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Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο θα αναδείξουμε τους τρόπους με τους οποίους η τέχνη έχει χρησιμοποιηθεί σε
διαφορετικές στιγμές της εξέλιξης και της ανάπτυξης του ανθρώπου ως εργαλείο διαπολιτισμικής
προσαρμογής, καθώς και ως μέσο αλληλεπίδρασης με τον κόσμο και τους άλλους ανθρώπους. Πολύ
περισσότερο από μία συμπληρωματική λειτουργία, η τέχνη αποτελεί κοινή έκφραση της ανθρώπι-
νης ύπαρξης, συνεπώς υπηρετεί πολύ σημαντικούς σκοπούς για την ατομική ανάπτυξη και την κοι-
νωνική υγεία. 

1. μία διάγνωση: η τέχνη στην εκπαίδευση 

Μία από τις κυριότερες αναδυόμενες πτυχές των πρόσφατων συζητήσεων περί της καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης, υπήρξε η επιστροφή στη βάση της σχέσης εκπαίδευσης και τέχνης, όπως και η ανα-
σκόπηση των απαντήσεων στα ακόλουθα ερωτήματα, τα οποία αφορούν περιοχές οντολογικού και
επιστημολογικού χαρακτήρα: 
• Πώς ορίζεται η τέχνη;
• Πού χρειάζεται η τέχνη;
• Γιατί η τέχνη εμφανίζεται ως πρακτική σε οποιαδήποτε χώρα, οποιαδήποτε περίοδο (ακόμη και

όταν δεν υποστηρίζεται από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα);
• Ποια είναι η σχέση μεταξύ τέχνης και ζωής;
• Ποια είναι η σχέση μεταξύ τέχνης και εκπαίδευσης;
• Πώς ορίζεται ο καλλιτέχνης και ποιο είναι το καθήκον του;

Καθένα από τα παραπάνω ερωτήματα θα μπορούσε να καλύψει αρκετές σελίδες αναστοχα-
σμού και πιθανόν θα βοηθούσε στην αποσαφήνιση ορισμένων εννοιών στο συγκεκριμένο πεδίο.
Στο σημείο αυτό, φαίνονται χρήσιμες δύο θεμελιώδεις προσεγγίσεις της τέχνης στην εκπαίδευση:
• Μία που υποστηρίζουν εκείνοι που έχουν επιλέξει να προσεγγίσουν την τέχνη ως γλώσσα της

εικαστικής εκπαίδευσης, ως ένα εργαλείο ανάλυσης της πραγματικότητας, σε μερικές περιπτώ-
σεις συγγενή με τον οπτικό πολιτισμό

• Και μία που τοποθετεί την τέχνη εγγύτερα στη δημιουργία, ως μεταφορά και έκφραση της
πραγματικότητας του δημιουργού, η οποία ανιχνεύεται σε παλαιότερες προσεγγίσεις της εκ-
παίδευσης ως έκφραση ή αυτοέκφραση.
Πολλές από τις έρευνες που έχουν αναπτυχθεί στα δύο πεδία ασχολούνται και με τις δύο θέ-

σεις. Οι θέσεις αυτές μπορούν να εντοπισθούν καθαρά σε όλα τα πρόσφατα διεθνή συνέδρια: στο
Διεθνή Οργανισμό Εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης (INSEA) κυριαρχεί η ανάλυση και ο οπτικός αντί-
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κτυπος της πραγματικότητας, ενώ στην UNESCO επικρατεί μία περισσότερο ανθρωπιστική τάση,
η οποία υπογραμμίζει την έμφαση στην ικανότητα της τέχνης να μεταμορφώνει και να ανανεώνει,
να καινοτομεί και να αναγεννά.

Παρ’ όλα αυτά, δίχως να αρνούμαστε την ανάγκη κριτικής παρατήρησης του πολιτισμού, η
οποία είναι εγγενής στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, και με αφετηρία τη γνώση του αναδυόμενου πε-
δίου της τέχνης ως μεταμόρφωση και θεραπεία, η τέχνη έχει μία συγκεκριμένη ιδιότητα: να προσφέ-
ρει μέσω του παιχνιδιού, ανεξαρτήτως χωροχρόνου και διαμέσου της αφύπνισης της δημιουργικής ψυ-
χής, νέους τρόπους αντίληψης. Η αφύπνιση αυτή επιδρά ως μία πράξη μεταμόρφωσης του εαυτού, της
οπτικής μας πάνω στον κόσμο και στους συνανθρώπους μας, καθώς και της σχέσης μας μαζί τους.

Με τα λόγια του Rudolf Arnheim (1980): «Η τέχνη είναι η ποιότητα που σηματοδοτεί τη δια-
φορά ανάμεσα στο να είμαστε θεατές ή στο να κάνουμε πράγματα που μας επηρεάζουν και μας συ-
γκινούν, όπως συμβαίνει με όλες τις εγγενείς δυνάμεις σε οτιδήποτε δίνουμε ή παίρνουμε».

2. Οι αξίες της Τέχνης

Η τέχνη, η δημιουργία, η μουσική, ο χορός και το θέατρο επιβιώνουν, ανεξαρτήτως αν συμπεριλαμ-
βάνονται ή όχι στο πρόγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι κοινωνίες, είτε ενθαρρύνονται
προς την καλλιτεχνική εκπαίδευση είτε όχι, εξακολουθούν να παράγουν τέχνη, και οι άνθρωποι από
τη στιγμή που για πρώτη φορά βλέπουν τα ίχνη τους στο έδαφος, τη σκιά τους στον τοίχο ή τα σώ-
ματά τους στο χώρο, αρχίζουν να γίνονται δημιουργοί, να φαντασιώνονται πιθανές και απίθανες
προοπτικές ή να εφευρίσκουν στρατηγικές αντίστασης στο παρόν τους. 

Όλες οι προαναφερθείσες πτυχές είναι εμφανείς σε ανθρώπους σαν και εμάς, οι οποίοι έχουμε
αφιερωθεί στη δημιουργία και την εκπαίδευση μέσω της τέχνης. Παρ’ όλα αυτά, οι πτυχές αυτές
συχνά πρέπει να αναλυθούν σε πολλούς από τους επαγγελματίες των υπόλοιπων χώρων της εκπαί-
δευσης, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις θεωρούν τη δημιουργία ως μία επιφανειακή ψυχαγωγία
που δεν παρέχει εφόδια ή δεξιότητες για την μελλοντική ζωή και εργασία. Ας εξετάσουμε κάποιες
πτυχές της τέχνης.

2.1. Η σχέση της τέχνης με την αντικειμενική πραγματικότητα 

Σπάνια παρατηρούμε τόσο προσεκτικά την πραγματικότητα όσο όταν τη ζωγραφίζουμε. Το σχέδιο
που γίνεται με το στυλό, το μολύβι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό μάς επιτρέπει να στρέψουμε την προ-
σοχή μας στη λεπτομέρεια, επιβάλλοντας ενδελεχή παρατήρηση και μία αργή και ευγενική διαχεί-
ριση της πραγματικότητας. Η ζωγραφική προϋποθέτει ότι αφουγκραζόμαστε το περιβάλλον, γνω-
ρίζουμε τους νόμους του, τους αποδεχόμαστε, κατανοούμε τις δομές του και τις μοιραζόμαστε μέσω
των δράσεων του χεριού και των δαχτύλων. Η πραγματικότητα, μέσα από μία διαδικασία σεβα-
σμού και προσεκτικής παρατήρησης, αφυπνίζει, διαμέσου του βλέμματος και του σώματός μας, τη
μνήμη μας και τη συνείδησή μας.

Όλες οι επεξεργασμένες και αποδεχθείσες αναμνήσεις περί πραγματικότητας αναδύονται και
αναδομούνται στην πράξη της ζωγραφικής. Τα εκμαθημένα σχήματα συνδυάζονται ή σκιάζονται
από αυτή τη μοναδική πραγματικότητα, στο χώρο και το χρόνο, μπροστά στα μάτια μας. Όπως είπε
ο συγγραφέας John Berger αφότου είχε ζωγραφίσει ένα λιβάδι, το τελευταίο δεν έχει ποτέ πια την
προηγούμενη μορφή για το δημιουργό του, «γίνεται μέρος μίας εμπειρίας ζωής, γνώσης και προσο-
χής. Η αποτύπωση της φύσης είναι μία πράξη γνώσης και σεβασμού της πραγματικότητας, η οποία
μετατρέπεται στη ‘δική μας’ πραγματικότητα, μέσα από τα δικά μας δάχτυλα, χέρια, συναισθήμα-
τα, νου και αντίληψη».

1. θεωρίες τέχνης και διαπολιτισμικής προσαρμογής

15

βιβλιο_Layout 1  4/2/2014  1:51 μμ  Page 15



2.2. Η σχέση της τέχνης με την υποκειμενική πραγματικότητα 

Από την άλλη πλευρά, η αποτύπωση ενός γεγονότος ή μίας εμπειρίας αντιστοιχεί με το να γίνουν
εμφανή μέσα στο σώμα μας στοιχεία που αποτελούν μάρτυρες της εμπειρίας. Η αποτύπωση αποτε-
λεί τη σχηματοποίηση ενός γεγονότος που έχει γίνει μία εμπειρία εντός μας. Η αποτύπωση μίας πα-
ρελθούσας εμπειρίας, ριζωμένης στη μνήμη μας, είναι μία πράξη επίκλησης και μετενσάρκωσης και,
παράλληλα, μία εξωτερίκευση του παρελθόντος και ένα αγαθό, διότι έχουμε το προϊόν μπροστά
στα μάτια μας και είμαστε ικανοί, με κάποιο τρόπο, να το δούμε ξανά.

Η θέαση του αποτελέσματος της μνήμης, της παρελθούσας αντίληψης και των συναισθημάτων
μας, σημαίνει να κατανοήσουμε την εμπειρία, τον εαυτό μας και τον εαυτό μας μέσα στην εμπειρία.
Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ταπεινού κράματος επανασύνθεσης και συγχώρεσης –συμφιλίω-
σης– με τον εαυτό και τη ζωή μας.

Οι παιδικές ζωγραφιές κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων,
στην εξωτερίκευση του πλήγματος που η πραγματικότητα επέβαλλε στα παιδιά. Η απόρριψή του,
αργά και με το προσωπικό τους ύφος υποτίθεται ότι βάζει μία τάξη στην αταξία της ζωής, του τραύ-
ματος, του αποχωρισμού και της απώλειας. Η σχεδίαση σε ένα χαρτί από ένα χέρι και ένα νου που
αναθυμάται, εντάσσει και διατάσσει σε ένα νέο πλαίσιο, που προσθέτει και / ή αφαιρεί, βοηθά το
παιδί να νοηματοδοτήσει το παρελθόν, να το δει από απόσταση, να το μοιραστεί, να το δει ξανά και,
τελικά, να μπορέσει να συμφιλιωθεί μαζί του, να το συγχωρέσει και να συγχωρέσει τους ενήλικες. 

2.3. Η ανοχή και η απόλαυση της αμφισημίας 

Η τέχνη, η ποίηση και το θέατρο είναι οι περιοχές του παράδοξου. Έχοντας εκπαιδευτεί να ζούμε
και να πράττουμε ορθολογικά, χωρίς κενά και αντιθέσεις, η τέχνη ανοίγει δρόμους όπου τα πάντα
είναι δυνατά την ίδια στιγμή, όπου τα αντικρουόμενα συναισθήματα εναρμονίζονται ή τους επιτρέ-
πετε να ρεύσουν μαζί στα άκρα τους.

Η τέχνη επιτρέπει την έκφραση που η συνειδητότητα εμποδίζει, τον ασύλληπτο πόνο, το αί-
σθημα πληρότητας και κενού την ίδια στιγμή. Η τέχνη επιτρέπει την αντίθεση και το παράδοξο, την
υπερβολή, και κάνει δυνατή την αυτογνωσία.

Το πλαίσιο της δημιουργίας επιτρέπει να εκφραστούν το μίσος και η συγχώρεση, η οργή και ο
θρήνος, η κατανόηση –για λίγο– των παθών μας. Ο χώρος της τέχνης είναι ένας συμβολικός χώρος,
όπου μας αφήνει να πειραματισθούμε στον πόνο και την απόλαυση σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Μας
επιτρέπει, χάρη στη δημιουργία και τη σκέψη, να ξεχάσουμε τις βεβαιότητες, εντάσσοντας την πο-
λυσημία εικόνων και αποσπασμάτων, διατυπώνοντας νοήματα τα οποία μπορεί να είναι ταυτόχρο-
να πολύπλευρα, και επιπροσθέτως, ποτέ να μην είναι αποδεκτά ως οριστικά. Η τέχνη, η δημιουρ-
γία, δεν προσφέρει οριστικά νοήματα και συνεπώς μας ωθεί να συνηθίζουμε στην αμφιβολία και το
πιο σημαντικό, να απολαμβάνουμε την αμφισημία που προκαλείται από την αβεβαιότητα αυτού
που κάνουμε, αυτού που βλέπουμε.

Σε μία κοινωνία κλειστών νοημάτων, η τέχνη είναι ένας χώρος όπου οι περιορισμοί μίας κλει-
στής ζωής ανοίγουν, ξεδιπλώνοντας πολλά πιθανά νοήματα. Η τέχνη είναι συνεπώς ένα συμβολικό
πεδίο, όπου οι έννοιες του πιθανού, του ανοικτού και του αμφίβολου αποτελούν διαρκείς και ζωτι-
κές εκφάνσεις.

2.4. Το σώμα 

Η τέχνη ανανεώνει το χώρο του παιχνιδιού. Το σώμα μας και τα χέρια μας ρέουν στην προσπάθεια
να προσαρμοστούν στο περιβάλλον, εμπιστεύονται και εγκαθιδρύουν ένα διάλογο μεταξύ ημών,

αριαΔνΗ – Τέχνες και διαπολιτισμική προσαρμογή
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χώρου και άλλων. Θεωρητικοί του θεάτρου στη σχολική εκπαίδευση μπορούν να υποδείξουν πώς
μέσω κοινών παιχνιδιών, προσωπικού παιχνιδιού και παιχνιδιών προβολής, αγόρια και κορίτσια σω-
ματοποιούν τις κοινωνικές και πολιτισμικές προβολές τους.

