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Κύριοι ύνεδροι 

 

Αιεμία Αιηνπβά, ιέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ ΔΚΠΑ 

  

Ο εζνπνηόο σο ξαςσδόο: ην εγρείξεκα ηνπ Γεσξγίνπ Μπνύξινπ λα θέξεη ζην 

επίθεληξν ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ην νκεξηθό έπνο  

 

     Σν αληηθείκελν ηεο αλαθνίλσζεο εζηηάδεηαη ζηε ζεαηξηθή πνξεία ηνπ εζνπνηνχ 

θαη ινγνηέρλε Γεσξγίνπ Μπνχξινπ, ν νπνίνο κεηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

κε ηνλ Άγγειν ηθειηαλφ θαη ηελ αλάδεημή ηνπ σο Πξνκεζέα ησλ Γειθηθψλ Δνξηψλ 

ηελ πεξίνδν 1927-1930, ζπλέρηζε κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ λα πεξηνδεχεη αλά ηηο 

ειιεληθέο θνηλφηεηεο, αιιά θαη αιινχ, ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή, εξκελεχνληαο 

νκεξηθέο ξαςσδίεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη ζε γαιιηθέο θαη αγγιηθέο 

κεηαθξάζεηο. Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζε πξσηνγελέο πιηθφ απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ 

Γ. Μπνχξινπ θαη ζηφρν έρεη λα αλαδείμεη: α) ηελ πξνζπάζεηα ηνπ εζνπνηνχ λα 

θξαηήζεη δσληαλή θαη λα πξνβάιεη δηεζλψο, κέζα απφ άιιεο νδνχο, ηε δειθηθή ηδέα 

ζηελ νπνία γαινπρήζεθε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε θηιία ηνπ κε ηνλ Άγγειν 

ηθειηαλφ θαη ηελ Δχα Πάικεξ-ηθειηαλνχ· β)  ηελ πξνβνιή ηεο δηαδεδνκέλεο ζηνπο 

πλεπκαηηθνχο θχθινπο ηεο Δπξψπεο ηδέαο φηη ην αξραίν έπνο πξέπεη λα απνηειέζεη 

ζεκειηψδε κνξθή ηνπ λένπ δξάκαηνο, κε απνηέιεζκα ην εγρείξεκα ηνπ Μπνχξινπ λα 

πξνζειθχζεη φπνπ εκθαληδφηαλ ην έληνλν ελδηαθέξνλ αθαδεκατθψλ, λενειιεληζηψλ 

θαη αλζξψπσλ ηνπ ζεάηξνπ· θαη γ) ηελ απνδνρή πνπ είρε θάζε θνξά ε ηέρλε ηνπ, ε 

νπνία ζπλδχαδε κνπζηθή απαγγειία θαη ππνθξηηηθή έθθξαζε, ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, αλάινγα κε ηα θνηλσληθνπνιηηηθά δεδνκέλα ηεο θάζε επνρήο θαη 

ηα εζλνπνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο φπνπ πεξηφδεπε.    

 

 

Μηραέια Αλησλίνπ, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο, εζνπνηόο 

 

Ο “άιινο” θόζκνο ζηνπο Όξληζεο ηνπ Νίθνπ Καξαζάλνπ 

 

     Σν θαινθαίξη ηνπ 2016 έγηλαλ ζηελ Δπίδαπξν δχν δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο ηνπ 

Αξηζηνθάλε σο πξνο ηελ φςε θαη ηελ νπζία (δξακαηνπξγία, κνπζηθή, ζθελνγξαθία, 

ππνθξηηηθή θαη ζθελνζεζία). Ζ παξνχζα εηζήγεζε ζα εζηηάζεη ζηε δεχηεξε 

ρξνλνινγηθά παξάζηαζε, απηή ησλ Οξλίζσλ ζε ζθελνζεζία ηνπ Νίθνπ Καξαζάλνπ, 

απφ ηε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ, θαη ζα αλαιχζεη πψο ε ζθελνζεηηθή ζχλζεζε 

ηνπ Καξαζάλνπ πξνηείλεη κηα δηαθνξεηηθή ζθεληθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηηο κέρξη 

ηψξα ηζρχνπζεο ζθεληθέο πξαθηηθέο, πψο ελζσκαηψλεη ην ―άιιν‖ (ζθεληθά, 

λνεκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά), θαη πψο, εληέιεη, θαιεί ζηελ απνδνρή ηνπ.  

     Σν έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε αθεγείηαη ηελ ίδξπζε κηα θαηλνχξγηαο πφιεο θαη ην 

ζχλνιν ησλ εξεπλεηψλ αλακθίιεθηα δηαγηγλψζθνπλ ζ‘ απηφ ηελ πξαγκάηεπζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο εηέξνπ θφζκνπ, βαζηζκέλνπ ζε θαηλνχξγηνπο θαη/ή παιηνχο λφκνπο 

ζε άκεζε ζπλνκηιία κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο, είηε επηθξνηψληαο ηνπο είηε 

επηθξίλνληάο ηνπο (Bowie, 1999: 157). ηελ παξάζηαζε, ν Καξαζάλνο –πνπ απνηειεί 

ηελ πξψηε ηνπ απφπεηξα ζθελνζεζίαο αξραίαο θσκσδίαο– παξνπζηάδεη, κε κηα 

αθνπιηζηηθά αηζηφδνμε νπηηθή, κηα ελαιιαθηηθή ζεψξεζε απηνχ ηνπ ―άιινπ‖ 

θφζκνπ, ελψ δελ αγλνεί ηα επηθίλδπλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσξίζκαηα. πλζέηεη έλα 
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ζχλνιν πνπ ζπλνκηιεί κε εκβιεκαηηθέο θηγνχξεο ηνπ ζχγρξνλνπ παγθφζκηνπ θαη 

ειιεληθνχ ζεάηξνπ θαη θηλεκαηνγξάθνπ, ζηνρεχνληαο ζηελ θνηλή θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα ησλ ζεαηψλ, θαη αλαδεηθλχεη επίθαηξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζε 

ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ απνδεθηψλ ηνπ παξαζηαζηαθνχ γεγνλφηνο. Με 

απηφλ ηνλ ζηφρν, δνκεί, ρξσκαηίδεη, νπηηθνπνηεί θαη ερεηηθνπνηεί κηαλ 

αληεζηξακκέλε πνιηηεία, πνπ ιεηηνπξγεί κε αληηζηξφθσο αλάινγνπο θαλφλεο, θαη 

ζηελ νπνία ε κέρξη ηψξα θνηλψο απνδεθηή έθθαλζε ηεο αζρήκηαο ινγίδεηαη σο 

νκνξθηά, ελψ ην ζσκαηηθφ ειάηησκα σο έκβιεκα ηνπ θιένπο θαη ηεο δχλακεο. 

Σέινο, ε εηζήγεζε ζα ηνπνζεηήζεη ην παξαζηαζηαθφ γεγνλφο εληφο ηνπ ζεαηξηθνχ 

πεδίνπ ησλ ζχγρξνλσλ παξαζηάζεσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο θσκσδίαο, αλαιχνληαο 

ηηο αληηθξνπφκελεο θξηηηθέο πνπ ζπγθέληξσζε ε παξάζηαζε ηνπ 2016.  

 

 

Καηεξίλα Αξβαλίηε, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ,  

Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

 

Οη “άιινη” Πέξζεο ηνπ Θόδσξνπ Σεξδόπνπινπ 

 

     Οη Πέξζεο ηνπ Αηζρχινπ εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο εηεξφηεηαο αθνχ 

δηαδξακαηίδνληαη ζηελ ίδηα ηελ πξσηεχνπζα ησλ Πεξζψλ. Δλδηαθέξνλ δήηεκα σο 

πξνο ηελ παξάζηαζε ηνπ έξγνπ απνηειεί ε ζθεληθή παξνπζίαζε ησλ ―βαξβάξσλ‖ 

Πεξζψλ. Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα επηθεληξσζεί ζηηο ηξεηο εθδνρέο ησλ Πεξζώλ ζε 

ζθελνζεζία Θφδσξνπ Σεξδφπνπινπ, θαζψο ν ζθελνζέηεο, ζην πιαίζην ηεο δηθήο ηνπ 

κεζφδνπ, αλέδεημε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο απηφ αθξηβψο ην ζηνηρείν ηεο εηεξφηεηαο. 

ηελ παξαγσγή ηνπ 1990 ηνπ «Θεάηξνπ Άηηηο» θπξηαξρεί ν ζξήλνο ησλ Πεξζψλ γηα 

ηελ θαηαζηξνθή, ελψ ζην ζχλνιφ ηεο ε πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαηηθφηεηα. 

Σν ηειεηνπξγηθφ ζηνηρείν θπξηαξρεί ζηελ παξαγσγή ηνπ 1991, ελψ ε ζηαηηθφηεηα 

εγθαηαιείπεηαη. Σν 2006 ν ζθελνζέηεο επαλέξρεηαη ζην έξγν ηνπ Αηζρχινπ, πνπ 

δηαδξακαηίδεηαη ζηελ Αλαηνιή κε Έιιελεο θαη Σνχξθνπο εζνπνηνχο ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Ζ παξάζηαζε εγθαηλίαζε ην Γηεζλέο θεζηηβάι Θεάηξνπ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

 

 

Κσλζηαληίλνο Βαιάθαο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ  

 

Δηεξόηεηα ζηνλ Γνξγία θαη άιινη όξνη ζηελ θιαζηθή Αζήλα γηα ην είδνο 

“πξαγκαηηθόηεηαο” ηεο ηξαγηθήο παξάζηαζεο θαη ησλ ηερλώλ  

 

     ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο ζχγρξνλεο θιαζηθέο ζπνπδέο, φπσο θαη ζε 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ινγνηερλίαο, ε εηεξφηεηα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο 

κία απφ ηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο (αληηπξβι. κίκεζηο, «πξαγκαηηθφηεηα», «θφζκνο»), νη 

νπνίεο θαλεξψλνπλ ηε δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα –π.ρ. ην «ρσξνρξνληθφ αιινύ»– 

πνπ απνηειεί γηα ην θνηλφ κηα πνηεηηθή ή ζεαηξηθή παξάζηαζε ή ην έξγν ηέρλεο. Σν 

ζέκα πνπ πξνηείλεηαη, είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ηεο ―εηεξφηεηαο‖ σο ζηνηρείνπ 

ελφο ζεσξεηηθνχ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο πνηεηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ έξγσλ ζηελ 

θιαζηθή Αζήλα θαη εηδηθφηεξα ζε απνζπάζκαηα ηνπ ζνθηζηή Γνξγία απφ ηε ηθειία.        

     Ζ εξεπλεηηθή παξνπζίαζε ζα επηθεληξσζεί ζε απνζπάζκαηα φπσο ην Β23 (Diels-

Kranz) ηνπ Γνξγία θαη ζην ζσδφκελν ζχληνκν ζχγγξακκά ηνπ Διέλεο εγθώκην 

(=απφζπ. Β11 Diels-Kranz), πηζαλφηαηα γλσζηφ ζηελ θιαζηθή Αζήλα κεηά ην 420 
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π.Υ. ε κεγάιν κέξνο ηνπ Δγθσκίνπ ν αθεγεηήο εμεηάδεη αλαιπηηθά πψο ιεηηνπξγνχλ 

γηα ηνπο απνδέθηεο ε γιψζζα θαη πνηεηηθά, ζεαηξηθά θαη εηθαζηηθά έξγα, θαζψο απηά 

παξνπζηάδνπλ εηεξφηεηεο κε θαζνξηζηηθή επίδξαζε εληφο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

νξίσλ ηεο πεπεξαζκέλεο αλζξψπηλεο γλψζεο: έηζη, ν απνδέθηεο κεηαπείζεηαη 
ςπρνινγηθά θαη κεηαβάιιεηαη ζπγρξφλσο θαη αλαιφγσο κε ηηο επηπρείο ή κε 

κεηαβιεηέο ζπλζήθεο μέλσλ γεγνλφησλ θαη πξνζψπσλ, πνπ αλαδχνληαη θαη 

αλαδεηθλχνληαη απφ κηα θαιιηηερληθή αθήγεζε. ην βαζκφ πνπ κπνξνχκε έκκεζα λα 

αληηιεθζνχκε απφ απνζπάζκαηα θαη καξηπξίεο, απφ ζεσξεηηθέο ζέζεηο θαη απφ ηελ 

νξνινγία ησλ νθηζηψλ θαη θπξίσο ηνπ Γνξγία –ι.ρ. ηη είλαη θαη πψο επηδξά ε 

θαιιηηερληθή θαη ε ξεηνξηθή παξάζηαζε ή έλα έξγν ηέρλεο–, δηαθαίλνληαη 

αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηνπο νθηζηέο, ηελ πνίεζε θαη ην ζέαηξν (ή άιιεο 

θαιιηηερληθέο παξαδφζεηο) ηεο επνρήο ηνπο. Eπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ βξίζθνπκε ζηνλ 

Γνξγία θαίλεηαη λα απνηέιεζαλ κία απφ ηηο βάζεηο γηα ηε ζπζηεκαηηθή θηινζνθηθή 

ζπγθξφηεζε ―αληαγσληζηηθψλ‖ εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο ηέρλεο, ηα νπνία 

αλαπηχζζνληαη ζε νξηζκέλνπο πιαησληθνχο δηαιφγνπο κε θξηηηθή νπηηθή, θαζψο θαη 

ζην Πεξί πνηεηηθήο ηνπ Αξηζηνηέιε – θείκελα ηνπ 4νπ αηψλα, πνπ άζθεζαλ ηεξάζηηα 

επίδξαζε. 

 

 

Αλησλία Βαζηιάθνπ, Δ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ  

Σν γθξνηέζθν σο ην έηεξν ζώκα ηνπ εζνπνηνύ.  

 

     Ζ πξνηεηλφκελε εηζήγεζε απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε ησλ κνξθψλ ηνπ γθξνηέζθν 

ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ εζνπνηνχ κέζα απφ ην ζσκαηηθφ ζέαηξν (J. Lecoq, Ph. Gaullier) 

θαη ζηηο εθαξκνγέο ηεο θφξκαο απηήο, φπσο απνηππψλεηαη ζε έξγα ζεκαληηθψλ 

ζθελνζεηψλ ηνπ 20νχ αηψλα (βι. V. Meyerhold, A. Artaud, Fr. Castorf, Y. Fabre) θαη 

ζε πνηθίιεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ζεάηξνπ (multidisciplinary theatre), φπσο εθείλν 

ηνπ J. Thierrée, ηνπ Ph. Genty θαη ηνπ M. Celedon.  

     εκαληηθνί ζεαηξάλζξσπνη, φπσο ν Meyerhold αλαθέξνπλ πσο ην ζέαηξν, είηε 

είλαη δξάκα, θσκσδία, ηξαγσδία είηε απιφ vaudeville, δελ κπνξεί παξά λα είλαη 

γθξνηέζθν. Μέζσ ηεο ζσκαηηθήο κεηακφξθσζεο, ην ζψκα ηνπ εζνπνηνχ θέξεη ηελ 

ζπκβνιηθή έλλνηα ηνπ ―άιινπ‖ ή ηνπ «δηπινχ» ζψκαηνο (φπσο ην θαηνλνκάδεη ν A. 

Artaud ζην έξγν ηνπ), πνπ κεηαηξέπεηαη ζην έηεξν ζψκα ηνπ εζνπνηνχ.  

     Σν γθξνηέζθν σο κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εζνπνηνχ απνηειεί κηα ζπλνιηθή 

πνηνηηθή εκπεηξία πνπ απαηηεί ηθαλφηεηεο ζπλζεηηθήο ζθέςεο θαη αληίιεςεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ζσκαηηθή αλαδήηεζε ε νπνία ζπληειείηαη θαη επηηπγράλεηαη κε 

ηελ παξακφξθσζε ηνπ ζψκαηνο απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ηνπ δξάκαηνο κέζσ ηνπ 

«ζσκαηηθνχ πεξηβιήκαηνο», πνπ ηέκλεη ηα φξηα κεηαμχ ηιαξφηεηαο/παξσδίαο θαη 

ηξαγσδίαο, κεηαβάιινληαο ην πξνζσπηθφ «είλαη» ζε έλα αιιφηξην «ππεξ-θπζηθφ» 

ζψκα, εθκεηαιιεπφκελν ηφζν ηε γεσκεηξία ηνπ ηδίνπ φζν θαη ηνπ ρψξνπ. Γηα λα 

ππνγξακκηζηεί ην θαηλφκελν απηφ, επηζηξαηεχνληαη πνηθίια εμσηεξηθά κέζα 

(καθηγηάδ, θσηηζκφο), αιιά θαη εηδηθέο πξνζαξηήζεηο, κάζθεο θαη ελδπκαηνινγηθά 

πεξηβιήκαηα. ιε ε αλσηέξσ ζεψξεζε, ζα εμεηαζηεί κέζα απφ αληηπξνζσπεπηηθέο 

εηθφλεο θαη απνζπάζκαηα ραξαθηεξηζηηθψλ παξαζηάζεσλ.  
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Μαξία Βειηώηε-Γεσξγνπνύινπ, θνηλσληθή αλζξσπνιόγνο, αλαπιεξώηξηα 

θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. 

 

Ο νηθείνο “άιινο”. Ζ καξηνλέηα ησλ δηαδειώζεσλ ηνπ «Θεάηξνπ ηνπ Ήιηνπ» 

      

Ζ  έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο, παξ‘ φιε ηελ θξηηηθή πνπ δέρηεθε ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, εμαθνινπζεί -ζπλερψο επαλαπξνζδηνξηδφκελε- λα απνηειεί νπζηψδε 

έλλνηα ηεο επηζηήκεο ηεο αλζξσπνινγίαο. Μέζα ζην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ 

«άιινλ», ε αλζξσπνινγηθή ζθέςε θάλεθε απφ πνιχ λσξίο λα γνεηεχεηαη απφ ηηο  

επηηειέζεηο,  ησλ «εμσηηθψλ» θνηλσληψλ πνπ είραλ καγηθνζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα.  

ρεηηθά πξφζθαηα ην ελδηαθέξνλ ηεο επεθηάζεθε θαη πξνο ζηηο επηηειέζεηο  ησλ 

«ζχλζεησλ δπηηθψλ» θνηλσληψλ κέζα απφ ηελ ζηξνθή ηεο πξνο απηέο θαηά ηε ζπλερή 

αλαδήηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εηεξφηεηαο. Έηζη, νη επηηειέζεηο κε ραξαθηήξα  φρη 

κφλνλ ζξεζθεπηηθφ θαη ηεξφ αιιά θαη ακηγψο θνζκηθφ αθφκα θαη πνιηηηθφ απνηεινχλ 

έλα λέν εξεπλεηηθφ πεδίν, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα θηλήκαηα 

δηακαξηπξίαο. 

Με ζεκείν εθθίλεζεο ηηο δχν παξαπάλσ επηζεκάλζεηο, αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

αλαθνίλσζεο ζα απνηειέζεη ε επηηειεζηηθή παξνπζία ηνπ «Θεάηξνπ ηνπ Ήιηνπ» ζε 

δηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο ζηε Γαιιία θαη ζηελ Διιάδα,  φπνπ πξσηαγσληζηηθφο -θαη 

θνηλφο- δξακαηηθφο  ραξαθηήξαο ήηαλ κηα  γηγάληηα καξηνλέηα. Δηδηθφηεξα, ζα  

εμεηαζηεί πψο ε «μέλε» καξηνλέηα ηνπ «Θεάηξνπ ηνπ Ήιηνπ»  ησλ δηαδειψζεσλ ηνπ 

Παξηζηνχ,  κπνξεί λα είλαη «νηθεία»  ζε  κηα επηηειεζηηθή πξάμε δηακαξηπξίαο κε 

άιιν ζθνπφ, ζε έλαλ άιιν ηφπν θαη ζε έλα άιιν θνηλφ, ελ πξνθεηκέλσ ζπκκεηέρνληαο 

ζην θίλεκα ησλ Αγαλαθηηζκέλσλ ζηελ Αζήλα. 

 

 

Εσή Βεξβεξνπνύινπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο & 

ΜΜΔ, ΑΠΘ.  

 

Σν ζέαηξν θαη ην δηθαζηήξην: από  ηελ εηεξόηεηα ζηε ζύγθιηζε 

 

     Δζηηάδνληαο ζπγθξηηηθά ζε δπν δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ην ζέαηξν θαη 

ην δηθαζηήξην, ε παξνχζα εηζήγεζε ζθηαγξαθεί αξρηθά ηνπο δηαθξηηνχο ξφινπο θαη 

ζηφρνπο ηνπο, γηα λα ππνγξακκίζεη ζηε ζπλέρεηα ηα κεζνξηαθά ζεκεία ζηα νπνία ε 

πξνθαλήο εηεξφηεηά ηνπο αίξεηαη απφ εζσηεξηθέο ζπγγέλεηεο θαη αλαινγίεο. ηε 

βάζε απηή, εμεηάδνληαη θαηφπηλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην ζέαηξν εγθηβσηίδεη ην 

δηθαζηηθφ ηειεηνπξγηθφ θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ (ή ηαπηίδεηαη καδί ηνπο), δηεξεπλψληαη 

νη αηηίεο θαη νη ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο επηινγήο, θαζψο θαη νη κέζνδνη 

δξακαηνπξγηθήο θαη παξαζηαζηαθήο δηαρείξηζεο ησλ ελλνηψλ ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο 

ηηκσξίαο θαη ηεο αιήζεηαο.  

     Ζ κειέηε ππνζηεξίδεηαη απφ εθηελέο corpus ζεαηξηθψλ έξγσλ θαη παξαζηάζεσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ειιεληθφ θαη ην παγθφζκην ζέαηξν (παιαηφηεξν θαη 

ζχγρξνλν), δηαηξέρνληαο παξάιιεια φιε ηελ εηδνινγηθή θιίκαθα, απφ ηελ ακηγή 

κπζνπιαζία κέρξη ην ζέαηξν-ληνθνπκέλην. Σέινο, επηρεηξείηαη λα απαληεζεί ην 

εξψηεκα ζε πνην βαζκφ παξφκνηα έξγα ζεκαηνδνηνχλ έλα  «έηεξν» είδνο ζεάηξνπ, 

πνηεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη πνηεο νη εηδηθέο ζπλζήθεο πξφζιεςεο πνπ 

δεκηνπξγεί γηα ην ζεαηή. 
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Μάγδα Βίηζνπ, ζεαηξνπαηδαγσγόο, ζπληνλίζηξηα εθπαίδεπζεο πξνζθύγσλ 

& 

Κώζηαο Μάγνο,  επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο 

Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλ/κην Θεζζαιίαο  

 

Ζ Aynur ζηελ ηάμε. Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξνζθπγηθήο ηαπηόηεηαο κε 

ρξήζε ηεο Persona Doll 

     Ζ είζνδνο ηφζσλ ρηιηάδσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηε ρψξα 

καο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ κεηαηξέςεη θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζε 

πνιππνιηηηζκηθή, πνιπγισζζηθή θαη πνιπθπιεηηθή. Δπνκέλσο, ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή είλαη αλαγθαίν λα πξνζαξκφζεη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ζρνιεία 

καο έηζη ψζηε λα δηακνξθψλνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία. Σν φιν θαη πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζε νξηζκέλα ζρνιεία κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε πεξηζσξηνπνίεζε, αθνχ ε εηεξφηεηα ησλ καζεηψλ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα 

Έιιελεο γνλείο, νη νπνίνη, ιφγσ μελνθνβηθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ αληηιήςεσλ, 

απνθεχγνπλ απηέο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηα παηδηά ηνπο. Ζ δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλα αλάρσκα ζηελ εμάπισζε ησλ μελνθνβηθψλ, 

ξαηζηζηηθψλ θαη εζληθηζηηθψλ αληηιήςεσλ θαη ηδεψλ.  

     Μηα θαηλνηφκα κέζνδνο γηα ηελ άξζε ησλ φπνησλ δηαθξίζεσλ, ζηεξεφηππσλ, 

ξαηζηζκνχ πνπ έρνπλ βηψζεη ή βηψλνπλ ηα παηδηά είλαη θαη ε ρξήζε ηεο Persona Doll 

σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ κέζα απφ ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο απνθηά ηε 

δπλαηφηεηα λα θαιιηεξγήζεη ην ζεβαζκφ ζην δηαθνξεηηθφ θαη ην ζεβαζκφ ζηνλ 

―Άιινλ‖, θαζψο νδεγεί ζηελ ελζπλαίζζεζε. Ζ κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη επηηξέπεη ζηα παηδηά λα πεηξακαηηζηνχλ κε 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηεο δσήο, θαη κέζα απφ ηηο επηλνεηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

παηρληδηνχ θαη ηεο επηθνηλσλίαο λα επηιχζνπλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

     ε έλα ηέηνην πιαίζην ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε κηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

κε ηε κέζνδν Persona Doll ζε δχν Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ Βφινπ κε ζηφρν ηελ αιιαγή 

ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο. Σα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη νη ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ 

πξηλ θαη κεηά απφ θάζε ζπλεδξία Σα παηδηά ζην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κέζα απφ ηελ απφθηεζε ηαπηφηεηαο θαη ην δεζκφ ηνπο κε ηελ 

θνχθια-πξφζθπγα, αιιά θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζηηο ηζηνξίεο, κπφξεζαλ λα ληψζνπλ 

ηα αηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα ζέβνληαη εθείλνπο πνπ δηαθέξνπλ, λα πηνζεηήζνπλ κηα 

ηξπθεξή ζηάζε, λα είλαη πην ππνζηεξηθηηθνί θαη επαίζζεηνη ζε ζρέζε κε ηε ζηάζε 

ηνπο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

 

Δκκαλνπέια Βνγηαηδάθε Κξνπθόβζθη, intermedia artist, κέινο Δ.Δ.Π. ηνπ 

Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

 

Δηεξόηεηα θαη κεηα-αλζξώπηλν παξαζηαηηθό ζώκα 

 

     Ζ εηεξφηεηα, κε ηελ έλλνηα ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ζπρλά απνηειεί πεγή έκπλεπζεο, 

δεκηνπξγηθφηεηαο, λενηεξηζκνχ θαη εμέιημεο ηφζν ζε θνηλσληθνπνιηηηθφ φζν θαη ζε 

θαιιηηερληθφ επίπεδν. Αλαιφγσο ηεο πεξηζηάζεσο κπνξεί λα γίλεη αίηην δηάζπαζεο, 

απνδφκεζεο ή θαη ζπξξίθλσζεο. Δλψ ε «δηαθνξεηηθφηεηα» θάπνηεο θνξέο ελψλεη 
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αλφκνηα ζηνηρεία κε απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζή ηνπο, θάπνηεο άιιεο πεξηγξάθεη  

ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ θαη ην επηζπκεηφ. Έηζη, ην «δηαθνξεηηθφ» 

άιινηε είλαη ελσηηθφ ζηνηρείν θαη άιινηε ζπγθξνπζηαθφ ηφζν ζε επίπεδν θνηλσληθφ 

φζν θαη αηνκηθφ.  

     Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο, 

ην άξζξν απηφ παξαηεξεί ην «άιιν» ή ην «μέλν» έηζη φπσο εκθαλίδεηαη ζην 

ζχγρξνλν αλζξψπηλν ζψκα. Δζηηάδεη ζηελ εηεξφηεηα έηζη φπσο κπνξεί λα 

εκθαλίδεηαη ζην ζψκα ηνπ κεηακνληέξλνπ εξκελεπηή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

πεξθφξκεξ, πνπ επεθηείλεη ηερλεηά-ηερλνινγηθά ην ζψκα ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη νπζία χπαξμεο επί ηεο ζθελήο. Αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζψκα πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη εθνπζίσο, παξαδίδνληαο ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζή ηνπ ζηε κεραλή 

θαη ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα 

κεηαιιάζζεηαη, θαη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ζε κεηα-

αλζξώπηλν (post humanistic) ζψκα κε ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ κειέηε απηή 

ιακβάλεη ππφςε φηη ην ζψκα ηνπ θαιιηηέρλε/εξκελεπηή δελ έρεη κφλν θαιιηηερληθή 

ππφζηαζε αιιά θαη θνηλσληθφ-πνιηηηθή, κε βάζε ηελ νπνία ην «άιιν», δειαδή ην 

«δηαθνξεηηθφ» ππάξρεη κέζα ζηνλ ίδην άλζξσπν δεκηνπξγψληαο ζπγθξνχζεηο θαη 

ηζνξξνπίεο.  

     Με βάζε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ ζα αλαδεηήζνπκε απαληήζεηο ζηα εμήο:  

 Ση ζπκβνιίδεη έλα κεηαιιαγκέλν ηερλνινγηθά παξαζηαηηθφ ζψκα; 

 «Πφζε κεραλή» ρσξάεη ζε έλα παξαζηαηηθφ ζψκα θαη πνηα θνηλσληθν-πνιηηηθά 

κελχκαηα εθπέκπεη κηα εθνχζηα ζσκαηηθή επέθηαζε; 

 Τπάξρεη ζρέζε αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο θαη ηηο 

θνηλσλίεο πνπ ηηο θηινμελνχλ; Αλ λαη, ηη κπνξεί λα δειψλνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

αιιειεμαξηήζεηο;   

Σν άξζξν απηφ κειεηά ην δήηεκα ηεο εηεξφηεηαο φπσο δηακνξθψλεηαη ζην 

παξαζηαηηθφ θνηλσληθν-πνιηηηθφ ζψκα. Θέηεη εξσηήκαηα κε ζθνπφ έλα βαζχηεξν 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ην «δηαθνξεηηθφ» πνπ θηινμελνχκε κέζα καο. 

 

 

Κσλζηαληίλα Γεσξγηάδε, εξεπλήηξηα Γ΄ Ηλζηηηνύηνπ Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ 

(ΗΣΔ) 

 

Ζ  εηεξόηεηα ηεο αγακίαο: ε ηαπηόηεηα ηεο αλύπαληξεο γπλαίθαο ζην 

λενειιεληθό ζέαηξν 

     Μία ηδηαίηεξε θαηεγνξία ζηελ ηππνινγία ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ, θαη θπξίσο 

ζην είδνο ηεο θσκσδίαο ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, απνηειεί ν 

ραξαθηήξαο-ηχπνο ηεο γεξνληνθφξεο. Ζ άγακε, ζε πξνρσξεκέλε ειηθία γπλαίθα, πνπ 

έρεη ράζεη ηε λεφηεηα θαη ηελ επθαηξία γηα γάκν, απνηειεί έλαλ ζηαζεξά 

επαλαιακβαλφκελν ηχπν ηεο λενειιεληθήο θσκσδίαο αιιά θαη κηα επθαηξία γηα ηνπο 

ζπγγξαθείο λα πξνβάιινπλ πάλσ ζε απηή φςεηο θαη ηδενινγίεο ηεο εηεξφηεηαο ζηνπο 

θφιπνπο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο δσήο. Ο ρξσκαηηζκφο θαη ε ζθηαγξάθεζε ηεο 

―γεξνληνθφξεο‖ κε κηα ζεηξά απφ δηαθξηηά θαη δηαθνξνπνηεηηθά απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ηχπνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ε απφδνζε ζε απηήλ κηαο ηδηάδνπζαο 

έκθπιεο ηαπηφηεηαο κε ηηο δηθέο ηεο αλαγλσξηζηηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ζπλδειψζεηο, θαζηζηά ηνλ ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο.  
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     Ζ πξσηνηππία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ απνπζία εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ ζα αλαδείμνπλ ηα  αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηζσξηνπνηεκέλεο –

αλ θαη ζηαζεξά εκθαληδφκελεο– απηήο νκάδαο ραξαθηήξσλ-ηχπσλ, νη νπνίνη 

πεξηβάιινληαη κε ραξαθηεξηζηηθά εηεξφηεηαο απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Αλ θαη ηαμηλνκεκέλε ζε κηα ζρεκαηνπνηεκέλε ηππνινγία, ν ηχπνο/ξφινο ηεο 

αλχπαληξεο γπλαίθαο ιακβάλεη ζπλήζσο αξλεηηθνχο θσκηθνχο ρξσκαηηζκνχο, απφ-

πιαηζησκέλνο θαζψο είλαη απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλδειψζεηο ηεο έγγακεο δσήο κηαο 

θαηά θχξην ιφγν παηξηαξρηθήο, αλδξνθξαηνχκελεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

 

 

Βαξβάξα Γεσξγνπνύινπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

 

Κιενπάηξα: Μηα ειιελίδα βαζίιηζζα κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο  ζην 

κεηαίρκην δύν επνρώλ  

 

     Ζ Κιενπάηξα ε  Ε΄, ε Πηνιεκαία Βαζίιηζζα ηεο Αηγχπηνπ, αλήθεη ζηα πην 

δηάζεκα θαη ακθηιεγφκελα πξφζσπα ηεο αξραηφηεηαο θαη άθεζε φζν θακία άιιε 

γπλαίθα αλεμίηειε ηε ζθξαγίδα ηεο κέζσ ηεο  ηζηνξίαο, ηνπ  ζξχινπ, ηεο ινγνηερλίαο 

θαη ηεο ηέρλεο. Έρνληαο επσκηζηεί ηελ ηεξάζηηα επζχλε ηνπ ηειεπηαίνπ απνγφλνπ 

ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη παξάιιεια ζπλάπηνληαο εξσηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο  

ερζξνχο ηεο θαη ζεκαληηθφηεξνπο άλδξεο ηνπ ηφηε γλσζηνχ θφζκνπ, ηνπο Ρσκαίνπο 

Καίζαξα θαη Αληψλην, κνηξαία έξρεηαη ζην πξνζθήλην ηεο ηζηνξίαο θαη δηαδξακαηίδεη 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ πην θξίζηκε ίζσο επνρή γηα ην κέιινλ  ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, 

απηή ηνπ 1νπ  π.Υ. αηψλα. Σν δένο ηεο θπξίαξρεο Ρψκεο κπξνζηά ζηνλ επηθίλδπλν 

εμσηηζκφ ηεο άγλσζηεο  Αλαηνιήο ζπγθεληξψζεθε ζην πξφζσπν κηαο γπλαίθαο, πνπ 

δηέζεηε, εθηφο απφ ηηο ζειπθέο ηεο ράξεο, εμαηξεηηθά θαη κνλαδηθά γηα ην θχιν ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά: επθπΐα, κφξθσζε, θηινδνμία, πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο αξεηέο. Ζ 

«Αηγππηία» ήηαλ ε κεγάιε απεηιή γηα ηελ θξαηαηά Ρψκε. 

     Σν ζέαηξν απαζαλάηηζε πνηθηιφηξνπα ηε κνηξαία βαζίιηζζα. Ζ παξνχζα 

εηζήγεζε ζα εζηηάζεη ζηελ απνηχπσζε ηεο εηθφλαο ηεο ζε ηξία έξγα: ζην Αληώληνο 

θαη Κιενπάηξα ηνπ αίμπεξ, ζην Καίζαξ θαη Κιενπάηξα ηνπ Μπέξλαξ σ θαη ζηελ 

Κιενπάηξα ηνπ Σηκ.  Ακπειά. Ο θαζέλαο απφ ηνπο ζπγγξαθείο κάο δίλεη κηα 

δηαθνξεηηθή εηθφλα κε εκθαλή, βέβαηα, αθεηεξία ηηο αξραίεο πεγέο θαη θπξίσο ηηο 

δχν πνιχ ζεκαληηθέο, ηνλ Πινχηαξρν θαη ηνλ Γίσλα ηνλ Κάζζην. 

 

 

Ξέληα Γεσξγνπνύινπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα ππό δηνξηζκό ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

 

 «Χξαία ιέμε, “λόκηκνο”»: Οη λόζνη ζηνλ αίμπεξ 

 

     Οη ήξσεο ηνπ αίμπεξ εθθξάδνπλ ζπρλά, αθφκε θαη ραξηηνινγψληαο, ηηο 

επηθπιάμεηο ηνπο γηα ην αλ ην παηδί ηνπο είλαη φλησο δηθφ ηνπο, πξάγκα πνπ 

απνηππψλεη ηελ αγσλία ησλ αλδξψλ ηεο επνρήο ζρεηηθά κε ηελ παηξφηεηα ησλ 

παηδηψλ ηνπο. ηε ρξηζηηαληθή θνηλσλία ηεο ειηζαβεηηαλήο θαη ηαθσβηαλήο Αγγιίαο 

ηα παηδηά πνπ γελληνχληαλ εθηφο γάκνπ, σο θαξπνί κηαο «ακαξησιήο» γηα ηελ επνρή 

πξάμεο, ζεσξνχληαλ ηηκσξία γηα ηνπο γνλείο ηνπο θαη δελ είραλ ζέζε ζην πνίκλην, 

εθηφο θαη αλ αθνινπζνχζε ν γάκνο ησλ γνλέσλ ηνπο, ν νπνίνο ηα λνκηκνπνηνχζε. 

Ννκηθά, ηα λφζα παηδηά πνπ είραλ γελλεζεί εθηφο γάκνπ δελ είραλ δηθαίσκα ζηελ 
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θιεξνλνκηά ησλ γνλέσλ ηνπο θαη δελ βαξχλνληαλ κε ηηο ππνρξεψζεηο ελφο λφκηκνπ 

ηέθλνπ απέλαληη ζηνπο γνλείο ηνπ. Δπηπιένλ, ζε αζηηθά δεηήκαηα νη λφζνη 

ζεσξνχληαλ μέλνη, αθνχ δελ είραλ ζέζε νχηε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. Χζηφζν, ηα λφζα 

παηδηά πνπ γελληνχληαλ εληφο γάκνπ πξνζηαηεχνληαλ λνκηθά απφ ηελ θαηεγνξία ηεο 

λνζνγνλίαο, αλ θαη γηα ηελ Δθθιεζία ζεσξνχληαλ θαη απηά λφζα.  

     Απφ ηα έξγα ηεο ειηζαβεηηαλήο θαη ηαθσβηαλήο ζθελήο ην έλα πέκπην πεξίπνπ 

ζίγνπλ ην ζέκα ηνπ λφζνπ παηδηνχ ζηελ θχξηα ή ηε δεπηεξεχνπζα πινθή ηνπο. ηα 

πεξηζζφηεξα ε λνζνγνλία νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή, ζε πξνζσπηθφ, νηθνγελεηαθφ ή 

θαη επξχηεξα θνηλσληθφ επίπεδν. Σν λφζν παηδί, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

αγφξη, ζεσξείηαη θαθφ απφ ηε θχζε ηνπ, ηελ νπνία ζπρλά ππνηίζεηαη φηη έρεη 

θιεξνλνκήζεη απφ ηνλ «ακαξησιφ» γνλέα ηνπ, θαη ζπλήζσο ζηξέθεηαη ελάληηα ζηνπο 

γνλείο ηνπ, ηα λφκηκα αδέιθηα ηνπ, ή θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Οη πεξηζζφηεξνη 

λφζνη παξνπζηάδνληαη σο έμππλνη, θηιφδνμνη, ζθιεξνί, αιιά θαη ιάγλνη. χκθσλα κε 

κηα ιατθή αληίιεςε, νη λφζνη είλαη ειεχζεξα πλεχκαηα, πνπ δελ δεζκεχνληαη απφ 

ηνπο θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο ελφο λφκηκνπ παηδηνχ. Σέηνηνη είλαη θαη νη λφζνη ηνπ 

αίμπεξ (ν Έληκνπλη ζηνλ Βαζηιηά Λεξ, ν Γνλ Ησάλλεο ζην Πνιύ θαθό γηα ην ηίπνηα 

θαη ν Φίιηππνο ζηνλ Βαζηιηά Ισάλλε), ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν.  

 

 

Γησηάθε Μαξηάλλα, λεπηαγσγόο 

& 

Μάγνο Κώζηαο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο 

Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο  

 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ζηελ θαηαλόεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο εηεξόηεηαο. 

 

     Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ ηφζν ζε 

βηνηηθφ φζν θαη ζε ςπρηθφ επίπεδν, εληζρχνληαο ζπλάκα πξνθαηεηιεκκέλεο θαη 

ζηεξενηππηθέο απφςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζε φζνπο δελ αλήθνπλ ζηελ 

εθάζηνηε θπξίαξρε εζληθνπνιηηηζκηθή νκάδα ή αλήθνπλ ζηηο ρακειφηεξεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο. Σα παηδηά ηείλνπλ λα αλαπαξάγνπλ αληηιήςεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ ελειίθσλ, ελψ λνεκαηνδνηνχλ ηελ θξίζε κε ηνλ δηθφ ηνπο 

εγσθεληξηθφ ηξφπν ζθέςεο. Οη έξεπλεο φκσο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ γηα ηελ θξίζε δελ είλαη πνιιέο, ελψ έρνπλ κειεηεζεί απνθιεηζηηθά κέζα απφ 

ζπλεληεχμεηο θαη παηδηθφ ζρέδην.  

     Ζ παξνχζα εηζήγεζε πεξηγξάθεη ηα επξήκαηα κηαο έξεπλαο δξάζεο πνπ 

απνζθνπνχζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζρεηηθά 

κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαζψο επίζεο θαη ζηελ θαηαλφεζε θάπνησλ δηαζηάζεψλ ηεο 

κέζα απφ ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ηνπ Augusto Boal. πγρξφλσο, ζην πιαίζην 

ηεο ίδηαο έξεπλαο δξάζεο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα θαιιηεξγεζεί ε 

ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζε φζνπο πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε θαη 

γεληθφηεξα απέλαληη ζε φζνπο δελ αλήθνπλ ζηελ θπξίαξρε νκάδα, θαη ζπλεπψο, κε 

ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν, ζπληζηνχλ εηεξφηεηα. Δλ πξνθεηκέλσ ζπκκεηείραλ 14 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ηνπ 2νπ λεπηαγσγείνπ Πεχθσλ Θεζζαινλίθεο. Ζ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ζπλεληεχμεσλ ζε νκάδεο εζηίαζεο, 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, ερνγξάθεζεο θαη ζπγγξαθήο εξεπλεηηθνχ εκεξνινγίνπ, 

θαη ε αλάιπζε βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο. Σα απνηειέζκαηα 

αλαδεηθλχνπλ ηελ άγλνηα ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ θξίζε, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ ρξήκαηνο, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο εξγαζίαο, 
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θαζψο επίζεο θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο θαηαπίεζεο, φπσο απηή ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Με ηελ παξνχζα έξεπλα αλαδχεηαη ε αμία ηνπ Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ φζνλ αθνξά ηε δηαπξαγκάηεπζε, ηελ έθθξαζε θαη ηελ θαηαλφεζε 

πεξίπινθσλ θαη αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, ηελ αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο απέλαληη ζην 

θαηλνκεληθά δηαθνξεηηθφ, ηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ηελ 

αλάιεςε δξάζεο ελάληηα ζηελ θαηαπίεζε.  

 

Διέλε Γθίλε, δηδάθησξ γαιιηθήο γιώζζαο θαη θηινινγίαο, δηδάζθνπζα ΔΠ ζην 

ΑΠΚΤ 

 

Enzo Cormann, Η  ζύειια επηκέλεη: εηεξόηεηα θαη δηαθεηκεληθέο ηαπηόηεηεο. 

 

     Ζ εηζήγεζε πξνηίζεηαη λα αλαιχζεη, ππφ ην πξίζκα ηεο ζεκεηνινγηθήο κεζφδνπ, 

ηελ έλλνηα ηνπ «άιινπ» σο ππνθεηκέλνπ πνπ πνηεί ηε δηαθνξά, δειψλεη ηελ 

εηεξφηεηα θαη ζπλζέηεη ηε δξακαηνπξγηθή ηνπ ηαπηφηεηα, αληιψληαο πιηθφ απφ 

εκβιεκαηηθέο γξαθέο ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο πνίεζεο. Δμεηάδεηαη ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ 

Γάιινπ ζπγγξαθέα Η Θύειια Δπηκέλεη, ζην νπνίν παξαθνινπζνχκε ηελ παξάδνμε 

ζπλάληεζε δχν πξνζψπσλ πνπ ε θαιιηηερληθή θαη εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα ελέρεη ην 

ζηνηρείν ηνπ μέλνπ, ηεο ζχγθξνπζεο αιιά θαη ηεο ηαχηηζεο, θαζψο απηφ 

θαηαδεηθλχεηαη ηφζν ζηηο βαζηέο φζν θαη ζηηο επηθαλεηαθέο δνκέο ηεο δξάζεο: κηα 

ζπειιψδε λχρηα, ν ζαξαληάρξνλνο ζθελνζέηεο Νάζαλ Γθφιληηλγθ επηζθέπηεηαη ηνλ 

εβδνκεληάρξνλν Σέν ηάηλεξ, βεηεξάλν εζνπνηφ, ν νπνίνο δεη απνκνλσκέλνο ζε κηα 

θάξκα ζηε γαιιηθή επαξρία. ηφρνο ηνπ είλαη λα ηνλ πείζεη λα αλέβεη θαη πάιη ζηε 

ζθελή ελζαξθψλνληαο ηνλ Βαζηιηά Λεξ. ηελ άθαξπε πξνζπάζεηά ηνπ λα ηνλ πείζεη, 

ζα εθκαηεχζεη απφ ηνλ δηάζεκν εζνπνηφ ηελ νδπλεξή πξνζσπηθή ηνπ καξηπξία πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε θξίθε ηνπ Οινθαπηψκαηνο θαη εκπιέθεηαη κε ηε δξακαηηθή θηγνχξα 

ηνπ Βαζηιηά Λεξ. 

     Ζ ηέρλε θαη ε ηζηνξία, ην ζπιινγηθφ θαη ην αηνκηθφ ηξαχκα ζπλνδνηπνξνχλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ην πξνθίι ηνπ ―κεγάινπ Άιινπ‖. Με απηά θαη κέζσ απηψλ, ν 

Cormann ζπγθξνηεί ηε δξακαηηθή δνκή θαη νξίδεη ηε ζθεληθή κεηαγιψζζα, ηελ 

νπνία θσηίδεη κε ην ιφγν ηνπ αίμπεξ, ηνπ Ρίιθε θαη ηνπ αξηξ. ηφρεπζή ηνπ ε 

αλάδεημε ηεο εηεξφηεηαο ζε έλα ζέαηξν ιφγνπ, φπνπ νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

ζπγθξνχζεηο ησλ εξψσλ παξαπέκπνπλ ζηελ έλλνηα ηεο εβξατθήο ηαπηφηεηαο θαη 

δειψλνπλ ηε βαξχλνπζα ζεκαζία ησλ θαιιηηερληθψλ ζπκθξαδφκελσλ θαη δηαθνξώλ 

κέζα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. 

 

 

Ρέα Γξεγνξίνπ, δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, Α.Π.Θ., δηδάζθνπζα ζην 

Σκήκα «Διιεληθόο Πνιηηηζκόο» ηνπ ΔΑΠ  

 

Ζ έλλνηα ηεο “εηεξόηεηαο” ζην λενειιεληθό ζέαηξν: “εκείο” κέζα από ηα 

δξακαηηθά πξόζσπα ησλ “άιισλ”.  

 

     Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο επηθεληξψλεηαη ζηε  

δξακαηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ· αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηνπο 

ζπγγξαθείο: Λ. Κηηζνπνχινπ, Θ. Παπαζαλαζίνπ, Μ. Ρέππα, Γ. Σζίξν, Β. 

Καηζηθνλνχξε, Υ. πειηψηε. H πξνζέγγηζε αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ηεο εηεξφηεηαο 

κε ηε ζεκαζία ηνπ δηαθνξεηηθνχ εζλνηηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη επξχηεξα 

πνιηηηζκηθνχ ζηνηρείνπ ζηε δξακαηηθή παξαγσγή ηνπο. Ο πξνβιεκαηηζκφο  ηίζεηαη 
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θπξίσο κε βάζε ην ξφιν ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ ζην πεξηβάιινλ ηεο 

πνιππνιηηηζκηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ 20νχ αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 21νπ. 

Ζ έλλνηα ηνπ ―δηαθνξεηηθνχ‖ εμεηάδεηαη επίζεο κε άμνλα ηελ πνιηηηθή ζεψξεζε ησλ 

ξαηζηζηηθψλ ή εζληθηζηηθψλ ηδενινγηψλ πνπ αλαδχνληαη ζηηο δξακαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ζ δξακαηνπξγηθή αλάιπζε ζπλδπάδεηαη ζπγθξηηηθά θαη κε ηελ ππνδνρή 

ησλ παξαζηάζεσλ απφ ηελ θξηηηθή, αθνχ ζεσξείηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ε απήρεζε 

ησλ έξγσλ ζην ζεαηξηθφ θνηλφ κέζσ ηεο ζθεληθήο απφδνζεο ηνπ λνήκαηφο ηνπο απφ 

ηνπο ζχγρξνλνπο ζθελνζέηεο.  

 

 

Άζε Γεκεηξν(π)ινπνύινπ, αξρηηέθησλ, ζθελνγξάθνο, ΔΔΠ ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ. 

 

Πξνζέγγηζε θαη ζύλζεζε ηεο ζθεληθήο εηθόλαο  ζηελ παξάζηαζε «Ζ Λέζρε» ηνπ 

ηξαηή Σζίξθα: δεκηνπξγώληαο κε ηα πιαζηηθά ζηνηρεία ηεο εηεξόηεηαο 

 

     ηελ εηζήγεζή καο ζα παξνπζηάζνπκε ηε ζθεληθή εηθφλα σο απνηέιεζκα ηεο 

δεκηνπξγηθήο-δξακαηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο παξάζηαζεο «Ζ Λέζρε», πξψην έξγν 

ηεο ηξηινγίαο Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο ηνπ ηξαηή Σζίξθα. Θα παξνπζηαζηεί ε ελ ιφγσ 

παξάζηαζε ζε δηαζθεπή θαη ζθελνζεζία ηεο Έθεο Θενδψξνπ θαη ζθελνγξαθία - 

ελδπκαηνινγία ηεο Άζεο Γεκεηνινπνχινπ, πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην Θέαηξν Σέρλεο 

ην Μάξηην ηνπ 2017, ζε ζπκπαξαγσγή ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ θαη ηνπ Θεάηξνπ 

Σέρλεο «Κάξνινο Κνπλ». ηηο Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο ην εμέρνλ ζηνηρείν ηεο γξαθήο 

ζην επίπεδν ηεο κνξθνινγίαο ησλ ζεκαηλφλησλ εληνπίδεηαη ακέζσο ζηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θσλψλ, ησλ εζηηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ πνπ 

θαηεπζχλνπλ ηελ αθήγεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ηξηινγία ε πινθή εθηπιίζζεηαη 

ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πφιεηο (Ηεξνπζαιήκ, Κάηξν, Αιεμάλδξεηα). Ζ δηαρξνληθή 

ρσξνζεηηθή ζχκπησζε αηνκηθψλ αιιά θαη ζπιινγηθψλ πεπξσκέλσλ ζε νκφινγεο 

επαλαιήςεηο, δεκηνπξγεί ηε κπζνινγία ηνπ ρψξνπ, ε νπνία απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε 

γηα ηελ θπθιηθή ηζηνξηθφηεηα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. 

     Παξνπζηάδνληαο ην πξψην κέξνο ηεο ηξηινγίαο («Ζ Λέζρε»: ρψξνο δξάζεο  

Ηεξνζφιπκα) ζα θηλεζνχκε ζηνπο παξαθάησ άμνλεο : 

1. H εηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ ζε ζρέζε κε ηα πξφζσπα θαη ηε ζθεληθή απεηθφληζε, 

2. Ζ εηεξφηεηα ησλ πξνζψπσλ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο θαη ε εηεξφηεηα ησλ ζθεληθψλ 

ζσκάησλ, 

3. Αλαθχθιεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη ζθεληθή παξέκβαζε. 

     ηφρνο καο είλαη λα δψζνπκε έκθαζε ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο 

ηνπ ζθεληθνχ γεγνλφηνο θαη λα παξνπζηάζνπκε ηε ζρέζε δξακαηνπξγίαο– 

ζθελνζεζίαο θαη ζθεληθήο εηθφλαο αλαθνξηθά κε ηε γξαθή ηνπ ζεκαληηθνχ έξγνπ 

ηνπ ηξαηή Σζίξθα πνπ ζα παξαζηαζεί ζθεληθά γηα πξψηε θνξά.  
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Καίηε Γηακαληάθνπ-Αγάζνπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ, ΔΚΠΑ 

  

«δεῖ δὴ λπλί ζε γελέζζαη δεηλὴλ <δεηιὴλ> ἀγαζὴλ θαύιελ ζεκλὴλ ἀγαλὴλ 

πνιύπεηξνλ»: Από ηελ Αζπαζία ζηε Λπζηζηξάηε: εθδνρέο θαη ζπληήμεηο ηνπ 

ζειπθνύ Άιινπ. 

 

     Δίλαη γλσζηφο θαη αθφκε θαιά θξαηεί θαη δηαξθψο εκπινπηίδεηαη ν αληίινγνο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηε ζηφρεπζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο ζειχηεηαο απφ ηνπο 

άληξεο ζπγγξαθείο θαη θαιιηηέρλεο ηεο αξραηφηεηαο. ην πιαίζην απηνχ ηνπ γεληθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ –κε ηηο πνιιέο αληίζεηεο θσλέο αθφκε θαη ζην πιαίζην ηεο ίδηαο 

ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο– ζρεηηθά κε ηελ αλδξνγελή αλαπαξάζηαζε ηεο γπλαίθαο 

ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα, ζα επηιέμνπκε σο παξαδεηγκαηηθή πεξίπησζε ην ηζηνξηθφ 

πξφζσπν ηεο Αζπαζίαο θαη ζα ζρνιηάζνπκε ηα θεηκεληθά απνηππψκαηά ηνπ ζηελ 

αξραία γξακκαηεία, εζηηάδνληαο εηδηθφηεξα ζην θσκηθφ έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε ζε 

ζπζρέηηζε κε ηελ Ιζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε.  

     Απφ ηε κηα πιεπξά, ε αξλεηηθή πξνβνιή ηεο Αζπαζίαο εθ κέξνπο ηνπ θσκηθνχ 

Αξηζηνθάλε θαη ε αγλφεζή ηεο εθ κέξνπο ηνπ ηζηνξηθνχ Θνπθπδίδε απνηεινχλ 

ελδείμεηο, αλ φρη βάζηκα ηεθκήξηα, γηα ηελ θπξηαξρία ελφο παηξηαξρηθνχ, 

γπλνθνβηθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ δαηκνλνπνηεί ή εμνξίδεη ηνλ επίθνβν ζειπθφ Άιινλ, κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο παηξηαξρηθήο ηδενινγίαο θαη ηελ ηήξεζε ηεο επαπεηινχκελεο 

θνηλσληθήο ηάμεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε (πξσηφηππε θαζφζνλ γλσξίδνπκε) 

ππφζεζε πνπ ζα  πξνηείλνπκε ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή ππνθαηάζηαζε ηεο πξαγκαηηθήο, 

κεηνίθνπ, εζηθά ρεηξαθεηεκέλεο θαη πνιηηηθά θαηαζηξνθηθήο Αζπαζίαο κε ηε 

κπζνπιαζηηθή, Αζελαία, εζηθά άκεκπηε θαη πνιηηηθά απνηειεζκαηηθή Λπζηζηξάηε 

απφ ηελ θσκηθή γξαθίδα ηνπ Αξηζηνθάλε ην 411 π.Υ. κπνξεί λα θσηίζεη κε 

δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο ηφζν ην δήηεκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή 

ζπλζήθε ησλ γπλαηθψλ ηνπ θιαζηθνχ 5νπ αηψλα θαη ηηο αληίζηνηρεο κπζνπιαζηηθέο 

απνηππψζεηο ηεο, φζν θαη ην δήηεκα ηνπ κεηαβιεηνχ θαη επηιεθηηθνχ πηζαλφηαηα 

βαζκνχ πηζηφηεηαο, εμηδαλίθεπζεο ή ππνλφκεπζήο ηεο θαηά ηελ απφδνζε ηνπ 

γπλαηθείνπ ιφγνπ θαη ηεο γπλαηθείαο δξάζεο απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηεο αξραηφηεηαο.  

 

 

Dr Valentina Di Napoli, Διβεηηθή Αξραηνινγηθή ρνιή ζηελ Διιάδα θαη 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ 

 

Ξέλωλ ἀθῆθε ἐιεύζεξνλ Ὠθειίωλα: δνύινη θαη απειεύζεξνη ζε αξραία ειιεληθά 

ζέαηξα 

 

ηελ αξραία ειιεληθή θνηλσλία ήηαλ ζαθήο ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ πνιηηψλ θαη κε, 

κεηαμχ ειεπζέξσλ θαη κε. Οη δνχινη, κε ειεχζεξνη, ππνβηβαζκέλνη ζε απιά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή θαη ζε θαηάζηαζε res κε πνιιέο ππνρξεψζεηο θαη θαλέλα 

νπζηαζηηθφ δηθαίσκα, εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηα αξραία δξακαηηθά θείκελα θαη ζηηο 

αγγεηνγξαθίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεαηξηθά δξψκελα. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη αξραίεο 

πεγέο καο πιεξνθνξνχλ φηη νη δνχινη κπνξνχζαλ λα παξεπξεζνχλ ζηα ζέαηξα θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, έζησ θαη απφ ηηο ηειεπηαίεο ζεηξέο 

εδσιίσλ ηνπ θνίινπ. 

      Δπηγξαθηθέο καξηπξίεο απφ ειιεληθά ζέαηξα εκπινπηίδνπλ ηελ εηθφλα ησλ 

δνχισλ ζηελ αξραία Διιάδα. Οη ελεπίγξαθνη ηνίρνη ησλ παξφδσλ ηνπ ζεάηξνπ ηνπ 

Βνπζξσηνχ, νη επηγξαθέο ζηηο πξψηεο ζεηξέο εδσιίσλ ηνπ θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ ησλ 
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Οηληαδψλ, θαζψο θαη νη πνιπάξηζκεο απειεπζεξσηηθέο πξάμεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ην ζέαηξν ησλ Γειθψλ απνηεινχλ νξηζκέλα δείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο επηγξαθψλ, πνπ 

ζα ζπδεηεζνχλ δηεμνδηθά ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε. Οη καξηπξίεο απηέο 

πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξάμε ηεο απειεπζέξσζεο ή θαη γηα 

ηελ πξνέιεπζε ησλ δνχισλ, επηηξέπνληάο καο λα ζπκπιεξψζνπκε κε αμηφινγα 

ζηνηρεία ηελ εηθφλα απηήο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο. 

 

 

Καιιηόπε Δμάξρνπ, αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο 

Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, ΑΠΘ.   

 

 Ο αλζξσπηζκόο σο παξαβαηηθόηεηα ζην ζέαηξν ηνπ Γεκήηξε Γεκεηξηάδε 

 

     Αλ ην ζέαηξν νξίδεηαη ηφζν εχζηνρα απφ ηνλ Γ. Γεκεηξηάδε σο «επηλνεκέλε 

αλάζηαζε», ηφηε ην ζέαηξφ ηνπ είλαη ε επηλνεκέλε αλάζηαζε ηνπ αλζξσπηζκνύ, 

ηδσκέλνπ κέζα απφ ηελ νιηζηηθή εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ, κέζα απφ ηελ αλάζηαζε θαη 

παξάζηαζε ηεο αλζξσπηλφηεηάο ηνπ σο φινπ, θαζψο θαη κέζα απφ ηε ζχκπξαμε θάζε 

πιεπξάο, εηεξφηεηαο θαη μελφηεηαο, κε ζηφρν ηε ζπλάληεζε ηνπ Δγψ κε ηνλ Άιινλ. 

     Με ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ πνπ αθνπγθξάδεηαη ην παηγλίδη ηνπ 

ζεάηξνπ ζήκεξα –φπνπ ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κε ηνλ θφζκν 

ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ ρσξηζκνύ–, ν ζπγγξαθέαο πξνζθαιεί ήξσεο θαη 

ζεαηέο ζηελ «ψξα ηνπ εγθιήκαηνο», γηα λα παξαζηνχλ ζηελ αλαζεψξεζε ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο κέζα απφ ηελ αγλνεκέλε θαη παξαβαηηθή εθδνρή ηεο.  

     Ο Γεκεηξηάδεο αλαιακβάλεη ην εγρείξεκα απηφ, γξάθνληαο έλα ζέαηξν φπνπ ε 

έλσζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ άλζξσπν πξαγκαηνπνηείηαη αελάσο θαη νινθξελώο. ην 

ζύλζεηνλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ πνιιαπιφηεηά ηνπ πξνζβιέπεη ν δεκηνπξγφο γηα λα 

θαηαλνήζεη ηελ αλεμεξεχλεηε πιεπξά ηνπ, θάλνληαο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηα 

ζηεξεηηθά πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηξαγηθφ: ην αλ-ππφθνξν (ζλεηφηεηα), ην α-ζχκπησην 

(ρσξηζκφο) θαη ην αληί-ζηξνθν (δηαζηξνθή-παξέθθιηζε).  

     Με πξσηαγσληζηή ηνλ άλζξσπν σο παξάιεηςε, κε παξεθθιίζεηο θαη ππεξβάζεηο 

ησλ νξίσλ θαη ζηεξεφηππσλ παληφο είδνπο, ν Γεκεηξηάδεο ζηήλεη ηε ρψξα ηνπ 

αλζξσπηζκνύ, επαλαδηαπξαγκαηεπφκελνο ηνλ άλζξσπν ζηελ ηειεηφηεηά ηνπ, πνπ 

είλαη ε αηέιεηά ηνπ. 

 

 

Αγγειηθή Εάρνπ, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο, εληεηαικέλε δηδάζθνπζα ηνπ 

Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, ΔΚΠΑ 

 

Ζ κνπζηθή θαη ν ήρνο σο ζεκεία εηεξόηεηαο ζηε δξακαηνπξγία ηνπ αίμπεξ 

 

     O παξάγνληαο ηνπ ήρνπ θαη ηεο κνπζηθήο απνηεινχλ ζεκειηψδε ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία θάζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη ζηελ 

αλάιπζε θάζε ζεαηξηθνχ θαηλνκέλνπ. ην βαζκφ δε πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηα ζεκεία 

ηνπ ζεαηξηθνχ θψδηθα, ζπκβάιινπλ ζηελ πνιιαπιή λνεκαηνδφηεζε ησλ ζεαηξηθψλ 

θεηκέλσλ: δεκηνπξγoχλ επηπιένλ επίπεδα ζηελ πξφζιεςε ησλ έξγσλ θαη 

αλαδεηθλχνπλ ηελ πνηθηινκνξθία, ηελ νπνία νχησο ή άιισο δηαζέηνπλ ηα ζχλζεηα 

έξγα ηνπ θιαζηθνχ δξακαηνινγίνπ. Έηζη, ε ρξήζε ησλ ήρσλ θαη ηεο κνπζηθήο ζην 

ζέαηξν σο κέζσλ γηα ηε ζεκαηνδφηεζε ηεο εηεξφηεηαο είλαη έλα απφ ηα βαζηθά 

εξγαιεία ζην νπινζηάζην ησλ δξακαηνπξγψλ θαη ηδηαηηέξσο ηνπ αίμπεξ, φπνπ είλαη 

δηάρπηε ε αλαγελλεζηαθή αληίιεςε φηη ε κνπζηθή είλαη ε απεηθφληζε ηεο αξκνλίαο 
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ηνπ ζχκπαληνο. ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηνχλ παξαδείγκαηα ηξφπσλ 

δξακαηνπξγηθήο ρξήζεο (ή κε ρξήζεο) ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ήρνπ ζηα έξγα ηνπ 

αίμπεξ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί πψο ν παξάγνληαο απηφο κπνξνχζε λα δίλεη ζηνλ 

ζεαηή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:  

α) ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ησλ εξψσλ θαη ηελ θαηάδεημε ηεο ηαμηθήο εηεξφηεηάο 

ηνπο, 

β) ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ εξψσλ θαη ηελ επελέξγεηα ηεο κνπζηθήο κε 

απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη αθνινχζσο ηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα αληηκεησπίζνπλ έλαλ «άιινλ» εαπηφ, 

γ) ηε ζεκαηνδφηεζε ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ θαη θπξίσο ηεο κεηάβαζεο απφ έλαλ 

ρψξν ζε άιινλ, ηφζν κέζα απφ ήρνπο πεξηβάιινληνο, φζν θαη κέζα απφ ηελ 

ελφξγαλε κνπζηθή, 

δ) ηελ ελαιιαγή  ησλ δξακαηηθψλ θαηαζηάζεσλ  απφ ην θσκηθφ ζην ηξαγηθφ,  

ε) ηε ζθεληθή ππφζηαζε ππεξβαηηθψλ κνξθψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ «άιινπο» 

θφζκνπο (θαληάζκαηα, μσηηθά),  

ζη) ηε ζεκαηνδφηεζε ηεο θξίθεο θαη ηνπ ζαλάηνπ.  

Ζ εηζήγεζε ζα βαζίδεηαη ζε εθηελή δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζα επηρεηξεί κηα 

παξαζηαηηθή ηεθκεξίσζε ησλ ζρεηηθψλ πνξηζκάησλ κε βάζε ραξαθηεξηζηηθέο 

ελδνθεηκεληθέο αλαθνξέο απφ ηα έξγα ηνπ αίμπεξ. 

 

 

 

 

 

Κσλζηαληίλα Εεξνπνύινπ, δηδάζθνπζα ζην ΔΑΠ & ζην Μεηαπηπρηθό 

Πξόγξακκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηνπ ΑΠΚΤ 

 

Σν γπλαηθείν θύιν κέζα από ηελ αλδξηθή καηηά ζηε δξακαηνπξγία ηνπ Αλδξέα 

ηάηθνπ 

 

     Σν δήηεκα ηεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο πξνβάιιεη κέζα απφ ην ζέαηξν ηνπ Αλδξέα 

ηάηθνπ ελ πξψηνηο κε φξνπο ζηεξενηππηθνχο, παξαπέκπνληαο ζε ζεηξά απφ 

αληηιήςεηο, αλαπαξαζηάζεηο θαη εηθφλεο ελφο πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ κε ηε γπλαίθα-

πφξλε ζε θπξίαξρν ξφιν. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε φςε 

απηή ηεο γπλαηθείαο ππφζηαζεο σο εηεξφηεηαο, πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ 

θαληαζηαθφ θφζκν ησλ αλδξψλ, δηαηξέρεη κε ζπλέπεηα φια ηα έξγα ηνπ, είηε απηά 

είλαη εκπλεπζκέλα απφ αξραηνειιεληθνχο κχζνπο, είηε απφ ηελ παιαηφηεξε θαη 

πξφζθαηε ειιεληθή ηζηνξία, είηε εθείλα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηε ζχγρξνλε επνρή. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα ζηαζεξά αλδξηθή καηηά, πνπ δηακνξθψλεη ζηα έξγα ηνπ 

ηάηθνπ θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο απφ ηε γπλαίθα, 

ε νπνία παξνπζηάδεηαη σο ζχκβνιν εξσηηζκνχ θαη ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα 

ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο ζην ―εζηέη‖ ζέαηξν ηνπ Αλδξέα 

ηάηθνπ, πνπ είλαη απαιιαγκέλν απφ θαλφλεο ξεαιηζηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη 

ςπρνινγηθήο ιεπηνκέξεηαο, ε γπλαίθα απηή είλαη ην πιάζκα πνπ πάληα ζα δηαθεχγεη, 

παξακέλνληαο ελ ηέιεη μέλν ζε νιφθιεξν ην δξακαηνπξγηθφ ζχκπαλ πνπ ην γελλά.      

     Ζ αλαθνίλσζε ζηνρεχεη αθελφο λα θσηίζεη ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν κηαο ηέηνηαο 

πξνζέγγηζεο, ζπλδένληάο ην κε ηηο θηινζνθηθέο θαηαβνιέο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηε 

ζεηεία ηνπ ζηηο γξακκαηεηαθέο πεξηνρέο ηεο επνρήο ηνπ γαιιηθνχ Γηαθσηηζκνχ θαη, 

αθεηέξνπ, λα θαηαδείμεη ηνπο δξακαηνπξγηθνχο ζηφρνπο πνπ κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε 

εμππεξεηεί. Πην ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεί λα ηεθκεξηψζεη πψο απηνχ ηνπ είδνπο ε 
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ρξήζε ηεο γπλαηθείαο εηεξφηεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζην ζέαηξν ηνπ Αλδξέα 

ηάηθνπ σο θχξηνο θνξέαο κηαο πνιιαπιώο ελλννύκελεο ζεαηξηθόηεηαο. Πξφθεηηαη ελ 

ηέιεη γηα έλα παηρλίδη ηνπ ζπγγξαθέα κε ηελ αιήζεηα θαη ην ςέκα, ηε θαληαζίσζε θαη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνπ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηθνχ ηνπ ζεάηξνπ, ε ζρέζε απηή 

αλαδηπιαζηάδεηαη, αθνχ ην ζέαηξν είλαη, νχησο ή άιισο, ζπλπθαζκέλν ή ηαπηηζκέλν 

κε ηελ έλλνηα ηνπ παηρληδηνχ. 

 

 

Υξηζηίλα Εώληνπ, ΔΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ 

 

Κνηλσληθό ζέαηξν, ζεαηξηθόηεηα θαη δηαρείξηζε ηεο εηεξόηεηαο 

 

     ηελ αλαθνίλσζε απηή ζα παξνπζηαζηεί κέξνο ησλ επξεκάησλ θαη ησλ 

δηαπηζηψζεσλ κηαο έξεπλαο δξάζεο πνπ εληάζζεηαη ζηα επξεία επηζηεκνληθά πεδία 

ησλ παξαζηαηηθψλ θαη ησλ παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ θαη ζηε δηάξθεηά ηεο 

πινπνηήζεθε έλα πξσηφηππν εληαηηθφ πξφγξακκα νιηζηηθήο επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο κε φρεκα ηε 

ζεαηξηθφηεηα. Ζ έξεπλα απηή εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο καο 

δηαηξηβήο πνπ θαηαηέζεθε ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016. 

Ζ ζεαηξηθφηεηα κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο αθνξά ηελ  

νξγαλσκέλε θαη πξνεηνηκαζκέλε ζεαηξηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηηειεζηηθή 

ηειεηνπξγία ζε πνιηηηζκηθέο εθδειψζεηο ηφζν κέζα φζν θαη πέξα απφ ην ζέαηξν, 

ζηελ θνηλσληθή δσή, ζηε ζξεζθεία, ζηελ πνιηηηθή θ.ά. (Balme, 2012· Burns, 1972· 

Davis & Postlewait, 2003· Fischer-Lichte, 2012· Πεθάλεο, 2003).  

     Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη ν ηξφπνο αληίιεςήο ηεο 

εηεξφηεηαο κειεηήζεθε θαη αλαιχζεθε σο επηηέιεζε (Alexander et al., 2005), 

αθνινπζψληαο κηα κεζνδνινγία ζπρλά ηαπηφζεκε κε ηελ αλάιπζε παξαζηάζεσλ / 

επηηειέζεσλ ησλ παξαζηαηηθψλ ζπνπδψλ. Σα επξήκαηά καο εληζρχνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ 

ηνπ παξαζηαηηθνχ ξεχκαηνο ηεο έξεπλαο (Conrad, 2004· Dennis, 2009· Denzin, 

2003· Gallagher, 2012· Mienczakowski, 2001· Saldana, 1999, 2003, 2005· Σurner, 

1982): φηη, δειαδή, ε ζηνραζηηθή ζθέςε γίλεηαη μεθάζαξε σο πξνο ηηο αηηίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο νηθείαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φρη κφλν φηαλ βηψλνπκε μαλά 

απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ηεο ζεαηξηθφηεηαο, αιιά θαη φηαλ βιέπνπκε ηνπο 

άιινπο λα ηε βηψλνπλ κέζα απφ ηελ αλαπαξάζηαζε, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν, φηαλ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ελαιιάζζεη θαλείο ηνπο ξφινπο ηνπ «εζνπνηνχ» θαη ηνπ 

«ζεαηή». 

     Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη φηαλ ε ζεαηξηθφηεηα πξνθχπηεη απφ 

ζπζηεκαηηθέο θαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, κπνξεί λα δξα κεηαζρεκαηηζηηθά σο πξνο ηε 

ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο θαη φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο απηφο ζπκπίπηεη κε 

ηα δεηνχκελα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, σο πξνο ηελ αληίιεςε θαη ηε βίσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο, σο πξνο ηελ θνζκνζεψξεζε θαη σο πξνο ηηο 

απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο. Δπηπιένλ, ν κεηαζρεκαηηζκφο απηφο ζπληειείηαη νιηζηηθά 

θαη ζπκπεξηιακβάλεη ην ζψκα, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζηάζεηο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

ζθέςεηο. 

 

 

Παλαγηώηεο Ζιηόπνπινο, δηδάζθσλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ  
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Σαπηόηεηα θαη εηεξόηεηα ζηελ ηξαγσδία Θπέζηεο ηνπ ελέθα 

 

     Ζ ηξαγσδία ηνπ ελέθα Θπέζηεο είλαη ην κνλαδηθφ ζσδφκελν έξγν απφ ηελ 

ειιεληθή θαη ξσκατθή αξραηφηεηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ηε δξακαηηθή θαηάιεμε ηεο 

δηαηαξαγκέλεο ζρέζεο ησλ Πεινπηδψλ, ηνπ Αηξέα θαη ηνπ Θπέζηε, κε ην θφλν ησλ 

ηέθλσλ ηνπ δεπηέξνπ θαη ηελ ηειηθή πξάμε ηεο αλζξσπνθαγίαο. Παξά ηελ έθδειε 

εμάξηεζε ηνπ ελ ιφγσ ηξαγηθνχ έξγνπ απφ ηε κπζνπιαζία ηνπ Δπξηπίδε, 

δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθφηαηεο θαη δεκηνπξγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ έκθαζε ηνπ Ρσκαίνπ δξακαηνπξγνχ θαη θηινζφθνπ ζηα δφγκαηα 

ηνπ ζησηθηζκνχ. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο έλλνηεο ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο εληφο ηνπ αλζξσπνινγηθνχ πεξηγξάκκαηνο ηεο 

ζησηθήο θηινζνθίαο, φπσο θαη ζηε δπλαηφηεηα εθθέληξσζεο ησλ ηαπηνηηθψλ 

ηδηνηήησλ πξνο ηελ εηεξφηεηα, ζηελ ππέξβαζε ηνπ εζηθνχ ζηνηρείνπ, ζην «αθξαίνλ» 

σο πνιηηηθή ηαθηηθή θ.ά., ψζηε λα αλαδεηρζεί ε θαηά ηνλ ελέθα θηινζνθηθή θαη 

ςπρνινγηθή απνηίκεζε ησλ ραξαθηήξσλ ησλ δχν αδειθψλ, ηνπ Αηξέα θαη ηνπ 

Θπέζηε. Σνχηα, πξσηίζησο, απνηεινχλ θαη ηελ πξσηφηππε ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο.  

