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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΡΝΗ 

της 

Λιλής Ζωγράφου 
  σε σκηνοθεσία 

Ένκε Φεζολλάρι 
με την 

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου 
 

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015, 19:00 

lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem 

 

Η ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

Ιστορία πρώτη 

Χούντα. Στη συγγραφέα απαγορεύεται να εξέλθει της χώρας λόγω πολιτικών 

πεποιθήσεων με πρόφαση την μη άσκηση του επαγγέλματος της δημοσιογραφίας  που 

αναγράφεται στο διαβατήριό της. Η Ζωγράφου πολεμώντας με χιούμορ το παράλογο 

καθεστώς, αλλάζει ιδιόγραφα το επάγγελμα της σε «Πόρνη - ελευθερίων ηθών» με 

συνέπειες τραγελαφικές. 

 

Ιστορία δεύτερη 

1973. Μετά την απόπειρα αυτοκτονίας της, παραμονές πρωτοχρονιάς, νοσηλεύεται 

σε ψυχιατρική κλινική. Εκεί γινόμαστε μάρτυρες της απάνθρωπης συμπεριφοράς του 

προσωπικού, που φτάνει στα όρια του εξευτελισμού. Η συγγραφέας - δεμένη στο 

κρεβάτι - πέφτει θύμα βιασμού από νυχτερινούς φύλακες. Εντούτοις δεν 

αποδυναμώνεται. Η τραυματική της εμπειρία την εξωθεί στην κατά μέτωπο 

σύγκρουση με τους ιθύνοντες και την καταγγελία της σαθρής λειτουργίας του 

νοσηλευτικού οργανισμού. 
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Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

 

Ο Ένκε Φεζολλάρι παρουσιάζει με τη δική του διεισδυτική ματιά τις συναρπαστικές 

εξομολογήσεις της Λιλής Ζωγράφου: ενός συνειδητοποιημένου-σκεπτόμενου πολίτη, 

μιας αντισυμβατικής συγγραφέως και ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει την 

ελευθερία σαν τόσο υψηλό αγαθό ώστε αποφασίζει να θέσει τέλος στη ζωή της για να 

απαλλαγεί από τη δουλοπρέπεια της πείνας.  

 

Η οξύτητα της γραφής της, το σαρκαστικό και γλυκόπικρο χιούμορ της, η 

αφηγηματική της ορμητικότητα, η αφοπλιστική και έντιμη ειλικρίνεια αποκτούν λόγο 

επί σκηνής με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και αναδεικνύονται με τη μουσική του 

Σταμάτη Κραουνάκη. Μία παράσταση σύγχρονη, που γκρεμίζει τα δόγματα και τους 

μύθους που τροφοδοτούσε η Χούντα τον αδιάφορο ως προς τα δικαιώματά του λαό. 

 

«Όχι, η επανάστασή μου, δεν θα στρεφόταν κατά του κατεστημένου και του 
συστήματός του, αλλά εναντίον εκείνων που το ανέχονται. Θα σκότωνα, θα τσάκιζα 
την κακομοιριά, την υποταγή, την ταπεινοφροσύνη. Η γη έτσι κι αλλιώς δεν χωρά 
άλλους ταπεινούς και καταφρονεμένους. Όπως δεν χωρά άλλα φερέφωνα» 
Λιλή Ζωγράφου 

 

 

 

ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ  
 

«Ο Ένκε Φεζολλάρι με το «Επάγγελμα Πόρνη», σκηνοθέτησε γι' άλλη μια φορά ένα 
έργο που μας αφορά, ένα έργο που μοιάζει να γράφτηκε αυτές τις δύσκολες ημέρες. 
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ανέλαβε μια δύσκολη αποστολή πετυχαίνοντας ίσως την 
πιο ολοκληρωμένη της ερμηνεία της απ' όλες της φορές που την έχουμε δει στη 
σκηνή» (e-go) 
 

«Είναι το ίδιο το κείμενο που την «έριξε» στη σκηνή, είναι και η ίδια που κράτησε 
έντεχνα στην τέχνη της τις λέξεις, λέξη με λέξη μιας ολοζώντανης, πάσχουσας και 
βίαιης ζωής. Κυριολεκτικά δεν υπήρξε ανθρώπινο συναίσθημα που δεν ερμήνευσε με 
ένα κορμί μέσα σε 60΄πάνω στη σκηνή» (κουλτουρόσουπα). 
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