Μέσα από το προσωπικό παιχνίδι, τα παιδιά μεταμορφώνουν το σώμα τους σε αεροπλάνα, υπε-
ρήρωες, τέρατα, μικρά ζώα, ή μηχανές που διασχίζουν το σπίτι και τη γειτονιά τους, οι οποίοι με τη
σειρά τους μεταμορφώνονται στο σύμπαν, σε σπηλιές ή σε απάτητη γη. Η κίνηση του σώματος –που
τρέχει, σταματά, μαζεύει, ανοίγει, περιγράφει– περιλαμβάνει όλους τους τρόπους ύπαρξης στον κό-
σμο, μαζί με την απόλαυση και τον κίνδυνο που εκείνοι ενέχουν. Παρατηρείστε πώς παίζουν τα
παιδιά με τα πεσμένα φύλλα σε ένα πάρκο το φθινόπωρο, δείτε πώς απορροφούνται όταν οσφραί-
νονται τα ξερά φύλλα, όταν αφουγκράζονται το θρόισμα τους, όταν χορεύουν με τα πόδια και τα
χέρια τους, παραδίνοντας το σώμα τους σε όλα αυτά τα ερεθίσματα. Όλα τα παραπάνω αντιστοι-
χούν στη συμμετοχή σε μία πληθώρα συμβολικών κινήσεων, οι οποίες τα προσδένουν με τη ζωή
και τις διαδικασίες της.

Η παιδαγωγική που εφαρμόζεται στην Reggio Emilia και βασίζεται στις θεωρίες του Loris
Μalaguzzi, αμέσως αναγνώρισε τη σημασία που έχει σώμα του παιδιού για την εκπαίδευση του ως
ενήλικα, παρέχοντας το χρόνο και το χώρο να πειραματισθούν τα παιδιά με όλες τις πιθανές προο-
πτικές. Ο χορός, όπως και το θέατρο, ανακαλεί τη σχέση σώματος και χώρου, μεταμορφώνοντας όλες
τις κινήσεις μας. Όταν ο Jerome Bruner επισκέφτηκε τα σχολεία της Reggio Emilia τα περιέγραψε
ως «ένα ιδιαίτερο μέρος, όπου οι νέοι άνθρωποι προσκαλούνται να αναπτύξουν το πνεύμα και την
ευαισθησία τους, ενώ ανήκουν σε μία ευρύτερη κοινότητα». Ένας χώρος όπου συνδυάζονται οι έν-
νοιες της ιδιοκτησίας «δικό μου, δικό σου, δικό μας» και η έννοια της κοινότητας ως «μία κοινότητα
μάθησης, η οποία μοιράζεται το πνεύμα και την ευαισθησία». Ένα μέρος απόκτησης κοινής γνώσης
του πραγματικού κόσμου, αλλά επίσης και του κόσμου της φαντασίας. «Πρέπει να είναι ένα μέρος
όπου η νέα γυναίκα και ο νέος άνδρας ανακαλύπτουν τη χρήση του νου, της φαντασίας, των υλικών
και γνωρίζουν τη δύναμη που αποκτούν όταν όλα αυτά λειτουργούν σε αρμονία» (Abbot, l., 14). 

Το προβολικό παιχνίδι συνίσταται στην προβολή σε ένα αντικείμενο των φόβων και επιθυμιών
που ο εαυτός επιθυμεί να εκφράσει ή να αντιπαλέψει. Κατά το βιωματικό παιχνίδι της ανακάλυψης
και του πειραματισμού μέσω αντικειμένων, η διαδικασία που συμβαίνει είναι πως προβάλλουμε
πάνω στο αντικείμενο όλες τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμαστε ή επιθυμούμε. Το
αντικείμενο, είτε είναι κατασκευή είτε εύρημα, παύει να είναι ένα χαμένο αντικείμενο στο πλήθος
για να γίνει αυτό που εμείς θέλουμε να είναι: ένας κώνος μετατρέπεται σε μεγάφωνο, αυλό, όπλο ή
ασπίδα. Ένα δαχτυλίδι είναι ένας τροχός, ένα ασφαλές μέρος, ένα στέμμα, ένα θανάσιμο όπλο κοκ.
Μέσω του παιχνιδιού προβολής γινόμαστε έμμεσα τα πάντα και τίποτα την ίδια στιγμή. Παρομοί-
ως, οι οπτικές τέχνες, ως κληρονόμοι του προβολικού παιχνιδιού, μας προσκαλούν να είμαστε τα
πάντα και τίποτα, να δοκιμάσουμε πιθανότητες στην ασφάλεια του δημιουργικού χώρου. 

2.5. Διαχείριση σύγκρουσης: νέες στρατηγικές προσαρμογής

Όλοι οι ανθρωπολόγοι συμφωνούν ότι η δημιουργία οργάνων και εργαλείων από τον άνθρωπο είχε
ως σκοπό την προστασία του από ένα εχθρικό περιβάλλον. Αρχική προϋπόθεση για την κατασκευή
των οργάνων είναι η απεικόνιση τους. Η δημιουργική διαδικασία είναι μέρος, όπως αναφέραμε
στην προηγούμενη ενότητα, του προβολικού παιχνιδιού: δεν ενδιαφερόμαστε αποκλειστικά για το
τί είναι φύσει ένα κλαδί στο έδαφος, ή μία φυσική ίνα, ή μία πέτρα, αλλά για το τι είναι εν δυνάμει,
τι είναι για εμάς.

Η ικανότητα μετατροπής του συνηθισμένου σε αξιοπερίεργο, η οποία περιλαμβάνει τη δημι-
ουργική διαδικασία, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εφεύρεσης διαφορετικών χρήσεων, εφαρμο-
γών και επιλογών, μας ωθεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η φαντασία δεν είναι αποκλειστικά και μό-
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νο ένα τοπίο απόδρασης από την πραγματικότητα, αλλά εν αντιθέσει, είναι αναγκαία για την επι-
βίωση, όντας ταυτόχρονα αναγκαία για την προσαρμογή. Αν οι άνθρωποι είχαν φανταστεί έναν
ασφαλές και ζεστό κόσμο, δεν θα είχαν δημιουργήσει αντικείμενα και περιβάλλοντα που να το επι-
τρέπουν.

Από την εποχή που ο άνθρωπος γεννήθηκε με πόδια απροστάτευτα, βάδιζε ξυπόλητος και υπέ-
φερε μετά από μεγάλες διαδρομές στα δάση και την έρημο, ως την ώρα που είχε την ιδέα να ενώσει
φυτικές ίνες σε μία επιφάνεια, πάνω στην οποία θα μπορούσε να ακουμπήσει το πόδι του και να κα-
τασκευάσει ένα υπόδημα, χρειάστηκε όχι μόνο να απορρίψει, να αποδεχτεί και να αναθεωρήσει ένα
πλήθος αποφάσεων, αλλά, ευθύς εξ αρχής, ο άνθρωπος φανταζόταν, ήταν ικανός να οραματιστεί ένα
πόδι χωρίς πληγές και να συνδυάσει στοιχεία τα οποία, εκ φύσεως, δεν έχουν καμία εμφανή σχέση.
Αυτή η φαντασίωση απαιτεί παρατηρητικότητα, επιθυμία για αλλαγή. Ήταν μία δημιουργική πρά-
ξη, που κατέστησε δυνατή τη μεταμόρφωση μιας φυτικής ύλης σε παπούτσι.

Από όταν ο άνθρωπος μετέβαλλε το σχήμα ενός φύλλου με τέτοιο τρόπο για να μπορεί να πιει,
μέχρι την κατασκευή των κεραμικών δοχείων για την αποθήκευση υγρών, διαμεσολάβησε η γνώση
και η κατανόηση του συγκεκριμένου υλικού, δηλαδή της λάσπης. Επιπλέον, παρενέβη η διαδικασία
της φυσικής παρατήρησης, χάρη στην οποία εξελίχθηκε η υλική ιδέα ότι η υγρή εύπλαστη ύλη μπο-
ρεί να μετατραπεί σε ξηρό υλικό μέσω της καύσης. Τέχνη και επιστήμη συνδέονται.

Η φαντασία συνδέει το παρόν με το μέλλον, ελέγχει το παρόν, εφευρίσκει το μέλλον. Η δημι-
ουργία διευρύνει τις δυνατότητες του παρόντος, μετατρέποντάς το σε απτό μέλλον. Ο ψυχολόγος
Fernando Cembranos σημείωσε πώς η δημιουργικότητα έχει μία κοινωνική διάσταση, και πώς όλοι
οι άνθρωποι εφευρίσκουν τρόπους επιβίωσης σε δυσχερείς καταστάσεις. Οι τρόποι με τους οποίους
διαφορετικοί άνθρωποι έχουν δραπετεύσει από την ασθένεια και την πενία καθιστούν παραδείγμα-
τα δημιουργικών στρατηγικών και εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης της σκληρότητας της ζωής.

2.6. ενώπιον της σύγκρουσης 

Υπάρχει ένα είδος δημιουργίας συνδεόμενο με την επανάληψη, το οποίο έχει αποδοκιμασθεί από
τη θεωρία της δημιουργικότητας και τις αρχές του μοντερνισμού περί δημιουργίας. Παρ’ όλα αυτά,
η επανάληψη είναι ένας αέναος κύκλος στη ζωή μας και μας βοηθά να συγκροτούμε τον εαυτό μας
στο χωροχρονικό συνεχές. Από την εμμονή των παιδιών με την επανάληψη, η οποία έχει ως αποτέ-
λεσμα να διηγούμαστε την ίδια ιστορία με τα ίδια λόγια όταν γινόμαστε ενήλικες, ως τα επαναλη-
πτικά άσματα, είτε τα σημεία και τις τελετουργίες που μας γειώνουν στη ζωή, η επανάληψη είναι
μία κινητήριος δύναμη που μας παρέχει μία αίσθηση ασφάλειας.

Η επανάκτηση της ομοιοστατικής ισορροπίας μέσω της τελετουργίας και της επανάληψης, μας
εισάγει σε έναν ασφαλή χρόνο, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει στο να αντισταθμίζουμε μία μεταβαλ-
λόμενη, αποσπασματική και ταραχώδη πραγματικότητα. Ο ρυθμός, η σωματοποιημένη επανάληψη
δημιουργεί μία αίσθηση ιστορίας, συνέχειας, ενός νήματος στη ζωή μας, ενώ ταυτόχρονα μας δίνει
κατεύθυνση και μας συγκροτεί. 

Πολλές από τις ιστορίες σχετικά με δυσχερείς και σκληρές καταστάσεις μας μιλούν για το πώς
μέσω της επανάληψης ονομάτων, αριθμών και επακριβών απομνημονεύσεων, οι άνθρωποι κατά-
φεραν να περάσουν σε μία κατάσταση όπου ήταν δυνατό να υπομείνουν το αβάσταχτο. Η τέχνη της
υφαντουργίας και το ράψιμο ή το κέντημα, διαμέσου του υφάσματος, οι χειρονομίες του κεραμο-
ποιού ή κάποιου που επαναλαμβάνει μία δράση προκειμένου να δημιουργήσει κάτι, αντισταθμί-
ζουν την εξωτερική ανισορροπία με την επιβολή μίας ταχύτητας και τάξης στη ζωή και προσφέ-
ρουν, ως λύση, στην καταστροφή τη δημιουργία. 

Την ίδια στιγμή, οι επαναληπτικοί χοροί μας μετακινούν σε μία άλλη κατάσταση, ένα άλλο επί-
πεδο ύπαρξης, το οποίο βοηθά να αντισταθούμε στη ζωή που βιώνουμε. Από την άλλη πλευρά, η
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τέχνη, χάρη στην ικανότητά της να οραματίζεται το μέλλον, είναι ικανή να δημιουργεί παράλληλους
βίους, επιθυμίες οι οποίες υποκαθιστούν την έλλειψη της επιθυμίας στην καθημερινότητα. Όπως
υπέδειξε ο Herbert Marcuse, η τέχνη ανοίγει τα μάτια της δικής μας πραγματικότητας, γιατί υποδει-
κνύει την πιθανή ύπαρξη ενός άλλου, πολύ πιο ενδιαφέροντος, τρόπου ζωής.

Όπως το παραλήρημα των ψυχικά ασθενών που απαιτούν μία εξήγηση για να ερμηνεύσουν το
ανεξήγητο χάος στο οποίο ζουν, η τέχνη έχει την ικανότητα να μας μετακινεί σε διαφορετικά σώμα-
τα, διαφορετικά περιβάλλοντα, διαφορετικές εμπειρίες. Κατά κάποιον τρόπο, μας προσφέρει για μία
στιγμή την Αριστοτελική κάθαρση, την ψευδαίσθηση ότι η ζωή σε έναν άλλο κόσμο έχει αξία. Μας με-
ταφέρει το πάθος εκείνου που δεν την έζησε ποτέ, ή τον πόνο εκείνου που ποτέ δεν έχει υποφέρει. 

Η τέχνη μας επιτρέπει να συμμετέχουμε σε συναισθήματα και αισθήσεις, υποδεικνύοντας τρό-
πους να οραματιστούμε το μέλλον ανάμεσα σε ερείπια ή να αντέξουμε το παρόν ανάμεσα σε ερεί-
πια. Όπως οι κέλτες βάρδοι, με την κέδρινη ράβδο, κάνουν έναν κύκλο γύρω από τους εαυτούς
τους, έτσι κι η τέχνη επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της κυρώσεως, του πόνου, της λύπης. Η
τέχνη βοηθά στην ανάρρωση της ψυχής, εφόσον η τελευταία υπάρχει.

2.7. από την ανοχή στη σύγχυση 

Η εργασία με υλικά της τέχνης μας φέρνει αντιμέτωπους με τις ποιότητες του υλικού και με τα προ-
σωπικά μας όρια. Συνηθισμένοι να ζούμε σε μία κοινωνία βασιζόμενη στην κατανάλωση, όπου η
απόκτηση υπαινίσσεται άμεση ικανοποίηση, το να απευθυνθούμε διαλογικά σε ένα υλικό (είτε εί-
ναι η πέτρα, το ξύλο, ο πυλός ή οποιοδήποτε άλλο), σημαίνει να αναγνωρίσουμε όχι μονάχα τους
κανόνες του παιχνιδιού, αλλά και τις δυνατότητές μας, να προσαρμόσουμε το ρυθμό μας στο ρυθμό
του υλικού και να αποδεχτούμε από την αρχή ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι του οποίου τους κανόνες
δεν ορίζει μόνο ο άνθρωπος. 

Η αντιμετώπιση της ανικανότητάς μας μπορεί ορισμένες φορές να είναι μία στιγμή μεγάλης
ταπεινότητας κατά τη διαδικασία της μάθησης, και μπορεί να μας κάνει να κατανοήσουμε περισ-
σότερο πώς αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες μας, το όρια μας ή την αδεξιότητα μας. Μπορεί να μας
βοηθήσει να αναπτύξουμε νέες μεθόδους, και κυρίως να μάθουμε να ανεχόμαστε τον εαυτό μας και
να του δίνουμε χρόνο, κάνοντας υπομονή. 