     Ζ απνηξφπαηα πξάμε εθδίθεζεο ηνπ Αηξέα ζπληζηά αθνξκή κηαο έληνλεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο εηθφληζεο ησλ ζησηθψλ απφςεσλ γηα ην πάζνο (adfectus) θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπ. Ζ εθδίθεζε ηνπ ελφο γηνπ ηνπ Σαληάινπ πξνο ηνλ άιινλ, ζπληειείηαη 

επί ηε βάζεη κηαο παξάθνξεο θαη άινγεο επηζπκίαο (παξφηη, φπσο δηαπηζηψλεη ν 

Υνξφο: «rex est qui cupiet nihil»), κηαο επηζπκίαο γηα θαηαζηξνθή, γηα ζχλζιηςε θαη 

εθκεδέληζε ηνπ εηέξνπ, ελφο εηέξνπ πνπ, αλ θαη εμ αίκαηνο αδειθφο, δελ απνηειεί ην 

νηθείνλ –κε άιια ιφγηα, κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο–, αιιά παξίζηαηαη σο αληίπαινο, θαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν σο ερζξφο. Γηα ηνπο Πεινπίδεο  δχν αδειθνχο, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ηξαγσδία ηνπ ελέθα, ε εμνπζηαζηηθή-θπξηαξρηθή ηαπηφηεηα είλαη ην κείδνλ. Ζ 

ππνρψξεζε απηήο ηεο ηαπηφηεηαο ζπκπίπηεη κε κηα πξάμε θαηαζηξνθήο. Ζ θαηάιπζε 

ησλ δεζκψλ αίκαηνο ζπληειείηαη κε κηα αλζξσπνζπζία, θαζψο ην αίκα σο ζχκβνιν 

παξαβηάδεηαη ράξηλ ηεο αληεθδηθήζεσο θαη ηεο ζθνδξήο επηζπκίαο γηα κε λνκή ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο. Σα ηέθλα ηνπ Θπέζηε ζπζηάδνληαη ζην βσκφ ηνπ πςίζηνπ κίζνπο 

θαη ηεο χςηζηεο ζθνπηκφηεηαο, αιιά θαη ζην βσκφ ηεο χζηαηεο απηνζενπνίεζεο ηνπ 

Αηξέα, ζηελ άλνδφ ηνπ ζην επίπεδν ηεο αδηαθηινλίθεηεο εμνπζίαο θαη επηβνιήο ησλ 

ζεψλ. Απφ επίδνμνο βαζηιεχο ηνπ νίθνπ ηνπ Άξγνπο, ν Θπέζηεο θαηαιήγεη βξσηήξ 

ηεο ίδηαο ηνπ ηεο πτθήο ζάξθαο. Ζ έλσζή ηνπ κε ην έηεξνλ αιινηψλεη πεξαηηέξσ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ θαη επηδεηθλχεηαη, απφ ηνλ Ρσκαίν ηξαγσδφ, σο ε απνζέσζε ηεο 

έιεπζεο ηνπ Καθνχ ζηνλ αλζξψπηλν θφζκν.  

 

 

Lorna Hardwick, Professor, The Open University, UK 

Heightened receptivities: when ancient and modern meet in Greek Tragedy 

This paper aims to bring together two of the crucial issues in the analysis of 

receptions of tragedy on the modern stage. The first is the tension between 

strangeness and familiarity that underlies memorable performances of the Greek 

plays. The second is the identification of the transformative moments when tragedy 

takes centre stage in the aesthetics and cultural politics of the wider theatre repertoire. 

The strangeness of the ancient texts and contexts to modern understanding and 

performance contexts is often said to result in a ‗critical distance‘ that enables 

spectators to experience their own environment through a distancing lens that enables 



[16] 
 

them to rediscover and reinterpret their own experiences and attitudes with fresh 

insights stimulated by the immediacy of performance. 

The documentation of performances of Greek tragedy has revealed patterns in which 

in different times and places certain plays either dominate repertoires or are 

marginalized. The prominence of particular plays at particular moments of crisis 

offers the chance to study the interaction between strangeness and familiarity in 

providing the fertile ground for these iconic productions. 

Through discussion of a range of examples of performances of Greek tragedy on local 

and world stages, I argue that these creative tensions are characterized by a 

heightened receptivity, both in the translations and adaptations of individual plays 

created by practitioners and in the sensibilities of spectators and critics. I conclude by 

commenting on the implications of this for modern conceptions of tragedy. 

 

 

σηήξεο Θενραξίδεο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο 

θαη ΜΜΔ, ρνιή Σερλώλ, Δπηθνηλσλίαο θαη Πνιηηηζκηθώλ πνπδώλ, 
Παλεπηζηήκην Frederick      

& 

Αηκίιηνο Υαξαιακπίδεο, ιέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ, 

ρνιή Σερλώλ, Δπηθνηλσλίαο θαη Πνιηηηζκηθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην 

Frederick       

 

Ζ πξόζιεςε ηνπ άιινπ ζηελ “αλζξώπηλε θαηάζηαζε” ηνπ Κύπξηνπ: ξσγκή 

ζηελ ελόηεηα ηνπ θπξίαξρνπ ιόγνπ κέζα από ηξείο πξαθηηθέο ζεάηξνπ. 

 

     Κνηηάδνληαο ελ κέξεη βησκαηηθά ζην εζσηεξηθφ ηεο θαζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ δνπλ, φπσο δνπλ ζηελ Κχπξν ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο 

(πνπ απηέο θαζαπηέο δελ απνηεινχλ ππφ θαλέλαλ φξν θαη πξνυπφζεζε, ηζηνξηθν-

εκπεηξηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, γηαηί ε ―θαλέξσζή‖ ηνπο είλαη δηαηζζαληηθά θαη 

ελζηηθησδψο ζπκπσκαηηθή), πξνζπαζνχκε λα ζπγθξνηήζνπκε ηηο ζηηγκέο απηέο σο 

δνκέο αιιειέλδεηεο, δηαξζξσκέλεο ζε ηξία ζεκεία δηαιφγνπ ζπλαηζζαληηθφηεηαο.  

     Γχν ―μέλνη‖ ρξφλνη, ηφπνη, πλεπκαηηθέο-πνιηηηζκηθέο νληφηεηεο, αλνηρηέο 

αθεγήζεηο (Βξνκηά ηνπ Robert Schneider ην 2008, Πηηζηκπνύξγθν ηεο ψηεο 

Σξηαληαθχιινπ ην 2012) θαη κηα ―δηθή καο‖, ηνπηθή αθήγεζε γπλαηθψλ (Αθεγήζεηο 

γπλαηθώλ: κηα δηαζθεπή ησλ 18 αθεγήζεσλ ηεο Νίθεο Μαξαγθνύ ην 2016),  ηδσκέλεο 

σο ζεαηξηθέο πξαθηηθέο, αληηθξίδνπλ ηε δηάξξεμε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 

καο ζε απηφ ηνλ ―ηφπν-ρψξα-θφζκν‖. Οη ηξεηο αληηδξάζεηο πξνζεγγίδνπλ ηελ 

παξνπζία θαη ηελ απνπζία ηνπ άιινπ ζε κηα απφθιηζε απφ ηελ ηαπηνηηθή 

«επηβεβαίσζε θαη ζπζπείξσζε» (Badiou, 2016) ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ. Σνλ 

επηρεηξνχκελν επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο δηαηξέρεη ν παξειζνληνινγηθφο 

«θίλδπλνο» ηεο «εμηδαληθεπκέλεο αλάκλεζεο» ηεο βησκαηηθήο αληακνηβήο, έλαληη ηεο 

κειινληνινγηθήο αθαίξεζεο απφ ηελ αφξηζηε πξνζκνλή κηαο αφξαηεο αληακνηβήο. 

Σελ «έιιεηςε παξφληνο» θαη ηηο παξαζησπήζεηο ηνπ, ίζσο λα ηηο αληηθξίδεη κε 

ζπγθίλεζε ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ, πνηέ απφ κφλε ηεο θαη πνηέ ζην ζχλνιφ ηεο, αιιά κε 

ελνπνηεηηθά, ζπλζεηηθά δηαβήκαηα θαη ζπλδπαζηηθέο αλνηρηέο κνξθέο ζθέςεο θαη 

πξάμεο, μαλνηγφκελε ζηελ πνίεζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ζηε ζπγθίλεζε απφ ηε 

―καγεία‖ ηεο παξνπζίαο ηεο χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ (θαη ηνπ άιινπ) ζηνλ θφζκν. Ζ 

πξνζπάζεηά καο πξνζεγγίδεη ηελ θνπιηνχξα ηεο ηαπεηλφηεηαο ηνπ αζέαηνπ εξσηζκνχ 

ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, ην πεπξσκέλν ηεο κνίξαο, ην ξπζκφ θαη ηελ αγσλία ηεο 

χπαξμεο, ηεο δσήο σο έλα ―πέξαζκα‖ ζην ελδηαίηεκα ηνπ θαζεκεξηλνχ.  
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Γξεγόξεο Ησαλλίδεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

ΔΚΠΑ.  

 

O πξνζδηνξηζκόο ηεο ηζαγέλεηαο ζην ειιεληθό ζέαηξν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 

 

     Ζ δεθαεηία ηνπ ‘70 απνηειεί απφ πνιιέο απφςεηο έλα απφ ηα δεηνχκελα ηεο 

έξεπλαο, ζην βαζκφ πνπ αλαγλσξίδνπκε φηη νη δπλακηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο επέδξαζαλ θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ θαη 

ηνπ ξεπεξηνξίνπ θαζ‘ φιε ηε κεηέπεηηα κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν.  

     Αλάκεζα ζε άιιεο ζχλζεηεο θαη αθφκε αδηεξεχλεηεο δηεξγαζίεο, ίζσο κηα απφ ηηο 

πιένλ θαζνξηζηηθέο αλήθεη ζηελ πιαηηά ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ηφηε γχξσ απφ 

δεηήκαηα ηαπηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζθεληθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζε απηή ηελ θξίζηκε θάζε ν φξνο ηεο «ηζαγέλεηαο» 

ρξεζηκνπνηήζεθε κε έκθαζε είηε ζαλ εξγαιείν αλάιπζεο ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ εθ 

κέξνπο ηεο θξηηηθήο, είηε ζαλ δείθηεο δηακφξθσζεο ηνπ ξεπεξηνξίνπ απφ ηνπο 

ειιεληθνχο ζηάζνπο.  

     Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε επηρεηξεί απφ ηε δηθή ηεο ζθνπηά λα εμεηάζεη έλα κέξνο 

απφ ηε ζπδήηεζε πνπ έιαβε ρψξα γχξσ απφ ηελ «ηζαγέλεηα» ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ, 

λα πξνζδηνξίζεη ην λφεκά ηεο θαη λα παξνπζηάζεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ηεο ρξήζεο ηεο απφ ηελ θξηηηθή θαη ηνπο ζηάζνπο ηήο ελ ιφγσ 

δεθαεηίαο. 

 

Γεώ Καγγειάξε, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, ΑΠΘ 

                       

Ζ ζεαηξηθή ηέρλε σο παιίκςεζην 

 

     Ζ αλαθνίλσζε έρεη ζηφρν λα δηεξεπλήζεη φςεηο ηνπ ―άιινπ‖ ζηε ζεαηξηθή πξάμε, 

κέζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ παιίκςεζηνπ, ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο επαλεγγξαθήο. 

Αμηνπνηψληαο έλα ζπλδπαζκφ ζεσξεηηθψλ θεηκέλσλ, ζα αλαδείμεη ην ζέκα ηεο 

εηεξφηεηαο σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζεαηξηθήο ζχκβαζεο κε παξαδεηγκαηηθή 

ηεθκεξίσζε  απφ ηε ζχγρξνλε δξακαηνπξγία θαη ηελ ηέρλε ηεο ζθελνζεζίαο. 

     Πφζα ζηξψκαηα κλήκεο εκπεξηέρεη έλα ζεαηξηθφ έξγν θαη κηα παξάζηαζε, πψο ην 

ζέαηξν ζπλνκηιεί δπλαηά, ρακειφθσλα ή ζησπειά κε πξνγελέζηεξα θείκελα, κε 

άιιεο ηέρλεο θαη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, πψο ζην κεηαζρεκαηηζκφ ελφο θεηκέλνπ 

εγγξάθεηαη ν δηάινγνο ηέρλεο θαη θνηλσλίαο, πψο, ηέινο, ζα κπνξνχζαλ λα 

θσδηθνπνηεζνχλ νη πνηθίιεο πεξηπηψζεηο κεηάβαζεο απφ ην «ππν-θείκελν» ζην 

«ππεξ-θείκελν» πνπ πξνζθέξεη ζήκεξα ε ζεαηξηθή ζθελή;  

 

 

Σδσξηδίλα Καθνπδάθε, ζεαηξνιόγνο, ζθελνζέηεο, ππεύζπλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Φεζηηβάι Αζελώλ θαη Δπηδαύξνπ 

 

“Ζ έιεπζε ηνπ μέλνπ” ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ Διιεληθνύ Φεζηηβάι ζην ζέαηξν 

ηεο Δπηδαύξνπ, κεηά ηελ πηώζε ησλ Γίδπκσλ Πύξγσλ (2001-2016). 

 

     Ζ έξεπλα απηή εζηηάδεη ζε παξαζηάζεηο αξραίνπ δξάκαηνο απφ ειιεληθνχο θαη 

δηεζλείο ζηάζνπο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα αξραία ζέαηξα ηεο Δπηδαχξνπ, κεηά ηελ 
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πηψζε ησλ Γίδπκσλ Πχξγσλ (11/9/2001) θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

επεξεάζηεθε ην πεξηερφκελν, ε αηζζεηηθή θαη ε ηδενινγηθή πξνζέγγηζε ησλ αξραίσλ 

ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, κέζα ζηελ θαηλνχξγηα εηθφλα ηνπ θφζκνπ, γεκάηνπ κε λέα είδε 

πνιέκσλ, λέα είδε ερζξψλ, αζέαησλ θαη κε, ηθεηψλ, πξνζθχγσλ, ζπλαλζξψπσλ. 

 

 

Κσζηνύια Καινύδε, επίθνπξνο θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ, Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ  

 

Ο εμόξηζηνο ηεο θεληξηθήο ιεωθόξνπ: πεξηζώξην, δηαθνξεηηθόηεηα θαη 

ζεαηξηθόηεηα ζηνλ λέν ειιεληθό θηλεκαηνγξάθν 

 

     Ο Δμόξηζηνο ηεο θεληξηθήο ιεσθόξνπ είλαη κηα ηαηλία πνπ γπξίζηεθε ην 1979 ζε 

ζθελνζεζία Νίθνπ Εεξβνχ. Ζ ηαηλία αλαθέξεηαη ζην πεξηζψξην ηεο επνρήο, ην νπνίν 

είρε επεξεαζηεί απφ ηε ξνθ κνπζηθή θαη ηελ ππνθνπιηνχξα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60. Ο 

ήξσαο ηεο ηαηλίαο, έλαο απνγνεηεπκέλνο ζθελνζέηεο, πεξηπιαληέηαη ζε κηα ερζξηθή 

Αζήλα αδπλαηψληαο λα βξεη ζεκεία επαθήο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο αλζξψπνπο. 

Υακέλνο ζηηο αλακλήζεηο ηνπ θαη επεξεαζκέλνο απφ ηελ απνηπρία ησλ νξακάησλ ηεο 

γεληάο ηνπ, θξαηά κηα άιιε, δηαθνξεηηθή ζηάζε, καθξηά απφ ηνπο θνηλσληθνχο 

θαλφλεο. Απνηειεί μέλν ζψκα γηα ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν αιιά θαη γηα ηνπο θίινπο 

ηνπ, απφ ηνπο νπνίνπο έρεη απνκαθξπλζεί. Σελ ίδηα επνρή πνπ ν παγθφζκηνο 

θηλεκαηνγξάθνο έρεη ήδε αζρνιεζεί κε ραξαθηήξεο πνπ κεηαθέξνπλ ζηελ νζφλε ην 

θιίκα ηεο ακθηζβήηεζεο, ηεο ζεμνπαιηθήο απειεπζέξσζεο θαη ηεο απφξξηςεο ησλ 

θνηλσληθψλ πξνηχπσλ, ζηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν έρνπλ γπξηζηεί κφλν δχν 

ηαηλίεο, ην Αιδεβαξάλ ην 1973 θαη ν Δμόξηζηνο.  

     Ζ ηαηλία κεηαθέξεη ην ζηνηρείν ελφο πεξηζσξίνπ πνπ αθνινπζεί ηα θηλήκαηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‘60, κε αλαθνξέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αιιά θαη ζε ζπκπεξηθνξέο, ζε 

κνπζηθά θνκκάηηα θαη ζε γεγνλφηα φπσο ην Μάε ηνπ ‘68. ε κηα επνρή αθφκα πνιχ 

ζπληεξεηηθή γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε ηαηλία κεηαθέξεη ην πλεχκα ακθηζβήηεζεο 

θαη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ αθφκα απνηεινχζαλ πξφθιεζε 

απέλαληη ζε κηα «θαλνληθφηεηα» θαη ζηελ θνηλή απνδνρή ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ. 

     εκαληηθφ γλψξηζκα ηεο ηαηλίαο είλαη πσο απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ήξσα 

εθθξάδεηαη κέζσ κηαο έληνλεο ζεαηξηθφηεηαο, πνπ παξεκβαίλεη ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε. Έηζη, ζηνηρεία πνπ ηαπηίδνληαη κε ηε ζεαηξηθφηεηα ζηελ 

νζφλε, φπσο ην βιέκκα ζηελ θάκεξα, ν κνλφινγνο, ε χπαξμε αθεγεηή, ε 

κεησπηθφηεηα, θαζνξίδνπλ ην χθνο ηεο ηαηλίαο. Γπξηζκέλε απφ έλαλ «πεξηζσξηαθφ» 

ζθελνζέηε θαη κε πξσηαγσληζηή ηνλ Κψζηα Φέξξε, ε ηαηλία κέζα απφ ηε ζπλχπαξμε 

θηλεκαηνγξαθηθφηεηαο θαη ζεαηξηθφηεηαο δίλεη ην ζηίγκα κηαο δηαθνξεηηθήο, 

«άιιεο» γεληάο. 

 

 

Ησάλλα Καξακάλνπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

ρνιή Καιώλ Σερλώλ,  Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

 

ςεηο ηεο γπλαηθείαο εηεξόηεηαο ζηα ζπαξάγκαηα ηνπ Δπξηπίδε 

 

     Ζ παξνχζα εηζήγεζε επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

γπλαηθείαο εηεξφηεηαο ζε κηα θαηεγνξία απνζπαζκαηηθψο παξαδεδνκέλσλ 

ηξαγσδηψλ ηνπ Δπξηπίδε. ηα δξάκαηα απηά (Γαλάε, Αιόπε, Μειαλίππε ε νθή, 

Αύγε) θπξηαξρεί ην ζέκα ηεο «ηξαγσδίαο ηεο θφξεο», φπσο ην έρεη πξνζδηνξίζεη ε 
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Adele Scafuro (βι. άξζξν ηεο κε ηίηιν ‗Discourses of Sexual Violation in Mythic 

Accounts and Dramatic Versions of ―The Girl‘s Tragedy‖, Differences 2.1 [1990] 

126-59), ε νπνία εμέηαζε απηφ ην δήηεκα βάζεη ησλ καξηπξηψλ γηα ηελ αζελατθή 

λνκνζεζία ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ. Ζ ζπκβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο 

έγθεηηαη ζηελ αλάιπζε ηεο δξακαηνπξγηθήο ζεκαζίαο ησλ έξγσλ απηψλ θαη ηεο 

ζχλδεζήο ηνπο κε ηελ ηδενινγία ηεο θιαζηθήο Αζήλαο. 

       Παξαηεξείηαη φηη ηα έξγα απηά, ηα νπνία έρνπλ δηαξζξσζεί γχξσ απφ ην κνηίβν 

ηεο «ηξαγσδίαο ηεο θφξεο», δειαδή ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο βίαηεο εθδίσμεο ηεο 

θφξεο απφ ηνλ παηξηθφ ηεο νίθν ιφγσ ηεο κεηξφηεηάο ηεο –ε νπνία νθείιεηαη θαηά 

θαλφλα ζε ζενγακία– αθνινπζνχλ κία ζπγθεθξηκέλε δνκηθή ηππνινγία σο πξνο ηελ 

αιιεινπρία ησλ δξακαηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηελ εμέιημε ηεο δξακαηηθήο πινθήο. 

Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη φηη ε ηάζε ηνπ Δπξηπίδε λα επαλέξρεηαη ζπζηεκαηηθά 

ζηελ πξαγκάηεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο κπνξεί λα εξκελεπζεί ππφ ην πξίζκα 

ηνπ άξξεθηνπ πιέγκαηνο αμηψλ ηνπ νίθνπ θαη ηεο πόιεσο θαη ηεο αζελατθήο 

ηδενινγίαο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, πνπ θαίλεηαη λα αληαλαθιάηαη ζηηο ηξαγσδίεο 

απηέο. Σα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αθνξνχλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ―άιινπ‖ –ελ  

πξνθεηκέλσ, ησλ εθδησγκέλσλ γπλαηθψλ ησλ ηξαγσδηψλ απηψλ– έλαληη ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε, ζηνρεχνληαο λα δηαθσηίζνπλ, κέζσ ηεο κειέηεο 

ησλ δξακαηηθψλ ζπαξαγκάησλ, νξηζκέλα θξίζηκα δεηήκαηα θχινπ ζηελ ηξαγσδία 

ηνπ πέκπηνπ αηψλα π.Υ. 

 

 

Διέλε Καξάκπεια, ιέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην 

Παηξώλ 

 

«Φόβνο πξὸο πύιαηο θνκπάδεηαη»: ε ιεηηνπξγία ηνπ θόβνπ ζηνπο Ἑπηὰ ἐπὶ 

Θήβαο  

 

     ηνπο Δπηά επί Θήβαο ν θφβνο, νη κνξθέο, ε ιεηηνπξγία θαη ε δηαρείξηζή ηνπ είλαη 

θεληξηθά δεηήκαηα. ην έξγν παξνπζηάδεηαη ε πφιε θαη‘ αξράο ζε θαηάζηαζε 

πνιηνξθίαο απφ εμσηεξηθνχο ερζξνχο θαη απφ ηνλ ζπλαθφινπζν θφβν, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν Δηενθιήο ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο απφ ζχκβνια θφβνπ. ην έξγν επίζεο 

παξνπζηάδεηαη αξρηθά ε νξγάλσζε ηεο άκπλαο ηεο πφιεο θαη ελ ηέιεη ε ζσηεξία ηεο, 

αιιά πξνπάλησλ ε πξνζπάζεηα άκπλαο ηνπ Δηενθιή απέλαληη ζηα ζχκβνια ηνπ 

θφβνπ πνπ πξνβάιινπλ νη αζπίδεο ησλ επηηηζέκελσλ Αξγείσλ αξρεγψλ θαη ελ ηέιεη ε 

θαηάξξεπζε ησλ ακπληηθψλ ηνπ κεραληζκψλ θαη ε θαηάθιπζή ηνπ απφ ην θφβν ηεο 

Δξηλχνο. ηε ζπνπδαία απηή ηξαγσδία ηνπ Αηζρχινπ θαηαδεηθλχεηαη πψο ε 

εμσηεξηθή απεηιή απφ ηνλ ερζξφ-―άιινλ‖ πξνθαιεί ηνλ κεγαιχηεξν ερζξφ, πνπ είλαη 

ν κε αλαγλσξηζκέλνο αλνίθεηνο εαπηφο, θαη πψο δξα ν θφβνο απφ ηελ αξρή ηεο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο πηψζεο ησλ εζσηεξηθψλ ηεηρψλ. Δκθαλίδεηαη 

επίζεο ν θφβνο σο φρεκα δξάζεο ηεο Δξηλχνο, ε νπνία είλαη ην άιιν πξφζσπν ηεο 

Γίθεο θαη είλαη εγθαηαζηεκέλε ζηελ πφιε, ζηνλ νίθν ησλ Λαβδαθηδψλ, θαη ζηελ 

αλζξψπηλε θαξδηά. 
 

 

 

Υξήζηνο Καξδαξάο, θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ    
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Ζ ζεαηξηθόηεηα ζηα κηθξαζηάηηθα θαη ξεκπέηηθα ηξαγνύδηα ηεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη ηεο πξνζθπγηάο 

 

     Σα ξεκπέηηθα ηξαγνχδηα απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθά θαη κνλαδηθά ηεθκήξηα ηνπ 

ιατθνχ πνιηηηζκνχ ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ πνπ έδεζαλ ζηελ Ακεξηθή ζηα ηέιε ηνπ 

19νπ αη. αιιά θαη ησλ απηφρζνλσλ Eιιαδηηψλ θαη ησλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ, 

πνπ έδεζαλ ζηηο παξπθέο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ζηα ιηκάληα ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο,  ζην πξψην κηζφ ηνπ 20νχ αη. πλεπψο, ην ξεκπέηηθν είλαη απζεληηθφ ιατθφ 

θαιιηηερληθφ δεκηνχξγεκα, πνπ γελλήζεθε κέζα ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη απνηειεί 

ζπλέρεηα ηνπ κηθξαζηάηηθνπ ηξαγνπδηνχ. Έθζαζε λα απνηειέζεη ηελ πην απζεληηθή 

έθθξαζε ζην θαιιηηερληθφ πεδίν ησλ πην θησρψλ θαη πην αγξάκκαησλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ ησλ πφιεσλ αιιά θαη ην ρψξν ηεο θνηλήο έθθξαζεο θαη ηεο αηζζεηηθήο 

αλαθνξάο ηνπο.   

     ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε παξνπζηάδνληαη, επηιεθηηθά, επάξηζκα 

κηθξαζηάηηθα θαη ξεκπέηηθα ηξαγνχδηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηε κεηαλάζηεπζε θαη ζηελ 

πξνζθπγηά, ηα νπνία φκσο δηαζέηνπλ θαη αμηνζεκείσηα ζεαηξηθά ζηνηρεία 

(ζεαηξηθφηεηα), φπσο ν δηάινγνο θαη ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο κε πινθή. Σξαγνχδηα 

ηεο  ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγίαο εληνπίζακε ζε ηξεηο πεξηφδνπο:  

α. ζηα ξεκπέηηθα ηξαγνχδηα ησλ Διιήλσλ  ηεο Ακεξηθήο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αη.,  

β. ζηα ηξαγνχδηα ησλ πξνζθχγσλ ηεο ππνρξεσηηθήο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ 

κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη  

γ. ζηα ξεκπέηηθα ηξαγνχδηα ηεο κεηαπνιεκηθήο κεηαλάζηεπζεο.  

     Σν ζηνηρείν ηεο εηεξφηεηαο θπξηαξρεί ζηε ζεκαηνινγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηξαγνπδηψλ, αθνχ νη κεηαλάζηεο  θαη νη πξφζθπγεο, κέζα απφ ηα ηξαγνχδηα ηνπο, 

αηζζάλνληαη μέλνη, αλαπνινχλ ηελ παηξίδα ηνπο, εθθξάδνπλ ηνλ θαεκφ ηνπο θαη ην 

παξάπνλφ ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα εληαρζνχλ ζηε λέα παηξίδα, παξά ηηο αληίμνεο 

ζπλζήθεο θαη ηνλ ιαλζάλνληα ξαηζηζκφ πνπ πνιιέο θνξέο αληηκεηψπηζαλ.  

 
 

Καηεξίλα Καξξά, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο, δηδάζθνπζα ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ  

 

Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ “άιινπ” ζε θσκσδίεο ηνπ αθειιάξηνπ θαη ηνπ 

Γηαλλαθόπνπινπ ακέζσο κεηά ηελ Καηνρή: Πνιηηηθή ηαπηόηεηα θαη εηεξόηεηα  

 

     Ζ αλαθνίλσζε ζα επηθεληξσζεί ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπαξίζηαηαη ν 

πνιηηηθφο αληίπαινο, ν ―άιινο‖, ζε θσκσδίεο ηνπ Αιέθνπ αθειιάξηνπ θαη ηνπ 

Υξήζηνπ Γηαλλαθφπνπινπ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζθελή ακέζσο κεηά ην ηέινο 

ηεο Καηνρήο. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ έγηλε κε γλψκνλα φηη 

απνηειεί κηα ηδηαίηεξε θξίζηκε πεξίνδν ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο ιφγσ ηεο εκθχιηαο 

ζχγθξνπζεο πνπ αθνινχζεζε ηελ Απειεπζέξσζε. Δπηιέρηεθε ην είδνο ηεο θσκσδίαο 

ην νπνίν ιεηηνπξγεί ελ κέξεη ζαλ θαζξέθηεο ηεο θνηλσλίαο ηεο επνρήο, αλαπαξηζηά 

πην θαζαξά ην θιίκα αβεβαηφηεηαο, καηαίσζεο θαη πεξηζπιινγήο πνπ επηθξαηνχζε, 

θαη παξαθνινπζεί ην ιατθφ αίηεκα γηα ζπκβηβαζκφ θαη κεηξηνπάζεηα. Σα έξγα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κελ σο ηζηνξηθή πεγή γηα ηηο ηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηεο ειιεληθήο 

κηθξναζηηθήο ηάμεο, αιιά θπξίσο πξνζεγγίδνληαη σο ηδενινγηθέο θαηαζθεπέο σο 

πξνο ηελ νπηηθή κε ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ ηελ πνιηηηθή ―εηεξφηεηα‖. ηελ 

αλαθνίλσζε αμηνπνηείηαη ην αξρείν Αιέθνπ αθειιάξηνπ, ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία 

θαζψο θαη απνηειέζκαηα έξεπλαο ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν ηεο επνρήο.  
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ηπιηαλή Κεξακίδα, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο, visiting lecturer, University of 

Reading 

 

Δπηηέιεζε θαη εηεξόηεηα: πξνο κηα αλαδήηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

παξαζηαζηαθήο επηηέιεζεο ηεο εηεξόηεηαο θαη ηεο ειιεληθόηεηαο ζην έξγν ησλ 

Διιήλσλ θαιιηηερλώλ 

 

     Ζ performance (επηηέιεζε) είλαη έλα θαιιηηερληθφ ζπκβάλ ελφο θαιιηηέρλε-

performer ή κηαο νκάδαο θαιιηηερλψλ, βαζηζκέλν ζηελ αθεγεκαηηθή ηεο 

απνδνκηζηηθήο γξαθήο θαη απνηειεί έλα μελφθεξην ζεαηξηθφ είδνο. Παξφια απηά 

βξήθε αληαπφθξηζε ζην ειιεληθφ θνηλφ θαη έρεη εηζρσξήζεη γηα ηα θαιά ζηε 

ειιεληθή ζχγρξνλε ζεαηξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Μπνξεί άξαγε θαλείο λα αληρλεχζεη 

ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα ζηηο  performances ησλ Διιήλσλ θαιιηηερλψλ ή κήπσο 

απνηεινχλ απιψο κηα άθξηηε κίκεζε μέλσλ πξνηχπσλ; Με πνην ηξφπν ε έλλνηα ηεο 

ειιεληθφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο σο θνξείο δηαπνιηηηζκηθψλ δηακεζνιαβήζεσλ 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο ζεαηξηθήο πξαθηηθήο; Τθίζηαηαη αλάκεζα ζε απηήλ ηε γφληκε αιιά 

γεκάηε αληηζέζεηο αληαιιαγή θάπνηα ελδερνκέλσο αηζζεηηθή γλεζηφηεηα θαη 

νληφηεηα ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα κηιάκε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ελφο λένπ ειιεληθνχ είδνπο κε δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη άμην κειέηεο θαη 

έξεπλαο; ε απηή ηελ παξνπζίαζε ζα θαηαδείμνπκε κε πνην ηξφπν ε ραξηνγξάθεζε 

ησλ ειιεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο ηεο performance ζην ειιεληθφ ζέαηξν 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί έκπξαθηα ζηα παξαπάλσ δεηήκαηα. 

 

 

Γήκεηξα Κνλδπιάθε & ηεξηαλή Σζηληδηιώλε, ζύκβνπινη ζην Φεζηηβάι 

Αζελώλ θαη Δπηδαύξνπ 

 

Γξακαηνπξγίεο ηνπ πξαγκαηηθνύ ζην ζέαηξν θαη ζην ρνξό 

 

     Ζ εηζήγεζή καο αξζξψλεηαη ζε δχν ζθέιε πνπ αθνξνχλ μερσξηζηά ην ζέαηξν-

ληνθνπκέλην θαη ην ρνξφ θαη εμεηάδεη ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο ζηνλ ηξφπν 

πξαγκάηεπζεο δεηεκάησλ εηεξφηεηαο θαη θνηλσληθνχ ―άιινπ‖ (απφ ζχκαηα πνιέκνπ 

θαη πξφζθπγεο έσο αζηέγνπο θαη θαζαξίζηξηεο) ζηηο ζχγρξνλεο δξακαηνπξγηθέο 

πξαθηηθέο ησλ ηερλψλ απηψλ. Αλαιχνληαο ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη θαιιηηέρλεο πνπ 

ζπλνκηινχλ κε ην πξαγκαηηθφ κέζα απφ ηε θφξκα ηνπ ληνθνπκέληνπ, 

ελδηαθεξφκαζηε λα εμεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε ησλ δχν απηψλ παξαζηαηηθψλ 

―γισζζψλ‖ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο, ζέηνληαο 

εξσηήκαηα φπσο: πξψηα απ‘ φια, γηαηί θαηαθεχγνπκε ζην ληνθνπκέλην θαη ηη 

επηδηψθνπκε κε ηελ παξνπζίαζε ελφο «απζεληηθνχ» πιηθνχ ή καξηπξίαο; Ση 

πεξηζψξηα «αλνηρηφηεηαο» (ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Dort) έρνπλ απηά ηα έξγα 

φζνλ αθνξά ηηο εξκελείεο θαη επαλεξκελείεο ηνπο θαη πφζε θαιιηηερληθή ειεπζεξία 

επηδέρνληαη; Χο λέεο κνξθέο κηαο κπξερηηθήο αηζζεηηθήο, κήπσο εμαληινχλ ηελ 

πνιηηηθή ηνπο δηάζηαζε ζε κηα «politically correct» θαηαγγειία, εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζπλνκνινγεκέλε απφ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη; 
 

Γεώξγηνο H. Κόλδεο, θνηλσληνιόγνο, Γ/ληήο ΓΔ Ναππιίνπ 
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Θεαηξηθή αλαγγειία. Σνπηθέο θνηλσλίεο θαη ζεαηξηθή παξνπζία ζηελ 

Πεινπόλλεζν (1900- 2000) 

 

     Γηα έλα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ζηελ Πεινπφλλεζν 

παξέκεηλαλ ζρεηηθά θιεηζηέο αγξνηηθέο θνηλσλίεο. Δθηφο απφ ηηο παξαδνζηαθέο δνκέο 

απαζρφιεζεο θαη δηαζθέδαζεο, θάζε γεγνλφο πνπ πξνεξρφηαλ απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ επηδξνχζε άκεζα, αλ θαη κε δηαθνξεηηθή έληαζε, ζηελ εζσηεξηθή ηνπο 

ζπλνρή. Σα θαιιηηερληθά γεγνλφηα θαη ηδηαίηεξα νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, 

απνηέιεζαλ έλαλ εμαηξεηηθφ παξάγνληα επαθήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ κε ―άιιεο‖ 

θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο θαζψο έλα θαιιηηερληθφ γεγνλφο, εθηφο απφ ην ηδηαίηεξν 

αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελφ ηνπ, δεκηνπξγνχζε ζέκαηα δηεξεχλεζεο κέζσ ησλ νπνίσλ 

ν ηνπηθφο πιεζπζκφο ζπλαληνχζε ηνλ ―Άιιν‖. ε κεξηθέο δε ραξαθηεξηζηηθέο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζεαηξηθή παξνπζία ζπλνδεπφηαλ απφ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα 

(αλαζθαθέο θαη αλάδεημε αξραίνπ ζεάηξνπ Δπηδαχξνπ, ζεκαζία δεκηνπξγίαο 

Μαιιηαξνπνχιεηνπ Θεάηξνπ ζηελ Σξίπνιε, θ.ά.), νη επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή δνκή 

ήηαλ ζεκαληηθέο θαζψο νδήγεζαλ ζε αιιαγέο ζηάζεσλ θαη λννηξνπηψλ θαη ζηελ 

πηνζέηεζε κηαο άιιεο, λέαο ηαπηφηεηαο, ζε ζρέζε κε εθείλε ηεο πξφηεξεο ησλ 

θιεηζηψλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ. ε έλα κεγάιν βαζκφ, ην ζέαηξν ζπκκεηείρε ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο σο 

ζηνηρείνπ ζεηηθήο θνηλσληθήο αιιαγήο. 

       Ζ ζεαηξηθή αλαγγειία απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ηξφπσλ εηζφδνπ ηνπ ζεάηξνπ ζηηο θνηλσλίεο απηέο θαη ησλ 

επηπηψζεψλ ηεο. Μέρξη θαη ηε ιεγφκελε πεξίνδν ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, νη ζεαηξηθέο 

αλαγγειίεο δελ απνηεινχλ απιέο αλαγγειίεο νλνκάησλ θαη ηίηισλ, αιιά 

πεξηιακβάλνπλ ζπρλά θξίζεηο σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπ θαιιηηερληθνχ γεγνλφηνο. Οη 

ζεαηξηθέο αλαγγειίεο ζπρλά ζπκπιεξψλνληαη κε παξνπζηάζεηο ηνπ θαιιηηερληθνχ 

γεγνλφηνο, πνπ πεξηιακβάλνπλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία θαη βνεζνχλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ γεγνλφηνο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ πξνηεηλφκελε 

έξεπλα θηινδνμεί λα ηα αλαδείμεη ρξεζηκνπνηψληαο, κεηαμχ άιισλ, αξρεία ηνπ Σχπνπ 

(εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, θ.ά.) απφ ηελ Αξγνιίδα, ηελ Αξθαδία, ηε Μεζζελία θαη 

ηελ Αραΐα. 

 

 

Μαξία Κνλνκή, δηδάζθνπζα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλ/κην 

Παηξώλ & δηδάζθνπζα ΔΠ, ΔΑΠ  

Έκθπιεο ρσξηθόηεηεο θαη δεκόζηνο ρώξνο: γπλαίθεο θαιιηηέρλ(ηδ)εο αλάκεζα 

ζηνλ ηόπν θαη ηελ εηεξνηνπία  

     Ζ ζρέζε ησλ γπλαηθψλ θαιιηηερλψλ κε ηνλ δεκφζην ρψξν απνηειεί έλα ζέκα πνπ 

ππνιείπεηαη εξεπλεηηθά, παξά ηε δηάδνζε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ σο πξνο ηηο 

θνηλσληθέο θαηαζθεπέο ηνπ θχινπ ή ην δήηεκα ηεο αζπκκεηξίαο ησλ θχισλ, αιιά 

θαη ηελ πιεζψξα ησλ θεκηληζηηθψλ θαη κεηα-θεκηληζηηθψλ αλαγλψζεσλ ζηελ ηέρλε. 

Ζ αλαθνίλσζή καο ζα εζηηάζεη ζε επηιεθηηθά παξαδείγκαηα θαιιηηερληθήο δξάζεο 

ησλ γπλαηθψλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ππνζηεξίδνληαο πσο είλαη δηαθξηηή θαη 

βαξχλνπζα ε ζεκαζία ηέηνησλ έξγσλ ζην ζχλνιν ηεο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθήο-

επηηειεζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπληειεί ζηελ θαίξηα αλάπηπμε ηεο ζπδήηεζεο γηα 

ηελ παξνπζία έκθπισλ ρσξηθνηήησλ ζην πεδίν ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλνχ ρψξνπ. 

Βαζηθή πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο απνηειεί  ε ζχλδεζε  ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο 

κε ηηο θξηηηθέο ελλνηνινγήζεηο θαη κνξθνπνηήζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ηφπνπ. 
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     Κχξηνη άμνλεο ηεο ζπδήηεζήο καο ζα απνηειέζνπλ θαηά πφζν ε θαιιηηερληθή 

παξαγσγή ησλ γπλαηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαπαξαγσγή ή ηνλ θξηηηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θπξίαξρσλ αηζζεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνηχπσλ γηα ην ρψξν. 

Δπίζεο, θαηά πφζν κηα ηέηνηα παξαγσγή θέξλεη ζην πξνζθήλην θαη εθζέηεη δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ βαζηά  εκπεδσκέλεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο, ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ην 

θχιν, σο αλαπφζπαζην κέξνο ησλ δηεθδηθνχκελσλ  πνιηηηθψλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ 

ηφπνπ, αιιά θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ ησλ δξψλησλ γπλαηθψλ. 

     χκθσλα κε ην παξαπάλσ ελλνηνινγηθφ θαη θξηηηθφ πξίζκα αλαδχεηαη έλα 

πνιπθσληθφ παιίκςεζην έκθπισλ ρσξηθνηήησλ ζηα έξγα ζχγρξνλσλ γπλαηθψλ 

θαιιηηερλψλ, φπσο ε ηνπηθά πξνζδηνξηζκέλε πεξθφξκαλο ηεο Μαίξεο Επγνχξε ζηα 

βηνκεραληθά, ηζηνξηθά, θπζηθά θαη αζηηθά ηνπία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Διεπζίλαο (2014-16), ή νη εθήκεξεο παξεκβάζεηο ηεο ζηνπο δξφκνπο ηεο Νάπνιεο 

θαη ηεο Ρψκεο. Αθφκε, ε δηαδξνκή ηεο Αγγειηθήο Απγεηίδνπ ζην ηζηνξηθά 

ηαξαγκέλν αζηηθφ ηνπίν ηεο Λεπθσζίαο, ην εηθνλνθιαζηηθφ,  πεηξακαηηθφ θηικ ηεο 

Δχαο ηεθαλή Αθξόπνιε (2001), αιιά θαη ε κεηαγελέζηεξε ηδηνηνπηθή πεξθφξκαλο 

Μαύξε Αθξόπνιε (2009) ηεο ίδηαο δεκηνπξγνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο  Nova 

Melancholia. 

 

 

Αλαζηαζία Κνληνγηώξγε, ηζηνξηθόο ηέρλεο, ζεαηξνιόγνο, ΔΠ ζην ΔΑΠ 

 

 «Ήηαλ θάπνηε έλα παηδί πνπ ιάηξεπε ην ζέαηξν…». Σν ζθελνγξαθηθό έξγν ηνπ 

Γηάλλε Σζαξνύρε: από ηελ πξνζσπηθή εηεξόηεηα ζηε ζπιινγηθή ηαύηηζε 

 

     χκθσλα κε ηνλ Νίθν Υαηδεληθνιάνπ, ηα ζθεληθά ηνπ Γηάλλε Σζαξνχρε γηα ην 

ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δσγξαθηζκέλα «ζθεληθά» ηνπ 

(λενθιαζηθέο πξνζφςεηο θηεξίσλ, λενθιαζηθά αζηηθά ηνπία θ.ά.) άζθεζαλ πνιχ 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην θνηλφ απφ ηνλ θχξην φγθν ησλ δσγξαθηθψλ ηνπ έξγσλ. Ζ 

ελαζρφιεζε ηνπ Σζαξνχρε κε ην ζέαηξν δηαπηζηψλεηαη απφ ηα εθεβηθά ηνπ ρξφληα: 

απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εληξπθήζεη πξαθηηθά ζην πθαληφ θνζηνχκη, ζχκθσλα κε 

ηα πξφηππα ηεο Δχαο ηθειηαλνχ, ηηο πξψηεο ηνπ «ηδαληθέο» καθέηεο, ζχγρξνλεο ησλ 

πξψησλ δσγξαθηθψλ ηνπ έξγσλ, σο ηηο επαγγεικαηηθέο ζθελνγξαθηθέο ηνπ πξνηάζεηο 

θαη ηηο νινθιεξσκέλεο παξαζηάζεηο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο, ε αθνκνίσζε ηεο 

ζεαηξηθφηεηαο σο γελεζηνπξγφ ζηνηρείν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δηαηξέρεη φιν ηνπ ην 

έξγν.  

     Με αθεηεξία απηέο ηηο παξαηεξήζεηο, ε αλαθνίλσζε ζα πξνζπαζήζεη λα 

δηεξεπλήζεη ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ Σζαξνχρε κε ην ζέαηξν κέζα απφ ηηο καθέηεο 

ηνπ, ηηο επαγγεικαηηθέο θαη ηηο «ηδαληθέο», κέζα απφ ηα θείκελα θαη ηηο ζπλεξγαζίεο 

ηνπ κε άιινπο θαιιηηέρλεο. Θα γίλεη απφπεηξα λα αλαδεηρζεί ε ζεαηξηθή επηηέιεζε σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Παξάιιεια, ε αλαθνίλσζε ζα αζρνιεζεί 

κε ηελ αλάδεημε ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο θαη ηδηαηηέξσο ηεο ιατθήο αληξηθήο σο 

θπξίαξρεο θαη πξσηαγσληζηηθήο ηφζν ζην δσγξαθηθφ φζν θαη ζην ζθελνγξαθηθφ ηνπ 

έξγν. Με αθεηεξία ηελ παξαδνρή ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηηέρλε φηη ην κέηξν ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ είλαη ε αλζξψπηλε κνξθή, ε αλαθνίλσζε ζα επηρεηξήζεη λα θσηίζεη 

ηελ αλάδεημε ηεο αληξηθήο ιατθφηεηαο σο πξνζσπηθήο έθθξαζεο, αιιά θαη ηελ 

πξφζιεςή ηεο σο πξνηχπνπ ζην ζπιινγηθφ ππνζπλείδεην ησ λ πξψησλ 

κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ. 
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Μαξίλα Κνηδακάλε, αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. 

 

Σν ζέαηξν είλαη αιινύ: θαηαζηνιή, παξάβαζε θαη ζπιινγηθόηεηα ζηε ζύγρξνλε 

ηέρλε 

 

     Καιιηηέρληδεο κε δηεζλή αλαγλψξηζε, ε Sophie Calle θαη ε Emily Jacir 

επεμεξγάδνληαη ζηα έξγα ηνπο θαηεμνρήλ ηελ εηεξφηεηα, πξνβάιινληαο πνιηηηθά θαη 

αηζζεηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην θχιν, ηελ πξνζθπγηά, ηνλ πνιηηηθφ απνθιεηζκφ, 

ηελ παξαβαηηθφηεηα θαη ηε ινγνθξηζία. Σν έξγν ηεο Jacir Where We Come From 

(Whitney Biennia 2004) απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά θσηνγξαθίεο κε ζρφιηα, πνπ 

απνηππψλνπλ κε ηε κνξθή ληνθνπκέληνπ ηειεηνπξγηθέο πξάμεηο παξαβαηηθφηεηαο.  Ζ 

Jacir, θαιιηηέρλεο παιαηζηηληαθήο θαηαγσγήο κε ακεξηθάληθν δηαβαηήξην, αλέιαβε 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο επρέο Παιαηζηηλίσλ ηεο δηαζπνξάο, ή άιισλ κε πεξηνξηζκέλε 

δπλαηφηεηα θηλήζεσλ ζηα θαηερφκελα απφ ην Ηζξαήι εδάθε: ε ίδηα κπνξνχζε λα 

πεξάζεη ηνλ έιεγρν ησλ Ηζξαειηλψλ θαη λα δξάζεη ―παξαβαηηθά‖ γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπο, επηζεκαίλνληαο κε ζεαηξηθφ ηξφπν ηελ έιιεηςε ειεπζεξίαο πνπ πθίζηαληαη νη 

Παιαηζηίληνη. Σν Prenez soin de vous ηεο Calle (Μπηελάιε Βελεηίαο 2007) 

επηθεληξψλεηαη ζην θχιν. Tν έξγν, κηα εγθαηάζηαζε πνιπκέζσλ, απνηειείηαη απφ ηηο 

αληηδξάζεηο 107 γπλαηθψλ ζε έλα ειεθηξνληθφ κήλπκα πνπ είρε ιάβεη ε ίδηα ε 

θαιιηηέρληδα απφ ηνλ εξαζηή ηεο, ζην νπνίν ηεο δεηνχζε λα ρσξίζνπλ.  πσο εμεγεί 

ε θαιιηηέρληδα, ην γξάκκα ηελ άθεζε άθσλε θαη ήζειε νη γπλαίθεο λα κηιήζνπλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο.  

     Σν έξγν ηεο Jacir πξνβιεκαηίδεη σο πξνο ην πψο κηα θαιιηηέρλεο κπνξεί λα δψζεη 

θσλή ζε κηα ζπιινγηθφηεηα ππφ θαηαζηνιή.  Αληηζηξέθνληαο απηνχο ηνπο φξνπο, ην 

έξγν ηεο  Calle ελνξρεζηξψλεη έλα ζπιινγηθφ ζψκα γπλαηθψλ, ην νπνίν εθπξνζσπεί 

ηελ θαιιηηέρληδα αιιά θαη θάζε γπλαίθα πνπ ινγνθξίλεηαη απφ ηελ θπξίαξρε 

παηξηαξρηθή θνπιηνχξα ή απεηιείηαη κε απηνινγνθξηζία. Ζ Calle θαη ε Jacir 

πξνζεγγίδνπλ ηελ θαηαζηνιή κε ζεαηξηθνχο φξνπο, αληρλεχνληαο λένπο ξφινπο γηα 

ηνλ ζθελνζέηε/πεξθφξκεξ. Θέηνπλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παίμηκν ξφισλ, 

ηε ζεξαπεπηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο, ηελ ηειεηνπξγία, αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο θαη 

αηζζεηηθέο δπλαηφηεηεο ζπιινγηθήο έθθξαζεο. Πέξα απφ ηελ πνιηηηθή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ε ηέρλε σο παξαβαηηθφηεηα πνπ πξνηείλνπλ δηεπξχλεη, κε ηνλ 

πεηξακαηηθφ ηεο ραξαθηήξα, ηα φξηα ηνπ ζεάηξνπ ηνλ 21ν αηψλα.  

 

 

ηέιηνο Κξαζαλάθεο, ςπρίαηξνο, δξακαηνζεξαπεπηή, ζθελνζέηεο, δηδάζθσλ 

ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, ΔΚΠΑ 

 

 Ζ “εηαηξηθή” θαηεύζπλζε ηνπ ζεάηξνπ ηεο εηεξόηεηαο. Σν Θεξαπεπηηθό 

Θέαηξν 

 

     Ζ ζρέζε ζεάηξνπ θαη εηεξφηεηαο ζεσξείηαη απηνλφεηε θαη ζπρλά αλαπφδξαζηε. 

Πνηνο ν ιφγνο λα εηζέιζνπλ ζην ρψξν ηεο δξακαηνπξγίαο θαη λα αλέβνπλ επί ζθελήο 

ήξσεο, ραξαθηήξεο θαη ξφινη, πνπ δελ είλαη δηαθνξεηηθνί, πνπ δελ βξίζθνληαη ζε κηα 

θξίζηκε θαη αιιφθνηε θάζε ηεο δσήο ηνπο ή ζε κηα κεηάβαζε απφ κηα νηθεία  

θαζεκεξηλφηεηα  ζε κηα αλνίθεηα ζε απηνχο θαη ζην θνηλφ θαηάζηαζε;  

     Ζ δηάδξαζε ησλ επί ζθελήο εξψσλ κε ηνλ ςπρηζκφ ή αθφκε θαη ηε ζσκαηηθφηεηα 

ηνπ θνηλνχ απνηειεί  κηα εηαηξηθή ζρέζε,  κπνξνχκε πιένλ λα κηιάκε δξακαηηθή-

πνηεηηθή αδεία γηα κηα  «εηαηξφηεηα» ηνπ ζεάηξνπ ηεο εηεξφηεηαο. Μέζα απφ ηελ 
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αζρνιία κνπ ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα κε ην ζεξαπεπηηθφ ζέαηξν, εξγαδφκελνο κε 

αλζξψπνπο κε έθδειε ςπρνπαζνινγία θαη παξαβαηηθφηεηα έρσ λα κνηξαζηψ 

ζθέςεηο, ηδέεο, παξαηεξήζεηο θαη πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

Γξακαηνζεξαπείαο  ζε ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνχο. Σν ζεξαπεπηηθφ ζέαηξν 

πξνέθπςε σο αλάγθε κηαο ―άιιεο‖ αληηκεηψπηζεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο, ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο, ηεο εθηξνπήο απφ ην θαλνληθφ. 

     Σελ έλλνηα ηεο θαλνληθφηεηαο ηε ζπλαληάκε, θαηά ηνλ Michel Foucault, λα 

δηαθνξνπνηείηαη απφ επνρή ζε επνρή ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη  επηζηεκνληθά 

πιαίζηα, κε απνηέιεζκα λα ηε κειεηάκε φρη κφλν κε ςπρνινγηθά αιιά θαη κε 

αλζξσπνινγηθά εξγαιεία. Πηζηεχνπκε φηη ζήκεξα ε κάρε γηα έλαλ λέν  αλζξσπηζκφ, 

γηα ην ζχγρξνλν ζέαηξν, γηα ηε δηεθδίθεζε  ησλ δηθαησκάησλ, γηα ηελ ειεχζεξε 

έθθξαζε, γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ―άιινπ‖ κέζα απφ κηα ζπιινγηθή εηαηξηθή ζρέζε 

(empathy) δίλεηαη ζηα ζχλνξα κεηαμχ θαλνληθφηεηαο θαη  εηεξφηεηαο: έλαλ 

αλζξσπηζκφ φκσο νπζηαζηηθφ θαη ππξεληθφ, πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ 

αλζξσπηζκφ πξψηνπ επηπέδνπ, πνπ εκθνξείηαη απφ κηα θαλνληζηηθή ζεψξεζε ηνπ 

θφζκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο.  

     Θα αλαθεξζνχκε ζηελ πεξίπησζε ησλ έξγσλ ηνπ Γεκήηξε Γεκεηξηάδε πνπ δελ 

άπηνληαη ηεο θπξίαξρεο αληίιεςεο γηα ηνλ αλζξσπηζκφ, ζηελ επίδξαζή ηνπο ζε 

ζεξαπεπηηθά πιαίζηα θαη ζηε ζπλάληεζή ηνπο κε ην θνηλφ κέζα απφ δπζηνπηθά θαη 

εηεξνηνπηθά κνλνπάηηα. 

 

 

Κσλζηαληίλνο Κπξηαθόο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ, Παλ/κην Παηξώλ  

 

Ζ εξσηηθή δηαθνξά ζηελ ειιεληθή δξακαηνπξγία θαη ζθελή. Από ηελ 

“ραξηνγξάθεζε” ζηνλ “θαλόλα”: Gay Gestus, Camp, Queer ζθεληθνί θόζκνη.  

 

     ηελ παξνχζα πξνζέγγηζε ζα επηρεηξεζεί ε ραξηνγξάθεζε ζθεληθά 

δνθηκαζκέλσλ λενειιεληθψλ έξγσλ ζηε κεηαπνιεκηθή ζθελή θαη ε ζπγθξφηεζε ελφο 

―θαλφλα‖ γηα θάζε πηζαλή πξνζέγγηζε ηνπ νκνεξσηηζκνχ ζηε κεηαπνιεκηθή 

πξσηίζησο λενειιεληθή ζθελή (δξακαηνπξγία θαη παξαζηάζεηο). Με θξηηήξην φξνπο 

φπσο ―κε νξαηφηεηα‖, ―ζηεξενηππία‖, ―νκνθπιφθηινο παληθφο‖, ―εζσηεξίθεπζε‖, 

―νκνθπιφθηιν ζπλερέο‖ ζα δηεξεπλεζνχλ δξακαηηθέο/θσκηθέο/θαξζηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο αλδξηθήο θαη γπλαηθείαο νκνεξσηηθήο αγάπεο· δξακαηνπξγηθνί 

κεραληζκνί θαη ζθεληθέο αλαπαξαζηάζεηο, ηεο αλδξηθήο θαη γπλαηθείαο παξελδπζίαο 

θαη δεηήκαηα θπινκεηαβαηηθφηεηαο, ππφ θσκηθή ή δξακαηηθή εζηίαζε· ζθεληθέο 

αληρλεχζεηο ηνπ νκνεξσηηζκνχ δηα κέζνπ ηνπ κχζνπ· camp κνπζηθά ζεάκαηα θαη 

δξακαηνπνηήζεηο δεκφζησλ ηαπηνηήησλ ηεο νκνθπιφθηιεο θνπιηνχξαο· ―αλνηρηά‖ 

ζθεληθά θείκελα σο παξαβνιέο ζρεηηδφκελεο κε ηε ζεμνπαιηθή εηεξφηεηα.  

 

 

Ησάλλεο Κσλζηαληάθνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, 

ΔΚΠΑ.  

 

Car je est un autre: εηεξόηεηα θαη ηαμηδησηηθή αθήγεζε ζηελ αξραία θσκσδία. 

 

     ηνπο Όξληζεο ηνπ Αξηζηνθάλε, ζε ηέζζεξα ζχληνκα ζηξνθηθά άζκαηα (1470–

1481, 1482–1493, 1553–1564, 1694–1705), ν Υνξφο ησλ πνπιηψλ δηεγείηαη ηα 

αμηνπεξίεξγα ζεάκαηα πνπ αληηθξίδεη θαζψο πεηάεη πάλσ απφ ηνλ θφζκν. Απηά 
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παξνπζηάδνληαη ζαλ εμσηηθά ζσκάζηα απφ καθξηλέο ρψξεο, θαηά ην πξφηππν ηεο 

αξραίαο εζλνγξαθίαο θαη γεσγξαθίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα πξφζσπα 

θαη ηνπνζεζίεο ηεο θιαζηθήο Αζήλαο, πνπ κεηακθηέδνληαη ζε ηαμηδησηηθά παξάδνμα. 

Έηζη ν πνηεηήο ζαηηξίδεη πνιηηηθνχο (Κιεψλπκν, Πείζαλδξν), δηαλννχκελνπο 

(σθξάηε, Γνξγία) θαη θαθνπνηνχο ηεο ζχγρξνλήο ηνπ πξαγκαηηθφηεηαο. Σα πνπιηά 

αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ θαηεμνρήλ εηέξνπ, ηνπ μέλνπ επηζθέπηε ή πεξηεγεηή πνπ 

πεξηεξγάδεηαη γεκάηνο απνξία ηα θαηλνθαλή αμηνζέαηα κηαο άγλσζηεο ρψξαο. 

Παξνκνίσο, ζηελ θσκσδία Ιθάξηνη άηπξνη ηνπ Σηκνθιή (πεξ. 330–327 π.Υ.) 

δεκφζηνη άλδξεο θαη εηαίξεο ησλ Αζελψλ (Τπεξείδεο, Ππζηνλίθε) πεξηγξάθνληαη 

αιιεγνξηθά ζαλ ηέξαηα ή γεσθπζηθά νξφζεκα πνπ κέιιεη λα ζπλαληήζεη ζην δξφκν 

ηνπ ν επίδνμνο ηαμηδηψηεο.  

     Με ηέηνηα ρσξία, ε θσκσδία ελζσκαηψλεη θαη εθκεηαιιεχεηαη ηνλ εζλνγξαθηθφ 

ιφγν πεξί εηεξφηεηαο, θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ηεο ειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο θαη 

γεσγξαθίαο, φπσο ηελ γλσξίδνπκε απφ ηνλ θχιαθα, ηνλ Ζξφδνην θαη άιινπο 

κεηαγελέζηεξνπο. ην θσκηθφ πιαίζην, φκσο, ν ιφγνο απηφο ππνηάζζεηαη ζηνπο 

πξσηεχνληεο ζηφρνπο ηεο δεκφζηαο ζάηηξαο θαη αληηζηξέθεηαη σο πξνο ην ζεκείν 

αλαθνξάο ηνπ. Σα αληηθείκελα ηεο ηαμηδησηηθήο πεξηγξαθήο δελ είλαη αιιφηξηα θαη 

μεληθά αμηνζέαηα, φπσο θαηά θαλφλα ζηελ εζλνγξαθία, αιιά απνιχησο νηθεία 

πξάγκαηα: δηαζεκφηεηεο, γλψξηκα κέξε θαη ηξέρνπζεο ππνζέζεηο ηεο ίδηαο ηεο πφιεο 

ηνπ θσκσδηνγξάθνπ. Μέζα απφ ην πξνζσπείν ηνπ εηέξνπ (π.ρ. ηνπ Υνξνχ ησλ 

πνπιηψλ, πνπ είλαη μέλνη φπνπ γεο), ν πνηεηήο θάλεη ηνπο ζεαηέο λα αληηκεησπίζνπλ 

ηα θαθψο θείκελα ηεο δηθήο ηνπο δσήο νηνλεί απ‘ έμσ, σο πξσηάθνπζηα θαηλφκελα 

θάπνηαο ρψξαο ησλ ζαπκάησλ. Ζ εηεξφηεηα γίλεηαη παξάγσλ θσκηθήο αλνηθείσζεο 

θαη βαζηθφο ζπληειεζηήο γηα ηε ζαηηξηθή ζεαηξηθή αλάπιαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Μφλν αλ αληηθξίζνπκε ηα νηθεία θαθά κε ηα κάηηα ηνπ άιινπ, ηνπ μέλνπ, ζα 

αληηιεθζνχκε πφζν θαηαγέιαζηα θαη εμσθξεληθά είλαη.  

 

 

Άληξε Υ. Κσλζηαληίλνπ, ζεαηξνιόγνο, αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα, 

Παλεπηζηήκην Frederick, Λεπθσζία 

 

Ο Διιελνθύπξηνο θαη ν Σνπξθνθύπξηνο σο άιινο ζην ζύγρξνλν θππξηαθό ζέαηξν 

 

     Δθδνρέο αλαπαξάζηαζεο θαη πξφζιεςεο ηνπ άιινπ ζην θππξηαθφ ζέαηξν –φζνλ 

αθνξά ηηο δχν κεγάιεο εζληθέο θνηλφηεηεο, ηνπο Διιελνθχπξηνπο θαη ηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο– κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην αθνξά 

ηελ παξνπζία ηνπ άιινπ σο δξακαηηθνχ πξνζψπνπ ή σο ζεκείνπ αλαθνξάο ζηηο 

δηαθξηηέο δξακαηνπξγίεο πνπ παξάγνληαη ζηελ Κχπξν, ηελ ειιελφθσλε θαη ηελ –ελ 

πνιινίο άγλσζηή καο– ηνπξθφθσλε. Σν δεχηεξν αθνξά ηηο αληαιιαγέο ζην πεδίν ηεο 

ζθεληθήο πξάμεο, εθφζνλ απφ ην 1987, ζπνξαδηθά, ζεαηξηθέο παξαγσγέο ηεο κηαο 

θνηλφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηελ άιιε πιεπξά. Δλ πξνθεηκέλσ, ν άιινο είλαη θπζηθά 

παξφλ σο θαιιηηέρλεο, ελψ ν ζεαηήο έξρεηαη επίζεο ζε επαθή κε ηελ άιιε γιψζζα 

θαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ, ην νπνίν δπλεηηθά πεξηέρεη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

ηδίνπ σο άιινπ.  

     ην πεδίν πνπ ειέγρνπκε, ηελ ειιελφθσλε δξακαηνπξγία ηεο Κχπξνπ, 

εληνπίδνληαη αλαθνξέο ζε κέιε ηεο άιιεο θνηλφηεηαο θαη ζε ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ 

ηεο, πξαγκαηηθά ή θαληαζηαθά, ζ‘ φιε ηε δηαρξνλία ηεο λεφηεξεο δξακαηνπξγηθήο 

παξαγσγήο. Αιιά κηα θαηλνχξγηα θάζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζήκεξα: 

αλαπαξαζηάζεηο Σνπξθνθππξίσλ ζηε ζχγρξνλε δξακαηνπξγία ησλ Διιελνθππξίσλ 

εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο απνηέιεζκα ηεο εθ λένπ επαθήο πνπ 
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θαηέζηε δπλαηή κε ην άλνηγκα ησλ νδνθξαγκάησλ ην 2003 θαη ηνπ ελδερνκέλνπ ηεο 

ιχζεο ηνπ πνιηηηθνχ πξνβιήκαηνο. Ζ ηάζε απηή είλαη επίζεο νξαηή ζε ζθεληθέο 

κεηαγξαθέο πεδνγξαθεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο ζθελέο 

ηνπ λεζηνχ θαη ζε θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. 

     Ζ αλαθνίλσζε, αθνχ εληάμεη ηελ ηάζε απηή ζην πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ ηεο 

πιαίζην, ζα ζπγθξίλεη θαη ζα αλαιχζεη πηπρέο ησλ έξγσλ, ηα νπνία ελίνηε εκπξφζεηα, 

έσο θαη ζηξαηεπκέλα, αλαδεηθλχνπλ ηηο θνηλέο πξνζιακβάλνπζεο, είηε σο νηθείεο 

αλαθνξέο είηε σο παξάιιεια ηξαχκαηα. Θα επηθεληξσζεί δε ζε δχν παξάιιειεο 

πεξηπηψζεηο έξγσλ θαη παξαζηάζεσλ: ην Μπακ! ηνπ Γηψξγνπ Νενθχηνπ θαη Σν ζπίηη 

(Ev) ηεο Αιηγηέ Οπκκαλέι, πνπ παξνπζηάδνπλ απξνζδφθεηεο ζπλαληήζεηο 

Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ θαη έρνπλ παξαζηαζεί θαη ζηηο δχν θνηλφηεηεο 

ππεξηηηιηζκέλα ζηελ ηνπξθηθή θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα αληίζηνηρα. 

 

 

Βαζηιηθή Λαιαγηάλλε, θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 

Γηεζλώλ ρέζεσλ, Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ 

 

Πξν-θείκελα θαη επαλ-αλαγλώζεηο ησλ ζαημπεξηθώλ  έξγσλ ζηνλ γαιιόθσλν 

ρώξν.  Θέαηξν, πνιηηηθή θαη αληίζηαζε ζην έξγν ηνπ  Sony Labou Tansi.  

 

     Ζ αλαθνίλσζε εμεηάδεη ηα έξγα Η Κόθθηλε θαη Λεπθή Αλάζηαζε  ηνπ Ρσκαίνπ θαη 

ηεο Ινπιηέηηαο θαη Δγώ, ε ρήξα ηεο Απηνθξαηνξίαο  ηνπ Αθξηθαλνχ δξακαηνπξγνχ 

Sony Labou Tansi, εζηηάδνληαο  ζηηο πνιηηηθέο ηνπ ζέζεηο θαη θπξίσο ζηελ αληίιεςή 

ηνπ γηα ηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ξφιν ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο ηέρλεο γεληθφηεξα. Ο 

Tansi αθνινπζεί κε ηνλ δηθφ ηνπ ηδηαίηεξν ηξφπν, πνπ ηνλ έρεη άιισζηε θαζηεξψζεη 

ζην ρψξν, ηελ παξάδνζε πνιιψλ Αθξηθαλψλ δξακαηνπξγψλ,  νη νπνίνη, κέζα απφ 

επαλ-αλαγλψζεηο ησλ θιαζηθψλ, δεκηνχξγεζαλ αλαηξεπηηθά ζεαηξηθά έξγα, έμσ απφ 

ην θαλνληζηηθφ κνληέιν ησλ θιαζηθψλ.  

      ην δξακαηνπξγηθφ έξγν ηνπ Tansi αλαδεηθλχνληαη ηα ζχλζεηα ζρήκαηα ηεο 

εηεξφηεηαο θαη ησλ πβξηδηθψλ ηαπηνηήησλ κέζα απφ ηελ αληίζηαζε ησλ   

ππνδεέζηεξσλ ππνθεηκέλσλ (subaltern subjects) ζην πιαίζην ηεο απνηθηνθξαηίαο θαη  

ηεο αιινηξίσζεο ηεο κεηαπνηθηαθήο πεξηφδνπ. 

 

 

Αληώλεο Λελαθάθεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ΑΠΘ 

& 

Μ. Κνιηζίδα, εθπαηδεπηηθόο, εκςπρώηξηα ζεάηξνπ, εζνπνηόο 

 

Θέαηξν θαη αλαπεξία: Μηα έξεπλα γηα ην ξόιν ηεο ζεαηξηθήο ζύκπξαμεο 

αλάπεξσλ θαη κε αλάπεξσλ εζνπνηώλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο 

  

Ζ αλαθνίλσζε εληάζζεηαη ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο Θεαηξνπαηδαγσγηθήο θαη ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη εζηηάδεη ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξηθφ θαη θνηλσληθφ ζηηο 

ελδερφκελεο κεηαθηλήζεηο ησλ αλάπεξσλ εζνπνηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηεο ζχκπξαμεο αλάπεξσλ θαη κε αλάπεξσλ 

εζνπνηψλ, απφ ην αξρηθφ ζηάδην ηεο ζχιιεςεο ηεο ηδέαο έσο ηελ παξνπζίαζε ηεο 

παξάζηαζεο ζε θνηλφ. Δξγαιεία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απνηέιεζαλ νη εκη-
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δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε είθνζη ηξεηο ζπκκεηέρνληεο κηαο ζεαηξηθήο νκάδαο, ην 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηφζν ηεο παξάζηαζεο φζν θαη θαζεκεξηλψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ηεο νκάδαο ηα ηειεπηαία δχν έηε  θαη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ θαηά ηηο πξφβεο, θαηά ηε ζθεληθή αλάδεημε ηνπ έξγνπ, 

θαζψο θαη ηηο θαζεκεξηλέο ηππηθέο ζπδεηήζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ είραλ κεηαμχ 

ηνπο ηα κέιε σο ζεαηξηθή νκάδα. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε πσο ε 

δεκηνπξγηθή ζχκπξαμε κέζσ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζεαηξνπαηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ είρε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηηο θνηλσληθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ αλάπεξσλ κειψλ, ελψ ηαπηφρξνλα επηβεβαίσζε ηνλ δεκηνπξγηθφ θαη 

εληαμηαθφ ραξαθηήξα ηεο ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ. ηηο θεληξηθέο θαηεγνξίεο πνπ 

αλαδείρηεθαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αλήθνπλ, κεηαμχ άιισλ, ε απνδεζκεπκέλε 

απφ ζηεξενηππηθέο απεηθνλίζεηο ζθεληθή αλαπαξάζηαζε ηεο εηεξφηεηαο, ην 

δηαθνξεηηθφ ζψκα επί ζθελήο σο φρεκα ζεκαζηψλ θαη ζεκαηλφλησλ θαη νη 

πξνζσπηθέο αθεγήζεηο/ηζηνξίεο σο ηθαλφ πιηθφ ζθεληθήο επεμεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ. 

 

 

Νηθόιανο Μάκαιεο, δηδάζθσλ ζην ΔΑΠ  

 

Ζ ζθεληθή κνπζηθή γηα ζεαηξηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ Θσκά Οηθνλόκνπ  θαη ε 

νξρήζηξα ηνπ Βαζηιηθνύ Θεάηξνπ (1901-1906) 

 

     Ζ κνπζηθή παξάκεηξνο ζπλαξηήζεθε άκεζα κε ηελ ηάζε αλαλέσζεο ηεο 

ζεαηξηθήο δσήο πνπ επηρεηξήζεθε ζην Βαζηιηθφ Θέαηξν. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Παιαηηνχ 

είρε σο γλψκνλα ηε κεηαιακπάδεπζε ζηελ Διιάδα νιφθιεξνπ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ 

γεξκαληθνχ ζεάηξνπ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο αθνινπζψληαο ηα 

γεξκαληθά πξφηππα θαη ηελ απνηίλαμε ηνπ «αιήηνπ βίνπ δηάγνληα ζεαηξηθφλ 

θφζκνλ»
 
ηνπ 19νπ αηψλα. Ζ εηζαγσγή θαη επηβνιή ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζθελνζέηε 

ζπλέπεζε κε ην δηνξηζκφ ηνπ Θσκά Οηθνλφκνπ (1864-1927) ζηε λεπξαιγηθή απηή 

ζέζε ζην Βαζηιηθφ Θέαηξν. Μνινλφηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Οηθνλφκνπ ζην ζέαηξν έρεη 

ηνληζηεί απφ πνιινχο κειεηεηέο, ν κνπζηθφο παξάγνληαο έρεη ιηγφηεξν δηεξεπλεζεί. 

Καηά ηε βξαρχρξνλε παξνπζία ηνπ Οηθνλφκνπ ζην Βαζηιηθφ Θέαηξν (1901-1906) 

πηνζεηήζεθαλ ζηεξεφηππα θνξπθαίσλ επξσπατθψλ ζεάηξσλ˙ ν ξφινο ηεο κνπζηθήο 

αλαβαζκίζηεθε, γη‘ απηφ θαη ζην επηηειείν ηνπ εληάρζεθε έλα κεζαίν νξρεζηξηθφ 

ζχλνιν κνπζηθψλ. ηηο επξσπατθέο αίζνπζεο νη ζίαζνη πξνκεζεχνληαλ απφ 

θαηαμησκέλνπο κνπζνπξγνχο ζθεληθή κνπζηθή (αγγι. incidental music, γεξκ. Inzidenz 

musik), έλα είδνο ην νπνίν θπξηαξρνχζε ζηε Γεξκαλία, ελψ, απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 

19νπ αηψλα, ην είδνο απηφ είρε θαζηεξσζεί θαη ζηελ Αγγιία.   

     Ζ παξέκβαζε απηή δηεξεπλά ηηο παξαζηάζεηο κε κνπζηθή πνπ δφζεθαλ ζηε ζθελή 

ηνπ Βαζηιηθνχ Θεάηξνπ, κέζα απφ ηα ζσδφκελα κνπζηθά ρεηξφγξαθα. χκθσλα κε 

ηα ρεηξφγξαθα ησλ παξαζηάζεσλ ηα νπνία εληνπίζηεθαλ θαη θπιάζζνληαη ζηε 

Βηβιηνζήθε ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ, επηβεβαηψλεηαη φηη ε δηαζχλδεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Θσκά Οηθνλφκνπ κε ηε Βηέλλε θαη κε γεξκαληθέο αίζνπζεο, ζε πιήξε ζπλαίλεζε κε 

ηα Αλάθηνξα, ζπλέβαιε ψζηε ν κνπζηθφο παξάγνληαο λα αλαβαζκηζηεί θαη λα 

δηνξγαλσζνχλ παξαζηάζεηο επελδπκέλεο απφ ξνκαληηθή ζθεληθή κνπζηθή πνπ 

εηζαγφηαλ απφ γεξκαληθέο ζθελέο. Πνιιά απφ ηα ρεηξφγξαθα θέξνπλ ζθξαγίδεο απφ 

δεκφζηα ηδξχκαηα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Απζηξίαο θαη ππνγξάθνληαη απφ μέλνπο 

εξκελεπηέο κε ρξνλνινγίεο πξνγελέζηεξεο εθείλεο ηνπ 1901, ηελ πεξίνδν δειαδή πνπ 

κεηαθέξζεθαλ θαη εξκελεχηεθαλ ζηε ζθελή απφ ηελ νξρήζηξα ηνπ Βαζηιηθνχ 

Θεάηξνπ. Δμάιινπ, ε ξνκαληηθή γεξκαληθή αληίιεςε γηα ην ζέαηξν, κε δνκή θαη 
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ζεκαηνινγία πνπ πξνζέγγηδε παξαζηάζεηο ηεο φπεξαο, απαηηνχζε ηε κνπζηθή 

παξέκβαζε κέζα απφ κνπζηθά κέξε ηαπηφζεκα κε εθείλα ηεο νπεξαηηθήο παξάδνζεο. 

