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1. ΘΔΑΣΡΟ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ ΝΔΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΑΓΩΓΖ: ΟΡΟΘΔΣΖΖ – 

ΓΔΝΗΚΖ ΚΟΠΟΘΔΗΑ        

 

Σν ζέαηξν γηα παηδηά θαη λένπο σο δξακαηηθφ θείκελν ή θαη ζεαηξηθή παξάζηαζε παξάγεηαη 

απφ ζπγγξαθείο ή ζθεληθνχο θαιιηηέρλεο θαη απεπζχλεηαη ζηνπο απνδέθηεο ηνπ (παηδηά θαη 

λένπο) πνπ, σο αλαγλψζηεο ή ζεαηέο, απνηεινχλ ηελ θαηεμνρήλ ειηθηαθή νκάδα αλαθνξάο 

ηνπ (Γξακκαηάο, 1999). χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε Θεάηξνπ γηα παηδηά 

(Children’s Theatre Association of America), ην ζέαηξν γηα παηδηά  θαη λένπο  αθνξά ζε 

γξαπηφ ή απηνζρέδην θείκελν πνπ παίδεηαη απφ ελήιηθεο εζνπνηνχο θαη ηαιαληνχρα παηδηά, 

ππνζηεξηδφκελν απφ επξχ θάζκα ζεκείσλ ηεο φςεο (ζθεληθά, θνζηνχκηα, καθηγηάδ, κνπζηθή, 

θσηηζκφο, εηδηθά εθέ). Aπεπζχλεηαη ζε θνηλφ πνπ παξαθνινπζεί ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ζε 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ζεαηξηθή ζθελή. (Rosenberg & Prendergast, 1983)  

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ην ελ ιφγσ είδνο ζεάηξνπ ζπληζηά κνξθή ηέρλεο, πνιηηηζηηθή 

δηαδηθαζία θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν, εθφζνλ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο πεδίν παλαλζξψπηλσλ 

αξρψλ θαη αμηψλ (Goldberg, 1974, Γξακκαηάο, 2008). Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ 

ζθνπνχ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε:  

i. ηελ ςπρνινγία παηδηψλ θαη λέσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ παηδηθνχ θαη 

λεαληθνχ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο ζεαηέο, β) ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή, 

πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή εκπεηξία ηνπο θαη γ) ηα αλαπηπμηαθά επίπεδα ηεο ειηθίαο ησλ 

παηδηψλ απφ 5 έσο 15 εηψλ,  

ii. ηηο αξρέο ηνπ χθνπο ηεο παξάζηαζεο (κε ξεαιηζηηθφ – ξεαιηζηηθφ), πνπ αθνξά ζηα 

γλσξίζκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ έξγνπ (Rosenberg & Prendergast, 1983: 

18-19).  

πλαθφινπζα, λα πξνζβιέπεη ζηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη αλάπηπμε ησλ λεαξψλ 

ζεαηψλ (Cross-Cultural Theatre) (Γξακκαηάο, 2006, Άιθεζηηο, 2008), λα θηλεηνπνηεί ηελ 

θξηηηθή θαη ζηνραζηηθή ηνπο ζθέςε, ηελ εζηθή θαη πνιηηηθή ηνπο ζπλείδεζε, πξναπαηηνχκελα 

γηα λα θαηαμησζνχλ νη αλήιηθνη ζεαηέο σο ελεξγά κέιε κηαο αλνηρηήο, αιιειέγγπαο θαη 

ζπκπάζρνπζαο θνηλσλίαο (Κνπξεηδήο, 1990, Cummins, 1999). 

Έηζη, θαζψο ην δξακαηηθφ θείκελν γίλεηαη φρεκα ζεκαζηνδφηεζεο αμηαθψλ πξνηχπσλ, 

θαηαμηψλεηαη ν δηαπνιηηηζκηθφο (Intercultural Theatre) (Μπξνπθ, 2003, Pavis, 1990) θαη 

πνιηηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ (Boal, 1982, 1998), πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα 

πεξηνξίδεηαη ζηελ απνθξπζηάιισζε ελφο θαη κνλαδηθνχ θεηκεληθνχ ή ζθεληθνχ κελχκαηνο.     

                                                 
1
 Βιέπνπκε ηψξα κέζα απφ θαζξέθηε θαη κε αηλίγκαηα. 
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H ακθίδξνκε θαη δηαδξαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεάηξνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε 

ηεο παξαπάλσ εμειηθηηθήο ηνπ θάζεο, αθνχ νη ζεαηέο δελ είλαη κφλν απνδέθηεο θαη θξηηέο 

ηνπ θαιιηηερληθνχ πξντφληνο, αιιά θαη θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 

θαιιηηερληθήο παξαγσγήο (Hawthorn, 1995). Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζχγρξνλνπ ζεάηξνπ δελ 

κπνξεί παξά λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζιακβάλνπζεο θαη ηηο εκπεηξίεο ελφο ζχγρξνλνπ, 

εηεξνγελνχο θαη απαηηεηηθνχ θνηλνχ (Wood & Grant, 1997).   

Δηδηθφηεξα, ζην ζέαηξν πνπ απεπζχλεηαη ζε αλήιηθνπο ζεαηέο, ε ελζσκάησζε 

δηαπνιηηηζκηθψλ κελπκάησλ λνεκαηνδνηεί κε λέν ηξφπν ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε, σο πξνο 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ, ηε δηεχξπλζε ηεο αληίιεςεο θαη ηε 

δεκηνπξγία πξνβιεκαηηζκνχ (Klein, 1988, Γξακκαηάο, 2004).  
   
ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζε βάζνο εμέηαζε κηαο πεξίπησζεο ζεαηξηθνχ έξγνπ 

γηα παηδηά θαη λένπο, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη αλήιηθνη ζεαηέο κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ψξηκεο 

δηαπνιηηηζκηθέο ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο. Ζ επηινγή ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ ‘ν 

Πεηαινπδφζαπξνο’ ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά έγηλε κε θξηηήξην ηελ επηθαηξφηεηά ηνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα θάζε είδνπο δηαθνξεηηθφηεηαο (πνιηηηζκηθή, 

εζλνθπιεηηθή, ζξεζθεπηηθή, ηδενινγηθή, ζσκαηηθή-δηαλνεηηθή, θιπ) πνπ απαληάηαη ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή καο.  

 

 

2. ΜΔΘΟΓΟ  

 

Γηα ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ Πεηαινπδφζαπξνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξεπλεηηθή 

ηερληθή ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά έγηλε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

έξγνπ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ζεαηξνινγηθήο αλάιπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα απνκνλψζεθαλ ηα 

ζεκεία εθείλα πνπ εκπιέθνληαλ ζηηο θαηεγνξίεο αλάιπζεο. Οη ηειεπηαίεο δηακνξθψζεθαλ κε 

βάζε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία (Μάξθνπ, 1997, Γθφηνβνο, 2003). Ζ δνκή ηεο αλάιπζεο ηνπ έξγνπ 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: δξακαηνπξγία θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηα, επξχηεξα 

θνηλσληθνπνιηηηθά ζηηγκηφηππα θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε.  

