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Πρόλογος
Η διημερίδα «Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο: εκκινώντας από
την αρχαιότητα – κοιτάζοντας προς το μέλλον» οργανώθηκε στην Κέρκυρα,
στις 21-22 Ιουνίου 2013, από το Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου
Πανεπιστημίου και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του 7ου
Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών. Στη διημερίδα πραγματοποιήθηκαν
θεωρητικές εισηγήσεις και παρουσιάσεις έργων τέχνης, με έμφαση
στην καλλιτεχνική έκφραση που προκύπτει μέσω των διαπολιτισμικών
ανταλλαγών και ως αποτέλεσμα της χρήσης νέων μέσων. Με συμμετοχές
από έξι διαφορετικές χώρες -Ελλάδα, Γαλλία, Σερβία, Ισραήλ, Αυστρία και
Πορτογαλία-, οι δύο κεντρικές ομιλίες και οκτώ συνεδριάσεις, οργανωμένες
σε τέσσερα θέματα Εικόνες, Παρουσιάσεις, Ερμηνείες και Εκπαίδευση,
έλαβαν χώρα στην Ιόνιο Ακαδημία.
Η παρούσα έκδοση συμπεριλαμβάνει 14 από τις 22 εισηγήσεις
που έγιναν αποδεκτές από την επιστημονική-καλλιτεχνική επιτροπή και
παρουσιάστηκαν στη διημερίδα. Τα πρακτικά επιλέχτηκαν να οργανωθούν
σε πέντε θεματικά μέρη τα οποία δίνουν έμφαση στη διεπιστημονικότητα των
συμμετεχόντων.
Στο μέρος Α, Μνήμη και Χρόνος, η Ηώ Πάσχου με «Φωτογραφικές
αναπαραστάσεις της Μεσογείου: η απεικόνιση, το ταξίδι και η μνήμη» ανοίγει
το διάλογο με την συνάντηση παρόντος και παρελθόντος με φωτογραφίες
αρχαιολόγων και ταξιδιωτών του 19ου και 20ου αιώνα που απεικονίζουν την
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ανάλογη χρονική σύνδεση επιχειρεί μέσω
του κυβερνοχώρου, ο Avi Rosen με την παρουσίαση του έργου του «Digital
Skin 2», μια σύνθεση προσωπικών αφηγήσεων που διαχέονται σε δημόσιες
βάσεις δεδομένων.
12

Στο μέρος Β, Διαστάσεις του Χώρου, η ομάδα ΛουφόπουλοςΗλιάδης-Εμμανουήλ-Μαραγκός-Επιτήδειος παρουσιάζει το Artificial
Restoration of Transmuted Environments (A.R.T.E.), επεξεργασμένες
καταγραφές επτανησιακών τοπίων, έργο που μέσω της πανοραμικής οπτικής
προβολής με ήχο surround έχει ως στόχο την μεγιστοποίηση της εμπειρίας
ακρόασης. Στο «Αναπαριστώντας την ελληνική πόλη στην παγκόσμια EXPO
(Σαγκάη, 2010)», ο Απόστολος Καρακάσης και η Νίκη Νικονάνου, μέλη
της δημιουργικής ομάδας σχεδιασμού του περιπτέρου, παρουσιάζουν την
οπτικοακουστική εγκατάσταση που δημιουργήθηκε με σκοπό την αντίληψη
της Ελληνικής Πόλης εκ μέρους ενός ασιατικού πολιτισμού. Ενώ η Ana
Stevanovic εστιάζει στις δυνατότητες της κοινωνικής δικτύωσης για τους
καλλιτέχνες της Μεσογείου και προτείνει στρατηγικές διαπολιτισμικής
προώθησης του έργου τους τόσο σε πολιτισμικά ιδρύματα όσο και στο
ευρύτερο κοινό.
Στο μέρος Γ, Ερμηνείες της Πραγματικότητας, ο Δημήτρης
Μπατσής και ο Ευθύμιος Χατζηγιάννης παρουσιάζουν το έργο «Ioannina
Polyphonia», μια ηχητική χαρτογράφηση του αστικού περιβάλλοντος της
πόλης των Ιωαννίνων, με αναφορές στη σχέση του τόπου με την κοινωνική
αλληλεπίδραση. Στο «Μεταμορφώσεις της Αφροδίτης: Από τον λόγο στην
εικόνα», η Ευαγγελία Διαμαντοπούλου προσεγγίζει διαχρονικά την
πολύπλευρη ταυτότητα της θεάς Αφροδίτης στους διαφορετικούς πολιτισμούς
της Μεσογείου και στην τέχνη έως τη σημερινή εποχή. Ενώ η Δήμητρα
Βογιατζάκη προκαλεί με την περιγραφή της καλοκαιρινής και χειμερινής
αντιφατικής εικόνας των ελληνικών νησιών και τη σύγκρισή τους σαν πάρκο
ψυχαγωγίας της τουριστικής βιομηχανίας.
Στο μέρος Δ, Αισθητική Αγωγή, η Ζωή Διονυσίου αναπτύσσει
τον προβληματισμό της για τον ρόλο της παραδοσιακής μουσικής σε μια
διαπολιτισμική εκπαίδευση. Έπειτα η Μάρθα Κατσαρίδου και o Vio G.
Koldobika υπογραμμίζουν τη σημασία των θεατροπαιδαγωγικών μεθόδων
στην ενίσχυση των αξιών μιας κοινωνικά αδύναμης ομάδας, των Ρομά, και η
ευκαιρία που προσφέρουν οι μέθοδοι αυτοί ως διδακτικό εργαλείο. Για τους
τρόπους εφαρμογής της μεθόδου project στο λύκειο με σκοπό τον συνδυασμό
της μελέτης των Μεσογειακών πολιτισμών με τα προσωπικά βιώματα των
μαθητών και την αναγκαιότητα μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης στην
εκπαίδευση για την αποδυνάμωση ξενοφοβικών αντιλήψεων αναφέρονται ο
Συμεών Νικολιδάκης και η Καλλιόπη Τσάνταλη.
Τέλος, στο μέρος Ε, Αναπαραστάσεις του Άλλου, η Δέσποινα Πούλου
αναφέρει το ρόλο του σκηνοθέτη Luis Buñuel στη μετάδοση στον παγκόσμιο
πολιτισμό σημαντικών χαρακτηριστικών της ισπανικής κουλτούρας όπως
η σχέση ερωτισμός-θρησκευτικότητα-θάνατος. Η Άννα Τριανταφύλλου
αναλύει μέσα από το μυθιστόρημα της Αννίτας Παναρέτου Τα πορτραίτα
της το ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο της Αθήνας των προσφύγων στην
13

περίοδο 1923-1927 και το θέμα της ελληνικότητας και της σχέσης με τον
Άλλον. Ενώ η ομάδα Γιούσεφ-Κάβουρας-Κωστελέτου-Πέσλη-Πουλάκης
παρουσίασαν το έργο «Βίντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών», 20 ταινίες μικρού
μήκους, με στόχο την απεικόνιση της καθημερινότητας ενός μετανάστη
στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα συνεργασίας μεταναστών και Ελλήνων, το έργο
ακολουθεί τη μεθοδολογία του συμμετοχικού βίντεο και είναι οργανωμένο σε
τέσσερις ενότητες: οικογένεια, εργασία, τέχνη και την ιδέα «εδώ και εκεί».
Η διημερίδα «Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο: εκκινώντας
από την αρχαιότητα – κοιτάζοντας προς το μέλλον» που έλαβε χώρα το 2013
ήταν η έκτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Τεχνών Ήχου
και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου με στόχο τη συζήτηση των ιδιαίτερων
ζητημάτων της Τέχνης Νέων Μέσων (προηγήθηκαν χρονολογικά αντίστοιχες
συναντήσεις το 2006, 2008, 2009, 2010 και 2011). Ήταν όμως η πρώτη φορά
που πραγματοποιήθηκε με ανοιχτή πρόσκληση και σε συνδιοργάνωση με την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Είναι επίσης η πρώτη φορά που δημοσιεύονται
τα πρακτικά μιας τέτοιας συνάντησης οργανωμένης στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο αυτός
ο διεθνής διάλογος ανάμεσα στη θεωρητική και καλλιτεχνική προσέγγιση να
γίνει προσβάσιμος και στην ευρύτερη Ελληνική κοινωνία και ελπίζουμε να
υπάρξει συνέχεια.
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Introduction
The two-day Symposium “Art and Interculturality in the Mediterranean
Region: departing from antiquity - looking towards the future” was organized
in Corfu, on the 21st & 22nd June 2013 by the Department of Audio and
Visual Arts of the Ionian University and the Ionian Islands Prefecture in the
framework of the 7th Audiovisual Arts Festival. It included both theoretical
contributions and art presentations, with emphasis on the artistic expression
brought by intercultural exchange and the use of new media. Two main
presentations and eight meetings took place in the Ionian Academy with
participants from six countries: Greece, France, Serbia, Israel, Austria and
Portugal. They were organized in four themes: Images, Presentations,
Interpretations, Education.
This edition includes fourteen out of twenty-two contributions accepted
by the scientific and artistic committee and presented in the Symposium. We
have organized the proceedings into five thematic parts, emphasizing on
their interdisciplinary character.
In part A, Memory and Time, Io Pashou commences the dialogue
with “Photographic representations of the Mediterranean: depiction, travel
and memory”. She shows the meeting of past and present using photographs
of 19th and 20th century archaeologists and travelers in the Mediterranean.
Avi Rosen describes a similar time connection through cyberspace, with his
presentation “Digital Skin 2”, a composition of personal narratives diffused
into public databases.
16

In part B, Dimensions of Space, the team Loufopoulos-HeliadesEmmanouil-Maragos-Epitidios presents the Artificial Restoration of
Transmuted Environments (A.R.T.E), processed records of Ionian sceneries;
a work aiming to maximize the listening experience through a panoramic
optical projection and surround volume. In “Representing the Greek city in the
international EXPO (Shanghai, 2010)”, an audiovisual installation, Apostolos
Karakasis and Niki Nikonanou, members of the EXPO kiosk design team,
present how an Asian culture perceives the Greek City. Ana Stevanovic
focuses on social networking potential between the Mediterranean artists
and suggests strategies to promote their work interculturally, in cultural
institutions as well as the wider public.
In part C, Interpretations of Reality, Dimitris Batsis and Efthimios
Chatzigiannis present “Ioannina Polyphonia”, an audio-cartography of
Ioannina city’s urban environment, referring to the relationship between
place and social interaction. In “Transformations of Aphrodite: from words
to the image” Evangelia Diamantopoulou approaches the multi-faceted
identity of the godess Aphrodite through time, in the different Mediterranean
cultures and in art, until the modern age. Dimitra Vogiatzaki provokes by
showing the descrepancy between the summer and winter images of the
Greek islands and comparing them to a funfair of touristic business.
In part D, Aesthetic Education, Zoe Dionyssiou brings forth the issue
of how traditional music has contributed to the Greek musical education,
focusing on the multiculturalism of contemporary education. Martha
Katsaridou and Vio G. Koldobika highlight the importance of theatropaedagogical methods in the strengthening of a socially weak group, the
Roma, and the opportunities these methods offer as teaching tools. Symeon
Nikolidakis and Kalliopi Tsantali talk about ways of applying the “project”
method in high school, in order to combine the study of Mediterranean
cultures with the personal experiences of the students. They also mark the
necessity of an intercultural approach to education, against xenophobic
beliefs.
Finally, in part E, Representations of the Other, Despoina Poulou
accentuates the role of director Luis Buñuel in disseminating crucial
traits of the Spanish culture worldwide, such as the relationship between
17

eroticism, religiosity and death. Anna Triantafyllou analyzes the historical
and ideological context of Athens and its refugees in the period 1923-1925,
as well as the relationship between Hellenicity and the Other, using Annita
Panaretou’s novel Her Portraits. The team Yusef-Kavouras-KosteletouPesli-Poulakis present “Video-stories of immigrant life”, twenty short films
depicting the everyday life of an immigrant in Greece. A result of cooperation
between immigrants and Greeks, the work follows the participatory video
method and is organized in four units: family, work, art, and the idea of “here
and there”.
The Symposium “Art and Interculturality in the Mediterranean Region:
departing from antiquity, looking towards the future” was the sixth to take
place in the Department of Audio and Visual Arts of the Ionian University,
aiming to discuss the special issues of New Media Art. It was proceeded by
similar meetings in 2006, 2008, 2009, 2010 and 2011. The 2013 meeting
was, however, the first time to take place with an open invitation and coorganization by the Prefecture of the Ionian Isles. It is the first time that
the proceedings of such a meeting are published in the framework of
the Audiovisual Arts Festival, as well. We believe it is necessary that this
international dialogue between a theoretical and artistic approach should
become accessible to the wider Greek community and we hope it will be
continued.
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Μέρος Α Part A
Μνήμη και Χρόνος Memory and Time

Φωτογραφικές αναπαραστάσεις της Μεσογείου:
η απεικόνιση, το ταξίδι και η μνήμη
Ηώ Πάσχου, Διδάκτωρ Ιστορίας Τέχνης (Paris I - Sorbonne)
Διδάσκουσα στο Τμήμα Φωτογραφίας- ΤΕΙ Αθηνών
Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση προσεγγίζει τις φωτογραφικές αναπαραστάσεις της
Μεσογείου,οι οποίες συνδέουν το ταξίδι με την ανακάλυψη του παρελθόντος
και με την απεικόνιση του παρόντος.
Τα αρχαία κείμενα ανοίγουν τον δρόμο προς την Ελλάδα και το ταξίδι
είναι ο ιδανικός τρόπος για να έρθεις αντιμέτωπος με την ιστορία. Παρ’ όλα
αυτά αυτό το ταξίδι στο χρόνο, ανάμεσα στο παρόν, στο παρελθόν και στο
μέλλον δεν είναι χωρίς απώλειες ούτε για τον ταξιδιώτη του 19ου αιώνα ούτε
για τον τουρίστα του 20ού αιώνα. Προκαλεί ένα συναίσθημα κοινό με την
φωτογραφία: την νοσταλγία για ότι έχει πλέον χαθεί. Η έννοια της νοσταλγίας
είναι συνδεδεμένη με το παρελθόν. Ήδη το 1934 ο Jean Grenier, γράφει: Η
Μεσόγειος μπορεί να εμπνεύσει μια τέτοια ψυχική κατάσταση. Δεν κινδυνεύει
να σε ρίξει σ αυτήν τη συναισθηματική σύγχυση που έκανε τους ρομαντικούς
να διακρίνουν μέσα στα τοπία μια πνευματική τροφή ή ακόμη μια διαίσθηση
του θείου. Με τις γραμμές και τα σχήματα τα οποία επιβάλλει καθιστά την
αλήθεια αναπόσπαστη από την ευτυχία, ακόμη και η μέθη του φωτός διεγείρει
τη στοχαστική διάθεση.
Στόχος αυτής της μελέτης είναι η διεπιστημονική εμβάθυνση στα ήδη
υπάρχοντα φωτογραφικά αρχεία των Μουσείων, Αρχαιολογικών Σχολών και
Ιδιωτικών Συλλογών που βρίσκονται ιστην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου
από τον 19ο έως τον 20ο αιώνα. Εκτός από την ζωγραφική ή το επιστημονικό
σκίτσο των αρχαιολόγων ή των ταξιδιωτών, το φωτογραφικό μέσο, από
την ανακάλυψη του και μέχρι τις μέρες μας, είναι ένα από τα σημαντικά
τεχνολογικά μέσα τεκμηρίωσης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την κατάλληλη
σύνδεση της εικονικής αναπαράστασης με την μνήμη, την ιστορία αλλά και
την εν δυνάμει υφιστάμενη σχέση του ανθρώπου με τον τόπο.
Λέξεις-κλειδιά: φωτογραφία, Μεσόγειος, τόπος, μνήμη, ιστορία,
ταξίδι.
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Photographic representations of the Mediterranean
Region: representation, journey and memory
Io Pashou, Ph.D. in Art History (Paris I – Sorbonne),
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Abstract
This paper approaches the photographic representations of the Mediterranean, which connect the journey with the exploration of the past and the
representation of the present.
Ancient texts lead to Greece and the journey is the ideal way to confront
with history. Nevertheless, this journey through time comes with consequences for both the traveler of the 19th Century and for the tourist of the
20th century. It creates a feeling similar to the one stirred up by photography:
the nostalgia for something that no longer exists. Nostalgia is connected with
the past. Already in 1934 Jean Grenier writes: The Mediterranean can create
a mood like this, but doesn’t lead you to the emotional confusion that made
the romantics see a spiritual sustenance or even an intuition of God through
these landscapes. Its lines and shapes make the truth an integral part of
happiness; even the intoxication of light puts us in a contemplating mood.
With the aid of photographic archives in museums, archaeology departments or private collections in the Mediterranean (from the 19th till the 20th
century), we will examine the technical features: frame, camera angle, use of
light. At the same time we will explore the connection between photographic
representation and memory, history and also the relationship of the people
with this place, if any.
Through this approach we will try to put together the pieces of the photography history in the Mediterranean based on the viewpoint of several artists.

Keywords: photography, Μediterranean, place, memory, history,
journey.
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Φωτογραφία και Αρχαιολογία
Η ιδιαίτερη σχέση φωτογραφίας και αρχαιολογίας ξεκινά ήδη από την
εφεύρεση του φωτογραφικού μέσου. Η κοινή τους διαδρομή έγκειται στο
γεγονός ότι η φωτογραφία ακολουθεί τα χνάρια της αρχαιολογίας. Πρόκειται
δηλαδή για δυο μεθόδους ανακτήσεως του παρελθόντος: η αρχαιολογία με
τη συλλογή και την μελέτη υλικών μαρτυρίων και η φωτογραφία χάρη στην
καταγραφή της πραγματικότητας.*Για τον λόγο αυτό, θα μας απασχολήσει
ιδιαίτερα το σημείο της μετάβασης της φωτογραφικής εικόνας από απλή
καταγραφή σε ανεκτίμητη αποτύπωση του μνημείου, σε συνδυασμό με τον
άνθρωπο και την πόλη.
Η ελληνική φωτογραφική παραγωγή του 19ου αιώνα ταλαντεύεται ανάμεσα
στην ιστορική προσέγγιση και την καλλιτεχνική έκφραση. Τα πρώιμα
δείγματα συνήθως χρησιμοποιούνται ως τεκμήρια των πληροφοριών που
παρέχουν, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της φωτογραφίας να απεικονίζει πιστά
την πραγματικότητα. Όμως τόσο για τον περιηγητή του 19ου αιώνα, όσο και
για τον σημερινό τουρίστα, η Ελλάδα παραμένει ένας προορισμός ιστορικά
φορτισμένος, όπου το παρελθόν των μνημείων συγκρούεται με το παρόν
των ερειπίων.
Το φωτογραφικό μέσο, ως εργαλείο τεκμηρίωσης και επιστημονικής
ανάλυσης, ήρθε να επικουρήσει τη ζωγραφική των περιηγητών και το
επιστημονικό σκίτσο των αρχαιολόγων, για κάθε μορφή επέμβασης,
διατήρησης και προστασίας ενός μνημείου, από την ανακάλυψή του το 1839
έως και τις μέρες μας. Η φωτογραφία, αποτελεί, επίσης, την αναπόφευκτη
και κατάλληλη σύνδεση της εικονικής αναπαράστασης με τη μνήμη και
την ιστορία του τόπου αλλά και τη εν δυνάμει σχέση του Ανθρώπου με το
Μνημείο.
Με τη βοήθεια της φωτογραφικής καταγραφής, οι δραστηριότητες
παρακολούθησης και ελέγχου της εξέλιξης ενός μνημείου στον χώρο και τον
χρόνο συνδυάζουν όχι μόνο τις ποσοτικές αλλά και τις ποιοτικές σχέσεις των
λεπτομερειών μιας ολιστικής αποκατάστασης των μνημείων. Η προτίμηση των
περιηγητών του 19ου αιώνα για την ελληνική αρχαιότητα, η οποία μονοπωλεί
την εικονογραφική παραγωγή της περιόδου, συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας
συγκεκριμένης αποτύπωσης, όπου το ιδεολογικά σηματοδοτημένο φυσικό
και αρχιτεκτονικό περιβάλλον της Ελλάδας ταυτιζόταν με αυτό της κλασικής
αρχαιότητας.
Το οπτικό αυτό στερεότυπο υιοθέτησαν αργότερα και οι φωτογράφοι, οι
οποίοι περιορισμένοι από τις δυνατότητες του μέσου, ασχολήθηκαν σχεδόν
αποκλειστικά με τη φωτογράφιση αρχαίων μνημείων, αναζητώντας και αυτοί
το ελληνικό ιδεώδες.
Άλλωστε, οι μεγάλοι χρόνοι έκθεσης της φωτοευαίσθητης επιφάνειας
καθιστούσαν αδύνατη τη φωτογράφιση κινούμενων αντικειμένων· έτσι οι
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φωτογράφοι στράφηκαν γενικά σε στατικά θέματα, όπως η αποτύπωση
αρχιτεκτονικών κτισμάτων.
Η εικόνα των ερειπίων και οι πρώτοι περιηγητές
Οι πρώτοι περιηγητές που καταφθάνουν στην Ελλάδα ήδη από τον 17ο
αιώνα, δεν μπορούν να ξεπεράσουν την ιδέα της Αρχαίας Ελλάδας και
να ανακαλύψουν το παρόν. Σύμβολα ενός χαμένου χρόνου των αρχαίων
πολιτισμών, τα ερείπια των μνημείων, προκαλούν στον θεατή το αίσθημα της
νοσταλγίας. Στην προσπάθειά τους να αναπαραστήσουν την ενώπιον τους
πραγματικότητα με ρομαντική και νοσταλγική διάθεση, οι ζωγράφοι και οι
πρώτοι περιηγητές επιτρέπουν στα σχέδιά τους κάποιες ασάφειες.
Η μοναδικότητα όμως τους έργου τους, τόσο για την εποχή εκείνη όσο
και για τους σημερινούς ερευνητές, ξεπερνά ακόμα και την απαίτηση μιας
φωτογραφικής απεικόνισης.
Το 1674, πραγματοποιείται η πρώτη και τελευταία αναπαράσταση
της Ακρόπολης με τον ναό του Παρθενώνα ανέπαφο. Ο πίνακας
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του μαρκήσιου de
Nointel στην Αθήνα το Νοέμβριο του 1674 από τον Jacques Carrey, φίλο
του Charles Le Brun. Εκτός από το ιστορικό του ενδιαφέρον, ο πίνακας
προσφέρει μια πανοραμική άποψη της πόλης των Αθηνών και θεωρείται η
πιστότερη αναπαράσταση του Παρθενώνα που διαθέτουμε πριν από τον
βομβαρδισμό του Morosini το 1687.
Ο Nointel μαζί με τον Jacques Carrey κατάφεραν να διασώσουν την εικόνα
της Ακρόπολης, καθώς και κάποια σημαντικά σχέδια από εκατό ανάγλυφα
και τμήματα από τις μετόπες πριν αυτά εξαφανιστούν από την έκρηξη του
Morosini. Η Αθήνα προσελκύει την προσοχή και τα βλέμματα όλου του
κόσμου στα χρόνια που ακολουθούν, με πρωταγωνιστές την ιστορία και
τα μνημεία της. Ανάμεσα στα έργα-τεκμήρια, δεδομένα μεγαλύτερης αξίας
για την καταγραφή του αρχιτεκτονικού χώρου πρέπει, μεταξύ άλλων, να
αναφέρουμε τον χάρτη των Αθηνών –γνωστό ως πλάνο των Καπουτσίνων–
(1670), τα έγγραφα του Γάλλου πρόξενου Jean Giraud (1674), τα σχέδια
της συνοδείας του Nointel από το μνημείο του Παρθενώνα (1674) και, τέλος,
τα μοναδικά σχέδια των Βρετανών Spon και Wheler (1676). Όλες αυτές
οι άμεσες ή έμμεσες αναπαραστάσεις αποτελούν τις πρώτες ουσιαστικές
μελέτες για τις αρχαιότητες της Αθήνας και τα μνημεία της Ακρόπολης. Τον
17ο αιώνα, για πρώτη φορά, τα ερείπια των αρχαίων μνημείων, μέσα από
τη σχεδιαστική αποτύπωση και μέσα από το βλέμμα των ξένων περιηγητών,
αποδεικνύονται τόποι υπαρκτοί, τόποι που υφίστανται, παρόλο που ο
χρόνος, και ο άνθρωπος τα έχουν μεταμορφώσει.
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Πρώτες ελληνικές φωτογραφικές απεικονίσεις
Η επίσημη ημερομηνία γέννησης της φωτογραφίας είναι η 19η Αυγούστου
του 1839. Τότε για πρώτη φορά, ο Γάλλος ακαδημαϊκός François-Dominique
Arago (1786-1853) παρουσίασε επίσημα στη Γαλλική Ακαδημία Τεχνών και
Επιστημών στο Παρίσι τη νέα εφεύρεση του συμπατριώτη του Louis-JacquesMandé Daguerre (1787-1851). Επρόκειτο συγκεκριμένα για ένα θετικό
είδωλο που είχε αποτυπωθεί πάνω σε μια επάργυρη χάλκινη πλάκα με τη
χρήση. Η εκτύπωση αυτή ονομάστηκε από τον εφευρέτη της δαγγεροτυπία
και ήταν μοναδική, καθώς δεν υπήρχε η μεσολάβηση του αρνητικού.1
Τα χρόνια που ακολουθούν, αμέσως μετά την ανακάλυψη του Daguerre,
η Ελλάδα αντιπροσώπευε έναν σταθερό και ελκυστικό προορισμό στις
ευρύτερες περιπλανήσεις των ξένων περιηγητών. Απαραίτητος σταθμός η
Αθήνα και κυρίως η Ακρόπολη, που αποτέλεσε αντικείμενο φωτογράφισης,
ήδη από τον Οκτώβριο του 1839, δέκα μόλις μήνες μετά τη δημοσιοποίηση
της καινούργιας φωτογραφικής τεχνικής στο Παρίσι.
Οι πρώτοι φωτογράφοι υπήρξαν ζωγράφοι, λιθογράφοι, ακόμη και γλύπτες
που βρήκαν στη φωτογραφία έναν πιστό τρόπο αποτύπωσης των μακρινών
ιστορικών μνημείων. Εμπνευστής της πρώτης οργανωμένης φωτογραφικής
καταγραφής αρχαιοτήτων υπήρξε ο Γάλλος Noël-Marie Paymal Lerebours
(1807-1873), ο οποίος εφοδίασε με δαγγεροτυπικές μηχανές ταξιδιώτεςφωτογράφους, προκειμένου να αποτυπώσουν τα σημαντικότερα μνημεία
του κόσμου: Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Συρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Την
Ελλάδα επισκέφτηκε ο Καναδός Pierre Gustave de Lotbinière (17891865) τον Οκτώβριο του 1839 και πραγματοποίησε έντεκα δαγγεροτυπίες
αθηναϊκών αρχαιοτήτων. Δυστυχώς για τους σύγχρονους μελετητές, οι
πρώτες αυτές ανεκτίμητες εικόνες δεν σώζονται˙ διατηρούνται όμως τρία
χαρακτικά αντίγραφα (ακουατίντες), που δημοσιεύτηκαν στο λεύκωμα του
Lerebours, με τίτλο: Excursions Daguerriennes. Vues et Monuments les plus
remarquables du Globe (1840-1844).
Οι τρεις ακουατίντες που διασώζονται μέχρι σήμερα απεικονίζουν μια
πραγματικότητα που δεν υπάρχει πια και είναι ανεκτίμητες για τις πληροφορίες
που μας παρέχουν σχετικά με την κατάσταση και τη δομή του μνημείου μέσα
στον χρόνο: α. ο Παρθενώνας, στον σηκό του οποίου διακρίνεται το τουρκικό
τζαμί, το οποίο κτίστηκε στα τέλη 17ου αιώνα και κατεδαφίστηκε το 1842, β.
τα Προπύλαια και γ. ο ναός του Ολυμπίου Διός, όπου ακόμη στέκουν όρθιοι
τρεις μεμονωμένοι κίονες, – εκ των οποίων σήμερα διατηρούνται μόνο οι δύο
κίονες, ο τρίτος έχει πέσει κατά τη σφοδρή θύελλα του 1852.
Οι θεματικές επιλογές του πρωτοπόρου Lotbinière, αλλά και του δεύτερου
φωτογράφου του Joseph Philibert Girault de Prangey (1807-1873), δεν είναι
τυχαίες. Αδέσμευτοι από προηγούμενη φωτογραφική παραγωγή, στρέφουν
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τον φακό τους προς τα κλασικά μνημεία, ή σωστότερα προς τα ερείπια των
κλασικών μνημείων, αναζητώντας τα ιδεώδη του Χρυσού Αιώνα.
Βέβαια, η Ακρόπολη υπήρξε η αφετηρία της αθηναϊκής διαδρομής και για
τον Prangey. Ο φωτογράφος, ο οποίος το 1842, πραγματοποίησε μια σειρά
από δαγγεροτυπίες, που διασώζονται μέχρι σήμερα, μοναδικά τεκμήρια της
πρώιμης φωτογραφικής παραγωγής στη χώρα μας. Εικόνες-μαρτυρίες της
κατάστασης του μνημείου, απόλυτα ευκρινείς και χρήσιμες για εμάς σήμερα,
αποτελούν πολύτιμο εργαλείο έρευνας.
Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε, πως στα δείγματα αυτά τα κλασικά
μνημεία παρουσιάζονται απομονωμένα από τον περιβάλλοντα χώρο της
πόλης των Αθηνών και από τους κατοίκους της.
Προστατευμένα ερείπια, πιστά στη ζωγραφική παράδοση της δεκαετίας
1850-1860, τα φωτογραφικά ντοκουμέντα της περιόδου εκείνης, επιχειρούν
να αποδώσουν στα πραγματικά ερείπια το ένδοξο παρελθόν τους. Το παρόν
δεν ενδιαφέρει τους ταξιδιώτες-φωτογράφους, οι οποίοι και περιορίζονται
στην αποτύπωση των μνημείων, πριν τη δυναμική άφιξη των αρχαιολόγων
και των αρχιτεκτόνων.
Εντούτοις, στο έργο ορισμένων φωτογράφων των μέσων του 19ου αιώνα,
όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, εμφανίζονται οι πρώτες ανθρώπινες
φιγούρες, ενώ αρχίζει να διαφαίνεται διστακτικά και η αρχιτεκτονική δομή του
περιβάλλοντα χώρου.
Ως πρώτο παράδειγμα της αντίληψης αυτής, θα πρέπει να αναφερθεί
ο Βρετανός James Robertson (1813-1888), ο οποίος φωτογράφησε τις
αρχαιότητες των Αθηνών, της Κορίνθου και της Αιγύπτου, την περίοδο 18531854. Χρησιμοποίησε μια καινούρια για την εποχή του τεχνική, το υγρό
κολλόδιο,2 που του επέτρεψε να περιορίσει τον χρόνο έκθεσης στα δύο λεπτά
και, επομένως, να επιτύχει την αποτύπωση της ανθρώπινης παρουσίας. Στις
ρομαντικές αποτυπώσεις του Robertson οι αρχαιότητες, πλαισιωμένες από
ανθρώπους με τοπικές ενδυμασίες, εικονογραφούνται με τα γραφικά στοιχεία
του περίγυρού τους.3
Με την άφιξή του στην Αθήνα, ο Robertson αναζητά ένα στούντιο για να
πραγματοποιήσει τις εμφανίσεις του. Έτσι, γνωρίζει τον Έλληνα Δημήτριο
Κωνσταντίνου, ο οποίος δραστηριοποιείται στο φωτογραφικό προσκήνιο της
Αθήνας την περίοδο 1858-1875. Σήμερα, το πλούσιο υλικό του Κωνσταντίνου
φυλάσσεται σε ιδιωτικές συλλογές και μουσεία και μαρτυρεί το ενδιαφέρον
του για το ελληνικό τοπίο και τα αρχαία μνημεία. Σημαντικό στοιχείο στην
πορεία του έργου του υπήρξε το γεγονός της συνεργασίας του με την
Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία, για λογαριασμό της οποίας θα επισκεφτεί
σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και θα καταγράψει με τον φακό του τις
ανασκαφικές έρευνες.
Η σχέση του Έλληνα φωτογράφου με τον σημαντικό ξένο συνάδελφό του
υπήρξε καθοριστικής σημασίας. Ο Robertson επηρέασε τον Κωνσταντίνου
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ως προς τη γωνία λήψης αλλά και ως προς την χρήση της ανθρώπινης
παρουσίας. Ωστόσο τα άτομα που απεικονίζονται στις εικόνες του Robertson
και του Κωνσταντίνου φαίνεται να χρησιμοποιούνται για να δηλωθεί η κλίμακα
και το μεγαλείο των μνημείων.
Η πόλη των Αθηνών, αν και κύριος τόπος προορισμού, σταθμός και
αφετηρία επίσκεψης προς άλλους ελληνικούς αρχαιολογικούς τόπους –τους
Δελφούς, την Κόρινθο, την Αίγινα–, δεν κέντρισε το φωτογραφικό ενδιαφέρον
των ξένων επισκεπτών, όσο θα περίμενε κανείς. Ένας ταξιδιώτης το 1850
γράφει: Δεν υπάρχει κάτι που να προσδίδει ελληνικότητα στη φυσιογνωμία
της Αθήνας. Τα σπίτια των πλουσίων μοιάζουν με αυτά της Γερμανίας, ενώ
των φτωχών με αυτά που συναντάμε σε χωριά της Ιταλίας.4
Αναπόφευκτα, λοιπόν, το βλέμμα τους στράφηκε αποκλειστικά στις
αρχαιότητες και οι φωτογραφίες όπου συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο
στοιχείο είναι λίγες και καθοριστικής σημασίας, τόσο για την προσέγγιση του
χώρου σε σχέση με τον άνθρωπο, όσο και για την ιστορία της φωτογραφίας.
Επομένως, η επιλογή να χρησιμοποιηθεί η ανθρώπινη μορφή στη
φωτογράφιση των μνημείων τον 19ο αιώνα δηλώνει το παρόν της σύγχρονης
Ελλάδας, παρόλο που οι ξένοι περιηγητές, τουλάχιστον στα πρώτα δείγματά
τους, ήταν απογοητευμένοι από την εικόνα της πόλης των Αθηνών.
Οι πρώτοι Έλληνες φωτογράφοι ακολουθούν την προσέγγιση των ξένων
συναδέλφων τους, τουλάχιστον όσον αφορά την επιλογή των θεμάτων τους.
Έτσι, σιγά-σιγά μια πρόσφορη αγορά διαμορφώνεται, και στην Ελλάδα, το
καινούριο επάγγελμα του φωτογράφου. Ο Πέτρος Μωραΐτης (1835-1905)
αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, όχι μόνο επειδή κατέκτησε έναν σημαντικό για
την εποχή του τίτλο –αυτόν του επίσημου φωτογράφου του βασιλιά Γεωργίου
Α’–, αλλά κυρίως για την τελειότητα του φωτογραφικού αποτελέσματος, με
ακρίβεια στην εκτέλεση και μια ιδιαίτερη αισθητική προσέγγιση.
Ο Μωραΐτης ανάμεσα στα 1865-1870 θα καταφέρει να πραγματοποιήσει
εκτυπώσεις εντυπωσιακού μεγέθους (40x50εκ.), που αποδεικνύουν όχι
μόνο τις τεχνικές του γνώσεις, αλλά κυρίως την ανάγκη να βελτιώσει στο
μέγιστο την ευκρίνεια της εικόνας. Όσον αφορά στους ερευνητές και στους
ιστορικούς, εικόνες τέτοιου μεγέθους παρέχουν τη δυνατότητα εμβριθέστερης
διερεύνησης στις λεπτομέρειες της φωτογραφίας· επομένως, και στο θέμα
της. Η μελέτη αυτή αρχικά μας οδηγεί στην αληθοφάνεια των πρωταγωνιστών
στις εικόνες του Μωραΐτη, όπου για πρώτη φορά το ανθρώπινο στοιχείο
δεν δηλώνει απλώς την κλίμακα. Τα πρόσωπα του Μωραΐτη ποζάρουν με
μια φυσικότητα στις στάσεις τους, δίνοντας ουσιαστικά την αίσθηση της
πραγματικής ζωής. Το ανθρώπινο στοιχείο στις φωτογραφίες του Μωραΐτη
συν-κατοικεί με τα μνημεία, τα οριοθετεί και τα προσδιορίζει.
Το έργο του Μωραΐτη κυριολεκτικά εστιάζεται στην Ακρόπολη και στα
μνημεία που την περιβάλλουν, προσφέροντας μια μοναδική, συνολική
άποψη του Ιερού Βράχου. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαία η παρακάτω αποτίμηση
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του έργου του Έλληνα φωτογράφου: Κάποιες φορές φωτογράφοι, όπως
ο Πέτρος Μωραΐτης πραγματοποιούν λήψεις αρκετά ολοκληρωμένες
που περικλείουν τα Προπύλαια, τη μεγαλειώδη είσοδο της Ακρόπολης, το
Ερέχθειο, ναό σύνθετο με πολλαπλά επίπεδα. Ο Μωραΐτης σε κάποιες από
τις εικόνες του ενσωματώνει και τον φράγκικο πύργο, ένα μεσαιωνικό κτίσμα
που βρισκόταν στο νότιο μέρος των Προπυλαίων.
Μεσόγειος και Φωτογραφία
Ο Μεσογειακός χώρος νοείται μέσα από τα πολύ πλατιά γεωγραφικά του
όρια και μέσα από το βάθος της πολύμορφης ζωής του, προσπαθήσαμε να
συνδέσουμε την ιστορικότητα σε μια πιο συγκεκριμένη βάση διαλεκτικής
σχέσης όπως χώρος-τόπος και φωτογραφία.
Η συμπύκνωση της ρομαντική φράσης πολλών ευρωπαίων ταξιδιωτών
του 19ου αιώνα ότι ο μεσογειακός χώρος μπορεί να εμπνεύσει μια ψυχική
κατάσταση ανώτερη από την ίδια την ζωή, πιθανόν να χαρακτηρίζεται από
μια συναισθηματική σύγχυση, που όμως, είναι πολύ πιθανόν να εκφράζει
την ιδιαίτερη χαρακτηριστική ένταση της τοπιογραφίας, των απροσδόκητων
κοινωνικών δομών και των σημαντικών εξάρσεων του φυσικού χώρου.
Φαίνεται πως η σχέση μορφής, αναλογίας, τοπιογραφίας και βιώματος δεν
άφηνε αδιάφορους τους ερευνητές και του ταξιδιώτες της εποχής. ‘Άλλωστε
είναι πολύ φυσικό όταν οι γραμμές, τα σχήματα, η μέθη του φωτός διεγείρουν
μια στοχαστική διάθεση του απόλυτου και της δράσης (Andisio,1935) όλες
οι υπόλοιπες ανθρώπινες δραστηριότητες ακολουθούν αυτή την ιδιαίτερη
αντίληψη του κόσμου. Ο Gustave Le Gray θα ταξιδέψει στην Μεσόγειο το
1860 μαζί με τον Alexandre Dumas και θα αποτυπώσει τόσο τα αρχιτεκτονικά
κτίσματα όσο και την μοναδική σχέση του ουρανού και της θάλασσας. Το
σχήμα ή η δομή διαφέρουν από τόπο σε τόπο και από πόλη σε πόλη στον
βαθμό που οι εδαφικές και κλιματολογικές ζώνες διαφοροποιούνται έντονα.
Σχεδόν όλες αυτές οι λεπτομέρειες αποκωδικοποιούνται στο γνωστό
παιχνίδισμα του φωτός με την σκιά που διατύπωσε ήδη από την δεκαετία
του ‘30 ο Le Corbusier. Ο νεαρός αρχιτέκτονας και πρόδρομος του
μοντερνισμού σκηνοθετεί τον εαυτό του, το 1911 στην πρώτη του επίσκεψη
στην Ελλάδα. Το ταξίδι αυτό που έγινε γνωστό ως το ταξίδι της ανατολής,
διήρκησε έξι μήνες, και επισκέφτηκε όλα τα γνωστά μνημεία της Αθήνας,
της Κωνσταντινούπολης, της Ρώμης, του Αγίου Όρους, των Δελφών. Ο ίδιος
πίστευε πως το ταξίδι καθόρισε την σχέση του με το φώς, την δομή και την
αίσθηση του μέτρου. Σ’αυτή την περιήγηση, o Le Corbusier πραγματοποίησε
πάνω από 400 φωτογραφίες και αναγνώριζε πάντα στην αποκάλυψη της
Ακρόπολης, τη σημαντικότερη αιτία της αρχιτεκτονικής του- Η Ακρόπολη μ΄
έκανε επαναστατημένο, θα πει ο ίδιος το 1933, μπροστά στο Πολυτεχνείο.
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Η «αποφασιστική στιγμή» του Henri Cartier-Bresson. Πριν και μετά
Ο Henri Cartier-Bresson γεννήθηκε το 1908 στην περιοχή Seine et Marne,
κοντά στο Παρίσι. Θα ιδρύσει το 1947 μαζί με τον Robert Capa και τον David
Seymour το διάσημο φωτοειδησεογραφικό πρακτορείο Magnum. Όπως
προκύπτει από τα γραφόμενα του, αμέσως μόλις ανακαλύπτει τη μικρή και
εύχρηστη Leica, ο Bresson αντιλαμβάνεται όλη την ουσία και την ιδιαιτερότητα
του φωτογραφικού μέσου: είναι πανεύκολο (δεν παρουσιάζει δηλαδή τεχνικές
δυσκολίες) και έχει τη δυνατότητα (αυτό μόνον από όλα τα άλλα οπτικά μέσα)
να συλλαμβάνει, μέσα στην κινούμενη πραγματικότητα που μας περιβάλλει,
εικόνες που διαρκούν μόνον κλάσματα του δευτερολέπτου.
Η στιγμή αυτή, την οποία ο Bresson ονομάζει αποφασιστική στιγμή, είναι
επομένως εκείνη, όπου η σύνθεση (η φόρμα) αναδεικνύει με τον πιο ιδανικό
τρόπο το περιεχόμενο.
Η φωτογραφία για μένα, γράφει, είναι η ταυτόχρονη αναγνώριση, μέσα
σ’ ένα κλάσμα τού δευτερολέπτου, από τη μια μεριά της σημασίας ενός
γεγονότος και, από την άλλη, μιας αυστηρής οργάνωσης των μορφών που
συλλαμβάνει το μάτι μας και που εκφράζουν αυτό το γεγονός.
Στη φωτογραφία, αυτή η οπτική οργάνωση δεν μπορεί να είναι παρά
το αποτέλεσμα μιας ενστικτώδους αίσθησης των πλαστικών ρυθμών.Η
πραγματικότητα της φωτογραφίας είναι η μαγική στιγμή της λήψης και τελικά
είναι μέρος της δημιουργικότητας του μέσου.
Για τον σύγχρονο φωτογράφο, Bernard Plossu η δημιουργικότητα
του μέσου προκύπτει απο την απελευθέρωση των περιορισμών της
φωτογραφικής μηχανής. Τα θέματα του δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμα,
δημιουργώντας μια αίσθηση, αυθορμητισμού και κίνησης. Φωτογραφίζει
σαν ένα κλείσιμο του ματιού για να μην ξεχαστούν αυτές οι στιγμές οι οποίες
υποδηλώνουν τα γρήγορα αντανακλαστικά του φωτογράφου, την άμεση
αντίδραση σε μια εικόνα καθημερινότητας. Με ένα τέτοιο στιγμιότυπο, ο
φωτογράφος ανακαλύπτει ένα καινούργιο είδος ρεαλισμού αυτό που ο
γάλλος ψυχαναλυτής Marc Augé αποκαλεί «εικόνα-αίσθηση», μια όψη της
φωτογραφίας πιο άμεση και λιγότερο εγκεφαλική.
Ο ίδιος ο καλλιτέχνης, πρωτοστάτης του καινούργιου αυτού νέο-ρεαλισμού,
όπως και αυτοί που θα συναντήσουμε στην συνέχεια, χρησιμοποιούν
διαφορετικές φωτογραφικές μηχανές ακόμα και μιας χρήσεως, ώστε να
είναι ελαφριές και να τους δίνουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν το θέμα
απευθείας.
Αν και με την πρώτη ματιά η εικόνα αυτή μοιάζει να παραβιάζει τους
κανόνες του αρμονικού κάδρου, η αίσθηση του φλου, χρησιμοποιούμενη
με το κατάλληλο κάδρο δίνουν την εντύπωση στον θεατή πως συμμετέχει
σε αυτήν την σκηνή, πως βρίσκεται εκεί παρών. Ο Plossu επηρέασε και
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επηρεάζει πολλούς συγχρόνους φωτογράφους, δίνοντας μια καινούργια
σημασία στην έννοια του στιγμιότυπου στην φωτογραφία.
Αντίστοιχα για τον πορτογάλλο, Paulo Nozolino (1955) που σπούδασε
ζωγραφική αλλά σύντομα ανακάλυψε την φωτογραφία, η συγκίνηση
δημιουργείται στις εικόνες του από το αναμφισβήτητα έντονο κοντράστ.
Αν και οι τόποι στις φωτογραφίες του Nozolino, έχουν μικρότερη σημασία
απ’ ότι η ατμόσφαιρα τους. Οι εικόνες του, είναι εντελώς υποκειμενικές
καταγραφές των εντυπώσεων, των αισθήσεων που αποκομίζει από
ένα σύμπαν άχρονο. Στις φωτογραφίες του δεν διακρίνουμε σημαντικά
επεισόδια. Μόνο απροσχεδίαστες στιγμές μιας ζωής που δεν συμβαίνει κάτι
συνταρακτικό, ίσως και τίποτα απολύτως. Τις διαπερνά όμως ένα κοινό νήμα,
ένα συναισθηματικό leitmotiv σύμφωνα με τον ίδιο. Ακριβώς όπως και στην
περίπτωση της Dolores Marat που πραγματοποίησε την μεσογειακή της
περιπλάνηση σε Μασσαλία, Τυνισία Ιταλία και Κορσική την δεκαετία του ‘90.
Οι εικόνες της προκαλούν την φαντασία του θεατή, σε οριακές φωτιστικές
συνθήκες και κάδρα. Αναζητά σαφώς στις φωτογραφίες με την ιδιαίτερη
τεχνική Fresson, τα όρια του μεσογειακού τοπίου, με σκοπό να αναζητήσει
την σχέση του αθέατου με το αιώνιο : la Mare Medi Terra.
Μύθος και Αρχαιότητες
Η Ελλάδα, στις αρχές του 20ου αιώνα ξανά-ανακαλύφθηκε μέσα από το
έργο των αρχαιολόγων, το βλέμμα των ταξιδιωτών, αλλά και το φακό των
καλλιτεχνών που χρησιμοποίησαν τη φωτογραφία ως μέσο έκφρασης. Η
τέχνη της αρχαιότητας μετατρέπεται για τους καλλιτέχνες της εποχής σε
στοιχείο μιας προσωπικής εσωτερικής αναζήτησης, στην προσπάθειά τους
να απομακρυνθούν από τα μοντέλα του ακαδημαϊσμού. Η Ελλάδα στις αρχές
του 20ου αιώνα εξακολουθεί να παραμένει ένας οικουμενικός τόπος, χάρη
στο ιστορικό της παρελθόν, αλλά και εξαιτίας των καινούριων ερμηνειών που
προσδίδουν στο αρχαιοελληνικό τοπίο οι καλλιτέχνες Herbert List (19031975) και Nelly’s (1899-1998).
Η επιλογή του ασπρόμαυρου φιλμ στο έργο του Γερμανού φωτογράφου
List οφείλεται στις σχέσεις του με τους υπερρεαλιστές και με τα κείμενα του
συγγραφέα Jean Cocteau. Οι φωτογραφικές συνθέσεις του δημιουργούν μια
ξεχωριστή σχέση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και την αρχαιότητα. Η
αφαίρεση των λεπτομερειών που προσφέρει η χρήση των ασπρόμαυρων
εικόνων, η σχέση ανάμεσα στις σκιές και στους όγκους, μετατρέπουν το
ελληνικό τοπίο σε ένα μεταφυσικό σκηνικό θεάτρου, όπου όλα μοιάζουν
να περιβάλλονται από ένα πέπλο μυστηρίου. Οι φωτογραφίες του List
σκηνοθετούν επιμελώς τη σχέση της σύγχρονης Ελλάδας με την αρχαιότητα
και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τουριστικής εικονογραφίας
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της χώρας στη δεκαετία του 1930. Ο List, όπως και άλλοι φωτογράφοι της
εποχής, θα χρησιμοποιήσουν το μεσογειακό φως ως μέσο καλλιτεχνικής
έκφρασης. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης εξηγεί: Με τον κατάλληλο φωτισμό, η ύλη
μπορεί να μετατραπεί σε πρωταγωνιστή μέσα σε μια φωτογραφία ή αντίθετα
να εκμηδενιστεί εντελώς.5
Από την άλλη μεριά, η Ελληνίδα Nelly’s, με τη σειρά φωτογραφιών
με θέμα τις χορεύτριες στην Ακρόπολη, προκαλεί ένα διεθνές σκάνδαλο
και γίνεται παγκόσμια γνωστή. Η Ελληνίδα φωτογράφος καταφέρνει να
φωτογραφίσει το 1929 τις Ρωσίδες χορεύτριες Mlle Nikolska και Mona Paiva,
ημίγυμνες ανάμεσα στις κολώνες του Παρθενώνα, ενσαρκώνοντας τον μύθο
αρχαίων θεοτήτων ακριβώς όπως ο List σκηνοθετεί τα αντρικά σώματα σε
άμεσο παραλληλισμό με τα αρχαία γλυπτά. Ο άντρας και η γυναίκα είναι η
αφορμή για να δημιουργήσουν οι καλλιτέχνες-φωτογράφοι της εποχής έναν
διάλογο με το παρελθόν, με ό,τι έχει απομείνει από αυτό και να αναδείξουν
το ταλέντο, τη φαντασία τους, την έμπνευση τους, την πρωτοτυπία ανάδειξη
του θέματος.
Mνήμη – Ταυτότητα – Πολιτισμός
Η κυκλική αποτύπωση του κόσμου ταυτίζεται με το σχήμα του
Μεσογειακού χώρου ως τέλειο γεωμετρικό σχήμα αλλά και γεωγραφικό
σημείο αναφοράς, εκκίνησης και εξέλιξης πανάρχαιων πολιτισμών. Ο
πολιτισμικός χώρος εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως μια ήπειρος μνήμης,
μια ανθρωπογεωγραφική ενότητα, όπου πρωταγωνιστούν εκτός από το
υγρό στοιχείο, οι ιδιαίτερες τοπιογραφίες, η ενιαία φιλοσοφική διάθεση ζωής,
η ιδιομορφία στον τρόπο σκέψης, επικοινωνίας και κατοίκησης.
Αν τα μεσογειακά ερείπια συνθέτουν ένα διφορούμενο σκηνικό και μια
πολύτιμη παρακαταθήκη τότε η υλική αλλά και ιστορική θεώρηση του χώρου
συμπεριλαμβάνει την αναγκαστική εξέταση κοινών τόπων και μορφών. Στην
τελευταία ενότητα του σύγχρονου Έλληνα φωτογράφου, Πάνου Κοκκινιά
Live your myth in Greece (2010), παρατηρούμε τις γνωστές σκηνοθετικές
του πρακτικές να δημιουργούν προσομοιώσεις του πραγματικού. Οι
φωτογραφίες της ενότητας αυτής, δηλώνουν ευθαρσώς και σκοπίμως την
κατασκευασμένη φύση τους, κι άλλοτε την αποκρύπτουν πίσω από το
φαινομενικά τυχαίο του φωτογραφικού στιγμιότυπου.
Η σκηνοθεσία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αφήγηση, για να υπάρξει η
επιθυμία σκηνοθεσίας μίας φωτογραφίας, αυτόματα υπάρχει και η επιθυμία να
ειπωθεί μία ιστορία. Σχολαστικά χορογραφημένη, εκτελεσμένη και περίτεχνα
σχεδιασμένη, η φωτογραφία που διαπραγματεύεται την αφήγηση, χρωστάει
πολλά στη γλώσσα και την αισθητική του κινηματογράφου. Στις φωτογραφίες
του Πάνου Κοκκινιά φαίνεται να απλώνεται ο πλούσιος σε μορφή και σχήμα
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μεσογειακός χάρτης : με τις ιδιόμορφες γεωφυσικές κατατμήσεις, τα κλειστά
και ανοικτά πελάγη, τις τοπικές συστάδες ορεινών όγκων που αρκετές φορές
αλλάζουν και συμπαρασύρουν πολλές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες
σε ότι αφορά την κατοίκηση και τις χρήσεις γης.
Ακριβώς αυτή την μεταμόρφωση του τοπίου στην Ιταλία προσεγγίζει
με τις φωτογραφικές του εκδοχές ο Massimo Vittali οι οποίες αφορούν
την τουριστική εκδοχή της Μεσογείου κυρίως από την δεκαετία του ΄90
και μετά. Ο ίδιος δηλώνει πως το έργο του είναι ακριβώς αντίθετο από την
θεωρία της αποφασιστικής στιγμής του Bresson. Γιατί στις φωτογραφίες του
δημιουργούνται πολλές αποφασιστικές στιγμές περιμένοντας το μεσογειακό
τοπίο να μεταμορφωθεί από την άφιξη των τουριστών.
Επίλογος
Η Μεσόγειος δεν είναι μια θάλασσα, αλλά μια διαδοχή θαλασσών, δεν
είναι ένα τοπίο αλλά αναρίθμητα τοπία, δεν είναι ένας πολιτισμός, αλλά
ένα πλήθος πολιτισμών που αλληλεπικαλύπτονται, αυτά σημειώνει μεταξύ
πολλών άλλων ο F. Braudel, στο μνημειώδες έργο του για την Μεσόγειο.
Σ’ αυτό τον γεωγραφικό χρόνο με την βοήθεια τις φωτογραφίας από
τον 19ο αιώνα και μέχρι σήμερα θα προστεθεί και ο ατομικός χρόνος. Οι
πρώτοι περιηγητές του 17ου αιώνα για να ανακαλύψουν την αληθινή εικόνα
της Μεσογείου, έπρεπε να ταξιδέψουν, να επισκεφτούν και στη συνέχεια να
σχεδιάσουν, να κάνουν ανασκαφές και να φωτογραφίσουν τους μυθικούς
τόπους της. Έπρεπε να διαπιστώσουν πως αυτοί οι τόποι με τις μυθολογικές
καταβολές –που απαντούν εξίσου στη φιλοσοφία, τις επιστήμες και την
ποίηση– υπάρχουν αληθινά.
Τα αρχαία κείμενα ανοίγουν τον δρόμο και το ταξίδι είναι ο ιδανικός τρόπος
για να έρθει κανείς αντιμέτωπος με την ιστορία. Παρ’ όλ’ αυτά, το ταξίδι αυτό
στον χρόνο, ανάμεσα στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον, δεν είναι χωρίς
απώλειες ούτε για τον περιηγητή του 19ου αιώνα, ούτε για τον τουρίστα του
20ού. Προκαλεί ένα συναίσθημα κοινό με τη φωτογραφία: τη νοσταλγία για
ό,τι έχει πλέον χαθεί.
Η έννοια της νοσταλγίας είναι συνδεδεμένη με το παρελθόν.
Στη φωτογραφία η νοσταλγία προκαλείται από τη μοναδικότητα της
ανεπανάληπτης απαθανατισμένης στιγμής·.
Γιατί: Η φωτογραφία, τονίζει ο Peter Gallasi, καταγράφει όχι τη φυσική
πραγματικότητα πριν από τον φακό αλλά την ορατή πτυχή της, που καθορίζεται
από ένα συγκεκριμένο σημείο, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, και κάτω απο
ένα συγκεκριμένο φώς. Και εμείς θα συμπληρώναμε σε ένα συγκεκριμένο
μεσογειακό φωτογραφικό κάδρο.6
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Time-Space Compression in Cyberspace Art - Digital Skin
Avi Rosen, The Signal and Image Processing Lab,
Department of Electrical Engineering, Technion IIT, Haifa, Israel

Abstract
In a comparative analysis of 200 years of art, from the industrial revolution
to the age of the Internet, this paper examines the concept of time–space
compression in cyberspace where the pace of life is accelerated and traditional barriers are obliterated. The text includes evaluation of modern and
digital works of art engaging the viewer as partner in the creative process,
and hyperlinks to 54,000 video clips VBlog. In conclusion, the advent of the
Internet and the popularity of the hyper-real (such as immersive virtual reality
environments and computer games), art is now forever changed; it evolved
to a digital skin of the Cyber-subject.
Keywords: time-space, compression, Cyberspace, Art, digital skin,
Cyber-subject.
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Χωροχρονική συμπίεση στην τέχνη του κυβερνοχώρου Digital Skin
Avi Rosen, Εργαστήριο επεξεργασίας σημάτων & εικόνας,
Τμ. Ηλεκτρολόγων μηχανικών Πανεπιστημίου Technion, Χάιφα, Ισραήλ
Περίληψη
Η παρούσα εργασία εξετάζει την ιδέα της χωροχρονικής συμπίεσης στον
κυβερνοχώρο, όπου ο βιοτικός ρυθμός επιταχύνει και τα παραδοσιακά εμπόδια
καταρρίπτονται, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης έργων μιας καλλιτεχνικής
περιόδου που διήρκησε 200 χρόνια, από την βιομηχανική επανάσταση μέχρι
την εποχή του ίντερνετ. Το κείμενο περιλαμβάνει αξιολογήσεις σύγχρονων
και ψηφιακών έργων τέχνης που εμπλέκουν τον θεατή στην δημιουργική
διαδικασία, και συνδέσμους 54.000 βιντεοκλίπ σε Vblog.Τέλος, η έλευση του
ίντερνετ και η δημοτικότητα του υπερρεαλιστικού (όπως τα περιβάλλοντα
εμβύθισης και τα παιχνίδια υπολογιστή) άλλαξαν μια για πάντα την τέχνη, η
οποία εξελίχθηκε στο ψηφιακό δέρμα των υποκειμένων του κυβερνοχώρου.
Λέξεις-κλειδιά: χωροχρόνος, συμπίεση, κυβερνοχώρος, τέχνη, digital
skin, υποκείμενο του κυβερνοχώρου.
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The term “time-space compression” was coined by David Harvey in his
book The Condition of Postmodernity (1989).1 It refers to a speed-up in
the pace of life, while abolishing traditional spatial barrier.The industrial
revolution introduced the railroad and the telegraph line, paving the way for
future changes in communications. It brought about the perceptual changes
needed in early 20th-century culture for the rise of the new media that captured
communications: photography, cinema, radio and the telephone. The new
“high-speed” technologies were the origins of the modern “annihilation of
space and time” upon which 19th- and 20th-century perceptions of the real
world depend. The train and railway system caused distortions in traditional
perspective and vision. This foreshortening of time and space due the train’s
speed caused the display in immediate succession of panoramas and objects
that in their original spatiality belonged to separate realms. The accelerated
viewer was able to perceive the discrete as it rolled past the coach window
indiscriminately; this was the beginning of the “synthetic glance” that has
since that time become a basic feature of human perception.
J.M.W. Turner was one of the first artists to implement time-space
compression aspects. In his oil painting Rain, Steam, and Speed The Great
Western Railway (1844)Image 1, he juxtaposed a “slow” ploughman in a
field with a high-speed locomotive crossing it diagonally while causing a
whirlwind in the pastoral landscape.

Image 1- J.M.W. Turner, Rain, Steam, and Speed The Great Western
Railway, 1844, From: Wikimedia Commons
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The overall impression is of compression and distortion caused by the
Doppler Effect, as perceived by the artist positioned relative to the speeding
locomotive, or from a ship’s mast on a stormy sea (as Turner, so the story
goes, once did for close experience of speed and nature forces). This
phenomenon of nonlinear time-and-space sensation together with industrial
mass reproduction is a basis for the photographic and filmic vision and notion
of montage, as well for the nonlinear geometry used by Impressionists such
as Edouard Manet in his Luncheon on the Grass (1863). The male figures
are dressed in Charles Baudelaire’s flâneur fashion. The woman in the
background wading in a stream is too large in comparison with the figures in
the foreground; she seems to float. The overall impression is lack of depth,
reinforced by the use of broad “electric” light eliminating “natural” shadows.
The accelerated mobile eye and consciousness that jump swiftly from
point to point will tend to focus on random details or to accumulate empathetic
impressions of tactile sensations. Similarly, nonlinear multifocal techniques
were used by Cubists such as Picasso and Futurists such as Giacomo Balla,
who created visual analyses of objects made simultaneously from different
spatiotemporal points of view. The artist’s acceleration and omnipresence
transformed the process of artistic creation into one with an almost religious
meaning, because it involved a restructuring of a novel time-and-space, a
penetration into reality itself.
The Suprematist Kazimir Malevich placed his Black Square (1923)
Image 2 canvas in the traditional position of a holy icon in Russian homes.
The black square symbolized the death of traditional art and nature, deriving
from Einstein’s new relativity theory and the speed of transportation and of
the means of communication. The transformation of mass-produced readymades like wallpaper or newspaper cuttings into art compositions potentially
made possible broader consumption and presence of fine art.
Artistic omnipresence caused by the compression of time-and-space
leads to dramatic change in artistic conventions such as Walter Benjamin’s
“aura”. Mass production of objects, instant spread and accessibility to all,
made every myth instantly realizable. The telephone, photography, movies
and even traditional painting inspired by the new technology cluster the most
disparate data and images into one compressed new reality of annihilated inbetween spaces, and finds its highest expression in the viewer-accelerated
consciousness. When time-space is no longer experienced in Euclidian
manner, the gap between original and reproduction vanishes, as everything
rolls past the train’s coach window randomly. At the turn of the 20th century
Paul Valéry predicted: “Just as water, gas, and electricity are brought into
our houses from far off to satisfy our need in response to a minimal effort, so
we shall be supplied with visual or auditory images, which will appear and
disappear at a simple movement of the hand, hardly more than a sign.”2
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Image 2 - Kazimir Malevich, Black Square, 1923, oil on canvas, 106 x
106 cm. From: Wikimedia Commons
This compression effect was intensified during the 20th century by
the electronic media technology. Marshall McLuhan, in Understanding
Media” (1964), described how the global compression effected by the new
communications reality was shaping a “global village”:
After three thousand years of explosion, by means of
fragmentary and mechanical technologies, the Western
world is imploding. During the mechanical ages we had
extended our bodies in space. Today, after more than
a century of electric technology, we have extended
our central nervous system itself in a global embrace,
abolishing both space and time as far as our planet is
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concerned. Rapidly, we approach the final phase of
the extensions of man-the technological simulation of
consciousness, when the creative process of knowing
will be collectively and corporately extended to the whole
of human society, much as we have already extended
our senses and our nerves by the various media.
Pop culture and Pop art are reflections of the global spatiotemporal
compression. Andy Warhol, in his art, addressed typical mass-produced
commodities: soups, bottles of Coca Cola, and shoes, as well as icons of
common consciousness that flood the media channels, such as the electric
chair, Marilyn Monroe, Golda Meir, dollar bills, and more. Madonna’s,
Jeff Koons’ and Warhol’s lifestyle and art promoted them as products of
the global media and as celebrities. Art became an intangible object of
information and symbols consumed globally by “one-dimensional” subjects
of a “one-dimensional” global culture. The global culture consumption act is
performed at commercial centers such as malls, amusement parks and air
terminals linked to the global network of production, data and knowledge.
The global net lifestyle is an imperative to grow new organs, to expand the
human sensorium and body to some new, as yet unimaginable, and perhaps
ultimately impossible, dimensions. The reflections of the traditional threedimensional global space are converted into electronic digital information,
displayed in real time on flat television and computer screens in homes,
control rooms, and huge outdoor electronic displays like those in New York’s
Times Square or London’s Piccadilly Circus. Our vision, accelerated to the
finite speed of light, guided by our consciousness, controls the happenings
of the real world via electronic equipment, by making an instant “short circuit”
between action and reaction. The three-dimensional linear physical world, as
once experienced by the railway passenger, has become an infinitely thin world
of non-Euclidian electronic information, examined by infinitely attenuated TV
viewers linked to TV networks of “digital highway”. Recent physical theories
assert that the three-dimensional universe is nothing but a membrane in
multidimensional space. The flat TV and computer displays, together with
our retina and brain, are tiny segments of this torus-like cosmic topology. For
Ilana Rosen, the cyberspace is a reflexive autonomic system, which uses information and knowledge for its own sake; it creates laws, rules, norms, and
meaning. Cyberspace is an autonomic cyber-subject of super-knowledge.3
Such a sharing promises also sharing in conscious.
The cyber-subject is a conscious subject. We are living
in a real-virtual culture, in which the consciousness of
the modern subject (who will think about himself as “we”,
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as one unity) connected to the consciousness of the
postmodern subject (who will define himself through the
difference between him and the other), being based on
virtual communication, in a real world. This virtuality is
our reality. This is what represents the cyber-subject
Nam June Paik made the video Buddha (1976-78), that is a sculpture of
Buddha sitting in a posture of meditation opposite a closed-circuit television
image of him. The video creates endless body reflections by means of
speed-of-light technology, and unites the TV image with the physical body.
In his work Buddha Reincarnated (1994) Image 3, Paik upgraded the earlier
work with Buddha meditating opposite a computer screen.

Image 3 - Nam June Paik, Buddha Reincarnated, 1994
From: http://thebuddhistblog.blogspot.com/2007_09_01_archive.html
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The meditation does not take place through a direct observation but
through the electronic interface of a telephone, computer and modem.
Buddha’s body is intertwined with electronic components that symbolize
his incarnation as a cyborg that catches his compressed surroundings by
means of his super-positioned electronic senses. The physical world and
our bodies have undergone transformation and compression into data
distributed in cyberspace. Nam June Paik’s piece Mind and Body from the
1990s is a schematic human model composed of electronic components,
engulfed by a TV calibration pattern. This piece describes the present
human spatiotemporal understanding of the universe. The span of a
human’s arms and of his consciousness is greatly expanded by means
of electromagnetic waves of limitless transmission range. In 1900 Karl
Schwarzschild described an infinite space that can be partitioned into cubes
each containing an exact identical copy of our universe, containing peculiar
connection properties so that if we leave any one cube through a side, then
we immediately reenter it through the opposite side. This is actually the
experience while watching a TV program or playing video or computer games.
On April 27, 1992, the sculptor Ezra Orion directed the performance Super
Cathedral I, aiming laser beams perpendicularly and simultaneously around
the world up to the sky and the infinity of the universe. This action is the
final detachment of sculpture from the physicality that had governed it since
prehistory, towards immense energy fields, at the speed of light. The laser
beams left the solar system in five hours; today they are 18 light years from
Earth. The laser beams join the cathedral of radio waves broadcast from
Earth, and their height is around 90 light years. Orion proposed a continuation
of this project, to be called Super Cathedral 4, aiming for a unique interstellar
cosmic arrangement. According to the laws of Riemann’s non-Euclidian
geometry, eventually the laser beam will execute a Moebius-strip-like loop
in space, and return to its origin: the artist’s body and consciousness. The
transmitted galactic laser beam loop creates compression of space and time
of Schwarzschild’s cube model, while uniting between space-time, subject,
and object.
The cyberspace surfer immersed in a Virtual Reality (VR) data sphere is
equipped with a VR headset that includes display, earphones, microphone,
and a data suit and data gloves that connect him via computer to net hubs.
His sensation is similar to the Scanning Electron Microscope operator who
alters the tested matter by his sight and cognition. The surfer navigates within
the electronic hyper-data that change while surfing. The surfer becomes an
artist creating worlds and events, thanks to the responsive data sphere. The
net surfer is anonymous, veiled by a computer screen and a headset that
hide his identity, ethnic origin, age, and other characteristics that are no
longer significant in cyberspace. His mind and senses are wholly isolated
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from the material world by means of electronic equipment; the physical environment has lost its past meaning. He remains alone; the other subjects,
who accompanied him in the real world, become avatars. There is nobody
besides himself; everything is data.
Jean Baudrillard argued that once one has passed beyond this point
of detachment from the real, the process becomes irreversible.4 We will
no longer be able to find the objects and events that existed before the
cyber immersion. We will not be able to find the history that had been
before cyberspace. The original essence of art and the original concept of
history have disappeared; all now is part of a real-time holistic data sphere
inseparable from its models of perfection and simulation. Cyberspace has
compressed time and space into a short circuit hyper-reality.
Cyberspace is more real than everyday life; computer games are more
fascinating and alluring than the daily activities of school, work, sports or politics, and hyper-real theme parks like Disney World and VR environmentsare
more attractive than actual geographical sites. The hyper-real symbolizes
the death of the real, and the rebirth of a holistic reality resurrected within a
system of digital data. History, sociology, philosophy and art will never again
be as before this point. We will no longer be able to know, ever, what art had
been before it compressed itself in cyberspace. We will never again know
what history had been before its aggregation in an ultimate “memex”,5 the
technical perfection of real-time holistic data memory.
The permanent interconnection between both virtual and empiric worlds
introduces a new way of being and a new ontological philosophy. Karl
Popper’s theory of the three worlds is dramatically altered. Traditionally
the classic world 3 of hypotheses can never influence directly the empirical
world 1 of physical “objects” and vice versa. To achieve this, the mediation
of subjective reality, human thoughts, feelings, etc., of world 2 is necessary.
Cyberspace alters that fact. For example, a surfer may use an on-line
Internet application that controls and displays a mutation of DNA material or
integrated circuits embedded in biological cells. A theory of the function of
these circuits finds the way to world 3. Sensors (world 1) transmit feedback
data from the electro-biological cells. While the cyberspace is functioning,
there is a real-time direct feedback of world 1, world 3 and world 2 (the
surfer). The electro-biological cells are now part of the surfer’s extended body
and his nervous system. Within interconnected cyberspace, world 3 directly
affects world 1, and world 2. Popper’s original discrete, linear relation of
world 1, 2 and 3 becomes a holistic real-time hyper-sphere. This ontological
shift affects artistic quantities and qualities that originally defined the artistic
object. Art works (world 1) can be controlled and altered bygadgets and realtime predictive software (world 3) causing art consumers to decide and act
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in the creative scene (world 2). These acts create a closed- loop “durée” of
art, interconnecting the three worlds. The cyberspace can be comprehended
as a container of Platonic ideas that symbolizes the Platonic triangles and
tables that emerge from mathematical algorithms. The data can be manipulated, altered and copied by the demiurge (the surfer).
Eduardo Kac’s installation Teleporting an Unknown State (1994-2003)
creates an experience of cyberspace as a holistic life-supporting system. In a
dark room, a pedestal with earth serves as a nursery for a single plant seed.
Through a video projector suspended above and facing the pedestal, remote
surfers transmit light via the Internet to enable the seed to photosynthesize
and grow in the dark environment. AnoAther piece by Kac, Genesis (1998-99)
Image 4, is a transgenic art installation that explores the network relationship
between technology, society, ethics, biology and myths. An “artist’s synthetic
gene” was fabricated.

Image 4 - Eduardo Kac, Genesis, 1998-99.
From: http://www.ekac.org/geninfo2.html
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The gene contained a Morse-encoded verse from the biblical Book of
Genesis. The verse reads: “Let man have dominion over the fish of the sea,
and over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon the
earth.” This verse implies humanity’s domination over nature. Morse code
represents the dawn of the information age – the genesis of global timespace compression. The Genesis gene was incorporated into bacteria, which
were shown in the gallery. Web surfers could control ultraviolet illumination in
the gallery, causing biological mutations in the bacteria containing the verse
from Genesis. After successive manipulations, the DNA was decoded into
Morse code, and into mutated verse in English. This art piece suggests a
new holistic interactive data sphere where the ability to change the verse is
a reciprocal symbolic gesture.
Cyberspace signals Roland Barthes’ “death of the author”, the
disappearance of God and his hypostases – reason, science and law – while
we witness a fuzzy-logic determination in holistic, time-space compressed
cyberspace. Meaning and knowledge are not constant inherited values;
rather, they gain a new “durée” of meaning while we are immersed in realtime in the data hyper-sphere.
The cyberspace data sphere is an extended dimension (hyperbolic) of
the global geography and the physical body, experienced by the surfer,
the cyber-flâneur. The computer is a suitable metaphoric vehicle for
consuming electronically compressed cyber time-space. The cyber-flâneur
passesthrough compressed data space-time populated with avatars
and virtual objects. As Charles Baudelaire’s 19th century flâneur was
a product of industrialization and modernity, a spectator of modern life
in the rising urban sprawl, he is an upgraded product of New Media: the
cyber-flâneur, an avatar-spectator of virtual data structures. He is an entity
whose aim is to disappear in the time space of the digital city – a viewer
who is everywhere and nowhere (a superposition state) in possession
of his anonymity. He is the one who experiences the fuzzy ontology of
cyberspace (the cyber-aura), an immediate time space where, as Paul
Virilio argued, ‘the moment of departure is compressed to that of arrival”.
The flâneur’s “durée” is an impression of endless movement captured by
passing through the social space of modernity, and projected on his mind.
Super- positioned by electronic gadgets, the anonymous cyber-flâneur
motionlessly witnesses digital data bases through their natural propensity
for omni spatiotemporal presence within the boundaries of cyberspace.
The evolution from being an artist-flâneur in a slow world to a cyberflâneur is a daily occurrence for most of us. For example, experiencing
a series of paintings along the platform wall in a London Underground
station, from a stationary train, has its banal outcome. The train passenger
looking out of the window notices a single discrete frame of the series, and
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analyzes it according to traditional fixed semiotics. When the accelerating
train leaves the platform, the series of frames advances, creating a “durée” of a filmstrip with a varied meaning. The impact of the Doppler Effect
is noticed as in Turner’s paintings. While the passenger looks at his cellular
phone display, or his Palm held computer, his sight and mind quantum jumps
to a global superposition, via the singularity of net hubs.
The speed of the train leaving the platform released the passenger from
the attraction of the old, slow discrete world dominated by a dichotomy
between objects and subjects. The process of acceleration of the subject’s
consciousness increased through radio and television broadcasts, and in
our time has reached its peak in cyberspace where it propagates at the
finite speed of light. This fact has led to the dramatic turning-point of the
disappearance of the traditional author, the discrete artistic object, and the
art consumer, and the birth of the cyber-aura witnessed by the cyber-flâneur.
The interpretation of cyber art and its cyber-aura according to traditional
iconological and iconographical tools has become irrelevant. It is now valued
according to a system of fuzzy logic, dealing with the concept of partial truth
with values ranging between “completely true” and “completely false”. The
cyber-flâneur embedded with digital gadgets can render the chaotic data of
cyberspace meaningful, from a traditional to a holistic point of view, while
carrying out electronic reading mediated the by the central hub. That ability
is similar to the physical phenomenon of the Bose-Einstein condensate of
atoms of a substance uniting, at near-absolute zero temperature, to a unique
“super atom” that sustains super-fluidity and acts in symbiotic harmony, while
ignoring gravity and friction. The passenger/surfer is witnessing cyberspace
as Pierre Teilhard de Chardin’s “noosphere“, the “sphere of human thought”
as it grows towards a greater integration and unification, culminating in the
Omega Point – the maximum level of complexity and consciousness to which
the universe seems to be evolving.6
Cyberspace demonstrates Heidegger’s “thrownness”, and his Dasein
being, when one always finds oneself already in a certain historically
conditioned spiritual and material environment (data-sphere), in the extended
world, in which the space and time of possibilities is always unlimited. The
cyber data noosphere is the domain of ephemeral8’s Bits of My Llife (BML
2008) video blog Image 5 – Impressions of a data Flâneur”. Ephemeral8
systematically employs his cell phone to create a video documentation
“backup” of his daily life occurrences.
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Image 5 - ephemeral8, “Bits of My Life” (BML 2007).
From: http://www.dailymotion.com/avi_rosen
Mirror site: http://www.youtube.com/ephemeral8
BML is his eternal “digital mummy” located in cyberspace superposition,
ready and available for use by present and future generations. The videos
are mostly as is, unedited, and directly uploaded from his cell phone to
the YouTube.com site. The Bits are the “meme” for further construction/
deconstruction of net audiovisual mutual memory sequences consumed by
other cyber-flâneurs. Google, YouTube and their partners become a giant
hub, dominating cyber-culture, the global networked economy, surfers’
language and behavior. Cyberspace is an extension of ephemeral8’s foot,
eye, skin and nervous system positioned on a torus-like topology. The
hyper-sphere is the stage for ephemeral8’s Digital Skin video-bricolage of
his endless cyber voyages, embedding digital personal data as an extra data
layer of Google Earth and Sky. His body and mind extension are part of
holistic terrestrial and cosmic digital data strips produced via the satellites
and space telescopes. The three-dimensional universe contains discrete
objectsand subjects, imploded into an orbifold, uniting cyberspace, physical
space and cognitive space as digital data displayed on the computer monitor.
The orbifold topology drastically transformed the traveling experience. A
cyber-flâneur’s superposition existence positions him in no time on each
location on the torus envelope. Digital Skin is a cosmic virtual extension of
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Marcel Duchamp’s unfinished Large Glass piece, described in the video’s
sound track by Duchamp’s own voice, digitally compressed. The departure
and arrival of locations on the art piece are compressed to a singularity.
The unification of cyber-flâneur and cyber data sphere is the subject of
an interactive network piece, 1 year performance video (2004) Image 6, by
M. River & T. Whid. A live video stream of the two artists reveals their acts
in two isolated cells. Every surfer entering the site witnesses the two artists
according to his local time; for example, if the entrance to the site is in the
morning hours the surfer will witness typical morning activities such as eating
breakfast, exercising, reading the newspaper etc. Surfing late at night will
reveal the couple while sleeping.

Image 6 - M. River & T. Whid, 1 year performance video, 2004
From: http://turbulence.org/Works/1year/index.php
The network installation transfers the burden of detention in closed
cells from the artists to the surfer. The performance will be completed
when the surfer finishes one year of accumulated participation, when he
will gain a digital copy of the piece’s data base. The surfers do not know
definitely whether the video stream is live, or recorded, or if the artists are
real people or avatars. The server control program chooses the footage to
be shown, according to the time of entrance, the number and frequency of
previous transitions,and the duration of each video clip. The control ability
designates the server computer, the network and the program as powerful
Artificial Intelligence art creators, exactly like the two artists. The two cells
containing the artists are identical in size, painted white, and lighted by
neon. Even the contents of the rooms are identical: a wooden bed, clothes
hangers, a shelf, chair, table, thermos for drinks, towel, and toiletries.
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The two rooms look as though they have a common virtual wall. There is an
option for opening, in parallel, a number of windows of the work, and follow
the artists in different situations at the same time. As the local time of the
surfer’s computer changes, it thus affects the two artists’ activities, converting the surfer from passive spectator to an active director of the happenings
on the screen. The surfer is situated in the center of the electronic Panopticon, while the computer screen serves as a peep-hole for the global data
institution. The same is true for the two artists while using their laptops in
their cells. The mind and gaze of the surfer activates the two artists, and vice
versa. Without the actions and gaze of the surfers, the piece will not be realized. The observers and the observed become bits of data in hyperspace,
condensing its bits to a super-atom or holistic conscious entity.
To conclude: through all art history since the industrial revolution, artists
have tried to perform time-space compression by means of their art. The
artistic creation reveals the powers at work in the universe, and enables art
consumers to be united. For that purpose artists used new philosophical
ideas and accelerating technologies to extend their body and consciousness
to a cosmic span.
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Endnotes
1. David Harvey, The Condition of Postmodernity. (Cambridge, Mass.: Blackwell,
1989).
2. Paul Valéry, from “La conquête de l’ubiquité” in Pièces sur l’art, (Paris,
1934), quoted by Walter Benjamin in “The Work of Art in the Age of Mechanical
Reproduction”, in Walter Benjamin: Illuminations, ed. Hannah Arendt, trans Harry
Zohn (New York: Schocken, 2007), p. 219.
3. Ilana Rosen, “Cyberspace and the Emancipated Subject” (PhD diss., University
of Haifa, 2013).
4. Jean Baudrillard, “Pataphysics of Year 2000”, originally published in French as
part of Jean Baudrillard, L’Illusion de la fin: ou La grève des évenéments: (Paris:
Galilée, 1992). Trans. Charles Dudas, York University, Canada. http://www.egs.
edu/faculty/baudrillard/baudrillard-pataphysics-of-year-2000.html
(accessed
January 31, 2007).
5. Memex is the name given by Vannevar Bush to the theoretical proto-hypertext
computer system he proposed in his 1945 The Atlantic Monthly article “As We
May Think”. See: http://en.wikipedia.org/wiki/Memex.
6. Pierre Teilhard de Chardin, The Phenomenon of Man (first published in French
in 1955). In English, trans. Bernard Wall (New York: HarperCollins, 2008).
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Μέρος Β Part Β
Διαστάσεις Dimensions
του Χώρου of Space

Ρεαλιστική και καλλιτεχνική απόδοση τοπίων
του Ιονίου πελάγους μέσα από το οπτικοακουστικό
περιβάλλον εμβύθισης A.R.T.E.
Απόστολος Λουφόπουλος, Επιστημ. Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
Γεώργιος Ηλιάδης, Επίκουρος καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
Μηνάς Εμμανουήλ, Εργαστηρ. Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
Θεοφάνης Μαραγκός, Εργαστηρ. Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
Θανάσης Επιτήδειος, Τελειόφοιτος Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων

Περίληψη
Το A.R.T.E. (Artificial Restoration of Transmuted Environments) είναι μία
πειραματική πλατφόρμα που συνδυάζει πανοραμική οπτική προβολή (βίντεο
– φωτογραφία) και ήχο surround με στόχο την εμβύθιση του θεατή/ακροατή
στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τόσο σε επίπεδο ρεαλιστικό, όσο και σε
επίπεδο δημιουργικό. Η πλατφόρμα αυτή δημιουργήθηκε με αφορμή τις
καταγραφές τοπίων στα πλαίσια έργων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με στόχο
την παρουσίαση του καταγεγραμμένου υλικού αλλά και του επεξεργασμένου
καλλιτεχνικού περιεχομένου.
Στο άρθρο σκιαγραφούνται οι βασικές προδιαγραφές για την
οπτικοακουστική απεικόνιση, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά
τις καταγραφές, και τέλος οι τρόποι συνδυασμού των πολλαπλών μέσων
(5 συνδυαζόμενες βιντεοπροβολές και ήχος surround). Ξεκινώντας από
τις καταγραφές, οι διαδικασίες αυτές αφορούν (α) την αρχική επιλογή
τοπίων/περιοχών, (β) την επιλογή του αρχικού ειδικού εξοπλισμού, (γ) τη
λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό των τεχνικών καταγραφής και την
τελική επιλογή του καταλληλότερου εξοπλισμού ανάλογα με τις συνθήκες
καταγραφής (field recording) και τις ανάγκες ως προς το υλικό. Σε επόμενο
στάδιο, η ψηφιακή επεξεργασία του περιεχομένου των καταγραφών για
ρεαλιστική αναπαράσταση, αλλά και η μεταμόρφωση του υλικού οπτικά και
ηχητικά στα πλαίσια καλλιτεχνικής δημιουργίας (video art, ηλεκτροακουστική
μουσική) αφορούν μια άλλη σειρά διαδικασιών που σχετίζονται με λογισμικά
ηχητικής κωδικοποίησης, επεξεργασίας κινούμενης εικόνας, συγχρονισμό
πολυμέσων κ.α. διαδικασίες που χρειάζεται να περιγραφούν ξεχωριστά.
Στο τελικό στάδιο αξίζει να αναφερθεί η διαδικασία αναπαραγωγής αρχείων,
η οποία αφορά το συγχρονισμό πολλαπλών μέσων ήχου εικόνας σε ένα
ενιαίο πλαίσιο, αλλά και την προετοιμασία για προβολή σε κυλινδρική
οθόνη (videomapping), τα οποία βρίσκονται σε πειραματικό επίπεδο και
διερευνούνται με αφορμή την εκάστοτε παρουσίαση της εγκατάστασης.
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Το A.R.T.E. δημιουργήθηκε με πρωταρχικό στόχο τον καλλιτεχνικό
πειραματισμό σε σχέση με το οπτικοηχητικό μας περιβάλλον αλλά και στα
πλαίσια της διεπιστημονική έρευνας γύρω από τα νέα ψηφιακά μέσα και
τις δυνατότητές τους ως προς την απόδοση οπτικοηχητικού ρεαλισμού.
Αλλες σημαντικές εφαρμογές συναντά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
(απεικόνιση περιβαλλόντων) και τη σύγχρονη βιομηχανία πολυμέσων. Τέλος,
άλλη μία πολύ σημαντική εφαρμογή -σε συνδυασμό με το καταγεγραμμένο
περιβαλλοντικό υλικό και τη συγκεκριμένη μεθοδολογία καταγραφών- αφορά
την αναπτυξιακή αξιοποίηση, τόσο ως προς την ανάδειξη του περιβάλλοντος
του Ιονίου, όσο και ως προς την καταγραφή και διάσωση πολιτισμικών
στοιχείων, αλλά και την πολιτισμική δικτύωση μέσα από νέα μέσα ψηφιακής
απεικόνισης.
Λέξεις-κλειδιά: A.R.T.E., περιβάλλον εμβύθισης, οπτικοακουστικά
μέσα, surround sound, panoramic video projection, ηχοτοπία, ψηφιακά
μέσα καταγραφής, projection mapping, sound art, video art.
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Realistic and artistic representation of landscapes of
the Ionian Sea through
the audiovisual environment of Immersion A.R.T.E.
Apostolos Loufopoulos, Ph.D., Scientific Associate, TEI of Ionian
Islands
Georgios Heliades, PhD, Assistant Professor, TEI of Ionian Islands
Minas Emmanouil, MA, Laboratory Associate, TEI of Ionian Islands
Fanis Maragos, MSc, Laboratory Associate, TEI of Ionian Islands
Thanasis Epitidios, Graduate, Faculty for Sound and Instrument
Technology,TEI of Ionian Islands

Abstract
A.R.T.E. (Artificial Restoration of Transmuted Environments) is an
experimental platform combining panoramic visual projection with surround
sound, aiming to increase the feeling of immersion into the projected audiovisual material, whether this is a realistic representation or an abstracted
work of art. This platform was created as a medium to reproduce captured
and transformed audio-visual material produced by recordings of outdoors
spaces, as part of the project ‘opticoacoustic ecology’, coordinated by the
TEI of Ionian Islands.
This presentation highlights the basic characteristics of such a
representation, the methods followed during recordings and some
issues concerning the combination of different digital media (5 combined
video projections and surround sound). Firstly, regarding the recordings
of spaces to be projected, the most important issues include (a) the
choice of environments, (b) the choice of special equipment, and (c) the
decisions that have to be made regarding the recording techniques and
the final choice of the most proper equipment to use in field recording. In
a next step, digital processing for realistic representation of the material,
and also transformation of the material into a work of art (video art,
electroacousticmusic) are important issues, which need to be examined
separately. In a final step, the process of digital reproduction of the material
is important, and mainly concerns (a) the synchronization of multiple audiovisual media in a central system/carrier, and (b) the optimization of the visual
material to be projected on a cylindrical screen (video mapping). This step
is still in a state of experimentation and it is researched and developed
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through each installment/presentation of the platform to the audience.
A.R.T.E. has been created for artistic experimentation in relation to our
audio-visual environment, but also for multidisciplinary research on new digital
media and their potential for recording and reproducing audio-visual realism.
Other important applications can be found in environmental education and
new media industry. Finally, a potentially important application –in relation to
the specific recorded material and methods- may be linked to preservation
of natural and cultural heritage of the places involved, but also, as a new
medium, to assisting in creating cultural links and networks between different
societies. A.R.T.E. will be on display as an audiovisual installation at the
Ionian Academy throughout the festival.
Keywords: A.R.T.E., immersion environment, audiovidual media,
surround sound, panoramic video projection, soundscapes, digital
recording media, projection mapping, sound art, video art.

55

1. Εισαγωγή
Το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του Ελλαδικού χώρου αποτελεί
μία πλούσια πηγή οπτικοηχητικού υλικού, το οποίο προσφέρεται τόσο για
καλλιτεχνική αξιοποίηση (μουσική, εικαστικές τέχνες, φωτογραφία) όσο και
για διεπιστημονική μελέτη στους κλάδους με τους οποίους μπορεί αυτό να
σχετίζεται: βιολογία, ακουστική, πληροφορική κ.α. Το υλικό αυτό μπορεί
να εκτιμηθεί μέσα από την εντύπωσή του ως οπτικοακουστικό ‘τοπίο’, και
ειδικότερα μέσα από την αντίληψη των ιδιαίτερων στοιχείων τα οποία μπορεί
το τοπίο να περιέχει, δηλαδή τις επιμέρους ηχογόνες πηγές και τα επιμέρους
οπτικά στοιχεία που το συναποτελούν.
Τα σύγχρονα και διαρκώς εξελισσόμενα οπτικοακουστικά μέσα μας
επιτρέπουν όλο και περισσότερο την βέλτιστη καταγραφή των στοιχείων
αυτών, με στόχο αφ’ενός την πληρέστερη απόδοση/αναπαραγωγή τους
και εμβίωσή τους από τον ανθρώπινο θεατή/ακροατή σε διαφορετικό χώρο
και χρόνο, και αφ’εταίρου την αναλυτικότερη προσέγγισή τους στα πλαίσια
επιστημονικής έρευνας.
Το A.R.T.E. (Artificial Restoration of Transmuted Environments), ως
πειραματική οπτικοηχητική πλατφόρμα, δημιουργήθηκε για να υλοποιήσει
–σε μια πρώτη μορφή- και τις δύο παραπάνω προοπτικές. Κατά πρώτον,
η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί ως μέσο απόδοσης της καλλιτεχνικής
δημιουργίας μέσω του συνδυασμού πολλαπλών οπτικοηχητικών προβολών,
δίνοντας παράλληλα την αφορμή για καλλιτεχνικό πειραματισμό και
εξερεύνηση νέων τρόπων δημιουργίας με τα σύγχρονα καλλιτεχνικά μέσα,
αλλά και για σύγκλιση διαφορετικών κλάδων καλλιτεχνικής έκφρασης (sound
art / ηλεκτροακουστική μουσική – video art – φωτογραφία). Κατά δεύτερον,
αποτελεί ένα μέσο εικονικής αναπαράστασης των καταγεγραμένων τοπίων
με στόχο τον οπτικό και ηχητικό ρεαλισμό, μέσα από την αξιοποίηση των
σύγχρονων ψηφιακών μέσων καταγραφής και αναπαραγωγής για τον ήχο
και την εικόνα. Κατά την υλοποίησή του -μέσα από διαδικασίες καταγραφών,
επεξεργασίας και συγχρονισμένης οπτικοηχητικής προβολής- το A.R.T.E.
αποτελεί εως τώρα πεδίο έρευνας όσον αφορά τη μεθοδολογία χρήσης
και εξέλιξης ειδικών οπτικοηχητικών συστημάτων και πολυμέσων, αλλά και
πεδίο μελέτης και εφαρμογής διεπιστημονικών γνώσεων για την επίτευξη
του βέλτιστου τελικού αποτελέσματος.
Το πρωτογενές οπτικοηχητικό υλικό για την πραγματοποίηση των
παραπάνω προήλθε από τα νησιά του Ιονίου Πελάγους. Τα τοπία
καταγράφηκαν με ειδικό εξοπλισμό και με βάση ειδικές προδιαγραφές τελικής
αναπαραγωγής ως προς τα χαρακτηριστικά της παραπάνω πλατφόρμας.
Οι αρχικές προδιαγραφές, το περιεχόμενο καταγραφών, ο εξοπλισμός και
η μεθοδολογία χρήσης στην καταγραφή/αναπαραγωγή, αλλά και κάποια
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συμπεράσματα που μπορούν να διεξαχθούν εως τώρα, περιγράφονται στις
παρακάτω ενότητες.
2. A.R.T.E.: Βασικά χαρακτηριστικά - προδιαγραφές
Το A.R.T.E., όπως ήδη αναφέρθηκε, συνδυάζει τα δύο παρακάτω στοιχεία:
•
•

πανοραμική οπτική προβολή
ήχος surround 5.1

Για την οπτική προβολή χρησιμοποιείται κυλινδρική οθόνη συνολικού
πλάτους εννέα μέτρων και ύψους ενός μέτρου. Η οθόνη αποτελείται
απο πέντε επιμέρους τμήματα από εύκαμπτο υλικό (PVC), το καθένα με
διαστάσεις 1.80m x 1.00m, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους στηριζόμενα σε
κυκλικό μεταλλικό σκελετό. Η προβολή στην κυλινδρική οθόνη γίνεται με τη
χρήση πέντε φορητών βιντεοπροβολέων τεχνολογίας LED, οι οποίοι είναι
τοποθετημένοι περιμετρικά σε ύψος 2.40m και προβάλλουν στα επιμέρους
τμήματα/οθόνες σε λειτουργία εμπρόσθιας/αντίστροφης προβολής (Front/
Ceiling).
Για την αναπαραγωγή του surround ήχου χρησιμοποιούνται έξι
αυτοενισχυόμενα ηχεία (πέντε μικρά ηχεία 6 ιντσών και ένα ηχείο χαμηλών
συχνοτήτων 8 ιντσών) τοποθετημένα κάτω από την οθόνη, σε τυπική διάταξη
5.1 surround.
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Όπως υποδεικνύεται στο σχεδιάγραμμα (Εικ. 1), η προβολή από τον κάθε
βιντεοπροβολέα γίνεται στο απέναντι τμήμα της οθόνης, και ενοποιείται/
προεκτείνεται κατά πλάτος με την προβολή του επόμενου βιντεοπροβολέα.
Έτσι, η πανοραμική προβολή δημιουργεί ένα ενιαίο οπτικό πεδίο το
οποίο περιβάλλει τον ακροατή επιτρέποντας την θέαση σε 270 μοίρες. Η
ηχητική προβολή δημιουργεί ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο που επίσης
περιβάλλει τον ακροατή και συμπληρώνει την αίσθηση της οπτοκοηχητικής
πανοραμικότητας.
Ως προς το φορμά αναπαραγωγής, η κάθε μία προβολή βίντεο αφορά
λόγο 16:9 και ανάλυση HD 720p (1280x720)1, δίνοντας συνολικά μέγεθος
ανάλυσης 6400x720 pixels για την προβολή στις διαστάσεις της κυλινδρικής
οθόνης (9x1m). Ο ήχος αναπαράγεται σε δειγματοληψία 48KHz και ανάλυση
σε 24bit ανά δείγμα. Η ψηφιακή οδήγηση των μέσων και ο συγχρονισμός
των αρχείων γίνεται από έναν κεντρικό υπολογιστή με πολλαπλές οπτικές/
ηχητικές εξόδους2.
Τέλος, ως προς την κατασκευή της εγκατάστασης, τα παραπάνω μέσα
(οθόνες/σκελετός στήριξης, προβολείς, καλωδιώσεις) προσαρμόζονται σε
ένα ενιαίο, λυόμενο πλαίσιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα τη
φορητότητα. Για την βελτιστοποίηση της εμβύθισης του ακροατή, και για την
επίλυση μιας βασικής ανάγκης της προβολής, η οποία είναι η μείωση του
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φυσικού φωτισμού, το πλαίσιο καλύπτεται με υλικά φωτοσκίασης,
δημιουργώντας έναν κλειστό χώρο στον οποίο ο επισκέπτης αποκόπτεται
απο το εξωτερικό περιβάλλον και έρχεται σε επαφή μόνο με τα προβαλλόμενα
οπτικοακουστικά στοιχεία (Εικ. 2 – Εικ. 3).
Με βάση τα παραπάνω, ένα τοπίο μπορεί να καταγραφεί με πολλαπλές
κάμερες και ταυτόχρονα με πολλαπλά μικρόφωνα (με εφαρμογή ηχητικών
τεχνικών surround) και έπειτα να αναπαραχθεί οπτικοηχητικά στον χώρο
αυτό, επιτυγχάνοντας ιδιαίτερη αίσθηση ρεαλισμού και εμβύθισης στο
αναπαραγόμενο αποτέλεσμα. Σε καλλιτεχνικό επίπεδο, το καταγεγραμμένο
τοπίο μπορεί να υποστεί επεξεργασία με οπτικοηχητικά λογισμικά για την
εξερεύνηση μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης με τα προαναφερθέντα
χαρακτηριστικά3 (Εικ. 4).
Οι παραπάνω προδιαγραφές καθόρισαν σε επίπεδο σχεδιασμού την
επιλογή εξοπλισμού και την ανάπτυξη της μεθοδολογίας των καταγραφών η
οποία περιγράφεται παρακάτω.
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3. Τοπία Ιονίου Πελάγους και Οπτικοηχητικές Καταγραφές
3.1 Ηχοτοπία και ακουστική οικολογία
H ακουστική οικολογία είναι ένας κλάδος που τα τελευταία χρόνια
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αφορώντας την καταγραφή και μελέτη των
ηχοτοπίων4 μέσα από καλλιτεχνική αλλά και διεπιστημονική προσέγγιση. Με
την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Ακουστικής Οικολογίας το 2006 ξεκίνησε
μία σειρά δράσεων καταγραφών και ερευνών στο χώρο του Ιονίου πελάγους,
η οποία υλοποιήθηκε μέσα από ερευνητικά προγράμματα συντονιζόμενα
από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, και πλαισιώθηκε από
ανεξάρτητες δραστηριότητες ερευνητών της τέχνης5, της εκπαίδευσης6, της
βιολογίας, της ακουστικής, και άλλων κλάδων, στους οποίους ο ήχος μπορεί
να αποτελεί κοινό σημείο μελέτης. Σήμερα η ακουστική οικολογία αποτελεί
ακαδημαϊκό τομέα και χρησιμοποιείται ως μεθοδολογική πλατφόρμα
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης7.
3.2 Οπτικοακουστική οικολογία και Ιόνιο πέλαγος
Η οπτικοακουστική οικολογία είναι ένας νέος όρος που τιτλοφορεί
συγκεκριμένες δράσεις οπτικοακουστικών καταγραφών στα πλαίσια
έργων συντονιζόμενων από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Χρησιμοποιώντας την
ακουστική οικολογία ως φιλοσοφική βάση για την προσέγγιση του ήχου, η
οπτικοακουστική οικολογία προσεγγίζει και το οπτικό στοιχείο, το οποίο μαζί
με τον καταγραφόμενο ήχο αξίζει να εκτιμηθεί στα πλαίσια μιας συνολικότερης
καταγραφής ενός τοπίου.
3.2.1. Ταυτότητα του έργου
Το έργο εντός του οποίου αναπτύχθηκε το σύστημα ARTE έχει την
πλήρη ονομασία «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
Ουσιαστικά αποτελεί την δράση Δ.12 της πράξης MIS-352400 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ 2007-2013.
Υπεύθυνος φορέας για τον σχεδιασμό, κατάρτιση και υλοποίηση της
δράσης είναι ο Τομέας Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας (Τ.Ε.Τ.) του Τμήματος
Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι Κεφαλονιάς) του ΤΕΙ
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Ιονίων Νήσων, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Γεώργιο Π. Ηλιάδη,
Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος. Στην δράση συμμετέχουν επιστήμονες
και στελέχη από τους εξής φορείς: Ιόνιο Πανεπιστήμιο/Τμήματα Μουσικών
Σπουδών και Ήχου & Εικόνας, Πανεπιστήμιο Leeds Metropolitan Μεγ.
Βρετανίας/Τμήμα Music, Sound and Performance, Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Τμήμα Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος και Οικολογίας. H χρονική διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες,
με σημείο εκκίνησης τις 15/7/2011.
Ο κεντρικός άξονας της όλης πράξης είναι η ανάδειξη και διαχείριση του
πολυνησιωτικού χαρακτήρα των υπό μελέτη δράσεων. Στην συγκεκριμένη
δράση της Οπτικοακουστικής Οικολογίας το πεδίο τιμών περιλαμβάνει την
Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, δεδομένου του περιορισμού πόρων αλλά και της
επιθυμητής διαχείρισης, η οποία επιβάλλει μια κλιμακωτή προσέγγιση του
θέματος και η οποία θα επιτρέψει σε επόμενη φάση του έργου την μελέτη και
των υπολοίπων Επτανήσων.
3.2.2. Υπόβαθρο
Η αναζήτηση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των
οικοσυστημάτων και του ήχου ορίζει το επιστημονικό πεδίο της Ακουστικής
Οικολογίας. Έτσι, ο ήχος που δημιουργείται σε ένα οικοσύστημα ή που
διαδίδεται μέσα σ’ αυτό γίνεται αντικείμενο συστηματικής μελέτης από
ερευνητές προερχόμενους από ένα πλατύ φάσμα ειδικοτήτων που μπορεί να
εκτείνεται από την Οικολογία ως τη Μουσική. Ειδικότερα στα Ιόνια Νησιά, όπου ο
φυσικός πλούτος έχει θεσμοθετηθεί ως ιδιαίτερης σημαντικότητας, προκύπτει
άμεσα η αναγκαιότητα λήψης δράσεων ως προς την διάσωση, διατήρηση
και αξιοποίηση αυτού του πλούτου. Η ακουστική μελέτη του περιβάλλοντος
έρχεται λοιπόν να λειτουργήσει ως μοχλός σε αυτή την κατεύθυνση –
παράλληλα, η δυνατότητα κινηματογράφησης περιβαλλόντων, διευρύνει
τις δυνατότητες παραγωγής υλικού θεάματος πολλαπλώς αξιοποιήσιμου.
3.2.3. Στόχοι
Κύριος στόχος είναι η καταγραφή καθ΄αυτή, υπό την έννοια της διάσωσης
του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω παρακολούθησης της διαχρονικής
πορείας του ηχητικού περιβάλλοντος. Κατ’επέκταση, το υποέργο κινείται
προς τις κατευθύνσεις (α) δημιουργίας μιας πολυμεσικής βάσης δεδομένων
(«ψηφιακό μουσείο») η οποία θα αποτελέσει την πλατφόρμα ανάπτυξης
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και (β) αξιοποίησης των
ηχητικών και κινηματογραφικών δεδομένων μέσω της μουσικής και
οπτικοακουστικής σύνθεσης.
62

3.2.4. Μεθοδολογική προσέγγιση – αρχικός σχεδιασμός
Το εν λόγω έργο βασίζεται κατά κόρον σε εδραιωμένη διεθνώς μεθοδολογία
η οποία έχει αναπτυχθεί στους κόλπους της κοινότητας της Ακουστικής
Οικολογίας επί μακρόν. Ως γνωστόν, η πλέον αξιόλογη προσπάθεια
συστηματικής μελέτης του ηχητικού περιβάλλοντος ξεκινάει το 2005 με
μια ερευνητική πρόταση του Εργαστηρίου Ηλεκτροακουστικής Μουσικής
Έρευνας και Εφαρμογών (ΕΡΗΜΕΕ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του
Ιονίου Πανεπιστημίου (υπό τον Ανδρέα Μνιέστρη) και με την υποστήριξη
του προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ. Ένας από τους άμεσους στόχους της
πρωτοβουλίας αυτής ήταν η δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας
που να δραστηριοποιείται στο πεδίο της Ακουστικής Οικολογίας στη χώρα
μας8. Η ομάδα αυτή σχεδίασε και υλοποίησε μια πιλοτική μελέτη ηχητικού
περιβάλλοντος με δύο κατηγορίες δράσεων: μία κύρια, που περιέλαβε την
χωροχρονική καταγραφή του ηχοτοπίου της Λιμνοθάλασσας Αντινιότης
στη Βόρεια Κέρκυρα και τη συσχέτισή του με τα οικολογικά δεδομένα
της περιοχής και μια δευτερεύουσα που είχε στόχο τη δειγματοληπτική
καταγραφή συγκεκριμένων ηχοτοπίων της Ελλάδας ως βάση για τη συνέχιση
της «ηχητικής χαρτογράφησης» του συνόλου της χώρας σε μελλοντικές
ερευνητικές δράσεις. Επάνω στην προαναφερθείσα έρευνα αναπτύχθηκε και
η μεταδιδακτορική έρευνα του εξωτερικού συνεργάτη Α. Λουφόπουλου στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εδώ, αντλήθηκε ηχητικό υλικό από την Ελληνική φύση,
το οποίο υπέστη ηχητική διαμόρφωση/επεξεργασία μέσω μουσικών πακέτων
λογισμικού με στόχο να διερευνηθεί ο ηχητικός/δομικός του χαρακτήρας και
οι δυνατότητες που μπορεί ένα τέτοιο ηχητικό υλικό να παρέχει ως προς τη
μουσική σύνθεση9.
Πιο συγκεκριμένα, το κομμάτι των καταγραφών έχει αυτοτελώς βασισθεί
επάνω στην εμπειρία των συνεργατών από τα προαναφερθέντα έργα.
Αντίστοιχα, στο μέρος της καλλιτεχνικής σύνθεσης, το συλλεχθέν ηχητικό υλικό
έχει αποτελέσει και σε αυτή την περίπτωση την κλασσική πηγή αναφοράς. Η
κύρια διαφοροποίηση έγκειται στην εισαγωγή της εικόνας στο πεδίο τιμών του
υλικού αναφοράς. Αυτή η απόφαση η οποία προήρθε μέσα από μια διάθεση
πειραματισμού αλλά και υπό το καθεστώς αναζήτησης μιας νέας αισθητικής
και των προεκτάσεων αυτής καθώς και με την διερεύνηση δυνατοτήτων
νέων μεθόδων προβολής περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, είχε τις
εξής επιπτώσεις στον μεθοδολογικό χάρτη: (α) προσθήκη συμπληρωματικής
ομάδας στις καταγραφές προκειμένου να καλύψει το οπτικό μέρος (σταθερή
και κινούμενη εικόνα), (β) προσαρμογή των καλλιτεχνικών έργων σε μια μορφή
οπτικοακουστική, (γ) συρρίκνωση του καθαρά οικολογικού-επιστημονικού
μέρους, (δ) ένταξη του καινοτόμου συστήματος A.R.T.E. στο σκέλος της
αναπαραγωγής και θεαματικής αξιοποίησης του ψηφιακού υλικού και (ε)
εστίαση σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.
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3.2.5. Ενδεικτικά παραδοτέα
Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
• Αναλυτικό πλάνο καταγραφών,
• Βάση δεδομένων οπτικοακουστικών δειγμάτων («ψηφιακό μουσείο»)
• Σειρά οπτικοακουστικών έργων σε ψηφιακή μορφή,
• Εκτέλεση των έργων σε ειδικούς χώρους μέσω συστήματος ηχητικής
διασποράς στα πλαίσια συναυλιών, φεστιβάλ κλπ.
• Σχέδιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κύκλου σεμιναρίων
στοχευμένου στην τοπική κοινωνία.
3.2.6. Χρονοδιάγραμμα του έργου και πρόοδος εργασιών
Το χρονοδιάγραμμα του έργου ακολουθεί (Πίνακας 1). Σε ο,τι αφορά την
πρόδο των εργασιών, κατά την συγγραφή του παρόντος κειμένου, έχουν
ολοκληρωθεί η φάση των καταγραφών, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία του
ψηφιακού μουσείου, ενώ οι δράσεις προβολής, ενημέρωσης και εκπαίδευσης
έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να κορυφωθούν το φθινόπωρο του 2013.
3.2.7. Ωφελιμότητες – μελλοντική προσφορά
Σε μια εποχή όπου η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον
αποτελεί μείζον θέμα προς μελέτη, ενώ η διάσωση της φυσικής και πολιτισμικής
κληρονομιάς αποτελεί πρωταρχικό στόχο των φορέων ανά τον κόσμο,
η έρευνα επάνω στο ηχητικό περιβάλλον έρχεται να αποκτήσει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και σημαντικότητα, δεδομένου και του ότι αποτελεί ενδεχομένως
και την λιγότερο ανεπτυγμένη ερευνητικά πτυχή του περιβάλλοντος.
Το κοινωνικό και οικονομικό όφελος από ένα τέτοιο υποέργο είναι
προφανές, αφού το παραγόμενο ψηφιακό μουσείο θα είναι μόνιμα διαθέσιμο
και επισκέψιμο στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Παράλληλα, ο
παραγόμενος επιμορφωτικός κύκλος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα
αποτελέσει σημείο αναφοράς και αφετηρία παρόμοιων δράσεων. Τέλος, η
ερευνητική ομάδα θα συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις δράσεις δημοσιότητας
που έχουν προγραμματιστεί από το υποέργο της Κεντρικής Δράσης του
Ιδρύματος, όπως οργάνωση ημερίδων, workshops, ενημέρωση ιστοσελίδων
προβολής του Ιδρυματικού Έργου, εκδόσεις έντυπου υλικού προβολής των
ερευνητικών δραστηριοτήτων, κλπ.
Με το εν λόγω έργο αναμένονται πολλαπλά οφέλη για την τοπική
κοινωνία. Η αμεσότητα με την οποία ένα φυσικό «τοπικό προϊόν» μετά από
τεχνολογική επεξεργασία επανέρχεται στην τοπική κοινωνία υπό την μορφή
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ενός μουσικού η οπτικοακουστικού καλλιτεχνικού έργου και η είσπραξή αυτής της αισθητικής ανταποδωτικά αποτελεί προστιθέμενη αξία. Η όλη αυτή
διαδικασία αποτελεί εξαγώγιμο πολιτισμικό προϊόν, καθώς κινείται πάνω σε
δημιουργικά μονοπάτια πρωτοπόρας αισθητικής, ενώ είναι εξ’ορισμού μια
διαδικασία εφαρμόσιμη ανά τον κόσμο.
Έχουν αναγνωρισθεί από την ομάδα έργου μια σειρά από πιθανές
μελλοντικές δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν την συνέχιση
αυτής της προσπάθειας. Η επέκταση του πεδίου αναφοράς στο σύνολο των
περιοχών του Ιονίου Πελάγους καθώς και η συμπερίληψη της υδροφωνίας
αποτελούν δύο προφανείς στόχους. Παράλληλα, έχουν κατατεθεί ήδη
αντιστοίχως δύο προτάσεις συνέχισης, η μία με καθαρά τουριστική αξιοποίηση
και η άλλη σε επίπεδο διασυνοριακής συνεργασίας.

