
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΘΠ (Δηµοτικό Θέατρο Πειραιά)  
 
5 ΠΟΙΗΤΕΣ –  Διαβάζουν οι:  Νάνα Παπαδάκη, Έλσα Κορνέτη, Γιώργος 
Αλισάνογλου, Ελευθερία Κυρίτση, Ανδρέας Κεντζός.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Νάνα Παπαδάκη 
 
Όνειρα  
 
Κάθονται γύρω από ένα µεγάλο τραπέζι. Η Αντιγόνη, ο Κρέοντας, η Μήδεια, ο Ιάσων, 
ο Φιλοκτήτης, ο Οιδίποδας (βλέπει τώρα). Η Ηλέκτρα ταΐζει στο στόµα την άρρωστη 
µητέρα της. Μπαίνει µέσα ο αγγελιοφόρος και τους λέει πως πρόκειται για όνειρο. Σε 
λίγο ξηµερώνει. Ο Κρέοντας πρέπει να θάψει την Αντιγόνη, η Ηλέκτρα να σκοτώσει τη 
µάνα της, ο Οιδίποδας να βγάλει τα µάτια του, o Φιλοκτήτης να χωθεί στον Δούρειο 
Ίππο. Αλήθεια, πώς λέγεται στα αρχαία το «what the fuck»; ΥΓ: «Με συγχωρείς, µάνα. 
Αυτός ο πόλεµος µε τρέλανε. Αν ήξερα πως θα ’πρεπε να σε σκοτώνω στους αιώνες, θα 
’γραφα εγώ την ιστορία». «Κι εγώ το ίδιο. Τραγική ιστορία. Να σε σκοτώνει η κόρη 
σου, όταν όλοι ακούν, αλλά κανείς δε βλέπει». 
 
(Encore, εκδ. Μελάνι, 2016)   
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Έλσα Κορνέτη 
 
Γουίνι ξανά  
 
Κανείς να µη µε βλέπει να γερνώ  
Κανείς να µη µ’ ακούει ν’ απουσιάζω 
Μόνον η γη µε καλαµάκι να µε ρουφά 
µες στη χωµάτινη κοιλιά της  
Εµένα τη βυθισµένη τη βαλτωµένη  
την κρυµµένη στον αµµόλοφο 
Κι η στάθµη των ηµερών ολοένα να ψηλώνει  
ο χρόνος χαρτοπόλεµος  
να στοιβάζεται γύρω απ’ το λαιµό µου  
κοµµένος σε πολύχρωµο κοµφετί 
Το ήσυχο κουνέλι  
στο µυαλό µου αγρυπνά  
Όµως εγώ τίποτα πια δεν θυµάµαι 
Ευσεβής σύζυγος;  
Πιστή ερωµένη; 
Ενεργητική ακροάτρια ζωής; 
Παθητική θεατής θανάτου; 
Τα πορτρέτα των σοβαροφανών  
δυσανασχέτησαν µέσα στα κάδρα  
Σε µια νύχτα µόνο 
µου γύρισαν την πλάτη 
Κι εγώ για να τους εκδικηθώ  
τους κρέµασα ανάποδα  
για να τους ανεβαίνει  
το αίµα στο κεφάλι 
Κι όµως η µικρή πτώση  
Γονιµοποιεί την µεγάλη πτήση 



Εγώ που υπήρξα  
ο διαγώνιος αναγνώστης της ζωής  
από κάτι θα πιαστώ για να υπάρξω 
Μια ουράνια χειρολαβή ίσως  
Θα µε ανυψώσει στους αιθέρες  
Μια κόκκινη κλωστή  
ψηλά θα µε τραβά  
Τώρα απογειώθηκα  
Αισθάνοµαι και πάλι ζωντανή  
Λαθροµετανάστης  
Στο Βασίλειο της Μαριονέτας  
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Γιώργος Αλισάνογλου 
 
[ Romeo & Juliet / War all the time ] 
 
Κάποτε πήραµε κι εµείς µέρος στη µάχη 
ερωτεύτηκα την Ιουλιέτα  
ερωτεύτηκες τον Ρωµαίο 
 
Καβάλα σε ξύλινο αλογάκι 
ανταλλάξαµε την αγάπη µε αγάπη 
ξεφλουδίσαµε το τίποτα µε τίποτα 
 
Πεθάναµε µε θάνατο αληθινό  για την αγάπη 
γίναµε κούκλες ζαχαρένιες  
σε γλώσσες παιδικές λιώσαµε για την αγάπη 
 
Περάσαµε στην παγκόσµια ιστορία του µίσους 
µόνο µε την αγάπη,  ερωτευµένοι εις τους αιώνες, 
 
πιο µόνοι παρά ποτέ    
 
(Παιχνιδότοπος, εκδ. Σαιξπηρικόν, 2016)  
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Ελευθερία Κυρίτση 
 
Περιοδεύων θίασος   
 
Από καιρό κυκλοφορούσε η είδηση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ο θίασος θα έφτανε ανάµεσα σε σπασµένα πεζοδρόµια 
Σε µαύρα µάγουλα, άδειες βιτρίνες 
Θα ερχόταν απ’ τα βροχερά σοκάκια στο νυχτερινό Δουβλίνο  
Είχε µάθει την παράσταση σε πολλές παραλλαγές 
Μια για κάθε χώρα 
Μια και για τη δική µου 



Εκεί που χώριζαν αδέλφια το αίµα και τραγουδούσαν 
Άλλοι στα δάση άλλοι στα σπίτια κι άλλοι σιγοµουρµούριζαν  
Ο θίασος τα ήξερε καλά όλα αυτά, είχε καταγωγή 
Ήταν από πάντα έτοιµος για τέτοια  
Σήκωσε τις µπάρες στις συνοριακές γραµµές 
Ξαναµπήκε στο λεωφορείο, ακολούθησε τις αρτηρίες του χάρτη  
Κι έφτασε εκεί όπου τα τελειωµένα έπρεπε να τελειώσουν οριστικά 
Φόρεσε τα κουστούµια και σήκωσε αυλαία  
 
(Χειρόγραφη πόλη, εκδ. Μανδραγόρας, 2013)  
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Ανδρέας Κεντζός 
 
Καλλιτέχνες 
 
Τα φώτα άναψαν 
η παράσταση αίσχος 
µια αηδία 
ωστόσο εγώ το είδα 
µακριά κάπου 
στο άπειρο 
ο Σοφοκλής θα χαµογελά 
 
Λίγο δεν είναι 
το έργο σου να γίνεται αφορµή 
να το σκάνε απ’ τη µοντέρνα φυλακή 
τη «µίσθια δουλειά γραφείου» 
έστω µερικοί ταλαίπωροι 
κάνοντας τους καλλιτέχνες  
 
 
 
 
	  