 

 

3. ΓΡΑΜΑΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ‘ΠΔΣΑΛΟΤΓΟΑΤΡΟ’ ΣΟΤ 

ΔΤΓΔΝΗΟΤ ΣΡΗΒΗΕΑ 

 

Ο δπλακηθφο θαη δηαξθψο απην-αλαζεσξνχκελνο ραξαθηήξαο ηεο ζχγρξνλεο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο δηαθξίλεηαη αλακθίβνια ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

γίγλεζζαη, φπνπ νη φξνη νκνηφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο θσδηθνπνηνχληαη θαη ‘δηαβάδνληαη’ 

κέζα απφ θαζξέθηεο ηθαλνχο λα κεηαπιάζνπλ ηα είδσια (Γξακκαηάο, 2008). Ωο ρψξνο 

πξαγκάησζεο ελφο αεηθφξνπ δηαιφγνπ ηδεψλ θαη ζεσξήζεσλ ηεο αλζξψπηλεο ζπλζήθεο, 

εγγεγξακκέλεο ζην πεδίν ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ρξφλνπ, ην ζέαηξν ηεο επνρήο καο κηιάεη ηελ 

νηθνπκεληθή γιψζζα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, απνηππψλεη ην θνζκνείδσιν ηνπ θαηξνχ καο, 

δίλεη ζην πξφζεκα ‘δηα’ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηελ πνιπκνξθία πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ 

ραξαθηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο αληαιιαγήο  πέξα απφ ζχλνξα θαη 

πεξηνξηζκνχο (Παηζαιίδεο, 2004). Ζ ηδενινγηθή ζθεπή ηνπ Πεηαινπδφζαπξνπ 

πξαγκαηεχεηαη ην θαίξην δήηεκα ηεο αθνκνίσζεο ηεο μέλεο θνπιηνχξαο, ηνπ εζλν-θπιεηηθά 

‘άιινπ’ θαη ηεο ηζνηηκίαο ησλ πνιηηηζκψλ, ελζαξθψλνληαο ηάζεηο θαη εληάζεηο, πξνηείλνληαο 

λέεο επαλαδηαπξαγκαηεχζεηο ηεο ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο, ηεο εζηθήο θαη ηνπ δηθαίνπ, 

κέζα απφ ηνπο θαζξέθηεο ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

Δμεηάδνληαο ηνλ Πεηαινπδφζαπξν, παξαηεξνχκε πσο ηφζν ε νξγάλσζε ηεο ππφζεζεο θαη 

ηνπ ηξφπνπ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα, φζν θαη νη ελαιιαγέο θαη νη κεηαβνιέο ηεο 
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πνξείαο ηνπο, ηα ζπζηήκαηα δξάζεο θαη πινθήο, εκπεξηέρνπλ ζέκαηα κε δηαπνιηηηζκηθφ 

πεξηερφκελν, δίλνληαο παξάιιεια έλα απηφ παξάδεηγκα γηα ην πψο ε κνξθή πξνυπνζέηεη ην 

πεξηερφκελν θαη αληίζηξνθα. ην επίπεδν ηεο γξαθήο θάηη ηέηνην αληρλεχεηαη φρη κφλν ελ 

ζπλφισ αιιά θαη ζηα επηκέξνπο κνξθνινγηθά θαη δνκηθά γλσξίζκαηα ηνπ έξγνπ. Έηζη, 

γλσξίζκαηα φπσο ν δηάινγνο, νη ζπγθξνχζεηο, νη δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο, νη ραξαθηήξεο – νη 

κήηξεο παξαζηαζηκφηεηαο, ζπλψλπκεο ηεο ζεαηξηθφηεηαο θαηά ηελ Ann Ubersfeld 

(Ubersfeld, 1981)  – αλαδεηθλχνπλ θαη αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ην δηαπνιηηηζκηθφ ζηνηρείν. 

  Τηνζεηψληαο ηε ζπζηεκαηνπνίεζε πνπ πξνηείλεη ν Α. Greimas ζην γλσζηφ κνληέιν 

δξάζεο (Greimas, 1966), ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη νη ζπζρεηηζκνί ησλ δπλάκεσλ πνπ 

πξνσζνχλ ηε ζπλάξζξσζε ηεο ηζηνξίαο θαη ζπλζέηνπλ ηε ρσξνρξνληθή αθνινπζία ησλ 

θαηαζηάζεσλ (Pavis, 1998) θαη εθαξκφδνληάο ην ζηελ πεξίπησζε ηνπ Πεηαινπδφζαπξνπ, 

κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο:  

Ο Οπγθνζηίλν (θχξην φλνκα γηα ηνλ Πεηαινπδφζαπξν, πνπ απνηειεί πεξηγξαθηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ήξσα, γλσζηφ κελ ζην ζεαηή-αλαγλψζηε, αληηιεπηφ φκσο 

απφ ηνλ ήξσα κφλν ζην ηέινο ηνπ έξγνπ) είλαη ν θνξέαο ηεο δξάζεο (Υπνθείκελν). Κηλεηήξηα 

δχλακε είλαη ε επηδίσμε ηεο αιεζηλήο γλσξηκίαο κε ηνλ εαπηφ ηνπ (Αληηθείκελν), θάηη πνπ 

απηνλφεηα ζπλεπάγεηαη ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην καληαισκέλν ζπίηη φπνπ θαηνηθεί. Ζ αθχπληζε 

ηεο εμαηνκηθεπκέλεο νληφηεηαο (Υπνθηλεηήο) ζηνρεχεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ νινθιήξσζε 

(Απνδέθηεο). Όκσο ν Οπγθνζηίλν ζα αληηπαξαηεζεί  κε δπλάκεηο πνπ πξνβάιινπλ εκπφδηα 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ (Αληίκαρνη). Ο θιφνπλ Πεπεξφλη εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπ, ηηο επηδνθηκάδεη, ηειηθά ζπκπξάηηεη καδί ηνπ (Βνεζόο), ψζηε ν ήξσαο λα βγεη ληθεηήο 

ζηε κάρε φρη κφλν κε ερζξνχο απεηιεηηθνχο θαη θαηλνκεληθά αλίθεηνπο, ηνπο Αξγφζαπξνπο, 

αιιά θαη κε ηελ ελαιιαθηηθή, γιπθηά αιιά ζηαζεξή αληίζηαζε ησλ Πεηαινχδσλ.  

Δπηρεηξψληαο λα γεθπξψζνπκε ηε δνκηθή καθξν-αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο ζπληζηψζεο 

πνπ ηε δηακνξθψλνπλ, αο πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε δηαδξνκή απφ ηελ αθεηεξηαθή σο ηελ 

θαηαιεθηηθή θάζε. Ο Πεηαινπδφζαπξνο βηψλεη ηελ ελζηηθηψδε αλάγθε λα αληρλεχζεη ην 

απηνζπλαίζζεκά ηνπ, αλάγθε πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε κε εθθξαζκέλε επηζπκία λα 

ζπλαληεζεί κε ηε κνξθή ηνπ, ηελ νπνία αγλνεί, αθνχ απφ ην ζπίηη-θπιαθή απνπζηάδνπλ νη 

θαζξέθηεο θαη ηα παξάζπξα. Δθεί δεη αηέιεησηεο νκνηφκνξθεο θαη αζθαιείο εκέξεο, κε ηελ 

απηνλφεηε παξνπζία-ζπλδξνκή ηνπ αηληγκαηηθνχ ππεξέηε ηνπ θαη ηελ αφξηζηε αιιά ππαξθηή 

θπξηαξρία θάπνηνπ παληεπφπηε αθέληε· θαηάζηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαθαιεί ζπλζήθεο 

εγθισβηζκνχ ηνλεζθηθνχ ηχπνπ. Ωζηφζν, ν  Πεηαινπδφζαπξνο είλαη γεκάηνο απφ ηελ 

πξσηνγελή αθέιεηα θαη πεξηέξγεηα ηνπ θηινζφθνπ, θη απ’ ηελ νξκή εθείλε πνπ δεηά λα 

σζήζεη ηηο ππαξθηηθέο δπλαηφηεηεο ζηα φξηά ηνπο. Έηζη, απνραηξεηάεη ηα κεγάια θαη ςειά 

ηείρε θαη ηηο ζθνηεηλέο θάκαξεο, εγθαηαιείπεη ηε κφλσζε θαη ην θφβν γηα πηζαλή ηπξαλλία 

ηνπ θσηφο θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ απειεπζεξσηηθή πξάμε-έμνδν ζηνλ άγλσζην θφζκν. 