Πίνακας 1 - χρονοδιάγραμμα του έργου «Δ.12: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» (MIS-352400).
Τίτλος
Π.Ε.1
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΗΧΟΤΟΠΙΩΝ

Δραστηριότητες
(ΠΕ 1.1)
Ανάλυση του
περιβάλλοντος και
προγραμματισμός της
καταγραφής

Παραδοτέα
1. Σημεία
ηχογράφησης
2. Ομάδες και
εξοπλισμός

(ΠΕ 1.2α)
Δοκιμή καταγραφής:
1. Δοκιμαστικές
ηχογραφήσεις
2. Σύγκριση
εξοπλισμών / επιλογή
καταλληλότερου

Έναρξη

Λήξη

01/01/11

30/01/11

10/02/11

31/03/11

(ΠΕ 1.2β)
Καταγραφή 1
Ηχογραφήσεις
άνοιξης

Αρχεία ήχου και
βίντεο

19/04/11

28/04/11

(ΠΕ 1.2γ)
Καταγραφή 2
Ηχογραφήσεις
καλοκαιριού

Αρχεία ήχου και
βίντεο

21/06/11

30/06/11

(ΠΕ 1.2δ)
Καταγραφή 3
Ηχογραφήσεις
φθινοπώρου

Αρχεία ήχου και
βίντεο

20/09/11

29/09/11
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(ΠΕ 1.2στ)
Καταγραφή 4
Ηχογραφήσεις
χειμώνα
Π.Ε.2
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Αρχεία ήχου και
βίντεο

06/12/11

15/12/11

01/04/11

31/12/11

Μουσικές συνθέσεις
ηλεκτροακουστικής
μουσικής σε ηχητική
μορφή

01/01/12

31/12/12

(ΠΕ 2.2 [B])
Καλλιτεχνική
Δημιουργία (B)

Προγράμματα
συναυλιών,
αναφορές

01/01/13

31/12/13

- αρχική παρουσίαση
των συνθέσεων στο
χώρο του ΤΗΜΟ
μέσω συστήματος
πολλαπλών ηχείων.

- γραπτή περιγραφή
έργων και εκτίμηση
των διαδικασιών
σύνθεσης

(ΠΕ 2.1α)
Επεξεργασία (Α)
(ΠΕ 2.1β)
Επεξεργασία (Β)
Επιλογή/αποκοπή
τμημάτων ήχου
για περαιτέρω
επεξεργασία /
καλλιτεχνική
σύνθεση
(ΠΕ 2.2)
Καλλιτεχνική
Δημιουργία
- Δημιουργία έργων
ηλεκτροακουστικής
μουσικής
(electroacoustic
music) και
ηχοτοπιακής
σύνθεσης
(soundscape
composition)
- Αποτύπωση των
έργων σε ψηφιακό
μέσο

- προώθηση
των συνθέσεων
σε διεθνείς
διαγωνισμούς/
φεστιβάλ
- τελική εκτίμηση
διαδικασίας
σύνθεσης
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Π.Ε.3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

(Π.Ε. 3.1)
Πληροφοριακή
Διαχείριση

Βάση δεδομένων
οπτικοακουστικών
δειγμάτων
(«ψηφιακό
σχολείο»)

01/07/11

30/3/13

(Π.Ε.3.2)
Οικολογική
αξιοποίηση
των ηχητικών
δεδομένων

Σχέδιο
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
κύκλου σεμιναρίων
στοχευμένου στην
τοπική κοινωνία

1/4/12

31/3/13

3.3 Περιεχόμενο καταγραφών
Τα τοπία που καταγράφηκαν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία
βασικά είδη:
• φυσικά τοπία, όπου κυριαρχεί το φυσικό στοιχείο, χωρίς την
ανθρώπινη παρέμβαση, 		
• αστικά τοπία, περιβάλλοντα της πόλης όπου η ανθρώπινη
δραστηριότητα είναι έντονη,
• ετερογενή τοπία, όπου το φυσικό στοιχείο υπάρχει αλλά επίσης και
η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι εμφανής σε οπτικό και ακουστικό
επίπεδο.
Στα φυσικά τοπία συμπεριλαμβάνονται προστατευμένες περιοχές όπως
ο Εθνικός Δρυμός Αίνου και το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, αλλά και
άλλες περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ως προς το φυσικό κάλλος και το
οπτικοακουστικό τους περιεχόμενο (Κεφαλονιά: παραλίες Μύρτου-Πετανών,
ευρύτερη περιοχή Παλικής, ανεμογεννήτριες, Άσσος, σπήλαιο Δρογγαράτης.
Ζάκυνθος: Ναυάγιο, Κερί, ευρύτερη περιοχή Πόρτο Ρόξα). Τα αστικά τοπία
αφορούν τα κεντρικά σημεία των πόλεων Ληξουρίου και Ζακύνθου, ενώ
τα ετερογενή τοπία ανήκουν και στις δύο παραπάνω κατηγορίες, όπου τα
φυσικά-ανθρωπογενή στοιχεία συνδυάζονται (ανεμογεννήτριες, κεραίες
Αίνου, αυτοκινητόδρομοι, μαρίνα Ληξουρίου κ.α.) (Εικ. 5). Tα παραπάνω
τοπία αφορούν αντιπροσωπευτικά δείγματα περιβάλλοντος για την περιοχή
ως προς το περιεχόμενο αλλά και διαφοροπούμενες περιοχές ως προς τη
θέση και το υψόμετρο (περιοχές κοντά στη θάλασσα – ορεινά τοπία). Η
καταγραφή ανά σημείο πραγματοποιήθηκε επαναληπτικά σε διαφορετικές
εποχές αλλά με σχετική ακρίβεια ως προς τη θέση και την ώρα καταγραφής,
ώστε να υπάρχουν κοινές αναφορές για την συγκριτική αναπαραγωγή/
μελέτη των καταγραφών σε επόμενο στάδιο (Εικ. 6).
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To παραπάνω υλικό κωδικοποιήθηκε και αρχειοθετήθηκε σε ψηφιακή
μορφή, δημιουργώντας ένα πλούσιο αρχείο καταγραφών, οι οποίες για
πρώτη φορά αφορούν συνδυασμένη πανοραμική (video) και τρισδιάστατη
(surround) ηχητική κάλυψη για τις παραπάνω περιοχές. Οι καταγραφές αυτές
πραγματοποιήθηκαν με βάση τις προδιαγραφές του A.R.T.E. και επιλεγμένα
τμήματά τους αναπαράγονται μέσω συγχρονισμού ήχου και εικόνας στην
εκάστοτε παρουσίαση της εγκατάστασης10.
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3.4 Εξοπλισμός, μεθοδολογία και συνθήκες χρήσης
Είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι οι συνθήκες καταγραφής εικόνας και
ήχου σε ανοικτό πεδίο (field recording) διαφέρουν κατά πολύ αυτών ενός
στούντιο και εγείρουν πολλά ζητήματα. Επιπροσθέτως, η ομάδα καταγραφών
έπρεπε να προϋπολογίσει στις όποιες επιλογές της και τη μελλοντική χρήση
του υλικού καταγραφής. Σε αυτό το επίπεδο, υπήρχαν ήδη από αρχής του
σχεδιασμού του όλου εγχειρήματος ιδέες ως προς την εκμετάλλευση και
την παρουσίαση των καταγραφών και των παραγώγων τους, καλλιτεχνικών
ή μη. Συνεπώς, οι αποφάσεις που πήρε η ομάδα ως προς τον εξοπλισμό
και τη μεθοδολογία καταγραφών σχετίζονταν άμεσα και με το γεγονός ότι
το υλικό θα παρουσιαζόταν σε μια εγκατάσταση πανοραμικής προβολής, με
surround ήχο, όπως το A.R.T.E.
Την ομάδα καταγραφών αποτέλεσαν οι: Απόστολος Λουφόπουλος, Μηνάς
Εμμανουήλ, Θεοφάνης Μαραγκός, Ανδρέας Μνιέστρης, Θανάσης Επιτήδειος
και ένα μικρό γκρουπ φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, του τμήματος
Τεχνολογίας του Ήχου και Μουσικών Οργάνων.
Η επιλογή του εξοπλισμού, λοιπόν, ήταν αναγκαίο να συναντά τις εξής
προϋποθέσεις:
• ικανότητα καταγραφής σε επαγγελματική ποιότητα,
• υψηλό βαθμό φορητότητας, αντοχή και ευκολία χρήσης σε ποικίλες
συνθήκες,
• δυνατότητα προστασίας από ακραίες καιρικές συνθήκες (πολύ
υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, δυνατός αέρας, υγρασία, κλπ...),
• λειτουργία με μπαταρίες λόγω έλλειψης ηλεκτρικού δικτύου στα
σημεία καταγραφών,
• ευκολία στη μεταφορά και αρχειοθέτηση του μεγάλου όγκου
καταγραφών.
Βάσει των δεδομένων που υπήρχαν, οι στόχοι που τέθηκαν από την ομάδα
καταγραφών ήταν: α) η ευκρινής,πλήρης και υψηλής ποιότητας καταγραφή της
εικόνας και του ήχου των τοπίων με τη χρήση ψηφιακών μέσων καταγραφής
ο
σε πεδίο έως και 360 , β) οι ξεχωριστές, ειδικές spot καταγραφές επιμέρους
ήχων ή εικόνων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε δημιουργικές
(καλλιτεχνικές) ή εκπαιδευτικές εφαρμογές, γ) η αποτύπωση του πραγματικού
χώρου όπου εντοπίζονται τα ηχητικά αντικείμενα, σε πεδίο έως και 360ο, δ)
η λήψη κινούμενων πλάνων για απόδοση της αίσθησης της κίνησης προς
μια κατεύθυνση, σε ένα τοπίο και τέλος ε) η δυνατότητα αναπαραγωγής των
καταγραφών με συγχρονισμένο ήχο και εικόνα, σε συστήματα που μπορούν
να αναπαράξουν ηχητικό χώρο έως και 360ο (Stereo & Surround) και να
προβάλουν πανοραμική εικόνα.
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Με δεδομένα τα παραπάνω, ο τελικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός που
επελέγη είναι ο εξής:
•

•
•
•
•

Συστήματα καταγραφής ήχου: φορητός η/υ MacBook Pro, λογισμικό
Logic Pro, κάρτα ήχου MOTU 896 Mk3, Tascam DR-680 (6 κανάλια
καταγραφής) και Tascam DR-100 (2 κανάλια καταγραφής).
Μικρόφωνα: Holophone H2-Pro, Studio Projects LSD2, AKG C414,
Neumann KM184 και ένα υδρόφωνο.
5 βιντεοκάμερες υψηλής ευκρίνειας (Full HD).
Μια φωτογραφική μηχανή τύπου DSLR.
Σχετικές καλωδιώσεις όλων των παραπάνω, γερανοί και βάσεις.

Σε κάθε καταγραφή, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιγράφεται
παρακάτω. Αρχικά γινόταν η επιλογή του σημείου καταγραφής, συνήθως
έπειτα από συνεννόηση με τους κατά τόπους συμβούλους της ομάδας.
Η επιλογή σχετιζόταν με το ιδιαίτερο ηχητικό τοπίο ή οπτικό πεδίο της
περιοχής, ενώ σημειώνονταν και οι συντεταγμένες του σημείου για
τις μελλοντικές καταγραφές. Ακολούθως, γινόταν η εγκατάσταση του
εξοπλισμού καταγραφής, δοκιμή ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων και
τέλος πραγματοποιόταν ολιγόλεπτη καταγραφή με τη χρήση «κλακέτας».
Η «κλακέτα», η οποία ήταν ένας στιγμιαίος κρότος (π.χ. παλαμάκι) δινόταν
στην αρχή της κάθε εγγραφής και ο σκοπός της ήταν να χρησιμοποιηθεί
μελλοντικά ως οδηγός συγχρονισμού του ήχου με την εικόνα, στα σχετικά
λογισμικά επεξεργασίας, κατά την μεταπαραγωγή.
Όσον αφορά στις μεθόδους καταγραφής, οι τεχνικές ηχογράφησης που
εφάρμοσε η ομάδα ήταν κυρίως τρεις: η στέρεο τεχνική M/S (Mid/Side), η
surround τεχνική Double M/S και το surround μικρόφωνο Holophone H2-Pro.
Οι τεχνικές M/S και Double M/S αποτελούν βασικές τεχνικές ηχογράφησης,
οι οποίες δίνουν έμμεση στερεοφωνία ή πολυφωνία (έως 6.1) αντίστοιχα,
αλλά χρειάζονται αποκωδικοποίηση και προσφέρουν πολλές δυνατότητες
διαμόρφωσης κατά το στάδιο της μεταπαραγωγής (Εικ. 7). Από την άλλη
πλευρά, η εφαρμογή του μικροφώνου Holophone H2-Pro δίνει άμεσο
πολυφωνικό – surround αποτέλεσμα (έως 7.1, IMAX) και δεν απαιτεί
αποκωδικοποίηση στο στάδιο της μεταπαραγωγής (Εικ. 8). Η επιλογή
αυτών των τεχνικών έγινε συνειδητά, με σκοπό τη μετέπειτα μελέτη των
αποτελεσμάτων τους και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς
την εφαρμογή τους.
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Για την καταγραφή της εικόνας χρησιμοποιήθηκε μια ειδικά σχεδιασμένη
βάση (ιδιοκατασκευή) σε τρίποδο, η οποία έδινε την δυνατότητα
τοποθέτησης των πέντε καμερών σε γωνία μεταξύ τους, ούτως ώστε να
επιτυγχάνεται κάλυψη εικόνας σε εύρος 270ο. Οι καταγραφές των καμερών
έγιναν σε ποιότητα Full High Definition με στόχο τη μέγιστη ποιότητα, αλλά
και τη μετέπειτα ευελιξία στη διαχείριση της εικόνας στη μεταπαραγωγή.
Ταυτόχρονα, η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR πραγματοποιούσε
φωτογραφήσεις της διαδικασίας αλλά και σημείων ειδικού ενδιαφέροντος, σε
απλό ή πανοραμικό πλάνο.
Όλο τον παραπάνω εξοπλισμό και τις προαναφερθείσες τεχνικές, η ομάδα
καταγραφών κλήθηκε να τα εφαρμόσει σε πολλές διαφορετικές και δύσκολες
συνθήκες. Από το παγωμένο τοπίο της κορυφής του όρους Αίνος έως τον
καυτό ήλιο και το βότσαλο της παραλίας του Μύρτου, δίπλα ή και μέσα στο
κύμμα, στην απόκρυμνη πλαγιά του βουνού ή στο ομιχλώδες λιβάδι η ομάδα
κατάφερε με πολύ προσπάθεια να ολοκληρώσει με επιτυχία τις καταγραφές
και να αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες για επόμενες εφαρμογές στο μέλλον
(Εικ. 9).
Την συγκέντρωση του συνόλου των καταγραφών ακολούθησε η πολύ
απαιτητική εργασία αρχειοθέτησης του υλικού και ξεκίνησε η διαδικασία
εκμετάλλευσής του. Από το υλικό αυτό προέκυψαν και πρόκειται να
προκύψουν πολλές μελέτες περιβαλλοντικού περιεχομένου, εκπαιδευτικά
εργαλεία, ρεαλιστικές προβολές και καλλιτεχνικά έργα, με τα δύο τελευταία να
αποτελούν το βασικό υλικό προβολής του οπτικοακουστικού περιβάλλοντος
εμβύθισης A.R.T.E. αυτή τη στιγμή.
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4. Α.R.T.E.: Συγχρονισμός και αναπαραγωγή
Το σύστημα A.R.T.E. υποστηρίζει, σε επίπεδο αναπαραγωγής, ένα έως
πέντε διακριτά κανάλια εικόνας και έως έξι κανάλια ήχου, σε ποικίλες διατάξεις
(mono, stereo, 2.1, 3.1, quad, 4.1, και 5.1). Συνεπώς, ειδικά στην περίπτωση
προβολής πολυκαναλικού multimedia υλικού, ένα από τα σημαντικά θέματα
που τίθενται κατά την εφαρμογή, είναι ο συγχρονισμός.
Επιπλέον, το γεγονός της προβολής υπό γωνία και σε κυλινδρική
οθόνη εγείρει το ζητούμενο της διόρθωσης των παραμορφώσεων που
προκαλούνται στην εικόνα, ούτως ώστε να μην αλλοιώνεται το καλλιτεχνικό
έργο ή η φυσικότητα ενός τοπίου (Εικ. 10). Για την επίλυση του συγκεκριμένου
προβλήματος είναι αναγκαία η εφαρμογή τεχνικών video mapping, οι οποίες
είναι τεχνικές διόρθωσης της εικόνας προβολής, που παρεμβάλονται μεταξύ
του λογισμικού αναπαραγωγής και των συσκευών προβολής (projectors).

Στο A.R.T.E., για να επιτευχθεί η συγχρονισμένη αναπαραγωγή πολλαπλών
καναλιών εικόνας και ήχου, αλλά και για την εφαρμογή video mapping
στις προβολές, χρησιμοποιείται το λογισμικό Millumin (έκδοση 1.33) που
αναπτύσει η εταιρεία Anomes (http://www.anomes.com).
4.1. Millumin
To Millumin είναι ένα λογισμικό αναπαραγωγής πολυκαναλικού ήχου,
εικόνας και ζωντανών πηγών, σχεδιασμένο ειδικά για οπτικοακουστικές
πολυ-προβολές (multi-projections). Προσφέρει τη δυνατότητα οργάνωσης
των πηγών σε κανάλια (layers) και σε συνθέσεις (compositions), αλλά και
βασικά εργαλεία επεξεργασίας και αυτοματισμού της αναπαραγωγής της
εικόνας και του ήχου. Το πρόγραμμα αυτό αναπαράγει συγχρονισμένα
τις πηγές του και τις οδηγεί σε διαθέσιμες διακριτές εξόδους, βάσει των
δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και της αρχικής διάταξης
οθονών που ορίζεται κατά τη δημιουργία του εκάστοτε πρότζεκτ.
73

Πιο συγκεκριμένα, ένα τυπικό πρότζεκτ για το A.R.T.E. περιλάμβάνει ένα
περιβάλλον εργασίας με πέντε οθόνες, συνολικής ανάλυσης έως 9600x1080
pixels (5x full High Definition), έως πέντε layers εικόνας και κανάλια
ήχου (mono, stereo, 5.1) που μιξάρονται στις εξόδους ήχου αντιστοίχως.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, η ποιότητα ανάλυσης των πηγών της
εκάστοτε προβολής είναι σχετική των δυνατοτήτων του υλικού της κεντρικής
υπολογιστικής μονάδας και σε περίπτωση που συνολικά ξεπερνιούνται
οι δυνατότητες αυτές, υπάρχει κίνδυνος προβληματικής (ασύγχρονης,
με διακοπές) αναπαραγωγής. Επίσης, παρά το γεγονός ότι το Millumin
υποστηρίζει σχεδόν όλα τα φορμά εικόνας, για την καλύτερη αναπαραγωγή
προτείνεται ως ενδεδειγμένη η χρήση του φορμά Photo JPEG. Συνεπώς,
σε όλα τα παραπάνω θέματα ο χρήστης ενδέχεται να κάνει κάποιους
συμβιβασμούς. Το A.R.T.E., στην παρούσα φάση, χρησιμοποιεί δοκιμαστικά
ένα περιβάλλον πέντε οθονών με ανάλυση 6400x720 (5xHD) και ήχο
surround 5.1 σε ανάλυση 48kHz/24 bit (Εικ. 11).

Το A.R.T.E. λοιπόν, χρησιμοποιεί το Millumin ως κεντρικό λογισμικό
συγχρονισμένης αναπαραγωγής, αλλά κυριότερα, το χρησιμοποιεί για τις
δυνατότητες video mapping που προσφέρει. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η
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προβολή υπό γωνία και σε κυλινδρική οθόνη προκαλεί σημαντικές
παραμορφώσεις στην εικόνα, οι οποίες επηρεάζουν σε σοβαρό βαθμό
την παρουσίαση και την αντίληψη ενός υπό προβολή έργου και επιπλέον,
υποβαθμίζουν ουσιαστικά τον ρόλο του A.R.T.E. ως περιβάλλον εμβύθισης
και ρεαλιστικής απεικόνισης.
Με τις λειτουργίες video mapping του Millumin καθίσταται δυνατή η
διόρθωση αυτών των προβλημάτων. Με γνώμονα το αρτιότερο αποτέλεσμα,
το mapping γίνεται πάνω στην προβολή ενός πλέγματος (grid), το οποίο
αποτελείται από 144 τετράγωνα (16x9). Αντίστοιχα, στο εργαλείο mapping
του Millumin δημιουργούνται 144 σημεία διόρθωσης, τα οποία εφάπτονται με
τα σημεία όπου διασταυρώνονται οι γραμμές των τετραγώνων του πλέγματος
(Εικ. 12). Ο στόχος εδώ είναι να διορθωθεί η προβολή των τετραγώνων
πάνω στην κυλινδρική οθόνη. Εφόσον ο στόχος αυτός επιτευχθεί, τότε και η
προβολή οποιασδήποτε εικόνας θα είναι η σωστή, δίχως αλλοιώσεις.

Το εργαλείο video mapping του Millumin είναι ένα αρκετά σύνθετο εργαλείο
που έχει την ικανότητα να προσφέρει διόρθωση εικόνας σε ιδιαίτερα υψηλό
βαθμό. Όμως, πριν παρθεί οποιαδήποτε απόφαση ως προς τον αριθμό
των σημείων διόρθωσης, θα πρέπει να συνυπολογιστεί το χρονοβόρο και
το επίπονο της διαδικασίας του video mapping, κυρίως για την όραση του
χρήστη. Για το A.R.T.E., ο αριθμός των 144 σημείων έχει κριθεί ως ικανός
για διόρθωση στον ζητούμενο βαθμό. Η διόρθωση αυτή συμβαίνει για την
κάθε μια από τις πέντε προβολές του A.R.T.E. ξεχωριστά και αποθηκεύεται
στο πρότζεκτ της εκάστοτε προβολής. Λόγω της σταθερής κατασκευής του
A.R.T.E., αλλά και των πολύ συγκεκριμένων σημείων τοποθέτησης των
συστημάτων προβολής και των οθονών, οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις video
mapping μπορούν κάθε φορά που στήνεται η εγκατάσταση να θεωρούνται
ως σημείο εκκίνησης για τη διόρθωση της εικόνας, γεγονός που συμβάλει
σημαντικά στην μείωση του χρόνου προετοιμασίας της εγκατάστασης.
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4.2. A.R.T.E. – Προβληματισμοί και ανάπτυξη
Εξ’αρχής της κατασκευής του περιβάλλοντος εμβύθισης A.R.T.E., η ομάδα
ανάπτυξης βρέθηκε μπροστά σε ποικίλους προβληματισμούς ως προς
τον σχεδιασμό και την λειτουργία της εγκατάστασης. Καθοριστικά σημεία
αναφοράς στις σκέψεις και τις επιλογές που ακολούθησαν ήταν η ευκολία
μεταφοράς και εγκατάστασης του συστήματος, δεδομένα βεβαίως που
ισχύουν ακόμα και σήμερα στις σκέψεις περαιτέρω ανάπτυξης του A.R.T.E..
Οι πιο σημαντικοί προβληματισμοί απ’ αρχής έως σήμερα παρατίθενται
παρακάτω.
Ο σχεδιασμός ενός σταθερού και στιβαρού πλαισίου στήριξης της
εγκατάστασης είναι ένας αρχικός προβληματισμός της ομάδας. Το πλαίσιο
αυτό θα πρέπει να προσφέρει σταθερότητα (προστασία από τραντάγματα),
να αντέχει με ασφάλεια το βάρος των συστημάτων που προσαρτώνται
επάνω του, να καταλαμβάνει μικρό όγκο αποθήκευσης, να έχει σχετικά μικρό
βάρος, να στήνεται γρήγορα με λίγα άτομα και να έχει δυνατότητα φιλοξενίας
ικανοποιητικού αριθμού ατόμων κατά τις προβολές. Έτσι, το A.R.T.E.
σήμερα στηρίζεται σε ένα μεταλλικό εξαγωνικό πλαίσιο, το οποίο επιλέχθηκε
μεν από το εμπόριο αλλά συναντά όλες τις προηγούμενες προδιαγραφές.
Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα απόκρυψης των απαραίτητων καλωδιώσεων,
συμβάλλοντας, κατά συνέπεια, στην αύξηση του βαθμού αισθητικής και
ασφάλειας της λειτουργίας της εγκατάστασης.
Στην παρούσα φάση, το σύστημα χρησιμοποιεί για οθόνες προβολής πέντε
τεμάχια αφρώδους λευκού PVC, πάχους 2mm. Το υλικό αυτό επελέγη έπειτα
από πειραματισμό με διάφορα υλικά, κυρίως υφάσματα, τα οποία όμως
παρουσίαζαν διαφόρων ειδών προβλήματα που επηρέαζαν αρνητικά την
προβολή (τσακίσματα, κυμματισμοί, κλπ...). Από την άλλη πλευρά, αυτή η
ποιότητα PVC είναι ελαστική αρκετά ούτως ώστε να μπορεί να κυρτώσει,
είναι αρκετά ανθεκτική στην μεταφορά, με ικανοποιητικό βάρος και κυρίως
προσφέρει μια πολύ καλή επιφάνεια προβολής, με καλή απόδοση χρωμάτων
και φωτεινότητας. Ως αρνητικά μπορούν να αναφερθούν ο όγκος μεταφοράς
αλλά και ο ελαφρώς αυξημένος βαθμός ανάκλασης του φωτός από οθόνη
σε οθόνη.
Το θέμα των οθονών προβολής είναι ένα από τα θέματα που προβληματίζουν
ακόμη την ομάδα ανάπτυξης και ο επόμενος στόχος είναι να δοκιμαστεί η
λύση της μιας, ενιαίας οθόνης από κυρτό, τεντωμένο πανί που θα μπορεί να
τυλίγεται σε ρολό. Κάτι τέτοιο θα μείωνε σημαντικά τον όγκο μεταφοράς του
συστήματος και ενδεχομένως και τον χρόνο εγκατάστασής του.
Ένα επιπλέον θέμα που σχετίζεται με την ποιότητα προβολής στο
A.R.T.E. είναι η ικανότητα της εγκατάστασης να απομονώσει τον εσωτερικό
της χώρο από τον εξωτερικό φωτισμό. Έγινε εξ’αρχής αντιληπτό πως ο
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εξωτερικός φωτισμός υποβάθμιζε σημαντικά την ποιότητα προβολής
της εικόνας, σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, σχεδιάστηκαν ειδικά σκίαστρα από
πανιά που έντυσαν την εγκατάσταση, λύνοντας το πρόβλημα αυτό. Βέβαια,
πρέπει να σημειωθεί εδώ, πως η χρήση των παραπάνω πανιών μείωσε
την δυνατότητα εξαερισμού του εσωτερικού χώρου της εγκατάστασης και
παράλληλα ανέβασε τα επίπεδα θερμοκρασίας του. Για το συγκεκριμένο θέμα
θα υπάρξει μελλοντικά σχεδιασμός ειδικών αεραγωγών που ανανεώνουν των
εσωτερικό αέρα και θα διατηρούν την θερμοκρασία σε επιθυμητά επίπεδα.
Πέραν όλων αυτών, σε επίπεδο λειτουργίας της εγκατάστασης
εντοπίστηκαν και προβλήματα που αφορούν στην αναπαραγωγή του ήχου.
Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αυξημένος βαθμός ανάκλασης του ήχου,
στο εσωτερικό της εγκατάστασης, που προκαλείται από τις επιφάνειες των
οθονών. Έπειτα από μελέτη και πειραματισμό, αποφασίστηκε η τοποθέτηση
των ηχείων στο επίπεδο του πατώματος και υπό γωνία προς τα επάνω. Στην
τοποθέτηση αυτή το πρόβλημα μειώθηκε σημαντικά, χωρίς να υποβαθμιστέι
η εμπειρία της ακρόασης. Επιπλέον, σχεδιάζεται η τοποθέτηση ειδικών
ηχοαπορροφητικών υλικών σε διάφορα σημεία της οροφής στα πλαϊνά της
εγκατάστασης.
Τα πιο σημαντικά ζητήματα, όμως, που αντιμετώπισε και ερευνά ακόμα
η ομάδα ανάπτυξης του A.R.T.E. σχετίζονται με το γεγονός της ύπαρξης μιας
μόνο κεντρικής υπολογιστικής μονάδας που αναλαμβάνει το σύνολο της
αναπαραγωγής του υλικού προβολής. Τέτοια ζητήματα έιναι οσυμβιβασμός
σε χαμηλότερης ανάλυσης φορμά βίντεο και πιθανές απώλειες συγχρονισμού
ήχου/εικόνας έπειτα από αρκετές ώρες προβολής. Παρά το γεγονός ότι στην
παρούσα φάση το A.R.T.E. προβάλει βίντεο σε φορμά υψηλό (Photo JPEG,
bit rate 20.3Mb/s), ερευνώνται τα περιθώρια αύξησης της αναλύσεως χωρίς
να προκαλούνται προβλήματα στην αναπαραγωγή. Στο σημείο αυτό, πρέπει
να επαναληφθεί πως, μια κεντρική ιδέα του A.R.T.E. είναι η φορητότητα
και η χρήση του λιγότερου εξοπλισμού για το μέγιστο αποτέλεσμα. Για τον
λόγο αυτόν, η ομάδα ανάπτυξης επιμένει στην χρήση ενός υπολογιστή, έως
ότου ανιχνευτούν τα όρια αυτής της λύσης. Παράλληλα, βέβαια, ερευνάται
η δυνατότητα χρήσης πολλαπλών υπολογιστικών συστημάτων, μέσω
δικτύωσης και με πολλαπλή χρήση του Millumin σε αυτά. Σε αυτή τη λογική,
προστίθεται κάθε φορά ένας επιπλέον υπολογιστής και το υλικό προβολής
μοιράζεται αναλόγως. Ακολούθως, εξερευνώνται τα νέα όρια που προσφέρει
το σχετικό σύστημα.
Το θέμα του ασφαλούς συγχρονισμού βίντεο και ήχου είναι, όμως, ένα
ζήτημα που είναι ιδιαίτερα σύνθετο να λυθεί και δεν σχετίζεται άμεσα με την
χρήση ενός ή περισσοτέρων υπολογιστών. Κι αυτό γιατί το κεντρικό λογισμικό
αναπαραγωγής Millumin, παρόλο ότι έχει τη δυνατότητα να συγχρονιστεί με
αντίγραφα του σε άλλους υπολογιστές, ο συγχρονισμός αυτός βασίζεται
απλά σε ταυτόχρονη εκκίνηση της αναπαραγωγής και όχι στο «κλείδωμα»
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σε κάποιο χρονοκώδικα (λχ. τύπου SMPTE). Η ύπαρξη χρονοκώδικα
θα λειτουργούσε σαν επιπλέον σημαντική δικλείδα ασφαλείας για τον
συγχρονισμό πολλαπλών συστημάτων αναπαραγωγής. Συνεπώς, ένα
από τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης του A.R.T.E. είναι ένα σύστημα
αναπαραγωγής που θα βασίζεται σε τέτοιες τεχνολογίες.
Ολοκληρώνοντας αυτό το κεφάλαιο, είναι χρήσιμο να αναφερθεί πως ο
προβληματισμός επάνω στον σχεδιασμό του A.R.T.E. γίνεται και σε επίπεδο
μεταβολής του μεγέθους του σε μεγαλύτερες διαστάσεις, για μεγαλύτερα
γεγονότα, αλλά ίσως και σε μικρότερο μέγεθος με στόχο την προσωπική
εμπειρία.
5. Συμπεράσματα
Ως προς το περιεχόμενο του καταγεγραμμένου υλικού, μέσα από μια
πρώτη πανοραμική οπτικοηχητική ανασκόπηση τοπίων του Ιονίου που
καταγράφηκαν σε διαφορετικό τόπο και χρόνο, όπως η σειρά τοπίων με τίτλο
‘realistic views’ που προβάλλεται στις εως τώρα παρουσιάσεις του A.R.T.E.,
γίνεται άμεσα αντιληπτή η πληθώρα εναλλαγών των στοιχείων του κάθε
τοπίου (ήχος – εικόνα) ανά εποχή και ανά σημείο καταγραφής, κάτι το οποίο
είναι εντυπωσιακό δεδομένων των στενών γεωγραφικών πλαισίων στα
οποία πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές. Πέρα από την οπτική εναλλαγή
ανά εποχή, η ηχητική διαβάθμιση που παρατηρείται ανά εποχή στο ίδιο
γεωγραφικό σημείο είναι ένας αξιοσημείωτος παράγοντας για την εκτίμηση
του κάθε τοπίου. Η διαβάθμιση αυτή ίσως να μην γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή
κατά την επίσκεψη στο τοπίο εποχιακά, αλλά παρατηρείται έντονα όταν τα
ίδια –αλλά καταγεγραμμένα σε άλλη εποχή- σημεία/τοπία αναπαράγονται
‘πλάι-πλάι’ μέσα από την πλατφόρμα του A.R.T.E. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα εδώ αποτελεί ο δρυμός του Αίνου, όπου τα τοπία του δάσους
κατά τη χειμερινή περίοδο είναι ‘σιωπηλά’, με κυρίαρχους τους γεωφυσικούς
ήχους (άνεμος, βροχή), ενώ κατά την άνοιξη τα ίδια τοπία καταγράφηκαν
ως ιδιαίτερα ‘θορυβώδη’ με κυρίαρχα τα βιολογικά στοιχεία (έντομα, πουλιά)
και με έντονα τα χαρακτηριστικά της ηχητικής κινητικότητας και πυκνότητας.
Η παρατήρηση των παραπάνω μέσω του A.R.T.E. μπορεί να γίνει αρκετά
λεπτομερής και βιωματική, καθώς η εγκατάσταση δημιουργεί ως ένα
βαθμό τις συνθήκες ρεαλισμού που μεταφέρουν τον ακροατή στο εικονικά
αναπαραγόμενο τοπίο.
Από την άλλη πλευρά, η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διαδικασία
καταγραφών αποτελεί σήμερα ένα πολύ σπουδαίο εμπειρικό υπόβαθρο,
πάνω στην οποίο η ομάδα εργασίας μπορεί πλέον να βασιστεί και να
διεκπεραιώσει μελλοντικές εργασίες με μεγαλύτερη άνεση, ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, οι σωστές επιλογές
στον εξοπλισμό ως προς τη φορητότητά του, την προστασία του στις
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διάφορες συνθήκες και βεβαίως, την αξιοπιστία του και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, ήταν κρίσιμης σημασίας για την ορθή ολοκλήρωση των καταγραφών, αφού όπως έγινε αντιληπτό από την αρχή, δεν υπήρχαν πολλά
περιθώρια για λάθη, αστοχίες ή παραλείψεις. Υπήρξαν πολλές στιγμές για τις
οποίες δεν θα υπήρχε, εύκολα, δεύτερη ευκαιρία. Επιπλέον, οι συχνά ακραίες συνθήκες εργασίας που συνάντησε η ομάδα καταγραφών και η κόπωση
που προκαλούσαν αυτές, δεν έδιναν την δυνατότητα για πολλές επαναλήψεις. Σε τέτοιου είδους συνθήκες (π.χ. 0o κελσίου στην κορυφή του Αίνου), η
ομάδα είναι αναγκασμένη να λειτουργήσει άμεσα και για τη δική της ασφάλεια αλλά και για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού που εκτείθεται σε
αυτές τις συνθήκες (λόγου χάριν, τα μικρόφωνα παρουσίαζαν δυσλειτουργίες
στα διαφράγματά τους σε υψηλά επίπεδα υγρασίας).
Παρόλα αυτά, στο επίπεδο της οργάνωσης των καταγραφών και της
φορητότητας του εξοπλισμού, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι σίγουρο πως
θα προσφέρει επιπλέον λύσεις στο μέλλον, γεγονός που θα καθιστίσει
τέτοιου είδους εγχειρήματα διαχειριστικά πιο εύκολα.
Όσον αφορά στο περιβάλλον εμβύθισης A.R.T.E., το γεγονός του
μεσαίου μεγέθους του και ο φορητός του χαρακτήρας του προσδίδουν
ευελιξία στις εφαρμογές του, ευκολία στην εγκατάσταση, αλλά και αμεσότητα
στη χρήση του ως μέσο προβολής. Σίγουρα τα περιθώρια βελτίωσης του
είναι αρκετά και σε πολλά επίπεδα λειτουργιών. Ξεκινώντας από τον τελικό
σχεδιασμό των οθονών, με την κατάλληλη επιλογή υλικών, καθώς επίσης
και την οριστικοποίηση του συστήματος αναπαραγωγής, λύνοντας τις όποιες
δυσλειτουργίες προκαλούν σήμερα οι δυνατότητες ενός υπολογιστή και η
έλλειψη χρονοκώδικα για ασφαλή συγχρονισμό ήχου/εικόνας, το A.R.T.E.
μπορεί να καταφέρει να αποκτήσει έναν παγιομένο σχεδιαστικά, αλλά
εξελίξιμο λειτουργικά χαρακτήρα και να αποτελέσει ένα πρωτοποριακό μέσο
καλλιτεχνικής έκφρασης ή ψυχαγωγίας.
Τέλος, κατά την υλοποίησή του ως τώρα, το A.R.T.E. λειτουργεί αφ’ενός
ως μέσο προβολής καλλιτεχνικού περιεχομένου και αφ’εταίρου ως μέσο ρεαλιστικής αναπαράστασης χώρων, υλοποιώντας τους αρχικούς στόχους για
τους οποίους διαμορφώθηκε ως ιδέα και αναπτύχθηκε, έχοντας ως αφορμή και αφετηρία το περιβάλλον του Ιονίου πελάγους. Μέσα από αυτές τις
πρώτες μορφές υλοποίησης προκύπτουν παράλληλες σημαντικές εφαρμογές, όπως στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπου το A.R.T.E. μπορεί να
λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό μέσο για την εξοικείωση των παιδιών με το
περιβάλλον μέσα από την τέχνη και την τεχνολογία 11 , αλλά και στην πολιτισμική δικτύωση και ανάπτυξη, όπου το A.R.T.E. μπορεί να λειτουργήσει
ως πλατφόρμα προβολής ψηφιακού μουσείου για την ανάδειξη των καταγεγραμμένων περιοχών στον ξένο επισκέπτη. Άλλες μελλοντικές εφαρμογές,
ανεξάρτητα από το καταγεγραμμένο εως τώρα υλικό, μπορεί να αφορούν τον
συνδυασμό ήχου και σχεδιοκίνησης (animation) για περιήγηση σε εικονικούς
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χώρους, είτε για την αναπαράσταση ιστορικών χώρων (λχ. αρχαία μνημεία),
είτε για τη δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων στα πλαίσια της βιομηχανίας πολυμέσων (3-D gaming) ή/και στα πλαίσια καλλιτεχνικής δημιουργίας
για το συνδυασμό ήχου με προγραμματιζόμενα γραφικά εφφέ. Η πολλαπλή
προβολή εικόνας μέσω της τεχνολογίας ‘3-D’, η αλλαγή κλίμακας προβολής,
η σφαιρική διαμόρφωση της επιφάνειας προβολής, αλλά και η σφαιρική διαμόρφωση του προβαλλόμενου ήχου12 είναι πιθανότητες που μελετούνται σε
συνδυασμό με τις παραπάνω εφαρμογές.
Η ραγδαία εξέλιξη της οπτικοηχητικής τεχνολογίας επιτρέπει όλο και
περισσότερο την κάλυψη της ανάγκης του ανθρώπου για αποτύπωση και
βιωματική εξερεύνηση του περιβάλλοντος, η οποία μπορεί σταδιακά να
οδηγήσει στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και συναισθηματικών
δεσμών με το περιβάλλον αυτό, όπου η τέχνη και η τεχνολογία αποτελούν
πεδία γεφύρωσης και διάπλασης των σχέσεων αυτών. Μια τέτοια προσπάθεια
αποτελεί η ως τώρα υλοποίηση της πλατφόρμας του A.R.T.E. έχοντας
πολλές προοπτικές ανάπτυξης και βελτίωσης με βάση τις ανάγκες που
προκύπτουν, αλλά και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες που προσφέρονται
από τα σημερινά τεχνολογικά μέσα και τις προοπτικές που αναδύονται μέσα
από τη συνεχή εξέλιξή τους.
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Σημειώσεις τέλους
1. Η ανάλυση αυτή αφορά τις δυνατότητες των προβολέων που έχουν
χρησιμοποιηθεί εως τώρα (Optoma PK 301+). Μεγαλύτερες αναλύσεις (FullHD)
είναι εφικτές με τη χρήση διαφορετικών προβολέων, με την προϋπόθεση ότι το
αναπαραγόμενο υλικό φέρει υψηλότερη ανάλυση, και το σύστημα αναπαραγωγής
(H/Y – κάρτα γραφικών) μπορεί να διαχειριστεί το συνολικό μέγεθος ανάλυσης)
2. Στην παρούσα μορφή της εγκατάστασης χρησιμοποιείται ένας υπολογιστής
Apple MacPro με κάρτα γραφικών ΑΤΙ Radeon HD5770 και δύο προσαρμογείς
τεχνολογίας DisplayLink για τη μετατροπή του διαύλου USB σε αναλογικό σήμα
VGA. H διαχείριση ήχου γίνεται με την κάρτα MOTU 896MKIII. Ο συγχρονισμός
κατά την αναπαραγωγή των αρχείων γίνεται με το πρόγραμμα millumin, το οποίο
αναλαμβάνει επίσης και την προσαρμογή του οπτικού σήματος στην κυλινδρική
επιφάνεια της οθόνης (video mapping), για την οποία γίνεται αναλυτικότερη
αναφορά σε επόμενη ενότητα.
3. Μέσα από μιά πρώτη προσέγγιση, στα πλαίσια του έργου ‘οπτικοακουστική
οικολογία’ δημιουργήθηκαν έργα που συνδυάζουν επεξεργασμένο οπτικοηχητικό
υλικό με βάση τις προδιαγραφές του A.R.T.E. και για προβολή μέσα στο περιβάλλον
αυτό (‘The Fog’, σειρά έργων για 5 βιντεοπροβολές και ήχο surround 5.1). Μια
προεπισκόπηση του υλικού αυτού μπορεί να αναζητηθεί στο διαδίκτυο: http://
www.youtube.com/playlist?list=PLCq-xRJ6-PuOKKSV5Bc481ViOIhWQXW6c
4. Η ακουστική οικολογία προσεγγίζει νοηματικά το ηχοτοπίο ως τον ήχο ενός
χώρου, όπως αυτός γίνεται αντιληπτός από τη σύνθεση της αναδυόμενης
πληροφορίας που προέρχεται από το συνδυασμό πολλαπλών ηχητικών πηγών
(Παντής, 2007).
5. α) Loufopoulos A., and Mniestris, A., (2011). 1:33-36,
(β) Λουφόπουλος, Α. (2008).
6. Ετμεκτζόγλου, Ι. (2009).
7. Λουφόπουλος, Α., Εμμανουήλ. Μ., Μαραγκός, Θ., Κατερέλος, Δ. (2012)
8. Η “Ομάδα έρευνας ελληνικών ηχοτοπίων” που προέκυψε από αυτήν την
πρωτοβουλία αποτελείται από ερευνητές που ανήκουν στον Τομέα Οικολογίας
του Βιολογικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Τμήμα Ακουστικής
και Μουσικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στην Ομάδα Ήχου της Σχολής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο ΕΡΗΜΕΕ κ.ά.
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9. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ήταν η σύνθεση τριών έργων,
συνολικής διάρκειας 45 λεπτών, τα οποία κατά τα έτη που ακολούθησαν
εκτελέστηκαν παγκοσμίως (Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο) σε σημαντικούς
μουσικούςχώρους (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Πανεπιστήμιο Simon Fraser –
Καναδάς, Πανεπιστήμιο City – Λονδίνο κ.α) και έλαβαν πανελλήνιες και διεθνείς
διακρίσεις (διαγωνισμός Δημήτρη Δραγατάκη / Ενωση Ελλήνων Μουσουργών,
διαγωνισμός ‘Metamorphoses’.
10. βλ. οπτικοηχητικό απόσπασμα στο διαδίκτυο από την παρουσίαση του
A.R.T.E. στην Κεφαλονιά, στα πλαίσια δράσεων του υποέργου «οπτικοακουστική
οικολογία: αποτύπωση του φυσικού περιβάλλοντος του Ιονίου πελάγους σε
μορφή ψηφιακού μουσείου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», 17/04/2013: http://
www.youtube.com/watch?v=K_an9UP2-Hs
11. Το A.R.T.E. χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια δράσεων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης κατά την παρουσίαση παραδοτέων ενημερωτικών – εκπαιδευτικών
δράσεων του υποέργου «οπτικοακουστική οικολογία: αποτύπωση του
φυσικού περιβάλλοντος του Ιονίου πελάγους σε μορφή ψηφιακού μουσείου
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», Ληξούρι 17 Απριλίου 2013. Πιο συγκεκριμένα, η
εγκατάσταση υποδέχτηκε ομάδες μαθητών της Κεφαλονιάς στους οποίους έγινε
προβολή τοπίων του νησιού, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων,
με στόχο την αποτύπωση των εντυπώσεών τους από την εικονική περιήγηση
στα τοπία.
12. Οι καταγραφές μέσω του μικροφώνου Holophone, κάποιες ήδη υπάρχουσες
στο καταγεγραμμένο υλικό και μελλοντικές, δίνουν τη δυνατότητα για
αναπαραγωγή σε μορφή 7.1 IMAX, με την αναδιάταξη/προσθήκη περισσότερων
ηχείων στην εγκατάσταση και την τοποθέτηση ενός ηχείου στο κέντρο της
οροφής. Η αναπαραγωγή αυτής της μορφής δίνει αίσθηση σφαιρικότητας
στον ήχο και είναι ήδη εφικτή και εφαρμοσμένη μέσα από τις δυνατότητες της
σημερινής ηχητικής τεχνολογίας.
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EXPO (Σαγκάη, 2010)
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Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Περίληψη
Το άρθρο παρουσιάζει την οπτικοακουστική εγκατάσταση που υπήρξε το
βασικό “έκθεμα” του ελληνικού περιπτέρου στην τελευταία παγκόσμια έκθεση
Expo, στη Σαγκάη το 2010. Οι συγγραφείς, ως μέλη της δημιουργικής ομάδας
σχεδιασμού του περιπτέρου, εκθέτουν τους παράγοντες που προσδιόρισαν
τη μελέτη της οπτικοακουστικής έκθεσης, το κύριο σκεπτικό της σύλληψης
καθώς και το θεωρητικό της υπόβαθρο. Τέλος περιγράφονται με συντομία
οι καλλιτεχνικές λύσεις που εφαρμόστηκαν κατά περίπτωση και αναλύεται ο
τρόπος λειτουργίας τους τόσο στο επίπεδο του θεωρητικού σχεδιασμού, όσο
και της πρακτικής εφαρμογής.
Λέξεις-κλειδιά:
Shanghai Expo 2010, ελληνικό περίπτερο,
οπτικοακουστική εγκατάσταση, ντοκιμαντέρ, διάδραση, εμβύθιση
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Representing the Ancient Greek City-State (Polis) at the
World’s Fair in Shanghai (2010)
Apostolos Karakasis, Director, lecturer, Department of Film Studies,
School of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki
Niki Nikonanou, Assistant Professor at the Department of Early Childhood
Education, University of Thessaly
Abstract
This article presents the audiovisual installation that was the main exhibit
of the Greek pavilion at the last World’s Fair Expo in Shanghai in 2010. The
writers, also members of the creative designing team of the pavilion, present
the factors that defined the study of the audiovisual exhibition, the conception’s main structure and its theoretical background. Lastly, the artistic solutions implemented, as appropriate, are briefly described and the way they
work is analyzed on the level of their theoretical design and their practical
application.
Keywords: Shanghai Expo 2010, Greek pavilion, audiovisual
installation, documentary, interaction, immersion
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Εισαγωγή
Το ελληνικό περίπτερο στην παγκόσμια Expo το 2010 στη Σαγκάη
(εικόνα 1) και ειδικότερα η οπτικοακουστική εγκατάσταση που αποτέλεσε το
κεντρικό εκθεσιακό περιεχόμενο της ελληνικής συμμετοχής, χαρακτηρίστηκε
από την ασυνήθιστα μεγάλη κλίμακα του έργου, τόσο σε σχέση με τους
εκθεσιακούς χώρους όσο και με την αναμενόμενη επισκεψιμότητα του.
Συγκεκριμένα η έκθεση παρουσιάστηκε σε ένα χώρο 1600 τ.μ. για μόνο 6
μήνες και σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία προσέλκυσε τελικά περίπου 5,5
εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο1.
Η ανάπτυξη ενός εκθεσιακού σκεπτικού αποτέλεσε σε αυτό το
πλαίσιο μια πρόκληση που προσπάθησε να συνδυάσει σύγχρονες και
πρωτότυπες προσεγγίσεις για την εκθεσιακή αναπαράσταση της ελληνικής
πραγματικότητας με διεθνείς εκθεσιακές πρακτικές σε ό,τι αφορά στη χρήση
οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων σε παρόμοιες διοργανώσεις τεχνολογικής
«αιχμής».
Ο σχεδιασμός του περίπτερου ανατέθηκε στο γραφείο μελετών Α.Ν.
Τομπάζη2 τον Ιούλιο του 2009, ύστερα από διαγωνισμό που προκήρυξε
ο υπεύθυνος δημόσιος φορέας, ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού
Εμπορίου (ΟΠΕ), ενώ η ίδια η έκθεση παρουσιάστηκε τον Μάιο του επόμενου
έτους3 . Η ανάθεση μελέτης αφορούσε τόσο στη σύλληψη του χαρακτήρα
της έκθεσης, στην εύρεση του ακριβούς της περιεχομένου και τρόπου
παρουσίασης του, όσο και στην διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του
περιπτέρου στην οποία αυτή θα αναπτυσσόταν. Οι συγγραφείς ως μέλη της
δημιουργικής ομάδας σχεδιασμού του περιπτέρου υπό την επίβλεψη του
αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τομπάζη, συγκρότησαν την υπο-ομάδα μελέτης της
οπτικοακουστικής εγκατάστασης με τη συνδρομή δύο ακόμη συνεργατώνμελετητών ειδικών σε θέματα φωτογραφίας και ήχου, τον Δημήτρη Αθυρίδη4
και τον Χρήστο Γούσιο5 αντίστοιχα. Η εμπειρία αυτής της συνεργασίας
τόσο στη μελέτη, όσο και στην επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου, ως μία
διαδικασία συνεχούς επίλυσης προβλημάτων όπου η θεωρητική έρευνα
τροφοδοτούσε την πρακτική και αντιστρόφως, αποτέλεσε τη βάση για το
κείμενο αυτό που επιχειρεί να παρουσιάσει αναλυτικά τις παραμέτρους ενός
τέτοιου σύνθετου έργου.
Τα δεδομένα
σχεδιασμού

του

«προβλήματος»:

παράμετροι

εκθεσιακού

Ο σχεδιασμός της οπτικοακουστικής εγκατάστασης του ελληνικού
περιπτέρου αναπτύχθηκε εντός κάποιων δεδομένων δημιουργικών
προκλήσεων αλλά και περιορισμών που έθεταν: (α) ο ίδιος ο χαρακτήρας
των παγκόσμιων expo, όπως έχει διαμορφωθεί από την μακρά παράδοσή
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Εικόνα 1 – Εξωτερική όψη του ελληνικού περιπτέρου

Εικόνα 2 – Ο χάρτης-κάτοψη του περιπτέρου
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τους, (β) το ειδικό θέμα της Expo 2010 και (γ) οι στρατηγικές προτεραιότητες
του ελληνικού κράτους, όπως εκφράστηκαν από τον υπεύθυνο φορέα
υλοποίησης του έργου.
Σε σχέση με την πρώτη παράμετρο αφετηρία για το σχεδιασμό αποτέλεσε
το γεγονός ότι οι παγκόσμιες εκθέσεις, world expo, οργανώνονται, ήδη από
τον 19ο αιώνα, κάθε τρία έως πέντε χρόνια και χρησιμεύουν ως ψυχαγωγικές
και εκπαιδευτικές πλατφόρμες που προωθούν την αλληλοκατανόηση των
διαφόρων πολιτισμών και την οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών6 .
Εξισορροπώντας τον καλλιτεχνικό με τον εμπορικό χαρακτήρα, οι world expo
λειτουργούν ως μια παγκόσμια «βιτρίνα» για τον πολιτισμό, την τεχνολογία
και τις τέχνες, καθώς και ένα σημαντικό βήμα στην επικοινωνιακή στρατηγική
μιας χώρας και μια ιδανική ευκαιρία για να επιδείξει τα επιτεύγματα της στη
διεθνή κοινότητα.
Από την άποψη αυτή, τα οπτικοακουστικά περιεχόμενα της ελληνικής
συμμετοχής θα έπρεπε να έχουν (σε ένα βαθμό) έναν ευφημιστικό χαρακτήρα
για την εικόνα της χώρας, να αντανακλούν την πνευματική, την τεχνολογική και
οικονομική της πρόοδο και να αναδεικνύουν τις θετικές πτυχές της ζωής στην
Ελλάδα. Παράλληλα, ο χαρακτήρας του θεσμού επέβαλε την αναγκαιότητα
μίας έντονης ψυχαγωγικής διάστασης της έκθεσης, αλλά και μίας πρότασης
με ισχυρό βαθμό πρωτοτυπίας ώστε να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των
άλλων διεθνών συμμετοχών καθώς σε αυτές τις διοργανώσεις οι εθνικές
συμμετοχές «ανταγωνίζονται» η μία την άλλη ως προς την καινοτομία των
αισθητικών και τεχνολογικών τους προτάσεων.
Σε ό,τι αφορά το ειδικό θέμα της Expo 2010 αυτό συνοψίζονταν με τη
φράση «καλύτερη πόλη, καλύτερη ζωή» επιδιώκοντας από κάθε εθνική
συμμετοχή να αναφερθεί στις προοπτικές και τα οράματά της κάθε χώρας
σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στο αστικό περιβάλλον.
Ειδικότερα η διοργάνωση καλούσε τους συμμετέχοντες να τοποθετηθούν
σε μια σειρά από θέματα όπως: η ανάμειξη των διαφορετικών πολιτισμών
στην πόλη, η οικονομική ευημερία, οι καινοτομίες της επιστήμης και της
τεχνολογίας, η αναδιαμόρφωση των κοινοτήτων, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ
αστικών και αγροτικών περιοχών κ.ά.
Αν και το θεματικό πλαίσιο στις παγκόσμιες expo συχνά ερμηνεύεται
ελεύθερα ή ακόμη και λειτουργεί ως πρόσχημα, στις περισσότερες
περιπτώσεις οι θεματικές αυτές περιοχές επηρεάζουν σημαντικά τα
περιεχόμενα των εκθέσεων και ασφαλώς μια τέτοια τάση ανταπόκρισης στο
ειδικό θέμα ήταν κυρίαρχη και στην περίπτωση του ελληνικού περιπτέρου.
Μία τελευταία παράμετρος που προσδιόρισε το σχεδιασμό ήταν
οι προτεραιότητες της πολιτείας όπως εκφράστηκαν από τον φορέα
υλοποίησης του έργου. Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
έθετε ως προτεραιότητα κάποια θέματα προκειμένου να συμπεριληφθούν
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στην έκθεση μεταφέροντας τις προτάσεις μίας διυπουργικής επιτροπής, που
με αρκετά γενικό τρόπο συνάθροισε μία σειρά από θέματα π.χ. νέα δημόσια
έργα (γέφυρες, δρόμοι, μουσεία) ή παραδείγματα ανάπτυξης σε διάφορους
τομείς (όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η παραγωγή τροφίμων και ποτών) κ.ά.
Αυτά τα προτεινόμενα θέματα λήφθηκαν υπόψη της μελέτης και σε μεγάλο
βαθμό ενσωματώθηκαν δημιουργικά στο περιεχόμενο της έκθεσης.
Το εκθεσιακό σκεπτικό
Η κεντρική σύλληψη του περιπτέρου ήταν να μεταφέρει στην Κίνα
με αφαιρετικό τρόπο την εμπειρία μίας εικονικής ελληνικής πόλης. Η
αρχιτεκτονική διαμόρφωση, ήδη από την αρχή του σχεδιασμού, παρέπεμπε
στον αστικό ιστό υιοθετώντας στοιχεία όπως δρόμους, οικοδομικά
τετράγωνα, μία προκυμαία, μία πλατεία κοκ. Η κίνηση του επισκέπτη στο
χώρο ήταν ελεύθερη, χωρίς προκαθορισμένη διαδρομή, όπως δηλαδή και
σε μία αληθινή πόλη. Ο επισκέπτης είχε τη δυνατότητα να εξερευνήσει και να
ανακαλύψει το χώρο μόνος του ή με την βοήθεια ενός χάρτη που διανέμονταν
στην είσοδο (εικόνα 2).
Η δημιουργία του εικονικού χώρου μιας πόλης ενισχύονταν από
την αντίστοιχη ηχητική επένδυση. Έτσι για παράδειγμα, κατά μήκος
της «προκυμαίας» η οποία εντάχθηκε ως στοιχείο μέσα στο εκθεσιακό
περιβάλλον οι επισκέπτες μπορούσαν να ακούν το φλοίσβο της θάλασσας,
ή μέσα από τα δέντρα τοποθετημένα σε συγκεκριμένα σημεία της έκθεσης να
ακούν ήχους από τζιτζίκια, πουλιά, τριζόνια κ.ο.κ.
Στο εσωτερικό καθεμίας από τις επτά αίθουσες του περιπτέρου –σε κάθε
«οικοδομικό τετράγωνο» που σχημάτιζε η χάραξη της εικονικής πόλης–
αναπτύσσονταν προβολές αφιερωμένες σε ένα θέμα προερχόμενο από
τις θεματικές ενότητες που είχε καθορίσει η διοργάνωση, εμβαθύνοντας
στο ευρύτερο θέμα «καλύτερη πόλη, καλύτερη ζωή». Συνολικά ο χώρος
του περιπτέρου και η ένταξη της οπτικοακουστικής εγκατάστασης σε αυτόν
στόχευαν στην πρόκληση μίας ενιαίας αισθητικής εμπειρίας για τον επισκέπτη
όπου «η οπτικοακουστική εμπειρία συμπληρωμένη από την κιναισθητική
αντίληψη μπορεί να σχηματίσει ένα είδος μάθησης, όχι μόνο με το νου αλλά
και με το ίδιο το σώμα»7
Παραφράζοντας τον Le Corbusier που είχε χαρακτηρίσει την κατοικία
ως μία «μηχανή για να κατοικείς»8 ανάλογα και το περίπτερο –με όλο τον
περίπλοκο οπτικοακουστικό εξοπλισμό του– θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως μία μηχανή αναπαράστασης, μία μηχανή που η κύρια λειτουργία της ήταν
να αναπαριστά την ελληνική αστική κουλτούρα σε αλλοδαπούς και κατά
κύριο λόγο Κινέζους επισκέπτες.
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Οι βασικές αρχές που καθοδήγησαν αυτή την αναπαράσταση ήταν η
πρόθεση να αποφευχθούν τα στερεότυπα και πολιτισμικά κλισέ, καθώς
και η έντονη χειραγώγηση μίας διαφημιστικής ρητορικής. Η επιλογή
για το περίπτερο ήταν να απευθυνθεί στις αισθήσεις του επισκέπτη με
ένα μινιμαλιστικό τρόπο και να επικεντρωθεί στην ανθρώπινη εμπειρία
εκθέτοντας «φέτες ζωής» της ελληνικής πόλης, που συνθέτουν μία συνολικά
θετική εντύπωση, πάντα όμως με διάθεση ειλικρίνειας και όχι εξιδανίκευσης.
Έτσι σε ό,τι αφορά το σκεπτικό της οπτικοακουστικής εγκατάστασης
καθοριστική επιλογή για όλες τις κινούμενες εικόνες ήταν η παρουσίαση
αμοντάριστων λήψεων μεγάλης διάρκειας (από 82 λεπτά έως και 13 ώρες),
σε συνεχή ροή χρόνου, γυρισμένες με στατικό κάδρο. Αναπαράγοντας
κινούμενες εικόνες με σταθερό κάδρο, οι εκθεσιακές οθόνες έπαυαν να
παραπέμπουν σε οθόνες τηλεόρασης ή κινηματογραφικής αίθουσας,
αλλά θύμιζαν «παράθυρα» μέσα από τα οποία αντικρίζει κανείς ζωντανά
διαφορετικές όψεις της ελληνικής πόλης. Αποβάλλοντας την κίνηση
της κάμερας και το μοντάζ η κινηματογραφική γλώσσα διεκδικούσε
την εκφραστική αθωότητα των απαρχών του κινηματογράφου. Στο
περιβάλλον οπτικής υπερπληροφόρησης της expo, όπου οι επισκέπτες
βομβαρδίζονταν με χιλιάδες εικόνες, το ελληνικό περίπτερο πρότασσε έτσι
ένα σχεδόν προκλητικά ήπιο για τις αισθήσεις περιβάλλον, που υποστήριζε
τον επισκέπτη να εξερευνήσει και να ανακαλύψει την ελληνική πόλη με
τον προσωπικό του ρυθμό, να αποκτήσει ερεθίσματα για σκέψη και να
προχωρήσει σε προσωπικές ερμηνείες της πραγματικότητας. Ως επακόλουθο
της βασικής αυτής σύλληψης, η εμπειρία της αφήγησης δεν καθοριζόταν από
το μοντάζ επιμέρους ταινιών, αλλά από τη διάταξή τους στο χώρο, όπως
και από τις εκάστοτε επιλογές διαδρομής και κίνησης που θα έκανε ο κάθε
επισκέπτης. Διαφορετικοί επισκέπτες μπορεί έτσι να αποκόμιζαν λίγο έως
πολύ διαφορετικές αφηγήσεις από την επίσκεψή τους.
Αυτή η προσέγγιση στην κινηματογραφική αναπαράσταση της
πραγματικότητας προσέδιδε στην οπτικοακουστική εγκατάσταση του
περιπτέρου κάποια συγγένεια με το ντοκιμαντέρ παρατήρησης (γνωστό
και ως “cinema verité” ή “direct cinema”) που αποβλέπει στη σύλληψη της
πραγματικότητας με όσο το δυνατό πιο αυθεντικό και ουδέτερο τρόπο,
ελαχιστοποιώντας τη διαμεσολάβηση του κινηματογραφιστή. Η καταγραφή
σκηνών της καθημερινότητας στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, η επίμονη
και μακρά σε διάρκεια παρακολούθηση και η έλλειψη σκηνοθετικού ελέγχου
της εσωτερικής δράσης των πλάνων είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικά του
ντοκιμαντέρ της μη συμμετοχικής παρατήρησης σύμφωνα με το οποίο ο
κινηματογραφιστής μετατρέπεται σε «μία μύγα στον τοίχο» που παρατηρεί
χωρίς να επηρεάζει τη δράση, χωρίς πολλές φορές να γίνεται αντιληπτός. Το
αποτέλεσμα αυτής της γραφής, αν και δικαιολογημένα έχει αμφισβητηθεί ως
προς την δυνατότητα πραγματικής ουδετερότητάς της, αναμφίβολα παράγει
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κείμενα που τείνουν να είναι ιδιαίτερα ανοιχτά σε διαφορετικές ερμηνείες. Με
την επιλογή αυτού του κινηματογραφικού ύφους, το ελληνικό περίπτερο και η
οπτικοακουστική εγκατάσταση, προσπάθησαν να αποφύγουν τη δημιουργία
μίας ισχυρής εθνικής αφήγησης παρουσιάζοντας ένα «ανοιχτό κείμενο» που
επέτρεπε στον επισκέπτη να δημιουργήσει το δικό του αφήγημα παρατηρώντας
τη ζωή μέσα από τις «οθόνες-παράθυρα». Η λειτουργία της εγκατάστασης
ως εργαλείο μάρκετινγκ της χώρας θα απαιτούσε μία προσέγγιση,
έντονης διαμεσολάβησης, προκειμένου να επικοινωνήσει συγκεκριμένα
μηνύματα. Αντίθετα, οι μέθοδοι του κινηματογράφου παρατήρησης που
επιλέχθηκαν χρησιμοποιούνται συχνά σε εθνογραφικές ταινίες με σκοπό την
αναπαράσταση άλλων πολιτισμών γιατί όπως υπογραμμίζει ο Bill Nichols
«επιτρέπουν στους κινηματογραφιστές να παρατηρούν τη δράση των άλλων
χωρίς να ανατρέχουν στις τεχνικές της έκθεσης οι οποίες θα μετέτρεπαν τους
ήχους και τις εικόνες σε συνεργάτες στο επιχείρημα κάποιου ξένου»9.
Η διαφορετικότητα, η καλύτερα η εξατομίκευση της εμπειρίας των
επισκεπτών υποστηρίχθηκε και από ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της
σύλληψης, τον εκθεσιακό χρόνο. Ο εκθεσιακός χρόνος αποτέλεσε βασικό
στοιχείο του εκθεσιακού σκεπτικού, καθώς η όλη παρουσίαση αποσκοπούσε
στη δημιουργία της ψευδαίσθησης ότι το περίπτερο παρουσίαζε σε ζωντανή
αναμετάδοση εικόνες μιας ελληνικής πόλης. Η επιδίωξη ήταν ο επισκέπτης
εισερχόμενος στο περίπτερο να έχει την αίσθηση ότι μεταβαίνει σε άλλο
χώρο, από την Κίνα στην Ελλάδα, παραμένοντας όμως πάντα στον ίδιο
χρόνο, αυτόν της Κίνας. Έτσι, όσοι επισκέπτονταν το περίπτερο το πρωί
έβλεπαν πρωινές εικόνες, ενώ οι μεσημεριανοί επισκέπτες αντίκριζαν εικόνες
του μεσημεριού κοκ. Για το διάστημα των έξι μηνών λειτουργίας της έκθεσης,
ο χρόνος του ηλιοβασιλέματος στις προβολές συνέπιπτε κάθε μέρα με το
χρόνο δύσης του ηλίου στη Σαγκάη.
Το περίπτερο έτσι αποκτούσε χαρακτηριστικά ενός ζωντανού οργανισμού,
με τη βιολογική συμπεριφορά που ονομάζεται «φωτοτροπισμός» και
δικαιολογούσε τον τίτλο που επιλέχθηκε για το ελληνικό περίπτερο, “Polis,
the Living City”.
Αυτός ο συγχρονισμός επιτεύχθηκε μέσω της διαίρεσης της ημέρας
σε χρονικές ζώνες και είχε σαν αποτέλεσμα 32 διαφορετικές λίστες
αναπαραγωγής βίντεο για κάθε μία από τις 180 ημέρες λειτουργίας της
έκθεσης. Με αυτήν την επιλογή επιδιώχθηκε να προσδοθεί και κάποιο
στοιχείο τεχνολογικής καινοτομίας που ανταποκρινόταν στον χαρακτήρα
μίας παγκόσμιας expo.
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Η εμπειρία του επισκέπτη
Η οπτικοακουστική εγκατάσταση αναπτύσσονταν κατά κύριο λόγο
σε επτά αίθουσες, συγκεκριμένους χώρους που δημιουργούνταν από
την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του περιπτέρου ως εικονική πόλη. Μόνο
μια κατηγορία οπτικοακουστικών προβολών παρουσιάζονταν εκτός
εκθεσιακών αιθουσών, οι επονομαζόμενες «Μπαταρίες». Σε ό,τι αφορά τα
ιδιαίτερα αισθητικά αλλά και εκθεσιακά χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους
παρουσίασης, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις βασικές κατηγορίες με βάση
την επιδιωκόμενη εμπειρία του επισκέπτη: α. την εμβύθιση β. τη διάδραση
και γ. τον ελεύθερο συσχετισμό εικόνων.
Α. Εμβύθιση
Η λειτουργία της εμβύθισης επιδιώχθηκε να προσφερθεί στους επισκέπτες
στον χώρο του «Θεάτρου (Theatre)» (εικόνα 3). Ο χώρος αυτός παρουσίαζε
το μουσικό θέαμα και κατ’ επέκταση τον πολιτισμό, ως βασικό στοιχείο της
καθημερινής αστικής ζωής. Η κατασκευή παρέπεμπε στα υπαίθρια θέατρα
(αρχαία και σύγχρονα) που συνιστούν ζωντανούς πολιτιστικούς χώρους
στις ελληνικές πόλεις ειδικά το καλοκαίρι. Οι επισκέπτες καθισμένοι στις
κερκίδες μπορούσαν να παρακολουθήσουν σε μία οθόνη πλάτους 4 μέτρων
διαφορετικά ζωντανά μουσικά θεάματα ανάλογα με την ώρα της ημέρας και
να έχουν την αίσθηση ότι παρευρίσκονται στον αντίστοιχο συναυλιακό χώρο.
Η οπτικοακουστική εγκατάσταση δεν παρουσίαζε κάποια ιδιαίτερη εκθεσιακή
συνθετότητα, όμως η ευρεία γωνία θέασης, η καλή ποιότητα του ήχου αλλά
κυρίως η δυνατότητα των επισκεπτών να ξεκουραστούν στο χώρο αυτό –από
ένα κοπιαστικό πρόγραμμα ενδεχομένως άλλων επισκέψεων–, πρόσφεραν
τις προϋποθέσεις να εμβυθιστεί κανείς σε ένα μουσικό θέαμα εύληπτο και
ευχάριστο.
Οι μουσικές παραστάσεις δεν ήταν σκηνοθετημένες αλλά αποτελούσαν
ζωντανές καταγραφές θεαμάτων που είχαν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα
τους μήνες πριν από την έκθεση τηρώντας το σκεπτικό του στατικού
μονοπλάνου μεγάλης διάρκειας. Σημαντικό στη σύνθεση του κάδρου αυτού
του γενικού πλάνου ήταν να μην περιορίζεται στην εκάστοτε σκηνή αλλά
να αναδεικνύει τη δυναμική σχέση μεταξύ του κοινού και των ερμηνευτών,
να καταγράφει το πολιτιστικό γεγονός σαν μία πράξη επικοινωνίας των
ανθρώπων της ελληνικής πόλης.
Στη διάρκεια των 13 ωρών ημερήσιας λειτουργίας παρουσιαζόταν μία
μεγάλη ποικιλία από μουσικά είδη με τη συμμετοχή πολλών σημαντικών
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καλλιτεχνών, υπογραμμίζοντας την πολυσυλλεκτικότητα της μουσικής στην
ελληνική πόλη. Ενδεικτικά οι λήψεις περιλαμβάναν μουσικούς δρόμου, την
παραδοσιακή ορχήστρα ενός μουσικού σχολείου, ένα κουαρτέτο εγχόρδων
που ερμήνευε ελληνικά έργα, μια κλασική ορχήστρα, μία ρεμπέτικη κομπανία
σε παραδοσιακή ταβέρνα, ένα κοντσέρτο πιάνου σε αρχαίο θέατρο, μία ροκ
συναυλία, μία βυζαντινή χορωδία, ένα συγκρότημα ελληνικής τζαζ κλπ.
Στην είσοδο του «Θεάτρου», στον εξωτερικό τοίχο της αίθουσας, μία
κατακόρυφη προβολή λειτουργούσε ως ζωντανή διαφημιστική αφίσα για την
πληροφόρηση του «περαστικού» επισκέπτη. Στην οθόνη αυτή, με αναλογίες
αφίσας (50 x 70), προβάλλονταν ταυτόχρονα κάποια λεπτομέρεια από το
θέαμα που εξελισσόταν στο εσωτερικό του θεάτρου. Τα πλάνα αυτά εστίαζαν
στις πιο κεντρικές μορφές της παράστασης (π.χ. τον διευθυντή ορχήστρας
ή κάποιους κύριους συντελεστές), ενώ παράλληλα ανέγραφαν τον τίτλο της
παράστασης, τα ονόματα των καλλιτεχνών, το χώρο και το χρόνο, όπως
ακριβώς σε μια διαφημιστική αφίσα με τη διαφορά ότι τη θέση της στατικής
φωτογραφίας είχε διαδεχτεί μία κινούμενη εικόνα.
Β. Διάδραση
Η χρήση διαδραστικών εγκαταστάσεων αξιοποιήθηκε σε τρεις χώρους του
περιπτέρου, «Αγορά», «Οικολογία» και «Πόλη-Ύπαιθρος», προσφέροντας
στους επισκέπτες μία δυνατότητα άμεσης και ενεργής συμμετοχής στην
«εμπειρία της πόλης» καθώς και την ευκαιρία να διασκεδάσουν παίζοντας.
Οι εφαρμογές αυτές εμπλούτιζαν την κατά τα άλλα παθητική συμπεριφορά10
χρησιμοποιώντας ένα δυναμικό τρόπο παρουσίασης και συνδυάζοντας
τον εκπαιδευτικό με τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Τα διαδραστικά εκθέματα
στον κόσμο των μουσείων συνδέονται περισσότερο με θέματα επιστήμης
και τεχνολογίας και με αυτή την έννοια συνδέονται με τις παγκόσμιες expo
που εστιάζουν ιδιαίτερα στην προβολή της επιστημονικής και τεχνολογικής
καινοτομίας11. Ένας άλλος λόγος για την ένταξη της διάδρασης και των
διαδραστικών εφαρμογών στην έκθεση είναι ότι ήδη από τα τέλη της
δεκαετίας του ‘80 κατέχουν σημαντική θέση σε διάφορα μουσεία ως εργαλεία
μάρκετινγκ12 και θεωρούνται σήμερα ως μέρος μίας σύγχρονης «γλώσσας
των μαζικών μέσων»13, προσφέροντας δυνατότητες επικοινωνίας όχι μόνο
με νέους ανθρώπους αλλά με πολλές διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.
Συγκεκριμένα στην εκθεσιακή ενότητα της «Αγοράς (Agora)» (εικόνα 4) ο
επισκέπτης μπορούσε να εξερευνήσει τη θέα από κάποιο εμβληματικό σημείο
της Αθήνας, το λόφο της Ακρόπολης το πρωί και την πλατεία Συντάγματος το
βράδυ, ανιχνεύοντας παράλληλα το κοινωνικό μωσαϊκό της ελληνικής πόλης.
Αυτή η πιο σύνθετη από τεχνολογικής άποψης αίθουσα του περιπτέρου,
φιλοξενούσε μία οθόνη-κυκλόραμα στην οποία προβαλλόταν ένα πανοραμικό
πλάνο 360°. Στο κυκλόραμα φανερωνόταν μόνο μία μερική άποψη από την
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πανοραμική θέα (περίπου 120°) και προκειμένου ο επισκέπτης να εξερευνήσει
την υπόλοιπη εικόνα θα έπρεπε να περιστρέψει ένα μεγάλο «τιμόνι» στο
κέντρο της αίθουσας. Ένα surround ηχητικό σύστημα αναπαρήγαγε τον
πανοραμικό σύγχρονο ήχο της περιοχής σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει
την εμβύθιση του θεατή μέσα σε αυτήν την εικονική εμπειρία, ενώ σε
κάθε περιστροφή του τιμονιού παράλληλα με την εικόνα στρεφόταν και η
προοπτική του ήχου. Τα πανοραμικά πλάνα της Ακρόπολης και της πλατείας
Συντάγματος είχαν γυριστεί με ειδική κάμερα 360° ελληνικής κατασκευής,
ενώ η καταγραφή του ήχου ήταν τετραφωνική.
Σε κάθε μια πλευρά από την κατασκευή του «τιμονιού» υπήρχε και
μία διαδραστική οθόνη αφής στην οποία οι επισκέπτες αντίκριζαν την
ίδια πανοραμική εικόνα, αλλά με σημειωμένα επάνω της κάποια «ενεργά
σημεία» που τους προσκαλούσαν να τα επιλέξουν. Επιλέγοντας ένα «ενεργό
σημείο» εμφανιζόταν σε μία κατακόρυφη πλαϊνή οθόνη ένα σύντομο βίντεο
που εστίαζε σε κάποια λεπτομέρεια του τοπίου, ή στους ανθρώπους και τις
καθημερινές τους δραστηριότητες.
Οι επισκέπτες έτσι εξερευνούσαν ακόμη περισσότερο τον εικονιζόμενο
χώρο, ανακαλύπταν τυχαία επεισόδια μιας τυπικής ημέρας, «συναντούσαν»
απλούς ανθρώπους, και ανασυνθέταν ένα κοινωνικό μωσαϊκό της ελληνικής
πόλης αλλά και την εμπειρία της ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή.
H δεύτερη αίθουσα με διαδραστικό χαρακτήρα, η αίθουσα της «Οικολογίας
(Ecology)» (εικόνα 5) ξεχώριζε και για τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα
καθώς παρουσιάζονταν οικολογικά προβλήματα που απασχολούν τις πόλεις
του 21ου αιώνα και αποτελούν προκλήσεις για το μέλλον. Οι επισκέπτες
καλούνταν να «επιλύσουν» τα προβλήματα αυτά παίζοντας συμμετοχικά
χάρη σε μία διαδραστική εφαρμογή.
Συγκεκριμένα, με την είσοδό τους, οι επισκέπτες αντίκριζαν τρεις οθόνες
που παρουσίαζαν εικόνες ενός περιβαλλοντικού προβλήματος σε εξέλιξη
ενώ ταυτόχρονα ακουγόταν ένα ηχοτοπίο που μετέφερε μια αίσθηση
απειλής. Τα προβλήματα αυτά ήταν η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η εκπομπή
καυσαερίων, η διαχείριση των σκουπιδιών και οι δασικές πυρκαγιές.
Στο κέντρο της αίθουσας υπήρχε μια φωτεινή υδρόγειος σφαίρα και
μπροστά της μια κατασκευή στο σχήμα στεφάνης όπου ο επισκέπτης
καλούνταν να ακουμπήσει τις παλάμες του για να συμβάλλει στην προστασία
του περιβάλλοντος. Όταν τουλάχιστον τρία άτομα ακουμπούσαν τις παλάμες
τους ταυτόχρονα στη στεφάνη, τότε ακουγόταν ο δυνατός ήχος ενός κύματος,
ο φωτισμός στη σφαίρα άλλαζε, ένα χαρούμενο μουσικό θέμα ξεκινούσε και
εμφανίζονταν τρεις διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης του συγκεκριμένου
προβλήματος. Για παράδειγμα στο θέμα της κυκλοφοριακής συμφόρησης
αντιπροτείνονταν η χρήση του ποδήλατου και των μέσων μαζικής μεταφοράς,
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στο θέμα της ενέργειας προτείνονταν η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κ.ο.κ. Η σκηνή της επίλυσης διαρκούσε 30
δευτερόλεπτα και τη διαδεχόταν το επόμενο πρόβλημα προς επίλυση. Αυτή
η αίθουσα όπως και η «Πόλη-Ύπαιθρος» δεν ακολουθούσαν τη λογική του
εκθεσιακού χρόνου και την αντιστοιχία του με την ώρα της Σαγκάης.
Στην αίθουσα «Πόλη-Ύπαιθρος (Urban-Rural)» (εικόνα 6), το
χαρακτηριστικό της διάδρασης συνδέονταν με μία εμπορική διάσταση καθώς
αποσκοπούσε στη γνωριμία των επισκεπτών με έξι χαρακτηριστικά προϊόντα
της ελληνικής υπαίθρου που σχετίζονται με τη Μεσογειακή κουζίνα. Όσον
αφορά την παρουσίαση αυτή στηρίχθηκε, όπως και στην προηγούμενη
περίπτωση των οικολογικών προβλημάτων, σε μια διαδραστική κατασκευή.
Πάνω σε ένα διαδραστικό τραπέζι ήταν τοποθετημένα επιλεγμένα προϊόντα
μέσα σε διαφανείς κώδωνες: Ένα μπουκάλι λάδι ελιάς, ένα πιάτο τυρί φέτα,
γιαούρτι, κρασιά, κρύσταλλοι μαστίχας και κρόκος Κοζάνης. Επιλέγοντας
κάποιο προϊόν ο επισκέπτης ενεργοποιούσε μία σειρά προβολών που
παρουσίαζαν τα διάφορα στάδια του «ταξιδιού» του προϊόντος, από την
παραγωγή του στα τοπία της υπαίθρου μέχρι την επεξεργασία και την
κατανάλωση του στην πόλη. Κάποια από αυτά τα προϊόντα μπορούσαν οι
επισκέπτες να τα δοκιμάσουν στο γειτονικό εστιατόριο ολοκληρώνοντας την
εμπειρία τους με τη συμμετοχή των αισθήσεων της γεύσης και της όσφρησης.
Στο χώρο ακουγόταν αδιάκοπα ένα μουσικό θέμα σε «λούπα». Η
ενορχήστρωση της μουσικής αυτής άλλαζε με την επιλογή κάθε νέου
προϊόντος καθώς κάθε προϊόν αντιπροσωπευόταν ηχητικά από ένα
διαφορετικό χαρακτηριστικό μουσικό όργανο, π.χ. λάδι-φλογέρα, φέτακλαρίνο κ.ο.κ.

