουσ μετανάςτεσ, αποδίδοντασ τθ ηωι και τα προβλιματά τουσ ςτον 

χϊρο τθσ μετανάςτευςθσ και γ) θ ζλλειψθ ταυτότθτασ. Συγκεκριμζνα, κζτει ςτθν 

αντίλθψθ των αναγνωςτϊν τουσ λόγουσ που ςυμβαίνουν όλα τα παραπάνω και τθν 

αναγκαιότθτα δθμιουργίασ «ντόπιου» κεάτρου: 

«Αυτι θ ζλλειψθ, όπωσ αντιλαμβανόμαςτε, αποτελεί το βαςικό πρόβλθμα όχι μόνο του 

κεάτρου μασ, αλλά ολόκλθρθσ τθσ πολιτιςτικισ μασ φπαρξθσ ςαν μειονότθτα, διότι μασ 

καταδικάηει να αρκρϊνουμε ζναν «λόγο» που δεν είναι δικόσ μασ και μ’ ζνα περιεχόμενο 

που ςτισ πιο πολλζσ περιπτϊςεισ ςτρζφεται εναντίον μασ» (ς.78)… «όχι μόνο προβάλλονται 

                                                           
1929

 Π.π., ς.24. 
1930

 Γιϊργοσ Μιχελακάκθσ, 1985, «Για ζνα μεταναςτευτικό κζατρο»,  περ. Χρονικό 4-5, ςς.78-84. 
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εικόνεσ και τρόποι ηωισ που δεν είναι δικά μασ, αλλά (εδϊ ζγκειται το μεγάλο πρόβλθμα) 

αφινουμε αδιερεφνθτθ τθ δυνατότθτα διαπίςτωςθσ του δικοφ μασ λόγου και των δικϊν μασ 

ςυμφερόντων»…. «…αυτό που κζλω να πω δεν είναι θ κατάργθςθ των ζργων που μασ 

κλθροδότθςε το παρελκόν, αλλά θ χρθςιμοποίθςθ όςων και όποιων είναι κατάλλθλα να 

εκφράςουν μζςα από τθ δικι μασ κριτικι οπτικι τα ςυμφζροντα των εργατικϊν, μθ 

προνομιοφχων κοινωνικϊν ςτρωμάτων ςτα οποία ανικουμε»…. «Και το παρόν δεν είναι ο 

κόςμοσ του αρχαίου Κεάτρου, οφτε ο βουκολικόσ κόςμοσ τφπου Γκόλφω, μα οφτε κι ο 

κόςμοσ των αςτικϊν και μικροαςτικϊν  φαρςοκωμωδιϊν. Είναι ο κόςμοσ τθσ 

μεταναςτευτικισ μασ ηωισ, μζςα ςε μια πολφπλοκθ, αντιφατικι, και εκμεταλλευτικι 

κοινωνία, είναι ο αγϊνασ για καλφτερεσ ςυνκικεσ ηωισ, για ειρινθ, για ςωςτι εκπαίδευςθ, 

για καλφτερα μεροκάματα, για ςυνειδθτοποίθςθ τθσ μειονεκτικισ κζςθσ τθσ γυναίκασ 

μετανάςτριασ. Με αυτόν τον τρόπο κα μάκουμε να κζτουμε ερωτιματα, να δίνουμε 

απαντιςεισ,  να παράγουμε ςκζψεισ και αιςκιματα ςτον κόςμο. Κα τουσ βοθκιςουν  να 

δουν κριτικά το «μζςα» και το «ζξω» του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ…κα τουσ βοθκιςουν να 

αποκτιςουμε  το δικό μασ κεατρικό κριτικό λόγο, που τϊρα δε διακζτουμε….Είμαςτε ζνασ 

εργατικόσ κόςμοσ που παράγουμε αςτικό κζατρο»(ς.79-80)…. «Μασ χρειάηεται ζνα κζατρο 

που κα μασ βοθκιςει να ξεπεράςουμε τον φολκλοριςμό μασ για να δοφμε τθν αυςτραλζηικθ 

κοινωνία με μάτι κριτικό, μζςα από τισ εμπειρίεσ των μεταναςτϊν… να πουν τθν ιςτορία 

τουσ… να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαντικότθτα του γεγονότοσ… χωρίσ τισ παραμορφϊςεισ 

και αλλοιϊςεισ που κα επζφερε ςε αυτι τθν ιςτορία θ διαμεςολάβθςθ των επιρροϊν τθσ 

αςτικισ τάξθσ και του κεάτρου τθσ. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει μια απλι ςυμμετοχι ςε 

μια κεατρικι γλϊςςα δοςμζνθ και υπαγορευμζνθ, αλλά ζνα ζργο που χτίηεται ςυλλογικά 

από άτομα που είναι μεταξφ τουσ ιςότιμα, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Tes Lyssiotis. Θ 

ςκθνοκζτιδα απλϊσ οργανϊνει και κακοδθγεί, αποκαρρφνοντασ εκφράςεισ μίμθςθσ και 

επανάλθψθσ ζτοιμων κεατρικϊν ςχθμάτων και νοοτροπιϊν, ενϊ παράλλθλα ενκαρρφνει τθν 

ανακάλυψθ και διατφπωςθ νζων ςχθμάτων, που απαιτοφνται για να εκφραςτοφν τα κοινά 

βιωματικά ςτοιχεία, τα δικά τθσ και των ςυνεργατϊν τθσ» (ς.82)  

Ο Μπάμπθσ άκθσ γράφει ςε άρκρο1931 του πωσ το 2000 ιταν θ χρονιά που θ 

ςυμμετοχι των καλλιτεχνϊν ςτισ εκδθλϊςεισ ιταν αυξθμζνθ, υπιρχε ποιοτικι 

αναβάκμιςθ των εκδθλϊςεων και θ ςυμμετοχι τθσ νζασ γενιάσ ιταν πρωτοφανισ. Ο 

άκθσ  υπογραμμίηει τθν αξία τθσ ςυμμετοχισ τθσ νζασ γενιάσ από τθν απαρχι του 

                                                           
1931

  Ρθγι: Εφθμ. Ελλθνικόσ Κιρυκασ- παροικιακοί παλμοί- Τρίτθ 16 Μαϊου 2000, Ζνασ Ρλοφςιοσ 
Καλλιτεχνικόσ Χειμϊνασ τθσ Ραροικίασ με κεατρικζσ παραςτάςεισ, ςυναυλίεσ, και διαλζξεισ. Το 2000 
χαρακτθρίηεται θχρονιά όπου θ νεολαία μασ ςυμμετζχει μαηικά, ςε όλεσ τισ καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ 
τθσ παροικίασ μασ, άρκρο του Μπάμπθ άκθ, ς.12. 
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παροικιακοφ κεάτρου μζχρι ςιμερα, κζλοντασ με αυτόν τον τρόπο να ενκαρρφνει 

και να τονίςει τθ ςπουδαιότθτα τθσ ςυμμετοχισ του νζου αίματοσ ςτισ εκδθλϊςεισ 

τθσ ελλθνικισ παροικίασ. Επίςθσ ςθμειϊνει τισ διαφορετικζσ ανάγκεσ και 

ςκοπιμότθτεσ των καλλιτεχνικϊν παραςτάςεων ςτθν παροικία από τθν πρϊτθ ςτθ 

δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν. 

«Θ Ελλθνικι παροικία από τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του περαςμζνου αιϊνα, ζδειξε πωσ οι 

άνκρωποί μασ (εννοϊντασ τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ), είναι από ςπάνιο υλικό φτιαγμζνοι. 

Ζνα υλικό που δεν το λυγίηουν οι κακθμερινζσ ςυνκικεσ τθσ ηωισ, όςο δφςκολεσ και αν 

είναι. Υπάρχει μία περίοδοσ άγνωςτθ ςτουσ πολλοφσ. Είναι εκείνθ που ςθμαδεφεται από τθ 

μεςοπολεμικι περίοδο, μεταξφ των δφο παγκοςμίων πολζμων. Από το 1920 μζχρι το 1939 οι 

άνκρωποί μασ που είχαν ζρκει εδϊ, δεν περιορίςτθκαν μόνο ςτον αγϊνα για το 

μεροκάματο. Πςο ςκλθρι κι αν ιταν θ ηωι τότε για τουσ ξζνουσ, εφριςκαν καιρό, δφναμθ και 

αντοχι να πάρουν μζροσ και ςε διάφορεσ καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ. Ακόμθ ηθλευτά ιταν τα 

δείγματα και ςτα βαριετζ. Το βαριετζ, όμωσ, αποτελοφςε, για τθ ςυντθρθτικι κοινωνία τθσ 

εποχισ, γεγονόσ πολφ επαναςτατικό αν όχι και τολμθρό. Τα μουςικά αυτά ςχιματα 

απαρτίηονταν από νζουσ και νζεσ τθσ εποχισ και όχι μόνο από Ζλλθνεσ μετανάςτεσ. Θ 

νεολαία ςε κάκε εποχι διατθρεί τθν πρωτοπορία ςε κάκε εκδιλωςθ. Συμμετζχει φυςικά και 

ςυνεργάηεται με τθ μεγαλφτερθ ςε θλικία γενιά. Στα χρόνια τθσ μαηικισ μετανάςτευςθσ, το 

ςκθνικό αλλάηει. Οι δικοί μασ νζοι, τότε, ιταν πλζον αρικμθτικά πολλοί. Το κζατρο υπάρχει. 

Το διατθροφν ηωντανό οι παλιοί, με υπεράνκρωπεσ προςπάκειεσ και κυςίεσ, με τθ 

ςυνδρομι πάντοτε και τθ ηεςτι ανάςα τθσ νζασ γενιάσ. Στθν πορεία των χρόνων, οι 

καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ τθσ παροικίασ, ενιςχυμζνεσ κάκε φορά και με άτομα από τθ νζα 

γενιά, δείχνουν μια ςτακερι άνοδο. Δεν είναι μόνο ςυχνότερεσ, αλλά και ποιοτικά πολφ 

ανεβαςμζνεσ. Οι καλλιτζχνεσ που είναι υπεφκυνοι ςυγκροτθμάτων, εκτόσ από τθν πείρα που 

απζκτθςαν ςτθν πορεία τθσ δουλειάσ τουσ, ζχουν τθν ευκαιρία να ςυνεργαςτοφν με άτομα 

νζασ θλικίασ που ζχουν πανεπιςτθμιακι μόρφωςθ. Ακόμθ, οριςμζνα, ζχουν 

παρακολουκιςει ςτο πανεπιςτιμιο και  μακιματα κεάτρου. Θ νζα γενιά, που ςυμμετζχει 

ςιμερα ςτο κζατρο, διαφζρει πολφ από τισ γενιζσ των εποχϊν του’40, του ’50 και του ’60. 

Τότε θ νεολαία απαρτιηόταν από παιδιά τθσ ελλθνικισ υπαίκρου και των φτωχϊν ςυνοικιϊν 

των πόλεων. Συμμετείχαν ςτισ εδϊ καλλιτεχνικζσ παραςτάςεισ από αγάπθ και κζρμθ προσ 

τθν πατρίδα που άφθςαν. Γνϊριηαν ότι με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ κεατρικζσ παραςτάςεισ 

τθσ εποχισ εκείνθσ, βαςικά πρόςφεραν ξεχωριςτι χαρά, ςε όλουσ τουσ ςυμπάροικουσ που 

ζρχονταν να παρακολουκιςουν ζνα ζργο ςτθ δικι τουσ γλϊςςα. Αυτι ιταν θ μζγιςτθ 

προςφορά των ανκρϊπων του κεάτρου μασ, τότε. ‘Ζδεναν τον μετανάςτθ με τθ γλϊςςα μασ, 
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με τθ δικι μασ πολιτιςμικι ηωι. Τϊρα, τα πράγματα διαφζρουν πολφ και το ςκθνικό ζχει 

αλλάξει. Τα νζα αυςτραλογεννθμζνα παιδιά μασ, με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ καλλιτεχνικζσ 

εκδθλϊςεισ τθσ παροικίασ μασ, αναηθτοφν τϊρα αυτι,  τθν ξεχωριςτι μυρωδιά και το χρϊμα 

τθσ πατρίδασ. Δεν ψάχνουν ςτα τυφλά τισ ρίηεσ τουσ. Τισ ζχουν ανακαλφψει με τα διάφορα 

ταξίδια τουσ ςτθν Ελλάδα. Ζχουν ηιςει με τουσ ανκρϊπουσ εκεί, ςυγγενείσ και φίλουσ ςτισ 

πόλεισ και ςτθν φπαικρο. Τουσ ζχει μαγζψει θ Ελλάδα. Θ Ελλάδα δεν αποτελεί πλζον τθ 

χϊρα όπου γεννικθκε ο πατζρασ ι ο παπποφσ. Είναι ζνασ υπζροχοσ τόποσ όπου ζηθςαν, 

κατά καιροφσ, ζςτω και για λίγο. Με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ εδϊ καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ 

(όπωσ υποςτθρίηουν τα περιςςότερα από αυτά), όχι μόνον δίνουν το δικό τουσ παρόν ςτθν 

καλλιτεχνικι ηωι τθσ παροικίασ μασ, αλλά βελτιϊνουν και τα ελλθνικά τουσ για να ζχουν 

μεγαλφτερθ άνεςθ ς’ ζνα μελλοντικό ταξίδι τουσ ςτθν Ελλάδα. Αξίηουν πάντωσ και κάκε 

ζπαινο οι υπεφκυνοι των καλλιτεχνικϊν μασ ςυγκροτθμάτων, που επιλζγουν 

αυςτραλογεννθμζνα Ελλθνόπουλα να επανδρϊςουν τουσ ομίλουσ τουσ. Δίνουν με τον πιο 

ςωςτό τρόπο τθ ςκυτάλθ ςτθ νζα γενιά».  

Θ Αγγελικι Σπανοφ ςτο άρκρο τθσ με τίτλο Στα Ραραςκινια των 

«Ραραςκθνίων»,  ςτθν εφθμερίδα Το Βιμα, ςτθ ςτιλθ «Ραροικία», Τρίτθ 16 Μαΐου 

2000, γράφει τα εξισ:  

«Θ ελλθνικι παροικία για τα λίγα πράγματα που μπορεί να υπερθφανεφεται, ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια, είναι θ κεατρικι ςυγκομιδι τθσ. Τισ παραγωγζσ που ςυνδυάηουν τθ 

νεωτερικότθτα των ιδεϊν, οι οποίεσ διαμορφϊνονται διεκνϊσ, με τον ςεβαςμό μιασ 

παραδοςιακισ υποκριτικισ φόρμασ, που λειτουργεί ωσ μια κεατρικι εςπεράντο, ωσ κοινι 

γλϊςςα, που αναγνωρίηεται και μιλιζται από όλουσ. Το ελλθνικό κζατρο γίνεται από αυτιν 

τθν άποψθ ο καλφτεροσ πρεςβευτισ τθσ παράδοςισ μασ, ςτο πλαίςιο τθσ διατιρθςθσ τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ανάπτυξθσ τθσ κεατρικισ δραςτθριότθτασ…», «Ριςτεφω ςτισ  

επόμενεσ γενιζσ του απόδθμου Ελλθνιςμοφ. Για μζνα δεν μετράει θ επίτευξθ μζςα ςτθν 

τζχνθ. Με ενδιαφζρει το δζοσ που περνάει μζςα από μια παράςταςθ και όχι θ τελειότθτα 

του ζργου τζχνθσ. Θ τζχνθ δεν ζχει να κάνει με τθν τελειότθτα, αλλά είναι φορζασ αγϊνα, 

ςυμπαράςταςθσ. Κζατρο είναι μια κθτεία που κάνει ο κακζνασ που αςχολείται με αυτό και 

τελικά όςο μπαίνει, τόςο πιο πολφ το αγαπάει, γιατί βρίςκει διαρκϊσ τα μυςτικά του. Για 

τουσ Ζλλθνεσ τθσ δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ κα ζλεγα ότι, εκτόσ από οποιαδιποτε αμοιβι 

που μπορεί να  ζχουν από αυτιν  τθν εναςχόλθςι τουσ με το κζατρο, κα ζχουν τθν ευκαιρία 

να προςφζρουν ςε ζναν ςπουδαίο τομζα, ςτθ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Ριςτεφω 

ότι το κζατρο, φςτερα από το ςχολείο και τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, παίηει και αυτό 

πρωταρχικό ρόλο ςτθ διατιρθςθ μιασ γλϊςςασ, ιδιαίτερα γιατί ζχει εκείνθ τθν ζμφαςθ που 
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λείπει από τα άλλα είδθ και εκείνθ τθ γοθτεία που προςκαλεί για να προςζξει κανείσ, να 

μάκει και να εκτιμιςει τθ γλϊςςα των προγόνων μασ». 

 

Στθ ςυνζχεια κα παρατεκοφν κάποιεσ κριτικζσ για ςυγκεκριμζνα κεατρικά 

ζργα: Μεταμόρφωςθ (1982) του Κϊςτα Αλεξιάδθ, Transit/Τράνςιτο (1995) τθσ 

Σοφίασ Κακαρείο, Brother Boy του Nic Velissaris.   

 

5.5.1Α. Κριτικζσ για το κεατρικό ζργο Μεταμόρφωςθ (1982) του Κϊςτα Αλεξιάδθ 

Στισ 20 Μαΐου 1982, ςτθν εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ, ςε δελτίο τφπου 

ανακοινϊνονται τρεισ κεατρικζσ παραςτάςεισ - Κα πάω ςτθν Αυςτραλία να φορζςω 

καπζλο τθσ Tes Lyssiotis (ςτα αγγλικά), Μεταμόρφωςθ του Κ. Αλεξιάδθ και Mesh and 

Memo του Graham Pitts που, όπωσ γράφει ο ςυντάκτθσ του, τα ζργα αυτά 

«προςφζρουν ςθμαντικι πολιτιςτικι κίνθςθ ςτθν εδϊ ηωι μασ» και βεβαίωσ, 

απευκφνεται ςτο κεατρόφιλο κοινό τθσ ελλθνικισ παροικίασ. Θ ανακοίνωςθ αρχίηει 

με τθν εξισ ειςαγωγι: «Ζνασ λαόσ τότε μόνο καταξιϊνεται και περνά ςτθν ιςτορία 

του κόςμου, όταν μπορεί να πλάςει τον πόνο του, τθ χαρά του, τθ λφπθ του και να τθ 

μεταβάλει ςε τζχνθ, λόγο, κζατρο, τραγοφδι, ηωγραφιά κ.λπ.».  

Το  κεατρικό ζργο Μεταμόρφωςθ του Κ. Αλεξιάδθ,  μζςα από τον παροικιακό 

τφπο παρουςιάηεται ωσ ζνα ζργο με «ζντονο προβλθματιςμό» το οποίο «υπόςχεται 

μεταμόρφωςθ». Το ζργο αποτελεί μια «ςφγχρονθ εικόνα των μεταναςτϊν τθσ 

Αυςτραλίασ, παραςφροντασ όμωσ ζντεχνα τουσ κεατζσ ςε μια αυτογνωςία». Ο 

κεατισ μπορεί να ταυτιςτεί με τουσ χαρακτιρεσ- «μεταφζρεται πάνω ςτθ ςκθνι 

ςτον ρόλο του εργάτθ – του μιλκ-μπαριςτι, του δαςκάλου, του αποτυχθμζνου ι 

πετυχθμζνου μετανάςτθ». Μζςα από τθν παρακολοφκθςθ του  ζργου,  ο ανϊνυμοσ 

ςυγγραφζασ κζτει τα ερωτιματα ςτον κεατι «ποιόσ ιταν, ποιόσ είναι, ποφ πάει από 

δω και πζρα». Συμπεραςματικά ο αρκρογράφοσ δθλϊνει πωσ: 

«Λφτρωςθ για τον ςυγγραφζα δεν υπάρχει, αφοφ ο ιρωασ οφτε επιςτρζφει ςτθν πατρίδα, 

οφτε υποκφπτει ςτον τρόπο ηωισ των Αγγλοςαξόνων, οφτε καταφζρνει να ηιςει το όραμα 

κάκε μετανάςτθ,  δθλαδι τθν αυτοδιάκεςι του, αφοφ αυτό απαιτεί πολλι δουλειά, πράγμα 

δφςκολο».   



924 
 

Σφμφωνα με το άρκρο, το βαςικό ερϊτθμα που χρειάηεται να απαντθκεί 

είναι: «Ροιό είναι το μινυμα του ζργου;» και θ απάντθςθ, πάντα ςφμφωνα με το 

άρκρο, είναι: 

 «Τουλάχιςτον ‘Λςότθτα, ιςότθτα», όπωσ βροντοφωνάηουν ςτθ ςκθνι και τα 13 μζλθ του 

κιάςου… «Λςότθτα ςτθν προςωπικότθτα του κακζνα, ςτθν αξιοπρζπεια και τθν καταγωγι 

του», παρακζτει ο αρκρογράφοσ. Ο χορόσ του ζργου υψϊνει φωνι διαμαρτυρίασ: «Είμαςτε 

απ’ ακάνατεσ, αιϊνιεσ κουλτοφρεσ, κι εδϊ όλοι μάσ βλζπουνε ςα νάμαςτε ςαβοφρεσ». 

Ο ςκθνοκζτθσ του ζργου, Μιχάλθσ Νικολοφδθσ, απαντάει ςε 

δθμοςιογράφουσ πωσ το ζργο αυτό, είναι ζνα ζργο που προβλθματίηει ζντονα 

όλουσ. Άλλωςτε αυτόσ είναι και ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ του κεάτρου. Ωσ ςκθνοκζτθσ 

διάλεξε αυτό το ζργο, γιατί όταν το διάβαςε, ζνιωςε «ο ίδιοσ γροκιά ςτο ςτομάχι. Το 

ίδιο ζνιωςαν και νιϊκουν κακθμερινά και οι θκοποιοί. Είναι ζνα ζργο βγαλμζνο 

μζςα από τθ ηωι». 

Σε άρκρο του, ο Μάνοσ Μιλιου1932, με αφορμι τθν παράςταςθ 

Μεταμόρφωςθ γράφει τα εξισ: 

 «Κατά τθ γνϊμθ μου το παροικιακό κεατρικό γίγνεςκαι με ζνα καλό ζργο με «ποιότθτα», 

«ςυγκεκριμζνα μθνφματα», «μελετθμζνο», «ςωςτό» και με τουσ κατάλλθλουσ ανκρϊπουσ, 

δεν ζχει να ηθλζψει τίποτα από το αντίςτοιχο κεατρικό γίγνεςκαι τθσ πατρίδασ». Επίςθσ 

ςθμειϊνει «… πωσ ιταν καιρόσ -  να δοφν κάτι δικό μασ και να ςταματιςουν οι ντόπιοι 

κίαςοι να παρουςιάηουν αναπαραςτάςεισ ελλθνικϊν ι ξζνων ζργων. Το National Theatre  

τθσ St. Kilda, και ςτισ   δφο παραςτάςεισ ιταν κατάμεςτο, 1400 άτομα! Οι θκοποιοί μετά από 

τζςςερισ μινεσ πρόβεσ ζδωςαν τον καλφτερο εαυτό τουσ…και δεν ιταν λίγεσ οι φορζσ που 

είδαμε κεατζσ, με τα μαντιλια ςτο χζρι, να ςκουπίηουν κάποιο δάκρυ που τουσ ιρκε χωρίσ 

να το καταλάβουν, βάηοντασ τθν τφχθ του Άγγελου με τθ δικι τουσ που ιδθ τθν ζχουν δει».  

 Σφμφωνα με τον αρκρογράφο, το ερϊτθμα που κζτει το ζργο είναι: «’Αραγε 

υπάρχει θ προςωπικότθτά μασ ςε τοφτον εδϊ τον τόπο;». Μζςα από το άρκρο αυτό, 

διαφαίνεται κακαρά το μεγάλο ερϊτθμα που  από τότε μζχρι και ςιμερα ςυνεχίηει 

να «παιδεφει» τον μετανάςτθ και αυτό αφορά το κζμα τθσ ταυτότθτασ. Ο Αλεξιάδθσ, 

μζςα από το ζργο του εξθγεί πωσ θ απϊλεια τθσ ταυτότθτασ είναι μια φυςικι 

ςυνζπεια μιασ ηωισ μζςα ςε μια αλλοτριωμζνθ κακθμερινότθτα.  

                                                           
1932

 Ρθγι: Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 26.05.1982, «Ρολλά τα χειροκροτιματα για τθ Μεταμόρφωςθ», 
κριτικι για τθν παράςταςθ Μεταμόρφωςθ.  
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Για το ίδιο ζργο, ο StageWatcher (ψευδϊνυμο), κριτικόσ κεάτρου ςτθν 

εφθμερίδα The New Australian Times - The stage Previews (ς.18), ο οποίοσ 

παρακολοφκθςε τθν παράςταςθ «Μεταμόρφωςθ», παρουςιάηει τθν κριτικι του με 

τον τίτλο ‘Message stifled by slogans’ [Μινυμα που αςφυκτιά από ςλόγκαν]. Ο 

Watcher γράφει πωσ μια καλι παράςταςθ δεν μπορεί να βαςίηεται ςε ςλόγκαν, οφτε 

τραγοφδια διαμαρτυρίασ, που κατά τθ γνϊμθ του ιταν ιδιαίτερα ζντονα. Ραρ’ όλ’ 

αυτά, ςτζκεται ςτο δυνατό μινυμα του ζργου, που είναι θ ςφγκρουςθ πολιτιςμϊν, 

παρόλο που το φφοσ του ζργου αςφυκτιά  από ζναν διάχυτο διδακτιςμό. Το 

«κατεςτθμζνο»  γενικότερα είναι ο ςτόχοσ  κατά του οποίου ο ςυγγραφζασ βάλλει, 

και ειδικότερα αυτό τθσ Ελλάδασ.  

«Με ζντονο μίςοσ εναντιϊνεται ςτθν ταξικι αντίλθψθ, ιδιαίτερα όπωσ εκφράηεται ςτθν 

Ελλάδα. Ο ίδιοσ, βζβαια, ςθμειϊνει, ότι ςτθν Αυςτραλία  θ γλϊςςα και οι πολιτιςμικοί 

φραγμοί είναι αυτά που εμποδίηουν τθν ανζλιξθ του μετανάςτθ  περιςςότερο, παρά το 

«κατεςτθμζνο», όπωσ νοείται ι βιϊνεται. Θ υπερβολικι νοςταλγία, τα κοινωνιολογικά 

ςυγκεχυμζνα μθνφματα, όπωσ θ ξενοφοβία και θ ξενομανία, (ο ιρωασ φαίνεται να 

μπερδεφει τθν αυςτραλιανι κοινωνία με τθν   αγγλο-βρετανικι κοινωνία υποςτθρίηοντασ 

ςυγχρόνωσ ότι δεν επικυμεί να παντρευτεί Ελλθνίδα)  και από τθν άλλθ επιςτρατεφει 

ςλόγκαν τθσ αριςτερισ πολιτικισ ιδεολογίασ, για να εγείρει ςυναιςκιματα, γεγονόσ που 

κάνει το ζργο να φαίνεται επιφανειακά ρθχό. Είναι απαράδεκτο να μπερδεφει κανείσ τον 

μζςο Αυςτραλό με τον μζςο Άγγλο. Από τθν άλλθ,  το να κθρφττει ο ιρωασ, πωσ θ αρετι ςτθν 

Αυςτραλία κεωρείται βλακεία είναι αναλθκζσ, και  αυτό  γιατί ζτςι μπορεί να χαρακτθρίςει 

ζναν καπιταλιςμό ςτθ χειρότερι του μορφι. Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί πωσ το ζργο 

αναφζρεται ςε αλικειεσ, όπωσ αυτζσ για τουσ αυτο-διοριηόμενουσ δαςκάλουσ, και 

γενικότερα ςωτιρεσ,  κακϊσ και τουσ νεόπλουτουσ, οι οποίοι είναι μια μάςτιγα και μια 

κατάρα ςτουσ κόλπουσ κάκε εκνοτικισ κοινότθτασ. Οι ερμθνείεσ ιταν εξαιρετικζσ και το 

αφαιρετικό ςκθνικό ευφυζσ»,  καταλιγει ο Watcher. 

Στισ 2 Απριλίου του 1988, ςτθν εφθμ. Νζα Ελλάδα, ο Δθμιτρθσ Κεςίςογλου 

ςτο άρκρο του «Ζνασ Αλθκινόσ Συγγραφζασ», πρϊτο μζροσ, γράφει: 

 «Ασ μου επιτραποφν, για πρϊτθ φορά, κάποιεσ διευκρινίςεισ. Δεν είμαι τεχνοκριτικόσ και 

ειδικά κριτικόσ κεάτρου. Δεν είναι βζβαια θ δουλειά μου. Πμωσ εδϊ ςτθν Αυςτραλία, εμείσ 

οι μετανάςτεσ…»,  αποδεικνφοντασ με αυτά τα λόγια ότι λείπουν οι κεατρικοί κριτικοί1933. 

                                                           
1933

Ρθγι: Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 2.4.1988, το άρκρο του Δθμιτρθ Κεςίςογλου, «Ζνασ αλθκινόσ 

ςυγγραφζασ», ςε δφο μζρθ (ςε φωτοτυπία). 
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5.5.1Β. Κριτικζσ για το κεατρικό ζργο Transit/Τράνςιτο (1995) τθσ Σοφίασ 

Κακαρείου, ςε ςκθνοκεςία του Μαξ Μαςτροςάββα 

Ο Μιχάλθσ Τςιανίκασ, κακθγθτισ ςτο Τμιμα Ελλθνικϊν Σπουδϊν ςτο 

Ρανεπιςτιμιο Flinders, Αδελαΐδα, ςτθν κριτικι του για τθν παράςταςθ 

Transit/Τράνηιτο (1995), μεταξφ άλλων, ζγραψε: 

 «…Τοφτο (το ζργο) είναι το άλφα και το ωμζγα τθσ παράςταςθσ… Ο κεντρικόσ ιρωάσ τθσ, 

ζνασ τυφλόσ, που φαίνεται να τα ξζρει όλα, αλλά δεν ςιωπά, παρά κατατρϊγεται από τα 

πάκθ του, τραγικι μορφι ενόσ παμπάλαιου μφκου (Τειρεςίασ), κα πεκάνει επί ςκθνισ, 

ςκοτωμζνοσ από τα χτυπιματα κάποιων ςυνταξιδιωτϊν του. Το φονικό ιταν και θ μόνθ 

ςκθνικι διζξοδοσ ςτθν οποία ζπρεπε να υπακοφςει τοφτο το κεατρικό ταξίδι από τθν Ελλάδα 

ςτθν Αυςτραλία. Και που αναφζρεται ςε κάποιο ταξίδι που άρχιςε κάμποςα χρόνια πριν, 

όταν οι καραβιζσ ςπρϊχνανε πάνω ςτα κφματα τισ ηωζσ εκείνων που, αυτόματα, άνοιγαν 

μπροςτά ςτο άγνωςτο ςαν ο πανάρχαιοσ τραγικόσ χορόσ. Τα ονόματα εξάλλου είναι εκεί για 

να το κυμίηουν: Αντιγόνθ, Ρανδϊρα, Ρλοφτωνασ. Υπό τθν ζννοια αυτι το φονικό ιταν εκεί 

πάντα, από τθν αρχι του ζργου, κακϊσ και τα ονόματα και τα αρχαία προςωπεία με τισ 

μάςκεσ»… «Το ζργο, όμωσ, από όςο ξζρω, ίςωσ είναι το καλφτερο κεατρικό, γραμμζνο ςε 

ελλθνικι γλϊςςα από ελλθνικισ καταγωγισ ςυγγραφζα, εδϊ ςτουσ αντίποδεσ, με 

εντυπωςίαςε για τισ ζξοχεσ αρετζσ του και βζβαια τθν αμεςότθτα των διαλόγων του. Κζρδιηε 

βζβαια περιςςότερο, εκεί που ξεφεφγαμε από τθ διαλογικι αντιπαράκεςθ δφο ατόμων και 

βυκιηόμαςταν ςε ομαδικότερθ δράςθ, πράγμα που άφθνε ςκθνικά πιο «απροςτάτευτουσ» 

τουσ χαρακτιρεσ του… Θ ςυγγραφζασ του… είμαι μια από τισ πιο ςοβαρζσ περιπτϊςεισ τθσ 

γραμματολογικά παραμετρικισ, ελλθνοαυςτραλιανισ αποκαλοφμενθσ λογοτεχνίασ… Δεν 

μζνει παρά να ποφμε ότι το Κζατρο Ονείρων, τα τελευταία χρόνια, αποδεικνφει ςε πείςμα 

των καιρϊν και των «καπετάνιων» κάνει τθν πιο ςοβαρι, τθν πιο επαρκι και τθν πιο 

επαγγελματικι εργαςία. Αν και οι θκοποιοί δεν είναι επαγγελματίεσ και προςφζρουν από το 

περίςςευμά τουσ, κατορκϊνουν να κάνουν δυνατό εκείνο που φαίνεται ακατόρκωτο»1934. 

Ο David O’ Brien, κριτικόσ κεάτρου, γράφει για τθν παράςταςθ 

Transit/Τράνηιτο (1995) τθσ Σοφίασ Κακαρείου, ςε ςκθνοκεςία του Μαξ 

Μαςτροςάββα, θ οποία παρουςιάςτθκε ςτο Adelaide Festival: Θ ςυγγραφζασ ζχει 

                                                           
1934

 Ρθγι: Εφθμ. Ελλθνικά Νζα/Greek News, Ρζμπτθ, 24 Νοεμβρίου, 1994, Κριτικι του Μιχάλθ 

Τςιανίκα ςτο Τράνηιτο: Το ταξίδι ενόσ πανάρχαιου κιάςου που ανζβαςε το Κζατρο Ονείρων (ςε 

φωτοτυπία). 
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μια μυςτθριϊδθ ικανότθτα να κάνει απλά και κατανοθτά, τα υποτικζμενα 

«αφθρθμζνα». Αυτό ςυμβαίνει, γιατί, όπωσ μασ εξθγεί θ ίδια: «είμαι ζνασ από 

εκείνουσ τουσ ανκρϊπουσ που πιςτεφει ότι δεν κάνουν μόνο τα πράγματα για τθν 

τζχνθ, αλλά κα πρζπει επίςθσ να ζχουν ζναν ςκοπό». Ο δικόσ τθσ ςκοπόσ ςτθ ηωι 

τθσ είναι να γράφει, προκειμζνου να ςυνειςφζρει ςτον διάλογο με επιχειριματα και 

ςτθ ςυηιτθςθ. Δεν πειράηει που δεν ζχει γράψει κζατρο μζχρι  τα 45 τθσ, γιατί ζχει 

αςχολθκεί με τθν ποίθςθ, το ραδιόφωνο, με ςενάρια τθλεόραςθσ και  

δθμοςιογραφία. Το Transit/Τράνηιτο είναι  το ζνατο κεατρικό τθσ ζργο.  Θ κεατρικι 

γραφι  τθσ Σοφίασ Κακαρείου πυροδοτικθκε από τθν εμπειρία τθσ ωσ μετανάςτθσ. 

Θ φυγι και θ άφιξθ δθμιουργοφν ιςχυρζσ εντυπϊςεισ. Για πολλοφσ μετανάςτεσ, το 

ςθμείο άφιξθσ είναι μία από τισ πιο δφςκολεσ διαδικαςίεσ. Θ μεταφφτευςθ, 

δθμιουργεί ςυνκικεσ αλλαγισ και πρόκλθςθσ. Αυτι είναι θ αφετθρία τθσ 

ςυνείδθςθσ. «Εντόσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ τθσ αλλαγισ ζρχεται θ ανάγκθ τθσ 

ενςωμάτωςθσ. Κα πρζπει όλοι να αιςκάνονται πλιρεισ, ό, τι κάνουμε, όπου κι αν 

πάμε.  Με το να παραμείνει κανείσ ςε ακινθςία δεν λφνει τίποτα, οφτε χρειάηεται να 

κινείται ςυνεχϊσ προσ τα πίςω και προσ τα μπροσ. 

 

5.5.1Γ. Κριτικι για το κεατρικό ζργο Brother Boy (2007) του Nic Velissaris, ςε 

ςκθνοκεςία του Peta Hanrahan.   

Σφμφωνα με τον κριτικό κεάτρου  Jan Chandlerτο, ζργο Brother Boy του Nic 

Velissaris, με πρωταγωνιςτζσ τουσ Steve Mouzakis, Tony Nikolakopoulos, Alex 

Tsitsopoulos, Ben Adam, είναι μία πολφ  ελλθνικι, πολφ αυςτραλζηικθ και πολφ 

μελβουρνζηικθ ιςτορία, και είναι ςαφϊσ πολφ προςωπικι. Ο ςυγγραφζασ ζχει 

ςκάψει βακιά μζςα τθ δικι του εμπειρία ωσ πρϊτθ γενιά Αυςτραλοφ ελλθνικισ 

καταγωγισ,  για να δθμιουργιςει ζνα ζργο που είναι αςτείο, ςυγκινθτικό  και πολφ 

δυνατό . Ζνα ζργο που μασ  αφορά όλουσ, αφοφ μποροφμε να ταυτιςτοφμε  ωσ 

γιοί/κόρεσ, ακόμθ και αν δε ςυμμεριηόμαςτε τθν πρόςκετθ πρόκλθςθ των 

αντικρουόμενων πολιτιςτικϊν προςδοκιϊν. 

Πταν ζνασ πατζρασ και οι δφο γιοί του ςυναντιϊνται ς’ ζνα τοπικό ελλθνικό 

εςτιατόριο, μετά τθν κθδεία τθσ ςυηφγου και μθτζρασ τουσ, όλεσ οι ακατζργαςτεσ, 

ςιωπθρζσ εντάςεισ μεταξφ τουσ, όπωσ αυτζσ του πατζρα και των γιων  ωσ πρϊτθ 

γενιά αυςτραλογεννθμζνων ζναντι του Ζλλθνα μετανάςτθ γονζα, και ωσ αδελφοί, 
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ζρχονται δυναμικά ςτθν επιφάνεια.  Ρρόκειται για ζνα ζργο  που αςχολείται με τθν 

ταυτότθτα και τον τρόπο, (όπωσ μασ λζει μια φωνι ςτθν αρχι),  με τον οποίο ο 

κακζνασ  μασ αγωνίηεται  να κόψει τον δικό του προςωπικό « Γόρδιο Δεςμό», για να 

ανακαλφψει τον αλθκινό  του εαυτό . 

Θ αυλαία ανοίγει  με τον νεότερο αδελφό, τον Σταφρο / Steve (Alex 

Tsitsopoulos) και τον πατζρα/Baba (Tony Nikolakopoulos) να  περιμζνουν ςε τοπικό 

ελλθνικό καφζ τθν άφιξθ του μεγαλφτερου γιου Arthur (Ben Adam). Υπάρχει 

ελλθνικι μουςικι ςτο ραδιόφωνο, ελλθνικζσ ςθμαίεσ, πανό και αναμνθςτικά 

διακοςμοφν τουσ τοίχουσ. Ο ιδιοκτιτθσ του καφενείου, Στζλιοσ (Steve Mouzakis), 

επιδιϊκει να απαλφνει τθν ζνταςθ τθσ αναμονισ με καφζ, οφηο και  ζνα παιχνίδι… 

Ρζφτει το ρεφμα και ςτο ςκοτάδι ακοφμε  τον Arthur (Ben Adam) που περιγράφει το 

ςπίτι ωσ «κόλαςθ». Τα φϊτα ανάβουν, ο Arthur φτάνει  και οι εντάςεισ αρχίηουν να 

ξεςποφν. 

Ραρ'όλο που ιταν θ πρεμιζρα του ζργου,  οι ερμθνείεσ των θκοποιϊν ιταν  

πολφ δυνατζσ, κακϊσ μεγάλθ ιταν και θ ςυναιςκθματικι επίδραςθ ςτουσ κεατζσ. 

Μποροφν να βελτιωκοφν ακόμθ περιςςότερο, κακϊσ θ ςεηόν προχωρά. Ο Tony 

Nikolakopoulos είχε εξαιρετικι παρουςία ωσ πατζρασ και ο Alex Tsitsopoulos ιταν 

πολφ πειςτικόσ ωσ ο δυςαρεςτθμζνοσ μικρότεροσ αδελφόσ. Επζδειξε όλθ τθν 

ςτερεότυπθ χαρακτθριςτικι ςυμπεριφορά  του νεαροφ Ζλλθνα παλικαριοφ που 

προςπακεί απεγνωςμζνα να γνωρίςει τθν αποδοχι  των Αυςτραλϊν – ςκοφρα 

παντελόνια ςτενά, ακλθτικά παποφτςια, T-shirt και καπζλο, ςε ςυνδυαςμό με μια 

ιςχυρι Ocker προφορά. Ο μεγαλφτεροσ γιοσ, ο Άρκουρ, είναι ο «αουτςάιντερ», ο 

γιόσ που επζλεξε να γίνει θκοποιόσ και τϊρα ηει ςτο Σφδνεχ, αυτόσ  βρίςκει δφςκολο 

το να επιςτρζψει ςτο  «ςπίτι».  

Θ γραφι, με ελλθνικοφσ  και αυςτραλζηικουσ διαλόγουσ, είναι ιςχυρι και  το 

ςκθνικό που  χρθςιμοποιείται είναι εξαιρετικά λειτουργικό. Ο ςκθνοκζτθσ Pet 

Hanrahan  φροντίηει θ δράςθ  να κινείται ςτακερά προσ τα εμπρόσ, χωρίσ κολά 

ςθμεία.  Ξεκινά από μια  ιπια ςυντροφικότθτα  ςε μια   ςυναιςκθματικι αντιπαρά-

κεςθ για τθν τελικι και ουςιαςτικι ςυμφιλίωςθ. 

Αυτό είναι το είδοσ  κεάτρου που  αγαπϊ  και είναι το κζατρο που ςε  

εμπλζκει, ςου δίνει μια γροκιά ςτο ςτομάχι και ςε αφινει να ςκεφτείσ. Ιταν επίςθσ 
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πολφ αςτείο και τελικά αιςιόδοξο για τθ ηωι, ενϊ ποτζ δε ςυγκάλυψε τισ οδυνθρζσ 

πραγματικότθτεσ τθσ ηωισ. 

Θ αξία τθσ κριτικισ ςτθν ελλθνικι παροικία τθσ Αυςτραλίασ, όπωσ υφίςταται, 

είναι ςθμαντικι γιατί μπορεί ο ερευνθτισ να  καταγράψει πολλζσ πλθροφορίεσ 

αφοφ θ κριτικι είναι αυκόρμθτθ, περιγραφικι, ςυναιςκθματικι, π.χ. ςτθν κριτικι 

του Δ.Χ. Κουτςάκου1935, θ ειςαγωγι είναι μία περιγραφι του κλίματοσ τθσ παροικίασ 

με αλλθγορικό και ςυμβολικό τρόπο: «Ο παροικιακόσ μασ κιποσ που κακ ’όλθ τθν 

περίοδο τθσ τελευταίασ τεςςαρακονταετίασ ζλαβε πολφ μεγάλεσ διαςτάςεισ, 

ςυντθρεί δυςτυχϊσ άφκονα αγκάκια που τιτλοφοροφνται παροικιακοί παράγοντεσ, 

εκ των οποίων οι πιο πολλοί είναι επιηιμιοι, θμιμακείσ που ςυνεχϊσ τςιμπάνε τον 

ςυναιςκθματικό μασ κόςμο, περιλαμβάνει, όμωσ, ευτυχϊσ, ζςτω και ςε 

περιοριςμζνο αρικμό, λουλοφδια και καταπράςινα φυτά τα οποία μασ προςφζρουν 

εφγευςτθ πνευματικι τροφι κατά τρόπο που αμβλφνει κάκε ενδεχόμενθ 

απαιςιοδοξία μασ με τθν εν μζρει εςφαλμζνθ πορεία τθσ ομογζνειάσ μασ. Οι 

παραπάνω ςκζψεισ κυριαρχοφςαν ςτο μυαλό μου από τθν αρχι ϊσ το τζλοσ τθσ 

πρϊτθσ παράςταςθσ του κεατρικοφ ζργου τθσ ςυμπαροίκου μασ Κοφλασ Τεό με το 

εκ πρϊτθσ όψεωσ περίεργο τίτλο «Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ» από το Κζατρο Τζχνθσ 

Αυςτραλίασ ςτισ 12 Μαΐου, ςτθν αίκουςα του Ελλθνικοφ Ρολιτιςτικοφ Κζντρου, τθν 

οποία με μεγάλθ προςοχι παρακολοφκθςα». Στθ ςυνζχεια παρατθρεί πωσ θ 

παράςταςθ παίχτθκε «μπροςτά ς’ ζνα όχι πολφ μεγάλο αρικμό κεατϊν» και 

μετζπειτα προχωρά ςτθν περιγραφι τθσ παράςταςθσ ςχετικά με τουσ θκοποιοφσ,  το 

ζργο και  τον ςκθνοκζτθ. Κλείνει με μία παρότρυνςθ να υποςτθρίξει θ παροικία 

οικονομικά, θκικά, υλικά, τουσ κεατρικοφσ ςυντελεςτζσ ξεκινϊντασ από τουσ 

κεατρικοφσ τθσ ςυγγραφείσ και το κζατρο  και τουσ ςυντελεςτζσ τθσ ωσ παροικιακι 

δραςτθριότθτα ωσ ανταμοιβι ςτθν «αξιζπαινθ και πολφτιμθ προςφορά τουσ» και 

«κακόλου κερδοςκοπικι επιχείρθςθ» αφοφ δεν αμείβονται επαρκϊσ. Αυτι θ κριτικι 

εμψυχϊνει, ενκαρρφνει, «τρζφει», ςυντθρεί και εμπλουτίηει ακόμθ και ςιμερα το 

«Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ», τον Κίαςο Ε.Ε.Α.Μ.Α., τον Κίαςο «Ραροικία» με 

παραςτάςεισ «υψθλϊν απαιτιςεων», όπωσ παραδζχονται Ζλλθνεσ θκοποιοί που 

                                                           
1935

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Κόςμοσ 16.5.1995, θ κριτικι του Δ.Χ. Κουτςάκου, «Ζνα Εκλεκτό Κεατρικό Ζργο», 
ς.30. 
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επιςκζπτονται τθν Αυςτραλία και κριτικοί εξειδικευμζνοι του Αυςτραλιανοφ 

Τφπου1936. 

  Μεταξφ άλλων, ςε κριτικι τθσ για τθν παράςταςθ Ιταν όλοι τουσ παιδιά μου 

που παίχτθκε από το «Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ»,  θ Σοφία  άλλθ-Κακαρείου 

ςθμειϊνει μερικζσ ςκζψεισ και κρίςεισ  για το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ και τον 

ςκθνοκζτθ και δάςκαλο Σταφρο Οικονομίδθ. «Το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ είναι 

όντωσ αυτό που επιςθμαίνει ο τίτλοσ. Ρρόκειται για ζνα ςοβαρό, ςυνεπζσ και 

μακροχρόνιο πόνθμα εραςτϊν τθσ κεατρικισ τζχνθσ οι οποίοι κάτω από τθν 

κακοδιγθςθ ενόσ μεγάλου δαςκάλου του κεάτρου του Σταφρου Οικονομίδθ, 

προχωροφν ςτακερά και μεκοδικά ςτθν καλλιζργεια τθσ κεατρικισ παράδοςθσ και 

δράςθσ ςτθν Ελλθνικι παροικία του Σφδνεχ, γνωρίηοντασ το πόςο ςυμβάλλει θ 

φπαρξθ του κεατρικοφ αυτοφ οργανιςμοφ, όχι μόνον ςτθν προϊκθςθ τθσ κεατρικισ 

τζχνθσ, γενικά, αλλά και ςτθ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, προςφζροντασ τθν 

ευκαιρία του ελλθνόφωνου κεατρικοφ διαλόγου, αφοφ και νζουσ ανκρϊπουσ 

εγκολπϊνεται αλλά και νζουσ ςυγγραφείσ ενκαρρφνει»1937. 

Θ Δζςποινα Μπάχα, ςτο άρκρο  τθσ με τον τίτλο «Με αφορμι ζνα ηευγάρι 

κάλτςεσ»,  μεταξφ άλλων, παρατθρεί πωσ το κεατρόφιλο κοινό είναι λιγοςτό και θ 

παρουςία τθσ «Νεολαίασ» ακόμθ ιςχνότερθ. Επιςθμαίνει κλείνοντασ τθν κριτικι τθσ  

πωσ οι αίκουςεσ χρειάηεται να γεμίςουν με κεατρόφιλο κοινό, αφοφ, ζτςι θ ελλθνικι 

παροικία κα δείξει τον ςεβαςμό τθσ ςτο Κζατρο και τουσ Κεατράνκρωπουσ τθσ και 

εξθγεί τουσ λόγουσ με τα παρακάτω λόγια: «Το Κζατρο είναι θ πρϊτθ ζνδειξθ τθσ 

καλλιτεχνικισ ανάπτυξθσ τθσ Ραροικίασ, το Αναντικατάςτατο Σχολείο Ελλθνικισ 

                                                           
1936

 Ρθγζσ: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 29.11.1996, το άρκρο «Το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ» τθσ Γιάννασ 
Μαυράκθ, ς.32. Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 3.12.1996, το άρκρο «Το κζατρο είναι θ αγάπθ μασ» τθσ Μζλπωσ 
Ραπαδοποφλου, ς.8. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.11.1997 το άρκρο «Σκθνισ: Σταφροσ 
Οικονομίδθσ – Οι καλλιτζχνεσ μασ, παλιοί και νζοι, ςυνεχίηουν με  ςζβασ και αγάπθ τθν ωραία αυτι 
παράδοςθ». Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.11.1997, το άρκρο «Νζα Αυςτραλογεννθμζνα παιδιά 
ςτελεχϊνουν το κζατρο μασ» του Μπάμπθ άκθ, ς.14. Εφθμ, Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 30.11.1999, το 
άρκρο «Ρολιτιςτικό Κζντρο: Και οι άνκρωποι του κεάτρου - «Ζχουμε μια παράδοςθ εκατό χρόνων και 
ζνα κεατράκι δεν φτιάξαμε»» του Μπάμπθ άκθ, ς.12. Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 23.12.1999, το 
άρκρο «Θ ανάγκθ δθμιουργίασ πολιτιςτικοφ κζντρου - Ζνα από τα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ 
παροικία: Θ εκδιλωςθ του Σ.Α.Ε. ζνωςε τισ κεατρικζσ μασ δυνάμεισ» του Μπάμπθ άκθ, ς.12. 
1937

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 1.4.2009, το άρκρο «Ιταν όλοι τουσ παιδιά μου: ςκζψεισ και κρίςεισ με 
αφορμι τθν Ραγκόςμια Θμζρα κεάτρου» τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρίου, ς.10 



931 
 

Ραιδείασ για τθ Νεολαία. Τίποτα δεν εκφράηει ηωθρότερα και πιςτότερα τον 

Ρνευματικό μασ Ρολιτιςμό, όςο το Κζατρο»1938. 

   

Θ δθμοςιογράφοσ Κλαίρθ Γαηι ςτο άρκρο τθσ «Ρεριςςότεροι θκοποιοί 

μεταναςτευτικισ καταγωγισ ςε τθλεοπτικζσ αυςτραλιανζσ παραγωγζσ» ςτθν 

εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ (Ρζμπτθ, 11.05.2000, ς.10), παρουςιάηει μία ζρευνα του 

Ρανεπιςτθμίου Τεχνολογίασ τθσ Κουινςλάνδθσ, που αποκαλφπτει ότι ο αρικμόσ των 

θκοποιϊν που λαμβάνουν μζροσ ςε αυςτραλιανζσ τθλεοπτικζσ ςειρζσ είναι 

ςυγκριτικά πιο χαμθλόσ ζναντι εκείνων των Αγγλοςαξόνων, αν λάβουμε υπόψθ  τθ 

ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ, τισ ανάγκεσ, τισ προτεραιότθτεσ και τισ 

δυςκολίεσ ςτθ γλϊςςα (των πρϊτων μεταπολεμικϊν μεταναςτϊν)  και του ενόσ 

εκατομμυρίου κεατϊν αςιατικισ καταγωγισ.  Επίςθσ αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ακόμθ 

και ςιμερα, δϊδεκα χρόνια τϊρα, οι θκοποιοί μεταναςτευτικισ καταγωγισ παίηουν 

ρόλουσ που αφοροφν «μετανάςτεσ» και «ξζνουσ». Σπάνια τουσ δίνονται ρόλοι ςε 

ςειρζσ όπωσ το ‘All Saints’, ‘Blue Heelers’, Home and Away’, ‘Water Rats’ κ.α. πολφ 

περιςςότερο πρωταγωνιςτικοί ρόλοι (ςυνζντευξθ Κατερίνασ Κοτςϊνθ, Ραναγιϊτθ 

Στεφάνου), αφοφ τα μελαψά τουσ χαρακτθριςτικά, με λίγα λόγια θ καταγωγι τουσ, 

φαίνεται να γίνονται θ αφορμι να μπαίνουν φραγμοί ςτθν καριζρα τουσ ωσ 

θκοποιοφ. Στο άρκρο αυτό επιβεβαιϊνεται θ ςυμμετοχι τθσ ελλθνοϊταλικισ 

καταγωγισ θκοποιοφ, Nancy Finn, ςτο κεατρικό  ζργο του  Κ. Ρατρικαρζα Θ 

Αντιγόνθ, που ανζβαςε ο κίαςοσ «Ραροικία» με τον τίτλο Λογοδοςμζνθ. Επίςθσ 

αναρωτιζται, «γιατί δεν πλθςιάηονται από τα τθλεοπτικά δίκτυα και μετανάςτεσ 

ςυγγραφείσ, οι οποίοι ςίγουρα κα βοθκιςουν κάποιεσ παραγωγζσ, με το ανάλογο 

υλικό;».  

Οι θκοποιοί μεταναςτευτικισ καταγωγισ αποκαλοφνται από τουσ 

Αγγλοςάξονεσ «ethnic» και βζβαια τισ δεκαετίεσ των 1980-1990 χρθματοδοτικθκαν 

πολλζσ κεατρικζσ παραςτάςεισ εξαιτίασ τθσ πρόςλθψθσ θκοποιϊν που «ζπρεπε» να 

δθλϊςουν καταγωγι άλλθ εκτόσ από αυςτραλιανι, προκειμζνου να κεωρθκοφν 

«ethnic» και μ’ αυτόν τον τρόπο να διεκδικθκοφν επιχορθγιςεισ για τθν 

απαςχόλθςι τουσ.   

                                                           
1938

 Ρθγι: Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 3.8.2010, το άρκρο τθσ Δζςποινασ Μπάχα, «Με αφορμι ζνα ηευγάρι 
κάλτςεσ», ς.5. 



932 
 

Το 2010-2011 το βιβλίο The Slap [Το Χαςτοφκι+ του Christos Tsiolkas, 

γυρίςτθκε και προβλικθκε ςτθν τθλεόραςθ ςε επειςόδια, κυρίωσ με ελλθνικισ 

καταγωγισ θκοποιοφσ. Αυτι ιταν μία εξαίρεςθ, αφοφ το κζμα του αφοροφςε τθν 

ελλθνικι οικογζνεια1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1939

 Christos Tsiolkas, 2011, The Slap, London, εκδ. Tuscar rock Press.  
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Κεφάλαιο ζκτο 

Διαπολιτιςμικότθτα και κζατρο τθσ διαςποράσ 

   

Θ κεατροπαιδαγωγόσ Sita Brahmachari (1998) ςτο άρκρο τθσ με τίτλο: «On 

the Subject of Drama Stages of the World»/«Στθν κεατρικι εκπαίδευςθ οι Σκθνζσ του 

Κόςμου», υποςτθρίηει ότι ςκοπόσ τθσ είναι θ διερεφνθςθ  τθσ διαπολιτιςμικότθτασ 

ωσ  «κοινι αιςκθτικι αξία» ςτο πλαίςιο τθσ κεατρικισ εκπαίδευςθσ και τον ορίηει ωσ 

μικρο-πολιτικό ςτόχο. Επίςθσ, εκφράηει τθ διαπίςτωςθ ότι οι δάςκαλοι κεατρικισ 

εκπαίδευςθσ  δυςκολεφονται να αντιμετωπίςουν νοοτροπίεσ φυλετικισ και 

πολιτιςμικισ διαφορετικότθτασ με τουσ μακθτζσ τουσ,  γιατί περιορίηονται ςτο 

Ευρωπαϊκό Κζατρο και δεν ενκαρρφνονται ςτθν προςζγγιςθ του Ραγκόςμιου 

κεάτρου. Τζλοσ,   θ απουςία, πολιτιςμικά, διαφορετικϊν κεατρικϊν μορφϊν 

ζκφραςθσ και θ ςποραδικι ςυνεργαςία  πρακτικϊν του κεάτρου μθ Ευρωπαϊκισ 

καταγωγισ με δαςκάλουσ κεατρικισ εκπαίδευςθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα  τθν 

κακιζρωςθ τθσ αντίλθψθσ ςτουσ μακθτζσ, ότι ο νατουραλιςμόσ που κυριαρχεί  ςτθν 

τθλεόραςθ, ωαποτελεί τθ μοναδικι μορφι ζκφραςθσ και φανερϊνει τθν ζλλειψθ 

ενόσ ολοκλθρωμζνου corpus διακζςιμου υλικοφ  για τουσ δαςκάλουσ,  ϊςτε να 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν οικοδόμθςθ ενόσ αιςκθτικά διαπολιτιςμικοφ 

προγράμματοσ.  Με αυτόν τον τρόπο μθ ευρωπαϊκοί πολιτιςμοί περικωριοποιοφνται 

ςτθν  ςφγχρονθ ιςτορικι πορεία και κακθμερινότθτα και δεν ενκαρρφνεται θ 

ανάπτυξθ ενόσ πολυπολιτιςμικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ για τθν αναηιτθςθ 

παραδόςεων κεατρικϊν ομάδων από διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ, προκειμζνου να 

αναπτφξουν διαπολιτιςμικι αιςκθτικι και να «αποτυπϊνουν τα ίχνθ τουσ» (ς. 23). 

   Θ διαπολιτιςμικι αιςκθτικι μπορεί να ενιςχυκεί, εφόςον επανεξεταςτοφν 

ξεπεραςμζνεσ αντιλιψεισ  που αφοροφν τον προςδιοριςμό τθσ πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ των μεταναςτϊν,  ωσ  «υβριδικισ» ι διαςπορικισ ταυτότθτασ. 

Συγκεκριμζνα, υποςτθρίηει πωσ,  όταν δάςκαλοι και μακθτζσ  αποδίδουν τισ 

δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ςτθν ταμπζλα «διαςπορικισ ταυτότθτασ» του 

μακθτι, αυτό τουσ εμποδίηει να κινθκοφν ςε πολιτικζσ αναγνϊριςθσ και 

αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν, με ςυνζπεια οι δάςκαλοι να οδθγοφν τουσ μακθτζσ 

ςε «φίμωςθ» παρά ςτθν εμψφχωςθ. Με το να τοποκετοφνται οι μακθτζσ ςε ζνα 

«καλοφπι», ςταματοφν να διερευνϊνται οι ςχζςεισ μεταξφ των ανκρϊπων διαμζςου 
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τθσ ιςτορίασ, του χρόνου και του χϊρου, με ςυνζπεια  πολλζσ φορζσ να τουσ 

ιςοπεδϊνουν. Βεβαίωσ, θ ανακάλυψθ των  ιςτορικϊν, κοινωνικϊν, πολιτιςμικϊν και 

καλλιτεχνικϊν ςυνδζςεων των μακθτϊν με αυτοφσ τθσ χϊρασ υποδοχισ χρειάηεται 

να γίνεται με τρόπο απελευκερωτικό, πζρα από εκνικοφσ απολυταρχιςμοφσ (Gilroy, 

1995, ς.61).   

Θ ιδζα τθσ «διαςποράσ» μπορεί να επιτρζπει μια ςυμβολικι κατανόθςθ του 

πολιτιςμοφ τθσ χϊρασ προζλευςθσ, τθσ ιςτορικισ κοινωνίασ, τθσ διαφοράσ αλλά, το 

ςθμαντικότερο, δεν προςφζρει χϊρο για δθμιουργία, διερεφνθςθ, εξζλιξθ και 

ανακάλυψθ νζων πολιτιςμϊν και ταυτοτιτων. Θ μελζτθ τθσ δραματουργικισ 

κλθρονομιάσ και των κεατρικϊν παραδόςεων των «ςκθνϊν» του κόςμου και των 

ιςτοριϊν τουσ είναι θ αναγνϊριςθ τθσ διαφορετικισ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ 

αυτϊν που διδάςκουν και ζτςι βοθκοφν τουσ μακθτζσ τουσ να αναγνωρίςουν αυτιν 

τθν κοινι κλθρονομιά ωσ το κοινό και αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ Αυςτραλιανισ 

ταυτότθτασ, ενϊ αυτι αλλάηει και εξελίςςεται (Brahmachari, 1998, ς. 24). 

Σφμφωνα με τον Rustom Bharucha (1993), δεν χρειάηεται να απαρνθκεί 

κανείσ τθν εκνοπολιτιςμικι του ταυτότθτα χάριν τθσ διαπολιτιςμικότθτασ αλλά να 

ενςωματϊςει ςε αυτιν άμεςεσ ςχζςεισ ιδιαίτερων πολιτιςμικϊν ιςτοριϊν και 

παραδόςεων μζςα ςε ζνα ενδο-πολιτιςμικό πλαίςιο εργαςίασ, ςκζψθσ και πράξθσ 

(ς.156). Άλλωςτε, μζχρι τϊρα, αυτι θ πολιτιςμικι επίδραςθ ζχει ιδθ κακορίςει τθν 

πορεία εξζλιξθσ πολιτιςμϊν υποδοχισ με  τθν ενςωμάτωςθ νζων ςτοιχείων και τθν 

προϊκθςι τουσ ςε ζνα «αυκεντικό» προϊόν, το οποίο ςτθ ςυνζχεια ζχει διοχετευκεί 

ςτθν αγορά ωσ «avant-garde». Αυτοί οι μεταςχθματιςμοί ςυμβαίνουν ςτισ «δυτικζσ» 

κουλτοφρεσ, με ςυνζπεια, όμωσ, οι χϊρεσ από τισ οποίεσ εκπορεφονται οι 

επιδράςεισ να μθ λαμβάνουν καμία ικανοποίθςθ και αναγνϊριςθ για αυτιν τθν 

προςφορά τουσ ςτθ δθμιουργικι διαδικαςία του παγκόςμιου πολιτιςμικοφ 

εγχειριματοσ.  Είναι ςθμαντικό να αναγνωρίηονται και να γνωςτοποιοφνται ςτουσ 

μακθτζσ οι επιρροζσ που ζχουν δεχτεί κεατράνκρωποι όπωσ: ο Antonin Artaud από 

το Μπαλινζηικο κζατρο, ο Bertold Brecht από τθν όπερα του Ρεκίνου, οι Grotowski, 

Mnouchkine, Schechner  και Brook από το Αςιατικό και Αφρικανικό Κζατρο. Θ 

διαπολιτιςμικότθτα ανοίγει καινοφριεσ προοπτικζσ ςτισ ςχζςεισ ανάμεςα ςε 

πολιτιςμοφσ, υπερβαίνοντασ τα κακιερωμζνα όρια τθσ ιςτορίασ, τθσ γλϊςςασ, του 

χρόνου και του χϊρου (Bharucha, 2000,ς. 22).  
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 Επομζνωσ, μπορεί κανείσ να κατανοιςει τθ διαπολιτιςμικότθτα ωσ όχθμα 

άμβλυνςθσ των διαφορϊν και αντιμετϊπιςθσ του ρατςιςμοφ, τθσ προκατάλθψθσ, 

των ςτερεοτφπων και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.                                                                                  

Οι κεατροπαιδαγωγικζσ ομάδεσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν μια μικτι μορφι 

ςυνεργαςίασ, αυτιν τθσ παράςταςθσ και ενόσ κεατρικοφ εργαςτθρίου ςτο πλαίςιο 

τθσ εκπαίδευςθσ, μποροφν να προςφζρουν ςτουσ μακθτζσ  τθν ευκαιρία διεφρυνςθσ 

των αιτιϊν τθσ ρατςιςτικισ ζνταςθσ. Μζςα από καλά δομθμζνουσ 

ρόλουσ/χαρακτιρεσ οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να μιλιςουν για τθ μιςαλλοδοξία και 

να «προκαλζςουν» τισ δικζσ τουσ προκαταλιψεισ που ζχουν ο ζνασ για τον άλλον 

και για τον κόςμο ςτον οποίο ηουν. Οι μακθτζσ μζςα από τον ρόλο μπορεί να 

βιϊςουν τθ δυςανεξία, αλλά ςπάνια ζχουν τθν ευκαιρία να μιλιςουν για τισ 

ςυνεχείσ αλλαγζσ και πολυπλοκότθτεσ τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. 

Το κζατρο, ωσ δραςτθριότθτα, δίνει τθ δυνατότθτα ςε διδάςκοντεσ και 

διδαςκομζνουσ να βρουν μια κζςθ «πζρα από τουσ εαυτοφσ τουσ», ιδιαίτερα ςτο 

πλαίςιο μιασ πολιτιςμικά ποικίλθσ και δυναμικισ τάξθσ. Σε ζνα ςφγχρονο πολιτικό 

και εκπαιδευτικό κλίμα, όπου ο μονογλωςςιςμόσ και θ μονοπολιτιςμικι προοπτικι 

δεςπόηουν, εμποδίηεται με τον τρόπο αυτόν  θ διεφρυνςθ του φάςματοσ τθσ 

εμπειρίασ, ςυμβάλλοντασ ςτον περιοριςμό τθσ ζκφραςθσ, των αιςκθτικϊν και 

διανοθτικϊν επιλογϊν. Ο δάςκαλοσ, παρ’ όλουσ τουσ περιοριςμοφσ που μπορεί να 

ζχει από ζνα μονοδιάςτατο αναλυτικό πρόγραμμα, ςτο μάκθμα τθσ κεατρικισ 

αγωγισ, ςτο μάκθμα τθσ εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, ςτο μάκθμα τθσ 

ελλθνικισ ιςτορίασ τθσ μετανάςτευςθσ, ζχει τθ δυνατότθτα να αναδείξει τθ δια-

πολιτιςμικι προοπτικι. Δφναται να διευρφνει τθν επικοινωνία, τθν ζκφραςθ, κακϊσ 

και τθ διανοθτικι και αιςκθτικι επιλογι, παράλλθλα δε να ενιςχφςει τθν 

καλλιτεχνικι δθμιουργία. Το υλικό κάκε εμπειρίασ ςτο κζατρο είναι το 

«πραγματικό» περιεχόμενο του ίδιου του ςυμμετζχοντοσ ςτθ διαδικαςία. Οι  

καταςτάςεισ και οι ζννοιεσ που πολλζσ φορζσ προκφπτουν μζςα από 

δραματοποιιςεισ, κεατρικοφσ αυτοςχεδιαςμοφσ, ενιςχφονται από τισ δομζσ και τισ 

δυνατότθτεσ που ζχει το μζςο ςτθ διερεφνθςθ του περιεχομζνου του περιβάλλοντοσ 

και των διαφορετικϊν τρόπων ηωισ, παραδόςεων, ρόλων, άλλοτε παράλλθλα, 

άλλοτε ςε ςυνδυαςμό και άλλοτε ςε αντίκεςθ. Αυτό βοθκά τα παιδιά να 

αποκτιςουν μια ευκολία ςτθν αναγνϊριςθ και κατανόθςθ τθσ διαφορετικότθτασ και 
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επίςθσ να μακαίνουν να ηουν και να εργάηονται μζςα ςε περιβάλλοντα με 

πολιτιςμικζσ ετερότθτεσ. Το παιδί μακαίνει να κεωρεί τθ γλϊςςα του ωσ ζνα 

ιδιαίτερο ςφςτθμα μεταξφ άλλων. Μόνον όταν κανείσ αποςταςιοποιείται από τθ 

γλϊςςα του και τον πολιτιςμό του και εμπλζκεται ςε άλλουσ πολιτιςμοφσ, μπορεί 

τότε πραγματικά να κατανοιςει τον δικό του μζςα από τισ «εναλλακτικζσ» 

διαδρομζσ1940, όπωσ:  

α) να μακαίνει να «αναγνωρίηει» και να «κατανοεί» τον εαυτό του ςε μια 

ποικιλία κοινωνικϊν περιεχομζνων. Μζςα από τθν ετερότθτα, με μια διαδικαςία 

αποχωριςμοφ και διαφοροποίθςθσ, αποκτοφν επίγνωςθ, μια αντίλθψθ δθλαδι θ 

οποία κα μποροφςε να είναι χριςιμθ ςτον ςυλλογιςμό του, πϊσ μακθτζσ ςε 

πολυπολιτιςμικζσ τάξεισ κατανοοφν (come to understand) και προςαρμόηουν (adapt)  

τθν αίςκθςθ που ζχουν για τον εαυτόν τουσ ςτισ ςχζςεισ τουσ με τουσ άλλουσ (Birch, 

1995, ς. 17). Αυτι θ διαδικαςία δεν τουσ διευρφνει απλά τουσ ορίηοντζσ τουσ αλλά 

τουσ οξφνει και τθν κριτικι τουσ αντίλθψθ,  

β) να προωκιςει τθ χριςθ μια ποικιλίασ πολιτιςμικϊν γλωςςϊν, οι οποίεσ 

επθρεάηουν αυτόματα τθν προοπτικι του περιεχομζνου και των κεμάτων που 

διερευνϊνται,  λόγω τθσ αλλθλζνδετθσ ςχζςθσ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Αυτό το 

φάςμα ζκφραςθσ και νοθμάτων μπορεί να επιτρζψει ιδεολογικζσ και πολιτιςμικζσ 

προκαταλιψεισ να εκτεκοφν και να διερευνθκοφν μζςα από ερωτιςεισ και ζννοιεσ 

που ζχουν ςχζςθ και ςθμαςία για τισ ηωζσ τουσ. Το ζργο του δαςκάλου τθσ 

κεατρικισ αγωγισ ι τθσ κεατροπαιδαγωγικισ ομάδασ μπορεί να ςυνδεκεί με τθν 

εφρεςθ μθ ιεραρχικϊν δομϊν μζςα από τισ οποίεσ οι μακθτζσ μποροφν να 

διερευνιςουν μια ευρφτερθ ποικιλία πολιτιςμικϊν περιεχομζνων και γλωςςϊν, 

διακζςιμων ςε αυτοφσ, προκειμζνου να ενκαρρφνουν τθ ςυηιτθςθ μεταξφ τουσ και 

πζρα από τουσ εαυτοφσ τουσ. Ζτςι, μπορεί να προκφψει νζο περιεχόμενο μζςω 

αυτοςχεδιαςμοφ, να επινοθκοφν νζοι φανταςτικοί χαρακτιρεσ και απόψεισ και να 

αναπτυχκοφν νζεσ ςχζςεισ επικοινωνίασ. Επίςθσ μπορεί να δθμιουργθκεί «νζα» 

γλϊςςα από δραματοποιθμζνεσ καταςτάςεισ, να υποςτθριχκοφν «νζα κανάλια» 

επικοινωνίασ και να δοκοφν οι ευκαιρίεσ,  οι οποίεσ κα μποροφν να επθρεάςουν τθ 

                                                           
1940

 Birch, Annie, 1995, Bilingualism and Drama, περ. Drama, τευχ. 4(1), ςς.15-21. 
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μελλοντικι δυναμικι τθσ τάξθσ και τα δείγματα ςχζςεων πζρα από το πλαίςιο και το 

περιεχόμενο τθσ δραματοποίθςθσ (Birch, 1995, ς.18).  

Το διαπολιτιςμικό κεωρθτικό και λογοτεχνικό πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ με 

τουσ μακθτζσ υποςτθρίχτθκε από το ιδεολογικό υπόβακρο τθσ κεατροπαιδαγωγικισ 

ομάδασ Tamasha- και ςυγκεκριμζνα από τισ ςκζψεισ που ζχει διατυπϊςει θ Landon-

Smith (καλλιτεχνικι διευκυντισ τθσ ομάδασ και θκοποιόσ) και θ οποία λζει τα εξισ:  

«…κάποιοσ που επικυμεί να προςαρμοςτεί (adapt) ςε ζνα πολιτιςμικό περιβάλλον το οποίο 

δεν είναι μζροσ του δικοφ του, πρζπει (have to) να δεςμευτεί ςυναιςκθματικά με τον κόςμο 

κι όχι απλά επιφανειακά να τον αναπαριςτά από τα ζξω. Βαςικι προχπόκεςθ είναι να 

γνωρίηει ξεκάκαρα γιατί κζλει να «μετατεκεί» (transpose)». 

 Θ Landon-Smith κεωρεί ότι είναι πολφ ςθμαντικό οι δάςκαλοι να 

αναπτφςςουν τθ διορατικότθτά τουσ ςτο πϊσ να οδθγιςουν τουσ μακθτζσ τουσ ςε 

διαπολιτιςμικζσ διαδρομζσ χρθςιμοποιϊντασ τισ διαδικαςίεσ που θ Tamasha  ζχει 

επεξεργαςτεί. Ριςτεφει ότι καταρχιν κα πρζπει να ςκζπτεται κανείσ δθμιουργικά 

(creatively)  και μετά να μιλά φυλετικά (racially), αφοφ ο δθμιουργικόσ ρόλοσ είναι 

αυτόσ που ενκαρρφνει κάποιον να επιδιϊξει τθν επιλογι (confidence to pursue) 

ζργου από ζναν άλλο πολιτιςμό (δθλαδι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποκτιςει 

κανείσ τθ μεκοδολογία προςζγγιςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ, τθσ κοινωνικισ 

πραγματικότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ).  Στο κείμενο τθσ  Landon-

Smith υπάρχουν λζξεισ όπωσ «προςαρμοςτεί», «μετα-τεκεί», που χρειάηεται να 

ςχολιαςτοφν ςε ςχζςθ με τον οριςμό τθσ διαπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ.  

Στο ςθμείο αυτό είναι ςκόπιμο να διευκρινιςτεί ότι θ πολιτιςμικι 

«προςαρμογι» δεν ταυτίηεται με τθν πολιτιςμικι «ζνταξθ» οφτε θ «δζςμευςθ» με 

τθν  «εμπλοκι», οφτε θ «μετάκεςθ» είναι ςυνειδθτι επιλογι. Άλλωςτε μζςα από τθ 

διαπολιτιςμικότθτα δεν εννοείται θ αυτόματθ υιοκζτθςθ όλων των αξιϊν του 

«νζου» πολιτιςμοφ και θ ςυμμόρφωςθ προσ το «νζο» περιβάλλον (Τςεφαλά, 2003, 

ς. 90). «Ρροςαρμογι» ςθμαίνει μια διαδικαςία «αλλαγισ» του ηωντανοφ 

οργανιςμοφ κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε να εναρμονιςτεί με το περιβάλλον ςτισ 

αντίςτοιχεσ ςυνκικεσ του, προκειμζνου να επιβιϊςει. Αυτό ωσ κεϊρθςθ ταιριάηει ςε 

μια αφομοιωτικι εκπαιδευτικι προςζγγιςθ. Κρίνεται ςκόπιμο λοιπόν να ειπωκεί 

πωσ αυτό που χρειάηεται δεν είναι θ «προςαρμογι» κειμζνων αλλά ίςωσ θ 
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«μεταφορά» πλαιςίου-μφκου,  προκειμζνου να γίνει μια εκ νζου εκφορά του 

κζματοσ μζςα από τθ γλωςςικι και πολιτιςμικι διάςταςθ ενόσ άλλου λαοφ ι θ 

ανάπλαςθ μφκου με παρόμοιο νοθματικό περιεχόμενο, ίςωσ με διαφορετικά 

ςφμβολα  μεταφοράσ  και αλλθγορίεσ που είναι θ πεμπτουςία ενόσ λαοφ. Τότε, το 

νζο κείμενο μπορεί κανείσ να πει ότι αναπνζει, τρζφεται, αναπτφςςεται και 

εξελίςςεται ελεφκερα, όπωσ κάκε νζοσ οργανιςμόσ. Θ διαδικαςία αυτι λοιπόν 

χρειάηεται να εμπεριζχει τθν ανάπτυξθ κεατρικϊν κειμζνων, τθ «μεταφορά» 

κλαςικϊν ζργων ςε ιδιαίτερα πολιτιςμικά περιβάλλοντα, τθ διαςκευι διθγθμάτων 

και μφκων ςε κεατρικό  ζργο, με διορατικότθτα, ϊςτε να αναδεικνφονται τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Οι μακθτζσ μζςα από 

αυτζσ τισ διαδικαςίεσ απολαμβάνουν το μζγεκοσ αλλθλεπίδραςθσ που βιϊνουν, 

όταν μοιράηονται ςτοιχεία του δικοφ τουσ πολιτιςμοφ και του πολιτιςμοφ του 

«άλλου».  

Οι δάςκαλοι, που ςυμμετζχουν ςε ζνα τζτοιο πρόγραμμα,  μζνουν ζκπλθκτοι 

από το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ τουσ πριν από τθν φπαρξθ του προγράμματοσ δεν 

είχαν ςκεφτεί ι δεν τουσ είχε ηθτθκεί να παρουςιάςουν το δικό τουσ πολιτιςμό μζςα 

από τθν παράςταςθ. Ο ρόλοσ του δαςκάλου/ςκθνοκζτθ του διαπολιτιςμικοφ 

κεάτρου ςυνδυάηει τθν ικανότθτα τθσ υποκριτικισ, τθσ ςκθνοκεςίασ και ωσ 

παιδαγωγόσ βρίςκει τρόπουσ πρόςβαςθσ, πρόςκλθςθσ, με ςκοπό να παραςφρει τον 

κάκε χαρακτιρα που παρουςιάηεται ςε μια  περιςςότερο ςε βάκοσ ζρευνα τθσ ηωισ 

του και του κόςμου γφρω του. Ο δάςκαλοσ χρειάηεται να είναι ο πρϊτοσ που κα βρει 

τθ δικι του φωνι, ϊςτε να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ τουσ να βρουν και να 

εκφράςουν τθ δικι τουσ. Θ εμπιςτοςφνθ είναι μια ιδιότθτα πολφ ςθμαντικι που 

χρειάηεται  ο δάςκαλοσ και ςκθνοκζτθσ να καλλιεργιςει και να αναπτφξει, 

προκειμζνου να μπορεί να χειριςτεί πολιτιςμικζσ αναφορζσ δθμιουργικά και όχι 

ρατςιςτικά. Θ ςυμμετοχι του δαςκάλου/ςκθνοκζτθ ςε αυτι τθ διαδικαςία ςε 

ρόλουσ από άλλεσ πολιτιςμικζσ καταγωγζσ από τθ δικι του, εκπλιςςει ευχάριςτα 

τουσ μακθτζσ και λειτουργεί ωσ «καταλφτθσ», αφοφ παίρνει μζςα από αυτιν τθ 

διαδικαςία τθν ευκφνθ τθσ πρόςβαςθσ αυτοφ του «άλλου» πολιτιςμοφ ωσ μζλοσ 

“insider” και όχι ωσ ξζνοσ “outsider” και από κζςθ εξουςίασ. Το υλικό που 

χρθςιμοποιοφν οι θκοποιοί/μακθτζσ για τουσ χαρακτιρεσ τουσ το αντλοφν από τα 

θμερολόγια ζρευνασ. Μζςα από ςυνεντεφξεισ πραγματικϊν ανκρϊπων που οι 
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θκοποιοί/μακθτζσ ηωντανεφουν, τθ χριςθ ςυνδυαςμοφ γλωςςϊν επιτυγχάνεται θ 

ανάπτυξθ μιασ διαπολιτιςμικισ πρακτικισ (Τςεφαλά, 2003, ςς.96-97). 

Θ κεατροπαιδαγωγικι ομάδα Tamasha εςτιάηει τθν επιλογι κλαςικϊν 

κεατρικϊν κειμζνων από τθ διεκνι δραματουργία, τα οποία προςαρμόηει ςε ζνα 

καινοφριο περιβάλλον με νζο τίτλο. Χρθςιμοποιεί ζργα που διαπραγματεφονται 

κζματα κοινωνικοφ περιεχομζνου με ςτόχο να τα μετατρζψει ςε «πεδίο» 

διαπολιτιςμικοφ κεάτρου. Αυτά τα μοντζλα εργαςίασ εμπεριζχουν: α) τθν ανάπτυξθ 

δθμιουργίασ κεατρικϊν ζργων βαςιςμζνων ςε ζρευνα και ςε καταςτάςεισ από τθν 

κακθμερινότθτα, δίγλωςςα όπωσ προκφπτουν μζςα από τον κεατρικό 

αυτοςχεδιαςμό. Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των λεπτϊν διαφορϊν που αφοροφν 

τθν ταυτότθτα των χαρακτιρων, τθ διαδικαςία προςαρμογισ τουσ και τθ μετά-κεςθ 

τθσ κουλτοφρασ τουσ, γίνεται θ χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε φράςεισ κλειδιά, β) 

τθν ζρευνα κεατρικϊν ζργων, πεηογραφίασ και ποίθςθσ ςθμαντικϊν ςυγγραφζων 

από διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ προελεφςεισ και παραδόςεισ, γιατί μζςα από το ζργο 

τουσ μποροφν να δϊςουν τθν ευκαιρία ςε ζνα μεγάλο αρικμό μακθτϊν από 

διαφορετικζσ κουλτοφρεσ και πολιτιςμοφσ να αρκρϊςουν λόγο και να 

παρουςιάςουν, μζςα από τθ δικι τουσ αντιπροςϊπευςθ, χαρακτιρεσ και ιςτορίεσ 

ςτθν τάξθ, που περιγράφουν πολιτιςμικά περιβάλλοντα και κόςμουσ οι οποίοι μζςα 

από το κζατρο, ωσ μζςο ζρευνασ και μελζτθσ, μποροφν να είναι προςβάςιμοι.  

Τα κείμενα επινοοφνται  μζςα από τθ χριςθ τθσ τεχνικισ τθσ  «ανακριτικισ 

καρζκλασ»/’hot seating’. Μζςα από αυτιν τθν τεχνικι ο θκοποιόσ, ο οποίοσ δεν 

προζρχεται από τον πολιτιςμό που διερευνάται, ζρχεται ςε μια ςυναιςκθματικι 

ςφνδεςθ (emotional engagement) με αυτόν τον κόςμο προκειμζνου να μθν τον 

παρουςιάςει επιφανειακά και περιγραφικά. Στθν περίπτωςθ τθσ προςαρμογισ ενόσ 

κεατρικοφ κειμζνου ςε ζνα νζο πολιτιςμικό περιβάλλον, χρειάηεται να είναι ςαφισ ο 

λόγοσ μετά-κεςισ του και να αναδεικνφονται τα κοινά ςθμεία του ζργου με τθν 

κοινότθτα ςτθν οποία τοποκετείται εκ νζου. Με αυτόν τον τρόπο επιτρζπει κανείσ 

ςτουσ κεατζσ να μποροφν να ταυτιςτοφν με πρόςωπα, πράγματα και εμπειρίεσ που 

διαπραγματεφονται εμπρόσ τουσ (Brahmachari και Landon-Smith, 2001, ς.15). Αυτι 

είναι θ  διαπολιτιςμικι πρόταςθ και πρακτικι που προςφζρει θ ομάδα, μζςα από 

μοντζλα εφαρμογισ ςε δαςκάλουσ.  
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Θ επινόθςθ ενόσ κεατρικοφ ζργου μπορεί να αποτελζςει μζροσ μιασ 

ςυνεχιηόμενθσ διαδικαςίασ διαπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ, ανταλλαγισ και 

ζκφραςθσ. Θ ποικιλία ρόλων και πολιτιςμικϊν εκφράςεων κα ςυμπλεχτοφν 

αυτόματα με τθ μορφι και τθ ςθμαςία τθσ υπόκεςθσ που εξελίςςεται. Οι μακθτζσ 

κα ζχουν τθν ευκαιρία να διερευνιςουν διαφορετικά είδθ πολιτιςμικϊν μορφϊν, 

παραδόςεισ και ρόλουσ παράλλθλα, ςε ςυνδυαςμό και ςε αντίκεςθ του ενόσ με τον 

άλλον. Ρράττοντασ κάτι τζτοιο οι μακθτζσ, οι οποίοι ηουν και εργάηονται ςε 

περιβάλλοντα με πολιτιςμικζσ ετερότθτεσ, βρίςκονται ςίγουρα ςε πλεονεκτικι κζςθ, 

αφοφ ζχουν μια τεράςτια εμπειρία με τθ ςυνδιαλλαγι ατόμων με διαφορετικζσ 

ταυτότθτεσ.  

Σφμφωνα με τον Stuart Hall (1992) οι άνκρωποι που φεφγουν από τθ χϊρα 

τουσ διαμορφϊνουν μια ταυτότθτα, θ οποία μορφοποιείται από τθ «διατζμνουςα 

μετά-κεςθ» (translation) φυςικϊν ςυνόρων» (ς. 310) εκνικϊν πολιτιςμϊν. Οι 

άνκρωποι αυτοί διατθροφν δυνατοφσ δεςμοφσ με τουσ τόπουσ καταγωγισ τουσ και 

τισ παραδόςεισ τουσ αλλά ςυγχρόνωσ δεν ςυντθροφν τθν ψευδαίςκθςθ μιασ 

«επιςτροφισ» ςε μια πολιτιςμικι κακαρότθτα/γνθςιότθτα. Θ ίδια θ πραγματικότθτα 

τοφσ αναγκάηει να «διαπραγματευ-τοφν» τθ ςχζςθ τουσ με τον νζο πολιτιςμό που 

βιϊνουν, χωρίσ να αφομοιωκοφν ι να χάςουν ολοκλθρωτικά τθν ταυτότθτά τουσ. 

Κουβαλοφν τα ίχνθ τοφ ιδιαίτερου πολιτιςμοφ τουσ, τισ παραδόςεισ, τθ γλϊςςα, τθν 

ιςτορία, από τα οποία ςχθματοποιικθκαν. Με τα χρόνια, όμωσ, οι ίδιοι 

μετατρζπονται αμετάκλθτα ςε «προϊόντα» ςυμπλεκόμενων πολιτιςμϊν. Οι 

άνκρωποι που ανικουν ςε τζτοιουσ πολιτιςμοφσ υβριδικότθτασ ζχουν αμετάκλθτα 

μετα-τεκεί. Είναι οι άνκρωποι που ανικουν ςε τουλάχιςτον δφο διαφορετικοφσ 

κόςμουσ ταυτόχρονα. Μακαίνουν να μιλοφν τουλάχιςτον δφο γλϊςςεσ, να μετα-

τίκενται πολιτιςμικά και να διαπραγματεφονται μζςω αυτϊν. Οι υβριδικοί 

πολιτιςμοί είναι αυτοί που εμφανίηουν ιδιαίτερα νζουσ τφπουσ υβριδικϊν 

ταυτοτιτων ςτθν εποχι τθσ υςτερο-μοντερνικότθτασ (ς. 308).  

 

Ο ρόλοσ τθσ διγλωςςίασ ςτο κζατρο και ςτα προγράμματα κεατροπαιδαγωγικϊν 

ομάδων   

Ο ανκρϊπινοσ πολιτιςμόσ παράγει γλϊςςα για να επικοινωνεί ςε κοινωνικζσ 

καταςτάςεισ. Ο άνκρωποσ μπορεί να καταλάβει τθ δομι τθσ γλϊςςασ και να φτάςει 
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ςτθν ςκζψθ  μζςα από τθν ομιλία. Θ πολιτιςμικι και γλωςςικι ετερότθτα των 

ανκρϊπων δεν ζγκειται ςτθ ςκζψθ αλλά ςτουσ τρόπουσ που εκφράηονται αυτζσ οι 

ςκζψεισ. Ο λόγοσ μιασ γλϊςςασ ςε ςχζςθ με τον χειριςμό του είναι δφο τελείωσ 

διαφορετικζσ καταςτάςεισ. Θ μεταγλωςςικι επικοινωνία είναι θ χριςθ του φυςικοφ 

χϊρου που χρειάηεται ο κάκε άνκρωποσ προκειμζνου να επικοινωνιςει με αίςκθμα 

αςφάλειασ ςτισ διαφορετικζσ κοινωνικζσ του ςχζςεισ. Οι χειρονομίεσ, οι ςωματικζσ 

κινιςεισ και οι εκφραςτικοί μορφαςμοί είναι ςυγκρίςιμα γλωςςολογικά ςτοιχεία τα 

οποία οφείλουμε να τα λαμβάνουμε υπόψθ μασ (Keesing - Strathern, 1998, ςς. 26-

43). 

Θ χριςθ περιςςοτζρων τθσ μιασ γλϊςςασ όχι απλά κεωρείται 

νομιμοποιθμζνθ αλλά και επιβεβλθμζνθ. Οι δίγλωςςοι μακθτζσ μζςα από αυτό το 

πλαίςιο ζχουν τθν ευκαιρία να κινθκοφν μεταξφ πολιτιςμικϊν κόςμων ςτθ 

διαδικαςία πρόςλθψθσ γνϊςεων και τοποκζτθςθσ των εαυτϊν τουσ, όπωσ 

διατυπϊνει θ Annie Birch (1995) ςτο άρκρο τθσ «Διγλωςςία και Κεατρικι 

Εκπαίδευςθ»/ ‘Bilingualism and Drama’. Άλλωςτε, όλοι χρθςιμοποιοφν μια ςειρά 

από γλωςςικζσ εκφράςεισ ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. Οι ταυτότθτεσ των ατόμων 

είναι πολφπλοκεσ και μεταβαλλόμενεσ,  γιατί  αποτελοφνται από υβριδικζσ μορφζσ 

πολιτιςμοφ, δθλαδι φτιαγμζνεσ από ζνα μείγμα εμπειριϊν και τρόπουσ  μζςα από 

τον οποίο ορίηουν τουσ εαυτοφσ τουσ. Πταν οι γλϊςςεσ και οι πολιτιςμοί 

αντιπροςωπεφονται ςε μια τάξθ κεατρικισ εκπαίδευςθσ, δάςκαλοι και μακθτζσ 

μακαίνουν πολλά μζςα από αυτιν τθ διαδικαςία, ςε ό,τι αφορά τόςο τθ διδαςκαλία 

και τθν μάκθςθ, όςο και τθν πολιτιςμικι ετερότθτα (ςς. 15-21). 

Θ ςυηιτθςθ μζςα ςτθν τάξθ που αφοροφςε μια οικογζνεια, που κα 

μετανάςτευε και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι άνκρωποι αυτοί κα άφθναν τθν 

πατρίδα τουσ, ωσ διαδικαςία βοθκά ςτθ διερεφνθςθ και κατανόθςθ των 

παραγόντων που ςυντελοφν  ςτθν «ταλάντευςθ»/ ‘push and pull’ που υφίςτανται τα 

άτομα που κζλουν να μεταναςτεφςουν ςε μια πραγματικι περίπτωςθ. Με τθ 

ςυμμετοχι ςε μια τζτοια εμπειρία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διάφορεσ τεχνικζσ 

του κεάτρου, όπωσ: μιμικι, αυτοςχεδιαςμόσ, ςκθνζσ που «παγϊνουν», αφιγθςθ, 

«αναπαριςτϊ» τθν ιςτορία και υποδφομαι  χαρακτιρεσ μζςα από τθν ιςτορία κλπ. 

Αυτζσ οι τεχνικζσ βοθκοφν να υποςτθριχτεί θ ιςτορία με εικόνεσ και ςυναιςκιματα 

που αναδφονται μζςα από τισ εμπειρίεσ των ςυμμετεχόντων, αναπτφςςοντασ μία 
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γλϊςςα μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ άλλουσ ςε καταςτάςεισ οι οποίεσ 

υποςτθρίηουν τα νοιματα και παράγεται επικοινωνία. Τζλοσ, προςεγγίηονται με 

βιωματικό τρόπο ιςτορίεσ άλλων, πολιτιςμοφσ άλλων, και δίνουν τθν ευκαιρία ςε 

δίγλωςςουσ μακθτζσ να εκφράςουν ςτοιχεία τθσ δικισ τουσ εκνοπολιτιςμικισ 

παράδοςθσ/καταγωγισ/ ταυτότθτασ μζςα ςε μια εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτο 

ςχολικό τουσ περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται θ ανφψωςθ του 

γοιτρου και, κατά ςυνζπεια, θ πολιτιςμικι (αυτό)εκτίμθςθ των μακθτϊν. Με τον 

όρο «κοινοτικι γλϊςςα» εννοοφμε τθ γλϊςςα που μιλιζται από μια εκνικι 

μειονοτικι κοινότθτα. Θ χριςθ τθσ διγλωςςίασ ςτα  διερευνθτικά 

προγράμματα/project βοθκά τθν αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςμικισ κζςθσ των μακθτϊν, 

όταν θ πρϊτθ γλϊςςα δεν είναι θ αγγλικι. Πταν τα παιδιά μακαίνουν τθ μθτρικι 

τουσ γλϊςςα, ϊςτε να μποροφν να εξθγιςουν τον κόςμο γφρω τουσ και να 

επικοινωνιςουν, θ εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ακολουκεί τα ίδια πρότυπα 

(patterns) και τουσ κανόνεσ που ενυπάρχουν ιδθ ωσ εγγενισ γνϊςθ. Θ ανάγκθ τουσ 

για επικοινωνία με τουσ ςυνομιλικοφσ τουσ είναι αυτι που τουσ κακιςτά και 

καλφτερουσ δαςκάλουσ, αφοφ οι ίδιοι γνωρίηουν ιδθ τθ διαδικαςία μζςα από τθν 

προςωπικι τουσ εμπειρία. Οι δίγλωςςοι μακθτζσ χρειάηεται να εκτεκοφν  ςε πολλά 

μοντζλα γλϊςςασ, προτοφ μπορζςουν να ανταποκρικοφν ενεργθτικά ςτθν ξζνθ 

γλϊςςα. Άλλωςτε θ γλϊςςα βρίςκεται ςε μια ςυνεχι εξζλιξθ. Ρολλοί μακθτζσ 

εςωτερικεφουν τθ γλϊςςα, αλλά λόγω ζλλειψθσ αυτοπεποίκθςθσ διανφουν περίοδο 

«ςιωπισ». Το κζατρο μπορεί να τθν «λφςει», αφοφ τοποκετεί όλουσ τουσ μακθτζσ 

ςτο κζντρο των γεγονότων παρζχοντασ ζτςι ζνα ηωντανό επικοινωνιακό περιβάλλον,  

όπου ζχουν τθν ευκαιρία για μια μεγαλφτερθ εννοιολογικι εξζλιξθ. Οι δίγλωςςοι 

μακθτζσ ςτο πλαίςιο μια τζτοιασ κακθμερινισ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ παφουν να 

βρίςκονται ςε μια περικωριοποιθμζνθ κατάςταςθ και οι δάςκαλοι τουσ 

αντιμετωπίηουν με ευκφνθ, αναπτφςςοντασ τεχνικζσ και μεκόδουσ που βοθκοφν 

ςτθν πρόςβαςθ του προγράμματοσ, αντί να κεωροφν τουσ μακθτζσ ωσ 

«προβλιματα» τθσ  εφρυκμθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 Μζςα από αυτιν τθ διαδικαςία αποφεφγεται θ ςφνκεςθ του κεςμικοφ 

ρατςιςμοφ,  όπου αναπτφςςονται ςυναιςκιματα ρατςιςμοφ, διακρίςεων και 

φυλετικϊν προκαταλιψεων. Σε μια πολφγλωςςθ, πολυπολιτιςμικι επικρατοφςα 

κατάςταςθ, υπάρχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ κοινισ 
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αλλθλεπίδραςθσ και οικοδόμθςθσ ςχζςεων με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, γιατί 

καταρρίπτονται ζτςι τα φράγματα των φυλετικϊν προκαταλιψεων. Το μακθςιακό 

περιβάλλον κα πρζπει να προςφζρει ςχεδιαςμζνεσ ευκαιρίεσ για ςθμαντικι 

αλλθλεπίδραςθ ςυνομθλίκων, ςχεδιαςμζνθ ζνταξθ περιεχομζνου και γλϊςςασ, 

ευκαιρίεσ για διαπραγμάτευςθ και επίλυςθ προβλθμάτων και ζνα άνετο, χωρίσ 

άγχοσ περιβάλλον, για γλωςςικι, γνωςτικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ. Οι 

δάςκαλοι χρειάηεται να εςτιάηονται ςτισ ιςτορικζσ καταβολζσ των μακθτϊν, παιδιά 

μεταναςτϊν, κακϊσ και να ενκαρρφνουν τθ χριςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ. Θ υψθλοφ 

επιπζδου ανάπτυξθ τθσ διγλωςςίασ μπορεί να ωφελιςει τθ διανοθτικι πρόοδο των 

παιδιϊν, για τοφτο χρειάηεται να πιςτοποιείται ότι τουσ παρζχεται ζνα τζτοιο 

περιβάλλον που να τουσ επιτρζπει τθ χριςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ. Το κζατρο είναι 

μια δραςτθριότθτα που δίνει ζμφαςθ ςτθν ανκρϊπινθ εμπειρία. Το επινοθτικό 

κζατρο είναι μια μζκοδοσ που μπορεί να ενκαρρφνει τθν μακθτο-κεντρικι μάκθςθ 

και βοθκά ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ ικανότθτασ των μακθτϊν και τθν πολφ-

πριςματικι τουσ αντίλθψθ,  ςε μια εποχι που θ κοινωνία γίνεται όλο και 

περιςςότερο μθχανικι, αποςπαςματικι και πολυ-κατακερματιςμζνθ και θ ιδεολογία 

τθσ εκπαίδευςθσ περιςςότερο ανταγωνιςτικι (Hart, 1996, ςς.12-16).  

Συνεπϊσ, οι δάςκαλοι,  οι οποίοι διδάςκουν τθν ελλθνικι γλϊςςα και 

πολιτιςμό ςε παιδιά μεταναςτϊν, οφείλουν:  

α) να εκπαιδευτοφν ϊςτε να χρθςιμοποιοφν κεατρικζσ τεχνικζσ ςτθ 

διαδικαςία εκμάκθςθσ τθσ γλϊςςασ, ιςτορίασ και πολιτιςμοφ,  

β)να εργάηονται πάνω ςε δίγλωςςα κεατρικά και λογοτεχνικά κείμενα με 

τουσ μακθτζσ τουσ από διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ καταγωγζσ, αφοφ με αυτόν τον 

τρόπο αναπτφςςονται αξίεσ τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ,  

γ) να ςυνεργάηονται με καλλιτεχνικοφσ οργανιςμοφσ και διαφορετικζσ 

εκνικζσ κοινότθτεσ για να παρζχεται δθμιουργικι και πολιτιςμικι εκπαίδευςθ, τθν 

οποία οι νζοι χρειάηονται και αξίηουν.                                                                                                                                                 

Τα κεατροπαιδαγωγικά παραδείγματα/project  που ακολουκοφν είναι τρεισ 

ενδεικτικζσ εφαρμογζσ ςτο πλαίςιο τθσ κεατρικισ εκπαίδευςθσ, μζςα από τθν 

καταγραφι των οποίων ενιςχφεται θ πεποίκθςθ ότι το κζατρο μπορεί να 

λειτουργιςει ωσ μζςο διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ και πολιτιςμοφ και ωσ μζςο διερεφνθςθσ τθσ μεταναςτευτικισ ιςτορίασ  



944 
 

βιωματικά. Στα project αυτά παρουςιάηονται τρεισ ερευνθτικζσ εφαρμογζσ, όπου 

παρουςιάηονται μοντζλα εργαςίασ με διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ και μζςα από 

αυτά μπορεί  κανείσ να ενθμερωκεί: 

 α) πϊσ να μεταφζρεται μια ιςτορία ι ζνα κεατρικό ζργο από  ζνα 

πολιτιςμικό περιβάλλον και περιεχόμενο ςε ζνα άλλο, 

 β) πϊσ μπορεί να εργάηεται απευκείασ από το κείμενο,  

γ) πϊσ να δραματοποιείται μία ιςτορία ι ζνα διιγθμα ςτθ ςκθνι,  και  

δ) πϊσ να ςυνκζτει κανείσ και να παρουςιάηει μία ιςτορία/ιδζα από κείμενο 

βαςιςμζνο ςε ζρευνα.  

 

6.1.Το κζατρο ωσ διδακτικό εργαλείο τθσ ιςτορίασ τθσ μετανάςτευςθσ και τθσ 

διαπολιτιςμικότθτασ. 

 Project 1: Blood moon - Ματωμζνο φεγγάρι τθσ Tes Lyssiotis, ςε μετάφραςθ ςτα 

ελλθνικά 

Στο Project 1.  Μζςα από τθ διαδικαςία τθσ μετάφραςθσ και αναπαράςταςθσ 

του κεατρικοφ ζργου Blood Moon *Ματωμζνο Φεγγάρι+ τθσ Ελλθνο-Αυςτραλισ  

κεατρικισ ςυγγραφζωσ Tes Lyssiotis,  διερευνικθκε ο τρόποσ για τθν αναγνϊριςθ, 

κατανόθςθ και τον ςεβαςμό τθσ «υβριδικισ» ταυτότθτασ των παιδιϊν των 

μεταναςτϊν, θ οποία διαμορφϊνεται από τθν αλλθλεπίδραςθ δφο πολιτιςμικϊν 

μοντζλων, άλλοτε ςφμφωνα και άλλοτε αντιτικζμενα μεταξφ τουσ (ςτθν περίπτωςι 

μασ το ‘Australianness-Englishness’ με τον ελλθνικό «παραδοςιακό» πολιτιςμό των 

γονιϊν). Θ επιλογι του ζργου κρίκθκε  κατάλλθλθ για τθν περίπτωςι μασ, γιατί μζςα 

από τουσ χαρακτιρεσ του ζργου αναγνωρίςαμε και κατανοιςαμε το πϊσ 

αντιλαμβάνεται τθν ελλθνικότθτά τθσ θ ςυγγραφζασ, μζςα από τα τζςςερα 

διαφορετικά κομμάτια τισ μιασ και μόνθσ ςελινθσ, δθλαδι τθσ κθλυκισ τθσ 

οντότθτασ. 

Θ ερευνιτρια  ςυμμετείχε και επιμελικθκε τθ μετάφραςθ του κεατρικοφ 

ζργου, από τθν αγγλικι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, με κφριο ςτόχο να διατθρθκοφν τα 

διαπολιτιςμικά ςτοιχεία τόςο ςτο κείμενο όςο και ςτθν απόδοςι του, αφοφ ςτθ 

ςυνζχεια ςυμμετείχε  θ ίδια και ςτθ ςκθνοκεςία του ζργου. Με αυτιν τθν 

παράςταςθ άνοιξε τθν αυλαία τθσ  θ «Σκθνι Ζρευνασ» του ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ. ΒΟΛΟΥ, ςτισ 7, 

8, 9, και 10 Λανουαρίου 2008, ςτθν «Ραλαιά Θλεκτρικι». 



945 
 

Το ζργο διαδραματίηεται ςε ζνα ελλθνικό νθςί ςτθ δεκαετία του ’80, όπου 

τζςςερισ αδελφζσ  ςυναντιϊνται  ςτο πατρικό τουσ ςπίτι, με αφορμι το μνθμόςυνο 

τθσ μθτζρασ τουσ,  για να μοιράςουν τα πράγματά τθσ. Οι τζςςερισ γυναικείοι 

χαρακτιρεσ  ςε αυτιν τθ ςυνάντθςι τουσ, αποκαλφπτουν μυςτικά που κουβαλοφν 

επί χρόνια, εκφράηουν πικρίεσ, κυμό, παράπονο… 

 Θ Μαρίνα,  θ πρωτότοκθ κόρθ,  ο τφποσ τθσ γυναίκασ του κακικοντοσ,   

παίρνει «ςάρκα και οςτά» από τθ Μαρία Χαϊντοφτθ.  

Θ Άννα, που αγαπάει τθ ηωι και τθν ελευκερία, «αναςαίνει» από τθν  Ελζνθ 

Τςεφαλά. Πλθ τθσ θ ηωι μία ατζλειωτθ «Οδφςςεια»... αναηθτϊντασ τθν αγάπθ τθσ 

μάνασ τθσ. 

 Θ Κατίνα, που βίωςε τθν ξενιτιά  κατ' ανάγκθ, κουβαλϊντασ πάντα ςτθν ψυχι 

τθσ ζναν ανεκπλιρωτο ζρωτα, προςφζρει εκφραςτικό πεδίο ςτθ Διμθτρα 

Κυρατςοφδθ. 

Θ Σοφία, θ ονειροπόλα, θ χαϊδεμζνθ τθσ οικογζνειασ,  αποδίδεται από τθ 

Σοφία Θλιάδθ. 

Οι χαρακτιρεσ τθσ Μαρίνασ, τθσ Άννασ, τθσ Κατίνασ και τθσ Σοφίασ 

προβάλλουν ανάγλυφοι μζςω τθσ απόδοςθσ του ζργου ςτθν ελλθνικι από τθν 

αγγλικι, από τζςςερα μζλθ τθσ Ζνωςθσ Κακθγθτϊν Αγγλικισ: τθν Δζςποινα Διμου, 

τθν Σοφία Θλιάδθ, τθν Ελζνθ Τςεφαλά και τθ Μαρία Τςουρζλθ. Θ επιμζλεια τθσ 

μετάφραςθσ από τθν Ελζνθ Τςεφαλά. Στόχοσ τουσ ιταν να φροντίςουν, να 

διατθριςουν τα διαπολιτιςμικά ςτοιχεία, τθν πολυγλωςςία, τθ ρυκμολογία και το 

φφοσ τοφ αρχικοφ αγγλικοφ κειμζνου.  

Το ζργο διαπραγματεφεται τθν ιδζα τθσ διαπολιτιςμικότθτασ, μια προςπάκεια 

να ςεβαςτεί κανείσ τισ ιδιαίτερεσ αντιλιψεισ, προοπτικζσ και ανάγκεσ διαφορετικϊν 

ανκρϊπων, όπωσ εκφράηονται ςε διαφορετικά πολιτιςμικά πλαίςια ςτα οποία ηουν. 

Οι διάλογοι είναι ατόφια κομμάτια από τθν ιςτορία των ανκρϊπων που τθν ζηθςαν 

και όχι αυτϊν  που τθν είδαν ι τθν άκουςαν. Οι θκοποιοί δε χάνονται ςε ρόλουσ. 

Ταξιδεφουν ςε εμπειρίεσ και όχι ςε χϊρουσ και χρόνουσ. 

Θ γλϊςςα είναι θ επινόθςθ (device)- θ γλϊςςα είναι το κλειδί. Θ γλϊςςα είναι 

αυτι που μεταφζρει τον πολιτιςμό από γενιά ςε γενιά. Εάν δεν τθ χρθςιμοποιείσ, 

δεν ανακαλφπτεισ πολλά ςτοιχεία του πολιτιςμοφ που μεταφζρει. Το κεατρικό ζργο 

μπορεί να λειτουργιςει ωσ μζςο μεταβίβαςθσ τθσ γλϊςςασ, του πολιτιςμοφ και τθσ 
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ιςτορίασ των ανκρϊπων, που αναηθτοφν να προςδιορίςουν τθν ταυτότθτά τουσ και 

να τθ μεταδϊςουν ςτισ επόμενεσ γενιζσ πζρα από προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα. 

Θ Tes Lyssiotis είναι παιδί μεταναςτϊν ελλθνικισ καταγωγισ που γεννικθκε, 

μεγάλωςε και ηει ςτθν Αυςτραλία. Θ Lyssiotis τα τελευταία χρόνια αςχολείται κυρίωσ 

με ηθτιματα που αφοροφν τθν πολυπλοκότθτα τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. Οι 

χαρακτιρεσ των ζργων τθσ είναι κυρίωσ γυναίκεσ. Συνειδθτά επιδιϊκει να δϊςει 

φωνι ςε γυναίκεσ μετανάςτριεσ και γενικότερα ςτουσ περικωριοποιθμζνουσ. 

Σφμφωνα με τθν ςυγγραφζα: 

 «Θ πιο αςυγχϊρθτθ απϊλεια είναι να αφιςουμε να χακεί θ δικι μασ ιςτορία, θ ιςτορία των 

μεταναςτϊν»1941. 

Το ςυγκεκριμζνο ζργο αποτελεί τον ςυνδετικό κρίκο για τθν πολιτιςτικι 

ςφμπραξθ ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ., ΚΟΔΒ, ΚΕΜΚ, Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, μζςω του 

προγράμματοσ ΦΥΛΟΥ/GENDER και των παιδαγωγικϊν τμθμάτων και τθσ Ζνωςθσ 

Κακθγθτϊν Αγγλικισ τθσ Μαγνθςίασ (Ε.ΚΑ.ΔΕ.ΜΑ.).(Βλζπε παράρτθμα 3 και 

παράρτθμα 8β) 

 

6.2. Το κζατρο ωσ  μζςο α) διατιρθςθσ  τθσ γλϊςςασ, του πολιτιςμοφ, β) 

επαναπρος-διοριςμοφ τθσ ταυτότθτασ, γ) διαμόρφωςθσ μίασ ςυλλογικισ 

ςυνείδθςθσ και δ) μετά-δοςθσ τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ ςτισ επόμενεσ γενιζσ. 

Project 2: Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ ςε ζμμετρθ διαςκευι τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά  

Θ διαςκευι  του ζργου τισ  Λυςιςτράτθσ,  του Αριςτοφάνθ,  ςε ζμμετρο λόγο 

για παιδιά θλικίασ 9-13 χρόνων,  ωσ «δοφρειοσ ίπποσ»,  επιχειρεί να παρακάμψει ι 

να αμβλφνει αυτοφ του  είδουσ περιοριςμοφσ των ςτενϊν ορίων τθσ οπτικισ γωνίασ 

του «άλλου». Με τθν επιλογι ενόσ ‘universal’/«κακολικοφ χαρακτιρα» ζργου με 

‘universal’/«κακολικοφ ενδιαφζροντοσ» κζματα, ςτοιχεία απαλλαγμζνα 

φαινομενικά από διαπολιτιςμικότθτα,  τοποκετθμζνο όμωσ ςε ζνα διαπολιτιςμικό-

παροικιακό ςκελετό πάνω ςε άκρα κακολικισ αξίασ και αποδοχισ, όπωσ το 

δίγλωςςο ςτοιχείο, τθν εκνόλεκτο, τθν ελλθνικι  και ςφγχρονθ «ξζνθ» μουςικι, τουσ 

ελλθνικοφσ και ςφγχρονουσ «ξζνουσ» χοροφσ.  Στθ διαςκευι τθσ  Λυςιςτράτθσ  του 

Αριςτοφάνθ υπάρχει ςυνυφαςμζνο πίςω από τισ γραμμζσ του ζργου ζνα δεφτερο 

                                                           
1941

 A White Sports Coat & Other plays, Currency Press, Sydney, 130 ςελ., δίγλωςςθ ζκδοςθ, ς. 5. 
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ζργο (μετα-ζργο) , το οποίο βρίςκεται μζςα ςτο διαπολιτιςμικό του ςτοιχείο. Μζςα 

από αυτόν τον διαπολιτιςμικό χαρακτιρα ςυνδιαλζγεται με το κοινό άμεςα, 

αναδεικνφεται  θ μορφοπαιδαγωγικι του αξία και κακιςτά εαυτό παροικιακό 

κζατρο. Μζςα από τθ μουςικο-κεατρικι παράςταςθ τθσ  αντιπολεμικισ κωμωδίασ 

του Αριςτοφάνθ,  Λυςιςτράτθ (ςε διαςκευι τθσ ερευνιτριασ ςε ζμμετρο λόγο), 

διερευνάται θ ανάπτυξθ μιασ διαπολιτιςμικισ  αντίλθψθσ ςτθν  επικοινωνία (τον 

φωνοφμενο λόγο) μεταξφ ατόμων ι ομάδων από διαφορετικά πολιτιςμικά 

περιβάλλοντα και προτείνεται μζκοδοσ εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και 

πολιτιςμοφ.  

Το Project 2 πραγματοποιικθκε με μακθτζσ τρίτθσ γενιάσ Ελλινων 

μεταναςτϊν του ςχολείου τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ-

Ραράρτθμα Doncaster ςτο κζατρο του Doncaster Secondary College ςτισ 6 

Νοεμβρίου 2010. Στόχοσ του προγράμματοσ ιταν θ εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ, ιςτορίασ και ςτοιχείων ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Οι μακθτζσ, θλικίασ 9-13 

χρόνων, ςτθν πλειονότθτά τουσ μιλάνε ελάχιςτα ελλθνικά. Θ χριςθ τισ ελλθνικισ 

πραγματοποιείται μόνο ςτθ ςχζςθ τουσ με τον παπποφ και τθ γιαγιά. Αρκετοί είναι 

παιδιά από μικτοφσ γάμουσ. Ραρουςίαςαν, ςε άψογα ελλθνικά, τθ διαςκευι, ςε 

ζμμετρο κείμενο, τθσ αντιπολεμικισ κωμωδίασ Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ, τθν 

οποία  και ςκθνοκζτθςα.  

Οι μακθτζσ «ταξίδεψαν» ςτθν Ακινα, κάτω από τα τείχθ τθσ Ακρόπολθσ και 

αναβίωςαν τθ δφςκολθ περίοδο του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου, γφρω ςτο 431 π.Χ., 

όπου οι γυναίκεσ, ζχοντασ βαρεκεί τθν απουςία των ανδρϊν τουσ, αφοφ 

καταγίνονταν ςυνζχεια με τον πόλεμο, αποφαςίηουν να χρθςιμοποιιςουν τθ 

γυναικεία τουσ πονθριά,  δθλϊνοντασ απεργία και αποχι. Το φφοσ, θ κίνθςθ, ο 

ρυκμόσ και θ ορκοφωνία επιτεφχκθκαν μζςα από τα μακιματα τθσ κίνθςθσ,  

ρυκμοφ, ζκφραςθσ και ορκοφωνίασ που διδάχτθκαν από τθ μουςικολόγο Φωτεινι 

Χοχλάκα. Το ζργο διαςκευάςτθκε ςε ζμμετρο λόγο, γιατί μζςα από τον ρυκμό τθσ 

ποίθςθσ είναι ευκολότερο οι μακθτζσ να αποςτθκίςουν το κείμενο. Οι προτάςεισ 

είναι μικρζσ και το νόθμα ευκολονόθτο. Τα μθνφματα που ξεχϊριςαν ιταν «Πλεσ 

ενωμζνεσ ποτζ νικθμζνεσ» και «Πλοι μαηί ν’ αγκαλιαςτοφμε, φιλιωμζνοι, ενωμζνοι 

ςτθ ηωι μαηί να πάμε. Μόνον ζτςι δε γερνάμε». Θ αγάπθ είναι φωσ που δίνει τθ ηωι, 

κρζφει τον θκικό, πνευματικό και ψυχικό κόςμο των ανκρϊπων. 
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Θ αφθγιτρια άνοιξε τθν αυλαία, ακολοφκθςε ο χορόσ ανδρϊν και γυναικϊν, 

όπου εξοργιςμζνοι εκφράηουν εκατζρωκεν τθν  αιϊνια ςφγκρουςθ των φφλων. Στθ 

ςυνζχεια, θ Λυςιςτράτθ, κάτω από τουσ πρόποδεσ τθσ Ακρόπολθσ, περιμζνει τισ 

άλλεσ γυναίκεσ, που αργοφν, ϊςτε να ςυμφωνιςουν τθ ςτρατθγικι που κα 

ακολουκιςουν, προκειμζνου να αναγκάςουν τουσ άνδρεσ να επιςτρζψουν από τον 

πόλεμο. Το ζργο πλαιςιϊνεται από μουςικι του Νίκου Σταυράκθ, ειδικά γραμμζνθ 

για τθν παράςταςθ, και ο  οποίοσ ςτθ ςυνζχεια οργάνωςε  και τθ ηωντανι ορχιςτρα 

μουςικϊν οργάνων με μακθτζσ, που ςυνόδευαν τθν παράςταςθ. Το ςκθνικό και τα 

κοςτοφμια,  που ςχεδιάςτθκαν από τθν ερευνιτρια, και  που υλοποιικθκαν για τισ 

ανάγκεσ τθσ παράςταςθσ από τθν ςκθνογράφο - ενδυματολόγο Κικι Μιλιου, ςτόχο 

είχαν να ειςάγουν ςθμειολογικά ςτοιχεία τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ, ϊςτε οι 

μακθτζσ να μποροφν να τθ διακρίνουν από άλλεσ περιόδουσ του ελλθνικοφ 

πολιτιςμοφ. Τθ διδαςκαλία του κειμζνου ανζλαβαν οι δάςκαλοι των μακθτϊν ςτισ 

τάξεισ τουσ και ζτςι με αυτόν τον τρόπο ωφελικθκαν και οι μακθτζσ που δεν 

ςυμμετείχαν ςτθν παράςταςθ. Τουσ φωτιςμοφσ ανζλαβε ο διευκυντισ του ςχολείου 

Στζλιοσ Ριακισ, όπωσ και τθν προϊκθςθ τθσ παράςταςθσ ςτθν ευρφτερθ παροικία. 

Αποτζλεςε πολιτιςτικι εκδιλωςθ και αφορμι να βγουν από τα ςπίτια τουσ, λόγω 

των εγγονιϊν τουσ, μζλθ τθσ παροικίασ, που λόγω θλικίασ δεν κοινωνικοποιοφνται 

ςε δραςτθριότθτζσ τθσ, ανανεϊνοντασ ζτςι τθ ςχζςθ τουσ μεταξφ τουσ, αλλά και  

ςυνδεόμενοι με τισ επόμενεσ γενιζσ, αφοφ αυτόσ είναι ζνασ  ακόμθ τρόποσ  να 

εορτάςουν όλοι μαηί τθν κοινι εκνικι τουσ καταγωγι. Θ ικανοποίθςθ όλων ιταν θ 

ανταμοιβι αυτισ τθσ πρόκλθςθσ θ οποία λειτουργεί ωσ πρόςκλθςθ για μια επόμενθ 

παράςταςθ. 

Στθν ερϊτθςθ που απευκφναμε ςτουσ μακθτζσ μετά τθν παράςταςθ «Τί 

αποκομίςατε από τθν εμπειρία ςασ ςε αυτό το Project και τθ  ςυμμετοχι ςασ ςτθν 

παράςταςθ» ςτο ςφνολό τουσ εκφράςτθκαν όπωσ παρακάτω: 

-Οι μακθτζσ κατ’ αρχιν μζςα από αςκιςεισ κεατρικοφ παιχνιδιοφ ζνιωςαν 

ότι ςυμμετείχαν ςε ζνα  πλαίςιο μάκθςθσ με κανόνεσ, και το κζατρο είναι ζνασ 

τρόποσ να μάκουν και να διαςκεδάςουν ςυγχρόνωσ.  

- Θ μάκθςθ γινόταν ςτθν αρχι μζςα από  τθν εκμάκθςθ ελλθνικϊν 

τραγουδιϊν.  
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-Ζμακαν τον τρόπο και τθ διαδικαςία ςυνεργαςίασ και ςυγχρονιςμοφ, 

ςυμμετζχοντασ ς’ ζνα μουςικό ςυγκρότθμα ωσ ομάδα. 

-Οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθ ηωντανι μουςικι ορχιςτρα ζμακαν τισ 

μεκόδουσ, όπωσ ζγραψε ζνασ μακθτισ, να «αρπάηουν» γριγορα ςυγχορδίεσ. 

-Ζνιωςαν μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ και δφναμθ. 

-Ζκαναν φίλουσ. 

-Βελτίωςαν τθν ελλθνικι γλϊςςα και απζκτθςαν ενιςχυμζνο λεξιλόγιο. 

-Είχαν τθν εμπειρία τθσ απόδοςθσ ενόσ κεατρικοφ κειμζνου. 

-Απόλαυςαν τισ πρόβεσ. 

-Ζμακαν μζςα από ορκοφωνθτικζσ αςκιςεισ να μιλάνε με θχθρι και κακαρι 

φωνι μπροςτά ςε κοινό.  

-Απζκτθςαν τθν εμπειρία να μποροφν να βρίςκονται μπροςτά ςε μεγάλο 

ακροατιριο, χωρίσ να ντρζπονται ι να φοβοφνται, και να διαχειρίηονται τθ 

νευρικότθτά τουσ και τισ φοβίεσ τουσ. 

-Απόλαυςαν το χειροκρότθμα. 

-‘Ζμακαν να εκτιμοφν τθν τζχνθ του κεάτρου.   

-Κατανόθςαν πωσ το κζατρο απαιτεί πεικαρχία, ςκλθρι δουλειά, και 

ςυνεργαςία.  

-Βίωςαν το κζατρο και ωσ μζςο ψυχαγωγίασ.  

-Το ςκθνικό τοφσ βοικθςε να μεταφερκοφν ςτθν Αρχαία Ελλάδα, να 

ταξιδζψουν μζςα ςτον χρόνο και ςτον χϊρο.  

-Τα κοςτοφμια τοφσ βοικθςαν να μποφν καλφτερα ςτον ρόλο, αφοφ μζςα ςε 

αυτά αιςκάνονταν ότι μεταμορφϊνονταν ςτουσ χαρακτιρεσ που υποδφονταν, με τισ 

ανάλογεσ κινιςεισ και χορογραφίεσ που τουσ είχε διδάξει θ δαςκάλα τουσ και 

ςκθνοκζτισ τθσ παράςταςθσ. 

-Ιταν μια μεγάλθ εμπειρία,  μια εκπλθκτικι εμπειρία! 

Τα διαπολιτιςμικά ςτοιχεία τθσ παράςταςθσ ιταν μουςικά, όπωσ μουςικι ραπ, 

ελλθνικι δθμοτικι και παραδοςιακι μουςικι, όπωσ τα κάλαντα,  πάνω ςε ςτίχουσ 

τθσ ςυγγραφζωσ,  κεατρικά, όπωσ ςαιξπθρικό μετα-κζατρο (ςκθνι μπαλκονιοφ 

ωμαίου-Λουλιζτασ), γλωςςικά, όπωσ διγλωςςία, χορόσ,  όπωσ μοντζρνοσ και 

παραδοςιακόσ και εναλλαγι πλαιςίου χωροχρόνου, όπωσ Ελλάδα, Αυςτραλία και 
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Αυςτραλία, Ελλάδα - άλλοτε, τϊρα και τϊρα, άλλοτε.(Βλζπε παράρτθμα 4 και 

παράρτθμα 8γ) 

 

6.3. Θ χριςθ του Κεάτρου ωσ μζςου μελζτθσ τθσ ιςτορίασ τθσ ελλθνικισ 

μεταπολεμικισ μετανάςτευςθσ. 

 Project 3: Το χρονικό ενόσ ξεριηωμοφ - devised theatre (επινοθτικό κζατρο) 

Στο Project 3, «Μετανάςτευςθ και Διαπολιτιςμικότθτα – Το Χρονικό ενόσ 

Ξεριηωμοφ»-devised theatre, διερευνικθκαν τα ερωτιματα: κατά πόςο θ 

μετανάςτευςθ είναι ευλογία ι κατάρα, δίλθμμα ι επιλογι. Ραράλλθλα εξετάηονται 

θ χρθςιμότθτα και θ δυνατότθτα λειτουργίασ του επινοθτικοφ κεάτρου, ωσ 

μορφοπαιδαγωγικοφ εργαλείου ςτθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ ελλθνικισ 

μεταπολεμικισ μετανάςτευςθσ. Σε αυτό το Project παρουςιάηεται θ διαδικαςία 

παραγωγισ και παρουςίαςθσ τθσ επινοθμζνθσ κεατρικισ παράςταςθσ, Το Χρονικό 

ενόσ Ξεριηωμοφ. 

Με αφορμι το νζο κφμα μετανάςτευςθσ των Ελλινων, ιδιαίτερα των νζων, 

λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα, ςυμμετείχαμε (θ διδάςκουςα-

ςυντονιςτισ-ςκθνοκζτισ και  είκοςι τρεισ μακθτζσ τθσ κεατροπαιδαγωγικισ ομάδασ 

του ςχολείου, δεκαεννζα (19) τθσ Α’ τάξθσ Λυκείου και τζςςερισ (4) τθσ Β’ τάξθσ 

Λυκείου) ςε μια καινοτόμα εκπαιδευτικι διαδικαςία εκπόνθςθσ ερευνθτικϊν 

εργαςιϊν, που υλοποιικθκε για πρϊτθ φορά ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 

2011-2012 ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του Νζου Λυκείου. Το κζμα τθσ ερευνθτικισ 

εργαςίασ  εγκρίκθκε από τον ςφλλογο διδαςκόντων του 2ου Γενικοφ Ενιαίου Λυκείου 

Υμθττοφ, με τον τίτλο: «Μετανάςτευςθ και Διαπολιτιςμικότθτα - μζςω επινοθτικοφ 

κεάτρου- devised theatre». Θ προςζγγιςθ του ηθτιματοσ κα ιταν μζςω του  ομαδο-

επινοθτικοφ κεάτρου/group-devised theatre ωσ μορφοπαιδαγωγικοφ εργαλείου. 

Το βαςικό ερϊτθμα που υπιρχε ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ γραφισ του ζργου 

ιταν κατά πόςο θ μετανάςτευςθ είναι ευλογία ι κατάρα, δίλθμμα ι επιλογι. 

Ζννοιεσ κλειδιά: μετανάςτευςθ, διαςπορά, μετανάςτθσ, πρόςφυγασ, ζνταξθ, 

προςαρμογι, αφομοίωςθ,  μονοπολιτιςμόσ, πολυπολιτιςμικότθτα, 

διαπολιτιςμικότθτα, πολιτιςμικι ταυτότθτα, ιςοτιμία, ξενοφοβία, ρατςιςμόσ, 

ςτερεότυπα, προκαταλιψεισ 
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Σκοπόσ και ςτόχοι του project 

Σκοπόσ τθσ εργαςίασ ιταν θ κατανόθςθ τθσ μετανάςτευςθσ ωσ φαινoμζνου 

μζςα από τθ διερεφνθςθ τθσ «Οδφςςειασ» των μεταναςτϊν, από τθ χϊρα 

προζλευςθσ ςτθ χϊρα υποδοχισ, και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ςτθν 

περίπτωςθ επαναπατριςμοφ τουσ μζςα από τα παρακάτω: α) ιςτορικι αναδρομι και 

αίτια μετανάςτευςθσ, β) ςυνκικεσ μετάβαςθσ, γ) ςυνκικεσ υποδοχισ,  δ) 

διαπολιτιςμικζσ επιδράςεισ, ε) προκλιςεισ ςτθν περίπτωςθ τθσ παλιννόςτθςθσ και 

ςτ) θ ςχζςθ τθσ μετανάςτευςθσ με τθν αρχι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ. 

Βαςικοί ςτόχοι τθσ  ςυγκεκριμζνθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ιταν οι εξισ:   

-Να προαχκεί θ ομαδο-ςυνεργατικι δθμιουργία μζςα από μία βιωματικι 

προςζγγιςθ.                                                                                                                       -Να 

προαχκεί θ  διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία.                                                                                        

-Να ενκαρρυνκεί θ δθμιουργικι ικανότθτα.                                                                                            

-Να υποςτθριχκεί θ  πολφτεχνθ καλλιτεχνικι ζκφραςθ μζςα από τθ κεατρικι 

αναπαράςταςθ.                                                                                                                                      

-Να διεγερκεί θ δθμιουργικι φανταςία                                                                                                     

-Να αποκτθκεί  επίγνωςθ τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ τθσ επινόθςθσ ενόσ 

κεατρικοφ κειμζνου παράγοντασ υλικό, κάνοντασ επιλογζσ, ςυνκζτοντασ και τελικά 

δθμιουργϊντασ μια δραματικι δομι.                                                                                                                                            

-Να βελτιωκεί θ ςωματικι ζκφραςθ.                                                                                                         

-Να δθμιουργθκεί θ ςυνκετικι και εννοιολογικι επίγνωςθ.                                                                                                                                                     

-Να αναπτυχκεί το αίςκθμα αυτοεκτίμθςθσ .                                                                                           

-Να δθμιουργθκοφν ςχζςεισ αλλθλεγγφθσ.                                                                                              

-Να υποςτθριχκεί θ ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και του αυτοςεβαςμοφ.                                     

-Να μπορεί κανείσ να υποςτθρίξει τθν προςωπικι του άποψθ με δθμοκρατικό 

τρόπο.  

 

Ρρϊτθ φάςθ - Ρροετοιμαςία 

Θ υποδοχι των μακθτϊν ξεκίνθςε με κεατρικά παιχνίδια- ice-breakers  

προκειμζνου θ ομάδα να αυτο-ςυςτακεί. Ωσ  ςυντονίςτρια παρουςίαςα το κζμα 

ςτουσ μακθτζσ, το ανζλυςαν και όριςαν τισ ενότθτεσ όπου κα χρειάηονταν να 

αςχολθκοφν προκειμζνου να διερευνθκεί το κζμα από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ 
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να προχωριςουν ςτθ ςυλλογι δεδομζνων.  Ρροςδιορίςτθκαν οι ςτόχοι,  ζγινε θ 

κατανομι χρόνου και ανατζκθκαν τα υπο-κζματα. Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ 

χωρίςτθκαν ςε υπο-ομάδεσ,  οι οποίεσ, αφοφ ςυνζταξαν ςυμβόλαιο ςυνεργαςίασ, 

ςυμφϊνθςαν να προςκομίςουν υλικό αναφορικά με το υπο-κζμα που είχαν 

αναλάβει. Τα γενικότερα υποκζματα ιταν «μετανάςτευςθ» και «προςφυγιά» και τα 

επιμζρουσ το ιςτορικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο ςυμβαίνει ωσ γεγονόσ το ζνα ι το 

άλλο ςτθν Ελλάδα, με αφετθρία το παρόν. 

Εξετάηοντασ, κατ’ αρχιν τθν τελευταία δεκαετία,  διαπιςτϊνεται ότι θ Ελλάδα 

από χϊρα καταγωγισ μεταναςτϊν γίνεται χϊρα υποδοχισ και μάλιςτα 

«παράνομων» μεταναςτϊν και προςφφγων. Σιμερα θ Ελλάδα βρίςκεται ςτθ δεινι 

κζςθ να μθν μπορεί να απορροφιςει ςε κζςεισ εργαςίασ το 

«επιςτθμονικό/εξειδικευμζνο  κεφάλαιο» νζων και όχι το «ανειδίκευτο κεφάλαιο» 

νζων, όπωσ ςυνζβθ ςτθ μεταπολεμικι περίοδο. Τότε ζφυγαν «εργατικά χζρια» για 

τθν ανοικοδόμθςθ του «Νζου Κόςμου», τϊρα «μυαλά» για τα οποία ζχει ιδθ 

επενδφςει ο Ζλλθνασ φορολογοφμενοσ.  Ζχουμε διαρροι και ζμψυχου κεφαλαίου, 

επιςτθμόνων. Θ ςφγκριςθ ιταν αναπόφευκτθ και ο προβλθματιςμόσ των μακθτϊν 

μεγάλοσ, γεγονόσ που τουσ κινθτοποίθςε εξ αρχισ  ςτθν αναηιτθςθ, κατάλλθλου με 

το κζμα, υλικοφ. Στθν περίπτωςι μασ,  ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ που κα εξετάηονταν, 

με ςτακερό άξονα το παράδειγμα τθσ ελλθνικισ μετανάςτευςθσ, εντάχτθκε και θ 

μεταναςτευτικι εμπειρία των μακθτϊν του ςχολείου από διαφορετικζσ 

εκνο/πολιτιςτικζσ καταγωγζσ, αφοφ θ Ελλάδα, όπωσ προαναφζρκθκε, από χϊρα 

προζλευςθσ μεταναςτϊν τθ δεκαετία του 1990 ζγινε χϊρα υποδοχισ μεταναςτϊν. 

Αρχικά ιταν ςθμαντικό να τεκεί  προγραμματιςμόσ των εργαςιϊν γιατί 

ιταν φανερό πωσ το τζχνθμα κα ιταν ζνα κεατρικό κείμενο ςτθ μορφι  του και θ  

παρουςίαςι του κα ιταν θ «ανα-παράςταςθ» του κειμζνου ςε ειδικι θμερίδα,  

όπωσ και ζγινε. Θ δυνατότθτα να δθμοςιοποιθκεί ευρφτερα το ζργο αποκλείςτθκε 

λόγω του περιοριςμζνου χρόνου και τθσ αδυναμίασ να γίνουν  οι απαιτοφμενεσ, για 

ζνα τζτοιο εγχείρθμα, πρόβεσ. 

Θ βιβλιογραφικι ζρευνα,  θ ςυγκζντρωςθ υλικοφ, θ παρουςίαςθ πθγϊν 

(άρκρα και ςυνεντεφξεισ  από εφθμερίδεσ και περιοδικά, λογοτεχνικά κείμενα, 

ταινίεσ, μουςικι, τραγοφδια, υλικό από μουςεία, κεατρικζσ παραςτάςεισ, βίντεο 

κ.ά.) ιταν το επόμενο βιμα προκειμζνου οι μακθτζσ  να προςδιορίςουν τισ ζννοιεσ 
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κλειδιά- «μετανάςτευςθ», «διαςπορά», «διαπολιτιςμικότθτα», «μετανάςτθσ», 

«πρόςφυγασ» και να διερευνιςουν τα αίτια και τισ ςυνζπειεσ τθσ μετανάςτευςθσ. 

Ραράλλθλα με τθν αναηιτθςθ υλικοφ ςε βιβλιοκικεσ και διαδίκτυο, θ 

ςυνζντευξθ ιταν ζνα εργαλείο που οι μακθτζσ, με μεγάλθ προκυμία, υλοποίθςαν. Θ  

αφιγθςθ τισ προςωπικισ μεταναςτευτικισ εμπειρίασ  των μακθτϊν αλβανικισ 

καταγωγισ, που ςυμμετείχαν ςτο project, πυροδότθςε το ζναυςμα για ςυηιτθςθ και 

περαιτζρω διεργαςίεσ. Εκφράςτθκε θ ανάγκθ να καταγραφεί θ ςυηιτθςθ και αυτό 

να αποτελζςει  τθ βάςθ, πάνω ςτθν οποία κα ςτθκεί το ζργο. Το παιχνίδι-ρόλων 

φάνθκε χριςιμο ςτθ φάςθ προετοιμαςίασ όπου βριςκόταν θ ομάδα. Οι μακθτζσ 

εργάςτθκαν ςε ηευγάρια, όπου ο ζνασ ιταν παιδί μεταναςτϊν κι ο άλλοσ ντόπιοσ με 

κζμα: «εγϊ»- «ο ντόπιοσ» και ο «άλλοσ»- ο «ξζνοσ», εναλλάξ. Με αυτόν τον τρόπο οι 

μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να μπουν ςτθ κζςθ τοφ «άλλου»- του «ξζνου». Αφοφ 

ολοκλιρωςαν τον διάλογο, τον παρουςίαςαν και μετά τον κατζγραψαν. Το 

παραγόμενο υλικό ςυγκεντρϊκθκε από τθ ςυντονίςτρια. Ιταν το ςθμείο εκκίνθςθσ. 

 

Δεφτερθ φάςθ -  Διαδικαςία επινόθςθσ και γραφισ του κεατρικοφ κειμζνου 

Οι μακθτζσ, με τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςι μου, αφοφ ολοκλιρωςαν 

και παρουςίαςαν τισ ερευνθτικζσ εργαςίεσ τουσ, προχϊρθςαν ςτθν επινόθςθ και 

ςυγγραφι του κεατρικοφ ζργου. 

Το Χρονικό Ενόσ Ξεριηωμοφ - είναι ζνα ζργο ςε δφο πράξεισ, δεκαζξι 

ςκθνζσ. Στθν παροφςα ζκκεςθ κα παρουςιαςτεί θ διαδικαςία παραγωγισ.  

Στο devised Theatre –  Επινοθτικό Κζατρο- οι θκοποιοί και ο ςκθνοκζτθσ 

ςυνεργάηονται και δθμιουργοφν ζνα κεατρικό ζργο από τθν αρχι. Αυτι θ 

διαδικαςία απαιτεί από τον/τθν θκοποιό και τον/τθν ςκθνοκζτθ να 

χρθςιμοποιιςουν διαφορετικζσ μεκόδουσ εργαςίασ προκειμζνου να επινοιςουν μια 

παράςταςθ. Στο devised theatre (επινοθτικό κζατρο) δεν υπάρχει μόνο μία 

ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ, αλλά πολλζσ. Εκτενείσ αυτοςχεδιαςμοί και ενεργόσ 

πειραματιςμόσ είναι θ βάςθ όλων αυτϊν των μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται 

προκειμζνου να δθμιουργθκεί το υλικό. Σε αυτό το εργαςτιριο οι 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν μερικά από τα 

προαπαιτοφμενα τθσ επινόθςθσ του κεατρικοφ κειμζνου. Χρειαηόταν να αποκτιςουν 

επίγνωςθ τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ τθσ επινόθςθσ (devised theatre) 
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παράγοντασ υλικό, κάνοντασ επιλογζσ, ςυνκζτοντασ και τελικά δθμιουργϊντασ μια 

δραματικι δομι. Είχαν επίςθσ τθν ευκαιρία να δοκιμάςουν προςωπικά τθν 

επινόθςθ ωσ εργαλείο εκπαίδευςθσ για να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ. Ο/Θ 

ςκθνοκζτθσ που εργάηεται τόςο με κζατρο του λόγου,   όςο και με το κζατρο τθσ 

επινόθςθσ, μπορεί να ενϊςει αυτοφσ τουσ δυο κόςμουσ και να επι-κοινωνιςουν. Οι 

εμπειρίεσ που αποκτά κανείσ ςτον ζναν να μεταφερκοφν και ςτον άλλο. Το 

επινοθτικό κζατρο, (που ονομάηεται επίςθσ ςυνεργατικι δθμιουργία, ιδιαίτερα ςτισ 

Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ), είναι μια μορφι κεάτρου, όπου το ςενάριο δεν προζρχεται 

από ζναν ςυγγραφζα ι ςυγγραφείσ, αλλά από ςυνεργαςία, ςυνικωσ  από τον 

αυτοςχεδιαςμό, αλλά όχι κατ' ανάγκθ θκοποιϊν. Αυτό μοιάηει με τθν Commedia 

dell'Arte και το  Κζατρο του Δρόμου. Είναι δφςκολο να γίνουν αντιλθπτοί οι ακριβείσ 

μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται για τθν επινόθςθ, αφοφ κάκε ομάδα ςυνεργατϊν 

ζχει διαφορετικοφσ τρόπουσ προςζγγιςθσ τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ. 

Στθ δικι μασ περίπτωςθ χρθςιμοποιικθκε μία πολφ ςυνθκιςμζνθ μζκοδοσ 

με τθν οποία μπορεί να ξεκινιςει κανείσ. Αυτι  είναι να εςτιαςτεί ςτθ φόρμα και ςτθ 

ςυνζχεια να εξάγει κεματικζσ ενότθτεσ. Θ κάκε ομάδα αναλαμβάνει να επινοιςει τθ 

δικι τθσ κεματικι ενότθτα και μετζπειτα κα ςυνεργαςτοφν οι ομάδεσ μεταξφ τουσ. 

Ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςυχνά τα  κεατρικά παιχνίδια. 

Σχετικά με το ποια μζκοδο κα χρθςιμοποιιςουν οι ςυνεργάτεσ, εξαρτάται πολφ από 

το φφοσ τθσ ομάδασ απόδοςθσ. Για παράδειγμα, μια ομάδα που κάνει 

νατουραλιςτικό κζατρο μπορεί να ξεκινιςει με  τθν ανάπτυξθ των χαρακτιρων  και 

ςτθ ςυνζχεια ςταδιακά να αρχίςει να δομεί μαηί τα μζρθ τισ αφιγθςθσ των 

χαρακτιρων με βάςθ  τθν αυτοςχεδιαςτικι αλλθλεπίδραςθ. Μια ομάδα πιο 

χορογραφικοφ χαρακτιρα είναι πικανό να ξεκινιςει με τον αυτοςχεδιαςμό, 

χρθςιμοποιϊντασ  τον χϊρο ι / και τον αυτοςχεδιαςμό. Θ δικιά μασ ομάδα, ςτο 

ςφνολό τθσ, επζλεξε τον πρϊτο τρόπο. Ξεκινιςαμε από τθν αφιγθςθ των 

χαρακτιρων. 

Στο επόμενο μάκθμα ζνασ μακθτισ μπικε ςε ρόλο- παιδί μεταναςτϊν και 

οι άλλοι  προςπακοφςαν να  αναγνωρίςουν τθν ‘ταυτότθτά’ του μζςα από ερωτιςεισ 

που του υπζβαλαν. Αυτό που μασ αποκαλφφτθκε ιταν πωσ το παιδί ςε ρόλο ιταν  ο 

Ζλλθνασ μακθτισ του ςχολείου, που ανακοινϊνει ςτουσ ςυμμακθτζσ του ότι, λόγω 

τθσ παροφςθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθ χϊρα μασ, φεφγει μαηί με τθν οικογζνειά του 
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για Αυςτραλία. Εκεί  προζκυψαν τα παρακάτω ερωτιματα: Γιατί επιλζγουν 

Αυςτραλία; Ρότε κα φφγουν; Ρόςο καιρό κα μείνουν; Ρϊσ αυτό επθρεάηει τον 

μακθτι;  Ροιοί φόβοι αναδφονται; Ο μακθτισ εξζφραςε τθ λφπθ του με τθ ςκζψθ 

ενόσ αποχωριςμοφ από τον γενζκλιο τόπο  του, από το οικείο περιβάλλον, τουσ 

ςυγγενείσ και φίλουσ.                                                                                                                     

Οι μακθτζσ μζςα από μία  βιωματικι  προςζγγιςθ, μζςα από τεχνικζσ, όπωσ θ 

δραματοποίθςθ και ο αυτοςχεδιαςμόσ, άρχιςαν να εξοικειϊνονται με ςυναιςκιματα 

πρωτόγνωρα για αρκετοφσ από αυτοφσ και να βρίςκουν τθ κζςθ τουσ- ζτςι οι πρϊτοι 

πζντε χαρακτιρεσ ξεδιπλϊκθκαν.  Τον μακθτι τον ονόμαςαν Γιϊργο.  

Θ πρϊτθ πράξθ, πρϊτθ ςκθνι ξεκινά με μια παρζα μακθτριϊν  Λυκείου οι 

οποίεσ κουβεντιάηουν για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, τισ δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίηουν, εκφράηουν τθν αγωνία για το επαγγελματικό τουσ μζλλον και τθν 

απογοιτευςι τουσ με τθν ανεργία των νζων που βλζπουν γφρω τουσ, ςτουσ γονείσ 

τουσ. Ο Γιϊργοσ μετά τθν είςοδό του ςτθ ςκθνι τοφσ εμπιςτεφεται τθ ςτενοχϊρια 

του. Οι μακιτριεσ είναι θ Μάρω, θ Αντιγόνθ, θ Ελζνθ και θ Λωάννα. Θ Λωάννα είναι 

αλβανικισ καταγωγισ, με πατζρα άνεργο και μθτζρα που φζρνει με δυςκολία το 

μεροκάματο για να ηιςουν. Ζνασ - ζνασ οι χαρακτιρεσ ηωντανεφουν,  παίρνουν 

ςάρκα και οςτά, αποκτοφν υπόςταςθ. Θ ανάγκθ να εξυπθρετθκεί  θ δράςθ ςτο ζργο 

δθμιουργεί  τθν πλοκι, θ οποία με τθ ςειρά τθσ «γεννά» καινοφριουσ χαρακτιρεσ. 

Τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν επινόθςθ των χαρακτιρων και τθν 

ανάπτυξθ τθσ πλοκισ ιταν το κεατρικό παιχνίδι, θ δραματοποίθςθ, ο 

αυτοςχεδιαςμόσ, τα παιχνίδια ρόλων και θ δράςθ δάςκαλοσ-ςε-ρόλο. 

 Θ κ. Τόμασ είναι θ κακθγιτρια των αγγλικϊν, παιδί μεταναςτϊν και θ ίδια 

μεταπολεμικισ γενιάσ, που γεννικθκε ςτον Καναδά και που ζχει τϊρα 

παλιννοςτιςει ςτθν Ελλάδα.  Πταν μακαίνει τί ςυμβαίνει ςτον Γιϊργο από τισ 

ςυμμακιτριζσ του  Μάρω, Λωάννα, Ελζνθ και Αντιγόνθ, τον εμψυχϊνει και τον 

προτρζπει να δει το ταξίδι αυτό ωσ πρόκλθςθ εμπλουτιςμοφ και  όχι ωσ κακοτυχία. Θ 

κ. Τόμασ μζςα από τθ δικι τθσ ιςτορία γίνεται το όχθμα για να ταξιδζψουμε ςτθν 

ελλθνικι ιςτορία τθσ μετανάςτευςθσ και τθσ προςφυγιάσ, αφοφ μασ αποκαλφπτει 

πωσ είναι εγγονι Μικραςιατϊν, κατά ςυνζπεια ο ξεριηωμόσ τισ δικιάσ τθσ γενιάσ 

ξεκινά από πολφ παλαιά. Αυτό εγείρει το ενδιαφζρον των μακθτϊν να μάκουν 

περιςςότερα πράγματα για το πρϊτο κφμα μετανάςτευςθσ, αφοφ ςυνειδθτοποιοφν 
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ότι θ μεταπολεμικι μετανάςτευςθ είναι το δεφτερο. Θ Μικραςιατικι καταςτροφι  

γίνεται θ αφετθρία τθσ ιςτορίασ τθσ ελλθνικισ μετανάςτευςθσ ςτθ ςφγχρονθ 

Ελλάδα. Εξετάηονται  τα αίτια και οι αφορμζσ. Θ ζννοια τθσ προςφυγιάσ αρχίηει να 

απαςχολεί  τουσ μακθτζσ και να τουσ κινεί το ενδιαφζρον. Επικυμοφν να ξεχωρίςουν 

τισ διαφορζσ ενόσ πρόςφυγα και ενόσ μετανάςτθ. Τα δικαιϊματά τουσ  και θ ζννοια 

του αςφλου καταλαμβάνουν τον δικό τουσ χϊρο ςτθν ζρευνα.  Το πλαίςιο του 

κζματοσ, όπωσ τζκθκε ςτθν πρϊτθ φάςθ, αλλάηει. Θ επζκταςθ του κζματοσ κρίνεται 

αναγκαία και θ προςφυγιά των Ελλινων τθσ Μικράσ Αςίασ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια 

γίνεται το πρϊτο μεγάλο κφμα μετανάςτευςθσ ςε υπερπόντιεσ χϊρεσ, 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ιςτορικό πλαίςιο τθσ ζρευνασ. Μζςα από τθ διαδικαςία τθσ 

ζρευνασ, οι μακθτζσ φζρνουν ςτο προςκινιο και τουσ πρόςφυγεσ Κυπρίουσ, τουσ 

οποίουσ θ Ελλάδα υποδζχτθκε το 1974. Θ Ελλάδα για πολλοφσ από αυτοφσ γίνεται ο 

πρϊτοσ ςτακμόσ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των Μικραςιατϊν, που ςτθ ςυνζχεια 

ξενιτεφονται κυρίωσ ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, όπωσ Γερμανία, Αγγλία, Σουθδία, Βζλγιο 

και δευτερευόντωσ ςε υπερπόντιεσ χϊρεσ, όπωσ ο  Καναδάσ, θ Αυςτραλία, οι Θ.Ρ.Α.  

Μζςα από  όλθ αυτι τθ διαδρομι ξεπθδά και ο τίτλοσ:  Το Χρονικό ενόσ Ξεριηωμοφ. 

Το ρολόι/μακθτισ που γυρίηει τον χρόνο/χρονολογία, είναι απαραίτθτο αντικείμενο 

ςτθ ςκθνικι ςθμειολογία τθσ ανα-παράςταςθσ. 

Το  devised theatre-επινοθτικό κζατρο μπορεί να είναι ζνα ενδιαφζρον  και 

ςυναρπαςτικό ταξίδι προσ τθν υλοποίθςθ μιασ παράςταςθσ. Είναι θ ςυγχϊνευςθ 

μοναδικϊν ταλζντων και δθμιουργικότθτασ των μελϊν μιασ ομάδασ, ζνα ταξίδι με 

διαδρομζσ ςτρωμζνεσ, άβατεσ, πρωτόγνωρεσ, αδιζξοδεσ. Το επινοθτικό κζατρο είναι 

ζνα  ςθμαντικό εργαλείο εκπαίδευςθσ για τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων των 

μακθτϊν. «Κάνω κζατρο» ςθμαίνει προγραμματίηω ζνα ςφνολο πρακτικϊν που κα 

οδθγιςουν ςτο ςθμείο τθσ ςφλλθψθσ του ςεναρίου και ςτθ ςυνζχεια ςτθν ανα-

παράςταςθ του κεατρικοφ-κειμζνου. Στο ομαδο-επινοθτικό κζατρο ο θκοποιόσ είναι 

ζνασ δθμιουργικόσ καλλιτζχνθσ, γιατί λειτουργεί και ωσ ςυγγραφζασ και ωσ 

ςκθνοκζτθσ.  Οι θκοποιοί που ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα ςυνεργάηονται και 

δθμιουργοφν ζνα κεατρικό ζργο από τθν αρχι. Αυτι θ δθμιουργικι διαδικαςία 

απαιτεί τθ χριςθ διαφορετικϊν μεκόδων εργαςίασ, όπωσ είναι παιχνίδι ρόλων, 

δάςκαλοσ ςε ρόλο, δραματοποιιςεισ, αυτοςχεδιαςμοί χαρακτιρων και 

καταςτάςεων και ενεργόσ πειραματιςμόσ,  προκειμζνου να δθμιουργθκεί το υλικό. 
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Θ δθμιουργία   τθσ  δραματικισ δομισ του κειμζνου ςε  πράξεισ και ςκθνζσ 

ςθμειϊνεται ςε ςτάδια.  

Xρθςιμοποιικθκε θ τεχνικι του κολάη, θ οποία ςυνδζει μια ςειρά 

αποδεικτικϊν ςτοιχείων, όπωσ: ιςτορίεσ από εφθμερίδεσ, αφθγιςεισ, ςυνεντεφξεισ, 

αυτοςχεδιαςτικοφσ διαλόγουσ, ςκίτςα, τραγοφδια, χοροφσ, ςκθνζσ από ταινίεσ, 

ντοκιμαντζρ. Θ δομι δεν είναι γραμμικι. Το νιμα που ενϊνει τα γεγονότα ςτθν 

ιςτορία είναι το ίδιο ζνα ταξίδι που διαμορφϊνεται, όπωσ ςε ζνα τελετουργικό - θ 

άφιξθ, θ επιβίωςθ, θ κυςία και θ αντοχι. Ο χρόνοσ του ζργου λειτουργεί με 

ελικοειδι κίνθςθ. Το ςενάριο-κείμενο και θ  απόδοςι  του εκτυλίςςεται ςε ζνα 

χρονικό διάςτθμα ενενιντα χρόνων ςτθν ιςτορία «ξεριηϊματοσ»  πζντε γενεϊν. Θ κ. 

Τόμασ και οι μακθτζσ τθσ βρίςκονται ςτο παρόν. Θ κα Τόμασ είναι  εγγονι τθσ  

Μικραςιάτιςςασ κυρά-Φιλιϊσ. Το ζργο είναι μνιμεσ που αναςφρει θ κ. Τόμασ από 

τθν ιςτορία τθσ οικογζνειάσ τθσ και τισ αφθγιςεισ, μαρτυρίεσ που τθσ ζχουν 

κλθροδοτθκεί.  

Το κφριο κζμα του ζργου ζπρεπε ζγκαιρα να γίνει ξεκάκαρο. Τζκθκαν κάποιεσ 

αρχζσ πάνω ςτισ οποίεσ οικοδομικθκε το ζργο, όπωσ: 

 Σε ζνα κεατρικό ζργο, ο κάκε χαρακτιρασ χρειάηεται να ζχει το δικό του φφοσ 

ομιλίασ, το οποίο είναι μια μεταβλθτι ςτθ μελζτθ του κεατρικοφ ζργου ςτο ςφνολό 

του.  

 Σε κάκε ςκθνι ι μζροσ τθσ πράξθσ χρειάηεται ζνα ςτοιχείο αγωνίασ, δομθμζνο πάνω 

ςτον κφριο ςτόχο ι ςτιγμιαίο ςαςπζνσ όλου του ζργου. 

 Το ςαςπζνσ κάκε ςκθνισ  οικοδομικθκε πάνω ςε τουλάχιςτον δφο καταλιξεισ 

(εκβάςεισ) από τουσ ςτόχουσ τθσ ςκθνισ. 

  Ο καλόσ διάλογοσ δεν μαντεφεται.  

 Θ ιδιοφυία ςτον διάλογο ζγκειται ςτο παράδοξο και ςτθν ζκπλθξθ, ςτθν 

αυκεντικότθτα τθσ γλϊςςασ και τθσ εικόνασ.  

 Θ κακιζρωςθ του κφριου ςκοποφ (ςτόχου) του κεατρικοφ ζργου ςυνικωσ λζγεται 

ανάπτυξθ (εξιγθςθ, ανάλυςθ, ζκκεςθ) και παρζχει ζνα πλαίςιο αναφοράσ για τθ 

ςχζςθ των χαρακτιρων μεταξφ τουσ, τθν προθγοφμενθ ιςτορία, κακϊσ και το κφριο 

κζμα του κεατρικοφ ζργου. 
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 ‘Ζνα από τα πιο ςυχνά λάκθ των άπειρων κεατρικϊν ςυγγραφζων είναι ότι ο 

χαρακτθριςμόσ ενόσ προςϊπου ςτο ζργο γίνεται από τουσ άλλουσ. Στθν περίπτωςι 

μασ θ δφναμθ των χαρακτιρων προζρχεται από αυτό που κάνουν. Αυτό που ζχει 

ςθμαςία δεν είναι τί λζει ζνασ χαρακτιρασ, αλλά τί κάνει ςτον άλλο χαρακτιρα. Γι’ 

αυτό μιλάμε πάντοτε  για «κείμενο» και για «από κάτω κείμενο» (text and sub-text).  

 Θ πράξθ βρίςκεται πίςω από τισ λζξεισ, ανείπωτα. Αυτό που δεν λζγεται είναι το ίδιο 

ςθμαντικό με αυτό που λζγεται και ωσ πράξθ και ωσ χαρακτθριςμόσ. Δεν είναι οι 

λζξεισ που ζχουν ςθμαςία, αλλά θ κατάςταςθ μζςα ςτθν οποία οι λζξεισ 

αρκρϊνονται. Οι λζξεισ μπορεί να είναι αςιμαντεσ, αλλά το ςυναίςκθμα ςθμαντικό 

και αυτό προκφπτει από αυτό που ςυμβαίνει παρά από αυτό που λζγεται. 

 Θ δθμιουργία ενδιαφζροντοσ και αγωνίασ βρίςκεται κάτω από όλθ τθ δραματικι 

δομι. Κα πρζπει να εγείρονται προςδοκίεσ, αλλά ποτζ, μζχρι τθν τελευταία 

κουρτίνα, δεν ικανοποιοφνται πλιρωσ.  

 Θ δράςθ κα πρζπει να φαίνεται ότι πλθςιάηει όλο και περιςςότερο τον ςτόχο, χωρίσ 

όμωσ ποτζ να τον φτάνει εντελϊσ πριν από το τζλοσ και πάνω απ’ όλα κα πρζπει να 

υπάρχει ςυνεχισ εναλλαγι τονιςμϊν, βθματιςμϊν και ρυκμοφ. 

  Το ενδιαφζρον και το ςαςπζνσ δεν εγείρονται μόνο μζςω των μθχανιςμϊν πλοκισ. 

Θ κατάκεςθ ενόσ κζματοσ, θ παραλλαγι του και θ ευφυία του ςυγγραφζα  είναι να 

ςυνεχίηει να το παραλλάςςει και να μπορεί να παρζχει επαρκείσ προςδοκίεσ, και 

ζτςι αγωνία και ςυγκίνθςθ. 

 Αγωνία μπορεί να υπάρχει ςε ερωτιςεισ όπωσ:  

- Τι κα ςυμβεί μετά;-  Ξζρω τί κα ςυμβεί μετά, όμωσ δεν ξζρω πϊσ κα ςυμβεί. -Ξζρω 

τί κα ςυμβεί ι πϊσ κα ςυμβεί, αλλά δεν ξζρω πϊσ ο Χ κα αντιδράςει με αυτό. 

 

Τρίτθ φάςθ - Ραρουςίαςθ τθσ  ομαδο-επινοθτικισ κεατρικισ αναπαράςταςθσ 

Αςκιςεισ αυτοςυγκζντρωςθσ, ρυκμοφ, ςυγχρονιςμοφ, παρατιρθςθσ, 

αίςκθςθσ του χϊρου και του χρόνου, ςκθνικισ παρουςίασ, κινθςιολογίασ, 

ορκοφωνίασ, είναι μερικζσ από τισ αςκιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν ςε όλθ τθ 

διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, γιατί ιταν ςθμαντικό οι μακθτζσ να 

ευαιςκθτοποιοφνται ςτθν τζχνθ του κεάτρου και των κεατρικϊν τεχνικϊν. 
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Θ παρουςίαςθ του κειμζνου κατζλθξε να είναι μία μουςικο-κεατρικι 

παράςταςθ ςε δφο πράξεισ - δεκαζξι ςκθνζσ με ςυνοδεία ηωντανισ μουςικισ 

ορχιςτρασ και χορωδίασ, αποτελοφμενα και τα δφο από μακθτζσ. Τον  χειριςμό τοφ 

φωτιςμοφ και του οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ανζλαβαν μακθτζσ. Τζλοσ, θ ανα-

παράςταςθ βιντεοςκοπικθκε από τουσ  ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Το οπτικοακουςτικό 

υλικό παρουςιάςτθκε μζςα από τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν - ζνα βίντεο από το 

youtube - Θ καταςτροφι τθσ Σμφρνθσ 1922 και τραγοφδια ςμυρναίικα, τραγοφδια 

τθσ ξενιτιάσ τθσ δεκαετίασ του ’60 και νεότερα (βλζπε παράρτθμα 5 παράρτθμα 8δ), 

που οι μακθτζσ τραγουδοφν με ςυνοδεία παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων. Τα 

μουςικά αυτά ιντερμζδια προςδίδουν ακόμθ δραματικότερο τόνο ςτθν αφιγθςθ. 

Το κεατρικό ζργο Grounds for Marriage *Λόγοι για Γάμο+ τθσ Ελλθνο-κφπριασ 

Ανδροφλασ Καβαλάρθ, θ οποία γεννικθκε ςτθ Λεμεςό τθσ Κφπρου και ςτα εννιά τθσ 

χρόνια μαηί με τθν οικογζνειά τθσ μετανάςτευςε ςτθν Αυςτραλία, ζνα χρόνο μετά 

τθν απόβαςθ των Τοφρκων ςτθν Κφπρο, το 1975, ενζπνευςε τθ ςκθνι που 

αναφζρεται ςτθν ιςτορία μίασ Ελλθνο-κφπριασ που μετανάςτευςε ςτθ Γερμανία και 

ο άνδρασ τθσ είναι αγνοοφμενοσ. 

Το κεατρικό ζργο, το οποίο  προζκυψε από τθν ομάδα κεατρικισ ςυγγραφισ 

μπορεί να λειτουργιςει ωσ μια κατάκεςθ μιασ ευρφτερθσ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ, 

όπωσ αναπτφχκθκε ςτον χϊρο και ςτον χρόνο όπου αυτό δθμιουργικθκε, ςτο εδϊ 

και ςτο τϊρα. Το ςυγκεκριμζνο επινοθμζνο κεατρικό κείμενο είναι μία βιωματικι 

αποτφπωςθ τθσ μεταναςτευτικισ ιςτορίασ,  όπου με άμεςο τρόπο κεςπίηει κανείσ  

τισ καταςτάςεισ, τισ ςυγκροφςεισ και τισ εντάςεισ που αντιμετωπίηουν οι μετανάςτεσ 

ςε προςωπικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, π.χ. ςτισ ςχζςεισ τουσ με τα παιδιά 

τουσ, με το εργαςιακό περιβάλλον τουσ, με τουσ «άλλουσ» - τουσ «ξζνουσ» ςτθ χϊρα 

υποδοχισ, με τουσ ςυγγενείσ τουσ ςτθν Ελλάδα, με τισ ευρφτερεσ εκδθλϊςεισ ςτθν 

παροικία, τον ξεριηωμό τουσ και τθ μεταφφτευςι τουσ ςτθ νζα πατρίδα, τισ 

ςτεριςεισ και τισ κυςίεσ που ζκαναν για ζνα καλφτερο μζλλον κ.α. Στθ κεατρικι 

αφιγθςθ, οι μνιμεσ του παρελκόντοσ ςυνυφαίνονται και ςυνδιαλζγονται με το 

παρόν. Ο ρατςιςμόσ, θ ξενοφοβία, θ δυςκολία ζνταξθσ του ξζνου, του «αλλότριου», 

θ καχυποψία απζναντι ςτουσ πρόςφυγεσ ι μετανάςτεσ είναι κζματα που 

απαςχολοφν, προβλθματίηουν και ςυηθτοφν οι  κεατρικοί χαρακτιρεσ που 

δθμιουργοφν, επινοθτικά, οι μακθτζσ. 
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 Θ λειτουργία τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ παράςταςθ, 

ςυγκεκριμζνα ο τρόποσ με τον οποίο ο ςκθνικόσ λόγοσ οικειοποιείται, παρακζτει ι 

μεταπλάκει τα ςτοιχεία ενόσ «άλλου» πολιτιςμοφ, μπορεί να γίνει αντιλθπτόσ 

αρχικά από τθ χριςθ μορφϊν  διγλωςςίασ. Θ δυνατότθτα μακθτϊν «άλλθσ» 

εκνο/πολιτιςτικισ προζλευςθσ να εκφράςουν τθ δικι τουσ μεταναςτευτικι εμπειρία 

και να ακουςτεί θ  δικι τουσ «διαφορετικι φωνι»  ςτο κείμενο, λειτουργεί ωσ  

διαπολιτιςμικι πρακτικι, θ οποία διζπεται  από τα παρακάτω αξιϊματα 

(Δαμανάκθσ, 1991): 

Α) Τθν αρχι τθσ ιςοτιμίασ των πολιτιςμϊν. 

Β) Τθν αρχι του ελλείμματοσ και τθσ διαφοράσ. 

Γ)Τθν αρχι των ίςων ευκαιριϊν 

 

Συμπεράςματα 

Στουσ μακθτζσ δόκθκε θ δυνατότθτα να φζρουν ςτο προςκινιο και να 

διαπραγματευτοφν ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν ι τουσ προβλθματίηουν (τί τουσ 

ενδιαφζρει, τί τουσ απαςχολεί, τί γνωρίηουν, τί κζλουν να μάκουν), να 

μεταςχθματίςουν τισ αγωνίεσ και τα όνειρά τουσ, τισ αμφιβολίεσ και τθν 

αμφιςβιτθςι τουσ ςε κριτικό και αυτοκριτικό λόγο, να αυτενεργιςουν και να 

δϊςουν δθμιουργικζσ διεξόδουσ ςτα ενδιαφζροντα και τισ δεξιότθτζσ τουσ, να 

ςυναντθκοφν και να ςυνεργαςτοφν με τον «άλλο» - ςυμμακθτι/ςυμμακιτρια, να 

εξοικειωκοφν με τισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ και με τα δικαιϊματα των μεταναςτϊν 

και προςφφγων,  ςυνομιλϊντασ με επιχειριματα ςτθ βάςθ του αλλθλοςεβαςμοφ και 

τθσ αλλθλοκατανόθςθσ, με αποτζλεςμα οι ςκζψεισ των μακθτϊν να οδθγθκοφν ςε 

νζα μονοπάτια, με πλιρθ ςυνείδθςθ. Θ ομάδα των μακθτϊν που ςυμμετείχε ςτο 

πρόγραμμα αυτό, μζςω τθσ διαδικαςίασ του ςχεδιαςμοφ του κεατρικοφ ζργου, 

ανζπτυξε μια ςφνδεςθ κι ζνα αίςκθμα αλλθλεγγφθσ και υποςτιριξθσ  ο ζνασ για τον 

άλλο, για τουσ άλλουσ μακθτζσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα και τουσ ςυνανκρϊπουσ γφρω 

τουσ, αφοφ τα δυςάρεςτα αποτελζςματα τθσ κρίςθσ είχαν ιδθ αρχίςει να 

διαφαίνονται. Σκθνζσ, όπωσ ςυμμακθτζσ που δεν είχαν τθ δυνατότθτα επιβίωςθσ με 

τισ οικογζνειζσ τουσ, γείτονεσ που δεν είχαν οφτε τα βαςικά, όπωσ τρόφιμα, 

φάρμακα, κζρμανςθ, ιταν ηθτιματα που κινθτοποίθςαν τουσ μακθτζσ ςτθ 

ςυγκζντρωςθ χρθμάτων, ρουχιςμοφ, τροφίμων κ.ά., προκειμζνου να 
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ςυμπαραςτακοφν ςε ςυμπολίτεσ τουσ τον δφςκολο χειμϊνα που μασ πζραςε. Οι 

μετανάςτεσ ςτθ χϊρα μασ δεν εξαιροφνταν από αυτιν τθν αλλθλζγγυα ςτάςθ τουσ. 

Μζςα από τθ κζςθ τθσ ςυντονίςτριασ παρακολοφκθςα όλα τα ςτάδια γραφισ 

του κειμζνου και βοικθςα ςτθν καλφτερθ δόμθςι του. Τζλοσ επιμελικθκα το 

κείμενο. Αφοφ ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία και οι μακθτζσ, φανερά ςυγκινθμζνοι, 

είχαν το κείμενο ςτα χζρια τουσ, αποφάςιςαν να μθν το παρουςιάςουν  απλά μζςα 

από μια ανάγνωςθ, αλλά μζςα από τθ δθμόςια παρουςίαςι του. Αυτι θ απόφαςθ 

των μακθτϊν ενεργοποίθςε τθν ομάδα να  ςτιςει τισ ςκθνζσ με  τθ ςκθνοκετικι μου 

παρζμβαςθ και επιμζλεια, όπου κρίκθκε απαραίτθτο. Τα ςκθνικά αντικείμενα και τα 

κοςτοφμια ςυγκεντρϊκθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ, αφοφ δεν υπιρχε θ 

δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ. Το πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ το ανζλαβαν και το 

φιλοτζχνθςαν οι ίδιοι. Θ παράςταςθ βιντεοςκοπικθκε από τουσ μακθτζσ. 

Επειδι ο χρόνοσ ιταν βραχφβιοσ- 20 τρίωρεσ ςυναντιςεισ- για ζνα τόςο 

φιλόδοξο εγχείρθμα, οι μακθτζσ ανα-παράςτθςαν το κείμενο και το παρουςίαςαν 

ςτουσ ςυμμακθτζσ  τουσ άλλων projects τθσ Αϋ τάξθσ, ςτουσ γονείσ και ςτουσ 

δαςκάλουσ τουσ. Το αποτζλεςμα το υποδζχτθκαν όλοι με ενκουςιαςμό και 

ςυγκίνθςθ. 

Από τθν πρϊτθ μζρα των ςυναντιςεων τθσ ομάδασ, ο κάκε μακθτισ όφειλε 

να ενθμερϊνει το δικό του προςωπικό θμερολόγιο όπου αυτο/αλλθλο-αξιολογοφςε 

τθ διαδικαςία ι τισ διεργαςίεσ που λάμβαναν χϊρα και τθ  δικι του ςυμβολι ςτο 

ζργο τθσ ομάδασ.  

Κλείνοντασ, αναφζρονται μερικά ςχόλια ι ςκζψεισ των μακθτϊν: 

«Κακϊσ ερχόταν θ ςειρά μου να ςυςτθκϊ αγχωνόμουν όλο και πιο πολφ. Μδρωναν τα χζρια 

μου… Σκεφτόμουν τί να πω, πϊσ να το πω, για να ακουςτεί πιο ωραία. Είμαι άτομο που 

ντρζπεται. Και γενικά αγχϊνομαι …αλλά πρζπει να βρω τρόπο να το ξεπεράςω». 

«Στθ ςυνάντθςθ αυτι γνωριςτικαμε μεταξφ μασ, τα μζλθ τθσ ομάδασ με ζναν πρωτότυπο 

τρόπο που κατά τθ γνϊμθ μου μάσ βοικθςε να αιςκανκοφμε ενότθτα και ομαδικότθτα. 

Κακίςαμε ςε κφκλο και όποιοσ λάμβανε τθ μπάλα ςφςτθνε τον εαυτό του». 

«Τελικά το ότι επιλζχκθκα να είμαι θ κυρά-Φιλιϊ από τθ Σμφρνθ δεν είναι τυχαίο. Τίποτε δεν 

είναι τυχαίο ςε αυτι τθ ηωι. Θ καταγωγι μου είναι από τθ Σμφρνθ και θ αλικεια είναι ότι 

ντρεπόμουνα να το λζω μζχρι τϊρα, γιατί υπάρχει ακόμθ ρατςιςμόσ. Αλλά τϊρα που ξζρω 
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τθν ιςτορία, που ζνιωςα τί πζραςαν οι προπάπποι μου, είμαι υπεριφανθ που είμαι από τθ 

Σμφρνθ, γιατί τϊρα κατάλαβα πωσ αυτοί οι άνκρωποι ιταν ιρωεσ. Ροτζ δεν το είχα ψάξει». 

«Ροτζ δεν το είδα ςαν μάκθμα. Μου άρεςε που ζγραφα το ςενάριο, πολλζσ φορζσ 

κοιμόμουν και αργά προκειμζνου να το ολοκλθρϊςω. Μου δίδαξε πολλά αυτι θ εργαςία, 

προπάντων τθν αντοχι που ζχουν οι άνκρωποι, τθν ψυχικι δφναμθ και τζλοσ να μθν το 

βάηουμε ποτζ κάτω, γιατί μετά τθ βροχι βγαίνει το ουράνιο τόξο». 

«Μζςα από το project μάκαμε για τθ μετανάςτευςθ και τθν προςφυγιά και γράψαμε το δικό 

μασ ςενάριο με δικοφσ μασ διαλόγουσ και τϊρα είμαςτε και οι θκοποιοί του δικοφ μασ 

ζργου. Το κζατρο είναι ομαδικό και διαςκεδαςτικό αλλά πάνω απ’ όλα μάσ μακαίνει να 

πεικαρχοφμε τουσ εαυτοφσ μασ». 

«Το κζμα το οποίο ερευνιςαμε με ζκανε να ζρκω πιο κοντά με άλλουσ ανκρϊπουσ και να 

ακοφςω άλλεσ απόψεισ». 

«Μζςα από το project πιρα πολλζσ γνϊςεισ για τθν προςφυγιά και τθ μετανάςτευςθ, αλλά 

και πολφ περιςςότερεσ για το τί ςθμαίνει κζατρο, διάλογοσ, υποκριτικι ικανότθτα και πϊσ θ 

ςυνεργαςία πάνω απ’ όλα και θ ανταλλαγι ιδεϊν και ςκζψεων φζρνει το επικυμθτό 

αποτζλεςμα». 

«Θ ςυγκεκριμζνθ διερευνθτικι εργαςία με κζμα «μετανάςτευςθ και προςφυγιά» μάσ 

προςζφερε τθ δυνατότθτα να γυρίςουμε τον χρόνο πίςω, να ερευνιςουμε, να 

ανακαλφψουμε, να μάκουμε αλλά κυρίωσ να αιςκανκοφμε. Μοιραςτικαμε τον πόνο, τθν 

αγωνία, τθν ταλαιπωρία αυτϊν των κατατρεγμζνων ανκρϊπων, οι οποίοι αποχωρίςτθκαν 

τθν οικογζνεια, τθν πατρίδα, ζχαςαν τθν θρεμία και τθν ελευκερία τουσ. Θ βιωματικι 

προςζγγιςθ ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ των γεγονότων. Μζςα από το 

κζατρο μάκαμε να προςεγγίηουμε το κζμα μασ μζςα από πράξεισ και όχι μζςα από κεωρία, 

μάκαμε διαφορετικοφσ τρόπουσ ζκφραςθσ, κυρίωσ όμωσ μάκαμε πϊσ να λειτουργοφμε ωσ 

ομάδα, ωσ ςφνολο και όχι απλά ωσ άτομα». 

Από τα ςχόλια των μακθτϊν αποδεικνφεται ότι το Κζατρο πράγματι δεν είναι 

μια ψυχαγωγία απλά, αλλά ζνα μζςο θκικισ ανφψωςθσ, γιατί μεταφζρει τον κεατι 

από τον πραγματικό κακθμερινό κόςμο που ηει, και που τισ πιο πολλζσ φορζσ το 

δίκιό του δεν ικανοποιείται, ςε ζναν κόςμο υψθλότερο και ιδανικότερο, που αργά ι 

γριγορα το «κακό» τιμωρείται και λάμπει θ κεϊκι δικαιοςφνθ, φζρνοντασ τθν θκικι 

βελτίωςθ του ανκρϊπου. Για τον λόγο αυτό οι αρχαίοι Ζλλθνεσ το ‘από Σκθνισ’ 

παριςτάμενο δράμα το ονόμαηαν «διδάςκειν». 

Σφμφωνα με τον  κακθγθτι Αναςτάςιο Μ. Τάμθ «Θ ςπουδαιότθτα του 

κεάτρου  ςτθν ξζνθ χϊρα δεν ζχει μόνο τθ διάςταςθ του δάςκαλου και του 
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ψυχαγωγοφ. Ραίρνει και τθ διάςταςθ του διαμορφωτι τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ, που 

ςφυρθλατεί τθ ςυνείδθςθ του ατόμου, τθσ ψυχικισ ανάταςθσ και τθσ πνευματικισ 

τελείωςθσ» (από το πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Βάκχεσ (1992),(Βλζπε παράρτθμα 

6). 
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Κεφάλαιο ζβδομο 

Ροιοτικι ανάλυςθ δεδομζνων 

(Βιο-εργογραφία κεατρικϊν ςυγγραφζων και ςυνεντεφξεισ) 

Θ πλοκι που ςυνδζει τουσ ανκρϊπουσ με τον τόπο τουσ και τα μζςα 

επιβίωςισ τουσ, υφαίνει ιςτορίεσ που αποκαλφπτουν το «τραφμα», το οποίο 

δθμιουργείται και καταγράφεται ςτισ μνιμεσ αρχικά, και αναδφεται μζςα από 

αφθγιςεισ αργότερα ςυνκζτοντασ τθν ιςτορία του «ειδικοφ» πολιτιςμοφ τθσ 

μετανάςτευςθσ και των μεταναςτϊν.  

Το κεατρικό ζργο μπορεί να ξαναγραφτεί, θ πραγματικότθτα όμωσ δεν 

αλλάηει. Για τον λόγο αυτόν θ γνϊςθ των ςυνκθκϊν που δθμιουργοφν το ζργο 

τζχνθσ είναι απαραίτθτθ, διότι κακϊσ ςτινουμε μια κατάςταςθ (κεατρικό ζργο), 

επιδιϊκουμε να βροφμε τισ ςυνζπειζσ τθσ. Ο ρόλοσ του κοινοφ,  που ςε αυτιν τθν 

περίπτωςθ είναι  και οι «πρωταγωνιςτζσ» του  κεατρικοφ ζργου, ζγκειται ςτθν 

προςλαμβάνουςα ςυνείδθςθ του κεατι, δθλαδι τί περιμζνει  και τί κζλει να δει το 

ςυγκεκριμζνο κοινό ςε ςυγκεκριμζνο τόπο και χρόνο. 

Το παροικιακό κζατρο δθμιουργείται από τουσ ανκρϊπουσ τθσ παροικίασ  

και απευκφνεται εν δυνάμει ςτθν ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία. Ρεριγράφει το 

αίςκθμα του «μετεωριςμοφ», από το οποίο και γεννάται,  όπωσ οι ίδιοι το 

κατανοοφν και το ερμθνεφουν. Το παροικιακό κζατρο, δίγλωςςο ι μθ, είναι 

αντανάκλαςθ του ειδικοφ υβριδικοφ πολιτιςμοφ τθσ μετανάςτευςθσ, που φορζασ 

του είναι οι παροικιακζσ κοινότθτεσ.  

Στο ςθμείο αυτό είναι ςκόπιμο να γίνει διαχωριςμόσ μεταξφ τθσ περιόδου 

του ντόπιου παροικιακοφ προπολεμικοφ κεάτρου(1916-1952) και τθσ περιόδου του  

ντόπιου παροικιακοφ μεταπολεμικοφ κεάτρου  (1963-1995).  Θ περίοδοσ 1916-1952 

ορίηεται, ωσ επί το πλείςτον, από κεματολογία που περιγράφει τθν Ελλάδα και 

μεταγενζςτερα ςκιαγραφεί τφπουσ Ελλινων ςτθν Αυςτραλία. Συμπεραςματικά, οι 

Ζλλθνεσ κεατρικοί ςυγγραφείσ τθσ προπολεμικισ περιόδου αντιμετϊπιηαν τουσ 

εαυτοφσ τουσ ωσ «προςωρινά» διαμζνοντεσ ςτθν Αυςτραλία, δίχωσ «τραφματα» 

ταυτότθτασ. Ραραμζνουν δθλαδι εκνικά προςανατολιςμζνοι ςτθ μοναδικι πατρίδα, 

τθν Ελλάδα. 
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Θ πρϊτθ μεταπολεμικι γενιά κεατρικϊν ςυγγραφζων αναλφεται ςε δφο 

χρονικζσ περιόδουσ με κριτιριο τισ χρονολογίεσ ςυγγραφισ των κεατρικϊν τουσ 

ζργων. Τθν περίοδο 1963-1985 και τθν περίοδο 1985-1995.  

Θ πρϊτθ περίοδοσ χαρακτθρίηεται από κεματολογία κεατρικϊν ζργων που 

αναδεικνφει το «τραφμα» του μετανάςτθ κατά τθ μετάβαςι του και τα πρϊτα 

χρόνια προςαρμογισ του ςτθ κετι πατρίδα. Αυτι θ εικοςαετία είναι από όλεσ τισ 

πλευρζσ περίοδοσ «ζλλειψθσ» και «ανάγκθσ». Το παροικιακό κζατρο αυτισ τθσ 

περιόδου, όπωσ κα περίμενε κανείσ, αποκόπτεται και, ςυνεπϊσ, παραβλζπει τθν 

αντίςτοιχθ περίοδο «ζλλειψθσ» και «ανάγκθσ» που προκφπτει από ιςτορικά 

γεγονότα ςτθ «μθτζρα» χϊρα, όπου ςυνεχίηουν να  διαδραματίηονται και να 

αναδεικνφονται καινοφρια «τραφματα» εκεί. ‘Ζτςι οι δφο πλθκυςμοί του ελλθνικοφ 

ζκνουσ, εκείνοι που ζμειναν και αυτοί που ζφυγαν, αρχίηουν να αλλάηουν 

ταυτόχρονα ταυτότθτα, ο ζνασ εν αγνοία του άλλου.  

 Το κζατρο δίνει βιμα να  εντοπίςουν και να αναδείξουν το «τραφμα» και 

παρζχει πεδίο δοκιμϊν και πειραματιςμοφ ςε «αςφαλζσ» περιβάλλον. Ζτςι θ 

κεματολογία φωτίηει «απολικωμζνα» ςτερεότυπα για το τί είναι, ποιοί είναι οι  μεν 

και ποιοί οι δε. Τα ςτερεότυπα, βεβαίωσ,  γίνονται περιςςότερο κομβικά  ςτα 

κζματα τθσ επόμενθσ περιόδου.  Θ πρϊτθ ςφγκρουςθ,  που περιγράφει ο 

πολυτοπικόσ εκνογράφοσ,  είναι διττι,  και ζχει να κάνει με τθ ςφγκρουςθ του 

ατόμου ςε ςχζςθ με τθν πατρίδα (προθγοφμενο ςφςτθμα αναφοράσ) και τθ κετι 

πατρίδα (νζο ςφςτθμα αναφοράσ). Κετι πατρίδα για τουσ μετανάςτεσ αυτισ τθσ 

περιόδου είναι θ παροικία,  και όχι θ Αυςτραλία, όπωσ κα υπζκετε κανείσ. Αυτό  

ςθμειϊνεται τόςο από τουσ  ίδιουσ τουσ ςυγγραφείσ ςτισ ςυνεντεφξεισ τουσ όςο και 

από τα ζργα τουσ.  

Ο εκνογράφοσ/ερευνθτισ καλείται να επανατοποκετιςει ςτρατθγικά τθν 

εκνογραφικι του μελζτθ (Στρατθγικά Τοποκετθμζνθ Εκνογραφία) ςτθν καρδιά τθσ 

παροικίασ και τθσ κεατρικισ τθσ δθμιουργίασ, για να ακολουκιςει τισ ηυμϊςεισ τθσ 

ταυτότθτασ μζςα από τθν παραδοχι των ίδιων, ότι πατρίδα είναι θ παροικία. 

Απομακρφνεται προσ ςτιγμι από τθ ςφγκρουςθ - ςφγκριςθ παροικίασ - Ελλάδασ, 

παροικίασ - Αυςτραλίασ και οδθγείται από τισ τεχνικζσ Ακολοφκθςε τουσ 

Ανκρϊπουσ, Ακολοφκθςε τθ Βιογραφία, Ακολοφκθςε τθν  Αλλθγορία ςτθν ανάγκθ 

να ερευνιςει τισ ενδο-παροικιακζσ δυναμικζσ.  
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Θ κατανόθςθ των ιδιοςυγκραςιακϊν χαρακτθριςτικϊν των δφο πλθκυςμιακά 

μεγαλφτερων παροικιϊν (Σφδνεχ,  Μελβοφρνθ), κακιςτά ηωτικισ ςθμαςίασ τθν 

επζκταςθ τθσ ζρευνασ ςε άλλεσ απομακρυςμζνεσ από τα κζντρα παροικίεσ, όπωσ  

Αδελαΐδα, Ρερκ, Βριςβάνθ. Θ εκνογραφικι ζρευνα πλζον κακοδθγείται από τθν 

αρχι τθσ «ζλλειψθσ» και «ανάγκθσ» (Bond), τθν ίδια αρχι γζνεςθσ του παροικιακοφ 

κεάτρου, δθλαδι τθσ ζλλειψθσ χαρτογράφθςθσ των ελλθνικϊν παροικιϊν ωσ 

πατρίδεσ και τθσ ανάγκθσ ανάδειξθσ ειδοποιϊν κεατρικϊν ςυνκθκϊν, αναφορικά με  

τθν αυτονομία τισ κάκε παροικίασ και τθ ςφνδεςι τθσ με τισ δφο κεντρικζσ 

παροικίεσ τθσ Αυςτραλίασ. Οι μεγάλεσ γεωγραφικζσ αποςτάςεισ (Σφδνεχ- Ρερκ είναι 

πζντε ϊρεσ πτιςθ, Αδελαΐδα- Βριςβάνθ τρεισ ϊρεσ) ευνοοφν  τθν ανάπτυξθ 

«ντόπιου» παροικιακοφ κεάτρου κατά τόπουσ, ςυχνά δορυφορικοφ των δφο 

μεγάλων παροικιακϊν κζντρων, που ςτθν παροφςα μελζτθ χαρτογραφείται 

μεμονωμζνα (ζλλειψθ) και  ερμθνεφεται ςυλλογικά (ανάγκθ) μζςα από το κζατρο ωσ 

extended case study1942, για να αναλυκεί και αποτιμθκεί ςτο ςφνολό του. Θ 

πολυτοπικότθτα-πολυπλοκότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκνογραφικισ μελζτθσ  ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθ ςυγκζντρωςθ μεγάλου όγκου αρχειακοφ υλικοφ, ιςτορικϊν 

δεδομζνων, όχι άμεςα προςβάςιμων ςτον ερευνθτι, και  δεδομζνων επιτόπιασ 

ζρευνασ τθσ παροικίασ και του κεάτρου τθσ.  

Θ τεχνικι Ακολοφκθςε τθ μεταφορά φανζρωςε τουσ ςυςχετιςμοφσ που 

αποκάλυπταν τθ «ροι» τθσ πλθροφορίασ.  Θ ζρευνα  ουςιαςτικά αφυπνίηει 

(εκνογράφοσ-ακτιβιςτισ) τθ λανκάνουςα «ανάγκθ» να μιλιςουν  οι κεατρικοί 

ςυγγραφείσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ και πάλι για «ταυτότθτα», να ορίςουν εκ νζου τθν 

ζννοια «πατρίδα», να αποδεχτοφν και να  αρκρϊςουν ανοιχτά τθν παραδοχι ότι 

                                                           
1942

Εxtended case study by Michael Burawoy, University of California, Berkeley: Θ μζκοδοσ 

επεκταμζνθσ περίπτωςθσ (ΜΕΡ) είναι μια εκνογραφικι μζκοδοσ ζρευνασ που εςτιάηεται ςε μια 

λεπτομερι μελζτθ των ςυγκεκριμζνων εμπειρικϊν υποκζςεων, με ςκοπό να «αποςπάςει» γενικζσ 

αρχζσ από τισ ςυγκεκριμζνεσ παρατθριςεισ. Τυπικά, ζνασ ερευνθτισ ςυμμετζχει και παρατθρεί μια 

ςειρά από ςχετικζσ εκδθλϊςεισ και δράςεισ των ατόμων και των ομάδων κατά τθ διάρκεια μιασ 

εκτεταμζνθσ χρονικισ περιόδου. Ο ερευνθτισ τότε καταςκευάηει τθ δικι του (εκνογραφικι) ιςτορία 

και  μπορεί να κεωρθτικολογεί για ζνα κοινωνικό φαινόμενο, αντί να ξεκινιςει με μια κεωρία για να 

εξθγιςει τθν εμπειρικι πραγματικότθτα. Θ ΜΕΡ είναι ταυτόχρονα μία μζκοδοσ ςυλλογισ δεδομζνων,  

ανάλυςθσ και   δθμιουργίασ  μιασ κεωρίασ. Τόςο θ ςφλλθψθ όςο και θ εφαρμογι τθσ ΜΕΡ ζχουν 

αλλάξει με τθν πάροδο του χρόνου. Θ προζλευςθ τθσ ΜΕΡ πθγαίνει πίςω ςτθ δεκαετία του 1940. 

Ιταν τότε νεοςφςτατθ θ  Σχολι Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ του  Μάντςεςτερ. Στο: 

http://burawoy.berkeley.edu/Methodology/ECM.ST.pdf  

http://burawoy.berkeley.edu/Methodology/ECM.ST.pdf
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πατρίδα τουσ είναι θ παροικία του κακενόσ, και ότι ςτο όνομα τθσ διατιρθςθσ τθσ 

εκνοπολιτιςμικισ ταυτότθτασ και ελλθνικότθτασ είναι υποχρεωμζνοι  να αρκεςτοφν 

ςτα προκακοριςμζνα από τουσ ίδιουσ  παροικιακά ςφνορα (γεωγραφικά, κοινωνικά, 

γενεαλογικά). Σε αυτά τα ςφνορα (κοινωνικά) πρζπει να βρουν κζςθ και οι απόγονοί 

τουσ (βιολογικοί και καλλιτεχνικοί), ςυνδιαλεγόμενοι με τθν πρϊτθ γενιά. 

  Θ τεχνικι Ακολοφκθςε τθ ςφγκρουςθ εντοπίηει ςτοιχεία διαφορετικϊν 

ερευνθτικϊν πλαιςίων, τα οποία κατακρθμνίηονται το ζνα μζςα ςτο άλλο και μόνον 

με τθν τεχνικι Ακολοφκθςε τθν μεταφορά μπορεί να εντοπιςτοφν οι ςυςχετιςμοί 

του «διαλόγου» και τθσ νόθςθσ. Και  ενϊ  θ «μεταφορά» φαίνεται να κακοδθγεί τον 

ςχεδιαςμό τθσ εκνογραφίασ,  εν τοφτοισ αποτελεί ερμθνευτικό ςκελετό. Θ μελζτθ 

των «υπεξοφςιων ομάδων» (Subaltern Studies) ζχει αναδειχκεί ςε προνομιακό 

διεπιςτθμονικό πεδίο, ζρευνα με πολυπριςματικό προςανατολιςμό. «Ο διάλογοσ και 

οι ανταλλαγζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτο ερευνθτικό αυτό πεδίο ανάμεςα 

ςτθν ανκρωπολογία και ςτθν ιςτορία (Γκζφου-Μαδιανοφ, 2009, ς.11) ζχουν 

δθμιουργιςει ζνα διευρυμζνο και ςφνκετο αντικείμενο εκνογραφικισ μελζτθσ, το 

οποίο επανεκτιμά τθν αποικιοκρατικι» - μεταναςτευτικι - εν προκειμζνω 

παροικιακι «…κατάςταςθ κι εξετάηει υπό διαφορετικό πρίςμα τισ νζεσ ςυνκικεσ και 

τουσ λόγουσ που δθμιουργοφνται, ςτθ μετα-αποικιακι εποχι» (Γκζφου-Μαδιανοφ, 

2009, ς.25). «Θ ςυμμαχία τθσ ανκρωπολογίασ με τθν ιςτορία ζχει φζρει ςτθν 

επιφάνεια νζεσ μορφζσ εκνογραφίασ, όπωσ αυτιν τθσ μελζτθσ των ιςτορικϊν 

αρχείων και άλλων ντοκουμζντων… Το αυξανόμενο ενδιαφζρον των ανκρωπολόγων 

για ιςτορικζσ αφθγιςεισ και των ιςτορικϊν για ανκρωπολογικζσ προςεγγίςεισ, κζτει 

μεταξφ άλλων και ζνα ερϊτθμα που ςχετίηεται άμεςα με τθ διαδικαςία τθσ πολυ-

τοπικισ εκνογραφικισ ζρευνασ: μιπωσ αυτοφ του είδουσ οι αναλφςεισ απαιτοφν μια 

μεγαλφτερου βακμοφ κεωρθτικοποίθςθ από  αυτιν που  ιςχφει μζχρι 

ςιμερα;»(Γκζφου-Μαδιανοφ,  2009,  ς.26).   

