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«Η ζηάχηη που ηαξίδευε» (1992) 

Τηο πξώηεο κέξεο, ηξππώζακε ζηα ζπίηηα παληθόβιεηνη. 

Καηεβάζακε ηα παληδνύξηα, καληαιώζακε ηα παξάζπξα, 

Σθξαγίζακε κε θνπξέιηα ηηο ξσγκέο ησλ ηνίρσλ, 

Βάιακε ζηνπο ξόδνπο θεξί, 

Κνιιήζακε ζηαπξσηέο ηαηλίεο ζηα ξαγηζκέλα ηδάκηα, 

Γπξίζακε θαη δπν θαη ηξεηο θνξέο 

Τν θιεηδί ζηελ θιεηδαξόηξππα. 

Τνπ θάθνπ. 

Γέκηζαλ ηα δσκάηηα θαπλό θαη ζηάρηε. 

Η πόιε θαηγόηαλ απέλαληη. 

Τνλ Αύγνπζην κε ην κειηέκη, 

Ταμηδεύνπλ νη εθηάιηεο ηαρύπηεξνη. 

Ο θαπλόο θαη ε ζηάρηε 

Πνηίδαλ ηνπο ηνίρνπο, 

Καζίδαλ πάλσ ζηα έπηπια, 

Θνιώλαλ ηνπο θαζξέθηεο, 

Κξέκνληαλ ζηα δνθάξηα 

Καη θαηνηθνύζαλ ζηηο ραξακάδεο. 

Ο θαπλόο θαη ε ζηάρηε 

Πνηίδαλ ηνπο ηνίρνπο, 

Καζίδαλ πάλσ ζηα έπηπια, 

Θνιώλαλ ηνπο θαζξέθηεο, 

θξέκνληαλ ζηα δνθάξηα 

θαη θαηνηθνύζαλ ζηηο ραξακάδεο. 

Ο θαπλόο θαη ε ζηάρηε 

Τξππώλαλ ζην θαηώη, 

Καηαζηαιάδαλ ζηα γελλήκαηα 



Πήξε κηα γεύζε ζηπθή ην θξαζί, 

Τ’ αιεύξη πίθξηδε 

Καη ην ςσκί ζην ζηόκα ιάζπσλε. 

Πνύ θαη πνύ, ε γιώζζα καο 

Αλίρλεπε ηε ζηάρηε 

Κη αλάκεζα ζηα δόληηα 

Ξεθύηξσλαλ κηθξά θάξβνπλα. […] 

Η πόιε πνπ θάεθε 

μαλαγελλήζεθε ζηελ άιιε όρζε… 

Έλα κε ην θνξκί καο, 

θπιάεη κεο ζην αίκα καο. 

Κη όηαλ νλεηξεπόκαζηε, 

πεξηδηαβάδνπκε ζηα πεξηβόιηα ηεο 

θαη ζεξγηαλάκε ζηηο πιαηείεο. 

Κάζε θνξά πνπ πηάλνπκε ηξαγνύδη, 

είλαη ηα ιόγηα καο ζηαρηηά 

θη ε κνπζηθή παξάπνλν, 

ζαλ ππξθαγηά, πνπ θνπβαιάεη ην κειηέκη. 

Η πόιε ηεο Αλαηνιήο 

καο θαηνηθεί 

Κη εμήληα ηώξα ρξόληα 

καο δηθάδεη. 

 

Γελλήζεθε ζηε Λακία ην 1937. πνύδαζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ (Σκήκα Ιζηνξίαο - Αξραηνινγίαο) θαη ζέαηξν ζηε Γξακαηηθή ρνιή ηνπ 

Ωδείνπ Αζελώλ κε δαζθάινπο ηνπ ηνπο Γεκήηξε Ρνληήξε θαη Γηάλλε ηδέξε. 

Δξγάζηεθε ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Μπήθε ζην ζηίβν ηεο ζεαηξηθήο θξηηηθήο ην 

1971 από ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο  «Σν Βήκα» θαη ζπλέρηζε ζηελ εθεκεξίδα «Σα 

Νέα» , όπνπ εξγάδεηαη σο θξηηηθόο θαη επηθπιιηδνγξάθνο κέρξη ζήκεξα, ελώ 

εθηάθησο ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξα ινγνηερληθά πεξηνδηθά. Σν 1978 αλέιαβε, 

θαηόπηλ αλάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηελ επηκέιεηα ηνπ 

βηβιίνπ Γξακαηηθή πνίεζε, πνπ απνηέιεζε επί είθνζη πέληε ρξόληα δηδαθηέα ύιε ζηα 

ειιεληθά Γπκλάζηα.  