Γ. Ελεύθερος συσχετισμός εικόνων.
Τα κύρια στοιχεία του σκεπτικού της έκθεσης, όπως η έννοια του
εκθεσιακού χρόνου και των «παραθύρων» στην αστική πραγματικότητα,
αναδεικνύονταν στην πιο καθαρή τους μορφή στις αίθουσες, όπου τρεις
ή τέσσερις διαφορετικές εικόνες προβάλλονταν η μία δίπλα στην άλλη,
υποβάλλοντας την αυθόρμητη τάση στον επισκέπτη να τις συσχετίσει για
να αντλήσει κάποιο συνολικό νόημα. Το σκεπτικό αυτό του ελεύθερου
συσχετισμού εικόνων υιοθετήθηκε σε τρεις διαφορετικές εκθεσιακές ενότητες:
«Η πόλη και η Θάλασσα», «Ευημερία» και «Ζούμε μαζί». Η αναγραφή των
θεματικών τίτλων στις εισόδους της κάθε αίθουσας ασφαλώς έθετε ένα πλαίσιο
για συγκεκριμένες ερμηνείες. Στόχος όμως της αντιπαράθεσης αυτών των
εικόνων ήταν να παρέχουν ένα μωσαϊκό των όψεων της καθημερινής ζωής
στην ελληνική πόλη, που θα ενεργοποιούσε μια διαδικασία συσχετισμού
των εικόνων στην αντίληψη του επισκέπτη. Έτσι, μέσα από τον εντοπισμό
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ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στα ταυτόχρονα προβαλλόμενα πλάνα
οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικών ερμηνείων
σχετικά με τις εκάστοτε θεματικές.
Οι σχέσεις ανάμεσα στις εικόνες αυτές μπορούν να εξεταστούν με όρους
συσχετισμού πλάνων από τη θεωρία του μοντάζ στον κινηματογράφο. Έτσι
αν χρησιμοποιήσουμε τη διάκριση των Bordwell & Thompson14 αναφορικά
με τις σχέσεις δύο πλάνων σε χρονικές, χωρικές, ρυθμικές και γραφιστικές
σχέσεις, θα παρατηρούσαμε καταρχήν ότι ο τρόπος που η χρονική σχέση
μεταξύ των πλάνων γινόταν αντιληπτή, οδηγούσε στην ερμηνεία ότι αυτά
συνέπιπταν χρονικά. Αυτή η αντίληψη της παραλληλίας των δράσεων –που
αφορούσε άλλωστε όλη την έκθεση– στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην
εξοικείωση του θεατή με τη διαδεδομένη χρήση του οπτικού εφέ του split
screen στον κινηματογράφο για την απόδοση της παράλληλης δράσης15
και ακόμη περισσότερο –στην περίπτωση της χρήσης στατικών κάδρων–
με την εφαρμογή τoυ multi screen στα γνωστά «τηλεοπτικά παράθυρα»
ή στις οθόνες συστημάτων ασφαλείας. Βέβαια, η αίσθηση της χρονικής
παραλληλίας των εικόνων γινόταν ακόμη περισσότερο εμφανής όταν οι
φωτιστικές συνθήκες των πλάνων ταυτίζονταν, όπως π.χ. πριν και μετά τη
δύση του ηλίου ή στις νυχτερινές σκηνές. Οι χωρικές σχέσεις των πλάνων
δε συνέκλιναν στη δημιουργία της εντύπωσης ενός ενιαίου χώρου, αντίθετα
κάποιοι επεξηγηματικοί υπότιτλοι έκαναν σαφές ότι οι εικονιζόμενοι χώροι
απέχουν στην πραγματικότητα πολύ ο ένας από τον άλλο.
Ένα άλλο είδος σχέσεων που μπορούσε ο επισκέπτης να αντιληφθεί
(ακόμη και ασυνείδητα) είναι οι ρυθμικές σχέσεις των πλάνων, οι οποίες
δεν καθορίζονταν από τη διάρκεια του κάθε πλάνου (εφόσον η διάρκεια
ουσιαστικά δεν γινόταν αντιληπτή) αλλά αποκλειστικά από τον εγγενή ρυθμό
κάθε πλάνου (π.χ. ο ρυθμός σε ένα πλάνο παραδοσιακού χορού βρισκόταν
σε συμφωνία με το βηματισμό των αθλητών στο μαραθώνιο που παρουσίαζε
η διπλανή εικόνα, αλλά και σε αντίθεση με την εικόνα δύο νέων που παίζουν
τάβλι σε υπαίθριο καφέ).
Οι γραφιστικές σχέσεις των εικόνων επιδίωκαν συνήθως την επίτευξη
μίας αρμονικής σύνθεσης. Με την έννοια αυτή υπήρχε μία προσπάθεια οι
προοπτικοί άξονες των επί μέρους εικόνων να συγκλίνουν σε ένα κοινό
σημείο φυγής, τα χρώματα να ταιριάζουν κλπ. (εικόνα 7).
Αντίστοιχα μορφολογικά στοιχεία μπορούσαν να είναι κοινά σε διαφορετικές
εικόνες και να σχηματίζουν ένα είδος συνέχειας μέσω αντικειμένων (π.χ. σε
δύο γειτονικές εικόνες δεσπόζει στη σύνθεση ένα τραπέζι) χωρίς όμως αυτή
η συμφωνία να συνοδεύεται και από μία αντίστοιχη σύμπτωση δράσης (π.χ.
κάποιοι έχουν επαγγελματική σύσκεψη γύρω από το τραπέζι, ενώ άλλοι
απολαμβάνουν ένα οικογενειακό γεύμα).
Μέσα από τέτοιες αντιθέσεις, ή συγκρούσεις των πλάνων – που
αντανακλούσαν το μοντάζ εντυπώσεων του Αϊζενστάιν – ενθαρρύνονταν
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και ιδεολογικές αναγνώσεις16 όπως για παράδειγμα για τη λειτουργία της
δημοκρατίας μέσα από την αντίθεση των πλάνων μίας ήσυχης συνεδρίασης
της Βουλής και μίας διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας.
Στην προσπάθεια εξαγωγής νοήματος ο επισκέπτης μπορούσε συνήθως
να διακρίνει προφανείς θεματικές ομοιότητες σε γειτονικές εικόνες, όπως στην
περίπτωση αναφορών στην αρχαιότητα όπου ένα πλάνο της Επιδαύρου
γειτνίαζε με αυτό του μουσείου Ακρόπολης, ή στα μεγάλα κατασκευαστικά
έργα που παρουσίαζαν την εικόνα της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου δίπλα στο
στέγαστρο Καλατράβα στο ΟΑΚΑ κοκ. Παρόλα αυτά το κύριο ενδιαφέρον στις
συνθέσεις των εικόνων δεν βρισκόταν στη συνάθροιση ομοίων παραστάσεων
που δημιουργούν μία πολλαπλασιαστική εντύπωση στον επισκέπτη, αλλά
ανόμοιων εικόνων που προκαλούν τη σκέψη του και οδηγούν ενδεχομένως
σε προσωπικές ερμηνείες χωρίς διάθεση διδακτισμού.
Ο ήχος σε αυτές τις αίθουσες προέκυπτε από την ζωντανή μίξη στο χώρο
των πραγματικών ήχων κάθε προβολής –που προέρχονταν από κατευθυντικά
ηχεία– και κάποιας πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης για πιάνο που έδινε ένα
λυρικό ενοποιητικό τόνο στην εμπειρία των παράλληλων προβολών17.
Η αίθουσα «Η πόλη και η Θάλασσα (The city and the sea)» (εικόνα 8),
ήταν αφιερωμένη στη σημασία της θάλασσας για την ανάπτυξη της ελληνικής
πόλης και στη ναυτική παράδοση γενικότερα. Καθώς μια δεξαμενή νερού
διέτρεχε τη μια πλευρά της υποστηριζόταν και μία βιωματική προσέγγιση
της συγκεκριμένης θεματικής. Στην αίθουσα προβάλλονταν τρεις εικόνες στη
διαρκή χρονική τους εξέλιξη από το πρωί ως το βράδυ.
Η μία οθόνη –που αντικατοπτριζόταν στη σκοτεινή επιφάνεια του νερού–
παρουσίαζε, σε ένα πλάνο διάρκειας 13 ωρών, τις δραστηριότητες ενός
εμπορικού λιμανιού, όπου γερανοί φορτώνουν και ξεφορτώνουν κοντέινερ.
Απέναντι προβαλλόταν ένα πλάνο από τις εργασίες σε ένα παραδοσιακό
καρνάγιο κατά τη διάρκεια κατασ κευής ενός σκαριού, όμοιου με ένα γλυπτικό
έκθεμα που ήταν τοποθετημένο σε άλλο σημείο του ελληνικού περιπτέρου,
στην περιοχή του «λιμανιού». Με αυτόν τον τρόπο υπογραμμιζόταν η
διαχρονική σημασία της ναυπηγικής για την Ελλάδα ενώ ο επισκέπτης
δημιουργούσε νοητικές συνδέσεις μεταξύ των προβολών και του εικαστικού
χώρου. Τέλος στο βάθος της αίθουσας παρουσιάζονταν η εικόνα της πλώρης
ενός καραβιού που ταξίδευε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Αιγαίο
Πέλαγος, «δένοντας» στην πορεία σε διάφορα λιμάνια νησιών και κατέληγε
το βράδυ στον Πειραιά. Η εικόνα αυτή επιχειρούσε να αποδώσει την έννοια
του ταξιδιού και της διαφυγής ως αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του
κατοίκου της παραθαλάσσιας πόλης.
Η διερεύνηση της έννοιας της «Ευημερίας (Prosperity)» στην αστική ζωή
υπήρξε ένα από τα κύρια θέματα που πρότεινε η διοργάνωση. Παρόλες τις
δυσκολίες που αναδείκνυε η θεματική για την ελληνική πραγματικότητα το
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2010, έγινε προσπάθεια να προσεγγιστεί από την μελετητική ομάδα, ενώ για
την τελική ερμηνεία καθοριστική υπήρξε η καθοδήγηση στην επιλογή των
περιεχομένων από τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας. Για το χώρο αυτό επιλέχτηκαν εικόνες
που αναδείκνυαν σύγχρονα έργα υποδομής, διαδικασίες παραγωγής,
όψεις τουριστικής ανάπτυξης, την επιχειρηματική και εμπορική ζωή της
πόλης. Η προσπάθεια στις εικόνες αυτές ήταν παρά την εμφανή πρόθεση
ανάδειξης μεγάλων σε κλίμακα αναπτυξιακών έργων, να διατηρηθεί ο
ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός της έκθεσης και να παρουσιάζονται τα
διάφορα αυτά αναπτυξιακά επιτεύγματα μέσα από την ανθρώπινη εμπειρία
των κατοίκων της πόλης. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν εικόνες
όπως μια παραλία κοντά σε αστικό κέντρο, μία μαρίνα, η ταράτσα του Νέου
Μουσείου Ακρόπολης, εμπορικοί δρόμοι, εσωτερικό εργοστασίου, ένα
λατομείο, ο εορτασμός των Χριστουγέννων στην Πλατεία Συντάγματος, το
εσωτερικό του σταθμού Μετρό με έμφαση στα εικαστικά στοιχεία του χώρου
κ.ά.
Η ίδια λογική σύνθεσης υπήρχε και στη γειτονική αίθουσα που ονομαζόταν
«Ζούμε μαζί (Living Together)» (εικόνα 9) και της οποίας το θέμα ήταν οι
παράλληλες δραστηριότητες διαφορετικών κοινωνικών, ηλικιακών και
πολιτισμικών ομάδων αλλά και η συνύπαρξή τους μέσα στην πόλη. Η επί της
οθόνης συνεύρεση ανθρώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών ή μεικτών ομάδων
σε διαφορετικές συνθήκες, εργασίας ή ελευθέρου χρόνου και ψυχαγωγίας,
στόχευε στο να παρουσιάσει τις διαφορετικές συλλογικότητες σε μία
συμβίωση που είναι δημιουργική, αποδέχεται το διαφορετικό και διασφαλίζει
την ελευθερία της έκφρασης και των βασικών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις.
Παράλληλα παρουσίαζε «φέτες ζωής» της ελληνικής πόλης με τη λιγότερη
δυνατή διαμεσολάβηση, ώστε να μεταφέρεται μία αυθεντική εμπειρία
επίσκεψης σε μία ξένη πόλη.
Ενδεικτικά, μπορούσε να παρακολουθήσει κανείς στην έναρξη της ημέρας
–σε παράλληλη δράση– ανθρώπους σε μια αποβάθρα του Μετρό, μια σχολική
τάξη μαθητών του Δημοτικού, έναν κουλουρτζή σε έναν πολυσύχναστο δρόμο
και λουόμενους σε κάποιο spa. Σε αυτήν την περίπτωση αναδεικνύονταν
μια προφανής αντίθεση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, των
παιδιών και των ενηλίκων, αλλά και η αντίθεση μεταξύ της χαλαρής διάθεσης
των λουομένων και εργαζομένων που τρέχουν το πρωί στη δουλειά τους.
Ανάλογα στην πορεία της ημέρας συνυπήρχαν εικόνες από μια τελετή
ορθόδοξου γάμου στο εσωτερικό μιας εκκλησίας, μία γιορτή της κινεζικής
κοινότητας της Αθήνας στην πλατεία Κοτζιά, ένα γλέντι ηλικιωμένων σε
ΚΑΠΗ, η γιορτινή ατμόσφαιρα της παραμονής Πρωτοχρονιάς στην αγορά
Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη, ο αγώνας κλασικού μαραθώνιου στην Αθήνα, δύο
νέοι που παίζουν τάβλι σε κάποιο καφέ, τα εγκαίνια μιας έκθεσης σύγχρονης
τέχνης, μία δεξίωση γάμου, ένας θερινός κινηματογράφος, η κίνηση σε
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ένα εστιατόριο που διανυκτερεύει στην κρεαταγορά, ένα κομμωτήριο, ένα
προποτζίδικο, ένα γυμναστήριο, μια λαϊκή αγορά και πολλά άλλα.
Τέλος, μια ειδική κατηγορία οπτικοακουστικής εγκατάστασης που επίσης
υπέβαλε τον επισκέπτη σε μια διαδικασία σύνθεσης εικόνων μεταξύ τους
ήταν οι «Μπαταρίες». Οι εγκαταστάσεις αυτές διαφοροποιούνταν σε σχέση
με τις προηγούμενες καθώς δεν παρουσιάζονταν μέσα σε συγκεκριμένες
εκθεσιακές αίθουσες αλλά σε εξωτερικές επιφάνειες τους που «έβλεπαν»
στους «δρόμους της πόλης». Ο επισκέπτης, λοιπόν, που περιδιάβαινε στην
εικονική πόλη είχε την ευκαιρία να εμπλουτίσει την εμπειρία του με άλλου
τύπου προβολές. Αυτές ήταν συνθέσεις από οκτώ εικόνες σε έναν κάνναβο
που παρουσίαζαν διαφορετικές εκφάνσεις από ένα επαναλαμβανόμενο
αστικό μοτίβο, χαρακτηριστικό της ελληνικής πόλης (εικόνα 10). Αν και
πάλι επρόκειτο για εικόνες η μια δίπλα στην άλλη, σε αυτήν την περίπτωση
παρουσίαζαν μοτίβα από ένα κοινό θέμα, όπως για παράδειγμα περίπτερα,
υπαίθρια τραπεζάκια σε καφέ και ταβέρνες, είσοδους πολυκατοικιών,
προκυμαίες παραλιακών πόλεων, τα λιγότερο προβεβλημένα μνημεία του
παρελθόντος ενσωματωμένα στην καθημερινή ζωή της πόλης κ.ο.κ.
Στόχος αυτών των προβολών ήταν μέσα από τον πλούτο των
επαναλαμβανόμενων αλλά κοινών για κάθε «Μπαταρία» θεμάτων να
δημιουργήσουν μία πολλαπλασιαστική εντύπωση και να συγκροτήσουν ένα
μικρό «οπτικό λεξικό» με τα λιγότερο προβεβλημένα αλλά χαρακτηριστικά
στοιχεία της ελληνικής αστικής κουλτούρας.
Συμπεράσματα
Η οπτικοακουστική εγκατάσταση στο ελληνικό περίπτερο της Expo 2010,
στόχευε στην αναπαράσταση ενός πολιτισμού σε έναν άλλο, επιδιώκοντας
να δημιουργήσει στον επισκέπτη την εμπειρία μιας «εικονικής πόλης».
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις πολλαπλές προσδοκίες που έπρεπε να
ικανοποιηθούν (προβολή της χώρας, του πολιτισμού και της οικονομικής
δραστηριότητας, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, επίδειξη
καινοτομίας και πρωτοτυπίας κλπ.) η οπτικοακουστική εγκατάσταση
χρησιμοποίησε μία ποικιλία προσεγγίσεων που παρείχε μία αντίστοιχη
εναλλαγή στα είδη εμπειρίας του επισκέπτη. Συνολικά πάντως, μέσα από
τις κεντρικές επιλογές του εκθεσιακού σκεπτικού, η έκθεση επιχειρούσε να
λειτουργήσει ως ένα κείμενο ανοιχτό σε πολλαπλές ερμηνείες.
Η αποδοχή της έκθεσης από το κοινό είναι δύσκολο να αξιολογηθεί. Τα
μόνα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αφορούσαν
την επισκεψιμότητα του ελληνικού περιπτέρου. Συγκεκριμένα, όπως ήδη
αναφέρθηκε, η έκθεση προσέλκυσε περίπου 5,5 εκατομμύρια επισκέπτες και
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το ελληνικό περίπτερο ήταν ανάμεσα στα πρώτα δέκα σε επισκεψιμότητα.
Μια άλλη παράμετρος που συνεισφέρει έμμεσα στον προσδιορισμό της
γενικότερης αποδοχής της έκθεσης είναι ότι το περίπτερο διακρίθηκε με το
τρίτο βραβείο σχεδιασμού στην κατηγορία της κλίμακάς του.
Η υλοποίηση μιας συστηματικής έρευνας αξιολόγησης που θα συμπλήρωνε
αυτά τα ποσοτικά με ποιοτικά στοιχεία δεν ήταν στις προτεραιότητες του φορέα
διοργάνωσης, έτσι για την μελετητική ομάδα έμειναν αναπάντητα βασικά
ερωτήματα που αφορούσαν στην ανταπόκριση της έκθεσης στις προσδοκίες
του κοινού, τη λειτουργία της έκθεσης ως μέσο για την προσέγγιση του
«άλλου», τη γνωριμία και την εξοικείωση των επισκεπτών με την Ελλάδα και
τους Έλληνες και ενδεχομένως αλλαγές στάσης και απόψεων που μπορεί
να προκλήθηκαν από την επίσκεψή της. Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
θα είχε η κατανόηση της επίδρασης που είχαν επιμέρους επιλογές τρόπων
εκθεσιακής παρουσίασης στους επισκέπτες, (π.χ. διάδραση, εμβύθιση
κλπ.), ο τρόπος που αντιλήφθηκαν οι επισκέπτες την έννοια του εκθεσιακού
χρόνου, οι ερμηνείες που διαμόρφωσαν αλλά και γενικότερα η συνολική
εμπειρία που αποκόμισαν.
Στοιχεία και συμπεράσματα από τα παραπάνω ερωτήματα που στην
παρούσα περίπτωση δεν μπόρεσαν να συλλεχθούν, θα λειτουργούσαν
όχι μόνο ως τεκμηρίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και κατ’ επέκταση
της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων επιλογών της μελέτης αλλά και
επανατροφοδοτικά στον φορέα διαχείρισης για άλλα παρόμοια έργα και
δράσεις προβολής και προώθησης της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Αυτό ωστόσο που αξίζει να τονιστεί είναι η σημασία της διεπιστημονικής
συνεργασίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, μιας
απαραίτητης προϋπόθεσης για την επίτευξη των επιμέρους στόχων που
είχαν τεθεί. Η ανάπτυξη μιας συνεκτικής σχέσης μεταξύ εκθεσιακού χώρου
και οπτικοακουστικής εγκατάστασης με στόχο την πρόκληση μίας ενιαίας
αισθητικής εμπειρίας έγινε δυνατή μόνο με τη στενή και δημιουργική
συνεργασία ανάμεσα στις μελετητικές ομάδες του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
και οπτικοακουστικών εφαρμογών. Αλλά και ειδικότερα σε ότι αφορά την
μελέτη της οπτικοακουστικής εγκατάστασης, και αυτή ήταν αποτέλεσμα
ενός συλλογικού έργου, όπου δεν υπήρχε ένας δημιουργός. Έτσι, η
κατασκευασμένη πραγματικότητα που δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την
εικονική ελληνική πόλη αντανακλούσε αντιλήψεις διαφορετικών ανθρώπων,
μελετητών, καλλιτεχνικών συντελεστών αλλά και εκπροσώπων της ελληνικής
πολιτείας, που συχνά ήταν και αντικρουόμενες. Αυτή η πολυφωνία ελπίζουμε
να συνέβαλλε ουσιαστικά στην επίτευξη του κεντρικού στόχου της έκθεσης,
αυτού της λειτουργίας της ως ανοιχτού κειμένου που παρέχει δυνατότητες
για προσωπικές ερμηνείες και εμπειρίες στον κάθε επισκέπτη της.
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The Role of Social Network in Solving Problems
Considering Some of the Main Cultural Policy Issues and
Priorities in Greece
Ana Stevanovic, PhD c.
Faculty of Drama Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
Abstract
As contemporary world is possible to describe best by Marshal’s McLuhan
‘’global village’’ where public space is transferred into cyber space, the place
of artistic and cultural representation should use new media in order to
promote itself and to become familiar with audience.
Also, social media may be very effective in solving some problems
considering some of the main cultural policy issues in Greece, such as return
famous artifacts for Classical and Medieval period in homeland. In this paper,
we are going to suggest some public relations strategies that museum may
use on social network such as Facebook. Those strategies may bring some
new audience to the museums and therefore increase public awareness
about this problem. As there are no limits in cyber space, a pressure for
bringing artifacts in Greece starts to be seen worldwide.
This paper has aim to show how to manage social media in cultural
organizations using case studies of Facebook pages of four selected
museums – The Acropolis Museum in Athens, Byzantine and Christian
Museum also in Athens, Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki and
Archeological Museum which is settled also in Thessaloniki. In this work we
will present some of the opportunities of social media, and some strategies
for good Public Relation practices on social network.
Keywords: Public relations, Cultural policy, Social Networks,
Museums
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Πιθανές στρατηγικές και δυνατότητες για τις δημόσιες
σχέσεις και την προώθηση καλλιτεχνών της Μεσογείου
στα δίκτυα κοινωνικά δίκτυα
Ana Stevanovic, υπ. διδάκτωρ Πολιτισμικό Μάνατζμεντ και ΜΜΕ,
Τμ. Δραματικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Τεχνών, Βελιγράδι, Σερβία.

Περίληψη
Όπως περιγράφει ο Marshal’s McLuhan με μεγάλη ευστοχία τον σύγχρονο
κόσμο ως ένα «παγκόσμιο χωριό», όπου ο δημόσιος χώρος έχει εισχωρήσει
στο κυβερνοχώρο, έτσι και o κόσμος των καλλιτεχνικών και πολιτισμικών
αναπαραστάσεων πρέπει να βρει νέα μέσα ώστε να προωθηθεί και να γίνει
γνωστός στο κοινό. Στις δημόσιες σχέσεις δεν υπάρχουν όρια – το κοινό
μπορεί να βρίσκεται ακόμα και σε διαφορετική ήπειρο αλλά να παραμένει
σε επαφή με έναν καλλιτέχνη και το έργο του. Δεδομένου ότι οι μεσογειακές
χώρες δέχονται χιλιάδες επισκέψεις, καθώς διαθέτουν πλούσια πολιτισμική
κληρονομιά και έργα σύγχρονης τέχνης. Η χρήση κοινωνικών δικτύων για
Δημόσιες σχέσεις και Μάρκετινγκ για την προώθηση του πολιτισμού και των
τεχνών είναι πολύ επωφελής για τη Μεσόγειο, αλλά φαίνεται ότι μέχρι σήμερα
δεν θεωρείται ένας καλός τρόπος για δικτύωση των πολιτισμικών ιδρυμάτων
και των καλλιτεχνών της περιοχής. Σε αυτή την εισήγηση, θα παρουσιάσουμε
κάποιες στρατηγικές και δυνατότητες που μπορούν να ενισχύσουν την
συνεργασία μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, τους καλλιτέχνες και τα
πολιτισμικά ιδρύματα ώστε να γίνουν γνωστά σε όλο τον κόσμο.
Λέξεις-κλειδιά: Δημόσιες Σχέσεις, Κοινωνικά Δίκτυα, Μάρκετινγκ,
Διαπολιτισμικότητα, Καλλιτέχνες
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Introduction
Before we start to research current cultural situation in Greece in order to
see the link between politics and culture, we need to consult The Constitution
of Greece. In the part for Individual and social rights, special attention should
be paid at two articles – Article 16 and Article 24. In the first one, there is written
‘’the right of all to art and culture, and the responsibility of the state to promote
it.’’ This literally means that every Greek citizen, in homeland and also in
Diaspora, has a right, but also a responsibility to promote its own culture and
arts. During ages, promotion channels have been change. Today, we are
witnesses of enormous grow of technology, digital communications and new
media which may be used not just for businesses, but also for culture. As
Greece has wonderful and rich cultural heritage, but also contemporary art,
its citizens and cultural workers should use all possible communications tools
in order to develop and promote Greek culture. In the time of economical
crisis that Greece is facing, culture and tourism are two maybe the most
important fields that may bring significant incomes.
Similar to the Article 16 of The Constitution of Greece, the Article 24
states that ‘’ the protection of the cultural environment (including monuments,
traditional areas and traditional elements of the environment) is a right of all
and an obligation of the state.’’ Not only in cultural circles is well known
problem of stolen artifacts from Greece. During centuries, this bad praxis
was evident, and the consequences are obvious -many artifacts are in
famous museums all over the world. Some of them are especially proud to
those collections from Ancient Greek or Byzantium period, and thousands
and many more tourists and visitors visit them. If we suggest that those
artifacts are in Greece, their homeland, it is very simple to conclude that
great amount of money should fill Greek State budget. Off course, this is
not just about money. During decades, British Museum in London refuses
to give back the Parthenon Sculptures and Marbles. Their excuse was that
there is no safe place and museum where those marbles may be properly
kept. But, as new Acropolis Museum has been opened, and today presents
one of the greatest examples of museum architecture in the world, it is and
it should be a proud keeper of Parthenon artifacts. Those empty places that
are possible to seen in this wonderful museum, are the very best place for it.
Therefore, we need to recall the Article 24 of The Constitution of Greece and
remember that protection of cultural environment is a right of all. In digital
age, in which we currently live, this issue is very simple to achieve. The
increasing technological innovations offer us more and more challenging
opportunities, and one of that is cultural activism on social networks. Using
social media in the arts, cultural, and heritage sector is all about increasing
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our integrity with our customers so that we can build deeper relationships
through dialogue, and hook them into the meaning of what museums, artists
and other cultural institutions and individuals are doing. Also, social media
providing extra channels where audiences hang out to talk about message,
mission, vision and other activities that cultural institution have which may
provide listening to their feedback. The advantage that social media has in
comparison with other media, is two-way conversations with an entire market. This may bring many benefits, starting with keeping connected with current audience, animating new one and communicate with them, but the most
important is the possibility to solve some problems connected with cultural
policy. That is also one of the key question in this paper. We will do our best
to explain the efficient use of digital channels, social networks and tools not
just for Public Relations and marketing, but for solving problems considering
some of the cultural policy issues and priorities.
General objectives and principles of cultural policy in Greece
The principle of promoting identity is predominant in Greek cultural policy,
as shown by the emphasis on the diachronic unity of Greek cultural heritage
and on the prevalent views expressed both in policy documents and in public
debate about the uniqueness and distinctiveness of Greek culture.
In Compedium of cultural policies and trends in Europe (www.culturalpolicies.net) we may find much significant information about Greek cultural policies. The international dimension of domestic policies and cultural action,
and the need to link domestic cultural policy with foreign cultural policy and
cultural diplomacy has now been fully recognized. Greek literary and cultural heritage, its protection and valorization, cannot be separated from the
cultural heritage of the broader European, SE European and Mediterranean
region nor from promoting co-operation with cultural organizations abroad.
Central elements of contemporary Greek cultural policy and practice can
be better understood in the light of its heritage, as well as its recent history.
Greece emerged as a nation state in the early 19th century, endowed with
a formidable Classical heritage, as well as with strong community bonds
based on the Christian Orthodox tradition. Greek state adopted educational
and cultural heritage preservation policies which resulted in a national curriculum and stringent legislation on the protection of the archaeological heritage.
A significant number of archaeological museums were built in major cities
or near important archaeological sites, housing the expanding numbers of
artifacts found in systematic and rescue excavations. The increased need
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for archaeological heritage protection and valorization was recognized by
the inception of major restoration initiatives such as the Restoration of the
Acropolis Monuments program, and the launching of an international campaign for the return of the Parthenon Marbles in conjunction with the creation
of a new Acropolis Museum.
In Compendium we may see that Greece follows a mixed cultural policy
model which is characterized by the government maintains a privileged
interventionist role in establishing and enforcing policy priorities for culture,
especially in the field of cultural heritage, but also now increasingly in
creativity, access and financial exploitation of the arts.
The state has the obligation to support the development and promotion
of artistic creativity, to protect the cultural (manmade) environment, including
monuments and the regions and vestiges of heritage.
Challenges facing the Ministry included are considered by the preservation
and valorization of the archaeological heritage of Athens and other large
cities, threatened by rapid urbanization, and also by the need to support
an expanding cultural sector and a more active participation in cultural life
not only in Athens, but also in the increasingly developed regions;
Cultural policy objectives close to the principle of equal access and
participation in cultural life is manifested in the investments made in
infrastructures for the arts. Also, it is important to mention educational
programs in schools and free access to museums and archaeological sites and
museums for the people with physical handicaps. The principle of promoting
identity is predominant in Greek cultural policy, as shown by the emphasis
on the diachronic unity of Greek cultural heritage and on the prevalent views.
The Greek approach to international cultural co-operation is informed by
its history and heritage, its geopolitical position and regional relationships.
These key elements need to be taken into account Greece’s historic and
archaeological heritage, interest in the preservation and valorization of
ancient Greek and Byzantine archaeological heritage, the Classical tradition,
which extends the geopolitical borders of the Greek state and traditional
cultural bonds with countries sharing an Orthodox tradition, including
neighbors in South-Eastern Europe.
Current issues in cultural policy development and debate
Cultural policy priorities, as derived from policy documents and budget
allocation priorities during the last decades are close to the protection, preservation and valorization of the tangible and intangible cultural heritage of
all periods of Greek history - including the recent past and contemporary
culture - and of all cultural groups and traditions that flourished in the territory
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of Greece. The traditionally high budget allocation for cultural heritage is now
combined with an integrated approach in what constitutes heritage, and with
the inception of comprehensive programs geared towards more effective interpretation and access to heritage, such as the unification of archaeological
sites of Athens; the call for the return of the Parthenon marbles now in the
custody of the British Museum to be integrated with sculptures that remained
in Athens in the context of a new Acropolis museum.
Other cultural priorities is promotion of international cultural co-operation
and exchange as a tool for strengthening the relations of Greece with other
countries (such as other EU member-states, neighboring countries, major international actors and countries with a strong Greek Diaspora) in the context
of the goals of Greek foreign policy. Next priority is rationalization in the funding and monitoring of cultural activities, through the introduction of formal criteria and performance measuring mechanisms. Also, more effective financial
planning and exploitation of cultural heritage assets through traditional channels (such as museum shops, reproductions of archaeological artifacts, and
publications intended for the general public) and digital technologies, which
is very important for this paper. Increasingly, the adoption of private market
methodologies and approaches to identify, package and promote elements
of the Greek arts and heritage deemed to be capable of generating revenue.
One of the priorities is modernization and expansion of infrastructures for
culture and the arts, manifested through the opening of the new Acropolis
museum with a Parthenon gallery as its centerpiece, the operation of new
national galleries for contemporary art in Athens and Thessaloniki and of the
Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki; the new permanent exhibitions of the Byzantine Museum and the National Archaeological Museum in
Athens.
Support for creativity in the arts and letters and the promotion of best practice in these domains are addressed through funding and subsidy schemes
(such as those for independent theatre companies and productions), commissions of works, awards, and social benefit provisions for artists and writers.
Museums as key institutions in the promotion of cultural policy
objectives
Since the 1980s, there has been an attempt to marry the traditional policy
priority of archaeological heritage protection and research with regional development policies. The primary goal is to provide the necessary infrastruc
ture and recognition to attract cultural tourism. This policy was manifested
in the funding of large-scale archaeological research and site restoration
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projects, both in Athens and in the regions, then in new museum building
projects, intended to provide necessary storage space for newly-found archaeological artifacts and to become a focus for visitors, and in successful efforts to increase the number of sites and monuments bestowed World
Heritage Monument or Site status by UNESCO through the provision of adequate documentation.
A notable policy shift was visible in the late 1990s, linked, firstly, with the
realization that investment in physical infrastructure, while necessary, was
not sufficient to promote regional development in the field of cultural heritage, and, secondly, with increased pressure towards social and financial
accountability in heritage management. The result may be seen in more
integrative approach to cultural heritage, both across historical periods and
across genres and disciplines. In this context, recently amended legislation
sets common rules in managing all material cultural heritage items - including not just archaeological monuments and sites but also the more recent
architectural heritage and ethnographic objects. The same level of protection
is to be extended to cultural assets related to Classical Greek and Byzantine
heritage as well as mosques and synagogues. A growing recognition that
cultural heritage interpretation, and the provision of access to cultural heritage for aesthetic appreciation, for learning and for the promotion of social
and cultural goals. A major policy objective is to avoid the subordination of
cultural heritage to more general heritage protection and preservation. Museums are seen as a key sector in the promotion of this objective, as shown
by the increasing number of state museums which are given management
autonomy from the central service of the Ministry of Culture. Generous financial support has been given to major independent museums and galleries
(such as the New Acropolis Museum Foundation, and the Benaki Museum).
Since 2005 a new emphasis is placed on the issues of protection against
illicit export of antiquities, on international cooperation against illicit trade,
and on the return of cultural objects exported illegally from Greece; attempts
to secure the return of such objects have been met by success. A stick-and-carrot policy is put in effect, according to which cooperation in areas suchas
travelling exhibitions, object loans etc. will be tied to prior return of illegally
exported antiquities by the peer institution. This new approach shapes the
landscape for the effort to ensure the restitution of the Elgin Marbles to the
new Acropolis Museum, which opened its doors to the public in 2007. For
this paper, we wanted to show that one problem, in this case returning Elgin Marbles to the Acropolis Museum and return of another very significant
artifact for Byzantium period into Greece, may be seen as a much wider
one, because it concerns not just cultural and artistic public, but also every
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person in Greece and Greek people in Diaspora. As Greek Republic is well
known for its cultural heritage and natural beauty, it is an important factor
in it’s state budget. Cultural tourism is one way for earning money and that
is important to remember in this period of economical crisis. Therefore, the
return of artifact in Greece may result by increasing of tourists which visit
Greece and it’s museums and archeological sites, and because of that, this
problem may be solved by using social marketing instruments which may be
implemented on social media. This media is chosen because there are no
limits in communication. The message may be sent instantly into no matter
what spot in the Earth.
New technology in the Arts and Culture
Marketing expert Mr. Philip Kotler ten years ago has written a book called
‘’SOCIAL MARKETING Improving the Quality of Life’’. In this publication he
wanted to present the concept of social marketing in the light of gradual
problem solving in area of environment, health, security and the most important for this presentation – involving in social issues. What is social marketing? Social marketing is a strategy which we use in order to solve many
problems that society is facing. Social marketing may be defines ad using
of marketing principles and techniques in order to change or modify target
groups’ behaving in favor of individual, group or society as whole. We may
look at the return of Parthenon Marbles as a problem that should concern
not just cultural and artistic public, but also every citizen in Greek, as well as
other cultural workers and lovers of art in the world. In order to make this
problem visible word- wide, using of social networks in primary.
The Greek Constitution was recently amended to assert the right of all
citizens to take part in the information society. There are important changes
on the Internet in the field of culture. While back in 2003 only a handful of museums and institutions in the arts had a web presence, typically a dry online
presentation of their identity and of their activities, this increasing number of
cultural organizations presenting parts of their collections online and make
them available through the Web.
If we consult Compendium of cultural policies, In the field of new media
arts, state support is provided to venues and events hosting interesting new
artistic work, both from Greece and abroad. Actions are focused in the following areas such as the digitization of cultural heritage, by means of national
initiatives stressing adherence to standards, interoperability and adoption of
good practice. Then for the development of interactive multimedia titles and
web portals on Greek culture (including monuments and sites from antiquity
to modern times) intended for the educational or the tourist market; several
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websites presenting cultural heritage information and objects are currently
available, and IT-based visitor support systems such as information kiosks,
mobile visitor support devices and virtual reality exhibits in major archaeological sites and museums; and copyright management, digital asset management, events digital transmission, and visitor management systems for
cultural venues.
The main challenge perceived concerns the integration, valorization and
exploitation - financial and otherwise - of the large cultural heritage collections expected to be available in digital form by the beginning of the program.
Issues emerging from current and planned policies regarding culture and
the information society include:
• the continuing prioritization of investments in cultural heritage
over support for artistic creativity;
• the need to balance leisure- and IT industry-driven priorities with
cultural and educational concerns;
• the reliance on centralized mechanisms of funding and control,
rather than on the initiative of the creative community, to
achieve change; and the challenge facing the cultural and arts
community in embracing information technology and new media
of communication.
In the latest researches, online communication, including online
marketing and public relations on social networks has become an absolute
need.

Comparative analysis of Facebook pages
According Greek cultural policy objectives and goals, and having in
mind a priority for bringing back artifacts, we’ve chosen four eminent and
significant museums in order to compare and analyze their communications
and reach in the audience in public. Those museums should realize
numerous strategies which should result in raising public awareness about
this problem and to make an impact worldwide, as for ordinary people, and
for decision makers. Also, state cultural expenditure in the field of museum
and monuments is more than 60 % share of total budget for culture, andthis
is one fact that should also be taken. Having in mind central elements of
contemporary Greek cultural policy and practice - Classical heritage and
the Christian Orthodox tradition, four museums were chosen for analyze their
social network appearance: The Acropolis Museum in Athens, Byzantine and
Christian Museum in Athens, Museum of Byzantine Culture and Archeological
Museum, both in Thessaloniki.
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These museums keep and present the most valuable and wealth collections and artifacts from the most important periods of history of human kind
and its art. As their collections, are well known all over the world, they attract
tourists from whole planet. In this time of digital era, people may also visit
museums virtually, and there is no need to be there physically. Facebook pages
and web sites also should be there in order to inform and to give all relevant
information, but even more to attract people and to be interesting enough in
order to bring someone into museums’ box offices. Three of four Facebook
pages have among one and eight thousands followers, with an exception for
Acropolis Museum which has more than 300 thousand followers. This may
be connected with interaction with the audience. We were very surprised
when we saw that all pages are in Greek language. It’s absolutely logical that
the primary audience for those museums is Greek people, but having in mind
their collections and the importance of it for all human kind and history, they
should have a page in English language also. That may increase followers
all over the world and provide them to be well informed about future actions
and activities. That is very common with the two-way conversations, because
in the sphere of digital communication, follower perceived those pages or
artists as someone close to them who is open to communicate. If we analyze
this, we may see that two way conversations rarely exist. Museums posts
are in service for giving information, not for communication with actual and
future audience. People need to see that pages they liked, are close to them,
and if there is no communication, the person will stop to follow and to be
interested in museums’ activities. Therefore, museums should post contents
that are not connected just with museums and it’s activities, but also to be
more personal, more human and to ‘’force’’ followers to communicate.
If we pay attention to the presentations of the collections at Facebook,
we may see that museums, who post albums and photographs containing
their collections and artifacts, have more followers then those who don’t do
it. Example for that is page of Acropolis Museum. There we may find many
albums and photos about it and hat is, without doubt, very good way for
creating attention and audience animation. For attracting new followers with
are going to be museums’ audience in reality, very useful is to postpersonal
content. People always like to see human side of some company they like.
They want to identify themselves and that is a very good way for creating
trust. Some researchers have shown that posting interesting visuals and
photos may also increase and animate audience, but unfortunately, on
pages of these four museums, we haven’t seen that. Also, followers like to
become familiar with companies they like, and therefore they would like to
see museums’ spotlight to employers. On those pages, we’ve haven’t find it
neither.
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General conclusion is that those Facebook pages should be more human,
funnier because people like to laugh and to have a feeling their favorite
museum made it. People also like contest. It is not all about prize, which may
be something immaterial, but they want just the feeling of it. The prize may
also be funny, not valuable, and they would still like to be a part of it.
Museums also should discuss current events showing that they cannot be
excluded for everyday situation and event. They also should ask questions
frequently and listen to the answer of the followers. They will invite their
friends and that is a circle which is not easy to stop. Museums also should
write and post about another museums because that is a way of making
connections with their follower. Unfortunately, those activities that we’ve
mention above are rarely to see on those four Facebook pages. Although we
may find it useful in providing current information about museums’ programs
and activities, those pages do not provide ‘’out of box’’ content, and therefore
it is very difficult for them to interact and to have influence to the new
audience. For solving an issues such as returning of significant artifacts into
Greece and moving them into Greek museums, every person and follower is
important. They will re-post museums’ posts and activities and they will help
in making pressure for bringing artifacts back.

Public Relations strategies for successful presentation of museums
on social networks
When we talk about social network and artistic and cultural organizations
such as museums, we may remember that they using the internet, social
media, and mobile apps to draw in and engage audiences, provide deeper
context around art, and disseminate their work beyond the their institutions.
Moreover, many organizations are using the internet and social media to
expand the number of online performances and exhibits, grow their audience,
sell tickets, and raise funds online, while allowing patrons to share content,
leave comments, and even post their own content on organizations’ sites.
In publication called IAB – Focus on social we may find that arts organizations today have dozens of internet and mobile technology tools at their
disposal; tools that can be used to create awareness of their organization,
promote events and exhibits, provide customized experiences for patrons,
sell tickets or merchandise, streamline customer service needs, and expand
their mission-driven work. But there are costs associated with the embrace of
technology, even in instances where the internet-based tools are free; there
are issues of staff capacity and training, and there are challenges connected
to serving patron bases with varying tastes for tech-mediated experiences of
art. Without hesitation, though, arts organizations are plunging into the world
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of digital technology. These four museums that we are following should also
take that as everyday praxis, because they should be leaders in the action
for bringing artifacts back. Firstly, as we said in lines above, they should have
very good, live and strong relationship with the audience and followers and
every day they should work for increasing new followers.
In order to create good public relations in social media, those museums
should start from formulating its’ media vision and strategy. As social
netrworks today mean business and it’s all about aligning our social media
efforts to our business objective. Although, vision on social media such as
Facebook is ussually defined as ‘’an image of the future we seek to create’’.
Most companies formulate their vison as some kind of dream, usually set
in nearby future. If social media have an impact on our business, we might
need to include that in our overall company vision. So, first of all, museums
should realize what is thar image of future. Our opinion is that, by their regular
cultural and artistic activites, those selected museums shoud be leaders in
bringing back significant arfifacts into Greece.
For public relations on Facebook, a content is a key, because it presents a
fuel of social web. Content is truly at the root of attracting new social media
followers. The content that museums post on social media platforms travels well beyond the current followers has. Content is one of the underlying
strategies in our overall social strategy. In the context of social media such
as Facebook, content item like web videos, status updates or pictures behave like ‘’social object’’ that are passed on between online consumers. For
them, our content ideally is ‘’something for them to talk about’’.
The most effective way to drive traffic from Facebook is by providing fans with
the high quality content they want to read. Using of images to make our content
visually interesting. What are other strategies for successful presentation which
may result by increasing new followers and fans? Content has to be personal.
We need to give our content on Facebook a personal touch to matter what
we are posting. Sharing personal content makes our fan base fell connected
to our institution, it makes us more human. People respond to that. Why
not encourage personal sharing from our fans too? We may ask people to
share something about themselves in response to one of our posts. Then,
very important is to employ visuals because visual content helps draw in and
engage Facebook users. We might use pictures in our posts to attract the
readers’ eye, then, surround the picture clever, compelling content to keep
them reading. We need to relate our image to our museum and drive them to
custom landing pages on museum’s website.
We’ve mention in the lines above that running contest on Facebook is one
of the most effective ways to increase engagement. We need to set clear objectives for our promotion and design contest accordingly. Prizes can be real
or virtual. Also, content and posts has to be funny because comedy helps a
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brand connect to their audience. Very good strategy is putting our employers
in the spotlight is an easy way to humanize our company. We need to let our
fans know more about our employers – from their title, to their hobbies or
hidden talents. What museums should do on their facebook pages is to be
responsive. Just as people expect great customer service, they look at our
brand to do the same on Facebook. It’s an easy way to increase engagement
and to create lasting relationships.
All the time, page administrators should pay attention for posting at optimal time. They need to do research and learn when our audience is online,
both the hours of the day and during weekends. Also, they need to post new
and relevant content to Facebook to keep people interested and to stay involved in the current conversation. Fans are more likely to share something
if it is relevant and entertaining. Very good strategy is connected with asking
question. Museums should try asking questions on our Facebook page so
that our fans are inclined to answer questions. Fans should have exclusive
access to content. And in the end, for quality strategy, the most important
advice is – mix it all up. Posting ideas – photos of happy customers, case
studies, photos of employees, humorous jokes and images, poll ourr audience for fun or research, post new product tips, run a contest.
The role of social network in solving problems considering some of
the main cultural policy issues and priorities
Social media allow new forms of audience participation in the art. There
is also a broad consensus among these arts organizations around the value
of social media and strong support for the notion that social media helps
organizations reach new, broader audiences, and that it helps audiences feel
more invested in arts organizations.
Although these social media platforms are usually free to join and to use,
there are other costs to using them, including dedicating staff time and resources to keeping these profiles fresh, relevant, and active. An earlier openended question revealed that arts organizations recognize the potential and
reach of these social sites, but also are concerned that social media require
constant tending, proper staff training, and management to make them effective.
Social media help organizations clarify what they do, and better describe
how audiences can engage. It also may help us to define our brand more
clearly too broad audience that wants to engage, rather than just visita
webpage. Using social media gives us an opportunity to have a more
casual interaction with our fans, hopefully making us more approachable,
interesting and engaging on a level that ultimately helps us connect with
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and expand our audience. Social media provides an additional vehicle for
them to engage with – and support – our work. It has made our organization
more integrated and help organizations to communicate with alumni, patrons, and audiences. Social media has given us the marketing agility we’ve
long required to communicate with audiences about comings and goings and
it has transformed audience numbers for us. We do not have a consistent
venue (we work with others all around the world), and we did not previously
have a way of hearing from any of our audience members. Social media has
provided that important feedback. We find that social media builds community around museum content. It allows the audience to engage one another
based upon (and sometimes structured by) the material without being a controlled or linear experience. When we post in the wake of an emergency, our
fans tend to share our posts widely which helps our messages about the
emergency relief that we provide reach exponentially more viewers than we
could have just under our own steam.
Social media give organizations another way to measure outcomes and
allows for national participation in programs, including on the part of non-local
artists. It also make it possible for organizations to distribute special content
to their closest followers allowing our audience to see “exclusive” clips and
trailers before they are aired to the general public. Very important is making
the audience feel interactive and inclusive. Social media has also connected
us more to businesses and orgs in the local community, and it also may reduce
marketing and promotional costs by utilizing social media and the internet
as a communications tool has allowed organization to reduce the amount
of printed promotional materials needed. We can be more eco-friendly and
still get the word out about our exhibitions and events.Participation on these
sites can also boost morale and provide organizations with much needed
feedback: Employee engagement with the organization through social
platforms in real life has created a morale boost. Job postings and music
education tips are always the most popular items we post. Facebook has
kept cultural institutions visible in the public conversation and has expanded
its’ base greatly. People know what they are doing and respond because
they regularly post photos from collections, artifacts, performances and tours
and that is a way for getting lots of feedback on them. Cultural and artistic
institutions need to follow the sentence which says that in the Conversation
Age, you’re not what you say, you are – what you share.
We’ve written above that four museums should lead responsible campaign
at their social network, firstly at Facebook in order to help in bringing artifacts
from Classical and Byzantium period into Greece and it’s museums. They
may influence to the people in Greece as well on Greek people which live
in Diaspora because it’s a number of over seven million people all over the
world. Museums has to increase numbers of fans and followers in order to
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make them familiar with this very important issue for Greek cultural policy
as well as cultural tourism and economic. People may be attracted by the
content. As we already said, content presents a fuel to the social media.
What contend should be post on facebook pages about main cultural issues
in Greece?
Firstly, those museums need to find an interesting way for posts about
protection, preservation and valorization of cultural heritage because they
will educate fans and followers about wealthy cultural heritage and treasure
those Greece posses. The main campaign and the aim is call for the return of
the Parthenon marbles and icons and another artifacts from Byzantium period. If museums want to raise public awareness about this issue, facebook
and another numerous social media are a great way and place. If museums
create and make posts about promotion of international cultural co-operation
and exchange as a tool for strengthening the relations of Greece with other
countries, they are actively doing for animation of Greek Diaspora in the context of the goals of Greek foreign policy. We never may forget the possible
impact that Diaspora may have, as well in individual context, toward public
and governmental.
Very interesting also is exploitation of cultural heritage assets, because
that is very good way for education and animation. Museums should never
forget a tool and idea for supporting sometimes other similar museums’ program. Maybe it may sound non logical, but this may bring promotion and
attracting new audience contained of the people who love arts and culture.
Support for creativity is also important because museums need to be modern and to promote best practice in these domains. Maybe the most attractive for new followers and fans are digital presentations of cultural objects or
artifacts on facebook pages. Most of the people start with it and then, they
stay connected with an institution.
Posts should have an call to action. All the performance possibilities, those
looking for a pure call- to action. Facebook has recently launched many solutions
dedicated to performance. All these campaigns are easily measurable based
on the performance. Posts should entertain by influence for talking about
added value content, we are aware that entertainment is a pillar for brand
communication. Offering a social entertaining experience to the audience is a
great way of communicating. Social Media will serve the loyalty maintenance
of our best consumers. Consider their feedback, listen to them, generate
co-creation, give them exclusive information, answer the questions,… Social
platforms are made for it. Social Media has to be used to keep and improve
the relationships with them. In creating facebook and pages on different
social media, we need to remember that our most loyal consumers are our
best ambassadors. And the least, but not the last, advocacy and word of
mouth is one of the most efficient marketing touch points. We need to give
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them ways to share information about our cultural institution. We need to
give them tools to make it easier and we need to think of our content strategy
as sharable.
Possible implementation these strategies and ideas may result in
increasing of number of the followers and fans, and therefore may help in
bringing into reality some of the main aims and priorities from Greek cultural
policy, such as bringing artifacts into homeland and its’ museums and
another cultural institutions. Professional education in the arts and cultural
management should implement into their curriculum and programs some
special modules about public relations at social networks because those
people may have a crucial role in realization of these campaigns.
Instead of Conclusion
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Μέρος Γ Part C
Ερμηνείες της Interpretations
Πραγματικότητας of Reality

Ιoannina Polyphonia – Acoustic Ecologies
Δημήτρης Μπατσής, δόκτωρ στη Βιομουσική,
Τμ. Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης, Παν. Ιωαννίνων
Ευθύμιος Χατζηγιάννης, υπ. διδάκτωρ Οxford Brookes University

Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη προσεγγίζουμε την πόλη ως ένα είδος ηχητικού
χάρτη μέσα από τον κλάδο της ακουστικής οικολογίας. Στο πρώτο μέρος
αναφερόμαστε σε γεωγραφικές τοποθεσίες σε σχέση με την ιστορική
και κοινωνικο-πολιτισμική του υπόσταση. Το φυσικό και αστικό τοπίο
δημιουργούν μία ηχητική παλέτα η οποία περιγράφει τη διάδραση ανάμεσα
στους ζωντανούς οργανισμούς (και πιό συγκεκριμένα την ανθρώπινη φύση)
με το περιβάλλον. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται μία ηχητική ανάλυση
των δειγμάτων (όπως για παράδειγμα το τραγούδι των αηδονιών μίας
συγκεκριμένης τοποθεσίας) τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία μέσα από
ένα λογισμικό σχεδιασμένο από τον Ευθύμιο Χατζηγιάννη, μία μηχανή
κατάλληλη για ζωντανή ηχητική επεξεργασία και ηχογλυπτική. Ακόμη
επιχειρείται ένας παραλληλισμός της μηχανής με τη φιλοσοφική ιδέα
του ριζώματος. Στο τρίτο μέρος χρησιμοποιήσαμε τη θεωρία της
σπεκτρομορφολογίας ως μέσο για την ανάλυση του συγκεκριμένου ηχητικού
δείγματος αφού κάνουμε μία τυπική αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά της
καταγραφής. Αυτός ο μεταλασσόμενος ηχητικός οργανισμός είναι μία έρευνα
σε εξέλιξη, μέσω της οποίας αναλύεται η ιστορία της πόλης των Ιωαννίνων
όπως αυτή έχει καταγραφεί μέσα από τα ποικίλα ηχοτοπία ιστορικών
τοποθεσίων. Ο τίτλος του project απευθύνεται στην πολυφωνία διαφορετικών
ηχητικών στοιχείων κάθε τοποθεσίας καθώς την ίδια στιγμή παραπέμπει στην
παραδοσιακή φωνητική μουσική η οποία είναι χαρακτηριστικό της Ηπείρου,
γνωστή και ως Πολυφωνικά της Ηπείρου.

Λέξεις-κλειδιά: ακουστική οικολογία, ηχοτοπίo, Ιωάννινα, ηχητική
τέχνη, LoopnautZ, μηχανή
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Ιoannina Polyphonia – Acoustic Ecologies
Dimitris Batsis, PhD in Biomusic
Dpt. Plastic Arts & Art Sciencies, Univ. of Ioannina
Euthimios Chatzigiannis, PhD c. Οxford Brookes University

Abstract
In this paper we try to approach the city as an art of a soundmap through
the discipline of acoustic ecology. In the first part we refer to geographical positions in relation to their historical and sociocultural background. The
natural and the urban landscape create a sound palette that describes the
interaction between living creatures (more specifically humans) and the environment. In the second part we proceed to a sound analysis of samples
(such as the song of nightingales of a specific region) that were edited with
a machine enabling live sound editing and sound sculpting designed by Euthimios Chatzigiannis. Additionally, we attempted to compare this machine
to the philosophical idea of root. In the third part we used the theory of spectromorphology in order to analyze this specific sound sample after we briefly
referred to the technical specifications of the recording. This dynamic sound
organism is an ongoing research that analyzes the history of Ioannina city
as it is documented through the various soundscapes of its historic sites.
The project’s title refers to the polyphony of the different sound samples of
every historic site as well as to the traditional vocal music that characterizes
Epirus, also known as the polyphonic songs of Epirus.
Keywords, acoustic ecology, soundscape, Ioannina, sound art,
LoopnautZ, machine
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Τόπος-Ήχος-Μνήμη
Οι περιβαλλοντικοί ήχοι και οι καθημερινοί θόρυβοι αποκτούν συμβολική
υπόσταση καθώς καταγράφονται μέσα από διάφορες εθνογραφικές μελέτες.
Η παράμετρος του ηχοτοπίου επεκτείνεται στον τομέα της ανθρωπολογίας
με χαρακτήρα διεπιστημονικό. Δηλαδή αποτελεί σημαντική συνιστώσα στη
μελέτη των κοινωνικών σχέσεων και δεσμών των ανθρώπινων ομάδων ενώ
ταυτόχρονα ανήκει στον τομέα της ηχητικής τέχνης1. Η ακουστική οικολογία η
οποία αποτελεί επινόηση του R. Murray Schaefer (στα τέλη του 60’) αναλύει
τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε και επηρεαζόμαστε από τους φυσικούς και τεχνητούς ήχους γύρω μας. Η κατανόηση των ήχων στο εκάστοτε
πολιτισμικό σύστημα είναι κύριο χαρακτηριστικό της ακουστικής οικολογίας.
Το ηχοτοπίο περιλαμβάνεται στο λεξικό της ανθρωπολογίας όλο και περισσότερο ενθαρρύνοντας τη διεύρυνση στις εθνογραφικές μελέτες και την εξερεύνηση των διάφορων πολιτισμών2. Τα ηχητικά χαρακτηριστικά των τοπίων
αλλάζουν και αλλοτριώνονται, κυρίως λόγω της συνεχούς επέμβασης του
ανθρώπινου παράγοντα σε αυτά. Έτσι, οι ηχητικές ιδιότητες συγκεκριμένων
τοποθεσιών αποτελούν σύνδεσμο με τη μνήμη και την ιστορία της πόλης.
Tα ηχητικά δείγματα παραπέμπουν σε νοερές αφηγηματικές επεξηγήσεις οι
οποίες άλλοτε περιγράφουν το χώρο μέσω των ηχητικών του ιδιοτήτων και
άλλοτε αποτελούν αφηρημένους συνδέσμους, μεταφορικές αναφορές όπου
ο ήχος δεν χαρακτηρίζει την τοποθεσία (και το αντίθετο). Η δεύτερη περίπτωση είναι πιο συχνή στο αστικό τοπίο το οποίο αλλάζει συνεχώς λόγω
της εκτεταμένης ανθρώπινης επέμβασης σε αυτό. Aπό την άλλη, συγκεκριμένες τοποθεσίες συνδέονται με την εξέλιξη της πόλης στο χρόνο καθώς
αποτελούνται από μία ποικιλία θρησκευτικών και εθνικών ομάδων οι οποίες
συνδυάστηκαν και διαμόρφωσαν την οργανωμένη κοινωνία.
Για να εξετάσουμε τα ηχητικά δείγματα κάθε περιοχής πρέπει να
γνωρίζουμε τους παράγοντες που συνέβαλαν στη δημιουργία τους. Ιδιαίτερα
γεγονότα ή καταστάσεις διαμορφώνουν και ιδιαίτερους ήχους, προσδίδουν
μία ταυτότητα στο τοπίο τόσο οπτικά όσο και ηχητικά. Οι συγκεκριμένες
ηχογραφήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες ώρες της ημέρας,
τυχαία. Με αυτή την επιλογή επιδιώχθηκε μία πιο απροκάλυπτη καταγραφή
των ηχητικών δεδομένων περισσότερο, παρά μία επεξηγηματική αντιστοιχία
τόπου – ήχου. Eξάλλου, όπως υποστηρίζει και ο ηχητικός καλλιτέχνης
Franscisco Lopez η προσέγγισή του προς τα ηχοτοπία στερείται τέτοιων
αναλυτικών ή επεξηγηματικών στόχων. Η αιτία έγκειται στο ότι προσπαθεί να
αποφύγει την κατηγοριοποίηση και την ορθολογική εξήγηση κάθε μίας από
αυτές τις ακουστικές οντότητες3. Στο project Ιοannina Polyphonia υιοθετείται
παραπλήσια προοπτική, επειδή προωθείται μία αντιληπτική μετατόπιση της
αναγνώρισης και διαφοροποίησης των ηχητικών πηγών προς την εκτίμηση
της ηχητικής ύλης καθαυτής. Ταυτόχρονα τα οργανικά και ανόργανα
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στοιχεία που συνήθως συγκροτούν το ηχητικό του περιβάλλον δεν περιφρονούνται, αλλά συνυπολογίζονται ως μια εκτίμηση των επιπρόσθετων ηχητικών συστατικών που απαρτίζουν το ηχητικό δείγμα συνολικά. Παίρνοντας ως
παράδειγμα το κάλεσμα των βατράχων κοντά στη Μονή Ντουραχάνης, παρατηρούμε ότι αμέσως μόλις παραχθεί και ταξιδέψει στον αέρα, ο ήχος δεν
ανήκει στο βάτραχο πλέον (αλλά σε ένα ηχητικό κράμα το οποίο αποτελείται
από διάφορα άλλα ηχητικά συστατικά, κυρίως τη μίξη με άλλους περιβάλλοντες ήχους).
Η θεωρία της δομικής ανθρωπολογίας του ήχου την οποία εξηγεί περιεκτικά ο Παναγιώτης Πανόπουλος4 προβάλλεται μέσα από την προσέγγιση του
ανθρωπολόγου Lévi-Strauss o οποίος αντιλαμβάνεται τον ήχο ως μία οντότητα
για την πληρέστερη κατανόηση της μουσικής και ήχων ενός πολιτισμού. Η
δομική ανάλυση δεν θέτει περιορισμούς σχετικά με την κατανομή των ήχων.
Τουναντίον, περιλαμβάνει όλους τους φυσικούς ήχους, τους θορύβους,
αλλά και φανταστικούς ήχους (οι οποίοι παράγονται από όργανα που
αναφέρονται σε μύθους και τελετές) ακόμη και την σιωπή. Παράλληλα, η
εννοιολογική προσέγγιση τέτοιων ήχων εισάγει τον τομέα του ακουστικού
κώδικα ως επιμέρους συστατικό της δομικής ανάλυσης νοηματοδοτώντας με
αυτό τον τρόπο μία πιο ολοκληρωμένη διάρθρωση της αντίληψης του ήχου.
Ο ακουστικός κώδικας τον οποίο ο Strauss αναλύει στα Μυθολογικά είναι
στην ουσία το μέσο για την μετάδοση του μηνύματος (είτε οι ήχοι οι οποίοι
περιγράφονται είναι συνειδητοί, ασυνείδητοι, φανταστικοί κτλ). Το σημαντικό
στοιχείο στη δομική ανθρωπολογία είναι τα νοήματα που περνούν μέσω του
ακουστικού κώδικα.
Ο Strauss αντιλαμβάνεται τον ήχο, τον εξηγεί και τον αναλύει ως
αναπόσπαστο μέρος της μυθικής δομής. Δεν εστιάζει στα στοιχεία της
δομικής ανάλυσης, μιας και τον ενδιαφέρουν οι σχέσεις, τα αποτελέσματα
και ο εννοιολογικός προσδιορισμός που έχουν οι ήχοι. Θα λέγαμε λοιπόν ότι
η δομική ανθρωπολογία του ήχου εντοπίζεται και στην ακουστική οικολογία
εν μέρει μιας και σχετίζεται με το περιβάλλον, την ιστορία του, τα ήθη-έθιμα,
μύθους και παραδόσεις που το περιγράφουν σε σχέση με την ανθρώπινη
φύση. Η εννοιολογική σχέση των ήχων που περιέχονται σε ένα ηχοτοπίο
είναι στοιχείο της ακουστικής οικολογίας. Η έρευνα στις ιστορικές τοποθεσίες
της πόλης των Ιωαννίνων αναδεικνύει τη συμβολική τους διάσταση η οποία
καταγράφεται και ερευνάται στον τομέα της ανθρωπολογίας και της ηχητικής
τέχνης.
Στην προσπάθειά μας να καταγράψουμε το ηχοτοπίο των Ιωαννίνων,
αναφερόμαστε σε ιστορικές πληροφορίες ως παράγοντες διαμόρφωσης του
ηχητικού περιβάλλοντος, εστιάζοντας την ίδια στιγμή στη σχέση και εσωτερική
δομή της κοινωνίας. Η δομική ανθρωπολογία του ήχου εμπεριέχεται στην
ιστορία μίας κοινωνίας καθώς διαφαίνεται στις ηχητικές καταγραφές οι οποίες
είναι οντότητες με παρελθόν, παρόν και μέλλον.
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H πόλη των Ιωαννίνων εξελίχθηκε γύρω από το κάστρο, το οποίο
αποτέλεσε φρούριο στα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Χτίστηκε
δίπλα από τη λίμνη Παμβώτις, στο Βορειο-ανατολικό μέρος της Ελλάδας στην
ηπειρωτική χώρα και η χρησιμότητά του ήταν να oχυρώσει την αυτοκρατορία
από Ευρωπαίους και Βαλκάνιους εισβολείς όπως τους Φράγκους και τους
Αλβανούς. To κάστρο χτίστηκε ως ένα μεγάλο φρούριο το 528 μ.Χ από
τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον πρώτο, αλλά σταδιακά έγινε
ιερό για σημαίνουσες Βυζαντινές οικογένειες κατά τις διάφορες επιδρομές
από Οθωμανούς, Σταυροφόρους και τους Φράγκους. Όταν οι Σταυροφόροι
εισέβαλαν στην Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Κομνηνός
ίδρυσε επίσημα το Δεσποτάτο της Ηπείρου ως ένα ασφαλές μέρος για
σημαντικούς κύκλους του Βυζαντίου.
To 1318 μ.Χ, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Παλαιολόγος ο δεύτερος δίνει
σημαντικά προνόμια στους κάτοικους της πόλης και εδραιώνει το Δεσποτάτο
της Ηπείρου. Τα προνόμια έχουν ως εξής: η εκκλησία των Ιωαννίνων απέκτησε
το δικαίωμα να διατηρεί την περιουσία της, συμφωνήθηκε ότι η πόλη δε θα
γινόταν στόχος των Φράγκων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,ο κυβερνήτης
δεν είχε το δικαίωμα να εξορίσει κανέναν από το κάστρο με την προϋπόθεση
ότι δεν αποτελεί πρόβλημα για το δήμο, η πόλη απέκτησε το προνόμιο να
μην φορολογείται από την αυτοκρατορία, ακόμη δεν πλήρωνε δασμούς για
οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή η οποία γινόταν στο βασίλειο, οι πολίτες
του Δεσποτάτου δεν ήταν υποχρεωμένοι να προσφέρουν στρατιωτικές
υπηρεσίες (σε όποιον δεν αποτελούσε μέρος της πόλης), νομισματική
αυτοδυναμία και δικαίωμα εμπορευματοποίησης των παραγόμενων αγαθών
στις τρέχουσες τιμές που επικρατούσαν στην αυτοκρατορία. Αυτά τα
προνόμια προσέλκυσαν διάφορες εθνικές και θρησκευτικές ομάδες όπως
Φράγκους, Μουσουλμάνους, Αλβανούς και Εβραίους καθώς τα Ιωάννινα
αποτέλεσαν ένα σημαντικό εμπορικό και πολιτισμικό κέντρο την εποχή εκείνη.
Η Εβραϊκή κοινότητα τότε ανερχόταν στους 1800 περίπου (πηγές
αναφέρουν ότι ήταν πάνω από 2000 πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
αλλά δυστυχώς μόνο 133 κάτοικοι εβραϊκής καταγωγής επιβίωσαν μετά την
εισβολή των Ναζί. Οι πιο πολλοί από αυτούς στάλθηκαν στο Άουσβιτς και
στο Νταχάου. Δύο σημαντικές τοποθεσίες αποκαλύπτουν το αποτύπωμα και
την παράδοση των Εβραίων οι οποίες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της πόλης.
H Εβραϊκή Συναγωγή στο κάστρο των Ιωαννίνων ήταν η μεγαλύτερη στην
Ελλάδα και μία από τις πιο σημαντικές στον κόσμο λόγω του μεγέθους της. Η
ζωή στο κάστρο περιστρεφόταν γύρω της. Αναφορές σχετικά με το ηχοτοπίο
γύρω από τη συναγωγή αποκαλύπτουν διάφορες κοινωνικοπολιτικές
εντάσεις ανάμεσα σε Χριστιανούς και Εβραίους. Ο Δημήτρης Χατζής, ένας
Έλληνας συγγραφέας αναφέρει στη μικρή του ιστορία ‘Σεμπεθάι Καμπιλής’
ότι οι Χριστιανικές Ελληνικές οικογένειες οι οποίες ζούσαν γύρω από τη
Συναγωγή έβαφαν λευκούς σταυρούς πάνω στις πόρτες των σπιτιών ως
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σημάδι της πίστης τους. Υπήρχαν στιγμές όπου οι Χριστιανοί θα πείραζαν
τους Εβραίους περιπαίζοντάς τους, φωνάζοντας εκφράσεις όπως Ουβριέ,
που’ν η κότα πο ‘κλεψες5. Ακόμη κι αν ήξεραν τα ονόματά τους, οι γυναίκες
θα αναφερόταν από τα παράθυρά τους στον έμπορο ο οποίος περνούσε
στο δρόμο ως Ουβριέ. Τα παιδιά πήγαιναν τριγύρω κάνοντας πλάκα στους
Εβραίους έμπορους οι οποίοι προσπαθούσαν να πουλήσουν την πραμάτεια
τους φωνάζoντας σπίρτα, ράμματα, βελόνια, στου Ουβριού τα παντελόνια6.
Παρ’ όλες αυτές τις διαφορές όμως, όλοι τους μπορούσαν να απολαύσουν
τα παραπάνω προνόμια από την αυτοκρατορία συνυπάρχοντας ειρηνικά.
Καθώς η πόλη εξελίχθηκε πίσω από τα τείχη του κάστρου, αυτό το γεμάτο
ζωντάνια ηχοτοπίο σώπασε και έγινε σχεδόν αθόρυβο.
Η δεύτερη αναφορά της Εβραϊκής κληρονομιάς είναι το παλαιό Εβραϊκό
νεκροταφείο το οποίο είναι τοποθετημένο έξω από το κάστρο. Το νεκροταφείο
βρίσκεται στην αρχή ενός λόφου, αρκετά μακριά από το κάστρο. Στο
παρελθόν αυτή η τοποθεσία ήταν έξω από την πόλη, χωρίς σπίτια ή δρόμους
εκεί κοντά και το ηχοτοπίο αποτελούνταν από φυσικούς ήχους κυρίως. Ένας
ιδιαίτερος ήχος αυτής της τοποθεσίας είναι το κελάηδισμα των αηδονιών. Το
κελάηδισμα των αηδονιών συνδέεται ισχυρά με την παράδοση της πόλης και
την περιοχή της Ηπείρου γενικότερα, καθώς το συναντάμε συνήθως στην
τοπική ποίηση και λογοτεχνία7.
Ένα σημαντικό και ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για την πόλη των
Ιωαννίνων ήταν ο Χριστιανισμός. Πολλές εκκλησίες και μοναστήρια χτίστηκαν
σε διάφορες τοποθεσίες έξω από το κάστρο. Ένα από τα πιο σημαντικά
μοναστήρια είναι η μονή Ντουραχάνη η οποία χτίστηκε το 1434 μ.Χ από
τον Οθωμανό κυβερνήτη Ντουραχάν Πασά. Σύμφωνα με την ιστορία, όταν
εισέβαλε στα Ιωάννινα από τα Βόρεια, αυτός και ο στρατός του περπάτησε
στην παγωμένη λίμνη χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει ότι ήταν παγωμένη. Έτσι ο
Ντουραχάν έχτισε το μοναστήρι ως φόρο υποτέλειας στην Παναγία η οποία
πίστεψε ότι τον βοήθησε να διαβεί την παγωμένη λίμνη. Καθώς αυτό το
μοναστήρι βρίσκεται σε σχετικά απόμακρη τοποθεσία, έξω από την πόλη, το
ηχοτοπίο απαρτίζεται από φυσικούς ήχους. Κυρίως ήχους από βάτραχους
οι οποίοι κρύβονται στους θάμνους και καλαμιές παραλίμνια μπροστά από
το μοναστήρι.
Πολλές ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες εκκλησίες
στην πόλη και συνδέονται άρρηκτα με την ιστορία και τις παραδόσεις της
πόλης. Οι επόμενες ηχογραφήσεις έλαβαν τόπο και χρόνο στην εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου (πολιούχου και προστάτη της πόλης των Ιωαννίνων)
κατά τις Πασχαλιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις και δοξασίες. Σύμφωνα με
την ιστορία, οι Οθωμανοί ζήτησαν από τον Άγιο Γεώργιο να αλλαξοπιστήσει
από Χριστιανό σε Οθωμανό. Αυτός όμως αρνήθηκε και ως παραδειγματική
τιμωρία τον κρέμασαν μπροστά από την κύρια πύλη του κάστρου.
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Κατά την Οθωμανική κατοχή από τα μέσα του 1400 και μετά, η πόλη
των Ιωαννίνων παρέμεινε ένα σημαντικό σταυροδρόμι, αυτή τη φορά για
την Οθωμανική αυτοκρατορία. Η Οθωμανική κληρονομιά είναι εμφανής σε
πολλές τοποθεσίες, όπως το Τζαμί στην ακρόπολη του κάστρου, η οποία
έχει χτιστεί στα Οθωμανικά χρόνια. Ονομάζεται Φετιχέ Τζαμί και βρίσκεται
μπροστά από τον τάφο του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς ήταν ένας από τους
τελευταίους Οθωμανούς κυβερνήτες στα Ιωάννινα μέχρι το 1822 όταν
τελικά σκοτώθηκε κατά την επανάσταση. Οθωμανικά νεκροταφεία και τζαμιά
μπορούν να βρεθούν παντού τριγύρω στα Ιωάννινα. Παρ’ όλα αυτά, κάποια
από τα τζαμιά κατεδαφίστηκαν μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1913.
Aπώτερος σκοπός της παρούσας συλλογής ηχογραφήσεων είναι να
οδηγήσει σε μία αυτοσχεδιαστική σύνθεση η οποία θα αποτελείται από
ηχοτοπία διαφορετικών ιστορικών τοποθεσιών της πόλης των Ιωαννίνων. Οι
ήχοι θα παρουσιαστούν στη σύνθεση ως επί το πλείστον στην φυσική τους
μορφή, με ελάχιστη επεξεργασία, όμως κατανεμημένοι μέσα από διάφορες
τεχνικές δειγματοληψίας. Η υπέρθεση των ηχοτοπίων σηματοδοτεί τη μείξη
διαφορετικών εθνικών και θρησκευτικών ομάδων τα οποία τελικά βοήθησαν
στο σχηματισμό της πόλης. Στην ηχογράφηση των αηδονιών η οποία θα
αναλυθεί εις βάθος παρακάτω, παρατηρούνται διάφοροι επιπρόσθετοι
ηχητικοί παράγοντες (όπως το γάβγισμα των σκυλιών, το βουητό της πόλης
μακριά ή o ανεπαίσθητος βόμβος από το φύσημα του αέρα). Ο ανθρωπολόγος
και εθνομουσικολόγος Steven Feld προσπαθώντας να συγκεκριμενοποιήσει
τους ‘εξω - μουσικούς ήχους’ σε καταγραφές της φυλής Καλούλι εισήγαγε τον
όρο της ακουστημολογίας8 η οποία αποτελεί νέο εννοιολογικό εργαλείο για
την εξερεύνηση του ήχου. Ο νοηματικός χαρακτήρας στα ηχητικά ερεθίσματα
μπαίνει σε πρώτη μοίρα καθώς προάγεται η γνώση μέσω της αισθητηριακής
εμπειρίας.
Τόπος-Ήχος-Μηχανή
Το project Ιοannina Polyphonia ξεκίνησε χρησιμοποιώντας ένα από τα
δείγματα (ηχογράφηση των αηδονιών του Eβραϊκού νεκροταφείου) του οποίου
η επιλογή βασίστηκε σε αισθητικά υποκειμενικά κριτήρια. Ο Ηπειρώτης
ποιητής και πεζογράφος Κώστας Κρυστάλλης αναφέρει συχνά τα αηδόνια
σε έργα του όπως Το κέντημα του μαντηλιού, Το τραγούδι του τρυγητού, Το
μαρμαρωμένο βασιλόπουλο και άλλα9. Σε αυτά τα ποιήματα θα λέγαμε ότι το
τοπίο περιλαμβάνει αρκετές ηχητικές αναφορές με σαφήνεια και απλότητα
οι οποίες είναι σχετικές με τη φύση και τη βουκολική ζωή. Παραπλήσια απλή
προσέγγιση ακολουθήθηκε ως αφετηρία για τις δειγματοληψίες γενικότερα,
έχοντας ως σημείο αναφοράς τη δομική ανθρωπολογία του ήχου (όπου
περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία σε μία καταγραφή). Aποφεύχθηκε η
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απομόνωση κάποιων ηχητικών ιδιοτήτων του ήχου μέσα διαφόρων τεχνικών ή ηχογραφημένος μακριά από το φυσικό του περιβάλλον.
Ακόμη περισσότερο η ηχογράφηση όσο και το αντικείμενό της (το τραγούδι
του αηδονιού) αποτελεί ένα είδος ηχητικής χαρτογράφησης η οποία διαφεύγει της χρήσης γεωγραφικών αναφορών (τα αηδόνια μπορεί να βρίσκονται
σε οποιαδήποτε τοποθεσία, όπως για παράδειγμα μέσα στο δάσος και να
θυμίζουν ακριβώς τα αηδόνια του νεκροταφείου, κατέχοντας ίδιες ή παραπλήσιες ηχητικές ποιότητες). Όμως το σημαντικότερο από όλα τα στοιχεία
είναι η σημασιολογική αναφορά που νοηματοδοτείται μέσω αυτής της ηχογράφησης. Το ζητούμενο δεν είναι το περιεχόμενο της ηχογράφησης τόσο
πολύ, όσο είναι το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται το τραγούδι
των αηδονιών. Το τραγούδι των αηδονιών φανερώνει μία σχέση με το χώρο
-ο οποίος είτε αποκαλύπτεται στον ακροατή είτε όχι- αποτελεί σαφές σημείο
αναφοράς για το εν λόγω σημείο (μαζί με τις ακουστικές ιδιότητες οι οποίες
το διακρίνουν).
Η επεξεργασία του ηχοτοπίου πραγματοποιήθηκε με το Looponautz,
μία εικονική μηχανή σχεδιασμένη από τον Ευθύμιο Χατζηγιάννη, την
οποία παραλληλίσαμε με έναν οργανισμό ο οποίος περιέχει κύτταρα, τα
οποία εξελίσσονται και μεγαλώνουν. Οι ηχητικές οντότητες (ηχοτοπίαδειγματοληψίες κτλ), οι οποίες περιέχονται σε κάθε κύτταρο αποτελούν και
τη μακροδομή του οργανισμού (αποτελούν ένα είδος DNA, κατά κάποιο
τρόπο). Η ιδέα της πολυφωνίας, την οποία το project προωθεί, συγκροτείται
στο Looponautz από 6 παράθυρα ή 6 φωνές ή 6 δειγματολήπτες, τα οποία
τα ονομάζουμε κύτταρα (cells). Μέσα σε κάθε ένα από αυτά τα παράθυρα/
κύτταρα υπάρχει μία ηχογράφηση η οποία περιέχει πολλές φωνές.
Εναρκτήριο σημείο έμπνευσης για τη δημιουργία του LoopnautZ, ήταν
το ρίζωμα των φιλόσοφων Deleuze και Guattari το οποίο αναλύουν στο A
Thousand Plateaus. Η ιδέα του ριζώματος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την
εξελικτική διαμόρφωση των νέων δημιουργικών μέσων. Το LooponautΖ
λειτουργώντας ως μία ανεξάρτητη μηχανή επεξεργασίας ηχητικών
δειγμάτων συνεισφέρει σε συνένωση ηχητικών συστημάτων (μέσα στα οποία
περιλαμβάνονται τα ηχοτοπία).
Ο Deleuze και ο Guattari περιγράφουν τα γνωρίσματα του ριζώματος ως
εξής: σε αντίθεση με τα δέντρα ή τις ρίζες των δέντρων, το ρίζωμα συνδέει
οποιοδήποτε σημείο με οποιοδήποτε άλλο σημείο. Τα χαρακτηριστικά του
δεν συνδέονται απαραίτητα με άλλα χαρακτηριστικά ίδιου τύπου, παρά
φέρνει στο προσκήνιο πολύ διαφορετικά συστήματα των σημείων, ακόμη
και τις άγνωστες διαστάσεις τους. Το ρίζωμα δεν ανάγεται ούτε ως μονάδα
ούτε ως πολλαπλή οντότητα. Δεν είναι ένα στοιχείο που γίνεται δύο ή τρία,
τέσσερα, πέντε κλπ. Δεν είναι ένα πολλαπλάσιο που προέρχεται από το ένα,
ή κάτι στο οποίο προστίθεται το ένα (n +1). Δεν αποτελείται από μονάδες,
αλλά αποτελείται από διαστάσεις, ή μάλλον κατευθύνσεις. Δεν έχει ούτε αρχή
ούτε τέλος, αλλά πάντα μια μέση (περιβάλλον), από την οποία αναπτύσσεται
και διαχέεται.
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Αποτελεί γραμμικές πολλαπλότητες με n διαστάσεις και δεν έχει ούτε
υποκείμενο ούτε αντικείμενο, το οποίο μπορεί να τοποθετείται σε ένα
πλαίσιο συνάφειας, -από όπου το ένα πάντα αφαιρείται (n-1)-. Όταν μια
πολλαπλότητα αυτού του είδους αλλάζει διάσταση, συνεπώς αλλάζει και στη
φύση του, δηλαδή μεταμορφώνεται. Σε αντίθεση με μια δομή, η οποία ορίζεται
από ένα σύνολο σημείων και θέσεων, το ρίζωμα αποτελείται μόνο από
γραμμές. Γραμμές οι οποίες τέμνονται διαστρωματικά, όπως οι διαστάσεις
και η γραμμή της πτήσης του αεροπλάνου ή αποεδαφοποίησης ως η μέγιστη
διάσταση κατά την οποία ο πολλαπλασιασμός υφίσταται μεταμόρφωση.
Αυτές οι γραμμές, ή οι σύνδεσμοι, δε θα πρέπει να συγχέονται με κάποια
καταγωγή τύπου δενδροειδούς, που είναι απλώς εντοπίσιμες διασυνδέσεις
μεταξύ των σημείων και θέσεων. Σε αντίθεση με τις γραφικές τέχνες,
ζωγραφική ή τη φωτογραφία και τη χαρακτική, το ρίζωμα αναφέρεται σε ένα
χάρτη που θα πρέπει να παράγεται, να κατασκευάζεται, ένα χάρτη που είναι
πάντα αποσπώμενος, συνδεόμενος, αντιστρεφόμενος και τροποποιήσιμος
και έχει πολλαπλές εισόδους και εξόδους, όπως και τις δικές του γραμμές της
πορείας που ακολουθείται10.
Στο σημείο που γίνεται αναφορά στο νοητό χάρτη στον οποίο
ανήκει το ρίζωμα, (όπου πραγματοποιούνται συνεχώς τροποποιήσεις
και αναπαραγωγές) θα λέγαμε ότι ανήκει η βασική ιδέα της ηχητικής
χαρτογράφησης της πόλης των Ιωαννίνων. Mιας και οι ηχητικές οντότητες
των διαφόρων τοποθεσιών, ουσιαστικά ενώνονται μεταξύ τους με δική τους
γραμμή πορείας χωρίς να έχουν δενδροειδή χαρακτήρα. Ο λόγος για τον οποίο
στηρίζουμε αυτή την προσέγγιση οφείλεται στην διαπεραστική και εφήμερη
φύση του ήχου. Τα ηχητικά κύματα θα μπορούσαν να παραλληλιστούν με τις
γραμμές του ριζώματος οι οποίες τέμνονται διαστρωματικά. Κάθε ηχοτοπίο
είναι μία εξελισσόμενη γραμμή, δεν αποτελεί πηγή μιάς και υπήρχε από πάντα,
απλά μεταμορφώνεται και αλλάζει σύμφωνα με τη φυσική εξελικτική πορεία
του ήχου. Η συμπεριφορά του ήχου (και κατ’ επέκταση ηχοτοπίου) ταιριάζει
περισσότερο με αυτή του ριζώματος γιατί ο ήχος διαχέεται στο υλικό και στο
άυλο – ενεργειακό περιβάλλον11. Το ρίζωμα αναζητά νοηματικές αναφορές
καθώς κινείται/εξελίσσεται στο περιβάλλον, όπως δηλαδή κινείται και ο ήχος
ο οποίος λειτουργεί (φαινομενικά) μέσα από μία συνεχή μεταμόρφωση.
To LooponautΖ12 στην ουσία ενθαρρύνει τη ζωντανή επεξεργασία ήχων.
Θεωρήσαμε ότι εξαιτίας της δυνατότητας που έχει να παράγει ταυτόχρονα
περισσότερους από ένα ήχους, η συγκεκριμένη μηχανή είναι κατάλληλη
για πολυφωνική ζωντανή επεξεργασία με δυνατότητα επέμβασης πάνω
σε κάθε ήχο και σε πραγματικό χρόνο. Έτσι στην προκειμένη περίπτωση
χρησιμοποιήθηκαν μόνο δύο κύτταρα τα οποία περιείχαν δείγματα από
αηδόνια. Η επεξεργασία κάθε ήχου πραγματοποιείται με τα εξής εφέ:
granular synthesis, ring modulation, random delays, pitch accumulation
της Grm tools, spectral pulsing σχεδιασμένο από τον Michael Norris και το
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hi-pass grainer σχεδιασμένο από τον Ευθύμιο Χατζηγιάννη. Το Looponautz
έχει σχεδιαστεί με την Max/Msp (γλώσσα προγραμματισμού βασισμένη σε
γραφικό περιβάλλον).
Hχοτοπίο
Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές μέσω των οποίων είναι δυνατή η ζωντανή
επεξεργασία των ηχητικών δειγμάτων. Κάποιος θα μπορούσε να αναφερθεί
σε πλατφόρμες όπως το Live της Αbleton ή το SuperColider καθώς και
το Max/Msp. H διαφορά είναι ότι με τη συγκεκριμένη μηχανή έχουμε
πρόσβαση σε ηχητικές παραμέτρους και εφέ κάθε ηχητικού δείγματος άμεσα
και γρήγορα (χωρίς τη λειτουργία έξτρα plug-ins, εφέ κτλ) διαμιάς σε ένα
παράθυρο, στον υπολογιστή, όπου είναι ορατά τα 6 cells ενώ τα ηχητικά
δείγματα αναπαράγονται. Η επεξεργασία διεξάγεται ανά πάσα στιγμή με
την ανάθεση MIDI εντολών σε εξωτερικό controller το οποίο ενεργοποιεί
όλες τις παραμέτρους των εφέ σε πραγματικό χρόνο. Το δείγμα είναι ο ήχος
από τα αηδόνια του παλαιού Εβραϊκού νεκροταφείου τις πρώτες πρωινές
ώρες της Πασχαλινής περιόδου τον Απρίλιο του 2013. Η ηχογράφηση
πραγματοποιήθηκε με απλό καταγραφικό εξοπλισμό (Zoom H4N), κατάλληλο
για εξωτερική δειγματοληψία. Τεχνικές αποθορυβοποίησης αποφεύχθηκαν
για μία πιστότερη απόδοση του ηχοτοπίου.
Τα δύο ηχητικά δείγματα από το τραγούδι των αηδονιών μετατράπηκαν
σε ένα ηχογλυπτικό αυτοσχεδιασμό με τη βοήθεια του Looponautz. H
χρήση των ηχητικών αντικειμένων των οποίων η πηγή είναι αναγνωρίσιμη/
φανερή, ή υλικών τα οποία όσο αφηρημένα κι αν παρουσιάζονται στον
συνθέτη είναι αναγνωρίσιμα προς τον ακροατή, καθιστά εμάς τους ίδιους
συνθέτες σε ένα ηχοτοπίο του ηχητικού κόσμου τον οποίο δημιουργούμε.
Θα λέγαμε ότι η δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασία φωνητικού λόγου
ή άλλης φωνητικής έκφρασης (είτε δημιουργείται από ανθρώπινα όντα είτε
άλλα ζωντανά πλάσματα) παραπέμπει σε άλλες εκδοχές της παρουσίασης
του ηχητικού υλικού το οποίο συμπίπτει με τους προβληματισμούς των
καλλιτεχνών οι οποίοι ασχολούνται με την τέχνη του γραπτού λόγου. Στην
ουσία μας συνδέει με τη σφαίρα της επικοινωνίας ανάμεσα σε άνθρωπο και
ζώα. Το στοιχείο της επικοινωνίας μέσω του ήχου ανάμεσα στα ζώα είναι
εμφανές σε διάφορες περιπτώσεις και πολλές καταγραφές οι οποίες έχουν
πραγματοποιηθεί στο πέρας του χρόνου.
Αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε μία ηχογράφηση λόγω της παλαιότητας
του δείγματος η οποία χρονολογείται το 1924. Στην δεκάιντση ηχογράφηση,
η τσελίστρια Beatrice Harrison13 αυτοσχεδιάζει στο τσέλο καθώς συνοδεύεται
από το τραγούδι ενός αηδονιού. Η ηχογράφηση είναι αποτέλεσμα της χρόνιας
επαφής που ανέπτυξε με το αηδόνι το οποίο τη συνόδευε κάθε φορά που
έπαιζε στον κήπο του σπιτιού της.
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Η καταγραφή του 1924 πραγματοποιήθηκε χάριν στον λόρδο Reith (διευθυντής του BBC εκείνη την περίοδο) ο οποίος προγραμμάτισε τη ζωντανή
μετάδοση των ήχων της φύσης με συνοδεία του τσέλου στις 14 Μαΐου το
1924. Το 1936 επιχειρήθηκε μία δεύτερη προσπάθεια, ενώ στις 19 Μαΐου
του 1942 (τρία χρόνια μετά την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) το BBC
επέστρεψε στην ίδια τοποθεσία με σκοπό να μεταδώσει το τραγούδι του αηδονιού. Η καταγραφή όμως του ποθητού ηχοτοπίου επισκιάστηκε από τους
ήχους των βομβαρδιστικών αεροπλάνων τα οποία πετούσαν κατευθυνόμενα προς το Manheim. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε ούτως η άλλως,
δεδομένου ότι οι γραμμές στο BBC ήταν ανοικτές. Αυτές οι καταγραφές στο
σύνολό τους αναδεικνύουν μια μετατόπιση από την περιορισμένη μορφή
επικοινωνίας μεταξύ των ειδών (μουσική «συμφωνία» ανάμεσα σε άνθρωπο
και φύση) προς μια εκτίμηση της φύσης και τους περιβαντολογικούς ήχους
ως επαρκή και ουσιαστικά αφηγηματικά στοιχεία (την ποιητική, δηλαδή τη
λογοτεχνική διάσταση που παίρνει στην συγκεκριμένη περίπτωση η σχέση
ανάμεσα σε κήπους και πολέμους).
O Dennis Smalley έχει επινοήσει τον όρο της σπεκτρομορφολογίας
(Smalley, 1997)14 ως ένα εργαλείο μέσω του οποίου η ακουστική εμπειρία
περιγράφεται και αναλύεται. Οι δύο λέξεις του όρου αποτελούν την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ηχητικά σπέκτρα (φάσματα) και τους τρόπους με
τους οποίους αυτά τα φάσματα αλλάζουν και διαμορφώνονται στο πέρας
του χρόνου (μορφολογία). Τα σπέκτρα δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τη
μορφολογία και το αντίθετo: κάτι πρέπει να διαμορφωθεί και αυτό το κάτι (η
φόρμα δηλαδή) πρέπει να έχει ένα ηχητικό περιεχόμενο. Η σχέση της σπεκτρομορφολογίας με την συνθετική μέθοδο διαφέρει. Στην ουσία αποτελεί
ένα περιγραφικό εργαλείο που στηρίζεται στην ακουστική αντίληψη και επιδιώκει αιτιολόγηση στον τομέα της ηλεκτροακουστικής μουσικής.
Σχετικά με την ηχογλυπτική και αυτοσχεδιασμό πάνω στα δείγματα
των αηδονιών, η ποικιλία στην κίνηση και οι ευέλικτες διακυμάνσεις
μέσα στο χρόνο (όχι τον μετρικό χρόνο) είναι σχετικά μυστήριες ή
διφορούμενες παρά κραυγαλέα εμφανείς. Η σπεκτρομορφολογία έχει
κυρίως εφαρμογή περισσότερο σε συνθέσεις οι οποίες ανήκουν στον τομέα
της ηλεκτροακουστικής μουσικής ή της ακουσματικής μουσικής (μουσική η
οποία κατά την εκτέλεσή της οι πηγές και τα αίτια της παραγωγής των ήχων
που την απαρτίζουν είναι αόρατα. Δηλαδή μία μουσική η οποία προέρχεται
και παράγεται αποκλειστικά από ηχεία, ή μουσική η οποία συνδυάζει την
ζωντανή εκτέλεση και ακούγεται μέσα από ηχεία). Στην συγκεκριμένη
περίπτωση, στην περίπτωση της περιβαλλοντολογικής μουσικής, τα κύρια
στοιχεία της σπεκτρομορφολογίας όπως η χειρονομία και η υφή ισχύουν σε
μεγάλο βαθμό.
Η χειρονομία είναι κύριο στοιχείο της σπεκτρομορφολογίας και του λεξικού
μέσω του οποίου περιγράφεται η ακουσματική μουσική (στην οποία ανήκει
και το project Ιοannina Polyphonia, όπου η επέμβαση στα ηχοτοπία με τη
χρήση εφέ είναι εμφανής).
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Η χειρονομία προέρχεται από ανθρώπινη, σωματική δραστηριότητα η
οποία έχει σπεκτρομορφολογικές συνέπειες: μια αλυσιδωτή δραστηριότητα
συνδέει την αιτία με την πηγή. Ένας ανθρώπινος παράγοντας παράγει
σπεκτρομορφολογίες μέσω της κίνησης της χειρονομίας χρησιμοποιώντας
την αίσθηση της αφής ή ένα εργαλείο για την εφαρμογή ενέργειας (στην
περίπτωσή μας το LoopnautZ) σε ένα ηχητικό σώμα (τα ηχητικά δείγματα με
το τραγούδι των αηδονιών). Έτσι παράγεται μία κινητική ενέργεια (ενέργεια
με συνέπεια) σε τροχιά η οποία διεγείρει το ηχητικό σώμα, δημιουργώντας
ένα είδος σπεκτρομορφολογικής ζωής. Από την άλλη, η διαδικασία που
περιλαμβάνει μουσική χειρονομία είναι οπτική, ακουστική και απτική για τον
παραγωγό (του ήχου) και τον ακροατή.
Επίσης, η υφή η οποία αποτελεί ακόμη ένα κύριο στοιχείο της
σπεκτρομορφολογίας σχετίζεται και μεταβάλλεται μέσω της χειρονομίας.
Αποτελεί τις εσωτερικές φασματικές λειτουργίες του ήχου, οι οποίες είναι
συνεχόμενες και έχουν μεγάλες ταχύτητες γύρω από ελάχιστα μεταβλητά
όρια. Θα μπορούσαμε να την παραλληλίσουμε για παράδειγμα με ένα σώμα
το οποίο απαρτίζεται από πάρα πολλές λεπτομέρειες στα στοιχεία που το
απαρτίζουν. Η χειρονομία ξεκινάει στο σημείο που τα όρια αυτά αρχίζουν να
αλλάζουν. Στη συγκεκριμένο αυτοσχεδιαστικό δείγμα τα όρια μεταβάλλονται
μέσω του χειρισμού των εφέ (τα οποία περιγράφηκαν παραπάνω) σε
συνδυασμό με διάφορες τεχνικές μίξης, ανάμεσα στα δύο κύτταρα τα οποία
αναπαράγονται μέσω του LoopnautZ. Όσο περισσότερο η χειρονομία
επιμηκύνεται στο χρόνο, τόσο πιο πολύ η ακουστική μας αντίληψη αναμένει
μία δραματική αλλαγή στην υφή (Smalley, 1986)15. H σπεκτρομορφολογία
προτείνει την αποκωδικοποίηση της συνείδησης καθώς ανακαλύπτει και
καθορίζει τη φυσική σύνδεση για την επικοινωνία ανάμεσα στο συνθέτη και
τον ακροατή ακουσματικής μουσικής. Αυτή αποτελεί και το μέσο με το οποίο
μπορούμε να περιγράψουμε τη φύση της ηχητικής τέχνης αποτελεσματικά
με επιχειρηματολογία και συνεκτικότητα.

Συμπέρασμα
Στην παραπάνω μελέτη παρουσιάστηκε μέρος ενός project το οποίο
βρίσκεται σε εξέλιξη και το οποίο σχετίζεται με τον κλάδο της ακουστικής
οικολογίας. Η προσέγγιση ήταν περιγραφική ως μία προσπάθεια για την
προβολή των ηχητικών στοιχείων τα οποία συγκροτούν το project στο πρώτο
μέρος από μία κοινωνική-πολιτισμική σκοπιά. Επιχειρήθηκε μία σύντομη
ιστορική αναφορά των τοποθεσιών στις οποίες έγιναν οι ηχογραφήσεις
ενώ παράλληλα τεκμηριώθηκε η σημασιολογική τους διάσταση ως ηχητικές
οντότητες. Στο δεύτερο μέρος προβάλαμε τη μηχανή για την ηχογράφηση
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και την επεξεργασία των δειγμάτων καθώς και τους νοητούς φιλοσοφικούς
μηχανισμούς που σχετίστηκαν με αυτή τη διεργασία. Τοποθετήσαμε το τραγούδι των αηδονιών σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο, αποδίδοντας συμβολική
σημασία στην ηχογράφηση. Κάναμε αναφορά στους συνδέσμους οι οποίοι
σχετίζονται με το ηχητικό δείγμα. Έτσι σηματοδοτήσαμε τη συμβολική διάσταση που το ηχητικό δείγμα παίρνει. Στο τρίτο μέρος παρουσιάσαμε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της ηχογράφησης. Αναφερόμενοι στη σημασία της καταγραφής, προβάλαμε τη φωνητική έκφραση (στην οποία περιλαμβάνεται και το
τραγούδι των αηδονιών) ως πρωτεύον στοιχείο για την επικοινωνία ανάμεσα
σε άνθρωπο και ζώα. Με αφορμή το παραπάνω, αναφερθήκαμε στην πρώτη
φορά που καταγράφηκε η επικοινωνιακή αυτή δίοδος ανάμεσα σε άνθρωπο
και στα ζώα (όπου το τραγούδι του αηδονιού ήρθε πάλι στο προσκήνιο).
Τέλος, το επεξεργασμένο ηχοτοπίο αναλύθηκε με βασικά στοιχεία της σπεκτρομορφολογίας (χειρονομία και υφή), όρους οι οποίοι είναι σημαντικοί για
την ηχητική τέχνη και για την βαθύτερη κατανόηση του έργου. Το project
είναι μία προσπάθεια η οποία εξελίσσεται και αναδομείται ακολουθώντας τα
μονοπάτια της ακουστικής οικολογίας. Το μέλλον του εν λόγω εγχειρήματος διαγράφεται αρκετά ενδιαφέρον, λόγω των απεριόριστων προοπτικών
που προτείνει (live αυτοσχεδιαστική performance, διαδραστική εγκατάσταση
κτλ). Η ανάδειξη της διεπιστημονικότητας η οποία το χαρακτηρίζει είναι ο
κύριος στόχος. Τα νοήματα και οι σύνδεσμοι οι οποίοι δημιουργούνται μέσα
από τα ηχητικά δείγματα αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την επικοδομητική
ανάπτυξη της ιδέας σε δημιούργημα.

140

Σημειώσεις τέλους
1. Δημήτριος Μπατσής. ‘Ο ήχος ως μέσο έκφρασης στην τέχνη του εικοστού
αιώνα. Βιομουσική.’. (PhD diss., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2011), 65.
2. Stefan Ηelmreich. ‘An Anthropologist underwater: Immersive soundscapes,
submarine cyborgs, and transductive ethnography’. American Ethnologist:
Vol.34, (2007): 622-623.
3. ‘Environmental Sound Matter’ last modified April 1998, Viewed 10 July 2013,
<http://www.franciscolopez.net/essays.html>.
4. Παναγιώτης Πανόπουλος (επιμ.) Από τη Μουσική στον Ήχο. (Αθήνα:
Aλεξάνδρεια, 2005), 230-231.
5. Δημήτρης Χατζής, Το Τέλος της Μικρής μας Πόλης, (Αθήνα: Ζωδίο, 1989), 52.
6. Ιbid., 49.
7. Χρήστος Μ. Μάτσιας (πρεσβύτερος). Πωγώνι - Δερόπολη: Ήθη - Έθιμα – Τραγούδια. (Αθήνα: Δωδώνη, 1985), 174.
8. Steven Feld. ‘Waterfalls of Song: An Acoustemology of Place Resounding in
Bosavi, Papua New Guinea’ in Senses of Place, ed. Steven Feld & Κ.Η Βasso.
(New Mexico: School of American Research Press, 1996), 97.
9. ‘Kώστας Κρυστάλλης – Ποιήματα’, Viewed 1 July 2013, <http://users.uoa.
gr/~nektar/arts/poetry/kwstas_krystallhs_poems.htm>.
10. Deuleze Gilles and Félix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and
Schizophrenia vol.2, trans. Brian Massumi. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), 21.
11. Efthymios Chatzigiannis. ‘Αural Evolutions: Intersections of sound with the
physical space’. (PhD diss., Oxford Brookes University, 2013), 10.
12. ‘Downloads LooponautZ, a music performance interface’, last modified 10
October 2013, Viewed 15 July 2013, <http://auralevolutions.co.uk/downloads.
html>.
13. Beatrice Harrison. The Cello and the Nightingales. The Autobiography of
Beatrice Harrison, ed. Patricia Cleveland-Peck, (London: John Murray, 1985),
74-75.
14. Denis Smalley. ‘Spectromorphology: Explaining sound-shapes’. Organised
Sound: Vol. 2, (1997): 107.
15. Denis Smalley. ‘Spectromorphology and Structuring Processes’. in Language of Electroacoustic Music. ed. Simon Emmerson.(Basingstoke: Macmillan
Press, 1986). 84.
141

Βιβλιογραφία
Daniele V. ‘Environmental Sound Matter’ last modified April 1998, Accessed
July 10, 2013. <http://www.franciscolopez.net/essays.html>.
Deuleze, Gilles and Félix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and
Schizophrenia vol.2. Translated by Brian Massumi, Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1987.
Harrison, Beatrice. The Cello and the Nightingales. The Autobiography of
Beatrice Harrison. Edited by Patricia Cleveland-Peck. London: John
Murray, 1985.
Ηelmreich, Stefan. ‘An Anthropologist underwater: Immersive soundscapes,
submarine cyborgs, and transductive ethnography’, American
Ethnologist: Vol.34, (2007): 622-623.
‘Kώστας Κρυστάλλης – Ποιήματα’ Accessed July 1, 2013. <http://users.uoa.
gr/~nektar/arts/poetry/kwstas_krystallhs_poems.htm>.
Μάτσιας, Χρήστος Μ. (πρεσβύτερος). Πωγώνι - Δερόπολη: Ήθη - Έθιμα –
Τραγούδια. Αθήνα: Δωδώνη, 1985.
Μπατσής, Δημήτριος. ‘Ο ήχος ως μέσο έκφρασης στην τέχνη του εικοστού
αιώνα. Βιομουσική.’. PhD diss., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2011.
Smalley, Denis. ‘Spectromorphology: Explaining sound-shapes’, Organised
Sound Vol. 2, (1997): 107.
Smalley, Denis. ‘Spectromorphology and Structuring Processes’. In
Language of Electroacoustic Music, ed. Simon Emmerson, 84,
Basingstoke: Macmillan Press, 1986.
Feld, Steven., ‘Waterfalls of Song: An Acoustemology of Place Resounding
in Bosavi, Papua New Guinea’ in Senses of Place, ed. Steven Feld &
Κ.Η Βasso, New Mexico: School of American Research Press, 1996.
Feld, Steven, Marina Roseman and Anthony Seeger. Από τη Μουσική στον
Ήχο. Επιμέλεια Παναγιώτης Πανόπουλος, Αθήνα: Aλεξάνδρεια,
2005.
Chatzigiannis, Efthymios. ‘Downloads LooponautZ, a music performance
interface’, last modified 10 October 2013, Accessed July 15, 2013.
<http://auralevolutions.co.uk/downloads.html>.
Chatzigiannis, Efthymios. ‘Αural Evolutions: Intersections of sound with the
physical space’. PhD diss., Oxford Brookes University, 2013.
142

Μεταμορφώσεις της Αφροδίτης:
Από τον λόγο στην εικόνα
Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, Λέκτορας Τμ. Επικοινωνίας & ΜΜΕ, EKΠΑ,
με διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο την ιστορία της τέχνης

Περίληψη
Την Αφροδίτη, ως αρχέτυπο θηλυκής θεότητας, την συναντάμε στον
χωροχρόνο της Μεσογείου να αλλάζει όνομα, μορφή, ιδιότητα. Γνωστή ως
μία από τις θεές του ελληνικού δωδεκάθεου, βρίσκει την αντιστοιχία της και
στις αιγυπτιακές θεότητες, την Ίσιδα και την Αθώρ, καθώς και στην συριακή/
φοινικική Αστάρτη, ενώ μετονομάζεται σε Venus στην κοσμοκράτειρα Ρώμη.
Γίνεται η αρχαϊκή μάνα, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό της Melanie Klein,
η μητέρα-θεά που κυριαρχεί στον ουρανό, την γη και την θάλασσα. Είναι
το πρότυπο της γυναικείας ομορφιάς και, συγχρόνως, η γυναίκα-παγίδα.
Συνδέεται με τον έρωτα και την γονιμότητα αλλά και τον ευνουχισμό, τον πόνο
και τον θάνατο. Αποτελεί μείζον θέμα στα έπη και τους ύμνους του Ομήρου,
στο ημερολόγιο (fasti) του Οβιδίου, στον Χρυσό γαϊδαρο του Απουλήιου
αλλά και στην τολμηρή Αφροδίτη με τις γούνες του Leopold Masoch και στην
στοχαστική Ιστορία της ομορφιάς του Umberto Eco. Από τις προϊστορικές
Αφροδίτες που βρέθηκαν σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου, και όχι μόνο,
μέχρι την Αφροδίτη της Μήλου και από την Αφροδίτη του Urbino του Tiziano
και την Αφροδίτη μπροστά στον καθρέφτη του Diego Velazquez μέχρι την
‘’αιρετική’’ Αφροδίτη με τα συρτάρια του Salvador Dali, η αναπαράσταση της
Αφροδίτης δεν έπαψε, επίσης, να απασχολεί και τις εικαστικές τέχνες.
Στην παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσω να αναλύσω ερμηνευτικά τις
μεταμορφώσεις της Αφροδίτης στην μεσογειακή διαχρονία, με την μέθοδο
που ο Erwin Panofsky ονόμασε εικονολογική/ εικονογραφική, καταφεύγοντας
τόσο στην ανάγνωση της εικόνας όσο και στην διερεύνηση του λόγου, σε ένα
πλαίσιο αναζήτησης της πολιτισμικής όσμωσης και της εκλεκτικής συγγένειας
λαών, φιλοσοφικών αναφορών, συμπεριφορών, συμβόλων.
Λέξεις-κλειδιά: μύθος, κάλλος, έρωτας, θάνατος, γυναίκα, μητέραθεά.
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Metamorphoses of Aphrodite: Words and Pictures
Evangelia Diamantopoulou, Lecturer
Faculty of Communication and Mass Media, Univ. of Athens
Abstract
Aphrodite, as an archetypal female goddess, can be found at the
Mediterranean time and place, changing name, shape and nature. Most
known as one of Greek Dodecatheon’s goddesses, she can also be compared
with Egyptian deities. Isis and Hathor, as well as with the Syrian / Phoenician
Astarte and, in Rome, she is renamed as Venus. She becomes the archaic
mother, according to Melanie Klein; the mother – goddess who dominates
the sky, the earth and the sea. She is the norm of female beauty and, at the
same time, a woman – trap. She is associated with love and fertility, but also
with castration, pain and death. Aphrodite is a major issue in Homer’s Epic
and Hymns, in Ovid’s Fasti, in Apuleius’ Golden Ass, in Leopold Masoch’s
Aphrodite with fur and in Umberto Eco’s History of Beauty. From prehistoric
Aphrodites that were found in different regions of the Mediterranean and
elsewhere up to Aphrodite of Milos and from Tiziano’s Aphrodite of Urbino
and Diego Velazquez’s Aphrodite in front of the mirror to Salvador Dali’s
“heretical” Venus de Milo with Drawers, Aphrodite’s representations have
always concerned visual arts.
In this paper, I will attempt to analyze Aphrodite’s transformations in
Mediterranean over time, by using the method Erwin Panofsky called as
iconological / iconographic and also by “reading” the image and “investigating”
the speech, in search of cultural osmosis and relation, philosophical
statements, behaviors, symbols.