2.8. μαθαίνοντας πώς να κάνουμε επιλογές 

Πολύ λίγες δραστηριότητες προσφέρουν τη δυνατότητα της πολλαπλής επιλογής σε τόσο μικρό χρο-
νικό διάστημα, όπως η καλλιτεχνική δημιουργία: υλικά, συντήρηση, τεχνική, εσωτερική και εξω-
τερική πραγματικότητα και πώς τις μεταφράζουμε, πότε να ξεκινούμε, πότε να σταματούμε, να ανα-
στοχαζόμαστε ή να ολοκληρώνουμε. Όλες αυτές είναι δράσεις που εξαρτώνται από ένα πρόσωπο
εάν εκτελούνται ατομικά, ειδάλλως απαιτούν τη διαρκή συμφωνία εάν εκτελούνται ομαδικά. Το να
μάθουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις αντικατοπτρίζει την ίδια στιγμή την ανάγκη να αναλάβουμε την
ευθύνη των επιπτώσεων των πράξεων σχετικά με το καλλιτεχνικό έργο, και παραδόξως, να απολέσου-
με το φόβο των συνεπειών των επιλογών μας, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία να τις δοκιμάσουμε.

2.9. μαθαίνοντας να κάνουμε λάθη 

Ας υποθέσουμε ότι τα λάθη που γίνονται στο συμβολικό και εύφορο έδαφος της δημιουργίας μάς
βοηθούν να αναγνωρίσουμε τη θνητή, ευάλωτη και εύθραυστη πλευρά του εαυτού μας. Σε αυτό το
πλαίσιο, η αποδοχή των λαθών έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η σοβαρότητα και να περιορίζεται
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η αυστηρότητα τους στην πραγματική ζωή, ενώ μας ωθεί να συνειδητοποιούμε τη «ζωτική δύνα-
μη» που απαιτείται για να τα διορθώσουμε, και να μας διορθώσουμε όσες φορές χρειαστεί. Μάς
στρέφει προς το διαχωρισμό της πράξης και του εαυτού. Με κάποιο τρόπο, τα λάθη που γίνονται
σε ένα καλλιτεχνικό αντικείμενο μας επιτρέπουν να διαχωρίσουμε τον εαυτό μας από τα συγκεκρι-
μένα λάθη και να τα αντιλαμβανόμαστε ως αποδεχούμενα διόρθωσης. Μάς βοηθά να ξεχωρίζουμε
υποκείμενο και αντικείμενο και την ίδια στιγμή, να συνειδητοποιούμε τους μεταξύ τους δεσμούς
και σχέσεις. 

2.10. μαθαίνοντας πώς να σχεδιάζουμε πλάνο εργασίας 

Ο γλύπτης και δάσκαλος Angel Ferrant έγραψε στους τοίχους του εργαστηρίου του στην Ένωση
Παιδικής Υποστήριξης, η οποία ιδρύθηκε το 1935 και όπου δίδασκε έως το 1939, όταν έκλεισε:

«Η εργασία που πρόκειται να γίνει εδώ, θα είναι σαν παιχνίδι. Θα επιτύχετε, αν πραγματοποιή-
σετε καλά ότι προτείνατε να κάνετε. Όσοι αμελείς θεωρήσουν ότι η σκέψη δεν είναι απαραίτητη θα
χάσουν ή θα αποτύχουν. Για να κερδίσετε σε αυτό το παιχνίδι, οφείλετε να γνωρίζετε εξ’ αρχής τα
εξής: 1. Τι θέλετε να κάνετε. 2. Ποια υλικά θα χρειαστείτε για το φτιάξετε. 3. Προτού φτιάξετε το
έργο τέχνης, είναι χρήσιμο να φτιάξετε σκίτσα ως προσχέδια, σχεδιαγράμματα ή κομμάτια από χαρ-
τόνι, τα οποία θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε πιθανά λάθη. 4. Σε αυτό το εργαστήριο, καθένας
μπορεί να κατασκευάσει οτιδήποτε του/της έρχεται στο μυαλό. Εδώ δεν υπάρχουν ειδήμονες, όμως
όλοι μπορούν να ρωτήσουν σχετικά με οτιδήποτε δε γνωρίζουν. 5. Απαγορεύεται να καταστρέψετε
κάτι που δημιουργήσατε, εκτός και αν πρέπει να δημιουργήσετε κάτι άλλο που να αξίζει περισσό-
τερο από αυτό που θα καταστραφεί.» 

Με μόνο λίγες και σοφές λέξεις, ο Ferrant συνοψίζει μέρος των αξιών της τέχνης. Προϋποθέτει
την αυτονομία και υπευθυνότητα του παιδιού ή του ενήλικα κατά τη δημιουργική διαδικασία. Επί-
σης, συμπεριλαμβάνει σημαντικές πτυχές: το οργανόγραμμα, το σχεδιασμό, τη δυνατότητα δοκι-
μής, τη σκέψη σχετικά με τις επιλογές και την ανάληψη της ευθύνης σε σχέση με την προσωπική
δημιουργία. 

2.11. Διαφορετική σύλληψη περί χρόνου 

Η δημιουργική διαδικασία μεταλλάσσει τους ρυθμούς της εργασίας, το βασίλειο του homo faber,
τους διαφοροποιεί. Η δημιουργία και η δημιουργική σκέψη απαιτούν όχι μόνο ενεργή σκέψη (vita
activa), αλλά επίσης στοχαστική σκέψη (vita contemplativa). Η εύρεση λύσεων απαιτεί να μη νιώ-
θουμε τη διαδικασία οικεία, να εξωτερικεύουμε το σύνολο, να το ξαναβλέπουμε, και αυτά προϋπο-
θέτουν έναν αδρανή χρόνο, εκτός διαδικασίας, μία περίοδο επώασης όπου ο άνθρωπος επιτρέπει
στον εαυτό του να επηρεαστεί από εξωτερικά και καινούργια στοιχεία.

Συνεπώς, ο δημιουργικός χρόνος διαφοροποιείται από τον αυτόματο χρόνο εργασίας, επιβε-
βλημένο από μία κοινωνία σκοπούμενη προς το αποτέλεσμα. Η δημιουργική διαδικασία είναι ένα
γεγονός, ένας μετασχηματιστικός χρόνος, μία δράση η οποία ενώνει τον άνθρωπο με τον εαυτό του
και με το μέσον, με τους άλλους, συνυφαίνοντας παρελθόν και παρόν και μέλλον. Περικλείει ένα
χρόνο αιώρησης όπου όλα και τίποτα συμβαίνουν ταυτόχρονα. 
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2.12. Διαφορετική σύλληψη περί χώρου 

Ο δημιουργικός χώρος μάς βυθίζει σε ένα χώρο εκτός του καθημερινού. Η τέχνη έχει την ικανότητα
να σημαδεύει σαν τους Κέλτες τροβαδούρους, σύμφωνα με το Robert Graves στην Άσπρη Θεά,
έναν κύκλο που μας οδηγεί προς ένα νέο είδος σχέσης και μεταμόρφωσης. Ο χώρος γίνεται ένας εν
δυνάμει χώρος, όπως σημείωσε ο Winnicot, γεμάτος δυνατότητες, μία περιοχή ασφάλειας και ελευ-
θερίας. Η παιδαγωγική της Regio Emilia, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, επικεντρώνει το ενδιαφέ-
ρον της στο χώρο ως ένα μέρος όπου τα παιδιά προετοιμάζονται για τη ζωή: το παιχνίδι, πρωτεύον
στην παιδική ηλικία, εγκαινιάζει τη δημιουργία και την τέχνη. 

2.13. Διαφορετική σύλληψη περί αισθήσεων 

Μία φίλη που εγχειρίστηκε για καρκίνο, μου μίλησε για μία εμπειρία της, όταν συνειδητοποίησε ότι
ο θάνατος ήταν μία πραγματική πιθανότητα, που ξαφνικά συνειδητοποίησε και που την ώθησε σε
παραίτηση: η αισθητική ενατένιση. Μου εξιστόρησε πώς είχε αποχωρήσει από μία παράσταση χορού,
μέσα στα δάκρυα, τρομοκρατημένη στη σκέψη ότι ίσως να μην ήταν ποτέ ξανά σε θέση να απολαύσει
ένα παρόμοιο θέαμα. Η αίσθηση της ανύψωσης, της μετουσίωσης της καθημερινότητας και της προ-
σωπικής συμμετοχής στην ομορφιά του κόσμου είναι εμπειρίες που αναγεννούν μέσα μας την ελπί-
δα ότι η ζωή έχει αξία και μας μεταφέρουν σε έναν κόσμο μακριά από μικρότητες και κοινοτυπίες.

2.14. καλλιέργεια της ικανότητας προσαρμογής 

Ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών ιδεών, η τέχνη μετατρέπει το οικείο σε απροσδόκητο και
αντίστροφα. Η δημιουργία μίας ιστορίας με αφορμή ένα επώδυνο γεγονός έχει ως αποτέλεσμα να
μαθαίνουμε τον τρόπο να το συμπεριλαμβάνουμε στη ζωή μας και ακολούθως πώς να δομούμε εκ
νέου νέες μορφές συμβίωσης. Μία από τις βασικές πλευρές της τέχνης της φωτογραφίας είναι αναμ-
φίβολα η προσπάθεια εσωτερίκευσης της εξωτερικής πραγματικότητας, όταν η τελευταία δεν είναι
εύκολο να αφομοιωθεί: οικειοποιούμενοι την εξωτερική πραγματικότητα, είμαστε σε θέση να την
επανεξετάσουμε και να την μετατρέψουμε σε απτό αντικείμενο μέσω της δικής μας οπτικής.

2.15. ικανότητα απο-οικειοποίησης 

Παρομοίως, η τέχνη και οι εμπλεκόμενες με αυτή διαδικασίες μας επιτρέπουν να δούμε την πραγ-
ματικότητα υπό διαφορετική σκοπιά. Ο σκηνοθέτης κινηματογράφου Nestor Almendros υποστηρί-
ζει ότι οι διευθυντές φωτογραφίας θα πρέπει να μην είναι γηγενείς των τοποθεσιών όπου πρόκειται
να γυριστεί η ταινία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις εκθαμβωτικές
λεπτές διαφορές που ένας αυτόχθονας ποτέ δε θα μπορούσε να αντιληφθεί. Μία απομακρυσμένη
ματιά αναγνωρίζει στο ίδιο θέαμα και τοπίο διαφορετικές ποιότητες, αφανείς λειτουργίες, απροσ-
δόκητες πιθανότητες. 

Αυτή η ιδιότητα της απο-οικειοποίησης υπήρξε καταλυτική για την προσαρμοστική ικανότητα
του ανθρώπου. Χάρη σε εκείνη, ο άνθρωπος φαντασιώθηκε ένα υπόδημα στη θέση μίας φυτικής
ίνας, ένα όργανο στη θέση ενός κλαδιού, ένα σπιτικό στο κοίλον μιας σπηλιάς. Οι καλλιτέχνες απο-
τελούν ένα παρόμοιο παράδειγμα αυτής της ικανότητας αναπροσαρμογής, με τον ίδιο τρόπο που τα
παιδιά μπορούν να παίζουν για ώρες με ένα μονάχα αντικείμενο: στιγμιαία ένα κουτί μεταμορφώ-
νεται από όχημα σε σπίτι, και από σπίτι σε οικοδομικό τετράγωνο.
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Αυτή η ικανότητα μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε συγκρούσεις από διαφορετικές οπτικές
γωνίες, όταν δεν γίνεται με τις παλιές μεθόδους, και αυτό όχι μόνο ανακινεί μία νέα σχέση με τον
κόσμο, αλλά ανανεώνει τη μεταξύ μας σχέση και μας επιτρέπει να δούμε ξανά νέες ποιότητες στους
εαυτούς μας και στους άλλους, που είχαμε παραβλέψει.

2.16. Η δημιουργία ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο προσωπικό και το πολιτικό

Η δημιουργική διαδικασία έχει ως τελικό αποδέκτη έναν άλλον άνθρωπο. Όταν απολαμβάνουμε
ένα έργο τέχνης, συμμετέχουμε στον ιδιωτικό χώρο του καλλιτέχνη, μέσω της αισθητικής ενσυ-
ναίσθησης. Εντούτοις, πολλές φορές όσο περισσότερο προσωπική είναι η διαδικασία, τόσο με-
γαλύτερη απήχηση έχει στο κοινό. Η καλλιτεχνική δημιουργία που κυοφορήθηκε μέσα σε ακραίες
οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες, όπως ο Ισπανικός Εμφύλιος ή τα δικτατορικά καθεστώτα της
Αργεντινής και της Χιλής, προσέφερε σπουδαία έργα τέχνης, τα οποία γεννήθηκαν λόγω της οδύ-
νης της αναντικατάστατης απώλειας. Τα ατομικά συναισθήματα ανακαλούν την κοινή αίσθηση
απώλειας, κοινωνούν την ιδιωτικότητα του καλλιτέχνη και κάνουν κοινό κτήμα τον πόνο της μο-
ναξιάς. 

Στη συνέχεια, μορφές τέχνης όπως το θέατρο, ο χορός και η μουσική, οι οποίες εμπλέκουν σώ-
μα και μυαλό, απαιτούν από τους συμμετέχοντες την αίσθηση κοινού σκοπού, κοινής ευθύνης και
αλληλεξάρτησης, στοιχεία τα οποία έχουν χαθεί ως στόχοι της σύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία
πρωτίστως αποσκοπεί στην παραγωγικότητα. Η εμπλοκή μας όταν συμμετέχουμε σε μία θεατρική,
χορευτική ή μουσική ομάδα, προϋποθέτει να γνωρίζουμε τους ρόλους των μελών της ομάδας και
τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα ορίζει την ταυτότητά της, σε αντίθεση με τον κυρίαρχο ατομισμό
της σύγχρονης κοινωνίας και δημιουργίας.