Θ παραδοςιακι εκνογραφία είκιςται να εςτιάηεται  ςε υπεξοφςια 

υποκείμενα και ςτθ κζςθ τουσ που ορίηεται από τθν κυριαρχία  του καπιταλιςμοφ 

και  τθσ αποικιοκρατίασ. Σφμφωνα με τθν Haraway, δεν υπάρχουν ακϊεσ πολιτικζσ 

και επιςτθμολογίεσ «ταυτότθτασ». Δεν  γίνεται κάποιοσ /α να «είναι» ι κφτταρο, ι 

μόριο, ι γυναίκα, ι μετανάςτρια, ι εργάτρια, ι μθτζρα κ.ο.κ.  Ο G. E.  Marcus με τθν 

ζννοια τθσ απϊλειασ του «υπεξοφςιου», υπαγορεφει τθ μθ γραμμικι ςυγκριτικι 
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εξζταςθ  των υπεξοφςιων ρόλων του κεατρικοφ ςυγγραφζα.  Αντ’ αυτοφ προτείνει 

τθ ςφγκριςθ που προκφπτει από τα ερωτιματα που κζτονται  ςτο αντικείμενο 

μελζτθσ , του οποίου το περίγραμμα, οι τόποι και οι ςυνδζςεισ δεν είναι γνωςτά εκ 

των προτζρων (Marcus, 1995, ς. 102).  Μζςα από αυτιν τθ ςφγκριςθ 

προδιαγράφεται εκ νζου θ εκνογραφικι ζρευνα των αντιπαραβολϊν, όπου το 

«όλον»  καταρρζει και γίνεται αναπόςπαςτο μζροσ παράλλθλων ςυγγενϊν τοπικϊν 

καταςτάςεων, παρά κάτι μονολικικό ι εξωγενζσ προσ αυτζσ. Σε αντικατοπτριςμό 

των παραπάνω,  θ πρϊτθ γενιά κεατρικϊν ςυγγραφζων κατά κάποιο τρόπο υιοκετεί 

τισ υπεξοφςιεσ ταυτότθτεσ, διαμελίηοντασ τθν ολότθτα ςε υπεξοφςιουσ ρόλουσ, και 

επεκτείνει τον διαχωριςμό ςτθ δεφτερθ γενιά ςυγγραφζων, όπου  χρθςιμοποιεί τουσ 

υπεξοφςιουσ ρόλουσ  για να διαχωρίςει τον δθμιουργό από το ζργο του,  ϊςτε να 

δθλϊςει τθ ςφγκρουςθ όχι με το πρόςωπο του δθμιουργοφ, αλλά με το προϊόν των 

διεργαςιϊν του. Θ απόκριςθ τθσ δεφτερθσ γενιάσ δθλϊνει ζμμεςα ότι αποδζχεται 

τθν πολιτικι, που αςκείται από τθν ςυςτθμικι κυριαρχία, όπωσ διατυπϊνεται με το 

ςφςτθμα του υπεξοφςιου. Ροιά κα είναι θ ςτάςθ τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ 

προσ τθν τρίτθ μζνει να ερευνθκεί πολυτοπικά. 

Θ πολυτοπικι ζρευνα κζτει ςτο κζντρο του ενδιαφζροντοσ τθν «ομόνοια» 

του ςυνόλου του πνεφματοσ,  το οποίο ςίγουρα δεν  βαςιλεφει,  όταν διαιρείται. Ζτςι 

λοιπόν το  Ελλαδικό κζατρο,  κατόπιν πρόςκλθςθσ,   ςυναντιζται με το Ραροικιακό 

κζατρο και το κοινό του. Οι κίαςοι από Ελλάδα, ςτελεχωμζνοι από ιδθ δθμοφιλείσ  

ςτθν Αυςτραλία πρωταγωνιςτζσ του Ελλθνικοφ κινθματογράφου του ’60-’70, 

ανεβάηουν κυρίωσ ψυχαγωγικά ζργα, όπωσ Μια κυρία ςτα μπουηοφκια, Οι 

καλαςςιζσ οι χάντρεσ κ.ά. που απεικονίηουν μια Ελλάδα μάλλον μονόπλευρα και 

μονολικικά και αποςοβοφν τθν τότε κοινωνικο/πολιτικο/οικονομικι πραγματικότθτα 

τθσ Ελλάδασ. Ραρά το ότι υπιρχε ειςροι «πολιτιςμοφ - κζατρο, κινθματογράφοσ, 

μουςικά ςχιματα - θ αμοιβαία «άγραφθ ςφμβαςθ» ιταν, θ εικόνα τθσ χϊρασ να 

παρουςιάηεται εξιδανικευμζνθ κατά το πλείςτον ςτα μάτια των μεταναςτϊν.  

Θ δεφτερθ περίοδοσ χαρακτθρίηεται από κεματολογία που εςτιάηεται ςτον 

μικτό γάμο, ςτθ νζα γενιά μορφωμζνων μεταναςτϊν από τθν Ελλάδα, ςτθν 

παλιννόςτθςθ τθσ πρϊτθσ γενιάσ ςτθν Ελλάδα, κ.ά. Δίνει βαρφτθτα ςτθν παράλλθλθ 

εξζλιξθ /πρόοδο των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ και εκείνων τθσ Ελλάδασ, αφινοντασ 

να αναδυκοφν «νζεσ» ςυγκροφςεισ. Απολικωμζνα ςτερεότυπα εκατζρωκεν για το 
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«ποιοί είναι εκείνοι που ζμειναν» και «ποιοί αυτοί που ζφυγαν» κλυδωνίηονται. 

Λδζεσ ςχθματιςμζνεσ εκ των προτζρων, που προδίκαηαν ςυμπεριφορζσ, 

ανατρζπονται και γίνεται ςαφισ θ ανάγκθ ερμθνείασ των ςυγκροφςεων (ενδο-

προςωπικϊν και δια-προςωπικϊν). 

Από το 1980 και μετά το «ειςαγόμενο» κζατρο από τθν Ελλάδα προτείνει 

ςτροφι ςτο Αρχαιοελλθνικό κζατρο (Εκνικό Κζατρο: Λφιγζνεια εν Αυλίδι, Θλζκτρα) 

και προβάλλει το κοινωνικό-πολιτικό κζατρο (Σκοφρτθσ - Απεργία, Μουρςελάσ - 

Διακοπι εφματοσ, Εκείνοσ και Εκείνοσ, Κεχαΐδθσ - Θ Βζρα και Το Τάβλι). Θ επίδραςθ 

είναι άμεςθ και καταγράφεται ςτθ κεματολογία του παροικιακοφ κεάτρου τθσ 

αντίςτοιχθσ περιόδου. 

Ο πολυτοπικόσ εκνογράφοσ  ακολουκϊντασ τουσ ανκρϊπουσ από τθν 

Ελλάδα παρατθρεί το πϊσ «ανοίγει» θ διαδικαςία ενδοςκόπθςθσ των διεργαςιϊν 

επαναπροςδιοριςμοφ  ταυτότθτασ των ανκρϊπων τθσ Αυςτραλίασ. Ακολουκϊντασ 

τθ μεταφορά, δθλαδι τθν ιδιότθτα αξιϊν (όπωσ χριμα), που εξυπθρετοφςαν ζωσ τθ 

δεδομζνθ ςτιγμι τθν ταυτότθτα,  αποκαλφπτει ςυςχετιςμοφσ «αόρατουσ» που 

παρζμεναν ςυνειδθτά καταπιεςμζνοι. Οι κεατρικοί ςυγγραφείσ τθσ περιόδου, με 

ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ, εμφανίηονται να ηουν ςε κόςμο «άυλο» δίχωσ ςυςςϊρευςθ 

υλικϊν αγακϊν. Το γεγονόσ ότι οι κεατρικοί ςυγγραφείσ ςτα ζργα τουσ δεν 

ακολουκοφν το αντικείμενο (π.χ. το χριμα) αναδεικνφεται από τθ «μεταφορά».  

Δθλαδι, ο ρόλοσ τθσ  οικονομικισ καταξίωςθσ και θ ςπουδαιότθτα τθσ αξίασ του 

χριματοσ, όπωσ αυτι διαμορφϊνει τισ ςυγκροφςεισ ςε όλα τα επίπεδα, 

αποκαλφπτεται από τθν τεχνικι ακολοφκθςε τθ μεταφορά.  

Ο μετανάςτθσ πρϊτθσ γενιάσ είναι θ μεταφορά τθσ  ελλθνικισ παραδοςιακισ 

κουλτοφρασ ςτθν αμφιςβιτθςθ μιασ ςφγχρονθσ αγγλοςαξονικισ κουλτοφρασ,  μζςα 

ςτθν οποία μεγαλϊνει θ δεφτερθ γενιά,  και το κζατρο που παράγει είναι  μζςον 

μεταφοράσ των αξιϊν, των θκϊν, τθσ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ τθσ χϊρασ 

προζλευςθσ. 

 Ιδθ από το 1951 θ ελλθνικι παροικία, μαηί με κεατρικά ζργα αρχαίου και 

ςφγχρονου κεάτρου Ελλινων ςυγγραφζων, ανεβάηει παράλλθλα,  και ζργα 

ςυγγραφζων του παγκόςμιου κεάτρου (Λόρκα, Τζνεςςυ Ουίλιαμσ, Τςζχωφ, κ.ά.). Θ 

δράςθ του παροικιακοφ κεάτρου διαμορφϊνει μια «νθςίδα» ελλθνικοφ κεατρικοφ 

γίγνεςκαι. Απόρροιά τθσ είναι θ ίδρυςθ τθσ ελλθνικισ δραματικισ ςχολισ «Γζφυρα» 
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του Νίκου Σκιαδόπουλου (1974),  θ ζνταξθ του παιδικοφ κεάτρου ςτθ κεματολογία 

ςυγγραφισ και θ ανάπτυξθ ελλθνικοφ κεατρικοφ «δικτφου» ςτο οποίο μακθτεφει θ 

δεφτερθ γενιά.  Το δίκτυο αυτό ςυγκεντρϊνει και ςυνδζει Ζλλθνεσ μετανάςτεσ πολυ-

διαςπορικισ ταυτότθτασ. Ο ελλθνικόσ πλθκυςμόσ τθσ διαςποράσ τθσ Αυςτραλίασ 

είναι ιδθ μια ςφνκεςθ ελλθνικϊν πλθκυςμϊν διαςποράσ (Αιγφπτου, Ρόντου, 

Μικράσ Αςίασ, Ανατολικισ Ευρϊπθσ). Θ διατιρθςθ των τοπικϊν/διαςπορικϊν 

διαλζκτων ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Κυπριακισ, λαογραφικϊν ςτοιχείων, 

μφκων και παραδόςεων, χορϊν και μουςικισ είναι κομβικόσ ςτόχοσ του 

παροικιακοφ κεάτρου, για παράδειγμα των Ροντίων και Κυπρίων, και αποτελεί 

ειδοποιό διαχωριςμό ειδϊν μζςα ςτο υπερ-είδοσ (ελλθνικό παροικιακό κζατρο τθσ 

Αυςτραλίασ).  

Ρροοικονομείται, λοιπόν, το ζδαφοσ για τθν εμφάνιςθ του «Ethnic Street 

Theatre» (Melbourne), πολυπολιτιςμικοφ πολφγλωςςου πειραματικοφ κεάτρου τθσ 

Ελλθνικισ παροικίασ. Οι  Ζλλθνεσ τθσ παροικίασ,  θκοποιοί, κεατρικοί  ςυγγραφείσ, 

ςκθνοκζτεσ,  μουςικοί,  ςυνευρίςκονται και ςυμπράττουν με ςυναδζλφουσ  τουσ,  

τόςο  με μετανάςτεσ άλλων εκνικοτιτων, όςο και με Αβοριγίνεσ, αλλά και 

Αγγλοςάξονεσ Αυςτραλοφσ. Φυςικό επακόλουκο αυτισ τθσ διαπολιτιςμικισ 

ςφμπραξθσ είναι, θ μετάφραςθ ελλθνικϊν κεατρικϊν ζργων και θ ςυγγραφι και 

παραγωγι κεατρικϊν ζργων πολυπολιτιςμικισ κεματολογίασ. Το 1987 ανεβάηουν το 

κεατρικό μονόπρακτο Στάςθ Λεωφορείου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε διαςκευι του 

Τάκθ Σϊρρου, και τθν  Ταυτότθτα, του Κϊςτα Μουρςελά, ςε μετάφραςθ ςτθν 

αγγλικι γλϊςςα τθσ Janet Elefsiniotis. Το 1988  ςε ςυνεργαςία με το Melbourne 

Comedy Festival, θ ίδια ομάδα, παρουςίαςε ςτο La Mama το κεατρικό ζργο 

Ταυτότθτα του Κϊςτα Μουρςελά ςε αγγλικι μετάφραςθ τθσ Janet Elefsiniotis και  ςε 

ςκθνοκεςία του Τάκθ Σϊρρου.  Ζπαιηαν οι Στζλιοσ Κουρπζτθσ, Τάκθσ Σϊρροσ και 

Chris Geoffrey. 

Σε ςυγγραφικό επίπεδο, αντιπροςωπευτικά είναι τα ζργα What’s the 

Difference? του Τάκθ Σϊρρου (1988) -  ςε ςυνεργαςία με τον αυςτραλο-τουρκικό 

ςφλλογο - και Poison and Gold του Στζλιου Κουρμπζτθ (1988).  Στο ζργο αυτό θ 

ιςτορία του Σωκράτθ ςτθν αρχαία Ακινα παραλλθλίηεται με τθν ιςτορία ενόσ 

Γιουγκοςλάβου ςτισ φυλετικζσ εξεγζρςεισ ςτο Kalgoorie το 1934 και πραγματεφεται 

τισ ιςτορίεσ  δφο ανκρϊπων, που απζχουν 2.000 χρόνια μεταξφ τουσ και τάςςονται 
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υπζρ τθσ ηωισ μζςα από το κάνατο. Στο τρίτο ζργο 200 Years Only: They’ve got to be 

Joking, ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ Σϊρρου, μία παράςταςθ αποτελοφμενθ από 

μονόπρακτα κεατρικϊν ςυγγραφζων πρϊτθσ γενιάσ, διερευνάται θ ουςία του ‘true 

blue’ πολυπολιτιςμοφ, όπωσ ορίηεται από τον λευκό Αγγλοςάξονα, όπου αυτόσ είναι 

ο Αυςτραλόσ και οι άλλοι είναι οι ‘ethnic’. Τα μονόπρακτα κεατρικά κείμενα με τα 

οποία κλείνει ο ςυγγραφικόσ κεατρικόσ κφκλοσ του «Ethnic Street Theatre» είναι: 

Let’s Celebrate του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, Celebration Minister τθσ Janet Elefsiniotis, 

(Lonely) Rider on The Storm του Στζλιου Κουρμπζτθ, Jack and Jack του Βαςίλθ 

Γεωργαράκθ και Australia 40,000 B.C.-2088 A.D. του Κϊςτα Αλεξιάδθ,  πλαιςιωμζνα 

με  μουςικι και  ςτίχουσ τραγουδιϊν του Κϊςτα Τςικαδζρθ.  Με το «Ethnic Street 

Theatre» το ελλθνικό παροικιακό κζατρο βγαίνει και «εκτόσ ςυνόρων» τθσ 

παροικίασ και ταξιδεφει ςε oλόκλθρθ τθν αυςτραλιανι κοινωνία. Ακολουκϊντασ τθν 

εξωςτρζφεια, ο εκνογράφοσ ακολουκεί τθν Αλλθγορία τθσ πλοκισ που υφαίνει τον 

πολυπολιτιςμικό τάπθτα.  

Μζςα από ηωντανζσ ςυνεντεφξεισ με τουσ ίδιουσ τουσ κεατρικοφσ 

ςυγγραφείσ, θ πολυτοπικι εκνογράφοσ Ακολουκεί τθν Εργοβιογραφία και τθν 

Λςτορία τθσ Ηωισ τουσ, για να οδθγθκεί επαγωγικά ςε  ςυλλογικά ςυμπεράςματα 

μζςα από τθ ςφνδεςθ ζργων, βιογραφίασ και ερμθνευτικισ εκάςτου/-θσ ςυγγραφζα 

και τθν πολυπριςματικι ςυγκριτικι ανάλυςθ αυτϊν.  

Οι κεατρικοί ςυγγραφείσ τθσ πρϊτθσ μεταπολεμικισ γενιάσ, κα μποροφςε να 

πει κανείσ  ότι λειτοφργθςαν ωσ πνευματικι θγεςία. Δεν είναι τυχαίο, ότι οι 

περιςςότεροι είχαν ιδθ προςεγγίςει τον κεατρικό χϊρο, μζςω οικείων τουσ 

προςϊπων προτοφ μεταναςτεφςουν. Στθν πλειοψθφία τουσ, οι ςυγγραφείσ τθσ 

πρϊτθσ γενιάσ είχαν αφιχκεί ςτθν Αυςτραλία με υψθλό μορφωτικό επίπεδο και 

αρκετοί από αυτοφσ  ιταν απόφοιτοι πανεπιςτθμίων. Συνεπϊσ,  το πνευματικό τουσ 

αποτφπωμα δεν οφειλόταν μόνο ςτθ ςυγκυρία τθσ μετανάςτευςθσ. Για τον λόγο 

αυτό, θ κεματολογία τουσ,  ναι μεν περνά μζςα από τθν ιδιότθτα του μετανάςτθ, 

προβάλλει, όμωσ, και πλικοσ άλλων οικουμενικϊν /κακολικϊν προβλθματιςμϊν. 

Πταν πλζον ωριμάηουν οι ςυνκικεσ για τθ ςυγγραφι κεατρικϊν ζργων,  

χρθςιμοποιοφν τθ κεατρικι τουσ παιδεία και τισ τεχνικζσ του κεατρικοφ λόγου με 

γνϊςθ και επίγνωςθ. Ζχουν ςυνείδθςθ τθσ προςωπικισ «κάκαρςθσ» που τελείται 

μζςα από το κζατρο και τθσ μορφοπαιδαγωγικισ αξίασ του κεάτρου.  
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Θ μετανάςτευςθ λειτουργεί ωσ επικάλυμμα, κάτω από το οποίο 

διοχετεφονται και προβάλλονται όλα τα άλλα ανκρϊπινα «τραφματα» που βιϊνουν.  

Πταν ο ςυγγραφζασ  τθσ πρϊτθσ γενιάσ ςτθν αφιγθςι του χρθςιμοποιεί τον ρόλο 

του μετανάςτθ για να περιγράψει τισ κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικζσ ςυνκικεσ ηωισ 

του ςτθ γενζτειρα χϊρα προζλευςθσ, «τραφματα»  και  «απϊλειεσ» λόγω πολζμου,  

τθν ιδεολογικι του τοποκζτθςθ ςε ςχζςθ με τον γάμο, τθν οικογζνεια και τισ ενδο-

οικογενειακζσ ιςορροπίεσ ι ςυγκροφςεισ, τθν εργαςία, τθν κυριαρχία ι τθν υποταγι 

των φφλων, τθν υπευκυνότθτα ι τον τυχοδιωκτιςμό, τθν υποκριςία, το χριμα και 

τθν θκικι, τα αποδίδει ευκζωσ ςτον ξεριηωμό από το «οικείο» ςτο «ξζνο», 

μεγεκφνοντασ τθν αιτιολογικι ςχζςθ των «δεινϊν» του με τθν πολιτιςμικι 

εξάρκρωςθ και (ανα)-καλφπτει τθν  αδιαμφιςβιτθτθ οικουμενικι διάςταςθ των 

«δεινϊν» του.  

Σφμφωνα με τθν Σοφία Κακαρείου, τα μζλθ τθσ παροικίασ βρίςκονται ςε μια 

«κάψουλα» ςτθν οποία μπικαν τθ ςτιγμι τθσ αναχϊρθςθσ από τθν πατρίδα  τουσ 

και δεν ζχουν αναπτυχκεί ιδιαίτερα πζρα απ’ αυτό. Θ εμπειρία τθσ μεταφοράσ από 

τθ μία πολιτιςμικι πραγματικότθτα ςτθν άλλθ, τθν αλλότρια, είναι μία «τραυματικι 

εμπειρία». Τα χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ μεταφοράσ, βαςίηονται ςε ςτοιχεία, όπωσ 

αυτά τθσ «αλλαγισ» και τθσ «επιβεβλθμζνθσ προςαρμογισ» ςτο «ξζνο». Θ 

πολιτιςμικι «μεταμόςχευςθ» όπωσ τθν αποκαλεί δθμιουργεί το αίςκθμα τθσ 

αναςφάλειασ, το οποίο οφείλεται ςτο «υποςυνείδθτο άγχοσ που ςυνεπάγεται θ 

αλλαγι»1943. 

«Για να πετφχει ιςορροπία, το διακινοφμενο άτομο, προςκολλάται ςτο «γνϊριμο»…Θ 

προςκόλλθςθ ςτο γνϊριμο γίνεται  ψυχολογικι εξάρτθςθ με ζντονο τον χαρακτιρα τθσ 

υπερβολισ. Το ζδαφοσ «παραδεδεγμζνων αξιϊν», κρθςκευτικϊν ι πολιτικϊν, ευνοοφν τθν 

δθμιουργία πολιτικο-κρθςκευτικϊν πεδίων επιρροισ, όπου τα παιχνίδια των αρχθγϊν ι 

επίδοξων αρχθγϊν δίνουν νζεσ διαςτάςεισ ςτθν ζννοια του όρου εξουςία»1944. 

Αυτά τα παιγνίδια «εξουςίασ» ςτθν οικογζνεια και τθν ελλθνικι παροικία, τα 

αναδεικνφει θ Σοφία Κακαρείου ςτο ζργο τθσ Μαριονζτεσ. Το  κεατρικό  αυτό ζργο 

                                                           
1943

 Συνζντευξθ τθσ  Σοφίασ Κακαρείου με τον τίτλο «Θ διττι πραγματικότθτα», ςτο περ. Το Γιοφφρι-

Ρεριοδικό Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν, τεφχ. 12, Σφδνεχ 1991, ςς. 82-87.  
1944

 Από τθ διάλεξθ «Το Ελλθνόφωνο Κζατρο ςτθν Αυςτραλία - Σκζψεισ και Απόψεισ» τθσ Σοφίασ 

άλλθ-Κακαρείου  ςτο ςεμινάριο με κζμα: «Ραροικιακό Κζατρο- Ελλθνο-Αυςτραλιανι Λογοτεχνία» 

ςτισ 22.04.2005, ς.3. 
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ςχολιάηει τθν ζριδα μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ και τθσ Ελλθνικισ 

Κοινότθτασ ςτθν Αυςτραλία, κακϊσ και τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν ελλθνικι 

οικογζνεια. Το ζργο αυτό, το οποίο ανζβθκε το 1992, ζτυχε καλφτερθσ τφχθσ ςτο 

παροικιακό κεατρικό γίγνεςκαι και ςτα ζντυπα μζςα ενθμζρωςθσ, ςε αντίκεςθ με το 

κεατρικό ζργο Γιαγιά  του Γιϊργου Ραϊηθ το 19701945. Το ζργο Γιαγιά ςχολίαηε 

επίςθσ, αυτιν τθν ζριδα, ειδικότερα για τισ ςυνζπειεσ μιασ τζτοιασ ςφγκρουςθσ ςε 

οικογζνειεσ και τθν παροικία, ςυγκεκριμζνα αυτιν του Σφδνεχ, ςτθ δεκαετία του 

1920 και αργότερα  ςτθ δεκαετία του 1960. Το ζργο του Ραϊηθ δεν ανζβθκε ποτζ, 

αφοφ αποτζλεςε «ταμποφ» τότε κακϊσ ζκιγε τα κακϊσ κείμενα τθσ ελλθνικισ 

παροικίασ, όπωσ ςιμερα αποτελεί «ταμποφ», ςφμφωνα με τθν ίδια τθ ςυγγραφζα 

Σοφία Κακαρείου, το ιςτορικό τθσ δράμα Υπατία, όπου κίγει το ηιτθμα τθσ εξουςίασ 

ωσ φαινομζνου και «τα παιχνίδια εξουςίασ» ςτισ μεταναςτευτικζσ κοινωνίεσ. 

Ρεριγράφει τθ μιςαλλοδοξία, τθ ρθχότθτα ανκρϊπων με πάκοσ για εξουςία, 

ταυτίηοντασ τουσ αντιτικζμενουσ προσ κάκε μορφι εξουςίασ ωσ Υπατία, που 

«εκτοπίηονται» και «απεμπολοφνται» κάκε φορά που  διαφωνοφν και δεν 

ςυμμορφϊνονται με τισ απολυταρχικζσ τάςεισ τθσ μιασ ομάδασ ζναντι τθσ άλλθσ (ι 

ενόσ κυρίαρχου κοινωνικοφ ςτοιχείου ι ενόσ κεςμοφ) ι του άνδρα προσ τθ γυναίκα 

ι τθσ πλειονότθτασ προσ τθ μειονότθτα. Ο αποκλειςμόσ  και θ περικωριοποίθςθ δεν 

προςφζρει ιςότιμεσ ευκαιρίεσ, οφτε τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ και εκτόνωςθσ  ςτθν 

ευρφτερθ κοινωνία. Συνεπϊσ, ςτο περικϊριο θ ςφγχυςθ επικρατεί,  οι 

«αδερφοφάδεσ»  αυξάνονται και το «τραφμα» γιγαντϊνεται αντί να 

επουλϊνεται1946. 

Στα ζργα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ το «εςωτερικό εγϊ»  είναι αδιάβλθτοσ 

κριτισ ςτθν υπαρξιακι ςφγκρουςθ του κατά πόςον το ςφςτθμα ι ο άνκρωποσ ορίηει 

τθ μοίρα του. Ο Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ αναφζρει ςε ςυνζντευξι του, ότι ξεκίνθςε να 

γράφει κζατρο με ςκοπό να «αγγίξει τισ πλθγζσ» του Ζλλθνα μετανάςτθ τθσ 

Αυςτραλίασ, προκειμζνου να «τισ γιάνει». Σε μια άλλθ ςυνζντευξι του δθλϊνει, πωσ 

                                                           
1945

 Γιϊργοσ Ραϊηθσ, Θ γιαγιά, μονόπρακτο, ςτο περ. Το Γιοφφρι-Ρεριοδικό Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν, 

τεφχ. 12, Σφδνεχ 1991, ςς. 77-81.  
1946

 ‘Ο.π., ςυνζντευξθ τθσ  Σοφίασ Κακαρείου με τον τίτλο «Θ διττι πραγματικότθτα», ςτο περ.            

Το Γιοφφρι-Ρεριοδικό Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν,  τεφχ. 12, Σφδνεχ 1991, ςς. 82-87.  
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τα κεατρικά ζργα είναι μια καταγραφι «δικϊν» τουσ καταςτάςεων, γραμμζνα ςε 

γλϊςςα που οι «ίδιοι»  δθμιοφργθςαν – εκνόλεκτο -,  εννοϊντασ τουσ Ζλλθνεσ 

μετανάςτεσ τθσ Αυςτραλίασ. Ο  Γεωργαράκθσ, με τα λόγια του αυτά, υπογραμμίηει 

τθν  ιδιαίτερθ πολιτιςμικι ταυτότθτα των Ελλινων κεατρικϊν ςυγγραφζων τθσ 

διαςποράσ,  όπωσ αυτι διαμορφϊνεται μζςα από  διαφορετικά ςφνολα 

πεποικιςεων: γλϊςςα, κρθςκεία, ιςτορία ςτον χϊρο εργαςίασ, ςτθν εκπαίδευςθ, 

ςτθν κακθμερινι ςυνδιαλλαγι με άτομα από διαφορετικά κοινωνικο/πολιτιςμικά 

περιβάλλοντα (Ριερρι-Γεωργίου, 1994, ς. 2) ςτθν χϊρα υποδοχισ. 

 Σφμφωνα με τουσ ςυγγραφείσ πρϊτθσ γενιάσ, Βαςιλακάκο, Κατςαβό, 

Γεωργαράκθ,  θ Αυςτραλία παραμζνει χϊρα άγνωςτθ για τθν πρϊτθ γενιά γιατί ο 

τόποσ αυτόσ ςυνδζεται με εργαςία, αγωνία, πόνο, ςτεριςεισ, κυςία και προπαντόσ 

είναι «ξζνοσ» από τα ικθ και τισ παραδόςεισ τθσ πατρίδασ τουσ. Δεν ζχει αποκτιςει 

νόθμα.  

Θ Κακαρείου εμπνζεται τουσ χαρακτιρεσ τθσ μζςα από τθ δικι τθσ 

μεταναςτευτικι εμπειρία, όμωσ τουσ τοποκετεί ςτα πλαίςια μιασ «πολιτιςμικισ 

διαχρονικότθτασ ϊςτε να γίνουν αποδεκτοί από τον ςφγχρονο και τον αυριανό κεατι 

ι και τον μελετθτι του κοινωνικοφ ι ιςτορικοφ παρελκόντοσ». Ριο ςυγκεκριμζνα, 

ςτο ζργο τθσ  Λφιγζνεια ςτον Τροπικό του Αιγόκερω, δεν διαχωρίηει τισ ιςτορικζσ 

περιόδουσ, αλλά μεταπθδά από τθν αρχαία εποχι ςτθ ςφγχρονθ, εμπλζκοντασ τθν 

αλλθγορία του μφκου με τθν πραγματικότθτα. Χρθςιμοποιεί τθν ιςτορία και τον 

μφκο ωσ «μία εξζδρα», πάνω ςτθν οποία μπορεί ο ςυγγραφζασ να δθμιουργεί και 

να δανείηεται ςτοιχεία από το «ιςτορικό ςυνεχζσ» χωρίσ περιοριςμοφσ1947.  

Κζματα, όπωσ θ ιςτορικι μνιμθ, θ μυκολογία και θ αποςφνδεςθ από τθν 

Ελλάδα, θ ζνταξθ, θ θκικι του κυρίαρχου άνδρα, θ ενδο-οικογενειακι βία, θ 

εγκατάλειψθ, θ υλικι και υλιςτικι καταξίωςθ, θ θκικι του χριματοσ, θ υποκριςία, οι 

γενεαλογικζσ ςυγκροφςεισ και θ οικογζνεια, θ ανεξαρτθςία τθσ νζασ γενιάσ, τα 

προξενιά, θ μοναξιά, θ γυναικεία ςεξουαλικότθτα ςτον ζγγαμο βίο, όνειρο και 

επικυμία, θ προδοςία τθσ εκνικότθτασ μζςα από τον μικτό γάμο, θ διγλωςςία, θ 

ταυτότθτα, οι ςυνζπειεσ τθσ τεχνολογίασ ςτθ ηωι, θ παγκοςμιότθτα, θ εξουςία τθσ 

                                                           
1947

 ‘Ο.π., ςυνζντευξθ τθσ  Σοφίασ Κακαρείου, 1991, ςς. 82-87.  

 



976 
 

κυρίαρχθσ ομάδασ ζναντι των άλλων (τα δικαιϊματα των γυναικϊν και θ 

περικωριοποίθςθ τθσ μετανάςτριασ, οι φυλετικζσ/ταξικζσ διακρίςεισ, θ 

απολυταρχικι ςυνείδθςθ των πολιτιςμζνων και θ γενοκτονία που υπζςτθςαν οι 

αυτόχκονεσ τθσ Αυςτραλίασ, θ ςφγκρουςθ μεταξφ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ 

μεταναςτϊν), απαςχολοφν τουσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ. 

Βεβαίωσ, υπάρχουν και ςυγγραφείσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ, μεταξφ των οποίων θ 

Βάςω Καλαμάρα και θ Σοφία Κακαρείου, των οποίων οι χαρακτιρεσ ςτα κεατρικά 

ζργα είναι εμπνευςμζνοι από ζναν μικρόκοςμο με αναφορζσ και αναγωγζσ ςε 

πανανκρϊπινο περιβάλλον. Θ «ταυτότθτα» του μετανάςτθ τθσ παροικίασ ςυνδζεται 

με κακολικά κζματα αγάπθσ, ανκρωπιςμοφ, ελευκερίασ, ειρινθσ, του πεπρωμζνου 

τθσ γυναίκασ ςτον κόςμο και τθσ περικωριοποίθςθσ τθσ μετανάςτριασ, λόγω τθσ 

γλωςςικισ αποκοπισ, τθσ πολιτιςμικισ τθσ μόνωςθσ, τθσ ζλλειψθσ πολιτιςμικισ 

ςυνζχειασ.  

Οι ςυγγραφείσ διαχειρίηονται τον πόνο, τα βάςανα και τθ νοςταλγία του 

ξεριηωμοφ ωσ παγκόςμιο κζμα ανεξαρτιτωσ εκνικισ ταυτότθτασ. Λαογραφικοί  

μφκοι, όπωσ αυτοί του Καραγκιόηθ, και αρχαίοι με ςφγχρονα ηθτιματα (κοινωνικι 

αδικία, ταξικι πάλθ, ανικανότθτα του «πολίτθ» να προςφζρει λφςθ)  ςκιαγραφοφν 

το κετικό πνεφμα, τθν αντοχι και τθν ικανότθτα επιβίωςθσ, ειδικότερα των Ελλινων 

μεταναςτϊν. Δεν είναι τυχαίο, ότι και οι δφο αυτζσ γυναίκεσ ςυγγραφείσ  φτιάχνουν 

ζργα ςφμφωνα με τθν ανάγκθ τθσ εποχισ να διερευνιςει το κοινό τθσ παροικίασ, το 

παρελκόν του, τισ ρίηεσ του και να ορίςει τθν ταυτότθτά του. Το παρόν δεν μπορεί 

να είναι ξεκομμζνο από το παρελκόν. Ζτςι αυτόσ, που γνωρίηει το παρελκόν του, ηει 

ςτο παρόν και μπορεί να ςχεδιάςει και το μζλλον, χωρίσ να γίνεται ζρμαιο των 

καταςτάςεων.  Θ βαςικι ψυχοςφνκεςθ, βζβαια, παραμζνει ίδια, δεν αλλάηει και 

προςδιορίηει τον βακμό δυςκολίασ προςαρμογισ ςτθ «φρζςκια» μεταναςτευτικι 

κουλτοφρα. Μςωσ ζτςι να ερμθνεφεται θ κατάκεςθ του Γιάννθ Βαςιλακάκου,  ότι για 

εκείνον θ μετανάςτευςθ ιταν  οδυνθρι  εμπειρία και ότι, ςαράντα χρόνια μετά, δεν 

κατάφερε να προςαρμοςτεί οφτε ψυχολογικά οφτε γλωςςικά.  Και τελικά θ 

αντιφατικι, φαινομενικά, παραδοχι του,  ότι παρ’ όλα αυτά, θ μετανάςτευςθ ιταν θ 

κινθτιριοσ δφναμθ που τον κζντριςε να κάνει όλα αυτά που ζκανε. 

Θ Κοφλα Τεό κοιτάει το κζμα τθσ μετανάςτευςθσ από μιαν άλλθ οπτικι, 

αυτιν των διαπροςωπικϊν οικογενειακϊν ςχζςεων, όπωσ διαμορφϊνονται ςτο 
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πλαίςιο τθσ παροικίασ. Δε διςτάηει να πει ότι μερικζσ φορζσ το αίτιο που μασ οδθγεί 

να μεταναςτεφςουμε είναι μια « απόδραςθ» ι «διζξοδοσ» από τα προβλιματα που 

ζχουμε από μόνοι μασ δθμιουργιςει μζςα από τα δικά μασ λάκθ, ζνα κζμα που ζχει 

μείνει ςτο βάκοσ ξεχαςμζνο. Θ Κοφλα Τεό απομακρφνεται από τον πυρινα τθσ 

πίκρασ που νιϊκει ζνασ ξζνοσ ςε μια ξζνθ χϊρα για να διερευνιςει τθν ψυχολογικι 

πτυχι του κάκε ατόμου, τα όνειρα, τθ χίμαιρα.  

Με δικά τθσ λόγια γράφει τα εξισ: 

 «Ο μετανάςτθσ, ο πάςασ μετανάςτθσ, δεν αντιμετωπίηει πλζον πρόβλθμα επιβίωςθσ. ‘Πλοι 

μασ, λίγο πολφ, βριςκόμαςτε ςε καλφτερθ μοίρα από κείνθ που ιμαςταν τότε, ςτθν αρχι τθσ 

μεταναςτευτικισ ςταδιοδρομίασ. Πχι, βζβαια, αβαςάνιςτα, μα αποχτικθκαν ςπίτια, μζγαρα, 

επιχειριςεισ, επενδφςεισ ςτθ γενζτειρα και κατ’ επζκταςθ οικογζνειεσ που ζφεραν παιδιά. 

Τα παιδιά δεν μποροφμε να τα ςυγκατατάξουμε ανάμεςα ςτα περιουςιακά μασ ςτοιχεία. 

Τυγχάνει να ζχουνε ψυχι, νου και αντίλθψθ. Ναι, τα χρόνια άλλαξαν, όλα ζχουν αλλάξει. Μα 

τα χρόνια του μετανάςτθ δεν άλλαξαν πορεία. Σζρνουν μια παράδοςθ και μια κλθρονομιά 

που προςπακεί απεγνωςμζνα να τθ μεταδϊςει και ςτα παιδιά του. Αλλά, εκείνα, πόςο τθν 

δζχονται; Ρόςο μποροφν να ςυμβαδίςουν με τισ αντιλιψεισ των γονζων τουσ; Ρόςο μποροφν 

να τουσ καταλάβουν; Και οι γονείσ τί κάνουν, όταν βλζπουν να εξανεμίηεται θ αιματθρι 

προςπάκειά τουσ κόντρα ςτθν αφομοίωςθ; ‘Πταν το μικρό που κρατοφςαν ςτθν αγκαλιά 

τουσ ζχει γίνει άνδρασ ι γυναίκα κι ζχει δικι του/ τθσ άποψθ για τθ ηωι; Ρροβλιματα 

μεγάλα και άλυτα. Ο γονζασ δεν αποδζχεται τθν ανυπακοι, γιατί ζχει διδαχτεί να 

υποτάςςεται. Ο νζοσ δεν αποδζχεται τθν υπακοι, γιατί ζμακε να ηει με ελευκερία. Ρόςο 

ελεφκεροσ όμωσ πραγματικά νιϊκει; Ρόςο αδιάφοροσ μζνει ςτθν αναταραχι που 

δθμιουργοφν οι απόψεισ του ανάμεςα ςτον εαυτό και του γονζα του/τθσ; Και γιατί όλεσ 

αυτζσ οι αντικζςεισ; Τελικά ποιόσ δεν καταλαβαίνει ποιόν; Το αποτζλεςμα, παιδιά 

αγανακτιςμζνα, γονείσ αγανακτιςμζνοι, οικογζνειεσ διαλυμζνεσ. Αυτά τα κακθμερινά 

προβλιματα, τα μεγάλα, ιταν το ερζκιςμά μου να γράψω το ζργο Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ. 

Φράςθ κλειδί από το ζργο είναι: «Ρόςο διχαςμζνα μεγαλϊνουμε τα παιδιά μασ και δεν το 

πιραμε χαμπάρι»1948. 

Στθ «Μεταμόρφωςθ» του Κϊςτα Αλεξιάδθ επίςθσ διερευνάται θ ψυχολογικι 

πτυχι του μετανάςτθ, θ εγκατάλειψθ των ονείρων. Απεικονίηεται θ αλλοτρίωςθ. Σε 

                                                           
1948 Ρθγι: Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ, κωμωδία  ςε τρεισ πράξεισ 

τθσ Κοφλασ Τεό, ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα, από το Ρειραματικό Κζατρο, 1992.  
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δθλϊςεισ, όπωσ  του Γιϊργου Μακρίδθ, «δε καυμάηω τα ζργα λογοτεχνϊν του 

γραφείου, αλλά τα ζργα με απλότθτα, εκεί που βρίςκεται όλθ θ ηωι, ςτα μικρά και 

ςτα κακθμερινά»,  του Κόδωρου Ρατρικαρζα που μιλάει για ζργα που  

«ατςαλϊνουν, ςυμβάλλουν ςτθν επιβίωςθ, που δεν αφινουν κενά, που «τον» 

κάνουν άνκρωπο» και περιγράφει τθν παλιννόςτθςθ ωσ μια δεφτερθ «Οδφςςεια», 

του Γιϊργου Καηοφρθ ότι «ο Ζλλθνασ το ςθκϊνει το πνεφμα», τθσ Βάςωσ Καλαμάρα 

ότι «το όνειρο, ο ςτόχοσ δεν ιταν να διαπρζψει, αλλά να γνωρίςει ςτουσ άλλουσ 

αυτό που ζχει μζςα τθσ», ςυγκλίνουν ςτθ λιτι φράςθ τθσ Κακαρείου «Εμείσ είμαςτε 

οι ιςτορίεσ μασ».  Θ αξία τθσ κεατρικισ πράξθσ ζγκειται ςτθ ςθμειολογία του 

κεάτρου και ςτθν παροφςα πολιτιςμικι διάςταςθ προςδίδει «ςυλλογικι 

ταυτότθτα». 

Το κζατρο δε μιμείται τθν πραγματικότθτα, απλά τθ ςθμειϊνει. Πταν θ 

αφθγιτρια ακοφγεται να λζει, «Δεν είμαςτε εμείσ που ορίηουμε τθ ηωι» (ςτο 

Σταυροδόμι τθσ Σοφίασ Κακαρείου) θ ςυγγραφζασ προκαλεί τουσ κεατζσ ςε 

αναδραςτικι διαδικαςία και δι-επικοινωνία μεταξφ τουσ. Τθ ςτιγμι αυτι θ 

ςυγγραφζασ ςυνδιαλζγεται με το κοινό. Στο κοινό χρειάηεται να παρουςιάηεται και 

να ονοματίηεται θ διττι πραγματικότθτα από τθν οποία προζρχονται τα όςα 

αναπαριςτϊνται επί ςκθνισ. Επειδι αυτό,  που ζχουμε κατανοιςει, δεν μπορεί να 

μεταδοκεί, μπορεί να το ενκυμθκεί κανείσ μζςα από το κζατρο, ωσ μια φυςικι 

πολιτιςμικι κλθρονομιά.  Το κζατρο λειτουργεί ωσ εργαλείο αυτογνωςίασ τόςο ςτο 

πλαίςιο τθσ παροικίασ όςο και τθσ ευρφτερθσ μεταναςτευτικισ οικογζνειασ τθσ 

αυςτραλζηικθσ κοινωνίασ, ανεξάρτθτα από τον τόπο προζλευςθσ του κακενόσ. Θ 

χριςθ τθσ διγλωςςίασ φζρει το δικό τθσ μινυμα που είναι θ ιςότιμθ διαχείριςθ των 

δφο γλωςςϊν ςτον λόγο και θ επίτευξθ τθσ αρμονικισ ςυνφπαρξισ τθσ ςτθν 

ζκφραςθ. Θ  Σοφία Κακαρείου υποςτθρίηει ότι θ πρόςμιξθ των δφο γλωςςϊν δεν 

είναι παρά μια πολιτιςμικι ςυνφπαρξθ και αλλθλεπίδραςθ, που εκφράηεται μζςω 

τθσ γλϊςςασ και κεωρεί ότι θ κεατρικι τθσ γλϊςςα είναι μία υβριδικι γλϊςςα, 

θχθτικά απολαυςτικι.  

«Στθν πλειονότθτα των ζργων μου χρθςιμοποιϊ δφο γλϊςςεσ, τθν ελλθνικι και τθν αγγλικι, 

όχι μόνον διότι θ «διγλωςςία» είναι θ δικι μασ μεταναςτευτικι πραγματικότθτα, αλλά και 

διότι «από ςκοποφ» κζλω να υπογραμμίςω τθν ιςοτιμία των γλωςςικϊν ιδιωμάτων ωσ 

εργαλείων επικοινωνίασ και τθν απεικόνιςθ του «υβριδικοφ» μασ ςτοιχείου. Επίςθσ 



979 
 

φζρνοντασ αντιμζτωπο τον αγγλόφωνο κεατι με μια ξζνθ γι’ αυτόν γλϊςςα, υπογραμμίηω το 

κζμα τθσ γλωςςικισ αποκοπισ και μόνωςθσ που νιϊκει ο μετανάςτθσ, ο μθ αγγλόφωνοσ 

μετανάςτθσ, ςτθν Αυςτραλία και τθν αγωνία  που φζρνει μια τζτοια αποκοπι»1949. 

Θ ανθςυχία του Γιάννθ Βαςιλακάκου,  κατά πόςο ο Ελλθνιςμόσ τθσ 

Αυςτραλίασ κα μπορζςει να επιβιϊςει μελλοντικά, διατθρϊντασ τισ εκνικζσ και 

πολιτιςμικζσ του αξίεσ,  διατυπϊνεται ςτο ζργο του «Ταυτότθτα», αναδεικνφοντασ 

τθ διγλωςςία ωσ ζναν από τουσ κομβικοφσ του προβλθματιςμοφσ άρρθκτα 

ςυνδεόμενουσ με τθν αγωνία του διαςπορικοφ Ελλθνιςμοφ.   Ο Βαςιλακάκοσ 

επικεντρϊνεται ςτθ διατιρθςθ τθσ εκνικισ γλϊςςασ, ωσ  ςτοιχείου υψίςτθσ 

ςθμαςίασ  και  τρόπου αντίςταςθσ των παιδιϊν των μεταναςτϊν ςτθν αφομοίωςι 

τουσ.  

Ραρόμοια είναι θ κζςθ και του Γιϊργου Καηοφρθ ο οποίοσ δεν επιτρζπει το 

δίγλωςςο «οφτε ςτο ςπίτι του», πόςο μάλλον ςτα ζργα του, φυλάςςοντασ ωσ  

«κθςαυρό» τθ διαχρονικι ελλθνικότθτα, ςχολιάηει επικριτικά τθν πολιτικι 

εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, και αναγνωρίηει ζμμεςα  τθ «λανκαςμζνθ» 

πίεςθ που αςκείται ςτισ νεότερεσ γενιζσ τθσ παροικίασ για τθ διατιρθςθ τθσ 

ελλθνικότθτασ. Με αφοπλιςτικι ειλικρίνεια κατακζτει: «Τα παιδιά μασ είναι 

εξαιρετικά, γιατί μασ ζχουν ςυγχωριςει όλα τα ςτραβά μασ»1950.  

Θ Βάςω Φαραίσ εντοπίηει τθν ευκφνθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ  κυρίωσ ςτθν 

πρϊτθ γενιά και δευτερευόντωσ  ςτθ δεφτερθ. Με τον ζναν ι τον άλλον τρόπο, θ 

πρϊτθ γενιά ςυγγραφζων, δίγλωςςου ι μθ κεάτρου, ανοίγει τον διάλογο με τθ 

δεφτερθ γενιά, απλϊνει το χζρι, και θ δεφτερθ γενιά, κυρίωσ βζβαια λόγω τθσ 

αποδοχισ τθσ διγλωςςίασ, αποκρίνεται.  

Αντίλογοσ και πρόταςθ ςτθν «εγω»-κεντρικότθτα,  όπου και όταν αυτι 

παίρνει προβάδιςμα, είναι θ «κραυγι» για αλλθλεγγφθ, πάνω από όλα πνευματικι 

μεταξφ των παροικιακϊν γενεϊν,  αλλά και μεταξφ των ελλθνικϊν διαςπορϊν. Θ 

αναγκαιότθτα αλλθλεγγφθσ ςυγκλίνει με τον ςκοπό και τα ευριματα τθσ μελζτθσ και 

εμπεριζχεται ςτθν περιγραφι τθσ παραγωγισ βιωματικοφ κεάτρου τθσ δεφτερθσ 

γενιάσ με τθ φράςθ: « Οι φωνζσ μζςα τουσ».  

                                                           
1949

 Από τθ διάλεξθ «Το Ελλθνόφωνο Κζατρο ςτθν Αυςτραλία- Σκζψεισ και Απόψεισ» τθσ Σοφίασ 
άλλθ-Κακαρείου  ςτο ςεμινάριο με κζμα: «Ραροικιακό Κζατρο- Ελλθνο-Αυςτραλιανι Λογοτεχνία» 
ςτισ 22.04.2005, ς. 4. 
1950

 Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον  Γιϊργο Καηοφρθ  ςτο Σφδνεχ ςτισ 29.2.2009.   
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Ραρά το ότι ο θκογραφικόσ μορφοπαιδαγωγικόσ ρόλοσ  του κεάτρου πρϊτθσ 

γενιάσ μεταςχθματίηεται ςε ςυμβολικό ψυχογραφικό τθσ δεφτερθσ γενιάσ, «οι 

φωνζσ μζςα τουσ» αφοροφν και τισ δφο γενιζσ και τισ γεφυρϊνουν. Θ πρϊτθ γενιά το 

αναγνωρίηει, το κλθροδοτεί ωσ «γονιδιακό γνϊριςμα» ςτθ δεφτερθ και εκείνθ 

αναδραςτικά το εκφράηει ωσ «δομικι φλθ του χαρακτιρα τθσ». Οι «φωνζσ» είναι 

οικουμενικζσ, άρα φυςιολογικά δίγλωςςεσ και/ι ςυντθγμζνεσ ςε εκνόλεκτο - θ 

πρόςμιξθ δφο τουλάχιςτον γλωςςϊν ςε μία λζξθ ι φράςθ.  

 Ο πατζρασ τισ διγλωςςίασ ςτο μεταπολεμικό κζατρο τθσ Αυςτραλίασ 

Κεόδωροσ Ρατρικαρζασ, ςτο πλαίςιο του κεατρικοφ ρεαλιςμοφ, εξθγεί τθ χριςθ τθσ 

διγλωςςίασ ωσ «ςυνικεια που αυτόματα υιοκετείσ, γιατί αυτι είναι θ 

πραγματικότθτα… γιατί όλοι αυτό κάνουμε. Μια λζξθ τθσ κακθμερινότθτασ ζρχεται 

πιο εφκολα ςτα αγγλικά». Ο Con Castan, προλογίηοντασ τθν τριλογία του  Κ. 

Ρατρικαρζα, Ρζτα το Φυςαρμόνικα Ρεπίνο ι Με λζνε Αντιγόνθ, Ο κείοσ από τθν 

Αυςτραλία, Διχαςμζνοι, υπογραμμίηει τθ  διάςταςθ του ρεαλιςμοφ ςτο κζατρο 

χαρακτθρίηοντασ τθν τριλογία ωσ καταγραφι πλιρουσ κφκλου μετανάςτευςθσ,  ο 

οποίοσ πραγματεφεται με ρεαλιςμό τον τρόπο ηωισ και τα προβλιματα των 

μεταναςτϊν ςτθν Αυςτραλία. «εαλιςμόσ» και «Διγλωςςία» ςυμπορεφονται.   

«Ο κοινωνικο-πολιτιςμικόσ και γλωςςικόσ κϊδικασ των μειονοτιτων δεν είναι 

περιοριςμζνοσ ι ελλειμματικόσ, απλά διαφορετικόσ», τονίηει θ κεατρικι 

ςυγγραφζασ Σοφία Κακαρείου. Επίςθσ, παρατθρεί ότι οι χαρακτιρεσ των ζργων τθσ, 

ενϊ αντικατοπτρίηουν τθν πολιτιςμικι εξάρκρωςθ και τθν πολιτιςμικι αςυνζχεια, 

παράλλθλα ςθμειϊνουν τθ δυνατότθτα να αναγνωρίςουν τθ διαφορετικότθτά τουσ 

ωσ πολιτιςμικό και γλωςςικό εμπλουτιςμό. Ριςτεφει ότι θ νεοελλθνικι γλϊςςα 

ςτζκεται αυτοδφναμα και αυτεξοφςια, ςε ιςοτιμία με τισ άλλεσ γλϊςςεσ. Για όλουσ 

τουσ παραπάνω λόγουσ, ςτο ζργο τθσ  Θ Λφιγζνεια κάτω από τον Τροπικό του 

Αιγόκερω, παρακζτει μια ολόκλθρθ ςκθνι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και με αυτόν τον 

τρόπο επιδιϊκει τθν εξοικείωςθ του κεατι με τθν ελλθνικι γλϊςςα ωσ ξζνθ γλϊςςα 

μεν, θχθτικά απολαφςιμθ δε. Επίςθσ επικυμεί να δϊςει και τθν πολιτιςμικι ςυνζχεια 

μζςω τθσ γλϊςςασ, προςφζροντασ με αυτόν τον τρόπο ςτθ δεφτερθ γενιά τθ διττι 

πραγματικότθτα, από τθν οποία προζρχονται, με μια ιςοτιμία και όχι ςε θγεμονία  

τθσ μιασ γλϊςςασ ζναντι τθσ άλλθσ. Θ διγλωςςία  ςτο κζατρο προςφζρεται ωσ το 
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όχθμα για  τθ μεταφορά του μθνφματοσ και τθν επιδίωξθ τθσ αρμονικισ ςυνφπαρξθσ 

του «αλλότριου»,  «εντόσ» και «εκτόσ». 

Μζςα τουσ δεν υπάρχει ςυναίνεςθ μεταξφ των δφο πολιτιςμϊν. Οι δφο 

πατρίδεσ δεν ςυνυπάρχουν ςε αρμονία, αλλά ςε ςφγκρουςθ, και θ μία 

αναιρεί/κρίνει τθν άλλθ. Μολονότι «μεταμοςχεφονται» ςτθ χϊρα υποδοχισ,  

βλζπουν τον κόςμο από απόςταςθ, τεμαχιςμζνο, αντιφατικό, ςε ςφγκρουςθ και όχι 

ςε ζνωςθ. Ρολφ εφςτοχα, ο Νίκοσ Καραχλισ ςτο ζργο του Scattered Sacrifices/ 

Σκόρπιεσ Κυςίεσ, μζςα από τθν  ανατομία τθσ ψυχοςφνκεςθσ του  Αρίςτου, ενόσ 

νεοαφιχκζντα  Ζλλθνα μετανάςτθ, οδθγεί τον κεατι του,  ςε ζνα ταξίδι ςτο 

«υποςυνείδθτο» του ανκρϊπου που αιςκάνεται «ξζνοσ»,   αναδεικνφει τθν 

ταλάντευςθ ανάμεςα ςε δφο κόςμουσ, τθν κατακερματιςμζνθ πραγματικότθτα ςτθν 

οποία ηει,  βλζπει  τισ  πολιτιςμικζσ ςυγκροφςεισ που βιϊνει μζςα του, μζςα ςτθν 

κακθμερινότθτά του και τθν επίδραςθ τθσ παροικίασ πάνω του. Σφμφωνα με τον 

ςυγγραφζα, θ διαφορά των ςυγκροφςεων και μετεωριςμοφ, ςε μετανάςτεσ πρϊτθσ, 

δεφτερθσ ι τρίτθσ γενιάσ, είναι μικρι. Ραρ’ όλεσ τισ διαφορετικζσ εμπειρίεσ τουσ, 

τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ ηωισ τουσ, ο μετανάςτθσ πάντα ταλαντεφεται ανάμεςα 

ςε δφο κόςμουσ, πάντοτε δθμιουργεί τισ ςυνκικεσ να παγιδεφεται ανάμεςα ςε δφο 

«πατρίδεσ». Ο Αρίςτοσ,  ενϊ επιδιϊκει να εξιςοροπιςει τουσ δφο κόςμουσ μζςα του, 

ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τισ ίδιεσ του τισ πεποικιςεισ.  Ο Καραχλισ φαίνεται 

ιδιαίτερα  ανιςυχοσ για τα προβλιματα που απαςχολοφν τθν Ελλθνικι παροικία. Ο 

ςυγγραφζασ δεν περιορίηεται ςτθ διάγνωςθ των τραυμάτων, των ελλείψεων, των 

αναγκϊν, των ςυγκροφςεων και των ταμποφ, δεν ςυμβιβάηεται με τθν 

πραγματικότθτα. Ρροςπακεί να βρει λφςεισ, τισ «ιδανικζσ» λφςεισ  μζςα από τθ 

δθμιουργία εντόσ του μιασ  «ιδανικισ» παροικίασ. Συνειδθτοποιεί ο κεατισ πωσ τα 

παιχνίδια εξουςίασ,  ακόμθ και όταν πρόκειται για εκνικά κζματα, είναι υπαρκτά. 

Επίςθσ γίνεται κατανοθτό, πωσ  αυτοί που τα παίηουν,  ζρχονται ςε αντίκεςθ με 

δυνάμεισ που αγωνίηονται να φτάςουν ςε μια ιδανικι, ςχεδόν ουτοπικι 

πραγματικότθτα. Το ςοβαρό κζμα που κζλει να τονίςει ο ςυγγραφζασ είναι να μθν 

κυςιάηουμε τουσ αγϊνεσ μασ, κατακερματίηοντασ τθν ενζργειά μασ ωσ άτομα και ωσ 

ομάδεσ.  Ρροτείνει και αυτόσ τθν «ομόνοια» ωσ τθν ιδανικι λφςθ τθσ διατιρθςθσ 

ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ τθσ ελλθνικισ διαςποράσ.  Θ ιςχφσ εν τθ ενϊςει, με λίγα 

λόγια. 



982 
 

Σφμφωνα με τθν Σοφία Κακαρείου, ο ρόλοσ του κεατρικοφ ςυγγραφζα, 

ιδιαίτερα ςτο παροικιακό γίγνεςκαι, αποτυπϊνεται ςτθν ειδικότθτα του χειρουργοφ-

ανατόμου, που υιοκετεί το μοτίβο «ςφμπτωμα-πρόγνωςθ-διάγνωςθ-κεραπεία» ςε 

κυκλικι ςυνζχεια.  Μζςα,  λοιπόν, από τον ρόλο τθσ ωσ  κεατρικοφ ςυγγραφζα και 

τθ κζςθ τθσ ωσ γυναίκα, προτείνει απλά και χειροπιαςτά τον τρόπο  με από το 

οποίον μπορεί ο μετανάςτθσ να κάνει το πρϊτο βιμα για να οδθγθκεί ςε μια 

«ομόνοια» κατ’ αρχιν μζςα του. Θ ςυγγραφζασ αποδίδει τθ ςφγκρουςθ και τθν 

πολιτιςμικι αςυνζχεια, που βιϊνει ο μετανάςτθσ,  ςτο φαινόμενο του 

«μετεωριςμοφ», το οποίο ουςιαςτικά περιγράφει  ωσ ταλάντευςθ. Μζςα από τθν 

αποτφπωςθ του ψυχολογικοφ μετεωριςμοφ, λοιπόν,  είναι ςκόπιμο κανείσ να 

διακρίνει τθν πρόταςθ τισ  ςυγγραφζωσ, δθλαδι  το δικό τθσ ςτοιχειοκετθμζνο 

/τεκμθριωμζνο όραμα για τθ ςυνζχιςθ:  

«Φυτζψτε κάτι που κα ςασ κυμίηει αυλι ελλθνικοφ χωριοφ… λίγο βαςιλικό ι 

δυόςμο,… ι κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ…». Το κεατρικό ζργο Κατά προτίμθςθ 

Γαρδζνιεσ τθσ Σοφίασ Κακαρείου, είναι ηωντανι θκογραφία με κοινωνιολογικζσ και 

ψυχολογικζσ αναφορζσ ςτισ επιλογζσ των θρϊων. Ο αναγνϊςτθσ/κεατισ ςαφϊσ 

υποδζχεται το μινυμα υπζρ μιασ νζασ νοοτροπίασ και πρακτικισ, διαμορφωμζνθσ 

με γνϊμονα τθν γενναιοδωρία, που επιτυγχάνεται και εκφράηεται ωσ  ποιότθτα 

ςυμπεριφοράσ και ηωισ, αν βεβαίωσ καταφζρει να  ξεφφγει κανείσ από 

ςτενομυαλιζσ και ςτείρεσ εμμονζσ ςε αξίεσ που δεν είναι καν αξιόλογεσ1951 και 

τουλάχιςτον παρωχθμζνεσ.  

Σφμφωνα με τθν Σοφία Κακαρείου και τθν Βάςω Καλαμάρα, τα παιδιά 

δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν,  που μεγαλϊνουν ςτθν Αυςτραλία, χρειάηεται να 

γνωρίηουν για τα πνεφματα τθσ γθσ, να μακαίνουν τουσ μφκουσ των Αβοριγίνων,  

γιατί ζτςι ςυνδζονται με τον τόπο, τθ γθ, τθ φφςθ και ανακτοφν τθ χαμζνθ τουσ 

αίςκθςθ αςφάλειασ και του αιςκιματοσ ότι ανικουν εκεί. Οι Ζλλθνεσ κεατρικοί  

ςυγγραφείσ πρϊτθσ γενιάσ μεγάλωςαν με τουσ δικοφσ τουσ  αρχαιοελλθνικοφσ και 

λαϊκοφσ μφκουσ και «πνεφματα» /κρφλουσ ςτουσ δικοφσ τουσ τόπουσ. Μζςα από τα 

κεατρικά τουσ ζργα τοφσ μεταφζρουν. ‘Πμωσ δεν ςταματοφν εκεί. Αναηθτοφν 

ιςτορίεσ για  να ςυνδζςουν τουσ δικοφσ  τουσ μφκουσ και πνεφματα με αυτά τθσ 

                                                           
1951

 Φιλομιλα - άλλθ, φιλόλογοσ κακθγιτρια, Γενικό Ρροξενείο Σφδνεχ. Κριτικζσ- ςτο βιβλίο τθσ 

Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ, Ακινα, 1989. 
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χϊρασ  ςτθν  οποία ηουν αυτοί και τα παιδιά τουσ.  Συναντοφν, διερευνοφν και   

αναπαράγουν τουσ μφκουσ των Αβοριγίνων και τουσ μεταδίδουν μζςα από τουσ 

δικοφσ τουσ κεοφσ και ιρωεσ. Το 1984, θ Καλαμάρα,  ςτο  Πλυμποσ ςτο Porongorups 

- παιδικό κεατρικό ζργο, μονόπρακτο, περιγράφει ζνα ταξίδι παιδιϊν ςτουσ  ιεροφσ 

τόπουσ και μφκουσ των Αβοριγίνων, εμπνεόμενθ από το δωδεκάκεον του Ολφμπου 

και τουσ μφκουσ του. Το 1991, θ Νάνςυ Καρουάνα παρουςίαςε ςτο Τορόντο του 

Καναδά το χορόδραμα με  τίτλο «Τα παιδιά του Ουράνιου Τόξου» (εμπνευςμζνο από 

το  ομότιτλο ποίθμα τθσ Σοφίασ Κακαρείου)  όπου τα παιδιά του Ουράνιου Τόξου 

είναι οι Αβοριγίνεσ και οι μφκοι τουσ.  

Οι  μεταπολεμικοί κεατρικοί ςυγγραφείσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ είναι 

γαλουχθμζνοι με τθν θκογραφικι πεηογραφία των Καρκαβίτςα, Ραπαδιαμάντθ, 

Βιηυθνοφ, Δροςίνθ κ.ά. μζςα από τθ ςχολικι τουσ διαδρομι/παιδεία ςτθν Ελλάδα 

και τθ κεατρικι τουσ παιδεία ςτθν Ελλάδα. Το θκογραφικό κζατρο περιγράφει τθν 

ελλθνικι φπαικρο, το ελλθνικό χωριό και τουσ απλοϊκοφσ του κατοίκουσ. Ο όροσ 

δθλϊνει, λοιπόν τόςο τθν ωραιοποιθμζνθ ειδυλλιακι αναπαράςταςθ με ζντονο 

λαογραφικό χαρακτιρα των θκϊν τθσ ελλθνικισ υπαίκρου, όςο και τθ ρεαλιςτικι ι 

νατουραλιςτικι θκογραφικι αφιγθςθ, θ οποία αςχολείται βζβαια με τισ μικρζσ 

κλειςτζσ κοινωνίεσ τθσ υπαίκρου, αλλά και με τον τρόπο που προβάλλονται και οι 

ςκοτεινζσ πλευρζσ τουσ1952.  

Ακολουκϊντασ τθ μεταφορά, αρκεί να αντικαταςτιςουμε τισ φράςεισ 

«ελλθνικι φπαικροσ» και «μικρζσ, κλειςτζσ κοινωνίεσ τθσ υπαίκρου» με τισ λζξεισ 

«παροικιακι» και «παροικία» αντίςτοιχα, και αβίαςτα αποκαλφπτονται οι 

θκογραφικοί ςυςχετιςμοί παροικιακισ κοινωνίασ και κεάτρου.  

Θ ίδρυςθ τθσ κεατρικισ ομάδασ Take Away Theatre (1989) ςυμβολίηει, 

μεταξφ άλλων1953, το αίςκθμα τθσ δεφτερθσ γενιάσ ότι ίςωσ είναι ακόμθ 

«προςωρινι» θ παρουςία τουσ/διαμονι τουσ ςτθν Αυςτραλία και προδικάηει ότι θ 

ςφγκρουςθ τθσ «βαριάσ κλθρονομιάσ», ςε αντιδιαςτολι με τθ ςφντομθ διαδρομι 

τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ», δεν  κα επιλυκεί από τθ μια ςτιγμι ςτθν άλλθ.  Θ 

                                                           
1952

 Θκογραφία. Στο: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/683/4523,20480/ 
1953

Ο Bill Kokkaris ςτθ ςυνζντευξι του υποςτιριξε ότι τα ιδρυτικά μζλθ- κεατρικοί ςυντελεςτζσ τθσ 
δεφτερθσ γενιάσ - εμπνεφςτθκαν το όνομα «Take Away» από τθν «ταχυφαγία»  ωσ τρόπο ηωισ τθσ 
καταναλωτικισ κοινωνίασ ςτθν οποία ηουν και από τθν επικυμία τουσ ο κεατισ φεφγοντασ  να παίρνει 
κάτι μαηί του.  
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ςφγκρουςθ χρειάηεται να γίνει ςυναίνεςθ, ςφμπνοια, και ομόνοια των διαφορετικϊν 

πθγϊν «οξυγόνου»,  ϊςτε να βγουν από τθν «κάψουλα» και τθν «αναίτια κλίψθ», 

επιτρζποντασ ςτον  «Γόρδιο Δεςμό» να χαλαρϊςει τθν πίεςι του για να 

αποκαταςτακεί αργά και ςτακερά θ αναπνοι.  

Τα  κεατρικά του Nic Velissaris, Brother Boy (2007), 2,5, θ γενιά και του 

Andreas Lytras, Odyssey (1998), δεφτερθ γενιά, κλείνουν με τθ ςυμβολικι 

αποκατάςταςθ του «ονόματοσ» των θρϊων τουσ από «Arthur-Aris-Aristides» και 

από «Andrew-Andreas» και τθν αναςφνκεςθ τθσ  διαμελιςμζνθσ τουσ ταυτότθτασ. 

Και όςο και αν δείχνει να αφορά  αυτό τθ δεφτερθ γενιά είναι ςτ’ αλικεια το 

ηθτοφμενο και τθσ πρϊτθσ, διαφζρει μόνον ωσ προσ τον τόπο. Οι πρϊτοι 

αποκακθλϊκθκαν όταν μπικαν ςτο καράβι και μόνον ςτθ γενζτειρα ηθτοφν να 

αποκαταςτακοφν, γιατί γι’ αυτοφσ μόνον εκεί αξίηει. Οι δεφτεροι βίωςαν τθν 

αποκακιλωςθ, χωρίσ να «φταίνε», ςτθ νζα γενζτειρα και το ηθτοφμενό τουσ είναι να 

αποκαταςτακοφν μζςα τουσ.   

Αν και πρωκφςτερθ χρονικά, θ αναφορά ςτον εκπρόςωπο τθσ γενιάσ 2.5 Nic 

Velissaris, εξυπθρετεί ωσ παράδειγμα ςυγκεραςμοφ κεάτρου θκογραφίασ και 

ςυμβολιςμοφ, ςε ςχζςθ με τθν πλοκι, θ οποία εξελίςςεται μζςα από τθ διαμάχθ ςε 

επίπεδο ςυμβόλων.  Άρα ζχουμε πλοκι που ακολουκεί νόρμεσ θκογραφικοφ 

κεάτρου και αναπαρίςταται με ςυμβολικοφσ όρουσ,  όπωσ αυτόν του «Γόρδιου 

Δεςμοφ». Ο Nic Velissaris με το κεατρικό του Brother Boy (2007), «ςυναινεί» ςε  

ουςία κεματολογίασ και  κεατρικι δομι και ενοποιεί τθ διαφορετικότθτά  του μζςα 

ς’ ζνα  «εξαγϊγιμο προϊόν» τον ‘Υμνο προσ τθν Ελευκερία τθσ Φπαρξθσ ωσ τθ μόνθ 

αυκεντικότθτα και τθν φςτατθ αναηιτθςθ ολοκλιρωςθσ.  

Κυριότερα γνωρίςματα του ςυμβολιςμοφ είναι θ μουςικότθτα, θ 

υποβλθτικότθτα και θ μελαγχολικι διάκεςθ, που δθμιουργοφν ζνα αίςκθμα 

αςάφειασ και ρευςτότθτασ. Θ αυςτθρι μετρικι τθσ θκογραφίασ χαλαρϊνει και 

ειςάγεται νζο λεξιλόγιο. Επιλζγονται οι λζξεισ που υποβάλλουν λεπτά τρυφερά 

ςυναιςκιματα. Τα αντικείμενα του εξωτερικοφ κόςμου γίνονται ςφμβολα 

εςωτερικϊν, ψυχικϊν καταςτάςεων και το εννοιολογικό περιεχόμενο του κεατρικοφ 

ζργου περιορίηεται ςτο ελάχιςτο. Οι ςυμβολιςτζσ διατθροφν περιςςότερουσ 

δεςμοφσ με τθν παράδοςθ, ενϊ παράλλθλα δίνουν ςτο ζργο μια φιλτραριςμζνθ 

λυρικι ουςία. Κζλουν να εκφράςουν λεπτότερεσ ςυναιςκθματικζσ αποχρϊςεισ, 
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ειςάγοντασ ταυτόχρονα τον ςυμβολιςμό, τον αιςκθτιςμό, ενϊ  παράλλθλα 

αρνοφνται να ςυμβιβαςτοφν με τθν υποκριςία γφρω τουσ, ςαρκάηουν και 

ςτθλιτεφουν με το ζργο τουσ το πνεφμα τθσ διάλυςθσ, που χαρακτθρίηει τον 

κατακερματιςμζνο κόςμο γφρω τουσ. Επίςθσ, κφριο χαρακτθριςτικό τουσ είναι ζνα 

αίςκθμα διάχυτθσ μελαγχολίασ και «αναίτιασ κλίψθσ», μια πειςικάνατθ διάκεςθ και 

άρνθςθ ςε όλα, ζνα αίςκθμα νοςθρότθτασ και παρακμισ. Σ’ αυτό το πνεφμα 

απογοιτευςθσ, που κυριαρχεί ςτα ζργα τουσ, ενυπάρχει θ αιςιοδοξία που προςδίδει 

ςτον άνκρωπο θ πίςτθ. 

Ο εςωτερικόσ μονόλογοσ, θ ενδοςκόπθςθ και θ ςυνειρμικι τεχνικι, μθ 

γραμμικι, υποκακιςτοφν τθ ρεαλιςτικι αφιγθςθ. Θ αφθγθματικι ςυνοχι και θ 

ρεαλιςτικι πλοκι διαςπϊνται και θ γφρω πραγματικότθτα ανακλάται ρευςτά και 

υποκειμενικά. Ο «παντογνϊςτθσ» αφθγθτισ τθσ πρϊτθσ γενιάσ παραχωρεί τθ κζςθ 

του ς’ ζναν ι περιςςότερουσ ιρωεσ-αφθγθτζσ με υποκειμενικι οπτικι γωνία και 

ζμφαςθ ςτθ δυναμικι των λζξεων. Ο λόγοσ αποκτά απλότθτα, πυκνότθτα, πζφτει ςε 

ελλειπτικότθτα και ςυντομία. Σε ςυνδυαςμό με τθν απελευκζρωςθ τθσ φανταςίασ 

και του ονείρου, θ γραφι γίνεται ςυνειρμικι, υπαινικτικι και πολφςθμθ, 

αξιοποιϊντασ παράλλθλα τον μφκο. Ο μφκοσ, δθλαδι, προςαρμόηεται ςτθν εποχι 

και τθν περίςταςθ προςφζροντασ ςτον δραματουργό το κατάλλθλο «προςωπείο» 

για να διατυπϊςει τθν εμπειρία του1954, κοινι ι προςωπικι.  

 

Ο δραματουργόσ τθσ δεφτερθσ γενιάσ χρθςιμοποιεί τθν «κοινι εμπειρία» του 

ωσ «ςυλλογικι μνιμθ» για να αρκρϊςει τθν προςωπικι του ιςτορία. Μια τζτοια 

χριςθ του μφκου παρουςιάηεται για πρϊτθ φορά ςε ζνα από τα πιο 

αντιπροςωπευτικά ζργα του μοντερνιςμοφ, τθν Ζρθμθ Χϊρα, (1922) του T.S.Elliot. 

Στθν Ελλάδα, αντίςτοιχα, εκπρόςωποι του μοντερνιςμοφ είναι οι: Ελφτθσ, Σεφζρθσ, 

Καβάφθσ, Καρυωτάκθσ, Ρολυδοφρθ, ίτςοσ, Βρεττάκοσ, κ.ά. Θ ςτροφι ςτο 

παρελκόν, ιδιαίτερα ςτθν κλαςικι αρχαιότθτα, οδθγεί τουσ μοντερνιςτζσ ςτθ χριςθ 

του μφκου για να εκφράςουν, ςυμβολικά, καταςτάςεισ και ςυναιςκιματα.  

                                                           
1954

 Συμβολιςμόσ και Μοντερνιςμόσ του Ευαγγζλου Β. Τςακνάκθ. Στο: http://dolihi.gr.   

     

http://dolihi.gr/
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Σε καιροφσ «ζλλειψθσ» και «ανάγκθσ», θ δεφτερθ γενιά επιλζγει το ςχιμα 

του «μοντερνιςμοφ» με διάκεςθ πειραματιςμοφ με νζεσ μορφζσ, κζλοντασ να 

ξεφφγει από τισ κακιερωμζνεσ κεατρικζσ ςυμβάςεισ τθσ πρϊτθσ γενιάσ. Εξθγείται, 

λοιπόν, θ δυςτοκία τθσ δεφτερθσ γενιάσ κεατρικϊν παραγόντων (θκοποιϊν, 

ςκθνοκετϊν, κ.λπ.) να αναπαραςτιςει τα κεατρικά τθσ πρϊτθσ γενιάσ ςυγγραφζων 

και θ οποία οφείλεται ςτισ κατευκυντιριεσ κανονιςτικζσ γραμμζσ που υπαγορεφει θ 

θκογραφία.   

Θ δεφτερθ γενιά είναι θ «μεταβατικι γενιά»,  μια γενιά που βρίςκεται 

ανάμεςα ςε δφο πολιτιςμοφσ και ςε μια ςυνεχι διεργαςία και διαλεκτικι με τον 

εαυτό τθσ και το περιβάλλον τθσ.  Θ δεφτερθ γενιά των κεατρικϊν ςυγγραφζων 

παρουςιάηουν τισ ιςτορίεσ  τουσ μζςα από τθν προςωπικι  τουσ εμπειρία, κυρίωσ 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  

Τα ηθτιματα που απαςχολοφν τουσ  κεατρικοφσ ςυγγραφείσ δεφτερθσ γενιάσ 

διαφαίνονται μζςα από τθ κεματολογία που διερευνοφν ςυγγραφικά  ςτα κεατρικά 

τουσ ζργα  και αυτά είναι: πρωτίςτωσ θ αναηιτθςθ τθσ ταυτότθτασ, θ αγάπθ, θ 

πίςτθ,  θ δζςμευςθ, ο γάμοσ,  θ προδοςία, οι ςχζςεισ φιλίασ, οι οικογενειακοί 

δεςμοί, οι μικτοί γάμοι,  ο ρόλοσ τθσ μθτζρασ ςε μια οικογζνεια και θ απϊλεια των 

ιςορροπιϊν, όταν αυτι χακεί από τθν εικόνα, θ ερωτικι απογοιτευςθ, θ 

αλλοτρίωςθ, θ πλθγωμζνθ καρδιά, θ  απελπιςία, οι  ςχζςεισ των γονιϊν  και πϊσ 

αυτζσ επθρεάηουν  τα παιδιά τουσ και τισ ςχζςεισ των παιδιϊν τουσ με τουσ 

ςυντρόφουσ τουσ, θ ςχζςθ μάνασ και κόρθσ, θ διπλι μεταναςτευτικι εμπειρία και θ 

διερεφνθςθ του ελλθνικοφ μφκου.  

Επίςθσ, ςτα ζργα τουσ διερευνοφν ηθτιματα μεγάλθσ  κοινωνικισ, ιςτορικισ 

και πολιτικισ ςθμαςίασ με  ςαφινεια  και ζντονο φφοσ, όπωσ θ ιςότθτα  μεταξφ 

ανδρϊν και γυναικϊν, τα δικαιϊματα των γυναικϊν ςτθ μόρφωςθ και ςτθν 

επαγγελματικι αποκατάςταςθ,  το δικαίωμα ςτθν επιλογι ςυντρόφου,   τα 

δικαιϊματα  των παιδιϊν και των Αβοριγίνων. Τα ζργα τουσ είναι αυτοβιογραφικά 

και τα  εμπνζονται μζςα  από μια προςωπικι  τουσ εμπειρία.  Οι περιςςότεροι 

ςυγγραφείσ πρωταγωνιςτοφν  ςτο ζργο τουσ. Συνικωσ  επιλζγουν να γράψουν 

ολιγοπρόςωπα ζργα ι μονολόγουσ, γιατί είναι πιο οικονομικι θ παραγωγι τουσ και 

επί πλζον είναι ευκίνθτα, γιατί οι παραςτάςεισ  μποροφν να ταξιδζψουν 
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περιςςότερο και να απευκυνκοφν ςε όλεσ τισ θλικίεσ, τισ εκνικότθτεσ, τισ  περιοχζσ 

τθσ χϊρασ,  ςε αντιδιαςτολι με τα πολυπρόςωπα ζργα τθσ πρϊτθσ γενιάσ.  

Το αίςκθμα του «μετεωριςμοφ» ωσ εμπειρία «μεταξφ» δφο κόςμων είναι 

επίςθσ πολφ ζντονο ςτοιχείο ςτα ζργα τουσ.  Από τθ μια, θ Ελλάδα  ι θ Κφπροσ είναι  

θ γθ όπου οι πρόγονοί τουσ είναι καμμζνοι και ο γενζκλιοσ τόποσ των  γονιϊν τουσ.  

Από τθν άλλθ,  θ Αυςτραλία είναι  θ χϊρα όπου ηουν οι ίδιοι και τα παιδιά τουσ και 

κα καφτοφν οι γονείσ τουσ και οι ίδιοι. 

Θ δεφτερθ γενιά ςτα ζργα τθσ και τισ ςυνεντεφξεισ, εξθγεί πωσ τα αίτια τθσ 

μετανάςτευςθσ τθσ πρϊτθ γενιάσ είναι ότι «ξεπουλικθκαν» από τισ κυβερνιςεισ 

τουσ με υποςχζςεισ για μια πλοφςια ηωι. Ζτςι  καραβάνια νζων «ξεριηωμζνων» από 

τον τόπο τουσ ξεκίνθςαν  να κάνουν ζνα μακρινό ταξίδι, και να «μεταφυτευτοφν» 

ςτα «ξζνα». Θ πραγματικότθτα που τουσ περίμενε ιταν ςυνϊνυμθ με πραγματικι 

«Οδφςςεια»,  ςκλθρι και βρϊμικθ δουλειά, όταν και όπου βριςκόταν,  και για να τθν 

βρουν ζφευγαν από το ςτρατόπεδο Boneggila,  άφθναν τισ οικογζνειζσ τουσ εκεί, και 

αυτό μπορεί να τουσ  κρατοφςε για χρόνια χωριςμζνουσ από αυτζσ.  

Τα ζργα τουσ  φζρνουν αντιμζτωπο το κεατι με τισ δυςκολίεσ προςαρμογισ  

του μετανάςτθ ςε μια ξζνθ χϊρα με διαφορετικι νοοτροπία, γλϊςςα, πολιτιςμό και 

τισ ςυγκροφςεισ που αντιμετωπίηουν οι ίδιοι μζςα τουσ και αυτζσ  που 

αντιμετωπίηουν τα παιδιά τουσ, κακϊσ μεγάλωναν «διχαςμζνα», «μεταξφ δφο 

πολιτιςμϊν». Βλζπουν τον «αγϊνα» και τθ «κυςία» τθσ πρϊτθσ γενεάσ, αλλά και τθ 

μεταπολεμικι μετανάςτευςθ, ωσ μια διαδικαςία που ςυνεχίηει να απαςχολεί ακόμθ 

και τθν τρίτθ γενιά μεταναςτϊν ςτθν Αυςτραλία, κακϊσ θ μια εκνικι ομάδα μετά 

τθν άλλθ, θ μια γενιά μετά τθν άλλθ εγκακίςτανται, αναγνωρίηοντάσ τθν πλζον ωσ  

«το ςπίτι τουσ» κατά το αγγλικό «Θome». Ωσ μζλθ τθσ «μεταβατικισ γενιάσ», που 

πραγματικά αμφιταλαντεφονται μεταξφ τουλάχιςτον  δφο πολιτιςμϊν, οι κεατρικοί 

ςυγγραφείσ δεφτερθσ γενιάσ είναι κατάλλθλοι να διαπραγματευτοφν αυτιν τθ 

διαδικαςία «μετάβαςθσ» με μοναδικό τρόπο. Στα ζργα τθσ θ Lyssiotis  διερευνά τθ 

ηωι των μεταναςτϊν τθσ μεταπολεμικισ μετανάςτευςθσ μζςα από πορτραίτα 

γυναικϊν αποκλειςτικά,  που εκφράηουν τισ εμπειρίεσ  τθσ μετάβαςθσ από τον παλιό 

κόςμο ςτο νζο. Ππωσ και θ Angela Costi ςτα ζργα τθσ ζτςι και θ Tes Lyssiotis 

ςυνειδθτοποιεί ότι ο «αγϊνασ»  και  θ «κυςία»  τθσ πρϊτθσ  γενιάσ, τθσ χαμζνθσ 

γενιάσ (Δθμιτρθσ Κατςαβόσ),  δεν ςταματά εκεί, αλλά διαχζεται ωσ μια ςυνεχισ 
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διαδικαςία  εγκατάςταςθσ ςτθν Αυςτραλία, ανεξάρτθτα από τθν εκνικι μειονότθτα, 

ςτθν οποία ανικει κανείσ,  και ςε ποιά γενιά βρίςκεται…».  

Θ Androula Kavallari,  θ Tes Lyssiotis, θ Kathy Kokkoris και θ Zeni Giles, 

προτοφ αναγνωρίςουν τθν ανάγκθ τουσ να γράψουν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ 

ξεκίνθςαν να γράφoυν κζατρο για τουσ μακθτζσ τουσ, επειδι δεν υπιρχαν αρκετά 

κεατρικά ζργα για τθν θλικία τουσ και τα ενδιαφζροντά τουσ.  

Θ Angela Costi ςτθν ςυνζντευξι τθσ1955 αποκαλφπτει πωσ αυτό που τθν 

παρότρυνε να ξεκινιςει να γράφει δικά τθσ κεατρικά ζργα  ιταν ότι δεν μποροφςε 

να ταυτιςτεί με τουσ χαρακτιρεσ ςτθ ςκθνι των ζργων που ζβλεπε, γιατί δεν είχε 

καμία ςυγγζνεια (ςυνάφεια ) παρ’ όλο που ικελε να ςυνδεκεί  με αυτοφσ. Ζτςι ζγινε 

ςυγγραφζασ από ανάγκθ να ςυνδεκεί, να μπορεί να ταυτιςτεί με τουσ ιρωεσ επί 

ςκθνισ και με τισ ιςτορίεσ τουσ.  

«Και μου φαίνεται ότι τϊρα όςο μεγαλϊνω, τόςο πιο εςτιαςμζνα εξερευνϊ ολόκλθρθ τθν 

περιοχι τθσ παράδοςθσ και των εκίμων. Τα ζργα μου δεν ζχουν μια παραδοςιακι μορφι 

πια. Είναι το ςταυροδρόμι διζλευςθσ πολιτιςμϊν,  όπου μπορεί ο κεατισ να διακρίνει  ότι 

είμαςτε διαφορετικοί, αλλά ζχουμε ζνα κοινό ζδαφοσ. Πλοι ελεγχόμαςτε από το παρελκόν 

μασ και  με κάποιο τρόπο εργαηόμαςτε και οικοδομοφμε το μζλλον»,  λζει θ ςυγγραφζασ1956.  

Θ Lyssiotis επίςθσ επιςθμαίνει ότι από προςωπικι τθσ ανάγκθ άρχιςε να 

γράφει τα δικά τθσ κεατρικά ζργα. Ικελε να πει τθ μεταναςτευτικι ιςτορία τθσ 

μθτζρασ τθσ, τισ εμπειρίεσ τθσ νεαρισ Ελλθνίδασ που ςτάλκθκε ςτθν Αυςτραλία ωσ  

«νφφθ» από τα Κφκθρα  για να γίνει «κυρία» και να φορζςει καπζλο. Ππωσ 

αναφζρει και θ ίδια θ ςυγγραφζασ: 

 «‘Ζτςι θ μάνα μου ιρκε ωσ «νφφθ» ςτθ Αυςτραλία  για να παντρευτεί ζναν άγνωςτο, όπωσ  

και πολλζσ άλλεσ γυναίκεσ άλλωςτε από χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ»1957.  

Για τθν ίδια ανάγκθ μιλάει και θ Zeni Giles,  ικελε και αυτι να γράψει τθν 

μεταναςτευτικι ιςτορία τθσ δικισ τθσ μθτζρασ, που ιρκε ςτθν Αυςτραλία ςτθν 

θλικία των οκτϊ χρόνων από το Καςτελλόριηο, τθν ζςτειλε ο πατζρασ τθσ για λίγο 

ςτο ςχολείο και μετά τθν ςταμάτθςε για να εργαςτεί ςτο μαγαηί του και τελικά  να 

τθν παντρζψει με ζναν άνδρα που δεν γνϊριηε.  

                                                           
1955

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Angela Costi ςτθ Μελβοφρνθ, 30.03.2009.   
1956

 Π.π. 
1957

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Tes Lyssiotis ςτθ Μελβοφρνθ, 22.03.2009. 
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Το κζμα  των προςυμφωνθμζνων γάμων, τα «προξενιά» και οι «νφφεσ» είναι 

ζνα κζμα που απαςχολεί ζντονα  τθ δεφτερθ γενιά, γιατί οι ςχζςεισ των γονιϊν τουσ, 

ςτθ ςυνζχεια, ταλαιπωροφν τα παιδιά τουσ και επθρεάηουν τισ επιλογζσ ςυντρόφων 

και τθν ποιότθτα τθσ ςχζςθσ τουσ με αυτοφσ. Τα κζματα που επιλζγουν να 

διερευνιςουν και να αναπαραςτιςουν δεν ενδιαφζρουν αποκλειςτικά  τθν ελλθνικι  

παροικία, αλλά ολόκλθρθ τθ μεταναςτευτικι κοινότθτα, ςτθν οποία 

ςυμπεριλαμβάνεται και θ ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία.  

Το άλλο κζμα που τουσ απαςχολεί είναι  να διερευνθκεί θ κζςθ τθσ γυναίκασ 

ςτθν οικογζνεια και ο ρόλοσ των κοριτςιϊν,  κακϊσ και ο τρόποσ ανατροφισ τουσ. 

Σφμφωνα με τθν Zeni Giles, τα κορίτςια των μεταναςτϊν τθσ προπολεμικισ περιόδου 

δεν είχαν  τθν επιλογι να ςυνεχίςουν να  μορφϊνονται αλλά οφτε και μετά  

επζτρεπαν ςτισ δικζσ τουσ κόρεσ να ζχουν  τθν επιλογι να ςυνεχίςουν  ςπουδζσ ςτθν 

εκπαίδευςθ.  Δεν είχαν το δικαίωμα επιλογισ του ανκρϊπου που κα παντρεφονταν, 

δεν μποροφςαν να ονειρευτοφν τθ ηωι που κα ικελαν να ηιςουν, το επάγγελμα που 

κα ικελαν να κάνουν. Οφτε όμωσ και οι «ξζνεσ» νφφεσ που παντρεφονταν Ζλλθνεσ 

από «αγάπθ» είχαν καλφτερθ τφχθ, γιατί οι άνδρεσ τουσ αυτό που ικελαν 

πραγματικά  ςτισ μθ Ελλθνίδεσ ςυηφγουσ τουσ ιταν να γίνουν μικρζσ  Ελλθνίδεσ 

ςφηυγοι.  

Θ γυναίκα και ιδιαίτερα θ μθτζρα, γίνεται το πρόςωπο που τισ εμπνζει να 

αςχολθκοφν με το γράψιμο, να διερευνιςουν τθ ςχζςθ τουσ με αυτιν  και να 

κατανοιςουν  περιςςότερο τα γυναικεία πρότυπα, όπωσ περιγράφονται από αυτζσ 

και τα βιϊνουν ωσ κόρεσ, οι γυναίκεσ ςυγγραφείσ δεφτερθσ γενιάσ ςτθν Αυςτραλία. 

Συγκεκριμζνα τα κεατρικά ζργα τουσ επικεντρϊνονται ςτθ διαφορά αντιλιψεων των 

γενεϊν, τθν πολυπλοκότθτα «του ανικειν» και τθ ςχζςθ μθτζρασ-κόρθσ, τθ  κζςθ 

τθσ ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία. 

Θ «μθτζρα» ωσ πρόςωπο,  φαίνεται να παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ ηωι και 

ςτα ζργα  των γυναικϊν κεατρικϊν ςυγγραφζων,  όπωσ τθν  Zeni Giles,  τθν Tes 

Lyssiotis, τθν Effie Detsimas,  τθν Angela Costi. Λειτουργεί ωσ πθγι ζμπνευςθσ. 

Θ Angela Costi μζςα από τθν περιγραφι τθσ μθτζρασ τθσ και τθ ςχζςθ μαηί 

τθσ,  όπωσ αυτι τθν ζχει προςλάβει, αναδεικνφει τον τρόπο με τον οποίο μπολιάηει θ 

μία γενιά γυναικϊν τθν άλλθ από ςυναιςκιματα, όπωσ  καυμαςμοφ, κυμοφ,  

ςυγκίνθςθσ, ςκλθρότθτασ, ανικανοποίθτου, παράπονου, παραβίαςθσ,  βιαιότθτασ,  
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ςφγχυςθσ, κλίψθσ, χαμθλισ αυτοεκτίμθςθσ, αίςκθμα εγκατάλειψθσ, ευκφνθσ, 

δφναμθσ κ.ά. 

«Είναι μια καταπλθκτικι αφθγθτισ, που όμωσ αφθγείται ιςτορίεσ με κυμό, αν και υπάρχει 

πολλι ςυγκίνθςθ, και το ςυναίςκθμα αυτό είναι ωμό,  χάλυβασ, και είναι λυπθρό να 

βλζπουμε τθ μαμά ςασ να αιςκάνεται ζτςι. Τθν ιςτορία που επαναλαμβάνει είναι αυτι που  

λζει ότι ικελε  να γίνει νοςοκόμα. ϊτθςε τουσ γονείσ τθσ, αν αντί του γάμου  κα μποροφςε 

να ςπουδάςει, και θ απάντθςι τουσ ιταν αρνθτικι. Τυπικοί μετανάςτεσ. Και όταν επζμενε, 

τθν χαςτοφκιςαν ςτο πρόςωπό τθσ. Ζτςι, ανατράφθκε ςε ζνα αρκετά βίαιο  και αυςτθρό 

περιβάλλον. Θ  μθτζρα τθσ,  τισ ζπαιρνε  όλα τα λεφτά τθσ. Και αυτι είναι ςιμερα  θ γιαγιά 

μου που αγαπϊ, αλλά θ δυναμικι μεταξφ τουσ είναι διαφορετικι. Τελικά, θ μθτζρα μου δεν 

είχε ποτζ χριματα να δαπανιςει. Ζτςι παντρεφτθκε ςτα 16 τθσ.  Ο γάμοσ ιταν μια 

«απόδραςθ». Και ιταν τυχερι γιατί βρικε τον μπαμπά μου. Κα μποροφςε να ιταν 

χειρότερα. Εκείνθ δεν τον γνϊριηε γιατί ιταν «προξενιό», αλλά  ευτυχϊσ ιταν εντάξει. Ζτςι, 

οι ιςτορίεσ  με τισ οποίεσ μεγάλωςα είναι  γεμάτεσ με δφναμθ και ςκλθρζσ κακουχίεσ. 

Ρρόκειται για  ιςτορίεσ ανκρϊπων που ζχουν υποςτεί  ςωματικι βία,  βρίςκονται χωρίσ  

χριματα, χωρίσ ροφχα που προςπακοφν να τα βγάλουν πζρα.  Δεν ζβλεπα τουσ γονείσ μου 

παρά μόνον τα Σαββατοκφριακα. Είχαν ανακζςει τθ φροντίδα μου  ςε βρεφονθπιακό ςτακμό 

από  τότε που ιμουν  ζξι μθνϊν. Ιταν ςαν να είχα μια δεφτερθ οικογζνεια  ςτθν Αυςτραλία. 

Κάκε φορά που θ μθτζρα μου με άφθνε εκεί ράγιηε θ καρδιά τθσ, αλλά δεν υπιρχε άλλοσ 

τρόποσ. Νομίηω ότι αυτό ζχει αφιςει μια επίδραςθ πάνω μου. Αυτό είναι που διερευνϊ με 

αυτά τα κεατρικά μου ζργα. Τον «Αγϊνα». Αλλά όταν μεγαλϊςεισ, μπορείσ να το δεισ το 

κζμα ευρφτερα και να το παρατθριςεισ. Και όταν ζχεισ παιδιά, δεν μπορείσ να ξεφφγεισ. 

Μζςα από τα  δικά μου παιδιά, μπορϊ να το δω αυτό»1958. 

Θ Angela Costi  ςτθ ςυνζντευξι τθσ ςυμπλθρϊνει για τθ μθτζρα τα εξισ:  

«Δουλεφει ςκλθρά όλθ τθσ τθ ηωι. Το όραμα τθσ μαμάσ μου ιταν να εργάηεται ςυνεχϊσ. Στα 

εξιντα τθσ ακόμθ εργάηεται και δεν ςταματά»1959.  

Τθν Toni Allayallis τθν εμπνζουν όλεσ οι γυναίκεσ τθσ γενιάσ τθσ, ανεξαρτιτου 

εκνικότθτασ, από τθν προγιαγιά τθσ τθν Σουλιϊτιςςα, τθ γιαγιά τθσ τθ 

Μικραςιάτιςςα, τθ γιαγιά τθσ τθν τςιγγάνα, τθ μθτζρα τθσ τθν Τςιγγανο-Κροάτιςςα  

μζχρι και τισ Κουβανζηεσ νονζσ τθσ. Είναι ζνα  ζργο «φμνοσ ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα» και ςε όλεσ τισ γυναίκεσ για τθ δφναμθ, υπομονι, αντοχι, 

                                                           
1958

Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Angela Costi ςτθ Μελβοφρνθ, 30.03.2009.   
1959

 Π.π. 
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γενναιότθτα, αυτοκυςία, εντιμότθτα που διακζτουν,  ανεξάρτθτα από τθν εκνικι 

τουσ καταγωγι. Θ Toni Allayallis ςυνδυάηει αυτοβιογραφικά τθσ ςτοιχεία με 

ςυλλογικζσ ιςτορίεσ  από γενιζσ γυναικϊν που επιβιϊνουν μζςα από τρόμουσ και 

πραγματικότθτεσ πολζμων και ςυγκροφςεων. Στόχοσ τθσ μουςικο-κεατρικισ 

παράςταςισ τθσ είναι να αφθγθκεί τισ προγονικζσ ιςτορίεσ τισ οικογζνειάσ τθσ, των 

παπποφδων τθσ από  τθν Ελλάδα και τθν Κροατία και τθ μεταναςτευτικι τουσ 

εμπειρία ςτθν Αυςτραλία, τθν περικωριοποίθςθ, τθν ενδυνάμωςθ και τθν 

αναγζννθςθ  που διαδραματίςτθκαν  ςτισ δεκαετίεσ 1930 και 1940,  όπωσ είναι 

καταγραμμζνεσ ςτθ μνιμθ τθσ και εκφραςμζνεσ με τον δικό τθσ  προςωπικό τρόπο,  

αίςκθμα και αιςκθτικι. 

«Κεωρϊ ότι είμαι μζροσ όλων των πολιτιςμϊν, αφοφ είναι τόςο παρόμοιοι. Θ  ομοιότθτα 

βρίςκεται ςτθ γενναιοδωρία του πνεφματοσ. Και όταν προζρχονται από ανκρϊπουσ που 

ζχουν υποςτεί τραφματα και γενοκτονίεσ υπάρχουν πολλζσ ομοιότθτεσ εκεί. Ζτςι νιϊκω ςαν 

να ανικω ςε διάφορουσ κόςμουσ», υποςτθρίηει θ Toni Allayallis1960. 

Θ Zeni Giles  με το ζργο τθσ Dance for the Prodigal ςτόχο είχε  να 

ευαιςκθτοποιιςει τθν αυςτραλιανι κοινωνία γφρω από το κζμα τθσ 

πολυπολιτιςμικότθτασ και να αναγνωρίςει τα κετικά μιασ πολυπολιτιςμικισ 

ςυνφπαρξθσ. 

Θ πολυπολιτιςμικι διάςταςθ τθσ Αυςτραλίασ περνά ςτα ζργα των 

ςυγγραφζων μζςα από τθν χριςθ πολλϊν διαφορικϊν γλωςςϊν όπωσ αγγλικά, 

ελλθνικά, ιταλικά, ςκοπιανά, κουβανζηικα, λιβανζηικα κ.α. Υπογραμμίηεται με πολφ 

χιοφμορ, όπου υπάρχει θ δυςκολία επικοινωνίασ ανκρϊπων από διαφορετικοφσ 

πολιτιςμοφσ.  

Θ Angela Costi, ωσ μία πολυτοπικι εκνογράφοσ, ακολουκϊντασ τον Μφκο 

διερευνά τον δρόμο που οδθγεί ςε μια αρμονικι ςυνφπαρξθ πολιτιςμϊν.  Εμπνζεται 

θ ίδια από τον μφκο του Φοίνικα  και μζςα από τθ ςυνεργαςία τθσ με ςυγγραφείσ- 

ποιθτζσ από άλλεσ εκνικότθτεσ, ανακαλφπτει τθ ςφνδεςθ των πολιτιςμϊν μζςα από 

τα κοινά ςφμβολα που τουσ ενϊνουν. Για να αφιςεισ «χϊρο» για το καινοφριο, ό, τι 

δεν κζλεισ από τα παλιά το καισ  κι από τισ ςτάχτεσ του κα αναγεννθκεί το 

καινοφριο.  

                                                           
1960

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Toni Allayallis ςτο Σφδνεχ, 29.06.2009. 
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«Ψάχνουμε να βροφμε ό, τι χρειάηεται να καεί από το παρελκόν, προκειμζνου να ςυνεχιςτεί  

θ ηωι ςτο μζλλον. Υπάρχει θ  «ανάγκθ» τθσ αφφπνιςθσ του προςτάτθ μζςα ςου. Κα πρζπει 

να ςκιάςεισ  αυτιν τθν πτυχι τθσ μθτζρασ που δίνει και δίνει, και αν κζλεισ να ανανεωκείσ, 

κα πρζπει να κάψεισ κάτι προκειμζνου να ςυνεχίςεισ. ‘Οποτε κοιτάηουμε  το παρελκόν μασ, 

ο αγϊνασ είναι κάτι που εμφανίηεται ςτθν ποίθςι μου. Κάποιοσ άλλοσ εξετάηει αυτόν που 

υποφζρει. Γι 'αυτό πρζπει να δουλζψουμε πολφ ςτθ ηωι μασ, να κυςιάςουμε όλθ αυτιν τθ 

νοοτροπία που  βαραίνει. Κα πρζπει να κάψω το μοιρολόι τθσ,  τον αγϊνα των μεταναςτϊν  

που είναι πτυχι του εαυτοφ μου. Αυτό δεν λειτουργεί για μζνα, γιατί πάντα  με κρατά ςε μια 

κζςθ, όπου είμαι κάτω από τουσ υπόλοιπουσ. Και γι' αυτό πρζπει να  ανυψωκϊ πάνω από 

αυτό, προκειμζνου να με δω ωσ ίςθ. Ζχει να κάνει με  το πόςο κετικόσ μπορεί να είςαι και να 

ζχει  τθν ευκαιρία να ςυνεχίςεισ», προτείνει θ Costi1961. 

Θ ηωι των γυναικϊν πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν (μετα)- κινείται 

«ανάμεςα ςε δφο κόςμουσ».   Θ  μεταναςτευτικι εμπειρία τθσ  «μθτζρασ» είτε  ωσ 

παιδί (Zeni Giles), είτε ωσ «νφφθ» (Tes Lyssiotis), θ διεκδίκθςθ τθσ αλικειασ και τθσ 

ελευκερίασ (Toni Allayallis), τθσ ιςότθτασ και του ςεβαςμοφ (Effie Detsimas),  τθσ 

δυνατότθτασ επιλογισ τθσ ταυτότθτάσ τουσ (Angela Costi), τθσ ηωισ που κζλουν να 

ηιςουν (Suzan Alexopoulos), τθσ αξιοπρζπειάσ τουσ (Androula Kavallari)  είναι 

κζματα που κυριαρχοφν ςτα ζργα των γυναικϊν κεατρικϊν ςυγγραφζων τθσ 

δεφτερθσ γενιάσ ελλθνικισ καταγωγισ.  

Τα ζργα τθσ Lyssiotis καλφπτουν τρεισ γενιζσ και δφο χϊρεσ, και όλοι οι 

χαρακτιρεσ τθσ είναι γυναίκεσ, ζτςι ϊςτε να μιλάνε για τθ διπλά περικωριοποιθμζνθ 

κζςθ τουσ. Γι’ αυτό και  πλαιςιϊνονται από ρόλουσ μεταναςτριϊν που αγωνίηονται 

να διαμορφϊςουν  τθ δικι τουσ ταυτότθτα, πολλζσ φορζσ ςε αντίκεςθ με τα 

παραδοςιακά πατριαρχικά πλαίςια του εκνικοφ τουσ πολιτιςμοφ.  Επίςθσ 

καταπιάνεται με τον αγϊνα αυτϊν των γυναικϊν να επιβιϊςουν ςε ζναν ξζνο 

πολιτιςμό.   

«Οι ςυγγραφείσ όταν γράφουν είναι ςα να ςκάβουν ςε μία τρφπα, και κάκε φορά ςκάβουν 

ςε πιο βακιά ςτρϊματα, αλλά πάντα διερευνοφν το ίδιο κζμα. Πλθ θ δουλειά που κάνω 

είναι γφρω από  τθν ταυτότθτα. Μζςα από τθν ταυτότθτα βρίςκεισ τθ κζςθ ςου ςε ζνα νζο 

πολιτιςμό. Ειδικότερα θ γυναίκα βρίςκει τθν ταυτότθτά τθσ και τθ κζςθ τθσ μζςα από τθ 

ςχζςθ τθσ με τον εαυτό τθσ, τα παιδιά τθσ, τθν οικογζνειά τθσ, τθ ςχζςθ τθσ με το επάγγελμά 

                                                           
1961

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Angela Costi ςτθ Μελβοφρνθ, 30.03.2009.   
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τθσ»… «Είναι ςθμαντικό να δίνω φωνι ςε αυτοφσ που δεν ακοφγονται»… «Αν ζγραφα 

ςιμερα, κα ζδινα φωνι ςτουσ Αβοριγίνεσ. Στα προθγοφμενα ζργα ζδωςα φωνι ςτθ 

μεταναςτευτικι εμπειρία  τθσ γενιάσ των γονιϊν μου, για να τθν μάκουν τα παιδιά τουσ, να 

τθν γνωρίςουν οι Αυςτραλοί που δεν είχαν ιδζα τι ςυνζβαινε τότε».  «Οι άνκρωποι με 

ρωτάνε,  είςτε Ελλθνίδα ι  Αυςτραλζηα; Δεν είναι ζνα απλό ηιτθμα. Ζχω γεννθκεί ςτθν 

Αυςτραλία και είμαι ελλθνικισ καταγωγισ. Είμαι διπολιτιςμικι. Ζτςι το βλζπω εγϊ», τονίηει  

θ Lyssiotis1962. 

Το πρόβλθμα των μικτϊν γάμων, και πιο ςυγκεκριμζνα  θ επιλογι ςυντρόφου  

όχι μόνον διαφορετικισ  εκνικότθτασ αλλά και διαφορετικισ κρθςκείασ και μάλιςτα 

μουςουλμανικισ κρθςκείασ,  απαςχολεί  τον Alex Lykos  ςτο κεατρικό του ζργο Alex 

& Eve:  είναι ζνα τζτοιο ζργο που ερευνά ζνα  αυςτραλιανό πολυπολιτιςμικό ηιτθμα. 

Στο ζργο τθσ  θ Androula Kavallari  με τον τίτλο Grounds for Marriage (Λόγοι 

για Γάμο),  διερευνά τθν αγάπθ, τθν πίςτθ και τον γάμο  ςτο πλαίςιο τθσ πρόςφατθσ 

ιςτορίασ κατοχισ τθσ Κφπρου από τουσ Τοφρκουσ. Το ζργο είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ 

κωμωδίασ  και δράματοσ, μία ιςτορία  που παραπζμπει ςτον μφκο τθσ πιςτισ 

Ρθνελόπθσ και του Οδυςςζα,  μία ιςτορία αγάπθσ και προδοςίασ, γζλιου και 

κλάματοσ. 

Θ Susan Alexopoulos, μζςα από τθν προςωπικι τθσ εμπειρία, κατακζτει πωσ 

ςτθ δεφτερθ  γενιά υπάρχει μεγαλφτερθ ιςότθτα μεταξφ του άνδρα και τθσ γυναίκασ. 

Ο ζνασ ςτζκεται δίπλα ςτον άλλον με ςεβαςμό και εκτίμθςθ. Με αίςκθμα ςιγουριάσ  

πιςτεφει ότι δεν δικαιολογείται πλζον οι άνκρωποι να  μζνουν ςε ςχζςεισ 

δυςλειτουργικζσ. Στο κεατρικό  τθσ ζργο Simply Blue  θ ςυγγραφζασ  ςτόχο  είχε 

μζςω τθσ θρωίδασ τθσ Simply Blue να ευαιςκθτοποιιςει το κοινό τθσ ςτα κζματα τθσ 

καρδιάσ και ειδικότερα να αφυπνίςει τθ γενιά τθσ  ςτο ότι πολλζσ φορζσ μπορεί να 

επαναλαμβάνει ςυμπεριφορζσ των γονιϊν τθσ, αλλά τουλάχιςτον να γίνεται με 

ςυνειδθτότθτα και  διάκεςθ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ. Απευκφνεται ςε ζνα πολφ 

εξειδικευμζνο κοινό, ανκρϊπουσ που ενδιαφζρονται να δουν μια διαφορετικι 

προςζγγιςθ ςε ηθτιματα που απαςχολοφν «τθν καρδιά», «τθν πλθγωμζνθ καρδιά», 

τισ ερωτικζσ ςχζςεισ γενικότερα, και πϊσ αυτζσ επιδροφν ςτθν ψυχι μασ. 

                                                           
1962

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Tes Lyssiotis ςτθ Μελβοφρνθ, 22.03.2009. 
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Βαςικά ερωτιματα ςτα κεατρικά τθσ  Androula Kavallari   και τθσ Susan 

Alexopoulos είναι κατά πόςον ο γάμοσ διαρκεί για πάντα ι φκείρεται μόλισ περνά θ 

περίοδοσ του μεγάλου  ζρωτα και τί είναι ο γάμοσ ςιμερα. 

Τθ  δεφτερθ γενιά  τθν απαςχολεί το κζμα των ςχζςεων των γονιϊν  και πωσ 

αυτζσ επθρεάηουν τισ ςχζςεισ των παιδιϊν τουσ.  Σφμφωνα με τθν Susan Alexopoulos 

θ δεφτερθ γενιά παιδιϊν των μεταναςτϊν δυςκολεφτθκε πολφ να  

αποςταςιοποιθκεί από όλα αυτά που ςυνζβαιναν. Βεβαίωσ αυτό που 

ςυνειδθτοποιεί θ ςυγγραφζασ δεν ιταν τίποτε άλλο παρά θ ςυνζχεια τθσ 

μεταναςτευτικισ διαδικαςίασ και θ οποία δεν αφοροφςε μόνον τθν πρϊτθ γενιά. Θ 

ςυγγραφζασ μζςα από τθν αφιγθςι για τα παιδικά τθσ χρόνια, ςυνειδθτοποιεί αυτά 

που τθν δυςκόλεψαν, τθν πλιγωςαν, τθν κφμωςαν,  τθν αποςτροφι τθσ για τθ 

μθτζρα τθσ και τθν προκατάλθψθ εναντίον τθσ, κακϊσ και τθν βιαιότθτα του πατζρα 

τθσ. Σιμερα μπορεί να αναγνωρίςει τθ διαφορετικότθτά τθσ, να κατανοιςει τουσ 

γονείσ τθσ, να ςυμφιλιωκεί με το παρελκόν τθσ για να καταφζρει να προχωριςει ςτο 

μζλλον. 

«Πταν μεγαλϊναμε, δεν μποροφςαμε να τα δοφμε τα πράγματα αντικειμενικά και να 

αιςκανκοφμε αγάπθ και εκτίμθςθ γι’ αυτό που είμαςτε εμείσ και οι γονείσ μασ. 

Αιςκανόμαςταν τα κφματα των γονιϊν μασ, οι οποίοι περνοφςαν το ςοκ τθσ μετανάςτευςισ 

τουσ, τθν απομάκρυνςθ από τουσ ςυγγενείσ τουσ, βριςκόντουςαν ανάμεςα ςε ζναν 

πολιτιςμό που δεν καταλάβαιναν. Δεν ιταν ψυχολόγοι και όλθ τουσ τθν απογοιτευςθ και το 

χάοσ που ςυνοδεφει αυτό το ςυναίςκθμα το μετζδιδαν, και εμείσ είμαςτε τα παράγωγα 

αυτισ τθσ κατάςταςθσ. Κυμάμαι να είμαι ζνα κυμωμζνο παιδί, που δεν μου άρεςε ο εαυτόσ 

μου και θ οποία ικελα τόςο πολφ να μοιάςω ςτθν Lisa, που ιταν Αυςτραλζηα,  an Aussie. 

Δεν μποροφςα να εκτιμιςω τθ δικιά μου ομορφιά τότε, το οποίο ςυνζβθ πολλά χρόνια μετά. 

Σιμερα είναι τελείωσ διαφορετικά και μπορϊ να διακρίνω τί ςυνζβθ τότε. Στθν οικογζνειά 

μου ζηθςα πολλζσ διαμάχεσ, τθν ζλλειψθ ςεβαςμοφ του πατζρα μου προσ τθ μθτζρα μου, 

που δυςτυχϊσ δεν μποροφςα να ςυνειδθτοποιιςω γι’ αυτό και εγϊ είχα τα ίδια 

ςυναιςκιματα αποςτροφισ προσ τθ μθτζρα μου που βίωνα ωσ παιδί ςτο περιβάλλον μου. 

Τθν ζβλεπα ωσ μία γυναίκα πονθρι, μυςτικοπακι,  που με κάκε τρόπο κζλει να επιβάλλει το 

δικό τθσ και όχι μια γυναίκα ξεκάκαρθ με αυτό που ικελε. Αυτό που ςιμερα τθσ καταλογίηω 



995 
 

είναι πωσ δεν μασ προςτάτεψε από τθν βιαιότθτα του πατζρα. Στα ζξι μου επιςκεφτικαμε 

μαηί με τθν οικογζνειά μου τθν Ελλάδα και ζμεινα ζνα χρόνο»1963. 

Θ Angela Costi, επίςθσ, ςτο κεατρικό τθσ ζργο Panayiota επεξεργάηεται τον 

τρόπο μζςα από τον οποίο κα αποδεχτεί το παρελκόν, εφόςον κζλει να προχωριςει 

ςτο μζλλον. Το ζργο είναι εμπνευςμζνο από μια αυτοβιογραφικι εμπειρία. Θ 

θρωίδα τθσ, μία Ελλθνίδα δεφτερθσ γενιάσ, παιδί μεταναςτϊν, που ονομάηεται 

Ακθνά Harrisiades αλλάηει το όνομά τθσ ςε Lisa Harris.  Θ αλλαγι  του ονόματόσ τθσ  

είναι ςθμαντικό γι' αυτιν, επειδι ηει με τον Αγγλο-αυςτραλό φίλο τθσ.  Θ υπόκεςθ 

του ζργου ερευνά το κζμα τθσ «ταυτότθτασ». Το ίδιο κάνει ο Aris/Aristeides  ςτο 

ζργο του Nic Vellissaris, αλλάηει το όνομά του ςε Arthur προκειμζνου να καταφζρει 

να κάνει καριζρα θκοποιοφ ςτθν Αυςτραλία.  

Οι «μνιμεσ» όμωσ δεν  χάνονται. Θ Lisa και θ Athena, ο Arthur  και ο Aris,  οι 

δφο ταυτότθτεσ μζςα  ςτο ίδιο ςϊμα επιηθτοφν τθν αποδοχι του καινοφριου και τθν 

αναγνϊριςθ του παλιοφ. Αντιπαλεφουν ςτο ςϊμα. Θ διαμάχθ είναι ακόμθ πιο 

ζντονθ ςτο ςϊμα τθσ Lisa/Athena,  γιατί το ςϊμα τθσ εγκυμονεί μια νζα ηωι. Θ 

Lisa/Athena, o Arthur/Aris χρειάηεται να κατανοιςουν πωσ δεν είναι εγκλωβιςμζνοι 

ςε κανζναν από τουσ δφο πολιτιςμοφσ, αλλά αντίκετα ζχουν τθν ευκαιρία να 

επιλζξουν το καλφτερο από τον κακζνα και να υιοκετιςουν ςτθ ηωι τουσ  το 

καλφτερο και από τουσ δφο κόςμουσ, που ζχουν πια γνωρίςει.  

Ο  Nic Velissaris ςτο κεατρικό του ζργο Brother Boy διερευνά επίςθσ  τον 

ρόλο τθσ μθτζρασ ςε μια οικογζνεια και τθν απϊλεια των ιςορροπιϊν όταν αυτι 

χακεί από τθν εικόνα.  Επίςθσ διαπραγματεφεται  το κζμα τθσ ταυτότθτασ, τθν 

«Ελλαδο-κεντρικι» και τθ «ςυμβολικι» ταυτότθτα, μζςα από τισ διαφορετικζσ 

επιλογζσ τρόπου ηωισ δφο αυςτραλογεννθμζνων παιδιϊν μεταναςτϊν, παρότι  είναι 

αδζλφια από τθν ίδια οικογζνεια και τισ ςυγκροφςεισ που προκφπτουν μζςα από 

αυτζσ τισ επιλογζσ. 

H Effie Detsimas, ςτθ ςυνζντευξι τθσ, αναφζρεται ςτθ διπλι μεταναςτευτικι 

τθσ εμπειρία. Θ Detsimas ςε θλικία τεςςάρων ετϊν ζφυγε  από τθν Αυςτραλία  και 

από μια οικονομικά εφπορθ ηωι, και πιγε ςτθν Ελλάδα  για να ηιςει ςτθν επαρχία, 

                                                           
1963

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Susan Alexopoulos ςτθ Μελβοφρνθ, 

01.05.2009. 
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και να επιςτρζψει ςτθν θλικία των δεκατεςςάρων για να αντιμετωπίςει δυςκολίεσ 

τόςο ςτο ςχολείο, όςο και ςτθν επανεγκατάςταςι τθσ  ςτθν Αυςτραλία.  Μζςα από 

το ζργο τθσ   Θ Γίδα/The-She-Goat, διερευνά  τουσ λόγουσ που επιηθτά μζςα από τον 

προςωπικό τθσ αγϊνα «ελευκερία και ανεξαρτθςία», μακριά από τισ προςδοκίεσ 

των γονιϊν και τον δικό τουσ τρόπο ηωισ.  

Θ Angela Costi αγαπά τουσ μφκουσ,  δεν μπορεί να απομακρυνκεί από 

αυτοφσ. Λατρεφει  το εφροσ τθσ ηωισ των μφκων και  πϊσ  αυτοί ζχουν τόςα πολλά 

να μασ πουν ακόμθ και ςιμερα. Τθσ αρζςει να αναγνωρίηει το ςφγχρονο ςε αυτοφσ. 

Βλζπει τον εαυτό τθσ ςε αυτοφσ και μακαίνει από αυτοφσ.  Το ίδιο κάνει και ο Nic 

Velissaris. Χρθςιμοποιεί τον μφκο του «Γόρδιου Δεςμοφ» για να δϊςει και αυτόσ με 

τον δικό του τρόπο τθν επίλυςθ του «άλυτου κόμπου» που κρατά τα παιδιά των 

μεταναςτϊν ςυνεχϊσ ςε ζνα φαφλο κφκλου διλθμμάτων, ενοχϊν, ψυχαναγκαςμοφ, 

ςφγχυςθσ.  

Ο Andreas Lytras μζςα από το δικό του αυτοβιογραφικό ζργο με τον τίτλο 

Odyssey (1998), ζγραψε  τθ ςφγχρονθ ιςτορία τθσ μετανάςτευςθσ των γονιϊν του 

και τθ δικι του, ζνα ταξίδι  μετάβαςθσ ςε ζνα νζο ζδαφοσ, αυτό τθσ ελπίδασ,  και για 

μια επιςτροφι όπωσ  αυτι ςτθν Οδφςςεια του Ομιρου. Θ  διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ 

«επιςτροφι» ςτθ ςφγχρονθ οδφςςεια των μεταναςτϊν, είναι θ «επιςτροφι ςε 

μνιμεσ», ιςτορίεσ που ο μετανάςτθσ φζρνει ςτισ αποςκευζσ του από τθ μθτζρα-

πατρίδα. Ο ιρωασ του ζργου ο Καραγκιόηθσ-κακαριςτισ [cleaner+, ενϊ  παρουςιάηει 

τθν Οδφςςεια του Ομιρου, ςατιρίηει τισ άδικεσ καταςτάςεισ, είτε κοινωνικζσ είτε 

πολιτικζσ τθσ μεταπολεμικισ μετανάςτευςθσ, κακϊσ  και το προςωπικό ταξίδι, τθσ 

ιςτορίασ των μελϊν τθσ οικογζνειάσ του και των προςωπικϊν ιςτοριϊν τουσ. 

Ο Andreas Lytras πιςτεφει  ότι είναι  ςθμαντικά τα  κζματα  τθσ αναηιτθςθσ  

τθσ ταυτότθτασ και το «ποφ ανικω»  και τα  διερευνά μζςα από αυτοβιογραφικά 

ςτοιχεία . Αν και το ζργο τοφ Lytras αγγίηει τον ελλθνιςμό τθσ Αυςτραλίασ, ο ίδιοσ 

δεν αιςκάνεται ότι  γράφει ωσ Ζλλθνασ,  αλλά ωσ ζνασ  Ζλλθνασ τθσ διαςποράσ. Και 

αυτό το εξθγεί με τισ παρακάτω ςκζψεισ:  

«Για μζνα είμαι Αυςτραλόσ, αλλά αναγνωρίηω  τθν ελλθνικι κλθρονομιά μου, αλλά  επίςθσ  

γνωρίηω ότι δεν είμαι Ζλλθνασ,  γιατί όταν πάω ςτθν Ελλάδα δεν αιςκάνομαι  ότι είμαι από 

εκεί.  Ζτςι ςκζφτθκα ότι είμαι περιςςότερο “Hellenic” κατά μία ζννοια. Νομίηω ότι πρζπει να 

βροφμε ζναν νζο τρόπο για να εκφράςουμε αυτι τθ ςφνδεςθ. Είναι περιςςότερο 
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οικουμενικόσ. Κάτι που αναγνωρίηει μια κοινι αρχι, αλλά επιτρζπει μια διαφορετικι 

ζκφραςθ». 

«Συνικιηα να αποκαλϊ τον εαυτό μου Ελλθνο-Αυςτραλό ,  αλλά τϊρα δεν το κάνω. Τϊρα 

μπορϊ να αποκαλζςω τον εαυτό μου Αυςτραλό και το κάνω ςυνειδθτά, επειδι δεν πιςτεφω  

ότι με το να είμαι Αυςτραλόσ ςθμαίνει ότι αρνοφμαι ι αποκλείω τθν ελλθνικι κλθρονομιά 

μου, αλλά δεν κζλω να είμαι ζνασ περίπου Αυςτραλόσ. Και το γεγονόσ ότι ζχω μια ελλθνικι 

κλθρονομιά, ότι μιλάω ελλθνικά και κζλω τα παιδιά μου να μάκουν ελλθνικά, δεν κα πρζπει 

να με κάνει λιγότερο  Αυςτραλό από οποιονδιποτε άλλον. Είμαι απλϊσ μια διαφορετικι 

εκδοχι Αυςτραλοφ. Για μζνα νομίηω ότι είναι αδφνατον να οριςτεί ποιόσ είναι Αυςτραλόσ, 

και είναι αδφνατο να αποκλείςεισ ζναν Αυςτραλό, και οι άνκρωποι να αςχολοφνται με το αν 

είςαι Ελλθνο-Αυςτραλόσ, ι αν είςαι ζνασ κάποιοσ-Αυςτραλόσ», μασ λζει ο Lytras1964.  

Ο Bill Kokkaris κα ικελε πολφ να μπορεί να γράψει ζργα, που να μθν ζχουν 

Ζλλθνεσ ιρωεσ, αλλά είναι κάτι αδφνατον. Αυτό ςυμβαίνει, γιατί δεν μπορεί να 

αποποιθκεί τθν ταυτότθτά του, τθν ελλθνικότθτά του, θ οποία είναι πολφ δυνατι 

μζςα του και αυτό εκφράηεται ςτα ζργα του.   

«Από τθν άλλθ είμαι γνωςτόσ κυρίωσ ςτθν ελλθνικι κοινότθτα γιατί τα μζλθ τθσ με 

παρακολουκοφν ςτενά και με προωκοφν… Τα ζργα μου δεν ζχουν παιχτεί πουκενά αλλοφ 

εκτόσ από το Σφδνεχ, οφτε ζχουν μεταφραςτεί ςε άλλεσ γλϊςςεσ… Δεν επιβιϊνω μζςα από 

τα ζργα μου... Τα ζργα μου αφοροφν όλουσ αυτοφσ που κζλουν να γνωρίςουν περιςςότερο 

τθν ελλθνικι διαςπορά. Θ κεντρικι ιδζα των ζργων μου είναι θ ικανότθτα κάποιου να 

ανυψωκεί από τθν προςωπικι του κατάςταςθ ζςτω για ζνα λεπτό και αυτό να γίνει θ ςτιγμι 

που ο ιρωασ κα μεταφερκεί ςε ζνα άλλο επίπεδο, οικουμενικό», τονίηει ο Bill Kokkaris1965. 

Τα παιδιά των μεταναςτϊν μπορεί να διαχωρίηουν τθν κζςθ τουσ από το 

ςτενό πλαίςιο τθσ ελλθνικισ παροικίασ, όμωσ το αίςκθμα αςφάλειασ και το 

«ανικειν»  το καλφπτουν μζςα ςτο ςπίτι  και ςτθν οικογζνεια, όπου  ςυνικωσ 

υπάρχει θ απαίτθςθ να «μιλάνε» ελλθνικά, και ςτισ γειτονιζσ  όπου υπάρχουν παιδιά 

μεταναςτϊν, όπωσ Ζλλθνεσ, Λταλοί, Γιουγκοςλάβοι κ.ά.  Ο Alex Lykos, ςτθ  

ςυνζντευξι του,  υποςτθρίηει πωσ  δεν ζνιωςε ποτζ ότι δεν «ανικει», αφοφ 

μεγάλωςε ςε μια γειτονιά με παιδιά μεταναςτϊν. Το ίδιο υποςτθρίηει και ο  Nick 

Giannopoulos, ο Stan Tsitas και ο Christos Tsiolkas. 

                                                           
1964

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Andreas Lytras ςτθ Μελβοφρνθ, 20.05.2009. 
1965

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από Bill Kokkaris ςτο Σφδνεχ, 24.02.2009. 
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Ο Κomninos Zervos, ςτθ δικι του περίπτωςθ, το κομμάτι τθσ ταυτότθτάσ του 

που αφορά τθν ελλθνικότθτά του διαμορφϊκθκε μζςα από τισ περιγραφζσ άλλων 

για το τί είναι Ελλάδα και τί κα πει να είςαι Ζλλθνασ και τί είναι ελλθνικό. Εδϊ ιςχφει 

αυτό που αποκαλείται ‘enculturation’. Τα πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά περνάνε από 

γενιά ςε γενιά, κυρίωσ από πατζρα ςε γιό. Γι’ αυτό επιμζνει πωσ, όταν ακοφγεται θ 

φράςθ «Αυτό δεν το κάνουμε εμείσ οι ‘Ζλλθνεσ», αιςκάνεται ςφγχυςθ. Και όπωσ λζει 

ο ίδιοσ: 

«Κα ζπρεπε να λζνε πωσ αυτό δεν το κάνουμε ςτθ δικιά μασ γενιά. Είναι περιςςότερο θ 

διαφορά γενεϊν παρά εκνο/πολιτιςτικισ καταγωγισ. Σιμερα αιςκάνομαι Αυςτραλόσ 

ελλθνικισ καταγωγισ. Ζχω τθ δικι μου ταυτότθτα ωσ Κομνθνόσ και αιςκάνομαι καλά με 

αυτό. Μπορεί ο άλλοσ να διακρίνει ότι κα είμαι ελλθνικισ καταγωγισ. Κανείσ δεν με 

αποκαλεί πλζον ‘wog’ γιατί δεν αιςκάνομαι ζτςι και ςυνεπϊσ δεν το προβάλλω. Εςφ 

κακρεφτίηεισ τθν ταυτότθτά ςου. Εμείσ επιτρζπουμε να είμαςτε καταπιεςμζνοι. Είναι 

ευκολότερο να κυματοποιείςαι και να ζχεισ και τθ δικαιολογία»…«’Εγινε διάκριςθ εισ βάροσ 

μου, επειδι είμαι ‘wog’’. Ρροκειμζνου να ξεπεράςω αυτά τα ςυναιςκιματα, και να 

αιςκανκϊ καλά με τον εαυτό μου, χρειάςτθκε να απομακρυνκϊ από τθν Ελλθνικι 

κοινότθτα. Ζπαψα να ςυμμετζχω ςε οικογενειακζσ εκδθλϊςεισ: γάμουσ, κθδείεσ, βαπτίςεισ 

κλπ. Ξεκίνθςα να γράφω ποίθςθ, να εκφράηομαι και να ανακαλφπτω τον εαυτό μου»1966. 

Ο Κομνθνόσ ζηθςε  το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηωισ του ςτθν Αυςτραλία ςε μια 

«ελλθνικι πραγματικότθτα», εκτόσ τόπου και χρόνου. Ηοφςε τα γεγονότα 

ετεροχρονιςμζνα - τουλάχιςτον δζκα χρόνια μετά, μζςα από τισ εμπειρίεσ και τισ 

περιγραφζσ των άλλων. Δεν ςυμβάδιηε ποτζ θ πραγματικότθτα τθσ Ελλάδασ μζςα 

του με τα γεγονότα που λάβαιναν χϊρα τθ χρονικι εκείνθ περίοδο ςτθ χϊρα 

Ελλάδα.    

«Αυτό που ζφερε ςτθ ςυλλογικι μνιμθ τθσ θ Ελλθνικι κοινότθτα ιταν μια «παγωμζνθ» 

εικόνα και προςπακοφςαν να τθν αναβιϊςουν εμπλουτίηοντάσ τθν  με νζα ικθ. Στο χωριό ςε 

ζναν γάμο κα μαηεφονταν οι ςυγγενείσ και οι κάτοικοι. Στθν Αυςτραλία, τα μζλθ τθσ 

κοινότθτασ το αναπαριςτοφςαν όλο αυτό, αλλά με τα ροφχα και τισ ςυνικειεσ και του νζου 

τόπου. Πταν εγϊ παντρεφτθκα, είχε γίνει θ είςοδοσ των τανκσ ςτο Ρολυτεχνείο. Στισ 

εφθμερίδεσ το γεγονόσ ιταν ςτθν 16θ ςελίδα τθσ ελλθνικισ εφθμερίδασ. ‘Ιταν ζνα γεγονόσ 

μακρινό. Ρολιτικι ςυνείδθςθ απζκτθςα, όταν γνϊριςα τθν δεφτερθ γυναίκα μου που ιταν 

Ελλθνο-Κφπρια. Θ δικι τθσ ιςτορία με ςυνζδεςε με τθν παγκόςμια ιςτορία. Μζχρι τότε ηοφςα 

                                                           
1966

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Komninos Zervos ςτθ Μελβοφρνθ, 24.07.2009. 
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ςτα ςτενά όρια μιασ ελλθνικισ οικογζνειασ  ςε μια ελλθνικι κοινότθτα. Απομονωμζνοσ από 

τον υπόλοιπο κόςμο, ςαν ςε μια «κάψουλα». Μερικζσ φορζσ χρειάηεται ζνα μεγάλο 

«τραφμα», ςτθν περίπτωςι μου το διαηφγιο από τθν πρϊτθ μου γυναίκα, θ οποία ιταν 

επίςθσ από το Καςτελλόριηο, για να απομακρυνκείσ από τα γνωςτά/τα οικεία μονοπάτια τθσ 

ηωισ  και να μπεισ ςε άγνωςτα…»1967. 

 

O Νick Giannopoulos μεγάλωςε ςε ζνα ςπίτι που κατακλυηόταν κυρίωσ από 

γυναίκεσ, ςυνικωσ ςυγγενείσ, αδελφζσ, νφφεσ, κουνιάδεσ, να μαγειρεφουν ςτθν 

κουηίνα και να καυγαδίηουν. Μζχρι που πιγε ςτο ςχολείο μιλοφςε μόνο τθν 

ελλθνικι γλϊςςα.   

«Τθν πρϊτθ μζρα του ςχολείου ιμουν λυπθμζνοσ, γιατί δεν καταλάβαινα τθ δαςκάλα μου», 

λζει ο Νick Giannopoulos1968.  

Τθ δεκαετία του 1970, όταν μεγάλωνε ο Giannopoulos, δεν υπιρχαν τάξεισ 

ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ για παιδιά μεταναςτϊν. Σφμφωνα με 

τον ίδιο, τα πιο πολλά παιδιά ςτθν τάξθ του ιταν Αγγλοςάξονεσ.  Στα παιδικά του 

χρόνια κυμάται πολλζσ μετακινιςεισ, λόγω τθσ εργαςίασ των γονιϊν του. Πταν 

μετακόμιςαν ςτθν περιοχι Faukner, εκεί τότε ζμεναν μόνον Αγγλοςάξονεσ. Θ 

μοναξιά του μικροφ Νick ιταν μεγάλθ. Τισ ϊρεσ που οι γονείσ του εργάηονταν, αυτόσ, 

όταν επζςτρεφε ςτο ςπίτι από το ςχολείο, άνοιγε τθν τθλεόραςθ. Θ τθλεόραςθ ιταν 

θ «φυγι» του.  Οι εκπομπζσ που ζβλεπε, ςτθν απογευματινι ηϊνθ,  ιταν κινοφμενα 

ςχζδια και ςόου, κωμικζσ ςειρζσ που τον γοιτευςαν και τον επθρζαςαν ςτθ 

ςυμπεριφορά του, οι χαρακτιρεσ ζγιναν οι φίλοι του και ςτθ ςυνζχεια άρχιςε να 

δθμιουργεί τουσ δικοφσ του χαρακτιρεσ, τουσ δικοφσ του φίλουσ και τισ δικζσ του 

ιςτορίεσ και με αυτόν τον τρόπο να διαςκεδάηει τα ξαδζλφια του. Με τθ μίμθςθ 

χαρακτιρων επίςθσ κζρδιηε τθν προςοχι των κοριτςιϊν. Αυτι θ εμπειρία ςτο μζλλον 

αποτζλεςε το ζναυςμα ςτθν επιλογι του επαγγζλματόσ του. 'Πταν ςτο δθμοτικό 

ςχολείο άκουςε να τον αποκαλοφν “wog”, το ίδιο και τον ςυμμακθτι του ιταλικισ 

καταγωγισ, αυτό τον ζκανε να νιϊςει «διαφορετικόσ» από τουσ άλλουσ και 

«αποκλειςμζνοσ» από το ςφνολο των μακθτϊν. ‘Πταν ρϊτθςε να μάκει τί ςιμαινε 

                                                           
1967

Π.π.  
1968

Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Nick Giannopoulos ςτθ Μελβοφρνθ, 

10.11.2009. 
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αυτι θ λζξθ,  ζμακε πωσ ιταν κάτι ςαν βριςιά γι’ αυτοφσ που είχαν ςκοφρο ι 

μελαμψό δζρμα, ςυνικωσ αυτοφσ που προζρχονταν από τισ μεςογειακζσ  χϊρεσ. 

Τότε για πρϊτθ φορά ο Giannopoulos ςυνειδθτοποίθςε πωσ οι Ζλλθνεσ και οι Λταλοί 

δεν ανικαν ςτθν ίδια ομάδα με τουσ Αγγλοςάξονεσ.  

Θ επιςτροφι του το 1972 από τθν περιοχι Faukner ςτο Fitzroy - ζνα προάςτιο 

εργατικισ τάξθσ, λόγω του ότι ο πατζρασ του άνοιξε milk-bar, τον ανακοφφιςε γιατί 

αιςκανόταν ότι εκεί «ανικε». Οι περιςςότεροι μακθτζσ ιταν παιδιά μεταναςτϊν 

προςφωνοφςε ό ζνασ το άλλον “wog” αλλάηοντασ ζτςι το νόθμα τθσ λζξθσ από 

βριςιά ςε ζνδειξθ φιλίασ, ςφνδεςθσ, οικειότθτασ, ομοιότθτασ, ενότθτασ. Οι 

διαχωριςτικζσ γραμμζσ πλζον τοφ ιταν ξεκάκαρεσ, οι “wogs” ζπαιηαν ποδόςφαιρο 

και οι ‘Aussie’ ζπαιηαν κρίκετ. Τα “Aussie girls” (κορίτςια αυςτραλιανισ καταγωγισ) 

δεν πλθςίαηαν τα αγόρια που ιταν “wogs”. Υπιρχαν δφο κόςμοι, «εκείνων» και των 

«άλλων».  

Πταν τθν ίδια χρονιά το μαγαηί του πατζρα του κάθκε, και αναγκάςτθκαν να 

μετακομίςουν ςτο Richmond, όπου ο πατζρασ του άνοιξε  και πάλι  milk-bar, θ ηωι 

του άλλαξε οριςτικά. 

«Τότε ιταν που γνϊριςα τον μζχρι τϊρα ςυνεργάτθ μου, τον παιδικό μου φίλο Chris 

Anastasiades  ςτο δθμοτικό ςχολείο “Abbotsford Primary School” ςτθν πζμπτθ τάξθ. Από τότε 

ξεκινιςαμε να δθμιουργοφμε  τουσ χαρακτιρεσ που αργότερα κα ηωντάνευαν ςτθ ςκθνι και 

ςτισ ταινίεσ μασ, να προςδιορίηουμε τουσ εαυτοφσ μασ ωσ “wogs” και να γιορτάηουμε τθ 

διαφορετικότθτά μασ. ‘Πταν το 1974 πιγαμε ςτο Richmond Highschool αιςκανόμαςταν 

πλζον ενδυναμωμζνοι και όχι ντροπι για αυτό που ιμαςταν», λζει ο Νίκοσ Γιαννόπουλοσ. 

Και ςυνεχίηει: «Αρχίςαμε να λζμε αςτεία για τουσ “wogs”, να επαναςτατοφμε ςτο ςχολείο 

γεγονόσ που μασ ζβαηε ςε αντίκεςθ με τουσ δαςκάλουσ μασ, να χτίηουμε ςυνικειεσ που 

μόνο τα αγόρια των μεταναςτϊν είχαν, όπωσ μετά το ςχολείο να πθγαίνουμε για 

χάμπουργκερ, για μπιλιάρδο. Θ αυτοεκτίμθςι μασ είχε ανεβεί. Στο ςχολείο ιμαςταν θ 

πλειοψθφία. Εμείσ είχαμε τθν εξουςία. Ακόμθ και τα κορίτςια αυςτραλιανισ καταγωγισ 

εμάσ κοίταηαν. Γιατί εμείσ ιμαςταν “cool”. Δεν ιμαςταν μόνοι. Οι John Travolta, Al Pacino, 

Robert Deneiro ιταν επίςθσ “wogs” και ιταν τα ινδάλματά μασ. Τότε ιταν που ςκζφτθκα 

ςοβαρά να ςπουδάςω θκοποιόσ», κυμάται ο Nick Giannopoulos1969. 

                                                           
1969

 Π.π. 
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 «Με τθν υποςτιριξθ του πατζρα μου φοίτθςα ςτθ δραματικι ςχολι και ςε αντίκεςθ 

με άλλα παιδιά δεν πιζςκθκα να εργαςτϊ ςτθν οικογενειακι επιχείρθςθ. Αυτό με διζςωςε, 

γιατί δεν ανζπτυξα  ανταγωνιςτικά αιςκιματα με τουσ γονείσ μου. Ρολλά παιδιά τθσ γενιάσ 

μου δεν παρακολοφκθςαν το Ρανεπιςτιμιο, πόςο μάλλον να πάνε ςε δραματικι ςχολι. 

Ακόμθ και εκεί  ιμουν  ζνασ “wog” από το  Richmond…Μεταξφ εμζνα και των άλλων 

φοιτθτϊν υπιρχε ζνα τεράςτιο πολιτιςμικό χάςμα. Αυτά ιταν παιδιά ιδιωτικϊν ςχολείων με 

μεγάλθ ελευκερία, ζνασ άλλοσ κόςμοσ. Το όνειρο ζγινε πραγματικότθτα: ιμουν ςε ςχζςθ με  

μια “Aussie girl”, οδθγοφςα αυτοκίνθτο, επζςτρεφα ό,τι ϊρα ικελα ςτο ςπίτι, δεν 

εργαηόμουνα πια ςτο milk-bar,  ιμουν πλζον ζνασ άνδρασ. Μποροφςα να διερευνιςω τθ 

δθμιουργικότθτά μου. Το 1983-1985 μπικα ςτο Victorian College of Arts. Ιμουν ο πρϊτοσ 

Ζλλθνασ που κατάφερα να φοιτιςω ςε αυτιν τθ Σχολι. Τότε ιταν που άρχιςα να αιςκάνομαι 

επαγγελματίασ θκοποιόσ,  να βρίςκω τθ δικι μου φωνι,  να αναηθτϊ τουσ δικοφσ μου 

κεατζσ, να ςυνειδθτοποιϊ ότι δεν υπιρχαν  κεατρικζσ ςκθνζσ που απευκφνονταν ςτουσ 

γονείσ μου, μιλοφςαν για τθ δικι τουσ τθ ηωι. Ραρόλο που ςζβομαι το κλαςικό ρεπερτόριο 

ςτο κζατρο από πολφ νωρίσ κατάλαβα πωσ δεν με αντιπροςϊπευε. Οι κεατρικζσ ςκθνζσ  και 

θ κινθματογραφικι βιομθχανία τότε ιταν ςτα χζρια των Αγγλοςαξόνων. Μετά τθν 

αποφοίτθςι μου, κατανόθςα για άλλθ μια φορά πωσ γι’ αυτοφσ δεν ιμουν παρά για άλλθ 

μια φορά ζνασ ‘wοg’. Μζχρι και να αλλάξω και το όνομά μου ηιτθςαν για να κάνω καριζρα 

ςτον κόςμο του κεάματοσ. To 1986 γνϊριςα τον George Kapiniaris, τθν Mary Coustas και τον 

Simon Palamares με ςκοπό να ενϊςουμε τισ δυνάμεισ μασ και  το 1987 ανεβάςαμε το 

κεατρικό ζργο “Wogs Out of Work” (WOW),  μια κωμωδία αποτελοφμενθ από ςατιρικά 

ςκετσ με χαρακτιρεσ που γνϊριηα εγϊ καλά, και  με ςτοιχεία cabaret, ζνα είδοσ που γνϊριηε 

ο Palamares καλά. Το ζργο αυτό παιηόταν μζχρι το 1990. Το 1990-91 ανεβάςαμε το 

“Acropolis now Live” (μετά το “Acropolis now” – πετυχθμζνθ ςειρά ςτθν τθλεόραςθ, τθν 

οποία είδαν 3.000.000 κεατζσ), το “Wogs and Spaces”-μια ςειρά από ςατιρικά ςκετσ 

πλαιςιωμζνο με χορό και τραγοφδια. Θ λζξθ “Wog” είχε γίνει πια το δικό μασ ςιμα 

κατατεκζν, αυτι θ λζξθ μασ προςδιόριηε. Ιταν μια λζξθ που εννοοφςε «εμάσ». Δεν 

λειτουργοφςε ρατςιςτικά εναντίον μασ, αντικζτωσ μασ ενδυνάμωνε. Ο μόνοσ που ςτο ζργο 

μποροφςε να αποκαλζςει τον άλλον “wog” ιταν μόνον ζνασ άλλοσ “wog”.  Το ςθμαντικό δεν 

ιταν αν είςαι Ζλλθνασ ι Λταλόσ, το ςθμαντικό ιταν ότι όταν ιςουν πζντε ι ζξι χρόνων, ςτθν 

αυλι του ςχολείου, ςε αποκαλοφςαν “wog”. Τϊρα εμείσ ορίηαμε τθν τφχθ μασ. Τα ζργα μασ 

ιταν “must” για τα παιδιά των μεταναςτϊν. Ιταν ζργα που μιλοφςαν για μασ. Δεν ιταν ζργα 

που μιλοφςαν για «κάκαρςθ», δεν μιλοφςαν για τισ κλιβερζσ ιςτορίεσ των μεταναςτϊν ςτα 

ςτρατόπεδα τθσ Bonegilla, ιταν μια γιορτι για αυτό που είμαςτε, μποροφςαμε να 
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διαςκεδάςουμε και να διαςκεδάςουν και οι άλλοι μαηί μασ, με τισ δικζσ μασ ιςτορίεσ! Οι 

κεατζσ μποροφςαν να ταυτιςτοφν με αυτό που ζβλεπαν,  αναγνϊριηαν τον «αποκλειςμό» και 

γελοφςαν με αυτό. Εμείσ ιμαςταν θκοποιοί που πλζον κρατοφςαμε τθν τφχθ μασ ςτα δικά 

μασ χζρια. Ιμαςταν μζροσ τθσ πολυπολιτιςμικισ επιρροισ, ιμαςταν μζροσ του πολιτιςμικοφ 

τοπίου τθσ Αυςτραλίασ και ιμαςταν εκεί για να μείνουμε. Οι χαρακτιρεσ ιταν δανειςμζνοι 

από τθν comedia dell’ arte, τουσ προςκζςαμε τα δικά μασ χαρακτθριςτικά και ζπαιηαν τισ 

δικζσ μασ ιςτορίεσ.  Οι χαρακτιρεσ μασ δεν αναπαριγαγαν ςτερεότυπα. Αυτό ςυνζβαινε 

ςτθν τθλεόραςθ. Εμείσ αναπαριςτοφςαμε τθν πραγματικότθτα, τθν αλικεια μζχρι το 

κόκκαλο. Τα παιδιά δεφτερθσ γενιάσ ζφερναν τουσ γονείσ τουσ να δουν κάτι που αφοροφςε 

και τισ δφο γενιζσ, και κα τουσ ζφερνε πιο κοντά. Αφοροφςε τισ ηωζσ μασ, εκεί και τότε. Οι 

κεατζσ «ςυνδζονταν» με αυτό που ζβλεπαν.  Εμείσ δθμιουργιςαμε αυτό που ςτθ ςυνζχεια 

αποκάλεςαν “ethnic comedy” *εκνοτικι κωμωδία+, που κατά τθ γνϊμθ μου δεν είναι 

κακόλου ζτςι. Θ κεατρικι παράδοςθ του  “Wogs Out of Work” (WOW) δεν ανικει ςτουσ 

μετανάςτεσ, αλλά ςτισ ρίηεσ και παραδόςεισ του ευρφτερου Αυςτραλιανοφ κεατρικοφ 

γίγνεςκαι»,  μιλάει με υπερθφάνεια ο Νick Giannopoulos1970. 

Ο Gregg Andreas παρ’ όλο που ζγραψε το  κεατρικό ζργο με τον τίτλο: ‘Wogs 

in Love’ όταν ςποφδαηε ςτο Ρανεπιςτιμιο του Monash, Μελβοφρνθ, ςτθ μετζπειτα 

πορεία του ςτθ ςυγγραφι κεατρικϊν ζργων, ςυνειδθτοποίθςε ότι το αποτζλεςμα  

δεν τον εκπροςωποφςε και ότι ςτα επόμενα ζργα δεν κα χρθςιμοποιοφςε τα 

«ςτερεότυπα» που επικρατοφςαν για τουσ Ζλλθνεσ και γενικότερα για τουσ 

μετανάςτεσ, οφτε κα ςυμπεριλάμβανε τθν ιδιόλεκτο/εκνόλεκτο, παρά κα ζγραφε 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα αμιγϊσ. Δεν πίςτευε πωσ οι Ζλλθνεσ ιταν αυτό που ςτθ 

ςυνζχεια αναπτφχκθκε και παρουςιάςτθκε ευρζωσ ςτθ κεατρικι παράςταςθ Wogs 

Out of Work από τουσ Nick Giannopoulos και George Kapiniaris.  Κατά τθ γνϊμθ του, 

όταν διερευνϊνται οι ιςτορίεσ των Ελλινων,  δεν κα πρζπει να περιορίηονται ςτθ 

μεταναςτευτικι τουσ εμπειρία αλλά και να επεκτείνονται και ςτθν ιςτορία που 

κουβαλάνε αυτοί οι άνκρωποι. Τότε ο πολιτιςμόσ που μεταφζρεται από το κεατρικό 

ζργο  είναι οικουμενικόσ και δεν αφορά μόνον μια ομάδα. Θ περικωριοποίθςθ 

προζρχεται από ανκρϊπουσ που ζχουν μια ιδιαίτερθ αντίλθψθ.  

«Κεωρϊ πωσ δεν  είμαςτε μόνο αυτό που μασ περιγράφουν, αυτοί  οι άνκρωποι που βγικαν 

από  τα πλοία ςτθν Αυςτραλία. ‘Ζχουμε μια ιςτορία χιλιάδεσ χρόνων, αρκετά πλοφςια και 

                                                           
1970

 Π.π. 
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δεν χρειάηεται να κλείνουμε  τουσ εαυτοφσ μασ ςε ζνα “κουτί”. Ζνα κεατρικό ζργο δεν 

ανικει ςε ζναν κφκλο ανκρϊπων, αλλά ςε πολλοφσ αφοφ αφορά ανκρϊπινεσ ιςτορίεσ και 

εμπειρίεσ», λζει επιμζνοντασ ο Gregg Andreas1971.  

 

Για τον Christos Tsiolkas θ πρϊτθ του αγάπθ ιταν ο κινθματογράφοσ. 

Ριγαινε δφο με τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα. Ροτζ δεν πίςτευε ότι του άρεςε το 

κζατρο.  Βεβαίωσ παρακολουκοφςε κζατρο, και δφο είναι οι παραςτάςεισ που του 

ζχουν μείνει ακόμθ αξζχαςτεσ. Θ πρϊτθ ιταν Ρεριμζνοντασ τον Godot, όταν ιταν 

δεκαοκτϊ χρόνων.  Αυτό που του ζκανε εντφπωςθ και τον ζκανε να ςκεφτεί  το 

κζατρο πιο ςοβαρά ιταν δφο πράγματα ςε αυτιν τθν παράςταςθ: ότι ο κεατρικόσ 

χϊροσ δεν είναι ο κινθματογραφικόσ χϊροσ και ότι λίγα μζτρα από το ςϊμα του 

κεατι, ο θκοποιόσ μεταςχθματίηει τισ αντιλιψεισ τθσ ηωισ του και των πικανοτιτων 

του και ότι υπάρχει ζνα θλεκτριςμόσ ςτθν ατμόςφαιρα τόςο διαφορετικόσ από τθν 

αίςκθςθ που δθμιουργεί ο κινθματογράφοσ.   

«Ο κινθματογράφοσ είναι ζνα μζςο απομόνωςθσ, ενϊ ςτο κζατρο κεατζσ και θκοποιοί 

ςυνυπάρχουν. Ο κινθματογράφοσ είναι μια κοινοτικι δραςτθριότθτα. Είναι ςαν να μπαίνεισ 

ςε ζνα όνειρο και απομονϊνεςαι από όλουσ και όλα. Στο κζατρο είναι ςαν εςφ να 

ειςζρχεςαι ςτον χϊρο των θκοποιϊν και των κεατϊν», λζει ο ςυγγραφζασ1972. 

Το δεφτερο ζργο που τον ςτιγμάτιςε ςυγκινθςιακά ιταν το  Hotel Boneggila  

τθσ Tes Lyssiotis, ςτο κζατρο La Mama. 

«Ριγα μαηί με τουσ γονείσ μου. Δεν ιξεραν από κζατρο, γιατί δεν ιταν μζροσ τθσ 

κουλτοφρασ ςτθν οποία μεγάλωςαν, ο τρόποσ που διαςκζδαηε θ γενιά τουσ. Στθν αρχι 

αιςκανόντουςαν άβολα γιατί  το La Mama  δεν είναι ζνα κλαςικό κζατρο με κουρτίνεσ είναι 

μία αποκικθ και οι θκοποιοί βρίςκονται ςτο ίδιο επίπεδο μπροςτά ςτουσ κεατζσ ςε 

απόςταςθ αναπνοισ. Φαινόντουςαν να δυςαναςχετοφν και είχαν τθν ζκφραςθ ςαν να 

ζλεγαν από μζςα τουσ «Ροφ ςτο διάολο μασ πιγε;». Πταν το ζργο ξεκίνθςε, ενκουςιάςτθκα 

και εγϊ και οι γονείσ μου. Ο πατζρασ μου ςθκϊκθκε όρκιοσ ςτθ μζςθ τθσ παράςταςθσ και 

άρχιςε να χειροκροτεί και να φωνάηει: «Μπράβο παιδιά, ζτςι ακριβϊσ ιταν!!!». Νομίηω ότι 

αυτό το ςυγκεκριμζνο κεατρικό ζργο είναι από τα καλφτερα που ζχουμε ςε αυτιν τθν χϊρα. 

                                                           
1971

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Gregg Andreas (Andreas Papadopoulos) ςτθ 
Μελβοφρνθ ςτισ 16.07.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 
1972

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Christos Tsiolkas ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 
27.03.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 
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Αυτό το ζργο με ζκανε να ςκεφτϊ ότι κι εγϊ ζχω μερικζσ καλζσ ιςτορίεσ να πω  και πϊσ να 

τισ πω και τι γλϊςςα κα χρθςιμοποιιςω ςτισ ιςτορίεσ μου. Ιταν το πρϊτο κεατρικό ζργο 

που με ενκουςίαςε γιατί ιταν μια αυςτραλιανι εμπειρία, όχι μία μεταναςτευτικι εμπειρία ι 

μια ελλθνικι εμπειρία αλλά κάτι που αφοροφςε τθν Αυςτραλία.   Το κζατρο με βοικθςε να 

εκφράςω ςκζψεισ μου και μου ζδειξε ζνα άλλον τρόπο να απευκφνομαι ςτουσ ανκρϊπουσ, 

με αμεςότθτα. Ο πατζρασ μου επικοινϊνθςε με τουσ θκοποιοφσ», κυμάται ο Tsiolkas1973. 

 

Το  κεατρικό κοινό τθσ δεφτερθσ γενιάσ κεατρικϊν ςυγγραφζων, όπωσ 

υποςτθρίηουν και οι ίδιοι,  ςτθν αρχι ιταν άνκρωποι όπωσ και εκείνοι. Πμωσ τϊρα 

πια απευκφνονται ςε όλουσ. Τα κζματά τουσ είναι κακολικά και ξεπερνοφν  τα 

προςωπικά. Επίςθσ υποςτθρίηουν πωσ όλα τα ηθτιματα που διαπραγματεφονται, 

απαςχολοφν όλουσ τουσ ανκρϊπουσ ανεξάρτθτα από τθν εκνικι τουσ καταγωγι. 

Άλλωςτε το κοινό, που παρακολουκεί πλζον τισ παραςτάςεισ τουσ είναι  

πολυπολιτιςμικό.  

Ζνα κοινό χαρακτθριςτικό που φαίνεται να διακζτουν οι γονείσ και οι 

παπποφδεσ και γιαγιάδεσ των κεατρικϊν ςυγγραφζων δεφτερθσ γενιά  είναι ότι είναι 

πραγματικά «παραμυκάδεσ». 

Σφμφωνα με τθν Toni Allayallis το κζατρο είναι μια πολιτικι πράξθ,  γι’ αυτό 

προτιμά να βλζπει ζνα ζργο με ζνα ιςχυρό μινυμα που κα τθν απαςχολιςει και  κα 

τθν ευαιςκθτοποιιςει.  Θ ίδια  πιςτεφει πωσ θ οικογζνειά τθσ βιϊνει ςτρεσ λόγω του 

παρελκόντοσ των προθγοφμενων γενεϊν. Μζςα από τον χορό, τθν αφιγθςθ ι  το 

τραγοφδι  νιϊκει ότι φζρνει τθν ιςτορία ςτθν επιφάνεια. Είναι μια μορφι  

δραματοκεραπείασ. 

«Το ίδιο βιϊνει και το κοινό. Βλζπουν τθν ιςτορία τουσ και αιςκάνονται ςαν να μοιράηονται 

μια κοινι εμπειρία. Γιατί οι ιςτορίεσ  είναι κακολικζσ,  δεν είναι μόνο θ ιςτορία μιασ φυλισ ι 

μιασ εκνικότθτασ. Γιατί οι κακολικά αποδεκτζσ ωσ πολιτιςμζνεσ κουλτοφρεσ ςτθ Νζα Εποχι 

είναι βαςιςμζνεσ πάνω ςε ςφαγζσ ανκρϊπων. Επομζνωσ, το ερϊτθμα είναι ποφ είναι αυτόσ 

ο πολιτιςμζνοσ κόςμοσ; ωτάω επίςθσ, αν είμαςτε όλοι παιδιά του Κεοφ πϊσ μποροφμε να 

ηοφμε ιςυχα γνωρίηοντασ τί ζχουμε κάνει ςε άλλουσ; Ρϊσ μποροφμε εμείσ, ακόμθ και αν 

είμαςτε από μια διαφορετικι κουλτοφρα, να βλάψουμε ζνα πρόςωπο και να το  

κακοποιιςουμε, βιάςουμε. Κα  πρζπει να απαντιςουμε ςτο Κεό μια θμζρα», λζει 
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 Π.π. 
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ςυγκινθμζνθ θ ςυγγραφζασ και ςυνεχίηει, «Για άτομα των πολιτιςμϊν μου, κεωρϊ ότι κα 

είναι ςε κζςθ να ςχετίηονται με αυτό που λζω και κα είναι μια ευκαιρία  να ενκαρρφνουμε 

και άλλουσ να πουν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ. Για άλλουσ Αυςτραλοφσ, μπορεί να είναι ζνα 

παράκυρο κατανόθςθσ προσ τουσ ανκρϊπουσ μου και τουσ πρόςφυγεσ. Για μζνα αυτό ιταν 

ζνα ταξίδι αυτο-ανακάλυψθσ, κεραπείασ, μοιράςματοσ, επαναςφνδεςθσ με τον εαυτό μου 

και τουσ προγόνουσ μου και ζνα ξεχωριςτό δϊρο για τα παιδιά μου και τισ επόμενεσ 

γενιζσ…Το κζατρο αντανακλά τθν πραγματικότθτα», λζει θ ςυγγραφζασ1974.  

H Irene Vela  μζςα ςτο ζργο τθσ  Little City-Μικρι Ρόλθ  (1996), κζλει τθν  

θρωίδα τθσ, τθν  Ελλθνίδα  δθμοςιογράφο Rosa, να αναδεικνφει τθ διαφορετικότθτα 

τθσ δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν από τουσ Αυςτραλοφσ, ωσ προσ τθν πολιτικι τουσ 

ςυνειδθτότθτα. Τθν περιγράφει ωσ μία νζα «ςυνείδθςθ» που δεν περιορίηεται  οφτε 

ςτα του «οίκου» τθσ  μόνον, οφτε ενδιαφζρεται  μόνον για μια προςωπικι ανζλιξθ 

και καριζρα. Αντικζτωσ  μζςα από  αγϊνεσ και  διαμαρτυρίεσ διαδθλϊνει υπζρ των 

ανκρωπίνων  δικαιωμάτων  και όχι μόνον των Αυςτραλϊν αλλά και όλων των 

ανκρϊπων του πλανιτθ,  ανοίγοντασ τον δρόμο για τθν ανάγκθ μιασ Ραγκόςμιασ 

Ειρινθσ και ιςονομίασ, ζναν Οικουμενικό Ανκρωπιςμό. 

Ο Andreas Lytras και θ Toni Allayallis προςφζρουν τισ παραςτάςεισ τουσ και  

ςε μακθτζσ ςχολείων. Τα κεατρικά ζργα,  που γράφονται  ςε ςυνεργαςία των 

ςυγγραφζων με τουσ μακθτζσ,  βοθκοφν  τουσ δεφτερουσ  να αναπτφξουν τθν 

αυτοεκτίμθςι τουσ, τθν ομαδικι ςυνεργαςία, τθ γλϊςςα. Μζςα από τουσ ρόλουσ 

ανακαλφπτουν πολλά για τουσ ίδιουσ. 

Οι ιςτορίεσ τουσ  προκφπτουν μζςα από τθν ομαδο-ςυνεργατικι διαδικαςία 

του ‘devised theatre’/«επινοθτικό κζατρο», όπου μζςα από αυτιν τθ διερευνθτικι 

διαδικαςία καταςτάςεων, αναηθτοφν τθν ταυτότθτά τουσ, τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ 

άλλουσ και  αναπαριςτοφν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ. Ο αυτοςχεδιαςμόσ, ωσ τεχνικι,  

είναι το κλειδί που ξεκλειδϊνει και αναπτφςςει τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ λόγου 

και κατ’ επζκταςθ κεατρικοφ κειμζνου.  Με τθ χριςθ δραματικϊν τεχνικϊν θ 

γραμμικι ροι του γραπτοφ κεατρικοφ κειμζνου τθσ πρϊτθσ γενιάσ δίνει τθ κζςθ του 

                                                           
1974

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τθν Toni Allayallis, β’ γενιά, ςτο 

Σφδνεχ, 29.06.2009. 
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ςε μια ςχεδόν ιμπρεςιονιςτικι διαδοχι εικόνων και οπτικϊν, και ςυχνά λεκτικϊν 

ςυμβόλων. 

Το κζατρο δεν είναι μόνον λζξεισ, αλλά ζνα οπτικό μζςο. Οι άνκρωποι 

εκφράηονται και με τθ γλϊςςα του ςϊματοσ. Θ πολυπολιτιςμικότθτα ςτα κεατρικά 

ζργα δεν εκφράηεται μόνον μζςα από τα ροφχα και τα φαγθτά κάκε κουλτοφρασ. Ο 

χορόσ, το τραγοφδι, θ μουςικι που πλαιςιϊνουν τον διάλογο λειτουργοφν ωσ μζςο 

τελετουργίασ, που επιτελείται επί ςκθνισ. Οι διάλογοι είναι ατόφια κομμάτια από 

τθν ιςτορία ανκρϊπων που τθν ζηθςαν και όχι αυτϊν που τθν είδαν ι τθν άκουςαν. 

Οι θκοποιοί, δίγλωςςοι, παιδιά και οι ίδιοι μεταναςτϊν, από διαφορετικά 

πολιτιςμικά περιβάλλοντα, ρζουν, μεταςχθματίηονται από τθ μια γλϊςςα ςτθν άλλθ, 

από τον ζναν πολιτιςμό ςτον άλλον, αφοφ γι’ αυτοφσ είναι  μια φυςικι προζκταςθ 

τθσ πολυπολιτιςμικισ κακθμερινότθτάσ τουσ.  Με αυτόν τον τρόπο θ Lyssiotis 

αντιςτζκεται ςε ζνα μονόγλωςςο και εκνοκεντρικό μοντζλο ψυχαγωγίασ, που 

υπθρετεί τθν πολιτικι ςκοπιμότθτα τθσ «αχρωματοψίασ», τθσ διαιϊνιςθσ τθσ 

αγγλοςαξονικισ μεςοαςτικισ πολιτιςμικισ αντίλθψθσ και τρόπου ηωισ. Δεν είναι 

μόνον οι Αυςτραλοί που παρακολουκοφν τισ παραςτάςεισ, είναι οι άνκρωποι από 

όλεσ τισ διαφορετικζσ κουλτοφρεσ.  

«Είναι ςυναρπαςτικό να μπορεί  κανείσ να αρκρϊςει και να αναπαραςτιςει ςτθν Αυςτραλία 

τθν εμπειρία τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, όχι αφθρθμζνα, αλλά ωσ βιωμζνθ εμπειρία», 

υποςτθρίηει θ Tes Lyssiotis1975.  

Θ Lyssiotis εργάηεται με επιςτθμονικι μζκοδο. Ερευνά ςε βιβλιοκικεσ, 

καταγράφει πραγματικά γεγονότα, καταςτάςεισ και μαρτυρίεσ από ανκρϊπουσ, που 

βίωςαν τθ μεταναςτευτικι εμπειρία είτε από τθν πλευρά του μετανάςτθ είτε από 

τθν πλευρά των αρχϊν υποδοχισ των μεταναςτϊν,  μζςα από το φίλτρο τθσ 

δραματικισ τζχνθσ που ηωντανεφει τθ μεταναςτευτικι ιςτορία ςτθ ςκθνι. Στα ζργα 

τθσ εςτιάηεται περιςςότερο ςτο περιεχόμενο παρά ςτθ φόρμα. Τθν ενδιαφζρει να 

περάςει τθν πλθροφορία, τθν ιςτορία. Με τα ζργα τθσ ςτόχοσ τθσ είναι να παρζχει 

πλθροφορίεσ και μια ιςτορικι προοπτικι για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι 

μετανάςτεσ. Το περιεχόμενο ζχει προτεραιότθτα ζναντι  τθσ μορφισ και άλλων 

                                                           
1975

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τθν Tes Lyssiotis, β’ γενιά, ςτθ 

Μελβοφρνθ, 22.03.2009. 
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καλλιτεχνικϊν κριτθρίων. Αυτόσ είναι ζνασ από τουσ λόγουσ που χρθςιμοποιεί  μικτι 

τεχνικι, δεδομζνου ότι  τθσ επιτρζπει τθν ευκολότερθ ροι πλθροφοριϊν προσ το 

κοινό. Θ δομι των ζργων τθσ δεν είναι γραμμικι. Χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι 

κολάη ςυνδζει μαηί μια ςειρά αποδεικτικϊν ςτοιχείων όπωσ: ιςτορίεσ από 

εφθμερίδεσ, μιμιςεισ, ςκίτςα, τραγοφδια, χορό και ταινίεσ μικροφ μικουσ. Οι 

θκοποιοί δεν χάνονται ςε ρόλουσ. Ταξιδεφουν ςε εμπειρίεσ μετανάςτευςθσ και όχι 

ςε χϊρουσ και χρόνουσ.  Το νιμα που ενϊνει τα γεγονότα ςτθν ιςτορία είναι το ίδιο 

ζνα ταξίδι, που διαμορφϊνεται όπωσ ςε ζνα τελετουργικό - θ άφιξθ, θ επιβίωςθ, θ 

καρτερικότθτα, θ κυςία και θ αντοχι (Tsefala, 2011, ς. 337).  Θ γλϊςςα είναι θ 

επινόθςθ (device) – θ γλϊςςα είναι το κλειδί. Θ γλϊςςα είναι αυτι που μεταφζρει 

τον πολιτιςμό από γενιά ςε γενιά. Εάν δεν τθν χρθςιμοποιείσ δεν ανακαλφπτεισ 

πολλά ςτοιχεία του πολιτιςμοφ που μεταφζρει. Οι πολυάρικμεσ γλϊςςεσ που 

χρθςιμοποιεί ςτα ζργα τθσ είναι ζνα όχθμα που ςυμβάλλει  ςτο να δϊςει ζνα 

μινυμα, μια εςωτερικι προοπτικι ενόσ πολυγλωςςικοφ κόςμου ςε αντίκεςθ με μία 

μονόγλωςςθ, εκνοκεντρικι, νατουραλιςτικι, ςυμβατι ψυχαγωγία. Θ Tes Lyssiotis 

μζςα από τα ζργα τθσ εςτιάηεται ςτθν πολυπλοκότθτα τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ, 

όπωσ αυτι διαμορφϊνεται τα τελευταία εξιντα χρόνια ςτθν Αυςτραλία.  

 

Οι ςυγγραφείσ δεφτερθσ γενιάσ επιλζγουν να γράψουν γλυκόπικρεσ 

κωμωδίεσ ι δράμα, ωσ επί το πλείςτον, με ρεαλιςτικά ςτοιχεία και ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα.  Συνικωσ θ ελλθνικι χρθςιμοποιείται ωσ «ζκφραςθ» του χαρακτιρα ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι ι για να διατυπωκοφν  ιδιαίτερα πολιτιςμικά ςτοιχεία που δεν 

επιδζχονται ςφμφωνα με τουσ ίδιουσ μετάφραςθ γιατί ςε αυτι τθ μορφι 

μεταφζρουν το αίςκθμα που κζλουν να αποδϊςουν.  

Θ Angela Costi αιτιολογεί τθν επιλογι τθσ αγγλικισ γλϊςςασ λζγοντασ τα 

εξισ:  

«Κζλω να είμαι αλθκινι με αυτό που ςίγουρα  ξζρω να μιλϊ τθν αγγλικι γλϊςςα, αλλά  και 

με κάποιο τρόπο  αποτυπϊνω  τισ  διάςπαρτεσ ςκζψεισ μου  που υπάρχουν ςτθν 

ελλθνοκυπριακι. Επίςθσ κζλω να είμαι αλθκινι  με τα  ςυναιςκιματά μου, γιατί πολλά από 

τα πράγματα που γράφω είναι πολφ ςυγκινθςιακά φορτιςμζνα και αυτά ςυνδζονται 

πραγματικά με τθ γλϊςςα των Ελλινων Κυπρίων κατά τθ γνϊμθ μου, με  εμζνα. Κα 

μποροφςε να ςυνδζεται με το  γεγονόσ ότι, όταν μεγάλωνα, θ αφιγθςθ ιταν πάντα ςτθν 
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ελλθνοκυπριακι γλϊςςα. Λειτουργεί αςυναίςκθτα. ζει.  Και, επειδι πολλά από αυτά που 

γράφω ζχουν να κάνουν με τθν κλθρονομιά και το παρελκόν»1976. 

Μζςα από  τθν ςυνζντευξι τθσ θ Angela Costi επαλθκεφει τθν αρχι τθσ 

αλλθλεξάρτθςθσ των γλωςςϊν Γ1 - πλειονοτικι γλϊςςα (Αγγλικι)  και Γ2 - 

μειονοτικι γλϊςςα (Ελλθνικι)1977. Μζςω τθσ ςυγγραφικισ τθσ εργαςίασ, τθσ 

παρουςίαςθσ των κεατρικϊν τθσ ζργων, τθσ απαγγελίασ τθσ  ποίθςισ τθσ ςε «εν 

δυνάμει» πολφγλωςςο  αναγνωςτικό και κεατρικό κοινό, μεταςτρζφει τθν  ατομικι 

τθσ  διγλωςςία  ςε κοινωνικι διγλωςςία θ οποία ενυπάρχει ςτθν ίδια «ωσ κοινι 

υποκείμενθ διγλωςςικι ικανότθτα» 1978 και μοιράηεται μαηί τουσ μια διαπολιτιςμικι 

εμπειρία. 

Στθν περίπτωςθ του Andreas Lytras,  το πνεφμα του «Καραγκιόηθ», - μια 

φιγοφρα διαπολιτιςμικι, αφοφ ανικει ςε πολλοφσ διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ με το 

ίδιο ι διαφορετικό όνομα, με τα ίδια ι διαφορετικά χαρακτθριςτικά -   τον παίρνει 

από τον κόςμο του, όπου όλα είναι δυνατόν να ςυμβοφν, τον μετατρζπει ςε 

χαρακτιρα και ξαφνικά γίνεται το όχθμα για τθν «Οδφςςεια» του μετανάςτθ. 

Σφμφωνα με τον Andreas Lytras, μερικζσ φορζσ κάνει ςυνειδθτι επιλογι να 

μθν μεταφράηει  τα πάντα ςτθν παράςταςι του ςτθν αγγλικι, γιατί θ γλϊςςα είναι 

μόνον ζνα μζροσ του κεάτρου. Υπάρχουν άλλα πολλά,  όπωσ το ςυναίςκθμα, θ 

ςωματικότθτα. Υπάρχουν και πολλά άλλα που, επίςθσ, δίνουν ςτο κοινό  να 

καταλάβει τί ςυμβαίνει.  

«Συχνά, όταν ςυμβαίνει αυτό, ηθτϊ   από τα παιδιά να μου πουν τί κατάλαβαν και πράγματι 

το ζχουν κατανοιςει. Ζτςι υποκζτω ότι θ πρόκλθςθ είναι να δοφμε πζρα από τθ γλϊςςα. 

Είναι πάντα ςαφζσ τί ςυμβαίνει και  κα πρζπει να δουλζψουν  λίγο πιο πολφ. Αυτό είναι 

καλό. Μερικζσ φορζσ δίνεται πολφ ζμφαςθ ςτον προφορικό λόγο για να  αποκαλφψεισ το 

νόθμα, όταν υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να καταλάβει το κοινό τί ςυμβαίνει. Πταν το 

κεατρικό ζργο είναι καλό, το κζατρο είναι ζνα καλό εργαλείο για να εκπαιδεφςεισ και να 

εμπνεφςεισ τουσ ανκρϊπουσ να ψάξουν να βρουν τθν ταυτότθτά τουσ. Πταν επικεντρϊνεςαι 

                                                           
1976

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Angela Costi ςτθ Μελβοφρνθ, 30.03.2009.   
1977

 Μιχάλθσ Δαμανάκθσ - Ελζνθ Σκοφρτου,  Ηθτιματα ορολογίασ ςχετικά με τθ διγλωςςία και τθ 
δίγλωςςθ εκπαίδευςθ, ς.3. http://www.ediamme.edc.uoc.gr/download.php?id=292709,146,8 
1978

 «Θ μία από τισ δφο γλϊςςεσ μπορεί να προωκιςει τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ που ενυπάρχει 
και ςτισ δφο γλϊςςεσ, αν δοκοφν  τα κατάλλθλα κίνθτρα και αν υπάρξει ζκκεςθ και ςτισ δφο είτε ςτο 
ςχολείο είτε ςτο ευρφτερο περιβάλλον», Jim Cummins, 1999, Ταυτότθτεσ υπό Διαπραγμάτευςθ, εκδ. 
Διαπολιτιςμικι Ραιδαγωγικι, Gutenberg, ς. 136. 
 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/download.php?id=292709,146,8
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πάρα πολφ ςτο μινυμα, το κζατρο υποφζρει και τότε οι άνκρωποι δεν κζλουν να 

ςυμμετάςχουν. Το πιο ςθμαντικό πράγμα είναι ότι πρζπει να ζχει ενδιαφζρον. Και αν είναι 

ελκυςτικό, οι άνκρωποι πάντοτε κζλουν να  πάρουν κάτι μαηί τουσ. Και, επίςθσ, το 

μινιμαλιςτικό ςκθνικό υπάρχει, γιατί ζτςι δθμιουργεί περιςςότερο χϊρο για φανταςία. Δεν 

πρζπει να δίνεισ ςτο κοινό  τα πάντα. Κα πρζπει να αφιςεισ λίγο χϊρο για  φανταςία ςτο 

κοινό, κακϊσ και  να του δϊςεισ τθν ευκαιρία να «μπει ςτθν κατάςταςθ».  Και ζτςι νομίηω 

ότι τα ςκθνικά και τα κοςτοφμια είναι απλά εργαλεία και δεν είναι αυτά που κακορίηουν το 

κζατρο. Θ πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν παράςταςθ γίνεται φανερι από τθν χριςθ των 

διαφορετικϊν γλωςςϊν, όπωσ τθσ  αγγλικισ, ελλθνικισ, κροατικισ, κουβανζηικθσ και τθ 

χριςθ διαφορετικϊν ειδϊν  παραδοςιακϊν μουςικϊν, κακϊσ και τα διαφορετικά 

παραδοςιακά κοςτοφμια», υπογραμμίηει ο ίδιοσ1979.  

Του πιρε πολλά χρόνια για να ςυνειδθτοποιιςει τθν αξία τθσ ποίθςθσ των 

Ελφτθ,  ίτςου,  Καβάφθ, Καηαντηάκθ. Κάκε φορά  που τουσ διάβαηε, ςε αγγλικι 

μετάφραςθ, ζνιωκε να ταυτίηεται με τουσ ποιθτζσ.  

«Ιξερα ακριβϊσ τί εννοοφςαν. Αυτό με βοικθςε να  ςυμφιλιωκϊ  με τθν ελλθνικι μου 

καταγωγι και να αιςκανκϊ καλά με τθν ελλθνικότθτά του, παρόλο που γεννικθκα και 

μεγάλωςα ςε άλλθ χϊρα», λζει με ςυγκίνθςθ1980.  

Επίςθσ, κατανόθςε πωσ διαβάηοντασ ελλθνικι ποίθςθ, παρόλο που μιλοφςε 

αγγλικά, θ γλϊςςα που χρθςιμοποιοφςε είχε τθν ίδια δομι με τθν ελλθνικι γλϊςςα 

του ίτςου και πολλζσ λζξεισ του είχαν ελλθνικι ρίηα. 

«Με αυτόν τον τρόπο προςπακϊ να ςπάςω τα γλωςςικά όρια μεταξφ των δφο γλωςςϊν, 

δθμιουργϊντασ μία δικι μου γλϊςςα.  Θ ελλθνικι γλϊςςα βρίςκεται ςτο DNA μου. Μου ζχει 

κλθροδοτθκεί. Εμφανίηεται, όποτε κάνω βακυςτόχαςτεσ ςκζψεισ και παρόλο που δεν 

γράφω ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, θ δομι προζρχεται από τθν ελλθνικι. Ενϊ διάβαηα τον ίτςο 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα, τον άκουγα ςτθν ελλθνικι. Θ αγγλικι γλϊςςα δεν είναι θ μθτρικι μου 

γλϊςςα», καταλιγει ο ίδιοσ1981. 

Για τον λόγο αυτό,  επιμζνει να παρεμβάλλει ςτα ζργα του που άκουγε ςτο 

ςπίτι του ελλθνικζσ λζξεισ και φράςεισ από τουσ γονείσ του. Αιςκάνεται πωσ θ 

ελλθνικι γλϊςςα επί ςκθνισ είναι μία αποκάλυψθ γι’ αυτόν, ζνασ νζοσ κόςμοσ.  

Πταν μεγάλωνε ιταν απαγορευμζνοσ από  το κεατρικό γίγνεςκαι  τθσ επικρατοφςασ 

                                                           
1979

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά που μου παραχωρικθκε από τον Andreas Lytras, β’ γενιά, ςτθ 

Μελβοφρνθ, 20.05.2009. 
1980

 Π.π. 
1981

 Π.π. 
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τάξθσ. Ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ είναι επϊδυνοσ. Θ τρίτθ γενιά μακαίνει τα 

ελλθνικά πλζον, κυρίωσ από τουσ παπποφδεσ και γιαγιάδεσ τουσ. 

 Οι Andreas Lytras, Toni Allayallis, Thomas Papathanasiou, μζςα από τθν  

εμπειρία τουσ να  υποδφονται τόςουσ πολλοφσ χαρακτιρεσ πάνω ςτθ ςκθνι,   

υποςτθρίηουν ότι μια τζτοια παράςταςθ απαιτεί πολφ δουλειά και ςκθνοκετικζσ 

οδθγίεσ ξεκάκαρεσ, ϊςτε  να μθν κινδυνεφει ο θκοποιόσ  να μεταφζρει τον ζνα 

χαρακτιρα μζςα ςτον άλλον. 

«Ο λόγοσ που ηιτθςα  τα κοςτοφμια μου  να τυλιχτοφν  το ζνα πάνω ςτο άλλο  πάνω μου, 

ιταν για να δείξω τθ ςυνφπαρξθ ςε ςτρϊματα όλων των πολιτιςμϊν μου. Ππωσ επίςθσ το 

ίδιο ςυμβαίνει και με το μαγείρεμα τθσ ςάλτςασ κατά τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ. Πλοι οι 

πολιτιςμοί ςτθν κατςαρόλα τθσ μζςα από μυρωδιζσ, μπαχάρια, βότανα και αναμνιςεισ», 

λζει θ Toni Allayallis1982. 

Τα πρϊτα τουσ κεατρικά «ανοίγματα» κάνουν είτε ςε  ελλθνόφωνεσ 

κεατρικζσ ομάδεσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ ι ςτθν πολυπολιτιςμικι ομάδα «Take Away».  

Ο Alex Lykos, ο Thomas Papathanasiou  παίηουν τον πρϊτο τουσ ρόλο  ςτθν 

παράςταςθ Taming of the Stiggla, που ανζβαςε θ κεατρικι ομάδα Take Away. Πλοι 

τον κορόιδευαν *τον Thomas Papathanasiou] για τθν προφορά του και τθ χριςθ 

ιδιωματικϊν φράςεων τθσ Σάμου. Στο ςπίτι μιλοφςαν ελλθνικά, ςαμιϊτικα. Ο 

ςυγγραφζασ δεν παρακολοφκθςε το ελλθνικό ςχολείο, ςε αντίκεςθ με τθν αδελφι 

του.  Το 1998 ο Thomas Papathanasiou πιγε από το Ρερκ ςτο Σφδνεχ για να 

ςπουδάςει κζατρο. Φοίτθςε ςτο WAPA, ςτθ δραματικι ςχολι, όπου φοίτθςε ο 

θκοποιόσ Hughe Jackman. Στο Σφδνεχ είχε τθν ευκαιρία  να ςυμμετζχει και αυτόσ  

ςτθν παράςταςθ The Taming of the Striggla του ελλθνοαυςτραλιανοφ κιάςου Take 

Away Theatre. Το 1990 ςυμμετείχε ςτο μιοφηικαλ Chicago. Mε τθν παράςταςθ αυτι 

ταξίδεψε και ςτο Χονγκ-Κονγκ. Θ ςυμμετοχι του τον βοικθςε να ςυνειδθτοποιιςει 

ότι θ δθμιουργικι γραφι ιταν αυτό που τον ενδιζφερε περιςςότερο και 

παραιτικθκε. 

H Susan Alexopoulos,  θ οποία ξεκίνθςε τθν καριζρα τθσ ωσ θκοποιόσ, ςτθν 

πορεία ανακάλυψε πωσ τθσ άρεςε πολφ περιςςότερο να γράφει τισ δικζσ τθσ 

ιςτορίεσ. 

                                                           
1982

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Toni Allayallis ςτο Σφδνεχ,  29.06.2009. 
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Ο Bill Kokkaris ξεκίνθςε τθν εναςχόλθςι του με το κζατρο ςε ζνα ςεμινάριο 

κεατρικισ γραφισ ςτο NIDA (θ ςθμαντικότερθ κεατρικι ςχολι ςτο Σφδνεχ).  Ράντα 

τον γοιτευε να βλζπει τθ κεατρικι απόδοςθ ενόσ κειμζνου επί ςκθνισ. Του αρζςει 

να δουλεφει με τον χϊρο. 

 

Θ δεφτερθ γενιά κεατρικϊν ςυγγραφζων δεν ταυτίηεται με τουσ Αυςτραλοφσ 

ςυγγραφείσ, αλλά με τισ αντιλιψεισ τουσ.  Θ Androula Kavallari και ο Alex Lykos  

παρακολουκοφν παραςτάςεισ Αυςτραλϊν κεατρικϊν ςυγγραφζων, όπωσ του David 

Williamson, Hannie Rayson, κακϊσ και   ζργα των  David Mamet και  William 

Shakespeare,  που  είναι οι ςυγγραφείσ που τουσ εμπνζουν.  

Θ Androula Kavallari δεν γνωρίηει τίποτα ςχετικά με το ελλθνικό και κυπριακό 

κζατρο και δεν ζχει ποτζ τθσ παρακολουκιςει ελλθνόγλωςςεσ παραςτάςεισ ςτο 

πλαίςιο τθσ ελλθνικισ παροικίασ.  

Ο Alex Lykos  δεν  διαβάηει  Ζλλθνεσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ  οφτε 

παρακολουκεί ελλθνικό παροικιακό κζατρο. Αιςκάνεται ότι κάνει κζατρο με ελλθνο-

αυςτραλιανι γεφςθ, αλλά όχι μόνον. Απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Αυςτραλοφσ, 

ανεξάρτθτα από τθν εκνικι τουσ καταγωγι. 

Αγαπθμζνοι κεατρικοί ςυγγραφείσ τοφ Bill Kokkaris είναι ο Αριςτοφάνθσ, ο 

Στρίντμπεργκ, ο 'Εντουαρντ 'Αλμπυ. Δε γνωρίηει Ζλλθνεσ ςφγχρονουσ κεατρικοφσ 

ςυγγραφείσ. Του είναι δφςκολο να τουσ παρακολουκιςει.  Δεν εμπνζεται από 

ςυγγραφείσ, αλλά από ζργα που βλζπει ςτθ ςκθνι.  

Ο Christos Tsiolkas κζλει να επιςτρζψει ςτθ μελζτθ ελλθνικϊν κειμζνων και 

να τα ανακαλφψει εκ νζου. Κα ικελε να δει ζργα αρχαίων ςυγγραφζων να 

μεταςχθματίηονται από αυςτραλιανζσ κεατρικζσ ομάδεσ.  Μζςα ςε αυτά να παίηουν 

και Αβοριγίνεσ, όπωσ ςτο κεατρικό ζργο  Black Medea1983 του  Αβοριγίνα ςυγγραφζα 

Wesley Enoch1984. Ρρόκειται για μια ποιθτικι διαςκευι τθσ Μιδειασ του Ευριπίδθ, 

                                                           
1983

 Black Medea by Wesley Enoch, 2007, Contemporary indigenous Plays introduced by Larissa 
Behrendt, Currency Press, Sydney. 
1984

Ο Wesley Enoch είναι ζνασ από τουσ πιο πολυάςχολουσ ςκθνοκζτεσ τθσ Αυςτραλίασ. Κατάγεται 
από  το Stradbroke Island (Minjeribah) και είναι ζνασ περιφανοσ άνκρωποσ Noonuccal Nuugi. Ζχει 
ςυνεργαςτεί με όλεσ τισ μεγάλεσ εταιρείεσ κεάτρου τθσ Αυςτραλίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των  
Queensland Theatre Company, Sydney Theatre Company, Melbourne Theatre Company, State Theatre 
Company τθσ Νότιασ Αυςτραλίασ, Black Swan, Griffin Theatre Company, Hothouse,  Ilbijerri, Yirra 
Yaakin, Windmill, Malthouse και Company B. Tα ζργα του ζχουν ανεβεί ςε όλα τα μεγάλα φεςτιβάλ 
τθσ χϊρασ και πθγαίνει τακτικά περιοδείεσ ςτο εξωτερικό. Ο Wesley Enoch είναι ζνασ πολφ γνωςτόσ 
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όπου ο ςυγγραφζασ  ςυνδυάηει τον αρχαίο ελλθνικό πολιτιςμό με τθν αφιγθςθ τισ 

ςφγχρονθσ εμπειρίασ των Αβοριγίνων. 

«Είμαςτε τυχεροί  ςε ςχζςθ με άλλουσ πολιτιςμοφσ και χϊρεσ, γιατί ζχουμε πρόςβαςθ ςτον 

δικό μασ αρχαίο πολιτιςμό  και κλθρονομιά.  Κα ικελα πολφ να μποροφςα να διαβάςω 

κεατρικά ζργα Ελλινων ςε μετάφραςθ αγγλικι και να τα δω να παίηονται. Νομίηω ότι είναι 

μια ςθμαντικι ζλλειψθ και είναι ανάγκθ να ανοίξει μια ςυηιτθςθ πάνω ςε αυτό το κζμα 

μεταξφ γραφειοκρατϊν και οικονομικϊν παραγόντων τθσ παροικίασ. Κάκελα να τουσ 

ακοφςω να απαντοφν ςτθν ερϊτθςθ: «Γιατί δεν κάνουν κάτι; γιατί δεν προςπακοφν να 

καλφψουν πραγματικά τθν ανάγκθ μασ να μποροφμε να ζρκουμε ςε επαφι με τθν 

καλλιτεχνικι και πνευματικι μασ κλθρονομιά; Ριςτεφω πωσ υπάρχει  ζνα κοινό που 

ενδιαφζρεται να παρακολουκιςει τζτοιεσ παραςτάςεισ. Εκεί κα πρζπει να εςτιάηεται θ 

ενζργεια και προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ να οδθγθκοφμε», λζει, εκφράηοντασ παράπονο, ο 

ςυγγραφζασ1985. 

 

Το ελλθνικό ςχολείο δε φαίνεται να ιταν ιδιαίτερα αγαπθτό  ςτθ δεφτερθ 

γενιά μεταναςτϊν. Ο Nick Giannopoulos, περιγράφει τα αντιφατικά ςυναιςκιματα 

που ζχει ςε ςχζςθ με το ελλθνικό ςχολείο και τθ δυςκολία του να το 

παρακολουκιςει μετά τθν θλικία των δεκαπζντε χρόνων.  

«Το ελλθνικό ςχολείο το μιςοφςαμε όλοι», δθλϊνει ο ςυγγραφζασ. «Μεγαλϊςαμε ςε 

αντίξοεσ ςυνκικεσ, μιςοφςαμε τα πάντα», ςυνεχίηει. Αυτι θ κουλτοφρα, τθσ δεφτερθσ 

μεταπολεμικισ γενιάσ ςτθν Αυςτραλία ςε δεκαπζντε χρόνια από τϊρα κα ανικει ςτθν 

ιςτορία. Σιμερα, αυτόσ που είναι κάτω των τριάντα χρόνων, δεν μπορεί να κατανοιςει τθν 

ιδιαιτερότθτα των δεκαπεντάχρονων τότε, όταν μεγάλωνα εγϊ... Πμωσ, ναι θ Βαρντάλοσ, 

εςφ, όλοι εμείσ καταλαβαίνουμε ο ζνασ τον άλλον, είναι πράγματα τθσ γενιάσ μασ. Αντί να 

πθγαίνουμε λοιπόν ςτο ελλθνικό ςχολείο πθγαίναμε ςτον κινθματογράφο. Μετά τθν θλικία 

των δεκαπζντε, το ελλθνικό ςχολείο ιταν παρελκόν. Το ελλθνικό ςχολείο μοφ προςζφερε τθ 

«ςφνδεςθ» (connection) με τθν ελλθνικότθτά μου και τα βαςικά, να μπορϊ να διαβάηω και 

να γράφω τθν ελλθνικι γλϊςςα. Από τθν άλλθ όμωσ και τθν κακοποίθςθ που δεχκικαμε, τον 

φόβο, το ξφλο με τθ λουρίδα.  Ακόμθ και ςιμερα, όταν ςυναντϊ τον δάςκαλό μου, 

                                                                                                                                                                       
ςυγγραφζασ και πολιτιςτικόσ θγζτθσ των Αβοριγίνων.  Είναι μζλοσ  ςε διοικθτικά ςυμβουλία ςτον 
χϊρο τθσ  βιομθχανίασ και ςε επιτροπζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ  Creative Australia Advisory 
Group, Ethics Council (National Congress of Australia’s First People) and a Trustee of the Sydney Opera 
House. Στο: http://actorsgreenroom. net/ archives/2776 . 
1985

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Christos Tsiolkas ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 

27.03.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 
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αιςκάνομαι τθν ταπείνωςθ και τον τρόμο, και το χειρότερο απ’ όλα, όλο αυτό γινόταν με τθν 

άδεια των γονιϊν μασ. Αυτό κυμάμαι να με απομάκρυνε από τουσ γονείσ μου και να μου 

πιρε πολφ καιρό για να τουσ ςυγχωριςω και να  τουσ κατανοιςω. Για τουσ Αυςτραλοφσ 

ιμαςταν οι “wogs”, για τουσ γονείσ μασ τα «ατίκαςα» παιδιά. Πλο αυτό μασ ζβαλε ςε 

μπελάδεσ, αλλά επίςθσ μασ ενδυνάμωςε ςτο να αποκτιςουμε λόγο και αυτοπεποίκθςθ»1986.  

Ο Adam Hatzimanolis εκφράηει παρόμοιο ςυναίςκθμα για το ελλθνικό 

ςχολείο και το περιγράφει: 

«Στο ελλθνικό ςχολείο γνϊριςα τθν τιμωρία και πολλζσ φορζσ αναρωτικθκα κατά πόςο αυτό 

ιταν που ικελε ο Κεόσ για μασ, τθ διαςπορικι ςπορά», κυμάται με πικρία. Και ςυνεχίηει 

λζγοντασ πωσ το ελλθνικό ςχολείο, ςε επίπεδο γυμναςίου, ιταν ζνασ «λαβφρινκοσ» γι’ 

αυτόν- ιδιαίτερα θ γραμματικι. «Δεν καταλάβαινα τίποτα», κα πει ο ςυγγραφζασ1987. 

Ο Bill Kokkaris εξομολογείται πωσ αντιλιφκθκε τθ διαφορετικότθτά του όταν 

πιγε ςτο Ρανεπιςτιμιο και ότι ζμακε τθ ελλθνικι γλϊςςα από το οικογενιακό του 

περιβάλλον, τουσ γονείσ του και τθ κεία του ςτθν Ελλάδα, με τθν οποία 

αλλθλογραφοφςε. Το ελλθνικό ςχολείο δεν  βοικθςε ςτθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ. Θ 

Ελλάδα  και οι ςυγγενείσ του ιταν αυτοί που τον ενζπνευςαν να γίνει ςυγγραφζασ, 

κζλοντασ να καταγράψει τισ άπειρεσ ιςτορίεσ. 

 «Πταν πιγα ςτο Ρανεπιςτιμιο, αναγνϊριςα τθν διαφορετικότθτά μου αφοφ εκεί 

πλειοψθφοφςαν οι Αγγλο-Αυςτραλοί αλλά και πάλι με αγκάλιαςαν αφοφ για αυτοφσ ιμουν 

κάτι καινοφριο που ικελαν να γνωρίςουν, ικελαν να ζχουν ζναν φίλο Ζλλθνα.  Στο ςπίτι 

μιλοφςαμε ελλθνικά. Σταμάτθςα πολφ νωρίσ το ελλθνικό ςχολείο, γιατί όταν θ μθτζρα μου 

ζμακε πωσ το μόνο που κάναμε ιταν να αντιγράφουμε από τον πίνακα ι το βιβλίο τθν 

ελλθνικι γλϊςςα, αποφάςιςε πωσ κα μασ τα μάκει θ ίδια μιλϊντασ μασ, παρόλο που δεν 

ιξερε να γράφει. Στθ ςυνζχεια με βοικθςε να εξελίξω τθ γλϊςςα.  Θ αλλθλογραφία που 

είχα με μία κεία μου από τθν Ελλάδα με βοικθςε πολφ να μάκω ελλθνικά»1988. 