Δθηφο απφ ειάρηζηεο παξηηηνχξεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε έληππε κνξθή, νη 

πεξηζζφηεξεο είλαη ρεηξφγξαθεο˙ εηδνινγηθά, ππάγνληαη ζηε ξνκαληηθή ζεαηξηθή 

κνπζηθή, ελψ επηβεβαηψλεηαη φηη ζπλφδεπζαλ ηηο ίδηεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζε 

αίζνπζεο ηεο Βηέλλεο, ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ελ γέλεη ηεο Γεξκαλίαο.  

  

 

Υξύζα Μάληαθα, ζθελνγξάθνο-ελδπκαηνιόγνο, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ 

Σκήκαηνο Θεάηξνπ, ΑΠΘ  

 

σκαηηθή ηαπηόηεηα-εηεξόηεηα θαη ελδπκαηνινγηθή πξαθηηθή 

 

     Ζ έξεπλα αληρλεχεη ζηνηρεία γηα ηε ζσκαηηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ εηεξφηεηα κέζα 

απφ κηα πξνζέγγηζε ηεο ζεκεηνινγίαο ηνπ ζεαηξηθνχ θνζηνπκηνχ θαη ηεο 

ζσκαηηθφηεηαο ηνπ εζνπνηνχ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζεκεηνινγίαο ηνπ ζψκαηνο-

ελδχκαηνο ζηελ performance θαη ζην ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ κφδαο απνηειεί έλα 

επηπιένλ εξεπλεηηθφ πεδίν. ην πξψην ζθέινο αλαδεηνχληαη νη ελδπκαηνινγηθνί 

θψδηθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά βάζε ζην ζέαηξν πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί 

ε εηεξφηεηα κε αλαθνξέο ζε παξαδείγκαηα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ. ην 

δεχηεξν ζθέινο αλαδεηνχληαη νη αληίζηνηρνη ελδπκαηνινγηθνί θψδηθεο πνπ 

αμηνπνηνχληαη ζηε ζχγρξνλε performance θαη ζηε κφδα. Παξάιιεια, δηεξεπλάηαη ε 

ακθίδξνκε ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα αθήγεζεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ θαη ν ξφινο ηνπ ζψκαηνο ζηε δηακφξθσζή ηνπο. 

     Έλα παξάδεηγκα ζχγρξνλεο επηηέιεζεο πξνο κειέηε απνηειεί ε εθδήισζε «Νέα 

Παξαιία», ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Θεζζαινλίθε. ε απηήλ, λένη δεκηνπξγνί, 

εηθαζηηθνί θαιιηηέρλεο, ζρεδηαζηέο κφδαο θαη απινί πνιίηεο επηρεηξνχλ λα 

παξνπζηάζνπλ θαηλνηφκεο ελδπκαηνινγηθέο πξνηάζεηο ζε έλα είδνο παζαξέιαο ζην 

θπζηθφ ηνπίν ηεο πφιεο. Σν θνηλφ παξαθνινπζεί ηελ performance ζηελ νπνία ζπρλά 

ηα κνληέια είλαη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, κε ηηο ζσκαηηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο 

πάζεο θχζεσο ελδπκαηνινγηθέο επηλνήζεηο. 

 

 

Βαζηιηθή Μαληέιε, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο, δηδάζθνπζα ζην ΔΑΠ 

 

H δξακαηνπξγηθή θαη ζθεληθή απνηύπσζε ηνπ “άιινπ” ζηε Λπζηζηξάηε ηνπ 

Μηραήι Μαξκαξηλνύ  

 

     Θέκα ηεο αλαθνίλσζεο είλαη ε ζθελνζεηηθή πξφηαζε ηνπ Μηραήι Μαξκαξηλνχ 

γηα ηελ αξηζηνθαληθή Λπζηζηξάηε, θσκσδία πνπ αλήθεη ζηε ζεηξά ησλ «έξγσλ ηεο 

εηξήλεο» θαη ησλ «έξγσλ ηεο νπηνπίαο» ηνπ Αξηζηνθάλε. Ζ παξάζηαζε 

παξνπζηάζηεθε απφ ην Δζληθφ Θέαηξν ην θαινθαίξη ηνπ 2016 ζηελ Δπίδαπξν θαη ζε 

πεξηνδεία, πξνηείλνληαο κία άιιε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο. 

ηφρνο είλαη λα εμεηαζηεί πψο, αλαθνξηθά κε ηνλ νξίδνληα πξνζδνθηψλ ηνπ θνηλνχ, ε 

ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε ιεηηνχξγεζε σο παξάδεηγκα άιιεο ζθεληθήο γξαθήο θαη 

άιινπ ηξφπνπ ζέαζεο ηεο αξραίαο θσκσδίαο. Γηαθνξεηηθά, δειαδή, απφ ηηο 

επηζεσξεζηαθέο θαη ηηο αλαρξνληζηηθέο πξνηάζεηο αλαβίσζεο ηεο αξραίαο θσκσδίαο, 

ε πξφηαζε ηνπ Μαξκαξηλνχ ηεθκεξίσζε, κέζα απφ ηελ επηηέιεζε θαη ηα ζθεληθά 

κέζα πνπ επέιεμε, ηελ εηεξόηεηα ηεο αξραίαο θσκσδίαο σο (θσκηθνχ) είδνπο ζην 

εθάζηνηε ―εδψ θαη ηψξα‖.  
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     Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Μαξκαξηλφο 

επαλαδηαηππψλεη, δξακαηνπξγηθά θαη ζθελνζεηηθά, δεηήκαηα εηεξφηεηαο, κε βάζε 

δχν θεληξηθνχο άμνλεο. Χο πξνο ηνλ πξψην άμνλα ζα εζηηάζνπκε: ζηα γπλαηθεία 

πξφζσπα, ζην ρνξφ ησλ γπλαηθψλ θαη ην ρνξφ ησλ γεξφλησλ, ζηε ζθεληθή παξνπζία 

ησλ γπκλψλ ζσκάησλ ησλ εζνπνηψλ, ζηε ξεπζηφηεηα ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

πξνζψπσλ θαη ηνπ ιφγνπ, θαη ζηελ απνζηαζηνπνίεζε κέζσ ηεο δηάζπαζεο ησλ 

δξακαηηθψλ πξνζψπσλ θαη ηνπ θεξκαηηζκνχ ησλ ξφισλ. ηε ζπλέρεηα, αληιψληαο 

ζηνηρεία απφ ηε δξάζε θπξίσο ηνπ ρνξνχ, ζα παξνπζηάζνπκε ηε ζθεληθή απφδνζε 

ηνπ θσκηθνχ. πγθεθξηκέλα, ζα εζηηάζνπκε ζηελ ηειεηνπξγηθή εκθάληζε ηνπ ρνξνχ 

ησλ γπλαηθψλ, ζηε ζθελή αγσληζηηθνχ ραξαθηήξα ησλ δχν ρνξψλ (254-386), ζηε 

ζχγθξνπζε ηνπ ρνξνχ ησλ αλδξψλ θαη ηνπ ρνξνχ ησλ γπλαηθψλ (614-705) θαη ζηε 

ζθελή κε ηε πκθηιίσζε (1108-88). πλνιηθά, ε παξνχζα αλαθνίλσζε ζα εμεηάζεη 

πψο ε Λπζηζηξάηε ηνπ Μηραήι Μαξκαξηλνχ μεπεξλά ηε δηαιεθηηθή ηεο έκθπιεο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο ζεκείσζεο ηνπ (γπκλνχ) ζψκαηνο, 

εξκελεχνληαο ηελ πνιεκηθή ζχγθξνπζε ησλ αξηζηνθαληθψλ εξψσλ κε φξνπο 

ζχγθξνπζεο ησλ γελεψλ θαη ησλ ηδενινγηψλ. 

 

 

Άγηο Μαξίλεο, δηδάζθσλ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην 

Παηξώλ θαη ΔΑΠ 

 

Αληρλεύνληαο ηελ “εηεξόηεηα” ησλ Γαλαΐδσλ: ρνξεία θαη επρεηηθόο ιόγνο ζηηο 

Ιθέηηδεο ηνπ Αηζρύινπ 

 

     Θέκα ηεο πξνηεηλφκελεο αλαθνίλσζεο είλαη ε αλίρλεπζε ηεο ―εηεξφηεηαο‖ ησλ 

Γαλαΐδσλ ζηηο Ιθέηηδεο ηνπ Αηζρχινπ, ―εηεξφηεηα‖ ε νπνία νξίδεηαη εδψ ζε ζρέζε κε 

ηελ θπξίαξρε νκάδα ησλ πνιηηψλ πνπ ηνπνζεηείηαη ζην επίθεληξν ηεο δεκφζηαο δσήο 

ζηελ αξραία πφιε. Οη Γαλαΐδεο δελ είλαη κφλν λέεο γπλαίθεο απνθιεηζκέλεο απφ ηελ 

πνιηηηθή δηαδηθαζία, φπσο νη αληίζηνηρεο παξζέλνη ηνπ Υνξνχ ησλ Δπηά επί Θήβαο, 

αιιά επηπιένλ πξνέξρνληαη απφ κηα μέλε ρψξα θαη ελαγσλίσο δεηνχλ πξνζηαζία θαη 

άζπιν ζε κηα ειιεληθή πφιε-θξάηνο, ην Άξγνο. 

     Ζ αλαθνίλσζε ζα εζηηάζεη ζην εηδηθφηεξν δήηεκα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ 

δξακαηηθνχ ξφινπ ηνπ Υνξνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηδηαίηεξε ζξεζθεπηηθή ζηάζε 

ησλ γπλαηθψλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αθνζίσζε θαη ηε βαζηά πεπνίζεζε 

ζηε δχλακε ηνπ Γία, αιιά ζπλάκα απνπλέεη αβεβαηφηεηα θαη θφβν. Σν δεηνχκελν 

είλαη λα απνηηκεζεί ζε πνην βαζκφ ε ζξεζθεπηηθή ζηάζε ησλ Γαλαΐδσλ ζπλάδεη κε 

ηηο πξνζδνθίεο πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο ζεαηέο ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο «ζξεζθείαο 

ηεο πόιεσο». Σν εξψηεκα απηφ ζα πξνζεγγηζζεί –ηδίσο φζνλ αθνξά ζην δεχηεξν 

ζηάζηκν– ζε ζπλάξηεζε κε ηε κεηξηθή δνκή ησλ ρνξηθψλ αζκάησλ. 

 

 

Άλλα Μαπξνιέσλ, ζεαηξνιόγνο, δηδάζθνπζα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ, ΔΚΠΑ 

 

 Ζ έλλνηα ηεο “θηινμελίαο” θαη ε απνηύπσζε ηεο ζην αξραίν ειιεληθό δξάκα. 

 

     Ζ έλλνηα ηεο ―θηινμελίαο‖ θαηέρεη κηα εμέρνπζα ζέζε ζηελ αξραία ειιεληθή 

θνηλσλία. Ζ ηεξφηεηα ηνπ μέλνπ επηζθέπηε, απνηππσκέλε ζηε ιαηξεία ηνπ Ξέληνπ 

Γία, απνθηά ηδηαίηεξε ζέζε ζην εζηκηθφ ζχζηεκα αμηψλ κηαο θνηλσλίαο κε 

νξηνζεηεκέλε θνηλσληθή δνκή. Ζ παξνχζα εηζήγεζε ζα αλαδεηήζεη ηελ απνηχπσζε 
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απηήο ηεο αμίαο κέζα απφ ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ, φπσο απηή αληηθαηνπηξίδεηαη από 

ζθελήο, δηεξεπλψληαο ηελ αληίιεςε ηεο αξραίαο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο γηα ηελ 

ηεξφηεηα ηνπ μέλνπ, ηνπ επηζθέπηε, ζε έλαλ ηφπν φπνπ ην πνιηηηθφ ηνπ ζχζηεκα 

απνθηψληαο έλαλ εμσζηξεθή ραξαθηήξα, πξνζεγγίδεη ην κε νηθείν πξνζηαηεπηηθά.  

     ην αξραίν ειιεληθφ δξάκα ε εκθάληζε ηνπ ―μέλνπ‖ πέξα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

πινθήο, ππνγξακκίδεη ηελ ππεξνρή ελφο πνιηηηζκνχ φπνπ καζαίλεη λα ζπλνκηιεί κε 

ην ―άιιν‖, ην ―δηαθνξεηηθφ‖, ην ―μέλν‖, ππνγξακκίδνληαο έηζη ηελ πνιηηηθή ηνπ 

απηνπεπνίζεζε. Γξακαηνπξγηθά ε ―θηινμελία‖ απνηππψλεη έλαλ επηθνηλσληαθφ 

θψδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλνκηιίαο. Ο ―ηεξφο‖ θηινμελνχκελνο εηζβάιιεη ζηελ 

πινθή άιινηε σο ην εχξεκα πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απνθάιπςε θαη άιινηε γηα λα 

ππνγξακκίζεη ηελ ηξαγηθή εηξσλεία. ηελ Άιθεζηε ηνπ Δπξηπίδε, ζε έλα δεχηεξν 

επίπεδν αλάγλσζεο, ζπλαληνχκε έλα κεγάιν ζρφιην ηνπ ηξαγηθνχ πνηεηή γηα ηελ αμία 

ηεο θηινμελίαο. Ο Άδκεηνο θηινμελεί ηνλ Ζξαθιή θξχβνληαο ην βαξχ πέλζνο γηα ηελ 

απηνζπζία ηεο βαζίιηζζάο ηνπ λα πεζάλεη ζηελ ζέζε ηνπ. Αλαθαιχπηνληαο ηελ 

γελλαηνδσξία ηνπ νηθνδεζπφηε, ν Ζξαθιήο αληαπνδίδεη πξνζθέξνληάο ηνπ ην 

κέγηζην αληί-δσξν: παιεχεη κε ην ζάλαην θαη επαλαθέξεη ηελ Άιθεζηε ζηε δσή. 

 

Αλησλία Μεξηύξε, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ 

Ζ εηθόλα ηνπ “άιινπ” ζηελ αξραία ειιεληθή ηέρλε θαη ε ζρέζε ηεο κε ην 

ζέαηξν: Απ’ ηα «ραξσπά» ηέξαηα θαη ηνπο ηξαγηθνύο «παξαβάηεο» ηεο εγρώξηαο 

κπζηζηνξίαο, ζηνπο «Ζηηεκέλνπο Γαιάηεο» θαη ηα αλάηππα από «ηξέρνληα είδε» 

ησλ ειιεληζηηθώλ θνζκνπόιεσλ. 

 

     Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη αθελφο ε επηζθφπεζε έξγσλ 

πξνεξρφκελσλ απφ ηελ εηθαζηηθή παξαγσγή ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο, ε ζεκαηηθή 

ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε ηνπ «άιινπ», θαη αθεηέξνπ ε εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε ηέηνηνπ είδνπο απεηθνλίζεσλ ππφ ην πξίζκα ηεο εγρψξηαο δξακαηνπξγίαο, 

ηεο ζθεληθήο πξάμεο θαη ησλ ππνδεηγκάησλ ηνπο. Αλ θαη απφ κηα πξψηε εθηίκεζε ν 

ρξνληθφο νξίδνληαο ζηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα 

επξχο, εληνχηνηο ε ζηαρπνιφγεζε (επηιεθηηθά) έξγσλ κε πεξηερφκελν ζπλαθέο κε ηελ 

εηεξφηεηα, απφ φιν ην θάζκα ηεο αξραία ειιεληθήο ηέρλεο, ζεσξνχκε φηη εμππεξεηεί 

απφιπηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Με ηελ παξάζεζε δηαθνξεηηθψλ 

αλαγλψζεσλ ηεο ηδέαο ηνπ «άιινπ» απφ ηνπο ληφπηνπο ηερλίηεο, ζε αληηπαξαβνιή κε 

ηελ πξφζιεςή ηεο απ‘ ηνπο δξακαηνπξγνχο, αιιά θαη κε ηε ζηάζκηζε ηνπ ηξαγηθνχ 

ηέινπο ελ γέλεη, σο θαηεπζπληήξηαο αξρήο ζχζζσκσλ ζρεδφλ ησλ ηφηε λνεηηθψλ 

εθδειψζεσλ, δηεπθνιχλεηαη ε αλίρλεπζε ησλ επηδξάζεσλ πνπ ην αξραίν δξάκα 

άζθεζε επί ηξεηο θαη πιένλ αηψλεο ζηε δεκφζηα ζθαίξα, ζηα εζηθά πξφηππά ηεο θαη 

ζηα εθάζηνηε αμηνινγηθά θξηηήξηα. 

      ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (θπξίσο ζηα έξγα ηνπ 5νπ θαη 4νπ π.Υ. αηψλα), νη 

αλαγλψζεηο απηέο είλαη θνηλέο, κε ηε δξάζε ησλ ηξαγηθψλ ή ησλ θσκηθψλ «άιισλ» 

λα εμειίζζεηαη παξάιιεια ζε θείκελν θαη εηθφλα, νπφηε θαη ε αλεχξεζε 

εξκελεπηηθψλ ελδείμεσλ, ηέηνησλ πνπ λα ππνδειψλνπλ ηε ζεαηξηθή θαηαγσγή κηαο 

εηθνλνγξαθηθήο παξάζηαζεο, λα κελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε δπζθνιία, δεδνκέλεο 

αζθαιψο θαη ηεο εμαληιεηηθήο δηεξεχλεζεο πνπ ην ελ ιφγσ δήηεκα έρεη ήδε ηχρεη, 

ζηα πιαίζηα ηεο αξραηνινγηθήο ή ηεο θηινινγηθήο ζπνπδήο. Τπάξρνπλ φκσο θαη 

παξαδείγκαηα, ζηα νπνία ν εηθνλνπνηφο πξνεγείηαη ηνπ δξακαηνπξγνχ ή κάιινλ, ηνλ 

πξνυπνζέηεη, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ζπλαθψλ κε ηελ απφδνζε ηνπ «άιινπ», 
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κνξθνπιαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κνηίβσλ, δεισηηθψλ ηεο μερσξηζηήο «θχζεο» ηνπ.  

Μέλεη ινηπφλ λα αλαδεηεζεί θαη λα αλαδεηρζεί ε ξίδα ησλ επηξξνψλ κηαο ηέηνηαο 

πξνδξνκηθήο ηνπ ζεάηξνπ πξνζέγγηζεο, πνπ απαληάηαη ζηηο αξρέγνλεο ηνπηθέο 

δνμαζίεο θαη ηνπο ζξχινπο, θπξίσο δε, ζηελ παξνηκηψδε καεζηξία ησλ πνηεηψλ λα 

ζπγρσλεχνπλ ην παξαδεηγκαηηθφ αθήγεκα ηνπ κχζνπ θαη ηελ εμίζνπ παξαθηλεηηθή 

εκπεηξία ηεο ηειεηνπξγηθήο δξάζεο ζε κηα εληαία θφξκα δηήγεζεο.   

   

 

Υαξάιακπνο Μελάνγινπ, δηδάθησξ λεόηεξεο ηζηνξίαο, Δ.Κ.Π.Α. 

 

 «Σνῦ Ἀιεμάλδξνπ θαὶ ηνῦ Γαξείνπ»: Ὁ Φαλαξηώηεο δξαγνκάλνο θαη ν Dario 

ηνπ Felice Alessandri  

 

 ηα 1791 κηα νζσκαληθή έθηαθηε πξεζβεία έθηαζε ζην Βεξνιίλν 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπκκεηνρή ηεο Πξσζίαο ζηνλ Απζηξν-Ρσζν-

Οζσκαληθφ πφιεκν ηνπ 1787-1792. Καηά ηελ πνιχκελε παξακνλή ηεο πξεζβείαο 

ζηελ πξσζηθή πξσηεχνπζα, ὁ δξαγνκάλνο ηεο πξεζβείαο, ν Κσλζηαληίλνο Καξαηδάο, 

είρε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζεη πνιιέο θνξέο παξαζηάζεηο φπεξαο. ην 

εκεξνιφγην πνπ θξαηνχζε θαηά ην ηαμίδη ζην Βεξνιίλν ζεκείσλε ηα ζρφιηά ηνπ γηα 

ηηο παξαζηάζεηο, ηα νπνία απνηεινχλ θαηά κίαλ έλλνηα θάπνηα απφ ηα πξσηκφηεξα 

δείγκαηα ζεαηξηθήο θξηηηθήο ζηα ειιεληθά. Αλάκεζα ζε απηά μερσξίδνπλ φζα γξάθεη 

γηα ηνλ Dario ηνπ Felice Alessandri (1747-1798), ηα νπνία πξνδίδνπλ μεθάζαξα ηελ 

δηθή ηνπ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Παξφηη ππεξεηνχζε θαη εθπξνζσπνχζε ηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία εμαλέζηε γηα ηελ νλνκαζία ηεο ηξαγσδίαο θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ζηα ζρφιηά ηνπ ζε φπεξα «ηνῦ Ἀιεμάλδξνπ θαὶ ηνῦ Γαξείνπ». Έηζη, ελψ 

ν Alessandri ήζειε λα δψζεη έκθαζε ζηελ ηξαγηθφηεηα ηνπ Γαξείνπ θαη ζηελ πηψζε 

ηνπ απφ ηελ απφιπηε θπξηαξρία ζηελ θαηαζηξνθή, ὁ Καξαηδάο ππεξηνλίδεη θαζεηί  

ειιεληθφ ζηελ ηξαγσδία θαη αηζζάλεηαη φηη ν ηίηινο αδηθεί ηνλ πξσηαγσληζηή ησλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ηνλ Αιέμαλδξν.   

 

 

Μαξία Μηθεδάθε, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

ρνιήο Καιώλ Σερλώλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ  

 

Σν ηξαγηθό θνζηνύκη σο θνξέαο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο ζηε ζθελή ηνπ 

αξραίνπ ειιεληθνύ ζεάηξνπ.  

 

     Οη Έιιελεο ηεο θιαζηθήο επνρήο αλαδεηθλχνληαη ληθεηέο ζηελ αλακέηξεζή ηνπο 

κε ηε κεγαιχηεξε δχλακε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, ηνπο Πέξζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, κεηά 

ηα Μεδηθά (479/8 π.Υ. θαη εμήο) θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ κηα ηδενινγία πνπ πξνβάιιεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ή ηελ εηεξφηεηά 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο Πέξζεο. Δηδηθά νη Αζελαίνη επηδηψθνπλ λα ηνλίζνπλ ηελ 

αληίζεζε θαη ηελ ππεξνρή ησλ Διιήλσλ έλαληη ησλ βαξβάξσλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο 

ηνπ δεκφζηνπ βίνπ: ζηε ξεηνξεία, ζην ζέαηξν, ζηα εηθνλνγξαθηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

θνζκνχλ ηα θηίξηα ηεο Αγνξάο θαη ηεο Αθξφπνιεο θ.ά.  

     Ζ παξνχζα νκηιία επηθεληξψλεηαη ζην ζέαηξν, εμεηάδνληαο πψο εκθαλίδεηαη ν 

μέλνο ζηε ζθελή εθείλεο ηεο επνρήο. Δξεπλά φια ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

κεγάινη καο ηξαγηθνί (ιέμεηο, πξνθνξά, ζθεληθά αληηθείκελα) γηα λα δειψζνπλ ηελ 

μεληθή θαηαγσγή νξηζκέλσλ ραξαθηήξσλ ησλ έξγσλ ηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζην 

ηξαγηθφ θνζηνχκη θαη ζηε ζεκεηνινγηθή αλάιπζή ηνπ κέζα απφ ηα ζσδφκελα 
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δξακαηηθά θείκελα. Οη καθξηέο ρεηξίδεο πνπ θηάλνπλ κέρξη ηνλ θαξπφ ηνπ ρεξηνχ, νη 

αλαμπξίδεο, ε θάλδπο, ε ηηάξα, ε θίδαξηο, αθφκε θαη νη επκαξίδεο εκθαλίδνληαη σο 

ζηνηρεία πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, πνπ θαλεξψλνπλ ζηνπο ζεαηέο ηελ αλαηνιίηηθε 

θαηαγσγή ελφο δξακαηηθνχ πξνζψπνπ.  

     Ζ παξνχζα εηζήγεζε δηεξεπλά ηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζε 

παξαζηάζεηο αγγείσλ πνπ έρνπλ ζαθή επηξξνή απφ ην ζέαηξν θαη πξνβάιιεη 

θαηλνχξηα, φπσο είλαη νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα κνηίβα (δηθ-δαθ, θχθινη, ζηηγκέο) πνπ 

δηαθέξνπλ απφ ηα ακηγψο ειιεληθά (καίαλδξνη, αλζέκηα) θαη εκθαλίδνληαη ζην 

ηξαγηθφ θνζηνχκη σο δεισηηθά ηεο μεληθήο θαηαγσγήο ηνπ θέξνληα. Ζ πξσηνηππία 

ηεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζπλδπάδεη θαη παξνπζηάδεη ηα νπηηθά θαη ιεθηηθά 

ηερλάζκαηα πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη ηξαγηθνί πνηεηέο γηα λα απνδψζνπλ επί 

ζθελήο ην ραξαθηήξα ηνπ κε Έιιελα, εζηηάδνληαο ζηε γιψζζα ηνπ θνζηνπκηνχ θαη 

ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ απηή παξείρε ζηνπο ζεαηέο κηαο αξραίαο παξάζηαζεο.    

 

Αζελά Γ. Μηξάζγεδε, δηδάθησξ θηινζνθίαο, δηδάζθνπζα ζην Διιεληθό Αλνηθηό 

Παλεπηζηήκην   

 

O “άιινο” σο ερζξόο 

 

     ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα γίλεη θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηνπ Αίαληα ηνπ 

νθνθιή, ε νπνία ζα εζηηάζεη ζηελ έλλνηα ηνπ «άιινπ» σο ερζξνχ. Ζ νπζηαζηηθή 

δηάθξηζε δελ είλαη πηα απηή πνπ έζεζε ν Carl Schmitt αλάκεζα ζην θίιν θαη ζηνλ 

ερζξφ αιιά αλάκεζα ζην θίιν θαη ζηνλ ελ δπλάκεη ερζξφ. Ο «φκνηνο» πνπ μαθληθά 

γίλεηαη «άιινο» θαη σο ηέηνηνο είλαη ερζξηθφο: ν Αίαληαο δειψλεη πσο εκπηζηεχεηαη 

πεξηζζφηεξν ηνπο ερζξνχο ηνπ απφ ηνπο θίινπο ηνπ. Ζ ίδηα φκσο ε νηθνδφκεζε ηνπ 

«άιινπ» παξνπζηάδεηαη πξνβιεκαηηθή αλ θαηαθχγνπκε ζηελ ςπραλάιπζε. Τπάξρεη 

ηειηθά ην έλζηηθην ηεο ερζξφηεηαο, φπσο ηζρπξηδφηαλ ν Nietzsche; ήκεξα, ελψ 

θαηαξγήζακε ηελ έλλνηα ηνπ ερζξνχ θαη κεηαηξέςακε ηνλ ερζξφ ζε αληαγσληζηή, 

αληίπαιν, αληίδειν θαη πνιιέο θνξέο –γηαηί φρη;– ζε θίιν, είκαζηε σζηφζν έηνηκνη λα 

ηνλ μαλαγελλήζνπκε αλά πάζα ζηηγκή. 

     

 

Μαξία Γ. Μόζρνπ, δηδάθησξ ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, αλεμάξηεηε εξεπλήηξηα 

 

Ο Θεόθηινο κεηακθηεζκέλνο ζε Μέγα Αιέμαλδξν ηνπ Γηάλλε Σζαξνύρε. 

Αλαζθεπάδνληαο ηελ εηεξόηεηα ζηα ζεαηξηθά ηεο ζπκθξαδόκελα 

     Ζ θπξίαξρε αληίιεςε γηα ηνλ Θεφθηιν Υαηδεκηραήι (1871-1934) ηνλ εμνκνηψλεη 

κε ηνλ θνηλσληθά απφβιεην δεκηνπξγφ, ζπληεξψληαο ηελ εηθφλα ηνπ πεξηζσξηαθνχ 

πιάλεηα πνπ αλαιψζεθε ράξηλ ηεο ηέρλεο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ζπκβνιηθέο ηεο 

ζπκπαξαδειψζεηο ζηε ζπδήηεζε πεξί λενειιεληθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηνχ Γηάλλε Σζαξνχρε κε ην ζέαηξν, ζηελ 

αλαθνίλσζε επηζεκαίλνπκε ζεαηξηθά ζηνηρεία πνπ απνηππψλνληαη ζην έξγν ηνπ Ο 

Θεόθηινο κεηακθηεζκέλνο ζε Μέγα Αιέμαλδξν (1968) θαη δηεξεπλνχκε ηηο ζπκβνιηθέο 

ηνπο αλαγλψζεηο, ζηνρεχνληαο ζηελ αλαζθεπή αληηιήςεσλ γηα ηνλ «παιαβηάξε» αγα-

ζφ δσγξάθν πνπ, «κε ηελ ηδηφξξπζκε ζπκπεξηθνξά ηνπ» θαη «ηα ζεαηξηλίζηηθα 

θακψκαηά ηνπ», ηνπνζεηείηαη «ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσληθήο δσήο». Ο ελ ιφγσ 

πίλαθαο είλαη έλα νιφζσκν πνξηξέην ζε θπζηθφ κέγεζνο (ιάδη ζε κνπζακά, 223130, 

πιινγή Μνπζείνπ Βηβιηνζήθεο ηξαηή Διεπζεξηάδε-Tériade), βαζηζκέλν ζε κηα 
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λεαληθή θσηνγξαθία ηνπ Θεφθηινπ, ε νπνία παξαπέκπεη ζηηο απηνζρέδηεο παξαζηά-

ζεηο πνπ νξγάλσλε.  

     Με αλαθνξά ζε καξηπξίεο γηα ηνλ Θεφθηιν, ζρνιηάδνπκε θσηνγξαθίεο ζηηο νπνίεο 

εκθαλίδεηαη κε ηε «ζηνιή» ηνπ Μεγαιέμαλδξνπ θαη ηεθκεξηψλνπκε ηνλ εζηκηθφ ρα-

ξαθηήξα απηψλ ησλ κεηακθηέζεσλ, ακθηζβεηψληαο παγησκέλεο απφςεηο πνπ ηνλ 

πξνβάιινπλ απνκνλσκέλν θαη ζε δηάζηαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Τπνζηεξίδνπκε 

φηη ε κεηακθίεζε ηνπ ιατθνχ δσγξάθνπ ζε Μεγαιέμαλδξν ηνλ θέξλεη ζε επηθνηλσλία 

κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν ιφγσ ηνπ φηη νη κνξθέο δξακαηνπνίεζεο κε ηηο νπνίεο 

είλαη ζπλπθαζκέλε (δξψκελα, εθδνρέο ιατθνχ ζεάηξνπ) λνεκαηνδνηνχληαη βάζεη 

θαζνιηθψλ θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ. Αληίζεηα κε αληηιήςεηο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη, 

ε ζέζε πνπ αλαπηχζζνπκε είλαη φηη ηέηνηεο δεκφζηεο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο ν 

Θεφθηινο επαλαιακβάλεη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ, πξνυπνζέηνπλ ηζρπξή 

θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη δελ λνείηαη λα απνηεινχλ αθνξκέο γηα εθδειψζεηο ερζξφηε-

ηαο ή απφξξηςεο ηεο παξνπζίαο ηνπ∙ απελαληίαο, καξηπξνχλ ηελ εκπινθή ηνπ σο 

δξψληνο ππνθεηκέλνπ ζην εθάζηνηε θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, εγγξάθνληαο ηε 

κεηακθίεζή ηνπ σο Μεγαιέμαλδξνπ εληφο ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ κνξθψλ ιατθήο 

θνπιηνχξαο πνπ ζπζηεκαηηθά δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
 

Αζαλάζηνο Μπιέζηνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ  

 

Ζ εηεξόηεηα ηνπ ζαλάηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ έξσηα ζηελ λενειιεληθή 

δξακαηνπξγία  

 

     Απφ ηελ Αλαγέλλεζε θαη κεηά ην δίπνιν έξσηαο/ζάλαηνο απέθηεζε κηα λέα 

δπλακηθή ζηελ επξσπατθή δξακαηνπξγία θαη ινγνηερλία. Δθθξάζηεθε κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο επεξεάδνληαο ηε λενειιεληθή δξακαηνπξγία, ε νπνία ην αμηνπνίεζε. Χο 

πξνο ην δήηεκα απηφ ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο βαζηθνχο ζηαζκνχο 

θαη πεξηφδνπο ζηελ εμέιημε ηεο λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο κέρξη ηνλ 21ν αηψλα: 

ηελ θξεηηθή δξακαηνπξγία, ηε ξνκαληηθή δξακαηνπξγία, ηε ξεαιηζηηθή- 

λαηνπξαιηζηηθή δξακαηνπξγία θαη ηε ζχγρξνλε δξακαηνπξγία. Οη ζηαζκνί απηνί 

αληηπξνζσπεχνληαη απφ βαζηθά έξγα ηεο δξακαηνπξγίαο φπσο ε Δξσθίιε θαη ε 

Παλώξηα ηνπ Υνξηάηζε, Ο νδνηπόξνο ηνπ Παλαγηψηε νχηζνπ, ε Μαξία Γνμαπαηξή 

ηνπ Γεκήηξηνπ Βεξλαξδάθε θαη ε Φσηεηλή άληξε ηνπ Ξελφπνπινπ. ηφρνο ηεο 

αλαθνίλσζεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ησλ έξγσλ απηψλ κε ηηο δχν βαζηθέο 

απηέο έλλνηεο ηνπ έξσηα θαη ηνπ ζαλάηνπ κέζα θαη απφ ηνπο ηξφπνπο έθθξαζήο ηνπο, 

λα απνηππψζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελλνηψλ απηψλ, λα ζπγθξίλεη ηα έξγα 

θαη λα ζθηαγξαθήζεη ηελ εμέιημε ηεο λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο σο πξνο ηε 

βαξχηεηα ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ.  
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Υξηζηίλα Οηθνλνκνπνύινπ, Δ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ 

Ζ πεξηπέηεηα ηεο ηδηράλη θαη ε επηινγή ηεο κνπζνπικαληθήο καληήιαο σο 

πξάμεηο εηεξόηεηαο ελ κέζσ δπηηθνεπξσπατθνύ πνιηηηζκνύ: Ismaël Saidi θαη 

Myriam Marzouki 

 

     Ζ αλαθνίλσζε έρεη σο ζηφρν ηελ πξνζέγγηζε, αλάδεημε θαη εξκελεία ηεο 

πεξηπέηεηαο ηεο ηδηράλη θαη ηεο επηινγήο ηεο κνπζνπικαληθήο καληήιαο κέζα απφ 

ζεαηξηθά έξγα ζχγρξνλσλ γαιιφθσλσλ δεκηνπξγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν 

Djihad (2016) ηνπ Βειγν-καξνθηλνχ Ismaël Saidi θαη ην Ce qui nous regarde (2016) 

ηεο Γαιιν-ηπλήζηαο Myriam Marzouki ζα απνηειέζνπλ ην πιηθφ ζην νπνίν ζα 

βαζηζηεί ε παξνχζα έξεπλα. ε πξψην επίπεδν, ζα παξνπζηαζηνχλ ε ζεκαηηθή ησλ 

δχν ζεαηξηθψλ έξγσλ θαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ ππνδνρή ηνπο απφ ην θνηλφ θαη 

ηνπο θξηηηθνχο. Θα αθνινπζήζεη αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ δξακαηνπνίεζεο ηεο 

ζέιεζεο ησλ εξψσλ λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο έληαμήο ηνπο ζηνπο ηδηραληηζηέο θαη 

ηεο ελδπκαηνινγηθήο ζέζεο ηεο καληήιαο, θαζψο θαη ηεο θχζεο ηεο ζεαηξηθήο 

κεηαγξαθήο ησλ δχν απηψλ επηινγψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξηθή, πνιηηηζκηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή επηθαηξφηεηα ηεο δπηηθήο Δπξψπεο. 

     Δξκελεχνληαο ηε ζεκαζία ησλ δχν απηψλ πξάμεσλ, ζα επηρεηξεζεί ε θαηάδεημε 

ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο σο βαξχλνπζαο επηινγήο εηεξφηεηαο κε πιήζνο πξνεθηάζεσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δνζεί έκθαζε ζηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο 

δξακαηνπνηείηαη ε απνδνρή ηεο ηδηράλη θαη ηεο καληήιαο, αθελφο σο νληνινγηθή 

αλαδήηεζε ησλ εξψσλ πνπ βξίζθνληαη δηαξθψο κεηέσξνη κεηαμχ επξσπατθνχ 

κνληέινπ δηαβίσζεο θαη παξαδνζηαθψλ θαλφλσλ ηνπ Μαγθξέκπ θαη ηεο 

κνπζνπικαληθήο πίζηεο, θαη αθεηέξνπ σο εηεξνηξνπηθή αληίζηαζε ζηελ 

πεξηζσξηνπνηεηηθή εηεξφηεηα κε ηελ νπνία ηνπο αληηκεησπίδεη ε ίδηα ε Γχζε. Σέινο, 

ν εληνπηζκφο ησλ ηδηαίηεξσλ πθνινγηθψλ θαη αηζζεηηθψλ επηινγψλ ησλ 

δξακαηνπξγψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξσηφηππε δξακαηνπνίεζε ηεο εηεξφηεηαο ζα 

νινθιεξψζνπλ ην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο. 

     Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζα επηρεηξεζνχλ ηφζν κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ δχν 

ζεαηξηθψλ έξγσλ ζε επίπεδν ζεαηξηθήο δνκήο, ζεκαηηθήο, αηζζεηηθήο, γιψζζαο θαη 

επηηπρνχο δξακαηνπνίεζεο ησξηλψλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ δπκψζεσλ ηνπ δπηηθνχ 

θφζκνπ, φζν θαη κηα αλαδήηεζε ησλ βαζχηεξσλ ζπγγξαθηθψλ πξνζέζεσλ θαη 

πξνβιεκαηηθψλ πνπ ηίζεληαη κέζα απφ απηά.  

 

Υξηζηίλα Παιαηνιόγνπ, ζεαηξνιόγνο, επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Σκήκα 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ΣΔΗ Αζελώλ  

&  

Βαζηιηθή Υξπζνβηηζάλνπ, αξραηνιόγνο, ηζηνξηθόο ηεο ηέρλεο, αλαπιεξώηξηα 

θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο, ΣΔΗ 

Αζελώλ  

 

Θέαηξν ληνθνπκέλην θαη παξαζηαηηθέο ηέρλεο: Ζ παξάζηαζε Ubu and the Truth 

Commission ηνπ William Kentridge 

     Σν 2014 παξνπζηάδεηαη ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ην έξγν ηνπ γλσζηνχ 

θαιιηηέρλε θαη ζθελνζέηε William Kentridge Ubu and the Truth Commission. Ζ 

παξάζηαζε απηή γλψξηζε κεγάιε επηηπρία θαη απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηνλ ειιεληθφ 
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ηχπν. Σν έξγν πξσηνπαξνπζηάζηεθε ζην Johannesburg Market Theatre ην 1997, έλα 

ρξφλν κεηά ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο ζηε Νφηην Αθξηθή. Πξφθεηηαη γηα έλα 

πνιπθσληθφ ζέακα, πνπ παξαπέκπεη ζην θνηλσληθφ-πνιηηηθφ ζέαηξν ηνπ Piscator θαη 

ηνπ Brecht. Ζ παξάζηαζε απηή ηνπ Kentridge ζπλδπάδεη καξηνλέηεο θαη εζνπνηνχο, 

κνπζηθή, animation, ζρέδηα εκπλεπζκέλα απφ ηνλ Jarry, βηληενπξνβνιέο αξρεηαθνχ 

πιηθνχ, θαζψο θαη  ερεηηθέο καξηπξίεο. Πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ είλαη λα ζπλδπάζεη 

ηε γλσζηή ηζηνξία ηνπ Ubu Roi κε ηα ηεθηαηλφκελα ζηε Νφηην Αθξηθή, αιιά θαη ηηο 

πξνζσπηθέο καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ ηα γεγνλφηα. Ο Kentridge επηιέγεη ηνλ 

αληηήξσα Jarry, έλαλ ηχπν πνπ ηαπηίζηεθε, ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, κε ηελ 

αιαδνλεία, ηε ζθιεξφηεηα, ηελ απζαηξεζία θαη ηελ ππεξεμνπζία θάζε δπλάζηε. 

Αλακεηγλχνληαο ην θαξζηθφ κε ην ηξαγηθφ ζηνηρείν, ν ζθελνζέηεο ζηνρεχεη ζηελ 

αθχπληζε ηνπ θνηλνχ. Σν Ubu and the Truth Commission είλαη έλα έξγν θαζαξά 

πνιηηηθφ πνπ ζηφρν έρεη λα δηαηεξήζεη ηε κλήκε δσληαλή, δηφηη κφλνλ έηζη κπνξεί λα 

γίλεη πξάμε ε εζληθή ζπκθηιίσζε. Ο Kentridge εηζβάιιεη ζηνλ κπνπξιέζθ θφζκν ηνπ 

Jarry, εηζάγνληαο ληνθνπκέληα απφ ηηο θξηθαιεφηεηεο πνπ δηαπξάρηεθαλ ζηε Νφηην 

Αθξηθή, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη ηνλ παξαινγηζκφ ηεο θαηαπάηεζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζεσξψληαο φηη ην ζέαηξν δελ πξέπεη λα θαζεζπράδεη 

απιψο ηνλ αζηφ, αιιά λα ηνλ θάλεη λα αηζζαλζεί ην θφβν κέζσ ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ 

γθξνηέζθνπ. 

     ηφρνο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη λα αλαδείμεη πψο ε ζχλδεζε ηνπ ζεάηξνπ κε 

ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη θαη λα επηθαηξνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα. Πεγέο ηεο έξεπλαο ζα απνηειέζνπλ ε δηεζλήο θαη ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπ Jarry θαη ηνπ Kentridge, ν εκεξήζηνο θαη 

πεξηνδηθφο ηχπνο ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία δηαδξακαηίζηεθαλ ηα γεγνλφηα ζηε 

Νφηην Αθξηθή, θαζψο θαη ν εκεξήζηνο θαη πεξηνδηθφο ειιεληθφο ηχπνο ηελ πεξίνδν 

πνπ παξνπζηάζηεθε ην έξγν. 

 

Ησάλλεο Α. Παλνύζεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. 

Ζ εηεξόηεηα θαη ην θσκηθό: ν Γηόλπζνο ζηνπο Βαηξάρνπο ηνπ Αξηζηνθάλε 

ηνπο Βαηξάρνπο ηνπ Αξηζηνθάλε παξαθνινπζνχκε ηνλ ζεφ Γηφλπζν –o νπνίνο 

ελζαξθψλεη ζην αξραίν ειιεληθφ ζξεζθεπηηθφ πιαίζην κε πιείζηνπο φζνπο ηξφπνπο 

ηε κνξθή ηνπ ―εηέξνπ‖– λα ηαμηδεχεη θαη λα δξα πνηθηινηξφπσο ζην βαζίιεην ηνπ 

ζαλάηνπ, ζηνλ Άδε, πνπ απνηειεί ίζσο ηελ απφιπηε έθθξαζε ηεο εηεξφηεηαο. Ζ 

δηνλπζηαθή ιαηξεία κε δηάθνξα κέζα θαη πξαθηηθέο (πξνζσπείν, έθζηαζε, κέζε, 

ελζνπζηαζκφ θαη καλία) απφβιεπε κέζσ ηεο ηειεηνπξγίαο ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

πηζηνχ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη ηελ ηαχηηζή ηνπ κε ην έηεξνλ. Απηφ 

εθθξάδεηαη κε κεγαιχηεξε έληαζε ζην ζέαηξν θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζε κηα 

αξηζηνθαληθή θσκσδία, ζηελ νπνία κάιηζηα ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηνλ έρεη ν 

ίδηνο ν ζεφο Γηφλπζνο.  

     Με επίθεληξν ην ξφιν θαη ηηο πνηθίιεο κεηακνξθψζεηο ηνπ Γηνλχζνπ ζηελ 

θσκσδία ησλ Βαηξάρσλ, ε εηζήγεζε ζηνρεχεη λα εμεηάζεη κε πνην ηξφπν ν 

Αξηζηνθάλεο αμηνπνηεί ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ηεο εηεξφηεηαο ψζηε λα πξαγκαηψζεη 

ην γεινίνλ, λα εξεζίζεη ην κάηη θαη ην απηί ησλ ζεαηψλ ηνπ θαη λα ηνπο θάλεη λα 

γειάζνπλ. Δπίζεο ζα δηεξεπλεζεί θαηά πφζνλ απηφο ν αξηζηνηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ 

ζπκβάιιεη κέζσ ηνπ πλεπκαηψδνπο ρεηξηζκνχ ηεο θσκηθήο δηάζηαζεο ηεο εηεξφηεηαο 

ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζρέζεο ηνπ εγψ κε ην έηεξνλ ζην θέληξν ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ελφο νιφθιεξνπ πνιηηηζκνχ. 
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Ησάλλα Παπαγεσξγίνπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ   

& 

ππξίδσλ Σνύιηνο, ππνςήθηνο δηδάθησξ 

 

Δζλν-ζξεζθεπηηθή ηαπηόηεηα θαη εηεξόηεηα ζηα εξσηθά έξγα ηνπ Καξαγθηόδε. 

Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 

  

     Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ δξακαηνινγίνπ ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ ζθηψλ, πνπ 

θσηίδεηαη δπλακηθά ζηνλ κπεξληέ απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα έσο θαη ηε δεθαεηία 

ηνπ 1950, απνηεινχλ ηα εξσηθά-παηξησηηθά έξγα. Ζ ζεκαηνινγία ηνπο 

επηθεληξψλεηαη ζε εξσηθέο κνξθέο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο πξνεηνηκαζίαο ηεο αιιά θαη ζηελ πξνβνιή ηνπ δεηήκαηνο ηνπ 

αιπηξσηηζκνχ. πληζηνχλ κάιηζηα πινχζηα πεγή άληιεζεο ησλ ηδενινγηθψλ 

αληηζέζεσλ, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν θαη ρψξν εμέιημήο ηνπο 

θαη θαζξεθηίδνληαη ζηελ πθηζηάκελε ζε απηά ηδενινγηθή φςε ηνπ παηξησηηζκνχ. 

     Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε εζηηάδεη αθελφο ζηε δηεξεχλεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

Σνχξθνπ (θαηά πεξίπησζε θαη ηνπ Σνπξθαιβαλνχ), φπσο απηή δηαγξάθεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα έξγα ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ (π.ρ. Αζαλάζηνο Γηάθνο, Καηζαληώλεο, 

Υξηζηηαλνκάρνο, Αηκνζηαγήο εγνύκελνο), θαη αθεηέξνπ ζηε ζπδήηεζή ηεο σο φξνπ 

ζπγθξφηεζεο ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο. ηα ελ ιφγσ έξγα, ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ Σνχξθνπ ζπλέρνπλ πνηθίια θαηεγνξήκαηα, δηαθξηηά ζηηο άηεγθηεο, εθηεηακέλα 

βίαηεο θαη αλέληηκεο ελέξγεηέο ηνπ. Ζ ξεηή δε αληίζηημή ηνπο κε ηελ «εζηθή» ηνπ 

Έιιελα δείρλεη ζπγρξφλσο ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο σο εηεξφηεηαο, 

απνθαιχπηνληαο φρη κφλνλ ηε δηαθνξά κε ηνλ «άιιν» σο αληίζεζε, κα πνιχ 

πεξηζζφηεξν φηη θάζε ηαπηφηεηα δνκείηαη σο εηεξφηεηα. Ζ αξλεηηθή θίλεζε κέζα 

απφ ηελ νπνία αλαδχεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ Σνχξθνπ ζπλαληάηαη ζε πνιιά έξγα ηνπ 

ζεάηξνπ ζθηψλ θαη ε θαηαλφεζή ηεο κπνξεί λα δψζεη πνιχπιεπξεο απαληήζεηο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζηα επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα ηεο 

Διιάδαο, αθφκα θαη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κεγαιντδεαηηζκνχ ην 1922. Ζ 

ηαπηφηεηα απηή ζηνλ Καξαγθηφδε πιάζεηαη κέζα απφ ην ζρήκα ηεο αληηπαξάζεζεο 

ηνπ «πηζηνχ» Έιιελα κε ηνλ «άπηζην» Σνχξθν· ηεο ειιεληθφηεηαο κε ην «ηνπξθηθφ» 

ζηνηρείν. Σν ελδηαθέξνλ καο είλαη ζηξακκέλν γχξσ απφ ηελ απζηεξφηεηα ησλ 

αληηζέζεσλ, θαζψο πξνζηδηάδνπλ ζε κηα καληρατζηηθή πξφζιεςε ησλ πξαγκάησλ, 

ζηεξηγκέλε ζε απξηνξηθήο πθήο ζπιιήςεηο, θαη ζηνρεχεη ζηελ απνθάιπςε άγλσζησλ 

θσδίθσλ ηνπ θαξαγθηφδε σο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. 

 

Δπζαιία Παπαδάθε, δηδάθησξ ηζηνξίαο 

Ζ πνξεία ηεο Δύαο Πάικεξ-ηθειηαλνύ πξνο ηνλ “δηαθνξεηηθό”  ρνξό ησλ 

Χθεαλίδσλ θαη ηελ επαλαλνεκαηνδόηεζε ηεο ηξαγσδίαο  

     ηελ αλαθνίλσζε ζα  πεξηγξάςνπκε ηελ εμέιημε ησλ ηδεψλ ηεο Δχαο Πάικεξ-

ηθειηαλνχ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ ειιεληθνχ δξάκαηνο, πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ 

αλεθηέιεζην νξακαηηζκφ ηεο λα αλεβάζεη ην 1946 ηνλ Πξνκεζέα Γεζκώηε κε έλαλ 

πνιπεζληθφ ρνξφ Χθεαλίδσλ θαη κε πξσηαγσληζηή ηνλ ζξπιηθφ εζνπνηφ θαη 

ηξαγνπδηζηή Paul Robeson.  
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    Ζ Πάικεξ εηζήιζε δπλακηθά ζηε ζεαηξηθή δσή ηεο Διιάδαο κε ηηο παξαζηάζεηο 

αξραίνπ δξάκαηνο πνπ ελέηαμε ζην πξσηφγλσξν γηα ηελ επνρή πνιπζέακα ησλ 

Γειθηθψλ Δνξηψλ ηνπ 1927 θαη ηνπ 1930. Πξνεξρφκελε απφ ηνλ αθξαίν φζν θαη 

θνπξαζκέλν κνληεξληζκφ ηεο παξηζηλήο Μπει Δπφθ, ζηξάθεθε πξνο ηε βπδαληηλή 

θαη ιατθή παξάδνζε ρσξίο ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ ληφπησλ. Απέδηδε ζην ειιεληθφ 

πλεχκα ηελ ππέξβαζε θάζε εζληθηζκνχ, παξαβιέπνληαο φηη ζηελ Διιάδα 

ζπκκεξίδνληαλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο ζπρλά νη πην αθξαηθλείο εθπξφζσπνη ηεο 

λενειιεληθήο εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο. 

     Με ηελ επηζηξνθή ηεο ζηηο ΖΠΑ, απφ ην 1934 θαη κεηά ζπλεξγάδεηαη κε 

ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο φπσο ε ειιελίζηξηα Edith Hamilton, ε πθάληξηα Mary 

Hambidge θαη αξγφηεξα ν «παηέξαο ηνπ ακεξηθάληθνπ ρνξνχ» Ted Shawn, πνπ 

αλήθνπλ φινη ζηνλ πξννδεπηηθφ ρψξν. ηελ αιιεινγξαθία ηεο κε ηνλ Shawn 

απνηππψλνληαη νη δπζθνιίεο ηεο λα δερηεί ηελ επηθξάηεζε ηεο κνπζηθήο ησλ λέγξσλ 

θαη ησλ ηζαγελψλ ηεο Ακεξηθήο, ηελ νπνία σο ηφηε ζεσξνχζε ππνηηκεηηθή θαη ηελ 

ηαχηηδε κε ηελ επηζηξνθή ησλ ζαηχξσλ. κσο, κε ηελ εμέιημε ηνπ πνιέκνπ, 

επαλαπξνζδηνξίδεη ην ζπκβνιηζκφ ηεο ηξαγσδίαο ζεσξψληαο φηη «πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε αληαπφθξηζε κε ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα» θαη λα αθππλίζεη ηηο 

ζπλεηδήζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξεηηθνηήησλ «θαη ηελ 

αλαθήξπμε ηνπ αλζξψπνπ ζε ληθεηή ηεο ηπξαλλίαο». Σε «βάζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο» 

ζα απνηειεί έλαο ζεακαηηθφο πνιπεζληθφο ρνξφο. 

 

Διέλε Παπαδνγηαλλάθε, θιαζηθή θηιόινγνο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Οη Πέξζεο σο “έηεξνη” ζηνπο Πέξζεο ηνπ Αηζρύινπ 

     Οη Πέξζεο ηνπ Αηζρχινπ απνηεινχλ ηελ αξραηφηεξε θαη κφλε ηζηνξηθή ηξαγσδία 

πνπ έθηαζε σο ηηο κέξεο καο. Σν έξγν, πνπ δηδάρηεθε ην 472 π.Υ.,  αλαθέξεηαη ζηελ 

ήηηα ησλ Πεξζψλ ζηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο θαη ζηηο νδπλεξέο ζπλέπεηεο απηνχ 

ηνπ γεγνλφηνο γηα ηνπο ίδηνπο. πσο είλαη ήδε γλσζηφ, ν Αηζρχινο πήξε κέξνο ζηνπο 

Πεξζηθνχο Πνιέκνπο θαη επηιέγεη λα ζπλζέζεη έλα δξακαηηθφ έξγν πνπ αθνξά ηα 

ζχγρξνλά ηνπ ηζηνξηθά γεγνλφηα. Ο Αηζρχινο δελ είλαη ηζηνξηθφο αιιά δξακαηηθφο 

πνηεηήο θαη πξνζεγγίδεη ην ζέκα κέζσ ηεο νπηηθήο ηνπ δξακαηνπξγνχ. 

Πξσηαγσληζηέο ηνπ έξγνπ είλαη νη εηηεκέλνη θαη φρη νη ληθεηέο θαη ν ζπγγξαθέαο 

ζέιεη λα παξνπζηάζεη ζην αζελατθφ θνηλφ ηελ άιιε πιεπξά, απηή ζηελ νπνία αλά 

πάζα ζηηγκή κπνξεί λα βξεζεί νπνηνζδήπνηε εκπιέθεηαη ζ‘ έλαλ κεγάιν πφιεκν. Οη 

Πέξζεο είλαη νη ―άιινη‖, νη μέλνη, νη βάξβαξνη, νη ερζξνί, απηνί πνπ πξνθαινχλ 

αηζζήκαηα νξγήο θαη απέρζεηαο ζηνπο Έιιελεο. Μήπσο, φκσο, θαη νη ΄Διιελεο 

πξνθαινχλ αληίζηνηρα αηζζήκαηα ζηνπο Πέξζεο;   

     Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα εζηηάζεη ζην ξφιν ηνπ ―άιινπ‖ ζηνπο Πέξζεο 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ζξήλν ησλ Πεξζψλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σα 

ζξελεηηθά άζκαηα θαηαιακβάλνπλ ην έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ ζηίρσλ ηνπ έξγνπ θαη 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: α) εθηεινχληαη απφ Υνξφ 

βαξβάξσλ θαη κάιηζηα αλδξψλ, ελψ ν ηξαγηθφο ζξήλνο εθηειείηαη ζπλήζσο απφ 

γπλαίθεο θαη β) ην πεξηερφκελφ ηνπο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ζπλήζε ζέκαηα ησλ 

ηξαγηθψλ ζξελεηηθψλ αζκάησλ. Πξνθχπηνπλ, δειαδή, ηφζν δεηήκαηα εζληθφηεηαο, 

φζν θαη δεηήκαηα θχινπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξαγσδία. Ζ εηζήγεζε απηή ζα 

πξνζπαζήζεη λα αληρλεχζεη θάπνηα απφ απηά ηα δεηήκαηα ππφ ην πξίζκα ηεο 

δξακαηνπξγίαο θαη ηεο ζεαηξηθήο πξαθηηθήο. Παξάιιεια, ζα επηρεηξεζεί ε 

πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ ηεο εηεξφηεηαο θαη ε επίδξαζή ηεο ζην θνηλφ ηεο ηξαγσδίαο 

εθείλεο ηεο επνρήο. 
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Διέλε Παπάδνγινπ, αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, ρνιή 

Καιώλ Σερλώλ, ΑΠΘ. 

Αλάκεζα ζηελ ηειεηνπξγία θαη ην ζπλαίζζεκα: ε εηεξόηεηα ησλ Γαλαΐδσλ 

     Αλ ε αξραία ζθέςε ζπλαξηά ηηο γπλαίθεο κε ηελ ηειεηνπξγία θαη ην ζπλαίζζεκα, 

νη γπλαίθεο ζηελ ηξαγηθή ζθελή εκθαλίδνληαη ζπρλά λα ―δηαθζείξνπλ‖ ηηο 

ηειεηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο, επηδεηθλχνληαο κηα εηεξφηεηα πνπ παξαβηάδεη επζέσο 

ηνπο έκθπινπο θαη θνηλσληθνχο θαλφλεο, θαη βξίζθεηαη πέξαλ ηνπ αξζεληθνχ 

ειέγρνπ. Απηή ε ―δηαθζνξά‖ δίλεη ην πεξηζψξην ζηηο γπλαίθεο λα αλαιάβνπλ θαη λα 

επηδείμνπλ ην ςπρνινγηθφ βάζνο ελφο βαζχηαηα αηππηθνχ θαη ηδηνζπγθξαζηαθνχ 

εαπηνχ, πνπ είλαη έξκαην ησλ παξνξκήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ππνθεηκεληθφηεηα πνπ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, απνθηά ςπραλαιπηηθέο 

πξννπηηθέο. ηελ αλαθνίλσζε, ε παξαπάλσ ζέζε αληρλεχεηαη κέζα απφ κηα ζπδήηεζε 

ησλ αηζρχιεησλ Ιθεηίδσλ. ε απηφ ην έξγν, ε δηαθζνξά ησλ ηειεηνπξγηψλ ηεο ηθεζίαο, 

ηνπ γάκνπ θαη ηνπ ζξήλνπ ηξνθνδνηεί ηνλ ―ζπκπιεγκαηηθφ‖ θαλαηηζκφ θαη ηε 

βηαηφηεηα ησλ λεαξψλ Γαλαΐδσλ θαη ηξνθνδνηείηαη απφ απηά.  

     Πξφθεηηαη γηα έλαλ παξνμπζκηθφ ζπλαηζζεκαηηζκφ, πνπ έξρεηαη ζε επζεία 

αληίζεζε κε ηνλ αξζεληθφ δεκνθξαηηθφ ιφγν ηνπ Πειαζγνχ θαη ζα πξνβιεκαηίζεη 

ηελ έληαμή ησλ παξζέλσλ ζηελ πόιηλ ηνπ Άξγνπο, φπσο θαίλεηαη ζηελ έμνδν ηνπ 

έξγνπ. ηηο ρακέλεο ζήκεξα ηξαγσδίεο (ή ηξαγσδία;) πνπ νινθιήξσλαλ ηελ ηξηινγία, 

απηφο ν παξνμπζκφο ζα νδεγήζεη ηηο Γαλαΐδεο ζηε ζπδπγνθηνλία, θαηαδεηθλχνληαο 

ηελ πξνβιεκαηηθή ελζσκάησζή ηνπο ζην ζεζκφ ηνπ νίθνπ θαη, έηζη, ηελ έκθπιε 

―αλνκία‖ ηνπο. Ζ ιχζε ζα δνζεί κφλνλ κέζα απφ ηε ζεξαπεία ηεο εηεξφηεηάο ηνπο θαη 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο σο ‗θαλνληθψλ‘ γπλαηθψλ, ράξε ζηνλ ηειηθφ 

γάκν ηνπο κε Αξγείνπο άληξεο.    

     Απηή ε κεηαηφπηζε απφ ηελ ηειεηνπξγία ζην ζπλαίζζεκα θαη κεηά ζηε ζεζκηθή 

απνθαηάζηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πξνθχπηεη απφ ην πέξαζκα απφ κηα 

―αλψξηκε‖ ζε κηα ―ψξηκε‖ δεκνθξαηία, θαη δηακνξθψλεη/πξνζδηνξίδεη ηε βαζηά 

πνιηηηθή εηεξφηεηα ησλ γπλαηθψλ, θαζψο ηηο θαηαηάζζεη θαη ηηο εγθιείεη ζηελ 

πνιηηηθά αδξαλή εζσηεξηθφηεηα ηφζν ηνπ νίθνπ φζν θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, 

επηβεβαηψλνληαο ηελ «ειιεληθή θαρππνςία πξνο ηηο γπλαίθεο σο πιάζκαηα εκπαζή, 

αζηαζή θαη επηθίλδπλα» (Segal).    

 

Διέλε Παπαιεμίνπ, ιέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ 

Ρνκπόη επί ζθελήο: εηθόλεο από έλα θνληηλό κέιινλ 

 

     Ζ παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζχγρξνλν ζέαηξν δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηε ρξήζε ηνπ βίληεν θαη ηεο ςεθηαθήο εηθφλαο αιιά επεθηείλεηαη θαη ζην ηνκέα ηεο 

θπβεξλεηηθήο θαη ηεο ξνκπνηηθήο. Μεραληθέο θηγνχξεο, αλζξσπφκνξθεο απηφκαηεο 

ζπζθεπέο πξσηαγσληζηνχλ ζηε δηεζλή ζεαηξηθή πξσηνπνξία θαη δεζπφδνπλ ζηε 

ζχγρξνλε έξεπλα. Άιινηε σο ηειερεηξηδφκελεο κεραλέο, άιινηε σο πβξίδηα-

πξνεθηάζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο θαη άιινηε σο αλζξσπνεηδή νκνηψκαηα, κε 

θηλήζεηο απαξάιιαθηεο κε απηέο ησλ αλζξψπσλ, νη κεραληθνί απηνί πεξθφξκεξο 

ελζαξθψλνπλ ηελ πην πεηζηηθή, αιιά θαη αλεζπρεηηθή πξνζνκνίσζε ηνπ άςπρνπ 

αληηθεηκέλνπ κε ηελ αλζξψπηλε, δσληαλή βηνινγηθή νληφηεηα. Mε αθνξκή 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη ζθεληθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εθηείλνληαη ζε Δπξψπε, 



[40] 
 

Ακεξηθή, Αζία θαη Χθεαλία, ζα επηρεηξήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ παξάδνμε επί 

ζθελήο φζκσζε κεηαμχ δχν εηεξνγελψλ νληνηήησλ, ησλ πεξθφξκεξ θαη ηεο κεραλήο. 

 

άββαο Παηζαιίδεο, θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

Δλαιιαθηηθέο ζεαηξηθέο ςεπδαηζζήζεηο  

     πλήζσο ην «άιιν» ζέαηξν ην θαληαδφκαζηε ή ην ηαπηίδνπκε κε επηινγέο εθηφο 

παξαδεδνκέλεο ζθέςεο θαη γεσγξαθίαο. κσο δελ είλαη αθξηβψο έηζη. Άιιν ε 

θαληαζία θαη άιιν ε πξαγκαηηθφηεηα. Δάλ δνχκε ζε πνηνπο ρψξνπο θηινμελνχληαη 

φια απηά ηα ζεάκαηα πνπ ζεσξνχκε φηη αλήθνπλ «εθηφο», ή πψο ηα αληηκεησπίδνπλ 

ηα ΜΜΔ, ζα δπζθνιεπηνχκε πνιχ λα αηηηνινγήζνπκε βεβαξεκέλνπο φξνπο φπσο 

«ελαιιαθηηθφο», «πξσηνπνξία» θ.ιπ.  

     Δίλαη φλησο έλα παξάδνμν ην γεγνλφο φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ ηζηνξηθή 

πξσηνπνξία ε νπνία είρε έλα ρψξν εθηφο πζηήκαηνο πνπ ηεο επέηξεπε λα αζθήζεη 

ηελ φπνηα θξηηηθή ηεο, νξηζκέλνη ηζρπξίδνληαη φηη ε ζχγρξνλε ελαιιαθηηθή ζεαηξηθή 

ζθελή  δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη πηα ζε θάπνηα καθξηλή νπηνπία, δειαδή ζε θάηη πέξα 

απφ ηνλ ηφπν ηνπ πζηήκαηνο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, κε ηηο πνιηνξθεηηθέο ηεο 

κεζνδεχζεηο, έρεη εληάμεη ηα πάληα εληφο, «φκνηα» θαη «δηαθνξεηηθά» ζε κηα 

αξκνληθή κεηακνληέξλα ζπκβίσζε. πλεπψο θαη ε ζεαηξηθή ηέρλε, πνπ θιεξηάξεη κε 

ηελ πνηεηηθή θάπνηνπ «άιινπ» ιφγνπ, είλαη ππνρξεσκέλε γηα λα επηβηψζεη –

ηζρπξίδνληαη νη ζηαζψηεο ηεο– λα ιεηηνπξγεί εθ ησλ έζσ ηνπ πζηήκαηνο, 

επειπηζηψληαο πσο έηζη, θάπνηα ζηηγκή, ζα κπνξέζεη λα εθζέζεη ηηο δπζ-ιεηηνπξγίεο 

ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα θαζ‘ φια ινγηθή «ζέζε»-απάληεζε, ε νπνία σζηφζν δελ ιχλεη 

θαη ηε βαζηθή αληίθαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί ζε κνξθή απνξίαο θάπσο 

έηζη: κήπσο ηειηθά απηή ε ηδέα «πνλεξήο» ζπγθαηνίθεζεο κε ηνλ «αληίπαιν», κε 

ζηφρν ηελ πξφθιεζε ξσγκψλ, δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλα ζχγρξνλν «ξνκάληδν» 

αλαηξνπήο, πνπ ην κφλν πνπ επηηπγράλεη είλαη λα πξνσζεί ηα ίδηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

πζηήκαηνο, πξνζθέξνληάο ηνπ ηηο ελαιιαθηηθέο ζέζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ ην 

επφκελν ζηάδην ηεο εμέιημήο ηνπ;   

     Γελ είλαη θαηλνχξγην ην ζέκα, σζηφζν νη ζχγρξνλεο εμειίμεηο έρνπλ απμήζεη πάξα 

πνιχ ην εηδηθφ ηνπ βάξνο. Με ζεκείν εθθίλεζεο ηελ φρη ηδηαίηεξα αηζηφδνμε άπνςε 

πνπ ιέεη φηη ε κφλε βηψζηκε πξσηνπνξία είλαη ην ίδην ην χζηεκα, ζα ππνζηεξίμσ φηη  

ε ζεαηξηθή ηέρλε, είηε ιέγεηαη πξσηνπνξηαθή είηε ελαιιαθηηθή, κπνξεί λα είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ζπδεί κε ηνλ «αληίπαιφ» ηεο, ην χζηεκα θαη ηνπο ζεζκνχο ηνπ, θαη 

ηελ ίδηα ζηηγκή, γηα λα έρεη νπζηαζηηθφ (θαη φρη δηαθνζκεηηθφ) ιφγν χπαξμεο σο 

«άιινο» ιφγνο, εθείλν πνπ νθείιεη λα θάλεη είλαη λα απνδερηεί ηελ απνηπρία ηεο (ή 

ηελ αδπλακία ηεο) λα ιεηηνπξγήζεη σο πξάμε απειεπζεξσηηθή. Απηή ε απνδνρή δελ 

ζεκαίλεη ήηηα, αιιά θίλεζε «απειεπζεξσηηθή» θαη γηα ηελ ίδηα, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

ζα ηε βνεζήζεη λα θαηαιάβεη θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηε ιεηηνπξγία ησλ αληηθαηηθψλ 

εξγαιείσλ θαη επηινγψλ ηεο. Ζ αληίθαζε σο κέζνδνο θαη σο φξην. ζν δελ επηρεηξεί 

απηή ηελ επίπνλε βχζηζε ζηα δηακεξίζκαηα ηεο απηνγλσζίαο, ζα ζπλερίδεη λα 

ιεηηνπξγεί ζαλ κηα επηπιένλ κεραλή παξαγσγήο ςεπδαηζζήζεσλ. Γειαδή, σο απην-

αθχξσζε. Σα παξαπάλσ ζρφιηα ζα ππνζηεξηρζνχλ θαη κε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα ζπγγξαθέσλ, ζθελνζεηψλ θαη νκάδσλ. 
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Kπξηαθή Πεηξάθνπ, θαζεγήηξηα ζεαηξνινγίαο, Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ 

ΔΚΠΑ 

Ο Βαπαξόο σο “άιινο” ζηνπ ζσλα ηα ρξόληα κέζα από ηα κάηηα ηνπ Μ. 

Υνπξκνύδε: έλαο εζληθόο ερζξόο; 

     Ο Μ. Υνπξκνχδεο (1804-1882), αγσληζηήο ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο, 

ζηξαηησηηθφο, πνιηηηθφο, δεκνζηνγξάθνο θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο, έγξαςε κηα 

ζεηξά απφ θσκσδίεο, φιεο θνηλσληθνθξηηηθέο θαη νξηζκέλεο εκθαλψο πνιηηηθέο, απφ 

ηηο νπνίεο κφλν κία, ν Λεπξέληεο παίρηεθε θαηά ηνλ 19ν αηψλα. Αληίζεηα, απφ ηνλ 

20φ θαη κέρξη ζήκεξα αξθεηά απφ ηα έξγα ηνπ παξαζηάζεθαλ, ηδίσο απηά κε 

πνιηηηθέο αηρκέο, έρνληαο αμηνινγεζεί απφ ζεηηθά έσο εμπκλεηηθά απφ ηνπο θξηηηθνχο 

θαη ηνπο κειεηεηέο. ην παξφλ κειέηεκα αλαιχεηαη Ο ηπρνδηώθηεο, έξγν κε θεληξηθφ 

δξακαηνπξγηθφ άμνλα ηνλ Υάηληεθ, κέινο ηεο ηξηαλδξίαο ηεο αληηβαζηιείαο, ζηνλ 

νπνίν κάιηζηα ν Υνπξκνχδεο ην αθηεξψλεη εηξσληθά («Πξνο ηνλ εμνρψηαηνλ 

ζηξαηεγφλ θχξηνλ θχξηνλ ΓΔΚ») θαη δηεξεπλψληαη ζηνλ πξφινγν ηνπ Τπαιιήινπ, 

ζηνπο ζεαηξφκνξθνπο Γηαιόγνπο θ.ά. νη αηρκέο ηνπ ζπγγξαθέα απέλαληη ζηα  

πξφζσπα πνπ ζεσξεί ππεχζπλα πνιιψλ θαθψο θεηκέλσλ ζηε δεκφζηα δσή ηεο ρψξαο 

θαη ιίγν πνιχ σο εζληθφ ερζξφ. Θα εμεηαζηεί επίζεο ε αξζξνγξαθία ηνπ ζπγγξαθέα 

κε ηε ζρεηηθή ζεκαηηθή, φπσο θαη ε πην λεθάιηα  εθηίκεζε ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, ψζηε 

λα γίλεη θαηαλνεηή ε κήληο ηνπ Υνπξκνχδε, αληηθεηκεληθά θαη ππνθεηκεληθά, νη 

(κάιινλ πξνθαλείο) ιφγνη ηεο αγλφεζεο ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ ησλ έξγσλ ηνπ ζηελ 

επνρή ηνπο αιιά θαη ηεο ζθεληθήο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε λεφηεξε επνρή. Γηα ηνλ 

Υνπξκνχδε ππάξρνπλ κειέηεο θαη κειεηήκαηα. ην παξφλ κειέηεκα ζα γίλεη 

δξακαηνινγηθή αλάιπζε βαζηζκέλε ζε ζχγρξνλα κεζνδνινγηθά εξγαιεία αιιά θαη 

ζηελ θξηηηθή πξφζιεςε ησλ λεφηεξσλ παξαζηάζεσλ. 

 

Γηώξγνο Π. Πεθάλεο, θξηηηθόο ζεάηξνπ, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθώλ πνπδώλ, ΔΚΠΑ  

Σν ζεαηξηθό bestiarium. ςεηο ησλ κε αλζξώπηλσλ δώσλ ζηε ζύγρξνλε ζθελή 

     ,ηη απνθαινχκε απηάξεζθα «δψν» είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα «ππνθείκελν-

κηαο-δσήο» πνπ πθίζηαηαη αθελφο ηελ ακεηάθιεηε βία ηεο νλνκαηνζεζίαο θαη 

αθεηέξνπ, αθξηβψο κέζσ απηήο ηεο νλνκαηνζεζίαο, ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ κε δχν αληίζεηνπο ηξφπνπο. Απφ ηε κηα αληηπξνζσπεχεη, 

φπσο ην έζεηε ήδε ν Αξηζηνηέιεο, κηα νληηθή ζηηβάδα, θαηψηεξε απηήο πνπ 

θαηαιακβάλεη εδψ θαη ρηιηεηίεο ν άλζξσπνο, θαη απφ ηελ άιιε ζπκβνιίδεη βαζηέο, 

ελίνηε δε θαη απσζεκέλεο, πηπρψζεηο ηεο χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ζπγθεθαιαηψλεη θαη επηθνξηίδεηαη κε ό,ηη ππεξβαίλεη (ή ππνηίζεηαη φηη 

ππεξβαίλεη) ν άλζξσπνο, ην νπνίν ζα κπνξνχζακε λα απνθαιέζνπκε δσηθφηεηα 

(animalité)· ζηε δεχηεξε πεξίπησζε εθθξάδεη ζπκβνιηθά απηό πνπ είλαη ζηε βάζε ηεο 

χπαξμήο ηνπ, δειαδή ηε δσηηθφηεηά ηνπ (vitalité). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φκσο 

ζπγθξνηεί έλαλ ηφπν εηεξφηεηαο. 

     Απηφ ην αληηθαηηθφ έξγν ησλ κε αλζξψπηλσλ δψσλ κπνξνχκε λα ην αληρλεχζνπκε 

ζην ζέαηξν ζε δηαθνξεηηθέο ζθελέο (García, Fabre, Castellucci) θαη ζε πνηθίια 

θείκελα (Ionesco, Mouawad, Μάηεζηο, Μαπξνγεσξγίνπ, Bernhard, Πνληίθαο θ.ά.), 

αληρλεχνληαο ηαπηφρξνλα θαη αλαπφθεπθηα απηή ηελ θαηαζηαηηθή εηεξόηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ δψνπ πνπ είλαη ηα κε αλζξψπηλα δψα, απηά ηα «ππνθείκελα-κηαο-δσήο», 

ηα νπνία απφ ηε ραξαπγή ηνπ θφζκνπ δνπλ, εξγάδνληαη θαη πεζαίλνπλ καδί καο. 
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Δθφζνλ ην ζέαηξν είλαη έλα εξγαζηήξην ελζψκαηεο ζθέςεο, κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη 

έλα θαηάιιειν πεδίν θξηηηθήο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ν Derrida νλνκάδεη 

«ζαξθνθαιινγνθεληξηζκφ» (carnophallogocentrisme), έηζη ψζηε λα αλαδεηρζεί ν 

βαζχηεξνο «ιφγνο» πνπ δηέπεη ηελ εμνπζία επί ηεο δσήο απφ ηε λεσηεξηθφηεηα θαη 

εληεχζελ, θαη λα ηεζνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ψζηε  λα ζθεθηνχκε εθ λένπ θαη ππφ 

έλα δηεπξπκέλν πξίζκα ηνλ αλζξσπνθεληξηζκφ.   