Η καλλιτεχνική ομάδα μας διδάσκει να είμαστε ταπεινοί, να μοιραζόμαστε το κοινό έργο, σε
επίπεδα ευθύνης και συνέπειας αλλά και πέραν αυτών. Μας μαθαίνει να μοιραζόμαστε την εμπει-
ρία και τη χαρά της κοινής διαδικασίας και έκθεσης ενός προϊόντος, το οποίο δημιουργήθηκε από
μία κοινότητα με σκοπό να κοινωνήσει με μία άλλη. Σε όλη αυτήν την πορεία, μαθαίνουμε να ανα-
γνωρίζουμε τα λάθη μας ενώπιον τρίτων, να ανταλλάσσουμε εποικοδομητική κριτική, να αλληλο-
ϋποστηριζόμαστε, να είμαστε μέρος της ομάδας, καθώς επίσης και να επιτρέπουμε στους άλλους
να μας βοηθήσουν, φροντίζοντας ταυτόχρονα να διατηρούνται τις ατομικές προσωπικότητες που
συνθέτουν το σύνολο. 

2.17. Δημιουργία σημαίνει αγώνας για ζωή

Η δημιουργία συνδέεται με το ένστικτο της επιβίωσης: είναι ο θεός Έρωτας που ξυπνά στον άνθρω-
πο τη ζωτικότητα. Ο μουσικός Viktor Ullman, ο οποίος δούλευε ακατάπαυστα μαζί με άλλους δη-
μιουργούς στο γκέτο του Τερεζίν και τελικά απεβίωσε στο Άουσβιτς, αναφέρει ότι «η ικανότητα για
δημιουργία μοιάζει με την ικανότητα για επιβίωση». Η δημιουργία στην ευρύτερή της έννοια αντι-
στοιχεί στον αγώνα ύπαρξης μέσα στον κόσμο μαζί με τους άλλους, μετατρέποντας την ύπαρξη σε
γεγονός μέσω της εμπλοκής του όμορφου, το οποίο δικαιολογεί την ύπαρξή μας, ένα σημάδι «κά-
ποιας ιδιαιτερότητας», με τα λόγια της Ellen Dissanayake.

Η συνάντηση με τον εαυτό κάθε πρωί στον καθρέπτη, το βούρτσισμα των μαλλιών, το πλύσιμο
του προσώπου, όλες οι μικρές τελετές που ανανεώνουν το σώμα και το προετοιμάζουν για κάτι ιδι-
αίτερο, συνδέονται με τη δημιουργία. Το στρώσιμο ενός τραπεζιού με ένα ιδιαίτερο τραπεζομάντι-
λο, κεντημένο με φροντίδα, η τοποθέτηση των φλιτζανιών για το πρωινό, των κουταλιών και μι-
κρών πιάτων που αγοράσθηκαν με αισθητικό κριτήριο, το δίπλωμα των πετσετών, όλα αυτά είναι

αριαΔνΗ – Τέχνες και διαπολιτισμική προσαρμογή

22

βιβλιο_Layout 1  4/2/2014  1:51 μμ  Page 22



απλές εκφάνσεις της δημιουργίας, οι οποίες ανανεώνουν την καθημερινότητα. Από την άλλη πλευ-
ρά, η εγκατάλειψη του εαυτού ξεκινά με την εγκατάλειψη της έννοιας του αισθητικού συμβάντος.

Ο Primo Levy και η Liana Milu, και οι δύο επιζήσαντες από στρατόπεδα συγκέντρωσης, ανα-
καλούμενοι την παραμονή τους στο στρατόπεδο, σημείωσαν ότι ήταν εύκολο να ξεχωρίσουν εκεί-
νους που είχαν χάσει το κίνητρο για ζωή, που είχαν εγκαταλείψει τον έρωτα: οι φυσιογνωμίες τους
έφθειραν, η παραμελημένη όψη τους μαρτυρούσε ότι είχαν πάψει να ελπίζουν για ζωή, εκείνοι ήταν
οι μελλοθάνατοι. 

Η δημιουργία μας καλεί να ζήσουμε, να νιώσουμε τη ζωή να έρχεται και να ρέει. Η δημιουργία
περιλαμβάνει σώμα, πνεύμα, συναίσθημα, με την ατομικότητά μας σε στενή σύνδεση με τον κό-
σμο. Το πολύπλοκο δίκτυο που συνθέτει τη ζωή εκδηλώνεται μέσω της τέχνης, ανανεώνοντας σκέ-
ψεις, προτιμήσεις και πολιτισμικές και κοινωνικές τάσεις. 

Η τέχνη είναι, συνεπώς, ένας εξαιρετικός τρόπος διαχείρισης της αλλαγής, χάρη στην ικανότη-
τά της να αναθεωρεί την ταυτότητα, τις προσωπικές και διαπροσωπικές τάσεις και να χαράσσει νέ-
ους δρόμους κατανόησης του κόσμου και του άλλου. Η καλλιτεχνική δραστηριότητα είναι μέρος
της εξέλιξης, της ανάπτυξης του ανθρώπου. Οι καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει αυτήν την ικα-
νότητα για να συμβολίσουν, να σκεφτούν και να αισθανθούν τον κόσμο, αλλά και για να φαντα-
στούν καινούργιους κόσμους. Η τέχνη γίνεται τότε ένα πεδίο δυνατοτήτων και ελευθερίας.
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1.2. Η ΤεχνΗ ΤΗς ΠρΟςαρμΟγΗς: ενα καλλιΤεχνικΟ ΤαΞιΔι 

ΔιαμεςΟΥ ΤΗς ΔιαΠΟλιΤιςμικΗς ΠρΟςαρμΟγΗς

Vera Várhegyi Elan Interculturel

Περίληψη

Το κείμενο εξετάζει ενδελεχώς τι συμβαίνει κατά τη διαδικασία προσαρμογής σε ένα καινούριο πο-
λιτισμικό περιβάλλον. Το πρώτο μέρος μελετά τις εγγενείς απειλές και προκλήσεις αλλά επίσης και
τις δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης που πηγάζουν από αυτήν την εμπειρία. Το
δεύτερο μέρος μελετά τις ψυχολογικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της μετα-
βατικής περιόδου, που καθορίζουν κατά πόσον η μετάβαση θα είναι μία ικανή συνθήκη ανάπτυξης
του δυναμικού του ατόμου. Τέλος, το τρίτο μέρος μελετά τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία αυτή
μπορεί να υποστηριχθεί μέσω της εμψύχωσης των ατόμων και κυρίως ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης.

εισαγωγή

Το κείμενο εξετάζει ενδελεχώς τι συμβαίνει κατά τη διαδικασία προσαρμογής σε ένα καινούριο πο-
λιτισμικό περιβάλλον. Το πρώτο μέρος μελετά τις εγγενείς στην κατάσταση απειλές και προκλήσεις,
αλλά επίσης και τις δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης που πηγάζουν από αυ-
τήν την εμπειρία. Το δεύτερο μέρος μελετά τις ψυχολογικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά
τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι οποίες εν τέλει καθορίζουν κατά πόσον η μετάβαση θα
είναι μία ικανή συνθήκη ανάπτυξης του δυναμικού του ατόμου. Τέλος, το τρίτο μέρος μελετά τον
τρόπο με τον οποίο η διαδικασία αυτή μπορεί να υποστηριχθεί μέσω ασκήσεων προετοιμασίας, και
ποια είναι η δυναμική της τέχνης σε τέτοιου είδους ασκήσεις προετοιμασίας. 

Τι σημαίνει διαπολιτισμική προσαρμογή;

Οι αιτούντες άσυλο, οι εκπατρισμένοι, οι παγκόσμιοι νομάδες, οι διεθνείς μαθητές, όλοι ξεκινούν
ένα ταξίδι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται μόνο γεωγραφικό, όμως σύντομα γίνεται εμφανές ότι στο
σύνολό του το ταξίδι είναι και ένα ταξίδι προς τον εαυτό. Η εξερεύνηση νέων τόπων και πολιτισμών
αναπόφευκτα επιφέρει την ανακάλυψη του δικού μας πολιτισμικού παρελθόντος και των εσωτερι-
κών τοπίων μας. Το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι καθοριστικό: είναι εντελώς διαφορετικό να μας κα-
ταδιώκουν και να ζητούμε καταφύγιο στη γειτονική χώρα με όλα τα υπάρχοντά μας πακεταρισμένα
σε μια μικρή βαλίτσα και διαφορετικό να μετακομίζουμε στο Παρίσι για να εγκαινιάσουμε το νέο
παράρτημα της εταιρείας μας. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν στοιχεία, τα οποία είναι κοινά σε αυτά τα
εκ διαμέτρου αντίθετα ταξίδια, για τον απλό λόγο ότι οι άνθρωποι είμαστε πολύ περισσότερο «ανοι-
χτά συστήματα» και πολύ λιγότερο απομονωμένοι από όσο προτείνει η δυτική ατομιστική θεώρη-
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ση. Δομούμε τον εαυτό μας σε διάδραση με ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον, με συγκε-
κριμένους συνεργάτες, με σαφή θεσμικά πλαίσια και όταν εκείνα εξαφανίζονται ή γίνονται εικονι-
κά, ο εαυτός χάνει το πλαίσιο του και ξεκινά μία νέα εκ θεμελίων διαδικασία ανακατασκευής. 

Προκλήσεις, απειλές

Η έννοια διαπολιτισμική προσαρμογή αναφέρεται στον τρόπο που αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε,
συμπεριφερόμαστε όταν βρισκόμαστε σε ξένο τόπο. Μία καινούργια ήπειρος, μία καινούργια χώρα,
μία καινούργια πόλη ή περιοχή μπορεί να μοιάζουν με έναν καινούργιο πλανήτη. Η προσαρμογή
αναφέρεται στο πώς αντιδρούμε στο καινούργιο και πώς μπορούμε να αλλάξουμε για να είμαστε σε
θέση να το διαχειριστούμε. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι οι αλλαγές συμβαίνουν ταυτόχρο-
να σε πολλαπλά επίπεδα, σαν να συμμετέχει κάποιος σε ένα διαγωνισμό γυμναστικών ασκήσεων,
όπου πρέπει να εκτελέσει ταυτόχρονα ίππο, κρίκους και δοκό ισορροπίας.

Για παράδειγμα, το να είμαι ξένος στο Παρίσι σημαίνει ότι πρέπει να εξοικειωθώ με τη γραμ-
ματική της Γαλλικής γλώσσας, όπως και με μία πολύπλοκη ορθογραφία, όπου οχτώ γράμματα αντι-
στοιχούν σε τέσσερα φωνήματα. Επιπλέον, υπάρχει ένα σύστημα κανόνων ευγενείας, περισσότερο
επίσημων συγκριτικά με τη δική μου χώρα, όπου το με προσφωνούν «Κυρία» στο δρόμο μού φαί-
νεται ακόμα αστείο μετά από πέντε χρόνια. Η αντικατάσταση της οικείας άμεσης επικοινωνίας με
μία ελαφρά παράκαμψη του μηνύματος μού φαίνεται επιτηδευμένη, μη αυθόρμητη και απόμακρη.
Την ίδια στιγμή, πρέπει να προσαρμοστώ σε μία πολύ διαφορετική γραφειοκρατία, η οποία συχνά
μου θυμίζει σα να ψάχνω ψύλλους στα άχυρα. Επιπλέον, συνειδητοποιώ ότι τα περισσότερα αγα-
πημένα μου αστεία χάνονται στη μετάφραση, ενώ τα χρώματα που μου αρέσει να φοράω ξαφνικά
φαίνονται ενοχλητικά έντονα, σε αντιπαράθεση με μία γκαρνταρόμπα όπου οι γυναίκες εκφράζο-
νται διακριτικά στην κλίμακα του γκρι.

Συμπερασματικά, η δυσκολία δεν έγκειται μόνο στην ύπαρξη ενός νέου συστήματος κανόνων
και προτύπων, αλλά επίσης στο ότι προϋπάρχει ένα παλαιότερο (ίσως περισσότερα από ένα) με μία
παλιά αίσθηση για το τι θωρείται φιλικό, αστείο και όμορφο. Οι καινούργιες νόρμες, αξίες και πρα-
κτικές δεν εγγράφονται σε μία λευκή σελίδα, αλλά σε ένα χώρο ήδη σχηματοποιημένο από τις νόρ-
μες, αξίες και συμπεριφορές άλλων πολιτισμών. Αναλογιζόμαστε, ερμηνεύουμε και αξιολογούμε τον
καινούριο πολιτισμό διαμέσου των πολιτισμών που έχουμε ήδη εσωτερικεύσει. Και από αυτήν την
άποψη, τα χαρακτηριστικά του καινούργιου πολιτισμού μπορεί να μοιάζουν άχρηστα, επιθετικά ακό-
μη και γελοία. Και στη συνέχεια ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία αξιοσημείωτη επιλογή: είτε υιοθε-
τούμε συμπεριφορές που (και πάλι από την οπτική γωνία του πολιτισμικού μας λεξιλογίου) φαίνο-
νται απωθητικές, ακόμη και εσφαλμένες, είτε δεν τις υιοθετούμε, κινδυνεύοντας όμως να θεωρη-
θούμε εμείς απωθητικοί και εσφαλμένοι στα μάτια της χώρας υποδοχής. Στην επόμενη ενότητα, θα
παρουσιάσουμε μερικά παραδείγματα προκλήσεων που επιφέρει αυτή η επιλογή. 

Δημιουργία νοήματος μέσα από τη σύγχυση και το χάος 

«Όλες αυτές οι αλλαγές, όλες αυτές οι καινοτομίες με κούρασαν και βαρέθηκα να προσπαθώ να κα-
τανοήσω τα ήθη και τα έθιμα των Αμερικανών» 

(Ερωτώμενος από τη Γαλλία, έργο 4C). 