Θ Κάκυ Κοκκόρθ ςτθν ςυνζντευξθ που μου παραχϊρθςε  με ςυγκίνθςθ και 

υπερθφάνεια κατζκεςε εν ςυντομία τθν αξία που ζχει γι’ αυτιν θ ελλθνικι τθσ 

καταγωγι: 

                                                           
1986

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Nick Giannopoulos ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 
10.11.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 
1987

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Adam Hatzimanolis ςτο Σφδνεχ ςτισ 
25.02.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 
1988

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Bill Kokkaris ςτο Σφδνεχ ςτισ 24.02.2009 ςτα 
αγγλικά και ελλθνικά, β’ γενιά. 
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«Από το ελλθνικό ςχολείο, αυτό που μου άρεςε, ιταν οι ελλθνικοί χοροί. Για μζνα είναι 

προνόμιο που είμαι Ελλθνίδα, γιατί προζρχομαι από ζνα πλοφςιο ςε ιςτορίεσ και μφκουσ 

πολιτιςμικό περιβάλλον και μπορϊ να το αποδϊςω και  να το μεταδϊςω ςε ζνα ςφγχρονο 

κόςμο. Πταν μεγαλϊναμε, το χάςμα γενεϊν με τουσ γονείσ μασ ιταν μεγάλο, γιατί από τθ 

μια το μορφωτικό επίπεδο ιταν διαφορετικό και από τθν άλλθ, οι προςδοκίεσ τουσ από τα 

παιδιά τουσ ιταν μεγάλεσ. Εμείσ, βεβαίωσ, θ δεφτερθ γενιά ζπρεπε να βροφμε τον δρόμο 

μασ μζςα ςτον κόςμο, μόνοι μασ, μακριά από νοοτροπίεσ τθσ ελλθνικισ υπαίκρου, τα 

προξενιά. Επίςθσ, επωμιςτικαμε τθν ευκφνθ να είμαςτε οι μεςάηοντεσ των γονιϊν μασ με 

τον «νζο» γι’ αυτοφσ κόςμο. Αυτό μασ προςζφερε τθν ικανότθτα να μποροφμε να κινθκοφμε 

με ευκολία από τθ μια πραγματικότθτα ςτθν άλλθ, από τον ζναν κόςμο ςτον άλλο, από τθ 

μια γλϊςςα ςτθν άλλθ, από τθ μια κουλτοφρα ςτθν άλλθ, από τθν ελλθνικι κοινότθτα ςτθν 

αυςτραλιανι και τανάπαλι. Ο πολυπολιτιςμόσ που μασ απαςχόλθςε πριν τριάντα χρόνια 

εμάσ, είναι ζνα ηθτοφμενο ςτθν Ελλάδα του ςιμερα. Μποροφμε λοιπόν να μοιραςτοφμε τθ 

γνϊςθ και τθν εμπειρία που ζχουμε αποκομίςει με άλλεσ εκνικότθτεσ, ακόμθ και αν μασ 

χωρίηει θ κάλαςςα, γιατί αυτι θ ίδια μασ ενϊνει κιόλασ, γιατί υπάρχουν περιςςότερεσ 

ομοιότθτεσ μεταξφ μασ παρά διαφορζσ», λζει θ Kathy Kokkoris1989.   

Ο Nicholas Tsoutas ςτο άρκρο του «Για το κζατρο» που παρουςίαςε ςτο περ. 

Χρονικό, 1985, τεφχ.  4-5, ς. 76, κατζκεςε τθν πικρία του για τα «κλειςτά» και 

«ςτενά» όρια τθσ ελλθνικισ παροικίασ και των ελλθνόφωνων εντφπων  και 

αιτιολόγθςε τθν άποψι του:   

 «Διότι είναι γεγονόσ αδιατάρακτο θ «κλειςτότθτα» τθσ ελλθνικισ παροικίασ, θ 

«απομόνωςι» τθσ από τθν υπόλοιπθ κοινωνία και θ πολιτιςτικι τθσ περικωριοποίθςθ που 

αναλϊνεται και ξοδεφεται με «κουρολογίεσ» και άλλα ςυναφι. Ρϊσ όμωσ κα επιηιςει 

πολιτιςτικά μια μειονότθτα μζςα ςε ζνα περιβάλλον που όλο εξελίςςεται ςυνεχϊσ, αν δεν 

κάνει δικι τθσ υπόκεςθ τθ δθμιουργικι αναηιτθςθ και ζκφραςθ των πιο ηωντανϊν μελϊν 

τθσ; Ο πολιτικόσ κάνατοσ που αντιμετωπίηουν οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ ςτθν Αυςτραλία 

χρειάηεται να γίνει ςυνείδθςθ από όλουσ πωσ δεν αποφεφγεται μόνο με υςτερικζσ κραυγζσ 

για τθ διατιρθςθ τθσ μθτρικισ μασ γλϊςςασ. Ρζραν τθσ γλϊςςασ, απαιτείται θ κατανόθςθ, θ 

αποδοχι και θ ενςωμάτωςθ μζςα ςτισ παροικίεσ τοφ πιο ηωντανοφ ςτοιχείου που  ζχουν να 

επιδείξουν οι μετανάςτεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ ζκφραςθσ του ανκρϊπου» (ς.76), εννοϊντασ 

τθ δεφτερθ γενιά και τθ διαφορετικότθτά τθσ.  

                                                           
1989

 Ρθγι: Συνζντευξθ ςτα αγγλικά και ελλθνικά που μου παραχωρικθκε από τθν Kathy Kokkoris, β’ 

γενιά, ςτο Σφδνεχ, 23.02.2009. 
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Θ Ελλάδα, για τα παιδιά τθσ δεφτερθσ γενιάσ, είναι οι ςχζςεισ τουσ με τουσ 

ςυγγενείσ τουσ, θ ςφνδεςθ με τθ γθ των προγόνων τουσ,  θ μουςικι, οι μυρωδιζσ, το 

φαγθτό, θ νυχτερινι ηωι, οι αργοί ρυκμοί, οι εμπειρίεσ των ανκρϊπων ςε μια ηωι 

δυςκολότερθ, αλλά πιο χαροφμενθ, το δζςιμο μζςα από τισ κρθςκευτικζσ γιορτζσ, 

πανθγφρια,  θ ελευκερία ςκζψθσ, θ φιλοςοφία, οι μφκοι, τα ενκφμια. 

Για τον Bill Kokkaris, θ Ελλάδα υπιρξε ο τόποσ που  τον ενζπνευςε να γίνει 

ςυγγραφζασ. 

«Το 1968, ςτθν θλικία των επτά πιγα μαηί με τθν οικογζνειά μου διακοπζσ ςτθν Ελλάδα για 

τρεισ μινεσ. Πταν ιρκε ο καιρόσ να φφγουμε κρυβόμουνα κάτω από το τραπζηι, ςτο ςπίτι 

του παπποφ μου και τουσ παρακαλοφςα να μθ με αφιςουν να επιςτρζψω ςτθν Αυςτραλία. 

Τόςο πολφ μου άρεςε. Με αυτιν τθν επίςκεψθ αντιλιφκθκα τθν καταγωγι μου, από ποφ 

ερχόμουνα και κατανόθςα ότι υπιρχαν  πολλζσ ιςτορίεσ γφρω από τθν οικογζνειά μου, όπωσ 

ο εμφφλιοσ πόλεμοσ,  θ ηωι ςτο χωριό τθσ μθτζρασ μου, το χτίςιμο του αεροδρομίου  από 

τον πατζρα μου, μετά τον πόλεμο ςτθν όδο. Εγϊ ιμουν το παιδί τθσ οικογζνειασ που 

γοθτευόταν από τισ ιςτορίεσ και τισ κατζγραφα»1990. 

Για τον Alex Lykos που επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα για πρϊτθ φορά ςτα 

δεκατζςςερά του χρόνια, είναι θ χϊρα των γονιϊν του, που κα ικελε να επιςκεφτεί 

όταν παντρευτεί.  

Θ Androula Kavallari,  όταν το 1996 επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα δυςκολεφτθκε 

αρκετά, γιατί δεν μποροφςε να επικοινωνιςει καλά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και δεν 

κατανοοφςε το ελλθνικό χιοφμορ.  

Ο Thomas Papathanasiou ιταν από τα παιδιά που ζηθςε ςτθν Ελλάδα  ωσ 

παιδί χωρίσ τουσ γονείσ του, με τουσ παπποφδεσ του ςτο χωριό. Πταν επζςτρεψε 

ςτθν Ελλάδα, ςτα είκοςι δφο του χρόνια, οι μυρωδιζσ ιταν αυτζσ που του άνοιξαν 

τισ «πφλεσ» ςε μνιμεσ που είχαν απωκθκεί. 

«Οι μυρωδιζσ από τα καπνά, τα κρεμμφδια, τισ ελιζσ, τα ηϊα, ο ιλιοσ, τα χρϊματα με ζκαναν 

να κυμθκϊ. Τότε κατάλαβα πωσ θ ηωι κινείται κυκλικά ςε ςπειροειδι μορφι. Θ καταγωγι 

ςου παίηει ςθμαντικό ρόλο», λζει ο Papathanasiou1991. 

                                                           
1990

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Bill Kokkaris ςτο Σφδνεχ, 24.02.2009. 
1991

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Thomas Papathanasiou ςτο Σφδνεχ,  
24.03.2009.  
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Πταν  το 1993 ο Adam Hatzimanolis επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα για πρϊτθ φορά 

ζμεινε για τρεισ μινεσ. Τα χρϊματα που επικράτθςαν ςτθ μνιμθ του ιταν το μπλε 

και θ ϊχρα.  

Θ Allayallis επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα  όταν ιταν είκοςι χρόνων. Θ ίδια 

περιγράφει τθν εμπειρία τθσ με το πιο γλαφυρό τρόπο:  

«Μόλισ προςγειϊκθκα, φίλθςα το ζδαφοσ και αιςκάνκθκα τόςο ςυγκινθμζνθ και υπζροχα 

να βρίςκομαι εκεί. Από τθ όδο, πιγαμε ςτο Καςτελλόριηο. Εκεί ζηθςα μερικζσ πολφ ζντονεσ 

πνευματικζσ εμπειρίεσ…ςτάκθκα και παρακολοφκθςα τα φϊτα του νθςιοφ, και όλθ  μου θ  

ςκζψθ κατακλφςτθκε από τθν οικογζνειά μου που βριςκόταν εκεί. Αυτόσ ιταν ο  τόποσ  με 

τον οποίο ζνιωςα περιςςότερο  ςυνδεδεμζνθ»1992. 

Ο Bill Kokkaris  λζει με ςυγκίνθςθ:  

«Θ Ελλάδα για μζνα  είναι οι ςχζςεισ μου με τουσ ςυγγενείσ μου, θ μουςικι, το φαγθτό, θ 

νυχτερινι ηωι, οι αργοί ρυκμοί, οι εμπειρίεσ των ανκρϊπων ςε μια ηωι δυςκολότερθ αλλά  

και πιο χαροφμενθ, το δζςιμο μζςα από τισ κρθςκευτικζσ γιορτζσ, τα πανθγφρια. Στθν 

Αυςτραλία αιςκανόμαςτε περιςςότερθ αςφάλεια, ζχουμε περιςςότερεσ ευκαιρίεσ, 

γνωρίηουμε περιςςότερουσ πολιτιςμοφσ, όμωσ μασ λείπει θ ενότθτα που αιςκάνονται οι 

Ζλλθνεσ ςτθν Ελλάδα. Ράντα διερωτϊμαι, πϊσ κα ιταν να μεγαλϊνει κανείσ ςε μια χϊρα 

που τθν κατοικοφν μόνον Ζλλθνεσ. Θ Ελλάδα πάντα με κάνει να αιςκάνομαι ότι είναι θ 

πατρίδα μου, ότι ανικω εκεί»1993. 

Για τθν Κάκυ Κοκκόρθ, το πρϊτο τθσ ταξίδι ςτθν Ελλάδα ιταν θ ευκαιρία να 

ζρκει ςε επαφι με τθν ελλθνικότθτά τθσ. «Με αυτιν τθσ τθν επίςκεψθ, τθσ δόκθκε θ 

ευκαιρία να γνωρίςει τθν ελλθνικι φφςθ και τουσ ςυγγενείσ τθσ. Μζςα από μικρζσ 

κινιςεισ, χειρονομίεσ και ςυμπεριφορζσ αναγνϊριςε τθν ςφνδεςι τθσ με αυτοφσ 

τουσ ανκρϊπουσ και με τθν ελλθνικότθτά τθσ, παρόλο που δεν μιλοφςε τθν ελλθνικι 

γλϊςςα καλά».  Στθ ςυνζντευξι τθσ (ςτισ 23.02.2009)  περιγράφει θ ίδια:  

«Τα ελλθνικά που μιλοφςα με τουσ γονείσ μου ιταν τα “kitchen Greek”, ό,τι είχε να κάνει με 

το φαγθτό»1994. 

Πταν το 1978, o Komninos Zervos επιςκζφτθκε το Καςτελλόριηο, 

«αιςκάνκθκε πωσ επζςτρεψε ςτο «ςπίτι» του. Το ίδιο όμωσ αιςκάνεται και για το 

                                                           
1992

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Toni Allayallis ςτο Σφδνεχ ςτισ 29.06.2009 ςτα 
αγγλικά, β’ γενιά. 
1993

Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Bill Kokkaris ςτο Σφδνεχ ςτισ 24.02.2009 ςτα 
αγγλικά και ελλθνικά, β’ γενιά. 
1994

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τθν Kathy Kokkoris ςτο Σφδνεχ ςτισ 23.02.2009 
ςτα αγγλικά και ελλθνικά, β’ γενιά. 
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Richmond», τθ γειτονιά που μεγάλωςε, μια γειτονιά που μεγάλωςε με μετανάςτεσ 

και Αυςτραλοφσ εργάτεσ. «Αυτό το ςυνειδθτοποίθςα όταν ςτα ςπίτια των ςυγγενϊν είδα 

souvenirs από τθν Αυςτραλία. Αιςκάνκθκα νοςταλγία. Στθν Ακινα αιςκάνκθκα περιςςότερο 

Αυςτραλόσ, παρά Ζλλθνασ», αναφζρει, ο Komninos Zervos1995. 

Το 1976 ο Nick Giannopoulos, ςε θλικία δεκατριϊν χρόνων, επιςκζφτθκε  με 

τον πατζρα του για πρϊτθ φορά τθν Ελλάδα κι όταν είδε το όνομά του γραμμζνο με 

μεγάλα γράμματα ςε ταμπζλα «Νζον» ςτθν Ομόνοια, εκεί αιςκάνκθκε ότι δεν ιταν 

πια  ζνασ ‘wog’, αλλά ότι ζιναι ςτο «ςπίτι» του. Πταν πιγε ςτα χωριά των γονιϊν του 

και γνϊριςε τουσ ςυγγενείσ του κι εκεί αναγνϊριςε τον εαυτό του, ςτα πρόςωπά 

τουσ, γιατί ζμοιαηαν τόςο πολφ  με αυτόν, ενκουςιάςτθκε. ‘Πταν επζςτρεψε ςτθν 

Αυςτραλία αυτό τον ζκανε ακόμθ πιο επικετικό ενάντια ςτθν επικριτικι 

ςυμπεριφορά των Αγγλοςαξόνων.  

«Ενϊ μζχρι τότε απαγόρευα ςτθ μθτζρα μου να μου μιλάει ελλθνικά, όταν πθγαίναμε για 

ψϊνια, αυτό άλλαξε, δεν ντρεπόμουνα πια που ιμουνα Ζλλθνασ. Άρχιςα να είμαι 

περιςςότερο υπεριφανοσ γι’ αυτό που ιμουν, για τθν ιςτορία μου, μιλοφςα περιςςότερο  τα 

ελλθνικά, άρχιςα να αναηθτϊ να μάκω όλα αυτά που μζχρι τότε αρνιόμουν», κυμάται με 

ενκουςιαςμό ο Nick Giannopoulos1996.  

Ο Adam Hatzimanolis  ςτθ ςυνζντευξθ που μου παραχϊρθςε  (ςτισ 

25.02.2009) αποκαλφπτει:  

«’Πταν μια χϊρα κζλει να δει τθν αξία τθσ κα πρζπει να γνωρίςει τθ διαςπορικι τθσ 

κοινότθτα και τα επιτεφγματά τθσ. Οι Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ, ςε όποιο τόπο και αν βρεκοφν, 

πάντα ζχουν ζναν «μυςτικό τρόπο» να διατθροφν τθν ελλθνικότθτά τουσ. Τθ γνιςια 

ελλθνικότθτα τθν αναγνϊριςα ςτον Ελφτθ. Αιςκάνομαι μια υπευκυνότθτα ςχετικά με τθν 

ελλθνικότθτά μου. Είμαι υπεριφανοσ γι’ αυτιν, κρυφά. Μςωσ το γεγονόσ τθσ γζννθςισ μου 

ςτθν Αυςτραλία να ςυνδζεται με τθν αποςτολι μου, τθ διεφρυνςθ των πολιτιςτικϊν 

οριηόντων τθσ φυλισ μου με ςκοπό να δθμιουργιςω τθν αδιαμόρφωτθ ςυνείδθςθ τθσ φυλισ 

μου για να κεραπευκεί το «τραφμα» του ξεριηϊματοσ μζςα από μια διαπολιτιςμικι 

εμπειρία. Εάν είχα γεννθκεί ςτθν Ελλάδα κα ιμουν υπεριφανοσ για το κομμάτι του εαυτοφ 

μου που μεγάλωςε ςτθν Αυςτραλία»1997. 

                                                           
1995

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Komninos Zervos ςτθ Μελβοφρνθ, 24.07.2009. 
1996

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Nick Giannopoulos ςτθ Μελβοφρνθ,  
10.11.2009. 
1997

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Adam Hatzimanolis ςτο Σφδνεχ,  25.02.2009. 
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Με αυτόν  τον  ςυλλογιςμό του ο Hatzimanolis εςτιάηεται ςε αυτά που «ενϊνουν» 

τουσ Ζλλθνεσ με τουσ διαςπορικοφσ Ζλλθνεσ και ςε αυτά που «ενϊνουν» τθν πρϊτθ 

γενιά μεταναςτϊν με τθ δεφτερθ.  

Ο George Kapiniaris από τθν άλλθ εςτιάηεται ςε αυτά που τουσ χωρίηουν με 

τουσ Ζλλθνεσ τθσ Ελλάδασ και ςε αυτά που τουσ ενϊνει με όλουσ του Ζλλθνεσ τθσ 

διαςποράσ και ειδικότερα με τθ δικι του διαςπορικι γενιά. 

«Δεν ενδιαφζρονται να ταξιδζψουν να δουν ποφ και πϊσ ηουν οι ξενιτεμζνοι, παρά μόνον οι 

μετανάςτεσ είναι εκείνοι που επιςτρζφουν ςτθν πατρίδα τουσ και λαχταροφν να δουν τουσ 

δικοφσ τουσ. Τα δικά μασ ζργα ενδιαφζρουν ανκρϊπουσ ςαν και μασ, «under-dogs»-και 

είμαςτε εμείσ αυτοί που τρζχουμε πίςω από τθν αγζλθ ενϊ δεν ανικουμε ςε αυτιν, δεν 

είμαςτε  μζροσ του κατεςτθμζνου/mainstream. Δεν καταλαβαίνουν τθν ζννοια τθσ 

μετανάςτευςθσ που ςθμαίνει να πασ ςε μια άλλθ χϊρα και να ξεκινιςεισ από τθν αρχι και 

δεν γνωρίηουν πϊσ είναι να μεγαλϊνεισ ωσ Ζλλθνασ ςε μια άλλθ χϊρα. Τθν τθλεοπτικι ςειρά 

Acropolis Now που κάναμε με τον Nick Giannopoulos  δεν τθν αγόραςε θ Ελλάδα και θ 

Λταλία. Αντικζτωσ τθ βρικαν πολφ ενδιαφζρουςα  και τθν αγόραςαν ςτο Λςραιλ, ςτθν 

Λορδανία, ςτθ Μάλτα, παρά το γεγονόσ ότι οι ιςτορίεσ τθσ  ςειράσ είναι ιςτορίεσ  

μεταναςτϊν. Οι αυςτραλζηικεσ ιςτορίεσ φαίνεται να μθν αφοροφν  τθν παλιά χϊρα παρόλο 

που  αναφζρονται  ςτο όνειρο για τθν παλιά πατρίδα», λζει με παράπονο ο George 

Kapiniaris1998. 

Αυτό που νοςταλγεί ο Christos Tsiolkas  από τθν Ελλάδα είναι αυτι θ μνιμθ 

τθσ χαράσ, τθσ γιορτισ. Θ αγαπθμζνθ τουσ λζξθ είναι «κζφι». Κζλει να χαςτουκίςει 

τουσ Ζλλθνεσ μερικζσ φορζσ, γιατί ξεχνοφν να γλεντοφν και αυτό ξζρουν να το 

κάνουν, όπωσ κανζνασ άλλοσ άνκρωποσ πάνω ςε αυτόν τον πλανιτθ. Δεν πρζπει να 

χάνουν τθ χαρά τουσ. Κάκε φορά που πάω ςτθν Ελλάδα νιϊκω τθ χαρά μζςα ςτουσ 

δρόμουσ τθσ και αυτό είναι εκείνο που νοςταλγϊ περιςςότερο. Αιςκάνομαι πολφ 

υπεριφανοσ όταν πθγαίνω ςτθν Ελλάδα και λζω:  

«Είμαι  Ζλλθνασ  και  αυτι  είναι  θ γλϊςςα μου. Ανικω.  Μπορεί να με αποκαλοφν 

«Αμερικανάκι», αλλά από τθν άλλθ είναι παρθγορθτικό να τουσ ακοφσ να λζνε, «’Aμα κζλεισ 

να ηιςεισ εδϊ Χριςτο, ζλα, ζλα..».  

                                                           
1998

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον George Kapiniaris ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 

13.02.2009 ςτα αγγλικά και ελλθνικά, β’ γενιά.  
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«Ωσ Αυςτραλόσ, δεν μπορϊ να πω ότι αιςκάνομαι το ίδιο κι εδϊ ςτθν Αυςτραλία.   Γιατί 

κάκε φορά που λζω ότι είμαι Αυςτραλόσ, επειδι ζχω ελλθνικι καταγωγι κι επειδι ακόμθ 

επθρεάηει θ βαςανιςτικι αποικιοκρατικι περίοδοσ τθν Αυςτραλία, δεν είναι εφκολο να το 

αρκρϊςεισ.  Κάκε φορά που λζω «Είμαι Αυςτραλόσ»,  μπαίνει ςε παρενκζςεισ, γιατί δεν 

είμαι γθγενισ. Είμαι Αυςτραλόσ και δεν είμαι, αυτι θ τοπικι πολιτικι που κυριαρχεί ς’ 

αυτιν τθ χϊρα. Στθν Ελλάδα αιςκάνομαι διαφορετικά. Οι Αυςτραλοί ακόμθ αναηθτοφν τθν 

ταυτότθτά τουσ. Ρριν  το 1991 νόμιηα ότι θ Αυςτραλία ωσ χϊρα είχε ωριμάςει, ότι είχε 

ξεπεράςει τθν εφθβεία τθσ. Πταν το 1991, θ πλειοψθφία των πολιτϊν τθσ αποφάςιςε να 

παραμείνουμε ςτθν Κοινοπολιτεία, άλλαξα γνϊμθ. Τα τελευταία δεκαπζντε χρόνια 

υπενκυμίηονται τα λάκθ μασ και οι αποτυχίεσ μασ, κακϊσ και  θ  ζλλειψθ ικανοτιτων να 

αντιμετωπίςουμε, αυτιν τθν πλοφςια κατά τα άλλα, πολυπλοκότθτα  αυτισ τθσ θπείρου.  

Κάκε ζκφραςθ εκνικιςμοφ είναι εκδιλωςθ «εφθβείασ»  ωσ προσ τον πολιτιςμό τθσ χϊρασ.  

Και βζβαια αυτό κα μποροφςε να μθν είναι αρνθτικό, εφόςον αυτι θ χϊρα όπου γεννικθκα 

δε με είχε διδάξει ότι μζροσ τθσ ιςτορία μιασ χϊρασ είναι να είςαι βακιά καχφποπτοσ ςε 

κάκε μορφι εκνικιςμοφ, γιατί φζρνει τον «αποκλειςμό» ανκρϊπων.  Γνωρίηω ότι είναι 

δφςκολο ςε οποιαδιποτε χϊρα, να αντιμετωπίςει με επιτυχία όλα τα ηθτιματα που 

προκφπτουν από τον πολυεκνιςμό και τθν πολυπολιτιςμικι διάςταςθ τθσ επικοινωνίασ. 

Βεβαίωσ οφτε και το να είςαι Ζλλθνασ είναι απλό, όπωσ νόμιηα κάποτε.  Είναι πολφ δφςκολο 

να διαχειριςτείσ τθν ιςτορία ςου και να βρεισ τον δικό ςου δρόμο. Ζχουμε κάνει τόςα πολλά 

λάκθ! Κι αυτό που ςυνειδθτοποίθςα τισ δφο τελευταίεσ φορζσ που επιςκζφτθκα τθν Ελλάδα  

είναι ότι δεν υπάρχει ουςιαςτικόσ ελλθνοαυςτραλιανόσ διάλογοσ. Δεν υπάρχει ςυηιτθςθ. 

Δεν υπάρχει πολιτιςμικι και καλλιτεχνικι ανταλλαγι. Δεν υπάρχει δθμιουργικόσ διάλογοσ 

μεταξφ τθσ ελλθνοαυςτραλιανισ κουλτοφρασ και τθσ κουλτοφρασ ςτθν Ελλάδα ςιμερα. 

Οπότε αναρωτιζμαι, αν υπάρχει ςφνδεςθ ανάμεςα ςε εμζνα και ςτο ζκνοσ τθσ Ελλάδασ. 

Οπότε αυτι θ ςφνδεςθ που εγϊ νιϊκω είναι με τθν ιδζα  του ελλθνικοφ κι αυτό είναι που 

μου φζρνει το αίςκθμα τθσ νοςταλγίασ;  Να ςθμαίνει αυτό κάτι; Νομίηω ότι το ζργο μου δεν 

ανικει ςτθν Ελλάδα, κανζναν δε κα ενδιζφερε, ζτςι δεν είναι; Κα το αφιςω να πλανάται ωσ 

ερϊτθμα που αναηθτά τθν απάντθςι του»1999.  

 

Με αυτζσ τισ τελευταίεσ ερωτιςεισ του Tsiolkas ςτθ ςυνζντευξι του (βλ. 

ςυνζντευξθ ςτο παράρτθμα 2)  ολοκλθρϊνεται και το ταξίδι με τουσ κεατρικοφσ 

ςυγγραφείσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ. Μζςα από αυτιν τθν περιιγθςθ 

                                                           
1999

 Ρθγι: Συνζντευξθ που μου παραχωρικθκε από τον Christos Tsiolkas ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 

27.03.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 
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ςυνειδθτοποιεί κανείσ τον αγϊνα, τθν αγωνία, τισ ςυγκροφςεισ, τα ταμποφ, τουσ  

μφκουσ, τισ προκαταλιψεισ,  τα ςυναιςκιματα, τα ερωτιματα που τολμοφν να  

αρκρϊςουν και να τα διερευνιςουν, κάνοντασ τθ δικι τουσ Τζχνθ και πνευματικι 

διαδρομι.  Με περίςςευμα  ψυχισ  αναηθτοφν τθ δικι τουσ αλικεια και με  πίςτθ 

υπθρετοφν τον ελλθνοαυςτραλιανό πολιτιςμό και τον διάλογο με τουσ εαυτοφσ τουσ 

και με τουσ «άλλουσ» γφρω τουσ, όπου και αν βρίςκονται, κομμάτια δικά τουσ, 

ενςωματωμζνα ςτο δικό τουσ κεατρικό γίγνεςκαι. 

Τζλοσ, θ αναγκαιότθτα τθσ δθμιουργίασ ενόσ επαγγελματικοφ κεάτρου, με 

επαγγελματικοφσ, ςφγχρονουσ, κεατρικοφσ όρουσ  παραμζνει ηθτοφμενο ςτο πλαίςιο 

τθσ ελλθνικισ παροικίασ, αυτισ τθσ μικρισ  δικισ μασ Ελλάδασ, τθσ δικισ τουσ 

Ελλάδασ, που αναπτφςςεται ςτθ νζα τουσ πατρίδα, λζγοντασ οι ίδιοι ότι: «Ψεφτικεσ 

ταμπζλεσ. Ξζνα ονόματα. Δεν με φοβίηουν πια. Τα δφο μου χζρια ζμακαν Ελλάδα να 

φτιάχνουν. Τθ φυτεφουν, όπου πάνε, τθ μεγαλϊνουν ςαν τα μάτια τουσ. Μια μικρι 

Ελλάδα εδϊ ςτο Neerim Road. Για φαντάςου δφναμθ!» 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2000 Ζρμα Βαςιλείου, 1989, Neerim Road, μονόπρακτο, ς. 23, (αδθμοςίευτο). 
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ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

Θ  παροφςα ζρευνα και μελζτθ, μζςα από τθ ςυνολικι παρουςία του ελλθνο-

αυςτραλιανοφ κεάτρου, το οποίο απαρικμεί εκατό χρόνια φπαρξισ του, ζχει ςκοπό 

τθ διερεφνθςθ τθσ ταυτότθτασ του μετανάςτθ και τθσ μεταναςτευτικισ του 

κουλτοφρασ, όπωσ εμφανίηονται ςτα δίγλωςςα κεατρικά ζργα Eλλινων/-ίδων 

κεατρικϊν ςυγγραφζων πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν, τθσ 

μεταπολεμικισ περιόδου. Θ απαρχι  για τθν αποτφπωςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ 

«ιδιοςυγκραςίασ» δφο γενεϊν μεταναςτϊν και τθν ερμθνεία τισ ιςτορικισ τουσ 

διαδρομισ, καταγράφθκε και ςκιαγραφικθκε μζςα από τθ κεατρικι τουσ παρουςία 

και τισ ςυνεντεφξεισ των κεατρικϊν ςυγγραφζων. Τα κεατρικά τουσ ζργα, τα οποία 

δθμιουργικθκαν μζςα ςτα ςπλάχνα τθσ διάςπαρτθσ ελλθνικισ παροικίασ και θ 

οποία, με τθ ςειρά τθσ, ςυναποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ πολυπολιτιςμικισ 

αυςτραλιανισ κοινωνίασ, μζςα ςε αυτό ακριβϊσ το πλαίςιο τοποκετθμζνα, με 

οδιγθςαν ςε αρκετά ςθμαντικά ςυμπεράςματα. 

 

Συγκεκριμζνα, το κζατρο γίνεται το εργαλείο «μεταφοράσ» τθσ 

μεταναςτευτικισ τουσ ιςτορίασ και εμπειρίασ, όπου αναδεικνφουν οι ίδιοι τουσ 

δικοφσ τουσ μφκουσ, τουσ δικοφσ τουσ ιρωεσ, τισ δικζσ τουσ «φωνζσ», τθ δικι τουσ 

ταυτότθτα και ςυλλογικι ςυνείδθςθ. 

Τα κεατρικά  τουσ  ζργα,  που προκφπτουν ςε κεματολογία και φφοσ από τθ 

διττι ικαγζνεια, εκείνθν τθσ χϊρασ προζλευςθσ, δθλαδι τθν ελλθνικι, και αυτιν τθσ 

χϊρασ υποδοχισ, δθλαδι τθν αυςτραλιανι, και τθ φυςικι διάδραςι τουσ, που 

αναλφεται ςτισ «εντόσ» ι/και «ενδιαμζςωσ» εμπειρίεσ τουσ ςε  τουλάχιςτον δφο 

χϊρεσ, ςε διαφορετικζσ κουλτοφρεσ, γλϊςςεσ και τρόπουσ ηωισ,  αδιαμφιςβιτθτα 

οριοκετεί, υπαγορεφει και ορίηει τθν υπόςταςι τουσ.  

Οι κεατρικοί ςυγγραφείσ, μετανάςτεσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ, ωσ  

πολυτοπικοί εκνογράφοι, χρθςιμοποιοφν τθ μεταναςτευτικι τουσ εμπειρία, τθν 

οποία αποκομίηουν από ςυγκεκριμζνο ιςτορικο/πολιτικο/κοινωνιο/οικονομικό 

πλαίςιο, τθ «μορφϊνουν»  μζςα από τθ ςυγγραφικι τουσ εμπειρία, θ οποία φζρει 

και αμιγι ςτοιχεία ταυτότθτασ μετανάςτθ, όπωσ διαμορφϊνεται και εξελίςςεται τθν 

εκάςτοτε περίοδο.  
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  Μζςα από τα ζργα τουσ και τισ ςυνεντεφξεισ τουσ διατυπϊνουν τθν οπτικι 

των εικόνων αυτϊν τθσ αποςτολισ από τθ χϊρα προζλευςθσ και τθσ ζλευςθσ ςτθ 

χϊρα υποδοχισ των μεταναςτϊν, όπωσ ζχουν πλζον διαμορφωκεί μζςα τουσ. 

Επίςθσ, αναδιπλϊνουν και αναπαράγουν τα ελλθνικά και αυςτραλιανά  ςφγχρονα  

ηθτιματα  που τουσ απαςχολοφν. Συμμετζχουν ςε  εκδθλϊςεισ λόγου, μζςα από 

τουσ χαρακτιρεσ τουσ, άλλοτε ςτθν  ελλθνικι με χριςθ τθσ εκνολζκτου και άλλοτε 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα με διαπολιτιςμικζσ επιδράςεισ. Οι ςυγγραφείσ, προβάλλοντασ 

τo ζργο τουσ, κοινωνοφν τα εν δυνάμει ςυνδετικά ςυςτατικά τθσ ςυλλογικισ 

ςυνείδθςθσ, όπωσ αναπτφςςονται και εξελίςςονται παράλλθλα με τθ δικι τουσ 

επικοινωνιακι επάρκεια.  Ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ, μζςα από τθν ιςτορία του, 

μεταφζρει γνϊςεισ, εμπειρίεσ, γλϊςςα/εσ, μουςικι, τραγοφδια, εικόνεσ, μφκουσ, 

πρότυπα και ςυμπεριφορζσ.  

Στα ζργα των ςυγγραφζων, επίςθσ, αναδεικνφεται ο «διάλογοσ»  μεταξφ τθσ 

πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ, ςυγκριτικά και ςε αντιπαραβολι. Τα αποτελζςματα 

αυτοφ του διαλόγου αποκωδικοποιοφνται από ζνα ςφνολο εννοιολογικϊν 

εργαλείων, μζςα από τα οποία προκφπτουν γενικά ςυμπεράςματα:  

Α) Ο μεταναςτευτικόσ πολιτιςμόσ, ωσ μια διαδικαςία που ταξιδεφει ανάμεςα 

ςε δφο πολιτιςμοφσ και ωσ μια διαδικαςία «αλλαγισ» από τισ βαςικζσ παραδοςιακζσ 

ςε ςφγχρονεσ αξίεσ, από τθ μια γενιά ςτθν άλλθ. 

Β) Οι πολυπλοκότθτεσ τθσ μεταναςτευτικισ κουλτοφρασ και των 

«ταυτοτιτων», όπωσ διαμορφϊνονται και διαχζονται από τθν πρϊτθ γενιά ςτθ 

δεφτερθ κ.ο.κ.  

Γ) Οι γυναίκεσ κεατρικοί ςυγγραφείσ ωσ λαμπαδθδρόμοι, να προκαλοφν τθν 

επικρατοφςα τάςθ, τθν πατριαρχικι εξουςία, τισ διακρίςεισ και τθν εκμετάλλευςθ. 

Ειςάγουν ςτα ζργα τουσ χαρακτιρεσ, ςχζςεισ και καταςτάςεισ, όπωσ τα κατανοοφν 

και τα ερμθνεφουν οι ίδιεσ  και με αυτόν τον τρόπο αρκρϊνουν τθ δικι τουσ αλικεια 

με τθ δικι τουσ «φωνι». 

Δ) Τζλοσ, προκφπτουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ κεατρικοφσ 

ςυγγραφείσ τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ και αποκαλφπτονται οι ςυγκροφςεισ 

ςτα ζργα τουσ. Ο παραδοςιακόσ και ο ςφγχρονοσ τρόποσ ηωισ εκτίκενται και αυτόσ ο 

διάλογοσ αναδεικνφεται μζςα από τον αιϊνιο διάλογο μεταξφ μθτζρασ και κόρθσ, 

αφοφ θ μία παραδίδει τθ ςκυτάλθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ ηωισ ςτθν άλλθ.  
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Μζςα από τουσ χαρακτιρεσ των ζργων, αναδεικφονται οι διαφορετικοί λόγοι 

για να μεταναςτεφςει κανείσ. Αυτοί  μπορεί να είναι θ φτϊχεια, θ πολιτικι 

καταδίωξθ, θ ανάγκθ να ενωκεί κανείσ με τουσ αγαπθμζνουσ,  ο τυχοδιωκτιςμόσ, θ 

περιζργεια, θ φυγι και θ εκπαίδευςθ. Θ πλειονότθτα των μεταναςτϊν ιταν 

μονόγλωςςοι και προζρχονταν κυρίωσ από τθν φπαικρο. Οι πρϊτοι μετανάςτεσ δεν 

ιταν πάντα ευπρόςδεκτοι και αντιμετωπίηονταν από τθ χϊρα υποδοχισ με 

προκατάλθψθ, διάκριςθ και εχκρότθτα, όμωσ διαδραμάτιςαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ. 

Μζςα από τισ ςυνεντεφξεισ, διαφαίνεται, κακαρά, ότι θ δθμιουργία των 

πρϊτων ελλθνικϊν κοινοτιτων ςυντελεί ςτθ διαμόρφωςθ μιασ  ςυλλογικισ 

ςυνείδθςθσ,  μζςα από τθν ανάπτυξθ ςχζςεων όλων των Ελλινων μεταξφ τουσ, τθν 

οργάνωςθ ςχολείων, πολιτιςτικϊν/φιλανκρωπικϊν/ακλθτικϊν εκδθλϊςεων κ.ά. Θ 

παροικία λειτουργεί ωσ «πατρίδα». Οι δραςτθριότθτεσ των κοινοτιτων  ενιςχφονται 

από τα ελλθνόφωνα μζςα  επικοινωνίασ, όπωσ εφθμερίδεσ, περιοδικά, ραδιόφωνο 

και τθλεόραςθ. Αυτά τουσ ςυνδζουν με τθν κοινι γλϊςςα και τον πολιτιςμό τουσ, 

τθν ενθμζρωςθ πάνω ςε ηθτιματα τθσ επικαιρότθτασ που τουσ αφοροφν,  τθν 

ψυχαγωγία,  τισ επιμορφωτικζσ παρουςιάςεισ και εκδθλϊςεισ πολφτεχνθσ 

ζκφραςθσ, τθ διαςκζδαςθ μζςα από τθν αναμετάδοςθ μουςικϊν εκπομπϊν, τθν 

προϊκθςθ ελλθνικϊν προϊόντων και καταςτθμάτων, τθν αναμετάδοςθ  νζων 

ειδιςεων από τθν πατρίδα, που με τόςο νόςτο λαχταροφν, και τθ ςφνδεςι τουσ ςε 

κζματα εκνικά (Ελλαδικά ι περί ελλθνικότθτασ).  

Στθν προπολεμικι περίοδο, θ «ντόπια» κεατρικι γραφι Ελλινων κεατρικϊν 

ςυγγραφζων είναι περιοριςμζνθ και επικεντρϊνεται ςε κζματα κυρίωσ εκνικά, 

πατριωτικά και κοινωνικά, τόςο ςτθν ελλθνικι όςο και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Στθ 

μεταπολεμικι περίοδο τα πρότυπα αλλάηουν, ςυνεπϊσ και τα κζματα που 

εμφανίηονται ςτθ δραματουργία τουσ αλλάηουν. Επικεντρϊνονται περιςςότερο ςε 

κζματα κακθμερινό-τθτασ, όπωσ προςωπικζσ ςχζςεισ, οικογενειακζσ καταςτάςεισ, 

ςυγκροφςεισ, ςυμπλζγματα, κακϊσ και ςε κοινωνικο-ιςτορικο-πολιτικά κζματα, 

όπωσ ςυμπεριφορζσ διάκριςθσ, φαινόμενα ρατςιςμοφ και προκατάλθψθσ. 

Αςχολοφνται με τθν ελευκερία, τθ δθμοκρατία, τθν ιςότθτα, πάντοτε κάτω από τθν 

«ομπρζλα» τθσ μετανάςτευςθσ, τθσ διαφορετικότθτασ, τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, 

του πολυεκνιςμοφ και τθσ πολυφωνίασ. Ρολιτικζσ και ιδεολογικζσ ανθςυχίεσ, 
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κοινωνικοί προβλθματιςμοί, κακϊσ και διαγενεολογικζσ διαφορετικζσ αντιλιψεισ, 

εκφραςμζνεσ μζςα από τα κεατρικά τουσ ζργα, με διαφορετικό φφοσ και τρόπο, 

δραματικό, ςατιρικό, κωμικό, κακρεφτίηουν κζματα που τουσ απαςχολοφν, 

διατθρϊντασ πάντοτε τθν φρεςκάδα  τθσ  εκάςτοτε εποχισ και ανακαλϊντασ 

παράλλθλα κζματα τθσ  επικαιρότθτασ. Ο δεφτεροσ Ραγκόςμιοσ πόλεμοσ, θ Χοφντα, 

το Μακεδονικό, το Κυπριακό, θ ςχζςθ τθσ Εκκλθςίασ με τθν παροικία, θ κρθςκεία 

είναι κζματα που εμφανίηονται να απαςχολοφν τον Ζλλθνα μετανάςτθ. Θ πλθκϊρα 

παραγωγισ κεατρικϊν κειμζνων και θ ανάγκθ δθμιουργίασ τόςων κεατρικϊν 

ομάδων και κιάςων αποκαλφπτει τθν ανάγκθ των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ για τθ 

δθμιουργία μιασ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ και τθν ζκφραςι τθσ εντόσ και εκτόσ 

ελλθνικισ παροικίασ. 

Οι οικονομικοί  μετανάςτεσ τθσ μεταπολεμικισ περιόδου, όταν ζφταςαν 

ςτθν Αυςτραλία τισ δεκαετίεσ του 1950 και 1960 - Λταλοί, Ζλλθνεσ, τότε 

Γιουγκοςλάβοι -,  αναμενόταν να αφομοιωκοφν ςτον αυςτραλζηικο τρόπο ηωισ και 

να αφιςουν τθ δικι τουσ γλϊςςα πίςω. Στθν πραγματικότθτα, όμωσ, οι νεοφερμζνοι 

μεταςχθμάτιςαν και εμπλοφτιςαν τθν Αυςτραλία με τρόπουσ που κανζνασ δεν 

μποροφςε να προβλζψει τότε. Ρολλοί από αυτοφσ τουσ μετανάςτεσ δθμιοφργθςαν 

τισ δικζσ τουσ κοινότθτεσ, ςε μία προςπάκεια αναςφςταςθσ μερικϊν 

πτυχϊν/πλευρϊν τθσ εκνικισ ομάδασ, τισ οποίεσ είχαν αφιςει ςτθ χϊρα 

προζλευςθσ. Θ προςζλευςθ μελϊν τθσ οικογζνειασ, μζςα από τθ διαδικαςία τθσ 

«αλυςιδωτισ μετανάςτευςθσ»,  λειτοφργθςε αφ’ ενόσ ωσ ςυναιςκθματικό ςφςτθμα 

αςφάλειασ, καλφπτοντασ τθν ανάγκθ του μετανάςτθ να «ανικει», και  αφετζρου ωσ 

ζνασ «χϊροσ»/«πατρίδα»  για να μιλοφν τθ δικι τουσ γλϊςςα και να εκφράηουν τθ 

δικι τουσ εκνο-πολιτιςμικι ταυτότθτα. Επί πλζον, προςζφερε και ζνα «φράγμα» 

ενάντια ςτον ρατςιςμό και τθν προκατάλθψθ, που αρκετοί από αυτοφσ βίωναν ςτθν 

κακθμερινότθτά τουσ, από τθν κυρίαρχθ τάξθ τθσ αγγλο-αυςτραλιανισ κοινωνίασ, 

ζξω από τα «κλειςτά» όρια τθσ ελλθνικισ παροικίασ. Κάτω από τισ παλαιότερεσ 

αφομοιωτικζσ πολιτικζσ, υπιρχε δθμόςια διάκριςθ ενάντια ςε ανκρϊπουσ που 

μιλοφςαν άλλεσ γλϊςςεσ, λζγοντάσ τουσ πολλζσ φορζσ είτε να «ςκάςουν», είτε να 

μιλιςουν υποχρεωτικά τθν αγγλικι γλϊςςα.  

Για τθν πρϊτθ γενιά μεταναςτϊν, θ παρουςία ι απουςία τθσ μθτρικισ 

γλϊςςασ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ διαμορφϊκθκε από πολλοφσ παράγοντεσ. Θ 
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ανάγκθ διατιρθςθσ τθσ γλϊςςασ επθρεάςτθκε ευνοϊκά από τθν φπαρξθ ενόσ 

γλωςςολογικοφ «κφλακα» ι «περίκλειςτου» εδάφουσ, μζςα ςτον οποίο θ 

«κοινοτικι» ι εκνοτικι γλϊςςα ιταν ελεφκερθ από τθν κυριαρχία τθσ αγγλικισ. 

Οι μεγαλφτεροι ςε θλικία ομιλθτζσ, κυρίωσ γυναίκεσ, ιταν περιςςότερο πικανό 

να διατθριςουν τθν πρϊτθ τουσ γλϊςςα, γιατί ηοφςαν περιςςότερο «εντόσ» τθσ 

παροικίασ. Θ πρϊτθ γενιά φαίνεται να γνωρίηει τθν αγγλικι γλϊςςα ςε 

διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με παράγοντεσ, που είναι ο βακμόσ τθσ επαφισ 

και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τθν αγγλόφωνθ κοινότθτα, κακϊσ και θ γνϊςθ τθσ 

αγγλικισ πριν από τθν άφιξι τθσ ςτθν Αυςτραλία.  

Θ ενςωμάτωςθ των ελλθνικϊν παροικιϊν ςτθν ευρφτερθ αυςτραλιανι 

πραγματικότθτα άρχιςε να απαςχολεί  τισ αυςτραλιανζσ κυβερνιςεισ μετά το 

1950, γιατί μζχρι τότε οι Βρετανο-Αυςτραλοί δεν πίςτευαν ότι αυτζσ  ζπαιηαν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ αυςτραλιανισ ςυνείδθςθσ.  

Θ μετάδοςθ τθσ πολιτιςμικισ παράδοςθσ, ωσ ευκφνθ τθσ πρϊτθσ γενιάσ, 

επιτυγχάνεται μζςα από τθν οργάνωςθ εκδθλϊςεων πολφμορφθσ ζκφραςθσ, 

όπωσ το κζατρο, θ λογοτεχνία και θ οργάνωςθ ςυλλόγων, οργανιςμϊν, ομάδων 

με τοπικό, φιλανκρωπικό, ακλθτικό, εκκλθςιαςτικό χαρακτιρα με κοινό 

ςτοιχείο, πάντοτε, τθν κοινι τουσ ελλθνικι καταγωγι και τθν ανάγκθ τουσ να 

διατθριςουν τθν ελλθνικότθτά τουσ. 

Θ δεφτερθ γενιά, θ οποία βιϊνει τθν πολιτιςμικι ςφγκρουςθ μαηί με τθ 

ςφγκρουςθ γενεϊν, ςτθ δεκαετία του 1980, αρχίηει να τθν κάνει «τζχνθ» μζςα 

από τθ χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, που ενϊ  αυτό μπορεί να ζρχεται ςε  

αντίκεςθ με τουσ αρχικοφσ ςκοποφσ διατιρθςθσ και μετάδοςθσ τθσ πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ τθσ πρϊτθσ γενιάσ, λειτουργεί ωσ «γζφυρα» που ςυνδζει τθ ηωι τθσ 

εκνοτικισ κοινότθτασ με τθν ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία. Θ ςφγκρουςθ 

μετατρζπεται ςε αλλθλεγγφθ και αυτό που χϊριηε, ενϊνει. 

Θ δεφτερθ και τρίτθ γενιά γίνονται ευζλικτεσ ςτθ μετατόπιςθ από τθ μια 

γλϊςςα ςτθν άλλθ, από τον ζναν πολιτιςμό ςτον άλλο, μζςα από τθ  «γλωςςικι 

και πολιτιςμικι μεταβολι/μετατόπιςθ2001/μεταςτροφι/μετάβαςθ»/«shifting 

language and culture»2002. Θ γλωςςικι και πολιτιςμικι  μεταβολι τοφσ επιτρζπει  

                                                           
2001

 Ε. Σκοφρτου, 2011, Θ Διγλωςςία ςτο Σχολείο, εκδ. Gutenberg, Ακινα, ς.184. 
 2002

 Suzanne Romaine, 1989,  Bilingualism, εκδ. Basil Blackwell, Oxford, ςς. 112-115. 
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τθν ειςαγωγι μιασ «ετικζτασ» ι φράςθσ, μιασ ζκφραςθσ ι/και μιασ χειρονομίασ 

- μεταγλωςςικό ςτοιχείο -  τθσ μιασ γλϊςςασ ςε  μια άλλθ γλϊςςα, θ οποία 

ομιλείται εξ ολοκλιρου. Ενϊ μπορεί να αποφευχκοφν ςυντακτικά λάκθ ςτθν 

περίπτωςθ που ο ομιλθτισ είναι  πραγματικόσ δίγλωςςοσ και διπολιτιςμικόσ, 

ςτοιχείο τθσ ενιαίασ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ και όχι τθσ κατακερματιςμζνθσ, 

ςτθν περίπτωςθ των ςυγγραφζων δεφτερθσ γενιάσ δεν ιςχφει. Γνωρίηουν να 

μιλοφν τθν ελλθνικι, οριςμζνοι αρκετά καλά, δυςκολεφονται  όμωσ να τθν 

γράψουν. Γιϋ αυτό εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ Tes Lyssiotis, θ οποία ειςάγει 

τθν ελλθνικι γλϊςςα ςτο κεατρικό τθσ κείμενο με ελλθνικι αλφάβθτο, οι 

υπόλοιποι ειςάγουν τθν ελλθνικι γλϊςςα με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. Σε αυτιν 

τθν περίπτωςθ, ςτον δίγλωςςο, αντί να ζρχονται τα διαφορετικά ςτοιχεία του ςε 

ςφγκρουςθ, αυτόσ μπορεί να επιλζγει και να πορεφεται ςφμφωνα με αυτό που 

του ταιριάηει περιςςότερο τθ δεδομζνθ  χωρο/χρονικι ςτιγμι,  διαμορφϊνοντασ 

ζναν τρόπο ηωισ κατάλλθλο για τον ίδιο, ςε αρμονία και ιςορροπία με το 

περιβάλλον του. 

 

Μζχρι ςιμερα, τα ηθτιματα που ανζκυψαν μζςα από τθν ζρευνα και 

φαίνεται να ζχουν απαςχολιςει τθν πνευματικι και καλλιτεχνικι ελλθνικι 

κοινότθτα, και όχι μόνο, είναι: 

Α) Κατά πόςο οι εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ ςτθν Αυςτραλία βοικθςαν ι 

ενίςχυςαν τισ ςυγκροφςεισ - πολιτικζσ, πολιτιςμικζσ, γλωςςικζσ, κρθςκευτικζσ, 

κοινωνικζσ, ςυναιςκθματικζσ - και, 

Β) Κατά πόςο θ Ελλάδα ζχει παίξει ρόλο ςτθ διατιρθςθ τθσ ελλθνικότθτασ 

ςτθν πρϊτθ γενιά, κακϊσ και ςτθ διάδοςθ τθσ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ ςτθ 

δεφτερθ και τρίτθ γενιά μεταναςτϊν ελλθνικισ καταγωγισ.  

Θ ςφνδεςθ των εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν με τισ κοινωνικζσ πολιτικζσ ςτθν 

Αυςτραλία, βοικθςαν ςτθν κατανόθςθ των επιδράςεων που δζχεται ο 

μετανάςτθσ: α) ςε ατομικό επίπεδο, ςτθν απόκτθςθ  τθσ πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ, ειδικότερα για τθ δεφτερθ γενιά Ελλινων μεταναςτϊν τθσ 

Αυςτραλίασ, β) ςε κοινωνικό επίπεδο και ςυγκεκριμζνα ςτο πόςο αυτζσ ζχουν 
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επθρεάςει τισ ςχζςεισ των μεταναςτϊν μεταξφ τουσ, τθ ςχζςθ τουσ με τθν 

ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία, και γ) ςε εκνο-πολιτιςτικό επίπεδο ςε ό,τι 

αφορά τθ ςφνδεςι τουσ με τθ χϊρα προζλευςθσ, τθν Ελλάδα.  

Ειδικότερα, ςτθν επικοινωνία και μετάδοςθ τθσ πολιτιςμικισ παράδοςθσ, 

από τθ μια γενιά ςτθν άλλθ, θ ανάπτυξθ ςχζςεων των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ 

μεταξφ τουσ φαίνεται να είναι επιβεβλθμζνθ, και θ ανάγκθ τουσ να ςυνδζονται 

με τθν Ελλάδα παραμζνει «ανεκπλιρωτθ», λόγω του ότι δεν υπάρχει 

ουςιαςτικόσ ελλθνο-αυςτραλιανόσ διάλογοσ, πολιτιςμικι και καλλιτεχνικι 

ανταλλαγι. Ρροτείνουν, θ ςφνδεςθ με τθν Ελλάδα να μθν περιορίηεται απλά ςτο 

αίςκθμα  τθσ νοςταλγίασ ι τθν «ιδζα» τοφ τί είναι ελλθνικό,  αλλά επικυμοφν 

ζναν δθμιουργικό διάλογο μεταξφ τθσ ελλθνο-αυςτραλιανισ και ελλαδικισ 

κουλτοφρασ και διανόθςθσ, αντίςτοιχα. Ρροτείνουν τθν δθμιουργία ενόσ 

δίαυλου διαςφνδεςθσ του περιφερειακοφ διαςπορικοφ ελλθνιςμοφ με τθν 

μθτροπολιτικι Ελλάδα.  

  

Κατά τθν περίοδο τθσ «Λευκισ Αυςτραλίασ» ο μετανάςτθσ είτε βίωνε τον 

«αποκλειςμό», ςτθν περίπτωςθ που  αντιςτεκόταν ςτθν αγγλοποίθςθ είτε ακόμθ 

και τθν «περικωριοποίθςθ», ςτθν περίπτωςθ που  επζλεγε να ηει περιςςότερο 

ςφμφωνα με τον παραδοςιακό τρόπο ηωισ τθσ χϊρασ προζλευςθσ.  

Σιμερα οι αυςτραλιανζσ θγετικζσ ομάδεσ δεν φαίνεται πλζον να 

απειλοφνται από τθν παρουςία των Ελλινων, γιατί ο Ζλλθνασ ι ελλθνικισ 

καταγωγισ μετανάςτθσ «μετζχει» ωσ μζλοσ ςε κοινωνικοφσ φορείσ, ωσ 

ιδιοκτιτθσ, ωσ επιχειρθματίασ, ωσ αςτόσ και ωσ ενεργόσ πολίτθσ με τθν ψιφο 

του, διαμορφϊνοντασ το κοινωνικό μωςαϊκό, «μία εκδοχι του κοινωνικοφ 

μορφϊματοσ. Με άλλα λόγια κακίςταται ζνα ορατό κοινωνικό γεγονόσ, μία 

ορατι παρουςία, θ οποία αντανακλάται τόςο ςτθν υψθλι όςο και ςτθ λαϊκι 

κουλτοφρα, όπωσ ςτθν τθλεοπτικι ςειρά Acropolis Now Show»2003. 

                                                           
2003 Καραλισ, Βραςίδασ, 2005, «Θ ψυχοδυναμικι των διαπολιτιςμικϊν επαφϊν- θ ελλθνικι παρουςία 

ςτθν αυςτραλιανι κοινωνία και θ ανάδυςθ του ελλθνοαυςτραλιανοφ υποκειμζνου», ςτο E. Close  – 
G. Couvalis  –  G.Frazis  –  M. Palaktsoglou  – M. Tsianikas,  (eds.) Greek Research in Australia, 
Proceedings of the Seventh Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University,  
June 2007,  Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, ς. 610.  
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 Στο ςθμείο αυτό είναι ςθμαντικό να υπογραμμιςτεί πωσ ο ομφάλιοσ 

λϊροσ τθσ Αυςτραλίασ από τθ μθτροπολιτικι Αγγλία δεν ζχει ακόμθ κοπεί και 

ζτςι θ διαδικαςία ενθλικίωςθσ τθσ χϊρασ δεν ζχει ολοκλθρωκεί. Αυτό φάνθκε 

από τθν αρνθτικι ζκβαςθ του δθμοψθφίςματοσ για ανεξάρτθτθ Ρροεδρευόμενθ 

Δθμοκρατία το 20002004.  

Θ πρϊτθ μεταπολεμικι γενιά Ελλινων κεατρικϊν ςυγγραφζων, ςτθ 

δεκαετία του 1970, είχε τθν ανάγκθ να παρακζςει γεγονότα ι ςυμβάντα από τθν 

κακθμερινότθτα των Ελλινων ςτον «Νζο Κόςμο», άλλοτε διακωμωδϊντασ και 

άλλοτε περιγράφοντασ με δραματικό τρόπο τθν προςπάκειά τουσ να 

αφομοιωκοφν ι να αντιςτακοφν ςτθν αφομοίωςθ, κακϊσ και να εξιςτοριςουν 

τον αγϊνα τουσ επιβίωςθσ ςε ζναν «ξζνο» τόπο.  Στθ δεκαετία του 1980, 

αποπειράται ι προςπακεί να προςδιορίςει τθν εκνοπολιτιςτικι τθσ ταυτότθτα ι 

τθν ποιότθτα τθσ «ελλθνικότθτάσ» τθσ, όπωσ είχε ιδθ διαμορφωκεί μετά από 

τουλάχιςτον τριάντα χρόνια διαμονισ τθσ ςτθ χϊρα υποδοχισ.  

Θ δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν κεατρικϊν ςυγγραφζων ελλθνικισ 

καταγωγισ, καταρχιν, διαφζρει από τθν πρϊτθ ςτο ότι γράφει, κυρίωσ, ςτθν 

αγγλικι γλϊςςα, ειςάγοντασ βεβαίωσ τθν ελλθνικι γλϊςςα και κουλτοφρα με 

τον τρόπο, που μόνον αυτι γνωρίηει και μπορεί να κάνει καλφτερα. Τα κζματα 

που τθν απαςχολοφν δεν ζχουν να κάνουν με τα προβλιματα τθσ επιβίωςθσ, 

που απαςχόλθςαν τθν πρϊτθ γενιά, αλλά αυτά που υπαγορεφονται από τθν 

ανάγκθ τουσ να «ανικουν» ςτθν αυςτραλιανι μεςοαςτικι αγγλοςαξονικι 

κοινωνία. Δεν ζχουν ςχζςθ με τα ηθτιματα που απαςχολοφςαν τον «ανειδίκευτο 

εργάτθ», χωρίσ τθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, δθλαδι αυτά των γονιϊν τουσ. 

Οι γονείσ τουσ, βζβαια, όταν ζφυγαν από τθν Ελλάδα, ςτόχο είχαν να 

εξαςφαλίςουν ζνα καλφτερο μζλλον για τουσ ίδιουσ και τα παιδιά τουσ. Αυτό 

ςιμαινε, μεταξφ άλλων, επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν επιτυχθμζνθ 

καριζρα των παιδιϊν τουσ.  

Θ εκβιομθχάνιςθ και θ αςτικοποίθςθ είναι τα κφρια χαρακτθριςτικά του 

τρόπου ηωισ  του Αυςτραλοφ τθσ μεταπολεμικισ περιόδου, χαρακτθριςτικά που 

επιδροφν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ του μεταπολεμικοφ μετανάςτθ, πόςο 

                                                           
2004

 Π.π., ς. 611. 
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μάλλον αυτόν τθσ δεφτερθσ γενιάσ, αφοφ μζςα ς’ αυτό το περιβάλλον γεννιζται 

και μεγαλϊνει.  Γι’ αυτό ςτα ζργα τουσ διαπραγματεφονται το κζμα τθσ 

«ταυτότθτασ», το κζμα του «ανικειν», ζντονα, χωρίσ όμωσ να παραλείπουν τθν 

περιγραφι γονιϊν που εργάηονται ακατάπαυςτα, κοινωνικοποιοφνται μόνον 

μζςα ςτα ςτενά όρια τθσ ελλθνικισ παροικίασ, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, ι ς’ 

ζνα πολφ ςτενό οικογενειακό πλαίςιο, ςτθ χειρότερθ, ζνα πλαίςιο, πάντωσ, 

«κλειςτοφοβικό» και ιδιαίτερα «αποπνικτικό» για τθ δεφτερθ γενιά.  

Με τθν εμφάνιςθ του «πολυπολιτιςμοφ» τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970, 

υπιρξε θ αναγνϊριςθ των γλωςςϊν, αυτϊν που ςιμερα τισ αποκαλοφν 

«κοινοτικζσ γλϊςςεσ». Θ επίςθμθ γλωςςικι πολιτικι τθσ Αυςτραλίασ, θ οποία 

ίςχυςε από το 1987, αναγνωρίςτθκε διεκνϊσ ωσ κετικι και προοδευτικι, 

κακιερϊνοντασ/ επιβεβαιϊνοντασ τθν αγγλικι ωσ εκνικι γλϊςςα τθσ 

Αυςτραλίασ, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι τονιηόταν θ ςθμαςία των «άλλων» γλωςςϊν, 

εκτόσ τθσ αγγλικισ με το ακρωνφμιο LOTE - Languages Other Than English - και 

αυτό, όχι μόνον χάριν μιασ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, αλλά για οικονομικό και 

πολιτιςμικό εμπλουτιςμό όλων των Αυςτραλϊν. Τθν περίοδο αυτι ζχουμε τθ 

μεγαλφτερθ ακμι τθσ ελλθνικισ παροικίασ με τθ δθμιουργία εκδθλϊςεων, 

πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων, φεςτιβάλ και παραγωγι πολιτιςτικϊν προϊόντων , 

όπωσ: ςυγγραφι και ζκδοςθ λογοτεχνικϊν βιβλίων, εντφπων (περιοδικϊν και 

εφθμερίδων), δθμιουργία κεατρικϊν παραγωγϊν, εικαςτικζσ εκκζςεισ, ομιλίεσ 

κ.ά. Θ οικονομικι  ενίςχυςθ και πολιτικο/κοινωνικι ενκάρρυνςθ ευνόθςαν τθν 

ανάπτυξθ μιάσ θχθρισ ελλθνο-αυςτραλιανισ παρουςίασ ςτθν Αυςτραλία. 

Για τα παιδιά των μεταναςτϊν, θ κατάςταςθ είναι διαφορετικι. Για τθ 

δεφτερθ γενιά, θ γλϊςςα των γονιϊν - ειδικά αυτι τθσ μθτζρασ - μπορεί να είναι 

θ πρϊτθ γλϊςςα που μακαίνουν ςτο ςπίτι, αλλά όταν πθγαίνουν ςτο ςχολείο, τα 

αγγλικά τείνουν να κυριαρχοφν.  Κακϊσ βαδίηουν προσ τθν ενθλικίωςι τουσ, θ 

ςχζςθ τουσ με τθ γλϊςςα και τθν κουλτοφρα των γονιϊν τουσ μπορεί να 

διαφζρει αρκετά. Είναι ςαφζσ ότι από γενιά ςε γενιά υπάρχει  απϊλεια τθσ 

γλϊςςασ. Από τθ μία πλευρά, ζχουν ιςχυρό προςανατολιςμό προσ τθ διατιρθςθ 

τθσ πολιτιςμικισ τουσ κλθρονομιάσ και  τθ «ςυμβολικι» τουσ ταυτότθτα, το 

«πολιτιςμικό ελάχιςτο»,  από τθν άλλθ προςανατολίηονται και προσ τθν 

ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία, γεγονόσ που τα διχάηει. Θ κάκε γενιά 
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βρίςκεται ςε μια διαςχεςιακι διαλεκτικι αλλθλεπίδραςθ, τόςο με τισ υπόλοιπεσ 

γενιζσ όςο και με τισ χϊρεσ προζλευςθσ και υποδοχισ.  Εκφράηουν τθν ανάγκθ 

αναηιτθςθσ μιασ εκνικισ ταυτότθτασ μζςα από τθν αφξθςθ επαφϊν τουσ με 

Αγγλο-Αυςτραλοφσ και τθν πιο ςυχνι χριςθ και μεγαλφτερθ επάρκεια ςτθν 

αγγλικι γλϊςςα.  Θ δεφτερθ γενιά ακόμθ κουβαλά και μεταφζρει τθν 

«κλειςτοφοβία» τθσ ελλθνικισ παροικίασ μζςα ςτθν οποία μεγάλωςε κατά τθν 

περίοδο τθσ αφομοιωτικισ πολιτικισ. 

Στθν Αυςτραλία, ςφμφωνα με τθν απογραφι του 1991, μόνον το 20% τθσ 

δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν μιλοφςαν άλλθ γλϊςςα εκτόσ από τθν αγγλικι ςτο 

ςπίτι. Στθν επαρχία τισ Βικτϊρια, όπου θ ιταλικι και θ ελλθνικι είναι από τισ πιο 

μεγάλεσ εκνοτικζσ κοινότθτεσ, το 54% των Λταλϊν δεφτερθσ γενιάσ μιλοφςαν τθν 

ιταλικι, αρκεί ο ζνασ γονιόσ τουλάχιςτον να ιταν Λταλόσ και το 76% των Ελλινων 

δεφτερθσ γενιάσ μιλοφςαν ελλθνικι με ζςτω ζναν Ζλλθνα γονιό2005.  

Θ τρίτθ γενιά ζχει μία επιπλζον δυςκολία, γιατί μπορεί να μθν ζχει άμεςθ 

επαφι με τθ γλϊςςα και κουλτοφρα των παπποφδων ι γονιϊν και ζτςι υπάρχει 

μεγαλφτερθ αφομοίωςθ από τθν κυρίαρχθ γλϊςςα.  

 

Στθν παροφςα μελζτθ, οι ςυγγραφείσ δεφτερθσ γενιάσ μζςα από τα 

κεατρικά τουσ ζργα απαντοφν με βιωματικό τρόπο ςε ερωτιματα, όπωσ με ποιό 

τρόπο οι νζοι άνκρωποι τθσ δεφτερθσ γενιάσ διαπραγματεφονται τθ μετάβαςθ 

προσ τθν ενθλικίωςθ και ποιά είναι θ ςθμαςία τθσ γλϊςςασ ςε αυτι τθ 

μετάβαςθ, επιβεβαιϊνοντασ τα αποτελζςματα ερευνϊν2006 ςτα εξισ ςθμεία: 

1. Οι νζοι άνκρωποι βυκίηονται μζςα ςτθν πρϊτθ τουσ γλϊςςα και 

κουλτοφρα, αυτζσ των γονιϊν τουσ, διατθρϊντασ με αυτό τον τρόπο τθν 

κουλτοφρα των γονιϊν τουσ (βλ. Νic Velissaris, Thomas Papathanasiou, Suzan 

Alexopoulos). 

2. Οι νζοι άνκρωποι απορροφϊνται εντελϊσ από τθ νζα τουσ κοινότθτα, 

γινόμενοι μζροσ τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ και απορρίπτοντασ το δικό τουσ 

                                                           
2005

 Australian Bureau of Statistics: 1991 Cencus –Population Growth and Distribution in Australia. Στο: 
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/ProductsbyReleaseDate/47A091A2E528CA1BCA25722E001
A39A8?OpenDocument.  
2006

 Τα αποτελζςματα τθσ  ζρευνασ των Desmond Cahill  και  John Ewen «Youth in the Wilderness: 
young people and the Commonwealth Government's access and equity strategy». 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/ProductsbyReleaseDate/47A091A2E528CA1BCA25722E001A39A8?OpenDocument
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/ProductsbyReleaseDate/47A091A2E528CA1BCA25722E001A39A8?OpenDocument
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πολιτιςτικό υπόβακρο και τθν εκνικι κλθρονομιά (βλ. Nic Velissaris, Angela 

Costi, Tom Petsinis). 

3. Οι νζοι άνκρωποι ςυμφιλιϊνονται με τθν ταυτότθτά τουσ με τθν 

επιλογι και τθν υιοκζτθςθ πτυχϊν/πλευρϊν και από τισ δφο κουλτοφρεσ, 

εξελίςςοντασ μία δι-πολιτιςμικι ταυτότθτα με τθν οποία αιςκάνονται άνετα (βλ. 

Zeni Giles, Tes Lyssiotis, Andreas Lytras, Alex Lycos, Nick Giannopoulos, Christos 

Tsiolkas).  

Θ  πλιρθσ εμβάκυνςθ ςτθν κουλτοφρα των γονιϊν ςτζκεται ςτθ μια 

πλευρά και θ πλιρθσ απορρόφθςθ ςτθν κουλτοφρα τθσ χϊρασ υποδοχισ 

ςτζκεται ςτθν άλλθ. Μεταξφ των δφο δεν βρίςκεται ζνα ςθμείο αλλά μία ςειρά 

πικανοτιτων που εξαρτάται από τθν οικογενειακι καταγωγι, τθν παρζα των 

ςυνομιλικων, τθν εκπαίδευςθ και τισ  φιλοδοξίεσ  μεταξφ άλλων. Θ γλϊςςα 

διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ και τθν ζκφραςθ τζτοιων 

διαπολιτιςμικϊν ταυτοτιτων, όχι τόςο θ γλϊςςα των γονιϊν, όςο, και εδϊ είναι 

το κεντρικό κζμα, ειδικότερα θ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ, που εν προκειμζνω 

είναι θ αγγλικι.  

Οι μετανάςτεσ κζλουν να βρουν «χϊρο να μιλοφν» εντόσ τθσ ομιλοφςασ 

κοινότθτασ υποδοχισ. Τουσ μετανάςτεσ δεν τουσ ενδιαφζρει απλά να μάκουν τθ 

γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ, αλλά κζλουν να βρουν και να καταλάβουν μία 

κοινωνιογλωςςικι κζςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν εντοπίςει τον εαυτό 

τουσ κοινωνιογλωςςικά. Ζχουν τθν ίδια δυνατότθτα να αλλάξουν τον χαρακτιρα 

τθσ ομιλοφςασ κοινότθτασ, όπωσ ζχουν αλλάξει και τθν κοινωνικι γεωγραφία. 

Αυτι θ αντίλθψθ, να βρουν «χϊρο δικισ τουσ ομιλίασ» είναι κεντρικό ςθμείο για 

τθ νεολαία εκνοτικϊν. Συχνά παίηεται ςτο ςχολείο, ςε αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ 

ομάδων ςτο προαφλιο και, ςτθν περίπτωςι μασ, ςτο αυςτραλιανό κεατρικό, 

τθλεοπτικό, κινθματογραφικό και λογοτεχνικό γίγνεςκαι. Επιβεβαιϊνεται και 

από κοινωνιο-γλωςςικζσ ζρευνεσ2007.  

                                                           
2007 Σφμφωνα με τθν κοινωνιογλωςςολόγο Barbara Hovarth, 1985, ςτο βιβλίο τθσ «Variation in 

Australian English: The sociolects of Sydney», ςθμειϊνει ότι υπάρχουν διαφορζσ ςτουσ δεφτερθσ 
γενιάσ εφιβουσ ιταλικισ και ελλθνικισ καταγωγισ με αυτοφσ  τθσ αγγλο-ςαξονικισ και επιμζνει πωσ θ 
εκνικότθτα είναι μία διακριτικι κοινωνικι μεταβλθτι.  
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Οι μετανάςτεσ δεφτερθσ γενιάσ υιοκετοφν μία διαφορετικι προφορά και 

ςχιματα λόγου ϊςτε να μποροφν να διαφοροποιθκοφν από τουσ γονείσ τουσ και 

τισ αξίεσ τουσ και από αυτζσ των Αγγλοςαξόνων, δθμιουργϊντασ ζτςι τον δικό 

τουσ  κοινωνιο-γλωςςικό χϊρο. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εκεί όπου ςυνυπάρχουν 

φίλοι από διαφορετικζσ εκνικζσ κουλτοφρεσ: δεν είναι όμωσ αυτό που τουσ 

δζνει, παρά θ ςθμαςία να ανικουν ςε μια ομάδα τθσ οποίασ θ ταυτότθτα  

διαμορφϊνεται από τισ κοινζσ εμπειρίεσ, που ζχουν,  και από το γεγονόσ ότι οι 

γονείσ τουσ προζρχονται από μθ αγγλόφωνο περιβάλλον και είναι μειονότθτα 

εντόσ μιασ κυρίαρχθσ αγγλικισ κουλτοφρασ. Οι θκοποιοί Nick Giannopoulos, 

George Kapiniaris, Mary Coustas και Simon Palamares οι οποίοι ανζβαςαν  

κεατρικά ζργα με το κζμα των Wogs όπωσ: Wogs Out of Work, Wog-a-rama, 

Wogboys και  Wog Story, ξεκίνθςαν  αυτό το δθμιουρικό καλλιτεχνικά ταξίδι, 

γιατί βρίςκονταν ςε απόγνωςθ, αφοφ δεν μποροφςαν να βρουν εργαςία ςτον 

χϊρο του κεάτρου. Ο λόγοσ ιταν ότι δεν ζμοιαηαν με Αυςτραλοφσ. Ζτςι 

αποφάςιςαν να ανεβάςουν ζργα με τισ ιςτορίεσ των ανκρϊπων που 

χαρακτθρίηονταν «ethnic» ςτθν Αυςτραλία. Τα κζατρα όπου ζπαιηαν τα 

ςυγκεκριμζνα ζργα, γζμιηαν από αυτοφσ, που επιτζλουσ ζβλεπαν να 

προβάλλονται ςτθ δθμόςια ςκθνι οι δικζσ τουσ εμπειρίεσ. Θ χριςθ ιδιαίτερθσ 

γλϊςςασ ςτα ζργα τουσ ζγινε για να αντιπροςωπεφςουν το «wogspeak», ζνα 

κοινωνιο-γλωςςικό φαινόμενο που εμφανιηόταν ςτθν εργατικι τάξθ και ςτα 

παιδιά που μεγάλωναν με πρϊτθ γλϊςςα τθν ελλθνικι, ιταλικι, τουρκικι κ.ά. Οι 

ρυκμοί και οι τονιςμοί τθσ μθτρικισ γλϊςςασ δεν κα μποροφςε παρά να 

επθρεάςουν τθν πρόςλθψθ τθσ αγγλικισ.  

Θ ζκφραςθ «speaking ethnic» - «ομιλοφν εκνοτικι γλϊςςα» - αναφζρεται 

ςτθν προφορά και ςτα ςχιματα λόγου, που χρθςιμοποιοφν οι νεότεροι 

άνκρωποι από μθ αγγλοςαξονικά περιβάλλοντα. Ο εναλλακτικόσ όροσ «wog» 

είναι προβλθματικόσ, όταν χρθςιμοποιείται από  ζναν αουτ-ςάιντερ.  

Ο τρόποσ που μιλοφςαν οι Ζλλθνεσ γονείσ τα αγγλικά ταίριαηε με αυτόν 

τθσ εργατικισ τάξθσ των Αυςτραλϊν και ζτςι τα παιδιά διαμόρφωναν ζναν δικό 

τουσ τρόπο ζκφραςθσ του «εαυτοφ» τουσ, τθσ  μοναδικότθτάσ τουσ. Θ ταυτότθτά 

τουσ ιταν δικό τουσ «γζννθμα». Θ λζξθ «wog» πια είχε περιςςότερθ ςθμαςία 

από ό, τι είχε μζχρι τότε, γιατί από βριςιά και τρόπο υποτίμθςθσ, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Giannopoulos
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περικωριοποίθςθσ και αποκλειςμοφ, ζγινε θ γειτονιά  χϊροσ αποδοχισ και 

ζκφραςθσ και θ εκνοπολιτιςμικι του/τθσ καταγωγι, διαβατιριο ότι «ανικει». 

Στθν Ελλάδα τουσ κεωροφςαν Αυςτραλοφσ, ςτθν Αυςτραλία τουσ ζβλεπαν 

ωσ Ζλλθνεσ και ζτςι κατάφεραν να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ ταυτότθτα και 

τον  δικό τουσ  τρόπο ηωισ που ενυπάρχει ςτα «ςπλάχνα» τθσ Αυςτραλίασ και 

τθσ ανικει.  

Οι ίδιοι νζοι όταν ςποφδαηαν ςτο πανεπιςτιμιο αιςκάνονταν ότι ηοφςαν 

ςε δφο διαφορετικοφσ κόςμουσ ςυγχρόνωσ, αφοφ υιοκετοφςαν τθν αγγλο-

προφορά όταν βρίςκονταν εκεί, ενϊ ςτθ γειτονιά και με τουσ φίλουσ τουσ 

μιλοφςαν με τον ςτερεότυπο  τρόπο που μιλάνε οι Wogs.  

Σφμφωνα με τισ ςυνεντεφξεισ, που μου παραχϊρθςαν ςυγγραφείσ τθσ 

δεφτερθσ γενιάσ (βλ. Zervos Komninos, Gregg Andreas, Nick Giannopoulos, 

George Kapiniaris), θ ζνταςθ ανάμεςα ςε δφο γλϊςςεσ και δφο κουλτοφρεσ 

ανάγκαςαν τα παιδιά των μεταναςτϊν να εφεφρουν τον δικό τουσ κοινωνιο-

γλωςςικό χϊρο που άλλοτε τουσ επιβραβεφει και άλλοτε τουσ περιορίηει. Τουσ 

επιβραβεφει, γιατί τουσ κάνει να αιςκάνονται ότι «ανικουν», ότι μοιράηονται 

μια κοινι εμπειρία, ότι θ δεφτερθ γενιά κατζχει τον δικό τθσ κοινωνικό και 

γλωςςικό χϊρο. Από τθν άλλθ είναι ςαν να φοράσ ζνα ςιμα που ςε 

διαφοροποιεί  από τουσ άλλουσ. Οι ορολογίεσ «ethnic», «ethnic group» είναι 

προβλθματικζσ με τθν ζννοια ότι ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται για να 

προςδιορίςουν ομάδεσ, που δεν ανικουν ςτθν κυρίαρχθ κουλτοφρα τθσ 

αυςτραλιανισ κοινωνίασ. Ωςτόςο, με τθ ςτενότερθ ζννοια του όρου, θ «αγγλο-

αυςτραλιανι» είναι επίςθσ θ περιγραφι μιασ εκνοτικισ ομάδασ και μποροφμε 

να  τθ διαιρζςουμε  και αυτιν τθν ομάδα ςε περιςςότερεσ υπο-ομάδεσ, όπωσ 

«Λρλανδοί», «Σκωτςζηοι», «Ουαλοί», «Άγγλοι».  

Θ δεφτερθ γενιά ςυμπεριλαμβάνει ςτα ζργα τθσ και τθν τρίτθ γενιά. Τθν 

οραματίηεται. Ρροοικονομεί το μζλλον. Σφμφωνα με τθ δεφτερθ γενιά, θ τρίτθ 

γενιά είναι αυτι, θ οποία αποκτά ςχζςθ με τθν πρϊτθ γενιά μζςα από αυτοφσ, 

με τθν ελλθνικι γλϊςςα, κρθςκεία, ικθ και ζκιμα, απαλλαγμζνθ από τθν 

«αγωνία» και τθν «πάλθ» τθσ δεφτερθσ.  Θ δεφτερθ γενιά διακατζχεται από το 

αίςκθμα τθσ «φυγισ», αφοφ επικυμεί να αρνθκεί τθν ελλθνικότθτά τθσ 

προκειμζνου να καταφζρει να «περάςει» ςε μια ανϊτερθ τάξθ, πραγματϊνοντασ 
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επί τθσ ουςίασ το όνειρο των γονιϊν τθσ, το όνειρο κάκε οικονομικοφ 

μετανάςτθ. Θ δεφτερθ γενιά «καταλφει» τα ςτενά όρια τθσ ελλθνικισ παροικίασ 

με τθ χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, προςκαλϊντασ με αυτόν τον τρόπο τθν 

ευρφτερθ αυςτραλιανι κοινωνία να προςζλκει, προκειμζνου  να γίνει γνωςτό το 

πολιτιςμικό περιβάλλον, ςτο οποίο μεγάλωςαν, όπωσ και θ πολιτιςμικι τουσ 

ιδιαιτερότθτα. 

 

Οι Ζλλθνεσ πρϊτθσ γενιάσ ιταν κυρίωσ νζοι που προζρχονταν από τθν 

φπαικρο με ζντονθ ςχζςθ με τθ φφςθ,  με τουσ  μφκουσ και κρφλουσ  του τόπου 

τουσ, τισ παραδόςεισ, δεμζνοι με τθ κρθςκεία τουσ. Στθ δεφτερθ γενιά, θ ελλθνο-

ορκόδοξθ κρθςκεία και παράδοςθ μαηί με τθν ελλθνικι γλϊςςα υποχωροφν από 

τα χαρακτθριςτικά τουσ γνωρίςματα, ςτοιχεία που κακόριηαν τθν ελλθνικι 

οικογζνεια των Ελλινων μεταναςτϊν πρϊτθσ γενιάσ. Ο γάμοσ με αλλοεκνείσ και 

αλλόκρθςκουσ κατζχει ςθμαντικι κζςθ ςτα κζματα που τουσ απαςχολοφν. Το 

«προξενιό», ωσ τρόποσ ηευγαρϊματοσ, αμφιςβθτείται και ςατιρίηεται. Οι ςχζςεισ 

με τουσ γονείσ τουσ κυριαρχοφνται από ςυγκροφςεισ, λόγω του περιοριςτικοφ 

και αυςτθροφ τρόπου ανατροφισ τουσ, με ςκοπό να μθν «ξεφφγουν» από τθν  

ελλθνικι κοινότθτα.  Θ καταπιεςτικι επιβολι τθσ ςυναναςτροφισ τουσ μόνον με 

ομοεκνείσ, προκειμζνου να διατθριςουν τθν  εκνοπολιτιςμικι «ςυγγζνεια» 

μεταξφ τουσ, τθ ςφνδεςθ με τθ χϊρα καταγωγι τουσ, τουσ οδθγεί ςτθ «φυγι». 

Για τουσ γονείσ,  οποιαδιποτε  άλλθ εκδιλωςθ κοινωνικότθτασ ζξω από τα όρια 

τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ,  ςιμαινε ότι τα παιδιά τουσ «ζχαναν» μζροσ του 

εαυτοφ τουσ, ηωτικό κομμάτι του κορμοφ του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ και τθσ 

ελλθνικότθτάσ τουσ. Μία απϊλεια, που διλωνε ιττα. 

 

Οι Ζλλθνεσ μεταπολεμικοί μετανάςτεσ πρϊτθσ γενιάσ, ςτισ δεκαετίεσ του 

’80 και ’90,  μετά από τριάντα χρόνια παραμονισ τουσ ςτθ χϊρα υποδοχισ, μετά 

το δεφτερο Ραγκόςμιο πόλεμο,  ικελαν να εξερευνιςουν το παρελκόν τουσ, τισ 

ρίηεσ τουσ, να εξετάςουν τθν ταυτότθτά τουσ. Αναγνωρίηοντασ το παρελκόν τουσ,  

τον τρόπο που ηοφςαν ςτο παρόν τουσ, ικελαν να διερευνιςουν τθν κατεφκυνςθ 

που κα οδθγοφςε ςτο μζλλον τουσ. Ζτςι, ο ςυγγραφζασ, ο οποίοσ  κα κατζγραφε 

τθ ηωι τθσ κοινότθτάσ του, κα ζπρεπε να είναι ζνασ  «ανατόμοσ, ζνασ τολμθρόσ 
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χειρουργόσ που προχωρεί ςε μια απαραίτθτθ λειτουργία». Με αυτόν τον τρόπο 

αυτόσ/ι κα ιταν  ςε κζςθ «να διερευνιςει τθν ψυχι τθσ Αυςτραλο-Ελλθνικισ 

ομογζνειασ,  να αφαιρζςει τα αγκάκια με πατρικι ςτοργι,  να κακαρίςει τισ 

«πλθγζσ» και να κεραπεφςει τον αςκενι από τθ λικθ τθσ αγωνίασ, που κουβαλά 

ακόμα»,  όπωσ γράφει θ Σοφία Κακαρείου. Σφμφωνα με τθν ίδια, θ 

μεταπολεμικι  γενιά μεταναςτϊν-ςυγγραφζων ςτθν Αυςτραλία είναι θ γενιά τθσ 

«κάκαρςθσ» και τθσ «αυτογνωςίασ», και αν  επρόκειτο να ςυγκρικεί με τουσ 

κεατρικοφσ ςυγγραφείσ τθσ Ελλάδασ, δεν κα είχε τίποτα να ηθλζψει.  Ζχουν 

βιϊςει τον πόνο τθσ «μεταμόςχευςθσ του ανκρϊπου» από τόπο ςε τόπο, που 

είναι θ μετανάςτευςθ2008. Οι περιςςότεροι μετανάςτεσ δεν ικελαν να 

εγκαταλείψουν τθ χϊρα τουσ. Ζπρεπε να το κάνουν, αναγκάςτθκαν. Ακόμα και 

αν  πιγαν ςε μια παράξενθ χϊρα, «άνκιςαν»2009. 

Επομζνωσ, ο μετανάςτθσ ςυγγραφζασ χρθςιμοποιεί τθ κεατρικι 

παράςταςθ ωσ ζνα εργαλείο για να διαμορφϊςει μια ςυλλογικι ταυτότθτα για 

το κοινό του. Αυτόσ ι δθμιουργεί ι λαμβάνει υπόψθ του και το κοινό του, το 

οποίο αποτελείται από μζλθ τθσ κοινότθτασ. Ωσ εκ τοφτου, θ αξία του ζργου του, 

ωσ ζνα κομμάτι τζχνθσ, δεν πρζπει να επικρίνεται μόνον μζςω ιδεαλιςτικϊν-

μεταφυςικϊν παραμζτρων, αλλά και μζςω αντικειμενικϊν κοινωνικο-

πολιτιςμικϊν κριτθρίων. 

Οι κεατρικοί ςυγγραφείσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ επιλζγουν να εκφραςτοφν 

κυρίωσ  μζςα από τθν  «θκογραφία». Με τουσ διαλόγουσ τουσ  αξιϊνουν 

αλθκοφάνεια και «αντικειμενικι» αλικεια με μια μορφι ρεαλιςμοφ, δθλαδι 

«αντικειμενοποίθςθ» των θκϊν, των εκίμων, των ςυμπεριφορϊν, τθσ ιδεολογίασ 

και εν γζνει του ςυλλογικοφ τρόπου ηωισ μιασ οριςμζνθσ  (αςτικισ ι αγροτικισ) 

κοινωνίασ. Μζςα, λοιπόν, από τθν θκογραφία, οι ςυγγραφείσ  αναπαριςτοφν, με 

ζντονο λαογραφικό χαρακτιρα, τα ικθ τθσ ελλθνικισ παροικίασ με ρεαλιςτικι ι 

νατουραλιςτικι θκογραφικι αφιγθςθ, θ οποία αςχολείται με τθ μικρι 

«κλειςτι» κοινωνία τθσ παροικίασ. Ρροβάλλουν με τρόπο και τισ ςκοτεινζσ 

                                                           
2008

 Γράφει θ Σοφία Κακαρείου  για τθ ςυγγραφζα και λογοτζχνιδα Κοφλα Τεό, ςτα Καλλιτεχνικά 

Λογοτεχνικά και Άλλα, εφθμ. Κόςμοσ, Σφδνεχ, ?.?.1992. 
2009

 Διάλεξθ τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου  με τον τίτλο «Το Ελλθνόφωνο Κζατρο Στθν Αυςτραλία- 

Σκζψεισ και Απόψεισ», ςε ςεμινάριο με κζμα «Ραροικιακό κζατρο-Ελλθνο-Αυςτραλιανι Λογοτεχνία», 

ςτο University of New South Wales ςτισ 22.09.2005.  
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πλευρζσ τθσ, μπολιάηοντασ  ζτςι τθν περιγραφι τουσ και με ςτοιχεία του 

ψυχολογικοφ κεάτρου. Οι χαρακτιρεσ ςτα ζργα τουσ μιλοφν μεταξφ τουσ ςτθ 

δθμοτικι γλϊςςα με τουσ γλωςςικοφσ ιδιωματιςμοφσ τθσ περιοχισ τουσ,  που 

ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ εκτόσ από τθ γλωςςικι διμορφία/ιδιόλεκτο, 

ειςάγουν και τθν εκνόλεκτο, τεχνικι που ςκοπεφει ςτθ δθμιουργία εντφπωςθσ 

φωνογραφικισ πιςτότθτασ. Θ θκογραφία χρθςιμοποιείται ωσ μζςο για τθν 

επίτευξθ ςτόχων εντελϊσ ξζνων προσ τθ λογοτεχνία, όπωσ  να αναδείξουν οι 

ςυγγραφείσ τουσ δικοφσ τουσ  προβλθματιςμοφσ ςε ςχζςθ με τθν αγωνία τουσ 

για τθ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ «ταυτότθτασ», τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, τισ 

διαγενεαλογικζσ ςυγκροφςεισ, τθν αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων τουσ ςτθ  

διατιρθςθ τθσ γλϊςςασ τουσ και τθσ πολιτιςμικισ τουσ κουλτοφρασ, τθν 

ιςότθτα, τθν ίςθ μεταχείριςθ, τθ δικαιοςφνθ, τα «ταμποφ»,  τα τραφματα, τισ 

ανάγκεσ, τισ ελλείψεισ κ.λπ.  

Άλλωςτε θ μεταπολεμικι γενιά Ελλινων ςυγγραφζων αρχικά ιταν 

γαλουχθμζνθ  με τθν θκογραφικι πεηογραφία των  Ανδρζα Καρκαβίτςα, 

Αλζξανδρου Ραπαδιαμάντθ, Γεϊργιου Βιηυθνοφ, Γεϊργιου  Δροςίνθ, Λωάννθ 

Κονδυλάκθ, Κωςτι Ραλαμά, Μιχαιλ Μθτςάκθ, Κϊςτα Κρυςτάλλθ, Χριςτου 

Χρθςτοβαςίλθ, Γρθγόριου  Ξενόπουλου, Γιάννθ Βλαχογιάννθ, Αργφρθ Εφταλιϊτθ 

κ.ά., μζςα από τθ ςχολικι τθσ διαδρομι και τθ κεατρικι τθσ παιδεία  ςτθν 

Ελλάδα. 

 Το ελλθνικό κζατρο,  πριν από τον  Β’ Ραγκόςμιο πόλεμο,  κα 

μποροφςαμε να το κατατάξουμε ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: ςτο θκογραφικό 

και κοινωνικό- θκογραφικό,  παράλλθλα με κάποιεσ δοκιμζσ αςτικοφ κεάτρου 

και ιςτορικοφ δράματοσ. Θ παρουςία των κεατρικϊν ςυγγραφζων ςτο κεατρικό 

γίγνεςκαι τθσ Ελλάδασ, όπωσ: Γρθγόριου Ξενόπουλου, Σπφρου Μελά, Ραντελι 

Χορν, Δθμιτρθ Μπόγρθ, Γιϊργου Κεοτοκά, Αλζξθ Ράρνθ, Άγγελου Τερηάκθ, ιταν 

θ επιτομι  για το ελλθνικό κζατρο μζχρι το τζλοσ του Βϋ Ραγκόςμιου  πολζμου. Ο 

θκογραφικόσ  χαρακτιρασ ςτο κζατρο  διαφαινόταν  μζςα από τθν όςο το 

δυνατόν  περιςςότερο πιςτι περιγραφι του ςυλλογικοφ  τρόπου  ηωισ ςτθν 

ελλθνικι φπαικρο και ςτο ελλθνικό χωριό,  τθν απεικόνιςθ  των τοπικϊν 

παραδόςεων, των θκϊν  και των εκίμων  κακϊσ και τθσ εκιμικισ ςυμπεριφοράσ,  

των ςυνθκειϊν, του χαρακτιρα και τθσ νοοτροπίασ των απλϊν και  απλοϊκϊν 
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κατοίκων τθσ υπαίκρου, που φυςικά μιλοφςαν μεταξφ τουσ ςτθ δθμοτικι 

γλϊςςα, χρθςιμοποιϊντασ τουσ γλωςςικοφσ ιδιωματιςμοφσ τθσ περιοχισ τουσ, 

τουσ οποίουσ οι ςυγγραφείσ ενδιαφζρονταν να αναπαράγουν πιςτά. Στα ζργα 

τουσ υπιρχε θ απεικόνιςθ χαρακτθριςτικϊν ανκρϊπινων τφπων. Θ θκογραφία 

είναι θ ελλθνικι εκδοχι του ρεαλιςμοφ και ϊσ ζνα βακμό, του 

νατουραλιςμοφ2010.   

Από τθ δεκαετία  του 1950, το κεατρικό τοπίο ςτθν Ελλάδα  άρχιςε να 

αλλάηει  κατ’ αρχιν με  τθν κακιζρωςθ  τθσ ελλθνικισ φαρςοκωμωδίασ, με τθν 

ανάπτυξθ του «Κεάτρου Τζχνθσ» από τον Κάρολο Κουν και τθν παρουςία των 

ςυγγραφζων Λάκωβου Καμπανζλλθ και Γιϊργου Σεβαςτίκογλου. Τθ δεκαετία του 

1960 ςυνζβθ θ μεγάλθ ςτροφι, όταν για πρϊτθ φορά ςτθ κεατρικι ηωι τθσ 

Ελλάδασ παρουςιάςτθκαν ςυγγραφείσ προβλθματιςμζνοι με τθ γφρω 

πραγματικότθτα. Οι ιρωεσ δεν εξαρτιϊνταν από ψυχολογικζσ αναλφςεισ, δεν 

ιταν χαρακτιρεσ, αλλά μορφζσ, μζςα ςτισ οποίεσ ςυμπυκνϊνονταν 

υπερατομικζσ καταςτάςεισ. Είδαν τθν ελλθνικι πραγματικότθτα, όχι ωσ μία 

κλειςτι, ειδυλλιακι κοινωνία που κρατιόταν από τισ παραδόςεισ, αλλά όπωσ 

ακριβϊσ είναι: μία ςφγχρονθ κοινωνία ενταγμζνθ ς’ ζνα παγκόςμιο ςφςτθμα. Οι 

ςθμαντικότεροι ςυγγραφείσ του ςφγχρονου ελλθνικοφ κεάτρου είναι: Δθμιτρθσ 

Κεχαΐδθσ, Βαςίλθσ Ηιϊγασ, Κϊςτασ Μουρςελάσ, Λοφλα Αναγνωςτάκθ, Ραφλοσ 

Μάτεςθσ, Στρατισ Καρράσ, Γιϊργοσ Σκοφρτθσ, Μάριοσ Ροντίκασ. 

Τθ ςφγχρονθ αυτι νεοελλθνικι κεατρικι πραγματικότθτα μετζφεραν 

ςτθν Αυςτραλία  Ζλλθνεσ μετανάςτεσ πρϊτθσ γενιάσ τθσ δεκαετίασ του 1970 

μζςα από τθ ςυνεργαςία τουσ, κυρίωσ με παιδιά μεταναςτϊν, τθ δεφτερθ γενιά, 

που είχαν τθν ανάγκθ να αφυπνιςτοφν ςε ςχζςθ με τθ νεότερθ εκδοχι τθσ 

ελλθνικότθτάσ τουσ, όπωσ είχε πια διαμορφωκεί ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο με τθ 

χοφντα των Συνταγματαρχϊν, τθν εξζγερςθ ςτο Ρολυτεχνείο, τθ μεταπολίτευςθ. 

                                                           

2010
 Ελζνθ Ρολίτου-Μαρμαρινοφ, «Θκογραφία», εγκυκλ. Ράπυροσ-Λαροφσ-Μπριτάννικα, τόμ. 26οσ , 

Ακινα 1984, ςς. 219-221, Γιάννθσ Ραπακϊςτασ, Το περιοδικό Εςτία και το διιγθμα, Εκπαιδευτιρια 
Κωςτζα-Γείτονα, Ακινα 1982, ςς. 79-80.  
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Θ φαρςοκωμωδία, θ κωμωδία και θ επικεϊρθςθ είναι τα είδθ που επιβλικθκαν, 

γιατί το δράμα δεν προςζλκυε τουσ κεατζσ και ειδικότερα τθ νεότερθ γενιά. Σε 

ςυνεντεφξεισ τουσ, ςυγγραφείσ δεφτερθσ γενιάσ εξθγοφν πωσ μζςα από τθ 

ςάτιρα  και τθν κωμωδία αμβλφνονταν οι διαφορζσ μεταξφ παιδιϊν και γονιϊν, 

μεταξφ Ελλινων και Αυςτραλϊν/αλλοεκνϊν, μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν, 

μεταξφ χριςτιανϊν και μουςουλμάνων κ.ο.κ. (Nick Giannopoulos, Andreas Lytras, 

Alex Lycos, Adam Hatzimanolis).  

 

Τθ δεκαετία του ’80 και ’90,  ενϊ θ πρϊτθ γενιά αρχίηει να διατυπϊνει 

«επί ςκθνισ»   το «τραφμα» του ξεριηωμοφ τθσ  και τον «αγϊνα» τθσ για 

επιβίωςθ ςε μια «ξζνθ» χϊρα,  θ δεφτερθ γενιά, παράλλθλα, αρχίηει και αυτι να 

γράφει τα  δικά τθσ κεατρικά ζργα και να αναφζρεται ςτο «τραφμα» του 

ξεριηωμοφ των γονιϊν τουσ, αλλά ωσ ζνα «τραφμα» από το οποίο προςπακοφν 

αυτοί να ξεφφγουν. Αντιμετωπίηουν διαρκϊσ μία ςφγκρουςθ μεταξφ τθσ 

πολιτιςμικισ τουσ κλθρονομιάσ και τθσ πολιτιςμικισ τουσ εμπειρίασ, τθν οποία 

κζλουν να ξεχάςουν μζςα από ζνα «ταξίδι» ςτον δικό τουσ «εςωτερικό κόςμο», 

ςε μια Αυςτραλία θ οποία ςυντίκεται από μία πολλαπλότθτα γλωςςϊν και 

πολιτιςμϊν και, ωσ εκ τοφτου, πολλϊν εςωτερικϊν κόςμων και αμζτρθτων 

ονειροπολθμάτων. Ρροςπακοφν  να αυτο-ανακαλφψουν τον εαυτό τουσ, να τον 

ξανα-φανταςτοφν, να τον  ξανα-ονειρευτοφν. 

Θ πρϊτθ γενιά γνωρίηει και αιςκάνεται ότι ξεριηϊκθκε από κάπου όπου 

ανικε και αναηθτά μια «νζα» αρχι, ενϊ θ δεφτερθ  γενιά  δεν ανικει πουκενά. Θ 

πυρθνικι οικογζνεια είναι το μόνο ςθμείο αναφοράσ  τθσ και όχι θ γενζκλια 

χϊρα.  Μζςα από τθν παλινδρόμθςι τθσ,  θ δεφτερθ γενιά, αναηθτά τον πυρινα 

τθσ δικισ τθσ φπαρξθσ,  αναηθτά τθν κατεφκυνςθ που κα τθν οδθγιςει ςτθ δικι 

τθσ «αρχι» - τθν «αναγζννθςθ». Το δίλθμμα είναι το κυρίαρχο αίςκθμα ςτθ ηωι 

τουσ και  χρειάηεται να αντικαταςτακεί από το δικαίωμα τθσ επιλογισ. Κζλουν 

να πάψουν να αιςκάνονται «ξζνοι» ςτο ςπίτι τουσ, ςτθν Αυςτραλία, όπου 

μεγαλϊνουν με το αίςκθμα ότι δεν ανικουν ςε καμία «terra»/ «Γθ».  Μπορεί να 

κρατοφν τθν επαφι με τθν οικογζνεια και τθν ευρφτερθ ελλθνικι οικογζνεια, 

όμωσ ζλκονται από το «άλλο», το «ξζνο», το «διαφορετικό», το «εξωτικό». Αυτό 

που βρίςκεται «ζξω» από τα ςτενά όρια τθσ παροικίασ. Αυτό είναι μία από τισ 
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αιτίεσ τθσ δικισ τουσ αμφιταλάντευςθσ. Θ άλλθ αιτία είναι θ διαφορετικότθτά 

τουσ ςε ςχζςθ με αυτοφσ που εκπροςωποφν τθν κυρίαρχθ κουλτοφρα ςτθ χϊρα, 

όπου γεννικθκαν. Θ διαφορετικότθτά τουσ, που γίνεται εμφανισ με τα μαφρα 

μαλλιά, τα ςκοφρα μάτια, το μελαμψό δζρμα, με τθ γλϊςςα των γονιϊν τουσ, 

τουσ «πλθγϊνει». Ακόμθ όμωσ και με αυτοφσ τουσ εξ αίματοσ ςυγγενείσ, όταν 

ταξιδεφουν ςτθν πατρίδα των γονιϊν τουσ, ςτθ χϊρα προζλευςθσ, ενϊ βρίςκουν  

ομοιότθτεσ,  ςυχνά  βρίςκουν και ζναν τοίχο να υπάρχει ανάμεςά τουσ. Θ ροι 

τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςφνδεςθσ ζχει κατά βάςθ διακοπεί. Θ ζνταςθ του 

«μετεωριςμοφ» ςτθν περίπτωςθ αυτι διπλαςιάηεται. Αναηθτοφν μια άλλθ 

Ελλάδα,  λοιπόν,  αυτιν που κα τουσ φζρει πιο κοντά ςτθ ςφγχρονθ πραγματικό-

τθτα, ςτθν εκςυγχρονιςμζνθ Ελλάδα. 

Το κεατρικό τμιμα τθσ  Ε.Ρ.Ν.Α., ο Νίκοσ Σκιαδόπουλοσ με τθν ίδρυςθ τθσ 

Σχολισ «Γζφυρα» και  μετζπειτα το «Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ» ζγιναν οι 

προπομποί και πρωτοπόροι  τθσ μεταφοράσ αυτισ  τθσ «νζασ» πραγματικότθτασ, 

κακϊσ και κίαςοι από τθν Ελλάδα που άρχιςαν να επιςκζπτονται πιο ςυχνά τθν 

ελλθνικι παροικία ςτθν Αυςτραλία. Οι επιδράςεισ του νεοελλθνικοφ και 

ςφγχρονου κεάτρου μπόλιαςαν το κεατρικό γίγνεςκαι τθσ ελλθνικισ παροικίασ 

ςτθν Αυςτραλία προσ τρεισ κατευκφνςεισ:  

- θ Ελλάδα είναι χϊρα τουριςτικι,   

- θ πολιτικι αφφπνιςθ, ιδιαίτερα των νζων δεφτερθσ γενιάσ, είναι  

προχπόκεςθ 

 - ο αναπροςδιοριςμόσ τθσ εκνοπολιτιςμικισ ταυτότθτασ  και θ   

πολιτιςμικι κατεφκυνςθ των Ελλινων μεταναςτϊν, ωσ αυκφπαρκτθ  

οντότθτα του Ζλλθνα ςτθν Αυςτραλία, κρίνεται απαραίτθτθ.  

Τισ δεκαετίεσ του 1980 και 1990, ςτο κοινωνικό δίκτυο, που 

αναπτφςςεται μεταξφ των Ελλινων μεταναςτϊν πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ,  

ζνασ διάλογοσ αξιϊν  λαμβάνει χϊρα. Τα παιδιά των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία 

λειτουργοφν ωσ καταλφτεσ  ςτον διάλογο αυτόν. Μζςα απ’ αυτόν τον διάλογο 

αρχίηει  θ ελευκερία του ατόμου προσ μία προςωπικι πολιτιςμικι  επιλογι και 

αυτό οδθγεί ςτθν «αλλαγι». 

Το κεατρικό ζργο λειτουργεί ωσ το πλζον αςφαλζσ πλαίςιο μζςα ςτο 

οποίο μπορεί κανείσ να βιϊςει αυτιν τθν αλλαγι, προτοφ τθν υιοκετιςει ςτθν 
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κακθμερινότθτά του. Στθ ςκθνι κοινοποιείται θ ςφγκρουςθ  οικογενειακϊν 

αξιϊν και θ προςαρμοςτικι ςυμπεριφορά των νζων,  οι οποίοι υπόκεινται ςτισ 

αντικρουόμενεσ επιδράςεισ/απαιτιςεισ δφο πολιτιςμϊν. Ο ζνασ πολιτιςμόσ είναι 

αυτόσ των γονιϊν και ο άλλοσ  αυτόσ που υπαγορεφεται από το φιλικό 

περιβάλλον των ςυνομιλικων, το ςχολικό και το ευρφτερο κοινωνικό πλαίςιο τθσ 

χϊρασ υποδοχισ, ςτο οποίο αναπτφςςονται και εξελίςςονται.  

Ωσ κλθροδότθμα τθσ πρϊτθσ ςτθ δεφτερθ γενιά και ωσ ςυγκρουςιακό 

πεδίο τθσ δεφτερθσ, με διάφορεσ προεκτάςεισ, ο Ζλλθνασ αιςκάνεται 

πολιτιςμικά «ανϊτεροσ», λόγω προζλευςθσ, όντασ ςε κζςθ οικονομικισ και 

ταξικισ «κατωτερότθτασ». Αυτι θ εςωτερικι διαμάχθ, με τθ ςταδιακι 

οικονομικι τουσ ανζλιξθ, εκδθλϊνεται ωσ  προςπάκεια διάχυςθσ του δικοφ τουσ 

ςυςτιματοσ αξιϊν ςε πρϊτο επίπεδο ςτθν παροικία, με τθ διαφφλαξθ ςφικτϊν 

«απροςπζλαςτων» ςυνόρων παροικίασ και, ςε δεφτερο επίπεδο, με τθν 

προςπάκεια διάχυςθσ των αξιϊν τθσ παροικίασ, δθλαδι τθσ ταυτότθτασ τθσ 

παροικίασ ςτθν ευρφτερθ πολυπολιτιςμικι αυςτραλιανι κοινωνία.  

Στθν περίπτωςι μασ διαπιςτϊνουμε ότι ςτο ςφνολο των κεατρικϊν 

ςυγγραφζων πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ που ανζβαςαν τα κεατρικά τουσ 

κείμενα, οι περιςςότερεσ είναι γυναίκεσ. Λιγότερεσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ ςε ςχζςθ 

με τουσ άνδρεσ και περιςςότερεσ ςτθ δεφτερθ γενιά.  

Στθ κεματολογία των κεατρικϊν ζργων, ο διάλογοσ μθτζρασ-κόρθσ δεν 

απαςχολεί ιδιαίτερα τθν πρϊτθ γενιά.  Ενϊ, ςτθ κεματολογία των κεατρικϊν 

ζργων των γυναικϊν κεατρικϊν ςυγγραφζων τθσ δεφτερθσ γενιάσ, ο διάλογοσ 

μθτζρασ-κόρθσ κυριαρχεί. Οι  γυναίκεσ κεατρικοί ςυγγραφείσ δεφτερθσ γενιάσ 

παρουςιάηουν τισ ιςτορίεσ τουσ και τθν προςωπικι εμπειρία  τθσ ηωισ τουσ. 

Συγχρόνωσ  ςυλλαμβάνουν τον αγϊνα  και τθ κυςία τθσ  πρϊτθσ γενιάσ,  κακϊσ  

και τθ μεταπολεμικι αποδθμία ωσ διαδικαςία που ςαφϊσ επθρεάηει και τθ 

δεφτερθ γενιά, αλλά ςυνεχίηει  να επθρεάηει  και τισ επερχόμενεσ γενιζσ,  ίςωσ 

με λιγότερθ ζνταςθ και διαφορετικό τρόπο.  

  Ππωσ ςτον  μφκο τθσ Διμθτρασ και τθσ κόρθσ τθσ Ρερςεφόνθσ, κίγονται 

πολφ ςθμαντικά κζματα που αφοροφν όλθ τθ διαδρομι του  ανκρϊπου, δθλαδι 

τθ γζννθςθ και τον κάνατο.  Μεταξφ τθσ μθτζρασ (πρϊτθ γενιά) μετανάςτριασ 

και τθσ  κόρθσ (δεφτερθ γενιά),  αναπτφςςεται ζνασ διάλογοσ με κζματα ηωτικισ 
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ςθμαςίασ, όπωσ είναι: ο ζρωτασ, ο γάμοσ από ζρωτα ι προξενιό,  θ επιλογι τθσ  

εκνοπολιτιςμικισ ταυτότθτασ, ο ρόλοσ τουσ ωσ γυναίκεσ μζςα από 

παραδοςιακζσ ι μοντζρνεσ  δομζσ και νοοτροπίεσ,  θ  ανάγκθ επιςτροφισ ςτθ 

«ρίηα», θ ανάγκθ να γνωρίςουν το παρελκόν προκειμζνου να κατανοιςουν το 

παρόν και να ςχεδιάςουν το μζλλον,  θ αγωνία τουσ ςε ςχζςθ με τον ερχομό τθσ 

τρίτθσ γενιάσ, θ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτο παιχνίδι τθσ εξουςίασ με τουσ άνδρεσ, θ 

προδοςία, θ ςφγκρουςθ, θ ενδο-οικογενειακι βία, θ καταπίεςθ τθσ γυναίκασ και 

ιδιαίτερα τθσ κόρθσ, που εντοπίηεται και παρατίκεται και ςτα ζργα τθσ πρϊτθσ 

γενιάσ.  

Θ κόρθ φαίνεται να επιφορτίηεται  με τθν ευκφνθ τθσ «παράδοςθσ», τθσ 

«αλλαγισ», τθσ «κατεφκυνςθσ» και τθσ «προοπτικισ» για τισ επόμενεσ γενιζσ. Θ 

κόρθ  παλινδρομεί ανάμεςα  ςτο χκεσ «εκεί» και το ςιμερα «εδϊ» και αναηθτά 

τθν ταυτότθτα που τθσ ταιριάηει. Στθν ελλθνικι παραδοςιακι οικογζνεια, θ  

γυναίκα  επιφορτίηεται τον παραδοςιακό τθσ ρόλο ωσ ςυνζχιςθ του κφκλου τθσ 

ηωισ. Οι μετανάςτεσ  γονείσ βαςίηονται ςτθν κόρθ για να μεταφζρει τθν 

παράδοςθ  μζςα ςτο διάβα του χρόνου,  μζςα από τον ρόλο τθσ ωσ μθτζρα.   

Ο ρόλοσ τθσ «μθτζρασ» ςτθν ελλθνικι παραδοςιακι οικογζνεια είναι 

κακοριςτικόσ, αφοφ είναι θ αρχι τθσ ηωισ. Θ μθτζρα, όπωσ θ κεά Διμθτρα κζτει 

τουσ κεςμοφσ,  είναι θ ακάνατθ πθγι τθσ ηωισ,  είναι ειρθνικι με καλοςφνθ και 

φροντίδα, κρζφει, όταν όμωσ χάςει τον ζλεγχο οργίηεται τόςο πολφ που και οι 

κεοί τθν φοβοφνται. 

Ρόςθ ελευκερία μπορεί να υπάρχει ςε μία τζτοια ςχζςθ μάνασ-κόρθσ, μια 

ςχζςθ τόςο πολφ ςυγχωνευμζνθ;  Μία ςχζςθ,  όπου θ μθτζρα μπορεί να  πάρει 

τθ μορφι μιασ παντοδφναμθσ, ελεγκτικισ, ηωοδότρασ εξουςίασ , θ οποία, όμωσ, 

μπορεί να γίνει ακόμθ και κανατθφόρα. Πταν θ γυναίκα αποκτιςει τθν 

οικονομικι τθσ ανεξαρτθςία και υποκαταςτιςει τον άνδρα-κουβαλθτι ςτθν 

οικογζνεια, θ ζννοια τθσ ανδρικισ παρουςίασ μπορεί να χακεί. Στα κεατρικά 

ζργα των ανδρϊν πρϊτθσ γενιάσ, ο άνδρασ φαίνεται να ζχει πρωτεφοντα ρόλο 

και θ μθτζρα επικουρικό (βλ. Βαςιλακάκοσ, Κατςαβόσ).  

Αντικζτωσ, ςτα κεατρικά ζργα ανδρϊν δεφτερθσ γενιάσ, ο πατζρασ 

φαίνεται αδφναμοσ μπροςτά ςτθ μθτζρα. Θ μθτζρα είναι αυτι που αποφαςίηει. 

Αυτι είναι ο κουβαλθτισ. Οι δυναμικζσ ςτθν οικογζνεια φαίνεται να ζχουν 
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ανατραπεί. Ο πατζρασ είναι αυτόσ που ςυμμαχεί με τα παιδιά του και ιδιαίτερα 

με τθν κόρθ και μάλιςτα με τθν επιλογι τθσ να πάρει τθ ηωι τθσ ςτα δικά τθσ 

χζρια. Ο πατζρασ φαίνεται να είναι αυτόσ που ςυναινεί ςτθν «αλλαγι»(βλ. Bill 

Kokkaris, Alex Lykos). 

Από τθν άλλθ θ Ρερςεφόνθ, όταν γυρίηει από τον Άδθ, είναι μία άλλθ. Θ 

κόρθ ζχει γευκεί το ρόδι και ζχει γνωρίςει τον ζρωτα και τα μυςτιρια του 

ςκότουσ. Είναι θ οδθγόσ για όλουσ που κα επιςκεφτοφν το Βαςίλειό τθσ,  που 

ςυμβολίηει το χκόνιο, το υπόγειο, το κρυφό, τον κόςμο τθσ υπόγειασ διαδρομισ 

του αςυνείδθτου. Γι’ αυτό θ κόρθ που δεν υπακοφει, δεν ςυντάςςεται με τισ 

προςδοκίεσ τθσ οικογζνειάσ τθσ, είναι κατακριτζα/ζνοχθ/ποταπι/αξιόμεμπτθ 

και καταδικαςτζα ι αυτι που χρειάηεται να ςωκεί  και να απομακρυνκεί από 

τουσ «πειραςμοφσ»/ τουσ άλλουσ/ τουσ ξζνουσ/ τουσ διαφορετικοφσ  (βλ. Σοφία 

άλλθ-Κακαρείου). 

Στα ζργα των γυναικϊν κεατρικϊν ςυγγραφζων δεφτερθσ γενιάσ, ο 

πατζρασ  και γενικότερα το ανδρικό ςτοιχείο δεν γίνεται ορατό. Μιλάνε για τουσ 

άνδρεσ χωρίσ όμωσ να τουσ φζρνουν ςε πρϊτο πλάνο. Θ δικι τουσ ιςτορία, θ 

δικι τουσ φωνι βρίςκεται ςτο προςκινιο για να εκφράςει τα δικά τουσ όνειρα 

και τουσ δικοφσ τουσ εφιάλτεσ, τισ δικζσ τουσ επικυμίεσ  και προβλθματιςμοφσ, 

τουσ δικοφσ τουσ φόβουσ, τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ και  ςυγκροφςεισ,  τα δικά τουσ 

διλιμματα και επιλογζσ (βλ. Tes Lyssiotis, Susan Alexopoulos, Angela Costi, Toni 

Allayalis).  

 

Οι μφκοι είναι τα όνειρα των ανκρϊπων και εκφράηουν τισ επικυμίεσ 

τουσ.  Θ πρϊτθ και θ δεφτερθ γενιά κεατρικϊν ςυγγραφζων χρθςιμοποιοφν τθ 

μυκικι μζκοδο ωσ ζνα ποιθτικό τζχναςμα ςτα ζργα τουσ. Μζςα από τον μφκο, 

το παρελκόν γίνεται το παρόν του ποιθτι ι του ποιιματοσ. Ζτςι ο ιςτορικόσ 

χρόνοσ αποφορτίηεται από τισ υποκειμενικζσ και κοινωνικζσ ςυμβάςεισ και 

επιτρζπει να γίνεται παραλλθλιςμόσ και ταφτιςθ του παρελκόντοσ με το παρόν, 

πράγμα που οδθγεί τθ ςκζψθ να ανάγεται από το ειδικό ςτο γενικό, το 

παγκόςμιο και το διαχρονικό (διατθρϊντασ όμωσ τθ ςυγκίνθςθ από τον 

ςυγκεκριμζνο μφκο). Θ μυκικι μζκοδοσ είναι μια αντικειμενικι ςυςτοιχία, που 

ζχει για μορφι μια μυκικι ιςτορία. Με τθν εφαρμογι τθσ ζχουμε ταφτιςθ των 
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ςτοιχείων του μφκου με τα ςτοιχεία τθσ ςφγχρονθσ πραγματικότθτασ, και 

ςυνεπϊσ ταφτιςθ τθσ μυκικισ εποχισ με τθ ςφγχρονθ. Το παρόν και το παρελκόν 

γίνονται ζνα, ςυνυπάρχουν ςτθν ίδια χρονικι ςτιγμι, που αποτελεί τον χρόνο 

του ποιιματοσ, ζτςι ϊςτε ο ποιθτισ μζςα ςτο ποίθμα να μθν μπορεί να 

ςυλλογίηεται τον αρχαίο μφκο, αφοφ το ποίθμα είναι ιδθ ο αρχαίοσ μφκοσ  (βλ. 

Βάςω Καλαμάρα, Σοφία άλλθ-Κακαρείου, Andreas Lytras, Nic Velissaris). 

 

Στα κεατρικά τθσ ζργα θ δεφτερθ γενιά χρθςιμοποιεί τον διάλογο και 

ςυχνά τον δραματικό μονόλογο, κακϊσ και ζνα ςκθνικό. Το δραματουργικό 

αποτζλεςμα ζχει ωσ ςυςτατικά τθ φωνι, τον τόνο τθσ, αλλά μαηί με αυτιν, τθ 

φυςικι παρουςία ενόσ ςϊματοσ και ενόσ χϊρου, όπου αυτό τοποκετείται ι 

κινείται για να μιλιςει. Θ χριςθ ςτίχων ι φράςεων-μοτίβων, που 

επαναλαμβάνονται, ςυντείνουν ςτθ δραματοποίθςθ του λόγου. Θ μουςικι είναι 

αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παράςταςθσ. 

Το κζατρο τθσ δεφτερθσ γενιάσ εκφράηει τθ «ςυμβολικι ταυτότθτα», 

επειδι βαςίηεται ςτα ςτοιχεία  πάνω ςτα οποία οικοδομείται αυτι, όπωσ είναι ο 

προφορικόσ πολιτιςμόσ, ο οποίοσ διατυπϊνεται μζςα από μφκουσ, αφθγιςεισ, 

τθν προφορικότθτα τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ, κυρίωσ μζςα από τθν 

οικογενειακι τουσ επικοινωνία. Το κζατρο είναι το μζςο αναγνϊριςθσ, 

καταγραφισ, κατανόθςθσ και μετάδοςθσ αυτισ τθσ ταυτότθτασ. Θ γλϊςςα δεν 

ζχει τόςθ ςθμαςία όςο το περιεχόμενο του προφορικοφ λόγου. Με αυτόν τον 

τρόπο το άτομο αναπτφςςει μία ςυμβολικι ςχζςθ με τθ ςυγκεκριμζνθ εκνοτικι 

καταγωγι, τθν παράδοςθ και τθν επιλεκτικι υιοκζτθςθ κάποιων ςτοιχείων από 

αυτιν. Το άτομο μετανάςτθσ, ανάλογα με τα ενδιαφζροντά του, αποφαςίηει τθν 

εκνικότθτα μζςα ςτθν οποία, κυρίωσ, επικυμεί να κοινωνικοποιθκεί. Θ πρϊτθ 

γενιά αιςκάνεται ότι δεν είχε επιλογι. Το ίδιο όμωσ αιςκάνεται και θ δεφτερθ 

γενιά. Διεργαςίεσ επιλογισ είναι αυτζσ, όπωσ «ξεδιαλζγω», προωκϊ, προτείνω, 

παραμερίηω, ευνοϊ, αναςυνκζτω ζνα «πρόςωπο» που δεν είναι τελείωσ «νζο», 

αλλά και ποτζ το ίδιο με το «παλιό». Οι διεργαςίεσ αυτζσ ςυντελοφνται αργά και 

αναςφρονται δφςκολα αφοφ ςυνειδθτοποιθκοφν οι αλλαγζσ.  
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Θ διατιρθςθ κάκε πολιτιςμοφ μπορεί να επιτευχκεί με τθ διατιρθςθ τθσ 

ταυτότθτασ και αυτό επιτυγχάνεται μζςα από μια ςυνεχι ευαιςκθτοποίθςθ, 

ανατροφοδότθςθ και επαναπροςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ,  αναγνωρίηοντασ τθν 

ετερότθτα των ςτοιχείων που ζχουν παρειςφριςει – κωδικϊν -  από άλλουσ 

πολιτιςμοφσ και τθ μετατροπι τουσ, όταν αντικατοπτρίηονται ςτον λεγόμενο 

«υβριδικό» πολιτιςμό. Χρειάηεται θ αναγνϊριςθ τθσ διαφορετικότθτασ ωσ 

τζτοιασ ςε πολιτικό επίπεδο από τθν κοινωνία,  γιατί αλλιϊσ μπορεί να 

αμφιςβθτθκεί και ςτθ ςυλλογικι τθσ μορφι και ςτισ ςυλλογικζσ ςυνειδιςεισ, 

αξίεσ και παραδόςεισ που ζχουν διαμορφωκεί μζςα ςε αυτό το πολιτιςμικό 

πλαίςιο.  Σε διαφορετικι περίπτωςθ υπάρχει ο κίνδυνοσ του «αποκλειςμοφ» και 

τθσ περικωριοποίθςθσ κάκε προςωπικισ μορφισ και πνευματικισ ηωισ που 

παρεκκλίνει από τθν επικρατοφςα τάςθ, καταςτρζφοντασ τθ διαφορετικι 

κουλτοφρα και εμποδίηοντασ τον εμπλουτιςμό του πολιτιςμοφ τθσ Αυςτραλίασ.  

Θ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ προζκυψε ωσ 

αναγκαιότθτα ςτθ ςυνζχεια, όταν θ δεφτερθ γενιά μεγάλωνε, οπότε το κζατρο 

λειτοφργθςε ωσ μία μορφι παράδοςθσ τθσ «ελλθνικότθτασ» και 

μεταλαμπάδευςθσ τθσ αγάπθσ τουσ για τθν ελλθνικι γλϊςςα και τον ελλθνικό  

πολιτιςμό.   

 

Μζςα από  τθν ζρευνα τθσ ιςτοριογραφικισ προςζγγιςθσ του 

παροικιακοφ κεάτρου προζκυψαν ςτοιχεία που αποκαλφπτουν τον τρόπο 

λειτουργίασ του και κατά πόςο υπιρξε οικονομικι υποςτιριξθ, αναγνϊριςθ και 

αποδοχι από το αυςτραλιανό κράτοσ ι τουσ φορείσ.  Επίςθσ, ςυγκεντρϊκθκαν  

τα πρακτικά ηθτιματα τθσ κακθμερινισ ηωισ του Ζλλθνα μετανάςτθ κεατρικοφ 

ςυγγραφζα και θκοποιοφ, και γενικότερα των κεατρικϊν ςυντελεςτϊν και οι 

δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν ςτθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ  του ελλθνο-

αυςτραλιανοφ κεάτρου. Γενικά χαρακτθριςτικά, όπωσ είναι οι χϊροι, θ  τεχνικι 

υποδομι, οι οικονομικοί πόροι, ο τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, θ κατάρτιςθ και 

εξζλιξθ των θκοποιϊν, θ προςωπικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ, είναι 

παράμετροι που  εξετάςτθκαν  για να αποκαλφψουν αρκετά, αναφορικά με τθν 

ποιότθτα του παροικιακοφ κεάτρου.  
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Το ελλθνικό παροικιακό κζατρο τθσ πρϊτθσ γενιάσ αναπτφχκθκε και 

εξελίχκθκε χάρθ ςτθν αγάπθ και το μεράκι οριςμζνων ανκρϊπων τθσ παροικίασ 

και τθν ανάγκθ τθσ πρϊτθσ γενιάσ να εκφραςτεί, να κοινωνικοποιθκεί και  να 

ςυνδεκεί. Θ ανυπαρξία μόνιμθσ ςτζγθσ ι θ απϊλεια του χϊρου του κιάςου 

(όπωσ ςτθν περίπτωςθ του  Συγκροτιματοσ Ελλινων Καλλιτεχνϊν)  για πρόβεσ 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου, θ ακριβι  ενοικίαςθ των αικουςϊν για το 

ανζβαςμα των ζργων, θ δυςκολία εφρεςθσ ζργων - κυρίωσ, κωμωδίεσ - από τθ 

δεκαετία του 1970 μζχρι ςιμερα, θ δυςκολία εφρεςθσ ςκθνοκετϊν, θ ζλλειψθ 

οικονομικϊν πόρων, το υψθλό κόςτοσ για τθ διαφιμιςθ των παραςτάςεων, θ μθ 

προςζλευςθ κοινοφ ςτισ παραςτάςεισ, αφοφ ο μζςοσ Ζλλθνασ μετανάςτθσ  

πρϊτθσ γενιάσ προτιμοφςε τθν κωμωδία από το δράμα, τθ διαςκζδαςθ παρά τθν 

ψυχαγωγία, που ςτόχευε να προςφζρει ο Σκιαδόπουλοσ, ι, ακόμθ, θ μείωςθ τθσ 

πρϊτθσ γενιάσ λόγω γιρατοσ, ςτάκθκαν οι αιτίεσ που προξζνθςαν τισ δυςκολίεσ 

ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ του παροικιακοφ  κεάτρου, με ςυνζπεια να  

αποκαρρφνονται άτομα και ομάδεσ ςτο ανζβαςμα παραςτάςεων. Δυςτυχϊσ θ 

απουςία κρατικισ, παροικιακισ επιχοριγθςθσ και ιδιωτικισ χορθγίασ, κακιςτά 

αδφνατθ τθ ςυμμετοχι θκοποιϊν ςε παραςτάςεισ.  

Θ ζλλειψθ  Ελλθνίδων γυναικϊν θκοποιϊν ςτθν παροικία είναι μεγάλθ, 

αφοφ θ κεατρικι ςκθνι αποτελεί «ταμποφ» για μια «κακωςπρζπει» γυναίκα. Θ 

Φωτεινι Ραπαδοποφλου, ςκθνοκζτισ, Ελλθνίδα δεφτερθσ γενιάσ, ςε ςθμείωμά 

τθσ ςτο πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ωχ… Αμάν!!! (1999), ανζφερε,  ότι,  παρ’ 

όλο που τθσ άρεςε το κζατρο και θ ιδζα να γίνει θκοποιόσ, αυτό ιταν 

ανεπίτρεπτο από το  ςτενό  οικογενειακό τθσ περιβάλλον. Σφμφωνα με τουσ 

γονείσ τθσ, το επάγγελμα  τθσ θκοποιοφ ςυνδεόταν με το αρχαιότερο επάγγελμα,  

αυτό τθσ πόρνθσ. Οπότε ο μόνοσ τρόποσ για να ςυμμετζχει ςτο παροικιακό 

κζατρο, ιταν να δθλϊςει πωσ ικελε να βελτιϊςει τα ελλθνικά τθσ.  

Επίςθσ, θ ζλλειψθ οργανωμζνθσ κεατρικισ βιβλιοκικθσ, δυςκολεφει τθν 

ανάγνωςθ και επιλογι ζργων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, τα οποία ςυγχρόνωσ να 

ενδιαφζρουν κεματολογικά τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ πρϊτθσ γενιάσ. Θ προβολι 

των  κεατρικϊν ζργων γίνεται αρκετά περιοριςμζνα από τα ΜΜΕ.  

Ο Βαγγζλθσ Καλφβασ, ςκθνοκζτθσ και παραγωγόσ ο ίδιοσ, όταν 

χρθματοδότθςε, εξ ολοκλιρου, τα ζξοδα λειτουργίασ του κιάςου του, είχε τθν 
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πεποίκθςθ ότι οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ ςτθν Αυςτραλία, ςτο ςφνολό τουσ, είναι 

μια μικρι Ελλάδα, θ οποία δυςτυχϊσ ςτισ κεατρικζσ τθσ προςπάκειεσ δεν 

λαμβάνει  καμία ςυμπαράςταςθ από τθν πατρίδα. Ζτςι, τα ίδια τα μζλθ τθσ 

παροικίασ, δθλαδι αυτοί οι ίδιοι, κα ζπρεπε να αναλάβουν, ακόμθ και με ρίςκο,  

να κάνουν τθ μικρι Ελλάδα «δικι» τουσ, κζτοντασ ςτόχουσ όπωσ: α) να 

προςελκφςουν τθ νεολαία ςε ό, τι πιο ελλθνικό υπάρχει, δθλαδι το κζατρο, για 

να διατθριςουν και να διαφυλάξουν τθ γλϊςςα τουσ και τθν κουλτοφρα τουσ, β) 

να δθμιουργιςουν κεατρικό εργαςτιρι, το οποίο κα λειτουργοφςε ωσ φυτϊριο 

νζων ταλαντοφχων θκοποιϊν, γ)  να μεταφζρουν το ελλθνικό κζατρο «εκτόσ του 

κζντρου» των δφο μεγαλφτερων πόλεων του Σφδνεχ και τθσ Μελβοφρνθσ, 

περιοδεφοντασ ςε απομονωμζνεσ πολιτιςτικά περιοχζσ τθσ Αυςτραλίασ, δ)τζλοσ, 

να δθμιουργιςουν μια κεατρικι ςτζγθ, ζναν χϊρο με ελλθνικι καρδιά. 

Δυςτυχϊσ, ο κίαςοσ ςταμάτθςε τθ λειτουργία του, όπωσ και πολλοί άλλοι πριν 

και μετά από αυτόν, λόγω του πολυδάπανου των παραςτάςεων που δεν 

επζτρεπαν ςε ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ τθ δθμιουργία ενόσ μόνιμου κιάςου με 

ςτακερζσ ςυνεργαςίεσ. Εξαίρεςθ αποτελεί το Κζατρο Τζχνθσ «Μαντουρίδειο», 

ςτο Σφδνεχ, το οποίο ζχει λφςει από το 1987 το κζμα του χϊρου, αφοφ ζχει 

αποκτιςει τθ δικι του ςτζγθ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο ςτο Marrickville 

και αυτό ζχει ςυντελζςει ςε   μια ςυςτθματικι  παρουςία ςτον χϊρο του 

κεάτρου, με ποικίλο ρεπερτόριο, όπωσ αρχαιο-ελλθνικό κζατρο, ςφγχρονο 

νεοελλθνικό κζατρο και ζργα ντόπιων ςυγγραφζων, κακϊσ και παιδικό κεατρικό 

τμιμα.  

 

Θ ταυτότθτα του/τθσ κεατρικοφ ςυγγραφζα αναλφκθκε μζςα από τισ 

απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ όπωσ: ποιόσ/ά είναι- θ εργοβιογραφία του/τθσ, ςε 

ποιό πλαίςιο εργάηεται, ποιζσ είναι οι βαςικζσ του/τθσ γνϊςεισ, ποιοί είναι οι 

παράγοντεσ που τον/τθν επθρεάηουν και επιδροφν, θ  ποιότθτα και το εφροσ τθσ 

αναςτοχαςτικότθτάσ του/τθσ - ποφ είμαι - ποφ πάω, θ άρκρωςθ ενόσ 

εςωτερικοφ κόςμου και θ ςφνδεςι του με ζναν εξωτερικό κόςμο, οι αξίεσ 

του/τθσ, όπωσ αποτυπϊνονται ςτα ζργα του/τθσ, θ γλϊςςα ςτθν οποία επιλζγει 

να γράψει, τα κζματα που τον/τθν απαςχολοφν, ςε ποιόν απευκφνεται, ζχουν 

μεγάλθ ςθμαςία για τον ερευνθτι που κζλει να εξιχνιάςει το «μυςτιριο»,  που 
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τόςο αόριςτα αποκαλείται «υβριδικι» ταυτότθτα και να προςδιορίςει αυτιν τθν 

ταυτότθτα.  

 

Θ κριτικι του κεάτρου ςτα ζντυπα, ςτα περιοδικά και ςτισ εφθμερίδεσ,  

δεν ζχει ςκοπό μόνον τθν αξιολόγθςθ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ και των 

ςυντελεςτϊν τθσ αλλά τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ αναπαράςταςθσ του 

κεατρικοφ ζργου.  Κινθτοποιεί όλουσ τουσ παράγοντεσ τθσ κεατρικισ κοινότθτασ, 

ενιςχφει τισ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ, εντοπίηει τισ αδυναμίεσ, καλλιεργεί τθ 

διάκεςθ ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ απόψεων, και προςπακεί τόςο οι 

κεατρικοί παράγοντεσ όςο και οι κεατζσ να εμπεδϊςουν τουσ κανόνεσ του 

κεάτρου. Το κζατρο απαιτεί εμπειρίεσ παραγωγισ και πρόςλθψθσ. Οι κριτικζσ  

κεάτρου γίνονται το «βιμα» για τθν ανάπτυξθ  «διαλόγου» μεταξφ κεατρικοφ 

ςυγγραφζα, κεατρικϊν ςυντελεςτϊν και κεατρικοφ κοινοφ,  μζςα από τον οποίο  

διαμορφϊνονται και αναμορφϊνονται τα αποτελζςματα τθσ κεατρικισ γραφισ 

και τθσ κεατρικισ πράξθσ. Επίςθσ ςκοπό ζχουν τθν εμψφχωςθ των κεατρικϊν 

ςυντελεςτϊν, τθν ψυχολογικι και πνευματικι διζγερςθ και εγριγορςθ.  

 

Σ’ αυτιν τθ μελζτθ επίςθσ διερευνικθκε θ ποιότθτα  παραγωγισ,  θ 

διαδικαςία πρόςλθψθσ από τουσ κεατζσ, όπωσ ζχει αποτυπωκεί ςτα ζντυπα 

μζςα, ο εντοπιςμόσ των δυςκολιϊν ςε επίπεδο ςυνεργαςίασ και ςυνκθκϊν 

παραγωγισ ςυνολικά, με ςκοπό να μπορεί να λειτουργιςει επικουρικά ςτθ 

διαμόρφωςθ προτάςεων και εναλλακτικϊν προςεγγίςεων και προςανατολιςμοφ 

του κεάτρου εφεξισ. Μζςα από τα άρκρα φαίνεται πωσ ο αναςτοχαςμόσ ι θ 

υιοκζτθςθ κριτικισ ςτάςθσ λειτουργεί πάντα εποικοδομθτικά. Μζςα από τθν 

κριτικι παρατιρθςθ, τθν ανάλυςθ κεατρικϊν ζργων, τθν επιμόρφωςθ θκοποιϊν 

αναδομείται και θ ταυτότθτα  του παροικιακοφ κεάτρου. Είναι ςθμαντικό να 

υπογραμμιςτεί θ αξία του παροικιακοφ κεάτρου,  να γκρεμιςτοφν οι τοίχοι -

εμπόδια και να ειδωκεί ωσ μία πόρτα που αναηθτά το κλειδί-λφςθ για να τθν 

ανοίξει κανείσ και να ανακαλφψει τί βρίςκεται πίςω  από αυτιν, το οποίο 

εμπλουτίηεται, αναπτφςςεται και εξελίςςεται με τθν ανταλλαγι ςκζψεων, 

ςυηθτιςεων και  πράξεων, γιατί το κζατρο πάνω απ’ όλα είναι πράξθ.   
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Στθν περίπτωςι μασ, ζγινε μια επιλογι των ςθμαντικότερων κεατρικϊν 

ζργων των ςυγγραφζων που παρουςιάςτθκαν ςτθ μελζτθ μασ, προκειμζνου να 

διερευνιςουμε τθ δραματουργικι αξία των κεατρικϊν ζργων. Στθν περίπτωςθ 

του Κόδωρου Ρατρικαρζα, τθσ Tes Lyssiotis και του Alex Lycos δεν 

περιοριηόμαςτε ςτθν παρουςίαςθ ενόσ κεατρικοφ ζργου, αλλά ςε «τριλογία», 

αφοφ ο ςτόχοσ είναι θ παρουςίαςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ αντίλθψθσ τθσ 

κατάκεςθσ του εκάςτοτε ςυγγραφζα.  

Τα ζργα τθσ πρϊτθσ γενιάσ, εκτόσ από τα μονόπρακτα του Βαςίλθ 

Γεωργαράκθ και τθσ Σοφίασ Κακαρείου,  το Τράνςιτο και θ Λφιγζνεια κάτω από 

τον Τροπικό παίηονται με ζνα ςκθνικό που ζχει διακοςμθκεί με ρεαλιςτικά 

ςτοιχεία. Το ενδυματολογικό μζροσ και το μακιγιάη είναι επίςθσ ρεαλιςτικά ςτθν 

προςζγγιςι τουσ. Τα ζργα τθσ πρϊτθσ γενιάσ είναι πολυπρόςωπα και ςυνικωσ 

το ζργο διαδραματίηεται ςτο ςαλόνι. Ζχει χαρακτθριςτικά αςτικοφ ςπιτιοφ και οι 

χαρακτιρεσ ντφνονται, μακιγιάρονται και χτενίηονται με τθ μόδα και τθν 

αιςκθτικι  τθσ δεκαετίασ που ανεβαίνουν  τα ζργα, δθλαδι τα χαρακτθριςτικά 

ςτοιχεία των δεκαετιϊν 1980 και 1990.  Τα ςκθνικά και τα αντικείμενα 

εξυπθρετοφν τθν ιςτορία ι/και διακοςμοφν τον χϊρο. Ο φωτιςμόσ εξυπθρετεί τθ 

δράςθ. Θ μουςικι και τα τραγοφδια, που εντάςςονται ςτθν παράςταςθ είναι 

ελλθνικά και εξυπθρετοφν τθ διαςκζδαςθ του κοινοφ. Τα  κεατρικά ζργα, όταν 

παίηονται από το «Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ» ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου 

Οικονομίδθ κατά τθν τελευταία δεκαετία, παίηονται ςε κυκλικι ςκθνι, επομζνωσ 

και το παίξιμο των θκοποιϊν διαφοροπιείται από τουσ κανόνεσ τθσ ιταλικισ 

ςκθνισ και το ςκθνικό υπθρετεί περιςςότερο τθν αφαίρεςθ παρά τον ρεαλιςμό 

των προθγοφμενων δεκαετιϊν. Ο λόγοσ και θ κίνθςθ ζχουν προτεραιότθτα ςτθ 

ςκθνοκετικι προςζγγιςθ του κειμζνου.  

 

H δεφτερθ γενιά ςυγγραφζων,  ςτθν πλειονότθτά τθσ, γράφει 

μονολόγουσ, όπου ο αφθγθτισ τθσ ιςτορίασ τουσ, ςτθν εξζλιξθ του ζργου, 

μεταμορφϊνεται ςε χαρακτιρεσ ςυγγενικοφσ ι αυτοφσ που ζχουν εντυπωκεί ςτθ 

μνιμθ των ςυγγραφζων. Συνικωσ το ςκθνικό είναι μινιμαλιςτικό ι αφαιρετικό. 

Ο φωτιςμόσ και θ μουςικι, θ οποία είναι γραμμζνθ ειδικά για τθν παράςταςθ, 

εξυπθρετοφν τθ δράςθ ι τθ μεταμόρφωςθ, ςυνοδεφουν κινιςεισ, πλαιςιϊνουν 
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ςυναιςκιματα και ποικίλουν ςε είδθ, προκειμζνου να εκφραςτεί και το 

πολυπολιτιςμικό ςτοιχείο τθσ παράςταςθσ. Θ μάςκα, το κουςτοφμι και τα 

αντικείμενα, λειτουργοφν ςυμβολικά ωσ μία μεταφορά του ελλθνικοφ 

πολιτιςμικοφ ςτοιχείου. Το κάκε αντικείμενο που βρίςκεται επί ςκθνισ «παίηει» 

ι «αφθγείται», ςθματοδοτεί τθν εποχι, πλαιςιϊνει τον ρόλο, αναφζρεται ςτθ 

χϊρα.  

Ο γάμοσ ωσ ζνα από τα ςθμαντικότερα γεγονότα μετά τθ γζννθςθ και τον 

κάνατο απαςχολεί τον ςυγγραφζα και ιδιαίτερα θ κζςθ  και ο ρόλοσ τθσ 

γυναίκασ μζςα ςε αυτόν, θ προετοιμαςία του κοριτςιοφ να γίνει μία «ςωςτι» 

ςφηυγοσ και μθτζρα.  Το νυφικό φόρεμα, το νυχτικό, θ ποδιά δεμζνθ ςτθ μζςθ 

τθσ γυναίκασ, το μαντιλι ςτο κεφάλι, τα χτενίςματα, το βοφρτςιςμα των μαλλιϊν 

και οι κουβζντεσ μάνασ και κόρθσ γίνονται το όχθμα μεταφοράσ τθσ παράδοςθσ 

από τθ μια γενιά γυναικϊν ςτθν άλλθ.  Στο μπαοφλο βρίςκονται τα κρυμμζνα 

μυςτικά, οι μνιμεσ, οι αναμνιςεισ, οι εφιάλτεσ, οι παλιζσ αγάπεσ. Είναι γεμάτο  

γράμματα,  κοςμιματα,  κακρζφτεσ,  φωτογραφίεσ,  καρτ-ποςτάλ,  κιλίμια, 

υφαντά, κεντιματα. Το τςουκάλι ι θ κατςαρόλα με φαγθτά που μαγειρεφονται, 

με βάςθ το ςκόρδο, το κρεμμφδι και τα μπαχαρικά, όπωσ κανζλα, πιπζρι, κφμινο, 

μοςχοκάρυδο, γαρφφαλλο, αναδφουν μυρωδιζσ που ξυπνοφν τθν ανάγκθ να 

ανατρζξουν ςτισ ιςτορίεσ τθσ οικογζνειασ, του τόπου,  ςτουσ μφκουσ, τα 

παραμφκια, τθ μουςικι, τα τραγοφδια, τον χορό και να δεκοφν χζρι-χζρι με τουσ 

προγόνουσ τουσ, τισ ρίηεσ τουσ. Οι ιχοι, οι φωνζσ, τα παιγνίδια, οι μεταμφιζςεισ, 

οι μάςκεσ μεταφζρουν τον κεατι άλλοτε πίςω και άλλοτε μπροςτά ςτον χρόνο 

και ςτον χϊρο μαγικά, αποδεικνφοντασ πωσ είναι απλϊσ ανκρϊπινεσ ςυμβάςεισ. 

Θ κρθςκεία, θ πίςτθ εκφράηεται μζςα από τισ εικόνεσ τθσ Ραναγίασ και των 

αγίων, τθ χρυςι αλυςίδα με τον ςταυρό ςτον λαιμό, τθ μυρωδιά του λιβανιοφ. 

Οι δειςιδαιμονίεσ, τα μαγικά ξόρκια, το ξεμάτιαςμα, τα φυλακτά, το φλιτηάνι με 

τον ελλθνικό καφζ, θ ανάγκθ να ορίςουν τθν τφχθ, το μζλλον και να ξορκίςουν το 

«κακό» γίνονται επίςθσ φανερά μζςα από τελετουργίεσ πάνω ςτθ ςκθνι.  

 Τα πατριωτικά αιςκιματα, θ καταγωγι (από τθν Ακινα ι τθν επαρχία) 

ςυηθτιϊνται ςτο καφενείο για τουσ Ζλλθνεσ άνδρεσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ, όπου 

δεςπόηουν θ ελλθνικι ςθμαία και τα ςφμβολα ελλθνικϊν ποδοςφαιρικϊν 

ομάδων ςτουσ τοίχουσ, μαηί με τισ ελλθνικζσ εφθμερίδεσ,  το κομπολόγι, το 
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οφηο, το τάβλι και θ τράπουλα ςτο τραπζηι. Το μπαράκι, είναι ο χϊροσ 

ςυνάντθςθσ για τθ δεφτερθ γενιά, όπου όμωσ ςυχνάηουν αγόρια και κορίτςια και 

εκεί ςυνδζονται και γιορτάηουν τθν ελλθνικότθτά τουσ. Πταν το παλιό 

ςυναντιζται με το καινοφριο βρίςκονται άλλοτε ςε αντίκεςθ γιατί το πρϊτο 

απαιτεί, κζλει να επιβλθκεί, να ολοκλθρωκεί, να ικανοποιθκεί μζςα από τθ 

ςφγκρουςθ. Ηθτά τθ κζςθ του ι  εάν δεν τθν βρει μπορεί ακόμθ και να χακεί για 

πάντα, να κυςιαςτεί για χάριν του καινοφριου. Πταν βρεκοφν ςε μια ιςορροπία, 

ςε μια αρμονικι ςυμβίωςθ, το «νζο» εμφανίηεται ωσ μια φυςικι ςυνζχεια του 

«παλιοφ» και το πανθγφρι, θ γιορτι αρχίηει.   

 

Βεβαίωσ, αξίηουν μνεία και οι περιπτϊςεισ ζργων όπου ο/θ ςυγγραφζασ 

ανικει ςε μία γενιά και τα ζργα του ανεβαίνουν από ςκθνοκζτεσ και τθσ ίδιασ 

γενιάσ και τθσ επόμενθσ. Οι ςκθνοκετικζσ εναλλαγζσ ενόσ ζργου, ςε διαδοχικζσ 

γενιζσ, επιβεβαιϊνουν τθ διάχυςθ και τθν αλλθλο-διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ. 

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι αυτό των κεατρικϊν ςυγγραφζων, Βαςίλθ 

Γεωργαράκθ και Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου. Ζργα τθσ πρϊτθσ γενιάσ, όπωσ τα 

μονόπρακτα, Τρίτο παγκάκι δεξιά και Ρρόωρο Φκινόπωρο,  ςε ςκθνοκεςία τθσ 

Christina Totos, κακϊσ και τα ζργα Τράνςιτο και Λφιγζνεια κάτω από τον Τροπικό 

τθσ Κακαρείου, ανεβαίνουν  από ςκθνοκζτεσ δεφτερθσ γενιάσ , Max Mastosavvas 

και Αχχιλζα Λαβίδθ, με αφαιρετικό τρόπο, με αντικείμενα και όχι ςκθνικά. 

 

Στισ ςφγχρονεσ πολυπολιτιςμικζσ και πολυγλωςςικζσ κοινωνίεσ, θ 

επικοινωνία κακίςταται από τθν ίδια τθν πραγματικότθτα πολυγλωςςικι και 

διαπολιτιςμικι. Αυτόσ που μακαίνει μία ξζνθ γλϊςςα, παράλλθλα με τθν 

εκμάκθςθ και εφαρμογι των γραμματο-ςυντακτικϊν κανόνων, χρειάηεται να 

ςυνειδθτοποιεί ότι υπάρχουν διαφορετικά πολιτιςτικά πλαίςια ςτα οποία είναι 

υποχρεωμζνοσ να κινθκεί, ανάλογα με τον πολιτιςμό με τον οποίο ζρχεται ςε 

επαφι. Οι εξελίξεισ του ςφγχρονου κόςμου κακιςτοφν αναγκαία τθν πλιρθ και 

ςε βάκοσ γνϊςθ του πολιτιςμοφ των «άλλων», γιατί ζτςι μπορεί κανείσ να 

κατανοιςει καλφτερα τον εαυτό του.  

Θ διαπολιτιςμικότθτα είναι μια προςζγγιςθ που αναγνωρίηει και ςζβεται 

τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των πολλαπλϊν πολιτιςμικϊν ταυτοτιτων,  
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ενιςχφει ιδιαίτερα τθν ανάπτυξθ τθσ ςχζςθσ και του «διαλόγου» μεταξφ των 

πολιτιςμϊν, ιδιαίτερα ςτισ κοινωνίεσ, οι οποίεσ βλζπουν τον κόςμο μζςα από  

μονο-πολιτιςμικό πρίςμα,  μια ςτάςθ εγωκεντρικι και ευκφγραμμθ.  Στθ 

διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ θ προϊκθςθ τθσ παροχισ ίςων ευκαιριϊν,  ίςθσ 

πρόςβαςθσ ςτθ μάκθςθ, ςυνεργαςίασ, αλλθλεγγφθσ, αμοιβαίασ υπευκυνότθτασ,  

αναγνϊριςθσ τθσ δομισ τθσ εξουςίασ είναι μια αναγκαιότθτα, προκειμζνου να 

διαχειριςτεί κανείσ  τθ ςφγκρουςθ που υπάρχει μεταξφ τθσ ανάγκθσ του να είναι 

κανείσ «ανοιχτόσ» ςε ζναν άλλον πολιτιςμό και ςυγχρόνωσ να μπορεί να δεχκεί 

το ενδεχόμενο τθσ μθ αποδοχισ απόψεων ενόσ ςυγκεκριμζνου πολιτιςμοφ ςε 

ζνα κακολικό πλαίςιο.  

Οι εκνικζσ μειονότθτεσ κρίνεται ςθμαντικό να διατθροφν τθ γλωςςικι και 

πολιτιςμικι τουσ κλθρονομιά. Θ πρακτικι εφαρμογι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ 

ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα των πολυπολιτιςμικϊν χωρϊν ςθματοδοτεί τθν 

ειςαγωγι καινοτομιϊν ςτα ςχολεία, όπωσ θ αυξθτικι τάςθ διδαςκαλίασ τθσ 

ιδιαίτερθσ/μθτρικισ γλϊςςασ των παιδιϊν των μεταναςτϊν με τθν υιοκζτθςθ 

τθσ φυςικισ πολυγλωςςίασ ςτθν τάξθ και τθν ζνταξθ δι/πολφ-γλωςςων 

δαςκάλων ςτο κακθμερινό πρόγραμμα. 

 

Ππωσ διαπιςτϊκθκε μζςα από τθν ζρευνα,  τα εκπαιδευτικά ιδρφματα και 

οι δάςκαλοι  είναι οι βαςικότεροι φορείσ  τθσ πολιτιςμικισ,  πνευματικισ,  

θκικισ και  κοινωνικισ εξζλιξθσ των παιδιϊν, κακϊσ και οι διαμεςολαβθτζσ 

ςφνδεςθσ του ςχολείου με τισ εκνοπολιτιςμικζσ κοινότθτεσ. Για τον λόγο αυτό 

κρίνεται αναγκαία θ επιμόρφωςθ και  θ ευαιςκθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν 

ςτα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ. 

Είναι ςθμαντικό να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι οι δάςκαλοι «κομίηουν πολιτιςμό». 

όπωσ άλλωςτε και οι μετανάςτεσ ι οι αλλοδαποί εν γζνει μακθτζσ, και φζρνουν 

τθν ευκφνθ παραγωγισ πολιτιςμικισ αλλθλεπίδραςθσ ςτθν τάξθ. 

Στα ςχολεία μποροφν να διδάςκονται οι μακθτζσ πϊσ να εκτιμοφν τισ 

δικζσ τουσ πολιτιςμικζσ παραδόςεισ και να αποδζχονται τον εμπλουτιςμό τθσ 

πολιτιςμικισ ετερότθτασ. Θ προςζγγιςθ του ςχολείου μπορεί να είναι ενεργι και 

να παρουςιάηει τθν απόκτθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ μζςα από χειροπιαςτζσ 

αποδείξεισ. Οι μακθτζσ μποροφν να επιςκζπτονται  μουςεία, να παρακολουκοφν  
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μουςικζσ εκδθλϊςεισ και κεατρικζσ παραςτάςεισ  από διαφορετικά πολιτιςμικά 

καλλιτεχνικά ςχιματα. Στόχοσ είναι θ φπαρξθ ιςορροπίασ μεταξφ τθσ 

κατανόθςθσ των μακθτϊν τθσ όποιασ πολιτιςμικισ παράδοςθσ  και θ 

προετοιμαςία τουσ για μια ηωι ςε ζνα πολφγλωςςο και πολυπολιτιςμικό 

περιβάλλον.                     

Το διαπολιτιςμικό αναλυτικό πρόγραμμα διαφζρει από ζνα 

πολυπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ αναλυτικό πρόγραμμα. Θ πολυπολιτιςμικότθτα, 

όπωσ εφαρμόηεται ςτθν Αυςτραλία, αναγνωρίηει ωσ ςθμαντικι τθν πολιτιςμικι 

ετερότθτα ωσ πρακτικι ςε ζνα περιεχόμενο. Ρροωκεί τθν αποδοχι και κατά-

νόθςθ τθσ ετερότθτασ. Θ διαπολιτιςμικότθτα όμωσ πθγαίνει ακόμθ παραπζρα 

αυτό το βιμα.  Συςτινει δυναμικά τθν αλλθλεπίδραςθ, ςτα ςθμεία , όπου οι 

πολιτιςμοί  μποροφν  να δζχονται τθν επιρροι του ενόσ  από τον  «άλλον», και με 

αυτόν τον  τρόπο δθμιουργοφνται  νζεσ φόρμεσ, νζεσ προοπτικζσ, οι οποίεσ 

φαίνονται άγνωςτεσ ςε μασ, αλλά αντανακλοφν τθν πολιτιςμικι ετερότθτα μζςα 

από παραδόςεισ και  πολιτιςμικζσ ςυμβάςεισ.  

Μζςα από τθν ζρευνα προζκυψε πωσ το ηιτθμα τθσ γλϊςςασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκνικισ γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ,  τθσ μθτρικισ 

γλϊςςασ και τθσ διγλωςςίασ, ενϊ είναι μζςο για να εκφραςτεί κανείσ είτε 

προφορικά, είτε γραπτά και όχι μόνο, ςτα άτομα των εκνοπολιτιςμικϊν 

γλωςςϊν δεν δίνονται ίςεσ ευκαιρίεσ, όχι μόνο λόγω τθσ ζλλειψθσ δεξιοτιτων 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα αλλά ίςωσ και λόγω των διακρίςεων.  

Κάκε είδοσ ζκφραςθσ παρουςιάηεται ωσ ζνα είδοσ γλϊςςασ. Ωςτόςο, θ 

ουςία των πραγμάτων χρειάηεται να αποκαλυφκεί ςτθν κάκε γλϊςςα. Είναι 

ςθμαντικό να  διακρίνει κανείσ, ςτθ γλϊςςα και τθν ζκφραςθ, τθν προκατάλθψθ. 

Θ φπαρξθ προκαταλιψεων και ςτερεότυπων και θ επίδραςθ, που αςκοφν ςτθν 

κακθμερινι τουσ ηωι είναι μια πραγματικότθτα. Δεν μπορεί κανείσ να 

παραβλζψει πραγματικότθτεσ που εμφανίηουν ανιςότθτεσ, απλά επειδι ζχουμε 

κάποιεσ ιδεολογικζσ αντιρριςεισ. Πταν μποροφμε να είμαςτε ενιμεροι  για τισ 

δικζσ μασ προκαταλιψεισ, τότε είμαςτε ςε κζςθ να διακρίνουμε και τισ 

δυςκολίεσ  που παρουςιάηονται ςτθν ανάπτυξθ του ατόμου, όπωσ επίςθσ και 

ποιά είναι τα μζςα που διακζτει για να επικοινωνεί και να επιβιϊνει ςε μια 

κοινωνία προκατειλθμμζνθ εναντίον του/τθσ. 
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Θ ζνταξθ προςφζρει τθ δυνατότθτα τθσ επζκταςθσ του πεδίου τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτθν κοινωνία μασ, γι’ αυτό είναι ςθμαντικι θ επίτευξι 

τθσ. Ο αποκλειςμόσ προκφπτει όταν οι διαφορζσ τθσ ομάδασ (ι οι εμείσ-αυτοί 

διακρίςεισ) είναι εμφανείσ. Οι ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων μπορεί να οδθγιςουν  

ςε κατθγοριοποίθςθ τθσ ομάδασ. Πςο αυξάνεται θ ςφγκρουςθ,  τόςο μπαίνουν  

οι «ετικζτεσ» και  χρεϊνονται με νόθμα ςτθν ομάδα, οι οποίεσ  και δικαιολογοφν 

τθ διαίρεςθ του κοινωνικοφ κόςμου ςε αςυνεχείσ τάξεισ. Αυτζσ οι 

κατθγοριοποιιςεισ  μπορεί να δικαιολογιςουν τθν άρςθ οριςμζνων ανκρϊπων 

από τθν θκικι ςφαίρα, και να τουσ εκκζτουν ςε ακζμιτεσ διαδικαςίεσ με 

επιβλαβι αποτελζςματα. Τα κφματα δεν αναγνωρίηουν πάντα τθν αδικία. 

Μπορεί να αποφευχκεί θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ δικισ τουσ  κυματοποίθςθσ με 

πολλοφσ τρόπουσ, όπωσ τθν άρνθςθ τθσ αδικίασ, κατθγορϊντασ τον εαυτό τουσ  

και ςτθ ςυνζχεια εςωτερικεφοντάσ τθν.   

Θ διαπολιτιςμικι ιδζα είναι μια προςπάκεια να ςεβαςτεί κανείσ τισ 

ιδιαίτερεσ αντιλιψεισ, προοπτικζσ και ανάγκεσ κάκε πολιτιςμοφ, ενϊ θ 

μονοπολιτιςμικι οπτικι του κόςμου ςυμβαίνει να δζχεται μόνον αυτζσ  που 

κεωρεί κακολικζσ τάςεισ. Μία φιλοςοφικι και ιςτορικι ανάλυςθ του κακολικοφ 

και του ιδιαίτερου, κα αποκαλφψει ότι αυτζσ οι αντιλιψεισ δεν είναι απλζσ και 

κακαρζσ, οφτε και ανϊδυνεσ.  

Το ιδιαίτερο μπορεί να πάρει τθ μορφι μιασ γραφικισ φιγοφρασ,  

καρικατοφρασ,  επαρχιωτιςμοφ ι μιασ αδιάφορθσ θκικισ ςχετικοκρατίασ και 

αγνωςτικιςμοφ. Το κακολικό, από τθν άλλθ, μπορεί να εκφυλιςτεί ςε 

εκνοκεντριςμό ι ςε τραγικζσ παραποιιςεισ, όπωσ τον εκνικιςμό, τον θκικό ι 

κρθςκευτικό φανατιςμό. Θ μιςαλλοδοξία μπορεί να προβλθκεί ωσ ςτοιχείο τόςο 

του ιδιαίτερου όςο και του κακολικοφ. 

Στο ςθμείο αυτό ςθμειϊνουμε ότι θ κακολικι προςζγγιςθ ενζχει τθν 

αφομοιωτικι πολιτικι, με κίνδυνο τθν περικωριοποίθςθ των ατόμων από 

διαφορετικά πολιτιςμικά περιβάλλοντα  και τθν ενίςχυςθ ςυγκροφςεων 

ανάμεςα ςε ομάδεσ από διαφορετικά ζκνθ.  

Αντίκετα, με μια ιδιαίτερθ προςζγγιςθ ενιςχφεται θ πολιτιςμικι 

ετερότθτα, αφοφ οι εκνοπολιτιςμικζσ κοινότθτεσ ι «μειονότθτεσ», όπωσ 

ςυνικωσ αποκαλοφνται,  υποςτθρίηονται και οι κυρίαρχεσ ομάδεσ ι «πλειο -
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νότθτεσ» μακαίνουν να αντιμετωπίηουν τισ αλλαγζσ. Θ ξενοφοβία και ο 

ρατςιςμόσ ςυηθτιοφνται. Ο κάκε πολιτιςμόσ εξετάηεται μζςα από όρουσ 

ςχετικότθτασ. Οι κίνδυνοι μιασ τζτοιασ προςζγγιςθσ μπορεί να είναι θ υπερ -

πολιτιςμικοποίθςθ, θ επιφανειακι πολυπολιτιςμικότθτα. Κοινωνικο-οικονομικοί 

παράγοντεσ μπορεί να παραμελοφνται,  οι ίςεσ ευκαιρίεσ να παραβλζπονται.  

Το ιδιαίτερο μπορεί να μεταβλθκεί ςε δογματιςμό. Εδϊ επίςθσ οι 

ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςε ομάδεσ από διαφορετικά ζκνθ μπορεί να ενιςχυκοφν. 

Κα πρζπει να κεωρθκοφν κριτικά οι ζννοιεσ «κουλτοφρα» και «εκνικότθτα»  και 

να ςυνυπολογιςτοφν οι κοινωνικζσ επιδράςεισ, χωρίσ να αγνοοφνται. Οι 

κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντεσ κα πρζπει να οριςτοφν εκ νζου, όπωσ και οι 

ταξικοί διαχωριςμοί. Θ πολιτιςμικι διάςταςθ υπολογίηεται ωσ ζνασ παράγοντασ 

του ςυςτιματοσ. Θ δι/πολυ-γλωςςία υιοκετείται. Θ διαφορετικότθτα είναι ο 

κανόνασ. Μια ιςορροπθμζνθ εφαρμογι και των δφο προςεγγίςεων κα πρζπει να 

επιλεγεί ςφμφωνα με το κοινωνικό και πολιτικό υπόβακρο του πολιτιςμοφ που 

εξετάηεται.  

Αυτόσ ο τφποσ ςχζςεων μεταξφ κυρίαρχων και υποτελϊν ομάδων ςτθν 

ευρφτερθ κοινωνία είναι χαρακτθριςτικόσ ςτισ περιπτϊςεισ «αποικιοκρατίασ», 

ςτισ οποίεσ ο αυτόχκονοσ πλθκυςμόσ υποτιμάται από τθν «αποικιοκρατικι» 

εξουςία.  

Θ αναςτροφι μιασ τζτοιασ ςχζςθσ μπορεί να επιτευχκεί όταν τα 

πολιτιςτικά διαφζροντα άτομα: 

α) αναπτφξουν τθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό που φζρνουν από το ςπίτι 

τουσ ι τθν κοινότθτά τουσ, π.χ. ςτο ςχολείο, και αξιοποιιςουν τθν προθγοφμενθ 

εμπειρία τουσ μζςα ςτθ ςχολικι κοινότθτα, 

β) ενκαρρυνκοφν ςτθν κριτικι ζρευνα ηθτθμάτων που επθρεάηουν τθ ηωι 

τουσ, 

γ) τοποκετθκοφν κριτικά απζναντι ςτο δικό τουσ πολιτιςμικό υπόβακρο, 

κακϊσ και απζναντι ςτον πολιτιςμό τθσ χϊρασ υποδοχισ ι ικαγζνειασ, ϊςτε να 

αναγνωρίςουν και να  κατανοιςουν τον κόςμο γφρω τουσ και τθν ταυτότθτά 

τουσ, ακόμθ και μζςα από τισ πικανζσ αντιφάςεισ τουσ.  

Είναι πολφ δφςκολο να αιςκάνεται κανείσ  αποκλειςμζνοσ ι/και 

περικωριοποιθμζνοσ ςτθ χϊρα, όπου γεννικθκε και αποκαλεί πατρίδα.   
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Οι κοινωνικοί ανκρωπολόγοι παραδζχονται ότι μπορεί κανείσ να ζχει τθ 

δυνατότθτα να καταλάβει «άλλουσ» κόςμουσ, όπωσ άλλωςτε κατανοεί και κάκε 

τι, αλλά δεν μπορεί να μπει ςτθ φανταςία και νοοτροπία ενόσ άλλου λαοφ ι  μιασ 

άλλθσ εποχισ, ςαν να ιταν δικόσ του, γιατί το άτομο είναι αναπόφευκτα και 

άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τισ φανταςιακζσ και θκικζσ κεμελιϊδεισ μάηεσ τθσ 

δικισ του ιςτορίασ και πολιτιςμοφ, οι οποίεσ όταν κα ζρκουν ςε επαφι με άλλεσ 

ςυνειδιςεισ, δεν κα επιτρζψουν τισ τελευταίεσ να κεωρθκοφν οικείεσ (Christina 

Alleman-Ghionda, 1995, ς.12). 

Θ αναγνϊριςθ και  προϊκθςθ τθσ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ των 

μεταναςτϊν ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθ διαδικαςία απόκτθςθσ μιασ κοινωνικο -

πολιτιςμικισ και προςωπικισ ταυτότθτασ (Δαμανάκθσ, 1991, ς. 21). Πμωσ, θ 

αναγνϊριςθ και αποδοχι τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και διαφορετικότθτασ τθσ 

προςωπικισ «ταυτότθτασ» του ανκρϊπου, ωσ μία πραγματικότθτα που ιςχφει 

για τον κακζνα, αφορά ςτθν εδραίωςθ του ςεβαςμοφ και τθσ εμπιςτοςφνθσ 

μεταξφ των ανκρϊπων ι ομάδων που αλλθλεπιδροφν, αρκεί ο κακζνασ τουσ να 

τοποκετείται με κριτικό τρόπο απζναντι ςτισ δικζσ του εμπειρίεσ και απόψεισ. Θ 

αποδοχι τθσ ταυτότθτασ του «άλλου» ςχετίηεται με τθν ενδυνάμωςθ τθσ 

προςωπικισ ταυτότθτασ2011.  

Θ μελζτθ του πολιτιςμοφ ζχει δφο διαςτάςεισ2012: 

 α) Θ πρϊτθ αφορά ςτθν περιγραφι του πολιτιςμοφ μιασ ομάδασ 

ανκρϊπων και ςτον  τρόπο ηωισ αυτισ τθσ ομάδασ.  Οι  περιγραφζσ των 

ερευνθτϊν προζρχονται  από όςα μποροφν να δουν, να ακοφςουν και να μάκουν 

ανάλογα με τισ αρχζσ και τα ερμθνευτικά πλαίςια που υιοκετοφν.  

β) Θ δεφτερθ αφορά ςτθ φφςθ του ίδιου του πολιτιςμοφ. Ρϊσ 

μεταβιβάηεται ο πολιτιςμόσ από γενιά ςε γενιά, πϊσ αλλάηει ςτο πζραςμα του 

χρόνου, τί ςυμβαίνει ςε περιπτϊςεισ επαφισ διαφορετικϊν πολιτιςμϊν, πϊσ 

                                                           
2011

 Bernice Lott (2010), Multiculturalism and Diversity-A social Psychological Perspective, από τθ 

ςειρά Contemporary social Issues, εκδόςεισ Wiley-Blackwell. 
2012

Clifford Geertz, 1973, Τhe interpretation of cultures selected essays, Basic Books, Inc., Puhlishers, 

New York, ςς.4-6. 
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επθρεάηει ο πολιτιςμόσ τον τρόπο ςκζψθσ, τα ςυναιςκιματα, τισ πεποικιςεισ 

των ανκρϊπων, τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ και τθ ςυμπεριφορά τουσ.    

 

Το να είναι κάποιοσ  Ζλλθνασ ςτθν Αυςτραλία είναι τρόποσ ηωισ. Θ 

πολιτιςτικι  ταυτότθτα  του μετανάςτθ είναι ζνασ πολφτιμοσ κθςαυρόσ που 

είναι δικόσ του και ο οποίοσ ζχει αποκτθκεί μζςα από τουσ μφκουσ και τισ 

ιςτορίεσ των γονιϊν του, που ζχουν φζρει από τθν πατρίδα τουσ και τισ 

προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ. Είναι ιςτορίεσ γεμάτεσ εικόνεσ που ςφθνϊνονται 

ςτθ μνιμθ των παιδιϊν τουσ, διαμορφϊνοντασ ζτςι μία «ςυλλογικι μνιμθ» για 

τθν Ελλάδα πριν από τθ δεκαετία του 1960. Οι θκικζσ αξίεσ, οι αγϊνεσ 

επιβίωςθσ, θ κρθςκευτικι λατρεία, δθμιουργοφν το ζδαφοσ  πάνω ςτο οποίο 

αναπτφςςεται ο Ελλθνιςμόσ ςτθ νζα γθ. Ο ρατςιςμόσ, τα ςτερεότυπα και οι 

προκαταλιψεισ ζχουν αφιςει τα ςθμάδια τουσ μζςα ςτισ ψυχζσ των μεταναςτϊν 

που όμωσ, με το πζραςμα των χρόνων, αρχίηουν να επουλϊνονται, ενϊ 

«μεταφζρονται» ςτουσ νεότερουσ νεοφερμζνουσ, απαλφνοντασ τον πόνο τθσ 

απόςταςθσ και τθσ νοςταλγίασ αυτϊν που προθγικθκαν. Θ ελλθνικι γλϊςςα 

ηωντανεφει,  όταν μιλιζται μζςα ςτο ςπίτι. Διαφορετικά  το ςχολείο γίνεται 

αποςπαςματικι και μθχανικι γνϊςθ,  εκτόσ αν ηωντανεφει και πάλι μζςα από 

τον διάλογο και καλφτερα μζςα από το κζατρο.  

Μζςα από το κζατρο οι μακθτζσ μποροφν να ςυνειδθτοποιιςουν τα 

δικαιϊματά τουσ, τθν προςωπικι, κοινωνικι, πολιτιςμικι τουσ ταυτότθτα και τθ 

διαφορετικότθτά τουσ. Ραράλλθλα, μακαίνουν  να εκμεταλλεφονται τθ δφναμθ 

τθσ τζχνθσ για να χτίςουν το δικό τουσ μζλλον.  Θ αξιοποίθςθ του κεάτρου και 

τθσ δθμιουργικότθτασ των παιδιϊν, μζςα από το κζατρο, ςτθν εκπαίδευςθ είναι 

τα «κλειδιά» που βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ των αλλαγϊν ςτο κοινωνικό και 

πολιτιςμικό τουσ περιβάλλον και λειτουργοφν ωσ μζςα που μποροφν να τισ 

επθρεάςουν κετικά.  

Με τθ δθμιουργία κεατρικϊν ζργων τα παιδιά διερευνοφν τουσ εαυτοφσ 

τουσ, το περιβάλλον τουσ, τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ άλλουσ, ζρχονται ςε επαφι 

με τα δικαιϊματα και τα κακικοντα του πολίτθ και επεξεργάηονται τθν ζννοια 

τθσ προςωπικισ, κοινωνικισ, πολιτιςμικισ και πολιτικισ ευκφνθσ τουσ. Τζτοια 

ηθτιματα ζχουν κζςθ ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα των χωρϊν του κόςμου. 



1057 
 

Συνικωσ, ςτο πλαίςιο του ςχολείου ελάχιςτα ιδρφματα  επιτυγχάνουν να 

ενθμερϊςουν τουσ μακθτζσ πϊσ να αναγνωρίηουν τθν ευρφτερθ κοινότθτα ι να 

τουσ καταςτιςουν ικανοφσ να εξερευνοφν μια ποικιλία παραδόςεων, 

ςυμπεριφορϊν και πεποικιςεων.  

Θ διαπολιτιςμικότθτα ανοίγει νζεσ πικανότθτεσ ςχζςεων μεταξφ 

πολιτιςμϊν οι οποίεσ φαίνονται να ξεπερνοφν τα όρια των ιδιαιτεροτιτων τθσ 

ιςτορίασ, τθσ φυλισ, τθσ γλϊςςασ και του χρόνου. Θ μελζτθ των κεατρικϊν 

παραδόςεων από τισ «ςκθνζσ του κόςμου», αναγνωρίηει τθν κλθρονομιά τθσ 

πολιτιςμικισ ετερότθτασ, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι επιτρζπει ςε όλουσ ανεξαρτιτωσ 

τουσ μακθτζσ να κεωροφν αυτιν τθ μοιραςμζνθ κλθρονομιά ωσ αναπόςπαςτο 

μζροσ, όπωσ λ.χ. τθ «βρετανικι» ταυτότθτα  ωσ μία υβριδικι ταυτότθτα, που 

αλλάηει και αναπτφςςεται. Το κζμα είναι βζβαια να μθν ακυρϊνεται θ ιδιαίτερθ, 

εκνικι, καταγωγι μζςα από τθ διαπολιτιςμικότθτα, αλλά να ενςωματϊνονται οι 

άμεςεσ ςχζςεισ ιδιαίτερων ιςτοριϊν μζςα ςτο ενδο-πολιτιςμικό (intracultural) 

πλαίςιο. Στο παρελκόν, θ αναηιτθςθ των κακολικϊν ςτοιχείων, τα οποία 

υπερβαίνουν κάκε ιδιαίτερο πολιτιςμό, απαςχόλθςε μερικοφσ κεωρθτικοφσ ςτισ 

τάξεισ τθσ κεατρικισ εκπαίδευςθσ. Στθν εξερεφνθςθ διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν 

και καλλιτεχνικϊν ςχθματιςμϊν κα πρζπει να επιτρζπουμε τθν  ζκφραςθ 

προςωπικϊν αντιλιψεων, αλλθλεπιδράςεων μεταξφ ατόμων από διαφορετικζσ 

πολιτιςμικζσ παραδόςεισ. Ο φόβοσ μιασ διαπολιτιςμικότθτασ είναι να υποπζςει 

κανείσ ςτον «πολιτιςμικό τουριςμό», αναπαράγοντασ «εξωτικά» ι διακοςμθτικά 

ςτοιχεία.  Σφμφωνα  με τον Patrice Pavis (1992, ς.6) δεν υπάρχει κζατρο ςτο 

χωνευτιρι τθσ ανκρωπότθτασ, όπου όλεσ οι ιδιαιτερότθτεσ να «λιϊνουν» ςε μια 

κακολικι φλθ (universal substance). Ριςτεφει ότι θ διαςταφρωςθ διαδρομϊν, 

παραδόςεων, καλλιτεχνικϊν πρακτικϊν είναι αυτι που δθμιουργεί τθν ιδιαίτερθ 

«υβριδικότθτα» πολιτιςμϊν, οι οποίοι φζρνουν μαηί τουσ μονοπάτια τθσ 

ανκρωπολογίασ, τθσ κοινωνιολογίασ και τθσ καλλιτεχνικισ πρακτικισ.  

Στο ερϊτθμα «Tί μπορεί να ςυμβεί, όταν γλϊςςεσ και πολιτιςμοί 

αντιπροςωπεφονται μζςα ςτθν τάξθ και χρθςιμοποιοφνται ςτο μάκθμα τθσ 

κεατρικισ εκπαίδευςθσ μζςα από το κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ;» ςυμπερα-

ςματικά μζςα από τθ μελζτθ προκφπτουν τα εξισ: 
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Μζςα από τθ διερεφνθςθ  πρακτικϊν πειραματικϊν εφαρμογϊν ςε 

δί/πολφ-γλωςςεσ τάξεισ προκφπτει ότι όταν κανείσ προςεγγίηει και άλλεσ 

γλϊςςεσ, γνϊςεισ και πολιτιςμικζσ εμπειρίεσ,  κζτει υπό αμφιςβιτθςθ, 

προκαλεί, και αλλάηει τισ ςχζςεισ εξουςίασ. Μζςω του κεάτρου ωσ 

μορφοπαιδαγωγικοφ εργαλείου, προςτίκεται μία   ποικιλία πολιτιςμικϊν 

καταςτάςεων, ρόλων, μορφϊν τζχνθσ και κατθγοριϊν, ενιςχφοντασ ζτςι τθ 

διερεφνθςθ τθσ κεατρικισ και πολιτιςμικισ πολυπλοκότθτασ.  Οι μακθτζσ που 

αςχολοφνται με τθν ετερότθτα ςε ρόλο, μποροφν να  εκφράηουν ζννοιεσ 

περιςςότερεσ τθσ μιασ πολιτιςμικισ προοπτικισ. 

 Το κζατρο, μζςα από τθ χριςθ κεατρικϊν τεχνικϊν, όπωσ 

δραματοποίθςθ, αυτοςχεδιαςμό, παιχνίδι ρόλων, δάςκαλοσ ςε ρόλο κ.ά., μπορεί 

να γίνει το μζςο  για να αναγνωρίςει κανείσ προθγοφμενεσ, μθ αναγνωριςμζνεσ-

ανομολόγθτεσ ςυγκροφςεισ, ιδιαίτερα αυτζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν ταυτότθτα 

και τον πολιτιςμό. Σε μια διαδικαςία πολιτιςμικισ  αλλαγισ, μακροπρόκεςμα, 

είναι δυνατό να αναπτφςςονται νζεσ αντιλιψεισ, ςχζςεισ και αξίεσ. Διαφορετικζσ 

ιςτορίεσ, πολιτιςμοί και γλϊςςεσ μποροφν να διευκολφνουν τθν ανάπτυξθ ενόσ 

ςυνεχϊσ αυξανόμενου αρχείου πολιτιςμικϊν γλωςςϊν, που μποροφν να 

μελετθκοφν και να ςυγκρικοφν μεταξφ τουσ, ακόμθ και ςε αντίκεςθ, και ςτθ 

ςυνζχεια να χρθςιμοποιθκοφν αυτζσ για να διερευνθκεί θ  πραγματικότθτα ςε 

ζνα μθ κεατρικό πλαίςιο. Επίςθσ αναπτφςςεται θ γλωςςικι αντίλθψθ και 

προωκοφνται αλλαγζσ ςε μοντζλα (patterns) επικοινωνίασ, κακιερϊνοντασ και 

άλλεσ γλϊςςεσ από τθν κοινϊσ αποδεκτι.  Ενκαρρφνει τθ χριςθ κίνθςθσ και  

χειρονομιϊν.  

Το κζατρο, μζςα από τθ βιωματικι προςζγγιςθ του devised theatre, 

μπορεί να προςφζρει κετικά μοντζλα  ρόλων  για αντι-ρατςιςτικό ζργο, να 

βελτιϊνει τθν εμπιςτοςφνθ, τθν αυτοεκτίμθςθ και  να κινθτοποιεί (δραςτθριο -

ποιεί) τουσ δί/πολφ-γλωςςουσ μακθτζσ. Ελαττϊνει τουσ φόβουσ,  αυξάνοντασ 

τθν κατανόθςθ γφρω από τθ διαφορετικότθτα και εμψυχϊνει (empower)  τουσ 

ςυμμετζχοντεσ.  Μπορεί να παράγει κεατρικό κείμενο/ζργο το οποίο να ζχει 

διαποτιςτεί από ςχζςεισ, αρμονία, ιςορροπία και αξιοπρζπεια, να προκαλεί τθ 

μονο-πολιτιςμικι άποψθ τθσ κοινωνίασ, από τθν  οποία  κρίνεται θ «ετερότθτα», 
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να εςτιάηεται ςε δια-πολιτιςμικζσ ζννοιεσ με τθ διερεφνθςθ περιοχϊν, οι οποίεσ 

ςυμπίπτουν πολιτιςμικά και ςθμαςιολογικά, εξελίςςοντάσ τεσ ςυγχρόνωσ.  

Το κζατρο είναι πολφτιμο μζςο για τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν κοινωνικισ 

ζνταξθσ δίγλωςςων μακθτϊν ςτθν κανονικι/παραδοςιακι τάξθ. Ενιςχφει τθν 

κοινωνικότθτα, γιατί προχποκζτει επαφι, επικοινωνία και  διαπραγμάτευςθ 

εννοιϊν μζςα ςτθν ομάδα, τθσ οποίασ τα μζλθ μοιράηονται αποκζματα κοινϊν 

εμπειριϊν ςτα πλαίςια κεματικοφ υλικοφ, που να αγγίηει τα ενδιαφζροντά τουσ.. 

Αυτό είναι ςθμαντικό, αφοφ ςτθν τάξθ μποροφν να επιλυκοφν εντάςεισ και  

προκαταλιψεισ που υπάρχουν ςε κάκε κοινότθτα  με ποικίλα πολιτιςμικά 

υπόβακρα και να επζλκει θ ςφνδεςθ-ςυμφιλίωςθ. 

Το κζατρο είναι ζνασ κοινωνικόσ και ςυλλογικόσ τρόποσ (μζκοδοσ) 

μάκθςθσ, όχι μόνον των δί/πολφγλωςςων μακθτϊν, αλλά όλων των μακθτϊν. Θ 

εφαρμογι τθσ διαπολιτιςμικισ προοπτικισ, όμωσ, μζςα από τθ δραματοποίθςθ 

ςτθν εκπαίδευςθ διαρρθγνφει τισ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ και αναπτφςςει μια 

λογικι, ςυναιςκθματικι και αιςκθτικι αυτονομία του «ενόσ» μζςα από τθν 

αλλθλεπίδραςθ και τθν επικοινωνία  με τον «άλλο», με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ 

μιασ κοινωνίασ  δικαίου.  

 

Θ ερευνιτρια τθσ παροφςθσ μελζτθσ με τρία projects που οργάνωςε και 

υλοποίθςε, αποδεικνφει τθ χρθςιμότθτα τθσ λειτουργίασ του κεάτρου ωσ 

μορφοπαιδαγωγικό  εργαλείο και πιο ςυγκεκριμζνα: 

1)Tθν αναγνϊριςθ,  κατανόθςθ και τον ςεβαςμό τθσ «υβριδικισ» 

ταυτότθτασ των παιδιϊν των μεταναςτϊν, θ οποία διαμορφϊνεται  από τθν 

αλλθλεπίδραςθ δφο πολιτιςμικϊν μοντζλων, τα οποία είναι άλλοτε ςφμφωνα και 

άλλοτε αντιτικζμενα μεταξφ τουσ (ςτθν περίπτωςι μασ το «Australianness-

Englishness» με τον ελλθνικό «παραδοςιακό» πολιτιςμό των γονιϊν). 

2)Tθν ανάπτυξθ μιασ  διαπολιτιςμικισ  αντίλθψθσ ςτθν  επικοινωνία (τον 

φωνοφμενο λόγο) μεταξφ ατόμων ι ομάδων από διαφορετικά πολιτιςμικά 

περιβάλλοντα 

 3) Tθ χριςθ του κεάτρου ωσ μζςου μελζτθσ τθσ ιςτορίασ τθσ ελλθνικισ 

μεταπολεμικισ μετανάςτευςθσ.  
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Ο πολιτιςμόσ και θ γλϊςςα, μζςω τθσ οποίασ αυτόσ δομείται, είναι πολφ 

ςθμαντικά κζματα. Σφμφωνα με τον C. Geertz2013, ο πολιτιςμόσ δεν περιορίηεται 

ςτον ανκρϊπινο νου. Ραρομοιάηει τον πολιτιςμό με «ιςτοφσ νοθματικϊν 

κατθγοριϊν που ζχει θ ανκρωπότθτα υφάνει» και με «δραματοποιθμζνο 

κείμενο» με κεατζσ από όλον τον κόςμο. Οι άνκρωποι δρουν με ςυγκεκριμζνο 

τρόπο και ζτςι δείχνουν πϊσ ερμθνεφουν τθ ςυμπεριφορά του άλλου. Οι άλλοι 

με τθ ςειρά τουσ, αντιδροφν ςτισ πράξεισ αυτζσ, δείχνοντασ ζτςι πϊσ τισ 

ερμινευςαν. Κατά τθ διαδικαςία αυτι δθμιουργοφνται δίκτυα νοθματικϊν 

κατθγοριϊν. 

Το ηιτθμα τθσ γλϊςςασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκνικισ γλϊςςασ τθσ 

χϊρασ υποδοχισ,  τθσ μθτρικισ γλϊςςασ και τθσ διγλωςςίασ χρειάηονται να  

οριςτοφν. Θ γλϊςςα είναι μζςο για να εκφραςτεί κανείσ είτε προφορικϊσ είτε 

γραπτϊσ και όχι μόνο.  

Οι Τζχνεσ ωσ μία προγραμματιςμζνθ δραςτθριότθτα,  μποροφν να 

επθρεάςουν τα άτομα τόςο ςτθν προςωπικι, όςο και ςτθν κοινωνικι ανάπτυξθ, 

ςτθν εξιςορρόπθςθ τθσ ιδιαίτερθσ και τθσ κακολικισ αλικειασ. Αυτό μπορεί να 

επιτευχκεί με δφο τρόπουσ, μζςω τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ μιασ 

«παραγωγισ», και μζςω τθσ διαδικαςίασ ςτοχαςμοφ καλλιτεχνικϊν προϊόντων. 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ οι Τζχνεσ δεν προορίηονται για να αλλάξουν τθν 

κοινωνικι πραγματικότθτα των ανκρϊπων, όμωσ θ ςυμμετοχι των ανκρϊπων ςε 

δθμιουργικζσ καλλιτεχνικζσ διαδικαςίεσ μπορεί να φζρει κοινωνικι αλλαγι ςε 

ςχζςθ με τθν ατομικι ενδυνάμωςθ, τθν αμοιβαία κατανόθςθ και τθν εκτίμθςθ 

μεταξφ των ατόμων. Μπορεί επίςθσ να οδθγιςει ςτθν αμοιβαία κατανόθςθ 

ομάδων, ςτισ οποίεσ τα άτομα αυτά ανικουν και τελικά θ ομαδικι εμψφχωςθ να 

οδθγιςει ςτθ χειραφζτθςθ και ςτθν ενδυνάμωςθ μιασ κοινωνικισ λειτουργίασ, 

όπου κα μπορεί κανείσ να βλζπει πζρα από τισ αυτονόθτεσ αλικειεσ του 

ελεφκερου ατομικιςμοφ και να εξετάςει κανείσ από κοντά τθν πιο περίπλοκθ 

ςχζςθ μεταξφ πολιτιςμοφ και εξουςίασ ςτθν κοινωνία (Batelaan, 1999).  

                                                           
2013 Clifford Geertz, 1973, Τhe interpretation of cultures selected essays, Basic Books, Inc., Puhlishers, 

New York, ςς.216-217. 
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Το κζατρο μπορεί να λειτουργιςει ωσ μζςο μεταβίβαςθσ τθσ ιςτορίασ, 

των γνϊςεων, των εμπειριϊν των ανκρϊπων μιασ κοινότθτασ, όπου κζλουν να 

προςδιορίςουν  τθν ταυτότθτά τουσ, να μεταβιβάςουν τθ γλϊςςα και τον 

πολιτιςμό τουσ ςτισ επόμενεσ γενιζσ και  να καταπολεμιςουν τον ρατςιςμό, τισ 

προκαταλιψεισ και τα ςτερεότυπα  που βιϊνουν κακθμερινά . 

Το κεατρικό ζργο είναι θ πλθρζςτερθ μορφι τθσ αποτφπωςθσ τθσ 

ιςτορίασ,  γιατί με άμεςο τρόπο κεςπίηει τθν κατάςταςι μασ, τισ ςυγκροφςεισ 

και τισ εντάςεισ. Θ εποχι του κάκε πολιτιςμοφ δθμιουργεί μία τζχνθ που τθν 

χαρακτθρίηει και που δεν κα ξαναγεννθκεί ποτζ. Κάκε ιδεολογικι κίνθςθ για ζνα 

‘ξαναγφριςμα ςτισ ρίηεσ’ μπορεί είναι μια ουτοπία, και μπορεί να είναι 

επικίνδυνθ, όταν  γίνει πολιτικόσ ςτόχοσ.  

Το ηιτθμα τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ςε παραςτάςεισ, δθλαδι ο βακμόσ 

αφομοίωςθσ του αλλότριου μζςα ςτο ςφςτθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ παράςταςθσ, 

είναι εργαςία ςφνκεςθσ ετερόκλθτων ςτοιχείων, ο ςυγκεραςμόσ των αντικζτων 

και θ αναηιτθςθ μιασ άλλθσ αυκεντικότθτασ, που να υπερβαίνει τελικά τθν 

αρχικι, μθ αυκεντικι ςχζςθ προσ τουσ ξζνουσ, τουσ διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ. 

Για να λειτουργιςει θ διαπολιτιςμικότθτα ςε παραςτάςεισ, να λειτουργιςουν 

τζτοιου τφπου παραςτάςεισ, χρειάηεται και θ διαπολιτιςμικι ματιά του κεατι. 

Οι ορίηοντεσ των παραςτάςεων αυτϊν ςτενεφουν. Οι ξζνοι κϊδικεσ μζνουν 

ανενεργοί. Θ πρόςλθψθ δεν πραγματϊνεται αν ο κεατισ, εμμζνοντασ ςτισ δικζσ 

του εκνικζσ παραδόςεισ και ςτουσ οικείουσ κϊδικεσ χρθςιμοποιεί ωσ μοναδικό 

μζτρο κατανόθςθσ και απόλαυςθσ του κεάματοσ τθν εγγφτθτα προσ το θμζτερο 

και τθ ςφγκλιςθ προσ τθ δικι του εκνικι παράδοςθ,  αλλά αρνείται ο ,τιδιποτε 

διαφζρει ι αποκλίνει από αυτι. 

Ο κεατισ που επικυμεί να δει μια παράςταςθ που ζχει ωσ αίτθμα τθν 

διαπολιτιςμικότθτα, οφείλει να διακζτει μια πριςματικι αντίλθψθ, ϊςτε το 

βλζμμα του να μπορζςει να περιλάβει και τθν οπτικι γωνία του άλλου 

(Βαροποφλου, 2002). 

Στόχοι του Κεάτρου τθσ Διαςποράσ, ςτθν περίπτωςι μασ το δίγλωςςο 

κζατρο του Ελλθνιςμοφ τθσ Αυςτραλία,  είναι θ ψυχαγωγία του Ελλθνιςμοφ τθσ 

Αυςτραλίασ, θ ανάπτυξθ και διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, πολιτιςμοφ και 

ταυτότθτασ των ομογενϊν, θ διαρκισ ςφνδεςθ των νζων δεφτερθσ και τρίτθσ 
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γενιάσ με τθν ελλθνικι πραγματικότθτα και τζλοσ θ δθμιουργία κατάλλθλων 

ςυνκθκϊν για τθν αναγζννθςθ και πρόοδο τθσ κεατρικισ παιδείασ .   

Ο Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ, κεατρικόσ ςυγγραφζασ, ςε ςυνζντευξι του 

αναφζρει ότι ξεκίνθςε να γράφει κζατρο με ςκοπό να αγγίξει «τισ πλθγζσ» του 

Ζλλθνα μετανάςτθ τθσ Αυςτραλίασ προκειμζνου να «τισ γιάνει». Σε μια άλλθ 

ςυνζντευξι του δθλϊνει πωσ τα κεατρικά ζργα είναι μια καταγραφι «δικϊν»  

τουσ καταςτάςεων γραμμζνα ςε γλϊςςα που οι «ίδιοι»  δθμιοφργθςαν, 

εννοϊντασ τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ τθσ Αυςτραλίασ. 

Ο Β. Γεωργαράκθσ με τα λόγια του αυτά υπογραμμίηει τθν  ιδιαίτερθ 

πολιτιςμικι ταυτότθτα των ελλινων κεατρικϊν ςυγγραφζων τθσ διαςποράσ. 

Αυτι, διαμορφϊνεται μζςα από διαφορετικά ςφνολα πεποικιςεων, γλϊςςα, 

κρθςκεία, ιςτορία ςτον χϊρο εργαςίασ , ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν κακθμερινι 

ςυνδιαλλαγι με άτομα από διαφορετικά κοινωνικο/πολιτιςμικά περιβάλλοντα.  