Γθξίδνο, αθαλφληζηνο, βαξχο, ζηαηηθφο, δεκέλνο κε ηε γε, παλέκνξθνο φπσο θάζε νλ πνπ 

επηδηψθεη λα ςειαθήζεη ηε ζπλεηδεηφηεηά ηνπ, θέξεη θνιιεκέλν ην αλεμήγεην γηα ην νπνίν 

αξγφηεξα ζα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη: ηα θηεξά. Γεξφ αληίβαξν ειαθξφηεηαο, πξφζθιεζε 

γηα πηήζε θαη ςπρηθή άλσζε, ε πνιπρξσκία θαη ην κέγεζνο ησλ θηεξψλ ζπληζηνχλ άλνηγκα 

ζεκεηνινγηθφ πνπ ζα βξεη ην ζεαηξηθφ ηνπ αληίζηνηρν ζην θαιεηδνζθφπην ησλ πξνθιήζεσλ 

ηνπ πνιπζχλζεηνπ θφζκνπ κε ηνλ νπνίν ζα έξζεη αληηκέησπνο ν ήξσαο.  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ κχζνπ ππαθνχεη ζε πξφηππα κπξερηηθά: ε θάζε ζθελή δηαηεξεί ην δηθφ 

ηεο κεκνλσκέλν λφεκα θαη δνκή, απνδίδνληαο πνηθηιία ηδεψλ, παξνπζηάδνληαο ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο δσήο δηαιεθηηθά, είηε σο ελφηεηα αληηζέησλ είηε σο δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζχλνιν, έηζη ψζηε ν κχζνο λα εμειίζζεηαη 

κε θάκςεηο θαη πεδήκαηα, φπσο ζεκεηψλεη ν Μπξερη (Μπξερη, 1979). Παξάιιεια, ηα 

ηξαγνχδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δξάζε ζρνιηάδνπλ θαη ππνγξακκίδνπλ ηα εγγεγξακκέλα ζε 

απηήλ ζεκαηλφκελα.  
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Ο Πεηαινπδφζαπξνο ζα βξεζεί πνιχ ζχληνκα αλαγθαζκέλνο λα απνδερηεί ηελ απφξξηςε. 

Ζ κνλνζήκαληε θαζαξφηεηα ηεο δεζηήο απνδνρήο θαη ζπλχπαξμεο πνπ αλαδεηεί θαίλεηαη 

κάιινλ αλέθηθηε. Αληηπξνζσπεχεη ην έηεξνλ, κε ην νπνίν δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

ζπκθηιησζνχλ νη ζηπινβάηεο ηεο αζηηθήο ηάμεο. Ζ θαζεζηεθπία ηάμε απεηιείηαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο δηαπηζηψλεηαη ζην δηάινγν κε ην δσνιφγν, ην θηιφζνθν θαη ην 

γηαηξφ.   

Καηεμνρήλ γλψξηζκα ηνπ ζεάηξνπ, ν δηάινγνο απνηειεί ζεκέιην ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξάμεο θαη πξνθαιεί ηελ εθδίπισζε ηεο δξάζεο, ηεο πινθήο θαη ηεο έθπιεμεο, κηα θαη ζην 

ζέαηξν ην ‘ιέγεηλ’ ηζνδπλακεί κε ‘δξαλ’ (Pfister, 1977). Ζ ιεθηηθή δξάζε πνπ θαηαρσξείηαη 

ζηα πξφζσπα θιηκαθψλεη ηηο αληηηηζέκελεο θαηαζηάζεηο θαη έλλνηεο, θέξλεη αληηκέησπεο ηηο 

δξψζεο δπλάκεηο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε ζχγθξνπζε, αηνκηθή θαη ζπιινγηθή, γηα ιφγνπο 

πιηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο, ςπρνινγηθνχο, εμσηεξηθεχεη ηε βνχιεζε θαη ην ραξαθηήξα ησλ 

πξνζψπσλ (Θσκαδάθε, 1993). Ζ αιιεινδηαδνρή ησλ θξάζεσλ πνπ αληαιιάζζεη ν 

Πεηαινπδφζαπξνο κε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ θαλεξψλεη μεθάζαξα ην κέγεζνο ηεο 

αζπλελλνεζίαο, ηεο κνλνκέξεηαο θαη ηνπ απηαξρηζκνχ απφ ηε κεξηά ηνπο. Παγηδεπκέλνη ζε 

άθακπηεο ινγηθέο θαη ηδενινγηθέο λφξκεο, νη εθπξφζσπνη θάζε ινγήο εμνπζίαο ζθέθηνληαη 

κνλνδηάζηαηα, εθθξάδνπλ ηα ηππηθά ζηεξεφηππα ηνπ μχιηλνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ, 

απνξξίπηνπλ άθξηηα ην μέλν πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο νηθείεο θαηεγνξηνπνηήζεηο. Αληίζηνηρα, ν 

ηξαπεδίηεο θαη ν Γξχπαο Αγξχπαο, εθπξφζσπνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ,  

αληηκεησπίδνπλ ηε δηηηή ηδηνηππία ηνπ Πεηαινπδφζαπξνπ (ζσκαηηθή ηδηαηηεξφηεηα θαη 

επηθνηλσληαθή απφθιηζε) κε πλεχκα εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. Οη 

ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ εγγξάθνληαη ζηηο 

αληηθεηκεληθέο παξακέηξνπο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ απνηειεί ηελ πξψηε χιε 

γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ· πξνθαλψο πξφθεηηαη γηα ηελ ‘πξαγκαηηθή’ πξαγκαηηθφηεηα, 

ζηνπο θφιπνπο ηεο νπνίαο δεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ην θνηλφ ηνπ έξγνπ. 
 

Ο Φηιφζνθνο, ν Σξαπεδίηεο, ν Γηαηξφο, ν Εσνιφγνο, ν Γξχπαο Αγξχπαο αλαζχξνπλ κλήκεο 

απφ ηελ ηππνινγία ηνπ ξσκατθνχ θσκηθνχ ζεάηξνπ. Ζ ζπλάληεζε καδί ηνπο δίλεη ιαβή ζε 

ζεηξέο απφ γλσζηνινγηθά, νληνινγηθά ή θαη πξαθηηθά εξσηήκαηα, ηέηνηα πνπ λα εκπίπηνπλ 

ζην θνηλφ θάζκα αληίιεςεο ηνπ θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ. Όκσο, νη ινγηθέο δηεξγαζίεο 

ζπλαληνχλ θη απηέο ζθνπέινπο πνπ κνηάδνπλ αλππέξβιεηνη. Ζ γιψζζα ράλεη ην ξφιν ηεο σο 

ελδηάκεζνπ επηθνηλσλίαο, κνηάδεη θελνινγία, νδεγεί ζην παξάινγν. Μνιαηαχηα, ν θεληξηθφο 

ήξσαο εμαθνινπζεί ηελ επίπνλε αλαδήηεζε ηεο βηνινγηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ 

παηξίδαο, ζην εμήο καδί κε έλαλ αλέιπηζην ζχληξνθν, ηνλ θιφνπλ Πεπεξφλη (πνπ παξαπέκπεη 

ζηνπο ηξεινχο ησλ ζαημπεξηθψλ θσκσδηψλ), πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ νλεηξεχεηαη ηελ 

επαλαζχλδεζε κε ην ρακέλν θίιν ηνπ Ππξνθάγν. 

