
Μωσκώβ Σελήμ 

Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 επισκεφτήκαμε τη Στέγη Γραμμάτων και 

Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο σχολικής εκπαιδευτικής επίσκεψης. Εκεί 

βρεθήκαμε τα δύο τμήματα της τρίτης τάξης - το Γ3 και το Γ4 - και παρακολουθήσαμε την 

θεατρική παράσταση «Μωσκώβ Σελήμ». Οι τέσσερις ηθοποιοί που πρωταγωνιστούσαν 

είχαν να αντιμετωπίσουν μια πρόκληση, δηλαδή το κείμενο ήταν γραμμένο σε 

καθαρεύουσα γλώσσα. Ο σκηνοθέτης είχε καταφέρει να κάνει το έργο ένα θεατρικό θέαμα 

που ήταν ενδιαφέρον για όλα τις ηλικίες. Η ιστορία έχει γραφτεί σε μια εποχή που οι 

Έλληνες μισούσαν τους Τούρκους και ο Βιζυηνός ήταν ο πρώτος που έκανε τους ανθρώπους 

να καταλάβουν ότι οι Τούρκοι δεν είναι μόνο κακοί και εχθροί μας. Έτσι ο Βιζυηνός μέσα 

από τα έργα του φαίνεται ότι είναι ένας συγγραφέας πιο φιλελεύθερος από όλους τους 

υπόλοιπους.   

Το έργο μιλάει για τη ζωή του τούρκου Σελήμ. Ήταν το μικρότερο παιδί της 

οικογένειας. Η μητέρα του, επειδή δεν απόκτησε κορίτσι, τον έντυνε και τον μεγάλωσε σαν 

κορίτσι. Ο πατέρας του, είχε αδυναμία στον μεγαλύτερο αδελφό του, ο οποίος λιποτάκτησε 

όταν ήταν να υπηρετήσει τον Σουλτάνο. Ο Σελήμ, για να σώσει την τιμή της οικογένειας 

του, αλλά και για να κερδίσει την αγάπη του πατέρα του, ζητάει να αντικαταστήσει τον 

λιποτάκτη αδελφό του και έτσι φεύγει για το μέτωπο. Ο Σελήμ πολεμάει γενναία. Όταν 

μετά από χρόνια επιστρέφει στο σπίτι του, η μητέρα του όμως έχει πεθάνει, ο πατέρας του 

έχει ξαναπαντρευτεί και το έχει ρίξει στο ποτό. Στη συνέχεια φυλακίζεται άδικα, γιατί ο 

πατέρας του τον κατηγόρησε ότι έκρυβε τον αδελφό του. Μετά τη φυλακή, 

απογοητευμένος από την οικογένεια του, επιστρέφει στο μέτωπο. Γυρίζει πίσω, 

παντρεύεται και κάνει οικογένεια. Η ηρεμία δεν κρατά για πολύ, γιατί ξεσπά νέος πόλεμος 

και φεύγει. Αυτή τη φορά τραυματίζεται σοβαρά. Βρίσκεται στο νοσοκομείο, όταν οι 

Τούρκοι οπισθοχωρούν και εγκαταλείπουν τους τραυματίες τους. Εκεί όμως ο Σελήμ 

διαπιστώνει ότι οι Ρώσοι φροντίζουν τους κρατούμενους, τους φέρονται ανθρώπινα. Έτσι 

συνειδητοποιεί ότι οι Ρώσοι δεν είναι εχθροί του. Το μίσος και η έχθρα που ένιωθε για 

αυτούς ως τότε, ήταν λάθος. Γίνεται φίλος των Ρώσων, σκέφτεται να ζήσει εκεί, όμως η 

αγάπη για την πατρίδα και την οικογένεια, είναι πιο δυνατή. Επιστρέφει, η κατάσταση όμως 

είναι τραγική. Οι Τούρκοι μεταχειρίζονται τους αιχμαλώτους με άσχημο τρόπο, το σπίτι του 

το έκαψαν οι χριστιανοί, η οικογένειά του έχει πεθάνει και είναι μόνος. Τελικά δεν θέλει να 

είναι Τούρκος, αλλά Ρώσος. Από τους Ρώσους έμαθε το σεβασμό, την αγάπη, την 

κατανόηση. Ζει απομονωμένος στη Θράκη και συμπεριφέρεται σαν Ρώσος. Όλοι τον 

θεωρούν τρελό. Ένας Έλληνας ταξιδιώτης, συναντιέται με τον Σελήμ και με ενδιαφέρον 

ακούει την ιστορία του. Στο τέλος, μαθαίνοντας ότι οι Ρώσοι θα εισβάλλουν, συγκρούονται 

μέσα του τα φιλορωσικά αισθήματα και το καθήκον προς την πατρίδα. 

Πεθαίνει, ομολογώντας ότι είναι Τούρκος!  

Η παράσταση ήταν ένα διαφορετικό και πρωτότυπο θέαμα. Τα σκηνικά δηλαδή, και 

το ότι οι τοίχοι ήταν μαυροπίνακες και οι ηθοποιοί ζωγράφιζαν και έγραφαν διάφορες 

λέξεις μέσα από το θεατρικό. Επίσης έκαναν, την ώρα που μίλαγαν, ένα μεγάλο domino 

από λογοτεχνικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Αυτό μας εντυπωσίασε! 



Στο τέλος οι ηθοποιοί βγήκαν στη σκηνή και συζητήσαμε μαζί τους τις απορίες μας. 

Πιστεύουμε ότι αυτή η θεατρική παράσταση θα μας μείνει αξέχαστη, καθώς ήταν πολύ 

διαφορετική σε σχέση με άλλες παραστάσεις που έχουμε παρακολουθήσει. 

Ένα έργο για την αγάπη και τη φιλία, οι οποίες μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα 

από τη φυλή ή τη θρησκεία.  
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