 

Απόζηνινο Πνύιηνο, δηδάθηνξαο θνηλσληνγισζζνινγίαο, Α.Π.Θ., εξεπλεηήο, 

εθπαηδεπηηθόο 

Μεηαζεαηξηθόηεηα, απηναλαθνξηθόηεηα θαη εηεξόηεηα ζηελ επηζεώξεζε: Ζ 

πεξίπησζε ησλ ad hoc λνύκεξσλ 

     Ζ αλαθνίλσζε εμεηάδεη ηα ad hoc λνχκεξα, δειαδή ηα επηζεσξεζηαθά λνχκεξα 

ησλ νπνίσλ ε ζεκαηνινγία αληιεί ζηνηρεία απφ ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ/ηεο 

εζνπνηνχ πνπ ηα απνδίδεη (Γεσξγαθάθε 2016). Αξρηθά γίλεηαη ζχληνκε επηζθφπεζε 

ηεο παξνπζίαο απηψλ ησλ λνχκεξσλ ζε επηζεσξήζεηο απφ ηα ρξφληα ηεο Καηνρήο θαη 

ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν κέρξη ηηο κέξεο καο. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη δείγκαηα ηνπ 

είδνπο απφ επηζεσξεζηαθέο παξαζηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο 35εηίαο, κέζα απφ ην 

κεζνδνινγηθφ πξίζκα ηεο αλάιπζεο ηεο ζπκκεηνρηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο 

(Membership Categorization Analysis) σο εζλνκεζνδνινγηθνχ κνληέινπ κειέηεο ησλ 

θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ (Sacks 1992, Garfinkel 1967).  

     Ζ αλάιπζε επηζεκαίλεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα απηναλαθνξηθά θείκελα 

ησλ λνχκεξσλ απηψλ θαη ηα κεηαζεαηξηθά ζηνηρεία ηεο επηηέιεζήο ηνπο 

αλαδεηθλχνπλ ζηνηρεία εηεξφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ ησλ εζνπνηψλ πνπ ηα 

απνδίδνπλ. Ζ απφδνζε ad hoc λνχκεξσλ εξκελεχεηαη σο έλαο ηξφπνο αληίδξαζεο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εζνπνηψλ ζηελ απεηιή ηεο θαιιηηερληθήο/επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ππφζηαζεο θαζψο θαη ηεο έκθπιεο ή/θαη ειηθηαθήο ηαπηφηεηάο ηνπο. Ζ αλαθνίλσζε 

δηεξεπλά ηε ζρεηηθή ζεκαηνινγία ζηα θείκελα ησλ λνχκεξσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ, ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ εζνπνηψλ κε ην θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο, φπσο 

απνηππψλεηαη ζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πνπ έρεη δηαζσζεί, αιιά θαη ηηο απφςεηο 

ησλ θξηηηθψλ, πνπ άιινηε επηδνθηκάδνπλ απηά ηα λνχκεξα θαη άιινηε θάλνπλ ιφγν 

γηα έιιεηςε ζπγγξαθηθήο έκπλεπζεο ή ππεξβνιηθή κεινδξακαηηθφηεηα. ε θάζε 

πεξίπησζε, ηα ad hoc επηζεσξεζηαθά λνχκεξα πνπ αλαιχνληαη εληάζζνληαη ζην 

γεληθφηεξν θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία παξαζηάζεθαλ θαη 

εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο λφξκεο, ηηο νπνίεο νη 

πξσηαγσλίζηξηέο/πξσηαγσληζηέο ηνπο επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ή/θαη αςεθνχλ κε 

ζηφρν ηελ θαιιηηερληθή θαη θνηλσληθή ηνπο επηβίσζε. 
 

Bάιηεξ Πνύρλεξ, νκόηηκνο θαζεγεηήο   

Σν ζέαηξν θαη ην έηεξνλ. Μηθξή θηινζνθία ηνπ ζεάηξνπ 

     Δθ πξψηεο φςεσο ην ―άιινλ‖ ηνπ ζεάηξνπ είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Δληνχηνηο, ν 

επηλνεκέλνο θφζκνο ηεο ζθεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ελ κέξεη κφλν αληηδηαζηέιιεηαη 

απφ ηελ ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (φπσο σο έλα βαζκφ θαη ζηηο άιιεο 

ηέρλεο), γηαηί παξηζηάλεηαη κε ηηο πιηθέο εθθάλζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο: ππαξθηά 

αληηθείκελα ζηελ πιηθή ηνπο ππφζηαζε είλαη θαη ηα ζψκαηα ησλ εζνπνηψλ κε φια 

φζα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ: θπζηθή θαη επίπιαζηε ζσκαηηθφηεηα, αηζζήκαηα, 
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ςπρηθέο δηεξγαζίεο, ζθέςεηο θαη ηδέεο, ζηνραζκνχο, νξάκαηα θαη φλεηξα. Ζ ζρέζε ηνπ 

ζεάηξνπ κε ην φπνην αληίζεηφ ηνπ πεξηέρεη κηα δηπιή θαη ξεπζηή δηαιεθηηθή: 1) φπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ παηρληδηνχ, είλαη δχζθνιν λα εληνπηζζεί ην ―έηεξνλ‖ θαη 

απηφ παξακέλεη ξεπζηφ θαη εμαξηεκέλν απφ ηελ πεξίζηαζε θαη ηε ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή· 2) φπσο επίζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ παηρληδηνχ ή ησλ αξρεηππηθψλ 

ζπκβφισλ, κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ην φπνην αληίζεηφ ηνπ ζε κηα έλσζε ησλ 

αληηζέζεσλ (coincidentia oppositorum), νπφηε πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ πξαγκαηηθφ 

φζν θαη ηνλ επηλνεκέλν (fictional) θφζκν, θαη γίλεηαη ππαξμηαθφ ζχκβνιν ηεο 

νληνινγηθήο ππφζηαζεο ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ (παξαβνιή ηνπ 

θνζκνζεάηξνπ). Δμαηηίαο ηεο δσληαλήο, πιηθήο ππφζηαζεο ηεο ζθεληθήο ηέρλεο, ην 

―έηεξνλ‖ ηνπ ζεάηξνπ θηλδπλεχεη λα απνξξνθεζεί απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

αλαζεκαζηνδφηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο, φπνπ ε πξαγκαηηθφηεηα 

κεηακνξθψλεηαη ζε θάηη άιιν, πνπ δπλεηηθά πεξηθιείεη κέζα ηνπ φιεο ηηο λνεηέο 

πξαγκαηηθφηεηεο θαη φρη κφλν ηελ ππαξθηή θνηλσληθή θαη αηνκηθή εθείλεο ηεο 

δεδνκέλεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο.  

     Απηή ε δηπιή δηαιεθηηθή ηνπ ζεάηξνπ αλάκεζα ζε λνεηέο θαη ππαξθηέο 

πξαγκαηηθφηεηεο δηαρσξίδεη ηε ζθεληθή ηέρλε θαη απφ ηηο άιιεο ιφγσ ηεο 

εληνλφηεξεο πιηθήο ηεο ππφζηαζεο, πνπ βαζίδεηαη ζην ίδην ην ζψκα ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ηελ επηθνηλσλία δσληαλψλ αλζξψπσλ ζηνλ ίδην ρψξν θαη ρξφλν. ηελ 

παξαδνζηαθή κεηαθπζηθή εθδνρή, ην ζέαηξν δελ έρεη ―έηεξνλ‖, ζε απφιπηα 

εθθνζκηθεπκέλεο εθθξάλζεηο, φπσο ζηνλ Γηαθσηηζκφ, είλαη απιψο απνηειεζκαηηθφ 

θαιιηηερληθφ εξγαιείν ηεο κεηακφξθσζεο θαη κεηαξξχζκηζεο ηνπ ―εηέξνπ‖, πνπ 

είλαη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζηηγκήο. 

 

Δύε Πξνύζαιε, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο, θξηηηθόο ζεάηξνπ, δηδάζθνπζα ηνπ 

Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, ΔΚΠΑ 

Θεαηξηθή Σέρλε : ην κέιινλ κηαο εηεξνηνπίαο 

     Αλάκεζα ζηηο εηεξνηνπίεο ηνπ, ν Φνπθψ ζπγθαηαιέγεη θαη ηε ζεαηξηθή ηέρλε σο 

έλαλ ηφπν εηεξόηεηαο, αλαθνξηθά κε ηνλ θπξίαξρν θαη ζεζκηθφ ηφπν ζέζεσλ εληφο 

ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί: έλαλ ηφπν αληη-ζέζεσλ, ηφπσλ πνιιαπιψλ ζέζεσλ, 

αληηζπκβαηηθψλ, ζπγθξνπφκελσλ θαη αλαηξεπηηθψλ. Ζ ζεαηξηθή πξάμε, ζπλεπψο, 

παξφηη δεκηνπξγείηαη, αλαπηχζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζηνλ πνιηηεηαθφ κεραληζκφ 

θαη απεπζχλεηαη ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, ζπληζηά θαζεαπηή κηα εηεξφηεηα, δνκηθφ 

ζηνηρείν ηεο νπνίαο είλαη ε ακθηζβήηεζε ησλ ίδησλ ησλ ζπζηαηηθψλ θαη 

θαηαζηαηηθψλ ηεο δνκψλ θαη ππνδνκψλ: ήηνη ηνπ νηθνδνκήκαηνο πνπ ηε δεκηνπξγεί 

θαη ηε ζηεξίδεη. ηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε θαη κεηακνληέξλα θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ε ζεαηξηθή ηέρλε ηείλεη λα απνιέζεη ηελ εηεξνηνπία ηεο θαζψο 

πξνζαξκφδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηνπο πνιηηεηαθνχο θαη θνηλσληθνχο φξνπο 

ελφο ζπζηεκηθνχ ιεηηνπξγηζκνχ. Δηδηθφηεξα, αξθεηά παξαδείγκαηα απφ ηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή ζεαηξηθή ζθελή –ηφζν ζην επίπεδν ησλ πνιηηεηαθψλ ζεζκψλ φζν θαη ζην 

θαιιηηερληθφ πεδίν– είλαη ηθαλά λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηνλ πξναλαθεξζέληα 

ηζρπξηζκφ.   

     Χο εθ ηνχηνπ, ε παξνχζα εηζήγεζε απνπεηξάηαη λα αλαδείμεη ην θαηλφκελν, ηνπο 

θνηλσληθνχο κεραληζκνχο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ζπληειείηαη ε ζηαδηαθή 

κεηακφξθσζε ηεο ζεαηξηθήο ζθελήο απφ ηφπν εηεξφηεηαο ζε έλαλ ελδερνκέλσο 

ηαπηνηηθφ ηφπν. Σν θαηλφκελν είλαη πνιππαξαγνληηθφ θαζψο εκπιέθνληαη φιεο νη 

ζπληζηψζεο ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο: θξαηηθή πνιηηηθή, ηδησηηθνί θνξείο, θαιιηηέρλεο, 

θνηλφ, ζεσξεηηθνί ηνπ ζεάηξνπ, ΜΜΔ θ.ιπ. Θα αμηνπνηεζνχλ ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο 



[44] 
 

θαη ηεο θνηλσληνινγίαο ηνπ ζεάηξνπ θαη ζα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη πεξηζψξην λα 

δηαηεξεζεί ε ηαπηφηεηα ηεο εηεξνηνπίαο ηνπ ζεάηξνπ ζην ζχγρξνλν πιαίζην ηεο 

δεζπφδνπζαο θαη γεληθεπκέλεο εξγαιεηαθήο νξζνινγηθφηεηαο. 

 

 

Rush Rehm, Professor, Stanford University  

 

Is Otherness really other? Some problems with oppositional dualism 

 

In this short paper, I address the popularity of the "other" in critical theory and 

dramatic practice, particularly as applied to Greek tragedy. While focusing on the 

ostensible construction of the barbarian "other" in Aeschylus‘ Persians, I also discuss 

other "others" that have found their way into the interpretation of ancient tragedy: 

animals, gods, women, metics, slaves, and the city of Thebes.  

 

Ησάλλα Ρεκεδηάθε, ιέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, ΔΚΠΑ  

Φηινθηήηεο: έλαο “μέλνο” ζην ζηξαηόπεδν ησλ Διιήλσλ 

     Ζ αλαθνίλσζε ζα πξνζπαζήζεη λα αληρλεχζεη ηηο έλλνηεο ηνπ ―νηθείνπ-μέλνπ‖ 

ζηνλ Φηινθηήηε ηνπ νθνθιή θαη ηνπ Heiner Müller. Πνιίηεο, Έιιελαο, ηξαηηψηεο: 

έλλνηεο πνπ παιηλδξνκνχλ αλάκεζα ζην νηθείν θαη ην μέλν θαη ζηηο νπνίεο 

θπξηνιεθηηθά αληηζηέθεηαη ν Φηινθηήηεο, κε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν φκνηα ή 

δηαθνξεηηθά ηφμα θαη βέιε, αλάινγα κε ην έξγν, ην δξακαηνπξγφ θαη ηελ ηζηνξηθή 

ζπγθπξία. 

 

Κσλζηαληίλα Ρηηζάηνπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, ΑΠΘ  

Ολεηξόδξακα, θσο ζηα ζθνηάδηα ηνπ εαπηνύ σο “άιινπ”: Ο άξξωζηνο ηνπ 

Μίιηνπ Κνπληνπξά 

     Τπνβφζθνπζα αηκνκηθηηθή αηκφζθαηξα αλάκεζα ζε έλαλ παηέξα θαη ηε 

δεθαεθηάρξνλε θφξε ηνπ, νκν-εξσηηθφ θάιεζκα ηεο ζπγαηέξαο ζηελ ππεξέηξηα, 

ιάγλεο δηαζέζεηο πξνο ηνλ ππεξέηε, πνπ είλαη αδειθφο ηεο απφ άιινλ παηέξα θαη ηελ 

ίδηα κάλα, αθφκα θαη ηεξφζπιε εξσηηθή πξνζεπρή ζηνλ Υξηζηφ… Ζ «ζαπίια», 

ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ ζπγγξαθέα, πνπ πιεκκπξίδεη απηφ ην αζελατθφ ζπίηη, ζην 

θαηψθιη ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 20νχ αηψλα, απνθαιχπηεηαη θάησ απφ ην 

αδπζψπεην θσο ελφο νλείξνπ πνπ ινχδεη ηε ζθελή. Σν «νλεηξφδξακα», θαηά ηελ 

εηδνινγηθή ηαμηλφκεζε ηνπ δξακαηνπξγνχ, έξρεηαη λα επεμεξγαζηεί ζθεληθά ηνλ 

θφζκν ηνπ νλείξνπ κε ηελ πξφζεζε λα μεζθεπαζηνχλ νη θαηαρσληαζκέλεο πηπρέο ηεο 

εηεξφηεηαο εληφο, ν εαπηφο σο άγλσζηνο θαη ―άξξσζηνο‖ άιινο. 

     Ο ζπγγξαθέαο ηνπ ζπγθινληζηηθνχ θεηκέλνπ «Κιείζηε ηα ζρνιεηά» (1923) 

αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα σο έλαο απφ ηνπο πην ξηδνζπάζηεο παηδαγσγνχο ηνπ ηφπνπ ηελ 

επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Παξακέλεη φκσο ειάρηζηα γλσζηφο γηα ηηο ξεμηθέιεπζεο 

δξακαηνπξγηθέο ηνπ απφπεηξεο, θαηά ηελ αδηάθνξε πξνο θάζε θνκθνξκηζκφ, ληφηε 

ηνπ. Ο Μίιηνο Κνπληνπξάο (1889-1940) έγξαςε δπν δξάκαηα: Ο άξξσζηνο (1911) 

θαη Σν κπαιζακσκέλν αγόξη (1912). ην πξψην ζπκβαίλνπλ φια ηα αιιφθνηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  
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     Σν έξγν απνηειεί αθνξκή γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ 

ειιεληθή δξακαηνπξγία απφ ηελ πξφζιεςε δπν ηφπσλ πνπ κνηάδνπλ μέλνη αιιά 

εηνχηα ηα ρξφληα αλαπηχζζνπλ δεζκνχο: ηεο επξσπατθήο θαιιηηερληθήο πξσηνπνξίαο 

απφ ηε κηα πιεπξά θαη, απφ ηελ άιιε, ησλ επηζηεκνληθψλ θαηαθηήζεσλ ηεο Δζπεξίαο 

γηα ηε κειέηε ηεο ςπρηθήο λφζνπ. ζα απφ ηα επξσπατθά επηηεχγκαηα πεξλνχλ ηα 

ειιεληθά ζχλνξα ζπλαληνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζηξνθή πξνο ηε ιατθή παξάδνζε. Σν 

φλεηξν ελφο πξνζψπνπ, θαηά ηε θξνυδηθή ζεψξεζε, γίλεηαη ην παξάιιειν ηνπ 

παξακπζηνχ ελφο ιανχ, κεηαθηλείηαη απφ ηνπο θφιπνπο ηεο ιατθήο αλνξζνινγηθήο 

δεηζηδαηκνλίαο ζην κηθξνζθφπην ηεο νξζνινγηθήο επηζηήκεο θαη δηεθδηθεί αθφκα θαη 

λα ζεξαπεχζεη ηεο ςπρήο ηα πάζε.  

     Ζ άγνπξε, ζρεδφλ αθαηέξγαζηε, πξνζπάζεηα ηνπ Κ. Πέξβειε ζην Όλεηξνλ (1888) 

θαη ηνπ Η. Πνιέκε ζην νκφηηηιν δξάκα (παξάζηαζε 1899), ηνπ Κ. Υξεζηνκάλνπ ζηε 

ηαρηηά γπλαίθα (1896), ηνπ Γ. Κακπχζε ζην Γαρηπιίδη ηεο κάλαο (1898) θαη ηα 

ζύγλεθα (1899), ηνπ Π. Υνξλ ζηνλ Ξέλν (1906), ηνπ Μίιηνπ Κνπληνπξά ζηνλ 

Άξξσζην (1911) θαη ζην Μπαιζακσκέλν αγόξη (1912) απνηεινχλ έλα ελδεηθηηθφ 

θνκκάηη εγρψξηαο δξακαηνπξγίαο πνπ αμίδεη λα κειεηεζεί θάησ απφ απηφ ην πξίζκα. 

 

Λίλα Ρόδε, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

Έκθπιεο ηαπηόηεηεο θαη ζεμνπαιηθόηεηα ζην ζύγρξνλν ειιεληθό ζέαηξν 

  

     Με πιαίζην αλαθνξάο ηελ απεηθφληζε ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ ζην ζχγρξνλν 

ειιεληθφ ζέαηξν, ε παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηε γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα. 

Μέζα απφ ηελ εμέηαζε επηιεγκέλσλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ θαη ησλ ζθεληθψλ ηνπο 

εθδνρψλ δηεξεπλά ηηο δηαθνξεηηθέο επηηειέζεηο ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθήο 

ηαπηφηεηαο, εηδηθφηεξα εθείλεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ θαη ηνπ 

εηεξνθαλνληθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ.  

     Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηεο γπλαηθείαο ππνθεηκεληθφηεηαο ζε δηαθνξεηηθά 

νηθνγελεηαθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά, ηζηνξηθά θαη ινγνηερληθά ζπκθξαδφκελα 

απαζρνιεί ηαθηηθά ζπγγξαθείο θαη ζθελνζέηεο ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζέαηξν. 

Δθθηλψληαο απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο (πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο, ινγνηερληθέο 

αθεγήζεηο, ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά επεηζφδηα) παξνπζηάδνπλ ζηε ζθελή γπλαηθεία 

πξφζσπα πνπ καο μελαγνχλ ζηε δηθή ηνπο νπηηθή γηα ηα πξάγκαηα.  

     Δζηηάδνληαο ζηηο επηηειέζεηο ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο επηρεηξνχκε λα 

δηεξεπλήζνπκε ζε πνην βαζκφ αλαπαξάγνληαη άκεζα ή κε ιαλζάλνληα ηξφπν ηα 

ζηεξεφηππα γηα ηε γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα θαη κε πνηνπο ηξφπνπο νξηζκέλα απφ 

απηά ππνλνκεχνληαη επί ζθελήο. Πξνζδηνξίδνληαο ην γπλαηθείν ζψκα σο θνκβηθφ 

ζεκείν θαη σο ηφπν πάλσ ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη ή επηβάιινληαη δηά ηεο βίαο νη 

θπξίαξρεο αληηιήςεηο γηα ηηο έκθπιεο ηαπηφηεηεο, ζηφρνο καο είλαη λα 

παξαθνινπζήζνπκε πψο νη ζπγθεθξηκέλεο ζεαηξηθέο αθεγήζεηο αλαπαξάγνπλ ή 

αλαζεσξνχλ ηηο αληηιήςεηο απηέο. 

 

 

Κάηηα αβξάκε, επίθνπξε θαζεγήηξηα, ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

Παλ/κην Παηξώλ 

ώκαηα ηξίηεο ειηθίαο ζε παξαζηάζεηο ζύγρξνλνπ ρνξνύ  
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     Απφ ηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα, ην γήξαο ηνπ ζψκαηνο απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο 

γηα ηνπο ρνξνγξάθνπο, κε θαζνξηζηηθφ παξάδεηγκα ην έξγν ηεο Pina Bausch 

―Kontakthof, with Ladies and Gentlemen over 65‖ 2000 θαζψο θαη ηελ νκψλπκε ηαηλία 

ζε ζθελνζεζία ηεο Lilo Manqelsdorff (2002). Πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο ησλ κειεηεηψλ 

ηνπ ρνξνχ (Nanako & Brandstetter 2016, Schwaiger 2012) αιιά θαη λεπξνεπηζηεκφλσλ 

(DeSouza, 2015) έρνπλ δηακνξθψζεη έλα δηεπηζηεκνληθφ πιαίζην δηεξεχλεζεο θαη 

απνηίκεζεο ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πνιηηηζκηθά ψξηκεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο κέζσ ηεο πξαθηηθήο ηνπ ρνξνχ. ηελ εηζήγεζε απηή ζα 

παξνπζηάζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζθεληθή παξνπζία αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο 

έρεη ζπκβάιεη ζηε δηεχξπλζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδενινγηψλ γηα ηελ νκνξθηά θαη ηελ 

εθθξαζηηθφηεηα ηεο θίλεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη πεξηνξίζεη ηα φξηα αλάκεζα ζην 

αηζζεηηθφ θαη ην θνηλσληθν-πνιηηηθφ ζψκα θπξίσο ζην ζχγρξνλν ρνξφ. Οη βησκέλεο 

εκπεηξίεο θαη ε κλήκε ηεο θίλεζεο, αιιά θαη ε αλαπφθεπθηε κεηάβαζε απφ ην λεαξφ, 

δεμηνηερληθφ ζψκα ζην ειηθησκέλν ζψκα επηηξέπεη λα αληηιεθζνχκε, νπηηθά θαη 

θηλαηζζεηηθά, φηη ηα ζψκαηα πνπ ρνξεχνπλ, ελψ βξίζθνληαη πην θνληά ζην κεηαίρκην 

απηνχ ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ ―άιινπ‖, –κηα ζχιιεςε πνπ απφ κφλε ηεο είλαη ππεξβαηηθή– 

έρνπλ ηελ σξηκφηεηα λα κεηαηξέςνπλ ηε δεμηνηερληθή θίλεζε ζε εθθξαζηηθή. Ζ 

εηζήγεζε πεξηιακβάλεη πξνβνιή απνζπάζκαηνο απφ ην εξεπλεηηθφ project ηεο Evfa 

Lilja ―Movement as the Memory of the Body‖ (2003-2006). 

 

 

Γηώξγνο ακπαηαθάθεο, επίθνπξνο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

Παλ/κην Παηξώλ 

H queer αηζζεηηθή ηνπ 21νπ αηώλα. Αληηθαλνληθόηεηα θαη θαλνληθνπνίεζε 

     Σν πεδίν ηεο ειιεληθήο queer ηέρλεο είλαη ζρεδφλ αδηεξεχλεην επηζηεκνληθά θαη 

δελ ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο κειέηεο γηα ην ελ ιφγσ αληηθείκελν. Μεζνδνινγηθά, 

είλαη αδχλαηνλ λα απνκνλσζεί ην ζέαηξν απφ ηηο ππφινηπεο (εηθαζηηθέο θπξίσο) 

ηέρλεο γηα δχν ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο: πξψηνλ, εμαηηίαο ηεο θαηάξγεζεο ησλ 

εηδνινγηθψλ νξίσλ κεηαμχ ησλ ηερλψλ, ή/θαη ηεο κείμεο ησλ εηδψλ· θαη δεχηεξνλ, 

εμαηηίαο ηεο παγίσζεο ελφο γεληθφηεξνπ πλεπκαηηθνχ θιίκαηνο κε ηα ίδηα αηζζεηηθά 

θαη ηδενινγηθά αηηήκαηα γηα φιεο ηηο ηέρλεο (δεδνκέλνπ, επηπιένλ, φηη ην ―θαλνληθφ‖ 

ζέαηξν ζπλήζσο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ πξσηνγελή δηακφξθσζε απηψλ ησλ αηηεκάησλ, 

αιιά ηα ππνδέρεηαη ζε δεχηεξν βαζκφ).  

     Μειεηψληαο ηε δνπιεηά ηνπ Δπξηπίδε Λαζθαξίδε, ησλ Nova Melancholia, ηεο 

νκάδαο ΦΤΣΑ, ηνπ Αλδξέα Καξαγηάλ θ.ά., αιιά θαη ηε ζχγρξνλε ειιεληθή 

δξακαηνπξγία, ε πξνηεηλφκελε εηζήγεζε ζθνπεχεη λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη  

βαζηθά αηζζεηηθά θαη ηδενινγηθά γλσξίζκαηα ηεο ειιεληθήο queer ηέρλεο είλαη 

δπλαηφ λα ζεσξεζνχλ ηα εμήο:  

 ρξήζε κηαο αηζζεηηθήο ηνπ θαζεκεξηλνχ  (κε πνιπζπιιεθηηθφ assemblage απφ 

δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο πεγέο)· 

 kitsch θαη εηξσλεία· 

 ηδενινγηθφο ζρεηηθηζκφο ή θαη κεδεληζκφο·  

 δηαιπηηθή κεηαπνίεζε ησλ κεγάισλ θεηκέλσλ θαη αθεγήζεσλ· 

 δεκηνπξγία κηαο λέαο queer ειιεληθφηεηαο.  

     Δίλαη επλφεην φηη φια ηα παξαπάλσ ππνζηαζηνπνηνχλ κηα ηδηαίηεξε ηδενινγηθή 

αληηθαλνληθφηεηα, ρσξίο αθφκε ζηελ Διιάδα λα παξαηεξείηαη πξνζπάζεηα 

πνιηηηζκηθήο πξνψζεζεο θάπνηαο λέαο θαλνληθφηεηαο, φπνπ ε queer νηθνγέλεηα θαη 

εζηθή ζα ηίζεληαη ζε αλαγθαζηηθή πξνηεξαηφηεηα (φπσο ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ Ακεξηθή). ε θάζε πεξίπησζε, ε queer ηέρλε ζπκβάιιεη παξαγσγηθά ζηελ 
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θαηαζθεπή λέαο γλψζεο γχξσ απφ ηνλ άλζξσπν σο θνηλσληθφ ππνθείκελν θαη πνιίηε, 

ζπγθεθξηκελνπνηψληαο αηζζεηηθά ηηο παξεθθιίλνπζεο απφ ηελ θαλνληθφηεηα 

ηδενινγίεο θαη πξαθηηθέο.  

 

Μαλώιεο εηξαγάθεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, Παλ/κην 

Κξήηεο  

Ο ππόθνζκνο σο “άιινο” ζην ζέαηξν πξόδαο ηνπ κεζνπνιέκνπ: Σν πνπιί ηεο 

Νύρηαο ηνπ Κσζηή Μπαζηηά ζην ζέαηξν Κνηνπνύιε (1924).   

     Ο Κσζηήο Μπαζηηάο απνηέιεζε γηα ην κεζνπνιεκηθφ ζέαηξν φ,ηη ν Ησάλλεο 

Μεηαμάο γηα ηελ πνιηηηθή. Πεξηζσξηαθή ζρεδφλ κνξθή ζηε δεθαεηία ηνπ 1920, 

κεηαβιήζεθε ζε πξσηαγσληζηηθή ζηα επφκελα ρξφληα, ραξάδνληαο αλεμίηεια κε ηηο 

επηινγέο ηνπ ην πξφζσπν ηνπ κεζνπνιεκηθνχ ειιεληθνχ ζεάηξνπ. Βαζηθφ εξγαιείν 

γη‘ απηφ απνηέιεζε ε πιεζσξηθή δέζκε κέηξσλ πνπ πήξε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζεάηξνπ 

θαη ε ινγνθξηζία. Ζ ινγνθξηηηθή απζηεξφηεηα πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ην δεχηεξν 

κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 κπνξεί λα ζπγθξηζεί κφλν κε ηελ αληίζηνηρε ζηε 

δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. Απφ ηελ άπνςε απηή παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε 

πεξίπησζε δπν πξσηφιεησλ λεαληθψλ έξγσλ ηνπ Μπαζηηά, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ην 

1923 θαη ην 1924 ζηα δπν κεγαιχηεξα ζέαηξα πξφδαο ηεο επνρήο, θαζψο έζηγαλ 

αηρκεξά θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα θαη δέρηεθαλ ηα ππξά ηεο θξηηηθήο θαη ηελ 

επέκβαζε ηεο ινγνθξηζίαο.  

     Παξά ηελ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή ζθεληθή πνξεία ηνπο, ν Μπαζηηάο ηα θαηέζηξεςε 

αξγφηεξα, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα γίλεη ηθαλνπνηεηηθή αλαθνξά ζην 

πεξηερφκελφ ηνπο. Ζ έξεπλά καο σζηφζν κπφξεζε λα εληνπίζεη έλα ζσδφκελν 

ρεηξφγξαθν απφ ην Πνπιί ηεο Νύρηαο. Ζ κειέηε ηνπ έξγνπ ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε 

αλαδήηεζεο ηνπ κεζνπνιεκηθνχ «άιινπ» φρη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο, ηεο 

πξσηεχνπζαο ή ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, αιιά ζηα ίδηα ηα έγθαηά ηνπ, αθνχ νη 

πεξηζσξηαθνί ηχπνη ηεο Κξεκπδαξνχο ηνπ Πεηξαηά, απνδείρηεθαλ θάηη αιιφηξην, 

μέλν, ε πεκπηνπζία ηεο εηεξφηεηαο, φρη κφλν γηα ηνπο ζεαηέο αιιά θαη γηα ην ζίαζν 

Κνηνπνχιε, πνπ γηα λα ηνπο ελζαξθψζεη ρξεηάζηεθε λα απνηνικήζεη κηα 

ξηςνθίλδπλε επηηφπηα έξεπλα ζηα ζηέθηα ηεο δπζψλπκεο πεξηνρήο, γλσζηήο ζήκεξα 

κφλν απφ ηα ραζηθιίδηθα ξεκπέηηθα. Ζ αθνχζηα έληαμε ζηνλ παξαπάλσ ρψξν κηαο 

κπξληάο πξνζθπγνπνχιαο κεηαηξέπεη ην έξγν ζ‘ έλα δξηκχ θνηλσληθφ θαηεγνξψ ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ Έιιελα πξφζθπγα σο «άιινπ» ζην θπζηθφ ρψξν ππνδνρήο ηνπ, 

μχλνληαο πιεγέο πνπ αθφκα θαη ζήκεξα ε θνηλσλία ζα πξνηηκνχζε λα πεξάζνπλ ην 

ηαρχηεξν δπλαηφλ ζηε ιήζε.    

 

Αθξνδίηε ηβεηίδνπ, νκόηηκε θαζεγήηξηα ΑΠΘ 

Ο πνηεηήο σο έηεξνο: κηα παξνπζία in absentia 

     Με αλαλεσκέλν ην θαζεζηψο ηεο κπζνπιαζίαο, κηα λέα θφξκα πνπ δεκηνπξγείηαη 

ζην ρψξν ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο πξηκνδνηεί ζπρλά ηε ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα, ελψ 

επαλαπξνζδηνξίδεη εθείλε ηνπ ζεαηή, δηαθνξνπνηψληαο ηε δηπιή εθθψλεζε. Απφ 

παξψλ-απψλ ν ζπγγξαθέαο ηείλεη λα θάλεη πην έθδειε ηελ παξνπζία ηνπ, πνηεηηθή ή 

αθεγεκαηηθή, επεξεάδνληαο νπζηαζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο πξφζιεςεο θαη 

απνθαζηζηψληαο κηα πην άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ αίζνπζα. Με ην ελδηαθέξνλ 

επηθεληξσκέλν ζην ζχγρξνλν δξάκα, θαη ηδηαίηεξα ζην κεηαδξακαηηθφ ζέαηξν, 
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ζηφρνο καο είλαη λα αληρλεχζνπκε ηελ άδειε παξνπζία ηνπ γξαθέα κέζα ζηηο δνκέο 

ηεο δξακαηηθήο γξαθήο, ε νπνία θινλίδεη ή θαη αθπξψλεη ηελ πάγηα ηαθηηθή πνπ ηνλ 

ζέιεη  θξπκκέλν πίζσ απφ ηα πξφζσπά ηνπ. 

     Κείκελα ηνπ ειιεληθνχ θαη επξσπατθνχ ζεάηξνπ, θαζψο θαη θάπνηεο ζθεληθέο 

κεηαθνξέο ηνπο  ζα ζπζηήζνπλ ην corpus φπνπ ζα βαζηζηεί ε παξνχζα κειέηε. 

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά: Γεκήηξεο Γεκεηξηάδεο (Stroheim, Φαέζσλ), Μαξία 

Δπζηαζηάδε (Γαίκνλαο, Privatopia, Textilen), Peter Handke (Τπόγεην κπινπδ), Joël 

Pommerat (Oη έκπνξνη), Jean-Luc Lagarce (Ébauche d’un portrait, Juste la fin du 

monde, J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne). 

 

 

Αύξα ηδεξνπνύινπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα, ζην Αλνηρηό Παλ/κην Κύπξνπ 

(ΑΠΚΗ)  

Φεθηαθέο ηαπηόηεηεο ζε θξίζε. Ζ εηεξόηεηα ηνπ απζεληηθνύ ζηε ζύγρξνλε 

ζθεληθή πξάμε 

     Βαζηθή επηδίσμε ηεο ζχγρξνλεο ζεαηξηθήο πξάμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ξνκπνηηθήο, cyborg, πβξηδηθήο θαη ―δηακεζηθήο‖ παξάζηαζεο, είλαη λα δεκηνπξγεί 

ζθεληθέο ζπλζέζεηο πνπ δνθηκάδνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο λφκνπο ηεο βαξχηεηαο νη νπνίνη 

δηέπνπλ ηε δσληαλή παξνπζία ηνπ πεξθφξκεξ ζηε ζθελή. Ζ επειημία ησλ ζεαηξηθψλ 

κνξθψλ θαη ηνπ ζεαηξηθά αμηνπνηήζηκνπ πιηθνχ έρεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

θαηαζηήζεη ην ζψκα ηνπ εζνπνηνχ μεπεξαζκέλν, αζήκαλην, αδηάθνξν ή θαη ―μέλν‖ 

πξνο ηε ζθεληθή δξάζε. 

     Ζ εθηελήο ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ ζηελ παξάζηαζε, πέξαλ ηνπ λα «επηθαηξνπνηεί» 

ην θαηά ηνλ Ρνιάλ Μπαξη πνιπθσληθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ ηνπ ζεάηξνπ, 

αληηθαηνπηξίδεη ρσξίο ακθηβνιία ην εγγελέο έλζηηθην απηνζπληήξεζεο ηνπ θαη θέξλεη 

ζην πξνζθήλην νληνινγηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πνιιαπιέο φςεηο κηαο κεηα-

αλζξψπηλεο επηηειεζηηθφηεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ έλλνηα ηεο ελ δπλάκεη 

«θεηκελνπνίεζεο» νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεο ζθελήο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζχγρξνλνπ κεηακνληέξλνπ/κεηαδξακαηηθνχ παξαδείγκαηνο, ε αλαθνίλσζε απηή 

επηθεληξψλεηαη ζηε ζχγθξνπζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ζεκεησηηθά θαζνξηζκέλν 

θαη απηφλνκν παξαζηαζηαθφ θείκελν –θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ κέζα απφ ςεθηαθά 

―νκνηψκαηα‖– θαη ηε θαηλνκελνινγηθή δηεθδίθεζή ηνπ απφ ηνλ ζχγρξνλν 

πεξθφξκεξ. Γίλνληαη παξαδείγκαηα απφ ηε ζθελνζεηηθή δνπιεηά ζθελνζεηψλ φπσο ν 

Robert Lepage, ν Ivo van Hove θαη ε Liz LeCompte ηνπ Wooster Group θαη 

εμεηάδεηαη ε έληαζε πνπ βηψλεη ν εζνπνηφο –θαη θαη‘ επέθηαζε ν ζεαηήο– θαηά ηελ 

επαθή ηνπ κε ηνλ επί ηεο νζφλεο «θαληαζκαηηθφ» εαπηφ ηνπ. Δπίκνλν θαη εηξσληθφ 

ζρφιην ζηε δνπιεηά απηψλ ησλ ζθελνζεηψλ είλαη ε άπνςε φηη νη ηερλνινγηθά 

δηακεζνιαβεκέλεο ηαπηφηεηεο ζπρλά απνηεινχλ ηηο κνλαδηθέο έγθπξεο εηεξφηεηεο 

ζηε κεηακνληέξλα, κεηα-ππαξμηαθή καο θνπιηνχξα. 

     Σα παξαδείγκαηα απηά είλαη ζεκαληηθά ζηελ πξνζπάζεηά καο λα αληηιεθζνχκε 

πψο κία ζθελνζεζία πνπ εκπλέεηαη θαη λνεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ηερλνινγία ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αληηθαηνπηξίδεη έλα είδνο λνζηαιγίαο γηα ηελ ―αγλή‖ ζσκαηηθφηεηα, 

ε νπνία ζηηο κέξεο καο έρεη απνηειέζεη πεξαηηέξσ αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ, 

κέζα απφ ζσξεία πνιηηηζκηθψλ κεηαθνξψλ. Γεδνκέλνπ φηη αμίδεη λα δηεξεπλεζνχλ νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ν ζπλδπαζκφο ησλ δσληαλψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ εηθφλσλ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ «νπηηθή κεηαθνξά ηεο δηαηξεκέλεο ηαπηφηεηαο» (Causey 

ζηνλ Auslander: 2008, 386), είλαη ίζσο εμίζνπ ζθφπηκν λα αλαδεηήζνπκε ηνπο 
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ιφγνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ ηερλνινγηθή δηακεζνιάβεζε ζηελ 

παξάζηαζε έλα δσηηθφ ζηνηρείν αλαπαξάζηαζεο ηεο ζχγρξνλεο ηαπηφηεηαο. 

 

Pavlína Šípová, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Νενειιεληθήο θηινινγίαο 

ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Καξόιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πξάγαο 

Αξηζηνθάλεο avant-garde θαη καληθέζην εηξήλεο (Σζερνζινβαθία 1923 – 1934) 

 

     Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ην φλνκα ηνπ Αξηζηνθάλε ζπλδέζεθε κε 

ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο θαη ινγνηερλίαο ηεο Πξάγαο. 

Μεηαμχ φζσλ πξσηνζηάηεζαλ ζηελ παξνπζίαζε έξγσλ ηνπ Αξηζηνθάλε ζηελ Πξάγα 
δηαθξίζεθαλ νη εμήο: ν παγθνζκίσο γλσζηφο ζπγγξαθέαο Karel Čapek (Κάξει 

Σζάπεθ), ν Jiří Frejka (Γίξη Φξέηθα) –πνπ εθάξκνδε ζχγρξνλεο ζεαηξηθέο ηερληθέο 

ζηελ πεηξακαηηθή ζθελή ηνπ ζεάηξνπ Νηαληά, ζπλεξγαδφκελνο κε λένπο 

ζθελνγξάθνπο, εθπξνζψπνπο θαηλνχξησλ θαιιηηερληθψλ θηλεκάησλ, φπσο ην 

θαιιηηερληθφ ξεχκα ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ (constructivism)– ν αξρηηέθηνλαο, 

δσγξάθνο Antonín Heythum (Άληνληλ Υέηηνπκ), θαζψο θαη ν έμνρνο δσγξάθνο θαη 

ζπγγξαθέαο Josef Čapek (Γηφδεθ Σζάπεθ).  

     Σελ πεξίνδν απηή εμάιινπ, νη θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε αλέβεθαλ ζηε ζθελή 

ηεο Πξάγαο φρη κφλν ζε λέεο ζθελνζεηηθέο πξνζεγγίζεηο, αιιά θαη ζε ζχγρξνλεο 

κεηαθξάζεηο. Οη θαηλνχξηεο απηέο κεηαθξάζεηο ζηελ ηζερηθή γιψζζα ιεηηνχξγεζαλ 

σο έλα αζπλήζηζην πιηθφ θαιιηηερληθήο έκπλεπζεο, ελψ, ηαπηφρξνλα, πξνζέθεξαλ 

κηα πινχζηα πεγή έθθξαζεο γηα ηελ αλαδπφκελε γεληά ηνπ avant-garde ζεάηξνπ. Καη 

αξγφηεξα, ζηα δχζθνια ρξφληα ηνπ απμαλφκελνπ θαζηζκνχ, νη ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο ηνπ Αξηζηνθάλε ιεηηνχξγεζαλ σο κνξθή πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

αληίζηαζεο, ηελ νπνία ηα έξγα θιήζεθαλ λα ππεξεηήζνπλ θαπζηηθά ελ είδεη 

καληθέζηνπ εηξήλεο. χληνκα, φκσο, ε ινγνθξηζία επελέβε, απαγνξεχνληαο πνιιά 

έξγα, κεηαμχ άιισλ θαη ηνπ Αξηζηνθάλε. Όζηεξα απφ ηηο ζεκαληηθέο θαη θαηλνηφκεο 

απηέο παξαζηάζεηο, ν Αξηζηνθάλεο ζπκπεξηιακβάλεηαη πιένλ ζην θιαζηθφ 

ξεπεξηφξην ησλ ζεαηξηθψλ ζθελψλ ηφζν ηεο Πξάγαο φζν θαη ηνπ Μπξλν, θαζψο θαη 

άιισλ ηζερηθψλ πφιεσλ. 

     ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε αλάδεημε κηαο κνλαδηθήο πεξίπησζεο 

θαιιηηερληθήο πξνζέγγηζεο ηεο αξραίαο θσκσδίαο, ε νπνία δελ είρε ππάξμεη 

λσξίηεξα, αιιά νχηε επαλαιήθζεθε έθηνηε, κέρξη ζήκεξα, ζηελ Σζερία. Ζ 

αλαθνίλσζε βαζίδεηαη ζε πξσηνγελή έξεπλα ζηελ ηζερηθή βηβιηνγξαθία, ζηνλ 

εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν, ζε ζεαηξηθά αξρεία ηεο ρψξαο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ, 

θ.ά.  

 

 

Μαξία ππξηδνπνύινπ, ΔΔΠ  ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ, ΔΠ επξσπατθήο ινγνηερλίαο ζην ΔΑΠ  

Ζ πξόζιεςε ηνπ γαιιηθνύ ζεάηξνπ σο εηεξόηεηαο ζηνλ ειιεληθό πεξηνδηθό ηύπν 

ηνπ 19νπ αηώλα: πνιηηηζκηθέο δηακεζνιαβήζεηο θαη δηαπνιηηηζκηθέο 

αλαδεηήζεηο. 

     Ζ ειιεληθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα αληιεί ζηνηρεία απφ ηα ηζηνξηθά βηψκαηα θαη 

ζπγρξφλσο δνκείηαη κέζα απφ κηα δηαιεθηηθή αιιά ελίνηε θαη ζπγθξνπζηαθή ζρέζε 

κε ηνλ ―Άιινλ‖. Παξνπζηάδεη αξθεηέο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα άιια δπηηθά επξσπατθά έζλε/θξάηε, φπσο ην γεγνλφο 
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φηη ην ειιεληθφ θξάηνο εθθνιάπηεηαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θακία δηαδηθαζία 

θνηλσληθήο σξίκαλζεο θαη ε εζληθή ινγνηερληθή παξαγσγή ζα ρξεηαζηεί λα πεξηκέλεη 

ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα κέρξηο φηνπ βξεη ην βεκαηηζκφ ηεο θαη μεπεξάζεη γισζζηθά 

δεηήκαηα θαη αληηπαιφηεηεο.  

     Ζ πξσηνθαζεδξία ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζηνπο ιφγηνπο θχθινπο ηεο Αζήλαs, ε 

ππνρξεσηηθή εθκάζεζή ηεο απφ ηηο θφξεο ησλ θαιψλ νηθνγελεηψλ, πνπ, καδί κε ην 

πηάλν ζεσξνχληαλ ακθφηεξα απαξαίηεηα εθφδηα κηαο θαιήο ζπδχγνπ, θαζψο θαη ε 

έληαμε ηεο γαιιηθήο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ειεπζεξσκέλεο Διιάδαο 

(Provata 2011, 288-292) είλαη ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ νινθάλεξε πξνηίκεζε 

ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ γαιιηθφ πνιηηηζκφ. ην πιαίζην ηνπ ζεκαίλνληνο ―δηαιφγνπ‖ 

κεηαμχ Γαιιίαο θαη Διιάδαο –δχν ρψξεο πνπ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα 

πξνζδηνξίδνληαη πνιηηηζκηθά σο κεηξφπνιε ε πξψηε θαη σο πεξηθέξεηα ε δεχηεξε– 

ζα ζθηαγξαθήζνπκε ηελ παξνπζία ηνπ γαιιηθνχ ζεάηξνπ σο εηεξφηεηαο κέζα ζηνλ 

ειιεληθφ Σχπν (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, εκεξνιφγηα) ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ 

ηνπ 19νπ αηψλα, 1880-1900 θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιπεηδή ηεθκήξηα:  

α) βηνγξαθίεο (βι. λεφθνπν είδνο), ζπλεληεχμεηο ζεαηξηθψλ ζπγγξαθέσλ θαη 

εζνπνηψλ θαη αλέθδνηα απφ ηε δσή θαη ηε ζεαηξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα (άξζξα θαη 

κειεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε δσή θαη ζην έξγν δξακαηνπξγψλ), β) παξαζηάζεηο 

γαιιηθψλ ζηάζσλ ζηελ Διιάδα, γ) αληαπνθξίζεηο γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζην 

Παξίζη θαη ζρεηηθέο θξηηηθέο (βι. αλαγγειίεο), δ) αλαθνηλψζεηο γηα λέα ζεαηξηθά 

έξγα, ε) κεηαθξάζεηο, ζη) πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεαηξηθή δσή (ζέαηξα, εηζπξάμεηο 

παξαζηάζεσλ, ζθεληθέο πξαθηηθέο), δ) άξζξα θαη κειεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζθέςεηο 

θαη ηηο ζέζεηο ησλ Γάιισλ ζεαηξηθψλ ζπγγξαθέσλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλα πεξηνδηθά κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ε παξνχζα 

κειέηε:  Αθξόπνιηο Φηινινγηθή, Σν Αηηηθόλ Μνπζείνλ, Σν δειηίν ηεο Δζηίαο, Αηηηθόλ 

Ηκεξνιόγην, Αηηηθή Ίξηο, Άζηπ. Ζ πξφζιεςε ηνπ γαιιηθνχ ζεάηξνπ είλαη ζχλζεην 

θαηλφκελν θαη εδξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ, ηα νπνία επελεξγνχλ 

δηαθνξεηηθά ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη ζηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ κέζσ 

ηνπ αλνηρηνχ απηνχ δηαιφγνπ ηνπ γαιιηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ππφ δηακφξθσζε 

ειιεληθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, πνπ δηαπλέεηαη ηφζν απφ ζπληεξεηηζκφ απέλαληη 

ζηα επξσπατθά ήζε φζν θαη απφ αλνηθηφηεηα θαη πεξηέξγεηα απέλαληη ζην μέλν. 

 

Άλλα ηαπξαθνπνύινπ, αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, 

ρνιή Καιώλ Σερλώλ, ΑΠΘ.  

«...κε δπλαηέο ηζεθνπξηέο λα γθξεκίζε όια ηα ηδαληθά»: νη πξώηεο αληηδξάζεηο 

ησλ ινγίσλ γπλαηθώλ ζηελ Διιάδα γηα ηνλ Ίςελ. 

     ‘ απηή ηελ αλαθνίλσζε ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα πξψηα ζηνηρεία γηα ηελ 

ππνδνρή πνπ επηθχιαμαλ νη γπλαίθεο ζηελ Διιάδα, ρεηξαθεηεκέλεο θαη κε, ζηελ 

ηδενινγία ηνπ Ίςελ, φπσο απηή αλαδχεηαη κέζα απφ ηα έξγα ηνπ. Απφ ηα πξσηφηππα 

θαη ηα κεηαθξαζκέλα άξζξα ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ κέρξη ηηο δηαιέμεηο ηεο 

Διέλεο Νεγξεπφληε-Κνξπιινχ (πνπ έγηλε κεηέπεηηα γλσζηή σο Άιθεο Θξχινο) γηα 

ηηο γπλαίθεο ηνπ Ίςελ ζηνλ ύλδεζκν ππέξ ησλ δηθαησκάησλ ηεο γπλαηθόο ην 1921 νη 

αληηδξάζεηο πνηθίινπλ: απφ ζαπκαζκφ γηα έλαλ θνζκνπνιίηε ζπγγξαθέα πνπ 

ζξηακβεχεη ζηελ επξσπατθή ζθελή κέρξη μεθάζαξε απνδνθηκαζία γηα ηηο ηδέεο ηνπ 

πνπ αιιάδνπλ εμ νινθιήξνπ ηηο ηζνξξνπίεο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία. Παξά 

ην γεγνλφο φηη έρεη αξρίζεη λα κειεηάηαη δηεμνδηθά ε πξφζιεςε ηνπ Ίςελ ζηελ 

Διιάδα, ε έξεπλα κέρξη ζηηγκήο έρεη πεξηνξηζηεί ζηελ αξζξνγξαθία απφ άλδξεο 

ιφγηνπο θαη θαιιηηέρλεο. Οη δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ γπλαηθψλ ζα καο δψζνπλ 
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κηα πην ζθαηξηθή απνηίκεζε ηνπ ―θαηλνκέλνπ Ίςελ‖ ζηελ Διιάδα, θπξίσο επεηδή νη 

γπλαίθεο απνηεινχλ ην επίθεληξν ηεο δξακαηνπξγίαο ηνπ, έρνληαο κηα δηεηζδπηηθή 

καηηά θαη επηδεηθλχνληαο έλα εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ, πξσηφγλσξα ζην επξσπατθφ 

ζέαηξν ηνπ ηειεπηαίνπ ηέηαξηνπ ηνπ 19νπ αηψλα. 

 

Eva Stehlíková, θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλ/κην Bnro, 

Σζερία 

The other body in acting after Velvet Revolution in Czechia 1989 
     In theatre, the existence of ―other bodies‖ began to be acknowledged only 

after the so-called Velvet Revolution of 1989. It was only then that there 

emerged, in amateur circles in particular, community theatres such as the theatre 

of the deaf, theatre of the mentally or physically handicapped or theatres of 

socially excluded groups, among others the theatre of the homeless or the theatre 

of prostitutes. Other bodies entered the stage of professional theatres later; these 

productions have been either linked with professional training at art schools (The 

Theatre of the Deaf) or with the destinies of their protagonists (Jan Potměšil‘s 

acting at the Kašpar Theatre, Markéta Stránská‘s dance productions). These three 

examples show that the handicapped are able to create performances whose 

appeal does not merely lie in moments of self-therapy or which are merely a 

memento for the audience which gets humanized through them. On the contrary, 

the quality they reach is on a par with the best performance of current theatre.  

 

Αζελά ηνύξλα, ζθελνγξάθνο, ελδπκαηνιόγνο, ζεαηξνιόγνο  

Σξώγνληαο ηνλ “άιινλ” κέζα ζην ζέαηξν: ε βξώζε σο κέζνλ θαηαλόεζεο θαη 

απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνύ 

     ηε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε ζα πξνζπαζήζνπκε λα εξκελεχζνπκε ηε ρξήζε ηνπ 

θαγεηνχ ζην ζέαηξν, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ζηφρνο ηνπ δεκηνπξγνχ είλαη ε απνδνρή 

ηνπ ―άιινπ‖ απφ ην ζεαηξηθφ θνηλφ. πγθεθξηκέλα, ζα εζηηάζνπκε ζε ζχγρξνλα έξγα 

θαη παξαζηάζεηο πνπ ελέηαμαλ ηε γαζηξνλνκία σο κέζνλ θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο 

άιισλ, θάπνηεο θνξέο «αληίπαισλ» εζλνηήησλ ή θαη ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο παξαζηάζεηο ησλ έξγσλ Concierto Barroco (1999) 

θαη Rondó Adafina (2001-2013) ηνπ αγγιν-βελεδνπειάληθνπ ζηάζνπ «Ópera 

Transatlántica», θαζψο θαη ζην Arab Israeli Cookbook ηνπ Robin Soans (2004). Γηα 

λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαηαλάισζεο, απφ ηνπο ζεαηέο, κηαο 

―μέλεο‖ ζπληαγήο ζην ζέαηξν σο κέζνλ απνδνρήο ηεο ―άιιεο‖ θνπιηνχξαο, ζα 

βαζηζηνχκε ζεσξεηηθά ζηελ αξρή ηεο «ελζσκάησζεο» (incorporation), ηελ νπνία 

αλέπηπμε ν Γάιινο αλζξσπνιφγνο θαη θνηλσληνιφγνο Claude Fischler (L’homnivore: 

le goût, la cuisine et le corps, Paris, Odile Jacob, 1990).   
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Θσκάο πκεσλίδεο, κεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο ΑΚΣ (Γαιιία), δηδάζθσλ 

ζηε ζέζε Μηρειή (Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ, 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο). 

Ζ εηεξόηεηα ζην ζέαηξν ηνπ Samuel Beckett κέζα από ηε ζθνπηά ηεο 

θηινζνθηθήο αηζζεηηθήο. 

     θνπφο ηεο αλαθνίλσζήο καο είλαη λα παξνπζηάζνπκε κε πνηνλ ηξφπν 

εθδειψλεηαη ε εηεξφηεηα ζην έξγν ηνπ Samuel Beckett θαη πψο απνδίδεηαη 

αηζζεηηθά. Πξφθεηηαη γηα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηε ζθέςε θαη ηελ θαιιηηερληθή 

πξαθηηθή ηνπ, πνπ έρεη νδεγήζεη ζε κηα ζεηξά απφ απφπεηξεο θηινζνθηθψλ 

εξκελεηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζεκαίλνπζα, θαηά ηε γλψκε καο, είλαη απηή ηνπ 

Γεξκαλνχ θηιφζνθνπ Theodor Adorno. ην πιαίζην ηεο δηθήο καο αλάιπζεο, ζα 

επηρεηξήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε, ζε πξψην επίπεδν, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

αληηιακβάλεηαη θαη απνδίδεη ηελ εηεξφηεηα ν Beckett θπξίσο ζηνπο Σξεηο Γηαιόγνπο 

(1949), ζην Σέινο ηνπ Παηρληδηνύ (1957) θαη ζηελ Σειεπηαία Σξηινγία (1979-1982). ε 

έλα δεχηεξν επίπεδν, ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαιχζνπκε ηελ εηεξφηεηα κέζα απφ ηε 

ζθνπηά ηεο θηινζνθηθήο αηζζεηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ απφπεηξα θηινζνθηθήο 

εξκελείαο ηεο κπεθεηηθήο πξαθηηθήο απφ ηνλ Adorno, αλαδεηθλχνληαο κε πνηνλ 

ηξφπν ε εηεξφηεηα ππάξρεη ζηε θηινζνθηθή ζθέςε θαη πψο απνδίδεηαη αηζζεηηθά. Ζ 

εζηίαζε ζην έξγν ηνπ Beckett θαη ζηε θηινζνθηθή εξκελεία ηνπ Adorno απνζθνπεί 

αθξηβψο ζην λα δεηρζεί ν ξηδνζπαζηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Beckett ζπιιακβάλεη 

ηελ εηεξφηεηα θαη θπξίσο, ν παξαδεηγκαηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε εηεξφηεηα 

απνδίδεηαη ζην έξγν ηνπ, κέζα απφ κία ζεηξά κεηαηνπίζεσλ θαη αιιαγψλ εζηίαζεο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο αλαπαξαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

Παλαγηώηα σηήξρνπ, δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, ΔΚΠΑ 

 

Μεηαλαζηεπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζην ζύγρξνλν λενειιεληθό δξάκα θαη ην 

αθήγεκα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ: Δθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο ζε παξάιιεινπο άμνλεο 

 

     Ζ κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε θξάηνο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ άξρηζε ζηα ηέιε ηνπ 

20νχ αηψλα, γεγνλφο πνπ απνηππψζεθε απνζπαζκαηηθά ζηνλ δξακαηηθφ ιφγν ηεο 

πεξηφδνπ. Ζ παξνχζα εηζήγεζε εμεηάδεη απηέο ηηο δξακαηνπξγηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ππφ ην πξίζκα κηαο επηζθαινχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Σα θείκελα πνπ κειεηήζεθαλ 

αλήθνπλ ζηε δξακαηνπξγία ησλ εηψλ απφ ην 1996 έσο ην 2009, φηαλ πηα δηαθαίλεηαη ε 

απνηπρία ελφο νηθνλνκηθνχ κνληέινπ κε ζηνηρεία θαπηηαιηζκνχ θαη θξαηηζκνχ. 

Τπάξρεη πάληα ε πξνζπάζεηα γηα ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε κηα ςεπδή 

επεκεξία, φπσο ζηε Βέζθα ηνπ Μπακπάδεο κε ξνχκη, ζηνλ Γηνχξη ηνπ Απφςε ηξψκε 

ζηεο Ηνθάζηεο θαη ζηελ νηθνγέλεηα Νηνπξράη ηνπ πκπέζεξνη απφ ηα Σίξαλα. Απηφ 

φκσο πνπ βίσζε ε λεθξή Ηξίλα ζην Αμχξηζηα πεγνχληα, νη κεηαλάζηεο ηνπ Έλαο ζηνπο 

δέθα θαη ε Ρνχζθα ζην Κίηξηλν ζθπιί είλαη ε λέα πξαγκαηηθφηεηα, πνπ δηακνξθψλεηαη 

κε ηε δηαθαηλφκελε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε. Σν δξακαηνπξγηθφ ζχκπαλ πξνεηθνλίδεη 

έλα αλαδπφκελν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνπίν θαη ην αθήγεκα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ 

πνπ εληνπίδεηαη ζηαδηαθά ζηα Μ.Μ.Δ. θαη ζην δηαδίθηπν, απφ ην 2009 θαη εμήο, 

ιεηηνπξγεί επηβεβαησηηθά γηα απηή ηελ  πξνεηθφληζε.  
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     Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έθεξε ζην πξνζθήλην ην λενθηιειεχζεξν ελδερφκελν, 

ζπληειψληαο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ λενθηιειεχζεξνπ αθεγήκαηνο, ην νπνίν 

δηαθηλείηαη κέζα απφ άξζξα θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ γηα επξχ θνηλφ. Απνηειεί 

αλαπαξάζηαζε ελφο πηζαλνχ κέιινληνο εθθξάδνληαο ζπιινγηθέο αγσλίεο, εκπιεθφκελν 

ηαπηφρξνλα θαη ζηε ξεηνξηθή ππέξ θαη θαηά ησλ ζπκθσληψλ δαλεηζκνχ. Δδψ ν 

―άιινο‖ είλαη ν δαλεηζηήο θαη ε παξνπζία ηνπ επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ζην παξφλ αιιά θαη ζε έλα δπλεηηθφ κέιινλ.  

     Δπί δχν παξάιιεισλ αμφλσλ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη δξακαηνπξγηθφο θαη ν 

άιινο θνηλσληθννηθνλνκηθφο, ν «μέλνο» πθίζηαηαη σο νηθνλνκηθφο κεηαλάζηεο πνπ 

βίσζε ηελ νηθνλνκηθή παξαθκή θαη σο νηθνλνκηθφο επηθπξίαξρνο πνπ ηελ πξνθάιεζε. 

Ζ δηαζπνξά ζηελ νπνία νδεγήζεθε ν νηθνλνκηθφο κεηαλάζηεο-«μέλνο» είλαη θαη 

πξνεηθφληζε ηεο δπλεηηθήο δηαζπνξάο ησλ θησρνπνηεκέλσλ ληφπησλ αζηψλ ζε 

αλαδήηεζε εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ, ελδερφκελν πνπ ζπρλά πξνβάιιεηαη ζην αθήγεκα 

ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ.  

 

 

Ησάλλα  Σδαξηδάλε, ζεσξεηηθόο ηνπ ρνξνύ 

Μνληεξληζκόο, εζληθηζκόο , θνζκνπνιηηηζκόο: Ζ πνιηηηθή ηεο ηαπηόηεηαο θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ ζύγρξνλνπ ρνξνύ ζηελ Διιάδα. 

     Σν θείκελν εξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ κνληεξληζκνχ, εθζπγρξνληζκνχ θαη εζληθήο 

ηαπηφηεηαο ζηνλ ζχγρξνλν ειιεληθφ ρνξφ, αλαθνξηθά κε δεηήκαηα εηεξφηεηαο θαη 

απην-εμσηηζκνχ ηφζν ζηε δηακφξθσζε απηήο ηεο ζρέζεο φζν θαη ζηνλ εζσηεξηθφ, 

δηαξθέο επαλ-oξηζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ ρνξνχ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. Καηά ην πξψην 

κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα ην θίλεκα ηνπ κνληεξληζκνχ ζηηο ηέρλεο ζπλδέζεθε άκεζα κε ην 

ζρεκαηηζκφ ή/θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ.  Ζ επξχηεξε ηαχηηζε 

κε ηηο επηδηψμεηο θαη ηα ηδεψδε ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 

δίπηπρφ ηεο «ηζηνξηθφηεηαο» θαη ηεο «αέλαεο πξνφδνπ» πνπ πξνσζήζεθε γηα ηελ 

πεξηραξάθσζε θαη λνκηκνπνίεζε ησλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ απνηέιεζαλ θαη ηνλ 

βαζηθφ άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν θηλήζεθε ν κνληέξλνο (θαη πξψηκνο κνληέξλνο) 

ρνξφο ζηε Γχζε, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί σο «πςειή ηέρλε». 

     Ζ ―νηθνπκεληθφηεηα‖ ηνπ αξραηνειιεληθνχ ηδεψδνπο θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ 

δπηηθφ πνιηηηζκφ απνδείρζεθε θνκβηθφ ζεκείν ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ. Σε ζρέζε απηή ―εθκεηαιιεχηεθαλ‖ νη 

πξσηνπφξνη ηνπ κνληέξλνπ ρνξνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζνπλ θχξνο ζηελ ηέρλε, 

ζην θχιν θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε, ηφζν ζηε Γχζε (κε ερεξφ παξάδεηγκα ηελ 

Ηζηδψξα Νηάλθαλ) φζν θαη ζηελ Διιάδα (κε εθαιηήξην ηηο Γειθηθέο Δνξηέο)  – κέζσ 

κηαο εκη-ζπλεηδεηήο δηαδηθαζίαο απην-εμσηηζκνχ θαη εθκνληεξληζκνχ.  

     Ζ αξρηθή απηή ηαχηηζε πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκνχ, ή ε «πνιηηηθνπνίεζε ηεο 

θνπιηνχξαο» (Mamdani, 2004) εμειίρζεθε ζε κηα «πνιηηηζκνπνίεζε» ηεο πνιηηηθήο: 

ηελ αλαγσγή θάζε νηθνλνκηθνπνιηηηθήο δηακάρεο ζε δεηήκαηα «πνιηηηζκνχ». Με ηελ 

εδξαίσζε ηεο έλλνηαο ηνπ «κεηα-εζληθνχ» θξάηνπο σο πξναπαηηνχκελεο έλδεημεο 

«εθζπγρξνληζκνχ», νη επίζεκεο εζληθέο αθεγήζεηο πεξί ηζηνξίαο, εδάθνπο θαη θπιήο, 

ζηαδηαθά αληηθαηαζηάζεθαλ απφ πην «αλνηρηέο» ξεηνξηθέο πεξί ηαπηνηήησλ 

ζκηιεκέλσλ γχξσ απφ θνηλά ζπκθέξνληα, ηδεψδε θαη πνιηηηζκηθέο ζπλάθεηεο 

(Appadurai, 2000). Αληίζηνηρα κεηαθηλήζεθαλ θαη νη ρνξνγξαθηθέο θηλεζηνινγηθέο 

θαη ηδενινγηθέο  επηινγέο,  απνθαιχπηνληαο έλαλ αδηφξαην αιιά επίκνλν ζπζρεηηζκφ 

κε ηηο επίζεκεο  αθεγήζεηο. 

 



[54] 
 

 

 

Γεκήηξεο Σζαηζνύιεο, θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλ/κην 

Παηξώλ  

 

Γηαζηαπξνύκελεο εηεξόηεηεο θαη Αηηηθό δξάκα επί ζθελήο: κε αθνξκή 

ζθελνζεηηθέο εξκελείεο ησλ Luo Jinlin θαη  Ninagawa Yukio  

 

     Ζ αλαθνίλσζε εθθηλεί απφ ηε ζέζε φηη ην αξραηνειιεληθφ δξάκα ζπληζηά, γηα ηα 

ζχγρξνλα πνιηηηζκηθά-ζθεληθά δεδνκέλα, ηελ απφιπηε εηεξφηεηα θαη σο ηέηνηα κπνξεί 

λα έιζεη ζε δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν κε ζχγρξνλεο ζθελνζεηηθέο εθθσλήζεηο 

πξνεξρφκελεο απφ νηαζδήπνηε πνιηηηζηηθήο πξνέιεπζεο ζθελνζέηε, εκπινπηηδφκελν 

εξκελεπηηθά αιιά θαη ζθεληθά. Ζ δεδνκέλε, σζηφζν, επί ζεηξά αηψλσλ νηθεηνπνίεζή 

ηνπ απφ ηε Γχζε θαη ηηο ζεαηξηθέο ηερληθέο ηεο επηδξά ζήκεξα θαηαιπηηθά ζηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο κε δπηηθψλ ζθελνζεηψλ, φρη κφλνλ πξνεξρφκελσλ απφ πξψελ δπηηθέο 

απνηθίεο αιιά θαη απφ κεγάινπο αζηαηηθνχο πνιηηηζκνχο φπσο ν θηλεδηθφο θαη ν 

ηαπσληθφο. Με παξαδείγκαηα ζπγθεθξηκέλσλ παξαζηάζεσλ εμερνπζψλ 

πξνζσπηθνηήησλ ηνπ παγθνζκίνπ ζεάηξνπ φπσο ηνπ Κηλέδνπ Luo Jinlin θαη ηνπ 

Ηάπσλα Ninagawa Yukio, ζα εμεηαζηεί ε εηεξφηεηα ηνπ αξραηνειιεληθνχ δξάκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηελ πνιηηηζηηθψλ θαηαβνιψλ θαη ζεαηξηθψλ ηερληθψλ εηεξφηεηα ησλ 

παξαζηάζεσλ ησλ αζηαηψλ ζθελνζεηψλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν πνπ 

παίδεη ε δπηηθή ζηεξενηππηθή αληίιεςε πεξί εξκελείαο ηνπ αηηηθνχ δξάκαηνο αιιά θαη 

σο δηαχινπ απνδνρήο ηνπ απφ ην δηεζλέο θνηλφ.   

 

Αζηέξηνο Σζηάξαο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ, Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ 

Σν δηαδηθαζηηθό δξάκα σο κέζν δηαρείξηζεο ηεο εηεξόηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε: 

Μηα έξεπλα δξάζεο ζην 3/ζ Γεκνηηθό ζρνιείν Νέαο Σίξπλζαο. 

Σν πεξηερφκελν ηεο αλαθνίλσζεο εζηηάδεηαη ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε ζπκβνιή ηεο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

εηεξφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε. ην πξψην κέξνο ηεο αλαθνίλσζεο παξνπζηάδεηαη ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ φξνπ ―εηεξφηεηα‖ θαη ην πιαίζην έθθαλζεο ηεο δξακαηηθήο 

ηέρλεο ζην σξνιφγην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Δπίζεο, 

πεξηγξάθεηαη ε δνκηθή δηάξζξσζε ηνπ δηαδηθαζηηθνχ δξάκαηνο ζε ζρέζε κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε, αλαιχνληαο ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε κε 

ηελ πξννδεπηηθή κεηάβαζε απφ ην πξνθείκελν θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο ζην 

δξακαηηθφ πιαίζην, ην δξακαηηθφ πεξηερφκελν, ηελ πηνζέηεζε δξακαηηθψλ ξφισλ θαη 

ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπκβφισλ. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο αλαθνίλσζεο παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο δξάζεο, κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα, πνπ 

πινπνηήζεθε ζε ηάμεηο ηνπ 3/ζ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Νέαο Σίξπλζαο γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. Ζ αλεμάξηεηε εξεπλεηηθή κεηαβιεηή είλαη ην 

δηαδηθαζηηθφ δξάκα θαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ε απνδνρή ηνπ ―άιινπ‖ σο 

ηζφηηκνπ κέινπο ηεο νκάδαο. Ζ βαζηθή δνκή εθαξκνγήο ηνπ πεηξακαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ δηαδηθαζηηθνχ δξάκαηνο βαζίζηεθε 

ζηελ αθήγεζε ελφο επηλνεκέλνπ ζελαξίνπ απφ ηνλ δάζθαιν-εκςπρσηή ζε ξφιν θαηά 

ηνλ νπνίν νη καζεηέο γίλνληαη κέξνο ηεο δξακαηνπνηεκέλεο ηζηνξίαο θαη 

αλαθαιχπηνπλ, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή κηαο ζεηξάο δξακαηηθψλ ηερληθψλ, ηε θχζε 
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ηεο εηεξφηεηαο, ελψ επαηζζεηνπνηνχληαη θαη ζηελ απνδνρή ηνπ άιινπ. Σα κέζα 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ήηαλ ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη 

νη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηφηππε 

έξεπλα θαη ηαπηφρξνλα κηα ξηδνζπαζηηθή ζεαηξνπαηδαγσγηθή πξφηαζε, ε νπνία 

απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη εκςπρσηέο ζεάηξνπ γηα θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο 

ζηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε αιιά θαη ζε δηαθφξνπο ρψξνπο 

ζπλάζξνηζεο αηφκσλ θάζε ειηθίαο. 

 

Άλλα Σζίριε-Μπνπαζζνλλά, ζεαηξνιόγνο, κέινο ΔΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

Οη εηεξνηνπίεο ζηνλ Άκιεη 

     Ζ εηζήγεζε απηή ζα επηρεηξήζεη λα θαηαγξάςεη ηηο «εηεξνηνπίεο» ζε 

ζπγθεθξηκέλεο παξαζηάζεηο ηνπ Άκιεη. Αθνινπζψληαο ηηο έμη αξρέο ησλ 

εηεξνηνπηψλ, φπσο ηηο νξίδεη ν  Michel Foucault, ζα επηρεηξεζεί κειέηε ησλ 

παξαζηάζεσλ ηνπ  Thomas Ostermeier, ηνπ The Wooster Group, ηνπ Robert Wilson, 

ηνπ Robert Lepage θαη ηεο Annie Dorsen. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηζήγεζεο είλαη 

λα αληρλεπζνχλ, λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα απνθσδηθνπνηεζνχλ νη ρψξνη ηνπ 

«άιινπ», ηνπ «δηαθνξεηηθνχ», ηεο «εηεξφηεηαο», νη ηεξνί θαη απαγνξεπκέλνη ρψξνη, 

νη ρψξνη ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο, νη ρψξνη φπνπ ζπλαληηνχληαη πνιινί 

ρψξνη θαη ρξφλνη ηαπηφρξνλα (ζέαηξν, βηβιηνζήθε, θήπνο), νη ρψξνη ηεο 

ςεπδαίζζεζεο θαη ηεο αληηζηάζκηζεο, αιιά θαη ηα λεθξνηαθεία ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ 

Άκιεη πνπ ζθελνζέηεζαλ νη ζπγθεθξηκέλνη δεκηνπξγνί. Βαζηθά εξσηήκαηα ηεο 

έξεπλαο: Πψο ζπκβάιιεη ε ηερλνινγία θαη ε ζθελνγξαθία ζηε δεκηνπξγία 

εηεξνηνπηθψλ ρψξσλ; Πψο δηαρεηξίδεηαη ν θαιιηηέρλεο ηνπο εηεξνηνπηθνχο ρψξνπο 

σο ζφιν εξκελεία (Robert Lepage, Robert Wilson); Πψο δεκηνπξγνχληαη εηεξνηνπίεο 

κέζα απφ αιγφξηζκνπο (Annie Dorsen); Πψο ζπλππάξρνπλ νη εηεξνηνπίεο κε ηνπο 

«θαλνληθνχο» ρψξνπο, ηνπο νπνίνπο δηέπνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο; Πψο 

δεκηνπξγείηαη έλα πνιπεπίπεδν ζχζηεκα εηεξνηνπηψλ κέζα απφ ηελ επαλάιεςε θαη 

ηελ ηαπηφρξνλε βίληεν-πξνβνιή ησλ δξσκέλσλ επί ζθελήο ή/θαη παιαηφηεξσλ 

παξαζηάζεσλ ηνπ Άκιεη (The Wooster Group); Σελ εηζήγεζε ζα πιαηζηψζεη νπηηθφ 

πιηθφ απφ ηηο παξαζηάζεηο (βίληεν, θσηνγξαθίεο). 