Keywords: myth, beauty, love, death, woman, mother-goddess.
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Και μύθος κρύπτει νουν αληθείας
Ανδρέας Κάλβος1

Ακόμη και στο πιο ασήμαντο παιδικό παραμύθι, βρίσκεται
η χαρακτηριστική ιδιότητα του μύθου να προσεγγίζει και να
εμπνέει βαθιά δημιουργικά κέντρα, όπως η ουσία του ωκεανού
περιέχεται σε μια σταγόνα νερό ή σαν το μυστήριο της ζωής
που περικλείεται μέσα στο αυγό μιας μύγας. Και αυτό συμβαίνει
γιατί τα σύμβολα της μυθολογίας δεν κατασκευάζονται, δεν
ταξινομούνται, δεν εφευρίσκονται, ούτε και απωθούνται για
πάντα. Είναι αυθόρμητα προϊόντα της ψυχής και το καθένα
φέρει την άφθαρτη σπερματική δύναμη της πηγής του.2
Με αυτά τα λόγια μας εισάγει στην λειτουργία του μύθου ο Joseph
Campbell, ανοίγοντας έναν ευρύτερο διάλογο με την ιδιαίτερη σχέση μύθου
και πραγματικότητας, στο βιβλίο του Ο ήρωας με τα χίλια πρόσωπα. Με
δεδομένο ότι ο μύθος συνδέεται με την ανθρώπινη ύπαρξη στην ιστορική
διαχρονία, καθώς και με όλες τις πολιτιστικές της εκφάνσεις, είτε πρόκειται
για πνευματικές είτε για τεχνολογικές δημιουργίες, θα μπορούσαμε να πούμε
ότι η κατασκευή του μύθου είναι μία κυρίως καλλιτεχνική δραστηριότητα
της ψυχής, οποία, όμως, υπαγορεύεται από την νοητική εμπειρία. Γιατί ο
παραμυθάς ή ο μυθοπλάστης, αντλώντας υλικό από το συλλογικό βίωμα έχει
εκείνη την μαγική συνταγή να μεταμορφώνει τον ατομικό και υποκειμενικό
του λόγο σε αντικειμενική αλήθεια.3 Και μέσα από μία ιστορία η οποία, παρά
τις διαφορετικές μορφές που παίρνει από τόπο σε τόπο, από εποχή σε εποχή
και από λαό σε λαό, παραμένει εκπληκτικά σταθερή και ίδια, προβάλλεται
έντονα η υπόδειξη ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να βιωθούν από εκείνα
που λέγονται ή γνωστοποιούνται.4
Περνώντας από την δύναμη του μύθου στην δύναμη της εικόνας, θα
σταθούμε στην άποψη που διατυπώνει ο John Berger, στηριγμένος στα
συμπεράσματα των νευροβιολόγων,5 σχετικά με το αν προηγείται η εικόνα
του λόγου:
Η όραση έρχεται πριν από τις λέξεις. Το παιδί κοιτάζει και
αναγνωρίζει πριν μπορέσει να μιλήσει. Αλλά υπάρχει επίσης και
μια άλλη έννοια με την οποία η όραση έρχεται πριν από τις λέξεις.
Είναι η όραση που εγκαθιδρύει τη θέση μας στον περιβάλλοντα
κόσμο. Εξηγούμε αυτόν τον κόσμο με λέξεις, αλλά οι λέξεις δεν
μπορούν ποτέ να ανατρέψουν το γεγονός ότι περιβαλλόμαστε
από αυτόν. Η σχέση ανάμεσα σ’ αυτό που βλέπουμε και σ’ αυτό
145

που γνωρίζουμε δεν είναι ποτέ ξεκαθαρισμένη. Κάθε βράδυ
βλέπουμε τον ήλιο να δύει. Γνωρίζουμε ότι η γη στρέφεται
μακριά από αυτόν. Αλλά η γνώση, η εξήγηση, ποτέ δεν ταιριάζει
εντελώς με την όραση.6
Πολύ πιο απλά αλλά χωρίς να μειώνει την αξία κανενός από τα δύο, η Αλίκη
στην χώρα των θαυμάτων, θα συνοψίσει την διαλεκτική του λόγου και της
εικόνας στην εξής απορία: Δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει ένα βιβλίο
χωρίς ζωγραφιές και χωρίς διάλογο.7 Με την διαλεκτική πρόταση, λοιπόν, της
Αλίκης, την οποία ο Έρβιν Πανόφσκυ ονόμασε εικονολογία - εικονογραφία8,
θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ένα μυθικό θεϊκό αρχέτυπο, με πολύ
έντονη παρουσία στα ανθρώπινα πράγματα: την Αφροδίτη.
Ένα από τα προσωνύμια της Αφροδίτης στην Σπάρτη ήταν Αφροδίτη
Μορφώ9, δηλαδή η Αφροδίτη που μεταμορφώνεται , που παίρνει διαφορετικές
όψεις. Διευρύνοντας την σημασία αυτού του προσωνυμίου, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι η Αφροδίτη ταξιδεύει στον χώρο και τον χρόνο αλλάζοντας
όνομα, όψη, ιδιότητα. Εξάλλου, αν και εξ ορισμού του ελληνικού ονόματός
της αναδύθηκε από τον αφρό της θάλασσας, η σύστασή της εμπεριέχει και
τον αιθέρα, καθώς πατέρας της ήταν ο Ουρανός, αλλά και το γήινο στοιχείο,
αφού, όπως περιγράφει ο Ησίοδος στην Θεογονία, όταν περπάτησε στα
Κύθηρα (Κυθέρεια) και την Πάφο της Κύπρου (Κύπρις), στα πόδια της
φύτρωνε τρυφερό χορτάρι:
Κι ήρθε τη νύχτα ο μέγας Ουρανός και με γλυκό πόθο τον
έρωτα να κάμει, αγκάλιασε απ’ ολόγυρα τη Γη και πάνω της
τεντώθη απ’ άκρη σ’ άκρη. Κι αξάφνου τότε ο γυιος, απ’ το καρτέρι
του, άρπαξε με τ’ αριστερό και το πελώριο παίρνοντας με το δεξί
το χέρι του δρεπάνι, που ήταν μακρύ και κοφτερόδοντο, θέρισε
ορμητικά του ίδιου του γονιού του τα’ αμελέτητα, κι αμέσως
τα’ άφησε απ’ τα χέρια του να ξαναφύγουν πίσω. Μ’ αυτά δεν
φύγαν απ’ τα χέρια του έτσι στα χαμένα…….. Και τα’ αμελέτητα
λοιπόν αμέσως μόλις τάκοψε με το δρεπάνι, τάριξε απ’ τη στεριά
στον πόντο τον πολυτρικύμιστο, κι έπλεαν στη θάλασσα πολύν
καιρό. Μα ολόγυρά τους λευκός αφρός απ’ το κομμάτι αυτό της
σάρκας της αθάνατης ανέβαινε. Κι απ’ τον αφρό γεννήθηκε μια
κόρη. Κοντοζύγωσε στ’ άγια πρώτα Κύθηρα, κι ύστερα διάβηκε
από κει στη θαλασσόζωστη την Κύπρο. Και βγήκεν η σεβάσμια,
η ωραία θεά, και γύρω – γύρω χλόη κάτω απ’ τα λυγερά πόδια
της ξεφύτρωνε. Και τούτην αφροδίτη λεν οι άνθρώποι και οι
θεοί, γιατί γεννήθηκε από τον αφρό. Και τηνε λένε και Κυθέρεια,
γιατί τα Κύθηρα πλησίασε.10
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Γη, ουρανός και θάλασσα, λοιπόν, τα τρία στοιχεία που ορίζουν την
σύνθεση του νοητού σύμπαντος, είναι τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε
αυτήν, αλλά και που την εμπεριέχουν, έτσι ώστε η εμβέλειά της να είναι
διαχρονική και διατοπική. Το σύντομο ταξίδι της από τα Κύθηρα στην Πάφο
και η μετέπειτα εγκατάστασή της στον Όλυμπο, μαζί με τους άλλους θεούς,
αποτελεί μία μικρή ένδειξη της περιπλάνησής της στον χωροχρόνο. Γιατί
η Αφροδίτη δεν υπήρξε ποτέ μόνο ελληνική θεότητα. Αντίθετα, βρίσκει την
αντιστοιχία της σε άλλες γυναικείες θεότητες που λάτρεψαν οι ανατολικοί
μας γείτονες. Ο Παυσανίας,11 μάλιστα, αναφέρει ότι πρώτοι οι Ασσύριοι
λάτρεψαν την Αφροδίτη ως θεά του ουρανού και στην συνέχεια η λατρεία
της μεταφέρθηκε στην Κύπρο, όπου και το κέντρο σύντηξης των ασιατικών
θρησκευτικών αντιλήψεων, και από εκεί στην χώρα των Φοινίκων, την
σημερινή Παλαιστίνη, και στα Κύθηρα. Ο σημιτικός μύθος για την γέννηση της
θεάς Ιστάρ ή Αστορέτ ή και Ινάνα, την οποία οι Έλληνες βάφτισαν Αστάρτη,
συναντά τον ελληνικό μύθο για την γέννηση της Αφροδίτης:
Κάποτε τα ψάρια βρήκαν στον ποταμό Ευφράτη ένα
θαυμάσιο μεγάλο αυγό και το έσπρωξαν στην παραλία. Εκεί,
το κλώσσησε μια περιστέρα και έτσι γεννήθηκε η ευμενέστερη
και σπλαχνικότερη θεά για τους ανθρώπους, η Ιστάρ.12 Αλλά
και η αιγυπτιακή Ίσις εμφανίζεται ως θεά της θάλασσας, με το
επίθετο Πελαγία, και προστατεύει τους ναυτικούς.13
Και στις τρεις περιπτώσεις, πρόκειται για μία θαλάσσια Αφροδίτη, στην
ύπαρξη της οποίας το υδάτινο στοιχείο έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο,14
όπως συμβαίνει, κατά μία εκδοχή – καθώς αλλού παρουσιάζεται ως κόρη
της -, 15 και με την ταύτισή της με την Διώνη, τον θηλυκό τύπο του Δία, που
αντιστοιχεί στην ρωμαϊκή Diana και είναι θεά των νερών και του ουρανού.16
Ο Αιλιανός, επίσης, αναφέρεται στην ερωτική σχέση της Αφροδίτης με τον
μοναχογιό του Νηρέα, τον Νηρίτη, όσο ακόμη εκείνη ζούσε στην θάλασσα,
πριν κατοικήσει στον Όλυμπο.17
Αυτήν την όψη της Αφροδίτης που αναδύεται από την θάλασσα, μεταφέρει
ο Σάντρο Μποτιτσέλι στην ζωγραφική του σύνθεση Η Γέννηση της Αφροδίτης
(1482 περίπου, Πινακοθήκη Ουφίτσι, Φλωρεντία). Εδώ, ο αναγεννησιακός
καλλιτέχνης συνδυάζει την ρωμαϊκή εκδοχή,18 σύμφωνα με την οποία η
Αφροδίτη γεννήθηκε από ένα κοχύλι με το οποίο μεταφέρθηκε στα Κύθηρα,
με τον ομηρικό ύμνο προς την Αφροδίτη, στον οποίο αναφέρεται ότι οι Ώρες,
οι θεότητες που εκπροσωπούσαν τις εποχές, την υποδέχτηκαν στην Κύπρο
και την έντυσαν.19 Απεικονίζει την Αφροδίτη την στιγμή της άφιξής της στην
ακτή με ένα κοχύλι, με την ενισχυτική πνοή των δύο ανέμων, της Αύρας και
του Ζεφύρου, και την υποδοχή της από μία Ώρα η οποία της προσφέρει έναν
μανδύα. Η ένδυση της θεάς, που προοικονομείται στο έργο του Μποτιτσέλι,
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ΕΙΚΟΝΑ 1 – Η γέννηση της Αφροδίτης, Sandro Botticelli
(wikimedia commons)

ήταν σύμφωνη με τους φυσικούς νόμους της Θέμιδας για τις σχέσεις των
δύο φύλων, την εφαρμογή των οποίων εφάρμοζαν οι κόρες της, οι ώρες.20 Ο
Οβίδιος, μάλιστα, περιγράφοντας την γέννηση της Αφροδίτης στο Ημερολόγιο
αναφέρει ότι όταν η Αφροδίτη βγήκε από την θάλασσα στην Κύπρο, σκέπασε
την γύμνια της με μυρτιές και γι’ αυτόν τον λόγο η μυρτιά είναι αφιερωμένη
στην λατρεία της.21 Ο καλλιτέχνης, από την πλευρά του, απεικονίζοντας το
γυμνό σώμα της Αφροδίτης δεν προσβλέπει σε μία επικοινωνία ερωτική
ανάμεσα σε αυτήν και τον θεατή, όσο στην προβολή του κάλλους, τόσο του
σωματικού όσο και του ψυχικού, σε μία Venus Humanitas η οποία αποτελεί
συνδυασμό του ανθρωπιστικού πνευματικού ιδεώδους με την ανθρώπινη
σωματική ομορφιά και χάρη.22 Είναι αυτή η χάρη η οποία στα λατινικά
ερμηνεύεται και ως venus που σημαίνει ωραιότητα, και ως gratia που
σημαίνει ευχαριστία ή ευμένεια23. Η ίδια χάρη, στην Αφροδίτη του Μποτιτσέλι,
παρά την απόκλιση από την εξιδανικευμένη κλασική εκδοχή του κάλλους,24
- αν κοιτάξει κάποιος προσεκτικά, θα διακρίνει ένα αφύσικα μακρύ αριστερό
χέρι -, αναδεικνύεται από την αιθέρια παρουσία της η οποία ενισχύεται από
την αρμονική, κυματοειδή ροή των μαλλιών της, την κομψή της στάση, την
γλυκιά έκφραση του προσώπου της και την φωτεινή της όψη. Πρόκειται, στην
πραγματικότητα για μία θεά η οποία γεννιέται για να γεννήσει τον κόσμο και
να κυριαρχήσει σε αυτόν, μιας και
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το βασίλειό της, όπως περιγράφεται στο ημερολόγιο του
Οβιδίου, δεν έχει το όμοιό του. Η θεά αυτή δίνει το νόμο στους
ανθρώπους, αυτή δημιούργησε όλους τους θεούς. Δεν πρόκειται
για την κάπως περιορισμένη θεότητα ενός έρωτα στα μέτρα του
ανθρώπου, αλλά για μια κοσμοκράτειρα θεά.25
Για αυτό και στην αρχαία Αθήνα λατρεύτηκε ως η αρχαιότερη Μοίρα και
ως προστάτρια των γεννήσεων με το όνομα Γενετυλλίς, στην οποία βρήκε
την αντιστοιχία της η Venus Genetrix των Λατίνων.26
Τα προϊστορικά ειδώλια θηλυκών θεοτήτων με τα υπερτονισμένα γεννητικά
όργανα, οι αποκαλούμενες Αφροδίτες, όπως αυτές των σπηλαίων του
Βίλεντορφ και του Λεσπύνγκ, ανάγουν την γονιμική ταυτότητα της Αφροδίτης,
αυτήν της μητέρας – θεάς, ακόμη παλαιότερα, στις πρώτες γεωργικές
κοινωνίες. Στην Αφροδίτη του Βίλεντορφ, ένα μικροσκοπικό ειδώλιο μόλις
11,5 εκ. από ασβεστόλιθο με ίχνη χρώματος, που χρονολογείται 30.000 –
25.000 χρόνια πριν (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Βιέννη),27 απεικονίζεται μία
γυναικεία μορφή της οποίας το πρόσωπο καλύπτεται από μικρές, συνεχόμενες
μπούκλες, έτσι ώστε να μην διακρίνεται κανένα χαρακτηριστικό του. Το
σώμα χαρακτηρίζεται από έντονη αίσθηση στρογγυλότητας και σαρκικότητας.
Το πληθωρικό στήθος, η προτεταμένη κοιλιά και οι τονισμένοι γλουτοί
συνθέτουν ένα στεατοπυγικό γλυπτό, αντίστοιχα του οποίου βρέθηκαν σε
πολλές περιοχές της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα - αναφέρω χαρακτηριστικά
το νεολιθικό γυναικείο ειδώλιο από την Λακωνία που χρονολογείται 6.000
– 5.000 χρόνια πριν -, η Ρουμανία η Σερβία, η Ιταλία (Κιότζα), η Γαλλία
(Δορδόνη).

ΕΙΚΟΝΑ 2 – Αφροδίτη του Βίλλεντορφ (wikimedia commons)
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Τα ειδώλια αυτά επαναφέρουν την θεωρία για την «αρχαϊκή μητέρα», της
Melanie Klein, σύμφωνα με την οποία, ως αρχαϊκή μητέρα δεν νοείται το
υπαρκτό πρόσωπο της μητέρας ενός συγκεκριμένου προσώπου, αλλά η
συμβολική διάσταση που αυτό λαμβάνει στην ψυχή του βρέφους κατά την
στοματική περίοδο, όταν ο μαστός συμβολίζει ολόκληρο το σύμπαν ενός
απόλυτα εξαρτημένου πλάσματος. Η στέρηση του μαστού, στην πρώτη και
αποφασιστική για τον ανθρώπινο ψυχισμό περίοδο της απόλυτης εξάρτησής
του βρέφους από τη μητέρα, αλλά και γενικότερα οι διάφοροι πόνοι και
ενοχλήσεις, στερήσεις κλπ., δημιουργούν στο βρέφος μία επιθετική διάθεση,
η οποία βεβαίως εναλλάσσεται με φάσεις προσκόλλησης και λατρείας, όταν
οι ανάγκες του ικανοποιούνται από ένα όν το οποίο τελικά έχει κατά την φάση
εκείνη θεϊκές περίπου διαστάσεις.28
Η εξιδανικευμένη μητρική εικόνα στις προϊστορικές Αφροδίτες, και
ιδιαίτερα η παρουσίαση του στήθους ως συμβόλου, προβάλλεται με το σώμα
της γυναίκας – τροφού και, κατ’ επέκταση, μητέρας – πηγής της ζωής, αφού,
όπως γράφει χαρακτηριστικά και ο Joseph Campbell: όταν έχεις ως δημιουργό
μια θεά, το δικό της σώμα είναι το σύμπαν.29 Εξάλλου, επανερχόμενοι στον
μύθο για την γέννηση της Αφροδίτης, διαπιστώνουμε τον σύμμεικτο ρόλο των
δύο γεννητικών οργάνων, του ανδρικού και του γυναικείου, σε μία αντίστροφη
συνεύρεση, στο διπλό ενός παντοδύναμου και αδιαφοροποίητου όντος,
σαν το ανδρόγυνον, mutatis mutandis, στο οποίο αναφέρεται ο Πλάτων δια
στόματος Αριστοφάνη στο Συμπόσιον.30 Η Αφροδίτη θα γεννηθεί από έναν
ευνουχισμένο πατέρα: από τον ακρωτηριασμένο φαλλό του Ουρανού, χωρίς
μητέρα - γι’ αυτό και ο Παυσανίας την ονομάζει αμήτορα,31 για να γίνει η ίδια
μητέρα των θεών και των ανθρώπων. Από την παντοδυναμία ενός θεού, του
θεού του κόσμου, και από έναν φαλλό που γεννάει σαν μήτρα, θα προκύψει
μία νέα μήτρα, δηλωτική της παντοδυναμίας της θεάς του έρωτα, άρα και της
ζωής. Δεν είναι τυχαίο που συναντάμε την λατρεία της Αφροδίτης ως θεάς
της μητρότητας, στην σημιτική Ιστάρ, την οποία ο Λουκιανός μνημονεύει στο
βιβλίο του Περί Συρίης Θεού, ως Μεγάλη θεά, καθώς ήταν η προσωποποίηση
της Μητέρας θεάς που προστάτευε την γονιμότητα, την μητρότητα και την
καρποφορία. Ως μητέρα- θεά υμνήθηκε και η Ίσις ή Αθώρ στην Αίγυπτο,
ή αλλιώς θεά – βασίλισσα. Την ταύτιση της Αφροδίτης με την θεά Αθώρ
αποδεικνύουν οι μετονομασμένες σε Αφροδιτουπόλεις αιγυπτιακές πόλεις
στις οποίες λατρευόταν αυτή. Η γλυπτή αναπαράσταση της Ίσιδας/ Αθώρ
στην εκδοχή της θηλάζουσας μητέρας, η οποία βρίσκεται στο Λούβρο,
ανταποκρίνεται στο πρότυπο της κατά την Melanie Klein αρχαϊκής μητέρας.
Πραγματικά, το ψηλό καπέλο ή ίσως στέμμα που φοράει στο κεφάλι της, της
προσδίδει την μεγαλοπρέπεια και το κύρος μιας μητέρας – θεάς η οποία,
επιτελώντας το μητρικό της καθήκον να θηλάσει το παιδί της, τον Ώρο,
επιδεικνύει όχι μόνο την στοργή αλλά και την απόλυτη εξουσία της επάνω
στο δημιούργημά της.
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ΕΙΚΟΝΑ 3 – Ίσις (wikimedia commons)
Ο μύθος της Ίσιδας, πιθανότατα, σε συνδυασμό με την ελληνική λατρεία
της ταυτόσημής της Αφροδίτης, υιοθετήθηκε από τους Ρωμαίους για να
δημιουργήσουν την δική τους Venus Genetrix.32 Το γεγονός ότι η λατρεία
της Αφροδίτης ως μητέρας - θεάς μετουσιώθηκε σταδιακά και αφομοιώθηκε
ως χριστιανικό αρχέτυπο στην λατρεία της Θεοτόκου,33 θα μπορούσε να
δηλώνει την διαχρονική της ισχύ, σαν αναπόσπαστο μέρος της φυλετικής
μνήμης, όπως υποστηρίζει ο Robert Graves.34
Προχωρώντας από το θεϊκό μητρικό αρχέτυπο στην απόλυτη σωματοποίηση
της δημιουργικής δύναμης της οποιασδήποτε θνητής Αφροδίτης, ο Γκουστάβ
Κουρμπέ θα ζωγραφίσει ρεαλιστικά το γυναικείο αιδοίο απομυθοποιώντας
την εικόνα του αλλά και μυθοποιώντας την συμβολή του στην δική του
εικαστική Καταγωγή του κόσμου (1866, Μουσείο Ορσαί, Παρίσι).
Δεν θα πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι η Αφροδίτη είναι μία θεά της οποίας
η εμβέλεια ορίζεται και στον ουρανό του οποίου, εξάλλου, υπήρξε κόρη.
Είναι, συγχρόνως, η μητέρα γη και η μητέρα ουρανός.35 Στην αρχαία
Ελλάδα, εκτός από την λατρεία προς την Διώνη, μία θεότητα του Ουρανού,
όπως προαναφέρθηκε, υπήρχε και το ιερό της Ουρανίας Αφροδίτης στον
Ακροκόρινθο, που ήταν το καταφύγιο των αποδημούντων πιστών.36
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Το γεγονός ότι ο Ακροκόρινθος βρίσκεται στο υψηλότερο άκρον της πόλης
της Κορίνθου, όπως ακριβώς συμβαίνει με όλες τις ακροπόλεις, όπως και
μυθολογική σύνδεσή του με τον Ήλιο ως ηγεμόνα του, δηλώνει την σχέση
της Αφροδίτης με τα ουράνια ύψη. Ας σημειωθεί ότι και στην νεότερη Ελλάδα,
ο Προφήτης Ηλίας, ο οποίος, με την σειρά του, ακολουθεί το πρότυπο του
Φαέθοντα και της ανύψωσής του προς τον ήλιο, λατρεύεται σε μοναχικά
εκκλησάκια χτισμένα στις βουνοκορφές. Αξίζει, μάλιστα, να προσθέσουμε ότι,
κατά μία εκδοχή, ο αγαπημένος σύντροφος της Αφροδίτης στην θάλασσα, ο
Νηρίτης, για τον οποίο έχει ήδη γίνει αναφορά, αποτελεί την άλλη όψη του
Φαέθοντα.37
Για την Αφροδίτη Ουρανία μιλάει και ο Παυσανίας στο Συμπόσιον του
Πλάτωνα, αναφερόμενος, ασφαλώς, στον ομοφιλοφυλικό έρωτα, και
την διακρίνει από την Πάνδημο. Στις δίδυμες αυτές Αφροδίτες αντιστοιχεί
ως συνεργάτη τον Ουράνιο και τον Πάνδημο Έρωτα38 , εκ των οποίων ο
πρώτος υψώνεται σε πνευματικό επίπεδο, ενώ ο δεύτερος ανταποκρίνεται
στην σωματική απόλαυση και συνδέει όλα τα κοινωνικά στρώματα39. Στην
συνέχεια, βέβαια, ο Πλάτων, δια του στόματος της Διοτίμας, θα μιλήσει
για την ισότιμη σχέση του σαρκικού με τον πνευματικό έρωτα, αφού, αφ’
ενός η προέλευσή του είναι θεϊκή και αφ’ ετέρου ο σκοπός της ύπαρξής
του είναι η κατάκτηση του αγαθού για την εξασφάλιση της αθανασίας. Στην
ιστορία του Έρωτα και της Ψυχής, που διηγείται ο Απουλήιος στον Χρυσό
γάιδαρο, συμπυκνώνεται όλο το μήνυμα της πλατωνικής θεωρίας για τον
έρωτα, όπως εκφράζεται αυτή στο Συμπόσιον. Οι τρομερές δοκιμασίες
που επιβάλλονται από την θεά Αφροδίτη στην όμορφη βασιλοπούλα, την
Ψυχή, αποσκοπούν στο να πετύχει, μέσω της σκληρής εμπειρίας της
πραγματικότητας, την ολοκλήρωση της ανθρώπινης υπόστασής της, καθώς
και την στωική αποδοχή των αντιτιθέμενων στοιχείων που αναγκαστικά την
συνθέτουν. Η Ψυχή είναι υποχρεωμένη να ξεπεράσει τις δοκιμασίες για να
φτάσει στον αγαπημένο της Έρωτα, τον γιο της Αφροδίτης σύμφωνα με
τον Απουλήιο.40 Πρέπει, επομένως, για να ολοκληρωθεί, να αποδεχτεί και
την σαρκική πλευρά της ύπαρξής της. Από την άλλη πλευρά, ο Έρωτας, ο
οποίος αποτελεί την φυσική, την σαρκική επιθυμία, πρέπει να ανακαλύψει
τις αξίες του πνεύματος για να ανυψωθεί επάνω από την φρενήρη και τυφλή
παραφορά του. Από την ένωση των δύο αυτών στοιχείων, την οποία θα
ευλογήσει ο Δίας στον Όλυμπο, θα γεννηθεί η κόρη τους, η Ηδονή, δηλαδή
η απόλαυση και η πληρότητα μιας ισορροπημένης αντίληψης του κόσμου.41
Την άποψη του Πλάτωνα θα υιοθετήσει και ο νεοπλατωνιστής Μαρσίλιο
Φιτσίνο από τον οποίο, πιθανότατα θα επηρεαστεί ο Τιτσιάνο για να
απεικονίσει τις δικές του δίδυμες Αφροδίτης.42 Πραγματικά, στο έργο του
Θείος και βέβηλος έρως (1514, Πινακοθήκη Μποργκέζε) ο Τιτσιάνο κάνει
σαφή αναφορά στις δύο αυτές ιδιότητες της Αφροδίτης, προβάλλοντας τις
δύο πλευρές του ιδεώδους του έρωτα.
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ΕΙΚΟΝΑ 5 – Θείος και βέβηλος έρως (wikimedia commons)
Στην σύνθεση αυτή είναι προφανής η αμφιθυμία του καλλιτέχνη να επιλέξει
ανάμεσα στην Ουρανία και την Πάνδημο Αφροδίτη, ανάμεσα στον θείο,
δηλαδή τον ιερό, και ως εκ τούτου απροσπέλαστο έρωτα, και στον βέβηλο,
δηλαδή τον βιωμένο, τον κατακτημένο από τον άνθρωπο έρωτα (βηλός =
κατώφλι). Ποια είναι, άραγε, η Ουρανία και ποια η Πάνδημος; Η γυναικεία
μορφή στα δεξιά, με την αρχοντική στάση, την ευγενική έκφραση στο
πρόσωπο και το τρυφερό άγγιγμα των λουλουδιών, μπορεί να είναι η Ουρανία,
καθώς παραπέμπει στην ουμανιστική απεικόνιση των αγίων, σύμφωνα με
τα πρότυπα της αναγεννησιακής ζωγραφικής. Αλλά η εκκοσμικευμένη της
όψη, με την πλούσια ένδυση, καθώς και η στατικότητά της, αναδεικνύουν
την γήινη υπόσταση της Πάνδημου Αφροδίτης. Στην ημίγυμνη γυναικεία
μορφή στα αριστερά, με την αιθέρια όψη, την απελευθερωμένη ανυψωτική
προς τον ουρανό κίνηση του αριστερού της χεριού που κρατάει το θυμιατό,
σαν σε τελετουργική διαδικασία, θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε την
Ουράνια Αφροδίτη. Όμως η προβολή της γυμνότητάς της και το βλέμμα της
αναζήτησης στα μάτια της επικοινωνούν και με το ερωτικό κάλεσμα μιας
Πάνδημης Αφροδίτης. Το θέμα της εικόνας γίνεται ακόμη πιο αινιγματικό
από την σαρκοφάγο που είναι συγχρόνως υδάτινη δεξαμενή, αλλά και από
τον μικρό έρωτα που αναδεύει τα νερά της. Τι προσπαθεί να ανακαλύψει ο
Έρωτας μέσα στα νερά της σαρκοφάγου; Μήπως τα ίδια του τα μυστικά, αν
κρίνουμε από την ανάγλυφη σκηνή με τους ερωτιδείς, που τον διακοσμεί; Ή
μήπως τον χαμένο ιερό του χρόνο, τον χρόνο της ανάμνησης, που θα έλεγε
ο Πλάτων, σε μία προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης και επανένωσης με
αυτόν; Μήπως και οι δύο γυναικείες μορφές, μαζί με τον έρωτα, προβαίνουν
σε μία ιεροτελεστία, η μία ραίνοντας με άνθη και η άλλη καθαγιάζοντας με
το θυμιατό, σαν να υμνούν και να μνημονεύουν συγχρόνως την ερωτική,
Πάνδημο ή Ουρανία δεν έχει σημασία, δύναμη της Αφροδίτης να δίνει ή
να στερεί τον έρωτα; Ίσως η αλληγορική διμέτωπη αυτή σκηνή να είναι η
εικαστική πρόταση του Τιτσιάνο για ζητήματα μυστικά και ανεξήγητα.
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Για τον λόγο αυτό και η αναγωγή της Ουράνιας Αφροδίτης (Venus Urania
για τους Ρωμαίους), στο αστρικό σύμπαν και στο αστρολογικό σύστημα,
πράγμα που αποτελεί κοινό τόπο σε όσους λαούς λάτρεψαν τόσο την θεά
αυτή ώστε να δώσουν το όνομά της σε έναν πλανήτη του ηλιακού μας
συστήματος, μπορεί να δηλώνει, όπως συμβαίνει βέβαια και με άλλους θεούς,
την αδυναμία να την δουν μόνο ενταγμένη στο γήινο γίγνεσθαι. Είναι, μάλιστα,
σημαντικό το γεγονός ότι ο πλανήτης Αφροδίτη, επειδή βρίσκεται κοντά στον
Ήλιο, μοιάζει να τον ακολουθεί στην πορεία του, άλλοτε προς την ανατολή
και άλλοτε προς την δύση, σαν είναι δύο και όχι ένα αστέρι ή, κατ’ επέκταση,
σαν να δηλώνει το διπλό ή ακόμη και το πολλαπλό που χαρακτηρίζει την
συμπεριφορά και την υπόσταση της Αφροδίτης - θεάς. Αντίστοιχα, και η Ίσις
παίρνει την θέση της ως αστέρι κοντά στον ήλιο και σημειώνει την ίδια διπλή
πορεία. Επιπλέον, σύμφωνα με την σημιτική μυθολογική παράδοση, η Ιστάρ
η οποία επίσης συνδέεται με ουράνιο πλανήτη, αφού είναι και αυτή ουράνια
θεά, ήταν κόρη της Σιν, δηλαδή της Σελήνης, και δίδυμη αδελφή του Σαμάς,
δηλαδή του ήλιου. Σημαντική είναι και η παρατήρηση του Joseph Capbell,
όταν μιλάει για την μήτρα του πεπρωμένου στο έργο του Ο ήρωας με τα χίλια
πρόσωπα:
Η σουμεροβαβυλωνιακή μυθολογία ταύτιζε τις όψεις του
κοσμικού θηλυκού με τις φάσεις του πλανήτη Αφροδίτη. Σαν
άστρο του πρωινού ήταν η παρθένα, σαν άστρο του δειλινού
ήταν η πόρνη, σαν κυρία του βραδινού ήταν η σύντροφος της
σελήνης. Και όταν εξαφανιζόταν κάτω από τη δόξα του ήλιου,
ήταν η στρίγγλα της κόλασης.43
Γιατί, όμως η Ιστάρ ονομαζόταν αστέρι του θρήνου; Και πώς συνδέεται
αυτή η επωνυμία της με την Αφροδίτη και την Ίσιδα; Γνωρίζουμε ότι η Ιστάρ
θρήνησε για τον αγαπημένο εραστή ή σύζυγό της Ταμμούζ ή Νταμούζι τον
οποίο η ίδια, από αγάπη, υποχρέωσε να κατοικεί τον μισό χρόνο στον κάτω
κόσμο.44 Αντίστοιχα, ο μύθος του Άδωνι συνδέεται με τον κάτω κόσμο. Γιατί η
Αφροδίτη, εντυπωσιασμένη από την ομορφιά του Άδωνη όταν ακόμη αυτός
ήταν μωρό, τον έδωσε στην Περσεφόνη να τον φυλάει. Εκείνη θέλησε να
τον κρατήσει για δικό της και ο Δίας έδωσε την λύση ορίζοντας να μένει ο
Άδωνις ένα διάστημα του χρόνου μόνος του, ένα με την Αφροδίτη και ένα
με την Περσεφόνη. Η λύση αυτή οδήγησε την Αφροδίτη στον θρήνο με
κάθε αναχώρηση του Άδωνι.45 Η Ίσις, η αιγυπτιακή Αφροδίτη, θρηνώντας
για τον νεκρό αγαπημένο της, τον Όσιρι, περιπλανήθηκε εκμηδενίζοντας τις
αποστάσεις για να βρει και να επανασυνδέσει τα δεκατέσσερα κομμάτια του
διαμελισμένου κορμιού του και να του ξαναδώσει την ζωή.46
Σύμφωνα με τον Gregory Nagy, στον θρήνο της Ιστάρ για τον αγαπημένο
της Ταμμούζ βρίσκεi ανταπόκριση ο θρήνος της ελληνικής Αφροδίτης για τον
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θάνατο του Άδωνη.47 Ο ίδιος μελετητής, συσχετίζοντας την θεά – θρηνωδό
με την ποιήτρια Σαπφώ και την απεγνωσμένη πτώση της από τον λευκό
βράχο, καθώς και με την στερεότυπη κίνηση του πλανήτη – Αφροδίτη στον
ουρανό, γράφει χαρακτηριστικά:
Πέφτοντας από τον λευκό βράχο η Σαπφώ, λειτουργεί
όπως ακριβώς και η Αφροδίτη με τη μορφή του Εσπερινού
άστρου που πέφτει πίσω από τον βυθισμένο Ήλιο, για να τον
συναντήσει το επόμενο πρωί με τη μορφή του Αυγερινού.
Προεκτείνοντας την σχέση του θρήνου της Αφροδίτης με την πτώση σε μία
ευρύτερη περιπλάνηση στον κάτω κόσμο, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε
την πτώση ως αντίστιξη της πτήσης της θεάς, και στις τρεις της εκδοχές, στον
ουρανό.
Ο θρήνος, όμως, που αποτελεί ίσως την πιο έντονη εκδήλωση του
ανθρώπινου – και όχι μόνο – συναισθήματος, μας παραπέμπει στην γήινη
υπόσταση της Αφροδίτης. Γιατί η Αφροδίτη είναι η κατ’ εξοχήν θεά που
ταυτίζεται με την ανθρώπινη ύπαρξη, είτε πρόκειται για την φυσική πορεία της
από την ζωή προς τον θάνατο είτε πρόκειται για τα πάθη που της προκύπτουν
και καθορίζουν αυτήν της την πορεία. Συνδέεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, με
την γονιμότητα, την γέννηση, την σωματικότητα στην πιο εξιδανικευμένη της
μορφή, τον έρωτα, την αγάπη, τον πόνο, τον πόλεμο, τον θάνατο, το πένθος.
Αν, μάλιστα θέλαμε να αποδώσουμε με μία λέξη την γήινη Αφροδίτη, θα την
ονομάζαμε έρωτα. Επειδή ο έρωτας γεννάει και αγαπάει την ζωή, πολεμά για
την αυτοεκπλήρωσή του, πονάει για την αυτοαπώλειά του.
Ας παρακολουθήσουμε, λοιπόν, τις εκφάνσεις της ερωτικής Αφροδίτης
μέσα από τις εικόνες και τις μυθικές αφηγήσεις, ξεκινώντας από την πλέον
συζητημένη αλλά και αγαπημένη αναπαράστασή της, αυτήν της Αφροδίτης
της Μήλου, που φιλοξενείται στο Λούβρο.
Η Αφροδίτη αυτή στέκεται ημίγυμνη, στηριγμένη στο δεξί της πόδι, του
οποίου η λαγόνα πετάγεται με αισθησιακό τρόπο, και προβάλλει λυγισμένο
προς τα μέσα το αριστερό, σε μία συντονισμένη προσπάθεια να εμποδίσει
το ιμάτιο, με την προκλητικά διαφανή πτυχολογία, να γλιστρήσει και να
αποκαλύψει ολοκληρωτικά την γύμνια της. Ο κορμός της στρέφεται προς τα
αριστερά, ενώ το στήθος που προβάλλεται στητό, μοιάζει να ακινητοποιεί το
υπόλοιπο σώμα από την απόλυτη συστροφή. Ο ψηλός λαιμός απεικονίζεται
γυμνός και για αυτό ιδιαίτερα αισθησιακός, και στηρίζει ένα καλοσχηματισμένο
κεφάλι με την κόμμωση του κότσου που συναντάμε και στην Κνιδία Αφροδίτη.
Το πρόσωπο, σε αντίστιξη με το απελευθερωμένο σώμα, αποδίδεται πιο
συγκρατημένο, με υπερήφανη και σοβαρή έκφραση, απαλές γραμμές και
καλοσχηματισμένα χαρακτηριστικά: απαλά φρύδια, τονισμένη γέφυρα της
μύτης γραμμική ακρίβεια στα μάτια, μικρό και κλειστό στόμα. Πρόκειται για
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ΕΙΚΟΝΑ 6 – Αφροδίτη της Μήλου (wikimedia commons)
ένα γλυπτό του οποίου η δημιουργία χρονολογείται περί τα τέλη του 2ου π.
Χ. αιώνα,οπότε και έχει κατακτηθεί η απεικόνιση του γυμνού σώματος με όλο
το ερωτικό του θέλγητρο.48 αν αναλογιστούμε ότι η σταδιακή ανάδυση του
σώματος έχει ξεκινήσει ήδη από τον Πραξιτέλη τον 4ο π.Χ. αιώνα. Όπως
αναφέρει ο Κερένυι,49 η καλλίπυγος ή καλλίγλουτος Αφροδίτη που έχει
ανασηκωμένα τα φορέματά της, δεν τρόμαζε πλέον τους θεατές. Γι’ αυτό και
οι εταίρες την λάτρευαν ως Αφροδίτη – Εταίρα ή Πόρνη, τιμώντας μιαν άλλη
ιδιότητά της, όπως και τη Ιστάρ. Άλλωστε η Ιερή πορνεία ήταν γνωστή από
τα ιστορικά επιβιώματα της Αφροδίτης στις ιεροτελεστίες με τις ιερόδουλες,
που λάβαιναν χώρο στους ναούς της στον Ακροκόρινθο και στον Έρυκα της
Σικελίας. Η ίδια η Αφροδίτη, ως ολύμπια θεά, δεν θα διστάσει να απατήσει
τον σύζυγό της, τον Ήφαιστο, πλαγιάζοντας με τον θεό του πολέμου, τον
Άρη, όπως μας αφηγείται ο Όμηρος δια του στόματος του Δημόδοκου,
στην Οδύσσεια.50 Παρ’ όλα αυτά, όμως, στο πρόσωπο της Αφροδίτης της
Μήλου διαγράφονται όλα τα στοιχεία μιας κλασικής του 5ου π.Χ. αιώνα,
αναπαράστασης της θεάς, η οποία προβάλλει το κάλλος της ως αναλογία και
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αρμονία, σύμφωνα με τα όρια και την τάξη που έθετε η πυθαγόρεια θεωρία
των αριθμών,51 και κατέχεται από μία εσωστρέφεια, σαν να κρατάει κάποια
άρρητα μυστικά.
Αυτά τα μυστικά φαίνεται να προσπαθεί να αποκαλύψει ο Σαλβαντόρ Νταλί
στην δική του Αφροδίτη με συρτάρια, ένα γλυπτό που φιλοτέχνησε για πρώτη
φορά σε γύψο το 1936 (Παρίσι, ιδιωτική συλλογή).

ΕΙΚΟΝΑ 7 – Αφροδίτη με συρτάρια
φωτ.: Robin Presta στο Flickr.com
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Η αιρετική αυτή Αφροδίτη ανοίγει έναν διάλογο με την Αφροδίτη της
Μήλου, σαν να την προκαλεί να φανερώσει τα μυστικά της. Παρουσιάζεται με
τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια σωματική ανατομία αλλά σε βασικά σημεία,
όπως είναι το μέτωπο, οι δύο μαστοί, η περιοχή του στομάχου, η κοιλιακή
χώρα και το προτεταμένο αριστερό της γόνατο, δημιουργούνται ορθογώνια
ανοίγματα από τα οποία προβάλλουν συρτάρια με ογκώδεις διάτρητες λαβές
Επειδή τα σημεία στα οποία ανοίγονται τα συρτάρια συνδέονται με βασικές
ανθρώπινες λειτουργίες, το μετωπικό με τον εγκέφαλο, των μαστών με την
μητρότητα, το στομαχικό με την θρέψη, το κοιλιακό με την γονιμότητα και του
ποδιού με την κίνηση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποδομεί το ανθρώπινο
σώμα, άρα ακυρώνει την Αφροδίτη ως ιδεώδες του κάλλους. Από την άλλη
πλευρά, αν παραβάλουμε τα ανοιγμένα συρτάρια με τα τσάκρας, δηλαδή τα
ψυχικά κέντρα ενέργειας52 -για παράδειγμα το τρίτο τσάκρα αντιστοιχεί με την
κοιλιακή χώρα και εκφράζει τα συναισθήματα- τότε η αποδόμηση θα έπαιρνε
τον ρόλο της διεισδυτικής ανάλυσης του ιδεατού της Αφροδίτης ως θεάς του
έρωτα και του κάλλους. Ο J. P. Vernant, αναφερόμενος στην ομορφιά της
Αφροδίτης και προεκτείνοντας την άποψη του E. Rodhe ότι οι Έλληνες δεν
αντιλαμβάνονται την ενότητα του θεϊκού προσώπου αλλά την ενότητα της
θεϊκής ουσίας, υποστηρίζει ότι η Αφροδίτη είναι μία ομορφιά αλλά είναι και η
ομορφιά, δηλαδή η ουσία της ομορφιάς, η δύναμη που φανερώνεται σε όλα
τα ωραία πράγματα και τα κάνει ωραία.53 Ερμηνεύοντας την συγκεκριμένη
καλλιτεχνική του εφαρμογή ο Σαλβαντόρ Νταλί, θα μιλήσει για τον πατέρα
της ψυχανάλυσης και την προσπάθειά του να αποκαλύψει τα μυστικά
του σώματος, σε αντίθεση με την θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα, για να
επιβεβαιώσει μία ψυχαναλυτική από πλευράς του προσέγγιση της Αφροδίτης
της Μήλου.54 Αυτήν την προσέγγιση εκφράζει και η Πέπη Ρηγοπούλου όταν
λέει ότι
στην περίπτωση του Νταλί η ίδια η ειρωνεία των συρταριών
δεν είναι παρά η επιφανειακή όψη της μετακίνησης: η
άλλη όψη είναι το άνοιγμα δια της παραμορφώσεως στον
κόσμο της εμπειρίας, του ονείρου και του ψυχαναλυτικού
συμβολισμού.55
Τα συρτάρια του Νταλί, όμως, αποτελούν την προσπάθεια μόνο να
φανερωθούν τα μυστικά της Αφροδίτης ως συμβόλου της ομορφιάς και του
έρωτα. Στην πραγματικότητα, πολλά ερωτήματα γύρω από την ερωτική
πρόσκληση ή πρόκληση που δημιουργείται από την θέα του ωραίου που
εκτίθεται, παραμένουν πάντα αναπάντητα. Πόσο αυστηρά ερωτικό, με
την έννοια του σαρκικού έρωτα, είναι αυτό το κάλεσμα; Ποια είναι τα όρια
στα οποία μπορεί να φτάσει; Ποιος είναι αυτός που εκτίθεται, τελικά, το
αντικείμενο της θέασης ή ο θεατής;
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Ο Francois Cheng περιγράφει την εμπειρία του έρωτα σαν ένα είδος
κατάληψης που κατευθύνει το μέσα μας έτσι ώστε να γίνεται μια ολοκληρωτική
σωματική και ψυχολογική έκρηξη. Μιλώντας, μάλιστα, για τον Ινδό θεό της
αγάπης, τον περιγράφει σαν έναν μεγάλο ρωμαλέο νέο με φαρέτρα και βέλη
των οποίων τα ονόματα σημαίνουν τον αγωνιώδη θάνατο.56 Αλλά και στους
μύθους που αφορούν στην Αφροδίτη ο θάνατος κάνει αισθητή την παρουσία
του. Η ίδια, ως γονιμική θεότητα, εμπεριέχει το χθόνιο στοιχείο, όπως,
αντίστοιχα, συμβαίνει και με την αιγυπτιακή και με την σημιτική Αφροδίτη.
Η τριγωνική σχέση ανάμεσα σε αυτήν, την Περσεφόνη και τον Άδωνη (
Περσεφάεσσα Αφροδίτη), η περιπετειώδης περιπλάνηση της Ψυχής στον
Άδη, κατόπιν εντολής της Αφροδίτης, η ιερή κατοικία της στον μυχό, δηλαδή
κάτω από την γη,57 αλλά και οι προσωνυμίες της, Επιτυμβυδία, Τυμβωρύχος,
Ανδροφόνος και Ανοσία, σημαίνουν τις σκοτεινές και επικίνδυνες ιδιότητές
της.58 Για αυτό και οι Ρωμαίοι την λάτρευαν και ως Venus Libitina, δηλαδή ως
θεά του έρωτα και του θανάτου μαζί.59
Ο Ντιέγκο Βελάσκεθ θα τονίσει την ισχυρή παρουσία της ερωτικής
Αφροδίτης στο έργο του Η Αφροδίτη με τον καθρέφτη (ή Η Αφροδίτη στο
λουτρό της ή Ο καλλωπισμός της Αφροδίτης, περίπου 1644 -1648, Εθνική
Πινακοθήκη, Λονδίνο), ανατρέποντας τον κανόνα της κατ’ ενώπιον προβολής
και επιμένοντας στην ισορροπία του συμβολικού με το πραγματικό.60

ΕΙΚΟΝΑ 8 – Η Αφροδίτη με τον καθρέφτη (wikimedia commons)
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Εδώ, ο ζωγράφος, με την προσφιλή του τεχνική του εγκιβωτισμού, λέει
όσα θέλει να πει, μοιράζοντας σε δύο κάδρα την μορφή της Αφροδίτης.
Στο πρώτο πλάνο, η γυμνή Αφροδίτη ορίζει αποκλειστικά την ζωγραφική
επιφάνεια, λειτουργώντας, κατά τον καθιερωμένο τρόπο απεικόνισής της,
ως διαγώνιος άξονας, αλλά έχει γυρισμένη την πλάτη στον θεατή. Είναι
ξαπλωμένη αναπαυτικά σε ένα ανάκλιντρο, με το κεφάλι ανασηκωμένο
και κοιτάζει, σε δεύτερο πλάνο, προς το εσωτερικό του καθρέφτη που της
προ-τείνει ένας χαριτωμένος και παιχνιδιάρης μικρούλης έρωτας. Και ενώ
όλα φωτίζονται με τον μοναδικό εκείνο τρόπο που έχει ο Βελάσκεθ να
πλημμυρίζει τις συνθέσεις του με φως, αποδίδοντας απολύτως πειστικά τόσο
την απαλή, αισθησιακή επιδερμίδα του σώματος, όσο και την μεταξωτή υφή
των σεντονιών και της κουρτίνας, το πρόσωπο της Αφροδίτης αντανακλάται
θαμπά στον καθρέφτη. Ο θεατής αποκλείεται από αυτήν την προσωπική και
αυτάρεσκη στιγμή της γυναίκας – θεάς αλλά του επιτρέπεται να δει το είδωλό
της. Ίσως γιατί δεν πρέπει να εισχωρήσει στα μυστικά της ομορφιάς της,
άρα και της δύναμής της αλλά επιβάλλεται να γνωρίσει τον εξουσιαστικό της
ρόλο. Αν ο Περσέας πρέπει, θέτοντας τους δικούς του κανόνες, να δει μέσα
από το κάτοπτρο το πρόσωπο της Μέδουσας, για μην πετρώσει και για να
μπορέσει να την αποκεφαλίσει,61 ο θεατής οφείλει να συμμετέχει στο ερωτικό
παιχνίδι της Αφροδίτης με τους όρους και τα όρια που θέτει εκείνη. Εκείνη
θα μετρήσει την ηδονή αλλά και την σωματική αναμέτρηση, ως Αφροδίτη
Ενόπλιος, και, κυρίως, τον πόνο. Η ίδια έχει βιώσει τον πόνο της θνητής
ερωτευμένης με την αναχώρηση του Άδωνη για τον κόσμο των νεκρών,
αλλά έχει προκαλέσει και πόνο, σύμφωνα με την διήγηση του Θεόκριτου στα
Βουκολικά 62 , βάζοντας τις μέλισσες να βγάλουν τα μάτια του Αγχίση, επειδή
τόλμησε να αποκαλύψει ότι πλάγιασε μαζί της.
Στον ερωτικό πόνο, και την απόλαυσή του αναφέρεται και η Αφροδίτη με
τις γούνες (ή Αφροδίτη με τη γούνα), το τολμηρό μυθιστόρημα του Λεοπόλδου
Φον Ζάχερ – Μαζόχ στον οποίο οφείλει το όνομά του ο όρος μαζοχισμός.
Στο μυθιστόρημα αυτό περιγράφεται μία παράφορη και ιδιότυπη ερωτική
σχέση. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας, ο Σεβερίν, ενεργοποιώντας μία παιδική
του φαντασίωση, ερωτεύεται θανάσιμα μία γυναίκα με κύριο χαρακτηριστικό
μία γούνινη ζακέτα, την Βάντα, και την ικετεύει να τον κάνει σκλάβο της.
Παγιδεύεται, δηλαδή, σε ένα μοιραίο συμβόλαιο υποταγής και υποτάσσεται
κάτω από το βάρβαρο μαστίγιό της, ενεργοποιώντας το πάθος της για
εξουσία. Το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης θα είναι να απομείνει μόνος του
όταν εκείνη θα τον εγκαταλείψει για να ακολουθήσει τον νέο της εραστή. Η
ιστορία αυτή συνδέεται άμεσα με την Αφροδίτη ως παράγοντα διέγερσης
της κάθε ερωτικής επιθυμίας, η οποία διατυπώνεται στην χαρακτηριστική
περιγραφή του παιδικού βιώματος:
… συνήθιζα να γλιστράω στα κλεφτά, λες και θα απολάμβανα
μια απαγορευμένη ηδονή, στο γραφείο του πατέρα μου για να
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γονατίσω μπροστά σ’ ένα εκμαγείο της Αφροδίτης, στην
οποία απηύθυνα τις προσευχές που είχα διδαχτεί…. Μια
νύχτα έφυγα από το κρεβάτι μου για να την επισκεφτώ…..
Γονάτισα μπροστά της για άλλη μια φορά κι αγκάλιασα τα
παγερά πόδια της… Ένοιωθα πως αγωνιζόμουν ενάντια
σε μια φλογερή και ασφυκτική επιθυμία. Σηκώθηκα,
αγκάλιασα το ωραίο παγωμένο κορμί της, ακούμπησα
τα χείλη μου στα δικά της που ήταν ψυχρά, και τότε
φαντάστηκα πως η θεά έσκυβε πάνω μου μαλώνοντάς με
σηκωμένα τα χέρια.63
Εγκλωβισμένος σε μια σχέση – παγίδα, ο πρωταγωνιστής του
μυθιστορήματος του Μαζόχ, μιλάει για τον άνομο νόμο της επιθυμίας και
μέσα στο καθαρό φως ενός αναπαραστατικού λόγου,64 υμνεί την γυναίκα που
του ασκεί σωματική τιμωρία και τον ταπεινώνει λέγοντας:
… η σκληρότητά της με γεμίζει χαρά. Ω! πόσο την αγαπώ,
πόσο την λατρεύω! Αλλοίμονο! Όλα αυτά δεν εκφράζουν
στο ελάχιστο όσα νοιώθω γι’ αυτήν, πόσο ολοκληρωτική
είναι η δικαιοδοσία της επάνω μου. Πόση ηδονή υπάρχει
στο να είσαι δούλος της.65
Η γυναίκα – παγίδα, αυτή που μηχανεύεται πονηριές και παγιδεύει με τα
ερωτικά της θέλγητρα,66 όπως η Αφροδίτη Μαχανίτις, στην οποία αναφέρεται
ο Παυσανίας,67 προσωποποιείται στα έργα Η Αφροδίτη του Ουρμπίνο (1538,
Γκαλερί Ουφίτσι, Φλωρεντία) του Τιτσιάνο και στην Ολυμπία (1863, Λούβρο,
Παρίσι) του Εντγκάρ Μανέ. Ο Τιτσιάνο θα σκηνοθετήσει ζωγραφικά με
τους δικούς του καλλιτεχνικούς όρους το ερωτικό αντικείμενο του πόθου,
συνεχίζοντας την παράδοση που άνοιξε ο δάσκαλός του, ο Τζορτζόνε, με
την Κοιμισμένη Αφροδίτη (περίπου 1205, Κρατικό Μουσείο Ζωγραφικής,
Δρέσδη).
Στο έργο του Τιτσιάνο, η γυναικεία μορφή προβάλλεται σε πρώτο πλάνο,
στο εσωτερικό της κάμαρας μιας αρχοντικής βενετσιάνικης κατοικίας. Το
ολόγυμνο σώμα της λειτουργεί ως ημιοριζόντιος άξονας στην σύνθεση,
καταλαμβάνοντας όλη την κάτω επιφάνεια του πίνακα. Είναι ξαπλωμένη
αναπαυτικά, αφήνοντας το αριστερό της χέρι να πέφτει νωχελικά και
αδιάφορα αγγίζοντας την ήβη της. Στην ίδια νωχελικότητα υπακούουν και
τα μαλλιά της που πέφτουν επιμελώς ατημέλητα επάνω στους ώμους της
αλλά και το δεξί της χέρι που μοιάζει να χαϊδεύει αδιάφορα το μπουκέτο με τα
λουλούδια. Το ίδιο συμβαίνει και με την πτυχολογία του ξέστρωτου σεντονιού,
με το ανασηκωμένο μαξιλάρι, ακόμη και με το μικροσκοπικό σκυλάκι που
έχει κουρνιάσει δίπλα στα πόδια της. Στην έκφραση του προσώπου της
διακρίνεται μία ειρωνική διάθεση η οποία πιθανότατα προκύπτει από την
απόλυτη σιγουριά για την ωραιότητά της, ώστε να μπορεί να την εκθέτει.
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ΕΙΚΟΝΑ 9 – Κοιμισμένη Αφροδίτη (wikimedia commons)

ΕΙΚΟΝΑ 10 – Η Αφροδίτη του Ουρμπίνο (wikimedia commons)
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Δεν είναι η υπερήφανη σιγουριά που συναντήσαμε στην Αφροδίτη της
Μήλου αλλά η σιγουριά – πρόκληση στον θεατή. Όπως παρατηρεί ο Μάνος
Στεφανίδης,68 ενώ ο άντρας – θεατής που βλέπει την κοιμισμένη Αφροδίτη
του Τζορτζόνε αισθάνεται κυρίαρχος της απροστάτευτης γύμνιας της, στον
Τισιανό η Αφροδίτη κοιτάζει ειρωνικά και αδιάφορα το θεατή, επιτείνοντας
τον απροκάλυπτο ερωτισμό του έργου. Αντίθετα, ο Μισέλ Φουκώ69 μιλάει για
μια Αφροδίτη η οποία αιφνιδιάζεται, ενάντια στην θέλησή της, από την πηγή
φωτός η οποία εστιάζει στο γυμνό κορμί της και το αποκαλύπτει, δηλαδή σε
ένα παιχνίδι ανάμεσα στο φως και τη γύμνια. Όμως, εκτός από το κατά μέτωπο
αφοπλιστικό της βλέμμα, και το γεγονός ότι, ενώ είναι εντελώς γυμνή, φοράει
υπαινικτικά τα κοσμήματά της. Το βραχιόλι στο δεξί της χέρι, το δαχτυλίδι στο
μικρό δάχτυλο του αριστερού χεριού και τα σκουλαρίκια δηλώνουν μάλλον
την ετοιμότητα να διεγείρει ερωτικά, παρά τον αιφνιδιασμό. Στην ετοιμότητα
αυτή συνηγορεί και η κινητικότητα των γυναικών – υπηρετριών στο δεύτερο
πλάνο, οι οποίες μοιάζουν να αναζητούν επίμονα κάτι στα σεντούκια, τα τόσο
αινιγματικά για τον θεατή, όσο αινιγματικό και δίσημο είναι το βλέμμα της
γυμνής Αφροδίτης. Η όλη ερωτική ατμόσφαιρα ενισχύεται από την απαλή
υφή της επιδερμίδας και του σεντονιού αλλά και από το γούνινο τρίχωμα
του σκύλου, που, σύμφωνα με τον Φρόιντ, είναι σαφής αφροδισιακός
συμβολισμός, καθώς η γούνα και το βελούδο εκφράζουν καθηλώσεις στην
θέα του τριχώματος του γεννητικού, την οποία θα έπρεπε να διαδεχτεί η
πολυπόθητη τουγυναικείου μέλους.70
Η Ολυμπία η οποία αποτελεί άλλη μία εκδοχή του θέματος της ξαπλωμένης
γυμνής Αφροδίτης71 και, σύμφωνα με μία άποψη, της Αφροδίτης του
Ουρμπίνο, είναι ένα έργο το οποίο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στην
εποχή του, τόσο εξαιτίας της ανατρεπτικής τεχνικής, για τα δεδομένα της
ακαδημαϊκής ζωγραφικής, όσο και για την τολμηρό του θέμα. Εξετάζοντας,
όμως, την τεχνική παράλληλα με το θέμα, διαπιστώνουμε ότι είναι η πλέον
αντιπροσωπευτική για την παρουσίασή του. Όπως παρατηρεί ο Μισέλ
Φουκώ,72 η Ολυμπία διαλέγεται μόνο με τον θεατή, γιατί αυτός αποτελεί
την εξωτερική πηγή φωτός που την αποκαλύπτει, άρα είναι υπεύθυνος για
την γύμνια της. Είναι, δηλαδή, ο θεατής έτοιμος να δει το αντικείμενο του
πόθου του στο πρόσωπο της Ολυμπίας, το οποίο, όμως, μπορεί να αποβεί
το προσωπείο μιας απάτης.73 Σαν την Πανδώρα που εξαπατά, στολισμένη
από την Αφροδίτη με ακαταμάχητη χάρη, η Ολυμπία του Μανέ, στολισμένη
και αυτή με τα κοσμήματά της, το κόκκινο λουλούδι στα μαλλιά και τα κομψά
πασουμάκια της. μοιάζει να προσκαλεί ερωτικά τον θεατή. Αλλά το παγερό της
βλέμμα, ο αυστηρός τρόπος με τον οποίο το χέρι της καλύπτει ολοκληρωτικά
την ήβη της, αλλά και το μαύρο κορδελάκι στον λαιμό, που φαίνεται σαν να
την κρατάει δεμένη,74 μπορεί να εκφράζουν και την απαγόρευση και για αυτό
να την καθιστούν πιο απρόσιτη, πιο θεϊκή, επομένως πιο επιθυμητή.
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ΕΙΚΟΝΑ 11 – Ολυμπία (wikimedia commons)
Στην φύση κάθε ομορφιά είναι απάτη», λέει ο Francois
Cheng, προσθέτοντας ότι, «αν κάποιο λουλούδι ξεδιπλώνει τα
πέταλά του και αναδύεται το άρωμά του, είναι για να τραβήξει τα
έντομα που θα καταβροχθίσει. Αν η πεταλούδα έχει πολύχρωμα
φτερά, είναι για να κρύβεται ή να διακρίνεται σεξουαλικά. Αν
το παγόνι ανοίγει την ουρά του, είναι για να προσελκύσει την
θηλυκότητά του.75
Το ίδιο συμβαίνει και με την Αφροδίτη: παίρνει την ανάγκη της ψυχής και
του σώματός μας και την σκηνοθετεί. Ταξιδεύοντας με διαφορετικά ονόματα
στον ιστορικό και μυθικό χωροχρόνο, μεταμορφώνεται σε μητέρα που μας
γεννάει, σε ομορφιά που μας καθηλώνει, σε ερωτικό αντικείμενο που μας
απογειώνει ή μας παγιδεύει θανάσιμα σε μία παγίδα από την οποία δεν
μπορούμε αλλά και δεν θέλουμε να ξεφύγουμε.
Για την Αφροδίτη
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Από το Αρχιπέλαγος στη Disneyland
Δήμητρα Βογιατζάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Περίληψη
Ατενίζοντας τον ορίζοντα της Σερίφου είναι δύσκολο να προσπεράσει
κανείς τα μεταλλεία της, όπως στέκονται έρημα, σκουριασμένα, με τις
γέφυρες τους να ανοίγουν αόρατους δρόμους προς τις πολυάριθμες νησίδες
του κυκλαδικού αρχιπελάγους. Παρά την -αναμενόμενη- γοητεία της φθοράς,
αυτή η παράταιρη, εικαστική σχεδόν, εν- «κατάσταση» που κατοικείται από
τα φαντάσματα της μνήμης, διατηρεί μια μύχια και ιδιαίτερη δυναμική. Η
ανοίκεια εικόνα των μεταλλείων ταράζει τον παρατηρητή γιατί - πέρα από
μνημείο εργατικής επανάστασης - αποτελεί την πένθιμη ηχώ μιας άβολης
αλήθειας. Πως αυτή η διάσπαρτη πόλη, μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από
μια Disneyland.
Έχουμε συνηθίσει να ανακαλούμε τον Αιγιακό τόπο ως το οικείο και
συνάμα αόριστο κράμα εικόνων της καρναβαλικής εορτής του ελληνικού
καλοκαιριού. Μια περιοδική τελετουργία που ετοιμάζεται μεθοδικά, στήνεται
και στέκει όσο ο ήλιος μεσουρανεί πάνω στα γαλάζια νερά, για να ξεθυμάνει
και να αποδομηθεί προσεκτικά, σαν άλλο τσίρκο, με τα πρώτα σύννεφα
του φθινοπώρου. Τα ελληνικά νησιά, εδώ και δεκαετίες, μορφώνονται ως
μήτρες των παγκόσμιων τουριστικών παρασίτων. Οι άγριοι ιθαγενείς
βάζουν τη χαρωπή μάσκα τους, που παλινδρομεί ανάμεσα στο μύθο του
καλόκαρδου Ζορμπά και την ντερριντιανή υποχρέωση της απροϋπόθετης
φιλοξενίας τα χωριά ερημώνουν, οι πρωτογενείς τομείς φυτοζωούν μπροστά
στην τουριστική βιομηχανία, τα δωμάτια προς ενοικίαση και τα σπίτια του
Σαββατοκύριακου πολλαπλασιάζονται και απομυζούν την αιγιακή γη, μόνο
για να μετατραπούν σε μνημειώδη κενοτάφια το χειμώνα.
Το σημερινό Αιγαίο, αυτή η χωροταξική, πολεοδομική και αρχιτεκτονική
κράμπα, στέκεται στο απόλυτο όριο. Το όριο ανάμεσα στη διψασμένη γη
και το άπειρο νερό, στον οίκο και στον αχό του λιμανιού, στον ξένο και τον
ξενιστή, στην άκρατη ζωή και την έρημη κατάρρευση. Στη συγκυρία της
κρίσης, με την επερχόμενη δεύτερη -αντίστροφη- χωροταξική και κοινωνική
αναδίπλωση προς την επαρχία, οφείλουμε να πάρουμε τη θέση μας στον
κόλπο του Μεγάλου Λιβαδιού ανάμεσα στη διαλεκτική γέφυρα που επιμένει
να τεντώνει ορμητικά τις γέρικες ακτίνες της για να αφυπνίσει και τη βίλα που
χτίστηκε σα φρούριο, για να φυλάγεται και να παρατηρεί.
Λέξεις-κλειδιά: Αιγαίο, Αρχιπέλαγος, Παράσιτο, Όριο, Αρχιτεκτονική,
Τουρισμός
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Aegean: From Archipelagos to Disneyland
Dimitra Vogiatzaki, Architect Engineer, National Technical Univ. of
Athens
Abstract
The call of the Audiovisual Arts Festival Symposium requests a statement
on the intercultural conflicts and exchanges that took place at the troubled
Mediterranean basin, with references to the historical, cultural and geological
structures of the area. What would happen if, instead of insisting on the
intense historicity that is latent in this context, we closed our eyes and
recalled the scent of low SPF – coconut sunscreen, mixed with sweat and
alcohol fumes, or the Nordic and Latin sounds that are squeezed into GreekTurkish names of foods, or even the fleeting tactile correlation of bodies
inside labyrinthine alleys, closed bars and crowded beaches?
We would be transported to a place, both familiar and elusive: to the
carnivalesque enjoyment of the Greek sea-sex-sun summer on an island
of the Aegean - a regular feast prepared methodically since decades, in
order to shine while the sun burns over the blue waters, only to be carefully
deconstructed upon the first clouds of autumn. The Aegean islands, matrixes
of the global touristic parasite, are formed in a semiotic metaphor of the myth
of kind-hearted Zorba and the derridean non - preconditioned host.
The residents are totally dedicated to the tourism industry, the residential
villages get depopulated, the primary production sectors faint, the rooms-tolet multiply and fill the Aegean earth with tourist cenotaphs during the winter.
The Aegean is a vast heterotopian Disneyland, totally dependent to tourism.
Or not. Gazing the horizon of Serifos, one finds the leftovers of its mines
standing as wastelands, rusty, with their bridges broken, though open to
the numerous entities-islets of the archipelagos. The uncanny of the view
of the dead mining is disturbing, mainly because it reminds us that this
“dispersed city” may be something more than a Disneyland. The current
Aegean complex, this spatial, urban and architectural cramp, expresses the
absolute limit investigated by the festival. The limit among the Mediterranean
water and earth, the boundary between the stranger and the host, the limit
between the unrestrained life and the slow collapse. In the modern times of
crisis, facing the upcoming second-reverse-folding to the province, we must
take our place in the bay, between the bridge that communicates and the villa
that observes.
Keywords: Aegean Sea, archipelago, limits, architecture, tourism
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Ηχεί ίσως παράδοξο - έως και προκλητικό, να μιλά κανείς για το Αιγαίο
πέλαγος σε μια συνάντηση που λαμβάνει χώρα στο Ιόνιο, σε ένα άλλο
δηλαδή πέλαγος, όχι τόσο μακριά από το πρώτο, μα σίγουρα με διαφορετική
ιστορία, συγκρότηση, ταυτότητα και «περηφάνια». Ηχεί κάπως παράδοξο,
σαν αυτές οι δυο θαλάσσιες ενότητες, με τις συστάδες τους να ορίζουν
μια γραμμή κι ένα σημείο1 στη μητέρα-Μεσόγειο, να μην ενώνονται, μα
να χωρίζονται από κάποια μίλια υγρών ορίων, για να έρθουν κοντά -έστω
διοικητικά- από μια στεριά που βρίσκεται ανάμεσα τους. Χωρίζονται από
την ομοιότητα (νερό) και ενώνονται από τη διαφορά τους (γη). Σαν τα νησιά
ενός ιδεατού Αρχιπελάγους (σε μιαν αντιστροφή της ύλης), οι δυο θάλασσες
λειτουργούν μέσα σε ένα δίκτυο κόλπων, πελάγων, εξοχών και εσοχών,
αυτής της ταραγμένης μεσογειακής λεκάνης, που αποτελεί το αντικείμενο
της διημερίδας μας.
Το Αρχιπέλαγος είναι μια συγκρότηση από πολυάριθμες οντότητεςνησίδες, κάθε μια από τις οποίες διατηρεί τη μοναδική της ταυτότητα,
ενώ νοηματοδοτείται από τη σχέση της με τις άλλες. Κάθε οντότητα από
αυτές υφίσταται συνεπώς ως μια δυϊκή φύση που παλινδρομεί ανάμεσα
στην ανάγκη της επικοινωνίας με το άγνωστο «Άλλο» και στην ανάγκη
της διατήρησης της ιδιαίτερης της ουσίας. Κάθε οντότητα ζει και παλεύει,
αναδιπλώνεται και εξελίσσεται, μέσα σε αυτόν το διχασμό, που τόσο

Εικόνα 1 - ο κόλπος Μεγάλο Λιβάδι στη Σέριφο, το Μάιο του 2013
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ποιητικά αφουγκράστηκε ο Massimo Cacciari2 στη βουή των λιμανιών και
στο καψάλισμα των τζακιών του οίκου μιας αρχαίας νησιωτικής κοινωνίας.
Πράγματι, παρότι η αρχετυπική δομή του αρχιπελάγους συγκροτεί θεωρητικά
πλήθος ομόσπονδων συγκεντρώσεων, όπως για παράδειγμα είναι η
Ευρώπη, το Αιγαίο παραμένει το κατεξοχήν πρότυπο Αρχιπέλαγος.
Από τη σάρκα του Αιγαίου ήταν που βγήκαν στο φως, μαζί με πλήθος
κεραμικών θραυσμάτων, οι θεωρητικές αρχές του Αρχιπελάγους στη σάρκα
του Αιγαίου καταλήγουν για να κρυφτούν και πάλι, οι λεκτικές μεταφορές,
οι παραβολές που περιγράφουν λυρικά αυτήν την αέρινη, ιδεατή δομή.
Στην πραγματικότητα το άπιαστο «ομοούσιο» που ενώνει τις οντότητες
του Αρχιπελάγους, κρύβεται τόσο στη λιγοστή αδρή γη του Αιγαίου, όσο
(κυριότερα) στα αμπάρια των πλοίων που το οργώνουν, αιώνες τώρα,
μεταφέροντας εμπορεύματα, ανθρώπους και λόγια. Τα πλοία και οι πορείες
τους είναι αυτά που διακρίνουν τα νησιά του Αρχιπελάγους από τις μοναχικές
νήσους των ουτοπιών. Εκείνες οι μακρινές γαίες περιβάλλονται από μια
θάλασσα απέραντη που χωρίζει, δημιουργώντας ένα διακριτό, «ασφαλές»
περιβάλλον, ενώ αντίθετα, στο Αρχιπέλαγος η θάλασσα είναι το μέσο, το milieux3 , που ενώνει. Περνώντας από το ένα στοιχείο στο άλλο διαδοχικά, από
τον ουράνιο μύθο της Ιδέας, στη γη του Αιγαίου, στο νερό της θάλασσας και
τέλος στη φωτιά της ανθρώπινης, πολυμήχανης τεχνογνωσίας, διαβάζουμε
στις τροχιές των πλοίων το δίκτυο των οντοτήτων και στοιβάζουμε στην κύτη
τους τις ουσίες που ανταλλάσσονται.
Επανερχόμενοι από το ρομαντικό περίπλου μας στις θάλασσες της
θεωρίας, θα παρακαλέσουμε τη Μούσα να μας εξιστορήσει τη ζωή του
αιγιακού αρχιπελάγους, σήμερα. Σε μια στιγμή παύσης εισβάλλουμε στα
αμπάρια του Χάι Σπήντ Δύο, περιπλανιόμαστε ανάμεσα σε νταλίκες, ΙΧ,
τουριστικά λεωφορεία. Ανεβαίνουμε στα καταστρώματα που μυρίζουν
αντηλιακό καρύδας (με χαμηλό δείκτη προστασίας, αναμεμειγμένο με ιδρώτα
και αναθυμιάσεις αλκοόλης), φτηνό καπνό, ανοιγμένα τάπερ και τόνους απ’
την υγρή ανάσα του πελάγους. Ακούμε βορειοευρωπαϊκούς ή λατινικούς
φθόγγους να στριμώχνονται σε ελληνο-τουρκικές ονομασίες φαγητών.
Αφουγκραζόμαστε σώματα που αδημονούν για μια φευγαλέα επαφή σε
δαιδαλώδη σοκάκια, κλειστά μπαρ και γεμάτες παραλίες. Ταυτόχρονα με
το μετακινούμενο λαϊκό πανηγύρι, στη σκιά των μεγάλων επιβατηγών, κατά
τις νυχτερινές ώρες, μικρά καΐκια, σχεδόν ακυβέρνητα μεταφέρουν στα
σπλάχνα τους στοιβαγμένους ανθρώπους, που έχουν σκίσει τα διαβατήρια
τους πριν καν ξεκινήσουν το ταξίδι, έχοντας ως μόνο οδηγό τα φώτα των
νησιωτικών πόλεων και την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα στην Ευρώπη. Αυτή
η σκοτεινή πλευρά, η β’ όψη των διαπολιτισμικών ανταλλαγών του Αιγαίου
χάνεται στις ειδήσεις του τύπου κάτω από συζητήσεις για ανοικτά και κλειστά
σύνορα, εναέριες επιδείξεις των F16, κοινοτικές οδηγίες και εξαργυρωμένες
υποχρεώσεις φιλοξενίας.
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Το ίδιο πέλαγος που προσκαλεί σε ένα ανοιχτόκαρδο, φιλόξενο σκηνικό
καλοζωίας, μετατρέπεται σε πεδίο άσκησης διακρίσεων, αποκλεισμών
και πολεμικών συρράξεων. Ο Ξένος διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, τον
αποδεκτό και ωφέλιμο ξένο και τον μη - αποδεκτό, παράσιτο, «παράνομο»
ξένο. Αντιστοίχως, οι ξενιστές μορφώνονται από καλόκαρδους, αγαθούς,
γήινους πατέρες σε αυστηρούς και βιβλικά οργισμένους θεούς. Το θεωρητικό
τίμημα της απροϋπόθετα φιλόξενης θάλασσας που ζει και ανανεώνεται
από τη διαλεκτική της, πληρώνεται τόσο με πιστωτική κάρτα στην άκριτη
διασπορά των «rooms to let», όσο και σε πρόστιμα για την παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από επιχειρήσεις τύπου «Ξένιος Δίας». Το Αιγαίο,
μέσα σε αυτό το δίπολο, θεματοποιείται4 από τον τουρισμό και μετατρέπεται
σε μια τεράστια Disneyland που αγκαλιάζει τα μάτια που την κατασκεύασαν,
πετώντας έξω από τις πύλες του θαλάσσιου παραδείσου, όσους «απειλούν»
την «καθαρότητά» της. Η θεωρία κρύβει συχνά, πίσω από στρογγυλεμένες
λέξεις και αναπαραστάσεις, τη σκληρότητα αυτής της διαχρονικής πολεμικής,
που δεν εξαντλήθηκε ποτέ σε πολιτισμένες ασκήσεις ρητορείας, δίχως την
ανθρωποθυσία μιας Αντιγόνης. Θα υποστήριζε κανείς πως, ακόμα και μέσα
στη σύγχρονη αναλογία, παραμένουμε εντός του θεωρητικού πλαισίου του
Αρχιπελάγους, αντιμέτωποι με μια νέα διπολική σύγκρουση, του εξώστρεφου
- άπιστου λιμανιού που επικοινωνεί με το διαφορετικό και φιλοξενεί
παραγωγικές διά(ή πολύ-)φωνίες και του εσώστρεφου - συντηρητικού οίκου,
που διαφυλάσσει με κάθε τίμημα τις αρχές, την ασφάλεια και τη χθόνια συνέχεια
των οικοδεσποτών. Θεωρητικά, οι ανταλλαγές του Αρχιπελάγους, τυπικά ή
άτυπα, διασώζονται και η διαπολιτισμική επικοινωνία εντείνεται, καθώς το
ίδιο το Αρχιπέλαγος επεκτείνεται και εξακτινώνεται σε νέους ηπειρωτικούς
πόλους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπό αυτή τη σκοπιά, η ταυτότητα
του Αρχιπελάγους διατηρείται και διαιωνίζεται, κρύβεται σαν λύκος κάτω
από σύγχρονες προβιές. Παρά τις θερινές φωνακλάδικες αναπαραστάσεις,
παρά τις μαρτυρίες και τα μαρτύρια των έκπτωτων, ανεπιθύμητων σωμάτων,
βρισκόμαστε εν έτει 2013 μ.Χ ακόμη στο ίδιο πάντα Αρχιπέλαγος.
Αναδίπλωση και πόντος στον Οίκο (της διατήρησης και της συνέχειας)
Ας τον κοιτάξουμε, λοιπόν, στα μάτια. Ο φαντασιακός οίκος του
Αρχιπελάγους, άλλοτε κραταιός βασιλικός πυρήνας που συνένωνε (σαν
άλλο fractal) την ηγετική, εξώστρεφη, «αρσενική» μορφή και τη σιωπηλή,
φυγόκεντρη, Εστιακή, «θηλυκή» δύναμη, έχει ατροφήσει σε μιαν αλληλουχία
από ημιθανείς κυψέλες διημέρευσης τουριστών και αρχιτεκτονικές ασκήσεις
«δεύτερης» κατοικίας. Η παραγωγική του δυναμική περιορίζεται στη σίτιση
και την εξυπηρέτηση των Μνηστήρων (με το αζημίωτο), ενώ η Πηνελόπη
αποδημεί το χειμώνα στην πρωτεύουσα, απολαμβάνοντας τα έσοδα της
θερινής saison. Επί της ουσίας: Τα χωριά ερημώνουν, οι πρωτογενείς τομείς
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φυτοζωούν μπροστά στην επέλαση της τουριστικής βιομηχανίας, τα δωμάτια
προς ενοικίαση και τα σπίτια του Σαββατοκύριακου πολλαπλασιάζονται και
απομυζούν την αιγιακή γη, μόνο για να μετατραπούν σε μνημειώδη κενοτάφια
το χειμώνα. Τα νησιά, που εδώ και δεκαετίες αγκάλιασαν, στην παραλληλία
της καθημερινότητας τους, κάθε λογής περιηγητές (αρχαιολόγοι, ρομαντικοί
χίπηδες, ιστορικοί, εθνολόγοι του εξωτισμού, κινηματογραφικά συνεργεία,
αρχιτεκτονικά συμπόσια κα.), διαβρώθηκαν σταδιακά και εποικίστηκαν
ανεξέλεγκτα από το τουριστικό παράσιτο5 , το οποίο εμφανίστηκε σαν «τρίτος
όρος» ανάμεσα στον οίκο και το λιμάνι, τον οικοδεσπότη και τον ξένο, το
σήμερα και το χτες, διαπλέκοντας και αντιστρέφοντας τις ταυτότητες, τα
σημεία και τις δομές, μετατρέποντας τη διάκριση των ορίων που, με τόση
σαφήνεια ως τώρα, εντοπίζαμε, σε εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.
Οι «άγριοι» ριζωμένοι ντόπιοι, που αντίκρισαν οι ευρωπαίοι περιηγητές
του 18ου αιώνα, οι φτηνοί εργάτες των μεταλλείων και της τομάτας του
19ου, οι εξόριστοι μη-κανονικοί6 των καθεστώτων του 20ου, οι οικονομικοί
μετανάστες του 21ου, όλοι αυτοί οι εξαναγκασμένοι ή αυτόχθονες κάτοικοι
του Αιγαίου, έγιναν από εξωτικοί «ξένοι» στα μάτια των ξένων, πρόθυμοι
ξενιστές των τουριστικών εισβολέων. Όπως η ταυτότητα του οικοδεσπότη,
έτσι και η «φωτεινή υπέρ-αιώνια ελληνικότητα» (που εφόσον δε βρέθηκε,
ανασκευάστηκε πάνω στα χαλάσματα από το βλέμμα του ευρωπαϊκού
ρομαντισμού για να θεμελιωθεί ως το σπίτι του Δυτικού Πνεύματος),
ανακτήθηκε από τους «αγρίους», αποσπάστηκε από το ιστορικό συνεχές,
περιχαρακώθηκε, εμπλουτίστηκε και προσφέρεται πλέον ως πλήρες
αναλώσιμο προϊόν, ως souvenir, ως κλάσμα μνήμης, για τους νέους
προσκυνητές του Αιγαίου. Η παρελθοντική εμμονή με τη συνακόλουθη
πτώση του αρχαιοελληνικού φαντασιακού, που βιώνει ο «ξένος» διαχρονικά,
από την εποχή των ανακαλύψεων ως τις μέρες μας, πατώντας στο σύγχρονο
και υπαρκτό, ελλαδικό χώρο, υποκαθίσταται με την θεματική κατασκευή του
μύθου και του τόπου. Τη λαϊκίζουσα αρχιτεκτονική του ψευτοπαραδοσιακού
κελύφους, την ιστορική αποσπασματικότητα των αξιοθέατων, την υπόσχεση
μιας «αυθεντικής» εμπειρίας φαγητού και καλόκαρδης φιλοξενίας, επί
χρήμασι.
Η θεματοποίηση όμως, του Αιγαίου σε μια Disneyland για όλα τα
budget, δεν έχει τις ρίζες της μόνο στο εμμονικό θέλω του επισκέπτη ή την
περιστασιακή θέληση του «αφελούς ντόπιου», αλλά κυρίως στην ενεργή,
συστημική, βούληση του ελληνικού κράτους, από την περίοδο της επταετίας
και ύστερα, όταν η βιαστική συγκρότηση, εκμετάλλευση και προβολή της
«ελληνικότητας» υπήρξε κρίσιμο ιδεολογικό διακύβευμα και η οικοδομική
δραστηριότητα κυρίαρχο μέσο. Τόσο στην ενδοχώρα, όσο και στο Αιγαίο,
κυβερνητικά διατάγματα προώθησαν την τουριστική ανάπτυξη εις βάρος
κάθε άλλης παραγωγικής δυναμικής, οργάνωσαν την υπέρμετρη δόμηση των
νησιών με ξενοδοχειακές μονάδες, διάνοιξαν δρόμους, έστησαν λιμάνια και
αεροδρόμια - υποδοχείς, προσέφεραν όρους και κανόνες παραδοσιακότητας,
έδωσαν «ένα μέλλον για το παρελθόν μας».7 Την ίδια περίοδο λανθασμένες
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επιχειρησιακές επιλογές, άρνηση εκσυγχρονισμού και συνειδητή απαξίωση,
οδήγησαν βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες στο Αιγαίο να κλείσουν. Η
πληθυσμιακή αποψίλωση των νησιών που είχε αρχίσει τη δεκαετία του ’60
μπορεί μεν να αναχαιτίστηκε με τον ενθουσιασμό της τουριστικής εποίκισης,
αλλά η μονοκαλλιέργεια του τριτογενούς τομέα κατά τους θερινούς μήνες
διατάραξε την ισορροπία της ανθρώπινης παρουσίας, με αποτέλεσμα οι
μόνιμοι κάτοικοι του χειμώνα να είναι κατά πολύ λιγότεροι από το οικιστικό
δυναμικό μιας νήσου, ενώ ο πληθυσμός το καλοκαίρι (γηγενείς, εποχιακοί
μετανάστες και τουρίστες) να το υπερβαίνει κατά μεγάλα ποσοστά. Πού
βρίσκεται μέσα σε αυτά το Aρχιπέλαγος;
Επαναπροσδιορισμός των όρων και αντεπίθεση από το Λιμάνι (της
αμφισβήτησης)
Κλεισμένοι στον οίκο μας, στην καλύβα της θεωρίας, παρατηρούμε τη
δομή του Αρχιπελάγους να μεταμορφώνεται και να εσωκλείει στην
μεταβαλλόμενη τοπολογία της τα ίδια πάντα συστατικά με νέα μορφή. Το
Αιγαίο με τις ξύλινες τριήρεις, έγινε Αιγαίο της Πειρατείας, Αιγαίο του Ατμού
και της Βιομηχανίας για να φτάσει στο σημερινό Αιγαίο του Tουρισμού.8
Σε όλες του τις μορφές, οι ανταλλαγές προϊόντων, ανθρώπων και λέξεων
συνεχίζουν, αλλάζει απλώς η εκφορά των εικόνων τους. Βγαίνοντας από την
προστατευμένη και κλιματιζόμενη καλύβα του οίκου μας, περιδιαβαίνοντας
στο λιμάνι, βλέπουμε την ουσία του αρχιπελάγους να εκφυλίζεται, να
μετατρέπεται σε κέλυφος άνευ ουσίας. Μετράμε τις πληγές στο σώμα
των νησιών να γράφονται από την ιστορία: oι δαιδαλώδεις οικισμοί που
προστατεύονταν από κάποιον Μπαρμπαρόσα, οι φαγωμένες πλαγιές από
τις εξορύξεις, αλλά και η τερατογένεση της νεοπαραδοσιακής αρχιτεκτονικής
των ξενώνων που αποικίζουν τη λιγοστή γη, είναι εκεί, σημάδια τόσο ιστορίας
όσο και αλλοίωσης. Κάποτε το μήνυμα τους αφομοιώνεται γοητευτικά,
ιδίως όσο ξεμακραίνει ο χρόνος και σβήνονται οι μνήμες που εσωκλείουν
- όπως οι γραφικοί λαβύρινθοι της χώρας που πνίγουν μύριες φωνές από
σφαγές, κλοπές και βιασμούς. Κάποτε μας θυμώνει, στέκεται ενοχλητικά
και καταγγελτικά, όπως οι οικολογικές και πολεοδομικές καταστροφές της
ύστερης βιομηχανικής περιόδου. Κάποτε όμως, στο ανάμεσο των δύο, το
μήνυμα γίνεται παράξενο, ανοίκειο. Ατενίζοντας τον ορίζοντα της Σερίφου, για
παράδειγμα, είναι δύσκολο να προσπεράσει κανείς τα μεταλλεία10 της, όπως
στέκονται έρημα, σκουριασμένα, με τις γέφυρες τους να ανοίγουν αόρατους
δρόμους προς τις πολυάριθμες νησίδες του κυκλαδικού αρχιπελάγους.
Παρά την -αναμενόμενη- γοητεία της φθοράς, αυτή η παράταιρη, εικαστική
σχεδόν, εν-«κατάσταση» που κατοικείται από τα φαντάσματα της μνήμης,
διατηρεί μια μύχια και ιδιαίτερη δυναμική. Η εικόνα των μεταλλειών ταράζει
τον παρατηρητή γιατί -πέρα από μνημείο εργατικής επανάστασης- αποτελεί
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την πένθιμη ηχώ μιας άβολης αλήθειας. Πως αυτή η διάσπαρτη πόλη10,
μπορεί τελικά να είναι κάτι παραπάνω από μια Disneyland.
Στη συγκυρία της κρίσης, με την επερχόμενη δεύτερη -αντίστροφηχωροταξική και κοινωνική αναδίπλωση του πληθυσμού προς την επαρχία,
γίνεται αναγκαιότητα να πάρουμε τη θέση μας ανάμεσα σε αυτή τη γέφυρα
που επιμένει να τεντώνει ορμητικά τις γέρικες αχτίνες της για να αφυπνίσει
και τη βίλα που χτίστηκε σα φρούριο, για να φυλάγεται και να παρατηρεί. Το
σημερινό Αιγαίο, όμως, αυτή η κοινωνική, και αρχιτεκτονική κράμπα, βρίσκεται
στο milieux, στέκεται στο απόλυτο όριο. Το όριο ανάμεσα στη γέφυρα και την
καλύβα, τη διψασμένη γη και το άπειρο νερό, στον ξένο και τον ξενιστή, στην
άκρατη ζωή και την έρημη κατάρρευση. Όρια που βάλλονται, σύνορα που
παραβιάζονται, ταυτότητες που αλλάζουν. Ο Νίκος Μπελαβίλας11 , δίνει την
ευχή πως ακόμα κι έτσι, το Αιγαίο του Τουρισμού με τα ξενοδοχειακά ερείπια
του, μπορεί να γίνει μια ακόμη ανάμνηση στη μεταμόρφωση του Αιγαίου της
επόμενης ημέρας. Ας θυμόμαστε όμως πως κι αυτή, δε ξημερώνει ποτέ από
το ένδον του οίκου μας, αλλά από την ενοχλητική βουή και τη πνιχτή μυρωδιά
του λιμανιού. Για να ξημερώσει το αύριο μένει, έστω απ’ το παράθυρο, να
στρέψουμε σε αυτά που μας ενοχλούν, την προσοχή μας.

Εικόνα 2 - πρώτη αναζήτηση του παραδείσου, στο google.com
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Σημείωση 1: ο παράδεισος
Η πρωτοπορία θέλοντας να αποφύγει το αιώνιο οδηγείται
απευθείας στο άχρονο.12
Ένας «παράδεισος»: Έτσι προβάλλεται το Αιγαίο σε σειρές διαφημιστικών
εκστρατειών προκειμένου να προσελκύσει επισκέπτες εντός και εκτός
Ελλάδας. Έτσι συσκευάζεται και πωλείται, γίνεται μήνυμα, σημείο και
ταξιδεύει στο δίαυλο της προώθησης του, στη συνήθη πορεία απ’ τον
πομπό (ΕΟΤ, ιδιωτικές επιχειρήσεις κα.), ως το μακρινό δέκτη (τους έχοντες
οικονομική δυνατότητα για διημέρευση, για παραθερισμό διαρκείας ή έστω
τους εν δυνάμει εξ’ αποστάσεως καταναλωτές αιγιακών προϊόντων). Ένας
«παράδεισος» εντός του οποίου ο επίδοξος Αδάμ (ή Εύα) καλείται να εισέλθει
κρατώντας ταξιδιωτικά έγγραφα και πλήθος υποσχέσεις. Το προβαλλόμενο
προϊόν είναι μια προσιτή Εδέμ, ασφαλής (εντός Ευρώπης), που έχει να
προσφέρει παραλληλίες ποικίλων θεαμάτων, όπως τοπιακές (φυσικές)
προβολές, (πχ. το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης), προβολές ιστορικών
αφηγήσεων (αρχαία λείψανα, μοναστήρια, λαϊκή παράδοση κα.), προβολές
προτύπων ζωής (πολυτελής, αναχωρητική, περιπετειώδης, παραδοσιακή αγνή ζωή κα.), συνδυασμούς αυτών και επινοήσεις νέων. Ένας ορισμένος
γεωγραφικός χώρος, που διέπεται από οικείους -στο Δυτικό κόσμο- κανόνες,
μιλά τις διεθνείς γλώσσες, θέλει (προσκαλεί) τους επισκέπτες και υπόσχεται
μια επί χρήμασι τρισδιάστατη βιωματική εμπειρία πολυθεάματος. Υπό
αυτήν την οπτική, δεν είναι υπερβολή μάλλον, ο ισχυρισμός, πως το Αιγαίο
προβάλλεται (και βιώνεται) ως ιδιότυπη Disneyland.
Η παραδείσια προώθηση του Αιγαίου όμως δεν είναι ούτε αθέμιτη, ούτε
κατακριτέα. Η εμπορική διαφήμιση λειτουργεί με όρους συμβολισμού,
απόσπασης, προσομοίωσης και υπόσχεσης, και το Αιγαίο θέλοντας και μη,
ως τόπος και ιδέα, είναι ένα προϊόν που δύναται να «πωληθεί» - με την έννοια
της προσωρινής ενοικίασης - σε βλέμματα και σώματα, εξασφαλίζοντας ένα
σημαντικό ποσό εσόδων τόσο στο ελληνικό δημόσιο, όσο και τους ιδιώτες
που δραστηριοποιούνται στην «περιοχή». Στο παγκόσμιο δίκτυο των
αξιοθέατων (άρα και εμπορεύσιμων) προορισμών άλλωστε, η μεσογειακή
λεκάνη παραμένει η βασίλισσα της προτίμησης των παραθεριστών13 και
το Αιγαίο, το πολύτιμο πετράδι στο μπαστούνι της. Παρόλα αυτά, καθώς η
πραγματικότητα διαλύεται σε κλάσματα αλήθειας τα οποία απλοποιούνται,
συναρμόζονται και ταξιδεύουν ταχύτατα απ΄ τον πομπό στον δέκτη, υπάρχει
πάντα ένα ποσοστό που περισσεύει και μένει πίσω, έξω από τις διαδικασίες
προώθησης. Το περίσσευμα αυτό της διαλογής, δεν είναι παρά η συνεκτική
ουσία που δένει τα σύμβολα μεταξύ τους σε μια ολότητα, στη Μια αναλογική
αλήθεια, τη μήτρα των άπειρων αφηγηματικών υποσυνόλων. Αυτό το
ποσοστό που παραμένει στη σκιά των περιγραφών, έρχεται να δει το φως, να
αποκαλυφθεί, μόνο τη στιγμή που τα σώματα και τα βλέμματα των ταξιδιωτών
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αποβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο, στην ποθητή Εδέμ. Όταν εκδιώκεται
όμως και από εκεί, όταν ο ίδιος ο τόπος αρχίζει να μεταμορφώνεται και να
μεταπλάθεται σε ένα τρισδιάστατο διαφημιστικό σήμα, τότε είναι που ξεκινά
το πρόβλημα.
Το Αιγαίο μπορεί να ταξιδεύει ανενόχλητα, εξαϋλωμένο σε μήνυμα, για
να φέρει πίσω, μαζί του κάθε λογής ταξιδευτές. Με τα πρώτα κύματα
μαζικού, οργανωμένου τουρισμού που έφτασαν όμως στην Ελλάδα, ήταν
ο πραγματικός τόπος αυτός που άρχισε σταδιακά να συρρικνώνεται και
να αποκλείει (ή να περιορίζει) τις συνεκτικές, απωθημένες αλήθειες του,
μετατρεπόμενος σε μια χωρική carte postale.14 Η επίμονη ανασκευή του
τόπου σε μήνυμα, είναι αναμφίβολα μια μνημειώδης διεργασία που έχει
στόχο (συνειδητά ή ασυνείδητα) να αλλάξει την πραγματικότητα, τη μήτρα της
αλήθειας και να την εξισώσει με τα υποσύνολα των αφαιρετικών αφηγήσεων
της. Πρόκειται για μια τερατώδη ‘ανάληψη’ (lifting) του πραγματικού τόπου
στη σφαίρα του ιδεατού, που μοιάζει -όντως- με τις σειρές πλαστικών
επεμβάσεων επί ενός ‘αδιάφορου’ προσώπου, ώστε να ‘διορθωθεί’ κατ’
εικόνα και καθ’ ομοίωση κάποιου που ‘έχει όνομα’, ενός ‘σταρ’. Αυτή η
‘ανάληψη’, στον αντίποδα της παραδείσιας ‘πτώσης’, είναι το δίχως άλλο
μια μυστηριώδης μεταστροφή νοήματος, που συμβαίνει στο εσωτερικό του
σκοτεινού διαύλου της επικοινωνίας, για να εγγραφεί σταδιακά στο χώρο.
Για τον τολμηρό ερευνητή της σταδιακής μεταμόρφωσης του Αιγαίου,
προσφέρεται απλόχερα μια πληθώρα ντοκουμέντων (δεδομένων) και
υποθέσεων (θεωριών), σε αρχειακό υλικό.15 Βέβαια, η καταγγελτική
καταγραφή της αλλαγής χαρακτήρα και των διάφορων αιτιών της,
υπαινίσσεται την ύπαρξη μιας αυθεντικότητας η οποία σταδιακά χάνεται
πίσω από κακοποιητικές παρεμβάσεις και η οποία έρχεται να αναδυθεί
από συμπληρωματικές (ή αυτόνομες) ερμηνευτικές προσεγγίσεις της
αιγιακής ταυτότητας. Το ενδιαφέρον εδώ είναι, πως, και οι περισσότερες από
αυτές τις θεωρήσεις του Αιγαίου εξελίσσονται κατά κύριο λόγο μέσα από
παραβολές: Το Αιγαίο ως Disneyland, το Αιγαίο ως αρχέγονο αρχιπέλαγος,
το Αιγαίο ως φυλακή της εξορίας, το Αιγαίο ως προσκυνηματικός τόπος,
το Αιγαίο ως μοντέρνο λευκό αρχέτυπο κα. Όσο ιδιαίτερη, παράξενη,
εκτός συγκείμενου, η μεταφορική προβολή του τόπου, τόσο ενδιαφέρον,
πλούσιο, αποκαλυπτικό και το θεωρητικό instantané του. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι φιλοσοφικές λογοθετήσεις ανακτούν μια απωθημένη Αλήθεια
(αυθεντικότητα) που κρύβεται στο αναλογικό συνεχές, την «καθαρίζουν» από
τα περιττά στοιχεία, την ορίζουν και την απλοποιούν ώστε να τοποθετηθεί
στο άχρονο παλίμψηστο που συνθέτει την αιγιακή εικόνα. Η προσπάθεια
προσέγγισης της αναλογικής πραγματικότητας, διαλύεται με τη σειρά της σε
ψηφιακές αφηγήσεις, που πολλαπλασιάζουν τις σημειολογικές λογοθετήσεις
του τόπου, με έλλογες παρομοιώσεις.
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Όμως η, κατά περίπτωση, ομοιότητα που παρουσιάζει το Αιγαίο με τις
διάφορες δομές, η καταγραφή της αναλογίας των μερών και η κατάληξη
σε -περισσότερο ή λιγότερο- συγκεκριμένα συμπεράσματα, οδηγούν
στη μετατροπή του τόπου σε ένα ανοικτό σημαινόμενο16 για θεωρητικές
φαντασιώσεις. Βέβαια αυτή η διαρκής, πολυεπίπεδη αλλά στενά
«διαφραγματική» θέαση και προβολή του τόπου, δε θα μας απασχολούσε
ιδιαίτερα αν δεν λειτουργούσε υποστηρικτικά στην «αναληπτική» ανασκευή
του ίδιου του «πραγματικού», γεωμετρικού τόπου σε αφαιρετική Ιδέα. Ένα
μικρό αλλά ίσως το πλέον καταφανές παράδειγμα αυτής της αμφίδρομης
σχέσης, ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, αποτελεί η μελέτη του κυρίαρχου
ιδεολογήματος της παραδοσιακότητας, ένα αίτημα εθνολογικής και ιστορικής
διατήρησης, πάνω στο οποίο ξεκίνησε να αρθρώνει το ελληνικό κράτος την
πολιτική του (μαζικού - διαφημιστικού) τουρισμού μια θεωρητική κατασκευή
για το Αιγαίο, με ευρεία αποδοχή και κάθετη διάδοση στο συλλογικό συνειδητό.
Αφού δίχασε, προβλημάτισε, διάνοιξε νέα πεδία θεωρητικών (ιστορικών,
αρχιτεκτονικών, πολεοδομικών κα.) συλλογισμών και εφαρμογών, το άχρονο,
αόριστα παραδοσιακό στοιχείο, σήμερα έχει διαποτίσει την κατασκευή
των εικόνων της ιστορίας και του τοπίου και μπορούμε να υποστηρίξουμε
πως είναι πλήρως εμπεδωμένο ως αιώνιο συνεχές που ανατροφοδοτεί τις
νέες ματιές. Το πιο εντυπωσιακό: προτιμάται στις συνειδήσεις ακόμη και
όταν ανατρέπεται ο μύθος του.17 Το πλάσιμο της συλλογικής μνήμης και η
συνακόλουθη σκηνογραφία του χώρου, θεμελιώνονται στην ανεπαίσθητη
παρέκκλιση από την φαντασίωση στην πραγματικότητα, σε αυτό το διαρκές
περίσσευμα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη και μας δείχνουν πως, εν
τέλει από το ενεργό μηδέν, ορίζεται και γεννάται χώρος, ακολουθώντας
μονόδρομες διαδικασίες που κρύβονται βαθιά στις μύχιες και ανεξήγητες
σκέψεις του παρατηρητή.
Σε τι συνίσταται εν τέλει η αιγιακή Εδέμ αν όχι στη συνειδητά κατασκευασμένη, προσεκτικά περιφραγμένη και εντέχνως διαλεγμένη αλληλουχία
των κάθε λογής υπαρκτών και μη τόπων που έμοιασαν στο Αιγαίο, μέσα
στη φαντασία των (περισσότερο ή λιγότερο) λόγιων παραμυθάδων; Από
τους ρομαντικούς περιηγητές που έπλευσαν στις θάλασσες του για να
ανακαλύψουν την αγνή, αρχαιοελληνική γοητεία, στους μοντέρνους ταξιδευτές
του «Πατρίς»18 από τους δικτυακούς προφήτες της Δήλου19 , ως τα δεκάδες
θεωρητικά κουβάρια που ξετυλίχτηκαν κατά τον απόπλου της «διάσπαρτης
πόλης» προς τη Βενετία20, κάθε γνωστικός γραφιάς έσκυψε και είδε στο
αιγιακό γαλάζιο μια εικόνα εν τέλει, αυτού που ήθελε να δει, κατασκεύασε
έναν τόπο-καθρέφτη και τον προσέφερε στο φιλοθεάμον θεωρητικό κοινό
προς κατανάλωση. Αιγαίο - Ένας «παράδεισος», εντός του οποίου οι εικόνες
πλάθονται κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Δημιουργού. Το «Μeet the world
in Greece»21 εύκολα υπαινίσσεται την συνάντηση με ένα άγνωστο, μακρινό
άλλο, το οποίο όμως βρίσκεται πάντα, στα όρια του δικού μας, οικείου εαυτού.
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Κάθε επιδρομή στις θάλασσες του Αιγαίου, αλιεύει μια νέα, εξεικόνιση του
παρατηρητή, είτε της ηρωικής, ποθητής πλευράς του, είτε της σκοτεινής,
απωθημένης ενοχής του.

