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Τν ζεαηξηθό έξγν «Σηελ Εζληθή κε ηα Μεγάια» ίζσο ζα άμηδε λα 

ην δεη θαλείο ζαλ κηα αιιεγνξία πάλσ ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή δσή. Όρη 

πσο είλαη θπζηθά απηό δεζκεπηηθό γηα ην ζεαηή· ληώζσ όκσο πσο ππ’ 

απηή ηελ νπηηθή γσλία θαίλεηαη κηα απ’ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο 

πξννπηηθέο ηνπ. Μηα αιιεγνξία ηεο γελεηηθήο ηνπ ράνπο ζε θαηαζηάζεηο 

θαη πξάγκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά όπνηνο θπθινθνξεί ζηηο 

εζληθέο αξηεξίεο απηήο ηεο ρώξαο… Μέζα απ’ ηελ αλαςειάθεζε κηαο 

νηθνγελεηαθήο ηζηνξίαο όπνπ ηα πξόζσπα αλαδεηνύλ ελαγώληα ηελ 

ηαπηόηεηα ηεο ύπαξμήο ηνπο, ν ζεαηξηθόο ιόγνο ππνβάιιεη αηζζήζεηο 

δσήο πνπ αληαλαθινύλ ηελ θνηλσληθή, ηζηνξηθή θαη εζληθή 

πξαγκαηηθόηεηα ησλ εκεξώλ καο: ηε καύξε θσκσδία καο. 

 Τν έξγν εθηπιίζζεηαη ζε κηα παξάγθα ζην πιάη ηεο Εζληθήο Οδνύ, 

έλα παξάπεγκα κεηαμύ θαληίλαο θαη απνζήθεο κεηαρεηξηζκέλσλ 

αληαιιαθηηθώλ γηα θνξηεγά απηνθίλεηα, κε πξσηαγσληζηέο ηξία 

πεξηζσξηαθά λέα παηδηά. Τα νλόκαηά ηνπο: ν Λάθεο, ν Λόιεο θαη ε 

Λέια.  Τν έξγν αξρίδεη όηαλ ν κεγαιύηεξνο αδεξθόο επηζηξέθεη κεηά από 

κεξηθά ρξόληα απνπζίαο ηνπ γηα λα ζπλαληήζεη εθεί ηνλ κηθξόηεξν 

αδεξθό ηνπ θαη ηε θίιε ηνπ. Μέζα απ’ ηε ζπλάληεζε απηή έξρνληαη ζηγά 

ζηγά ζην πξνζθήλην κλήκεο ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο πνπ αλαζπλζέηνπλ 

έλα θαηαθεξκαηηζκέλν θα αηληγκαηηθό παξειζόλ κε πξνεμάξρνληα ηα 

πξόζσπα ηνπ παηέξα πνπ έρεη κόιηο πεζάλεη θαη κηαο κάλαο πνπ έρεη 

εμαθαληζηεί. Καζώο όκσο ε εηθόλα παξακέλεη ζθνηεηλή θη αμεθαζάξηζηε, 

ηα εξσηεκαηηθά πιεζαίλνπλ θαη ε αβεβαηόηεηα θάπνηα ζηηγκή 

κεηακνξθώλεηαη ζε απεηιή. Μέζα ζ’ έλαλ θόζκν πνπ δηαξθώο 

εμειίζζεηαη θη αιιάδεη νη θάηνηθνη ηεο παξάγθαο πξέπεη λα κπνξνύλ λα 

παξνπζηάδνπλ κηα πεηζηηθή εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη ηεο ηζηνξίαο 

ηνπο, δηαθνξεηηθά θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ σο απζαίξεην 

νηθνδόκεκα από ηα έξγα δηαπιάηπλζεο ηεο Εζληθήο Οδνύ αιιά θαη από 

ηηο ππνςίεο πνπ ηνπο βαξαίλνπλ. 

 Σηε δηάξθεηα κηαο πεξίπνπ κέξαο, θάπνπ ζηελ Εζληθή Οδό, κε 

θσλέο πνπ ζρεδόλ ζθεπάδνληαη από ην ζόξπβν ησλ δηεξρνκέλσλ 

απηνθηλήησλ, δύν αδέξθηα μεηπιίγνπλ έλα θνπβάξη κπεξδεκέλνπο 

ζπάγθνπο αλαδεηώληαο ηελ άθξε ηνπ. Άθξε θξπκκέλε από ρξόληα θάησ 

απ’ ην ιηγδσκέλν ρώκα ηεο θαληίλαο απνζήθεο. 
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