Οι κεατρικοί ςυγγραφείσ  είναι αυτοί οι οποίοι αποκωδικοποιοφν, 

επεξεργάηονται, καταγράφουν και παρουςιάηουν ςτουσ κεατζσ τισ εμπειρίεσ 

τουσ όπωσ τισ προςλαμβάνουν. Επομζνωσ, τα κεατρικά κείμενα, μζςα από το 

είδοσ γραφισ τουσ,  το κεματολόγιό τουσ,  τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ και τισ 

προκζςεισ τουσ βρίςκονται ςε διάλογο με το ιςτορικο/πολιτικό/κοινωνικό 

πλαίςιο τθσ περιόδου που γράφονται και ζτςι διαφαίνεται θ βιωματικι ςχζςθ 

του ςυγγραφζα με τα  πολιτιςμικά ςυςτιματα και τουσ μεταναςτευτικοφσ 

μθχανιςμοφσ τθσ δικισ του γενιάσ (Ριερρι-Γεωργίου, 1994). 

Στο ςφνολό τουσ τα κεατρικά κείμενα μπορεί να λειτουργιςουν ωσ μια 

κατάκεςθ  μιασ ευρφτερθσ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ, όπωσ αναπτφςςεται  ςτα 

πλαίςια ενόσ περιφερειακοφ Ελλθνιςμοφ, και να αποτελζςουν ζνα διαχρονικό 

μορφοπαιδαγωγικό εργαλείο. Θ λειτουργία τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ παραςτάςεισ, ςυγκεκριμζνα ο τρόποσ που ο ςκθνικόσ λόγοσ 

οικειοποιείται, παρακζτει ι μεταπλάκει τα ςτοιχεία ενόσ «άλλου» πολιτιςμοφ 

μπορεί να γίνει αντιλθπτόσ αρχικά από τθν χριςθ μορφϊν  διγλωςςίασ.  

Το παροικιακό κζατρο ςτθν Αυςτραλία είναι θ πλθρζςτερθ μορφι τθσ 

αποτφπωςθσ τθσ μεταναςτευτικισ ιςτορίασ, γιατί με άμεςο τρόπο κεςπίηει τισ 

καταςτάςεισ, τισ ςυγκροφςεισ και τισ εντάςεισ που αντιμετωπίηουν οι 

μετανάςτεσ ςε προςωπικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο π.χ. ςτισ ςχζςεισ τουσ 
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με τα παιδιά τουσ, με το εργαςιακό περιβάλλον τουσ, με τουσ «άλλουσ», «τουσ 

ξζνουσ» ςτθ χϊρα υποδοχισ, με τουσ ςυγγενείσ τουσ ςτθν Ελλάδα, με τισ 

ευρφτερεσ εκδθλϊςεισ ςτθν παροικία, τον ξεριηωμό τουσ και τθ μεταφφτευςι 

τουσ ςτθ νζα πατρίδα κ.α. Θ ταινία «Κϊςτασ» πραγματεφεται τθ διαφορά 

αντιλιψεων μεταξφ του Ζλλθνα τθσ Αυςτραλίασ και των Αυςτραλϊν με τουσ 

οποίουσ ζρχεται ςε ςυναναςτροφι. Διευκυντισ παραγωγισ ο Κϊςτασ Καλζργθσ 

(1979). 

Ο διγλωςςιςμόσ είναι το κακοριςτικό χαρακτθριςτικό ςτθν πολιτιςτικι 

ταυτότθτα τθσ δεφτερθσ γενιάσ. Οι Ζλλθνεσ ςτθν Αυςτραλία, όταν βρζκθκαν 

αντιμζτωποι με τθν αγγλικι γλϊςςα, υιοκζτθςαν λζξεισ από τθν αγγλικι και τισ 

προςάρμοςαν ςτθν ελλθνικι φωνολογία και τυπολογία με τθν προςκικθ 

ελλθνικϊν καταλθκτικϊν μορφωμάτων, τα οποία κακορίηουν και τθ γραμματικι 

ςχζςθ. Θ εκνόλεκτοσ ζχει μεταφζρει από τθν αυςτραλιανι και ζχει προςαρμόςει 

μορφοφωνολογικά περί τισ 200 λζξεισ (Τάμθσ, 2001, ς. 5) 

Ο εμπλουτιςμόσ είναι μεγάλοσ, όταν καταφζρει κανείσ να ςυμφιλιϊςει τα 

διαφορετικά πολιτιςμικά πλαίςια τα οποία επιδροφν  ςε ζνα δίγλωςςο και 

δι/πολφ-πολιτιςμικό άτομο. Σφμφωνα με το λεξικό τθσ «Κοινισ Νεοελλθνικισ», θ 

ζννοια τθσ «κοινότθτασ» χαρακτθρίηεται ωσ θ ιδιότθτα του κοινοφ, είναι δθλαδι 

τα ςτοιχεία εκείνα που ενϊνουν τουσ ανκρϊπουσ κάτω από μια κοινι ομπρζλα. 

Ο όροσ «κοινότθτα» κεωρείται ςυνϊνυμοσ τθσ «ταυτότθτασ», ενϊ ταυτόχρονα θ  

ζννοια τθσ λζξθσ ορίηεται ωσ ζνωςθ ομοεκνϊν και ομόκρθςκων, που διαμζνουν 

ςε ξζνθ χϊρα.  

Στισ ςυνεντεφξεισ, που μου παρζκεςαν οι ςυγγραφείσ τθσ ελλθνικισ 

κοινότθτασ, ςυνομολογοφν ότι:  

α) θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία με ελλθνικοφσ κεατρικοφσ παράγοντεσ 

δθμιουργοφσ, ςυγγραφείσ, ςκθνοκζτεσ τθσ Ελλάδασ και τθσ  ευρφτερθσ 

ελλθνικισ  διαςποράσ είναι ςθμαντικι  

β) θ απόδοςθ ςτθν αγγλικι  των ζργων των Ελλινων  κεατρικϊν 

ςυγγραφζων  τθσ πρϊτθσ γενιάσ τθσ Αυςτραλίασ είναι απαραίτθτθ,  προκειμζνου 

το ζργο τουσ να γίνει ευρφτερα γνωςτό ςτθν αυςτραλιανι κοινωνία. Πταν ζνα 

ζργο είναι καλά δομθμζνο δεν ζχει ςφνορα, δεν ανικει ςτουσ μερικοφσ, αλλά ςε 

όλουσ,  και   
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γ) θ μετάφραςθ των ζργων τθσ δεφτερθσ γενιάσ ςτθν ελλθνικι και θ 

παρουςίαςι τουσ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και θ ςυςτθματικι προϊκθςθ του ζργου 

τουσ ςτο εςωτερικό και  εξωτερικό τισ Αυςτραλίασ είναι αυτό που επικυμοφν  

περιςςότερο. 

Θ ίδρυςθ ενόσ οργανιςμοφ ςτθν Αυςτραλία, που να υποςτθρίηει 

καλλιτεχνικά και οικονομικά τθ ςυγγραφι νζων ζργων και θ χοριγθςθ 

υποτροφιϊν από το ελλθνικό κράτοσ για τθν  περαιτζρω διερεφνθςθ του ελλθνο-

αυςτραλιανοφ κεάτρου είναι δφο αιτιματα που εξζφραςαν οι ςυγγραφείσ μζςα 

από τισ ςυνεντεφξεισ τουσ.  Θ ελλθνικι κουλτοφρα είναι αναπόςπαςτο κομμάτι 

τθσ αυςτραλιανισ κοινωνικισ «φφανςθσ» και εμφανίηει μιαν ανκεκτικότθτα. Θ 

ελλθνικι κοινότθτα ςτθν Αυςτραλία είναι μία από αυτζσ που επιδιϊκει τθν 

αναγνϊριςθ τθσ εκνικισ κουλτοφρασ τθσ και εξακολουκεί  να αρκρϊνει τον 

κθςαυρό τθσ γλϊςςασ και των παραδόςεων τθσ χϊρασ προζλευςθσ. Με τθν 

οργάνωςθ Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ, ςε Σφδνεχ, Μελβοφρνθ και Αδελαΐδα, κάκε 

χρόνο, ςυμβάλλουν ςτθ ηωογόνθςθ και διατιρθςθ τθσ φλόγασ που ζχει κρατιςει 

τθν ελλθνικι κουλτοφρα ηωντανι.  Θ ελλθνικι ταυτότθτα δεν περιορίηεται  μόνο 

ςτα πλαίςια τθσ κοινότθτασ, αλλά ςτόχοσ τθσ είναι να προβάλλεται μζςα από 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ  αυτι των κεατρικϊν παραςτάςεων. Με αυτόν τον τρόπο 

πιςτεφουν πωσ θ γλϊςςα, θ κρθςκεία και θ εκνικι ςυνείδθςθ των Ελλινων  

διειςδφει, διαχζεται ςτθν αυςτραλιανι κουλτοφρα. 

Σε μια παγκοςμιοποιθμζνθ πραγματικότθτα, ο ‘Ελλθνασ τθσ Αυςτραλίασ, 

με δίχτυ αςφαλείασ τθν Ελλθνο-Ορκόδοξθ Κοινότθτά του, αναγνωρίηει πλζον τθν 

«κυρίαρχθ» κουλτοφρα ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία, κατανοεί τθ 

διαπολιτιςμικότθτα ωσ ςυνφπαρξθ διαφορετικϊν πολιτιςμϊν και αντιμετωπίηει 

τθν πολιτιςμικι του κλθρονομιά, δθλαδι τον  ελλθνικό πολιτιςμό ωσ 

οικουμενικό πολιτιςμό και πνευματικό Φάρο του «δυτικοφ» κόςμου. Εφόςον 

πλζον, ωσ μετανάςτθσ ζχει ανζλκει και καταξιωκεί ςε υψθλζσ βακμίδεσ του 

κοινωνικοφ ςτερεϊματοσ τθσ Αυςτραλίασ,  κεωρεί ωσ φυςικι εξζλιξθ τθν 

αναγνϊριςι του και από τουσ υπόλοιπουσ πολίτεσ τθσ Αυςτραλίασ, ωσ ζνασ επί 

ίςοισ όροισ ενδεδειγμζνοσ «θγζτθσ», για να τουσ  οδθγιςει μζςα από τθ δικι του 

πλζον πολυπριςματικι  και πολυπολιτιςμικι οπτικι ςτθν πρόοδο.  Αντιμετωπίηει 

τον ελλθνικό του πολιτιςμό ωσ προϊόν, και όχι  μόνον ωσ μια ςυνεχιηόμενθ 
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διεργαςία, οικουμενικισ αξίασ και ωσ εκ τοφτου ειςαγϊγιμο (ςτθν Αυςτραλία) 

και εξαγϊγιμο (ςε άλλεσ χϊρεσ). Στισ ομάδεσ ι κοινότθτεσ με τισ οποίεσ 

ταυτίηεται, τόςο ςτο πλαίςιο τθσ παροικίασ όςο και ςτθν ευρφτερθ αυςτραλιανι 

κοινωνία  ζχει αποδεχτεί  ότι ςυνειςφζρει ςτθ διαμόρφωςθ του πολιτιςμικοφ 

«εαυτοφ» εντόσ παροικίασ και του πολιτιςμικοφ «εαυτοφ» εκτόσ παροικίασ,  

χωρίσ να είναι απαραίτθτα ιςοδφναμοι, με ςυνζπεια να  προκαλείται πολλζσ 

φορζσ θ «ςφγκρουςθ» μεταξφ των δφο. Αυτι είναι θ εςωτερικι ςφγκρουςθ που 

βιωματικά διαχζεται ςτισ μεταγενζςτερεσ γενιζσ. Θ δεφτερθ γενιά κεατρικϊν 

ςυγγραφζων διοχετεφει τθν εςωτερικι αυτι ςφγκρουςθ και τθν αναπαριςτά 

βιωματικά μζςα από τον ςυμβολιςμό ςτθν τζχνθ τθσ, τεκμθριϊνοντασ τθ 

«ςυμβολικι» τθσ ταυτότθτα.  

Από τισ ςυνεντεφξεισ, με καλλιτεχνικοφσ και πολιτιςτικοφσ παράγοντεσ 

ςυμπεραίνεται ότι: θ «πρόοδοσ» του κεάτρου ςτθν ελλθνικι παροικία 

αποδεικνφεται μζςα από τθν αφξθςθ των κεατρικϊν ςυγκροτθμάτων, τα οποία 

όμωσ, το κακζνα χωριςτά, επιδιϊκει τθ δικι του καλφτερθ επίδοςθ και 

εμφάνιςθ. Θ κωμωδία είναι το κεατρικό είδοσ, που το κεατρόφιλο κοινό τθσ 

παροικίασ προτιμά.  

Θ μείωςθ του κεατρικοφ κοινοφ, τα τελευταία χρόνια, ςε ςχζςθ με τθν 

πρϊιμθ περίοδο οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι κίαςοι πολλαπλαςιάςτθκαν, όπωσ 

και θ ςυχνότθτα των ζργων που ανεβαίνουν, με ςυνζπεια να «μοιράηεται» το 

κοινό ςτισ παραςτάςεισ.  Επί πλζον θ πρϊτθ γενιά, λόγω γιρατοσ αποςφρεται 

από τθ ςυμμετοχι τθσ και τθν παρουςία τθσ ςε κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ ςτθν 

καλφτερθ περίπτωςθ ι κνιςκει.  

Απ’ όλα τα κεατρικά ςχιματα μόνον το «Κζατρο Τζχνθσ  Αυςτραλίασ» ςτο 

Σφδνεχ είναι αυτό που διακζτει κεατρικι ςτζγθ, αφοφ του ζχει παραχωρθκεί το 

Ρολιτιςτικό Κζντρο του Marrickville, ζναντι ενόσ ςυμβολικοφ ποςοφ.  

Κατά τθ γενικι άποψθ των κεατρικϊν ςυντελεςτϊν υπάρχουν αρνθτικοί 

και κετικοί παράγοντεσ ςτθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ του παροικιακοφ κεάτρου, 

όπωσ:  

α)Αρνθτικοί παράγοντεσ είναι θ δυςκολία εφρεςθσ χϊρου για τισ πρόβεσ, 

για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ανάγκθσ να τοποκετοφνται και να κρατιοφνται ςε 

αςφάλεια τα ςκθνικά, για τθν εξαςφάλιςθ ενόσ  χϊρου για τθν απαραίτθτθ 
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ςυνάντθςθ,  ςυηιτθςθ-ζνα είδοσ κεατρικισ λζςχθσ, είναι ςτοιχεία που επιδροφν 

αρνθτικά, ακόμθ και ςτουσ πιο ενκουςιϊδεισ από τουσ νζουσ ανκρϊπουσ που 

ενδιαφζρονται για το κζατρο, κακϊσ και θ ζλλειψθ ςτακερισ χρθματοδότθςθσ 

και οικονομικϊν πόρων και για μία κεατρικι παραγωγι,  

β) Κετικοί παράγοντεσ είναι ότι τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, ωσ 

«υποβοθκθτικόσ μοχλόσ», ςυνειςφζρουν ςτθν προϊκθςθ τθσ απαραίτθτθσ 

διαφιμιςθσ των κεατρικϊν παραςτάςεων ςτθν ελλθνικι παροικία, ότι οι 

αυςτθρζσ κριτικζσ ςτον ελλθνικό τφπο είναι «ίςωσ απαραίτθτεσ»  γιατί θ κριτικι 

«ερεκίηει», «δθμιουργεί ερωτθματικά», «δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν 

καλφτερθ απόδοςθ, τθν πρόοδο και τθν προςεκτικότερθ ζκβαςθ των 

πραγμάτων». 

 Τζλοσ, όλοι οι κεατρικοί ςυντελεςτζσ ςυμφωνοφν ότι θ ελλθνικι 

παροικία του Σφδνεχ ζχει από νωρίσ επιδείξει μια ενδιαφζρουςα κεατρικι 

κίνθςθ. Θ ελλθνικι παροικία τθσ Μελβοφρνθσ φαίνεται να ακολουκεί.  Επίςθσ, 

υποςτθρίηεται ότι θ Κοινότθτα ωσ πολιτιςτικόσ φορζασ αναγνωρίηεται να 

λειτουργεί ωσ υποβοθκθτικι δφναμθ ςτο κεατρικό γίγνεςκαι  τόςο ςτθν 

πολυπολιτιςμικι κοινότθτα του Σφδνεχ όςο και ςε αυτιν τθσ Μελβοφρνθσ. Ο 

κεςμόσ του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ είναι αναμφίβολα ευφυζςτατθ επινόθςθ για 

τθν πολιτιςμικι ανανζωςθ τθσ ελλθνικισ παροικίασ και για τθν προςζλκυςθ των 

νζων ςτθν ελλθνικι κουλτοφρα κακϊσ και  ζνασ μθχανιςμόσ προςζλκυςθσ 

κεατρικισ παρουςίασ από τθν Ελλάδα, ελλθνικϊν κιάςων από άλλεσ πόλεισ τθσ 

Αυςτραλίασ, κιάςουσ άλλων εκνικοτιτων, κεατρικά ςχιματα που εκπροςωποφν 

φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ και νζουσ τθσ παροικίασ. 

Γενικότερα, το παροικιακό κζατρο ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ τθσ  

ελλθνικισ ταυτότθτασ  και θ παράδοςθ τθσ ςκυτάλθσ του ελλθνικοφ κεάτρου 

από τθ μια γενιά ςτθν άλλθ ενιςχφει τθν ελπίδα ότι το ελλθνικό ςτοιχείο κα 

επιβιϊςει ςε μια πολυπολιτιςμικι Αυςτραλία.  

 

Συνεπϊσ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ,  διερευνικθκαν κατά πόςο, εκτόσ 

από πολιτιςμικά «άλλοσ», διαχωρίηεται και ωσ οικονομικά «άλλοσ», που αυτό, 

βεβαίωσ, ενζχει και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ. Ο φόβοσ του άγνωςτου, οι 

πραγματικζσ ι επινοθμζνεσ δυςκολίεσ τθσ «μετάβαςθσ», θ γεωγραφικι, θ 
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οικονομικι και θ πολιτιςτικι απόςταςθ, το κατά πόςο είναι άνδρασ ι γυναίκα, 

πρϊτθσ ι δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν κ.ο.κ., είναι παράγοντεσ που  ζχουν 

ςυντελζςει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ.  

Θ πρόκλθςθ ςιμερα είναι ότι αρχικά χρειάηεται να αναγνωρίςουμε τον 

κατακερματιςμζνο ςε ρόλουσ «εαυτό» μασ και τθ δικι μασ πολυπολιτιςμικότθτα, 

αφοφ κακθμερινά είμαςτε εκτεκειμζνοι ςε πολυπολιτιςμικά περιβάλλοντα, τα 

οποία αποδίδονται ςε μια παγκοςμιοποιθμζνθ πραγματικότθτα,  όπου 

καλοφμαςτε να ανταποκρικοφμε και να λειτουργιςουμε ωσ  πολίτεσ του κόςμου. 

Επομζνωσ, ςτθ δικι μασ πολυπριςματικι οπτικι χρειάηεται να ενςωματϊςουμε 

το «διαφορετικό». Θ ενςωμάτωςθ μπορεί να επιτευχκεί εφόςον αντιλθφκοφμε, 

αναγνωρίςουμε, κατανοιςουμε  και ςυναινζςουμε με τισ διαφορετικζσ όψεισ 

τθσ δικισ μασ ιδιαίτερθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ, οι οποίεσ μπορεί να 

διαφζρουν ςε ιςχφ, ςε εφροσ και ςε ιςτορία μζςα μασ.  

Τζλοσ, διερευνϊντασ τθ  δικι μασ ιςτορία  ανακαλφπτουμε τθν ιςτορία 

του «άλλου», που δεν  είναι παρά θ πολυπολιτιςμικι φφςθ του ανκρϊπου ςε 

πολυπολιτιςμικά περιβάλλοντα, δθλαδι, θ παγκόςμια ιςτορία πολιτιςμοφ του 

ανκρϊπου ςτθν ολότθτά τθσ. Άλλωςτε, όπωσ λζει θ Λιδα Ταςοποφλου, θ οποία 

επιςκζφτθκε δφο φορζσ τθν Αυςτραλία, «Το κζατρο γεννικθκε για να είναι 

πάνω από γλϊςςεσ. Δθλαδι, ζχει τθ δικι του γλϊςςα, θ οποία ανικει ςε όλεσ τισ 

γλϊςςεσ, και όλεσ οι γλϊςςεσ ανικουν ςτθ γλϊςςα του κεάτρου. Στο κζατρο πια 

λειτουργεί ο ψυχιςμόσ του ανκρϊπου, ο οποίοσ είναι πάνω από τθ γλϊςςα. 

Είναι θ ψυχι του ανκρϊπου»2014. 

 

Ρροτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα 

Ωσ γενικό αίτθμα των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ, θ ίδρυςθ ενόσ Ελλθνικοφ 

Μορφωτικοφ και Ρολιτιςτικοφ Λδρφματοσ ςτθν Αυςτραλία που να μπορεί να 

λειτουργιςει αποτελεςματικά ςτθν προϊκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και 

γραμματείασ, κακϊσ και ςτθ ςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ των Τεχνϊν και των 

καλλιτεχνϊν ελλθνικισ καταγωγισ, θ προϊκθςθ του ζργου τουσ και θ ςφνδεςι 

                                                           
2014

 Ρθγι: Συνζντευξθ που παραχϊρθςε το Μάιο 1994 ςτθν Ακινα:  με τίτλο «Το Κζατρο: Μια 

γλϊςςα πάνω από γλϊςςεσ… Συνομιλία με τθν θκοποιό Λιδα Ταςοποφλου» και δθμοςιεφτθκε ςτο 

περιοδικό Γιοφφρι, τεφχ. 14, ζτθ 1994-1996, Σφδνεχ, ςς. 5-11. 



1068 
 

τουσ με τον ελλαδικό χϊρο και τισ απανταχοφ ελλθνικζσ διαςπορζσ,  προκφπτει 

ωσ μία ζλλειψθ και μία ανάγκθ των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ.  Ενδεχομζνωσ, 

αυτό μπορεί να προζλκει μόνο μζςα από τθν ίδια τθν ελλθνο-αυςτραλιανι 

παροικία και από τα ελλθνικά ιδρφματα  και οργανιςμοφσ, που ιδθ υπάρχουν 

και λειτουργοφν εκεί. Μζςα από αυτιν τθν ανϊτερθ Αρχι κα μπορεί να 

υποςτθριχκεί θ επαγγελματικι κατάρτιςθ και εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν 

ελλθνικισ καταγωγισ για να βελτιωκοφν ςτθν εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 

και πολιτιςμοφ, πιο ςυςτθματικά. Οι δάςκαλοι ελλθνικισ καταγωγισ,  δεφτερθσ 

και τρίτθσ γενιά, που αναλαμβάνουν να διδάξουν το μάκθμα τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ και πολιτιςμοφ χρειάηεται να ενκαρρφνονται να αποκτιςουν τθν 

κατάλλθλθ παιδαγωγικι κατάρτιςθ για μακθτζσ ελλθνικισ καταγωγισ, ςυχνά 

από μικτοφσ γάμουσ,  που θ προςζγγιςθ γι’ αυτοφσ  τουσ μακθτζσ χρειάηεται να 

είναι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ αυτισ τθσ «ξζνθσ» γλϊςςασ και όχι τθσ ελλθνικισ 

ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ.   

Οι  Ελλθνο-Αυςτραλοί  φαίνεται να χρειάηεται να πάρουν επείγουςεσ και 

ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ, εφόςον επικυμοφν να ςυνεχίηει να υπάρχει μζλλον  

ςτθν επιλογι τθσ Νζασ Ελλθνικισ από τουσ μακθτζσ, κακϊσ ςτθν Αυςτραλία, τθν 

τελευταία δεκαετία, ενϊ φαίνεται να υποςτθρίηονται οι ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ, 

εντοφτοισ οι αςιατικζσ γλϊςςεσ αυξάνονται ραγδαία ςτισ προτιμιςεισ των 

μακθτϊν.  

Θ πρϊτθ γενιά εργάςτθκε ςκλθρά, κακιζρωςε κεςμοφσ, άνοιξε και 

υποςτιριξε ελλθνικά ςχολεία αλλά, πικανϊσ, δεν κατάφερε να επενδφςει 

αρκετά ςτο μζλλον και ςτθ δθμιουργία του δικαιϊματοσ τθσ πολιτιςμικισ 

ευαιςκθτοποίθςθσ για τισ επόμενεσ γενιζσ. Και όπωσ λζνε οι επόμενεσ γενιζσ «Το 

μζλλον είναι τϊρα και ςτθρίηεται ςε μασ, και όπωσ ο Γάλλοσ φιλόςοφοσ το 

ζκεςε, το μζλλον διαρκεί για πάντα ...».(Tsianikas και Maadad, 2013, ς.398). 

Μζςα από τθν υπάρχουςα ζρευνα τθσ κεατρικισ ιςτοριογραφίασ και τθσ 

βιο-εργογραφίασ και ζργων των Ελλινων κεατρικϊν ςυγγραφζων πρϊτθσ και 

δεφτερθσ γενιάσ ςτθν Αυςτραλία, μπορεί κανείσ να διακρίνει τον πλοφτο  ενόσ 

πολιτιςτικοφ αγακοφ όπωσ το κζατρο, που ζχει παραχκεί και ςυνεχίηει να 

δθμιουργείται από τον Ελλθνιςμό τθσ Διαςποράσ. Θ παροφςα μελζτθ,  ελπίηω να 
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μπορζςει να αποτελζςει το ζναυςμα για μια μεγαλφτερθ εμβάκυνςθ ςτο κζμα. 

Θ εναςχόλθςθ με μονογραφίεσ ςυγγραφζων, θ επζκταςθ τθσ ζρευνασ και  ςε 

άλλεσ πόλεισ τθσ Αυςτραλίασ, κακϊσ και τθσ γειτονικισ Νζασ Ηθλανδίασ , θ 

ςυγκριτικι μελζτθ με άλλεσ χϊρεσ, όπου υπάρχει ελλθνικι διαςπορά, κρίνονται 

ςθμαντικά και αναγκαία βιματα για τουσ μελλοντικοφσ μελετθτζσ του κεάτρου 

τθσ διαςποράσ 
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http://dspace.flinders.edu.au/jspui/bitstream%20/2328/26853/%201/%20Modern%20Greek.pdf
http://dspace.flinders.edu.au/jspui/bitstream%20/2328/26853/%201/%20Modern%20Greek.pdf
http://dspace.flinders.edu.au/jspui/bitstream%20/2328/26853/%201/%20Modern%20Greek.pdf
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Εφθμ.  Εςτία, 22.7.1959, αρ. φ. 94 , το άρκρο του Λάμπθ Ραςχαλίδθ (γενικόσ διευκυντισ τθσ 

εφθμερίδασ) «Σοφοκλζουσ Οιδίπουσ Τφραννοσ – Μια ωραία προςπάκεια», ς. 1, ςε 

φωτοτυπία. 

Εφθμ. Κυριακι, 19-09-1965, άρκρο «Μία ωραία παράςταςθ… Ο Αγαπθτικόσ τθσ 

Βοςκοποφλασ», ς.3 και ς.12. 

 Ρερ. Σκζψεισ, Αφγ. 1990, κριτικι από τον Δ. Τη. για τθ κεατρικι παράςταςθ DA του Χ. 

Λζοναρντ ςτο Fig Tree Theatre.   

Ρερ. Σκζψεισ-Φλεβ. 1991, Εκκλθςιάηουςεσ του Αριςτοφάνθ ςε ςυμπαραγωγι με το Take 

Away Theatre, ςς.22-23, 

Ρερ. Upstaged, 5 – 27.5.1991, αφιζρωμα Multicultural Theatre Festival / Φεςτιβάλ 

Ρολυπολιτιςμικοφ Κεάτρουμε το άρκρο «Hellenic Theatrical Group: ‘Identity’… a clash of 

values and cultures between parents and children». 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 11.10.1991, άρκρο «Ξανά θ «Ταυτότθτα» ςε ςκθνι του Σφδνεχ». Θ 

παράςταςθ παίχτθκε ςτο 1ο Ρολυπολιτιςμικό Φεςτιβάλ ςτο Tom Mann Theatre, 13, 

18,19.10.1991. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 3-8-1999, άρκρο «Ωχ… Αμάν!!!» μία παροικία, ς.33. 

Εφθμ. Το Βιμα - παροικία, 28.10.2000, «Ζνα κλαςικό αριςτοφργθμα ιδωμζνο μζςα από το 

πρίςμα τθσ εποχισ:  Οι Νεφζλαι από το Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν», ς.13. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 8-7-2005, άρκρο «4Luv…ε Γαμϊτο!: Το νζο κεατρικό ζργο του 

Συγκροτιματοσ Ελλινων Καλλιτεχνϊν», ς. 9.  

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 19-7-2005, άρκρο «4Luv…ρε γαμϊτο!» ΣΕΚ’s new comedy revue loves to 

love you baby!, ς.25 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 21-7-2005, άρκρο «For Luv…re gamoto!» ΣΕΚ’s new  side-splitting 

production, ς.25. 

Ρερ. Εpsilon, 16.5.2007,  με το άρκρο ‘Y.I.R.O.S LIVE! Season extended’, ς.10. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 18-05-2007 ‘Y.I.R.O.S LIVE!’, ς.29. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 16-05-2007, Ουρά οι Αυςτραλοί για ντόπιο ελλθνικό κζατρο, 

ςς.12-13.  

 

2. Ελλθνικό Θζατρο Αυςτραλίασ (Ελλθνικι Κοινότθτα του Σφδνεχ) (1954-2001) 

(βλ. ς.354) 

Ρθγι 

Σθμείωμα,  ζτουσ 2001, του ςκθνοκζτθ Λοφθ Σαρρι, τθσ πολιτικισ ςάτιρασ Από τθν ουρά 

βρωμάει το ψάρι του Γιϊργου Χαραλαμπίδθ (ςε φωτοτυπία). 

 

 

3. Ελλθνικόσ Σφνδεςμοσ «Άτλασ»(1959 - 1987)(βλ. 355) 

Ρθγι 

Το καταςτατικό του Ελλθνικοφ Κζντρου «Άτλασ» - ζτοσ ιδρφςεωσ 1940, με Άρκρα 12, 

υπογεραμμζνο από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  και τουσ ςυμβοφλουσ ςτισ 

4.4.1948, 7 ςελ.,  ςε φωτοτυπία. 

 

4. Θίαςοσ Θνωμζνων Καλλιτεχνϊν (Θ.Θ.Κ.)(1973-1998) (βλ. ς. 358) 

Ρθγζσ 
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Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 29.10.1998, το άρκρο του Μπάμπθ άκθ «Τηίνα Ντίνου : Ριγε 

να προωκιςει το γιό τθσ ςτο κζατρο με αποτζλεςμα να πάρει μζροσ ςτο ζργο και θ ίδια – Θ 

ςυμπαράςταςθ τθσ οικογζνειασ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν κοινωνικι ςυμμετοχι τθσ 

γυναίκασ ςε μαηικζσ παροικιακζσ εκδθλϊςεισ, ζχουν εξαλειφκεί πολλζσ αναχρονιςτικζσ 

αντιλιψεισ, ς. 12 ( ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Το Βιμα, 10.11.1998, το άρκρο «Θ Αγγζλα» (κάτι το διαφορετικό) του Γιϊργου 

Μακρίδθ, ς. 13 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 10.11.1998, το άρκρο «Αγγζλα» μια παράςταςθ με ζντονεσ 

ςυγκινιςεισ τθσ Αλεξάνδρασ Θλιοποφλου, ς. 14 (ςε φωτοτυπία). 

 

5. Ελλθνικό Θζατρο Κωμωδίασ (1975-2004) (βλ. ς.359) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ, Θ Ταβζρνα του Σωκράτθ των Α. Ραπά & Γ. Ρολίτθ, 

Φεβρουάριοσ 1992. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 19.10.2004, θ κριτικι για τθν κεατρικι παράςταςθ Ελλάδοσ «Οδφςςεια» 

του Τάκθ Μακρυγιάννθ ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Γαρυφαλλάκθ από τον Γιϊργο 

Χατηθβαςίλθ, ςελ. 11 (ςε φωτοτυπία). 

 Εφθμ. Ο Κόςμοσ  «Αρχίηουν τθν ερχόμενθ Ραραςκευι οι παραςτάςεισ του «Ελλάδοσ 

Οδφςςεια»», 22.9.2004, ς. 7.  

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, «Ελλάδοσ Οδφςςεια» 13.10. 2004, ς.7. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 3.5.2010, Άρκρο του Γιϊργου Τςερδάνθ με τον τίτλο « Αντίο 

Ρζτρο Ρρίντεηθ- Ζφυγε ςτα 80 ο κρφλοσ του εραςιτεχνικοφ παροικιακοφ κεάτρου μασ, ς.5.  

Εφθμ, Ο Κόςμοσ  με τον  τίτλο «Σιμερα κθδεφεται ο Ρζτροσ και θ Μζλπω κρθνεί…» ςτισ 

5.8.2010, ςς.14-15. 

 Εφθμ. Ο Κόςμοσ 3.8.2010, «Ζφυγε ο μεγάλοσ κεατράνκρωποσ Ρζτροσ Ρρίντεηθσ-Να με 

αποχαιρετιςετε με γζλια και χειροκροτιματα», ς.3. 

 

6. Ελλθνικι Θεατρικι Σκθνι (1981-1982) (βλ. ς.364) 

Ρθγι 

Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φφλλου 23, Νοζμ. – Δεκ. 1990, θ κριτικι «Στζλλα Βιολάντθ από τθν 

Ελλθνικι Κεατρικι Σκθνι Σφδνεχ» του Δθμιτρθ Οικονόμου, ςς. 76-77 (ςε φωτοτυπία). 

 

7. Θζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ «Μαντουρίδειο» (1984 μζχρι ςιμερα) (βλ. ς.365) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φφλλου 1, Σεπτζμβρθσ 1988, το πρόγραμμα Ο Καραγκιόηθσ ςτθν 

Αυςτραλία του Μίλτου Μουταφίδθ – Οι παραςτάςεισ του ζργου είναι αφιερωμζνεσ ςτισ 

εκδθλϊςεισ Κατράκεια ‘88». 

Ρερ.  Σκζψεισ, Αρ. Φφλλου 1, Σεπτ. 1988, ς.7.  

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 18.5.2004, το άρκρο «Άγγιξε τισ καρδιζσ των ομογενϊν θ 

παράςταςθ «Αγάπεσ, πάκθ και παραμφκια»», τθσ Αλεξ. Θλιοποφλου, ς. 7 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Απογευματινι, 6.7.1991, το άρκρο «Λουμπάγκο ςτθν Αυςτραλία». 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 17.2.1992, το άρκρο «Ο Σταφροσ Οικονομίδθσ ςε νζα κεατρικι 

εξόρμθςθ -  ο τίτλοσ είναι «Μαριονζττεσ»», ς.10. 

Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 22.2.1992, το άρκρο «Μζλπω Ραπαδοποφλου: Μια μεγάλθ κυρία τθσ 

παροικιακισ ςκθνισ», ς.10. 
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Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 5.5.1992 το άρκρο «Μ. Ραπαδοποφλου : 36 χρόνια κζατρο», ς.11. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 11.6.1993, το άρκρο «Θ Αυλι των Καυμάτων», ς.29. 

Εφθμ. Το Βιμα, 24.6.1993, το άρκρο «Αυλι των Καυμάτων : από το «Κζατρο Τζχνθσ 

Αυςτραλίασ»» του Χρόνθ Μωραΐτθ, ς.7. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 23.7.1993, το άρκρο «Το Κζατρο Τζχνθσ πόλοσ ζλξθσ για τθν 

νεολαία -  επιτυχείσ οι παραςτάςεισ τθσ «Αυλισ των Καυμάτων»» του Κζμθ Καλλοφ, ς.10. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 5.4.1994, το άρκρο «Ενκουςίαςε μικροφσ και μεγάλουσ ο Καραγκιόηθσ ςτθν 

παιδικι κεατρικι ςκθνι τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ», ς.19. 

Εφθμ. Το Βιμα, 14.3.1996, το άρκρο «Κζατρο και Ρολιτιςμόσ – Μζςα ςτα πλαίςια του 14ου 

Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ, κα παιχτεί και το κεατρικό ζργο θ «Χαμζνθ Γενιά» από το 

Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ του κ. Σταφρου Οικονομίδθ – Πλα τα χριματα από τθν πρεμιζρα 

τθσ «Χαμζνθσ Γενιάσ» κα διατεκοφν για το Τμιμα των Νζων Ελλθνικϊν του Ρανεπιςτθμίου 

τθσ ΝΝΟ» του Ε.Μ., ς. 28 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 19.3.1996 το άρκρο «Θ  Xαμζνθ Γενιά  άρεςε ςτο κοινό και 

χειροκροτικθκε» τθσ Μ.Μ. ς. 17(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 26.3.1996, το άρκρο «Χαμζνθ Γενιά: Μία παράςταςθ που 

αξίηει πολλά …», ς.17. 

Ρθγι:  Από τθν εφθμερίδα Ο Κόςμοσ, 29.11.1996, το άρκρο «Το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ» 

τθσ Γιάννασ Μαυράκθ, ς.32. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 3.12.1996, το άρκρο «Το κζατρο είναι θ αγάπθ μασ» τθσ Μζλπωσ 

Ραπαδοποφλου, ς.8. 

Εφθμ.  Το Βιμα, 18.3.1997, το άρκρο «Άρεςε το ζργο θ γρουςοφηα, το Λουμπάγκο και θ 

Γυναίκα». 

Εφθμ. Το Βιμα, 27.3.1997, το άρκρο «Θ γρουςοφηα, το Λουμπάγκο και θ γυναίκα» του 

Χρόνθ Μωραΐτθ, ς.31. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.11.1997 το άρκρο «Σκθνισ: Σταφροσ Οικονομίδθσ – Οι 

καλλιτζχνεσ μασ, παλιοί και νζοι,  ςυνεχίηουν με  ςζβασ και αγάπθ τθν ωραία αυτι 

παράδοςθ». 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.11.1997, το άρκρο «Νζα Αυςτραλογεννθμζνα παιδιά 

ςτελεχϊνουν το κζατρο μασ» του Μπάμπθ άκθ, ς.14. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 30.11.1997 το άρκρο «Μζλπω Ραπαδοποφλου:  Ζχω πάρει 

μζροσ ςε πάνω από 50 ζργα, ςτα 41 χρόνια που το υπθρετϊ. Το κζατρο για μζνα είναι 

τρόποσ … ηωισ»  του Μπάμπθ άκθ, ςελ. 12. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 11.3.1999 το άρκρο «Σταφροσ Οικονομίδθσ: Ζχουμε το 

κεατράκι αλλά μινασ μπαίνει, μινασ βγαίνει πρζπει να πλθρϊςουμε ενοίκιο – «Το πρϊτο 

μασ ζργο για το 2000 κα φωτίηει τθν ςυμβολι του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςτθν μεγάλθ 

ανάπτυξθ τθσ Αυςτραλιανισ κοινωνίασ» - αποβλζπουμε ςτο κεατράκι μασ να γίνονται 

βραδιζσ με ςυηθτιςεισ για επίκαιρα κζματα» του Μπάμπθ άκθ, ςελ. 12. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 30.11.1999, το άρκρο «Ρολιτιςτικό Κζντρο: Και οι άνκρωποι 

του κεάτρου - «Ζχουμε μια παράδοςθ εκατό χρόνων και ζνα κεατράκι δεν φτιάξαμε»» του 

Μπάμπθ άκθ, ς.12. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 23.12.1999, το άρκρο «Θ ανάγκθ δθμιουργίασ πολιτιςτικοφ 

κζντρου - Ζνα από τα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ παροικία : Θ εκδιλωςθ του Σ.Α.Ε. 

ζνωςε τισ κεατρικζσ μασ δυνάμεισ» του Μπάμπθ άκθ, ς.12. 
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Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 28.3.2001, το άρκρο «Τα παιδιά και το κζατρο: O Καραγκιόηθσ ςτθν 

Αυςτραλία» του Γιϊργου Μακρίδθ, ς.9. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 10.7.2001 το άρκρο «αντεβοφ ςτο ζκτο παγκάκι» του Γιϊργου Μακρίδθ, 

ς.30 

Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 21.7.2001, το άρκρο «αντεβοφ ςτο ζκτο παγκάκι» του Άγγελου 

Καναβάρου, ς.8. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 22.2.2002, το άρκρο «Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ και το 

κεατρικό εργαςτιρι», ς.9. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 21.6.2002, ςυνζντευξθ τθσ Κατερίνασ Ορφανίδου με τθν κ. Μζλπω 

Ραπαδοποφλου με τον τίτλο «Γνωρίςτε καλφτερα», ς. 8. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 30.9.2002 το άρκρο «Εκάβθ: Μία ευχάριςτθ ζκπλθξθ από το 

«Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ»» του Κϊςτα Ροτιρθ, ς.8. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 17.10.2002, το άρκρο «Θ Εκάβθ του Ευριπίδθ (μερικζσ 

ςκζψεισ)» του Γιϊργου Μακρίδθ, ς.4. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 20.3.2003, το άρκρο «Κζατρο Τζχνθσ – Ο Καραγκιόηθσ ςτθν 

Αυςτραλία»» ς.6. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 4.4.2003 το άρκρο «Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία» ς.20. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 17.5.2005, το άρκρο «Ο Γυάλινοσ Κόςμοσ -Ραράςταςθ για τθν τρίτθ 

θλικία», ς.29. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 18.5.2004 το άρκρο «Άγγιξε τισ καρδιζσ των ομογενϊν θ 

παράςταςθ Αγάπεσ, πάκθ και παραμφκια» τθσ Αλεξάνδρασ Θλιοποφλου, ς.7. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 18.5.2005, το άρκρο «Κζατρο: O Γυάλινοσ Κόςμοσ – μια παράςταςθ που 

δεν πρζπει να χάςετε». 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 24.5.2005, το άρκρο «Ο Γυάλινοσ Κόςμοσ» του Γιϊργου Χατηθβαςίλθ, ς.11. 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 1.6.2005, το άρκρο «Κζατρο: Γυάλινοσ Κόςμοσ – τελευταίο 

τριιμερο παραςτάςεων …», ς.6. 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 24.8.2005, το άρκρο «Τα τζςςερα πόδια του τραπεηιοφ (κάτι το 

ξεχωριςτό)», ς.12. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 23.11.2005 το άρκρο «Ζνασ απρόςκλθτοσ μουςαφίρθσ» ςτο  

«Κζατρο Μαντουρίδθ» - Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο από 25.11.2005 – 18.12.2005, ς. 7 ( ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 29.11.2005, το άρκρο «Ζνασ απρόςκλθτοσ μουςαφίρθσ: 

Ξεκαρδιςτικι κωμωδία των Μϊρισ Μπράντελ και Αννίτα Χάρτ», ς.25. 

Ρερ. Viewpointάποψθ – τετραμθνιαίο περιοδικό για τθν υποςτιριξθ τθσ γυναικείασ 

ζκφραςθσ, τεφχοσ 8ο Μάρτιοσ 2005 που εκδίδεται από τθν Ομοςπονδία Ελλθνίδων και 

Ελλθνοκυπρίων γυναικϊν Αυςτραλίασ και Ν. Ηθλανδίασ, το άρκρο «Μζλπω Ραπαδοποφλου: 

Service to theatre», ς.20. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 23.2.2006, το άρκρο «Ζνασ απρόςκλθτοσ μουςαφίρθσ» του Χριςτου 

Χριςτου, ς.10. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 2.2.2006, το άρκρο «Ζνασ απρόςκλθτοσ μουςαφίρθσ (μία πολλι ζξυπνθ 

κωμωδία)», ς.12. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 17.3.2009, το άρκρο «Ιταν όλοι τουσ υπζροχοι!» του Γιϊργου 

Χατηθβαςίλθ, ς.25. 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 17.3.2009, το άρκρο «Ιταν όλοι τουσ παιδιά μου» του Μιχάλθ 

Μυςτακίδθ, ς.23. 
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Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 27.3.2009, το άρκρο «Ιταν όλοι τουσ παιδιά μου», ς.23. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 1.4.2009, το άρκρο «Ιταν όλοι τουσ παιδιά μου: ςκζψεισ και κρίςεισ με 

αφορμι τθν Ραγκόςμια Θμζρα κεάτρου» τθσ Σοφίασ Κακαρίου – άλλθ, ς.10. 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 3.8.2010, το άρκρο «Με αφορμι ζνα ηευγάρι κάλτςεσ» τθσ Δζςποινασ 

Μπάχα, ς. 5. 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ 5.8.2010, «Σιμερα κθδεφεται ο Ρζτροσ και θ Μζλπω κρθνεί…», ςς.14-15.  

 

8. Take Away Theatre (1989-2010) (βλ. ς.375) 

Ρθγζσ 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 15.6.1990, άρκρο «Take Away Theatre is a new concept» τθσ Joan Messaris, 

ς.13 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 15.10.1991, άρκρο «Two local Greek theatre groups perform in 

Multicultural Festival» τθσ Joan Messaris, ς.13 (ςε φωτοτυπία). 

 Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 11.10.1991, άρκρο «Multicultural Theatre» τθσ Sophia 

Anastasiadis, ς.10 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Το Βιμα, 12.11.1991, το άρκρο «Οι παραςτάςεισ του Take Away κζρδιςαν το κοινό – 

Συγκίνθςαν όςουσ τα παρακολοφκθςαν και άρεςε θ ερμθνεία των θκοποιϊν. Τα τρία 

μονόπρακτα του Take Away Theatre, Μια Ηωι Καλοκαίρι του Βαςίλθ Κοκκάρθ, Τρίτο 

Ραγκάκι Δεξιά του Βαςίλθ Γεωργαράκθ και το Ρρόγευμα τθσ Κυριακισ επίςθσ του Βαςίλθ 

Γεωργαράκθ, όλα ςε ςκθνοκεςία τθσ επαγγελματία ςκθνοκζτθ Χριςτίνασ Τοτοφ, ςθμείωςαν 

επιτυχία ςτισ πρϊτεσ παραςτάςεισ από κάκε άποψθ και ακόμθ μεγαλφτερθ επιτυχία 

αναμζνεται ςτισ παραςτάςεισ του επόμενου και μεκεπόμενου γουθκζντ» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 29.9.1998, το άρκρο «The Taming of the Shrewd Strigla: A bilingual 

performance by Take Away Theatre», ς. 18/2, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Το Βιμα, 30.9.1999, το άρκρο «Homer Rules από το Take Away Theatre – Το Take 

Away Theatre παρουςιάηει τθν περίοδο αυτι των ςχολικϊν διακοπϊν, το κεατρικό ζργο 

Homer Rules, ςτθν Καςτελοριηιακι Λζςχθ, ςτα πλαίςια του Carnivale ’99», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.Ο Κόςμοσ, 1.10.1999, το άρκρο «Another Carnivale event which targets children and 

young adults is the Take Away Theatre’s bilingual production Homer Rules! – a kids’ eye vie 

of the Odyssey, which is being presented at the Castellorizian Club», (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Σκζψεισ, αρ. φφλλου 28, Νοζμβρθσ – Δεκζμβρθσ 1991 / Λανουάριοσ 1992, το άρκρο 

«Take-a way-Theatre: Πταν οι μετανάςτεσ παράγουν οι ίδιοι τον πολιτιςμό τουσ» του 

Δθμιτρθ Τηουμάκα, ς. 8 -10. 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 8.11.1991, άρκρο «Take it Away» τθσ Sophia Anastasiadis, 

ςελ.18. Το άρκρο αναφζρεται ςτθν παράςταςθ με τρία μονόπρακτα «Μια ηωι καλοκαίρι» 

του Βαςίλθ Κοκκάρθ, «Τρίτο παγκάκι δεξιά» και «Το πρόγευμα τθσ Κυριακισ» του Βαςίλθ 

Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Christina Totos(ςε φωτοτυπία). Θ παράςταςθ παίχτθκε ςτα 

πλαίςια του 1ου Ρολυπολιτιςτικοφ Κεατρικοφ Φεςτιβάλ 1991. 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.11.1991, άρκρο «Τρία Ντόπια Μονόπρακτα», ς.8 (ςε 

φωτοτυπία) 

Εφθμ. Το Βιμα, 12.11.1991, άρκρο «Οι παραςτάςεισ του Take Away  κζρδιςαν το κοινό», 

ςτο Edge Theatre, ς.7 (ςε φωτοτυπία) 

Εφθμ. Το Βιμα, 14.11.1991, άρκρο «Το γουθκζντ πάλι τα υπζροχα ζργα του Take Away», 

ςτο Edge Theatre (ςε φωτοτυπία). 
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Εφθμ. Το Βιμα, 28.11.1991, άρκρο «Οι τελευταίεσ παραςτάςεισ του Take Away», ς.6 (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρερ. Upstaged – Multicultural Theatre Festival 1991, άρκρο για τθν κεατρικι ομάδα Take 

Away με τίτλο «A lifetime of summers», ςς.22 – 23 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 19.11.1991, άρκρο «Β. Κοκκάρθσ: Σκζψεισ, απόψεισ και όνειρα …», ς.11 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 15.11.1991, άρκρο «Ανκρϊπινεσ Λςτορίεσ από το «Take Away»» του Γιάννθ 

Λίππθ, ς.16 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 12.11.1991, άρκρο «Κζατρο με απαιτιςεισ: Το Take Away Theatre», ς.12 

(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 7.11.1991, άρκρο «Τρία ντόπια ζργα από το Κζατρο Take Away» από 8 

– 24.11.1991 ςτο Edge Theatre, ς.8 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμερίδα Ο Κόςμοσ, 1.11.1991, άρκρο «Κα ανεβάςει τρία ντόπια ζργα το Take Away», 

ς.20 (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ. Σκζψεισ, Νοζμβρθσ/Δεκζμβρθσ 1991, άρκρο ςτθν ςτιλθ του Δθμιτρθ Τηουμάκα «Εδϊ 

Sydney» με τον τίτλο «Take Away Theatre: Πταν οι μετανάςτεσ παράγουν οι ίδιοι τον 

πολιτιςμό τουσ», ς.40 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 15.6.1990, άρκρο «Μία «Λοξαςμζνθ παροικία»» από το Take Away Theatre 

του Γιάννθ Λίππθ, ς.16 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 12.4.1991, άρκρο «Aristophanes’ “Woman At the Assembly” modified for 

audiences in the Antipodes» τθσ Joan Messaris, ς.13 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 28.3.1991, άρκρο «Εκκλθςιάηουςεσ: Επαγγελματικι παράςταςθ από 

εραςιτζχνεσ» του Γιάννθ Λίππθ, ς.32 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 13.4.1991, άρκρο «Οι Εκκλθςιάηουςεσ», ς.10 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 22.3.1991, άρκρο «Αρχαία Κωμωδία ςτα πλαίςια του 9ου Ελλθνικοφ 

Φεςτιβάλ» του Γιάννθ Λίππθ, ς. 30 (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ. Σκζψεισ, Φλεβάρθσ 1991, άρκρο του Δθμιτρθ Τηουμάκα «Οι Εκκλθςιάηουςεσ του 

Αριςτοφάνθ ςε ςκθνοκεςία Στζλιου Γοφτθ» ςς. 22-23 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Wentworth Courier, 25.1.1994, άρκρο «Milk and Honey - Horrific Comedy» τθσ Susan 

Mooney, ς.10 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. The Daily Telegraph Mirror, 22.1.1994, άρκρο «Milk and Honey – Take Away Comedy» 

του Frank Gauntlett, ς.29 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 29.9.1998, θ κριτικι «Το θμζρωμα τθσ ςτρίγγλασ – Ζνα νζο 

ζργο του «Κεάτρου Takeaway» που ςατιρίηει τθν ελλθνοαυςτραλιανι ηωι», του Μπάμπθ 

άκθ, ς.12. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ 25.9.1998, το άρκρο «Το θμζρωμα τθσ ςτρίγγλασ, ς. 32 (ςε φωτοτυπία). 

 

9. Θζατρο Κιβωτόσ (ARK- a Greek-Australian Perspective)(1998-1999) (βλ.        ς. 384) 

Ρθγι 

Δελτίο τφπου, 18.5.1999, του «Ark Theatre Company»/«Κζατρο Κιβωτόσ», του Θλία 

Αναςταςιάδθ, για το κεατρικό ζργο Διπλοπενιζσ, ςτο Sidetrack Theatre, Addison Rd 

Community Centre, Marrickville, ςς. 1 – 2.  

 

10. Νζο Θζατρο (1998) (βλ. ς. 384) 

Ρθγι 
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Εφθμ. Το Βιμα, 20.10.1998, το άρκρο «Σάρκα και μικρόβιο» του Χρόνθ Μωραΐτθ (ςε 

φωτοτυπία). 

 

11. Θεατρικι ομάδα «Sidetrack»(1999-2010) (βλ. ς. 385) 

Ρθγζσ 

Εφθμ. The Sydney Morning Herald, 31.8.1985, το άρκρο «Tradition lives on in Sydney’s 

hidden theatre - Sydney’s mainstream theatre is still an Anglo – Saxon bastion. As a new play 

opens with a multicultural cast by Peter White, Ethnic Affairs Reporter, discovers a different 

Australian theatre», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. ….???,  το άρκρο «Demystifying the stage – Skitsobumski a play made by Sidetrack 

Theatre. Downstairs at the Seymour Centre», του Mark Roberts, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 08.10.1987, το άρκρο ««Ελλθνικόσ Κιρυκασ» - Μια βραδιά ςτο 

Κζατρο – Οι παραςτάςεισ του κεατρικοφ ζργου «Kin», κα δοκοφν ςτο «Sidetrack Theatre» 

από 17 Σεπτεμβρίου και κα ςυνεχιςτοφν μζχρι 10 Οκτϊβρθ 1987», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. The Advertiser, 2.3.1988, θ κριτικι «‘Kin’ on the right track – Sidetrack Theatre pointed 

the way to powerful and professional community theatre in its Adelaide Fringe debut in 

1984», του Tim Lioyd (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. ????, 1988 – 9 ????, θ κριτικι «Sidetrack Theatre Company presents ‘Kin’ for four 

nights only at TAU Community Theatre from April 22», του Colette F. Keen, ς. 13 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ. The Sydney Morning Herald 26.3.2001, θ κριτικι του Stephen Dunne για το  κεατρικό 

ζργο The uncle from Australia / Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία με τον τίτλο  “It’s no longer 

Greek to me : a vital rediscovery”, ς. 16 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 11.3.2005 το άρκρο «It’s a mother» … Τόςο καλοί θκοποιοί… 

Τόςο ακοςκίνιςτο ςενάριο : Μία εντυπωςιακι παράςταςθ ςτο κεατράκι Sidetrack τθσ οδοφ 

Adisson ςτο Μάρικβιλ, από τρείσ καυμάςιουσ θκοποιοφσ που είχαν αναλάβει τθν 

ψυχοδοτικι απεικόνιςθ τθσ ελλθνικισ παραδοςιακισ ςχζςθσ μθτζρασ – γιοφ, μζςα από επτά 

ςκετςάκια γραμμζνα από επτά διαφορετικοφσ ςυγγραφείσ, ς. 7 (ςε φωτοτυπία). 

 

12. Θίαςοσ «Ραραςκινια» του Βαγγζλθ Καλφβα (2000-2002) (βλ. ς. 388) 

Ρθγζσ 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 12.3.2000, μια ςυνομιλία με τον Β. Καλφβα για το ζργο «Θ 

ταβζρνα του Σωκράτθ» των Α. Ραπά & Γ. Ρολίτθ - Το κοινό χαίρεται να με βλζπει 

περιςςότερο ωσ κωμικό θκοποιό, ς. 12 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 13.4.2000, το άρκρο «Το ονόμαςα «Ραραςκινια» διότι θ λζξθ 

αυτι υπονοεί το κζατρο και τθν κοινωνία – Μια ςυνομιλία με τον υπεφκυνο του Νζου 

Κιάςου «Ραραςκινια» Βαγγζλθ Καλφβα και το όραμα του για τθν δθμιουργία μιασ 

κεατρικισ ςτζγθσ» του Μπάμπθ άκθ, ς. 12. 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 2.5.2000, το άρκρο «Το κζατρο κζρδιςε ζνα ςτιχουργό  τον 

«Μιχάλθ Φαλάρα» ι  ο ςτιχουργόσ κατακτά το κζατρο; - «Ραραςκινια» ζνα νζο κεατρικό 

ςυγκρότθμα γεννιζται», ς. 12. 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 16.5.2000, το άρκρο «Το 2000 χαρακτθρίηεται θ χρονιά όπου θ 

νεολαία μασ, ςυμμετζχει μαηικά, ςε όλεσ τισ καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ τθσ παροικίασ μασ – 

Ζνασ πλοφςιοσ καλλιτεχνικόσ χειμϊνασ τθσ Ραροικίασ με κεατρικζσ παραςτάςεισ, ςυναυλίεσ 

και διαλζξεισ» του Μπάμπθ άκθ, ς. 12. 
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Εφθμ. Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 23-04-2001, «Το (Ξζνο) Κζατρο είναι πιο Γλυκό…», ς.9. 

 

β. Μελβοφρνθ 

1. Ε.Ε.Α.Μ.Α. (Ζνωςθ Ελλινων Αιγφπτου και Μζςθσ Ανατολισ) (1952-2010) (βλ. ς. 

392) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Χρονικό 1 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978 – Οκτ. 1979. Για τθν παράςταςθ Εμπρόσ ασ 

γδυκοφμε του Δθμιτρθ Ψακά ςτο Prince Philip Theatre, Μάιοσ 1979, ς. 11. 

Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ.1980, για τθν παράςταςθ Εξοχικόν 

Κζντρον Ο Ζρωσ, Μάιοσ 1980, ς. 8. 

Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1980, για τθν παράςταςθ Ερωτικζσ 

Βιταμίνεσ του Γιϊργου οφςςου, ςε ςκθνοκεςία Ν. Ραϊδοφςθ, Νοζμ. 1980, ς. 10. 

Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκζμβριοσ 1980, για τθν παράςταςθ με τρία 

μονόπρακτα Το Δικαςτιριο ςε ςκθνοκεςία Ρϊλ Λοφπθ, Αλιτθσ ςε ςκθνοκεςία Ν. Ραϊδοφςθ, 

Μια αίτθςθ ςε γάμο ςε ςκθνοκεςία Ντίνου Μελιδϊνθ, Λοφνιοσ 1981, ς. 13. 

Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 7, Απρ. 1989, το άρκρο «Στισ 13 Μάθ: Μαφρθ Κωμωδία ανεβάηει θ 

ΕΕΑΜΑ», ς. 12. 

Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 21, Αφγ. 1990, το άρκρο «Γκόλφω», «Θ ηωι μου, ο κάνατόσ ςου», 

«Ρειραςμόσ», ς. 36. 

Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 4, Δεκ. 1988, το άρκρο «Χάρθσ Κωνςταντινίδθσ», ς. 7. 

Ρερ. Σκζψεισ, Αφγ. 1989, κριτικι για τθν κεατρικι παράςταςθ Ο Φαταοφλασ των Φωτιάδθ – 

Βροντάκθ» – «Στα πλαίςια του Α’ Καλλιτεχνικοφ Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α. 89» ςτο Prince 

Philip Theatre του Τάκθ Σϊρρου, (Κυριακι 23.7.1989). 

 

2.  Θίαςοσ  «Λαϊκι Σκθνι»(1970-1992) (βλ. ς. 403) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Χρονικό 1 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978 – Οκτ. 1979, για τθν παράςταςθ «Ευτυχϊσ 

τρελάκθκα» του Γ. οφςςου, Απρ. 1979, ς. 11. 

Ρερ. Χρονικό 1 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978 – Οκτ. 1979, για τα εγκαίνια τθσ αίκουςασ του 

Κεατρικοφ Οργανιςμοφ «Λαϊκι Σκθνι», Νοεμ. 1978, ς. 9. 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ,  1978, το άρκρο «Με ςκθνοκζτθ τον Κ. Ραπαςτεργίου το 

«Μαγκανοπιγαδο» ανζβαςε ψθλά το Ραροικιακό Κζατρο» του Ν. Ρ. (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ «Ζνασ βλάκασ 

και μιςόσ» του Δθμιτρθ Ψακά ςτο Prince Philip Theatre, Δεκζμ. 1979, ς. 7. 

Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ Οκτ. 1980, για 

τθν παράςταςθ «Τρείσ καλαςςόλυκοι» του Ρ. Ραπαδοφκα , Μάιοσ – Λοφνιοσ 1980, ς. 9. 
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Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ.1979 – Οκτ. 1980, θ «Λαϊκι Σκθνι» προκθρφςςει 

διαγωνιςμό ςυγγραφζων Κεατρικϊν ζργων που να ζχει ςχζςθ με τθν ηωι ςτθν Αυςτραλία, 

Μάιοσ 1980, ς. 9. 

Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ «Το νθςί τθσ 

Αφροδίτθσ» του Αλζξθ Ράρνθ, ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ, Αφγουςτοσ 1980, ς. 9. 

Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ «Μουςικοί» του 

Γ. Σκοφρτθ ςτο κζντρο «Αυλαία», ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ, Οκτ. 1980, ς. 10. 

Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ.1980 – Οκτ. 1981, για τθν παράςταςθ «Μουςικοί» του 

Γ. Σκοφρτθ ςτο κζντρο «Αυλαία», ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ, Νοεμ. 1980, ς. 10. 

Ρερ.  Χρονικό 3  - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Οκτ. 1981, για τθν παράςταςθ «Ρλοφτοσ» του 

Αριςτοφάνθ ςε ςκθνοκεςία Μιχάλθ Νικολοφδθ, ςτο Myer Music Bowl, ςκθνικά Νίκου 

Κυπραίου, κουςτοφμια . Ελίηαμπεκ και χορογραφίεσ Αλζκασ Οικονόμου, Νοεμ. 1980, ς. 10. 

Ρερ.  Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Οκτ. 1981, για τθν παράςταςθ «Ρρόςκλθςθ ςε 

Γάμο» του Α. Τςζχωφ, ςε ςκθνοκεςία του Ντίνου Μελιδϊνθ, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων 

του Φεςτιβάλ Εκνικοτιτων, Μάρτ. 1981, ς. 11. 

Ρερ.  Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Οκτ. 1981, για τθν παράςταςθ «Ταυτότθτα» 

του Γιάννθ Βαςιλακάκου, ςε ςκθνοκεςία Τάκθ Φειδογιάννθ και μουςικι Τάςου Λωαννίδθ, 

ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων του Ραναυςτραλιανοφ Φεςτιβάλ  Κεάτρου ςτθν Αδελαΐδα, 

Απρ. – Λοφν. 1981, ς. 12. 

Ρερ.  Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Οκτ. 1981, για τθν παράςταςθ «Βαβυλωνία» ? 

, Μάιοσ 1981, ς. 12. 

Ρερ.  Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Οκτ. 1981, για τθν παράςταςθ «Μια φάκα με 

ψωμάκι» τθσ Βάςωσ Καλαμάρα ςε ςκθνοκεςία Σάκθ Φειδογιάννθ, μουςικι Σωκράτθ 

Βερνάρδου και ςκθνογραφία Λεωνίδα Καλαμάρα, Οκτ. 1981, ς. 15. 

 

3. Ελλθνικι Ρροοδευτικι Νεολαία Αυςτραλίασ (Ε.Ρ.Ν.Α.)(1975-1988) (βλ.       ς. 412) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Χρονικό 1 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978 – Οκτ. 1979, για τθν παράςταςθ «Ο ζνασ και οι 

πολλοί» του Γ. Κοτηιοφλα, Δεκ. 1978, ς. 9. 

Ρερ.  Χρονικό 1 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978 – Οκτ. 1979, για τθν παράςταςθ «Απεργία» του 

Γ. Σκοφρτθ, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., Δεκ. 1979, ς. 10. 

Ρερ.  Χρονικό 1 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978 – Οκτ. 1979, για τθν παράςταςθ «Απεργία» του 

Γ. Σκοφρτθ, ςτο Collingwood Education Centre, Σεπτ. 1979, ς. 13. 



1096 
 

Ρερ.  Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ.1979 – Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ με πζντε 

μονόπρακτα «Κομμάτια και Κρφψαλα»  του Γ. Σκοφρτθ, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του 

Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., Απρ. 1980, ς. 8. 

Ρερ.  Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ «Κομμάτια και 

Κρφψαλα» του Γ. Σκοφρτθ, Οκτ. 1980, ς. 10. 

Ρερ.  Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ «Θ Θλικία τθσ 

Νφχτασ» του Λακ. Καμπανζλλθ, ςε ςκθνοκεςία Μιχ. Κακογιάννθ και ςκθνογραφία τθσ 

Καλλιρόθσ Λουκίδου – Τςιάτθ, Απρ. 1981, ς. 12. 

Εφθμ. Ρανελλινιοσ Κιρυκασ, 14.9.1981, θ κριτικι «Ραίχτθκε ςτο Σφδνεχ – Θ θλικία τθσ 

νφχτασ για μια μόνο βραδυά!» του Γιϊργου Τςερδάνθ. 

 

4.   Ρνευματικι Εςτία Ελλθνίδων (1978-ςιμερα) (βλ. ς. 417) 

Ρθγι 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 8.12.1979, το άρκρο «Θ Ελλθνικι Μελβοφρνθ – Από Σάββατο ςε 

Σάββατο – Τθν Κυριακι ςτο Dallas Brooks Hall – Ρανθγφρι τθσ Ρζτρασ… Ρανθγφρι του 

Αιγαίου» του Σωτιρθ Χατηθμανϊλθ, ς. 6 (ςε φωτοτυπία). 

 

5.  Θίαςοσ των Ενωμζνων Καλλιτεχνϊν (1979) (βλ. ς. 418) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Χρονικό 1 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978 – Οκτ. 1979, για τθν παράςταςθ «Ο Αγαπθτικόσ 

τθσ Βοςκοποφλασ» του Δ. Α. Κορομθλά ςτο Astor Theatre, Μάρτ. 1979, ς. 10. 

6.  Θίαςοσ του  θκοποιοφ Γιάννθ Χρυςοφλθ (1980) (βλ. ς. 418) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ «Ηθτείται 

Ψεφτθσ» του Δ. Ψακά, Σεπτ. 1980, ς. 10. 

Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ «Αγάπθ μου 

Ουάουα» του Φρανςουά Καμπϊ, ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Ραπαςτεργίου, Νοεμ. 1980, ς. 10. 

 

7.  Θζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ (1981-1993) (βλ. ς. 419) 

Ρθγζσ 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 31.10.1991, το άρκρο «Δωρεάν μακιματα Αρχαίου Δράματοσ από τθν 

«Γζφυρα»» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.11.1991, το άρκρο «Θ κωμωδία του Λάςκαρθ «Καραντίνα» το 

επόμενο ζργο τθσ «Γζφυρασ»» (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Σκζψεισ, αρ. φ. 26, Μάϊοσ 1991, το άρκρο «Εννζα λόγοι (κι ζνασ επίλογοσ) κατά ςκυλο-

φιλόςοφου – Αντίλογοσ ςε φλυαροφντα υποχονδριακό)» του Νίκου Σκιαδόπουλου, ςς. 33 – 

36. Αφορά τθν παράςταςθ Θ Αυλι των Καυμάτων του Λάκωβου Καμπανζλλθ. 

Ρερ.  Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ με τα 
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μονόπρακτα «Το Τάβλι» του Κεχαΐδθ, «Άνεργοι» και «Κρφψαλα» του Γ. Σκοφρτθ, Σεπτ. 1980, 

ς. 10. 

Ρερ.  Χρονικό 3 – Μελβοφρνθ  ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ «Κεαταί» 

μονόπρακτα του Γ. Σκοφρτθ ςε ςκθνοκεςία Ν. Σκιαδόπουλου, Universal Theatre, Νοεμ. 1980, 

ς. 10. 

Ρερ.  Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ «Φωτεινι 

Σάντρθ» του Γρθγόρθ Ξενόπουλου ςε ςκθνοκεςία Ν. Σκιαδόπουλου ςτο Universal Theatre, 

Λαν. 1981, ς. 11. 

Ρερ.  Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ «Μιδεια» του 

Ευριπίδθ, ςε ςκθνοκεςία Ν. Σκιαδόπουλου, Φεβρ. 1981, ς. 11. 

Ρερ.  Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ «Σαλϊμθ» του 

Πςκαρ Ουάιλντ, ςε ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου, χορογραφίεσ Ντάνα Κουφουδάκθ και 

Γιάννθ άκκα, Απρ. 1981, ς. 12. 

Ρερ.  Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ «Το Ρανθγφρι» 

του Δθμ. Κεχαϊδθ, ςκθνοκεςία του Ν. Σκιαδόπουλου, ς. 13. 

Ρερ.  Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, για τισ  παραςτάςεισ «Καλθνφχτα 

Μαργαρίτα» του Γεράςιμου Σταφρου και «Βρυκόλακεσ» του Μψεν, ςε ςκθνοκεςία του Ν. 

Σκιαδόπουλου, Αφγουςτοσ 1981, ς. 14. 

 

8.  Θ Νεολαία τθσ Κοινότθτασ Dandenong (1981) (βλ. ς. 424) 

Ρθγζσ 

Ρερ.  Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ «Ηθτείται 

ψεφτθσ» του Δ. Ψακά, Αυγ. 1980, ς. 9. 

Ρερ.  Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ . 1980 – Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ «Ηθτείται 

ψεφτθσ» του Δ. Ψακά, Φεβρ. 1981, ς. 11. 

Ρερ.  Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ «Ο Αχόρταγοσ» 

του Δ. Ψακά, Δεκ. 1981, ς. 15. 

 

9.  Ελλθνικό Θζατρο Αυςτραλίασ (Ε. Θ. Α.)(1981-1991) (βλ. ς. 424) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Αλλαγι - δίμθνθ επικεϊρθςθ κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ και πάλθσ,  Νοζμ.  1982, 

«‘Ζργο του Αυγοφςτου Στρίμπεργκ απο το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ» του Χ.Τςίρκασ, 

Σφδνεχ, ςς.70-71. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 14.11.1991 και 21.11.1991, το κείμενο – ομιλία «Κζςπιδεσ εν 

αποδθμία: 10 χρόνια Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ» του Δ. Ραϊβανά που δόκθκε ςτο 

Nicholson Receptions, ςς. 1 – 9. 
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Κείμενο τθσ ομιλίασ, 29.9.1991, για τα 10 Χρόνια Ε.Κ.Α. του Δ. Ραϊβανά ςτο Nicholson 

Receptions, ςς. 1 – 9 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ - Ενθμζρωςθ, 29.4.1987, το άρκρο «ΤΕΧΝΕΣ και άλλα… - Το φϊσ τθσ 

ψυχισ! – «Ζνα παράξενο απόγευμα» του Αντϊνθ Δωριάδθ από το Ελλθνικό Κζατρο 

Αυςτραλίασ (Ε.Κ.Α.) ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου» του Δθμ. Κεςίςογλου, ς. 14. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 20.6.1985, το άρκρο «Μόνο θ ςυλλογικι δουλειά βγάηει απ’ τθν 

απομόνωςθ – ΑΝΤΛΓΟΝΘ Ε.Κ.Α. Μπράβο!!» του Δθμιτρθ Ραϊβανά. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ 10-02-1983 Το Ε.Κ.Α. Αυςτραλίασ ανεβάηει τθν κοινωνικι ςάτιρα του Μ. 

Κορρζ «Το Διπλανό Κρεβάτι». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 6.10.1991 , το άρκρο «Κα ςκοτϊςω τθν πεκερά μου» - Μια ακόμθ 

κωμωδία που ετοιμάηει το δεκάχρονο Ε.Κ.Α. με πολφ φροντίδα - «Κα ςκοτϊςω τθν πεκερά 

μου», μια παραγωγι που κα δικαιϊςει τθ φιμθ του Ε.Κ.Α.» (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Αντίποδεσ, τεφχ. 20, Νοζμβριοσ 1986, το άρκρο «Γ. Καναράκθσ, «Θ Λογοτεχνικι 

παρουςία των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία» – Δ. Ραϊβανάσ» (ςε φωτοτυπία). 

Ροιιματα και Ρεηά του Δθμιτρθ Ραϊβανά, 1982 – 1997, «Μονφελοι & Διόπτρεσ - 

Μποφμεραγκ», ςς. 186 – 199 (ςε φωτοτυπία). 

Ροιιματα και Ρεηά του Δθμιτρθ Ραϊβανά, 1982 – 1997, «Μονφελοι & Διόπτρεσ – 

Ρανδϊρα», ςς. 167 – 185, (ςε φωτοτυπία). 

Ροιιματα και Ρεηά του Δθμιτρθ Ραϊβανά, 1982 – 1997, «Μονφελοι & Διόπτρεσ – Μόνιμοσ 

Επιςκζπτθσ», ςς. 155 – 166, (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Σκζψεισ, αρ. φφλλου 1 – Σεπτζμβρ. 1988, το άρκρο «Ε.Κ.Α. Στακμόσ για το ντόπιο 

κζατρο, το «Χαβαγιοφ Ραροικία;» - «Στισ 16 Σεπτζμβρθ αρχίηουν οι παραςτάςεισ του ζργου 

Χαβαγιοφ Ραροικία από το Ε.Κ.Α. – Ρρόκειται για μια γνιςια ντόπια κεατρικι δουλειά 

γραμμζνθ από τουσ Δ. Κατςαβό και Κ. Μακρυγιϊργο. Είναι ςάτιρα με άφκονο γζλιο που 

προκαλοφν οι αυκεντικζσ ςκθνζσ από τθ ηωι τθσ Ελλθνικισ Ραροικίασ», ςε ςκθνοκεςία 

Κανάςθ Μακρυγιϊργου και Α. Γεωργίου και μουςικι Τηοφλια Μποφμπθ ςτο Kew High School 

Community Theatre, 16 – 25.9.1988», ς. 6. 

Ρερ.  Σκζψεισ, αρ. φ. 6, Μάρτ. 1989, κριτικι «Τθσ Ραροικίασ το κάγκελο από το Ελλθνικό 

Κζατρο Αυςτραλίασ» - ςάτιρα του Δθμιτρθ Κατςαβοφ και Σωτιρθ Μανταλβάνου ςε 

ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου και μουςικι Λουλίασ Μποφμπθ, ς. 12. 

Ρερ.  Σκζψεισ, αρ. φ. 7, Απρ. 1989, το άρκρο «Τελικά τι ιταν το «Κάγκελο»; - Σαν κριτικι 

ςτθν τελευταία παραγωγι του ΕΚΑ «Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο»», ς. 14. 

Ρερ.  Σκζψεισ, Αφγ. 1990, «Ο Κάνατόσ ςου θ Ηωι μου ανεβάηει το Ε.Κ.Α. –Το 1991 γιορτάηει 

τα δζκα χρόνια του», ς. 12. 

 

10. Ethnic Street Theatre (1986-1988) (βλ. ς. 431) 

Ρθγζσ 

Ρερ.  Σκζψεισ, αρ. φφλλου 1, Σεπτζμβριοσ 1988, το άρκρο «Στζλιοσ Κουρμπζτθσ: Και τϊρα 

ςυγγραφζασ αξιϊςεων ςτο Κζατρο Δρόμου», ς. 6. 

Δελτίο Τφπου τθσ παράςταςθσ Poison and Gold  του Στζλιου Κουρπζτθ, 15-18 Σεπτεμβρίου, 

1988 ςτο Kafetheatro (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φφλλου 4, Δεκζμβρθσ 1988, θ κριτικι «Κϊνειο και χρυςό» του Στζλιου 

Κουρμπζτθ, που ανζβθκε ςτο Organ Factory, ς. 7. 

 Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 7.5.1987 Άρκρο «Το Κζατρο του Δρόμου» ςε ποιοτικά ζργα, ς.4. 
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11.  Ελλθνικόσ Θεατρικόσ Οργανιςμόσ- «Θίαςοσ Ραροικία» (1990-ςιμερα) (βλ. ς. 436) 

Ρθγζσ 

Αρχείο του Κανάςθ Μακρυγιϊργου «Το Λςτορικό του Ελλθνικοφ Κεατρικοφ Οργανιςμοφ – 

«Κίαςοσ Ραροικία»» όπου αναφζρεται το ιςτορικό του Κιάςου και οι ςκοποί τθσ ίδρυςισ 

του κακϊσ και ο κατάλογοσ των παραςτάςεων από το 1990 – 2010. 

Αδθμοςίευτθ ομιλία του Δ. Ραϊβανά, Λοφν. 1990, για τθν κεατρικι παράςταςθ «Ο 

Ρατοφχασ» του Λωάννθ Κοντυλάκθ, από τον Κίαςο Ραροικία (πρϊθν Ε.Κ.Α.), ςς. 1 – 5. 

Ρερ. Σκζψεισ, Μάθσ – Λοφν.  1990, το άρκρο – ςυνζντευξθ «Ρατοφχασ», ς. 12, (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φφλλου 21, Αφγ. 1990, το άρκρο «Με τθν «Τφχθ τθσ Μαροφλασ» 

υποδζχεται το 1991 ο Κίαςοσ Ραροικία», ς. 12. 

Ρερ. Σκζψεισ, Μάθσ – Λοφν. 1990, το άρκρο «Κεατρικόσ Οργαςμόσ», ς. 6 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 19.10.1991, το άρκρο «Από τον Κίαςο «Ραροικία» «Θ Ελλάδα τθσ 

Μελβοφρνθσ» - Ρρόκειται για μια μουςικο – χορευτικι ςάτιρα με εικόνεσ από τθν 

κακθμερινι μασ ηωι μεταξφ γονιϊν και παιδιϊν», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 17.10.1991, το άρκρο «Με τθν «Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ», αρχίηει θ 

«Ραροικία» - Επ’ ευκαιρία των πρϊτων του γενεκλίων ο «Κίαςοσ Ραροικία» ανεβάηει ςτισ 8, 

9 και 10 Νοεμβρίου τθν «τρελλο – μουςικο - χορευτικι ςάτιρα» όπωσ τθν ονομάηει, του 

Κϊςτα Μακρυγιαννάκθ «Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ»», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.11.1991, το άρκρο «Αφριο αρχίηει «Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ» και 

κα παιχκεί μόνο τρεισ φορζσ» - Οι υπεφκυνοι του κιάςου «Ραροικία» και ο ςκθνοκζτθσ του 

ζργου Κανάςθσ  Μακρυγιϊργοσ αναμζνουν ότι θ τελευταία παροικιακι ςάτιρα που ζγραψε 

ο Κϊςτασ Μακρυγιαννάκθσ κα ξεπεράςει ςε επιτυχία τισ προθγοφμενεσ που ανζβαςε ο 

οργανιςμόσ», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 14.11.1991, το άρκρο «Γζλιο ςκόρπιςε «Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ» - 

‘Αφκονο γζλιο ςκόρπιςε θ ςατιρικι κωμωδία «Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ» που παρουςίαςε 

με επιτυχία τθν Ραραςκευι, Σάββατο και Κυριακι ςτο National Theatre ο κίαςοσ Ραροικία», 

ς. 5, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 22.7.1993, το άρκρο «Συνεχίηονται με επιτυχία οι παραςτάςεισ τθσ 

διαςκεδαςτικισ κωμωδίασ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα» από τον 

κίαςο Ραροικία ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 24.7.1993, το άρκρο «Συνεχίηονται με επιτυχία οι παραςτάςεισ τθσ 

διαςκεδαςτικισ κωμωδίασ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα» από τον 

Κίαςο Ραροικία ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου», ς. 7. 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 29.7.1993, το άρκρο «Ο «Γαμπρόσ» χαρίηει γζλιο - Συνεχίηονται οι 

παραςτάςεισ τθσ κωμωδίασ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα» που 

παρουςιάηει ο Κίαςοσ Ραροικία ςτο κζατρο τθσ βιβλιοκικθσ του ίτςμοντ ςτο 415 Church 

Street με απόλυτθ επιτυχία και οπωςδιποτε για να γεμίηει θ αίκουςα, δείχνει ότι οι 

κεατρόφιλοι προτιμοφν τθν κωμωδία και το αβίαςτο γζλιο», του Μάνου Μιλιου (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 31.7.1993, το άρκρο «Ρετυχθμζνεσ όλεσ οι παραςτάςεισ – Γζλια από τον 

«Γαμπρό απ’ τθν Ελλάδα» - Και… ζνασ τρελόσ… τρελόσ ψυχίατροσ! – Συνεχίηονται οι 
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παραςτάςεισ τθσ κωμωδίασ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα» που 

παρουςιάηει ο Κίαςοσ Ραροικία ςτο κζατρο τθσ βιβλιοκικθσ του ίτςμοντ ςτο 415 Church 

Street με απόλυτθ επιτυχία και οπωςδιποτε για να γεμίηει θ αίκουςα, δείχνει ότι οι 

κεατρόφιλοι προτιμοφν τθν κωμωδία και το αβίαςτο γζλιο» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 7.8.1993, το άρκρο «Συνεχίηονται με επιτυχία οι παραςτάςεισ - Ο 

Γαμπρόσ ζφερε μαηί του και… δϊρο! – Ναι με απόλυτθ επιτυχία, κάτι που δεν το περίμενε 

οφτε και ο παραγωγόσ και ςκθνοκζτθσ Κανάςθσ Μακρυγιϊργοσ, ςυνεχίηονται οι 

παραςτάςεισ τθσ κωμωδίασ που τελικά αρζςει ςτο κοινό και που φζρει τον επίκαιρο τίτλο 

«Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 14.8.1993, το άρκρο «Συνεχίηονται οι παραςτάςεισ του «Γαμπροφ απ’ 

τθν Ελλάδα – Με αλλαγι αίκουςασ αλλά με ςυνεχι επιτυχία ςυνεχίηονται και αυτό το 

Σαββατοκφριακο οι παραςτάςεισ τθσ κωμωδίασ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ που ζχει ανεβάςει 

ο Κίαςοσ Ραροικία ςε ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 21.10.1993, το άρκρο «Επζςτρεψε ςτθ Μελβοφρνθ ο Γαμπρόσ… - Ζνα 

από τα πιο πετυχθμζνα ζργα που ζχει ανεβάςει ο γνωςτόσ κεατρικόσ οργανιςμόσ 

«Ραροικία», είναι χωρίσ αμφιβολία «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα» που ζχει γράψει ο 

ςυμπάροικοσ ςυγγραφζασ Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ», τθσ Α. Γεννεράλθ (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 23.6.1994, το άρκρο «Ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςτθν «Ελλθνικι 

Εβδομάδα» ςτθν Καμπζρα – Από τισ 2 Λουλίου αρχίηουν ςτθν Καμπζρα οι εκδθλϊςεισ τθσ 

«Ελλθνικισ Εβδομάδασ», που οργανϊνει κάκε χρόνο θ Ελλθνικι Λζςχθ» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 7.7.1994, το άρκρο «Από τον κίαςο «Ραροικία» «Τρζξτε κλθρονόμοι» - 

Ρρεμιζρα το Σάββατο ςτθν Καμπζρα – Ταξιδεφει αυτό το Σαββατοκφριακο ςτθν Καμπζρα, ο 

κίαςοσ «Ραροικία», όπου και κα παρουςιάςει ςε παναυςτραλιανι πρεμιζρα το Σάββατο 

βράδυ τθν κωμωδία του Βαςίλθ Γεωργαράκθ «Τρζξτε κλθρονόμοι». Θ πρεμιζρα κα δοκεί 

ςτα πλαίςια τθσ «Ελλθνικισ εβδομάδασ» που οργανϊνει θ Ελλθνικι Λζςχθ τθσ Καμπζρασ». 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 14.7.1994, το άρκρο «Οι «Κλθρονόμοι», το Hellenic Club και θ Ελλθνικι 

Εβδομάδα τθσ Καμπζρασ – Ρροςκεκλθμζνοσ του κιάςου «Ραροικία» βρζκθκα το περαςμζνο 

Σαββατοκφριακο ςτθν Καμπζρα όπου θ Ελλθνικι Λζςχθ (Hellenic Club) τθσ πόλθσ αυτισ 

διοργάνωςε Ελλθνικι Εβδομάδα», του Σ. Χατηθμανϊλθ. 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 9.4.1998, το άρκρο «Ζφταςε… «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα» - Αρχίηουν 

αφριο Ραραςκευι οι παραςτάςεισ του ζργου «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα» του Βαςίλθ 

Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου, ςτο Kew High School Theatre, ςτο 

Kew», (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Σκζψεισ, Αφγ. 1999, θ κριτικι για τθν κεατρικι παράςταςθ «Ο Ρατοφχασ» από Κ.Α. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 9.9.1999, το άρκρο «Ο Κίαςοσ «Ραροικία» ενκουςίαςε τουσ Ζλλθνεσ 

του Ντάργουϊν – Ο Κίαςοσ «Ραροικία» μετά από μια επιτυχθμζνθ παράςταςθ ςτο 

Ντάργουϊν, που ενκουςίαςε όςουσ ςυμπάροικουσ τθν παρακολοφκθςαν, επζςτρεψε ςτθν 

Μελβοφρνθ» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 26.8.1999, το άρκρο «Ο Κίαςοσ «Ραροικία» περιοδεφει τθν Αυςτραλία 

– Ξεκινάει μια μεγάλθ περιοδεία ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Αυςτραλίασ και ςθμαντικά κζντρα 

του εδϊ ελλθνιςμοφ», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Τα Νζα, 1.9.1999, το άρκρο «Το παροικιακό μασ Ρεριςκόπιο – Ο Κίαςοσ «Ραροικία» 

περιοδεφει ςτθν Αυςτραλία – Ξεκινά ςε λίγεσ μζρεσ, με όλο του το επιτελείο, για μια 

περιοδεία ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Αυςτραλίασ», ς. 28, (ςε φωτοτυπία). 
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Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 21.10.1999, το άρκρο «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα» πάει ςτθν 

Αδελαΐδα – Μετά από μία μικρι ανάπαυλα, όςο κράτθςαν οι υποχρεϊςεισ ςτθ Μελβοφρνθ, 

ο «Κίαςοσ Ραροικία» ςυνεχίηει τθν οδφςςεια του ανά τθν Αυςτραλία, μζχρισ ότου «Ο 

Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα», θ περιβόθτθ κωμωδία του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, βρει τθν 

«νφφθ»», ς.5, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 5.11.1999, το άρκρο «Ο Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Οργανιςμόσ 

«Κίαςοσ Ραροικία» - Ο Κίαςοσ Ραροικία από Μελβοφρνθ παρουςίαςε τθν κεατρικι 

παράςταςθ «Ο Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα», που είχε μεγάλθ επιτυχία τόςο το Σάββατο 

30/10, όςο και τθν Κυριακι 31/10/1999 ςτο Royalty Theatre 65 Angas St., Adelaide»,  ς. 29, 

(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα  17.2.2000, το άρκρο «Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Οργανιςμόσ Κίαςοσ Ραροικία ςτα 

πλαίςια του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 2000 - «Θ Λογοδοςμζνθ» του Κ. Ρατρικαρζα» του Γιάννθ 

Ριλαλίδθ, ς. 10. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 24.2.2000, το άρκρο «Με τθ «Λογοδοςμζνθ» αρχίηει το Φεςτιβάλ 

«Αντίποδεσ»», ς. 5. 

Εφθμ.  Τα Νζα, 16.2.2000, το άρκρο «Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Οργανιςμόσ «Κίαςοσ 

Ραροικία»», ς. 21 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Nkew Max, 11.6.2001, το άρκρο «The last laugh – Theatre director Thanasis 

Makrigiorgos is moving Greek Theatre audiences again with his latest production of Nikos 

Katiforis’ play «Apopse Tha Yelasoume». Vicki Aristidopoulos speaks to actor Maria Vakakis 

who performs in the play», ς. 9. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 14.2.2002, άρκρο «Κανάςθσ Μακρυγιϊργοσ – 20 χρόνια ςτο ςανίδι. 

«Το κζατρο βγαίνει απ’ τον κόςμο και πρζπει να γυρίςει ς’ αυτόν. Αλλιϊσ πεκαίνει…»», τθσ 

Βίβιαν Μόρρισ, ς.7. 

Εφθμ.  Τα Νζα, 6.2.2002, το άρκρο «Το παροικιακό μασ Ρεριςκόπιο – Δφο νζα ζργα από τον 

Κίαςο «Ραροικία»», ς. 56. 

Εφθμ.  Τα Νζα, 15.3.2000, το άρκρο ««Θ Λογοδοςμζνθ» - Ζνα ςυγκινθτικό ταξίδι ςτο «χκεσ» 

του μετανάςτθ» του Άγγελου Καλοδοφκα, ς. 30. 

Εφθμ. Τα Νζα, 31.5.2000, το άρκρο ««Ο Κίαςοσ Ραροικία» περιοδεφει ςτθν Αυςτραλία», 

ςελ. 15. 

Εφθμ. Τα Νζα  τθσ Ραροικίασ, 8.6.2000, το άρκρο «Κρίαμβοσ του κιάςου παροικία ςτθν 

Αδελαΐδα» του Γιάννθ Ριλαλίδθ. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ 23.6.2002, το άρκρο «Ο Κίαςοσ Ραροικία ςτθν Ελλθνιάδα – Ο «Κίαςοσ 

Ραροικία» πραγματοποιεί το πρϊτο του εκτόσ Αυςτραλίασ μεγάλο βιμα. Ρροςκλικθκε και 

κα ςυμμετάςχει ςτθν 1θ ΕΛΛΘΝΛΑΔΑ, που κα διεξαχκεί ςτθν Κεςςαλονίκθ από τισ 26 μζχρι 

τισ 29 Λουνίου 2003.» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 6.11.2003, το άρκρο « Ρρεμιζρα απόψε από τον Κίαςο «Ραροικία» - 

«Ρουλάκι ξζνο… πουλί χαμζνο», ς. 6, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 22.7.2003, το άρκρο «Ακόμθ ζνα κεατρικό ζργο: «Ρρόςκλθςθ για μια 

καλφτερθ ηωι», άλλθ μια επιτυχία για τον Γιϊργο Μακρίδθ» του Γ.Χ. ς. 26, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα, 5.3.2003, το άρκρο «Δυναμικό ξεκίνθμα του «Κιάςου Ραροικία» ςτο 2003 – 

Με το «Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι»» του Αγγελι Καλοδοφκα, ς. 10. 

Εφθμ. Τα Νζα, 12.2.2003, το άρκρο «Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Οργανιςμόσ «Κίαςοσ Ραροικία»». 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 27.2.2003, το άρκρο «Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι» (ςε 

φωτοτυπία). 
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Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 6.3.2003, το άρκρο «Ενκουςίαςε θ κωμωδία «Ρρόςκλθςθ για μια 

καλφτερθ ηωι», ς. 7. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 3.4.2003, το άρκρο «Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι» του Β.Μ. (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 29.5.2003, το άρκρο «Ο «Κίαςοσ Ραροικία» κα ςυμμετάςχει ςτθν 

«Ελλθνιάδα», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Μακεδονία, 26.6.2003, άρκρο ««Ραροικία» Μελβοφρνθσ ςτθ Κεςςαλονίκθ – Κζατρο 

των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ ςτο πλαίςιο τθσ Ελλθνιάδασ», ς.59. 

Εφθμ.  Μακεδονία, 26.6.2003, το άρκρο «Κζατρο των Ελλινων τθσ Αυςτραλίασ ςτο πλαίςιο 

τθσ Ελλθνιάδασ – «Ραροικία» Μελβοφρνθσ ςτθ Κεςςαλονίκθ» τθσ Πλγασ Τςαντιλα, ς. 59. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 26.8.2003, το άρκρο «Θ 1θ «Ελλθνιάδα» του 2003» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 17.11.2003, άρκρο «Ράμε για μόνιμθ κεατρικι ςτζγθ; Το παλιό 

όνειρο του Νίκου Σκιαδόπουλου πολφ πικανόν να υλοποιθκεί από τον «Κίαςο Ραροικία» 

και τον ςκθνοκζτθ τθσ  Κανάςθ Μακρυγιϊργο», ς.8. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 19.1.2006, το άρκρο ««Θ Μαρία του Ρατρίσ» - … αποβιβάηεται ςτθ 

Μελβοφρνθ από το «Κίαςο Ραροικία». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 8.5.2006, το άρκρο «Ρζκανε ο άνκρωποσ που απακανάτιςε το 

«Ρατρίσ» - ο Αλζξθσ Δαμιανόσ». 

 

12. Αυςτραλιανό Ροντιακό Θζατρο (Α.ΡΟ.ΘΕ.) (1992-2000) (βλ. ς. 449) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, θ παράςταςθ Μαρία 

Ρενταγιϊτιςςα ςε ςκθνοκεςία του Χρυςοςτόμου Τςιφλίδθ, Κζατρο «Astor», Μάρτ. 1980, ς. 

7. 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 20-08-1992, Ροντιακό Κζατρο, ς.13. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 24.9.1992, το άρκρο «Αυτό το Σάββατο θ πρεμιζρα τθσ κωμωδίασ 

««Ζργατα και δουλείασ» - Φςτερα από πολφμθνθ ςκλθρι δουλειά το κζατρο Α.Ρ.Ο.Κ.Ε. 

ανεβάηει αυτό το Σαββατοκφριακο, τθν ξεκαρδιςτικι κωμωδία του Ευςτακιάδθ «Ζργατα και 

δουλείασ»», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 1.10.1992, το άρκρο «Ζργατα και Δουλείασ» - Σείςτθκε το κζατρο του 

Collingwood Education Centrer, το περαςμζνο Σαββατοκφριακο, από τθν ενκουςιϊδθ 

ανταπόκριςθ του κοινοφ ςτθν κωμωδία του Στάκθ Ευςτακιάδθ, που ανζβαςε ο κίαςοσ 

Α.Ρ.Ο.Κ.Ε., ςε ςκθνοκεςία του Σάκθ Λςαακίδθ» από τον Β.Μ., ς. 6, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 3.10.1992, θ κριτικι ««Ζργατα και δουλείασ» του Στάκθ Ευςτακιάδθ – 

Τα τελευταία 15 – 20 χρόνια θ παροικία μασ ζχει παρουςιάςει αξιόλογο ζργο, ιδιαίτερα ςτο 

χϊρο του Κεάτρου», του Μάκθ Καςαπίδθ, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 21-11-1996, «Ζργο δουλεμζνο με αξιϊςεισ-Ρεριπζτειεσ Τρίτθσ Θλικίασ-

Συγχαρθτιρια ςε όλουσ» του  Μάνο Μθλιοφ, ς.15. 

 

13. Συγκρότθμα του Δθμόκριτου «Οι Άλλοι» (2008-?)(βλ. ς. 457) 

Ρθγι  

Ρερ. Ελλθνικά Κζματα-Δίγλωςςο τριμθνιαίο Ενθμερωτικό Ρεριοδικό,  άρκρο «Το Κζατρο», 

ς. 6. 
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14.  Το Theatre ‘La Mama’ ανεβάηει κεατρικά ζργα Ελλινων μεταναςτϊν δεφτερθσ 

γενιάσ (1982-2010) (βλ. ς. 457) 

Ρθγζσ 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 16-05-2007  Ουρά οι Αυςτραλοί για ντόπιο ελλθνικό κζατρο, 

ς.12-13.  

Εφθμ. Ο Κόςμοσ 8-6-2010, «ζνα φιλόδοξο κεατρικό πείραμα που μασ αιφνιδίαςε 

ευχάριςτα» του Γ.Χ., ς.21. 

 

γ. Αδελαΐδα 

1. Θζατρο Ονείρων (1990-2006)  (βλ. ς. 459) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Artlink, τεφχ. 11 αρ.1 & 2, «Theatre Oneiron Crosses Cultural Bridges του Fotis 

Kapetopoulos»,  ς. 49. 

Εφθμ.  Kosmos 9.4.1996, το άρκρο «Οι Νυχτοφφλακεσ» - μία παράςταςθ προσ μίμθςθ τθσ 

Γιάννασ Μαυράκθ (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ 19.4.1996, το άρκρο «Καιρόσ για κζατρο ποιότθτασ» (ςε φωτοτυπία). 

 

 

ΛΛI. Ρανεπιςτθμιακζσ  κεατρικζσ ομάδεσ 

 

α. Μελβοφρνθ 

1. Union Theatre of Melbourne University τμιματοσ Νεοελλθνικϊν Ρανεπιςτθμίου 

Μελβοφρνθσ (1948-1981)  (βλ. ς. 469) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, θ παράςταςθ «Xenophobia» τθσ 

Κεατρικισ Ομάδασ Δυτικϊν Ρροαςτίων Μελβοφρνθσ, επινοθτικό κζατρο το οποίο 

αναφζρεται ςε μεταναςτευτικά προβλιματα, Μάιοσ 1981, ς. 14. 

Ρερ. Χρονικό 3 – Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, θ παράςταςθ Knit One, Pear One - 

κείμενο, ςκθνοκεςία και μουςικι τθσ Πλγασ Σαββίδου ςτο Union Theatre, Μάρτθσ 1981, ς. 

12. 

Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978 – Οκτ. 1979, κυκλοφορεί το περιοδικό των 

Φοιτθτϊν «Επαφι», Μάιοσ 1979, ς. 11.  

 

β. Σφδνεχ 

2. Θεατρικόσ όμιλοσ νζων  του SUGS - Sydney University Greek Society (Sydney, 

Australia) – - Σφλλογοσ ελλινων φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ (1982-

1996) (βλ. ς. 471) 

Ρθγι 

Ρερ. Communication/Επικοινωνία του SUGS - Sydney University Greek Society (Sydney, 

Australia) – (Σφλλογοσ ελλινων φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ), δίγλωςςο,  

άρκρο ‘Let’s Play’ Tom Alegounarias Τεφχ. 1, Αρ. 1, Μάρτ. 1985, ςς.22-23.  
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3. Ελλθνικό Θεατρικό Εργαςτιρι Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ- Φοιτθτικόσ Σφλλογοσ 

«Διάλογοσ» (βλ. 1990-1993) (βλ. ς. 472) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 21, Αφγ. 1990, θ κριτικι «Ο Μπαμπάσ ο Ρόλεμοσ του Λάκωβου 

Καμπανζλλθ ςε ςκθνοκεςία του Δ. Οικονόμου» του Δθμιτρθ Τηουμάκα, ς. 30. 

Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 22, Σεπτ. – Οκτ. 1990, κριτικι τθσ παράςταςθσ  «Ο Μπαμπάσ ο 

Ρόλεμοσ» του Λάκωβου Καμπανζλθ, ς. 18. 

 

       4. Σφλλογοσ Ελλινων Φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ (ΝΝΟ) 

(βλ. ς. 473) 

Ρθγζσ 

Ρερ. «Γιοφφρι», περιοδικό νεοελλθνικϊν ςπουδϊν, τεφχ.12, Σφδνεχ, 1992, ς.96.  

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 29.9.1998, το άρκρο τθσ Αλεξάνδρασ Θλιοποφλου « Λφιγζνεια 

εν Αυλίδι» - Μία καυμάςια παράςταςθ από τθν νεολαία μασ, ς. 13. (ςε φωτοτυπία) 

Εφθμ.  Ο Kosmos, 29.9.1998 “Iphigenia at Aulis” was awe-inspiring! (ςε φωτοτυπία) 

Εφθμ. Το Βιμα, αρ. φ. 7780, 29.9.1998, το άρκρο «Κεατρικό ικοσ από τουσ Ζλλθνεσ 

φοιτθτζσ του Ρανεπιςτθμίου ΝΝΟ – Λφιγζνεια εν Αυλίδι», ςς. 1, 25 (ςε φωτοτυπία). 

 

       5.Σφλλογοσ  Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Macquarie(1997-2000) (βλ. ς. 

474) 

Ρθγι 

Εφθμ. «Το Βιμα», 29.09.1998, ςς.25-26. 

 

 

       6.Σχολι Θεάτρου ςτο ΕΚΕΜΕ, Ρανεπιςτιμιο La Trobe (2006-2008) (βλ.          ς. 475) 

Ρθγζσ 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 16.2.2006, το άρκρο «Σχολι Κεάτρου ςτο ΕΚΕΜΕ – Ζτοιμθ για νζεσ 

κεατρικζσ παραγωγζσ» τθσ Κλαίρθσ Γαηι, ς. 10 (ςε φωτοτυπία). 

 Εφθμ. Ο Κόςμοσ 8-6-2010, «ζνα φιλόδοξο κεατρικό πείραμα που μασ αιφνιδίαςε 

ευχάριςτα» του Γ.Χ., ς.21. (ςε φωτοτυπία). 

 

      7.Τμιμα Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ (2010) 

Ρθγζσ 

Ρερ.Το Νζο, 1996 , το άρκρο «Θ εξζλιξθ των Νεοελλθνικϊν ςτα Ρανεπιςτιμια Αυςτραλίασ – 

Στο τμιμα Νεοελλθνικϊν του Ρανεπιςτθμίου Σφδνεχ φοιτά ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ 

φοιτθτϊν» του Δθμιτρθ Ραϊβανά, ς. 114 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Kosmos Plus 2.6.2010 The Greek Festival of Sydney the department of modern Greek 

(University of Sydney) and the Sydney University Greek Society present The game of Folly and 

prudence, A play by George Theotokas – Dramaturgic Instruction : Vrasidas Karalis – Mimika 

Valaris, ς. 13. (ςε φωτοτυπία).  

 

ΛV. Ραιδικό κζατρο 

1. Καλλιτεχνικό Τμιμα τθσ Ελλθνικισ Ορκοδόξου Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και 

Βικτϊριασ (1965) – Ραιδικό Θζατρο (1979-2010) (βλ. ς. 478) 

Ρθγζσ 
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Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ «Δϊρο» - 

παιδικό κεατρικό ζργο ςε ςκθνοκεςία τθσ Αμαλίασ Βαςιλειάδθ ςτο Prince Philip Theatre, 

Οκτ. 1979, ς. 15. 

Ρερ. Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1979 – Οκτ. 1980, για τθν παράςταςθ με δφο 

μονόπρακτα «Στρϊμα» και «Δϊρο» - παιδικό κεατρικό, Μάιοσ 1980, ς. 8. 

Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, για τθν παράςταςθ «Τφμπανο, 

τρομπζτα και κόκκινα κουφζτα» του Γιάννθ Ξανκοφλθ ςε ςκθνοκεςία Αμαλία Βαςιλειάδθ, 

Μάρτιοσ 1981, ς. 11. 

Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, θ παράςταςθ «Ο Τελευταίοσ 

Χορόσ» ??? ςε ςκθνοκεςία τθσ Τ. Τςιφλίδθ, Μάιοσ 1981, ς. 12. 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 11.11.2010, το άρκρο «Ενκουςίαςε θ «Λυςιςτράτθ» τθσ Μελβοφρνθσ! – 

Λυςιςτράτθ – Εφγε ςτουσ ςυντελεςτζσ – Σχολείο Doncaster – Ελλθνικισ Κοινότθτασ» τθσ 

Κλαίρθσ Γαηι, ςς. 1, 17. 

Εφθμ. Τα Νζα, 10.11.2010, το άρκρο «Ενκουςίαςαν ςτθ «Λυςιςτράτθ» οι μακθτζσ του 

ςχολείου Ντονκάςτερ τθσ Ελλ. Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ – Ενκουςίαςαν οι μακθτζσ – 

“Αποκάλυψθ” θ ερμθνεία τουσ ςτθ «Λυςιςτράτθ»», ςς. 1,14. 

 

2.Ελλθνικό Κολλζγιο Ευαγγελίςτρια (1989-1990) (βλ. ς.479) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Σκζψεισ, Μάθσ / Λοφν. 1990, το άρκρο «Κζατρο – Ρνεφμα Ακάνατο, Ρνεφμα Ελλθνικό», 

ς. 10 (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 19, Μάθσ / Λοφν. 1990, το άρκρο «Ρνεφμα ακάνατο, πνεφμα Ελλθνικό» 

τθσ Βαρβάρασ Καρανικόλα, ςε ςκθνοκεςία Σοφίασ Σφυρόερα,  μουςικι και τραγοφδια του 

Στζλιου Τςιόλα και χορογραφίεσ τθσ Μαρίασ Κουρμαδιά, ςτο Dallas Brooks Hall, 9.6.1990, ς. 

13 (ςε φωτοτυπία). 

 

3.Ελλθνικό Κολλζγιο «Ο Άγιοσ Ιωάννθσ»(1989-1990) (βλ. ς.480) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 19, Μάθσ / Λοφνιοσ 1990, το άρκρο «Σαν μακθτικι παράςταςθ 

εντυπωςίαςε ο «Βαςιλθάσ Λιρ», ςε ςκθνοκεςία Νίκου Σκιαδόπουλου, από τον Κίαςο των 

αποφοίτων του Ελλθνικοφ Κολλεγίου «Άγιοσ Λωάννθσ», ςτο Union Theatre του 

Ρανεπιςτθμίου Μελβοφρνθσ, 24, 25, 26.6.1990, ς. 13 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 4.9.2006, το άρκρο «Θ Κεατρικι ομάδα του South Oakleigh College 

ςτθν Ελλάδα με το ςκετσ «Οικογενειακά» (Family Matters») -  7ο Μακθτικό Φεςτιβάλ 

Κεάτρου του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ ςτο ζκυμνο» τθσ Φιλιϊσ Δθμακάκου, ς. 6. 

 

4. Θεατρικό ςχιμα «Amphitheatre» (2004) (βλ. ς.483) 

Ρθγζσ 

Δελτίο Τφπου τθσ παράςταςθσ με τον τίτλο «Ο Οδυςςεβάχ επί ςκθνισ»  που δθμοςιεφτθκε 

ςτθν εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ ςτισ 9.3.2004 
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Κριτικι τθσ παράςταςθσ με τον τίτλο «Άριςτεσ εντυπϊςεισ άφθςε θ πρεμιζρα του παιδικοφ 

ζργου Οδυςςεβάχ» ςτθν εφθμερίδα ΤΑ ΝΕΑ, ςτισ 10.3.2004, ς.27. 

 

V. Ατομικι κεατρικι παρουςία 

1. Αλεξιάδθσ, Κϊςτασ/ Alexiades, Costas (βλ. ς.479) 

Ρθγζσ  

Εφθμ. Νζα Ρορεία, 12-03-1981, «Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ ςτθν Ελλθνικι Εβδομάδα», ς. 

10. 

Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 9-04-1981, «Το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ παρουςιάηει το ζργο: 

Μεταμόρφωςθ»,  ς.11. 

Εφθμ. Ρανελλινιοσ Κιρυκασ, 26-05-1982, «Το Ραροικιακό κζατρο ςε νζα πορεία-Ρολλά τα 

χειροκροτιματα για τθ Μεταμόρφωςθ», ς.11. 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 30-05-1985, «Οργανϊνοντασ τον Αφγουςτο ςτθ Λευκάδα Γιορτζσ Λόγου 

και Τζχνθσ για τον Απόδθμο Ελλθνιςμό», ς.7. 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 6-06-1985, «Φεφγει ςφντομα το πρϊτο κεατρικό ςυγκρότθμα τθσ 

παροικίασ: Ομογενείσ Καλλιτζχνεσ ςτθν Ελλάδα», ς.9. 

Εφθμ. Τα Νζα τθσ Κυριακισ, 7-7-1985, «Οι ομογενείσ τθσ Αυςτραλία ςτθ Λευκάδα», ς.12. 

Εφθμ. Australia Time, 21-07-1986, «The Minotaur awaits, Dinkum Aussies: Seeking a National 

Spirit», ς. 52. 

-VCE Greek, Unit 1, Theme: The Individual Topic: Relationships Sub-topic: Mixed Marriages 

 

2. Alexopoulos, Susan (βλ. ς.867) 

Ρθγι 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 24.2.2005, το άρκρο «Δφο Ελλθνίδεσ ςτθν κεατρικι ςκθνι και τθν 

οκόνθ» τθσ Βίβιαν Μόρρισ, ς.7. 

 

3. Allayallis, Toni (βλ. ς.851) 

Ρθγζσ 

Εφθμ. Cairns Sun, 1.6.2005, το άρκρο «Time off – Colourful play returns to Delight 

audiences», ς.13 (ςε φωτοτυπία). 

Δελτίο τφπου του Brisbane Festival, ςτο Cremorne Theatre, ςτισ 29.9.2004, «Torn Between 

old and new- A one-woman play highlights the struggles of new migrants»  written by Patrick 

Watson. 

Δελτίο τφπου των εκδθλϊςεων του Brisbane Festival, ςτο Cremorne Theatre, ςτισ 29.9.2004,  

«My Of-course Life»,  κριτικι τθσ Denise Carter. 

 

4.Αμανατίδου, Ντίνα (βλ. ς.510) 

Ρθγζσ 

Ρερ.  Ο Λόγοσ, τεφχ. 16, Σεπτ. 2003, «Βιογραφικό τθσ Ντίνασ Αμανατίδου «Ντίνα 

Αμανατίδου-45 Χρόνια Λογοτεχνικισ Ραρουςίασ», ς. 5. 

Ρερ. Αντίποδεσ, τεφχ. 27, Λαν.-Λοφλ. 1990, «Συνζντευξθ με τθν Ντίνα Αμανατίδου» του Νίκου 

Μαχαλία, ςς. 82-86. 

Ρερ. Ο Λόγοσ, τεφχοσ 16, Σεπτ. 2003, «Ο κεατρικόσ λόγοσ τθσ Ντίνασ Αμανατίδου» του 

Γιϊργου Καναράκθ, ςς. 10-13. 
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Ανάτυπο «Βιβλιοπαρουςιάςεισ, βιβλιοκριτικζσ, ςυνεντεφξεισ, ςχόλια για το ζργο τθσ Ντίνασ 

Αμανατίδου, Αrgo Publishing, Μελβοφρνθ 1994, 159 ςελ.  

 

5. Andreas, Gregg (βλ. ς.600) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 8-9, Μάθσ-Λοφν. 1989, κριτικι για το κεατρικό ζργο «Happy» του Gregg 

Andreas, ς. 11. (αναφζρεται και το ζργο «wogs in love» του Gregg Andreas, 1988). 

Εφθμ. The Daily Telegraph Mirror, 22.1.1994, «Take-away Comedy» του Frank Gauntlett, 

ς.29. 

Εφθμ. Wentworth Courier, 26.1.1994, «Horrific comedy» τθσ Susan Mooney, ς.10. 

 

 6.Argyris, Vana (βλ. ς.584) 

Ρθγι 

Ρερ. Epsilon, τεφχ. 2, αρ.16,  ςτισ  8.8.2007, το άρκρο «Postcards from Crete – Young Greek – 

Australia thespians return victorious from International Drama competition in Rethymnon» 

του Savvas Limnatitis (Οι ςυνεντεφξεισ των μακθτϊν πραγματοποιικθκαν από τθν Vana 

Argyris), ςς. 23 – 31. 

 

7. Βαςιλακάκοσ, Γιάννθσ (βλ. ς.680) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 24.1.1981, το άρκρο «Ρροωκείται το Ελλθνοαυςτραλιανό Κζατρο». 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίσ, 26.01.1981, «Θ Ταυτότθτα», ς.12. 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 29.1.1981, το άρκρο «Τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κεατρικϊν 

ζργων», ς.5. 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 26-3-1981, «Στισ 4 και 5 από τθν «Λ.Σ.» Θ ταυτότθτα: ζνα κεατρικό ζργο 

για τθν ελλθνικι οικογζνεια τθσ Αυςτραλίασ», ς.11. 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 30-3-1981, «Laiki Skini presents Taftotita», ς.8. 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίδα, 14.3.1981, το άρκρο «Θ Λαϊκι Σκθνι ανοίγει μια νζα ςελίδα», ς.7. 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 14.3.1981, το άρκρο «Θ «Λαϊκι Σκθνι» ανεβάηει ντόπιο ζργο», ς.7. 

Ρθγι: Από τθν εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ, 16.3.1981, το άρκρο «Θ όμορφθ Σοφία και θ 

Ταυτότθτά τθσ», ς.13. 

Εφθμ.Ταχυδρόμοσ, Μάρτ. 1981, το άρκρο «Θ Λαϊκι Σκθνι ανοίγει μια νζα ςελίδα», ς. 18. 

Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 4-4-1981, «Κεατρικζσ παραςτάςεισ και ταινία», ς.10. 

Εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ, 6.4.1981, το άρκρο «Ανεβάςκθκε από τθ «Λ.Σ.» - Εμπορικι θ 

πρεμιζρα τθσ «Ταυτότθτασ»», ς.12. 

Εφθμ.  Ελλθνίσ, 11.4.1981, το άρκρο «Θ Λαϊκι Σκθνι παρουςιάηει τθν Ταυτότθτα», ς. 7. 

Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 11.4.1981, το άρκρο «Θ Ραροικία μασ βρίςκει τθν … Ταυτότθτά τθσ – Ο 

Κίαςοσ τθσ «Λαϊκισ Σκθνισ» παρουςίαςε το περ. Σαββατοκφριακο το Ελλθνο-αυςτραλιανό 

κεατρικό ζργο που γράφτθκε ςτθ Μελβοφρνθ – Θ Ταυτότθτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου», ς. 9. 

Εφθμ. Νζα Ρατρίσ, 11.4.1981, το άρκρο «Από τθν «Λαϊκι Σκθνι» ςιμερα και αφριο Θ 

Ταυτότθτα», ς. 10. 

Εφθμ. Ελλθνικά Νζα, 15-4-1981, «Λαϊκι Σκθνι-Σθμείωμα του Σάκθ Φειδογιάννθ  για τθν 

ιςτορία τθσ «Λαϊκισ Σκθνισ» που ιδρφκθκε το 1976, Σκοποί και Στόχοι», ς. 8. 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 16.4.1981, το άρκρο «Θ «Λαϊκι Σκθνι» ςτθν Αδελαΐδα», ς.7. 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 30.4.1981, το άρκρο «Θ Ταυτότθτα», ς. 12. 
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Εφθμ. Νζα Ρατρίσ 2.5.1981, το άρκρο «Ραίηει θ «Λαϊκι Σκθνι»», ς. 6. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 2.7.1981, το άρκρο «Θ Λαϊκι Σκθνι ςτο Σπρίνγκβεθλ», ς. 14. 

Εφθμ. Community News, Νοζμ. 1981, το άρκρο «Πταν το Κζατρό μασ βρίςκει το δρόμο του», 

ς. 12. 

Εφθμ.  Nugas News, Απρ. 1981, το άρκρο «Greek Arts Centre ‘Laiki Skini’», ς. 15. 

Ρερ.  ομάντηο, 11.8.1981, το άρκρο «Πχι μόνο ςτθ Νζα Υόρκθ, αλλά και ςτθν Αδελαΐδα τθσ 

Αυςτραλίασ λειτουργεί Ελλθνικό Κζατρο. Ζχει τθν επωνυμία «Λαϊκι Σκθνι» και πρόςφατα 

ζπαιξε το ζργο του Γιάννθ Βαςιλακάκου «Θ Ταυτότθτα». Στα τζςςερα χρόνια τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ θ «Λαϊκι Σκθνι» παρουςίαςε το «Νθςί τθσ Αφροδίτθσ»» του Αλζξθ 

Ράρνθ, ς.21.   

Ρερ. Ταχυδρόμοσ, 22-28.10 1981, το άρκρο «Οι Ζλλθνεσ τθσ Αυςτραλίασ και ςυγκεκριμζνα 

τθσ Μελβοφρνθσ ζχουν δθμιουργιςει μια δικι τουσ κεατρικι κίνθςθ, κζλοντασ να 

αποφφγουν – όπωσ γράφουν ςε ςθμείωμα τουσ – ό,τι κακόγουςτο τουσ ζρχεται από τθν 

Ελλάδα. Ζτςι, δθμιοφργθςαν τθ «Λαϊκι Σκθνι», που παρουςίαςε το ζργο του λογοτζχνθ 

Γιάννθ Βαςιλακάκου Θ Ταυτότθτα, που παίηεται ςτθ Μελβοφρνθ για πζντε ςυνεχι χρόνια, 

ςθμειϊνοντασ ρεκόρ παραςτάςεων και ςυγκεντρϊνοντασ πλικοσ κεατζσ. Το ζργο 

αναφζρεται ςτισ ςχζςεισ των παιδιϊν των μεταναςτϊν με τουσ γονείσ τουσ και τθ 

ςφγκρουςθ των δφο πολιτιςμϊν που βιϊνουν. Πμωσ, το ζργο αυτό, πζρα από το κζατρο 

περνάει και ςτθ λογοτεχνία. Ζτςι, αυτό τον καιρό τυπϊνεται από ακθναϊκό εκδοτικό οίκο και 

πρόκειται να μπει επίςθμα ςτθν φλθ των Νεοελλθνικϊν των Γυμναςίων τθσ Μελβοφρνθσ», 

ς. 15. 

Ρερ. Ellikonas, Δεκ. 1981, θ κριτικι του ζργου «Θ Ταυτότθτα» του Γιάννθ Βαςιλακάκου από  

τον Κυριάκο Αμανατίδθ, ς.14. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 29-10-1981 «Τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κεατρικϊν ζργων», 

ς.18. 

Ρερ. Antipodes τεφχ. 14, 1982, το άρκρο «Θ Ταυτότθτα», ς. 27. 

Εφθμ.  The Greek Times, 13.3.1982, το άρκρο «Το πρόγραμμα τθσ «Λ. Σκθνισ» για το 1982». 

Εφθμ.  The Greek Times, 8.5.1982,  το άρκρο «Γιάννθ Βαςιλακάκου - «Θ Ταυτότθτα» 

(Μονόπρακτο)». 

Ρερ. Access Magazine, Αφγ.-Σεπτ. 1982, το άρκρο «I.D. or Identity». 

Ρερ.  The Weekend Australian Magazine, 18.12.1982, το άρκρο «The I.D.». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 7.2.1983, το άρκρο «Ραρουςίαςθ νζου βιβλίου του Γιάννθ 

Βαςιλακάκου». 

Εφθμ.  Ο Νζοσ Κόςμοσ, 10.2.1983, το άρκρο «Θ «Ταυτότθτα» κυκλοφορεί τϊρα και ςτθ 

Μελβοφρνθ». 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 12.2.1983, το άρκρο «Ταυτότθτα». 

Εφθμ.  Apodimos, Απρ. 1983, κριτικό ςθμείωμα για τθν παράςταςθ  «Ταυτότθτα» 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 26-09-1983,   «Ταυτότθτα». 

Ρερ.  Aumla Journal of the Australasian Universities Language and Literature Association, 

τεφχ. 59, 1983, κριτικι «Greek Australian Literature – C. Castan University of Queensland» 

κριτικι του ζργου I.D. του Γιάννθ Βαςιλακάκου. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 10.10.1985, το άρκρο «Ανεβάηεται ςτθν Αδελαΐδα και Μελβοφρνθ 

Κεατρικό ζργο για τουσ μετανάςτεσ και αποηθμίωςθ». 

Εφθμ.  The Greek Times, 12.10.1985, το άρκρο «Ζργο του Βαςιλακάκου ςτθν Αδελαΐδα». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 31.10.1985, το άρκρο «Ρροςοχι: Εφκραςτον!». 
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Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 7.11.1985, το άρκρο «Ρροςοχι: Εφκραςτον!». 

Εφθμ.  Θ Αυγι/Sunday Avgi, 5.1.1986, το άρκρο ««Ρροςοχι. Εφκραυςτον» ςτθν 

Αυςτραλία…». 

Ρερ.  Australiasian Drama Studies, 10.4.1987, το άρκρο «John Vasilakakos’s play, The I.D.». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 12.4.1990, το άρκρο «Το ΣΕΚ κα παρουςιάςει τθν «Ταυτότθτα» ςτθ 

Μελβοφρνθ». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 14.6.1990, το άρκρο « Θ Ταυτότθτα»: Ζνα ζργο που αφυπνίηει…». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 21.6.1990, το άρκρο «Ταυτότθτα: Ζνα Κεατρικό ζργο που απαντάει ςε 

πολλά ερωτιματα – Ρϊσ και γιατί δθμιουργοφνται οι ενδοοικογενειακζσ διαμάχεσ ανάμεςα 

ςτα ηευγάρια και ςτα παιδιά τουσ; - Γιατί φεφγουν τα ελλθνόπουλα από τα ςπίτια τουσ και 

ποιόσ φταίει γι’ αυτό; - Γιατί διαιωνίηεται το «χάςμα γενεϊν»; - Από ποιόν και γιατί 

κινδυνεφει θ ελλθνικι οικογζνεια ςτθν Αυςτραλία; - Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πολλά 

«καυτά» ηθτιματα που κίγει το κεατρικό ζργο του Γιάννθ Βαςιλακάκου «Θ Ταυτότθτα» που 

παρουςιάςτθκε ςτθν Μελβοφρνθ από το Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν (ΣΕΚ) του 

Σφδνεχ. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ 5.7.1990, το άρκρο «Τθν ερχόμενθ εβδομάδα θ «Ταυτότθτα» ςτθ 

Μελβοφρνθ». 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίδα, 7.7.1990, το άρκρο «Θ εκατοςτι παράςταςθ του ζργου Θ Ταυτότθτα». 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 9.7.1990, το άρκρο «Με δφο επιτυχθμζνα μονόπρακτα το Ραροικιακό 

Κζατρο πιρε Άριςτα» του Γιάννθ Λίππθ. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ 9-7-1990 Το «Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν»  παρουςιάηει το 

Ελλθνο-αυςτραλιανό ζργο «Θ Ταυτότθτα». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 9.8.1990, το άρκρο «Γιορτάςκθκε θ 100ι παράςταςθ τθσ Ταυτότθτασ». 

Ρερ.  Σκζψεισ/Skepsis, Φεβρ. 1990, το άρκρο «Το Ραροικιακό Κζατρο». 

Ρερ.  Upstaged ςτο αφιζρωμα Multicultural Theatre Festival/ Φεςτιβάλ Ρολυπολιτιςμικοφ 

Κεάτρου, 5- 27.5.1991 με το άρκρο «Hellenic Theatrical Group: ‘Identity’… a clash of values 

and cultures between parents and children». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 11.10.1991, το άρκρο «Ξανά θ Ταυτότθτα ςε ςκθνι του Σφδνεχ» του 

Γ.Λ., ς. 30. 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κόςμοσ, 23.10.1991, το άρκρο «Θ Ταυτότθτα ςυγκινεί ακόμθ», ς. 26. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 20.11.1997, το άρκρο «Ξαναπαίηεται Θ Ταυτότθτα». 

Ρερ.  Αιολικά Γράμματα, τεφχ. 188, Μάρτ.-Απρ. 2001, αφιζρωμα ςτον Γιάννθ Βαςιλακάκο: 

«Θ Ταυτότθτα» του Κϊςτασ Γιαμιαδάκθ, ςς. 113-114, «Θ Ταυτότθτα: Ζνα μοναδικό ελλθνο-

αυςτραλιανό κεατρικό ζργο» του Con Castan, ςς. 114-115, «Ζνασ αμείλικτοσ «κακρζφτθσ» 

του οικουμενικοφ ελλθνιςμοφ» του Peter Bien, «Ρροςοχι: Εφκραυςτον!» του Peter Bien, ςς. 

115-116, «Ρροςοχι: Εφκραυςτον! Στθν Αυςτραλία…» του Peter Bien, ς. 116, «Λογοτζχνεσ 

τθσ Διαςποράσ» (Θ Νεοελλθνικι Λογοτεχνία τθσ Διαςποράσ: Αυςτραλία, εκδ. Gutenberg, 

1997) τθσ Διμθτρασ Ραυλάκου, ς. 117. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 29.5.2003, το άρκρο ««Ο Κίαςοσ Ραροικία» κα ςυμμετάςχει ςτθν 

«Ελλθνιάδα», ς. 6. 

Εφθμ.  Ο Νζοσ Κόςμοσ, 30.10.2003, το άρκρο «Ανθςυχίεσ για … επανάλθψθ του «Κόλπου» - 

Θ δεφτερθ ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ του πολυςυηθτθμζνου μυκιςτοριματοσ του Γιάννθ 

Βαςιλακάκου «Το Κόλπο» από τισ εκδόςεισ «Κζδροσ»», ς. 6. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ   06-11-2003 «Ρουλάκι ξζνο…πουλί χαμζνο» 
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Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 13.11.2003, το άρκρο «Ζχει ςχζδια για τουσ κεατρόφιλουσ ο 

Μακρυγιϊργοσ – Για τθν παρουςίαςθ των μονόπρακτων «Ρροςοχι Εφκραςτον» του Γιάννθ 

Βαςιλακάκου, «Κατά παντόσ υπευκφνου» και «Το τρίτο παγκάκι» του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, 

ς. 6. 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 17.11.2003, το άρκρο «Το παλιό όνειρο του Νίκου 

Σκιαδόπουλου πολφ πικανόν να υλοποιθκεί από το Κίαςο «Ραροικία» και το ςκθνοκζτθ τθσ, 

Κανάςθ Μακρυγιϊργο – Ράμε για μόνιμθ κεατρικι ςτζγθ;», ς. 8. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 11.5.2009, το άρκρο «Vasilakakos: A path carved out by sadness – One 

of the more enigmatic writers in Australia John Vasilakakos talks to Fotis Kapetopoulos about 

sadness and his latest books.»,  ς. 15. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 29.11.2010, το άρκρο «Σφντομα κυκλοφοροφν τα νζα βιβλία του Γιάννθ 

Βαςιλακάκου» του Κζμθ Κάλλου, ς. 4. 

 

8. Γαηι, Κλαίρθ (βλ. ς.532) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 11.5.2000, το άρκρο «Ρεριςςότεροι θκοποιοί μεταναςτευτικισ 

παραγωγισ ςε τθλεοπτικζσ παραγωγζσ» τθσ Κλαίρθσ Γαηι, ς. 10 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Λευκάδασ, 29.1.2004, το άρκρο «Γιορτζσ Λόγου και Τζχνθσ Διμου Λευκάδασ – Οι 

εκδθλϊςεισ». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 1.7.2004, το άρκρο «Ανακοίνωςθ ςτα παροικιακά νζα τθσ παράςταςθσ 

του παιδικοφ κεατρικοφ ζργου «Οι Γαλαηόπετρεσ του Λονίου» τθσ Κλαίρθσ Γαηι ςτισ 

εκδθλϊςεισ του «Καλοκαίρι Ρολιτιςμοφ 2004» του Διμου Λευκάδασ ςτο Κθποκζατρο 

«‘Αγγελοσ Σικελιανόσ», ς. 5. 

Εφθμ.  Λευκαδίτικοσ Λόγοσ, 18.7.2004, το άρκρο «Εκδθλϊςεισ – Καλοκαίρι 2004, Λόγοσ – 

Μουςικι – Κζατρο – Χορόσ – Εικαςτικά – Ραιδικι Ψυχαγωγία. 

Εφθμ.  Λευκαδίτικοσ Λόγοσ, 29.7.2004, το άρκρο «Οι γαλαηόπετρεσ … του Λονίου». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 12.8.2004, το άρκρο «Οι Γαλαηόπετρεσ του Λονίου - Ανάμεςα ςτισ 

πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ Λευκάδασ» του Κϊςτα Ραϊβανά, ς. 9. 

Ρερ.  Ελλθνίσ, 10.9.2004, το άρκρο «Οι Γαλαηόπετρεσ του Λονίου - Ζνασ άνκρωποσ του δικοφ 

μασ χϊρου, δοςμζνοσ ςτθν υπόκεςθ τθσ Επτανθςιακισ γθσ, των ανκρϊπων τθσ και των 

παραδόςεϊν τθσ, εκκειάηει με το δικό του τρόπο αυτά που λατρεφει» του Γιϊργου Γαλάνθ, 

ς. 41. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 11.5.2006, το άρκρο «Επίκαιρο το μινυμα τθσ κ. Κλαίρθσ Γαηι ςτο 

βιβλίο τθσ – Στθν Καςταλία Ρθγι – Our Water Our Future» του Κυριάκου Αμανατίδθ, ς. 6. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 5.4.2007, το άρκρο «Αρκετά επίκαιρο το παιδικό κεατρικό ζργο τθσ 

Κλαίρθσ Γαηι» του Αλφρζδου Κουρι, ς. 9. 

 

9. Γεμζττα, Μάρω (βλ. ς.527) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 23.2.1995, το άρκρο «Θ γιορτι του κραςιοφ. Ζνασ κεςμόσ που χάνεται 

ςτα βάκθ των αιϊνων – Αρχίηει τθν Κυριακι θ Κυπριακι Ρολιτιςτικι Εβδομάδα – Το 

Κυπριακό ςκετσ με τίτλο Ρίννε κραςίν του τόπου ςου είναι γραμμζνο και ςκθνοκετθμζνο 

από τον κ. Α. Χατηθδθμθτρίου ςε ςυνεργαςία με τον γνωςτό χοροδιδάςκαλο κ. Χ. 

Κωνςταντινίδθ» (ςε φωτοτυπία). 
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Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κόςμοσ, 8.3.1995, το άρκρο «Ξεπζραςε κάκε προςδοκία – Επιτυχθμζνθ 

θκογραφία τθσ Μάρωσ Γεμεττά Αναπαράςταςθ του Κυπριακοφ Γάμου» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα, 31.5.1995, το άρκρο «Κυπριακόσ Λαογραφικόσ και Ρολιτιςτικόσ Πμιλοσ – 

Ζνασ χρόνοσ εντατικισ δουλειάσ – Θ κεατρικι παράςταςθ τθσ Κυπριακισ θκογραφίασ τθσ 

Μάρωσ Γεμεττά Ο γάμοσ τθσ Μαρουλλοφσ τηιαι του Μιχάλθ άφθςε εποχι ςτα πολιτιςτικά 

πράγματα τθσ παροικίασ μασ» - «Θ Κυπριακι θκογραφία Τηιαι του χρόνου οφλλοι μαηί που 

ζγραψε και ςκθνοκζτθςε θ Μάρω Γεμεττά», ς. 26 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 8.6.1995, το άρκρο «Γιορτι του κατακλυςμοφ – Κυπριακι θκογραφία Ο 

Ριςςαναςτάςθσ ςτθν οποία παρουςιάηονται με χιουμοριςτικό φφοσ οι «γιτκζσ» δθλαδι τα 

γιατροςόφια που γίνονταν τα παλιά χρόνια» τθσ Μάρωσ Γεμεττά (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα, 13.3.1996, το άρκρο «Θ γιορτι του κραςιοφ – Για δεφτερθ χρονιά ςτθ 

Μελβοφρνθ – Κυπριακό ςκετσ Από μιτςίν τη’ από κραςίν να μάκεισ τθν αλικκειαν που κα 

παρουςιαςτεί ςτθ Γιορτι του Κραςιοφ – Κα εντυπωςιάςουν τα δφο κυπριακά ςκετσ που 

ετοιμάηει ο Λαογραφικόσ Πμιλοσ ςε ςκθνοκεςία τθσ Μάρωσ Γεμεττά και που ζχουν τον τίτλο 

Από μιτςίν τηι από κραςίν να μάκεισ τθν αλικκειαν και Το κλειδίν, ς.24 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 18.3.1996, το άρκρο «Κα γίνει κεςμόσ το Φεςτιβάλ Κραςιοφ» τθσ 

Κλαίρθσ Γαηι (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 25.11.2001, το άρκρο «Κοςμοπλθμμφρα ςτο πανθγφρι ςτο Sunshine – 

«Το Reunion» τθσ Μάρωσ Γεμεττά, δόκθκε ςτο St. Peters Hall, τθν Κυριακι 28 Νοεμβρίου 

ςτα πλαίςια τθσ πολιτιςτικισ εβδομάδασ» (ςε φωτοτυπία). 

 

 

10. Γεωργαράκθσ, Βαςίλθσ (βλ. ς.700) 

Ρθγζσ 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, Αφγ. 1987, το άρκρο «Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ: Εναντίον παντόσ 

υπευκφνου ςτο Κζντρο Τζχνθσ», του Τάκθ Σϊρρου, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ 1987, το άρκρο «Το Κζντρο Τζχνθσ ςε νζα διεφκυνςθ και νζα… 

εξόρμθςθ -  Ρρόςφατα ζγινε και θ παράςταςθ ενόσ μονόπρακτου δράματοσ του Βαςίλθ 

Γεωργαράκθ με τον τίτλο Εναντίον παντόσ υπευκφνου, του Κυριάκου Αμανατίδθ (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 2.4.1988, το άρκρο «Ζνασ Αλθκινόσ Συγγραφζασ, 1ο Μζροσ, του 

Δθμιτρθ Κεςίςογλου». 

Εφθμ. Νζα Ελλάδα, 9.4.1988,  «Ζνασ Αλθκινόσ Συγγραφζασ, 2ο Μζροσ, του Δθμιτρθ 

Κεςίςογλου» 

Ανακοίνωςθ του Τμιματοσ Ελλθνικϊν Σπουδϊν, La Trobe University, 25.5.1989, όπου 

ανακοινϊνεται θ επικυμία δθμιουργίασ ενόσ ςυνδζςμου Ελλθνικϊν Σπουδϊν ςτο 

Ρανεπιςτιμιο, ςτον οποίο κα ςυμμετζχουν φοιτθτζσ και προςωπικό, με τθν επωνυμία «La 

Trobe Greek Studies Association». Σκοπόσ αυτοφ του ςυνδζςμου κα είναι θ διοργάνωςθ 

καλλιτεχνικϊν και κοινωνικϊν εκδθλϊςεων, διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ και θ ευκαιρία 

ςυνάντθςθσ και επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν του. Στθν ανακοίνωςθ αυτι το Τμιμα 

Ελλθνικϊν Σπουδϊν καλεί τουσ φοιτθτζσ να παρακολουκιςουν τθν κεατρικι παράςταςθ Θ 

Επίςκεψθ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ ςτο Agora Theatre, τθν 1θ Λουνίου 1989. Στθν παράςταςθ 

πρωταγωνιςτοφν: θ Ειρινθ Ραπά, ο Αλζξθσ Ανκόπουλοσ και θ Χριςτίνα Κεοδωςάκθ. 
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Ρερ.  Σκζψεισ, Αφγ. 1989, αρ. φ. 11, κριτικι για τθν παράςταςθ «Σκιζσ από το παρελκόν» 

τετραλογία («Το πρόγευμα τθσ Κυριακισ», «Θ Επίςκεψθ», «Σκιζσ από το παρελκόν», «Το 

Boyfriend») του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, από τον Τάκθ Σϊρρο, Κυριακι 16.7.1989, ς.13. 

Ρερ.  The Sydney Review, Σεπτ. 1992, κριτικι «Quality Control? – Australian accents: Second 

Multicultural Theatre, Festival, Studio Theatre, Newtown, Francis Greenway Centre, 

Liverpool» τθσ Dominic Wong, για τθν παράςταςθ «Sunday Breakfast», από τθν ομάδα Take 

Away Theatre, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα, 1.9.1999, το άρκρο «Το παροικιακό μασ Ρεριςκόπιο – Ο Κίαςοσ «Ραροικία» 

περιοδεφει ςτθν Αυςτραλία – «Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα», ς. 28, (ςε φωτοτυπία). 

 

11. Giannopoulos, Nick (βλ. ς.593) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Θ Κακθμερινι, 24.4.2005,  τεφχ. 99, αφιζρωμα ςτουσ ‘Ελλθνεσ που ηουν 15.000 χλμ. 

μακριά – Θ μικρι Ελλάδα τθσ Αυςτραλίασ, το άρκρο «Ο Θκοποιόσ Νικ Γιαννόπουλοσ «ε 

παλιο-wog, ςου φτιάχνει θ μάνα ςου τα ροφχα;», ςς. 92-94. 

Ρερ.  In Press, αρ. τευχ. 62, 6.9.1989, θ κριτικι «Κaterina Kotsonis  - A new show called 

Heartbreak Kid opens at the Athenaum Theatre next week. It stars the somewhat famous 

Nick Giannopoulos, who hasn’t looked back since Wogs Out Of Work, as Nicky – an 

adolescent boy with a crush on his school teacher, Miss Papadopoulos. Nick is the name who 

will, initially at least, put the bums on seats, and thereby inadvertently give some exposure to 

his co-star, the almost completely brand new (graduated from La Trobe in 1998) Katerina 

Kotsonis», τθσ Fiona Scott-Norman (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Melbourne Times, 20.9.1989, θ κριτικι «Heartbreak Kid – Athenaeum Theatre – Until 

October 22», τθσ Fiona Scott-Norman (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Herald, 28.9.1989, θ κριτικι του Jason Romnan, «Sampling Spoleto – Hard Break 

Kid: Geoffrey Milne assesses theatre on the fecund fringe» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 19.10.1989, θ κριτικι «Κακθγιτρια ερωτεφεται τον μακθτι τθσ…» του 

Μ.Σ. (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Age, 1.9.1989, θ κριτικι «Triumphant ‘Wog’ turned heartbreak kid», του Steven 

Carroll (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Age, 19.9.1989, θ κριτικι «Ethnic comedy of misunderstandings», του Leonard 

Radic (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Beat Magazine, 11.10.1989, θ κριτικι «The Heartbreak Kid – Athenaeum Theatre Sep 

15 – Oct 22», τθσ Ailsa Page (ςε φωτοτυπία). 

Από  εφθμερίδα, ????, θ κριτικι «The Heartbreak Kid – N. Giannopoulos – Athenaeum 

Theatre till 22 October 1989 – The Heartbreak Kid (THK) written by Richard Barrett, was an 

instant success when first performed in Sydney», τθσ Vyv Υan (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 29.5.2000, επιςτολι «Nick the Greek disgrace», του George Gun (ςε 

φωτοτυπία). 

 

12. Costi, Angela (βλ. ς.830) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Herald Sun, 20.6.1997, το άρκρο «Unlocking life – Panagiota and Locked In by Knock 

Knock Theatre» τθσ Kate Herbert, ς. 89. 
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Εφθμ.  Herald Sun, 25.6.1997, το άρκρο «Locked In & Panayiota (Brunswick Mechanics 

Institute)» του Thuy On, ς. 8. 

Εφθμ. Nkew Max, 11.10.1999, το άρκρο «Seeing voices – Angela Costi’s Seeing Voices is part 

of the Melbourne Festival 1999. “We all do it, we negotiate space everyday without 

consciously thinking about it”, ς.11 

Εφθμ.  Northcote Leader, 23.8.2000,  το άρκρο «In your wildest dream» ςς. 1 και 13. 

Εφθμ.  Herald Sun, 4.9.2000, το άρκρο «Visiting the cradle of arts – Fourteen women will be 

carrying the torch for Melbourne at an international playwrights meeting in Greece», ς. 104. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 8.12.2005, το άρκρο «Για να ςε απλϊςω ς’ ολάκερο τον απζραντο 

κόςμο…» - Βραδιά αφιερωμζνθ ςτθν Κυπριακι Ροίθςθ», ς. 15. 

 

13. Ηερβόσ, Κομνθνόσ/Zervos, Komninos (βλ. ς.585) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Χρονικό 3 – Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, ςτο καφενείο «Θ Τςαχπίνα» 

παρουςιάηονται ποιιματα τθσ Κατερίνασ Γϊγου και του Διονφςθ Σαββόπουλου, Οκτ. 1981, 

ς. 15. 

Εφθμ.  Sunday Observer, 7.9.1986, θ κριτικι «Greek Greatness», τθσ Roland Roccheccioli (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Sunday Press, 7.9.1986, θ κριτικι «Reverses of a poet – If you think poets should look 

romantically pale, Komninos Zervos will come as a surprise», τθσ Alison Croggon, ς. 18  (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρερ.  Beat, 10.9.1986, θ κριτικι «Epitaphios – Souvlaki!» τθσ Helen McInerney  (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Sun, 12.9.1986, θ κριτικι «Komninos lives by his word», του Chris Santos, ς. 4 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Melbourne Times, 20-26.9.1986, το άρκρο «Double serve of Greek delights – 

Epitaphios / Sophisticated Souvlaki, Arts Centre Studio» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Jewish News, 29.8.1986, το άρκρο «Epic – Epitaphios is the story of a mother grieving 

over the death of her son, a young man killed in the bitter 1936 strike by tobacco workers in 

the Greek city of Thessaloniki» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Scene, 6.9.1986, θ κριτικι «Epitaphios sophisticated souvlaki is being presented in the 

Studio at The Victrorian Arts Centre» τθσ Joy Newland, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Keilor Messenger, 9.9.1986, θ κριτικι «Tragedy, humor in ‘Greek’ show», του Cec 

Rowland  (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Scene, 13.9.1986, το άρκρο «Marcel’s first night coincided with the first full-length 

rehearsal of Epitaphios and Sophisticated Souvlaki, a season of Greek and Australian poetry 

on at the Studio» (ςε φωτοτυπία). 

 

14. Ηουγανζλθσ, Κϊςτασ (βλ. ς. 484) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 20.12.1984, το άρκρο «Κϊςτασ Ηουγανζλθσ – Μία παρουςία που φωτίηει 

το κζατρο ςκιϊν…» του Γιϊργου Μεςςάρθ, ς. 6. 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 13.11.1986, το άρκρο ««Ηωντανόσ» Καραγκιόηθσ παιγμζνοσ με ηωντάνια, 

ς. 22. 



1114 
 

Ρερ. The Washing Post, τεφχοσ 5, Νοζμ. 1998, το άρκρο «Our own puppeteer». 

Δελτίο τφπου τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ για τθν παράςταςθ «Καραγκιόηθ» του 

Κϊςτα Ηουγανζλθ  «Alexander The Great and the Dreadful Dragon», ςτισ 8.11.1998. 

 

15. Καηοφρθσ, Γιϊργοσ (βλ. ς.550) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 11.9.2003, το άρκρο «Θ τελευταία επίςκεψθ τθσ μάνασ», ς. 6. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 18.9.2003, το άρκρο «Από το «Κίαςο Ραροικία» - Θ τελευταία 

επίςκεψθ τθσ μάνασ. Ζνα ζργο που αγγίηει ευαίςκθτεσ χορδζσ», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 2.10.2003, το άρκρο «Θ τελευταία επίςκεψθ τθσ μάνασ» ςυνεπιρε το 

κεατρόφιλο κοινό» του Β.Μ., ς. 9 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα, 8.10.2003, θ κριτικι «Θ τελευταία Επίςκεψθ τθσ Μάνασ» του Α. Καλοδοφκα, 

ς. 38 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Neos Kosmos, 20.10.2003, το άρκρο «Mother’s Last Visit», ς. 15 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 21.10.2003, το άρκρο «Θ τελευταία επίςκεψθ τθσ μάνασ», ς. 8 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα, 22.10.2003, το άρκρο «Το Ραροικιακό μασ περιςκόπιο – Συνεχίηονται οι 

παραςτάςεισ του Κιάςου «Ραροικία»» - «Θ τελευταία επίςκεψθ τθσ μάνασ» του Γιϊργου 

Καηοφρθ, που ανζβαςε ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςτο κζατρο του KEW, κα ςυνεχίςει τισ 

παραςτάςεισ μζχρι και τισ 2 Νοεμβρίου», ς. 27 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 4.9.2006, το άρκρο «Θ ηωι είναι ωραία», ς. 5. 

Εφθμ.  Τα Νζα, 6.9.2006, το άρκρο «Θ ηωι είναι ωραία», ς. 26 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.9.2006, το άρκρο «Θ ηωι είναι ωραία», ς. 6 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 14.9.2006, το άρκρο «Αυτό το Σάββατο θ πρεμιζρα «Θ Ηωι είναι 

Ωραία»», τθσ Βίβιαν Μόρρισ, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 17.8.2006, το άρκρο «Θ  ηωι είναι ωραία: Από τον «Κίαςο Ραροικία» 

τθσ Βίβιαν Μόρρισ, ς. 13 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 21.9.2006, το άρκρο «Θ ηωι είναι ωραία» - Από τον «ΚΛΑΣΟ ΡΑΟΛΚΛΑ» 

ςυνεχίηεται» τθσ Βίβιαν Μόρρισ, ς. 8 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 28.9.2006, το άρκρο «Θ ηωι είναι ωραία» - Μία παράςταςθ που αξίηει 

να μθ τθ χάςει κανείσ – Ο Σφλλογοσ «Διονφςιοσ Σολωμόσ» Μπρίςμπαν εορτάηει 25 χρόνια 

δραςτθριότθτασ του», ς. 11 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 30.9.2006, το άρκρο «Θ ηωι είναι ωραία. Απολαφςτε τθν!» του Κϊςτα 

Μθτρόπουλου, (ςε φωτοτυπία). 

 

16. Καλαμάρα, Βάςω (βλ. ς.657) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Ελλθνιςμόσ, 29.2.1976, το άρκρο «Φιλολογικι Σελίσ – Λςτορία, Λογοτεχνία, Ροίθςθ, 

Κζατρο, Μουςικι – Ρίκρεσ (Διθγιματα) τθσ Βάςωσ Λϊνε Καλαμάρασ  - Μια εμπειρικι» του 

Κϊςτα Αςθμακόπουλου, ς. 6 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ελλθνιςμόσ, «Και άλλο βραβείο ςτθν κ. Βάςω Καλαμάρα, Ελλθνιςμόσ», 28 

Φεβρουαρίου 1979, ς. 6.  

Ρερ.  Antipodes, 1978, το άρκρο «Literary Journal Spring 1978, Melbourne» τθσ Dr. Margaret 

Carroll, (ςε φωτοτυπία). 
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Εφθμ. The West Australian, 9.6.1990, το άρκρο «Awards may be upgraded – Vasso Kalamaras 

… winner of the prose fiction section of the WA Week Literary Awards for The Same Light» 

(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 7.5.1992, το άρκρο «Βάςω Καλαμάρα – Μια ξζχωρθ μορφι… - Τθ Βάςω 

Καλαμάρα – ςυγγραφζα γνωςτι ςιμερα ςτον διεκνι λογοτεχνικό χϊρο – είχα να τθ δω 

δϊδεκα ολόκλθρα χρόνια. Τθν τελευταία φορά που τθν αντάμωςα ιταν το Γενάρθ του ’80 

ςτθν Ακινα» τθσ Βίβιαν Μόρρισ, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Subiaco Post, 27.10.1992, το άρκρο «Local author writes for the world», (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ελευκεροτυπία, 10.01.1992, «Ο Καραγκιόηθσ μετανάςτθσ ςτθν Αυςτραλία». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ-7 μζρεσ TV(ζνκετο), 13.02.1992, «Ο Καραγκιόηθσ ςτουσ Αντίποδεσ»  τθσ 

Ελζνθσ Νίκα, ς.25.  

Εφθμ.  Κεςςαλονίκθ, 23.5. 1992 «Ο Καραγκιόηθσ μασ ςτθν Αυςτραλία» τθσ Νίνασ 

Κοκκαλίδου-Ναχμία, ς.13.  

Εφθμ.  Out Post 28 .1.1992, Crazy Karagiozis is coming, ς. 34.  

Εφθμ.  The West Australian, 23 .2.1992, «No strings attached to Vasso’s Greek puppetry» του 

Ron Banks,  ς. 38. 

Ρερ.  Artist’s Chronicle-The Monthly Art Magazine, Febr. 1992 «Citizens be Warned! 

Karagiozis is coming to Perth».  

Ρερ.  WA Style, 13 Febr./March 1992 «Folk Tales»  τθσ Renita Glencross, ς. 53.  

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 13-02-1992, «Ο Καραγκιόηθσ ςτουσ Αντίποδεσ» τθσ Ελζνθσ Νίκα, ς.25. 

Εφθμ.  Hellenic Press Wellington, Μάιοσ 1994, το άρκρο «Μανιάτικο» (ςε φωτοτυπία) . 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 7.3.1996, το άρκρο «Αφιζρωμα – Διεκνισ Θμζρα τθσ Γυναίκασ – 

Ζμφαςθ ςτθν διατιρθςθ και εξάπλωςθ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ – Βάςω Καλαμάρα – Να 

μεταδϊςουμε ό, τι καλφτερο ζχουμε» τθσ Βίβιαν Μόρρισ, ς. 9 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 7.10.1996, το άρκρο «Θ Βάςω Καλαμάρα ανοίγει τθν πόρτα ςτουσ 

«ζγκλειςτουσ» λογοτζχνεσ» τθσ Βίβιαν Μόρρισ (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Subiaco Post, 1-2.2.1997, το άρκρο «Community News - Writers delight in diversity» 

(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 17.11.1997, το άρκρο «Writer Vasso Kalamaras: A true practitioner of 

muliticulturalism» τθσ Helen Nickas (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ζκνοσ, 20.1.1998, το άρκρο - κριτικι «Βάςω Καλαμάρα» του Γιάννθ Λιάςκου, ς.12 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ζκνοσ, 20.1.1998, το άρκρο «Στων ιδεϊν τθν πόλιν…  - Βάςω Καλαμάρα», του Γιάννθ 

Λιάςκου, ς. 39 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Neos Kosmos, 21.1.1998,  Documents of the Human Spirit  του Κ. Kambouropoulos, 

ς.5.   

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.7. 1998, το άρκρο «Ραροικιακοί Αντίλαλοι – Ομιλία για τθν 

Γυναίκα, τθν Κφπρο και τθν Ροίθςθ» τθσ Αλεξάνδρασ Θλιοποφλου, ς. 20 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 21.5.2001, το άρκρο «Ολυμπιάσ: Θ μθτζρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου» τθσ 

Βίβιαν Μόρρισ, ς. 3 (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Highlights, τεφχ. 8, Σεπτ. 2001, το άρκρο «Βάςω Καλαμάρα – Ράκοσ για τθν Ελλάδα: 

Κυκλοφόρθςε με επιτυχία ςτθν Αυςτραλία το κεατρικό ζργο «ΟΛΥΜΡΛΑΣ, μθτζρα του Μ. 

Αλεξάνδρου», ςς. 82-83. 
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Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 16.4.2002, το άρκρο «Γνωρίςτε καλφτερα τθν Βάςω Καλαμάρα» από τθν 

Κατερίνα Ορφανίδου, ς. 10 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Φωνι τθσ Φλωρίνθσ, 16.1.2003 το άρκρο «Ζνα δθμιοφργθμα τθσ Βάςωσ Λεων. 

Καλαμάρα», ς. 3 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Western Suburbs Weekly, 6.5.2003, το άρκρο «Grand mum writer Vasso Kalamaras, 

her latest book Olympias: Mother of Alexander the Great, launched recently at the Fremantle 

Arts Center – Professor Dennis Haskell, from the University of WA’s English Department, 

spoke of the significant contribution of Kalamaras to Australian literature, especially through 

her works depicting the life of immigrants in WA – Her play The Bread Trap, staged by Black 

Swan Theatre at the Playhouse, in July, 2001, helped to cement Kalamaras’ reputation as a 

major Australian author», ς. 32 (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Westerns Suburbs Weekly, 6-12 May 2003, «Grand Mum» του Martin Turner.  

Εφθμ.  Suburbs Reporter, 5.5. 2003, «Greek writer mixes old and new in comedy» τθσ Beth 

Muhling.  

Εφθμ.  The Central Metropolitan, 10.5. 2003, «In the public eye» του Gail Mitchell, ς. 6.  

Εφθμ.  Εγνατία Σαββατοκφριακου, 28 Αυγ. 2004, «Στουσ δρόμουσ τθσ διαςποράσ- Ζλλθνεσ 

καταξιωμζνοι, Ζλλθνεσ Δθμιουργοί» τθσ Κατερίνα, Τερηοποφλου, ς. 12. 

Εφθμ.  Ζκνοσ, 18.11.2005, το άρκρο «Ζνα αφιζρωμα ςτθ Βάςω Καλαμάρα – Στο Λογοτεχνικό 

& Μορφωτικό Ρεριοδικό του Ελλθνοαυςτραλιανοφ πολιτιςτικοφ Συνδζςμου Μελβοφρνθσ» 

τθσ Βάςωσ Καλαμάρα, (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Σφδνεχ Ελλθνίσ 2008, το άρκρο «Λεωνίδασ και Βάςω Καλαμάρα: Δθμιουργϊντασ ςτθν 

Αυςτραλία με το πνεφμα και τθν ψυχι ςτθν Ελλάδα – Δφο ςθμαντικοί Ζλλθνεσ δθμιουργοί 

που ηουν ςτθν Ρζρκθ τθσ Αυςτραλίασ και με το ζργο τουσ (γλυπτικι – ηωγραφικι – 

λογοτεχνία) τιμοφν τθν πατρίδα που τουσ ξεχνάει. Με τθν ευκαιρία τθσ ζκκεςθσ του 

Λεωνίδα ςτθν Ακινα» του Νϊε Ραρλαβάντηα, ςς. 49-52 (ςε φωτοτυπία). 

Ραγκόςμια Ροιθτικι Ανκολογία, τόμοσ Γϋ, εκδόςεισ «Αυλόσ» ςε επιμζλεια Δθμ. Γιάκου – 

Μαν. Γιαλουράκθ με τίτλο «Βάςω Καλαμάρα – Ξεχαςτικαμε», ςς. 1405-1406, (ςε 

φωτοτυπία). 

Ραγκόςμια Ανκολογία Διθγιματοσ, τόμοσ Δϋ, εκδόςεισ «Αυλόσ» ςε επιμζλεια Μανϊλθ 

Γιαλουράκθ με τίτλο «Βάςω Καλαμάρα – Εμείσ και οι άλλοι», ςς. 2251-2255, (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Multiculture 14,  ????, το άρκρο «Vasso the Writer – The inspiration for Vasso’s 

writing comes from many sources but the university themes of love, humanity and peace are 

Vasso’s central concerns» τθσ Sylvia Conroy (ςε φωτοτυπία). 

 

17. Καλπακίδθσ, Λάμπθσ (βλ. ς.513) 

Ρθγι 

Ρερ. Χρονικό 3 – Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978 -Οκτ. 1979, κυκλοφορεί ςε βιβλίο το κεατρικό 

ζργο «Ο Κφριοσ Εγϊ Είμαι Εγϊ ωμιόσ με Αγφριςτο Μυαλό» του Λάμπθ Καλπακίδθ, Λοφν. 

1979, ς. 12. 
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18. Καλφβασ, ‘Αγγελοσ (βλ. ς.388) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 19.5.2000, το άρκρο «Με αρχι του το ικοσ ποιείν, ο Άγγελοσ Καλφβασ 

ξεκινά ζναν κίαςο με μεγάλα οράματα – «Τρζλεσ ςτισ… Σεχχζλλεσ» το πρϊτο ζργο του νζου 

ςχιματοσ – Μεγάλθ θ καλλιτεχνικι και δθ θ κεατρικι κίνθςθ μζχρι και το Σεπτζμβριο. Πλα 

τα παροικιακά κεατρικά ςχιματα ετοιμάηονται για παραςτάςεισ, προσ τζρψιν των 

κεατρόφιλων. Πςο για το ρεπερτόριο, το είδοσ που κα… φορεκεί πιο πολφ το φετινό 

χειμϊνα είναι, όπωσ δείχνουν τα πράγματα και λζνε οι πλθροφορίεσ, θ κωμωδία. 

Ετοιμαςτείτε, λοιπόν.», τθσ Γιάννασ Μαυράκθ, ς. 10 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Το Βιμα, 16.5.2000, το άρκρο «Στα παραςκινια των «Ραραςκθνίων» - Θ ελλθνικι 

παροικία για τα λίγα πράγματα που μπορεί να υπερθφανεφεται, ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια, είναι θ κεατρικι ςυγκομιδι τθσ. Ο λόγοσ για τον κίαςο «Καλφβα» «Τα παραςκινια», 

ο οποίοσ μζςα ςε λίγεσ θμζρεσ ανεβάηει τθν πρϊτθ του κεατρικι παράςταςθ «Τρζλεσ ςτισ 

Σεχχζλεσ» του Νίκου Καμπάνθ και ςε ςκθνοκεςία του Λοφθ Σαρρι», τθσ Αγγελικισ Σπανοφ 

(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 23.4.2001, το άρκρο «Το ξζνο (κζατρο) είναι πιο γλυκό… - 

Μπαίνοντασ ςτο μικρό κεατράκι «Σαίντ Τηϊρτη Ωντιτόριουμ» του Κόγκρα, όπου δίνονται με 

μεγάλθ επιτυχία οι παραςτάςεισ του κιάςου «Ραραςκινια» του Βαγγζλθ Καλφβα  με το 

ζργο το «Το ξζνο είναι πιο γλυκό» και καυμάηοντασ τον μικρό αλλά λειτουργικό του χϊρο, 

κακϊσ και τον εξοπλιςμό του, ςτο μυαλό μου ιλκε θ ςκζψθ που αναφζρω ςαν τίτλο αυτό 

που διαβάςατε.», του Αντϊνθ Λεϊνθ, ς. 9 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 10.2. 2004, ανακοίνωςθ για τθν ςυνάντθςθ του Κεατρικοφ 

εργαςτθρίου «Καλφβα» -  ςε ςυνεργαςία με το Δίκτυο Ρολιτιςμοφ του ΣΑΕ – με τον 

κεατρολόγο Σάββα Ρατςαλίδθ (κακθγθτισ ςτο Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο, με ειδίκευςθ 

ςτο Κζατρο τθσ ελλθνικισ διαςποράσ), 182 Victoria Road, Marrickville, 7.12.2004 (ςε 

φωτοτυπία). 

 

19. Kapiniaris, George (βλ. ς.590) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Sunday Herald Sun, 1.5.1994, θ κριτικι «Greek actor thanks his lucky stardom» του 

Bob Crimeen, ς. 136 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Review, 6.6.1994, θ κριτικι «The Last Proxy – Take a trip to the University Theatre in 

Fitzroy to see it and you may leave feeling a play has been written about your life», του Aris 

Gounaris (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Melbourne Season, Λοφν. 1994, το άρκρο «Extended season for ‘The Last Proxy’», (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, Λοφν. 1994, το άρκρο «Should every Good Greek girl marry? – Urgent 

Proxi – Job Required – Anyone will do» τθσ Patricia Karvelas, “ … there are times when I too 

feel I should conform to make everybody happy – especially γιαγιά who even threatens me 

that she will die if I don’t get married soon…”,  ς. 5 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Hellenic Times, 1.6.1994, θ κριτικι «The Last Proxy – George Kapiniaris and Katerina 

Kotsonis set the stage alight in this side-splitting comedy – “Kapiniaris showcases his musical 

exploits in a hilarious opening sequence with the Bouzouki”» του John Mantarakis, (ςε 

φωτοτυπία). 
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Εφθμ.  O Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 16.9.1994, το άρκρο «Συνεχίηεται με κζφι το «Ρροξενιό» - Με 

μεγάλθ προςζλευςθ του κεατρόφιλου κοινοφ του Σφδνεχ ςυνεχίηεται ςτο Tom Mann 

Theatre ςτο Σάρι - Χιλσ», ς. 14 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Sunday Herald Sun, 29.6.1994, θ κριτικι «Blind date nightmare», τθσ Natasha Perera, 

ς. 75 (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Ελλθνίσ, 15.10.1994, θ ςυνζντευξθ «Θ Κατερίνα Κοτςϊνθ μιλά για τον εαυτό τθσ», ςς. 

14-15 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 1994, θ κριτικι «The Last Proxy: Exploring Greek-Australian Issues», του 

Petros Kosmopoulos, ςς. 4-5 (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  The New Weekly, 21.5.1994, θ κριτικι «Wogs out for George - It’s all Greek to me – It’s 

not easy being Greek! Actor George Kapiniaris knows too well the pressures of being a first 

generation Greek-Australian» τθσ Marrianne Docherty. 

Εφθμ.  Age, 18.5.1994  θ κριτικι «The Last Proxy – Universal Theatre», τθσ Fiona Scott-

Norman. 

Εφθμ.  NKew 20.5.1994 το άρκρο «Last Proxy ticket give away – The show has already played 

to packed audiences at the University Theatre and tickets are becoming as scarce as sharks 

teeth» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.   Νζοσ Κόςμοσ, 22.5.1994, θ κριτικι «Ζνα κεατρικό ζργο που αγγίηει – The Last Proxy», 

από τθν Κοφλα Καρανταγκλίδθ (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα 23.5.1994, το άρκρο «Ο Γιϊργοσ Καπινιάρθσ ςτο Ρορτ Μζλμπουρν – The Last 

Proxy» (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Δθλαδι (μθνιαία ελλθνο-αυςτραλιανι επικεϊρθςθ), τευχ. 27, Λοφν. 1994, το άρκρο 

«Το Ρροξενιό: Ανακαλφπτοντασ Ελλθνο-Αυςτραλζηικα κζματα – Θ πρεμιζρα του ζργου κα 

προβλθκεί ςτο κζατρο Universal τθσ Μελβοφρνθσ τον επόμενο μινα», ςς. 52-53 (ςε 

φωτοτυπία) 

Εφθμ.  Tasmania Hobart, Μάρτ. 1995, θ κριτικι «A marriage of humour and pathos» του Wal 

Eastman (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Mercury, 30.3.1995, θ κριτικι «By George, serious step for funnyman» του 

Danielle Wood. 

Εφθμ.  Rip It Up – Adelaide, Μάρτ. 1996, θ κριτικι «Last chance to see…» του Mad Dog (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ 6.9.1994, θ κριτικι ««Ρροτιμϊ παραδοςιακά νοιματα» – Ο γνωςτόσ 

θκοποιόσ Γιϊργοσ Καπινιάρθσ ςε κζματα που τον αγγίηουν» του Γιϊργου Γαλάνθ. 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 7.9.1994, θ κριτικι «The Last Proxy – Το τελευταίο Ρροξενιό – 

Μια ςελίδα από τθ ηωι πολλϊν Ελλθνο-αυςτραλϊν – Ζνα “καλλιτεχνικό προξενιό” τριϊν 

Ελλθνο-αυςτραλϊν ανκρϊπων του κεάτρου, του Γιϊργου Καπινιάρθ, τθσ Κατερίνασ 

Κοτςϊνθ και του ςκθνοκζτθ Τόνυ Νικολακόπουλου, ζφερε ςτθ ςκθνι του αυςτραλιανοφ 

κεάτρου το ζργο “Το Τελευταίο Ρροξενιό - The Last Proxy» του Κϊςτα Ροτιρθ, ς. 13 (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρερ.  N.S.Wales Tour 1994, θ κριτικι «And now by special arrangement… - The Last Proxy 

opened at the Illawarra Performing Arts Centre mid-week and will return for encore shows 

on November 8 and 9» τθσ Alethea Mouhtouris (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Age 7.9.1994, θ κριτικι «Matchmaking a matter for mirth» του Ron Banks. 

Εφθμ.  X-Press 8.9.1994, θ κριτικι «George Kapiniaris The Final Proxy», του Stewart Dawes, 

ς. 7. 
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Ρερ. Generation Extra Σεπτ. 1995, θ κριτικι «The African Proxy – The success of the stage 

production The Last Proxy, a story about the two second generation Greek Australian 

tempted into ‘arranged marriage’, has been so overwhelming that the cast and crew are set 

to jet off to Joannesberg, South Africa, early next year. South Africa is said to be home to 

more than 100,000 Greeks whose lifestyle and cultural values parallel that of Greeks in 

Australia», τθσ Kathie Kambouropoulos, ς. 6. 

Ρερ.  Community Tribune Μάρτ. 1996, το άρκρο-ςυνζντευξθ «The Last Proxy – Το τελευταίο 

προξενιό – Ο ςκθνοκζτθσ του ζργου Τόνυ Νικολακόπουλοσ μιλάει ςτο Ραροικιακό Βιμα». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ 4.5.2009, το άρκρο «Kapiniaris at Mother’s Day Morning, Oakleigh 

Greek Orthodox College Sts. Anargiri», ς 2 (ςε φωτοτυπία). 

 

20. Κατςαβόσ, Δθμιτρθσ (βλ. ς.720) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίδα, 20.8.1988, το άρκρο «Στα μζςα Σεπτεμβρίου «Χαβαγιοφ Ραροικία» 

ανεβάηει το Ε.Κ.Α. – Μελβοφρνθ – Από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ λάβαμε τθν 

ακόλουκθ ανακοίνωςθ: To ΕΚΑ για μια ακόμα φορά ετοιμάηει ζργο με ντόπιο περιεχόμενο» 

του Κϊςτα Αλεξιάδθ (ςε φωτοτυπία ). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 25.8.1988, το άρκρο « Το ΕΚΑ ετοιμάηει παραγωγι με ντόπιο 

περιεχόμενο – Ο παροικιακόσ Κεατρικόσ Οργανιςμόσ ΕΚΑ ετοιμάηει αυτό τον καιρό ζργο με 

ντόπιο περιεχόμενο» του Γ.Γ., ς. 23 (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ. Σκζψεισ, αρ. φ. 1, Σεπτζμβρ. 1988, το άρκρο «Ε.Κ.Α. Στακμόσ για το ντόπιο κζατρο, το 

«Χαβαγιοφ Ραροικία;» - Στισ 16 Σεπτζμβρθ αρχίηουν οι παραςτάςεισ του ζργου Χαβαγιοφ 

Ραροικία από το Ε.Κ.Α. – Ρρόκειται για μια γνιςια ντόπια κεατρικι δουλειά γραμμζνθ από 

τουσ Δ. Κατςαβό και Κ. Μακρυγιϊργο. Είναι ςάτιρα με άφκονο γζλιο που προκαλοφν οι 

αυκεντικζσ ςκθνζσ από τθ ηωι τθσ Ελλθνικισ Ραροικίασ» ς. 6. 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίδα, 3.9.1988, το άρκρο «Επιςθμαίνουμε και … γράφουμε – Ζχει 

παρατθρθκεί ότι πολλζσ φορζσ ο καλλιτεχνικόσ κόςμοσ «ευνοεί» τισ ςτιλεσ των εφθμερίδων 

που… υμνοφν τα πεπραγμζνα τουσ, χωρίσ βζβαια αυτό ν’ αποτελεί γενικό κανόνα. Διότι 

αρκετοί… αςτζρεσ του κλάδου αποφεφγουν, όπωσ ο τριςκατάρατοσ το λιβάνι τζτοιεσ… 

διαφθμίςεισ!... Και τοφτο, γιατί οι λεγάμενοι τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν κάνουν και τόςο 

κεάρεςτα ζργα, τουλάχιςτον ςε ότι αφορά τισ νυχτερινζσ… μπίηνεσ.. Φυςικά, αυτζσ οι 

ςτιλεσ δθμιουργικθκαν… αυκαίρετα, χωρίσ δθλαδι να ρωτθκοφν οι ενδιαφερόμενοι. Γι’ 

αυτό, κα παρουςιάηουν πάντα τθν κατάςταςθ με γλαφυρό τρόπο και χωρίσ διάκεςθ να 

εξυψϊνουν καταςτάςεισ που δικαιοφνται – εκ των πραγμάτων – κακίηθςθ. Νομίηουμε ότι 

κάποτε κα πρζπει να γίνεται ο απαραίτθτοσ διαχωριςμόσ. Διαφορετικά, θ τραγελαφικι και 

κακόλου αρεςτι κατάςταςθ που επικρατεί ςτον κλάδο, κα ςυνεχίηεται. – Σφνελκε ΕΚΑ!, Ο 

Κεατρικόσ όμιλοσ τθσ Μελβοφρνθσ ΕΚΑ ετοιμάηεται να ανεβάςει ντόπιο κεατρικό ζργο, μια 

ςάτιρα που καταπιάνεται με τθν αςτεία πλευρά τθσ παροικίασ μασ. Επικροτοφμε τθν 

απόφαςθ αυτι των ςυμπαροίκων θκοποιϊν, αν και διατθροφμε κάποιεσ επιφυλάξεισ ωσ 

προσ το περιεχόμενο τθσ ςάτιρασ. Και τοφτο, γιατί θ αφίςα – που είναι πράγματι 

καταπλθκτικι – μασ προδιακζτει για τθν «ουςία» τθσ υπόκεςθσ του ζργου. Εξθγοφμεκα: Ο 

παροικιακόσ τφποσ ςτο ςφνολό του ζχει κάνει αρκετζσ φορζσ «τα ςτραβά μάτια» ςε 

περιπτϊςεισ κεατρικϊν παραςτάςεων που κραφγαηαν από μόνεσ τουσ για τθν ζλλειψθ 

υπεφκυνθσ προετοιμαςίασ. Ρολλζσ φορζσ μεταχειριςτικαμε τθ γνωςτι επωδό: «Ζκαναν μια 

προςπάκεια τα παιδιά» αν και κα μποροφςαμε με όλο το δικαίωμα που μασ παρζχει θ 
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ζνταξι τουσ ςτο ςωματείο των επαγγελματιϊν θκοποιϊν, να ηθτιςουμε τισ ανάλογεσ 

«εξθγιςεισ» για τα κακϊσ κεατρικά κείμενα. Διότι, όταν ανικεισ ςτο «γιοφνιον»/«union» 

των επαγγελματιϊν και ΑΡΑΛΤΕΛΣ τθν κανονικι διαδικαςία των κεατρικϊν παραςτάςεων, 

τότε δεν μπορείσ να μιλάσ για «προςπάκεια» αλλά πρζπει να προςφζρεισ ςτο κεατρόφιλο 

κοινό τα αναμενόμενα… Ραρακάμψαμε, όμωσ, αρκετζσ φορζσ πράγματα που ζκιγαν τθ 

νοθμοςφνθ μασ, δίνοντασ απλϊσ τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να βελτιωκοφν. Ρράγματι, αν 

κρίνουμε από τισ παραςτάςεισ που ζχουν δοκεί τα τελευταία χρόνια, θ κατάςταςθ ζχει 

βελτιωκεί πολφ αιςκθτά. Γίνονται κεατρικζσ παραςτάςεισ αρκετά επιμελθμζνεσ και μπορεί 

ο κεατισ να αποκομίςει άριςτεσ εντυπϊςεισ. Μςωσ αυτόσ να είναι ο λόγοσ – λζμε, ίςωσ – που 

οι θκοποιοί μασ ζβαλαν ςτόχο τον παροικιακό τφπο με τθν ζκδοςθ τθσ εν λόγω αφίςασ. 

Απροκάλυπτα ςτοχεφουν – όπωσ δείχνει θ αφίςα – να ςατιρίηουν τισ εφθμερίδεσ. Με άλλα 

λόγια, «Ουσ ζκρεψεν το μάνα, εκίνθςαν τθν πτζρνα κατά του ηωοδότου»… Καλϊσ – γι’ 

αυτοφσ -  να μασ ςατιρίςουν, αφοφ νομίηουν ότι με τον τρόπο αυτό κα εντυπωςιάςουν το 

κεατρόφιλο κοινό και κα το κάνουν να γελάςει – ςε βάροσ μασ -  με τον «εμπαιγμό» μασ. 

Διαβεβαιϊνουμε τα παιδιά του ΕΚΑ ότι και εμείσ κα γελάςουμε, όταν ι κωμωδία τουσ δεν 

ςτοχεφει να βγάλει «απωκθμζνα» ςε βάροσ μασ. Διαφορετικά – αν υπάρχει δθλαδι αυτό το 

ενδεχόμενο, που απευχόμεκα, τότε δεν μασ μζνει παρά να αςκιςουμε το λειτοφργθμα τθσ 

τζταρτθσ εξουςίασ χωρίσ οίκτο για καμιά – κατάςταςθ. Δεν αποτελεί απειλι αυτό αλλά μια 

προειδοποίθςθ ικανι να βγάλει από το λικαργο όςουσ ξεχνοφν το πρόςφατο παρελκόν… 

Υπενκυμίηουμε δε ότι, θ ανυπαρξία τθσ κριτικισ είναι ςκόπιμθ καμιά φορά από τισ πλευρζσ 

μασ, ςε ςχζςθ με τθν άλλθ ανυπαρξία, που ζχει γίνει βίωμα ςε πολλοφσ…», ς. 14 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 15.9.1988, το άρκρο «Αφριο θ πρεμιζρα του Κιάςου ΕΚΑ με το ζργο 

«Χαβαγιοφ Ραροικία» - Αφριο το βράδυ ο κίαςοσ ΕΚΑ δίνει τθν «πρϊτθ» παράςταςθ του 

ζργου «Χαβαγιοφ Ραροικία», ζνα ζργο ςάτυρα με ντόπιο περιεχόμενο, με καταςτάςεισ που 

αντικατοπτρίηουν πιςτά τθν κακθμερινότθτα τθσ παροικίασ μασ. Το ζργο πρζπει να το 

παρακολουκιςουν νζοι, τθσ δεφτερθσ γενιάσ, γιατί αυτοφσ αφορά κατά μεγάλο μζροσ» του 

Γ.Γ. (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίδα, 24.9.1988, το άρκρο « Το Ε.Κ.Α. κι εμείσ – «Χαβαγιοφ Ραροικία» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 4.3.1989, το άρκρο «Στισ 16 Μαρτίου από το ΕΚΑ – «Τθσ παροικίασ το 

κάγκελο» μια ςάτιρα μζςα από τθ ηωι μασ – Το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ παρουςιάηει 

τθν ςάτιρα των Δθμιτρθ Κατςαβοφ – Σωτιρθ Μανταλβάνου «Τθσ παροικίασ το κάγκελο» - 

Το ζργο αυτό μπορεί να χαρακτθριςτεί και ςαν ςυνζχεια του «Χαβαγιοφ Ραροικία» που 

ανζβαςε πριν λίγουσ μινεσ το Ε.Κ.Α.», ς. 8. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 16.3.1989, το άρκρο «Τθσ παροικίασ το κάγκελο από το Ελλθνικό 

Κζατρο Αυςτραλίασ». 

 Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 18.3.1989, το άρκρο «Στο «National Theatre» απόψε «Τθσ παροικίασ το 

κάγκελο», μια ςάτιρα μζςα από τθ ηωι μασ – Το Ελλθνικό κζατρο Αυςτραλίασ ςυνεχίηει 

απόψε τισ παραςτάςεισ τθσ ςάτυρασ των Δθμιτρθ Κατςαβοφ – Σωτιρθ Μανταλβάνου «Τθσ 

Ραροικίασ το Κάγκελο», ςτο National Theatre, ςτθν St. Kilda που είναι ςτα πλαίςια του 

Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ»». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 23.3.1989, το άρκρο «Άρεςε «Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο» - «Τθσ 

Ραροικίασ το Κάγκελο» που παίχτθκε το περαςμζνο Σαββατοκφριακο ςτα πλαίςια του 

Φεςτιβάλ Αντίποδεσ ϋ89, άρεςε και προςείλκυςε ζνα μεγάλο αρικμό ςυμπαροίκων». 
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Ρερ.  Σκζψεισ, τεφχ. 16, Φεβρ. 1990, το άρκρο «Λάκυ παροικία το Φλεβάρθ και Μάρτθ από 

το ΕΚΑ – Ραροικιακι ςάτιρα του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, ςε ςκθνοκεςία Χάρθ Κωνςταντινίδθ» 

(ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Σκζψεισ, αρ. φ. 21, Αφγ. 1990, το άρκρο «Ραροικιακό Κζατρο και ντόπιοι ιρωεσ» του 

Δθμιτρθ Κατςαβοφ. 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 10.8.1990, το άρκρο «Το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ – Γράμματα του 

Κόςμου – «Χαμζνθ Γενιά» κεατρικό ζργο του Δθμιτρθ Κατςαβοφ από το «Κζατρο Τζχνθσ 

Αυςτραλίασ», τθσ Ριπίνασ Ζλλθ … (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ελλθνικόσ Κόςμοσ, 18.3.1992, το άρκρο «Κζρδιςε τον κόςμο – Θ «Χαμζνθ Γενιά» του 

Απόδθμου Κεάτρου – Εκπλθκτικι επιτυχία γνϊριςε το βραβευμζνο ζργο του κεατρικοφ 

ςυγγραφζα και κακθγθτι κ. Δθμιτρθ Κατςαβοφ, ςτισ τρεισ εβδομάδεσ που παίηεται εν 

ςυνεχεία» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 19.3.1992, το άρκρο «Συνεχίηεται θ «Χαμζνθ Γενιά» - Φςτερα από μια 

επιτυχθμζνθ ςειρά παραςτάςεων τριϊν εβδομάδων, το βραβευμζνο κεατρικό ζργο «Χαμζνθ 

Γενιά» του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, κα παιχτεί για ακόμθ μία και τελευταία φορά, αυτό το 

Σάββατο 21 Μαρτίου ςτο Phoenix Theatre 221 Burwood Hwy Burwood (ςτο Burwood 

College)» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 26.2.1994, το άρκρο «Συγχαρθτιρια ςτον Δ. Κατςαβό και τον κίαςό του 

– Καλι δουλειά, προςεγμζνθ και πολφ γζλιο – «Μπροσ γκρεμόσ και πίςω Ελλάδα» είναι το 

κεατρικό ζργο που ανζβαςε ο κίαςοσ ΑΚΕ (Απόδθμο Κζατρο Αυςτραλίασ) το περαςμζνο 

Σάββατο και ςυνεχίςκθκε τθν Κυριακι ςτο Κζατρο του Γυμναςίου του Κιου με επιτυχία και 

με μεγάλθ προςζλευςθ του κεατρόφιλου κοινοφ» του Μάνου Μιλιου (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 1.9.1994, το άρκρο «Διαηφγιο, εδϊ και τϊρα! – A new bilingual play by 

Jim Katsavos – The Multicultural Theatre of Australia (M.T.A.) is a Greek – Australian theatre 

group, established in 1991 by writer – director Jim Katsavos, with the purpose of producing 

Greek Australian plays which reflect the bilingual lifestyle we live in» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 24.6.1994, το άρκρο «Ηθτείται Μαςίνιςτ - Θ ανεργία ςτθν παροικία μασ 

κζμα κεατρικοφ ζργου – Ρολφ ζξυπνα χειρίςτθκε το κζμα του κεατρικοφ του ζργου ο κ. 

Δθμιτρθσ Κατςαβόσ. Το «Ηθτείται Μαςινίςτ» βρικε και κλίμα και ζδαφοσ κατάλλθλο να … 

καρποφοριςει» (ςε φωτοτυπία). 

 Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 6.10.1994, το άρκρο «Σαν κριτικι… Το Διαηφγιο» - Ζχει πιάςει το 

νόθμα ο κ. Κατςαβόσ. Πταν λζμε ζχει πιάςει το νόθμα, εννοοφμε ό,τι κινείται ςτα κφματα 

του παροικιακοφ ρυκμοφ, ςτα ρεφματα των προβλθμάτων τθσ παροικίασ μασ. Διακωμϊδθςε 

και διακωμωδεί κζματα καυτά όςο και κακθμερινά» του Κ. Ρ. (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 28.9.1995, το άρκρο «Οφνα φάτςα, Οφνα ράτςα! – «Οφνα ξεκαρδιςτικι 

κωμωδία!» - Για άλλθ μια φορά ο Δθμιτρθσ Κατςαβόσ και ο Κίαςοσ του, μασ ζδωςαν μια 

ξεκαρδιςτικι κωμωδία, που τθν απόλαυςαν και τθν καταχειροκρότθςαν οι κεατρόφιλοι που 

παρακολοφκθςαν τισ πρϊτεσ παραςτάςεισ», ς. 7 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ,17.3.1996, το άρκρο «Θ Χαμζνθ Γενιά είναι για όλουσ μασ – Το 

Κεατρικό ζργο του Μελβουρνιϊτθ Δθμιτρθ Κατςαβοφ που παίηεται ςτο Σφδνεχ από το 

«Κζατρο Τζχνθσ» του Σταφρου Οικονομίδθ», του Γιϊργου Τςερδάνθ, ςς. 6 - 7 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 19.3.1996, το άρκρο « Θ Χαμζνθ Γενιά άρεςε ςτο κοινό και 

χειροκροτικθκε – Στα πλαίςια του Ελλθνικοφ πολιτιςτικοφ μινα που διοργανϊνει κάκε 

χρόνο θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα Σφδνεχ και Νζασ Νότιασ Ουαλίασ με τισ εκδθλϊςεισ 
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του Φεςτιβάλ, το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ ανζβαςε το βραβευμζνο ζργο του Δθμιτρθ 

Κατςαβοφ «Χαμζνθ Γενιά» ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, επί τθσ Addison Rd. Marrickville 

– To «Χαμζνθ Γενιά» είναι ζνα ζργο γραμμζνο και «ραμμζνο» ςτθ ηωι του Ζλλθνα που 

άφθςε τθν πατρίδα του και ιρκε ςτθν Αυςτραλία για ζνα καλφτερο μζλλον του ίδιου και των 

παιδιϊν του. – Ενκαρρυντικό είναι ότι ζξι από τα δζκα πρόςωπα που παίρνουν μζροσ ςτο 

ζργο είναι αυςτραλογεννθμζνα παιδιά μασ. Ζνδειξθ ότι υπάρχει φυτϊριο με πλοφςιο 

καλλιτεχνικό υπζδαφοσ για καλλιζργεια ςτθν παροικία» του Μ.Μ., ς. 17 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Το Βιμα, 14.3.1996, το άρκρο «Κζατρο και Ρολιτιςμόσ – Μζςα ςτα πλαίςια του 14ου 

Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ, κα παιχτεί και το κεατρικό ζργο θ «Χαμζνθ Γενιά» από το 

Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ του κ. Σταφρου Οικονομίδθ – Πλα τα χριματα από τθν πρεμιζρα 

τθσ «Χαμζνθσ Γενιάσ» κα διατεκοφν για το Τμιμα των Νζων Ελλθνικϊν του Ρανεπιςτθμίου 

τθσ ΝΝΟ» του Ε.Μ., ς. 28 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 5.9.1996, το άρκρο «Εντυπωςίαςαν «Τα νιάτα»!... – Επιτυχία 

ςθμείωςαν οι παραςτάςεισ τθσ κεατρικισ κωμωδίασ του Δ. Κατςαβοφ, «Ναϋ ταν τα νιάτα 

δφο φορζσ», που ανεβάςτθκε ςτο Clayton, το περαςμζνο Σαββατοκφριακο» (ςε φωτοτυπία). 

 

21. Κατςοφλθσ, Δθμιτρθσ (βλ. ς.487) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Νζα Ρορεία, 31.10.1978, το άρκρο «Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Μελβοφρνθ», ς. 26. 

Ευχαριςτιριοσ επιςτολι ςτισ 19.1.1979 από τον πρόεδρο κ. Mike Zafiropoulos του 

Ρολυπολιτιςμικοφ Φεςτιβάλ (Festival of All Nations) προσ τον Δθμιτρθ Κατςοφλθ για τθν 

ςυμμετοχι του ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων με παράςταςθ Καραγκιόηθ ςτο Collingwood 

Education Center τον Νοζμβριο του 1978. 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.6.1986, το άρκρο «Ο Καραγκιόηθσ ςτο Λταλικό Φεςτιβάλ 

Σπολζτο», ς. 75. 

Ευχαριςτιριοσ επιςτολι τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Βικτϊρια (Library Council of 

Victoria) προσ τον Δθμιτρθ Κατςοφλθ, 5.5.1987, για τθν Εβδομαδιαία Ζκκεςθ Καραγκιόηθ ωσ 

μζροσ τθσ  πολυπολιτιςμικισ Αυςτραλιανισ κλθρονομιάσ. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 25.2.1988, το άρκρο «Ο Μορμόλθσ για τα παιδιά αλλά και για τουσ … 

μεγάλουσ – Ολοκλθρϊνονται οι πρόβεσ και «ανεβαίνει» ςτισ 11 Μάρτθ». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 17.3.1988, το άρκρο «Ο Μορμόλθσ. Μια ευχάριςτθ ζκπλθξθ για τουσ 

κεατζσ» του Σ.Χ. 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίδα, 26.3.1988, το άρκρο «Μορμόλθσ και κοινό – Άριςτοσ ο Μορμόλθσ, 

άδεια τα κακίςματα – εςιτάλ θκοποιίασ ο Κατςοφλθσ». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 31.3.1988, το άρκρο «Τιμι – για τουσ θκοποιοφσ – θ μθδαμινι 

ανταπόκριςθ του κοινοφ ςτισ παραςτάςεισ». 

Ρερ.  Σκζψεισ, Δεκζμ. 1989, το άρκρο «Κατςοφλθσ ο Ζλλθνασ!», ς.8. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 13.12. 1989 το άρκρο «Μπράβο μασ», (αναδθμοςίευςθ από το περ. 

Σκζψεισ, Δεκ. 1989, ς. 14. 

 

22. Kavallaris, Androula (βλ. ς.877) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Inner City and Inner West Courier, 8.8.2006, κριτικι τθσ Raylene Bliss για το κεατρικό 

ζργο Lost Love, (ςε φωτοτυπία). 
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Εφθμ.  MX News, 12.8.2006, κριτικι τθσ Crystelle Coulon για το κεατρικό ζργο Shades of ill 

fortune (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Globe, 17.8.2006, κριτικι τθσ Monique Cowper για το κεατρικό ζργο Talent’s 

grounds for success, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Sydney Star Observer, 17.8.2006, κριτικι του John Burfitt για το κεατρικό ζργο 

«Marriage and memories – Grounds for marriage recalls some images from director Nicholas 

Papademetriou’s Childhood» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 23.8.2006, κριτικι του Κ.Ν. για το κεατρικό ζργο «Αφορμι για 

ζρωτα, γζλιο, μυςτικά και προδοςία» ς.12 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Daily Telegraph - Sydney Live, 24.8.2006, κριτικι του Simon Ferguson για το 

κεατρικό ζργο Counting pennies (ςε φωτοτυπία). www.news.com.au/dailytelegraph 

Θλεκτρονικι εφθμ.  Sydney Stage Online, 25.8.2006, κριτικι του Brad Syke για το κεατρικό 

ζργο «Grounds for Marriage – Takeaway Theatre» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Sydney Morning Herald, 26.8.2006, κριτικι τθσ Katrina Lobley για το κεατρικό 

ζργο «Another big fat Greek Wedding – But this one stars the other Carides sister set against 

the invasion of Cyprus» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Nothern District Times, 26.8.2006, κριτικι του Evan Mistilis για το κεατρικό ζργο Play 

an original coup (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Daily Telegraph - Sydney Live, 29.8.2006, κριτικι τθσ Jennie Jones για το κεατρικό 

ζργο «Vows to lift the veil on bridge and gloom» (ςε φωτοτυπία). 

www.news.com.au/dailytelegraph 

Εφθμ.  The Sydney Morning Herald, 4.9.2006, κριτικι του Jason Blake για το κεατρικό ζργο 

«Grounds for Marriage – You won’t be challenged but you will be charmed» (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Epsilon, 6.9 – 19.9.2006, κριτικι του Savvas Limnatitis για το κεατρικό ζργο «Love in 

Limbo – First time playwright Androula Kavallaris on Grounds for Marriage», ς.4 (ςε 

φωτοτυπία). 

 

23. Kokkaris, Bill (βλ. ς.814) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Epsilon, 31.10.2007 – 12.11.2007, ςυνζντευξθ «Night Journeys – Playwright Bill Kokkoris 

talks to Savvas Limnatitis about Take Away Theatre’s latest production», ςς. 39-41 (ςε 

φωτοτυπία) 

Θλεκτρ. περ.  What’s On Sydney, 9.11.2007, κριτικι για τθν παράςταςθ Night Journeys του 

Bill Kokkaris, ςε ςκθνοκεςία τθσ Khristina Totos, Sidetrach Theatre, 10.11-9.12.2007(ςε 

φωτοτυπία). 

Θλεκτρ. περ.  Citysearch / Ninemsn, 10.11.2007, κριτικι τθσ Emma McGowan, «Night 

Journeys – Sidetrack Theatre Sydney: Night Journeys takes you on a rocky ride weaving 

though stories young and old…» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. The Sydney Morning Herald, 10-11.11.2007, το δελτίο τφπου Night Journeys, ς. 6 (ςε 

φωτοτυπία). 

Θλεκτρ.  περ.  Aussietheatre.com, 12.11.2007, κριτικι με τον τίτλο «Greek play begins It’s 

Journey» (ςε φωτοτυπία). 

Θλεκτρ. περ.  Artshub Australia, 14.11.2007, κριτικι του Paul Castels για τθν παράςταςθ 

«Night Journeys, Take Away Theatre – News Analysis and Comment» (ςε φωτοτυπία). 

http://www.news.com.au/dailytelegraph
http://www.news.com.au/dailytelegraph
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Θλεκτρ.  περ.  Australian Stage, 15.11.2007, κριτικι τθσ Augusta Supple για τθν παράςταςθ 

«Night Journeys, Take Away Theatre» (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Epsilon, 14.11.2007-27.11.2007, κριτικι «In the heat of the night – «Night Journeys», 

Take Away Theatre’s latest production gets the thumps up from both Georgia Wright and 

Savvas Limnatitis», ςς. 38-39 (ςε φωτοτυπία). 

 

24. Koukias, Constantine (βλ. ς.633) 

Ρθγι 

Εφθμ.  The Age, 1993,  θ κριτικι του Jim Schembri «Huge build-up to opera on the docks – 

Ihos Opera Company have built a theatre in a warehouse to stage its latest production To 

Traverse Water. The Company works on a massive scale» (ςε φωτοτυπία). 

 

25. Κουτζσ, Χριςτοσ – Χριςτόφοροσ (βλ. ς.613) 

Ρθγζσ 

Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 7.3.1995 «Theatrical manoeuvres that defy convention by Alexandros 

Bervanakis» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 6.7.1995, το άρκρο «Το Αγία Μάνα του Χριςτου Κουτζ» (ςε 

φωτοτυπία). Σφμφωνα με το άρκρο, το «νζο» που φζρνει το ζργο του Χριςτου Κουτζ είναι 

«αυτά που οι άνκρωποι κατά τισ δεκαετίεσ του ’50, ’60, ’70 και ’80 ακόμθ δίςταηαν να 

παραδεχτοφν ότι ςυμβαίνουν και ςτθ δικι μασ παροικία. Δφο νζοι τθ δεκαετία του 1990, ο 

Χριςτοσ Κουτζσ και ο ςκθνοκζτθσ Κυριάκοσ Καντηίπασ,  ςτόχο ζχουν να «ανοίξουν» ςτθν 

ελλθνικι παροικία το κζμα τθσ χριςθσ ναρκωτικϊν, τουσ κινδφνουσ που παραμονεφουν για 

τθ νεολαία. Επίςθσ ςυςτινουν τθν καταπολζμθςθ τθσ ςυςτολισ και τθσ μυςτικοπάκειασ 

γφρω από αυτιν τθ μάςτιγα, ςυμπεριφορζσ ςυνυφαςμζνεσ με  τον παραδοςιακό τρόπο 

ηωισ των Ελλινων τθσ παροικίασ  

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 9.7.1995, θ κριτικι «Ρρεμιζρα αυτό το Σάββατο Αγία Μάνα ςτο Prince 

Philip Theatre», του Μάνου Μιλιου (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 16.7.1995, το άρκρο του Α.Σ.,  «Αγία Μάνα - Θ παράςταςθ ςθμείωςε 

μια μεγάλθ επιτυχία»  (ςε φωτοτυπία). 

 Εφθμ. Τα Νζα, 19.7.1995, το άρκρο «Το παροικιακό κζατρο κερδίηει ζδαφοσ  - Συγκίνθςε θ 

Αγία Μάνα», ς. 28 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 20.7.1995, το άρκρο του Μάνου Μιλιου, «Θ Αγία Μάνα… ευλόγθςε 

τθν επιτυχία – Μθνφματα από το ζργο του Χριςτου Κουτζ και χειροκροτιματα από τουσ 

κεατζσ», ς. 26 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα, 19.7.1995,  θ κριτικι του Ρλάτωνα Δενεηάκθ με τον τίτλο « …Συγκίνθςε θ 

Αγία Μάνα», ς. 26 (ςε φωτοτυπία).  

