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ΠρΟλΟγΟς ςΤΗν ελλΗνικΗ εκΔΟςΗ:

Η αριάδνη, οι τέχνες και η διαπολιτισμικότητα

Η έκφραση και η δημιουργία ως ανάγκες προφανώς προέκυψαν από την πρώτη στιγμή που προέκυψε
ένας homo. Οι ανάγκες αυτές, δηλώσεις ή εκφράσεις του ανθρώπου, συνυφαίνονταν απολύτως με

την επιβίωση και την καθημερινή ζωή η οποία προϋπόθετε έρευνα χώρου, κατάκτηση μέσων και εργα-
λείων, κάλυψη αναγκών και εξεύρεση τροφής. Καθώς ο homo habilis, ο επιδέξιος άνθρωπος σε σχέση με
τα εργαλεία, ή ο homo erectus, ο όρθιος πιθηκάνθρωπος, εξελισσόταν, ανέπτυσσε συνεχώς νοημοσύνη,
δημιουργούσε και καλλιεργούσε τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας. Ήταν αναγκαίο να συγκροτήσει
ένα δυνατό «σώμα» με τους άλλους, σώμα δύναμης που θα αντιστεκόταν στις δυσκολίες της φύσης, θα
υπερνικούσε δεινόσαυρους, φυσικές απειλές, σημεία και δαίμονες.

Η δημιουργία ομάδων και τελικά μικροκοινωνιών επέφερε δραματικές αλλαγές στη ζωή του και
έγκαιρα τον οδήγησε σε ομαδικές εκφράσεις. Διαχρονικά από τις πρωτόγονες τελετουργίες, τις απεικο-
νίσεις της ζωής και του κυνηγιού στα σπήλαια, την απαθανάτιση προσωπικών «περασμάτων» ζωής και
ομαδικών σημαντικών στιγμών σε αντικείμενα και στο περιβάλλον, την κατασκευή υλικών και εργαλείων
και την καταγραφή αυτών καθώς και των τρόπων χρήσης τους, εκφράζεται η ανάγκη του ανθρώπου να
γνωρίσει τον εαυτό του, τον άλλον και να διαχειριστεί τον κόσμο γύρω του, γεγονός που τον κατέστησε
υποκείμενο της «έκφρασης-τέχνης» του. 

Αν διατρέξουμε την ανθρώπινη δημιουργία από τα πρώτα σημάδια έκφρασης μέχρι σήμερα, μας δί-
νεται η δυνατότητα να κατανοήσουμε την εξέλιξη της κοινωνίας μας διαχρονικά και συγχρονικά μέσω
της έκφρασης-τέχνης και πως κάθε έκφανσή της σχετίζεται με το κοινωνικό της πλαίσιο, στο οποίο ανα-
δύεται, διαμορφώνεται αλλά και διαμορφώνει σε σχέση με την ιστορική πραγματικότητα και εν τέλει
τον πολιτισμό. Επίσης, μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουμε τα συναισθήματα και τις ψυχικές κα-
ταστάσεις που διέρχεται η κοινωνία σε μικρο-μακρο επίπεδο καθόσον ο άνθρωπος στις δημιουργίες του
προσπαθεί να αποτυπώσει τα συναισθήματά του, τον πόνο του, τις χαρές του, τους έρωτές του, γενικά
τα παθήματά του. Αυτό άλλωστε είναι και το δυνατό στοιχείο της τέχνης. Αυτά τα παθήματά θα «καθαρ-
θούν» μέσω της έκφρασης-τέχνης και θα προκύψει όχι μόνο η εκτόνωσή τους, αλλά και η θεραπεία του
υποκειμένου, τραγικού ή μη. Θα αποτελέσουν μέσω της έκφρασης-τέχνης μια πανανθρώπινη δήλωση
που συνιστά μια καταγγελία για την καθημερινή καταπίεση που ασκείται διαχρονικά αλλά και σήμερα σε
κοινωνική, οικονομική και συναισθηματική διάσταση. Θα συστήσουν μια μορφή αγώνα για αυτογνω-
σία, διεκδίκηση και βελτίωση της ζωής. Θα μεταλλαχθούν μέσω της έκφρασης-τέχνης σε ενεργή πολι-
τειότητα, προκειμένου να αποκτήσει κάθε υποκείμενο την οντότητά του και να απολαύσει το ότι ζει, είναι
δρων και μετασχηματίζει τον κόσμο του. Επομένως έκφραση-τέχνη και ζωή είναι αλληλένδετες έννοιες. 