Σα πξφζσπα δηαθνξνπνηνχληαη εζηθά θαη ςπρνινγηθά κέζα ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο δξάζεο 

(Γξακκαηάο, 1997). Αλ ε πινθή ζεσξείηαη αξκνιφγεζε ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ ησλ 

γεγνλφησλ θαη ε δξάζε απνηειεί κεηαζρεκαηηζκφ δηαδνρηθψλ θαηαζηάζεσλ, θάζε 

θαηάζηαζε κε ηε ζεηξά ηεο παξνπζηάδεηαη σο ζπλέπεηα θαη πξνέθηαζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, 

επηζηέγαζκα ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ δξάζεο θαη πξνεηνηκαζία  γηα ηα επφκελα (Pavis, 

2006, Γξακκαηάο, 2001). ε κηα θνξπθαία δξακαηηθή θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ, νη επαίζζεηεο 

ηζνξξνπίεο ζα αγγίμνπλ ηα φξηά ηνπο, ηα θίλεηξα ησλ δξψλησλ θαη ν ελλνηνινγηθφο ππξήλαο 

ηνπ έξγνπ ζα πξνβιεζνχλ κε έλαλ θσηηζκφ ζρεδφλ εμπξεζηνληζηηθφ. Όηαλ επηηέινπο ν 

Οπγθνζηίλν θηάλεη ζηνλ ηππηθφ ηνπ πξννξηζκφ, ηε ρψξα πιαζκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην ίδην 

είδνο κε απηφλ, ε ξνή ησλ πξαγκάησλ θαληάδεη – θαη είλαη – κνλφδξνκνο. Σα θηεξά, ε 

αηζζεηηθή, ε πηζαλή ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, νη ζπκβνιηζκνί πνπ ελζσκαηψλνπλ είλαη κε 

ζπκβαηά κε ηνπο απαξαζάιεπηνπο θαλφλεο θαη ηνπο εζηθνχο θψδηθεο ηεο απφιπηα 

ζπληεξεηηθήο θνηλσλίαο ζηελ νπνία επηζπκεί λα εληαρζεί ν Πεηαινπδφζαπξνο. Ζ 

ζπλεηδεζηαθή ζχγθξνπζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα, ε ππνρψξεζε είλαη 

ε κφλε επηινγή. πλαηλεί ζηελ απνθνπή ησλ θηεξψλ, πνπ ηζνδπλακεί κε άξλεζε θαη 
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θαηάξγεζε ηεο ηδηνζπζηαζίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηφο. Θα ςαιηδηζηεί ε 

κνλαδηθφηεηά ηνπ, ε ίδηα εθείλε πνπ πξνθάιεζε ην ζπκφ, ηε δπζπηζηία, ηελ ελνριεκέλε 

ακεραλία φζσλ αλαγθάζηεθαλ λα ηελ πξνζέμνπλ έζησ θη επηπφιαηα, ή αθφκε θαη ηα 

ιαίκαξγα φλεηξα πινπηηζκνχ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ηζίξθνπ (ζπλήζσο ε νθζαικνιαγλεία ηεο 

κάδαο επηδεηεί ην αμηνπεξίεξγν γηα λα ηθαλνπνηεζεί). Κη φια απηά, γηαηί πξπηαλεχνπλ νη 

πξνιήςεηο ησλ Αξγφζαπξσλ θη ν θφβνο γηα ηελ αλεμεξεχλεηε (θαη’ απηνχο καγηθή) ηζρχ ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ. Σν ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηεί ζηνπο πξφπνδεο ηνπ εθαηζηείνπ – 

φπνπ ην ζθάςηκν θαη ε εμφξπμε κεηαιιεχκαηνο θαίλεηαη λα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα – ηνλίδεηαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ αξρεγνχ, ηνπ ‘θαγθειάξηνπ’, εθπξνζψπνπ – 

φπσο ζα απνδεηρηεί ζηε ζπλέρεηα – ηεο απζαηξεζίαο, ηεο πνιηηηθήο δηαπινθήο θαη δηαθζνξάο. 

Ζ θξηθαιεφηεηα ηνπ επλνπρηζκνχ θαη ε εληππσζηαθή ηειεηνπξγία ηεο ζπζίαο, θαζψο 

εμπςψλεηαη ε εζεινχζηα ζπκαηνπνίεζή ηνπ απφ ηνπο ηαγνχο ηεο αγέιεο, απνθηά  έλα 

αηζζεηηθφ πξνθίι πνπ ζα κπνξνχζε πξνθαλψο λα ραξαθηεξηζηεί κπαξφθ θαη πξνθαιεί σο 

πξνο ηηο πνιιαπιέο ζθεληθέο ηεο απνδφζεηο, αλάινγα κε ηε ζθελνζεηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα 

επηιεγεί. ην ηέινο ηεο ζθελήο νη Αξγφζαπξνη δηαηάδνληαη λα απνζπξζνχλ ζη’ ακπξηά ηνπο, 

κία αθφκε ιέμε πνπ παξαπέκπεη ζε ραξαθψκαηα, άκπλα, νρχξσζε, επηθπιαθή. 

Ο ηαπεηλφο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ Πεηαινπδφζαπξνπ είλαη ν κφλνο πνπ αλαγλσξίδεη ηε 

βαζχηεξε πθή ηνπ θίινπ ηνπ θαη κάιηζηα ζηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηψλεηαη ην ιχγηζκα, ε 

θάκςε θαη ε θαηλνκεληθή ήηηα. Φαηλνκεληθή, γηαηί ε θχζε απνθαζηζηά ηε δηθαηνζχλε κε ην 

δηθφ ηεο ηξφπν: ηα θηεξά επαλεκθαλίδνληαη, θαηαληθψληαο ηε βίαηε αθαίξεζή ηνπο. Έπεηηα 

απφ κηα ηέηνηα νξηαθή ζηηγκή, κέλεη λα παξαθνινπζήζεη θαλείο ηελ εμέιημε θαη ηηο 

ελδερφκελεο αλαηξνπέο ηεο πινθήο, κέζα απφ αηξαπνχο κάιινλ δχζβαηεο γηα ην θεληξηθφ 

πξφζσπν, αθνχ ν ζπγγξαθέαο δε θαίλεηαη πξφζπκνο λα απνθαιχςεη ηελ πνξεία πξνο ηε ιχζε 

ηνπ δξάκαηνο κέζσ επαλάγλσζησλ πξνζεκάλζεσλ θαη ‘θιεηδηψλ’. Καζψο, ινηπφλ, ε δχλακε 

ηεο επηζπκίαο ππεξβαίλεη ηηο επηηαγέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα θηεξά ηνπ Οπγθνζηίλν 

επαλεκθαλίδνληαη· ην δηαπηζηψλεη έθπιεθηνο ν Πεπεξφλη, ελψ νη Αξγφζαπξνη δελ ζ’ 

αξγήζνπλ θαζφινπ λα ην αληηιεθζνχλ θαη λα απνθαζηζηεί κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο σο 

παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ν ιηζνβνιηζκφο ηνπ πιάζκαηνο πνπ αςήθεζε ηηο πξνζηαγέο ηεο 

πιεηνςεθηθήο νκάδαο, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νξηζηηθά ηα ‘θαηλά δαηκφληα’ θη ε θαθνηπρία. Ζ 

χζηαηε πξνζπάζεηα ηνπ Πεπεξφλη ζα πέζεη ζην θελφ, ζα επηβιεζεί θαη ζ’ απηφλ ε ίδηα 

απνηξφπαηε πνηλή. Σν αδηέμνδν ηειηθά αίξεηαη απφ ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ. Ζ ρψξα 

θαηαζηξέθεηαη, νη Αξγφζαπξνη εηηψληαη θαη δελ κπνξνχλ πηα λα επηβάιινπλ ηε ζέιεζή ηνπο. 