Εφθμ.  Τα Νζα, 2.8.1995, το άρκρο «Συγκλόνιςε θ Αγία Μάνα», ς. 36 (ςε φωτοτυπία 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίδα, 21.9.1996, το άρκρο «Το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ του Σταφρου 

Οικονομίδθ παρουςιάηει το κεατρικό ζργο του Χριςτου Κουτζ Αγία Μάνα», ς. 10 (ςε 

φωτοτυπία). Το ζργο αςχολείται με τθν μάςτιγα των ναρκωτικϊν, μια ςφγχρονθ τραγωδία 

που μαςτίηει ανκρϊπουσ ανεξάρτθτα ςε ποιά οικονομικι διαςτρωμάτωςθ, εκνικι καταγωγι 

ανικει κανείσ. Ξεδιπλϊνεται ο ρόλοσ των εμπόρων/φονιάδων και ο τρόποσ με τον οποίο 

προςεγγίηουν τθν νεολαία διαταράςςοντασ τθν οικογενειακι θρεμία νοικοκυρεμζνων 

ανκρϊπων, διαλφοντασ δεμζνεσ και αγαπθμζνεσ οικογζνειεσ. 
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Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 24.9.1996, το άρκρο «Αγία Μάνα από το Κζατρο Τζχνθσ» - Άρχιςαν τθν 

περαςμζνθ Ραραςκευι οι παραςτάςεισ του κεατρικοφ ζργου Αγία Μάνα ςτο μικρό 

κεατράκι του Ρολιτιςτικοφ Κζντρου τθσ Addison Road από το Κίαςο Τζχνθσ Αυςτραλίασ», ς. 

29 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Το Βιμα, 24.9.1996, θ κριτικι τθσ Ζλφα Μωραϊτάκθ, «Αγία Μάνα - Με αρκετό κόςμο 

ζγινε τθν Ραραςκευι θ πρεμιζρα του κεατρικοφ ζργου Αγία Μάνα, από το Κζατρο Τζχνθσ, 

ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ», ς. 2 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 25.9.1996, το άρκρο «Macquarie University – Σε καλό δρόμο θ 

ςυγκζντρωςθ χρθμάτων για το Τμιμα Νεοελλθνικϊν – Ο υπεφκυνοσ τθσ επιτροπισ κ. 

Γιϊργοσ Λιανόσ, αναφερόμενοσ ςτισ εκδθλϊςεισ που κα γίνουν για τθ ςυνζχιςθ του ζργου 

τθσ επιτροπισ, αναφζρει ότι ζχουν προγραμματιςτεί πολλζσ εκδθλϊςεισ από τισ οποίεσ οι 

αμεςότερεσ είναι 20-9-96 το Κζατρο Τζχνθσ παρουςιάηει το ζργο Αγία Μάνα ςτο Μάρικβιλ», 

ς. 9 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 8.10.1996, το άρκρο «Το Σαββατοκφριακο οι τελευταίεσ παραςτάςεισ του 

Αγία Μάνα» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Το Βιμα, 31.10.1996, το άρκρο «Αγία Μάνα από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ – 

Άρχιςαν χτεσ οι παραςτάςεισ του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ, ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό 

Κζντρο, 142, Addison Rd., Marrickville» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 8.11.1996, θ κριτικι του Τάκθ Καλδι, «Εκςτρατεία για το Κζατρο», ς. 3 (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρερ.  Generation Extra, Nov. 1996, το άρκρο «Rebel with a Cause – A provocative new stage 

production is set to challenge the established genre of Greek theatre, exposing the hardcore 

contemporary realities of family life in Australia. On the eve of his debut stories as a 

playwright Chris Koutes speaks candidly about his bold new stage endeavour which ventures 

into previously unchartered thespian seas», ς. 6 (ςε φωτοτυπία). 

 

26. Lytras, Andreas (βλ. ς.479) 

Ρθγζσ 

Ρερ.  Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978-Οκτ. 1979, Κεατρικζσ παραςτάςεισ τθσ Λλιάδασ 

του Ομιρου ςτο Grande St Theatre, ςε μετάφραςθ και ςκθνοκεςία του ασ εμ, Αφγ. 1979, 

ς. 13. 

Εφθμ. The Age, 29.10.1998, το άρκρο τθσ Helen Thomson, «Ingenious tale of migration a 

winner – Melbourne Festival – Odyssey – Engineering’s loss was the theatre’s gain when 

Andreas Litras broke his Greek mother’s heart by dropping out of university to become an 

actor. He is an extraordinary good one. Even Paraskevi, the mother whose story is woven into 

Lytras’s show Odyssey, has had her heart mended by seeing how good her son is on stage» 

(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Sunday Herald Sun, 1.11.1998, το άρκρο του Adam Zwar, «Odyssey Reviews – 

Never has this critic seen such a spontaneous and heartfelt standing ovarion ginen to a 

performer or play. Odyssey is a must – see. Writer/performer Andreas Lytras plays two 

characters» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Australian, 21.3.1998, το άρκρο του Martin Ball «Odyssey Reviews – Odyssey is a 

one-man show that tells the story of Andreas Lytras’s family and their migration to Australia» 

(ςε φωτοτυπία). 
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Εφθμ.  Canberra Times, 4.7.2002, το άρκρο του Frank McKone, «Odyssey Reviews – One 

theatrical Odyssey you can’t afford to miss – If you are of Greek back-ground, you must not 

miss this Odyssey», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Canberra Times, 5.7.2002, το άρκρο τθσ Faith Oxenbridge, «Odyssey Reviews – But 

the festival highlight was surely Odyssey, by Australian company Anthos Theatre» (ςε 

φωτοτυπία). 

 Εφθμ. Ο Κόςμοσ, 5.10.1999, το άρκρο του Άγγελου Κεοδωρόπουλου, «Α. Λφτρασ: 

Ρολιτιςτικό κεφάλαιο τθσ ομογζνειασ – Απ’ όπου κι αν πζραςε ο Ανδρζασ Λφτρασ με τθν 

Οδφςςεια του εντυπωςίαςε το κεατρόφιλο κοινό και άφθςε δείγματα του μεγάλου 

ταλζντου του», ς. 34 (ςε φωτοτυπία). 

 Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.9.1999, το άρκρο του Κϊςτα Ροτιρθ, «Χαρακιζσ – Ανδρζασ 

Λφτρασ: Κυμθκείτε τον! – Μια ξεχωριςτι ελλθνοαυςτραλιανι καλλιτεχνικι μορφι κάνει τα 

τελευταία τρία χρόνια τθν παρουςία τθσ ςτθν ΝΝΟ, ςτο πλαίςιο των καλλιτεχνικϊν 

εκδθλϊςεων του Carnivale», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 29.10.1998, το άρκρο «Ο Λφτρασ ςτθν Οδφςςεια κατζπλθξε τουσ 

πάντεσ – Ζνα δφςκολο, βαρφ, από το κζμα του, ζργο, όχι μόνο το ςικωςε άνετα ςτουσ 

ϊμουσ του, αλλά πιρε, από τθν πρϊτθ ςτιγμι, μαηί του τουσ κεατζσ ςε μια κατάμεςτθ 

αίκουςα και τουσ ζδωςε ότι ιλκαν να ειςπράξουν και κάτι παραπάνω» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. The Sunday Age, 1.11.1998, το άρκρο του Jason Steger, «Odyssey – At Primary School, 

Andreas Lytras tells us in Odyssey, it was a novelty that his family had a fish and chip shop: at 

secondary school it just meant that you were a wog» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Examiner, 24.2.1999, το άρκρο του Marcus Bower, «Cultural roots revealed in 

artist’s journey home – Odyssey, which opened at the Earl Arts Centre last night, was a 

wonderful and often passionate journey home» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Mercury, 3.3.1999, το άρκρο του Wal Eastman, «Taken along on a gripping 

journey – Odyssey – This riveting production with its intertwined sagas of the search for, and 

the journey home, has been on its own Odyssey to Melbourne and Launceston» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Sun – Herald – Timeout, 12.9.1999, το άρκρο «Odyssey – Robert Fagle’s new 

translation of the Odyssey has been sitting on my desk unread, for several months. I can’t say 

that Andreas Lytras’s version, which he wrote and performs, has saved me the effort of 

opening the book, but it would be hard to imagine a more entertainingly animated (as in 

cartoonish) and abbreviated version of Homer’s narrative than the one told by Lytras’s 

caretaker narrator, Vasili» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Revolver, 20.9.1999,  το άρκρο του Ruby Boukabo, «Odyssey – After Odyssey, 

performer and co devisor Andreas Lytras emerges into the foyer of Sydney Theatre Company, 

and there is a crowd of eager audience members waiting» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Drum Media, 21.9.1999, το άρκρο του Michael Smith, «Odyssey – Wharf 2, STC, Walsh 

Bay, 9/9/99 Carnivale 99 – Close by, left of the bottom step in front of my house, obscured 

now by soursobs, there’s a plant pot’s worth of red soil taken from my parents’ home in 

Elizabeth in South Australia. I didn’t really know why I’d done that until I saw Andreas Litras’ 

truly remarkable one-many play, Odyssey» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Nkew, 22.9.1999 το άρκρο «Odyssey Reviews – Barbican Centre, The Odyssey that is 

currently on show at the Pit has had only a brief, tangled love affair with Homer, but that 

ancient tale of tales provides a framework for this touching modern fable» (ςε φωτοτυπία). 
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Εφθμ.  Metro - International Press Cutting Bureau – 29.5.2001, το άρκρο του Siobhan 

Murphy, «Odyssey – What does the name Odyssey conjure up? Heroes, battles, gods and 

monsters, right? Not a Greek man running a fish and chip shop in Australia» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Stage, 31.5.2001, το άρκρο του Dimitris Papanikolaou, «The Pit – Odyssey – There 

are a handful of hilarious jokes in the improvised opening of this Odyssey, and even the 

venue gets its criticism: “I can tell you Homer’s stories in a couple of minutes here – they 

need nine hours for this if you go next door”», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Malay Mail, 8.3.2001, το άρκρο του Wilson Henry, «Opening a suitcase, the actor 

plunges the audience into the terrifying world of Homer’s underworld in Odyssey - Before 

that he had taken them into a tall, narrow closet and convinced the audience it was the cave 

of the one-eyed monster, Cyclops» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Mail Star – The Chronicle-Herald, 23.3.2001, το άρκρο «Odyssey a trip well worth 

taking – Performance, story, design beautifully unified – Odyssey is a journey no one will 

want to miss . The one-man show by Australian/Greek actor Andreas Lytras», τθσ Elissa 

Barnard (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Press, Christchurch, 28.7.2003, το άρκρο τθσ Lindsay Clark,  «Epic hero enlivens 

Aussie migrant tale – Wake up, New Zealand, he exhorts, this extraordinary Andreas, alias, 

Odyssey, alias a whole cornucopia of characters and embodied ideas» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Nelson Mail, 24.9.2003, το άρκρο του Andrew Rose, «Tales celebrate triumph of 

life – Odyssey – Sadly, only a few lucky ones will get to see Andreas Litras in his superb one-

man show Odyssey at the delightfully intimate Suter Theatre» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Border Mail, 2.10.1999, το άρκρο «A legendary performance – Odyssey is a one-

man show, written and performed by Andreas Lytras» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Guardian, 24.5.2001, το άρκρο τθσ Lyn Gardner, «An Odyssey to Australia – If you 

stumbled across Andreas Lytras’s little show at the Edinburgh festival, you would be 

delighted» (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Highlights, τεφχ. 8, Σεπτ. 2001, το άρκρο «Odyssey – Ο δρόμοσ προσ το ςπίτι… / To one 

man show του Ανδρζα Λφτρα», ς. 82. 

 

27. Lykos, Alex (βλ. ς.881) 

Ρθγζσ 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 16.10.2007,  το άρκρο «Με ςυγκλονιςτικζσ ςκθνζσ το νζο ζργο του Αλεξ. 

Λφκου – Ξεπζραςε τισ προςδοκίεσ μασ το νζο κεατρικό ζργο του Μαρρικβιλιϊτθ Αλζξανδρου 

Λφκου, Better Man» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Urban Life 2.11.2007, το άρκρο τθσ Sarah McInerney, «Playwright inspired by life – 

For Alex Lykos drawing inspiration from life experiences is proving to be a winning formula – 

The Marrickville playwright and actor is treading the boards in his third play Better Man at 

Sidetrack Theatre», ς. 30. 

Θλεκτρ. περ.  Aussie Τheatre 1.8.2008, θ κριτικι του Rochelle Fernandez, «Media Reviews of 

Play – Theatre, Sydney; Bulldog Theatre – Play’s about Australian contemporary multicultural 

issues are few and far between. Many of them struggle to combine comedy with social 

commentary and end up alienating the audience, creating a performance that no one relates 

to. Alex and Eve, however, manages to strike exactly the right balance, and leaves the 

audience entertained as well as pondering… - … Overall, Alex and Eve is a frank yet funny 

portrayal of relationships between kids who couldn’t care less but parents who do. It may 
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look simple and unchallenging but there is an unpretentious air of truth to it and Australian 

theatre needs more plays like this» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Daily Telegraph 7.8.2008, θ κριτικι τθσ Jenny Ringland, «Alex & Eve – Lovestruck 

Theatre – Alex & Eve will appeal to a wide audience. A play that explores Australian 

multicultural issues is bound to draw the crowds and this production will leave you grinning 

from ear to ear» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Daily Telegraph 7.8.2008, το άρκρο τθσ Jenny Ringland,  «Lovestruck theatre» - 

Boy meets girl, girl jilts boy, boy won’t take no for an answer. After a sell – out season in 

April, Bulldog Theatre’s Alex & Eve is back, bringing plenty of belly laughs with it» ς. 32 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 21.5.2009, το άρκρο «Απόψε ο Γάμοσ ςτο Factory Theatre – 

Ρρεμιζρα του ζργου Alex & Eve The Wedding που κα παίηεται ϊσ το τζλοσ αυτοφ του μινα», 

ς. 9. 

 

28. Lyssiotis, Τes (βλ. ς.781) 

Ρθγζσ 

Ρερ.  Χρονικό 2 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1978-Οκτ. 1979, θ κεατρικι παράςταςθ But I like it 

here, τθσ Ταςίασ Λυςςιϊτθ από τθν Κεατρικι Ομάδα «Why Not Theatre» ςτο Drama 

Resource Centre, Οκτ. 1979, ς. 15. 

Εφθμ. The Age, 17.5.1982, το δελτίο τφπου για τθν παράςταςθ I’ ll go to Australia and wear 

a hat τθσ Tessie Lyssiotis ςτο La Mama Theatre, 19.5-30.5.1982. 

Δελτίο τφπου του Κεάτρου “La Mama Theatre” που ανακοινϊνει τθν παράςταςθ I’ ll go to 

Australia and wear a hat τθσ Tess Lyssiotis και μουςικι τθσ Olga Serrides,  19.5-30.5.1982. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ 2-7-1982,  «Κα πάω ςτθν Αυςτραλία να φορζςω καπζλο». 

Εφθμ.  The Melbourne Times 5.7.1982, «I’ll Go to Australia to Wear a Hat- La Mama Carlton. 

Rewarding Dose of reality» by Darryl Cloonan. 

Εφθμ.  The National Times 2-8 January 1983, «Melbourne Theatre: I’ll Go to Australia to 

Wear a Hat» by Helen Garner. 

Εφθμ.  The Age  4-11-1982, «Thoughtful look at life in a new country- Come to Australia they 

said by Tess Lyssiotis» by Philippa Hawker. 

Εφθμ.  The Melbourne Times, 17-11-1982, «When faults make for strength-Come to Australia 

they said by Tess Lyssiotis» by Hugh Crole, ς.13. 

Εφθμ.  The National Times, 2.1.1983, το άρκρο τθσ Sally Gibson, «The best». 

Εφθμ.  The Age, 25.3.1983, ανακοινϊςεισ για τθν παράςταςθ Come to Australia they said τθσ 

Tes Lyssiotis ςτο La Mama Theatre, 27.10-7.11.1983. 

Εφθμ.  The Age, 25.3.1983, ανακοινϊςεισ για τθν παράςταςθ Come to Australia they said τθσ 

Tes Lyssiotis ςτο Open Stage Theatre, Melbourn CAE, 27, 7-10.4.1984. 

Ρερ.  Access Magazine, Oct./Nov. 1983 “Hotel Bonegilla” by Stephen Mooney, ςς.30-31. 

Ρερ. Aspect, τεφχ. 32-33, 1985, αφιζρωμα ςτο Theatre in Australia, θ ςυνζντευξθ τθσ Tes 

Lyssiotis «Tes Lyssiotis interviewed»,  από τθν Rudi Krausmann, Melbourne,  ςς. 28-37. 

Ρερ.  Το Νζο, Φεβρ. 1986, το άρκρο του Νίκου Κυπραίου, «Τεσ Λυςςιϊτθ – Το Κζατρο του 

φτωχοφ», ςς. 40-43. 

Εφθμ.  The Courier Mail, Arts Sept. 23, 1987, «A little shock in migrants’ journey- The Journey; 

Filiki Players La Boite Theatre», theatre review by Peta Koch, ς.27. 
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Εφθμ.  Daily Sun, Sept.26, 1987, «Strangers in a strange land-The Journey» review by John 

Harris. 

Εφθμ.  The Courier Mail Arts, Sept. 26, 1987 «Migrant stories from the inside» by Dominic 

Dunne.   

Εφθμ.  The Courier Mail, 23.9.1987, κριτικι τθσ Peta Koch για τθν παράςταςθ The Journey 

τθσ Tes Lyssiotis που ανζβαςε θ Κεατρικι Ομάδα Filiki Players ςτο La Boite Theatre, ς. 27. 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίδα, 26.9.1987, το άρκρο «Το Ταξίδι τθσ Τεσ Λυςςιϊτθ, ςτο Σφδνεχ», ς. 33. 

Εφθμ.  The Australian, Sept. 30th 
 1987, «Journey into the migrant’s world» by Jo Litson. 

Εφθμ.  The Sydney Herald, 12.11.1989, το άρκρο «Three women on the couch – A White 

Sports Coat by Tess Lyssiotis».  

Εφθμ.  The Age, 8.12.1989, τo δελτίο τφπου του Κεάτρου Malthouse, Melbourne, για τθν 

παράςταςθ The Forty Lounge Café τθσ Tes Lyssiotis ςε ςκθνοκεςία του Robert Draffin, ζνα 

ζργο που αφορά τρεισ γενιζσ και δφο κόςμουσ με τον τίτλο «The Premiere Season-The Forty 

Lounge Café», ς. 21. 

Εφθμ.  The Age, 20-03-1990, «Frαctured life in exile» reviewed by Leonard Radic, ς.14. 

Εφθμ.  The Age, 10-4-1990, «Ethnic Voice» by Alison Croggon. 

Εφθμ.  The Age, Οκτ. 1990, το δελτίο τφπου «Ehtnic Voice – Forty Lounge Cafe: fascinating 

and Vital Theatre» τθσ Alison Croggon. 

Ρερ.  Round up, τεφχοσ 2, Δεκ. 1990, το δελτίο τφπου «Zac’s Place by Tes Lyssiotis – Year 

Level: 9 to 12 – On tour: February 18 to April 11, 1991».  

Εφθμ.  The Sunday Age- agenda, March 18, 1993 «Welcome Home» by John Larkin, ς.11. 

Εφθμ.  The Courier Mail, Arts March 27, 1993, «Gripping exercise in family blood-letting» 

reviewed by Ron Banks. 

Εφθμερίδα The Sunday Age, 3 April 1993, «Blood flows in litany of woes» by John Larkin, 

ς.15. 

Ρερ.  Australasian Drama Studies, τεφχοσ 28, 1996 ‘The Past is Here’-ςυνζντευξθ τθσ Lyssiotis 

από τθν Pickett Carolyn, ςς.79-85.  

Εφθμ.  The Age, 5.3.1998  το άρκρο «Gripping exercise in family blood-letting» του Ron 

Banks. 

Εφθμ.  Voice- English Supplement 24.6.1998, «Back Home at La Mama in 1982 with Home – A 

Trilogy», interview by Arthur Bourinaris, ς. 9. 

Εφθμ.  The Age, 24.6.1998, το άρκρο τθσ Gabriella Coslovich, «Living Arts & Entertainment – 

Theatre – A teller of university tales – Playwright Tes Lyssiotis has focused on the 

complexities of culture and identity for 16 years», Melbourne. 

Εφθμ.  Neos Kosmos English Weekly (ΝΚΕW), 29-06-1998 «No place like Home- a trilogy». 

Εφθμ.  Melbourne Times,  8.8.1998 «The Forty Lounge Cafe» by Rob Gravestocks. 

Εφθμ.  Melbourne Times, 24.4.2002, κριτικι του David Crofts, «Lyrical, moody Paradise 

lingers in the mind – Paradise, La Mama, Carlton Until May 5». 

Ρερ. ArtStreams, Μαϊοσ/Λοφνιοσ 2002, κριτικι τθσ Christine Crowle, «Impressions of 

Paradise-La Mama Theatre», ς.17. 

Εφθμ.  Neos Kosmos - English Weekly, 22.4.2002,  «The red dust of Paradise» by John 

Bentihavas. 

Εφθμ.  The Age, 24.4.2002, κριτικι τθσ Helen Thomson, «Longing and loss; Lawson to 

Lyssiotis – Theatre Paradise». 
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Εφθμ.  The Age March 29, 2005, «Mixed Marriage of minds makes sense» by Fiona Scott- 

Norman, ς.4. 

Εφθμ.  Ταχυδρόμοσ, 2.12.2007, ««Σκθνι Ζρευνασ» ανοίγει αυλαία –Στισ 11, 12, 13 και 14 

Δεκεμβρίου κα παρουςιαςτεί το Ματωμζνο Φεγγάρι ςτθν Ραλιά Θλεκτρικι», ς. 29.  

Εφθμ. Ταχυδρόμοσ, 6.1.2008, το άρκρο «Ρρεμιζρα για τθ «Σκθνι Ζρευνασ»» - Ανοίγει αφριο 

θ αυλαία για το «Ματωμζνο φεγγάρι» ςτο Κζατρο τθσ Ραλιάσ Θλεκτρικισ», ς. 30. 

Εφθμ.  Θ Κεςςαλία, 8.1.2008, το άρκρο «Το Ματωμζνο Φεγγάρι από τθ Σκθνι Ζρευνασ του 

ΔΘΡΕΚΕ – Ραραςτάςεισ ςτθν Ραλιά Θλεκτρικι με διαπολιτιςμικά ςτοιχεία», ς. 33. 

Εφθμ. Θ Κεςςαλία,11.1.2008, το άρκρο του Αλζξανδρου  Μιχ. Μεϊκόπουλου, 

«Μετανάςτευςθ και διαπολιτιςμικότθτα ςε ςυνάντθςθ ςτθ κεατρικι ςκθνι – Από τθ 

χκεςινι εκδιλωςθ του ΔΘΡΕΚΕ Βόλου ςτθν Ραλιά Θλεκτρικι», ς. 34. 

Εφθμ. Κεςςαλία, 10.1.2008, το άρκρο «Γζφυρα από το Κζατρο ςτθν προςζγγιςθ πολιτιςμϊν 

– Θ ςθμερινι παράςταςθ και ςυηιτθςθ ςτθν Ραλιά Θλεκτρικι», ς. 11. 

Ρερ.  Aspects today - ΡΕ.ΚΑ.ΔΕ., 6 Λαν. – Μάρτ. 2008, τεφχ. 17, «Diaspora Theatre and 

Interculturality in Volos» by Eleni Bindaka, ς.6. 

 

29. Μακρίδθσ, Γιϊργοσ (βλ. ς.542) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 1.3.2001,  το άρκρο «Ραπποφ, καλζ μου παπποφ, το κεατρικό ζργο του 

Γιϊργου Μακρίδθ, ςτθ Μελβοφρνθ», ς. 29. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 7.2.2002, το άρκρο «Ο ςυγγραφζασ του κεατρικοφ ζργου Ραπποφ, 

καλζ μου παπποφ», ς. 18. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ 4.3.2002, το άρκρο του Κϊςτα Νικολόπουλου, «Χειροκροτικθκε θ 

πρεμιζρα του Ραπποφ, καλζ μου παπποφ» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ 14.3.2002, το άρκρο «Κίαςοσ «Ραροικία» - Ωραίο το ζργο που ανζβαςε 

ο Κίαςοσ «Ραροικία» με τίτλο Ραπποφ, καλζ παπποφ ςτο Κζατρο του Kew» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 21.3.2002, το άρκρο ««Σαλπάρει» - Μια χοφφτα χϊμα ςτθ βαλίτςα – 

Ραπποφ, καλζ μου παπποφ» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 31.1.2002, το άρκρο «Ραπποφ, καλζ μου παπποφ από τον «Κίαςο 

«Ραροικία»», ς. 19 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 31.1.2002, θ κριτικι για τθν κεατρικι παράςταςθ «Ραπποφ, καλζ μου 

παπποφ από το Κίαςο «Ραροικία» του Γιϊργου Μακρίδθ, ςε ςκθνοκεςία του Κ. 

Μακρυγιϊργου «…ζνα κοινωνικό ζργο, με κζμα το τηόγο, παρμζνο απϋ το χϊρο τθσ 

Ελλθνικισ Ραροικίασ… Θ εποχι μασ κάπου κοντά ςτο 1980 – 1990». 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 4.3.2002, θ κριτικι του Κϊςτα Νικολόπουλου, «Χειροκροτικθκε θ 

πρεμιζρα του Ραπποφ, καλζ μου παπποφ». Αλλθλουχία ψυχικϊν μεταπτϊςεων και 

φιλοςοφικϊν ερμθνειϊν τθσ μετανάςτευςθσ και του ανκρϊπινου βίου, το κεατρικό ζργο 

Ραπποφ, καλζ μου παπποφ, του ομογενι ςυγγραφζα Γιϊργου Μακρίδθ, που ζκανε 

πρεμιζρα το Σάββατο το βράδυ ςτθ Μελβοφρνθ. Ζνα εξαιρετικά επίκαιρο ζργο, που 

υπενκυμίηει τισ ςυνζπειεσ του τηόγου με ζνα τραγικό «κρεςζντο» και ολοκλθρϊνεται με τθ 

λυτρωτικι επαναςφνδεςθ των μελϊν μιασ οικογζνειασ, που φωτίηει τθν ζξοδο απ’ το 

τραγικό «τοφνελ» του πάκουσ για τον ιππόδρομο». 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 7.3.2002, θ κριτικι τθσ Βίβιαν Μόρρισ, «Ραπποφ, καλζ μου παπποφ, μια 

παράςταςθ που «παίρνει» μαηί τθσ το κεατι» … «Το κεατρικό ζργο του Γιϊργου Μακρίδθ, 

Ραπποφ, καλζ μου παπποφ… ζχει όλα τα ςυςτατικά τθσ παράςταςθσ, αλικεια, πειςτικότθτα, 
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βάκοσ νοθμάτων, ςωςτι ψυχολογία χαρακτιρων, διαδοχι ςυναιςκθμάτων, 

προβλθματιςμό, αιχμθρά μθνφματα, ς’ ζνα κλίμα που δε βαραίνει τθν ψυχι, αλλά δζνει το 

κοινό με τθ ςκθνι και το παίρνει μαηί του. Φυςικά ςτθν παράςταςθ κυριαρχεί θ φιγοφρα 

του παπποφ – Μιχάλθ Τςαλδάρθ – και δίνει μια ζντονθ γεφςθ ακθναϊκισ ςκθνισ. Είναι 

μεγάλθ υπόκεςθ να ζχουμε τθν τφχθ να απολαφςουμε ζναν επαγγελματία θκοποιό, του 

επιπζδου του Τςαλδάρθ ςτθν Αυςτραλία». 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 14.3.2002, θ κριτικι τθσ Λωάννασ Λιακάκου, «Κίαςοσ «Ραροικία»… Δεν 

ξζρω αν ζχουν κατορκϊςει να κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ επαγγελματίεσ, αλλά θ δουλειά 

είναι αξιοκαφμαςτθ και δεν ζχουν τίποτα να ηθλζψουν από άλλα κεατρικά ςυγκροτιματα 

μεγάλων επαγγελματικϊν οργανιςμϊν… Δε κα αναφερκϊ ςε κάκε ζναν ξεχωριςτά, δεν 

είμαι κριτικόσ του κεάτρου. Για μζνα όλοι τουσ ιταν υπζροχοι». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 21.3.2002, θ κριτικι «Ραπποφ, καλζ μου παπποφ». Ρρόκειται για ζνα 

ζργο, που αγγίηει ζνα από τα πιο αιχμθρά προβλιματα τθσ εποχισ, τον τηόγο, χωρίσ εν 

τοφτοισ, να βαραίνει τθν ατμόςφαιρα. Κι αυτό γιατί υπάρχει άριςτθ ιςορροπία ανάμεςα ςτο 

δραματικό και το κωμικό ςτοιχείο, γιατί ο ρυκμόσ και ο τόνοσ του ζργου ταυτίηονται με τθν 

εςωτερικι ψυχολογία των χαρακτιρων, με τθν ουςία των πραγμάτων, γεγονόσ που όχι μόνο 

δε κορυβεί το κεατι, αλλά τον παίρνει μαηί του ςτθ ροι των δρϊμενων, πετυχαίνοντασ μια 

αξιοκαφμαςτθ επικοινωνία μεταξφ κοινοφ και ςκθνισ. 

Εφθμ. Τα Νζα, 27.3.2002, θ κριτικι του Αγγελι Καλοδοφκα, «Ραπποφ, καλζ μου παπποφ, μια 

ντόπια κεατρικι παραγωγι»… Ζνα ζργο δφςκολο, πολφπλοκο, υπζροχα απλοποιθμζνο, 

ηυγιςμζνο με το γζλιο του και τθν περιςυλλογι του, με τα χίλια ηωντανά μθνφματά του, τθν 

άμεςθ ηωντανι επαφι του με το κοινό, εκεί δα ςτθν αίκουςα». 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 18.5.2004, το άρκρο τθσ Αλεξάνδρασ Θλιοποφλου, «Άγγιξε τισ 

καρδιζσ των ομογενϊν θ παράςταςθ Αγάπεσ, πάκθ και παραμφκια», ς. 7 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 9.2.2006, το άρκρο «Ζνα κζαμα με τθ χριςθ πολυμζςων – Greek 

Language Writers of Melbourne – Ελλθνόφωνοι Συγγραφείσ τθσ Μελβοφρνθσ» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 23.2.2006, το άρκρο «Από το Κίαςο «Ραροικία» Θ Μαρία του Ρατρίσ» 

(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 9.3.2006, το άρκρο «Θ Μαρία του Ρατρίσ από το Κίαςο Ραροικία – Μια 

αλλιϊτικθ ιςτορία» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 13.4.2006, το άρκρο «Θ Μαρία του Ρατρίσ μασ αποχαιρετά ςφντομα – 

Οι τελευταίεσ παραςτάςεισ του κεατρικοφ ζργου» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 13.4.2006, το άρκρο τθσ Βίβιαν Μόρρισ, «Katsehamos and the Great 

idea: Μια αλθκινι ιςτορία των Ελλινων και Αυςτραλϊν ςτισ αρχζσ του αιϊνα» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 20.4.2006, το άρκρο τθσ Σταυροφλασ Μπζηα, «Στο Κίαςο «Ραροικία»» - 

Μασ ξαναγυρίςατε Κανάςθ ςτα χρόνια του εξιντα, που κοπελίτςεσ ιρκαμε μόνεσ με μια 

βαλίτςα»  (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα 8.5.2006, το άρκρο του Αγγελι Καλοδοφκα, «Συνεπιρε το κοινό θ Μαρία του 

Ρατρίσ – ίγθ ςυγκίνθςθσ αλλά και γζλια μζχρι δακρφων» (ςε φωτοτυπία). 
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30. Μακρυγιαννάκθσ, Κϊςτασ (βλ. ς.455) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 7.11.1991, το άρκρο «Αφριο αρχίηει Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ και κα 

παιχκεί μόνο τρεισ φορζσ» - Οι υπεφκυνοι του Κιάςου «Ραροικία» και ο ςκθνοκζτθσ του 

ζργου Κανάςθσ Μακρυγιϊργοσ αναμζνουν ότι θ τελευταία παροικιακι ςάτιρα που ζγραψε 

ο Κϊςτασ Μακρυγιαννάκθσ κα ξεπεράςει ςε επιτυχία τισ προθγοφμενεσ που ανζβαςε ο 

οργανιςμόσ» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 14.11.1991, το άρκρο «Γζλιο ςκόρπιςε Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ - 

‘Αφκονο γζλιο ςκόρπιςε θ ςατιρικι κωμωδία Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ που παρουςίαςε με 

επιτυχία τθν Ραραςκευι, Σάββατο και Κυριακι ςτο National Theatre ο Κίαςοσ «Ραροικία»», 

ς. 5, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 17.10.1991, το άρκρο «Με τθν Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ, αρχίηει θ 

«Ραροικία» - Επ’ ευκαιρία των πρϊτων του γενεκλίων ο Κίαςοσ «Ραροικία» ανεβάηει ςτισ 8, 

9 και 10 Νοεμ. τθν «τρελλο – μουςικο - χορευτικι ςάτιρα Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ», του 

Κϊςτα Μακρυγιαννάκθ» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 19.10.1991, το άρκρο «Από τον Κίαςο «Ραροικία» Θ Ελλάδα τθσ 

Μελβοφρνθσ - Ρρόκειται για μια μουςικο – χορευτικι ςάτιρα με εικόνεσ από τθν 

κακθμερινι μασ ηωι μεταξφ γονιϊν και παιδιϊν» (ςε φωτοτυπία). 

 

31. Μανιατάκου, Άννα (βλ. ς.515) 

Ρθγι 

Εφθμ.  Τα Νζα, 19.7.1995, θ κριτικι με τον τίτλο «Το παροικιακό κζατρο κερδίηει ζδαφοσ» 

του Ρλάτωνα Δενεηάκθ,  ς. 26 (ςε φωτοτυπία)  για τθν παράςταςθ  Ρρόςκλθςθ ςε γζλιο τθσ  

Άννα Μανιατάκου ςτο Kew Theatre  ςτισ 5.7.1995,  όπου παρουςιάςτθκαν τα ςκετσ Κάνε με 

να γελάςω και Ανακατεμζνοσ ο ερχόμενοσ. 

 

32. Μανταλβάνοσ, Σωτιρθσ (βλ. ς.521) 

Ρθγζσ 

Ρερ.  Σκζψεισ, Μάθσ-Λοφνθσ, 1989, θ κριτικι του Μ. Α. Σοφοκλζουσ για το βιβλίο «Το 13Ο 

Ευαγγζλιο»- (Μεταναςτενάρθδεσ) του Σωτιρθ Μανταλβάνου, (Μελβοφρνθ 1988, 

Αυτοζκδοςθ,  76 ςελ., «Ρρόκειται για ζνα χείμαρρο εξομολογιςεων, ςκζψεων και 

φιλοςοφικϊν ςτοχαςμϊν, εντυπϊςεων και παρατθριςεων που ζκανε ζνασ 

«μεταναςτενάρθσ» Κεφαλονίτθσ για τον βίο και τθν πολιτεία τθσ ελλθνικισ ομογζνειασ τθσ 

Μελβοφρνθσ», ς. 38 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 27.11.1997, το άρκρο «Τθν Κυριακι δφο νζα βιβλία του Σωτιρθ 

Μανταλβάνου – Ρρόκειται για το κεατρικό ζργο (δράμα), με τίτλο «Γιε μου, Βαςιλικζ μου» 

και το διιγθμα «Φφεςθ»», ς. 15 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 29.11.1997, το άρκρο «Ραρουςίαςθ βιβλίου του Σωτιρθ Μανταλβάνου 

– Τθν παρουςίαςθ δφο βιβλίων του Σωτιρθ Μανταλβάνου πρόκειται να κάνει, αφριο 

Κυριακι, ο Σφνδεςμοσ Ελλινων Λογοτεχνϊν και Συγγραφζων Αυςτραλίασ, ςτθν αίκουςα 

εκδθλϊςεων των Αγίων Αναργφρων, 81 Willesden Rd., Oakleigh, ςτισ 5 το απόγευμα», ς. 8 

(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ζκνοσ, 2.12.1997, το άρκρο «Διπλι βιβλιοπαρουςίαςθ του Συνδζςμου Ελλινων 

Λογοτεχνϊν και Συγγραφζων – Θ παρουςίαςθ των δφο βιβλίων του ςυμπαροίκου μασ 
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λογοτζχνθ και ξυλο-γλφπτθ Σωτιρθ Μανταλβάνου, Γιε μου Βαςιλικζ μου και Φφεςθ» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ. Τα Νζα, 3.12.1997, το άρκρο «Ραρουςίαςθ βιβλίου – «Θ κοινωνία είναι θ εξζλιξθ τθσ 

οικογζνειασ» γράφει κάπου ο Λα Κορντζρ και ςτθ Βίβλο διαβάηουμε ότι «κανζνασ δεν ηει για 

τον εαυτό του». Ο Σωτιρθσ Μανταλβάνοσ το αποδεικνφει περίτρανα με τα δφο καινοφργια 

του βιβλία τα οποία παρουςίαςε ο Σφνδεςμοσ Ελλινων Λογοτεχνϊν τθν περαςμζνθ Κυριακι 

ςτο Κοινοτικό Κζντρο τθσ Κοινότθτασ Oakleigh», ς. 14 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 6.12.1997, το άρκρο «Δείγματα ξυλογλυπτικισ δουλειάσ του Σωτιρθ 

Μανταλβάνου, είχαν τθν ευκαιρία οι ςυμπάροικοι να δουν, τθν περαςμζνθ Κυριακι, ςτο χολ 

του Κολλεγίου «Αγίων Αναργφρων», ςτο Πκλι, όπου ζγινε και θ παρουςίαςθ των δφο 

βιβλίων του ιδίου «Γιε μου, Βαςιλικζ μου» και «Φφεςθ» από τον Σφνδεςμο Λογοτεχνϊν και 

Συγγραφζων Αυςτραλίασ», ς. 8 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 8.12.1997, το άρκρο «Master sculptor and published author Sotiris 

Mantalvanοs, displayed a breathtaking ability to bring wood to life, as evidenced by these 

classically inspired scenes. An exhibition of his sclulptures, along with a performance of his 

written work, took place at Saint Anargyrion in Oakleigh last Sunday» (ςε φωτοτυπία). 

 

33. Μαντουρίδθσ, Χρυςόςτομοσ (βλ. ς.342) 

Ρθγι 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 25.3.1993, το άρκρο του Κζμθ Καλλοφ,  «Ο Μαντουρίδθσ και 

το όραμά του», ς. 8 (ςε φωτοτυπία). 

 

34. Μαςτροςάββασ, Μαξ (βλ. ς.638) 

Ρθγζσ 

Ρερ.  dB Magazine, Απρ. 1996, «Mysteries Of the Artist Explained – There are two choices 

that I offer. Either you turn back to the past – in other words, you censor the truth and make 

your own sort of hell – or you don’t look back at all and assume a new identity and go 

forward» του David O’ Brien, ς. 39 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Το Βιμα, 6.4.1996, το άρκρο «Σκιαγραφία ενόσ κεατρανκρϊπου», ς. 12 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ελλθνικά Νζα/Greek News, Ρζμπτθ, 24 Νοεμβρίου, 1994, «Κριτικι του Μιχάλθ 

Τςιανίκα ςτο Τράνηιτο: Το ταξίδι ενόσ πανάρχαιου κιάςου που ανζβαςε το Κζατρο Ονείρων» 

(ςε φωτοτυπία). 

 

35. Νίκασ, Κϊςτασ (βλ. ς.577) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Greek Herald 30.3.1992, θ κριτικι του Στρατι Μουφλουηζλθ, «Καφενείο των Ονείρων 

- Γραμμζνο και ςκθνοκετθμζνο από τον Κϊςτα Νίκα» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Daily Telegraph Mirror 18.3.1993, θ κριτικι του Michael Idato,  «Catwalk star at a new 

stage in life – “The relationship between the worshipped and the worshippers has always 

been of interest to me” writer, director and award – winning lyricist Kosta Nikas says», ς. 29 

(ςε φωτοτυπία). 
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36. Ξενοφοφ, Γεωργία (βλ. ς.558) 

Ρθγζσ 

Ρερ.  Ο Λόγοσ, τεφχ. 6, Δεκ. 1995, το άρκρο «Γεωργία Ξενοφοφ: Γνωριμία με μια Ελλθνικι 

προςωπικότθτα τθσ Αυςτραλίασ – Συνζντευξθ από τον Νίκο Μαχαλιά του Τμιματοσ 

Νεοελλθνικϊν του Ρανεπιςτθμίου New England, ςς. 18-19. 

Ρερ.  Ανκολογία Ελλθνικοφ Διθγιματοσ με ςτοιχεία κριτικισ «Ρολιτιςτικι Συνεργαςία», 

Ακινα 2004, βιογραφικό τθσ Γεωργίασ Ξενοφοφ «Γεωργία Ξενοφοφ – Σθμαςία Αιςκιςεων», 

ςς. 117-119. 

Ρερ.  Apartia (Απαρτία II) – Association of Greek - Australian Writers and Artists Australia( 

Σφνδεςμοσ Ελλθνο-Αυςτραλϊν Λογοτεχνϊν και Καλλιτεχνϊν Αυςτραλίασ), βιογραφικό τθσ 

Γεωργίασ Ξενοφοφ «Θ τζχνθ είναι φανταςία, ζμπνευςθ, πάκοσ, μόχκοσ», ςς. 79-97 (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρερ. Viewpointάποψθ, τεφχ. 11, Μάρτ. 2007,  το άρκρο  «Με το βλζμμα τθσ Μνιμθσ» τθσ 

Γεωργίασ Ξενοφοφ, ςς. 22-23. 

Ρερ.  Νζα Αριάδνθ, 2008,  βιογραφικό τθσ Γεωργίασ Ξενοφοφ «Georgia Xenophou: People-

short stories, Adelaide 2008», ςς. 61-62. 

 

37. Ραϊηθσ, Γιϊργοσ (βλ. ς.500) 

Ρθγζσ 

Ρερ. Χρονικό 3 - Μελβοφρνθ ςτο πρόγραμμα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ 

Μειονότθτασ ςτθν Μελβοφρνθ, Νοζμ. 1980 – Δεκ. 1981, κυκλοφορεί και ςτθν Μελβοφρνθ το 

βιβλίο Αγριολοφλουδα του Γιϊργου Ραϊηθ από το Σφδνεχ, Οκτ. 1981, ς. 15. 

 

38. Ραςχαλίδθσ, Λάμπθσ (βλ. ς.502) 

Ρθγι 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 12.8.1992  «Τιμικθκε ο Λάμπθσ Ραςχαλίδθσ» (ςε φωτοτυπία). 

 

39. Ρατρικαρζασ, Θεόδωροσ (βλ. ς.644) 

Ρθγζσ 

Ρερ.  Το Νζο, Φεβρ. 1986, το άρκρο του Κόδωρου Ρατρικαρζα, «Επιςτροφι ςτθν Ελλάδα: 

Πνειρο ι εφιάλτθσ; : Ανάγκθ επικοινωνίασ – Σωςτι πλθροφόρθςθ – Διαφορετικζσ ςυνκικεσ 

– Θ Ελλάδα είναι για μζνα – Αίςκθμα αναςφάλειασ», ςς. 16-17 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ,  12.3.1987, το άρκρο τθσ Βίβιαν Μόρρισ,  «Το παροικιακό μασ κζατρο 

κα κουτςαίνει ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΛ ΤΟ ΣΚΘΝΛΚΟ… - Ρρεμιζρα το Σαββατοκφριακο Με λζνε 

Αντιγόνθ από το Κίαςο Συνεργαςίασ Ε.Ε.Α.Μ.Α. – Ε.Κ.Α.», ς. 7. 

Εφθμ.  Ελευκεροτυπία, 19.3.1987, το άρκρο «Ζργο του Ρατρικαρζα ςτθ Μελβοφρνθ» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ –Ενθμζρωςθ, 19.3.1987, το άρκρο «Από το Κίαςο ΕΕΑΜΑ – ΕΚΑ – 

Κανείσ να μθ χάςει το Με λζνε Αντιγόνθ - Ανεκτίμθτθ θ αξία του ντόπιου Κεάτρου» από Κ. 

Α., ς. 15. 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 21.3.1987, κριτικι, «Μπράβο ςτο ΕΕΑΜΑ – ΕΚΑ – Με λζνε Αντιγόνθ 

πρόςφερε γζλιο, δάκρυ και… ποιότθτα!», ς. 6. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 26.3.1987, το άρκρ του Α.Μ., «Με λζνε Αντιγόνθ - Συνεχίςτθκαν κι αυτό 

το Σαββατοκφριακο, με πρωτοφανι επιτυχία οι παραςτάςεισ του ζργου Με λζνε Αντιγόνθ 

του Κ. Ρατρικαρζα από το Κίαςο Συνεργαςίασ ΕΕΑΜΑ – ΕΚΑ», ς. 19. 
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Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 28.3.1987, κριτικι τθσ Κατερίνασ Λιναρδι: « Ζχετε καλό κοινό που 

ςυμμετζχει αλλά είναι… λίγο» - «Είναι καλό το κεατρόφιλο κοινό ςασ, ςυμμετζχει αλλά δεν 

φτάνει ο αρικμόσ του για να καλφψει επαγγελματίεσ θκοποιοφσ… Με λζνε Αντιγόνθ, 3θ 

βδομάδα κριάμβου!» ς. 6. 

Eφθμ.  Ραροικία,  Μάρτ. 1987, το άρκρο «Ζνα ζργο γφρω από τθ ηωι μασ – Το Σάββατο, 14 

Μαρτίου, ςτο «Prince Philip Theatre», πρόκειται να δοκεί θ πρεμιζρα του κεατρικοφ ζργου 

«Με λζνε Αντιγόνθ» του Κ. Ρατρικαρζα» ς. 25. 

Ρερ.  Τα Νζα, Μάρτ. 1987, το άρκρο «Με λζνε Αντιγόνθ - Ζνα κεατρικό ζργο για τθν πικρι 

ηωι των Ελλινων μεταναςτϊν αυτό το μινα ςτθ ςκθνι» ς. 55. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 2.4.1987, το άρκρο «Κοςμοςυρροι ςτο Με λζνε Αντιγόνθ - Κα δοκοφν 

4 ακόμθ παραςτάςεισ» ς. 15. 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 2.5.1987, το άρκρο «Το ΕΚΑ και ο… κείοσ! – Το Ελλθνικό Κζατρο 

Αυςτραλίασ μετά από τθν ςυνεργαςία που είχε με το κεατρικό τμιμα τθσ ΕΕΑΜΑ και τθν 

επιτυχία που ςθμείωςε πρόςφατα με το ζργο Με λζνε Αντιγόνθ, ετοιμάηεται για μια νζα 

παράςταςθ» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 21.5.1987, το άρκρο «Ο Κείοσ ετοιμάηεται – Σε λίγεσ μζρεσ ο 

ελλθνιςμόσ τθσ Μελβοφρνθσ κα ζχει πάλι τθν ευκαιρία να δει ζνα ακόμα ζργο του Κ. 

Ρατρικαρζα, τθν κωμωδία «Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία»» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ-Ενθμζρωςθ, 28.5.1987, το άρκρο «Με Κείο ςυνεχίηει το ΕΚΑ – Στισ 5 

Λουνίου κα κάνει τθν επίςθμθ πρεμιζρα ζνα ακόμθ ζργο του Κ. Ρατρικαρζα, Ο Κείοσ από 

τθν Αυςτραλία», ς. 13, (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ, 4.6.1987, το άρκρο «Ρρεμιζρα αυτι τθν Ραραςκευι – Ο Κείοσ από 

τθν Αυςτραλία – Μετά τθν Αντιγόνθ το ΕΚΑ ςυνεχίηει με «δικά μασ» ζργα» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 13.6.1987, το άρκρο «Στον Κείο του ΕΚΑ – Θ Κατερίνα Λιναρδι κλζβει 

τθν παράςταςθ – Για μια ακόμθ φορά του ΕΚΑ ςτζκεται κοντά ςτουσ κεατρόφιλουσ τθσ 

Μελβοφρνθσ και από τθν περαςμζνθ βδομάδα παρουςιάηει ςτθ ςυμπακθτικι αίκουςα του 

Ρανεπιςτθμίου τθσ Μελβοφρνθσ «Prince Philip» τθν κωμωδία του Κόδωρου Ρατρικαρζα, Ο 

Κείοσ από τθν Αυςτραλία», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 18.6.1987, το άρκρο «Θ Κατερίνα ξετρελαίνει τον Κείο και του κεατζσ – 

Το δικό τθσ λικαράκι ςτθν ανάπτυξθ του παροικιακοφ κεάτρου φιλοδοξεί να βάλει θ 

Κατερίνα Λιναρδι», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 20.6.1987, το άρκρο «Το ΕΚΑ ςυνεχίηει με τον… «Κείο» - Απόψε και 

αφριο το ΕΚΑ ςυνεχίηει τισ παραςτάςεισ τθσ Κωμωδίασ του Κόδωρου Ρατρικαρζα «Ο Κείοσ 

απ’ τθν Αυςτραλία» ςτο κεατράκι του Prince Philip του Ρανεπιςτθμίου τθσ Μελβοφρνθσ», 

(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Το Βιμα, 16.7.1992, το άρκρο «Κζατρο – Τζχνθ, Οι Διχαςμζνοι» του Χ. Μωραϊτθ (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίδα, 18.7.1992, «Οι Διχαςμζνοι, κριτικι κεϊρθςθ» τθσ Σοφίασ Κακαρείου, 

ς. 10 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 31.7.1992, το άρκρο «Οι Διχαςμζνοι: Δεν πρζπει να τουσ χάςετε», ς.18 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 25.6.1998, το άρκρο «Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ «Οι 

Διχαςμζνοι», ς. 15 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 7.6.1999, το άρκρο «Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία - ‘Ζνα ταξίδι ςτο 

χρόνο… και ιταν όλοι εκεί», ς. 4. 
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Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 7.6.1999, το άρκρο «Ρρεμιζρα αυτό το Σάββατο – «Ο Κείοσ από τθν 

Αυςτραλία» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 8.6.1999, το άρκρο τθσ Μαρίασ Ρολίτθ, «Για όλουσ και για όλα – 

Ρροδομζνοι Νικθτζσ», ς. 12 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 18.6.1999, το άρκρο «Τον Λοφνιο ςτθ Μελβοφρνθ «Ο Κείοσ από τθν 

Αυςτραλία»», ς. 6 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Το Βιμα, 30.6.1998, το άρκρο του Χρόνθ Μωραϊτθ, «Οι Διχαςμζνοι του Κ. 

Ρατρικαρζα», ς. 21 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 30.6.1998, το άρκρο «Οι Διχαςμζνοι», ς. 28 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 30.6.1998, κριτικι τθσ Αλεξάνδρασ Θλιοποφλου, «Ραροικιακοί 

Αντίλαλοι – Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ Οι Διχαςμζνοι μια παράςταςθ που αγγίηει τθν ψυχι 

κάκε μετανάςτθ», ς. 14 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 4.2.1999, το άρκρο «Για πάντα Μάνα - Μελζτεσ απόδθμου 

νεοελλθνιςτι ςε ελλαδικά και κυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 24.2.1999, το άρκρο «Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία του 

Κόδωρου Ρατρικαρζα – Μια ξεκαρδιςτικι κωμωδία από τθν ηωι μασ ανεβαίνει ςτο 

Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο», ς. 10 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 25.2.1999, το άρκρο «Για πάντα μάνα - Μια παράςταςθ και μια 

πρεμιζρα ξεχωριςτι» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 4.3.1999, το άρκρο «Για πάντα μάνα - Στα πλαίςια του πολιτιςτικοφ 

Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ», δίνεται αυτό το Σάββατο το βράδυ, θ πρεμιζρα του κεατρικοφ ζργου 

του Κόδωρου Ρατρικαρζα Για πάντα μάνα» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα, 10.3.1999, το άρκρο «Το παροικιακό μασ Ρεριςκόπιο – «Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 

‘99» - Κζατρο – Για Ράντα Μάνα από το Κίαςο Ραροικία»», ς. 29 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 11.3.1999, το άρκρο «Για πάντα μάνα -  Μια κλαςςικι ιςτορία με νζο, 

ςωςτό ζνδυμα…», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 11.3.1999, το άρκρο «Για πάντα μάνα - Μια κλαςςικι ιςτορία με νζο, 

ςωςτό ζνδυμα…», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 13.3.1999, το άρκρο «Για πάντα Μάνα - Συνεχίηονται αυτό το 

Σαββατοκφριακο οι παραςτάςεισ του ζργου του Κόδωρου Ρατρικαρζα, Για Ράντα Μάνα που 

ανεβάηει ο Κίαςοσ «Ραροικία» ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου, ςτα πλαίςια του 

Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ»», ς. 10 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα, 17.3.1999, το άρκρο του Δθμιτρθ Κεοδωρικάκου, «Καυτό το Για πάντα μάνα 

του κιάςου «Ραροικία» - Ζνα ζργο κακρζφτθσ του μετανάςτθ», ς. 13 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Το Βιμα, 25.3.1999, κριτικι του Χρόνθ Μωραΐτθ,  Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία,  ς. 11 

(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Nkew, 29.3.1999, κριτικι τθσ Vicki Aristidopoulos, «Patrikareas back in Australia – «It 

is the migrant heroes of the play and those in the community at large, including those of 

other nationalities that will always suffer from the divided heart syndrome» -  «I want to 

make it clear that I believe that nothing is forever in this world»» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 15.5.1999, το άρκρο «Δθμοςιογραφικόσ Διαγωνιςμόσ με κζμα τον 

«Απόδθμο Ελλθνιςμό» - Ο Κόδωρασ Ρατρικαρζασ… - Το κεατρικό του ζργο «Για πάντα 

μάνα» και ο Κίαςοσ «Ραροικία», που το ανζβαςε… - Κζντρο για τθ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ 

ςυνείδθςθσ ςτθν ομογζνεια», ς. 8. 
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Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 15.5.1999, το άρκρο «Ο Κόδωρασ Ρατρικαρζασ… - Το κεατρικό ζργο Για 

πάντα Μάνα και ο Κίαςοσ «Ραροικία», που το ανζβαςε…» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 5.6.1999, το άρκρο «Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία - ‘Ζνα ταξίδι ςτο 

χρόνο… και ιταν όλοι εκεί», ς. 6 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα, 16.2.2000, το άρκρο «Ελλθνικόσ Κεατρικόσ Οργανιςμόσ Κίαςοσ 

«Ραροικία»», ς. 21. 

Εφθμ.  Τα Νζα, 15.3.2000, κριτικι του Αγγελι Καλοδοφκα, «Θ Λογοδοςμζνθ - Ζνα 

ςυγκινθτικό ταξίδι ςτο «χκεσ» του μετανάςτθ», ς. 30 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 18.5.2000, το άρκρο «Το Ζργο Για Ράντα Μάνα από τον «Κίαςο 

Ραροικία» ςτθν Αδελαΐδα», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 6.10.2000, το άρκρο «Το Κεατρικό ζργο του Κ. Ρατρικαρζα – 

The Promised Woman απόψε ςτο Studio Theatre του Opera House», ς. 8 (ςε φωτοτυπία). 

 

40. Petsinis, Tom (βλ. ς.617) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  The Age, 29.8.1994,  το άρκρο του Leonard Radic, «A modern Greek tragedy of 

brotherly suspicion – The Drought by Tom Petsinis – Other theatres may be feeling the pinch; 

but La Mama, Melbourne’s pocket playhouse, has never been busier. To meet the ever-

increasing demand from groups and companies, it has taken to using other venues from time 

to time» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Arts & Entertainment, 30.8.1994, το άρκρο τθσ Kate Herbert, «Drought gets bogged 

down – The script of Tom Petsinis’s play The Drought, although set in contemporary rural 

Greece, owes a great deal to ancient Greek drama», ς. 82  (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Melbourne Times, 1.9.1994, το άρκρο τθσ Julian Meyrick, «Great play but an average 

production – The Drought by Tom Petsinis – I first came across Tom Petsinis’s play last year 

during the adjudication of the Wal  Cherry Award (it won). I thought it a fine play then think it 

a better one now» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 26.5.1997, το άρκρο τθσ Vicky Tsaconas, «Dry Spell – Playwright, poet 

and novelist Tom Petsinis is set to take his award – winning play The Drought to Greece – 

Tom Petsinis will be taking his award – winning play The Drought  to Thessaloniki in July as 

part of the Cultural Capital’s Theatre programme», ς. 7 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Sunday Age ‘Cue’, 26.5.1997, το άρκρο του Steven Carroll, «Modern Greek tragedy – 

The Drought, Tom Petsinis, - The image of Drought, reflecting spiritual aridity, is an important 

symbol in modernist writing, and novelist / playwright Tom Petsini’s 1993 Wal Cherry Award 

– winning play The Drought is much more modernism than post – modernist» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Age, 23.5.1997, το άρκρο «Drought brings a new look at emigration – Her name is 

Anna, but it might just as easily be Lady Macbeth – Anyone with even scant knowledge of 

Shakespeare’s tragedy will see similarities between Macbeth’s willful wife and Macedonian 

farmer Kosta’s spouse, Anna, in Tom Petsinis’ gritty drama, The Drought» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Age 23.5.1997, το άρκρο τθσ Kate Herbert, «Drama proves tragedy still has its 

place –  The Drought - This Greek – Australian play won the Wal Cherry Play of the Year 

Award in 1993, and the new production playing at La Mama is destined for performance in 

Thessaloniki this year – proof of multiculturalism’s creative potential. Directed by Suzanne 

Chaundy, with an accomplished cast that includes Irini Pappas, The Drought is a reminder 
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that classical tragedy can still find contemporary expression», τθσ Helen Thomson (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Age, 11.6.1999, το άρκρο «Certainly no Picnic – This production is simply a 

sandwich short of the full picnic – The migrant experience provides great material for 

narrative in the theatre as do the ancient Greek myths» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Arts Supplement, 29.7.1999, το άρκρο του Anthony Lynch,  «Greek picinic offers tragic 

spread – A Greek picnic – cum – tragedy occurred at Victoria University’s Footscray Park 

Campus recently through a play written and directed by academic Tom Petsinis, ς. 2  (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.   The Australian, 30.3.2001, το άρκρο του Martin  Ball, «Modern fable of love and loss 

– Tom Petsinis is a writer known as much for his dramatic output as for his poetry and novels. 

He has combined these talents to create Elena and the Nightingale, a play that is essentially a 

folk tale written in verse form» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Age, 6.4.2001, το άρκρο τθσ Helen Thompson, «Poetic performance – Elena and 

the Nightingale by Tom Petsinis – The Comedy Festival is beginning to draw the crowds, but 

the Greek community’s Antipodes Festival is also under way in Melbourne. Elena and the 

Nightingale,  performed by the Petty Traffickers company, is part of it», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.   Melbourne Times, 11.4.2001, το άρκρο του David Crofts, «Nightingale’s song is sweet 

– Elena and the Nightingale by Tom Petsinis – The Carlton Courthouse Carlton, Until April 14 

– Written entirely in verse and overflowing with tantalizing imagery and wordplay, Elena and 

the Nightingale is a deft recreation of an ancient theatrical form» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 9.11.2009, το άρκρο «Book Review – My Father’s Tools by Tom Petsinis 

(Arcadia Publishing Pty Ltd) - My Father’s Tools, is, as the little suggest is a homage to the 

poet’s father. Petsinis brings to mind his father as he sorts through his tools, after the latter’s 

death» τθσ Vicky Tsaconas. 

Θλεκτρ. περ. τθσ εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 21.7.2010, κριτικι του John – Paul Hussey, «A bold song 

of lament – The use of a once oppressed Rebetika music & a forgotten history of the Greek 

Jews marks Salonika Bound as essential theatre» (ςε φωτοτυπία). 

Θλεκτρ. περ. Stage Whispers, 9.8.2010, κριτικι του Geoffrey Williams για τθν παράςταςθ 

Salonika Bound του Tom Petsinis, (22.7-9.8.2010) (ςε φωτοτυπία). 

 

41. άλλθ – Κακαρείου, Σοφία (βλ. ς.729) 

Ρθγζσ 

Ρερ.  Γιοφφρι,  τεφχ. 7-8, ζτοσ 1979, το άρκρο «Κριτικι – Κριτικό ςθμείωμα για τθν 

παράςταςθ του χοροδράματοσ Καταχνιά από το ςυγκρότθμα τθσ Νάνςυσ Καρουάνα» του 

Μιχάλθ Ριερι, ςς.63-65 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 4.4.1990, το άρκρο τθσ Βάςωσ Μόραλθ,  «Στο Σταυροδρόμι του 

Νότου», ς.10 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίδα, 7.4.1990, το άρκρο τθσ Βάςωσ Μϊραλθ, «Σταυροδρόμι επιτυχίασ», 

ς.10 (ςε φωτοτυπία) 

Εφθμ.  Το Βιμα, 4.10.1990, το άρκρο «Αναλφςεισ και προεκτάςεισ με αφορμι ζνα κεατρικό 

ζργο», ς.9 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Το Βιμα, 4.10.1990, το άρκρο «Δρομολόγιο 343», ς. 8 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Το Βιμα, 24.7.1990, κριτικι για τθν παράςταςθ τθσ Σοφίασ Κακαρείου «Δρομολόγιο 

343. Ζνα ζργο με πολλζσ αντιδράςεισ» του Αντϊνθ Βλάχου, ς. 8 (ςε φωτοτυπία). 
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Εφθμερίδα Νζα Ρατρίδα, 8.3.1991, το άρκρο «Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ για τα 10 χρόνια 

του Ε.Κ.Α.» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Ρυρςόσ, 14 – 27.3.1991, το άρκρο του Θλία Μουρκάκου,  «Ρρόςκλθςθ 

γνωριμίασ με τθν λογοτζχνιδα κ. Σοφία Κακαρείου», ς.46 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 7.3.1991, το άρκρο «Εμείσ, εδϊ και  τϊρα επί ςκθνισ», ς.8 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίδα, 16.3.1991, το άρκρο «Στα πλαίςια του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ. Λφιγζνεια 

κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω», ς.16 (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Σκζψεισ, αρ. φ. 25, Μάρτ.-Απρ. 1991, κριτικι «Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ» του Κϊςτα 

Αλεξιάδθ, ςς. 18-19. 

Εφθμ. Νζα Ρατρίδα, 9.3.1991 , το άρκρο τθσ Αναςταςίασ Αναςταςιάδθ,  «Γράμματα 

Αναγνωςτϊν. Λφιγζνεια κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω», ς. 5 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.2.1991, το άρκρο  «Λφιγζνεια κάτω από τον Τροπικό του 

Αιγόκερω», ς. 10 (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Το Γιοφφρι-Ρεριοδικό Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν,  τεφχ. 12, Σφδνεχ 1991, ςυνζντευξθ τθσ  

Σοφίασ Κακαρείου με τον τίτλο «Θ διττι πραγματικότθτα», ςς. 82-87. 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίδα, 7.3.1992, το άρκρο «Κζλουμε πρόξενο με πυγμι» ς.2 (ςε φωτοτυπία) 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίδα, 7.3.1992, το άρκρο τθσ Αναςταςίασ Αναςταςιάδου, «Άριςτεσ οι 

εντυπϊςεισ από τισ Μαριονζττεσ», ς.2 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ελλθνικά Νζα/Greek News, Ρζμπτθ, 24 Νοεμ., 1994, «Κριτικι του Μιχάλθ Τςιανίκα 

ςτο Τράνηιτο: Το ταξίδι ενόσ πανάρχαιου κιάςου που ανζβαςε το Κζατρο Ονείρων» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ρειραιάσ, αρ. φ. 69, Λοφλ. 1994, το άρκρο ««Γζφυρα» Ρειραιά – Σφδνευ» - 

αδελφοποίθςθ των δφο πόλεων, ς.11 (ςε φωτοτυπία) 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 7.3.1996, το άρκρο «Χρειάηεται μζκοδοσ και ςτρατθγικι», ς.7 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Το Βιμα, 27.2.1996, το άρκρο «Μοναδικι θ παρουςίαςθ του Διμθτρα», ς.9 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Το Βιμα, 20.10.1998, το άρκρο του Χρόνθ Μωραΐτθ, «Σάρκα και μικρόβιο» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 20.10.1998, το άρκρο του Χρόνθ Μωραίτθ, «Φϊτοσ Φωτιάδθσ – Το Σάρκα 

και μικρόβιο είναι μία γζφυρα επικοινωνίασ» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Το Βιμα, 20.10.1998, το άρκρο του Χρόνθ Μωραίτθ, «Σάρκα και μικρόβιο» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Το Βιμα, 9.3.1999, το άρκρο «Τα παιδιά του Μινϊταυρου», ς.8 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Χανιϊτικα Νζα, 9.3.1999, το άρκρο τθσ Νανϊ Σπανουδάκθ – Κουτςάκθ, «Τα παιδιά 

του Μινϊταυρου - Μία δφςκολθ κεατρικι παράςταςθ και μια επιτυχθμζνθ προςπάκεια του 

Ρανελλινιου Μεταναςτευτικοφ Κεάτρου» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Το Βιμα, 9.3.1999, το άρκρο «Τα παιδιά του Μινϊταυρου – Το κεατρικό ζργο τθσ 

Σοφίασ άλλθ - Κακαρείου ανεβαίνει αυτζσ τισ θμζρεσ ςτα Χανιά», ς.8 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Το Βιμα, 6.4.1999, το άρκρο «Εφγε ςτθν Σοφία Κακαρείου – πιρε το πρϊτο βραβείο 

ςε διαγωνιςμό ςτθν Κριτθ για το κεατρικό ζργο Σάρκα και μικρόβιο», ς.16 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 16.11.1999, το άρκρο του Μπάμπθ άκθ,  «Σοφία Κακαρείου: 

Ωδι για μια γυναίκα τθσ διαςποράσ από τθν τελευταία ποιθτικι ςυλλογι τθσ 2000 μείον 2 - 
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«Τραχφσ ο δρόμοσ τθσ ξενιτειάσ μα πιο ςκλθρόσ ο δρόμοσ που οδθγεί ςτθν Λκάκθ»» ς.12 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 16.11.1999, το άρκρο τθσ Αλεξάνδρασ Θλιοποφλου,  «Ενωτικι 

ςθμαία ο πολιτιςμόσ» ς.14 (ςε φωτοτυπία). 

Ειςιγθςθ τθσ Σοφίασ άλλθ – Κακαρείου, «Ο Αρχαίοσ Ελλθνικόσ Μφκοσ ςτθ Σφγχρονθ 

Κεατρικι Ελλθνικι Γραφι του Ραροικιακοφ Κεάτρου ςτθν Αυςτραλία», ςτο Διεκνζσ 

Συνζδριο Ελλθνικϊν Σπουδϊν τθσ Διεκνοφσ Εταιρείασ Ελλθνικϊν Σπουδϊν, University of 

Sydney-Sancta Sophia College, 23-26 Νοεμβρίου 2000, ς.14 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα,6.8.2003, το άρκρο «Κατζπλθξαν οι Μαριονζττεσ. Τα νιματα κινεί ο κίαςοσ 

ΕΕΑΜΑ», ς.27 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 28.7.2003, το άρκρο «Οι Μαριονζττεσ τθσ Σοφίασ άλλθ Κακαρείου 

ανεβαίνουν ςτθ Μελβοφρνθ», ς.6 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 7.8.2003 το άρκρο του Κωςτι Ραϊβανά, «Μαριονζττεσ- Αυτι θ 

παράςταςθ τθσ ΕΕΑΜΑ πραγματικά αξίηει» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Τα Νζα, 6.8.2003, το άρκρο «Κατζπλθξαν οι Μαριονζττεσ - Τα νιματα κινεί ο Κίαςοσ 

ΕΕΑΜΑ», ς. 27 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Εβδομάδα 11.4.2003, το άρκρο «Ο Ελλθνιςμόσ αποκζωςε τα παιδιά τθσ Φλόγασ», ς.1 

(ςε φωτοτυπία). 

Ειςιγθςθ τθσ Σοφίασ άλλθ – Κακαρείου με κζμα «Το Ελλθνόφωνο κζατρο ςτθν Αυςτραλία 

– Σκζψεισ και απόψεισ», ςτο ςεμινάριο «Ραροικιακό Κζατρο – Ελλθνο-Αυςτραλιανι 

Λογοτεχνία» ςτο University of New South Wales, 22.9.2005, ςς. 3-4 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 1.11.2006, το άρκρο «Σκζψεισ και προτάςεισ ςτο Συνζδριο του 

ΣΑΕ – Δίκτυο γυναικϊν ΣΑΕ Ωκεανίασ»,  ειςιγθςθ τθσ Σοφίασ άλλθ – Κακαρείου 

(ςυντονίςτρια δικτφου γυναικϊν Ωκεανίασ),  ς.20 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 28.2.2008, το άρκρο «Το Σταυροδρόμι τθσ Σ. Κακαρείου 

ζρχεται ςτο Σφδνεχ μετά τθν Καμπζρα», ς.10 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ 26.3.2008, το άρκρο «Σταυροδρόμι: Ακόμθ μία επιτυχία από το Κζατρο 

Τζχνθσ» του Γιϊργου Χατηθβαςίλθ, ς.9 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ 27.3.2008, το άρκρο «Το Σταυροδρόμι τθσ Σοφίασ Κακαρείου 

ζρχεται ςτο Σφδνεχ μετά τθν Καμπζρα», ς.10 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Times2, 5.2.2008, το άρκρο “Cultural Communication” του Ron Cerabona, ς. 8 (ςε 

φωτοτυπία). Το άρκρο γράφτθκε ςτθν Καμπζρα όπου παρουςιάςτθκε το ζργο Σταυροδρόμι 

τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου ςτο πλαίςιο εκδθλϊςεων του National Multicultural Festival 

Canberra, 8-17.2.2008. 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 21.2.2008, το άρκρο «Κριτικι των Canberra Times για το Σταυροδρόμι - 

Συναπάντθμα ςε κοινι αρχζγονθ πνευματικότθτα αρχαίων πολιτιςμϊν», ς.9 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 28.3.2008, το άρκρο «Σταυροδρόμι- Ζνα ζργο με πολλζσ προεκτάςεισ» τθσ 

Κοφλασ Τζο, ς.8 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Canberra Times, 12.2.2008, το άρκρο «Shared spirituality of ancient cultures» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  O Kosmos, Δεκ. 2008,  το άρκρο «Ο Αρχαίοσ Ελλθνικόσ Μφκοσ ςτο Δίγλωςςο 

Μεταπολεμικό Κζατρο τθσ Διαςποράσ – Θ περίπτωςθ τθσ Σοφίασ άλλθ – Κακαρείου» τθσ 

Ελζνθσ Τςεφαλά, ς.36 . 
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Θλεκτρ. περ.  Anagnostis e-Magazine 23.3.2009, το άρκρο «Γιατί γράφω κεατρικά ζργα» 

ςς.1-5 (ςε φωτοτυπία). 

Λογοτεχνικό και Μορφωτικό Ρεριοδικό «Αντίποδεσ» του Ελλθνο-Αυςτραλιανοφ Ρολιτιςτικοφ 

Συνδζςμου Μελβοφρνθσ, τεφχ. 55, 2009,  με τον τίτλο «Crossroads – Σταυροδρόμι - Μελζτθ 

του κεατρικοφ ζργου τθσ Σοφίασ άλλθ – Κακαρείου» τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά, ςς. 75-82.  

Ρερ.  Το Γιοφφρι – Σφδνεχ, τεφχ. 12, 1992 με τον τίτλο «Θ Διττι Ρραγματικότθτα» μια 

ςυνζντευξθ με τθ ςυγγραφζα Σοφία Κακαρείου» ςς. 82-87. 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 2.12.2009, το άρκρο «Ζλλθνεσ Κεατρικοί Συγγραφείσ του Ραροικιακοφ 

Κεάτρου ςτθν μεταπολεμικι Αυςτραλία» τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά, ς. 8.  

 

42. αυτόπουλοσ, Στάκθσ (βλ. ς.505) 

Ρθγι 

Εφθμ.  Τα Νζα, 5.11.2008, «Το παροικιακό μασ περιςκόπιο - Ρνευματικό μνθμόςυνο για τον 

αείμνθςτο Στάκθ αφτόπουλο», ς. 19. 

 

43. Σκαρςζλλα, Θζκλα (βλ. ς.525) 

Ρθγζσ 

Eφθμ. The Free Press, 1994, το άρκρο του Jan Burrows, «The Beautiful Tablecloth was written 

and directed by Year 11 English student Thekla Scarcella» (ςε φωτοτυπία). 

Eπιςτολι του Ethnic Radio Service Pty. Ltd, 16.3. 1995  όπου βεβαιϊνει τθν ςυνεργαςία τθσ 

Κζκλασ Σκαρςζλλα με τθν Ελλθνικι αδιοφωνία Μελβοφρνθσ κάνοντασ τθν εκπομπι 

«Ελλθνικι Λογοτεχνία», παρουςιάηοντασ ντόπιουσ Λογοτζχνεσ και Συγγραφείσ. 

Eφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 19.11.2002, το άρκρο «Για πρϊτθ φορά κάτι το διαφορετικό – Το 

Κζατρο Ο Απόλλων παρουςιάηει μία μουςικι ςκθνι» (ςε φωτοτυπία) 

Ρερ.  Jenny’s Journal, March 2004, το άρκρο «Jenny at Greek Australian Theatrical 

Association of Victoria’s performance of the children’s theatrical production, The Table-cloth 

at the Darebin Arts & Entrertainment Centre in Preston on Saturday 6 March 2004. Jenny 

with Jasinta Savage the director, and Thekla Scarcella, President of the Association and 

coordinator of the play, with multicultural performers including Kapitbahayan Filipino 

Dancers». 

Eφθμ. Τα Νζα, 8.12.2004, το άρκρο «Το Ραροικιακό μασ περιςκόπιο – Ραρουςιάςτθκε το 

κεατρικό ζργο Κοίτα τι αγόραςα», ς. 27 (ςε φωτοτυπία). 

 

44. Τεό, Κοφλα (βλ. ς.762) 

Ρθγζσ 

Εφθμ. Κόςμοσ, Σφδνεχ, ?.?.1992, «Γράφει θ Σοφία Κακαρείου για τθ ςυγγραφζα και 

λογοτζχνιδα Κοφλα Τεό, ςτα Καλλιτεχνικά Λογοτεχνικά και Άλλα», ς.5.  

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 15.7.1993, κριτικι του Κϊςτα Ραϊβανά, «Μια αξιόλογθ παράςταςθ το 

νζο κεατρικό ζργο Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά», ς.13. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 15.7.1993, κριτικι του Κ. Ευγενίδθ από το Box Hill, (που 

αναδθμοςιεφτθκε ςτθν εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 18.7.1993), για τθν παράςταςθ Θ Αυτισ 

Μεγαλειότθσ θ Μαμά τθσ Κοφλασ Τεό. 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 15.4.1997, Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά τθσ Κοφλασ Τεό  παίχτθκε και 

από το Κεατρικό Σχιμα «Μεταναςτευτικό Κζατρο» ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ 
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Καλογεράκθ, πρόεδροσ του Συλλόγου, μετανάςτθσ ςτθν Αυςτραλία για 28 χρόνια που ζχει 

παλιννοςτιςει.   

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 15.4.1987, ςτο άρκρο του Γιάννθ Βυκοφλκα «Αναγνϊριςθ του 

«μεταναςτευτικοφ κεάτρου» και ςτθν Ελλάδα».  

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 17.7.1993, κριτικι του Μάνου Μιλιου, «Συνεχίηονται οι παραςτάςεισ 

του Ζργου Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά από το Ρειραματικό κζατρο», κωμωδία ςε δφο 

πράξεισ ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα, ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Μελβοφρνθσ.  

Εφθμ. Waverly Gazette, 2.3.1994, κριτικι τθσ Eillen Vamos, «The Twins-Tragedy for the 

Greeks». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 17.3.1994, «Τα Δίδυμα τθσ Κοφλασ Τεό». 

Εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ, 17.3.1994, κριτικι του/τθσ Β.Μ., «Τα Δίδυμα. Μια παράςταςθ 

αλλιϊτικθ… Φεβρουάριοσ-Μάρτιοσ 1994, Μελβοφρνθ».  

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 12-05-1995, “A tale of two ‘κάλτςεσ’ on the Marrickville stage”, ς.14. 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 16.5.1995, κριτικι του Αντϊνθ Λεϊνθ, «Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ- 

Μια αξιόλογθ παράςταςθ, ζνα υπζροχο κεατρικό ζργο». 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 23.5.1995, «Ζνα εκλεκτό κεατρικό ζργο Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ» του Δ.Χ. 

Κουτςάκου, ς.8. 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 23.5.1995, «Άρεςε το κεατρικό ζργο Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ», ς.8. 

Eφθμ.  Νζα Ελλάδα, 27.5.1995, κριτικι τθσ Μαρίασ Ρολίτθ,  «Θ Συγγραφζασ που ξεπζραςε 

τισ δυνάμεισ τθσ - Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ».  

Εφθμ.  Ακρόπολισ, 4.6.1995, κριτικι τθσ Μαρίασ Ρολίτθ, «Το Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ κακρζφτθσ 

τθσ ηωισ μασ», ς.2. 

Εφθμ.  Ελλθνικά Νζα, 16.5.1996, «Μεγάλθ επιτυχία γνϊριςε θ κεατρικι παράςταςθ Ζνα 

ηευγάρι κάλτςεσ» κριτικι του Γιάννθ Μθτρουςίδθ, ς.17. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 27-07-1995,  «Μασ ζρχεται κωμωδία ςτισ 5 Αυγοφςτου από τον 

Σφνδεςμο Καλλιτεχνϊν Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα». 

Εφθμ.  Τα Νζα, 2-08-1995, «Ζρχεται Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα», ς.33. 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα, 3.8.1995, «Κζατρο από τον Σφνδεςμο Καλλιτεχνϊν Ο Μπάρμπα-Κϊςτασ 

και θ Ραρκζνα». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 10-08-1995, «Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα». 

Εφθμ.  Τα Νζα, 16-08-1995,  «Γζλιο… μζχρι δακρφων ςτο κζατρο του Kew», ς.33. 

Εφθμ.  Τα Νζα, 16.8.1995,  «Ο Μπαρμπα-Κϊςτασ και θ Ραρκζνα τθσ Κοφλασ Τεό. Γζλιο… 

μζχρι δακρφων ςτο κζατρο του Kew», ς.33. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 24.8.1995, «Ευκαιρία για γζλιο και προβλθματιςμό Ο Μπάρμπα-

Κϊςτασ και θ Ραρκζνα-Ρζντε ακόμθ παραςτάςεισ». 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 24-08-1995,  «Ευκαιρία για γζλιο και προβλθματιςμό «Ο Μπάρμπα 

Κϊςτασ και θ Ραρκζνα» πζντε ακόμθ παραςτάςεισ. 

Εφθμ.  Κυπριακά Νζα, 9-9-1995, «Και πάλι θ Κοφλα Τεό ςτο Σφδνεχ!», ς.30. 

Εφθμ.  Το Βιμα, 12.9.1995, «Ο Μπάρμπα-Κϊςτασ και θ Ραρκζνα ςτο Σφδνεχ-εςιτάλ τθσ 

Μζλπωσ Ραπαδοποφλου», ς.4. 

Εφθμ.  Τα Νζα,12.6.1996, «Ηεςτό, καυτό και παγωμζνο», ς.50. 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 5.7.1996, «Ενκουςίαςε το Ηεςτό… καυτό και παγωμζνο». 

Εφθμ.  Τα Νζα, 9.7.1996, κριτικι τθσ Μάγκυ Μαργαρίτθ,  «Ηεςτό… καυτό και παγωμζνο», ς. 

49. 
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Εφθμ. Τα Νζα, 24.7.1996, «Ηζςτανε το κοινό τθ Τζο! Με τθν ξεκαρδιςτικι κωμωδία Ηεςτό… 

καυτό και παγωμζνο», ς. 49. 

Εφθμ. Χανιϊτικα Νζα 24.7.1996,  άρκρο του ςκθνοκζτθ Μανόλθ Ρουλι.  

Εφθμ. Ελευκεροτυπία 25.7.1996, ςτθν ςτιλθ «Εκτόσ των Τειχϊν» αναφζρεται με τον τίτλο 

«Κζατρο από μετανάςτεσ» το ανζβαςμα τθσ παράςταςθσ Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά τθσ 

Κοφλασ Τεό, ς.52.   

Εφθμ.  Χανιϊτικα Νζα, 31.1.1997 «Μεταναςτευτικό Κζατρο: Μια προςπάκεια αναγνϊριςθσ 

του πολιτιςμοφ τθσ ομογζνειασ», άρκρο του Μανόλθ Ροφλθ, ς. 13 . 

Εφθμ.  Χανιϊτικα Νζα 15.2.1997 «Στθν Ελλάδα τιμοφν το ομογενειακό κζατρο-Ο 

Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ «Ρανελλινιο Μεταναςτευτικό Κζατρο» ιδρφκθκε πζρυςι ςτα Χανιά 

από παλιννοςτοφντεσ και φίλουσ τθσ ομογζνειασ, με ςκοπό τθ διάςωςθ και προβολι 

κεατρικϊν ζργων Ελλινων του εξωτερικοφ». 

Εφθμ.  Ελευκεροτυπία 25.2.1997, «Χαρζσ και πίκρεσ τθσ ξενιτιάσ - Θ κακθμερινι ηωι δφο 

ςυγγενικϊν οικογενειϊν που μετανάςτευςαν ςτθν Αυςτραλία τθν δεκαετία του «60» 

περιγράφεται ςτο ζργο Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ, δυο πολιτιςμοί» τθσ Κοφλασ Τεό, που 

παρουςιάςτθκε από το Ρανελλινιο Μεταναςτευτικό Κζατρο ςτο Ακθναϊκό Δθμοκρατικό 

Κζατρο 24-26.2.1997. Διδάςκεται ςτο τμιμα νεοελλθνικϊν ςπουδϊν ςτα αυςτραλιανά 

πανεπιςτιμια. Το ζργο λειτουργεί ωσ ζνασ κακρζφτθσ του Ελλθνιςμοφ τθσ διαςποράσ. Ρου 

ς’ ζνα μεγάλο του ποςοςτό εξακολουκεί να ηει ςτθ δεκαετία του ‘60, ξεχνϊντασ πωσ ο 

καιρόσ περνά και οι ςυνκικεσ αλλάηουν, Με χιοφμορ και πίκρα εκτυλίςςονται ςκθνζσ από τθ 

ηωι που θ ομογζνεια «διάλεξε» να ηιςει». 

Εφθμ.  Τα Νζα, 16.4.1997, ς. 15,  άρκρο τθσ ζνασ Φραγκιουδάκθ, «Σάρωςε τα Βραβεία το 

Ρανελλινιο Μεταναςτευτικό Κζατρο», Το κεατρικό ζργο Ζνα Ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Κοφλασ 

Τεό περιόδευςε ςε Κριτθ, Κεςςαλονίκθ και  ςτο Δθμοτικό Κζατρο ςτθν Ακινα. Θ 

παράςταςθ απζςπαςε τρία βραβεία  ςτουσ Ρολιτιςτικοφσ Κεατρικοφσ Αγϊνεσ που ζγιναν 

ςτο Θράκλειο. 

Εφθμ.  Τα Νζα, 10.9.1997, «Ντόπιο κεατρικό ζργο ςτθν πολιτιςτικι πρωτεφουςα 97, 30-

31.8.1997 –Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό», ς.17. 

Εφθμ.  Ραροικία-Αδελαΐδα , 22-10-1997 Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα ςτθν Αδελαΐδα. 

Εφθμ. Τα Νζα, 6.5.1998, «Ρτυχζσ Ηωισ-Ζχει τισ προδιαγραφζσ και για τθν Ελλάδα», ς.21. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 9.7.1998, κριτικι τθσ Βίβιαν Μόρρισ, «Θ Διακικθ του Αντωνάκθ τθσ 

Κοφλασ Τεό-Μία κοινωνικι ςάτιρα που άγγιξε και προκάλεςε…», ς.7. Το ζργο καυτθριάηει 

τθν υποταγι τθσ γυναίκασ ςε ςκουριαςμζνα ταμποφ που τθσ αφαιροφν κάκε δυνατότθτα να 

διεκδικιςει και αυτι μια κζςθ ςτον ιλιο. Επίςθσ, υπογραμμίηει πωσ ο χωριςμόσ είναι 

προτιμότεροσ από τουσ ομθρικοφσ καβγάδεσ. Μία γυναίκα που να ηει διαρκϊσ με το φόβο 

«τί κα πει ο κόςμοσ» ζχει από χζρι χάςει το παιγνίδι με το τι δικαιοφται να πάρει από τθ 

ηωι», ς.7. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 30.7.1998, «Θ Διακικθ του Αντωνάκθ τθσ Κοφλασ Τεό», ς.7. 

Εφθμ.  Ο Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 21.1.1999, άρκρο του Μπάμπθ άκθ,  «Κοφλα Τεό: Θ 

βραβευμζνθ ςυγγραφζασ από τθν Μελβοφρνθ που τθν γνωρίςαμε ςτο Σφδνεχ από τα 

κεατρικά τθσ ζργα- Να ενδιαφερκοφν οι φορείσ Ραροικίασ για τθν αξιοποίθςθ και προβολι 

των ζργων των πνευματικϊν μα ανκρϊπων», ς. 12. 

Εφθμ. Τα Νζα, 7-7-1999, «Το Ζνα κακό Αγγελοφδι ςυγκίνθςε τουσ ςυμπάροικουσ» του 

Δθμιτρθ Κεοδωρικάκου, ς. 29. 

Εφθμ. Τα Νζα, 7-7-1999, Ζνα ζργο για κεατρόφιλουσ και μθ του Αλφρζδου Κουρι,  



1144 
 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ 7-7-1999, «Ζνα κακό Αγγελοφδι- Χτυπά τα διπλά μζτρα και ςτακμά τθσ 

κοινωνίασ» τθσ Βίβιαν Μόρρισ. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 26.7.1999, κριτικι τθσ Σ. άλλθ-Κακαρείου, «Ζνα κακό αγγελοφδι».  

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 2-7-2001, «Ο Τηόγοσ, Ο Αδιόρκωτοσ και τα ναρκωτικά», ς.7. 

Εφθμ. Τα Νζα, 4-7-2001, «Ο Αδιόρκωτοσ», ς.16 

Eφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 5-7-2001, «Ο Αδιόρκωτοσ τθσ Κοφλασ Τεό ειςχωρεί ςτα άδυτα τθσ 

παροικίασ» τθσ Βίβιαν Μόρρισ. 

Εφθμ.  Νζα Ελλάδα 7-7-2001 «Ο Αδιόρκωτοσ» Μία ακόμθ κεατρικι επιτυχία τθσ Κοφλασ Τεό 

του Αλφρζδου Κουρι, ς.4. 

Εφθμ.  Τα Νζα, 11-7-2001, «Ο Αδιόρκωτοσ…διορκϊκθκε;», ς.18. 

Εφθμ.  Neos Kosmos- English Weekly (NKEW), 16-7-2001, «Some Things Never Change»  by 

Vicki Aristidopoulos, ς.9. 

Εφθμ.  Τα Νζα, 18-7-2001, «Ο Αδιόρκωτοσ», ς.52. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 4.7.2002, «Επί ςκθνισ το νζο ζργο τθσ Κοφλασ Τζο Ρζτρα ςτα 

Κεραμίδια», ς.5.  

Εφθμ.  Τα Νζα, 24.7.2002, «Τελευταίεσ παραςτάςεισ τουσ ζργου τθσ Κ. Τζο Ρζτρα ςτα 

Κεραμίδια», ς. 54. 

Εφθμ.  Τα Νζα, 7.8.2002, «Θ Κοφλα Τζο ευχαριςτεί τα μζλθ του κιάςου τθσ για τθν επιτυχία 

του ζργου Ρζτρα ςτα Κεραμίδια», ς.53.  

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 12.6.2003, άρκρο τθσ Βίβιαν Μόρρισ, «Κοφλα Τεό- 10 χρόνια 

προςφοράσ ςτθ κεατρικι ςκθνι τθσ παροικίασ», ς.6. Το 1999 ο πρόεδροσ τθσ 

Ραμμακεδονικισ ‘Ενωςθσ Δθμιτρθσ Μθνάσ προςζφερε τιμθτικι διάκριςθ ςτθν Κοφλα Τζο 

για τθ ςκθνοκεςία του ζργου «Ραφλοσ Μελάσ» που ανζβαςε ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ 

«Δθμιτρια». 

Εφθμ.  Τα Νζα,18.6.2003, «Κοφλα Τζο: 10 χρόνια άπειρθσ αγάπθσ, ςεβαςμοφ και 

προςφοράσ ςτο Ραροικιακό Κζατρο-Αντίςτροφθ Μζτρθςθ, το δζκατο ζργο τθσ», ς.35. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 2.7.2003, «Αντίςτροφθ μζτρθςθ» του Αλφρζδου Κουρι,  

Εφθμερίδα Τα Νζα, 16.7.2003, «Αντίςτροφθ μζτρθςθ, ενκουςιϊδθσ θ ςυμμετοχι του κοινοφ 

και τα ςχόλια», ς.41. 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 18.7. 2003, «Κζατρο: Κριτικι ι όχι;», άρκρο του Κϊςτα Ραϊβανά, ς.7.   

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ, 3. 8. 2010,  το άρκρο «Με αφορμι Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Δζςποινασ 

Μπάχα, ς. 5. 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ,13. 8. 2010, «Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ», ς.23. 

Εφθμ.  Ο Κόςμοσ,17. 8. 2010, «Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ» τθσ Άννασ Αρςζνθ, ς.9. 

 

45. Τηαβζλλασ Κϊςτασ ι Σουλιϊτθσ Κϊςτασ (ψευδϊνυμο) (βλ. ς.539) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίσ 4.4.1978, αρ. φ. 1487, το άρκρο «Το Σκάνδαλο επιτζλουσ ξζςπαςε – Οι 

Συντάξεισ τθσ Απάτθσ! – Συνελιφκθςαν  5 γιατροί και 8 «αςκενείσ» - Ογδόντα τρεισ Ζλλθνεσ 

– μεταξφ των οποίων και πζντε γιατροί – προςιχκθςαν ςτο Κεντρικό δικαςτιριο του Σφδνεχ 

και τουσ απθγγζλκθ κατθγορία για ςυνομωςία με ςκοπό να εξαπατιςουν τθν Αυςτραλιανι 

Κυβζρνθςθ», ςς. 1 και 5 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ρανελλινιοσ Κιρυξ, αρ. φ. 2487, 5.4.1978, το άρκρο «Κα ςυλλθφκοφν και άλλα 400 

άτομα – Επανεξετάηονται 800 περιπτϊςεισ ςτθν Ελλάδα! – Ο ςάλοσ που δθμιουργικθκε από 

τισ ςυλλιψεισ και τθν προςαγωγι ςε δίκθ πάνω από 80 Ελλινων τισ τελευταίεσ μζρεσ με τθν 
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κατθγορία τθσ «ςυνομωςίασ για εξαπάτθςθ του δθμοςίου» κα αργιςει πολφ να 

καταλαγιάςει», ς. 1 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζα Ρατρίσ, 6.4.1978, το άρκρο «Διεκόπθςαν οι πλθρωμζσ 200 ςυντάξεων – 

Συνελιφκθ και ο Τ. Στάμοσ ωσ ζνασ από τουσ εγκζφαλουσ – Το υπουργείο Κοινωνικϊν 

Υπθρεςιϊν ζςτειλε ειδοποιιςεισ ςε 200 περίπου άτομα ςτθν Ελλάδα, πλθροφορϊντασ τα 

ότι κα διακόψει προςωρινά τθ ςφνταξθ μζχρισ ότου θ περίπτωςι του ελεγχκεί και 

εξακριβωκεί  ότι πράγματι τθν δικαιοφνται. Οι ειδοποιιςεισ κα αποςταλοφν πριν τισ 13 

Απριλίου – θμζρεσ που πρόκειται να ταχυδρομθκοφν τα ‘τςζκσ’ των προςεχϊν 4 

εβδομάδων», ς. 1 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Ρανελλινιοσ Κιρυξ, αρ. φ. 2488, 7.4.1978, το άρκρο «Μελετάται θ διακοπι τθσ 

μεταφοράσ των ςυντάξεων ςτο εξωτερικό – Δεν κα εκδοκοφν Ζλλθνεσ Υπικοοι – Το ςφςτθμα 

των μεταφερόμενων ςυντάξεων αναπθρίασ ζξω από τθν Αυςτραλία κινδυνεφει να 

καταργθκεί», ς. 1 (ςε φωτοτυπία). 

 

46. Tsiolkas, Christos (βλ. ς.620) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  Sydney Star Observer, 1998, το άρκρο «Who’s afraid of Christos Tsiolkas? – Novelist, 

essayist and playwright Christos Tsiolkas, talks to Jill Jones about his new play, repressed 

heterosexuality and the pleasures of collaboration» (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Stage, 18.6.2000,  θ κριτικι του Richard Jinman, «Poleaxed – A new play by writer of 

Head On eavesdrops on the couple standing next to you», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. The Age, 20.6.2000, θ κριτικι τθσ Clara Iaccarino,  «Abstract Expression – Ben Tari and 

Viewing Blue Poles» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Daily Telegraph, 23.6.2000, θ κριτικι τθσ Caitlin Wright,  «Poles apart – Art 

becomes theatre as three characters gaze at a Jackson Pollock masterpiece», ς. 109 (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ. Sydney Star Observer, 6.7.2000, το άρκρο «Politics, peep holes & psychosexuals – One 

play written by Christos Tsiolkas and the other directed by Barrie Kosky – Barbara Karpinski 

reviews the big names», ς. 13 (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Beat/Arts 13.7.2005, θ κριτικι του Daniel Zugna, «Theatre: Non Parlo Di Salo – Loaded 

Questions – As Australia, the alleged land of the young and the free, continues its careful 

plod down the path of post-colonial conversation, Pier Paolo Pasolini’s 1975 film Salo o le 

Centoventi Giornate di Sodoma (Salo or the 120 Days of Sodom), based on Marquis de Sade’s 

novel remains banned in this country. The film would be his last, with the self-proclaimed 

‘Catholic Marxist’ murdered before he could witness the waves of dissent his confronting, 

polemic piece would cause» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. InPress/Interval, 13.7.2005, θ κριτικι «Let’s talk about sex – Non Parlo Di Salo 

playwright Spiro Economopoulos talks to Christine Young about Australia’s history of film 

censorship; “There’s something about the banning of the film where the censors are saying 

to us, ‘we don’t trust you to think.’» (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  Beat/Arts, 6.7.2005, το άρκρο «Author Christos Tsiolkas has just launched his latest 

novel, Dead Europe; is about to see the premiere of his latest play, Non Parlo Di Salo; and 

writes full time while holding down a part-time job as a vet nurse» (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  MX/City Beat, 7.7.2005, θ κριτικι τθσ Kate Rose, «Up close and very personal»(ςε 

φωτοτυπία). 
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Ρερ.  The Sunday Age, 31.7.2005, το άρκρο «Non Parlo di Salo» (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  InPress/Interval, 27.7.2005, θ κριτικι τθσ Kylie Boltin, «Reviews – Theatre – Non Parlo 

di Salo», (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ. The City Weekly, 28.7.2005, θ κριτικι του David Crofts, «Tackling a taboo subject» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Herald Sun/Entertainment, 20.7.2005,  κριτικι του Chris Boyd, «Non Parlo di Salo», 

(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Melbourne Times, 27.7.2005, κριτικι του David Crofts, «Tackling a taboo subject – 

Non Parlo di Salo» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Saturday Age, 16.7.2005,  κριτικι τθσ Lily Bragge, «Non Parlo di Salo – Trades Hall 

New Ballroom», ς. 8 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. The Sunday Age, 17.7.2005, το άρκρο «Non Parlo di Salo – Christos Tsiolkas» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ. The Age, 15.7.2005, θ κριτικι «An arts directory promotion – To laugh or to scream?», 

του John Bailey (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμερίδα The Age, 15.7.2005, θ κριτικι τθσ Helen Thomson, «Confronting ideas that 

disturb the scenes – Non Parlo di Salo by Spiro Economopoulos and Christos Tsiolkas» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Australian Arts, 15.7.2005, θ κριτικι τθσ Thuy On, «Modern take on a brutal 

mind-set – Non Parlo di Salo» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Herald Sun, 14.7.2005, το άρκρο «Non Parlo di Salo – Nothing sells like 

controversy» (ςε φωτοτυπία). 

Ρερ.  State art, 19.7.2005, το άρκρο «Amber Creswell – Non Parlo di Salo», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Melbourne Times, 6.7.2005, κριτικι τθσ Gretel Hunnerup, «Re-entering forbidden 

territory – Non Parlo di Salo – Trades Hall New Ballroom» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. The Sunday Age, 26.6.2005, το άρκρο «Non Parlo di Salo – Christos Tsiolkas» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ. Herald Sun, 8.7.2005,  κριτικι τθσ Marianne Betts, «Stoking censor’s fire» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Sunday Age, 10.7.2005, το άρκρο «Inspired by Pier Paolo Pasolini’s banned film 

Salo, written by Christos Tsiolkas and Spiro Economopoulos, Non Parlo Di Salo resurrects one 

of the key European 20th century leftist intellectuals so that he can direct a debate about 

censorship and aesthetics» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Australian, 11.7.2005, κριτικι τθσ Lawrie Zion,  «The politics of nightmares – 

Acclaimed author Christos Tsiolkas is no stranger to breaking taboos, and his new play 

revisits the censorship debate», ς. 10 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Age, 11.7.2005, θ κριτικι «Turn left at the head of the strairs – Evoking Pasolini’s 

Salo in a new play is a timely political strategy, co-writer Christos Tsiolkas», του Robin Usher, 

ς. 6 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Νζοσ Κόςμοσ, 18.5.2009, το άρκρο «Το πρϊτο λογοτεχνικό βραβείο ςτον ςυμπάροικο 

Χρ. Τςιόλκα – Κα γίνει δεκτόσ από τθ Βαςίλιςςα και κα τθσ ηθτιςει τθν επιςτροφι των 

Γλυπτϊν του Ραρκενϊνα!», ςς. 1 και 7. 
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47. Tsitas, Stan (βλ. ς.628) 

Ρθγζσ 

Εφθμ.  The Australian 2.6.1999, το άρκρο «Joy reaches out to the hard-luck set – Thin Walls 

is a two-act, wog-loves-skip Seindfeld-meets-friends sitcom» του Lee Christofis (ςε 

φωτοτυπία).   

Εφθμ.  Inside Melbourne 13.6.1999, το άρκρο «Thin Walls – A never – ending search for love, 

happiness and the rent in a cross – cultural household», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Herald Sun, 23.6.1999, το άρκρο τθσ Sarah Hudson, «Addicted to work – Everything 

about Stan Tsitas is far from ordinary – Stan Tsitas loves to work. Can’t get enough of it. 

Would work day and night if he could» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Inpress, 23.6.1999, το άρκρο «Thin Walls –  A never ending search for love, happiness 

and the rent in a cross cultural household» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Brother Sister, 24.6.1999, το άρκρο «Thin Walls is the story of the never – ending 

search for love, happiness and the rent in a cross – cultural household of two girls» (ςε 

φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Age, 26.6.1999, το άρκρο τθσ Fiona Scott – Norman, «Neighbours scale the Walls 

– Thin Walls is about two Greek guys and two Australian girls sharing a house, and the drag 

queen next door» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Sunday Herald Sun, 27.6.1999, το άρκρο του Adam Zwar, «Kate satisfies thirst for 

work – Directed and co – written by Stan Tsitas, Thin Walls seeks to represent modern – day 

cultural assimilation» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Sunday Age, 27.6.1999, το άρκρο «Big Deal 2 – 3070 Sensensual Productions is 

offering five doubles to Thin Walls at the Universal Theatre in Fitzroy» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμερίδα Νζοσ Κόςμοσ, 28.6.1999, το άρκρο τθσ Vicki Aristidopoulos, «Thin Walls – Playing 

the part of James, a struggling actor in the original theatre production “Thin Walls” is an 

experience that Christopher Christo has yet to experience in real life» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Inpress, 30.6.1999, το άρκρο του Graham Wiveney, «Thin Walls – Universal Theatre – 

Meet Trudy, Isabelle, James and Anthony, two sisters and their Greek Australian cousins, 

originally from Adelaide, now co-habiting in Melbourne», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Stage Whispers, Λοφλ. 1999, το άρκρο «Thin Walls – 3070 Sensensual Productions – A 

never ending search for love, happiness and the rent in a cross-cultured household», ς. 18 

(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Sunday Herald Sun, 4.7.1999, το άρκρο του Adam Zwar, «Plot as Thin as Walls – 

Releasing a product before it is ready is a manufacturer’s greatest sin» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Beat, 7.7.1999, κριτικι τθσ Joanne Brookfield, «Thin Walls – Universal – Thin Walls is 

the story of two sisters, Trudy and Isabelle and their lifelong friends, Greek Australian cousins 

James and Anthony» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Northcote Leader, 7.7.1999, το άρκρο «Northcote gets in the blood – Northcote is not 

just somewhere Stan Tsitas lives – it is a passion for the actor, director and playwright», ς. 1 

(ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Age, 7.7.1999, το άρκρο «Today Pass – Sisters Trudy and Isabelle and their 

Greek/Australian friends James and Anthony try to find happiness, love and privacy when 

they move into a shared apartment in Thin Walls, a new production from 3070 Sensensual 

Productions at the University Theatre in Fitzroy until 25 July» (ςε φωτοτυπία). 
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Εφθμ.  Melbourne Leader, 12.7.1999, το άρκρο «Urban Creator – A Drag Queen neighbor, 

four friends, two meddling mothers and a visiting former boyfriend from England all squeeze 

into an inner – city apartment in a new play called Thin Walls», ς. 2 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Melbourne Star Observer, 13.7.1999, κριτικι τθσ Christine Davey, «The drag next door 

– Theatre: Thin Walls» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  The Age, 13.7.1999, κριτικι τθσ Helen Thomson, «Wrong Channel – Theatre: Thin 

Walls», (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ.  Melbourne Times, 21.7.1999, το άρκρο του Rob Gravestocks «Delving into a world of 

cross-culture love and chaos – Thin Walls – What a busy boy Stan Tsitas is. Not only has he 

directed and co – written Thin Walls, but he has also taken one of the lead roles» (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρερ. Brother Sister,  8.9.1999, κριτικι του Colette Corrney, «Shared Chaos – Theatre: Thin 

Walls», ςς.19-21 (ςε φωτοτυπία). 

 

48. Velissaris, Nic (βλ. ς.479) 

Ρθγι 

Ρερ.Cameron Woodhead, 27.11.2007, κριτικι «Brother Boy is powerful, brilliantly observed 

theatre» για τθν κεατρικι παράςταςθ «Brother Boy», του Nic Velissaris, ςτο The Dancing 

Dog Cafe, 42a Albert St., Footscray, 21.11 – 2.12.2007. 

 

49. Hatzimanolis, Adam (βλ. ς.860) 

Ρθγζσ 

Εφθμ. Features, 1994, το άρκρο «Home of a Stranger – If you want to come first and not last, 

you’ve got to forget your past – Written by Adam Hatzimanolis and the  production  from 

Patricia Cornelius», ς.3 (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Pulse, 20.4.1988, «Sidetrack theatre Company Presents Kin for four nights only at TAU 

Community Theatre from April 22», ς.13. 

Εφθμ. The Advertiser, 2.3.1988, κριτικι του Tim Lloyd, «Kin on the right track».  

Εφθμ. Ελλθνικόσ Κιρυκασ, 5.9.1988, «Μια βραδιά ςτο κζατρο», ς.7. 

 

50. Christopher Gist  - Cafe Rebetika (βλ. ς.603) 

 Ρθγζσ 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ 13.4.2009, θ κριτικι του Fotis Kapetopoulos,  «Tony Nikolakopoulos is 

an: Actor’s actor – Tony Nikolakopoulos is taking on new theatrical challenges in Cafe 

Rebetika», ς. 15. 

Εφθμ.Τα Νζα-Greek Beat, 29.4.2009, θ κριτικι «Cafe Rebetika – The Greek underground 

takes the stage in fabulous new production». Σε επινόθςθ και ςκθνοκεςία του Stephen 

Helper και πρωταγωνιςτι τον Toni Nikolakopoulos (Head On, The Wog Boy) και ηωντανι 

μουςικι από τθν εμπζτικθ Κομπανία (Achilles Yiangoulli, Argyris Argyropoulos, Tony Iliou 

και Takis Dimitriu) ςτο Arts Centre, 22.4-9.5.2009. Θ παράςταςθ χρθματοδοτικθκε από το 

Multicultural Arts Victoria, ς. 28. 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 4.5.2009, το άρκρο «Cafe Rebetika – The end result of that brief 

exchange is Cafe Rebetika, the musical, now playing at the Arts Centre» (ςε φωτοτυπία). 

Εφθμ. Νζοσ Κόςμοσ, 4.5.2009, το άρκρο «Cafe Rebetika – Is an original performance that 

unravels the love story of Areti and Stavrakas. Cafe Rebetika!», ς. 2 (ςε φωτοτυπ 
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Δ. Ρρογράμματα  παραςτάςεων ςε εκδθλϊςεισ και φεςτιβάλ 

 

α. Σφδνεχ 

1. Σ.Ε.Κ.  (Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Δον Καμίλλο  του Σωτιρθ Ρατατηι, Μάιοσ 1983. 

Ρρόγραμμα του 8ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ 1990 για τθν παράςταςθ Εκείνοσ κι Εκείνοσ 

του Κ. Μουρςελά ςτο Tom Mann Theatre, 136 Chalmers St, Surry Hills  ςε ςυνεργαςία με το 

Hellenic Theatrical Group, 30-31.3.1990. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Meeting with the past του Bill Kokkaris ςε 

ςκθνοκεςία Adam Hatjimanolis ςτα πλαίςια του 2nd Multicultural Theatre Festival, Australian 

Accents ςτο Studio Theatre, Newtown High School of Performing Arts, King St, Newtown, 4.9 

και 6.9.1990. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Εκκλθςιάηουςεσ του Αριςτοφάνθ από το Σ.Ε.Κ. ςε 

ςυμπαραγωγι με το Take Away Theatre ςε ςκθνοκεςία του Στζλιου Γοφτθ και μουςικι του 

Tom Kazas, Μάρτ.-Μάιο 1991.  

Ρρόγραμμα τθσ Κεατρικισ παράςταςθσ Identity του J. Vasilakakos, ςε ςκθνοκεςία M. 

Plantzos ςτα πλαίςια του 1st Multicultural Theatre Festival, Tom Mann Theatre, Sydney, 

13.10.1991 και 19.10.1991, (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ Κεατρικισ παράςταςθσ The Blue Moon του Μίλτου Μουταφίδθ του 

Συγκροτιματοσ Ελλινων Καλλιτεχνϊν, Broad Accents Cross Cultural Collaborations, 4-

27.11.1993. 

Ρρόγραμμα τθσ Κεατρικισ παράςταςθσ The Blue Moon του Μίλτου Μουταφίδθ του Hellenic 

Theatre Inc, ςτα πλαίςια του 3rd Sydney’s Multicultural Theatre Festival, Broad Accents, 

5.11.1993. 

Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του 3ου Ρολυπολιτιςμικοφ Κεατρικοφ Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ, 4-

13.11.1993 ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων, θ παράςταςθ The Blue Moon του Μίλτου 

Μουταφίδθ ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα ςτισ 5.11.1993 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ- 1997 FETA TV των Ν. Αντϊνογλου και Κ. Στραφιϊτθ, από το 

πρόγραμμα του 15ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ  τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ 

του Σφδνεχ, Μάρτ. 2-Απρ. 6,  1997  όπου ςυμμετείχε το Σ.Ε.Κ. με το κεατρικό  ζργο FETA TV 

των Ν. Αντϊνογλου και Κ. Στραφιϊτθ. 

Ρρόγραμμα του 15ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ  τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ 

του Σφδνεχ, Μάρτ. 2-Απρ. 6,  1997  όπου ςυμμετείχε το Σ.Ε.Κ. με το κεατρικό  ζργο FETA TV 

των Ν. Αντϊνογλου και Κ. Στραφιϊτθ. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Κόμιςςα τθσ Φάμπρικασ των Α. Γιαλαμά και Κ. Ρρετεντζρθ ςε 

ςκθνοκεςία του Κϊςτα Στραφιϊτθ, Μάιοσ 12-28, 2000. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Νεφζλαι του Αριςτοφάνθ Οκτ 27-Νοζμ. 12, 2000 και το άρκρο 

«Ζνα κλαςικό αριςτοφργθμα ιδωμζνο μζςα από το πρίςμα τθσ εποχισ: Οι «Νεφζλαι» από το 

Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν», Το ΒΘΜΑ- παροικία, 28.10.2000, ς.13. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ, 2005, 4Luv…ε Γαμϊτο!: των Ζλενα Καραπζτθ, Βαςίλθ 

Κοκκάρθ και Γιϊργου Ανδρικόπουλου.  

Ρρόγραμμα του 25ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ  τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ 

του Σφδνεχ, Μάρτιοσ 24-Απρίλιοσ 29,  2007,  όπου ςυμμετείχε το Σ.Ε.Κ με το κεατρικό ζργο 

Y.I.R.O.S LIVE του Νίκου Αντϊνογλου (πρόεδροσ του Σ.Ε.Κ.). 
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2.  Ελλθνικό Θζατρο Αυςτραλίασ (Ελλθνικι Κοινότθτα του Σφδνεχ) (1954-2001) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Από τθν ουρά βρωμάει το ψάρι του Γ. Χαραλαμπίδθ, 

πολιτικοκοινωνικι ςάτιρα ςε ςκθνοκεςία του Λοφθ Σαρρι, ςτο Enmore Theatre, Δεκ. 2001 

(ςε φωτοτυπία). 

 

3. Ελλθνικόσ Σφνδεςμοσ «Άτλασ» (1959-1987) 

Ρθγζσ 

Το καταςτατικό του Ελλθνικοφ Κζντρου «Άτλασ» -ζτοσ ιδρφςεωσ 1940, με Άρκρα 12, 

υπογεγραμμζνο από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  και τουσ ςυμβοφλουσ ςτισ 

4.4.1948, (7 ςελ. ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ 1964 – Θ Βίλλα των Οργίων του Γεράςιμου Σταφρου ςε 

ςκθνοκεςία του Τάκθ Καλδι (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ 1965 – Φωνάηει ο κλζφτθσ του Δ. Ψακά ςε ςκθνοκεςία του 

Γιϊργου Φυλακτίδθ  (ςε φωτοτυπία). 

 

4.  Ροντιακό Θζατρο Στο Σφδνεχ (1965-1999) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Κζλω τα παιδιά μου του Δθμιτρθ Γελαςτό-πουλου 

(10.9.1966) που παρουςιάςτθκε ςτθν Ροντιακι Λζςχθ, (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Κζλω τα παιδιά μου του Δθμιτρθ Γελαςτό-πουλου 

που παρουςιάςτθκε ςτθν Ροντιακι Λζςχθ, 12.11.1989 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ πρϊτθσ κεατρικισ εκδιλωςθσ τθσ Ζνωςθσ Ροντίων Σφδνεχ, Μάιοσ 1993, 

όπου παρουςιάςτθκαν οι κεατρικζσ παραςτάςεισ: 1. Ο Αγροίκιςτον, 2. Ο Γιάννεσ και θ 

Μαρίκα, 3. Τθ Βαρβάρασ το κορίτσ, από τον Γ. Λαμψίδθ, 4. Οι Μωμϊγεροι, ςε επιμζλεια 

Γιάννθ Τςακιρίδθ - Ραράςταςθ αφιερωμζνθ ςτθν ιςτορία του Καρναβαλιοφ τθσ Λιβζρασ 

Τραπεηοφντασ, ζκιμο του Ροντιακοφ Καρναβαλιοφ που γινότανε μια φορά το χρόνο, τθν 

Ρρωτοχρονιά. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το Κουρίν, θ γλωςςοφ και το κάμα του Ραφλου Ρ. Κοτανίδθ και 

Τριαντζλλθνεσ του Λαηάρου  του Θ. Σταμπουλίδθ, 1994.  

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Τουλουμτηιδεσ του Λωάννθ Ταϊγανίδθ, από τθν 

Ζνωςθ Ροντίων «Ροντοξενιτζασ», Σφδνεχ 2000, (ςε φωτοτυπία) 

 

         5.  Θίαςοσ Θνωμζνων Καλλιτεχνϊν (Θ.Θ.Κ.) (1973-1998) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Αγγζλα του Γιϊργου Σεβαςτίκογλου - Λίγα λόγια για τον κίαςο. 

 

6.  Ελλθνικό Θζατρο Κωμωδίασ (1975-2004) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ 1992, Φεβρ.,  Θ Ταβζρνα του Σωκράτθ των Α. Ραπά & Γ. 

Ρολίτθ. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ 1993, Μάιοσ, Μιασ Ρεντάρασ Νειάτα των Α. Γιαλαμά και Κ. 

Ρρετεντζρθ. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ 1995, Φεβρ., Καλθνφχτα Ζρωτα  του Α. Λιδωρίκθ. 
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Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ 1998, Μάιοσ, Ο Κουτςομπόλθσ. 

Ρρόγραμμα  τθσ παράςταςθσ Εραςτισ από κοφνια, κωμωδία του Διμου Λεβικόπουλου, Tom 

Mann Theatre, 136 Chalmers Street, Surry Hills, 30.6.2000 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ελλάδοσ Οδφςςεια του Τάκθ Μακρυγιάννθ, 2004. 

 

7.  ΕΡΕΝ (Ελλθνικι Ραροικιακι Ζνωςθ Νζων) (1979-1985) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Καλθνφχτα Μαργαρίτα του Γ. Σταφρου, Λοφλ. 1979(ςε 

φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Απεργία του Γ. Σκοφρτθ, Λοφλιο 1980 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Αυλι των Καυμάτων του Λ. Καμπανζλλθ, Σεπτ. 1981.  

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ρρόςωπα για Βιολί και Ορχιςτρα του Λάκωβου Καμπανζλλθ, 

1982 (ςε φωτοτυπία). 

Το πρόγραμμα του 2ου
  Φεςτιβάλ Νεολαίασ Σφδνεχ, 8-16 Λουλ. 1983 που οργάνωςε θ ΕΡΕΝ 

(Ελλθνικι Ραροικιακι Ζνωςθ Νζων) ( ςε φωτοτυπία). 
 

       8.  Θζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ «Μαντουρίδειο» (1984 ζωσ ςιμερα) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Καραγκιόηθσ πλοφςιοσ τθσ Βάςωσ Καλαμάρα ςτο 

Tom Mann Theatre ςτισ 20.3.1987 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μίλτου 

Μουταφίδθ, ςε ςκθνοκεςία – ςκθνογραφία Σταφρου Οικονομίδθ και μουςικι Δθμιτρθ 

Φωτιάδθ, από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ, 1988 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Zorba The Greek by Nikos Kazantzakis  ςε 

ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Tom Mann Theatre από 7-9.4.1989 (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Δον Καμίλλο του Σ. Ρατατηι, ςε ςκθνοκεςία/ ςκθνογραφία 

Σταφρου Οικονομίδθ, Σεπτ. 1990. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Λουμπάγκο του Μανϊλθ Κορρζ, ςε ςκθνοκεςία Σταφρου 

Οικονομίδθ, ςτο Tom Mann Theatre, Νοζμ. 1990 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Αυλι των Καυμάτων του Λάκωβου Καμπανζλλθ, ςε 

ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ, Λοφν./Λοφλ. 1993. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Φωνάηει ο κλζφτθσ του Δθμιτρθ Ψακά, ςε ςκθνοκεςία 

Σταφρου Οικονομίδθ, Νοζμ./Δεκ. 1993. Το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ παρουςίαςε τθν 

παράςταςθ ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Λφρα του Μπαρμπανικόλα του Δθμιτρθ Κόκκου, ςε 

ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ, Μάρτιοσ 1994. Το ζργο παίχτθκε ςτα πλαίςια του 12ου 

Φεςτιβάλ τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Σφδνεχ και Ν.Ν.Ο. 

Ρρόγραμμα τθσ παιδικισ παράςταςθσ Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μίλτου 

Μουταφίδθ, ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ, που παρουςίαςε θ παιδικι κεατρικι 

ςκθνι τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Σφδνεχ ςτο πλαίςιο του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ, 

Σεπτ. 1994 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Χαμζνθ Γενιά του Δθμιτρθ Κατςαβοφ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό 

Κζντρο, Μάρτ. /Απρ. 1996. 
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Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αγία Μάνα, κοινωνικό δράμα του Χριςτου Κουτζ, 

ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ, Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142 Addison Rd, 

Marricville NSW, 20.9.1996. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ αντεβοφ ςτο ζκτο παγκάκι του Νίκου Ρερζλθ ςε ςκθνοκεςία 

του Σταφρου Οικονομίδθ, Λοφλ. 2001. 

Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων Ολυμπιακι Ρολιτιςτικι Εβδομάδα, Σεπτ./Οκτ. 2002, θ παράςταςθ 

Εκάβθ του Ευριπίδθ από το Κζατρο Τζχνθσ, ςς.42-43. Το ζργο παίχτθκε ςτα πλαίςια του 

εορταςμοφ τθσ Ελλθνικισ Ολυμπιάδασ – Ακινα 2004. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Εκάβθ του Ευριπίδθ, ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ, 

Σεπτ./Οκτ. 2002. Το ζργο παίχτθκε ςτα πλαίςια του εορταςμοφ τθσ Ελλθνικισ Ολυμπιάδασ – 

Ακινα 2004.  

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Φωτεινόσ του Νίκου Κατθφόρθ ςε ςκθνοκεςία Σταφρου 

Οικονομίδθ, Λοφν./Λοφλ. 2002. Το «Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ» ςυνεργάςτθκε με το 

«Ελλθνικό Κζατρο». 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μίλτου 

Μουταφίδθ, ςε ςκθνοκεςία – ςκθνογραφία Σταφρου Οικονομίδθ, από το Κζατρο Τζχνθσ 

Αυςτραλίασ, Ραιδικι Σκθνι, Μάρτ. 2003. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Γυάλινοσ Κόςμοσ του Τζννεςθ Ουίλλιαμσ, ςε ςκθνοκεςία 

Σταφρου Οικονομίδθ, Μάιοσ 2005. Θ παράςταςθ παρουςιάςτθκε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με 

αγγλικοφσ υπότιτλουσ. 

Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του 26ου Φεςτιβάλ Σφδνεχ 2008, θ κεατρικι παράςταςθ 

Σταυροδρόμι τθσ Σοφίασ άλλθ Κακαρείου ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ (κεατρικό 

ζργο ςτα Αγγλικά με ελλθνικοφσ υπότιτλουσ) ςτο Μαντουρίδειο Κζατρο, 21.3.-20.4.2008, ς. 

18. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ιταν όλοι τουσ παιδιά μου του Arthur Miller, ςε ςκθνοκεςία 

Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Μαντουρίδειο Κζατρο, Μάρτ./Απρ. 2009. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία Σταφρου 

Οικονομίδθ, ςτο Μαντουρίδειο κζατρο από 30.7-15.8.2010. (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο μπάρμπα Κϊςτασ και θ παρκζνα,  κωμωδία τθσ Κοφλασ Τεό 

ςτο Μαντουρίδειο κζατρο το 2010 (ςε φωτοτυπία). 

 

9. Take Away Theatre (1989-2010) 

Ρθγζσ 

Στθν ιςτοςελίδα τθσ Take Away Theatre όπου περιγράφετε ωσ ςφγχρονθ 

Ελλθνοαυςτραλιανι Κεατρικι Ομάδα ζχει αναρτθκεί ο κατάλογοσ όλων των κεατρικϊν 

παραςτάςεων από το 1990 – 2007(ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα του 2ου Ρολυπολιτιςμικοφ Φεςτιβάλ, ςτο  The Studio Theatre, Αφγουςτοσ 1991 

(παραςτάςεισ Σ.Ε.Κ. και Take Away Theatre). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μονόπρακτα – τρία ντόπια μονόπρακτα ςτο Edge Theatre, 

1991 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα Λοξαςμζνθ παροικία - μία ντόπια επικεϊρθςθ με μουςικι, τραγοφδι, χορό ςε 

ςκθνοκεςία τθσ Evdokia Katahanas (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Εκκλθςιάηουςεσ του Αριςτοφάνθ, ςε ςκθνοκεςία 

Στζλιου Γοφτθ, Μάρτ. – Μάιοσ 1991. 
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Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Αρχοντοχωριάτθσ του Μολιζρου ςε ςκθνοκεςία 

Χριςτίνα Τότου ςτο The Bay Street Theatre από 3-5.4.1992 (10Ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ Σφδνεχ) 

(ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Αρχοντοχωριάτθσ του Μολιζρου ςε μετάφραςθ Μίνασ 

Ηωγράφου και ςκθνοκεςία Χριςτίνασ Τότου, ςτο Bay Street Theatre, Απρ. 1992. Στθν 

ςυγκεκριμζνθ παράςταςθ ςυνεργάςτθκαν το ςυγκρότθμα των Ε.Σ.Κ. με τθν ομάδα Take 

Away Theatre και θ παράςταςθ παίχτθκε ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων του 10ου Ελλθνικοφ 

Φεςτιβάλ του Σφδνεχ (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Milk and Honey του Greg Andreas ςτο Stables Theatre ςτισ 

26.1-6.2.1994. Θ παράςταςθ παίχτθκε ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων του Carnival ’94 (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The taming of the strigga του William Shakespeare 

ςε διαςκευι από τουσ Evdokia Katahanas  και Costas Pinakis, ςε ςκθνοκεςία του Nicholas 

Papademetriou και κουςτοφμια τθσ Helen Mather, ςτο Pact Theatre, 30.9-25.10.1998. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Homer Rules, παιδικό κεατρικό των Frida Kitas και Kerry Casey, 

ςε ςκθνοκεςία Kerry Casey, από το Take Away Theatre ςτα πλαίςια του Carnivale ‘99, 

Castellorizian Club, 440 Anzac Pde Kingsford, 28.9-9.10.1999, (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Parthenon Air, κωμωδία του Bill Kokkaris, ςε 

ςκθνοκεςία Don Mamouney και ςε ςυνεργαςία με το Take Away Theatre και τον Don 

Mamouney, Sidetrack’s Studio 9, The Addison Road Centre, 142 Addison Road Marrickville, 

2.4-28.4.2002. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Grounds for Marriage τθσ Androula Kavallaris, ςε 

ςκθνοκεςία Nicholas Papademetriou, από το Take Away Theatre, Sidetrack Studio Theatre, 

142 Addison Road, Marrickville, 24.8-24.9.2006. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Night Journeys του Bill Kokkaris, ςε ςκθνοκεςία 

Khristina Totos, από το Take Away Theatre, Sidetrack Studio Theatre, 142 Addison Road, 

Marrickville, 10.11-9.12.2007. 

Στθν ιςτοςελίδα τθσ Take Away Theatre θ ανακοίνωςθ τθσ παράςταςθσ The Show must go 

on ςε ςκθνοκεςία τθσ Kathy Kokkori, ςτο Sidetrack Theatre από 16-17.5.2010 (ςε 

φωτοτυπία).  

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Baraki 2010, του Bill Kokkaris, ςε ςκθνοκεςία  Tony 

Nikolakopoulos, από το Take Away Theatre, Downstrairs Bar, Cyprus Community Club, 58 

Stanmore Rd., Stanmore, 15.9 – 10.10.2010. 

 

10.  υκμικό Θζατρο Αυςτραλίασ (1991) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα του 9ου
 Φεςτιβάλ Σφδνεχ 3-31.3.1991 θ παράςταςθ «Λφιγζνεια κάτω από τον 

τροπικό του Αιγόκερω» τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου, 3.3.1991 ςτο Powerhouse Museum: 

Coles Theatre. (ςε φωτοτυπία) 

 

11.  Θεατρικό ςυγκρότθμα «Εργαςτιρι» (1993) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Σκόρπιεσ Κυςίεσ γραμμζνο και ςκθνοκετθμζνο από τον Νίκο 

Καραχλι, Tom Mann Theatre, 136 Chalmers Street, Surry Hills, 26-27.3.1993. 
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            12. Θζατρο Κιβωτόσ (ARK- a Greek-Australian Perspective)(1998-1999) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Διπλοπενιζσ, μουςικι κωμωδία του Ark Theatre Company – 

Κζατρο Κιβωτόσ, ςε ςκθνοκεςία Μιχάλθ Καηϊνθ, ςτο Enmore Theatre, 130 Enmore Rd, 

Newtown, 24.7.1999. 

 

13. Νζο Θζατρο (1998) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Σάρκα και Μικρόβιο  τθσ Σοφίασ άλλθ-Κακαρείου ςε 

ςκθνοκεςία του Φϊτου Φωτιάδθ. 

 

14. Θεατρικι ομάδα «Sidetrack» (1999-2010) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ The Promised WΩman του Theo Patrikareas, ςε ςκθνοκεςία 

Don Mamouney, ςτο Sidetrack Studio Theatre, 21.3.-22.4.1999. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ The Wound… που επινοικθκε και ςκθνοκετικθκε από τον Lex 

Marinos και παρουςιάςτθκε ςτο 17ο Φεςτιβάλ του Σφδνεχ ςτισ 5.3.1999 ςτο Enmore 

Theatre(ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  Down under the thumb – επινοθτικό κζατρο τθσ κεατρικισ 

ομάδασ Sidetrack και ςκθνοκεςία του Nick Spartalis ςτο Studio 9, από 22.6-1.7.2001. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ The Uncle from Australia by Theo Patrikareas, ςε ςκθνοκεςία 

του Don Mamouney ςτο Studio 9, από 22.3.2001- 21.4.2001(ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ The Promised WΩMAN by Theo Patrikareas, ςε ςκθνοκεςία του 

Don Mamouney ςτο Εnmore Theatre, από 15.5.2001 – 3.6.2001 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ It’s a Mother!, Sidetrack Studio Theatre, 9.3.2005 – 9.4.2005 

(ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ It’s a Father!, Sidetrack Studio Theatre, 9.3.2006 – 8.4.2006 (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Seven Pirates, ςε επινόθςθ και ςκθνοκεςία του Don 

Mamouney ςτο Riverside Theatre από 11-22.4.2007 (ςε φωτοτυπία). 

 

15.  Θίαςοσ «Ραραςκινια» του Βαγγζλθ Καλφβα (2000-2002) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Το ξζνο είναι πιο γλυκό, πικάντικθ κωμωδία του 

Βαςίλθ Μιχαθλίδθ, ςε ςκθνοκεςία – ςκθνογραφία Ηόηεφ Καρουάνα, από τον Κίαςο Καλφβα 

«Ραραςκινια», St. George Auditorium, 4 – 16 Montgomery Street, Kogarah, 30.3 – 

28.4.2000? 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τρζλεσ ςτισ… Σεχχζλεσ!!!, ξεκαρδιςτικι κωμωδία 

του Νίκου Καμπάνθ, ςε ςκθνοκεςία του Λοφθ Σαρρι, από τον Κίαςο Καλφβα 

«Ραραςκινια», Tom Mann Theatre, 26.5-18.6.2000. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τρζλεσ ςτισ… Σεχχζλεσ, του Νίκου Καμπάνθ, ςε 

ςκθνοκεςία του Λοφθ Σαρρι,  από το Κίαςο Καλφβα «Ραραςκινια», Tom Mann Theatre, 

Μάιοσ – Λοφν. 2000, (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ραρκζνα για δφο, κωμωδία των Ν. Καμπάνθ & Β. 

Μακρίδθ, ςε ςκθνοκεςία – ςκθνογραφία Ηόηεφ Καρουάνα, από το Κίαςο Καλφβα 
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«Ραραςκινια», St. George Auditorium, 4 – 16 Montgomery St. Kogarah, 11.10-2.11.2002, (ςε 

φωτοτυπία). 

 

β. Μελβοφρνθ 

       1.  Ε.Ε.Α.Μ.Α. (Ζνωςθ Ελλινων Αιγφπτου και Μζςθσ Ανατολισ) (1952-2010) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Antipodes, 20-29.3.1987, για τθν παράςταςθ «Το όνομά μου είναι 

Αντιγόνθ» του Κόδωρου Ρατρικαρζα ςτο Prince Philip Theatre, - University of Melbourne, 

21-28.3.1987 & 22-29.3.1987, ςελ. 37. 

Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ ’94 – Μελβοφρνθ, 27.2.-16.4.1994 θ 

παράςταςθ «Θ Γραμματεφσ», μία ςυνεργαςία τθσ Κεατρικισ Ομάδασ N.U.G.A.S. με τθν 

Κεατρικι Ομάδα Ε.Ε.Α.Μ.Α. ςτο Prince Philip Theatre, 26-27.3, 2,3,9,10.4.1994. 

 

2.  Εργατικόσ Σφνδεςμοσ «Δθμόκριτοσ» (1952-1988) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα 59 χρόνια του «Δθμόκριτου» πλάι ςτο μετανάςτθ, 50 ςελ. 

 

3. Καλλιτεχνικό Τμιμα τθσ Ελλθνικισ Ορκοδόξου Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και 

Βικτϊριασ (1965-2010) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το κόλπο του Αρκοφρου,  γαλλικι κωμωδία ςε τρείσ πράξεισ, 

ςτο Nicholas Hall, Lonsdale Street, Melbourne, 5.12.1965 (ςε φωτοτυπία). 

 

4.  Θίαςοσ  «Λαϊκι Σκθνι» (1970-1992) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ταξιτηισ ςε δφο πιάτςεσ, κωμωδία τθσ ζθ Κοφνεθ, ςε 

ςκθνοκεςία Μιχάλθ Νικολοφδθ, National Theatre, Richmond, Σεπτζμβριοσ 1980. 

Ρρόγραμμα τθσ Κεατρικισ παράςταςθσ Ταξιτηισ ςε δφο πιάτςεσ κωμωδία τθσ ζθ Κοφνεθ, 

ςε μετάφραςθ Άννασ Βαρβαρζςου και ςκθνοκεςία Μιχάλθ Νικολοφδθ και Σάκθ 

Φειδογιάννθ, Διαμζριςμα τθσ Μαίρθσ Σμίκ και ταυτόχρονα ςτο Διαμζριςμα τθσ Μπάρμπαρα 

Σμίκ, Μελβοφρνθ, 30.11.1985. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το Μαγγανοπιγαδο του Δ. Φωτιάδθ ςε ςκθνοκεςία του Κ. 

Ραπαςτεργίου, St. Martins Theatre όπου ςυμμετείχε ο Νίκοσ Ηαρκάδασ και ο Γ. Χρυςοφλθσ 

(μελλοντικοί ςκθνοκζτεσ), 1978. 

Ρρόγραμμα τθσ Κεατρικισ παράςταςθσ Ου μπλζξεισ – Run for your wife του . Κοφνθ, ςε 

μετάφραςθ Άννα Βαρβαρζςου – Τηόγια, πρόςκετθ μετάφραςθ και διαςκευι Σάκθ 

Φειδογιάννθ και Γιϊργου Μάνθ και ςκθνοκεςία Σάκθ Φειδογιάννθ, Σεπτ.- Οκτ. 1992. 

 

5. Ελλθνικι Ρροοδευτικι Νεολαία Αυςτραλίασ (Ε.Ρ.Ν.Α.)(1975-1988) 

Ρθγζσ 

Το πρόγραμμα εκδθλϊςεων του 2ου  Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Ζνασ και οι Ρολλοί- από τθ ςυλλογι του ςυγγραφζα 

Γεωργίου Κοτηιοφλα «Κζατρο ςτα Βουνά» με κζμα τθν ηωι και τα προβλιματα των Ελλινων 

μεταναςτϊν … ςτο πρϊτο φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., ςτο Town Hall Collingwood ςτισ  28.5.1978 

( ςε φωτοτυπία) 
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Ρρόγραμμα του 1ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., ςτισ 26, 27, 28.5.1978, παράςταςθ για ζνα πιάτο 

φαί, επινοθτικό κζατρο τθσ ομάδασ (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα του 2ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., 1979,  Απεργία του Γ. Σκοφρτθ. 

Από ειςιτιριο τθσ παράςταςθσ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., Απεργία του Γ.Σκοφρτθ ςτισ 24.3.1979 ςτο 

Albert Park High School (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα του 3ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., 1980, κεατρικι παράςταςθ Κομμάτια και 

Κρφψαλα του Γ. Σκοφρτθ (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  Θ θλικία τθσ Νφχτασ του Λ. Καμπανζλλθ ςε ςκθνοκεςία του 

Μιχάλθ Κακογιάννθ και ςκθνικά τθσ Καλλιρόθσ Λουκίδου-Τςιάτθ,  παρουςιάςτθκε ςτο 2ο 

Ελλθνικό Φεςτιβάλ Σφδνεχ  ςτο Tom Mann Theatre  ςτο 12.9.1981. 

Ρρόγραμμα του 4ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., 1981, Ο Μετανάςτθσ του Γ. Σκοφρτθ (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του  τρίτου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α 1982,  ςτο Collingwood 

Education Centre, ςελίδεσ 4, θ παράςταςθ Τα τζςςερα πόδια του τραπεηιοφ του Λάκωβου 

Καμπανζλλθ από το κεατρικό εργαςτιρι τθσ Ε.Ρ.Ν.Α ςτισ 28.5.1982(ςε φωτοτυπία) και ςτο 

πρόγραμμα εκδθλϊςεων  τθσ Φεςτιβάλ Ελλθνικισ Εβδομάδασ 1982 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα του 6ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., 1983, κεατρικι παράςταςθ Οι φίλοι του Κ. 

Μουρςελά (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα του 7ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., 1984,  Ζγινε αυτόσ ο Ρόλεμοσ του Κφπριου 

ςυγγραφζα Κ. Ευκυμίου και «Ειρινθ» του Αριςτοφάνθ. (ςε φωτοτυπία) 

Ρρόγραμμα του 9ου
 Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α., 1986, κεατρικι παράςταςθ Ο Κίχμαν κι ο 

Ραπαγάλοσ του Νότθ Ρεριγιάλθ – μονόπρακτο (ςε φωτοτυπία) 

Ρρόγραμμα του 10ου Φεςτιβάλ τθσ Ε.Ρ.Ν.Α.,1987, κεατρικι παράςταςθ 2 μονόπρακτα του Κ. 

Μουρςελά Στάςθ Λεωφορείου  - Θ ταυτότθτα ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ Σϊρρου ςτο Prince 

Phillip Theatre ςτισ 26.4.1987 (ςε φωτοτυπία). 

 

6.  Ρνευματικι Εςτία Ελλθνίδων (1978 ζωσ ςιμερα) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ρανθγφρι τθσ Ρζτρασ… Ρανθγφρι του Αιγαίου… ςτο 

Dallas Brooks Hall, 9.12.1979. 

 

7. Θζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ (1981-1993) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ Κεατρικισ παράςταςθσ Αλζξανδροσ Ο Μζγασ του Νίκου Σκιαδόπουλου, ςε 

παραγωγι και ςκθνοκεςία του ιδίου και ςκθνικά του Γιάννθ Χρυςοφλθ, ςτα πλαίςια του 

«Δθμιτρια ‘90», από τον Κεατρικό Οργανιςμό «Γζφυρα», Her Majesty’s Theatre, 

Melbourne, 1-2.12.1990. 

Ρρόγραμμα τθσ Κεατρικισ παράςταςθσ Ερωτόκριτοσ του Βιτςζντηου Κορνάρου, ςε διαςκευι 

και ςκθνοκεςία Νίκου Σκιαδόπουλου, από τουσ Κριτεσ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ ςε 

ςυνεργαςία με τον Κεατρικό Οργανιςμό «Γζφυρα», ςτα πλαίςια του αφιερϊματοσ 17 

Χρόνια Γζφυρα, 1974 – 1991, John Batman Theatre, World Congress Centre, Αφγουςτοσ – 

Σεπτζμβρθσ 1991. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Αυλι των Καυμάτων του Λάκωβου Καμπανζλλθ ςτο Her 

Majesty’s Theatre, 29 – 30.6.1991. 
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Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Βάκχεσ του Ελλθνικοφ Εκνικοφ Κεάτρου, ςε 

ςκθνοκεςία Νίκου Σκιαδόπουλου, Μάρτ.-Απρ. 1992, ςτθν Μελβοφρνθ: John Batman Theatre 

– World Congress Centre και ςτο Sydney: Sydney Opera House – Concert Hall. 

 

8.  Ελλθνικό Θζατρο Αυςτραλίασ (Ε. Θ. Α.)(1981-1991) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ, ςε ςκθνοκεςία Μιχάλθ 

Νικολοφδθ, ςκθνικά Κϊςτα Τςικαδζρθ και μουςικι Στζλιου Τςιόλα, 1982. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ 1985, Αντιγόνθ  του Σοφοκλι, από το πρόγραμμα εκδθλϊςεων 

του Victorian Arts Centre Diary 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ, ςτα πλαίςια του  

εορταςμοφ των 10 χρόνων του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Μελβοφρνθσ,  Ελλάδα 1985. 

Ρρόγραμμα του Ρνευματικοφ Κζντρου Διμου Λευκάδασ ςτα πλαίςια τθσ Γιορτισ λόγου και 

τζχνθσ για το αφιζρωμα 30 χρόνια ςτον απόδθμο ελλθνιςμό 1985 (3-11.8.1985), για τθν 

παράςταςθ Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ, ςε ςκθνοκεςία Μιχάλθ Νικολοφδθ και 

μουςικι Στζλιου Τςιόλα, Κάςτρο Λευκάδασ, 4.8.1985. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ζχω ςτόχο κφριε Ρρόεδρε, κωμωδία του Γιϊργου 

Χαραλαμπίδθ, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, μουςικι επιμζλεια Στζλιου Τςιόλα και 

ςκθνικά Ε.Κ.Α. 1984. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Peace του Aristofanes, ςε ςκθνοκεςία του Σάκθ Φειδογιάννθ, 

μουςικι Τάςου Λωαννίδθ, ςκθνογραφία Τόλθ Ραπάηογλου και χορογραφία του Χριςτου 

Γιαννίδθ, ςτο Northcote Open Air Theatre, 26.11 – 7.12.1986. Το κείμενο είναι ςε 

μετάφραςθ του A. H. Sommerstein, ςτθν παράςταςθ αυτι ςυμμετείχαν ωσ θκοποιοί μεταξφ 

άλλων ο George Kapiniaris, o Harry Tjives (Χάρθσ Κωνςταντινίδθσ), ο Peter Katsaitis, θ Mary 

Koustas, οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια ζπαιξαν ςθμαντικό  ρόλο ςτο Ελλθνοαυςτραλιανό 

γίγνεςκαι. Θ παράςταςθ αυτι παίχτθκε ςτο Ρολυπολιτιςμικό Φεςτιβάλ που ιταν 

αφιερωμζνο ςτθν Ραγκόςμια Θμζρα Ειρινθσ και χρθματοδοτικθκε από το Multicultural Arts 

Victoria. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Με λζνε Αντιγόνθ του Κ. Ρατρικαρζα, από τουσ Κιάςουσ 

Ε.Ε.Α.Μ.Α. – Ε.Κ.Α., Φκινόπωρο 1987. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Κα ςκοτϊςω τθν πεκερά μου, κωμωδία του Γ. 

Χαραλαμπίδθ, ςε ςκθνοκεςία Χ. Κωνςταντινίδθ και ςκθνικά Μ. Καςναξι, από το ΕΚΑ, Prince 

Philip Theatre, Melbourne University, 9.10-1.12.1991 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Χαβαγιοφ Ραροικία, ντόπια ςάτιρα των Δθμιτρθ 

Κατςαβοφ – Κανάςθ Μακρυγιϊργου, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου και Αντϊνθ 

Γεωργίου,  από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ Ε.Κ.Α., 1988. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Χαβαγιοφ Ραροικία, ςάτιρα των Δθμιτρθ Κατςαβοφ και Κ. 

Μακρυγιϊργου ςτο Kew High School Community Theatre, 16, 17,18.9-23,24,25.9.1988. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο των Δθμιτρθ Κατςαβοφ – 

Σωτιρθ Μανταλβάνου, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από το Ελλθνικό Κζατρο 

Αυςτραλίασ Ε.Κ.Α.,  ςτα πλαίςια  του Antipodes 1989, National St. Kilda, 16-18.3.1989. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Lucky Ραροικία του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, ςε 

ςκθνοκεςία Χάρθ Κωνςταντινίδθ, από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ Ε.Κ.Α., Kew  High 

School,  Community Theatre, 17.2- 10.3.1990. 
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Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Κάνατόσ ςου θ Ηωι μου του Αλ. Σακελλάριου, 8-

30 Σεπτζμβρθ 1990 ςτο Collingwood Secondary College (μόνο κάκε Κυριακι). 

Το Λεφκωμα με τον τίτλο: «ΕΚΑ 10 Χρόνια» ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται τα 

προγράμματα όλων των  κεατρικϊν παραςτάςεων του κιάςου από το 1981-1991.  

 

9. Ελλθνικόσ Θεατρικόσ Οργανιςμόσ – Θίαςοσ «Ραροικία» (1990 ζωσ ςιμερα) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ, Ο Ρατοφχασ του Λ. Κονδυλάκθ ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ 

Μακρυγιϊργου ςτο Kew High Scholl Theatre, 7.7.1990 και όλα τα Σαββατοκφριακα του 

Λουλίου (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  Ο Ρατοφχασ του Λ. Κονδυλάκθ, κεατρικι διαςκευι του Γιϊργου 

Χαραλαμπίδθ και ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, ςτο Knew High School Community 

Theatre, Λοφλ. 1990. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Ραπαφλζςςασ του Σπφρου Μελά ςε ςκθνοκεςία του Κ. 

Μακρυγιϊργου, Μάρτ. 1991. Τθν παράςταςθ παρουςίαςαν θ Ομοςπονδία Μεςςθνιακϊν 

Οργανιςμϊν Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ ςε ςυνεργαςία με τον Κίαςο Ραροικία. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Ραπαφλζςςασ του Σπφρου Μελά ςε ςκθνοκεςία του Κ. 

Μακρυγιϊργου, Μάρτ. 1991. Τθν παράςταςθ παρουςίαςαν θ Ομοςπονδία Μεςςθνιακϊν 

Οργανιςμϊν Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ ςε ςυνεργαςία με τον Κίαςο Ραροικία. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Αλζξθσ Ηορμπάσ του Ν. Καηαντηάκθ ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ 

Μακρυγιϊργου ςτο Kew High School Theatre, 1992. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οι πανουργίεσ του Μπερτόδουλου του Γιϊργου Σκοφρτθ ςε 

ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Carringbush Theatre, 11.4.1993 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα,  κωμωδία του Βαςίλθ 

Γεωργαράκθ, από τον Κίαςο Ραροικία ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Λζςχθ Καμπζρασ, 

Ελλθνικι Λζςχθ Καμπζρασ, 18.9.1993. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Αγαπθτικόσ τθσ Βοςκοποφλασ, δράμα του Δθμιτρθ 

Κορομθλά ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Kew High School Theatre από 1-

24.4.1994 μόνο τα Σαββατοκφριακα. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Τρζξτε κλθρονόμοι, γίδα ςοφπα, κωμωδία του Βαςίλθ 

Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο Ραροικία, Hellenic Club, 

Καμπζρρα, 9.7.1994   

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Τρζξτε κλθρονόμοι, γίδα ςοφπα, κωμωδία του Βαςίλθ 

Γιωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο Ραροικία, Hellenic Club, 

Χόμπαρτ, 23.7.1994   

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Τρζξτε κλθρονόμοι του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, από τον Κίαςο 

Ραροικία, ςτα πλαίςια τθσ Ελλθνικισ Εβδομάδασ τθσ Ελλθνικισ Λζςχθσ Καμπζρα, Λοφλιοσ 

1994 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ (ςε ελεφκερθ διαςκευι του Λάκθ 

Λαηόπουλου) ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου ςτο Prince Phillip Theatre, Μελβοφρνθ, 

Μάρτ./Απρ. 1997. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Π, τι φάνε, ό, τι πιοφνε κι ό, τι αρπάξει «Ο», τθσ κωμωδίασ των 

Κ. Ραπακαναςίου, Μ. ζππα, από τον Κίαςο Ραροικία, Kew High School Theatre, 

Melbourne, Μάρτ./ Απρ. 1998. 
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Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ The Groom from Greece από τον κίαςο Ραροικία, Challey 

Theatre, Eighteenth St., Renmark, 5.12.1998 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ και 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, ςτο Knew High School Community Theatre, 12-13 Δεκ. 

1998. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γιωργαράκθ, ςε 

ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο Ραροικία, Kew High School Theatre, 

Melbourne, Μάρτ. / Απρ. 1998. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Βαςίλθ Γεωργαράκθ, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, Kew 

High School Theatre, 286 High St., East Kew, 14-15.8.1998 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, ςε 

ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, Carringbush Theatre, 451 Church Street, Richmond, 21-

22.9.1998 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα, κωμωδία του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, 

από τον Κίαςο Ραροικία ςε ςυνεργαςία με τον Ελλθνικό Σφλλογο Θλικιωμζνων 

Συνταξιοφχων και Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ ίβερλαντ, Renmark Chaffey Theatre, 

5.12.1998. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο Καραγκιόηθσ Καραγκιόηθσ του Γιϊργου Σκοφρτθ ςε 

ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Kew High School Theatre, Λοφνιοσ 1998. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ και 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, ςτο Darwin Entertainment Centre, 3.9.1999. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ και 

ςκθνοκεςία του Κ. Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο Ραροικία ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι 

Ορκόδοξθ Κοινότθτα Ντάργουϊν, ςτο Darwin Entertainment Centre, 4.9.1999. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, από τον 

Κίαςο Ραροικία ςε ςυνεργαςία με τθν Ρανμακεδονικι Ζνωςθ Νοτίου Αυςτραλίασ ςτα 

πλαίςια των Δθμθτρίων, Royality Theatre, 65 Angas St., Adelaide, 30-31.10.1999. 

πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, από τον 

Κίαςο Ραροικία ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα Κουϊνςλαντ, Ελλθνικι 

Λζςχθ, 5.11.1999. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, από τον 

Κίαςο Ραροικία ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα Gold Coast, Ελλθνικι 

Λζςχθ, 7.11.1999. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο γαμπρόσ από τθν Ελλάδα, κωμωδία του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, 

από τον Κίαςο Ραροικία, Ντάργουϊν, Αδελαΐδα, Μπρίςμπαν, Γκολντ Κόςτ, Οκτϊβρθσ – 

Νοζμβρθσ 1999. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο κείοσ από τθν Αυςτραλία του Κ. Ρατρικαρζα ςε ςκθνοκεςία 

Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Phoenix Theatre, Elwood College, Μελβοφρνθ, Σεπτ./Οκτ. 1999. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Λογοδοςμζνθ (Με λζνε Αντιγόνθ ι Ρζτα τθν φυςαρμόνικα 

Ρεπίνο) του Κ. Ρατρικαρζα, ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Kew High School 

Theatre, Λοφν./Λοφλ. 2000. Θ παράςταςθ παίχτθκε ςτο Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 2000.  

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Λογοδοςμζνθ και Για πάντα μάνα του Κ. Ρατρικαρζα, Kew 

High School Theatre, 10.6 – 9.7.2000. 
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Ρρόγραμμα των παραςτάςεων The promised Woman and Forever Mother, ςτο Kew High 

School Theatre 826A High Street, East Kew, 10-11, 17-18.6.2000 και 24-25.6.2000 / 1-2, 8-

9.7.2000 αντίςτοιχα. 

Ρρόγραμμα των εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 2000 τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ 

Λογοδοςμζνθ του Κόδωρου Ρατρικαρζα ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Kew 

High School Theatre, 826A High St. East Kew, 4-5, 11-12, 18-19, 25-26.3.2000. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Για πάντα μάνα (Οι Διχαςμζνοι) του Κ. Ρατρικαρζα ςε 

ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου, Australian Tour 2000. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ραπποφ  καλζ μου παπποφ του Γιϊργου Μακρίδθ ςε 

ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, Australian Tour 2000. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Του Ριτα (Peter) ο Γάμοσ ςε ελεφκερθ διαςκευι του Κ. 

Μακρυγιϊργου από του ζργο του Σοφοκλι Νάςκου Ο Γάμοσ, ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ 

Μακρυγιϊργου ςτο Renaissance Theatre Knew High School Community Theatre, Μάρτ./Απρ. 

2001. Θ παράςταςθ παίχτθκε ςτο Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 2001. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Απόψε κα γελάςουμε του Νίκου Κατθφόρθ ςε ςκθνοκεςία 

Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Renaissance Theatre Knew High School Community Theatre, 

Λοφν. 2001. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το μεράκι του άρχοντα του Νίκου Κατθφόρθ ςε ςκθνοκεςία 

Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Renaissance Theatre Knew High School Community Theatre, 

Λοφν.2002. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι του Γιϊργου Μακρίδθ ςε 

ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Renaissance Theatre Kew High School, 826A High 

St. East Kew, όλα τα Σαββατοκφριακα του Μαρτίου 2003. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ρουλάκι ξζνο… Ρουλί χαμζνο, τρία μονόπρακτα του Γιάννθ 

Βαςιλακάκου και Βαςίλθ Γεωργαράκθ, Mechanic’s Institute, Brunswick, 6-9.11.2003 (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ρουλάκι ξζνο… Ρουλί χαμζνο, τρία μονόπρακτα του Γιάννθ 

Βαςιλακάκου και Βαςίλθ Γεωργαράκθ ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων τθσ 1θσ Ελλθνιάδασ, 

Κεςςαλονίκθ – Ζδεςςα, Λοφν. 2003. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ρουλάκι ξζνο… Ρουλί χαμζνο, τρία μονόπρακτα του Γιάννθ 

Βαςιλακάκου και Βαςίλθ Γεωργαράκθ ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων Γιορτζσ Λόγου και 

Τζχνθσ, Λευκάδα, Λοφλ. 2003. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ τελευταία επίςκεψθ τθσ μάνασ του Γιϊργου Καηοφρθ ςε 

ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Mechanic’s Insitute, 23, 24, 25, 26, 30, 31.10  και 1, 

2.11.2003. 

Ρρόγραμμα των εκδθλϊςεων Ελλθνιάδα, 25.6.2003, για τθν κεατρικι παράςταςθ 

«Ραροικία» ςτο Ανοιχτό Κζατρο Ράρκου Ν. Ελβετίασ.  

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μιάσ πεντάρασ νειάτα των Αςθμάκθ Γιαλαμά – Κϊςτα 

Ρρετεντζρθ ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου ςτο Renaissance Theatre Kew High 

School Community Theatre, Φεβρ./Μάρτ./Απρ. 2004. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Μαρία του Ρατρίσ του Γιϊργου Μακρίδθ, Μάρτ.-Απρ. 2006, 

Μελβοφρνθ. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Συμπζκεροι απ’ τα Τίρανα Μ. ζππα-Κ. Ραπακαναςίου Μάρτ.-

Απρ.-Μάθ 2009, Μελβοφρνθ-Σφδνεχ-Χόμπαρτ. 
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10. Ethnic Street Theatre (1986-1988)  

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ The I.D., του Kostas Mourselas, ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ 

Σϊρρου, από το Ethnic Street Theatre Group, ςτα πλαίςια του Melbourne International 

Festival, La Mama Theatre, 18 – 20.3.1988. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Στάςθ Λεωφορείου και Ταυτότθτα του Κϊςτα Μουρςελά,  δφο 

μονόπρακτα που παρουςίαςε θ κεατρικισ ομάδασ Ethnic Street Theatre ςτο Richmond 

Community Arts Centre το 1987. Θ παράςταςθ ιταν αφιερωμζνθ ςτουσ άςτεγουσ (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ταυτότθτα του Κϊςτα Μουρςελά. Το μονόπρακτο που 

παρουςίαςε θ κεατρικισ ομάδασ Ethnic Street Theatre  ςτισ 11-20 Μαρτίου 1988, ιταν 

μεταφραςμζνο ςτθν αγγλικι γλϊςςα ( ςε φωτοτυπία).  

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ What’s the Difference των Τάκθ Σϊρρου, Janet Elefsiniotis, Suat 

Yilmez ςε ςκθνοκεςία του Τάκθ Σϊρρου, μονόπρακτθ κωμωδία  που παρουςίαςε θ κεατρικι 

ομάδα Ethnic Street Theatre  ςτισ 9 Λουλίου 1988 ςτο Richmond-Loughan Hall  και ςτισ 10 

Λουλίου 1988 ςτο Brunswick, Mechanics Institute(ςε φωτοτυπία). 

Δελτίο Τφπου τθσ παράςταςθσ Poison and Gold  του Στζλιου Κουρπζτθ, 15-18 Σεπτεμβρίου, 

1988 ςτο Kafetheatro (ςε φωτοτυπία). 

 

11.  Απόδθμο Θζατρο (1987-1997) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Να’ ταν τα νιάτα δυο φορζσ, κωμωδία του Δθμιτρθ 

Κατςαβοφ, ςε ςκθνοκεςία του ιδίου, από το κίαςο Απόδθμο Κζατρο Αυςτραλίασ, Clayton 

Theatre, Cooke St. Clayton, 31.8 και 1.9.1996, ςτο Carringbush Theatre, 451 Church Street, 

Richmond, 7-22.9.1996,  ςτο Forest  Hill College Theatre, Canterbury Road, Forest Hill, 

28.9.1996, Maribyrnong College Theatre, River St, Maidstone.  

 

12.  Αυςτραλιανό Ροντιακό Θζατρο (Α.ΡΟ.ΘΕ.) (1992-2000) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζργατα και δουλείασ, κωμωδία του Στάκθ 

Ευςτακιάδθ από το Κζατρο Α.ΡΟ.ΚΕ. ςτο Collingwood Education Centre, Vere St., 

Collingwood, 26-27.9.1992 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ασ ζλεπαν τϋομματά μ’ του Στάκθ Ευςτακιάδθ, ςε 

ςκθνοκεςία Σάκθ Λςαακίδθ και ςκθνογραφία Μάκθ Καςναξι, από το Κζατρο Α.ΡΟ.ΚΕ. ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ροντιακι Εςτία, Prince Philip Theatre, 16.8-1.9.1996 (ςε φωτοτυπία). 

 

13.  Ρειραματικό Θζατρο 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζνα Ηευγάρι κάλτςεσ ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ 

άκκα ςτο Kew High School Community Theatre, 18-19 Λουλίου 1992 και 25-26 Λουλίου 1992. 

Ρρωταγωνιςτοφν Δθμιτρθσ Κάλλασ, Τοφλα Φιλοκϊςτα, Γιϊργοσ Κατςουράκθσ, Ειρινθ Ραπά 

κ.ά.  
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14.  Θίαςοσ Διαςπορά (2002) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Μελιτηανάκι γλυκό του ςε ςκθνοκεςία του Γιϊργου 

Χαραλαμπίδθ, Μελβοφρνθ 2002. 

 

15. Συγκρότθμα του Δθμόκριτου «Οι Άλλοι»(2008) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 2010, θ παράςταςθ Δον Καμίλλο από τον Κίαςο Οι 

Άλλοι και ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ Δθμακάκου ςτο South Oakleigh Secondary College, 20, 

21, 27 και 28.3.2010. 

 

16. Ελλθνομακεδονικόσ Σφλλογοσ «Ο Μζγασ Αλζξανδροσ» 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ Κεατρικισ παράςταςθσ Το Στραβόξυλο του Δθμ. Ψακά, κωμωδία ςε τρείσ 

πράξεισ ερμθνευμζνο από Μακεδόνεσ εραςιτζχνεσ, ςτο Anzac House, 28.12.1952. 

 

17. Ρολιτιςτικόσ Σφνδεςμοσ Ελλθνίδων Βικτϊριασ – Χριςτοσ Λίνοσ 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Το προξενιό τθσ Αντιγόνθσ κωμωδία του Βαςίλθ 

Ηιϊγα ςε ςκθνοκεςία Χριςτου Λίνου, Kew Theatre, 826 High St., Kew ςτισ 6-14.2.1999. 

 

γ. Αδελαΐδα 

1. Θζατρο Ονείρων 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οι Φφλακεσ του Στρατι Καρρά, ςε ςκθνοκεςία του Max 

Mastrosavvas, ςτο πλαίςιο εκδθλϊςεων του 14ου Φεςτιβάλ του Σφδνεχ ςτο Studio Theatre, 

Newtown, 5-8.4.1994 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  Café Cavafy του Max Mastrosavvas, ςε ςκθνοκεςία, 

ςκθνογραφία του ιδίου και μουςικι του Arthur Giannopoulos, Theatre 62, Adelaide, South 

Australia, 13-17.8.1996 ( ςε φωτοτυπία). 

Κατάλογοσ όλων των κεατρικϊν παραςτάςεων από τθν ιςτορία τθσ κεατρικισ ομάδασ 

«Κζατρο Ονείρων» (1992-2007), όπου παραχωρείτε ςτο πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Café 

Cavafy του Max Mastrosavvas. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Skaubryn Project Olympic Arts Festival – A Sea 

Change, 1998 (ςε φωτοτυπία). 

 

 δ. Βριςβάνθ 

1.  ‘Ελλθνικόσ Σφλλογοσ Νζων (Hellenic Youth Αssociation), (1946)  

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ «Καλλιτεχνικόν Συγκρότθμα» - Κεατρικό Τμιμα τθσ 

ΑΧΕΡΑ/AHEPA (Australasian Hellenic Educational Progressive Association). 

 

       2.  Ελλθνικόσ Θεατρικόσ Πμιλοσ τθσ Κοινότθτασ «Αγίου Γεωργίου» Βριςβάνθσ 1999 

Ρθγζσ 
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Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Πρςε… γαμπρζ κουφζτα!!! του Κϊςτα Ραπαπζτρου, από τον 

Ελλθνικό Κζατρικό Πμιλο (Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το Κεατρικό Εργαςτιρι, ςε ςκθνοκεςία 

του Δθμιτρθ Μουςτάκα ςτθν Κυπριακι Κοινότθτα, Οκτϊβριοσ 1999 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ραποφτςι από τον τόπο ςου του Αντϊνθ Μουρλά  από τον από 

τον Ελλθνικό Κεατρικό Πμιλο (Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το Κεατρικό Εργαςτιρι, ςε 

ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ Μουςτάκα, Λοφνιοσ 2000 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ρολίτθσ Γάμα Κατθγορίασ του Γιϊργου Κωνςταντίνου από τον 

Ελλθνικό Κεατρικό Πμιλο (Ε.Κ.Ο.) ςε ςυνεργαςία με το Κεατρικό Εργαςτιρι, ςε ςκθνοκεςία 

του Δθμιτρθ Μουςτάκα, Λοφνιοσ 2001 (ςε φωτοτυπία). 

 

ε. Ρανεπιςτθμιακζσ κεατρικζσ ομάδεσ 

 

1. Union Theatre of Melbourne University 

Ρθγι 

Λεφκωμα Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ 90 Χρόνια 

Κοινοτικισ Δράςθσ 1897-1987, ς.30. 

 

2.  Θεατρικόσ όμιλοσ νζων  του SUGS - Sydney University Greek Society (Sydney, 

Australia) - Σφλλογοσ ελλινων φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ (1982-

1996). 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οδυςςζα Γφριςε Σπίτι του Λάκωβου Καμπανζλλθ (ςε 

φωτοτυπία) 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ Δίκθ του Νίκου Ηακόπουλου ςε ςυνεργαςία με το Κεατρικό 

Εργαςτιρι του Συλλόγου Ελλινων Φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ S.U.G.S. 

 

3. Θεατρικό εργαςτιρι  του Ρανεπιςτθμίου του Σφδνεχ «Διάλογοσ»(1990-1993) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ  Ο Μπαμπάσ ο Ρόλεμοσ του Λάκωβου Καμπανζλθ, ςε 

ςκθνοκεςία Δθμιτρθ Οικονόμου, ςκθνογραφία Νικιτα Κάτρθ, μουςικι Ερρίκου Βάϊου, 

καλλιτεχνικι παραγωγι Κάκριν Κορομθλά ςτο Enmore Theatre, 2 – 4.11.1990. 

 

4.  Σφλλογοσ Ελλινων Φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ (ΝΝΟ) 

(1997-1999) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το Ξφπνθμα  του Αλζκου Λιδωρίκθ από τον  Σφλλογο Ελλινων 

Φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ (ΝΝΟ). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Οι Φοιτθταί του Γρθγορίου Ξενόπουλου από τον  Σφλλογο 

Ελλινων Φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ(ΝΝΟ)(ςε φωτοτυπία).  

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Λφιγζνεια εν Αυλίσ του Ευρυπίδθ ςε ςκθνοκεςία τθσ Μαίρθσ 

Φαλζτασ ςτισ 25 και 26.9.1998 ςτο Sir John Clancy Auditorium (ςε φωτοτυπία). 

 

5. Σφλλογοσ  Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Macquarie(1997-2000) 

Ρθγζσ 
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Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το Στραβόξυλο του Δθμιτρθ Ψακά, ςτο Tom Mann Theatre 

από 2-5 Οκτ. 1998 (ςε φωτοτυπία) 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Τρωάδεσ του Ευριπίδθ του Συλλόγου  Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν 

του Ρανεπιςτθμίου Macquarie, 2000. 

Ρρόγραμμα από τθν παράςταςθ Καλθνφχτα Μαργαρίτα του Γεράςιμου Σταφρου ςτο Tom 

Mann Theatre 3- 5.10.1997 (ςε φωτοτυπία)  

 

6. A.P.E.S. (Australian Performing Ensemble of Students) 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Antipodes, 20-29.3.1987, για τθν παράςταςθ Ορζςτθσ του 

Ευριπίδθ (ςτα Αγγλικά) ςτο Moat Open Theatre, 11και 13.3.1987, ς. 47. 

 

7. N.U.G.A.S. 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Antipodes, 20-29.3.1987, για τθν παράςταςθ Ο Αχόρταγοσ του 

Δθμιτρθ Ψακά ςτο St. Martins Theatre, 28.3.1987, ς. 45. 

 

ςτ. Ραιδικό κζατρο 

1. Μορφωτικό Ραιδικό Θζατρο «ϋΟμορφοσ Κόςμοσ» τθσ  Άντρθ Μαυράκθ(1979) 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ Κεατρικισ παράςταςθσ Ο Πμορφοσ Κόςμοσ τθσ Άντρθσ Μαυράκθ από τθν 

Κυπριακι Κοινότθτα ςε ςυνεργαςία με το Ραιδικό Μορφωτικό Κζατρο, μφκοι του Αιςϊπου 

ςε ζμμετρθ διαςκευι του Δθμιτρθ Γιαννουκάκθ ςτο Enmore Theatre, 116-132 Enmore 

Road, 1979. 

Ρρόγραμμα του 13ου του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ, Μάρτ. 3-Απρ. 5, 1995, ςς. 58-59. 

Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ ’94 – Μελβοφρνθ, 27.2.-16.4.1994 θ 

παράςταςθ Θ γειτονιά μασ, παιδικό κεατρικό ζργο ςτο Collingwood Education Centre, 26-

27.3.1994. 

Ρρόγραμμα τθσ Κεατρικισ παράςταςθσ Ειρινθ και Οι 12 Κεοί του Ολφμπου από τθν 

Ελλθνικι Ορκόδοξθ Κοινότθτα Ν.Ν.Ο. Σχολικι Επιτροπι, ςτθν Ελλθνικι Κοινοτικι Λζςχθ,  

ςτισ 28.11.1999. 

Ρρόγραμμα τθσ Κεατρικισ παράςταςθσ Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ τθσ Ελλθνικισ 

Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ, ςε διαςκευι κειμζνου τθσ Ελζνθσ 

Τςεφαλά , 6.11.2010. 

 

2. Ελλθνικό Κολλζγιο Ευαγγελίςτρια 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα του Ελλθνικοφ Κολλεγίου Ευαγγελίςτρια, Λοφν. 1990,  για τθν κεατρικι 

παράςταςθ Ρνεφμα Ακάνατο - Ρνεφμα Ελλθνικό τθσ Βαρβάρασ Καρανικόλα, ςτο Dallas 

Brooks Hall, 9.6.1990, ς. 10 (ςε φωτοτυπία). 
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η.  Ρεριοδεφοντεσ κίαςοι 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Antipodes, 20-29.3.1987, για τθν παράςταςθ Οι Βάκχεσ του 

Ευριπίδθ ςε ςκθνοκεςία Κεόδωρου Τερηόπουλου από τον κίαςο «ΑΤΤΛΣ», ςτο Athenaeum 

Theatre Melbourne, 23 και 28.3.1987, ςς. 26-29. 

Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ 

για τον εορταςμό των 100 χρόνων τθσ 1897-1997, για τθν παράςταςθ Θλζκτρα του Σοφοκλι 

από το Εκνικό Κζατρο Ελλάδοσ, Οκτ. 1997, ς. 58. 

Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Antipodes 2002,  Αντιγόνθ του Σοφοκλι  ςτο Cromwell Road 

Theatre, South Yarra, 17-27 Μαρτ. 2002. 

 

θ. Ρρογράμματα παραςτάςεων ατομικισ παρουςίασ ςε εκδθλϊςεισ και φεςτιβάλ: 

 

1. Αlexopoulos, Susan 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ By Night We Tremble τθσ Susan Alexopoulos ςτο La Mama 

Theatre, 24.2.- 13.3.2005. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ By Night We Tremble  τθσ Susan Alexopoulos ςε ςκθνοκεςία 

των Julie Waddington & Thomas Papathanassiou, ζπαιξαν οι θκοποιοί Georgina Capper, Tim 

Stitz and Susan Alexopoulos και μουςικι ηωντανι από τον Dustin Mc lean, ςτο La Mama 

Theatre, από 24.2.-13.3.2005. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ By Night we Tremble – «Loneliness is a very strong repellent» 

τθσ Susan Alexopoulos, ςε ςκθνοκεςία Julie Waddington & Thomas Papathanassiou, La 

Mama Theatre, 205 Faraday St, Carlton, 24.2.-13.3.2005. 

 

2. Allayallis,Toni  

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ My οf-course life τθσ Toni Allayialis ςτο Jute Theatre, Coca, 

Queensland, 10- 25.9.2004 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ My οf-course life τθσ Toni Allayialis ςτο Cremorne Theatre, 

Brisbane, 28.9- 9.10.2004 

 

3. Αρϊνθ, Καίτθ 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Αρραβϊνεσ τθσ Λιλίκασ τθσ Καίτθσ Αρϊνθ ςτο Tot 

Forest Hill Secondary College, Nunawading Campus, Canterbury Road, Forest, 26 και 

27.6.1993. 

Ρρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ Greek Songs from the Heart τθσ χορωδίασ των Ελλινων 

Φλωριναίων ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Ρροξενείο Μελβοφρνθσ ςτο Melba Hall, 

University of Melbourne, 26.7.2009. Στο πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ παίχτθκε θ μονόπρακτθ 

κωμωδία Αχ, αυτό το πάκοσ μου τθσ Καίτθσ Αρϊνθ, ςτο Melba Hall, University of Melbourne, 

26.7.2009. 
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4. Βαςιλακάκοσ Γιάννθσ 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ Ομάδασ «Το Κζατρο τθσ Διαςποράσ «Δεςμοί»» ςε ςυνεργαςία με 

το Κζντρο Τζχνθσ για τθν παράςταςθ Ρροςοχι: Εφκραςτον! του Γιάννθ Βαςιλακάκου ςτο 

Union Theatre, Melbourne University, 9 και 10.11.1985. 

Ρρόγραμμα του 8ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ 1990 για τθν παράςταςθ «The Identity» του 

Γιάννθ Βαςιλακάκου ςτο Tom Mann Theatre, 136 Chalmers St, Surry Hills  ςε ςυνεργαςία με 

το Hellenic Theatrical Group, 30-31.3.1990. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ Ταυτότθτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου, ςε 

ςκθνοκεςία του Μ. Ρλάντηου και ςε μουςικι του Τ. Καηά ςτο Victoria College Theatre, 336 

Glenferrie Road, Malvern, 13,14,15.7.1990. 

 

5. Βαςιλείου, Ζρμα 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μικροί Κεοί του Φιλοςοφικοφ διαλόγου «Άμιςκα Χρόνια», 

εκδ. Αφροδίτθ – Aphrodite Editions, Μελβοφρνθ – Melbourne, 2007. 

 

6. Γαηι, Κλαίρθ 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Γαλαηόπετρεσ του Λονίου τθσ Κλαίρθσ Γαηι, ςτο 

οπιςκόφυλλο προγράμματοσ του Ρνευματικοφ Κζντρου Λευκάδασ, 2004. 

 

7. Γεμζττα, Μάρω 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Reunion τθσ Μάρωσ Γεμζττασ ςτο St. Paul’s Hall, W. Sunshine,  

28.11.2001. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το παιδί τθσ ειςβολισ τθσ Μάρωσ Γεμζττασ ςτο Marian College, 

W. Sunshine, 26.11.2002. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Θ γιαγιά μου εγίνει πεκερά μου τθσ Μάρωσ Γεμζττασ ςτο St. 

Paul’s Hall, W. Sunshine, 26.11.2006 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Στισ οκτϊ του Μακαρίτθ τθσ Μάρωσ Γεμζττασ ςτθ Κυπριακι 

Κοινότθτα Μελβοφρνθσ και Βικτωρίασ, 19 και 20.3.2005. 

 

8. Γεωργαράκθσ, Βαςίλθσ 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ 4 One Act Plays των V. Georgarakis & C. Mourselas, από το The 

Theatre Group of the Greek Cultural Center, Greek Cultural Center,  27-28 Hoyt Avenue 

South, Astoria, N. Y., 7-9.6.1996. 

 

9. Detsimas Effie & Collie,Therese  

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ Γίδα – The She Goat τθσ Effie Detsimas και Therese 

Collie ςε ςκθνοκεςία Brent McGregor ςτο Princess Theatre, 28.6-15.7.1995. 
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10. Dios, Irene  

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το ταξίδι τθσ Ειρινθσ – Για ςζνα τραγουδϊ τθσ Irene Dios ςε 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα τθσ Βάςω Καλαμάρα, ςε ςκθνοκεςία Olivia Allen και 

μουςικι Paul Sanoulis ςτθν ελλθνικι κοινότθτα W.A (Western Australia) ςτισ 17.11.2002. 

 

11. Emmanuel, Ernest 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Κόκκινοσ Ρετεινόσ κωμωδία του Ernie Emmanuel, 

ςε ςκθνοκεςία τθσ Ellie Emmanuel, από το A.H.E.P.A. Theatre Group, Rialto Theatre, 7-

8.4.1976. 

 

12. Giannopoulos, Nick 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Heartbreak kid του Richard Barrett, ςε διαςκευι 

και ςκθνοκεςία Nick Giannopoulos, ςε μία ιςτορία ενόσ «wog», Athenaeum Theatre, 15.9-

22.10.1989. 

 

13. Ηερβόσ, Κομνθνόσ 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Epitaphios του Κομνθνοφ Ηερβοφ, ςε μουςικι Μίκθ 

Κεοδωράκθ και ποίθςθ Γιάννθ ίτςου, Κζντρο Τεχνϊν τθσ Βικτϊριασ, 3-13.9.1986. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Sophisticated Souvlaki του Κομνθνοφ Ηερβοφ, ςε 

μουςικι Lenko και ποίθςθ Κομνθνόσ Ηερβόσ, Κζντρο Τεχνϊν τθσ Βικτϊριασ, 3-13.9.1986. 

 

14. Ηουγανζλθσ, Κϊςτασ 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα του 22ου Unima Congress & World Puppetry Festival, 2-12.4.2008. 

 

15. Καηοφρθσ, Γιϊργοσ 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ ηωι είναι ωραία, παροικιακό ζργο του Γιϊργου 

Καηοφρθ ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου, ςκθνογραφία – επιμζλεια φίλμ Νίκου 

Σουλάκθ και μουςικι Στζλιου Τςιόλα από τον Κίαςο Ραροικία, ςτο Doncaster Secondary 

College Theatre, 30.9, 1.10, 7-8.10 και 14-15.10.2006. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ ηωι είναι ωραία του Γιϊργου Καηοφρθ από τθ 

Hellenic Theatre Organization – Κίαςο Ραροικία ςε ςυνεργαςία με το ΕΚΑ Ελλθνικό Κζατρο 

Αυςτραλίασ ςτο Doncaster Secondary College Theatre, Μελβοφρνθ, Σεπτ.-Οκτ. 2006. 

 

16. Kalamaras, Vasso 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Karagiozis Down-under τθσ Vasso Kalamaras, ςε ςκθνοκεςία 

John Saunders από τθν Κεατρικι Ομάδα Onstage Project Company, Old Custom House, 

6.2.1992.  
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Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ The Bread Trap τθσ Vasso Kalamara, ςε ςκθνοκεςία του Boris 

Radmilovich, από τθν Κεατρικι Ομάδα Big Bell Theatre ςε ςυνεργαςία με τθν Black Swan 

Theatre Company ςτο Playhouse Theatre, 13-28.7.2001. 

Από το δελτίο τφπου για τθν ζκδοςθ του κεατρικοφ ζργου Ολυμπιάσ: Μθτζρα του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου τθσ Βάςωσ Καλαμάρα από τισ εκδ. Owl Publishing 2001. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Karagiozis The Interpreter τθσ Vasso Kalamaras, ςε ςκθνοκεςία 

του John Saunders  και ςκθνογραφία του Tolis Papazoglou, από τθν The Western Australian 

Theatre Company, 2002. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Καραγκιόηθσ – Karagiosis The Interpreter τθσ Vasso 

Kalamaras ςτο Perth Institute of Contermporary Arts, P.I.C.A. Perth Cultural Centre, 

29.9.2002. 

 

17. Καλφβασ, ϋΑγγελοσ 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Το ξζνο είναι πιο γλυκό πικάντικθ κωμωδία του 

Βαςίλθ-Μιχαθλίδθ, ςε ςκθνοκεςία – ςκθνογραφία Ηόηεφ Καρουάνα, από τον Κίαςο Καλφβα 

«Ραραςκινια», St. George Auditorium, 4 – 16 Montgomery Street, Kogarah, 30.3-28.4.2001. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τρζλεσ ςτισ… Σεχχζλεσ!!! ξεκαρδιςτικι κωμωδία του 

Νίκου Καμπάνθ, ςε ςκθνοκεςία του Λοφθ Σαρρι, από τον Κίαςο Καλφβα «Ραραςκινια», 

Tom Mann Theatre, 26.5-18.6.2000. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τρζλεσ ςτισ… Σεχχζλεσ του Νίκου Καμπάνθ, ςε 

ςκθνοκεςία του Λοφθ Σαρρι,  από το Κίαςο Καλφβα «Ραραςκινια», Tom Mann Theatre, 

Μαϊοσ – Λοφνιοσ 2000, (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ραρκζνα για δφο κωμωδία των Ν. Καμπάνθ & Β. 

Μακρίδθ, ςε ςκθνοκεςία – ςκθνογραφία Ηόηεφ Καρουάνα, από το Κίαςο Καλφβα 

«Ραραςκινια», St. George Auditorium, 4-16 Montgomery St. Kogarah, 11.10-2.11.2002, (ςε 

φωτοτυπία). 

 

18. Kapiniaris,  George και  Nikolakopoulos, Toni 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Last Proxy κωμωδία του Christopher Gist, ςε 

ςκθνοκεςία του Tony Nikolakopoulos, από τθν Kali Techni Productions, Enmore Theatre, 

116-132 Enmore Rd., Newtown, 13.5.1994 – 12.6.1994. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Last Proxy κωμωδία του Christopher Gist, ςε 

ςκθνοκεςία του Tony Nikolakopoulos, The Universal Theatre, 2 – 19 Victoria St., Fitzroy, 

13.5.1994-12.6.1994. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Last Proxy κωμωδία του Christopher Gist, Tom 

Mann Theatre, 9.9.1994 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Last Proxy κωμωδία του Christopher Gist, ςε 

ςκθνοκεςία του  Kali Techni Productions και Cross Culture, The Universal Theatre, 11.5.1994-

13.5.1994. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Rock Star – George Kapiniaris ςτο The Carven Club, 

136 North Terrace, 4-20.3.2009. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Rock Star – George Kapiniaris ςτα πλαίςια του 

Comedy Festival, John Curtin Hotel, 29 Lygon St. Carlton, 1-5 και 22-26.4.2009. 
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19. Κατςαβόσ, Δθμιτρθσ 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Χαβαγιοφ Ραροικία ντόπια ςάτιρα των Δθμιτρθ 

Κατςαβοφ – Κανάςθ Μακρυγιϊργου, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου και Αντϊνθ 

Γεωργίου,  από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ Ε.Κ.Α., Kew High School Community 

Theatre, 16-25.9.1988. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Lucky Ραροικία του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, ςε 

ςκθνοκεςία Χάρθ Κωνςταντινίδθ, από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ Ε.Κ.Α., Kew  High 

School,  Community Theatre, 17.2.-10.3.1990. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Νά ‘ταν τα νιάτα δυο φορζσ κωμωδία του Δθμιτρθ 

Κατςαβοφ, ςε ςκθνοκεςία του ιδίου, από το κίαςο Απόδθμο Κζατρο Αυςτραλίασ, Clayton 

Theatre, Cooke St. Clayton, 31.8 και 1.9.1996, ςτο Carringbush Theatre, 451 Church Street, 

Richmond, 7-22.9.1996,  ςτο Forest  Hill College Theatre, Canterbury Road, Forest Hill, 

28.9.1996, Maribyrnong College Theatre, River St, Maidstone.  

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τθσ Ραροικίασ το κάγκελο των Δθμιτρθ Κατςαβοφ – 

Σωτιρθ Μανταλβάνου, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από το Ελλθνικό Κζατρο 

Αυςτραλίασ Ε.Κ.Α.,  ςτα πλαίςια  του Antipodes 1989, National St. Kilda, 16-18.3.1989. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τθσ Ραροικίασ το κάγκελο ςάτιρα των Δ. Κατςαβοφ 

& Σ. Μανταλβάνου, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, από το Ε.Κ.Α. Kew High School 

Community Theatre, 826, High Street, East Kew, 31.3.-9.4.1989. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τθσ Ραροικίασ το κάγκελο ςάτιρα των Δ. Κατςαβοφ 

και Σ. Μανταλβάνου, ςε ςκθνοκεςία Κ. Μακρυγιϊργου, ςτα πλαίςια του  Ελλθνικοφ 

Φεςτιβάλ «Αντίποδεσ» από το Ε.Κ.Α. Kew High School Community Theatre, 826, High Street, 

East Kew, 24.3.- 9.4.1989. 

 

20. Κατςοφλθσ, Δθμιτρθσ 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κοινωνικο-ςατιρικισ επικεϊρθςθσ Μια παροικία χωρίσ κακία των Δ. 

Κατςοφλθ, Λ. Λαηόπουλου, Γ. Κφςβιου, ςτο National Theatre, Corner of Carlisle and Barkly 

Str. St. Kilda, ςτθ Μελβοφρνθ, 6-7 Λουλίου 1991. 

Ρρόγραμμα  τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο ςφηυγοσ ξαναςταυρϊνεται των Δ. Κατςοφλθ και 

Α. Λιναρδάτου  ςτο 401 Church St. Richmond, 29.9.1974 

Ρρόγραμμα  τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο ςφηυγοσ ξαναςταυρϊνεται των Δ. Κατςοφλθ και 

Α. Λιναρδάτου ςτο 401 Church St. Richmond, 21.9.1975. 

Ρρόγραμμα  τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Μορμόλθσ του άινερ Χάχφελντ και ςκθνοκεςία 

του Δθμιτρθ Κατςοφλθ ςτο 500 Burwood rd, Hawthorn, Μάρτιοσ 1988. 

Από το δίπλωμα με μετάλλιο που απονεμικθκε ςτο Δθμιτρθ Κατςοφλθ ςε ζνδειξθ τιμισ για 

τθν προςφορά του από το Σωματείο Ελλινων Θκοποιϊν με τθν ευκαιρία ςυμπλιρωςθσ 100 

χρόνων ςτθν Ακινα, 22.12.1997. 

Ρρόγραμμα  τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Καραγκιόηθσ και τα παιδιά και Ο Μζγασ 

Αλζξανδροσ του Δθμιτρθ Κατςοφλθ ςτθ ίτςμοντ Βιβλιοκικθ, 415 Church Street Richmond 

3121, 6.9.1997. 

Ρρόγραμμα  τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Καραγκιόηθσ υπθρζτθσ του Δθμιτρθ Κατςοφλθ 

ςτο 401 Church Street Richmond 3121, 29.9.1997. 
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21. Kavallaris, Androula 

Ρθγι 

Δελτίο τφπου τθσ παράςταςθσ Grounds for marriage τθσ Androula Kavallaris όπου 

πρωταγωνιςτεί θ Ελλθνο-αυςτραλζηα Zoe Carides ςε ςκθνοκεςία του Nicholas 

Papademetriou ςτο Sidetrack Theatre, 24.8- 24.9.2006. 

 

22. Kokkoris, Kathy   

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Reflections τθσ Kathy Kokkoris του Bill Kokaris και τθσ 

Vana Argyris, Αφγουςτοσ 2007. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Show must Go on ςυρραφι αποςπαςμάτων από 

10 κεατρικζσ παραςτάςεισ που είχαν παιχτεί ςτο παρελκόν από τθν «Takeaway Theatre» ςε 

ςκθνοκεςία τθσ Kathy Kokkoris ςτισ 13-17.5.2010 με αφορμι των εορταςμό των 20 χρόνων 

τθσ Ελλθνο-αυςτραλιανισ Κεατρικισ Ομάδασ «Takeaway Theatre».  

 

23. Costi, Angela 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ A Nest of Cinammon – Stringraphy Ensemble & Australian 

Creators present work-in- Progress Showing τθσ Costi Angela ςτο Studio B, Arts House – Meat 

Market, 19.6.2009. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Locked In and Panayiota τθσ Costi Angela ςτο Brunswick 

Mechanics Institute, 12-29.6.1997 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Tone…silence…silence…speak, speak…listen…speak τθσ Costi 

Angela ςτο La Mama, 18.10-20.10.2009 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Shimmer – A community - based Play τθσ  Costi Angela ςτο 

Northcote Uniting Church Hall, 7-17.6.2001. 

 

24. Κουτζσ, Χριςτοσ 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αγία Μάνα του Χριςτου Κουτζ ςε ςκθνοκεςία 

Κυριάκου Καντηίπα, ςκθνογραφία Γιϊργου Κατρι, ςτο Prince Philip Theatre 15.7.1995-

15.8.1995(ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αγία Μάνα – The Vision κοινωνικό δράμα του 

Χριςτου Κουτζ, ςκθνοκεςία του Κυριάκου Κατςίμπα, ςκθνογραφία του Γιϊργου Κατρι, 

Prince Philip Theatre, Melbourne University, 15.7-13.8.1995. 

Ρρόγραμμα του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ για τθν κεατρικι παράςταςθ Αγία Μάνα του 

Χριςτου Κουτζ ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ  ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 

Marrickville, 20.9.1996. Πλα τα ζςοδα τθσ παράςταςθσ διατζκθκαν για τθν ενίςχυςθ τθσ 

ζδρασ των Νεοελλθνικϊν του Macquarie University (ςε φωτοτυπία).  

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αγία Μάνα κοινωνικό δράμα του Χριςτου Κουτζ, 

ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ, Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142 Addison Rd, 

Marricville NSW, 20.9.1996. 
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Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αγία Μάνα κοινωνικό δράμα του Χριςτου Κουτζ, 

ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ, από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ, Ελλθνικό 

Ρολιτιςτικό Κζντρο, Marricville NSW, 1- 3.11.1996. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αγία Μάνα κοινωνικό δράμα του Χριςτου Κουτζ, 

ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ, από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ, Ελλθνικό 

Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142 Addison Rd, Marricville NSW, 27.9.-13.10.1996. 

 

25. Koukias, Constantine 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Ρρωτομάςτορασ /The Master Builder του Μανϊλθ 

Καλομοίρθ ςε διαςκευι του Constantine Koukias, από τθν Soaring Arc Productions 

(παραγωγόσ), ςτο Parade Theatre at NIDA, Sydney, 4-6.11.2004. 

 

26. Lykos, Alex 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του 26ου Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ 2008 για τθν παράςταςθ 

Alex & Eve του Alex Lycos ςτο Sidetrack Theatre, 27.3.-20.4.2008, ς. 18. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Alex & Eve, The Wedding του Alex Lykos ςε 

ςκθνοκεςία Michael Block από τθν κεατρικι ομάδα Bulldog Theatre Company ςτα πλαίςια 

του The Greek Festival of Sydney, Factory Theatre, 105 Victoria Rd, Marrickville, 21.5.-

31.5.2009. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Alex & Eve, The Wedding του Alex Lykos, ςε 

ςκθνοκεςία Michael Block, από τθν κεατρικι ομάδα Bulldog Theatre Company ςτα πλαίςια 

του The Greek Festival of Sydney, Enmore Theatre, 1-2.8.2009. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Negotiating Table του Alex Lykos, ςε 

ςκθνοκεςία Felicity Burke, από τθν κεατρικι ομάδα Bulldog Theatre, Sidetrack Shed Theatre, 

142 Addison Rd Marrickville,  9- 26.10.2006. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Alex & Eve του Alex Lykos, The Factory Theatre, 105 

Victoria Road, Marrickville, 31.7-10.8.2008. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Alex & Eve του Alex Lykos, Bmw Edge Theatre, 

Federation Square, Cnr Flinders St. & Swanston, 30.4.-1.5.2010. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Alex & Eve του Alex Lykos,  από τθν κεατρικι ομάδα 

Bulldog Theatre, ςτα πλαίςια του The Greek Festival of Sydney,  Sidetrack Studio Theatre, 

142 Addison Road, Marrickville, 27.3.-13.4.2008. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Better Man του Alex Lykos και ςκθνοκεςία Adam 

Gelin, Sidetrack Studio Theatre, 142 Addison Road, Marrickville, 10.10.-3.11.2007. 

 

27. Lyssiotis, Tess 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ 1982, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων, παρουςιάςτθκαν 

οι παραςτάςεισ: Κα πάω ςτθν Αυςτραλία να φορζςω καπζλο τθσ Tes Lyssiotis, (19-20.5) ςτο 

La Mama Theatre, Θ Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ, από το Ελλθνικό Κζατρο 

Αυςτραλίασ (Ε.Κ.Α.) ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Νικολοφδθ, (21-22.5), Mesh and Memo του 

Graham Pitts από τθν Λαϊκι Σκθνι ςτα Αγγλικά ςε ςκθνοκεςία Ρ. Λακοφρθ, (27-29.5), ςτο 

Victoria College of the Arts, St. Kilda, Rd., St. Kilda, Τα τζςςερα πόδια του τραπεηιοφ του 
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Λάκωβου Καμπανζλλθ από το Κεατρικό Εργαςτιρι τθσ Ε.Ρ.Ν.Α. ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ 

Κακογιάννθ (26.5) ςτο Cοllingwood Education Centre Theatre. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Κα πάω ςτθν Αυςτραλία να φορζςω καπζλλο τθσ Ταςίασ 

Λυςιϊτθ από το Ελλθνικό Φεςτιβάλ ςτο Open Stage Theatre, Melbourne State College, 3-

4.7.1982. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ I’ll go to Australia and wear a hat (a play about Greek Migrant 

Women) τθσ Tesie Lyssiotis ςτο La Mama Theatre, 19-30.5.1982. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Venite in Australia, Hanno Detto (una commedia di emigrante 

italiani), τθσ Tes Lyssiotis ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων τθσ Λταλικισ Εβδομάδοσ ςτο 

Brunswick City Council, 14.12.1982 όπου εορτάηονταν τα 125 χρόνια του Διμου. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Come to Australia They Said (a play about Greek Migrant 

Women) τθσ Tesie Lyssiotis ςτο Melbourne University, Philip Theatre Melbourne, C.O.A.S.I.T. 

Ladies Committee, 8.12.1982. 

Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Antipodes, 20-29.3.1987, για τθν παράςταςθ The Journey/Το 

ταξίδι τθσ Tes Lyssiotis που παίχτθκε από το Κίαςο «The Filiki Players» ςτο Universal Theatre, 

17-21.3, 24-28.3, 28.3.1987, ςς. 30-32. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Home – A Trilogy: A White Sports Coat, The Forty Lounge Café, 

Blood Moon τθσ Tes Lyssiotis ςτο La Mama Theatre, ςε ςκθνοκεςία του Robert Draffin, τθσ 

Mary Sitarenos και Fiona Blair αντιςτοίχωσ, 25.6.-11.7.1988. 

Από το δελτίο τφπου ςτισ 25.11.1989  τθσ παράςταςθσ A White Sports Coat τθσ Tess Lyssiotis 

ςε ςκθνοκεςία του Robert Draffin ςτο Bellvoir St Theatre από 4-23.12.1989 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 1990 τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Forty Lounge Café τθσ 

Tess Lyssiotis ςτο Playbox Theatre, 16-31.3.1990. 

Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 1990 ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων  θ παράςταςθ Forty 

Lounge Café τθσ Tes Lyssiotis ςτο Playbox Theatre, 16-31.3.1990. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Blood Moon/ Ματωμζνο Φεγγάρι τθσ Tes Lyssiotis ςτο 

Δθμοτικό Ρεριφερειακό Κζατρο Βόλου, Φεβρ. – Μάρτ. 2008. 

Από το δελτίο τφπου τθσ παράςταςθσ Το Ματωμζνο Φεγγάρι τθσ Tes Lyssiotis (7-10.1.2008) 

όπου ανακοινϊνεται ςτο τζλοσ τθσ παράςταςθσ ςτισ 10 Λανουαρίου θ ςυηιτθςθ με κζμα: 

«Κζατρο τθσ Διαςποράσ και Ρολυπολιτιςμικότθτα». Στθ ςυηιτθςθ ζλαβαν μζροσ οι 

κακθγθτζσ του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ: Λωάννα Λαλιϊτθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια του ΛΑΚΑ, 

Αναςταςία – Μαρίνα Τςουτςουλοποφλου Διδάκτωρ Αγγλικισ Λογοτεχνίασ και διδάςκουςα 

του Γραφείου Ξζνων Γλωςςϊν, Ελζνθ Τςεφαλά Διδάςκουςα του Γραφείου Ξζνων Γλωςςϊν 

και υποψιφια Διδάκτωρ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Μάγια Μποντηϊρλου Ροιιτρια και 

Κεατρικι ςυγγραφζασ και θ Ελζνθ Μπιντάκα, Σφμβουλοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ Ν. Θλείασ και 

πρϊθν Σφμβουλοσ Μαγνθςίασ. Τθ ςυηιτθςθ ςυντόνιςε θ Άννα Βιδάλθ Επίκουρθ Κακθγιτρια 

του Ρ.Τ.Ρ.Ε Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ματωμζνο Φεγγάρι τθσ Τεσ Λυςιϊτθ ςτο Δθμοτικό 

Ρεριφερειακό Κζατρο Διμου Βόλου, Κεατρικι Ρερίοδο 2007 – 2008. 

 

28. Lytras, Andreas 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία John 

Bolton, ςτα πλαίςια του 1998 Melbourne Festival Smash Hit, West Gippsland Arts Centre, 

12.3.1998. 
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Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία John 

Bolton, ςτα πλαίςια του 1998 Melbourne Festival Smash Hit, Geelong Performing Arts 

Centre, 16.3.1998. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία John 

Bolton, ςτα πλαίςια του 1998 Melbourne Festival Smash Hit, Bendigo Regional Arts Centre, 

17.3.1998. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία John 

Bolton, ςτα πλαίςια του 1998 Melbourne Festival Smash Hit, Drama Theatre, Monash 

University Performing Arts Centre, 18.3.1998. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία John 

Bolton, ςτα πλαίςια του 1998 Melbourne Festival Smash Hit, Warrnambool Peerforming Arts 

Centre, 27.3.1998. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία John 

Bolton, Anthos Centre,  19.5-2.6.1998. 