Εικόνα 3 - πρώτη αναζήτηση του παρασίτου στο google.com
Σημείωση 2: το παράσιτο22
Η απώλεια του παραδείσου μας είναι κι αυτή ένα τίμημα
της προπατορικής επιθυμίας για την αρχέγονη αλήθεια
και τη γνώση.23
Από το Αρχιπέλαγος στη Disneyland, το Αιγαίο εδώ και αιώνες άλλαξε
μορφές στη θεωρητική του εικόνα, ανανέωσε τους όρους των συμβολισμών
του, τροφοδότησε με τις λανθάνουσες συνεκτικές δυνάμεις του καινούρια
νοητικά ταξίδια. Προσπαθώντας να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή τη
διαδικασία, την ιδεατή διαδρομή, από το μάτι στο πραγματικό αντικείμενο,
και αντίστροφα, συνειδητοποιούμε πως κάθε καταγραφή, είναι επί της ουσίας
μια μετατόπιση μέσα στο δίαυλο, που μας μεταφέρει σε μια θέση παρά- το
πραγματικό. Αυτή η παλινδρομική μετατόπιση μπορούμε να ισχυριστούμε
πως έχει δύο συνδεόμενα σκέλη. Το ένα, αφορά τη βαθμωτή πτώση24 , από
την άπιαστη - και εξόχως απωθημένη - ολότητα της Αληθείας, στην επί μέρους
παραγωγή της θεωρητικής καταγραφής. Το άλλο, πρόκειται για αυτήν την εκ
νέου «Ανάληψη» του πραγματικού στις επί μέρους Ιδεατές εξεικονίσεις του.
Όποια διαδρομή και αν ακολουθήσουμε όμως, αυτή συμβαίνει πάντα στα
πλαίσια του εκάστοτε κοινωνικού συγκειμένου, αυτού του μεγάλου μαύρου
κουτιού, που θέτει τα όρια στα οποία δύναται να συμβεί και κυρίως, να
επικυρωθεί η αλλαγή της θέσης μας. Μέσα σε αυτό το κουτί, η κάθε καταγραφή
μπορούμε να πούμε πως λειτουργεί εν τέλει, σαν ένα μικρό παράσιτο
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που τρώει στο τραπέζι της «Αλήθειας» και εκπέμπει το αλλοιωμένο σήμα
της δικής του ερμηνευτικής προσέγγισης, δημιουργώντας πολλαπλούς
βρόγχους πραγματικοτήτων και ερμηνειών.
Η παρατήρηση της προσομοιωτικής πορείας του αιγιακού τόπου, μέσα στον
επικοινωνιακό δίαυλο, δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον επειδή οι πρακτικές της
μας είναι άγνωστες, μα το αντίθετο επειδή μας είναι εξαιρετικά οικείες. Η εικόνα
του Αιγαίου αναπαράγεται και ερμηνεύεται σε μη-ρεαλιστικά ατοπικά τοπία
(θεωρητικά κείμενα, διαφημιστικές εκστρατείες, εικαστικές αναπαραστάσεις,
κινηματογραφικές επιτυχίες κα.) μεταβαλλόμενη εδώ και χρόνια, με την ίδια
ευκολία που τα αμέτρητα social media κατακτούν τη μαζική κουλτούρα,
πολλαπλασιάζοντας και προσομοιώνοντας κάθε πτυχή της ζωής μας σε
ένα εικονικό Timeline. Φωτογραφίες, τραγούδια, βίντεο, δηλώσεις νοητικής
και συναισθηματικής ταυτοποίησης, παιχνίδια, ψηφιακές βιβλιοθήκες,
διαδικτυακή τέχνη, δομικές λειτουργίες της καθημερινότητας (επικοινωνία,
πληρωμές, ενημέρωση κα.), όλα σχεδόν τα σημεία της πραγματικής ζωής
αναπαράγονται σε προσαρμοσμένες εξεικονίσεις κατασκευασμένες από
pixel. Και μέσα εκεί, στο ψηφιακό κόσμο, οι ελλείπουσες, λανθάνουσες,
συνεκτικές δομές του υπαρκτού κόσμου υποκαθίστανται από νέους κώδικες
επικοινωνίας, νέες επιτελέσεις, που συμπληρώνουν ένα ιδιότυπο ψηφιακό
συνεχές και οι οποίες με τη σειρά τους επανέρχονται και κατασκευάζουν,
διαμορφώνουν με νέους όρους, την πραγματική ζωή.
Η αναλογία αυτή ενέχει τον κίνδυνο να οδηγηθεί γρήγορα στο άκρο της
-δυστοπικής ή ουτοπικής, ανάλογα με το σημείο θέασης- φαντασίωσης
κάποιου διευρυμένου cyborg manifesto25 , με τα οργανικά μέρη των έμβιων
όντων να αλλοιώνονται από την επίδραση της τεχνολογίας, το γεωμετρικό
χώρο να διασπάται απ’ τις ψηφιακές τηλεμεταφορές και τα συναισθήματα
να διαδίδονται με προσθετικούς νευρώνες. Εστιάζοντας όμως με ψυχραιμία
στην αλληλεπίδραση ανάμεσα σε πραγματικότητα και προσομοίωση,
θα αναγνωρίσουμε εύκολα τα σημάδια αυτής της παλινδρόμησης να
αναπαράγονται και να επαναλαμβάνονται σε βάθος χρόνου στις ανταλλαγές
της πραγματικής ζωής με πρότερους προσομοιωτικούς κόσμους, όπως οι
θρησκευτικές παραδόσεις, αλλά και τα παιδικά παραμύθια. Η θρησκευτική
παράβολή, όπως ακριβώς και η Αιγιακή παράδοση, από αόριστα άχρονη
κατασκευή κάποιου γνώστη (προφήτης, μάγος, σοφός κα.), μετετράπη
σταδιακά σε αιώνιο, διαρκές και δομικό χαρακτηριστικό των κοινωνιών, που
οργανώνει, νοηματοδοτεί και συνοδεύει κάθε χαρά ή λύπη της κοινωνικής
ομάδας, ανεξάρτητα με την πίστη στην αλήθεια της. Αυτήν ακριβώς
την αμφίδρομη επιρροή μυθοπλασίας και πραγματικότητας, μπορούμε
να εντοπίσουμε στα παιδικά παραμύθια, ιστορίες γεμάτες αφηρημένα,
αρχέγονα σύμβολα και σχήματα κατανόησης του κόσμου, μέσα από τα
οποία ανακύπτουν διδάγματα που καθοδηγούν τα παιδιά (και τους ενήλικες)
στο δάσος της πραγματικότητας, ώστε να αποφεύγουν τους δράκους, τους
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Λύκους και τα απαγορευμένα φρούτα (όπως άλλωστε τα δέντρα του
Καλού και του Κακού ή τα Τοτέμ πχ.). Οι αρχέγονοι μύθοι προοδευτικά
εξανθρωπίζονται, χάνουν τον αινιγματικό χαρακτήρα τους, εσωκλείουν την
προτιμώμενη ερμηνεία τους και το επιμύθιο γίνεται συγκεκριμένη διδαχή, η
οποία αντανακλά το εκάστοτε άγχος της κοινωνίας που τα παρήγαγε.26
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, παρατηρούμε πως τα διαφορετικά
συστήματα καταληπτότητας (του χώρου, της κοινωνίας, των σχέσεων κτλ.)
περιέχουν κι ένα σύστημα κανονικότητας, με βάση το οποίο διακρίνονται
και αναγνωρίζονται οι ταυτότητες μέσα στο δίπολο καλού και κακού27 , ή
αλλιώς, κανονικού και παράταιρου. Ο,τι εντάσσεται μέσα στην κανονική, την
παραδείσια περιοχή, ό,τι ακολουθεί τον κανόνα, είναι φιλοξενούμενο από
τον παρατηρητή. Ο,τι παραβαίνει, εκδιώκεται και σηματοδοτείται ως ξένο,
ως εν δυνάμει απειλητικό, παράσιτο. Έτσι εμφανίζεται το παράδοξο, μέσα
στην ευρύτερη απόκλιση από τη φαντασία στην πραγματικότητα, την οποία
αναγνωρίσαμε ήδη πως δρα πρωτογενώς παρασιτικά, να αναγνωρίζονται
και να προσδιορίζονται πλήθος άλλες παρασιτίες, άλλης τάξης,
δημιουργώντας αλυσίδες και ορισμένες φορές βρόγχους. Οι θεωρητικοί της
άμωμης παράδοσης του αιγαίου, για παράδειγμα, ενίοτε αντιμετωπίζουν ως
παράσιτα - κακοφωνίες, τις νέες ανώνυμες ως επί το πλείστον, κατασκευές,
οι δημιουργοί των οποίων μπορεί να αντιμετωπίζουν ως παράσιτα, τα
εγκαταλελειμμένα χαμόσπιτα κτλ. Εν τέλει, το παράσιτο έρχεται να δώσει
μορφή και να προσωποποιήσει την ίδια την απόκλιση ανάμεσα στη
φαντασία και την πραγματικότητα. Κατ’αυτον τον τρόπο, όμως αυτονομείται,
παίρνοντας ταυτόχρονα την ιδιότητα του τελεστή. Ο παράσιτος είναι αυτός ο
οποίος επιφορτίζεται την ευθύνη της απόσχισης και της απόστασης, εκείνος
ο οποίος απομακρύνεται από τη μήτρα της κανονικότητας, εκείνος ο οποίος
διαφέρει και γεννά την αναταραχή, αλλά κυριότερα και ευρύτερα, είναι η ίδια
η απόκλιση τους ως τρίτος όρος.
Έτσι, μπορούμε να πούμε πως υπάρχει μια τελευταία διδαχή που
λανθάνει στην αιγιακή Εδέμ, στις βιβλικές παραβολές και το Δάσος της
Κοκκινοσκουφίτσας. Για να διατηρηθεί ο μύθος του Αιγαίου στο πέρασμα
από τη φαντασία στο βλέμμα, οφείλουμε να απορρίψουμε (ή να κρύψουμε) τα
στοιχεία εκείνα της πραγματικότητας που δε συντάσσονται με την επιθυμητή
εικόνα. Προκειμένου να φτάσει η Κοκκινοσκουφίτσα στην κλιματιζόμενη
Καλύβα με ασφάλεια, οφείλει να αποφύγει τις κακοτοπιές του Δάσους και τη
συνάντηση με τον έκπτωτο Λύκο. Προκειμένου να διατηρήσουν τα προνόμια
τους στον παραδείσιο κήπο, οι πρωτόπλαστοι οφείλουν να αποφύγουν
τη γνώση τόσο του καλού όσο και του κακού. Οφείλουν να παραμείνουν
δηλαδή αμέτοχοι παρατηρητές και όχι τελεστές της πραγματικότητας. Να μην
εξελιχθούν δηλαδή, στα δυνάμει επικίνδυνα παράσιτα του μηνύματος, που
έχουμε αφήσει να ταξιδεύει ελεύθερα στο δίαυλο, ανάμεσα στο αντικείμενο
και το μάτι. Κλεισμένη μέσα στο κουτί, μες την Καλύβα της, η θεωρία τρέφεται
από την απόσταση, την παρά-θέση της στη ζωή. Την παρατηρεί, τη μετρά,
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την εξωθεί σε ομολογίες, κανονικοποιεί τις αοριστίες της, την υποκαθιστά, της
προσφέρει μια σκιερή, δεύτερη Αλήθεια - ίσως καλύτερη και πιο ελέγξιμη από
την πρώτη. Από την εποχή της Κοκκινοσκουφίτσας καμία συνετή δεσποινίδα
δε ξαναμπήκε μόνη της στο Δάσος ούτε εμπιστεύθηκε άγνωστους Λύκους.
Από το Αρχιπέλαγος, στη Disneyland. Από τον Ιδεατό Παράδεισο στην
Ιδεατή Κόλαση. Οι θεωρητικές προσομοιώσεις στέκονται κάπου στο
ενδιάμεσο των δύο άκρων, σε μια μορφή απολογιστικού Καθαρτηρίου, που
εντοπίζει και ονοματίζει τα σκοτάδια του πραγματικού, προκειμένου να τα
αποκηρύξει και να κερδίσει μια θέση στην Κορυφή του Αλιγκέριου Λόφου.
Προτού αρχίσουν την ανοδική πορεία τους, οι θεωρίες, οι ματιές, οι υποθέσεις,
που επιχειρούν να σπάσουν τους παραδείσιους φράχτες χρησιμοποιώντας
επίπονες αντιπαραβολές, ίσως δεν πετυχαίνουν πολλά περισσότερα από το
να συρρικνώσουν την εξεικόνιση του αιγαίου ως Εδέμ, σε ένα μόνο καρπό
από τα χιλιάδες δέντρα της. Από το αιγαίο ως παράδεισο, καταλήγουμε
στο Αιγαίο ως μήλο Στάρκιν’ made in Greece. Όσο κοντά μας όμως και αν
βρίσκονται, οι μυθολογίες αυτές μετατοπίζουν τις ιδέες της άγριας ζωής στους
«αυστηρά λογικούς τρόπους της δικής μας σκέψης» και τους απομακρύνουν
ξανά, εντός των ορίων του παρασιτικού παιχνιδιού της θεωρίας. Παρά- τις
όποιες διδαχές, όμως, η πραγματικότητα ενίοτε αποκλίνει από το κανονικό,
η Εύα δάγκωσε το μήλο της γνώσης και η Κοκκινοσκουφίτσα παραστράτησε
στον πειρασμό της άνοιξης και γνώρισε το Λύκο.

Εικόνα 4 - το «παρα-» της παρατήρησης,
collage με στοιχεία από το google.com
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Σημείωση 3: ο παρατηρητής
Ο πρώτος σταθμός στην διαδικασία της εξατομίκευσης
είναι μερικές φορές μια περίοδος αποπροσανατολισμού.28
Το προστατευτικό κελί της Καλύβας, βρίσκει τρόπο να επιβιώνει μέσα
από πλήθος διδαγμάτων, τα οποία διαλύουν την τυχαία περιπλάνηση σε
αποσπασματικά στιγμιότυπα και “αξιοθέατες” εντυπώσεις. Με αυτήν όμως
την κατεύθυνση του βλέμματος, ο παρατηρητής χάνει την αναλογική εποπτεία
του χώρου, την ευκαιρία του να έρθει αντιμέτωπος τόσο με όσα πρέπει αλλά
και όσα δεν πρέπει να δει, με αποτέλεσμα να στρέφεται διαρκώς μέσα στα
ίδια όρια, σε ψηφιακές αναπαραστάσεις και φαντασιακές κατασκευές. Ας τον
αποδεχτούμε ως έχει, μοιραία. Παρά το δίδαγμα όμως που θέλει το παράσιτο
σαν άλλο τέρας να απομυζά μέχρι θανάτου τη ζωή του ξενιστή, ένας δεύτερος
παρά-τηρητής παράσιτος στο λήθαργο της λογικής του πρώτου, ίσως θα
ήταν χρήσιμος, αν, λιθοβολώντας τον με το χαλικάκι του πραγματικού, τον
βοηθά να αναδιοργανώνεται, να παράγει και εν τέλει να εξελίσσεται. Αυτός ο
διευρυμένος διττός υπέρ- παρά- τηρητής, βρίσκεται για μιαν οριακή στιγμή
ίσως, έξω από την ασφυξία της Καλύβας, στις παρυφές του Παραδείσου και
του πολύβουου Λιμανιού, όταν οι διαστάσεις του πραγματικού χώρου μπορεί
να μην είναι τρεις, αλλά ίσως πέντε, μαζί με το όνειρο και τη μνήμη.29
και, Μια Σημείωση για το Ταξίδι:
αναχώρηση: Κεντρικός Τομέας, Αθήνα
άφιξη: πόλη της Κέρκυρας, Κέρκυρα
συνολική διάρκεια του ταξιδιού: 4130 ώρες
Από την Αθήνα στην Κέρκυρα. Και πάλι πίσω. Ένα χάρτη της πόλης που
βρήκα βαλμένο προσεκτικά στο φάκελό μου, τον έκλεισα γρήγορα: εδώ πια,
δε μου είναι χρήσιμος. Μέχρι να υπάρξει ο ένας, ο καθολικός χάρτης - των
αναμετρήσεων με το άγνωστο - οι υπόλοιποι συμβατικοί, τυπωμένοι χάρτες
μου μοιάζουν με καταγραφές του γνώριμου, αυτού που είδα στο παρελθόν.
Κράτησα μια στοίβα από χάρτες, όνειρα και λίγες μνήμες. «Τι χρόνος είναι
αυτός ο τόπος;».31 Ένας χάρτης του αγνώστου, θα ήταν γι’ αυτό το άδειο χαρτί,
ένα ξεκίνημα. Δίπλα μου η Ελπίδα με κοιτάει παραπονεμένα. «Τί σχεδίασες
εκεί;» - είχε σκύψει στο σημειωματάριο μου επί επτά λεπτά τουλάχιστον,
ζορίζοντας με ευλάβεια ένα στιλό μπικ, όσο εγώ χάθηκα στις σκέψεις μου,
ενώ σκεφτόμουν τι να κάνω. Εκείνη τέλειωσε (μάλλον). Τώρα με περίμενε.
«Αν κοιτάξεις μπροστά σου, θα δεις αυτό που σου έφτιαξα!»
Πώς το ξέχασα; “Μπροστά μου”.
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Εικόνα 5 - Αριστερά, το σχέδιο της Ελπίδας (9 ετών το 2013)

* Οι φωτογραφίες των Εικόνων 1 και 5 ανήκουν στη συγγραφέα. Οι εικόνες 2 και 3 ειναι
screenshots από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από την default απάντηση του google.com
για την αναζήτηση των όρων paradise και parasite αντιστοιχα. Η Εικόνα 4 είναι collage με
υλικό από τις προηγούμενες σελίδες και τη σελίδα http://blog.modernmechanix.com/telescopeeyeglasses-make-the-blind-see/
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Σημειώσεις τέλους
1. Παρατηρώντας το χάρτη της Ελλάδας θα δούμε πως η συστάδα των αιγιακών
Κυκλάδων μπορεί πράγματι να «κυκλωθεί» και να περιγραφεί από το σχήμα
ενός κύκλου, ενώ αντίστοιχα τα νησιά του Ιονίου αναπτύσσονται κατά μήκος μιας
ιδεατής γραμμής, που παρακολουθεί τη Δυτική ακτογραμμή της ηπειρωτικής
Ελλάδας. Θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί πως το Αιγαίο δεν περιορίζεται
ασφαλώς γεωγραφικά στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων και πως οι αναφορές
στο αρχαίο δίκτυο του αρχιπελάγους αφορούν προορισμούς σε πλείστα άλλα
λιμάνια. Παρόλα αυτά, στην εν λόγω εισήγηση θα περιοριστούμε στο κυκλαδικό
δίκτυο σαν ένα μικρό, αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχαίας κινητικότητας, χάριν
συντομίας.
2. M. Cacciari. Το Αρχιπέλαγος. μτφ. Ν. Κυριαζόπουλος. εκδ. Τραυλός, 1999.
3. Mε το milieux έχει εκτεταμένα ασχοληθεί ο Michel Serres. Μια ενδεικτική
πραγματεία πάνω στο συγκεκριμένο μοτίβο του έργου του βρίσκεται εδώ: http://
www.stevenconnor.com/milieux/
4. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη πάνω στην πολύπλευρη θεματοποίηση του
Αιγαίου βρίσκεται στο «Θέμα και Σκηνικό – ο Τουρισμός στην Ελλάδα», Bασιλάκη
Π., Βερτεούρη Α., Χαζαπη Α., εργασία για το μάθημα Ι.Θ.8-εμβαθύνσεις,
Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ, 2009.
5. Για το παράσιτο και τον «τρίτο όρο» βλ. Μ. Serres, Το Παράσιτο, μτφ. Ν.
Ηλιάδης, επιμ. Δ. Καββαθάς εκδ.Σμίλη, Αθήνα, 2009.
6. Για τους Μη-Κανονικούς, βλ. M.Foucault, Οι Μη Κανονικοί, Παραδόσεις στο
Κολέγιο της Γαλλίας, 1974-1975, μτφ. Σ. Σιαμανδούρας, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον
της Εστίας, 2010.
7. Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα του «Έτους Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς:
1975».
8. Αναφορά στη συλλογιστική πορεία του κειμένου «Τρεις Ιστορίες για το Αιγαίο»
του Ν. Μπελαβίλα, όπως δημοσιεύτηκε στον κατάλογο της Ελληνικής συμμετοχής
της στη 10η Μπιενάλε Βενετίας, 2006, Αιγαίο Διάσπαρτη Πόλη, (επίτροποι Λόης
Παπαδόπουλος, Ηλίας Κωνσταντόπουλος). Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού,
2006.
9. Για τα μεταλλεία της Σερίφου και την ιστορία τους υπάρχουν πλήθος αναφορές.
Εδώ παραθέτουμε ενδεικτικά μια, επειδή παρουσιάζει ενδιαφέρον και ως προς
τη λογοθέτηση της μέσα στο ιδιαίτερο συγκέιμενο στο οποίο τοποθετείται: http://
www2.rizospastis.gr/story.do?id=2469242&publDate=5/9/2004
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10. Το Αιγαίο ως Διάσπαρτη Πόλη παρουσιάζεται εκτενώς στον κατάλογο της
Ελληνικής συμμετοχής της στη 10η Μπιενάλε Βενετίας, 2006, ο.π. σημ. 8.
11. «Ο μύθος του ελληνικού καλοκαιριού δεν απογοήτευσε ακόμη κανέναν.
Όμως μοιάζει κι αυτός με τους προηγούμενους μύθους: έχει ημερομηνία λήξης.
Μπορεί τότε, μετά το τέλος του, το αρχιπέλαγος να συνεχίζει να είναι όμορφο,
και τα ερείπια των ξενοδοχείων να θυμίζουν άλλη μια εποχή που πέρασε..» στο
Μπελαβίλας, Ν. Τρεις Ιστορίες για το Αιγαίο. ο.π. σημ.8.
12. Δ. Φιλιππίδης. Εφήμερη και Αιώνια Αθήνα. Αθήνα: Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου
Πειραιώς, 2009, 35.
13. Περισσότερα στοιχεία για αυτήν την ιδιότυπη κυριαρχία της Μεσογείου στο
«Από τη Θήρα στη Santorini», των Bασιλάκη Π., Βερτεούρη Α., Χαζάπη Α.
διάλεξη, Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ, 2011.
14. Οι υποδομές προσαρμόζονται για να εξυπηρετούν τους χρόνους του εκάστοτε
παραθεριστικού προγράμματος, οι οικισμοί αναπλάθονται και προσομοιάζουν
σε ουδέτερα, ατοπικά πρότυπα μεσογειακής ελληνικότητας (όπως το περίφημο
νεοπαραδοσιακό «μυκονιάτικο στιλ»), ο γηγενής πληθυσμός κατά περίπτωση
εμφανίζεται είτε ως το έμβιο τμήμα του σκηνικού (ιδιαίτερα οι «γραφικοί»
ηλικιωμένοι), είτε ως καθολικός ξενιστής (οικοδεσπότης) με υποχρέωση στη
διαρκή προσφορά υλικού και υπηρεσιών.
15. Η αλλαγή χαρακτήρα και οι αιτίες της, συνήθως περιγράφονται με αισθητικούς
όρους (αποτελεί ιδιαίτερα αγαπημένο μοτίβο η πληθωρικότητα της μικροαστικής
κακογουστιάς στις παρατακτικές περιγραφές του Αιγαίου), με την καταγραφή
της απότομης μεταβολής της ανθρώπινης οικολογίας (δημογραφικά στοιχεία,
αλλαγές στο habitus των κατοίκων και των παραθεριστών) και κυριότερα, με
τη «χειροπιαστή» τεκμηρίωση της παραβίασης των διάφορων χωροταξικών
και πολεοδομικών κανονισμών, που καταλήγει στην αλλοίωση του τοπίου
(ανθρωπογενούς ή φυσικού).
16. Για το ανοικτό σημαινόμενο βλ. «Το ‘πλήθος’ συστήνει το ανοικτό σημαινόμενο,
την ανοικτή δυνατότητα να διακρίνονται ‘πολλά’ και να ορίζεται το ‘ένα’» Alain
Badiou, Being and Event, (1988) Continuum 2007, όπως «αλιεύτηκε» από τις
σημειώσεις των παραδόσεων του Γ. Παρμενίδη, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού
προγράμματος Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός, Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ, 2013.
17. Χαρακτηριστικό επί μέρους παράδειγμα, το αιγιακό λευκό των κτισμάτων
αλλά και η λευκότις των αρχαίων μαρμάρων, αμφότερες μυθικές κατασκευές
στερεοτύπων ελληνικότητας.
18. 4ο CIAM, SS Πατρίς ΙΙ, 1933.
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19. «Συμπόσια της Δήλου» του Κ. Δοξιάδη.
20. Αναφερόμαστε στα θεωρητικά κείμενα του καταλόγου της Ελληνικής
συμμετοχής της στη 10η Μπιενάλε Βενετίας, 2006, ο.π. σημ. 8.
21. To «Meet the world in Greece» είναι μια ιδιωτική καμπάνια προώθησης
της Ελλάδας από τον Α. Καλογερόπουλο η οποία απέκτησε πολύ μεγάλη
προβολή και διάδοση μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook. Επί της ουσίας ο
Καλογερόπουλος συνέδεσε μεταξύ τους φωτογραφίες ή τμήματα φωτογραφιών
της Ελλάδας που βρήκε στο internet, χρησιμοποιώντας την ομοιότητα που
μπορεί να παρουσιάζουν με άλλα μέρη της Γης ή και του Σύμπαντος. Τη σελίδα
της πρωτοβουλίας μπορεί να βρεί κανείς εδώ: https://www.facebook.com/
MeetTheWorldInGreece
22. (σημείωση στον τίτλο) Η πρώτη αναφορά στον όρο γίνεται από τον Λουκιανό
το Σαμοσατεύ, ο οποίος περιέγραψε τον ανθρώπινο παράσιτο, εκείνον που κατά
κυριολεξία παρα-σιτεί δηλαδή τρώει στο τραπέζι κάποιου άλλου, εκμεταλλευόμενος
την φιλοξενία του. Μέσα από το ευφυές κείμενο του Λουκιανού, αναδύεται και
περιγράφεται μια ανθρώπινη συμπεριφορά την οποία εντοπίζουμε στη συνέχεια
κατά μεταφορά στους βιολογικούς μικροοργανισμούς. Τα παράσιτα, “εισβάλλουν
και αποικούν”, δηλαδή, έρχονται απρόσκλητα και τρώνε το σώμα του ξενιστή
τους. Παράσιτο και ξενιστής όμως διατρέχουν σαν ρόλοι, πέρα από το ζωικό
βασίλειο, το σύνολο των ανθρωπίνων σχέσεων και η παρατήρηση της λειτουργίας
τους επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις φιλοξενίας σε φιλοσοφικό επίπεδο. Ο Michel
Serres το 1980, κλείνοντας έναν κύκλο, κατέγραψε μια εκτενή προβληματική
επί του θέματος στο βιβλίο του “Το Παράσιτο”, θεμελιώνοντας ουσιαστικά, τον
παρασιτισμό ως την πλέον αρχέγονη και αναπότρεπτη κοινωνική σχέση, αυτήν
της μονόπλευρης ωφέλειας. Οι παρατηρήσεις του Serres δημιούργησαν έναν
νέο τρόπο θεώρησης του κοινωνικού στερεώματος, αφού με τον πολυδιάστατο
χαρακτήρα του ο παρασιτισμός μπορεί να κρυφτεί ακόμα και στις πιο αγνές
προθέσεις. Πολλά παραθέματα του αποσπάσματος όσο και ευρύτερα της
εισήγησης στηρίζονται στις καταγραφές του M. Serres.
23. Π. Τουρνικιώτης. Sprawl στις γειτονιές του Αιγαίου. κατάλογος της Ελληνικής
συμμετοχής.10η Μπιενάλε Βενετίας, 2006, ο.π.
24. «Το σύστημα που κατασκευάζεται με βάση μια παραγωγή προς στιγμήν
τοποθετημένη σε ένα μαύρο κουτί, είναι παρασιτικό με μια βαθμωτή πτώση (cascade). Κι όμως, αυτή η βαθμωτή πτώση διατάσσει τις γνώσεις, τις επιστήμες του
ανθρώπου και τις επιστήμες της ζωής, μας κάνει να αλλάζουμε λεξιλόγιο χωρίς
να αλλάζουμε θέμα. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα περιδιάβαση (randonnée),
189

[...]. Για να καταλάβουμε ένα μόνο πράγμα, θα διατρέξουμε διάφορα τοπία,
περισσότερες επιστημολογίες. Ίσως χρειαστεί να μιλήσουμε με περισσότερες
φωνές. Αυτήν την πολύστομη γλώσσα την αποκαλώ φιλοσοφική.» M. Serres,
ο.π., 22.
25. D. Haraway, A Cyborg Manifesto. http://www.egs.edu/faculty/donna-haraway/articles/donna-haraway-a-cyborg-manifesto/
26. Η αναζήτηση της ιδεατής Εδέμ, ανεξαρτήτως θρησκευτικού συγκείμενου,
συνοδεύεται από την υποχρέωση σε απόλυτα γήινες επιτελέσεις, που επηρεάζουν
τους βιορυθμούς της ζωής, όχι μόνο των πιστών, αλλά και όσων εγγράφονται
στα όρια της δομικής συστημικής επιβολής των θρησκευτικών κανόνων (κράτος,
φυλή, κοινότητα κτλ.).
27. Αυτός ο υπόκωφος αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικός προσανατολισμός της
παιδικής συνείδησης, να διακρίνει και να διαχωρίζει τις ταυτότητες σε καλές
και κακές, μέσω οικείων και ξένων συμβολισμών (όπως η Γιαγιά και ο Λύκος
πχ.) παρότι αντλεί τις ρίζες του σε αρχετυπικές μορφές προφορικών διδαχών
που χάνονται στο χρόνο, οργανώθηκε και προωθήθηκε μαζικά ως μέρος ενός
ευρύτερου προστατευτικού συνεχούς, που γεννήθηκε στη Βικτοριανή Ευρώπη
και περιελάμβανε τόσο την πνευματική όσο και τη σωματική πειθάρχηση των
μικρών υποψήφιων πολιτών με συστηματικό τρόπο. Η λεπτή διαφορά ανάμεσα
στην αυθόρμητη προφορική διάδοση των μύθων γύρω από τη φωτιά και στην
επώνυμη συγκέντρωση, καταγραφή, προσαρμογή και έντυπη διάδοση τους
από λόγιους, πολλές φορές κρατικούς, λειτουργούς, σε μορφή παραμυθιού, δεν
αφορά μόνο στην εξέλιξη της τεχνολογίας.
28. Γιολάντα Γιακόμπι. σε εικόνα από το Hypnerotomachia Poliphili στο Jung,
C.G. Ο Άνθρωπος και τα Σύμβολά του, επιμ. J.Freeman, μτφ. Α. Χατζηθεωδώρου.
Αθήνα: Αρσενίδη, 1980.
29. Δ. Φιλιππίδης. Εφήμερη και Αιώνια Αθήνα, ο.π., 20.
30. 41 ώρες ήταν η συνολική διάρκεια του ταξιδιού στην Κέρκυρα, η οποία
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Μέρος Δ Part D
Αισθητική Αγωγή Aesthetic Education

Παράδοση, Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση:
διδάσκονται τα υλικά και τα άυλα ενός παραδοσιακού
μουσικού πολιτισμού;
Ζωή Διονυσίου, Επικ. Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής,
Tμ. Μουσικών Σπουδών, Ιονίου Πανεπιστημίο

Περίληψη
Οι σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική έρευνα παραπέμπουν στην
ανάγκη ύπαρξης ενός σχολείου που καλλιεργεί τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
και στοχεύει στον σεβασμό του διαφορετικού, μία εκπαίδευση που προωθεί
το διάλογο ανάμεσα στους πολιτισμούς, καθώς και την αυτογνωσία και
εξέλιξη του διδασκόμενου και του διδάσκοντα. Ποια είναι η θέση της
ελληνικής παραδοσιακής μουσικής σε αυτό το σύγχρονο διαπολιτισμικό
εκπαιδευτικό πλαίσιο; Διδάσκοντας παραδοσιακή μουσική τι έχουμε στο
διδακτικό μας πλάνο; Περιλαμβάνονται τα άυλα στοιχεία του παραδοσιακού
πολιτισμού, ή περιοριζόμαστε μόνο στα υλικά; Και αν ναι, είναι δυνατόν να
διδαχθούν τα άυλα αυτά στοιχεία; Στη σύγχρονη εκπαίδευση που επίκεντρό
της έχει το μαθητή και στόχος είναι η ολοκλήρωση και εξέλιξή του, τι μπορεί
να προσφέρει η παραδοσιακή μουσική; Η εισήγηση αντλεί στοιχεία από
προηγούμενη έρευνα της γράφουσας σχετικά με την παραδοσιακή μουσική
στην εκπαίδευση και από πρόσφατες εθνομουσικολογικές μελέτες.

Λέξεις-κλειδιά: παραδοσιακή μουσική, διαπολιτισμικότητα, μουσικά
σχολεία
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Tradition, Interculturism and Education:
can the tangible and nontangible assets
of traditional musical culture be taught?
Zoe Dionyssiou, Assistant Professor for Music and Education,
Dept. of Music Studies, Ionian University

Abstract
The Greek traditional music has begun to be introduced at Greek schools
since 1980, mainly due to the establishment of Music Schools (secondary
education). This influenced gradually the schedule of the general schools
primarily with the textbooks. Since the international music met in 90’s such
a great response in Greek, a lot of young people started getting involved
in traditional music, fostering sometimes dialogue between the Greek and
other musical traditions, mainly with the East. The contemporary educational
reality aims at an intercultural education respecting diversity, and at a kind of
education which promotes the student’s selfawareness and the development.
Which is the role of Greek traditional music in this modern educational
framework? What do we have in our teaching plan, when we teach traditional
music? Are the intangible elements of the traditional culture included,
or do we usually use only the tangible ones? If so, can these intangible
elements be taught? What can the music in the contemporary education,
which focuses on the student and aims at his/her development, contribute
to? The presentation draws upon the previous research of the author about
the traditional music in education as well as upon recent ethnomusicological
studies.
Κeywords: traditional music, interculturalitsm, music schools
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Εισαγωγή
Ένας από τους βασικούς στόχους της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι
να ενισχύσει την οικουμενικότητα και τον πολιτισμικό διάλογο ανάμεσα σε
λαούς. Η διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση ήταν η προτεινόμενη οδός
για την επίτευξη αυτού του διαπολιτισμικού διαλόγου και την καλλιέργεια
του σεβασμού στο διαφορετικό. Μπορεί η εκπαίδευση να προάγει τη
διαπολισμικότητα αν δεν στοχεύει στην καλλιέργεια της αυτογνωσίας του
πολιτισμού κάθε λαού; Μπορεί να προάγει τη διαπολιτισμικότητα με ελλιπή ή
αποπροσανατολισμένη γνώση του παραδοσιακού μουσικού πολιτισμού; Σε
μια Ελλάδα που για μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών ο πολιτισμός του γείτονα
είναι συχνά κατώτερος από το «δικό μας», ποιο το παρόν και το μέλλον
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; Το παρόν άρθρο εστιάζει στη μουσική και
συγκεκριμένα στο αν και πώς η παραδοσιακή μουσική στο ελληνικό σχολείο
μπορεί να προάγει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε μία σύντομη οριοθέτηση – σκιαγράφηση
των τριών όρων: Διαπολιτισμικότητα, Παράδοση, και Εκπαίδευση, ή
σαφέστερα της δικής μας ανάγνωσης και των πιθανών συνδέσεων που
επιδέχονται οι τρεις αυτοί όροι. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στο αν και πώς η
διδασκαλία της ελληνικής - στη δική μας περίπτωση - παραδοσιακής μουσικής
μπορεί να συναντήσει τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Μήπως μόνο ο συνδυασμός των υλικών και άυλων στοιχείων της μουσικής
παράδοσης μπορούν να μεταφέρουν το πραγματικό της νόημα και πνεύμα
στους ανθρώπους;
Διαπολιτισμικότητα
Ο
όρος
«Διαπολιτισμική»
Παιδαγωγική
ή
Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση αναπτύχθηκε ως ανακλαστική πρακτική στο φαινόμενο της
πολυπολιτισμικότητας. Στο παρελθόν οι όροι Πολυπολιτισμικότητα και
Διαπολιτισμικότητα χρησιμοποιήθηκαν εναλλάξ περιγράφοντας την ίδια
τάση. Παρόμοια και στην αγγλική βιβλιογραφία οι όροι «multicultural» και
«intercultural» χρησιμοποιήθηκαν εναλλάξ. Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι
η «πολυπολιτισμικότητα» είναι το δεδομένο και η «διαπολιτισμικότητα» το
ζητούμενο. Η «πολυπολιτισμικότητα» είναι κυρίως αναλυτικός όρος, ενώ
η διαπολιτισμικότητα κανονιστικός (Δαμανάκης, 2002: 39). Ή διαφορετικά,
«πολυπολιτισμικότητα» είναι το φαινόμενο, ενώ «διαπολιτισμικότητα» η
εκπαιδευτική πρακτική.
Η «πολυπολιτισμικότητα» εκφράζεται με τον πολιτισμικό πλουραλισμό που
εξαπλώθηκε σε πολλές κοινωνίες της Δύσης μέσω της κοινής συνύπαρξης
πολλών εθνοτήτων. Αρχικά ο όρος έκανε την εμφάνισή του στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής από το 1920 λόγω του αυξανόμενου αριθμού
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μεταναστών. Στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, το
φαινόμενο απασχόλησε αρκετά αργότερα, γύρω στα τέλη της δεκαετίας του
1980 (Πανταζής, 2005: 69). Σε κάθε κοινωνία ο πολιτισμικός πλουραλισμός
συνεπάγεται και το γλωσσικό, εθνοτικό, θρησκευτικό κ.λπ. πλουραλισμό.
Η Διαπολιτισμική Παιδαγωγική είχε δύο βασικές όψεις. Αρχικά, προάσπισε
το δικαίωμα της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στην
κοινωνία, υπό το πνεύμα της διατήρησης, συντήρησης και αναπαραγωγής
των πολιτισμικών παραδόσεων. Αυτό σήμαινε μια μορφή πολιτισμικής
οικολογίας, που πρωταρχικό στόχο είχε τη διατήρηση της ταυτότητας και
της πολιτισμικής ετερότητας σε μία κοινωνία (Γκότοβος, 2002: x), και όχι της
αλληλεπίδρασης, εξέλιξης ή συνδιαμόφωσης νέων δυναμικών. Γι’ αυτό και
αρχικά επικράτησε ο όρος «πολυπολιτισμική εκπαίδευση». Έτσι σε πολλές
χώρες τα προγράμματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης στόχευαν στην
διατήρηση της ποικιλότητας, χωρίς ουσιαστική παρέμβαση, δημιουργία
προβληματισμού και ανανέωσης στις αντιλήψεις της νέας γενιάς. Αλλά η
«διατήρηση» της ταυτότητας και ό,τι αυτό συνεπάγεται δεν μπορεί να είναι
ο στόχος της εκπαίδευσης, γιατί τότε η εκπαίδευση χάνει το νόημα της
ουσιαστικής μόρφωσης και εξέλιξης των εκπαιδευόμενων (Γκόβαρης, 2004).
Με αυτή την μορφή η εκπαίδευση κινδυνεύει να χάσει τη δυναμική της, την
ιδιότητα επαναπροσδιορισμού αξιών και πρακτικών που χαρακτηρίζει κάθε
ζωντανή πρακτική.
Η δεύτερη όψη της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής έδωσε έμφαση
στην ανάγκη προσαρμογής των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων
στα νέα δεδομένα της πολυπολιτισμικότητας, διεκδικώντας το δικαίωμα
των μειονοτήτων να βρουν μια ισορροπία με το περιβάλλον. Η άποψη
αυτή αντιτάχθηκε στην απλή συντήρηση της πολιτισμικής ετερότητας και
προάσπισε την ύπαρξη πολλαπλών ταυτοτήτων στους μετανάστες κάθε
κοινωνίας, καθώς και το δικαίωμά τους στη μόρφωση, την κοινωνική ανέλιξη,
τις απολαβές τους από το σχολείο (Γκότοβος, 2002: xi-xii).
Κάποιες από τις προκλήσεις της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης είναι το
πώς θα ξεφύγουμε από την αντιπαράθεση ταυτοτήτων του «εγώ» με το
«ξένο», ή το «διαφορετικό» (Γκόβαρης, 2004: 27-28), το πώς θα πετύχουμε
το μοντέλο της «ενσωμάτωσης» και όχι της «αφομοίωσης» (ό.π. 46-53). Η
διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν πρέπει να εξαρτάται από την παρουσία ή
μη παρουσία ξένων παιδιών στο σχολείο, αλλά οφείλει να έχει ως σημείο
αναφοράς τις γενικότερες ανάγκες και ιδιαιτερότητες των πλουραλιστικών
κοινωνιών (Γκόβαρης, 2004: 57). Επίσης δεν αναφέρεται πια μόνο στον
εθνοτικό πλουραλισμό, αλλά προσεγγίζει τον πολιτισμικό πλουραλισμό ως
πραγματικότητα που χαρακτηρίζει κοινωνίες με υψηλό βαθμό κοινωνικής και
πολιτισμικής διαφοροποίησης (ό.π. 57-58).
Στην Ελλάδα κάποιοι θεώρησαν τη διαπολιτισμικότητα ως απειλή της
«εθνικής ενότητας», της «καθαρής» και ενιαίας κουλτούρας. Αντίθετα, η
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διαπολιτισμικότητα αναφέρεται στην διατήρηση του πολυδιάστατου της
ανθρώπινης ύπαρξης μέσα σε μία κοινωνία, στην πραγμάτωση της
ελευθερίας σε όλους τους τομείς της ζωής (Πανταζής, 2005: 75). Αλλά μόνο
αν το σχολείο εγκαταλείψει τον μονοπολιτισμικό τους προσανατολισμό και τις
εθνοκρατικές τους προοπτικές μπορεί να γίνει αποδεκτή η κουλτούρα όλων
των μαθητών, κάτι το οποίο μπορεί να παρακινήσει την ευαισθητοποίηση για
άλλα έθνη και κουλτούρες, καθώς και αυτοστοχασμό (Πανταζής, 2005:7677).
Φυσικά δεν υπάρχει μία ενιαία και γενικά αποδεκτή διαπολιτισμική
θεωρία. Η βιβλιογραφία επισημαίνει τουλάχιστον τρεις τάσεις: η πρώτη με
αφετηρία τις θέσεις του πολιτισμικού οικουμενισμού (που στόχο θέτει ως
στόχο την υπέρβαση της ιδιαίτερης πολιτισμικής ταυτότητας, στο πλαίσιο
της συνάντησης πολιτισμών με κοινά οικουμενικά στοιχεία), η δεύτερη με
αφετηρία τις θέσεις του πολιτισμικού σχετικισμού (κάθε πολιτισμός μπορεί
να αξιολογηθεί μόνο με βάση τους δικούς του προσανατολισμούς και
αξίες), και η τρίτη που έχει ως σημείο αναφοράς την «ηθική του δικαίου»
και την ισότιμη κοινωνική συμμετοχή. Από αυτή τη σκοπιά η διαπολιτισμική
εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως πρόγραμμα ισότιμης αλληλεπίδρασης
των πολιτισμών με στόχο την υπέρβαση των ορίων τους και τη συγκρότηση
μιας υπερπολιτισμικής ταυτότητας (Γκόβαρης, 2004: 77-78). Είναι σαφές
ότι η κοινωνικοπολιτική διάσταση στην εφαρμογή της Διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης είναι μεγάλη, μια που έρχεται σε αντίθεση με την πρακτική της
ομοιογενοποίησης και της αφομοίωσης κάθε ξένου στον κυρίαρχο πολιτισμό
(Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998), προβάλλοντας την ανάγκη ισότιμου
πολιτισμικού διαλόγου, και ισότιμης συμμετοχής πολιτισμών και λαών στον
οικουμενικό γίγνεσθαι.
Επομένως ένας σύγχρονος ορισμός για τη διαπολιτισμικότητα ορίζει
ότι η διαπολιτισμικότητα αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους
άτομα ή ομάδες διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης διαχειρίζονται την
πολιτισμική ετερότητα, δημιουργώντας μία νέα πολιτισμική ταυτότητα μέσω
της συνεργασίας και του συγκερασμού χαρακτηριστικών από διαφορετικούς
πολιτισμούς (Γεωργογιάννης, 2008: 30).
Οι τέσσερις βασικές αρχές της διαπολιτισμικότητας, οι οποίες αποτελούν
ταυτόχρονα και τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο
εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι:
α. η διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές μεταξύ των
πολιτισμών,
β. η αλληλεγγύη,
γ. ο σεβασμός των άλλων πολιτισμών ως ισότιμων,
δ. η αγωγή στην ειρήνη.
Οι αρχές αυτές θεωρούνται ως «βάσεις της επικοινωνίας και των σχέσεων
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των ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και με το φυσικό και κοινωνικό τους
περιβάλλον, το οποίο εξελίσσεται διαρκώς σε ένα πολυσύνθετο μόρφωμα»
(Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998: 45).
Η διαπολιτισμική προσέγγιση ως εκπαιδευτική κατεύθυνση υιοθετείται σε
όλα τα μαθήματα του σχολείου, βάσει το σημερινού Αναλυτικού Προγράμματος
Σπουδών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση (ΦΕΚ 3-3,
304/ 13-3-2003, τ. Β΄). Στα διδακτικά πακέτα των περισσότερων μαθημάτων
συναντά κανείς ιστορίες, παραδόσεις, πρόσωπα, τραγούδια, και ποικίλες
αναφορές σε άλλους πολιτισμούς ή άλλες χώρες. Η ευαισθητοποίηση των
μαθητών σε άλλους πολιτισμούς καλλιεργεί την αλληλεπίδραση των λαών
στο πνεύμα της διαπολιτισμικότητας, και σίγουρα βοηθά τον εκπαιδευτικό
να σχεδιάσει δραστηριότητες, να προκαλέσει συζητήσεις και δράσεις που
στοχεύουν στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών.
Η Διαπολιτισμική Παιδαγωγική επιχειρεί να αντιμετωπίσει με σεβασμό τη
διαφορετικότητα και να δώσει εναλλακτικές λύσεις απέναντι σε κάθε είδους
κοινωνικό αποκλεισμό, ρατσισμό, διακρίσεις και ξενοφοβία. Ο εκπαιδευτικός
έχει ευθύνη στο να εξαλείψει επεισόδια βίας, κοινωνικής και φυλετικής αδικίας
που παρουσιάζονται στο σχολείο, και να εμπνεύσει κλίμα αλληλεγγύης,
ισοτιμίας και αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε όλα τα μέλη του μικρόκοσμου
που το σχολείο αντιπροσωπεύει. Η μουσική εκπαίδευση μπορεί να είναι
ένα από τα καλύτερα μέσα και εργαλεία επίτευξης της Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης (Kwami, 2001). Το ενδιαφέρον μας παρακάτω στρέφεται στην
σύγχρονη παιδαγωγική. Πόσο η σύγχρονη εκπαίδευση συγκλίνει με τις αρχές
της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; Πόσο επιχειρεί η σύγχρονη παιδαγωγική
να είναι Διαπολιτισμική;
Εκπαίδευση
Η πιο σύγχρονη κατά την άποψή μας πρόταση της παιδαγωγικής θεωρίας
που συγκλίνει προς τους στόχους και αρχές της διαπολιτισμικότητας, όπως
αναλύθηκε παραπάνω, φαίνεται να είναι η Κριτική Παιδαγωγική. Η θέση αυτή
δίνει έμφαση στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο μιας
κοινωνίας και στο πώς αυτό καθορίζει τη διδασκαλία και μάθηση. Η Κριτική
Παιδαγωγική έχει τις ρίζες της στο έργο του εμπνευσμένου Βραζιλιάνου
παιδαγωγού Paulo Freire, ο οποίος μέσα από το έργο του έθεσε ως σκοπό
την ολοκλήρωση διδάσκοντα και διδασκόμενου μέσα από την εκπαιδευτική
διαδικασία. Έργα του ορόσημα θεωρούνται τα: Pedagogy of the Oppressed
[Η Εκπαίδευση των καταπιεσμένων], Pedagogy of Freedom [Παιδαγωγική
της ελευθερίας] (Freire, 1970/2000∙ Freire, 1973∙ Freire, 1996).
Τα ερωτήματα που καθορίζουν την παιδαγωγική αυτή προσέγγιση δεν
είναι τόσο το τι και πώς θα διδαχθεί παιδαγωγική που έχει ως επίκεντρο
199

το γνωστικό αντικείμενο), ή το γιατί και για ποιο σκοπό πρέπει να διδαχθεί κάτι
(παιδαγωγική που εστιάζει στη διδακτική και μεθοδολογία διδασκαλίας), αλλά
το ερώτημα σε τι εξυπηρετεί την πορεία του μαθητή προς τη χειραφέτηση και
την ολοκλήρωσή του. Σύμφωνα με αυτό που λογίζεται ως κοινωνικοκριτικό
παράδειγμα, όπως έχει εκφραστεί στην Κριτική Παιδαγωγική και την Κριτική
Επικοινωνιακή Διδακτική, ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής δεν βρίσκονται
απέναντι, αλλά ο ένας δίπλα στον άλλον προκειμένου να προσεγγίσουν
τα διδακτικά περιεχόμενα από τη σκοπιά των γνώσεων και δυνατοτήτων
που προσφέρουν στο μαθητή. Πρόκειται για μια διαδικασία ολιστικής
κριτικής και στοχαστικής ανάλυσης της υπαρκτής σχολικής και κοινωνικής
πραγματικότητας (Κοσσυβάκη, 1998: 20).
Σύμφωνα με την κριτική παιδαγωγική θεωρία ο εκπαιδευτικός δεν
αντιμετωπίζει τους εκπαιδευόμενους ως «άδεια δοχεία», που πρέπει
να «γεμίσουν» με γνώση, αλλά ως φορείς δράσης (agents), που έχουν
συγκεκριμένες απόψεις για τον κόσμο ζώντας σε συγκεκριμένες συνθήκες. Ο
εκπαιδευτικός ερευνά μαζί με τους εκπαιδευόμενους τον κόσμο, προκειμένου
αυτός να γίνει κατανοητός με κριτικό τρόπο, προκειμένου να προσδιορίσουν
και να επαναπροσδιορίζουν τη θέση τους στον κόσμο, τις οικονομικές,
κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που διαμορφώνουν την ύπαρξή τους, το
πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή και ο εαυτός τους μαζί με τον κόσμο προς το
καλύτερο.
Η σύγχρονη διδακτική δεν υπόσχεται κανόνες και συνταγές που θα
εξασφαλίσουν την τέλεια μέθοδο διδασκαλίας. Αντίθετα προσφέρει στον
εκπαιδευτικό γνώμες και απόψεις πάνω στα προβλήματα της διδασκαλίας,
ώστε να διαμορφώσει μόνος του το στιλ ή μοντέλο διδασκαλίας που τον
εξυπηρετεί καλύτερα σε κάθε περίσταση. Έτσι ο εκπαιδευτικός μέσα από τη
γνώση και τον προβληματισμό του σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική
θεωρία καλείται να πάρει αποφάσεις που αφορούν στη διαδικασία της
μάθησης στην τάξη του και να δομήσει τη δική του διδακτική προσέγγιση.
Η σύγχρονη παιδαγωγική επιχειρεί να κάνει το μαθητή συμμέτοχο στη
διαδικασία της μάθησης, όπως έχει εκφραστεί από την Κριτική-επικοινωνιακή
διδασκαλία (Κοσσυβάκη, 1998) και τη βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία
και μάθηση (Χρυσαφίδης, 2002). Έτσι προάγεται ο διάλογος, το μάθημα ως
επικοινωνία και αλληλεπίδραση, και η μάθηση γίνεται συλλογική υπόθεση.
Η διδασκαλία της μουσικής σε αυτό το πλαίσιο εστιάζει στην ανάγκη
έκφρασης και ανάπτυξης της σκέψης, της δράσης και του στοχασμού
του μαθητή. Έτσι δικαιολογείται η έμφαση στη μουσική πράξη (εκτέλεση,
δημιουργία, ακρόαση-αξιολόγηση) (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Π.Σ., ΥΠΕΠΘ, 2003),
στην αισθητική εμπειρία και έκφραση του μαθητή μέσα από τη μουσική.
Σύμφωνα με τον Keith Swanwick (1999) το σημαντικότερο στη διδασκαλία
της Μουσικής είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να καλλιεργήσουν
και να αναπτύξουν μια προσωπική σχέση με τη μουσική, να βρουν να δικά
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τους «μουσικά μονοπάτια» (musical pathways), μέσα από μια μουσική
εκπαίδευση που θα τους παρέχει σημαίνουσες και αυθεντικές μουσικές
εμπειρίες και άνεση να νιώσει κάθε μαθητής ότι είναι ελεύθερος να έχει
τη δική του «προφορά» (accent) στη μουσική (Swanwick, 1999: 40). Το
ερώτημα «σε τι εξυπηρετεί η διδασκαλία την πορεία του μαθητή προς την
ολοκλήρωσή του» φαίνεται να είναι το κεντρικό ερώτημα που μπορεί να
καθορίσει τη σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία και πράξη. Στη συνέχεια θα
ασχοληθούμε με τον όρο «παράδοση» και θα εξετάσουμε τι και πώς μπορεί
να προσφέρει η παράδοση στον διαπολιτισμικό διάλογο.
Παράδοση
Ο όρος παράδοση προέρχεται από το ρήμα «παραδίδωμι» που σημαίνει
δίνω στα χέρια κάποιου, εμπιστεύομαι κάτι σε κάποιον. Είναι δηλαδή μια
διαδικασία μεταβίβασης – συνήθως προφορική – με την οποία μεταφέρονται
από τη μια γενιά στην άλλη ήθη, έθιμα, γνώσεις ή δοξασίες, οι οποίοις με
αυτό τον τρόπο διαιωνίζονται (Μπαμπινιώτης, 1998).
Η παράδοση σε όλες τις μορφές έκφρασης παραδοσιακού πολιτισμού
έχει ερμηνευτεί από διάφορες ιδεολογικές τοποθετήσεις. Κάποια από τα
κοινά χαρακτηριστικά των μορφών έκφρασης παραδοσιακού πολιτισμού
ήταν ότι προέρχονταν από αγροτικές κοινωνίες, με έντονη κοινωνική συνοχή,
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, και διαδίδονταν κυρίως προφορικά (Virden &
Wishart, 1977: 175). Φυσικά πιο σύγχρονες προσεγγίσεις της παράδοσης
προσεγγίζουν τα παραδοσιακά προϊόντα μέσα από ένα δυναμικό πολιτισμικό
διάλογο που υπόκειται σε νεωτερισμούς, αλλά και στοιχεία διατήρησης,
αλλαγές και ποικιλομορφία διαμέσου του χρόνου και ανάμεσα σε διάφορους
τόπους (Bishop & Curtis, 2001: 8-10).
Σύμφωνα με τον Philip Bohlman (1988) η αντιμετώπιση της παραδοσιακή
μουσική ως ένα προϊόν του παρελθόντος και ταυτόχρονα μία διαδικασία του
παρόντος, προσδίσει μία ιδιότητα σταθερότητας και ζωντάνιας, που μπορεί
να στηρίξει την υπόσταση και ζωντάνια της προφορικής παράδοσης σήμερα.
Άλλωστε η «διατήρηση του αυθεντικού» και η ύπαρξη «νεωτερισμών» στην
παραδοσιακή μουσική είναι έννοιες παράλληλες, καθώς το παλιό συνυπάρχει
με το νέο στην καθημερινή ζωή. Οι δύο τάσεις συνυπάρχουν καθώς οι παλιές
παραδόσεις συναντούν τις νέες τάσεις σε ένα δημιουργικό διάλογο που δίνει
πνοή και συνέχεια στη μουσική παράδοση (Bohlman, 1988: 13).
Η παραδοσιακή μουσική επαναπροσδιορίζεται στον σύγχρονο κόσμο. Ο
Bohlman (1988) προτείνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά για την καλύτερη
κατανόησή της: α) ο δημιουργός στην παραδοσιακή μουσική αντιμετωπίζεται
ως φορέας αλλαγής και δημιουργικότητας, β) την επίδραση εξωγενών
παραγόντων που προκαλούν εσωτερικές αλλαγές, και γ) η παραδοσιακή
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μουσική μετατοπίζεται σε νέους τόπους (πόλεις, ΜΜΕ, πιο σύγχρονα λαϊκά
είδη μουσικής, κλπ.) (Bohlman, 1988: xix). Μέσα από αυτό το πρίσμα η
παραδοσιακή μουσική σήμερα βασίζεται περισσότερο σε προσωπικά και
παρά σε κοινωνικά χαρακτηριστικά, αποκτά έναν διαρκώς ανανεωμένο
χαρακτήρα σε αντίθεση με την παλαιότερη άποψη της σταθερής και
αμετάβλητης παράδοσης, και ακολουθεί κανόνες και διαδικασίες σύγχρονης
μουσικής παραγωγής. Επομένως η παραδοσιακή μουσική έχει θέση στη
σύγχρονη κοινωνία όχι επειδή είναι απομεινάρι του παρελθόντος, ή επειδή
κουβαλά ιδεολογίες του παρελθόντος, αλλά γιατί είναι μια εκφραστική τέχνη.
Η παραδοσιακή μουσική δεν χρησιμεύει για να ρίχνουμε φως στις μουσικές
εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά στο να κατανοήσουμε τις παρούσες και
μελλοντικές τάσεις και ανάγκες. «Μόνο όταν γνωρίζουμε και εξετάζουμε το δικό
μας παρελθόν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί υιοθετούμε συγκεκριμένους
τρόπους κατανόησης του παρόντος και προβολής στο μέλλον» (Rosenberg,
1993: 21).
Ο Bohlman (1988) επισημαίνει έναν κανόνα που συναντιέται στην
παραδοσιακή μουσική παγκοσμίως, σύμφωνα με τον οποίο η μουσική
δημιουργία λαμβάνει χώρα μέσα από ένα συνεχή διάλογο ανάμεσα στη
διατήρηση και την εξέλιξη, ή στον κανόνα και τα όρια. Υιοθετώντας τον
όρο «σταθεροποιητικές ενότητες» ‘stabilized units’, που μπορούν να είναι
δάνεια από άλλα κομμάτια, ή εξέλιξη παρόμοιων μελωδικών φράσεων, που
εναλλάσσονται δημιουργικά (Bohlman, 1988: 20). Αυτά τα χαρακτηριστικά
υπάρχουν ως αδιάσπαστες ενότητες στον προσδιορισμό της προφορικής
μουσικής παράδοσης. Η στασιμότητα είναι απαραίτητη ώστε η παραδοσιακή
μουσική να έχει νόημα για την κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα οι νεωτερισμοί
είναι απαραίτητοι για να την διατηρήσουν. Η παραδοσιακή μουσική φυσικά
απορροφά νέο ρεπερτόριο και πολιτισμικές λειτουργίες, τα οποία μεταποιεί
ώστε να ενταχθούν στα αισθητικά και κοινωνικά κριτήρια της κοινότητας
(Bohlman, 1988: 31-32).
Η διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη λαϊκή παράδοση,
σύμφωνα με τον Γρηγόρη Σηφάκη (1988), περιλαμβάνει τις δραστηριότητες
της επιλογής, σύγκρισης, συσχετισμού και απόρριψης που καθοδηγούνται
από συγκεκριμένους κοινωνικούς κανόνες και συμβάσεις που διαρκούν
συνήθως πάρα πολλά χρόνια. Αυτές οι κοινωνικές συμβάσεις είναι τα άυλα
χαρακτηριστικά ενός πολιτισμού, σε σχέση με τα προϊόντα του που είναι
τα υλικά χαρακτηριστικά του. Αυτοί οι κοινωνικοί κανόνες καθορίζουν την
καλλιτεχνική δημιουργία στην παραδοσιακή κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, γιατί
η προσωπική κατανόηση από τη μεριά του καλλιτέχνη-δημιουργού καθοδηγεί
την συλλογική κατανόηση μέσα από τη «μίμηση» με την Αριστοτελική της
σημασία. Για τον Αριστοτέλη η μίμηση δεν είναι πιστή, φωτογραφική μίμηση
του κόσμου, αλλά μία αναπαράσταση που ταυτόχρονα διαμορφώνει κάτι
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νέο και εξηγεί το παλιό (Σηφάκης, 1988: 22-27). Επομένως κάθε μορφή
συλλογικής τέχνης (τραγούδι, μουσική, χορός, εικαστική τέχνη, κλπ.) είναι
«μίμηση» γιατί η λαϊκή τέχνη είναι ένα σύστημα εννοιών που λειτουργούν
μόνο και μόνο επειδή έχουν ένα κοινό νόημα ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας.
Επομένως αυτές οι άγραφες και άυλες συμβάσεις είναι σημαντικές γιατί
επιβεβαιώνουν την διαιώνιση των τεχνών στην κοινωνία (ό.π. 25). Παρόμοια
με το Σηφάκη, σημαντικοί κοινωνιολόγοι της τέχνης όπως ο Becker (1982)
και ο Martin (1995) συγκλίνουν στην έννοια ότι η ύπαρξη κοινών συμβάσεων
στην τέχνη (ακόμα και στη σύγχρονη) είναι απαραίτητη για να υπάρχει και να
εξελιχθεί το έργο τέχνης.
Η δημιουργία στην παραδοσιακή μουσική είναι πράξη μίμησης. Η
δεξιοτεχνία και η δημιουργικότητα συνυπάρχουν σε κάθε παραδοσιακή τέχνη
και αναπτύσσονται μέσα από μία μακρά διαδικασία συνύπαρξης σύμφωνα με
τους κανόνες και τις συμβάσεις που ορίζει η κοινότητα. Η παραδοσιακή τέχνη
προσφέρει στον καλλιτέχνη μία τεράστια γκάμα σχημάτων, ενώ ταυτόχρονα
χαλιναγωγεί την φαντασία του και τον διατηρεί μέσα στα όρια των κοινωνικών
συμβάσεων στην τέχνη. Επομένως η δημιουργικότητα είναι μια πηγή ιδεών
και δράσεων που προσφέρουν άπειρες πιθανότητες στον καλλιτέχνη ενώ
την ίδια στιγμή τον βοηθούν να ελέγξει τους νεωτερισμούςτου και να μείνει
μέσα στα όρια της παράδοσης. Αυτή είναι η «ελευθερία υπό όρους» που
δίνει στον καλλιτέχνη άπειρες δυνατότητες ελευθερίας στη δημιουργία
του, βοηθώντας τον να μείνει σταθερός στους κανόνες της συγκεκριμένης
κοινωνίας (Σηφάκης, 1988: 30-2).
Ένα ερευνητικό μοντέλο για τη μελέτη της χρήσης και λειτουργίας
της παραδοσιακής μουσικής στην ελληνική εκπαίδευση
Θα μεταφέρουμε στη συνέχεια ένα ερευνητικό μοντέλο το οποίο
υιοθετήθηκε από την γράφουσα κατά την διερεύνηση της χρήσης - δηλαδή
των τρόπων διδασκαλίας και μάθησης -και λειτουργίας της ελληνικής
παραδοσιακής μουσικής στα Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας. Θα συσχετίσουμε το προτεινόμενο αυτό μοντέλο με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για
να εξετάσουμε αν και πώς η ενασχόληση με την παραδοσιακή μουσική
μπορεί να μας οδηγήσει σε μία διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Η ελληνική παραδοσιακή μουσική εισάγεται για πρώτη φορά οργανωμένα
στο πρόγραμμα του ελληνικού σχολείου το 1988 με την ίδρυση των
Μουσικών Σχολείων (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Στα σχολεία αυτά
διδάσκεται η δυτική ή κλασική, και η ελληνική παραδοσιακή μουσική, με
παράλληλη μελέτη των δύο βασικών κλάδων μέσα από θεωρητικά, ιστορικά
και πρακτικά μαθήματα (θεωρία, αρμονία, χορωδία, θεωρία παραδοσιακής
μουσικής, ταμπουρά, πιάνο, όργανο επιλογής, κ.ά.). Αυτό σήμαινε την
πρώτη αναγνώριση της εκπαιδευτικής αξίας της παραδοσιακής μουσικής,
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κάτι που αργότερα αποτυπώθηκε και στο πρόγραμμα του γενικού σχολείου,
κυρίως μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια μουσικής που εκδόθηκαν κατά την
τελευταία δεκαετία και συμπεριέλαβαν σχετικό υλικό και αρκετές αναφορές
σε παραδοσιακή μουσική και τραγούδια ελληνικά και άλλων λαών. Η μεγάλη
απήχηση της μουσικής του κόσμου (world music) από τα μέσα της δεκαετίας
του 1980, και στην Ελλάδα κυρίως κατά τη δεκαετία του 1990 οδήγησε στην
ενασχόληση πολλών νέων με την παραδοσιακή μουσική, καλλιεργώντας
συχνά ένα διάλογο της ελληνικής με άλλες μουσικές παραδόσεις, και κυρίως
με ανατολικές. Σήμερα, μετά από αρκετά χρόνια λειτουργίας των μουσικών
σχολείων, οι εκπαιδευτικοί μουσικής συνεχίζουν να διδάσκουν την ελληνική
παραδοσιακή μουσική μάλλον εκτός κάποιου επίσημου διδακτικού πλάνου
και αναλυτικού προγράμματος, χωρίς να καλλιεργείται ένας γόνιμος διάλογος
με άλλες μουσικές παραδόσεις, και προφανώς εκτός του πλαισίου της
διαπολιτισμικής παιδαγωγικής.
Μελετώντας τη χρήση και λειτουργία της ελληνικής παραδοσιακής
μουσικής στα Μουσικά Σχολεία από την οπτική των εκπαιδευτικών μουσικής
και των μαθητών, μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων στους πρώτους
και ομαδικών συνεντεύξεων στους δεύτερους, προτάθηκε ένα μοντέλο μέσω
του οποίου μελετήθηκε τι θέση έχει και πώς λειτουργεί η παραδοσιακή
μουσική για τους νέους μέσα και έξω από το σχολείο. Το μοντέλο μελέτης
αποτελούνταν από τρεις αναλυτικούς άξονες:
Α) διατήρηση (preservation) και νεωτερισμός (innovation): κατά πόσο η
προσωπική κατανόηση της παραδοσιακής μουσικής από τους νέους επιμένει
στη διατήρηση του παλιού ή αποδέχεται νεωτερισμούς; Πόσο κατανοούν τις
«κοινωνικές συμβάσεις» της μουσικής, την «ελευθερία υπό όρους», τα άυλα
χαρακτηριστικά της παράδοσης;
Β) το «τοπικό» (local), το «εθνικό» (national) και το «παγκόσμιο» (global):
δηλαδή αν η παραδοσιακή μουσική λειτουργεί ως τοπική, εθνική ή παγκόσμια
παράδοση για τους νέους; Στη σύγχρονη αστική κοινωνία έχει νόημα η τοπική
παράδοση; Υπάρχει εθνική διάσταση της μουσικής σήμερα; Σχετίζεται η
ελληνική παραδοσιακή μουσική και αν ναι πώς με την παγκόσμια μουσική
σκηνή της μουσικής των λαών (world music);
Γ) συστηματική - άτυπη διδασκαλία και μάθηση: πώς διδάσκεται η
παραδοσιακή μουσική: περισσότερο ως συστηματική ή τυπική μορφή
διδασκαλίας ή κοντύτερα στην άτυπη (προφορική) μέθοδο; Και από την άλλη
τι αντίκτυπο έχει το κάθε μοντέλο διδασκαλίας στη μάθηση των μαθητών,
δηλαδή πώς την κατανοούν και την ενστερνίζονται; (Dionyssiou, 2002).
Φυσικά βρέθηκε να υπάρχουν πολλές διαφορετικές αντιλήψεις στη σχέση
των μαθητών και των καθηγητών με την παραδοσιακή μουσική. Συνοπτικά
θα αναφερθούμε σε κάποια από τα αποτελέσματα που σχετίζονται με όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας, όσοι
εκπαιδευτικοί μουσικής (με ειδίκευση στην παραδοσιακή μουσική) φάνηκε να
υποστηρίζουν την άποψη ότι πρέπει να «διατηρήσουμε την παράδοση» είχαν
μία προτίμηση προς την «εθνική» διάσταση της μουσικής (δηλαδή το ίδιο
ρεπερτόριο σε όλη την Ελλάδα, κοινός τρόπος εκτέλεσης των τραγουδιών
όλης της χώρας, μικρή αναγνώριση των διαφορών των τοπικών παραδόσεων,
κ.λπ.). Επίσης φάνηκε να ακολουθούν τη συστηματική διδασκαλία της
(εκτέλεση από παρτιτούρα, χωρίς αυτοσχεδιασμούς, με ίδια στυλιστική
απόδοση όλου του ρεπερτορίου, κλπ.). Όσοι εκπαιδευτικοί μουσικής
φάνηκαν να αναγνωρίζουν την ύπαρξη νεωτερισμών στην παράδοση
(innovations) ήταν πιο κοντά στην «τοπική» διάστασή της (αναγνώριση των
ιδιαιτεροτήτων του τοπικού ρεπερτορίου στυλιστικά, αισθητικά, κοινωνικά,
κλπ.), και εφάρμοζαν περισσότερο την άτυπη μάθηση (δηλαδή διδασκαλία
χωρίς παρτιτούρα, με περισσότερους αυτοσχεδιασμούς, με κεντρικό άξονα
τη σχέση του διδασκόμενου με τη μουσική, με στυλιστική ποικιλία, κλπ.).
Επίσης φάνηκε ότι όσοι αναγνωρίζουν τις τοπικές παραδόσεις είναι πιο κοντά
στον παγκόσμιο χαρακτήρα της μουσικής, χωρίς να στέκονται σκεπτικιστικά
στα αλληλοδάνεια των λαών, στα κοινά χαρακτηριστικά τους (Dionyssiou,
2002).
Ως προς την αναγνώριση ή μη των τοπικών παραδόσεων ως
αυτοδύναμων κυττάρων της παράδοσης εκφράστηκαν διάφορες απόψεις
γύρω από το θέμα από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αρκετοί μαθητές έδειξαν
να αναγνωρίζουν την έννοια της τοπικής μουσικής παράδοσης, ορμώμενοι
φυσικά από όσα είχαν μάθει από τους καθηγητές τους. Οι μαθητές δεν
φάνηκαν προβληματισμένοι για το θέμα της τοπικής ή εθνικής διάστασης που
προσδίδεται στην παραδοσιακή μουσική, ενώ αντίθετα τους αφορούσε πολύ
το θέμα της συστηματικής – άτυπης μάθησης. Πάντως όσοι αναγνώρισαν την
αξία του τοπικού, φάνηκαν να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και τη θετικά
στοιχεία της άτυπης μάθησης, όπως ότι μαθαίνουν περισσότερα στοιχεία
για την παράδοση μέσω του προφορικού τρόπου εκμάθησης. Προφανώς
θεωρούν τα «άτυπα» χαρακτηριστικά της μουσικής. Παρακάτω ακολουθούν
κάποια αποσπάσματα από ομαδικές συνεντεύξεις της ερευνήτριας με
μαθητές των μουσικών σχολείων. Το πρώτο απόσπασμα παραπέμπει στην
αναγνώριση των τοπικών παραδόσεων και η δεύτερη ομάδα αποσπασμάτων
στην άτυπη μάθηση.
Η πανελλήνια διάσταση της μουσικής παράδοσης ακούγεται πιο κοντά
στους έφηβους, κυρίως γιατί οι ίδιοι σπάνια έχουν επαφή με την μουσική
τοπικών κοινοτήτων, καθώς επίσης και επειδή το σχολείο προβάλει και
στηρίζει κυρίως το πανελλήνιο ρεπερτόριο. Οι τοπικές μουσικές παραδόσεις
συχνά ακούγονται πιο σκληρές και απροσδιόριστες από τη μουσική που
μαθαίνουν στο σχολείο. Στο παρακάτω απόσπασμα συνέντευξης, μία
κοπέλα έχει ανακαλύπτει την ντόπια παράδοση αφού την έχει γνωρίσει, τη
στιγμή που οι περισσότεροι συμμαθητές της δε φαίνονται προβληματισμένοι
για το θέμα αυτό.
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Τασούλα: Δεν ξέρω, αλλά επειδή μένω σε χωριό, τα ντόπια τραγούδια
με … τραβούν περισσότερο
Ερευνήτρια: Έχεις ακούσει στο χωριό σου τραγούδια και κομμάτια που
δεν τα έχετε μάθει στο σχολείο;
Τασούλα: Φυσικά… πολλά. Υπάρχουν κομμάτια που οι περισσότεροι
άνθρωποι στο σχολείο δεν έχουν ιδέα γι’ αυτά. … Πιστεύω ότι αυτά τα
τραγούδια, τα ντόπια πολύ γρήγορα θα ξεχαστούν γιατί ακούγονται τόσο
διαφορετικά στους περισσότερους! Πολλά από αυτά τα τραγουδούν
στους γάμους, στα πανηγύρια και κάθε μέρα, αλλά όλο και λιγότερο.
Ακόμα και στο πανηγύρι του χωριού μου οι άνθρωποι τραγουδούν τα
ίδια και τα ίδια πια, που είναι τα γνωστά τραγούδια που τα τραγουδούν
όλοι [πανελλήνιο ρεπερτόριο] Μήλο μου κόκκινο, Θαλασσάκι μου …
Μόνο μερικοί παππούδες και γιαγιάδες στο χωριό μπορούν και τα
τραγουδούν.
Ερευνήτρια: Εσένα ποια σου αρέσουν περισσότερο;
Τασούλα: Αυτά που ακούω στο χωριό, είναι μοναδικά, είναι αλλιώς!
Ερευνήτρια: Οι υπόλοιποι τι λένε;
Χάρης: Αν και δεν έχω ακούσει πολλά τέτοια [τοπικά], κι εμένα μου
αρέσουν. Ακούμε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα
συνέχεια …. στο τέλος τα βαριόμαστε. (Σχολείο στην Ανατολική
Μακεδονία)

Ενώ οι περισσότεροι μαθητές έδειχναν προτίμηση προς νεανικά και
εμπορικά είδη μουσικής πριν τη φοίτησή τους στο μουσικό σχολείο, η επαφή
τους με τη μουσική σε βιωματικό - πρακτικό επίπεδο έφερε ανοιχτούς
ορίζοντες προς μουσικές που δεν ήξεραν, σεβασμό στο διαφορετικό. Αυτό
είναι κάτι που καθόρισε την μετέπειτα σχέση τους με την μουσική, σύμφωνα
με τα λεγόμενά τους, ίσως το πιο σημαντικό εφόδιο που τους έδωσε το
μουσικό σχολείο. Φαίνεται ότι οι μουσικές ταυτότητες των νέων ενώ αρχικά
σχετίζονται με το παγκόσμιο, μέσω της πρακτικής ενασχόλησής τους με
τη μουσική, γρήγορα ταυτίζονται με λιγότερο εμπορικά είδη καθώς οι νέοι
διαμορφώνουν τη μουσικής τους ταυτότητα και μαθαίνουν να κάνουν τις
προσωπικές τους επιλογές.
Οι μαθητές έδειξαν να είναι σε θέση να αντιληφθούν κάποια από τα άυλα
χαρακτηριστικά της μουσικής παράδοσης μόνο όταν τη διδάσκονται κοντά
στην άτυπη διδασκαλία (δηλαδή εκμάθηση με το αυτί, χωρίς έμφαση στην
παρτιτούρα, με εξάσκηση στον αυτοσχεδιασμό, πολύ μουσική ακρόαση,
κλπ.). Μπορούν να αντιληφθούν την «ελευθερία-υπό-όρους» μόνο αν
τους έχει παραδοθεί από κάποιον ικανό στον τομέα αυτόν δάσκαλο, όπως
καταδεικνύουν τα παρακάτω αποσπάσματα.
Ερευνήτρια: Πώς λοιπόν σας διδάσκει ο δάσκαλος [του ταμπουρά] ένα
καινούριο κομμάτι;
Σοφία: Το παίζει πρώτα ο ίδιος και μετά μας το δείχνει σε μέρη, πρώτα
παίζει εκείνος και μετά το παίζουμε εμείς.
Ερευνήτρια: Μετά το θυμάστε απ΄ έξω ή γράφετε τις νότες;
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Κατερίνα: Όχι το θυμόμαστε, δεν το γράφουμε, απλά με τη μνήμη
και την παρατηρητικότητα την ώρα που κάνουμε μάθημα. Με τον
ίδιο τρόπο το μαθαίναμε και με την κ. Α. Απλά με τη μνήμη και την
παρατηρητικότητα την ώρα που κάνουμε μάθημα.
Σοφία: Μερικές φορές μας βάζουν να τραγουδήσουμε τα λόγια και έτσι
μαθαίνουμε τα κομμάτια πιο εύκολα.
Ερευνήτρια: Προτιμάτε αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας ή όπως σας
διδάσκουν πιάνο;
Κατερίνα: Βέβαια αυτόν.
Ερευνήτρια: Γιατί;
Κατερίνα: Γιατί στο λαούτο ή στον ταμπουρά είναι πιο εύκολο να το
μάθεις το όργανο έτσι [μ’αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας].
(Μουσικό Σχολείο στην Ανατολική Μακεδονία, ομάδα κοριτσιών Β΄
Γυμνασίου)
Ερευνήτρια: Τι σας διευκολύνει περισσότερο, όταν παίζετε με
σημειογραφία ή χωρίς;
Ελένη: Διευκολύνει πολύ το πεντάγραμμα πιστεύω, αλλά κυρίως
σημασία έχει τι παίζεις χωρίς το πεντάγραμμο, δηλαδή το να σου δείχνει
ο δάσκαλος, μετά να το παίζεις στο όργανο και σιγά-σιγά με βάση αυτό
που ακούς να βγάλεις το κομμάτι.
Μαρία: Ναι, αυτό! Εγώ κυρίως έτσι έχω μάθει να παίζω, από ακούσματα.
Ελένη: Αυτό είναι το καλύτερο, δηλαδή να μπορείς να το παίζεις όπως
το καταλαβαίνεις... γιατί το νιώθεις καλύτερα το κομμάτι έτσι.
(Μουσικό Σχολείο στην Κεντρική Μακεδονία, μικτή ομάδα Γ΄ Λυκείου)
Ερευνήτρια: Η επαφή που είχατε στο σχολείο σας με τη μουσική
άλλαξε τον τρόπο σκέψης σας για την παραδοσιακή μουσική;
Πάνος: Ναι γιατί είναι κάτι από τον τόπο σου, κάτι που διαμορφώνει το
πώς σκέφτεσαι, πώς αντιμετωπίζεις και τα άλλα είδη μουσικής.
Αναστασία: Μας έκανε να γνωρίσουμε πράγματα του τόπου μας, της
κουλτούρας, την ιστορία.
Λαμπρινή: Και ότι δεν παίζουμε μόνο από την παρτιτούρα … να
μαθαίνει κάποιος ένα τραγούδι προφορικά.
(Ομάδα αποφοίτων Μουσικών Σχολείων από διάφορες περιοχές της
Ελλάδας)

Το τοπικό στοιχείο στην παραδοσιακή μουσική μπορεί να είναι πιο
κοντά στο παγκόσμιο, απ’ ότι το εθνικό. Προσπάθειες προβολής της
παραδοσιακής μουσικής ως «πανελλήνιας» συνήθως διασπούν τη μουσική
εκπαίδευση από την τοπική μουσική δημιουργία, που είναι κατά κύριο λόγο
η κινητήριος δύναμη της λαϊκής παράδοσης. Στην εποχή μας, εποχή έντονης
παγκοσμιοποίησης, ο σεβασμός για το τοπικό στοιχείο φαίνεται να είναι
το καλύτερο προϊόν που έχουμε να προσφέρουμε στον παγκόσμιο χάρτη
της μουσικής δημιουργίας. Οι μουσικοί του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι
άλλοι παρά μουσικοί με παγκόσμια συνείδηση και τοπικές ρίζες, μουσικοί με
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ανοιχτούς ορίζοντες, με σεβασμό στο διαφορετικό, αλλά με βαθιά γνώση
της δικής τους παράδοσης. Η «εθνική» παράμετρος είναι ακόμα δυνατή
στην ελληνική μουσική πραγματικότητα, αλλά φαίνεται αδύναμη να στηρίξει
τις τοπικές ιδιαιτερότητες και την οικουμενικότητα κάποιων παραδόσεων.
Ο σεβασμός και η ανάδειξη του τόπου φαίνεται να είναι η απάντηση κάθε
πολιτισμού στο παγκόσμιο μουσικό γίγνεσθαι. Η ζωντανή συνέχεια των
λαϊκών παραδόσεων δεν μπορεί να βασίζεται αλλού, παρά στην κατανόηση
και τη φροντίδα της μουσικής δημιουργίας κάθε κοινότητας, κάθε τόπου,
όσο διαφορετικότητα κι αν κρύβει μέσα της. Επιστρέφοντας στο ερώτημα
που θέσαμε στον τίτλο, θεωρώ ότι τα άυλα και υλικά χαρακτηριστικά ενός
μουσικού πολιτισμού δεν διδάσκονται, αλλά μεταφέρονται.
Πιστεύουμε ότι αυτό το μοντέλο παραδοσιακής μουσικής μπορεί να
βοηθήσει στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η επαφή με την παραδοσιακή
μουσική, όταν γίνεται με σεβασμό όχι μόνο στα υλικά και στα άυλα
χαρακτηριστικά της έχει μεγάλες δυνατότητες αυτογνωσίας, που οδηγεί και
στην κατανόηση και δημιουργική εξέλιξη με το διαφορετικό. Το καινό στη
μουσική έρχεται από την ίδια την παράδοση, όπως άλλωστε συμβαίνει
συχνά. Η σύγχρονη ελληνική μουσική εκπαίδευση έχει πολλά να κερδίσει
αν χρησιμοποιήσει πιο δημιουργικά την παράδοση της ελληνικής κοινωνίας.
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Θέατρο και Διαπολιτισμικότητα: μια εμπειρία για την
ενδυνάμωση παιδιών, νέων και ενηλίκων.
Μάρθα Κατσαρίδου, δασκάλα, παιδαγωγός θεάτρου, δρ. ΑΠΘ
Vío G. Koldobika, παιδαγωγός θεάτρου, σκηνοθέτης