Αθνχ γιίησζαλ ην ζάλαην, νη δχν θίινη δηαζρίδνπλ ηε ιαγθαδηά, ην βάιην θαη ην ξνπκάλη 

κε ηα ππεξθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, γηα λα θηάζνπλ ζηελ θνηιάδα ησλ αλεκψλσλ. Δθεί νη 

παλάιαθξεο Πεηαινχδεο πθαίλνπλ, κε θεγγαξίζηα θαη ζπλλεθέληα λήκαηα, ην ζσηήξην δίρηπ 

γηα λα μεθχγνπλ  απφ ηε καλία ηνπ αλεκνζηξφβηινπ πνπ ηηο ζπξψρλεη ζηνλ θαηαξξάρηε. Ο 

Πεηαινπδφζαπξνο εθθξάδεη θαη πάιη ηελ επηζπκία λα γίλεη κέινο κηαο αθφκε θνηλσλίαο. 

Όκσο, ε πξνζπάζεηα λα επηιπζνχλ νη ζπγθξνχζεηο θαη νη αληηθάζεηο νδεγεί ζε λέεο 

ζπγθξνχζεηο θαη αληηθάζεηο, δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο. εβφκελε ηνπο 

θαλνληζκνχο, ε αληηθαηαζηάηξηα ηεο απνχζαο βαζίιηζζαο Δθηαζηφιηζηεο νξίδεη ηηο 

δνθηκαζίεο πνπ ηνλ πεξηκέλνπλ - ηα ήζε θαη νη λφκνη θαη πάιη δελ είλαη δπλαηφ λα 

παξαθακθζνχλ, αλ θαη ρσξίο ηξαρχηεηα απηή ηε θνξά. Βαξχο, νγθψδεο θαη αξγφο, δελ 

κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο ρνξεπηηθέο θηγνχξεο, ζπλζιίβεη ηα πέηαια ησλ ινπινπδηψλ, 

ζξπκκαηίδεη ηελ αζεκέληα δπγαξηά· πξνθαλψο ηέζζεξα ιεπηά δελ αξθνχλ γηα λα αιιάμεη 

έζησ θαη ιίγν ε ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε. Οη θαλνληζκνί είλαη ζαθείο: νθείιεη λα 

εγθαηαιείςεη ηε ρψξα.  

Ζ πεξηπιάλεζε ζπλερίδεηαη ζην θαξάγγη ησλ αληίιαισλ, ρσξίο πιένλ αληηθεηκεληθφ 

ζθνπφ. Οη ήξσεο εθπιήζζνληαη απφ νηηδήπνηε παξάμελν βξεζεί ζην δξφκν ηνπο, απφ ηα 

γέιηα, ηηο θσλέο θαη ηνπο ζηελαγκνχο πνπ παίξλνπλ ηελ ππφζηαζε ηεο ερνχο. Ζ πεξηπέηεηα 

έρεη δηαγξάςεη ηνλ θχθιν ηεο. Ο Πεηαινπδφζαπξνο ην ζπλεηδεηνπνηεί πξψηνο θαη πξνηείλεη 
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λα ρσξηζηνχλ. Σν λέν αδηέμνδν μεπεξληέηαη κε έλα αθφκε απξφνπην, πνπ κεηαβάιιεη ηα 

δεδνκέλα κε εληππσζηαθφ ηξφπν: εκθαλίδνληαη νη απεζηαικέλνη ησλ Αξγφζαπξσλ 

κεηαθέξνληαο ηε κπζηεξηψδε θαζεηίλα-δηαζήθε, ηελ χπαξμε ηεο νπνίαο είρε απνθξχςεη ν 

θαγθειάξηνο πξνθεηκέλνπ λα ζθεηεξηζηεί ηελ εμνπζία. χκθσλα κε απηήλ, θιεξνλφκνο ηνπ 

ζξφλνπ θη αθέληεο ησλ Αξγφζαπξσλ είλαη ν Πεηαινπδφζαπξνο, ν νπνίνο δελ πξνιαβαίλεη λα 

αληηδξάζεη, θαζψο κπαίλνπλ νη Πεηαινχδεο θξαηψληαο ην δηθφ ηνπο ζηέκκα. Ζ Δθηαζηφιηζηε 

πέζαλε, ν γηνο ηεο – πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ Πεηαινπδφζαπξν – ζα αλαιάβεη ηε 

βαζηιεία. Οη ραξκφζπλεο εηδήζεηο ζπκπιεξψλνληαη κε κία εμίζνπ απξφζκελε αλαγλψξηζε. Ο 

Οιβάλ είλαη ν Ππξνθάγνο. 

Ζ ππφζεζε εμειίζζεηαη φιν θαη πην γνξγά, νη ζθφπηκεο επηβξαδχλζεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο 

ππνρσξνχλ, ελψ δπλακψλεη αηζζεηά ε ζεαηξηθή θη αλάγιπθε απνηχπσζε ησλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ αλαδξνκηθή αθήγεζε ηνπ Οιβάλ έξρεηαη λα θαιχςεη ηηο πιεξνθνξηαθέο ειιείςεηο ησλ 

πξνζψπσλ ηνπ έξγνπ θαη, θπζηθά, θαη ησλ ζεαηψλ. Ο Πεηαινπδφζαπξνο κεηαβαίλεη απφ ηελ 

άγλνηα ζηε γλψζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο θαηαγσγήο ηνπ. Γελλήζεθε απφ ην ζκίμηκν ηνπ 

γήηλνπ Βφξηεμ κε ηελ αηζέξηα Δθηαζηφιηζηε, θεξκέλε ζην εθαίζηεην απφ ηνλ αλαπάληερν 

άλεκν. Ήηαλ εθείλε πνπ ηνλ επηζθεπηφηαλ ηε λχρηα, αζέαηε, δίλνληαο ηελ αίζζεζε κηαο 

επαγξχπλεζεο θαη κηαο θξνληίδαο αέξηλεο ζην ζθνηεηλφ ζπίηη ρσξίο αλνίγκαηα. ην κέιινλ, 

Αξγφζαπξνη θαη Πεηαινχδεο ζα δνπλ αξκνληθά, ελψ νη θνηλνί ηνπο απφγνλνη ζα θέξνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλφηεηεο θαη ησλ δχν εηδψλ. Ζ ζπληξηβή θη ε αβεβαηφηεηα, ν 

ζηηγκαηηζκφο θη ε πεξηραξάθσζε αλήθνπλ νξηζηηθά ζην παξειζφλ. πγθιίλνπλ θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη δχν θφζκνη πνπ θαίλνληαη δηακεηξηθά αληίζεηνη, φρη απφ αγάπε αιιά 

απφ αλάγθε.   

Ωζηφζν, ελ αξρή ελ ε αγάπε. Άιισζηε ε αλαθάιπςε ηνπ Άιινπ θαη ε επηδίσμε κηαο 

ηέηνηαο νξηαθήο ζπλάληεζεο καο απνθαζηζηά θαηαξρήλ ζηνλ εαπηφ καο (Κξίζηεβα, 2003). Ζ 

επειημία ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε αλνρή ηεο εηεξφηεηαο, νη δεμηφηεηεο 

πξνζαξκνγήο θαη ζχλαςεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε απνδνρή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο 

θαη ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία  πξνηείλνληαη σο επηινγέο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

πνπ θηλδπλεχεη απφ ηνλ εθθπιηζκφ θαη ηελ επίθαζε. Ζ ςπραλαιπηηθή θαη ε θνηλσλην-

ζεκεησηηθή κέζνδνο (Ήγθιεηνλ, 1996) ελδείθλπληαη γηα λα αγθαιηάζεη θαλείο εξκελεπηηθά ην 

έξγν θαη γηα λα ζπλδεζνχλ νη αιιεγνξίεο θαη νη ζπλδειψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηφ κε ηηο 

πεγέο πξνέιεπζήο ηνπο ζην εμσθεηκεληθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

4. ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΠΟΛΗΣΗΚΑ ΣΗΓΜΗΟΣΤΠΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ     

 

Ζ κεηαλεσηεξηθή ζπδήηεζε γηα απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην πεδίν ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο εληάζζεηαη ζηνπο «αγψλεο αλαγλψξηζεο» ησλ αηνκηθψλ θαη 

ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ σο πξνο ηε κέξηκλα, ηνλ εζηθφ ζεβαζκφ θαη ηελ θνηλσληθή 

εθηίκεζε. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ε ελζπλαίζζεζε, ε αιιειεγγχε θαη ε θξηηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο ξφινπο απνηεινχλ εηδηθφηεξνπο άμνλεο.   