Γηα ηα έξγα ηνπ "Σα κεηά ην ζέαηξν", 1985, έιαβε ην πξώην Κξαηηθό βξαβείν 

δνθηκίνπ θαη γηα ην "Από ηνλ ηξίληκπεξγθ θαη ηνλ Αληόλ Σζέρσθ ζηνλ Λνπίηδη 

Πηξαληέιιν θαη ηνλ Μπέξηνιη Μπξερη θαη ην 1999 βξαβεύηεθε από ηελ Αθαδεκία 

Αζελώλ. Σν 2008, βξαβεύηεθε κε ην Μεγάιν Κξαηηθό Βξαβείν Λνγνηερλίαο γηα ην 

ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ.  

Από ην 1990 δηδάζθεη σο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Δπίζεο ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, κεηά από 

πξσηνβνπιία ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, ηνλ αλαγόξεπζε ην 2006 ζε επίηηκν 

δηδάθηνξά ηνπ. 

Γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ έρεη ηηκεζεί, κεηαμύ άιισλ, κε ην Υξπζό Μεηάιιην ηεο 

Πόιεσο ησλ Αζελώλ (2000). 



 Έρεη δηαηειέζεη πξόεδξνο ηνπ Γ.. ζην Δζληθό Θέαηξν θαη επί κία εηθνζαεηία 

πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Θεάηξνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. Δίλαη ηδξπηηθό κέινο 

ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Πξαθηηθώλ Δθαξκνγώλ Αξραίνπ Διιεληθνύ Γξάκαηνο 

«Γεζκνί» θαη πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ. Από ην 2003 είλαη 

πξόεδξνο ηνπ Κέληξνπ Μειέηεο θαη Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνύ Θεάηξνπ - Θεαηξηθνύ 

Μνπζείνπ. Από ην 2013 είλαη δηεπζπληήο ηεο Γξακαηηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνύ 

Θεάηξνπ. 

Κξηηηθά δνθίκηα, επηθπιιίδεο θαη ζρόιηά ηνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ζηνπο εμήο 

ηόκνπο: Κιεηδηά θαη θώδηθεο ζεάηξνπ, Ι, Αξραίν δξάκα, 1982, ΙΙ, Διιεληθό Θέαηξν, 

1984, Οη πιάγηεο εξσηήζεηο ηνπ Πνξθύξηνπ, 1984, Σα κεηά ην ζέαηξν, 1985, 

Πξνζσπνιαηξεία, 1992, Θίαζνο Πνηθηιηώλ, 1993, Νήκα ηεο ζηάζκεο, 1996, 

Παγθόζκην ζέαηξν 1, 2 - Από ηνλ Μέλαλδξν ζηνλ Ίςελ, 1998, Από ηνλ ηξίληκπεξγθ 

θαη ηνλ Σζέρσθ ζηνλ Πηξαληέιιν θαη ηνλ Μπξερη, 1999, Παγθόζκην ζέαηξν 3 - Από 

ηνλ Μίιιεξ ζηνλ Μύιιεξ, 2000.  

Με ην ςεπδώλπκν Κ.Υ. Μύξεο έρεη εθδώζεη ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Ακήραλνλ 

Σέρλεκα, 1971, 1980 (καδί κε ηελ Παξάβαζε), ηα δηεγήκαηα Η Κακπάλα θαη Οδάμ, 

1985 θαη ηε ζπιινγή ηξαγνπδηώλ ηα νπνία έρνπλ κεινπνηήζεη γλσζηνί ζπλζέηεο 

(Υξνληθό, Η κεγάιε αγξππλία, Ιζαγέλεηα, Αλεμάξηεηα ηξαγνύδηα, 1980). Δπίζεο κε 

ην ίδην ςεπδώλπκν ππνγξάθεη ην κεηαθξαζηηθό έξγν ηνπ, πνπ έρεη σο άμνλα ην 

αξραίν δξάκα. 

Έρεη κεηαθξάζεη ηα αθόινπζα έξγα: 

Αηζρύινο: Ιθέηηδεο, Οξέζηεηα, Πξνκεζέαο Γεζκώηεο, Δπηά επί Θήβαο 

νθνθιήο: Ηιέθηξα, Αληηγόλε, Σξαρίληεο, Οηδίπνπο Σύξαλλνο, Οηδίπνπο επί 

Κνισλώ, Αίαο 

Δπξηπίδεο: Ιθηγέλεηα ελ Απιίδη, Βάθρεο, Ιθηγέλεηα ελ Σαύξνηο, Δθάβε (ηξαγσδία), 

Κύθισς (αηπξηθό Γξάκα), Διέλε (ηξαγσδία), Αλδξνκάρε, Σξσάδεο (ηξαγσδία) 

Αξηζηνθάλεο: Λπζηζηξάηε, Πινύηνο, Θεζκνθνξηάδνπζεο, Δθθιεζηάδνπζεο, 

Νεθέιεο, Ιππήο 

Μνιηέξνο: Σαξηνύθνο 

 

Πεγέο :  

Wikipedia 

http://kapodistriako.uoa.gr/ 

ύληαμε: ηαύξνο Μειηδώλεο 
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