 

29. Μακρίδθσ, Γιϊργοσ 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ραπποφ καλζ μου παπποφ ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ 

Μακρυγιϊργου από το Κίαςο «Ραροικία», για τα 20 χρόνια κεάτρου ςτθν Αυςτραλία 1982-

2002, Kew High School Renaissance Theatre, 826A High St. East Kew, 2.3.-31.3.2002, (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Αγάπεσ, πάκθ και παραμφκια του Γιϊργου Μακρίδθ, 

ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ, από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ, Hellenic Art 

Theatre, Μαϊοσ – Λοφν. 2004. 

 

30. Μακρυγιαννάκθσ, Κϊςτασ 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Απ’ τα τοφβλα ςτισ κοτρϊνεσ ςε ςενάριο και 

ςκθνοκεςία του Κϊςτα Μακρυγιαννάκθ, ςτο Ελλθνικό Τμιμα 9ου Ρροςκοπίου του ‘Ωκλι, 

1998. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τοφβλα κατακζφαλα ςε ςενάριο και ςκθνοκεςία του 

Κϊςτα Μακρυγιαννάκθ ςτο Ελλθνικό Τμιμα 9ου Ρροςκοπίου του Ωκλι, 1998. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ μια μουςικοχορευτικι 

ςάτιρα του Κϊςτα Μακρυγιαννάκθ και ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου (ςε 

φωτοτυπία). 

Ο Κϊςτασ Καςιμάτθσ τθ δεκαετία του 1970 δραςτθριοποιικθκε κεατρικά ςτθ Μελβοφρνθ με 

τα εξισ ζργα: ‘Ενασ πολφξεροσ παπάσ (1977), Βάφτιςζ με κουμουνιςτι και το 1982, ο Κϊςτασ 

Μακρυγιαννάκθσ ςε ςυνεργαςία με τον Κϊςτα Καςιμάτθ ανζβαςαν τθ ςατιρικι επικεϊρθςθ 

Με ΡΑΣΟΚ ςτθ εξουςία, παντρειά ςτθ Δθμαρχία. 

 

31. Μανιατάκου Άννα  

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Γραφείο ςυνοικεςίων «Ο Θςαΐασ» που ζγραψε και 

ςκθνοκζτθςε θ ‘Αννα Μανιατάκου ςτο Δθμαρχείο του Preston (Gower Street). 
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Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Κζατρο Ρρόςκλθςθ Γζλιου τθσ Άννασ Μανιατάκου 

ςτο Δθμαρχείο του Preston (Gower Street), 22-23 και 29-30.3.2008. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Κζατρο Ρρόςκλθςθ Γζλιου τθσ Άννασ Μανιατάκου 

ςτο Union Hall, Ρανεπιςτιμιο Αδελαΐδασ, 21-22.10.2005. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Κζατρο Ρρόςκλθςθ Γζλιου τθσ Άννασ Μανιατάκου 

ςτο Κζατρο τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Οκλι, 77 Willesden Rd., ςτο Oakleigh, 29-30.8.2005. 

 

32. Νίκασ, Κϊςτασ 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Εξομολόγθςθ ςτον Άγγελο, του Κϊςτα Νίκα και ςε 

ςκθνοκεςία του ιδίου, ςτα πλαίςια του 11th Greek Festival of Sydney, Tom Mann Theatre, 

136-140 Chalmers St., Surry Hills, 19.3.1993 -21.3.1993.   

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Άγγελοσ (Εξομολόγθςθ ςτον Άγγελο) του Κϊςτα 

Νίκα ςε ςκθνοκεςία του ιδίου, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ ςτο 

Σφδνεχ, Tom Mann Theatre, Sydney, Μάρτ. 1993. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Proxy του Kosta Nika, ςε ςκθνοκεςία τθσ Subra 

Velayutham, Sidetrack Theatre, 142 Addison Rd, Marrickville, 14.4.-2.5.2010 (ςε φωτοτυπία). 

 

33. Nikolakopoulos, Toni και θ «Θεατρικι Ομάδα “Kali Techni Productions” – (Drama 

School)» 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ ’94 – Μελβοφρνθ, 27.2.-16.4.1994 θ 

παράςταςθ Lysistrata - Sex and war!? διαςκευι των Toni Nikolakopoulos και Christopher 

Gist τθσ Λυςιςτράτθσ του Αριςτοφάνθ ςτο Northcote Ampitheatre, 12-26.2.1994.  

 

34. Papathanassiou, Thomas 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Looming the Memory του Thomas Papathanasiou, 

The Rechabites’ Hall, 224 William St., Northbridge, 1-17.5.2008. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Looming the Memory του Thomas Papathanassiou, 

La Mama Theatre, 21-31.5.2009 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Cafe Rebetika! του Stephen Helper και Thomas 

Papathanassiou, ςε ςκθνοκεςία Stephen Helper και ηωντανι μουςικι από Rebetika, ςτα 

πλαίςια του The World Premiere Season, Arts Center, Fairfax Studio, 22.4.-9.5.2009. 

 

35. Ραςχαλίδθσ, Λάμπθσ 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Εκάβθ του Ευριπίδθ, ςε μετάφραςθ Απόςτολου Μελαχρινοφ 

και ςκθνοκεςία – ςκθνογραφία του Χρυςόςτομου Μαντουρίδθ, μουςικι ςφνκεςθ του 

Άγγελου Αγγελίδθ, που παρουςίαςε θ Ζνωςθ Ελλινων Αποφοίτων Αμπετείου ςτθ ςκθνι του 

«Ewart Memorial Hall» (Rue Chelkh Rihanl), 10, 11.1.1940 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Το μικρό καλφβι του Λάμπθ Ραςχαλίδθ, κωμωδία από τον 

Επαγγελματικό Κεατρικό Οργανιςμό «Αλεξανδρινό Κζατρο» ςτο Κζατρον Ελδοράδο, Ρορτ 

Σαΐδ, 7.1.1950 (ςε φωτοτυπία). 
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Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Μια γυναίκα δφο άντρεσ (το μικρό καλφβι) του Aντρζ ουςςζν 

ςτισ 1.4.1978, Μελβοφρνθ, Prince Phillip Theatre, ςτισ 2.4.1978 – Αδελαΐδα, Χωλ Ελλθνικισ 

Κοινότθτασ, 8.4.1978, Σφδνεχ Elizabethan Theatre Newtown(ςε φωτοτυπία). 

 

36. Ρατρικαρζασ, Θεόδωροσ 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Με λζνε Αντιγόνθ του Κ. Ρατρικαρζα από τθν 

ςυνεργαςία των Κιάςων Ε.Ε.Α.Μ.Α. – ΕΚΑ, ςτο Prince Philip Theatre, Ρανεπιςτιμιο 

Μελβοφρνθσ, 28.3.-5.4.1987. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Με λζνε Αντιγόνθ του Κ. Ρατρικαρζα από τθν 

ςυνεργαςία των Κιάςων Ε.Ε.Α.Μ.Α. – ΕΚΑ, Prince Philip Theatre, Ρανεπιςτιμιο 

Μελβοφρνθσ, Φκινόπωρο 1987. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Με λζνε Αντιγόνθ του Κ. Ρατρικαρζα από τθν 

ςυνεργαςία των Κιάςων Ε.Ε.Α.Μ.Α. – ΕΚΑ, Prince Philip Theatre, Ρανεπιςτιμιο 

Μελβοφρνθσ, 14.3-8.4.1987. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία – My uncle from 

Australia κωμωδία του Κ. Ρατρικαρζα, ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου και ςκθνικά 

Τάκθ Σϊρρου, από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ, Prince Philip Theatre, Melbourne 

University, 28.6.1987. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Διχαςμζνοι του Κ. Ρατρικαρζα από το Κζατρο 

Τζχνθσ Αυςτραλίασ, ςε ςκθνοκεςία - ςκθνογραφία Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Ελλθνικό 

Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142 Addison Road, Marrickville, ςτα πλαίςια των Ρολιτιςτικϊν 

Εκδθλϊςεων για τα 100 χρόνια τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Σφδνεχ και Ν.Ν.Ο., 1998 (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Διχαςμζνοι του Κόδωρου Ρατρικαρζα ςε 

ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ από το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ ςτο Ελλθνικό 

Ρολιτιςτικό Κζντρο, 142 Addison Road, Marrickville, 31.7.-30.8.1998. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Διχαςμζνοι-The Divided Heart του Theodore 

Patrikareas ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ από το Hellenic Art Theatre, ςτο Greek 

Cultural Centre, 7-16.8.1998. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Διχαςμζνοι – The Divided Souls του Theodore 

Patrikareas, ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ από το Hellenic Art Theatre, 1998. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Οι Διχαςμζνοι του Κεόδωρου Ρατρικαρζα από το 

Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ, ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό 

Κζντρο, 142, Addison Rd., Marrickville, 24.7.-2.8.1998 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Για πάντα μάνα του Κ. Ρατρικαρζα από τον 

Ελλθνικό Κεατρικό Οργανιςμό Κίαςοσ «Ραροικία» ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 

1999, Kew High School Theatre, Melbourne, Μάρτ.-Απρ. 1999. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Για πάντα μάνα του Κόδωρου Ρατρικαρζα, ςε 

ςκθνοκεςία Κανάςθ Μακρυγιϊργου, από τον Κίαςο «Ραροικία», ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ 

Αντίποδεσ 1999, Kew High School Theatre, 826A High St. East Kew, 24.4.-2.5.1999 (ςε 

φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία – My uncle from 

Australia κωμωδία του Κόδωρου Ρατρικαρζα από το Hellenic Theatre Organization Κίαςοσ 

«Ραροικία», Kew High School Theatre, 5-27.6.1999 
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Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία – My uncle from 

Australia κωμωδία του Κόδωρου Ρατρικαρζα, από το Hellenic Theatre Organization Κίαςοσ 

«Ραροικία», Kew High School Theatre, 5.6.-27.6.1999. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία – My uncle from 

Australia, κωμωδία του Κόδωρου Ρατρικαρζα από το Hellenic Theatre Organization Κίαςοσ 

«Ραροικία», Phoenix Theatre, Elwood College, Μελβοφρνθ, Σεπτ. – Οκτ. 1999. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ Λογοδοςμζνθ του Κ. Ρατρικαρζα από τον 

Ελλθνικό Κεατρικό Οργανιςμό Κίαςοσ «Ραροικία» ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ 

2000, Kew High School Community Theatre – Melbourne, Μάρτ. – Απρ. 2000. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Promised WΩman του Κεόδωρου Ρατρικαρζα, 

ςε ςκθνοκεςία του Don Mamouney, Sidetrack Studio Theatre, The Centre 142 Addison Road 

Marrickville, 28.3- 8.4.2000 ( ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Promised WΩman του Κεόδωρου Ρατρικαρζα, 

ςε ςκθνοκεςία του Don Mamouney, από το Sidetrack Performance Group ςτα πλαίςια του 

Carnival 2000, Sydney Opera House, 6-14.10.2000 (ςε φωτοτυπία). 

 

37. Petsinis, Τom 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Salonica Bound του Tom Petsinis, ςε ςκθνοκεςία 

David Myles και μουςικι Rebetiki, La Mama Courthouse, 249 Drummond St., Carlton, 22.7-

8.8.2010.   

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Drought, του Tom Petsinis, ςε ςκθνοκεςία 

Suzanne Chaundy, La Mama Theatre, 205 Faraday St., Carlton, 21.5-8.6.1997. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Picnic του Tom Petsinis, La Mama Theatre at 

Victoria University, Footscray Campus, 8-20.6.1999. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Elena and the Nightingale του Tom Petsinis (A Petty 

Traffikers Inc. production), ςτα πλαίςια του Antipodes Festival 2001, La Mama Theatre at The 

Carlton Courthouse, 349 Drummond St., Carlton 27.3.-14.4.2001 (ςε φωτοτυπία). 

 

38. άλλθ-Κακαρείου, Σοφία 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ τθσ Σοφίασ Κακαρείου ςε 

ςκθνοκεςία του Χάρθ Κωνςταντινίδθ και μουςικι ςφνκεςθ Σάββα Χριςτοδοφλου ςτο 

National Theatre,1989. 

Ρρόγραμμα Greek Folklore Center τθσ κεατροχορευτικισ παράςταςθσ ςτο ποίθμα  

«Woomera» τθσ Σοφίασ Κακαρείου και ςε χορογραφίεσ τθσ Nancy Caruana ςτο McDonald 

College Guest Artists ςτο Σφδνεχ, 1989 

Ρρόγραμμα τθσ ΕΚΑ για τθν παράςταςθ Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ τθσ Σοφίασ Κακαρείου, 

Μάρτθσ 1991. 

Ρθγι: Από το πρόγραμμα του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ του Σφδνεχ όπου παρουςιάηει τθν 

παράςταςθ τθσ υκμικισ Κεατρικισ Ομάδασ Iphigenia South Of The Capricorn τθσ Σοφίασ 

Κακαρείου ςε ςκθνοκεςία του Achilles Lavides ςτο Coles Theatre, 3.3-9.3.1991 (ςε 

φωτοτυπία). 
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Ρρόγραμμα του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ τθσ παράςταςθσ Μαριονζτεσ τθσ Σοφίασ 

Κακαρείου ςτο Tom Mann Theatre, 5-9.3.1992. Θ παράςταςθ παίχτθκε ςτο Ελλθνικό 

Φεςτιβάλ του Σφδνεχ. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ ομάδασ «Κζατρο Ονείρων» τθσ παράςταςθσ Τράνηιτο τθσ Σοφίασ 

άλλθ Κακαρείου, ςτο Odeon Theatre, 17-27 Νοεμβρίου 1994. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ ομάδασ NEO Theatro  τθσ παράςταςθσ Σάρκα και μικρόβιο τθσ 

Σοφίασ άλλθ – Κακαρείου ςτο Newtown Theatre, 15,16 και 17.10.1998. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ ομάδασ «Ρανελλινιο Μεταναςτευτικό Κζατρο» Χανιά Κριτθσ, 

τθσ παράςταςθσ Τα παιδιά του Μινϊταυρου (αλλαγι του τίτλου Σάρκα και Μικρόβιο) τθσ 

Σοφίασ άλλθ Κακαρείου ςτον ςφλλογο Ομογενειακοφ Ρολιτιςμοφ Χανίων, Μάρτ. 1999. 

Ρρόγραμμα τθσ Ε.Ε.Α.Μ.Α. τθσ παράςταςθσ Μαριονζτεσ τθσ Σοφίασ άλλθ Κακαρείου, 

Αφγουςτοσ 2003. 

Ρρόγραμμα του Community Theatre “Nefeli” τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Children of the 

flame τθσ Σοφίασ Κακαρείου και ςε ςκθνοκεςία  τθσ Nancy Athan-Mylonas ςτο Toronto 

Centre for the Arts, 5.4.2003 (ςε φωτοτυπία) 

Ρρόγραμμα του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ Σταυροδρόμι τθσ Σοφίασ άλλθ Κακαρείου και 

ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Μαντουρίδειο Κζατρο – Ελλθνικό Ρολιτιςτικό 

Κζντρο, 21.3.-20.4.2008  

Ρρόγραμμα του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ Σφδνεχ 2008 τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Σταυροδρόμι 

τθσ Σοφίασ άλλθ Κακαρείου  και ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Μαντουρίδειο 

Κζατρο – Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 21.3.-20.4.2008 

 

39. Σκαρςζλλα, Θζκλα 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα του ελλθνο-αυςτραλιανοφ ψυχαγωγικοφ & επιμορφωτικοφ ςυνδζςμου 

Βικτϊριασ (Greek Australian Recreations & Instructive League of Victoria Inc.) για το ζργο Το 

Συμβοφλιο των Ηϊων- Θ Αραχνοςκοτϊςτρα  τθσ Κζκλασ Σκαρςζλλα και ςε ςκθνοκεςία τθσ 

ιδίασ, 2006.  

 

40. Σκιαδόπουλοσ, Νίκοσ,  Kathryn Koromilas 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Lysistrata by Aristofanes ςτθν αγγλικι γλϊςςα ςε 

μετάφραςθ του Gary Down και τθσ Medea by Eυripides, ςε μετάφραςθ και διαςκευι του 

Νίκου Σκιαδόπουλου ςτθν νεοελλθνικι γλϊςςα, 9 – 19.3.1989, Επίδαυροσ Κερινό 

Αμφικζατρο. 

Ρρόγραμμα τθσ Κεατρικισ παράςταςθσ «Lysistrata» by Aristofanes ςτο Bondi Pavillion 

Theatre, 27, 28, 29.9.2001 και 4, 5.10.2001. 

 

41. Τεό, Κοφλα 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ, κωμωδία  ςε τρεισ πράξεισ τθσ 

Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα, από το Ρειραματικό Κζατρο, ςτο Kew High 

School Community Theatre, 15 και 16, Λουλ.1992.  



1178 
 

Ρρόγραμμα εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Αντίποδεσ ’94 – Μελβοφρνθ, 27.2.-16.4.1994, θ 

παράςταςθ Τα Δίδυμα τθσ Κοφλασ Τζο ςτο Collingwood Community Education Centre, 

5.3.1994-20.3.1994. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Τα Δίδυμα τθσ Κοφλασ Τεό από τον Πμιλο Ελλινων 

Καλλιτεχνϊν, ςε ςκθνοκεςία Αντϊνθ Γεωργίου, ςε μουςικι εκτζλεςθ Michael Teo, Tracy 

Tan, Jason Teo και Μουςικό Συγκρότθμα και ςκθνικά Tony Cumbo, Άρθσ Γοφναρθσ, Anthony 

Georgiou, Charmaine Koots, Φεβρ. – Μάρτ. 1994. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςυνεργαςία 

με τθν Nunawading Greek Community Youth Group ςτο Kew High School Community 

Theatre, 25.7.1995. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ηεςτό… καυτό και παγωμζνο, κεατρικι κωμωδία τθσ 

Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία τθσ Ειρινθσ Ραππά, ςκθνικά Ανδρζα Τριανταφυλλόπουλου και 

μουςικι Μιχάλθσ Teo,  Λάςωνασ Teo   και Tracy Teo από τον Πμιλο Ελλινων Καλλιτεχνϊν, 

Μελβοφρνθ, Λοφν. – Λοφλ. 1996. Ραίηει και θ Λουΐηα Μανδθλάρθ. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ο Μπάρμπα Κϊςτασ και θ Ραρκζνα τθσ Κοφλασ Τεό 

ςε ςκθνοκεςία του Νίκου Ραϊδοφςθ, ςκθνικά Μάκθ Καςνακξι επιχορθγικθκε από το 

Australian Council of the Arts, 1997. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Θ Διακικθ του Αντωνάκθ τθσ Κοφλασ Τεό ςε 

ςκθνοκεςία του Νίκου Ραϊδοφςθ ςκθνικά Τόνυ Αγαπθτοφ, μουςικι Μιχάλθ και Λάςονα Τεό 

από τον Πμιλο Ελλινων Καλλιτεχνϊν, Μελβοφρνθ, Λοφλ. 1998. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζνα Κακό Αγγελοφδι ςε ςκθνοκεςία τθσ Ειρινθσ 

Ραπά, Λοφλ. 1999, Μελβοφρνθ. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ρζτρα ςτα Κεραμίδια- ζνα ςφγχρονο κοινωνικό ζργο 

με ψυχολογικζσ ςυγκροφςεισ- ςε ςκθνοκεςία τθσ ίδιασ τθσ ςυγγραφζωσ, ςτο Kew High 

School Community Theatre, ςτισ 29 Λουν.-28 Λουλ. 2002, τα Σ/Κ. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ, κωμωδία τθσ Κοφλασ Τεό ςε 

ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ, Mantouridion Theatre, Greek Cultural Centre, Building 36, 

142 Addison Rd Marrickville, 30.7-15.8.2010 (ςε φωτοτυπία). 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Ο μπάρμπα Κϊςτασ και θ παρκζνα κωμωδία τθσ Κοφλασ Τεό 

ςτο Μαντουρίδειο κζατρο το 2010 (ςε φωτοτυπία). 

 

42. Τηαβζλλασ, Γιϊργοσ 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα του αφιερϊματοσ «20ετζσ Καλλιτεχνικό Μνθμόςυνο Γιϊργου Τηαβζλα», από τθν 

Ζνωςθ Ελλινων Λογοτεχνϊν και Καλλιτεχνϊν. 

 

43. Tsiolkas, Christos 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ ομάδασ Melbourne Workers Theatre για τθν παράςταςθ Who’s 

Afraid of the Working Class? του Christos Tsiolkas, ςε ςυνεργαςία με τουσ: Andrew Bovell, 

Patricia Cornelius, Melissa Reeves, Irini Vela, 1998. 

 Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Viewing Blue Poles, του Christos Tsiolkas, ςε 

ςκθνοκεςία Lauren Taylor, La Mama Theatre, Melbourne, 22.6-16.7.1999. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Viewing Blue Poles, του Christos Tsiolkas, ςε 

ςκθνοκεςία Lauren Taylor, Belvoir Street, Sydney, 2000. 
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Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Electra AD του Christos Tsiolkas, La Mama Theatre, 

Melbourne, 2000. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Dead Caucasians του Christos Tsiolkas, Canberra Arts 

Centre, 2001. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Dead Caucasians του Christos Tsiolkas, Adelaide 

Fringe, 2002. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Dead Caucasians του Christos Tsiolkas, La Mama 

Theatre, Melbourne, 2002. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Fever του Christos Tsiolkas, ςε ςυνεργαςία με τουσ: 

Andrew Bovell, Patricia Cornelius, Melissa Reeves και Irini Vela, Melbourne Workers Theatre, 

2003. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Non Parlo di Salo του Christos Tsiolkas και Spiro 

Economopoulos, ςε ςκθνοκεςία Andrea James, Trades Hall New Ballroom, Cnr Lygon & 

Victoria St., Carlton ςε ςυνεργαςία με το Melbourne Workers Theatre, 13-31.7.2005. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Canburettor του Christos Tsiolkas, Canberra Street 

Theatre Six Pack Productions, Σεπτ. 2005. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ The Hit του Christos Tsiolkas, ςε ςκθνοκεςία Netta 

Yashchin, Paralello Theatre Company, Adelaide, 2006. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Without Prejudice του Christos Tsiolkas, Carburettor 

& The Trauma Report, Canberra Street Theatre, Μαϊοσ 2007. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Without Prejudice του  Christos Tsiolkas, ςε 

ςκθνοκεςία Catherine Langman, ςτο Aberrant Theatre ςε ςυνεργαςία με το Street Theatre, 

30.5.-16.6.2007. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Tenderness θ οποία αποτελείται από δφο μζρθ, ςτο 

πρϊτο μζροσ, το κεατρικό ζργο Ugly του Christos Tsiolkas και ςτο δεφτερο μζροσ, το 

κεατρικό ζργο Slut τθσ Patricia Corenelius, Platform Youth Theatre, Φεβρ. 2008. 

 

44. Tsitas, Stan 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Thin Walls κωμωδία των Angelo Blias, Nick Memos, 

Stan Tsitas, από τθν  3070 Sensensual Productions, Universal Theatre, 19 Victoria St., Fitzroy, 

24.6.-25.7.1999. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Thin Walls κωμωδία των Angelo Blias, Nick Memos, 

Stan Tsitas, από τθν  3070 Sensensual Productions, The Universal Theatre, 19 Victoria St., 

Fitzroy, 24.6.-8.8.1999. 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ ομάδασ Sensual Productions για τθν παράςταςθ Thin Walls των 

Angelo Blias, Nick Memos, Stan Tsitas, University Theatre, 14.7.-25.7.1999 (ςε φωτοτυπία). 

 

45. Filokostas, Toula 

Ρθγζσ 

Ρρόγραμμα Γαμπρόσ από τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ ςε ςκθνοκεςία Κανάςθ 

Μακρυγιϊργου από το άρκρο «Συνεχίηονται οι παραςτάςεισ του Γαμπροφ απ’ τθν Ελλάδα, 

14.8.1993(Θ Τοφλα Φιλοκϊςτα ζχει παίξει  με τον Κίαςο Ραροικία ςτο Γαμπρόσ από τθν 

Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ).  
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Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Holidaying In Greece & Sibling Love τθσ Toula Filokostas, ςε 

ςκθνοκεςία τθσ ιδίασ που παίχτθκε από τθν Κεατρικι Ομάδα Νζων Hellenic Youth Drama 

Academy, 1999. Μεταξφ των θκοποιϊν ζπαιξε και ο Αλζξανδροσ Αλεξιάδθσ, γιοσ του 

κεατρικοφ ςυγγραφζα Κϊςτα Αλεξιάδθ. 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Hyda’s Philosophy τθσ Toula Filokostas, ςε ςκθνοκεςία τθσ 

ιδίασ που παίχτθκε από τθν Κεατρικι Ομάδα Νζων Hellenic Youth Drama Academy, 2000.   

 

46. Vela, Irene 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ παράςταςθσ Little City/Μικρι Ρόλθ τθσ Irene Vela  ςτο Brunswick Town Hall, 

1.12.1996.  

 

47. Hatzimanolis, Adam 

Ρθγι 

Ρρόγραμμα τθσ κεατρικισ ομάδασ Melbourne Workers Theatre, για τθν παράςταςθ Home of 

a Stranger των Adam Hatzimanolis και Patricia Conrelius, ςε μουςικι και ςτίχουσ τθσ Irene 

Vela, θ οποία Κεατρικι ομάδα περιόδευςε ςε χϊρουσ εργαςίασ, ςε ςχολεία και ςε 

κοινοτικζσ εκδθλϊςεισ από 17.10.-12.11.1994. 

 

Ε. Αφίςεσ 

 

α. Σφδνεχ 

1. Συγκρότθμα Ελλινων Καλλιτεχνϊν(Σ.Ε.Κ.)(1952 ζωσ ςιμερα) 

-Δον Καμίλλο ςτο Marrickville» ςτισ 3,4,10 και 11.9.1983. 

Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ- Κίαςοσ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ (1963-2001) 

-Από τθν ουρά βρωμάει το ψάρι του Γιϊργου Χαραλαμπίδθ, ςε ςκθνοκεςία Λοφθ Σαρρι, 

2001. 

 

2. Θζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ « Μαντουρίδειο (1984 μζχρι ςιμερα) 

-Ο καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μίλτου Μουταφίδθ ςε ςκθνοκεςία του Σ. Οικονομίδθ 

ςτο Tom Mann Theatre από 8-22.11.1988. 

-Θ Αυλι των Καυμάτων του Λάκωβου Καμπανζλλθ, ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ, 

ςτο Ελλθνικό Εκπολιτιςτικό Κζντρο από 23 ζωσ 25.7 1993  και από 30.7 ζωσ 1.8. 1993. 

-Θ γρουςοφηα, το λουμπάγκο και θ γυναίκα ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο από 14.3 – 

30.3.1997(ςε φωτοτυπία). 

-αντεβοφ ςτο ζκτο παγκάκι του Νίκου Ρερζλθ, ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ ςτο 

Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, από 6 - 22.6.2001 

-Eκάβθ του Ευριπίδθ ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό 

Κζντρο από 27.9 – 20.10.2002 

-O Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία ςτθν παιδικι ςκθνι του Κεάτρου Τζχνθσ Αυςτραλίασ ςτο 

Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, 22 – 23.3 ζωσ 29-30.3.2003. 

 -Αγάπεσ, πάκθ και παραμφκια του Γιϊργου Μακρίδθ ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ 

ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, από 14.5 – 16.5.2004. 
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-Ζνασ απρόςκλθτοσ μουςαφίρθσ των Μϊρισ Μπράντελ και Αννίτα Χάρτ, ςε μετάφραςθ Γ. 

Λορδανίδθ και ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ ςτο Κζατρο Μαντουρίδθ – Ελλθνικό 

Ρολιτιςτικό Κζντρο, από 3.2. – 12.2.2006. 

-Ιταν όλοι τουσ παιδιά μου του Άρκουρ Μίλλερ και ςε ςκθνοκεςία Σταφρου Οικονομίδθ ςτο 

Κζατρο Μαντουρίδθ – Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, από 12.3. – 5. 

 

3. Take Away Theatre (1989-2010) 

-Εκκλθςιάηουςεσ του Αριςτοφάνθ ςε ςκθνοκεςία του Στζλιου Γοφτθ ςτο Bondi Pavillion, 

Απρίλιο/Μάιο 1991 (ςε φωτοτυπία). 

-Μονόπρακτα: 1. Μια ηωι Καλοκαίρι του Βαςίλθ Κοκκάρθ, 2. Τρίτο Ραγκάκι δεξιά του 

Βαςίλθ Γεωργαράκθ και 3. Το πρόγευμα τθσ Κυριακισ του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, ςε 

ςκθνοκεςία Χριςτίνασ Τοτοφ ςτο Edge Theatre από 8 – 24.11.1991.  

-Τhe Forty Lounge Café τθσ Tes Lyssiotis ςτο The Fig Tree Theatre από 20 & 21.1.1993 ζωσ 

22.1 – 7.2.1993. Θ παράςταςθ παίχτθκε ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων Carnival ’93. 

 

β. Μελβοφρνθ 

 

1. Ε.Ε.Α.Μ.Α. (Ζνωςθ Ελλινων Αιγφπτου και Μζςθσ Ανατολισ) (1952-2010) 

-Ψεφτεσ, Κλζφτεσ και Τρελοί για δζςιμο/Thieves, Lies and Lunatics  ςτο South Oakleigh 

Secondary College ςτισ 25.2.2006.  

 

2. Ε.Ρ.Ν.Α 

Ο Ζνασ και οι Ρολλοί- από τθ ςυλλογι του ςυγγραφζα Γεωργίου Κοτηιοφλα «Κζατρο ςτα 

Βουνά»,   17.12.1978 ςτο Collingwood Town Hall. 

 Ρνευματικι Εςτία Ελλθνίδων (1978-ςιμερα) 

 -Ρανθγφρι τθσ Ρζτρασ… Ρανθγφρι του Αιγαίου… – Panigyri of Petra… Panigyri of the 

Aegean…, ςτο Dallas Brooks Hall, 9.12.1979.  

-Θλιοβαςίλεμα ςτα Επτάνθςα του Β. Καρανικόλα, ςτο Melbourne Town Hall, 19.11.1989. 

 

       3. Ε.Θ.Α. 

-Lucky Ραροικία του Δ. Κατςαβοφ, ςε ςκθνοκεςία  του Χάρθ Κωνςταντινίδθ, Φεβρουάριοσ-

Μάρτιοσ 1990. 

 

       4. Ethnic Street Theatre Group 

-200 Years Only? They’ve Gotta be Joking!  από τθν Ethnic Street Theatre Group, Μάρτιοσ- 

Απρίλιοσ 1988. 

 

5. Ελλθνικόσ Θεατρικόσ Οργανιςμόσ «Θίαςοσ Ραροικία» 

-Ρουλάκι ξζνο… πουλί χαμζνο του Ελλθνικοφ Κεατρικοφ Οργανιςμοφ «Κίαςοσ Ραροικία» 

ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του Ρνευματικοφ Κζντρου Διμου Λευκάδασ ςτο Κθποκζατρο 

«Άγγελοσ Σικελιανόσ» ςτισ 5.7.2003. Θ παράςταςθ αποτελείτο από τρία μονόπρακτα: 1) 

Ρροςοχι Εφκραυςτον, 2) Εναντίον παντόσ υπευκφνου, 3) Τρίτο παγκάκι δεξιά, ςε 

ςκθνοκεςία του Κανάςθ Μακρυγιϊργου. 
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       6.  Αλεξιάδθ, Κϊςτα 

-Μεταμόρφωςθ του Κϊςτα Αλεξιάδθ ςτισ 14.8.1985 ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων «Μινα 

απόδθμου Ελλθνιςμοφ»-  ςτθ Λευκάδα, ςτθ Χίο και ςτθν Καλαμάτα. 

 

       7. Αρϊνθ, Καίτθ 

 -Ρροςκφνθμα ςτο Μοντ Ραρνζσ,  κείμενο – ςκθνοκεςία τθσ Καίτθσ Αρϊνθ ςτο Collingwood 

College, 30.9 – 15.10.? 

 

8. Γεωργαράκθ, Βαςίλθ 

-4 Μονόπρακτα: Τρίτο Ραγκάκι Δεξιά, Σκιζσ από το Ραρελκόν, Εναντίον Ραντόσ Υπευκφνου, 

τρεισ ιςτορίεσ μεταναςτϊν  του Βαςίλθ Γεωργαράκθ & το Δίκανο του Κϊςτα Μουρςελά ςε 

ςκθνοκεςία του Λουκά Σκιπθτάρθ ςτθν αίκουςα του ΚΕΡ,  από τθν κεατρικι ομάδα του 

Κζντρου Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ ςτισ 31.5. 1996 & 1, 2, 7. 8. 9. 6.1996. 

 

       9. Γαηι,  Κλαίρθ 

-Οι Γαλαηόπετρεσ του Λονίου τθσ Κλαίρθσ Ν. Γαηι ςτο Ραλεςτρίνειο Ωδείο, 19.7.2004. 

  

     10. Costi, Angela 

-Taking Drama to the Greeks – Reading of excerpts & performances of invited works ςτο 

Beckett Theatre – 5TH International Women Playwrights Conference: ATHENS 2000 / 5ο 

Διεκνζσ Συνζδριο Γυναικϊν Συγγραφζων: ΑΚΘΝΑ 2000, Malthouse Sturt Street, Southbank, 

9.9.2000. 

 

        11. Detsimas, Effie 

-Θ Γίδα/The She-Goat  τθσ Effie Detsimas, ςε ςκθνοκεςία του Brent McGregor. 

 

        12. Emmanuel, Ernest 

-Ο Κόκκινοσ Ρετεινόσ του Ernest Emmanuel, μζλουσ τθσ Ελλθνικισ Ραροικίασ Βριςβάνθσ, 

από το Καλλιτεχνικό ςυγκρότθμα του Α.Χ.Ε.Ρ.Α. εισ μνιμθ του Μιχάλθ Κεφαλά, Rialto 

Theatre, West end, 7 – 8.4.1976. 

      

        13. Καλαμάρα, Βάςω 

-Bread Trap τθσ Βάςωσ Καλαμάρα ςε ςκθνοκεςία Boris Radmilovich από τθν Big Bell Theatre 

ςε ςυνεργαςία με  Black Swan Theatre company ςτο Playhouse Theatre, από 13-28 Λουλίου, 

2001. 

-Karagiozis Bakalis τθσ Βάςωσ Καλαμάρα ςε ςκθνοκεςία τθσ ιδίασ και  Κεάτρου Σκιϊν, 1995. 

-Karagiozis and the Dream τθσ Βάςωσ Καλαμάρα, ςε ςκθνοκεςία τθσ ιδίασ και του Christos 

Phatouros, ςτο Greek Macedonian Association Centre ‘Alexander The Great’, ςτισ 11 & 

12.3.1995. 

-Karagiozis Down – under τθσ Vasso Kalamaras που παίχτθκε από τθν Κεατρικι Ομάδα 

«Onstage Project Company» ςε ςκθνοκεςία του John Saunders, μουςικι  Philip Griffin, 

ςκθνογραφία Tolis Papazoglou ςτο Old Customs House – Fremantle, 6 – 29.2.1992. 

 

       14. Kavallari, Androula 

-Grounds For Marriage τθσ Androula Kavallari, Σεπτ. 2006. 
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       15. Kokkaris, Bill 

-To Baraki του Bill Kokkaris  από τθν  Take Away Theatre ςτο   Steki Taverna  ςτισ 13, 20, 27 

Λουλίου και 3, 10 Αυγ. 1999. 

 

      16. Lyssiotis, Tes 

-I’ ll go to Australia and wear a hat τθσ Tes Lyssiotis και θ μουςικι παράςταςθ «Νζο Κφμα» 

με μουςικι του Ρολυτεχνείου από τθν Κεατρικι Ομάδα Ethnic Theatre, 28.7-2.8.1982 

Κεάτρου La Mama Theatre για τα 30 χρόνια λειτουργίασ του, μία αναδρομικι ζκκεςθ 

προγραμμάτων.  

-Βlood Moon /Ματωμζνο Φεγγάρι τθσ Tes Lyssiotis ςε ςκθνοκεςία τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά και 

Μαρίασ Χαϊντοφτθ, από τθν «Σκθνι Ζρευνασ», ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ. Βόλου ςτο Κζατρο τθσ Ραλαιάσ 

Θλεκτρικισ, Μάρτιο-Απρίλιο 2008. 

-Paradise τθσ Tes Lyssiotis και ςκθνοκεςία του Laurence Strangio, 2005. 

 

       17. Lytras, Andreas 

-Odyssey του Andreas Litras, ςε ςκθνοκεςία του John Bolton  και ςκθνογραφία του 

Constantine Koukias, ςτο Earl Arts Centre- Lanceston, 23-27.2. 1998 ςτο Peacock Theatre-

Hobart, 2-7.3.1998. Θ παράςταςθ αυτι παίχτθκε ςτο Christchurch Arts Festival 1998. 

 

       18. Νίκασ, Κϊςτασ 

-Το Καφενείο των Ονείρων του Κϊςτα Νίκα ςε ςκθνοκεςία του ιδίου, μουςικι του Errikos 

Vaios  και ςτίχοι του Κϊςτα Νίκα ςτο  Tom Mann Theatre, από  13-15.3.1992. Θ παράςταςθ 

αυτι παίχτθκε ςτο 10ο  Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ. 

-Εξομολόγθςθ ςτον Άγγελο του Κϊςτα Νίκα ςε ςκθνοκεςία του ιδίου ςτο  Tom Mann 

Theatre, από 19-21.3.1993. Θ παράςταςθ αυτι παίχτθκε ςτο 11ο  Ελλθνικό Φεςτιβάλ του 

Σφδνεχ. 

 

      19. Ρατρικαρζασ, Θεόδωροσ 

-Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία του Κόδωρα Ρατρικαρζα, από το Ελλθνικό Κζατρο Αυςτραλίασ, 

Prince Philip Theatre, Melbourne University, 5.6 – 28.6.1987. 

-Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία/ My uncle from Australia του Κόδωρα Ρατρικαρζα, από  τον 

κίαςο «Sidetrack»  ςτο πλαίςιο του Ελλθνικοφ Φεςτιβάλ ςτο Σφδνεχ 2001. 

 

      20. άλλθ-Κακαρείου, Σοφία 

-Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ τθσ Σοφίασ άλλθ - Κακαρείου  ςε ςκθνοκεςία του Χάρθ 

Κωνςταντινίδθ ςτο National Theatre, Λοφλιοσ-Αφγουςτοσ 1991. 

-Μαριονζττεσ τθσ Σοφίασ άλλθ - Κακαρείου  ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου Οικονομίδθ από 

το Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ ςτο Tom Mann Theatre από 5-7.3.1992. Θ παράςταςθ αυτι 

παίχτθκε ςτο 10ο  Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Σφδνεχ. 

 

      21. Σκαρςζλλα, Θζκλα 

The Animal Conference -The Spider Killer τθσ Thekla Scarcella, από τθν αφίςα τθσ Theatrical 

Production, 2006. 
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      22. Σκιαδόπουλοσ, Νίκοσ 

 Λφιγζνεια εν Αυλίδι του Ευριπίδθ και Εκκλθςιάηουςεσ του Αριςτοφάνθ ςτο «Κερινό 

Φεςτιβάλ Επίδαυροσ», 31.1.1984-18.2.1984. 

 

      23. Τζο,  Κοφλα 

-Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά τθσ Κοφλασ Τεό από τθν Ρειραματικό Κζατρο, Λοφλιοσ 1993. 

-Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία του Σ. Οικονομίδθ ςτο Κζατρο Τζχνθσ 

Αυςτραλίασ ςτο Ελλθνικό Ρολιτιςτικό Κζντρο, Marrickville,  από 12-28 Μαΐου 1995. 

 

       24. Τςεφαλά, Ελζνθ 

-Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ ςε διαςκευι τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά ςτο Doncaster Secondary 

College, 6.11. 2010. 

 

ΣΤ. Βιντεοςκοπθμζνεσ παραςτάςεισ (ςε βιντεοκαςζτεσ και dvd) 

        1. Σ.Ε.Κ. 

-31.3.1990,  Θ Ταυτότθτα του Γιάννθ Βαςιλακάκου ςε ςκθνοκεςία του Μανϊλθ Ρλάντηου 

ςτο Tom Mann Theatre 

-1993, The Blue Moon  του Μίλτου Μουταφίδθ. 

-1997,  Feta TV των  Ν. Αντϊνογλου και Κ. Στραφιϊτθ.  

-1999,  Ωχ Αμάν του Δ. Οικονόμου. 

-2005,  4 luv ρε γαμϊτο των Ε. /Καραπζτθ, Β. Κοκκάρθ και Γ. Ανδρικόπουλου. 

-2007,  Y.I.R.O.S Live του Ν. Αντϊνογλου. 

 

1. Θζατρο Κωμωδίασ  

-2004,  Petros Printezis-Joseph Carouana: 50 Years Theatre-the History, the Dream, the 
Applause produced by Cleo Demopoulos, script and directions Antonis V. Lambropoulos and 
Cleo Demopoulos, The Centre of Hellenic Literature & Poetry ‘Kostis Palamas’ of 
A.H.E.P.A.(Australian Hellenic Educational Progressive Association), Sydney  (video). 
 

2. Θζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ 

-1996, Αγία Μάνα του Χριςτου Κουτζ ςτο Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ. 

-1987, Ο Καραγκιόηθσ Ρλοφςιοσ τθσ Βάςωσ Καλαμάρα ς ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου 

Οικονομίδθ ςτο   Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ 

-1994, Ο Καραγκιόηθσ ςτθν Αυςτραλία του Μουταφίδθ ςτο Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ. 

-1996, Αγία Μάννα του Χριςτου Κουτζ  ςε ςκθνοκεςία του Κυριάκου Καντηίπασ 

-1996, Τθλεοπτικι ςυνζντευξθ του Χριςτου Κουτζ και για το κεατρικό ζργο  Αγία Μάνα. 

-2004, Αγάπεσ, Ράκθ και Ραραμφκι του Γιϊργου Μακρίδθ ςτο Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ. 

-2009, Ιταν όλοι τουσ παιδιά μου του Ευγζνιου Ο’Νθλ ςε ςκθνοκεςία του Σταφρου 

Οικονομίδθ. 

  

3. Sidetrack Theatre 

-2001, The Promised Woman- part one- του Κεόδωρου Ρατρικαρζα ςε ςκθνοκεςία του Don 

Mamouney. 

-2005, It’s a Mother- ςε ςκθνοκεςία του Don Mamouney 
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-2006, It’s a Father- ςε ςκθνοκεςία του Don Mamouney 

-2007, Seven Pirates ςε ςκθνοκεςία του Don Mamouney. 

 

4. Take Away Theatre 

-1989, Λοξαςμζνθ Ραροικία ςτο Take Away Theatre 

-1991, Μια ηωι καλοκαίρι του Βαςίλθ Κοκκάρθ ςτο Take Away Theatre 

-1999, The Taming of Striggla του Ρινάκθ ςτο Take Away Theatre 

-1999, Homer Rules- ςτο Take Away Theatre- Carnivale 

-2000, Baraki του Bill Kokkari ςτο Take Away Theatre 

-2002, Parthenon Air του Bill Kokkari ςτο Take Away Theatre 

-2006, The Grounds for Marriage τθσ Androulas Kavallaris ςτο Take Away Theatre. 

-2007, Night Journey του Bill Kokkari ςτο Take Away Theatre 

-2009, The Show must go on- Take Away Theatre 

 

5. E.E.A.M.A 

-2003, Μαριονζτεσ τθσ Σοφίασ άλλθ- Κακαρείου, ςε ςκθνοκεςία Χ. Κωνςταντινίδθ 

-Λοφλ. 2005, Μπλζξαμε τα μποφτια μασ του Δ. Ραπαδθμθτρίου ςε ςκθνοκεςία του Χ. 

Κωνςταντινίδθ . 

-Οκτ.-Νοζμ. 2008, Ο Τελευταίοσ να Κλείςει το Ραράκυρο του Ε. Μακνάλθ ςε ςκθνοκεςία του 

Χάρθ Κωνςταντίδθ E.E.A.M.A 

-Σπτ.- Οκτ. 2009, Ηθτείται επειγόντωσ γαμπρόσ ςε ςκθνοκεςία του Χάρθ Κωνςταντίδθ 

E.E.A.M.A. 

 

6. ΕΘΑ 

-1990, Lucky Paroikia του Δ. Κατςαβοφ. 

 

7. Ethnic Street Theatre 

-1988, 200 years only? They’ve got to be joking! Τα κεατρικά κείμενα ιταν: Let’s Celebrate 

του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, Celebration Minister τθσ Janet Elefsiniotis, (Lonely) Rider on The 

Storm του Στζλιου Κουρμπζτθ,  Jack and Jack του Βαςίλθ Γεωργαράκθ και Australia 40,000 

B.C.-2088 A.D. του Κϊςτα Αλεξιάδθ. Θ ςκθνοκεςία  ιταν του Τάκθ Σϊρρου και τθν μουςικι 

και τουσ ςτίχουσ των τραγουδιϊν ζγραψε και μελοποίθςε ο Κϊςτασ Τςικαδζρθσ. 

 

8. Θίαςοσ Ραροικία   

- Νοζμβρθσ 1991, Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ του Μακρυγιαννάκθ από τον Κίαςο Ραροικία. 

-1993, Ο Γαμπρόσ απ’ τθν Ελλάδα, του Βαςίλθ Γεωργαράκθ με τον Κίαςο «Ραροικία», Λοφλ-

Αφγ. 1993. 

-1994, Τρζξτε Κλθρονόμοι του Βαςίλθ Γεωργαράκθ με τον «Κίαςο Ραροικία» ςτο Ρλαίςιο 

τθσ Ελλθνικισ Εβδομάδασ τθσ Ελλθνικισ Λζςχθσ Καμπζρα, Λοφλιοσ 1994 

-1998, Ο Γαμπρόσ απ’ τθν Ελλάδα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ με τον Κίαςο «Ραροικία»,  με 

χορθγία του Ελλθνικοφ Συλλόγου Θλικιωμζνων Συνταξιοφχων και ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ 

Riverland, ςτο Renmark Chaffey Theatre, ςτισ 5 Δεκ.1998, και ςτο Kew High School, 12-13 

Δεκ.1998. 

- Λουν.-Λοφλ. 1998,Οι Διχαςμζνοι του Κόδωρου Ρατρικαρζα με τον «Κίαςο Ραροικία» 

-1999, Ο κείοσ από τθν Αυςτραλία του Κόδωρου Ρατρικαρζα με τον «Κίαςο Ραροικία» 
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-1999, Ο Γαμπρόσ απ’ τθν Ελλάδα,  από τθν περιοδεία Australian Tour Odyssey του Κιάςου 

«Ραροικία»  ςτισ πόλεισ Ντάργουϊν, Μπρίςμπαν, Αδελαϊδα, Gold Coast, Οκτ.-Νοε.1999. 

-1999, Για πάντα μάνα/ Οι Διχαςμζνοι του Κόδωρου Ρατρικαρζα από το Κίαςο «Ραροικία» 

-2001, Του Ριτα ο Γάμοσ του Γιϊργου Μακρίδθ  ςτο «Κίαςο Ραροικία» 

-2003, Ρρόςκλθςθ για μια καλφτερθ ηωι του Γιϊργου Μακρίδθ από το Κίαςο Ραροικία 

- 2003, Ρουλάκι Ξζνο…Ρουλί Χαμζνο, τρία μονόπρακτα των Γ. Βαςιλακάνου και Β. 

Γεωργαράκθ ςτθν 1θ Ελλθνιάδα, Λοφνιοσ 2003, Κεσ/νίκθ- Ζδεςςα και Λοφλιοσ 2003 Γιορτζσ  

Λόγου και Τζχνθ ςτθ Λευκάδα. 

- 2003 Ρουλάκι Ξζνο…Ρουλί Χαμζνο, τρία μονόπρακτα των Βαςίλθ Γεωργαράκθ και Γιάννθ 

Βαςιλακάκου, 

Α) Λοφνιο 2003, ςτθν 1θ Ελλθνιάδα, 

Β) Λοφλιο 2003, Κεςςαλονίκθ-Ζδεςςα, Γιορτζσ Λόγου και Τζχνθσ, Λευκάδα  

-2000 Θ Λογοδοςμζνθ του Κόδωρου Ρατρικαρζα με τον «Κίαςο Ραροικία» 

-2006, Θ Μαρία του «Ρατρίσ» του Γιϊργου Μακρίδθ  από το «Κίαςο Ραροικία», Μαρτ-Απρ. 

2006. 

 -2006, «Ρίςω από τισ Κουρτίνεσ τθσ παράςταςθσ- Θ Μαρία του «Ρατρίσ» του Γιϊργου 

Μακρίδθ ςτο «Κίαςο Ραροικία» 

-Σεπτ-Οκτ. 2006,  Θ Ηωι είναι ωραία του Γιϊργου Καηοφρθ, από τον Κίαςο «Ραροικία».  

 

9. Θζατρο Τοφβλα 

-Νοζμβρθσ 1991 Θ Ελλάδα τθσ Μελβοφρνθσ του Μακρυγιαννάκθ από τον Κίαςο Ραροικία. 

-Μάϊοσ 2000 Ηεςτά, Καυτά κι Ανάλατα του Μακρυγιαννάκθ από τον ίδιο από το Κζατρο 

Τοφβλα. 

-Λοφλιοσ 2001 Επιτζλουσ Χαλάρωςα του Μακρυγιαννάκθ ςε ςκθνοκεςία από τον ίδιο από το 

Κζατρο Τοφβλα. 

-Μάϊοσ 2004 Doctor Μανϊλθσ του Μακρυγιαννάκθ από τον ίδιο από το Κζατρο Τοφβλα. 

 

10. Alexopoulos, Susan   

-2005 By night we Tremble τθσ Susan Alexopoulos-  ςτο La Mama. 

 

11. Allayalis, Toni 

-2004 My-of- course Life τθσ Toni Allayalis ςτο Playlab Press. 

 

12. Argyris, Vana 

-Λοφλιοσ 2007, Reflections by Vana Argyris παρουςιάςτθκε ςτο 8ο μακθτικό φεςτιβάλ ςτο 

Ραν/μιο Κριτθσ. 

 

13. Αρϊνθ, Καίτθ 

-1993,  Οι Αρραβϊνεσ τθσ Λιλίκασ τθσ Καίτθσ Αρϊνθ. 

 

14. Γαηι, Κλαίρθ 

-2006 Στθν Καςταλία Ρθγι - παιδικό κεατρικό ζργο τθσ Κλαίρθσ Γαηι. 
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15. Γεμζττα, Μάρω 

-1995 Ο Γάμοσ τθσ Μαρουλλοφσ τηάι του Μιχαλι τθσ Μάρωσ Γεμζττα ςε ςκθνοκεςία τθσ 

ιδίασ και ςκθνικά του Αντρζα Χατηθδθμθτρίου. 

-2000 Μια Κυπραία ςτθ Μελβοφρνθ από  τον Πμιλο τθσ Κοινότθτασ «Αποςτόλου Ανδρζα» 

του Sunshine, χορθγόσ τθσ Τράπεηα τθσ Κφπρου. 

-Ενεν Καλά εν Αςιθμα (ςτθν ςχολι τυφλϊν), Λευκωςία, Κφπρου. 

 

16. Γεωργαράκθσ, Βαςίλθσ 

- Λοφνιοσ 1996, Τρία Μονόπρακτα του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, Νζα Υόρκθ. 

 

17. Giannopoulos, Nick 

-1996 The Wog Boy του Nick Giannopoulos. 

-1996-98 Acropolis Now 

-2010, Bad Language- If you don’t speak Greek you’re in Trouble του Viron Papadopoulos.  

 

18. Costi, Angela 

-1997 Locked In  

-1997 Panayiota by Angela Costi. 

-2000 Salomi M by Angela Costi. 

 

   20. Zervos, Komninos 

-1993 Venus of Marrickville του Kominos Zervos. 

 

21. Kavallaris, Androula 

-2006 The Grounds for Marriage τθσ Androulas Kavallaris ςτο Take Away Theatre. 

 

22. Κακαρείου, Σοφία 

-1989 Τράνςιτο τθσ Σοφίασ Κακαρείου. 

-1990, Λεωφορείο 343 τθσ Σοφίασ Κακαρείου.  

-1991Λφιγζνεια Κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω τθσ Σοφίασ Κακαρείου. 

-1991 Κατά προτίμθςθ γαρδζνια τθσ Σοφίασ Κακαρείου, 1989, Ε.Κ.Α. 

-1992 Μαριονζττεσ Κζατρο Τζχνθσ Αυςτραλίασ. 

-1998 Σάρκα και Μικρόβιο τθσ Σοφίασ Κακαρείου. 

-1999 Τα παιδιά του Μινϊταυρου τθσ Σοφίασ Κακαρείου. 

-2003 Μαριονζττεσ, ΕΕΑΜΑ. 

-2008 Σταυροδρόμι τθσ Σοφίασ Κακαρείου. 

 

23. Καλαμάρα, Βάςω  

-2001 The Bread Trap by Vasso Kalamara with the Black Swan Theatre and Playhouse Theatre  

directed by Boris Kadmilovich. 

 

24. Καρανικόλα, Βαρβάρα 

-1989 Sunset on the Islands by B. Karanicolas. 

-1990 Olympic Spirit by B. Karanicolas. 
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25. Κατςοφλθσ, Νίκοσ 

-1991 Μια Ραροικία Χωρίσ Κακία Επικεϊρθςθ του Νίκου Κατςοφλθ 

-1983 Αν δουλζψεισ κα φασ ςε ςκθνοκεςία του Νίκου Κατςοφλθ. 

 

26. Lytras Andreas,  & Bolton, John  

-1999 Odyssey των Andreas Litras & John Bolton. 

 

27. Lycos, Alex 

-2007,  Alex & Eve 

-Λοφνιοσ 2009, Alex & Eve: The Wedding  

 

28. Lyssiotis, Tes 

-1990 Forty Lounge Café  - White Sports Coat  τθσ Tes Lyssiotis ςτο κζατρο La Mama. 

-1993  Forty Lounge Café τθσ Tes Lyssiotis από τθν Take Away Theatre Company. 

-2008 Ματωμζνο Φεγγάρι τθσ Tes Lyssiotis ςτθν Ρειραματικι Σκθνι του ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ. Βόλου 

 

29. Νίκασ, Κϊςτασ 

-1992,  Καφζ Ονείρων του Κϊςτα Νίκα 

-1992, Καφζ Ονείρων του Κϊςτα Νίκα, από το 13ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ του Συδνεχ. 

 

30. Nikolakopoulos, Tony 

-The Last Proxy του Tony Nikolakopoulos 

-Honeymoon in Hellas του Tony Nikolakopoulos 

-2010, Bad Language - If you don’t speak Greek you’re in Trouble  του Viron Papadopoulos  

όπου ςυμμετζχουν οι θκοποιοί . Tony Nikolakopoulos και George Kapiniaris.  

 

31. Papathanasiou, Thomas  

-2006, Looming the Memory ςτο The Blue Room Studio Season, Perth 

-2008,  Looming the Memory ςτο Rechabitos Hall Season, Perth 

 

32. Petsinis, Tom 

-1997 The Drought του Tom Petsinis. 

-8-20.6.1999 The Picnic του Tom Petsinis 

-2001 Elena and The Nightgale του Tom Petsinis 

 

33. Printezis, Petros  και Carouana, Joseph  

-2004 Petros Printezis- Joseph Carouana- 50 Years Theatre- The History, the Dream, the 

Applause-producer Cleo Demopoulos, script and directions Antonis V. Lambropoulos. 

 

34. Σκαρςζλλα, Θζκλα 

-2004 Ο Δεφτεροσ Γάμοσ του Αγακοκλι τθσ Κζκλασ Σκαρςζλλα. 

-2006/2007 Το Συμβοφλιο των Ηϊων -Θ Αραχνοςκοτϊςτρα τθσ Κζκλασ Σκαρςζλλα. 
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35. Τεό, Κοφλα 

-1992 Ζνα Ηευγάρι Κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα από το 

Ρειραματικό Κζατρο. 

-1992 Θ Αυτοφ Μεγαλειότθσ θ Μαμά  τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία του Γιάννθ άκκα, 

-1993 Το τραγοφδι τθσ γιαγιάσ τθσ Κοφλασ Τεό 

-1994 Τα Δίδυμα τθσ Κοφλασ Τεό. 

-1995 O μπάρμπα-Κϊςτασ και θ Ραρκζνα τθσ Κοφλασ Τεό 

-1996 Ηεςτό, Καυτό και Ραγωμζνο τθσ Κοφλασ Τεό. 

-1998 Θ Διακικθ του Αντωνάκθ τθσ Κοφλασ Τεό 

-1999 Ζνα Κακό Αγγελοφδι τθσ Κοφλασ Τεό. 

-2001 Ο Αδιόρκωτοσ τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία του Νίκου Ραϊδοφςθ 

-2002 Ρζτρα ςτα Κεραμίδια τθσ Κοφλασ Τεό 

-2003 Αντίςτροφθ Μζτρθςθ τθσ Κοφλασ Τεό 

-2007 Ο Ενεςτϊτασ τθσ Κοφλασ Τεό 

-2009 Ζνα Ηευγάρι Κάλτςεσ τθσ Κοφλασ Τεό ςε ςκθνοκεςία του Μεςςάρθ. 

 

36. Τςεφαλά, Ελζνθ 

-2010 Λυςιςτράτθ ςε διαςκευι για παιδιά τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά 

-2012 Το Χρονικό ενόσ Ξεριηωμοφ –devised theatre τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά. 

 

37. Tsiolkas, Christos 

-1990 Viewing Blue Poles του Christos Tsiolkas, directed by Lauren Taylor. 

-2002 Fever του Christos Tsiolkas ςτο Melbourne Workers Theatre. 

-2005 Pasolini του Christos Tsiolkas. 

-2005 Non Parlo di Salo των Christos Tsiolkas και Spiros Econopoulos. 

-2008 Tenderness του Christos Tsiolkas by Patricia Cornelius, Platform Youth Theatre Inc., 

Directed by Nadja Kostich. 

 

38. Tsitas, Stan 

-1999 Thin Walls Stan Tsitas 

 

39. Φιλοκϊςτα, Τοφλα 

-1999 Hyda’s Philosophy τθσ Τοφλασ Φιλοκϊςτα 

-1999 Holidaying in Greece & Sibling Love τθσ Τοφλασ Φιλοκϊςτα. 

 

40. Vela, Irene  

-1975 Bury the body by Irene Vela- Melbourne Workers Theatre. 

-1996 Little City – Melbourne Workers Theatre. 

 

41. Velissaris, Nic 

-2007 Brother Boy. 
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Η. Κατάλογοσ των κεατρικϊν κειμζνων που διατρζχουν τθν μελζτθ (από το 
προςωπικό μου αρχείο) 

 
Αγγελίδθσ Αλζκοσ        
Τα προξενιά  (2009) - ςατιρικό πεηοτράγουδο, αυτοζκδοςθ Μελβοφρνθ, 40 ςελίδεσ. Το ίδιο ζργο ζχω ςτο αρχείο μου ςε 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ και χειρόγραφο εξϊφυλλο από τον ίδιο τον ςυγγραφζα. 
 
Αλεξιάδθσ, Κϊςτασ/ Alexiades, Costas  

-Μεταμόρφωςθ (1981) δράμα/ ςε τρεισ πράξεισ  ςε ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, αδθμοςίευτο ζργο, 110 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ, πρόςωπα 15 ςε φωτοτυπία. 

-Australia 40.000 BC – 2088 AD (1987), μονόπρακτο ςε τζςςερισ ςκθνζσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο ζργο, 9 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ, ςε φωτοτυπία. 
-Οφτε εδϊ, οφτε εκεί (1984), κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 79 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
 
Alexopoulos, Suzan  
-By Night We Tremble (2005), μονόπρακτο με ζνα πρόςωπο και δφο βουβά πρόςωπα, ςε αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα, 
αδθμοςίευτο, 30 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Allayallis,Toni  
My Of-course Life (2004), μουςικο-κεατρικό μονόπρακτο, ζνα πρόςωπο, ςε αγγλικι, ελλθνικι και ιςπανικι γλϊςςα, 
δθμοςιευμζνο  από τισ εκδόςεισ Playlab Press, 48 ςελίδεσ με θχογραφθμζνθ τθν παράςταςθ  και τα τραγοφδια τθσ παράςταςθσ 
ςε cd. 
 
Αμανατίδου Ντίνα  
Στο βιβλίο Ρζτρινα Σϊματα (1990),  τθσ Ντίνασ Αμανατίδου με Διθγιματα, 3θ αυτοζκδοςθ, Μελβοφρνθ,  δθμοςιεφονται τα 
ςκετσ  που ζγραψε το 1974 και είναι τα εξισ δφο: 

- Ελλθνικόν Γθροκομείον θ «Γαλινθ»,  μονόπρακτο ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 2 (ςς.68-73). 
 -‘Οςο είναι Καιρόσ –μονόπρακτο ςε τρεισ ςκθνζσ, πρόςωπα 6 (ς.74-81).  

Στο βιβλίο ‘Ο ςπόροσ τθσ ειρινθσ’ (1990) - διθγθματικι ςυλλογι τθσ Ντίνασ Αμανατίδου, αυτοζκδοςθ, Μελβοφρνθ,   
δθμοςιεφονται τα μονόπρακτα και είναι τα εξισ: 
-Φμνοσ ςτον πατζρα (1986),  μονόπρακτο, πρόςωπα 5 (ςς. 65-72). 
 -Δον Ηουάν(1987),  μονόπρακτο, πρόςωπα 2 (ςς.59-64). 

Το Φμνοσ ςτον πατζρα βραβεφτθκε ςτον πανελλινιο διαγωνιςμό τθσ λογοτεχνικισ επετθρίδασ Ρολφπτυχο 
(Καναράκθσ, 2003, ς.11, περιοδικό ‘Ο Λόγοσ ΧVI’, Σεπτ. 2003, ςς. 5-13). 

Στο βιβλίο Ανκρϊπινοι χαρακτιρεσ (1997), τθσ Ντίνασ Αμανατίδθ, εκδ. Τςϊνθ, Μελβοφρνθ, δθμοςιεφεται το ςκετσ: 
- Ολυμπιακοί Αγϊνεσ,  ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 8 και το ενδιαφζρον τθσ επικεντρϊνεται ςτθν επιςτροφι των Ολυμπιακϊν 
Αγϊνων ςτο τόπο που τουσ γζννθςε.  
-Μετζωρο ι(2000), κοινωνικό δράμα ςε τρεισ πράξεισ, πρόςωπα 4,  εκδ. Τςϊνθ, Μελβοφρνθ. 
 
Αναγιωτόσ, Ράμπθσ         
-Μία απροςδόκθτθ ςυνάντθςθ (1988), μονόπρακτο, πρόςωπα 3, δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό Antipodes, τεφχ. 23/24, Δεκ. 

1988, ςς. 83 – 89.     
 
Andreas, Gregg (ψευδϊνυμο)- Papadopoulos, Andreas 
-Johnny, Α fine Australian Soldier (1986), δράμα ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 12, αδθμοςίευτο ζργο, 71 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
- A Room to Rent, κοινωνικό δράμα ςε δφο πράξεισ,  πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο ζργο, 66 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-The Achilles Tendon (1987), κοινωνικό δράμα ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο, 94 δακτυλογραφθμζνεσ  ςελίδεσ 
ςε φωτοτυπία. 
 -Happy (1988/1989), δράμα,  πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 65 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Milk and Honey (1992), κωμωδία ςε δφο πράξεισ,  πρόςωπα 6,  αδθμοςίευτο, 60 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε  φωτοτυπία. 
  
Argyris, Vana 
-Reflections / Αντικατοπτριςμοί, των Vana Argyris, Lina Kastounis και Bill Kokaris, δθμοςιευμζνο ζργο από τισ εκδόςεισ του 
Saturday School of Community Languages, 16 ςελίδεσ. 
-Love Greek Style τθσ Vana Argyris, κωμωδία ςε δφο πράξεισ- πζντε ςκθνζσ, δθμοςιευμζνο από τισ εκδόςεισ Greek Center of The 
Arts in Collaboration with Helsoc & Little Theatre Productions, 34 ςελίδεσ. 
 
Αρϊνθ, Καίτθ 
-Οι Αρραβϊνεσ τθσ Λιλίκασ (1993), κωμωδία ςε δφο πράξεισ πρόςωπα 14,  αδθμοςίευτο ζργο, 45 χειρόγραφεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Ρροςκφνθμα ςτο Μον Ραρνζσ (1995), κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 12, αδθμοςίευτο ζργο, 76 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Βαςιλακάκοσ, Γιάννθσ  
-Θ Ταυτότθτα (1982),  μονόπρακτο κοινωνικό δράμα, δθμοςιευμζνο, εκδ. Gutenberg,  Ακινα,  75 ςελίδεσ. 
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-‘Ακου…, βλζπε…, ρϊτα… (1985), μονόπρακτο με 8 πρόςωπα, δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό Αντίποδεσ, τεφχ. 18, Λοφνιοσ 1985, 
ςς. 13 – 17. 
-Ρροςοχι: Εφκραυςτον (1985), μονόπρακτο δράμα, αδθμοςίευτο ζργο, 55 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Ραραμιλθτά,  κεατρικό ςε οκτϊ ςκθνζσ, αδθμοςίευτο ζργο, 55 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.     
 
Βαςιλείου, Ζρμα  
-Neerim Road (1989), μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο ζργο, 23 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Μικροί κεοί (1990), φιλοςοφικόσ διάλογοσ με δφο πρόςωπα, ςε δφο πράξεισ, δθμοςιευμζνο ζργο από το  «Άμιςκα Χρόνια», 
εκδ. Αφροδίτθ, Μελβοφρνθ 2007, 51 ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Γαηι, Κλαίρθ  
-Στθν Καςταλία Ρθγι (1993), παιδικό κεατρικό ζργο ςε δφο πράξεισ, δθμοςιευμζνο, αυτοζκδοςθ με επιχοριγθςθ του The 
Multicultural Cοmmission of Victoria, 79 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Γαλαηόπετρεσ του Λονίου (2002), παιδικό κεατρικό ζργο, πρόςωπα 30, αδθμοςίευτο, 24 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Θ Διαμαντζνια του Νότου - Θ μικρι πριγκίπιςςα (2008), παιδικό κεατρικό ζργο ςε τζςςερισ πράξεισ, πρόςωπα 22, 
αδθμοςίευτο, 73 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Κρυςτάλλινα Γαλάηια Νθςιά (2008), παιδικό κεατρικό ζργο ςε δφο πράξεισ, αδθμοςίευτο, 49 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
- Κάτω από τθν Κλθματαριά (2009), κεατρικό ζργο ςε τζςςερισ ςκθνζσ, ςτθν κυπριακι διάλεκτο. Ραίχτθκε ςτθ «Γιορτι του 
Κραςιοφ» το 2009, αδθμοςίευτο, 14 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Γεμζττα, Μάρω 
Στο βιβλίο τθσ «Θκογραφίεσ και λαογραφικά τθσ Κφπρου» δθμοςιεφτθκαν κεατρικά τθσ ζργα,  όπωσ: 
-Ο Γάμοσ τθσ Μαρουλοφσ τηιαί του Μιχάλθ (1995), θκογραφία, κυπριακόσ γάμοσ ςε τρεισ πράξεισ, 16 πρόςωπα, αυτοζκδοςθ, 
55 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
-Ατηουλίνα, θ Σκλθρόκαρδθ Αρχόντιςςα, θκογραφία ςε  τρεισ πράξεισ, 12 πρόςωπα, 40 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Ο Τςιγκοφνθσ, θκογραφία ςε δφο πράξεισ, 10 πρόςωπα, 30 ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Θ Γεροντοκόρθ (1980), ιςτορικό κεατρικό ζργο, ςε δφο πράξεισ, 11  πρόςωπα αδθμοςίευτο, 59 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε 
φωτοτυπία. 
 
Γεωργαράκθ, Βαςίλθ  
-Σϊςτε το ινόκερο ι  Ο γαμπρόσ από τθν  Ελλάδα (1991),  κωμωδία ςε ζξι ςκθνζσ, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 62 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Εναντίον παντόσ υπευκφνου (1987), μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 2, δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό Antipodes/ Αντίποδεσ,  
τευχ. 22, Δεκ. 1987, ςς. 5 – 11. 
-Γράμμα από τθν Ελλάδα  (1989), μονόπρακτο, πρόςωπα 3, δθμοςιευμζνο με τον τίτλο Σκιζσ από το παρελκόν (1990)  ςτο 
περιοδικό Antipodes/Αντίποδεσ, αρ. 27, Λαν. – Λουλ. 1990, ςς. 20-25. 
-Ρρόωρο Φκινόπωρο (1990), μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 11, αδθμοςίευτο ζργο, 36 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Θ Επίςκεψθ (1988), μονόπρακτο δράμα,  πρόςωπα 3, δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό Αντίποδεσ, τεφχ. 23/24, ςς. 112 – 116.  
-Jack and Jack (1987),  κεατρικό ζργο  του παραλόγου, μονόπρακτο, μονόλογοσ, αδθμοςίευτο ζργο, 7 δακτυλογραφθμζ-νεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Το Ρρόγευμα τθσ Κυριακισ (1989), μονόπρακτο,  πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, 91δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Anna’s Boyfriend (1989), μονόπρακτο , πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, αδθμοςίευτο ζργο, 8 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Τρίτο παγκάκι δεξιά (1990), μονόπρακτο δράμα,  πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο ζργο, 12 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Θ Διακικθ ι Κλθρονόμοι (1994), κωμωδία ςε πζντε ςκθνζσ, πρόςωπα 12, αδθμοςίευτο ζργο, 71 δακτυλογραφθ-μζνεσ ςελίδεσ 
ςε φωτοτυπία. 
 
Γεωργίου, Καίτθ  
-Σπονδι ςτον Διόνυςο, ςε δφο ςκθνζσ με 10 πρόςωπα, αδθμοςίευτο, 4 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.   
-Ο Ορφικόσ Φμνοσ ςτον Διόνυςο εντάςςεται ςτθν παράςταςθ Σπονδι ςτον Διόνυςο.  
-Επαιαν τα Σταφφλια, ςκετσ, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο ζργο, 9 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Γελά καλφτερα όποιοσ γελά τελευταίοσ, κωμωδία,  μφκοσ ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 12,  αδθμοςίευτο ζργο, 15 χειρόγραφεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Θ Γιορτι τθσ Μάνασ,  κυπριακό ςκετσ, πρόςωπα 11, αδθμοςίευτο, 8 χειρόγραφεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Γιοί Τηιαί Νφφεσ,  δράμα, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 45 χειρόγραφεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
 
Costi, Angela 
- Panayiota / Ραναγιϊτα (1993, 1997),   δράμα ςε  δεκαεπτά ςκθνζσ, δίγλωςςο ζργο, αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα, πρόςωπα 4 
και 1 χορό, δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό Australasian Drama Studies,  τεφχ. 32, Απρ. 1998, ςς. 77 - 108, 50 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-The Shimmer of Twinkle/ Θ λάμψθ τθσ αςτραπισ, (2001), δράμα ςε 7 ςκθνζσ, πρόςωπα 12, αδθμοςίευτο, 60 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
-Un-Beat-Able/Ανίκθτοσ, δράμα ςε 22 ςκθνζσ, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο, 86 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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Δανιιλ, Γιϊργοσ 
-Επιςτροφι (1999), μονόπρακτο ςε 3 ςκθνζσ, δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό Αντίποδεσ, τεφχ. 25/26, Δεκ. 1999,  ςς.27 – 38. 
 
Detsimas, Effie & Collie,Therese  
-Θ Γίδα (The She-Goat) (1995), κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 11, ςε αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα, αδθμοςίευτο, 74 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Elefsiniotis, Janet 
-Celebration Minister (1987), μονόπρακτο, μονόλογοσ, αδθμοςίευτο ζργο, 5 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Emmanuel, Ernie  
-O Κόκκινοσ Ρετεινόσ, (1976), δίγλωςςθ κωμωδία ςε τζςςερεισ ςκθνζσ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο, 42 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Londos Hotel, δίγλωςςθ κωμωδία ςε ζξι ςκθνζσ, πρόςωπα 9,  αδθμοςίευτο ζργο, 40 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Καλά Κακοφμενα, κωμωδία ςε επτά ςκθνζσ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο, 59 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Χάλας’ ο Κόςμοσ, κωμωδία ςε τρεισ πράξεισ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο, 49 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-The Singing Bushranger, κωμωδία ςε ζξι ςκθνζσ με μπαλάντεσ του δάςουσ, πρόςωπα 16,  αδθμοςίευτο ζργο, 47 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Bush town Story, κωμωδία ςε ζξι ςκθνζσ, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο ζργο, 41 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Girl Without Shoes (1995), κωμωδία ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο ζργο, 30 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-The Visit, των Ernest και Ellie Emmanuel, μονόπρακτο, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο, 8 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-The Visitor, του Ernest Emmanuel, ςε τρεισ ςκθνζσ, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο, 16 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Θ Ρριγκίπιςςα και ο Κυνθγόσ, παραμφκι ςε τρεισ ςκθνζσ (βαςιςμζνο ςτο γνωςτό παραμφκι “Sleeping Beauty”), πρόςωπα 9, 
αδθμοςίευτο ζργο, 24  χειρόγραφεσ ςελίδεσ, ςε φωτοτυπία. 
-Θ Σιντερζλλα, παιδικό κεατρικό ζργο – παραμφκι ςε τζςςερισ εικόνεσ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο, 19 χειρόγραφεσ 
ςελίδεσ, ςε φωτοτυπία.  
-Θ Ξυπόλθτθ, μονόπρακτο ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο ζργο, 21 χειρόγραφεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Rosie, Here We Come -ραδιοφωνικό κεατρικό ζργο, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 38 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-The Vagabond, κωμωδία ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο ζργο, 30 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Here Come the Bride, μονόπρακτθ κωμωδία, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 13 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-The Cake Eaters, κωμωδία ςε πζντε ςκθνζσ πρόςωπα 13, αδθμοςίευτο ζργο, 46 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
‘Ελλθ, Ριπίνα Δ.  
-Δϊρα Αγάπθσ (1998), κοινωνικό δράμα, πρόςωπα 8, ζντεκα εικόνεσ, αυτοζκδοςθ, 60 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία.  
-Θ Κεία (1998), κοινωνικό δράμα ςε δεκατζςςερισ εικόνεσ, πρόςωπα 10, αυτοζκδοςθ, 91 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Διονυςιακά (1998), κεατρικό ζργο ςε επτά εικόνεσ, πρόςωπα 8, αυτοζκδοςθ, 65 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Κζατρο, 2000 (2000), αυτοζκδοςθ: 

1.Το ςτοίχθμα, μονόπρακτο, πρόςωπα 10, αυτοζκδοςθ, 3 ςελίδεσ.  
 2. Ο Κακρζφτθσ, μονόπρακτο, πρόςωπα 7 , αυτοζκδοςθ, 17 ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 

-Θ Αντιγόνθ ςε άλλθ διάςταςθ, κοινωνικό κεατρικό ζργο ςε 12 εικόνεσ, πρόςωπα 9,  αυτοζκδοςθ, 38 ςελίδεσ ςε φωτοτυπία,  
-Αγγελικι (2006), ζργο ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 9, αυτοζκδοςθ, 109 ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Φιλοςοφϊντασ το …φιλοςοφείν,  μονόπρακτο, πρόςωπα 3, αυτοζκδοςθ, 28 ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Οι Εκκλθςιάηουςεσ,  μονόπρακτο, πρόςωπα 5, αυτοζκδοςθ, 25 ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Κζατρο (2009):  

1. Αναπάντεχα,  μονόπρακτο, πρόςωπα 8, αυτοζκδοςθ, 55 ςελίδεσ. 
2.Τί και αν γφριςεσ Δυςςζα; μονόπρακτο, πρόςωπα 4, αυτοζκδοςθ, 15 ςελίδεσ. 
3. Απαρτία, μονόπρακτο, πρόςωπα 3, αυτοζκδοςθ, 12 ςελίδεσ. 
4. Το Σφνδρομο τθσ Ανθςυχίασ, μονόπρακτο, πρόςωπα 2, αυτοζκδοςθ, 10 ςελίδεσ.  

 
Ethnic Street Theatre Group  
-200 years only? They’ve got to be joking!  (1988), μουςικο-κεατρικι ςφνκεςθ  των  μονόπρακτων ζργων: 

-Let’s Celebrate, του Δθμιτρθ Κατςαβοφ, 2 πρόςωπα, 4 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Celebration Minister, τθσ Janet Elefsiniotis, 2 πρόςωπα, 5 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
- Rider on the Storm,  του Στζλιου Κουρμπζτθ, μονόλογοσ, 5 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Jack and Jack,  του Βαςίλθ Γεωργαράκθ, μονόλογοσ, 7 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 

-Australia 40,000 B.C.-2088 A.D.,  του Κϊςτα Αλεξιάδθ, 5 πρόςωπα, 10 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Αδθμοςίευτο ζργο,  ςφνολο 34 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 

 
Giles, Zeny  
-Dance for the Prodigal  (1984),  δίγλωςςο δράμα ςε τρεισ πράξεισ, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο ζργο, 79 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Zorica (1985),  δράμα ςε οκτϊ ςκθνζσ, πρόςωπα 12,  αδθμοςίευτο, 23 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Day of Reckoning (2006), μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 3, δθμοςιευμζνο ςτο βιβλίο Mothers from the Edge – An anthology,  
που επιμελικθκε θ Helen Nickas, ςς. 54 – 65. 
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Zervos, Κomninos 
 -Sophisticated Souvlaki’ (1981),  ςάτιρα ςε ζμμετρο λόγο, αδθμοςίευτο ζργο, 15 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Kavallari, Androula, 
-Grounds for Marriage (2006), δίγλωςςο δράμα ςε δφο πράξεισ, ζντεκα ςκθνζσ, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο ζργο, 68 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Καηοφρθσ,  Γιϊργοσ 
-Θ Ηωι είναι ωραία (2003), κοινωνικό δράμα ςε ζντεκα εικόνεσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο ζργο, 39 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.   
-Το Ραραλίγο Διαηφγιο,  μονόπρακτο, πρόςωπα 6,  δθμοςιεφτθκε από τον Γιϊργο Καναράκθ, (1985) ςτο βιβλίο του  «Θ  
Λογοτεχνικι Ραρουςία των Ελλινων ςτθν Αυςτραλία», ςς. 444-50, 
-Στιγμζσ Ψυχισ, κοινωνικό δράμα, ςε επτά εικόνεσ, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 50 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
 
Κακογιάννθσ, Μιχάλθσ και Τρικαλιϊτθσ, Βαςίλθσ 
Θ οικογζνεια - A family scene (1997-1998), μονόπρακτο δίγλωςςο δράμα, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο ζργο, 14 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ (ςε φωτοτυπία). 
 
Καλαμάρα, Βάςω  
-Μια φάκα με ψωμάκι /The Bread Trap (1981),  δίγλωςςθ οικογενειακι τραγωδία ςε επτά ςκθνζσ,  πρόςωπα 10, δθμοςιευμζνο 
από τισ εκδόςεισ Elikia Books, 130 ςελίδεσ. 
-Διακοπζσ ςτθν Ελλάδα/ Holiday in Greece (1983), μονόπρακτθ μαφρθ κωμωδία, πρόςωπα  8, αδθμοςίευτο ζργο, 24 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Φρφνθ (1984), μαφρθ κωμωδία ςε τζςςερισ ςκθνζσ, πρόςωπα  10, αδθμοςίευτο ζργο, 34 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Little Eros (1984), παιδικό κεατρικό ζργο, μονόπρακτο, πρόςωπα  18 (διπλι διανομι), αδθμοςίευτο ζργο, 13 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Πλυμποσ ςτο Porongorups (1984), παιδικό κεατρικό ζργο- μονόπρακτο, πρόςωπα  18 (διπλι διανομι), αδθμοςίευτο ζργο, 13 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Ο Καραγκιόηθσ Ρλοφςιοσ (1987), κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 15, αδθμοςίευτο ζργο, 41 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ 
ςε φωτοτυπία. 
 -Karagiozis Interpreter (1987), κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 16, αδθμοςίευτο ζργο, 47 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Κaragiozis Down Under (1992), ςατιρικι κωμωδία δφο πράξεισ, οκτϊ ςκθνζσ, πρόςωπα 19, αδθμοςίευτο ζργο, 40 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.                                                                                                                  
-Άνκρωποι, ηωι, τςιμζντο/People, Life, Cement (1992),  δράμα ςε δφο πράξεισ. πρόςωπα 16,  αδθμοςίευτο ζργο, 94 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Ολυμπιάσ: Μθτζρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου (2001), ιςτορικό δράμα ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 40 βαςικά πρόςωπα, 
δθμοςιευμζνο από τισ εκδόςεισ Owl Publishing, 102 ςελίδεσ. 
 
Καλπακίδθσ, Λάμπθσ  

-Ο Κφριοσ Είμαι Εγϊ, ωμιόσ με Αγφριςτο Μυαλό, (1979), δράμα ςε τρείσ πράξεισ- επτά εικόνεσ,  πρόςωπα 9,  
    δθμοςιευμζνο από τισ εκδ. «Ελλθνικό Κζατρο» Μελβοφρνθσ, 104 ςελίδεσ.  
 
Katahanas, Evdokia και Pinakis, Costas 
-The Taming of the Strigla (1998/2004) του William Shakespeare ςε διαςκευι των Evdokia Katahanas  & Costas Pinakis, 
κωμωδία ςε πζντε ςκθνζσ, πρόςωπα 16, αδθμοςίευτο ζργο, 97 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Κατςαβόσ,Δθμιτρθσ,   
-Το Σφάλμα (1986),  δράμα ςε δφο πράξεισ- ζξι ςκθνζσ, πρόςωπα 27, αυτοζκδοςθ, Μελβοφρνθ, 92 ςελίδεσ. 
-Ελλθνικό Σχολείο «Ο Άγιοσ Ραράσ», (1987), οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε τζςςερισ εικόνεσ, πρόςωπα 14, 
αδθμοςίευτο ζργο, 27 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Χαβαγιοφ Ραροικία, (1988), αυτοζκδοςθ, Μελβοφρνθ, 104 ςελίδεσ. Το ζργο αυτό αποτελείται από ζξι κεατρικά μονόπρακτα: 

1. Χάςμα Γενεϊν, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 4, ςς. 5 – 25. 
2. Το Μπαμπακιοφ, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 6, ςς. 26 – 43. 
3. Θ Ραρζλαςθ, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 3, ςς. 44 – 54. 
4. Ναρκωτικά, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 4, ςς. 55 – 71. 
5. Τα Δϊρα, μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 5, ςς. 72 – 90. 
6. Τα Φεςτιβάλια, μονόπρακτθ ςάτιρα, πρόςωπα 12, ςς. 91 – 104. 

-Τθσ Ραροικίασ το Κάγκελο (1989), του Δ. Κατςαβοφ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Σ. Μανταλβάνο, και Κ. Μακρυγιϊργο, κοινωνικι 
ςάτιρα  με επτά μονόπρακτα:  
1.Μισ Ελλθνικι Ραροικία, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 6 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 

2. High School,  πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο, 8 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
3. Οι Ραπποφδεσ, πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο, 7 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
4. Τα 21 Γενζκλια, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο, 10 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
5. Θ Γιαγιά, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 12 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
6. Το Μίλκ Μπάρ, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο, 8 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  

7. Ο Μιτροσ ςτα μπουηοφκια, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο, 8 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Το παιδικό πολιτικό κόμμα, παιδικό κεατρικό μονόπρακτο, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο ζργο, 6 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
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-Ο Συμπζκεροσ, κωμωδία μονόπρακτθ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο ζργο, 6 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Let’s Celebrate (1987), μονόπρακτο, πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο ζργο, 5 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Ο Κροφκοσ (1991), δίγλωςςθ οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε τζςςερισ εικόνεσ, πρόςωπα 13, αδθμοςίευτο ζργο, 50 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Χαμζνθ Γενιά (1991),  δίγλωςςο κοινωνικό δράμα, μονόπρακτο ςε τζςςερισ εικόνεσ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο, 40 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Κακζνασ με τον Ρόνο του (1992), δίγλωςςθ οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε τζςςερισ εικόνεσ, πρόςωπα 11, 
αδθμοςίευτο ζργο, 44 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Ηθτείται Μαςίνιςτ (1993), δίγλωςςθ οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε τζςςερισ εικόνεσ, πρόςωπα 8,  αδθμοςίευτο ζργο, 
44 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Μπροσ γκρεμόσ και πίςω Ελλάδα (1994), δίγλωςςθ οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε τζςςερισ εικόνεσ, πρόςωπα 10,  
αδθμοςίευτο ζργο, 48 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
-Διαηφγιο εδϊ και τϊρα (1995), οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε τζςςερισ εικόνεσ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο,  44 
ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
-Οφνα Φάτςα, Οφνα άτςα (1996), οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε τζςςερισ εικόνεσ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο,  
46 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
-Σχιτηοφρενόπουλοσ Family (1995),  οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ ςε πζντε εικόνεσ, πρόςωπα 8,  αδθμοςίευτο ζργο, 46 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Νά’ταν τα Νιάτα Δυο Φορζσ (1996), οικογενειακι κωμωδία, μονόπρακτθ, αδθμοςίευτο ζργο, χωρίηεται ςε δφο μζρθ:  
1. «Θ περιπζτεια του παπποφ», ζξι εικόνεσ, 8 πρόςωπα, 31 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
2. «Θ περιπζτεια τθσ γιαγιάσ», επτά εικόνεσ, 9 πρόςωπα, 27 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Ηθτείται Ζλλθνασ (1997), οικογενειακι κωμωδία ςε τρεισ εικόνεσ, μονόπρακτθ, 7 πρόςωπα,  αδθμοςίευτο ζργο, 54 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
-Let’s Celebrate (1988),  μονόπρακτο, 2 πρόςωπα, 4 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Κατςαρόσ, Γιϊργοσ 
-Θ Λςτορία του Φαςουλι, (1988), δράμα ςε δεκαπζντε ςκθνζσ, πρόςωπα 19 και βουβά πρόςωπα, αυτοζκδοςθ, 117 ςελίδεσ 
δακτυλογραφθμζνεσ ςε φωτοτυπία. 
-Τα παιδιά τθσ μαρμαρωμζνθσ (?), δράμα ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 10, αδθμοςίευτο ζργο, 39 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Ανκογζννθτθ (2002), δράμα ςε τζςςερισ πράξεισ, πρόςωπα 21 και βουβά πρόςωπα, αδθμοςίευτο ζργο, 56 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Θ Λςτορία τθσ Βιτα, δράμα ςε δϊδεκα ςκθνζσ, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 45 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
Κατςοφλθσ, Δθμιτρθσ 
-Ο Καραγκιόηθσ Μετανάςτθσ, με εικονογράφθςθ του Γιϊργου Μιχελακάκθ, εκδόςεισ του ‘Greek Curriculum Project, Victoria 
Department of Education, Melbourne 1984’   
 
Κεςίςογλου Δθμιτρθσ 
-Θ Ακρόαςθ (1996), μονόπρακτο, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο ζργο, 14 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  

 -Ράςχα ςτο Brunswick (1996), μονόπρακτο, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο ζργο, 15 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ  ςε φωτοτυπία. 
 

Kitas, Frida  και Casey, Kerry 
-Homer Rules - a kid’s eye view of the Odyssey (1999), κοινωνικό δράμα ςε δφο ςκθνζσ, πρόςωπα 13, αδθμοςίευτο ζργο, 35 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Kokkaris,  Bill   
-Μια ηωι καλοκαίρι (1991), μονόπρακτο, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, 35 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Borders of Heaven (1996), μονόπρακτο, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, 17 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Baraki (1999) και (2009), μονόπρακτο, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο ζργο, 52 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Parthenon air (2002), των Bill Kokkaris και Don Mamouney, κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 11, αδθμοςίευτο ζργο, 65 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Night Journey (2008), κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, 23 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Memorial Service (It’s a Mother), (2005), μονόπρακτο, πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο ζργο, 7 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Driving Lesson (It’s a Father), (2006), μονόπρακτο, πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο ζργο, 5 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Post Paternity (It’s a Father), (2006), μονόπρακτο, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, 8 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-The Small Room Beyond the Village or Meeting with the Past (1990), μονόπρακτο, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 75 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Kokkoris, Kathy  
Λυςιςτράτθ (2007), τθσ Kathy Kokkoris, κείμενο από τθν παράςταςθ «Reflections», δθμοςιευμζνο από τισ εκδόςεισ Saturday 
School of Community Languages, 18 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
The Show must go on (2009), ςάτιρα τθσ Kathy Kokkoris, αδθμοςίευτο, 59 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Kourbetis, Stelios 
-Rider on the Storm (1987), μονόπρακτο, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο ζργο, 5 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
 



1195 
 

Κουτζσ, Χριςτοσ  
Αγία Μάννα (1996),  κοινωνικό δράμα ςε τρεισ πράξεισ,  πρόςωπα 14, αδθμοςίευτο ζργο, 74 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
 
Κριλι-Κζβανσ, Γιϊτα  
-Θ Υπόκεςθ τθσ Χριςτίνασ /Christina’s Case (1978), δράμα ςε 11 εικόνεσ, πρόςωπα 13, αδθμοςίευτο ζργο, 55 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Ο άγνωςτοσ μετανάςτθσ (1978), μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 4, δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό Το Γιοφφρι, τεφχ. 1, ςς.76 – 83 
(ςε φωτοτυπία). 
-Καραγκιόηθσ- Ιρκε ο καιρόσ (Κζατρο Σκιϊν – Καραγκιόηθσ) (1987), δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό Χρονικό, τεφχ. 6 – 7, ςς. 56 – 
57. 
 
Κυριαηόπουλοσ, Κωνςταντίνοσ.   
-Ο αδιάκριτοσ Μουςαφίρθσ (1923), μονόπρακτθ κωμωδία, πρόςωπα 3, δθμοςιεφτθκε από τισ εκδόςεισ Ράλλθ, Ακινα, 20 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Λάγιοσ- Ραναγιωτόπουλοσ, Δθμιτρθσ 
-Θ Ρρόβα (1993), δράμα ςε τρεισ πράξεισ, πρόςωπα 10, εκδόςεισ Varma Enterprises, Σφδνεχ, Αυςτραλία, 153 ςελίδεσ. 
-Σκθνι το Μεγαλείο Σου! (2003), δράμα ςε τρεισ πράξεισ, πρόςωπα 9, εκδόςεισ Varma Enterprises, Σφδνεχ, Αυςτραλία, 77 
ςελίδεσ. 
 
Lykos,  Alex  
- Θ Τριλογία Alex and Eve ςε αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα αποτελείται από τρία κεατρικά κείμενα: 
-Alex and Eve: (2007) ρομαντικι κωμωδία ςε δφο πράξεισ και δεκαοκτϊ ςκθνζσ, πρόςωπα 16,  αδθμοςίευτο ζργο, 64 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Alex and Eve: The Wedding (2009),  ρομαντικι κωμωδία ςε δφο πράξεισ και δεκαεπτά ςκθνζσ,  πρόςωπα 16, αδθμοςίευτο 
ζργο, 68 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.                 
-Alex and Eve: The Baby Bassam (2011), ρομαντικι κωμωδία ςε  δφο πράξεισ και δεκαοκτϊ ςκθνζσ, πρόςωπα 16, αδθμοςίευτο 
ζργο, 66 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.                                                                                                                                                        

-The Negotiating Table (2008), κωμωδία ςε δφο πράξεισ και 16 ςκθνζσ,  πρόςωπα 12, αδθμοςίευτο ζργο, 57 δακτυλογραφθ-

μζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Better Man (2007), κωμωδία ςε δφο πράξεισ και 21 ςκθνζσ,  πρόςωπα 17, αδθμοςίευτο ζργο, 64 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ 
ςε φωτοτυπία. 
 
Lyssiotis Tes   
-The Journey/Ταξίδι (1985), δράμα, τριλογία: 1.The Italians, 2.Hotel Bonegilla, 3.On the line, δφο  πρόςωπα- θ Ηωι και θ Ειρινθ 
ςε διαφορετικζσ θλικίεσ, αδθμοςίευτο ζργο, 45 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Zac’s Place (1990), μονόπρακτο ςε εικοςιτζςςερισ ςκθνζσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο ζργο, 50 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Θ τριλογία ‘Home’ /Οίκοσ ι Ρατρίδα (1996) αποτελείται από τα κεατρικά κείμενα: 1.A White Sports Coat (1988), 2. The Forty 
Lounge Café (1990),  3. Blood Moon  (1993) . Θ τριλογία δθμοςιεφτθκε το 1996 ςτο βιβλίο με τίτλο: A White Sports Coat and 
Other plays, Currency Press, Sydney, 130 ςελίδεσ, δίγλωςςθ ζκδοςθ. Oι ελλθνικζσ φράςεισ μεταφράςτθκαν ςτθν αγγλικι 
γλϊςςα  από τον ςυγγραφζα Durack, Reg.  
-A White Sports Coat (1988), τρίγλωςςο, αγγλικά, ελλθνικά γαλλικά, μονόπρακτο δράμα, τρία γυναικεία πρόςωπα, 25 ςελίδεσ. 
-The Forty Lounge Café (1990), δίγλωςςο μονόπρακτο δράμα ςε δφο πράξεισ, τριάντα-δφο ςκθνζσ, ζντεκα γυναικεία πρόςωπα, 
51 ςελίδεσ,   
-Blood Moon (1993), μονόπρακτο δράμα, τζςςερα γυναικεία πρόςωπα, δίγλωςςο, αγγλικά, ελλθνικά, 54 ςελίδεσ. 
-Paradise (1999), δράμα ςε τριάντα-μία ςκθνζσ, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο ζργο, 46 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία, 
αδθμοςίευτο. 
-Ματωμζνο Φεγγάρι (2008), δράμα (ςε μετάφραςθ των Δζςποινασ Διμου, Σοφίασ Θλιάδθ, Ελζνθσ Τςεφαλά, Μαρίασ 
Τςουρζλθ), αδθμοςίευτο, 57 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.   
 
Lytras, Andreas 
 -Odyssey (1998),  δίγλωςςο μονόπρακτο ςε δεκάξι ςκθνζσ, μονόλογοσ, αυτοζκδοςθ, 44 ςελίδεσ. 
 
Μακρίδθσ, Γιϊργοσ 
-Θ Μαρία του «Ρατρίσ» ι Αγάπεσ, Ράκθ και Ραραμφκι (2006), δράμα ςε δεκατζςςερισ ςκθνζσ, πρόςωπα 10, αδθμοςίευτο 
ζργο, 45 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Οι πακιαςμζνοι (2002), κοινωνικι ςάτιρα ςε δφο πράξεισ και ζξι εικόνεσ, πρόςωπα 10, αδθμοςίευτο ζργο, 96 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Ενοικιάηεται δωμάτιο (2001), δραματικι κωμωδία ςε τρεισ πράξεισ και ζξι εικόνεσ, πρόςωπα 13, αδθμοςίευτο ζργο, 71 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
Τα Σίγουρα ι Ραπποφ, καλζ μου παπποφ (1999), δραματικι κωμωδία ςε τρεισ πράξεισ και πζντε εικόνεσ, πρόςωπα 14, 
αδθμοςίευτο ζργο, 98 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
Θ Δυναςτεία του Τομ Ράππασ (2002), κοινωνικι ςάτιρα  ςε ζξι εικόνεσ, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο ζργο, 95 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
Οι παίχτεσ (2001), μονόπρακτθ κωμωδία, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο ζργο, 24 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
Λίγο… απ’ όλα (2001), κοινωνικι ςάτιρα ςε δφο πράξεισ και τζςςερισ εικόνεσ, πρόςωπα 14, αδθμοςίευτο ζργο, 57 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.   
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Γιζη Ρλιθη  (Ορίςτε… παρακαλϊ!) (2001), κοινωνικι ςάτιρα ςε δφο πράξεισ και ζξι εικόνεσ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο ζργο, 71 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
Θ ςυνοικία των καυμάτων (2002), δραματικι και ςατιρικι κωμωδία ςε δφο πράξεισ και ζξι εικόνεσ, πρόςωπα 14 αδθμοςίευτο 
κείμενο, 67 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 Σφμφωνα με επιςτολι του ςυγγραφζα προσ τον ςκθνοκζτθ Κ. Μακρυγιϊργο ςτισ 8.8.2002, το ζργο Θ ςυνοικία των καυμάτων 
ζχει δθμοςιευτεί ςτο περιοδικό «Ελλθνίσ» και  το ζργο Οι επίςθμοι δθμοςιεφτθκε ςτθ εφθμερίδα «Το Βιμα». 
 
Mamouney Don 
-It’s a Mother (2005), επινοθτικό κεατρικό ζργο,  κωμωδία ςε 10 ςκθνζσ, αδθμοςίευτο, 35 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία.  

Το ζργο απαρτίηεται από τισ εξισ ςκθνζσ:  
1. Birth, του Don Mamouney, 2. Marianthe, τθσ Evdokias Katahanos, 3. Mary George Rap, του Nick Antonoglou, 4. Perfect Son, 
του Don Mamouney, 5. Memorial Service, του Bill Kokkaris, 6. Marry George, του Costas Pinakis, 7. Strike, τθσ Lina Kastoumis, 8. 
Sister of the perfect son, τθσ Elena Carapetis, 9. The Home, του Don Mamouney, 10. Greek History for Idiots, του Adam 
Hatzimanolis. 
-It’s a Father (2006), επινοθτικό κεατρικό ζργο, κωμωδία ςε  τρεισ ςκθνζσ, αδθμοςίευτο, 36 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε 
φωτοτυπία. Το κεατρικό αυτό κείμενο επινοικθκε από τουσ: Don Mamouney, Costas Pinakis, Bill Kokkaris, Evdokia Katahanas 
και Adam Hatzimanolis. 
-Seven Pirates (2007),  δράμα ςε οκτϊ ςκθνζσ, δεκατζςςερισ ανδρικοί ρόλοι, 60 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Μανταλβάνοσ, Σωτιρθσ  
-Γιζ μου, Βαςιλικζ μου (1999),  δράμα ςε οκτϊ ςκθνζσ, πρόςωπα 7 και χορόσ γερόντων, αυτοζκδοςθ Μελβοφρνθ, 106 ςελίδεσ. 
 
Μαξ Μαςτροςάββασ 
 -Καφζ Καβάφθ (1997), επινοθτικό κεατρικό ζργο, δίγλωςςο μουςικό δράμα ςε τρεισ πράξεισ, πρόςωπα 26 και 4   μουςικοί, 
αδθμοςίευτο ζργο, 59 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Μπόλλασ, Ευάγγελοσ  
-Ανεργία (1963,1964),  αντιχουντικι ςάτιρα, πρόςωπα 2,  αδθμοςίευτο, 5  δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ. 
-Το Ρουλί (1969), μονόπρακτθ ςάτιρα,  3 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ.  
-Ρολυτεχνείο (1973),  μονόπρακτο δράμα, πρόςωπα 10, αδθμοςίευτο, 11 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ. 
-Κφπροσ-Κάτω από τθν μπότα του Αττίλα (1978), μονόπρακτο, δράμα ςε επτά ςκθνζσ, πρόςωπα 10, αδθμοςίευτο, 14 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ. 
-Το Γράμμα (1978), μονόπρακτθ ςάτιρα, μονόλογοσ, 3 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ. 
-Μία περίεργθ περιπζτεια (1980) – διάλογοσ, 3 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ. 
-Δικτάτορασ και Συνείδθςισ (1983), αvτιχουντικι μονόπρακτθ ςάτιρα, πρόςωπα 2,  αδθμοςίευτο, 6 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ. 
-Θ Κατάρα τθσ Μάνασ (1983),  μονόπρακτθ ςάτιρα, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 7 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ.  
 
Νίκασ, Κϊςτασ 
-Εξομολογιςεισ ςτον Άγγελο (1993),  υπαρξιακό δράμα ςε τρεισ πράξεισ, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 52 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Proxy (2010), κωμωδία ςε εννζα ςκθνζσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο ζργο, 51 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Nikolakopoulos, Tony  
-The Last Proxy – Would you marry this man? (1994), κωμωδία των Tony Nikolakopoulos και George Kapiniaris, ςε δφο πράξεισ, 
πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο ζργο, 33 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Honeymoon in Hellas (1996), κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 12, αδθμοςίευτο ζργο, 50 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
 
Ξενοφοφ, Γεωργία  
-Θ Σφαίρα (Ο Ρλανιτθσ), (?), κεατρικό ζργο για εφιβουσ, μονόπρακτο με είκοςι πρόςωπα, αδθμοςίευτο, 26 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Ροφ είςαι Ειρινθ; (?), μονόπρακτο με ζντεκα πρόςωπα, 11 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Cousin Casanova (The Cousin) (1993), κοινωνικό δράμα ςε δφο πράξεισ, οκτϊ ςκθνζσ, με δεκαπζντε πρόςωπα,               67 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Γιολάντα-Αγαπθμζνθ των Ψαράδων-Yiolanta- Darling of the Fishermen, κοινωνικό δράμα, ςε δφο πράξεισ, οκτϊ ςκθνζσ, με 
δεκαπζντε πρόςωπα, 53 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Οι Ερωτοχτυπθμζνοι, (?), κοινωνικό δράμα ςε δφο πράξεισ, ζντεκα ςκθνζσ, με δζκα πρόςωπα, αδθμοςίευτο,                   72  
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Μπορείσ να διαλζξεισ (?), μονόπρακτο με ζξι πρόςωπα, αδθμοςίευτο ζργο, 10 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Ραΐηθσ, Γιϊργοσ  
Θ Γιαγιά (1970), δραματικό ζργο με κωμικά ςτοιχεία, πρόςωπα 6,  δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό Γιοφφρι, τεφχ.  12, 1992, ςς. 79 
– 81. 
 
 
Ραναγιϊτου, Τεφκροσ 
-Στθν Ξενικκιάν (1986),  δράμα ςε τρεισ πράξεισ, πρόςωπα 7, δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό Ο Λόγοσ, τεφχ. 7, ςς.48-56 (ςε 
φωτοτυπία)  
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Papathanasiou,Thomas 
-Looming the Memory (2006), μονόπρακτο, μονόλογοσ, αδθμοςίευτο ζργο, 18 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Paradissis, A. G. 
-My business Murder (1993),  αςτυνομικό κρίλερ ςε 20 ςκθνζσ, πρόςωπα 6, αυτοζκδοςθ, 20 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία.   
 
Ρατρικαρζασ, Κόδωροσ 
-Θ Μεταναςτευτικι Τριλογία του  Κ. Ρατρικαρζα είναι  τοποκετθμζνθ ςτουσ Αντίποδεσ και αποτελείται από τα τρία κεατρικά 
κείμενα: 
-Ρζτα τθ Φυςαρμόνικα Ρεπίνο ι Με λζνε Αντιγόνθ (1984), δίγλωςςο δράμα,  με βαςικι γλϊςςα τθ ελλθνικι, τζςςερισ πράξεισ, 
πζντε εικόνεσ, πρόςωπα 11, δθμοςιευμζνο από τισ εκδόςεισ «Μορφι», 77 ςελίδεσ. 
-Ο Κείοσ από τθν Αυςτραλία (1987), θκογραφικι κωμωδία ςε τζςςερισ πράξεισ, ζξι εικόνεσ, ελλθνικι με αγγλικά ςτοιχεία, 
δθμοςιευμζνο από τισ εκδόςεισ «Μορφι», 94 ςελίδεσ. 
-Οι Διχαςμζνοι (1990), δράμα ςε τρεισ πράξεισ, ζξι εικόνεσ, ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, δθμοςιευμζνο από τισ εκδόςεισ 
«Μορφι», 76 ςελίδεσ. 
-Ηορμπά-Μάκε με να χορεφω (1988),  κεατρικι διαςκευι του από το μυκιςτόρθμα «Βίοσ και Ρολιτεία του Αλζξθ Ηορμπά» του 
Νίκου Καηαντηάκθ, ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 9, αυτοζκδοςθ - Whatever Productions, Ακινα, 76 ςελίδεσ.  
-Zorbas the Greek (1992), απόδοςθ του κεατρικοφ κειμζνου Ηορμπά-Μάκε με να χορεφω ςτθν αγγλικι γλϊςςα, ςε δφο 
πράξεισ, πρόςωπα 9, αυτοζκδοςθ - Whatever Productions, Ακινα, 67 ςελίδεσ. 
-Οι αετοί των Δελφϊν: Άγγελοσ και Εφα (2007), ιςτορικό δράμα ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα τζςςερα, αυτοζκδοςθ - Whatever 
Productions, Ακινα, 74 ςελίδεσ.  
-Delphi Eagles- Angelo and Eva (2007) ιςτορικό δράμα ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 4, αυτοζκδοςθ- Whatever Productions, Ακινα, 
76 ςελίδεσ. 
-Antipodean Trilogy – Three Greek Australian Plays: The Promised Woman, The Uncle from Australia, The Divided Heart (2000), 
του Theodore Patrikareas με ειςαγωγι του Dr. C. Castan, University of Queensland, εκδόςεισ «Greek Australian Archive 
Publications», RMIR University, Melbourne 2000, 214 ςελίδεσ. 
 
Petsinis, Tom 
-The Drought (1994), μελόδραμα ςε πζντε ςκθνζσ, πρόςωπα 8 και χορόσ τεςςάρων γυναικϊν, αδθμοςίευτο, 50 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Picnic at Macedon (1999), δράμα ςε δεκαπζντε ςκθνζσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 42 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
 -Elena and The Nightingale (2004), δράμα ςε τρεισ πράξεισ πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο, 31 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Hypatia’s Circle (2007), ιςτορικό δράμα ςε δεκαεννζα ςκθνζσ, πρόςωπα 5, αδθμοςίευτο, 52 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Salonica Bound (2005), δράμα ςε δϊδεκα ςκθνζσ, πρόςωπα 6,  αδθμοςίευτο, 56 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
 
άλλθ-Κακαρείου, Σοφία 
-Κατά προτίμθςθ γαρδζνιεσ (1989), ςε ελλθνικι και αγγλικι, κωμωδία ςε οκτϊ ςκθνζσ με δϊδεκα πρόςωπα, αυτοζκδοςθ 
Ακινα 1989, 63 ςελίδεσ. 
-Μαριονζτεσ (1992), κωμωδία ςε τρείσ πράξεισ  με εννιά πρόςωπα, αδθμοςίευτο, 183 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Λφιγζνεια Κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω, δίγλωςςο κεατρικό δράμα ςε οκτϊ ςκθνζσ, με επτά πρόςωπα και χορό ανδρϊν 
και γυναικϊν, αδθμοςίευτο, 64 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Σταυροδρόμι 2008, δράμα ςε τρείσ πράξεισ, επτά πρόςωπα, αδθμοςίευτο, 61 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Λεωφορείο 343 (1990), δράμα, μονόπρακτο, οκτϊ πρόςωπα, αδθμοςίευτο, 35 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Σάρκα και Μικρόβιο ι Τα παιδιά του Μινϊταυρου (1998), δράμα ςε εννζα ςκθνζσ, δζκα πρόςωπα, αδθμοςίευτο, 78 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Τράνςιτο (1989),  δράμα, μονόπρακτο, δϊδεκα πρόςωπα και ο χορόσ, αυτοζκδοςθ Ακινα 1989, 77 ςελίδεσ. 
-Μετάγγιςθ από γυναικείο αίμα (1990), ςάτιρα, δζκα πρόςωπα, τρείσ πράξεισ, αδθμοςίευτο, 53 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ 
ςε φωτοτυπία 
-Woomer-Γοφμερα (1989), το ποιιμα τθσ Σοφίασ Κακαρείου, Woomera τθσ Ακαναςίασ, που ενζπνευςε τθν χορογράφο, θ οποία 
το χρθςιμοποίθςε ωσ κείμενο ςτο χορόδραμα με τον τίτλο Woomera.  
-The Three Faces of the Mirror *Τα Τρία Ρρόςωπα του Κακρζφτθ+ (2006),  μονόπρακτο. Το ζργο αυτό δθμοςιεφτθκε ςτθν 
Ανκολογία που επιμελικθκε θ Ελζνθ Νίκα, ‘Μothers from the Edge’ (2006), ςς.159-170.   
-οφχο χρϊμα λουλακί (1998), μονόπρακτθ κωμωδία, αδθμοςίευτο, επτά πρόςωπα, 35 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Υπατία (1994), ιςτορικό δράμα ςε τρεισ πράξεισ αδθμοςίευτο (από το αρχείο τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά), 137 φωτοτυπθμζνεσ 
ςελίδεσ. 
 
αυτόπουλοσ, Στάκθσ   
-Οι Εφηωνοι γυμνάηονται (1948), κωμικό ςκετσ, πρόςωπα 5,  αδθμοςίευτο, 5 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Τα Μακιματα (1948), κωμωδία, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο, 4 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε 
φωτοτυπία.  
-Τρελοί τθσ Εποχισ (1948), κωμωδία μονόπρακτθ, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο, 7 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 -Χαίρε Ρατρίσ (1948), κωμωδία μονόπρακτθ, πρόςωπα 2, αδθμοςίευτο, 3 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Ζνα Νερό Κυρά- Βαγγελιϊ (1948), κωμωδία, πρόςωπα 20, αδθμοςίευτο, 32 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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Σκαρςζλλα, Κζκλα  
-Τραπεηομάντθλο (2000), παιδικό κεατρικό ζργο, ςε τζςςερισ ςκθνζσ, πρόςωπα 14, αδθμοςίευτο, 14 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-The tableclothe (2000), παιδικό κεατρικό ζργο ςε πζντε ςκθνζσ, πρόςωπα 14, αδθμοςίευτο, 11 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ 
ςε φωτοτυπία. 
-Το Συμβοφλιο των Ηϊων -- Θ Αραχνοςκοτϊςτρα (2006/2007), παιδικό κεατρικό ζργο ςε ζξι ςκθνζσ, πρόςωπα 23, αδθμοςίευτο, 
27 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-The Animal Conference (I Arahnoskotostra (2008), παιδικό κεατρικό ζργο ςε ζξι ςκθνζσ, πρόςωπα 23, αδθμοςίευτο, 24 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Σκιαδόπουλοσ, Νίκοσ 
-Αλζξανδροσ ο Μζγασ (1990), ιςτορικό δράμα, ςε 12 εικόνεσ και τον επίλογο, πρόςωπα 57, αδθμοςίευτο, 87 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
Ραίχτθκε από τθ κεατρικι ομάδα τθσ κεατρικισ ςχολισ «Γζφυρα», ςτα πλαίςια των εορταςμϊν «Δθμιτρια ‘90» τθσ 
Ρανμακεδονικισ Ζνωςθσ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ, ςτο Her Majesty’s Theatre, Μελβοφρνθ, ςτισ 1, 2 Δεκεμβρίου 1990.  
 
Ταΐφερνόπουλοσ, Δθμιτρθσ  
-Οι Ρρόβεσ (1960), μονόπρακτθ κωμωδία ςε επτά ςκθνζσ, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο ζργο, 9 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
 
Τεό, Κοφλα  
-Θ Αυτισ Μεγαλειότθσ θ Μαμά (1992), κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο, 47δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Το Τραγοφδι τθσ Γιαγιάσ (1993), παιδικό κεατρικό μονόπρακτο, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο, 9 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Ζνα Ηευγάρι Κάλτςεσ (1994), τρεισ πράξεισ με δζκα πρόςωπα, κωμωδία, δθμοςιευμζνθ δίγλωςςθ ζκδοςθ ςτθν ελλθνικι και 
αγγλικι γλϊςςα από τισ εκδόςεισ Dionysos Books, Μελβοφρνθ, 80 ςελίδεσ.  
-Ενεςτϊτασ (1995), παιδικό κεατρικό μονόπρακτο, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο, 10 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Ηεςτό, καυτό και παγωμζνο (1996), κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 10, αδθμοςίευτο, 59 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Θ Διακικθ του Αντωνάκθ (1998), κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο, 62 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Ζνα κακό Αγγελοφδι (1999), κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο, 62 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-Ο Αδιόρκωτοσ (2000), κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 9, αδθμοςίευτο, 65 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-Ρζτρα ςτα κεραμίδια (2002), κωμωδία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 8, αδθμοςίευτο, 60 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
Με το Γάντι (2009), παιδικό κεατρικό μονόπρακτο, πρόςωπα 3, αδθμοςίευτο, 9 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Τηαβζλλασ, Κϊςτασ ι Σουλιϊτθσ, Κϊςτασ (ψευδϊνυμο) 
-Οι Συντάξεισ τθσ Ντροπισ ι Το Κόλπο Θ Ελλθνικι Συνωμοςία (1994), δράμα ςε οκτϊ πράξεισ, πρόςωπα 12, αυτοζκδοςθ,  111 
ςελίδεσ. 
-Λίγεσ μζρεσ πριν το 2000 (1999), μονόπρακτο, πρόςωπα 10, αδθμοςίευτο, (γραμμζνο ειδικά για τισ πολιτιςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ του Συμβουλίου Απόδθμου Ελλθνιςμοφ) (ΣΑΕ), 6 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
 
Τςεφαλά, Ελζνθ,  
-Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ (2008),  ζμμετρθ διαςκευι για παιδιά ςε πζντε ςκθνζσ, πρόςωπα 20, (βλζπε Ραράρτθμα 5). 
-Το Χρονικό ενόσ Ξεριηωμοφ (2012), devised theatre ςε δφο πράξεισ,  δεκαζξι ςκθνζσ, πρόςωπα 31, (βλζπε Ραράρτθμα 6). 
 
Tsiolkas, Christos 
-Suit (1998),  μονόπρακτο, πρόςωπα 5,  δθμοςιεφτθκε ςτο βιβλίο με τον τίτλο: Melbourne Stories: Three Plays: Who's Afraid of 
the Working Class; Polly Blue; Features of Blown Youth (Play Collections), ςε ςυνεργαςία με τουσ Andrew Bovell, Patricia 
Cornelius και Melissa Reeves και  τθ μουςικο-ςυνκζτρια, Irene Vela, Currency Press, 2000, ςς.  11-14.   
-Electra AD (1999), δράμα, ςε δφο πράξεισ, επτά ςκθνζσ, πρόςωπα 9,. αδθμοςίευτο, 35 ςελίδεσ δακτυλογραφθμζνεσ ςε 
φωτοτυπία.  
 
Tsitas, Stan  
-Thin Walls (2000, μαφρθ κωμωδία ςε τρεισ ςκθνζσ, των Angelo Blias, Nick Memos  και Stan Tsitas, πρόςωπα 10, αδθμοςίευτο 
ζργο, 109 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Φατςζασ, Ανάργυροσ 
-Τόνια Μαντοφρθ (1957-58), τρίπρακτο δραματικό ζργο, δθμοςιεφτθκε από 1 Οκτ. 1957 μζχρι τον Αφγουςτο 1958 ςτο 
περιοδικό Οικογζνεια: Μζροσ Α’: αρ. 80, 1.10.1957. Μζροσ Βϋ: αρ. 81, 1.11.1957. Μζροσ Γ’: αρ. 82, 1.1.1958.  Μζροσ Δ’: αρ. 84, 
Φεβρ. 1958. Μζροσ Ε’,  αρ. 85, Μάρτ. 1958. Μζροσ ΣΤ’ αρ. 86, Απρ. 1988. Μζροσ Η’ αρ. 87, Μαϊοσ 1958. Μζροσ Θ’: αρ. 88,  Λοφν. 
1958.  Μζροσ Κ’: αρ.89, Λοφλ. 1958.  Μζροσ Λ’: αρ. 90, Αυγ. 1958.  Ρρόςωπα 18,  36 φωτοτυπθμζνεσ ςελίδεσ.  
 
Φαραίσ, Βάςω 
-Εδϊ ςτθν Αυςτραλία, εδϊ ςτθν Ραροικία (1998), κωμωδία, πρόςωπα 6 και χορευτικι ομάδα, αδθμοςίευτο ζργο, 41 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.  
-Τθσ Αγίασ Ρείνασ (2003), κωμωδία,  πρόςωπα 6, αδθμοςίευτο ζργο, 52 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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Φωτοποφλου – ζτςθ, Ελζνθ 
-Κυςιαςμζνθ Γενιά (2004), δράμα ςε 52 ςκθνζσ, πρόςωπα 21, αδθμοςίευτο ζργο, 106 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
Θ Κυςία του Μετανάςτθ (2004), δράμα ςε 18 ςκθνζσ, πρόςωπα 21, αδθμοςίευτο ζργο, 55 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
 
Velissaris, Nic  
-Brother Boy (2007), δίγλωςςο δράμα ςε τζςςερισ ςκθνζσ, πρόςωπα 6,  αδθμοςίευτο ζργο,  42 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
 
Vela, Irene 
 - 1975-A Love Story (2003 και 2006), δραματικι μουςικοκεατρικι παράςταςθ ςε πζντε πράξεισ,  πρόςωπα 16 αδθμοςίευτο, 57 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Hatzimanolis, Adam  
-Skitsobumski (1986) - τρεις μονόλογοι.  
-Home of a Stranger (1994), των Adam Hatzimanolis και Patricia Cornelius, μονόπρακτο, πρόςωπα 7, αδθμοςίευτο, 25 
δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία.                                                                                                                                                  
-Paragon (2003), μονόλογοσ -One Man Show  ςε δεκαεννζα ςκθνζσ, αδθμοςίευτο, 27 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε 
φωτοτυπία. 
-The Paragon Files -One Man Show (2004), ςάτιρα, μονόλογοσ, ςε δεκαεννζα ςκθνζσ, αδθμοςίευτο, 27 δακτυλογραφθμζνεσ 
ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
-It’s a Father (2006), Το κεατρικό αυτό κείμενο επινοικθκε από τουσ: Don Mamouney, Costas Pinakis, Bill Kokkaris, Evdokia 
Katahanas και Adam Hatzimanolis. 

 
Χελλάντερ, Στζλλα / Hellander Stella (1997) 
-Ταξίδι ςτο Λυκόφωσ / Travelling by Night (1997), δίγλωςςο ραδιοφωνικό κεατρικό ζργο τθσ Στζλλασ Χελλάντερ και του Mike 
Ladd, πρόςωπα 4, αδθμοςίευτο, 16 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
 
Χρονόπουλοσ, Γρθγόρθσ,  
- Ζνα Κλωνί, (2009), θκογραφία ςε δφο πράξεισ, πρόςωπα 14, αδθμοςίευτο, 71 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ ςε φωτοτυπία. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΕΑΤΛΚΩΝ ΣΥΓΓΑΦΕΩΝ ΚΑΛ  ΚΕΑΤΛΚΩΝ ΡΑΑΓΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΕΔΩΣΑΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ (ΓΛΑ ΜΕΛΛΟΝΤΛΚΘ ΧΘΣΘ) 

1. Βαςίλθσ Γεωργαράκθσ ςτθν Ακινα ςτισ 22.01. 2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά.  

2. Κόδωροσ Ρατρικαρζασ ςτθν Ακινα ςτισ 23.01.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

3. George Kapiniaris ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 13.02.2009 ςτα αγγλικά και ελλθνικά, β’ γενιά.  

4. Kathy Kokkoris ςτο Σφδνεχ ςτισ 23.02.2009 ςτα αγγλικά και ελλθνικά, β’ γενιά. 

5. Nicholas Tsoutas ςτο Σφδνεχ ςτισ 23.02.2009 ςτα αγγλικά και ελλθνικά, β’ γενιά. 

6. Κϊςτασ Ρινάκθσ ςτο Σφδνεχ ςτισ 23.02.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

7. Don Mamouney ςτο Σφδνεχ ςτισ 24.02.2009 ςτα αγγλικά, η’ γενιά από πατζρα. 

8. Bill Kokkaris ςτο Σφδνεχ ςτισ 24.02.2009 ςτα αγγλικά και ελλθνικά, β’ γενιά. 

9. Adam Hatzimanolis ςτο Σφδνεχ ςτισ 25.02.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

10. Alex Lycos ςτο Σφδνεχ ςτισ 25.02.2009 ςτα αγγλικά και ελλθνικά, β’ γενιά. 

11. Androula Kavallaris ςτο Σφδνεχ ςτισ 25.02.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

12. Γιϊργοσ Καηοφρθσ ςτο Σφδνεχ ςτισ 26.02.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

13. Κϊςτασ Νίκασ ςτο Σφδνεχ ςτισ 26.02.2009 ςτα ελλθνικά, β’ γενιά. 

14. Νίκοσ Αντϊνογλου ςτο Σφδνεχ ςτισ 26.02.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

15. Σταφροσ Οικονομίδθσ ςτο Σφδνεχ ςτισ 27.02.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

16. Γιϊτα Κριλλι- Κζβανσ ςτο Σφδνεχ ςτισ 27.02.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

17. Ριπίνα Λωςθφίδου- Ζλλθ ςτο Σφδνεχ ςτισ 27.02.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

18. Σοφία Κακαρείου ςτο Σφδνεχ ςτισ 29.02.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

19. Tom Petsinis ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 13.03.2009 ςτα αγγλικά, 1.5. γενιά. 

20. Tes Lyssiotis ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 22.03.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

21. Thomas Papathanasiou ςτο Σφδνεχ ςτισ 24.03.2009 ςτα αγγλικά και ελλθνικά, β’ γενιά.  

22. Christos Tsiolkas ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 27.03.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

23. Ντίνα Αμανατίδου ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 28.03.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

24. Angela Costi ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 30.03.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

25. Κοφλα Τεό ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 08.04.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

26. Γιϊργοσ Κατςαρόσ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 09.04.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

27. Κανάςθσ Μακρυγιϊργοσ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 13.04.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

28. Κϊςτασ Μακρυγιαννάκθσ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 15.04.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

29. Γιϊργοσ Κατςουράκθσ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 20.04.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

30. Θλίασ Διακολαμπριανόσ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 28.04.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

31. Νίκοσ Σκιαδόπουλοσ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 29.04.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

32. Βάςω Φαραίσ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 30.04.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

33. Susan Alexopoulos ςτθ Μελβοφρνθ ςτθ 01.05.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

34. Μάρω Γεμμζτα ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 02.05.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά 

35. Χάρθσ Κωνςταντινίδθσ ςτθ Μελβοφρνθ 03.05.2009 ςτα ελλθνικά και αγγλικά, β’ γενιά. 

36. Σωτιρθσ Μανταλβάνοσ ςτθ Μελβοφρνθ 04.05.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

37. Irene Vela ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 07.05.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

38. Γιϊργοσ Μακρίδθσ ςτισ 09-06-2009 (τθλεφωνικι), α’ γενιά. 

39. Kerry Casey ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 16.05.2009 ςτα αγγλικά, ςτ’ γενιά.  

40. Κλαίρθ Γαηι ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 17.05.2009 ςτα αγγλικά, α’ γενιά.  

41. Andreas Lytras ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 20.05.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

42. Nic Velissaris ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ  21.05.2009, ςτα αγγλικά. 2.5. γενιά. 

43. Ζρμα Βαςιλείου ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 22.05.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 
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44. Καίτθ Αρϊνθ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 23.05.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

45. Fotis Kapetopoulos ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 25.05.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

46. Σταμάτθσ Τςίτασ/Stan Tsitas ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 26.05.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

47. Katerina Kotsonis ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 29.05.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

48. Κζκλα Σκαρςζλα ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 20.06.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

49. Peter Stefanou ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 22.06.2009 ςτα ελλθνικά, β’ γενιά. 

50. Στζλλα Χελλάντερ ςτισ 22-06-2009 (τθλεφωνικι). 
51. Καίτθ Γεωργίου ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 24.06.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 
52. Lina Destounis ςτο Σφδνεχ ςτισ 28.06.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 
53. Μζλπω Ραπαδοποφλου ςτο Σφδνεχ ςτισ 29.06.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

54. Toni Allayallis ςτο Σφδνεχ ςτισ 29.06.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

55. Christine Totos ςτο Σφδνεχ ςτισ 01.07.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

56. Δθμιτρθσ Λάγιοσ-Ραναγιωτόπουλοσ  ςτο Σφδνεχ ςτισ 02.07.2009, ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

57. Βαγγζλθσ Καλφβασ ςτο Σφδνεχ ςτισ 03.07.2009, ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

58. Γεωργία Ξενοφοφ ςτθν Αδελαΐδα ςτισ 04.07.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

59. Max Mastosavvas ςτθν Αδελαΐδα ςτισ 04.07.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

60. Βάςω Καλαμάρα ςτο Ρερκ ςτισ 09.07.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

61. Irene Dios ςτο Ρερκ ςτισ 11.07.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

62. Gregg Andreas (Andreas Papadopoulos) ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 16.07.2009 ςτα αγγλικά, β’ 

γενιά. 

63. Komninos Zervos ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 24.07.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

64. Χριςτοσ Κουτζσ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 22.08.2009 ςτα ελλθνικά και αγγλικά, β’ γενιά. 

65. Κϊςτασ Αλεξιάδθσ ςτθν Καλαμπάκα ςτισ 16.10.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

66. Nick Giannopoulos ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 10.11.2009 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

67. Γιάννθσ Βαςιλακάκοσ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 19.11.2009 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

68. Δθμιτρθσ Κατςοφλθσ ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 05.01.2010 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

69. Tony Nikolakopoulos ςτθ Μελβοφρνθ ςτισ 06.01.2010 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

70. Zeny Giles ςτο Σφδνεχ ςτισ 06.04.2010 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

71. Γρθγόρθσ Χρονόπουλοσ ςτο Σφδνεχ ςτισ 07.04.2010 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

72. Κϊςτασ Τηαβζλλασ ςτο Σφδνεχ ςτισ 07.04.2010 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 

73. Ellie Emmanuel ςτθν Βριςβάνθ ςτισ 13.12.2010 ςτα ελλθνικά και αγγλικά, β’ γενιά. 

74. Effie Detsimas ςτθν Βριςβάνθ ςτισ 13.12.2010 ςτα αγγλικά, β’ γενιά. 

75.  Σπιλιοσ Φλωράτοσ ςτθν Βριςβάνθ ςτισ 13.12.2010 ςτα ελλθνικά, α’ γενιά. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΛΣ ΤΩΝ ΚΕΑΤΛΚΩΝ ΣΥΓΓΑΦΕΩΝ: 

ΒΑΣΩ ΚΑΛΑΜΑΑ, ΣΟΦΛΑ ΚΑΚΑΕΛΟΥ, ΚΟΥΛΑ ΤΕΟ (ΡΩΤΘ ΓΕΝΛΑ),  

ZENI GILES, CHRISTOS TSIOLKAS, ANGELA COSTI, ANDREAS LYTRAS, TONI ALLAYALLIS (ΔΕΥΤΕΘ 

ΓΕΝΛΑ) 

1. Bάςω   Καλαμάρα  (Συνζντευξθ ςτο Ρερκ, 09.07.2009). 

 Ροφ  - πότε  γεννικθκεσ και τί κυμάςαι  από  τα παιδικά ςου  χρόνια ; 

Γεννικθκα  ςτθν Ακινα  από  ευκατάςτατουσ  γονείσ.  Ο πατζρασ  μου  είχε  

εργοςτάςιο  ξυλείασ. Ραπαγιαννάκθσ  Δθμιτριοσ  από  κρθτικι  καταγωγι. Θ μθτζρα  μου 

πζκανε ςτθ γζννα του αδελφοφ μου  και θ κεία μου ανζλαβε το μεγάλωμά του.  Μεγάλωςα  

πολφ  ευκατάςτατα  με τθ γιαγιά μου, τθ μθτζρα τθσ μθτζρασ μου. Τθν ζλεγαν Νικοτςάρα 

και ιταν τριςζγγονθ του καπετάν - Νικοτςάρα. Θ  γιαγιά μου με βοικθςε με το λεξιλόγιό  

μου, ουμελιϊτιςςα. Σχολείο  πιγα ςτθν Καλλικζα,  δθμοτικό.  Αργότερα  μπικα  εςωτερικι 

ςε κολλζγιο  κθλζων.  Μου ςτοίχιςε πολφ  θ ζλλειψθ  τθσ γιαγιάσ μου. 

 Ροιά  θ ςχζςθ ςου με τθ λογοτεχνία  όλα αυτά  τα χρόνια; 

Από  πολφ  μικρι, ζγραφα  ιςτορίεσ  από τθ φανταςία μου. Ιταν  το πάκοσ μου.  Π,τι  

μου ζλειπε και πονοφςα. Ζβαηα τον εαυτό μου μζςα ςε ιςτορίεσ που ικελα  να ηιςω. Θ 

γιαγιά μου, μου εμφφςθςε  το να λζω ιςτορίεσ  από αυτζσ  που μου ζλεγε όταν ιμουν μικρι. 

Κζρδιςα πολλά και από τισ  δφο μου οικογζνειεσ όςο αφορά  τισ διαλζκτουσ  κλπ. Και αυτό  

πλζον ζχει χακεί διότι  ζχει ειςχωριςει  θ  ξζνθ  νοοτροπία. 

 Τα πρϊτα ςου  αναγνϊςματα και θ πρϊτθ ςου επαφι με το κζατρο πότε ζρχεται; 

Από  πολφ μικρι. Γιατί ςτο παρκεναγωγείο κάναμε γαλλικά , πιάνο, μπαλζτο, 

λογοτεχνία. Δθλαδι δεν είχαμε τόςο τυπικά μακιματα, αλλά μακιματα που βοθκοφςαν να 

διευρφνουμε το πνεφμα μασ. Οι πρϊτοι μου ςυγγραφείσ ιταν ο Λοφλιοσ Βερν. Από πολφ 

μικρι όλοι με πιγαιναν κζατρο . 

 Τί κυμάςαι από τον εμφφλιο; 

Κυμάμαι  πωσ εκεί που μζναμε ςτο Κθςείο ιταν όλο  δεξιοί και ζπεφταν ςφαίρεσ ζξω 

από το ςπίτι. 

 Ρότε μετανάςτευςεσ και με τί αφορμι ζφυγεσ από τθν Ελλάδα; 

Νομίηω πωσ ζφυγα με τθν αφορμι  ότι υπιρχε ζνασ  «τοίχοσ» ανάμεςα  ςε μζνα και  

ςτθ  μθτριά μου. Συνάντθςα τον Λεωνίδα (ςφηυγό μου) ςτθ Σχολι  Καλϊν Τεχνϊν.  Εγϊ 

πιγαινα τότε εκεί και  είχα πείςει  τθ φίλθ μου να ποηάρει για τον Καπράλο προκειμζνου να 

δουλζψω δίπλα του. Τότε ιρκε ο Σικελιανόσ, πρόςεξε το ζργο μου και το ζβαλε ςτθ γωνία 

και είπε «Εδϊ ζχουμε  μια ποιιτρια.  Φαίνεται  ότι κα τα καταφζρεισ  από τα μάτια ςου».  
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Κάναμε παρζα  με τον Λεωνίδα, γιατί είχε ζρκει από τθ Φλϊρινα και τον 

ξεναγοφςαμε. Εν τω μεταξφ  αυτόσ είχε ζτοιμα τα χαρτιά του για τθν  Αυςτραλία. Και 

κλεφτικαμε. Θ κεία μου θ Αλεξάνδρα με ςτιριξε και μου ζδωςε πολλά χρυςαφικά τθσ 

μθτζρασ μου. Ριγαμε για ζνα διάςτθμα ςτθ Φλϊρινα και μετά Αυςτραλία.  Το ’50  ιρκαμε  

ςτθν Αυςτραλία με το «Κερφνια». 

Ιρκαμε  ςτθν Αυςτραλία  γιατί  ο ςφηυγόσ ικελε να γνωρίςει τον πατζρα του, ο 

οποίοσ τουσ είχε αφιςει για τθν Αυςτραλία,  όχι  εγκαταλείψει,  από τότε που ιταν 3 μθνϊν. 

Ο πατζρασ του είχε ζρκει εδϊ από το ’32. Και ηοφςε ςε πολφ δφςκολεσ ςυνκικεσ.  Νοίκιαηε 

ζνα καλυβάκι ςε ζνα οικόπεδο και ζκοβε ξφλα για τθν καταςκευι των τραίνων και ό,τι λεφτά 

ζβγαλε τα  ζςτελνε  πίςω ςτθν οικογζνειά του.  Μζςα ςτο οικόπεδο φφτευε και καπνό. Πταν  

ιρκαμε με το Λεωνίδα, εγϊ μαγείρευα και επζβλεπα τουσ εργάτεσ, βοθκοφςα ςτθ διαλογι 

καπνοφ, ζδενα δεμάτια. Ηοφςαμε  με λίγα χριματα γι‘ αυτό  δεν παίρναμε παιχνίδια  ςτα  

παιδιά. Αλλά εκείνα με τθ δθμιουργικότθτά τουσ ζφτιαχναν  τα δικά  τουσ. 

 Ρϊσ ιταν  τα πρϊτα χρόνια ςτθν Αυςτραλία; 

Πταν  ιρκαμε,  ιταν αυτό με τθν ιδζα να ςπουδάςουμε. Αλλά αφοφ δεν μποροφςαμε 

οικονομικά, αποφαςίςαμε να δουλζψουμε για να βγάλουμε τα χριματα να ςπουδάςουμε. 

Δεν παραιτθκικαμε ποτζ από τθν ιδζα, απλά το αναςτείλαμε για 9 χρόνια. Στο διάςτθμα 

αυτό εγϊ ξεκίνθςα να γράφω. Δθμοςιεφτθκαν ςτο περιοδικό «Οικογζνεια». Και ζγραφα το 

1961  το Breadtrap   όταν ζςπαςαν  τα καπνά.   Δθλαδι πιραν οι εταιρείεσ τα καπνά. Μετά ο 

Λεωνίδασ με τον πατζρα του πιραν  με  δάνειο  ζνα   τρακτζρ και ξερίηωναν δζντρα, 

κακάριηαν  το δάςοσ  πάνω  ςτο  οποίο  γινόντουςαν  οικόπεδα.  

Ρριν όμωσ από αυτό ζγραφα το Μικρό ‘Αλκθ, το Μανταμουαηζλα, ιμουν ακόμα 

εμπνευςμζνθ από τθ κεία Αλεξάνδρα. Ζγραφα  «Να δϊςει θ Ραναγιά,  να πάει».  Ζγραφα με 

τθ λάμπα και το κερί γιατί δεν είχαμε θλεκτρικό το 1961.   Είχα πολφ καλό άντρα και τα 

κατάφερα. 

 Ρότε ανζβθκε το πρϊτο ςου κεατρικό ζργο; 

Στθν Ελλάδα είχα δει ζργα τοφ Ευγζνειου Ο’Νιλ,  Λόρκα και Ξενόπουλου. Αγαπθμζνοι 

μου θκοποιοί ιταν θ Λαμπζτθ και ο Μυράτ. 

Γυρίςαμε ςτθν Ελλάδα  για ζνα χρόνο. Το 1960-61, όπου  ο κείοσ μου παραχϊρθςε  

ζνα ςπίτι  ςτο Θράκλειο, ζςτειλα  τα παιδιά ςε ιδιωτικό ςχολείο και εγϊ πιγα ςε δραματικι 

ςχολι και ο Λεωνίδασ πιγε ςτθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν. Μετά  γυρίςαμε ςτθν Αυςτραλία.  

Μόλισ πιρε το δίπλωμά του,  ο διευκυντισ τον διόριςε κακθγθτι. Και ζτςι  

εγκαταςτακικαμε ςτο Perth. Εγϊ τότε είχα ψυχολογικά προβλιματα  για να μπω ςτθ 

λογοτεχνία.  Δεν μου άρεςε θ αγγλικι  γλϊςςα λόγω των Άγγλων, λόγω Κφπρου – 
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βομβαρδιςμϊν κλπ. Αντιςτάκθκα ςτθ γλϊςςα.  Μετακομίςαμε μεν, αλλά δεν κζλαμε να 

αφιςουμε τθ γθ που  είχαμε εκεί γιατί για μασ ςιμαινε πάρα πολλά.  Σιμαινε  Ελλάδα , τα 

δζντρα μασ ζχουν ελλθνικά  ονόματα.  

Ο David  Crane ανζβαςε  2 – 3  φορζσ το Breadtrap ςε  δφο  διαφορετικζσ  εποχζσ. 

Ανζβαςε τα κεατρικά ζργα Φρφνθ, Holiday  in Greece, Μικρόσ Ζρωσ, ’Πλυμποσ.  Μου άρεςε 

που ςεβάςτθκε τθ δουλειά μου από τθν αρχι , δεν ζβγαλε οφτε μια λζξθ μου από το 

ςενάριο/κείμενο.  Ιρκε τότε ο  καλλιτεχνικόσ διευκυντισ  του Κεάτρου Τζχνθσ από το 

Σφδνεχ, Σταφροσ Οικονομίδθσ, και μου είπε να  γράψω Καραγκιόηθ από διαςκευι του 

Ρλοφτου του Αριςτοφάνθ. Εντωμεταξφ επειδι είχα  πολφ λίγο χρόνο, δεν προλάβαινα να το 

διαβάςω. Βζβαια είχα δει Αριςτοφάνθ οπότε ζπιαςα το πνεφμα.  Ζκανα τον Καραγκιόηθ τον 

ιρωα επτά ζργων μου μζςω των οποίων παρζκεςα τα καινοφρια προβλιματα τθσ 

Αυςτραλίασ». 

 Ρϊσ κατάφερεσ να κεωρείςαι ςφγχρονθ Αυςτραλιανι ςυγγραφζασ (contemporary  

Australian  writer); 

Ρολφ  εφκολα, να ςου πω τθν αλικεια. Σκζφτθκα ότι είχα το ταλζντο και για γλφπτρια. 

Σποφδαςα ςτθν Καλϊν Τεχνϊν και κατάλαβα ότι πρζπει να δϊςω τθ δουλειά μου  ςτα 

αγγλικά. Και μετζφραςα το Τοπίο  και Ψυχι. Το The  same light  διδαςκόταν  ςτο   γυμνάςιο.   

Θ γλϊςςα  λοιπόν  για μζνα ιταν το μζςο  για να προχωριςω. 

 

2. Σοφία Κακαρείου (Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 29.02.2009). 

 Ροφ  - πότε  γεννικθκεσ και τί κυμάςαι  από  τα παιδικά ςου  χρόνια;   

Γεννικθκα ςτθν Ράτρα. Για τθν οικογζνειά μου και τουσ Ρατρινοφσ, θ Ράτρα είναι 

ορόςθμο πολιτιςμοφ. Ο πατζρασ μου ιταν από τουσ πνευματικοφσ ανκρϊπουσ, αυτοφσ που 

δίνουν ςτα παιδιά τουσ γερζσ βάςεισ μζςω τθσ παιδείασ. Ιταν κακθγθτισ και δεν είχε πολλά 

χριματα. Και οι δφο γονείσ μου, μοφ ζδωςαν τθν αγάπθ για τα ελλθνικά γράμματα, τθν 

παράδοςθ, τθν ιςτορία και τθ μυκολογία μασ. Είναι καταλυτικά για τθ διαμόρφωςθ ενόσ 

ανκρϊπου. Δανείςτθκα από εκεί όχι μόνο παραδείγματα αλλά και τισ εποποιίεσ των 

μεγάλων τραγικϊν ποιθτϊν για να φτιάξω το δικό μου δεδομζνο. Γιατί πιςτεφω ότι εμείσ 

ςαν φυςικοί φορείσ, οι Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ ζχουμε μια ιερι υποχρζωςθ, να 

κουβαλιςουμε αυτι τθ δάδα ςτα πζρατα του χρόνου και να δείξουμε ότι θ νζα Ελλάδα 

είναι θ ςυνζχεια τθσ πολιτιςτικισ μασ παράδοςθσ. Ιμουν μονάκριβθ. Ριςτεφω πωσ κάκε 

μοναχοπαίδι λόγω ζλλειψθσ αδελφοφ μεγαλϊνει και λίγο μόνο του, μζςα ςτθ φανταςία του. 

Ζτςι από νωρίσ θ φανταςία μου βρικε διζξοδο ςτο διάβαςμα. Με ενκάρρυναν και οι γονείσ 

μου, οπότε μπορϊ να πω ότι οι πρϊτοι μου φίλοι ιταν τα βιβλία. Και επειδι ο πατζρασ μου 
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είχε μια μεγάλθ βιβλιοκικθ, και κυμάμαι ακόμα τθ μυρωδιά του δζρματοσ γφρω από τα 

βιβλία. Κυμάμαι τθν προτομι του Ραλαμά ςτθ βιβλιοκικθ μασ, και για εμζνα ςτο παιδικό 

μυαλό μου, είχε γίνει ζνα απόκοςμο ςφμβολο. Άρα όταν διάβαςα πρϊτθ φορά Ραλαμά, τον 

Δεκάλογο του Γφφτου και τθν Τριςεφγενθ είχα ςτο μυαλό μου τθ φυςιογνωμία αυτοφ που τα 

ζλεγε.  

Άλλοι που με επθρζαςαν ιταν ο Βάρναλθσ και ο Καβάφθσ που άρεςαν πολφ ςτθ 

μθτζρα μου και μου τα απιγγειλε. Νομίηω πωσ από τότε προζρχεται θ ανάγκθ μου να 

εκφραςτϊ με τον γραπτό λόγο. Κυμάμαι, όταν ο πατζρασ μου με πιγε και είδα ςτο Βαςιλικό 

Κζατρο Το Πνειρο του Στρίντμπεργκ ιμουν 11 χρονϊν. Δεν κατάλαβα πολλά αλλά με 

εντυπωςίαςε ο κόςμοσ των χρθμάτων που ζμειναν ςτο μυαλό μου ςαν εικόνεσ μζχρι και 

ςιμερα. Ζνιωκα μοναξιά ςαν μοναχοπαίδι αλλά δεν είχα και πολφ χρόνο, γιατί ιμουν ςτο 

«κανάλι τθσ μόρφωςθσ». Ζκανα και μουςικι, γλϊςςεσ. Μου άρεςε και θ ηωγραφικι. Ιξερα 

Γαλλικά και Αγγλικά και επειδι ιμουν παιδί μεςοαςτικισ οικογζνειασ ζνιωκα πωσ ζπρεπε 

να εξοπλίςω τον εαυτό μου με προςόντα. Κατάφερα και πιρα υποτροφίεσ και πιγα ςτθν 

Αμερικι.  

Πταν επζςτρεψα μετά τισ ςπουδζσ και ικελα να εργαςτϊ ςτο Διπλωματικό Σϊμα, 

τότε ιρκε και θ πρϊτθ μου απογοιτευςθ, διότι ςτθν Ελλάδα δεν μποροφςα διότι ιμουν 

γυναίκα. Μόνον ωσ γραφζασ ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν. Με πείραξε ο διαχωριςμόσ. Άρχιςα 

λοιπόν τθν καριζρα μου ςε μεταλλευτικζσ εταιρείεσ, το 1964. Μετά, ςτθν Επιτροπι 

Μεταναςτεφςεωσ και ςτθν Επιτροπι Διεφκυνςθσ Ρροςφφγων. Μετά ιρκε ο γάμοσ και θ 

ζκρυκμοσ πολιτικι κατάςταςθ και μια ςτενότθσ κοινωνικι, πνευματικι και οφτω κακεξισ, θ 

οποία επιβάλετο ςε μια Ελλάδα με περιοριςτικοφσ όρουσ.  

Κι ζτςι ιρκαμε ςτθν Αυςτραλία, όπου ιταν το μεγαλφτερο ςοκ τθσ ηωισ μου. Γιατί 

τότε εδϊ οι Ζλλθνεσ ιταν άνκρωποι ςτο περικϊριο. Δεν είχα ακόμα εμπλακεί ςτθν πολιτικι 

και τθν κοινωνικι ηωι του τόπου το 1968. Θ αλλαγι τθσ νοοτροπίασ ιρκε με τθν Κυβζρνθςθ 

Whitlam το 1974. Επιβλικθκε θ πολυπολιτιςμικότθτα. Αιςκάνομαι τυχερι που ιρκα τθ 

ςτιγμι τθσ καμπισ. Ζτςι ζμπλεξα λίγο με τθν πολιτικι, λόγω του ότι ικελα να 

αντιμετωπίηομαι ςαν άνκρωποσ και όχι διαφορετικά λόγω φφλου ι καταγωγισ. Ζκανα 

γνωριμίεσ όταν δίδαςκα ςτο ςχολείο. Δίδαςκα ςτο Γυμνάςιο Λςτορία και Ξζνεσ Γλϊςςεσ και 

ιμουν υπεφκυνθ των Κλαςικϊν Σπουδϊν.  

Μου ηθτικθκε αργότερα να πάρω μζροσ ςε ζνα τμιμα ςτο Ρανεπιςτιμιο που κα 

ιταν τμιμα Ελλθνικϊν αλλά κατάλλθλο για εκείνουσ που ιταν ιδθ ςε Ρανεπιςτιμια, 

φοιτθτζσ (Γιατροί, Δικθγόροι κτλ.) και λόγω τθσ δουλειάσ τουσ κα ερχόντουςαν αργότερα ςε 

επαφι με τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ. Αυτό το τμιμα ζγινε για πρϊτθ φορά με χορθγίεσ τθσ 
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κυβζρνθςθσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Νζασ Νότιασ Ουαλίασ. Διθφκυνα λοιπόν το τμιμα αυτό τθσ 

Μεταφραςτικισ. Άρχιςα ζτςι με τον καιρό να ενδιαφζρομαι περιςςότερο για το τί ςυμβαίνει 

ςτθ χϊρα μου. Ραρ’ όλα αυτά οι Ζλλθνεσ τθσ παροικίασ ζμεναν πίςω όςον αφορά ςτθν 

παράδοςθ και ςε αυτά που ικελαν να περάςουν ςτα νζα παιδιά, τουσ Ζλλθνεσ δεφτερθσ 

γενιάσ και αυτό ιταν θ αφορμι για να γράψω και το κεατρικό μου ζργο Κατά προτίμθςθ 

γαρδζνιεσ. Αυτό γράφτθκε το 1984 και παίχτθκε το 1989 και ιταν το πρϊτο ζργο που 

γράφτθκε για μετανάςτθ, για δικό μασ δεδομζνο. Ρίςτευα πωσ κα εξελιχκοφμε ςαν 

κοινότθτα όταν κα υπάρξει μια προςωπικι αναηιτθςθ για τον κακζνα ξεχωριςτά. Πλοι 

ενδιαφζρονταν για τισ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα, αλλά αδιαφοροφςαν για τθν κατάςταςθ εδϊ. 

Το κζατρο, λοιπόν, ζγινε ωσ ζνασ τρόποσ να ερεκίςουμε τθ ςκζψθ και να προκαλζςουμε τθν 

κρίςθ του κεατι ςτον ίδιο του τον εαυτό, να πετφχουμε δθλαδι τθν αυτογνωςία βάηοντασ 

τουσ εαυτοφσ μασ επί ςκθνισ εδϊ και τϊρα και κριτικάροντασ οι ίδιοι τουσ ίδιουσ μασ τουσ 

εαυτοφσ. Και ζτςι αρχίςαμε, με γνϊμονα αυτό να κοιτάηουμε και ευρφτερα το κοινωνικό 

φαινόμενο που μασ ζφερε εδϊ. Το ζργο μου, για παράδειγμα, θ Λφιγζνεια ςτον Τροπικό του 

Αιγόκερω εφάπτεται ακριβϊσ αυτισ τθσ αντίλθψθσ: ότι υπάρχει ζνα κοινωνικό αιτιατό, μετά 

τον εμφφλιο αναβραςμό, μετά τον πόλεμο, μια φτϊχεια, μια κοινωνικι κατάςταςθ, ζνασ 

λαόσ που αςφυκτιά και κζλει να φφγει, ζνα ανεργιακό πρόβλθμα που πρζπει να λυκεί από 

τθν πλευρά τθσ Ελλάδασ και φεφγουμε και πάμε και μασ κυςιάηει ο ίδιοσ μασ ο γονιόσ 

(γινόμαςτε Λφιγζνειεσ).  

 Με ποιό πλοίο ιρκεσ; 

Με το «Ρατρίσ». Στο προτελευταίο του ταξίδι. Εκείνο που με πείραξε όταν ιρκα 

ιταν οι ςυνκικεσ τθσ μεταβίβαςθσ, τθσ μεταφοράσ. Το Transito απεικονίηει τθ φρικτι 

πλευρά αυτισ τθσ μεταφοράσ αλλά παράλλθλα και τθ κετικι. Το κεντρικό κζμα που 

πραγματεφομαι ςε όλθ τθ διάρκεια του ζργου μου θ αφφςικθ ςυμβίωςθ, το κζμα τθσ 

ελευκερίασ, θ ςτενότθτα του χϊρου. Αλλοιϊνει τον χαρακτιρα θ ζλλειψθ ελευκερίασ, 

αλλοιϊνει τον χαρακτιρα θ υπζρμετρθ και θ αχαλίνωτθ προςπάκεια να αρπάξουμε τθν 

ελευκερία. Είναι μια άλλθ δζςμευςθ και αυτό επίςθσ κα το δεισ και ςτο Σταυροδρόμι. 

 Ροιό είναι το φφοσ, θ δομι που ςυνικωσ επιλζγεισ ςτα ζργα ςου;  

Κάποια κζματα, όπωσ π.χ. αυτό του AIDS ι τθσ ομοφυλοφιλίασ και άλλα, είναι 

κζματα με τα οποία ο κεατισ ζρχεται ςε ςφγκρουςθ και μπορεί και να αποξενωκεί. Άρα ο 

ςκοπόσ είναι να τον φζρεισ ςε ςθμείο ταφτιςθσ ι ζςτω κατανόθςθσ. Ρρζπει να 

χρθςιμοποιιςεισ οριςμζνα δελεάςματα που κα τραβιξουν και κα ελκφςουν τον κεατι και 

κα τον εξοικειϊςουν.  Ζνα από τα τεχνάςματα είναι να τον φζρεισ ςε μία δομι θ οποία είναι 

ςεβαςτι πχ. ο χορόσ ςτο αρχαίο κζατρο. Στο Τράνηιτ/ Transito, Σάρκα και Μικρόβιο και ςτθν 
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Λφιγζνεια χρθςιμοποιϊ τθ δομι του αρχαίου κεάτρου, το χορό. Γιατί κζλω να υποβάλω τισ 

απόψεισ μου ςτον κεατι. Είναι καυμάςιοσ ο τρόποσ που οι αρχαίοι Ζλλθνεσ εξοικείωναν τον 

κεατι. Για να αφαιρζςεισ τα ςτοιχεία τθσ προκατάλθψθσ πρζπει να φζρνεισ τον κεατι 

μπροςτά ςε ςεβαςτό ςχιμα. Επίςθσ το κζμα τθσ κρθςκείασ.  

 Ρόςα ζργα ςου ζχεισ ανεβάςει; 

Το Κατά Ρροτίμθςθ Γαρδζνιεσ, το Τράνηιτ, το Crossroads, το  Θ Λφιγζνεια ςτον 

Τροπικό του Αιγόκερω, το Σάρκα και Μικρόβιο και Ορζςτθσ.  

 Βρικεσ δυςκολία να τα ανεβάςεισ αυτά τα ζργα;  

Βεβαίωσ, αλλά ςτάκθκα τυχερι από τθν άποψθ ότι κάποιοσ ςκθνοκζτθσ ςαν τον 

Μαςτροςάββα, διάβαςε το Τράνηιτ και το παρουςίαςε ςτθν Αδελαΐδα ςτο Φεςτιβάλ γενικοφ 

ενδιαφζροντοσ, όχι μόνον ελλθνικοφ. Επίςθσ θ ομάδα του «The Bell theatre Company» 

παρουςίαςε τθν Λφιγζνεια, το οποίο ιταν δίγλωςςο ζργο.  

 Ροιό είναι το κοινό ςτο οποίο απευκφνεςαι;  

Ζχεισ μια προτίμθςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα γιατί αυτι είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ, 

ςτθν οποία ηεισ, αλλά δεν μπορείσ να αποκλείςεισ και το κοινό, για το οποίο ζγραφεσ το 

ζργο to begin with. Στο κζατρο δεν ςαρκάηεισ τουσ χαρακτιρεσ ςου αλλά αποκαλφπτεισ τον 

κοινό παρονομαςτι που είναι ο άνκρωποσ με τα υπζρ και τα κατά του. Κεωρϊ ότι αν δεν 

ζχεισ τθν ανάλογθ παιδεία για να ςκθνοκετιςεισ, δεν μπορείσ να ςκθνοκετιςεισ. 

 Ζχουν παιχτεί τα ζργα ςου εκτόσ Αυςτραλίασ;  

Ναι. Στθν Ελλάδα παίχτθκε ζνα με το απόδθμο κζατρο του Καλογεράκθ. 

Ραρουςίαςαν το Σάρκα και Μικρόβιο. Με άγγιξε θ προςζγγιςθ του Καλογεράκθ και το ζργο 

πιρε το πρϊτο βραβείο ςτουσ Ραγκριτιουσ. Το κζμα του ποφ κζλεισ να αποτακείσ, ςε ποιά 

γλϊςςα ζχει να κάνει με το κοινό. Το κοινό κακορίηει. Σκθνοκζτεσ επίςθσ εκτόσ Αυςτραλίασ, 

είχα τον Φϊτθ Φωτιάδθ από το κζατρο Κφπρου, ο οποίοσ ζκανε το δικό του version ςτο 

Σάρκα και Μικρόβιο.  

 Ριςτεφεισ ότι τα ζργα ςου αφοροφν ζνα διεκνζσ κοινό;  

Ζχω ιδθ πρόταςθ να μεταφραςτοφν ςτα Ουκρανικά για το Crossroads. Ζχω τθν 

αντίλθψθ πωσ όταν γράφεισ κάτι ανεξάρτθτα με το ποιό είναι το κζμα ςου πρζπει οι 

χαρακτιρεσ να ζχουν μία παγκοςμιότθτα, θ οποία να κακιςτά το ίδιο το ζργο αντιλθπτό ςε 

ζνα ευρφ κοινό ανεξαρτιτωσ εκνικισ προζλευςθσ. Γιατί αν επιηθτοφμε τθν αυτογνωςία και 

τθν αλικεια ςτο κζατρο, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά μία unfolding of the psyche. Θ 

ανκρϊπινθ περίςταςθ είναι ο μόνοσ παρονομαςτισ, πάνω ςτον οποίο κα πρζπει να 

κινοφνται οι χαρακτιρεσ. Το κζατρο δεν είναι μια οικογενειακι ςυηιτθςθ, αλλά το 

ςπουδαιότερο και μεγαλφτερο και ευρφτερο κοινωνικό εργαλείο. Μιλάμε για τθν ευρφτθτα 
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τθσ διαδικαςίασ και κα παρκοφν ςτοιχεία από το ελλθνικό δεδομζνο, το αυςτραλιανό κτλ. 

Και αυτό ςθμαίνει πωσ δεν υποςτθρίηω το νζο ελλθνικό κζατρο, που περιορίηεται ςτθν 

περίπτωςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςάτιρασ που άμα δεν τθν ξζρεισ χάνεςαι. 

 Αυτό που ςχολιάηεισ ιςχφει και για το ‘mainstream’ αυςτραλιανό κζατρο;  

Δε νομίηω. Το αυςτραλιανό κζατρο είναι ζνα κζατρο, επομζνωσ αυτά που φζρνει 

μαηί του είναι δανεικά ςτοιχεία από τισ διάφορεσ χϊρεσ από τισ οποίεσ προιλκε. Πμωσ 

υπάρχει το αρχζγονο ςτοιχείο, the aboriginal chanting. Και αυτό ιδθ προςφζρει μια 

παγκοςμιότθτα. Το αυςτραλιανό κζατρο είναι δυτικό-ευρωπαϊκό κζατρο, το οποίο ζχει 

διεκνιςτικζσ τάςεισ και κα μποροφςε να παιχτεί παντοφ. Δεν περιορίηεται ςτον ντόπιο 

προβλθματιςμό. Μου αρζςει επίςθσ το πολιτικό κζατρο. Οι Μαριονζτεσ μου αποτελοφν 

κακαρά πολιτικό κζατρο. Σαν Ζλλθνεσ επειδι ζχουμε πολιτικι παράδοςθ και κριτικι, αλλά 

εδϊ είμαςτε περικωριακοί ςαν αντικρουόμενεσ ομάδεσ ςτο περικϊριο. Από τθ μία θ 

εκκλθςία και από τθν άλλθ οι κοινοτικοί κεςμοί. Αυτά τα πράγματα ςυγκροφονται. Και 

ςυγκρουόμενα αυτά τα πράγματα δθμιουργοφν μια αίςκθςθ ότι ςυμμετζχουμε μιασ 

πολιτικισ κόντρασ. Μιλάμε για τον Ελλθνιςμό τθσ διαςποράσ ςτθν Αυςτραλία. Σ’ αυτιν τθν 

πολιτικι κόντρα πρζπει να υπάρχει μια κριτικι. Και γι’ αυτό ανζβαςα και το ζργο μου  

Μαριονζτεσ, ςτο οποίο εμείσ είμαςτε μαριονζτεσ αλλά ποιόσ μασ κουνάει; Ροιζσ είναι οι 

δυνάμεισ που ςπρϊχνουν τοφσ μεν εναντίον των δε και τελικά τί πετυχαίνουμε με αυτό; Το 

ςτοιχείο τθσ πολιτικισ ςάτιρασ ιςχφει και ςτο αυςτραλιανό κζατρο αλλά περιοριςμζνα και θ 

κριτικι δεν κα γίνει επϊνυμα.  

 Ροιοφσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ Ζλλθνεσ και διεκνείσ τθσ κεατρικισ ςκθνισ 

καυμάηεισ περιςςότερο και ζχεισ επθρεαςτεί από τθ γραφι τουσ; 

Αυτόσ που με επθρζαςε πιο πολφ και με κακοδθγεί ςτο καινοφριο μου ςτυλ είναι ο 

Μπζκετ. Θ ρευςτότθτα τοφ χαρακτιρα και θ αυτοςαρκαςτικότθτα μου αρζςει πολφ. Ο 

Ρίντερ, αλλά ο «κεόσ» μου είναι ο Τζννεςθ Ουίλιαμσ. Από το γαλλικό κζατρο, ο Ηαν Ηενζ. 

Βζβαια ο Τςζχωφ και όλοι οι μεγάλοι ϊςοι, οι ςκοτεινζσ και βαριζσ φυςιογνωμίεσ με 

κάνουν να ταυτίηομαι μερικϊσ. Από ςφγχρονουσ Ζλλθνεσ μου αρζςει ο Αναγνωςτάκθσ.  

 Ζχεισ επαφι-επικοινωνία και ςυνεργαςία με κεατρικοφσ ςυγγραφείσ Ζλλθνεσ ι 

άλλθσ εκνικότθτασ;  

Εκτόσ από κάποιουσ Αυςτραλοφσ είμαςτε λιγάκι μονάδεσ.  

 Τί νοςταλγείσ περιςςότερο από τθν Ελλάδα ηϊντασ ςτθν Αυςτραλία;  

Τθ μάνα μου, τον πατζρα μου, το ςπίτι μου. Θ Ελλάδα που ζηθςα εγϊ είναι 

πλαςματικι. Αποτελείται από μνιμεσ που δεν ςυνκζτουν πάντα μια πραγματικι εικόνα. Ο 

χρόνοσ, θ αγάπθ, ο νόςτοσ τθν ζχουν αλλοιϊςει. Νοςταλγϊ να πάω ςτο αρχαίο κζατρο τθσ 
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Ράτρασ με τον πατζρα μου, να ανζβω τα ςκαλιά ςτουσ Δελφοφσ, τον πλακόςτρωτο δρόμο 

κάτω από τθν Ακρόπολθ. Να βλζπω από το παράκυρό μου τθν Ραλιοβοφνα και το 

θλιοβαςίλεμα να πζφτει ςτον Ρατραϊκό.  

  

(Συνζχεια τθσ ςυνζντευξθσ ςτο Σφδνεχ,  01.07.2009) 

 Ροιά είναι θ διαφορά Ραροικιακοφ Κεάτρου με Ελλθνικό Ραροικιακό Κζατρο; 

Υπάρχουν δφο διαφορετικζσ προςεγγίςεισ. Το «Community Theatre» είναι κατά κάποιον 

τρόπο situational theatre. Μπαίνει μζςα ςε μία περίπτωςθ και ςυμπράττουν οι χαρακτιρεσ 

ςτο να δθμιουργθκεί ζνα ζργο. Δεν είναι κζμα μόνο του ςυγγραφζα.  

Στθν περίπτωςθ του Ραροικιακοφ Κεάτρου, κεωρϊ ότι ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ 

παρατθρεί από μόνοσ του, ερεκίηεται θ ψυχικι του διάκεςθ για δθμιουργία πάντοτε ςε 

ςχζςθ με το κοινωνικό ςφνολο ςτο οποίο ηει.  Αλλά είναι απαραίτθτθ θ προςφορά του ςαν ο 

φιλολογικόσ επεξεργαςτισ τθσ περίπτωςθσ, δθλαδι το λογοτεχνικό ςκζλοσ. Αυτό δεν είναι 

απαραίτθτο να είναι ςυνεργαςία πολλϊν. Στθν περίπτωςθ του κεατρικοφ ςυγγραφζα, 

μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ ςφλλθψθ και πϊσ με τθν τζχνθ του λόγου κα μπορζςει να εκφράςει 

από που κζλει να γίνει δράςθ επί ςκθνισ. Στθ δικι μου περίπτωςθ, χρειάηεται πάντα ο 

δραματουργόσ, αλλιϊσ υπάρχει ο ςκθνοκζτθσ. Να εκμαιεφςουν από τον ςυγγραφζα το τί 

υπάρχει πίςω από το κείμενο. Ριςτεφω, μεγάλθ ςθμαςία ζχει ο λόγοσ. Το κζατρο είναι 

ζντεχνοσ λόγοσ. Υπάρχει θ παγίδα να τουσ κάνεισ όλουσ επίπεδουσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν 

ίδια γλϊςςα. Ρρζπει να ζχεισ τθν ικανότθτα και τθν ελαςτικότθτα να «δϊςεισ» ςτον κακζνα, 

ϊςτε να διαμορφϊςεισ τον χαρακτιρα γλωςςικά. Διότι θ γλϊςςα πρζπει να ανταποκρίνεται 

ςτον ρόλο και ςτο τί ο κακζνασ αντιπροςωπεφει. Το κζατρο είναι επίςθσ λογοτεχνία. Ρολλζσ 

φορζσ και τα παραλειπόμενα ςτο κζατρο ζχουν ςθμαςία. Ο ςυγγραφζασ του κοινοτικοφ 

κεάτρου είναι ζνασ «ςυγγραφζασ». Συρράπτει αυτά που ακοφει, δεν πθγάηουν από αυτόν. 

Οφείλει και ζχει τθν υποχρζωςθ να χαράξει τθ γραμμι. Δεν αποξενϊνω το κοινό μου, εάν 

βρίςκω τον ανκρϊπινο παράγοντα που είναι ίδιοσ κι ασ μιλάω για πράγματα μθ κακθμερινά. 

 Σχετικά με τθ χειραφζτθςθ τθσ γυναίκασ, ποιά είναι θ κζςθ ςου ωσ ςυγγραφζασ; 

  Θ κζςθ τθσ γυναίκασ με απαςχολεί πάρα πολφ. Λόγω γζνουσ και εμπειριϊν ζχω 

ζρκει αντιμζτωπθ με τθν προκατάλθψθ ςτο αν μπορείσ - αν πρζπει και αν επιτρζπεται να 

γίνουν από τισ γυναίκεσ. Εγϊ πιςτεφω ότι μπορϊ επειδι είμαι γυναίκα. Πμωσ ςτισ κοινωνίεσ 

τα πράγματα δεν είναι ζτςι. Υπάρχουν καταςτάςεισ ιςτορικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ που 

εγκλωβίηουν τθ γυναίκα ςε οριςμζνα πλαίςια. Για μζνα θ χειραφζτθςθ τθσ γυναίκασ ςτθν 

Ελλάδα ιρκε με τθ μετανάςτευςθ, γιατί θ εργαςία δεν προςφζρετο εφκολα ςτθ γυναίκα ζτςι 

ϊςτε να μπορζςει να γίνει οικονομικόσ χορθγόσ μζςα ςτθν οικογζνεια και να αναλάβει άλλθ 
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κζςθ και να εκτιμθκεί. Αυτό που πλιττει τθν αντίλθψθ ςτθν Ελλάδα είναι ότι θ γυναίκα είναι 

μάνα, κι αυτόσ είναι ο προοριςμόσ τθσ. Ζχει ζνα φυςικό προοριςμό να παράγει αλλά δεν 

είναι ο μοναδικόσ προοριςμόσ και ρόλοσ. Ερχόμενθ θ γυναίκα ςτθ μετανάςτευςθ ζγινε βορά 

των εργοςταςίων. ‘Ιταν θ γενιά του «Valium». Ρου μετά από εννιάωρθ εργαςία 

τουλάχιςτον, λόγω και τθσ πατριαρχικισ δομισ τθσ οικογζνειασ, ζπρεπε να δουλεφουν και 

ςτο ςπίτι. Είχαμε όμωσ και τθν πρϊτθ προςπάκεια για χειραφζτθςθ. Θ γυναίκα απζκτθςε 

γνϊμθ και άποψθ. Απαίτθςε και οριςμζνα πράγματα. Θ οικονομικι άνοδοσ ςθμαίνει και τθ 

χειραφζτθςθ.  

Μζςα ςτα ζργα μου: Για παράδειγμα, ςτο πρϊτο μου ζργο ιταν μια ςφγκριςθ τθσ 

κοινωνίασ τθν οποία βρικα εγϊ, μια κοινωνία που ηοφςε ςτθν κάψουλα του 1960, ςτο Κατά 

Ρροτίμθςθ Γαρδζνιεσ. Εκεί ζχω τθν Ρερςεφόνθ, θ οποία βγάηει το ψωμί τθσ κακαρίηοντασ 

τουαλζτεσ. Αλλά ζχει όνειρο να τραγουδιςει ςτθν όπερα. Είναι και όνειρα «κερινισ νυκτόσ» 

αλλά δείχνουν και τθν απελευκζρωςθ τθσ ςκζψθσ. Μποροφςε να ελπίηει. Επίςθσ θ μθτζρα. 

Και αυτι λζει ςτον άντρα τθσ ‘’Κουνιςου’’. Ακόμθ ςτισ Μαριονζτεσ μου, θ πεκερά που 

κανονίηει τα πάντα. Οπότε μπορεί θ μετανάςτευςθ να είχε μια ςκλθρότθτα αλλά από τθν 

άλλθ ζφερε τθ χειραφζτθςθ, τθ γυναίκα να παντρευτεί ζναν γζρο. Ζναν Αργίτθ βαςιλιά. 

Αυτι δε κζλει να κυςιαςτεί και κα πάρει τθ φίλθ τθσ τθν Λςμινθ και κα μεταναςτεφςουν για 

τθν κάτω γθ. Και ζρχονται κάτω από τον Τροπικό  του Αιγόκερω. Εκεί όμωσ δεν μπορεί να 

ξεφφγει τθσ μοίρασ τθσ. Είναι ο φαταλιςμόσ. Π, τι κζλουμε να αποφφγουμε, τελικά δεν κα 

μπορζςουμε να το αποφφγουμε. Θ μοίρα. Το αναπόφευκτο του κανάτου. Στο διάςτθμα, 

αυτό λοιπόν, ο άνκρωποσ πρζπει να κινθκεί ελεφκεροσ. Το κορφφωμα τθσ ελευκερίασ τθσ 

είναι να μθν διαλζξει αυτό που ικελαν να τθσ επιβάλουν άλλοι, αλλά να το διαλζξει θ ίδια. 

 

3. Κοφλα Τζο (Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 08.04. 2009) 

 Ροφ και πότε γεννικθκεσ, και τί κυμάςαι από τα παιδικά ςου   χρόνια; 

Κατάγομαι από τθ Γαςτοφνθ του Ν. Θλείασ, ςτθν Ρελοπόννθςο.   Ζχω γεννθκεί  το 

1940. Από τα παιδικά μου χρόνια τί κυμάμαι; Μια φωτιά. Το ςπίτι μασ κάθκε (το ζκαψαν  οι 

αντάρτεσ). Ο πατζρασ μου  δολοφονικθκε από τθν πολιτοφυλακι. Θ μθτζρα μου ζμεινε  

χιρα από 39 χρονϊν. Δεν  ζχω μνιμθ του πατζρα μου. Από τθ μθτζρα μου  κυμάμαι  ότι 

ιταν τρυφερι, γεμάτθ αγάπθ, καλοςφνθ αλλά και πολφ φιλόξενθ. Δεν είχε πολλά να μου 

δϊςει παρά μόνο  αγάπθ εξοφ  και θ φυγι μου για τθν Αυςτραλία.  

 Ρότε αποφάςιςεσ να ζρκεισ  ςτθν Αυςτραλία και γιατί επζλεξεσ  αυτι τθ χϊρα; 

Ιρκα το 1964. Δεν ξζρω γιατί τθν επζλεξα. Ρίςτευα  πωσ εδϊ κα γνωρίςω τον άντρα 

μου.  
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 Ρϊσ ιρκεσ;  Ρεσ μου  γι’αυτό το ταξίδι. Ρϊσ ξεκίνθςε; 

Ζμενα  ςτθν Ακινα. Και περνϊντασ από τθν Ομόνοια  ακοφγαμε «Μετανάςτευςθ για 

τθν Αυςτραλία». Πταν είςαι μικρόσ… παιδί όλα τα βλζπεισ όμορφα. Κι εγϊ ιμουν  

ονειροπόλα, ζπρεπε να φφγω. Αν δεν ζφευγα για τθν Αυςτραλία  κα πιγαινα αλλοφ,  και 

επειδι  δεν είχα λεφτά να ταξιδζψω, ιρκα ςτθν  Αυςτραλία. Ιρκα με αεροπλάνο. Μπικα 

μζςα και δεν είχα αίςκθςθ  φόβου, απλά ζφευγα και για μζνα αυτό ιταν ςπουδαίο. Άρχιηα 

κελθματικά και επιλεγμζνα μια καινοφρια ηωι. 

 Και όταν ζφταςεσ πϊσ αιςκάνκθκεσ; 

Στο πρϊτο γράμμα που ζςτειλα ςτθ μάνα μου ζγραφα «Αν κζλεισ να με  ξαναδείσ, κα 

ζρκεισ εδϊ». Και ιρκε  μετά από 13 μινεσ. 

 Ρϊσ ςου φάνθκε θ Αυςτραλία  όταν ζφταςεσ; 

Αυτά είναι ςυναιςκιματα  που δεν μπόρεςα ποτζ να ξεκακαρίςω. Ιταν λίγο 

οπιςκοδρομικοί οι άνκρωποι. Αλλά όταν πιρα τα πρϊτα μου λεφτά που ιταν τριπλάςια ςε 

ςχζςθ με αυτά που ζπαιρνα ςτθν Ακινα, είπα ότι εγϊ εδϊ κα ριηϊςω. Δοφλευα  ωσ 

βοθκθτικό προςωπικό. Και ζπαιρναν (για μετανάςτεσ νζουσ) από 18 ζωσ 32 και  μετά από 

εξονυχιςτικζσ εξετάςεισ για να βεβαιωκοφν ότι είμαςτε υγιείσ.  

Αναρωτιζμαι αν ιξερε θ Ελλάδα τί ζχανε τότε που άνοιξε τισ πόρτεσ. Ζχαςε ζνα 

μεγάλο κεφάλαιο. Για εμάσ είναι αδφνατο να μείνουμε πια ςτθν Ελλάδα,  αλλά πάντα 

παραμζνει ςτο μυαλό μασ. 

 Αγγλικά μιλοφςεσ όταν ιρκεσ εδϊ; 

Ελάχιςτα. Και δοφλευα με Αυςτραλζηεσ. Δεν είχα πρόβλθμα ςυνεννόθςθσ. Ιταν  το 

body language και  ζκανα ωραίουσ φίλουσ ςτθν Αυςτραλία. Δεν ζχω  πάει ςχολείο για να 

μάκω Αγγλικά και ποτζ δεν αιςκάνκθκα ξζνθ. Ζμπαινα ςε όλα. Δεν το άφθνα να μου γίνει 

εμπόδιο. 

 Ρότε επζςτρεψεσ   ξανά  ςτθν Ελλάδα; 

Το  1979  μαηί με τα δφο μου παιδιά.  Ο Μιχάλθσ  ιταν ζξι και ο Jason  πζντε ετϊν.  

 Ρϊσ ςου φάνθκε θ Ελλάδα μετά από 16 χρόνια; 

Αλλιϊτικθ. Ππωσ μου φάνθκε και θ Αυςτραλία όταν ιρκα εδϊ. Σκόνθ, άφτιαχτα 

πεηοδρόμια, χορτάρια φυτρωμζνα ςτουσ δρόμουσ. Ζνα μεγάλο χωριό ιταν θ Ακινα. Ριγα 

ςε ςτζκια παλιά. Μου ζλειπε θ Αυςτραλία. Μςωσ γιατί είχα ριηϊςει εδϊ. Ζκανα ζνα καλό 

γάμο, είχα κάνει τα παιδιά μου, είχαμε το ςπίτι μασ, είχαμε αρχίςει να ανκίηουμε ςαν 

οικογζνεια. ‘Ζτςι κ αλλιϊσ όλθ θ οικογζνειά μου είχε ζρκει ςτθν Αυςτραλία, οπότε δεν ζχω   

«ρίηεσ»  ςτθν  Ελλάδα . Είμαι περιφανθ  που είμαι Ελλθνίδα  και τα παιδιά μου μιλάνε 

ελλθνικά και ηοφμε ελλθνικά μζςα ςτο ςπίτι μου. 
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 Ρότε  μπαίνει το κζατρο ςτθ ηωι ςου; 

Από παιδί παίηαμε και κάναμε ςενάρια. Ζχω αξιωκεί  και ζχω δει όλα τα ιερά  τζρατα 

του κεάτρου τθσ εποχισ. Λαμπζτθ, Μυράτ, Αργυρίου, Καρζηθ,  Βουγιουκλάκθ,  Καηάκο,  

Αλεξανδράκθ, Φωτόπουλο, ίηο, Σταυρίδθ, Καλουτά. Πλουσ, κωμικοφσ και μθ. Θ τελευταία  

παράςταςθ που είδα πριν ζρκω ςτθν Αυςτραλία ιταν το Απόψε Αυτοςχεδιάηουμε του 

Ριραντζλλο. Με μάγευε το κζατρο. Ζρεε ςτισ φλζβεσ μου . Και ποτζ δε ςκζφτθκα ότι κα  

ζγραφα κζατρο. 

 Και πότε γράφεισ για πρϊτθ  φορά; 

Για πρϊτθ  φορά  άρχιςα να γράφω ςάτιρεσ και ποιιματα. Από ζνα ποίθμα  ξεκίνθςα 

να γράφω πεηογραφία – μου ηθτικθκε ζνα ποίθμα από το Multicultural Center για το 

περιοδικό  Reflections. Με πιραν από το περιοδικό και μου είπαν πωσ το ποίθμα μου ιταν 

εκπλθκτικό  και να γράψω ζνα διιγθμα. Και το πρϊτο διιγθμα που ζγραψα λεγόταν Θ 

κακοφργα που πιρε και πρϊτο βραβείο από τον Ρολιτιςτικό Σφνδεςμο. Μετά γράφω ζνα 

άλλο διιγθμα Το τελευταίο Poη, το οποίο πιρε και αυτό πρϊτο βραβείο από τον Σφλλογο 

Εκπαιδευτικϊν τθσ Βικτϊρια. Και ξαφνικά  φτιάχνω ζνα ςκελετό για κεατρικό το Αυτισ  

Μεγαλειότθσ  θ Μαμά, το οποίο  ιταν μικρό  και το άφθςα ςτθν άκρθ. Γινόταν όμωσ ζνασ 

διαγωνιςμόσ Ραναυςτραλιανόσ για ςενάρια και το γζμιςα και το ζςτειλα και πιρα 2ο 

βραβείο. Στζλνοντασ  αυτό  άρχιςε να δθμιουργείται μζςα μου το Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ. Ρριν 

βγουν τα αποτελζςματα το είχα ολοκλθρϊςει. 

 Ροιά  ιταν  θ ςφγκρουςθ  αυτϊν των δφο γυναικϊν  ςτο ζργο ςου Ζνα ηευγάρι 

κάλτςεσ. 

Δεν ξζρω, αυτό αναρωτιζμαι  γιατί ζχω κάνει μεικτό γάμο (με κινζηο) αλλά δεν είχα 

ποτζ  ςυγκροφςεισ οφτε με τον άντρα μου οφτε με τθν οικογζνειά μου.  Το κζμα του ζργου  

είναι  ο μεικτόσ  γάμοσ  και με ζχει απαςχολιςει πολφ. Μιπωσ υποςυνείδθτα  είναι ο γάμοσ 

μου; Μζχρι και τα ονόματα είναι ςυμβολικά. 

Κατίνα    καβγατηοφ,  Γλυκερία  ειρθνοποιόσ. 

Αντρζασ  άντρασ,        Βαςίλθσ  δϊρο. 

Ρροςπακϊ να καταλάβω τί ικελα να πω ςτον εαυτό μου μζςα από το ζργο γιατί το 

ζγραφα πολφ αυκόρμθτα. Και ο γιοσ μου ζκανε μεικτό γάμο με Εβραϊκισ καταγωγισ, λζω να 

το κεατρικό. Δεν ξζρω γιατί το ζγραφα. Ζχουν προθγθκεί  πράγματα ς’ αυτό το ζργο προτοφ  

ςυμβοφν ςτθ ηωι μου. Ρρϊτα ζγραφα τον τίτλο και μετά το κεατρικό. Το «ζπλεξα» πάνω 

ςτον τίτλο νφχτα. 

 Και πϊσ ςκζφτθκεσ αυτόν τον τίτλο; 

Δφο  πολιτιςμοί είναι ζνα ηευγάρι κάλτςεσ. 
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 Τα υπόλοιπα  ζργα ςου ςτθ ςυνζχεια  τι κζματα πραγματεφονται;  

Πλα  είναι  κοινωνικά. 

Το 1992  ανζβθκε το Ζνα  ηευγάρι κάλτςεσ ςτο Prince Philip  Theatre  ςτο 

Ρανεπιςτιμιο τθσ Μελβοφρνθσ. Μου το ηιτθςε ζνασ ςκθνοκζτθσ ο Γιάννθσ ο άκασ και 

ζκανε όλθ τθ δουλειά μόνοσ του.  Με Ζλλθνεσ θκοποιοφσ. Είχα  πρότυπό μου τθν Ειρινθ 

Ραπά, θ οποία απαίτθςα να παίξει τθ Νίτςα γιατί  όταν ζγραψα το χαρακτιρα αυτό τθ 

ςκεφτόμουν να τον δραματοποιεί γιατί από άποψθ χαρακτιρα καμιά ςχζςθ. Μποροφςε να 

είναι αριςτοκράτιςςα, ηθτιάνα. Ράνω τθσ χτίηεισ ό,τι κζλεισ. Και το Αυτοφ Μεγαλειϊτθσ θ 

Μαμά ςτο ρόλο τθσ κασ  Μάρωσ αυτι ςκζφτθκα. Και  ιταν τόςο πειςτικι. Ιταν  εφπλαςτθ. 

Ευτφχθςα  να ζχω και τουσ δφο ανκρϊπουσ που ικελα γι’ αυτιν τθν παράςταςθ. Τθν Ειρινθ 

Ραππά και τον Δθμιτρθ τον Κάλλα. Θ Ειρινθ Ραππά ιταν φοβερι  φυςιογνωμία, ενϊ ιταν 

Ελλθνίδα 3θσ γενιάσ. Μιλοφςε άπταιςτα Ελλθνικά, ζκανε μεταφράςεισ, ζπαιηε, 

ςκθνοκετοφςε, ζκανε απαγγελίεσ  για  τυφλοφσ, ζγραφε διθγιματα. Υπιρχε το 

μεταναςτευτικό ςτίγμα. Επακολοφκθςε το Τα Δίδυμα ιταν δραματικό. Μετά  ιταν  τα ζργα 

Ο Μπάρμπα- Κϊςτασ και θ Ραρκζνα, Θ διακικθ  του Αντωνάκθ, Αντίςτροφθ Μζτρθςθ, 

Ρζτρα ςτα κεραμίδια. Πλα  ζχουν το μεταναςτευτικό  ηιτθμα, αλλά  χωρίσ να αναφζρομαι 

ςτθ μετανάςτευςθ.  Εκείνο όμωσ ςτο οποίο είναι ζντονο  το μεταναςτευτικό,  είναι το Ζνα 

ηευγάρι  κάλτςεσ. 

 Και  γιατί  ς’ αυτό  το  ζργο (Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ) χρθςιμοποιείσ  τθ μεικτι  γλϊςςα; 

Γιατί  αυτι  είναι  θ αλικεια.  Δεν κα ιταν αλθκοφανζσ  αν τα παιδιά δεν μιλοφςαν 

εγγλζηικα  μεταξφ τουσ.  Στα μόνα ζργα που ζχω χρθςιμοποιιςει αγγλικά είναι ςτο Ζνα 

ηευγάρι  κάλτςεσ και ςτον Ενεςτϊτα. 

 Γιατί  δεν βάηεισ  ςτα ζργα ςου περιςςότερα αγγλικά; 

Γιατί δεν κζλω. Κζλω τα παιδιά να μάκουν  ελλθνικά. 

 Πταν  γράφεισ κζατρο ςε ποιοφσ απευκφνεςαι; Ροιό είναι το κοινό ςου;  

Γράφω  για τον εαυτό μου. Τι μου αρζςει. Γι’ αυτό  δεν κα δεισ ποτζ ςτα ζργα μου μια 

επιλιψιμθ λζξθ. Δεν μ’ αρζςει  θ αιςχρολογία. Σζβομαι τα αυτιά των κεατϊν μου και τα 

ςτόματα των θκοποιϊν μου. Το κοινό μου είναι Ζλλθνεσ. Στθν αρχι ερχόντουςαν  και πολλοί 

νζοι. Τϊρα πια όχι τόςο νζοι. Αλλά δεν γράφω για να γράψω, δεν γράφω για να διορκϊςω 

τα κακϊσ κείμενα τθσ κοινωνίασ. Γράφω γιατί μ’ αρζςει, γιατί μπορϊ. 

 Είπεσ ότι ςκθνοκζτθςαν  άλλοι τα ζργα ςου  ςτθν αρχι. Στθν ςυνζχεια τα 

ςκθνοκζτθςεσ εςφ; 

Τα πρϊτα 2 με 3  ζργα ςτθν αρχι,  όντωσ  τα ςκθνοκζτθςαν άλλοι. Στθ ςυνζχεια πιρα 

τθ ςκυτάλθ, γιατί ζπρεπε. Πταν δίνω ςε άλλον να ςκθνοκετιςει το ζργο μοιραία, δεν ζχετε 
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τα ίδια οράματα. Ρολλά  πράγματα  μπορείσ να καταφζρεισ με δουλειά, εξάςκθςθ και λίγο 

ταλζντο. Συγγραφζασ όμωσ δεν γίνεςαι. 

 Τα ζργα ςου ζχουν ανζβει ςε άλλεσ πόλεισ εκτόσ από τθ Μελβοφρνθ; 

Στο Σφδνεχ, ςτθν Κριτθ -ςτα Χανιά το Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ που ο Δθμιτρθσ Κάλασ 

ζχει κάνει εκεί το μεταναςτευτικό κζατρο. Μετά ανζβαςε και το  Αυτισ  Μεγαλειότθσ θ 

Μαμά ςτο Κάςτρο του εκφμνου. Στθν Ακινα. Επίςθσ παίχτθκε και ςτθ Κες/νίκθ.  Και πιρε 

3 βραβεία ςτον Ρανκριτιο Κεατρικό Διαγωνιςμό ςτο Θράκλειο. 

 Τα ζργα ςου ζχουν μεταφραςτεί;  

Κανζνα, παρ’ όλο που το Ζνα ηευγάρι κάλτςεσ» διδάςκεται ςτα πιο πολλά ελλθνικά 

ςχολεία τθσ Μελβοφρνθσ. Κυμάμαι  είχε ζρκει ζνα παιδάκι και μου είχε πει ότι του άρεςε 

πάρα πολφ το ζργο. Αργότερα ζμακα  πωσ ιταν από μεικτό γάμο.  

 Ζχουν  χρθματοδοτθκεί τα ζργα ςου από το Αυςτραλιανό κράτοσ; 

Πλα  μου τα ζργα ζχουν αυτοχρθματοδοτθκεί  από τον άντρα μου. Τα 2 πρϊτα «1ΗΚ» 

και  «Αυτισ  Μεγαλειότθσ θ Μαμά» από  το Γιάννθ άκα που τα ςκθνοκζτθςε. Αλλά  ηιτθςα 

χρθματοδότθςθ για το «Μπάρμπα Κϊςτασ  και θ Ραρκζνα» και τθν πιρα από το υπ. Καλϊν 

Τεχνϊν (Australian Council of the Arts) και αυτό το ζργο άξιηε να χρθματοδοτθκεί γιατί είχε 

να κάνει με τισ ανκρϊπινεσ  ςχζςεισ, με τα οικογενειακά δεδομζνα μζςα ςτθν παροικία , και 

με τθν Ελλάδα. Πλα ζχουν μζςα και λίγθ γαλανόλευκθ. 

 Ροιοφσ κεατρικοφσ  ςυγγραφείσ  καυμάηεισ; Ζλλθνεσ που αιςκάνεςαι ότι ίςωσ ςε  

ζχουν επθρεάςει; 

Δεν  με ζχουν επθρεάςει αλλά καυμάηω. Τον Καμπανζλλθ, όχι ςε όλα του τα ζργα. 

Εκείνο που με άγγιξε ιταν Θ αυλι των καυμάτων ίςωσ γιατί με εκφράηει γιατί ζχω ηιςει και 

εγϊ ςε μια γειτονιά, ςε μια αυλι. Και αυτό που με εντυπωςιάηει  είναι ότι  ιταν το 1ο του 

ζργο και τότε ςποφδαηε  ςτθ ςχολι του Κάρολου Κουν ςτο Κζατρο Τζχνθσ και όταν το 

διάβαςε ο Κάρολοσ Κουν  του είπε «Λάκωβε κα το ανεβάςουμε». Αυτά  με πειράηουν που 

δεν γίνονται εδϊ. Καταλαβαίνεισ  τϊρα ζνα παιδί  ιταν μόνο. Και κατά τθ διάρκεια των 

προβϊν τον είχε  δίπλα του και τον ρϊταγε «Σ‘ αρζςει Λάκωβε; Είναι όπωσ το φαντάηεςαι;» 

Αυτόσ ιταν καλλιτζχνθσ. Ρου παραδεχόταν και τουσ άλλουσ,  τουσ μικροφσ. Από ξζνουσ  μ’ 

αρζςει ο Καςόνα, ο Ριραντζλλο και ο Άρκουρ  Μίλερ, ο Μψεν, ο Τςζχωφ. Και ο Σταφρου  που 

ζγραψε το «Καλθνφχτα Μαργαρίτα». 

 Ωσ κεατρικόσ  ςυγγραφζασ  κα μποροφςεσ  να ηιςεισ μόνο από  το κζατρο; 

Αν είχα ανορεξία ναι! Μου αρζςει να γράφω αλλά όχι δεν κα μποροφςα. Μςωσ ναι αν 

τιμοφν  Αγγλο- Αυςτραλι  και είχα τισ διαςυνδζςεισ    μου. 

 Τϊρα ανεβάηεισ κζατρο με παιδιά. Ρεσ μου λίγο γι’ αυτι ςου τθν εμπειρία. 
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Θ ωραιότερθ. Ζγραψα  τον Ενεςτϊτα ερχόμενθ από το city απάνω ςτο freeway. Ιταν 

πθγαίο. Μζςα ςε 1 μζρα. Για μζνα ο Φρόυντ ιταν  ο μεγαλφτεροσ  φιλόςοφοσ  γιατί  μίλθςε  

για το υποςυνείδθτο. Κι εμζνα τα ζργα του ιταν μζςα ςτο υποςυνείδθτό μου. Μια μζρα ςτα 

καλά κακοφμενα μοφ βγαίνουν. Πταν άρχιςα να ςυνεργάηομαι με παιδιά, πζταγα. Και φζτοσ 

κα ανεβάςω το Γείτονα. 

 Τί αιςκάνεςαι ότι προςφζρεισ ανεβάηοντασ  ζργα με παιδιά  ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα; 

Δεν το κάνω για να προςφζρω, όχι με αιτία, όμωσ παρεμπιπτόντωσ εφόςον κάνω το 

κζατρο τουσ λφνω τθ γλϊςςα. Το ζργο επιλζγει τα κατάλλθλα πρόςωπα, δεν τα διαλζγω. 

Αυτό είναι το ςπουδαίο. Είναι ςαν μαγνιτθσ. Στο «Τραγοφδι  τθσ γιαγιάσ» ζπαιηε ζνα παιδί  

που ιταν τραυλό. Ιταν πολφ όμορφο. Το παιδί  λφκθκε και δεν τραφλιηε. Αυτοπεποίκθςθ, 

να αποκτοφν κάρροσ και όχι κράςοσ, να μθν πιςτεφουν ότι κάποιοσ είναι καλφτεροσ από 

αυτά. Άρα νομίηω ότι κάτι κάνω, για δικι μου ικανοποίθςθ. Αιςκάνομαι ολόκλθρθ μζςα ςε 

όλο αυτό. 

 Το τραγοφδι τθσ γιαγιάσ ταξίδεψε  ςτθν Κριτθ. Συνόδευςεσ και εςφ τα παιδιά. Ρεσ 

μου γι’ αυτό. 

Ρολφ  ωραία εμπειρία. Είχε μεγάλθ ανταπόκριςθ. Βγικε θ εφθμερίδα «Τα 

εκυμνιϊτικα Νζα» και ζγραψαν  για εμάσ «φωτεινό παράδειγμα». Τα παιδιά ζνιωςαν το 

μεγαλείο. Δεν κοιμικθκαν εκείνο το βράδυ. Ιταν το πρϊτο τουσ ταξίδι ςτθν Ελλάδα. 

Τραγουδοφςαν  το τραγοφδι του κεατρικοφ και παραδοςιακά τραγοφδια. 