Γλωσσολογικά, η τέχνη επισφραγίζει το ειδικό της βάρος ως λέξη απλή ή σύνθετη ή προσδιορίζο-
ντας άλλη λέξη, γίνεται δημιουργός νέων εννοιών, ενώ παράλληλα από τη ρίζα της δημιουργείται και
σημασιοδοτείται ένα πλήθος λέξεων στις οποίες ενυπάρχει η έννοια της δημιουργίας, της έκφρασης και
του λόγου (τέχνη, καλές τέχνες, εικαστικές τέχνες, παραστατικές τέχνες, δραματική τέχνη, έβδομη τέχνη,
τέχνασμα, τεχνηέντως, τέχνημα, τεχνητός, έντεχνος, τεχνική, τεχνίτης, τεχνογνωσία, τεχνοκρίτης, τεχνο-
λογία, τεχνολογικός, τεχνοτροπία, τεχνούργημα, τεχνουργός, καλλιτέχνης κ.α.).
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Στη μυθολογία και στον κόσμο της ελληνικής αρχαιότητας σύμφωνα με τη Θεογονία του Ησιόδου,
η ιδιαίτερη σημασία των τεχνών αποδίνεται με τη λατρεία των εννέα Μουσών και του ηγέτη τους, του
θεού Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας, γιος του Δία, είναι ένας πρωτοκλασσάτος θεός με πληθώρα ιδιοτήτων,
όπως κιθαρωδός, Διονυσοδότης, ο οποίος ορίζει το ρυθμό, τη μελωδία και την αρμονία. 

Οι Μούσες, κόρες του Δία και της Μνημοσύνης, διαβιώνουν στον Όλυμπο τραγουδώντας και χο-
ρεύοντας προς τέρψη του πατέρα Δία. Στο Δίον, σύμφωνα με το Διόδωρο τον Σικελιώτη, ο βασιλιάς Αρ-
χέλαος θα καθιερώσει δραματικούς αγώνες προς τιμήν του Δία και των Μουσών σε σχέση με τη λατρεία
του Διονύσου και του Ορφέα.

Ο Διόνυσος, γιος του Δία, σημαντική θεότητα του αρχαιοελληνικού πανθέου, ένας αιώνιος έφηβος,
σχετίζεται με τους εορτασμούς της βλάστησης και της ιερής τρέλας, δηλαδή της έκστασης που προκα-
λεί ο οίνος. Ο Διόνυσος είναι η θεότητα που συνδέεται απολύτως με το δράμα και αντιπροσωπεύει το
«πνεύμα της ενέργειας και της μεταμορφωτικής δύναμης του παιχνιδιού». 

Παράλληλα η Άρτεμις, πολυσύνθετη θεότητα, εκτός από θεά του άγριου κόσμου, των ζώων, των
φυτών, των εδαφών, της γονιμότητας και των νέων που δεν έχουν ενταχθεί στην κοινωνία, είναι η θεά
της μετάβασης, από την εφηβεία στην ωριμότητα, από την αγριότητα στον πολιτισμό, από τη νηφαλιό-
τητα στην έκσταση, όπως γράφει στο «βλέμμα του θανάτου» ο Vernant. Ταυτοχρόνως είναι η θεά των
εσχατιών, της γης και των ορίων, η θεά που περιφρουρεί τα σύνορα. Η ίδια, ως ξενόφερτη θεότητα δίνει
μια θέση στο «ξένο» και εκφράζει την ικανότητα να ενσωματώνει ο,τι είναι ξένο, ό,τι είναι διαφορετικό.
Εκτός από αυτό, πολλές είναι οι τελετουργίες της που σχετίζονται με τις μεταβάσεις, την είσοδο στον
κόσμο των ενηλίκων, το γάμο και το θάνατο. 