 

Κιεηώ Φαλνπξάθε, δηδάθησξ Θεαηξνινγίαο-Θεάηξνπ/δξάκαηνο ζηελ 

εθπαίδεπζε, κέινο ΔΠ ζην ΑΠΚΤ 

Από ηελ παηδηθή λενπιαζία ζηελ ηξίηε ειηθία κε νδεγό ηε δξακαηηθή ηέρλε  

     Ζ παξνχζα εηζήγεζε αθνξά ζηνλ πνιπιεηηνπξγηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

δξακαηηθή ηέρλε ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δνπλ ζε ηδξχκαηα θαη 

λνζνθνκεία θαη βηψλνπλ ην άγρνο ηνπ ζαλάηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δηεξεπλεζεί ην 

πσο ε δξακαηηθή ηέρλε κπνξεί λα εηζαρζεί ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ παηδηά θαη 

εθήβνπο κε λενπιαζία θαη ειηθησκέλνπο πνπ δνπλ ζε ηδξχκαηα. Θα παξνπζηαζηνχλ 

αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απφ νκάδεο θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ 

Διιάδα ζρεηηθά κε ηε  ζρέζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηψλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ κε ηε δξακαηηθή ηέρλε. ηε ζπλέρεηα, ζα δηεξεπλεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο ην ζέαηξν/δξάκα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ 

ζρνιείσλ θαη ΑΔΗ θαη ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ δνπλ ζε ηδξχκαηα, 
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ζηελ παηδηθή ή ζηελ ηξίηε ειηθία, κέζα απφ ζχγρξνλεο κνξθέο θνηλσληθνχ ζεάηξνπ 

θαη αθεγήζεηο ηζηνξηψλ. Ζ πξσηφηππε ζπκβνιή ηεο αλαθνίλσζεο ζηελ έξεπλα 

αθνξά ζηε δηεπηζηεκνληθή κειέηε ηεο πξνζθνξάο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηηο 

επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο ησλ παηδηψλ θαη λέσλ κε λενπιαζία θαη ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο πνπ δεη ζε ηδξχκαηα, κε ζθνπφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε νκάδεο καζεηψλ 

θαη θνηηεηψλ. 

 

νθία Φεινπνύινπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

ΔΚΠΑ 

Δαπηόηεηα θαη εηεξόηεηα ζηνλ ηξίληκπεξγθ θαη ζηνλ Μπέθεη. 

     Οη ξσγκέο πνπ πθίζηαηαη ην δξακαηηθφ πξφζσπν ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα 

νδεγνχλ ζ‘ έλα ζξπκκαηηζκέλν, θαηαθεξκαηηζκέλν πξφζσπν, κε κφληκε ξνπή πξνο 

ηελ μελφηεηα φρη κφλν πξνο ηνπο άιινπο αιιά θαη πξνο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Ζ 

αδπλαηφηεηα ηαχηηζεο κε ηνλ εαπηφ ηνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ ην πξφζσπν ηεο λεφηεξεο δξακαηνπξγίαο θαζίζηαηαη κε πξφζσπν θαη ε 

απξνζσπία θαιπάδεη απφ ηνλ ηξίληκπεξγθ πξνο ηνλ Μπέθεη θαη απφ απηφλ ζην 

γχξηζκα ηνπ δηθνχ καο  αηψλα.  

     Με αθνξκή (αιιά θαη αθεηεξία) ηνλ Άγλσζην ηνπ Πξνο Γακαζθό ζα επηρεηξεζεί 

ε δηεξεχλεζε ηεο εηεξφηεηαο ηφζν ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ ηξίληκπεξγθ (κε 

έκθαζε ζην πξψην κέξνο ηεο ηξηινγίαο) φζν θαη ζηα κηθξά έξγα ηνπ Μπέθεη (Eh, 

Joe, Not I, That Time), φπνπ ε εαπηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ελέρεη ηελ εηεξφηεηα, 

ζε ζεκείν πνπ ε κία λα κελ κπνξεί λα λνεζεί δίρσο ηελ άιιε θαη ν ίδηνο ν εαπηφο λα 

πξνυπνζέηεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ άιινπ. Μεγάιν κέξνο ηνπ ζεσξεηηθνχ άμνλα ηεο 

κειέηεο ζα ζηεξηρζεί ζην έξγν ηνπ Paul Ricœur, Ο ίδηνο ν εαπηόο σο άιινο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα δξακαηνινγηθήο αλάιπζεο ηνπ δξακαηηθνχ πξνζψπνπ κέζα (θαη) απφ 

ηελ νπηηθή ηνπ Γάιινπ θηινζφθνπ. 

 

Νίθνο Φσηόπνπινο, επίθνπξνο θαζεγεηήο Παλ/κην Γπη. Μαθεδνλίαο  

&  

Αλδξέαο Θαλαζνύιαο, ζεαηξνιόγνο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο θνηλσληνινγίαο ηνπ 

πνιηηηζκνύ. 

 

Κνηλσληθέο ηαπηόηεηεο, πνιηηηζκηθέο εηεξόηεηεο θαη δηαιεθηηθέο ζπγθξνύζεηο 

ζην ζεαηξηθό έξγν ηεο Υξύζαο πειηώηε Φωηηά θαη λεξό. 

     Ζ αλαζηνραζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δξακαηηθψλ θεηκέλσλ απαζρνιεί ηφζν ην ρψξν 

ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ φζν θαη απηφλ ηεο ζχγρξνλεο 

ζεαηξνινγίαο. Ο πινπξαιηζκφο κε ηνλ νπνίν άιισζηε επηρεηξείηαη ζηηο κέξεο καο ε 

πξνζέγγηζε ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ δελ ζα κπνξνχζε λα εμαηξέζεη ηα κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία θνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο θαη εξκελεπηηθήο θαηαλφεζεο. πγθεθξηκέλα, 

ην ζεαηξηθφ θείκελν ηεο Υξχζαο πειηψηε Φσηηά θαη λεξό απνηειεί κηα εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε γηα πνηνηηθή ελδνζθφπεζε, αθνχ ζηεξίδεη ηηο ξεηνξηθέο 

αληηζέζεηο ηνπ ζηελ πνιηηηζκηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ «Γχζεο θαη Αλαηνιήο». Ζ 

δηεθδίθεζε ηεο απζεληηθφηεηαο αλάκεζα ζηνπο δπν πνιηηηζκνχο απνθηά αλακθίβνια 

κνλαδηθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεδίν γηα δεκηνπξγηθή έξεπλα 

θαη θξηηηθφ αλαζηνραζκφ πάλσ ζηα δηαξθή θαη αλνηθηά δεηήκαηα ησλ ηαπηνηήησλ, 

ησλ πνιηηηζκηθψλ επηκεημηψλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ απηέο επηθέξνπλ.   
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     Γηεξεπλψληαο ηηο ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο φπσο απνηππψλνληαη ζην ελ ιφγσ 

θείκελν, ζα επηρεηξήζνπκε κηα πξσηφηππε θνηλσληνινγηθή ελδνζθφπεζε ζε έλα 

πξσηνγελέο ζεαηξηθφ έξγν, κε ζηφρν ηελ αλάγλσζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ηνπ 

δξακαηηθνχ ζχκπαληνο πνπ απηφ δεκηνπξγεί. Δπηπξνζζέησο, ε εξγαζία απνζθνπεί 

ζηελ αλάδεημε ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ζηνηρεία φπσο ην γπλαηθείν 

θχιν, ν έξσηαο, νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο, νη πνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο θ.ά., 

επηρεηξψληαο κεζνδνινγηθά κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαιφγσλ, ησλ ελεξγεηψλ 

ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, ησλ δηαιεθηηθψλ αληηθάζεσλ πνπ ελππάξρνπλ ζε 

εκθαλέο ή ιαλζάλνλ επίπεδν. 

 

Δπζεβία Υαζάπε-Υξηζηνδνύινπ, θηιόινγνο, δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ, ΔΚΠΑ 

Σν ζέαηξν αηόκσλ κε αλαπεξία ζηελ Διιάδα: «Θέαηξν Κσθώλ», ΘΔ.Α.Μ. Α., 

«Σξειά Υξώκαηα» θαη  «Δλ δπλάκεη». 

     Σνπιάρηζηνλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70, ηα επαγγεικαηηθά ζεαηξηθά ζρήκαηα πνπ 

απνηεινχληαη ή ζπλαπνηεινχληαη απφ άηνκα κε αλαπεξία είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ηεο ζεαηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θπξίσο ζηελ Δπξψπε, ηελ Ακεξηθή θαη 

ηελ Αζία, δίλνληαο κάιηζηα ην ζηίγκα ηεο ζεαηξηθήο ηνπο ππφζηαζεο κε πνηνηηθέο 

παξαζηάζεηο αμηψζεσλ αθφκε θαη ζε δηεζλή θεζηηβάι. ηε ρψξα καο, κνινλφηη 

έγηλαλ πξνζπάζεηεο, θαη κάιηζηα απφ πνιχ λσξίο, ζηνλ ρψξν ηεο ςπρηαηξηθήο γηα ηε 

ζεξαπεία ςπρηθά παζρφλησλ, αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, 

άξγεζαλ ζρεηηθά λα θαξπνθνξήζνπλ πξνζπάζεηεο φπσο απηέο ησλ παξαπάλσ 

ζεαηξηθψλ ζρεκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην δπλακηθφ ηνπο ή εληάζζνπλ επαγγεικαηηθά 

ζ‘ απηφ άηνκα κε πνηθίιεο κνξθέο αλαπεξίαο: ηπθινχο, θσθνχο, άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα, κε λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζηηθά θ.ιπ. κσο ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη 

κε επηηπρία ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ ζεαηξηθά ζρήκαηα: ην «Θέαηξν Κσθψλ», ην 

ΘΔ.Α.Μ.Α. (Θέαηξν Αηφκσλ κε Αλαπεξία), ε Θεαηξηθή Οκάδα Κσθψλ «Σξειά 

ρξψκαηα» θαη ε νκάδα «Δλ δπλάκεη».  

     Ζ εηζήγεζε πξνζπαζεί λα εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο δεκηνπξγίαο ησλ ζηάζσλ απηψλ, 

ηελ πνξεία ηνπο κέζα ζην ρξφλν θαη ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαο 

ηνπο ζην ζέαηξν θαη ζην θνηλφ ηνπο. Γηφηη νη ζίαζνη απηνί εληάζζνπλ ην ζέαηξν 

αηφκσλ κε αλαπεξία ηεο Διιάδαο ζηελ παγθφζκηα θίλεζε πνπ απνδέρεηαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα σο παξάγνληα δηακφξθσζεο ηνπ ζεαηξηθνχ γίγλεζζαη· εκπινπηίδνπλ 

κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θπζηθήο ηνπο παξνπζίαο ηε ζεαηξηθή έθθξαζε θαη δίλνπλ 

ρψξν ζε κηα πιεηάδα αηφκσλ κε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη θαιιηηερληθή έκπλεπζε λα 

δεκηνπξγήζνπλ· πξνβάιινπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ εληάζζνπλ ζηελ θνηλσληθή 

θαη πνιηηηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ απνδεηθλχεηαη πνιπδηάζηαηε· θαη εμαηηίαο 

απηήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζπληεινχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο θνηλνχ πνπ, επεηδή 

ιαλζαζκέλα ζεσξνχληαλ ―εηδηθφ‖, παξέκελε απνθιεηζκέλν απφ πνιιέο εθθάλζεηο ηεο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, ελψ ηαπηφρξνλα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αθξναηεξίνπ.   
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Πελειόπε Υαηδεδεκεηξίνπ, δξ. ζεαηξνινγίαο  

Σν ζέαηξν ηνπ Christian Lollike: Από ηνλ ηξόκν ζηελ ηξνκνθξαηία  

     ηαλ ην 2006 ν Γαλφο Christian Lollike έγξαςε Σν Αξηζηνύξγεκα ή The Re-

Mohammed-Ty Show, έλα έξγν γηα ηε 11
ε
 επηεκβξίνπ θαη ηελ πηψζε ησλ Γίδπκσλ 

Πχξγσλ ζηε Νέα Τφξθε, θαηεγνξήζεθε φηη ππεξαζπίζηεθε ηελ ηξνκνθξαηία γηαηί 

έδσζε ιφγν ζηνλ ππαίηην κνπζνπικάλν ηξνκνθξάηε. Γηα ηνλ ζπγγξαθέα, φκσο, ε 

κεηαδξακαηηθή ηνπ γξαθή είλαη ν ηξφπνο ηνπ λα αληηηαρζεί ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηθφ 

ηξφκν θαη λα ζίμεη δεηήκαηα πνιηηηθά, αηζζεηηθά θαη ππαξμηαθά πνπ αθφκα κέλνπλ 

εθθξεκή ζηνλ 21ν αηψλα. ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα ζπδεηήζεη 

απηή ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαη κεηαπνιηηηθνχ Άιινπ (ελ πξνθεηκέλσ 

ηνπ κνπζνπικάλνπ ηξνκνθξάηε) ζ‘ έλα ζέαηξν ηνπ ηξφκνπ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

 

Ζξαθιήο Υαηδεησαλλίδεο, θηιόινγνο, ζεαηξνιόγνο, δηδάθηνξαο ζεαηξνινγίαο 

Οη θιεξνλόκνη ηνπ Κξνίζνπ: έλα αζεζαύξηζην έξγν ηνπ Άγγεινπ Σεξδάθε.  

 

     Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ήηαλ ηδηαίηεξα αγαπεηή ζηνλ αζεξάπεπηα ξνκαληηθφ Άγγειν 

Σεξδάθε. ηα ζεαηξηθά ηνπ έξγα, ε εηεξφηεηα αθνξά ζπλήζσο αλζξψπνπο 

αδχλακνπο, θνηλσληθνχο παξίεο θαη αληηκεησπίδεηαη κε ζπκπάζεηα, ζπλελνρή, θάπνηε 

θαη κε αγάπε. Απηφ ζπκβαίλεη είηε ιφγσ ςπρηθήο ζπγγέλεηαο ηνπ δξακαηνπξγνχ κε 

ηνλ ήξσα θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δεη, είηε ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ δξακαηηθνχ ηχπνπ 

πνπ ζπιιακβάλεη ε θαληαζία ηνπ. Δλδεηθηηθά ζεκεηψλσ νξηζκέλεο εθδνρέο ηεο 

εηεξφηεηαο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηε δξακαηνπξγία ηνπ Σεξδάθε: ςπραζζέλεηα 

(αξάληα ρξόληα), αιεηεία-νηθνλνκηθή κηθξναπάηε (Σν κεγάιν παηρλίδη), εμψγακα 

παηδηά (Ο εμνπζηαζηήο, Σα ιύηξα ηεο επηπρίαο, Ο πξόγνλνο), θνηλσληθή 

δπζπξνζαξκνζηία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Ο πηόο ηεο απσιείαο, Η ζπζία ηνπ Ιζαάθ). 

     Γηα ηνλ Σεξδάθε ε κφλε απζεληηθή θνηλσληθή ηάμε ζηε ζχγρξνλε Διιάδα είλαη ε 

κηθξναζηηθή. ην αλέθδνην θαη κε κειεηεκέλν κέρξη ζήκεξα έξγν ηνπ Οη θιεξνλόκνη 

ηνπ Κξνίζνπ ζπγθξνχνληαη εθπξφζσπνη ηξηψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ: νη αεξηηδήδεο 

«επηρεηξεκαηίεο» παγηδεχνπλ ηνπο ακνξαιηζηέο, ππνθξηηέο θαη δηεθζαξκέλνπο κέρξη 

ην κεδνχιη κηθξναζηνχο, θαη φινη καδί πξνζπαζνχλ λα απνκπδήζνπλ ηνπο θησρνχο, 

ηνπο ηαπεηλνχο θαη θαηαθξνλεκέλνπο. 

     Σν Αξρείν Σεξδάθε, φπνπ δηαζψδεηαη ην ηξίπξαθην απηφ κεινδξακαηηθφ έξγν, 

ηαθηνπνηήζεθε νξηζηηθά ιίγν κεηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο («Ο 

Άγγεινο Σεξδάθεο σο δξακαηνπξγφο», ΑΠΘ 2005). ηελ εξγαζία κνπ εθείλε είρα 

ζεκεηψζεη ηελ παξνπζία ηνπ έξγνπ, θαζψο είρα αλαθαιχςεη έλα άηηηιν θη 

αρξνλνιφγεην πξνζρέδηφ ηνπ, δελ είρα φκσο ηελ επθαηξία λα έξζσ ζε επαθή κε ην 

νινθιεξσκέλν θείκελν. Θεσξψ ελδηαθέξνπζα ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ 

απηνχ ζ‘ έλα ζεαηξνινγηθφ ζπλέδξην πεξί εηεξφηεηαο, γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο: 

α) γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηεο ηεξδαθηθήο δξακαηνπξγίαο, β) γηα ηε 

ζπκβνιή ζηε ζπνπδή ηεο ειιεληθήο δξακαηνπξγίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 (ην 

θείκελν γξάθηεθε ην 1954) θαη γ) γηα ηελ θαηαιπηηθή παξνπζία ηνχ ηφζν αγαπεηνχ 

ζην ζέαηξν πξνζψπνπ ηεο ππεξέηξηαο. 
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Αλζή Γ. Υνηδαθόγινπ, ζεαηξνιόγνο 

Ο Καξαγθηόδεο ληθεηήο ζε “contest in lying”: κία ζπλδηάιεμε ηνπ ειιεληθνύ 

ζεάηξνπ θηώλ κε ην παξακύζη κέζα από ην παξάδεηγκα επηβίσζεο ηνπ 

παξακπζηαθνύ ηύπνπ “Aarne-Thompson 1920” ζε παξαζηάζεηο Καξαγθηόδε. 

     Σν Θέαηξν θηψλ βξίζθεηαη ζε αλνηρηφ δηάινγν κε ηηο παξαζηαηηθέο θαη 

εηθαζηηθέο ηέρλεο, ζπληζηψληαο έλα θαη‘ εμνρήλ δεκηνπξγηθφ Θέαηξν Δηεξφηεηαο. 

Γαλείδνληαο θαη δαλεηδφκελν αδηάθνπα, νπηηθά θαη ιεθηηθά ζηνηρεία, αιιά θέξνληαο 

–ζηελ ειιεληθή εθδνρή ηνπ– θη έλα πιήζνο αξαβηθψλ θαη νζσκαληθψλ 

απνηππσκάησλ, ζπγθεληξψλεη θαη αληηθαηνπηξίδεη πνιιαπιέο φςεηο ηεο ζεαηξηθήο 

εηεξφηεηαο. ρη κφλνλ νη δηαθνξεηηθέο ηέρλεο πνπ αμηνπνηνχληαη ζην ιεπθφ θφλην 

ησλ ζθηψλ, αιιά θαη νη ίδηνη νη ήξσεο ηνπ, σο θνξείο πεξηερνκέλνπ, πξνεξρφκελνη 

απφ δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο, ηάμεηο, εζλφηεηεο, ζξεζθείεο, απνηεινχλ απηά δείγκαηα 

ελζσκάησζεο ηνπ ―άιινπ‖.  

     Δδψ σζηφζν ζα παξνπζηαζζεί έλα αβηβιηνγξάθεην παξάδεηγκα εηεξφηεηαο ηνπ 

δεκνθηινχο ζεάκαηνο, ζε επίπεδν ζεκαηνινγίαο. Δηδηθφηεξα, ζα εμεηαζζεί ε 

επηβίσζε ζην Διιεληθφ Θέαηξν θηψλ (Καξαγθηφδεο), ζηνηρείσλ ηνπ παξακπζηαθνχ 

ηχπνπ ΑΣ 1920 (―Contest in lying‖) θαη παξαιιαγψλ ηνπ. Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα θαη κε αξσγφ ηελ έξεπλα αθελφο ζε (αδεκνζίεπηεο) ζπιινγέο 

παξακπζηψλ ηνπ κηθξαζηαηηθνχ θαη ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη αθεηέξνπ ζε εθδνρέο 

θεηκέλσλ θαη παξαζηάζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Θεάηξνπ θηψλ (Καξαγθηφδε), ζα 

παξνπζηαζζεί ε άγλσζηε απηή πηπρή ηεο ζρέζεο ησλ δχν εηδψλ. Ζ αλαθνίλσζε, 

πέξαλ ηεο επηζήκαλζεο ηεο άγλσζηεο ζεκαηνινγηθήο ζρέζεο, ζηνρεχεη λα ζπλδξάκεη 

ζηελ αλάδεημε ησλ βεκάησλ ελζσκάησζεο, ζηε ρξνλνινγηθή νξηνζέηεζε ησλ 

ζεκείσλ ηνκήο, ζηνπο θνξείο ηεο θαη ζηηο ζπλζήθεο επψαζεο θαη επηβίσζεο κέρξη ηηο 

κέξεο καο. 

 

Gonda Van Steen, Cassas Chair in Greek Studies, University of Florida, 

Gainesville, USA 

 

Sophocles’ Oedipus: Acting on Knowledge of Performance and Adoption 

 

     Theater directors, actors, and artists have embraced Sophocles‘ Oedipus as one of  

the most powerful constituents of Greek myth and ancient drama. But few have  

focused on the condition of Oedipus as the adopted child that grows into the  

unknowing adult, whose path of finding out about his adoption is strewn  

with obstacles. Sophocles strikes home that the tragic plot is as irrevocable  

as genetic ancestry—and vice versa, in the case of Oedipus and that of many real-life  

adoptees. Like so many children placed through the long-prevailing ―closed-records‖  

adoption system, Oedipus discovers his adopted status by chance and painfully elicits  

the truth from those closest to him. He then faces the deeply disturbing realization  

that, for many years, he may have lived a pretense or performance – and that he  

has been constantly surrounded also by other people‘s performances (those of his  

adoptive parents and of Corinthians in the know). That particular aspect of  

Sophocles‘ Oedipus (the source of a profound sense of loneliness or betrayal),  

which has so much to offer to adoption and identity studies, let alone to our  

thinking about εηεξφηεηα, has been left remarkably underexplored, even in those  

scholarly works and stage productions that have mined the play‘s reception history.  

Time to do something about it. 
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ΤΝΕΔΡΙΕ ΝΕΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΩΝ 

 

Ξέληα Αεδνλνπνύινπ, δξακαηνιόγνο, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο 

 

Γηαδξνκέο ηνπ ζώκαηνο: θύιν θαη εηεξόηεηα κέζα από ηηο παξαζηάζεηο ηνπ 

Υνξνζεάηξνπ Οθηάλα  
 

     Σν 1990 ηδξχεηαη ην ρνξνζέαηξν Οθηάλα απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Ρήγν θαη δηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγηθή έθξεμε πνπ γλψξηζε θαηά ηελ πξνζερή δεθαεηία ε ηέρλε 

ηνπ ρνξνχ ζηελ Διιάδα. Ο Κ. Ρήγνο ζα παξνπζηάζεη κε ηελ νκάδα ηνπ είθνζη έλα έξγα κέρξη 

ην 2001, φηαλ αλαιακβάλεη θαιιηηερληθφο ππεχζπλνο ηνπ ρνξνζεάηξνπ ηνπ ΚΘΒΔ, ηνπ 

κνλαδηθνχ θξαηηθνχ ρνξνζεάηξνπ ηεο ρψξαο. Με ην ρνξνζέαηξν ηνπ ΚΘΒΔ ζα παξνπζηάζεη 

12 παξαγσγέο κέρξη ην 2005, ηελ ηειεπηαία ρξνληά ηεο ζεηείαο ηνπ, γηα λα ζπλερίζεη κε ην 

«ρεδίαζκα Β'» (παξαγσγή ηνπ Φεζηηβάι Αζελψλ) ηε δεκηνπξγηθή ηνπ πνξεία ζην ειεχζεξν 

ζέαηξν, αλαιακβάλνληαο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζθελνζέηε. 

     Απφ ηα πξψηκα αθφκε έξγα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ρήγνπ κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη σο 

θεληξηθφ ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ δεκηνπξγνχ ην δήηεκα ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ θαη ηεο 

αλαπαξάζηαζήο ηνπο. Σν ζψκα, σο ζεκειηψδεο ππνθείκελν αθεγεκαηηθφηεηαο θαη σο πεδίν 

αληηπαξάζεζεο ηδεψλ, απαζρνιεί ηε δξακαηνπξγία ηνπ ρνξνγξάθνπ. Σα πξφζσπα, ζηηο 

παξαζηάζεηο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ρήγνπ, άιινηε δηεθδηθνχλ κηα ηαπηφηεηα –θνηλσληθή, 

ζεμνπαιηθή, πνιηηηθή– θαη άιινηε ηελ απεθδχνληαη. Έξρνληαη ζε ξήμε κε νπνηαδήπνηε 

έλλνηα ηαπηφηεηαο ή απνδνκνχλ ηελ ηδέα ηεο φπνηαο ηαπηφηεηαο. Με αθνξκή έξγα πνπ 

αλήθνπλ ζηηο ηξεηο βαζηθέο δεκηνπξγηθέο πεξηφδνπο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ρήγνπ («5 επνρέο»: 

1996, «Σξειή επηπρία», 2000, «Ζ κλήκε ησλ θχθλσλ»: 2002, «Σαμηδηψηεο ηνπ ρεηκψλα»: 

2003, «Νηπκέλνη-Γπκλνί»: 2009), ε παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξήζεη λα εληνπίζεη θαη λα 

αλαδείμεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην θχιν, ηελ ηαπηφηεηα θαη ην ζψκα θαηά ηελ αθήγεζε 

ηνπ κχζνπ ηνπο. Με εξγαιεία ηε θεκηληζηηθή θαη θνηλσληθή ζεσξία ζα εμεηαζηεί ν ξφινο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζηηο ρνξνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ έκθπισλ ζσκάησλ, ε πηζαλή εμέιημε 

ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ ρνξνγξάθνπ πάλσ ζην ζψκα θαη ηελ εηεξφηεηα, θαη ζα επηρεηξεζεί 

λα εξκελεπζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην φπνην ζρφιηφ ηνπ αιιειεπηδξά κε ην θνηλφ.  

 

 

Κξίλα-Αηθαηεξίλε Αλαγλσζηνπνύινπ, θηιόινγνο     

&  

Κσλζηαληίλνο Σζηαληήο, ζρνιηθόο ζύκβνπινο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο 

 

Από ηνπο Μύζνπο ηνπ Αηζώπνπ ζην Παλεγύξη ηνπ Κνθηώ: θαηλνηόκεο δξάζεηο κε 

εξγαιείν ην ζέαηξν, ζηελ εθπαίδεπζε παηδηώλ κε αλαπεξία 

 

     Με αθξάδαληε ηελ πεπνίζεζε φηη ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ πξνζθέξεη ηα «θιεηδηά» πνπ 

«μεθιεηδψλνπλ» ςπρέο, απνθαιχπηνληαο δπλάκεηο θαη δπλαηφηεηεο άγλσζηεο ελ πνιινίο, 

αμηνπνηήζεθε ην ζπνπδαίν απηφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, γηα κηα ηξηεηία (απφ ηνλ Οθηψβξε 

ηνπ 2013 κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2016) ζην Δηδηθφ Λχθεην Ηιίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε άιια 

ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη εηδηθνχο ζηα δηάθνξα πεδία 

ηεο ηέρλεο θαη πινπνηήζεθαλ θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε πνηθίιεο δξάζεηο. Οη 

πην ζεκαληηθέο ήηαλ έμη (6) ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη δξψκελα εληφο θαη εθηφο ηεο 

Διιάδαο: Απφ ηελ αθήγεζε ζθελψλ ηνπ αμεπέξαζηνπ Οκεξηθνχ έπνπο ηεο Ιιηάδαο ζηνλ 
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θπζηθφ ρψξν δηεμαγσγήο καρψλ, ην ζέαηξν ηνπ αξραίνπ Ηιίνπ (ζεκεξηλφ Σζαλάθ Καιέ), ην 

δξψκελν απφ ην Γεθαήκεξν ηνπ Βνθάθηνπ ζην θέληξν ηνπ αλ Σδηκηληάλν (Φισξεληία) κέρξη 

ηελ παξάζηαζε «Μχξηηο ε ζησπή κεηά ην θσο» ζην Black Box Theater ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

Κνιιεγίνπ ηεο Διιάδαο θαη ηελ παξάζηαζε «Carousel» (βαζηζκέλε ζην Παλεγύξη ηνπ J. 

Cocteau) ζηνλ ρψξν ηέρλεο Match point ζηελ Αζήλα. 

     Μηα πιεηάδα αμηφινγσλ παξαζηάζεσλ πνπ απνθάιπςαλ ηε δχλακε ηνπ ζεάηξνπ σο 

ελαιιαθηηθνχ κέζνπ εθπαίδεπζεο καζεηψλ κε πνηθίιεο αλαπεξίεο. Σν ζέαηξν, ηέρλε 

αλαπαξάζηαζεο, ζηελ πξσηαξρηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη απνζηνιή, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ 

ηνπ Αξηζηνηέιε, είλαη ζπνπδαίν κέζν θαιιηέξγεηαο ηεο ςπρήο, ηνπ εζψηεξνπ «είλαη», θαη 

ζρνιείν πνιηηψλ κε θξηηηθή ζθέςε θαη ηφικε. ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία, 

παηδηψλ ζην φξην ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ, ην ζέαηξν 

μαλαβξίζθεη ηνλ αξρηθφ ηνπ πξννξηζκφ, δίλνληάο ηνπο κηα κνλαδηθή επθαηξία θαη εξέζηζκα 

λα ζηαζνχλ –πέξα θαη έμσ απφ αληαγσληζκνχο θαη καηαηφδνμεο θηινδνμίεο– ρσξίο θφβν, 

ρσξίο ληξνπή απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζην θνηλφ, θεξδίδνληαο ηελ εθηίκεζε θαη, θπξίσο, 

ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνεηθφλα ηνπο, πνπ νδεγνχλ ζηελ ππέξβαζε ησλ ζηεξεφηππσλ 

πεξί αλαπεξίαο. 

 

 

Γήκεηξα Αλαζηαζηάδνπ, δηδάθησξ Δπηθνηλσλίαο Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ Παληείνπ 

Παλ/κίνπ, δηδάζθνπζα ζην e-learning ΔΚΠΑ 

 

Ο μέλνο σο άιινο εαπηόο ζην αξραίν δξάκα θαη ζηνλ Ξεπεζκέλν Γεξβίζε ηνπ Αι. 

Παπαδηακάληε 

 

     ηνλ νθνθιή, παίξλσ ηνλ «μέλνλ» ζην ζπίηη ηζνδπλακεί κε ην θέξλσ ην «ινηκφ» ζηελ 

πφιε θαη ζηνλ νίθν. Ο Οηδίπνπο σο «ἁγὼ μέλνο» (Οηδίπνπο ηύξαλλνο, 219), γίλεηαη ν μέλνο 

πνπ θέξεη ην άγνο. Ζ Ηνθάζηε αγθαιηάδεη ηνλ μέλν, δεη καδί ηνπ, απηφο ν μέλνο είλαη ην 

κίαζκα ηεο πφιεο, ην «ρακέλν» ηεο παηδί, ν θνληάο ηνπ άληξα ηεο. Ο μέλνο γίλεηαη ν νηθείνο 

θαη ην άγνο ηεο πφιεο, ηζνδχλακν κε ην άγνο ηνπ νίθνπ. Ο  «μέλνο» καο δείρλεη ηε λφζν, είλαη  

ε αηηία ηεο. Ο Οηδίπνπο είλαη πάζρσλ (60), «ἀλνζίῳ κηάζηνξη» (352), αλφζηνο, κηαξφο, 

«ἄλαγλνο» (824) θαη «ὃλ κὴ μέλσλ ἔμεζηη κεδ᾽ ἀζηῶλ ηηλη δφκνηο δέρεζζαη» (817-818), 

απφβιεηνο, εθηφο νίθνπ θαη πφιεο, εμφξηζηνο. Ο Οηδίπνπο, απηφο πνπ ιχλεη ηα αηλίγκαηα («ὃο 

ηὰ θιείλ᾽ αἰλίγκαη᾽ ᾔδεη», 1525), αδπλαηεί ηψξα λα ιχζεη ην κεγαιχηεξν αίληγκα πνπ έρεη 

κπξνζηά ηνπ, ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, ηε κνίξα ηνπ. Οη ιχζεηο δίδνληαη ζηνλ Οηδίπνπο επί 

Κνισλώ ηνπ νθνθιή. Μεηά ηελ εμνξία θαη ηε πεξηπιάλεζε, ε  επηζηξνθή  ζηελ Αζήλα 

επηθέξεη αζψσζε, εμηιέσζε θαη θάζαξζε. Ζ δεκνθξαηία αλαζεσξείηαη κέζα απφ ηα κάηηα 

ηνπ κηαξνχ Οηδίπνδα. Ζ απνδνρή ηνπ μέλνπ, ηνπ «απσζεκέλνπ» είλαη ε πνξεία ηεο 

επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα. Ζ ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ην αξραίν ζέαηξν –αλ ζθεθηνχκε ηνλ 

Θεφ Γηφλπζν– ζπζηήλεηαη πάλσ ζηελ απνδνρή ηνπ μέλνπ. Ο μέλνο είλαη  νηθείνο, έλαο άιινο 

εαπηφο. Σν ίδην θαη ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ ηξσηθνχ πνιέκνπ. Ο βάξβαξνο ν μέλνο γίλεηαη ην 

άιιν πξφζσπν ηνπ Έιιελα σο ζπζηαηηθφ ηεο ζχιιεςεο ηεο ειιεληθήο ζθέςεο.  

     Μήπσο απηή ε ππφζεζε εξγαζίαο δηαηππψλεηαη εθ λένπ ζηνλ Ξεπεζκέλν Γεξβίζε ηνπ Αι. 

Παπαδηακάληε δεκηνπξγψληαο ζπγγέλεηεο, ζπλέρεηεο θαη αλαινγίεο; Μήπσο απηφο ν 

Σνχξθνο, ν μέλνο, ν ερζξφο, ν άπηζηνο ν εμ‘ Αλαηνιψλ, ν πεξηπιαλψκελνο ηειηθά, είλαη 

θίινο, νηθείνο, αδειθφο πηζηφο, ην «ρακέλν» θνκκάηη ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο, θαη θέξεη 

ζηνηρεία ελφο θηιάλζξσπνπ πνιηηηζκνχ πνπ απσζείηαη δηαξθψο;   

 

 

Αιίθε Αλησλνπνύινπ, ππνςήθηα δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ  

 

Φπρηθή θαη θνηλσληθή δηαθνξεηηθόηεηα ζηνλ Δξξίθν Γ' ηνπ Πηξαληέιιν 

 

     Ζ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ Δξξίθνπ Γ΄, ζεσξείηαη πσο ήηαλ ε αληίδξαζε 

ηνπ Πηξαληέιιν γηα ηελ απνηπρία ηεο πξψηεο παξάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Έμη πξόζσπα 
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δεηνύλ ζπγγξαθέα. Ο Δξξίθνο Γ΄, απηφ ην αξηζηνχξγεκα πνπ γξάθηεθε κέζα ζε δχν 

εβδνκάδεο ην 1921 θαη πξσηνπαξνπζηάζηεθε ην 1922, πξαγκαηεχεηαη ηελ ηξαγσδία ηεο 

ηξέιαο, ηνπ εγθιεηζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ βηψλνπλ ηα ςπρηθά αζζελή 

άηνκα, θαζψο θαη ηνλ ξφιν ησλ ςπρηαηξείσλ ζηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ ζπλζεθψλ. Ζ 

ηζηνξία ηνπ Δξξίθνπ είλαη ε ηζηνξία ελφο αλζξψπνπ ρσξίο παξφλ, πνπ πξνζπαζεί λα 

επηβηψζεη αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ζην κέιινλ ηνπ. Ζ ακλεζία είλαη ν ιφγνο γη‘ απηή ηελ 

παξάμελε θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ε πνιιαπιή πξνζσπηθφηεηα ηνπ ήξσα κπνξεί λα κειεηεζεί 

ζην ζεκείν εθείλν πνπ ε πγεία ηνπ έρεη απνθαηαζηαζεί θαη ην παξειζφλ ηνπ μεηπιίγεηαη ζε 

πιήξε αληίζεζε κε ηνλ «λέν» ηνπ εαπηφ, απνθαιχπηνληαο ηελ επίπνλε δηρνηφκεζε αλάκεζα 

ζηηο δχν πηπρέο ηνπ κπαινχ ηνπ. 

     Ζ δπζθνιία ηνπ ήξσα έγθεηηαη ζηελ αληθαλφηεηά λα απνδερηεί ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν (ν 

νπνίνο δελ είλαη απηφο πνπ ζα ήζειε λα είλαη) θαη ζηελ πεξηθξφλεζή ηνπ γηα φζνπο ηνλ 

απνδέρνληαη. Γηαθαηέρεηαη απφ αηζζήκαηα απνκφλσζεο θαη πεζηκηζκνχ, πνπ ηνλ νδεγνχλ 

ζηελ επηινγή ηνπ παξάινγνπ ελάληηα ζηελ γεινηφηεηα ηεο χπαξμεο, θαηεπζχλνληάο ηνλ, 

φκσο έηζη ζηελ  άξλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηειηθά ζηελ θαηαζηξνθή. Ο Πηξαληέιιν 

εθθξάδεη κέζα απφ απηφ ηνπ ην έξγν ηελ πξνζσπηθή ηνπ επψδπλε εκπεηξία κε ηελ ηξέια, ε 

νπνία ζπλνςίδεηαη ζην εξψηεκα «πνηνο είλαη ν πξαγκαηηθά ηξειφο;». Απηφο πνπ βηψλεη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ζεσξψληαο πσο είλαη ινγηθφο ή εθείλνο πνπ γηα λα μεθχγεη απφ απηήλ 

θαηαζθεπάδεη έλαλ δηθφ ηνπ θφζκν θαη απνηξαβηέηαη κέζα ζ‘ απηφλ, κηκνχκελνο έλαλ άιιν 

εαπηφ, κε ηνλ νπνίν ηειηθά ηαπηίδεηαη, κέλνληαο θπιαθηζκέλνο ζηελ εηθφλα ηνπ; 

 

 

Κπξηαθή Αξγπξνύ, ζεαηξνιόγνο 

 

Au monde, Les marchands θαη Ma Chambre froide: αηληγκαηηθέο παξνπζίεο ηνπ Άιινπ 

ζην ζέαηξν ηνπ Joël Pommerat 

 

     Ο Γάιινο δξακαηνπξγφο θαη ζθελνζέηεο Joël Pommerat, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

θαιιηηέρλεο ζην ζχγρξνλν γαιιηθφ ζέαηξν, έρεη θαηαζέζεη ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία πινχζην 

δξακαηνπξγηθφ θαη ζθελνζεηηθφ πιηθφ ηφζν ζε επίπεδν θεηκέλνπ φζν θαη ζθεληθήο γξαθήο. 

ην πιαίζην ηνπ κεηαδξακαηηθνχ ηνπίνπ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζην κνληέξλν ζέαηξν, ζα 

αλαπηπρζεί θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο παξνχζεο έξεπλαο. Με αθεηεξία ηε δηαιεθηηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζην θαληαζηαθφ θαη ζην πξαγκαηηθφ, έλα απφ ηα ζηαζεξά κνηίβα ηεο δηθπνχο 

εξγαζίαο ηνπ, ε αλαθνίλσζε απηή ζα δηεξεπλήζεη πψο αξζξψλεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ε 

παξνπζία ηνπ Άιινπ ζην θαληαζηαθφ ζχκπαλ ησλ εξψσλ, κέζα ζηα ζεαηξηθά έξγα Au 

monde (2004), Les marchands (2006) θαη Ma chambre froide (2011), αιιά θαη ηηο ζθεληθέο 

κεηαθνξέο ηνπο (απφ ηελ νκάδα ηνπ), κε έκθαζε ζηε ζθελνγξαθία, ην θσηηζκφ θαη ηνλ ήρν. 

ε απηά ηα έξγα, ν πξαγκαηηθφο θφζκνο ησλ εξψσλ δηαξξεγλχεηαη απφ ην θαληαζηαθφ ηνπο, 

είηε κε ηελ εκθάληζε παξάδνμσλ πξνζψπσλ, είηε κε ηνλ αθαηάιεπην ιφγν ηνπο, είηε κφλν κε 

ηελ θίλεζε. ηφρνο ηεο αλαθνίλσζεο απηήο είλαη ε κειέηε θαη αλάδεημε ηεο άξξεθηεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηα αληηπαξαβαιιφκελα πξφζσπα, κε ηα πξφζσπα ηνπ θαληαζηαθνχ λα 

ιεηηνπξγνχλ σο ζπκπιήξσκα ηνπ πξαγκαηηθνχ εαπηνχ, σο alter ego. 

 

 

Μηξάληα Βαηηθηώηε, ζεαηξνιόγνο, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ, Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ  

 

Έξεπλα κέζσ ηεο θίλεζεο: Γηεξεπλώληαο ηελ εηεξόηεηα κέζσ ηεο ζσκαηνπνίεζεο ζηελ 

παξάζηαζε «Γελ κε ρσξά ν ηόπνο / Μήδεηα» ηεο νκάδαο Πιεύζηο 

 

     Ζ κειέηε εζηηάδεη ζηελ παξάζηαζε «Γελ κε ρσξά ν ηφπνο / Μήδεηα», φπνπ ην ζέκα ηνπ 

κχζνπ επηθεληξψζεθε ζηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο. Βαζηθφο θαλφλαο ηεο ρνξνγξαθηθήο 

δεκηνπξγίαο ήηαλ ν ζθεληθφο ρψξνο: κηα πιαηθφξκα πνπ απνθηά θιίζε θαη κε ηξφπν 

αλαπφδξαζην ππνρξεψλεη ηα ζψκαηα ζε δηαξθείο πηψζεηο θαη αβέβαηεο ηζνξξνπίεο. Έλαο 

ζθεληθφο ρψξνο πνπ απνηέιεζε ζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε γηα ηε ζεκαζία ηεο εηεξφηεηαο. Σν λα 
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είζαη ν άιινο ηζνδπλακεί κε ην λα αδπλαηείο λα θξαηεζείο ζηελ επηθάλεηα. ηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε, ε παξαπάλσ δηαηχπσζε ιακβάλεηαη σο έλα δπλακηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη σο 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζεσξείηαη ε γιψζζα ηεο θίλεζεο ―αηρκαισηηζκέλε‖ απφ ηνπο 

απαξάβαηνπο θαλφλεο πνπ έζεζε ν ζθεληθφο ρψξνο. εκαζία δελ έρεη κφλν ηη γλσξίδνπκε, 

αιιά θαη πψο γλσξίδνπκε. Ζ θίλεζε δχλαηαη λα απνηειέζεη κηα δηαδηθαζία έξεπλαο θαη ην 

ρνξνγξαθηθφ απνηέιεζκα κηα δεμακελή γλψζεο. Θέηνληαο φξνπο θαη φξηα ζην ρνξεπηηθφ 

ζψκα, αληηκεησπίδνληάο ην σο ππνθείκελν θαη φρη σο πεηζήλην εξγαιείν, κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί έλα πεδίν έξεπλαο ζεσξεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη παξαγσγήο γλψζεο. 

       Πψο πέθηεη έλα ζψκα θαη πψο ηζνξξνπεί; Πνην ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη κέζα απ‘ 

απηήλ ηε ζσκαηηθή δηεξεχλεζε; Μέζσ ζπλεληεχμεσλ βάζνπο, ζα αλαδεηεζεί ε εκπεηξία ησλ 

ζπληειεζηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο πνπ έζεζε ν ηδηαίηεξνο ζθεληθφο ρψξνο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην ηνπίν ηεο εηεξφηεηαο. Ζ πξσηνηππία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

έγθεηηαη ζην φηη δελ ζα πξνζεγγίζεη ηελ παξάζηαζε κέζσ αλάιπζεο ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο, αιιά ζα εζηηάζεη ζηελ εκπεηξία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Παξάιιεια, ζα 

απνηειέζεη θαη κηα πξφηαζε ηνπ ηξφπνπ κειέηεο παξαζηάζεσλ, εθαιηήξην ησλ νπνίσλ είλαη 

ε έξεπλα κέζσ ηεο θίλεζεο, αληιψληαο πξίζκα ζέαζεο απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πεξί 

αληηθεηκεληθνπνίεζεο ή ππνθεηκεληθνπνίεζεο ησλ ζσκάησλ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο λα 

δηαηππψλνπλ πνιηηηζκηθή γλψζε.  

 

 

Διέλε Βειεγξάθε, ππνςήθηα δηδάθησξ, Παλ/κην Κξήηεο 

 

Σαπηόηεηα θαη  εηεξόηεηα ζην λενειιεληθό ζέαηξν από κεηαπνιίηεπζε  ζην ζήκεξα: Η  

Νίθε ηεο Λ. Αλαγλσζηάθε θαη Η γπλαίθα θαη ιύθνο ηεο Έ. Πέγθα 

 

     Ζ εηεξφηεηα είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ απφζηαζε ζε ζρέζε κε  

απηφ πνπ νξίδεηαη θαλνληθφ θαη απνδεθηφ. ρεκαηηθά, σο εηεξφηεηα πεξηγξάθεηαη ε δηαθνξά 

κεηαμχ δχν ηαπηνηήησλ. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αζρνιεζνχκε κε δπν έξγα ηνπ 

λενειιεληθνχ δξακαηνινγίνπ ρσξίο εκθαλή θνηλά ζηνηρεία  κεηαμχ ηνπο, κε κφλν θξηηήξην ην 

γεγνλφο φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ εηεξφηεηα βξίζθεηαη ζηνλ ζεκαηηθφ 

ηνπο ππξήλα. Η Νίθε  ηεο Λ. Αλαγλσζηάθε παξνπζηάζηεθε πξψηε θνξά ην 1978, δειαδή 

ζηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, ελψ Η γπλαίθα θαη ν ιύθνο ηεο Δ. Πέγθα 

παξνπζηάζηεθε πξψηε θνξά ην 2014. ηφρνο καο είλαη αληρλεχζνπκε ηελ πνξεία πνπ 

δηαγξάθνπλ νη θεληξηθέο εξσίδεο απφ ηελ αλαγλσξίζηκε θαη απνδεθηή απφ ην πεξηβάιινλ 

ηνπο ηαπηφηεηα ζηε δηεθδίθεζε ηεο εηεξφηεηάο ηνπο θαη έπεηηα ζηε δεκηνπξγία ηεο 

πξαγκαηηθήο ηαπηφηεηάο ηνπο, εθείλεο πνπ ηηο ζπλδέεη κε ην βαζχηεξν είλαη ηνπο. Δπίζεο, 

παξαθνινπζψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ηαπηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ εηεξφηεηα ζηα δπν 

έξγα θαζψο θαη ηελ έθβαζε απηήο ηεο ζπζρέηηζεο, ζα δνχκε πψο απνηππψλεηαη ε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θάζε επνρήο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε ηπρφλ νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο ηνχ ηφηε κε ην ζήκεξα. 

 

 

Ησάλλεο-Αιέμαλδξνο Βακβνύθνο, δξακαηνπξγόο, κεηαθξαζηήο  

 

«Σαπηόηεηα θαη εηεξόηεηα ζηηο Γνύιεο ηνπ Εαλ Εελέ: νη επηινγέο ησλ Διιήλσλ 

κεηαθξαζηώλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ πξόζιεςε ηνπ έξγνπ» 
 

     Οη δνύιεο ηνπ Jean Genet απνηεινχλ έλα απφ ηα πιένλ εκβιεκαηηθά έξγα ηεο 

ζχγρξνλεο γαιιηθήο δξακαηνπξγίαο κε ην νπνίν ν Γάιινο αληηθνκθνξκηζηήο 

ζπγγξαθέαο έγηλε επξέσο γλσζηφο φρη κφλν ζηε ρψξα ηνπ αιιά θαη δηεζλψο. 

Δκπλεπζκέλν απφ αιεζηλά πεξηζηαηηθά, ην εκβιεκαηηθφ δξακαηηθφ θείκελν 

ηνπ Εελέ αζρνιείηαη κ‘ έλαλ πξσηφγλσξν γηα ηελ επνρή ηνπ ηξφπν κε ηελ 

πξνβιεκαηηθή ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο, κέζα απφ ηηο εζσηεξηθέο θαη ηηο 

εμσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο ησλ πξνζψπσλ ηνπ. Δζηηάδνληαο ζε ηδέεο 
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πνπ ηνλ απαζρνινχλ ζε φιν ηνπ ην έξγν, θαη ηδηαίηεξα ην δίπνιν ηνπ αγίνπ θαη ηνπ 

εγθιεκαηία, ν Εελέ δηεξσηάηαη ζεαηξηθά, πξνηείλνληαο κηα δαηδαιψδε «δξακαηνπξγία 

ηεο ζχληεμεο», φπσο εχζηνρα ηελ έρεη πεξηγξάςεη ν κείδσλ Γάιινο κειεηεηήο θαη 

εθδφηεο ησλ απάλησλ ηνπ, ν Michel Corvin, ζηελ νπνία ηα φξηα αλάκεζα ζηνλ εαπηφ 

θαη ηνλ άιιν θαζίζηαληαη δπζδηάθξηηα θαη ηα δηαθνξεηηθά πξφζσπα ηείλνπλ ζηελ 

έλσζε, ελψ ην ίδην πξφζσπν ηείλεη ζηε ζράζε. 

     ηελ Διιάδα ην έξγν παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ηελ θαιιηηερληθή 

πεξίνδν 1967-1968 απφ ην Θέαηξν Σέρλεο ζε κεηάθξαζε Οδπζζέα Διχηε θαη 

ζθελνζεζία Γεκήηξε Υαηδεκάξθνπ. Ζ ίδηα κεηάθξαζε ρξεζηκνπνηήζεθε 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηε ζπλέρεηα, κεηαμχ άιισλ ην 1978 απφ ην Κ.Θ.Β.Δ. ζε ζθελνζεζία 

Γηάλλε Υνπβαξδά θαη ην 2015 απφ ην Δζληθφ Θέαηξν ζε ζθελνζεζία Μπξνπο Μάγηεξο 

Σν έξγν κεηαθξάζηεθε επίζεο απφ ηελ Αιεμάλδξα Παπαζαλαζνπνχινπ ην 

1973 γηα ην Θέαηξν ηεο Άλνημεο, ζε κηα παξάζηαζε πνπ ζθελνζέηεζε ν Γηάλλεο 

Μαξγαξίηεο, θαη ην 2005 απφ ηνλ Γεκήηξε Γεκεηξηάδε γηα ην Θέαηξν ηεο Οδνχ 

Κπθιάδσλ κε ηνλ Λεπηέξε Βνγηαηδή. 

Ζ ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξσηφηππνπ γαιιηθνχ θεηκέλνπ ζηελ ηειηθή 

ηνπ εθδνρή θαη ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο ειιεληθέο κεηαθξάζεηο 

επηδηψθεη λα εξκελεχζεη ηα λνήκαηα ηνπ έξγνπ θαη λα αληρλεχζεη ηε κεηαθνξά ηνπο 

ζηα θαζ‘ εκάο, θαζψο θαη ηελ επίδξαζή ησλ κεηαθξαζηηθψλ επηινγψλ ζηελ πξφζιεςε 

ηνπ έξγνπ απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ ζεάηξνπ θαη ην ειιεληθφ θνηλφ. 

 

 

Υξηζηηάλλα Γεσξγηάδνπ, θηιόινγνο, ζεαηξνιόγνο  

& 

Κάππαο Ησάλλεο, ζεαηξνιόγνο 

 

Κνηλσληθή εηεξόηεηα θαη κπζνπιαζία: ε εζληθή ηαπηόηεηα θαη ε παξαβαηηθόηεηα σο 

όςεηο ηνπ έηεξνπ ζηε ζύγρξνλε ζεαηξηθή ζθελή. Αζαλάζηνο Γηάθνο-Η επηζηξνθή ηεο 

Λέλαο Κηηζνπνύινπ θαη Ιζνξξνπία ηνπ Nash ηεο Πεγήο Γεκεηξαθνπνύινπ 
 

     θνπφο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε δηαιεθηηθή ζρέζε ηεο 

ζεαηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ θνηλνχ ηεο επνρήο καο κε ηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο, 

φπσο απηή παξνπζηάδεηαη επί ζθελήο. Δθιακβάλνληαο ηελ εηεξφηεηα σο αληεζηξακκέλε θαη 

δηαζιάδνπζα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ελ αληηζέζεη κε ην πψο ε ηειεπηαία έρεη παγησζεί 

ζηε κλήκε ηνπ θνηλνχ αλαθνξηθά κε πξφζσπα θαη γεγνλφηα ηα νπνία είηε πξνέξρνληαη απφ 

ην έλδνμν θαη εξσηθφ παξειζφλ ηεο ειιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, είηε απφ ηε δξάζε 

κηαο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο, πνπ ε ζπιινγηθή κλήκε έρεη άπαμ θαηαδηθάζεη. 

     Ζ αλσηέξσ πξνζέγγηζε ζα ζηεξηρζεί ζε δχν παξαζηαζηαθά γεγνλφηα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ 

έληνλε αληίδξαζε κεξίδαο ηνπ ζεαηξηθνχ (θαη κε) θνηλνχ: Αζαλάζηνο Γηάθνο-Η επηζηξνθή ζε 

ζχιιεςε θαη ζθελνζεζία ηεο Λέλαο Κηηζνπνχινπ (Φεζηηβάι Αζελψλ 2012) θαη Ιζνξξνπία 

ηνπ Nash ζε ζχιιεςε θαη ζθελνζεζία ηεο Πεγήο Γεκεηξαθνπνχινπ (Δζληθφ Θέαηξν 2016). 

Ζ αηηία; Σν κελ πξψην ζεσξήζεθε φηη παξνπζίαζε αξλεηηθά έλα ηζηνξηθφ πξφζσπν, πνπ έρεη 

πξνζδηνξίζεη ηε ζεκεξηλή εζληθή ηαπηφηεηα, ην δεχηεξν φηη σξαηνπνηνχζε ηελ γθξίδα εηθφλα 

ελφο ηξνκνθξάηε, φπσο ηελ έρεη δηακνξθψζεη ε θνηλή γλψκε, ιφγσ ηεο παξάλνκεο δξάζεο 

ηνπ σο κέινπο ηεο 17 Ννέκβξε. 

     Πνχ θζάλνπλ ηα φξηα (αλ ππάξρνπλ) ηεο ειεπζεξίαο ζην ζέαηξν αιιά θαη ελ γέλεη ηεο 

θνηλσλίαο, φηαλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζθελή πξφζσπα/ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εζληθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο; Σν ηεξφ, ε βαξχηεηα ηεο έλλνηαο ηνπ εζληθνχ ήξσα θαη ε 

παξαβαηηθή δξάζε θαηαδηθαζκέλσλ ζπκπνιηηψλ καο, κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ, ακθφηεξα 

σο έηεξα ζηνηρεία, κε αληεζηξακκέλν ζεηηθφ ή αξλεηηθφ πξφζεκν; Μηα αηξεηηθή ζεαηξηθή 

ζχιιεςε έρεη ηε δχλακε λα δηαηαξάμεη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εζληθήο καο ηαπηφηεηαο ή 

ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα ηνπ κέζνπ πνιίηε; Δίλαη ζεκηηή ε αθξαία αληίδξαζε ηνπ θνηλνχ 

απέλαληη ζηελ επί ζθελήο εηεξφηεηα; Σν ζέαηξν κνηάδεη λα απεηιείηαη, πιένλ, απφ γεγνλφηα-

ηακπνχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ή κήπσο λνκηκνπνηείηαη λα ηα παξνπζηάδεη επί ζθελήο; Σα 
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παξαπάλσ, φπσο θαη άιια εξσηήκαηα ζα αλαδεηήζνπλ απαληήζεηο κέζσ ηεο παξνχζαο 

αλαθνίλσζεο. 

 

 

 

 

 

Μηράιεο Γεσξγίνπ, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο (Freie Universität, Berlin) 

 

«Δκείο» σο ε «εηεξόηεηα»: «Afrika!», έλα ζεαηξηθό πξόηδεθη κε πξόζθπγεο ζε 

γεξκαληθέο πόιεηο ζηα ζύλνξα κε ηε Γαιιία.   

 

     Ζ πξνηεηλφκελε αλαθνίλσζε επηρεηξεί λα δείμεη πσο, νη πεξκφξκαλο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ηερληθή ηνπ ζεάηξνπ-ληνθνπκέλην, δίλνληαο έκθαζε ζε απζεληηθέο καξηπξίεο θαη 

αθεγήζεηο, κπνξνχλ λα απνδνκήζνπλ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηνπο πξφζθπγεο. Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ, βαζηθφ παξάδεηγκα ζα απνηειέζεη ην πξφηδεθη «Afrika!», ζε 

ζθελνζεζία ηνπ Edzard Schoppmann, ηνπ Baal Novo Σheate,r ζην θελκπνπξγθ ηεο 

Γεξκαλίαο. Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο ζπκκεηνρηθήο δξάζεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ηελ πεξίνδν 2015-2016, φηαλ ν εηζεγεηήο εξγάζηεθε σο δξακαηνπξγφο ζην ελ ιφγσ ζέαηξν. 

Σν πξφηδεθη ζηεξίρζεθε ζε βηνγξαθηθέο ζπλεληεχμεηο κε δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο 

πξνζθχγσλ: ηεο πξίαο, ηνπ Αθγαληζηάλ, ηνπ Ηξάλ, ηεο Γθάκπηα θαη ηεο Σπλεζίαο. Οη 

ζπλεληεχμεηο ζπλδπάδνληαη κε θείκελα ησλ πξνζθχγσλ θαη δξακαηνπνηνχληαη επί ζθελήο κε 

δηαθνξεηηθέο επηηειεζηηθέο πξαθηηθέο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξφζθπγεο κε ηε βνήζεηα 

Γεξκαλψλ, αιιά θαη κεηαλαζηψλ, θαηνίθσλ ηεο Γεξκαλίαο. Οη αθεγήζεηο ησλ πξνζθχγσλ 

εληάζζνληαη ζηε γεληθή ηδέα ηνπ πξφηδεθη, πεξί «αληηζηξνθήο ησλ ξφισλ», θαζψο νη 

ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνληαη σο Δπξσπαίνη πξφζθπγεο, πνπ δηεγνχληαη ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο ηζηνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ ηνπο πξνο ηελ Αθξηθή, ηελ ήπεηξν φπνπ νη ειπίδεο 

κπνξνχλ λα μαλαγελλεζνχλ. Σν ηαμίδη ησλ Δπξσπαίσλ πξνο ηελ Αθξηθή ηνπνζεηεί ην 

«εκείο» ζηε ζέζε απηψλ πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ πφιεκν, ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάξξεπζε, ηελ πείλα θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ζπγθξνχζεηο, πξνβάιινληαο ηελ αλάγθε 

κεηαλάζηεπζεο (κέζσ ππεξθνξησκέλσλ βαξθψλ) ζε κηα άιιε ήπεηξν πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη αζθάιεηα. Ζ πεξθφξκαλο παξνπζηάζηεθε ζε δηάθνξεο γεξκαληθέο πφιεηο ζηα 

γαιιν-γεξκαληθά ζχλνξα αθνινπζνχκελε απφ ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπ αθξναηεξίνπ θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Ζ «αληηζηξνθή ξφισλ» πνπ ηνπνζεηεί ην «εκείο» ζηε ζέζε ησλ «άιισλ» 

αλαδεηθλχεη σο αηηίεο ηεο ξνήο πξνζθχγσλ ηελ πνιηηηθή ηξνκνθξαηία θαη ηηο γεληθφηεξεο 

παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζέηνληαο παξάιιεια ππφ δηαπξαγκάηεπζε ηελ έλλνηα 

ηεο «εηεξφηεηαο», φηαλ απηή ελλνείηαη σο πνιηηηζκηθή δηαθνξά ή θνηλσληθή έθθξαζε πνπ 

μεθεχγεη απφ απηφ πνπ ζεσξείηαη «θπζηνινγηθφ». 

 

 

Αγάπε Γθηνύλα, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ Μνπζεηνινγίαο θαη κεηαπηπρηαθνύ 

θελνγξαθίαο-Δλδπκαηνινγίαο, ΑΠΘ 

& 

ιγα ππξνπνύινπ, βνεζόο έξεπλαο 

 

ύγρξνλνη η(ξ)όπνη αλαπαξάζηαζεο ηεο ζειπθόηεηαο: Amalia Ulman, Excellences & 

Perfections (2014).  

 

      ην παξφλ άξζξν επηζπκνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηε λέα δξακαηνπξγία ηεο επηηέιεζεο 

φπσο απηή δηακνξθψλεηαη απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηνπο performers. Θα εμεηάζνπκε ην παξάδεηγκα Excellences & 

Perfections ηεο Amalia Ulman. Δδψ, ε θαιιηηέρλεο επηιέγεη ην Instagram σο ηφπν επηηέιεζεο 

θαη κέζα ζε ιίγνπο  κήλεο ζπγθεληξψλεη πάλσ απφ 80.000 αθφινπζνπο. Πνιινί απφ απηνχο 

δελ γλσξίδνπλ φηη παξαθνινπζνχλ κηα performance. Αθνινπζνχλ ηελ Amalia, έλα θνξίηζη 

πνπ κεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ κεηαθνκίδεη ζην Λνο Άληδειεο γηα λα ηα θαηαθέξεη. Γίλνληαη 
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κάξηπξεο ηνπ ρσξηζκνχ ηεο αιιά θαη ηεο ζηαδηαθήο ηεο κεηακφξθσζεο ζ‘ έλα itgirl (λεαξή, 

ειθπζηηθή θνπέια πνπ θάζε ηεο θίλεζε γίλεηαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο), πνπ δελ ζηακαηά λα 

πνζηάξεη εκίγπκλεο θσηνγξαθίεο, θάλεη πιαζηηθή ζηήζνπο, παίξλεη λαξθσηηθά θαη ηειηθά 

θαηαιήγεη λα πάεη γηα απνηνμίλσζε. Ζ αξρή ηεο performance ζεκαηνδνηείηαη κε ηελ 

αλάξηεζε, ζηηο 19 Απξηιίνπ ηνπ 2014, κηαο θάξηαο φπνπ αλαγξάθεηαη «Part 1» κε ηε ιεδάληα 

Excellences & Perfections. ηφρνο ηεο είλαη λα παξνπζηάζεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 

ζχγρξνλε γπλαίθα αλαπαξηζηά ηνλ εαπηφ ηεο on line θαη λα θαηαδείμεη φηη ε ζειπθφηεηα δελ 

είλαη παξά κηα θαηαζθεπή. Σν ηέινο έξρεηαη ηνλ επηέκβξε ηνπ ίδηνπ έηνπο κε ηελ αλάξηεζε 

ηεο εηθφλαο ελφο ξφδνπ θαη ηελ ιεδάληα «The End» - Excellences & Perfections. 

     Πψο δηακνξθψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Performance Αrt  κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

κέζσλ; Πψο κεηαζρεκαηίδνληαη νη βαζηθνί ηεο φξνη; Πνχ θαη πψο ηνπνζεηείηαη απηή ε 

performance ζε ζρέζε κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο θαη ηελ θεκηληζηηθή 

παξάδνζε ηεο Performance Αrt; Μπνξεί ε performance Αrt  λα βξεη έλαλ λέν ηφπν θαη έλα 

λέν ηξφπν επηηέιεζεο; Πψο επεξεάδεη ε αιιαγή ηνπ κέζνπ ην θνηλφ ηεο performance θαη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηελ θαιιηηέρληδα; Πφζν εθήκεξε θαη πφζν απνηειεζκαηηθή κπνξεί λα είλαη ε 

επηηέιεζε απηή; Απηά είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα εξσηήκαηα. 

 

 

Οιπκπία Γιπθηώηε, ππνςήθηα δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, ΔΚΠΑ  

 

Πεξί πνιέκνπ θαη πεξί θηιίαο: ε εηεξν-ινγία ζηνλ Αγώλα λέγξνπ θαη ζθύιωλ ηνπ 

Μπεξλάξ-Μαξί Κνιηέδ 

 

     Ζ πνιηηηθή θαη θηινζνθηθή εκβέιεηα ηνπ έξγνπ ηνπ Γάιινπ δξακαηνπξγνχ Μπεξλάξ-

Μαξί Κνιηέδ νξίδεηαη θαηεμνρήλ απφ ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο εηεξφηεηαο, απφ ην θάληαζκα 

ηνπ Άιινπ πνπ ζηνηρεηψλεη ηα δξακαηηθά ηνπ πξφζσπα πξνβάιινληαο σο αληηθείκελν κηαο 

απαξακείσηεο ερζξφηεηαο, αιιά θαη ελφο αλεθξίδσηνπ θαη ζπαξαθηηθνχ αηηήκαηνο «θηιίαο». 

Ο Αγώλαο λέγξνπ θαη ζθύισλ, πνπ γξάθηεθε κε αθνξκή έλα ηαμίδη ηνπ Κνιηέδ ζηελ Αθξηθή, 

απνηειεί ίζσο ηελ πην αλαιπηηθή, ππθλή θαη εχγισηηε ζην έξγν ηνπ ζεψξεζε ηνπ πνιέκνπ, 

ηεο βίαο θαη ηνπ κίζνπο πνπ αλαθχνληαη ζην ράζκα ηεο δηαθνξάο. Σν έξγν εθζέηεη κε ηξφπν 

πνιππξηζκαηηθφ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο εηεξφηεηαο, νη νπνίεο, κε επίθεληξν ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο καχξεο θαη ηεο ιεπθήο θπιήο, ζην πιαίζην ησλ ζπλζεθψλ ηνπ κεηααπνηθηαθνχ 

θφζκνπ, εθηείλνληαη ζε επίπεδν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, ηδενινγηθφ, πνιηηηζκηθφ, γεσγξαθηθφ, 

θχινπ θαη, ηέινο, νληνινγηθφ.  

     Ζ πξνηεηλφκελε εηζήγεζε έρεη αληηθείκελν ηε δηαθξηλφκελε ζην ελ ιφγσ έξγν πνηεηηθή 

ηεο εηεξφηεηαο, ε νπνία δελ παχεη λα δπλακηηίδεη ηαπηφηεηεο θαη δηαθνξέο, λα ηηο παξαδίδεη 

ζηελ θίλεζε ηεο εζψηεξήο ηνπο απξνζδηνξηζηίαο, σο απνηέιεζκα ηεο ίδηαο ηεο ζθνηεηλήο, 

θαηαξακέλεο πιεπξάο ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο. Βαζηθά ελλνηνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ 

πξνζέγγηζε απηήο ηεο εηεξν-ινγίαο ζα αληιεζνχλ απφ ηε ζθέςε ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο 

«θηιίαο» φπσο δηαγξάθεηαη ζην έξγν κηαο «ζπλαζηξίαο» ζηνραζηψλ: ηνπ Georges Bataille, 

ηνπ Maurice Blanchot, ηνπ Emmanuel Levinas, ηνπ Jacques-Luc Nancy θαη ηνπ Jacques 

Derrida. θνπφο είλαη ε αλάδεημε ηεο θνιηεδηθήο λνεκαηνδφηεζεο ηεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ 

δπηηθψλ θαη αιινγελψλ θνηλνηήησλ, ηαπηνηήησλ ελ γέλεη πνπ ρσξίδνληαη απφ ην ράζκα ηεο 

δηαθνξάο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε επαλαδηαηχπσζεο ηεο ζρέζεο κε ην Άιιν, ελφςεη 

ησλ ζεκεξηλψλ δεδνκέλσλ ηεο πξνρσξεκέλεο παγθνζκηνπνίεζεο, ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ 

θνηλσληψλ θαη ησλ λέσλ κνξθψλ βίαο κεηαμχ Γχζεο θαη Αλαηνιήο, πνπ ηείλνπλ λα 

εξκελεχνληαη κνλνκεξψο κε φξνπο «ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ» θαη «ζχγθξνπζεο ησλ 

πνιηηηζκψλ». 

 

 

Αηθαηεξίλε Γειεθσλζηαληηλίδνπ, ππνςήθηα δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Αγγιηθήο 

Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

 

Θεξαπεπηηθή ηνπ ζεάηξνπ θαη εηεξόηεηα: Οη “άιινη” ειιεληθνί ηξαγηθνί κύζνη ηνπ 

ζύγρξνλνπ ιαηηλνακεξηθαληθνύ θνηλσληθνύ ζεάηξνπ 
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     Δλψ ε ελαζρφιεζε κε ην κχζν είλαη θάζε άιιν παξά άγλσζηε παξάδνζε γηα ην 

ιαηηλνακεξηθαληθφ ζέαηξν, ε επεμεξγαζία ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ ηξαγηθνχ κχζνπ, εηδηθά 

ζην βαζκφ πνπ ιακβάλεη ρψξα ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, ζεκαηνδνηεί κηα θαίξηαο 

ζεκαζίαο εμέιημε ζην ζέαηξν ηεο ιαηηλνακεξηθαληθήο δηαζπνξάο ζηηο Ζ.Π.Α. Δπηπξφζζεηα, 

δεδνκέλεο ηεο απμαλφκελεο δεκνγξαθηθήο ζεκαζίαο ηνπ Λαηίλνπ πιεζπζκνχ, επηζεκαίλεηαη 

κηα ζεκαληηθή εμέιημε ζην επξχηεξν ακεξηθαληθφ ζεαηξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπίν ζε 

απάληεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ, πξνθιήζεσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα. 

ε κηα πεξίνδν βαζηάο θξίζεο θαη έληνλσλ ζπδεηήζεσλ γηα κεηαλαζηεπηηθά δεηήκαηα εληφο 

θαη εθηφο πνιηηηθψλ δνκψλ, φηαλ ε πνιηηηθή ξεηνξηθή ελφςεη ησλ πξνεδξηθψλ εθινγψλ ηνπ 

2016 ζηηο Ζ.Π.Α. έρεη θηάζεη ζε αλεζπρεηηθά επίπεδα επηζεηηθφηεηαο απέλαληη ζην «άιιν» –

πξνζδηνξηζκέλν θπξίσο κε φξνπο θπιεηηθνχο θαη εζλνηηθνχο–, ε πξαθηηθή ηεο παξαγσγήο  

«δξακαηηθψλ κπζηθψλ δηαζθεπψλ» (Chirico 2012) αξραίσλ ειιεληθψλ κχζσλ ζην θνηλσληθφ 

ζέαηξν ζχγρξνλσλ εθπξνζψπσλ ηεο ιαηηλνακεξηθαληθήο ζεαηξηθήο ηέρλεο ζηηο Ζ.Π.Α 

έξρεηαη λα πξνάγεη έλα λέν, ελαιιαθηηθφ global/ized mestizaje ήζνο θαη ζπλείδεζε: ήζνο πνπ 

ελαγθαιίδεηαη ηελ πβξηδηθφηεηα, ηε δηαπνιηηηζκηθνπνίεζε θαη ηε ζπλείδεζε πνπ εληζρχνπλ 

ηελ θξηηηθή άζθεζε πνιηηηζκηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, κεηάθξαζεο θαη ζπγθξεηηζκνχ.  

     Ζ παξνχζα εηζήγεζε ζα εμεηάζεη ηξεηο αληηπξνζσπεπηηθέο δξακαηηθέο κπζηθέο δηαζθεπέο, 

απφ ηνπο Caridad Svich, Oliver Mayer θαη Luis Alfaro, βαζηζκέλεο ζηνπο κχζνπο ηεο 

Ηθηγέλεηαο, ηνπ Οηδίπνδα,  θαη ηεο Μήδεηαο αληίζηνηρα, κέζα ζην πξναλαθεξζέλ πιαίζην. Θα 

εζηηάζνπκε εηδηθφηεξα ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη παξαγσγέο ησλ ελ ιφγσ δηαζθεπψλ 

έρνπλ ιεηηνπξγήζεη σο πξνγξάκκαηα θνηλσληθνχ ζεάηξνπ ζε ζρέζε αθελφο κε ηηο ζπιιήςεηο 

θαη ρξήζεηο ηνπ «ηξαγηθνχ ηξφπνπ» (Szondi 2002, Felski 2008) ησλ ειιεληθψλ κχζσλ απφ ηηο 

ελ ιφγσ δηαζθεπέο, πνπ θνκίδνπλ ξηδνζπαζηηθέο πνιηηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο δπλαηφηεηεο θαη 

αθεηέξνπ κε ηε δηνρέηεπζε απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ πξνο θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλεο θαη 

πάζρνπζεο κεηνλνηηθέο θνηλφηεηεο.  

 

 

Δπδνθία Γειεπέηξνπ, ππνςήθηα δηδάθησξ, ΔΚΠΑ  

 

Οη Ρώζνη θαη νη Ακεξηθάλνη ζηελ θξαηηθή ζθελή ηνπ ςπρξνύ πνιέκνπ. Σν «θεληξών» 

δηάιεηκκα θαη ν Κάξνινο Κνπλ 

 

     Σν ζχληνκν πέξαζκα ηνπ Καξφινπ Κνπλ απφ ην Δζληθφ Θέαηξν ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο 

ηνπ ‘50 δελ έρεη απαζρνιήζεη πνιχ ηνπο εξεπλεηέο, κνινλφηη ζεσξήζεθε ελ γέλεη 

επηηπρεκέλν. Πάλησο, ε πξνζέγγηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πέληε ζθεληθψλ πξνηάζεσλ κέζα 

απφ ην πξίζκα ηεο εηεξφηεηαο ζέηεη ελδηαθέξνληα δεηήκαηα, ηα νπνία εληνπίδνληαη ηφζν ζην 

ίδην ην γεγνλφο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ θαιιηηερληθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζθελνζέηε, φζν 

θαη ζηελ επηινγή ηνπ ξεπεξηνξίνπ θαη ηελ θξηηηθή ππνδνρή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Κάξνινο 

Κνπλ, ήδε «άιινο» φρη κφλν ιφγσ θαηαγσγήο αιιά πξσηίζησο ιφγσ ηνπ ήδε θαηαηεζεηκέλνπ 

θαιιηηερληθνχ ηνπ ζηίγκαηνο, ζα ζπλεξγαζηεί κε ην Δζληθφ Θέαηξν θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν 

Θενηνθά, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ην «θεληξψν δηάιεηκκα» ζηελ κεηεκθπιηαθή πνιηηηθή 

θαηάζηαζε. ηελ αξρή κάιηζηα ζα παξνπζηάζεη ηε δνπιεηά ηνπ ζηελ ελαιιαθηηθή 

απνγεπκαηηλή ζθελή ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ, θέξλνληαο καδί ηνπ θάπνηνπο απφ ηνπο 

―άιινπο‖ εζνπνηνχο ηνπ θαη θπζηθά ηνλ ―άιιν‖ ππνθξηηηθφ ηνπο ηξφπν. Σν ξεπεξηφξηφ ηνπ, 

φιν μέλν, εθηείλεηαη απφ ηνλ Πηξαληέιιν (Δξξίθνο Γ΄) ζηνλ αίμπεξ (Όλεηξν θαινθαηξηλήο 

λύρηαο), θαη ζπκπεξηιακβάλεη δχν ζεκαληηθέο παξαζηάζεηο έξγσλ ηνπ Σζέρσθ (Σξεηο 

αδειθέο θαη O ζείνο Βάληαο), φπσο θαη ην κνλαδηθφ αλέβαζκα έξγνπ ηνπ Σδσλ ηάηλκπεθ ζην 

Δζληθφ (Άλζξσπνη θαη πνληίθηα). Ζ θξηηηθή, αθνινπζψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηδενινγηθέο θαη 

αηζζεηηθέο εκκνλέο ηεο επνρήο, ζα εζηηάζεη ζηελ εζληθή θαη αηζζεηηθή εηεξφηεηα ησλ 

δξακαηνπξγψλ αιιά θαη ζηνλ ζθελνζεηηθφ ηξφπν, ν νπνίνο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ηε ζεσξνχκελε παξάδνζε ηνπ Δζληθνχ. Δμεηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ζηηο ίδηεο ηηο παξαζηάζεηο θαη ζηα ζπκθξαδφκελά ηνπο επηδηψθνπκε λα 

απαληήζνπκε ζε δχν εξσηήκαηα: πψο θαη ζε πνην βαζκφ ήηαλ δηαθνξεηηθή ε παξνπζία ηνπ 
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Καξφινπ Κνπλ ζην Δζληθφ; Πφζε εηεξφηεηα κπνξεί λα αληέμεη ε θαηεμνρήλ ζθελή ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο; 

 

 

 

 

 

Αλζνύιιεο Γεκνζζέλνπο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ 

Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 

Ζ ζπκβόιηζε ηνπ ρξώκαηνο: Ζ κεηαθπζηθή ζεκαζία ησλ λέγξσλ ζην έξγν ηνπ Σέλεζη 

Οπίιηακο θαη ε ζθεληθή ηνπο απνηύπσζε 

 

     Ζ λεπηαθή ειηθία ηνπ Σέλεζη Οπίιηακο ζηηγκαηίζηεθε απφ ηε καχξε ληαληά ηνπ, ηελ 

Ozzie. Καηά ηελ κεηέξα ηνπ Edwina, ε Ozzie ηνλ είρε αζπλείδεηα κπήζεη ζε κηα 

ζξεζθεπηηθή κεηαθπζηθή. Ίζσο ζε απηφ ην ζεκείν θαηαιαβαίλεη θαλείο γηαηί νη καχξνη 

απέθηεζαλ εηδηθφ βάξνο σο ινγνηερληθνί-ζεαηξηθνί ραξαθηήξεο ζηα θείκελα ηνπ Ακεξηθαλνχ 

ζπγγξαθέα. Μηα ηξνκαθηηθά ηεξή παληνδπλακία απνδίδεηαη ζηνλ λέγξν καζέξ ζην δηήγεκα 

«Desire and the Black Masseur», έλα δένο πεξηβάιιεη ηα λεαξά καχξα παηδηά πνπ 

θαηαζπαξάδνπλ σο κηα ελνξρεζηξσκέλε νληφηεηα ην ζψκα ηνπ εκπάζηηαλ Βέλακπι ζην 

«Ξαθληθά πέξζη ην θαινθαίξη». Σα δχν έξγα ζπλέρεη ε ηδέα ελφο αθαζφξηζηνπ Θενχ, πνπ 

κέζα ζην ζθνηάδη ελφο καχξνπ δέξκαηνο παληεπνπηεχεη ην επίγεην καξηχξην ησλ αλζξψπσλ 

θαη δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην επέθεηλα, κέζα απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο ζάξθαο θαη 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο ςπρήο. 