 Τί νοςταλγείσ περιςςότερο από τθν Ελλάδα; 

Δε  νοςταλγϊ, αναπολϊ τα παιδικά μου χρόνια, τθ ςυκιά ςτθν αυλι. Τα ξζνοιαςτα 

χρόνια που είχαμε πολφ λίγα πράγματα και να φάμε ακόμα, και το παραμικρό μάσ ζκανε να 

πεινάςουμε, θ ολιγάρκεια ςε όλουσ μασ. Θ ανιδιοτζλεια. Δε κα’ κελα να ξανάρκουν όμωσ 

γιατί enough is enough. Τα αναπολϊ όμωσ. Γι’ αυτό  ζχω γράψει και τθ μπαλάντα του Μάθ: 

«Μασ φόραγαν βραχιόλι από υφάδι, να μθ μασ κάψει ο ιλιοσ του Μαγιοφ, και τρζχαμε 

ςτουσ κάμπουσ ςαν αλάνια, να πλζξουμε Μαγιάτικα ςτεφάνια». 

 

4. Zeny Giles (Συνζντευξθ  ςτο Σφδνεχ, 06.04.2010) 

 Where and when were you born? And what do you remember as a child of a migrant 

family? 

I was born in Australia in 1937 in Sydney when there was a quite big Greek Community 

and I was sent to Greek school, but I resented learning Greek and I pulled against it. And 

because my mother had come to Australia when she was eight, her English was very good 
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and her father had forbidden her to speak any English in the house, she was free with us. 

That was a bad thing because our Greek is not secure. That is really sadness to me but I can 

understand and have got little Greek sayings in my head. I want to use my Greek when I write 

because that is the texture of my culture to use those actual Greek words.  

 Do you think that this is part of your identity? 

Certainly it is. As I’ve said my father was born in Cyprus. He came to Australia when he 

was twenty and his English was never fluent. But he would speak a combination of bad 

English and good Greek and I would have the poorer Greek and the English and this was the 

texture of exchange and for me to write about him, I have to use the two languages. In my 

novel the ‘Wedding Dance’, it’s very important to use the Italian and Greek languages, 

because when my mother’s family came to Australia from Castellorizo, which was the 

community she grew in, they used very little English in the household. Because my novel is 

addressed to English-speaking readers, of course I have to use English but I need to have 

other indications that what is spoken is not said in English but in Greek, because it is Greek 

people speaking living in Australia. So the use of names of food, Greek phrases become my 

way to give Greek texture to the piece I’m writing. My grandfather came to Castellorizo in 

1922, after the Minor Asia Catastrophe2015. Kastellorizon then was under Turkish occupation, 
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 Kastellorizo: Between 1828 and 1833 Kastellórizo joined the Greek insurgents, but after the end of 
the Greek War of Independence it came back in possession of the Ottoman Empire. In 1912, during 
the Libyan war between Italy and the Ottoman Empire, the inhabitants asked Giovanni Battista 
Ameglio (it), chief of the Italian occupation forces in Rhodes, for their island to be annexed to Italy. 
This was refused, and on 14 March 1913 the local population imprisoned the Turkish governor and his 
Ottoman garrison and proclaimed a provisional government. In August of the same year, the Greek 
government sent from Samos a provisional governor supported by gendarmes. But they, too, were 
expelled by the inhabitants on 20 October 1915. On 28 December 1915, the French navy led by the 
cruiser Jeanne d' Arc occupied the island at the behest of a pro-French local party which feared Turkish 
reprisals. The French quickly blocked another landing attempted on the same day by a Greek 
contingent of Evzones.

[6]
 Turkish shore batteries responded to the French occupation by shelling the 

island, in 1917 succeeding in sinking the British seaplane carrier HMS Ben-my-Chree. In the Treaty of 
Sèvres the island was assigned to Italy and the Italian navy assumed it from the French on 1 March 
1921,

[6]
 but the treaty was never ratified. The Treaty of Lausanne confirmed the Italian claim on 

Kastellórizo, and the island - under the Italian name Castellorizo - was then integrated in the 
possession of the Isole Italiane dell'Egeo. 
 At the dawn of the twentieth century the decay of the island's economy set in, accelerated by the 
decline of the Ottoman Empire and the deportation of the Anatolian Greeks in 1923. In the late 1920s 
the population of the island had dropped to 3,000, while about 8,000 inhabitants lived abroad, 
predominantly in Australia, Egypt, Greece and the U.S. At that time the town had 730 inhabited 
houses, while 675 were already empty, and many ruined. 
The population, according to the 2011 census, now stands at 492, all living in the town of Megísti. The 
municipality also includes the islands of Rho and Stroggyli, both without permanent inhabitants. Many 
of its emigrants live in Australia (especially in the cities of Perth and Sydney) where they are known as 
"Kazzies". Στο: http://en.wikipedia.org/wiki/Kastellorizo     
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_War_of_Independence
http://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Italo-Turkish_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Battista_Ameglio&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Battista_Ameglio&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Battista_Ameglio&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Ameglio
http://en.wikipedia.org/wiki/Samos_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/French_cruiser_Jeanne_d%27Arc_(1901)
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http://en.wikipedia.org/wiki/Kastellorizo#cite_note-be132-6
http://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Ben-my-Chree
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_S%C3%A8vres
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_S%C3%A8vres
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_S%C3%A8vres
http://en.wikipedia.org/wiki/Kastellorizo#cite_note-be132-6
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Lausanne
http://en.wikipedia.org/wiki/Isole_Italiane_dell%27Egeo
http://en.wikipedia.org/wiki/Population_exchange_between_Greece_and_Turkey
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Stroggyli_Kastellorizou
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia
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and according to the Turks, the Greeks from Asia Minor would have been considered traitors, 

if they didn’t fight for the Turks. So my grandfather and his two sons came on a ship to 

Australia. At the beginning of the twentieth century there were at least 12.00 people on the 

island and now there are 300 people left. My grandfather was a widower. When he 

established himself,   in 1924 he called for his eldest daughter who looked after the younger 

children, to come to Australia. She arrived with her elder brother and my mother who was 

eight years old. They were amongst the early community of Greeks. 

 How was their life then? 

It was very difficult because Australian people did not have the multicultural experience 

then and they were cruel. There was quite resentment for newcomers. They called them 

“dagos” because they had dark eyes, dark hair, because most of the islanders were fairly 

darker. In my mother’s wedding there were quite a few Australians and a couple of years 

later my mother lent her wedding dress to an Australian woman to wear. They were 

neighbours. 

 How was it to grow up in a migrant family? 

I was the first of the cousins to go to University. My cousin Christina who lived across the 

road from me was much cleverer, she was great at Mathematics. She got first class honours 

in mathematics and that fairly rare for any girl. But she was not allowed to go on. Her three 

brothers were allowed to go on. She was allowed to go to learn sewing when she was 

seventeen. Sewing was considered to be respectable. She resented it terribly.  So, I was very 

fortunate to go to university. 

 When did you start writing? 

I started writing at school and I had a bit of success. And then I wrote a bit at the 

University but no one was interested in what I wrote. I wanted to write my mother’s story.  

My book ‘Between Two worlds’ is about my mother’s experience in coming to Australia as a 

child and going to school. It was published in 1983. My grandfather had a “fish n’ chip” shop. 

And the children went to school for a little while. My mother was taken out of school to help 

in the shop and then she had an “arranged marriage”. I became interested in the whole 

pattern of what happened to girls in that early period and the attempt to find them husbands 

for them. It is one of the main themes in my other book ‘Wedding Dance’. My mother had in 

her mind that if she had a “love marriage”, everything would have been right, so there is an 

idealization of the “other”.  The fact that she was compelled to, pushed into a marriage and 

did not have the choice bothered her. But, when her brother who married out of love, had a 

very storming marriage because his father would not speak to him for a year (his bride was 
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Australian) that made my mother see that there was no recipe for a good marriage.  She 

realized that if you had the choice, it wouldn’t necessarily work. Moreover, the divorces 

increased and that tells us something.   The other theme that I chose to explore is that the 

girls then didn’t have the choice to continue to be educated. So, they didn’t have the choice 

to continue to be educated, they didn’t have the choice of the man they would get married, 

they couldn’t dream the life that they would want to live, the profession that they would 

want to have. And even the men who married out of love or were carried away, the really 

wanted their non Greek wives to become little Greek wives. They wanted it both ways. That 

was very unfair and a lot of pressure was put on those women who married into the Greek 

household. They were expected to do all those things that they were considered to be 

«ςωςτό». Sometimes those women grew out of it and took their own way. I think there was 

a lot of pressure put on them!  

 What was your next book about? 

My next book was ‘Miracles of Waters’ which was about people “taking the 

waters”2016 in a place in New South Wales and I was interested in that since my father, who 

used to take the waters because he had a bad back,   came back with stories and I thought 

that was an interesting way to compile a collection of stories, so there aren’t only Greek 

people, there are stories about Italians and people who take the waters, a window to the 

“other” world. It was published in 1989 by Penguin, so difficult to get with a big publisher. I 

didn’t have a worry about distribution. It just makes it so easy. They just make all the 

reviews; they get it into the bookshops.  

 When do you come up with the idea of writing a play? 

In the 1980’s, I thought that what I would mostly want to write was a play and I had this idea 

of the boy, the brother marrying out, which complicates things for the women in the family 

and he doesn’t realize it and I called it Dance for the Prodigal/  Χόρεψε για τον Άςωτο Υιό , 

because when he comes back he is the favoured one by the father and the girls who were 

serving the father all those years, got annoyed. And the girls, when they had their weddings, 

the father did not even serve a goat. So, one of the girls, when found in the position to speak 

her words she says to her father “We are here to serve you, we are the ones that bring you 

your shoes, we bring you your cardigan and you treat us like servants’. He honoured the 

name of his son because he had his name “Manoli”. Originally,  I wrote it in one act and 

                                                           
2016

 “Taking the waters”—springs; wells- people would bath in the waters  and also drink the waters 

for its curative powers. 
 

http://www.google.gr/url?q=http://www.fasebj.org/content/21/9/1948.full&sa=U&ei=1qTbUpLaNMav0QXalYD4Cw&ved=0CCUQFjAB&sig2=NcEvTX1DnGqqIWdCED2a8g&usg=AFQjCNHhyVtfU06gzzipyFxKeQf74jc7MA
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showed it to a director in Newcastle and he said that it was good enough, so he told me to 

participate and read it to the “Playwrights Conference”. So, at the conference I gave it a 

reading. It was a nice one act little play. It ended with the women annoyed because the men 

do what they want to do and they are left to pick up the pieces. They said to me, there is no 

much call for one act play; see if you can make it longer. So, I went away and rewrote it and it 

became the play you read. I went back the next year and it was a performance with young 

actors and at this performance there was a woman who was doing TV production and she 

took the section where Joyce is taken  to meet the father-in-law and she speaks her thoughts 

while her husband translates them inaccurately, with words that would please the father. So, 

when the old man offers her the gift, he wins her over and she agrees to give her baby his 

name “Manolis”. I presented it. Because I had made two readings at the “Playwright 

Conference”, I got a commission to write “Zorica”. Zorica Skipanofski was the name of my 

protagonist, a girl who was a runner and because she was ashamed of her name, she 

changed it. Her father who was of Slavic background, migrant who worked in the mills in 

Newcastle felt absolutely insulted by his daughter’s decision and an inter-generational 

conflict emerged. This play was presented in schools to show the difficulties for people who 

are from a non Anglo-descent. One of the actors was from a Slavic community himself. This 

play was produced by the Theatre-in-Education “Freewheels”. They paid me 1.000$AUS to 

write this play. But, I wrote it with the actors. I work shopped it. It was directed by Nicky 

Wood (an Anglo-Australian). It was material to help the school teacher to get the children 

discuss differences, as a tool to face discrimination. It was good for the children from the 

Slavic community because there was a play about them. After that I stopped writing plays.  

 Why did you put your play “Dance for the Prodigal” in a novel form? 

I don’t think the play as a whole would have translated into a novel form. And I had 

written a lot of things that could not have gone anywhere and I wanted to write a story of my 

mother and the arranged marriage and then go into the next generation where there were 

free marriages, love marriages but there were divorces and then into the next generation 

where they live with their partners and their children and they do not want to get married. 

So, there is quite a contrast. I tried to write this and I wrote a big novel which was rejected. I 

knew why it wasn’t working as a whole. So I used the photograph from my mother’s wedding 

and everything fell into place, it organized the structure of the novel. 

 Why do you think it was rejected? 
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I think quite truthfully, it wasn’t good enough. It was good in parts. I wasn’t happy 

with its shape. As a whole it wasn’t working, but with her “Wedding Dance” I knew it was 

good. I felt happy with the shape of the novel. 

 Why do you think the third generation of Greek descent escapes from marriage? 

They say that marriage doesn’t guarantee anything, but I’m still married to my 

husband, who is an Australian and we’ve had a very happy marriage. A very kind of shared 

authority. So my children haven’t seen that breakup but they feel uncomfortable with the 

idea of marriage.  

My son’s partner she said there is no need. She said that she felt committed enough to him 

to have children with him, but she doesn’t need to marry. Women object to marriage. The 

men would come along and marry. 

 At the end of the “Dance for Prodigal” the father leaves his daughter’s house to go to his 

son. The daughter sees his scarf and she is ready to run after him to give it to him but her 

sister stops her. What is the intention of the playwright? 

It is the «απόφαςθ». The kind of decision that says ‘We are not going to run after 

him. Let him settle with his son. We’ve done enough running‘, because in that scene, although 

they are putting on his shoes, his coat, he is still ordering them.  

So it’s a turning point in the play when the women say  ‘Enough, with the despotic rule within 

the family’, and the girls  who were intended to go along with it, and mostly they did, they 

decide not to. It is a big thing for them. They also know that the son will not look after him. In 

the book, I make him die after that, and this makes them all feel guilty.  

 Is it difficult to stage a play which concerns an “ethnic” community? 

I think it’s an obstacle, but if the play is good, it can work and it will be welcomed. 

People want good plays, strong plays. The difficulty in those days is that you have to have a 

play with not many characters because it’s expensive to stage. If you do a one hander or two-

three characters play,  you stand a better chance doing something with it. 

I love theatre. Our subject matter such as arranged marriage would interest Middle-eastern 

people who still have arranged marriages, not just the Greek community. What is fascinating 

is that people are meeting people on the internet. «Ρροξενιζσ» in another form, and I’ve 

heard so many bad things happening in the early years of immigration  when people  would 

send the wrong photograph. So it’s a wonderful subject-area.  

When I wrote this play I hoped it would mean something to the Greek people. My mother 

saw it, but she felt uneasy with my writing, as  she always does,  because I don’t always 

present the Greek life, always good life. I think she would be a bit embarrassed for her 
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relatives, that they would say “What is she doing?” for example. In the “Family Wedding” you 

see «Μαριγϊ» as the family tyrant. I wasn’t very comforting for the Greek community. I 

suppose as a writer you exaggerate but some people could resent that but fortunately in 

1980  I had my first success by winning the “Age Short Story Prize”. It’s about a mourning, it is 

looking at the dramatic expression of grief. A lot of the «χωριάτικο» expression of grief is 

very dramatic and as a child viewing that I found it kind  of extraordinary and people like my 

father who said “This is not seemingly, we should be like the English who keep it inside, 

which all the psychologists tell us that it is very bad for us. I got letters from people in 

Melbourne who said I was ridiculing the great expression of grief, but I wasn’t. I was trying to 

see it from the point of view of a child looking on. So, I suppose my mother was a little 

uneasy with my writing. When I wrote “Wedding Dance” all my mother’s generation had 

died. Even though, I had to get my cousins, who were the daughters of the original Andreas 

to give their permission on it  because I didn’t want my cousins to be offended by it. They 

gave me their ok. Then I send them all a book, but I haven’t had any reaction. I am 72 so that 

in a way cleanses the way for you. 

 Have you been translated into other languages? 

I would be delighted to be translated into Greek and that would be the greatest 

compliment but I would have to read it as a child. My reading is so poor, but it is good 

enough to get the general sense. But I don’t know that it will necessarily have any resonance 

from the Greek audience. It is a story about the people in the 1930’s. Very few people have 

sufficient talent to put on a strong story. Now the publishers are looking for young people 

who are just starting and want to see how they are going to develop. And if this play which 

has the bilingual factor were to be translated it would  be difficult to preserve the language 

and not be presented as the “broken English” of the first generation because I think it is 

“clownish” and “stereotypical”. In my book for example, Greek men are speaking in English  

and that English is presented in a broken way, to kind of indicate his fancying with the Greek 

and his inability to express the English fluently. So that is possible to reverse that the English 

standing for the Greek. In the translation you’ll have to establish conventions which deals 

with Middle class Australian values and the clashes and the growth of wealth and that there 

is very little integrity. I don’t like David Williamson it’s not deep enough. I like the heart to be 

involved.  He  doesn’ t do it very successful. I like some of his early plays but his recent ones, I 

find them superficial, not knowing where it is going. Dorothy Keweet is quite theatrical. 

 Have you visited Greece? 
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Travelling with four children was very difficult and superficial but I have made a journey 

to Greece. When we were in Athens we went to see the Parthenon, the museum. My 

husband and I are both historians, we love history, we visited the Byzantine Museum and it 

was beautiful. My husband loves to read Kazantzakis. I find him a bit heavy. I had a dreadful 

time in restaurants with the food. 

 

5. Christos Tsiolkas (Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 27.03. 2009) 

 When and Where   were   you   born? 

. I   was   born   in 1965,   Melbourne   Richmond   city – (a suburb).  

 What   do   you   remember   growing  up  in an  immigrant  family? 

 It   was   a   Greek  community   in a sense that my first language  was  Greek. My 

parents worked with Greeks, most of the neighborhood   were  Greek  immigrants.  There    

were   other   communities   there  as well. One of my  oldest memories  was  going  to 

primary school and  being  confronted  by  the English language and I had  maybe the basic 

English like “hello” and “goodbye”.  I remember  I was  put in a  classroom with  the  recently 

– arrived  immigrant kids,  Greek  and  a couple Turkish  kids  and we were  taught  English. 

The   first   3 – 4  months  I  was  learning English and this turned my world upside down. I 

actually   think that my love of r readings    stands from   those  classes. Actually   having not       

to   assume   English but   learn them. 

 How   was   it   being in a classroom with children from other backgrounds? Did   you   

realize   it    then? 

I    had   a   very   strong   group of friends.  A Yugoslavian),   Victor (Spanish) ,  Harry 

and  I were  both from  Greek  immigrant families,  and so that  seemed to me of how the 

world was.  I was able to communicate with  people from a    variety of  cultures,   and   that   

was normal.  It  was  a nice  experience , I never felt  a threat, a fear of the other  which was 

very important . There   was   casual   racism from  family to   family . 

I was  a  6 year old  and  I remember  consciously  thinking  of racism and not  

accepting  it  but  I remember  going  in Victor’ s house and  there was  his mom who barely  

spoke English  but made me  feel  absolutely  comfortable. 

The  other  thing  you don’t  realize as a  little child  was that  influences  Victor’s  

father  was  an anarchist , it  was  what  he called  himself, he hated  Franco, when  I  heard 

about  Franco and anarchism as something real. A real lived        politics     that his factory 

worker    had. I was fascinated   from their   stories. Fascinated that      there are  different    

ways  of understanding  the  world  and  also  the  history of the world. That was a 
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remarkable fortune  now. A  particular  immigration remnant  to do with the end  of World 

War II in  Europe , the industrialization  of Australia and  Melbourne at  that  time was  a 

place with people of  all corners  of  Europe. And  how  could   it not be exciting. The  only  

thing that  I have a sadness about was that there were possibilities that  weren’t ‘ t taken  up 

this country.  You have people coming from all over the world.  Think about   what this can 

offer to this country politically, artistically, creatively by that and I think that as Australians   

we don’t celebrate  that  enough. 

 Why  do you think that  happens? 

I think  it   is  the colliding legacy , a legacy  of being a territory of the British Empire 

and the sense that England and the UK being the Mother country and the real writing is 

British. Real culture is British, not even European. This causes the   lack of opportunities. Yes, 

Australia has the colliding  old heritage but only   one  language. But all these  nationalities 

co-exist , Spanish , Italian, Asian and it seems like we co-exist on the level of the School and 

the street and the market but that doesn’t  seem to happen on the level of culture 

production and that’s  something I feel I’ ve  been battling with all my life in Australia. 

 What  were  the stories  of your parents, what  did they tell you about Greece? Do 

you  remember any stories  that influenced you as a child? 

My mother and  my father are quite different people. They are from similar regions of 

Greece but my mom came here as the  youngest  girl  of a very  poor  family who had  very  

little money  and  as she  said it   to me : “Χριςτο τι κα ζκανεσ ςτθν Ελλάδα;” .  You know 

they    would had have married me off to some idiot in a village and that was   . But I   

wouldn’t    have   a  life.   When   she was 4  years – old   she child left the village and moved 

to Athens with her uncle and her twin sister. She loved Athens so the first thing I heard about 

Athens was  “   What an exciting and wonderful  place   it was” . She would tell me stories 

about being a teenage girl in Athens,    the beaches they would go to, the dances, the films.  

It was a hard life, she was working in a factory, but she’s   always    felt this sadness that she 

had to leave Athens. The  other thing  about my mother’s  family is that   her older  brother 

my uncle   Μιτςο , he  was an inspiration  to me (and her)  even though  I’ ve   met  him 3 

wonderful  times  in my life , he was  an uneducated  villager  who joined the resistance who 

educated himself, read widely. So from my mother I   got  that   Greece  was   a hard place 

because of the Civil War, but  as  a magical place, as home. She told me that “Χριςτο, θ   

πατρίδα   ςου  είναι  θ Ελλάδα”. 

And  from my father  (I know  that  it was) who had  an equally very  difficult existence 

back in Greece, he was one of 4 children in a time of great poverty, but his family was 
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rottening.  So suddenly  I   got  another  version of what Greece was like from him. Within the 

circle of  friends  there was always  arguments  about, Greece was never a steady identity for 

me, it’s always a place that was written with contradiction. I don’t know how true this is for 

other people, but it certainly was for me, something that I utilized in my art as well. I think 

about identity and I think about place.  What I Also got from   my father  was  that he was a 

great   oral storyteller  and his stories were ghost stories, about a vampire who haunted  his  

village , about  spooks  and  these  stories terrified me, they were so different from  the 

urban ones.  And   so I felt  another    hunger  about  what Greece is.  Dad   has  a  great  love  

of  family  but his experience, as an older person than my mum, there’s a lot of pain in his 

recollection  of Greece, lots of pain and  so  he’s  one  of those migrancies  who  quite  firmly  

believe  that  Australia  is his  home. There  was  a big  conflict  between  my parents  for a 

long  time about this, I think my mom wanted  to return  to Greece and  Dad he’s like “Πχι  

εδϊ είναι  τϊρα”,  “This is my Home”.  

My  mom finished primary  school  but because  her family didn’t have money no one 

was going to send her  to high school.  Dad  had 2 years of schooling before it was 

interrupted by the war, but they were so determined that their children would be educated 

and I’ m really grateful  for that.  My   dad,   every Thursday when he got paid we would go to 

the bookshop or a newsagent near the house where we  lived  and  he  would  buy  me 2 

books. Once he picked up “Great Expectations”.  I   have   a   copy of   Henry Miller that  he  

got me. I was  maybe  10 when  he gave me that copy and he probably had no idea  of what  

he gave me, but I think it was part of my  education and   again I’ m really grateful for that.  It   

was   by chance, but then I think they knew that I had   a   passion   for   words   and for 

reading and they were   just feeding   that passion. So I think it’s a bit of both,   fortune and 

direction.  It was a nice environment to grow up,   a   suburban   neighborhood, much better  

than in  urban  places.   

And  so we  moved from  the  migrant  community Richmond  to a  suburb   called  

Boxhill  which  was  very  anglo, and I was then sent from a school were the 90% of the 

children  were  from migrant  families   to a school where there were only  two Greeks   in my 

class ,  and that was quite  a shock for me because  then I realized that Australia wasn’t 

Greece. It was something else; it was an English-speaking country and this was  a shock too. I 

realized that I was not anymore in the centre of my world, I was a wog. I realized  that I was 

the outsider and  I think  in  a  sense  because  that  happened when I was 12 , at a time 

where I was  beginning to realize my sexuality  as well, and  I realized  that  my sexuality  was 

different as well.  That was another psychic rift for me.   
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For a long time too  then  I  fought  being  Greek ,  I was so terrified of what my 

sexuality meant. I was so desperate in being  accepted I wanted to be Australian. The boys at 

the back of the schoolbus would call me ‘bruno’.  And  that was a scaring and unhappy  time 

for me but at the end of it, when I was 16 , I finally was understanding the books I’ ve  been 

reading so long , that finally it was permissible to form an identity and a way of  living that 

was not bound by the rich of Australian suburbia. I kind of went through the  third  moment  

which was thinking that I don’t want to  conform, I don’t want be part of this social 

order/world. There was an identity I was starting to form that was from the popular culture, 

from arts and from reading and a sense of politics as well. It was the very early  80 ‘ s ,  the 

threat  of   nuclear  war  was very powerful and then I joined my first political organization . I 

started entering the world of social politics. Then I reached a point where  I   said that “yes I 

want to leave behind  the suburbs”. But I also at that time  I thought that I was not a Greek as 

well, it was a way of incorporation my greekness.   That took a much longer time. It was silly 

but I remember thinking “I’ m gay,   I can’t be Greek”. The Greekness I’ve been describing is 

very much the product of  migration and also the working class community like. I wasn’t at all 

sophisticated  to the notion of what Greekness meant, what greekness was. I had some idea 

of history, the civil war from what my mother and father had. I didn’t have a broader notion 

of what Greece meant, the contradictions, the complicated history…Until I went to college I 

knew some things in general. I remember a friend of mine in college, I told her that I can’t be 

Greek because I ‘m gay and she introduced me to Καβάφθ.  Writers who were Greek and gay.  

Kavafi  was  a   great influence for me. And she introduced me to Greek music    and politics, 

much more sophisticated politics. So that’s like the 4th moment in my life as well. I was 

transformed. 

I went to Greece once,  at the end of the  Χοφντα  of 1975,    and  I remember vividlly  

the experience but (it was mostly  in  the  village). But the first time I visited Greece as an 

adult, then I suddenly got excited about being in Greece at that time. Even though my spoken 

Greek isn’ t good, I felt a sense that  I could be there, and live there, so different to  Australia. 

I was 22, and for years I had been following the films  and poetry of Pazolini  and so my 

cousin Alexandra picked  me up from the airport at 4 o’ clock in the morning and I said I don’t 

wanna sleep. Only coffee and cigarettes and we talked and talked. I found a kindred soul. She 

was at college at the time and took me to ΕΞΑΧΕΛΑ and  I   was  talking  with  people  

everything, about films, about  Pazolini. And then someone asked me “Ζχεισ δει το ΣΑΛΟ;” 

And I said ‘όχι δεν το ζχω δει γιατί ςτθ Αυςτραλία είναι abandoned’ Και μου λζνε ‘Τί, πϊσ 

γίνεται αυτό; Ο Ραηολίνι είναι καλλιτζχνθσ!’. Aleka’s friend stood up, he went to the 
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‘peripteron’ and bought a videotape of ‘Salo’. The film was shown the night before I arrived 

to Greece. And then I got a glimpse into the future that there is another way to look at 

culture. I hadn’t seen it  because it was forbidden in  Australia. I think there is an anti-

intellectualism in Australia.  It’s  something  I ‘ ve been  struggling with  all my life in this 

country  and that sense of anti-intellectualism can sometimes really inhibit work in this 

country because we fear the risk of being  called  pretentious, we feel the risk for being called 

elitist, the fear as not been seen  authentically blocky.  

We fear the risk of being seen as not authentically locals.     Because  Australia is  a 

country consisted from Europeans, is that and I think that if anything is my hope for 

Australian culture  to allow their voices , and stories and history to  come up and appear in 

public. That’s the great thing of being engaged with history. A country that has a convict 

heritage ,  a very difficult and harsh  heritage created a space where once  the sentence was 

finished these  Irish  people, who  were   at the bottom of the run in British society, could 

make a new start with a hatred of the history they left behind and a  resentment   of upper  

class and of that kind of elite. And I think that has penetrated  in Australian history even until 

now. The other thing is the violent creation of his country   through that convict heritage and 

then genocide. And the genocide of the original inhabitants is  something that has given a 

harshness to the Australian character that surpassingly the mythology  of this country is that 

we’re  all egalitarian ,  all anti-authoritarian, we are very friendly people on the surface , but I 

think that if you dig deeper into the Australian psyche you find a real harshness and  it’s 

inevitable. History  cannot help but be expressed itself in  through our character, through our 

bodies. My hope is we can find ways  understanding history and transcending it.  

 As  a writer,  do you  introduce  the history of Europe and Australia, to politicize?  

It does characterize my work and this controls the whole structure. They’ve got to be 

thought through. I am a European man in Australia. I want to exercise an element of 

European in Australia. But what does European mean and who is an Australian-European. 

When I visited Mexico I felt that you could not ignore the indigenous culture, you could not 

go by the factor of colonialism, Spanish not English. The curtains were drawn apart that there 

are other complex societies as well. We should define the post-colonial era in Australia. 

 When was theatre introduced into your life and as a medium of expression? 

My first love was cinema. I used to go two or three times a week.  I never saw myself  

as a theatre person. Two particular plays stand out for me and they are Waiting for Godot. 

Remarkable and exciting piece of art. Then I understood that theatre space is not theatre 

space. This body is seating a few metres away from  your body that is transforming your 
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perceptions of life and of  possibilities. There is an electricity there that is different than what 

cinema does. Cinema is more isolated and I think not communal activity. It is like you are 

entering in a dream and you are isolated from everything. Theatre is like you are entering 

into space of the actors and the audience. When ‘ Hotel Boneggilla’ of Tes Lyssiotis was 

presented at La Mama, I took my mother and father to see it. They did not know about 

theatre, because it was not part of their culture,  their generation’s way of entertainment. 

And in the beginning they felt uncomfortable because La Mama did not have a red curtains, it 

was like an ‘apotheke’ and they looked as if they were saying ‘Ρου ςτο διάολο μασ πιγε;’. 

When the work started, I was so thrilled, and my father stood up in the middle of the play 

and started clapping and he said: ‘Μπράβο παιδιά, ζτςι ακριβϊσ ιταν’. I think it is one of the 

great plays in this country. What it meant for me was to start thinking that I have some good 

stories and how to tell the stories and the language that I will use in the stories and it showed 

that the theatre can speak in a very direct way. I saw that my father was communicating with 

the actors. In the 1980’s the Melbourne Theatre Company was created,  which aimed to 

rediscovered old texts and transform them, what I would like to do in the future, like Pazollini  

did with Medea. I am always interested to write about my doubts and confusion about class. 

I’m always fascinated to what racism, sex and power does to us. So the monologue in the 

beginning of “Who’s  afraid  of the Working  Class” is about a sixteen year boy who is an 

aboriginal. I learnt so much from that production. The collaborative nature of theatre is what 

is drawing me. If you look at the plays that I’ve done you’ll see that lots of them are 

collaborative work, even on the level of writing.  

 How about the financial part of a theatrical performance. Is it easy to produce   your 

plays? Are  you  supported? 

It’s   increasingly difficult because of the conservative politics in  Australia the last 15 

years. So we formed a  company  called Six  ( because it’ s 6 of us)  and that’s  about  

generating our  work  and  also being  able to  work  with  the actors  and the people we want 

to work with and actually  creating  work.  Melbourne  has had  a really  dynamic theatrical  

culture  and  I think  we  should  build  on that.  The question   of funding is always difficult. I 

think some Greek organizations should support this.  They   should   spent money for creative 

arts and social   justice programmes.  There’ s  not   the   spaces   nor the  interest for  a  

journalism  and  a  review  writing.  

 Has your work been  produced outside  Australia?  

No. Outside Melbourne  yes. And it’ s  not being translated in other  languages  but  I ‘ 

d be  definitely  interested. I think other   people in other cultures would be   interested of my 
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stories. I certainly think there would be an audience for some  of the work at least.  What you  

want  is the audience’s  reaction  and  by  that I also  mean  critical  reaction. And so    it 

continues to   be one of the most artistic, exciting and   creative periods of my life. Suddenly  I  

was  introduced  into  a  collaborative  world. It taught  me  as an  experience  of what  you’ 

ve taught  from  acting,  what this brings into your life. So  I wrote a monologue  to begin the 

play  and it  was  an opportunity  to write  some  of my doubts  and  confusions  about   class.  

We  were  really   worried   but  still  I was  fascinated  of what  power  and sex  does  into our  

lives. And  so  one   day  I interviewed  an  actor, of the play   as the character,   who  was  in 

his  early  20s and  I realized  of  how naive  I was.  He really enlightened me   because he 

transformed the words in more flesh and blood and it became real. 

 What  are  the themes that  you  preoccupy  yourself with in the plays?. 

I think  that   this is your task!!! 

Sometimes  it’s really  difficult  as the creator  of the work  to actually  say  what  it is.  I 

could say  sexuality  and  again  the working  class.  There are  a lot  of things  that  you can't   

do on  the paper,  so that’s  what  I like  about theatre.  That  you  can  explore  aspects  

about it,  about  identify – free  language  in  really  concrete ways? 

 Do you use other languages then English? 

Yes  in  “Who’s  afraid  of the Working  Class”  on the final scene in  the part that  I 

wrote  a  dialogue in Greek  and English  but both  the characters  communicate  even  they 

speak  a different  language. 

It  was  appearing  to  do political theatre.  It was  a  great introduction  to theatre  (this 

play).  And  theatre  is hard   because  when  you  write  novels  and  short  stories  you  have  

because  when  you  write  novels  and short  stories  you have . Also  you’re  trying  to 

understand  what’s  happening  to this country as well,  you’ re introducing  a political  action. 

That’s  very  much  how  I   understand  the work that  I’ m doing.  

For me in my work,   what I hope  I’m doing  is  problematizing between  what  it  is  to 

be  Australian,  and what  it is to be Greek.  These  are  the  two  identities  which  have never  

been  assumed,  they’ ve  never  been  easy.  It  seems  to me  that I’ m European  man  in 

Australia,  that  is my  heritage  and  both  concepts, Europe  and  Australia  are  really 

problematic  for me.  I want  to question them,  to  make my own assumptions. I think  that 

Europe  was  very much unattended   to kind  of  exorcise   an  element  of  Europeaness.   So   

what does   European mean?   Last    year   I   visited   Mexico and I realized  that Europe and 

Australia are   not the only  destinations. It  was  a great  experience and you  could  see their  

history,  it’s written  on the people’s faces, their  physiques. 
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 The   post colonial   heart of  Australia  is  another  thing  that  should  be  defined  

as well.  What  does it mean to live in a post colonial society? 

A  really  important  work for me was the one  I did with Spyro  Oikonomopoulos  (Non  

paklodi  Salo) because  I was talking about that  anti-intellectualism  in Australian  culture , I 

think  the  work that I’ ve done that  mist  directly  deals  with that  as an issue  because  it 

came  from  being  written  at a  time and a space  where a (Rhetoric)  of   Australian, it  was 

almost  going back at the 1950’s. 

 How  did  theatre  came  into your life as a form of expression? 

My first  love  was cinema  and I would go 2 or 3 times a week. I had never seen myself 

as a theatre person.  Obviously  I had  gone to theatre in my life and   2 plays in particular 

stand out for me. One was when I was 18 , I was incredibly fortunate  to see was a 

production of Waiting for Godot   that   was in prison .  That gave  me 2 things:  One is that 

theatre space is not a  cinema space and that you are  sitting  here , just a few meters away 

from this body that  is transforming your  perceptions  of life and possibility, there’s  an 

electricity there that’s different  than what cinema does. Cinema is more isolated , in theatre 

it’s about   being  in the same room with the actors  and  the  audience.  The   second  was   , 

HOTEL BONEGILLA.  First  play  where I thought  that there’s  something  exciting  about  the 

Australian experience,  not  as a migrant experience or a Greek experience but   something  

exciting in the Australian  experience. It   helped me express the things I had  in mind. It 

showed    me  something  of how  theatre  can speak to  people  in a very  different way.  The 

directness  of it. That’s something  I want  to see in the future.  I  want  to go  back  to some 

of those Greek texts and rediscover them. I’d  love  to see some of those  classical  ancient  

plans transformed  by an Australian theatre  group  that include  Aboriginal practicians.  We  

are  lucky  in addition  of other  countries  and  civilizations  because  we have access to our 

primitive heritage. I  met  Andrew  Bovetl    as a scriptwriter  at  “Head on”  and   he 

introduced  me to the theatre company in 1997.  For  me  this  was  a leap of faith. So I think I 

would have got to theatre  but not so easily. [ Ζκαναν το  Who’s  afraid  of the working  class]. 

So  you’ re  able to gain a sense of successes and failures. The  other thing  is that the 

last 2 times I’ ve been in Greece and it’s been a long time now, I think  there can’t be a Greek 

– Australian dialogue, it doesn’t exist. There is no conversation. It feels like there’s no artistic 

exchange. There is no creative dialogue between the Greek-australian culture and the culture 

in Greece.  So is there an  attachment between me and the nation of Greece? Is my 

attachment to the notion of Greek that brings this nostalgia? Does it mean anything? I think 
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that my work doesn’t belong there, nooone would be interested? So, I’m just going to leave 

it as a question. 

I would love to read more Greek works in translation.  I’ d love to see Greek plays 

performed here. I think that these are the important conversations and that the bureaucrats, 

and the people with money as well, who are the ones who decide should answer to question 

‘Why aren’t you doing that; why aren’t you making it possible that we can see our artistic  

and intellectual heritage. I think there is an audience here’. That is where the energy should 

be, that is where the energy should go 

 Τι νοςταλγείσ  περιςςότερο  από τθν Ελλάδα, από τθν «πατρίδα», όπωσ λζει θ μαμά 

ςου; 

 That  memory of the excitement of the celebration.  My favorite   Greek word is 

“κζφι”. Λ have a ‘nostalgia for that’.  I  wanna  slap  the Greeks sometimes. Forget  your  

winding and bitterness because you can party  like  no other person on the planet has this 

joy.   Don’t lose this spirit.  Everytime I go to Greece I experience the joy on the level of the 

streets and that is where I get my nostalgia from.  I feel really proud when I go to Greece and 

say “Είμαι  Ζλλθνασ  και  αυτι  είναι  θ γλϊςςα μου”. I belong here  I may be  called  

“Αμερικανάκι” but  it is comforting to hear the people say «’Αμα κζλεισ να ηιςεισ εδϊ 

Χριςτο, ζλα, ζλα..».    As an Australian, it’s not that easy  to say the same  here.  Because 

every time I say that  I am Australian because of my ethnicity and because of the torturous 

colonial history in this country, it is not easy to say Australian. Everytime I say, ‘ I am 

Australian’, it has to come in brackets, because I’m not indigenous. I am Australian, but I’m 

not; that is the focal politics of this land. It  felt somehow different in  Greece. 

 So are Australians still searching to define their identity?  

In  1991, if you asked me this question,  I thought I would say that we have matured, we 

have left our adolescence behind. But   the  last   15   years  it’s  but a reminder  of how we’ 

re repaying our  mistakes , our failures or even  our ability to deal with  the rich  complexity 

of this continent. Any nationalism is an adolescent response to culture . And that’s not 

necessarily negative, but in the end, if anything this country has taught me , that part of the 

history of the nation is  to be deeply suspicious of nationalism, of how it excludes so much. It 

is difficult in any country on the planet to work out successfully multiethnic and multicultural 

ways of understanding. But at the same time being Greek, even if I lived in Greece, is not 

simple as I once thought. It is very difficult to sort out that history, our way through. We have 

made so many mistakes! 
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6. Angela  Costi (Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 30.03.2009) 

 When  and  where  were  you  born,  and  memories  that  are  distinct  from  your  

childhood   as  a  child  of  immigrant  parents? 

I was  born  in  Sydney.     My  parents  are     from  Cyprus.  My father  from the  north  

Kirinia  and  my   mother  from  South Vasani , Lemeso.   They met in Australia and I was the 

first-born, in 1969. I  was brought  up  quite  traditionally.  The    Cypriot dialect     was   very 

distinct in our  family.  My parents were  quite poor   and  I  grew   up  in  the shop,  and  I 

tried in   all sorts   of ways  to  make money  to survive . So  we grew  up  quite  frugally   and  

my  mother  put  a  lot  of  emphasis  on   my studies  as  being  the only way to  ‘escape’  for  

me.  So  it  wasn’t  so much  marriage,   but  more  study  for  me.  My mother  was smart   in  

that  way!  We  moved  to  Melbourne   because  my  grandmother   (mother’s   mother)  

moved  here  as well,  and   γιαγιά   Μαροφλα  wanted  all  her  daughters  to  be near, all the 

family  and  she   is present   a  lot  in my  poetry.  So  I grew up in  Melbourne. I  went  to 

primary  school and  high school   and  then  to Melbourne  University.   I  was  always  

fascinated  with books,   obviously  as  a  writer.  I  was not  a  very   physically  active  girl.  I 

was indoors  a  lot, reading  books  and  making  up  stories.   Both of  my parents  are real   

storytellers.  My  father   taught  himself   to read  and  write  in English  and  my mother  has  

never  read  or  written  anything  in  English,  only  Greek  but  she’s  quite  a  storyteller. And  

I  think  that  the oral  storytelling  at home has really  influenced  my  fascination with  my  

Cypriot  heritage  through  my  work,  because  when I was younger I  actually  kind  of escape  

it.  And  it seems  to me  that now the older  I get , the more  focused  I am  to explore and     

investigate  that  whole  area  of tradition and  customs.  And so the greek phrase  comes up 

a lot.  One thing that  is  interesting  is that   I did  begin  writing  plays,  and  now  the plays  

have become  emerged   into  this  poetic  cross -  collaboration  with  other  cultures  where  

I,  as  a poet,  perform  or  get  others  to perform  my poetry  and then  musicians   are 

brought  on stage  as well. The play  isn’t  at  a traditional  format  anymore,  it’s   crossing 

cultures  now  and   you learn   that  we’ re  different  but  we  have  a common  ground  too. 

We’ re all  inspected  by  our  past  in  some way  and  how    we  work  that  into  the future.  

 What  are  the  other  cultures  that  are  involved  in  this  work ? 

In  this particular  work  that  I’ m  working on now  are Japanese,  Chinese,   Cypriot  

Greek and  Australian.  

 And what  is the  common  ground? 

The  common  ground  is  the  Phoenix  Myth.  The immortal  bird  that  in order  to 

become  new it  has to  burn  itself  and  rise  from  the ashes.  We’re  looking  at  the myth  in 
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detail,  the myth actually  crosses ancient  Greece,  Christianity,  Japanese  and  Chinese 

cultures  and  it means  very  similar  or  something  glorious.  We’ re  looking  at the burning  

part, of what  is needed to be burn  from  the past, in order  to  continue.  Need of  

awakening  the protector  in you.  You need  to shade that  mother  aspect  that  gives  and  

gives,  and if you want to become  something  new,   you have to burn something  in order  to 

continue.  So  we’ re  looking  at our  past.  Struggle  is something  that  comes  up  in my  

poetry.  Another  person  is looking  at  suffer. So  we  have  to work  a lot  in life,  sacrifice  

the  whole  attitude that burdens.  I need  to burn the lament  of   the stuggling migrant  

aspect  of  myself.  This  isn’t  working  for me  because  it always  plants  me  in a position  

where I’ m lower  than  the rest.  And so  I need  to rise  above that in order  to see me as  an 

equal . It’ s about  how positive  you  can  be  and  the opportunity  to continue. 

 So  who  are  the rest  here above? 

In that  old paradigm , the rest  would  be the comparison of the girls  for  instance  

that  went  to private  school  and they  had  a drama  teacher  and  it  was  easier  for them 

to  get the degree  in  the university,  while  I had  to work to mom’s  and dad’s  shop  to get  

mine. So it’s  about  shifting  the past, burning  it  but  still  respect  your struggle  and  move  

into another  place. 

 Did  your  parents  tell you  stories  about  where  they came from, the reason  they came  

to Australia, why the chose to come to Australia,  how  they  came here? 

Yes.  They  came  separately  of  course.  My father’s  nearly 10  years  older  than  my  

mom. Dad’s  whole  family were living  off snails  in order to survive. My  father was  the 

eldest  and  was  brought  with  on  an Italian  boa,t  several  months  on this boat, completely 

homesick  without   his  mum,  but  was  meeting  up  with  his father  who was  working  

North in Queensland  with  all  the other  immigrants  in cane –fields.  And he was  also  

working  all sorts of jobs, whatever he could find.  He  helped  my dad  out a  bit  and got  him  

a good  job in a diner.  And  there was  an English  woman  who  helped  him  with his English 

reading and writing.  So Australia for my dad was a great opportunity.  I was always  curious,  

so I asked him what would have happened, if  he had  stayed  there ( Cyprus). And he 

answered  to me that he’ d have died.  Both families came bit by bit.  

Mum  also  came with  her younger brother in a plane.  She  was  absolutely  petrified. 

Unfortunately  she was  put  straight  to work  in a factory  here and  she was  15-16 years old 

. And  so  it wasn’t  a good  experience.  She’s been working  hard  all her life.  The vision of 

my  mum is constantly  working. She’s in her early 60’s and doesn’t stop. She’s  an amazing  

storyteller, she tells stories with anger though  and there’s  a lot  of emotion, and the 
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emotion is raw, steel and it’s  sad  to see  your  mum  feel like this. The constant  story  is that  

she really  wanted  to be a nurse. She asked  her parents,  if instead of marriage, she could  

study  a bit  and their answer  was no. Typical immigrants.  And  when  she  insisted  she was  

slapped  on  her  face.  So  she was  brought  up  in  a quite  violent frugal  environment.  A 

mother  that took all  her money away  from her. And  she’s  my grandma,  whom I love, but 

the dynamics  between  them are  different. Eventually, my mum  never  had  any  money  to 

spend. So getting married in 16  was  an “escape”. And  she was lucky  because it was my 

dad. It could  have been  worse. She  didn’t  know  him  because  it was  a fixed  up marriage,  

but it  was  alright.  

 So, the stories I grew  up  are strong and hard  hardship. They  are about physical 

beating, no  money, trying to make ends meet, having  no clothes. I didn’t  see my parents on 

weekends, I was put on child care  really  young,  six months  old.  It was  like I had  a second  

family  from  Australia.  It would break  my moms heart  but  there was  no other way.  I think  

that this has  left an effect on me. That’s  what I’ m exploring  with these theatrical  pieces.  

Struggle.  But when  you  get  older,  you  can  see  it  from  the bigger picture and  observe  

it.  And  by  having  children as well, you  can’t escape it  either.  Through  my children  I can  

see  that. For  example  my 5 year  old says that he wants to be an artist.  And  we were   

talking  about  change one day, like for example,  if you don’t  like  what  you’ re  doing  you 

can  always  change. I was  a  lawyer  for  many  years  and  I was  writing  aside,  but then  I 

decided  to focus  in writing.  So, as we were talking  he realized  that  he could  also  change  

and  last  week  he said that  he wants  to be  a fire fighter. And in myself,  I thought  that  it’s 

really  interesting  to let them be, because lots of times you interfere since you want to 

protect  them. And then my mom comes along and tells  me and them, think  about doing  

something  safe like  a doctor, or  a lawyer, engineer. Then I realized that for my parents it’s  

only  the economic  aspect.  For me I think the economic aspect  is pretty  big,  but you  have 

to know that  you’ ve got to stop  it  at one  point ,  and by asking  them to do what you think 

is right  makes your child anxious because this will drag away its energy  and the most 

fundamental  things which are your  family,  your health,  and  also your own  personal spirit. 

 When   did   you  come  across  theatre? 

When  I was  really  young  obviously , like  a lot  of  us  I went  to see plays, through  

school.   High school introduced me into theatre,  my English teacher who brought us to see 

Macbeth,  he  introduced me to   Shakespeare,  to  a lot  of  English  theatre  and  I  think  I 

was  quite  young.  I was  in University  when  I thought   “Hang  on, I can’t  relate  to these  

characters  on stage ,  I have no affinity(ςυγγζνεια, ςυνάφεια).  I’ d  love  to connect  with  
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characters”.  And  my  first  boyfriend  reminded  me  that  I could  write,  be  a writer. In the 

beginning   I said  that  I  couldn’t   do that,  yet  I had  to make  end  meets.  And then I 

became  a lawyer,  and  then  I started  writing  a play  and get  caught out  by boss  who saw  

my  play  on the printer, took  me to  my senior  boss who laughed  and said “I  hope you’ re 

also  doing  your  legitimate job  too  Angela”.  And  so I left  my job  to see it through.  Of  

course money  it’s   not  the same,  but  I’ m not  on the street  and  I think  I’ve   done  some 

interesting things  in  theatre  also,  and  written  some really  good  things  I  think. 

 Which  was  the play  you were  writing ( at work)? 

I  was  studying  as well   then and    I was  studying  for  RMIT  professional   writing,  

studying under  a  fantastic  teacher  Peter  Marry, for  a couple  of years. So,  I was  writing  

little things  on  the side. It  was a little  sketch  using  a myth and then  making  it  a 

contemporary  sort of story. That  never  became  anything  but  it  grew  into  other  things. 

Panayiota  was  the first  full  play  it was put  on paper in 1997  and it was presented  really 

good.  It was  hard  to get   the funding   for  it. 

 Where  was  it  presented ? 

At Theatre   works,  Malthouse.  I t was  selected  for presentation  and  somewhere  else. 

 What  is  “Panayota”  about? 

It’s  again  about  accepting  your   past   in  order  to move  on. The main  character   in 

it is  Lisa Harris - a Greek  character  called Athena Harrisiades- changing her name was  

important  for  her because she was  living  with  her Anglo – Australian  boyfriend.  Her  issue  

is that  she’s  fallen  unexpectedly  pregnant. Would she have  an abortion  or  not?  There’s  a 

reunion  from  friends  from  her past which  helps  her  understand   herself  better.   In  the  

last   scene  it’s  her  with  her  boyfriend  and  she has   decided  to  have  an abortion. 

 Why? 

She’ s  26  and  she  doesn’t  really  know  herself,  she  has  lost herself . And  for  her,  

as  a possible  mother,  it’s  important  to know  who  you are. And  it’s  a play  that  I’m  

happy  with . I’ ve never  experienced  an abortion,   but  the reunion  in the play  is quite  me.  

It’s  something that  I’ve  experienced.  Finding  out  that  you’ re  not  like  them  anymore,  

but  yet  they  remind  you and  of  who  you  are is such an experience.  Fundamentally  do  

we  really  ever  change?  My  dream  is about  personal  development. I remember a journal  

writing  when  I was  14  and  all  I wanted was  wisdom,  and that’s  a hard  one  to get. I 

don’t  ever  think  that I’ve  got it.  Wisdom  is  fabulous  like  happiness.   Through  me,  I  can 

see  my  mom. It’s  like  the pattern   moves  from  one generation  to another. So in 
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“Panayota”  I put this reuinion  scene  with  a  bit  of  a humour.  In tragedy sometimes it’ s 

best  to introduce a humour.  Even the dark  side has  some  funny  aspects  to it .  

And this  might  be  coming  up  in my international  collaboration,  theatrical 

exploration.  In this  little  episode,  I  wrote  a scene  with  a dialogue between  a mother  and  

a daughter  based  on the  custom  the Greeks  have got, the sugar  almonds(κουφζτα).  So if  

you’ re a single girl  you  get  them at a  wedding  and we  would  put them under  our pillow  

and would  dream  about our future  husband ,  the future happiness  and  marriage.  My  

cousins  would  always  do  it. But my  mom  was  very  different  from  the other  mom’s .  

She  wouldn’t  encourage  it and  I  asked her “Why  don’t  you  encourage me?”  because at  

that point  I was  25  and I was feeling lonely. “Love  is important  in your  life”. And she said  

“You’ ve got more of an  opportunity  to awaken  something  more  in yourself   than  these  

sorts  of things”.  And  I said  “But  didn’t  you  do it?  And  didn’t  you marry  young , and 

didn’t  you  find dad?” and  she said  “Yeah,  I did  it  and  I  dreamt  of  a donkey, and  I did  

marry one!”. It  was  hillarious  but  I knew  what she meant.  That  they  worked  like  mules  

and  you  don’t  want to work  like  a mule.  She really  helped me break that pattern. If  she  

wasn’t  that  pushy,  it would’ ve  been difficult  to break  the patterns.  It’s  not only  working 

class  suburb  and  not enough  money,  but also  confidence  and  self  esteem… that’s  the  

tricky  bit.  Anything  I did  in terms  of  study  was great.  Of course  if  you’ ve  got  that  

positive  attitude,  it’s  great.  When  I was  studying  the cup  of tea  was  on the table. It was  

that sort  of mother  with  the  soups  and the coffee and  “you  can  do it” and “you’ ve  got 

to be strong”.   I had the support!!! 

 Dad, in addition,  would  be happy if I got married young  and  had kids. When  he 

came  to the  graduation,  it  was  uneasy  ground  for  him. It was  like  “you’ re young  to 

leave me. Mentally  you’ ve left me already”. My father wont  go  deep with  me. My  

explanation  is that he’ s a very traditional  Cypriot-Greek  male with  kindness though . He 

was awkward around education. And I’ m thoughtful. I became  a lawyer  before  I became  

an artist  because  it  gave me the ability  to look at all the sides. It really  helps me with 

playwriting because  I get in other people’s shoes. And now it helps  me across other 

cultures,  to understand  about  difference. I’ve  worked  with Mediterranean  and  Middle 

Eastern  people  and  it was  easier  because  we’re  quite similar, tragedy  is an open  book. 

We’re very dramatic people. When working with Japanese and Chinese people  and they  

have  for example  very tragic  things that have happened  to them,  but they  let it slide.  In 

theatre making you  have to go  deep,  so  I try  to bring  it  out  of them, so I can  write  it 

down. 
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 So at this point  they  do not  allow  you  to go deeper or does it take more time? 

It’s  taking  a little  bit  of time with  the Chinese . I’ ve actually written something  and 

the process was  for  me  to really  research  the particular  aspect  which  is  the cultural  

revolution, to really  understand it.  And  then go in  with  gentle , clear  questions and the 

atmosphere  is very  closed,  like whatever  one says, none else is allowed in the room, it’s  

very close and then I’m watching  him, not taking notes, and always  reassuring  him/her  that 

whatever  he/she  says will not be revealed.  You  can’t  record  him/her  and you   can’t take 

notes. And  so I go home write it  down and bring  it back to him/her and we’ll discuss  of 

how he/she feels  about  what  I wrote.  All this because  their  authorities  back to China can  

put them in jail for any negative feedback. Here  and in Greece  people  can protest. But 

especially  the Chinese are very protective. They  feel  all the emotions  like we feel  too,  like 

anger and stuff , but they  will  say  something  else.  We have to be happy  in that way. 

Japanese  are similar  too but they float. 

 What  other plays have you  made ? 

Well basically  there are two strings of what  I do. One , is being  commissioned  as a 

playwright, the traditional way, which is that  I’m  the playwright  and the director  comes on 

board. The other  approach is writing in collaboration  with  other  people, let’s  say  a 

monologue  or a series of poems,  and it’s like  I’ m the one of the performers and we put it 

on that way. After “Panayiota” I was  commissioned  to write some plays. The city of Vermont 

commissioned me to write a play called “Shimmer”  and that was a huge  cast of girls and 

then “Signatures” was another one around 2001 that was professionally put on, brought on 

directors. ……“Relocated”  was another play.  Again I was commissioned by the city of 

Melbourne in 2002. There’s been a few large scale projects. “Unbeatable” was  one I wrote 

for myself . It’s been hard to juggle both worlds though,  where you try to  bring  in different  

cultures. Who  are  the true barbarians was one thing , another one was , we looked at 

Kavafis and  in the “Shades of love”  we had for instance Turks dialoging  with Greeks, 

Iranians with Iraqi  and we brought in these  traditionally  warring enemies into the one 

space to create art and a dialogue  with each other.  So  I ‘m curating  this and  I have  to 

bring  all this  together and then devise it. And I’m also one of the performers.  It’s a different 

approach to theatre or to performers. 

 When  were these performed? 

The last one , the very big one  was in 2005  in Salomi . The other was to present  the 

Shades  of love.  After  that  we  went smaller because we have problem finding. Now it’s just   

the  poets. 
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 Have  you  also  directed  any  of your plays? 

No  and  I ‘m happy  with that I don’t  want to go down  the road of directing. I’ve 

dramaturged  quite  a few  plays  and mentored  young playwrights, but I see dramaturgy  as 

a different thing.  I’m really  happy with text , I love reading scripts. 

 And  what  about  the audience , when  you’ re writing  the plays to whom are you 

addressing  them? 

Initially  when I was  writing  my plays,  I felt like I was addressing  it to people like me. 

As I continued,  now  I’m addressing it to everybody. The  universal  is coming more than the 

personal. Is more  a need for me to share my soul  with others and somehow I can make 

others feel like I’d like to be felt by something that I see.  I don’t  address to Greek – origin 

necessarily,  but I try to touch  the heart of people no matter what the language is or the 

different backgrounds. So our audience is crossing national borders. 

 You  introduce  the greek  language  a lot of times or the  Greek-Cypriot dialect. 

Why do you do that? 

I’ve also introduced Italian  a little  bit, depending of whom I’m working with. But the 

thing  is that with “hybrid” existence,  I wanna be true to it that Λ surely speak confidently  in 

English  but somehow I think  with scattered thoughts in Greek- Cypriot. And emotionally  

because a lot of the stuff that I write are very dramatically  charged and that really  connects 

with  the language of Greek-Cypriot for me. Might be the fact that when I was growing up the 

storytelling was always in Cypriot-Greek. It’s just this unconscious thing. It flows.  And 

because a lot of what I write has to do with heritage and the past. 

 How about the myths? 

I love myths, I can’t  walk away from them. I was  always fascinated with the Danaids 

Myth. I love the larger than life aspects of the myths, how they have so much to tell us 

nowadays as well. I like seeing  the contemporary in them. I see myself in them and I learn 

from them. I connect with Hypermnestra,  she’s honest ( from the Danaids Myths) with her 

choices and everything.  “The suppliants “ of Aeschylus, I wrote a bit of them , I used it in a 

play. 

 Has  any of your plays  performed  in other countries? 

Five of my scripts  are registered  in the Australian script center and  so they are 

provided  nationally  and later on I learned that one of my plays “Unbeatable” was put up in 

Newcastle University. 

 Have  any of your plays  being translated? 

Not that I’m aware of. 
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 Would  you want  them to be? 

Yeah it’s wonderful, Japanese are translating some of my poems at the moment. It’s a 

great opportunity. 

 Do you  think that your  plays  would interest  the Greek audience? 

I think my  plays  and some poetry  would resonate  with some Greeks and Cypriots. 

  To whom do you think  you really connect with? From Australian and international 

playwrights?. 

 I really enjoy Christos Tsiolkas’ work, very dramatic and strong. Tes Lyssiotis’ work I 

looked up a lot when I was younger.  Carol Churchill, I love  what  she does.  She plays  with 

time. Steven  Levenson.  I also like American Maria Irene Fornes and her experimental 

theatre. Joyce Carol Oates. I tend to look at America a lot. I think because politically and 

culturally they are so negative but their  artists  are so interesting. 

 Have  you  read  any Greek  contemporary  playwrights? 

No  and I’ m really interested to know more.  

 When  was  the last time you went to Greece and what was  your experience? 

I was  in Greece in  1995. I loved it on one level and hated it  on another. The study was 

great, it was quite  international though in  Athens.  I didn’t know any one. I didn’t go out for  

a couple of months. I was just studying. In Cyprus,  I was more  connected. I only  remember  

I went to ΕΡΛΔΑΥΟΣ  and it was fantastic. The “Orestia Trilogy”  was spectacular. That’s 

when I knew this was brilliant. 

 

7. Andreas  Lytras (Συνζντευξθ ςτθ Μελβοφρνθ, 20  Μαΐου  2009) 

 Ρότε  γεννικθκεσ, ποφ, και τι κυμάςαι από τα παιδικά ςου χρόνια; 

Γεννικθκα  το 1967  ςτο Ballarat,  λίγο  ζξω  από τθ Μελβοφρνθ. Κυμάμαι πωσ ςτο  

Δθμοτικό  δεν ζνιωκα  τθ διαφορά. Γιατί  ςτο  Ballarat   ηοφςαν  πολλοί  μετανάςτεσ. Οι  

γονείσ μου είχαν  ζνα Fish n Chips diner. Οι  γονείσ μου δοφλευαν  κακθμερινά με εξαίρεςθ 

τθν θμζρα των Χριςτουγζννων. Και εμείσ μεγαλϊςαμε εκεί. Μζναμε πάνω από το μαγαηί τα 

πρϊτα χρόνια. Ιταν πάντα γεμάτο το ςπίτι  με Ζλλθνεσ. Πλα ιταν καλά. Ρολφ όμορφα. 

Βεβαίωσ ιμαςταν διαφορετικοί,  αλλά ιταν όμορφα. Το 1976 μετακομίςαμε  ςε καινοφριο  

ςπίτι  και πιγαμε  διακοπζσ ςτθν Ελλάδα για πρϊτθ  φορά. Και όταν πιγαμε ςτθν Ελλάδα 

ξζραμε μόνο λίγα ελλθνικά.  Τότε ζμακα  να διαβάηω ελλθνικά  από τουσ υπότιτλουσ 

αμερικάνικων ταινιϊν. Πταν είχα γυρίςει  από το ταξίδι μου ςτθν Ευρϊπθ, άλλαξα το όνομά 

μου. Γιατί ςτο Birth Certificate ιμουν καταχωρθμζνοσ ωσ Andrew  και αποφάςιςα να με 

λζνε Ανδρζα όπωσ  και τον παπποφ μου. 
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Πταν  γυρίςαμε λίγο πιο μετά πζκανε ο πατζρασ μου και άλλαξε πολφ θ ηωι μασ. 

Ξαφνικά  άδειαςε  το ςπίτι μασ και θ μθτζρα μου ζμεινε χιρα με τζςςερα παιδιά  και χρζθ. 

Μετά μεγαλϊνοντασ και μπαίνοντασ ςτθν εφθβεία δεν μου άρεςε θ διαφορετικότθτα και 

δεν μου άρεςε να ζχω ςχζςεισ με τουσ Ζλλθνεσ. Δεν ικελα      να πθγαίνω οφτε ςτο ελλθνικό 

ςχολείο, δεν ικελα  να ζχω ςχζςθ με τον ελλθνιςμό. 

 Είχα παίξει ςτο γυμνάςιο ςε κεατρικζσ παραςτάςεισ και μου άρεςε πολφ. 

Μεγαλϊνοντασ άλλαξα  γνϊμθ  για το τι κζλω  να κάνω. Από μθχανικόσ ςε ψυχολόγο και 

μετά ςε θκοποιό. Ρζραςα ςτο Ρανεπιςτιμιο  τθσ  Μελβοφρνθσ. Ζπαιξα  ςε διάφορα ζργα 

ςτο Ρανεπιςτιμιο. Ιταν  διάφορα ζργα του Shakespeare  και του Kurt  Vonnegut Jr. Μετά 

από τρία χρόνια ςτο Ρανεπιςτιμιο αποφάςιςα ότι δεν ικελα να προχωριςω με τισ ςπουδζσ 

μου και ςταμάτθςα. Αποφάςιςα να κάνω ζνα ταξίδι. Και πιγα ςτθν Ευρϊπθ, ζκατςα ενάμιςι 

χρόνο, ζξι μινεσ ςτθν Ελλάδα και Γαλλία, εξι ςτθν Λςπανία,   και ζξι ςτθν Γερμανία και όταν 

γφριςα ςτθν Αυςτραλία αποφάςιςα να προχωριςω με το κζατρο. Άκουςα ότι υπιρχε ζνασ 

κακθγθτισ, ο John Bolton ςτο VCΑ  (Victorian Culture  of the Arts) το κεατρικό ςχολείο ςτθ 

Μελβοφρνθ,  αλλά αυτόσ  είχε δικό του ςχολείο ςτο Williamstown και άκουςα  πολφ καλά 

λόγια. Ριγα και ζκανα οντιςιόν  και με πιραν.  Ζνα  χρόνο  ιταν το ςχολείο. Μζςα από αυτό 

μάκαμε πϊσ να ςυνδυάςουμε όλα τα διαφορετικά ςτυλ  και να δθμιουργιςουμε κάτι δικό 

μασ. Μασ μάκαιναν να είμαςτε καλλιτζχνεσ και όχι μόνο να παίηουμε ζνα ρόλο. Μετά πιρα 

ζνα ρόλο από μια εταιρεία που λεγόταν Wooly  Jumpers  και υπζγραψα  contract  για ζνα 

χρόνο. Ευτυχϊσ ιμουν  πάντα τυχερόσ και εφριςκα δουλειά.  

Αργότερα άρχιςα να ςκζφτομαι αν μπορϊ να ανεβάςω εγϊ ζνα ζργο. Και άρχιςα να 

ςκζφτομαι τθν Οδφςςεια του Ομιρου. Και άρχιςα να ςκζφτομαι όχι μόνο τθν Οδφςςεια του 

Οδυςςζα, αλλά και  τθν Οδφςςεια των γονιϊν μου και των μεταναςτϊν. Ζψαχνα να βρω 

τρόπο να τα ςυνδζςω και να το κάνω πιο contemporary  για τθν κοινότθτα  του ςιμερα. Για 

τθν κουλτοφρα μου και τθν οικογζνειά μου. Αργότερα όταν είχα ανάγκθ για δουλειά, 

εργάςτθκα ςε ζνα εςτιατόριο ελλθνικό όπου και γνϊριςα πολλοφσ Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ και 

μθ, οι οποίοι είχαν διαφορετικι ςκζψθ από αυτι τθσ μθτζρασ μου ςχετικά με τθν 

υποκριτικι και τθν τζχνθ. Τον ελλθνιςμό που νόμιηα ότι είχε χακεί, τον βρικα. Το αίμα μου 

είναι ελλθνικό, αλλά είμαι διαφορετικόσ .  Ιξερα  ότι θ Αυςτραλία ιταν θ χϊρα μου. Ζκανα 

λοιπόν μια αίτθςθ ςτο Australian  Council  για χρθματοδότθςθ για να ανεβάςω το ζργο. 

Ιμουν τυχερόσ και τα πιρα τα λεφτά. Και τότε άρχιςα να ςυνεργάηομαι με τον John Bolton  

για να ανεβάςουμε το ζργο. Ιταν ςθμαντικό για εμζνα  γιατί ιταν το πρϊτο δικό μου 

κεατρικό, αλλά και θ αρχι τθσ ςυηιτθςθσ για το κζμα τθσ ταυτότθτασ καιιταν μια ευκαιρία 

να δουλζψω με τθν ελλθνικι γλϊςςα. 
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H  «Οδφςςεια» παίχτθκε  για πρϊτθ φορά το 1998  ςτο Peacock Theatre  ςτισ 25 

Μαρτίου. Και πιγε πολφ καλά! Οι  κεατζσ ιταν mixed cultures  και αυτό  ιταν ςθμαντικό για 

μζνα, γιατί  θ ιςτορία που ικελα να ςυηθτιςω δεν ιταν μόνο μια ιςτορία για τουσ Ζλλθνεσ, 

αλλά θ ιςτορία τθσ Αυςτραλίασ που αφοροφςε όλο τον κόςμο. Οι  μετανάςτεσ είναι παντοφ, 

ςε κάκε χϊρα. Δεν ικελα να ανεβάςω κάτι που μιλοφςε μόνο για τθν εμπειρία των Ελλινων, 

για το greek – ghetto, ικελα να «γεμίςει»  οποιοςδιποτε κεατισ. Ζτςι κι αλλιϊσ πιςτεφω 

πωσ  αν είναι καλό το κζατρο   κα  μιλιςει ςε όλουσ. Μια φίλθ  τότε μου πρότεινε  να το 

πουλιςω  ςτο Melbourne Festival.  Ζκανα τθν αίτθςθ  και το πιραν. Είχε μεγάλθ επιτυχία 

και το κλίμα κατά τθ διάρκεια  τθσ παράςταςθσ  ιταν θλεκτριςμζνο γιατί ζνα 30%  των 

κεατϊν ιταν Ζλλθνεσ. Και  όπωσ   όλοι ξζρουμε  εμείσ οι ζλλθνεσ είμαςτε παραςτατικοί, 

φωνάηουμε, γελάμε, οπότε ιταν ςαν να γινόταν παράςταςθ μζςα ςτθν παράςταςθ. Μετά το 

ζργο πιγε και ςτο Φεςτιβάλ  τθσ Αδελαΐδα, ςτο Σφδνεχ  και ςε μερικά ακόμα. Κατά τθ 

διάρκεια των παραςτάςεων  ςτθν Αδελαΐδα (2000) κάναμε μια αίτθςθ  να μποφμε ςτο 

Performing Arts  Market   όπου  και κερδίςαμε ζνα spotlight (20’ λεπτά παρουςίαςθ) και 

παρουςιάςαμε  ζνα κομμάτι τθσ παράςταςθσ μπροςτά ςε κοινό από όλον τον κόςμο. Και 

ζτςι ταξιδζψαμε το ζργο ςτο εξωτερικό. Ριγαμε ςτο Κuala  Lumpur (Μαλαιςία) και από  εκεί 

ςτον Καναδά, μετά ςτο Λονδίνο και Αμερικι. Και από τότε ζχω πάει και Ολλανδία.  

 Υπιρχε  διαφορετικι  υποδοχι  από τουσ κεατζσ ςε κάκε μζροσ; 

Φυςικά.  Στθ Μαλαιςία δεν περίμενα να υπάρχει ανταπόκριςθ. Το κοινό ιταν 

Malaysian , Indian – Malaysian, Chinese – Malaysian, λίγοι  Αυςτραλοί και  2-3  Ζλλθνεσ  από 

το προξενείο. Και τελικά το ζργο πιγε πάρα πολφ καλά, και τότε άρχιςα να καταλαβαίνω ότι  

μιλάει όχι μόνο για τισ εμπειρίεσ  των Ελλινων  μεταναςτϊν  ςτθν Αυςτραλία ι  για τουσ 

μετανάςτεσ γενικϊσ ςτθν Αυςτραλία,  αλλά για μια ανκρϊπινθ  εμπειρία  όπου είχαν αυτοί 

με μοναδικι διαφορά τθν εκνικότθτα. Με εντυπωςίαςε το ότι το ζργο άρεςε ςε κόςμο με 

διαφορετικι  κουλτοφρα. Ραρατιρθςα και τθ διαφορετικότθτα μεταξφ των  Ελλινων  που 

γνϊριςα ςτον Καναδά και το Λονδίνο. Μςωσ είναι το ότι εκείνοι, και ιδιαίτερα αυτοί  ςτθν 

Αγγλία, μποροφν να πθγαίνουν  ςτθν Ελλάδα  πιο εφκολα. Λιγότεροσ  νόςτοσ, λιγότερο 

μετανάςτεσ, ίςωσ και λιγότεροσ πόνοσ. Ακόμθ οι άνκρωποι (Ζλλθνεσ) ςτθν Αυςτραλία,  

ακριβϊσ  επειδι ιταν μακριά από τον τόπο τουσ they stuck  with the habits and the 

perspectives of the past, of their times. Οπότε ιμαςταν και λίγο κλειςτοί, οπιςκοδρομικοί. Θ 

χϊρα ςε αλλάηει  και δεν το καταλαβαίνεισ. Ο πατζρασ μου ιρκε  ςτθν Αυςτραλία  λίγο  μετά 

τον εμφφλιο. Λίγα χρόνια μετά ,αφοφ δοφλευε  ςε ζνα fish n chips, αποφάςιςε  να ανοίξει  

ζνα δικό του και να παντρευτεί. Ραντρεφτθκαν  με τθν μθτζρα μου με προξενιό.  
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 Είπεσ  ςε κάποιο  ςθμείο  του ζργου ςου  ότι  θ μθτζρα ςου είχε πει  ςε κάποια  

ςτιγμι  πωσ ίςωσ  ο πατζρασ ςου  δεν ιταν και  θ πιο ςωςτι επιλογι. Τι εννοείσ; 

Αυτό  ναι,  το είχε πει  όταν άρχιςα  να κάνω τθν ζρευνα  για το ζργο.  Μιλιςαμε  τότε  

με τθ μθτζρα μου,  όχι ςαν γιόσ  τθσ, αλλά ςαν ςυγγραφζασ – ερευνθτισ . Και τότε μου είπε 

ότι ο πατζρασ μου ιταν καλόσ άνκρωποσ αλλά ιταν πιο μεγάλοσ , πζκανε νζοσ και εκείνθ 

ζμεινε  χιρα νζα. Αν ιταν πιο νζοσ κα είχε ηιςει (εκείνθ) με λιγότερεσ δυςκολίεσ. Επίςθσ 

ζπαιηε χαρτιά  και ζχαςε πολλά  λεφτά εκεί, αλλά το χειρότερο ιταν ότι πζκανε νζοσ. Επειδι 

ιταν χιρα  είχα τθν αίςκθςθ  ότι τθν τρόμαηε αυτό. Γιατί  όλοι  εξαφανίςτθκαν από τον 

περίγυρο. Λόγω πζνκουσ δεν μποροφςαμε να ςυμμετάςχουμε ςτισ γιορτζσ  τθσ κοινότθτασ  

κι ζτςι ςιγά ςιγά  χάςαμε τισ επαφζσ μασ. 

 Σκζφτεςαι  να ξεκινιςεισ  κάτι καινοφριο; 

Ναι!  Ζχω τουλάχιςτον  δφο άλλα  κομμάτια  που  τα  ςκζφτομαι  καιρό.  Μιλάνε  για 

τα ίδια  κζματα , τθσ ταυτότθτασ. Ριςτεφω  ότι είναι  ςθμαντικό  κζμα  θ αναηιτθςθ  τθσ 

ταυτότθτασ. 

 Είπεσ  ότι το ζργο ςου  μπορεί  να μιλάει  για τον ελλθνιςμό αλλά δεν γράφεισ  ωσ 

Ζλλθνασ,  αλλά ωσ ζνα Ζλλθνασ τθσ διαςποράσ.  Κζλεισ να το εξθγιςεισ περιςςότερο; 

I  used to call  myself  a Greek – Australian  but now  I don’t. Now  I call myself  an 

Australian  and I do  that deliberately  because  I don’t  think  that  being  an Australian  

means  that I deny  or  exclude my Greek  heritage,  but  I don’t  want to be a “some sort of 

Australian”.  And  the fact  that I have  a Greek  heritage,  that I speak  Greek  and  I want my 

children to learn  Greek, shouldn’t  make me less  Australian  than anyone else. I’ m just  a 

different  version  of  Australian. For  me I think  that it’s impossible to define  an Australian,  

and it’s impossible  to exclude an Australian, and  people are being  preoccupied if you’ re a 

Greek - Australian , or being  a this – Australian. 

  So   do you think  the people  are doing it  or the politics? 

Well,  I think  it’s  a bit of both. For me I’m an Australian but I recognize  my Greek 

heritage,  but I know  that  I ‘ m not Greek  cause  when I go to Greece  I don’t  feel like  I’ m 

from there.  So I  figured  that  I’m  more Hellenic  in a sense. I  think  we have to  find  a new 

way to express  that  connection. Είναι  περιςςότερο  οικουμενικόσ. Something that 

recognizes a common beginning but allows a different expression. 

 Κεωρείσ  ότι το κζατρο  είναι  ζνα καλό εργαλείο να εκπαιδεφςεισ και να 

εμπνεφςεισ τουσ ανκρϊπουσ να ψάξουν να βρουν τθν ταυτότθτά τουσ;( to educate  and to 

inspire people  towards  a search for their identity?) 
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I  think so, as long as the theatre  is good. If you’re  too focused  on the message, the 

theatre  suffers and then people  don’t  wanna  engage . The most  important  thing is that it 

has  to be interesting.  And if  it’s  engaging  people always take something  with them. That’s 

the good thing  with  this play, everybody  takes something different  with  them. It’s a good  

way to share  stories  and experiences. Theatre  is powerful  because  it’s real , alive  and it’s  

like life, because there’s  a moment there you share it and then  it’s gone  and  when it works 

it’s exciting. And it’s more important for students to communicate  with each  other  because 

nowadays  they’ re  communicating through  technology ( computers ,  iphones) . 

Αποξζνωςθ. 

Theatre  makes them  less caught  up  with  technological  communication. The theatre 

isn’t  about  what  I do on stage , it’s about  what  exists  between us,  between the  audience 

and the actors, the stage. What happens when I engage  people  with me,  it’s  the resilience, 

the energy. Take  the energy  and move it.  It’s the relationship  between people. And school  

audiences  are  more sincere. You have to win  them over.  Not to force them  watch  the 

show. I want them to listen  because  they  choose  to listen. So it’s fantastic  when you  win  

children over , they’ re honest.  

 The  fact  that you introduce  a different  language that they’ re not aware  of? 

Generally   I think  it’s  not  a problem  and sometimes  we make the  deliberate  choice  

not to translate  everything  in the show  because  language  is only  one part  of the theatre. 

There   are others too like emotion, physicality. Everything  else is also giving  the  audience 

an understanding  of what ‘ s  happening. Often  when  this happens I ask the kids what did 

they  understand  and they actually  get it. So  I guess  the challenge  is to look  beyond  the 

language. It’ s always clear  what’s  going on and they have  to work  a bit harder. So it’s 

good.  Sometimes  there’s  too much enphasis on the spoken word to confide meaning,  

when there are other ways for the audience  to understand  what’s  going on. 

 And  why  do you  introduce  another  language  and in which situations  you  

choose to introduce  Greek? 

Generally  it’s  like  we took  the spirit  of «Καραγκιόηθ» from  his world  where 

everything  is possible and turn him  into  a character  and  suddenly  he became the vehicle  

for the “Odyssey”  and  it seems  right  for characters at the time  to speak  Greek.  And  then  

the other times that I use Greek  it’s when my Dad’s  leaving (dying) or for the songs.  

Because I’ ve done  a little  research for the show, for the songs and I couldn’t translate 

them in English, they’re Greek folk music and I’d kill them. Usually   the Greek  is used  as an 

expression of the character at a particular  moment of the character’s development . And so I 
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wanted  to make the play accessible  to the Greek  community  but not exclusive  for them. 

So  I knew  I had  to find  the  balance  between  the Greek  people and the non Greek  

people. And I didn’t  want  to exclude people who  didn’t  understand  Greek. And the songs  

and the other things,  give the Greek people a point of recognition.  Βecause of course even 

though  the show  is about I guess  my mother and father,  it’s probably  more about the 

experience  of my  generation  in a way.  

And so for  the  older Greek   generation  maybe  sometimes the format  of the show 

doesn’t  quite make sense,  but there’s  enough there to keep them going. To keep  them  in 

with the show. And also the minimal   scenery  is because it creates more room for the 

imagination.  You   don’t  have  to give the audience everything. You  need  to  leave  some  

space  for  the  audience’s imagination  and for them to enter as well.  And  so  I  think  that  

scenery  and the costumes are just tools and not what the theatre is about.  

 

8. Toni  Allayallis (Συνζντευξθ ςτο Σφδνεχ, 29.06.2009) 

 When , where you born  and  where did you  grow  up? 

I  was born  in 1967  in Kent, Queensland  and  I grew up travelling  around  because  

my mother  is  Roman – gipsy.  My parents  were musicians so we  travelled a lot, living in 

caravans.  My first neighborhood  was  definitely  in Kent and  there  my father’s parents  

who  were  Greek  had a bakery there.  So the whole family was working  there and it  was  

nice  to have  all my aunts and  cousins  around.  And then  I also  spent  a lot  of time  with  

my mother’s father  who is Romani – Croatian. We stayed up to the age of five in Kent and 

then  we started  travelling around. Both  families  wanted  for them to get married people  

of their own cultures but they had me so ….! 

 What  do you  remember from  your  childhood  with  the Greek  family? 

What  I remember is I was  around  the bakery  and my παπποφ  was  working  hard. So I 

was  going  talking to him while  he was  making  the pies  and I remember  the smell of the 

bread. There  used  to be  big  parties  in the  bakery  with  all the family  and a lot of food  

and dancing. I was  very close  with my other  παπποφ as  well  and  I  devastated  when  he 

died  I was 8 at that time. 

  So what  was  it  that you  liked  so much  of your  grandfather? 

He  cherished  me  and he treated  me like I was his little princess. And gave  me lots of 

attention and his  time. 

 When  does  theatre  come into  your  life? 
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I  think  I was always  standing  on the table  singing  and  dancing  and  I was always  

doing  something  with  a lot  of noise. Something  expressive , something like  “look at me”  

kind  of thing. It wasn’t about when we  moved to Sydney, when I was eleven or twelve , and 

I started  to train more professionally with  dancing and singing and drama. 

 What  is flamengo  for you? 

Sth  that  is definitely  in my genes. Specifically  I think it is  the dance  that  came  

though  gypsies  that went from Morocco  to Spain  but all of the Romani people   have the 

dance. So I  used  to dance  this stuff when I was a little child and I didn’t know  it was 

flamengo, I was just  dancing.  Until  years later  when I saw it.  

 So  when  does the Greek dance  come into your life? 

My  grandparents  were  dancing  tsifteteli  and traditional. But  tsifteteli  and  

flamengo  connect  because  they’ re eastern.  So I always  felt  more eastern  than  anything. 

 So  what  does  an eastern  girl  do in α western country? 

For my grandparents came as refugees here but I felt  fortunate I got  to spent  time  

with them , from  both sides.  So I feel like I belong in several worlds. I never  really  fitted  in 

with  the Greek  kids, nor  the Yugoslav  kids.  I sort  of hang  out  with  both   but my  best  

friends  were  Aboriginal  and  my  stepfather  is an  Aboriginal.  So  I also  have  Aboriginal  

family  as well. 

 Such   a rich   woman!!! 

But  I find  that  they’ re  all cultures  that  are very  similar. 

  Where  do you see the similarity? 

Generosity of spirit. and  when  you come  from  people  that  have suffered trauma  

and  genocide  there are similarities  there. 

 So are you connected  from  the past  to the present  with  this trauma and  the 

genocide  which  your  great – grandfather  brought  here  and also  your  stepfather  has  

lived  it as well? 

His  grandfather was stolen  generation but  both my sides come under  extreme  

hardship.  Especially  my  Romani  grandfather . He  witnessed his entire family  massacred, 

and he was a young man at that  time and he came to Australia  after  that . He  was  from 

the  Croatian  island  Hvar, which was under the German  Nazi’s. So this was a deep  wound 

that  he  didn’t  like to open  up. My other grandfather, from Asia Minor,  when he escaped 

with his family, they  went  to Kastelorizo. But   originally we come from Allaya.  I’m  reading 

books all about  what was happening at that time so I can write  my play  and  everything  

properly. I also talked  a lot  with  the elders  in the  community  because I wanted  to make  
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sure  I got  my  stories  right. But  because there were  some very  sensitive  issues  

sometimes  I changed  the story  a bit  so that  it’s not  so painful.  But  that was when I 

started to feel  like  writing. Creating  stories,  take  one  or two  or three,  combine  them  

and make a new  one. 

 Did  you study  theatre? 

When  we  moved to Sydney  I started  to study  dance  and voice and some  drama  

classes  but  then  I started  to work  as  an actor  in theatre  and  in films  and continued  to 

study  my dance  and voice but didn’t  finish  the studies  in theatre  because  I was  working  

but  got  from  working  with  directors  etc. 

 So  when  did  you  decide  to write this play? 

It’s  my  first  play  so far.  I had  always  wanted  to write  stories about  my family .  I  

visited  Kastelorizo  when  I  was younger,  20  years  old  and  had  some  interesting  

experiences  that  I  wrote  down.  It was ten  years  later  that I went back  to live  in Kent,   

and  I went to perform  for  the theatre  there.  But  I  couldn’t   find  any  pieces  that  I could  

relate  to.  So  I chose  to do a  dramatic  piece of  a “spider woman”  and  a political  prisoner  

who’s  being  tortured. And for  the comedy  I improvised  these stories  around  family  and  

they told  me that  they’re  having  a  playwright’s  initiative.  So  I pushed forward  and  I  got  

in the next  three years . We  had  the best dramaturgs  coming , helping  as  develop it.  So 

when  I finished  I met  some people  who wanted  to produce it  and John Kotsis  who  is an  

artistic  director  and  knew  exactly  who  I was. And  then  everything   went  well  and  I had  

everything  as  I  wanted it.  Everything  was funded  through  the theatre  company.  

  Tell  me about  the experience  of performing  so many characters on stage? 

We  had  to really  work  on that  with  the direction so that I wouldn’t  take  one 

character  into  the next  character.  The reason I  asked  for  costumes to be wrapped  

around  was  a way  of showing  all my cultures.  As  also  the same  with  cooking of  the salsa 

during  the  show. 

 What   other  symbolisms   do you  use  besides  water? 

Water:  bridges land, mother, father. That way  of mixing  the different  blood I have in me  

and also.  Because we’re  people from  islands  we believe  we have  salt water  running  

through  our  vains,  and  I have  a very  strong  connection  with the  ocean.  And also  

because  we lived  in the north  up  in Queensland , right  on the  beach always, but  also  the 

waters  of life  like  when  you’re  giving  birth  your waters  break,  that  helps  bring  the 

baby  into life.  I  find  that also  water  is a way  of blessing  or cleansing  and  that is why I 
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chose  to get  baptized  six years  ago.  I love the ocean so much that I asked  to be  baptized 

in the ocean. 

 Hair:  I learned  from  my great grandmother  that  in old  times  they  used  to wear  a 

μαντιλι   around  the head  because  the  hair  was  sacred  only  for  your  husband  to see at 

home. So I kept  that  until  I was 20   . So  cutting   the hair  out in the play was a final  act  of  

defiance  and freedom. 

Names:  They   stand  for  what  they  represent  and  who  they  are.  Because  Alitheia’s  

(Αλικια)  generation , she’s  telling  the truth. So  I believe  that  our  generation  is  the  one  

seeking  for  the truth  and  because  she’s  come  through  the mixed   blood  she’s  bringing  

the truth.  Of  how  her   parent  decided  to  choose  who  they’ d  love  and that’s  a big truth  

itself  rather  than  do  what  they’ re  told  to do.   And  also  she’s  making  a choice  of what 

to pass  on  to her  children and  what  not.  Because  sometimes  we’re  fighting  a battle 

that’s  not physically  seen.  So  you get  to choose  where  this ends  for  women. Her 

grandmother  Elefteria  ( Ελευκερία ) , she’s  never free  at   all.  She’s  brought  here to save  

her  life  , married to a man  who’s  very  cruel  to her  and she  has  all  these  other  things 

she wants  to do with  her life  and  doesn’t  get  to do them. She  wants  to wear  a turquoise  

dress  and  be  free  to dance.  Her wish  is achieved  in the 3rd  generation.  And  Anastasiα 

(the  great – grandmother) resurrection. Very  similar.  The only  way to  resurrect  is to 

actually kill herself.  So that’s  real  tragedy  through  the names  but actually real strength. 

Vitsa  ( the mother) is gypsy   and her name means Violet.  And  all her aunties  and  sisters  

have names  of flowers  because  they all smell  like  wild  flowers.  They  also  have  the 

names of flowers because  their  people  were  thrown  into shallow  graves and wild  flowers  

grew  where  these people  were buried after  being  slaughtered.  So  Alithia (Αλικεια) is  

trying to be real  because  all  the others  were  not allowed  to be.   

So  I think  that Australia is the land  that allows  her to be free.  It’s also  my hope  to 

work  with  refugees because  my family  was  also  like that.  It’s  a heading procedure  

because  we  have  stress   due  to our  past generations  (Βιϊνουμε  ςτρεσ ) and  dancing  the 

story  or singing  it I feel  it brings  the story  on the surface. It’s  like  drama  therapy. Also  for  

the audience.  They see  their  story  and feel  like ‘re  sharing  a common  experience. They’ 

re  universal  stories  not  only  one  race’s    story.  So  the universals  civilized   culture new 

age  is being  based  in  massacres.  

 So  where is this  civilized  world? 
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Well!  I also  ask,  if  we are  all  God’s  children   how   can  we live  knowing  what  

we’re  doing  to another  person ? How  can  we , even if  they’re  from  a different  culture,  

to  actually  harm  a person  and  abuse them. You  ‘ ll  have  to answer  to God  one  day. 

  Is Theatre  is  a  political   action? 

Well  I  hope so, there’s  also  theatre  I get  bored  of, that is very  self  indulgent.  I  

prefer  to see sth  with  a strong  message and  engage  me  and  leave  me  affected. 

  So  do  you  see  yourself  writing  a different  story  after that? 

Yes,  I’ m  writing  a new  one  and  it’s about  layers  of  grief.  I  remember  as a  child , 

when Elvis died  and my  best friend mom  was  very  upset.  The same  happened   with 

Michael Jackson  and  I got  to think  how can  people  get  so sad  about  a person  they never 

met?  Because it’s  an  idol.  So I thought  there’s  sth  there I  want  to write  about that. 

 How  about  history?  You mention  it a  lot   (historical  facts) 

Well  yeah.   Firstly  there’ s  recently  a senator  in Adelaide who said that the  Asia  

minor  Hellenic  people  massacre didn’t  happen.  So  I wrote  them a letter mentioning  also 

the Armenian, Pontiac and  Assyrian communities.  So to mention  that this really  happened  

and  they’re  not  stories  we’re  making  up  for  the plays. 

 How  about  the Cuban  godmothers? 

They’ re a mixture  of my  aunties. Wonderful  people that  have been  in my life, 

around  me when  I was a child.  The enemy in the plan is the dog. 

 You  use  a mixture  of  languages. 

The  purpose  is that  I wanted  to keep all the traditional  songs  in language  because  

of  the poetry  and  the meanings  of the songs . And  so there’s  Greek  and some  Romani  

and Spanish  as well. 

 Is  this a play  that is bought through  Australia? 

I’ ve  sold  a lot  when  I performed  it  and  I think  that people who are interested  

about  multiculture  in  Australia  would  buy  it. 

  Do you  think this would  interest  people  outside  Australia? 

Yes. I  think  were διαςπορά  is they  would  be identified too. 

 Have  you tried  to contact  them? 

No, not  yet  but maybe  in the future. And I’m  really  looking forward to write  sth  

new. 

 Do  you  think that  this   play   would  interest  Greeks  who  live in Greece? 

I  think  so. To see how generations  have  evolved  through  the years here. 

 Do  you think  that  this play  could  be  played  translated  into Greek  for example? 
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Yeah! That  would be  wonderful. 

 Have you  visited  Greece  and  how  did  you feel  about it? 

I  went  when I was 20.  I   landed  in  Rodos. As soon  as I landed  I kissed  the ground  

and felt  so emotional  and wonderful  to be  there. And then we went  to Kastelorizo, some 

very  in tensed spiritual  experiences there. You  couldn’t  go  at the other  side  at that  time 

so  I stood  there  and watched  the lights  across and thought  of my family  there.  The  place  

I felt  more connected  was there. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 3 

Το κζατρο ωσ διδακτικό εργαλείο τθσ ιςτορίασ τθσ μετανάςτευςθσ και τθσ 

διαπολιτιςμικότθτασ 

BLOOD MOON - ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΕΓΓΑΛ τθσ Tes Lyssiotis (Μετάφραςθ από τα αγγλικά ςτα 

ελλθνικά) 

Θ πρϊτθ παράςταςθ του Blood Moon τθσ Tes Lyssiotis  παρουςιάςτθκε ςτισ 6 

Μαρτίου 1993, ςτο  κζατρο Theatreworks, ςτθ Μελβοφρνθ. 

Ρρόςωπα 

Μαρίνα, γφρω ςτα 48. Είναι ο τφποσ τθσ γυναίκασ που τθσ αρζςει να μθν απομακρφνεται 

από το ςπίτι. Κεωρείται ωσ θ υπεφκυνθ τθσ οικογζνειασ- θ μεγαλφτερθ. Τα πάντα πάνω ςτθν 

Μαρίνα υποδθλϊνουν ζλεγχο – ο τρόποσ που πιάνει τα μαλλιά τθσ ςε ςφιχτό κότςο. Ζχει τθν 

τάςθ να γίνεται πάντα το δικό τθσ. Ζχει τρεισ γιουσ και μια κόρθ.  

Άννα, γφρω ςτα 47. Θ δεφτερθ μεγαλφτερθ κόρθ. Θ Άννα ζχει ηιςει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

ηωισ τθσ ςτο εξωτερικό. Δεν ζχει μόνιμθ κατοικία. Ρολυταξιδεμζνθ, κυνικι, επιτθδευμζνθ, 

αςτεία, αγαπάει τθν ηωι. Πλα επάνω τθσ υποδθλϊνουν άνοιγμα. Ζχει κοφτερι γλϊςςα και 

τθν τάςθ να βλζπει τθν ηωι ςαν μια περιπζτεια. Χωρίσ παιδιά - ζχει κάνει τρεισ γάμουσ. 

Κατίνα, χιρα, 45 ετϊν. Ζχει ηιςει ςτθν Αυςτραλία το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηωισ τθσ. Είναι θ 

μεςαία κόρθ, δυςτυχιςμζνθ, υποκρφπτει δυςαρζςκεια και πικρία, αλλά ζχει μια εςωτερικι 

δφναμθ θ οποία πάντα τθν ςτθρίηει. Ζχει δφο κόρεσ. 

Σοφία, γφρω ςτα 38. Θ νεϊτερθ και πιο χαροφμενθ αδελφι. Λατρεφει τισ αδερφζσ τθσ, 

εκφράηει ανοιχτά τα ςυναιςκιματά τθσ- ζμπιςτθ, ευαίςκθτθ, ονειροπόλα, με μια παιδικι 

ακωότθτα. Είναι αυτό που φαίνεται. Ζχει δφο παιδιά.  

Σκθνικά 

Το ζργο διαδραματίηεται ςε ζνα ελλθνικό νθςί. Θ δράςθ λαμβάνει χϊρα ςτο ςπίτι τθσ 

οικογζνειασ Ραπαγεωργίου, ςτθ διάρκεια μιασ νφχτασ - βριςκόμαςτε ςτθ δεκαετία του ’80. 

Θ μθτζρα ζχει πεκάνει εδϊ και δζκα χρόνια. Οι τζςςερισ αδελφζσ, ο αδελφόσ και θ νφφθ 

(τουσ οποίουσ ποτζ δεν βλζπουμε) ςυναντιοφνται για να μοιράςουν τα πράγματα τθσ 

μθτζρασ τουσ. 

Με εξαίρεςθ τθ Μαρίνα και τθ Σοφία, οι αδερφζσ δεν ζχουν δει θ μια τθν άλλθ για 

περιςςότερο από δεκαπζντε χρόνια. 

Μερικά ςεντοφκια είναι ςκορπιςμζνα ςτο χϊρο γφρω από τθν ςκθνι, κάποια ανοιχτά, 

κάποια κλειςτά. Υπάρχουν επίςθσ κάποια ζπιπλα, όπωσ καρζκλεσ, οι οποίεσ υποδθλϊνουν 

το εςωτερικό ςπιτιοφ. Υπάρχουν τζςςερα μεγάλα κουτιά ςτθν ςκθνι με ετικζτεσ όπου 

αναγράφεται κακαρά το όνομα τθσ κάκε αδερφισ. Υπάρχει και ζνα με το όνομα του 

αδελφοφ, Γιϊργοσ. 

Ακοφγεται μουςικι από το βάκοσ τθσ ςκθνισ. Είναι αργά το βράδυ ςτο ςπίτι των 
Ραπαγεωργίου. Θ Μαρίνα είναι ςε ζνα ςθμείο του ςπιτιοφ, θ Σοφία ςε άλλο- και οι δφο 
γυναίκεσ φοράνε τα νυχτικά τουσ. Θ Σοφία τακτοποιεί κάποια ςεντοφκια, το περιεχόμενο 
ςκόρπιο  ςτο πάτωμα. Υπάρχουν, επίςθσ, πράγματα ςε ςτοίβεσ ςτο πάτωμα. Θ Σοφία 
αλλάηει το δίςκο ςτο πικάπ. 
 
Σοφία :  Απόψε είναι τόςο ιρεμα, οφτε μια ανάςα τθσ κάλαςςασ ςτο μικρό νθςί μασ, οφτε 

τηιτηίκι δεν αναςαίνει, θ κάλαςςα πλζνει και ξεπλζνει τα όνειρα μασ. 
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Θ Σοφία τραγουδάει το ςκοπό που ακοφγεται από το πικάπ. Ανάβει ζνα κερί και το 
τοποκετεί ς’ ζνα από τα ςεντοφκια. Σθκϊνει το νυφικό τθσ μθτζρασ και κινείται απαλά ςτο 
ςκοπό χαμζνθ ςτισ αναμνιςεισ τθσ. 

Σοφία: Μαμά! Αχ, Μθτζρα! 

Θ καλοκαιρινι όψθ του φεγγαριοφ, μαμά, θ αγαπθμζνθ ςου εποχι! Πμωσ,  απόψε  

το φεγγάρι είναι κακό! Το διαιςκάνομαι! Ιταν ωραία θ τελετι του μνθμόςυνου, 

μαμά! *χαμογελά+. Κα’ μενεσ ευχαριςτθμζνθ…ιρκε τόςοσ κόςμοσ... Ζκαναν ουρά 

από τθν εκκλθςία μζχρι το καφενείο του Μιτςου …Ιρκαν πιο πολλοί απ’ ό,τι ςτθσ 

κυρά-Λζνθσ! Ου! Ρολλοί περιςςότεροι! Αυτό κα ςε χαροποιοφςε! Θ αγαπθμζνθ ςου 

καρτ-ποςτάλ – Βενετία. Θ οικογζνεια Ραπαγεωργίου ςκορπιςμζνθ παντοφ! Πμωσ 

ςφντομα όλα τα παιδιά ςου κα ζρκουν ςπίτι να κουρνιάςουν, όπωσ παλιά, μαμά!… 

Μακάρι να ιςουν εδϊ. Κα ιξερεσ τι να πεισ! 

 
Θ Μαρίνα επίςθσ τακτοποιεί κάποια ςεντοφκια, ςε αντίκεςθ  όμωσ με τθν Σοφία, όλα τθσ 
τα πράγματα είναι άκρωσ τακτοποιθμζνα ςτο πάτωμα. Βρίςκει ζνα κουτί  με 
φωτογραφίεσ. 
 
Μαρίνα: Ο πατζρασ εδϊ φτιάχνει παποφτςια ςτθν αυλι. Ο πρϊτοσ από το χωριό που πάει 

ςτθν Αμερικι- κι ο πρϊτοσ που γυρίηει πίςω. Δεν είχε μυαλό για λεφτά αυτόσ ο 
άνκρωποσ. Θ μαμά αρνικθκε να ζρκει μαηί ςου – «Μυαλά που κουβαλάσ, Αλζξθ 
Ραπαγεωργίου; Μόνο οι χωριάτεσ μεταναςτεφουν». 

Α! Θ μαμά και ο Κϊςτασ – τον πρϊτο καιρό... Πλεσ ςτο χωριό τον ικελαν, αλλά 

αυτόσ διάλεξε εμζνα, τθ Μαρίνα Ραπαγεωργίου. Ιμουνα 17. Λζγανε πωσ το δζρμα 

μου ιταν κάταςπρο και απαλό ςαν τριαντάφυλλο. Μόνο που τον κοιτοφςα  μ’ ζκανε 

να τρζμω, κι όταν ζπαιηε εκείνο το βιολί ιταν ο διάβολοσ προςωποποιθμζνοσ 

[αρχίηει να τον επαινεί+. Ο Κϊςτασ με το άςπρο μαντιλι ςτο λαιμό του, τα μαλλιά 

του κατάμαυρα, εκείνα τα όμορφα πράςινα μάτια, τα φρφδια, τα μακριά του 

δάχτυλα και μια πακιάρικθ φωνι… Το φιλιά του- μοςχομυριςτά και καυτά  

ταυτόχρονα- ζκαναν το κορμί μου να τρζμει… Το κεφάλι του ριγμζνο προσ τα πίςω, 

το κορμί του ςτθτό ςαν κυπαρίςςι… Τα πόδια του ηωγράφιηαν ςτο χϊμα όταν 

χόρευε –*κλείνει τα μάτια, ςαν να ηωντανεφει αυτι τθ ςτιγμι+. 

Ω,ω,ω, όπα! 

Χορεφει ςτριφογυρίηοντασ ςε κφκλο. Το χζρι τθσ πθγαίνει προσ το ςεντοφκι, βγάηει μια 
κονςζρβα από ηαμπόν. Χαμογελάει. 
 

Βοδινό κρζασ, βοδινό κρζασ, βοδινό κρζασ. 
 
Θ Μαρίνα βγαίνει από τθ ςκθνι. 
  
Σοφία :Ακόμα  και τϊρα ςε βλζπω, μαμά, να περπατάσ ανάμεςα από τισ ελιζσ μασ ςτο 

εκκλθςάκι τθσ Αγιά-Μαρίνασ, το ςάλι ςου και τα μακριά λιτά ξανκά μαλλιά ςου να 
ανεμίηουν πίςω ςου. 

  
Τραγουδά μαηί με το πικάπ. Θ τρίτθ αδερφι, θ Κατίνα, επίςθσ με νυχτικό, μπαίνει 
ορμθτικά ςτθ ςκθνι. 
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Κατίνα :Σοφία, Σοφία. 
 
Σοφία :*ντροπαλά+. Σκοφριαςα λιγάκι. 

 
Κρφβει το φόρεμα 

 
Κατίνα:Σάμπωσ όλεσ δεν ςκουριάςαμε; 
Σοφία: Οφτε εςφ μποροφςεσ να κοιμθκείσ… φταίει το φεγγάρι, το φεγγάρι τθσ μαμάσ… 

κυμάςαι τι ζλεγε θ μαμά, «Ζλα, ασ παραβγοφμε το φεγγάρι». 
Κατίνα:Κυμάμαι! Κοίταξζ μασ, Σοφία! Οι τζςςερισ μικρζσ αδερφζσ Ραπαγεωργίου 

απαγγζλλουν: ‘Το ςπίτι που γεννικθκα’. 
Κατίνα &Σοφία *μαηί+ : Στο ςπίτι που γεννικθκα. Το ςπίτι που γεννικθκα ςτοιχειωμζνο και 

ανζγγιχτο, ςτζκει και με καρτερεί… 
 
 Γελοφν 

 
Κατίνα : Ροτζ δεν πίςτευα ότι κα ξεχνοφςα τουσ ςτίχουσ. Κανείσ δεν ζχει το δικαίωμα να 

δείχνει τόςο νζοσ! 
Σοφία :Ιμουν ςτενοχωρθμζνθ εκείνθ τθ μζρα γιατί δεν υπιρχε αρκετι δαντζλα ςτθ φοφςτα 

μου ενϊ εςείσ όλεσ είχατε … 
Κατίνα :Δεν ζχω ξαναδεί αυτι τθ φωτογραφία! Γιατί ςτραβϊνεισ το ςτόμα ςου;  
Σοφία :Ροτζ δεν μου άρεςαν τα δόντια μου, το ξζρεισ αυτό! Θ Άννα πιρε τα όμορφα μαλλιά 

τθσ μαμάσ και τα καλοςχθματιςμζνα πόδια τθσ. Ράντα φοροφςαμε  τα καλφτερα 
παποφτςια ςτο χωριό -χάρθ ςτον πατζρα! 

Κατίνα :UGLY! Ιταν άςχθμα παποφτςια, Σοφία! Καμία ςχζςθ με τα υπζροχα λουςτρίνια που 
ζςτελνε ο κείοσ Φίλιπποσ ςτθ Μαρίνα, από τθν Ακινα. 

Σοφία : Και οι τζςςερισ μασ ξανά, όπωσ παλιά. 
 

 Αγκαλιάηει τθν Κατίνα. 
 
Θ μυρωδιά μασ ίδια! Δεν εκπλιςςομαι που είςαι εδϊ! Σε είδα ςτ’ όνειρό μου! 
Στεκόςουν ςτθν προβλιτα του λιμανιοφ του Αγίου Ραφλου, μ’ ζνα μωρό ςτθν 
αγκαλιά, να κοιτάηεισ το φεγγάρι και τ’ αςτζρια. 

Κατίνα:Σοφία, μικρι μου Σοφία, μωρό μου! * Κρατάει με τα δυο τθσ χζρια το πρόςωπο τθσ 
Σοφίασ +. Κράτθςεσ αυτό το ρολόι τόςα χρόνια μετά. Ράνε τουλάχιςτον 12 χρόνια 
που το ζςτειλα! 

Σοφία:Τθσ μαμάσ τθσ άρεςε να το φορά! Ξζρεισ, θ μαμά φφλαξε τα πάντα! Δεν το πιςτεφω, 
ότι είςαι εδϊ μετά από τόςο καιρό! Ευχόμουν, ιλπιηα ότι… όμωσ ιςουν εδϊ για το 
μνθμόςυνο τθσ μαμάσ  και αυτό είναι κάτι! Ζχουν περάςει δζκα χρόνια κιόλασ! Θ 
μαμά φφλαγε όλα ςου τα γράμματα κάτω από το ςτρϊμα τθσ! Τθσ τα διάβαηα μια-
δυο, κάποτε και τρεισ φορζσ τθν θμζρα! Δεν φαντάηεςαι τι φφλαγε κάτω από κείνο 
ςτρϊμα! Μακάρι να είχεσ ζρκει νωρίτερα! Ζχει περάςει τόςοσ καιρόσ! 

Κατίνα:Ιρκα γιατί ζπρεπε! Τϊρα που πζκανε κι ο Μανόλθσ... 
Σοφία:Ο Κεόσ ασ αναπάψει τθν ψυχι του, θ μαμά τον αγαποφςε, ιταν καλόσ άνκρωποσ, 

μεγάλθ καρδιά… 
Κατίνα:…και τϊρα που παντρεφτθκαν τα παιδιά μου είμαι ελεφκερθ, χωρίσ υποχρεϊςεισ! 

Πςο γερνάει κανείσ, ζχει τθν πολυτζλεια να νοιάηεται μόνο για τον εαυτό του… 
Σοφία :Δεν ζχεισ γεράςει, είςαι ίδια και απαράλλαχτθ! 
Κατίνα :... άλλωςτε είναι και δικό μου ςπίτι, Σοφία! 
Σοφία :Μα και βζβαια, Κατίνα, δεν εννοοφςα, ςυγγνϊμθ! Αςφαλϊσ είναι και δικό ςου ςπίτι, 

αδελφζσ είμαςτε! 
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Κατίνα :Ξζρω, Σοφία! Εςφ πάντα ιςουν θ πιο καλι απ’όλεσ μασ! Κρφβεται μια χρυςι καρδιά 
κάτω απ’αυτό το  κοριτςίςτικο ςτικοσ! 

Σοφία:Μερικά πράγματα δεν αλλάηουν ποτζ! Κα είμαι πάντοτε, θ Σοφία, το μωρό, χωρίσ 
ςτικοσ… Ξζρεισ πόςο πολφ προςευχόμουν να μεγαλϊςουν και να γίνουν όπωσ τθσ 
μθτζρασ ι τα δικά ςασ; 

Κατίνα:Did you , Sophia?  Δεν ιξερα ότι αυτό ς’ ενοχλοφςε τόςο πολφ! 
Σοφία:Ρροςευχόμουν ςε κάκε άγιο που ιξερα! Εξομολογικθκα, ζφτιαξα μαντηοφνια, 

ζτρωγα μόνο πατάτεσ και ψωμί,  πιγα ςε τςιγγάνεσ, τίποτα! 
Ράντα φαινόταν πωσ όταν όλεσ ςασ ιςαςταν ςτα καλφτερά ςασ, εγϊ ιμουν ςτα 
χειρότερά μου! Ρροςευχόμουν ςτο Κεό να μείνω ορφανι, να ςασ ξεπαςτρζψει όλεσ, 
δεν ιταν απαίςιο; 

Κατίνα :Poor little Sophia! 
Σοφία :Αλλά ζπαιρνα εκδίκθςθ! Γινόμουν ο Αθ-Δθμιτρθσ, πάνω ς’ ζνα τεράςτιο μαφρο 

άλογο κρατϊντασ τθ ρομφαία και με μιασ ζκοβα τα κεφάλια ςασ και παςάλειφα τα 
ςτικθ μου με το αίμα ςασ, και  μεγάλωναν, μεγάλωναν, μεγάλωναν…  

Κατίνα:[γελϊντασ+ Πταν είναι τόςο μεγάλα, είναι ςκζτθ κατάρα, believe me, Sophia!  Αλλά, 
για πεσ μου τι γίνεται θ παλιά μασ γειτονιά; Θ Μάγδα, ο Σταφροσ, θ Ηωι, ο Νίκοσ, ο  
Αντϊνθσ; 

Σοφία:Θ καθμζνθ θ κυρά Μάγδα δεν παντρεφτθκε ποτζ, αυτό τθσ πείραξε το μυαλό! Ακόμθ 
και τϊρα ςτα γεράματα, περνάει τισ μζρεσ τθσ υφαίνοντασ κουρελοφδεσ για τθν 
προίκα τθσ! 
Κάκε βράδυ ςτζκεται ςτο κατϊφλι τθσ, με τα μάγουλα πουδραριςμζνα, τα χείλθ 
κατακόκκινα, και μια κόκκινθ κορδζλα δεμζνθ γφρω ςτο λαιμό τθσ, περιμζνοντασ 
τουσ μνθςτιρεσ που ποτζ δεν ζρχονται… 

Κατίνα:Poor, Magda! 
Σοφία:Ο Σταφροσ με το ςτενό του κουςτοφμι, τα δίχρωμα παποφτςια του που τρίηανε… 
Κατίνα: …και τα ιδρωμζνα χζρια. 
Σοφία:Νομίηω ότι του καλάρεςεσ! 
Κατίνα:No, ε, ίςωσ, no! Ιταν κάτι που ικελε θ μαμά να πιςτεφετε! Και θ Ηωι, ο Νίκοσ; 
Σοφία:Στθν Αμερικι! Ζρχονται που και που! 
Κατίνα: Ο Αντϊνθσ, ο Τυχεράκιασ; Φάνθκε τυχερόσ; 
Σοφία:Δεν ιταν τόςο τυχερόσ! Ρζκανε πριν πζντε χρόνια- μθνιγγίτιδα.  
Κατίνα:Κανείσ δεν μου τόπε! Ο Αντϊνθσ; 
Σοφία:Μθνιγγίτιδα, κάτι που ο Τυχεράκιασ τθν άρπαξε από τα τροπικά μζρθ! Είπαν πωσ το 

μυαλό του πετάχτθκε, να ζτςι-πφτττ! Ρρζπει να ςτο ζχω αναφζρει ςτα γράμματα 
μου! Θ Ρθνελόπθ είναι επίςθσ ςτθν Αυςτραλία, δεν τθν βλζπεισ κακόλου; Τα παιδιά 
μοιάηουνε ςε ςζνα ι ςτο Μανόλθ; Ζφερεσ φωτογραφία; Τα δικά μασ μοιάηουνε του 
Λεωνίδα. Λζει πωσ είναι ονειροπόλα ςαν και μζνα! Το πιρανε απ’τθ μεριά του 
πατζρα μασ! Σπουδάηουν ςτθν Ακινα, αλλά όπωσ ςου ζχω ιδθ πει, κζλουν να 
μετακομίςουμε και μεισ εκεί. Aλλά ξζρεισ, Κατίνα, δεν μποροφςα ν’ αφιςω ποτζ το 
χωριό! Δεν ζχω φφγει ποτζ  απϋτο νθςί- παρά μόνο μια φορά για να φτιάξω τα 
δόντια μου ςτθν Ακινα όταν ιμουν 26. Υπάρχει φεγγάρι ςαν το δικό μασ ςτθν 
Ακινα; Πχι, αποκλείεται! Τόςοσ κόςμοσ ςτo μνθμόςυνο! Βζβαια φρόντιςε  θ Μαρίνα 
να το μάκουν όλοι! 

  Κατίνα:Ο άλλοσ Αντϊνθσ, Σοφία; Δεν ςταμάτθςα να τον ςκζφτομαι όλα αυτά τα     χρόνια… 
Σοφία:*αποφεφγοντασ τθν ερϊτθςθ τθσ+ Εςφ τα κζντθςεσ αυτά… 
Κατίνα:Τα  ζφτιαξα όταν ιμουν ςτο ορφανοτροφείο! 
Σοφία:…και αυτά επίςθσ, τόςο όμορφα! Δεν ξζρω πϊσ τα καταφζρνεισ, αλλά τα χζρια ςου 

πιάνουν! Ρρζπει να τα πάρεισ για τισ κόρεσ ςου! Τα βαφτιςτικά μασ φορεματάκια! 
Ιμαςταν ποτζ τόςο μικροφλεσ; 

Κατίνα :Ρϊσ να είναι? Καϋ κελα να τον ξαναδϊ!  
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     Σοφία: Τον Αντϊνθ, τον ψαρά; Ιςαςταν παιδιά, Κατίνα! Αυτά ανικουν ςτο παρελκόν! 
Κατίνα: Το παρελκόν είναι εδϊ, Σοφία! Right here! 
Σοφία:* προςπακϊντασ να τθσ αποςπάςει τθν προςοχι)+Α!  Κοίτα, Κατίνα, το ακουςτικό 

τθσ μαμάσ! Ροτζ δεν το φόρεςε! Θ μαμά ιταν τόςο ματαιόδοξθ! Το ξζρεισ ότι 
ζπρεπε ςυνζχεια να τθσ βγάηω τα φρφδια; Και με ζβαηε να τθσ υποςχεκϊ ότι δε κα 
αφιςω να τθν δει κανζνασ με άβγαλτα φρφδια, οφτε ςτο τζλοσ! Ρόςοι λεσ να ιρκαν 
ςτο μνθμόςυνο; 

Κατίνα :[ψικυριςτά+ Σοφία! 
Σοφία :Τθσ ζκανε καλό καιρό τθσ μαμάσ ςτο μνθμόςυνό τθσ! Ενϊ ςτθσ κυρά- Λζνθσ ζβρεχε! 

Θ μαμά παρακολουκοφςε τθν κθδεία τθσ από το παράκυρο τθσ κρεβατοκάμαρασ. 
Είχε λίγο κόςμο! Είχα χρόνια να δω τθν μαμά τόςο χαροφμενθ! Δε ςταμάτθςε να 
χαμογελά όλθ μζρα! Ροτζ δεν ζμακα γιατί τςακωνόντουςαν αυτζσ οι δυο! 

Κατίνα :Σοφία, Σοφία! *πιάνει τθν Σοφία από τουσ ϊμουσ απαλά+ Τον βλζπεισ; God forgive 
me! Μόνο ςε ςζνα μπορϊ να το πω αυτό, αλλά μζχρι ςιμερα δεν ζχω καταφζρει 
ακόμθ να ςυγχωριςω τθ μαμά!  

Σοφία :Δεν το εννοείσ, Κατίνα! 
Κατίνα :Δε μπορϊ να τθν ςυγχωριςω που μ’ ζςτειλε μακριά από το ςπίτι και τον Αντϊνθ! 

Κα το κουβαλάω πάντα μζςα μου! Να ’ξερεσ πόςεσ φορζσ καταράςτθκα τθ μαμά 
που μ’ ζςτειλε ςτο ορφανοτροφείο- και μετά ςτθν Αυςτραλία...  

Σοφία :Ρρζπει να τα ξεχάςεισ όλα αυτά, Κατίνα! Δεν ωφελεί!  
Κατίνα: Πταν μου είπαν ότι επρόκειτο να πάω ςτθν Αυςτραλία για να παντρευτϊ, ζτρεξα 

ςτον αγαπθμζνο μου Άγιο και προςευχικθκα, προςευχικθκα να γίνω αόρατθ… 
Αλλά με βρικαν! 

 
Θ Σοφία είναι ςτενοχωρθμζνθ με τθν αποκάλυψθ τθσ Κατίνασ και δεν ξζρει πϊσ να το 
χειριςτεί. 

  
Σοφία :Ρεραςμζνα ξεχαςμζνα!  
Κατίνα : Ζπρεπε να δεισ τθ Μαμά τθ μζρα που κα ζφευγα. Μεσ ςτθν χαρά! Ροτζ δεν τθν είχα 

δει τόςο χαροφμενθ! Με τθν καλι τθσ φορεςιά! Με κατζβαςε ϊρεσ πριν να φφγει το 
καράβι ςτο λιμάνι και χαμογελοφςε δεξιά και αριςτερά! Ωσ και τα αυτιά τθσ 
χαμογελοφςαν, κι όλοι τθσ ζδιναν ςυχαρίκια που θ κόρθ τθσ κα πιγαινε ςτθν 
Αυςτραλία να καλοπαντρευτεί! Ρετοφςε από χαρά θ μαμά! Εγϊ όμωσ;  

Σοφία :Ιταν αλλιϊσ τα πράγματα τότε! 
Κατίνα :Ο Μανϊλθσ ιταν καλόσ άνκρωποσ και με χρυςι καρδιά αλλά… 
Σοφία :Σε παρακαλϊ, Κατίνα!  
Κατίνα :*γελϊντασ+ Το πιο αςτείο ξζρεισ ποιο είναι; Ρριν να φφγω διάλεξαν νφφθ για τον 

Αντϊνθ! Και από ποια νομίηεισ ηιτθςαν να ράψει τα νυφιάτικα αςπρόρουχα; 
Βλζπεισ δεν ιμουν αρκετά καλι να τουσ ράψω το νυφικό!  

Σοφία :Δεν ωφελεί, Κατίνα! 
Κατίνα :Κζλω να δω τον Αντϊνθ! 
Σοφία :Σε παρακαλϊ! Δεν είναι θ ϊρα! Πχι, απόψε, όχι! Δεν είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι! 
Κατίνα :Δεν είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι; 
Σοφία :Πχι απόψε!  
Κατίνα :Και πότε είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι;  
Σοφία: Πχι απόψε, ςε παρακαλϊ! Αυτό είναι τρομερό! Κα πρζπει να ξεκακαρίςουμε τα 

κλθρονομικά και να μοιράςουμε ςαν αδελφζσ που είμαςτε τα πράματα τθσ μαμάσ! 
Το καταλαβαίνεισ αυτό, ζτςι δεν είναι; Σιμερα είναι θ μζρα τθσ Μαμάσ! 

Κατίνα :Don’t worry,don’t worry, Σοφία! Δε κα χαλάςω τθν μζρα ςασ!  
Σοφία : Τθ μζρα  μ α σ! Τθ μζρα τθσ Μαμάσ!  
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Κατίνα :Τθ μζρα μασ! Δε κα δθμιουργιςω πρόβλθμα! Αλλά φαίνεται ότι ιρκα πολφ αργά! 
Τα καλφτερα πράματα λείπουν! Ροφ είναι οι κακρζφτεσ τθσ μαμάσ; 

Σοφία :Θ Μαρίνα ζχει ξεδιαλφνει τα περιςςότερα πράματα. 
Κατίνα :Ωχ! 
Σοφία :Αν δεν ιταν θ Μαρίνα, αυτό το μζροσ κα ιταν ερείπιο! Ζχουν περάςει πάνω από 

δζκα χρόνια!! 
Κατίνα :Α, Ευριπίδθσ, Πμθροσ.. βιβλία του μπαμπά; 
Σοφία :Τθσ Μαρίνασ.  
Κατίνα :[με ζκπλθξθ] Oh! 
Σοφία :Λζνε πωσ ο πατζρασ είχε μεγάλα όνειρα για τθ Μαρίνα, αλλά θ μαμά ζλεγε «Αλζξθ 

Ραπαγεωργίου, μθν φουςκϊνεισ τα μυαλά τθσ με ανόθτεσ ιδζεσ! Αυτά δεν είναι για 
τα κορίτςια!».  

Κατίνα :*απαρικμϊντασ ονόματα+ Αριςτοτζλθσ, Σωκράτθσ, Αριςτοφάνθσ. Τουσ κάναμε ςτο 
ςχολείο. Μιςϊ τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ!  

Σοφία :Είναι το αίμα μασ, το αίμα μασ, Κατίνα! 
Κατίνα :Ροτζ δεν κατάλαβα τι ςχζςθ ζχουν αυτοί με μασ!  

 
Θ Σοφία ςφυρίηει ςτον ίδιο ρυκμό που τραγουδοφςε νωρίτερα  κακϊσ ξεδιαλζγει κι άλλα 

μπαοφλα. Μπαίνει θ Μαρίνα.  
 

Μαρίνα :Οι ρίηεσ μασ, ποτιςμζνεσ με αίμα, Κατίνα! Μθ ςφυρίηεισ τθ νφχτα, Σοφία! Θ μαμά 
ζλεγε πωσ ξυπνά τουσ δαίμονεσ! 

Κατίνα :Δαίμονεσ τίνοσ; 
Μαρίνα :Τουσ δικοφσ μασ!  
Σοφία :Ω! Μαρίνα δεν το ςκζφτθκα, ςυγνϊμθ! 
Μαρίνα :Δεν μασ ζφταναν αυτά που είχαμε… Δεν είπαμε ότι κα τα κάναμε αυτά το πρωί; 
Σοφία :Δεν ζχουμε φπνο, Μαρίνα! Σε ενοχλιςαμε; 
Μαρίνα : Μθν ανθςυχείσ, Κατίνα! Τα ’χω τακτοποιιςει τα 

περιςςότερα 
Κατίνα :So I see! Ροφ είναι θ καρζκλα τθσ μαμάσ; 
Μαρίνα :Τθν πζταξα! Δεν βλεπόταν ! 
Κατίνα :Θ αμυγδαλιά που είχα φυτζψει; 
Σοφία :Είναι ακόμθ εκεί, Κατίνα! 
Μαρίνα :Τθν ζκοψα! Είχαν ξερακεί οι ρίηεσ τθσ! Πλα εντάξει  με τισ φωτογραφίεσ, Κατίνα! 
Κα κάνω αντίγραφα από αυτζσ που ιμαςταν όλεσ μαηί! Εγϊ κα κρατιςω τισ αυκεντικζσ! 
Κατίνα :Τα’ χεισ ςκεφτεί όλα, Μαρίνα!  
Μαρίνα :Κάποιοσ ζπρεπε να το κάνει! Τα βιβλία μου! *χαροφμενθ+ Δουμάσ! 
Κατίνα :Μιπωσ είδεσ τον αςθμζνιο δίςκο που μου ζταξε θ μαμά; 
Μαρίνα :Πχι! Κα ξετρελακεί ο γιοσ μου μ’ αυτά! Ρλάτωνασ, Σωκράτθσ. Θκικι καλοςφνθ! 

Τζλεια τάξθ! Κα μποροφςα εφκολα να είχα ηιςει ς’ εκείνθ τθν εποχι! 
Σοφία :Ρεινάω! 
Κατίνα :Ροτζ δεν τρϊω ανάμεςα ςτα γεφματα, ιδίωσ τθ νφχτα! Δεν το ςυνθκίηουν ςτθν 

Αυςτραλία!  
Σοφία :Αλικεια; 
Κατίνα :Μμμ…Why not? Ασ φτιάξουμε μερικά hem samiches, ladies! 
Σοφία :Σάμιςισ; 
Κατίνα :Hem and pickles, ηαμπόν και τουρςί!  
Σοφία :Χαμ  ςάμιςισ!  
Μαρίνα :Σοφία, τισ ελιζσ!  
 
 Φτιάχνουν ςάντουιτσ πάνω ςτα μπαοφλα. 
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Σοφία : Ελιζσ, hem and pickle. Κατίνα, κυμικθκα τουσ ςτίχουσ… 
«Το ςπίτι που γεννικθκα 

  ςτζκεται απαράλλαχτο και με καρτερεί 
  αρχαίο ςτζμμα θ πόρτα του».  

Κατίνα :«Επιςτρζφω ςτθ φωλιά μου… ςτθ μθτζρα μου… ςτο    ιερό πατρικό  ςπίτι…» 
Μαρίνα :Εςείσ οι δυο πάντα το λζτε λάκοσ!  

«Το ςπίτι που γεννικθκα 
  το πνεφμα του μου γνζφει, με καρτερεί  

ζνα αρχαίο ςτζμμα θ πόρτα του».  
 
Θ Μαρίνα ςυνεχίηει να τρϊει και να κοιτάηει μζςα ςτα ςεντοφκια. 
 
Κατίνα :Θ Μαρίνα τρϊει πολφ αλλά με αυτόν που πιγε και παντρεφτθκε, δικαιολογείται! 
Σοφία :Καφζ; 
Μαρίνα :Πχι! 

Κατίνα : Πχι! 
Σοφία : Ναι, ναι, ςε παρακαλϊ, Κατίνα, να μασ πεισ και το φλιτηάνι όπωσ ζκανεσ παλιά! 
Μαρίνα : Ανόθτεσ προλιψεισ!  Είναι αμαρτία! 
Σοφία : Ροφ είναι το κακό; 
Κατίνα :Δε το βλζπουμε εμείσ ζτςι ςτθν Αυςτραλία!  
Σοφία : [ακϊα+ Θ Κατίνα είδε ςτο φλιτηάνι ςου ζνα μελαχρινό άντρα πάνω ςε ζνα βουνό να 

παίηει βιολί. Το κυμάςαι αυτό, Μαρίνα; Ανζβαινεσ το χωματόδρομο ςτο βουνό, τα 
πόδια ςου πρθςμζνα και γρατηουνιςμζνα, κυμάςαι; 

 
Θ Μαρίνα αγριοκοιτάηει τθ Σοφία αλλά θ Σοφία τθν αγνοεί.  
 

Μαρίνα :Ασ πάμε για φπνο! Αυτά μποροφν να γίνουν και το πρωί! Ρεριμζναμε δζκα χρόνια, 
τι είναι άλλθ μια νφχτα; Σοφία, ζρχεςαι; 

Σοφία :  Πχι, ακόμθ! Ροφ λεσ να είναι θ Άννα; Λεσ να βγοφμε να τθν ψάξουμε; Μςωσ να 
άργθςε το φζρυ! Λεσ να περίμενε να τθν υποδεχτοφμε; Το ταξί δουλεφει απόψε; 

Μαρίνα :Κα ζρκει όποτε τθσ καπνίςει- όπωσ πάντα! 
Σοφία : Είδα τθν Άννα ςτο όνειρό μου γυμνι! Τθσ είχαν κόψει τα χζρια! Ψϊνιηε, αγόραηε 

κοςμιματα -  ςκουλαρίκια, κολιζ… Θ τιμι για κάκε κόςμθμα ιταν μια τοφφα από τα 
μακριά όμορφα μαλλιά τθσ! Κι αγόραηε κι αγόραηε κι αγόραηε και κάκε φορά 
πλιρωνε με λίγα από τα μαλλιά τθσ μζχρι που δεν τθσ ζμεινε οφτε μια τρίχα ςτο 
κεφάλι τθσ! Τα μαλλιά ςου, είπα, τα όμορφα μαλλιά ςου όλα πάνε, Άννα, οφρλιαξα! 
Δε κα ξαναφυτρϊςουν!  

Κατίνα :Ράντα θ ίδια Σοφία! 
 

Ραίρνει μια κοςμθματοκικθ από το μπαοφλο. 
 

Μαρίνα : Κ’ άρεςε ςτθν κόρθ μου αυτι θ κοςμθματοκικθ! 
Θ Αγγζλα μου είναι το μεγαλφτερο εγγόνι και πιρε το όνομα τθσ μθτζρασ μου!  

Σοφία :Τθσ μθτζρασ  μ α σ,  Μαρίνα! Μασ! Και τθσ δικιάσ μου κα τθσ άρεςε! 
Μαρίνα :Θ Σοφία τθν κζλει μόνο επειδι τθν κζλω εγϊ! Εςφ πιρεσ τα γραμματόςθμα!  
Σοφία :Δε μου αρζςει που το λζω, Μαρίνα, μα  θ Αγγζλα δεν τθν επιςκεπτόταν ςυχνά! 
Μαρίνα :Αρκετά ςυχνά! Θ μάνα είχε ξεχάςει τθν όψθ τθσ δικισ ςου κόρθσ! 
Σοφία :Θ κόρθ μου διάβαηε ςτθ μαμά πριν να μετακομίςει ςτθν Ακινα όλθ τθν ϊρα!  
Μαρίνα :Αλικεια; 
Σοφία :Ράντα ζλεγε πωσ αυτό ιταν για μζνα! Εγϊ ιμουν μαηί τθσ ωσ το τζλοσ! 
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Μαρίνα :Μόνο επειδι ζτυχε! Ροιοσ ξζρει με τι ιδζεσ τθσ άλλαξεσ τα μυαλά! Γι αυτό ζχεισ τον 
ςταυρό τθσ! Θ αλικεια να λζγεται! 

Σοφία :Θ μαμά ικελε να τον ζχω εγϊ! Σε παρακαλϊ, Μαρίνα, μθν το λεσ αυτό! Είδα ζνα 
όνειρο ςχετικά μ’ αυτό! Στ’ όνειρό μου θ μαμά ιταν πεκαμζνθ!  

Μαρίνα :Αυτό δεν είναι όνειρο!  
Σοφία :Ο πατζρασ επιςτρζφει το ςϊμα τθσ ςε μζνα ςε κομμάτια! Εγϊ κρατϊ τθν καρδιά, 

εγϊ κρατϊ τον ςταυρό!  
Κατίνα :Αα! Δεν κα γίνονταν ζτςι τα πράματα ςτθν Αυςτραλία!  
Μαρίνα :Ράντα βλζπεισ όνειρα όποτε ςε βολεφει, Σοφία! 
Σοφία :Κζλω και το πιάνο! 
Μαρίνα :Μα οφτε καν παίηεισ!! Ασ πάμε για φπνο! Και μθν ξεχάςεισ! Κλείςε τα φϊτα, Σοφία!  
Σοφία :Ξζρεισ ότι παίηει πιάνο θ κόρθ μου! Τα τραπεηάκια είναι για τον Γιϊργο!  
Κατίνα :Να υποκζςω ότι θ Εβελίνα κα κζλει και τα λινά τραπεηομάντιλα, επίςθσ! 
Σοφία :Βζβαια! 
Κατίνα :Naturally! 
Σοφία :Αςφαλϊσ! 
Κατίνα :And the rest! 
Μαρίνα :Λεσ, αυτι θ άπλθςτθ, θ ξιπαςμζνθ Ακθναϊκι νυφίτςα… 

Πταν τθν παντρεφτθκε ο αδελφόσ μασ δεν είχε τίποτα! Γιατί να πάρει κάτι από τθν 
μθτζρα μασ; Θ δικιά τθσ μάνα δεν τθσ άφθςε τίποτα! Ο Γιϊργοσ πάντα τθσ είχε 
αδυναμία! Κα ςασ ζλεγα γι αυτό,  αλλά ζχε χάρθ που ’ναι αδερφόσ μασ… Μθν 
ξεχάςεισ να ςβιςεισ τα φϊτα, Σοφία! 

 
Θ Μαρίνα φεφγει. Θ Σοφία βάηει πάλι τον δίςκο. Συνεχίηουν  νa ψάχνουν  τα μπαοφλα. 
Τραγουδάνε με τθ μουςικι.  
Μπαίνει θ Άννα. Είναι ντυμζνθ με τθν τελευταία λζξθ τθσ μόδασ και κουβαλάει ζνα 
ςακίδιο. Στζκεται και ακοφει τθ μουςικι και παρατθρεί το περιβάλλον τθσ.  

 
Άννα : Mon Dieu. [ απαγγζλλει ςτον εαυτό τθσ]  

«Το ςπίτι που γεννικθκα…Ξαναγυρνϊ ςτθν φωλιά μου ςαν να με τραβά ζνασ 
μαγνιτθσ  ςτθσ μάνασ μου τθ ηεςτι αγκαλιά και ςτο άγιο ςπιτικό μου…»  
 Mon Dieu! Mon Dieu! Αυτι θ μουςικι κι αυτό το καταραμζνο νθςί 
εγκαταλελειμμζνο από Κεοφσ κι ανκρϊπουσ! Τόςο ακίνθτο που με ηαλίηει ςαν να 
ζχω ζρκει ςτθν άκρθ του κόςμου! Μπορϊ να ακοφςω ακόμα και τθν αναπνοι μου! 
Ο ίδιοσ μικρόσ κιποσ με τισ πορτοκαλιζσ και τισ λεμονιζσ, και τισ μικρζσ γλάςτρεσ με 
τα γεράνια! Τα ίδια κυπαρίςςια να ςτζκονται  όπωσ οι πφλεσ του κάτω κόςμου! Ο 
κόςμοσ τθσ οικογζνειασ Ραπαγεωργίου! Αυτζσ οι ίδιεσ κατςιαςμζνεσ ελιζσ να 
επιμζνουν να ηουν!Mon Dieu, αυτό το κλαψιάρικο μπουηοφκι! Γιατί όχι κάτι πιο 
πολιτιςμζνο- Puccini, για παράδειγμα; 

 
Θ Άννα τραγουδά μερικζσ γραμμζσ από τθ “Madame Butterfly”. Επικαλφπτει τθν ελλθνικι 
μουςικι. Βακμιαία το εγκαταλείπει. 
 
Σοφία :Άννα, Άννα! Είναι θ Άννα!  
 
Θ Σοφία τρζχει να τθν προχπαντιςει. Θ Σοφία και θ Άννα αγκαλιάηονται.  
 
 Άννα! Άννα! 
 
Άννα : Sorella! Mon enfant,  petite Sophia! Doux soeur, Sophia! Bella!    
Σοφία :Ροφ ιςουν; 
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Άννα : Είχα ξεχάςει πόςοσ χρόνοσ χρειάηεται για να φτάςει κανείσ εδϊ!  
Σοφία :Κα μποροφςαμε να ζρκουμε να ςε πάρουμε, Άννα! 
Άννα : Αα! Το ξζρεισ ότι λατρεφω τισ εκπλιξεισ! 
Σοφία :[ενκουςιαςμζνθ αγκαλιάηει ξανά τθν Άννα+ Φαίνεςαι υπζροχθ, Άννα, υπζροχθ! Για 
να ςε δω! 
Κατίνα :Άννα, δεν το πιςτεφω! 
Άννα : Ρίςτεψζ το, Bella Κατίνα!Sono io! 

 
Θ Κατίνα και θ Άννα αγκαλιάηονται. 
 

Κατίνα :Καλά, πϊσ ζγινε και δεν ιρκεσ να μασ δεισ ςτθν Αυςτραλία, Άννα; Εςφ ζχεισ πάει 
παντοφ! 
Άννα : Ζφταςα πολφ κοντά αρκετζσ φορζσ, αλλά τελικά δε με ζβγαλε ο δρόμοσ.  

 
Μπαίνει θ Μαρίνα. Οι δυο μεγάλεσ αδελφζσ χαμογελοφν θ μία ςτθν άλλθ. Δεν αγκαλιάηονται. 

Υπάρχει μια ανείπωτθ ζνταςθ μεταξφ τουσ.   
 

 Μαρίνα, καλά φαίνεςαι! Δεν ζχεισ αλλάξει κακόλου! Ε, καλά…λιγουλάκι εδϊ κι εκεί, 
αλλά μιπωσ δεν ζχουμε αλλάξει όλοι μασ; Ρϊσ είναι θ οικογζνεια; 

Μαρίνα :Άννα, ιμουν ςίγουρθ ότι κα ξαναρχόςουν ςπίτι απλά δεν ιξερα πότε…  
Άννα :  [κοιτϊντασ τριγφρω+ Α, μάλιςτα! Ρρζπει να καίμε κεριά! Οι ίδιεσ δειςιδαιμονίεσ, 
όλα ακριβϊσ όπωσ τα άφθςα…  
Σοφία :Σάμισ; Καφζ; 
Άννα : Ραρακαλϊ, κα τον φτιάξω εγϊ! Λοιπόν, βλζπω ότι ζχετε αρχίςει ιδθ! Αφιςατε 
τίποτα και για μζνα; 
Μαρίνα :Εγϊ κα τον φτιάξω! Σπίτι μου είναι! 

 
Σταματά τθν κουβζντα. 

 
Σοφία : [αμυντικά+ Υπάρχουν αρκετά πράματα εδϊ, Άννα! Δεν μποροφςαμε να κοιμθκοφμε! 

Κρατϊντασ το μπράτςο τθσ. Κα φταίει το φεγγάρι! Το φεγγάρι τθσ μαμάσ. Κυμάςαι; 
Άννα: Αα! Το ξζχαςα! Voila, δϊρα! 

 
        Θ Άννα δίνει ζνα μικρό δϊρο ςε κάκε αδελφι 

[ενκουςιαςμζνθ]  
 

Δϊρα!  
 

Θ Σοφία αγκαλιάηει τθν Άννα  κι ανοίγει το δϊρο τθσ. Ζνα μαργαριταρζνιο 
κολιζ. Οι άλλεσ δεν τα ανοίγουν.  

 
Είναι εκπλθκτικό. Σ’ ευχαριςτϊ, ς’ ευχαριςτϊ! [Με κομμζνθ τθν 
ανάςα+Μαργαριτάρια!  

Άννα : Merci, Sophia!  
Κατίνα :Ναι! Δεν ιταν ανάγκθ, αλλά ευχαριςτοφμε! 
Άννα : Είναι Chanel no 5. Αυτό είναι όλο! 
Μαρίνα :Γιατί, Άννα; 
Άννα : Γιατί δϊρο ι γιατί Chanel no 5; Δεν μπορϊ να δϊςω ςτισ αδελφζσ μου ζνα δϊρο; 
Μαρίνα :Ευχαριςτϊ! 
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Βάηει το δϊρο τθσ ςε ζνα κουτί. Θ Σοφία δεν αντιλαμβάνεται τθν ζνταςθ που 
υπάρχει μεταξφ τουσ. 

 
Σοφία :Δεν το πιςτεφω οι τζςςερισ μασ όλεσ μαηί ξανά. Ασ πάμε ζνα πικ-νικ αφριο ςτο μζροσ 
μασ! Τι λεσ εςφ, Μαρίνα; 
Μαρίνα :[χωρίσ ενκουςιαςμό+ Ππωσ  κεσ! 
Σοφία :Στουσ λευκοφσ βράχουσ κοντά ςτα ψαροκάικα πίςω από τισ καλφβεσ του Αντρζα. Κα 
φάμε το ψωμοτφρι μασ, κα κοιτάξουμε τα πρόςωπά μασ ςτο νερό όπωσ κάναμε παλιά και 
ανοιχτά ςτθν κάλαςςα όπου τα γαλάηια νερά είναι κακαρά όπωσ το κρφςταλλο,  ξαπλωμζνθ 
ςτθν κουπαςτι ενόσ καϊκιοφ κα ατενίηω τθν Κριτθ, τθν Αίγυπτο… 
Άννα:  Bella, magnifique! [αγγίηει τθν Σοφία τρυφερά+ Είςαι ότι καλφτερο ζκανε θ μαμά! 

Κα τα ξεκακαρίςω εγϊ αυτά!  
Μαρίνα :Κα το κάνω εγϊ. Ζχαςεσ το μνθμόςυνο, Άννα!  
Άννα:  [αγνοϊντασ το φφοσ τθσ+ Μα είμαι εδϊ, δεν είμαι; Ξεκάψατε αυτό το αςτείο ρολόι! 

Τα αγαποφςε τα ρολόγια, ε; Αυτό το μιςοφςε!  
Σοφία :Πχι, δεν το μιςοφςε, Άννα! Το αγαποφςε, Κατίνα! Θ μαμά το φοροφςε όλθ τθν ϊρα!  
Άννα :  Να’ μαςτε λοιπόν πάλι εδϊ οι αδελφζσ Ραπαγεωργίου! Δε κα’ πρεπε να’ χουμε 

ςαμπάνια ι κάτι τζτοιο; Οι αδελφζσ Ραπαγεωργίου πλθν του αδελφοφ- όπωσ 
πάντα!  

  Ρϊσ είναι; 
Μαρίνα: Ο Γιϊργοσ και θ Εβελίνα ζρχονται όπου να’ναι. 
Άννα :  Θ νφφθ μασ; 
Μαρίνα :Είμαι ςίγουρθ ότι είναι καλά! Ράντα είναι! Δείξε ςτθν Άννα το δωμάτιό τθσ, Σοφία! 

Ράρε τθν τςάντα τθσ! 
Σοφία : Σε λίγο…! 
Άννα :  Merci, Μαρίνα, αλλά τον ξζρω τον δρόμο!  

 
Θ Άννα και θ Σοφία ςυμμαηεφουν τθν τςάντα τθσ Άννασ μαηί.  

 
Θ Μαρίνα δείχνει χάλια, Σοφία! 

Σοφία : Ω, Άννα, από ποφ να αρχίςω… Κα μποροφςα να ςου πω κάποια πράγματα… Δεν 
πειράηει, ασ μιλιςουμε για ςζνα! Λάβαμε όλεσ τισ κάρτεσ ςου! Βιζννθ, Ραρίςι , 
Άμςτερνταμ, Ρίηα, ο πφργοσ γζρνει τόςο πολφ πράγματι; 

Άννα :  Ακόμθ περιςςότερο…Magnifique Sophia! 
Σοφία : Κα’ κελα να τον δω μια μζρα! 

 
         Δείχνει ςτθν Άννα ζνα κουτί με καρτ-ποςταλ.  
 

Άννα :  Mon Dieu, τισ ζχεισ κρατιςει όλεσ! 
Σοφία : Ζφτιαξα ζνα άλμπουμ! Θ μαμά περνοφςε ϊρεσ κοιτάηοντάσ το… Ράρα πολλοί 
άνκρωποι ιρκαν ςτο μνθμόςυνο τθσ μαμάσ! Κα ζνιωκε τόςο ευτυχιςμζνθ, Άννα! 
Άννα :  Ζλα, Σοφία, μθν αρχίηεισ κι εςφ τϊρα… 
Σοφία : Θ μαμά είχε πιο πολφ κόςμο από τθν κυρα-Λζνθ!  
Άννα :  Εκείνθ θ γριά θ ςτρίγγλα! Ράντα ιταν ςτα μαχαίρια αυτζσ οι δφο!  
Σοφία :  Μιςιόντουςαν ωσ τον τάφο! 

 
          Θ Σοφία και θ Άννα φεφγουν. 
 

Κατίνα :Ο ‘Σωκράτθσ’ του Ρλάτωνα. Δικό ςου νομίηω, Μαρίνα! 
Μαρίνα :Ευχαριςτϊ! Καθμζνθ Άννα! Ρρζπει να φταίνε τα ταξίδια! Δε φαίνεται να τθσ 
ταιριάηουν…  
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Κατίνα :Εγϊ πάλι λζω πωσ τθσ ταιριάηουν μια χαρά!  
Μαρίνα :Δε μπορεί να είναι εφκολο ςτθν θλικία τθσ! Ρόςο κα ζλεγεσ ότι δείχνει; Μικρότερθ 
ι μεγαλφτερθ από μζνα; 
Κατίνα :Ξζρουμε ότι είςαι μεγαλφτερθ! Ok, εςφ δείχνεισ τόςο νζα όςο ςτθν φωτογραφία του 
γάμου ςου!  
Μαρίνα :Πλα αυτά τα ταξίδια! Δεν τθσ φτάνει θ πατρίδα τθσ; Πμθροσ, Ευριπίδθσ, ο 
‘Σωκράτθσ’ του Ρλάτωνα, δεν το πιςτεφω ότι κάποτε διάβαηα όλα αυτά τα βιβλία! Θ Άννα 
πάντα ιταν ανιςυχθ! Είναι ςτο αίμα τθσ! Το πιρε από τον πατζρα! Ανιςυχθ από 
γεννθςιμιοφ τθσ! Αφοφ ερχόταν με τα πόδια ςτθ γζννα. Α! ο Σωκράτθσ! Αν είχεσ τθν 
ευκαιρία να κάνεισ ςτον Σωκράτθ μια ερϊτθςθ, ποια κα ιταν; Εγϊ κα ρωτοφςα γιατί… 
Κατίνα : Εγϊ κα ρωτοφςα ποφ ςτθν ευχι είναι ο αςθμζνιοσ ο δίςκοσ… 

  
Θ Σοφία επιςτρζφει ενκουςιαςμζνθ κουνϊντασ ζνα παλιό χαρτί. 

 
Σοφία :  Το βρικα! Το ποίθμα! Π,τι απζμεινε από αυτό! Μαρίνα! Κατίνα! 

[απαγγζλλοντασ+ «  Το ςπίτι που γεννικθκα  
                                  κι αν το πατοφν οι ξζνοι  
                                  ςτοιχειό είναι και με καρτερεί  
                                  ςτοιχειό και με προςμζνει!» 

Άννα : [απαγγζλλει απ’ ζξω+ «Ξαναγυρνάω ςτθ φωλιά  
                                                  Με τραβάει ζνασ μαγνιτθσ  
                                                  ςτθσ  μάνασ μου τθν αγκαλιά 
                                                  και ςτο άγιο μου το ςπίτι» 

 
 Υποκλίνεται ςτθν Σοφία. 
 

    Mon enfant! Queen Frederica!  
Μαρίνα :« Ανζγγιχτο από τθ μοίρα    

                ακόμθ ςτζκεται και με περιμζνει. 
                Επιςτρζφω ςτισ μάνασ μου τθ ηεςταςιά  
                και ςτο άγιο πατρικό μου». 

Ράντα το κάνατε λάκοσ εςείσ οι τρεισ!  
Σοφία :[πιο ενκουςιαςμζνθ+ Ναι! Ναι! Εγϊ ζπαιηα τθ βαςίλιςςα Φρειδερίκθ ςτθν εκνικι 
επζτειο. Χα, χα! 

 
Θ Άννα αρπάηει ζνα παλιό πιάτο από το κουτί που πάει να τακτοποιιςει θ Μαρίνα. 

 
Άννα : Dio, αυτζσ οι παλιατηοφρεσ υπάρχουν ακόμθ; 
 
     Θ Μαρίνα το αρπάηει πίςω. 
 
Μαρίνα : Αυτζσ οι παλιατηοφρεσ είναι πολφτιμεσ! Είναι ςτθν οικογζνεια εδϊ και 

γενιζσ! Ζνα θ κακεμιά μασ!  Κι αυτό επίςθσ! 
 
 

Δίνει ςτθν κακεμία από ζνα παλιό μαντιλι δεμζνο με μία κορδζλα. 
 

Μια τουφίτςα από τα μαλλιά ςου!  
Άννα : Mon Dieu! Είχε κρατιςει ακόμθ και τα παιδικά μασ μαλλάκια! Αμπαλάρεισ τα πιάτα, 
Μαρίνα; 
Μαρίνα:Θ κακεμιά μασ ζχει ζνα κουτί με το όνομά τθσ επάνω! Δείξε τθσ, Σοφία!  
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Άννα : Φυςικά το κακετί  ‘πρζπει να μπαίνει ςτθν άκρθ, για αργότερα! Για τθν επόμενθ 
ηωι! Για μετά το γάμο! Για μετά το κάνατο! Εγϊ πιςτεφω ςτθ χριςθ των πραγμάτων 
τϊρα! Πταν πεκάνεισ, δε ςου χρειάηονται! Ο νεκρόσ είναι νεκρόσ! Εμείσ οι γυναίκεσ 
τθσ οικογζνειασ Ραπαγεωργίου πρζπει να προετοιμαςτοφμε για το ταξίδι μασ ςτθν 
άλλθ όχκθ, ςτθν άλλθ ηωι καμμζνεσ βακιά, βακιά μζςα ςτα τραπεηομάντιλα, τα 
ςεντόνια, τα χαλιά… Κουκουλωμζνεσ με τα αςπρόρουχα, τα αςθμικά, τα 
πετςετάκια…  

Μαρίνα :Δεν ζχεισ αλλάξει κακόλου, Άννα! 
Άννα : Και ςυ μοιάηεισ όλο και περιςςότερο με τθ μθτζρα, Μαρίνα! Τθν τελευταία φορά 

που τθν είδα… 
Μαρίνα : Ρότε ιταν; 
Άννα : [αγνοϊντασ το ςχόλιο+ Αναρωτιζμαι ποφ ζχουν χακεί όλα εκείνα τα  όμορφα 

μιςοφόρια που ζφτιαχνε θ μθτζρα…  
Κατίνα :Κα τα ζχει θ Μαρίνα, υποκζτω… 
Σοφία :Θ Μαρίνα ιταν θ πρϊτθ που μπικε εδϊ μζςα αφοφ πζκανε θ μαμά.  
Μαρίνα : Κι εςφ δεν ζφυγεσ από το ςπίτι με άδεια χζρια, Σοφία! 
Άννα : Ξζχαςζ το!  
Σοφία :Εγϊ πιρα μόνο αυτό που είχαμε ςυμφωνιςει! Το ορκίηομαι ςτον τάφο τθσ μαμάσ. 

Να! Να!  
[ Σταυροκοπιζται+ Να μου κοποφν τα χζρια αν λζω ψζματα! *απλϊνει τα χζρια τθσ 
ςα να είναι δεμζνα] 

Άννα : Ξζχνα το! Μια απλι ερϊτθςθ ιταν!  
Σοφία : Αυτό είναι τρομερό! 
Κατίνα : Ο αςθμζνιοσ δίςκοσ; Ξζρεισ πόςο ςθμαντικόσ ιταν για μζνα! Τον ζφερε ο μπαμπάσ 

από τθ Χιλι. Πταν θ μαμά ιρκε ςτθν Αυςτραλία, μου ’ταξε επίςθσ και τθ βζρα τθσ! 
Μαρίνα :Θ μαμά τθν ζδωςε ςε μζνα, ζτςι δεν είναι, Σοφία; Εδϊ είναι! *Θ Μαρίνα τθν 

φοράει  κρυμμζνθ κάτω από τθ μπλοφηα τθσ].  
Εξάλλου εςφ ζχεισ τθν κοςμθματοκικθ! Ζτςι δεν είναι, Σοφία; 

Σοφία :Δεν ξζρω! Μςωσ θ μαμά το ξζχαςε και το υποςχζκθκε ξανά! Δεν ιταν και πολφ ςτα 
καλά τθσ τελευταία…  

Άννα : Το μυαλό τθσ δοφλευε ρολόι! Θ γριά αλεποφ κα γελά μαηί μασ τϊρα- με μασ και τα 
κουτιά μασ… Γιατί δεν ζφτιαχνε μια κανονικι διακικθ; 

Κατίνα :That’s right! Δε κα γίνονταν αυτά τα πράματα ςτθν Αυςτραλία!  
Σοφία :Ο Λεωνίδασ ςυνζταξε μια για λογαριαςμό τθσ, το ξζρατε αυτό! 
Κατίνα :Μαρίνα, θ μαμά μου τθν ζταξε! 
Μαρίνα :Και ποφ το ξζρω εγϊ; 
Κατίνα :Δεν μου το ζγραψε ςε επίςθμο χαρτί αν αυτό εννοείσ! Είπαμε ότι κα μου τθ 

φφλαγεσ εςφ μζχρι να επιςτρζψω! 
Μαρίνα :Ζτςι είπαμε; 
Κατίνα :Yes! Το είπαμε! 
Μαρίνα :Εγϊ δε κυμάμαι τίποτα τζτοιο!  
Κατίνα :Και μετά ςου λζνε ότι το αίμα νερό δε γίνεται! 
Μαρίνα :Ακόμθ δεν πάτθςεσ το πόδι ςου εδϊ και πουλάσ τθ γθ ςου! Πλο το χωριό το ιξερε 

πριν από μζνα! Ρόςα ηθτάσ; Δε πειράηει ζτςι κι αλλιϊσ! 20 ψωρο-ελιζσ όλο πζτρα 
και δίπλα ςτουσ πεκαμζνουσ.  

Κατίνα :Α, ναι; Γι αυτό το ικελεσ για τα αγόρια ςου;  
Μαρίνα :Ζπρεπε να μου το είχεσ πει!  
Κατίνα:Δε χρειάηομαι τθν άδειά ςου!  
Μαρίνα:Είμαι θ μεγαλφτερθ και ζπρεπε να το μάκω πρϊτθ! 
Κατίνα:Κι εγϊ ζπρεπε να μάκω ότι θ μαμά ιταν ςτα τελευταία τθσ! Αλλά αν δεν ιταν θ 

Σοφία, ίςωσ να μθν το μάκαινα ποτζ! 
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Μαρίνα:Ιξερεσ ότι ιταν άρρωςτθ! 
Κατίνα: Ζτςι ιταν τα τελευταία δζκα χρόνια! Αλλά βζβαια εγϊ είμαι θ τελευταία ςτθν 

οικογζνεια που τα μακαίνει!  
Μαρίνα: Αν ανθςυχοφςεσ τόςο για τθ μαμά, ζπρεπε να ζρκεισ νωρίτερα! Λεφτά είχεσ!  
Κατίνα:Δε μου λεσ, Μαρίνα, ιταν ο Κϊςτασ ςου ι ο άντρασ μου που πλιρωςε για τισ 

ςπουδζσ του γιου ςου και τα ναφλα του για τθν Αυςτραλία; Ασ μθν αναφζρω ότι  ο 
νεαρόσ δεν μπικε καν ςτον κόπο να μασ κάνει οφτε μια επίςκεψθ!  

Άννα: Αν δεν παντρευτείσ το ςωςτό άνκρωπο, μθν προςδοκάσ να αποκτιςεισ και τα ςωςτά 
παιδιά! Ζτςι δε κα ζλεγε κι θ μθτζρα, Μαρίνα; 

Μαρίνα:Οφτε πζντε λεπτά δεν ζχεισ που ιρκεσ! Τι ξζρεισ για τον Κϊςτα; 
Άννα: Καλά, Οk, καλά! 
Σοφία:Στθ Μαρίνα άρεςαν τα βαμβακερά ςεντόνια που τθσ ζςτειλεσ, Κατίνα! 
Μαρίνα:Ράντα παίρνεισ το μζροσ τθσ! Ράντα αυτό ζκανεσ, Άννα! Αν θ Κατίνα ζκοβε το λαιμό 

τθσ, κα ζκανεσ το ίδιο! Το ςωςτό ιταν να τα προςφζρεισ ςε μζνα πρϊτα, Κατίνα! 
Ζτςι ζκανε θ Σοφία όταν ποφλθςε τα δικά τθσ δζκα ςτρζμματα δίπλα ςτθν εκκλθςία! 

Κατίνα:I’m not Sophia! Είμαι θ Κατίνα! Θ Κατίνα!  
Σοφία:Αυτό είναι τρομερό! 
Άννα: Πχι! Mon Dieu! [χτυπάει το κεφάλι τθσ με αγωνία].  
Σοφία:Τι ; Τι, Άννα; 
Άννα: Οφτε εγϊ ηιτθςα τθν άδεια τθσ Μαρίνασ! 
Σοφία:Θ Άννα; Μα θ δικι ςου γθ βλζπει ςτθν πλατεία του χωριοφ, ςτο μοναςτιρι και ςτισ 

καλφτερεσ παραλίεσ του νθςιοφ! Και με καλοφσ δρόμουσ. Ρολφ ςφντομα κα 
φτιάξουν και αεροδρόμιο εδϊ κοντά! Συγνϊμθ, Άννα! Δεν ζπρεπε να πω τίποτα! 
Είναι δικό ςου! Ρροίκα ςου! Εςφ, ξζρεισ καλφτερα! Λατρεφω αυτό το κολιζ! Εςφ, 
Κατίνα; 

Άννα: Μςωσ να φτιάξω κι εγϊ! Ναι! Ζνα ξενοδοχείο! 
Μαρίνα:Στθν γθ των Ραπαγεωργίου; Δε κα άρεςε οφτε ςτθ μαμά! 
Άννα:  Ζνα ξενοδοχείο! Ζνα ξενοδοχείο που να βλζπει ςτθ κάλαςςα πάνω από το λιμάνι 

του αγίου Ραφλου. Ζναν τουριςτικό παράδειςο, ντυμζνο με πολυτελι περςικά 
χαλιά, μαρμάρινεσ ςκάλεσ, κρυςτάλλινουσ πολυελαίουσ, παρκζ και πολλά 
χρωματιςτά παράκυρα… Κα ζχουμε  κυρωροφσ, ςερβιτόρουσ, με άςπρα γάντια, 
κθπουροφσ, μουςικοφσ που κα παίηουν χορευτικι μουςικι ςτθν ταράτςα 
[τραγουδάει ζναν ςκοπό+… Κερμαινόμενθ πιςίνα-μπανγκαλόου εκεί που ςκάει το 
κφμα… Κα κακόμαςτε και κα πίνουμε το ποτό μασ- ροφμι και κόκα κόλα ςε ακριβά 
κρυςτάλλινα ποτιρια… και κα ΡΑΧΑΛΝΟΥΜΕ! Μςωσ βροφμε και μια δουλειά για ςζνα, 
Μαρίνα! Κα μποροφςεσ να μαγειρεφεισ, να κακαρίηεισ ι να οργανϊνεισ tours ςτο 
μζγαρο των Ραπαγεωργίου … 
‘Κυρίεσ και κφριοι! Για τα μάτια ςασ μόνο, ςασ παρουςιάηουμε αυτοφσ τουσ 
αρχαίουσ ελλθνικοφσ κθςαυροφσ. ..Voila! Κονςζρβα βοδινοφ, καμμζνθ βακιά 
ανάμεςα ς’ αυτό το ανεκτίμθτο λείψανο… ΤΟ ΚΟΥΤΛ ΤΘΣ ΔΟΞΑΣ’. 

Μαρίνα:Κακόλου ςεβαςμόσ! Τι κα ζλεγε θ μάνα μου; 
Σοφία:Θ μάνα  μ α σ! 
Άννα: Πχι πολλά! Είναι πεκαμζνθ! Οι πεκαμζνοι μποροφν να περιμζνουν! Οι ηωντανοί, όχι, 

Μαρίνα!  Οι πεκαμζνοι είναι πεκαμζνοι! Ζνα κομμάτι γθσ είναι !Αυτό είναι όλο!  
Σοφία:[τρυφερά+  Οι άνκρωποι πεκαίνουν μόνο όταν τουσ ξεχνάμε!  
Άννα: Τι να τθν κάνω εγϊ τθν γθ; Θ θςυχία εδϊ είναι εκκωφαντικι! Είναι ο.κ. αν είςαι 

λαγόσ ι φίδι! Μπορϊ να ακοφςω ακόμα και τθν ανάςα μου- κι αυτό μου δθμιουργεί 
νευρικότθτα! 

Μαρίνα:Ροτζ δεν πρζπει να πουλάσ γθ… Είναι το μόνο που απομζνει όταν όλα τα άλλα 
ζχουν χακεί… 
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Άννα:  Τι ρομαντικι ιδζα- και μάλιςτα από ςζνα, Μαρίνα! Μποροφμε να τελειϊνουμε 
επιτζλουσ μ’ αυτό; Φεφγω αφριο! 

Σοφία:Μα, μόλισ ιρκεσ! 
Άννα: Κα τθν πουλιςω ςτον Λεωνίδα τθσ Σοφίασ – τον παλιό, καλό, αξιόπιςτο Λεωνίδα. 
Μαρίνα: Ϊςτε ζτςι, λοιπόν! 
Κατίνα:Καλι περίπτωςθ ο Λεωνίδασ ςου, Σοφία! Κελεποφρι! 
Μαρίνα:Θ Κατίνα πουλάει τθ δικι τθσ γθ ςε ξζνουσ… Θ Σοφία  

κα’ χει όλα τα περιβόλια νότια δίπλα ςτο μοναςτιρι… Ο Γιϊργοσ παίρνει τα 
καλφτερα και τα μεγαλφτερα κομμάτια γθσ… 

Κατίνα:Of course, Μαρίνα, για ςζνα δεν ζμεινε τίποτα… my heart bleeds  for you… 
Μαρίνα:Δεν παίρνω εγϊ το ςπίτι! 

 
Μια ςιωπι για μια ςτιγμι όταν όλεσ δείχνουν να    αιςκάνονται τθν 
απουςία του αδελφοφ. 

 
Σοφία:[νευρικά+ Δεν είναι υπζροχο το ςκάλιςμα ς’ αυτό το ςεντοφκι; Είναι ςα μια γοργόνα 

που ςτριφογυρίηει τα μαλλιά τθσ τριγφρω ςα φίδι… Τθ νφχτα μεταμορφϊνομαι ςε 
γοργόνα, το αίμα μου γίνεται αλμυρό, θ κάλαςςα κυλά ςτισ φλζβεσ μου, θ κάλαςςα 
τραγουδά ςτ αυτιά μου, τα πόδια και οι πατοφςεσ μου γίνονται ουρά ψαριοφ, τα 
ςτικθ μου, τα μαλλιά μου, τα μάτια μου υγραίνονται από τθν αλμφρα, 
αναποδογυρίηω καράβια… 

Κατίνα:Ξζχνα το ςπίτι, Μαρίνα!    
Μαρίνα:Τι ξζρεισ εςφ απ’ αυτά τα κζματα; 
Κατίνα:Πτι πζταξεσ όλα ςχεδόν τα πράγματα μου… 
Άννα: By the way, μια και το’ φερε θ κουβζντα, Μαρίνα, ποφ είναι το αςπροκόκκινο 

ριχτάρι του κρεβατιοφ; Είναι δικό μου! 
Μαρίνα:Το κεωρείσ ςωςτό να προτιμάσ τουσ ξζνουσ από το ίδιο ςου το αίμα; 
Κατίνα:Ροφ είναι τα καφετιά μου βάηα, Μαρίνα; 
Μαρίνα: Τα’ δωςα ςτθν καθμζνθ τθ Βαςοφλα! 
Κατίνα: Και θ καθμζνθ θ Κατίνα, θ αδελφι ςου; For God’s sake, Μαρίνα, θ Βάςω είναι μια 

ανιψιά… Οφτε καν αίμα μασ! Και είναι κι απ το ςόι του Κϊςτα! 
Μαρίνα:  Θ Βάςω χρειαηόταν βοικεια με τθν προίκα τθσ! 
Κατίνα:   Αυτά ιταν μζροσ τθσ δικισ μου προίκασ! 
Μαρίνα: Ζλειπεσ τόςον καιρό! 
Κατίνα: Να τα φζρεισ πίςω, please ! Είχα γράψει γι αυτά ςτθ μαμά ςτα γράμματα μου! Ζτςι 

δεν είναι, Σοφία; 
Μαρίνα:  Μςωσ θ Σοφία ξζχαςε να μου το πει! 
Σοφία:Δεν ξζρω, δεν ξζρω! Ράμε για φπνο! Κοιτάξτε το φεγγάρι, το φεγγάρι τθσ μαμάσ! Κα 

μποροφςα ν απλϊςω και να το αγγίξω και με τα δυο μου χζρια! 
Μαρίνα:Αυτιν τθν χτφπθςε το φεγγάρι! Ο αςθμζνιοσ δίςκοσ! 

 
Θ Μαρίνα κρατά το δίςκο αλλά δεν τον δίνει ςτθν Κατίνα. 

 
Υποκζτω πωσ κα κεσ και κείνθ τθν παλιά φωτογραφία του Αντϊνθ! 

Σοφία: Πχι, Μαρίνα! Αυτό δεν είναι ςωςτό! Πχι απόψε! 
Κατίνα:   Ράω ςτοίχθμα πωσ κα τθν πζταξεσ κι αυτιν! 
Μαρίνα:Δεν τθν είχεσ πάρει μαηί ςου οπότε υποκζςαμε πωσ δεν είχε ιδιαίτερθ ςθμαςία! 
Σοφία:[ακϊα+ Οφτε είναι ςωςτό να δεισ τον Αντϊνθ, είναι; Εγϊ είμαι ςίγουρθ πωσ δεν 

είναι! Είναι τρομερό! 
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Μαρίνα:Ω! Μθ μου πεισ πωσ πονάει θ καρδοφλα ςου όλο αυτόν τον καιρό; ‘ Μθν ψάχνεισ 
για γεροντοζρωτεσ ‘ που ζλεγε και θ μαμά… Ο Αντϊνθσ ςου, ο ψαράσ ο κουλόσ, 
παντρεφτθκε… Πμωσ το’ ξερεσ αυτό- με μια Ακθναία… Και αυτό το’ ξερεσ… 

Άννα: Θ καρδιά των Ραπαγεωργίου δε ςπάει, Μαρίνα… Απλά ραγίηει, λίγο ςτισ άκρεσ… 
Μαρίνα:Είναι χιροσ τϊρα… Τον βλζπουμε πότε- πότε τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, όμωσ ποτζ 

δε ρϊτθςε για ςζνα… 
 

Θ Κατίνα κάνει να πάρει το δίςκο αλλά θ Μαρίνα, ακόμα, δεν τθσ τον δίνει. 
 

Ράω ςτοίχθμα πωσ κα κεσ δεφτερθ προίκα τϊρα! 
Κατίνα:[φωνάηοντασ + Δεφτερθ προίκα;! Και θ πρϊτθ ποφ είναι;! 

 
           Θ Κατίνα κυμωμζνθ αρπάηει τον δίςκο. 
 

Και ποια πιρε δυο και τρεισ προίκεσ ς’ αυτι τθν οικογζνεια; Ράντωσ όχι εγϊ! Me 
nothing! Τίποτα, Μαρίνα, τίποτα! Ο καθμζνοσ ο Μανϊλθσ, ο άνδρασ μου,  οφτε που 
ηιτθςε προίκα! 
Μαρίνα :Και να ηθτοφςε… 

Κατίνα:Θ μάνα μ’ ζςτειλε ςτθν Αυςτραλία χωρίσ να μου δϊςει τίποτα! Σα να ιμουνα το 
μπάςταρδο τθσ οικογζνειασ – ζτςι ζμειναν περιςςότερα για ςασ, υποκζτω… Άφθςα 
πίςω δυο μπαοφλα πράγματα να τα προςζχουν οι καλζσ μου αδελφζσ, μόνο που 
τϊρα είναι άδεια- πάνε τα πράγματα μου, ζγιναν καπνόσ… Εςφ πιρεσ τα βάηα από 
το μπαοφλο μου, Μαρίνα- I know! Ροια άλλθ πιρε πράγματα μου; Ροια άλλθ 
χρειαηόταν βοικεια με τθν προίκα τθσ; Ροια άλλθ ψυχοπόνεςεσ, my dear? 

Μαρίνα:Θ μάνα ςου άφθςε το μαγαηί! Καλά, πιο πολφ γι αποκικθ μου κάνει… Ροφλα το- 
δεν αξίηει τον κόπο! 

Κατίνα:Κανείσ δε κ’ απλϊςει χζρι ςτο μαγαηί! Κα μείνει ςτα παιδιά μου και τα εγγόνια μου! 
Μαρίνα:Ζχεισ ιδθ ζνα μαγαηί ςτθν Αυςτραλία… 
Κατίνα:  Ιτανε του Μανϊλθ, όχι δικό μου! 
Μαρίνα:Θ μαμά ζλεγε «Ο νθςτικόσ ςτον φπνο του καρβζλια ονειρεφεται»… Τι τα  κεσ 

λοιπόν, εςφ ηεισ ςτθν Αυςτραλία. 
Κατίνα:Ξζρω πωσ το κάνεισ όρεξθ, είναι ακριβϊσ δίπλα ςτο ςπίτι ςου- όμωσ είναι δικό μου… 

Ροιοσ το λζει πωσ κα’ μαι για πάντα ςτθν Αυςτραλία; 
Μαρίνα:Δεν μπορείσ να ηιςεισ πια εδϊ, Κατίνα, είςαι πολφ αδφναμθ… Ράντα ιςουνα… Θ 

δφναμθ τθσ ςυνικειασ βλζπεισ, τόςα χρόνια ηεισ εκεί.  Οφτε τα παιδιά ςου και τα 
εγγόνια ςου μποροφν…!  Κα ςε κρατοφν εκεί. Ροτζ δεν είχεσ επαφι με τθν 
πραγματικότθτα! 

Κατίνα: Πμωσ τα παιδιά μου κα’ χουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν! Να επιλζξουν, Μαρίνα! 
Μαρίνα: Δεν είναι πια εδϊ το ςπίτι ςου! Γφρνα πίςω, Κατίνα! 
Κατίνα:Και ποφ είναι το δικό μου ςπίτι; 
Μαρίνα: Δεν ζχεισ πια λόγο εδϊ! Τον ζχαςεσ όταν ζφυγεσ! Δεν κρατιόςουν να μασ αφιςεισ! 
Κατίνα:  Εςείσ με ξαποςτείλατε! Remember? Ρρϊτα ςτο ορφανοτροφείο και μετά ςτθν 

Αυςτραλία… 
Μαρίνα: Ροφ ιςουν όταν χρειαηόμαςταν βοικεια με το ςπίτι, τα παιδιά, τθ μάνα; Ροφ 

ιςουν; 
Κατίνα:  Δε ηιτθςα εγϊ να πάω τόςο μακριά! 
Μαρίνα:  Πμωσ δεν ιςουν εδϊ! 
Κατίνα:Ροφ ιμουν εγϊ; Θ μάνα μ’ ζβαλε ς’ εκείνο το ορφανοτροφείο για να μθ χρειαςτεί να 

δϊςει προίκα για μζνα! Isn’t that right, Μαρίνα; Δοφλευα ςτ’ ορφανοτροφείο για να 
φτιάξω προικιά για τισ αδελφζσ μου- για να μπορζςουν να παντρευτοφν! Για χρόνια 
ιμουν θ υπθρζτρια αυτισ τθσ οικογζνειασ! Εξαιτίασ των δικϊν ςου παιδιϊν, 
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Μαρίνα, ζφταςα τριανταδυό χρονϊν για να παντρευτϊ! Με το που ςταμάτθςεσ να 
κθλάηεισ, τα ανζλαβα εγϊ! Εςφ τα γζννθςεσ, εγϊ τα ανάςτθςα! 

Μαρίνα:Κα μασ το χτυπάσ πάντα αυτό! 
Κατίνα: Αυτι θ οικογζνεια μου χρωςτάει! Είναι και δικό μου το ςπίτι! Απ’ τθν ίδια μιτρα 

βγικαμε όλεσ! 
Μαρίνα:  Μερικζσ φορζσ αμφιβάλλω! 
Κατίνα:Απ’ τθν ίδια μάνα! Ζχουμε όλεσ τα ίδια δικαιϊματα! 

Μαρίνα :      Μετά από τόςα χρόνια, επιςτρζφεισ για να μ’εξαπατιςεισ!  Καλά μ’ είχε 
προειδοποιιςει ο Κϊςτασ! 

Κατίνα: [φωνάηοντασ+ Να ς’ εξαπατιςω; Κανείσ δε με ρϊτθςε αν ικελα να πάω ςτθν 
Αυςτραλία! 

Άννα: Οφτε εμζνα! 
Κατίνα:(φωνάηοντασ ) Με ρϊτθςε ποτζ κανείσ τι ικελα εγϊ; Κανείσ δε με ρϊτθςε αν ικελα 

να περάςω δζκα χρόνια από τθ ηωι μου ς’ εκείνο το ορφανοτροφείο! Γιατί μ’ ζδιωξε 
θ μάνα, Μαρίνα; 

Μαρίνα: Θ μάνα δεν μποροφςε να μεγαλϊςει τζςςερα κορίτςια μόνθ! Κάποια από μασ 
ζπρεπε να φφγει! Εςφ, δεν μποροφςεσ να βοθκιςεισ ςτα χωράφια! Θ Άννα πάντα 
ζλειπε! Και θ Σοφία- θ Σοφία ιταν το μικρό μασ… 

Άννα: Πχι! Σ’ ζςτειλε για να γλιτϊςεισ από μια μοίρα χειρότερθ κι απ’ το κάνατο! Τον 
Αντϊνθ τον ψαρά με το’ να χζρι, και το ςόι του! 

Μαρίνα:  Πλοι τουσ ιταν μεκφςτακεσ! Κακιά, άτιμθ φάρα! Δε γινότανε ν’ ανακατευτεί το 
αίμα μασ με το δικό τουσ! Αυτά είναι πια παρελκόν! Ρρζπει να τα ξαναςυηθτάμε;  
‘Ροτζ μθ ςκαλίηεισ τισ ςτάχτεσ’ ζλεγε θ μάνα… 

Κατίνα:Μα ποτζ δεν το ξαναςυηθτιςαμε, Μαρίνα! Never! Ακόμα και τϊρα, ξυπνάω κάποιεσ 
μζρεσ και νομίηω πωσ βρίςκομαι ανάμεςα ς’ εκείνα τα άγνωςτα, κοκαλιάρικα 
παιδάκια… το κεφάλι μου ξυριςμζνο, θ πείνα να μου τρϊει τα ςωκικά- να εδϊ- να 
λαχταράω ν’ ακοφςω τθ φωνι τθσ μάνασ, να νιϊςω τθ μυρωδιά τθσ που ευωδίαηε 
ροδόνερο, να κζλω να κακίςω ςτα γόνατα τθσ για να με κρατιςει, να με 
ςφίξει…Γιατί;  

Μαρίνα:Ναι, αλλά μορφϊκθκεσ εκεί πζρα! 
Άννα: Υποκζτω πωσ υπάρχουν κάποιοι που κεωροφν μόρφωςθ το ράψιμο και το κζντθμα!  
Κατίνα: Ροιοσ με ρϊτθςε αν ικελα να με ςτείλουν χιλιάδεσ χιλιόμετρα μακριά από το ςπίτι 

μου για να παντρευτϊ ζναν άγνωςτο; Εγϊ το μόνο που ικελα πάντα ιτανε να μείνω 
ςπίτι… Πμωσ πάντα μ’ απόδιωχναν! Αυτι τθ φορά κανζνασ δε κα με διϊξει! 
[φωνάηοντασ ] No-one, Μαρίνα! No-one!  

Μαρίνα:  Μθν ουρλιάηεισ, ς’ ακοφω!  
Κατίνα: [φωνάηοντασ+ Ροιοσ ουρλιάηει; 

 
Θ Σοφία βάηει ζναν δίςκο ςτο πικάπ. Τθσ είναι αδφνατον να χειριςτεί τθν 
κατάςταςθ. 

 
Μαρίνα:Ευχαριςτθμζνθ τϊρα; 
Κατίνα:Ευχαριςτθμζνθ! Ναι! Εγϊ είμαι αυτι! Να! 

  
        Χτυπάει το κεφάλι τθσ με το χζρι τθσ. 
 

Ανόθτθ, Κατίνα, ανόθτθ! Κα μποροφςα να ζχω μια ηωι εδϊ ι ςτθν Ακινα! Εςφ 
όμωσ, Μαρίνα, δθλθτθρίαςεσ το μυαλό μου ενάντια ςτον Αντϊνθ! 

Μαρίνα: Τότε δεν είχεσ μυαλό! 
Κατίνα:Το γζμιςεσ με ψζματα, black lies! 
Μαρίνα: Α! Τϊρα φταίω εγϊ! 
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Κατίνα:Μου το τριβζλιηεσ το μυαλό μ’ όλα εκείνα τα ψζματα, ξανά και ξανά μζχρι που 
ξεγελάςτθκα! 

Μαρίνα:  Θ μάνα ποτζ δεν τον ςυμπάκθςε! Πλοι το ξζραμε αυτό! 
Κατίνα: Ενϊ τον Κϊςτα  που ικελε για ςζνα… 
Άννα: Κοίτα πϊσ ζγινε κι αυτόσ! 
Μαρίνα: Μθν ανακατεφεισ τον Κϊςτα! 
Κατίνα:Αυτό το κεφάλι, αυτά τα αυτιά, αυτι θ ανόθτθ καρδιά που άκουγε και πίςτεψε τα 

ψζματα ςου! Fool, Κατίνα! 
Μαρίνα:Σταμάτα τισ κλάψεσ! Θ αλικεια είναι πωσ λαχταροφςεσ να πασ ςτθν Αυςτραλία! 

Ικελεσ να γίνεισ λαίδθ ! Σου φοφςκωςαν τα μυαλά με τισ μεγάλεσ ιδζεσ ς’ εκείνο το 
ορφανοτροφείο! 

Κατίνα:Μθ τα λεσ όπωσ ςε βολεφουνε! Δεν ιταν ζτςι τα πράγματα!  
Μαρίνα:Και πϊσ ιταν; Ροτζ δεν μποροφςεσ να πάρεισ μια απόφαςθ! Ζπρεπε πάντα ν’ 

αποφαςίηουμε εμείσ για ςζνα! Για να πω και τθ μαφρθ μου αλικεια απορϊ πϊσ τα 
κατάφερεσ να φτάςεισ μζχρι τθν Αυςτραλία! Ιμουνα βζβαιθ πωσ κα κατζλθγεσ ςε 
καμιά Κίνα!  

 
Θ Μαρίνα βγάηει ζνα ριχτάρι από τθ ςυρταριζρα. Το   χαϊδεφει. Θ Σοφία 
δυναμϊνει τθν ζνταςθ. Θ Άννα ακολουκεί το ςκοπό. 
Αλλθλεπικαλφπτονται. Θ Σοφία ςιγοτραγουδάει… 

 
Σοφία:Κα μποροφςεσ να γίνεισ μια Κάλλασ, Άννα! 
Άννα: Τσ τσ  τσ  …. Αυτι ζφυγε πριν τθν ϊρα τθσ! 
Κατίνα:Θ Κατίνα δεν είναι πια ανόθτθ, Μαρίνα! No more! 

 
          Θ Μαρίνα απότομα χαμθλϊνει τθ μουςικι. 
 

Άννα: Λυποφμαι αφάνταςτα που διακόπτω το μικρό ςασ τετ-α τετ, όμωσ τι κα γίνει με το 
κόκκινο ριχτάρι που λζγαμε; Πχι, δεν είναι αυτό! Ξζρεισ ποιο εννοϊ, Μαρίνα! Εκείνο 
το αςπροκόκκινο πλεκτό… Εκείνο που απεικόνιηε μια πομπι από ςτρατιϊτεσ που 
φοροφςαν μεγάλα, μυτερά κράνθ και κρατοφςαν δόρατα και ξίφθ…Απ’ όςο μπορϊ 
να κυμθκϊ ο Αίασ, θ Ακθνά, ο Αχιλλζασ, ο Μενζλαοσ, ο Ράρισ, ο Αλζκοσ- πάντα 
υπιρχε ζνασ Αλζκοσ- και ο Οδυςςζασ, ο αρχθγόσ τουσ, εγϊ δθλαδι, παριλαυναν 
πάνω ςτο κρεβάτι μου… Κι εγϊ τουσ οδθγοφςα ς’ ζνα ςωρό αιματθρζσ μάχεσ… 

ΜαρίναΣίγουρα; Μιπωσ ιςουν θ ωραία Ελζνθ τθσ Τροίασ;  
Άννα: Μon Dieu, αυτι ποτζ ! Αυτιν οι ςτρατιϊτεσ τθν παρατοφςαν μια ηωι από δω κι από 
κει ! Το μόνο που κζλω είναι εκείνο το ριχτάρι… Φεφγω αφριο! Ζχω ςυνάντθςθ με τθν 
επιτροπι ςτθν Ακινα! 
ΜαρίναΜασ το ξανάπεσ! 
Σοφία: Μα, υπάρχουν τόςεσ εκκρεμότθτεσ, Άννα! 
Άννα: Κα τα καταφζρετε και χωρίσ εμζνα, bella! Μ’ αρζςει περιςςότερο όταν ςτθ ηωι 
εναλλάςςονται τα πρόςωπα γφρω μου!  
Σοφία:Μα, δε μπορεί! Κα κεσ και κάτι άλλο, Άννα! Σε παρακαλϊ, ρίξε μια ματιά τριγφρω!  
Άννα: Ζχω τισ παιδικζσ μου μποφκλεσ, τι άλλο να κζλω; Νάτο το ριχτάρι, εκεί πζρα, 
Μαρίνα… εντελϊσ τυχαία ςτο δικό ςου μπαοφλο… ξεφτιςμζνο ςτθ μία γωνία εκεί όπου το 
πιπίλιηα κάκε βράδυ… Βλζπεισ; 
 
Θ Μαρίνα βγάηει το ριχτάρι, το χαϊδεφει, το κρατά κοντά ςτο πρόςωπό τθσ- δεν το 
παραδίδει ςτθν Άννα.  

 
Μαρίνα: Δε ςου χρθςιμεφει ςε τίποτε εςζνα! Δεν ζχεισ οφτε παιδιά οφτε εγγόνια! 
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Άννα: Μαρίνα! 
   
Θ Άννα κάνει να πάρει το ριχτάρι. Θ Μαρίνα το τραβά. 

 
Μαρίνα: Πχι, Άννα! Δεν το δικαιοφςαι! Καμιά ςασ δεν το αξίηει! Αχ μάνα μου! 
Σοφία: Μάνα  μ α σ, Μαρίνα! 
Μαρίνα: Τθν αγαποφςα τθ μανά! 
Κατίνα: Πλεσ τθν αγαποφςαμε!      
Σοφία: Ναι! 
Μαρίνα:[ςφίγγοντασ το ριχτάρι+ Πχι, όχι! Εγϊ τθν αγαποφςα περιςςότερο απ’ όλεσ ςασ! Αχ 

μάνα, ποτζ δε κα ξαναδείσ αυτοφσ τουσ τοίχουσ, οφτε κα μοιράςεισ το ψωμί 
πάνω ςτο τραπζηι μασ! Εγϊ ς’ αγαποφςα περιςςότερο απ’ όλεσ! Κα το’ χεσ 
καταλάβει! 

Κατίνα:  Πλεσ τθν αγαποφςαμε, Μαρίνα! Κα’ πρεπε να τθν είχα κρατιςει μαηί μου ςτθν 
Αυςτραλία! 
Μαρίνα:[ μιλϊντασ ςαν να μοιρολογά+ Μάνα! Καθμζνθ μάνα! Μείναμε οι τζςςερισ- μόνεσ 

μασ, ορφανζσ ς’ αυτόν τον άςχθμο κόςμο! Ζνασ εφιάλτθσ! Ρϊσ ςκοτϊνεισ ζναν 
εφιάλτθ; Κατίνα! Άννα, αδελφι μου! 

 
Αγγίηει τθν Άννα και μετά τθν Κατίνα- όμωσ θ Άννα αποκροφει το άγγιγμα τθσ.     

 
Σοφία, Σοφοφλα, δεν τθ χάρθκεσ τθ μάνα! 

Άννα: Σταμάτα! Κόφτο, Μαρίνα!  
 
           Σπρϊχνει απαλά τθ Σοφία ςτθν άκρθ. 
 

Πχι, δεν ζχεισ το δικαίωμα να το κάνεισ αυτό! Δε κα ςου το επιτρζψω! Μθ το κάνεισ 
αυτό! Μθν κλαισ για λογαριαςμό μου! Μθ ρίχνεισ εςφ τα δικά μου δάκρυα! Μθν 
αποφαςίηεισ εςφ για λογαριαςμό μου! Γι αυτό ζφυγα παλιά! Θ δικι ςου κλίψθ 
ζπρεπε πάντα να’ ναι μεγαλφτερθ και εντονότερθ από τθ δικι μασ! Σ’ αυτιν τθν 
οικογζνεια όλα πάντοτε είχανε να κάνουνε με τον δικό ςου πόνο! Τον δικό ςου! Ο 
δικόσ μασ ο πόνοσ δε μετροφςε! 

Μαρίνα:Μοιραηόμαςτε τον ίδιο πόνο, Άννα! 
Άννα: Πποτε χτυποφςα το γόνατο μου, ζκλαιγεσ εςφ για μζνα! Δε μ’ άφθνεσ να ηιςω τον 

πόνο μου! Θ Μαρίνα, θ μεγάλθ diva! Στθν κθδεία του Ρατζρα, ξεπζραςεσ ακόμα και 
τθ μάνα!  Τι παράςταςθ και κείνθ από τισ δυο μεγάλεσ Ντίβεσ! Ροτζ δε μ’ άφθςεσ να 
κρθνιςω πραγματικά για τθ μάνα! Ζμπαινεσ πάντα ανάμεςα μασ, ςα ηθλιάρθσ 
ςφηυγοσ! Σαν κακιά πεκερά! Σαν τθ ςκιά του κυπαριςςιοφ! Τϊρα πια είναι πολφ 
αργά για να κρθνιςω, πολφ αργά πια για μζνα! Το’ κρυψα μζςα μου, το’ βαλα ςτθν 
άκρθ! Δεν κα το βγάλω τϊρα, δεν μπορϊ, δεν γίνεται! Είναι ακόμα κραυγι ςτθν 
καρδιά μου, κατακόκκινο ρόδι ςτο ςτικοσ μου ζτοιμο να εκραγεί, όμωσ δεν 
πρόκειται να βγει ζξω! Τι λζω;! Δεν είςαι θ φωνι μου, Μαρίνα! Το κατάλαβεσ; 

Μαρίνα:Θ Μαρίνα, θ παλιά καλι Μαρίνα, θ υπεφκυνθ, θ υπάκουθ κυγατζρα! Πλεσ φφγατε, 
όμωσ εγϊ ζμεινα πίςω! 

Κατίνα:Μα, θ Σοφία πιγε ςτο διπλανό χωριό! 
Μαρίνα:Τα παράτθςα όλα για να φροντίηω τθ μάνα αυτά τα χρόνια που ιταν κατάκοιτθ με 

το εγκεφαλικό, με τα αρκριτικά τθσ! Και μζχρι τϊρα θ Μαρίνα είναι αυτι που 
φροντίηει τον τάφο τθσ! 

Κατίνα:Of course, it’s Μαρίνα! 
Άννα: Santa Marina! Le Saint Sacrifice! Αυτόν τον ρόλο τον διάλεξεσ εςφ για τον εαυτό ςου! 

Εςφ ικελεσ να είςαι θ ςκλάβα τθσ… Και τον απολάμβανεσ… 
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Μαρίνα:Δεν είχα άλλθ επιλογι! 
Άννα: Ράντα υπάρχει επιλογι! 
Μαρίνα :Δεν μποροφςα να τθν αφιςω μόνθ τθσ! Με είχε ανάγκθ! 
Άννα: Τι ικελε θ μάνα; 
Μαρίνα :Ιταν θ Μάνα μασ, Άννα, θ μθτζρα μασ! ΜΘΤΕΑ! Είχαμε πει πωσ κα τθν 

προςζχαμε  όλεσ με τθ ςειρά! Εςφ τριγυρνοφςεσ κάπου ςτον κόςμο! Το ζςκαγεσ πάντα 
όπωσ ο πατζρασ, αυτόσ ο ανόθτοσ, αδφναμοσ άντρασ! Ρολφ του’ πεφτε θ μάνα! Τθσ 
άξιηε καλφτεροσ ! 

Άννα : Αυτά τα λόγια είναι τθσ μάνασ! 
 
        Ραίρνει το ριχτάρι από τθ Μαρίνα. 
 

Μαρίνα: Οφτε θ Σοφία βολευότανε να τθν κρατάει! 
Κατίνα: Εμείσ τθν κρατιςαμε μαηί μασ για ζνα χρόνο! 
Σοφία: Σε παρακαλϊ, Μαρίνα, δεν τα λεσ ςωςτά! Κι εγϊ τθ φρόντιηα τθ μάνα! 
Μαρίνα: Πταν ςε βόλευε! 
Κατίνα: Εςφ επζμενεσ να’ ρκεισ να μείνεισ με τθ μάνα! 
Μαρίνα: Εμζνα ικελε να τθν ετοιμάςω για τθν κθδεία τθσ! 
Σοφία:Το μπλε ςκοφρο φόρεμα! Ιμουν κι εγϊ εκεί! 
Μαρίνα: Μεγάλθ βοικεια και ςυ! Πλθ τθν ϊρα λιποκυμιζσ!  
Σοφία: Ιμουν μαηί τθσ όταν πζκανε! 
Μαρίνα: Κατά τφχθ, Σοφία, όπωσ είπα και νωρίτερα! Τθν ϊρα που βγικα να καλζςω τον 

παπά! Ζτςι πιρεσ τον ςταυρό τθσ μάνασ; 
Σοφία: Να! Να! Να μου κοποφν τα χζρια άμα λζω ψζματα! Θ μάνα μοφ τον ζδωςε! Στ’ 

ορκίηομαι! Να ς’ το πει και ο Λεωνίδασ! Ιταν και κείνοσ εκεί! 
Κατίνα: Αυτόσ ζγραψε τθ διακικθ τθσ μάνασ! 
Μαρίνα: Και ποφ το ξζρουμε τι του είπε θ μάνα; 
Κατίνα: Αυτά τα πράματα δεν κα γίνονταν ςτθν Αυςτραλία!      
Σοφία: Δεν ιταν και κανζνα μυςτικό! Είναι τρομερό αυτό που ςυμβαίνει! 
Μαρίνα: Θ διακικθ μπορεί να προςβλθκεί! Πλοι το ξζραμε πωσ θ μάνα δεν ςτεκόταν και 

πολφ καλά ςτα τελευταία τθσ! Ζτςι δεν είναι, Κατίνα; Σοφία; 
Κατίνα: Γιατί ρωτάσ εμζνα; Εδϊ ιμουν;! 
Σοφία: Δεν ξζρω, δεν ξζρω! Είναι τρομερό! 
Μαρίνα: Δεν είχεσ ζρκει ςτθν κθδεία τθσ μάνασ, Άννα! Ριγεσ τουλάχιςτον να δεισ τον τάφο 

τθσ; 
Σοφία: Επιτζλουσ, Μαρίνα! Οφτε ο Κϊςτασ είχε ζρκει! 
Άννα: Το’ ξερα πωσ αργά ι γριγορα κα φτάναμε και ς’ αυτό! Πχι, δεν είχα ζρκει επειδι 

κυμόμουν τθν παράςταςθ που είχεσ δϊςει ςτθν κθδεία του Ρατζρα! Είμαι βζβαιθ πωσ 
ξεπζραςεσ τον εαυτό ςου! 

Σοφία:Ο Ρατζρασ ιταν ωραίοσ άντρασ! Με το παχφ μουςτάκι του… 
Κατίνα:…το όμορφο χαμόγελο του και τα παράξενα, μαφρα τςιγάρα του! 
Σοφία: Καθμζνε πατζρα! Τι ηωι κι αυτι… Ν’ αφινει το ςπιτικό του για να πάει να βρει 
δουλειά… 
Άννα: Μάλλον για να γλυτϊνει από τθν ατζλειωτθ γκρίνια τθσ μάνασ! Είχε μείνει μαηί μου 
ςτθν Αμερικι για ζνα διάςτθμα! 
Κατίνα: Γιατί δεν είχε ζρκει ςτθν Αυςτραλία; 
Μαρίνα: Μια χαρά ιταν θ μάνα χωρίσ αυτόν! 
Άννα: Πταν ζφταςε ο πατζρασ, ζπεςε ςτα γόνατα κι ευχαρίςτθςε τον Κεό που επιτζλουσ 
τον γλφτωςε απ’ τθ μάνα! 
ΜαρίναΠμωσ ςτθ μάνα χρωςτοφςεσ πολλά! Ρολλά περιςςότερα, Άννα! Στον πατζρα δε 
χρωςτοφςεσ τίποτα! 
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Άννα: Τίποτα εκτόσ απ’ τθ ηωι μου! 
Μαρίνα: Αυτιν τθ χρωςτοφςεσ ςτθ μάνα! 
Άννα: Εξάλλου, το ξζρεισ πωσ δεν αντζχω να βρίςκομαι κοντά ςε αρρϊςτουσ! Οφτε τον 
Αλζκο μποροφςα να φροντίςω όταν είχε αμυγδαλίτιδα! Δεν μποροφςα να βρίςκομαι ςτο 
ίδιο δωμάτιο με τθ μάνα ν’ αναςαίνει τον επικανάτιο ρόγχο… τα ιδρωμζνα χζρια τθσ… 
αποςτεωμζνθ …το κρανίο τθσ μικρό ςαν του μωροφ… 
Μαρίνα: Ρόςο ευαίςκθτθ είςαι! 
Άννα: Εκείνθ θ αποφορά φαρμάκων, οφρων… Είναι αιςχρόσ ο κάνατοσ! Ροφ κα’ μουν 
χριςιμθ ςαν πζκαινε; Κα τολμοφςα να τθσ κλείςω το ςτόμα, τα μάτια; Κα με μιςοφςε είτε 
πιγαινα κοντά τθσ είτε όχι! Υπιρξε τόςο όμορφθ… εντυπωςιακι … Σκαρφάλωνα ςτο κρεβάτι 
δίπλα τθσ κι απολάμβανα να με τυλίγει με το ςϊμα τθσ… Πμωσ ιταν τόςο λίγεσ αυτζσ οι 
ςτιγμζσ… τόςο λίγεσ… 
Μαρίνα: Ζτςι είναι τα γεράματα, Άννα! 
Άννα: Τα μιςϊ! Εγϊ δε κα γεράςω ποτζ! 
Μαρίνα: Τι μου λεσ;! 
Άννα: Κα κάνω όποιο lifting υπάρχει- πρόςωπο, γοφοφσ, χείλθ, ηυγωματικά, ςτομάχι…κι 
όταν δε κα μπορϊ να κάνω τίποτε άλλο, κα πάρω υπνωτικά χάπια… 
ΜαρίναΝιϊκεισ ζνοχθ επειδι δεν πζραςεσ αρκετό καιρό μαηί τθσ! 
Άννα: Αντίκετα με ςζνα, θ ενοχι δεν είναι ζνα αίςκθμα που με κάνει να περνάω καλά! 