Εάν ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι συνήθως μία ικανή μηχανή δημιουργίας νοήματος, όταν βρεθεί
σε ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον αντιμετωπίζει ποικίλες δυσκολίες. Καταρχάς, υπάρχει η γλώσσα:
χωρίς αυτήν δεν υπάρχει σημείο επαφής, καμία ελπίδα σύνδεσης και αμοιβαίας κατανόησης. Και
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προς έκπληξή μας, η εκμάθηση της λεξιλογικής και γραμματικής δομής του άλλου αποκαλύπτει
ένα απρόβλεπτο εύρος περαιτέρω γρίφων. Σε μία διερευνητική μελέτη με ανθρώπους που βίωναν
διεθνή κινητικότητα, βρήκαμε τις ακόλουθες δυσκολίες:
• Αβεβαιότητα σχετικά με τις ορθές αποδόσεις (επεξηγήσεις) της συμπεριφοράς άλλων ανθρώ-

πων (π.χ. «είναι αυτοί οι άντρες πιασμένοι χέρι-χέρι επειδή είναι εραστές ή τέτοιου είδους σω-
ματική επαφή είναι αποδεκτή ανάμεσα σε φίλους μεταξύ των Venda») 

• Συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας, η οποία ξεπερνά την καθολική ιδέα ότι είμαστε όλοι
ίδιοι, με αποτέλεσμα τη συνειδητοποίηση των πραγματικών διαφορών σε σχέση με τις ανάγκες 

• Ανασκόπηση προσωπικών στερεοτύπων, συνειδητοποίηση του πώς οι δικοί μας οι συνειρμοί
επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον άλλο 

• Διαχείριση διαφωνίας - αντίφασης (πχ. Τίποτα από αυτά που είδα δεν ανταποκρινόταν στις
προσδοκίες μου.)
Όλες αυτές οι προκλήσεις λειτουργούν αθροιστικά, με αποτέλεσμα η είσοδος σε καινούργιους

πολιτισμούς να μοιάζει με εγχείρημα που απαιτεί πρωτόγνωρη μαθησιακή προσπάθεια και που πολύ
συχνά δημιουργεί αισθήματα κόπωσης και άγνοιας. Επιπλέον, η μαθησιακή αβεβαιότητα προκαλεί
αισθήματα άγχους, ενώ όταν θεωρούμε ότι το εν λόγω εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο, βιώνουμε
μία κατάσταση επείγοντος, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα άγχους. Η διαχείριση των
συναισθημάτων γίνεται με αυτόν τον τρόπο η δεύτερη πρόκληση της προσαρμογής

Διαχείριση άγχους

Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία του πολιτισμικού σοκ, η οποία προτάθηκε από τον Oberg το 1945,
η πρώτη περίοδος εγκατάστασης σε μία καινούργια χώρα είναι γεμάτη γοητεία, ευεξία και ενθου-
σιασμό. Ονόμασε αυτήν την περίοδο ως «μήνα του μέλιτος». Παρόλα αυτά, πρόσφατες εμπειρικές
έρευνες υποδεικνύουν το αντίθετο: είναι ακριβώς κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης περιόδου δια-
μονής όπου βιώνουμε τη μεγαλύτερη δυσφορία και αγωνία.

Εντούτοις, το άγχος είναι συνήθης συνεπιβάτης στη ζωή στο εξωτερικό. Για ποιο λόγο; Αρχικά,
γιατί οι διεθνείς μεταβάσεις προκαλούν αλλαγές στον τρόπο ζωής οι οποίες είναι χαρακτηριστικά
στρεσογόνες (Ward et al, 2001, σ. 73). Πράγματι, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής θεωρούνται από μό-
νες τους ως εκ φύσεως στρεσογόνες, ακόμα και χωρίς το διαπολιτισμικό στοιχείο1 (σ. 48). Ένα και-
νούργιο περιβάλλον είναι εξ ορισμού ακατανόητο, απρόβλεπτο και όχι εντελώς αναμενόμενο. Εάν
οι αλλαγές στον τρόπο ζωής βρίθουν με εν δυνάμει στρεσογόνους παράγοντες, η πολιτισμική από-
σταση επιτείνει το άγχος, με αποτέλεσμα να μετατρέπει τις συναισθηματικές πλευρές σε κεντρικό
θέμα της φιλολογίας της διαπολιτισμικής προσαρμογής (Chang, 2007). Και είναι στην αρχή της
διαμονής μας που βιώνουμε τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα και αμφισημία.

Οι ερευνητικές μελέτες2 μας αποκάλυψαν ότι, ακόμα κι αν είναι δυνατόν να αναδυθούν θετικά
συναισθήματα, ο γενικός κανόνας είναι ότι η αβεβαιότητα –εγγενής στα διαπολιτισμικά ζητήματα–
τείνει να προκαλεί αρνητικά συναισθήματα. Κάποια από τα συναισθήματα που αναφέρονται πολύ
συχνά είναι αυτά της δυσφορία, επίθεσης, κατανάλωσης, κατάθλιψης, απογοήτευσης, απαισιοδοξίας,
μοναξιάς, σύγχυσης.
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1. Οι μελετητές συχνά υπολογίζουν τις αλλαγές στον τρόπο ζωής χρησιμοποιώντας την Κλίμακα Εύρους Κοινωνι-
κής Προσαρμογής (Social Readjustment Rating Scale-SRRS) των Home και Rahe (1967) η οποία αναγνωρίζει συστη-
ματοποιημένες Μονάδες Αλλαγής Ζωής (Life Change Units-LCU) σε 43 συγκεκριμένα συμβάντα. Οι αλλαγές στον τρό-
πο ζωής που έχει βιώσει το άτομο εξετάζονται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και αργότερα υπολογίζεται το
επίπεδο άγχους. 

2. Ερευνητικές μελέτες οι οποίες διεξήχθησαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Intercultool (2007) και 4C (2011).

βιβλιο_Layout 1  4/2/2014  1:51 μμ  Page 27



Η ικανότητα «διαχείρισης» αυτών των συναισθηματικών αντιδράσεων με σκοπό την προσπέ-
ρασή τους και τη δραπέτευση από αυτά, γίνεται η δεύτερη πρόκληση κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας προσαρμογής. Για αυτό το λόγο, οι θεωρίες της διαπολιτισμικής προσαρμογής συχνά επικε-
ντρώνονται στα συναισθήματα (πχ Ward, Matsamuto), ενώ οι δοκιμές σχετικά με την κατάθλιψη ή
την ικανοποίηση από τη ζωή εκλαμβάνονται ως αξιόπιστοι δείκτες προσαρμογής.

Πρέπουσα συμπεριφορά (comme il faut) 

Ακόμη κι αν έχουμε άριστες ικανότητας διαχείρισης άγχους, εάν επιμείνουμε στα ίδια στερεότυπα,
θα εξακολουθούμε να νιώθουμε ότι προκαλούμαστε και προκαλούμε με τη συμπεριφορά μας, θα
χάσουμε σημαντική ενέργεια προσπαθώντας να ξεπεράσουμε συναισθήματα ντροπής. Πράγματι,
μοιάζει ανούσιο να μην καταβάλουμε την προσπάθεια να προσαρμοστούμε στη συμπεριφορά των
γηγενών. Καιρό πριν αρθρωθεί επιστημονικός λόγος περί άγχους, η παλαιά σοφία είχε το γνωμικό
«Όταν είσαι στη Ρώμη, κάνε ό, τι κάνουν οι Ρωμαίοι». Επιπλέον, είναι περίεργο κάποιος να έχει
άγνοια περί προσαρμογής της συμπεριφοράς, καθώς συχνά προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά μας
αυτόματα και χωρίς προσπάθεια. Εάν για παράδειγμα μας χαιρετήσουν σε τέσσερις διαφορετικές
περιπτώσεις, δίνοντάς μας τέσσερα φιλιά, είναι πιθανόν την πέμπτη φορά να το συνηθίσουμε. Πα-
ράλληλα, η προσαρμογή της συμπεριφοράς είναι ένα ασταθές έδαφος. Για παράδειγμα, η ακριβής
εκτέλεση της ιαπωνικής υπόκλισης δε συνεπάγεται προσαρμογή στην Ιαπωνία. Πώς όμως επιτυγ-
χάνεται η εκμάθηση της ορθής διαβάθμισης των ανά περίπτωση υποκλίσεων, οι οποίες αντιστοι-
χούν σε διαφορετικές σχέσεις; Και ούτε βέβαια υπάρχει η βεβαιότητα ότι όλοι οι Ιάπωνες υποκλί-
νονται με τον ίδιο τρόπο. 

Η κοινωνικοπολιτισμική προσαρμογή θεωρείται επιτυχής, όταν εκπληρώνεται η δυνατότητα
συμμετοχής στο καινούργιο περιβάλλον μέσω της αλληλεπίδρασης, της σύναψης φιλικών δεσμών,
της εύρεσης εργασίας, της ψυχαγωγίας, της κάλυψης δηλαδή όλων των επιπέδων μίας πλήρους και
λειτουργικής ζωής. Υπό το πρίσμα της πολυπλοκότητας των παραγόντων που σχετίζονται με τη συ-
μπεριφορά, γίνονται εύκολα αντιληπτοί οι λόγοι που ορισμένες θεωρίες επιχειρούν να συνοψίσουν
αυτούς τους παράγοντες σε λίγες βασικές παραμέτρους. 

Κατά τη διάρκεια της δικής μας ερευνητικής μελέτης, επικεντρωθήκαμε στη συμπεριφορά κα-
τά την αλληλεπίδραση και αναγνωρίσαμε τις τέσσερις εξής σημαντικές πλευρές:
• Συμμετοχή στην κοινωνική εικόνα και τους κανόνες ευγενείας 

«Όταν συνεργάζεσαι με Άραβες, οφείλεις να γνωρίζεις ότι ο άραβας επιχειρηματίας δεν μπορεί
ποτέ να χάσει ολοκληρωτικά. Εάν χάσει, τότε έχεις έναν εχθρό. Αλλά και εσύ δεν μπορείς ποτέ
να χάσεις ολοκληρωτικά, γιατί τότε απλώς θα φανείς χαζός. Πρέπει να τον αφήσεις να κερδί-
σει, αλλά επίσης να του υποδείξεις ότι γνωρίζεις πως κερδίζει και πως δεν τον μισείς για αυτό.»
(Ερωτώμενος από την Ιταλία, πρόγραμμα Intercultool). 

• Συνείδηση του επικοινωνιακού ύφους
«Εξεπλάγην όταν είδα σιωπηλούς τους ανθρώπους στο λεωφορείο. Στη Χιλή, οι άνθρωποι μι-
λούν ο ένας στον άλλο, ασχέτου της ανωνυμίας τους απέναντί μου. Δεν τους γνώριζα και δε με
γνώριζαν και, παρ’ όλα αυτά, συνομιλούσαμε» (Ερωτώμενος χιλιανής καταγωγής που ζει στη
Σουηδία, πρόγραμμα Intercultool). 

• Συνείδηση της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας 
Η διαπολιτισμική ομιλία απαιτεί την εκπομπή μηνυμάτων διαμέσου ενός εύρους πολιτισμικών
διαφορών, οι οποίες χαρακτηρίζουν την επικοινωνία. Συνεπώς, απαιτεί την ανάπτυξη συνείδη-
σης σχετικά με τις επιπρόσθετες δυσχέρειες, καθώς και έντονη προσοχή. 
«Συνειδητοποίησα ότι δεν επαρκούσε να ξεκαθαρίζω το θέμα εξ αρχής. Η επανάληψη ήταν ανα-
γκαία» (Ερωτώμενος από την Ουγγαρία, πρόγραμμα Intercultool).
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• Συνείδηση κοινωνικών εθίμων 
«Οι Άγγλοι φαίνονται εκ πρώτης όψεως πολύ ψυχροί, απόμακροι, κλειστοί, όχι ευθείς άνθρω-
ποι. Ύστερα, στις πέντε το απόγευμα, απεκδύονται το προσωπείο της δουλειάς και όλοι συρρέ-
ουν στις παμπ, οι οποίες είναι μια πηγή ζωής: οι Αγγλοσάξονες ανοίγουν ψυχικά μπροστά σε
ένα λίτρο μπύρα, γίνονται οι εαυτοί τους, αίρουν τις αναστολές τους και γίνονται συμπαθείς»
(Ερωτώμενος από την Ιταλία, πρόγραμμα Intercultool).

νιώθοντας συνδεδεμένοι

Μία πέμπτη καθοριστική πτυχή της συμπεριφοράς η οποία αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες
στην ερευνητική μελέτη μας αφορούσε στον πολύ προσωπικό τομέα της σύναψης διαπροσωπι-
κών σχέσεων. Εντούτοις, η απώλεια της κοινωνικής δικτύωσης είναι μία βασική πρόκληση την
οποία οφείλουν να αντιμετωπίσουν όσοι εγκαθίστανται σε μία ξένη χώρα. Εάν η κοινωνική δικτύω-
ση είναι σημαντική ως ένα καθημερινό - λειτουργικό σύστημα, είναι επίσης αποφασιστική ως μία
κεντρική ψυχολογική ανάγκη. Οι Baumesiter και Tice προτείνουν ότι η κοινωνική συγγένεια εί-
ναι κατ’ ουσία ο πλέον ισχυρός παράγοντας της ευτυχίας (2001). Κατ’ αντιστοιχία, η δημιουργία
ενός κοινωνικού δικτύου σε ένα νέο περιβάλλον είναι απαραίτητη δεξιότητα για όλους τους αλλο-
δαπούς. 

«…Ορισμένες από τις περισσότερο προβληματικές πλευρές βρίσκεται στη δυσκολία δημιουρ-
γίας ενός δικτύου αλλοεθνών φίλων.» (Αποκριτής από την Ιταλία, πρόγραμμα Intercultool). 

«Οι διαπροσωπικές σχέσεις απαιτούν μεγάλη προσπάθεια, καθότι η Ελβετία και η Γερμανία
έχουν μία ψυχρότερη φύση. Όλοι συνεχίζουν τη ζωή τους, δίχως να νιώθουν κάποια υποχρέωση να
σε κάνουν να αισθανθείς οικεία.» (Ιταλός ερωτώμενος με εμπειρία στη Γερμανία και την Ελβετία,
πρόγραμμα Intercultool).

Ο ρόλος μας ως μέλη του κοινωνικού γίγνεσθαι είναι μία από τις ουσιαστικότερες πλευρές της
ταυτότητάς μας, η λεγόμενη «πραγματιστική» λειτουργία (Camilleri, 1990). Εκείνη μας οδηγεί στην
επόμενη πρόκληση της προσαρμογής, τη διατήρηση της θετικής ταυτότητας.

Πώς να είμαστε «ο εαυτός μας»

Εάν και υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία και έρευνα στη διαπολιτισμική φιλολογία σε σχέση με την
πολιτισμική ταυτότητα, λίγα έχουν ειπωθεί σε σχέση με τον τρόπο που ολόκληρη η εικόνα περί
εαυτού ελέγχεται κατά τη μετάβαση, παρά το γεγονός ότι η πολιτισμική ταυτότητα αποτελεί μία
μονάχα πτυχή αυτών που εξετάζονται στο παρόν. 