ηελ παξνχζα εξγαζία, ν Πεηαινπδφζαπξνο απνηειεί ζεηηθή πξφηαζε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο δχλακεο ηνπ ζεάηξνπ γηα παηδηά θαη λένπο. Ο ζπγγξαθέαο απφ ηελ πξψηε 

θηφιαο ζθελή εηζάγεη ηνπο ζεαηέο ζηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ελφο έγθιεηζηνπ θφζκνπ πνπ 

εθπξνζσπεί ην άζρεκν θαη ην άδηθν, φπνπ δεη ν Πεηαινπδφζαπξνο, έλα πιάζκα πνπ θέξεη 

νξαηά ηα ζεκεία δηαθνξνπνίεζήο ηνπ κε ζψκα δεηλφζαπξνπ θαη θηεξά πεηαινχδαο. Με 

νινθάλεξε ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ, ινηπφλ, ν Πεηαινπδφζαπξνο απνθαζίδεη λα ηαμηδέςεη 

καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπ γηα λα πάξεη απαληήζεηο ζηα κεγάια ηνπ εξσηήκαηα. ην 

πεξηπεηεηψδεο ηαμίδη απηνγλσζίαο ηνπ δηαπηζηψλεη πσο δελ κνηάδεη κε θαλέλαλ θαη πσο απηφ 

απνηειεί ηελ αηηία γηα ηε κε απνδνρή ηνπ απφ ηνπο άιινπο. θαζψο θαζέλαο απφ φζνπο 

ζπλαληά αξλείηαη λα αλαγλσξίζεη ην δηθαίσκά ηνπ λα δήζεη κε ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ. Ο 
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Πεηαινπδφζαπξνο, αλ θαη πξνζπαζεί λα εληαρζεί κέζα απφ ηελ αθνκνίσζε (ρψξα ησλ 

Αξγφζαπξσλ) ή ηελ θαηάιιειε θνηλσληθνπνίεζε (ρψξα ησλ Πεηαινχδσλ), εληνχηνηο, νη 

ίδηεο νη επηινγέο ηεο θχζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ νδεγνχλ ζηελ απνδνρή ηνπ θαη 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηάο ηνπ. Ο ίδηνο ζα απνηειέζεη πξφηππν ζε έλαλ θφζκν πνπ 

απνδέρεηαη θαη αλαγλσξίδεη ην δηαθνξεηηθφ.     
 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ ζπλδέεηαη θαη αλαδεηθλχεη ζεκαληηθά ζέκαηα 

ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο:  
 

α )  κ ε  δ η α π ν ι η η η ζ κ η θ φ  π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ ν ,  φ π σ ο :   

● ε «κνλνδηάζηαηε» πξνζθνξά γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηάμε ησλ πξαγκάησλ (ζθελή 

πξώηε, ηξαγνύδη ηνπ Οιβάλ) 

● ε αλάγθε εηεξφηεηαο θαη θαζξεθηίζκαηνο ηνπ αηφκνπ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εγψ 

(ζθελή πξώηε, ην ηξαγνύδη ηαπηόηεηαο ηνπ Οπγθνζηίλν θη νη απνξίεο ηνπ)  

●  ηα ζηεξεφηππα θαη ε ‘εξγαιεηαθή’ ρξήζε ηνπο απφ ζεζκηθά πξφζσπα κε  επίπιαζην, 

αζαθέο θαη θαηαζθεπαζκέλν θχξνο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ αξρή εμνπζίαο θαη 

ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ άιισλ (ζθελή δεύηεξε, ηξίηε, επηζηεκνλίδνληεο επηζηήκνλεο – 

δσνιόγνο, θηιόζνθνο) 

● ε κνλνδηάζηαηε ζθέςε πνπ εγθισβίδεηαη ζε έλα επηζηεκνληθφ ή πνιηηηζκηθφ 

παξάδεηγκα (ζθελή ηξίηε, θηιόζνθνο) 

●  ε αλαδήηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εγψ κέζα απφ ηηο ζρέζεηο θαη ηα βηψκαηα κε ηνπο 

άιινπο (Πεπεξόλη) 

● ε αληίδξαζε ηεο πιεηνςεθηθήο νκάδαο πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνλ ‘μέλν’ 

(Αξγόζαπξνη - Οπγθνζηίλν): ξαηζηζκφο (δησγκόο) - δηαδηθαζίεο επηπνιηηηζκνχ (ζθελή 

όγδνε, ζπζία ηεο ηαπηόηεηαο κε ζπλαίλεζε ζηελ απνθνπή ησλ θηεξώλ γηα έληαμε θαη 

απνδνρή από ηνπο άιινπο)   

● ε ζχλδεζε ηνπ μέλνπ κε ηελ αηπρία θαη ην θαθφ (ζθελή όγδνε, θαγθειάξηνο πξνο 

Πεηαινπδόζαπξν) 

● νη θνηλσληθέο λφξκεο γηα ηνλ έκκεζν απνθιεηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ (πξάμε δεύηεξε - 

ζθελή ηξίηε, νη δηαδηθαζίεο ζηελ θνηιάδα ησλ αλεκώλσλ) 

● ε αλάγθε δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο ζε έλαλ θφζκν πνπ δελ κπνξεί λα ππάξμεη πάλσ 

ζε απνθιεηζκνχο θαη de facto ηαπηφηεηεο (πξάμε δεύηεξε - ζθελή ηέηαξηε, ε ιύζε) 
 

β )  κ ε  ε π ξ χ η ε ξ ν  θ ν η λ σ λ η θ ν π ν ι η η η θ φ  π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ ν  φ π σ ο :   

● ε θαηαγγειία ηεο θνηλσλίαο πνπ δεη κε ςπρνθάξκαθα θαη ππνθαηάζηαηα (ζθελή 

ηέηαξηε, ξνδ ραπάθηα – γηαηξόο) 

●  ε εκπνξεπκαηνπνίεζε αμηψλ (ζθελή πέκπηε, ηξαγνύδη ηνπ ηξαπεδίηε) 

● ε εθκεηάιιεπζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ σο ζεάκαηνο (ζθελή έθηε, ην ηζίξθν) 

● νη θξίζηκεο θαηαζηάζεηο σο έλαπζκα αληίδξαζεο θαη αιιαγήο ζηάζεσλ (ζθελή έβδνκε, 

ν ρακέλνο ππξνθάγνο, νη ηύςεηο ηνπ Πεπεξόλη) 

● ε απάζεηα πνπ δεκηνπξγεί ην θνηλσληθνπνιηηηθφ ζχζηεκα (ζθελή έβδνκε, ηα ζρόιηα ηνπ 

Πεπεξόλη γηα εγθαηάιεηςε ηνπ θίινπ ηνπ θαηά ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ) 

● ε πνιηηηθή δηαπινθή θαη δηαθζνξά (ζθελή όγδνε, ε δηαζήθε - ρώξα ησλ Αξγόζαπξσλ). 