 
Θ Άννα ξεδιπλϊνει το ριχτάρι. Είναι προφανζσ πωσ νιϊκει ευτυχιςμζνθ που το 
ξαναβρίςκει. Θ Μαρίνα κρατάει τθ μια άκρθ και δεν τθν αφινει. 

 
Μαρίνα: Ροτζ δεν ιςουν εδϊ για τθ μάνα! 
Άννα: [τραβϊντασ το ριχτάρι- θ Μαρίνα δε ςαλεφει+ Ρϊσ κα μποροφςαμε; Εςφ ιςουν ο 
φφλακασ άγγελοσ τθσ μάνασ! Θ μικροφλα ςκιά τθσ! Ροτζ δε μασ άφθςεσ μόνεσ μαηί τθσ- οφτε 
για ζνα δευτερόλεπτο! Τι φοβόςουν πωσ κα μποροφςε να ςυμβεί; 
Σοφία: Θ Άννα είχε προςπακιςει! Ράντα ζςτελνε κάρτεσ ςτθ μάνα! Τθσ άρεςαν πολφ! 
Κατίνα: Ράντα ζςτελνα λεφτά! Ράντα ζγραφα! Always! 
Μαρίνα: Ρρζπει να τα αιτιολογείσ  όλα, Σοφία; 
Σοφία: Ασ κοιμθκοφμε! Είναι αργά! 
Άννα: Δεν μπορείσ να ξεχάςεισ ότι εγϊ γλφτωςα απ’ αυτό το ςπίτι, απ’ αυτι τθν οικογζνεια 
χάρθ ςτον Αλζκο! Δόξα τω Κεϊ που υπιρχε ο Αλζκοσ! Dieu merci! 
Μαρίνα: Εγϊ το μόνο που ικελα πάντα ιταν το καλό τθσ οικογζνειασ!  
Κατίνα: Γι αυτό με ξαπόςτειλεσ, υποκζτω! Θ δε Άννα κα κατζςτρεφε το όνομα τθσ 
οικογζνειασ Ραπαγεωργίου φεφγοντασ από δω με τον Αλζκο…να παντρευτεί δίχωσ τθν ευχι 
τθσ Μαρίνασ… 
Άννα: Σου κάκιςε ςτο λαιμό και δεν κατεβαίνει, ζτςι; 
Μαρίνα:‘ Πταν το ανδρόγυνο μοιράηεται το ίδιο μαξιλάρι, καταλιγει νάχει το ίδιο κεφάλι’ 
ζλεγε θ μάνα! Ροφ’ ν’ τοσ τϊρα ο ακριβόσ ςου ο Αλζκοσ; Σε παράτθςε, ζτςι δεν είναι; Δε ς’ 
αγάπθςε… ςε βαρζκθκε- όπωσ το’ χα πει… ςε γλζντθςε για λίγο… Τι να τθν κάνει μιαν απλι 
χωριάτιςςα; Γιατί να τρϊει ταραμά αφοφ μποροφςε να φάει χαβιάρι; 
Άννα: Τϊρα καταλαβαίνω γιατί δεν ζρχομαι ςυχνά! 
Μαρίνα:Δεν ιταν άξιοσ για τίποτα και ‘Το τίποτα προκοπι δεν κάνει’ ζλεγε θ μάνα! ‘ Το αρνί 
δεν μπορεί να ξεφφγει απ’ το μαντρί’… Απλωνόταν μζχρι εκεί που ζφτανε το ςτρϊμα του!     
Άννα: Ζτςι δεν κάνουμε όλοι; 
Μαρίνα:‘Το τίποτα πουκενά δεν πάει’… Ρϊσ να εμπιςτευτείσ κάποιον με αραιά δόντια; Κα 
ςου κλζψει τα δικά ςου!  
Άννα: Δε ςταματάσ με τίποτα, ζτςι; Ακριβϊσ όπωσ θ μάνα! Εςφ και τα κθρφγματα ςου! 
 
Θ Άννα αφινει τθν κουβζρτα. Θ Μαρίνα τθν αρπάηει και τθ ςφίγγει ελαφρά. 
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Μαρίνα:Τι ηθτάσ, Άννα; Συγχϊρεςθ; Ρολφ αργά! Γιατί ιρκεσ, αλικεια; 
Άννα: Εςφ δεν επζμενεσ; Επικυμοφςα να νιϊςω τθν οικογενειακι καλπωρι! Μου’ χε 
λείψει το χαμογελαςτό ςου πρόςωπο! Οι θκικολογίεσ ςου! Εξάλλου, όςο γερνάει κανείσ, 
αρχίηει να νοςταλγεί… και να γίνεται περίεργοσ… 
Μαρίνα:Είναι που απζτυχεσ! Το ξζρω! Το βλζπω! 
Άννα: Δεν ζχεισ τθν παραμικρι ιδζα για το πϊσ είναι θ ηωι μου! 
Μαρίνα: Μθν προςπακείσ να μ’ εντυπωςιάςεισ εμζνα! Σε ξζρω καλά! 
Άννα: Κανείσ δεν ξζρει κανζναν! Καλά-καλά δεν ξζρω εγϊ εμζνα! Εντάξει, λοιπόν! Τι κεσ να 
μάκεισ; Κα μποροφςα να ςου πω για τον Αλζκο και μζνα ςτο Ραρίςι- όμωσ για ποιον Αλζκο 
να πω; Υπιρξαν πολλοί ςτθ ηωι μου- ζνασ ςε κάκε λιμάνι… Διαλζγω μόνον άντρεσ μ’ αυτό 
το όνομα! Και όλοι τουσ μυρίηουν ναφκαλίνθ, αλμφρα και μπαγιάτικο καπνό… 
Μαρίνα: Σε παράτθςε, ζτςι δεν είναι; Δε μπορεί, κάπου κα’ χεισ μπλζξει… Στο Ραρίςι, το 
Λονδίνο; 
Άννα: Τι εννοείσ ‘μπλζξει’; 
Σοφία:Αχ, Λονδίνο! Ρόςο κα’ κελα να δω εκείνθ τθ μεγάλθ εκκλθςία με το ρολόι… 
Μαρίνα:‘Δε χρειάηεται να κατζβεισ μζχρι τθν κόλαςθ για να βρεισ φωτιά για το τςιγάρο’ 
ζλεγε θ μάνα… 
Άννα: Pardon! Comme? 
Μαρίνα: Δε χρειαηόταν να φφγεισ! Είχεσ τα πάντα εδϊ!   
Άννα: Εκείνο που είχα ιταν αυτό που μου είχε δοκεί! Πμωσ εγϊ ικελα να δθμιουργιςω 
κάτι ςτθ ηωι μου! Δε λαχτάρθςεσ ποτζ να φφγεισ από δω; 
Μαρίνα:Το ίδιο είναι παντοφ! ‘Θ ηωι πονά όπου και να τθ ηεισ’ ζλεγε … 
Άννα: … θ μάνα! Είπε θ μάνα! Ζλεγε θ μάνα! Θ Μαρίνα τι λζει;  
Μαρίνα:Ευτυχϊσ που δε ηει θ μάνα να δει πϊσ ζχεισ καταντιςει!   
Άννα: Τι εννοείσ ‘καταντιςει’; 
Μαρίνα:Δεν πιςτεφεισ ςε τίποτα και ςε κανζναν! Στθν θλικία ςου… οφτε τςιγγάνα ζτςι … 
δίχωσ ςπίτι, δίχωσ παιδιά, δίχωσ τιμι,  δίχωσ ςφηυγο, δίχωσ ρίηεσ! 
Άννα: Ρροσ το παρόν! 
Μαρίνα: Θ μάνα ζλεγε πωσ οι άνκρωποι πλάςτθκαν για να πορεφονται δυο-δυο ςτθ ηωι… 
 
Θ Σοφία ξαναβάηει το δίςκο ςτο πικάπ-είναι ο δικόσ τθσ  τρόποσ να  αποδρά. 
 
Άννα: Και ποια θ διαφορά; Ζτςι κι αλλιϊσ, ηοφμε περιςςότερο απ’ τουσ άντρεσ οπότε 
καταλιγουμε μόνεσ! Μασ δίνουν μερικζσ ςτιγμζσ ευτυχίασ, όμωσ όχι γαλινθ! 
 
           Το όνειρο τθσ Σοφίασ. 
 
Σοφία: Τα φϊτα του λιμανιοφ αναβοςβινουν. Πνειρα πλθμμυρίηουν το μυαλό μου. Άννα, 
ςτεκόςουν ςτθν προβλιτα του λιμανιοφ ςτον Άγιο Ραφλο κρατϊντασ ζνα μωρό ςτθν 
αγκαλιά κι ζβλεπεσ το φεγγάρι και τα αςτζρια…Θ μαμά κείτονταν ςτο νεκροκρζβατο- μόλισ 
ςε είχε γεννιςει! Φίδια τριγφρω ςτουσ τοίχουσ- μικρά, μεγάλα…’Το παιδί μου μυρίηει γάλα’ 
είπεσ, ‘κα το ηϊςουν τα φίδια’…Άςε με ν’ ανζβω ςτθν πλάτθ ςου για να μπορζςω ν’ 
ανεβάςω τθν κοφνια τθσ ψθλά, ψθλά, ψθλότερα, ψθλότερα… 
Μαρίνα: Είςαι μια αποτυχθμζνθ, Άννα! Δεν ζδωςεσ ςτθ μάνα το μόνο που ικελε από ςζνα! 
Ράντα ςου ιςουν εγωίςτρια!  
Άννα: Τι μπορεί να ςθμαίνει αυτό; Αναρωτιζμαι! 
Μαρίνα: Θ ηωι ξεκινάει  αφότου αποκτιςεισ παιδιά! Πταν δεν ζχεισ παιδιά, ςτεγνϊνεισ 
μζςα ςου! Το αίμα κόβει ςτισ φλζβεσ ςου… 
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Άννα: Ανάκεμά ςε! Αρκετά εγγόνια ζχει! Ρόςα είναι πια; Ροτζ δεν μποροφςα να τθν 
ευχαριςτιςω! Με μεγάλωςε! Λοιπόν πιρε το μερτικό τθσ δθμιουργίασ τθσ! Ο Αλζκοσ δεν 
ικελε παιδιά, ςτο’ χω ξαναπεί! 
Μαρίνα :Να ςου πω, καλφτερα που’ γινε ζτςι! Θ μάνα πάντα ζλεγε ‘Απ’ τ’ αυγουλάκια 
γζνονται φίδια!’ Σε παράτθςε, ζτςι δεν είναι;  
Άννα:  Πλοι φεφγουν κάποια ςτιγμι! Τουλάχιςτον εγϊ είχα ζναν άντρα που μ’ αγάπθςε! 
Εςφ μπορείσ να το πεισ αυτό; Ζχεισ ιδζα τι ςθμαίνει αγάπθ;   
Μαρίνα :Αγάπθ! Αγάπθ ςθμαίνει να υποφζρεισ! Τι ξζρεισ εςφ απ’ αυτά; 
Άννα: Δεν αγαπάσ κανζναν, Μαρίνα! Γι αυτό και ζφυγα! Γι αυτό ζφυγε κι ο πατζρασ! Με 
τθν ευκαιρία, ςου’ χω αναφζρει πωσ ο πατζρασ κι ο Αλζκοσ τα πιγαιναν μια χαρά; 
Μαρίνα:Μια χαρά! Μια χαρά! Και γιατί όχι; Τρανοί ερωτφλοι και οι δυο τουσ! 
Άννα: Ράω ςτοίχθμα πωσ και θ μθτζρα κα’ κελε να φφγει όμωσ ιτανε καρφωμζνθ ςε κείνο 
το κρεβάτι! Ζφτιαξεσ μια ζρθμο τριγφρω ςου- γφρω από ςζνα κι αυτό το ςπίτι- θ οποία ποτζ 
δε ςου επζτρεψε να ηιςεισ τθ ηωι! Θ μθτζρα ςε είχε δαςκαλζψει καλά, πολφ καλά! Από 
πάντα ιταν θ Μθτζρα και θ Μαρίνα! Το καλφτερο πάντα για τθ Μαρίνα τθσ! Το ξζρατε πωσ 
θ μθτζρα ικελε να με δϊςει ςτον γερο- Γιάννθ;     
Κατίνα:  Στο γερο-Γιάννθ, αυτόν με το καπνομάγαηο;  
Άννα:  Α, δεν πειράηει, αφοφ ζτςι κα μποροφςε να δϊςει ςτθ 
            Μαρίνα τθσ μια καλι προίκα. Εςφ, ιςουν πάντα θ πρϊτθ τθσ επιλογι. 
Κατίνα: Always, always! Τα καλφτερα παποφτςια, κάλτςεσ… 
Άννα:    … φορζματα. Ακόμθ και παραπάνω φαγθτό ςοφ’ δινε θ μθτζρα μερικζσ φορζσ! 
Μαρίνα:  Τι ςκλθρι αδερφι που είςαι! Ιταν θ ςειρά ςου να παντρευτείσ; ΟΧΛ! Αλλά 
παντρεφτθκεσ! Δεν ιταν ςωςτό! Ιμουν θ μεγαλφτερθ. Εγϊ ζπρεπε να παντρευτϊ πρϊτθ! 
Άννα:  Δεν μποροφςα να περιμζνω, ο Κϊςτασ δεν αποφάςιηε να ςε ηθτιςει! 
Μαρίνα:   Δεν ιταν ςωςτό! 
Άννα:  …και ςοκολάτεσ 
Κατίνα:  Ναι, πάντα τθσ ζςτελναν ςοκολάτεσ από τθν Ακινα. 
Μαρίνα:  Ράψε, Κατίνα! 
 
Θ Σοφία τραβά τθν Κατίνα μακριά. 
 
Μαρίνα: Κι εςφ τισ ζτρωγεσ όλεσ! Ράντα ζπαιρνεσ τα πράγματά μου χωρίσ να με ρωτά. 
Άννα:  Ακόμα και τότε ζβαηεσ ςτθν άκρθ για τθν άλλθ ηωι! 
Μαρίνα:  Τισ είχα κλειδϊςει. Για μινεσ μονάχα τισ μφριηα. Κι εςφ τισ ζφαγεσ όλεσ τισ 
ςοκολάτεσ κι άφθςεσ τα περιτυλίγματα! 
Άννα:   Χμ! 
Μαρίνα:   Γιατί το ζκανεσ αυτό Άννα; 
Σοφία:  Καφζ κανείσ; 
Κατίνα:   Why not? 
Σοφία:   Θ Κατίνα μπορεί να μασ πει το φλιτηάνι! 
 
Θ Άννα και θ Μαρίνα αγνοϊντασ τθν ςυνεχίηουν. 
 
Άννα:  Το πρόβλθμά ςου είναι πωσ όλοι μασ κάνουμε λάκθ! 
Μαρίνα:   Τι ξζρεισ εςφ για τα προβλιματά μου; 
Άννα:   Δε μπορείσ να με ςυγχωριςεισ επειδι ικελεσ τον Αλζκο για τον εαυτό ςου! Αυτι 
είναι θ αλικεια. Πμωσ εγϊ ιμουν θ πρϊτθ του επιλογι, θ πρϊτθ, οφτε θ δεφτερθ, οφτε θ 
Τρίτθ. 
Μαρίνα: Οφτε ςτα πιο τρελά μου όνειρα! 
Άννα:  Είχα πολλζσ προτάςεισ γάμου! Δεν το ιξερεσ αυτό, Μαρίνα, το ιξερεσ; 
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Μαρίνα:  ϋϋΚάκε γφφτοσ παινεφει το δικό του καλάκιϋϋ, ζλεγε θ μάνα. Φυςικά και είχεσ 
Άννα, από Λταλοφσ και Γερμανοφσ. ‘Ολοι ςε ικελαν για ζνα πράγμα – τα αυγά μασ. 
Άννα:  Χα! 
 
 Θ Κατίνα και θ Σοφία ςτζκονται μαηί.  Θ Σοφία είναι ζξαλλθ με τθ ςυμπεριφορά των 
αδερφάδων τθσ και ταυτόχρονα ςυνεπαρμζνθ. Δεν αφινει τθν Κατίνα να τθν 
απομακρφνει. 
 
Μαρίνα: Θ μάνα φρόντιηε να ζχεισ καλζσ προτάςεισ! Ρωσ νομίηεισ ότι ζλαβεσ τρεισ 
προτάςεισ από τθν Αυςτραλία, ζτςι ξαφνικά; 
Άννα:   Δεν ζχω καμία αμφιβολία ότι κα μου το εξθγιςεισ εςφ και αυτό! 
Μαρίνα:  Θ μάνα ζβαηε το Γιϊργο να πλθρϊνει άντρεσ για να ςε ηθτάνε. Και φυςικά όλοι 
ξζρουμε ότι του Αλζκου του άρεςαν πιο πολφ τα κοριτςάκια… 
Άννα:  Και λοιπόν; 
Μαρίνα: Υποκζτω γι’ αυτό ηιτθςε τθ Σοφία πρϊτα! 
Άννα:  Του άρεςαν τα όμορφα κορίτςια και θ Σοφία μασ ιταν θ καλφτερθ! 
Μαρίνα:  Αλλά ο Αλζκοσ αναγκάςτθκε να ςυμβιβαςτεί με τθ δεφτερθ καλφτερθ! 
Άννα:   Και ο Κϊςτασ ςου με ηιτθςε, το ιξερεσ αυτό; Πχι; 
Μαρίνα:  Από τότε που ζπεςεσ από τθν αγκαλιά τθσ μάνασ με το κεφάλι κάτω, κουνικθκε το 
μυαλό ςου φαίνεται. 
Άννα:  Ο Κϊςτασ ηιτθςε και τθ Σοφία. 
Μαρίνα:  Γλϊςςα που τθν ζχεισ!   
Άννα:  Δε ςου το είπε θ μθτζρα; Φαίνεται, τελικά δεν ιςουν θ πρϊτθ επιλογι. Καυμάςια! 
Wonderful! 
Μαρίνα:   Ιξερα ότι κα δθμιουργοφςεσ πρόβλθμα από τθ ςτιγμι που πάτθςεσ το πόδι ςου 
εδϊ. Τι κεσ από μζνα; 
Άννα:  Τι κζλω; Και ποιοσ παίρνει αυτό που κζλει; Δε ςου το είπε αυτό θ μθτζρα; Για πεσ 
μου πωσ τα πάει ο Κϊςτασ ςτο μικρό, ταπεινό ξυλουργείο; 
Μαρίνα: Εςζνα τι ςε νοιάηει; 
Άννα:  Λζνε πωσ τα χζρια του είναι χρυςά –καυματουργά! Αλλά βζβαια ο Κϊςτασ μασ ζχει 
πολλά ταλζντα, ζτςι δεν είναι; 
Μαρίνα:  Ωσ εδϊ! Μθν πεισ άλλθ κουβζντα. 
Άννα:   Υποκζτω πωσ γι’ αυτό ιταν ο μόνοσ αρτιμελισ άντρασ που ζμεινε ςτο χωριό ςτον 
πόλεμο, και ο μόνοσ ςτον οποίο επζτρεψαν να ζχει τθλζφωνο απευκείασ γραμμι με 
Βερολίνο, ςωςτά; 
Μαρίνα:  Βοφλωςτο, Άννα! Ο διάβολοσ είναι ςτα μάτια ςου και τθν καρδιά ςου. Π, τι καλό 
είχεσ μζςα ςου χάκθκε, όταν πζκανε θ μάνα! Τι ξζρεισ εςφ απ’ αυτά; 
Άννα:   Λζνε πωσ ο Κϊςτασ δζχεται πολλζσ επιςκζψεισ ςτο μαγαηί του. Τθ Σταυροφλα, τθ 
Μαρίκα, τθ φιλενάδα ςου τθν Αννίτςα, τθν παπαδιά… 
Μαρίνα:  Κλείςε το βρωμο-ςτομά ςου! 
Άννα:  Λζνε ακόμα και για τθ Μαργαρίτα, τθ καμποφρα! Ρϊσ τον φωνάηουν να δεισ, 
γαϊδοφρι… μουλάρι …όχι, όχι, ο επιβιτορασ! 
Μαρίνα: Δάγκωςε τθ φαρμακο-γλωςςά ςου, Άννα. Τα βγάηεισ απ’ το μυαλό ςου. 
Άννα:  Μαρίνα, ςε κοίταηε ο Κϊςτασ με τα βακιά, πράςινα μάτια του λζγοντάσ ςου πωσ ς’ 
αγαπάει περιςςότερο απ’ οτιδιποτε ς’ αυτόν ι τα ον άλλον κόςμο; 
Μαρίνα:  Εγϊ πάντωσ δε κα ςου ξαναμιλιςω οφτε ς’ αυτόν οφτε ςτον άλλον κόςμο! 
Άννα:  Σε άγγιηαν τα μακριά, φίνα δάχτυλά του… ςε χάιδευαν… αργά... ςτθν πλάτθ 
Μαρίνα:   Σουτ!  
Άννα: Αργά από το πθγοφνι… μετά ςτα μάγουλα, ςτο λαιμό, ςτ’ αυτί… ςτα ςτικθ; 
Μαρίνα: Κάνω πωσ δεν το άκουςα αυτό ! 
Άννα:Σου ςιγοτραγουδοφςε ςτ’ αυτί όταν τα καυτά δάχτυλα του χάιδευαν τουσ μθροφσ ςου; 
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Μαρίνα:  Αν ζκοβεσ τθ γλϊςςα ςου κομματάκια κα δθλθτθρίαηεσ όλθ τθν Ελλάδα! 
Άννα: Τθν ξζρω τθ μυρωδιά του, το πάκοσ του… τθ φωτιά που καίει ςτο αίμα του… Ζφερε το 
δάχτυλό του ςτο ςτόμα ςου ανοίγοντασ τα χείλθ για να ςου δϊςει ζνα βακφ πακιάρικο φιλί; 
Μαρίνα: Σκφλα! Άννα: …………………………….. 
Μαρίνα: Βρωμο-γφναιο! 
Άννα:  …το δζρμα του τραχφ από τθν αρμφρα τθσ κάλαςςασ και θ ανάςα του να ηεςταίνει 
τθν κοιλιά ςου… 
 
Φυςάει μιμοφμενθ τθν ανάςα του. 
 
Μαρίνα:*εκτόσ εαυτοφ+ Ραλιοψεφτρα! Βρϊμα! Βρϊμα! 
Άννα: *χτυπά το κεφάλι τθσ+ Αα! 
Γελάει ξανά και ξανά. 
 
Μαρίνα: *ουρλιάηοντασ+ Σκφλα! Βρωμο-γφναιο! Ψεφτρα! 
 
Φτφνει τθν Άννα. 
 
Μαρίνα: Είμαςτε από τθν ίδια γενιά, το ίδιο αίμα, αλλά δεν κα μπορζςω να ςε ξαναπϊ 
αδερφι, ποτζ πια! Δεσ τον εαυτό ςου! Θ ηιλεια ςτάηει από το ςϊμα ςου – μζνει πάνω ςτο 
δζρμα ςου ςαν μαφροσ λεκζσ! Τθ μυρίηω! Κτινοσ!*ουρλιάηοντασ+ Ζξω! Ζξω από το ςπίτι 
μου! 
Άννα:  Το ςπίτι ςου, γλυκιά Αγία Μαρίνα! 
Μαρίνα: Βρϊμα! 
Άννα:  Douce soeur. Γλυκιά αδελφοφλα. 
Μαρίνα: Σκουλικι. Σιχαμζνθ. Ζπεςεσ τόςο χαμθλά που ακόμα κι ο διάβολοσ πρζπει να 
ςκφψει για να ςε δει! 
Άννα:  Sainte Marina. Αγία Μαρίνα, τθν αποκεφάλιςαν επειδι τθ κζλανε νεκρι! 
Μαρίνα: Ράντα ζςταηεσ δθλθτιριο! Ο κεόσ ασ ςε ςυγχωρζςει για το κακό που μου ζκανεσ! 
Άννα:  Εγϊ εςζνα ςε ςυγχωρϊ, πάντωσ! 
Μαρίνα: Εςφ ςυγχωρείσ εμζνα; Ράντα ζλεγα ότι είςαι τρελι! Θ Άννα είναι ατίκαςθ ζλεγαν, 
θ Άννα είναι διαφορετικι ζλεγαν. Αλλά εγϊ ιξερα ότι είςαι τρελι, παλαβι! Δεν είςαι 
Ραπαγεωργίου εςφ! 
Άννα:  Μθ μου πεισ πωσ είμαι υιοκετθμζνθ! Ζτςι εξθγοφνται πολλά πράγματα! 
Μαρίνα: Το βλζπω ςτα μάτια ςου, το βλζμμα τθσ τρελισ! Πλο το χωριό το βλζπει! Κα 
πρζπει να ςε κλείςουν μζςα. Γι’ αυτό ςε άφθςε ο Αλζκοσ! 
Άννα:  Εγϊ ςε ςυγχωρϊ πάντωσ! Το μυαλό ςου ζχει πειραχτεί λίγο από το ξφλο, βλζπεισ ο 
Κϊςτασ ιταν γενναιόδωροσ άνδρασ, ζδερνε και τθ μάνα… Πλουσ ςτθν οικογζνεια! 
Μαρίνα: *ουρλιάηοντασ+ Ψεφτρα! Ψεφτρα! Οχιά! 
 
Χαςτουκίηει τθν Άννα. Θ Άννα χαςτουκίηει τθ Μαρίνα. Θςυχία. Θ Σοφία προςπακεί να 
μπει ςτθ μζςθ αλλά τθν απωκοφν. Θ Κατίνα τθν πιάνει και προςπακεί να τθν 
παρθγοριςει. 
 
Μαρίνα: Σϊςε με μάνα από τθν οχιά! Θ κόρθ ςου με ςκοτϊνει!   Σϊςε με από το τζρασ! Ρϊσ 
είναι δυνατόν να βγικαμε από τθν ίδια μιτρα; Μάνα! Μάνα! 
Άννα:  Τι ζλεγε ο Κϊςτασ; 
Μαρίνα: Βοφλωςτο! Είςαι ςκζτο δθλθτιριο! Το αίμα ςου, θ καρδιά ςου, θ γλϊςςα ςου! 
Ρζτα το δθλθτιριό ςου αλλοφ! 
Άννα:    Οι γυναίκεσ είναι ςαν τα δζντρα!*Γελάει+Ρρζπει να τισ χτυπάσ αλλιϊσ δεν ανκίηουν, 
δεν βγάηουν καλό λάδι! 
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Θ Σοφία ςτζκει ζντρομθ ςα να ρίηωςε. 
 
Άννα: Μυςτιριο που δεν τον άφθςεσ! Αλλά ζχεισ τθ μθτζρα να ευγνωμονείσ γι’ αυτό! Τι 
ζλεγε; Βοικα με λίγο, Μαρίνα. ‘Τϊρα ανικεισ ς’ αυτόν, δεν μποροφμε να κάνουμε τίποτα’. 
Μαρίνα: Σθκϊνεςαι και φεφγεισ, αυτι είναι θ απάντθςθ ςου ςε όλα! Το ίδιο ζκανε και ο 
πατζρασ! Ρεσ μασ ποιοσ ιταν ο πραγματικόσ λόγοσ που ζφυγεσ με τον Αλζκο; Ιταν το 
αποκοφμπι ςου, κανζνασ άλλοσ άντρασ από το χωριό δε κα ςϋ ζπαιρνε. Πλοι ιξεραν ότι είςαι 
τρελι! Σε φοβόντουςαν, διαιςκάνονταν τθν απελπιςία ςου! 
Άννα: Συμπεριλαμβάνεται ο και ο Κϊςτασ ς’ αυτοφσ; 
Μαρίνα: Δεν ζχει ςθμαςία τι λεσ εςφ! Ο κεόσ μασ βλζπει! Μιςεί τουσ ψεφτεσ! Κα ςε 
τιμωριςει. Γνωρίηει τθν καρδιά μου και γνωρίηει επίςθσ ότι θ δικι ςου είναι μαφρθ! 
Κατάμαυρθ! 
Άννα: Φυςικά. Αυτόσ ξζρει Μαρίνα! Ζχεισ απ’ ευκείασ ςφνδεςθ με το Κεό, όπωσ όλοι οι 
άγιοι: Αλλά ξζχαςα, ς’ αυτιν τθν οικογζνεια δε μιλάμε γι’ άςχθμα πράγματα για τθν 
ακρίβεια δε μιλοφμε κακόλου! Είναι ζνα  ςκοτεινό μυςτικό που παίρνουμε μαηί μασ ςτον 
τάφο, το φυλάμε για το ταξίδι ςτθν αντιπζρα όχκθ μζςα ςτο κουτί τθσ δόξασ- μετά καμμζνεσ 
βακιά ςτθ γθ το ψικυρίηουμε ςτα ςκουλικια. 
Μαρίνα: Καταραμζνθ να’ ςαι! 
Άννα: Γιατί τθν Κατίνα τθν ςτείλανε ςτθν Αυςτραλία; Άκου λοιπόν. Επειδι θ μθτζρα 
αγαποφςε τθν Κατίνα τόςο πολφ που ικελε να τθ γλυτϊςει από τθ μαφρθ μασ μοίρα- τθ 
δικι μου και τθν δικι ςου. Ροτζ δε ςτακικαμε τυχερζσ με τουσ άντρεσ, ζτςι δεν είναι; 
Ρρζπει να’ ναι ςτο αίμα μασ! Γιατί νομίηεισ πωσ ςυμβαίνει αυτό, Μαρίνα; Θ κακοτυχία 
πρζπει να’ ναι ςτο αίμα μασ! 
Κατίνα: Ναι! Ναι! Μαρίνα: Ο Κεόσ γνωρίηει τθν καρδιά μου! 
Άννα: *τραγουδάει ζνα ςτιχάκι+ 
Τθν Μαρίνα τθν Οςία, 
που δεν ζκανε αμαρτία 
τθσ ζκοψαν το κεφάλι  
αίμα χφκθκε… χαλάλι. 
Τθσ ζκτιςαν εκκλθςία 
ςτθ μεγάλθ τθν πλατεία. 
Μαρίνα: Καταραμζνθ να’ ναι θ γενιά ςου… 
Άννα: Κοίτα πωσ ς’ ζχει καταντιςει αυτόσ… 
Μαρίνα: Ράντα τα γφριηεσ τα πράγματα ϊςτε να ςε βολεφουν! Καταραμζνθ να’ ναι θ ϊρα 
που ιρκεσ ςτον κόςμο και το καράβι που ς’ ζφερε εδϊ! Καταραμζνθ ωσ το κάνατο! Κάποτε 
κα το μετανιϊςεισ! Εγϊ είμαι το αίμα ςου! Θ μόνθ που ζχεισ ςτον κόςμο! Οι άνδρεσ 
περνοφν! Κα με χρειαςτείσ! Κα είςαι ολομόναχθ, αλλά όταν ζρκεισ ςε μζνα, κα ςε 
καταραςτϊ! Μ’ ακοφσ; Μια μζρα κα με παρακαλάσ να με δεισ ζςτω κι από μακριά… 
Άννα: Σ’ Ζχει φάει, ςτζγνωςεσ… γζραςεσ ςαν τθ μάνα. Μςωσ εςφ να’ ςαι θ μάνα! Ιςουν τόςο 
όμορφθ… 
 
Χαϊδεφει το πρόςωπο τθσ Μαρίνασ. 
 
Μαρίνα: Λοφδα! 
Άννα: Τθ ηιλευα τθν ομορφιά ςου! Τθ ηιλευα! Τι δεν πιγε καλά; Γιατί δεν ς’ αγάπθςε; Κα 
μποροφςεσ να είχεσ όποιον άντρασ ικελεσ ςτο χωριό ι οπουδιποτε αλλοφ. Μθ μου πεισ ότι 
ιταν το πεπρωμζνο ςου! Τι ςου’ χει κάνει; Αυτά τα χεράκια,*τ’ αρπάηει και τρίβει μ’ αυτά το 
πρόςωπό τθσ+, αυτά τα παλιά, άςπρα χεράκια που με κακθςφχαηαν όταν είχα άςχθμα 
όνειρα! Ρόςο άςπρο ιταν το δζρμα ςου. Νόμιηεσ πωσ κα πασ ςτον ουρανό ευκολότερα αν 
υπζφερεσ; Υποκζτω πωσ αυτό ιςχφει για τουσ αγίουσ. Εγϊ δεν πιςτεφω ςε κόλαςθ και 
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παράδειςο, είναι όλα ςτθ φανταςία μασ! Πμωσ καταγόμαςτε από μια μακρά γενιά γυναικϊν 
που ζχει υποφζρει και θ μάνα ιταν θ καλφτερθ ς’ αυτό. Εμείσ οι Ζλλθνεσ ζχουμε εμμονι με 
τθν τραγωδία. Αγάπθ, πόνοσ, κάνατοσ. Μασ αρζςουν οι ωραίοι κάνατοι. 
 
Γελάει 
 
Άννα: Τζλοσ πάντων, τζλοσ πάντων! Θ ηωι ςυνεχίηεται, εμείσ ςυνεχίηουμε. Θ ηωι μου ςαν 
ζνα τςιγάρο, δεν μου αρζςει και το φουμάρω.*Θ Άννα απαγγζλει+. 
‘Το ςπίτι όπου γεννικθκα 
Στοιχειό είναι και με καρτερεί 
Στοιχειό που με προςμζνει’ 
Ελάτε Μαρίνα, Σοφία, Κατίνα, ασ απαγγείλουμε το ποίθμα μασ, θ ςτιγμι είναι κατάλλθλθ, 
δεν νομίηετε; Ασ κάνουμε το νοφμερό μασ, το νοφμερο με τισ αδερφζσ, όπωσ άρεςε ςτθ 
μθτζρα! Ζχουμε ακόμθ και τθ Βαςίλιςςα Φρειδερίκθ εδϊ!*υποκλίνεται ςτθ Σοφία+ Ελάτε 
αδερφζσ μου, όπωσ κάναμε τότε! Ελάτε! 
Κατίνα: Άννα, ςταμάτα! 
Άννα: *απαγγζλλοντασ+ 
‘Στθ φωλιά μου πθγαίνω 
Σα να με τραβάει ζνασ μαγνιτθσ 
Στθσ μάνασ μου τθν αγκαλιά  
Και ςτ’ άγιο μου το ςπίτι’. 
 
Θ Άννα προςπακεί να τισ βάλει ςτισ κζςεισ τουσ για τθν απαγγελία. Αρπάηει τθν Κατίνα, 
ςτριφογυρίηει μαηί τθσ χορεφοντασ και τραγουδϊντασ το ποίθμα. Θ Κατίνα 
απομακρφνεται. 
 
Κατίνα: Κουράςτθκα τϊρα, Άννα! 
Άννα: Δεν ςου αρζςει Βαςίλιςςα Φρειδερίκθ; Κατίνα; Μαρίνα; 
 
Θ Άννα μοιάηει με γυναίκα δαιμονιςμζνθ- τίποτα δεν μπορεί να τθν ςταματιςει. Συνεχίηει 
να χορεφει, να γελά και να τραγουδά μόνθ. Οι αδερφζσ τθν παρακολουκοφν ςιωπθλά με 
πόνο. 
 
 
Άννα: *απαγγζλλοντασ+ 
            ‘Σα να με τραβάει ζνασ μαγνιτθσ 
             ςτθσ μάνασ μου τθν αγκαλιά 
     και ςτ’ άγιο ςπιτικό μου’ 
Δεν ςασ αρζςει. Υποκζτω πωσ οφτε και ςτθ μθτζρα  
κ’ άρεςε. Ροτζ ςτθ μθτζρα δεν άρεςε τίποτα απ’ όςα ζκανα! Θ Άννα! Θ Άννα δε κα 
μποροφςε να είναι χειρότερθ!*Γελάει+ Ροτζ δεν πρόκειται να τθσ δϊςει αυτό που ικελε! Χα! 
Κι εγϊ ζχω ζνα μυςτικό! Κι εγϊ υπιρξα μθτζρα! Ναι, ναι κι εγϊ! 
Κατίνα: Σταμάτα, Άννα …Αννοφλα  
Άννα: Θ νφχτα είναι γεμάτθ εκπλιξεισ! Ρρζπει να φταίει το φεγγάρι, γεμάτο μυςτικά, 
εκατοντάδεσ πρόςωπα, ζνα ματωμζνο φεγγάρι, το αίμα του ρζει τραγουδϊντασ μου... Αλλά 
ο Αλζκοσ είπε όχι! Είπε όχι παιδιά, Άννα! Ραιδιά και ταξίδια και Αλζκοσ δεν πάνε μαηί! Πχι! 
Πχι! Ζκανεσ ζνα λάκοσ, Άννα! Ζνα λάκοσ! 
Κι εγϊ ζνα λάκοσ ιμουν! Δεν κα ζπρεπε να είχα γεννθκεί κακόλου. Ζτςι δεν είναι, Μαρίνα; 
Το ξεφορτωκικαμε, λοιπόν, ζτςι απλά το κακαρίςαμε μια και ζξω, το ξεκολλιςαμε – Φςτ! 
Κατίνα: *τρυφερά+ Το αίμα ςου, το ίδιο ςου το αίμα, Άννα! 
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Θ Μαρίνα φτφνει τθν Άννα. 
 
Μαρίνα: Τι τζρασ είςαι εςφ; Ξεδιάντροπθ! Ιταν κζλθμα Κεοφ να φζρεισ ςτον κόςμο αυτό το 
παιδί! 
Άννα: Ροτάμι κφλθςε το αίμα απ’ τθν καρδιά μου! Ζτςι απλά, το αίμα μου! Ο ςπόροσ του 
Αλζκου1 Ο καρπόσ τθσ αμαρτίασ! Λίγο μετά αφοφ είχαμε κλεφτεί. Το μωρο μου! Το αίμα 
μου! Ζνα ουρλιαχτό ςτθ μιτρα! Εκείνο το παιδί, θ κφμθςι του ακόμθ με ςτοιχειϊνει. Με 
παρακολουκεί. Ιταν κορίτςι, το ξζρω! Με παρακολουκεί, αλλά δεν ζχει μάτια, μεγαλϊνει 
με τον καιρό… 
‘Τθν Μαρίνα τθν οςία, 
που δεν ζκανε αμαρτία,  
τθσ εκόψαν το κεφάλι’ 
Μαρίνα: Τρελι! Μα καλά, τρελακικατε όλεσ; Ο Κϊςτασ είπε… 
Άννα: Ο Κϊςτασ, ο Κϊςτασ, ο Κϊςτασ… 
Κατίνα: Shut up!!! 
Μαρίνα: …ότι κα προςπακοφςεσ να με ξεγελάςεισ!*ουρλιάηοντασ υςτερικά+ Κϊςτα, Κϊςτα, 
ΚΩΣΤΑ! 
Κατίνα: Αυτό είναι δικό μασ κζμα, να μθ μασ ακοφςει όλο το χωριό! 
Άννα: Μθν τον φωνάηεισ! 
Κατίνα: Αυτόσ δεν είναι αίμα μασ. 
Άννα: Ακριβϊσ. 
Μαρίνα: Οφτε εςφ είςαι Άννα, δεν ζχεισ αίμα των Ραπαγεωργίου μζςα ςου! Δθλθτθρίαςεσ 
το ςπίτι μασ, δεν κ’ αφιςω να δθλθτθριάςεισ και τθ Σοφία, το μωρό μασ!*Ξαφνικά τραβά 
και ςπάηει το κολιζ τθσ Σοφίασ με τισ πζρλεσ+ Είςαι ικανι να μασ αφιςεισ να αιμορραγοφμε 
μζχρι που να μθν ζχει μείνει ςτάλα αίμα μζςα μασ! 
 
Θ Σοφία πζφτει ςτο πάτωμα κλαίγοντασ απελπιςμζνα. Ρροςπακεί να μαηζψει μια-μια τισ 
πζρλεσ. 
 
Μαρίνα: *απαλά+ Κϊςτα! 
 
Θ Κατίνα ταρακουνά τθν Μαρίνα, Θ Μαρίνα τθ διϊχνει μακριά και ςτρζφεται εναντίον 
τθσ. 
 
Μαρίνα: Ξζρω, ξζρω, δεν ςυμβαίνουν αυτά τα πράγματα ςτθν Αυςτραλία! Άντε, λοιπόν 
τράβα πίςω, πιγαινε ςτο ςπίτι ςου! 
Κατίνα: When I’m ready, πάντωσ πολφ αργότερα απ’ ότι νομίηεισ, Μαρίνα. 
Μαρίνα: Τι είναι Κατίνα; Κα μου πεισ ότι ο Κϊςτασ ηιτθςε κι εςζνα τϊρα; Κι εςφ ποια 
επιλογι ιςουν; Θ τρίτθ ι θ τζταρτθ; 
Θ καθμζνθ Κατίνα ζπρεπε να παντρευτεί το Μανϊλθ! 
Κατίνα: Γιατί το λεσ αυτό; 
Μαρίνα: *γελϊντασ δυνατά+ Αν, λζω αν, Κατίνα,,; 
Κατίνα: Αν τι; 
Μαρίνα: Αν ο Μανϊλθσ αγαποφςε μια άλλθ γυναίκα από τθν Ακινα, αλλά ζπρεπε να 
παντρευτεί εςζνα; 
Κατίνα: Ο Μανϊλθσ ιταν άνκρωποσ τθσ πιάτςασ ιξερε πολλζσ γυναίκεσ! 
Μαρίνα: Αλλά αν αγαποφςε αυτι τθ γυναίκα με πάκοσ, όπωσ εςφ αγαποφςεσ τον Αντϊνθ, 
τον ψαρά, όμωσ θ μάνα του ς’ ζςτειλε ςτο Μανϊλθ; 
Κατίνα: Τι ξζρεισ εςφ για το Μανϊλθ; 
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Μαρίνα: Κι αν είχα μια φωτογραφία αυτισ τθσ γυναίκασ ς’ ζνα μενταγιόν που μου ζςτειλε θ 
αδερφι του Μανϊλθ, λίγο μετά το κάνατό του; Καταλαβαίνεισ, δεν ικελε να ςε 
αναςτατϊςει! 
Άννα: Κλείςτο το ςτόμα ςου. 
Μαρίνα: Τι κρίμα που δεν ζμακεσ γι’ αυτό νωρίτερα! 
Κατίνα: Και τϊρα κεσ εγϊ να ςε πιςτζψω; 
Μαρίνα: Μςωσ να μποροφςατε ν’ ανταλλάξετε ςυντρόφουσ εςφ κι ο Μανϊλθσ! 
Κατίνα: Είναι αλικεια; Δείξε μου το μενταγιόν 
Μαρίνα: Είπα, αν; 
Κατίνα: Δϊςε μου το μενταγιόν! Γιατί δε μου το είπατε νωρίτερα; 
Άννα: Για όνομα του Κεοφ, δϊςε τθσ το μενταγιόν ι κλείςε το ςτόμα ςου! 
Κατίνα: Μαρίνα!Give it to me! Damn. Μανϊλθ! Ροφ είναι; Αν είχε παντρευτεί εκείνθ τθ 
γυναίκα αντί ν’ ακοφςει τθ μάνα του, εγϊ κα ηοφςα τϊρα εδϊ με τον  Αντϊνθ – εξαιτίασ του 
Μανϊλθ… εξαιτίασ του Μανϊλθ…*γελάει υςτερικά+ μ’ ζςτειλαν ςτθν Αυςτραλία! Είναι 
αλικεια, Μαρίνα; Λοιπόν Κατίνα για μια φορά ακόμθ, θ ηωι ςου ζπαιξε άςχθμο παιχνίδι! 
Κρατοφςεσ το μενταγιόν, όλον αυτόν τον καιρό; 
Μαρίνα: Ροιο το νόθμα να ςτο πω; 
Κατίνα: Το φφλαγεσ τόςο καιρό, και εςείσ όλεσ το ξζρατε, υποκζτω, Άννα, Σοφία; Εγϊ πάντα 
τελευταία τα μακαίνω όλα ς’ αυτι τθν οικογζνεια! All these years you knew? You knew, but 
you said nothing! You all knew! Τι άλλο δικό μου ζχεισ Μαρίνα; Τι άλλο δικό μου ζχεισ 
κρφψει ςτο κουτί ςου; 
 
Ψάχνει το κουτί τθσ Μαρίνασ. 
 
Μαρίνα: Για ότι ςτραβό ς’ αυτι τθν οικογζνεια φταίει θ Μαρίνα! Κακι ςοδειά – φταίει θ 
Μαρίνα! Κι ο Κϊςτασ, γιατί όχι; Τι νόθμα είχε; Πλα αυτά ανικουν ςτο παρελκόν, άφθςε τα 
πίςω ςου! 
Κατίνα: Δϊςε μου το μενταγιόν και να κυμάςαι … αυτι θ οικογζνεια μου οφείλει πολλά! 
Μαρίνα: Αυτι θ οικογζνεια ςε μζνα οφείλει, Κατίνα! 
Άννα: Δϊςτε τθσ το μενταγιόν Μαρίνα, αλλιϊσ βοφλωςτο, βοφλωςτο πια! 
Μαρίνα: Κλείςε το βρομόςτομά ςου, Άννα! Μθν ανακατεφεςαι, αρκετά προβλιματα ζχεισ 
ιδθ δθμιουργιςει. 
Κατίνα: Yes, Anna – and even Sophia. You all knew! 
 
Θ Άννα ακουμπά τθν κουβζρτα αφθρθμζνα. Θ Μαρία τθν αρπάηει. 
 
Μαρίνα: Πχι! 
Κατίνα: Δϊςε μου το μενταγιόν! Μάλλον το πζταξεσ κι αυτό! Γιατί δεν εκπλιςςομαι, άραγε; 
Εςφ κζλεισ να με κάνεισ αόρατθ! 
Κράτα το μενταγιόν, κράτα το. Τι ςθμαςία ζχει: Happy now? 
 
Θ Σοφία πετάγεται όρκια ουρλιάηοντασ και κλαίγοντασ. 
 
Σοφία: Σταματιςτε! Σταματιςτε όλεσ ςασ! Το κεφάλι μου πάει να ςπάςει! Σταματιςτε! Γιατί 
πρζπει να τα χαλάτε όλα; Δεν ζπρεπε να γίνει αυτό! Ράντα κζλεισ να επιβάλλεςαι, Μαρίνα, 
πάντα! 
Μαρίνα: Σοφία! 
 
Ρροςπακεί να αγγίξει τθ Σοφία. 
 
Μαρίνα: Απλά, ξζρω τι μου γίνεται! 
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Σοφία: Μερικζσ φορζσ, μακάρι να ςιωποφςεσ! 
Μαρίνα: Σοφία! 
Σοφία: Πχι, όχι! Πχι, αυτι δεν είναι δικι ςου μζρα! Δεν είναι! 
Είναι θ μζρα τθσ μαμάσ, τθσ μαμάσ! 
Μαρίνα: Είςαι ευχαριςτθμζνθ τϊρα που ζςτρεψεσ τθν αδερφι μου εναντίον μου; 
Σοφία: Κάνε να είναι ζνα όνειρο, μαμά, ζνα κακό όνειρο! 
Μαρίνα: Συκοφαντείσ τον άντρα μου, τθ γεμίηεισ με ψζματα!*δείχνοντασ τθν Άννα+ Είςαι 
ευχαριςτθμζνθ; 
Σοφία: Δεν κα ζπρεπε να είναι ζτςι! Το μόνο που ς’ ζνοιαηε πάντα ιταν το ςπίτι, Μαρίνα. Τα 
χάλαςεσ όλα, όλα! Δεν μου αρζςει αυτό το ςπίτι. Το μιςϊ, αυτό το φζρετρο με τουσ 
άςπρουσ τοίχουσ και τισ ςκιζσ! Ράρτα όλα, δε με νοιάηει, δε με νοιάηει κακόλου. Γιατί δε 
φεφγετε όλεσ ςασ; Μια χαρά ιμαςταν πριν! 
 
Σιγι. Βλζποντασ τόςο ςτενοχωρθμζνθ, οι αδερφζσ θρεμοφν αλλά θ ατμόςφαιρα είναι 
ακόμα τεταμζνθ. 
 
Άννα: Τοφτοσ ο τόποσ πάντα ζβγαηε ςτθν επιφάνεια το χειρότερό μου εαυτό! 
Μαρίνα: Είχα όνειρα γι’ αυτό το μζροσ, αλλά τϊρα… 
Κατίνα: Τόςα χρόνια ονειρευόμουν τθν επιςτροφι μου ςτο ςπίτι …το χϊμα, τθ κάλαςςα, 
τον ουρανό μασ, τα βράχια και τισ πζτρεσ, τα δζντρα με τον ίςκιο τουσ, τθ γλυκιά ευωδιά του 
βαςιλικοφ ςτθν κουηίνα μασ – όλα ςτθ κζςθ τουσ! 
Σοφία: Κατίνα. 
Κατίνα: Ξζχνα το μενταγιόν, Μαρίνα! Ο Αντϊνθσ, ο Μανϊλθσ – ο ζνασ ψαράσ εδϊ, ο άλλοσ 
ψαροταβζρνα εκεί. Χα! *γελάει+ Είναι το ριηικό μου φαίνεται να μυρίηει ψαρίλα τριγφρω 
μου… Thanks, Marina, for the welcome ςτθν αγκαλιά τθσ οικογζνειασ. Κα πάω να ξαπλϊςω 
τϊρα, αφριο ζχω πολλά να κάνω. Ηιτθςα από το Λεωνίδα να κάνει μια επζκταςθ ςτθ μικρι 
μου αποκικθ, ςτο είπα Μαρίνα; Και όταν περάςουν τα χρόνια και πάει κι αυτι με τον καιρό, 
τα κόκκαλά μου κα είναι ακόμα εδϊ! Καλθνφχτα, Σοφία μου, Αννοφλα! 
Σοφία: Σε παρακαλϊ, Κατίνα. 
Κατίνα: It’s ΟΚ, Σοφία. Sweet dreams! Και … ναι, ςτθν Αυςτραλία δεν κα ςυνζβαιναν τζτοια 
πράγματα! 
 
Φεφγει. 
 
Άννα: Οι αγαπθμζνεσ κόρεσ τθσ μθτζρασ εγκαταλείπουν τθ ηεςτι αγκαλιά τθσ οικογζνειασ θ 
μία μετά τθν άλλθ! 
Μαρίνα: Άννα, Αννοφλα, ςε φϊναηε! Τα μάτια τθσ φωτίηονταν ςτο άκουςμα και μόνο του 
ονόματόσ ςου! Μακάρι να… 
Άννα: Θ μθτζρα είχε εςζνα, δε με χρειαηότανε εμζνα, Μαρίνα! Ιμουν ζνα λάκοσ όπωσ ζλεγε 
ςυχνά! Δεν τθσ άρεςε να με αγγίηει, τθσ κφμιηα πολφ τον πατζρα, ζτςι δεν είναι; 
Μαρίνα: Ροτζ δεν ζκρινεσ ςωςτά! 
Άννα: Ικελα να τθν ευχαριςτϊ, ζκανα τα πάντα γι’ αυτό, αλλά ό, τι κι αν ζκανα δεν ιταν 
ποτζ αρκετά! Σε όλθ μου τθ ηωι παραφφλαγε για να δει αν υα κάνω το λάκοσ κι εγϊ ζκανα 
ακριβϊσ αυτό! 
Μαρίνα: Ράντα ανθςυχοφςε για τθν Άννα τθσ, τθ μικρι τθσ Σοφία και τθν Κατίνα τθσ ςτθν 
Αυςτραλία! Εγϊ ιμουν αόρατθ για κείνθ! Εςζνα αγαποφςε, Άννα, εμζνα με 
χρθςιμοποιοφςε! 
Άννα: Δεν ανικα ποτζ εδϊ! 
Μαρίνα: Σ’ αγαποφςε! Άννα: Πχι. 
Μαρίνα: Κάκιςα ςτο πλευρό τθσ μάνασ ζξι ολόκλθρα χρόνια! Ο κάνατοσ τθν ζτρωγε ςιγά-
ςιγά, μζχρι που τθν κατάπιε! Εγϊ ιμουν αυτι που τθ φρόντιηα, τθσ ζφτιαχνα τα μαξιλάρια, 
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ζπλενα τα πλθγιαςμζνα τθσ πόδια, κοιτοφςε αν ζχει πυρετό, τθ νανοφριηα, κοιμόμουν 
καταγισ για να’ μαι δίπλα τθσ! Κλειδϊκθκα ς’ αυτοφσ τουσ τζςςερισ τοίχουσ, θ φαρμακίλα, θ 
ςιψθ, κι ο κάνατοσ μου τρυποφςαν τα ρουκοφνια! Βυκίςτθκα ς’ αυτι τθ μπόχα. Ιταν το 
κακικον μου ςτθ ηωι! Μερικζσ φορζσ,  ο Κεόσ να με ςυγχωρζςει, ευχόμουν να πζκαινε κι 
άλλεσ πάλι να είχα γεννθκεί άντρασ, για να μπορϊ να φφγω, ςαν τον αδερφό μασ, το Γιϊργο. 
Άννα: Ι πωσ εγϊ, Μαρίνα; 
Μαρίνα: Με εξαντλοφςε! Αλλά πϊσ να παρατιςεισ τθ μάνα ςου; Ακόμθ και τϊρα πεκαμζνθ 
εγϊ τθ φροντίηω! Θ Μαρίνα, θ υπάκουθ κόρθ! Θ μάνα ηιτθςε να ςε δει, Άννα! Εςζνα ηιτθςε 
να δει ςτα τελευταία τθσ! Θ Μαρίνα δεν υπιρχε γι’ αυτι! 
Άννα: Αλικεια , Μαρίνα, αλικεια με ηιτθςε θ μα… 
Μαρίνα: Δεν μπορείσ οφτε να το προφζρεισ; Μα-μα! Ρεσ το ! Μαμά , ΜΑΜΑ. Θ μθτζρα ςου. 
Ρεσ τι Άννα! 
Άννα: Αλικεια, Μαρίνα, αλικεια θ μαμά, θ μθτζρα…; 
Μαρίνα: Ναι, όταν θ μάνα πζκαινε, ηιτθςε εςζνα, τθν Άννα μου, τθν Αννοφλα μου - τθν 
Αννοφλα μου φϊναηε! Ράντα ιςουν θ αγαπθμζνθ τθσ μάνασ, ιςουν θ αδυναμία τθσ! 
Άννα: Μαμά. 
 
Θ Μαρίνα φεφγει αναςτατωμζνθ, Θ Σοφία τθν ακολουκεί. Και θ Άννα είναι αναςτατωμζνθ 
αλλά μοιάηει ςαν να βρικε αυτό που ζψαχνεσ. Φεφγει. 
 

*************************************** 
 
Θ Μαρίνα είναι γονατιςτι και τρίβει το πάτωμα. Θ Σοφία προςπακεί να τθν τραβιξει 
επάνω. 
 
Σοφία: Μαρίνα, Μαρίνα! 
Μαρίνα: ‘Το ςπίτι που γεννικθκα…’,  το πότιςαν τα βάςανα. Ρνίγομαι εδϊ μζςα. Κα το 
ετοιμάςω για τθν Εβελίνα. 
 
Αρχίηει να κλαίει λικνίηοντασ μπροςτά πίςω το κορμί τθσ… 
 
Μαρίνα: Αυτό το ςπίτι είναι κομμάτι του εαυτοφ μου πάνω από ςαράντα χρόνια. Με το 
αίμα μου του ζδωςα ηωι! Ξζρω κάκε ςχιςμι, κάκε ςθμάδι, λεκζ, κάκε γωνιά του! 
Αιςκάνομαι και βλζπω τισ ςκιζσ που γεμίηουν τα ςιωπθλά δωμάτια! Εδϊ γεννικθκαν τα 
παιδιά! Ζρχονταν ςτο κρεβάτι μου μζςα ςτο ςκοτάδι! Τα μαλακά, τρυφερά, ηεςτά 
ποδαράκια τουσ φϊλιαηαν ςτα δικά μου! Θ μυρωδιά από το δζρμα τουσ, τα μαλλάκια τουσ 
ςτα ρουκοφνια μου μζρα νφχτα. Ρζραςαν κιόλασ είκοςι χρόνια από τότε; Εδϊ γεννικθκε θ 
μάνα, θ γιαγιά, θ προγιαγιά! Κι εγϊ εδϊ γεννικθκα! 
Σοφία: Εςφ γεννικθκεσ κάτω ακριβϊσ από τθ ςυκιά τθσ γιαγιάσ, αυτι με τα μελωμζνα ςφκα. 
Θ μαμά μασ το’ λεγε αρκετά ςυχνά! 
Μαρίνα: ‘Το ςπίτι που γεννικθκα… 
Επιςτρζφω ςτθ φωλιά μου’ 
Θ μάνα ιταν θ χειρότερθ… Μαμά,  δε ς’ εγκατζλειψα οφτε πεκαμζνθ, αλλά εςφ… Ο γιόσ 
επιςτρζφει για να διεκδικιςει το κρόνο του, ο Γιϊργοσ μασ ! Οφτε που τθ κυμόταν τθ μάνα! 
Ο γιόσ επιςτζφει, τϊρα ςχεδόν με το πόδι ςτον τάφο, επιςτρζφει! Ξαφνικά ενδιαφζρεται για 
το ςπίτι! Το δικό μου ςπίτι! Είναι δίκαιο αυτό, Σοφία; Λζνε ότι είναι το ςωςτό, αλλά καμιά 
φορά, αυτό που φαίνεται ςωςτό δεν είναι! Κζλω να τα ξεχάςω όλα, μια κι ζξω! Κα το’ χω 
κακαρό και ςυγυριςμζνο! Τι κα ζλεγε ο κόςμοσ αν ο αδερφόσ δεν ζπαιρνε το ςπίτι; Οι 
Ραπαγεωργίου πρζπει να κάνουν πάντα το ςωςτό. Θ Εβελίνα, θ νφφθ μασ, δεν μπορεί να δει 
το ςπίτι μασ ς’ αυτιν τθν κατάςταςθ! Κα το’ χω κακαρό, κα λάμπει! 
Σοφία: Το’ χεισ κακαρίςει δφο φορζσ! Κάκιςε, κα ςου φζρω ζνα κονιάκ. 
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Κάκεται. 
 
Μαρίνα: Κα ηθτάμε τθν άδειά τθσ για να μποφμε ςτο ςπίτι μασ. Το κλειδί ςτθν Εβελίνα! 
Είναι το ςωςτό! Θ Μαρίνα πάντα κάνει το ςωςτό. Βαρζκθκα να κάνω το ςωςτό. 
Κουράςτθκα! Κρυϊνω, κρυϊνω πολφ. Τι κα κάνω ςοφία; Κα το κάνω να λάμπει ςτ’ αλικεια! 
Σοφία: Πλα κα περάςουν, αφριο κα είναι καλφτερα! Ξζχνα το ςπίτι, ξζχνα το, Μαρίνα! Δεν 
υπάρχει επιςτροφι παρά μόνο ςτα όνειρα! 
 
Θ Σοφία τθσ ςκεπάηει τθν πλάτθ με τθν κουβζρτα τθσ Άννασ. 
 
Σοφία: Άςε με να ςε κουκουλϊςω ηεςτά μζςα ςτθν κουβζρτα, όπωσ ζκανε θ μαμά, κυμάςαι; 
Μαρίνα: Μάνα, γιατί δε με βοικθςεσ; 
Σοφία: Σςςςσ, ςϊπα! 
Μαρίνα: Μ’ εξαπάτθςαν! Το ίδιο μου το αίμα! 
Σοφία: Ριεσ το κονιάκ, κα ςου κάνει καλό, κα ηεςτάνει τθν καρδιά και το αίμα. 
Μαρίνα: Σοφία, τι κα μποροφςε να κάνει ο Κϊςτασ; Θ μάνα κα ζπρεπε να είχε νοιαςτεί για 
μζνα! Γζμιηε τον Κϊςτα με ψζματα! Γιατί το ζκανε αυτό; Ιταν περιφανοσ άντρασ αλλά του 
ςτζρθςε τθν περθφάνιά του! Του είπε ψζματα, ο Κϊςτασ ιταν καλόσ άνκρωποσ, αλλά τον 
ντρόπιαςε – περίμενε ςα ςκυλί τθ μάνα να του πετάξει κανζνα κόκκαλο και ξζρεισ εκείνθ το 
ευχαριςτιόταν! Τι να’ κανε ο άνκρωποσ; Σκότωςε τθν περθφάνιά του λίγο-λίγο. Δεν κα’ 
πρεπε να του το κάνει αυτό. Θ μάνα δεν κα’ πρεπε να του υποςχεκεί το ςπίτι, όταν 
παντρευτικαμε. Του ζδωςε υπόςχεςθ, αλλά είπε ψζματα! Βζβαια κα με παντρευόταν και 
χωρίσ αυτό, ναι, είμαι ςίγουρθ. Τι κα κάνω, Σοφία; 
Σοφία: Κα τα καταφζρεισ! 
Μαρίνα: Ναι, αλλά απόμεινα με τουσ εφιάλτεσ, τισ ςκιζσ – τισ μεγάλεσ ςιωπζσ που κρατάνε 
όςο ο κάνατοσ! 
Σοφία: Εμείσ, είμαςτε οι αδερφζσ Ραπαγεωργίου! Σςςσ. Φτάνει! Εςφ είςαι δυνατι, εγϊ 
είμαι ευάλωτθ, θ Σοφία, θ ευαίςκθτθ! Εςφ είςαι θ Μπουμπουλίνα μασ! Είναι αργά. Θ μαμά 
δεν ζλεγε πωσ τθ νφχτα όλα τα πρόβατα είναι μαφρα; Ζχουμε πολλά να ποφμε αφριο με το 
Γιϊργο και τθν Εβελίνα. Δεν γίνεται να μασ βροφνε ζτςι! Ριεσ το κονιάκ ςου. Θ Άννα και θ 
Κατίνα είναι αίμα μασ και το αίμα νερό δε γίνεται. Κα επιςτρζψουν, κα δεισ! 
 
Θ Σοφία προςπακεί να τθν αποκοιμιςει κουνϊντασ τθν. 
 
Σοφία: Σςςσ…ςϊπα! Στεκόςουν ςτθν προβλιτα του λιμανιοφ και κοίταηεσ τα πλοία και το 
λιμάνι… 
  
Τα φϊτα ςβινουν. 
 
Σοφία: Σςςσ…ςϊπα, Μαρίνα!Σϊπα! 
 
Θ Σοφία ανάβει ζνα κερί – βάηει μουςικι. Βγάηει πάλι το φόρεμα τθσ μθτζρασ τθσ. 
 
Σοφία: Το ςπίτι των Ραπαγεωργίου, ςτο περιβόλι με τισ πορτοκαλιζσ και τισ λεμονιζσ, είναι 
τόςο ιςυχα απόψε, μόνο θ ανάςα των τηιτηικιϊν ακοφσ! Οφτε ςκυλί γαυγίηει, οφτε 
νυχτοποφλι κρϊηει! Ιταν μια ωραία τελετι μαμά, όλεσ οι κόρεσ ςου ιρκαν – θ Άννα, θ 
Κατίνα! Ρόςο κα ικελα να ιςουν εδϊ, κα ιξερεσ ακριβϊσ τι πρζπει να πεισ! Μαμά, το 
φεγγάρι ςου είναι μεγάλο απόψε, ζτςι όπωσ ανατζλλει αργά μζςα από τθ κάλαςςα… Ζνα 
φεγγάρι με χίλια πρόςωπα – ζνα κατακόκκινο φεγγάρι- το αίμα του αναβλφηει 
τραγουδϊντασ. 
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Τραγουδάει ακολουκϊντασ τθ μουςικι. Θ Άννα βγαίνει ζξω κρατϊντασ το ςακίδιό τθσ. 
Ρλθςιάηει τθ Σοφία από πίςω και βάηει το χζρι τθσ ςτον ϊμο τθσ. Τραγουδοφν μαηί… 
απαλά. 
 
Σοφία: Πχι ακόμα! Ζλα Άννα, ασ παραβγοφμε το φεγγάρι! 
 
Θ Σοφία φυςά και ςβινει το κερί. 
 
    *********** 
                                       ΤΕΛΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 4  

Το κζατρο ωσ  μζςο α) διατιρθςθσ  τθσ γλϊςςασ και  του πολιτιςμοφ, β) επαναπρος-

διοριςμοφ  τθσ ταυτότθτασ, γ) διαμόρφωςθσ μίασ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ και δ) 

μετάδοςθσ τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ ςτισ επόμενεσ γενιζσ.   

 Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ  

         ζμμετρθ διαςκευι για παιδιά τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά 

Ρρόςωπα 
 
Αφθγθτισ                                                            Λυςιςτράτθ -Ακθναία 
Καλονίκθ- Ακθναία                                            Μυρρίνθ- Ακθναία 
Λαμπιτϊ- Σπαρτιάτιςςα                                    Κινθςίασ- Σφηυγοσ τθσ Μυρρίνθσ 
Αξιωματικόσ                                                        Αςτυνόμοσ  
Γυναίκα Α                                                             Γυναίκα Β 
Γυναίκα Γ                                                              Γυναίκα Δ 
Γυναίκα Ε                                                              Γζροσ Α 
Γζροσ Β                                                                  Γζροσ Γ 
Κιρυκασ                                                                θνάκι- Ειρινθ - 
Χορόσ Ανδρϊν                                                      Χορόσ Γυναικϊν  

 
Βγαίνει ο αφθγθτισ. 
Αφθγθτισ: Κόκκινθ κλωςτι δεμζνθ  

         ςτθν ανζμθ τυλιγμζνθ 
         δϊς’ του κλϊτςο να γυρίςει 
         παραμφκι ν’ αρχινίςει. 
         Στα πολφ παλιά τα χρόνια… 
         ιξερε πολφ καλά 
         πϊσ ςυμβαίνουν όλα αυτά 
        ο παπποφσ Αριςτοφάνθσ. 
  

Χορόσ Ανδρϊν:  Οι γυναίκεσ, τα μωρά  νταντεφουν 
     μαγειρεφουν, τα ταΐηουν 
               και τα ςπίτια τουσ ςκουπίηουν. 
               Βάηουν κιπο, τον ποτίηουν, 
               και το χϊμα  του ςκαλίηουν. 
               οφχα υφαίνουν, πλζνουν, απλϊνουν,   
               κάνιςτρα  γεμίηουν, τα ςιδερϊνουν 
               ράβουν-ξθλϊνουν,  αχ! δεν τελειϊνουν, 
               τον κόςμο τρελαίνουν, μασ παλαβϊνουν. 

Χορόσ Γυναικϊν: Οι άνδρεσ,  όλο πολεμάνε. 
                               Ξζνεσ χϊρεσ κατακτάνε. 

                 Άλλο τίποτε δεν κάνουν 
                                μόνον άλλουσ να ξεκάνουν. 

                 Και τα ςπίτια τουσ ξεχνάνε,  
                 τα κυμοφνται όταν γερνάνε. 
                 Επιςτρζφουν πλθγωμζνοι, 
                 χρεωμζνοι και δαρμζνοι, 
                 όταν δεν είναι ςκοτωμζνοι. 

Σβινουν τα φϊτα. Φεφγει ο χορόσ. 
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Αφθγθτισ:   Τθν ιςτορία που κα δείτε 
                      ςε πολλοφσ να τουσ τθν πείτε. 
                      Άρχιςε πριν από... χιλιάδεσ χρόνια 
                      κι ζφερε ςτθν Ελλάδα τθ διχόνοια. 
Μπαίνει θ Λυςιςτράτθ. 
                      Στθσ Ακρόπολθσ τα μζρθ, 
                      θ Λυςιςτράτθ δίχωσ ταίρι, 
                      κυμωμζνθ κόβει βόλτεσ 
                      πριν να κλείςει όλεσ τισ πόρτεσ, 

       ςτουσ άντρεσ που όλο πολεμάνε 
       και ποτζ δεν ςταματάνε. 
       Το λόφο ανεβοκατεβαίνει, 

                      τθν Καλονίκθ περιμζνει, 
                      και τισ άλλεσ ξεχαςμζνεσ 
                      που ’ναι αργοπορθμζνεσ  
                      και ςτον κόςμο τουσ χαμζνεσ. 
                      Μπροσ ςτο ςπίτι ςταματάει 
                      κι όλο γφρω τθσ κοιτάει. 
Φεφγει ο αφθγθτισ. 
Σκθνι Α’ 
Λυς:      Αχ, γυναίκεσ, γυναίκεσ! 
              Αν τισ είχα καλεςμζνεσ 
              ςτο τραπζηι μου ςτρωμζνεσ, 
              κα ερχόντουςαν τρεχάλα 
              για να φαν να πιοφν ςτθ ςάλα. 
              Μα δε βλζπω οφτε μία 
               κι ζχω τόςθ αγωνία. 
Μπαίνει θ Καλονίκθ. 
Καλονίκθ:  Καλθμζρα, Λυςιςτράτθ. 
      Ουπσ! Βλζπω αγριεμζνο μάτι. 
      Μιπωσ είςαι κυμωμζνθ; 
Λυς:   Είμαι και πολφ μάλιςτα! 
            Είπα από χτεσ να μαηευτοφμε 
            και ςτο ςπίτι να τα ποφμε. 
            Τα πράγματα είναι πολφ ςοβαρά, 
            δεν ζχω όρεξθ για χωρατά. 
Καλ: Τι τρζχει; Τι ςυμβαίνει; 
Λυς:    Είναι καιρόσ να ςταματιςουμε 
           τον  Ρελοποννθςιακό πόλεμο. 
Καλ: Εμείσ, οι γυναίκεσ;  Με ποιο τρόπο; 
 Δεν ζχουμε  πλοία,  οφτε λεφτά, 
 οφτε όπλα, οφτε ςπακιά. 
Λυς:  Δεν τάχουμε όλα αυτά, 
           όμωσ ζχουμε μυαλά! 
Καλ: Ουουουουουυυ, από μυαλά να φαν και οι κότεσ! 
           Να! Ζρχονται και οι άλλεσ. 
Μπαίνει θ Μυρρίνθ. 
Λυς:  Καλϊσ τθ Μυρρίνθ,  
          που όλο φιλάκια δίνει. 
Μυρρίνθ: (πετάει φιλάκια)     Λυςιςτράτθ, καλθμζρα, 
                                                     να ’χουμε όλεσ όλθ μζρα. 
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             Sorry για τθν αργοπορία. 
              Τα ’κανε πάνω τθσ θ Μαρία 
              και μζχρι να τθν κακαρίςω… 
              Ουφ! Είμαι ψόφια, ασ κακίςω. 
              Ζχω μεγάλθ απορία, 
              ζχουμε πάλι φαςαρία; 
Καλ: Καλφτερα να περιμζνουμε 
           όλεσ να μαηευτοφμε 
           να μθν τα ξαναποφμε. 
Μπαίνει μια ομάδα γυναικϊν μαηί με τθ Λαμπιτϊ αρχθγό. 
Λυς:     Γεια και χαρά ςασ! 
             Καλϊσ μασ ιρκεσ  
             Σπαρτιάτιςςα Λαμπιτϊ! 
Γυν. Α’: Γεια ςου, Λυςιςτράτθ! 
Γυν. Β’: Γεια ςασ, κορίτςια! 
Γυν.Γ’: Hi, everybody. 
Λαμπ: Γιατί είμαςτε εδϊ; 
Καλ: Ζχει θ Λυςιςτράτθ κάτι να μασ πει. 
Μαηεφονται ςε πθγαδάκι. 
Γυν. Αϋ: Τι κάνεισ, χρυςό μου; 
Γυν.Β’: Καιρό ζχω να ςε δω. 
Γυν.Γϋ: Ροφ ιςουν κρυμμζνθ τόςο καιρό; 
Γυν. Α: Ωραίο το κοφρεμά ςου. 
Γυν. Β: Κοφρευα γκαηόν. 
Γυν. Γ: Τρελάκθκα, βγάηει δόντια το μωρό. 
Λυς: Silence!!! 
          Θςυχία! Κάντε λίγο θςυχία! 
          Κζλω να ςασ μιλιςω. 
Γυν. Α: Σςςςςσσ….. Κορίτςια θςυχία!  
Γυν.Β: Κζλει να μασ μιλιςει… 
Γυν.Γ: Να μασ μιλιςει… 
Καλ: Ασ κακίςουμε. 
Λυς: Τα πολλά τα λόγια είναι φτϊχια. 
           Λοιπόν, ρωτάω να μου πείτε 
           χωρίσ να το πολυςκεφτείτε. 
           Σασ αρζςει που οι άνδρεσ 
           μασ αφινουν όλεσ μόνεσ, 
           καλοκαίρια και χειμϊνεσ; 
           Και ςτο ςπίτι τουσ γυρνάνε, 
           όταν πια δεν πολεμάνε, 
           για να τουσ γεροκομάμε; 
Καλ: Εμζνα,  κακόλου. 
Γυν. A, B, Γ: Aπαπαπαπαπα…. 
            Κακόλου, κακόλου. 
Μυρ: Ναι, αλλά αφοφ ζχουμε πόλεμο. 
           Τι να κάνουν οι καθμζνοι; 
Καλ: Εμείσ είμαςτε οι καθμζνεσ, 
           που ’μαςτε ςτο ςπίτι όλο κλειςμζνεσ. 
Λαμπ: Και αυτοί όλο ταξίδια κάνουν 
            για business, ςυγγνϊμθ, για πόλεμο ικελα να πω. 
            Κι όταν ο ζνασ τελειϊςει... 
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           ςκαρϊνουν άλλον πριν νυχτϊςει. 
Λυς: Γυναίκεσ , βρικα τον τρόπο 
          τον πόλεμο να ςταματιςουν 
          και ςτα ςπίτια να γυρίςουν. 
Πλεσ μαηί: Ρωσ ; Τι; Με ποιο τρόπο; 
Καλ: Δθλαδι, τι κα κάνουμε; 
Λυς: Κα κάνουμε απεργία! 
Λαμπ: Απεργία από τι; 
Λυς: Από όλουσ κι από όλα. 
         Κα πάμε να κλειςτοφμε 
         ςτθσ Ακρόπολθσ τα τείχθ, 
         κ’ αφιςουμε τα ςπίτια μασ 
         και όλα τουσ ςτθν τφχθ. 
Γυν.Α: Τα ηϊα απότιςτα κι ατάιςτα; 
Γυν.Β: Τα ςπίτια άβαφα κι αςκοφπιςτα; 
Γυν.Γ: Τα κρεβάτια ατίναχτα κι άςτρωτα; 
Μυρ: Και τότε τι μπορεί να γίνει; 
Λυς: Οι άντρεσ όταν το μάκουν 
         κα γυρίςουν να μασ βροφνε 
         και τι τρζχει κα ρωτοφνε. 
         Τότε εμείσ «κα τουσ τα ποφμε τα κάλαντα». 
 Τραγοφδι(μουςικι Κάλαντα Ρρωτοχρονιάσ) 
Σ’ αυτό το ςπίτι το ψθλό 
εςζνα κζλουμε οδθγό. 
Και κα μασ καλοκαρδίςεισ 
με το να ξαναγυρίςεισ. 
 
Μυρ: Και αν ζρκουν να μασ βγάλουν με το ηόρι; 
Λαμπ: Μολϊν Λαβζ! 
Καλ: Άρατε Ρφλασ, κα τουσ ποφμε! 
Λυς: Νυν Υπζρ Ράντων ο Αγϊν! 
Μυρ: Κι αν δεν ζρκουνε κακόλου; 
Λυς: Τότε κα μείνουμε κλειςμζνεσ, 
          όλεσ ενωμζνεσ, ποτζ νικθμζνεσ. 
         Ξθμερϊνει Νζα Εποχι! 
Πλεσ μαηί: Ηιτω θ απεργία! Ηιτω, ηιτωωωωω….. 
Λυς:  Ρριν όμωσ όλεσ μζςα ςτθν Ακρόπολθ κλειςτοφμε, 
          ς’ αυτό το κανάτι κραςί, κα υποςχεκοφμε 
         πωσ τον όρκο μασ δε κα παραβοφμε. 
Ρλθςιάηουν όλεσ οι γυναίκεσ μαηί γφρω από το κανάτι κραςί κι επαναλαμβάνουν τον 
όρκο. 

Στο ςπίτι δε κα πάμε, 
τισ δουλειζσ τισ παρατάμε, 
δεν απλϊνουμε τα ροφχα, 
δε νταντεφουμε μωρά, 
δεν ψωνίηουμε ςτο μάρκετ, 
δεν ταΐηουμε τα ηϊα, 
δεν ποτίηουμε τον κιπο. 
Στθν κουηίνα δε κα μποφμε, 
οφτε που κ’ αγκαλιαςτοφμε, 
μιτε και κα φιλθκοφμε, 
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αν τον πόλεμο δεν πάψουν 
κι όλοι πίςω δε γυρίςουν. 
Αν καμιά τον όρκο μασ πατιςει, 
το κραςί ςτο κανάτι κα γυρίςει 
και κα γίνει ευκφσ νερό. 

Οι γυναίκεσ φεφγουν και μπαίνουν ςτθν Ακρόπολθ. Τα φϊτα ςβινουν. 
 
Σκθνι Β’ 
Μπαίνουν οι γζροι ντυμζνοι με ποδιζσ, φακιόλια και ξφλα φορτωμζνοι. 
Γζροσ Α:  Μθν τρζχετε, ςιγά, 
                 κα ςταματιςει θ καρδιά. 
Γζροσ Β: Μου κόπθκε θ αναπνοι, 
                θ γλϊςςα μου πιγε ςτα πόδια. 
Γζροσ Γ:  Βλζπεισ χταπόδια; 
Γζροσ Β: Λζω πωσ κα κουτρουβαλθκοφμε. 
Γζροσ Γ: Να φιλθκοφμε; 
Γζροσ Α: Τζτοια ϊρα, τζτοια λόγια. 
Γζροσ Β: Άς ‘ το  καλφτερα. 
Γζροσ Γ: Ροφ πάμε; 
Αφινουν τα ξφλα κάτω και  πιάνονται από τουσ ϊμουσ. 
Τραγοφδι(μουςικι καντάδασ επτανθςίων) 

Γιαλό-γιαλό πθγαίναμε, 
όλοι τα καταφζρναμε. 
Τα ςπίτια ιταν κακαρά 
και ταϊςμζνα τα μωρά. 
Τ’ αμπζλια ιταν τρυγθμζνα,  
τα περιβόλια ποτιςμζνα. 
Το φαΐ ςτθν κατςαρόλα 
κι  εμείσ  παίηαμε πάρτα-όλα. 
Στο καφζ είχαμε τάβλι, 
το κραςί μεσ το κανάτι. 
Δε μασ πόναγε θ πλάτθ. 

 
Γζροσ Α: Οι γυναίκεσ μασ κλειςτικαν 
                Πλεσ εξαφανιςτικαν. 
Γζροσ Β: Τι κα κάνουμε οι καθμζνοι; 
                Είμαςτε εγκαταλειμμζνοι. 
Γζροσ Γ:  Μια βδομάδα ξεχαςμζνοι, 
                μ’ αγγαρείεσ φορτωμζνοι. 
Γζροσ Α: Να φωνάξουμε τουσ άνδρεσ 
                απ’ το μζτωπο να ‘ρκοφνε. 
Γζροσ Β: Μόνο ζτςι οι γυναίκεσ 
                απ’ τθν Ακρόπολθ κα βγοφνε. 
Γζροσ Α: Στάςου πρϊτα, για να δοφμε 
               με τθ ςκζψθ πϊσ μποροφμε, 
               να τισ βγάλουμε απ’ τα τείχθ…. 
Γζροσ Γ: Με τι κόλπο κα πετφχει; 
 
Και οι τρείσ μαηί: Να τουσ βάλουμε φωτιά! 
     Να φυςιξουμε δυνατά! 
                                Να πνιγοφνε ςτον καπνό! 
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                                Να τισ κάνουμε να βγοφνε, 
                                όταν κα ’χουν πια πνιγεί!  
Φτιάχνουν φωτιζσ και αρχίηουν να φυςάνε. Βγαίνει μια γυναίκα από τθν Ακρόπολθ, 
βλζπει τισ φωτιζσ και αρχίηει να φωνάηει. 
 
Γυναίκα Α: Βοικεια! Βοικεια! 
                    Ράνε να μασ κάψουν. 
         Φωνάξτε τθ Λυςιςτράτθ. 
Πλεσ μαηί: Λυςιςτράτθ, Λυςιςτράτθ… 
 
Οι γζροντεσ εκεί που φυςάνε αρχίηουν να βιχουν, να πζφτουν κάτω και να λιποκυμάνε. 
Οι γζροντεσ όλοι μαηί: Νάτεσ πετιοφνται, 
                                         νάτεσ πετιοφνται από ψθλά. 
                                         Βγαίνουν με ςτάμνεσ 
                                         γεμάτεσ βρϊμικα νερά. 
Γζροσ Α: Δε ντρζπεςτε, 
               τουσ γζρουσ να τουσ βρζχετε; 
Γυναίκα Β: Το κρίμα, εςείσ το ζχετε. 
Γζροσ Β: Γριγορα κάτω απ’ τισ ςκεπζσ, 
                μθ ςασ κάνουμε καπνιςτζσ. 
Γυναίκα Γ: Δεν φοβάμαι τθ βαβοφρα, 
                   άςε κάτω τθ μαγκοφρα. 
Γζροσ Γ: Τι μασ ζριξαν τα οφρα; 
Γζροσ Β:(προσ γυναίκα Β) Κα τα’ βρεισ όλα ςκοφρα. 
Γζροσ Α και Β:(Ρροσ γζρο Γ) Ράψε πια, μθν το παιδεφεισ! 
Γυναίκα Γ: Τρζξε γζρο...Δεν αντζχεισ; 
Γζροσ Β: Κα ς’ αρπάξω απ’ το τςουλοφφι... 
Γυναίκα Γ: Τι μασ λεσ, γερο-κατςοφφθ; 

     Τι με πζραςεσ για Γκοφφθ! 
                   Κα ςε πιάςω από το γζνι, 
                   τρίχα-τρίχα κα ςτο βγάλω, 
                   ςτθν κατςαρόλα κα ςε βάλω 
                   να ςε βράςω ςαν το γάλλο.  
Γζροσ Β: Κα ς’ αρπάξω από τισ μποφκλεσ... 
                Τι μασ πζραςεσ, για κοφκλεσ; 
Γυναίκα Γ: Ρρόςεχε να μθ ςου πζςει 
                   το βρακί, το βρακοηϊνι. 
                   Κα ςου βάλω κι ζνα φζςι 
                   να φουςκϊνεισ ςαν παγϊνι.  
Γζροσ Α: Ρω, πω κράςοσ! Ρω, πω γλϊςςα, 
                που μασ ζβγαλε θ κλϊςςα! 
                Τα φτερά κα ςου μαδιςω 
                και ςτο φοφρνο κα ςε κλείςω. 
                Με πατάτεσ κα ςε ψιςω, 
                και κα ςε καταβροχκίςω. 
 Γυναίκα Α: Τϊρα τρόμαξα! παπποφλθ, 
                     που ςου τρζμει το τςαοφλι. 
                     Χζρια, πόδια κλυδωνίηουν, 
                     και τα κόκκαλα ςου τρίηουν .               
  Γζροσ Β:  Κάτω γριγορα και ςτο ςπίτι, 
                   μθ ς’ αρπάξω από τθ μφτθ. 
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                  Κα ςου κλείςω όλεσ τισ πόρτεσ 
                   και κα κόβεισ μζςα βόλτεσ. 
 Γζροσ Α: Τισ εντάςεισ δεν αντζχω. 
                 Δε με νοιάηει αν δεν αρζςω. 
                 Χζρια, πόδια με πονοφνε, 
                  μα όλοι να αγωνιςτοφμε. 
Πλοι μαηί: Φωτιά να τισ ηαλίςουμε! 
                   Φωτιά να τισ μαυρίςουμε! 
                   Να τισ ςιγο-ψιςουμε! 
                   Να τισ τθγανίςουμε! 
                   Επίκεςθ... 
Γυναίκα Α: Γυναίκεσ, φζρτε νερό. Ρυρ. 
Πλεσ μαηί: Εμείσ, κα ςασ ποτίςουμε. 
                    Να, παπποφλθ ςτο κεφάλι 
                    Να, και λίγο ςτθ φωτιά. 
                    Είναι ωραία θ βροχοφλα, 
                    όταν ζχεισ αρκριτικά. 
Οι γζροντεσ ξαφνιαςμζνοι δυςάρεςτα και τρομαγμζνοι υποχωροφν. 
Γυναίκα Α: Τρζξε, γζρο, κα μουλιάςεισ. 
Γζροσ Α: Τρζξτε όλοι, κι άλλο μασ ρίχνουν. 
                Κζλουν οι ςτρίγγλεσ να μασ πνίξουν. 
                ‘Ζχουν πάρει όλεσ φόρα... 
Γζροσ Γ: Από δω, ςτθν κατθφόρα. 
Γζροσ Β: Μθ με ςπρϊχνεισ, κα ςκοντάψω. 
Γζροσ Γ: Ροιον κα βάψω; 
Γζροσ Α: Τουρτουρίηω από το κρφο, τρζμω. 
Γζροσ Β: Βιχω, κα με πιάςει γρίπθ. 
Γζροσ Γ: Τι, κα πάμε ςπίτι; 
Γζροσ Α: Πχι, ςτθν αςτυνομία….. Βοικεια!!! 
Φϊτα ςβινουν. Μουςικι. 
 
Σκθνι Γ’ 
Μπαίνει ο αξιωματικόσ με τον αςτυνομικό, ζτοιμοι να αντιμετωπίςουν τθ διαδιλωςθ. 
Ακοφγεται θ ςειρινα τθσ αςτυνομίασ. 
Γζροντεσ όλοι μαηί: Από δω, από δω, κυρ- αςτυνόμε. 
Αξιωματικόσ: Τι ςασ ζκαναν; 
Πλοι μαηί: Τι μασ ζκαναν; 
                   Μασ πρόςβαλαν, μασ ζβριςαν, 
                   κι από πάνω μασ κατάβρεξαν. 
                   Και γυρνάμε όλοι βρεγμζνοι 
                   ςα να ’μαςτε κατουρθμζνοι. 
Αξιωμ:(ςτον αςτυνομικό) 
           Εμπρόσ λοιπόν, όλοι μαηί. 
           Σπρϊξτε τθν πόρτα και μπείτε μζςα. 
Κοιτάει ο αςτυνομικόσ  γφρω του. 
Αςτυν: Are you talking to me? 
Αξιωμ: Ναι, ςε ςζνα  το λεω... 
             Και ςτουσ γζρουσ. 
             Μπροςτά εςφ κι εγϊ μαηί ςασ. 
             Ράμε, παιδιά ! 
             να μθ χακοφμε, 



1289 
 

             ςτθν Ακρόπολθ να μποφμε. 
Ο Αξιωματικόσ πιάνεται πίςω από τουσ γζρουσ που πιάνονται πίςω από τον αςτυνομικό. 
 
 Πλοι μαηί: Ει οπ, ει οπ, ει οπ… 
  
Ανοίγει θ πόρτα και βγαίνει θ  Λυςιςτράτθ. 
Λυς: Δεν υπάρχει λόγοσ για να ςπάςετε τθν πόρτα. 
         Τθν ανοίγω εγϊ αμζςωσ και ρωτϊ, γιατί βροντάτε; 
Αξιωμ: Τι καμϊματα είναι αυτά; 
             Γριγορα μαηζψτε τα, 
             κι αδειάςτε τθν Ακρόπολθ. 
             Γυρίςτε ςτα ςπιτάκια ςασ. 
             Μαηζψτε τα παιδάκια ςασ. 
Λυς: Δε γίνεται... 
Αςτυν. : Τι κα πει δε γίνεται. 
Λυς: Ζχουμε απεργία. 
Αςτυν. : Αργία; 
Λυς: Απεργία, όχι αργία. 
Αξιωμ: Συλλαμβάνεςτε! Βάλτε τισ χειροπζδεσ. 
Λυς: Για τολμιςτε, για τολμιςτε 
         τον μπελά ςασ όλοι κα βρείτε. 
         Come on girls!!! 
Από τθν Ακρόπολθ βγαίνουν και οι άλλεσ γυναίκεσ. Κρατάνε όλεσ από κάτι γουδί, 
ςκουπόξυλο, κουβάδεσ, ςφουγγαρίςτρεσ, πανιά, πλαςτιρι, μαξιλάρια… 
Πλοι οι άνδρεσ υποχωροφν. 
Αξιωμ: Φοβθκικατε, βρε χάνοι; 
            Θ ντροπι πια δε ςασ πιάνει! 
            Μαηζψτε  τεσ τισ γαλοποφλεσ 
            που το παίηουνε μπαμποφλεσ. 
 
Ρλθςιάηει ο αςτυνομικόσ. Οι γζροι παρακολουκοφν ανιμποροι και απογοθτευμζνοι. 
Αςτυν. : Κάτω όλεσ απ’ τα τείχθ, 
                θ απεργία δε κα πετφχει. 
Λαμπ: Αυτόν αφιςτε τον ςε μζνα. 
            Κοκοράκι αν ςου βαςτάνει, 
            ζλα ςτθ κεία να ςε ξεκάνει. 
            Ρρϊτα κα ςε τινάξω, 
            κα ςε ξεπουπουλιάςω, 
            και μετά αφοφ ςε βράςω, 
            με το φφλλο κα ςε ντφςω, 
            και κα ςε ροκανίςω. 
Αςτυν: Μαμά μουουουυ….. 
Ο αςτυνομικόσ κρφβεται πίςω από τον αξιωματικό. 
Αξιωμ: Λδοφ. Ορίςτε χάλια! 
             Αυτό κάνουν τα πολλά τα χάδια. 
             Μπροσ όλοι μαηί, 
             ςασ δίνω, τϊρα, διαταγι. 
Λυς: Γυναίκεσ, τα κουηινικά! 
         Ζτοιμεσ με το τρία,  
         Ζνα, δφο, τρία 
         Ορμάτε... 
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Αρχίηει γριγορθ μουςικι. Κυνθγάει ο ζνασ τον άλλο. Θ μουςικι ςταματά. Ο αξιωματικόσ 
παραπατϊντασ βγαίνει μπροςτά και κρατάει το κεφάλι του.  
Αςτυν.: Ωχ, το κεφάλι μου, μου ‘ρκε ηαλάδα! 
              Ρεσ τι κεσ, να θςυχάςουμε πια. 
Λυς: Λεω, να βάλουμε ζνα χεράκι, 
         να ‘ρκει θ ειρινθ και ςτο τελευταίο χωριουδάκι. 
Αςτυν.: Και πωσ  εγϊ, αυτό το κάνω, 
              χωρίσ φωνι και οργι να βάνω; 
             Δε μου το ’μάκαν ςτο ςχολείο, 
             οφτε ςε κάνα βιβλίο. 
             Πλο μάχεσ μασ μακαίνουν 
             και πολζμουσ  που νικάμε. 
             Κάκε μζρα μασ πουλάνε 
             ςτθν TV και ςτα παιχνίδια, 
             οι κακοί τουσ καλοφσ  τουσ κυνθγάνε 
             και οι καλοί πάντα νικάνε. 
             Και ςτο τζλοσ το γιορτάηουν, 
             με κραςί ςτο μπαρ τθ βγάηουν. 
             Τι κα πει λοιπόν ΕΛΘΝΘ; 
Λυς: ΕΛΘΝΘ κα πει… 
        Πλοι οι άνδρεσ ... 
        απ’ το μζτωπο να ‘ρκοφνε 
        τισ γυναίκεσ  τουσ  να δοφνε 
         τα παιδιά και τα μωρά τουσ  
         τουσ γονείσ τουσ πϊσ περνοφνε, 
         πϊσ πεινοφνε και  πϊσ κλαίνε, 
         πϊσ γελάνε, πϊσ πονάνε, 
         πϊσ παιχνίδια παίηουν όλοι 
         ςτθσ καρδιάσ τουσ το περβόλι. 
         Ελάτε όλοι να πιαςτοφμε  
         με αγάπθ, με ομόνοια. 
         Ράψτε πια τθ γκρίνια, 
         τθ μιηζρια, τθ διχόνοια. 
         Πλοι μαηί ν’ αγκαλιαςτοφμε, 
        φιλιωμζνοι, ενωμζνοι, 
        ςτθ ηωι μαηί να πάμε. 
        Μόνον ζτςι δε γερνάμε. 
Αξιωμ: Ουφ! Κουράςτθκα, δουλειά κι αυτι. 
             Τθν παρατάω και ςτθ φάρμα μου γυρνάω, 
             να φυτεφω πατατοφλεσ, 
             καροτάκια, μελιτηανοφλεσ,  
             ν’ αρμζγω τισ γελάδεσ, 
             να μθν ζχω και ηαλάδεσ. 
Ο αξιωματικόσ, ο αςτυνομικόσ και οι γζροι φεφγουν. Οι γυναίκεσ ξαναμπαίνουν ςτθν 
Ακρόπολθ και κλείνουν τθν πόρτα. Σβινουν τα φϊτα. Μουςικι. 
 
Σκθνι Δϋ 
Θ πόρτα τθσ Ακρόπολθσ ανοίγει ςιγά-ςιγά τρίηοντασ και βγαίνουν κρυφά δφο γυναίκεσ( 
χορευτικό ςε μουςικι «οη Ράνκθρα». Θ Λυςιςτράτθ ςκφβει το κεφάλι από ψθλά και τισ 
βλζπει. 
Λυς: Ροφ πάτε εςείσ; Γιατί είςτε ζξω; 
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         Γριγορα μζςα, μθ ςασ τισ βρζξω.  
Γυν Δ: Ράω ν’ απλϊςω... 
            άφθςα τθν πλφςθ 
            μια βδομάδα τϊρα,  
            τα ροφχα κα’ χουν ςαπίςει. 
Λυς: Τόςεσ μζρεσ, τϊρα το κυμικθκεσ; 
         Καλά αυτι, εςφ ποφ πασ; 
Γυν Ε: Κι εγϊ πριν καλοκαιριάςει... 
            κι ο τηίτηικασ ζξω ςκάςει, 
           ςτα μάλλινα να ρίξω ςκοροκτόνο, 
           μια ωρίτςα κα λείψω μόνο. 
Λυς: Ρίςω γριγορα κι οι δυό ςασ. 
          Δεν ντρεπόςαςτε κακόλου; 
          Μθ ςασ πιάςω απ’ τισ κοτςίδεσ, 
          που το παίηετε  κι ατςίδεσ. 
Και οι δυο μαηί: Μα….        
 Λυς:  Ρίςω γριγορα, προδότρεσ. 
           Τον όρκο ςπάτε, τον πατάτε. 
Γυν Δ: Ρότε πια αυτι θ νίκθ; 
           Αλλιϊσ μασ τα ’πε θ Καλονίκθ. 
Γυν Ε: Δεν μποροφμε πια κλειςμζνεσ. 
           Είμαςτε όλεσ μπουχτιςμζνεσ. 
Μπαίνει ο κιρυκασ. 
Κιρυκασ: Εφθμερίδεσ, εφθμερίδεσ! 
            Ζκτακτο Ραράρτθμα! 
            «Γυρίηουν πίςω όλοι. 
            Ο πόλεμοσ τελειϊνει». 
Ο αγγελιοφόροσ φεφγει. 
Λυς: Μπα, τι βλζπω!  
         Ροιοσ είναι αυτόσ που φτάνει; 
         Μα τι κάνει; Μζςα όλεσ! 
         Κλείςτε γριγορα τισ πόρτεσ. 
 
Μπαίνει ο Κινθςίασ ταλαιπωρθμζνοσ, κρατά ζνα μωρό που κλαίει και το θνάκι από το 
χεράκι. 
Κινθς: Μυρρίνθ, Μυρρίνθ, Μυρρίνθθθθθ…. 
             Ιρκα ςτο ςπίτι να γιορτάςουμε τθν Ειρινθ 
             Μυρρίνθ, Μυρρινάκι... 
             Δεν ακοφσ που κλαίει το μωράκι; 
Λυς: Μυρρίνθ, βγεσ ζξω να μιλιςεισ, 
         από κοντά να τον ρωτιςεισ, 
         αν ζρχονται και οι άλλοι. 
         Ρρόςεχε μθ ςε τουμπάρει. 
Μυρ: Μθ ςε νοιάηει. 
          (Φωνάηει από πάνω). Ροιοσ είναι; 
Κιν: Ο άντρασ ςου είμαι, Μυρρινάκι. 
       Κατζβα  για ζνα φιλάκι. 
       Στον πόλεμο δεν ξαναπάω 
       και ςτο ςπίτι μασ γυρνάω. 
       Τισ δουλειζσ κα μοιραςτοφμε 
       και μετά κ’ αγκαλιαςτοφμε, 
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       ζργα ςτθν TV να δοφμε. 
Μυρ:  Σ’ ζχω τόςο πεκυμιςει 
           και περιςςότερο αγαπιςει. 
           Πμωσ οι άλλοι, ποφ είναι οι άλλοι; 
Κιν: Από πίτα που δεν τρωσ, 
        τι ςε νοιάηει κι αν καεί; 
Μυρ: Μα, τι λεσ,  βρε Κινθςία! 
          Αφοφ κάνουμε απεργία. 
Κιν: Άλλο πάλι και τοφτο, 
       μασ βγικε καινοφριο φροφτο. 
       Δθλαδι, εγϊ δε φτάνω; 
Μυρ: Με το παραπάνω. 
          Ρροδοςία όμωσ δεν κάνω. 
Κιν: Μα τι λόγο ζχεισ εςφ, 
       όταν ο άντρασ ςου ζχει μαηευτεί; 
Μυρ: Θ απεργία πετυχαίνει 
          όταν είμαςτε ενωμζνοι. 
Κιν: Τι ζπακα μωράκι μου,  
        γυρνάω ςτο ςπιτάκι μου. 
        Θ μαμά ζχει απεργία 
        κι εγϊ ςτθν αγγαρεία. 
        Νάνι, νάνι, νάνι,  
        το παιδάκι μου να κάνει. 
        Ωωωωωω  οοοοοοοοοο... 
θνάκι: Μανοφλα, που είςαι μανοφλα; 
              Γιατί άφθςεσ τθ θνοφλα; 
              Μου λείπεισ, μανοφλα. 
Φεφγει ο Κινθςίασ με το μωρό να κλαίει.  Σβινουν τα φϊτα. 
 
Σκθνι Ε’ 
Ακοφγονται εμβατιρια. Μπαίνουν οι άνδρεσ. 
Αξιωμ: Εν δυο, εν δυό. Ρροςοχι. 
            Μεταβολι. Ανάπαυςθ. Ρροςοχι. 
Πλοι μαηί: Γυναίκεσ, ςασ αναφζρουμε 
                  πωσ παραδίνουμε τα όπλα. 
                  Τζρμα τα πολλά τα λόγια. 
                  Κζλουμε να ηοφμε  όλοι 
                  ςτθσ καρδιάσ μασ το περβόλι. 
 
Ανοίγουν οι πόρτεσ. Βγαίνουν οι γυναίκεσ από τθν Ακρόπολθ και αρχίηουν το χορό όλοι 
μαηί με το θνάκι να ςζρνει το χορό. Ζτςι με το θνάκι-Ειρινθ ςτθ μζςθ χορεφουν όλοι 
τραγουδϊντασ. 
Τραγοφδι 
Ελάτε να  γιορτάςουμε 
όλοι μαηί να πιάςουμε  
με Ειρινθ το θνάκι μασ 
από το χεράκι μασ. 
Στθ γθ αυτι που ηοφμε 
να πάμε ταίρι-ταίρι  
ςε ςτράτεσ και ςτρατοφλεσ,  
ςε γειτονιζσ , βρυςοφλεσ 
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να ποφμε τα μαντάτα: 
«Δε κζλουμε φουςάτα». 
 
Οι μάχεσ ςταματάνε,  
τον κόςμο αγαπάμε,  
κοιτιόμαςτε ςτα μάτια, 
παίηουμε, γελάμε. 
Τουσ άλλουσ ςυμπονάμε. 
Στθ γθ αυτι που ηοφμε  
με ειρινθ κατοικοφμε. (τρισ) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 5 

Θ χριςθ του Θεάτρου ωσ μζςου μελζτθσ τθσ ιςτορίασ τθσ ελλθνικισ μεταπολεμικισ 

μετανάςτευςθσ 

Το χρονικό ενόσ ξεριηωμοφ  

επινοθτικό κζατρο - devised theatre 

δφο πράξεισ - δεκαζξι ςκθνζσ 

ΡΟΣΩΡΑ 

Μακθτζσ: Μάρω, Αντιγόνθ, Ελζνθ, Λωάννα,Γιϊργοσ       Κα Τόμασ – Εγγονι 
Κοπζλα                                                                                      Άνδρασ  
Γυναίκα 1                                                                                  Κυρά Μάρω 
Σοφία                                                                                         Ουρανία  
Αλζξισ                                                                                         Ρολυξζνθ 
Ανδροφλα                                                                                  Ακθνά 
Βαςίλθσ                                                                                      Συμπατριϊτθσ 
Συμπατριϊτιςςα                                                                       Δθμθτροφλα 
Αγαβνι                                                                                       Καμϊνασ 
Κανάςθσ                                                                                    Βαγγζλθσ 
Κυρ Ράνοσ                                                                                 Υπάλ. Ρρακτορείο 
Γυναίκα 2                                                                                   Ρολίτθσ 1  
Ρολίτθσ 2                                                                                   Τοφρκοσ                                                                                                                                                           
Κυρά Φιλιϊ                                                                              Κυρά Αργυρϊ                                                                                                                                                           
 

ΤΑΓΟΥΔΛΑ                

1. Το μινόρε τθσ αυγισ                                                  2. Δθμθτροφλα μου γεια ςου                                                                                                                            
3. Ρζντε χρόνια Δικαςμζνοσ                                         4. Ρίνω και Μεκϊ                                                                                                                                               
5. Σμυρναίικο Μινόρε τθσ –Μαρίκασ                          6. Θ ϊρα του Κανάτου - ίτα Αμπατηι                                                                                                          
7. Θ Σμφρνθ μάνα καίγεται                                           8. Καίγομαι, καίγομαι                                                                                                                                        
9. Αμάν Γκελ Αμάν - Δόμνα Σαμίου                           10. Φεφγω με πίκρα ςτα ξζνα                                                                                                                        
11. Φεγγάρι μάγια μου’ κανεσ                                   12. Τα τρζνα που φφγαν                                                                                                                                 
13. Τηιβαζρι                                                                   14. Στα λιμάνια ανάψανε φωτιζσ 

 

ΡΑΞΘ ΡΩΤΘ 
Σκθνι Ρρϊτθ 
Μια παρζα μακθτϊν  λυκείου ενϊ περιμζνουν να  μπει θ κακθγιτρια  των αγγλικϊν τουσ 
ςτθν τάξθ, κουβεντιάηουν: 
 
Μάρω:  Ουφ!, δεν αντζχω άλλο. Διάβαςμα, διάβαςμα, διάβαςμα μποφχτιςα! 
 
Αντιγόνθ: Πλα τα ιςοπζδωςαν, τισ πανελλινιεσ όμωσ εκειειειειεί….. λεσ και δεν μποροφμε να 
περάςουμε ςτο πανεπιςτιμιο  με άλλο τρόπο . 
 
Ελζνθ: Και να πεισ  ότι κα κάνεισ και κάτι μετά από ςπουδζσ, λεφτά, ζξοδα, γκαρςόνι  ι 
πωλιτρια. Ευρωπαίοσ ςου λζει και ξερό ψωμί. 
 
Λωάννα: Ξερό ψωμί, όπωσ το λεσ. Αυτό τρϊμε εδϊ και μια βδομάδα. Το διάβαςμα το 
αντζχω. Αυτό που δεν αντζχω είναι να βλζπω τουσ γονείσ μου ςε κατάκλιψθ. Τον πατζρα 
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μου τον απζλυςαν και θ μθτζρα μου με δυςκολία βρίςκει  να κάνει κάνα μεροκάματο όπου 
βρει , ςε ςπίτια να κακαρίηει , ςε ςουβλατηίδικο… Ιρκαμε από τθν Αλβανία για καλφτερα  
και τϊρα ….δεν ξζρουμε τι να κάνουμε … 
 
Γιϊργοσ: (Μπαίνει ςιωπθλόσ και κάκεται ςτθ κζςθ του χϊρια από όλουσ) 
 
Μάρω: Μια καλθμζρα είναι αυτι, πεσ τθ κ' ασ πζςει χάμω… 
 
Γιϊργο: Κακι, ψυχρι  κι ανάποδθ ξθμζρωςε θ μζρα ςιμερα για μζνα . 
 
Αντιγόνθ: Γιατί; 
 
Γιϊργοσ: Φεφγουμε για Αυςτραλία! 
 
Λωάννα: Για λζγε πϊσ κι ζτςι; 
 
Γιϊργοσ: Θ μθτζρα  μου είναι Ελλθνο – Αυςτραλζηα  και τϊρα που τα πράγματα 
δυςκόλεψαν,  αποφάςιςαν με τον πάτερα μου να φφγουμε. Να ξεριηωκοφμε. Ρωσ το 
άντεξεσ αυτό Λωάννα; Εγϊ δεν το αντζχω Αιςκάνομαι ζνα βακφ πόνο μζςα μου .Νιϊκω  ιδθ 
να μου ζχουν πάρει το οξυγόνο,τουσ φίλουσ μου, τθν παρζα μου ,τθ γειτονιά, το ςχολείο…. 
 
Λωάννα: Ευτυχϊσ ιμουν πολφ μικρι όταν ιρκαμε και δεν καταλάβαινα πολλά, και μετά θ 
Αλβανία είναι δίπλα. Τα καλοκαίρια μου τα περνάω ςτο χωριό μου, κοντά ςτο παπποφ και 
τθ γιαγιά. 
 
Μάρω: Ιξερεσ Ελλθνικά όταν ιρκεσ; 
 
Λωάννα: Πχι.  Κακϊσ ζκανα παρζα με άλλα παιδιά ,άρχιςα να καταλαβαίνω κάποιεσ λζξεισ 
και να παρατθρϊ τισ εκφράςεισ τουσ. Αργότερα βοθκικθκα  αρκετά από το  ςχολείο  
μακαίνοντασ να μιλϊ ςωςτά  τθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο πάππουσ, πίςτευε πωσ δεν κα τα 
καταφζρναμε και κα γυρνοφςαμε  πίςω μετανιωμζνοι, χωρίσ καμία ελπίδα. Βλζπεισ δεν 
είχαμε ξαναβρεκεί ςε ξζνθ χϊρα,  Ενϊ θ γιαγιά μου είχε πάντα  καλό προαίςκθμα πωσ όλα 
κα πάνε καλά ,πωσ κα τα καταφζρναμε τελικά. Ακόμα και ςιμερα το ίδιο πιςτεφει. 
Ρροςπακεί να μασ δίνει δφναμθ και μασ ενκαρρφνει, να αγωνιηόμαςτε και να προςπακοφμε  
για  το καλφτερο . 
 
Γιϊργοσ: Τελικά εςφ είςαι τυχερι ,γιατί βλζπεισ τουσ ςυγγενείσ ςου ςυχνά, ενϊ εγϊ που κα 
πάω ςτθν άλλθ άκρθ του κόςμου;..ςτθν Αυςτραλία..και δεν κα μπορϊ να ζρχομαι  ςυχνά να 
βλζπω τουσ φίλουσ μου, τουσ ςυγγενείσ μου, τθν γειτονιά μου..Δεν ξζρω αν κα αντζξω.. 
 
Αντιγόνθ:   Λωάννα, ςτο ςπίτι μιλάτε Αλβανικά; 
 
Λωάννα: Μιλάμε και τισ δυο γλϊςςεσ. 
 
Ελζνθ: Ρόςο εφκολα βρικαν οι γονείσ ςου δουλειά; 
 
Λωάννα: Ο πατζρασ μου είχε ζρκει νωρίτερα για να δει πωσ είναι θ ηωι εδϊ ,βρικε δουλειά 
ςε οικοδομι ,μια τζχνθ που γνϊριηε καλά αυτι του χτίςτθ, νοίκιαςε ζνα ςπιτάκι  με δφο 
δωμάτια και μετά ιρκε και μασ πιρε για να ηιςουμε και πάλι όλοι μαηί , ςαν οικογζνεια. 
Χτυπά το κουδοφνι, κάκονται ςτισ κζςεισ τουσ και μπαίνει θ κακθγιτρια των αγγλικϊν. 
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Κα Τόμασ: Good morning! 
 
Μάρω: Καλθμζρα. 
 
Κα Tόμασ: Τι μοφτρα είναι αυτά; 
 
Μάρω: Ο Γιϊργοσ φεφγει για Αυςτραλία . 
Κα Tόμασ: Οh! How beautiful! I envy you, ςε ηθλεφω .Ρόςο κα ικελα να μποροφςα να 
ταξιδζψω κι εγϊ μαηί ςου! 
 
Γιϊργοσ: Δεν πάω για ταξίδι αναψυχισ κυρία, φεφγουμε για πάντα. 
Κα Tόμασ: Για πάντα;(γελάει)Δεν υπάρχει για πάντα αγόρι μου. Τα πάντα είναι προςωρινά. 
Εγϊ ςτθν θλικία ςου το ίδιο πίςτευα. Θ  ηωι μου ζμακε το αντίκετο γι’ αυτό πλζον το μότο 
μου είναι ‘’ουδζν μονιμότερο του προςωρινοφ’’. 
 
Λωάννα: Δεν καταλαβαίνω. 
 
Kα Tόμασ: Ππωσ ξζρετε, είμαι Ελλθνο-Καναδι, κάτι ςαν πρωτοξαδζλφθ τθσ μαμάσ του 
Γιϊργου. Ραιδί μεταναςτϊν κι εγγονι μικραςιατϊν. Διπλόσ ο ξεριηωμόσ τθσ οικογζνειάσ 
μου. Μζςα ςε τρεισ γενιζσ ο γφροσ του κόςμου. ‘Ππου γθ ,πατρίσ’. 
 
Αντιγόνθ: Και εμζνα, οι προπάπποι μου ιρκαν πρόςφυγεσ από τθν Μ. Αςία. Από τθν 
κατακαθμζνθ Σμφρνθ. 
 
Κα Tόμασ : Μικραςιάτεσ κι εςείσ, προςφυγάκια. Ζχω ακοφςει τόςα πολλά από τθ γιαγιά μου, 
τθ Φιλιϊ για τθν Καταςτροφι, για τθν προςφυγιά ςτθν Ελλάδα. Για τθ ηωι τουσ ςτθ Σμφρνθ. 
Μια ηωι ονειρεμζνθ… 
 
Σκθνι Δεφτερθ 
Νεαρι  κοπζλα βγαίνει ςτο παράκυρο τθσ και ζνασ νεαρόσ τθσ κάνει καντάδα.  Τραγοφδι: Το 
μινόρε τθσ αυγισ. 
 
Άνδρασ: Ροιοσ είναι πάλι μάτια μου αυτόσ που μασ ξυπνάει μεσ ςτθ νφχτα; 
 
Γυναίκα: Τόςα κορίτςια ςτθ γειτονιά μασ, όλο και για κάποια κα χτυπάει θ καρδοφλα του 
νεαροφ κανταδόρου μασ. Κυμάςαι πόςεσ νφχτεσ εςφ ξθμερϊκθκεσ  κάτω από το παρακφρι 
μου. 
 
Άνδρασ: Κυμάμαι μάτια μου. Ξεχνιοφνται τα νιάτα! 
 
Τελειϊνει το τραγοφδι και κλείνει το παράκυρο . 
  
Κα Τόμασ: Αχ, θ ωραία μασ θ Σμφρνθ...ζνα πανθγφρι ιταν όλα, μια γιορτι. Ιταν αυτό που 
λζμε ‘θ χαρά τθσ ηωισ’.. 
 
Ελζνθ: Ιτανε γνωςτι θ Σμφρνθ τότε; Τθν αγαποφςανε οι Ζλλθνεσ; 
 
Κα Τόμασ: Θ Σμφρνθ, ιταν το γνωςτότερο λιμάνι! Εξελιγμζνο εμπόριο ςου λζει. Μπαχάρια, 
βότανα, υφάςματα. Τα παίρνανε οι Ευρωπαίοι, τα φζρνανε οι Αςιάτεσ… Πλοι εκεί 
ςυναντιόνταν. Είχε άλλον αζρα τότε θ Σμφρνθ. Κοςμοπολιτιςμό! Άνκρωπο, ς' όλθ τθν 
ανατολι,  δεν ζβριςκεσ να μθ τθν ξζρει. 
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Ελζνθ: Και οι άνκρωποι; Ρϊσ ιταν οι άνκρωποι; Ρϊσ ζφταςαν τα πράγματα ςτθν 
Καταςτροφι; 
 
Κα Τόμασ: Οι άνκρωποι οι βαριόμοιροι. Τοφρκοι, Ζλλθνεσ, Εβραίοι, Αρμζνιοι… όλοι ελλθνικά 
μιλοφςαν και ιταν αγαπθμζνοι. Και οι Τοφρκοι τουσ ςζβονταν τουσ Ζλλθνεσ κι όλουσ τουσ 
χριςτιανοφσ… Βλζπεισ   ιταν τίμιοι κ εργατικοί άνκρωποι , νοικοκυραίοι, ζμποροι, δάςκαλοι, 
επιςτιμονεσ. Τόςεσ και τόςεσ φιλίεσ, τόςεσ και τόςεσ αγάπεσ..Ελζνθ μου όμωσ θ Σμφρνθ 
ιταν το μιλον τθσ ζριδοσ για τουσ θγζτεσ.  Δε λογάριαηαν  πόνουσ, πόκουσ, 
ςυναιςκιματα...Δε λογάριαηαν πατρίδα κ εκνικά αιςκιματα... 
 
Σκθνι Τρίτθ  
Στθν ταβζρνα τθσ Κυρά-Μάρωσ.  
Μπαίνει θ κυρα-Μάρω ςτθ ςκθνι με ζνα τραπεηομάντθλο ςτο χζρι και ακοφγεται το 
τραγοφδι ‘’Δθμθτροφλα μου γεια ςου’’. Θ κυρα-Μάρω χορεφει, ςιγοτραγουδά και ςιγά-ςιγά  
ςτρϊνει το  καρό τραπεηομάντθλο με χάρθ.  
 
Κυρά Μάρω: Δθμθτροφλααααα,  ποφ’ ςαι Δθμθτροφλα;    Φζρε να κακαρίςουμε τα 
φαςολάκια.  Απόψε περιμζνουμε κόςμο. Κοίτα και το βραςτό. Αν ζγινε,  κλείςτο. 
 
Διμθτρα: Αμάν πια, με ηάλιςεσ  βρε μάνα, απ’ το πρωί! Ζχω δουλειά. 
( Μπαίνει ςτθ ςκθνι ) Ηωι κ αυτι.  Κάνε τοφτο, κάνε εκείνο, όλθ μζρα με λιβανίηει. Στιγμι δε 
μ’ αφινει ςτθν θςυχία μου!  
 
Αγαβνι: Ζλα, κάνε υπομονι, μάνα ςου είναι. 
 
Διμθτρα: ...λεσ και δεν ζχω καλφτερα πράγματα να κάνω για τθ ηωι μου, παρά να κακαρίηω 
φαςολάκια! 
 
Κυρά Μάρω: Τι λεσ,  μωρι; Ζτςι όπωσ πάμε κα το κλείςουμε το μαγαηί και κα τρϊμε τα 
πόδια μασ. 
 
Διμθτρα: Καλά ντε, μθ φωνάηεισ.(Αφινει ςτο τραπζηι τα φαςολάκια και πάει να φφγει.) 
 
Κυρά Μάρω: Ρου πασ; Κόπιαςε να με βοθκιςεισ. Εςείσ Αγαβνι ςτθν Αρμενία,   ζτςι κάνατε; 
Δεν τθ βοθκοφςατε τθ μάνα ςασ; Άντε, λοιπόν τραβιξτε για το λιμάνι. Το καράβι φτάνει ςτισ 
δϊδεκα. Κα πλακϊςει κόςμοσ κι εμείσ ακόμθ κα κοιτιόμαςτε. Μεςθμεριάηει κ οφτε κφμινο 
δεν ζχουμε για τουσ κιοφτζδεσ! Α! Φζρε και κανζλα, μου τελειϊνει.. Τρζξτε! 
 
Αγαβνι:..(ςυνωμοτικά)Ζλα πάμε για τα μπαχάρια και μετά  πάμε κι  απ’ του Νετηίπ να 
πάρουμε λίγο μπροφςκο κραςί για τον πατζρα μου,(κλείνει το μάτι) για το βράδυ ντε!. 
Διμθτρα: Α, ναι,  βζβαια, βζβαια! Αυτό μου είχε διαφφγει... 
 
Σκθνι Τζταρτθ. 
Βραδιάηει και θ κυρά- Μάρω με τθ Δθμθτροφλα ετοιμάηουν τα τραπζηια.  
Κάποιοσ καμϊνασ παίηει ςτο μπουηοφκι του το τραγοφδι -‘Ρζντε χρόνια δικαςμζνοσ’  
Μπαίνουν ο Κανάςθσ με το Βαγγζλθ. 
 
Κυρά Μάρω: Καλϊσ τα παλικάρια! 
 
Κανάςθσ: Χαιρετϊ τθν κυρά και τθν ωραία  κόρθ. 



1298 
 

 
Κυρ-Ράνοσ: Γεια χαρά νταν. 
 
Κυρά Μάρω: Τι κα πάρουν τα παιδιά; 
 
Βαγγζλθσ: Ζνα μπροφςκο κραςάκι κ ζναν μεηζ απ τουσ  περιποιθμζνουσ!! 
 
Κυρα-Μάρω: Ζφταςαν! (ςτθν κόρθ τθσ) Εςφ φζρε το κραςί απ’ το κατϊγι.(θ κυρά- Μάρω  και 
θ Δθμθτροφλα βγαίνουν απ’ τθ ςκθνι). 
 
Βαγγζλθσ: Ωχ! Αμάν, αμάν!  (ςκυφτόσ παίηει με το κομπολόι του). 
 
Μπαίνει ο κυρ-Ράνοσ με μια εφθμερίδα ςτο χζρι. 
 
Κυρ-Ράνοσ: Τι αναςτενάηεισ, μωρζ, ςα λεχϊνα; 
 
Κανάςθσ:  Σκοφρα τα πράματα κυρ- Ράνο. Χτεσ βράδυ οι Τοφρκοι βάλανε φωτιά  ςτο μαγαηί 
του  Μικαελιάν, το ρολογάδικο. Ραραλίγο να κάψουν ολάκερθ τθ φαμίλια. 
 
Κυρ-Ράνοσ:(κάκεται και αφινει τθν εφθμερίδα ςτο τραπζηι) Ο Κεμάλ ετοιμάηει ςτρατιζσ 
Τοφρκων και κατευκφνονται προσ τα δω. Άμα φφγει ο ςτρατόσ χάκθκε θ πόλθ. Οι Τοφρκοι δε 
κα λυπθκοφν κανζναν. 
 
Βαγγζλθσ: Και δε μασ λζνε τίποτα(ςκυφτόσ παίηει με το κομπολόι του) 
 
Κανάςθσ: Μωρζ, αυτοί τθ δουλειά τουσ κάνουν, εμείσ τί κ' απογίνουμε; 
  
Κυρ-Ράνοσ: Τι κ' απογίνει τόςοσ λαόσ! Τζςςερα εκατομμφρια Ζλλθνεσ ςτθ Μ. Αςία; 
 
Βαγγζλθσ: Θ  Μ. Αςία είναι ελλθνικι! Εμείσ, εδϊ γεννθκικαμε, εδϊ κα πεκάνουμε! 
 
Κανάςθσ: Εδϊ είναι θ πατρίδα μασ! 
 
Κυρ-Ράνοσ: Κι  εμζνα ο πατζρασ μου εδϊ γεννικθκε. Από  πάππου προσ πάππου θ γθ αυτι 
είναι δικιά μασ.  Τι κ’ απογίνουν τα παιδιά μου; Θ Φιλιϊ μου, ο Νικόλασ μου; 
 
Μπαίνει θ Δθμθτροφλα  φζρνει το δίςκο με τον μεηζ.  
Ο Κανάςθσ ςθκϊνει το ποτιρι του και λζει με νόθμα ςτθ Δθμθτροφλα 
 
Καναςθσ:  Γεια μασ. Απόψε κζλω να  χορζψω για τισ όμορφεσ! Ραίξε μαζςτρο μια πενιά να 
ρίξω μια ςτροφι… 
 
Βαγγζλθσ: …να πάνε τα φαρμάκια κάτω! 
 
Κυρ- Ράνοσ: Να ηιςουν τα νιάτα! Τα νιάτα! 
Ακοφγεται το τραγοφδι ''Ρίνω και μεκϊ''. Χορόσ ‘Ηεϊμπζκικο’. 
 
 
 
Σκθνι Ρζμπτθ 
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Θ κυρά –Μάρω ςκουπίηει και θ Δθμθτροφλα κακαρίηει τα τραπζηια. Βρίςκει τθν εφθμερίδα 
και  διαβάηει τθν επιφυλλίδα.  
 
Δθμθτροφλα: ‘Κατζρρευςε ο ςτρατόσ μασ ςτο Αφιόν Καραχιςάρ! Ράει κι ο Τρικοφπθσ με τθ 
φάλαγγα του! Τθν καίνε,  τθ ρθμάηουν τθ Σμφρνθ μασ...Μασ ξεριηϊνουν! Χανόμαςτε! 
 
Κυρά Μάρω: Ο Κεόσ να μασ λυπθκεί. Ραναγιά μου, Βαγγελίςτρα φφλαγζ μασ!(Κάνει το 
ςταυρό τθσ) 
 
Τα φϊτα ςβινουν. 
 
Σκθνι  Ζκτθ 
Υπάλλθλοσ Ρρακτορείου: Τι γίνεται εδϊ; Τι κζλετε; 
 
Γυναίκα: Να, ορίςτε, το διαβατιριο μου, τα χαρτιά μασ! 
 
Υ.Ρ.: Εςείσ, κυρία, μάλιςτα! Κα φζρετε βεβαίωςθ από το ιταλικό προξενείο. Λυπάμαι αλλά 
χωρίσ βεβαίωςθ  δε γίνεται τίποτα.  
 Κι εςείσ κφριε ζχετε δθλϊςει οικογζνεια με εννζα πρόςωπα και  εδϊ γράφετε δεκα-
τζςςερα. Μθ ςπρϊχνετε, κα  ςπάςετε τα τηάμια. 
 Κυρία, το διαβατιριο ςασ δεν ιςχφει. Τι κζλετε να ςασ κάνω; Να πάτε ςτο κράτοσ. Εγϊ δεν 
είμαι το κράτοσ. Εγϊ είμαι υπάλλθλοσ πρακτορείου, να πάτε ςτο κράτοσ. 
 
Γ: Ροιο κράτοσ κυρία μου; Ρου είναι το κράτοσ; Μάηεψαν τα χαρτιά τουσ και το ζςκαςαν. Οι 
Ζλλθνεσ μασ πρόδωςαν. Οι Τοφρκοι δε κα φτάςουν ποτζ ςτθ Σμφρνθ  μασ λζγανε. Και οι 
Τοφρκοι είναι ζξω απ’ τθν πόλθ μασ. Μασ κορόιδεψαν. Δεν υπάρχει ελλθνικό κράτοσ ςτθ 
Σμφρνθ! Και εμείσ, τι κάνουμε, ε; Τι κ’  απογίνουμε εμείσ; Κα περιμζνουμε τουσ Τοφρκουσ 
χωρίσ όπλα, χωρίσ ςτρατό να μασ ςφάξουν ςαν τα πρόβατα; 
 
Ρολίτθσ Α': Εμείσ τι φταίμε; 
 
Ρολίτθσ Β ':Εγϊ τι φταίω; 
 
Μάνα :Μθ φοβάςαι ! 
 
Ραιδί: ΦΟΒΑΜΑΛ! 
 
Τοφρκοσ: Ηιτω το Λςλάμ! Οι Αρμζνιοι και οι Ζλλθνεσ τρϊνε το ψωμί του Τοφρκου! 
 
Ακοφγεται το τραγοφδι ''Σμυρναίικο Μινόρε'' τθσ -Μαρίκασ Ραπαγκίκα 
 
Σκθνι ζβδομθ 
Ρροβολι ντοκιμαντζρ : Σμφρνθ 1922 
 
Σκθνι όγδοθ 
Θ κυρά-Φιλιϊ κακιςμζνθ μόνθ τθσ κοιτάηει ζνα παλιό κουτί με χρυςαφικά και 
φωτογραφίεσ(οι φωτογραφίεσ παρουςιάηονται ςτουσ κεατζσ ςε ςλάιντσ). Μπαίνει θ εγγονι 
τθσ. 
 
Εγγονι: Τι είναι αυτζσ οι φωτογραφίεσ που κοιτάηεισ γιαγιά; 
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Κα Φιλιϊ:….(με κλιμμζνο φφοσ, κοιτάηει ζνα παλιό διαβατιριο) 
 
Εγγονι: Τι ζχεισ; Τι ςου ςυμβαίνει; 
 
Κα Φιλιϊ: Οι μνιμεσ κοριτςάκι μου, δε ςβινουν ποτζ.  Ζρχονται και ξανάρχονται ςτο μυαλό 
του ανκρϊπου...Να, νάτο  το ςκουλαρίκι που πρόλαβα να κρφψω ςτον κόρφο μου, πριν 
κάνω το τάμα ςτθ Ραναγιά να με ςϊςει..Αυτά μου απζμειναν δυο φωτογραφίεσ απ τθν 
Σμφρνθ ςτισ δόξεσ τθσ και αυτι θ εικόνα του Αι Νικόλα που πρόλαβε να πάρει θ μάνα 
μου(ακοφγεται κουδοφνι να κτυπάει και μπαίνει ςτθ ςκθνι θ κυρά Αργυρϊ, φιλενάδα τθσ 
Φιλιϊσ από τον καιρό τθσ Σμφρνθσ.)Καλϊσ τθν Αργυρϊ, πάνω ςτθν ϊρα.  Ρριν λίγο ξζκαψα  
από τα ςυρτάρια μου το κουτάκι αυτό με τα ενκυμιματα. Κυμάςαι; Κυμάςαι που δε 
μποροφςεσ να τα βγάλεισ … 
 
Κα Αργυρϊ: Τι τα ςκαλίηεισ Φιλιϊ μου. Τόςα χρόνια πζραςαν.  
 
Κα Φιλιϊ: Οι πλθγζσ όμωσ είναι πάντα ανοιχτζσ, ςαν πλθςιάηουν οι μζρεσ του Χαμοφ.  
 
Εγγονι: Μετά τι ζγινε κυρά Αργυρϊ; Τι δεν μποροφςεσ να βγάλεισ; 
 
Κα Αργυρϊ: Τα ςκουλαρίκια μου! Οι Τοφρκοι  όταν μπικαν ςτθ Σμφρνθ, δεν αφιςανε τίποτε 
όρκιο! Θ Φιλιϊ και εγϊ είχαμε βγει να ψάξουμε τον αδελφό τθσ, το Νικόλα, ποφχε πάει να 
βρει τον πατζρα του απ’ το καφενείο του κυρ-Ραναγι. Στο δρόμο μασ βρικε ζνασ Τοφρκοσ,  
ζβγαλε το μαχαίρι και κόντεψε να μου κόψει τ' αυτί..Βλζπεισ τα  χζρια  μου τρζμανε… και 
δεν μποροφςα να τα βγάλω. Κακϊσ ζνιωκα τθ βαριά ανάςα του πάνω ςτο πρόςωπο μου, το 
άγριο βλζμμα του  να με κοιτάηει, το αίμα μου πάγωςε...Θ χαρακιά  του  μαχαιριοφ του 
υπάρχει ακόμα και εδϊ (δείχνει το λαιμό τθσ) και ςτθν ψυχι μου. 
 
Κα Φιλιϊ: Κι εγϊ δίπλα..Κεζ μου ζλεγα, Ραναγιά μου,  ζρχεται θ ςειρά μου. Εκείνθ τθν ϊρα 
ζβλεπα τα κεραμίδια τθσ Βαγγελίςτρασ απζναντι κι ζκανα ζνα τάμα από μζςα μου… Αχ 
Βαγγελίςτρα μου, είπα,  βοικθςε με να  ξεκουμπϊςω τα ςκουλαρίκια και να του τα δϊςω 
μθ μου κόψει το αυτί και να μθ ςϊςω να βάλω ςκουλαρίκια ποτζ ξανά. Κακϊσ ζφευγε του 
ζπεςε το ςκουλαρίκι μου… Και μζχρι ςιμερα δεν ζχω φορζςει ξανά κοςμιματα.. 
 
Κα Αργυρϊ: Κ.Α.: Τι άδικο  από τόςο νωρίσ να ανταμωκείσ  με το Χάροντα, θ  ςκιά του να 
κρφβεται για πάντα ςτθ τρυφερι  καρδοφλα ςου και να ςε ςυνοδεφει παντοφ και πάντοτε.  
Εγγονι: ‘Κι θ μιςθμζνθ θ ζριδα τον πόνο γζννθςε, που βαςανίηει, γζννθςε και τθ λικθ και 
τθν πείνα και τισ πλθγζσ που δάκρυ τισ ποτίηει ,τουσ πολζμουσ, τουσ φόβουσ και τισ μάχεσ. 
Και τ' αντροςκοτϊματα και τισ φιλονικίεσ και τ' απατθλά τα λόγια και τισ κριςοδικίεσ και τθν 
κακονομία και τθν απάτθ.  Θ απάτθ είναι  ςυχνά φιλί-κλειδί με τισ φιλονικίεσ και τον όρκο π' 
αλικεια αυτόσ τισ πιο πολλζσ φορζσ ζχει ςωριάςει ςυμφορζσ του ανκρϊπου ..Γιατί αλί και 
τριςαλί ς' αυτόν που ψεφτικα κ' είναι εισ γνϊςθ του τον πάρει.’ 
Κ.Α.: Το παρελκόν, δεν ξεχνιζται!!!   
 
Τα φϊτα ςβινουν. 
 Ακοφγεται το τραγοφδι ''Θ ΩΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΤΟΥ''-ΛΤΑ ΑΜΡΑΤΗΘ 
 
Σκθνι ζνατθ 
Θ  κυρα-Φιλιϊ λυπθμζνθ τραγουδά το ‘Θ ΣΜΥΝΘ ΜΑΝΑ ΚΑΓΕΤΑΛ’. Μπαίνει θ εγγονι τθσ. 
 
Εγγονι: Τι ζχεισ γιαγιάκα μου; Τι ςου ςυμβαίνει; 
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Κα Φιλιϊ:  Σαν αφριο, 15 Αυγοφςτου  1922, ξεριηωκικαμε, … οι μνιμεσ αναβιϊνουν, οι 
μνιμεσ κοριτςάκι μου, με ςτοιχειϊνουν! Ρϊσ να ξεχάςω εκείνθ τθν αποφράδα μζρα; Τθ 
μζρα που είδα για τελευταία φορά τον πατζρα μου και τον αδελφό μου. (Σκφβει για μερικά 
δευτερόλεπτα το κεφάλι τθσ και φςτερα ςυνεχίηει τθ διιγθςθ τθσ) 
Κυμάμαι τθ ςτιγμι που ανεβαίναμε ςτο πλοίο  για να φυγαδευτοφμε.. κρατοφςα τθ μθτζρα 
μου ςφιχτά απ το χζρι μθ τθ χάςω και χακϊ! Πταν είχαμε απομακρυνκεί αρκετά… πιγα 
ςτθν άκρθ του βαποριοφ και είδα τθν Ρατρίδα μου. Καιγόταν, Καιγόταν! Τότε 
ςυνειδθτοποίθςα τι είχε γίνει. Κυμόμουν το αίμα που είχα δει. Δεκαπζντε μζρεσ ςφαγι και 
καταςτροφι. Ζκλαψα, πόνεςα, τί να πρωτοκυμθκϊ; Τουσ δικοφσ μου; Τθν πατρίδα μου; Τον 
κόςμο; Τα μωρά; Τουσ ςκοτωμζνουσ να βλζπεισ ζξω; 
 Πμωσ κυμικθκα και τισ μζρεσ τισ καλζσ, εκείνεσ που είχαμε ηιςει εκεί μζχρι τα δϊδεκά μου 
χρόνια. Για μζνα ο τόποσ μου ιταν ο παράδειςοσ, τόςο ωραία ιταν, τόςο ιταν γλυκιά θ ηωι 
και εκείνθ τθν ϊρα πόνεςα… Μα ζκανα ζναν όρκο..Αντίο είπα πατρίδα μου! Δε κα ςε 
ξαναδϊ αλλά δε κα ςε ξεχάςω ποτζ! 
 
Εγγονι: Και ςτθν Ακινα πϊσ φτάςατε;  
 
Κα Φιλιϊ: Φτάνοντασ ςτο λιμάνι του Ρειραιά κα ζπειτα από ϊρεσ και ϊρεσ ταλαιπωρίασ, οι 
ντόπιοι μασ μάηεψαν και μασ ζβαλαν να μείνουμε ς' ζνα ςταφλο και κυμάμαι τον πρϊτο 
καιρό που κοιμόμαςταν μαηί με τα ηωντανά! Μετά από μερικζσ μζρεσ μασ οδιγθςαν ς’ ζνα 
άγνωςτο για εμάσ νθςί, τον Ρόρο και εκεί χωρίσ χριματα, ροφχα και ςπίτι, οφτε καμιά 
βοικεια από κανζναν προςπακιςαμε να βροφμε τρόπο να επιβιϊςουμε. 
 
Εγγονι: Γιατί ιταν τόςο ςκλθροί μαηί ςασ γιαγιά; 
 
Κα Φιλιϊ: Γιατί εμείσ για τουσ Ζλλθνεσ εδϊ ιμαςταν ΞΕΝΟΛ! ‘Τουρκόςπορουσ’ μασ ανζβαηαν, 
‘παςτρικιζσ ‘ μασ κατζβαηαν. Αποκαλοφςαν τισ γυναίκεσ ζτςι,  γιατί πλενόμαςταν ςυχνά( 
ειρωνικά). Πμωσ εμείσ ιμαςταν αυτοί  και οι Ζλλθνεσ τθσ Ρόλθσ που ανανεϊςαμε τθν 
ελλθνικι κουηίνα,  τθ μουςικι, το εμπόριο,  ςτιςαμε βιοτεχνίεσ κλωςτοχφαντουργίασ, 
ταπθτουργίασ, κεραμοποιίασ, τυπογραφεία,  … φζραμε τον δικό μασ πολιτιςμό. Με τα 
χρόνια εμείσ οι ''ξζνοι''  με τθν εργατικότθτα μασ προοδεφςαμε και   με τισ γνϊςεισ μασ 
βοθκιςαμε τον  κόςμο εδϊ! 
 
Σκθνι Δζκατθ 
Στθν τάξθ.   
 
Κα Τόμασ: Με τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι χάςαμε δυςτυχϊσ ςθμαντικοφσ τόπουσ κα 
χιλιάδεσ ανκρϊπουσ. 
 
Ελζνθ: Μα κυρία προτοφ αποφαςίςουν μια τζτοια μεγάλθ εκςτρατεία δεν είχαν προβλζψει 
τθ ςτρατιωτικι υπεροχι των Τοφρκων; 
 
Κα Τόμασ: Οι Ζλλθνεσ ιταν πάντα ζνασ γενναίοσ λαόσ   αλλά τότε ιταν εξαντλθμζνοι, φτωχοί 
και ςχεδόν ρθμαγμζνοι από τουσ Βαλκανικοφσ που είχαν προθγθκεί. 
 
Λωάννα: Αυτοί που αποφάςιςαν για τθν τφχθ τόςων ανκρϊπων γιατί  δε ηιτθςαν βοικεια 
από άλλουσ λαοφσ; 
 
Κα  Τόμασ:Βλζπεισ Λωάννα μου το πλοφςιο υπζδαφοσ τθσ περιοχισ, το ανεπτυγμζνο τθσ 
εμπόριο ιταν αφορμι να μθ βοθκιςουν οι ςφμμαχοι τθσ Ελλάδασ, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. 
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Ελζνθ: Τότε τα πραγματικά αίτια τθσ καταςτροφισ ιταν τα ςυμφζροντα..Τα ςυμφζροντα 
ζβλαψαν τουσ Ζλλθνεσ.. 
 
Κα Τόμασ:Κάπωσ ζτςι, Ελζνθ. Κι ασ μθ ξεχνάμε και το αιϊνιο όνειρο των Ελλινων.  Μια 
Ελλάδα ενωμζνθ, με κοινι γλϊςςα και κρθςκεία..Βζβαια αυτό δε το επζτρεψαν μερικοί... 
 
Λωαννα: Και φυςικά δε το επιτρζπουν ωσ και ςιμερα.. 
Ακοφγεται το τραγοφδι ‘ Καίγομαι, καίγομαι’  που τραγουδιζται απ' όλουσ μαηί. 
 
ΡΑΞΘ ΔΕΥΤΕΘ 
Σκθνι Ρρϊτθ 
 
Κα Τόμασ: Ρολλοί πρόςφυγεσ δεν κατάφεραν να ριηϊςουν ςτθν Ελλάδα και αναγκάςτθκαν 
να φφγουν ςε ξζνεσ χϊρεσ …ςτθν Αυςτραλία, ςτισ ΘΡΑ… 
 
Μάρω: Ράντωσ, δεν ιταν μόνο οι Μικραςιάτεσ το μοναδικό κφμα μετανάςτευςθσ. 
 
Κα Τόμασ: Σίγουρα όχι. Αυτό,  ιταν το πρϊτο κφμα. Το δεφτερο ξεκίνθςε μετά το  Β’ 
Ραγκόςμιο Ρόλεμο και τον εμφφλιο. Θ καταρρακωμζνθ  Ελλαδίτςα μασ, μια χϊρα χωρίσ 
υποδομι, χωρίσ προοπτικζσ, δεν μπόρεςε να κρατιςει τα νιάτα τθσ και γι’ αυτό ζφυγαν ωσ 
ανειδίκευτοι εργάτεσ ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ τθσ Δφςθσ: Θ.Ρ.Α., Καναδάσ, Γερμανία, 
Αυςτραλία. Εκεί υπιρχε μεγάλθ ηιτθςθ για φκθνά εργατικά χζρια, κι θ Ελλάδα τότε είχε 
πολλά. Ππωσ ςασ είπα, θ μθτζρα μου πιγε ςτον Καναδά, ενϊ θ αδελφι τθσ ςτθν Αυςτραλία. 
Κυμάμαι  τι χαρά κάναμε ζνα καλοκαίρι  του ‘96 που ςυναντθκικαμε όλεσ  μαηί ςτθν αυλι 
του ςπιτιοφ τθσ γιαγιάσ μου τθσ κυρά- Φιλιϊσ,  εγϊ, θ μθτζρα μου, Σοφία τθ λζνε, θ κεία 
μου θ Ουρανία και θ  ξαδζλφθ μου, Αλζξισ, είμαςτε ςχεδόν ςυνομιλικεσ. Ιταν το τελευταίο 
καλοκαίρι με τθ γιαγιά. 
Αλλάηει ο χρόνοσ και το ρολόι δείχνει τα τεταρτθμόρια των ’60 – ’90. 
 
Ακοφγεται το τραγοφδι ‘ΑΜΑΝ ΓΚΕΛ ΑΜΑΝ’- τθσ Δόμνασ Σαμίου. 
 
Κα Φιλιϊ:(μιλϊντασ ςτο τθλζφωνο) Ναι ςου λζω, Χρυςάνκθ μου! Σιμερα. Τισ περιμζνω από 
λεπτό ςε λεπτό... Ναι, ναι. Και τα δυο μου τα κορίτςια κα ζρκουν ςιμερα! Διπλι θ χαρά 
μου, όπωσ καταλαβαίνεισ. (κουδοφνι) Ωχ! Σε αφινω, Χρυςάνκθ μου, χτυπάει το κουδοφνι. 
Κάποια κα ζφταςε, φαίνεται! Σε κλείνω, ςε κλείνω, γεια! 
 
Εμφανίηεται θ Σοφία με τθ νεαρι Ειρινθ 
 
Σοφία & Ειρινθ: Γεια ςου, μαμά! / Γεια ςου γιαγιά! 
 
Κα Φιλιϊ: Γιαβρί μου! Τι κάνεισ, πϊσ είςαι; Αχ Ειρινθ μου, πω πω, πόςο ομόρφυνεσ! Κοίτα 
’δω να ’δεισ! Ολόκλθρθ κοπζλα ζγινεσ! 
Ειρινθ: Ευχαριςτϊ! 
 
Κα Φιλιϊ: Ελάτε, περάςτε, κακίςτε. Να ςασ τρατάρω τίποτε? Ζχω φτιάξει υπζροχο καηάν 
ντιπί. Ειρινθ μου, κζλεισ γιαβρί μου να ςου φζρω λίγο; 
 
Ειρινθ: εεε... Εγϊ...  
 
Σοφία: Είμαςτε εντάξει, μαμά, κάκιςε κι εςφ να ςε δοφμε λίγο! 
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Κα Φιλιϊ: Για πείτε μου, λοιπόν, τα νζα ςασ! Σοφοφλα μου, Ρϊσ περνάσ εκεί ςτον Καναδά; 
Εςφ,  
 
θνοφλα μου. Ρωσ ςου φαίνεται θ Ακινα; Ρροςαρμόςτθκεσ; Βρικεσ φίλουσ, παρζεσ, θ 
δουλειά ςου πϊσ πάει; 
 
Σοφία: Ππωσ τα ξζρεισ, βρε μαμά. Καλά, όλα καλά, αλλά… Ρολφ αποξζνωςθ ςτισ μεγάλεσ 
πόλεισ.  
 
Κα Φιλιϊ: Στο Μόντρεαλ, ζχει δουλειζσ; Για πεσ μου, ζχεισ δουλειά; 
 
Σοφία: Από δουλειά, άλλο τίποτα! Ρολλι και απαιτθτικι. Πχι πωσ δεν ιταν πριν, αν και 
τϊρα τα πράγματα είναι ςαφϊσ καλφτερα. 
 
Ειρινθ: Γιατί καλζ μαμά, τόςο χάλια ιταν;  
 
Κα Φιλιϊ: Και λίγα λεσ Ειρινθ μου!  
 
Ειρινθ: Ρόςο χαίρομαι που ηω ςτθν Ελλάδα! Ρερνάω ςοφπερ! Εκπλθκτικά! Ραρζεσ, 
ξενφχτια, γλζντια, εδϊ ηεισ φοιτθτικι ηωι. Δουλεφω και ςτο φροντιςτιριο τθσ γειτονιάσ για 
το χαρτηιλίκι μου. 
  
Κα Φιλιϊ: Να ’ξερεσ μονάχα τι πζραςαν θ μάνα κι θ κεία ςου ςαν ζφυγαν και ξενιτεφτθκαν 
ςτισ δφο άκρεσ του κόςμο. Μπουμποφκια ιταν τα κοριτςάκια μου, όταν πιραν τθν απόφαςθ 
να φφγουν... Και μπικαν κατευκείαν ςτα βακειά! Και εγϊ τισ ακολοφκθςα, πότε πιγαινα 
ςτθ μια, πότε ςτθν άλλθ, αλλά δεν τθ ςικωςα τθ ηωι εκεί... «Ελλαδίτςα μου», είπα, «ψωμί 
και κρεμμφδι!».  
 
Σοφία: Εντάξει, μθν τα κάνεισ τόςο τραγικά! 
 
Κα Φιλιϊ: Τραγικά; Να ςου κυμίςω μόνο τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ ςου εκεί. Και τα δικά 
ςου και τθσ αδελφισ ςου. 
 
Σοφία: Μια χαρά τα κυμάμαι! 
 
Ειρινθ: Γιατί, τι ζγινε τότε μαμά; Ζλα, πεσ μου! Ξζρω τόςο λίγα για το παρελκόν ςου! 
 
Σοφία: Το  παρελκόν μου! Ρω, πω ακοφγεται κάπωσ. Σαν ταινία παλιοφ ελλθνικοφ 
κινθματογράφου, κάτι δραματικζσ που βλζπαμε με  το Νίκο Ξανκόπουλο. Τι μου κφμθςεσ!  
Τα πρϊτα χρόνια,  αυτι ιταν θ διαςκζδαςθ μασ.  Οι χοροί και τα γλζντια ςε γάμουσ και 
βαφτίςια και ο ελλθνικόσ κινθματογράφοσ! Ραρακολουκοφςαμε  τισ ιςτορίεσ ‘του φτωχοφ 
και κατατρεγμζνου λαϊκοφ παιδιοφ, που ηει μζςα ςτθ δυςτυχία, αλλά τελικά λυτρϊνεται’. 
  
Ειρινθ: Τϊρα που το λεσ κυμάμαι ςτα πζντε μου που με πιγεσ να δω ζνα τζτοιο ζργο, εγϊ 
ζβαλα τα κλάματα και ςυ με το χζρι ςου μου ζκλεινεσ το ςτόμα και μου ζλεγεσ. ‘Δεν είναι 
αλικεια, ζργο είναι’. Ρωσ το λζγανε; 
 
Σοφία:  Θ Οδφςςεια Ενόσ Ξεριηωμζνου  ‘Ο Βαςίλθσ Καρατηόγλου ζνασ πετυχθμζνοσ λαϊκόσ 
τραγουδιςτισ που ηει με τθν μθτζρα του και τθν αδελφι του ςτο Βόλο,  μετά το διωγμό τουσ 
από τθ Σμφρνθ, μακαίνει ότι ο πατζρασ του δεν πζκανε αλλά ςυνελιφκθ από τουσ 
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Τοφρκουσ και αποφαςίηει  να πάει ςτθν Τουρκία, να βρει τα ίχνθ του...’ . Σα να τθ βλζπω 
μπροςτά μου. 
 
Σοφία: Τόςθ ιταν θ ανάγκθ μασ ν’ ακοφςουμε τθ γλϊςςα μασ, να δοφμε τουσ δικοφσ μασ 
ανκρϊπουσ, να δοφμε τισ δικζσ μασ ιςτορίεσ ςτο πανί.  
 
Κα Φιλιϊ:  Ειρθνάκι μου, που δουλειζσ τότε. Μεροδοφλι- μεροφάι.  Οι γαμπροί  ηιταγαν 
προίκα. Ρρόςφυγεσ ιμαςταν, χιρα που να τα βρω. Κι όταν μάκαμε ότι μποροφςαν να 
φφγουν και γυναίκεσ, γιατί μζχρι τότε παίρνανε μόνο άνδρεσ, κυρίωσ εργζνθδεσ. Και μετά 
κζλανε ‘Νφφεσ’. Ζτςι τα κορίτςια μου κάνανε τα χαρτιά τουσ κι ο δρόμοσ άνοιξε. 
 
Ειρινθ: Και ζτςι αποφαςίςατε να φφγετε. 
Σοφία: Θ γιαγιά ςου επζμενε. Ιμαςταν αρκετά νζεσ για ζνα τόςο μεγάλο ταξίδι. Ο φόβοσ 
μεγάλοσ αλλά και θ απόγνωςθ μεγαλφτερθ. Εκεί τουλάχιςτον είχαμε τθν ελπίδα μιασ 
καλφτερθσ ηωισ. Ιταν μια μεγάλθ απόφαςθ. Ικελε δφναμθ ψυχισ! 
 
Κα Φιλιϊ: Ιταν το καλφτερο για ςασ. 
 
Σοφία: Το ξζρω, μαμά μου, και ςε ευχαριςτϊ για όλα αυτά που ζκανεσ. Αν και μακριά, μασ 
ζδινεσ πάντα τθ δφναμθ και το κουράγιο να προχωριςουμε. Βλζπεισ, Ειρινθ, 
προςπακοφςαμε να κρατάμε όςο το δυνατόν ςτενότερθ επαφι με τουσ δικοφσ μασ πίςω 
ςτθν πατρίδα. Ρράγμα δφςκολο  ςτθν αρχι. Μια φορά το μινα, το δίμθνο καμιά φορά  
λαβαίναμε γράμμα. Αυτά όμωσ μασ ςτιριξαν ... Λδιαίτερα ςτθν αρχι. Τότε δεν ιταν τα 
τθλζφωνα. 
 
Κα Φιλιϊ: Ζκανα απλά αυτό που ζπρεπε. 
(ζνα χαμόγελο διαγράφεται ςτο πρόςωπο τθσ Σοφίασ & πιάνει το χζρι τθσ κα Φιλιϊσ, ςκφβει 
και τθσ το φιλά) 
Ειρινθ: Και μετά; 
 
Σοφία: Τα πράγματα ιταν δφςκολα. Τότε φεφγαμε  από τον Ρειραιά για το λιμάνι του 
Χάλιφαξ,  δϊδεκα μερόνυχτα καλαςςοδερνόμαςταν.  Θ παρζα που γνϊριςα ςτο 
‘Φρειδερίκθ’, ζτςι λζγανε το καράβι , με ςυνόδεψε με το τρζνο ωσ το Μόντρεαλ . Μαηί 
βρικαμε ζνα ςπίτι  για να μείνουμε. Τότε  ακόμθ και τρεισ οικογζνειεσ,  μοιράηονταν  ζνα 
ςπίτι. Θ υπομονι και θ αλλθλεγγφθ μεταξφ μασ,  μασ ζςωςε. Στθρίξαμε ο ζνασ τον άλλον. 
 
Κα Φιλιϊ: Ευτυχϊσ πάντωσ που ιρκαν ζτςι τα πράγματα και δεν αναγκάςτθκεσ να μείνεισ ςε  
ςτρατόπεδα όπωσ θ Ουρανία μασ ςτθν Αυςτραλία, ς’ αυτό το ανακεματιςμζνο  το … να δεισ 
πωσ το λζνε… Α! ναι, ‘ Μπονεγκίλα’, κάτι τζτοιο. Θ Ουρανία μου, μου’ χε πει πωσ εκεί τουσ 
μαηεφανε όλουσ τουσ μετανάςτεσ, ιταν απ’ όλεσ τισ φυλζσ κόςμου. Ζμεναν  για χρόνια εκεί 
ϊςπου να βρουν δουλειά ςε ηαχαροκάλαμα, καπνά, φάρμεσ, εργοςτάςια. 
 
Σοφία: Πταν τακτοποιικθκα από ςπίτι, άρχιςα να ψάχνω για δουλειά. Επειδι όμωσ, υπιρχε 
πολφ μεγάλθ ηιτθςθ, δεν εφριςκα.  Ο καιρόσ περνοφςε και τα χριματα ςωνόντουςαν…  
 
Ειρινθ:  Και τι ζκανεσ; 
 
Σοφία: Ιρκα ςε επαφι με τθν Ελλθνικι Κοινότθτα, και ηιτθςα δουλειά. Αν και εξυπθρετικοί, 
οι άνκρωποι δεν μπόρεςαν να με βοθκιςουν. Μιάμιςθ εβδομάδα αργότερα, γνϊριςα τον 
πατζρα ςου.  Μου βρικε δουλειά, ςτο νοςοκομείο που δοφλευε μάγειρασ, ςτα πλυντιρια  
όπου παρζμεινα μζχρι που ςε γζννθςα. Είκοςι μερϊν ιςουνα Ειρινθ μου, όταν ςε ζδωςα ςε 
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μία γειτόνιςςα να ςε προςζχει, γιατί ζπρεπε να επιςτρζψω ςτθ δουλειά. Βλζπεισ δεν 
υπιρχαν τότε άδειεσ τοκετοφ και λοχείασ. Με μια ζνεςθ μου ζκοψαν το γάλα . Οφτε να ςε 
κθλάςω δε μπόρεςα. Νιϊκω τόςο άςχθμα. 
 
Χτυπάει το κουδοφνι & μπαίνουν μζςα θ Ουρανία με τθν Αλζξισ με βαλίτςεσ και δϊρα. 
Ακολουκοφν χαιρετιςμοί, αγκαλιζσ, φιλιά. 
 
Σοφία: Ουρανία μου! 
 
Ουρανία: Σοφία! Μαμά!  Ειρινθ μου! Ρόςο χαίρομαι που ςασ ξαναβλζπω! 
 
Κα Φιλιϊ: Κοκόνα μου! Ψυχι μου! Αλζξισ! Ρω πω, πόςο μεγάλωςεσ κι εςφ! Ολόκλθρθ 
δεςποινίδα ςαν τθν Ειρινθ  μασ ζγινεσ! Κοπιάςτε, κακίςτε. Τι να ςασ φζρω. Νεράκι δροςερό, 
λεμονάδα, μόλισ τθν ζςτυψα…Σιμερα ζχω γιορτι!  
 
Ουρανία: Πχι μαμά, είμαςτε μια χαρά. 
Κα Φιλιϊ: Σίγουρα; Αλζξισ; Ειρινθ; (γνζφουν αρνθτικά) Είχατε καλό ταξίδι; 
 
Ουρανία:  Ε, ε… θ απόςταςθ δε μικραίνει. Ελάτε, πείτε μου. Ρϊσ είςαςτε εςείσ;  Μανοφλα 
μου, πόςο μου ‘λειψεσ; 
 
Κα Φιλιϊ: Πλα καλά. Τϊρα  που ζχω κοντά μου και τα δυό μου  κορίτςια   και τισ εγγόνεσ 
μου, δε κζλω τίποτε άλλο!  
 
Ουρανία: Εςφ, Σοφάκι; 
 
Σοφία: Μια χαρά, όπωσ τα ξζρεισ. Να, τϊρα ζλεγα ςτθν Ειρινθ για τθν απόφαςθ τθσ 
ξενιτιάσ.  
 
Ειρινθ: Αχ ναι! Ρείτε μασ για τθ ηωι ςασ κεία,  όταν πρωτοπιγατε. Ρϊσ είναι θ Αυςτραλία; 
Θ μαμά δε μου ζχει πει πολλά ... Αλζξισ, ξαδελφοφλα μου,  πόςο χαίρομαι που κα 
περάςουμε το καλοκαίρι μαηί. 
 
Αλζξισ: Me too! I missed you cousin.  It’s so nice to be here. I missed ‘yiayias’ stories. Tell us 
mummy.   
 
Κα Φιλιϊ: Βρε, ακόμα δεν ιρκε και τθν ταράξατε ςτισ ερωτιςεισ!  
 
Ουρανία: Δεν πειράηει, μανοφλα. Ζτςι είναι τα νιάτα ανυπόμονα, γεμάτα απορίεσ και 
περιζργεια! 
Κα Φιλιϊ: Ράω να φζρω κάτι να δροςιςτοφμε( Φεφγει να φζρει αναψυκτικά) 
 
 Ουρανία:  Θ αλικεια είναι ότι οι αναμνιςεισ μου από τον πρϊτο καιρό ςτθν Αυςτραλία 
είναι κάπωσ κολζσ.  Ο πρϊτοσ καιρόσ μου φαίνονταν  μαρτφριο. 
 
Αλζξισ: Μαρτφριο; What’s ‘martirio’; 
 
Σοφία:  It is a greek word, darling! ‘Martyr’, you know? Ρολφ δφςκολα! Οι ςυνκικεσ ιταν 
ςκλθρζσ κι εμείσ αλλιϊσ μακθμζνεσ. Χωρίσ γλϊςςα, χωρίσ γνϊςεισ, εργάτεσ ιμαςταν με 
ςκυμμζνο το κεφάλι. Οφτε προσ νεροφ μασ δεν μασ άφθναν να πάμε. Μόνο μιςι ϊρα για 
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φαγθτό. Τότε δεν υπιρχαν δικαιϊματα. Τα Union που υποςτιριηαν τον εργάτθ, 
οργανϊκθκαν πολφ αργότερα. 
 
Ουρανία: Δουλειά… δουλειά… δουλειά… μζχρι να ςτακοφμε οικονομικά. Αντιμετωπίςαμε το 
ρατςιςμό και τισ προκαταλιψεισ των ντόπιων. Ντόπιων, τρόποσ του λζγειν,  τουσ Άγγλο-
Σάξονεσ λζμε.  που απαιτοφςαν να τουσ μιλάμε μόνο ςτα Εγγλζηικα και να μθ μιλάμε τθ 
γλϊςςα μασ. Αιςκανόμαςταν απομονωμζνεσ και τθν ίδια ςτιγμι ξεριηωμζνεσ.  
 
Σοφία: Νοςταλγοφςαμε το ςπίτι μασ, τουσ ςυγγενείσ μασ, τα αγαπθμζνα μασ πρόςωπα. 
Ηοφςαμε με το φόβο μιπωσ χτυπιςει το τθλζφωνο και μασ φζρουν άςχθμα νζα από το 
ςπίτι.  Το ςϊμα μασ εκεί κι θ καρδιά μασ εδϊ. Θ ηωι δεν ιταν τόςο εφκολθ τότε παιδιά. 
 
Αλζξισ: Μα δεν ξζρατε τι κα βρείτε; Δεν ςασ μίλθςε κανείσ για τισ δυςκολίεσ; 
 
Ουρανία: Πχι. Πχι ακριβϊσ. Ξεκινιςαμε με τθν ελπίδα για ζνα καλφτερο αφριο. Δε 
γνωρίηαμε τι κα ςυναντοφςαμε. Tο ανακαλφψαμε ςτθν πορεία. 
 
Σκθνι Δεφτερθ 
Στο λιμάνι τθσ  Αυςτραλίασ. Εκεί αποβιβάηονται από το πλοίο θ Ουρανία και άλλοι 
Ζλλθνεσ,ταλαιπωρθμζνοι φτάνουν ςτο ςτρατόπεδο Μπονεγκίλα και εκεί  τουσ  υποδζχονται 
ςυμπατριϊτεσ τουσ. 
 
Ραίηει το τραγοφδι «Φεφγω με πίκρα ςτα ξζνα»… 
 
Συμπατριϊτθσ 1: Καλϊσ ορίςατε πατριϊτεσ  ςτθν Αυςτραλία! 
 
Μετανάςτεσ: Καλϊσ ςασ βρικαμε. 
 
Συμπατριϊτθσ 1: Τι νζα απ’ τθν πατρίδα; 
 
Ουρανία: Ππωσ τα ξζρεισ και χειρότερα. Αλλά κι εδϊ τα βλζπω δφςκολα. Τι είναι εδϊ 
πατριϊτθ; 
 
Συμπατριϊτιςςα 2: Εςφ πρζπει να είςαι θ Ουρανία, ςωςτά; (εκείνθ γνζφει καταφατικά) 
Είμαι θ  
Γαρυφαλλιά. Με κυμάςαι, ζτςι; Θ μθτζρα ςου μου ζγραψε  ότι ζρχεςαι ςτθν Αυςτραλία. 
Μου ηιτθςε, μάλιςτα, να ζρκουμε να ςε πάρουμε από το λιμάνι και να ςε φροντίςουμε – 
ζςτω για λίγο. 
 
Ουρανία: Ευχαριςτϊ πολφ, είναι τόςο ευγενικό εκ μζρουσ ςασ. Λοιπόν; 
 
Συμπατριϊτιςςα 2:  Είμαςτε ςτθ Μπονεγγίλα. Εδϊ είναι παλιά ςτρατόπεδα,  ζνασ 
προςωρινόσ ςτακμόσ μζχρι να ςου βροφνε δουλειά. Βρικα δωμάτιο για ςζνα και  τουσ 
ςυνταξιδιϊτεσ ςου. Ράμε να το δείτε, να τακτοποιθκείτε κι εςείσ. Εδϊ( τισ δίνει ζνα χαρτάκι)  
είναι  το νοφμερο του δικοφ μου δωματίου. Ρζρνα να μασ επιςκεφτείσ όποτε κζλεισ. 
 
Ουρανία: Ράμε παιδιά, κουράγιο. 
 
Ακοφγεται το τραγοφδι Φεγγάρι μάγια μου’ κανεσ-του Μπικικϊτςθ. 
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Κλείνει θ ςκθνι και ακολουκεί θ ςυγκατοίκθςθ & θ προςπάκεια εφρεςθσ εργαςίασ. Στο 
ςπίτι. 
 
Βαςίλθσ: Τι γίνεται Ουρανία; Βρζκθκε τίποτα; 
 
Ουρανία: (επιςτρζφοντασ ςτο ςπίτι) Τι να βρεκεί; Σάμπωσ υπάρχουν κενζσ κζςεισ για 
δουλειά; Αμ,  το άλλο ποφ το πασ; Ρζραςα ςιμερα από ζνα εργοςτάςιο που είχα ακοφςει 
πωσ ηθτοφςαν εργάτεσ αλλά τίποτα. Το άτομο που κα μασ ζβλεπε,  αν κάνουμε για τθ 
δουλειά, μασ ζκανε και κάτι ερωτιςεισ. Μία από αυτζσ ιταν και ο τόποσ καταγωγισ μασ. Σε 
πλθροφορϊ όςοι απαντοφςαν ότι ιταν Ζλλθνεσ ξζρεισ τι τουσ ζλεγε; 
 
Βαςίλθσ: Τι; 
 
Ουρανία: «Sorry, no job for you today…». 
 
Ακθνά: Κάτςε ρε Ουρανία, δεν είναι όλοι ζτςι... Ρολλοί Αυςτραλοί δείχνουν και κάποια 
ςυμπόνια όταν δεν μποροφν να βοθκιςουν. 
 
Ουρανία: Ναι, εντάξει. Πμωσ ποιό το πρόβλθμα με τουσ Ζλλθνεσ δθλαδι; Και αυτι θ 
«Ελλθνικι Κοινότθτα»; Τίποτα δεν κάνει για να μασ ξαλαφρϊςει λιγάκι από αυτι τθν 
κατάςταςθ! Τρεισ βδομάδεσ κοντεφω να κλείςω ςτθν Αυςτραλία και δεν ζχει γίνει τίποτα! 
 
Βαςίλθσ: Βρε Ουρανία...! 
 
Ακθνά: Ας’ τθν μωρζ... Δεν καταλαβαίνεισ , τθσ λείπει θ μαμά τθσ; Εμείσ καλά είμαςτε εδϊ 
που είμαςτε. 
 
Βαςίλθσ: Εςφ,  κεσ να πεισ, που ζχεισ δφο δουλειζσ και είςαι βολεμζνθ. Κι οι δυο ςτο ίδιο 
καράβι βριςκόμαςτε, Ουρανία μου. Από ’κει και πζρα, κα δοφμε τϊρα για μζνα, αν κα με 
πάρουν τελικά ς’ εκείνο το SnackBar, ςτθ γωνία πιο κάτω, γιατί δε μασ βλζπω καλά... 
 
Ακθνά: Κακόλου βολεμζνθ παρακαλϊ! Σ’ αυτζσ τισ δφο δουλειζσ εργάηομαι νυχκθμερόν,  
γιατί το μεροκάματο του Τάκθ δεν μασ φτάνει οφτε κατά διάνοια! Τα παιδιά μου τα βλζπω 
ελάχιςτα. Μόνο όταν ετοιμάηομαι να φφγω το πρωί ανταλλάςουμε καμιά – δυο 
κουβεντοφλεσ. Απ’ τθ δουλειά επιςτρζφω αργά το βράδυ. Μπαίνω ςτο δωμάτιό τουσ  ςτισ 
μφτεσ των ποδιϊν μου μθ τα ξυπνιςω. και τουσ χαϊδεφω τα μαλλάκια τουσ. Δεν είναι, 
λοιπόν, κι θ δικι μου κατάςταςθ καλφτερθ! 
 
Ουρανία: Το ξζρω, βρε Ακθνά μου. Και πολφ φοβάμαι πωσ αν όλα πάνε καλά και πιάςουμε 
δουλειά κι εγϊ κι ο Βαςίλθσ, δε κα μποροφμε να τα προςζχουμε πια. Τι κα κάνεισ τότε; 
 
Ακθνά: Δεν ξζρω...  
 
Ουρανία: Κάτι άλλο. Κα πάμε το Σάββατο ςτθν Ελλθνικι βραδιά που οργανϊνει θ 
Κοινότθτα; Κα γίνει μετά τθν εςπερινι λειτουργία ςτον ιερό ναό τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ. 
Βαςίλθσ: Γιατί όχι; Αυτζσ οι βραδιζσ πάντα με κάνουν ν’ αγαπιςω τθ ηωι εδϊ, μου ξυπνοφν 
ςυναιςκιματα από τθ καλπωρι του ςπιτιοφ μου, τα γλζντια που κάναμε ςτα πανθγφρια,  
ςτθν πλατεία του χωριοφ. Αυτά με κάνουν να κζλω να ςυνεχίςω τον αγϊνα για ζνα 
καλφτερο μζλλον εδϊ, μαηί ςου Ουρανία. 
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Σκθνι Τρίτθ 
Επιςτροφι ςτθν αυλι τθσ κυρά Φιλιϊσ. 
 
Ουρανία: Με αυτά και με εκείνα, Ειρινθ και Αλζξισ, όχι μόνο κατάφερα να μάκω να 
χειρίηομαι τθν Αγγλικι γλϊςςα –  που ςτθν αρχι οφτε τα ςτοιχειϊδθ δεν ιξερα – αλλά 
τελικά να μπορζςουμε με το Βαςίλθ να ανοίξουμε μια μικρι αλυςίδα  Milk-Bars και να 
κάνουμε το πρϊτο μασ ταξίδι πίςω ςτθν Ελλάδα με ςζνα ολόκλθρο παιδάκι Αλζξισ,  ςτθν 
αγκαλιά μασ μετά από δζκα χρόνια . 
 
Σοφία: Κι εμείσ,  Ειρινθ μου, με τρομερζσ οικονομίεσ μπορζςαμε να ςτακοφμε ςτα πόδια 
μασ και να ςε μεγαλϊςουμε.   
 
Αλζξισ:My god! I feel so lucky! 
 
Σοφία: Και να ξζρατε κορίτςια μου,  ότι παρόμοιεσ καταςτάςεισ βίωςαν εκατοντάδεσ 
χιλιάδεσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ. Οι πιο πολλοί ξενιτεφονταν για πζντε χρόνια και οι 
περιςςότεροι δε γφριςαν ποτζ. Πταν κάνεισ οικογζνεια είναι δφςκολθ θ επιςτροφι. Ρόςοι 
δεν προςπάκθςαν να επιςτρζψουν πάλι πίςω. ‘Πμωσ,   για πολλοφσ, θ πατρίδα ιταν πια 
διπλι ξενιτειά.  
Ειρινθ: Τϊρα καταλαβαίνω πόςο τυχερζσ είμαςτε! 
 
Ουρανία: Γι’ αυτό να μθν ξεχνάτε να απολαμβάνετε και να ηείτε τθν κάκε ςασ ςτιγμι, 
εκτιμϊντασ αυτά που ζχετε. 
 
Αλζξισ: Huge risk! 
 
Σοφία: Αυτοί που ζςτελναν γράμματα ςτουσ ςυγγενείσ, και τα λζγανε όλα ρόδινα, 
ξεγελοφςαν τουσ εαυτοφσ τουσ.  
 
Ουρανία: Μςωσ ντρεπόντουςαν κιόλασ.  Γι’ αυτό ςου δίνανε τθν εντφπωςθ πωσ οι δρόμοι 
είναι ςτρωμζνοι κόκκινα χαλιά και ςτα δζντρα φυτρϊνουν δολάρια. Σωςτόσ Ραράδειςοσ! 
 
Ειρινθ: Μα εδϊ είναι ο παράδειςοσ! Νάτοσ μπροςτά μασ, ο απζραντοσ ουρανόσ, θ 
κάλαςςα, ο ιλιοσ, ο κιποσ τθσ γιαγιάσ με τισ πορτοκαλιζσ και τισ λεμονιζσ… 
 
Αλζξισ: Το πεντανόςτιμο φαί τθσ γιαγιάσ με τα herbs and spices! Μουςακά, παςτίτςιο, 
γεμιςτά… 
 
Ουρανία: Τϊρα τον βλζπουμε και εμείσ. Τότε τον είχαν ςκεπάςει τα μαφρα ςφννεφα του 
πολζμου και του αλλθλοςπαραγμοφ. 
 
Σοφία:  Σθμαςία ζχει ότι εμείσ με όλα αυτά  μπορζςαμε να επιβιϊςουμε. Δοκιμάςτθκαν οι 
αντοχζσ μασ και καταλάβαμε πωσ διακζτουμε μπόλικεσ. Ππωσ θ Ελλάδα ποτζ δεν πεκαίνει , 
οφτε κι εμείσ τα παιδιά τθσ. Κι όπου κι αν βρεκοφμε,  ακόμθ και ςτθν άλλθ άκρθ τθσ γθσ, τθν 
πατρίδα μασ δεν τθν ξεχνάμε οφτε για μια ςτιγμι.  
 
Ουρανία: Ξζρουμε και ποιοι είμαςτε και ποιοφσ ζχουμε αφιςει πίςω μασ. Και τουσ 
νοιαηόμαςτε! 
  
Σοφία: Ράντοτε διατθροφμε τθν ταυτότθτά μασ, κρατάμε ηωντανζσ τισ μνιμεσ τθσ ιςτορίασ 
μασ, τισ αξίεσ, τα ζκιμα, τθν κουλτοφρα μασ και φροντίηουμε να τθν περνάμε και ςε ςασ. 
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Θ κυρά Φιλιϊ φζρνει το δίςκο με τθν κανάτα γεμάτθ χυμό και τα ποτιρια. Σερβίρει ςτα 
ποτιρια.  
 
Κυρά Φιλιϊ: Αυτι είναι θ δικαίωςι μου. Να ςυναντιόμαςτε και να γιορτάηουμε.   Να 
διατθροφμε ηωντανζσ τισ ρίηεσ μασ με τον τόπο μασ. 
Ρερνάει από το απζναντι ςπίτι θ κυρία Ρολυξζνθ και χαιρετάει. 
 
Χτυπά το κουδοφνι.  
 
Ειρινθ: Ρεριμζνουμε επιςκζψεισ; 
 
Θ κυρά Φιλιϊ ανοίγει τθν πόρτα. 
 
Κα Ρολυξζνθ: Καλθςπζρα, κυρά Φιλιϊ. Σοφ’ φερα λίγθ πίτα. Τι κάνετε; Σοφία, Ουρανία. Τι 
ευχάριςτθ ζκπλθξθ! 
 
Ουρανία:  Ναι, ιρκαμε κι οι δφο για διακοπζσ, να δοφμε και λίγο τθ μθτζρα, να βρεκοφν και 
τα κορίτςια... 
 
Κα Ρολυξζνθ: Οι κοροφλεσ ςασ είναι αυτζσ; Καλζ ολόκλθρεσ κοπζλεσ είναι! Φτου, φτου, 
ςκόρδα! 
 
Κα Φιλιϊ: Κα κάτςεισ κυρία Ρολυξζνθ μου να πιεισ ζναν καφζ μαηί μασ; Να μασ πεισ και το 
φλιτηάνι... 
 
Κα Ρολυξζνθ: Αχ, λυπάμαι. Δεν κα μπορζςω. Μόλισ ζφευγα κι  εγϊ να πάω ςτθ κόρθ μου. 
Κρατάω το εγγονάκι μου! 
 
Κα Φιλιϊ: Ρϊσ δεν καταλαβαίνω καλζ! Ριγαινε ςτθ δουλειά ςου. Κάποια άλλθ φορά ο 
καφζσ. Δε χανόμαςτε άλλωςτε! 
 
Κα Ρολυξζνθ: Σασ ευχαριςτϊ για τθν κατανόθςθ. Καλι ςυνζχεια! 
 
Κα Φιλιϊ: Στο καλό.  
 
Φεφγει θ κ. Ρολυξζνθ. 
 
 Κα Φιλιϊ: Αχ, τθν κυρία Ρολυξζνθ! Ρροκομμζνθ, αλλά και βαςανιςμζνθ γυναίκα. Ο Κεόσ να 
τθν ζχει καλά. 
 
Αλζξισ: Βαςανιςμζνθ, γιατί; Από ποφ είναι; Μιλάει different! 
 
Κα Φιλιϊ: Από τθν Κφπρο, μάτια μου. Στθν Ελλάδα ιρκε το 1974, μετά το δεφτερο κφμα 
ειςβολισ των Τοφρκων ςτο νθςί, με τρία πράγματα ςτο χζρι. Εδϊ ζμεινε για δφο – δυόμιςι 
χρόνια ςε ςυγγενείσ τθσ κι φςτερα ζφυγε ςτθ Γερμανία με τθν  κόρθ τθσ,  τθν Ελπίδα, μόλισ 
που περπάταγε το καψερό. Στθν Κφπρο ιταν μοδίςτρα και τα  κατάφερε τελικά να ανοίξει 
δικό τθσ μαγαηί με νυφικά ςτθ Γερμανία. 
 
Σοφία: Ο άνδρασ τθσ; 
 
Κα Φιλιϊ: Ιταν ζνασ από τουσ χιλιάδεσ αγνοοφμενουσ μετά το διωγμό. 
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Ουρανία: Ναι, τι δράμα κι αυτό! 
 
Κα Φιλιϊ: Μόνο που θ κυρία Ρολυξζνθ ζηθςε διπλό  δράμα. Αν και  ιταν αγνοοφμενοσ  ο 
άνδρασ τθσ, τα ζβγαλε πζρα και ανζκρεψε τθν κόρθ τθσ με αξιοπρζπεια. Μονάχα εκείνθ 
ξζρει τι τράβθξε. Μια μζρα εκεί που ζντυνε μια νφφθ ςτο μαγαηί τθσ ςτθ Γερμανία τθν 
επιςκζφτθκε μια πατριϊτιςςα που είχε μόλισ επιςτρζψει από το ταξίδι τθσ ςτθν Κφπρο. Αχ, 
άτυχθ θ καθμζνθ! 
Κλείνει θ ςκθνι  
 
Σκθνι Τζταρτθ 
 Θ Ρολυξζνθ με τθν Ανδροφλα ςτο μαγαηί με τα νυφικά ςτθ Γερμανία 
 
Ρολυξζνθ: Και πϊσ είναι Ανδροφλα μου θ Κφπροσ; Θ παλιά μου γειτονιά; Τϊρα που ’ρκεσ να 
με δεισ, κα μου πεισ τα πάντα!  Τα’χω νοςταλγιςει όλα τόςο πολφ! 
Ανδροφλα: Δεν κα τα αναγνωρίςεισ Ρολυξζνθ μου. Πλα ςχεδόν άλλαξαν. Άλλοσ κόςμοσ, 
άλλθ γλϊςςα. Ραντοφ ακοφσ τοφρκικα. Ρλθγϊκθκα πολφ. Να πασ επιςκζπτθσ ςτον τόπο 
ςου, ςτο ςπίτι ςου. Τρομερό!!! 
 
Ρολυξζνθ:  Ρεσ μου για τθν παλιά μασ γειτονιά, πζραςεσ από το ςπίτι μου…. 
 
Ανδροφλα:  Ζχω να ςου πω κάτι ςοβαρό. Δεν ξζρω όμωσ από ποφ να αρχίςω και πϊσ να ςτο 
πω... 
 
Ρολυξζνθ: Σοβαρό; Ανδροφλα με τρομάηεισ. Τι ςυνζβθ; Μίλα μου! 
 
Ανδροφλα: Να, κακϊσ περνοφςα από το ςπίτι ςου Ρολυξζνθ μου, μου φάνθκε πωσ είδα τον 
άνδρα ςου, το Νίκο. 
 
Ρολυξζνθ: Το δικό μου, Νίκο; Αυτόσ  αγνοείται εδϊ… κι εγϊ  δεν ξζρω πια… Ράνε ςχεδόν 
δζκα χρόνια.  
 
Θ Ανδροφλα γνζφει καταφατικά. 
 
Ανδροφλα: Στθν αρχι νόμιηα κι εγϊ πωσ απλϊσ τον μπζρδεψα με κάποιον άλλο. 
Ρερπατοφςε μαηί με μια γυναίκα, μα... Πςο πιο πολφ πλθςιάηαμε αντικριςτά, τόςο 
περιςςότερο κάτι μου ζλεγε μζςα μου πωσ αυτόσ ο άνκρωποσ... Δεν ξζρω. Δεν μπόρεςα να 
κρατθκϊ και φϊναξα το όνομά του: «Νίκο, Νίκο εςφ είςαι;» . Εκείνοσ γφριςε και με κοίταξε. 
Ξαφνιάςτθκε κι αμζςωσ ζςτρεψε αλλοφ το βλζμμα του. Ζκανε ότι δεν άκουςε και ςυνζχιςε 
να προχωράει. Εγϊ όμωσ ζνιωςα πωσ κάτι είχε ςυμβεί. 
 
Ρολυξζνθ: Και; Τι ζγινε μετά Ανδροφλα; Τι ζγινε; 
 
Ανδροφλα: Δεν ζδωςα και μεγάλθ ςθμαςία, παρ’ όλο που παραξενεφτθκα. Με τον άντρα 
μου πιγαμε να πιοφμε ζναν ελλθνικό ς’ ζνα καφενεδάκι παρακάτω. Δεν είχε περάςει πολλι 
ϊρα από το ςυμβάν, ϊςπου ξαναεμφανίςτθκε, κι αυτι τθ φορά πλθςίαςε προσ το μζροσ 
μασ. Ιταν ο Νίκοσ, ο άντρασ ςου. 
 
Ρολυξζνθ: Πχι... Δε μπορεί... 
 



1311 
 

Ανδροφλα: Κι όμωσ. Ο Νίκοσ. Ρου όμωσ δεν τον λζνε Νίκο πια, αλλά Αλι. Ηει ςτα 
κατεχόμενα, ςτο ςπίτι ςασ,  με άλλο όνομά, άλλαξε και κρθςκεία. Ηει με άλλθ  ταυτότθτά. 
Ιταν ο μόνοσ τρόποσ, λζει, για να ξαναγυρίςει πίςω, αφοφ πρϊτα φυγαδεφτθκε από μια 
γυναίκα Τουρκάλα , αυτιν που τον είδαμε να ςυνοδεφει, δίπλα του – τθν τωρινι του 
γυναίκα, με τθν οποία παντρεφτθκε και ζκανε οικογζνεια. 
 
Ρολυξζνθ: Ο Νίκοσ μου... Ο άντρασ μου... Ρου αγνοοφνταν... και δεν είναι... Ρρζπει να τον 
δω.. 
 
Ανδροφλα: Πχι. Αυτό δεν μπορείσ να το κάνεισ. Ο ίδιοσ μου το ηιτθςε. Το κζμα Ρολυξζνθ 
είναι ότι ηει και είναι καλά, αυτό δεν ικελεσ κι εςφ; Να είναι καλά. 
 
Ρολυξζνθ: Είκοςι χρόνια αναμονισ... Είκοςι χρόνια περίμενα ν’ ανοίξει αυτι θ πόρτα και ν’ 
αντικρφςω ξανά το πρόςωπό του, ςαν από καφμα. Χρόνια ηοφςα με τθν ελπίδα ότι κα τον 
ξαναδϊ... Το ’ξερα. Το ιξερα βακειά μζςα μου ότι ηει. Και τον περίμενα. Είκοςι χρόνια. Τόςο 
καιρό καταριόμουν τουσ Τοφρκουσ γι’ αυτό που μασ ζκαναν. Τουσ Ζλλθνεσ που δε μασ 
προςτάτεψαν. Τον εαυτό μου, που δεν μπόρεςα να τον κρατιςω κοντά μου. Αλλά περίμενα. 
Τον περίμενα. Και αυτόσ με πρόδωςε. Μασ πρόδωςε. Κι εμζνα και τθν κόρθ μασ, τθν Ελπίδα. 
Αφοφ ςϊκθκε, γιατί δε μασ ζψαξε; Γιατί Ανδροφλα; 
Κουράςτθκα. Τθν μεγάλωςα μόνθ μου, εδϊ ςτθν ξενιτιά. Και το παιδί μου ςτερικθκε πολλά. 
Ζκανα υπεράνκρωπεσ προςπάκειεσ να τθσ παρζχω αςφάλεια, να είμαι το ςτιριγμά τθσ, να 
τθσ δϊςω όλα αυτά που τθσ ςτζρθςε θ απουςία του. Τον χρειαηόμουν. Ηοφςα περιμζνοντασ 
να ηιςω. Κι’ αυτόσ…(κλαίει με αναφιλθτά) 
 
Ανδροφλα: Το ξζρω, καρδιά μου. Το ξζρω ότι αυτι τθ ςτιγμι ζχει αναποδογυρίςει όλοσ ςου 
ο κόςμοσ. Ρωσ όλθ ςου θ ηωι που ςτθριηόταν ςε αυτι τθν ελπίδα, τϊρα χάκθκε ςε μια 
ςτιγμι. Δεν ξζρω αν ζκανα το ςωςτό που ςου μίλθςα, αλλά δικαιοφςαι να μάκεισ τθν 
αλικεια. Και να προχωριςεισ. Να μθ το βάλεισ κάτω. 
Ρρζπει να ςταματιςεισ να περιμζνεισ για να ηιςεισ, αλλά να βρεισ το κουράγιο να ηιςεισ τθν 
κάκε ςου μζρα όπωσ ςου αξίηει. Να ξαναφτιάξεισ τθ ηωι ςου, γιατί είναι ανάγκθ να 
ςυνεχίςεισ. Ζτςι κα βοθκιςεισ και τθν κόρθ ςου να ορκοποδιςει. Να φτιάξει τθ δικι τθσ 
ηωι. Να ςτακείσ ςτα πόδια ςου. 
 
Ρολυξζνθ: (Σκουπίηει τα δάκρυά τθσ, κοιτάηει γφρω τθσ με  αποφαςιςτικό φφοσ ) Κι αυτό κα 
κάνω. 
 
Τραγοφδι: «Τα τρζνα που φφγαν». 
 
Σκθνι Ρζμπτθ 
Στθν αυλι τθσ Κυρά Φιλιϊσ 
 
Κα Φιλιϊ: Ζτςι τα ποφλθςε όλα, πιρε και τθν κόρθ τθσ και ιρκαν ςτθν Ελλάδα! 
 
Σθκϊνει το ποτιρι τθσ γεμάτο δροςερό χυμό. 
 
Κα Φιλιϊ: Κόρεσ μου,  θ αρετι κζλει τόλμθ και εςείσ τολμιςατε! Θ Αυςτραλία και ο Καναδάσ 
ςασ προςζφεραν πολλά. Και εςείσ τα αξιοποιιςατε με τον καλφτερο τρόπο. Μπορζςατε να 
δθμιουργιςετε μία καλι ηωι για ςασ και  τα παιδιά ςασ. Είμαι περιφανθ και για τισ δυο 
ςασ. Για μζνα εςείσ είςτε ο κθςαυρόσ μου! Θ αγάπθ μου για ςασ με κρατάει ηωντανι. 
Ευτυχιςμζνοι να είςτε όπου κι αν βρίςκεςτε! Και να μθν ξεχνάτε από ποφ ξεκινιςατε. Γ ια 
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μζνα από δω και πζρα  θ κάκε μζρα κα είναι ςαν και ςιμερα, μια ηωι καλοκαίρι! 
Καλωςορίςατε,  παιδιά μου!!!  
 
Τραγουδάνε όλεσ μαηί το τραγοφδι ‘Τηιβαζρι’. 
 
Σκθνι Ζκτθ 
Στθν τάξθ με τθν κα Τόμασ, τουσ μακθτζσ και τον Γιϊργο που φεφγει. 
 
Γιϊργοσ: Είναι απίςτευτο πωσ ςιμερα είναι θ τελευταία μου μζρα ςτο ςχολείο και μαηί ςασ. 
Μάρω: Και εμείσ δεν μποροφμε να το πιςτζψουμε ότι κα πασ τόςο μακριά και ίςωσ για 
πάντα. 
 
Αντιγόνθ: Για πάντα φφγανε από τθν πατρίδα τουσ μόνο οι παπποφδεσ μου που ιταν 
πρόςφυγεσ τθσ Μικρά Αςίασ. Για τον Γιϊργο όμωσ που φεφγει οικονομικόσ μετανάςτθσ δεν 
ιςχφει το ίδιο.  
 
Λωάννα: Σωςτά, γιατί και εμείσ που φφγαμε από τθν Αλβανία λόγω οικονομικϊν , μποροφμε 
όποτε κζλουμε να επιςκεπτόμαςτε τθν πατρίδα μασ. 
Ελζνθ: Ράντωσ εγϊ κυρία δεν ξζρω αν κα άντεχα να τα ηιςω όλα αυτά. Να περάςω τόςα  
και ςτθ ςυνζχεια να μπορζςω να επιβιϊςω και να δθμιουργιςω. 
 
Κα.Tόμασ: Κι όμωσ ζτςι είναι παιδιά. Κακζνασ από εμάσ δίνει τον δικό του αγϊνα, διότι θ 
ηωι είναι ζνασ κακθμερινόσ αγϊνασ. Και όπωσ ζχουμε δει θ ιςτορία δεν είναι μόνο πόνοσ 
και κλίψθ αλλά και χαρζσ! Ππωσ οι Μικραςιάτεσ που ζηθςαν τόςο μεγάλθ καταςτροφι δεν 
το ζβαλαν κάτω,  όπωσ και οι γονείσ μασ που ζφυγαν ςτα ξζνα ζτςι και μεισ κα τα 
καταφζρουμε και αυτι τθ φορά.   
 
Μάρω: Ναι, αλλά πολλοί μετανάςτεσ δεν κατάφεραν να γυρίςουν ςτθν πατρίδα τουσ ποτζ. 
Και αν δεν ξαναγυρίςει; 
 
Κα. Tόμασ: Μθν ςτεναχϊριεςτε, τϊρα τα μζςα επικοινωνίασ είναι τόςα πολλά όπωσ το chat, 
ςτο face book,  το Skype, το MSN που μθδενίηουν τισ αποςτάςεισ και μποροφμε ανά πάςα 
ςτιγμι να επικοινωνοφμε και να βλζπουμε  ο ζνασ τον άλλον. 
 
Γιϊργοσ: Ναι κι εγϊ ζχω υπόψθ μου όλα αυτά τα μζςα  και κα επικοινωνϊ ςυχνά με όλουσ 
ςασ και ςφντομα  ελπίηω να  καταφζρω να ζρκω ςτθν Ελλάδα να ξαναβρεκοφμε. 
 
Κα.Tόμασ: Ακοφςατε παιδιά πωσ ςκεφτόμαςτε εμείσ οι Ζλλθνεσ . Ππου και να ηοφμε και 
όποια άλλθ γλϊςςα και να μιλάμε, θ Ελλάδα είναι μζςα ςτθν καρδιά μασ. Είναι θ μάνα μασ. 
 
Λωάννα: Ρράγματι και εγϊ παρόλο που ηω εδϊ και ζχω αγαπιςει τθν Ελλάδα , πολλζσ φορζσ 
μου λείπει θ Αλβανία. Αυτι είναι δικιά μου μάνα. 
 
Αντιγόνθ: Μα αςφαλϊσ θ πατρίδα δεν ξεχνιζται. Εδϊ οι παπποφδεσ μου από το 1922  ακόμθ 
κι εγϊ τϊρα αναπολοφμε ακόμα τθ χαμζνθ πατρίδα τουσ. 
 
Κα. Tόμασ: (Σθκϊνεται αγκαλιάηει και φιλάει τον Γιϊργο. Το ίδιο κάνουν και τα άλλα παιδιά). 
Μθν κλαίτε… Ο Γιϊργοσ ςαν όλουσ τουσ ξενιτεμζνουσ Ζλλθνεσ κα διακρικεί , κα 
δθμιουργιςει, και μια μζρα κα γυρίςει και πάλι ςτθν πατρίδα μασ.  Και μθν ξεχνάτε το 
τραγοφδι… και  ο  χορόσ είναι το καλφτερο φάρμακο! 
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Ακοφγεται το τραγοφδι «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιζσ» λίγο πριν τον αποχαιρετιςμό. 
 
Κα Τόμασ: Και θ ηωι ςυνεχίηεται…. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 6  
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΑ ΔΕΛΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΡΑΑΣΤΑΣΕΩΝ
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ΡΑΑΤΘΜΑ 7  
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ΡΑΑΤΘΜΑ 8:  
DVD ΚΑΛ ΒΛΝΤΕΟΣΚΟΡΘΜΕΜΕΣ ΡΑΑΣΤΑΣΕΛΣ ΑΡΟ ΤΟ ΑΧΕΛΟ ΜΟΥ 

α) Βιντεοςκοπθμζνθ  θ παρουςίαςθ του Samuel Savvides-μακθτι τθσ  πζμπτθσ τάξθσ του 

Αlphington Grammar School, για τθ μετανάςτευςθ τθσ οικογζνειασ ςτθν Αςτραλία, ςτθ 

Μελβοφρνθ, 2008. 

β) Βιντεοςκοπθμζνθ παραςταςθ Ματωμζνο Φεγγάρι τθσ Tes Lyssiotis που παίχτθκε ςτθν 

Ρειραματικι Σκθνι,  ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ. Βόλου, 2008. 

γ) Βιντεοςκοπθμζνθ παράςταςθ  Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ, διαςκευι  ςε ζμμετρο λόγο 

τθσ Ελζνθσ Τςεφαλά. Συμμετείχαν μακθτζσ 9 ζωσ 13 χρόνων τθσ ελλθνικισ ορκόδοξθσ 

κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και Βικτϊριασ ςτθν Αυςτραλια, Νοζμ. 2010. 

δ) Βιντεοςκοπθμζνεσ ςκθνζσ απο τθν  «αναπαράςταςθ»  του κειμζνου Το χρονικό ενόσ 

ξεριηωμοφ - επινοθτικο κεατρο/devised theatre, με  τθν ςυμμετοχι μακθτϊν του 2ου ΓΕΛ 

Υμθττοφ, Μάιοσ 2011. 

 