Αναφορικά με το πρόγραμμά μας «Αριάδνη», η Αριάδνη, κόρη του βασιλιά Μίνωα και της Πασι-
φάης, που ερωτεύτηκε τρελά τον Θησέα και του έδωσε τον «μίτο της Αριάδνης», ώστε να μπορεί να
εξέλθει από το λαβύρινθο, σχετίζεται με τον Απόλλωνα, τις Μούσες, το Διόνυσο και την Άρτεμη. Η
Αριάδνη σχετίζεται με τις τέχνες και τον ηγέτη τους, με το θεό του Δράματος και τις τελετουργίες, τέλος
με τη θεά του ξένου, του αλλότριου, της μετάβασης. 

Ακριβώς, το Πρόγραμμα «Αριάδνη – Η τέχνη για τη διαπολιτισμική προσαρμογή σε καινούργια
περιβάλλοντα» (510255-LLP-1-2919-1-FR-Grundtvig-GMP) κινήθηκε πάνω στη φιλοσοφία της μετα-
σχηματιστικής δύναμης των τεχνών για ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητας. Μέσω των τεχνών επιχειρεί
να διαμορφώσει τεχνικές προκειμένου να προετοιμάσει εμψυχωτές/εκπαιδευτές να εργαστούν με μετα-
νάστες και μη, μαζί, για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης. Με βασικό άξονα δραματικές μορ-
φές εργασίας ένωσε απλές μορφές τεχνών. Μέσω της συνδυαστικής στόχευσε στην ανάπτυξη αυτογνω-
σίας, ενσυναίσθησης, επικοινωνίας, συνεργατικότητας, δημιουργικότητας, αποδοχής του άλλου και σε-
βασμού στο διαφορετικό.

Το βιβλίο αυτό, δυναμικό και ουσιαστικό, εκ προγράμματος Αριάδνης, ξεκινάει με μια εισαγωγή,
ευρηματική σύζευξη της Αριάδνης με το λαβύρινθο, την τέχνη και τη μετανάστευση. Συνεχίζει με την
ανάπτυξη θεωρητικής βάσης που αναφέρεται στο θεατρικό χώρο και την κοινωνική πραγματικότητα,
στην τέχνη της προσαρμογής μέσω των τεχνών και στη χρήση της τέχνης ως αναπτυξιακό εργαλείο.
Ακολουθούν τα καλλιτεχνικά, δημιουργικά και παιδαγωγικά εργαστήρια που αναφέρονται στην ανά-
πτυξη τεχνικών και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων που έγιναν με μετανάστες. Επίσης αναφέρονται άλλες
μορφές τέχνης, όπως ευφάνταστες εικαστικές παρεμβάσεις ή φωτογραφικές δημιουργίες με σκοπό να
αναπτυχθεί η προσωπικότητα, να βελτιωθεί η ζωή, να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα, να αποφευχθεί
η κοινωνική απομόνωση και έγκαιρα να προληφθούν ή ακόμα να θεραπευθούν τυχόντα τραύματα. Το
κεφάλαιο αυτό τελειώνει με δείκτες αξιολόγησης πρακτικών και προγραμμάτων κοινωνικής δράσης-
παρέμβασης μέσω της τέχνης. Ακολουθούν πηγές για τους εκπαιδευτές και ασκήσεις για τη διαπολιτισμι-
κή επικοινωνία, την ενσυναίσθηση, την προσαρμογή, την ταυτότητα, την ετερότητα, την ενδυνάμωση,
την αλλαγή, το μετασχηματισμό. Τέλος δίνονται εργαλεία αξιολόγησης για παρεμβάσεις μέσω τέχνης. 

Άλκηστις Κοντογιάννη

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, 

Ναύπλιο, 2013
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