Όλες οι ψυχολογικές κατασκευές υπάρχουν για κάποιο λόγο, για την ικανοποίηση συγκεκριμέ-
νων αναγκών, ομοίως και η ταυτότητα. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ένας συναινετικός αποκλειστι-
κός κατάλογος των λειτουργιών ή αρχών της ταυτότητας, διαφορετικοί μελετητές έχουν προτείνει
διαφορετικούς καταλόγους. Καθώς το σύστημα του εαυτού είναι μία εγγενώς ανοιχτή διαδραστική
κατασκευή, η αλλαγή κοινωνικού περιβάλλοντος επηρεάζει σημαντικά τις προοπτικές του για να
ικανοποιήσει τις διαφορετικές αρχές:
• Η απόσταση από συγγενείς και φίλους σημαίνει πως η συγγενική / πραγματιστική λειτουργία

οφείλει να ανακατασκευαστεί εκ θεμελίων ή να αναδομηθεί για να υπερκεράσει την απόσταση. 
• Εκτός και αν η μετοίκηση σε άλλη χώρα εντάσσεται στην επαγγελματική κινητικότητα ή το

πρόγραμμα σπουδών, η εκπλήρωση των δεξιοτήτων μας είναι επισφαλής, από τον κίνδυνο να μη
βρούμε εργασία που να αρμόζει στην εικόνα μας, να μην αναγνωρίζονται τα πτυχία μας κοκ. 

• Η κοινωνική αυτό-εικόνα απειλείται από στερεότυπα, προκαταλήψεις που επικρατούν στην
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κοινωνία υποδοχής σχετικά με την πολιτισμική ταυτότητά μας (πχ. εθνικότητα, υπηκοότητα,
θρησκεία).

Οι ευκαιρίες

Εάν η μετοίκηση στο εξωτερικό είναι μία πρόκληση από πολλές πλευρές, μπορεί να είναι επίσης
μία ευκαιρία για μάθηση και ανάπτυξη τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μπο-
ρούμε να εξετάσουμε τις ευκαιρίες από τρεις διαφορετικές οπτικές: αναφορικά στην ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων, επικεντρώνοντας στην οπτική της ανάπτυξης της προσωπικότητας και, τελικά, υιοθετώ-
ντας την οπτική γωνία των θετικών ψυχολόγων και εξετάζοντας τους τρόπους που η μετάβαση μπο-
ρεί να γίνει μία ευκαιρία εύρεσης περισσότερης ευτυχίας στη ζωή.

μαθησιακά αποτελέσματα: διεύρυνση γνώσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων

«Μπορώ να μετακινηθώ από τον αμιγώς γαλλικό τρόπο θεώρησης. Τουλάχιστον προσπαθώ διαρ-
κώς. Προσπαθώ να εφαρμόσω αυτήν την αποκέντρωση σε όλους τους τομείς της ζωής μου: οικο-
γένεια, φίλους, εργασία. Με ποιον τρόπο; Σε περίπτωση διαφωνίας ή παρεξήγησης, καταβάλλω
προσπάθεια να βρω τη λογική στα επιχειρήματα του άλλου, λαμβάνω υπόψη μου και τον άλλο».
(Ερωτώμενος από τη Γαλλία, πρόγραμμα 4C).

Για πολλά χρόνια, η διεθνής κινητικότητα θεωρούνταν μέσο απόκτησης γνώσης: η παράδοση
της «μεγάλης περιήγησης» (grand tour) ως σπουδαίο βήμα στην επιμόρφωση των νεαρών αντρών
σκιαγραφεί καθαρά αυτήν την ιδέα. Στη δική μας έρευνα, οι ταξιδιώτες στο εξωτερικό ανέφεραν
ότι έμαθαν πολλά για τον πολιτισμό της χώρας φιλοξενίας (γλώσσα, θεσμοί, πολιτισμικά προϊόντα
κλπ), αλλά επίσης και για τον προσωπικό τους πολιτισμό, χάρη στην αλλαγή οπτικής. Επιπλέον,
ανέφεραν πως απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία στον επαγγελματικό τομέα, καθώς ήρθαν σε επαφή με
διαφορετικές εκδοχές των δικών τους δεξιοτήτων. Τέλος, υπογράμμισαν πως αναπτύσσονται οι
διαπολιτισμικές επικοινωνιακές δεξιότητες, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία. Η μετάβαση δεν
είναι μόνο ένα μέσον απόκτησης νέας γνώσης και πολιτισμικών δεξιοτήτων, αλλά επίσης υποστη-
ρίζει την ευρύτερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Η εμπειρία της μετάβασης ωριμάζει

Το 1975 ο Adler πρότεινε ότι το πολιτισμικό σοκ θα έπρεπε να ερμηνεύεται ως «μεταβατική εμπει-
ρία», η οποία εν τέλει οδηγεί σε μία βαθιά αλλαγή του όλου της ταυτότητας, της καθολικής λει-
τουργίας του ατόμου. Το επιχείρημά του ξεκινά με τη διττότητα του σύγχρονου ατόμου. Η ζωή μας
χαρακτηρίζεται από ποικίλες σφαίρες ζωής, περιβάλλοντα, δραστηριότητες, ρόλους και ταυτότη-
τες, οδηγώντας σε έναν κατακερματισμό των εμπειριών μας. Παράλληλα, υπάρχουν ψυχολογικές τά-
σεις προς μία «ακεραιότητα, γκεστάλτ και ολισμό». Ορίζει τον πολιτισμό ως ένα «αντιληπτικό πλαί-
σιο αναφορών» και ένα «εμπειρικό περιβάλλον». Η μετακίνηση προς νέες διαστάσεις αντίληψης
και καινούργια περιβάλλοντα οδηγεί στη συνειδητοποίηση συνήθως μη συνειδητών προκαταλήψε-
ων και πεποιθήσεων και πυροδοτεί «τη διάσπαση της προσωπικότητας». Η διάσπαση θεωρείται βα-
σικό συστατικό στοιχείο κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης. 

«Στο αντιληπτικό επίπεδο, συμβολίζει τη μετακίνηση της προσωπικότητας από μία συμβιωτι-
κή κατάσταση συνείδησης μίας μοναδικής πραγματικότητας προς μία διαφοροποιημένη κατάστα-
ση από όπου προκύπτει μία συνείδηση και αποδοχή της αλληλεξάρτησης πολλαπλών πραγματικο-
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τήτων. Συναισθηματικά, η μετάβαση σημαδεύει την αλλαγή από την εξάρτηση σε επικουρίες προς
την ανεξαρτησία, ενώ στην ευρύτερη έννοια της σύλληψης περί εαυτού, σηματοδοτεί την αλλαγή
από ένα μονο-πολιτισμικό σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς.» (Adler, 1975). 

H Kim προχωρεί πέραν της πρότασης του Adler, για να υποστηρίξει ότι το αποτέλεσμα της
προσαρμογής δεν είναι μόνο μία «μεταμορφωμένη» ταυτότητα, αλλά και μία ταυτότητα «διαπολι-
τισμική». Κατασκευάζει ένα πρότυπο άγχους-προσαρμογής-ωρίμανσης της διαπολιτισμικής αλλη-
λεπίδρασης, το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα σχήμα «διαλεκτικό, κυκλικό και συνεχώς κινούμενο
προς την επανάληψη». 

Το άτομο θεωρείται ως «ανοιχτό σύστημα», το οποίο δεν μπορεί να απομονωθεί από το περι-
βάλλον του και τις αλληλεπιδράσεις. Η φυσική τάση αντίστασης στην αλλαγή συγκρούεται με την
επιθυμία αλλαγής συμπεριφοράς για την επίτευξη της αρμονίας με τον άλλο (ό.π., σ. 383). Η σύ-
γκρουση ταυτότητας έχει ως αποτέλεσμα τη διάσπαση, την οποία ακολουθεί η αναδόμηση και η
ανανέωση του εαυτού. Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει την ενσωμάτωση «αλλαγών στα οικεία σχή-
ματα διανοητικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών απαντήσεων», τα οποία προκαλούν αυ-
ξημένη «λειτουργική καταλληλότητα» για ένα καινούργιο περιβάλλον και μπορεί να οδηγήσουν
στην ανάπτυξη μίας «διαπολιτισμικής ταυτότητας». Αυτή είναι μία συνθήκη όπου «η πρωταρχική
πολιτισμική ταυτότητα ξεκινά να μην είναι τόσο διακριτή και συμπαγής, ενώ αναδύεται ένας πε-
ρισσότερο ευέλικτος ορισμός του εαυτού» (ό.π., σ. 391). Όταν αυτό το στάδιο επιτυγχάνεται, το
άτομο φθάνει σε μία «αυξημένη αυτοσυνειδησία και ταυτότητα περί εαυτού» και εμπλέκεται σε
μία «συνεχή αναζήτηση αυθεντικότητας στον εαυτό και τον άλλο πέραν των ορίων της ομάδας»
(ό.π., σ. 392).

μπορεί η μετάβαση να μας κάνει ευτυχείς;

Παρά το ότι το κυριότερο ενδιαφέρον της ψυχολογίας είναι η μελέτη των αιτιών της δυστυχίας και
ο τρόπος που μπορεί να διορθωθούν, μία ομάδα ερευνητών αφιερώθηκε στη διερεύνηση των αιτιών
της ευτυχίας. Το συγκεκριμένο ρεύμα, υπό τον τίτλο «θετική ψυχολογία», πρότεινε λειτουργικές
περιγραφές της ευτυχίας, οι οποίες επέτρεψαν τη μελέτη της σχέσης ευτυχίας και διαπολιτισμικής
μετάβασης.

Σύμφωνα με τον Seligman (2002), η απόλαυση είναι το πρώτο επίπεδο της ευτυχίας. Η από-
λαυση συνίσταται στην δυνατότητα βίωσης θετικών συναισθημάτων, τα οποία συνδέονται με ευ-
χάριστες δραστηριότητες, όπως η κατανάλωση εύγευστου φαγητού, η επίσκεψη αισθητικά όμορ-
φων μερών, η αλληλεπίδραση με ενδιαφέροντες ανθρώπους κλπ. Τα δύο αρνητικά χαρακτηριστικά
της απόλαυσης είναι πως αφενός η δυνατότητα βίωσης θετικών συναισθημάτων είναι εν μέρει κλη-
ρονομική, αφετέρου η εξοικείωση με την απόλαυση γίνεται πολύ γρήγορα, συνεπώς, η τελευταία
χάνει την επίδρασή της. Η μετοίκηση σε άλλη χώρα συχνά συνοδεύεται από την ανακάλυψη νέων
απολαύσεων σε πολλούς τομείς, ακριβώς όπως με τους προορισμούς διακοπών. Παρ’ όλα αυτά, τα
θετικά συναισθήματα σταδιακά χάνουν την ισχύ τους λόγω της συνήθειας. Για αυτό το λόγο, η από-
λαυση δεν είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των θετικών ψυχολόγων.

Ένα δεύτερο επίπεδο ευτυχίας έγκειται στη βίωση της ροής, μία κατάσταση που ο Csikszen -
tmihalyi (1990) χαρακτήρισε ως έντονη συγκέντρωση στην εν λόγω δραστηριότητα, ανεξαρτήτως
του ποια είναι αυτή η δραστηριότητα. Οι άνθρωποι βιώνουν τη ροή στην εργασία τους, στη φυσική
άσκηση, στη δημιουργία ή απόλαυση της τέχνης. Σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi, η ροή συμβαί-
νει όταν η λεπτή ισορροπία μεταξύ της ικανότητας του ατόμου και της δεξιοτεχνίας που επιβάλλει
η συγκεκριμένη δραστηριότητα γέρνει ελαφρώς εις βάρος της επιδιωκόμενης δεξιοτεχνίας, όταν
δηλαδή η υπάρχουσα ικανότητα του ατόμου υπερκεράζεται ελαφρώς από τις απαιτήσεις της δρα-
στηριότητας. Όταν οι απαιτήσεις της δραστηριότης είναι κατά πολύ μεγαλύτερες των υπαρχουσών
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δεξιοτήτων, το άτομο βιώνει άγχος και όχι ροή. Οι διαπολιτισμικές μεταβάσεις μπορούν να αποτε-
λέσουν πηγή ροής με δύο τρόπους. Αρχικά, η εκμάθηση νέου πλαισίου και νέων συστημάτων, κα-
θώς και η κατασκευή καινούριων δικτύων μπορούν να αποτελέσουν επαρκή ερεθίσματα για τη δη-
μιουργία περισσότερης ροής.

Τελικά, το απώτατο επίπεδο της ευτυχίας, σύμφωνα με το Seligman, είναι η εύρεση νοήματος
στη ζωή, το οποίο περιέγραψε ως τη τοποθέτηση της προσωπικής δύναμης στην υπηρεσία ενός
σκοπού μεγαλύτερου του εαυτού. Η επιλογή ενός προορισμού βάσει κριτηρίων ατομικής προτίμη-
σης είναι μία πολυτέλεια που οι περισσότεροι μετανάστες δεν έχουν. Οι σύντροφοι και σύζυγοι που
ακολουθούν κάποιον άλλον επίσης δεν την έχουν. Ο αγώνας για τη αναδημιουργία νοήματος μπο-
ρεί να είναι μακρύς, συχνά με περιόδους περιπλάνησης ή στασιμότητας, επανεκτίμησης ή μεταβο-
λής του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και επιστροφής στην εκπαίδευση. Παράλληλα όμως, η με-
τάβαση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για διάλειμμα από μία επαγγελματική πρακτική στα όρια
της «ρουτίνας», μία ανάσα και αναδόμηση της επαγγελματικής ζωής, για να συμπεριληφθούν εκεί-
να τα στοιχεία που έχουν νόημα για εμάς. 

Ποιες είναι οι διαδικασίες της μετάβασης;

Εάν η μετάβαση σε ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον είναι μία αλληλουχία προκλήσεων, αυτό οφεί-
λεται στο γεγονός ότι η έξοδος από το γνωστό κοινωνικό περιβάλλον αποτελεί απειλή για διαφορε-
τικά επίπεδα της ταυτότητάς μας και πυροδοτεί το συναγερμό των μηχανισμών άμυνας. Όμως ο άν-
θρωπος έχει πρωτοφανές δυναμικό ωρίμανσης και ανάπτυξης, χάρη στις αρετές της μάθησης, του
συμβιβασμού και της προσαρμογής. Η αντίδραση στις προκλήσεις που εμπεριέχονται στη διαδικα-
σία της μετάβασης θα διαπραγματευθούν ανάμεσα στην ανάγκη για άμυνα και ωρίμανση μέσω
μίας διαλεκτικής διαδικασίας ανοίγματος και κλεισίματος, επιλογής, συμβιβασμού και ενσωμάτω-
σης μερών του έξω κόσμου στο έσω σύστημα του εαυτού. Μία προσέγγιση της ψυχολογίας προσω-
πικότητας, η οποία θέτει αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ έξω και έσω κόσμου, είναι
εκείνη του διαλογικού εαυτού (πρβλ. Hermans, 1992).