 

 

5. Ζ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΟΤ ΠΔΣΑΛΟΤΓΟΑΤΡΟΤ  

 

ηε δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή, είηε απηή θηλείηαη ζηελ ινγηθή ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

νηθνπκεληζκνχ, είηε ζηε ινγηθή ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ, είηε ζηε ζχλζεζε απηψλ 

(Γθφβαξεο, 2001), έλλνηεο φπσο αλαζηνραζκφο, ππέξβαζε, ζπλάληεζε, δηαπνιηηηζκηθή 

ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαδεηεζεί ηειηθά έλα ηξίην επίπεδν πξαγκαηηθφηεηαο, 
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φπνπ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην άηνκν θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζα βξίζθνληαη ζε 

δπλακηθή ηζνξξνπία, δεκηνπξγψληαο έλα «ζπλαλήθεηλ», πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπκκεηνρή, πξφζβαζε θαη επζχλε (Γθφηνβνο, 2002). Ζ εθπαίδεπζε πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ 

κηα ηέηνηα παηδαγσγηθή ζεψξεζε νδεγείηαη ζηελ πηνζέηεζε ηεζζάξσλ αξρψλ: εθπαίδεπζε 

γηα ελζπλαίζζεζε, αιιειεγγύε, δηαπνιηηηζκηθό ζεβαζκό θαη ελαληίσζε ζηνλ εζληθηζηηθό ηξόπν 

ζθέςεο (Essinger, 1990). Καηά ηνλ Μάξθνπ (1997:245), ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο 

πιαίζην εξκελείαο ηεο αληζφηεηαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ, ζεσξείηαη αξρή, δηαδηθαζία θαη 

θίλεκα κεηαξξχζκηζεο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο. Απηή ε άπνςε 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Φηινζνθίαο θαη ηηο λεψηεξεο ζέζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ «Κνηλνηηζκφ» (Taylor, Kymlicka, Walzer), ηελ «Ζζηθή ηνπ Γηαιφγνπ» 

(Habermas), ηελ «Δπηθνηλσληαθή Ζζηθή» (Benhabib) θαη ηνπο «Αγψλεο Αλαγλψξηζεο» 

(Honneth). Γηα ηηο ζεσξίεο απηέο, ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα δελ νξίδεηαη σο απιή ζπλύπαξμε 

δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ ζε κηα θξαηηθή νληόηεηα, αιιά σο πνιηηηθό πξόγξακκα 

εθδεκνθξαηηζκνύ ηεο δεκόζηαο ζθαίξαο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ θνηλσληώλ (Γθφβαξεο, 2001). 

πλακθφηεξα, θαη σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, ηα 

θπξηφηεξα ζηηγκηφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πεηαινπδφζαπξν αθνξνχλ: α) ζην 

ζηηγκαηηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ, β) ζηελ άκεζε ζρέζε ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο, γ) ζηνπο 

κεραληζκνχο αληίδξαζεο ηεο πιεηνςεθηθήο θαη κεηνςεθηθήο νκάδαο, θαη δ) ζηελ 

αλαγθαηφηεηα δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνβιεκαηηθή ηεο ζεσξίαο ηνπ ζηίγκαηνο (Goffman, 2001: 66) 

πεξλάεη κε έκκεζν ηξφπν ζην παηδηθφ θαη λεαληθφ θνηλφ. Σν ζηίγκα απνηειεί έλα ηδηαίηεξν 

είδνο ζρέζεο αλάκεζα ζην έλα ή πεξηζζφηεξα απνδηδφκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην θνηλσληθφ 

ζηεξεφηππν πνπ πεξηέρεη ην δηπιφ ελδερφκελν ηνπ απαμησκέλνπ θαη ηνπ απαμηώζηκνπ 

(Goffman, 2001). Έηζη, ην ζηηγκαηηζκέλν άηνκν ή ππνζέηεη φηη ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ είλαη 

ήδε γλσζηή ή γίλεηαη θαλεξή επί ηφπνπ, ή ππνζέηεη φηη νχηε είλαη γλσζηή ζηνπο παξφληεο 

νχηε γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή. Απφ ηηο ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο ζηίγκαηνο: ζσκαηηθέο 

δπζκνξθίεο, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξαθηήξα, ζπιινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε θπιή, ην 

έζλνο, ε ζξεζθεία, ν κηθξφο ήξσαο Οπγθνζηίλν αλήθεη πξνθαλψο θπξίσο ζηελ πξψηε. Ζ 

πινθή θαη ε εμέιημε ησλ θαηαζηάζεσλ, φκσο, παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία θαη απφ ηηο άιιεο δχν 

θαηεγνξίεο. Ζ νξαηή δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ απφ ηνπο άιινπο θαη ε κε ζπλεηδεηνπνίεζή ηεο, 

μεθηλάεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ε ζχλδεζε ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ έιιεηςε 

θαζξεθηίζκαηνο ηνπ κηθξνχ ήξσα πάλσ ζε άιια πξφζσπα, πιελ ηνπ πηζηνχ ππεξέηε Οιβάλ. 

Ζ αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο μεθηλάεη κέζα απφ ηελ έιιεηςε δξάζεο, ζθέςεο θαη 

ζπλαηζζεκάησλ (Breakwell, 1986, 2001), πνπ αθνξνχλ νπζηαζηηθά ζηελ απνπζία ησλ 

ηεζζάξσλ θηλεηνπνηεηηθψλ αξρψλ: α) ηε ζπλεθηηθφηεηα, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε ηνπ 

αηφκνπ φηη παξά ηηο αιιαγέο, ν εαπηφο είλαη ν ίδηνο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, β) ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα, πνπ αλαθέξεηαη ζην αίζζεκα ηνπ αηφκνπ φηη είλαη κνλαδηθφ, μερσξηζηφ θαη 

ηδηαίηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, γ) ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, φπνπ ην άηνκν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην αίζζεκα ηεο δπλαηφηεηαο γηα δξάζε, αμηνζχλε θαη έιεγρν, δ) ηελ 

απηνεθηίκεζε σο αίζζεζε ηεο απηναμίαο (Υξπζνρφνπ, 2005:300). 

Οη αληηδξάζεηο ηεο πιεηνςεθηθήο θαη ηεο κεηνςεθηθήο νκάδαο, ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζεαηξηθφ έξγν, απνηεινχλ αθελφο έλα εχζρεκν ηξφπν γηα λα ζρνιηαζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο φπσο παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ, αθεηέξνπ γηα λα 

πξνβιεκαηίζνπλ έκκεζα ηνπο αλήιηθνπο ζεαηέο γηα ηηο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

κηα ζπλάληεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ νξαηή εηεξφηεηα. Έηζη, νη κελ Αξγφζαπξνη 

θαηαθεχγνπλ ζε δηαδηθαζίεο αθνκνίσζεο (Berry, 1990) ηνπ Πεηαινπδφζαπξνπ κέζα απφ ην 

αίηεκά ηνπο γηα ζπζία ηεο δηαθνξεηηθήο ηαπηφηεηαο, ελψ νη Πεηαινχδεο απαηηνχλ έλα ζχλνιν 

«πξνθξηκαηηθψλ εμεηάζεσλ» (Turner, 1971), πνπ θαλεξά απνθιείνπλ ηνλ δηαθνξεηηθφ. 