     ηε βηβιηνγξαθία έρεη αλαιπζεί ην πξνθαλέο, δειαδή ην θνηλσληθφ ζρφιην πνπ 

επηρεηξείηαη γηα ηελ θαηαπηεζκέλε νκάδα ησλ λέγξσλ. Ο Οπίιηακο, φκσο, θξππηνγξαθεί κέζα 

απφ πνιηηηθν-θνηλσληθέο παξεκβνιέο ηνλ αιεζηλφ ηνπ ζηφρν, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ 

ςειάθεζε ηεο εηθφλαο ηνπ Θενχ. Ζ αληηπαξαβνιή ησλ έξγσλ δίλεη ζπλνιηθέο απαληήζεηο 

ζηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηελ εξκελεία ησλ ζπκβνιηζκψλ. ην χζηεξν 

έξγν «Small Craft Warnings» ν Doc ηνλ νπνίν ππνδχζεθε –ζίγνπξα φρη ηπραία– ν ίδηνο ν 

Οπίιηακο δειψλεη απεξίθξαζηα πσο ν Θεφο έρεη ηε κνξθή ελφο λέγξνπ, ρσξίο φκσο 

πξνζσπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη καχξνη γηα ηνλ Οπίιηακο είλαη κηα θσδηθνπνηεκέλε 

εηθφλα θαη ελέξγεηα ηνπ Θενχ. Ζ δηαπίζησζε απηή εθαξκφζηεθε θαη ζηε ζεαηξηθή πξάμε ζην 

πιαίζην δηδαθηνξηθήο έξεπλαο πνπ εθπνλείηαη ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Ζ δξακαηνπνίεζε 

θαη παξνπζίαζε ηνπ αιιεγνξηθνχ αθεγήκαηνο «Desire and the Black Masseur» σο ζεαηξηθνχ 

κνλνδξάκαηνο, ππφ ηε ζθελνζεηηθή θαζνδήγεζε ηνπ γξάθνληνο, αλέδεημε ηα ππφξξεηα 

λνήκαηα ηεο απνθαινχκελεο «νπηιηακζηαλήο» ζενινγίαο, κέζα θαη απφ ηελ αλάδεημε ησλ 

αλαινγηψλ κε ηελ Οξζφδνμε ζενινγία θαη ηε βπδαληηλή θνπιηνχξα (εηθνλνγξάθεζε ηεο 

ζθελήο ηνπ Μειηζκνχ, Θεία Δπραξηζηία, ηαπξφο καξηπξίνπ, Via Dolorosa θ.ν.θ.). 

 

 

Διιάδα Δπαγγέινπ, εξεπλήηξηα, δηδάθηνξαο  (Κππξηαθό Φόξνπκ Γηαιόγνπ) 

 

Σαπηόηεηα  θαη εηεξόηεηα ζην ειιελόθσλν ζέαηξν ζηελ Κύπξν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 

 

     Ζ ζπγγξαθή ζεαηξηθψλ έξγσλ ζηα ειιεληθά θαη ειιελν-θππξηαθά ζηελ Κχπξν θαηά ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 θπξηαξρείηαη ζεκαηηθά απφ ηνλ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ. Σα έξγα απηά 

δηαθαηέρνληαη απφ ηνλ εζληθηζκφ ησλ Διιελνθππξίσλ θαη ηελ επηζπκία ηνπο γηα έλσζε κε 

ηελ Διιάδα. Λίγα είλαη ηα έξγα πνπ γξάθνληαη κε άιιε ζεκαηνινγία. Μία απφ ηηο εμαηξέζεηο 

είλαη ν Γηαηξόο Αρκέη Αιήκπεεο (1964) ηεο Ρίλαο Καηζειιή. Σν έξγν εμηζηνξεί ηηο ηειεπηαίεο 

κέξεο ηεο δσήο ηνπ Σνπξθνθχπξηνπ γηαηξνχ Αρκέη Αιήκπεε θαη ιακβάλεη ρψξα θαηά ηηο 

δηθνηλνηηθέο ηαξαρέο ηνπ 1963. ηελ πνιηηηθή ζθελή ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, 

παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθηζκψλ ζηηο δπν θνηλφηεηεο, θαιιηεξγείηαη θαη ην κεηα-

απνηθηνθξαηηθφ αθήγεκα, κε ηελ ειιελν-θππξηαθή θνηλφηεηα λα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ 

απνηθηνθξάηε ζε ζρέζε κε ηελ ηνπξθν-θππξηαθή θνηλφηεηα. Λίγεο είλαη φκσο νη 
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αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αθεγήκαηνο απηνχ ζην ζέαηξν. ην έξγν ηεο Καηζειιή, ε ηαπηφηεηα 

θαη ε εηεξφηεηα βξίζθνληαη ζε ζπλερή δηαιεθηηθή: νη κνπζνπικάλνη Σνχξθνη, πνπ 

παξνπζηάδνληαη σο βάξβαξνη (ζχκθσλα κε ην ειιελν-θππξηαθφ εζληθηζηηθφ αθήγεκα) θαη νη 

ρξηζηηαλνί Έιιελεο, πνπ παξνπζηάδνληαη σο πνιηηηζκέλνη θαη έληηκνη απφγνλνη ησλ Αξραίσλ 

Διιήλσλ, εμεξεπλνχλ ηηο ζρέζεηο ηνπο βάζεη ησλ ηζηνξηθψλ πξνεθηάζεσλ θαη ησλ 

εθθάλζεσλ ηαπηφηεηαο κέζα απφ ηηο νπνίεο ε ζπγγξαθέαο επηιέγεη λα πιαηζηψζεη ηε 

ζπδήηεζε. Ζ εμέιημε ησλ ραξαθηήξσλ, νη ζρέζεηο ηνπο θαη νη ηδενινγηθέο ζπληζηακέλεο πνπ 

νξίδνπλ ην αθήγεκα, ελ κέζσ ησλ δηθνηλνηηθψλ ηαξαρψλ ηνπ 1963, βξίζθνπλ ηνλ αλαγλψζηε 

αλαγθαζκέλν λα επαλεμεηάζεη ηηο εζληθηζηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ έξγνπ, ζε ζρέζε κε ηηο κεηα-

απνηθηαθέο.  

     Ζ παξνχζα εηζήγεζε πξνηείλεη κηα αλάγλσζε ηεο έληαζεο κεηαμχ Σνπξθνθππξίσλ θαη 

Διιελνθππξίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηεο Καηζειιή, ππφ ην θσο ηεο κεηα-κνληέξλαο κεηα-

απνηθηαθήο ζεσξίαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ Υφκη Μπάκπα (Of Mimicry and Man, 

1994). Ζ κίκεζε είλαη θεληξηθή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ Μπάκπα γηα ηε ζρέζε κεηαμχ 

απνηθηαθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ππνθεηκέλνπ.  

 

 

Αηθαηεξίλε Θενδσξάηνπ, ππνςήθηα δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ  

 

H ςπρηθή αζζέλεηα ζην έξγν ηνπ Βαζίιε Καηζηθνλνύξε: Κνηλσληθή απόθιηζε ή 

νληνινγηθή εηεξόηεηα; 

 

      Έλα ζπλέδξην πνπ έρεη σο ζεκαηηθφ άμνλα ηελ «εηεξφηεηα», είλαη ζαθέο φηη εζηηάδεη ζηελ 

έλλνηα ηεο απνδνρήο ηνπ «δηαθνξεηηθνχ», κε φ,ηη απηφ απερεί ζηελ επνρή καο: πνιηηηζκηθή - 

εζλνηηθή εηεξφηεηα είλαη ε πιένλ πξνθαλήο θαη επίθαηξε ζπλππνδήισζε θαη βέβαηα, ζε 

κηθξφηεξε θιίκαθα θαη εχξνο, εηεξφηεηα ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ-έκθπιεο 

ηαπηφηεηαο, ιφγσ αλαπεξίαο, αθφκα θαη ιφγσ ζσκαηηθήο δηάπιαζεο ή θπζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Χζηφζν, ν φξνο εηεξφηεηα ζρεηίδεηαη ζηελά θαη κε ηε θηινζνθία θαη κε ηε 

ζενινγία, θαη έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν πξαγκάησζεο ηνπ Πξνζψπνπ κέζα απφ ηνλ «έηεξν» 

άιιν. Ο ζπλεηξκφο είλαη αλαπφθεπθηνο. 

     Ζ πξνζέγγηζή καο ζην έξγν ηνπ Β. Καηζηθνλνχξε θηινδνμεί λα ζπγθεξάζεη ηηο δχν απηέο 

νπηηθέο, κειεηψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο εηζάγεη ην κνηίβν ηεο ςπρηθήο 

αζζέλεηαο ή/θαη ηεο απνθιίλνπζαο πξνζσπηθφηεηαο ζε αξθεηά έξγα ηνπ· ζπγθεθξηκέλα ζηα 

«Γάια», «Δληειψο αλαμηνπξεπέο» θαη «Πήξε ηε δσή ηεο ζηα ρέξηα ηεο…» σο θιηληθή 

πεξίπησζε, θαη ζην «Αγλννχκελνη» θαη «Μπνπθάλ ηεο Υάξιευ» κέζα απφ «απξνζάξκνζηα» 

πξφζσπα κε «δηαθνξεηηθή», ηδηάδνπζα ζπκπεξηθνξά. Σν θνηλφ ζηνηρείν απηψλ ησλ εξψσλ 

είλαη ε νληνινγηθή πνηφηεηα ηεο απφθιηζήο ηνπο: Ζ «ηξέια» ηνπο δελ είλαη αθξηβψο κηα 

θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη εθ πξννηκίνπ, φπσο π.ρ. κηα ζσκαηηθή αλαπεξία, νπφηε ην 

δηαθχβεπκα ηνπ έξγνπ ζα ήηαλ ην αλ θαη ζε πνην βαζκφ ζα γίλεη απηή απνδεθηή απφ ηνλ 

πεξίγπξν θαη ζα εμαζθαιηζηεί ζηνλ πάζρνληα κηα θπζηνινγηθή θνηλσληθή έληαμε. Γελ 

πξφθεηηαη γηα κία ζηαζεξά, ηεο νπνίαο κειεηάηαη ε πξφζιεςε θαη ν θνηλσληθφο αληίθηππνο, 

αιιά έρεη κηα δπλακηθή πνπ εθπνξεχεηαη θαη θιηκαθψλεηαη αθξηβψο απφ ην ζρεηίδεζζαη ή 

απφ ηελ απνπζία ηνπ. Απφ ηνπο ςπρηθά αζζελείο ήξσεο ηνπ Καηζηθνλνχξε ιείπεη ν «έηεξνο»: 

είηε κηα εξσηηθή ζρέζε είηε ε ζηνξγηθή αγθαιηά κηαο κάλαο-παηξίδαο είηε κία ζεξκή, ζηέξεε 

θηιία. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξαγκαησζνχλ σο πξφζσπα, λα «θνηηάμνπλ» πξνο ηνλ Άιιν –

φπσο εηπκνινγηθά ππαηλίζζεηαη ν φξνο «πξφζσπν» – πέθηεη ζην θελφ. Ζ θπζηθή ηνπο 

ελφξκεζε γηα αγάπε θαη απνδνρή κέλεη αλεπίδνηε, κε απνηέιεζκα λα ζπζηξέθεηαη γχξσ απφ 

ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα θαθνθνξκίδεη απηνθαηαζηξνθηθά. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ςπρηθή 

αζζέλεηα εκπιέθεηαη ζ‘ έλα θαχιν θχθιν αηηηφηεηαο, φπνπ ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά 

πξνθαιεί ηελ θνηλσληθή θαη ζρεζηαθή πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηαπηφρξνλα πξνθαιείηαη απφ 

απηήλ. 
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Βελεηία Θενδσξνπνύινπ, ππνςήθηα δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

 

Ζ ηζηνξηθή δηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ εζνπνηνύ «παηδηνύ-ζαύκαηνο» σο κηαο 

πνιπδηάζηαηεο θαη ηδηάδνπζαο κνξθήο εηεξόηεηαο ζην λενειιεληθό ζέαηξν.  Μηα γεληθή 

ζεώξεζε 

 

     Με γλψκνλα ηα ζηνηρεία ηεο ηζηνξηθν-ζεαηξνινγηθήο έξεπλάο καο, βαζηζκέλεο 

κεζνδνινγηθά ζε κηα θξηηηθν-ζπγθξηηηθή «κειέηε πεξηπηψζεσλ», ζα επηρεηξεζεί 

πξνθαηαξθηηθά ε βαζηθή ζθηαγξάθεζε ηεο ηζηνξηθήο παξνπζίαο ηνπ εζνπνηνχ «παηδηνχ-

ζαχκαηνο» ζηε λενειιεληθή ζθελή θαηά ηε κεγαιχηεξε αηζζεηνπνίεζή ηεο (αδξά ην πξψην 

ήκηζπ ηνπ 20νχ αηψλα), κέζσ ηεο πξνβνιήο ησλ θχξησλ ζεκείσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην γεληθφ 

πεξίγξακκα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ: ηηο θπξίαξρεο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ φξνπ 

«παηδηνχ-ζαχκαηνο», ηε ζπληζηακέλε ησλ ηζηνξηθψλ γελεζηνπξγψλ παξαγφλησλ ηνπ 

αληίζηνηρνπ θαηλνκέλνπ, ηελ αδξνκεξή πεξηνδνιφγεζή ηνπ, κε παξάιιειε ελδεηθηηθή 

αλαθνξά ζε αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ-ζαπκάησλ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 

βαζηθψλ ηππνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.  

     Δπίθεληξν ζα απνηειέζεη ε θαιεηδνζθνπηθή πξνβνιή ησλ πνιππξηζκαηηθψλ 

αληαλαθιάζεσλ εηεξφηεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη ε νξηνζέηεζε ηεο πνιπζρηδνχο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εζνπνηνχ παηδηνχ-ζαχκαηνο, φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε δηαθφξσλ 

παξειθφκελσλ αληηζεηηθψλ δηπφισλ. Δηδηθφηεξα, ζα εμεηαζηεί ε ιεηηνπξγία ησλ ηδηαίηεξσλ 

ζρέζεσλ πνπ δηέπεη σο κνξθή εμσηεξηθήο εηεξφηεηαο ην δίπνιν εζνπνηφο, παηδί-ζαχκα ≠ 

ελήιηθαο (-σο εζνπνηφο, επηρεηξεκαηίαο, «κάλαηδεξ», δεκηνπξγφο, ζεαηήο, θξηηήο)· ελψ, σο 

κηα δηζδηάζηαηε κνξθή εζσηεξηθήο εηεξφηεηαο, αθελφο ην δίπνιν εζνπνηφο, παηδί-ζαχκα ≠ 

παηδί (-εξγαδφκελν ή κε, εθηφο θαη εληφο ζεάηξνπ) θαη αθεηέξνπ ην δίπνιν εζνπνηφο, παηδί-

ζαχκα ρ  ≠ εζνπνηφο παηδί-ζαχκα ς (ηνπ ζεάηξνπ ελειίθσλ θαη ηνπ παηδηθνχ ζεάηξνπ, σο 

θαιιηηερληθήο κνλάδαο θαη σο κέινπο αδειθηθνχ θαιιηηερληθνχ ζρήκαηνο). Ο ζρνιηαζκφο 

ηνπο ζα εζηηαζηεί, βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ, ζην εηδηθφ θαζεζηψο πνπ 

ραξαθηεξίδεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο πξαγκαηηζηηθήο θαη ζπκβνιηθήο παξνπζίαο ηνπ παηδηνχ-

ζαχκαηνο ηεο λενειιεληθήο ζθελήο, αλαδεηθλχνληαο ηδηαίηεξεο εθθάλζεηο εηεξφηεηαο σο 

πξνο ηε ζπιινγηθή επαγγεικαηηθή, θαιιηηερληθή, πνιηηηζκηθή, αθφκε θαη ηδενινγηθή θαη 

θνηλσληθν-πνιηηηθή ηαπηφηεηά ηνπ.  

 

 

Διέλε Κατάθα, ππνςήθηα δηδαθηνξηθή θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ   

 

Δλδπλάκσζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζε άηνκα κε 

εηδηθέο ηθαλόηεηεο 

 

     Ζ παξνχζα κειέηε δηεξεπλά αλ κέζα απφ ηε δξακαηηθή ηέρλε θαη ηα εξγαιεία ηεο 

(παηρλίδηα, δηήγεζε κχζσλ) ν δάζθαινο ζε ξφιν θαη ην πνιπαηζζεηεξηαθφ πεξηβάιινλ 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο. Με ηελ έλλνηα θνηλσληθέο δεμηφηεηεο νξίδνπκε ηε ζπγθέληξσζε, ηελ 

ελζπλαίζζεζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαληαζίαο. Αθφκε, ε έξεπλα 

απηή κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ρξεζηηθφ εξγαιείν γηα επηζηήκνλεο θαη εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

θιάδνπ ηεο εηδηθήο αγσγήο θαζψο ζπλδπάδεη ηε ζεσξία κε ηελ πξαθηηθή θαη αλαδίδεη 

θαηλνχξηεο δηαδξαζηηθέο ηδέεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζακε είλαη ε πνηνηηθή έξεπλα δξάζεο κε ηξηγσλνπνίεζε δεδνκέλσλ φπσο ε 
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παξαηήξεζε, ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη νη ζπλεληεχμεηο πνπ δφζεθαλ ζηνπο επηζηεκνληθνχο 

ππεχζπλνπο ηνπ θέληξνπ Α.Μ.Δ.Α φπνπ δηελεξγήζεθε ε έξεπλα καο. Σν δείγκα καο ήηαλ 

άηνκα κε λνεηηθή ζηέξεζε θαη ζνβαξέο θηλεηηθέο δηαηαξαρέο πνπ απαζρνινχληαη ζην θέληξν 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ππφ ηεο αηγίδα ηνπ Γήκνπ Παηξψλ. Ζ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε απφ ηελ παξέκβαζε καο νδήγεζαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε δξακαηηθή ηέρλε νθείιεη λα είλαη έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο γηαηί βνεζάεη δεκηνπξγηθά θαη κε επράξηζην 

ηξφπν ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ.  

 

 

Κώζηαο Καξαζαββίδεο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ 

Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

 

Ο Αλδξέαο . Γε Κάζηξν ζηελ Αζήλα (Οθηώβξηνο 1881- Μάηνο 1883): Κόκεο ή παξίαο; 

  

     Ο Αλδξέαο . Γε Κάζηξν απφ ηελ Κέξθπξα απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε ειάζζνλνο 

ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα θαη εζνπνηνχ ηνπ 19νπ αηψλα, ιεζκνλεκέλνπ ελ πνιινίο ζήκεξα, ε 

δσή ηνπ νπνίνπ ππήξμε πνιπθχκαληε. Γηαξθψο κεηαθηλνχκελνο ζηα δηάθνξα ζεαηξηθά θαη 

εκπνξηθά θέληξα ηεο επνρήο (κχξλε, Αζήλα, Σεξγέζηε, Βηέλλε, Κσλζηαληηλνχπνιε, 

Αιεμάλδξεηα), δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε δχν άμνλεο: ζηελ έθδνζε ησλ έξγσλ ηνπ (κχξλε 

1881, Σεξγέζηε 1884, κχξλε 1891, Αιεμάλδξεηα 1897 θαη 1914) θαη ζην ζθεληθφ ηνπο 

αλέβαζκα (Αζήλα 1882, κχξλε 1888, Κσλζηαληηλνχπνιε 1888 θαη 1895), εξκελεχνληαο 

κάιηζηα ν ίδηνο θάπνηνπο ή φινπο ηνπο ξφινπο. Φαίλεηαη σζηφζν πσο, θαηά ηελ παξακνλή 

ηνπ ζηελ Αζήλα (1881-1883), νη ηδηαίηεξεο απφςεηο ηνπ (απην)απνθαινχκελνπ Κφκε ηνλ 

έζεζαλ ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην. Σφζν ν ίδηνο θαη νη ιεμηπιαζηηθέο ηνπ ηάζεηο φζν θαη ην 

έξγν ηνπ (θείκελν θαη παξάζηαζε)  ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ζαηηξηθφ Σχπν ηεο επνρήο 

(Αξηζηνθάλεο, Αζκνδαίνο, Με Υάλεζαη, Ρακπαγάο, θ.ιπ.) σο αλεμάληιεηε πεγή 

δηαθσκψδεζεο (γεινηνγξαθίεο, θαπζηηθή ζάηηξα πξνο ην πξφζσπφ ηνπ, αιιά θαη 

αλεθδνηνινγηθνχ ηχπνπ αλαθνξέο), πξαθηηθή πνπ εμαθνινχζεζε αθφκε θαη αξθεηά ρξφληα 

κεηά ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ ηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα. 

     θνπφο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη λα ζπγθεληξψζεη ηε κέρξη ζήκεξα έξεπλα, 

εζηηάδνληαο ζηελ άγλσζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ Αλδξέα . Γε Κάζηξν ζηελ Αζήλα 

(πξνψζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, παξαζηάζεηο, κεηαθξάζεηο, αλαγγειίεο εθδφζεσλ, αξζξνγξαθία, 

έθδνζε εθεκεξίδαο θ.ιπ.) θαη παξνπζηάδνληαο κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο εξγνγξαθίαο ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, ζα αλαδεηρζεί ε επίδξαζε ηφζν ηνπ ίδηνπ φζν θαη ηνπ έξγνπ ηνπ ε Μάξηπο 

Αηθαηεξίλε θαη ν δειόηππνο ζύδπγόο ηεο ζηελ αζελατθή θαζεκεξηλφηεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1880 (ζαηηξηθνί δηάινγνη βαζηζκέλνη ζην έξγν ηνπ, δηαθεκίζεηο, αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ 

ίδηνπ, ζπζρεηηζκνί κε ην έξγν ηνπ θ.ιπ.), θαη γηα πξψηε θνξά ζα παξνπζηαζηνχλ νη αιιαγέο 

πνπ ππέζηε ην θείκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηέπεηηα εθδνηηθήο ηνπ πεξηπιάλεζεο. Σέινο, 

ζα επηρεηξεζεί λα ζπζρεηηζηνχλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο ηηο αιιαγέο κε ηελ 

πξφζιεςε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ Αζήλα. 

 

 

Γέζπνηλα Καξέιιε, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

 

Σν ζηνηρείν ηεο εηεξόηεηαο ζην ηππηθό κνηίβν αζπιίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

ηξαγσδίαο 

 

     Ζ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ζεζκφ ηεο αζπιίαο, δειαδή 

κε ηε κνξθή ηθεζίαο πνπ πεξηιακβάλεη θαηαθπγή ζε ηεξφ ρψξν, βσκφ ή άγαικα ζεφηεηαο. 

ην αξραίν ειιεληθφ δξάκα ην κνηίβν ηεο αζπιίαο εκθαλίδεηαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα θαη 

παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη κε κεγάιε επειημία θαη πνηθηιία. Σν ηππηθφ κνηίβν αζπιίαο ζηελ 

ηξαγσδία είλαη εθείλν ζχκθσλα κε ην νπνίν έλαο μέλνο, δησθφκελνο απφ έλαλ ερζξφ, 

εγθαηαιείπεη ηε ρψξα ηνπ θαη θαηαθεχγεη ζην βσκφ κηαο άιιεο θνηλφηεηαο, ζηνπο θφιπνπο 
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ηεο νπνίαο δεηά λα γίλεη απνδεθηφο. Σν πξφηππν απηφ αθνινπζνχλ νη Ἱθέηηδεο ηνπ Αηζρχινπ 

(πεξ. 463 π. Υ.), νη Ἡξαθιεῖδαη ηνπ Δπξηπίδε (πεξ. 430 π.Υ.) θαη ν Οἰδίπνπο ἐπί Κνισλῷ ηνπ 

νθνθιή (401 π.Υ.), δξάκαηα ζηα νπνία ν πνηεηήο ελδηαθέξεηαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζρέζεηο 

πνπ ελψλνπλ ηνλ μέλν κε ηε λέα ηνπ πφιε.  

     Ζ εηζήγεζε εμεηάδεη ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο εηεξφηεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα πξφζσπα 

ησλ ηθεηψλ σο πξνο ηελ εζληθφηεηα, ην θχιν, ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ 

θνηλσληθή, ηδενινγηθή θαη πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα. Αλαδεηά ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ 

ηελ πφιηλ λα πξνζθέξεη άζπιν, ην θαζεζηψο ππφ ην νπνίν ν μέλνο εληάζζεηαη ζηελ 

θνηλφηεηα θαη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν απηήο ηεο ελζσκάησζεο πνπ κεηαζρεκαηίδεη ην δξάκα 

ππεξεηψληαο ηελ ηδενινγία ηεο αζελατθήο πνιηηείαο. Απφ ζθελνζεηηθή άπνςε, νη ζθελέο 

αζπιίαο ησλ μέλσλ πξνζθέξνπλ ζηνπο δξακαηνπξγνχο ζηνηρεία πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηελ νπζηαζηηθά ζηαηηθή θχζε ηεο ηξαγσδίαο, δεκηνπξγψληαο έλαλ ζθεληθφ 

πίλαθα ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ηα πξφζσπα γχξσ απφ ην ρψξν ηνπ αζχινπ θαη πξνζθέξεη έλα 

ηδαληθφ πιαίζην γηα πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο, ελψ ε ζθεπή ησλ εζνπνηψλ 

πνπ ππνδχνληαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ήξσεο απνδεηθλχεηαη έλα ζπζηαηηθφ κε ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα γηα ηελ νπηηθή εηθφλα ηεο παξάζηαζεο. 

 

 

Ζξώ Καηζηώηε, θηιόινγνο, ζεαηξνιόγνο, ππνςήθηα δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Δ. Κ. Π. Α.  

 

Ση είλαη ηα θαξκπόβνια; ξνη θαη όξηα εηεξόηεηαο ζην δξάκα Οη Μεδεληζηαί ηεο 

Ρωζζίαο  

 

     Σν ηεηξάπξαθην αλέθδνην δξάκα ηνπ Αιεμάλδξνπ Πίζηε Οη Μεδεληζηαί ηεο Ρσζζίαο 

έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο Αζελαίνπο ην θαινθαίξη ηνπ 1883 λα δνπλ ζηε ζθελή πξφζθαηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, κε ζεκαληηθή θνηλσληθνπνιηηηθή βαξχηεηα θαη δηεζλή εκβέιεηα. 

Σν ρεηξφγξαθν ηνπ έξγνπ θπιάζζεηαη ζηελ θιεηζηή απφ ρξφληα Θεαηξηθή Βηβιηνζήθε θαη 

ρξνλνινγείηαη «ελ Πάηξαηο ηε 6 Απξηιίνπ 1884». Ζ επηζήκαλζε θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ 

ζπκβάιιεη ζεηηθά θαη πνιχπιεπξα ζηελ έξεπλα ηεο ηζηνξίαο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ. Σα 

βηνγξαθηθά ηνπ ζπγγξαθέα, ε εξγνγξαθία ηνπ θαζψο θαη νη πξψηεο παξαζηάζεηο ησλ 

Μεδεληζηώλ θαη νη ζπληειεζηέο ηνπο, έρνπλ ήδε απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο κε 

ηίηιν «Οη Μεδεληζηαί ηεο Ρσζζίαο εηο ηελ... λήζνλ ησλ ρεισλψλ».  

     Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα πεξηγξάςεη γηα πξψηε θνξά ην δπζπξφζηην ρεηξφγξαθν θαη ζα 

πξνζεγγίζεη ην έξγν απφ δξακαηνπξγηθή ζθνπηά, κε ζηφρν λα αλαδείμεη ηα δνκηθά ζηνηρεία 

πνπ πξνβάιινπλ θαη νξηνζεηνχλ ηελ εηεξφηεηα ησλ Μεδεληζηώλ ζε δηάθνξα επίπεδα:  

ζεκαηηθφ, ηδενινγηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, ζξεζθεπηηθφ. Ζ δηεξεχλεζε θαη ε αλάδεημε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ «άιινπ» πνπ πξνζθέξεη ην δξάκα ζπλδένληαη κε ηελ ππνδνρή θαη ηελ ηχρε 

ηνπ.  

 

 

Αξγύξηνο Κειέξεο, ππνςήθηνο δηδάθησξ, Παλ/κην Paris 8  

 

Ζ Αγία Ησάλλα ζην ζθαγείν ηεο Νηνγθβίι. Ζ θαηαζθεπή ηεο εξγαζίαο σο μέλνπ ζηα 

ζύλνξα κεηαμύ ζεάηξνπ θαη θηλεκαηνγξάθνπ.  

 

     χκθσλα κε απηφ πνπ ν Μηζέι Φνπθψ πεξηέγξαςε σο εγθιεηζκφ θαηά ηνλ 17ν αηψλα, ε 

ηδέα ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ εξγάηε είλαη γηα ηηο θνηλσλίεο εθείλεο ηεο επνρήο φρη ηφζν κηα 

νηθνλνκηθή αξρή «εθκεηάιιεπζεο» θαη πθαξπαγήο, φζν κηα θνηλσληθή ζέζε αθνξηζκνχ, 

δηάθξηζεο θαη ζεκαηνδφηεζεο, νκφινγε κε απηή ηνπ παηδηνχ, ηνπ αξξψζηνπ, ηεο γπλαίθαο, 

ηνπ δψνπ, ηνπ κεηαλάζηε. ην βαζκφ ηεο γελίθεπζεο ελφο πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ 

εγθιεηζκνχ, ν εξγάηεο πξέπεη λα παξάγεηαη θαη λα ζπληεξείηαη σο Άιινο, δειαδή λα γίλεηαη 

δεθηφο ππφ ηελ θχξηα πξνυπφζεζε ηεο απζηεξήο νξηνζέηεζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηνπ, 

άζρεηα απφ ηελ πηζαλή αμία ρξήζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Απηή ε ηειεπηαία είλαη πξντφλ κηαο 

επηλφεζεο πνπ φζν πην πεηζηηθή θάλεη ηελ ηαχηηζή ηεο κε κηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή αλάγθε 
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ηφζν πην ππνθεξηέο γίλνληαη νη πην βάξβαξεο ζπλζήθεο δηάθξηζεο θαη εγθιεηζκνχ. Γηα 

πνιινχο ζχγρξνλνπο ζηνραζηέο, ε αμίσζε παξαγσγήο ελφο ιφγνπ ηεο εηεξφηεηαο ζηελ 

θνηλσλία, ή ε αμίσζε αλαπαξάζηαζήο ηεο ζηελ ηέρλε, φρη κφλν ζα ήηαλ ζπλέλνρε ησλ 

θπξίαξρσλ φξσλ θαηαζθεπήο ηεο (Μπσληξηγηάξ), αιιά ζα αιινίσλε ηνλ πξαγκαηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ηνπ απξφζηηνπ: ε εηεξφηεηα είλαη ηπθιή θαη δσψδεο θαηάζηαζε (Μπαηάηγ), 

είλαη αδπλακία ζπγθξφηεζεο ελφο ιανχ αέλαα απφληα (Νηειέδ) – θαη ζαλ ηέηνηα νδεγεί ζε 

ξηδηθέο ιχζεηο ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ επηρεηξνχλ λα ηελ πξνζεγγίζνπλ: ζέαηξν ηεο 

ζθιεξφηεηαο (Αξηψ), ηεο έθζηαζεο (Μπαηάηγ) θαη ηεο εμάληιεζεο (Μπέθεη), ή 

απνζηαζηνπνίεζε (Μπξερη) θαη έκκεζνο πιάγηνο ιφγνο (Παδνιίλη).  

Ζ ηαηλία Νηνγθβίι ηνπ Λαξο Φνλ Σξίεξ θαηέρεη κηα μερσξηζηή ζέζε ζηελ ηζηνξία απηψλ ησλ 

ξηδηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο εηεξφηεηαο. Χο κεηαθνξά ηνπ έξγνπ ηνπ Μπξερη Η Αγία Ισάλλα 

ησλ θαγείσλ θηλεηνπνηεί, εκπινπηίδνληάο ηα, κηα ζεηξά ζεαηξηθψλ ηερλαζκάησλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ηε ζξπιηθή «απνζηαζηνπνίεζε», φπσο ην γεγνλφο φηη καο παξνπζηάδεη 

ραξαθηήξεο-ηχπνπο πνπ θηλνχληαη ζε έλαλ θφζκν άζαξθν, ραξαγκέλν κε θηκσιία πάλσ ζε 

κηα γπκλή επηθάλεηα, κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη θηλεκαηνγξαθηθά ηνλ ηξφπν πνπ ν κχζνο ηεο 

εξγαζίαο, ηνπ μέλνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ δεζκνχ πνπ πξνυπνζέηεη, ζα αξρίζεη λα ληχλεη, φπσο 

ηνλ γπκλφ Βαζηιηά, ηνλ άςπρν θφζκν ηνπ. Πνηα είλαη, φκσο, ηα φξηα ηεο αλαπαξάζηαζεο κηαο 

ηέηνηαο ζρέζεο κχζνπ-αιήζεηαο, ε επζχλε ηνπ δεκηνπξγνχ-κπζνπιάζηε, αιιά θαη ηη 

ζπλέπεηεο ζα έρεη γη‘ απηφλ θαη γηα ην θνηλφ ηνπ ε παξαβίαζε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο; Ση 

ζπλεπάγεηαη ζε αηζζεηηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, ηφζν γηα ην ζέαηξν φζν θαη γηα ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, ην γεγνλφο φηη απηφ ζην νπνίν ηειηθά ζηνρεχεη δελ είλαη ε αιήζεηα πίζσ απφ 

ηνλ κχζν, αιιά ν κχζνο κπξνζηά απφ ηελ αιήζεηα;  

 

 

ηακαηία Κίηζνπ, ππνςήθηα δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, Παλεπηζηήκην 

Παηξώλ  

 

POxy 413 (recto): Μὰ ηὴλ  Ἀιεκάθα! 

 

     Ο πάππξνο (P.Oxy.413 [Bodl.Libr.MS Gr class.b4]), δηαζψδεη δχν Μίκνπο. Ο Μίκνο ηνπ 

recto ηηηινθνξείηαη Υαξίηηνλ θαη ε ππφζεζή ηνπ ζπλνςίδεηαη σο εμήο: κηα θνπέια (Υαξίηηνλ) 

βξίζθεηαη αηρκάισηε ζε ρψξα βαξβάξσλ θαη εθηειεί ρξέε ηέξεηαο. Ο αδειθφο ηεο κε ηε 

ζπλδξνκή κηαο νκάδαο επηδηψθεη ηελ απειεπζέξσζή ηεο. Υάξε ζε ηέρλαζκα ε ππφζεζε ιήγεη 

ζεηηθά θαη ε επηζηξνθή ζηελ παηξίδα εμαζθαιίδεηαη.  

        Ζ Υαξίηηνλ ιακβάλεη ρψξα ζε εμσηηθφ πιαίζην (Ηλδία) θαη επιφγσο εηθάδεη θαλείο πσο 

ην ρξψκα θαη νη ξπζκνί ηεο Αλαηνιήο ζα ήηαλ έληνλνη νπηηθά θαη αθνπζηηθά. Δλδείμεηο ζην 

παξαδεδνκέλν θείκελν (ζχκβνια πξνζψπσλ) πξνσζνχλ ηελ ππφζεζε ηαπηφρξνλεο 

παξνπζίαο πνιιψλ εζνπνηψλ επί ζθελήο θαη ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ δχν νκάδσλ Ηλδψλ, 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηζνδχλακσλ ηνπ αξραίνπ Υνξνχ. Ο νπζηαζηηθφο ξφινο ηεο κνπζηθήο 

θαη ηεο φξρεζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ην επηκειεκέλν ζχζηεκα κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο πνπ 

δηαζψδεηαη ζηνλ πάππξν, ζα δεκηνπξγνχζε έλα εληππσζηαθφ, κπζηεξηαθφ ζχλνιν. Ζ 

δεκηνπξγία αληηζεηηθψλ δηπφισλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη ηελ 

εηεξνγισζζία (Έιιελεο – Ηλδνί, ειιεληθή – εμσηηθή γιψζζα θαη παξεξκελείεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ αδπλακία ζπλελλφεζεο), ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ζπγθξνπζηαθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε ηιαξή δηάζηαζε, θαζψο εληάζζνληαη ζε νηθεία εζληθά ζηεξεφηππα θαη 

θαιιηεξγείηαη ην ηδηαίηεξν γισζζηθφ ρηνχκνξ πνπ ζηεξίδεηαη ζε ινγνπαίγληα, ακθηζεκίεο, 

νηθεηνπνίεζε θξάζεσλ απφ πξφζσπα πνπ δελ αλακέλνληαη θαη παηρλίδηα πξνθνξάο. Δηδηθά 

ζηε Υαξίηηνλ, ε  έληαμε ηκεκάησλ ιφγνπ γλήζηαο ή ππνηηζέκελεο ηλδηθήο γιψζζαο ζπληζηά 

έλα απφ ηα πην εληππσζηαθά θαη ιεηηνπξγηθά, απφ δξακαηνπξγηθήο πιεπξάο, ζηνηρεία ηνπ 

Μίκνπ. 

 

 

Καηεξίλα Κσζηή, κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα  

 

ηε θελή ησλ Αλακλήζεσλ: δξακαηηθή ηέρλε θαη ηξίηε ειηθία 
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     ε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο γεξλά, νη ειηθησκέλνη εμαθνινπζνχλ λα πεξηβάιινληαη απφ 

ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο πεξί θζνξάο, νη νπνίεο ζπρλά ηνχο ζέηνπλ ζην πεξηζψξην ηεο 

θνηλσληθήο δσήο. Καζψο, φκσο, πνιιαπιαζηάδνληαη νη θσλέο γηα έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

δσήο, γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε, φιν θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

αηφκσλ θηάλεη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία κε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο 

δσήο ζε ζρέζε κε ηηο παιαηφηεξεο επνρέο. Καη απηφ ζέηεη λέα δεηνχκελα γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δσήο θαη λα αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο.  

     ηνλ ηνκέα απηφ, ηδηαίηεξν ξφιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε δξακαηηθή ηέρλε, ε νπνία έρεη 

ηε δπλαηφηεηα, αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην ζέαηξν θαη απφ άιιεο κεζφδνπο ζεξαπεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο φπσο ην ςπρφδξακα, λα πξνσζεί ηε δφκεζε λνεκάησλ γηα ηε δσή, γεγνλφο πνπ 

αθνξά θαη‘ εμνρήλ ηνπο ειηθησκέλνπο. Μία ζπλήζεο πξαθηηθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

είλαη ην «ζέαηξν / δξάκα αλακλήζεσλ» (reminiscence theatre / drama), πνπ ζηνρεχεη άκεζα ή 

έκκεζα ζηελ παξαγσγή παξαζηάζεσλ ζηεξηγκέλσλ ζε ζθφπηκα θαηαγεγξακκέλεο ηζηνξίεο 

ειηθησκέλσλ. Ζ ινγηθή ηνπ ζεάηξνπ αλακλήζεσλ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο «αλαζθφπεζεο 

δσήο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δσή είλαη κηα πνξεία επηινγψλ πνπ κπνξεί λα αλαπνιήζεη ην 

άηνκν πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, κε ζθνπφ λα θαηαθηήζεη κηα αίζζεζε πξνζσπηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη θαηαμίσζεο, ψζηε λα ζπκθηιησζεί κε ηελ έλλνηα ηεο απψιεηαο. ηελ παξνχζα 

εηζήγεζε επηδηψθεηαη λα δηεξεπλεζεί ην αλσηέξσ ζεσξεηηθφ πιαίζην ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

φπνπ ε ζρεηηθή έξεπλα είλαη πεξηνξηζκέλε, αλ θαη ε Διιάδα απνηειεί, ζχκθσλα κε 

δεκνγξαθηθέο έξεπλεο, κία απφ ηηο πην γεξαζκέλεο ρψξεο παγθνζκίσο. 

 

 

Βαζίιεο Κσζηόπνπινο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ηνπ Tκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

Παλεπηζηήκην Πάηξαο  

 

Ο εηηεκέλνο άιινο ηεο αληίπεξα όρζεο: ε Σξωάο ηνπ Γεκήηξε Γεκεηξηάδε θαη ε 

κεηαδξακαηηθή ζύιιεςε ηνπ δηπόινπ εαπηόηεηα-εηεξόηεηα 

 

     Ζ πεξίπησζε ηνπ Γεκήηξε Γεκεηξηάδε (Γ.) ζηε κεηαπνιηηεπηηθή κεηαθξαζηηθή, 

πνηεηηθή, κπζηζηνξεκαηηθή θαη ζεαηξηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο είλαη απφ θάζε άπνςε sui 

generis. Αλήθεη ζηε κεηνλφηεηα εθείλε ησλ ζεαηξηθψλ ζπγγξαθέσλ πνπ εθβίαζαλ κε 

ξηδνζπαζηηζκφ ηελ έιεπζε ηνπ κεηακνληέξλνπ θαη κεηαδξακαηηθνχ ζηνραζκνχ ζηε 

δξακαηνπξγία ηνπ 21νπ αηψλα. ην ζχλνιν ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο ηνπ Γ. αλήθνπλ θαη 

αξραηφκπζα-αξραηφζεκα ζεαηξηθά έξγα, ζηα νπνία αλαθαινχληαη θαη αλαζεκαζηνδνηνχληαη 

αξρεηππηθνί ηξαγηθνί ήξσεο, ηνπο νπνίνπο o Γ. απνδνκεί κέρξηο εζράησλ, ειεπζεξψλνληαο 

βίαηα έλα θάληαζκα ηνπ ίδηνπ καο ηνπ εαπηνχ σο «άιινπ». 

     Έλαπζκα ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί ε ζπλέπεηα ηνπ Γ. ζηε κεηαδξακαηηθή 

πξφζιεςε ηεο έλλνηαο ηεο εηεξφηεηαο πνπ, θαηά ηε γλψκε καο, λνκηκνπνηεί έλα απφιπηα 

δηαθξηηφ ζήκα ζην ζχλνιν ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο δξακαηνπξγίαο. Δθιακβάλνπκε ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Γ., ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφζιεςε-αλάδεημε ηεο εηεξφηεηαο, σο 

παξαδεηγκαηηθή: ζηε δξακαηνπξγία ηνπ θαίλεηαη λα ζπζζσξεχνληαη ηφζεο «αλσκαιίεο» έηζη 

πνπ ην έξγν ηνπ λα αλαδχεηαη σο ην απνηέιεζκα κηαο θξίζεο, ε νπνία καο νδεγεί ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε κηαο αιιαγήο παξαδείγκαηνο ζηνλ ηξφπν πξφζιεςεο-εξκελείαο ηνπ εαπηνχ 

καο θαη ηνπ «άιινπ». ηνλ ππξήλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε 

δηαξθή παιηλδξφκεζε κεηαμχ ηαχηηζεο θαη απνηαχηηζεο απφ ηνλ κχζν, ζα εληνπίζνπκε ηελ 

πνιχπιεπξε ζχγθξνπζε ηνπ ζπγγξαθέα κε φ,ηη ν ίδηνο αληηιακβάλεηαη σο ςεπδή ηαπηφηεηα.        

     Ο Γ. ζεσξεί ην ηδενιφγεκα ηεο ειιεληθφηεηαο θαη ηνπ αξραηνιαηξηθνχ ειιελνθεληξηζκνχ 

σο απαξρή ηεο ςεπδνχο ζπλείδεζήο καο, ελαληίνλ ηεο νπνίαο ζα πξνηάμεη ηνλ «δσηηθφ 

βηαζκφ» ηεο, ψζηε λα δξνκνινγεζεί κηα λέα δηαδηθαζία απηνθξηηηθήο θαη απηνζπλείδεζεο. 

Σν ζέαηξν ηνπ Γ. ζπγθηλεί πξσηίζησο σο ζέαηξν ηεο θαηαζηξνθήο θαη ηεο ππεξβνιήο, θαη φρη 

εμαηηίαο ηεο πξνβνιήο κηαο ζπκπαγνχο αλζξσπνινγηθά ζπλζεηηθήο πξφηαζεο γηα ηελ εηθφλα 

ηνπ «άιινπ» ζηελ επνρή κεηά ηελ απνθαζήισζε ηεο εαπηφηεηαο. Ζ δεκεηξηαδηθή 
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ηαπηφηεηα, εξρφκελε ππαξμηαθά αληηκέησπε κε ηνπο κέρξη ηψξα ζπγθξνηεηηθνχο κχζνπο 

κηαο ςεπδνχο εαπηφηεηαο, ηνπο «απνκπζεχεη» θαη εγθαηαιείπεηαη ζε έλαλ άγλσζην ηφπν. Σν 

εδψ θαη ηψξα φπνπ αλακέλεηαη ν άιινο είλαη ε Σξσάο, ν ίδηνο καο ν εαπηφο σο άιινο… 

 

 

 

 

Ακαιία Ληάθνπ, ζεσξεηηθόο ηέρλεο, θσηνγξάθνο, δηδάθησξ αηζζεηηθήο Παλ/κην Paris 

VIII 

 

Ο Ρηλόθεξνο ηνπ Ηνλέζθν θη ν πηλόδα: πεξί εηεξόηεηαο, δνπιείαο θη ειεπζεξίαο  

 

     Ζ ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε πξνηείλεη έλαλ αλαζηνραζκφ ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ Ρηλόθεξνο 

ηνπ Ηνλέζθν κέζα απφ ηε ζθέςε ηνπ πηλφδα. O Ioλέζθν δηαπξαγκαηεχεηαη έλα παξάινγν 

καδηθφ θαηλφκελν, απηφ ηεο ξηλνθεξίηηδαο, ζην νπνίν ππνθχπηνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη. Ο πξσηαγσληζηήο Μπεξαλδέ πξνβάιιεη σο ν έηεξνο, ν ηδενινγηθά δηαθνξεηηθφο 

απφ φινπο εθείλνπο πνπ επηιέγνπλ λα ζπκκνξθσζνχλ ζηε κάζηηγα. H κεηαηξνπή ησλ 

αλζξψπσλ ζε ξηλφθεξνπο, θαη κάιηζηα εθείλσλ πνπ θαίλεηαη λα ζπλαηλνχλ κε απηή ηελ 

αιιαγή ηεο θχζεο ηνπο, εγείξεη έλαλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ ειεχζεξνπ 

αλζξψπνπ. Ο πηλφδα ζηελ Ηζηθή ηνπ ζηνράδεηαη κεηαμχ άιισλ γηα ηε δνπιεία θαη ηελ 

ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη γηα ηα πάζε ηεο ςπρήο. Ο θηιφζνθνο ηαπηίδεη ηελ αξεηή 

κε ηελ ίδηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα δηαηεξήζεη ην ίδην ηνπ ην είλαη, θαη ηελ 

επδαηκνλία κε ηε δηαηήξεζε ηνπ είλαη ηνπ.  

     χκθσλα  κε απηνχο ηνπο φξνπο, πψο κπνξνχκε λα ζηνραζηνχκε ηελ  έλλνηα ηεο 

εηεξφηεηαο ζην θείκελν ηνπ Ηνλέζθν ζε ζρέζε κε ηηο απφςεηο πεξί δνπιείαο θη ειεπζεξίαο ηνπ 

πηλφδα; Πψο ν άλζξσπνο θαζίζηαηαη δνχινο ησλ παζψλ ησλ ζηνλ Ρηλόθεξν; Yπάξρνπλ 

πεξηζψξηα λα παξακείλεη ειεχζεξνο; Tη ζεκαίλεη ειεχζεξνο άλζξσπνο; Ο Μπεξαλδέ ηνικά λα 

πςψζεη ην αλάζηεκά ηνπ ζηε θξελίηηδα ηεο επνρήο. Αγσλίδεηαη θαη εκκέλεη ζηελ αλζξψπηλε 

θχζε ηνπ, αξλνχκελνο ηελ αιινηξίσζε, αθφκε θαη κε ην ηίκεκα λα κείλεη ν κφλνο άλζξσπνο 

ζηε γε. Ο αληηζηαζηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ θαληάδεη επίθαηξνο. πηλφδα θαη Ηνλέζθν, 

παξφηη εθπξνζσπνχλ δηαθνξεηηθέο επνρέο, ζπλαληηνχληαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε γχξσ απφ 

κηα δηεηζδπηηθή αλάιπζε ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο.  

 

 

Ησάλλα Μελδξηλνύ, εθπαηδεπηηθόο, δηδάθηνξαο ΔΚΠΑ  

 

ςεηο θαη δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο θαη απνδνρήο ηνπ «Άιινπ»  ζηε δξακαηνπξγία  

ηνπ ειιεληθνύ ζεάηξνπ γηα αλήιηθνπο ζεαηέο 
  

     Ζ κεηάβαζε κεηά ην 1974 απφ ην παηδηθφ ζέαηξν (σο κέζν ζπληήξεζεο αζηηθψλ 

θαλνληζηηθψλ πξνηχπσλ) ζην ζέαηξν γηα αλήιηθνπο ζεαηέο (σο πεδίν δηάρπζεο θαη πξνβνιήο 

δεκνθξαηηθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ) ζρεηίδεηαη κε αηηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

αλαλεψλνπλ ην είδνο ζε δξακαηνπξγηθφ θαη παξαζηαηηθφ επίπεδν. ηελ θαηεχζπλζε απηή 

παξαηεξείηαη απνζηαζηνπνίεζε απφ παξαδνζηαθά πξφηππα, πεγέο ή ζέκαηα αλαθνξάο θαη 

επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε δεηήκαηα ζχγρξνλα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε πξνάζπηζε 

ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ε 

απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο: κηα λέα ζεκαηηθή, ε νπνία ζήκεξα, ελ κέζσ κηαο απξφζκελεο 

έμαξζεο ηνπ θνληακεληαιηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο 

θξίζεο αμηψλ, απνδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν επίθαηξε απφ πνηέ.  

     Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε παξνχζα εηζήγεζε απνπεηξάηαη ηελ αλάδεημε, παξνπζίαζε θαη 

θξηηηθή απνηίκεζε ηεο δξακαηνπξγηθήο παξαγσγήο πνπ απεπζχλεηαη ζε αλήιηθνπο θαη 

θαηαμηψλεηαη ζε ειιεληθέο επαγγεικαηηθέο ζθελέο: κηα παξαγσγή πνπ πξνβιεκαηίδεηαη, 

δηεθδηθεί, αλαθέξεηαη ή δξακαηνπνηεί θαη δηεξεπλά ηε ζέζε ηνπ ―άιινπ‖ ζην ζχγρξνλν 

θφζκν, πιάζνληαο δξακαηηθνχο θφζκνπο-πξφηππα απνδνρήο, αξκνληθήο ζπλχπαξμεο θαη 

αιιειεγγχεο, θαη ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αλήιηθσλ 
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ζεαηψλ/κειινληηθψλ πνιηηψλ ηεο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ζπγθξηηνινγηθνχ ηχπνπ θνηλσληνζεκεησηηθή πξνζέγγηζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηα 

επηιεγκέλα θείκελα αλάγνληαη ζε ηφπν ζεκείσζεο ηεο ππέξβαζεο ησλ ζπιινγηθψλ 

ξηδνζπαζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ γηα ειεπζεξία, θνηλσληθή ηζφηεηα θαη δηθαηνζχλε ησλ πξψησλ 

κεηαπνιηηεπηηθψλ ρξφλσλ θαη ηεο δπλακηθήο ζηξνθήο ζε αηνκηθηζηηθέο αμηψζεηο θαη 

αηηήκαηα απηνπξαγκάησζεο ηελ πεξίνδν κεηάβαζεο ζηελ επνρή ηεο χζηεξεο 

λεσηεξηθφηεηαο, επηθπξψλνληαο ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ζεάηξνπ-πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

 

Μαξίλα-Εσή-Αθέλδξα Μέξγνπ, δηδάζθνπζα ζην Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ, ΔΚΠΑ 

 

 ςεηο ηεο εηεξόηεηαο ζην απαγνξεπκέλν γπλαηθείν ηειεηνπξγηθό ρνξνζέαηξν Μαγηόλγθ 

ηεο Μαιαηζίαο 

 

     Σν 1991  ην ζπληεξεηηθφ θπβεξλψλ θφκκα  PAS (Ηζιακηθφ θφκκα ηεο Μαιαηζίαο) ηεο 

πνιηηείαο ηνπ Κειαληάλ ηεο Μαιαηζίαο απαγφξεπζε ηελ παξνπζίαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

γπλαηθείνπ ηειεηνπξγηθνχ ρνξνζεάηξνπ Μαγηφλγθ, κε αθνξκή κηα ζεηξά αληκηζηηθψλ θαη 

ιαηξεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ην δηαπλένπλ θαη έξρνληαη ζε ξήμε κε θάπνηεο 

δηδαζθαιίεο ηνπ Ηζιάκ. Σν Μαγηφλγθ απνηειεί έλα κνλαδηθφ είδνο γπλαηθείνπ ηειεηνπξγηθνχ 

ρνξνζεάηξνπ θαη κεηαδίδεηαη απφ γεληά ζε γεληά, φπσο πνιιέο ζεαηξηθέο παξαδφζεηο ηεο 

Αλαηνιήο. Καζψο δελ ππάξρνπλ γξαπηνί θψδηθεο ηεο δξακαηνπξγίαο ηνπ είδνπο, ε επηβνιή 

ηεο απαγφξεπζεο νδήγεζε ην Μαγηφλγθ ζηα πξφζπξα ηεο εμαθάληζεο. Οη ζπνξαδηθά 

ειάρηζηεο παξαζηάζεηο πνπ παίδνληαη ζηελ πνιηηεία ηνπ Κειαληάλ παξνπζηάδνληαη θξπθά κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε παξάδνζε ηεο δηαδνρήο θαη λα αξρίδνπλ λα 

κεηψλνληαη νη εζνπνηνί πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ, λα δηδάμνπλ θαη λα δηαδψζνπλ ην 

ζπάλην απηφ ζεαηξηθφ είδνο γηα λα απνθεπρζεί ε νξηζηηθή εμαθάληζή ηνπ. Σν 2005 ε 

UNESCO αλαθήξπμε ην Μαγηφλγθ σο «άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο», 

αλνίγνληαο εθ λένπ ην δηάινγν ζε δηαπνιηηηζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο 

ζπλζεθψλ γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ.   

     Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη αθελφο ηα ζηνηρεία ηεο εηεξφηεηαο ζην 

Μαγηφλγθ πνπ νδήγεζαλ ζηελ απαγφξεπζή ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηζκηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

καιαηζηαλνχ θξάηνπο θαη αθεηέξνπ λα εμεηάζεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο εηεξφηεηαο ζε θνηλσληθφ, 

ζξεζθεπηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν. Καζψο ε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ην Μαγηφλγθ είλαη 

ειάρηζηε, ζηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζην δηάινγν επηρεηξψληαο 

απφ ηε κηα λα θέξεη ζην θσο έλα απφ ηα ζπαληφηεξα είδε παξαδνζηαθνχ καιαηζηαλνχ 

ζεάηξνπ θαη απφ ηελ άιιε λα δηεξεπλήζεη ηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο ζην ζέαηξν σο απεηιή 

γηα ηελ εζληθνζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ελφο θξάηνπο.    

 

 

Ναηαιία Μεληώηε, δηδάθησξ Θεαηξνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, Α.Π.Θ. 

 

Σν Φεζηηβάι ησλ πξαθνπζώλ σο πεδίν αλάδεημεο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

εηεξόηεηαο ηεο λόηηαο Ηηαιίαο  
 

     θνπφο απηήο ηεο εηζήγεζεο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε, ππφ ην πξίζκα ηεο έλλνηαο ηεο 

«εηεξφηεηαο», ηνπο ιφγνπο ζχζηαζεο ηνπ Φεζηηβάι ησλ πξαθνπζψλ θαη λα εμεηάζνπκε κε 

πνηνλ ηξφπν, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απνηππψλνληαη σο ηδενινγηθέο θαη 

αηζζεηηθέο «γξαθέο» ζηε ζθεληθή κεηαθνξά ηνπ Αγακέκλνλα ηνπ Αηζρχινπ: ηεο πξψηεο, 

δειαδή, ζεαηξηθήο παξαγσγήο ζην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ην 1914. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα 

κηα λέα θαη εληειψο δηαθνξεηηθή εξκελεία απφ εθείλε ηεο θξαηνχζαο βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία 

ππνζηήξηδε πσο ην ελ ιφγσ Φεζηηβάι δεκηνπξγήζεθε γηα λα απεπζπλζεί ζε νιφθιεξν ην 

ηηαιηθφ έζλνο πξνθεηκέλνπ λα ην βνεζήζεη λα απνθηήζεη θνηλή ζπιινγηθή ζπλείδεζε,  

ρξεζηκνπνηψληαο, κάιηζηα, σο φρεκα ηηο ζχγρξνλεο αηζζεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ θαιιηηερληθνχ 

δηεπζπληή ηνπ ζεζκνχ, ηνπ Ettore Romagnoli, θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ.   
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      ε αληίζεηε θαηεχζπλζε, ε λέα εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη εδψ 

απνθαιχπηεη πσο ην Φεζηηβάι ησλ πξαθνπζψλ ην γελλά, θαηά θχξην ιφγν, ε αλάγθε ησλ 

πξαθνχζησλ εκπλεπζηψλ θαη δηνξγαλσηψλ ηνπ (ηνπ θφκε Mario Tommaso Gargallo θαη ηεο 

νκάδαο ηνπ) λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ λφηηνπ Ηηαινχ πνπ ε ππφινηπε Ηηαιία 

ζεσξνχζε θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ππνδεέζηεξν. Ζ επηδίσμή ηνπο, φκσο, δελ είλαη λα 

γίλνπλ απνδεθηνί απφ ηνπο επηθξηηέο ηνπο σο φκνηνίηή ίζνη κε απηνχο, αιιά λα νξίζνπλ, λα 

πξνβάινπλ θαη, εληέιεη, λα επηβάινπλ ζε φινλ ηνλ ππφινηπν θφζκν ηελ αδηακθηζβήηεηε 

θπιεηηθή «εηεξφηεηά» ηνπο σο ζηνηρείν «πνιηηηζκηθήο αλσηεξφηεηαο», ην νπνίν πξέπεη 

δηαξθψο λα ππνγξακκίδεηαη θαη λα γίλεηαη ζεβαζηφ. 

 

 

Βαιεληίλα Μηραήι, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ 

 

Έλα πεηξακαηηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

ελειίθσλ  πνπ απεπζύλεηαη ζε θξαηνύκελνπο θπιαθήο 

 

     Μπνξεί έλα πξφγξακκα Γξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε ελειίθσλ λα έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε κηα νκάδα θξαηνπκέλσλ ελφο ζσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα 

ηνπ 2016; Ζ εθαξκνγή  εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

ελειίθσλ κε  θξαηνπκέλνπο  θπιαθψλ θαη  κε ζηφρν ηφζν ηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζήο 

ηνπο φζν θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ θνηλσληθή επαλέληαμή ηνπο βξίζθεηαη  αθφκα ζε 

πεηξακαηηθφ ζηάδην ζηε ρψξα καο. Ζ εηζήγεζε αθνξά ζηε παξνπζίαζε ελφο πεηξακαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε ελειίθσλ 5 

ζπλαληήζεσλ κε κηα  νκάδα θξαηνχκελσλ,  ην νπνίν έιαβε ρψξα ζηηο Αγξνηηθέο Φπιαθέο 

Σίξπλζαο ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ 2016.  

     Σν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε ζηεξηδφκελν ζε βαζηθέο ζεσξίεο ελδπλάκσζεο, ζηελ αλάινγε 

βηβιηνγξαθία θαη ζε ζεσξίεο κάζεζεο ελειίθσλ. Δπίζεο κειεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο Γξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε ζε 

εππαζείο νκάδεο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ παξνπζίαζε ζα γίλεη κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ε νπνία ζπκκεηείρε ζην 

πξφγξακκα (ειηθίεο θξαηνπκέλσλ, πνζνζηφ  μελφγισζζσλ ή αιινδαπψλ, κνξθσηηθφ επίπεδν 

θ.ά.). ηε ζπλέρεηα ζα δηαηππσζεί ε ππφζεζε θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

     Ζ έξεπλα καο απνηέιεζε κηα πνηνηηθή έξεπλα δξάζεο κε θχξηα εξεπλεηηθά εξγαιεία ηε 

ζπλέληεπμε, ην εκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο θαη ην εκεξνιφγην ηεο νκάδαο. πγθεθξηκέλεο 

ηερληθέο νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ ζην πξφγξακκα φπσο παηρλίδηα ελεξγνπνίεζεο  ζψκαηνο, 

αζθήζεηο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο ζηελ νκάδα, παηρλίδηα ξφισλ, 

απηνζρεδηαζκφο-ιεθηηθφο θαη κε ιεθηηθφο θαη δξακαηνπνίεζε κηθξψλ ζθελψλ ζα 

αλαθεξζνχλ ζηελ παξνπζίαζε. Σέινο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα 

πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο έξεπλεο θαη ηε βηβιηνγξαθία. 

 

 

Παλαγηώηεο Μηραιόπνπινο, ππνςήθηνο δηδάθησξ, ΔΚΠΑ  

 

Ζ ζέζε ηνπ ζθελνζέηε ζην Δζληθό Θέαηξν από ηε κεηαμηθή Γηθηαηνξία έσο ηε ιήμε ηνπ 

Δκθπιίνπ Πνιέκνπ. 

 

     Ζ αλαθνίλσζε δηεξεπλά ηηο ζπλζήθεο αλάιεςεο ηεο ζέζεο ηνπ ζθελνζέηε ζηελ θξαηηθή 

ζθελή, ζε ηέζζεξηο θξίζηκεο πεξηφδνπο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο: θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

κεηαμηθήο Γηθηαηνξίαο, ηελ Καηνρή, ην δηάζηεκα απφ ηελ Απειεπζέξσζε έσο ηελ εκθχιηα 

ζχξξαμε θαη ηελ πεξίνδν ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ. Δμεηάδεηαη ν βαζκφο επηξξνήο ηεο 

πνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο εηεξφηεηαο ζηηο δηεξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ δηνξηζκφ ηνπ 

ζθελνζέηε, νη νπνίεο ζπρλά αληαλαθιψληαη ζηε ζηειέρσζε ηνπ ζηάζνπ θαη ηε ζπλνιηθή 
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ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ. Σα πνξίζκαηα βαζίδνληαη ζε αξρεηαθή έξεπλα, θπξίσο ζηα 

Πξαθηηθά ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ.   

 

 

 

 

 

Υξηζηηάλα Μόζρνπ, δηδαθηνξηθή θνηηήηξηα & 

Αιέμαλδξνο Ησάλλνπ, αξρηηέθηνλαο  

 

Αζηηθό Κνηλνηηθό Θέαηξν, από ην θόβν ζηε δξάζε: ην παξάδεηγκα ηεο παξάζηαζεο 

Relatos de Feminicidio  

 

     Σν ζεαηξηθφ έξγν Relatos de Feminicidio (Ηζηνξίεο γπλαηθνθηνληψλ) ήηαλ κηα πξαγκαηηθή 

αλάγθε γηα λα κπνξέζνπλ λα εθθξαζηνχλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ είραλ άιινλ 

ηξφπν λα αθνπζηνχλ. Ήηαλ κηα πνιηηηθή πξάμε, κηα πξάμε δηακαξηπξίαο θαη κηα πξάμε 

ρεηξαθέηεζεο ελάληηα ηφζν ζηελ παηξηαξρία φζν θαη ζηελ θξαηηθή θαηαζηνιή. 

Παξνπζηάζηεθε ηε κέξα ησλ λεθξψλ ζηε γεηηνληά La gota ηεο Υαιάπα, Βεξαθξνχδ ζην 

Μεμηθφ, φπνπ νη θάηνηθνη έρνπλ νξγαλσζεί θφληξα ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη 

ηνπ παξαθξάηνπο κε φπιν ηνπο ηελ ηέρλε. Ζ αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην ζθνπεχεη λα 

αλαδείμεη ηελ πνξεία απηήο ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζέαηξν 

ληνθνπκέλην ή θαη ζέαηξν δηακαξηπξίαο, ελψ ην ίδην ην ζρήκα απηνραξαηεξίδεηαη σο αζηηθφ 

θνηλνηηθφ ζέαηξν (teatro comunitario urbano). Ζ πξσηφηππε ζπκβνιή ηεο αλαθνίλσζεο 

έγθεηηαη ηφζν ζην πεξηερφκελν ηεο παξάζηαζεο φζν θαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ ηε 

γέλλεζαλ, κεηά ηε δνινθνλία ηεζζάξσλ γπλαηθψλ θαη ελφο άλδξα, ζε έλα πνιηηηθφ ζξίιεξ 

πνπ άιιαμε ηηο δσέο καο. 

     Σα ζέκαηα πνπ δηαπιέθνληαη κε ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε νξίδνπλ κηα πξάμε ηφζν 

ζεαηξηθή φζν θαη θνηλσληθνπνιηηηθή. ε απηά ζπγθαηαιέγεηαη ν θεκηληζκφο, θαζψο ε 

ζεκαηνινγία πξαγκαηεχεηαη ηελ ππέξηαηε κνξθή παηξηαξρηθήο βίαο, θαη ηε ζπιινγηθή 

επαλαζεκαζηνδφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο, ε νπνία επηθαζνξίδεηαη απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο 

παξάζηαζεο ηε κέξα ησλ λεθξψλ, κηαο γηνξηήο πνπ ζπλερίδεη λα απνηειεί θνκκάηη ηεο ιατθήο 

θνπιηνχξαο θαη λα αληηηίζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ζεζκνπνίεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

απφ κέξνπο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ. Δπίζεο, ζηε ζεκαηηθή ηεο παξνπζίαζεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θνηλσληθά θηλήκαηα πφιεο, δηφηη ε παξάζηαζε δεκηνπξγήζεθε απφ 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεηηνληάο σο απάληεζε ζηα ηνπηθά ηνπο πξνβιήκαηα, θαη ην ζέαηξν ηεο 

κεζνξίνπ σο πξάμε αληίζηαζεο, θαζψο ε πνιηηηθή δξάζε είλαη πνηληθνπνηεκέλε θαη 

νπνηαδήπνηε δηαθσλία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επφκελε… γπλαηθνθηνλία.  

     Οη εηεξφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζπλδηαιέγεηαη ε παξάζηαζε είλαη πνιιέο, κε πξψηε ηε 

ζπκκεηνρή κίαο Διιελίδαο ζηελ πην παξαδνζηαθή γηνξηή ηεο κεμηθάληθεο θνπιηνχξαο. Ζ 

γπλαηθεία αθήγεζε νξηνζεηεί κηαλ άιιε εηεξφηεηα σο πξνο ηελ αλδξηθή βία, ελψ ε αγάπε, ν 

ζξήλνο, ε θαηαγγειία θαη ε αληίζηαζε απνηεινχλ κηα εηεξνηνπία απέλαληη ζηελ 

θαλνληθνπνίεζε ηεο ζησπήο θαη ηεο απνκφλσζεο. 

 

 

νθία Μπαιηδώε, αξραηνιόγνο, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ από ην Γηεζλέο Παλ/κην 

Διιάδαο  

 

Μαύξε Θάιαζζα: ηo αξραίν ειιεληθό ζέαηξν ζε κηα “άιιε” γε 

 

     Ζ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ήηαλ κέξνο ηνπ δεχηεξνπ ειιεληθνχ απνηθηζκνχ θαη 

απφ ηνλ 8ν / 7ν αηψλα π.Υ. νη Έιιελεο δεκηνπξγνχλ ηηο  πξψηεο απνηθίεο ζηελ πεξηνρή απηή 

καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηνπο ζε έλα λέν, άγλσζην θαη δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ. Ο Άμελνο 

Πφληνο, φπνπ κεηά ηνλ ειιεληθφ απνηθηζκφ έγηλε Δχμεηλνο Πφληνο, ήηαλ αλέθαζελ κηα 

ειθπζηηθή πεξηνρή κε πινχζην νξπθηφ πινχην (βι. Μχζν Υξπζφκαιινπ Γέξαηνο), πνπ 

θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ έσο ζήκεξα. Ηδξχνληαο λέεο πφιεηο κε καθξά πνξεία ζην ρξφλν, νη 
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Έιιελεο δηέδσζαλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ηηο ζπλήζεηέο ηνπο, ηε ζξεζθεία ηνπο, θαη θαηάθεξαλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ έπεηηα απφ ηηο πξψηεο 

ζπγθξνχζεηο. Μέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο ήηαλ αλακθίβνια ην αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν θαη 

κέζσ απηνχ πξνήρζε κηα θνηλή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Οη Έιιελεο θαη νη ληφπηνη 

ζπλππάξρνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο  κνλαδηθνχ πνιηηηζκνχ 

κε ηε κίμε δηαθφξσλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο. ια ηα παξαπάλσ 

αληηθαηνπηξίδνληαη κέζσ ηεο ειιεληθήο ηέρλεο. Αξραηνινγηθά επξήκαηα κε ειιεληθέο 

επηξξνέο (πξνζσπεία, εηδψιηα, πξνηνκέο Γηνλχζνπ, ηεξά, δεκφζηα θηίξηα θαη ζέαηξα) πνπ 

βξέζεθαλ εθεί, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ειιεληθέο ηξαγσδίεο (Πξνκεζέαο Γεζκώηεο, 

Ιθηγέλεηα ελ Σαύξνηο θαη Μήδεηα) κε επηξξνή απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα, επηβεβαηψλνπλ απηή 

ηε ζεσξία θαη απνηεινχλ βαζηθφ απνδεηθηηθφ ηκήκα απηήο ηεο έξεπλαο. 

     ηφρνο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη λα δηαθσηίζεη κε δηεπηζηεκνληθφ ηξφπν άγλσζηεο πηπρέο 

ζηελ έξεπλα κηαο αλεμεξεχλεηεο πεξηνρήο, ζηελ νπνία έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ν ειιεληθφο 

απνηθηζκφο θαη πψο απφ ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα θαη ηηο θηινινγηθέο πεγέο δηαθαίλεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ θαη ν ξφινο ηνπ «άιινπ» ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηζκνχ 

θαη ηνπ ζεάηξνπ. Σν αξραίν ζέαηξν απνηειεί αιιειέλδεην ζηνηρείν ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ, ην νπνίν εμαπιψζεθε κέζσ ηνπ ειιεληθνχ απνηθηζκνχ, ζπκβάιινληαο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ζεάηξνπ, πνπ θαηαθέξλεη κε κνλαδηθφ ηξφπν κέζα απφ ηηο 

θαζνιηθέο αιήζεηεο ηνπ λα αγγίδεη ηνπο ζεαηέο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο. 

 

 

Γεκήηξηνο Μπακπίιεο, ζεαηξνιόγνο  

 

Ιζνξξνπία ηνπ Nash: ηξνκνθξαηία θαη εηεξόηεηα ζηελ Πεηξακαηηθή θελή ηνπ Δζληθνύ 

Θεάηξνπ  

 

     Ζ πξνηεηλφκελε εηζήγεζε βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ δεκφζηνπ 

δηαιφγνπ γχξσ απφ ηελ παξάζηαζε ηεο Πεηξακαηηθήο θελήο ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ 

Ιζνξξνπία ηνπ Nash ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζεσξία ηνπ Pierre 

Bourdieu γηα ην πνιηηηζκηθφ πεδίν θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο 

(βι. Pierre Bourdieu, Field of Cultural Production, 1993). Ζ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο, κέζα απφ 

ηελ πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο ή θαη ηεο ηδενινγηθήο αληηπαξάζεζεο, ζα 

αλαδεηρζεί σο ην θχξην πεδίν ζχγθξνπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο φισλ ησλ 

πιεπξψλ, κε γλψκνλα ηε δπλαηφηεηα ή κε ηεο ηέρλεο λα θηινμελεί ηνλ ιφγν ησλ ερζξψλ ηεο 

δεκνθξαηίαο (φπσο φξηδαλ πεξηιεπηηθά ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ή θαηά ηεο παξάζηαζεο), ζε 

κηα κεγάιε ζεηξά απφ δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο ζε επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο πιαηθφξκεο ηηο 

νπνίεο έρνπκε ηεθκεξηψζεη. 

     Μεηαμχ άιισλ, ζα εμεηαζηνχλ αλαινγίεο κε αληίζηνηρα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, απφ 

ηα Οξεζηεηαθά ηνπ 1903 θαη ηηο αηκαηεξέο κάρεο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο γιψζζαο, κέρξη ην 

Corpus Christi ηνπ 2012 θαη ηηο κηζαιιφδνμεο ζπγθεληξψζεηο ελάληηα ζηελ πξνζβνιή ηεο 

πίζηεο ηνπ Υξηζηνχ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ νη θνηλσληθέο-πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

παξαζηαζηαθνχ γεγνλφηνο, ή θαιχηεξα ε δπλακηθή ηνπ «ζπλάληεζε» κε ηελ επξχηεξε 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή. Υάξε ζε έλα κεγάιν θαη πξσηφηππν αξρείν εηθφλσλ, 

αλαθνηλψζεσλ αιιά θαη ερνγξαθήζεσλ, ηνπ νπνίνπ ηα ηεθκήξηα δελ έρνπκε παξνπζηάζεη 

ζην παξειζφλ, επηδηψθνπκε λα αλαπηχμνπκε ηηο παξαπάλσ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

εληάζζνληαο ηελ έξεπλά καο ζηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ ελ ιφγσ παξάζηαζε κε ηελ 

απαξαίηεηε ρξνληθή θαη επηζηεκνληθή απφζηαζε πνπ ζα αλαδείμεη ηα αλαιπηηθά καο 

εξγαιεία. 