Περίληψη
Η ανακοίνωση αφορά στην εφαρμογή θεατροπαιδαγωγικών μεθόδων
με σκοπό την ενδυνάμωση του πληθυσμού του Δενδροπόταμου της
Θεσσαλονίκης, μιας κοινότητας με κυρίαρχο το Ρομά στοιχείο. Οι Ρομά,
που ζουν στις περισσότερες περιοχές της Μεσογείου, αποτελούν και στην
Ελλάδα μία πληθυσμιακή ομάδα που υφίσταται κοινωνικό αποκλεισμό στη
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
Ειδικότερα στον Δενδροπόταμο, σε μια δύσκολη καθημερινότητα, η
έκφραση και έκθεση μέσω θεάτρου αποτέλεσε ανάγκη για τους συμμετέχοντες.
Η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος που εφαρμόστηκε (Drama in Education)
προσεγγίστηκε με τρεις μορφές: ως μορφή τέχνης, ως διδακτικό εργαλείο
και ως εργαλείο έρευνας και κοινωνικής παρέμβασης. Στην ανακοίνωση
θα δοθούν παραδείγματα διαφορετικών θεατρικών δράσεων που αφορούν
και στις τρεις μορφές. Όλες, όμως, έχουν ως στόχο την προώθηση
της συμμετοχής, της συνεργασίας και τελικά της ενδυνάμωσης των
συμμετεχόντων μέσα από τη διερεύνηση σημαντικών κοινωνικών θεμάτων
που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν καθημερινά ως πραγματικότητα και έχουν
ανάγκη να συζητήσουν. Κύρια αναφορά θα γίνει στη δημιουργία εργαστηρίου
κοινωνικού θεάτρου που αποτελούνταν από μαθητές της Ε΄ και της Στ΄ τάξης
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Μενεμένης, γονείς
των μαθητών του σχολείου, μαθητές του Γυμνασίου της ίδιας κοινότητας
όπως και έφηβους που είχαν εγκαταλείψει το σχολείο. Την ομάδα στήριξαν
στις εβδομαδιαίες συναντήσεις της δύο εμψυχωτές- παιδαγωγοί θεάτρου
ενώ το πλαίσιο στήριξης της δράσης ανέλαβε η διεύθυνση του σχολείου. Το
εργαστήριο ακολούθησε τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
συνδυάζοντας κυρίως την προσέγγιση της κοινωνικής δράσης του Banks και
την κριτική πολυπολιτισμικότητα των Kincheloe και Steinberg. Ως προς τη
θεατρoπαιδαγωγική μέθοδο που εφαρμόστηκε, το εργαστήριο βασίστηκε
κυρίως στις τεχνικές του θεάτρου του καταπιεσμένου του Boal. Μέσα από μια
δημιουργική διαδικασία μάθησης και με κύριο όπλο το θέατρο, εμψυχωτές
και συμμετέχοντες κάθε ηλικίας μαζί μοιράστηκαν κοινούς προβληματισμούς
και ανησυχίες, τις οποίες και κατέθεσαν μέσα από δημιουργικούς τρόπους
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έκφρασης στο ευρύτερο κοινό, στα υπόλοιπα μέλη, δηλαδή, της ίδιας
της κοινότητας αλλά και εκτός Δενδροπόταμου, στο ευρύτερο κοινό της
Θεσσαλονίκης.
Λέξεις-κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, πολυπολιτισμική
κοινότητα, Ρομά, θεατροπαιδαγωγική μέθοδος, κοινωνικό θέατρο,
ενδυνάμωση.
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Theatre and Interculturalism: an experience for
the empowerment of children,young people and adults
Martha Katsaridou, teacher, theater educator,
Ph.D. Αristotle Univ., Thessaloniki
Koldo Vio, theater educator and theatre director
Abstract
The paper focuses on methods of theatre education used for the
empowerment of the population of Dendropotamos in Thessaloniki, a
community that consists mainly of Roma people.
Roma, who live in many other Mediterranean areas too, constitute a
marginalized population group undergoing social exclusion in contemporary
Greek society. Therefore, especially in Dendropotamos with its difficult
everyday life conditions, theatrical expression and exposure constituted a
necessity for the participants.
The theatrical method applied (Drama in Education) was approached in
three modes: as an art form, a teaching tool and a tool for research and social
intervention. The paper will provide examples of distinct theatrical actions
regarding all three modes. All of them aimed to promote the participation,
collaboration and ultimately the empowerment of participants through the
exploration of important social issues they are confronted with in their
daily life, which they wish to discuss. Main reference of the paper will be
the creation of a social-theatre workshop with the participation of fifth and
sixth grade students of the 3rd Primary School of Multicultural Education in
Menemeni, their parents, secondary students of the same community and
adolescents who had abandoned school. The weekly meetings of the group
were led by two facilitators/theatre educators while the school principal
assumed the framework that supported the activity. The workshop followed
the basic principles of multicultural education, combining mainly Banks’ Social
Action Approach and Kincheloe’s and Steinberg’s Critical Multiculturalism. In
terms of the theatrical methods applied, the workshop was based mainly
on the techniques of Boal’s Theatre of the Oppressed. Through a creative
learning process and using theatre as their main weapon, facilitators and
participants of all ages creatively expressed and shared common concerns
and anxieties, which resulted to an open public event including members
of the same community in Dendropotamos but also the broader public of
Thessaloniki.
Keywords: Social theatre, intercultural education, Roma, multicultural community, empowerment.
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Οι Ρομά του Δενδροπόταμου
Η ανακοίνωση αφορά στην εφαρμογή θεατροπαιδαγωγικών μεθόδων
με σκοπό την ενδυνάμωση του πληθυσμού του Δενδροπόταμου της
Θεσσαλονίκης, μιας κοινότητας με κυρίαρχο το Ρομά στοιχείο. Οι Ρομά,
που ζουν στις περισσότερες περιοχές της Μεσογείου, αποτελούν και στην
Ελλάδα μία πληθυσμιακή ομάδα που υφίσταται κοινωνικό αποκλεισμό στη
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
Πιο συγκεκριμένα ο Δενδροπόταμος αποτελεί μια περιοχή φτωχή,
που έχει χαρακτηριστεί ως «τριτοκοσμική Θεσσαλονίκη, με τα γκέτο, την
απόλυτη υποβάθμιση, την εγκατάλειψη, την ανεργία και την έλλειψη ακόμη
και τροφής».1 Το σχολικό συγκρότημα –αποτελείται από δύο Δημοτικά
Σχολεία, Γυμνάσιο και Λύκειο- αντιμετωπίζει έλλειψη υποδομών, κυρίως
το έντονο κτιριακό πρόβλημα λόγω κακής συντήρησης και παραμέλησης.
Η υποβαθμισμένη εικόνα των σχολείων είναι συνάρτηση της γεωγραφικής
θέσης στην οποία βρίσκονται, γεγονός που –σύμφωνα με έρευνες– επηρεάζει
τη σχολική φοίτηση και τις προοπτικές σχολικής επιτυχίας.2 Κάποια από τα
προβλήματα της περιοχής είναι: οι συχνές πλημμύρες, τα προβλήματα στις
κατοικίες, η κακή κατάσταση του δικτύου ύδρευσης, η έλλειψη αποχέτευσης,
η έλλειψη ελεύθερων χώρων και πρασίνου, τα προβλήματα ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και ρύπανσης του εδάφους.
Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι Ρομά ελληνικής καταγωγής, κάποιοι
είναι Έλληνες μη Ρομά ενώ ένα μικρό ποσοστό αλλοδαποί-παλλινοστούντες
με χώρες προέλευσης κυρίως την Αλβανία και τη Ρωσία. Κατά τη σχολική
χρονιά 2000-2001, καθώς το ποσοστό φοίτησης των Τσιγγάνων μαθητών
ανερχόταν στο 56% του συνολικού, το σχολείο μετονομάστηκε σε σχολείο
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.3 Kατά τη σχολική χρονιά 2008-2009, από
τους 264 μαθητές που ήταν εγγεγραμμένοι στο σχολείο, ποσοστό 87% ήταν
τσιγγανόπαιδες και 7% αλλοδαποί – παλιννοστούντες με χώρες προέλευσης
κυρίως την Αλβανία και τη Ρωσία. Κατά συνέπεια, δηλαδή, σε κάθε τάξη του
συγκεκριμένου σχολείου το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών της μιλούσε
και χειριζόταν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, καθώς η μητρική τους ήταν
κυρίως η Ρομανί ή τα αλβανικά και ρωσικά. Σήμερα 98% του μαθητικού
πληθυσμού είναι τσιγγανόπαιδες ελληνικής καταγωγής.
Οι Ρομά του Δενδροπόταμου κατοικούν στην περιοχή είτε περιοδικά είτε
ως μόνιμοι κάτοικοι του Δενδροπόταμου. Μεγάλα ποσοστά του πληθυσμού
είναι ανασφάλιστα, χωρίς να λαμβάνουν κάποιο επίδομα απροστάτευτων
τέκνων ή σύνταξη. Με βάση έρευνες που έγιναν στην περιοχή, το μεγαλύτερο
μέρος των Ρομά ανήκει στις φτωχότερες ομάδες της περιοχής.4 Ως εσωτερικοί
μετανάστες δεν έχουν ακίνητη περιουσία και συνεπώς κανένα άλλο εισόδημα
πλην του εισοδήματος που προκύπτει από την εργασία τους.
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Εκτός, όμως, από την οικονομική δυσχέρεια, οι Τσιγγάνοι βιώνουν
έντονο κοινωνικό αποκλεισμό. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι η οικονομική τους
κατάσταση είναι αποτέλεσμα των αρνητικών στερεότυπων προκαταλήψεων
εναντίον τους. Οι προκαταλήψεις επιβεβαιώνονται διαρκώς σε θεσμικό, αλλά
και σε καθημερινό επίπεδο.5
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας κοινά
αποδεκτός προσδιορισμός για τους Ρομά, για το αν αποτελούν μια εθνική
και/ ή γλωσσική μειονότητα ή μια ειδική πολιτισμική και γλωσσική ομάδα.
Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν στο σύνολό τους στην οριοθέτηση
των Ρομά ως μια ιδιαίτερη ομάδα στα όρια πολλών κρατών της Ευρώπης,
τα μέλη των οποίων μιλούν τη Ρομανί γλώσσα, η οποία διαφέρει τόσο
από (κυρίαρχες) γλώσσες των χωρών όσο και από κοινότητα σε κοινότητα
Ρομά στην ίδια χώρα ή σε διαφορετικές χώρες. Ασφαλώς αποτελεί κοινή
διαπίστωση η δυσμενής κοινωνική θέση των Ρομά και τα προβλήματα που
βιώνουν λόγω του αναλφαβητισμού και κυρίως του κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι ίδιοι οι Ρομά δηλώνουν την κοινή ιστορικά καταγεγραμμένη καταγωγή
τους (εμφανίζονται στην Ευρώπη και την Ελλάδα περί τον 9ο και 10ο αιώνα)
παρά τους επιμέρους διαχωρισμούς τους. Οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται
με βάση την καταγωγή τους αυτή ενώ στην καθημερινή τους επικοινωνία
χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα, τη Ρομανί. Τέλος, επιθυμούν να
ζουν κοντά με ομόφυλούς τους και να οργανώνουν οι ίδιοι τη μικρή τους
κοινωνία, στην οποία δημιουργούν ευρείας μορφής δεσμούς σε οικογενειακό,
συγγενικό και ενδοομαδικό πλαίσιο, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες
τους ή να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.6
Μέσα από μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση βασικών γεγονότων της
ιστορικής πορείας των Ρομά7 φαίνεται ότι η ταυτότητα των Ρομά, όπως και
η ταυτότητα κάθε ομάδας ανθρώπων, υπόκειται σε μια διαρκή διαμόρφωση
και επαναπροσδιορισμό ανάλογα με τις κυρίαρχες συνθήκες του εκάστοτε
παρόντος. Η πλειάδα των διωγμών που υφίστανται οι Ρομά στη διάρκεια
του 11ου -18ου αιώνα τους κατέστησαν μια φυλή μετακινούμενη. Μελετητές
συχνά αναφέρονται στον νομαδικό τρόπο διαβίωσης των Ρομά, τονίζοντας
ότι ο νομαδισμός αυτός είναι μέρος της ταυτότητάς τους. Οι μετακινήσεις,
όμως, αυτές δεν αποφασίστηκαν αυτοβούλως αλλά οφείλονται σε αλλαγές
του κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος και οι περισσότερες ήταν βίαιες.
Ακολουθώντας, λοιπόν, αυτές τις αλλαγές, ο πολιτισμός των Ρομά δεν είναι
ομοιογενής ούτε διαμορφωμένος τελεσίδικα αλλά μεταβάλλεται στον χρόνο
και τον τόπο. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας των Ρομά είναι
αυτό του διωκόμενου.
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Ρομά και Εκπαίδευση
Παρά τα ίσα δικαιώματα όλων των πολιτών στην εκπαίδευση, τα παιδιά
των Τσιγγάνων σε μικρά ποσοστά ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε ελάχιστα ποσοστά προχωρούν στις επόμενες
εκπαιδευτικές βαθμίδες. Σε αυτό συντελεί η ελλιπής γνώση της ελληνικής
γλώσσας, όταν τα παιδιά των Τσιγγάνων πρωτοέρχονται στο σχολείο. Η
μητρική τους γλώσσα Ρομανί δεν διδάσκεται καθόλου. Πιθανότατα θεωρείται
υποδεέστερη και γι’ αυτό δεν αποτελεί στοιχείο σχολικής απασχόλησης.
Έτσι, τα παιδιά Ρομά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση απέναντι στα παιδιά
της πλειονότητας. Διδάσκονται σε μια γλώσσα διαφορετική από τη μητρική
τους με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ομαλή πνευματική τους ανάπτυξη.
Το εκπαιδευτικό σύστημα, ακόμη και όταν αναφέρεται σε μια ίση τυπικά
μεταχείριση όλων, εντούτοις προβαίνει σε θεσμικό ρατσισμό καθώς δεν
αναγνωρίζει την κοινωνική ιδιαιτερότητα, τη γλώσσα ή άλλα συλλογικά και
κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία αρμόζουν στις ιδιαιτερότητες των Ρομά.
Άλλωστε, τα παιδιά των Τσιγγάνων κοινωνικοποιούνται σε συμπεριφορές
και αξίες που συχνά διαφέρουν από αυτές των παιδιών της κυρίαρχης
κοινωνίας. Τέλος, το εκπαιδευτικό σύστημα, ακολουθώντας μια τάση
εθνικής ομογενοποίησης και ομοιομορφίας, λειτουργεί σε βάρος όλων
των διαφορετικών πληθυσμών –στην προκειμένη περίπτωση των Ρομάτους οποίους αφομοιώνει στην κυρίαρχη ομάδα.8 Σε όλα τα παραπάνω αν
προστεθούν οι συνθήκες φτώχειας, τα προβλήματα υγείας και οι συχνές
μετακινήσεις των παιδιών Ρομά λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων
των γονιών τους αντιλαμβανόμαστε πολλούς σημαντικούς παράγοντες που
εμποδίζουν την τακτική φοίτηση των Τσιγγάνων μαθητών στο σχολείο.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινότητα,
όπου κυριαρχούν προβλήματα όπως η ελλιπής σχολική φοίτηση, ο
αναλφαβητισμός, η κοινωνική περιθωριοποίηση, ο αποκλεισμός, η ανεργία
και η χρήση τοξικών ουσιών, ήταν άμεση ανάγκη η δραστηριοποίηση του
δημοτικού σχολείου και των δασκάλων της κοινότητας. Συγκεκριμένα,
το σχολείο δεν έπρεπε να είναι ξένο προς τη δομή της συγκεκριμένης
κοινωνίας, τη λειτουργία της οικογένειας και το περιεχόμενο των εμπειριών
των Τσιγγάνων όπως και οι μέθοδοι και οι πρακτικές που εφαρμόζονται
χρειαζόταν να εμποδίζουν την περιθωριοποίηση των παιδιών Ρομά και
τη μείωση της αυτοεκτίμησής τους.9 Θεωρήθηκε, λοιπόν, απαραίτητο για
οποιαδήποτε εκπαιδευτική δράση να ληφθεί υπόψη η γλωσσική ιδιαιτερότητα
των παιδιών, καθώς και να γίνουν σεβαστές οι ανάλογες εμπειρίες και τα
βιώματά τους, οι θρησκευτικές αντιλήψεις, τα διαφορετικά μαθησιακά προφίλ
καθώς και η διαφορετική κουλτούρα που πιθανότητα συνεπάγεται ένα
διαφορετικό κεφάλαιο γνώσεων και εμπειριών.
Κατάλληλη για την περίπτωση -και για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
και κοινωνικό πλαίσιο που αναφερόμαστε- θεωρήθηκε η χρήση της
θεατροπαιδαγωγικής μεθόδου (Drama in Education).
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Η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος (Drama in Education)
Ολοένα και περισσότερο γίνεται λόγος για τη θέση των παραστατικών
τεχνών στην εκπαίδευση. Έχει επανειλημμένα τονιστεί η συμβολή του θεάτρου
στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης των
νέων. Ιδιαίτερα, έχει τονιστεί και ο εκπαιδευτικός – κοινωνικοποιητικός του
ρόλος. Έτσι, τα τελευταία χρόνια το «θέατρο στην εκπαίδευση» παρουσιάζει
σημαντική ανάπτυξη και στον ελλαδικό χώρο. Όλο και περισσότεροι
εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων στρέφονται σε αυτό το νέο πεδίο,
αντιμετωπίζοντάς το με τρεις τρόπους: ως μορφή τέχνης, ως διδακτικό μέσο
ή ως εργαλείο έρευνας και κοινωνικής παρέμβασης.10
Το «θέατρο στην εκπαίδευση» αποτελεί έναν ιδιαίτερα ευρύ όρο στον
οποίο οι θεωρητικοί του θεάτρου, οι θεατράνθρωποι και οι εκπαιδευτικοί,
μέσα από ποικίλες προσεγγίσεις, δίνουν διαφορετικό περιεχόμενο, θέτουν
πολλούς διαφορετικούς στόχους και αναζητούν τη δημιουργικότητα μέσα
από ποικίλα πλαίσια.11 Σίγουρα έχει περάσει η εποχή όπου οι περισσότεροι
αναλυτές, σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής ή εκπαιδευτικοί,
αντιλαμβάνονταν το «θέατρο στην εκπαίδευση» μόνο ως θεατρικό παιχνίδι ή
ως θεατρική παράσταση. Την ευρύτητα του όρου «θέατρο στην εκπαίδευση»
διαπιστώνει κανείς αναλογιζόμενος τους πολλούς και διαφορετικούς όρους
που κατά καιρούς χρησιμοποιούνται: θεατρικό παιχνίδι, δραματικό παιχνίδι,
δραματοποίηση, διερευνητική δραματοποίηση, δράμα, εκπαιδευτικό
δράμα, εκπαιδευτικό θέατρο, θεατρική αγωγή, θέατρο για την ανάπτυξη,
κοινωνικό θέατρο, θέατρο κοινότητας, διαδραστικό θέατρο, παιδαγωγική
δραματική έκφραση, θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα, παιχνίδια ρόλων,
δραματοθεραπεία, όπως και οι – ευρέως γνωστοί – αγγλικοί όροι: drama
in education, theatre in education, process drama, inquiry drama, creative
drama, applied drama, applied theatre, community theatre, theatre for
development.
Καθώς, λοιπόν, κάτω από την ομπρέλα του «θεάτρου στην εκπαίδευση»
περιλαμβάνονται πολλές μορφές του, είναι ανάγκη να προσδιοριστεί
με σαφήνεια η θεατρική μορφή που εφαρμόστηκε στο σχολείο του
Δενδροπόταμου, η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος.
Με τον παραπάνω όρο γίνεται μια προσπάθεια να μεταφραστεί ο αγγλικός
όρος «Drama in Education» που εμφανίζεται στην Αγγλία τη δεκαετία του
1950 στο πλαίσιο της Προοδευτικής Εκπαίδευσης.12 Βέβαια, μέσα στο
πέρασμα των χρόνων, ανάλογα με τις απόψεις των διαφόρων θεωρητικών
του «Drama in Education» δόθηκε διαφορετική έμφαση ή αναθεωρήθηκαν
βασικές του αρχές, στόχοι και διδακτική. Στον ελλαδικό χώρο, τα τελευταία
χρόνια, πολλοί είναι οι δάσκαλοι ή οι καλλιτέχνες που είτε από τον χώρο της
εκπαίδευσης είτε από τον χώρο του θεάτρου έχουν επηρεαστεί από αυτό το
πεδίο και εφαρμόζουν τις πρακτικές του, καθώς ταυτόχρονα συμβάλλουν στη
διεύρυνσή του με το προσωπικό τους στίγμα και τη δική τους οπτική.
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Σε αυτό το σημείο προκύπτει ένας προβληματισμός για τη μετάφραση
του όρου «Drama in Education», καθώς κατά καιρούς έχει μεταφραστεί
ποικιλοτρόπως, όπως ως «δραματοποίηση» ή ως «εκπαιδευτικό δράμα» ή
ως η «δραματική τέχνη στην εκπαίδευση».13 Στην προκειμένη περίπτωση
επιλέχτηκε η χρήση του όρου «θεατροπαιδαγωγική μέθοδος, καθώς αποτελεί
μια μορφή θεατρικής τέχνης με καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα, κατά τη
διάρκεια της οποίας οι μαθητές, υποδυόμενοι ρόλους, αντιμετωπίζουν
διλήμματα ή προβλήματα, δρουν, αποφασίζουν και αναστοχάζονται τις
πράξεις τους. Είναι μια αυτοσχέδια συμμετοχική διαδικασία διερεύνησης
ενός θέματος παρμένου από την κοινωνική πραγματικότητα, με στόχο τη
βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας και του κόσμου που μας περιβάλλει.
Η θεατροπαιδαγωγική αποτελεί μια δυναμική διαδικασία κατά τη
διάρκεια της οποίας χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του θεάτρου ενώ
παράλληλα χρησιμοποιούνται και κάποιες θεατρικές φόρμες προκειμένου οι
συμμετέχοντες να διερευνήσουν το νόημα. Οι φόρμες αυτές, που περιέχουν
τα στοιχεία του θεάτρου, ονομάζονται τεχνικές δραματοποίησης.14 Κατά
συνέπεια, η χρήση της θεατροπαιδαγωγικής προϋποθέτει τα στοιχεία του
θεάτρου και τις τεχνικές δραματοποίησης. Τα στοιχεία του θεάτρου ή αλλιώς
τα δομικά στοιχεία της θεατροπαιδαγωγικής είναι το δραματικό περιβάλλον,
οι ρόλοι, η εστίαση, η δραματική ένταση, ο χρόνος, ο χώρος, ο λόγος και η
κίνηση, τα σύμβολα και το νόημα.15 Οι τεχνικές δραματοποίησης είναι ιδιαίτερα
σημαντικές καθώς η κατάλληλη επιλογή συμβάλλει στη συναισθηματική
εμπλοκή των συμμετεχόντων, στη βίωση μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας και
στη διάθεση για κριτική και αναστοχασμό. Μπορούν να διακριθούν τέσσερις
κατηγορίες τεχνικών, με βάση τη λειτουργία τους στη θεατρική δράση: α)
Τεχνικές που δημιουργούν και οριοθετούν το δραματικό πλαίσιο (Context
– Building), β) Τεχνικές που αφορούν το αφηγηματικό μέρος της ιστορίας
και την ανάπτυξη της πλοκής (Narrative), γ) Τεχνικές που αφορούν τη
δημιουργία αναπαραστάσεων, μέσα από επιλεκτική χρήση της γλώσσας και
των χειρονομιών (Poetic) και δ) Τεχνικές που εμβαθύνουν την ανταπόκριση
και τον αναστοχασμό των συμμετεχόντων αναφορικά με τη δραματική
εμπειρία (Reflective).16
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος χρησιμοποιείται
με τρεις μορφές: μπορεί να αποτελέσει ανεξάρτητο μάθημα τέχνης που
ενδιαφέρεται για την αισθητική και οδηγεί σε θεατρική παράσταση, μπορεί
να αξιοποιηθεί ως διδακτικό μέσο για τη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων
εντός ή εκτός του Αναλυτικού Προγράμματος καθώς και να αποτελέσει
εργαλείο έρευνας και κοινωνικής παρέμβασης.17
Ως προς την πρώτη της μορφή, δηλαδή, ως θεατρική παράσταση
αναφέρεται κυρίως στη σκηνική παρουσίαση ενός θεατρικού κειμένου
χρησιμοποιώντας πολλές περιοχές καλλιτεχνικής δημιουργίας (ανάληψη
ρόλων, υποκριτική,σκηνοθεσία, σκηνογραφία, ενδυματολογία, μουσική.
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παραγωγή) Σαφώς, μπορεί να προκύψει και από τη σύνθεση άλλων
επιπέδων θεατρικής έκφρασης ή ως ένα καταληκτικό στάδιο δραματικών
προσεγγίσεων όπως η δραματοποίηση, ο αυτοσχεδιασμός, το θεατρικό
παιχνίδι. Ο Θεόδωρος Γραμματάς αναφέρεται στη θεατρική παράσταση
ως την «κορυφαία στιγμή του θεάτρου» με διττό ρόλο: παιδαγωγικό και
καλλιτεχνικό.18 Έτσι, ταυτόχρονα με τους καλλιτεχνικούς στόχους που θέτει,
θα πρέπει να τονίζεται η παιδαγωγική αφετηρία της παράστασης καθώς
και η συμβολή της στη γενικότερη καλλιέργεια και λειτουργία του μαθητή
μέσα στην ομάδα. Έτσι, η δημιουργία μιας θεατρικής παράσταση στοχεύει:
α) στην απόκτηση θεατρικών δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών, β) στον
πειραματισμό με θεατρικές φόρμες και στην αισθητική καλλιέργεια του
παιδιού, γ) στην πνευματική ανάπτυξη του μαθητή, μέσα από τη διανοητική
επεξεργασία των θεατρικών κειμένων, δ) στην ανάπτυξη επικοινωνιακών
σχέσεων και στην κοινωνική ένταξη των μαθητών, ε) στη σωματικήεκφραστική-λεκτική ανάπτυξη του παιδιού, στ) στη συμβολή της ζωής της
τοπικής κοινότητας, ζ) στην προσφορά διασκέδασης, η) στην προαγωγή των
ανθρώπινων σχέσεων (συνεργασία μεταξύ μαθητών – δασκάλων – γονιών).
Ως προς τη δεύτερή της μορφή, ως διδακτικό μέσο, οι συμμετέχοντες,
υποδυόμενοι ρόλους, οδηγούνται μέσα από διάφορες δραστηριότητες και
τεχνικές σε μια διαδικασία αλληλόδρασης και διερεύνησης ενός θέματος
παρμένου από την κοινωνική πραγματικότητα. Μέσα από τη συγκεκριμένη
διαδικασία τα παιδιά αναζητούν το νόημα, αντιμετωπίζουν διλήμματα,
παίρνουν αποφάσεις και αναστοχάζονται τις πράξεις, φέρνοντας πάντα μαζί
τους την εμπειρία και τις απόψεις τους. Διάφοροι όροι έχουν κατά καιρούς
χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη μορφή δραματικής μεθόδου όπως
δράμα, εκπαιδευτικό δράμα ή διερευνητική δραματοποίηση. Ασφαλώς,
αποτελεί μια γνήσια καλλιτεχνική και παιδαγωγική διαδικασία και γι’ αυτό
μπορεί να λάβει σημαντικό μαθησιακό χαρακτήρα στο σχολείο.
Επιμέρους στόχοι που τίθενται μέσω της συγκεκριμένης δραματικής
μεθόδου είναι: α) η διερεύνηση ποικίλων κοινωνικών θεμάτων, β) η μύηση
των μαθητών στην τέχνη του θεάτρου, γ) η ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή
ως ατόμου και ως μέλους μιας κοινωνικής ομάδας, δ) η ανάπτυξη και
καλλιέργεια των εκφραστικών μέσων και των ψυχοπνευματικών δυνάμεων
του παιδιού, ε) η ενίσχυση του συναισθηματικού κόσμου, της αυτοπεποίθησης
και της αυτοεκτίμησης, στ) η κοινωνική ανάπτυξη του εαυτού μέσα από
τη βίωση μιας συλλογικής εμπειρίας, ζ) η ανάπτυξη αίσθησης κοινωνικής
ευθύνης, η) η κατάκτηση γνώσεων και συγκεκριμένων δεξιοτήτων αναφορικά
με το εκάστοτε διδασκόμενο μάθημα, θ) η παροχή ψυχαγωγίας.19
Τέλος, ως προς την τρίτη της μορφή, ως εργαλείο έρευνας και κοινωνικής
παρέμβασης, η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος στοχεύει στην ενδυνάμωση του
ατόμου και δανείζεται πολλές τεχνικές κοινωνικού θεάτρου, τεχνικές status
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όπως και τεχνικές του Θεάτρου του Καταπιεσμένου του Augusto Boal. Για
τον Boal, το θέατρο και πιο συγκεκριμένα η «Ποιητική του Καταπιεσμένου»
είναι πρώτα πρώτα ποιητική μιας απελευθέρωσης: ο θεατής δεν μεταβιβάζει
κανένα δικαίωμα για να δράσουν ή να σκεφτούν άλλοι στη θέση του.
Απελευθερώνεται, δρα και σκέφτεται για τον εαυτό του. Το θέατρο είναι
δράση».20 Μέσα από το «Θέατρο του Καταπιεσμένου» ο θεατή προσπαθεί
να γίνει πρωταγωνιστής της δραματικής πράξης και να εφαρμόσει αυτές τις
δράσεις που δοκίμασε στην πραγματική ζωή.21 Θέλει να δείξει στην πράξη,
πως το θέατρο, μπορεί να μπει στην υπηρεσία των καταπιεσμένων για να
τους βοηθήσει να εκφράσουν και να ανακαλύψουν – μέσω της θεατρικής
γλώσσας – καινούριους τρόπους επικοινωνίας.22 Έτσι, ο παθητικός θεατής
μετατρέπεται σε ενεργό ηθοποιό, που ενδυναμώνεται και μπορεί να επέμβει
στη θεατρική δράση. Όπως στην «Αγωγή του Καταπιεσμένου» του Freire
έτσι και στο «Θέατρο του Καταπιεσμένου» ο παθητικός θεατής δεν έχει καμία
θέση.23
Ακολούθως περιγράφονται τρεις δράσεις που έλαβαν χώρα στην
πολυπολιτισμική κοινότητα του Δενδροπόταμου με σκοπό την ενδυνάμωση
των μελών της. Και στις τρεις δράσεις χρησιμοποιείται η θεατροπαιδαγωγική
μέθοδος αλλά κάθε φορά δίνεται έμφαση σε μία από τις τρεις διαφορετικές
μορφές της. Φυσικά στοιχεία κάθε μορφής συνδυάζονται σε όλες τις
δράσεις καθώς οι στόχοι και οι διαδικασίες αλληλοσυνδέονται και
αλληλοσυμπληρώνονται.
Θεατρική παράσταση: «Ο Σαίξπηρ… αλλιώς»
Τη σχολική χρονιά 2012-2013, οι μαθητές των δύο τάξεων της Β΄
Δημοτικού του σχολείου έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα πολιτιστικών με
θέμα «Ο Σαίξπηρ …αλλιώς». Ασχοληθήκαμε με κείμενα του μεγάλου
δραματουργού σε διασκευή για παιδιά. Θεωρήθηκε από τους δασκάλους
ότι ακόμη και οι πιο μικροί μαθητές του σχολείου, οι μαθητές της Β΄ τάξης,
έχουν πολλές γνώσεις και εμπειρίες να κερδίσουν ερχόμενοι σε επαφή με το
έργο του Σαίξπηρ, μέσα από το οποίο παρουσιάζονται πανανθρώπινες αξίες
και ιδανικά για όλους τους αναγνώστες, ανεξάρτητα από ηλικία, πολιτιστικό
υπόβαθρο, θρησκεία, καταγωγή ή εθνοτική ομάδα.
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή
με τη λογοτεχνία και συγκεκριμένα με τα κείμενα του μεγάλου δραματουργού,
να τα νοηματοδοτήσουν με βάση τις δικές τους ανάγκες και εμπειρίες και
να λειτουργήσουν τελικά ως κριτικοί και ανεξάρτητοι αναγνώστες. Σαφώς,
συνδυάστηκαν στόχοι και ως προς την κατάκτηση του προφορικού και
γραπτού λόγου με δραστηριότητες ανάγνωσης, προφορικής έκφρασης και
γραφής. Πέρα από τους στόχους που αφορούν τη λογοτεχνία και τη γλώσσα,
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στόχοι τέθηκαν και ως προς τη δραματοποίηση ή καλύτερα τη
θεατροπαιδαγωγική μέθοδο, καθώς το εργαλείο μέσα από το οποίο
προσεγγίστηκαν και αναλύθηκαν τα κείμενα ήταν τα στοιχεία του θεάτρου,
τα παιχνίδια ρόλων και γενικότερα οι τεχνικές δραματοποίησης. Με υλικό τη
λογοτεχνία και εργαλείο τη θεατροπαιδαγωγική μέθοδο, στόχος αποτέλεσε
και η προσέγγιση και ανάλυση κοινωνικών ζητημάτων που τίθενται στα
έργα: οι μαθητές, υποδυόμενοι ρόλους, αντιμετώπισαν προβλήματα,
έλαβαν αποφάσεις και έδρασαν, αναστοχάστηκαν τις πράξεις τους και
τοποθετήθηκαν κριτικά. Θέματα αγάπης, εξουσίας, προδοσίας και φιλίας που
τίθενται στα κείμενα απασχόλησαν ιδιαίτερα τα παιδιά, τα οποία έρχονταν
στις συναντήσεις φέροντας την υποκειμενικότητά τους, τις εμπειρίες τους
και τις απόψεις τους. Επιπρόσθετα, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέραμε
τους στόχους που τέθηκαν ως προς την ανάπτυξη της συνεργασίας και του
ομαδικού πνεύματος στην τάξη. Δίπλα στους μικρούς μαθητές της Β΄ τάξης
δούλεψαν συνεργατικά οι μεγαλύτεροι μαθητές της Στ΄ τάξης, που ήταν και
μέλη της θεατρικής ομάδας του σχολείου. Την όλη προσπάθεια στήριξαν και
κάποιοι γονείς της τάξης που είχαν τη δυνατότητα είτε να παρακολουθούν
είτε να συμμετέχουν στις δράσεις (θεατρικές ή γραπτές). Τέλος, ο απώτερος
στόχος που τέθηκε ήταν η παρουσίαση του υλικού που θα προέκυπτε με τη
δημιουργία ενός θεατρικού δρώμενου, μιας θεατρικής παράστασης.
Το έργο που θεωρήθηκε κατάλληλο για την έναρξη του πολιτιστικού
προγράμματος ήταν «Η Τρικυμία» σε διασκευή για παιδιά.24 Το κείμενο
προσεγγίστηκε για τα παιδιά της Β΄ τάξης με φωναχτή ανάγνωση από τους
δασκάλους. Οι μεγαλύτεροι μαθητές της Στ΄ το προσέγγισαν με σιωπηλή
ανάγνωση σε ομάδες. Επιπλέον υλικό αποτέλεσε ένα δεύτερο βιβλίο της
«Τρικυμίας» σε διασκευή πάλι για παιδιά όπως και ταινίες κινουμένων σχεδίων
βασισμένες στο ομώνυμο έργο.25 Ακολούθως, μέσω της θεατροπαιδαγωγικής
μεθόδου, τα παιδιά χώρισαν το κείμενο σε βασικά επεισόδια, όπου το καθένα
έθιγε ένα σημαντικό κοινωνικό θέμα που ενδιάφερε και αφορούσε την τάξη.
Τα θέματα προσεγγίστηκαν και αναλύθηκαν μέσα από επιλεγμένες τεχνικές
δραματοποίησης, κάποιες από τις οποίες ήταν: ο χάρτης της ιστορίας, οι
παγωμένες εικόνες σε συνδυασμό με την ανίχνευση σκέψης, το περίγραμμα
χαρακτήρα, η συνέντευξη, ο δάσκαλος σε ρόλο κ.α.
Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για κάποιους από
τους ήρωες, τους οποίους θέλησαν να γνωρίσουν καλύτερα, να εμβαθύνουν
στις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Έτσι, η τάξη κάλεσε σε συνέντευξη
σημαντικούς ήρωες όπως τον Πρόσπερο, που αδικήθηκε βαθιά από τον
ίδιο του τον αδερφό, τον Αντόνιο. Οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για
θέματα προδοσίας, κυρίως μέσα στην ίδια την οικογένεια, και θέλησαν να
πληροφορηθούν αν η συνέχεια θα είναι η εκδίκηση ή η συγχώρεση. Μάλιστα
αναφέρθηκαν και σε δικές τους εμπειρίες ή ιστορίες που είχαν ακούσει.
Ήρωες που απασχόλησαν την τάξη ως προς τη διαφορετικότητά τους ήταν
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και ο Άριελ με τον Κάλιμπαν. Μέσα από τις απαντήσεις των παιδιών σε
συγκεκριμένα ερωτήματα αναδυόταν το προφίλ του κάθε χαρακτήρα:
οι επιθυμίες, οι προβληματισμοί, οι αδυναμίες τους. Πολύ χρήσιμες
ήταν οι τεχνικές του συλλογικού χαρακτήρα, όπου πολλά παιδιά μαζί
αναπαριστούν ταυτόχρονα έναν ήρωα, όπως και του δασκάλου σε ρόλο,
όπου οι εκπαιδευτικοί αναπαριστούν κάποιο χαρακτήρα για να διευκολύνουν
τη δράση ή τη νοηματοδότηση της ιστορίας. Έτσι, οι μαθητές, με βάση
την υποκειμενικότητά τους και τον κόσμο που έφεραν, κοντοστάθηκαν
σε συγκεκριμένα σημεία του έργου, που αισθάνονταν την ανάγκη ότι
τους αφορούν και θέλουν να συζητήσουν. Μέσα από με τη χρήση του
αυτοσχεδιασμού πάνω σε επιλεγμένες σκηνές του έργου, τα παιδιά
παρήγαγαν προφορικό λόγο, έχοντας την ενθάρρυνση να εκφραστούν
σε όποια γλώσσα αισθάνονταν πιο άνετα. Αρκετά ήταν τα παιδιά που
εκφράστηκαν και στη Ρομανί. Τέλος, ως προς την παραγωγή γραπτού
λόγου, τα παιδιά σε ομάδες δημιούργησαν το περίγραμμα χαρακτήρα των
δημοφιλέστερων ηρώων, όπου αφού τους ζωγράφισαν, προέβηκαν στον
χαρακτηρισμό τους, χαρίζοντάς τους επίθετα, συμβουλές και τραγούδια.
Ιδιαίτερα σημαντικό, βέβαια, ήταν το γράμμα σε ρόλο: κάθε παιδί έγραψε
προσωπικό γράμμα στον αγαπημένο του ήρωα, στον οποίο κατέθετε τη
γνώμη του για την ιστορία καθώς επίσης παρουσίαζε τον εαυτό του. Το γράμμα
του κάθε παιδιού απαντήθηκε προσωπικά από τους δασκάλους σε ρόλο
του εκάστοτε ήρωα-παραλήπτη. Η διάθεση για συνέχεια της επικοινωνίας
που αναπτύχθηκε ήταν φανερή σε ορισμένους μαθητές, οι οποίοι έσπευσαν
να γράψουν και δεύτερο γράμμα, το οποίο και πάλι τους απαντήθηκε.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία πολύ ισχυροί ήταν οι δεσμοί συνεργασίας
που αναπτύχθηκαν: ιδιαίτερα ενεργοί ήταν οι μαθητές της Στ΄ τάξης που,
έχοντας και οι ίδιοι διαβάσει το βιβλίο, έγραψαν γράμματα, δημιούργησαν
τον χάρτη της ιστορίας και αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες
για τον ίδιο τον δραματουργό, τη ζωή και το έργο του. Κυρίως, όμως,
ανέλαβαν το αφηγηματικό μέρος της ιστορίας, στηρίζοντας με τον τρόπο
αυτό, την προσπάθεια των μικρότερων συμμαθητών τους. Στην ιστορία
ενεπλάκησαν και οι γονείς της τάξης. Αρχικά εξέφρασαν απορία ή
περιέργεια για την ιστορία που απασχολούσε τα παιδιά τους, ακολούθως
ενδιαφέρθηκαν να παρακολουθήσουν μια πρώτη συνάντηση όπου έγινε
δραματοποίηση κάποιων αποσπασμάτων. Στη συνέχεια, κάποιοι γονείς
συμμετείχαν στην επικοινωνία μέσω γραμμάτων σε ρόλο ή ακόμη κάποιοι
προθυμοποιήθηκαν να συμμετάσχουν θεατρικά στο τελικό δρώμενο.
Όσον αφορά το θεατρικό δρώμενο, που αποτελούσε και τον τελικό
στόχο του προγράμματος, επιλέχθηκαν οι πιο σημαντικές σκηνές του έργου
– σύμφωνα με την κρίση της ομάδας και ακολούθως γράφτηκαν κείμενα
βασισμένα στους αυτοσχεδιασμούς των παιδιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
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στα στοιχεία του θεάτρου. Οι μαθητές της Β΄ υποδύθηκαν ρόλους της ιστορίας
ενώ τα παιδιά της Στ΄ ανέλαβαν τον ρόλο των αφηγητών. Έτσι προέκυψε «Η
Τρικυμία… αλλιώς».
Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτεροι μαθητές διάβασαν κι άλλα δύο έργα του
Σαίξπηρ, σε διασκευή, τα οποία μετέφεραν σε δική τους περίληψη στους
μαθητές της Β΄τάξης, προκειμένου να ενταχθούν και αυτά στο τελικό θεατρικό
δρώμενο. Οι διασκευές αυτές βασίστηκαν στις δικές τους επιλογές, με βάση
τα ενδιαφέρονται και τα βιώματά τους. Τα έργα ήταν «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»
και «Οθέλος».26 Και πάλι, προκειμένου να διευκολυνθεί η βαθύτερη ανάλυση
των κειμένων τόσο από τους μικρούς όσο και από τους μεγαλύτερους
μαθητές, χρησιμοποιήθηκαν κάποιες τεχνικές δραματοποίησης όπως:
συνέντευξη, παγωμένη εικόνα-ανίχνευση σκέψης, περίγραμμα χαρακτήρα.
Το πρόγραμμα έφτασε στην ολοκλήρωσή του στις 27 Μαρτίου 2013, όταν
αποφασίστηκε η παρουσίαση ενός μέρους του προγράμματος στο πλαίσιο
της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου. Το θεατρικό δρώμενο που προέκυψε
είχε τίτλο «Ο Σαίξπηρ… αλλιώς» και βασιζόταν σε αποσπάσματα των
τριών έργων: «Ρωμαίος και Ιουλιέτα… αλλιώς», «Οθέλος… αλλιώς» και «Η
Τρικυμία… αλλιώς». Ταυτόχρονα, εκτός από τα τρία παραπάνω δρώμενα, το
έργο συνδύαζε εξωτερική αφήγηση από τους μεγαλύτερους μαθητές της Στ’
τάξης του σχολείου, οι οποίοι έδιναν πληροφορίες για τον ίδιο το συγγραφέα,
τη ζωή και τα έργα του. Η παράσταση ήταν περιπατητική (promenade
theatre), δηλαδή, έλαβε χώρα σε διαφορετικούς χώρους του σχολείου.
Ένας επιπλέον στόχος που τέθηκε ήταν η δημιουργία μιας «νοοτροπίας
κοινού», όπου οι μαθητές-θεατές είναι σε θέση να παρακολουθούν
αφοσιωμένοι και ήσυχοι την παράσταση, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό
σεβασμό στη θεατρική ομάδα. Έτσι, το έργο παρουσιάστηκε αρκετές
φορές και απευθυνόταν κάθε φορά σε μικρές –διαφορετικές– ομάδες του
σχολείου. Σε κάποιες από τις παραστάσεις, συμμετείχαν και γονείς της τάξης,
δηλώνοντας τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του προγράμματος. Μαθητές
μικροί, μαθητές μεγαλύτεροι, γονείς, εκπαιδευτικοί και κοινό υποστήριξαν
πολύ θετικά ή ακόμη και με ενθουσιασμό την όλη διαδικασία.
Ένα μήνα μετά, στις 17 Μαΐου 2013, η παράσταση παρουσιάστηκε
στο Δημοτικό θέατρο Αμπελοκήπων στο πλαίσιο της 18ης Συνάντησης
Μαθητικής Δημιουργίας & Έκφρασης. Και πάλι μαθητές, γονείς, δάσκαλοι
και μέλη της κοινότητας του Δενδροπόταμου ή εκτός κοινότητας υποστήριξαν
τη συγκεκριμένη προσπάθεια, η οποία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και
τα καλύτερα χρώματα όχι μόνο στους συμμετέχοντες αλλά και στο ευρύτερο
κοινό.
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Η διδασκαλία της λογοτεχνίας μέσα από τη θεατροπαιδαγωγική
μέθοδο
Τις σχολικές χρονιές 2007-2008 και 2008-2009, στο πλαίσιο μιας
διδακτορικής διατριβής, εφαρμόστηκε στη Δ΄ και αντίστοιχα στην Ε΄ τάξη του
δημοτικού σχολείου του Δενδροπόταμου ένα πρόγραμμα που στόχο είχε την
προώθηση της ανάγνωσης της λογοτεχνίας από τα παιδιά.27 Αναλυτικότερα,
βασική επιδίωξη ήταν η εφαρμογή του δημοσιευμένου αναγνωστικού
προγράμματος Διαβάζοντας Λογοτεχνία στο Σχολείο της Ομάδας Έρευνας
για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε μια τάξη με τη χρήση της θεατροπαιδαγωγικής μεθόδου.28
Οι αναγνωστικοί στόχοι αφορούσαν την αναγνώριση της αξίας της
ανάγνωσης από τα παιδιά, τη νοηματοδότηση των κειμένων, την ανάκληση
προσωπικών εμπειριών, τη βίωση κοινωνικών καταστάσεων και την αλλαγή
στάσεων. Στόχοι, σαφώς, τέθηκαν και αναφορικά με το δραματικό στοιχείο,
εφόσον όλα τα παραπάνω προσεγγίστηκαν μέσω της θεατροπαιδαγωγικής
μεθόδου. Τέλος, το έντονο διαπολιτισμικό στοιχείο της τάξης, ως προς
την καταγωγή, την εθνοτική ομάδα, τη θρησκεία, τον τρόπο που το κάθε
παιδί μαθαίνει καλύτερα, ανέδειξε την ανάγκη προσέγγισης των αρχών της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: η ανάπτυξη του σεβασμού, της εμπιστοσύνης
στον εαυτό και το Άλλο και η ενδυνάμωση των μελών της πολυπολιτισμικής
τάξης αποτέλεσαν περαιτέρω στόχο.
Συνολικά, η εφαρμογή του προγράμματος διεξήχθη μέσα σε 31 δίωρες
συναντήσεις που χωρίζονται σε τέσσερις φάσεις. Ως μέθοδος αξιολόγησης
του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε η έρευνα δράσης. Κατά κύριο λόγο
βασίστηκε στο μοντέλο που πρότειναν οι Wilfred Carr και Stephen Kemmis
σύμφωνα με το οποίο ένα σχέδιο που υπόκειται σε βελτίωση, προχωρεί
μέσα από μια σπειροειδή αναστοχαστική διαδικασία που διακρίνεται σε
τέσσερα στάδια: σχεδιασμός, δράση, παρατήρηση και αναστοχασμός.29
Κάθε στάδιο αποτελεί προσπάθεια βελτίωσης του προηγούμενου, μέσω
επανατροφοδότησης και κριτικού στοχασμού όλων εκείνων που συμμετέχουν
στην έρευνα.30
Αναλυτικότερα όσο αφορά την περιγραφή των τεσσάρων φάσεων του
προγράμματος, ο σχεδιασμός μιας προκαταρκτικής φάσης, πριν αρχίσει το
κυρίως αναγνωστικό πρόγραμμα θεωρήθηκε αναγκαίος καθώς θα αποτελούσε
προϋπόθεση για την ομαλή εισαγωγή των παιδιών στη δραματική αγωγή. Η
συνολική διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης ήταν 9 δίωρες συναντήσεις. Ο
σχεδιασμός της συγκεκριμένης ενότητας περιλάμβανε σε ένα πρώτο στάδιο:
παιχνίδια συνεργασίας, υποστήριξης και εμπιστοσύνης, ασκήσεις κινητικής
αντίληψης, ασκήσεις αυθορμητισμού και αυτοσχεδιασμού με σκοπό την
ανάπτυξη της συνοχής της ομάδας.31 Σε ένα δεύτερο στάδιο, ο σχεδιασμός
περιλάμβανε συμπληρωματικές δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού και
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δραματοποίησης που να βασίζονται και προωθούν τις αρχές της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Όμως, από τις δύο πρώτες συναντήσεις,
οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες της πολυπολιτισμικής τάξης οδήγησαν σε
επανασχεδιασμό. Υπήρχαν παιδιά με διαφορετική μητρική γλώσσα, με
διαφορετικό επίπεδο γνώσης της ελληνικής και διαφορετικά «επίπεδα»
αναφορικά όχι μόνο στο γνωστικό-σχολικό τομέα αλλά και στο κοινωνικόυπαρξιακό. Επιπλέον, στην ανάγκη για επανασχεδιασμό οδήγησε η ύπαρξη
στερεότυπων αντιλήψεων στα παιδιά, σύμφωνα με αποτελέσματα του
πρώτου ερωτηματολογίου που δόθηκε στην τάξη.32
Ο νέος σχεδιασμός περιλάμβανε την ταυτόχρονη εμπλοκή των παιδιών
τόσο με εισαγωγικές ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού και δραματοποίησης
όσο και με δραστηριότητες βασισμένες πάνω στις αρχές της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης. Μέσα από παιχνίδια ρόλων οι μαθητές ήρθαν σε μια πρώτη
επαφή με το «Άλλο» και προσπάθησαν να κατανοήσουν τη θέση του και τα
κοινωνικά ζητήματα που προέκυπταν ανακαλώντας τις δικές τους εμπειρίες
και βιώματα. Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού
που είχαν ως σκοπό την ανάκληση λέξεων της μητρικής γλώσσας των
παιδιών.33 Οργανώθηκαν «επικοινωνιακές γωνιές» που δημιούργησαν τα
παιδιά, προσφέροντας ό,τι ήθελαν και γνώριζαν για τους πολιτισμούς τους.
Διαβάστηκαν αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων ή παραμυθιών από
την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια που παρουσίαζαν ως πρωταγωνιστές ήρωες
διαφορετικούς: ως προς την εμφάνιση, το χρώμα, τη γλώσσα, την οικονομική
κατάσταση, την κοινωνική συμπεριφορά ή κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες.
Μέσα από τη χρήση τεχνικών δραματοποίησης, στόχος ήταν να οδηγηθούν
τα παιδιά στη διαμόρφωση και συνειδητοποίηση της πολιτισμικής
ταυτότητας, στον σεβασμό στη διαφορετικότητα οποιασδήποτε μορφής, στην
ενδυνάμωση και στην αύξηση της αυτοπεποίθησης των μελών μειονοτικών
ομάδων, προϋποθέσεις βασικές για την ομαλή ένταξη των παιδιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία.34
Ταυτόχρονα με την εισαγωγή και εξοικείωση των παιδιών με τη μέθοδο της
δραματοποίησης και την εξασφάλιση μιας δυναμικής της ομάδας, βασισμένης
στις αρχές της διαπολιτισμικής, η πρώτη φάση του προγράμματος έθετε την
εξοικείωση με διάφορα γνωστικά αντικείμενα εντός ή εκτός του αναλυτικού
προγράμματος. Άλλωστε, το μάθημα της λογοτεχνίας προσφέρεται ως
εργαλείο προσέγγισης, διερεύνησης και ανάλυσης μιας σειράς γνωστικών
αντικειμένων. Η συνολική διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης, που αποτέλεσε
και τη χρονικά εκτενέστερη, ήταν 13 δίωρες συναντήσεις.
Ο σχεδιασμός της πρώτης φάσης συμπεριλάμβανε έξι υποενότητες με
συγκεκριμένο γνωστικό περιεχόμενο –έξι διαφορετικά «ταξίδια»: το ταξίδι
των ναυτικών, το ταξίδι των μεταναστών, το ταξίδι των προσφύγων, το ταξίδι
στο διάστημα, το ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα και το ταξίδι των εξερευνητών.
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Τα κείμενα προσεγγίστηκαν είτε μέσα από φωναχτή ανάγνωση από την
εκπαιδευτικό-ερευνήτρια, είτε μέσα από σιωπηλή ανάγνωση των παιδιών σε
ομάδες. Σε κάθε ανάγνωση κειμένου τα παιδιά είχαν την τάση ή την ανάγκη
να εστιάσουν σε ήρωες διαφορετικούς, που εκπροσωπούν το Άλλο: στον
πρόσφυγα και τον μετανάστη, στον δούλο ή τη γυναίκα της Αρχαίας Ελλάδας,
στον ιθαγενή στα ταξίδια των εξερευνήσεων. Η νοηματοδότηση, δηλαδή, των
κειμένων χαρακτηριζόταν από τις δικές τους ανάγκες, εμπειρίες βιώματα.
Η δεύτερη φάση αποτέλεσε το κυρίως αναγνωστικό μέρος του
προγράμματος, καθώς στόχευε στην ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών
βιβλίων από τους μαθητές και κατά συνέπεια στη δημιουργία ανεξάρτητων και
κριτικών αναγνωστών. Καθένα παιδί διάλεξε ένα βιβλίο από τα προτεινόμενα
και σύμφωνα με την επιλογή του σχηματίστηκε η κάθε ομάδα. Το βιβλίο
διαβάστηκε ολόκληρο –όχι αποσπασματικά– στο σπίτι του κάθε παιδιού,
στον ελεύθερό του χρόνο –και όχι σε σχολικό. Σε ένα δεύτερο στάδιο, σε
καθεμιά ομάδα προτάθηκαν δραστηριότητες για το βιβλίο της, βασισμένες
σε ήδη γνωστές τεχνικές δραματοποίησης, με τις οποίες θα εμπλούτιζε την
τελική παρουσίαση. Η δόμηση της δραματοποίησης έγινε με τη δημιουργία
επεισοδίων, βασισμένων πάντα στο θέμα του συγκεκριμένου βιβλίου.35
Σχεδιάστηκαν δηλαδή, για κάθε αναγνωστική ομάδα, δραστηριότητες
βασισμένες σε ποικίλες τεχνικές δραματοποίησης, δραστηριότητες προφορικές ή γραπτές, ομαδικές ή ατομικές. Οι δραστηριότητες προϋπόθεταν
την ανάγνωση των βιβλίων και διευκόλυναν τους μαθητές στη νοηματοδότηση
των κειμένων, στην κριτική τους τοποθέτηση και στη βίωση ποικίλων
καταστάσεων.
Έτσι, προτάθηκαν τα εξής λογοτεχνικά βιβλία σχετικά πάντα με το θέμα του
ταξιδιού: Η Σοφί ταξιδεύει, Και ταξίδι μαγικό με τη Μάγια το τολμώ, Η Τρικυμία
του Σαίξπηρ σε διασκευή για παιδιά και ο Ναυαγός Κοκκινοτρίχης.36 Εκτός από
τη σχετική θεματική τους τα συγκεκριμένα βιβλία επιλέχτηκαν και για άλλους
λόγους: Έδιναν τη δυνατότητα για διερεύνηση ποικίλων κοινωνικών θεμάτων
και την ευκαιρία για εμβάθυνση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων.
Τέλος, πρόσφεραν τη δυνατότητα γνωριμίας και εξοικείωσης με το Άλλο.
Οι δραστηριότητες, που αφορούσαν τις τεχνικές δραματοποίησης,
αποτελούσαν περισσότερο προτάσεις για τα μέλη της κάθε ομάδας, καθώς
άφηναν το περιθώριο επιλογής, τροποποίησης ή και απόρριψης εκ μέρους
των μαθητών.
Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης η πλειοψηφία των
μαθητών ανταποκρίθηκε στην αναγνωστική διαδικασία και στις τεχνικές
δραματοποίησης, έχοντας δουλέψει συνεργατικά στην κάθε ομάδα. Συνολικά
δεκατέσσερα από τα δεκαεπτά παιδιά είχαν ολοκληρώσει το βιβλίο τους,
δύο είχαν διαβάσει «περισσότερο από το μισό» και ένα «λιγότερο από το
μισό». Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με αρκετές τεχνικές δραματοποίησης τις
οποίες γνώρισαν σε βάθος με ποικίλες παραλλαγές. Έδειξαν έντονη διάθεση
να ανακαλύψουν τη «διαφορετικότητα» των ηρώων μέσα από συνεντεύξεις,
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γράμματα, ημερολόγια, περιγράμματα χαρακτήρων, σχεδιασμό μιας μέρας
της ζωής τους και άλλων τεχνικών δραματοποίησης. Επιπλέον, μέσω των
δραστηριοτήτων, προωθήθηκαν οι αναφορές των παιδιών στη μητρική τους
γλώσσα, σε έθιμα ή προσωπικές τους εμπειρίες.
Η τρίτη φάση του προγράμματος, διάρκειας τριών δίωρων
συναντήσεων, αφορά στην παραγωγή προσωπικού λόγου από τα παιδιά
και την ανακεφαλαίωση των εμπειριών και γνώσεών τους αναφορικά με το
αναγνωστικό πρόγραμμα. Σχεδιάστηκαν δραστηριότητες βασισμένες σε
τεχνικές δραματοποίησης και σε γραπτές εργασίες, ομαδικές ή ατομικές,
εντός ή εκτός ρόλου. Οι μαθητές, που αντιμετωπίστηκαν ως παραγωγοί
νοήματος, παρουσίασαν με θεατρικό τρόπο κάποιες προσωπικές ερμηνείες
ή μηνύματα που έλαβαν από το περιεχόμενο των λογοτεχνικών τους βιβλίων.
Επιπλέον, παρουσίασαν κάποιες δικές τους ιστορίες που σχετίζονταν με
την υπόθεση του βιβλίου τους και προσωπικές τους εμπειρίες. Έδειξαν
έντονη προθυμία να παράγουν δικά τους κείμενα που να απευθύνονται ή
να αναφέρονται σε κάποιον ήρωα. Τέλος, έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στην
τεχνική θέατρο φόρουμ, καθώς τους έδινε την ευκαιρία να εκφραστούν πάνω
σε θέματα που τους αφορούν και να προτείνουν τις δικές τους λύσεις και
απόψεις.
Η προτίμηση στη συγκεκριμένη τεχνική, άλλωστε, έγινε φανερή εννιά
μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, όταν τα παιδιά την
επέλεξαν προκειμένου να συμμετάσχουν με το δικό τους θέατρο φόρουμ
στις εκδηλώσεις του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης στο
πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (18 Μαΐου 2009). Με την τεχνική
αρχικά οι μαθητές στήνουν θεατρικά μια ιστορία που περιλαμβάνει κάποιο
πρόβλημα κοινωνικό ή πολιτικό και έπειτα, επαναλαμβάνοντας την ίδια
ιστορία, πειραματίζονται σε όλες τους τις ιδέες, δοκιμάζοντας πάνω στη
σκηνή λύσεις και εναλλακτικές προσεγγίσεις με σκοπό την ενδυνάμωση.37 Το
θέμα που τα παιδιά θέλησαν να συζητήσουν στο Μουσείο ήταν ο κοινωνικός
αποκλεισμός ενός παιδιού αλλοδαπής καταγωγής από την υπόλοιπη τάξη
και οι εναλλακτικές προσεγγίσεις αυτής της κατάστασης. Έτσι, σχεδιάστηκε
ένα θεατρικό εργαστήριο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας
δεκαπέντε δίωρων συναντήσεων, βασισμένο στην τεχνική φόρουμ και
στις θεωρίες του θεατρανθρώπου Augusto Boal και του παιδαγωγού
Paulo Freire.38 Διαβάστηκαν ποιήματα, αποσπάσματα εφημερίδων,
επιστημονικών βιβλίων, συνεντεύξεων, λογοτεχνικών βιβλίων αλλά και
δύο ολόκληρα λογοτεχνικά βιβλία σχετικά πάντα με τη μετανάστευση και
διαφορετικότητα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά κατέληξαν στη
δημιουργία της δικής τους παράστασης φόρουμ, χρησιμοποιώντας αρκετά
από τα στοιχεία, τις σχέσεις και τους χαρακτήρες των κειμένων, όπως τα
ίδια νοηματοδότησαν σε σχέση πάντα με τα πολιτισμικά τους συμφραζόμενα,
ενώ ταυτόχρονα ενέπλεξαν προσωπικές ιστορίες και προβληματισμούς.
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Συμπερασματικά, ως προς τη λογοτεχνική ανάγνωση και την ανάπτυξη
της φιλαναγνωσίας, η τάξη σημείωσε σαφή επιτυχία καθώς τα μέλη της
ήρθαν σε επαφή με ποικίλα κείμενα τα οποία νοηματοδότησαν σύμφωνα με
τις δικές τους ανάγκες και εμπειρίες. Η συντριπτική πλειοψηφία της τάξης
ολοκλήρωσε το βιβλίο και μάλιστα κάποιοι μαθητές διάβασαν δεύτερο και
τρίτο βιβλίο ανταλλάσσοντάς τα μεταξύ τους. Η προώθηση της λογοτεχνικής
ανάγνωσης ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τη συγκεκριμένη τάξη, καθώς τα
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα του Δενδροπόταμου, η ύπαρξη πολλών
δίγλωσσων μαθητών και το γεγονός ότι μόνο τρία παιδιά είχαν ξαναδιαβάσει
κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο πριν από το πρόγραμμα, φανέρωναν ότι οι
συγκεκριμένες οικογένειες αδυνατούν να προωθήσουν την ανάγνωση
λογοτεχνικών βιβλίων. Στο τελευταίο ερωτηματολόγιο, όλοι οι μαθητές
υποστήριξαν ότι θα επιθυμούσαν να διαβάσουν κι άλλα λογοτεχνικά βιβλία
και να συμμετάσχουν σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα την επόμενη σχολική
χρονιά. Έτσι, το αναγνωστικό πρόγραμμα, συνδυάζοντας τη χρήση της
δραματοποίησης, κατάφερε να δώσει ελκυστικά μηνύματα για την ανάγνωση.
Η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος λειτούργησε ως κίνητρο για την ανάγνωση
και συνέβαλε ουσιαστικά στη νοηματοδότηση των βιβλίων. Βέβαια, κάποιες
τεχνικές δραματοποίησης αναδείχθηκαν από τα παιδιά ως πιο δημοφιλείς
ή εύχρηστες. Η εξοικείωση που απέκτησαν οι μαθητές με τις τεχνικές τους
έδινε τη δυνατότητα να σταματήσουν την υπόθεση του βιβλίου σε ένα σημείο
που τους απασχολούσε, να επιλέξουν κάποια τεχνική της προτίμησής τους
και να δώσουν περαιτέρω νόημα, σκέψεις και συναισθήματα πάνω σε αυτά
τα θέματα. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά, μέσα από εμπειρίες συνεργασίας
και συλλογικής δράσης, δημιούργησαν αναγνωστικές κοινότητες και
κατάφεραν να εξερευνήσουν το κείμενο, τα συμφραζόμενά του και αυτά που
υπονοούνται.39 Με στόχο πάντα μια κριτική διάθεση των παιδιών απέναντι στα
λογοτεχνικά βιβλία, όλες οι ομάδες, με προσωπικό ρυθμό η καθεμιά, βίωσαν
εμπειρίες από τα κείμενα και συνδύασαν ζητήματα της καθημερινότητας
τους, νοηματοδοτώντας έτσι τους φανταστικούς λογοτεχνικούς κόσμους και
ταυτόχρονα τον κόσμο που τους περιβάλλει.
Η νοηματοδότηση των κειμένων έγινε μέσα στα πολιτισμικά συμφραζόμενα
της τάξης. Οι ανάγκες, οι εμπειρίες και γενικότερα η πολυπολιτισμικότητα
της τάξης οδήγησαν τους μαθητές να εμβαθύνουν σε θέματα των κειμένων
που τους αφορούσαν ιδιαίτερα –όπως διαφορετικότητα, μετανάστευση,
κοινωνικός αποκλεισμός, φυλετικές στερεότυπες αντιλήψεις. Αυτό είχε φανεί
ήδη από την αρχή του προγράμματος, όταν η τάξη αναζητούσε το Άλλο και
«διαφορετικό» σε κάθε ταξίδι που προσέγγιζε, μια οπτική που συνεχίστηκε
και ολοκληρώθηκε στην ανάγνωση ολοκληρωμένων βιβλίων και στο θεατρικό
εργαστήριο. Μέσα σε ένα κλίμα διαλόγου, ισοτιμίας και σεβασμού στην
υποκειμενικότητα έγινε σαφές ότι μια ιστορία δεν έχει ένα αποκλειστικό νόημα
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αλλά δημιουργεί ποικίλα νοήματα, ανάλογα με τις εμπειρίες και τα βιώματα
που ο καθένας διαθέτει.
Μέσα από τη συζήτηση, την κοινή δράση και τον στοχασμό που πρόσφεραν
τα βιβλία και η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος, οι μαθητές κατάφεραν να δουν
τα πράγματα από μια νέα οπτική, να βιώσουν καταστάσεις του Άλλου, να
επαναπροσδιορίσουν τις θέσεις τους ή και να αλλάξουν στάσεις σε καίρια
ζητήματα, όπως στη διαφορετικότητα και τη μετανάστευση. Τέλος, μέσα από
την όλη διαδικασία ανέπτυξαν το αίσθημα της συνεργασίας, της ομαδικότητας
όπως και της εμπιστοσύνης και του σεβασμού για τον εαυτό και το Άλλο,
στοιχεία απαραίτητα για την ενδυνάμωση μιας διαπολιτισμικής τάξης.
Εργαστήριο κοινωνικού θεάτρου με γονείς και παιδιά στον
Δενδροπόταμο
Κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 η διεύθυνση του δημοτικού σχολείου
και εθελοντές δάσκαλοι αφουγκράστηκαν τη βασική ανάγκη αρκετών μελώνενηλίκων του Δενδροπόταμου για συνάντηση, συζήτηση και ανάλυση
σημαντικών ζητημάτων της καθημερινότητάς τους – όπως κοινωνική
περιθωριοποίηση, αποκλεισμός, ανεργία, χρήση τοξικών ουσιών – ή για
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού τους. Αξιοποιώντας την προσφορά
άλλων συνεργατών, οι δάσκαλοι οργάνωσαν απογευματινές δράσεις
με σκοπό το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Ήταν μια προσπάθεια
γνωριμίας, ενημέρωσης και καλλιέργειας σχέσεων με τις Ρομά οικογένειες,
δράσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων ή ακόμη έμμεσες παρεμβάσεις για την
ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στόχος ήταν η χρήση του
σχολείου και η υλοποίηση δράσεων από την ίδια την τοπική κοινότητα, ώστε
να καλλιεργηθεί μια αίσθηση οικειότητας και κυριότητας και οι γονείς που
θα επισκέπτονταν το κτίριο για εκδηλώσεις, μαθήματα ή συναντήσεις που
αφορούν τους ίδιους να νιώθουν άνετα να επισκεφτούν το σχολείο και για
θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών τους40. Έτσι, μαζί με
τη «σχολή γονέων» και τη «σχολή εγγραμματισμού γονέων», δημιουργήθηκε
το «εργαστήριο κοινωνικού θεάτρου», που έδωσε τη δυνατότητα έκθεσης,
έκφρασης και ενδυνάμωσης στους συμμετέχοντες.
Η ιστορία του εργαστηρίου κοινωνικού θεάτρου συνοπτικά: Στο σχολείο,
από την αρχή της σχολικής χρονιάς, λειτουργούσε θεατρική ομάδα
αποτελούμενη από μαθητές της Ε΄ και της Στ΄ τάξη: έξι παιδιά Ρομά ελληνικής
καταγωγής, δύο ρωσικής και ένας μαθητής τουρκικής καταγωγής. Η ομάδα
αναλάμβανε το ανέβασμα δρώμενων που προέρχονται από τις εμπειρίες, τα
ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς των ίδιων των παιδιών και όχι για
παραστάσεις βασισμένες σε κάποιο θεατρικό κείμενο.
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Έτσι, η ομάδα είχε λάβει μέρος και στην παράσταση «Τα λέμε… στην
αυλή» του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, μια
παράσταση που είχε ως θέμα της τις «Σχέσεις Νέων» και επιδίωκε να
προωθήσει τη συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, τη δημιουργικότητα μεταξύ
μαθητών διαφορετικών ομάδων, ηλικιών και εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Έτσι, η παράσταση που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στις 27 Νοεμβρίου
2011 στο δημοτικό θέατρο Άνετον έθιγε θέματα όπως τις σχέσεις των νέων
με γονείς, αδέρφια, φίλους, καθηγητές και άλλους φυσικά συνομηλίκους.
Η ομάδα του Δενδροπόταμου, συγκεκριμένα, επέλεξε να συζητήσει,
μέσα από τη θεατρική γλώσσα, θέματα που την αφορούν και βιώνουν ως
καθημερινότητα: κοινωνικός αποκλεισμός μαθητή λόγω της διαφορετικότητάς
του, ασυνεννοησία ή απομόνωση λόγω γλωσσικής μειονότητας, βίαιη
συμπεριφορά μαθητών και γενικότερη σχολική βία, κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα σε οικογένειες Ρομά. Γονείς των μαθητών, άλλοι ενήλικες
ή έφηβοι της κοινότητας του Δενδροπόταμου, βλέποντας τα κοινωνικά
ζητήματα που τέθηκαν στην παράσταση ένιωσαν την ίδια ανάγκη για
έκφραση-έκθεση. Έτσι, όταν η δασκάλα-υπεύθυνη της σχολικής θεατρικής
ομάδας σε συνεργασία με ένα σκηνοθέτη-παιδαγωγό θεάτρου πρότειναν
τη δημιουργία ομάδας ενηλίκων κοινωνικού θεάτρου στον Δενδροπόταμο,
αρκετοί ήταν εκείνοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Οι εβδομαδιαίες
δίωρες συναντήσεις πραγματοποιούνταν στον χώρο του σχολείου μετά
το πέρας των σχολικών μαθημάτων. Τις συντόνιζαν εθελοντικά οι δύο
εμψυχωτές.
Στόχος εργαστηρίου ήταν να προωθήσει τη συμμετοχή, τη συζήτηση, τη
συνεργασία και τελικά την ενδυνάμωση των μελών του μέσα από τη διερεύνηση
σημαντικών κοινωνικών θεμάτων που οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν
καθημερινά ως πραγματικότητα και έχουν ανάγκη να συζητήσουν. Η μέθοδος
που εφαρμόστηκε ήταν η θεατροπαιδαγωγική ως εργαλείο έρευνας και
κοινωνικής παρέμβασης, συνδυάζοντας θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων,
τεχνικές δραματοποίησης και εμψύχωση αντικειμένων. Επίσης η αισθητική
διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο στην πρακτική που ακολουθήθηκε στο
εργαστήριο: μέσα σε ένα ασφαλές αισθητικό περιβάλλον και με κύρια
χαρακτηριστικά τον διάλογο, την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τον
σεβασμό, σκοπός του εργαστηρίου ήταν να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες
με εκείνα τα “εργαλεία” ώστε να συνειδητοποιήσουν την πολιτισμική τους
ταυτότητα, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και σεβασμό, να ενδυναμωθούν
και να είναι τελικά σε θέση να αντιμετωπίσουν την αποξένωση που
δημιουργούν οι σύγχρονες συνθήκες ζωής, την αποξένωση από τους Άλλους
αλλά και από τον ίδιο τον Εαυτό.
Ως προς τη θεατροπαιδαγωγική μέθοδο, το εργαστήριο κοινωνικού
θεάτρου βασίστηκε σε ένα μεγάλο βαθμό στις αρχές της Παιδαγωγικής που
εφαρμόστηκαν στο επιμορφωτικό σεμινάριο mPPACT του Πανελλήνιου
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Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, που ανάμεσα σε άλλα
υποστηρίζει τη βασική αρχή ότι ο κόσμος που ζούμε μπορεί να αλλάξει και
καθένας μας μπορεί να ορίσει τον δικό του χώρο μέσα σε αυτόν τον κόσμο,
να μιλήσει για τη δική του ιστορία και να ακούσει τις ιστορίες των άλλων.41
Ως προς τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο εργαστήριο
συνδυάστηκε κυρίως η Προσέγγιση της Κοινωνικής Δράσης του Banks και η
Κριτική Πολυπολιτισμικότητα των Kincheloe και Steinberg, με βασικό στόχο
την ενδυνάμωση της πολυπολιτισμικής τάξης. Συγκεκριμένα, η προσέγγιση
του Banks εμπλέκει τους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες με τρόπο που να
μπορούν να αναλάβουν προσωπική, κοινωνική, πολιτική δράση σε σχέση με
τα θέματα που μελετούν. Καθημερινά θέματα, προκαταλήψεις και κοινωνικές
ανισότητες αποτελούν το περιεχόμενο διδασκαλίας και διερεύνησης, που
βοηθά τους συμμετέχοντες να μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά και να
αντιμετωπίζουν καταστάσεις.42 Ταυτόχρονα η κριτική πολυπολιτισμικότητα
ασχολείται με θέματα δικαιοσύνης, κοινωνικής αλλαγής και της σχέσης
τους με την εκπαίδευση. Στόχος της είναι να συνειδητοποιήσει το άτομο τις
κοινωνικές δυνάμεις που διαμορφώνουν την ταυτότητά του και να αναπτύξει
στρατηγικές που οδηγούν στην ενδυνάμωσή του.43
Η αρχική ομάδα αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες Ρομά, είτε μητέρες
των μαθητών του δημοτικού σχολείου είτε άλλες γυναίκες της κοινότητας.
Παρά τη συστολή που ένιωθαν στην αρχή ή ακόμη την ανασφάλεια για
την τυχόν αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων από άλλες συμμετέχουσες,
οι γυναίκες ένιωθαν έντονα την ανάγκη να συμμετάσχουν, να μοιραστούν
ιστορίες και να νιώσουν δημιουργικές. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα
κλίμα σεβασμού και ασφάλειας στο εργαστήριο, ώστε να δημιουργηθεί
μια δυναμική ομάδας που να επιτρέπει σε κάθε μέλος να μοιραστεί – στο
βαθμό που επιθυμεί – απόψεις και εμπειρίες και να μπορεί να πάρει μέρος
σε δημιουργικές δράσεις χωρίς συστολή, κατάλληλη θεωρήθηκε από τους
εμψυχωτές η ενασχόληση με την εμψύχωση αντικειμένων. Μέσα από την
εμψύχωση αντικειμένων οι συμμετέχοντες μεταφέρονται στον φανταστικό
χώρο ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιούνται μηχανισμοί άμυνας, ταύτισης,
αναπλήρωσης, μετάθεσης και μεταφοράς.44 Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν και
άλλα αντικείμενα με τα οποία δούλεψε το εργαστήριο όπως: πολύχρωμα
υφάσματα, ξύλινα στικάκια, εφημερίδες, ομπρέλες κ.α. Οι συμμετέχουσες,
δοκιμάζοντας τα υλικά με διαφορετικούς τρόπους –αρχικά ακολουθώντας
προτάσεις των εμψυχωτών, αργότερα της ίδιας της ομάδας– άρχισαν να
ανακαλύπτουν πράγματα, να εμπλέκονται στη διαδικασία, να αναπτύσσουν
τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους και να επινοούν από κοινού μικρές
ιστορίες. Αρχικά, η παρουσίαση των πρώτων ιστοριών δεν συμπεριλάμβανε
τη συμμετοχή των ίδιων των γυναικών σε ρόλο, καθώς η ομάδα ένιωθε συστολή
και αμηχανία. Αποτελούνταν από συλλογική αφήγηση και φωτογραφίες των
αντικειμένων. Μετά από ένα χρονικό διάστημα που αναπτύχθηκε εμπιστοσύνη
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μεταξύ της ομάδας, οι συμμετέχουσες αισθάνονταν ασφαλείς να εκφραστούν
μέσω του θεάτρου σκιών. Στο τέλος, οι γυναίκες ήταν σε θέση να υποδύονται
ρόλους και να χρησιμοποιούν θεατρικό διάλογο.
Οι ιστορίες που δημιουργήθηκαν συνδύαζαν φανταστικούς και
πραγματικούς κόσμους. Οι συμμετέχουσες κατέθεταν προσωπικές
εμπειρίες ή ιστορίες που είχαν ακούσει εκφράζοντας έτσι τον εσωτερικό
τους κόσμο, τους φόβους, τις αγωνίες, τις επιθυμίες, τα προβλήματα και
τους προβληματισμούς τους. Όλες αυτές οι καταθέσεις αποτέλεσαν κοινή
εμπειρία για τις συμμετέχουσες, γεγονός που σήμαινε την επικοινωνία, τη
συνεργασία και τελικά τη δημιουργία μιας πραγματικής ομάδας με κοινούς
κώδικες, στόχους και εμπιστοσύνη.
Μαζί με τις γυναίκες Ρομά, οι οποίες με τον καιρό είχαν σταθερή συμμετοχή,
υπήρχαν και άλλα μέλη της κοινότητας όπως μαθητές του Γυμνασίου ή
μαθητές που είχαν εγκαταλείψει το Γυμνάσιο ή το Λύκειο που άρχισαν να
έρχονται στις συναντήσεις του εργαστηρίου με σκοπό –αρχικά- μόνο να
παρακολουθήσουν τις δράσεις. Βέβαια, παιδιά της θεατρικής ομάδας του
δημοτικού σχολείου επισκέπτονταν συχνά τις απογευματινές συναντήσεις με
διάθεση συμμετοχής. Το θετικό και δημιουργικό κλίμα αυτής της συνύπαρξης
οδήγησε τελικά στη διεύρυνση της ομάδας ενηλίκων σε μια ομάδα με
μέλη διαφορετικών ηλικιών. Έτσι, η τελική ομάδα κοινωνικού θεάτρου
αποτελούνταν από μαθητές του δημοτικού σχολείου, γονείς των μαθητών του
σχολείου, μαθητές του Γυμνασίου όπως και έφηβους που είχαν εγκαταλείψει
το σχολείο. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, όλοι οι συμμετέχοντες ήταν
Ρομά.
Η είσοδος της θεατρικής ομάδας του δημοτικού σχολείου στο απογευματινό
εργαστήριο έφερε ταυτόχρονα και ένα νέο δημιουργικό πλαίσιο συζήτησης
στην ομάδα: τα κοινωνικά θέματα/ προβληματισμοί που είχαν θέσει τα παιδιά
στο έργο τους «Σχέσεις Νέων» αποτέλεσαν το υλικό που η ομάδα θέλησε να
αναλύσει με τη θεατρική γλώσσα. Θέματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η
σχολική και η ενδοοικογενειακή βία, τα οικονομικά προβλήματα, οι αυξημένες
υποχρεώσεις και ευθύνες των παιδιών Ρομά απέναντι στην οικογένειά τους
αποτέλεσαν ζητήματα που τέθηκαν και αναλύθηκαν τόσο από την οπτική των
παιδιών όσο και από αυτή των γονιών.
Μέσα από θεατροπαιδαγωγικές μεθόδους και ποικίλες τεχνικές
δραματοποίησης, οι συμμετέχοντες, μικροί και μεγάλοι, άρχισαν να
αναπαριστούν συνθήκες της καθημερινότητάς τους, να εκφράζουν
προσωπικές απόψεις, να θέτουν διλλήματα ή προβληματισμούς και τελικά
να διερευνούν τις θέσεις της ομάδας. Σε αυτό το σημείο, ιδιαίτερα σημαντικές
ήταν οι τεχνικές του «Θεάτρου του Καταπιεσμένου», που βοηθούν
ανθρώπους που εμφανώς καταπιέζονται να ανακαλύψουν νέους τρόπους
επικοινωνίας, να αποκτήσουν κριτική συνειδητοποίηση της κατάστασής τους
και να ενδυναμωθούν μετατρέποντας τον παθητικό θεατή σε ενεργό ηθοποιό
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που αναλαμβάνει δράση, θεατρική και πραγματική. Έτσι, οι συμμετέχοντες,
μέσα από τη θεατρική συμμετοχή τους, ενίσχυαν την πρωτοβουλία
και την αυτοπεποίθησή τους, επεξεργάζονταν αμφιλεγόμενα θέματα
της καθημερινότητάς τους, προβληματίζονταν για αυτά και άρχισαν να
αναθεωρούν αξίες και κοινωνικά στερεότυπα επανεξετάζοντας κριτικά
καταστάσεις της καθημερινότητάς τους.
Πρόοδος υπήρξε και ως προς τη γλωσσική έκφραση, το λεξιλόγιο
και την ομιλία των μελών αναφορικά με την ελληνική γλώσσα. Βέβαια, οι
συμμετέχοντες συνεχώς ενθαρρύνονταν να εκφράζονται σε όποια γλώσσα
αισθάνονταν πιο άνετα και οικεία. Έτσι, σε αρκετούς αυτοσχεδιασμούς
χρησιμοποιήθηκε η μητρική γλώσσα των μελών, η Ρομανί. Άλλωστε, σκοπός
ήταν οι συμμετέχοντες να βγουν πιο πλούσιοι και κερδισμένοι από την έκθεσή
τους σε δύο γλώσσες και δύο πολιτισμούς και όχι να εγκλωβιστούν ή να
καταρρεύσουν κάτω από την πίεση της κατάκτησης και χρήσης της ελληνικής
γλώσσας, γεγονός που σημαίνει και την κατάρρευση της αυτοεκτίμησης και
του αυτοσεβασμού του ατόμου.
Τέλος, η ομάδα άρχισε να ευαισθητοποιείται προς τις τέχνες και την
αισθητική και εξέφρασε την επιθυμία να παρουσιάσει ένα θεατρικό δρώμενο
βασισμένο σε κοινωνικά θέματα που την αφορούν και που έχει ανάγκη να
μοιραστεί με το κοινό. Έτσι, η ομάδα παρουσίασε δύο δρώμενα: το πρώτο ήταν
στο πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Ρομά στις 8 Απριλίου. Η παράσταση που πραγματοποιήθηκε
στο χώρο του σχολείου, αναφερόταν στις αυξημένες υποχρεώσεις των
παιδιών Ρομά απέναντι στην οικογένειά τους, καθώς τα μεγαλύτερα παιδιά
συχνά καλούνται να πάρουν τον ρόλο του γονέα απέναντι στα μικρότερα
αδέρφια λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων των γονιών τους. Η
δεύτερη παράσταση παρουσιάστηκε στο 14ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης και αφορούσε τον κοινωνικό αποκλεισμό μαθήτριας λόγω
της διαφορετικότητάς της και τη σχολική βία που αντιμετώπιζε από «γκέτο»
συμμαθητών της. Και στις δυο ιστορίες τέθηκαν οπτικές τόσο από τα παιδιά,
όσο και από τους γονείς, γεγονός που επιτρέπει το θέατρο φόρουμ, μία από
τις τεχνικές του «Θεάτρου του Καταπιεσμένου». Μέσα από τις παραστάσεις,
οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν κριτικά, αναθεώρησαν καταστάσεις
και έλαβαν δράση για την άρση της καταπίεσής τους. Βέβαια, και οι δυο
παραστάσεις αγκαλιάστηκαν από την κοινότητα του Δενδροπόταμου, αλλά και
το ευρύτερο κοινό της Θεσσαλονίκης, έθεσαν ερωτήματα και προβλημάτισαν
τον κόσμο. Η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος είχε αποτελέσει εργαλείο έρευνας
και κοινωνικής παρέμβασης για τη συγκεκριμένη πολυπολιτισμική κοινότητα.
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Συμπερασματικά
Από τις παραπάνω σύντομες περιγραφές δράσεων που αφορούν στο
θέατρο στην εκπαίδευση, αναδεικνύεται η αξία της θεατροπαιδαγωγικής
μεθόδου καθώς μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικές μορφές και να
εξυπηρετήσει ποικίλους στόχους, διδακτικούς, παιδαγωγικούς, κοινωνικούς.
Η εφαρμογή της δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε μέλη
πολυπολιτισμικών ομάδων, αλλά χρειάζεται να αναζητηθεί ένας τρόπος
εφαρμογής της στην ευρύτερη σχολική πραγματικότητα, στην εκπαίδευση
παιδιών, εφήβων ή ενηλίκων. Σαφώς η προσωπική επιλογή, ευθύνη και
δραστηριοποίηση του κάθε εκπαιδευτικού διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο,
όμως η εφαρμογή της εκπαιδευτικής αλλαγής χρειάζεται να ξεκινά σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο, ευέλικτο και με πολλές δυνατότητες που θα υπαγορεύεται
από την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική.
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Σχέδια εργασίας (Μέθοδος Project) στο Λύκειο:
Συνδυάζοντας την τέχνη με τη διαπολιτισμικότητα
στη Μεσόγειο, το χτες, το σήμερα και το αύριο
Νικολιδάκης Συμεών, Φιλόλογος
Καλλιόπη Τσάνταλη, Καθηγήτρια Αγγλικών

Περίληψη
Στην εισήγησή μας μελετώνται τρόποι εφαρμογής της μεθόδου project
στο λύκειο, με σκοπό να συνδυαστεί η Μεσόγειος, ένας τόπος με ποικίλα
πολιτισμικά χαρακτηριστικά, με τις μνήμες και τα βιώματα των παιδιών.
Τα παιδιά μπορούν μέσω της ιστορίας και σε συνάρτηση με τα κοινά
χαρακτηριστικά να μελετήσουν τη Μεσόγειο, τη γεωγραφία, το κλίμα και
τη σύνθεσή της. Τα διαπολιτισμικά στοιχεία και τα στοιχεία πολιτισμικού
χαρακτήρα είναι έκδηλα, λόγω των ποικίλων συνδυασμών, που μπορούν να
κάνουν τα παιδιά.
Η Μεσόγειος αποτελεί ένα τόπο πολιτισμικό, όπου συνυπάρχουν λαοί και
συνυφαίνουν την ιστορία με την παράδοση. Προτείνεται συγκριτική μελέτη
των πολιτισμών των Αιγυπτίων, των Ελλήνων, των Καρχηδονίων, των
Ρωμαίων, των Βυζαντινών, των Εβραίων, των Αράβων, που δημιουργούν
μαζί με τους Δυτικοευρωπαϊκούς πολιτισμούς την ιστορία της Μεσογείου.
Μέσω της μεθόδου project τα παιδιά καταφέρνουν να ενταχθούν πλήρως
στο νόημα της ιστορίας, δεδομένου ότι κατανοούν ποιοι λαοί αφομοιώθηκαν
από άλλους, ποιοι συνέχισαν την ιστορική τους πορεία και γίνονται μύστες
των μεταξύ τους σχέσεων, είτε πρόκειται για εμπορικές, είτε για κοινωνικές.
Σε μια κοινωνία όπως η σημερινή, που σκοπός του σύγχρονου σχολείου
είναι να προωθηθούν οι αρχές της διαπολιτισμικότητας, έτσι ώστε να μην
υπάρχουν φαινόμενα ρατσιστικής αντιμετώπισης στο πλαίσιο της σχολικής
τάξης, ένα τέτοιο project μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά, διαμορφώνοντας
τη σκέψη των μαθητών, καθώς θα έρθουν σε επαφή με την έννοια του
«άλλου» και ο εκπαιδευτικός θα βρει την ευκαιρία να κατακρίνει ρατσιστικές
αντιλήψεις και να διαμορφώσει τις εύπλαστες προσωπικότητες των παιδιών
έτσι, που να σέβονται τη διαφορετικότητα και να έχουν ανθρωποκεντρικό
προσανατολισμό.

Λέξεις-κλειδιά: αλληλεπίδραση,
project, Μεσόγειος, σχολείο.
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Project method in Lyceum:
Combining art and Interculturalism in the Μediterranean,
Yesterday, Today and Tomorrow
Symeon Nikolidakis, Philologist
Kalliopi Tsantali, English Teacher
Abstract
In the present paper, modes of implementing the project method in
the Lyceum are being studied in order that a combination between the
Mediterranean, a place with various cultural features, and the children’s
memory and experiences is feasible. Children are able, through the subject of
History and in connection with common features, to study the Mediterranean,
its geography, climate and structure. Intercultural as well as cultural elements
are obvious due to
the various combinations made by the children.
The Mediterranean is a cultural place where history and tradition are
interweaved by the peoples that co-exist there. It is about a comparative
study of the Egyptian, Greek, Carthagean, Roman, Byzantine, Jewish
and Arab civilizations which along with the Western European civilizations
compose the history of the Mediterranean.
Through the Project method children manage to fully comprehend the
significance of history given the grounds that they understand which peoples
were assimilated by other ones, which ones had a historical continuity and
are initiated in the relationships, either commercial or social, among each
other.
In today’s society, in which the modern school aims at promoting the principles
of interculturalism, so that racist phenomena within the school classroom
are absent, such a project could be catalytic, formulating the students’ way
of thinking, as they are in contact with the notion of the “other”. Besides,
the teacher is provided with the opportunity to criticize racist perceptions
and formulate the children’s malleable personalities in such a way that they
respect diversity and acquire a human-centered orientation.

Keywords: Mediterranean, interculturism, project, society
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Εισαγωγή
Η Μεσόγειος Θάλασσα, όντας σημείο συνάντησης τριών μεγάλων
χερσαίων εκτάσεων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής και
γεφυρώνοντας γεωγραφικά την Ανατολή με τη Δύση και το Βορρά με το Νότο,
έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία για τρείς χιλιετίες και πλέον, επηρεάζοντας
σε σημαντικό βαθμό την ιστορία ολόκληρου του πλανήτη. Κατά την αρχαιότητα
ονομαζόταν η «Μεγάλη Θάλασσα» καθώς θεωρούνταν ότι ήταν το κέντρο
του κόσμου. Αργότερα οι Ρωμαίοι την ονόμασαν «Η Θάλασσά μας» (Mare
Nostrum), ονομασία στην οποία γίνεται ευρέως αναφορά ως τις μέρες μας
(Abulafia, 2003).
Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι την ονόμαζαν «Το Μεγάλο Πράσινο» ενώ οι Εβραίοι «Η
Μεγάλη Θάλασσα». Αναφορικά με τις διάφορες θρησκείες που συμβιώνουν
εδώ και πολλούς αιώνες στους κόλπους της, της έχει δοθεί η ονομασία «Η
Πιστή Θάλασσα». Τέλος, η ονομασία «Η Υγρή Ήπειρος» την παρομοιάζει με
μια πραγματική ήπειρο που περικλείει και αγκαλιάζει πολλούς διαφορετικούς
λαούς, πολιτισμούς και οικονομίες που συνυπάρχουν σε προκαθορισμένα
όρια (Abulafia, 2011).
Από την αρχαιότητα παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα κατοίκων
διαφόρων περιοχών της Μεσογείου, κυρίως Φοινίκων και Ελλήνων, σε
αναζήτηση υλικών χρήσιμων για την καθημερινότητά τους που είχε ως
αποτέλεσμα αυτοί να εγκαθίστανται σε διαφορετικούς τόπους από εκείνους
της καταγωγής τους και την ανάμιξή τους με τους ντόπιους κατοίκους της
νέας τους πατρίδας. Έτσι, γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της και υιοθετούν
νέες συνήθειες στην καθημερινότητά τους.
Η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον είναι έντονη από τότε
καθώς γίνεται αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη θάλασσα είναι το απαραίτητο
συστατικό της οικονομικής ζωής, της συνεχούς ανάπτυξης και του πολιτισμού
(Harris, 2005). Χαρακτηριστική είναι και η προσπάθεια των Φοινίκων και των
Ελλήνων να «δαμάσουν» και να «εκπολιτίσουν» τη Μεσόγειο μετατρέποντάς
την σε κέντρο της οικουμένης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αλφάβητο επινοήθηκε
από τους αρχαίους πολιτισμούς της Μεσογείου ενώ η συμβολή του στον
παγκόσμιο πολιτισμό θεωρείται καταλυτική (Freeman, 2004).
Με την πάροδο των αιώνων η κινητικότητα αυξάνει και διευρύνεται μεταξύ
των λαών της Μεσογείου καθώς δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην ανταλλαγή
προϊόντων καθημερινής χρήσης αλλά υπάρχει αυξανόμενη ανταλλαγή και
άλλων υλικών, πνευματικών και πολιτισμικών αγαθών καθώς και η προώθησή
τους προς άλλες χώρες των τριών ηπείρων, οι οποίες συνορεύουν με τις
Μεσογειακές. Όπως είπε και ο Braudel: «το να ζεις στη Μεσόγειο σημαίνει
ανταλλαγή ιδεών, τρόπου ζωής, πεποιθήσεων ή συνηθειών» (Shavit, 1994).
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Τα εμπορικά δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί από αρχαιοτάτων χρόνων
έως και σήμερα έχουν συμβάλει σημαντικά στην κινητικότητα του πληθυσμού
και την πολιτισμική ανταλλαγή (Freeman, 2004). Έτσι, η Μεσόγειος αποτελεί
ένα τεράστιο ανθρώπινο πολιτισμικό μωσαϊκό που αποκαλύπτει μια μεγάλη
ποικιλία κοινωνικο-πολιτισμικών μοτίβων τα οποία αν και βασίζονται στα
δικά τους κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα συμβιώνουν αρμονικά μεταξύ
τους. Αυτό συμβαίνει λόγω της αμφίδρομης σχέσης που υπάρχει μεταξύ
των Μεσογειακών λαών όπου η γνωριμία και η υιοθέτηση στοιχείων ενός
πολιτισμού από έναν άλλο οδηγεί σε μεγάλη πολιτισμική ενσωμάτωση
(Shavit, 1994).
Στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας και σύμφωνα
με τα Αναλυτικά Προγράμματα και έχοντας ως γνώμονα την καλλιέργεια
εκείνων των δεξιοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων που συμβάλλουν στην
διαμόρφωση των αυριανών πολιτών, προτείνεται η εφαρμογή της μεθόδου
σχεδίου εργασίας (project). Σκοπός είναι οι μαθητές με την εμπλοκή τους σε
αυτή την πρακτική και τα βιώματα που συλλέγουν μέσα από τις διάφορες
δραστηριότητες να αναπτύξουν πολυπολιτισμική συνείδηση ώστε το άλλο
και το μακρινό να γίνεται οικείο, αποδεκτό και σεβαστό.
Σκοπός του σχολείου είναι να εισάγει στα παιδιά την έννοια της
διαπολιτισμικότητας, να τα μάθει να σέβονται τη διαφορετικότητα και να
τα ωθεί στην εργασία και τη συναδέλφωση. Ακόμη μέσα στο πλαίσιο αυτό
πρέπει να μάθουν να σέβονται όχι μόνο τους συμμαθητές τους, αλλά και
τους μετανάστες, που αποτελούν μια πραγματικότητα στο σχολείο σήμερα.
Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μια συνθετική εργασία για τη
διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο
Η καθιέρωση των ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο καθιερώνεται από
το σχολικό έτος 2011-2012 για την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου και από
το σχολικό έτος 2012-2013 για τη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου ως ενότητα του
Προγράμματος Σπουδών. Η εποπτεία και καθοδήγηση των ερευνητικών
εργασιών μπορεί να γίνει από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και
για αυτό ορίζεται ως «πρώτη ανάθεση». Ο μόνος περιορισμός που τίθεται
από το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι το θέμα της ερευνητικής εργασίας να
είναι συναφές με την ειδικότητα του διδάσκοντος ή των διδασκόντων που
το επιβλέπουν και για τον έλεγχο της συνάφειας όργανα ελέγχου κρίνεται ο
Σύλλογος Διδασκόντων σε κάθε σχολείο. Για τη διεξαγωγή της ερευνητικής
εργασίας προβλέπεται η επίβλεψη από δυο εκπαιδευτικούς. Η διάρκεια των
ερευνητικών εργασιών ορίζεται σε ένα ή δυο τετράμηνα και οι διδακτικές
ώρες είναι δυο συνεχόμενες κάθε εβδομάδα.
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Για την έγκριση των ερευνητικών εργασιών απαιτείται ειδική συνεδρία
του Συλλόγου Διδασκόντων, η οποία σκοπό θα έχει την έγκρισή τους. Τα
θέματα τα οποία προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς πρέπει να έχουν
συγκεντρώσει την προτίμηση των μαθητών. Ακόμη, πρέπει να αξιοποιούν
το περιεχόμενο των διδασκομένων μαθημάτων και να σχετίζονται με
πραγματικές καταστάσεις που βιώνουν οι μαθητές. Οι προτάσεις των
θεμάτων γίνονται από καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, ένας όμως από τους
εκπαιδευτικούς πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των φιλολόγων (ΠΕ02), των
μαθηματικών (ΠΕ03) ή των φυσικών, χημικών, βιολόγων, γεωλόγων (ΠΕ04).
Έτσι, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ειδικότητες, οι ερευνητικές εργασίες
θα πρέπει να εμπίπτουν ή να συνδυάζουν κάποιους από τους παρακάτω
θεματικούς άξονες:
α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»,
β) «Τέχνη και Πολιτισμός»,
γ) «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και
δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ο σύλλογος διδασκόντων έχει την ευχέρεια να συζητά, να τροποποιεί και
να εγκρίνει τον απαραίτητο αριθμό θεμάτων και να ορίζει τους εκπαιδευτικούς
που θα τα υλοποιήσουν. Εάν η υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών
πραγματοποιείται σε ζώνη δημιουργούνται ομάδες κοινού ενδιαφέροντος που
περιέχουν από δεκαέξι έως είκοσι μαθητές ανά θεματικό κύκλο. Όταν σε ένα
Λύκειο υπάρχουν λιγότεροι από δεκαέξι μαθητές προσφέρονται δυο θέματα
ερευνητικών εργασιών, από τα οποία επιλέγεται το ένα που πλειοψηφεί
βάσει των προτιμήσεων των μαθητών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων ορίζει
τον συντονιστή των ερευνητικών εργασιών που φροντίζει για τη χρήση των
χώρων, των εργαστηρίων και οτιδήποτε άλλο χρειάζονται οι ομάδες. Από
το Αναλυτικό Πρόγραμμα προβλέπονται πιθανές εξωσχολικές επισκέψεις,
για τις οποίες ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές
επισκέψεις.
Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν το θέμα που τους ενδιαφέρει
μέσα από τα προτεινόμενα θέματα, που έχει εγκρίνει ο Σύλλογος
Διδασκόντων. Έτσι, επιλέγουν την πρώτη και τη δεύτερη επιλογή. Σε
περίπτωση υπερσυγκέντρωσης μαθητών σε ένα θέμα τότε μπορεί να
πραγματοποιηθεί κλήρωση, όπου οι επιλαχόντες ανακατανέμονται στη
δεύτερη επιλογή προτίμησής τους. Οι μαθητές αυτοί όμως το επόμενο
τετράμηνο έχουν προτεραιότητα για την επιλογή της ερευνητικής εργασίας
που θέλουν να ασχοληθούν. Εάν σε κάποιο σχέδιο εργασίας δεν καταστεί
δυνατή η συγκέντρωση των δεκαέξι μαθητών, που είναι το ελάχιστο όριο,
τότε αυτό δεν πραγματοποιείται και οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ
των άλλων θεμάτων. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μαθητές αυτοί το επόμενο
τετράμηνο προηγούνται στην επιλογή των θέσεων στο ερευνητικό σχέδιο
εργασίας που τους ενδιαφέρει.
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Η διάρκεια των ερευνητικών εργασιών ορίζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα
σε δυο συνεχόμενες ώρες. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών,
στο τέλος του τετραμήνου ή του σχολικού έτους, προβλέπεται η παρουσίαση
των εργασιών σε ειδική εκδήλωση στο σχολείο όπου πιθανόν να συμμετέχουν
και εξωτερικοί προσκεκλημένοι. Ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής
ερωτήσεων από το κοινό μετά την παρουσίαση. Η ανάρτηση στο Διαδίκτυο
αποτελεί υποχρέωση των εκπαιδευτικών με σκοπό την ευρύτερη διάχυση.
Αναγκαίο είναι να αναγράφονται τόσο τα ονόματα των μαθητών, όσο και των
επιβλεπόντων εκπαιδευτικών. Η συγγραφή μιας εργασίας στα Αγγλικά είναι
επιτρεπτή.
Η ερευνητική εργασία αποτελεί συμπλήρωμα στο παραδοσιακό διδακτικό
μοντέλο. Το βασικότερο ζήτημα είναι ότι τα παιδιά εκλαμβάνουν το θέμα της
εργασίας ως γρίφο ο οποίος πρέπει να επιλυθεί. Η θεωρία του μοντέλου
λύσης του προβλήματος καλύπτει θεωρητικά τον παραπάνω προβληματισμό,
καθώς σε μια προβληματική κατάσταση υπάρχει η αρχή, η ενδιάμεση
κατάσταση, που αρχίζει με την έναρξη λήψης του προβλήματος και η τελική
κατάσταση στην οποία επιλύεται ο γρίφος. Για να επιλυθεί ένα πρόβλημα
ακολουθούνται τέσσερα βασικά στάδια. Το πρώτο είναι η κατανόηση, όπου
οι μαθητές καταβάλουν προσπάθεια με τη βοήθεια του διδάσκοντος για την
κατανόηση και την αξιολόγηση του προβλήματος, καθώς και για το είδος
λύσης που πρέπει να αναζητηθεί. Στη συνέχεια απαιτείται η δημιουργία ενός
σχεδίου δράσης, με σκοπό τη συστηματική εργασία για την εξεύρεση λύσης
και την εύρεση στρατηγικών δράσης. Κάποιες από τις στρατηγικές δράσης
είναι η ανάκληση στη μνήμη ανάλογων προβλημάτων, η ανάλυση των μέσων
και των σκοπών του προβλήματος, η απλοποίηση και η αναπαράστασή του.
Το σχέδιο δράσης εκπονείται με σκοπό την εύρεση λύσης στο πρόβλημα
και στο τελευταίο στάδιο επανεξετάζεται η προβληματική κατάσταση για
να εξεταστεί η εγκυρότητα της λύσης. Κατά τη διαδικασία επίλυσης των
προβλημάτων ο δάσκαλος οφείλει να δημιουργεί δεκτικό κλίμα, να διδάσκει
στους μαθητές τον τρόπο προσέγγισης του προβλήματος, να τους ενθαρρύνει
να διατυπώνουν υποθέσεις και να τις αξιολογούν, να παρέχει ευκαιρίες για
εξάσκηση και ανατροφοδότηση και να τους ενθαρρύνει για την επιτυχή
αντιμετώπιση των προβληματικών καταστάσεων (Τριλιανός, 2003, 36-37).
Η μέθοδος project ενδείκνυται για μαθητές Λυκείου, καθώς είναι η
πρώτη επαφή τους με τον ακαδημαϊκό τρόπο έρευνας και μελέτης. Μέσω
της μεθόδου αυτής οι μαθητές καταφέρνουν και εντάσσονται σε ένα τρόπο
αναζήτησης. Στην ηλικία αυτή ο μαθητής έχει την ανάγκη να αισθανθεί μέρος
ενός συστήματος. Έτσι, με τη χρήση της μεθόδου οι μαθητές αισθάνονται ότι
προσφέρουν στο σύνολο της τάξης και ότι αποτελούν μέρος στη διαδικασία
της γνωστικής ανακάλυψης. Όσο οι μαθητές εκπαιδεύονται τόσο κατανοούν
εν γένει το νόημα του σχολείου και τη λογική στην οποία εντάσσεται. Οι
μαθητές σαφέστατα αποτελούν μέρος του σχολείου και για αυτό τόσο
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οι σχολικές δραστηριότητες όσο και το σχολικό πρόγραμμα πρέπει να
βασίζονται εξ ολοκλήρου στις ανάγκες του σύγχρονου μαθητή. Σήμερα
παρατηρείται το φαινόμενο της υπερσυσσώρευσης γνώσης, χωρίς αυτή να
έχει κάποιο ουσιώδες αντίκρισμα στη σχολική μαθησιακή πραγματικότητα.
Τα σχολικά πρότυπα και το παγιωμένο εκπαιδευτικό και μαθητικό μοντέλο
δεν επιτρέπουν στο μαθητή την αυτενέργεια και δεν αφήνουν πεδίο δράσης
και γόνιμου διαλόγου. Τα παιδιά συχνά δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένα
από τη σχολική πράξη. Αναλυτικότερα, το σχολείο δεν τους επιτρέπει να
φανταστούν, να ονειρευτούν και να πλάσσουν την προσωπικότητά τους
όπως τα ίδια επιθυμούν, αλλά τα εντάσσει σε ένα παγιωμένο τρόπο σκέψης
και αντίληψης, όπου ο καλός μαθητής ταυτίζεται με αυτόν που ανταπεξέρχεται
με επιτυχία στις γραπτές διαδικασίες αξιολόγησης και απέχει η κριτική
προσέγγιση της γνώσης, ως σκοπός, αφήνοντας τη θέση της στη στείρα
αποστήθιση που θυμίζει τεχνική μιας άλλης εποχής. Εάν λέγαμε στους
μαθητές να ξαναφανταστούν το σχολείο θα απαντούσαν ότι επιθυμούν ένα
σχολείο όπου θα κατέχουν ρόλο, θα είναι υπεύθυνοι για τη μάθησή τους και
θα αποκομίζουν γνώσεις συνδεδεμένες με τη ζωή και την αγορά εργασίας.
Η μαθησιακή πραγματικότητα δηλαδή πρέπει να αποτελεί κομμάτι της
καθημερινότητας και οι γνώσεις που παρέχονται από το σχολείο να είναι
άμεσα εφαρμόσιμες στην πράξη. Η παγειωμένη στάση «γνώση για τη
γνώση» δεν ικανοποιεί το απαιτητικό μαθητικό κοινό που υπάρχει σήμερα,
με αποτέλεσμα την αποθάρρυνσή του από τη συμμετοχή στη μαθησιακή
διαδικασία. Οι μαθητές δηλώνουν απογοητευμένοι από το σχολείο και
απρόθυμοι να συνεχίσουν. Οι δραστηριότητες που εφαρμόζονται δεν έχουν
για αυτούς νόημα και δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες της κοινωνίας στην
οποία ζουν. Οι ερευνητικές εργασίες έρχονται να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης
της εκπαιδευτικής κοινότητας και να τον προσαρμόσουν στα δεδομένα της
εποχής, όπου το εγχειρίδιο δεν αποτελεί τη μόνη πηγή πληροφόρησης για
τους μαθητές, καθώς υπάρχει το Διαδίκτυο, αλλά και οι βιβλιοθήκες που
παρέχουν πολλές επιλογές στους μαθητές για να αναζητήσουν τη γνώση.
Στη μέθοδο project επιβάλλεται να χρησιμοποιηθεί η ομαδο-συνεργατική
διδασκαλία, καθώς σκοπός της μεθόδου είναι οι μαθητές να έρθουν κοντά
και να λειτουργήσουν ομαδικά στο πλαίσιο της τάξης, προσπαθώντας
να επιλύσουν από κοινού το θέμα που τους ενδιαφέρει και να εξάγουν
συλλογικά το ερευνητικό αποτέλεσμα. Σκοπός της μεθόδου είναι η
κινητοποίηση των μαθητικών μικρο-ομάδων για την πραγματοποίηση των
μαθησιακών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο συνεργατικών σχέσεων. Η
ομαδο-συνεργατική διδασκαλία ενθαρρύνει τους μαθητές να εμπλακούν
στη διαδικασία της μάθησης, τους εντάσσει στο πλαίσιο της αυθεντικής
επικοινωνίας και επιτρέπει στα παιδιά να μάθουν συλλογικά και με την
ταυτόχρονη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Καλλιεργεί επίσης τις αξίες και
τις δεξιότητες της συνεργασίας και της διαπραγμάτευσης για να επιτευχθεί
ένα κοινό αποτέλεσμα (Ματσαγγούρας, 1999).
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Ο σχηματισμός των ομάδων πρέπει να γίνεται με βάση το κοινωνιόγραμμα
της τάξης. Δεν πρέπει να είναι ομοιογενείς ως προς την επίδοση των
μαθητών, ούτε ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις. Σκοπός των ομάδων
είναι οι μαθητές να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν με
βάση όχι τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες που έχουν, αλλά με γνώμονα
το κοινό καλό. Μέσα στην ομάδα είναι βασικό να υπάρχει αίσθημα θετικής
αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και συνοχής μεταξύ των μελών της
ομάδας. Για να πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει να υπάρχει καταμερισμός
της εργασίας και προσωπική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας,
καθώς και αναγνώριση της συμβολής του άλλου. Καταλυτικός είναι ο
ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία αυτή, καθώς οι πράξεις του
έχουν αντίκτυπο στο αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας. Οφείλει να
γνωρίζει τον τρόπο διαχείρισης των συναισθημάτων των μαθητών, ώστε να
δημιουργεί προϋποθέσεις επιτυχίας και να θέτει τα θεμέλια της επικοινωνίας,
συνεργασίας, αυτοπειθαρχίας, συνεκτικότητας (Ζωγόπουλος, 2013).
Στη συνεργατική μάθηση συναντάμε μοντέλα, τα οποία διαφοροποιούνται
ανάλογα με τον τρόπο που εκλαμβάνεται η ομαδική εργασία. Τα
επικρατέστερα είναι το μοντέλο της ομαδικής έρευνας και το μοντέλο της
μαθητικής συνεργατικής επιτυχίας. Το μοντέλο της ομαδικής έρευνας είναι
το συνθετότερο και δυσκολότερο στην υλοποίηση. Στο σχεδιασμό του
διακρίνονται έξι φάσεις. Στην πρώτη φάση που είναι η επιλογή θέματος ο
εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα γενικό θέμα και οι μαθητές επιλέγουν τα
επιμέρους θέματα προς εξέταση. Βάσει των θεμάτων δημιουργούνται οι
ομάδες εργασίας. Στη συνέχεια στο στάδιο του συνεργατικού σχεδιασμού
τα μέλη κάθε ομάδας με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού προσδιορίζουν τους
στόχους, τις δραστηριότητες και την ειδική διαδικασία μάθησης. Στη φάση της
εκτέλεσης υλοποιείται το σχέδιο από τους μαθητές. Οι μαθητές αναζητούν
βιβλιογραφικές πηγές εντός και εκτός σχολείου και ο εκπαιδευτικός εποπτεύει
και παρέχει βοήθεια όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Η επόμενη φάση είναι η παρουσίαση του τελικού προϊόντος, όπου οι ομάδες
μαθητών παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους το θέμα που ερεύνησαν και
έτσι όλοι οι μαθητές της σχολικής τάξης αποκτούν εικόνα για το αντικείμενο,
ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συντονιστικός και υποβοηθητικός. Στο
στάδιο της αξιολόγησης τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές εκτιμούν
τη συμβολή κάθε ομάδας στο σύνολο της τάξης. Το μοντέλο αυτό ενισχύει
τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ευνοεί τη
συζήτηση και τον μαθητο-κεντρικό σχεδιασμό της διδασκαλίας (Τριλιανός,
2003, 42-43). Αποτελεί, θα λέγαμε, προάγγελο της μεθόδου των ερευνητικών
εργασιών, καθώς ακολουθείται τόσο η ομαδο-συνεργατική διδασκαλία, όσο
και η δημοκρατία στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού
είναι βοηθητικός και σκοπό έχει να κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών
και να τους οδηγεί στη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης.
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Το δεύτερο μοντέλο, δηλαδή το μοντέλο της μαθητικής συνεργατικής
επιτυχίας, είναι απλούστερο από το προηγούμενο και προσεγγίζει καλύτερα
τα μοντέλα συνεργατικής μάθησης. Η καινοτομία του βασίζεται στον τρόπο
που ο εκπαιδευτικός επιλέγει τις ομάδες. Η επιλογή των μαθητών δεν γίνεται
με βάση τις φιλικές τους σχέσεις ή την απόδοσή τους αλλά ο εκπαιδευτικός
συμπεριλαμβάνει σε κάθε ομάδα μαθητές διαφορετικής απόδοσης και των
δυο φύλων. Επίσης, ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει φύλλα εργασίας και
καθήκοντα για τους μαθητές των ομάδων. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το
μάθημα ο ίδιος και στη συνέχεια οι μαθητές συγκεντρώνονται σε ομάδες
και προσπαθούν να προσεγγίσουν τη νέα γνώση βοηθώντας ο ένας τον
άλλο. Σε αυτό εξυπηρετούν και τα φύλλα εργασίας. Ο εκπαιδευτικός δρα
βοηθητικά και παροτρύνει τους μαθητές να συνεργάζονται σε ομάδες. Στη
συνέχεια, καλούνται να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που έφτιαξε
ο εκπαιδευτικός ο κάθε ένας ατομικά, ως αξιολόγηση, ενώ στη δοκιμασία
αυτή δεν επιτρέπεται συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Μετά το τέλος της
δοκιμασίας ο εκπαιδευτικός συλλέγει τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε
ομάδα βάσει της δοκιμασίας και επιβραβεύει την ομάδα με την καλύτερη
απόδοση (Τριλιανός, 2003, 44-46).
Εδώ πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη για ενημέρωση του εκπαιδευτικού
και επιμόρφωση πάνω στα νέα δεδομένα έρευνας. Η μεθοδολογία
επιστημονικής έρευνας και συγγραφής αποτελεί το μέσο για τη συγγραφή και
δημιουργία ενός πετυχημένου σχεδίου εργασίας. Επομένως, ο εκπαιδευτικός
θα πρέπει να γνωρίζει στοιχεία μεθοδολογίας, ώστε να μπορεί να βοηθήσει
τους μαθητές στη δημιουργία ερωτηματολογίων, τους οδηγούς συνέντευξης,
την αξιολόγηση, αξιοποίηση και ανάλυση των ευρημάτων τους στο πλαίσιο
της ποσοτικής ή ποιοτικής έρευνας και τον τρόπο που τα αποτελέσματά
τους πρέπει να παρουσιαστούν, ώστε να βοηθούν και να προάγουν την
ερευνητική διαδικασία. Ακόμη, πρέπει να τους υποδείξει τον τρόπο εύρεσης
και αξιοποίησης της βιβλιογραφίας, καθώς η ερευνητική εργασία δεν αποτελεί
μια συρραφή βιβλιογραφικών στοιχείων, αλλά εντάσσεται στη γενικότερη
φιλοσοφία σύνθεσης μιας επιστημονικής εργασίας. Οι μαθητές, όπως
είναι φυσικό, θα εντοπίσουν βιβλιογραφία από το Διαδίκτυο, τις σχολικές,
δημοτικές, και πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, καθώς και από επιστημονικά
ή μη περιοδικά που θα τους ενδιαφέρουν. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να τους
υποδείξει τρόπους μελέτης, αξιολόγησης και αξιοποίησης του υλικού, ώστε
να μην το αντιγράφουν, αλλά να μάθουν να το συνθέτουν χρησιμοποιώντας
τα βασικά στοιχεία και παραθέτοντας την απαιτούμενη βιβλιογραφία.
Κομβικό σημείο αποτελεί επίσης η κατασκευή του προσωπικού
οργανογράμματος για κάθε μαθητή. Όλοι οι μαθητές οφείλουν να
προετοιμάσουν ένα προσωπικό ημερολόγιο, όπου θα καταγράφουν τις
υποχρεώσεις τους και ό,τι έχουν κάνει στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας.
Έτσι, ο εκπαιδευτικός που εποπτεύει το εγχείρημα θα γνωρίζει τις κινήσεις
του κάθε μαθητή μέσα στην ομάδα, τις πρωτοβουλίες και τις επιδιώξεις του.
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Η εφαρμογή της μεθόδου project θεωρείται το ιδανικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο η συλλογικότητα ενδυναμώνεται και διαπραγματευτικές
δεξιότητες καλλιεργούνται. Επιπλέον, μέσα από τη διαμαθητική συνεργασία
επιτυγχάνεται η διαχείριση των συγκρούσεων καθώς οι μαθητές μαθαίνουν
να ακούν τις διαφορετικές γνώμες των συμμαθητών τους ενώ προωθείται
και η κριτική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων. Επίσης διαμορφώνονται
οι στάσεις τους ενώ αναπτύσσονται καλύτερα μέσα από τη δυναμική της
κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Τσάνταλη, 2013).
Το project βασίζεται στην παιδαγωγική αρχή της συνεργασίας που
μεταφέρει τη μαθησιακή διαδικασία από την επικοινωνία εκπαιδευτικούμαθητή στη επικοινωνία μεταξύ μαθητών, ενώ κατά τη διαδικασία ο
εκπαιδευτικός λειτουργεί υποστηρικτικά. Προωθείται η βιωματική μάθηση, η
φυσική ανάπτυξη ποικίλων ικανοτήτων και η συλλογικότητα. Ενεργοποιούνται
τα κίνητρα μάθησης, η δημιουργική σκέψη και αναπτύσσονται μεταγνωστικές
δεξιότητες ενώ μετά την ολοκλήρωση της εργασίας η ικανοποίηση των
μαθητών είναι αυξημένη. Έτσι, οι μαθητές δύνανται να αναπτύξουν όλες
τις νοητικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές και μεθοδολογικές δεξιότητες που
απαιτούνται για αυτόνομη και αυτορυθμιζόμενη μάθηση οι οποίες είναι
αναγκαίες για μια δημιουργική ζωή εντός και εκτός σχολείου. Η ατομική
εργασία υφίσταται αλλά οδηγείται στη συνθετική εργασία εντός της τάξης.
Οι μαθητές δέχονται ερεθίσματα από το συνδυασμό των διεπιστημονικών
παιδιών και την ομαδική εργασία και αυτό συμβάλλει και στην ευρεία
βελτίωση της αυτοεκτίμησής τους (Ματσαγγούρας, 2011).
Επιπλέον, η μέθοδος project δημιουργεί πεδίο εφαρμογής έρευνας
σε μικρή κλίμακα, ανακαλυπτικής μάθησης και δημιουργικής σκέψης. Η
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας εκτιμάται από το ίδιο το project. Το να
μοιράζονται οι μαθητές πληροφορίες με την οικογένεια, την τοπική κοινωνία
αλλά και τον ευρύτερο κόσμο αποτελούν τα χαρακτηριστικά της συμμετοχικής
εκπαίδευσης. Έτσι, το ενδιαφέρον των μαθητών δεν περιορίζεται μόνο στο
περιεχόμενο της μάθησης αλλά εκτείνεται μέσα από τη νοητική επεξεργασία
δεδομένων και τους κοινωνικούς τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας με
τους οποίους αποκτάται η νέα γνώση.
Προτείνεται ένα σχέδιο εργασίας με θέμα «Παραδοσιακά μουσικά
ακούσματα και χοροί της Μεσογείου». Στο πλαίσιο της διαθεματικότητας,
τα μαθήματα που εμπλέκονται για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου
project είναι η Γεωγραφία, η Ιστορία, τα Αγγλικά, οι Νέες Τεχνολογίες,
η Μουσική και η Φυσική Αγωγή. Οι μαθητές μαζί με τον εκπαιδευτικό
επιλέγουν η παρουσίαση του τελικού προϊόντος να είναι σε οπτικοακουστική
μορφή. Επιπλέον, αποφασίζουν να παρουσιάσουν τα ίδια τα παιδιά, και με
τη βοήθεια των καθηγητών Μουσικής και Φυσικής Αγωγής, παράσταση με
παραδοσιακή μουσική και χορούς της Μεσογείου σε σχολική εκδήλωση. Μέσα
από το συγκεκριμένο θέμα οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την
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παραδοσιακή μουσική και τους χορούς όλων των χωρών της Μεσογειακής
Λεκάνης, να μελετήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στα μουσικά
ακούσματα και τους παραδοσιακούς χορούς. Επιπρόσθετα, μέσα από τα
δρώμενα των παιδιών στη σχολική εκδήλωση, δίνεται η ευκαιρία σε όλους
τους μαθητές της σχολικής μονάδας να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν
πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών που κατοικούν στη Μεσόγειο
Θάλασσα. Η μουσική και ο χορός αποτελούν σημαντικά μέσα προσέγγισης,
γνωριμίας και αλληλοαποδοχής των λαών ενώ, παράλληλα, αναδεικνύεται
και η πολιτιστική ταυτότητα της κάθε χώρας. Η χρήση του YouTube θεωρείται
καταλυτική για την επίτευξη του διδακτικού στόχου καθώς οι μαθητές έχουν
τη δυνατότητα να ερευνήσουν και να βρουν υλικό κατάλληλο για την εργασία
τους. Επίσης, μπορούν να δημοσιεύσουν το τελικό προϊόν στη συγκεκριμένη
σελίδα και να δώσουν μια αλληλεπιδραστική διάσταση στη μαθησιακή
διαδικασία.
Το θέμα των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα της χρήσης δωρεάν
βοηθημάτων όπως το youtube έρχεται, να συν-διαμορφώσει μια κατάσταση
αναζήτησης της γνώσης μέσω του καινοτόμου, αλλά ταυτόχρονα και
του εύκολα προσιτού στον μαθητή και τον εκπαιδευτικό. Οι νέες αυτές
διδακτικές προσεγγίσεις πρέπει να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα τεχνολογικά
επιτεύγματα, το διαδίκτυο, τις ψηφιακές πλατφόρμες, ώστε οι μαθητές να
μην αποκλίνουν από τις δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους και οι
δραστηριότητες που εκτελούν στον ελεύθερό τους χρόνο να αποτελούν
συνέχεια των δραστηριοτήτων του σχολείου. Ο εκπαιδευτικός μαζί με τους
μαθητές, ψάχνοντας στο διαδίκτυο μπορεί με ευκολία να βρει άφθονο υλικό
για το συγκεκριμένο project . Ακόμη, μπορούν από κοινού να δημιουργήσουν
εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί να είναι εύκολα διαθέσιμο για
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς, Η προαναφερθείσα λοιπόν σελίδα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτική πλατφόρμα ανταλλαγής ψηφιακού
υλικού και δύναται να αποτελέσει την πρωταρχική πηγή αναζήτησης υλικού
για τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να σχεδιάσει ένα μάθημα βασισμένο στις
νέες εκπαιδευτικές ανάγκες που συν-διαμορφώνει η μετεξέλιξη των νέων
εκπαιδευτικών προτύπων (Nikolidakis & Anastasopoulou, 2012).
Επανορίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, και το δασκαλοκεντρικό
μοντέλο αντικαθίσταται από τη διδασκαλία μέσω υπολογιστή. Η
διαδικασία προσαρμογής απαιτεί τόσο εκπαίδευση των εκπαιδευτικών,
όσο και προσαρμογή των μαθητών στα νέα δεδομένα. Το μοντέλο αυτό
συμπεριλαμβάνει τη χρήση των κοινωνικών δικτύων (Facebook, twitter),
καθώς εκεί μπορούν να δημιουργηθούν ψηφιακές πλατφόρμες ανταλλαγής
υλικού και οι χώροι αυτοί να μεταβληθούν σε ένα πεδίο ανταλλαγής γνώσεων,
που θα αντικατοπτρίζει τη δουλειά στη σχολική τάξη. Η χρήση του διαδικτύου
στα θετικά και στα θεωρητικά μαθήματα δημιουργεί νέες προοπτικές σε
μαθητές και διδάσκοντες, καθώς δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης υλικού
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στο διαδίκτυο, χρήσης ειδικευμένου λογισμικού, αλλά και ανατροφοδότησης
της διδακτικής πράξης μέσω των ίδιων των μαθητών.
Πριν τον αρχικό σχεδιασμό και την εφαρμογή πρέπει να ληφθούν υπόψη
ο χρόνος διεξαγωγής του project καθώς αυτό θεωρείται ένα ευχάριστο
διάλλειμα από τη σχολική ρουτίνα ενώ αναζωογονείται και ενδυναμώνεται
η σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή μετά την ολοκλήρωσή του (Fried-Booth &
Maley, 1986).
Επίσης, πριν την έναρξη του project είναι απαραίτητο να επιλεχθεί το
γνωστικό περιεχόμενο και να τεθούν οι διδακτικοί στόχοι. Έπειτα θα πρέπει
να προσδιοριστούν το πρόγραμμα δράσης καθώς και οι ώρες που χρειάζονται
για τη διεξαγωγή του. Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, ο εκπαιδευτικός
θα πρέπει να εφαρμόσει τεχνικές που να έχουν νόημα για τους μαθητές
και να προσανατολίζονται σε βιωματικές δραστηριότητες (Nikolidakis &
Anastasopoulou, 2012).
Η συνθετική εργασία είναι σημαντική καθώς οδηγεί στο τελικό προϊόν. Οι
μαθητές συνδυάζουν τα δεδομένα τους πληροφορώντας τις άλλες ομάδες
για τα ευρήματά τους, συγκρίνοντας οπτικοακουστικό υλικό και πληροφορίες,
σχολιάζοντας τα ευρήματα των άλλων ομάδων. Επίσης προτείνουν τρόπους
για την παρουσίαση του τελικού έργου.
Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διδακτικής διαδικασίας
καθώς εξετάζονται η επίτευξη των γενικών σκοπών και των ειδικών στόχων.
Η αξιολόγηση αρχίζει με την έναρξη του project καθώς οι μαθητές ως
συμμετέχοντες στη διαδικασία είναι υπεύθυνοι για την όλη διαδικασία, την
επιλογή του θέματος, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάθεση εργασιών
στις ομάδες. Οι οργανωτικές δεξιότητές τους, η αποτελεσματικότητά τους, η
συνέπειά τους και η διαχείριση χρόνου επίσης λαμβάνονται υπόψη (Χαρίσης,
2006).
Εφαρμόζεται η προφορική περιγραφική αξιολόγηση στην τάξη, η
αυτοαξιολόγηση αλλά και η ετεροαξιολόγηση από πλευράς μαθητών.
Τέλος, λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό αναφορικά με τη
διαδικασία και τα αποτελέσματα των μαθητών. Η διαδικασία αξιολόγησης
είναι ευέλικτη ενώ όλοι οι συμμετέχοντες επαινούνται για την προσπάθεια
και το τελικό προϊόν και έτσι, ενισχύεται και η αυτοπεποίθηση των μαθητών.
Αναδύονται νέα κριτήρια αξιολόγησης μέσα από την απόδοση των
μαθητών στην τάξη αλλά και την απόδοση αναφορικά με την έρευνα και την
προσωπική μελέτη. Η χρήση και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη
συγκεκριμένη διαδικασία ανοίγει νέους δρόμους στην αξιολόγηση καθώς
αυτή βασίζεται στη διεξαγωγή εργασιών, την προώθηση της ενεργής
μάθησης και την εξάλειψη της αποστήθισης. Έτσι, δημιουργείται φάκελος
αξιολόγησης που περιέχει τόσο τις εργασίες των μαθητών αλλά αναφέρεται
και στην ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.
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Με την έναρξη του project ο ρόλος του εκπαιδευτικού επικεντρώνεται στη
συμμετοχική δράση και το συντονισμό όπου χρειάζεται. Οι παρεμβάσεις του
είναι προφανείς σε σημεία που χρειάζεται αναθεώρηση των σημείων πάνω
στα οποία εργάζονται οι μαθητές. Επίσης, λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για
τους μαθητές ώστε αυτοί να εργάζονται πιο συγκεντρωμένα στους στόχους
τους (Fried-Booth & Maley, 1986). Επιπλέον, η επίβλεψη του εκπαιδευτικού
κρίνεται αναγκαία ως μέσο ανατροφοδότησης αλλά και ανταμοιβής των
προσπαθειών των μαθητών. Μέσω της παρατήρησης στην τάξη, κρατά
σημειώσεις για τους προβληματισμούς των μαθητών, τις δυσκολίες που
ενδεχομένως να συναντήσουν, την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα του
έργου.
Φυσικά, όταν ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως διαμεσολαβητής θα
πρέπει να γνωρίζει πώς να εφαρμόζει νέες διδακτικές πρακτικές ώστε
να αποφεύγεται η παθητικοποίηση των μαθητών. Οφείλει επίσης να
παρουσιάζει στους μαθητές το πλαίσιο νέων καινοτόμων προσεγγίσεων
μέσα από τη λήψη πρωτοβουλιών ώστε αυτοί να υιοθετήσουν νέους τρόπους
μάθησης. Μέσω λοιπόν αυτής της διαδικασίας ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει
δράση παρακινώντας, συμβουλεύοντας, σχολιάζοντας και συνδυάζοντας
εναλλακτικές πρακτικές. Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να προωθεί την ενεργή
μάθηση ώστε ο μαθητής να μην είναι πλέον ένας παθητικός αποδέκτης αλλά
μέσω της θετικής ενίσχυσης να οικοδομήσει τη γνώση που θα του είναι
απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η δημιουργία περιβαλλόντων
μάθησης ύψιστου ενδιαφέροντος στα οποία οι μαθητές ενθαρρύνονται στη
συμμετοχική πράξη, τον πειραματισμό και την επικοινωνία αποτελεί μια
πρόκληση για το σύγχρονο σχολείο (Βοσνιάδου, 2006, 31-32).
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της μεθόδου project είναι αναγκαία, όπως
προαναφέρθηκε, η συμβολή κι άλλων ειδικοτήτων. Έτσι, οι μαθητές θα πρέπει
να εκλαμβάνονται το project ως μια διαδικασία συνεχούς μάθησης. Έτσι, ο
χωρισμός σε ομάδες κρίνεται επιβεβλημένος, καθώς και η επαφή των παιδιών
με τον κόσμο της έρευνας. Αναλυτικότερα, σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών
είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την αναζήτηση, την αξιολόγηση και την
αξιοποίηση της βιβλιογραφίας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω Διαδικτύου,
είτε με την άμεση των παιδιών με βιβλιοθήκες και τοπικούς φορείς. Έτσι, τα
παιδιά θα αποκτήσουν έναν πληρέστερο προσανατολισμό και θα εθιστούν
στον τρόπο αναζήτησης υλικού αλλά και της ομαδικής επεξεργασίας του στο
πλαίσιο της εξαγωγής του τελικού αποτελέσματος.
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Σκοπός και στόχοι
Σκοπός