Παξάιιεια, ζίγνληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα ε ιεηηνπξγία ησλ ζηεξενηχπσλ (Tajfel, 1981) θαη ε 
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ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ λνξκψλ (Hopper, 1971) σο κεραληζκνί άκπλαο ηεο θπξίαξρεο 

νκάδαο πξνο ηνλ δηαθνξεηηθφ, πνπ απεηιεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπο (Blackledge & Hunt, 1995), 

ελψ παξνπζηάδεηαη παξάιιεια θαη ε δηαδηθαζία επηπνιηηηζκνχ ηνπ ‘μέλνπ’. Σα ζηεξεφηππα
2
 

ζπλδένληαη αθελφο κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ επηβίσζε ηεο νκάδαο, αθεηέξνπ κε ηε 

δπλαηφηεηα απζαηξεζηψλ απφ ζπγθεθξηκέλα ζεζκηθά άηνκα (Καγθειάξηνο).   

Σέινο, ε δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα – ηαπηφηεηα παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηελ αλαηξνπή 

θαη ησλ δχν ιχζεσλ πνπ πξφηεηλαλ νη δχν δηαθνξεηηθέο θαη αληηζεηηθέο θνηλσλίεο ησλ 

Αξγφζαπξσλ θαη ησλ Πεηαινχδσλ. Οχηε αθνκνίσζε κε ηε ζπζία ησλ θηεξψλ ηνπ 

Πεηαινπδφζαπξνπ, πνπ φκσο μαλαθπηξψλνπλ θαη έηζη αθπξψλεηαη ε νκνηνκνξθία, νχηε 

‘ρσλεπηήξη’ (melting pot) κέζα απφ εηδηθέο πξνθξηκαηηθέο θαη επίπνλεο δνθηκαζίεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηνλ αθαληζκφ ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο θαη νδεγνχλ ην άηνκν ζηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα αλαδεηθλχεηαη σο 

επηινγή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θηλδπλεχεη απφ αθαληζκφ, ελψ ε δηαπνιηηηζκηθή 

ηθαλφηεηα θαη ε πνιιαπιή ηαπηφηεηα αλαδεηθλχνπλ ηνλ σθέιηκν ζπλδπαζκφ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηηο κειινληηθέο αληίμνεο ζπλζήθεο. Ωο πξνο ηε δηαπνιηηηζκηθή 

ηθαλφηεηα, θαη αθνχ έρνπκε πεξάζεη ζηελ ηειεπηαία ζθελή, παξνπζηάδεηαη ε ζπλζήθε πνπ 

νξίδεη ν Baumann (1994), κεηαμχ ηθαλφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο. Έηζη, ε δπλαηόηεηα πξνεγείηαη 

ηεο ηθαλόηεηαο, απφ ηελ άπνςε φηη γηα ηελ εμάζθεζε ελφο αηφκνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, απαηηνχληαη δηακνξθσκέλεο δπλαηφηεηεο ηφζν ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, φζν θαη ησλ αηφκσλ (Bauman, 1994). Ο Πεηαινπδφζαπξνο γίλεηαη απνδεθηφο θαη 

απφ ηηο δχν θνηλσλίεο, φηαλ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ επειημία ηνπ λα δεη κε ηηο δχν ηαπηφηεηεο. 

Βέβαηα απηφ ζπκβαίλεη φηαλ θαη γηα ηνπο ιφγνπο πινθήο ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ νη δχν 

θνηλφηεηεο ηαπηφρξνλα πιεξνθνξνχληαη ηελ θαηαγσγή ηνπ, πνπ παξνπζηάδεη απμεκέλν 

θνηλσληθφ επίπεδν (βαζηιηθφο γφλνο). Παξάιιεια, ηφζν ν Πεηαινπδφζαπξνο φζν θαη νη δχν 

θνηλσλίεο παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο
3
, φπσο είλαη ε επηθνηλσλία ζε 

άιιεο γιψζζεο θαη νη δεμηφηεηεο πξνζαξκνγήο, απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζχλαςεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 2003). Δπίζεο, ε ελζπλαίζζεζε, ε 

θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ξφινπο, ε αλνρή αληηθάζεσλ θαη ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα 

(Habermas, 1973, Krapmann, 1976) εκθαλίδνληαη σο ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξψσλ πνπ, είηε 

πξνυπάξρνπλ, είηε πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο. Ωο πξνο ηελ πνιιαπιή 

ηαπηφηεηα ηνπ Πεηαινπδφζαπξνπ, παξνπζηάδεηαη έκκεζα ην κνληέιν ηεο πνιππινθφηεηαο 

ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα
4
. Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην κνληέιν ηεο δηαζηαχξσζεο θπξηαξρεί σο 

                                                 
2
 Ωο ζηεξεφηππα δερφκαζηε ηα ζπλαηζζήκαηα απνδνρήο ή απόξξηςεο ελόο αηόκνπ ή κηαο νκάδαο, πνπ πεγάδνπλ 

από πξαγκαηηθή εκπεηξία πνπ παξάγεη ζπγθηλεζηαθή αληίδξαζε. Σηελ έλλνηα ηνπ ζηεξεόηππνπ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, όπσο γεληθεύζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη βάζεη ακθηιεγόκελσλ 

παξαηεξήζεσλ θαη εκπεηξηώλ, π.ρ. ε απζαίξεηε θαηεγνξηνπνίεζε ( Καιαληδή Αδίδη & ηδέξε Εψληνπ & Βιάρνπ, 

1996). 
3
 Καηά ηνλ Diekamp (1983), δηαζηάζεηο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο απνηεινχλ νη κεηαβιεηέο: επαηζζεζία 

ζηε δη – αλάδξαζε, επθακςία, απηνπεπνίζεζε, ζπλεηδεηφηεηα ηεο ίδηαο θνπιηνχξαο, αλνρή ηεο εηεξφηεηαο, 

ηθαλφηεηα δπλακηθήο δηαρείξηζεο ησλ αληηθάζεσλ θαη αληηζέζεσλ, ελζπλαίζζεζε.   
4
 Καηά ηνπο Roccas & Brewer, ε έλλνηα ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηε θχζε 

ησλ ππνθεηκεληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ πνιιαπιψλ ελδννκαδηθψλ ηαπηνηήησλ. Σέζζεξα κνληέια έρνπλ 

πξνηαζεί κε δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ έληαμε θαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ άιισλ απφ ηελ ελδννκάδα: 

● Γηαζηαχξσζε: Ζ δηακφξθσζε κηαο θαη κφλν ελδννκαδηθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηε δηαζηαχξσζε 

πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ. Μφλν απηνί πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία πνπ νξίδεηαη ζηε βάζε απηήο ηεο 

δηαζηαχξσζεο ζεσξνχληαη κέιε ηεο ελδννκάδαο. 

● Κπξηαξρία: Ζ πηνζέηεζε κηαο θχξηαο ελδννκάδαο, πνπ θπξηαξρεί ζε φιεο ηηο ππφινηπεο νκάδεο. Μφλν φζνη 

αλήθνπλ ζηελ θχξηα απηή θαηεγνξία ζεσξνχληαη κέξνο ηεο ελδννκάδαο. 

● Γηακεξηζκαηνπνίεζε: Οη πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο δηαθνξνπνηνχληαη θαη δηαρσξίδνληαη ε κία απφ ηελ άιιε. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε νη ηαπηφηεηεο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα. Οη άλζξσπνη αμηνινγνχληαη ζεηηθά 

θαη ζεσξνχληαη κέιε ηεο ελδννκάδαο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζην βαζκφ πνπ κνηξάδνληαη είηε κεξηθέο είηε 

φιεο απηέο νη ηαπηφηεηεο. 



 10 

ιχζε, αιιά ζπλππάξρνπλ θαη ηα άιια κνληέια φπσο απηφ ηεο δηακεξηζκαηνπνίεζεο ή ηεο 

ζπγρψλεπζεο, φρη φκσο ηεο θπξηαξρίαο.     
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