 

 

Ηξέλα Μπνγθληάλνβηηο, κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα, ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ 

πνπδώλ ΔΚΠΑ. 

 



[80] 
 

Ζ γεινηνπνίεζε ηνπ «άιινπ» ζηελ θσκσδία ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο θαηά ηνλ 

16ν θαη 17ν αηώλα 

 

     ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Μπαξφθ ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε ηα ζεαηξηθά 

έξγα ζπλζέηνπλ νη λφηηνη ιάβνη ησλ δαικαηηθψλ αθηψλ αιιά θαη νη Έιιελεο πνπ θαηνηθνχλ 

ζηα λεζηά. ηηο εμεηαδφκελεο ελδηαθέξνπζεο θσκσδίεο (κε πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηήξσλ πνπ αλήθνπλ ζηε κεζαία ηάμε θαη πνπ βηψλνπλ απιέο νηθνγελεηαθέο 

θαηαζηάζεηο θαη εξσηηθέο ππνζέζεηο) ππάξρνπλ ππαηληγκνί ή εκθαλίδνληαη πξφζσπα κε 

δηαθνξεηηθή εζληθή, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή θαη ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα, ηα 

νπνία νη δξακαηνπξγνί δηαθσκσδνχλ. Ζ αλαγελλεζηαθή ιφγηα θσκσδία ραξαθηεξίδεηαη απφ  

έλαλ πξνζσπηθφ θαη εζληθφ ηφλν κε πινχζηα γιψζζα θαη κε δηαρξνληθά ππνλννχκελα. κσο 

ζηα ηέιε ηνπ 17νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα ράλεηαη ην αηζηφδνμφ ηεο πλεχκα θαη νη 

ραξαθηήξεο θαη ηα δεπηεξεχνληα πξφζσπα γίλνληαη νη θαξηθαηνχξεο πνπ απιά ππεξεηνχλ ην 

γέιην. 

 

 

Σξηαληάθπιινο Μπνζηάληδεο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, ΑΠΘ  

 

Σν θαηλόκελν ηεο “πεξζνινγίαο” ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930: H αμηνπνίεζε ησλ Πεξζώλ 

ηνπ Αηζρύινπ από ηνπο μέλνπο θνηηεηηθνύο ζηάζνπο θαη νη παξαζηάζεηο ηνπο ζηελ 

Διιάδα. 

 

     Σν Δζληθφ Θέαηξν, ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, έρεη ήδε αλεβάζεη ηνπο 

Πέξζεο ηνπ Αηζρχινπ δχν θνξέο: ηνλ Μάην ηνπ 1934 ζε ζθελνζεζία Φψηνπ Πνιίηε θαη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1939 ζε ζθελνζεζία Γεκήηξε Ρνληήξε. Πξφθεηηαη γηα δχν παξαζηάζεηο γηα 

ηηο νπνίεο έρνπλ γξαθηεί θαη εηπσζεί πνιιά. ην κεζνδηάζηεκα φκσο, θηινμελνχληαη ζηελ 

Διιάδα δχν μέλεο θνηηεηηθέο παξαζηάζεηο ηνπ αηζρπιηθνχ έξγνπ ζην Ζξψδεην, κε ηηο νπνίεο 

ε έξεπλα δελ έρεη εθηελψο αζρνιεζεί. Πξφθεηηαη γηα ηνπο Πέξζεο ηνπ ζηάζνπ ηνπ θαζεγεηή 

θσλεηηθήο ηνπ Βεξνιίλνπ Wilhelm Leyhausen (Μάηνο 1934) θαη ηνπο Πέξζεο ηνπ Οκίινπ 

Αξραίαο Σξαγσδίαο ηεο νξβφλλεο (Αχγνπζηνο 1937): δχν παξαγσγέο κε πνιχ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο. 

     Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζηφρν έρεη ηελ αλάιπζε ζεαηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ζθεληθφο 

ρψξνο, ππνθξηηηθή, δηαρείξηζε ρνξνχ, ελδπκαζίεο, θσηηζκνί, θείκελν), θαζψο θαη θξίζηκσλ – 

θαη έσο ηψξα κε εληνπηζκέλσλ– ζηνηρείσλ πξφζιεςεο ησλ δχν θνηηεηηθψλ παξαζηάζεσλ. 

Θα επηρεηξεζεί ε ζθηαγξάθεζε δεηεκάησλ ηδενινγηθήο απνηχπσζεο θαη αλάιπζεο 

ζεκαληηθψλ θαιιηηερληθψλ παξακέηξσλ ησλ παξαγσγψλ, εζηηάδνληαο, γηα ηελ παξάζηαζε 

ησλ Γεξκαλψλ, ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηα επξχηεξα πνιηηηθά 

ζπκθξαδφκελα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη γηα ηελ παξάζηαζε ησλ Γάιισλ ζηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηα αξρατθήο απνθαηάζηαζεο ηεο ηξαγσδίαο. 

     Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο αλαθνίλσζεο αξρηθά αλαδεηήζεθε ην πξσηνγελέο πιηθφ (άξζξα, 

θξηηηθέο, αλαγγειίεο, δηαθεκίζεηο, ζπλεληεχμεηο ζηνλ πεξηνδηθφ θαη εκεξήζην ηχπν), ην νπνίν 

ζηε ζπλέρεηα αμηνινγήζεθε ζε ζπζρεηηζκφ κε ήδε ππάξρνπζεο ζπλαθείο κειέηεο 

(Μαπξνκνχζηαθνο, Μαπξνγέλε, Macintosh θ.ιπ.). Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηαδεηθλχνπλ φηη νη μέλεο θνηηεηηθέο παξαζηάζεηο ελδέρεηαη λα επζχλνληαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απ‘ φζν ζα πεξίκελε θαλείο γηα ηε ζθελνζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ Διιήλσλ ζθελνζεηψλ (Ρνληήξεο, Κνπλ) γηα ηηο παξαζηάζεηο πνπ 

επηβιήζεθαλ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο σο πξφηππν επηηέιεζεο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο. 

 

 

ηαύξνο Νίθαο, δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ 

 

Οξζόδνμε εζπρία θαη αλνξζόδνμε δξάζε ζην έξγν ηνπ Γηώξγνπ Θενηνθά Η άθξε ηνπ 

δξόκνπ  

 



[81] 
 

     Ο Γηψξγνο Θενηνθάο έγξαςε ην έξγν Η άθξε ηνπ δξόκνπ ην 1960 ζε κηα επνρή φπνπ έλα 

πξνζσπηθφ γεγνλφο –ν ζάλαηνο ηεο πξψηεο γπλαίθαο ηνπ Ναπζηθάο ηεξγίνπ– ηνλ 

ζπγθιφληζε θαη ηνλ έθαλε λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο πεγέο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ηεο 

Οξζνδνμίαο. χκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ, ν Λνπξηψηεο, αμησκαηηθφο ηνπ ειιεληθνχ 

ζηξαηνχ ζηε Μαθεδνλία, ππεξεηεί σο δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ γηα θάιπςε. θνπφο ηνπ 

είλαη ε αζθαιήο κεηαθνξά θξπκκέλσλ ππξνκαρηθψλ απφ ην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Μελά ζηελ 

αληίπεξα φρζε. Πξφθεηηαη γηα φπια ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ αγψλα ελαληίνλ ησλ 

Βνπιγάξσλ, αγψλαο πνπ ζα θξίλεη νξηζηηθά ηελ ηχρε ηνπ ειιεληζκνχ ζηελ πεξηνρή. ηαλ 

πιεξνθνξείηαη απφ ηελ Καηεξίλα, ηε δαζθάια ηνπ ρσξηνχ θαη αγαπεκέλε ηνπ, φηη νη 

Βνχιγαξνη εηζέβαιαλ ζην ρσξηφ θαη φηη ππάξρεη θίλδπλνο λα αλαθαιχςνπλ ην θνξηίν ησλ 

φπισλ, ζπιιακβάλεη έλα ζρέδην. Εεηά απφ ηνλ κεηξνπνιίηε πκεψλ ηελ ελππφγξαθε 

ζηήξημή ηνπ λα πξνρσξήζεη ζην θάςηκν ηνπ ρσξηνχ. Ο κεηξνπνιίηεο βηψλεη εζσηεξηθά ηε 

ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηηο δχν ηδηφηεηέο ηνπ, εθείλε ηνπ αγσληζηή θαη εθείλε ηνπ ρξηζηηαλνχ- 

πξνζηάηε ηνπ πνηκλίνπ ηνπ. Ο κεηξνπνιίηεο δίλεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Σν ρσξηφ θαίγεηαη. 

Οη Σνχξθνη ζπιιακβάλνπλ ηνλ αμησκαηηθφ θαη ηνλ ζθνηψλνπλ. 

     Σν θιίκα ηνπ καθεδνληθνχ αγψλα ην έδεζε ν ζπγγξαθέαο σο παηδί ζην παηξηθφ ηνπ ζπίηη 

ζηελ Πφιε απφ δηεγήζεηο αξρηεξέσλ πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηα γεγνλφηα. Τπήξραλ αλάκεζά 

ηνπο, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ ίδηνπ, θαη γλήζηνη ρξηζηηαλνί κε πξνβιήκαηα ζπλεηδεζηαθά 

θαη άιινη πνπ αδηαθνξνχζαλ γηα ηελ νπζία ηεο ζξεζθείαο θαη ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα 

πνιηηηθνχο ζθνπνχο. θνπφο  ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο  είλαη ε εμέηαζε ηεο αληηπαξάζεζεο 

εζληθηζκνχ-ρξηζηηαληζκνχ. Ζ θαηάδεημε ηεο εζσηεξηθήο αγσλίαο ηνπ κεηξνπνιίηε, φηαλ 

θαιείηαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηηο πλεπκαηηθέο ηνπ αμίεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δξάζεο. 

Σέινο, ζα γίλεη αλαθνξά θαη ζηελ έλλνηα ηνπ εζπραζκνχ, φπσο ηνλ αληηιακβάλεηαη ν Γ. 

Θενηνθάο. 

 

 

Υξήζηνο Νηακπαθάθεο, δηδάθηνξαο Ηζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ηνπ Θεάηξνπ θαη ηνπ 

Γηθαίνπ 

 

Θέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο θαη εηεξόηεηα: ηνηρεία ζεαηξηθόηεηαο  ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή απεηθόληζε ηεο αληηθνπιηνύξαο ησλ ρίπηο. Σν παξάδεηγκα ησλ 

ηαηληώλ Η ζεία κνπ ε ρίπηζζα θαη Μαξηρνπάλα ηνπ. 

 

     Θέκα ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο απνηειεί ε θηλεκαηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο 

αληηθνπιηνχξαο ησλ ρίπηο ζηηο ηαηλίεο ηεο εηαηξείαο Φίλνο Φηικ Η ζεία κνπ ε ρίπηζζα θαη 

Μαξηρνπάλα ηνπ. Ζ αληηθνπιηνχξα απηή απεηθνλίδεηαη πνιχ γιαθπξά σο εηεξφηεηα 

(ελδπκαηνινγηθφο θψδηθαο, ζπκπεξηθνξά, ηδενινγία, θ.ά.) κε ηε ρξήζε αξθεηψλ ζηνηρείσλ 

ζεαηξηθφηεηαο, αθνχ θαη ζηηο δχν ηαηλίεο νη ρίπηο ιεηηνπξγνχλ σο εζνπνηνί, σο έλαο ζίαζνο 

κε θνηλφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θαλνληθφηεηαο. Δπηπιένλ, ν ρψξνο ησλ ρίπηο είλαη 

πξνζδηνξηζκέλνο θαη απζηεξά νξηνζεηεκέλνο, ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ πξνζψπσλ είλαη 

πνιχ παξαζηαηηθή θαη ηα δηαινγηθά κέξε θσηίδνπλ ηελ αληηθνπιηνχξα απηή σο εηεξφηεηα. Ζ 

πξσηνηππία ηεο εηζήγεζεο απηήο έγθεηηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο εηεξφηεηαο ππφ 

ην δηηηφ πξίζκα αθελφο ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο θαη αθεηέξνπ ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο, αιιά θαη 

ζηελ αλάιπζε ηεο αληηθνπιηνχξαο απηήο, ε νπνία έρεη ειάρηζηα αλαιπζεί, ηδίσο ππφ ηελ 

νπηηθή ηεο θαιιηηερληθήο ηεο απνηχπσζεο.       

 

 

Διίλα Νηαξαθιίηζα, δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ, επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα Ηζηνξίαο Παγθνζκίνπ Θεάηξνπ & Ηζηνξίαο 

Ηηαιηθνύ Θεάηξνπ - University of Galati, Σκήκα Performing Arts 

 

Μνξθέο θαη κεηακνξθώζεηο ζηε δξακαηνπξγία ηνπ Carlo Gozzi. Οη παξακπζηαθνί 

δξόκνη ηεο εηεξνηνπίαο   

 



[82] 
 

     Ζ ζεαηξηθή παξαγσγή ηνπ Carlo Gozzi εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξσηφηππεο άλζηζεο 

ηεο παξακπζηαθήο ινγνηερλίαο, θπξίσο, ηεο δηεγεκαηηθήο θαη ηεο πνηεηηθήο, ζηελ Δπξψπε 

ηνπ 18νπ αηψλα, πνπ δηαγξάθεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο αηζζεηηθήο βαζηιείαο 

ηνπ ξνθνθφ. Ο Gozzi αξέζθεηαη λα δηαπνηίδεη ηα έξγα ηνπ κε δηδαθηηθά κελχκαηα, 

απελνρνπνηεκέλα ράξε ζην ζαηηξηθφ ηνπο χθνο θαη ηνλ εμσηηθφ-κπζηθφ δηάθνζκν κε ηνλ 

νπνίν απεηθνλίδεηαη ε θάζε ζθελή. Ζ εηζαγσγή ηνπ κεηαθπζηθνχ ζηνηρείνπ, ηεο καγείαο, ησλ 

κεηακνξθψζεσλ, ησλ ζαπκάησλ, ησλ απξφβιεπησλ εκθαλίζεσλ θαη εμαθαλίζεσλ, ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο θχζεο κε ηηο ππεξθπζηθέο δπλάκεηο, ησλ αηζέξησλ ππάξμεσλ, αιιά θαη ε 

ζχκπξαμε ηνπ ππέξγεηνπ κε ην γήηλν είλαη ηα δνκηθά πιηθά ηεο δξακαηνπξγίαο ηνπ πνπ 

θαζειψλνπλ ην βελεηζηάληθν θνηλφ ηεο επνρήο, θάλνληάο ην λα ζπξξέεη ζηα ζέαηξα φπνπ 

παξνπζηάδνληαη ηα έξγα ηνπ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ επηβίσζή ηνπο ζηηο ζεαηξηθέο 

ζθελέο αλά ηνπο αηψλεο θαη αλά ηνλ θφζκν. Σν φλνκά ηνπ έρεη κείλεη ζηα βηβιία ηεο ηζηνξίαο 

επεξεάδνληαο ηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ, ράξε ζηηο δηαζθεπέο ησλ παξακπζνδξακάησλ ηνπ ζε 

ιηκπξέηα φπεξαο, φπσο είλαη εθείλα ηεο Σνπξαληώ θαη ηεο Αγάπεο γηα ηα ηξία πνξηνθάιηα.  

     Ο Gozzi γξάθεη ηα δέθα παξακπζνδξάκαηά ηνπ ζέινληαο λα αληηηαζεί ζηνλ ξεαιηζκφ ηνπ 

ζπγρξφλνπ ηνπ νκνηέρλνπ, Carlo Goldoni. Γηαζψδνληαο ηε ζεαηξηθή παξάδνζε ηεο 

Commedia dell‘arte, κε ηε ζπρλή ρξήζε ησλ εξψσλ ηεο θαηαζέηεη θφξν ηηκήο ζην ακηγψο 

ηηαιηθφ ζεαηξηθφ είδνο. κσο δελ αξθείηαη κφλν ζε απηφ, θαζψο επηιέγεη λα απνζπαζηεί απφ 

θαζεηί θνηλφηππν θαη θαζεκεξηλφ, θαη λα εηζέιζεη ζηνλ θφζκν ηνπ ππεξξεαιηζκνχ θαη ηνπ 

νλείξνπ, φπνπ νη παξαδνζηαθέο κάζθεο ηεο Commedia dell‘arte ζπλαληνχλ ηνπο επγελείο, 

ηνπο βαζηιείο θαη ηνπο απιηθνχο, ηηο κάγηζζεο, ηα νκηινχληα δψα θαη ηα θηλνχκελα θπηά.  

     Ζ ζπλζήθε ηεο ππεξβαηηθφηεηαο πνπ δηαπλέεη ηα παξακπζνδξάκαηά ηνπ απνκαθξχλεηαη 

απφ ην νηθείν θαη ην ζχλεζεο, ελαγθαιίδνληαο ην αιιφηξην θαη ην άγλσζην. Σν ζηνηρείν ηήο 

κεηακφξθσζεο θαη ηεο εηεξφηεηαο θπξηαξρεί ζε φια ηνπ ηα έξγα, θαζψο ζπρλά νη ήξσεο 

κεηεκςπρψλνληαη ζε δψα, ζε θπηά, ζε παξάμελα φληα, πηνζεηψληαο έλαλ άιιν εαπηφ, 

αληηιακβαλφκελνη πιένλ δηαθνξεηηθά ηνλ θφζκν, έρνληαο λέεο αηζζήζεηο θαη λέεο 

ηθαλφηεηεο, εμειηζζφκελνη ζε θάηη μέλν πξνο απηνχο, ζε θάηη αλνίθεην θαη, ζπρλά, κε 

επηζπκεηφ. Ο άιινο εαπηφο αλαδεηά ηελ εχξεζε ηεο παιαηάο ηαπηφηεηαο, πεξηδηλείηαη ζε 

δαηδαιψδεηο δηαδξνκέο γχξσ απφ ην ίδην δπλακηθφ ζεκείν ηνπ γλψξηκνπ εγψ. Σν εγψ 

εηζέξρεηαη αθνχζηα ζην πεδίν ηνπ άιινπ, ελψ ην άιιν απνηειεί κέξνο ελφο φινπ, απφθνζκνπ 

θαη καθξηλνχ.    

 

Λεσλίδαο Παπαδόπνπινο, ζεαηξνιόγνο, ζθελνζέηεο, δηδάθησξ Κιαζηθώλ πνπδώλ,  

 

Γηαζρίδνληαο ηα ζύλνξα: ε ζάιαζζα σο όξην θαη δξόκνο εμνξίαο ζηηο Ιθέηηδεο ηνπ 

Αηζρύινπ. 

 

     Ζ δσή ηνπ αλζξψπνπ είλαη κηα ζπλερήο πεξηπέηεηα κέζα ζηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά θαη 

ρσξηθά πιαίζηα. Ζ ηξαγηθή εηξσλεία ηεο αλζξψπηλεο θχζεο είλαη φηη, ελψ παιεχεη λα 

μεπεξάζεη ηα θαζνξηζκέλα ηείρε ηεο ζλεηφηεηάο ηνπ θαη λα κελ ππνθχςεη ζε απηά, ην 

θαηλφκελν ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ππελζπκίδεη ηα φξηα ηεο χπαξμήο ηνπ. Δπάισηνο θαη 

εθηεζεηκέλνο ζηελ θπζηθή θαη βηνινγηθή ηνπ πεξαηφηεηα, ν άλζξσπνο είλαη ζπκβνιηθά θαη 

δηαξθψο ηθέηεο ελφο αζχινπ, ηθαλνχ λα ηνπ εμαζθαιίζεη έζησ θαη πξνζσξηλά ηελ 

ηθαλνπνίεζε κηαο φζν ην δπλαηφλ επηπρηζκέλεο δσήο, δηαηεξψληαο θαη ηελ ειπίδα χπαξμεο 

θαη κεηά ην ηέινο ηεο.  

     ηφρνο απηήο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη λα δηαθξίλεη κέζα απφ ηελ ηζηνξία ησλ Ιθέηηδσλ ηνπ 

Αηζρχινπ πψο ην ζηνηρείν ηεο ζάιαζζαο, σο γεσγξαθηθνχ νξίνπ αλάκεζα ζε δπν 

δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο, νξίδεηαη σο πέξαζκα θαη θαζνξίδεη ζηνηρεία εηεξφηεηαο κεηαμχ 

Γαλαΐδσλ θαη Αηγππηίσλ. Οη Γαλαΐδεο, απνθεχγνληαο λα γίλνπλ κέξνο ελφο αηγππηηαθνχ 

θνηλσληθνχ θψδηθα θαη ησλ ακθηιεγφκελσλ εζηθψλ λφκσλ ηνπ, πξνζδνθνχλ ηελ απνδνρή 

ηνπο ζε έλαλ θφζκν δηαθνξεηηθψλ εζηθψλ θαη πνιηηηθψλ αμηψλ, άγλσζησλ φκσο ζε απηέο 

πξηλ ηελ άθημή ηνπο ζηελ αξγνιηθή Λέξλα. Γη‘ απηέο ην ηαμίδη ηνπο απφ ηελ Αίγππην ζηελ 

Διιάδα γίλεηαη έλα ηαμίδη ζσηεξίαο θαη έλα πέξαζκα απφ ηα πεξηνξηζκέλα πιαίζηα ηνπ νίθνπ 

ζηελ επξχηεξε ζθαίξα ηεο πφιεο, πνπ φρη κφλν επαλαθαζνξίδεη ηα φξηα κεηαμχ νίθνπ θαη 
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πφιεο αιιά θαη κεηαμχ απηφρζνλσλ θαη κεηνίθσλ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, Διιήλσλ θαη 

βαξβάξσλ.     

 

 

 

 

Βάληα Παπαληθνιάνπ, ζεαηξνιόγνο 

 

Μπέξλαξ σ - Υξήζηνο Γαξαιέμεο: Δθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο… εηεξόηεηαο 

 

     Σν 1898 ν ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο Σδσξηδ Μπέξλαξλη σ γξάθεη ηελ θσκσδία Καίζαξ θαη 

Κιενπάηξα. Αλαηξέπνληαο ηελ θαζηεξσκέλε ινγνηερληθή θαη ηζηνξηθή εηθφλα πνπ ήζειε ηελ 

Αηγχπηηα βαζίιηζζα σο ην πξφηππν ηεο κνηξαίαο γπλαίθαο, ν Ηξιαλδφο ζπγγξαθέαο ηελ 

παξνπζηάδεη σο κηα δεηιή θαη ακφξθσηε έθεβε, πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ αξρέγνλν λφκν. 

Έλαλ θαη πιένλ αηψλα αξγφηεξα ε έξεπλα ζην Αξρείν ηνπ Υξήζηνπ Γαξαιέμε θέξλεη ζην 

θσο –αλάκεζα ζε άιια ελδηαθέξνληα επξήκαηα– θαη έλα αρξνλνιφγεην, αδεκνζίεπην θαη 

άπαηρην ηζηνξηθφ δξάκα πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν Κιενπάηξα, ην νπνίν γξάθεηαη, θαηά δήισζε 

ηνπ ζπγγξαθέα, σο απάληεζε «ζηηο πνιιέο αλνεζίεο πνπ έρεη ζηελ Κιενπάηξα ηνπ ν 

Μπέξλαξλη σ». Πξάγκαηη, ζην κνλφπξαθην δξάκα ηνχ Γαξαιέμε, ε Κιενπάηξα ζπλδπάδεη 

ην θάιινο θαη ηε ράξε κε ηελ πςειή πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ηελ ηζρπξή πνιηηηθή 

βνχιεζε.  

     ηφρνο ηεο αλαθνίλσζεο δελ είλαη κφλν ε παξνπζίαζε ηνπ άγλσζηνπ κέρξη ζήκεξα έξγνπ 

ηνπ Υξήζηνπ Γαξαιέμε θαη ε απνηίκεζε ηεο φπνηαο ζεαηξηθήο ή ηζηνξηθήο ηνπ αμίαο. 

Βαζηθή θηινδνμία είλαη λα θαηαδείμεη πψο ε ηζηνξηθή, θαη γηα πνιινχο ακθηιεγφκελε, κνξθή 

ηεο Κιενπάηξαο γίλεηαη αθνξκή γηα έλα αλαπάληερν θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζεαηξηθφ 

ζπλαπάληεκα αλάκεζα ζηνλ Ηξιαλδφ ξεαιηζηή θαη ηνλ Έιιελα αηζζεηηζηή, δίλνληάο καο ηε 

δπλαηφηεηα λα ζηνραζηνχκε δεκηνπξγηθά πάλσ ζε κηαλ αθφκε έθθαλζε ηεο εηεξφηεηαο, 

απηήο ηεο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ηζηνξίαο. ε πνηνλ βαζκφ θαη κε πνηνλ ηξφπν ε 

δηαθνξεηηθή πνιηηηθή, πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή ηαπηφηεηα ησλ δχν ζπγγξαθέσλ ηνχο 

νδήγεζε ζε δηακεηξηθά αληίζεηεο αλαγλψζεηο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ; Ση αληηπξνζσπεχεη 

γηα ηνλ Έιιελα ζπγγξαθέα ε κνξθή ηεο Κιενπάηξαο θαη ηη είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ηνλ 

ελφριεζε: άξαγε ην γεγνλφο φηη ν Ηξιαλδφο νκφηερλφο ηνπ πξνζέθεξε ζην θνηλφ κηα 

παξαπνηεκέλε εηθφλα ηεο ηειεπηαίαο απνγφλνπ ηεο δπλαζηείαο ησλ Λαγηδψλ, ή ν ηξφπνο 

ρεηξηζκνχ ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηηο θαβηαλέο 

ηνπ απφςεηο; 

 

 

Κσλζηαληίλα Πεξιέγθα, εθπαηδεπηηθόο, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ζην Αξραίν Θέαηξν 

 

Πξόζιεςε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο ζηε Νόηηα Αθξηθή ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

απαξηράηλη  

 

     Ζ αλαθνίλσζε απνηειεί κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο καο εξγαζίαο πνπ εθπνλήζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ «Αξραίν Διιεληθφ Θέαηξν» ηνπ 

ηκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλ/κίνπ Παηξψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

ζθηαγξαθείηαη ην πιαίζην ηεο πξφζιεςεο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο ζηε Ν. Αθξηθή ηελ επνρή 

ηνπ απαξηράηλη θαη αλαδεηθλχνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα δξακαηηθά θείκελα ησλ 

κεγάισλ ηξαγηθψλ πνηεηψλ ―ηαμίδεςαλ‖ ζηε Μαχξε Ήπεηξν. Σα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ ηεο παξαπάλσ κειέηεο είλαη νη 

έλλνηεο ηεο πξφζιεςεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο, ε ζεσξία ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο θαη ε κεηα-

απνηθηαθή ζεσξία, φπσο ηηο επεμεξγάζηεθαλ νη ζεσξεηηθνί ηεο ινγνηερλίαο. 

     Σν ζεαηξηθφ θείκελν πνπ έρνπκε επηιέμεη λα παξνπζηάζνπκε σο παξάδεηγκα είλαη ην Νεζί 

(The Island) ηνπ Άζνι Φνχγθαξ, έλα ζεαηξηθφ έξγν πνπ ιεηηνπξγεί σο ―καξηπξία‖ γηα ηελ 

δξάζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ απαξηράηλη. Ζ βαζηθή πινθή ηνπ δξάκαηνο εμειίζζεηαη γχξσ απφ 

κηα θεληξηθή δξάζε: ηελ πξνζπάζεηα δχν καχξσλ Ννηηναθξηθαλψλ πνιηηηθψλ θξαηνχκελσλ 
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λα παξαζηήζνπλ ζην θεζηηβάι ηεο θπιαθήο ηε ―δίθε‖ ηεο Αληηγφλεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ Β΄ Δπεηζνδίνπ ηεο Αληηγόλεο ηνπ νθνθιή.  

 

 

 

 

ππξίδσλ Πεηξίηεο, εθπαηδεπηηθόο ζεαηξηθήο αγσγήο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο, ΔΚΠΑ  

 

Σν Θέαηξν ηεο ησπήο: «Ο κίκνο δελ είλαη κηκεηήο, αιιά έλαο δεκηνπξγόο» 

 

     ηελ Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα «Παξνπζίαζε Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2015-16», ηελ νπνία δηνξγάλσζε ε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γ' Αζήλαο, είρακε ηελ ηηκή λα παξνπζηάζνπκε ην Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα πνπ πινπνηήζεθε 

κε επζχλε καο ην πεξζηλφ έηνο κε καζεηέο/ηξηεο ηεο Σ' ηάμεο δχν Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη 

είρε ζέκα ηελ ηέρλε ηνπ ―ζεάηξνπ ηεο ζησπήο‖. Ζ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο 

κέζσ ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο ζε κηα ηάμε απ‘ φπνπ έρεη ήδε αθαηξεζεί ην ελ ιφγσ κάζεκα 

εθζέηεη ηελ πξνρεηξφηεηα ησλ ζρεδηαζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνλ εμνβειηζκφ 

ελφο καζήκαηνο κε κηα λενζπληεξεηηθή ινγηθή, θαζψο ην αμίσκα ―Back to basics‖ είλαη ηφζν 

δεκνθξαηηθφ φζν ε πνιηηηθή ηεο Θάηζεξ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηνπ Ρήγθαλ ζηηο ΖΠΑ. 

Ζ ηέρλε ηεο κηκηθήο, κέζα απφ ην παξάδεηγκα ησλ Μαξζέι Μαξζφ θαη Σζάξιη Σζάπιηλ, ησλ 

νπνίσλ ην φλνκα ζπλδέζεθε κε ηνλ αληηλαδηζηηθφ αγψλα, είλαη κία απφ ηηο θαιχηεξεο 

επθαηξίεο γηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά απηή ηελ παλαλζξψπηλε ηέρλε, θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

κάζνπλ βησκαηηθά ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο, φπσο πηνζεηήζεθαλ κεηά ηνλ φιεζξν ηνπ Β' 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζε έλαλ αξηζκφ ηζηνξηθψλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ.  

     Παξάιιεια, ε ζχλδεζε ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο ζην 12ν Γεκνηηθφ ρνιείν Νέαο 

κχξλεο κε ηα παλαλζξψπηλα κελχκαηα ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνχ θαη ηηο 

ζεαηξηθέο θαη άιιεο παξαδφζεηο ζηνλ ηφπν καο, θαη ηδηαίηεξα ζην 2ν Γεκνηηθφ, κε ηελ έλλνηα 

ησλ έκθπισλ ή θαη άιισλ ζηεξεφηππσλ πνπ πνιχ ζπρλά αλαπαξάγνπλ ηα παξακχζηα, βάζεη 

ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ζην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ηνπ ΔΚΓΓΑ, θαζηζηά ηε 

ζεαηξηθή αγσγή απαξαίηεηε ζηελ εθπαίδεπζε ππφ έλα επξχ αληηξαηζηζηηθφ πξίζκα. Ο 

ζεβαζκφο ζηνλ Άιιν δελ κπνξεί παξά λα δηδαρηεί βησκαηηθά, ε νπνηαδήπνηε εζηθνινγηθή ή 

θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε δελ κπνξεί παξά λα έρεη ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ αγάπε πξνο ηνλ 

πιεζίνλ σο απνηέιεζκα ηνπ κεηαθπζηθνχ ή άιινπ θφβνπ.  

 

 

Διέλε Πνιπβίνπ, θηιόινγνο, εκςπρώηξηα, ππνςήθηα δηδαθηνξηθή θνηηήηξηα ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο, Παλ/κην Frederick. 

&  

Μαξία Αλαζηαζηάδε, θνηλσληθή ιεηηνπξγόο, εκςπρώηξηα, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ 

Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ.  

 

Σν ζεαηξνπαηδαγσγηθό πξόγξακκα «Σν καγηθό ΔΜΔΗ» σο εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.  

 

     Έρνληαο σο βάζε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πνιππνιηηηζκηθά αλαπηπζζφκελε θνηλσλία ηεο Κχπξνπ θαη ηηο βαζηέο θνηλσληθέο αιιαγέο 

πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, δεκηνπξγήζακε ην ζεαηξνπαηδαγσγηθφ 

πξφγξακκα «Σν καγηθφ ΔΜΔΗ», επηδηψθνληαο λα εξεπλήζνπκε ζε πνην βαζκφ ε 

ζεαηξνπαηδαγσγηθή κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δηδαθηηθφ εξγαιείν θαη σο 

εξγαιείν θνηλσληθήο παξέκβαζεο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο.  

     ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρνιεία ηεο Κχπξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε παηδηά ειηθίαο 

ηξηψλ έσο θαη επηά εηψλ. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δχν ζεαηξνπαηδαγσγηθά εξγαζηήξηα 

θαη κηα δηαδξαζηηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη δηαξθεί ζπλνιηθά ηξεηο ψξεο. Σα ζρνιεία πνπ 

ζπκκεηέρνπλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα είηε ηεο εμνινθιήξνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είηε 
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ηκεκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ, θαζψο ηα δχν εξγαζηήξηα είλαη απηνηειή. Σν πξφγξακκα 

θαιχπηεη ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: (α) Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, (β) Φηιία θαη (γ) Αγάπε. ηφρνη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη 

απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ κέζσ ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, ε αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ε θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη 

ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε θνηλσληθά ζέκαηα. Σν πξφγξακκα επηδηψθεη ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ κέζσ ηεο εκπινθήο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζεαηξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ παξέρνπλ εξεζίζκαηα γηα ελεκέξσζε γχξσ απφ ζέκαηα εηεξφηεηαο, 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη εζηθψλ αμηψλ.  

     Ζ πνηνηηθή κεζνδνινγία έξεπλαο αμηνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ 

νπνίν επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, ρνξεγήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα αλνηρηνχ ηχπνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ιήθζεθαλ πξνζσπηθέο, κε 

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο απφ παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Ζ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έδεημε φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλέβαιε ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε 

ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ, ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο θαη ηεο απνδνρήο ηνπ «άιινπ». Ζ εξγαζία 

πξνβαίλεη επίζεο ζηελ παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνεθηάζεσλ ηεο έξεπλαο πνπ 

εθαξκφζηεθε, θαζψο θαη ζε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα αλαθνξηθά κε ην ελ 

ιφγσ παξεκβαηηθφ πξφγξακκα. 

 

 

νθία Πνιπρξνλίδνπ, ππνςήθηα δηδάθησξ, Παλεπηζηήκην Δδηκβνύξγνπ   

 

Εώα επί ζθελήο: ε εμηιαζηήξηα ρξήζε ηεο εηεξόηεηαο 

 

     ηε ρξήζε θάζε είδνπο εηεξφηεηαο ζην ζέαηξν ηνπ Romeo Castellucci είλαη θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ε αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ νκνηφηεηαο κηαο άιιεο νκάδαο θαη φρη 

απαξαηηήησο ηεο ίδηαο ηεο εηεξφηεηαο. Μηα ζρέζε δειαδή θαηλνκεληθά ζπγθξηηηθή θαη φρη 

απην-πξνζδηνξηζηηθή. ε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε ρξήζε ησλ δψσλ ζηηο 

παξαζηάζεηο ηνπ. Ο Castellucci ρξεζηκνπνηεί δψα ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ 

σο ζχκβνια ζπκππθλσκέλσλ ελλνηψλ. ην Inferno (Avignon, 2008) εηζάγεη έλα ιεπθφ 

άινγν, ζεκείν δχλακεο, εμνπζίαο, επηβνιήο αιιά θαη αγλφηεηαο, γηα λα θσηίζεη ηελ 

νξκέκθπηε θαη απαιιαγκέλε απφ αλζξψπηλεο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο αληίδξαζε. Με ην λα ην 

ηνπνζεηεί κάιηζηα ζε έλα ακηγψο «αλζξψπηλν πεξηβάιινλ» φπσο απηφ ηνπ ζεάηξνπ, ν 

Castellucci κεγεζχλεη ηελ εηεξφηεηα ηνπ δψνπ, απνδεηψληαο ελ ηέιεη ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηεο 

φπνηαο θνηλφηεηαο, φρη κφλν ζηελ αληίζεζή ηεο κε ην εμηιαζηήξην ζχκα αιιά θαη σο 

ζπλεηδεηήο αλαγλψξηζεο ησλ δηθψλ ηεο εγγελψλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Inferno επηδηψθεη λα ζέζεη ην ζεαηή πξν ησλ επζπλψλ ηνπ απέλαληη 

ζηελ σκή θαη άινγε βία ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Χζηφζν, επηιέγνληαο λα κεγεζχλεη κηα 

εηεξφηεηα, πνπ εμηζψλεη ηειηθά ηα κέιε ηεο «αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο», παξάγεη κηα 

αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, πνπ αγλνεί ή παξαθάκπηεη άιινπο θνηλσληθνχο δηαρσξηζκνχο, 

θαη ηειηθά, είηε ζπλεηδεηά είηε αζπλείδεηα, ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

πξαγκαηηθψλ αηηηψλ ηεο βίαο απηήο.  

     Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα εμεηάζνπκε θαηά πφζν έλα δψν επί ζθελήο 

κπνξεί πξάγκαηη λα βνεζήζεη ζηελ πνιχπιεπξε θαηαλφεζε ηεο βίαο σο θνηλσληθνχ 

θαηλνκέλνπ. Θα κειεηήζνπκε, επίζεο, ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη κηα ηέηνηνπ είδνπο 

εηεξφηεηα ζηελ πξφζιεςε ηεο παξάζηαζεο απφ ην θνηλφ θαη θαηά πφζν κπνξεί λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ν ζεαηήο ηα ζεαηξηθά ζεκεία, 

ψζηε κε λέν ηξφπν λα αληηδξάζεη ζε έλα ήδε γλσζηφ ζέκα. 

 

 
Μαξία ερνπνύινπ, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο, εληεηαικέλε δηδάζθνπζα Σκήκαηνο 

Θεαηξηθώλ πνπδώλ Αζελώλ, ΔΚΠΑ 

 

Ο ζθαλδηλαβηθόο βνξξάο σο εηεξόηεηα: ε «βνξεηνκαλία» ζηηο κεζνγεηαθέο ρώξεο 
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     ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ, ην επξσπατθφ ζέαηξν ζηξέθεη ην 

βιέκκα ηνπ πξνο ηηο βφξεηεο ρψξεο, πνπ πξνζθέξνπλ λέεο νπηηθέο ζηε δξακαηνπξγία θαη ζηε 

ζεαηξηθή πξάμε. χληνκα, σζηφζν, ε επηηπρία ησλ θαλδηλαβψλ, πνπ ζεσξνχληαη φηη 

πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο, γελλά αληηδξάζεηο. Ο ππεξηνληζκφο ηεο 

θιηκαηνινγηθήο αλνκνηφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ γεσγξαθηθνχ δίπνινπ κεηαμχ επξσπατθνχ 

βνξξά θαη λφηνπ, γξήγνξα ζπλδέεηαη κε πνιιαπιά θαη αλνκνηνγελή ζηελ πνηφηεηά ηνπο 

ζηνηρεία θαιιηηερληθήο κνξθήο θαη αηζζεηηθψλ ξεπκάησλ, ηα νπνία απνξξένπλ απφ έλα 

ζχλζεην κφξθσκα απφςεσλ πεξί πλεπκαηηθήο εηεξφηεηαο θαη θαιιηηερληθήο πξσηνπνξίαο. 

     ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα επηρεηξεζεί ε κειέηε ζηνηρείσλ ηεο πξψηκεο πξφζιεςεο 

ησλ θαλδηλαβψλ δξακαηνπξγψλ, κε έκθαζε ζηνλ Ίςελ θαη ηνλ ηξίληκπεξγθ, ζηε Γαιιία, 

ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα. Θα επηρεηξεζεί, παξάιιεια, κία πξψηε –απφ θνηλνχ– αλίρλεπζε 

ησλ αληηδξάζεσλ ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ ζην ζέκα ηεο λέαο «κφδαο», πνπ απνκαθξχλεηαη 

απφ ηα ηδεψδε ηνπ θιαζηθηζκνχ εθθξάδνληαο ηελ επξσπατθή πξσηνπνξία ζηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηψλα θαη νδεγψληαο, ηειηθά, ζην θαηλφκελν ηεο «βνξεηνκαλίαο». Θα επηζεκαλζνχλ νη 

επηξξνέο θαη νη ζπγθνηλσλνχληεο δίαπινη πνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

κεζνγεηαθψλ ρσξψλ, θαζψο θαη νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ζηελ πξψηκε ππνδνρή ησλ 

θαλδηλαβψλ δξακαηνπξγψλ. 

     Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζε κειέηε ηεο ζρεηηθήο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο 

θαη ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ, κε ζηφρν ηελ πξσηφηππε ζχλζεζε θαη ηελ παξαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ ηνπνζεηνχλ ηελ ειιεληθή πξφζιεςε ησλ θαλδηλαβψλ δξακαηνπξγψλ 

ζε έλα επξχηεξν επξσπατθφ πιαίζην. 

 

 

Κσλζηαληίλα  νθηάδνπ, θηιόινγνο, εζνπνηόο, δηδάθησξ Θεαηξνινγίαο  

 

Ζ θνηλσληθή εηεξόηεηα ζηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε. Ζ πεξίπησζε ησλ δνύισλ  

 

     Ζ θνηλσληθή εηεξφηεηα ζηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε, φπσο απηή ππνζηαζηάδεηαη ζηα 

δξακαηηθά πξφζσπα ησλ δνχισλ, απνηειεί ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο εηζήγεζεο. Ζ παξνπζία 

ησλ δνχισλ ζηε δνκή ηεο θσκσδίαο θαηαγξάθεηαη, παξνπζηάδεηαη θαη δηεξεπλάηαη ζην 

επίπεδν ηεο δξακαηνπξγίαο. Σν ελδηαθέξνλ επηκεξίδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ πξνζψπσλ θαη 

ησλ νλνκάησλ ηνπο, ζηελ εζληθφηεηα θαη ηελ πξνέιεπζε, ζηηο ζρέζεηο κε ηνλ αθέληε θαη 

κεηαμχ ηνπο, ζηηο αζρνιίεο, ηελ ηξνθή θαη ην ραξαθηήξα ησλ δνχισλ. Δπηζεκαίλεηαη 

ηδηαίηεξα ε δξακαηηθή εκπινθή ησλ δνχισλ ζηελ θσκσδία, ε αλάζεζε θχξηνπ ξφινπ ζ‘ 

απηνχο ή ε πεξηζσξηαθή ζέζε ηνπο ζηε δξάζε. Αληηζηηθηηθά πξνο ηνπο αλψλπκνπο δνχινπο 

εκθαλίδνληαη θαη κειεηψληαη νη δηαθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ησλ δνχισλ Ξαλζία θαη Καξίνλα 

απφ ηνπο Βαηξάρνπο θαη ηνλ Πινύην αληίζηνηρα. Δμεηάδεηαη, αθφκε, ην αξρεηππηθφ δεχγνο 

αθέληεο-δνχινο ηεο αηηηθήο θσκσδίαο ζηε κεηεμέιημή ηνπ, ε νπνία δηαηξέρεη ην 

κεηαγελέζηεξν ζέαηξν. Ζ ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ δνπινθηεηηθνχ θαζεζηψηνο 

αληαλαθιάηαη ζην αξηζηνθαληθφ corpus, κνινλφηη ην είδσιν θαζξεθηίδεηαη ζπρλά κε 

δηαζιάζεηο, φπσο θαηαδεηθλχνπλ επηιεγκέλεο αλαθνξέο ζηνπο Αραξλήο, ηνπο Βαηξάρνπο, ηνλ 

Πινύην θαη άιια έξγα. Σέινο, ε αλαδήηεζε ηεο ζέζεο ηνπ Αξηζηνθάλε γηα ην ζέκα ηεο 

θνηλσληθήο εηεξφηεηαο απνθαιχπηεη κηα αληίιεςε θαζνιηθή. ε κηα θνηλσλία δνκεκέλε 

πάλσ ζην ζεζκφ ηεο δνπιείαο, ν πνηεηήο ζπιιακβάλεη φια ηα ζπκπηψκαηα ηεο παζνινγίαο 

ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ηα εθζέηεη ζηε ζθελή. 

     Ζ παξνχζα εηζήγεζε αλαδεηθλχεη ηε ζεαηξηθή ζθνπηκφηεηα ηεο παξνπζίαο ησλ δνχισλ 

ζηελ αξηζηνθαληθή θσκσδία κε κεζνδνινγηθφ φξγαλν ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ε 

νπνία εδξάδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ζ πνζνηηθή θαηαγξαθή θαη 

ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγνχλ κία εχιεπηε θαη εχρξεζηε  πεγή αλαθνξάο 

θαη ζπκβάιινπλ θαηά ηξφπν πξσηφηππν ζηελ πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.  
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Μαξία ππξνπνύινπ, ζεαηξνιόγνο, θηιόινγνο, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθώλ πνπδώλ, ΔΚΠΑ  

 

ηαρνκαδώρηξα: δηαζθεπή ζην νκόηηηιν δηήγεκα ηνπ Α. Παπαδηακάληε. Μηα 

παξάζηαζε βαζηζκέλε ζηε ζεκεηνινγία ηνπ ζεάηξνπ θαη ζηε λνεκαηηθή γιώζζα από 

αθνύνληεο-θσθνύο, θσθνύο-αθνύνληεο καζεηέο. 

 

     ηφρνο ηεο ελ ιφγσ αλαθνίλσζεο είλαη αθελφο λα παξνπζηάζεη ηα παηδαγσγηθά-

πνιηηηζκηθά απνηειέζκαηα απφ ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αθνπφλησλ θαη 

θσθψλ/βαξεθφσλ καζεηψλ κέζα απφ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη αθεηέξνπ ε πξνεγνχκελε 

ζεαηξηθή ζπλζήθε λα ιεηηνπξγήζεη σο εξέζηζκα δηεξεχλεζεο θαη αλίρλεπζεο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζπλάληεζεο ηνπ ηδηάδνληνο πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ζεαηξηθνχ θψδηθα –

κε ηε κνξθή ηνπ καζήκαηνο ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο– κε ηε λνεκαηηθή γιψζζα: κηα γιψζζα 

πνπ απνηειεί ην πην ζπνπδαίν ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο ησλ θσθψλ σο δπλακηθή, δίγισζζε 

παηδαγσγηθή αμία θαη δηδαθηηθή πξάμε αιιειεπίδξαζεο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

ζρνιείσλ: α)  Δηδηθφ Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθφ ρνιείν Κσθψλ Βαξεθφσλ Πάηξαο, β) 2/ζ 

θαη 8/ζ Πξφηππν Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, γ) 11ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

Παηξψλ θαη δ) 26ν Γεκνηηθφ ρνιείν Παηξψλ (120 καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ επί ζθελήο). 

     Οη πνιηηηζκηθέο αμίεο ηεο θνηλφηεηαο ησλ θσθψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Padden θαη ηνλ 

Humphries (Deaf in America: Voices from a culture, U.S.A., 1988), επηθεληξψλνληαη γχξσ 

απφ ηε γιψζζα ηνπο, ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ νκηινχκελε γιψζζα, ηηο ζρέζεηο ηνπο 

ζηελ θνηλσλία θαη κε ηελ θνηλσλία, ηηο ηζηνξίεο θαη ηε ινγνηερλία ηεο θνπιηνχξαο ηνπο. Γηα 

ηνπο θσθνχο ηα ρέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ζεκαζία, θχξηα γηα 

ρεηξσλαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα λεχκαηα θαη γηα ηε λνεκαηηθή γιψζζα. Οη θσθνί 

πηζηεχνπλ φηη νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ πξέπεη πάληα λα κεηαθέξνπλ θάπνηα έλλνηα θαη 

αξλνχληαη ηε ρξήζε ηνπο γηα θηλήζεηο ρσξίο ζεκαζία.  

Με δεδνκέλν ινηπφλ ηα ζεκεία ηνπ ζεάηξνπ πνπ θαηαδειψλνπλ ζεκεία δηαθφξσλ 

πνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ (ζπγθεθξηκέλα αλαθεξφκαζηε ζηηο πξάμεηο ηνπ εζνπνηνχ σο 

ζεκεία: αθνπζηηθά, γισζζηθά, παξαγισζζηθά, κνπζηθά, θηλεζηαθά, κηκηθά ζεκεία, ζεκεία 

ρεηξνλνκηψλ, «γεηηληαζηηθά» ζεκεία θαη άιια ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εζνπνηφ θαη ζην 

ρψξν: βι. Πνχρλεξ Β., εκεηνινγία ηνπ Θεάηξνπ, 1985) θαη ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή ηεο 

λνεκαηηθήο γιψζζαο (κε ιεθηηθή επηθνηλσλία πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ θάπνηνο θηλεί 

θαη ρεηξίδεηαη ην ζψκα ηνπ, ηηο θηλήζεηο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, ην βιέκκα, ηηο 

πξαθηηθέο αγγίγκαηνο θαη ηνπο ηππηθνχο ηξφπνπο ραηξεηηζκνχ), παξνπζηάδνπκε θαη 

αλαιχνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαζθεπάζηεθε θαη κεηαθέξζεθε ζηε ζεαηξηθή ζθελή ζε 

δίγισζζν θψδηθα πξφζιεςεο, ην δηήγεκα ηνπ Α. Παπαδηακάληε «ηαρνκαδψρηξα» ηφζν 

δειαδή γηα αθνχνληεο καζεηέο-εζνπνηνχο θαη θνηλφ φζν θαη γηα θσθνχο/βαξήθννπο 

καζεηέο-εζνπνηνχο θαη θνηλφ. Ζ παξνχζα ινηπφλ αλαθνίλσζε ζθνπεχεη λα αλαδείμεη ηνπο 

θνηλνχο ηφπνπο ηνπ ζεαηξηθνχ θψδηθα θαη ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο κέζα ζηνπο θφιπνπο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο σο εξγαιείνπ επαηζζεηνπνίεζεο, 

απνδνρήο ηεο εηεξφηεηαο θαη αξκνληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλχπαξμεο θσθψλ/βαξεθφσλ 

θαη αθνπφλησλ καζεηψλ. 

 

 

Κσλζηαληίλα ηακαηνγηαλλάθε, ζεαηξνιόγνο, ππεύζπλε ηνπ Σκήκαηνο Παξαζηαηηθώλ 

Σερλώλ ΔΛΗΑ/ΜΗΔΣ, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ ΔΚΠΑ 

 

Θεόδσξνο Ν. πλαδηλόο: έλαο άιινο ππνινγίζηκνο  

 



[88] 
 

     Ο Θεφδσξνο Ν. πλαδηλφο (1878; – 1959) εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά σο ζεαηξηθφο 

ζπγγξαθέαο ην 1911. Μέρξη ην 1948 δνθίκαζε ηηο δπλάκεηο ηνπ ζε πνιιά δξακαηνπξγηθά 

είδε (θάξζα, θσκσδία, ζάηηξα, θνηλσληθφ δξάκα, επηζεψξεζε, νπεξέηα) θαη ηξνθνδφηεζε ην 

αζελατθφ ζέαηξν κε ζαξάληα έξγα, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζθελή απφ πξσηαγσληζηηθνχο 

ζηάζνπο. Ζ αλαθνίλσζε πξαγκαηεχεηαη ηελ εηεξφηεηα σο δνκηθφ ζηνηρείν ηεο δξακαηνπξγίαο 

ηνπ πλαδηλνχ θαη επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ πεξίπησζε ελφο ιεζκνλεκέλνπ ζήκεξα 

ζπγγξαθέα, πνπ θαηάθεξε λα θπξηαξρήζεη ζην ζεαηξηθφ ηνπίν ηνπ θαηξνχ ηνπ θαη γηα ηνλ 

νπνίν ν Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο είρε πεη πσο θάηερε «φζν ιίγνη ηελ ηέρλε ηεο ζθελήο θαη ην 

κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο». 

 

 

Έιελα ηαµαηνπνύινπ, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σµήµαηνο Θεάηξνπ, Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήµην Θεζζαινλίθεο.  

 

H εηθόλα ηνπ αξηζηεξνύ ζηηο επηθαηξηθέο πνιηηηθέο θαξζνθσµσδίεο ηεο µεηαπνιεµηθήο 

πεξηόδνπ (1945-1967).  

 

     Μέζα ζην ηδενινγηθά πνισµέλν θιίµα ηεο εµθπιηαθήο θαη µεηεµθπιηαθήο πεξηφδνπ, 

φπνπ ν θινηφο ηεο ινγνθξηζίαο θαη ν θίλδπλνο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θξπθνθνµµνπληζµνχ θαη 

ηεο ζπλνδνηπνξίαο θαζφξηδε ηελ πλεπµαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε λενειιεληθή επηθαηξηθή 

πνιηηηθή θαξζνθσµσδία πνπ αλαπηχζζεηαη θαη δηαµνξθψλεηαη σο είδνο ηε ζπγθεθξηµέλε 

πεξίνδν απνηππψλεη σο έλα βαζµφ ηελ θπξίαξρε ηδενινγία πνπ δηέπεη ηελ επνρή. Βαζηθνί 

εθπξφζσπνη είλαη ε ζπγγξαθηθή δπάδα Αιέθνο αθειιάξηνο θαη Υξήζηνο Γηαλλαθφπνπινο, 

νη νπνίνη εγθαηληάδνπλ ην είδνο µε ηελ Κπξηαθή αξγία ην 1945 απφ ηνλ ζίαζν Αξγπξφπνπινπ. 

Θα αλαδπζεί µηα πινχζηα παξαγσγή ηέηνηνπ είδνπο θαξζνθσµσδηψλ µε ηνλ Θαλαζάθε ηνλ 

πνιηηεπφµελν µέρξη ην 1952, φηαλ θιείλεη ν πξψηνο θχθινο ησλ θσµσδηψλ απηψλ. ρεηηθή 

αλαδσπχξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζεκεηψλεηαη µεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηελ 

Έλσζε Κέληξνπ ην 1964, φηαλ ηα µεηεµθπιηαθά µέηξα ελ µέξεη αµβιχλνληαη. Θέηνληαο σο 

θχξην άμνλα ηεο µειέηεο µαο ηε ζπγγξαθηθή απηή δπάδα, ζα επηρεηξήζνπκε µηα δηεξεχλεζε 

ηεο εηθφλαο ηνπ αξηζηεξνχ µέζα ζε απηέο ηηο θσµσδίεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

πξνσζείηαη ε ηδενινγία ηνπ αληηθνµµνπληζµνχ µέζσ απηήο. Θεσξνχµε πσο µηα ηέηνηνπ 

είδνπο πξνζέγγηζε είλαη πξσηφηππε, θαζψο είλαη ιηγνζηέο νη µειέηεο γηα ηε ζπγθεθξηµέλε 

πεξίνδν, θαη ζπµβάιιεη ζην πεδίν ηεο έξεπλαο ηεο µεηαπνιεµηθήο ζεαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

µέζα απφ έλα θνηλσληθν-ηζηνξηθφ πξίζµα. 

 

 
Διπίδα ηξάηνπ, εξγνζεξαπεύηξηα Γεληθό Ννζνθνκείν Αξγνιίδαο-Φπρηαηξηθό Σκήκα 

& 

Έιιε Φνληαίλ, θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ  

 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

παηδηώλ κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο 

 

      Οη Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) νξίδνληαη σο κηα μερσξηζηή νκάδα 

πνιχπινθσλ λεπξν-αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πνηνηηθέο 

απνθιίζεηο ζηελ επηθνηλσλία, ζηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη απφ 

πεξηνξηζκέλν, ζηεξεφηππα επαλαιακβαλφκελν ξεπεξηφξην ελδηαθεξφλησλ, ζπκπεξηθνξψλ  

θαη δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ηα παηδηά κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο ζεκεηψλνπλ ειιείκκαηα ζε ζεκειηψδεηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ εκπνδίδνπλ 

ζεκαληηθά ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (American 

Psychiatric Association, 2013). Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ παηδηψλ κε 

Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο αθνξά θαη απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο, 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη εθπαηδεπηηθνχο, πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ θαηάιιειεο 
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ζεξαπείεο, παξεκβάζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σν Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα ζπγθξνηεί 

κηα λέα πξνζέγγηζε δεκηνπξγηθήο κάζεζεο, έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη έλα 

απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ δεμηνηήησλ ζηα άηνκα κε ΓΑΦ. Απνηειεί κηα 

βησκαηηθή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο κέζσ ηεο νπνίαο ην παηδί εμεξεπλά ηνλ θφζκν 

αλαπηχζζεη ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, δνθηκάδεη λένπο ξφινπο θαη 

βηψλεη δηαθνξεηηθέο θαη πνηθίιεο θαηαζηάζεηο (Άιθεζηηο, 2008· Σζηάξαο, 2014).  

     ηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί αλ ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα 

κπνξεί λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε 

ΓΑΦ. Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Φπρηαηξηθφ Σκήκα ηνπ ΓΝ 

Αξγνιίδαο. πκκεηείραλ 10 παηδηά κε ζχλδξνκν Asperger θαη πινπνηήζεθαλ 14 εβδνκαδηαίεο 

παξεκβάζεηο. Σα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δξάζεο έδεημαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ κέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο ζηελ αλάπηπμε 

ζεηηθψλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε ζηάζε, ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηελ απνδνρή ηνπ άιινπ, ζην κνίξαζκα ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 
 

Παλαγηώηα σηήξρνπ, δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ 

 

Μεηαλαζηεπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζην ζύγρξνλν λενειιεληθό δξάκα θαη ην αθήγεκα 

ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ: Δθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο ζε παξάιιεινπο άμνλεο 

 

     Ζ κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε θξάηνο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ άξρηζε ζηα ηέιε ηνπ 20νχ 

αηψλα, γεγνλφο πνπ απνηππψζεθε απνζπαζκαηηθά ζην δξακαηηθφ ιφγν ηεο πεξηφδνπ. Ζ 

παξνχζα εηζήγεζε εμεηάδεη απηέο ηηο δξακαηνπξγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ππφ ην πξίζκα κίαο 

επηζθαινχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Σα θείκελα πνπ κειεηήζεθαλ αλήθνπλ ζηε 

δξακαηνπξγία ηεο πεξηφδνπ 1996 - 2009, φηαλ πηα δηαθαίλεηαη ε απνηπρία ελφο νηθνλνκηθνχ 

κνληέινπ κε ζηνηρεία θαπηηαιηζκνχ θαη θξαηηζκνχ. Τπάξρεη πάληα ε πξνζπάζεηα γηα 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε κηα ςεπδή επεκεξία, φπσο βξίζθνπκε ζηε Βέζθα ηνπ 

Μπακπάδεο κε ξνύκη, ζηνλ Γηνχξη ηνπ Απόςε ηξώκε ζηεο Ινθάζηεο θαη ζηελ νηθνγέλεηα 

Νηνπξράη ηνπ πκπέζεξνη από ηα Σίξαλα. Απηφ φκσο πνπ βίσζαλ ε λεθξή Ηξίλα ζην Αμύξηζηα 

πεγνύληα, νη κεηαλάζηεο ηνπ Έλαο ζηνπο δέθα θαη ε Ρνχζθα ζην Κίηξηλν ζθπιί είλαη ε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηε δηαθαηλφκελε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε. Σν 

δξακαηνπξγηθφ ζχκπαλ πξνεηθνλίδεη έλα αλαδπφκελν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ηνπίν θαη ην 

αθήγεκα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ πνπ εληνπίδεηαη ζηαδηαθά ζηα Μ.Μ.Δ. θαη ζην δηαδίθηπν, 

απφ ην 2009 θαη εμήο, ιεηηνπξγεί επηβεβαησηηθά γη‘ απηή ηελ πξνεηθφληζε.  

     Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έθεξε ζην πξνζθήλην ην λενθηιειεχζεξν ελδερφκελν, ζπληειψληαο 

θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ λενθηιειεχζεξνπ αθεγήκαηνο, ην νπνίν δηαθηλείηαη κέζα απφ άξζξα 

θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ γηα επξχ θνηλφ. Απνηειεί αλαπαξάζηαζε ελφο πηζαλνχ κέιινληνο 

εθθξάδνληαο ζπιινγηθέο αγσλίεο, εκπιεθφκελν ηαπηφρξνλα θαη ζηε ξεηνξηθή ππέξ θαη θαηά 

ησλ ζπκθσληψλ δαλεηζκνχ. Δδψ ν «άιινο» είλαη ν δαλεηζηήο θαη ε παξνπζία ηνπ 

επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζην παξφλ αιιά θαη ζε έλα δπλεηηθφ κέιινλ.  

     Δπί δχν παξάιιεισλ αμφλσλ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη δξακαηνπξγηθφο θαη ν άιινο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφο, ν «μέλνο» εκθαλίδεηαη σο νηθνλνκηθφο κεηαλάζηεο πνπ βίσζε ηελ 

νηθνλνκηθή παξαθκή θαη σο νηθνλνκηθφο επηθπξίαξρνο πνπ ηελ πξνθάιεζε. Ζ δηαζπνξά ζηελ 

νπνία νδεγήζεθε ν νηθνλνκηθφο κεηαλάζηεο-«μέλνο» είλαη θαη πξνεηθφληζε ηεο δπλεηηθήο 

δηαζπνξάο ησλ θησρνπνηεκέλσλ ληφπησλ αζηψλ ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ, 

ελδερφκελν πνπ ζπρλά πξνβάιιεηαη ζην αθήγεκα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ.  

 

 

Αληώλεο Σζίιιεξ, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ, 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

 

Παξαβαηηθόηεηα θαη ζέαηξν: έλαο ζύγρξνλνο ερζξόο ηνπ ιανύ 
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     H πξνηεηλφκελε εηζήγεζε επηρεηξεί κηα πξνζέγγηζε ηνπ άμνλα Θέαηξν θαη 

Παξαβαηηθφηεηα κε αθνξκή ηελ παξάζηαζε ηνπ Σhomas Ostermeier  Έλαο ερζξόο ηνπ ιανύ 

ηνπ Δξξίθνπ Ίςελ, ζην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Αζελψλ 2013. Πξηλ ηελ έλαξμή ηεο, ε 

παξάζηαζε πξνέβαιε έλα δεχηεξν ηίηιν I am what I am, εκπλεπζκέλν απφ κηα δηαθεκηζηηθή 

θακπάληα ηεο Reebok. Ζ απνξία απηνχ ηνπ ηίηινπ  δελ άξγεζε λα ιπζεί φηαλ ν Οstermeier 

αιινίσζε ηνλ ηςεληθφ κνλφινγν ηνπ γηαηξνχ Stockman, εκπινπηίδνληάο ηνλ κε ην 

αληηθαπηηαιηζηηθφ-αληηεμνπζηαζηηθφ θείκελν «Ζ Δπηθείκελε Δμέγεξζε» ηεο ζπιινγηθφηεηαο  

«Αφξαηε Δπηηξνπή» (Comité Invisible), πνπ είλαη κηα αλαξρνθνκκνπληζηηθή νκάδα ηεο 

Γαιιίαο, ε νπνία έγηλε γλσζηή γηα ηελ κπξνζνχξα «Ζ Δμέγεξζε πνπ έξρεηαη» (L‘insurrection 

qui vient, 2007). Δπίζεο ζπλδέζεθε απφ ηελ αληηηξνκνθξαηηθή ηεο Γαιιίαο κε ηηο επηζέζεηο 

ζακπνηάδ ζηα ηξέλα πςειήο ηαρχηεηαο TGV, κε απνηέιεζκα ην Ννέκβξε ηνπ 2008 λα 

ζπιιεθζνχλ 9 άηνκα ζην ρσξηφ Tarnac ηεο Γαιιίαο. Ζ παξνχζα κπξνζνχξα γξάθηεθε ζηα 

γαιιηθά ην 2004. 

     Πξψηνλ, ζα επηρεηξήζνπκε κηα πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ εγψ θαη ηνπ είκαη θαη ηνπ 

εηεξνθαζνξηζκνχ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο εμειηζζφκελεο δνκήο ηεο ζχγρξνλεο δπηηθήο 

θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Γεχηεξνλ, ζα εμεηάζνπκε ηα φξηα ηνπ δήζελ εμαηνκηθεπκέλνπ 

αηφκνπ ζηα πιαίζηα κηαο δηαξθψο εηεξνθαζνξηζκέλεο έλλνηαο ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο 

θαλνληθφηεηαο πνπ ηε δεκηνπξγεί, ζπλζιίβνληαο επί ηεο νπζίαο ηνλ θνηλσληθφ ηεο ηζηφ. 

Σξίηνλ, ζα εξεπλήζνπκε ηελ αλαπαξαζηαηηθή ή «ζεαηξηθή» ελζάξθσζε απηήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο, θαηά ηελ νπνία ν ξφινο ηνπ εζνπνηνχ ζπλζιίβεηαη ζπκπαξαζχξνληαο ην ξφιν 

ηνπ απνζηαζηνπνηεκέλνπ ή ηαπηηζκέλνπ θνηλνχ, επηρεηξψληαο ηαπηφρξνλα ηε δηάιπζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ξφινπ ηνπ ζεαηή. Δπηπιένλ, ζα κειεηήζνπκε αλ απηφ επηηπγράλεηαη θαη ζε 

πνην βαζκφ, ζην πιαίζην κηαο ζεαηξηθήο κίλη αλαπαξάζηαζεο ηεο «Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ» 

θαη πνηνη θνηλσληθνπνιηηηθνί ιφγνη επηηξέπνπλ ή δελ επηηξέπνπλ απηφ λα ζπκβεί. Ζ εηζήγεζε 

απνηειεί κηα πξσηφηππε πξνζέγγηζε ηεο παξάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα εγρψξηα 

βηβιηνγξαθία. 

 

 

Μαξία Υακάιε, δηδάθησξ, θηιόινγνο, θξηηηθόο ζεάηξνπ  

 

Σν «άιιν» θύιν: ζηνηρεία εηεξόηεηαο ηνπ ζειπθνύ θαη ηνπ αξζεληθνύ ζηε 

δξακαηνπξγία ηνπ Tennessee Williams 

 

     Ζ δεθαεηία ηνπ 1950 ζεκαηνδφηεζε ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο Ακεξηθήο θαη ηελ 

αλαγέλλεζε, ππφ εληειψο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πηα, ηνπ πνιππφζεηνπ American Dream. Ζ 

λέα κνξθή ηνπ «νλείξνπ» πξνβάιιεη έληνλα ηελ νηθνγελεηαθή ζαιπσξή, κέζα απφ ηελ εηθφλα 

ηεο γπλαίθαο-πξφηππν θαιήο κεηέξαο θαη θαιήο λνηθνθπξάο θαη ηνπ επηηπρεκέλνπ 

επαγγεικαηηθά θαη εηεξνθπιφθηινπ ζεμνπαιηθά, άλδξα, ν νπνίνο παξέρεη ζηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ φια ηα απαξαίηεηα αγαζά γηα ηελ νηθνγελεηαθή επηπρία (έλα κεγάιν ζπίηη, έλα κεγάιν 

απηνθίλεην, ηειεφξαζε, θνπδίλα εμνπιηζκέλε κε φιεο ηηο ζχγρξνλεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο). 

Ζ ίδηα δεθαεηία ζεκαηνδνηεί θαη ηε «ρξπζή» επνρή ηνπ Tennessee Williams. Αλ θαη ε 

επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ ζπγγξαθέα ηνλ θαζηζηά ζχκβνιν ηεο επηηπρίαο ηνπ American 

Dream, ηα έξγα ηνπ θαη, θπξίσο, νη ραξαθηήξεο ηνπ, πξνζπαζνχλ – θαη ην θαηνξζψλνπλ– λα 

απνηειέζνπλ απνδείμεηο ηεο απνηπρίαο ηνπ νλείξνπ απηνχ. Γπλαίθεο-ζχκαηα (Λψξα, 

Μπιαλο), γπλαίθεο πνπ δηεθδηθνχλ επηζεηηθά ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο (εξαθίλα, Μάγθη, 

Αιεμάλδξα Νηει Λάγθν), γπλαίθεο πνπ «εθπνξλεχνληαη» (Μπιαλο, Άικα), γπλαίθεο πνπ 

αξλνχληαη πξνζσξηλά ή γηα πάληα ηε ζαξθηθή απφιαπζε (Λψξα, Άικα, Υάλλα). Άλδξεο πνπ 

πνζνχλ άλδξεο (εκπάζηηαλ), άλδξεο επλνπρηζκέλνη ζεμνπαιηθά θαη ςπρηθά είηε απφ ην θχιν 

ηνπο, είηε απφ ηελ θνηλσλία, είηε απφ ηε ζξεζθεία ηνπο, είηε απφ ηα πάζε ηνπο (Μπξηθ, Σνκ, 

Σδσλ, Αηδεζηκφηαηνο άλνλ, Σζαλο, Λνη), άλδξεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ αλδξηθή θπξηαξρία 

κέζα απφ ηε βία (ηάλιετ). «Αξζεληθέο» γπλαίθεο, «ζειπθνί» άλδξεο, άηνκα πνπ ζπγρένπλ 

ξφινπο θαη θχια, άηνκα ηνπ πεξηζσξίνπ, άηνκα ςπρηθά αλάπεξα, θαηαδηθαζκέλα απφ ηνλ 

ίδην ηνλ δεκηνπξγφ ηνπο.  
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     ηφρνο ηεο εηζήγεζεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ εηεξφηεηα ηνπ ζειπθνχ θαη ηνπ αξζεληθνχ 

κέζα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηνπ Williams θαη λα ηελ ζπζρεηίζεη ηφζν κε ηελ 

πξνζσπηθή δσή ηνπ ζπγγξαθέα φζν θαη κε ηελ (ζπλεηδεηή ή κε) πξνζπάζεηά ηνπ λα 

αλαηξέςεη ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα ησλ θχισλ ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. Ζ εηζήγεζε 

βαζίδεηαη ζε καθξφρξνλε θαη πξσηφηππε έξεπλα, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο εξεπλήηξηαο. 

 

 

Υξηζηίλα Υαηδεληθνιάνπ, ζεαηξνιόγνο, εκςπρώηξηα θνηλσληθνύ ζεάηξνπ 

 

«Their Voice Project»: Γίλνληαο θσλή ζε αζπλόδεπηνπο αλήιηθνπο πξόζθπγεο κέζσ ηνπ 

θνηλσληθνύ-ζπκκεηνρηθνύ ζεάηξνπ. 

 

     Σo θνηλσληθφ-ζπκκεηνρηθφ ζέαηξν βαζίδεηαη ζην αμίσκα φηη ην ζέαηξν κπνξεί λα 

επηθέξεη αιιαγή ζηε δσή ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο θαη θαη‘ επέθηαζε λα νδεγήζεη ζε κηα 

θνηλσληθή αιιαγή, κέζσ ζπκκεηνρηθψλ ζεαηξηθψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο πξνσζνχλ ην 

δηάινγν, επηηξέπνπλ ηελ εμέηαζε δηαθνξεηηθψλ πιεπξψλ ηεο αιήζεηαο θαη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη εκςπρψλνπλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν ηε δηαδηθαζία 

δηεξεχλεζεο πηζαλψλ ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλφηεηα. ινη είκαζηε 

«άιινη» ν έλαο γηα ηνλ άιινλ, είηε καο ελψλνπλ είηε φρη εζληθά, πνιηηηζκηθά, ζξεζθεπηηθά, 

ηδενινγηθά, θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά. Παχνπκε λα είκαζηε «μέλνη» κε ηνπο «άιινπο» φηαλ 

δεκηνπξγείηαη ν θαηάιιεινο ρψξνο θαη νη ζπλζήθεο γηα λα ππάξμεη δηάινγνο κεηαμχ καο, 

φηαλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ νη αλάγθεο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί φισλ ησλ 

πιεπξψλ θαη φηαλ κνηξαδφκαζηε ηηο ηζηνξίεο καο, ην παξειζφλ καο θαη ηα φλεηξα καο γηα ην 

κέιινλ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε ηελ αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ 

ξνψλ παγθνζκίσο, ην θνηλσληθφ-ζπκκεηνρηθφ ζέαηξν ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη ζπρλφηεξα σο 

κέζν γηα λα αλνίμνπλ νη δξφκνη επηθνηλσλίαο-ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο 

θαη κεηαλάζηεο θαη λα πξνζθεξζνχλ ζε απηέο ηηο επάισηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο εξγαιεία 

ελδπλάκσζεο θαη έθθξαζεο. 

     Ζ εηζήγεζε αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο 

πνπ δηέκελαλ ζε μελψλεο αλά ηελ Διιάδα, δνχιεςαλ κέζα απφ ηερληθέο ηνπ θνηλσληθνχ- 

ζπκκεηνρηθνχ ζεάηξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «Their Voice» Project (2014-2015), κε ζηφρν λα 

εκςπρσζνχλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο 

ηνπο, λα κνηξαζηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνξίεο, λα εμεηάζνπλ κε κηα λέα καηηά πνχ 

βξίζθνληαη ζηε δσή ηνπο θαη πνχ ζέινπλ λα πάλε θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχλ λα θάλνπλ ζεηηθέο αιιαγέο πνπ επηζπκνχλ, αιιά θαη λα πξνζηαηεπηνχλ απφ 

πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ.   

 

 

Μάξηνο Υαηδεπξνθνπίνπ, ππνςήθηνο δηδάθησξ Performance Studies  

 

«Δίκαζηε νη Πέξζεο!» Μηα αληηθσληθή απάληεζε ζην ζξελεηηθό θείκελν ηνπ Αηζρύινπ.   

 

     Ζ παξάζηαζε «Δίκαζηε νη Πέξζεο!», κηα ζχγρξνλε δηαζθεπή ησλ Πεξζώλ ηνπ Αηζρχινπ, 

παξνπζηάζηεθε ηνλ Ηνχλην ην 2015 ζην θεζηηβάι Αζελψλ. Με πεξθφξκεξο πξφζθπγεο θαη 

αηηνχληεο άζπιν απφ ην Παθηζηάλ, ην Αθγαληζηάλ θαη ην Μαγθιαληέο, θαη ζθελνζέηηδα ηε 

Γηνιάληα Μαξθνπνχινπ, ε παξάζηαζε πξνέθπςε απφ ην πεληαεηέο ζεαηξηθφ εξγαζηήξη ηεο 

νκάδαο Station Athens. Απνζπάζκαηα ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ δηαπιέρζεθαλ κε πνηθίια 

πιηθά πνπ πξφηεηλαλ νη ζπκκεηέρνληεο: απφ καξηπξίεο φζνλ αθνξά ζηνλ εθηνπηζκφ απφ ηηο 

παηξίδεο ηνπο ή ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζηελ Αζήλα, κέρξη πνηήκαηα θαη ηξαγνχδηα ζηηο 

κεηξηθέο ηνπο γιψζζεο. Δθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ζηελ ηζηνξηθή ζεκαηηθή ηεο ηξαγσδίαο θαη 

ηελ πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ Αηζρχινπ ζε απηή, ε ελ ιφγσ δηαζθεπή παξνπζηάζηεθε σο 

ζέαηξν ηεθκεξίσζεο, θαη νη πεξθφξκεξο σο ―ζχγρξνλνη αγγειηνθφξνη‖ πνπ θέξνπλ επί 

ζθελήο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο απφ «πνιέκνπο ηνπ ζήκεξα» (πξφγξακκα ηεο 

παξάζηαζεο, 2015). Απερψληαο πξφζθαηεο αλαγλψζεηο ησλ Πεξζώλ σο ην παιαηφηεξν 
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ζσδφκελν παξάδεηγκα ζεάηξνπ ηεθκεξίσζεο ζην δπηηθφ θφζκν (Favorini 2008: 47), ε 

θαιιηηερληθή απηή πξφζεζε αληαλαθιάηαη ζηε δξακαηνπξγηθή ζχλζεζε ηεο παξάζηαζεο, 

ζηελ νπνία ηα ιπξηθά κέξε ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη πεξηνξηζκέλα, ελψ ν θαηαιεθηηθφο ζξήλνο 

απνπζηάδεη.  

     ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, πξνηείλνπκε κηα αλάιπζε ηεο παξάζηαζεο «Δίκαζηε νη 

Πέξζεο!» πέξαλ ησλ πιαηζίσλ ηνπ ζεάηξνπ ηεθκεξίσζεο, κε ζηφρν λα θαηαδείμνπκε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ θαηαζέηνπλ απιψο ηα νδπλεξά ηνπο βηψκαηα, αιιά ηα κεηνπζηψλνπλ ζε 

νινθιεξσκέλε θαιιηηερληθή πξφηαζε. Βαζηζκέλνο ζε εκηθαηεπζπλφκελεο ζπλεληεχμεηο θαη 

νπηηθναθνπζηηθά αξρεία απφ ηηο πξφβεο θαη ηελ παξάζηαζε, επηρεηξνχκε κηα εθ ηνπ ζχλεγγπο 

αλάγλσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαζθεπήο, ζε αληίζηημε κε ην αξραηνειιεληθφ πξσηφηππν. Σν 

θεληξηθφ επηρείξεκά καο είλαη πσο, κέζσ ηεο θσλεηηθφηεηαο πνπ επηηεινχλ επί ζθελήο (βι. 

λαλνπξίζκαηα, κνηξνιφγηα θαη νινινιπγκνί πνπ  αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο), νη πεξθφξκεξο 

αξζξψλνπλ ηε δηθή ηνπο αληηθσληθή απάληεζε ζην ζξελεηηθφ θείκελν ηνπ Αηζρχινπ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, θαηνξζψλνπλ φρη κφλν λα νηθεηνπνηεζνχλ αιιά θαη λα επαλεθεχξνπλ ηε 

ζξελεηηθή θσλή (Loraux 1999) ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο.  

 

 

Αζαλαζία Υνιέβα, ζεαηξνπαηδαγσγόο, ζύκβνπινο θαη επηκνξθώηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Κη αλ ήζνπλ εζύ;» (Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε) 

 

Καηαλνώ ηνλ εαπηό κνπ θαη ηνλ άιινλ κέζα από ην ζέαηξν; Σν παξάδεηγκα ηνπ  «Κη αλ 

ήζνπλ εζύ;», ελόο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε γύξσ από ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα θαη ζέκαηα πξνζθύγσλ 

 

     Σν πξφγξακκα «Κη αλ ήζνπλ εζχ;» είλαη κηα ζπλεξγαζία ηνπ Παλειιελίνπ Γηθηχνπ γηα ην 

Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο. 

Απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά δξάζεσλ επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζε καζεηηθνχο πιεζπζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν γχξσ απφ δεηήκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γεληθφηεξα, θαη εηδηθφηεξα 

γχξσ απφ δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο. ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζή ηνπ ην ζέαηξν (θαη εηδηθφηεξα εξγαιεία θαη ηερληθέο απφ ην ρψξν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο θαη ηνπ εθαξκνζκέλνπ ζεάηξνπ, ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ 

θαη άιισλ ζπλαθψλ ρψξσλ) απνηειεί δνκηθφ ηνπ ζπζηαηηθφ, πξνθεηκέλνπ ηα ζέκαηα πνπ 

ζίγνληαη λα πξνζεγγίδνληαη βησκαηηθά. Με θαηαβνιέο απφ ηελ παηδαγσγηθή ηνπ Freire, ηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ, ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη ηε 

καζεηνθεληξηθή παηδαγσγηθή νδφ, ην πξφγξακκα απηφ αληηκεησπίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο 

εκςπρσηή, σο πνιιαπιαζηαζηή πξνβιεκαηηζκνχ θαη ψζεζεο ζε δξάζε, θαη ελ ηέιεη ην 

καζεηή σο ελεξγφ θαη ππεχζπλν πνιίηε. Ζ παξνχζα εηζήγεζε ππνζηεξίδεη πσο, ζε φιε απηήλ 

ηε δηαδηθαζία, ην ζέαηξν δελ είλαη απιά κηα ελδηαθέξνπζα εθπαηδεπηηθή νδφο, αιιά κηα 

ζπλεηδεηή παηδαγσγηθή επηινγή θαη πξνζέγγηζε, πξνθεηκέλνπ ζεσξία θαη δξάζε, 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θαη βίσκα, λα ζπδεπρζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα. 

 

 

ΠΟΣΕΡ 

 

Μαξίλα Αζαλαζίνπ-Σάθε, θηιόινγνο, ππνςήθηα δηδάθηνξαο ζθελνζεζίαο, (Αλνηθηό 

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ) 

 

Δηεξόηεηα θαη πνιηηηθή ζηα Οξθαλά ηνπ Dennis Kelly                                              
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     Ζ δεθαεηία ηνπ 1990 ιφγσ ησλ δξακαηηθψλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, ησλ ζεξησδψλ 

ζηξαηησηηθψλ επεκβάζεσλ θαη ησλ ξηδηθψλ ηδενινγηθψλ αλαθαηαηάμεσλ, εκπινχηηζε εθ λένπ 

ηηο ηέρλεο κε λέν πιηθφ γηα θαιιηηερληθή δεκηνπξγία θαη ζπδήηεζε. Γηα ην βξεηαληθφ ζέαηξν, 

ε πηψζε ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, νη λέεο δηαπνιηηηζκηθέο εληάζεηο πνπ απηή δεκηνχξγεζε 

θαη νη ζθιεξνί εζληθηζηηθνί πφιεκνη πνπ πξνθάιεζε απνηέιεζαλ έλαλ άκεζν πφιν έιμεο γηα 

κηα νκάδα λέσλ δξακαηνπξγψλ. Σν ζέαηξν αλαιακβάλεη λα εμεηάζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

έζλνπο. Γξάθνληαη έξγα κε πνιηηηθά ζέκαηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην ηζρπξφ αίζζεκα 

αλάγθεο γηα αιιαγή θαη εγείξνπλ εξσηήκαηα γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζηε Βξεηαλία. Σα 

ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαη νη ζπγγξαθείο ζηε κεηαζαηζεξηθή επνρή είλαη νη πφιεκνη, νη 

ζπγθξνχζεηο, νη πξφζθπγεο, νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο θαη ε κεηαλάζηεπζε κέζα ζηε Βξεηαλία 

θαη έμσ απφ απηήλ. Ζ ζθελή παξακέλεη ρψξνο πξαγκαηηθήο ειεπζεξίαο θαη δχλακεο 

παξνπζηάδεη φια απηά ηα ζέκαηα, ηα εξκελεχεη δηάκεζνπ ησλ θαιιηηερληθψλ κνξθψλ θαη 

εκπιέθεη ην αθξναηήξην ζηελ νηθνδφκεζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ πνιηηηθνχ ηνπίνπ. 

     Ζ ζεαηξηθή ηέρλε δείρλεη λα αλαθηά ην πνιηηηθφ ηεο ζθξίγνο ηε ζηηγκή πνπ ην ράλεη ε ίδηα 

ε πνιηηηθή. Οπζηαζηηθά ην πνιηηηθφ ζέαηξν θάλεη έκκεζε αιιά ηζρπξή έθθιεζε γηα δξάζε. Ο 

Dennis Kelly είλαη απφ ηνπο λένπο δξακαηνπξγνχο πνπ γξάθνπλ πνιηηηθφ ζέαηξν. Σα Οξθαλά 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κειέηεο ηεο εηεξφηεηαο, αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο ζην 

βξεηαληθφ ζέαηξν. Αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ην θείκελν, αξηζηνηερληθά, ε παξνπζία ηνπ 

«άιινπ» ζηε βξεηαληθή θνηλσλία θαζψο επίζεο θαη ε πξφζιεςή ηεο απφ ην ληφπην ζηνηρείν. 

Σα Οξθαλά είλαη έλα έξγν πνπ παξνπζηάδεη ηε γπκλή αιήζεηα ηεο μελνθνβίαο, ε νπνία ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε μεθηλά απφ ηε βξεηαληθή θνηλσλία, αιιά απνθηά θαζνιηθέο 

δηαζηάζεηο. 

 

 

Διέλε Γεσξγίνπ, δηδάθηνξαο Θεαηξνινγίαο 

 

Ο «άιινο» αδειθόο: ε εηεξόηεηα ζηε ζεαηξηθή απνηύπσζε ησλ εκθπιίσλ πνιέκσλ  ζε 

Διιάδα, Βαιθάληα, Ηξιαλδία, Ηζπαλία 

 

     ηελ εξγαζία δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνηππψλνληαη ζηε ζεαηξηθή γξαθή ε 

θξίθε θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ, θαη κάιηζηα ηνπ πνιέκνπ πνπ εθθηλεί απφ εκθχιηεο 

δηακάρεο θαη αληηζέζεηο, θέξλνληαο ηνλ αδειθφ, ην γείηνλα, ηνλ θάηνηθν ηεο ίδηαο πφιεο, ηεο 

ίδηαο ρψξαο ζηε ζέζε ηνπ «άιινπ». Οη δηακάρεο απηέο, έρνληαο ζηε ξίδα ηνπο αηηίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εζληθφηεηα, ηελ ηδενινγία, ηε ζξεζθεία, κε απνηέιεζκα ηάζεηο 

αλεμαξηεηνπνίεζεο θαη απφζρηζεο απφ κηα θξαηηθή νληφηεηα ή ηελ θπξηαξρία κέζα ζε απηή, 

θάιπςαλ κεγάια θαη δηαθνξεηηθά δηαζηήκαηα ζηελ ηζηνξία ηεο Δπξψπεο θαη δηακφξθσζαλ 

ελ πνιινίο ηε ζχζηαζή ηεο αιιά θαη ηε γεσγξαθία ηεο. 

Θα εμεηαζζνχλ νη πεξηπηψζεηο:  

Η. Σνπ πνιέκνπ ζηα Βαιθάληα κε ηε δηάζπαζε ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο κέζα απφ α) ην 

έξγν ηνπ Μαηέη Βίδληεθ Η ιέμε πξόνδνο ζην ζηόκα ηεο κεηέξαο κνπ ερνύζε πνιύ θάιηζα, έλα 

έξγν πνπ θαηαθέξλεη λα ζπκππθλψζεη ηελ ηξαγσδία ησλ Βαιθαλίσλ ζε κεξηθέο ζειίδεο, β) 

Σν έξγν ηνπ Μίινο Νίθνιηηο Οη ζηδεξάδεο, κέζα απφ ην νπνίν ν γελλεκέλνο ζην 

Κνζζπθνπέδην ζπγγξαθέαο, έρνληαο δήζεη ηνλ εκθχιην ζπαξαγκφ ηεο ρψξαο ηνπ, αζθεί 

θξηηηθή ζηηο απάλζξσπεο θαη άζιηεο ζπλζήθεο ηνπ πνιέκνπ θαη θαηαδηθάδεη θάζε εζληθηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, γ) Σν έξγν ηνπ Αληψλε Παπατσάλλνπ Μείλε ιίγν αθόκα, ην νπνίν πεξηγξάθεη 

ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζηα Βαιθάληα ζηε δσή αηφκσλ πνπ ν πφιεκνο αλάγθαζε λα 

πεξάζνπλ ηα ζχλνξα θαη λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ Διιάδα. 

ΗΗ. Σνπ πνιέκνπ αλάκεζα ζηνλ ΗΡΑ θαη ηνλ αγγιηθφ ζηξαηφ κέζα απφ ην έξγν ηνπ Μάξηηλ 

ΜαθΝηφλα Ο ππνινραγόο ηνπ Ίληζκνξ, πνπ πεξηγξάθεη ηε βία πνπ γελλά ε εκθχιηα απηή 

ζχξξαμε θαη δηαπεξλά ζηελ θαζεκεξηλή δσή απηψλ πνπ εκπιέθνληαη. 

ΗΗΗ. Θα γίλεη ζπζρέηηζε θαη κε ην καθξφρξνλν ηζπαληθφ εκθχιην θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ κέζα 

απφ ην έξγν ηνπ Ηγλάζην Παρφλ Δθηαθόζηνη ζάθνη, αιιά θαη κε αλαθνξά ζε άιια ζρεηηθά 

έξγα ζχγρξνλσλ Ηζπαλψλ. 

ΗV Σέινο ζα ππάξμεη ζπζρέηηζε κε ηνλ ειιεληθφ εκθχιην πφιεκν θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ κέζα 

απφ ην έξγν ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ Πέξα από ηνλ ίζθην ησλ θππαξηζζηώλ, έλα εμαηξεηηθφ δείγκα 
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ζεαηξηθήο γξαθήο ηνπ κεγάινπ πνηεηή, πνπ δελ έρεη δεη ηα θψηα ηεο ζθελήο ζηελ Διιάδα, 

νχηε έρεη ηχρεη επαξθνχο ζεαηξνινγηθήο αλάιπζεο. 

     Ζ πξσηνηππία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρεη 

αληηκεησπηζηεί κέρξη ζήκεξα ζε κεγάιε έθηαζε ε έξεπλα γηα ην ζέαηξν ησλ εκθπιίσλ 

ζπξξάμεσλ, πνπ έγηλαλ πξφζθαηα ή πνπ νη ζπλέπεηέο ηνπο είλαη έληνλα νξαηέο θαη 

αληρλεχζηκεο σο ηηο κέξεο καο. Δπίζεο πξσηφηππνο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη ν 

ηξφπνο πνπ πξνζεγγίδεηαη ε θξίθε ζηα παξαπάλσ έξγα, αθνχ θπξηαξρεί έληνλα ην ρηνχκνξ. 

 

 

Μαξία Καιθά, θνηλσληθή αλζξσπνιόγνο, ππνςήθηα κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα  

 

Οη έκθπινη ιόγνη ζηε ηέιια ηνπ Μ. Καθνγηάλλε: κηα αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε  

 

     ην παξφλ άξζξν επηδηψθνπκε λα αλαιχζνπκε αλζξσπνινγηθά ην ραξαθηήξα ηεο εξσίδαο 

ηεο ηαηλίαο ηέιια ηνπ Μηράιε Καθνγηάλλε, πνπ πξνβιήζεθε ην 1955 ζηελ Διιάδα. Ζ 

πξσηαγσλίζηξηα ζε κηα δεθαεηία φπνπ ε δηάθξηζε κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ 

ήηαλ ζαθήο, εξγαδφηαλ σο ηξαγνπδίζηξηα. Σν πξψην φξην πνπ μεπεξλά αθνξά απηφ ηνπ 

ηδησηηθνχ ρψξνπ, ν νπνίνο ραξαθηεξηδφηαλ σο γπλαηθείνο,  ελ αληηζέζεη κε ηνλ δεκφζην ρψξν 

πνπ ζεσξνχληαλ αλδξηθφο. Σν δεχηεξν φξην πνπ μεπεξλάεη ε πξσηαγσλίζηξηα αθνξά ζηελ 

εξσηηθή ζρέζε πνπ έρεη θαη ζηελ επηζπκία ηεο λα κελ παληξεπηεί. Ζ θίλεζε απηή 

κεηαθξάδεηαη ζε αιαδνλεία θαη επηπνιαηφηεηα θαη ραξαθηεξίδεη ηελ ηέιια σο αλήζηθε. Οη 

ζθελέο απηέο ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα θνηλσλία φπνπ ν γάκνο ζεσξείηαη ζθνπφο ηεο γπλαίθαο 

θαη ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλαςε εξσηηθνχ δεζκνχ. Ζ επαλαζηαηηθή απηή ηαηλία 

δέρηεθε δηθνξνχκελεο θξηηηθέο ιφγσ ηεο αλεμάξηεηεο πξσηαγσλίζηξηαο, ε νπνία δελ 

πεξηνξηδφηαλ απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο γηα ην θχιν ηεο.  

     ην άξζξν απηφ ζα αλαιχζνπκε ηε δηάθξηζε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ θαη ηε 

ζπζρέηηζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαη επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία ηεο πξσηαγσλίζηξηαο, ε νπνία 

μεπεξλάεη ηα φξηα ηνπ θχινπ ηεο.  Θα αλαθεξζνχκε ζην ζεζκφ ηνπ γάκνπ σο φξην, ην νπνίν 

ζεζπηδφηαλ απφ ηνλ παηέξα ή ηνλ αδεξθφ θαη θαζηζηνχζε ηελ γπλαίθα εμαξηεκέλε ζε 

αληίζεζε κε ηελ πξσηαγσλίζηξηα, ε νπνία ην μεπεξλάεη θαη ζέηεη ηα δηθά ηεο φξηα. ην 

πιαίζην απηνχ ηνπ έξγνπ γίλεηαη εκθαλήο ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο, αιιά θαη 

νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θάπνηνο φηαλ έξρεηαη αληηκέησπνο κε θνηλσληθά πξφηππα θαη 

αμίεο.  

 

 

Ακαιία Κνληνγηάλλε, θηιόινγνο, ζεαηξνιόγνο, δηδάθηνξαο Θεαηξνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Θεάηξνπ, ΑΠΘ    

 

Από ην Σέινο ηνπ Παηρληδηνύ ζην Όρη Δγώ: κηα πνξεία εμαλζξσπηζκνύ ηνπ “άιινπ” ζην 

έξγν ηνπ S. Beckett 
 

     Ζ ακθηζβήηεζε ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηφηεηαο ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα θαη ε 

απνδφκεζή ηεο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ εγείξνπλ εχινγα εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε 

δπλαηφηεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ ―άιινπ‖. Ζ αλαγθαηφηεηα, σζηφζν, ηεο χπαξμεο κηαο 

ζηαζεξήο θαηαζθεπήο ελφο εγψ-παξαηεξεηή, πνπ θάλεη δπλαηή ηελ αλίρλεπζε ησλ νξίσλ ηνπ 

αλνίθεηνπ, θαίλεηαη πσο δελ έρεη αθφκε ππεξθεξαζζεί ζηε ζχγρξνλε ζθέςε θαη επηζηήκε. 

ην ζέαηξν, απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο θαη ζηελ ίδηα ηε δσή, ε παξνπζία ηνπ άιινπ σο 

βιέκκαηνο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε, σο αθξναηή, αθφκε θαη in absentia απφ ην παξφλ 

ηεο δξάζεο, απνηειεί βαζηθή ππαξθηηθή ζπλζήθε. πλεπψο, ην δήηεκα πνπ ζαθψο ηίζεηαη 

είλαη λα εμεηαζζεί αλ θαη κε πνην ηξφπν θαζίζηαηαη δπλαηή ε αληίιεςε γηα ην άιιν απφ ην 

αλεξεκέλν θαη ζε θξίζε εγψ: έλα επίθαηξν ζέκα πνπ αθνξά ην ζέαηξν ηφζν ζε ζεσξεηηθφ 

φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. 

     Αληηθείκελν ηεο αλαθνίλσζεο απνηειεί ε αλίρλεπζε ηεο δπλαηφηεηαο αληίιεςεο ηνπ 

άιινπ κέζα ζηε ζπλζήθε ζπξξίθλσζεο θαη θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εγψ-ήξσα, 

κειεηψληαο ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνπ πξνζθέξεη ην έξγν ηνπ Samuel Beckett. Ζ 
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απφζηαζε πνπ δηαγξάθεηαη κεηαμχ ελφο απνζπξκέλνπ θαη ζνιηςηζηηθνχ εγψ, πνπ είρε 

ζπιιεθζεί ζην παξειζφλ σο νινθιεξσκέλε νληφηεηα, φπσο ππνδειψλεηαη ζην Σέινο ηνπ 

παηρληδηνύ, θαη ελφο εμαξρήο θαηαθεξκαηηζκέλνπ εγψ, πνπ αλαδεηά κηα ηαπηφηεηα ζηε 

ζπλζήθε ηεο αλαίξεζεο, φπσο  εκθαλίδεηαη ζηελ εξσίδα ηνπ Όρη Δγώ, καο επηηξέπεη λα 

δηεξεπλήζνπκε ην κεραληζκφ θαηαζθεπήο ελφο εαπηνχ-άιινπ, κέζσ ηεο έιιεηςεο: ηεο 

δηαθνξάο, κε άιια ιφγηα, αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθή λνεηηθή ζχιιεςε θαη ηνλ έμσ θφζκν πνπ 

δηαςεχδεη ηε ζχιιεςε απηή, αλάκεζα ζην εγψ θαη ζην άιιν, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηελ 

πξσηνηππία ηνπ εξεπλεηηθνχ ππνβάζξνπ ηεο αλαθνίλσζεο. Ζ δηάλπζε απηήο ηεο απφζηαζεο, 

ππνζηεξίδνπκε, ζπληζηά κηα πνξεία εμαλζξσπηζκνχ ηνπ εγψ θαη θαηά ζπλέπεηα 

αληηκεηψπηζεο ηνπ άιινπ σο νξγαληθνχ ηνπ κέξνπο, εμίζνπ αλνίθεηνπ. 

 

 

ηέιια Μεληβέληεβα, ππνςήθηα δηδάθησξ, University of Edinburgh 

 

Αληηγόλε νθνθιή: εηεξόηεηα, αληηπαξάζεζε θαη καηαηόηεηα 

 

     Ζ Αληηγόλε είλαη, ρσξίο ακθηβνιία, κηα ηξαγσδία κάηαηεο αληηπαξάζεζεο. Ο Κξέσλ θαη 

ε Αληηγφλε, δχν ηξαγηθνί ήξσεο πνπ κάρνληαη κε πάζνο ππέξ ησλ εζηθψλ ηνπο αμηψλ, 

βξίζθνπλ ν έλαο ζην πξφζσπν ηνπ άιινπ έλαλ έηεξν, έλαλ αληίπαιν ίζεο δχλακεο θαη 

αληίζεηεο ζθνπηάο. Ζ αληηπαξάζεζή ηνπο, φκσο, αθνινπζψληαο ηνλ θαλφλα ησλ 

νθφθιεησλ αγψλσλ, είλαη αηειέζθνξε: νη δχν ήξσεο δελ ζπγθιίλνπλ κέζσ ηνπ 

Γηαιφγνπ θαη ηα δεηήκαηα πνπ ζέηνπλ παξακέλνπλ ρσξίο ιχζε. Απηή ε κάηαηε 

αληηπαξάζεζε ησλ αληηζέησλ ραξαθηεξίδεη φιν ην έξγν. ην ζεκαηηθφ επίπεδν, ε 

ηξαγσδία απνηειεί ην ζηαπξνδξφκη δχν δηαθνξεηηθψλ ηξαγηθψλ ηζηνξηψλ, απηήο ηεο 

Αληηγφλεο θαη απηήο ηνπ Κξένληα· ζην επίπεδν ηεο πνηεηηθήο θφξκαο, ε ηξαγσδία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπρλή ρξήζε αληαγσληζηηθψλ ζηηρνκπζηψλ θαη ζην επίπεδν ηεο 

πινθήο, ε δηάζπαζε γεγνλφησλ, ραξαθηήξσλ θαη δξάζεσλ ζε δχν αληηζεηηθά ζηνηρεία θαη 

ε αληίηαμή ηνπο απνηειεί ζπρλφ ηέρλαζκα ηνπ ζπγγξαθέα. Ζ κάηαηε θχζε απηήο ηεο 

αληηπαξάζεζεο ησλ εηέξσλ θαηαθιχδεη ην έξγν θαη ην νδεγεί ζην ηξαγηθφ ηνπ ηέινο, ηελ 

αλαπφθεπθηε θαηαζηξνθή ησλ εξψσλ θαη ησλ νίθσλ ηνπο. 

     Μειεηψληαο ηελ Αληηγόλε ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Λ. Βηγθφηζθη, 

αλαθαιχπηνπκε πσο ε εηεξφηεηα, ε αληηπαξάζεζε, θαη ε καηαηφηεηα απνηεινχλ ηα 

αθξηβή απηά ζηνηρεία πνπ ραξίδνπλ ζηελ ηξαγσδία ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ηέρλεο. Ζ κειέηε 

απηή, πνπ ζα απνηειέζεη θαη ην ζέκα ηεο παξνχζαο παξνπζίαζεο, βαζίδεηαη ζηελ πξψηε 

πεξίνδν ηνπ έξγνπ ηνπ Ρψζνπ ςπρνιφγνπ, θαηά ηελ νπνία ν Βηγθφηζθη κειέηεζε ηελ 

αλάιπζε θαη ηελ θξηηηθή ηεο ηέρλεο. Ζ δνπιεηά ηνπ απηή ζπλνςίδεηαη ζην βηβιίν ηνπ 

Psikhologiia Iskustva (Η Φπρνινγία ηεο Σέρλεο) θαη παξνπζηάδεη κηα πξνζέγγηζε ησλ 

έξγσλ ηέρλεο πνπ εζηηάδεη ζηηο ςπρνινγηθέο δνκέο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζε απηά θαη ζηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δνκέο απηέο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςή καο. Ζ παξνχζα 

κειέηε έρεη σο ζθνπφ λα θέξεη ζην θσο ηα ζηνηρεία απηά ηεο Αληηγφλεο πνπ ψζεζαλ θαη 

σζνχλ ζεαηέο θαη αλαγλψζηεο ηεο ηξαγσδίαο ζηελ αηζζεηηθή πξφζιεςε ηνπ έξγνπ, 

θαζψο θαη λα νξίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δπαδηθφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο ζην θείκελν ηνπ 

νθνθιή. 

 

 

Νάγηα Μπνέκε, εθπαηδεπηηθόο ζεάηξνπ, εκςπρώηξηα εθαξκνζκέλνπ ζεάηξνπ, θνηλσληθή 

αλζξσπνιόγνο 

 

Θέαηξν ζηηο θπιαθέο κε θξαηνύκελνπο, “Playing our Stories”: εθπαηδεπηηθόο 

ζρεδηαζκόο κε ηε ρξήζε κεζόδσλ θνηλσληθνύ ζεάηξνπ 

 

     Αλαδεηψληαο ηε ζέζε ηνπ ζεάηξνπ ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) εληφο ησλ 

θπιαθψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, απνηππψλεηαη κηα θηλεηηθφηεηα ζεηηθή. ηελ παξνχζα 

εηζήγεζε ζα παξνπζηάζνπκε κέξνο ηεο έξεπλαο καο σο εκςπρψηξηαο ηνπ project ζεάηξνπ ζηα 

ΓΔ θπιαθψλ Κνξπδαιινχ θαηά ην έηνο 2015-16, εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο θαη ηηο κεζφδνπο 
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ηνπ εθαξκνζκέλνπ ζεάηξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ (ΘηΚ). 

ηφρνο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζέζε ηνπ ΘηΚ ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, θαζψο δελ 

ππάξρεη αληίζηνηρν πξνεγνχκελν ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Ζ κέζνδνο ηνπ ΘηΚ δηαηξέρεη φια ηα 

ζηάδηα ηεο έξεπλαο: ηελ πεξηγξαθή, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε, ηελ εξκελεία, ηελ 

θαηαλφεζε. Ζ έξεπλα κε βάζε ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο είλαη νιηζηηθή, ζπκκεηνρηθή, 

ελζψκαηε, θαη ζπλδέεη ηελ πξάμε κε ηε ζεσξία, επηηξέπνληαο ηε δηεξεχλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πεδίνπ ζε πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ ην ζψκα, ην ζπλαίζζεκα, ηελ ηαπηφηεηα, ηελ απηνγλσζία. 

Μαδί κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή, δφζεθε 

ρψξνο ζην ιφγν ησλ εθπαηδεπφκελσλ-θξαηνχκελσλ, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ ηε 

ζρέζε ηνπο κε ην ζέαηξν. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην πξνέθπςε κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

παξαγφκελσλ δεδνκέλσλ θαη ηε ζεσξεηηθή επαηζζεζία ηεο εξεπλήηξηαο.   

     Καη‘ επέθηαζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο παίξλνπλ ηε κνξθή κηαο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο 

ζεσξίαο, πνπ αληιεί απφ ηηο ζεσξίεο ηνπ ζεάηξνπ, ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο, ηεο 

θξηηηθήο παηδαγσγηθήο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο. αθψο ιακβάλεηαη ππφςε ην ηζηνξηθφ πιαίζην, 

φηη ηα ΓΔ είλαη ρψξνο εθπαίδεπζεο, αιιά δελ παχνπλ λα είλαη έλα ζρνιείν κέζα ζηε 

θπιαθή. Απφ ηα δεδνκέλα πξνέθπςε φηη ε εθαξκνγή ηνπ ΘηΚ αλέπηπμε ηελ απηνεθηίκεζε, 

θαιιηέξγεζε ηελ νκαδηθφηεηα κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθνχ θεθαιαίνπ (ζπκβνιηθνχ, 

ζσκαηηθνχ, θνηλσληθνχ), πξνψζεζε ην δηάινγν, ελζάξξπλε ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. ην πέξαο ηνπ project, παξνπζηάζηεθε ε παξάζηαζε  «Απηή 

είλαη ε δσή κνπ…», κε ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, κε ζέκα ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ-θξαηνχκελσλ κέζα ζηε θπιαθή. 

 

 

Αλδξνλίθε Νηθνιαθάθε, θνηλσληνιόγνο, δξακαηνζεξαπεύηξηα  

 

Δμάξηεζε θαη δξακαηνζεξαπεπηηθή παξάζηαζε – Από ην πεξηζώξην ζην πξνζθήλην 

 

     Πψο έλα «άιιν» ζψκα αλεβαίλεη ζηελ ζθελή θαη ηη έρεη λα πεη; Σν ζψκα ηνπ ηνμηθνκαλή 

είλαη έλα ζψκα πεξηζσξηνπνηεκέλν, αθηλεηνπνηεκέλν, παζεηηθφ θαη  αλειεχζεξν. Ζ ζεξαπεία 

απεμάξηεζεο ζηνρεχεη λα θηλεηνπνηήζεη μαλά απηφ ην ζψκα, λα ην βνεζήζεη λα θεξδίζεη ηελ 

ειεπζεξία ηνπ, ηελ επζχλε ηεο ςπρήο θαη ηεο ζθέςεο, ηελ επζχλε ηεο δξάζεο ηνπ. Ζ ηέρλε 

εηζάγεη ζηε ζεξαπεία ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο λένπο ζπκβνιηζκνχο. Μέζα απφ βησκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο βνεζά ηνλ ζεξαπεπφκελν λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηλνχξηα ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη ηνλ θφζκν. Δηδηθφηεξα, ε δξακαηνζεξαπεία, κέζα απφ ηε ρξήζε δηαδηθαζηψλ θαη 

εξγαιείσλ φπσο ε κεηαθνξά, ν ζπκβνιηζκφο, ε αθήγεζε ηζηνξηψλ θαη νη απηνζρεδηαζκνί, 

ζηνρεχεη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ αιιαγή. ηελ εκπινθή ηνπ 

«πάζρνληνο» ζψκαηνο ζε δξάζεηο φπνπ ην ζψκα πξσηαγσληζηεί κε πγηή θαη ελεξγεηηθφ 

ηξφπν πιένλ θαη πεξλά απφ ηελ παζεηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ζηε δεκηνπξγηθή δξάζε. 

     ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αμηνπνηνχλ ηελ δπλακηθή ησλ ζεξαπεηψλ κέζσ ηέρλεο, 

ιακβάλνπλ ρψξα ζεαηξηθά δξψκελα πνπ ζεκαηνδνηνχλ κηα δηαβαηήξηα ηειεηή, έλα 

ζεξαπεπηηθφ πέξαζκα (επαλέληαμε, απνθνίηεζε). Οη ζεξαπεπηηθέο απηέο παξαζηάζεηο 

πξνεηνηκάδνληαη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο δξακαηνζεξαπείαο θαη βαζίδνληαη θπξίσο ζε πιηθφ 

ησλ ζεξαπεπφκελσλ, πνπ απνθηνχλ ηε κνξθή ηζηνξίαο θαη ηειηθά ζελαξίνπ. Δίλαη απηφ 

αθξηβψο πνπ ε Marina Abramovic νξίδεη σο ηέρλε ηεο επηηέιεζεο: «κεηαθνξά ηεο αιήζεηαο 

επί ζθελήο θαη φρη κηα παξάζηαζε ζεαηξηθνχ ηχπνπ». 

 

 

Ηζκήλε αθειιαξνπνύινπ, ζεαηξνιόγνο, ζθελνζέηξηα, ππνςήθηα δηδάθηνξαο, ΑΠΚΤ 

 

H ζεαηξηθόηεηα ηεο ππνθξηηηθήο ζην θηλεκαηνγξάθν θαη ε πξνζέγγηζε ηεο γπλαηθείαο 

θύζεο από ηελ παηδηθή ειηθία σο ηελ ελειηθίσζε κε έκθαζε ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ηελ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε. 

 

     Απφ ηελ παηδηθή ηεο ειηθία σο ηελ ελειηθίσζε, ε γπλαηθεία θχζε ήηαλ ην ζέκα ηεο 

ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο κε ηελ νπνία αζρνιήζεθα κε ηελ νκάδα κνπ θέηνο ην θαινθαίξη. Ο 
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βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ λα πεξηγξάςνπκε κε ζεαηξηθφ, εηθαζηηθφ θαη κνπζηθφ ηξφπν ζε πέληε 

ιεπηά ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο θνξηηζηνχ πνπ βηψλεη ζε κηθξή ειηθία ην αίζζεκα ηεο απψιεηαο, 

ηελ εμέιημή ηεο σο έθεβε κε έλα μέζπαζκα ρξσκάησλ πάλσ ζε θαληαζηηθφ θακβά, θαη ηέινο 

κε κηα εηθαζηηθή πξνβνιή φηαλ βηψλεη πάιη ην ζπλαίζζεκα ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ελψ 

είλαη έγθπνο, κε απνηέιεζκα ηελ απνβνιή ηνπ παηδηνχ. 

     Ζ γπλαίθα γίλεηαη άζειά ηεο ζηφρνο κηα εζειεκέλεο ζπκαηνπνίεζεο, πνπ ηεο έρεη 

επηβάιιεη ην θνηλσληθφ status ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θηιηθψλ, εξσηηθψλ 

ζρέζεσλ. Ζ πξσηνηππία απηήο ηεο εηζήγεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κέζα απφ ηε ζεαηξηθή 

πξνζέγγηζε ησλ εζνπνηψλ απνδίδεηαη κε θηλεκαηνγξαθηθφ ηξφπν θαη εηθαζηηθέο ηερληθέο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή απφξξηςε, ε ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή θαθνπνίεζε θαη ε αγσλία ηεο 

αγλφηεηαο γηα επηβίσζε. Μηα θξηηηθή ζηελ εθεκεξίδα «Πεινπφλλεζν ηεο Πάηξαο» αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ε ηαηλία «ζηα φξηα ηνπ πεηξακαηηθνχ, θιεξηάξεη κε ηελ κεηεμέιημε ηνπ 

βσβνχ, εηζάγνληαο έλα λέν θηλεκαηνγξαθηθφ είδνο». Παξνπζηάδνληαο ηελ ηαηλία ζην 

ζπλέδξην θαη εμεγψληαο ηηο αθεγεκαηηθέο δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη νπνίεο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ αιιεινπρία ησλ εηθφλσλ πάλσ ζηε ξνή ελφο ηξαγνπδηνχ, ζα 

εζηηάζνπκε ζηνλ ηξφπν πνπ ζπλζέζακε έλα θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα κέζσ ηεο έξεπλάο καο 

γηα ηε γπλαηθεία θχζε θαη ηελ θνηλσληθή ή κε απνδνρή ηεο απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

ζχλνιν.  

 

 

Αιεμάλδξα ίκνπ, εθπαηδεπηηθόο, δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη 

Φηινινγίαο, ΑΠΘ 

 

Δπηλνώληαο ηελ ζρνιηθή παξάζηαζε: Μηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο  
 

     Οη ηαπηφηεηεο ηνπ «εαπηνχ» θαη ηνπ «άιινπ» ακθηζβεηνχληαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ 

πνηέ, δεκηνπξγψληαο έλα παιίκςεζην ηαπηνηήησλ φπνπ παξαδνζηαθέο θαη κε εγγξαθέο 

«εαπηνχ» θαη «άιινπ» ζπλερψο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε. Πψο αληηιακβάλνληαη νη 

ζεκεξηλνί έθεβνη απηέο ηηο έλλνηεο; Πψο νξίδνπλ ηνλ «άιιν» θαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνχ 

απνδίδνπλ; Πψο πεξηγξάθνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηνλ «κεηαλάζηε-άιιν» θαη πψο ληψζνπλ 

νη ίδηνη σο «κεηαλάζηεο» ή «κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο»; Με δεδνκέλε ηελ νινέλα 

αλαπηπζζφκελε ζρέζε ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο (devised theatre) θαη ηνπ ζεάηξνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε (theatre/drama in education), ε παξνχζα αλαθνίλσζε πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία 

επηλφεζεο θαη πξνεηνηκαζίαο κηα ζρνιηθήο παξάζηαζεο κε παηδηά Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ κε 

ζέκα ηε κεηαλάζηεπζε. Έηζη, επηρεηξεί λα θσηίζεη πεξαηηέξσ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζεάηξνπ 

ηεο επηλφεζεο σο κέζνπ δεκηνπξγίαο κηαο ζρνιηθήο παξάζηαζεο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. 

Παξάιιεια, εζηηάδεη ζηηο ηδηαίηεξεο θαιιηηερληθέο θαη παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο φζνλ αθνξά ζηελ πξνβνιή δηαθνξεηηθψλ φςεσλ ηεο εηεξφηεηαο, 

πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ θαζηεξσκέλε αληίιεςε ηνπ ληφπηνπ σο «εαπηνχ» θαη ηνπ κεηαλάζηε 

σο «άιινπ».  

 

 

Μαξία νύκπεξη, ζεαηξνιόγνο, δξακαηνζεξαπεύηξηα 

 

Ρόινη θαη ζρέζεηο κέζα ζηελ ηάμε. Γξακαηνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζην ζρνιείν. 

 

     Ζ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θαίλεηαη πσο είλαη επηθεληξσκέλε φρη κφλν ζηε 

ζπζζψξεπζε γλψζεσλ αιιά θαη ζηελ εθκάζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζηηθνχ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ην πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη ην εθάζηνηε ζρνιείν. Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ κέζα ζηελ ηάμε 

ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηελ 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Ρφινπο πνπ ζπρλά έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηνπο ξφινπο πνπ 

παίδνπλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Πξνζζέηνληαο ζηελ εμίζσζε απηή 

θαη ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, κε ηηο ηεξάζηηεο αιιαγέο ζε ςπρνζσκαηηθφ επίπεδν, νη έθεβνη 

βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπρλά ηνπο ππεξβαίλνπλ. 
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Δκθαλίδνληαη ηφηε πεξηπηψζεηο εθθνβηζκνχ (ζρνιηθνχ θαη δηαδηθηπαθνχ), εμαξηήζεηο, 

αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, άγρνο, θφβνο, απψιεηεο. Ζ δπλακηθή ηεο ηάμεο δηαηαξάζζεηαη 

θαη κέξε ηεο νδεγνχληαη ζηνλ απνκνλσηηζκφ, γίλνληαη εμηιαζηήξηα ζχκαηα. Ζ 

δξακαηνζεξαπεία ζηελ ηάμε έρεη ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο πνπ ζα 

βνεζήζεη ηελ ηάμε σο νκάδα λα απνβάιιεη δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο, λα δηεξεπλήζεη 

ηνπο επίθηεηνπο ξφινπο θαη λα επηηξέςεη ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δάλ ην ζέαηξν 

ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθκάζεζε κηαο νιφθιεξεο θνπιηνχξαο, ε 

δξακαηνζεξαπεία ζηελ ηάμε ζηνρεχεη λα κεηνπζηψζεη ηελ επηζεηηθφηεηα, ην θφβν θαη ην 

άγρνο ηεο εθεβείαο ζε ζρέζεηο ηζφηηκεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ιεηηνπξγηθέο ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην. 

 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ 

 

Γεσξγία Αλδξένπ, ζθελνζέηεο, εθπαηδεπηηθόο Δηδηθήο Αγσγήο 

 

«Σν ηξαύκα θαη ην ζαύκα»  

(Δκςπρώηξηεο: Αλδξένπ Γεσξγία, Πηηπρνύηε Μαξβίλα) 

 

     Έρνληαο λα δηαπξαγκαηεπηεί ην δχζθνιν εγρείξεκα ηεο κεηαθνξάο θαη απφδνζεο ζηε 

ζθελή ελφο ηδηαίηεξνπ ζέκαηνο πνπ άπηεηαη ηνπ επξχηεξνπ θάζκαηνο ηεο «εηεξφηεηαο», ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην δηεξεπλά ηηο πξνθιήζεηο πνπ ν ζθελνζέηεο θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα επηιέμεη γηα λα πξνζεγγίζεη, λα δηαρεηξηζηεί θαη ηέινο 

λα απνδψζεη έλα ππάξρνλ δνκεκέλν θείκελν θαη ζπγθεθξηκέλα έλα δεκνζηνγξαθηθφ άξζξν. 

Χο κειέηε πεξίπησζεο επηιέγεηαη ην ξεπνξηάδ ηεο δεκνζηνγξάθνπ Νηίλαο Γαζθαινπνχινπ 

«Βαικπφλα, Σν ηξαχκα θαη ην ζαχκα», πνπ δεκνζηεχηεθε ζην έλζεην «Δ» ηεο 

Διεπζεξνηππίαο ζηηο 9/5/2009. Σν θείκελν ζίγεη έλα εχξνο δεηεκάησλ ηα νπνία αθνξνχλ ηηο 

εθθάλζεηο θαη ηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο, φπσο ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαζπνξηθήο 

ηαπηφηεηαο, ηεο ηδηάδνπζαο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο, ηεο ςπρηθήο, πνιηηηζκηθήο θαη θνηλσληθήο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, θαζψο επίζεο ζέκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, θαθνπνίεζεο θαηά ησλ 

γπλαηθψλ, εθθνβηζκνχ θαη άιια. 

     Σν ζεαηξηθφ εξγαζηήξη εμεηάδεη θαη αλαιχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα δεκνζηνγξαθηθφ 

θείκελν κπνξεί λα παξαζηαζεί ζην ζέαηξν θαη ζπγθεθξηκέλα πψο κηα δεκνζηνγξαθηθή είδεζε 

γίλεηαη παξάζηαζε, πψο δειαδή απφ ηνλ ξεαιηζκφ θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θηάλνπκε κε ηελ 

πνηεηηθή θαληαζία ζην θαιιηηερληθφ δεκηνχξγεκα. Δπξχηεξν ζηφρν απνηειεί ε δηεξεχλεζε 

ησλ ζθελνζεηηθψλ-ζθεληθψλ πξαθηηθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ν ζθελνζέηεο νηθεηνπνηείηαη θαη 

ζεαηξνπνηεί ηελ εηεξφηεηα, κε ζηφρν λα εμνηθεηψζεη ην θνηλφ κε ηα ζηνηρεία ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ζε κηα απφπεηξα λα έξζεη θνληά καο, κέζα απφ ηε ζεαηξηθή ηέρλε, ην 

αλνίθεην, ψζηε λα ην γλσξίζνπκε θαη λα νξηνζεηεζνχκε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απέλαληί ηνπ.  

     πγθεθξηκέλα, κε ηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ ζεαηξηθψλ ηερληθψλ ζα δηεξεπλήζνπκε ηα 

ζηάδηα ηεο ζθεληθήο απνηχπσζεο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ, κε βάζε ηηο πλεπκαηηθέο  

θαη θαιιηηερληθέο επηινγέο ηνπ ζθελνζέηε, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Καη ζα νδεγεζνχκε ζε πξνηάζεηο γηα πξσηφηππεο ζεαηξηθέο ζπλζέζεηο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα θαζνδεγεζνχλ λα θνηηάμνπλ ―πίζσ‖ απφ ην 

δεκνζηνγξαθηθφ θείκελν θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ψζηε λα αλαδεηήζνπλ ηε δηθή ηνπο νπηηθή 

θαη λα αξζξψζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ιφγν.  

 

 

Διπίδα-Αγγειηθή Κνµηαλνύ, εζνπνηόο, εµςπρώηξηα  

  

«O Βαζηιηάο ηνπ Κάζηξνπ». Πξόγξαµµα γηα ηνλ Οξγαληζµό «Κάλε µηα επρή»  
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     Σν εξγαζηήξην αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ελφο ζεαηξνπαηδαγσγηθνχ πξνγξάµµαηνο πνπ 

νξγαλψζεθε απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Γεµνηηθνχ Θεάηξνπ Ναππιίνπ ην θαινθαίξη ηνπ 

2012 ζην Μπνχξηδη, µεηά απφ ηελ επγεληθή παξάθιεζε ηνπ Οξγαληζµνχ «Κάλε µηα επρή». Ο 

Οξέζηεο, 4 εηψλ ηφηε, άξξσζηνο κε ιεπραηµία, είρε δεηήζεη ζηελ επρή ηνπ λα είλαη ηππφηεο 

ζ‘ έλα θάζηξν, λα ληθήζεη ηνπο θαθνχο, λα παιέςεη µ‘ έλα δξάθν θαη λα ζεξαπεχζεη ην 

ζηαπξνθφξν ηνπ πνπ ζα ήηαλ βαξηά ρηππεµέλνο! Γλσξίδνληαο µφλν φηη ν ρψξνο πνπ ε επρή 

ζα γηλφηαλ πξαγµαηηθφηεηα είλαη ην Μπνχξηδη, ζρεδηάζαµε µηα πνιππξφζσπε δξάζε πνπ 

εµπεξηείρε φια φζα ην παηδί είρε δεηήζεη θαη ιίγα παξαπάλσ! Ζ θχζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ 

εθ ησλ πξαγµάησλ απηνζρεδηαζηηθή. πλαληήζαµε ην παηδί θαη ηνπο γνλείο γηα πξψηε θνξά 

ηε µέξα ηεο επρήο. Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ δελ µαο ήηαλ γλσζηή κε ιεπηνµέξεηεο˙ νη 

αληνρέο ηνπ, νη θφβνη ηνπ, ε δηάδξαζή ηνπ µε ηνπο ελήιηθεο ή ηα άιια παηδηά, ε ζρέζε ηνπ µε 

ην ζφξπβν ή µε ηε µνπζηθή ήηαλ ζηνηρεία πνπ αλαθαιχςαµε ηε µέξα ηεο δξάζεο. Πέξα απφ 

ηε βαζηά αλζξψπηλε δηάζηαζε ηνπ γεγνλφηνο φηη εθείλε ηε µέξα ν «Βαζηιηάο ηνπ Κάζηξνπ» 

µαο έρξηζε «Ηππφηεο ηεο δσήο», θαηαιάβαµε πνιχ αξγφηεξα πφζν νπζηψδεο, πφζν 

ζεξαπεπηηθή θαη πφζν θαηαιπηηθή ήηαλ απηή ε εµπεηξία γηα φινπο µαο.  

     Σν εξγαζηήξην ζπλίζηαηαη ζηελ παξνπζίαζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ απφ ηε δξάζε, 

ζηελ παξάζεζε µαξηπξηψλ ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ ηελ πεξίνδν εθείλε αιιά θαη ζεµεξηλέο, 

πνπ αθνξνχλ ζην αίζζεµα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζµνχ πνπ βίσλαλ θαη ζηνλ 

απηνζηηγµαηηζµφ ζηνλ νπνίν άζειά ηνπο αιιά θαη ιφγσ ησλ αληηθεηµεληθψλ ζπλζεθψλ είραλ 

εµπιαθεί. Σέινο, µε ηελ ηερληθή ηεο µειέηεο πεξίπησζεο, ζα ζρεδηάζνπµε έλα 

ζεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξαµµα πνπ ζα δηαπξαγµαηεχεηαη ηηο δξάζεηο πνπ ζα µπνξνχζαλ λα 

πξαγµαηνπνηεζνχλ ζ‘ έλα λνζνθνµείν πνπ θηινμελνχληαη παηδηά µε λενπιαζµαηηθέο 

αζζέλεηεο, ηελ ψξα ηνπ ππνρξεσηηθνχ γηα ηε ζεξαπεία ηνπο απνγεπµαηηλνχ πεξηπάηνπ ζην 

δηάδξνµν.  

 

 

David Pammenter 

 

Liberty and the Circling of Vultures: Theatre, Change and Social Transformation 

 

This workshop is concerned with questions of radical and normative pedagogy and the 

potential of theatre making both as a form of cultural action for individual development and 

as a resource in pursuit of collective notions of hope, change and transformation. It is 

concerned with the development and ownership of a Pedagogy of hope in relation to the 

personal, social and political realities of our time. We will examine and explore questions of 

Identity, the self and the ―other‖ and consider the practical and theoretical questions of 

developing collectivism and co-intentionality in and through the action of creative work. 

We will consider questions of de-humanisation and the ownership of history implicit in our 

current existential realities and the norms of "inclusion" and "complicity" which invade all 

spheres of human life. Questions of Liberty are concerned with ideas of freedom and our 

human capacities in action to construct a world of our own naming and making. Our theatre 

making will explore the practice of play, reflection, imagination and self-articulation and 

theatre devising as an action of collective future building. 

 

 

Koldo Vío, παηδαγσγόο ζεάηξνπ, ζθελνζέηεο 

Μάξζα Καηζαξίδνπ, δαζθάια, παηδαγσγόο ζεάηξνπ 

 

 Γηα έλαλ πνιηηηζκό ηεο εηξήλεο 

 

     ην ζπγθεθξηκέλν βησκαηηθφ εξγαζηήξην ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ θξηηηθή παηδαγσγηθή ηεο 

εηξήλεο, κηαο απειεπζεξσηηθήο θαη ρεηξαθεηεηηθήο παηδαγσγηθήο, πνπ νξακαηίδεηαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο θφζκνπ ρσξίο πφιεκν, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ρσξίο θνηλσληθή αδηθία θαη 

άληζεο ζρέζεηο εμνπζίαο. ην πιαίζην ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο εηξήλεο πξνηείλνληαη σο εξγαιεία ν 
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δηάινγνο θαη ε ζχγθξνπζε πνπ δελ ζεσξείηαη απαξαηηήησο αξλεηηθή αιιά απνηειεί θνκκάηη 

ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ζ ζεαηξνπαηδαγσγηθή κέζνδνο, κηα βαζηά παηδεπηηθή θαη 

θνηλσληθή κνξθή ηέρλεο, απνηειεί έλα δπλαηφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθήο θαη ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ δηαρείξηζεο 

ζπγθξνχζεσλ. Δλεξγνπνηψληαο ην δηάινγν θαη ηε ζχγθξνπζε κέζα απφ επηιεγκέλα 

παηρλίδηα, ηερληθέο δξακαηνπνίεζεο, ηερληθέο status θαη θνηλσληθνχ ζεάηξνπ, θαζψο θαη 

άιινπο βησκαηηθνχο ηξφπνπο, ε ζεαηξνπαηδαγσγηθή κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηε ζπιινγηθφηεηα, 

ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο νκάδαο, λα πξνσζήζεη ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ «άιινπ», λα αλαπηχμεη ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ κειψλ, θαη ηειηθά λα ζπληειέζεη ζηελ θξηηηθή ηνπνζέηεζε θαη ζηνλ 

αλαζηνραζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ: ζηνηρεία πνιχ ζεκαληηθά εληέιεη θαη γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο παηδαγσγηθήο ηεο εηξήλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο ζέκα ηεο εηξεληζηηθήο απηήο 

παηδαγσγηθήο εκθαλίδεηαη ε δηεξεχλεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ κνξθψλ βίαο πνπ 

ελππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία, νη νπνίεο παξάγνληαη θαη αλαπαξάγνληαη σο άληζεο ζρέζεηο 

εμνπζίαο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, θπιψλ, εζλνηηθψλ νκάδσλ, θπξίαξρσλ νκάδσλ θαη 

κεηνλνηήησλ.  

     ην πιαίζην ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξγαζηεξίνπ, κέζα απφ πνηθίια εξεζίζκαηα (ινγνηερληθά 

απνζπάζκαηα, θσηνγξαθίεο, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θ.ά.) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηεο νκάδαο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξνζεγγίζνπλ ζεαηξνπαηδαγσγηθά 

εθθάλζεηο ηεο άκεζεο ή πξνζσπηθήο βίαο, δειαδή, ηεο νξαηήο, θπζηθήο ή ςπρηθήο βιάβεο 

πνπ πξνθαιεί έλαο άλζξσπνο ζε θάπνηνλ άιιν· ηεο δνκηθήο ή έκκεζεο βίαο, πνπ αζθείηαη 

θξπθά ζην άηνκν απφ ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγεί σο θξαγκφο ζηελ πξαγκάησζή ηνπ 

κε βάζε ην πξαγκαηηθφ δπλακηθφ ηνπ· θαη ηέινο ηεο πνιηηηζκηθήο βίαο, πνπ αηηηνινγεί θαη 

λνκηκνπνηεί ηηο δχν πξνεγνχκελεο κνξθέο θαη απνηειεί ηε βάζε θάζε κνξθήο βίαο. 

Καηαιήγνληαο, θεληξηθφο άμνλαο πνπ δηέπεη ην εξγαζηήξην είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζηθνχ 

ζηφρνπ ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο ηεο εηξήλεο, δειαδή ηεο θξηηηθήο ζεψξεζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ν νπνίνο ζπλνςίδεηαη ζε φ,ηη ν πεξηγξάθεη Paulo Freire σο κεηαζρεκαηηζκφ 

ηεο θνηλσλίαο θαη αιιαγή. Πξνηεηλφκελε δηάξθεηα γηα ην βησκαηηθφ εξγαζηήξην είλαη ηξεηο 

ψξεο, κε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ.  
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28 
Βνγηαηδάθε Κξνπθφβζθη Δκκαλνπέια, intermedia artist, κέινο Δ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

29 Γεσξγηάδε Κσλζηαληίλα, εξεπλήηξηα Γ΄ Ηλζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ (ΗΣΔ) 

30 Γεσξγηάδνπ Υξηζηηάλλα, θηιφινγνο, ζεαηξνιφγνο 

31 Γεσξγίνπ Διέλε, δηδάθησξ Θεαηξνινγίαο Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ΔΚΠΑ 

32 Γεσξγίνπ Μηράιεο, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο (Freie Universität, Berlin) 

33 
Γεσξγνπνχινπ Βαξβάξα, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

ρνιή Καιψλ Σερλψλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

34 
Γεσξγνπνχινπ Ξέληα, επίθνπξε θαζεγήηξηα ππφ δηνξηζκφ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ, ΔΚΠΑ 

35 Γησηάθε Μαξηάλλα, λεπηαγσγφο 

36 
Γθίλε Διέλε, δηδάθησξ γαιιηθήο γιψζζαο θαη θηινινγίαο, δηδάζθνπζα ΔΠ ζην 

ΑΠΚΤ 

37 
Γθηνχλα Αγάπε,  θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ Μνπζεηνινγίαο θαη κεηαπηπρηαθνχ 

θελνγξαθίαο-Δλδπκαηνινγίαο, ΑΠΘ 

38 Γθφβαο Νίθνο, Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε 

39 Γιπθηψηε Οιπκπία, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ΔΚΠΑ 

40 
Γνπλαξάο Άγγεινο, κέινο ΔΓΗΠ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

41 
Γξεγνξίνπ Ρέα, δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, Α.Π.Θ., δηδάζθνπζα ζην Σκήκα 

«Διιεληθφο Πνιηηηζκφο» ηνπ ΔΑΠ 

42 
Γειεθσλζηαληηλίδνπ Αηθαηεξίλε, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Αγγιηθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, ΑΠΘ 

43 Γειεπέηξνπ Δπδνθία, ππνςήθηα δηδάθησξ, ΔΚΠΑ 

44 
Γεκεηξν(π)ινπνχινπ Άζε, αξρηηέθησλ, ζθελνγξάθνο, ΔΔΠ ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ. 

45 
Γεκνζζέλνπο Αλζνχιιεο, ππνςήθηνο δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ 

Δζληθνχ, ΔΚΠΑ 

46 
Γηακαληάθνπ-Αγάζνπ Καίηε, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ, ΔΚΠΑ 
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47 
Δμάξρνπ Καιιηφπε, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο, ΑΠΘ. 

48 Δπαγγέινπ Διιάδα, εξεπλήηξηα, δηδάθησξ (Κππξηαθφ Φφξνπκ Γηαιφγνπ) 

49 
Εάρνπ Αγγειηθή, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο, εληεηαικέλε δηδάζθνπζα ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ΔΚΠΑ 

50 
Εεξνπνχινπ Κσλζηαληίλα, δηδάζθνπζα ζην ΔΑΠ & ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ ΑΠΚΤ 

51 Εψληνπ Υξηζηίλα, ΔΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ 

52 
Ζιηφπνπινο Παλαγηψηεο, δηδάζθσλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ 

53 
Θαλαζνχιαο Αλδξέαο, ζεαηξνιφγνο, ππνςήθηνο δηδάθησξ  θνηλσληνινγίαο ηνπ 

πνιηηηζκνχ. 

54 
Θενδσξάηνπ Αηθαηεξίλε, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ 

55 
Θενδσξνπνχινπ Βελεηία, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

56 

Θενραξίδεο σηήξεο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο θαη 

ΜΜΔ, ρνιή Σερλψλ, Δπηθνηλσλίαο θαη Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην 

Frederick 

57 
Ησαλλίδεο Γξεγφξεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

ΔΚΠΑ. 

58 Ησάλλνπ Αιέμαλδξνο, αξρηηέθηνλαο 

59 Καγγειάξε Γεψ, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, ΑΠΘ 

60 
Κατάθα Διέλε, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ 

61 
Καθνπδάθε Σδσξηδίλα, ζεαηξνιφγνο, ζθελνζέηεο, ππεχζπλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Φεζηηβάι Αζελψλ θαη Δπηδαχξνπ 

62 Καιθά Μαξία, θνηλσληθή αλζξσπνιφγνο,  κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ΑΠΘ, ΑΣΔΗΘ 

63 Κάππαο Ησάλλεο, ζεαηξνιφγνο 

64 
Καξαγηάλλε Μαξία, κέινο ΔΣΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

65 
Καξακάλνπ Ησάλλα, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ρνιή 

Καιψλ Σερλψλ,  Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

66 
Καξάκπεια Διέλε, ιέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην 

Παηξψλ 

67 
Καξαζαββίδεο Κψζηαο, ππνςήθηνο δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ,  

ΔΚΠΑ 
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68 
Καξδαξάο Υξήζηνο, θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Αλαπιεξσηήο 

Πξχηαλε, Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ 

69 
Καξέιιε Γέζπνηλα, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

70 
Καξξά Καηεξίλα, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο, δηδάζθνπζα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

71 Καηζαξίδνπ Μάξζα, δαζθάια, παηδαγσγφο ζεάηξνπ 

72 
Καηζηψηε Ζξψ, θηιφινγνο, ζεαηξνιφγνο, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ΔΚΠΑ. 

73 Κειέξεο Αξγχξηνο, ππνςήθηνο δηδάθησξ, Παλ/κην Paris 8 

74 Κεξακίδα ηπιηαλή, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο, visiting lecturer, University of Reading 

75 
Κίηζνπ ηακαηία, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, Παλεπηζηήκην 

Παηξψλ 

76 Κνµηαλνχ Διπίδα-Αγγειηθή, εζνπνηφο, εµςπρψηξηα 

77 Κνιηζίδα Μ., εθπαηδεπηηθφο, εκςπρψηξηα ζεάηξνπ, εζνπνηφο 

78 Κφλδεο H. Γεψξγηνο, θνηλσληνιφγνο, Γ/ληήο ΓΔ Ναππιίνπ 

79 Κνλδπιάθε  Γήκεηξα,  ζχκβνπινο ζην Φεζηηβάι Αζελψλ θαη Δπηδαχξνπ 

80 
Κνλνκή Μαξία, δηδάζθνπζα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλ/κην Παηξψλ & 

δηδάζθνπζα ΔΠ, ΔΑΠ 

81 
Κνληνγηάλλε Άιθεζηηο, Οκφηηκε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

82 
Κνληνγηάλλε Ακαιία, θηιφινγνο, ζεαηξνιφγνο, δηδάθησξ Θεαηξνινγίαο ηνπ 

Σκήκαηνο Θεάηξνπ, ΑΠΘ 

83 Κνληνγηψξγε Αλαζηαζία, ηζηνξηθφο ηέρλεο, ζεαηξνιφγνο, ΔΠ ζην ΔΑΠ 

84 
Κνηδακάλε Μαξίλα-Αλαζηαζία, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. 

85 
Κξαζαλάθεο ηέιηνο, ςπρίαηξνο, δξακαηνζεξαπεπηή, ζθελνζέηεο, δηδάζθσλ ηνπ 

Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ΔΚΠΑ 

86 
Κπξηαθφο Κσλζηαληίλνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ, Παλ/κην Παηξψλ 

87 Κσλζηαληάθνο Ησάλλεο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, ΔΚΠΑ 

88 
Κσλζηαληίλνπ X. Άληξε, ζεαηξνιφγνο, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην 

Frederick, Λεπθσζία 
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89 
Κσζηή Καηεξίλα, κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ  

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

90 
Κσζηφπνπινο Βαζίιεο, ππνςήθηνο δηδάθησξ  ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

Παλεπηζηήκην Πάηξαο 

91 
Κσζηνχια Καινχδε, επίθνπξνο θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ 

92 
Λαιαγηάλλε Βαζηιηθή, θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ 

ρέζεσλ, Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ 

93 
Λελαθάθεο Αληψλεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ΑΠΘ 

94 
Ληάθνπ Ακαιία, ζεσξεηηθφο ηέρλεο, θσηνγξάθνο, δηδάθησξ αηζζεηηθήο Παλ/κην Paris 

VIII 

95 
Μάγνο Κψζηαο,  επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο, Παλ/κην Θεζζαιίαο 

96 Μάκαιεο Νηθφιανο, δηδάζθσλ ζην ΔΑΠ 

97 
Μάληαθα Υξχζα, ζθελνγξάθνο-ελδπκαηνιφγνο, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Θεάηξνπ, ΑΠΘ 

98 Μαληέιε Βαζηιηθή, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο, δηδάζθνπζα ζην ΔΑΠ 

99 
Μαξίλεο Άγηο, δηδάζθσλ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

θαη ΔΑΠ 

100 
Μαπξνιέσλ Άλλα, ζεαηξνιφγνο, δηδάζθνπζα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

ΔΚΠΑ 

101 Μαπξνκνχζηαθνο Πιάησλ, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Δ.Κ.Π.Α. 

102 Μελδξηλνχ Ησάλλα, εθπαηδεπηηθφο, δηδάθησξ ΔΚΠΑ 

103 Μεληβέληεβα ηέιια, ππνςήθηα δηδάθησξ, University of Edinburgh 

104 Μέξγνπ Μαξίλα-Εσή-Αθέλδξα, δηδάζθνπζα ζην Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ΔΚΠΑ 

105 
Μεξηχξε Αλησλία, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ 

106 Μελάνγινπ Υαξάιακπνο, δηδάθησξ λεφηεξεο ηζηνξίαο, Δ.Κ.Π.Α. 

107 Μεληψηε Ναηαιία, δηδάθησξ Θεαηξνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, Α.Π.Θ. 

108 
Μηθεδάθε Μαξία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

109 
Μηξάζγεδε Γ. Αζελά, δηδάθησξ θηινζνθίαο, δηδάζθνπζα ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην 

110 
Μηραήι Βαιεληίλα, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ, Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ 

111 Μηραιφπνπινο Παλαγηψηεο, ππνςήθηνο δηδάθησξ, ΔΚΠΑ 
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112 Μφζρνπ Γ. Μαξία, δηδάθησξ ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, αλεμάξηεηε εξεπλήηξηα 

113 
Μφζρνπ Υξηζηηάλα, ππνςήθηα δηδάθησξ Universidad Veracruzana θαη Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

114 
Μπαιηδψε νθία, αξραηνιφγνο, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο απφ ην Γηεζλέο 

Παλ/κην Διιάδαο 

115 Μπακπίιεο Γεκήηξηνο, ζεαηξνιφγνο 

116 
Μπαξκπνχζε Βαζηιηθή, Καζεγήηξηα θαη Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

117 
Μπιέζηνο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

ρνιή Καιψλ Σερλψλ, Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ 

118 
Μπνγθληάλνβηηο Ηξέλα, κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ ΔΚΠΑ. 

119 
Μπνέκε Νάγηα, εθπαηδεπηηθφο ζεάηξνπ, εκςπρψηξηα εθαξκνζκέλνπ ζεάηξνπ, 

θνηλσληθή αλζξσπνιφγνο 

120 Μπνζηάληδεο Σξηαληάθπιινο, ππνςήθηνο δηδάθησξ  ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, ΑΠΘ 

121 
Νίθαο ηαχξνο, δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ 

122 Νηθνιαθάθε Αλδξνλίθε, θνηλσληνιφγνο, δξακαηνζεξαπεχηξηα 

123 
Νηακπαθάθεο Υξήζηνο, δηδάθησξ Ηζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ηνπ Θεάηξνπ θαη ηνπ 

Γηθαίνπ. 

124 

Νηαξαθιίηζα Διίλα, δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ, επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα Ηζηνξίαο Παγθνζκίνπ Θεάηξνπ & Ηζηνξίαο 

Ηηαιηθνχ Θεάηξνπ - University of Galati, Σκήκα Performing Arts. 

125 
Οηθνλνκνπνχινπ Υξηζηίλα, Δ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ 

126 
Παιαηνιφγνπ Υξηζηίλα, ζεαηξνιφγνο, επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζην Σκήκα 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ΣΔΗ Αζελψλ. 

127 
Παλνχζεο Α. Ησάλλεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. 

128 
Παπαγεσξγίνπ Ησάλλα, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. 

129 Παπαδάθε Δπζαιία, δηδάθησξ ηζηνξίαο. 

130 Παπαδνγηαλλάθε Διέλε, θιαζηθή θηιφινγνο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

131 Παπαδφπνπινο Λεσλίδαο, ζεαηξνιφγνο, ζθελνζέηεο, δηδάθησξ Κιαζηθψλ πνπδψλ. 

132 
Παπάδνγινπ Διέλε, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, ρνιή 

Καιψλ Σερλψλ, ΑΠΘ. 
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133 
Παπαιεμίνπ Διέλε, ιέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ. 

134 Παπαληθνιάνπ Βάληα, ζεαηξνιφγνο. 

135 
Παππάο Θεφδσξνο, Καζεγεηήο θαη Αλαπιεξσηήο Πξχηαλε ηνπ Ηνλίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

136 
Παηζαιίδεο άββαο, θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

137 Πεξιέγθα Κσλζηαληίλα, εθπαηδεπηηθφο, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ζην Αξραίν Θέαηξν 

138 Πεηξάθνπ Kπξηαθή, θαζεγήηξηα ζεαηξνινγίαο, Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ ΔΚΠΑ 

139 Πεηξίηεο ππξίδσλ, εθπαηδεπηηθφο ζεαηξηθήο αγσγήο, ππνςήθηνο δηδάθησξ, ΔΚΠΑ 

140 
Πεθάλεο Π. Γηψξγνο, θξηηηθφο ζεάηξνπ, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ΔΚΠΑ 

141 
Πνιπβίνπ Διέλε, θηιφινγνο, εκςπρψηξηα, ππνςήθηα δηδαθηνξηθή θνηηήηξηα ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλ/κηνFrederick. 

142 Πνιπρξνλίδνπ νθία, ππνςήθηα δηδάθησξ, Παλεπηζηήκην Δδηκβνχξγνπ 

143 
Πνχιηνο Απφζηνινο, δηδάθησξ θνηλσληνγισζζνινγίαο, Α.Π.Θ., εξεπλεηήο, 

εθπαηδεπηηθφο 

144 Πνχρλεξ Bάιηεξ, νκφηηκνο θαζεγεηήο ΔΚΠΑ 

145 
Πξνχζαιε Δχε, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο, θξηηηθφο ζεάηξνπ, δηδάζθνπζα ηνπ 

Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ΔΚΠΑ 

146 Ρεκεδηάθε Ησάλλα, ιέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ΔΚΠΑ 

147 Ρηηζάηνπ Κσλζηαληίλα, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, ΑΠΘ 

148 
Ρφδε Λίλα, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην 

Παηξψλ 

149 
αβξάκε Κάηηα, επίθνπξε θαζεγήηξηα, ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλ/κην 

Παηξψλ 

150 αθειιαξνπνχινπ Ηζκήλε, ζεαηξνιφγνο, ζθελνζέηξηα, ππνςήθηα δηδάθησξ, ΑΠΚΤ 

151 
ακπαηαθάθεο Γηψξγνο, επίθνπξνο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλ/κην 

Παηξψλ 

152 
εηξαγάθεο Μαλψιεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, Παλ/κην 

Κξήηεο 

153 
ερνπνχινπ Μαξία, δηδάθησξ ζεαηξνινγίαο, εληεηαικέλε δηδάζθνπζα Σκήκαηνο 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ Αζελψλ, ΔΚΠΑ 

154 ηβεηίδνπ Αθξνδίηε, νκφηηκε θαζεγήηξηα ΑΠΘ 

155 ηδεξνπνχινπ Αχξα, επίθνπξε θαζεγήηξηα, ζην Αλνηρηφ Παλ/κην Κχπξνπ (ΑΠΚΤ) 
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156 
ίκνπ Αιεμάλδξα, εθπαηδεπηηθφο, δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο, ΑΠΘ 

157 νχκπεξη Μαξία, ζεαηξνιφγνο δξακαηνζεξαπεχηξηα 

158 νθηάδνπ Κσλζηαληίλα, θηιφινγνο, εζνπνηφο, δηδάθησξ Θεαηξνινγίαο 

159 
ππξηδνπνχινπ Μαξία, ΔΔΠ  ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλ/κην 

Πεινπνλλήζνπ, ΔΠ επξσπατθήο ινγνηερλίαο ζην ΔΑΠ 

160 
ππξνπνχινπ Αγγειηθή, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

161 
ππξνπνχινπ Μαξία, ζεαηξνιφγνο, θηιφινγνο, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ΔΚΠΑ 

162 ππξνπνχινπ ιγα, βνεζφο έξεπλαο 

163 
ηαµαηνπνχινπ Έιελα, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σµήµαηνο Θεάηξνπ, Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήµην Θεζζαινλίθεο. 

164 

ηακαηνγηαλλάθε Κσλζηαληίλα, ζεαηξνιφγνο, ππεχζπλε ηνπ Σκήκαηνο 

Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ ΔΛΗΑ/ΜΗΔΣ, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ ΔΚΠΑ 

165 
ηαπξαθνπνχινπ Άλλα, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ, ρνιή 

Καιψλ Σερλψλ, ΑΠΘ. 

166 ηνχξλα Αζελά, ζθελνγξάθνο, ελδπκαηνιφγνο, ζεαηξνιφγνο 

167 

ηξάηνπ Διπίδα, εξγνζεξαπεχηξηα Γεληθφ Ννζνθνκείν Αξγνιίδαο-Φπρηαηξηθφ 

Σκήκα, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ  

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

168 
πκεσλίδεο Θσκάο, κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο ΑΚΣ (Γαιιία), δηδάζθσλ ζηε 

ζέζε Μηρειή (Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο) 

169 σηήξρνπ Παλαγηψηα, δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ΔΚΠΑ 

170 
Σακπάθε Άλλα, Καζεγήηξηα θαη Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

Δ.Κ.Π.Α. 

171 Σδαξηδάλε Ησάλλα, ζεσξεηηθφο ηνπ ρνξνχ 

172 Σνχιηνο ππξίδσλ, ππνςήθηνο δηδάθησξ 

173 
Σζαηζνχιεο Γεκήηξεο, θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλ/κην 

Παηξψλ 

174 Σζηαληήο Κσλζηαληίλνο, ζρνιηθφο ζχκβνπινο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο 

175 
Σζηάξαο Αζηέξηνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

Παλ/κην Πεινπνλλήζνπ 

176 
Σζίιιεξ Αληψλεο, ππνςήθηνο δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

177 Σζηληδηιψλε ηεξηαλή, ζχκβνπινο ζην Φεζηηβάι Αζελψλ θαη Δπηδαχξνπ 
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178 
Σζηηζηξίδεο ηαχξνο, Καζεγεηήο θαη Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

179 
Σζίριε-Μπνπαζζνλλά Άλλα, ζεαηξνιφγνο, κέινο ΔΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ, ρνιή Καιψλ Σερλψλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

180 
Φαλνπξάθε Κιεηψ, δηδάθησξ Θεαηξνινγίαο-Θεάηξνπ/δξάκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε, 

κέινο ΔΠ ζην ΑΠΚΤ 

181 Φεινπνχινπ νθία, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ΔΚΠΑ 

182 
Φνληαίλ Έιιε, θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ 

183 Φσηφπνπινο Νίθνο, επίθνπξνο θαζεγεηήο Παλ/κην Γπη. Μαθεδνλίαο 

184 Υακάιε Μαξία, δηδάθησξ, θηιφινγνο, θξηηηθφο ζεάηξνπ 

185 
Υαξαιακπίδεο Αηκίιηνο, ιέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ, ρνιή 

Σερλψλ, Δπηθνηλσλίαο θαη Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Frederick 

186 
Υαζάπε-Υξηζηνδνχινπ Δπζεβία, θηιφινγνο, δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ, ΔΚΠΑ 

187 Υαηδεδεκεηξίνπ Πελειφπε, δξ. ζεαηξνινγίαο 

188 Υαηδεησαλλίδεο Ζξαθιήο, θηιφινγνο, ζεαηξνιφγνο, δηδάθησξ  ζεαηξνινγίαο 

189 Υαηδεληθνιάνπ Υξηζηίλα, ζεαηξνιφγνο, εκςπρψηξηα θνηλσληθνχ ζεάηξνπ 

190 
Υαηδεπξνθνπίνπ Μάξηνο, ππνςήθηνο δηδάθησξ Performance Studies, Aberystwyth 

University 

191 

Υνιέβα Αζαλαζία, ζεαηξνπαηδαγσγφο, ζχκβνπινο θαη επηκνξθψηξηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Κη αλ ήζνπλ εζχ;» (Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ 

Δθπαίδεπζε) 

192 Υνηδαθφγινπ  Γ. Αλζή, ζεαηξνιφγνο 

193 
Υξπζνβηηζάλνπ Βαζηιηθή, αξραηνιφγνο, ηζηνξηθφο ηεο ηέρλεο, αλαπιεξψηξηα 

θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο, ΣΔΗ Αζελψλ 

 

 