Στόχοι

•

Να γνωρίσουν οι μαθητές τη Μεσόγειο, τις ιδιαιτερότητες και
τα κοινά στοιχεία των λαών της.

•

Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την ιστορία της
Μεσογείου.
Να γνωρίσουν τα τραγούδια, τους χορούς και τον τρόπο
διασκέδασης των λαών της Μεσογείου.
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον τρόπο διαβίωσης
των γειτονικών λαών, ώστε να μάθουν να σέβονται τη
διαφορετικότητα.
Να δραματοποιήσουν τη λογοτεχνία των Μεσογειακών λαών
έτσι ώστε να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τον ψυχικό
και συναισθηματικό κόσμο και τους τρόπους έκφρασης των
άλλων λαών.

•
•

•

Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μια συνθετική εργασία για τη
διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας προτείνεται
ο χωρισμός των μαθητών σε τέσσερις ομάδες εργασίας. Η πρώτη ομάδα
εργασίας μπορεί να έχει ως κέντρο των δραστηριοτήτων της την ιστορική
προσέγγιση της Μεσογείου. Αναλυτικότερα, με τη χρήση ελληνόγλωσσης και
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας μπορεί να μελετήσει την ιστορία της Μεσογείου,
τον τρόπο που εμφανίζεται στις πηγές και τις αντιλήψεις των κατοίκων
της. Στη συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να βοηθήσουν οι καθηγητές ξένων
γλωσσών, όπου κρίνεται αναγκαίο, για την εξομάλυνση και κατανόηση της
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.
Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν υλικό στο Διαδίκτυο, στις
βιβλιοθήκες και στα αρχεία για τις περιοχές της Μεσογείου, τη γεωγραφική
εξάπλωση των Μεσογειακών λαών στον ιστορικό χρόνο και τις συνήθειές
τους. Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Χωροχρόνος» μπορεί να κατέχει καίριο
ρόλο στη διαδικασία αυτή, καθώς εκεί υπάρχουν οριοθετημένες ιστορικές
περίοδοι και οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν ευκολότερα υλικό. Η χρήση
οπτικοακουστικού υλικού από το Διαδίκτυο μπορεί να γίνει ελεύθερα, καθώς
υπάρχει πληθώρα ιστοσελίδων που περιέχουν αξιόπιστο υλικό προς μελέτη
και χρήση από τους μαθητές.
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Η ομάδα αυτή μπορεί να αξιοποιήσει εικόνες, βίντεο, λευκώματα,
αφιερώματα του τύπου, ειδικά τεύχη περιοδικών για την επίτευξη του
τελικού αποτελέσματος, το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί είτε στην τάξη
για ανατροφοδότηση, αλλά και γενικότερα στην τελική εκδήλωση. Ακόμη,
μπορούν να αναλυθούν θεματικά κέντρα όπως η φιλοσοφία, η μουσική, ο
πολιτισμός σε συγκεκριμένες ιστορικά χρονικές περιόδους στη Μεσόγειο και
να αναλυθεί ο τρόπος που έδρασαν στη διαμόρφωση της ταυτότητας των
Μεσογειακών λαών.
Η δεύτερη ομάδα θα ασχοληθεί με την ανακάλυψη των παραδοσιακών
μουσικών ακουσμάτων και χορών της Μεσογείου. Η Μεσόγειος λόγω της
ιδιόμορφης κατανομής και της σύμπλευσης των πολιτισμών αποτελεί
ένα ιδιότυπο μωσαϊκό στον τομέα της μουσικής και του τρόπου που οι
άνθρωποι αντιλαμβάνονται και εκφράζουν τα μουσικά ακούσματα. Οι χοροί
διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέρος, τις συνθήκες και την περίσταση.
Έτσι, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν όχι μόνο τη μουσική
και το χορό ακόμα, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο που αυτά εντάσσονται.
Μπορούν δηλαδή να ανακαλύψουν τους λόγους, τις αιτίες και τις αφορμές
που κρύβονται πίσω από τα γεγονότα, καθώς και τις συνθήκες που
εκδηλώνεται κάθε γεγονός, ανάλογα με τις περιστάσεις. Εκτός από τα
στοιχεία διαφοροποίησης οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν και τα κοινά
στοιχεία που ενώνουν τους λαούς της Μεσογείου και αναδεικνύουν τα κοινά
χαρακτηριστικά τους.
Οι μαθητές της τρίτης ομάδας, με σκοπό την πολιτισμική ενημέρωση
των μαθητών για τη διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο καλούνται να
μελετήσουν τη λογοτεχνική παραγωγή των χωρών της Μεσογείου, που
υπάρχει μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα. Αναλυτικότερα, μπορούν να
μελετήσουν ποίηση και πεζογραφία που σχετίζεται με τους λογοτέχνες της
Μεσογείου και με τη βοήθεια του φιλολόγου να κατανοήσουν τις απόψεις των
λογοτεχνών για τη διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο και το λόγο που γράφουν
για τη Μεσόγειο και αποτελεί για αυτούς πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.
Ακόμη, μπορούν να συνθέσουν οι ίδιοι ποιήματα ή πεζά εμπνεόμενοι από
τη Μεσόγειο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις ιδιαιτερότητές της και να
δημιουργήσουν ελεύθερα προάγοντας το πνεύμα της φιλαναγνωσίας και της
δημιουργικής παραγωγής λόγου. Μέσα από τα κείμενα που παράγουν τα
παιδιά θα γίνουν επίσης φανερές οι στάσεις και οι αντιλήψεις που έχουν
για τη Μεσόγειο και τα συναισθήματά τους για τη συγκεκριμένη γεωγραφική
περιοχή του πλανήτη.
Η τέταρτη ομάδα μελετά τον τρόπο ζωής και τις διατροφικές συνήθειες των
λαών της Μεσογείου. Αναλυτικότερα, εξετάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
που συνθέτουν την πολιτισμική ταυτότητα του κάθε λαού, καθώς και συλλέγει
πληροφορίες που σχετίζονται με τις ασχολίες του, όπως τα επαγγέλματα, τις
συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και τη διατροφή.
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Για την παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος όλες οι ομάδες μπορούν
να ετοιμάσουν προβολική παρουσίαση, μικρά βίντεο και γενικότερα
οπτικοακουστικό υλικό, με σκοπό την παρουσίασή του στην τάξη και την
εύρεση κινήτρων για περαιτέρω αναζήτηση και προβληματισμό. Η σύνθεση
των εργασιών της κάθε ομάδας θα συνηγορήσει στην εξαγωγή του τελικού
αποτελέσματος, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα της μεθοδικής σύνθεσης
όλων των εργασιών. Έτσι, οι μαθητές θα κατανοήσουν τι είναι η Μεσόγειος
και θα έχουν εξετάσει πολλές από τις πτυχές του πολιτισμού, της τέχνης
και της καθημερινής διαβίωσης των ανθρώπων. Ακόμη, στο πλαίσιο της
μεθοδολογίας αυτής μπορούν να πραγματοποιηθούν ομιλίες από τοπικούς
φορείς και εκπαιδευτικούς για τη σημασία της Μεσογείου και το ρόλο μας ως
χώρα στη διαμόρφωση της ταυτότητας των Μεσογειακών χωρών.
Συμπεράσματα
Όπως γίνεται φανερό η Μεσόγειος αποτελεί ένα γόνιμο πεδίο
προβληματισμού, καθώς συνδυάζει το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον
και επιτρέπει στους μαθητές να συνδυάσουν ποικίλα αντικείμενα μελέτης και
να τα εφαρμόσουν πρακτικά σε ένα γνωστό πεδίο. Η διαθεματικότητα και η
διεπιστημονικότητα των γνωστικών αντικείμενο περνάει έτσι ουσιαστικά από
την θεωρία στην πράξη και δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να συνδυάσουν
την ιστορία, τον πολιτισμό, τη λαογραφία και τη μουσική σχηματίζοντας ένα
γνωστικό μωσαϊκό και αποφασίζοντας οι ίδιοι για τη μάθησή τους.
Ο ρόλος του καθηγητή ως βοηθού δίνει μια άλλη διάσταση στη μαθησιακή
πραγματικότητα και μετασχηματίζει τη σχολική τάξη σε πεδίο αλληλεπίδρασης.
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τα πορίσματα της έρευνας επιτρέπουν
τη συνέχεια της έρευνας. Στο ίδιο πλαίσιο μπορούν να πραγματοποιηθούν
και άλλες δραστηριότητες με πιο διευρυμένα αντικείμενα που θα βοηθήσουν
τους μαθητές να κατανοήσουν έννοιες όπως πολυπολιτισμικότητα,
διαπολιτισμικότητα, ηθική συμβίωση. Η δραματοποίηση της λογοτεχνίας
και η εξοικείωση με τον τρόπο ζωής των γειτονικών λαών θα βοηθήσει τα
παιδιά να κατανοήσουν ότι είναι μονάδες στην ολότητα της κοινωνίας και ότι
η επικοινωνία και η συναδέλφωση αποτελούν αρετές που είναι αναγκαίες
στο σύγχρονο κόσμο.
Αν και η Μεσόγειος αποτελεί ένα μωσαϊκό λαών, γλωσσών, πολιτισμών
και θρησκειών, εντούτοις παραμένει μια ολοκληρωτικά ξεχωριστή οντότητα.
Έτσι, μέσα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου project οι μαθητές
δύνανται να αντιληφθούν τη Μεσόγειο όχι ως μια θάλασσα που χωρίζει του
λαούς, αλλά ως μια γεω-ιστορική και πολιτισμική δομή που είναι αιώνια και
αναλλοίωτη. Επίσης, έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν τη Μεσόγειο ως μια
πολιτισμική πραγματικότητα όπου όλοι αποτελούν κομμάτι της.
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Ο Μεσογειακός πολιτισμός, αποτελώντας την πηγή του Δυτικού
πολιτισμού και καθιστώντας τον έτσι βιώσιμο τόσο στο παρόν όσο και στο
μέλλον, αποτελεί τη δήλωση της πολιτισμικής πραγματικότητας η οποία είναι
διαχρονική. Έτσι, η Μεσόγειος λειτουργεί ως συνδετικό παράγοντας που
ενώνει όλες τις χώρες που βρίσκονται στα παράλιά της, καθώς υπάρχει κοινή
ιστορία ή τουλάχιστον ιστορία που δημιουργεί σημεία επαφής μεταξύ των
χωρών της και αμφίδρομες σχέσεις.
Αυτή η δυναμική θα μπορούσε να γεννήσει και μια «Μεσογειακή Ιδέα» με
κύριο χαρακτηριστικό της την ενότητα και την αρμονική συμβίωση ώστε να
γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως μια ιστορική πραγματικότητα του παρελθόντος
αλλά και ως ιδανικό ώστε η πολιτισμική ιστορική πραγματικότητα να είναι
σύγχρονη και εξακολουθητική (Shavit, 1994).
Επομένως, παρά το γεγονός ότι στη Λεκάνη της Μεσογείου
δημιουργήθηκαν, άνθισαν και κατέρρευσαν διάφορες αυτοκρατορίες στο
πέρασμα των αιώνων, και παρά το γεγονός ότι κατοικείται από διάφορους
λαούς με διαφορετικές κουλτούρες και θρησκείες, η γνωριμία των λαών
της μέσα από την τέχνη, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη μουσική και το
χορό, θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη δημιουργία ενός
αισθήματος και μιας στάσης ζωής σχετικά με το «ανοίκειν» κάτω από τα
κοινά χαρακτηριστικά όλων των μεσογειακών χωρών που είναι ο ήλιος, η
θάλασσα, οι διατροφικές συνήθειες και οι απέραντοι αμπελώνες αλλά και
τα κοινά χαρακτηριστικά των ανθρώπων της οι οποίοι είναι γνωστοί ως
δημιουργικοί, αισθαντικοί, αυθόρμητοι και αξιαγάπητοι.

259

Βιβλιογραφία
Abulafia, David. The Mediterranean in History. London: Thames & Hudson,
2003.
Abulafia, David. The Great Sea: A Human History of the Mediterranean.
Oxford: Oxford University Press, 2011.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τις τάξεις Α ́ & Β ́ Λυκείου.
Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2012.
Βοσνιάδου, Στέλλα. Παιδιά, Σχολεία & Υπολογιστές. Αθήνα, Gutenberg,
2006.
Braudel, Fernand. La Mediterranee: L’ Espace et L’ Histoire. Paris, 1985.
Freeman, Charles. Egypt Greece and Rome. Civilizations of the Ancient
Mediterranean. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Ζωγόπουλος, Ευστάθιος. “Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η
συμβολή των ΤΠΕ”, Τα εκπαιδευτικά 105-106 (2013).
Fried-Booth, Diana and Alan Maley (1986), “Project Work”, in Resource
books for teachers, ed. Alan Maley. Oxford: Oxford University Press,
1986.
Harris, William. Rethinking the Mediterranean. Oxford: Oxford University
Press, 2005.
Ματσαγγούρας, Ηλίας. Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο
Νέο Λύκειο. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, 2011.
Nikolidakis, Symeon and Fotini Anastasopoulou.“Teaching philological
subjects through You Tube”, in Technology, Education and Development .
Spain: INTED, 2012.
Shavit, Yaacov. “Mediterranean History and the History of the Mediterranean:
further reflections”, Journal of Mediterranean studies 4 (1994): 313329.
Τριλιανός, Θανάσης. Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας. Αθήνα:
Ατραπός, 2003.
Tsantali, Calliope. “Teaching English to Minority Elementary Students in
Thrace: the Project Method”, Culture Journal 5 (2013): 1-10.
Χαρίσης, Αθανάσιος. Η αξιολόγηση της σχολικής μάθησης. Θεσσαλονίκη:
Αφοι Κυριακίδη, 2006.
260

Μέρος Ε Part E
Αναπαραστάσεις Representations
του Άλλου of the Other

Μια ισπανική κινηματογραφική ιδιαιτερότητα:
Ο άγγελος, του Buñuel, ενάντια στη μπουρζουαζία
Δέσποινα Πούλου, Υπ. Διδάκτωρ Φιλοσοφίας
Περίληψη
Δεδομένης της δυναμικής του κινηματογράφου να καθιστά τα δημιουργήματά
του στιγμιότυπα ικανά να μεταφέρουν τον «λόγο» και τη δομή του φαντασιακού
του εκάστοτε σκηνοθέτη πέρα από χωροχρονικούς περιορισμούς, εξετάζεται
η ικανότητά του να αποτελεί μηχανισμό έκφρασης και διάδοσης ενός εύρους
πολιτισμικών προσεγγίσεων. Ειδικότερα, μελετάται η εξαιρετική περίπτωση
του ισπανού σκηνοθέτη Luis Buñuel, που παρά τον μικρό αριθμό ταινιών
που πραγματοποίησε στην Ισπανία (Γη χωρίς ψωμί, 1933, Βιριδιάνα, 1961,
Τριστάνα, 1970), θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους φορείς, αλλά και
επικριτές, χαρακτηριστικών πτυχών της ισπανικής κουλτούρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγονται και εξετάζονται παράλληλα οι ταινίες Ο
εξολοθρευτής άγγελος (1962) και Η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας (1972),
καθώς διέπονται από την κοινή θεματική μιας σαρκαστικά επίμονης κριτικής
της αστικής τάξης. Παράλληλα, οι δύο ταινίες αποτελούν αντιπροσωπευτικούς
δημιουργικούς σταθμούς του Buñuel, τόσο για την περίοδο διαμονής του
στο Μεξικό, όσο και στη Γαλλία. Αναζητείται, λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο
η ισπανική του ιδιαιτερότητα, που «επιτάσσει» τη συνεχή εξέταση ενός
ερωτισμού, ο οποίος συνδέεται με διαστάσεις της θρησκευτικότητας, αλλά
και την αέναη αντιμετώπιση του θανάτου, μεταφέρεται και ενσωματώνεται
σε μια διαφορετική πολιτισμική πραγματικότητα. Πάντα μέσα στο πλαίσιο
μιας «καταδυόμενης» κοινωνικής τάξης, που εμμένει να γελοιοποιείται
μέσω της καταπίεσης των ενστίκτων και της διατήρησης υπερφίαλων
κανόνων συμπεριφοράς, ο Buñuel διακριτικά σχολιάζει εθνικά ζητήματα
της περιόδου του Φράνκο. Ζητούμενο είναι η κατανόηση σημαινόντων
και σημαινομένων αυτών των πολυεπίπεδων δημιουργημάτων, που μέσα
από την κινηματογραφική τους σεμνότητα, αποτελούν μια διαλεκτική του
δημιουργού με τα σημαντικότερα ζητήματα της ανθρώπινης φύσης και
ύπαρξης, εμπεριέχοντας τη σταθερή αναφορά στο δίπολο έρωτας-θάνατος.
Λέξεις-κλειδιά: Κινηματογράφος, Buñuel, Ισπανία, μπουρζουαζία,
ερωτισμός.
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Spanish cinematic distinctiveness:
Buñuel’s Angel against the bourgeoisie
Despoina Poulou, Ph.D. c. Faculty of Philosophy,
Aristotle University οf Thessaloniki
Abstract
Given that the power of cinema transforms its creations into instances,
capable of conveying the utterance and structure of an artist’s imagery
beyond spatiotemporal constraints, we examine its ability to form a
mechanism of expression and propagation of a range of cultural approaches.
We specifically study the exceptional case of Spanish director Luis Bunuel,
who is considered to be one of the most significant promoters and, at the
same time, critics of characteristic facets in Spanish culture, despite the small
number of films he realized in Spain (Land Without Bread, 1933, Viridiana,
1961,Tristana,1970).
In this context, we select and, in parallel, examine the following films:
The Exterminating Angel (1962) and The Discreet Charm of the Bourgeoisie
(1972), since both elaborate a sarcastic and persistent criticism on
bourgeoisie life. The two films are representative of Bunuel’s work, from his
Mexican and French period. We are consequently seeking the way in which
his Spanish distinctiveness, which enforces the perpetual examination of
eroticism and religiousness together with an endless confrontation of death,
is carried and embodied in a different cultural context. Bunuel is subtly
commenting on national matters during Franco’s dictatorship, through the
prism of a submerging social class ridiculed for the repression of sexual
instincts and the preservation of pretentious manners. Finally, we attempt to
understand the signifiers and signifieds of these multileveled works, which
through cinematic modesty become the artist’s dialectic opposite the most
profound matters of human nature and existence, including the constant
reference to the dipole of Eros and Death.
Keywords: Cinema, Buñuel, Spain, bourgeoisie, eroticism.
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Ο τρόπος με τον οποίο ο Luis Buñuel έχει καταστήσει το έργο του
έναν δυναμικό φορέα της εθνικής του ταυτότητας -της μεσογειακής του
ιδιαιτερότητας-, παρά το γεγονός ότι μόνο τρεις, από έναν όγκο τριάντα δύο
συνολικά κινηματογραφικών ταινιών, έχουν πραγματοποιηθεί στην Ισπανία,
είναι εντυπωσιακός. Σκηνοθέτης του υπερρεαλιστικού, στον βαθμό που
αδιαφορεί για μια συνεπή αιτιολόγηση του παράδοξου και επιχειρεί μια εκ
νέου, μια αιφνιδιαστική σύνδεση των εικόνων, ο Buñuel αβίαστα λαμβάνει,
με το ανεπιτήδευτο βλέμμα του, τη θέση του στο κινηματογραφικό σύμπαν.
Το 1929, σε συνεργασία με τον Salvador Dalí, ολοκληρώνει τη δημιουργία
του περίφημου Ανδαλουσιανού Σκύλου και εντάσσεται στην ομάδα των
σουρεαλιστών. Η ταινία, τα χαρακτηριστικά της οποίας φαίνεται να ταιριάζουν
στη λογική του κινήματος, γίνεται αφορμή για να του προταθεί, από τον
Τεριάντ, μια συνάντηση, με τον Man Ray. Έτσι, οργανώνεται η πρώτη
δημόσια προβολή Ανδαλουσιανού Σκύλου, στο Ursulines, όπου παρίσταται
όλη η ομάδα των σουρεαλιστών. Ο Buñuel, αφηγούμενος τη στιγμή, γράφει:
Γεμάτος νευρικότητα, όπως θα το φαντάζεστε, στεκόμουν
πίσω από την οθόνη και, στη διάρκεια της προβολής,
ενάλλασσα σ’ ένα γραμμόφωνο Τριστάνο και Ιζόλδη και
δίσκους με αργεντίνικα ταγκό. Στις τσέπες μου είχα ρίξει
μερικά χαλίκια, για να τα πετάξω στο κοινό σε περίπτωση
αποτυχίας. […] Τα χαλίκια δεν μου χρειάστηκαν.
Μόλις τελείωσε η ταινία, άκουσα πίσω από την οθόνη
παρατεταμένα χειροκροτήματα και ξεφορτώθηκα
διακριτικά τα πυρομαχικά μου, ρίχνοντάς τα στο πάτωμα.1
Παρά την ενθουσιώδη αποδοχή, ο Buñuel εγκαταλείπει την ομάδα,
το 1933, διατηρώντας, όμως, φιλικές σχέσεις με τα μέλη της. Για τα αίτια
που τον οδήγησαν σε αποχώρηση αναφέρει: «Πέρα από τις πολιτικές
διχόνοιες, κάποιες τάσεις αριστοκρατικού σνομπισμού, συνετέλεσαν στο
να με απομακρύνουν από το σουρεαλισμό»2 . Η σύντομη παραμονή του
δημιουργού στο κίνημα οδηγεί στο συμπέρασμα μιας ιδιαιτερότητας, που,
παρά τις διάφορες προσλαμβάνουσες, προκύπτει μάλλον εγγενώς και δεν
επιδέχεται εύκολης ένταξης σε καλλιτεχνικά ρεύματα και κινήματα.
Συνεπής στη σκηνοθετική του σεμνότητα, ο Buñuel υιοθετεί τη διακριτική
παρουσία της κάμερας. Η διαχείριση της κινηματογραφικής μηχανής γίνεται
με τρόπο απλό· αποφεύγονται οι περίπλοκες γωνίες λήψης και οι σύνθετες
κινήσεις:
Οι ταινίες με περίεργα καδραρίσματα μου προκαλούν
φρίκη. Σιχαίνομαι τις ασυνήθιστες γωνίες λήψης. Καμιά
φορά, επινοώ με τον οπερατέρ μου ένα πανέξυπνο
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πλάνο. Γίνονται όλες οι προετοιμασίες όμορφα και
ωραία, κι ύστερα, βάζουμε τα γέλια και τα πετάμε όλα για
να κάνουμε τη λήψη χωρίς κολπάκια της κάμερας.3
Η «σιωπηλή» παρακολούθηση της κινηματογραφικής μηχανής είναι η
εμφατική ανάδειξη του πλούσιου πλέγματος της, ούτως ή άλλως, πυκνής
και απρόβλεπτης αφήγησης· μια «γήινη» οπτική προσέγγιση, που ωφελεί
την υπερπραγματική δράση, εντείνοντας την αντιδιαστολή εξωτερικής και
εσωτερικής κίνησης του κινηματογραφικού κάδρου.
Ο Buñuel ξεκαθαρίζει, σε συζητήσεις που αφορούν τον τρόπο εργασίας του,
ότι διέπεται από μια ελευθερία που τον απαλλάσσει από την υποχρεωτική
αιτιολόγηση κάθε στοιχείου, που εισβάλλει στη (στοιχειώδη ή μη) εξιστόρηση,
καθιστώντας έτσι τη συχνά επίμονη προσπάθεια για εντοπισμό και ερμηνεία
συμβόλων μάταιη. Για την περίπτωση του Ανδαλουσιανού σκύλου αναφέρει:
Δε θέλαμε να συνδέσουμε (ενν. με τον Dalí) τη μια εικόνα
με την άλλη σύμφωνα με κάποια λογική ή, έστω, απουσία
λογικής, αλλά να βρούμε μια συνέχεια που να ικανοποιεί
το ασυνείδητό μας, χωρίς να πληγώνει το συνειδητό
μας και, ταυτόχρονα, να μην έχει άμεση σχέση με την
αιτιοκρατία.4
<Ο> δημιουργός δεν τοποθέτησε συνειδητά κανένα
σύμβολο, και η καλύτερη εξήγηση είναι, ίσως, ότι δεν
υπάρχει καμία.5
Ομοίως, αναφερόμενος στην όποια «σημασία» της Χρυσής εποχής λέει:
«Τίποτα δε θέλησα να πω. Η ταινία συγκροτείται από οράματα, από οπτικές
εικόνες, από γκαγκ»6 . Συνεπώς, μια προσέγγιση του έργου του με σκοπό τη
βέβαιη ερμηνεία τέτοιων «συμβόλων» κρίνεται, αν όχι, αποπροσανατολιστική
-από την ουσία και τη δυναμική του περιεχομένου-, τουλάχιστον, μονοδιάστατη.
Ο Buñuel, όπως και οι περισσότεροι σουρεαλιστές, δε αρνείται το ενδιαφέρον
του για τις φροϋδικές θεωρίες, που σχετίζονται, για παράδειγμα, με τη μελέτη
των ονείρων και την εξερεύνηση του ασυνειδήτου. Αυτό, όμως, που θα
επιθυμούσαμε να αποφύγουμε -όσο ενδιαφέρουσες και γοητευτικές και αν
είναι τέτοιου είδους μελέτες-, είναι η ανάγνωση του κινηματογραφικού έργου,
μέσα από τον περιορισμό της ψυχαναλυτικής σκοπιάς, καθώς στοχεύουμε
σε μια ευρύτερη διερεύνηση του τρόπου οπτικοποίησης των κυριότερων
ζητημάτων του.
Ανάμεσα, λοιπόν, σε μορφές και εμμονές -σε έντομα και πουλερικά,
καμπάνες και όπλα, κουτιά και σταυρούς-, που επίμονα επανεμφανίζονται
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στις ταινίες του, ο Buñuel υποκρύπτει και αναδύει τη σχέση του έρωτα με τον
θάνατο· μια διαβρωτική τροπή της σεξουαλικότητας. Ως μια ολοκληρωμένη
δημιουργική προσωπικότητα, «στοιχειώνεται» από μία σειρά ανυποχώρητων
ιδεών: το ενδιαφέρον του για τα έντομα (το 1920, ο Buñuel εγκαταλείπει
τις σπουδές του μηχανικού και για περίπου δύο χρόνια στρέφεται στην
εντομολογία7 ) μετατρέπεται σε αναπόσπαστο κομμάτι του φαντασιακού του,
ενώ η συχνή τους εμφάνιση στο σύνολο των ταινιών (βλ. τα μυρμήγκια που
εξέρχονται από το χέρι του άντρα, στον Ανδαλουσιανό σκύλο, τη μέλισσα που
διασώζει ο Don Jaime, στη Βιριδιάνα, τις μύγες στο πρόσωπο του πατέρα
της ηρωίδας, στη Χρυσή εποχή), υπονοεί την παρουσία μιας φθοροποιού
δύναμης. Εξίσου σημαντική είναι η παρουσία των ζώων (βλ. τα πρόβατα που
περιφέρονται στο σπίτι, στον Άγγελο εξολοθρευτή, τον δεμένο από το κάρο
σκύλο, στη Βιριδιάνα, και τις πανταχού παρούσες κότες, στο Ξεχασμένοι
από την κοινωνία), που άλλοτε επιτείνει τον παραλογισμό μιας συνθήκης
και άλλοτε υποβοηθά μια αλληγορική μεταστροφή της αφήγησης. Μια
σειρά σημαινόντων μετατρέπεται στα χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης εκείνης
γραφής, που καθιστά το έργο προσωπικό κτήμα του δημιουργού. Τα στοιχεία
αναδύονται μέσα από τις παιδικές αναμνήσεις και μετασχηματίζονται σε
εμμονές, που φέρουν τη συνεχή παρουσία των κυριότερων ζητημάτων. Η
διαλεκτική, για παράδειγμα, του Buñuel, με το θρησκευτικό ζήτημα, παίρνει
μία της μορφή στην εικόνα της καμπάνας (βλ. τη σημασία των καμπανών
στην Τριστάνα). Στην αυτοβιογραφία του ο Buñuel εξηγεί τον τρόπο με τον
οποίο οι καμπάνες συνδέθηκαν, μέσα του, με κύρια στιγμιότυπα του βίου,
αναλαμβάνοντας, στη συνέχεια, μια παρόμοια λειτουργία και στις ταινίες του:
Οι καμπάνες της εκκλησίας της Πιλάρ κατηύθυναν το
ρυθμό μιας ζωής, που κυλούσε επίπεδη, πάντα η ίδια,
τακτοποιημένη κι οργανωμένη ως την αιωνιότητα. Οι
καμπάνες σήμαιναν τις θρησκευτικές τελετές (λειτουργίες,
εσπερινούς, παρακλήσεις), αλλά και τα γεγονότα της
καθημερινής ζωής, τα πένθη.8
Αυτή η «εμμονή» με το θρησκευτικό ζήτημα σχεδόν πάντα συνδέεται με
το άλλο σημαντικό θέμα των ταινιών του Buñuel· τον ερωτισμό9. Ο νοσηρός,
εξαιτίας της καταπίεσής του, ερωτισμός εκρήγνυται και φετιχοποιείται,
μετατρεπόμενος στο ισχυρότερο κριτικό εργαλείο, ενάντια σε μια μουδιασμένη
κοινωνία. Πορεύεται παράλληλα με μια καθολική έκφραση του χριστιανισμού,
που τον ιεροποιεί, ενόσω τον καθιστά βέβηλο. Ο ίδιος ο Buñuel γράφει:
Θεωρώ απαραίτητο να αναφέρω (στο μέτρο που αυτό
βοηθά να ερμηνευτούν οι τάσεις του μετέπειτα ταπεινού
μου έργου) πως τα δύο αισθήματα που κυριάρχησαν στα
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παιδικάτα μου, ήταν, κατ’ αρχάς, ένας έντονος ερωτισμός
(κάποια στιγμή, εξιδανικεύτηκε με τη μορφή βαθιάς
θρησκευτικής πίστης) και, δεύτερον, μια διαρκής
συνείδηση του θανάτου. Θα ‘ταν πολύ κουραστικό να
αναλύσω τους λόγους για τους οποίους είχα αυτά τα
αισθήματα. Θα αρκεστώ στο να πω ότι δεν αποτελούσα
εξαίρεση, αφού αποτελεί χαρακτηριστικό των Ισπανών
να αισθάνονται έτσι, κι ότι η τέχνη μας, που εκφράζει την
ισπανική ψυχή, εμφορείται από αυτά τα δύο αισθήματα.10
Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο Buñuel είναι ισπανός·
εμποτισμένος με την ισπανική κουλτούρα και, εμπλουτισμένος με τις
αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας, δε στοχεύει σε μια απλή αναπαράσταση,
αλλά στην εμφάνιση των πιο ενδόμυχων και βαθιά καταγεγραμμένων
ιδιοτήτων της. Παρ’ όλα αυτά, η σχέση με τη χώρα, που δυναμικά φέρει
μέσα του, είναι συγκρουσιακή. Το 1933, έχοντας ήδη ολοκληρώσει και τη
δεύτερη ταινία του, σε συνεργασία με τον Dalí, τη Χρυσή Εποχή, επιστρέφει
στην πατρίδα του, για την πρώτη του ισπανική ταινία, τη Γη χωρίς ψωμί.
Ευαισθητοποιημένος από τη διδακτορική διατριβή του Maurice Legendre,
οδηγείται στο χωριό Las Hurdes, σκοπεύοντας στην αποτύπωση των άθλιων
συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων. Για πρώτη και μοναδική φορά, ο Buñuel
στρέφει το ενδιαφέρον του στο ντοκιμαντέρ. Η υπερ-πραγματικότητα των
στιγμιότυπων που καταγράφονται καθιστά το υλικό αυθύπαρκτο, ανεξάρτητο
από κάθε παρεμβατικό εγχείρημα και το οπτικό αποτέλεσμα συγγενικό και
συνεπές με τις προηγούμενες ταινίες:
Ήταν μια ταινία διαφορετική απ’ αυτές, αλλά και το τρίδυμο
αδελφάκι τους. Βεβαίως, υπήρχε η διαφορά ότι, εδώ, είχα
μπροστά μου μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Αυτή η
πραγματικότητα, όμως, ήταν τόσο αλλόκοτη, που έβαζε
να δουλέψει τη φαντασία του θεατή.11
Η βιαιότητα του περιεχομένου προκαλεί τη φαντασία εξίσου δυναμικά. Οι
ειλικρινείς προθέσεις και το ευαίσθητο βλέμμα, όμως, δεν επαρκούν και η
προβολή της ταινίας απαγορεύεται, ως μια προσβλητική εικόνα της Ισπανίας.
Σε συνέντευξή του, με τον André Bazin12 , ο Buñuel περιγράφει το πάθος με
το οποίο η ταινία εκδιώχτηκε από την Ισπανική Δημοκρατία, αλλά και την
«πρόνοια» των κυβερνητικών υπαλλήλων να αποστείλουν, σε κάθε ισπανική
πρεσβεία, ανακοίνωση διαμαρτυρίας, σε περίπτωση προβολής της. Η ταινία
τελικά προβλήθηκε, για πρώτη φορά στη Γαλλία, το 1937.
Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά, ο Buñuel πραγματοποιεί τη δεύτερη
ταινία του στην Ισπανία, με τίτλο Βιριδιάνα (1961). Παρά την έγκριση του
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σεναρίου, από τη φρανκική λογοκρισία, και τη βράβευσή της στο Φεστιβάλ
των Καννών, η ταινία χαρακτηρίζεται βλάσφημη από την εκκλησία13 και
η προβολή της και πάλι απαγορεύεται. Πρόκειται για την ιστορία μιας
δόκιμης μοναχής, που επισκέπτεται τον φετιχιστή θείο της, Don Jaime,
στο εγκαταλειμμένο κτήμα του, όπου ζει με την ανάμνηση της νεκρής
γυναίκας του. Η ομοιότητα των δύο γυναικών -συζύγου και ανιψιάς- οδηγεί
τον Don Jaime σε μια παράλογη ταύτιση και στη νοσηρή απαίτηση να
φορέσει η Βιριδιάνα το νυφικό της νεκρής. Το όλο εγχείρημα καταλήγει
σε μια «νεκροφιλική» σκηνή, όπου ο θείος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί
την κατάσταση αναισθησίας, στην οποία έχει επέλθει η νεαρή γυναίκα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μοναδική παρέμβαση της
λογοκρισίας αφορούσε την τελική σκηνή της ταινίας: στην αρχική εκδοχή του
σεναρίου, η πρωταγωνίστρια χτυπά την πόρτα του δωματίου του ξαδέρφου
Χόρχε, που βρίσκεται μέσα με την καμαριέρα/ερωμένη του. Η Βιριδιάνα
εισέρχεται στο δωμάτιο και η πόρτα κλείνει, αφού πρώτα ο Χόρχε έχει διώξει την
καμαριέρα. Αυτή η σκηνή, όπου ο άντρας απορρίπτει τη μία γυναίκα και, ευθύς,
μεταβαίνει σε μια άλλη, θεωρήθηκε ανήθικη. Εναλλακτικά προτάθηκε και έγινε
αποδεκτή η τελική σκηνή που γνωρίζουμε σήμερα, όπου οι τρεις χαρακτήρες
παίζουν μαζί χαρτιά14 . Το υπονοούμενο ενός ερωτικού τριγώνου, που δεν
έγινε αντιληπτό, από τους λογοκριτές, ικανοποίησε πολλαπλάσια τον Buñuel.
Η Βιριδιάνα είναι ένα παράλληλο μείγμα ερωτισμού και χριστιανικής
ηθικής· μια μαζοχιστική εκδοχή της επιθυμίας, που «τιμωρείται» για την
επιμονή της να προβάλει στην ανθρωπότητα μια ανύπαρκτη ιδανικότητα.
Η κατάρρευση του ανυπόστατου φαντασιακού κορυφώνεται, με τη σκηνή
αναπαράστασης του Μυστικού Δείπνου, του Leonardo da Vinci, από τους
μεθυσμένους ζητιάνους -τους προστατευόμενους, που επιχειρούν να
ερωτοτροπήσουν σε βάρος της ηρωίδας-. Η Βιριδιάνα είναι η αλληγορική
μορφή του ισπανικού λαού και ο θείος της η σαδιστική όψη του καθεστώτος
του Φράνκο. Η πορεία της δράσης οδηγεί στην κάθαρση, που περνά μέσα
από την πτώση των απαρχαιωμένων μεθόδων της αριστοκρατίας και τη
μάταιη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του «φιλελεύθερου» ξαδέρφου Χόρχε.
Ο εξόριστος σκηνοθέτης τιμωρείται για τη θαρραλέα κριτική του, που
ξεκινά από τη στοιχειώδη σύγκρουση επιθυμίας και απαγόρευσης·
απαξιώνει τις κοινωνικές συμβάσεις και διανοίγεται στο βαθμό που εξετάζει
τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος φέρει την ύπαρξή του. Αυτές
είναι οι ιδιαιτερότητες του δημιουργού και είναι αδύνατο να περιοριστούν
χωρικά, εφόσον συνθέτουν το υποκειμενικό βλέμμα, που δομήθηκε από
την πρόσληψη μιας ισπανικής νεότητας, και διαχέεται σε κάθε τι που
συλλαμβάνει. Ο Buñuel διατηρεί αυτόν τον προσωπικά σαρκαστικό τρόπο
εξιστόρησης, της αέναης προσπάθειας του ανθρώπου να διαφύγει από
τα τεχνητά δεσμά του, μετατρέποντάς τον σε χαρακτηριστικό γνώρισμα.
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Ο πεσιμισμός για μια μεταστροφή των πραγμάτων είναι διάχυτος
και δεν αποκαλύπτεται πουθενά τόσο έντονα όσο στις δύο ταινίες, με
συγγενική θεματική: τον Άγγελο εξολοθρευτή (1962) και την Κρυφή
γοητεία της μπουρζουαζίας (1972). Έχοντας μία δεκαετία να τις χωρίζει και
πραγματωμένες σε διαφορετικές ηπείρους -η πρώτη στη χώρα του Μεξικού
και η δεύτερη στη Γαλλία- αποτελούν κορυφαίες εκφράσεις των εμμονών του
καλλιτέχνη και απόδειξη της ικανότητάς του να επισφραγίζει κάθε εγχείρημα
με την ιδιαιτερότητά του. Ποια είναι όμως εκείνα τα στοιχεία που εμμένουν και
ακολουθούν τον Buñuel σε κάθε του «ταξίδι»;
Στον Άγγελο εξολοθρευτή μια ομάδα ευγενών επιχειρεί να δειπνήσει, μετά
από μια απροσδόκητη πρόσκληση, στην κατοικία των Νόμπιλε, την οποία
προηγουμένως και για ανεξήγητους λόγους, έχει εγκαταλείψει το υπηρετικό
προσωπικό, με εξαίρεση τον αρχιθαλαμηπόλο, Χούλιο. Η αινιγματική
αποχώρηση του προσωπικού της κατοικίας αναγκαστικά «επιβάλλεται»,
καθώς η παραμονή του θα προσέδιδε μια διαφορετική τροπή των πραγμάτων.
Ο Buñuel σχολιάζει σχετικά: «Αν οι ήρωες ήταν εργάτες, τα πράγματα θα
εξελίσσονταν διαφορετικά, θα υπήρχε αναμφίβολα μια λύση για να ξεφύγουν
από τον εγκλεισμό»15 Συνεπώς, το θέμα της ταινίας, παρά τη γενικευμένη
κριτική του στα ζητήματα της ανθρώπινης φύσης, εστιάζει στην αστική τάξη
και αυτό γιατί η τελευταία αποτελεί, με την κανονιστική συμπεριφορά της,
πρόσφορη αντίστιξη με το ενστικτώδες.
Μετά την ολοκλήρωση του ασυνήθιστου δείπνου, στο οποίο η σειρά
σερβιρίσματος των πιάτων αντιστρέφεται, οι καλεσμένοι επιχειρούν να
φύγουν, αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με μια μεταφυσική δύναμη που
τους αποστερεί τη δυνατότητα να εκπληρώσουν την πρόθεσή τους. Έτσι,
εγκαταλείπονται σε έναν εγκλεισμό που τους αποδυναμώνει και τους οδηγεί
στην παραφροσύνη. Η αφυδάτωση και η πείνα τους εξουθενώνουν, στο
βαθμό που κάθε ευπρέπεια αποχωρεί, επιτρέποντας στην ενστικτώδη
δράση για επιβίωση να επικρατήσει.
Η Κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας περιέχει την ίδια παραδοξότητα,
στο βαθμό που οι πρωταγωνιστές της ανώφελα επιχειρούν να επιτύχουν
ένα γεύμα, που συνεχώς αναβάλλεται. Οι προσκλήσεις παρεξηγούνται,
οι οικοδεσπότες αποχωρούν, για να ερωτοτροπήσουν, και ο στρατός
εισβάλλει, κατά τη διάρκεια ασκήσεων, στο σπίτι, ώσπου τελικά η αστυνομία
συλλαμβάνει του καλεσμένους. Το γεύμα είναι προκαθορισμένο να μη
συμβεί από την ίδια μεταφυσική δύναμη που εμφανίζεται και στον Άγγελο
Εξολοθρευτή και χλευάζει την ανθρώπινη επιμονή πάνω στο ανέφικτο και την
άγνοια, με την οποία οι χαρακτήρες αντιμετωπίζουν όσα τους υπερβαίνουν.
Η επανάληψη μετατρέπεται σε βασανιστικό μηχανισμό που καταδικάζει τους
χαρακτήρες στην ατέρμονη βίωση του ημιτελούς. Όλα οφείλονται στη δική
τους αδυναμία να υπερνικήσουν τον παραλογισμό που έχει εισχωρήσει στην
καθημερινότητά τους ή έχει εξέλθει απευθείας από τον ψυχισμό τους.
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Η επαναληψιμότητα δεν αποτελεί μόνο στοιχείο της δράσης, αλλά και
της ίδιας της κινηματογραφικής λογικής. Ο Άγγελος εξολοθρευτής εξαρχής
προκαλεί, ανασκευάζοντας τους μέχρι τότε γνωστούς κινηματογραφικούς
κώδικες: η είσοδος των καλεσμένων στην αίθουσα επαναλαμβάνεται δύο
φορές. Ο διευθυντής φωτογραφίας, βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα,
τρομοκρατημένα δηλώνει ότι η κόπια είναι χάλια16. Αυτή η επανάληψη, όμως,
αυτό το φαινομενικό λάθος στη σύνδεση των πλάνων, είναι η μια συνεισφορά
του Buñuel σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζει περιορισμούς. Η εσωτερική
κίνηση παραμένει η ίδια· αυτό που διαφοροποιείται είναι η πρόσληψή της. Η
δράση συλλαμβάνεται την πρώτη φορά με χαμηλή γωνία λήψης (contre plongée) και τη δεύτερη με υψηλή (plongée). Για έναν σκηνοθέτη που απεχθάνεται
τις ακραίες θέσεις της κάμερας, δύο «παραμορφωτικές» συνθέσεις αυτής της
τροπής, επιφέρουν μια ειρωνική διάθεση. Η αλλαγή του βλέμματος εντείνει
τη θεατρικότητα και την ψευδαισθητική βαρύτητα της συνθήκης. Στην Κρυφή
γοητεία, μία απόπειρα γεύματος άξαφνα μετατρέπεται στο σκηνικό θεατρικής
παράστασης, όπου οι πρωταγωνιστές δεν γνωρίζουν τον ρόλο τους. Ο
υποβολέας είναι αυτός που καθοδηγεί τον λόγο και καθορίζει τη σκέψη τους,
υπερτονίζοντας έτσι την εύπλαστη ύπαρξή τους. Η αποκάλυψη του ονειρικού
χαρακτήρα της σύνθεσης δεν αποστερεί τίποτα από τη «γυμνότητα», από το
αίσθημα έκθεσης, που βιώνεται. Οι χαρακτήρες αφήνονται στις επιταγές του
δημιουργού -στα παιχνιδίσματα ενός ρευστού βίου.
Δύο είναι και οι φορές της πρόποσης στον Άγγελο εξολοθρευτή: ο
οικοδεσπότης συγχαίρει την τραγουδίστρια της όπερας, για την εκπληκτική
της ερμηνεία. Η αντίδραση, με την επανάληψη του λόγου, διαφοροποιείται·
ο ενθουσιασμός αποσύρεται και οι καλεσμένοι αδιαφορούν. Αυτή η
μεταστροφή σηματοδοτεί την αβεβαιότητα, την αοριστία από την οποία
πάλλεται η έκβαση κάθε γεγονότος, αλλά και τη διάνοιξη στο παράδοξο. Από
το σημείο αυτό και μετά, το απροσδόκητο μετατρέπεται σε δομικό στοιχείο
της νέας συνθήκης, βυθίζοντας τους καλεσμένους σε μια κωμικοτραγική
αντιμετώπισή του. Η πτώση του δίσκου με το φαγητό, που λεπτομερώς
παρουσιάζεται από την οικοδέσποινα, εκλαμβάνεται ως μια μορφή έκπληξης
-κομμάτι της ψυχαγωγίας των καλεσμένων-. Η ανικανότητα διαχωρισμού
του προσχεδιασμένου από το τυχαίο και η πρόσληψη των φυσικών και
απρόβλεπτων γεγονότων, ως δεδομένων μιας θεατρικής όψης του κόσμου,
με μοναδικό στόχο τη διασκέδαση, γελοιοποιεί τους παριστάμενους.
Μια άλλη μορφή επανάληψης, στην Κρυφή γοητεία, πραγματεύεται την
επικίνδυνη αφέλεια των χαρακτήρων, καυτηριάζοντας τη στερεοτυπικά
δομημένη σκέψη τους. Ένας ιερέας επισκέπτεται το σπίτι, για να ζητήσει
εργασία, ως κηπουρός, αλλά διώκεται εξαιτίας της εργατικής του ενδυμασίας.
Χτυπά ξανά το κουδούνι, διέρχεται από την ίδια πόρτα, συνομιλεί με τον ίδιο
τρόπο, μόνο που τώρα φορά τα άμφιά του και οι ιδιοκτήτες τον δέχονται
με σεβασμό και ευλάβεια. Αμφότερες οι πλευρές γελοιοποιούνται· ο ιερέας,
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γιατί στερείται την απαιτούμενη «αύρα» -του εσωτερικού διακριτικού που
θα τον διαφοροποιούσε από τους «κοινούς» ανθρώπους- και οι ιδιοκτήτες,
γιατί η συμπεριφορά τους άγεται από το ευτελέστερο των γνωρισμάτων, την
ένδυση.
Και είναι η επανάληψη που τελικά διασώζει τους πρωταγωνιστές του
Άγγελου: η προσεκτική αναπαράσταση όλων των κινήσεών, πριν από τον
εγκλωβισμό, πριν από την απόσυρση κάθε «ευπρέπειας» και την ανάδυση
των πιο βίαιων ενστίκτων, τους επιτρέπει την έξοδο από το σπίτι. Η ιδέα
της ακριβούς αναβίωσης τους γεύματος είναι της Λετίσια, της παρθένου που
αρχικά χλευάζεται. Η ερωτική της αγνότητα γίνεται το επίκεντρο κακεντρεχών
σχολίων. Ο Buñuel, όμως, εξασφαλίζει για αυτήν, όπως και για όλες τις άλλες
παρθένους, στις ταινίες του, –την Βιριδιάνα, την Τριστάνα, την Κοντσίτα
(Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου), ακόμα και την Ωραία της ημέρας- μια
ιδιαίτερη θέση. Αυτές δεν εξυμνούνται για την εγκράτειά τους, αλλά επειδή
ανακαλούν την επιθυμία μέσα από μια απαγόρευση που την πολλαπλασιάζει·
δεν είναι, λοιπόν, η υπόσχεση μιας αιώνιας απάρνησης του ερωτισμού, αλλά
η ιδέα μιας δυνητικής εκρηκτικής απόλαυσης, που τις τοποθετεί υψηλότερα.
Ο Buñuel, σε κάθε περίπτωση, τίθεται υπέρ των εραστών· αυτοί, μαζί με τον
άντρα, που καμία στιγμή δεν βρίσκει διασκεδαστικά τα παράδοξα γεγονότα,
είναι οι μόνοι που γλυτώνουν την «εξολόθρευση». Υπάρχει «μια μυστική
σχέση» του τίτλου, με την υπόθεση, λέει ο Buñuel17 . Οι εραστές αυτοκτονούν
γιατί ο ευαισθητοποιημένος ψυχισμός τους δεν αντέχει να παραστεί σε μια
αυξανόμενη, εντασιακά, σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων. Προέχει, βέβαια, η
απομόνωσή τους· η συνύπαρξή τους σε έναν προσωπικό χώρο που τους
επιτρέπει την εκτόνωση του πνιγηρού συναισθήματος. Αν αυτό δεν μπορεί
να γίνει εδώ, θα επιτευχθεί σε ένα αλλού, πέρα από τη ζωή, που θα τους
βρεις ακριβώς όπως και οι καλεσμένοι του σπιτιού · αγκαλιά.
Ο ερωτισμός στην Κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας υποκαθίσταται από
το φαγητό· η μεταβίβαση του ερωτικού ενστίκτου στη στοματική απόλαυση
πραγματοποιείται μέσα από μια συνεχή αναβολή της ικανοποίησης της
πείνας. Η παρέα εισέρχεται στο εστιατόριο, αλλά δεν μπορεί να φάει, γιατί
στο πίσω μέρος του κηδεύεται ο ιδιοκτήτης. Οι γυναίκες κάθονται σε ένα
καφέ όπου τα πάντα έχουν τελειώσει -ακόμα και το νερό-. Ο πρέσβης της
Μιράντα κρύβεται κάτω από το τραπέζι, αλλά διακινδυνεύει να τραυματιστεί
θανατηφόρα, από τους τρομοκράτες, για ένα κομμάτι κρέας18 . Τα πάντα
περιστρέφονται γύρω από πολύπλοκα πιάτα και εξεζητημένες συζητήσεις με
θέμα τα ποτά. Υπάρχει μια ελαφρότητα σε αυτό το μοτίβο, που καθιστά, σε
αντιδιαστολή με τη «βαριά» επίκριση του Άγγελου εξολοθρευτή, τις σκηνές
κωμικές, και την ταινία καυστικότερη. Η καταπιεσμένη σεξουαλικότητα
αρμόζει σε μία τάξη που έχει απολέσει τη σχέση της με την ουσία και εμμένει
στο ευτελές.

271

Το ζευγάρι εγκαταλείπει τους καλεσμένους και το σπίτι, για να ερωτοτροπήσει στον κήπο. Η παιδιάστικη συμπεριφορά και ο υπερβάλλων
ενθουσιασμός -για τη σπάνια, όπως φαίνεται, συγκυρία- καθιστούν το
εύρος της στέρησης δραματικό και τους χαρακτήρες κωμικοτραγικούς. Η
ίδια, γελοιωδώς συσσωρευμένη επιθυμία διαφαίνεται και όταν ο πρέσβης
εκμεταλλεύεται τον σωματικό έλεγχο, που πραγματοποιεί, υπό την απειλή
όπλου, στην τρομοκράτισσα, για να αγγίξει το στήθος της. Ακόμα και η στιγμή
που «γενναιόδωρα» αποφασίζει να την ελευθερώσει, κάνοντας παράλληλα
σήμα στους αστυνομικούς για να τη συλλάβουν, συντελεί στην απάρνηση
κάθε αξιοπρεπούς δυνατότητας ύπαρξης. Έτσι, ο ερωτισμός και η πολιτική,
η ιδιωτική και η δημόσια ζωή, συμπλέκονται σε μια παραλληλία, για να
σαρωθούν από τη μηδενιστική δύναμη του Buñuel.
Ακόμα και η πραγματικότητα διακυβεύεται καθώς συγχέεται με το
ονειρικό και το ασυνείδητο διαχέεται στον αισθητό κόσμο. Η αφήγηση
πολυπλοκοποιείται· μετατρέπεται σε πολυεπίπεδο ανάγνωσμα, σε
λαβύρινθο όπου δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τη θέση του. Τα όνειρα
είναι παρόντα· ακόμα και όταν αποχωρούν, εμμένει η ανησυχία μήπως
ξεγελαστήκαμε και όσα παρακολουθούμε να είναι τεχνάσματα της επιθυμίας
και του φόβου. Η εξιστόρηση των παιδικών αναμνήσεων του λοχαγού, που
άξαφνα συμπεριλαμβάνεται στην παρέα των γυναικών, μοιάζει με διπλή
παραίσθηση, που επιτρέπει την εισβολή του μεταφυσικού, καθώς ο ίδιος
αφηγείται την εμφάνιση του φαντάσματος της μητέρας του. Τα τραυματικά
ερωτήματα της παιδικής ηλικίας βασανίζουν και τον επίσκοπο που, σε μια
«ονειρική» σεκάνς, συναντά τον δολοφόνο των γονέων του και τον σκοτώνει,
μετά την «προαπαιτούμενη» συγχώρεση. Κορυφαία όμως στιγμή αυτού του
ανεξέλεγκτου πλέγματος είναι όταν ο κύριος Τέβενο ξυπνάει και αφηγείται
στη γυναίκα του, πως ονειρεύτηκε τον Σενεσάλ, να ονειρεύεται τη σκηνή
στο θέατρο, να ξυπνάει και να πηγαίνει στο δείπνο του συνταγματάρχη,
τον οποίο τελικά πυροβολεί ο πρέσβης. Το καπέλο του Ναπολέοντα, που
εμφανίζεται και στα δύο πλεγμένα όνειρα, μας πληροφορεί ότι πρόκειται για
κατασκευάσματα της ίδιας φαντασίας αποτελώντας έτσι τον συνδετικό κρίκο.
Ο εφιαλτικός εγκλεισμός των χαρακτήρων του Άγγελου καθιστά όλη την
ταινία ένα παρατεταμένο κλειστοφοβικό όνειρο, που αιτιολογεί την εμφάνιση
κάθε παραλογισμού και παραισθήσεως. Οι εξουθενωμένοι, από την
αφυδάτωση και την πείνα, πρωταγωνιστές συγχέουν την πραγματικότητα με
τη διασάλεψη της σκέψης. Μια γυναίκα ξυπνά τη νύχτα και χωρίς να γνωρίζει
ότι ένας από τους άντρες έχει πεθάνει, βλέπει το νεκρό του χέρι να ξεπροβάλει
από τη ντουλάπα. Αυτό το χέρι, ακρωτηριασμένο πλέον, εισβάλλει αργότερα
στον ύπνο της, έρπει στον λαιμό της και επιχειρεί να την πνίξει. Η γυναίκα,
πιστεύοντας ότι το καρφώνει με ένα μαχαίρι, στην πραγματικότητα επιτίθεται
στο χέρι της γυναίκας που στέκεται δίπλα της. Καθώς εξέρχεται από την
υπνοβατική της κατάσταση, βεβαιώνει την ασαφή σχέση εξωτερικότητας και
εσωτερικότητας.
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Και η τελική σκηνή της ταινίας είναι μια τιμωρητική παράταση του εφιάλτη.
Μετά την απελευθέρωσή τους οι χαρακτήρες πηγαίνουν στη λειτουργία,
όπου βρίσκουν τους εαυτούς τους -για μία ακόμα φορά- έγκλειστους στην
εκκλησία. Ο παραλογισμός, όχι μόνο δε σταματά, αλλά διανοίγεται, στο
βαθμό που τώρα εξαπλώνεται, εμπερικλείοντας τους παρευρισκόμενους
πιστούς και ιερείς. Η επαγωγική του λειτουργία είναι έτοιμη να βυθίσει, μέσα
του, όλη την ανθρωπότητα, με τον ίδιο τρόπο, που της αποστερεί κάθε
λόγο ύπαρξης το τέλος της Κρυφής γοητείας. Οι πρωταγωνιστές διανύουν
μια διαδρομή χωρίς προορισμό, ενόσω το ερημωμένο εξοχικό τοπίο, που
τους περιβάλλει, εντείνει τον χαρακτήρα της ανυπόστατης ύπαρξής τους. Η
εναλλαγή των γωνιών λήψης, η μετάβαση από τα γενικά στα κοντινά πλάνα,
μετατρέπεται σε μια αμήχανη προσπάθεια της κινηματογραφικής μηχανής να
νοηματοδοτήσει μια κίνηση χωρίς περιεχόμενο.
Αυτός είναι ο μηδενισμός του Buñuel, που δύναται να διακωμωδεί τόσο
την καθεστηκυία τάξη, όσο και την υπόσχεση μιας επανάστασης. Στο πλαίσιο
μιας βίωσης των πραγμάτων, ανεξάρτητης από κίνητρα που την υπερβαίνουν
και απαλλαγμένης από θρησκευτικές επικουρίες, η ζωή μετατρέπεται σε
παθητική επανάληψη, που διαρρηγνύεται μόνο με τον θάνατο. Ακόμα και
αυτός διακωμωδείται, με έναν τρόπο που τον καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι
της ζωτικότητας. Ο χλευασμός, όμως, -αποτέλεσμα τόσο μιας προσπάθειας
υπερνίκησης του θανάτου, αλλά και της ισπανικής ανατροφής του Buñuelσταματά όταν συνδέεται με τις κορυφαίες εκφάνσεις της ζωής. Ο θάνατος
είναι παρών στον έρωτα, που διέρχεται μέσα από την ολοκληρωτική
εγκατάλειψη στον άλλο, αλλά είναι και «εκδικητής», όταν προκαλείται από τη
νωθρότητα ενός υπερφίαλου είναι. Ο ισπανικός χαρακτήρας του δημιουργού
βρίσκεται και μας προσφέρεται μέσα από τον ιδιαίτερο παλμό, που κάνει το
έργο του προσωπικό και τον αναδεικνύει, με φυσικότητα, ως έναν από τους
σημαντικότερους κινηματογραφιστές. Στην πραγματικότητα όμως ο Buñuel
υπερβαίνει τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του· αυτό που καταφέρνει δεν είναι
απλώς η εμπότιση της κουλτούρας του, μέσα στο ευρέως διαδεδομένο έργο
του, αλλά η ανακίνηση σημαντικών υπαρξιακών ζητημάτων που συστηματικά
συνθέτει μια φιλοσοφία του οπτικού.

273

Σημειώσεις τέλους
1. Λουίς Μπουνιουέλ, Η τελευταία πνοή, μτφ. Μαρία Μπαλάσκα (Αθήνα:
Οδυσσέας, 2005),152.
2. Μπουνιουέλ, Η τελευταία πνοή, σ. 201.
3. Μπάμπης Ακστόγλου, Μιχάλης Δημόπουλος, Αχιλλέας Κυριακίδης (επιμ.),
Luis Buñuel, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, (Αθήνα: Καστανιώτης,
2000), 304.
4. Ακστόγλου, Δημόπουλος, Κυριακίδης (επιμ.), ό.π., 206.
5. Ακστόγλου, Δημόπουλος, Κυριακίδης (επιμ.), ό.π., 310.
6. Ακστόγλου, Δημόπουλος, Κυριακίδης (επιμ.), ό.π., 211.
7. Τασούλα Καραϊσκάκη (επιμ.), Λουίς Μπουνιουέλ, (Αθήνα: Αιγόκερως, 1983),
14.
8. Μπουνιουέλ, Η τελευταία πνοή, 15.
9. Ο Buñuel φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σχέση με τον ερωτισμό και στην προσωπική
του ζωή: «από ηλικία δεκατεσσάρων ετών μέχρι και τα τελευταία αυτά χρόνια,
η σεξουαλική μου επιθυμία δεν μ’ έχει εγκαταλείψει. Μια επιθυμία δυνατή,
καθημερινή, πιο απαιτητική ακόμη κι από την πείνα, συχνά πιο δύσκολη να
ικανοποιηθεί. Μετά βίας γνώριζα κάποιες στιγμές ηρεμίας· για παράδειγμα, δεν
προλάβαινα να καθίσω σ’ ένα διαμέρισμα τρένου και αμέσως με τύλιγαν ερωτικές
εικόνες. Ήταν αδύνατο να αντισταθώ σ’ αυτή την επιθυμία, να την ξεπεράσω,
να την ξεχάσω. Δεν μπορούσα παρά να της υποτάσσομαι», Μπουνιουέλ, Η
τελευταία πνοή, 214.
10. Ακστόγλου, Δημόπουλος, Κυριακίδης (επιμ.), ό.π., 11.
11. Ακστόγλου, Δημόπουλος, Κυριακίδης (επιμ.), ό.π., 219.
12. André Bazin, The cinema of cruelty, From Buñuel to Hitchcock, επιμ. François Truffaut, μτφ. Sabine d’Estrée, (New York: Seaver Books, 1982), 86.
13. Στάθης Βαλούκος, Ιστορία του κινηματογράφου, (Αθήνα: Αιγόκερως, 2003),
421.
14. Bill Krohn, Luis Buñuel, The complete films, επιμ. Paul Duncan, (Taschen,
2005),130-31.
15. Ακστόγλου, Δημόπουλος, Κυριακίδης (επιμ.), ό.π., 309.
16. Ακστόγλου, Δημόπουλος, Κυριακίδης (επιμ.), το ίδιο.
17. Ακστόγλου, Δημόπουλος, Κυριακίδης (επιμ.), το ίδιο.
18. Gwynne Edwards, A companion to Luis Buñuel, (Woodbridge: Tamesis,
2005), 99.
274

Βιβλιογραφία
Acevedo-Muñoz, Ernesto R. Buñuel and Mexico: The Crisis of National
Cinema. London: University of California Press, 2003.
Ακστόγλου, Μπάμπης, Μιχάλης Δημόπουλος και Αχιλλέας Κυριακίδης
(επιμ.). Luis Buñuel, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Αθήνα: Καστανιώτης, 2000.
Βαλούκος, Στάθης. Ιστορία του κινηματογράφου. Αθήνα: Αιγόκερως, 2003.
Bazin, André. The cinema of cruelty: From Buñuel to Hitchcock. Επιμ.
François Truffaut. Μτφ. Sabine d’Estrée. New York: Seaver Books,
1982.
Edwards, Gwynne. A companion to Luis Buñuel. Woodbridge: Tamesis,
2005.
Καραϊσκάκη, Τασούλα (επιμ.). Λουίς Μπουνιουέλ. Αθήνα: Αιγόκερως, 1983.
Krohn, Bill. Luis Buñuel: The complete films. Επιμ. Paul Duncan. Köln:
Taschen, 2005.
Κύρου, Άδωνις. Ο Σουρρεαλισμός στον Κινηματογράφο. Μτφ. Ευγενία
Χατζίκου. Αθήνα: Κάλβος, 1976.
Μπουνιουέλ, Λουίς. Σουρεαλιστικά Κείμενα και Κινηματογράφος. Μτφ. Βιβή
Ζωγράφου. Αθήνα: Καθρέφτης, χ.χ.ε.
Μπουνιουέλ, Λουίς. Η τελευταία πνοή. Μτφ. Μαρία Μπαλάσκα. Αθήνα:
Οδυσσέας, 2005.

275

Και εδώ και εκεί: ανθρωπολογικές αναπαραστάσεις και
ενδιάμεσος χώρος στα πορτραίτα της Αννίτας Παναρέτου
Άννα Τριανταφύλλου, Σχολική Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης
Περίληψη
Στο μυθιστόρημα “Τα πορτραίτα της” (Εκδ. Εστία, Αθήνα 2010) η Αννίτα
Π. Παναρέτου ξεκινάει χρονικά την αφήγησή της το 1927 στην Ελλάδα
του Βενιζέλου, της Μικρασιάτικης Καταστροφής, των Δελφικών Εορτών
και, λίγο αργότερα, του Μεταξά. Με ιστορική αναδρομή γίνονται αναφορές
στην περίοδο 1923-1927, κυρίως μέσα από τη ζωή των εγκατεστημένων σε
καταυλισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας προσφύγων. Τα γεγονότα
της περιόδου αυτής παρουσιάζονται αναλυτικά και τοποθετούνται μέσα σε
ένα ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Από τη μια η Μικρασιατική Καταστροφή
και η ζωή των υποδεέστερων υποκειμένων που είναι οι πρόσφυγες στις
άθλιες εγκαταστάσεις της αθηναϊκής περιφέρειας σε έναν φαραωνικό αγώνα
για επιβίωση. Από την άλλη η ζωή των Αθηναίων αστών και των ζωγράφων
της εποχής, οι προβληματισμοί τους για το θέμα της ελληνικότητας και η
ανάγκη για την κατασκευή μιας νέας ταυτότητας.
Στο παρόν άρθρο εισήγηση θα επιχειρήσω να αναλύσω ερμηνευτικά
το μυθιστόρημα και να διερευνήσω πώς, την ιστορική περίοδο κατά την
οποία εκτυλίσσεται το έργο, προσλαμβάνεται η ετερότητα των προσφύγων,
πώς αναπαρίσταται ο χώρος (προσφυγικός/αστικός), ποιες δυναμικές
αναπτύσσονται και πώς τα παραπάνω συνδέονται με τη βαθύτερη λογική
των πράξεων των πρωταγωνιστών. Η εισήγηση βασίζεται στην ανάλυση
περιεχομένου του έργου. Αποσπάσματα και εθνογραφικά παραδείγματα
φέρνουν στο προσκήνιο ερωτήματα ως προς το είδος των αναπαραστάσεων
για τον άλλο και ως προς την αναστοχαστική διαδικασία και τις ταυτοτικές
μεταμορφώσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα σ΄αυτήν την εμπειρία της
προσωπικής και γεωγραφικής κινητικότητας.

Λέξεις-κλειδιά: απεδαφοποίηση, υβριδικότητα, ενδιάμεσος χώρος,
πρόσφυγες, κινητικότητα, κοινωνικές πρακτικές.
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Ηere and there: anthropological representations and
interstitial space in the Annita Panaretou’s portraits
Anna Triantafyllou, School counselor, Secondary education
Abstract
In the novel “Her portraits”, Annita Panaretou starts her narration in 1927
in the Greece of Venizelos, of the Asia Minor catastrophe, of the Delphi
ceremonies and later of Metaxas. The period of 1923-1927 is presented
through the lives of refugees who are based in camp sites in the area of
Athens. The events during this period take place in a historical and ideological
context: On one hand, the Asia Minor catastrophe and the pharaonic struggle
for survival of the subaltern subjects who are based in slums in the outskirts
of Athens; οn the other hand, the life of the upper middle-classes and the
painters of Athens, and their concerns over the construction of a new identity
in connection with the concept of greekness.
In this article I attempt to analyze the novel and to discuss how the plot
unfolds during the 20s, how the otherness of refugees coming from Asia
Minor is perceived by the local population, how the refugee’s towards the
upper-middle classes space is represented and how these are related to the
inner logic of the protagonists’ acts. The article lies on the content analysis
of the novel. Passages and ethnographic paradigms bring up questions
about the nature of representations, the process of reflexivity and the identity
transformations in this personal and geographical experience of mobility.
Keywords: Deterritorialisation, hybridity, interstitial space, refugees,
mobility, social practices.
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Ποιο είναι αυτό το ταξίδι που ωθεί το τέλος του
στον ίδιο του τον εαυτό; Που στοχεύει σε ένα τέλος! Το
όν και η περιπλάνηση δεν έχουν τέλος - και η αλλαγή
αποτελεί την σταθερότητά τους, ω! Πάντα συνεχίζουν.
Édouard Glissant, Tout-Monde, 1993

Αφετηρία του άρθρου αυτού αποτελούν τα ζητήματα που τίθενται
αναφορικά με τη διερεύνηση της σχέσης ταυτότητας/ετερότητας κατά τη
διαδικασία κατασκευής ετεροποιητικών μηχανισμών σε νέα πολιτισμικά και
γεωγραφικά συμφραζόμενα. Από τα μέσα του εικοστού αιώνα υπαινικτικά
περισσότερο, αλλά κυρίως μετά το 1980, σχετικές μελέτες για τον ορισμό της
ταυτότητας1 έχουν ως βασική αρχή ότι οι πολιτισμοί και οι ταυτότητες δεν
αποτελούν κλειστές και σφραγισμένες οντότητες οι οποίες έχουν αποκαθαρθεί
από τα δεκάδες ρεύματα που έχουν δημιουργήσει τη δυνατότητα στην
ιστορία να αποτελείται όχι μόνο από πολέμους και κατακτήσεις, αλλά και
από ανταλλαγές, υβριδικές αλληλεπιδράσεις και οσμώσεις2 . Με αφετηρία
τις συλλογικές ή ατομικές μετακινήσεις, όποια μορφή κι αν έχουν αυτές, την
εγκατάσταση σε νέους τόπους, τις αναπτυσσόμενες σ΄ αυτούς δυναμικές,
και με κατεύθυνση έναν αναστοχασμό για το ζήτημα της ταυτότητας και της
εθνοτικής υπαγωγής, αμφισβητούνται οι πολιτισμικές βεβαιότητες όπως και
η προεξόφληση στάσεων και συμπεριφορών. Σε αντίθεση με το παλαιότερο
διπολικό μοντέλο του οποίου βασικό χαρακτηριστικό είναι η εμμονή στη
φαντασίωση της καθαρότητας της βιολογικής και πολιτισμικής ταυτότητας
κοινωνικών ομάδων, όπως και στη λογική του αμοιβαίου αποκλεισμού και
περιχαράκωσης των ταυτοτήτων που δεν συνομιλούν, αναπτύσσεται μια
θεωρία σύμφωνα με την οποία η ταυτότητα αποτελεί φαινόμενο υποκείμενο
σε πολλαπλούς και μεταβαλλόμενους υβριδισμούς που μεταφέρονται σε μη
μόνιμους και εύθραυστους χώρους. Ως εκ τούτου, ο κόσμος δεν είναι κομμένος
στα δύο, αντίθετα προσδιορίζεται μέσα από τη διαφορά, τον υβριδισμό και
την επιμειξία. Άρρηκτα συνδεδεμένες με τις παραπάνω βασικές παραδοχές
είναι οι έννοιες της απεδαφοποίησης της ταυτότητας3 και της ύπαρξης ενός
ενδιάμεσου χώρου4 που είναι αυτός της συνομιλίας και της διαπραγμάτευσης
της ταυτότητας των δρώντων κοινωνικών υποκειμένων. Το εκπατρισμένο σε
νέο γεωγραφικό χώρο υποκείμενο βρίσκεται στα μέσα μιας διαδρομής και
φέρει χαρακτηριστικά γνωρίσματα και της προηγούμενης και της επικείμενης
κατάστασης, χωρίς ωστόσο να κατηγοριοποιείται σε καμία από τις δυο.
Κινείται δηλαδή ανάμεσα στην αφετηρία και τον προορισμό. Μέσα σ΄αυτή
τη διαδικασία, η ταυτότητα αποσυνδέεται από ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό
και εδαφικό χώρο, δηλαδή δεν συνδέεται πλέον με τη γεωγραφική καταγωγή,
αλλά περισσότερο με φαντασιακές παραστάσεις που ορίζουν την ύπαρξή της.
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Καθώς μάλιστα, σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, στο νοητό
αυτόν ενδιάμεσο χώρο τα όρια ανάμεσα στο ‘εδώ’ και στο ‘εκεί’ είναι
δυσδιάκριτα, κάθε μετακινούμενο και σε αλληλόδραση υποκείμενο
εντάσσεται σε μια δυναμική διαδικασία διαρκούς διαπραγμάτευσης και
επαναπροσδιορισμού της ιστορίας του, της ταυτοτικής του υπαγωγής5
και της ζωής του. Η απεδαφοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
υβριδικότητα. Η τελευταία αυτή έννοια προέρχεται από τη βιολογία και τη
βοτανική και δηλώνει τη διασταύρωση των ειδών. Απαντάται εκ νέου κατά
τη βικτωριανή εποχή, στον ουσιοκρατικό αποικιακό και εθνικιστικό λόγο που
υποστηρίζει την καθαρότητα και στιγματίζει με τις ρατσιστικές υποδηλώσεις
του. Τοποθετημένη λοιπόν στον αντίποδα του μύθου της καθαρότητας, της
φυλετικής και πολιτισμικής αυθεντικότητας και της παγιωμένης ταυτότητας,
η υβριδικότητα ευνοεί την επιμειξία, τον συγχρωτισμό, την ετερογένεια και
τον εκλεκτικισμό. Ως εκ τούτου συνδέεται και με την έννοια της ταυτότητας,
πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε σε νομαδικά υποκείμενα, σε μετανάστες,
σε διασπορικές κοινότητες ή σε γλωσσικές αλληλεπιδράσεις.
Υβριδικότητα, απεδαφοποίηση, ενδιάμεσος χώρος, υποδεέστερα
υποκείμενα και τοπικές κουλτούρες, αυτές είναι κάποιες από τις έννοιες
τις οποίες επικεντρώνω τη μελέτη μου μέσα από τους χαρακτήρες του
λογοτεχνικού έργου. Θα αναρωτηθώ με ποιον τρόπο στο εν λόγω λογοτεχνικό
έργο αναδύονται έμφυλα και εθνοτικά στερεότυπα, πώς απεικονίζονται και
αυτοαπεικονίζονται τα με τις πολλαπλές ταυτότητες πρόσωπα του έργου
και πώς βιώνουν τον υβριδισμό μέσα στα συμβολικά όρια μιας εθνικής
ταυτότητας.
Πρόσφυγες και γηγενείς: ένας τόπος που μεταβάλλεται
Η ιστορία που αφηγείται το βιβλίο ξεκινάει χρονικά το 1927 στην Ελλάδα
του Βενιζέλου, της μικρασιάτικης καταστροφής, των δελφικών εορτών και,
λίγο αργότερα, του Μεταξά. Ωστόσο, με ιστορική αναδρομή γίνεται αναφορά
στην περίοδο 1923-1927, κυρίως μέσα από τη ζωή των εγκατεστημένων σε
καταυλισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας προσφύγων. Τα γεγονότα
της περιόδου αυτής παρουσιάζονται αναλυτικά και τοποθετούνται μέσα σε
ένα ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Από τη μια, η μικρασιατική καταστροφή
και η ζωή των υποδεέστερων υποκειμένων που είναι οι πρόσφυγες
στις εξαθλιωμένες εγκαταστάσεις της αθηναϊκής περιφέρειας -της γης οι
κολασμένοι-6 σε έναν φαραωνικό αγώνα για επιβίωση. Από την άλλη, η ζωή
των Αθηναίων αστών και των ζωγράφων της εποχής, οι προβληματισμοί
τους για το θέμα της ελληνικότητας και η ανάγκη για την κατασκευή μιας
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ταυτότητας συνυφασμένης με το αξίωμα της πολιτισμικής γραμμικής
συνέχειας ανάμεσα στον αρχαίο, βυζαντινό και λαϊκό πολιτισμό,
είναι ανάγκη να οριστεί ξεκάθαρα ο ελληνισμός
και οτιδήποτε συνοδεύει το επίθετο εθνικός: εθνική
αυτογνωσία, εθνική λογοτεχνία, εθνική τέχνη ..., το
τρίπτυχο αρχαίος, βυζαντινός, λαϊκός πολιτισμός, που
θέλησαν να αναδείξουν οι Σικελιανοί, έρχεται να συμβάλει
αποφασιστικά στον ορισμό του ελληνικού και του εθνικού
(σ. 43-44).
Άλλωστε, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την διάλυση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την προσάρτηση των εδαφών της Ηπείρου
και της Μακεδονίας στην παλαιά Ελλάδα, τη μικρασιάτικη τραγωδία και την
ανταλλαγή πληθυσμών, και η ανάγκη της κατασκευής μιας γενικευμένης
εικόνας του ελληνικού χώρου με συλλογικά χαρακτηριστικά απαντά στις
ιδεολογικές ανάγκες του αναδυόμενου κράτους.7 Ο μύθος εικονογραφεί
την πορεία της ζωής μιας οικογένειας αστών διανοούμενων της Αθήνας,
του Ιάκωβου Αθανασιάδη και της κόρης του Δάφνης, αρχής γενομένης από
το 1927, χρονολογία αναβίωσης των δελφικών εορτών από τον Άγγελο
Σικελιανό. Στις πρώτες αυτές δελφικές εορτές, ο Ιάκωβος και η Δάφνη
συναντούν τον Κρίτωνα Ρωμανό, κύριο πρόσωπο στην πλοκή του έργου.
Είναι ζωγράφος κοσμοπολίτης, αλεξανδρινός στην καταγωγή, με πολλά
χρόνια ζωής στο Παρίσι, φίλος του Ιάκωβου. Επιστρέφει στην Ελλάδα για να
κατανοήσει την ελληνικότητα όπως και το θέμα της πολιτισμικής και φυλετικής
συνέχειας ή μιας συλλογικής ταυτότητας. Αναζητά το αρχέτυπο μέσα από
ταξίδια στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στη Σαντορίνη, στη γεωμετρικότητα και στο φως
της οποίας επιχειρεί να πάρει απαντήσεις για το ‘‘ποιοι είμαστε;’’. Η ελληνική
φύση όχι μόνο ανάγεται σε κύριο συστατικό της εθνικής μοναδικότητας και
ιδιοσυστασίας αλλά πνευματικοποιείται, γίνεται άυλη και αφηρημένη δύναμη
έτσι ώστε το τελικό συμπέρασμα να μοιάζει αυταπόδεικτο.8 Η ταυτότητά του
Κρίτωνα είναι διαφορετικά εδαφοποιημένη: αποτελεί την αναπαράσταση του
κοσμοπολίτη που κινείται ανάμεσα στο Παρίσι, την Αλεξάνδρεια, τη Σαντορίνη,
τον Άθω και την Αθήνα. Είναι αυτό που ο Said9 για να μιλήσει για τις όλο και
περισσότερο απεδαφοποιημένες ταυτότητες της σημερινής εποχής, αποκαλεί
“μια γενικευμένη συνθήκη απατρίας’’. Μια ιδιαίτερη πνευματική σχέση,
αρχικά υπαινικτικά ερωτική και τέλος ερωτική αναπτύσσεται ανάμεσα στη
Δάφνη και τον Κρίτωνα, ο οποίος επιθυμεί να ζωγραφίσει το πορτραίτο της.
Παράλληλα, μια άλλη σχέση ανάμεσα στον Ιάκωβο και μια Μικρασιάτισσα,
τη Φωτεινή Δανιήλογλου, πρόσφυγα ξεριζωμένη από τα Βουρλά Μικράς
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Ασίας, καθιστά ορατή την προβληματική συμβίωση των προσφύγων με τους
γηγενείς και τις συνέπειες της μικρασιάτικης καταστροφής. Ανάμεσα στις
δευτερεύουσες φυσιογνωμίες και τον λιγότερο ή περισσότερο σημαντικό τους
ρόλο στην εξέλιξη του έργου και στην κατανόηση της εποχής, η Ξενικούλα,
οικιακή βοηθός και άνθρωπος του σπιτιού της οικογένειας Αθανασιάδη,
ως εκπρόσωπος των λαϊκών στρωμάτων και των εγκατεστημένων αξιών,
διαμορφώνει ένα λόγο για τους πρόσφυγες που αναπαράγει τη διαφορά.
Η αφήγηση ζωντανεύει με υπαρκτά πρόσωπα από το χώρο της τέχνης και
της πολιτικής και με περιδιάβαση στις απόψεις της εποχής περί τέχνης
και ελληνικότητας. Παρουσιάζονται επίσης πραγματικά περιστατικά της
ελληνικής ιστορίας και της αθηναϊκής ζωής του μεσοπολέμου.