Η προσέγγιση βασίζεται στην αποδοχή ότι τα σύνορα μεταξύ εσώτερου και έξω κόσμου είναι
πολύ ευαίσθητα και ευμετάβλητα, σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη άποψη του δυτικού ατο-
μισμού, η οποία συνοψίζεται στην εικόνα του «ανθρώπου ως νησί», αποκομμένου από το περιβάλ-
λον του και τους ομοίους του. Ακόμα και το φυσικό σώμα που υποτίθεται ότι ορίζει τα ατομικά σύ-
νορα, εκτελεί σημαντικό ρόλο στη διαπροσωπική επικοινωνία, μέσω του έμμεσου παιχνιδιού της
εμπλοκής στο σωματικό ρυθμό ή τη μίμηση χειρονομιών και κινήσεων, οι οποίες ακολουθούν τους
σωματοποιημένους αυτοματισμούς του διαπροσωπικού συντονισμού3. Ο Nash (1998) συστήνει
την έννοια της αντανακλαστικότητας για να περιγράψει αυτήν τη σωματοποιημένη ικανότητα αντί-
δρασης απέναντι σε έναν άλλο άνθρωπο ή σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον: ο άνθρωπος δεν είναι
απομονωμένος από το χώρο, αλλά είναι μέρος του χώρου, τα σώματα και οι τόποι είναι σε διαρκή
εμπλοκή και αλληλεπίδραση.

Η προσέγγιση του διαλογικού εαυτού του Hermans (2001) προτείνει έναν εαυτό-πρότυπο, ως
«κατάλογο» εσωτερικών και εξωτερικών θέσεων. Οι εσωτερικές θέσεις είναι πτυχές «φωνών» του
εαυτού, οι οποίες δημιουργήθηκαν από προηγούμενες εμπειρίες και διαλόγους: εγώ ο/η ερευνητής,
εγώ ο/η περίεργη, εγώ ως αλλοεθνής, εγώ ως σύζυγος κλπ. Οι εξωτερικές θέσεις αναφέρονται σε
ανθρώπους ή ομάδες, είτε πραγματικούς (ένας πατέρας, μία σύζυγος, ένας δάσκαλος κλπ), είτε φα-
νταστικούς («ο Γάλλος», ο καπετάνιος Picard του διαστημοπλοίου Enterprise κλπ), οι οποίοι συνέ-
πραξαν στη διαλογική κατασκευή του εαυτού.
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Ο διάλογος συνδέει τις εσωτερικές και εξωτερικές θέσεις και τις συνενώνει σε ένα κοινό πλαί-
σιο. Ο Fogel (1993) διαχωρίζει το δημιουργικό από το άκαμπτο πλαίσιο: το δημιουργικό έχει ως
αποτέλεσμα την αλλαγή ή μία μετακίνηση θέσεων, ενώ το άκαμπτο δεν επηρεάζει τις θέσεις μας.

Η μετοίκηση σε ένα νέο μέρος επιφέρει δραστικές αλλαγές στην αυτό-εικόνα, καθώς επιβάλλει
έναν αριθμό νέων εξωτερικών θέσεων, οι οποίες πυροδοτούν τη δημιουργία νέων εσωτερικών θέ-
σεων. Για παράδειγμα, στο Παρίσι ξαφνικά έγινα μία «ξένη», μία «Ανατολικο-Ευρωπαία», καθώς
επίσης και μία «μετακινούμενη σύζυγος». Παρ’ όλα αυτά, η δημιουργία των καινούριων θέσεων
δεν είναι ούτε αυτόματη ούτε τυχαία. Δεν είναι καθολικά αυτόματη, καθότι υπάρχει πάντοτε περι-
θώριο διαλόγου: ίσως μετατρέπομαι σε «ξένη», αλλά τι είδους «ξένη»; Τι σημαίνει αυτό για εμένα;
Πώς ενδύομαι αυτή τη ξενικότητα; Έχω στη διάθεσή μου ένα ολόκληρο οπλοστάσιο τεχνικών δια-
πραγμάτευσης ταυτότητας, το οποίο διευκολύνει ένα μεγάλο εύρος περισσότερο ή λιγότερο συνει-
δητών ελιγμών: τροποποίηση της εμφάνισης (θα κάνω τον εαυτό μου περισσότερο όμοιο των άλ-
λων ή θα τονίσω τη διαφορετικότητα;), επιλογή δραστηριοτήτων (θα εγγραφώ σε μαθήματα Γαλ-
λικών ή θα επιλέξω να παρακολουθήσω τοπικούς χορούς του πολιτισμού μου;), επιλογή φίλων και
γνωστών (επιθυμώ Γάλλους ως φίλους ή επιθυμώ το διεθνές γκέτο, ίσως την ασφαλή ζώνη ανθρώ-
πων με την ίδια εθνικότητα με εμένα;) κλπ. Όλα τα επίπεδα των ψυχολογικών λειτουργιών εντάσ-
σονται σε αυτό το εγχείρημα: συναισθηματικό, συμπεριφοριολογικό και νοητικό. 

Συνεπώς, η διαπραγμάτευση της αυτό-εικόνας μας δεν είναι διόλου καθορισμένη και αυτόμα-
τη: ακολουθούμε τις ανάγκες –κίνητρα, σύμφωνα με το Fiske, και αρχές, κατά τον Βreakwell,– οι
οποίες υποδαυλίζουν την κατασκευή της ταυτότητας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ομοφωνία ανά-
μεσα στους ερευνητές σχετικά με έναν αποκλειστικό κατάλογο κινήτρων ταυτότητας. Αντ’ αυτού,
κάθε ερευνητής έχει προσωπικές προτιμήσεις. Παρακάτω, αναγράφεται μια επιλογή αυτών:
• Αυτονομία, δεξιότητα, «ανήκειν» - θεωρία του αυτοκαθορισμού (Deci, Ryan) 
• Συγγένεια - θεωρία κοινωνικής μέτρησης (Baumeister, Leary)
• Ισορροπία μεταξύ ωρίμανσης και συμβολικής άμυνας, προστασία - θεωρία της διαχείρισης πα-

νικού (Pyszczynski et al, 2003)
• Βέλτιστη διακριτότητα (Brewer, 1991)
• Συνέχεια, διακριτότητα, εγωισμός (Breakwell, 1988)

Αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσουμε, είναι πως όντως κινητοποιούμαστε ώστε να ικανο-
ποιήσουμε κάποιες από τις ανάγκες που αναγράφονται παραπάνω. Ως τέτοιες, λειτουργούν ως «εν-
σωματωμένες» πυξίδες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσαρμογής, προσανατολίζοντάς μας
προς το να αναλάβουμε δράση στους τομείς που παραμελούνται. Και είναι αυτή ακριβώς τη διαδι-
κασία που οφείλουν να υποστηρίξουν οι εποικοδομητικές ασκήσεις προετοιμασίας. 

επιμορφωτικά προγράμματα για διαπολιτισμική προσαρμογή
Το πρώτο κύμα επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετιζόμενων 
με τους άλλους πολιτισμούς

Στην απαρχή του είδους των διαπολιτισμικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, το επίκεντρο βρισκό-
ταν στην προσφορά όσο περισσότερων και λεπτομερέστερων πληροφοριών ήταν δυνατό σε σχέση
με τον άλλο πολιτισμό. Φιλοδοξία αυτών των επιμορφωτικών προγραμμάτων ήταν να εφοδιάσουν
τους εκπατρισμένους (που τότε οι περισσότεροι ήταν μάλλον εθελοντές Ειρηνευτικών Σωμάτων)
με όλα τα εφόδια για όλες τις πιθανές καταστάσεις και δυσκολίες με την ετερότητα.

Η παραπάνω φιλοδοξία αποδείχθηκε μάταιη: είναι αδύνατον, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτι-
κά να αποδελτιωθεί ένας πολιτισμός σε ένα σύνολο περιγραφών και συνταγών. Παρ’ όλα αυτά,
μπορούμε ακόμα να εντοπίσουμε ίχνη αυτού του είδους διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμ-
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μάτων. Πρόσφατα, συνάντησα έναν κατάλογο όσων πρέπει να κάνει και όσων πρέπει να αποφύγει
ο άγγλος ταξιδιώτης στην Ιταλία, ο οποίος εκδόθηκε σε έναν οδηγό διαπολιτισμικής προετοιμασίας.
Ανάμεσα σε άλλα, οι Άγγλοι προειδοποιούνταν να μη φορούν λευκές κάλτσες με σανδάλια.

Μία πιο αναλυτική συνέχεια της παράδοσης να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στο περιεχόμε-
νο και τη μετάδοση πληροφοριών, προσφέρουν τα πολιτισμικά πρότυπα, όπως, φερ’ ειπείν, το πρό-
τυπο των έξι διαστάσεων των διαπολιτισμικών διαφορών του Hofstede (1997), και τα οποία συ-
γκρίνουν τον πολιτισμό-στόχο με τον πολιτισμό καταγωγής, σύμφωνα με τις διαστάσεις του προ-
τύπου.

Επιπλέον, στο ίδιο πνεύμα, τα διαπολιτισμικά επιμορφωτικά προγράμματα συχνά παρέχουν
πρακτικές και διαχειριστικές πληροφορίες για την κοινωνία υποδοχής: τη διοίκησή της, το οικονο-
μικό της σύστημα, τις υπηρεσίες κλπ. Για εμάς, αυτό μπορεί να συγκριθεί με ένα μάθημα ζωγραφι-
κής, όπου η διδαχή της τέχνης της ζωγραφικής εξαντλείται στο να πληροφορηθούν οι μαθητές για
το πού μπορούν να αγοράσουν χαρτί, καμβά και μπογιά.

Παρ’ όλα αυτά, το πρώτο κύμα διαπολιτισμικών επιμορφωτικών ποργραμμάτων συχνά αποδεί-
χθηκε αναποτελεσματικό, ενίοτε με αντίθετα αποτελέσματα, όπως τα περιγράφει γλαφυρά η Cohen-
Emerique (2011). Κύρια αιτία της αποτυχίας είναι το γεγονός πως όταν οι άνθρωποι εξοπλίζονται
με στεγανές και απτές πληροφορίες, όπως λόγου χάρη σχετικά με τις αξίες και τα σχήματα συμπε-
ριφοράς των κοινοτικών ασιατικών πολιτισμών, με τον ίδιο τρόπο σχηματίζουν στεγανές προσδο-
κίες βάσει των πληροφοριών, οι οποίες αναπόφευκτα θα ματαιωθούν, εάν λόγου χάρη συναντήσουν
έναν κινέζο επιχειρηματία, απόφοιτο ενός Αμερικανικού Κολλεγίου. Δεν υπάρχει περιγραφή που
να είναι ταυτόχρονα τόσο ακριβής και γενική, ώστε να καλύψει όλα τα μέλη μίας δεδομένης κοινω-
νίας, διότι οι πολιτισμοί διαρκώς μεταβάλλονται, διότι οι άνθρωποι κουβαλούν μία ποικιλία πολι-
τισμικών αποσκευών και τις απορροφούν διαμέσου του προσωπικού τους δρόμου της ζωής. Επι-
πλέον, αν δεχθούμε στεγανές πολιτισμικές περιγραφές, γινόμαστε λιγότερο ανοιχτοί στις εκπλήξεις
του φέρνουν συνεχώς οι διαπολιτισμικές συναντήσεις. 

ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων μέσω της τέχνης

Αυτή η αποδοχή οδήγησε στη στροφή της προσοχής προς την ανάπτυξη των απαραίτητων για την
προσαρμογή δεξιοτήτων (πχ. Pusch, 2004, Fowler & Blohm, 2004). Αυτές οι δεξιότητες, ενίοτε συ-
νοψισμένες υπό τον τίτλο «διαπολιτισμική ικανότητα», περιλαμβάνουν τις ακόλουθες τρεις κύριες
κατηγορίες: γνώση, δεξιότητες και στάσεις. 
• Γνώση σχετικά με την πολιτισμική δυναμική, καθώς επίσης και για τις ψυχο-κοινωνικές προ-

κλήσεις της προσαρμογής 
• Δεξιότητες σχετικά με τη διαπολιτισμική επικοινωνία, τη δημιουργία συνδέσμων και την ανά-

πτυξη δικτύων 
• Στάσεις πολιτισμικού σχετικισμού, ενδιαφέροντος, προσανατολισμού προς τον άλλο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνά μας, άνθρωποι με πολύ αναπτυγμένη διαπολιτισμική ικανό-
τητα μπορεί να αντιμετωπίσουν μία επίπονη διαδικασία προσαρμογής. Αυτό μας οδήγησε στη διε-
ρώτηση σχετικά με το ρόλο των προϋπαρχουσών διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι ανε-
ξάρτητες του πλαισίου. Συγκεκριμένα, σε αυτήν την περίπτωση εμπίπτουν άνθρωποι που αφικνού-
νται σε μία νέα χώρα για να συνοδεύσουν τους συντρόφους τους. Οι εγγενείς στην κατάσταση δυ-
ναμικές φαίνεται να αυξάνουν την ανάγκη αυτό-άμυνας και «κλεισίματος» προς το περιβάλλον υπο-
δοχής, συχνά οδηγώντας σε παραλυτική αυτό-κατηγορία ή τη μετατροπή της κοινωνίας υποδοχής
σε αποδιοπομπαίο τράγο. Η παρατήρηση αυτή, έστρεψε το ενδιαφέρον ορισμένων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που εκτελέσαμε, προς τον παράγοντα κίνητρο πίσω από την προσαρμογή και τη
διαχείριση των συναισθημάτων.
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Συνάμα με το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων, το εύρος της μεθοδολογίας επί-
σης μετατοπίστηκε από τις συζητήσεις και παρουσιάσεις σε περισσότερο συνολικές τεχνικές, όπως
δομημένες ασκήσεις, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων. Μορφές τέχνης άρχισαν να εμφανίζονται
στις εργαλειοθήκες των διαπολιτισμικών εκπαιδευτών ως ένα μέσο να πάνε πέραν του γνωστικού επι-
πέδου της ανταλλαγής. Δίχως την προσδοκία ενός εξαντλητικού καταλόγου, παρακάτω υπάρχουν
μερικά παραδείγματα που καταδεικνύουν γιατί η τέχνη έχει –ή θα μπορούσε να– ενταχθεί στα δια-
πολιτισμικά επιμορφωτικά προγράμματα. 
• Θεατρικά παιχνίδια

Η θεατρική πρακτική μπορεί να αναπτύξει την αντίληψή μας για τη μικρο-δυναμική της επι-
κοινωνίας: την αλληλεξάρτηση των τριών επιπέδων περιεχομένου, διαδικασίας και σχέσης. Η δρα-
ματοποίηση καθημερινών συμβάντων ή συγκρούσεων μπορεί να βοηθήσει στην εκτόνωσή τους,
στο να κάνουμε ένα βήμα πίσω και, συνεπώς, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα συναι-
σθηματικά φορτισμένες καταστάσεις. Στη δικά μας πρακτική στον Elan Interculturel, χρησιμοποι-
ούμε επίσης θεατρικά στοιχεία για να διευκολύνουμε την αναπαράσταση και την ανάλυση συ-
γκρουσιακών καταστάσεων και καθοριστικών συμβάντων. Το Θέατρο Φόρουμ του Boal μπορεί να
αποτελέσει όχημα ομαδικής εργασίας σε καταπιεστικές καταστάσεις, ιδίως για τους νεοφερμένους
που βρίσκονται σε μία ευάλωτη θέση. Ως τέτοιο, ενδυναμώνει. 
• Χορός

Σύμφωνα με την έννοια του Nash περί αντανακλαστικότητας, η εμπλοκή μας στο χορό μπορεί
να εμφυσήσει μία καλύτερη συνείδηση για το σώμα μας, όπως επίσης και συνείδηση των σωματι-
κών αισθητηρίων στο καινούργιο περιβάλλον. Μέσω της από-μηχανοποίησης των αυτοματισμών
που είναι εγγεγραμμένοι στο σώμα, ο χορός μπορεί να αναπτύξει τις δεξιότητες διαπροσωπικού συ-
ντονισμού: την ικανότητά μας να συντονιζόμαστε σε διαφορετικές μη λεκτικές συμπεριφορές από
τη δική μας: σε διαφορετικούς ρυθμούς, διαφορετικές κινήσεις, νέα χρήση της σωματικής επαφής.