Πολιτισμική ρητορική και ενδιάμεσος χώρος
Βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας της εποχής είναι η
εμμονή στη φαντασίωση της καθαρότητας της πολιτισμικής ταυτότητας
των προσφύγων και των ντόπιων. Είναι μια μορφή λόγου που λειτουργεί
σύμφωνα με τη λογική αμοιβαίου αποκλεισμού και περιχαράκωσης των
ταυτοτήτων που δεν συνομιλούν. Ο προσφυγικός κόσμος δεν είναι απλώς
αποκλεισμένος και ξένος ως προς τον πολιτισμό. Είναι ο Αλλος, πιο άλλος
από τον άλλο,10 στον οποίο προσδίδεται διαφορετικός τρόπος ύπαρξης,
κακία, βαρβαρότητα, αταξία, ένας κόσμος βρομερός, ζήτουλας, απειλητικός,
ανήθικος, που το να ανακατεύεσαι μαζί του σημαίνει μόλυνση, σε αντίθεση με
τον καλό, τακτοποιημένο και πολιτισμένο Ευρωπαίο. Οτιδήποτε υπερβαίνει
τις κυρίαρχες αντιλήψεις θα θεωρηθεί μόλυνση. Καθαρότητα/ ρυπαρότητα
αποτελεί το δίπολο που στηρίζει τις σχέσεις ανωτερότητας/κατωτερότητας,
δηλαδή τις σχέσεις εξουσίας. Στο ντόπιο φαντασιακό ο κόσμος είναι
κομμένος στα δύο.11 Παράλληλα, η προσήλωση στις αντιθετικές εικόνες και
η οριοθέτηση ανάμεσα στις δύο κοινότητες οδηγούν στην εδαφοποίηση της
ταυτότητας και του πολιτισμού σκιαγραφώντας χώρους κατακερματισμένους
και άκαμπτους.
Η ζωή των προσφύγων στην Αθήνα καταλαμβάνει μεγάλο μέρος στη
δόμηση του βιβλίου. Σκιαγραφείται ως επί το πλείστον από τον Ιάκωβο στο
πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του στο Ταμείο Περιθάλψεως
Προσφύγων και κυρίως στη σχέση του με τη Φωτεινή. Η γνωριμία του με
τα άθλια και εφιαλτικά τενεκεδόσπιτα στους καταυλισμούς των προσφύγων,
αλλά και με την, σε συμβολικό και πραγματικό επίπεδο, αναστάσιμη
μεταστροφή (σ. 73) των τελευταίων, Ως δια μαγείας έπαψαν να είναι
πρόσφυγες. Κι εμείς πάψαμε να είμαστε οι ελεήμονες προστάτες. Οι ανέστιοι
έγιναν οικοδεσπότες και προσκαλούν τους ευεργέτες για καφέ, συμβάλλει στη
διαδικασία μετακίνησης του Ιάκωβου σε έναν ενδιάμεσο χώρο που καθιστά
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τα πολιτισμικά και εθνοτικά όρια διαπερατά. Στο χώρο αυτό διακυβεύονται
αφενός συναισθήματα και αφετέρου ταυτοτικά ζητήματα και παραδοχές.
Αντίθετα, αδιαπραγμάτευτα όσο και διακριτά είναι τα όρια για την Ξενικούλα.
Η αναγκαστική συγκατοίκησή της με πρόσφυγες, λόγω της επίταξης
κάποιων δωματίων του σπιτιού, καθιστά έντονο το παιχνίδι εξουσίας από
την πλευρά της, ενώ στην καθημερινή πρακτική βιώνει δραματικά τη νέα
αυτή αναγκαστική κοινωνική σχέση που θεωρεί ότι διακυβεύει την καταξίωσή
της και περιορίζει την ύπαρξή της. Γι αυτό και ο λόγος της προβάλλεται
απαξιωτικός και φυσικά μέσα από μια ταξινομική λογική,
έχεις ακούσει για πιταγμένα σπίτια; Που τους τα έκαναν οι
πρόσφυγες γης μαδιάμ και τρέχουν τώρα οι νοικοκυραίοι
και δεν φτάνουν…Τους Σμυρνιούς περιμέναμε να μας
νοικοκυρέψουν… μην τολμήσουν και ξαναμπούν στην
κουζίνα μου.. (σ. 71).
Παρά το γεγονός ότι ο Ιάκωβος αναπτύσσει έναν αναστοχασμό πάνω στη
μονομέρεια των απόψεών του για τους πρόσφυγες, η αμφιθυμία του είναι
ορατή,
η εγγύς Ανατολή της άλλης πλευράς του Αιγαίου είχε
και κάμποσα χαρακτηριστικά που για τον Ιάκωβο και
την ευρωπαϊκή του παιδεία ήταν και θα παρέμεναν ξένα,
παρά τη φιλότιμή του προσπάθεια να μυηθεί (σ. 132).
Οι δυσκολίες του προσκρούουν σε μεγάλο βαθμό σε αυτά που θεωρούνται
εγγενή συνολικά χαρακτηριστικά των γυναικών προσφύγων, όπως πχ. η
αισθητική της ένδυσης,
το φόρεμα της Φωτεινής οι αστοί της παλιάς Ελλάδας θα
το χαρακτήριζαν παρδαλό … Απεχθανόταν το χτυπητό,
το κραυγαλέο, η κομψότητα γι αυτόν ήταν συνώνυμη της
απλότητας. Και το γαλλικό chic πόρρω απείχε από το
μικρασιάτικο λούσο (σ. 133, 135).
Εν πάση περιπτώσει, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται από τη συγγραφέα
για να περιγράψει τον ενδυματολογικό κώδικα της Ανατολής είναι εύγλωττο
και μαρτυρεί τη διαφορετική οπτική γωνία για την γυναικεία υπόσταση στην
Ανατολή και τη Δύση. Μέσα από τη διαχωριστική γραμμή υποδηλώνεται
η ελευθεριότητα, η χωρίς όρια γυναικεία σεξουαλικότητα και εν τέλει η
βαρβαρότητα ως απειλή γι αυτό που συγκροτεί την ανδρική δυτική ταυτότητα
και ηθική. Φαίνεται ότι μέσα στη δυσκολία προσέγγισης των δύο συμβολικών
πεδίων αυτού του πολύπλοκου παιχνιδιού, το σώμα ως κοινωνικός χώρος
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αποτελεί κομβικό σημείο των αναπαραστάσεων και των μεταφορών για το πώς
μια κοινωνία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της.12 Η πολιτισμική σημασιοδότηση
του σώματος συνδέεται άρρηκτα και με το δίπολο καθαρότητα/ρυπαρότητα
στο οποίο ήδη έχω αναφερθεί. Επομένως, συχνά οι διαδικασίες παρατήρησης
και αξιολόγησης γίνονται με βάση τα εκάστοτε κοινωνικά κριτήρια σχετικά
με το αποδεκτό και «φυσιολογικό» σώμα. Καθώς ο ξένος κρίνεται με βάση
τις αξίες του οικείου πολιτισμού αναδεικνύονται εθνικές, έμφυλες και ταξικές
προκαταλήψεις.
Αντίθετα με τις απόψεις που θεωρούν την ψυχαγωγία ομοιοστατικό μέσο,
ο τρόπος διασκέδασης των προσφύγων αποτελεί αντικείμενο κριτικής για
τον Ιάκωβο,
Πολύ προτού γνωρίσει τη Φωτεινή, τον απωθούσαν
βάναυσα τα καφέ αμάν. Κι αν έβρισκε συμπαθητικές τις
κουρτίνες από φτηνό χασέ, τις κρεμασμένες λιθογραφίες,
τις γιρλάντες από χάρτινα τριαντάφυλλα, του ήταν
αδύνατο να ανεχθεί τις σχεδόν ξεστήθωτες, γερασμένες
γυναίκες, με φτηνές ντεκολτέ τουαλέτες και τη βραχνή
φωνή, και πάνω απ΄όλα τη μουσική, την οποία θεωρούσε
την επιτομή της παρακμής, αν και γνώριζε ότι έβριθε
στοιχείων του βυζαντινού μέλους (σ. 133).
Ο Bourdieu13 στις μελέτες του για την κοινωνική κατασκευή του γούστου
υπογραμμίζει ότι κοινωνικές πρακτικές όπως η ένδυση, η διατροφή, η
μουσική, η επίπλωση, η διακόσμηση κατηγοριοποιούν τα υποκείμενα και
την αισθητική τους. Οι πρακτικές αυτές που συνήθως συνδέονται με το
προσωπικό γούστο αλλά ταυτόχρονα και με την κοινωνική τάξη που παράγει
αυτή την αισθητική, λειτουργούν ως παράγοντες ενσωμάτωσης σ΄έναν χώρο
ή ως παράγοντες αποκλεισμού. Έτσι συχνά λέγεται: η λαϊκή τάξη έχει λαϊκά
γούστα, ενώ ο αστός είναι αριστοκρατικός.
Για τη Φωτεινή το τελετουργικό του καφέ αμάν αποτελεί ένα γεωγραφικό
και πολιτισμικό καταφύγιο που παρουσιάζεται ασφαλές μέσα από τη
φαντασία και το μύθο, πλασμένο κυρίως με υλικά από το παρελθόν.14 Κι ενώ
ο πολιτισμικός αυτός μικρόκοσμος δεν αποτελεί σώνει και καλά μια απλή
αγορά ηδονής, αλλά και έναν χώρο όπου οι φαντασιακές ζωές βρίσκονται
υπό διαπραγμάτευση15 , στο φαντασιακό του Ιάκωβου χαρτογραφείται ως
παρέκκλιση ή ως αρνητικό χαρακτηριστικό του ‘άλλου’. Με κάθε τρόπο,
όχι ως έκφραση δημιουργίας του δικού της ενδιάμεσου χώρου όπου ως
στρατηγική αντίστασης και ταυτόχρονα ενδυνάμωσης το ‘πριν’ και το
‘τώρα’ επικοινωνούν, καλύπτοντας συναισθηματικές ανάγκες. Η ταυτότητά
του εδώ παραμένει κλειστή και απόλυτη. Απεναντίας, οι Ρώσοι εμιγκρέ
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στην Αθήνα κατηγοριοποιούνται διαφορετικά από τον Ιάκωβο και την κόρη
του Δάφνη, προσλαμβάνονται ως ξεπεσμένοι αριστοκράτες. Οι τόποι
συνάθροισής τους αποπνέουν εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα εκζήτησης και
συνειδητής επιτήδευσης, επικίνδυνη για τους αθώους, αλλά γοητευτικότατη
για τους υποψιασμένους (σ. 181). Η σαφώς λιγότερο αφοριστική παραπάνω
στερεοτυπική εικόνα καταδεικνύει, νομίζω, μια προσπάθεια επικύρωσης
της δικής τους πολιτιστικής ένταξης στην Ευρώπη16 , της ευρωπαϊκότητάς
τους δηλαδή, μέσα από τη διάκριση του ευρωπαϊκού πολιτισμού από την
‘ανατολική βαρβαρότητα’ των προσφύγων.
Αν οι τομείς της κοινωνικής ζωής που συνδέονται με τις ενδυματολογικές
προτιμήσεις και την αισθητική της διασκέδασης απομακρύνουν τον
Ιάκωβο από τη Φωτεινή, ένα άλλο κοινωνικό πεδίο, αυτό της διατροφής,
που προβάλλει στοιχεία από τον δικό της υλικό πολιτισμό, συντελεί στην
προσέγγιση των δύο κόσμων. Η συμμετοχή του Ιάκωβου στις διατροφικές
συνήθειες των προσφύγων, στον κατεξοχήν δηλαδή τόπο έκφρασης
κοινωνικής και πολιτισμικής υπαγωγής που θεμελιώνει τη συλλογική
ταυτότητα μιας ομάδας ή μιας κοινότητας,17 τον ενσωματώνει σ΄ένα
κοινωνικό και πολιτισμικό σύμπαν, ενώ βεβαίως παίζει σημαντικό ρόλο
στη σωματική και συναισθηματική εγγύτητα, με άλλα λόγια στις ερωτικές
πρακτικές. Εξάλλου, είναι προφανές ότι τρώμε με το στόμα μας, του οποίου
τα μέρη (χείλη, γλώσσα, δόντια, βλεννογόνος) και οι λειτουργίες (δοκιμάζω,
αγγίζω, γλύφω, χαϊδεύω, καταπίνω..) εμπλέκονται στην ερωτική σχέση.18 Στο
τελετουργικό της προσφοράς παραδοσιακών πιάτων, η Φωτεινή κωδικοποιεί
τέτοιου είδους μηνύματα, τα οποία ταυτόχρονα συνδέονται και με τις μνήμες
που επιθυμεί να γνωστοποιήσει στον εραστή της μέσα σε μια διαδικασία
πολιτισμικής αναπαραγωγής και δικής του ενσωμάτωσης στον δικό της
κόσμο,
..του είχε ετοιμάσει σουτζουκάκια και του τα έδωσε να τα
πάρει μαζί του.. Τα περίφημα, τα άφθαστα σουτζουκάκια
της. Το μυστικό είναι ο κιμάς, είχε πει… Τον περίμενε να
τον καλωσορίσει με ρετσέλι. Τον περίμενε να τον δροσίσει
με ντοντουρμά (σ. 90).
Υπάρχει κάτι σ΄αυτήν την ανταλλαγή, που όχι μόνο αντισταθμίζει έστω και
αποσπασματικά το τραύμα της απεδαφοποίησης αλλά και που ενδυναμώνει
την κοινωνική ζωή. Πρόκειται για μια διαπραγματευτική κοινωνική πρακτική
που παραπέμπει στον τελετουργικό ρόλο του δώρου19, στη σημασία των
φαντασιακών εννοιών που ενδύονται τα σε ανταλλαγή αντικείμενα, στο ρόλο
του στη νομιμοποίηση της τάξης και στις συνέπειές του στην κοινωνική
αναπαραγωγή. Η προσφορά προσδίδει μια αλληλέγγυη σχέση ανάμεσα σε
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αυτόν που προσφέρει και αυτόν που δέχεται το δώρο. Αυτός που προσφέρει,
μοιράζεται αυτό που έχει, με άλλα λόγια αυτό που είναι, με αυτόν που
το λαμβάνει. Αυτός που το λαμβάνει έχει χρέος απέναντι σ΄αυτόν που το
έδωσε, επομένως είναι εξαρτώμενος τουλάχιστον για το διάστημα που
δεν θα έχει ανταποδώσει το δώρο. Το δώρο δημιουργεί δεσμό ανάμεσα
στους πρωταγωνιστές του έργου, αλλά και υποχρέωση. Είναι ταυτόχρονα
ιδιοκτησία και κατάληψη, δάνειο και δανεισμός. Είναι σημάδι αναγνώρισης
και το αντί-δώρο γίνεται απαραίτητο. Η υποχρέωση της προσφοράς και του
αντί-δώρου αποτελεί το απόσταγμα της ανταλλαγής. Ο δωρητής πρέπει
να προσφέρει, και μ’ αυτόν τον τρόπο καταδεικνύει την εξουσία του. Ο
αποδέκτης αποδέχεται και στη συνέχεια θα προσφέρει το αντί-δώρο. Με
την παραβίαση των κανόνων κινδυνεύει να χάσει την υπόληψή του και να
οδηγήσει τη σχέση σε μια κατάσταση σύγκρουσης. Με λίγα λόγια, το δώρο
είναι μια διπλή σχέση απόστασης και προσέγγισης, αλλά παραμένει πριν
από όλα σχέση.20 Ωστόσο, όταν το πλαίσιο και η φύση της ανταλλαγής
μεταβάλλονται και γίνονται επισφαλή (πχ. στο καφέ αμάν), τότε και η
διεργασία της σχέσης μεταβάλλεται, το οικείο μετατρέπεται σε μη οικείο ή σε
αμφιθυμικό, η βεβαιότητα σε αβεβαιότητα. Εδώ, όπως και αλλού άλλωστε, το
τελετουργικό δεν αποτελεί πια μηχανισμό διατήρησης της ισορροπίας και η
παραβίαση των κανόνων ανταπόδοσης από την πλευρά του Ιάκωβου οδηγεί
τη σχέση σε δυσλειτουργία και τελικά σε εκτροχιασμό.
Μιλώντας γενικότερα για την Ανατολή, ο Σαϊντ21 , υποστηρίζει ότι
υπερεκτιμήθηκε για τον πανθεϊσμό της, την πνευματικότητά της, τη
σταθερότητα, τον πρωτογονισμό κοκ. Άσκησε μια γοητεία, και τον 19ο αι.
δυτικοί ‘προσκυνητές’ ταξίδεψαν αναζητώντας μια εξωτική πραγματικότητα
την οποία κατέγραψαν. Κατασκεύασαν μια εικόνα και προεξόφλησαν στάσεις
και συμπεριφορές. Φαντασίωσαν τον ερωτισμό της, την αισθησιακότητα
και την εξωανθρώπινη ομορφιά, έκριναν την ηθική της, τη διαφορετική
αντίληψη του χώρου και του χρόνου. Και όταν η Ανατολή ήρθε πολύ κοντά
στο τοπικό υποκείμενο, και η ματιά έπαψε να είναι πλέον αυτή του ταξιδιώτη/
προσκυνητή αλλά του ντόπιου που ζει άμεσα στο δικό του χώρο τον εξωτισμό
της, τότε έγινε αντιληπτή ως απειλή για όλα αυτά που συγκροτούσαν το
δυτικό ορθολογισμό, και εν τέλει για τον αυτοπροσδιορισμό του. Εξάλλου,
σε συνάφεια με τα παραπάνω, ο Todorov22 , παρατηρεί ότι η κουλτούρα ως
θεμέλιο της συλλογικής ταυτότητας των μελών μιας κοινότητας αποτελεί
μια οντότητα σταθερή και διακριτή, μολονότι ιδωμένη έξωθεν είναι μεικτή
και μεταβαλλόμενη. Για το λόγο αυτό κάθε αλλαγή που επηρεάζει την
κουλτούρα βιώνεται ως προσβολή της ακεραιότητας των υποκειμένων. Για
την υποκειμενική πραγματικότητα της Δάφνης η επίδραση του εξωτερικού
αντιπάλου - που είναι η Φωτεινή - στη ζωή του πατέρα της βιώνεται ως
προσβολή της ακεραιότητάς της, ως υποβιβασμός (Πώς μια τέτοια γυναίκα,
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με κορδακισμούς, σε τέτοιο περιβάλλον, σ.136). Οι δικές της στρατηγικές
επιβεβαίωσης και αποκατάστασης επηρεάζουν την επιλογή του Ιάκωβου να
δώσει προτεραιότητα στο πρόσωπο του πατέρα και να μην κάνει τελικά την
υπέρβαση να ζήσει με τη Φωτεινή. Η τελευταία μέσα από τις δικές της αντίστοιχες στρατηγικές άμυνας και προάσπισης των δικών της ορίων, τον εγκαταλείπει για να παντρευτεί, έναν καλό άνθρωπο. Από τα Βουρλά κι αυτός…
Πώς μπόρεσα, Παναγιά μου, έξι χρόνια… πώς μπόρεσα και το άντεξα να είμαι με έναν άντρα που ντρεπόταν για μένα (σ. 257). Η εξωγαμία (γεωγραφική
και ταξική) ως συμφιλίωση των δύο κόσμων, στη δεδομένη περίπτωση δεν
ισχύει. Άλλωστε, είναι πολύ νωπή η έλευση των προσφύγων και η συλλογική
μνήμη τους δεν συμπίπτει με αυτή των ντόπιων. Αναφέρονται, όμως και παραδείγματα εξωγαμίας, όπως των ζωγράφων Σπ. Παπαλουκά και Κ. Μαλέα.
Φαίνεται ότι οι πρωτοβουλίες αυτές ταλαντεύονται ανάμεσα από την επιβεβαίωση και την αμφισβήτηση των συμβολικών ορίων και εξαρτώνται από
τη διαπραγματευτική ή μη ικανότητα των κοινωνικών δραστών. Σε αυτές τις
διαδικασίες ο ενδιάμεσος χώρος μετακινείται και αποκτά μια νέα ταυτότητα.
Ο λόγος περί ελληνικότητας
Όπως ανέφερα και στην αρχή του άρθρου, το κύριο μέρος της πλοκής
του έργου εκτυλίσσεται κατά την δεκαετία του ΄20. Σ΄ αυτό το πλαίσιο των
σημαντικών κοινωνικοοικονομικών, πολιτισμικών και γεωγραφικών αλλαγών,
ανοίγει κατά το Μεσοπόλεμο μια συζήτηση για τον επανακαθορισμό της
φυσιογνωμίας του ελληνικού εθνικού λόγου μέσα από την κατασκευή
μιας νέας ταυτότητας που θα λειτουργήσει συνεκτικά. Το περιεχόμενό της
αναζητείται και θα συνδεθεί με την έννοια της ελληνικότητας. Μολονότι ο
όρος εμφανίζεται αρχικά τον 19ο αι., και πιο συγκεκριμένα το 1851 από τον
Κωνσταντίνο Πωπ, κάνει πιο έντονη την παρουσία του μετά το 1925. Συνδέεται
περισσότερο με τη γενιά του 30, δηλ. τη γενιά του μεσοπολέμου, και με τις
αναζητήσεις των διανοουμένων και καλλιτεχνών της εποχής. Ας κρατήσουμε
την επισήμανση του Δ. Τζιόβα23 ότι ο όρος ελληνικότητα έχει εθνικά φορτιστεί
και ιδεολογικά βαρυνθεί χωρίς τελικά να έχει ξεκαθαριστεί το τι σημαίνει ή
σε τι παραπέμπει. Πράγματι, οι αντιλήψεις και οι προσανατολισμοί στην
ερμηνεία της έννοιας είναι αμφίσημοι. Ο Κ. Τσάτσος στις συζητήσεις του
με τον Γ. Σεφέρη υποστηρίζει ότι υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια που
ορίζουν την ελληνικότητα και αυτά είναι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, το
γεωγραφικό περιβάλλον, η πνευματική παράδοση και η γλωσσική παιδεία24
. Κατ΄ επέκταση, η ελληνικότητα ορίζεται ως το σκέλος εκείνο της ταυτότητας
που συντίθεται από συγχρονικά και διαχρονικά στοιχεία που αφορούν
στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, σε ήθη και έθιμα, σε θεσμούς και
παραδόσεις. Ως επικοινωνία παρόντος και παρελθόντος και ανάδειξη μιας
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αρχετυπικότητας με ποικίλες εκφάνσεις. Ως επιστροφή στις ρίζες
(αρχαιότητα) και στο λαϊκό πολιτισμό ο οποίος ενσωματώνεται στην
εθνική πολιτισμική ταυτότητα. Με καταφυγή σε γνωστούς μύθους κι όχι σε
παρακμιακές περιόδους και με προσπάθεια για συμβιβασμό της παράδοσης
με τη νεοτερικότητα σε μια διάθεση πολιτισμικής επικοινωνίας ανάμεσα στην
ύπαιθρο και την πόλη. Έννοιες όπως η φυσική ομορφιά της Ελλάδας, η
γεωγραφική θέση, το κλίμα, το ελληνικό φως καθώς και στοιχεία της κλασικής
αρχαιότητας θα χρησιμοποιηθούν ως ερμηνευτικά εργαλεία προκειμένου
να μελετηθεί η έννοια του έθνους25. Σε μια θεώρηση της ελληνικότητας ως
κλειστού συστήματος, η απόχρωση αυτή επιδιώκει την ομοιογενοποίηση του
κράτους που ακυρώνει κάθε προοπτική επαφής και οδηγεί στην κατασκευή
μιας γενικευμένης εικόνας του ελληνικού εθνικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα,
ενώ εντείνονται οι συζητήσεις και καθώς η Ελλάδα προσπαθεί να βρει
τη θέση της ανάμεσα στην Ανατολή και την Ευρώπη οι οριοθετήσεις που
διακατέχουν τις παραπάνω ρητορικές ανακατατάσσονται αφήνοντας χώρο
σε έναν αναστοχασμό σε σχέση με τις δυναμικές ανταλλακτικές διαδικασίες
που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων.
Οι δύο αυτές όψεις συνυπάρχουν και σε μερικές περιπτώσεις συνδιαλέγονται
μέσα σε μια προσπάθεια ερμηνείας της διαδικασίας κατασκευής της νέας
συλλογικής ταυτότητας.
Ο λόγος περί ελληνικότητας αφορά σε μεγάλο βαθμό την τέχνη και τις
αναζητήσεις της σχετικά με τη δημιουργία μιας εικαστικής μορφής που να
εκφράζει τη σύγχρονη Ελλάδα, όπως φυσικά την εννοεί η κάθε ομάδα.
Πάντως όλοι οι ζωγράφοι που εμπλέκονται σ΄αυτήν τη συζήτηση έχουν
το κοινό χαρακτηριστικό της επεξεργασίας και αφομοίωσης όλων των
πρωτοποριακών κινημάτων του μοντερνισμού των αρχών του 20ου αιώνα.
Αυτά επιθυμούν να συνδέσουν επαρκώς με την ιστορική κληρονομιά τους,
δηλαδή με την κλασική και ελληνιστική, τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή και τη
λαϊκή τέχνη. Το ελληνικό χρώμα, το ελληνικό φως και η ελληνική γεωμετρία
της αρχιτεκτονικής βοηθά στη δημιουργία μιας νέας εικαστικής οπτικής.
Η Αννίτα Παναρέτου αναδεικνύει τα ιδεολογήματα που διαμόρφωσαν
τα στερεότυπα περί πολιτισμικής καθαρότητας τη δεκαετία του ΄20. Με
αφορμή τις Δελφικές Γιορτές επιχειρείται από τους πρωταγωνιστές του
μυθιστορήματος η ερμηνεία της λέξης ΄΄ελληνικότητα΄΄ και των εκφάνσεών της
μέσα στη σχέση του παρελθόντος με το παρόν και την πολιτισμική συνέχεια.
Στις απόψεις αυτές απηχούν οι Δελφοί και οι δελφικές εορτές του 1927, όπου
ο αγροτικός βίος και ο λαϊκός πολιτισμός δένονται με την πανάρχαια γη και
το μοντερνισμό,
κάτι τύποι με χλαμύδες… ηθοποιοί.. κομψότατες Αθηναίες
με μοντελάκια Σκιαπαρέλλι, ντόπιοι με φουστανέλες, τα
γκαρσόνια του ‘‘Ντελίς’’ με φράκο, αυτοκίνητα, κάρα,
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κασόνια με μπύρες, σφαχτά, λουλούδια, αρνιά, γαϊδούρια,
κότες, τσαντάκια κεντημένα, ταγάρια, μπαστούνια και
κλίτσες, τσαρούχια και λορνιόν (σ. 34).
Ο λόγος για την ελληνικότητα στις συζητήσεις αστών και διανοουμένων
του έργου είναι αμφιθυμικός και επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις. Συχνά
η ελληνικότητα παρουσιάζεται εδαφοποιημένη, ελλαδοκεντρική26 με τις
προσφυγικές κοινότητες περιθωριοποιημένες ως οι χώροι να είναι διαιρεμένοι
και οι κοινότητες που τους συνθέτουν διακριτές. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, στο
λόγο του κατεξοχήν κοσμοπολίτη υβριδικού Κρίτωνα ο υβριδισμός μερικές
φορές γίνεται αντιληπτός αρνητικά, μια μετριότητα, ένα υβρίδιο, που θα
μεταφραστεί σε μια υβριδική χώρα, σ΄έναν υβριδικό λαό (σ. 45). Σε άλλες
περιστάσεις ο Κρίτων αμφισβητεί την καθαρότητα μέσα από αναστοχαστικές
διαδικασίες και ανατρέπει εκ θεμελίων την παραπάνω άποψη, ποια συνέχεια;
Τίνος; Συνέχεια φυλετική; (σ. 12), φτιάχτηκε ένας νέος κόσμος, ευρύτερα
ελληνικός, με όλα τα καλά και τα κακά των Ελλήνων (σ. 43).
Είναι προφανής η επιδίωξη, ως ανάγκης πια, ενός νέου ορισμού που
λαμβάνει υπόψη το παρελθόν σε συνδυασμό με τις νέες ιστορικές συνθήκες.
Άλλωστε, η όλο και πιο δυναμική παρουσία των προσφύγων σε τομείς
που σχετίζονται με τις πολιτισμικές τους εμπειρίες και τις δεξιότητές τους
(ταπητουργία, διατροφή, χειροτεχνία), καθιστούν κατανοητό ότι οι πρακτικές
μιας κοινότητας δεν είναι στατικές, αλλά μεταβαλλόμενες.

Επίλογος
Η δεκαετία του ΄20, ιστορική περίοδος ανακατατάξεων κατά την οποία οι
ταυτότητες είναι αναγκασμένες να μετεξελίσσονται ταχύτατα, παρουσιάζεται
από τη συγγραφέα ως περίοδος αναζήτησης, γεμάτη αντιφάσεις, όπως στην
πραγματικότητα είναι. Οι ήρωες, υβριδικά υποκείμενα, εφόσον ανήκουν σε
έναν κόσμο γεμάτο αντινομίες, βιώνουν μια ιδεολογική Βαβέλ, μια γενικευμένη
σύγχυση, έναν αποπροσανατολισμό, τόσο στο συλλογικό όσο και στο
προσωπικό πεδίο. Οι σχετικές με την πρόσληψη της ετερότητας εσωτερικές
διεργασίες οδηγούν τα άτομα σε επιλογές και συνδυασμούς που άλλοτε τα
παγιδεύουν σε συμβολικά όρια και άλλοτε τα απελευθερώνουν. Εκεί, μέσα
από γραμμικές διαδικασίες, αναπτύσσεται, από τη μια σκοπιά, μια ρητορική
που στεγανοποιεί τους πολιτισμούς και τους αξιολογεί ως αυθεντικούς, τον
καθένα δηλαδή με τα δικά του εγγενή συλλογικά πολιτισμικά, φυλετικά,
γεωγραφικά και πολιτικά χαρακτηριστικά και χωρίς αλληλεπιδράσεις.
Κατασκευάζεται δηλαδή μια μορφή ηγεμονικού λόγου με ευρύτερο στόχο τη
διαμόρφωση ενός πολιτικού πλαισίου με φυλετική, έμφυλη και πολιτισμική
ιεράρχηση. Αυτός ο λόγος πολύ απέχει από το να δημιουργήσει ρυθμιστικές
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προϋποθέσεις για την ομαλοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο
κοινότητες. Από την άλλη σκοπιά, μέσα από διαδικασίες συνάντησης/
διαπραγμάτευσης με τον Άλλο που συνεπάγεται την πολλαπλότητα και τη
μεταβλητότητα της ταυτότητας, τα υποκείμενα οδηγούνται να διαχειριστούν
τις εικόνες του παρελθόντος, να ανασυγκροτήσουν την ιστορία τους, να
μεταβάλλουν το λόγο τους και να αμφισβητήσουν τα ταυτοτικά όρια. Σε αυτό
το πλαίσιο, η ταυτότητα γίνεται αντιληπτή ως συνέπεια κοινωνικών σχέσεων.
Θα τελειώσω με δύο σε αντίστιξη προσωπικότητες, αυτές του Οδυσσέα
και του Αβραάμ, όπως συγκροτούνται από τον Emmanuel Levinas: Η πορεία
του Οδυσσέα προσεγγίζεται ως κυκλική. Μετά από δεκάχρονη περιπλάνηση
και συνάντηση με τον Άλλο, ο ήρωας επιστρέφει στην Ιθάκη, εκεί δηλαδή από
όπου ξεκίνησε. Αντίθετα, ο Αβραάμ εγκαταλείπει για πάντα την πατρίδα του
για μια άγνωστη γη, σε μια χωρίς επιστροφή πορεία και σε ένα νομαδισμό που
εκφράζει το άνοιγμα προς τον Άλλο, τον ξεριζωμό και την απεδαφοποίηση.27
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Περίληψη
Οι «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών» είναι αποτέλεσμα συνεργασίας
μεταναστών και Ελλήνων. Πρόκειται για 20 ταινίες μικρού μήκους οι οποίες
μεταφέρουν την καθημερινότητα του μετανάστη που διαμένει στην Ελλάδα
με τρόπο που συνδυάζει την εμπειρία και την αντίληψη τόσο των μεταναστών
όσο και των Ελλήνων. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία του συμμετοχικού
βίντεο, μετανάστες και Έλληνες συνέβαλαν ενεργά στη διαμόρφωση του
έργου σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής του. Μετά από εκπαίδευση στη
χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων καταγραφής και στη θεωρία
της κινηματογραφικής αφήγησης, με έμφαση στις ιστορίες ζωής και στο
ντοκιμαντέρ παρατήρησης, 20 μετανάστες και 20 Έλληνες δουλεύοντας
σε ζεύγη (ένας μετανάστης μαζί με έναν Έλληνα) κινηματογράφησαν τις
ιστορίες ζωής ομάδων μεταναστών (Αιγύπτιοι στη Θεσσαλονίκη, Αλβανοί
στην Κρήτη, Ινδοί στην Αττική, Νιγηριανοί και Ουκρανοί στην Αθήνα).
Οι κινηματογραφικές αφηγήσεις εστιάζονται σε 4 βασικές θεματικές της
καθημερινότητας (οικογένεια, εργασία, τέχνη και την ιδέα «εδώ και εκεί»).
Tα έργα δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 –
Δράση 1.4/11 – Έργο 1.4.β/11 – «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών», με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων
Χωρών (75%) και από εθνικούς πόρους (25%) που πραγματοποίησε το
Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικό
υπεύθυνο τον Καθηγητή Παύλο Κάβουρα.
Λέξεις-κλειδιά: συμμετοχικό βίντεο, μετανάστες, ένταξη, βιντεοιστορία, ιστορίες ζωής, διαπολιτισμικότητα
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Video life stories of migrants
Pavlos Kavouras, Professor Dept. Music Studies,
National & Kapodistrian Univ. of Athens,
Dir. Ethnomusicology & Cultural Anthropology Lab.
Maria Pesli, Ph.D. c. Communications & Media Dept.,
Panteion University
Nikos Poulakis, Ph.D. Dept. Music Studies,
National & Kapodistrian Univ. of Athens
Kleopatra Yusef, Ph.D. c. Dept. Balkan, Slavic & Oriental Studies,
Univ. of Macedonia
Elli Kosteletou, Ph.D. c. Dept. Music Studies,
National & Kapodistrian Univ. of Athens
Αbstract
In this session we will present our work “Video-stories of the life of
immigrants”, which is realized by the Ethnomusicology and Cultural
Anthropology Laboratory of the National and Kapodistrian University of
Athens (Action 1.4/2011, Work 1.4b/11, Yearly Program 2011, European
Fund for the integration of third country nationals). As part of this work we
have created 20 short films presenting the everyday life of immigrants in
modern Greece. The short-films were shot by Greeks and immigrants, and
are life narratives of different persons of the Egyptian, Nigerian, Albanian,
Ukrainian and Indian communities in Greece.
In particular, all films deal with the following issues in their communities:
a) family, b) employment, c) art (music, dance, theater etc.) and d) “Here and
there” (the perception of the relations between the societies of origin and
societies of integration).
Our work is based on the methodology of participatory video. It is a
collective work, made from members of a group or a community, who film
their own audiovisual work and become themselves directors and observers
of themselves and their community. Unlike the conventional learning of a
technical skill and its implementation, where the interest revolves around the
training program and the excellence of the learners, here the target is shifted
in the process of the action itself, putting emphasis on the active and equal
participation of all members of the group with the aim to empower it. The
scenarios of the life stories, which are selected and planned by the learners
themselves, rely either on the approach of observational documentary or on
semi-structured interviews.
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The importance of the project for the Greek and, more broadly, the
Mediterranean region is multifaceted, because: a) it shows the dynamics
of intercultural exchange through memories and life stories, b) it highlights
the ‘moving’ cultural identities of immigrants with the use of common artistic
expression and c) it contributes to a new perception of social integration with
an emphasis on joint training and the creative use of audiovisual art.
Keywords: participative video, migrants, integration, video-story,
life stories, interculturalism
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Εισαγωγή
Tο έργο «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών» σχεδιάστηκε και
πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής
Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Δράση 1.4/2011, Έργο 1.4.β/11,
Ετήσιο Πρόγραμμα 2011, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων
Χωρών). Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν 20 ταινίες μικρού μήκους, οι
οποίες προβάλουν την καθημερινότητα των μεταναστών στη σύγχρονη
Ελλάδα. Οι ταινίες κινηματογραφήθηκαν από κοινού από Έλληνες και
μετανάστες και παρουσιάζουν ιστορίες ζωής (life narratives) των Αιγυπτίων,
των Αλβανών, των Ινδών, των Νιγηριανών και των Ουκρανών που διαμένουν
στην Ελλάδα. Ειδικότερα, πραγματεύονται τα ακόλουθα θέματα σε όλες τις
ομάδες μεταναστών: α) εργασία, β) οικογένεια, γ) τέχνη (μουσική, χορός,
θέατρο κ.λπ.) και δ) «εδώ και εκεί» (η αντίληψη της σχέσης μεταξύ κοινωνίας
προέλευσης και κοινωνίας ένταξης).
Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη τόσο του βιωματικού όσο και του
αφηγηματικού στοιχείου των εμπειριών συγκεκριμένων ομάδων μεταναστών
στην ελληνική επικράτεια. Η βιωματική διάσταση της εμπειρίας περιστρέφεται
γύρω από την έννοια «ξενιτιά», όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από, και
απέναντι στην σύγχρονη ελληνική καθημερινότητα. Οι μετανάστες-αφηγητές
συγχωνεύουν δημιουργικά τις πολιτισμικές αντιλήψεις της ιδιαίτερης
πατρίδας τους με τις ιδέες, τις σκέψεις και τα συναισθήματα του «ξένου»
που αγωνίζεται άλλοτε απλά να επιβιώσει και άλλοτε να επιτύχει οικονομικές
και κοινωνικές διακρίσεις στη χώρα υποδοχής. Η σημασία του έργου για
την ελληνική και, ευρύτερα, τη μεσογειακή περιφέρεια είναι πολύπλευρη,
καθώς: α) αναδεικνύει τη δυναμική των διαπολιτισμικών ανταλλαγών μέσα
από μνήμες και ιστορίες ζωής, β) προβάλλει τη ρευστότητα της πολιτισμικής
ταυτότητας του μετανάστη με τη βοήθεια μίας κοινής καλλιτεχνικής έκφρασης
και γ) συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για την κοινωνική
ενσωμάτωση με έμφαση στην από κοινού εκπαίδευση και τη δημιουργική
χρήση οπτικοακουστικών μορφών τέχνης.
Αποτελεί κοινό τόπο για τις κοινωνικές επιστήμες που ασχολούνται με
την προφορικότητα ότι κάθε αφήγηση είναι μία νέα πραγματικότητα. Με
άλλα λόγια, η αφήγηση δεν μεταφέρει απλά το βίωμα αλλά το μεταπλάθει.
Οι αφηγήσεις ζωής των μεταναστών –και μέσα από αυτές η δημιουργία
των βιντεο-ιστοριών ζωής– εκφράζουν τον διάλογο των μεταναστών με την
ελληνική κοινωνία και με τις κοινωνίες από όπου προέρχονται. Δεν είναι
πολυτέλεια να αναζητήσει κανείς –και αυτό επιδιώχθηκε και έγινε, όπου
ήταν δυνατό– τις αναστοχαστικές, δηλαδή πνευματικές, διαστάσεις του
λόγου των μεταναστών. Πρόκειται για μοναδικές στιγμές όπου το βιωματικό
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στοιχείο διαπλέκεται αρμονικά με το αφηγηματικό και υπογραμμίζει με απλό
καλλιτεχνικά τρόπο τη βαθύτερη συνειδησιακή κατάσταση των ομιλητών.
Καθώς η κυρίαρχη λεκτική γλώσσα (verbal discourse) της κοινωνίας
υποδοχής δημιουργεί εκ των πραγμάτων εμπόδια στην απρόσκοπτη
λειτουργία της ως κοινού αντιληπτικού και εκφραστικού οργάνου για τους
μετανάστες, η λογική της χρήσης ενός οπτικοακουστικού μέσου, όπως είναι
το βίντεο, είχε πολλαπλή σημασία για το έργο. Το βίντεο είναι μια «γλώσσα»
οικουμενικής ισχύος, καθώς η εικόνα και ο ήχος του συγκεκριμένου μέσου
επιτρέπουν τη διαχείριση οπτικών και ακουστικών μορφωμάτων από
τους ίδιους τους χρήστες. Η κάμερα στα χέρια του μετανάστη έγινε, στο
πλαίσιο του έργου, προέκταση των αντιληπτικών και εκφραστικών του
δυνατοτήτων. Αυτό επιτεύχθηκε με την εκπαίδευση των μεταναστών μαζί με
ισάριθμους, ελληνικής καταγωγής, συμμετέχοντες στη χρήση σύγχρονων
οπτικοακουστικών εργαλείων καταγραφής.
Η ιδιαιτερότητα του έργου έγκειται στην ανάδειξη του βιώματος της
ξενιτιάς ως πραγματικότητας που αντιλαμβάνεται βαθιά –λόγω της ιστορίας
της και του πολιτισμού της– η ελληνική κοινωνία. Οπότε, η αναφορά στις
εμπειρίες της ξενιτιάς ενισχύει τη ρητορική δύναμη των ιστοριών ζωής,
με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται με ομαλό τρόπο και ιδιαίτερη ένταση ο
επιθυμητός στόχος της ένταξης, η οποία αποτελεί δομικό στοιχείο του
έργου. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα των βιντεο-ιστοριών ζωής
είναι ότι ο κινηματογραφικός σχεδιασμός και η κινηματογραφική εκτέλεση
των «σεναρίων» είναι αποκλειστικά έργο συνεργασίας των μεταναστών
με τους συμμετέχοντες γηγενείς. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι ίδιοι οι
κινηματογραφιστές –χωρίς να παραλείψουν να αναφερθούν στις δυσκολίες
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ελληνική ξενιτιά– ανέδειξαν τις
θετικές πλευρές της παρουσίας τους μέσα στην ελληνική κοινωνία.
Άλλο βασικό στοιχείο του έργου αποτελεί το γεγονός ότι προτιμήθηκε η
ουσιαστική –και όχι ρομαντική– προσέγγιση των μεγαλύτερων κοινοτήτων
μεταναστών στην Ελλάδα, σε αντιδιαστολή με μία εφαρμογή σαρωτικού
τύπου, η οποία δεν θα ήταν δυνατό να καλύψει τις ανάγκες της δράσης
για ένταξη των μεταναστών και προαγωγή της διαπολιτισμικότητας. Όπως
φαίνεται από τους τίτλους των θεματικών των ταινιών (εργασία, οικογένεια,
τέχνη, «εδώ κι εκεί»), η επιλογή αφορά κάθε μεταναστευτική ομάδα ως
αυτόνομη περίπτωση, επιτρέπει όμως παράλληλα και τη διαμόρφωση
μίας σύνθετης εφαρμογής που συνδυάζει την ετερότητα με την ενοποίηση,
υλοποιώντας τον στόχο της ενταξιακής πολιτικής, αλλά με σεβασμό στην
πολιτισμική διαφορετικότητα.
Τη συνολική επιστημονική εποπτεία του έργου είχε ο Καθηγητής
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Διευθυντής του Εργαστηρίου
Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παύλος Κάβουρας. Στην
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επιστημονική ομάδα συμμετείχαν επίσης ο Κωστής Δάλλας, Επίκουρος
Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, η σκηνοθέτιδα συμμετοχικού
βίντεο Μαρία Πεσλή και ο Νίκος Πουλάκης, διδάκτορας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η εφαρμογή της κινηματογράφησης των βιντεο-ιστοριών ζωής
πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή 5 συντονιστών-εμψυχωτών με ειδική
εμπειρία στις μεταναστευτικές κοινότητες των Αιγυπτίων, των Αλβανών,
των Ινδών, των Νιγηριανών και των Ουκρανών. Η Κλεοπάτρα Γιούσεφ,
υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ήταν αρμόδια για την
ομάδα των Αιγυπτίων και Ελλήνων της Θεσσαλονίκης· ο Ευάγγελος Τζούκας,
διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, συντόνισε τους εκπαιδευόμενους,
Έλληνες και Αλβανούς, που συμμετείχαν στην ομάδα της Κρήτης· ο
Γιάννης Τσεκούρας, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Illinois
at Urbana-Champaign, οργάνωσε την ομάδα των Ινδών και των Ελλήνων
στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής· η Νατάσα Χαντά-Μάρτιν, φοιτήτρια
στο διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Choreo-Mundus, ήταν
υπεύθυνη για την ομάδα των Νιγηριανών και, τέλος, η Αγγελική Στύλα,
υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγκρότησε την ομάδα
κινηματογράφησης των ιστοριών-ζωής των Ουκρανών μεταναστών.
Οι συντονιστές-εμψυχωτές αποτελούν τα πρόσωπα-κλειδιά για τη
συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων των μεταναστών στο έργο, καθώς
συνδέονται με τους μετανάστες είτε άμεσα, ως μέλη της κοινότητας
αναφοράς, είτε ως ερευνητές που έχουν ασχοληθεί επί μακρόν με
τις συγκεκριμένες ομάδες. Οι επιστήμονες αυτοί φροντίζουν για τη
δημιουργία ενός περιβάλλοντος αποδοχής και κατανόησης αμφότερων των
εμπλεκομένων (Ελλήνων και μεταναστών), διαμέσου μίας οργανωμένης
αλλά μη-κατευθυντικής διαδικασίας, διευκολύνοντας τους συμμετέχοντες να
επεξεργαστούν τις δυσκολίες που εμφανίζονται, να αναπτύξουν δεξιότητες και
στρατηγικές σχετικά με το αντικείμενο της εφαρμογής και να πειραματιστούν
με νέες δυνατότητες των οπτικοακουστικών μέσων καταγραφής της
πραγματικότητας.
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των βίντεο-ιστοριών ζωής
εκπαιδεύτηκαν και εργάστηκαν από κοινού οι ακόλουθοι συμμετέχοντες,
γηγενείς και μετανάστες, σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας: Mahmoud
Al Hossary, Alexandros Yousef, Manal Gaber, Ali Hasan, Νίκος Ζώγρας,
Γιώργος Καμπούρης, Σοφία Μαυρίδου, Αδαμαντία Ξηρίδου, Klarita
Selmani, Daniel Ismaili, Enkeled (Κώστας) Xibraka, Άννα-Μαρία (Gerana)
Vila, Ροδάνθη Αγγουράκη, Ειρήνη Μιχαλίτση, Κατερίνα Θεργιάκη, Γιώργος
Τζουλιαδάκης, Baljit Kaur, Assos Mukesh Dhir, Kashmir Singh, Tanveer Uddin
Khan, Έλλη Κωστελέτου, Νικολέττα Γεωργακοπούλου, Αναστασία Κανακάρη,
Αγαμέμνων Τράστας, Temitope Abosede Babatunde, Busayo Ijalade, Joshua
Oladele, Racheal Ashamu, Ευανθία Πατσιαούρα, Ελευθερία Σταμάτη,
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Γιάννης Βουρλιωτάκης, Ευσταθία Ντρούβα, Iulia Saenko, Alla Lobach,
Marina Plutenko, Olena Gurina, Φανή Γεβετζή, Ηλίας Δουμπάκης, Κατερίνα
Φατούρου και Αντώνης Χαντζής. Το τελικό μοντάζ των βιντεο-ιστοριών έγινε
από τον Κωνσταντίνο Πασχάλη με τη βοήθεια της επιστημονικής ομάδας του
έργου.
Σημαντικό τμήμα του ευρύτερου προγράμματος υπήρξαν οι δράσεις
επικοινωνίας, πληροφόρησης και ενημέρωσης, οι οποίες συνέβαλαν
αποτελεσματικά στη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του
έργου, όπως η δημιουργία ιστοσελίδας (www.videolifestories.org), εντύπων
και προωθητικού υλικού, η συμμετοχή των ταινιών σε ελληνικά και διεθνή
φεστιβάλ και η τηλεοπτική προβολή τους, οι ειδικές παρουσιάσεις του
έργου σε επιλεγμένες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η προώθηση
του ψηφιακού δίσκου με τις 20 ταινίες του έργου σε ποικίλους φορείς και
ιδρύματα, η υποστήριξη του κινηματογραφικού προϊόντος στην ελληνική και
την αγγλική γλώσσα, η περαιτέρω χρήση των ταινιών για επιστημονικούς,
εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.
Όπως όλες οι συνεργατικές διαδικασίες, έτσι και οι «Βιντεο-ιστορίες
ζωής μεταναστών» δεν ήταν μία εύκολη εφαρμογή. Τα προβλήματα της
γλώσσας και της επικοινωνίας, του εντοπισμού κατάλληλου χώρου για τα
εργαστήρια και το ζήτημα της άμεσης εύρεσης των προσώπων από τις
κοινότητας που θα μιλούσαν και θα δεχόντουσαν να κινηματογραφηθούν
οι ιστορίες-ζωής τους ξεπεράστηκαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Όλοι
οι συμμετέχοντες, Έλληνες και μετανάστες, διαπίστωσαν τελικά ότι μόνο
μέσα από τη διαδικασία της διαπολιτισμικής επαφής είναι δυνατή η ένταξη,
η συνύπαρξη. Το έργο προσφέρει 20 ταινίες μικρής διάρκειας σε διαφορετικά
θέματα, ιδωμένες μέσα από τη ματιά των μεταναστών σε συνεργασία με
Έλληνες. Από την άποψη αυτή, συνεισφέρει τόσο στην αποδόμηση των
σχετικών στερεότυπων όσο και στην ενταξιακή διαδικασία των μεταναστών,
καθώς η τελευταία δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ως μονόδρομη πρακτική.
Η ένταξη των μεταναστών είναι απαραίτητο να γίνει με προτεραιότητα στις
δικές τους ανάγκες, στις δικές τους αυτοπαρουσιάσεις και στους δικούς τους
αυτοκαθορισμούς. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται ένα σημαντικό κριτήριο
των ενταξιακών προγραμμάτων: η αμφίπλευρη πρακτική πολιτικής και
κοινωνικής ένταξης που αφορά ταυτόχρονα και από κοινού στους γηγενείς
και στους μετανάστες.
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Μεθοδολογία
Το βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο εφαρμογής του έργου περιλάμβανε τις
εξής διαστάσεις:
α) τη γνωριμία με την πολιτισμική ταυτότητα των υπηκόων τρίτων χωρών,
β) την ανάπτυξη δυναμικού ομαδικού συμμετοχικού πνεύματος μεταξύ
Ελλήνων πολιτών και μεταναστών,
γ) την απόκτηση δεξιοτήτων και την ισότιμη συμμετοχή σε έργο με κοινό
σκοπό,
δ) την κοινή δημιουργική έκφραση και δράση,
ε) την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και αποφάσεων,
στ) τον διαπολιτισμικό διάλογο, την ανταλλαγή ιδεών και πολιτισμικών
αξιών και την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης και
ζ) την προβολή του κοινού έργου ως πολιτιστικού αγαθού που ανήκει σε
όλους και εκφράζει όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας.
Οι «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών» στηρίχθηκαν στη μεθοδολογία
του συμμετοχικού βίντεο (participatory video). Πρόκειται για μία συλλογική
δημιουργία που πραγματοποιείται από τα μέλη μίας ομάδας ή κοινότητας,
τα οποία κινηματογραφούν το δικό τους οπτικοακουστικό έργο και γίνονται
οι ίδιοι σκηνοθέτες και παρατηρητές των εαυτών τους και της κοινότητάς
τους. Τα σενάρια των αφηγήσεων ζωής αποφασίζονται και σχεδιάζονται από
τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους και βασίζονται είτε στην προσέγγιση του
ντοκιμαντέρ παρατήρησης είτε σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις.
Στο έργο «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών» επιλέχθηκε η πρακτική
του συμμετοχικού βίντεο (participatory video), το οποίο υπερτερεί σαφώς
μίας σαρωτικής τεχνικής κατάρτισης και συμβατικής παραγωγής ενός
οπτικοακουστικού έργου, γιατί:
α) είναι συνεργατική διαδικασία,
β) αποσαφηνίζει τους στόχους της δράσης, του οπτικοακουστικού έργου
και της κοινότητας,
γ) ενθαρρύνει την άμεση και χωρίς ιεραρχία επικοινωνία μεταξύ όλων των
συμμετεχόντων (εκπαιδευτών, βιντεοληπτών και συντονιστών-εμψυχωτών),
δ) ενεργοποιεί ανεξαιρέτως όλους τους συμμετέχοντες,
ε) είναι ευέλικτο και ευπροσάρμοστο στη δυναμική της κοινότητας,
στ) είναι αναστοχαστικό και αυτοαναφορικό,
ζ) είναι προσβάσιμο, συνδέοντας γρηγορότερα και ευκολότερα τους
συμμετέχοντες με το αντικείμενο του βίντεο και της αφήγησης ζωής,
η) αναπτύσσει την αίσθηση προσωπικής έκφρασης παράλληλα με τη
συλλογική ευθύνη,
θ) αναφέρεται σε και συνδέεται με δομές εκτός του παραγόμενου έργου,
ι) ενδυναμώνει την κοινότητα και τις μεταξύ των μελών της σχέσεις,
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ια) διαμορφώνει κριτική σκέψη μέσα από την κοινή βιωματική δημιουργία
και ιβ) παράγει νέα καλλιτεχνικά μορφώματα και νέα γνώση.
To συμμετοχικό βίντεο είναι ένα συλλογικό έργο που πραγματοποιείται
από τα μέλη μίας ομάδας ή κοινότητας, τα οποία δημιουργούν το δικό τους
οπτικοακουστικό έργο και γίνονται οι ίδιοι σκηνοθέτες και παρατηρητές
των εαυτών τους, στο πλαίσιο μίας αυτοαναφορικής σχέσης με το μέσο
καταγραφής. Ο αναστοχασμός (reflection) πάνω στην προσωπική και
συλλογική ταυτότητα, μαζί με την ενεργοποίηση ολόκληρης της κοινότητας
μέσα από την διαδικασία δημιουργίας του έργου, αποτελούν συστατικά
μέρη της δημιουργικής διαδικασίας. Η ομάδα ή κοινότητα μπορεί να
είναι ομοιογενούς σύστασης ή να αποτελείται από ετερόκλητα μέλη. Οι
συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν ένα γεγονός που συνέβη στην
κοινότητά τους ή μία κατάσταση που τους αφορά και επιθυμούν να την
εκφράσουν συλλογικά ή ακόμη και να παρουσιάσουν μία αυτο-βιογραφική
καταγραφή της ιστορίας τους (life narrative / autobiography).
Σε αντίθεση με τη συμβατική εκμάθηση μίας τεχνικής δεξιότητας και
σαρωτικής εφαρμογής της, όπου το ενδιαφέρον περιστρέφεται γύρω από το
πρόγραμμα κατάρτισης και την αριστεία των εκπαιδευόμενων, εδώ ο στόχος
μετατοπίζεται στην ίδια τη διαδικασία της δράσης με έμφαση στην ενεργή και
ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας και στόχο την ενδυνάμωσή
της, ενώ απώτερος σκοπός είναι η αυτο-συνείδηση (self-consciousness)
για τη βελτίωση της προσωπικής αλλά και της συλλογικής ζωής μέσα στην
κοινότητα. Ενσωματώνοντας ποικίλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη
συμμετοχική έρευνα δράσης (participatory action research), τη συμμετοχική
δράση εκμάθησης (participatory learning action), καθώς και τη συμμετοχική
εκτίμηση αγροτικής ανάπτυξης (participatory rural appraisal), το συμμετοχικό
βίντεο δοκιμάστηκε με επιτυχία για πέντε περίπου δεκαετίες σε μία σειρά από
έργα με ποικίλες πτυχές και στόχους γύρω από το δίπτυχο «ενδυνάμωση
κοινωνικών ομάδων και κοινωνική ένταξη των μελών τους». Για τον λόγο αυτό
αποτελεί πρωταρχικό εργαλείο στα αναπτυξιακά και ενταξιακά προγράμματα
πολλών φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, μη κυβερνητικών
οργανώσεων και διεθνών οργανισμών, όπως μεταξύ άλλων των Ηνωμένων
Εθνών (United Nations Development Programme) και της Παγκόσμιας
Τράπεζας (World Bank Group). Λόγω της ιδιαίτερης δυναμικής του και της
συμβολής του στη δημιουργική έκφραση συνδέεται με την παράδοση της
κοινοτιστικής τέχνης (community art) και εφαρμόζεται συχνά στα εκπαιδευτικά
προγράμματα καθιερωμένων χώρων καλλιτεχνικής δράσης.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται η ουσιαστική διαφορά του συμμετοχικού
βίντεο από το απλό ντοκιμαντέρ που είναι η διαδικασία παραγωγής. Το
συμμετοχικό βίντεο αποτελεί μία μορφή φιλμ που απαιτεί τη συμμετοχή
μίας ομάδας τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στην εκτέλεση του έργου.
Ειδικότερα, η μεθοδολογία του συμμετοχικού βίντεο ακολουθεί σχηματικά
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την κυκλικότητα της συμμετοχικής έρευνας δράσης και του σχεδιασμού
συμμετοχικής εκμάθησης και ενεργού αντιμετώπισης προγραμμάτων για
κοινωνικές ομάδες: α) συμμετοχική προετοιμασία δράσης, β) συμμετοχική
εμπειρία, γ) επεξεργασία της εμπειρίας από την ομάδα, δ) αξιολόγηση και
συλλογικός αναστοχασμός, ε) νέα γνώση και αποφάσεις για νέες δράσεις.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία σπειροειδή κλίμακα εξέλιξης, καθώς
ένα ολοκληρωμένο έργο –στο οποίο η ομάδα αντιμετωπίζεται ως ενεργός
συντελεστής διαμόρφωσης του περιεχομένου του– ενδέχεται να οδηγήσει σε
περαιτέρω δράσεις. Στην περίπτωση του συμμετοχικού βίντεο η δυναμική
αυτή μεταφέρει τους 5 βασικούς άξονες-στάδια δημιουργίας ενός συλλογικού
έργου: α) βιωματικές ασκήσεις για άμεση εκμάθηση του βίντεο, β) ασκήσεις
έκφρασης και ανάλυσης θεμάτων, γ) δημιουργία βίντεο από την ομάδα,
δ) προβολές υλικού και αναστοχασμός πάνω σε αυτό και ε) μοντάζ και
συζητήσεις αξιολόγησης της δράσης.
Τα ανωτέρω στάδια και οι επιμέρους εργασίες περιγράφουν συνοπτικά
τη μεθοδολογική προσέγγιση ενός τυπικού έργου συμμετοχικού βίντεο.
Στην πραγματικότητα δεν επιβάλλεται να τηρηθεί συγκεκριμένη χρονική ή
δομική ακολουθία, γιατί κάθε φορά η δυναμική της ομάδας είναι αυτή που
καθορίζει την ίδια την εξέλιξη των δράσεων. Στο έργο «Βιντεο-ιστορίες
ζωής μεταναστών» ο πυρήνας δράσεων κάθε ομάδας οργανώθηκε γύρω
από δύο βασικούς άξονες: α) τη διεξαγωγή των εργαστηρίων εκμάθησης
και ανάπτυξης δεξιοτήτων και β) την επιτόπια κινηματογράφηση. Κατά τη
διεξαγωγή των εργαστηρίων, οι ενότητες δράσεων επικεντρώθηκαν σε 3
επιμέρους στόχους: α) στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με την τέχνη
και την τεχνική της αφήγησης και του ντοκιμαντέρ, β) στην εκμάθηση του
οπτικοακουστικού εξοπλισμού και γ) στην ανάπτυξη των θεματικών μέσα
από τη συμμετοχική δράση των εμπλεκομένων. Ο βιωματικός χαρακτήρας
των εργαστηρίων με τις συμμετοχικές ασκήσεις και τη διάδραση των
συμμετεχόντων υπήρξε κεντρική επιλογή για την ολοκλήρωση όχι μόνο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της έρευνας και της κινηματογράφησης.
Τα εργαστήρια οργανώθηκαν σε 5 στάδια όπως περιγράφονται παρακάτω
και, ανάλογα με την ομάδα Ελλήνων και μεταναστών (Αιγύπτιοι, Αλβανοί,
Νιγηριανοί, Ινδοί και Ουκρανοί) που εμπλέκονταν στη διαδικασία, οι δράσεις
διαφοροποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τόσο ως προς τη δομή όσο και ως
προς τη σειρά εφαρμογής τους.
Στο πρώτο στάδιο έγινε η επαφή με την ομάδα και η βασική εκπαίδευσή
της. Το στάδιο αυτό ξεκίνησε με τη γνωριμία των μελών μεταξύ τους μέσω
βιωματικών ασκήσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε ο σκοπός του έργου και
αποσαφηνίστηκαν οι στόχοι του. Παράλληλα, όλοι οι συμμετέχοντες ήρθαν σε
άμεση επαφή με τον εξοπλισμό (κάμερες, μικρόφωνα κ.λπ.), εφαρμόζοντας
ασκήσεις λειτουργίας του και δοκιμάζοντας απλές λήψεις για να εξοικειωθούν
με το μέσο και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για την απαιτούμενη τεχνική
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γνώση. Η σημασία της διαδικασίας των εργαστηρίων συζητήθηκε από όλη
την ομάδα, η οποία συναίνεσε και στη βιντεοσκόπησή της.
Στο δεύτερο στάδιο οι ασκήσεις εστιάστηκαν στην ανάπτυξη των 4
βασικών θεματικών («εργασία», «οικογένεια», «τέχνη» και «εδώ και εκεί»).
Με τη χρήση λέξεων-κλειδιά και με οδηγό τη συνειρμική σκέψη, η ομάδα
κλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις της και να καταγράψει στοιχειωδώς τις ιδέες
της σε μία πρώτη διερεύνηση των θεματικών, προκειμένου –αμέσως μετά–
να τις αναπτύξει στη μορφή ενός δομημένου κειμένου (σενάριο). Παράλληλα,
οι συλλογικές ασκήσεις επέτρεψαν την περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και
την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας, ενώ οι ασκήσεις απλής
καταγραφής με την κάμερα (σε μορφή συνέντευξης ανά ζεύγη) βοήθησαν
στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις τεχνικές της ημι-δομημένης
συνέντευξης (semi-structured interview).
Στο τρίτο στάδιο ολοκληρώθηκε η εκμάθηση στη χρήση του εξοπλισμού
και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στα βασικά στοιχεία της αφηγηματικής και
οπτικοακουστικής γλώσσας (μεγέθη κάδρων, θέσεις και κινήσεις κάμερας
κ.λπ.). Ταυτόχρονα, έγινε ο διαχωρισμός της ομάδας σε ζεύγη ανάλογα
με τις προτιμήσεις των μελών της σε συγκεκριμένες θεματικές. Κάθε
ζεύγος συμμετεχόντων (μετανάστης-γηγενής) αποφάσιζε αν η προσέγγισή
του θα στηρίζονταν στο ντοκιμαντέρ παρατήρησης ή σε ημι-δομημένες
συνεντεύξεις. Σιγά-σιγά η έρευνά τους ξεκινούσε, συντάσσοντας τα πρώτα
ερωτηματολόγια για τις αφηγήσεις ζωής και αναζητώντας τους συνομιλητές
και τους χώρους λήψης των έργων. Η προετοιμασία των γυρισμάτων και η
καλύτερη οργάνωσή τους αποτέλεσε συχνά την κορύφωση της αγωνίας και
του δημιουργικού άγχους της ομάδας.
Το τέταρτο στάδιο, ιδιαίτερα σημαντικό στο έργο «Βιντεο-ιστορίες ζωής
μεταναστών», αφορούσε στην προβολή των λήψεων, των ασκήσεων και
των πλάνων των επιμέρους θεματικών, την οποία παρακολουθούσαν όλα
τα μέλη της ομάδας. Οι προβολές, εν γένει, δρουν ως καθρέφτης ο οποίος
όχι μόνο αντανακλά το βλέμμα και την οπτική της ομάδας, αλλά –σε ένα
βαθύτερο επίπεδο και μέσα από τη συζήτηση που αναπτύσσεται– δύναται
να εξωτερικεύσει τη συνοχή της ομάδας και τις πολιτισμικές δομές που
διαμορφώνουν το κοινωνικό της πρόσωπο. Με τον τρόπο αυτό, η ομάδα
αναγνωρίζει και κατανοεί τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του μέσου
και το παραγόμενο έργο τοποθετείται στην πραγματική του διάσταση.
Επιπλέον, η προβολή άλλων συμμετοχικών βίντεο και ντοκιμαντέρ σε όλη
τη διάρκεια των εργαστηρίων αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και συζήτησης.
Στο τελικό στάδιο που ολοκληρώθηκε με την κινηματογράφηση και το
μοντάζ, η ομάδα κλήθηκε να εφαρμόσει όλα όσα έμαθε και να μεταφέρει σε
εικαστική γλώσσα τις αφηρημένες έννοιες και τις αλήθειες που προέκυψαν
στο στάδιο της έρευνας και της προετοιμασίας των γυρισμάτων. Το βασικό
χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου ήταν η αναθεώρηση των αρχικών ιδεών
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και ο επαναπροσδιορισμός του έργου μέσα από το πρίσμα της άμεσης
εμπειρίας και επαφής με τους πραγματικούς χώρους και τους συνομιλητές.
Αρκετές από τις νέες κατευθύνσεις που ανέπτυξαν τελικά τα ζευγάρια
βιντεοσκόπησης προέκυψαν μετά από την πρώτη απόπειρα καταγραφής
των θεματικών τους και τα προβλήματα, τις τριβές και τις δυσκολίες που
είχαν στην προσπάθειά τους να τις αποτυπώσουν.
Συνοπτικά, μπορούμε να συμπυκνώσουμε τις δράσεις εκπαίδευσης στις
ακόλουθες ενότητες:
α) γνωριμία των συμμετεχόντων και δημιουργία ομαδικού πνεύματος
μέσα από βιωματικές ασκήσεις,
β) εξάσκηση σε τεχνικές αφήγησης του ντοκιμαντέρ και στη δημιουργία
ιστοριών/σεναρίων,
γ) επεξήγηση και ανάπτυξη των θεματικών κατηγοριών των αφηγήσεων
ζωής μέσα από λέξεις-κλειδιά και διαλογική συζήτηση επί των θεματικών
(εργασία, οικογένεια, τέχνη, «εδώ και εκεί»),
δ) κατάρτιση των συμμετεχόντων στη χρήση του οπτικοακουστικού
εξοπλισμού μέσω ασκήσεων,
ε) εξοικείωση με βασικές τεχνικές καταγραφής στο ντοκιμαντέρ, όπως
η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις, τα δομημένα πλάνα και η αυθόρμητη
καταγραφή,
στ) σχηματισμός των ομάδων εργασίας και κατανομή των θεματικών,
ζ) εργασία ανά ζεύγη για τη μορφοποίηση των ιστοριών (ερωτήσεων για
τις συνεντεύξεις, ανάπτυξη σεναρίων με storyboard, καταγραφή ιδεών για τα
έργα της παρατήρησης),
η) προετοιμασία για τα κινηματογραφικά γυρίσματα με παρουσιάσεις των
ομάδων εργασίας της έρευνας και της προτεινόμενης προσέγγισής τους ανά
θεματική ενότητα,
θ) δοκιμαστικά εσωτερικά και εξωτερικά γυρίσματα και
ι) σχολιασμός και συζήτηση πάνω στο καταγεγραμμένο υλικό και στην
ίδια τη διαδικασία του εργαστηρίου.
Οι συντονιστές-εμψυχωτές έλαβαν μέρος σε όλες τις ασκήσεις όπως και
όλοι οι συμμετέχοντες (Έλληνες και μετανάστες), σε μία αμφίδρομη σχέση
μεταφοράς γνώσης και πρόσληψής της από την ομάδα: η ομάδα μαθαίνει
τις δεξιότητες δημιουργίας ντοκιμαντέρ και οι συντονιστές-εμψυχωτές, μέσα
από τις ιδιαιτερότητες της ομάδας, αναπτύσσουν αποτελεσματικότερες
πρακτικές στο πεδίο της κοινοτικής εργασίας και στον χώρο εφαρμογής του
συμμετοχικού βίντεο. Η δυναμική της ομάδας, εν τέλει, εξελίσσει την ίδια τη
διαδικασία της απόκτησης γνώσης αλλά και της ανάπτυξης του συλλογικού
καλλιτεχνικού έργου.
Στοιχειώδες συστατικό της ολοκλήρωσης του κύκλου των δράσεων στο
συμμετοχικό βίντεο είναι η συμβολή όλης της ομάδας στη διαδικασία του
μοντάζ και στην προβολή των παραγόμενων ταινιών. Στις «Βιντεο-ιστορίες
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ζωής μεταναστών», λόγω του περιορισμένου χρόνου, η συμβολή των
συμμετεχόντων αφορούσε στον σχολιασμό του προ-τελικού σχεδίου των
ταινιών. Αντίστοιχα, δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του συνολικού έργου
από όλες τις ομάδες, δράση η οποία έχει μεταφερθεί σε μελλοντικό χρόνο.
Η πρόσληψη και αποτίμηση του έργου από τις ομάδες που εργάστηκαν
σε αυτό οδηγεί συχνά σε προτάσεις βελτίωσης αντίστοιχων πρακτικών σε
μελλοντικά έργα, καθώς και σε περαιτέρω δράσεις ενδυνάμωσης των ίδιων
των ομάδων στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ένταξης τόσο σε τοπικό όσο
και σε εθνικό επίπεδο.
«Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών»: μία συνολική παρουσίαση του
έργου μέσα από τους τίτλους και τις περιλήψεις των ταινιών
Αιγύπτιοι στη Θεσσαλονίκη - «Εργασία»
Σωπαίνεις για να ζήσεις
Μια χειμωνιάτικη μέρα, η κάμερα καταγράφει μια ομάδα Αιγύπτιων
ψαράδων πάνω στο αλιευτικό τους σκάφος. O Hosny Mohammed Adma
περιγράφει τις δυσκολίες που βιώνουν οι συμπατριώτες του δουλεύοντας σε
ένα σκληρό περιβάλλον εργασίας όπου επικρατούν η εκμετάλλευση από τα
αφεντικά και η αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους.
Αιγύπτιοι στη Θεσσαλονίκη - «Οικογένεια»
Μακριά από τους ανθρώπους σου
Ο Ali Hasan μιλάει με νοσταλγία στη συμπατριώτισσά του Manal Gaber
για την οικογένειά του στην Αίγυπτο. Η αφήγησή του εστιάζεται στο βίωμα
της ξενιτιάς, την απώλεια της επαφής με την οικογένεια, την τραυματική
εμπειρία της αδυναμίας του να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του και το
όνειρό του να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια χωρίς τους περιορισμούς
που φέρνει η ξενιτιά.
Αιγύπτιοι στη Θεσσαλονίκη - «Τέχνη»
Η μουσική στον κόσμο του Ισλάμ
Ο Mahmoud Al Hossary ζει στη Θεσσαλονίκη που έχει αγαπήσει γιατί
του θυμίζει την Αλεξάνδρεια από την οποία κατάγεται. Στη συνάντησή του με
τον εθνομουσικολόγο Γιάννη Τσεκούρα, ο Mahmoud εξηγεί γιατί το ζικρ και
η κορανική σούρα αποτελούν τη βάση της ισλαμικής μουσικής και τραγουδά
τους αγαπημένους του στίχους.
Αιγύπτιοι στη Θεσσαλονίκη - «Εδώ και Εκεί»
Σουκουμούρου – Πέρα από τις δυο πατρίδες
Ο Abdel-Aal Yousef ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια με την
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Ελληνίδα γυναίκα του και τα δυο παιδιά τους. Διατηρεί ισχυρούς δεσμούς
με την οικογένειά του στην Αίγυπτο, την οποία επισκέπτεται συχνά. Ένας
κοσμοπολίτης, που κινείται με μεγάλη ευκολία ανάμεσα στις δυο πατρίδες,
αναγνωρίζει το δίλημμα «Αίγυπτος ή Ελλάδα» αλλά δηλώνει πως γι’ αυτόν
μάνα-πατρίδα είναι μόνο μία –η Ελλάδα.
Αλβανοί στην Κρήτη - «Εργασία»
Με νιώθουν σαν παιδί τους
Ο Bardhi Adhurim αφηγείται τις εμπειρίες της ζωής του ως ξένος και
εργαζόμενος στην Ελλάδα. Μιλάει για τα πολλά και δύσκολα επαγγέλματα
που αναγκάστηκε να κάνει για να επιβιώσει και πώς η Κρήτη και οι Κρητικοί
–ιδίως τα αφεντικά του– τον κέρδισαν, η μια με τη φυσική της ομορφιά και οι
άλλοι με την ανθρωπιά τους.
Αλβανοί στην Κρήτη - «Οικογένεια»
Να είσαι με το αίμα σου κοντά
Η Άννα-Μαρία (Gerana) Vila μεγάλωσε στην Κρήτη και σήμερα σπουδάζει
γλωσσολογία στο πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Περιγράφοντας τη ζωή της
στην Ελλάδα μιλάει με ζεστασιά και σεβασμό για την οικογένειά της, για το
«αίμα» της. Αν και διατηρεί στενή επαφή με την Αλβανία, η ίδια νιώθει πολίτης
του κόσμου και ονειρεύεται να ταξιδέψει, να εργαστεί και να ζήσει και αλλού.
Αλβανοί στην Κρήτη - «Τέχνη»
Η ποίηση είναι σαν μια μέρα
Η Klarita Selmani ζει και εργάζεται στην Κρήτη. Επηρεασμένη από την
προφορική λογοτεχνική παράδοση της Νότιας Αλβανίας, απ’ όπου κατάγεται,
και την παράδοση της κρητικής μαντινάδας, γράφει ποιήματα κυρίως στην
αλβανική γλώσσα. Διατηρεί στενές σχέσεις με άλλους ποιητές, με τους
οποίους ανταλλάσσει ιδέες και κριτικές σκέψεις στο διαδίκτυο, και ελπίζει στο
μέλλον να δημοσιεύσει το ποιητικό της έργο.
Αλβανοί στην Κρήτη - «Εδώ και Εκεί»
Δυο χώρες, καμία πατρίδα
Μετά από 12 χρόνια απουσίας, ο Daniel Ismaili αισθάνεται αμφίθυμα
απέναντι στην πατρίδα του, την Αλβανία. Κάθε φορά που την επισκέπτεται
νιώθει μια έντονη ανησυχία –του λείπει η νέα του πατρίδα, η Κρήτη. Στην
εποχή της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα, ο Daniel στεναχωριέται
με το ενδεχόμενο ενός νέου εκπατρισμού, με την επιστροφή στην Αλβανία,
όπως έχουν ήδη κάνει πολλοί συμπατριώτες του.
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Ινδοί στην Αττική - «Εργασία»
Η ιστορία του μυρμηγκιού
Ο Ramesh Kumar παρομοιάζει το πείσμα και την αποφασιστικότητά του
για επιτυχία με ό,τι κάνει το μυρμήγκι που καταφέρνει να ανέβει στο βουνό
παρά τις δυσκολίες που συναντά στο δρόμο του –μια ιστορία που του έλεγε
ο πατέρας του όταν ήταν μικρός. Μεταφέροντας την αρχή της φιλοξενίας και
το πνεύμα των οικογενειακών σχέσεων στην εργασία, έχει δημιουργήσει ένα
εξαιρετικά αγαπητό ινδικό εστιατόριο στην Αθήνα.
Ινδοί στην Αττική - «Οικογένεια»
Η οικογένεια είναι η ζωή μου
Η αφήγηση του Assos εστιάζεται στη σύντροφό του Χριστίνα, στην
επιθυμία τους να φτιάξουν μια οικογένεια σύμφωνα με τις παραδόσεις της
Ελλάδας και της Ινδίας. Ήδη βιώνουν μια σύνθετη καθημερινότητα. Μιλάνε
μεταξύ τους ελληνικά και δουλεύουν σε ελληνικές επιχειρήσεις. Γιορτάζουν,
ωστόσο, μαζί τις ελληνικές και τις ινδικές γιορτές, μαγειρεύουν ελληνικά και
ινδικά φαγητά και ακούν ελληνική και ινδική μουσική.
Ινδοί στην Αττική - «Τέχνη»
Ζώντας μέσα από το κίρταν
Για τους Ινδούς Σιχ, κίρταν σημαίνει «ιερός ύμνος» και φέρνει γαλήνη στην
καρδιά. Κάθε Κυριακή στο ναό των Σιχ στην Αθήνα, η Baljit Kaur «κάνει»
κίρταν παίζοντας το ινδικό αρμόνιο και τραγουδώντας τους ιερούς ύμνους.
Η ίδια νοιώθει δέος γι’ αυτή τη συμβολή στα κοινά. Προετοιμάζεται πολλές
ώρες μέσα στην εβδομάδα, συνθέτοντας δικές της μελωδίες. Αν χάσει μια
Κυριακή στο ναό, «η καρδιά της κλαίει».
Ινδοί στην Αττική - «Εδώ και Εκεί»
Για μια καλύτερη ζωή
Μόλις τελείωσε τις σπουδές του, ο Barinder Singh ήρθε στην Ελλάδα
κυνηγώντας το όνειρο μιας καλύτερης ζωής. Παλινδρομώντας μεταξύ Ινδίας
και Ελλάδας, μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Οι δυσκολίες προσαρμογής, η
αγωνία για μια καλή εργασία και ο πόνος του αποχωρισμού από την πατρίδα
διαπλέκονται με συναισθήματα χαράς που συνδέονται με τις δυνατότητες και
τις επιλογές που του προσφέρει η Ελλάδα.
Νιγηριανοί στην Αθήνα - «Εργασία»
Η δουλειά που αγαπώ, η δουλειά που ονειρεύομαι
Μετά από μια σύντομη παραμονή στην Κύπρο, η Racheal Ashamu ήρθε
στην Ελλάδα για να σπουδάσει επικοινωνία στο πανεπιστήμιο. Στηρίζει
οικονομικά το όνειρό της, δουλεύοντας ως κομμώτρια στην Αθήνα με
Αφρικανούς και Έλληνες πελάτες, άντρες και γυναίκες. Στόχος της είναι να
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γυρίσει στην πατρίδα της και να εργαστεί εκεί συνδυάζοντας τη δουλειά που
ξέρει με τη δουλειά που επιθυμεί.
Νιγηριανοί στην Αθήνα - «Οικογένεια»
Ο κος και η κα Τζόνσον
Ο κος και η κα Τζόνσον, δυο νέοι που παντρεύτηκαν πρόσφατα στην
Ελλάδα, μιλάνε για τη σημασία της οικογένειας στην κουλτούρα των
Γιορούμπα στη Νιγηρία. Δυο θέματα τους απασχολούν κυρίως: η δυσκολία
επικοινωνίας με τις κρατικές υπηρεσίες και η τεράστια, αγεφύρωτη διαφορά
ανάμεσα στη δική τους παραδοσιακή κοινωνία και την απρόσωπη ζωή σε μία
σύγχρονη πόλη του δυτικού κόσμου όπως η Αθήνα.
Νιγηριανοί στην Αθήνα - «Τέχνη»
Τα τύμπανα που μιλούν
Παίζοντας τα τύμπανα που μιλούν, οι Γιορούμπα οργανοπαίκτες
συνομιλούν με το κοινό τους μιμούμενοι τον τόνο και την προσωδία της
ανθρώπινης ομιλίας. Ο Kolawole Fadeyi δείχνει πώς τα ιερά αυτά τύμπανα
αρθρώνουν με το κατάλληλο παίξιμο λέξεις και εκφράσεις της καθημερινής
γλώσσας και πώς συνδέουν την παράδοση των Γιορούμπα με την εμπειρία
και τις πρακτικές της ξενιτιάς στην Ελλάδα.
Νιγηριανοί στην Αθήνα - «Εδώ και Εκεί»
Γέφυρες πολιτισμού
Ο Μιχάλης Afolayan γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα από γονείς
Γιορούμπα. Ο ίδιος αισθάνεται Έλληνας, ωστόσο αναζητά τις αφρικανικές του
ρίζες μέσα από την τέχνη. Οι προσπάθειές του να δημιουργήσει μια γέφυρα
πολιτισμού μεταξύ Αφρικανών και Ελλήνων τον οδήγησαν στην ίδρυση και
λειτουργία ενός χώρου καλλιτεχνικής έκφρασης στην Αθήνα.
Ουκρανοί στην Αθήνα - «Εργασία»
Διδάσκοντας με την ψυχή
Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα παιδαγωγικά, η Janna Gontsar
εργάζεται στην Αθήνα σε ένα μαγαζί με παιδικά ρούχα –μια δουλειά
που «δεν είναι μέσα στην ψυχή της». Έμπειρη δασκάλα η ίδια, η Janna
διδάσκει γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό στα παιδιά των συμπατριωτών
της στο Ουκρανικό Σχολείο κάθε Σάββατο και οργανώνει εκδηλώσεις που
προβάλλουν την oυκρανική κουλτούρα στην Ελλάδα.
Ουκρανοί στην Αθήνα - «Οικογένεια»
Μια οικογένεια μουσικών
Από οικογένεια μουσικών της Μαριούπολης στην Ουκρανία, μουσικός και
η ίδια, η Αλεξάνδρα Τσιβάδη εγκαταστάθηκε με τους δικούς της στην Ελλάδα
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το 1994. Αν και καταξιωμένοι στην πατρίδα τους, οι γονείς της Αλεξάνδρας
δεν κατάφεραν να αναγνωριστούν ως καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Έφτιαξαν,
ωστόσο, μια «δεμένη» οικογένεια γεμάτη αγάπη για τη μουσική –τον «καθαρό
αιθέρα» που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στον Θεό.
Ουκρανοί στην Αθήνα - «Τέχνη»
Τέχνη είναι τα πάντα... και δεν είναι
Η Romana Lobach σπουδάζει υποκριτική στο Ωδείο Αθηνών. Πιστεύει ότι
μέσα από το θέατρο θα μπορέσει να εκφράσει δημιουργικά τις ουκρανικές
της ρίζες και την ελληνική της παιδεία. Ανήσυχο πνεύμα, νοιώθει οικεία και
στις δυο χώρες. Πειραματίζεται με διάφορες μορφές τέχνης και ταξιδεύει
συχνά, αναζητώντας την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς της με σεβασμό
αλλά χωρίς δέσμευση απέναντι στις δυο κουλτούρες.
Ουκρανοί στην Αθήνα - «Εδώ και Εκεί»
Το πούλμαν μυρίζει μαμά
Αφήνοντας τους γονείς της πίσω, στην Ουκρανία, η Ekaterina Kutsirko
εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα με το γιο της. Ενεργό μέλος του συλλόγου «Η
Γη του Πελαργού», η Κατερίνα έχει μετατρέψει το σπίτι της σε μια «μικρή
Ουκρανία». Περιγράφοντας την εργασία της σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο,
εξηγεί πώς το πρακτορείο αυτό λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα
στους μετανάστες και τους συγγενείς τους.
Μελέτη περίπτωσης Ι: Αιγύπτιοι μετανάστες στη Θεσσαλονίκη
Δύο ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της Θεσσαλονίκης για τη
διεξαγωγή των δράσεων του προγράμματος με την ομάδα των Αιγυπτίων
μεταναστών. Πρώτον, για λόγους αποκέντρωσης του έργου και, δεύτερον,
λόγω της ύπαρξης ενός δικτύου επαφών στην περιοχή, γεγονός το οποίο
βοήθησε στην επικοινωνία και την συνεργασία με ομάδες Αιγυπτίων και
γηγενών, και στον εντοπισμό των κατάλληλων προσώπων για συμμετοχή
στο πρόγραμμα. Τα μέλη της ομάδας επιλέχθηκαν με βάση τη θέλησή τους
να συμμετάσχουν, καθώς η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Αναμφισβήτητα,
σημαντικό πλεονέκτημα αποτέλεσε η προηγούμενη εμπλοκή ορισμένων
προσώπων σε αντίστοιχες πολιτιστικές/καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή
ακόμα η στοιχειώδης γνώση των τεχνικών μέσων για τη δημιουργία βίντεο.
Το πρόγραμμα «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών» αποτελεί μία από
τις λίγες δράσεις που αποσκοπούν στην προβολή και ενημέρωση γύρω
από ζητήματα σχετικά με τη μετανάστευση στην Ελλάδα, χωρίς εμμονή
σε θέματα όπως η παρατυπία στη μετανάστευση, η οικονομική κρίση και
ο ρατσισμός αλλά με έμφαση στις καθημερινές, ανθρώπινες, πολιτιστικές
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και καλλιτεχνικές πτυχές της μετανάστευσης μέσα από την παρουσίαση των
ιστοριών μεταναστών.
Τα ευρήματα τόσο της επιτόπιας όσο και της βιβλιογραφικής έρευνας
αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της Μεσογείου και κυρίως της Ελλάδας ως
κεντρικής πύλης εισόδου για τις μεταναστευτικές ροές από την Ασία και από
την Αφρική. Η μετακίνηση των μεταναστών στην πρώτη περίπτωση γίνεται
μέσω της Τουρκίας ενώ στη δεύτερη μέσω της Αιγύπτου. Αίγυπτος και
Τουρκία αποτελούν σημεία διέλευσης (transit) προς την Ελλάδα και από εκεί
προς την Ευρώπη. Στο έργο «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών» η πρώτη
περίπτωση μετακίνησης καλύπτεται με το παράδειγμα των Ινδών μεταναστών
και η δεύτερη με το παράδειγμα των Νιγηριανών. Πάντως, στις περισσότερες
περιπτώσεις οι πληθυσμοί που διασχίζουν την Ελλάδα με προορισμό άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, επαναπροωθούνται μέσω της συνθήκης «Δουβλίνο
ΙΙ». Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα –κυρίως η Αθήνα– μετατρέπεται σε ένα
δημιουργικό «χωνευτήρι» πολιτισμών, έρχεται όμως αντιμέτωπη με δύο
βασικά ζητήματα: την παράτυπη και τη νόμιμη μετανάστευση, τα οποία
με τη σειρά τους συνδέονται με τη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης των
μεταναστών. Τα παραπάνω αποτελούν ζητήματα που αφορούν και τις
υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, με τη διαφορά ότι η Ελλάδα –πολύ
μικρότερη σε πληθυσμό χώρα– έρχεται αντιμέτωπη με τη διαχείριση του
μεγαλύτερου μεταναστευτικού όγκου.
Η αιγυπτιακή κοινότητα έχει μακρά ιστορία στην ελληνική επικράτεια,
καθώς οι Αιγύπτιοι άρχισαν να μεταναστεύουν μαζικά προς αυτήν ως
ανειδίκευτοι εργάτες ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70. Χάρη στη
διμερή συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο
για συστηματική εποχιακή προσφορά εργασίας στις αρχές της δεκαετίας
του ’80, οι Αιγύπτιοι μετανάστες αυξήθηκαν, καθώς στελέχωσαν ως
εργατικό δυναμικό τα πεδία της ναυτιλίας, της βιομηχανίας, της αλιείας, των
ιχθυοκαλλιεργειών και των γεωργικών καλλιεργειών. Η παρουσία περίπου
8.000 Αιγυπτίων μεταναστών, οι οποίοι εργάζονται κυρίως σε αλιευτικές
επιχειρήσεις, εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεγαλύτερο μέρος
αυτών εντοπίζεται στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη. Οι
Αιγύπτιοι αλιείς έχουν παρουσία 30 ετών στην περιοχή, κατέχουν πράσινη
κάρτα ή εννεάμηνες βίζες εργασίας. Μεταναστεύουν σε μικρές ηλικίες
χρησιμοποιώντας το δίκτυο της συγγένειας και εξειδικεύονται με την πάροδο
του χρόνου στη χρήση της σύγχρονης μηχανοκίνητης αλιείας. Οι τομείς της
αλιείας ανοικτής θάλασσας και της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούν πρόσφορο
έδαφος για συστηματική ανταλλαγή εργατικού δυναμικού και τεχνογνωσίας
ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Ελλάδα, γεγονός το οποίο καθιστά οικονομικά
και κοινωνικά ισχυρή την παρουσία των Αιγυπτίων μεταναστών στα ελληνικά
εδάφη.
Οι Αιγύπτιοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επέλεξαν να παρουσιάσουν
καθημερινής ζωής και εργασίας τους στην Ελλάδα, φανερώνοντας κατά
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αυτό τον τρόπο την ενσωμάτωση των αιγυπτιακών χαρακτηριστικών στην
ελληνική πραγματικότητα. Στην περίπτωση της ομάδας των Αιγυπτίων
στη Θεσσαλονίκη η επιλογή των θεματικών των ταινιών υπήρξε ίσως η
πλέον συμμετοχική δραστηριότητα. Πρόκειται για μία συλλογική διαδικασία
που έφερε στο φως ζητήματα ταυτότητας και αντίληψης της κουλτούρας
της καθημερινότητας για θέματα όπως η εργασία, η οικογένεια κ.λπ., με
τη θρησκεία να παραμένει ως ζήτημα στη «γκρίζα ζώνη». Μέσα από την
πολυεπίπεδη διαδραστική συμμετοχή δημιουργήθηκε κατάλληλο έδαφος
για να έρθουν στην επιφάνεια και να συζητηθούν εκτενώς απόψεις που
χαρακτήριζαν και αντιπροσώπευαν τα μέλη της ομάδας.
Προβλήματα παρουσιάστηκαν στην υλοποίηση της κινηματογράφησης,
κυρίως από μετανάστες που αποτελούσαν τα «κινηματογραφικά θέματα»
των ταινιών. Συγκεκριμένα, ορισμένοι υποψήφιοι συνομιλητές απέφυγαν
την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή τους, γεγονός που έφερε στο φως τον
φόβο για κοινωνικό ρατσισμό και στιγματισμό μέσα από την παρουσία τους
μπροστά στην κάμερα και τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους στο τελικό
βίντεο. Χαρακτηριστικό στοιχείο της κινηματογράφησης είναι και η απουσία
γυναικών από την αιγυπτιακή κοινότητα, καθώς το θρησκευτικό και κοινωνικό
πλαίσιο και η ευρύτερη κουλτούρα τους διέπονται από έναν άτυπο κανόνα για
την παρουσία της γυναίκας στο δημόσιο χώρο και την εμφάνισή της μπροστά
στην κάμερα. Σε αρκετές περιπτώσεις επικράτησε ανησυχία για ενδεχόμενες
ρατσιστικές επιθέσεις από ακροδεξιές ομάδες ή ακόμα και ο εκφοβισμός
από τους εργοδότες που είχαν στη δούλεψή τους ανασφάλιστους Αιγύπτιους
εργαζομένους. Πολλές από τις δυσκολίες που προέκυψαν σχετίζονταν συχνά
με εσωτερικά ζητήματα της αιγυπτιακής κοινότητας (προσωπικές σχέσεις,
σχέσεις ιεραρχίας και εξουσίας κ.λπ.). Η αιγυπτιακή κοινότητα, πάντως,
αντιμετώπισε θετικά το πρόγραμμα στο σύνολό της και παρείχε, στο μέτρο
του δυνατού, την έμπρακτη στήριξή της.
Το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας εγείρει σημαντικά ερωτήματα
για την επιστημονική αξία διάφορων αναλυτικών όρων όπως «αιγυπτιακή
κοινότητα» και «Αιγύπτιοι μετανάστες». Το στοιχείο διασύνδεσης μεταξύ
των συνεργατών, των συνομιλητών και της Αιγυπτιακής διασποράς ή
μετανάστευσης στο σύνολό της είναι η «ξενότητα», η συμβολική διάσταση
της συνθήκης ζωής ανάμεσα στο «εδώ» και στο «εκεί», την οποία
μοιράζονται όλοι οι μετανάστες μέσα από τις ετερόκλητες ιστορίες τους. Οι
αναλυτικές κατηγορίες «Αιγύπτιος» και «Μουσουλμάνος» είναι οι μοναδικές
που αναδείχθηκαν ως συνεκτικοί νοηματικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια
του έργου. Ο μεταφορικός και ευέλικτος χαρακτήρας τους ορίζονταν σε
πραγματικό-βιωματικό επίπεδο, γεγονός που αναδείχθηκε και μέσω της
κινηματογράφησης. Από την άποψη αυτή, το εγχείρημα συνεισφέρει τόσο
στην αποδόμηση των στερεότυπων όσο και στην ένταξη των μεταναστών.
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Μελέτη περίπτωσης ΙΙ: Ινδοί μετανάστες στην Αττική
Οι Ινδοί αποτελούν ένα από τα πολυπληθέστερα φύλα νόμιμων και
σταθερών μεταναστών, έχοντας δημιουργήσει ισχυρές δομές και θεσμούς
κοινοτικής συσπείρωσης τα τελευταία χρόνια μέσα στην ελληνική κοινωνία
(«ιερά τεμένη», επιχειρήσεις εστίασης και τηλεπικοινωνίας, πώλησης ειδών
διατροφής, κουρεία κ.ο.κ.) με έντονη και ευρύτερα αντιληπτή από τους
γηγενείς κοινωνική παρουσία. Οι Ινδοί είναι κυρίως μετανάστες πρώτης και
δεύτερης γενιάς που φτάνουν στην Ελλάδα από διαφορετικές περιοχές της
χώρας προέλευσης. Το ποσοστό των ανδρών μεταναστών υπερτερεί σε
σχέση με αυτό των γυναικών, μολονότι το τελευταίο αυξάνεται σταδιακά. Οι
λόγοι μετανάστευσης των Ινδών είναι κατά βάση οικονομικοί και κοινωνικοί.
Οι άνδρες μετανάστες αφού εγκατασταθούν και αποκτήσουν σταθερή
εργασία φέρνουν στην Ελλάδα την οικογένειά τους. Τα στατιστικά στοιχεία
δείχνουν μία συνεχώς αυξανόμενη τάση των Ινδών για μετανάστευση προς
την Ελλάδα μέχρι το 2011.
Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των Ινδών αποτελεί το θρησκευτικό
στοιχείο, με σημείο αναφοράς τον Ινδουισμό και τη θρησκεία των Σιχ. Η
θρησκευτική ταυτότητα των Ινδών μεταναστών παίρνει πρακτική διάσταση
στους ναούς τους (Mendir, Hare Krishnas, Gurdwaras). Μεγάλο μέρος του
μεταναστευτικού ρεύματος των Ινδών προέρχεται από την περιοχή του
Punjab. Κατ’ επέκταση, η σημαντικότερη κοινότητα Ινδών μεταναστών στην
Ελλάδα είναι αυτή των Σιχ. Οι Σιχ μοιράζονται κοινή θρησκεία, γλώσσα και
γεωγραφική προέλευση –παρουσιάζουν μία ξεχωριστή κοινή κουλτούρα.
Οι ινδικές κοινότητες μεταναστών βρίσκονται διασκορπισμένες στην
Ελλάδα. Εκτός του αστικού χώρου της πρωτεύουσας, μεγάλο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν οι κοινότητες στη Χαλκίδα και στο Κρανίδι. Ο χώρος της
επαρχίας, εν γένει, αναδεικνύεται εξαιρετικά σημαντικός, αφού κύρια
απασχόληση των Ινδών μεταναστών είναι οι αγροτικές εργασίες. Στην Αθήνα
παρατηρείται ποικιλία στις επαγγελματικές επιλογές αν και σημαντικό κομμάτι
των Ινδών μεταναστών απασχολείται κυρίως σε εργοστάσια. Οι ινδικές
κοινότητες στην Ελλάδα έχουν δημιουργήσει κατάλληλους θρησκευτικούς
χώρους, οι οποίοι αποτελούν ιδανικό πλαίσιο μελέτης της καθημερινής ζωής
και των τελετουργιών των Ινδών.
Στο έργο «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών», το ζήτημα της γλώσσας
είχε ιδιαίτερη σημασία για τους Ινδούς συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των
εργαστηρίων εκφράζονταν και στα ελληνικά και στα αγγλικά, ενώ ορισμένοι
ανέλαβαν τον ρόλο του μεταφραστή για να διευκολύνουν την επικοινωνία
με τους Έλληνες. Η δυσκολία στην έκφραση και την κατανόηση από την
πλευρά των μεταναστών οδήγησε τους συντονιστές του έργου σε διάφορες
επιλογές, ιδίως σε ό,τι αφορά στις ινδικές κοινότητες εκτός Αθηνών (λ.χ. στον
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Μαραθώνα), όπου η πρόσβαση σε θεσμούς που βοηθούν τους μετανάστες
να μάθουν την ελληνική γλώσσα είναι περιορισμένη.
Από τις πρώτες επαφές με υποψήφιους συμμετέχοντες παρατηρήθηκαν
σημαντικοί ενδοιασμοί σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Η επιφυλακτικότητα των μεταναστών συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα
αυξανόμενα κρούσματα ξενοφοβίας και ρατσισμού στην ελληνική κοινωνία
και τους κινδύνους που συνεπάγεται η δημόσια προβολή της παρουσίας
τους στην Ελλάδα. Πάντως, το εργαλείο του συμμετοχικού βίντεο ως
βιωματικού μέσου υλοποίησης της κινηματογράφησης, βοήθησε εξαιρετικά
στην υπέρβαση των προβλημάτων που προέκυψαν. Ακολουθώντας τη
συγκεκριμένη μεθοδολογία, δόθηκε προτεραιότητα στην έκφραση και τη
δημιουργικότητα των ίδιων των εκπαιδευόμενων. Η διάδραση των Ελλήνων
συμμετεχόντων με την ινδική κοινότητα ενδυναμώθηκε και αυτό εξασφάλισε
μία άρτια συνεργασία, ενισχύοντας το προϋπάρχον πλαίσιο πολιτισμικής
ανταλλαγής. Οι συμμετέχοντες, Έλληνες και Ινδοί, δήλωσαν απόλυτα
ικανοποιημένοι από τα έργα τους και από το κλίμα φιλικών σχέσεων που
αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Μέσω του προγράμματος «Βιντεο-ιστορίες ζωής μεταναστών» δόθηκε
η ευκαιρία στους Ινδούς μετανάστες και στους Έλληνες συμμετέχοντες να
έρθουν σε επαφή και να συμπράξουν δημιουργικά σε έναν πολιτιστικό/
καλλιτεχνικό τομέα. Κατά τη διάρκεια του έργου έγινε η αντιληπτή η ανάγκη
των μεταναστών για επικοινωνία, πολιτισμική ανταλλαγή και ανάπτυξη
προσωπικών σχέσεων με άλλα μέλη της κοινωνίας. Ο μετανάστης ζει με
εμπειρίες «ξενότητας», μία έννοια που απηχεί πολλαπλά, ιστορικά και
συνειδησιακά, στους Έλληνες συμμετέχοντες, σε διαφορετικό πλαίσιο και σε
διαφορετικές όψεις της καθημερινότητάς τους. Η ανάλυση του βιώματος της
ξενότητας και οι δημιουργικές συμμετοχικές ασκήσεις και συζητήσεις επί των
θεματικών οδήγησαν Έλληνες και Ινδούς στην εξωτερίκευση των επιθυμιών
τους και στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και επικοινωνίας.
Συχνά γίνεται λόγος για το γεγονός ότι ζούμε σε μία πολυπολιτισμική
κοινωνία, το γεγονός όμως ότι συνυπάρχουμε δεν σημαίνει απαραίτητα ότι
διαντιδρούμε. Αυτή υπήρξε η σημαντικότερη συμβολή του προγράμματος
στο πλαίσιο ένταξης των μεταναστών, καθώς εξασφαλίστηκε η διάδραση
και ενεργοποιήθηκε δημιουργικά η συμμετοχική σύμπραξη αγνώστων
μεταξύ τους ανθρώπων, από διαφορετικούς πολιτισμούς. Χαρακτηριστική
υπήρξε η συνολική διάθεση για αναπροσαρμογή του αρχικού στόχου της
διαδικασίας, ο οποίος, ενώ αρχικά επικεντρώνονταν στη δημιουργία μικρών
κινηματογραφικών έργων, μετατοπίστηκε εντελώς από την καλλιτεχνική
παραγωγή στη διάθεση των συμμετεχόντων να συναντηθούν προκειμένου
να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις. Η στάση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί ένα έργο που συνδυάζει αρμονικά από την μία μεριά την
εμπειρία των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, της κινηματογράφησης και των
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αφηγήσεων ζωής και από την άλλη αυτή καθαυτή την ινδική κοινότητα, η
οποία το υποστήριξε θερμά και με αποφασιστικότητα. Συνεπώς, το έργο
συνετέλεσε στη δημιουργία μιας δυναμικής γέφυρας επικοινωνίας ανάμεσα
στην κοινότητα των μεταναστών και στην κοινωνία υποδοχής.
Αν το αποτέλεσμα του έργου θεωρηθεί επιτυχές από τις ποικίλες
αντιδράσεις του κοινού που το παρακολούθησε και το αξιολόγησε ως τώρα,
παρά το σύντομο χρονικό διάστημα σχεδιασμού και πραγματοποίησής του,
θα ήταν επιθυμητή η επέκταση ανάλογων δραστηριοτήτων σε μεγαλύτερη
χρονικά διάρκεια και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής, προκειμένου η
κινηματογραφική αποτύπωση μικρών φαινομενικά δραστηριοτήτων της
καθημερινότητας να αποτελέσει μία συστηματική μέθοδο διαδραστικού
αναστοχασμού της ελληνικής κοινωνίας ως συνόλου που προσπαθεί να
υπερασπιστεί τη διαπολιτισμικότητά του.
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