Όμως περισσότερο από οτιδήποτε, ο χορός συλλαμβάνει με ιδιαίτερη επιτυχία τη διαλογική
διαδικασία. Εντούτοις, ο χορευτής συντονίζεται με ένα ρυθμό, μία μελωδία που βρίσκεται εκτός
του, για να την ενσωματώσει στο σώμα του μέσω της κίνησης. Παρομοίως, μπορεί να συνδεθεί και
να ιδιοποιηθεί τις κινήσεις των υπολοίπων χορευτών. Αυτός ο ενδο-εξωτερικός μηχανισμός είναι η
ουσία της διαδικασίας προσαρμογής. Τέλος, η αισθητηριακή εμπειρία που προσφέρει ο χορός, επι-
τρέπει στον άνθρωπο να γίνει μέρος του χώρου ξανά, σε αντίθεση με το να είναι ένας απομονωμέ-
νος εισβολέας. Ο αυτοσχεδιασμός contact συγκεκριμένα, μπορεί να περικλείσει όλους τους προα-
ναφερθέντες στόχους.
• Εικαστικές τέχνες

Έργα βίντεο: Η κινηματογράφηση είναι ένα είδος που καταφέρνει να συνδυάσει στην εντέλεια
τους έσω και έξω κόσμους. Η πλοκή προέρχεται από το συγγραφέα και τους χαρακτήρες, τα σκη-
νικά είναι πραγματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ η ταινία είναι εξ ορισμού ένας συνδυασμός
των δύο.
• Συμμετοχική τέχνη στο πλαίσιο της κοινότητας

Οι καλλιτεχνικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινότητας αποκτούν εξέ-
χουσα σημασία όταν συμπεριλαμβάνουν νεοφερμένους και μέλη της κοινότητας υποδοχής, καθώς
αποτελούν για τους πρώτους σημαντική κοινωνική δικτύωση. Στο σημείο αυτό δίνεται έμφαση στη
λέξη «σημαντική»: η κοινή καλλιτεχνική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη προσω-
πικών δεσμών, οι οποίοι διαφορετικά θα ήταν χρονοβόροι. 
• Καλλιτεχνική δημιουργία γενικά: ο ρόλος της δημιουργίας

Ένα πρότυπο δημιουργικότητας που αναφέρεται συχνά (πχ. Csikszentmihalyi, 1996), περιλαμ-
βάνει 5 βήματα: 1) συλλογή ενός θέματος, 2) αναγνώριση ενός σχήματος, 3) επώαση, 4) επιλογή -
αξιολόγηση, 5) εφαρμογή. Το ενδιαφέρον σε αυτήν την κυκλική απεικόνιση έγκειται στο ότι δύνα-
ται να παραλληλισθεί με τον κύκλο των αλλαγών που περιγράφει τις μεταβάσεις. Μπορεί εύκολα
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να εφαρμοστεί στην κατασκευή του σχεδίου ζωής μας σε ένα καινούργιο περιβάλλον. Παρομοίως,
η εμπειρία, η βίωση των συναισθημάτων που συνοδεύουν τα διάφορα στάδια του κύκλου της δημι-
ουργικής διαδικασίας μπορεί να προετοιμάσει μία αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συναι-
σθημάτων που συνοδεύουν τις μεταβάσεις στον τρόπο ζωής: την ανυπομονησία, την αίσθηση χά-
ους στην περίοδο της συλλογής, τη δυνατότητα συγκέντρωσης τη στιγμή που αναγνωρίζουμε κάτι
σημαντικό, την αγωνία της ανάγκης επιλογής. Η λήψη αποφάσεων εμφανίζεται και στις δύο διαδι-
κασίες. Συμπερασματικά, η καλλιτεχνική δημιουργία προσφέρει μία παρόμοια γνωστική και συναι-
σθηματική άσκηση όπως η περίοδος προσαρμογής. Η ερώτηση είναι κατά πόσον η εμπλοκή στην
τέχνη δημιουργεί δεξιότητες που μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους τομείς της ζωής. Η αξιολό-
γηση του πιλοτικού μας προγράμματος φιλοδοξεί να δώσει ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με
την ερώτηση. Αυτό με οδηγεί στο δικό μου προσωπικό συμπέρασμα. 

ςυμπέρασμα

Η κατανόηση της διαπολιτισμικής προσαρμογής, την οποία θέλησα να διευκρινίσω στο παρόν άρ-
θρο, βασίζεται στην αναγνώριση ότι όλη η ανθρώπινη δραστηριότητα διαπερνάται από μία διαλο-
γική διαδικασία: από τη μία πλευρά, υπάρχει ένα άνοιγμα στον έξω κόσμο και στους άλλους αν-
θρώπους, η οποία τροφοδοτείται από την εγγενή μας ικανότητα να ωριμάζουμε, την εγγενή μας πε-
ριέργεια και την εγγενή σχεσιακή μας φύση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η αργή συσσώρευση του
υλικού: αξιών, κανόνων, αγαπημένων γεύσεων, προτιμητέας γλώσσας, το περιεχόμενο του ποιοι εί-
μαστε. Και από τη στιγμή που έχουμε κάποιο περιεχόμενο, έχουμε ισχυρά κίνητρα να το υπερασπι-
στούμε, να το διατηρήσουμε. Ένας συνεχής διάλογος, μία διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο αυτές
ανάγκες, λαμβάνει χώρα οπουδήποτε κι αν πάμε, κρατώντας μία λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην
υποστήριξη του οτιδήποτε μας ανήκει (αυτού που ήδη είμαστε) και στην απορρόφηση της καινοτο-
μίας, της διαφορετικότητας. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες διαταράσσουν την
ευαίσθητη αυτή ισορροπία, ρίχνοντας το βάρος προς μία πλευρά. Η μετοίκηση σε ένα νέο περιβάλ-
λον είναι μία τέτοια κατάσταση: όταν η επαφή με το νέο και η αβεβαιότητα και η αγωνία που τη
συνοδεύουν γίνονται αβάσταχτες, το κίνητρο της αυτοάμυνας νικά τη διαθεσιμότητα και την περιέρ-
γειά μας. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει ακριβώς τη στιγμή που η επιβίωσή μας, ακόμα και η ευτυχία
μας, εξαρτώνται από την ικανότητά μας να συνδεθούμε με το καινούργιο περιβάλλον. Αυτό είναι
το παράδοξο με την προσαρμογή: κλείνουμε σε μία στιγμή στην οποία περισσότερο από ποτέ πρέ-
πει να είμαστε διαθέσιμοι, η διαθεσιμότητά μας θα έπρεπε να είναι το κλειδί που θα επαναφέρει την
ισορροπία, αλλά είναι ακριβώς αυτό που είναι το πιο δύσκολο.

Η τέχνη μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο έδαφος προετοιμασίας, το οποίο θα διευκολύνει μία
παρόμοια διαθεσιμότητα, για μία πληθώρα λόγων, εκ των οποίων θα υπενθυμίσω τρεις. Πρωτίστως,
οι περισσότερες μορφές τέχνης είναι ένα έξοχο παράδειγμα προσομοίωσης της διαλογικής διαδικα-
σίας που περιγράφηκε παραπάνω. Εντούτοις, η καλλιτεχνική δημιουργία έγκειται στον ευαίσθητο
διάλογο μεταξύ εσώτερης έμπνευσης, δημιουργικής δύναμης και του έξω κόσμου που μας παρέχε-
ται: τα εργαλεία και τα υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ζωγραφίσουμε, τα σκη-
νικά και οι χαρακτήρες που παρουσιάζουμε στην ταινία μας κλπ. Αυτός ο διάλογος πραγματοποιεί-
ται κατ’ αντιστοιχία μεταξύ σκέψης και αισθητηριακής εμπειρίας. Δεύτερον, η τέχνη μάς από-μη-
χανοποιεί: μας μετακινεί από τα συνήθη πλαίσια της κίνησης, των χειρονομιών, της έκφρασης και
της αντίληψης. Κατ’ ουσία, η τέχνη διαρκώς μας σπρώχνει προς τα όριά μας και, τελικά, μας κάνει
να τα προσπερνούμε. Τέλος, οι μαθησιακές και συναισθηματικές πτυχές της δημιουργικής διαδικα-
σίας μάς προετοιμάζουν ορθά για μία παρόμοια γνωστική και συναισθηματική πορεία κατά την
προσαρμογή.
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1.3. μεΤαΞΥ Των Οριων ΤΗς θεαΤρικOTHTAς 

και ΤΗς ΠραγμαΤικΟΤΗΤας

χριστίνα Ζώνιου – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ςχολή καλών Τεχνών, Τμήμα θεατρικών ςπουδών

νάγια μποέμη – Ώσμωση – κέντρο Τεχνών και Διαπολιτισμικής αγωγής

«Το θέατρο είναι μία μορφή γνώσης. Πρέπει και μπορεί επίσης να είναι ένα μέσο για τον μετασχη-
ματισμό της κοινωνίας. Το θέατρο μπορεί να μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε το μέλλον αντί να
περιμένουμε για αυτό» (Boal, 2002, σ. xxxi). Οι θεωρίες πάνω στις οποίες βασίζουμε την εφαρμογή
του προγράμματος «Αριάδνη» προέρχονται, κατά πρώτον, από την περιοχή της Εκπαίδευσης Ενη-
λίκων και, πιο συγκεκριμένα, από την Κριτική Παιδαγωγική και την Παιδαγωγική της Ενδυνάμω-
σης και, κατά δεύτερον, από την Κοινωνική Ανθρωπολογία και, πιο συγκεκριμένα, την Κριτική
Εθνογραφία, καθώς πιστεύουμε ότι η διεξαγωγή ενός διαλόγου ανάμεσα στις ανθρωπιστικές επι-
στήμες έχει ως αποτέλεσμα την ανταλλαγή ιδεών και μεθόδων, όπου κεντρικός άξονας είναι ο άν-
θρωπος. Σημείο αναφοράς μας είναι το θέατρο και πώς αυτό επηρεάζει ομάδες ανθρώπων. Η συ-
γκεκριμένη θεωρητική προσέγγιση που ακολουθούμε παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους συμμε-
τέχοντες, τη σχέση τους με το θέατρο, τον αντίκτυπο του θεάτρου στην καθημερινή ζωή, καθώς και
τη σημασία που εκείνο έχει για τους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με την πολύ-τοπική (multi-sited)
εθνογραφία, δεν μπορούμε να μελετήσουμε τα υποκείμενα της έρευνας εθνογραφικά, με τη διεξα-
γωγή εντατικής επιτόπιας έρευνας σε μία και μόνη τοποθεσία. Η πολύ-τοπική εθνογραφία ακολου-
θεί μη προκαθορισμένες διαδρομές, συχνά μη αναμενόμενες, και απαιτεί τη μελέτη διαδικασιών
που βρίσκονται εν κινήσει (Marcus, 1998, σσ. 79-80).

Το θέατρο και, συγκεκριμένα, η μέθοδος του Θεάτρου του Καταπιεσμένου (ΘτΚ) αποτελεί όχι
μόνο καλλιτεχνικό και παιδαγωγικό εργαλείο αλλά και ερευνητικό. Πρόκειται για έρευνα με βάση
τις παραστατικές τέχνες που εμπλουτίζει την ποιοτική έρευνα, διευρύνοντας την έννοια του ερευ-
νητικού σχεδιασμού. Συνδέεται με όλα τα στάδια της έρευνας: συλλογή δεδομένων, ανάλυση και
ερμηνεία. Επιπλέον, οι πρακτικές που βασίζονται στο θέατρο επιτρέπουν να τεθούν νέα ερωτήματα
και να επαναδιατυπωθούν ήδη υπάρχοντα με νέους τρόπους. Αυτή η μορφή ολιστικής, συμμετοχι-
κής και ενσώματης έρευνας επιτρέπει τη σύνδεση θεωρίας και πράξης.

Το παρόν άρθρο χωρίζεται σε τρία μέρη: αρχικά, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το ΘτΚ,
το βασικό καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό εργαλείο που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των εργα-
στηρίων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και διεξήχθησαν από το Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και την Ώσμωση - Κέντρο Τεχνών και Δια-
πολιτισμικής Αγωγής. Ακολουθεί ένα κείμενο σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Παι-
δαγωγική της Ενδυνάμωσης που αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών προγραμμά-
των. Στη συνέχεια δίνονται κάποια στοιχεία για το ρεύμα της Κριτικής Εθνογραφίας και επεξηγού-
νται τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του προγράμματος και τα
οποία βασίζονται στη διάκριση του Beeman για το θέατρο (Beeman, 1993, σ. 381) προσαρμοσμένα
στην συγκεκριμένη τεχνική του ΘτΚ: το περιεχόμενο ενός Θεάτρου Φόρουμ, ο συμμετοχικός ρό-
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